
Nadolig
Er bod holl ddyled y gwledydd - yn drwm

nc yn drerh, am undydd
coflwn ac Ic tldarhlwn ddvdd
cin t)vyl yUt nghwmni'n bilyuu.

DAfiYIJIJ Wll.l~lA1\lS, BITHEI~

Dros )' bum mlynedd nesaf
bydd BT yn gosod band
llydan ffibr optig drwy
Brydain. Bydd rhai llefydd yn
ei gael yn ddiofyn ond hydd
rhaid i'r gweddill ohonam
wneud yrndrech i fod ar eu
rhestr.
Bydd pum ardal gyda'r

canran uchaf a bleidlcisiau
cyn Rhagfyr 31 2010 yn ennill
yr hawl i gael uwchraddio eu
cyfnewidfa i un gyflyrn.
Hefyd, bydd BT yn cyfrannu
gwerth £5000 0 offer
cyfrifiadurol i'r gymuncd.
Rhaid cael 0 leiaf 1,000
pleidlais i gael ein hystyried
felly gwnewch yn sicr fod pob
un }'D y ty'n pleidleisio.
I pleidlcisio ewch i'r wefan
yma
http://www.racetoinfinity.bt.
coml
Rbaid pleidleisio cyn diwedd
y mis yrna ond mae gennym
siawns da gan mai bach ydy'r
ardal 0'i ch ymharu ag
ardaloedd eraill. Fe allwn gael
cysylltiadau chwirn i
gyfnewidfa Caernarfon 0 fewn
pum mlynedd.
Mae'r ysgolion lleol sydd ar y
gyfnewidfa ar hyd y dyffryn ac
yng Nghacrnarfon i gyd yn
ein cefnogi felly fe gaiff sawl
un ohonoch hwb i bleidleisio
o'r cyfeiriad hwnnw hefyd.
Cofiwch bleidleisio cyn
diwedd y mis.

ymweld a'r crochendy ac yn cael
rhoi cynnig ar wneud
crochenwaith eu hunain.

Treuliodd sawl plentyn o'r fro
eu parti pen-blwydd yn y
gweithdy yn Llanbcris neu Gwm
y Glo yn mwynhau tylino clai a
pheintio! A bu nifer 0 bobl
icuanc y fro yn gweithio yo y
gweithdy dros gyfnadau prysuraf
y cwmni sef gwyliau'r ysgolion
yn yr haf
M y Sadwrn cyntaf ym mis

Rhagfyr cynhaliwyd diwrnod
agored yn y crocbendy gyda
etondlnau crcffi 11",\)1yn cael eu
6.rdd!lrt~6~ n'u tfwerrhu yn
Ol[Y)Llll it LllVIIllVICll Y LIULhLnO)'
'il h",n, R.Q~dJ 11011 clw'r
tiiw,.nl\a yn ca.e] ei ~~'fltV1rnOi
~rOllfll )'DbOl Cmn JG1o1

Yn 1985 symudodd Ian a
Barbara Winro\v 0 Swydd Efrog i
Lanberis gan agor Crochendy'r
'Piggery Pottery' ar safle
ddiwydiannal Y Glyn.
Dewiswyd yr cnw hwnnw ar y
crochendy oherwydd mai rnewn
hen gytiau moch yn Swydd
Efrog y cychwynnwyd y busnes
bron iddeugain mlynedd yn 01.

Erbyn hyn, rnae'r busnes wedi
ci symud i'r Ddol Helyg, rhwng
Llanrug a Chwm y Glo, ond yn
parhau'n un 0 brif aryniadau
twristaidd y fro.

Mllc'r crochendy dros )'
blynyddo~dd W~dit."t\61~~tJY"tt(\
sr zvnnncnu nwvuuau [, uueru
"F'il~9 8l ~~)''ihpn)'t5r1..nl. Ac
tl\J flh!lt'\ l\7f4 rhamn hon, ro~dd
plum yn cact eu nnnnog i

CROCHENWAITH Y
CYTIAU MOCH

••

Cyfarchion Nadolig
LLanrug, Waunfawr, Caeathro,

Bethel
+

Eisteddfod Llanrug
a Chwm y Glo

Ras i
Anfeidredd BT
PLEIDLEISIWCH

HEDDIW!
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Nullultg iLlawtn a
ilwgbbUn Ntwttbll

IJba l1~btwrtlt
Richard S. Humphreys
(FINE ARTI ORIEL

CWM
(TR'DEGlllLOI Cwm-y-glo
FionIFfacs: (01286) 870882

Gw~~~nAerhFmmio
L)uWilY 0 bob m"th ar gtlcl Of y sane

Prisiau Rhesymol
Arddansosfa 0 luniau gwreiddlol

~M1ArUsnrud Lleol

Annwyl Olygydd
Cadi Canu - Cor Oguien ar Cylch.
Dymuna aelodau Cor Ogwen a'r
Cylch ddiolch 0 galon i Mari
Pritchard, Neil Williams a'r
gyfeilyddes, Angharad Wyn, am
)' cyfle i ddod at ein gilydd a
phrofi'r wefr fythgofiadwy 0
lwyfannu yn Neuadd Dewi Sam,
Caerdydd.

.Cor Ogwen a'r Cylch oedd y
lleiaf 0 lawer mewn nifer ond yn
~l 'o y Maestro, Owain Arwel
Hughes, dyma gor 0 leisiau da 0
safon gerddorol uchel, yn
dehongli'n effeithiol a'r
cyferbyniad o'r emyn Prysgol a
Hafan Gobaith yn iasol.

Llongyfarchiadau ar eu
llwyddiant iGor brwdfrydig
Rhos - Cor a lwyddodd i ddenu
ymhell dros gam 0 aelodau.

Diolcb Mari, Neil ac
Angharad,

NIA GRU.-fYDD
Rheolwr Gwasanaethau

Dcfnyddwyr

fu erioed amser gwell i chi
ddychwelyd eich llyfrau, dvds
neu cds hwyr. Bydd cich cyfrif
yn cael ei glirio a gallwch
ddefnyddio y gwasanaeth gwych
yma yn rhad ac am ddim eto
gyda chydwybod clir.
Felly, os ydych am ddychwelyd
eitemau hwyr heb dalu ceiniog,
cwch i'ch llyfrgeilleol rhwng 14
Chwefror a 26 Ma\J.7rth, bydd
eroeso twyrngalon yn eieh
disgwyl
Yn gywir

£20: Anne Wilson Evans ,
Manod, Ffordd Capel Coch,
L~beris. Er cof am y
ddiweddar Richard Wyn
Evans, Ty'n Buarlh
. 'Brynrefail.
£10: Dilys Baylis, Llanberis;
Goronwy Lewis, 13 Stryd
Ceunant, Llanberis.
£5: Mrs Mair Jones, Cilan,
Bethel,

RHODDION

01248 679093

TRI

Annwyl Olygydd,
Hoffai Gwasanaeth Llyfrgell
Gwynedd, drwy gyfrwng eich
papur bro, dynnu sylw eich
darllenwyr at arnnest llyfrau.

Ydych chi wedi peidio a
defnyddio eich gwasanaeth
llyfrgell am fod gennych Iyfrau
hwyr iawn neu'n poeni am
ddirwyon? Ydych chi'n teimlo
embaras bod arnoch ddirwyon ar
eich cerdyn? Oes gennych chi
gywilydd bod llyfrau wedi bod
yn llechu yng ngwaelod "
cwpwrdd ers misoedd ac ofn eu
dychwelyd? Peidiwcb a pboeni -

MED\VEN CHARLES

Swyddog Cyhoeddusrwydd
Cymdeithas Brodwaith Cymru

Maes Meini
Rhyduchaf, Y Bala

LL237SD
01678 520293

Annwyl Ddarllenwyr
Mae Cymdeithas Brodwaith
Cymru yn cynnig ysgoloriaeth 0
hyd at £300 i fyfyriwr Cymraeg
sy'n dilyn ewrs tecstiliau mewn
coleg. Dyrna'r pumed tro i'r
Gymdeithas gynnig yr
ysgoloriaetb hon.

Arncanion ein Cyrndeithas yw
hyrwyddo brodwaith drwy
gyfrwng y Gyrnraeg a threfn ir

•cyrsiau, darlithoedd
dosbarthiadau a~
arddangosfeydd mcwn
ardaloedd ledled Cymru.

Diffinnir Brodwaith fel
unrhyw waith sydd yn addurno
gao ddefnyddio edau a nodwydd
a cheir amrywiaeth 0 dechnegau
ar gyfer hyn. Mae gennyrn
arddangosfa 0 waith vr aelodau
yn )T Eisteddfod Ge-nedlaethol
bob blwvddvn.~ ~

I gael ffurflen gais neu
ychwaneg 0 wvbodaeth
cysylltwch a fi yn y -cyfeiriad
uchod.

Y dyddiad cau fydd 30 Ionawr
2011.

Yr Wyl GerddDant
Enillydd y raffl a gynhaliwyd
tuag at Wyl Cerdd Dant Bangor
oedd Sian Wheway; roedd yn
derbyn £100. Aeth yr ail wobr 0
£50 iLlyr Grufydd, Porthaethwy
air drydedd wobr 0 £25 i Gareth
Jones, Glasinfryn. Mae'r
pwyllgor trefn u yn diolch i bawb
a gefnogodd yr Wyl eleni.

WILLLo\J\1 O\VEN

Devro JONES
Rheolwr Cyffredinol

Annwyl Olygydd,
Mae hi bron yn 40 mlynedd ers i
L~nberis fod yn bentref efo dwy
reilffordd unwaith eto. Bydd
Rheilffordd Llyn Padarn yn
dathlu yr achlysur gyda Gala ar
yr Zail a 3ydd 0Orffennaf2011, a
bydd dwi injan a fu'n gweirhio
dros dro ar yr rheilffordd vn
gwneud )' siwrnc vn 01- i
Lanberis iyrnuno a'r d;thliadau.
DyLlll un, ~C['alaid Marian', yn
dod yn 61 adref, gan mat! injan
chwarel Dinorwig oedd hi'n
wreiddiol. Rydyrn yn awyddus i
greu arddangosfa 0 ddvddiau-cynnar y rhcilffordd presennol, a
drwy eich papur a gaf i wneud
apel i unrhyw un sydd efo
lluniau o'r rheilffordd 0 ddiwedd
y '60au, pan oedd yn eael ei
hailadeiladu, i ganol y 70au.
Byddwn hefyd y falch 0 dderbyn
lluniau 0 unrhyw achlysuron
arbennig yn hanes y rheilffordd,
fel gosod y cablau trydan, agor yr
estyniad i Lanberis, ac yo y
blaen. Gallwch gysylltu a ni ar
01286 870549 neu'r cyfeiriad
uchod. Diolch yn [awr am eich
cymorth.

Osian Tomos
Arolygydd Masnachol

Rheilffordd Llyn Padarn
Gilfach Ddu, Llanberis

LLSS 4TY

_JWINDOWS

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

11..Lly§ ClI§tltn. Ptlrc
M@nill. Bilngor LL57 4fiH_ ,

Harddwch eich cartref gyda

Rhlfyn Dyddiad Copi i Law Dyddiad Plygu Ble

Chwefror lonawr 16 lonawr 27 Waunfawr

C DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO)

-

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r

golygyddion perthnasol

NOS SUL. 16 IONAWR
OS oW@lwcnvn OOtf

Pf\YY'rrl11rynn9~flr ...·r Y'ffl~~
~OQ IAU, 27 IOPJAWQ

OVdlfiftdGaftM
NOll \lULl ZO IOI'1AYffl
~lyJI:::.J~O"3Llanruv

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
glasgoed@hotmail.com

TREFNYDD HYSSYSESION
Eifion Roberts. Swn-y-Gwynt.
Llanberis (870740)
eifionroberts132@btintemet.com

TREFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO SWNOELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir.
Oinorwig (870292)

GOHEBWVR PENTREFI

DEINIOLEN: Nia Grutfudd (872133)
BETHEL: Geramt Ells Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
WIlliams, Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James Halan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Sodafon, Ccunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Manan Jones, Mlnallt,
7 Bro Elrdir, Oinorwlg (870292)
LLANBERIS: G\...ynelh ac Elfion Roberts
Swn-y-Gwynt (870740) ,
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Uinos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISAAWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Panlafon.
Waunfawr (650570)

CAOEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

ErthY91aua newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost i

alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5T~
nQU~Qcorwyddfa@gmall.com

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
rr cytioeoaea hwn.



Swyddfa Etholaeth
n Stryd y Ca~t611CGurnlrfon U55 1sr

01296-672076
---nou ----
10 :itryd fowr Bongor LL571NO

01~4b- 3'''§41J
al ffred:one~ mru, ov,uk

Hywel Williams
AeJod Seneddol
Etholaeth Arfon

T
Os oes gennych fater yr

hoffech ei drafod gyda'ch AS
mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

A/un Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Arfon..
Os oes gennych fater yr

hoffech ei drafod gyda'ch AC
mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn el

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

AMBIWLANS AWYR CYMRU YN
ELWA O'R YMDRECH

Codwyd £552 yng Nghyngerdd y Corau a gynhaliwyd yn 'y'
Mynydd Gwefru, Llanberis, ar Hydref 15ed. Cyflwynwyd y
siec i Elen Medi, 'Trefnydd Codi Arian', Ambiwlans A\vyr
Gogledd Cymru (ar y dde yn y rhes gefn) gan rai 0 barti canu
plant Ysgol Dolbadarn, Llanberis,

Yn sefyll o'r cbwith i'r dde 0 flaen yr hofrennydd mae Awen
Thomas, Paramedic; Margaret Jones a Dilys Mai Roberts,
cynrychiolwyr Lleisiau Lliwedd; Arwel Jones ac Emerson
Hughes, cynrychiolwyr Cor Meibion Dyffryn Peris.
Cymerwyd rhan gan Gor Meibion Llanfair-ym-Muallt hefyd.
Roedd y neuadd yn orlawn a diolchir i bawb a gefnogodd y
cyngerdd.

•

y~ynger

hanner cant eto, mae eisoes
wedi cyflawni cymaint, fel
cyfeilyddes, arweinyddes ac
athrawes. Ac er iddi deithio i
bedwar ban byd a gweithio gyda
cherddorion am1ycaf Cyrnru, yr
hyn sydd bwysicaf 011 iddi yw
bod yn wraig ac yn fam, a bod
adref yn ei chynefin.

deledu oherwydd pyliau 0
chwerthin di-reolaeth, a'r sawl
tro irwstan a fu wrth recordio
yn stiwdio Sain. Ond nid yw'n
barod i ddatgelu'r cyfrinachau i
gyd, chwaith! Ceir hanesion
doniol wrth deithio gyda Chor y
Traeth a Cnoc a Iinsan ...

A hiihau heb gyrraedd ci

orau

~ERDYDAUCLAIUROL TIt WIDDlA
C,rhl8JIdwcb1m lleil Mewntertmillolls IIOICB
M GYF£RPRIODUAU, KwollWftft IeUULV!UaOI AAMiMIC WIll

Dylan Gri ith
Trefnwr Angladdau Annibynnol a Lleol

TROS·Y·WAEN PENISARWAUN,--
Gwaith [mig Heddi

GIQasatlaeth Teimladwy a Phersonol
24AwryDydd

Capel Gorffwys Pm/at
Yn Gwasannethll', Holl Ardal

wyneb cyfarwydd ar lwyfannau
eisteddfodau bach a mawr, er
iddi benderfynu rhoi'r gorau i
gyfeilio yn yr Urdd a'r
Genedlacthol am wabanol
resymau. Cafodd brofiadau
annifyr yn rhai o'r prif wyliau
cerddorol, a chafodd ei galw'n
amhroffesiynol un tro, a hynny
ar gam yn llwyr; ceisiwyd ei
gwahardd rhag cystadlu a
chyfeilio mewn un eisteddfod;
ac un o'r profiadau mwyaf
rhwystredig a gafodd, ar 01 bod
yn ymarfer ar ddarn cyfeilio
anodd iawn am ddiwrnodau i
gystadleuaeth offerynnol, oedd
cael ar deall ar ddiwrnod y
gystadleuaeth fod YT offerynnwr
bwnnw bellach ddim yn
cystadlu!

'Ond', meddai Annette,
'mae'n rhaid cymryd y du efo'r
gwyn, Mae'r daith wrth
ysgnfennu'r hunangofiant hwn
wedi bod yn un ernosiynol iawn,
wrth ddwyn i gof }' lIon a'r
lleddf.'

Wrth ddarllen yr hanesion,
down i adnabod Annette fel
cymeriad hynaws, caredig,
sensitif, a llawn hiwrnor, Mae
codi arian at elusennau meis 1\,•
Gobaith yn bwysig iddi, a
chafodd brofiadau rhyfeddol
wrth gynnal sesiynau cerdd
gyda phlant ag anableddau
dwys, wrth i un bachgen, nad
oedd wedi dangos unrhyw
emosiwn cyn hynny, yrnareb a
gwen fawr ar ei wyneb pan
glywodd Annette yn canu'r
piano. 'Gwyrthiol', oedd sylw'r
athrawes.

Yn 61 Annette, 'Mae
gweithio a phlan t ag anghenion
dwys yn union fel chwilio am
drysor gwcrthfawr. Mae'n anodd
caeI ato, ond mae 0 yna yn
rhywle. Ac wedi i chi ei
ddarganfod, mae 0 fel aUI...'

Ar y llaw arall, mac hiwmor
yn yr ysgrifennu hefyd - yr
achlysuron hynny y bu'n rhaid
ail-recordio mewn stiwdio

(Mozart Deiniolen' - dyna a
gafodd Annette Bryn Parri ei
galw pan oedd hi'n ddeg oed.
Mac'r gyfeilyddes 0 Ddeiniolcn
yn datgelu sawl gwirionedd sy'n
yrnwneud a'r byd adloniant yng
Nghymru yn ei hunangofiant
sy'n cael ei gyhoeddi yr wythnos
hon gan Y Lolfa. Mae Byw}ld ar
Ddu a Gwyn yn datgelu'r person
a welir, fel arfer, }' tu 61 i'r piano,
ond daw i flaen y llwyfan yn y
gyfrol onest a theimladwy hon.

Mae ei bywyd wedi bod
ynghlwrn a nodau du a gwyn y
piano ers pan oedd hi'n bcdair
oed. Y gri ddiddiwedd ganddi
bryd hynny oedd 'Dwi
isiopnano!' Ac wedi iddi gael
un, docdd dim SLOp arni. Pan
oedd hi'n 7 oed, hi oedd
cyfeilyddes Ysgol Deiniolen a
bu'n trefnu caneuon Abba ar
gyfer can actol a enillodd yn yr
Urdd ac yna a gafodd ei
pherfformio ar lwyfan Neuadd
Albert, Llundain, a hithau ond
yn 10 oed.

Arweiniodd y digwyddiadau
cynnar hynny at brofiadau
arngenach ac ehangach. Bu'n
lei thio'r byd yn cyfeilio i
fawrion )7 byd canu - Bryn
Terfel, Rhys Meirion a Cher
Glanaethwy yn eu plith. Mae'n

Codi Clawr ar Fywyd 'Du a
Gwyn' Mozart Deiniolen'



Megan Wyn Pritchard.
Uuxhradd (Cjltzllu11io thus unrhyui
gysiadleuuem) 1. Gwydion Rhys
Williams; 2. Math Roberts; 3.
Anna Wyn Jones.

TECSTILIAU
Adran Babanod (Addumc Mat
Bwrdd) 1. Beth Whiteside
Thomas & Mali Brookes & Elis
Edwards & Erin Gibbard; 2.
Sara Hall ida}' & Beca Fon &
Alaw Hughes.
Adran Iau (Cas Pensiliau) 1.
Osian Efans & Guto Whileside
Thomas & Elain Ellis & Anna
Whiteside Thomas & Te1eri
Medi & Efa Halliday & Llinos
Elin Roberts & Cian Gibbard; 2.
Gethin Wyn Jones & Sion Eifion
I...and & Osian Land & Ceri
Jones & Beca LIW)'d.
Uwchradd (Unrhyui euem) 1.
Anna Wyn Jones.
Agored (Unrhyui eitem) 1. Gill
Brown.

COGINIO
Meuhrin IDerbY1l (Cebab liysiau
neu f{rwylJlau) 1. Catrin Beech,
Mared Enlli & Beth Whiteside
Thoma~; 2. Luned Llwyd, 1\vrn
Brookes & Osian Llyfni; 3. Caiu
Sion, Erin Gibbard & Alaw
Angharad.
Blwyddyn 1 a 2 (Flapjacs) 1. Cari
Pritchard; 2. Mali Brookes &
Mared Llwyd.
Bhuyddyn 3 a 4 (Brechdan Agored)
1. Gwion Efans & Moli Wyn
Pritchard; 2. Anna Whiteside
Thomas & Guto Whiteside
Thomas.
Bhuyddyn 5 a 6 (Pou.vlen. a salad) 1.
Sion Efion Land & Robin
Whiteside Thomas; 2. Gethin
Wyn Jones & Beca Llwyd &
Megan W~rnPritchard; 3. Osian
Efans & Miriam Catrin & Teleri
Medi
BlwyddYl1 7,8 a 9 (Tiramisui) 1.
Math Roberts; 2. Gwydion Rhys
Williams; 3. Math Em yr.
Blwyddj"l 10,11,12 a 13 (Pl)ld
traddodiadol 0 unrhyui wlad) 1.
Elain Roberts; 2. Llio Emyr; 3.
Anna Wyn Jones.
Agored - Merched (Cum CY111af)1.
Eirianwen Thomas.
Agored - Dynion (1:Jwdi71 Bara
Menyn) 1. Irfon Jones & Dyfed
Whiteside Thomas; 2. Dafydd
Whiteside Thomas; 3. Dafydd
Roberts.
Agored ]a "l/Mar'tla led I.
Eirian\ven Thomas) 2. Gill
Bro~vn; 3. Gill Brown.
Al!ored .\aws AlaI, \ fi1lt~C,,011ben'
1. Telcri Medi; 2. Cari Wyn
Pri Lchard & H9.f Roberts.
r1gored Snlu,ddi 1. Elain Robcrt~,;
Z. Llio .Em~rr~3. Eirl9n\Ven
Thomas.
CIZllC"£1'V 1.Mirirlm Catrin~
.2 Mlrlam Cntrinj ~. :Y1irianl
CalTin.

OOSOD BLODAU
JiJ!ored (lorel1 ~\fad(JllgJ 1. Gill
l)"oV'r'n & !\1cgan Pri tcllard; Z.
Mair Parry & Mein~'cn Llo),d.

f1110TO(jRAFFlAE·t'H
(Urfr)o"W /ur, ur y (llCllla 'Bira' 1.
Irt6t\ Jones; 2. {~;II Rrownj ~.
Mcgt1D Wyn l·rilLh~rd.

DVLUNIAD

ARLUNIO
Pob oedran: Unrhyw waith yn
seiliedig ar: Chwaraeon, Gofod,
Tan Gwyllt, Cestyll
Arlunio Meuhrir: I. Alaw Hughes;
2. 'Iwm Brookes; 3. Fflur Lloyd
Jones.
Derbyn 1. Beth Whiteside
Thomas; 2. Caio Sion Jones; 3.
Charlie Almond.
Blwyddyn 1 1. Benjamin Ifan; 2.
Mali Elin Brookes; 3. Mared
Llwyd Roberts.
BlwyddYl12 1. Tomi Llywelyn; 2.
Nanw Llwvd & Elis Gruffudd~

Edwards; 3. Elis Gruffudd
Edwards & Elin Daniel Parry.
Bhoyddyn 3 1. Osian Land; 2.
Guto Whlteside Thomas; 3.
Cian Gibbard
Bhoyddyn 4 1. Leisa Gwenllian;
2. Moli Wyn Pritchard; 3. Anna
Whiteside Thomas.
Blsoyddyn S 1. Mathew Wiggins;
2. Cai Gruffudd Edwards.
Blwyddyrz 6 1. Sion Eifion Land;
2. Gethin Wyn Jones; 3. Lleucu
Briallt Brookes & Llinos Elin
Roberts
Blwyddj"'1 7 ac 8 1. G\vydion
Rhys Williams; 2. Osian
Gruffudd Edwards.
BlwyddYIL 9 a 10 I, Mared LOlS
Williams & Anna Wyn Jones; 2.
I\van Jones; 3. ilnIla Wyn Jones.
Blwvdd..vtl 11, /2 at J3 1.
LI)",velyn William::,.
GU:PUll Elll"ZO Blll"lOrd j'1'
arllJI,~\'dd sorall: Sion Eifion
Lund.

TRI DIM£N~IWN
,)1cirllrill I IJerb.Vfl (lWwclis) 1.
~{ared "Qnll;, 2. Ca:o Slon Jones)
3. Bcth WllilC~idc ThlJmHS.
111u'Ydd)'11 1 a 2 /AdduNlU rjr",n)
1.Cdri~(}'n fri[chllld: 1. Aled
TIlt\'V Jones; ~. D~Cy\.lu Bl)'Jl
Jone~.
ntL(j_)ladyrt j a *I (]jlle..' Tr.vsor) 1.
J:.~ln;n W;ll~aID~j 2. ,\-tvii W) n
rrilrngrd.~~.T.~1!ll\l~1 Williamc;
D1W)'dci_Yl£ 5 U 6 (Gudw !IIi get) 1.
T~l~riMech;1. J\{~r~aIDCatri.n; ~.

Cerddorol Uwclzradd Gorau: Math
Roberts;
RIIOdd Ha[ Roberts i'r CyflwYlliad
Llefaru I Llafar Gorau
(Uuxhradd): Elain Sian Roberts .

~rJ'1.t,sL,lr I }of C~'" llJd/t- ~ ,'i(/r~(il'
LellllOll a1JI _V JJ~t1f"Y.~JIinti

Cuipan r~ Park Jones am j'
C)if/WYlliad Llefaru / Llafar Gorau
(G_vl1radd): Lei~a G\venllian;
Tlws Bwlchgrwllog U"l Y
l)l"f!01"1~liod Cerddoro! CYT,radd
Gorall: Leisa G\venllian;

Uuxnradd: l at Llio ac Anna; 2il
Elain; Cyd.3ydd Math ac 0 ian;
Unasod Uuichradd: Cyd laf
Rhodri Llyn a Beca; 2il Anna;
Cyd.3ydd Mar! a Gwern; Pani
Llefaru Uwchradd: 1af Merched
Beca; 2il Parti Llew; Parti / Cor
Uwclzradd / Agored: 1af Merched
Beca; 2il Parti Llew.

ENILLWYR Y TLYSAU
LLWYFAN

Cadair Lawn i Enillydd yr Unawd
ym Mlyrz)lddoedd 1 a 2: Tomi
Llywelyn;

rewllyd ddiwethaf.
CYFARCHION YR WYL. Gao
na fydd yn anfon cardiau eleni,
mae Mrs Mair Williams, Elidir
View, yn anfon ei dymuniadau
gorau am N adolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
o'i ffrindiau a'i chymdogion.
CYFARCHION Y TYlv10R.
Nadolig Dedwydd a Blwyddyn
N cwydd Dda i bawb yn y
pentref.
DIOLCH i bawb sydd wedi
anfon newyddion i'r Eco drwy
gydol )' flwyddyn,

CANLYNIt\Dt\U LLWYFAN
Unauid Dosbartlt Det'bY/I: laf
Buddug; Zil Erin Wyn; 3ydd
Caio; Llefiert' U7Ligoi Dosbunli
Derbyn: lafErin Wyn; 2il Osian;
3ydd Caio; Unauid BIwyddyn I a
2: 1afTomi; 2il Nanw; 3ydd Nel;
LIe/ani Unigol Blwyddyn I a 2:
laf Enlli; 2iJ Deian; 3ydd Mali;
Dawnsio Disgo i Unigolyn neu
Gnlp Cynradd I Uuichradd: Iaf
Angylion Kelly; 2iI Angylion
Bach Kelly.
cOr Babanod hyd at flwyddYll 2:
l af Parti Ruth; Patti Daums
lf~rin Cynradd / Uwchradd: laf
Parti Robin; 2il Parti Sicn
Eifion; Unauid BlwyddYll 3 a 4:
Iaf Leisa; 2il Osian; 3ydd Elain;
Lie/ant Unigol Bluiyddyn 3 a 4:
laf Leisa; 2il Moli; 3ydd Elain;
Crap Pop Cynradd / Uuxhradd:
Cyd. 1af Dim Mynadd a Can dis
Clen; Deuauid Cynradd: laf
Llinos a Lleucu; 2il Ceri ac
Iwan; Llefan~ Ulzigol Bluiyddyti 5
a 6: Iaf Beca; 2il Miriam; Cyd
3ydd Gethin, Cai a Ceri; Unauid
Can W1!rirz Cynraddl Uuxhradd:
Iaf Leis3; 2il Tomi; Sgets
G)'tzradd: laf Joban Ncwydd; 2il
Yr Angladd; 3)tdd Fake Tan;
Sf!eLr Uwchradd: 1af Y Bedydd;
2il Y Cl'tyb Colli p"v)r~au;3)fdd Y
C~rfWelIQd; l}'laV)d BlwjlddYl7 ~ a
(,: laf Ceri; 2il Miri~m; 3ydd
Llin()s a l.]eucu~ l rna~vd
(Jjft1)'I"I1tI>/ L)tllradJ. 1al'C~ri;2il
l)cinn\ 3ylld l1eledd~ ParIl
i.fIJfaNJ C.vnradd: 1n[ Parti r.la~j
~il Purti'[ Blcl.p{)\cr~ JvdLl l'dfLl
(~~thin;Pal'it J C~,. U,lsa;,t
G~YT'rucld. D(VIL_vddLJecId J - 0: l:If
(." .. T.lnnrug; ];1 {l~r r...vmy
~lo.UflU'wcI Grrt1!I DUIll (;VI/Talla
J I r~t·~J,radd·1<\[Cer~) '-~lLleucu)
))ull Miri«illJ ~ J ,ei~~: Cn",
V."(jaft/Gr-.1f ]lflf VWIi/~rurJdi Itl[
T Innru!l 1)~AAI}'· L'na."l~,d
Offer)',{lUll UWL{lradll: lill i\ll!}Ttl :
.lJ lJ..bodr!. Ll}"Ilj ~) JJ LIn-leI),!l.
nl!1JllQud (J~"I'J1"hLfLf_l l!lf Mnr~ a

11"'111". £(C[arll U/ligal

GWELLfIAD BUAN.
Dymunwn wcllhad buan iMrs
Megan Olwen Jones, 21 Dol
Afon, sydd hcb fod )'11 dda er
rhai wythnosau. Hefyd anfonwn
ein cofion at Mrs Mair
Williams, Elidir View, Bwlch,
sydd wedi dychwelyd adref 0
Gartref Cerrig-yr-afon, Y
Felinheli.
TWYWDD GARW, Dymunwn
ddiolch yn ddiffuant i John, 3
Rhes Bryn, am wirfoddoli i roi
graean i lawr Allt Capel ac Allt
Br)TO yn ystod yr wythnos

CANLYNIADAU EISTEDDFOD
PENTREFI LLANRUG A

CHWMYGLO 2010

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01296) 972275

I .....
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Hoffwn ddiolch i'n
owsmerieid lleol am flU
cefnogaeth trwy gydol y

flwyddynl

Nadolig Llawen
A Dlwyddyn Nuwydd Dda
iholl ddarlll!nwyr yr Eco

LLWYNCOED
CWM-Y-GLO
Ffoni (01286) 870563
DiolCham eicn cetnoceetn

trwylr flwyddyn

Nadolig Llawsn a Blwyddyn Newydd Oda
rn holl gwsmeriaid ac i bawb ym mro
Eco'r Wyddfa oddi wrth bawb ym

rnusnes Ilefrith
EIRWYN

Beca, Beth a Mali J171 cael e1Jgwobrau am uaun Tecstiliau.

A"Z11'lio Blwyddyn 3 _ 7af Osian
Land, Zuil GUlO Thomas a 3j1dd

Cia11 Gibbard.

Angylion Kelly y11 daumsio disgo.

CANLYNIADAU LLEN
Cystadleuaetn Y Gadair: laf Ffion
Erin Williams; 2il Llio Emyr;
Tlws yr Ifanc: Math Emyr; 2il
Hanna Tulliver; BlwyddYJz3: laf
Tomos Roberts; 2il Erin
Williams; 3ydd Guto Thomas;
BI'lvydd_Wl 4: laf Efa; 2il Leisa;
3ydd Elain Elis; Blu'YddYI15: laf
Miriam Catrin; 2il Mathew
Wiggins; 3ydd Ruby; Bhoyddyn
6: laf Draig Cymru; Cyd 2il
Popcorn a Miley Cyrus jnr; 3ydd
Bob y Brocoli.

B2chgyn yr ysgo! Uwchradd yn adrndd.

Y plant lleiaf yn canu ac y1l adrodd.

Cnr YSf/ol Cuim _vGin _V1ZC'a~11l Du» Isho Bod Fel Cni'.

Ffion Erin Will,al1lS el1zllydd.)'Gadair a Math. Emy: enillydd Tlws ~vrIfanc..

YGADAIR A THLWS YR IFANe

Sio« Eifion. Q FI'wyddY7t 6Y'I
c11n111 (~wpa'1E112tHO Bernard 0'"

Y J:;wait/zccl! guruu.

CYFRIFIADUROL
Adran Babanod (CYlllel'iad neu
Amfail 0 Chwedl) 1. Erin
Gibbard; 2. Deian Llyfni; 3.
Beth Whiteside.
Adran Iau (Cymeriad 11elJAnifail 0

Clzwedl) 1. Ceri Fflur Grifffiths;
2. Guto Whiteside Thomas; 3.
Sion Eifion Land & Osian Land.
Uuxliradd (Cymetiad 'leuAnifail 0
Chuiedl) 1.Anna Wyn Jones.
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Yo Dechrau Am o'r gloch
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beniJlion. Mae Mr Williams yng
nghartref S t Tysilio,
Llanfairpwll. Diolchodd i bawb
am \' danteithion a'u•
presenoldeb. Roedd yn SOD am
yr Ail Ryfel Byd a pha mor falch
yr oedd 0 gael dod adref a
phwysleisiodd mor bwysig oedd
y Ilinell o'i adroddiad, 'Mae cu
llwch )'D heddwch hon.'

Rhagfyr 26ain- Dydd GWyl San
Steffan.
PENBLWYDD YN 95 OED
Bu Cledwyn Williams, gynt 0
Ty'r Ysgol, Llanrug, yn
rnwynhau agor cardiau ac
anrhegion ar ei ben-blwydd yn
95. Cafodd gyfle i sgwrsio ac
adrodd a chanu ei ffefryn 'Nico
Annwyl', gan gofio'r holl

Genethod yr ysgol Uuichradd )"1 adrodd.

Rebecca Roberts oedd yn
arwain y Band Iau, y mwyafrif
ohonyn t yn ddisgyblion
ysgolion cynradd, ac yn cystadlu
am y tro cyn taf Daethan l yn
drydydd yn eu dosbarth, a
byddant yn sicr 0 elwa o'r
profiad 0 ymddangos ar lwyfan
mewn cystadleuaeth o'r fath.
DIOLCR. Dymuna Mrs Enid
Whiteside Thomas, Dolwar,
Ponrrhythallt, ddiolch 0 galon
i'w theulu, ei chymdogion a'i
chyfeillion am eu caredigrwydd
tuag ati tra'n derbyn
llawdriniaeth yn YSbYlY
Gwynedd,
CAPEL Y RHOS. Cynhelir
gwasanaeth teulu fore Dydd
N adolig am 9 o'r gloch. Bydd
croeso i'r plant ddod ag un
anrheg gyda hW)T i'w ddangos.

Ni fydd gwasanaeth fore Sui,

Mvvy o 'r '5teddfod

PROFEDIGAETH. Bu farw
Gerry McGuinness, Ardwyn,
Lon Groes, ar 01 gwaeledd byr.
Cydymdcimlwn yn ddiffuant
iawn a'i wraig, Marion, y plant,
Gareth, Patrick, Sandra ac
Amanda a'u teuluoedd. Bydd yn
golled fawr i chi igyd.
BRYSIWCH WELLA. Da )'W
clywed fod Mrs Gwennie
Morris, Clydfan; Mrs Peggy
Wiliams, Bron yr Wyddfa,
Ffordd Glanmoelyn; Mr
Maldwyn Jones, Bryn Heli a
Mrs Enid Whiteside Thomas,
Delwar, Pontrhythallt i gyd yn
gwella yn dilyn llawdriniaethau.
Pob dyrnuniad dai ichi igyd.
DYMUNlADAU'R NADOLIG.
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda iawn ibawb
MERCHED Y WAWR.
Cyfarfu'r gangen nos Fawrth, 14
Rhagfyr - ceir yr hanes yn y
rhifyn ncsaf Dymunir Nadolig
Dedwydd a Blwyddyn Ncwydd
lewyrchus i bawb.
Nos Fawrth, 11 Ionawr, treulir
noson yn Palas Print,
Caernarfon.
Y BAND. Llongyfarchiadau i
ddau fand Llanrug ar eu
llwyddiant diweddar yng
nghystadleuaeth Bandiau Pres
Gogledd Cymru yn Llandudno.
Dan arweiniad Paul Hughes,
daeth 'y' band hyn yn fuddugol
yn Adran 2, gyda Gareth
Hughes, chwaraewr iwffoniwm
y band, yn ennill y wobr am yr
unawdydd gorau yn yr aciran.
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LLANRUG
.z:

Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286) 675384



Nadolig llewen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
PAT AC EDGAR

SWYDDFAJR POST
,_...._. LLANRUG

F16n: (01286) 672422
~wYDO~.·R
~~~T

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Gwynfryn a Valerie Lloyd

4 PLAS TIRION T~RRACE
llANRUG
~fon: C@ern@rton 674791

• Defnyddir oemant sugno i lannau
. Simneau 91anam bris rhesymol

Y gwerth gorau'n Ileol
• Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

A

• Dewis da 0 fwyd a diod i ddathlu'r Wyl 0 ben
bore tan yn hwyr y nos!

~. (:~LONDIS
•••.... .

FFORDD VR ORSAF
LI ANRUG
Ffon:672937

LONDIS

GLYNTWROG
LLANRUG
671191

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

oddi wrth
Dave, Bobbie a staff y

• (Glyn Hoberte u'i Fub)
DVNION OLO LlANRUG

FrOn: e7~Q43
••..... til O;olch am 9tch cafnogaQth drwv', ftwvddvl"l

•

. ..

QYl=AJ:lCHION y TYMO~ ODD. WJiiitT...

Dr::NNIS ROBERTS
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I L It {i)),:JlltO'-(CiLi,{ {.81101 orfv{i wrtfi ~
~ lOLA A STAfif ~I SlOP CHIPS TEGFAN ~
WI y ~gwll,.LLANKUG wi
r: 07948S74~S4 rgQ q,
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~agl¥~a·~·5
-Swenet 1. 18.DO
SELAftDDURNIADAU NAD0LIG
Anrheglon. Planhlglon. Bwlbiau. Rhlthoedda mwy

CEFN LL.WYD
LLANRUG
Ffon 872263

NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN NEWYDD DDA
I CHWIOll

GWERTHVVYR LLEFRITH

DYMUNA
GWVNFA A MARGARET

PRITCHARD

!II!IIr.. ~~ ~:~:~:~w.

"" Cysylltwch a: John Hughes Jones ar un o'r rhifau uchod

M

Gwasanaeth Ileal ar gyfer
Partion-Prlodasau

Pen-blwydd • Bedydd • Dawns • Gwyliau
RHOSTIO MOCHYN ar gyfer pob achlysur
Cig 0 ffermydd lIeol, Parti'on rhwng 40 a 400!

DEWCS, MAE O'N FLASUS!

'lfado(ig L(awen a r:Bhvyddytl
rNewyfa Vaa

oddi wrth

V DVN CIG
BRVNAFON,LLANRUG
675190 • 673188

Symudol:07798 718188
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M
M" p.~. ,. ~.1'$.~. p. -.
,,~ Nadolig Llawen a \1
V ~ Blwyddyo Newydd Dda k
:: ~ oddi wrth ~
.. ~ WENDY ~
" ~ a ~
,,~ STAFF ~
,,~ TAFARN ~

~ ~

~ LLANRUG ~
Lie braf a chwmni difyr .•

~ dres wyliau'r Nadolig a'r ~ Bydd croeso
~ flwyddyo Newydd " cynnes yma
'Po .g,Po 'Po ·a·1Jl ·1Jl.do .____d_rO_S_y_r_w_y_1 --'



V Sgwitr..LI3nruu
c~o.nartftn, Gwynedd LL55 4AA
~f6n!0129G-G75175 Ffacs; 01286-671126

e.oost: info@arvonia.co.uk
Gwefan ~www.arvonis.co.uk

• Tccvnnou Anrheg Gwylli:lu ar
aa~1vrna

, norvnnwcn am gin' BrochurB'
Gwyllau Newydd

1'fado{(B L[awe11 a 'B(wyddY_11 1fewydd 1Jaa
odai '\;vrrn bawb 1f11.

-

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Gwynfryn a Valerie Lloyd

4 PLAS TIRION TERRACE
LLANRUG
Ffon: Caernarfon 674781

. .. .,.
·:::~,.'i..~d :::.;:.1 '.. • Oefnyddir peiriant sugno i lanhau. _.... ..' .

" ",. • Simneau glan am bris rhesymol

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

BRYN AFON
ENGINEERING LTO
PEIRIANWYR MECANYDDOL

Arbenigwyr mewn pob
math 0 waith metel

GWAITH BRYN AFON
LLANRUG, Ff6n: 675523

9 R~osRU!J
Ilnnru!J Cam.aifon

CYFARCHION
NADOLIG
LLANRUG

YSTAFELLOEDD
YMOLCHI
A LLORIAU

CEGINAU

D rrel1 Jo l,eS
Con racti r IE ilsio

Uned 1, Fterm Bryn Aton
LLANRUG

Ff6n: (01286) 674183
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

I

GWYNANT I

PIERCE

• Trwsio ceir 0 foniou
• Gwoith MOT
• Meconic profiodol iown
• Prisiou cystodleuol

CERIS JONES
Teglon, Stod Tolybont

LLANRUG
677362

'V'~
neu symudol

07979
620996

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

Ffon: C'fon 674652

NGHARTREF

Nadolig Llawen a .....-..,.,._......
Blwyddyn

Newydd dda oddi
wrth bawb yng

CIGYOO
LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffo":
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

WfiVELL:S
Bryn ac

Angela Williams

oddi wrth

fJ{ado% L(awen
a r:BCwyddyn
f}{ewydd'Dda

i'11 ho{{8W5111eria id
ac i ba'\AJb:/1'11 mro

~co'r Wyiclfa

gwasanaeth llawn

Cerid Mackinnon
Ffon: 01286673190

Symudol: 07774 925502

"

"~r"' Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti ITe

angladd
• Basged Picnic

• Bwyd yn unig neu

• Pnodas •

'1faio(i8 L(awen a
']3Cwyaayn1fewyaa Via oaa! wrrFi

Pryd iBawb
Arlwyo at bob
achlysur yn

unrhyw leoliad
i.~ Bwffe blasus 0 safon, f,J{'



AMGEROEOO AGOR Y GAEAf
Tachwedd - Paso

~ul - ewanal' ~Oam- Apm
(At aau Sadyrnau
¢ylncxl y N~dQ118

~aAU!24-27.12.2010 & 1~.1.2011

Syniad Mawr yw Clec y Cychwyn,
Syniad Ma\vr yw Eden drist,

Syniad Mawr y\V bro a pherthyn
Syniad Mwy - )'W Iesu Grist, ..

NOI{"\iA..'lGLOSS,FACH-~'E~

Myfyrion Calan 2011
Son mae'r gwleidydd fel mai newydd
yw ei faniffesto nawr,

er mwyn ffyniant gwell i'r broydd
gydweithredu 'i syniad mawr!

and, arfer hen )T'\V cymortha
pan oedd gwreng yn cyd-ddyheu,

calon hyn oedd llc a chartra'
yn eu craidd 0 fore'r creu.

Ceisio deall gwe cymdeithas
rhyngberthynas byd mewn rhod,

Crewr Cread - a grym eirias
hen Y Llyfr a hanfod bod!

Calon Ionawr unwai th eto,
hicyn arall tairh y sioe,

ond i'r praidd nid ydyw deffro
heddiw, fory, - ond fel ddoe!

Mor 'berthnasol' ydyw 'amser',
almanaciau Duw a dyn ...

ystod fer sydd ar ein cyfer
ond maent ran o'r oesollun.

Nadolig
YIJ l:illllilJI) LUll))'ll cin l)ltllll~ - tll11~11i)Yl1

\jIIl)'IliiU \iill IIIUli~lll;
A ch~r y 11e~s~'Wne~n chvvant}
Gu.'nrlWt1 1 hybll 8\Unrlnn t.

DAl-",\'DDWHITESIDE THOM.~S} LLANRUG

adrodd straeon yn ell hysbrydoli
drwy greu citemau unigryw a
difyr.
Becky Adams - mae pob darn 0
gelf mae'n ei gynhyrchu yn stori
ynddo'i hun, gyda phob pwyth
yn adrodd cyfrolau.
Emma Hobbins - dyma gyfrcs 0
eiremau wedi eu creu gan yr
artist wedi iddi gael ei
hysbrydoli gan bethau bob
dydd, pob un gyda'i hancs ei
hun i'w adrodd.
Alison Mercer - mae'r artist yn
rhannu ei meddyllau a'l
syniadau drwy gyfre~ 0
Qdyddi~durQn, Iluniau a Ilyfrau.

Mae Amzueddfa ac Oriel
Cwynedd ar agor pob dydd
\5adwrn lO,30am-4,30pm a d)'dO
l\Ilgwrtb-(jwener, 12.30-4.30prn.
Myncc1iac1 am c1dlm. Am tvvy Q_ J

wytJod!lerh ffon lwch Ol14X
353368 neu ewch itr ,,"elan

\\' \V \V . g \v y ned d . go,' . u k I
gmgllcddicydd

Cynhelir arddangosfa sy'n
mynd at galon celfyddyd,
prydferthwch a gwerth llyfrau
yn Amgueddfa ac Oriel
Gwynedd, Bangor hyd IS
Ionawr, 2011.

Arddangosfa a gwerthiant
Gwasg Gregynog

Mae'r arddangosfa yn cynnwys
priniiau prin a gwreiddiol o'r
cyhoeddiad hwn a
chyhoeddiadau craill, gan
gynnwys gwaith Kyffin
Williams, Rigby Graham a
Colin See-I'ayrnon. Bydd cyflc
hefyd iweld gwasg law fechan a
gwybodeetn am y grcfft brim
traddodiaoo! ~ cnren llvtrau.

Mae amryw 0 lyfrau yn cael ei
llarddallgo5 ac ar gatl i'w prynu
om hriQ a.rhenni!!.

~"ln.LYFR
Mo.e·r rho.n vmo. o'r !ll'l1l1!lIl{lo~fo.
yn l1wyt"n i dri ~r~ib~dd~n5Qb
yrl ell ff}l[dd unigr},\v ell hunaln
~ut: m{\~Jr ~y~~rniad0 l}.fra.u a.~

Arddangosfa a gwerthiant yn
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Gwynedd byddai ansawdd ei
fywyd yn sal iawn, Ar hyn 0
bryd mae'n cael cefnogaeth gan
Ysbyty Gwynedd ac uned
arbenigol yn Ysbyty Queen
Elizabeth yn Birmingham ac yn
gobeithio cael trawsblaniad
calon arall.

Roedden ni eisiau gwneud
rhywbeth i helpu pobol fel Alan,
i gefnogi ymchwil pellach i atal
a thrin clefyd y galon. Rydym
wedi codi £ 1,271 i wai th
hanfodol Sefydliad Prydeinig y
Galon a hoffwn ddiolch i'r holl
staff a gymrodd ran.'

Meddai Mabon ap Gwynfor,
Rheolwr Gwirfoddol Codi
Arian ar gyfer Sefydliad
Prydeinig y Galen:

'Gall clefyd )0' galon cffcithio
ar unrh yw un, ifanc, hen,
dynion neu Ierched - dydi e
ddim yn gwahaniaethu. Rydyn
ni i gyd yn adnabod rhywun y
mae clefyd y galon wedi
effeithio arnvn nhw. Rydyn ni'n
wirioneddol yn gwcrthlawrogi'r
ymdrech anferth mac pobl fel
staff Gyrfa Cymru yn ei wneud i
godi arian i'r elusen er m\vyn
inni allu parhau gyda'r gwaith
sy'n achub bywydau.'

Cododd aelodau staff 0 Gyrfa
Cymru arian i Sefydliad
Prydeinig y Galon trwy gerdded
i fyny'r Wyddfa yn ddiweddar,

Roeddent yn awyddus i godi
arian i achub bywydau ac i
gefnogi yrngyrch Sefydliad
Prydeinig y Galon yn erbyn
clefyd }' galon - sy'n IJadd mwy
o bobl nag unrhyw beth arall yn
yDU.

Meddai Nerys Bourne 0
Ganolfan Gyrfaoedd Gyrfa
Cymru ym Mangor: 'Mi
benderfynasom ni godi arian i
Sefydliad Prydeinig y Galon am
fod cydwei thiwr a [frind da
inni, Alan Pritchard, wedi
gorfod rhoi'r gorau i weithio
oherwydd salwch yn sgil clefyd
y galen.

Pan oedd Alan yn 14 cafodd
drawsblaniad calon ond dros yr
ychydig flynyddoedd diwethaf
mae'r galen wcdi dirywio sydd
wedi golygu na allai barhau i
weithio fel Cynghorvdd Gvrfa.
Mae Alan~ sy'n ~6 mlwydd oed,
yo byw yn Llanberis gyda'i
wraig, Teleri, a dau fab ifanc,
Tomos sy'n bump a Rhys sy'n
ddvttwydd. Reb gefnogaeth yr
uncd gardiaidd yn Ysbyty

Grwp Gyrfa Cymru a'u
calonnau ar gerdded
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Buddsoddi yn eich cyrnuned

Dafydd P Jones 01492 642683 Dwyraln Sir Gaernarlon

Yswiriant car, ty neu unrhyw fusnes

Trwy gefnogi Yswiriant FUW?
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Hoffech chi hybu:

Bwyd //eo/

Busnesau ce'fn gw/ad

dim gwrthwynebiad,
Roedd un cais cynllunio wedi
derbyn cymeradwyaeth gan
Gyngor Gwynedd.
Materion eraill a godwyd yn
ystod y cyfarfod:
Ffordd Osgoi Bontneuiydd -
Trafodwyd y mater a
phenderfynwyd peidio gwneud
penderfyniad fel Cyngor
Cymuned, ond pwysleiswyd fod
yn bwysig i'r Cynghorwyr ac
aelodau'r Cyhoedd i lenwi a
danfon yr holiaduron unigol yn
61 i'r Swyddfa Gymreig.
Mynegwyd pryder gan un o'r
Cynghorwyr fod peiriannau
mawr yn mynd a'r hyd y ffordd
ger Ael y Bryn, oes angen
peiriannau mor fawr? Mynd i
ofyn i Gyngor Gwynedd a oes
modd rhoi amodau mewn
hawliau cynllunio ar gyfer ffyrdd
cul fel hyn yn y dyfodol.
Angen bin ysbwriel newydd yn y
Ganolfan.
Biniau Baw CWn - Angen cadw
golwg a phawb i ddefnyddio'r
biniau pwrpasol os gwelwch yn
dda.
Problem fandaliaeth yn y
pentref - Mae'r Cyngor
Cymuned yn apelio ar i'r
Cyhoedd, os yn bryderus am
unrhyw achos 0 fandaliaeth, i
gysylltu'n syth a'r Heddlu.

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor
Cymuned Waunfawr yng
Nghanolfan Waunfawr am 7.15
yh ar 24ain 0 Dachwedd 2010.
Croesawyd pawb i'r Cyfarfod gan
y Cadeirydd.
Materion Caeathro -Dimmater
wedi ei godi.
Materion Waunfawr - Gerddi
Bach- Cafwyd trafodaeth ynglyn
a chanlyniadau'r holiadur
diweddar. Cyngor wedi cysylltu
ac Unllais Cymru i ofyn
arweiniad. Penderfynwyd fod y
Clerc i nodi'r opsiynau i gyd i
lawr, a'u trafod ymhellach yn ein
cyfarfod nesaf a rhoi gwahoddiad
i aelod 0 Cynllunio Cyngor
Gwynedd i'r Cyfarfod.

Trafodwyd mater y coed ger y
gofeb yn y pentref, disgwyl
yrnateb Cyngor Gwynedd.

Trafodwyd cyflwr y llochesau
bws, (ger yr hen Bost) angen ei
beintio; Graffiti at y lloches yn
Croes y Waun, wedi cael ei
beintio.
Y Fynwent - Aelodau Pwyllgor y
Fynwent angen cyfarfod yn fuan.
Llwybrau troed y pentref -
Angen giat ncwydd ar lwybr rhif
15 - wedi hysbysu Cyngor
Gwynedd. Cyfarfod Rhwydwaith
Gwyrfai dechrau Rhagfyr.
Cynllunio - Roedd un cais
cynllunio newydd i law doedd

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR

I, CvtO' J!il!hWellAn,hanion Gwr9~ A Plymio
Gw~ith Drofl~~iynolo'r seton orau non arnser

Dewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William Selwyn, Rob Piercy. Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.

""ww.ffralnia.com

~Isby(y.
YN YR YSBYTY ar hyn 0 bryd
mae Mrs Sarah Lewis, Tref
Eilian. Gobeithio y byddwch yn
gwella ac yn cael dod adref yn
fuan.
CYDY MDEIMLO. Ychydig
fisoedd yn 61 roeddem yn
cydymdeimlo a Mrs Annie Jones,
Bod Arthur, ar golli ei brawd,
anfonwn ein cydymdeimlad ari
eto yn ei phrofedigaeth 0 golli
brawd arall.
CYDYMDEIMLWN hefyd a
Dylan Jones a theulu 9 Bryn
Golau, yn eu profedigaeth 0 golli
brawd Dylan.
MERCHED Y WAWR.
Cynhelir y cyfarfod nesaf 0
Ferched y Wa\vr nos Iau, 27
Ionawr 2011, yn y Ganolfan pryd
y bydd Elfyn Thomas 0 gwmni
Seren Arian yn ein diddanu.
Croeso cynnes i bawb.
CYFARCHION Y NADOLIG.
Dymunwn Nadolig Llawen i
chi i gyd) ddarllenwyr yr Eco, ac
anfonwn ein cofion dros yr Wyl
at y rhai sy'n gaerh i'w cartrefi ac
hefyd i'r rhai sydd yn aros
mewn cartrefi preswyl ar hyn 0
bryd.
DIWEDD MIS IONAWR. Ni
drigolion y Waunfawr fydd yn
gyfrifol am blygu yr Eco. Fel
arfer mae cefnogaeth dda i'r
gwaith a gobeithiaf y bydd yr
hen griw, a rhai newydd, yn
gall u dod i fes tri Egl \.vys y
Waun i ymgymryd a'r gwaith.
Byddaf yn cysylltu a chi gyda
manylion y dyddiad a'r amser.
Diolch yn fawr,

~

APEL. Mae Cor y Waun angen
cyfeilydd i gychwyn ar )' gwaith
ddechrau ntis lonawr. Maent yn
griw hwyliog sydd yn ymarfer
bob nos Fawrth 0 7.30pm
ymlaen yn festri EgI\rys y Waun,
Waunfawr. Am fury 0 wybodaeth
cysylltwch a Heulwen
01286650388, neu Linda ar
07976878659. Edrychwn ymlaen
at glywed gennych. Diolch.

CYFARCHION Y NADOLIG.
Dymuna Rol Williams, Ardwyn,
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd lewyrchus i'w deulu ali
gyfeillion. Ni fydd yn anfon
cardiau ond yn cyfrannu i elusen
lleol.
PRIODAS. Anfonwn ein
llongyfarchion a'n dyrnuniadau
gorau i Mike Thomas, Dol
Erddi, ar ei briodas ag Alison 0
Fanceinion. Yrna yn y Waun y
maent wedi ymgartrefu.
DYWEDDIO.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da iAlison Owen, Ty
yr Efail, ar ei dyweddiad a
Steven Jones 0 Ben-y-groes.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Alwyn a
Valrnai, Garreg Fawr, ar ddod )'11
daid a nain i Enlli Wyn, merch
fach ilona ac Emlyn a chwaer
fach i Non a Tesni.
LLWYDDIANT
EISTEDDFODOL.
Llongyfarchiadau mawr i Mared
Ynyr, Dolwar Fach, sy'n
ddisgybl Blwyddyn 9, at ennill
gwobr Tlws yr Ifanc yn
Eisteddfod Y sgol Brynrefail.
YlvIDDEOLIAD hapus i Mrs
Pat Parr)', 1 Bryn Golau, sydd
wedi bod yo garedig iawn wrth
lawer tra bu'n weithwraig
gyrndeithasol ddiflino yn yr
ardal.
ANFONWN ein dyrnuniadau da
am wellhad buan i amryw 0
drigolion y pen tref sydd wedi
bod yn sal yn ddiweddar.
CROESAWN Mrs Sheila
Roberts, Llwyn Celyn; Mrs
Grace Dawson, Tref Eilian a Mrs
Doris Roberts, Dwyros, adref ar
01 dreulio cyfnod yn yr ysbyty.
Hefyd bu Cadi Wyn, merch fach
Emma a Chris, Stad Bro Waun
yn derbyn triniaeth i'w llaw yn
ysbyiy Alder Hay, Lerpwl.
Anfonwn ein dymuniadau da am
wellhad buan i Doctor Esyllt
Llwyd, un o'n meddygon teulu,
sydd wedi cae] triniaerh yn yr

WAUNFAWR
Mrs Nan Robens, Pantafon. FfOn: (01266) 650570 ~-

I



CANOLFAN OFFER WELDIO
WAUN~AWn ~f~ni eSO'20

N~dolig t.tawan 9 Blwyddyn Ngwydd Dda
Odd' wrth nawo yn

Mae pawb yn
SlOP SGLODION V PENTREF

TUE VILLAGE CUIPPY
WAUNJ=AWR, I=fon~650683

lCICK yn ovrnuno NadoligLlawena"""
Blvvyddyn Novvydd Dda i bewo yn y pent ref

9{adofig Llauiett
. a fJ3{wydayn 9{g.W!fda 'Dda

oddi wrtfi 6aw6 yn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION
YR HEN EFAll, WAUNFAWR

Ffon: (01286) 650235
Hefyd: Uned 10 TIR LLWYD, BAECINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN - masnachol ac i'r cartref
OFFER CANFOD MWG ar gyfer y cartref...--__-
GOLEUADAU ARGYFWNG
LARWM TAN, a Ilawer mwy
r'w gweld vn ein swvddta.

www.anturwaunfawr.org01286650721
Antur Waunfawr

Dl'N
DDDA

i holl gyfeillion yr Antur ym
rnro'r Eco

ADO
BL

swyddfa@~ntu rwaunfawr.0rg

WAlJ~J.-AWR.

AILGYLCHU

ANTUR WAUNFAWR AILGYlCHU

Gwaredu Data

• •
CANOEDD 0 BATRYMAU I DDEWIS

A RNAI MEWN STOCI(

Ffon: 673096

Gwasanaeth
Torri Lawr 24 awr
M.O.T. * Trwsio Ceir

Ar agor 7 a.m. - 10 p.rn. bob dydd. Bwyd,
diodydd, papurau newydd, fideos, bara, Ilefrith, ayb

rNado(ig ((awelt a t]3lWyddy_n rNewyfd
dda ode{[ wrth bawl?yn
E

CAEATHRO A WAUNFAWR

Cyfarchion
Nadolig

• • • ••• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •
: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda :
• •• •

j Siop Waunfawr j
: (Howard a Debbie) :
• •• •
: Pay Point, Papur Newydd, :
• •
: Cardiau Cymraeg, Cylchgronau, :
~ Bwydydc/, Nwyddau Ty ;
•
• •~~~~~~~~~~~~~~ ~ Ff6n: (01286)650834 ;

(J"I~llIII '1' ()'ITI~ : :.. 1 I'.. ~ Diolch am gefnogi'r fenter newydd ~
• •

•~ ar agar 7.30 - 6.00 :
: 8.00 - 5.30 (Sadwrn)· 8.30 - 12.30 (Sui) :
• •
: e-bost: siopwaunfawr@live.com ::.......................................................................



Dosbarth ~S
B~lh osdd yn y bo\O~(WI1\;i) iddewie brwsh dannedd a phast
danned ohcr'\.vydd mae'n rha~d ; l.,avvbDadvveu da011edd "1m Ian.
Roedd vna Ted) er mwvn zsuu cvdlo 9 fo :;I bod yn ffrind~iddo. Yr
Q~~d (nQ\c;bQQ!<i'~ ph~~h~" y~lSl"i(~nn"~1"mwyn ~"~l ~ynn\.lll\.lni""
neu gadw dyddiadur; menyg; sebon; sgsrff ada da.
ram wnt~ i ICJ1Wi nocsr ~lldoli~ yma tc fydd pawb Yl1 caei nond
yst~>fell0 bresantau ond fe tydd y plant yma yn lwcus igael un. l<'elly
d\lJl n nsnus tv mod 1urn wneud un ntentvn vn rnvwre vn nanus.

Cl11.V~ W11.1.1t\l'riS

Dosbarth 8E
Beth oedd yn y boes? Dewisais wneud boes i fereh 5-9 oed. Aeth
0~ma~ i nol stW[~i'r boes un dydd Sadwrn. Roedd fy chwaer
eisiau dim ond rhoi pcthau pine yn ei boes Be felly dewisais i roi
pethau piws. Felly cafwyd bobls gwallt piws; tedi piws; brwsh
dannedd piws; sebon piws; siarnpw piws; past dannedd: llyfr
Iliwio; pensiliau lliw, '
Pam woes i lenwi boes? Fe lenwais y boes er mwyn dangos i
blanr yn y gwledydd pell fod rhywun yn gofalu amdanvn nhw a
dang~s bo~ gand~yn nh.'v bobl S),,~eu caru. Rydw i'n hapus fy
mod 1wedi llenwi bocs I rywun 11a1ffodus a dwi'n gobeithio cant
bleser mawr yn chwarae gyda chynnwys y bocs.
NL'\ HAF

Dosbarth 8E
Mrs Catrin Wyn Jones, Trefnydd 'Yrngyrch Plentyn y Nadolig' yn
Ysgol Brynrefail gyda Niamh Jones, dosbarth 7N, ddaeth gyda'r
bocs llawn gyntaf

Ymgyrch Plentyn y Nadolig

1 7

D9ilb"rlh lOi
Rllth l\lllftf yft y hl\L'~1P'~Wft~gi foesi t~r~hn'i ho~drModdoutu 10-
14 (led. Yn fy mncs vr nedn her: cardiau: 50 nenxe: YSRrifennu:
P~11i:iili~" Iii,,:; ~vd)' p\4ff; nvtc PUUi:i;gernwuith; P)Yfi:i; bundiuu
f5'vnlltj "'f5nr!lj ~~lll"dnoJloj br,"vsh d"nncddj past dannedd· pnpur
OIUt!n~ct!rdyn Nlldolill. ]
riaDl Wn~i)j Isnwi bO~GrWnC\) i wncud boce ohcrwydd mac'n blcecr
~{J~ltt Wyt\~k4l1 kA~Ut!. tii6Ith~Af4 ~, ~l~Mt~~rtml:\~t1tyn dM'byt1 y
hoes. Mae Nadoliz vn rhvwheth Ilawn hanusrwvdd ac fe ddvlal
fl"n~ Y O"yl<idydd )'111" 5"c;1 y ~l~1Yn~bc;fyd ~ twYllb,,"'. H~dQllgQ
dd~rhyn hl'lC~~y'n cymryd ond d~a munnd j lsnwi n'i I!-'Ioil'lnnd fvdrf,

yn 5TyntiUU~uhuniutilh unfcnhol )'J11 ffijlY)'U plcrnyn.
Mot TV ~rT-'fO,UA~

Eft.,\~iAS,\iITH

Dosbarth 100
Beth oedd yo y boes? Teganau - inian dan, eeir bach, peli bach;
sanau Nadolig; llyfr Iliwio; creons; sebon; sbwng; brwsh dannedd:
past dannedd; fferins. Boes ar gyfer baehgen 2-4 oed. '
Pam woes i lenwi boes? Llenwais i a fy ffrind ddau foes aehos
roedden ni eisiau helpu a gwneud plant Ilai ffodus na ni yn hapus.
Caw om ni lawer 0 hwyl yn llenwi'r bocsys a hefyd cawsom hwyl yn
dyfalu beth fydda'r plentyn yn hoffi eael.

Dyfarn~V)TdYsgoloriaeth Rhagoriaeth Y Gymraeg i Sian El\.V)'Ilam
y mar~lau uehaf yn .ei ganJyniadau Lefel A. Rhoddwyd £3500 yn
wobr iddo. Derbyruodd Enfys Ysgoloriaeth Teilyngdod Bangor
sydd werth £2400 a hefyd enillodd Ysgoloriaeth Diwinyddiaeth ae
Astudiactbau Crefyddol sydd werth £200.

YSGOL BRYNREFAIL
Ysgoloriaeth Prifysgol Bangor

-



agor caf()u(J Gerilll y pleser 0
ddargaIlfod ti fod ",recti cnnil]
cystadIeuaclh y diwrnod.

Y rt 0 iltUIl bydd (;crnllt yn
mynd i 'Olasfrvn WakeDarc' i
wano ci do~yn OWe1"th£20.00 ar
se~iynau 'Wakeboardlog'

Yn ddi\vcddar hu Geri4lll
Morri:; a chriYf 0 ddisg)lbliun
craill yn mwynhau <Lwrnod 0

tU~lthl1!lr~dd!lu ym mhorc
GIvnllifon. Rhai diwrnotlall
,"vedt bynn) tc Jdae~h ~nll~ll
arbcnnig i'[ Ysgol ac weui el

Gweithgareddau Glynllifon

wedi cystadlu erioed mewn
cystadlaethau Ysgol ond ar ben
hynny dwi di rhedeg yn y Great
North Run deirgwaith yn
olynol, hefyd ymhlith
cystadlaethau eraill dwi wedi
cystadlu yn Ras yr Wyddfa.
Oes na draddodiad teuiu
mcwn rhedeg felly?
Oes mac nhad wedi rhedeg y
Grea t North Run dros y tair
blvncdd diwethaf
•

Fydd Ytad a'r mab yn cystadlu
yn Newcastle yn 2011?
WeI na fyddwn. Da ni di gweld
Gateshead a Newcastle
deirgwaith ) n olynol rwan, felly
flwyddyn nesaf da ni am redeg
yn y Great South Run yn
Portsmouth.
Nr Dyfodol?
WeI, hcb os nac oni bai, hoffwn
redeg yn Marathon Llundain.

A rhif rhedeg 6463 ar frest ei
grys bu Dylan yn ymgeisydd yn
y 'BUPA Great North Run' yn
Newcastle eleni a bu ein
gohebydd allan 0 wynt yn dal i
fyny a fo.
Wei Dylan yr holl ffordd i
Newcastle i gystadlu! Ti'n
eitha redwr felly?
Dyrna'r tryd; dd tro i mi rcdcg
yn Newcastle vnghyd a miloedd
o rcdwvr eraill.•
A pha mor bell oedd y ras?
3 kilornedr 0 hvd ac mi ddaru-
mi orffen rncwn 19 munud a 46
eihad ac rown i'n 91 allan o'r
5,000 wnaeth gysiadlu, Ond cr
f}' mod i ond yn 13 oed mae'n
rhaid imi gystadlu yn y ras i rai
dan 16 oed.
Wyt ti di arfer gyda rhedeg
felly, a'i fwynhau?
Ydw dwi'n mwynhau rhedeg ac

SBOTOLAU
AR DYLAN THOMAS

illwyaf p\v(,;ru~ y byd dorri
hawliau dynol sylfaenol heh
dderbyn cosb?'

C4fwyd nifcr 0 oc1yllfaucuu u
del'~ledd!1u vn c!l~1~\1tnflu at y
5ynul1..idf~ 5"11 'i\.& J;vIfVQi i
vmsten vn v f!ln s'r lIe.

V...oedJ Y001)5(t;) J<1 wcd] cu
scrno ar rJdil!1\rvC1l11~1l~tlCjrlbe~
rhyngwli.\Jol ond yl1 ddigon
am\\ry~ i symb~rll1'r gynulleidfa i
roi cig a g\ytlcd dm }T hyn a
gyflwyn,,~~didd)·nl.

Ba.rn ~rchsgyhlion oedd bod y
D~rl1l)rml!:ld yn wefreit1l1iol~
l:~lllul~ vn ciriol, corftbrol a
del,veJJol 15i.\n Y~eogi'r
aY"1111~ilffts~f4b~dy t~lnn,\rygyn
dd"l's,

Dros ddau ddiwrnod ym mis
Ischwedd fe adeiladwyd pabell
Pa ....'r ;,u neuadd Y::'501
Dlj'nrcftlil,

W~dt1f4tll~ft1t1~~t1Mrs Rh111n
Q)V'iu) i ~ifIlQei ilddYG8
Rer~onol !l Lhymd~ith!l~(\1 (\
t-:wn )'T Y::'5Q1) \?\4 ~"\4
ncruurmtan 0 'nswr f!yn Ttlly
Yn)'T !;fl.ll CW.lllnltr rrQn Wen,
Porrhaerh\vy.

Wcdi cu hanelll aL
ddi~8yblivn fi)yyddyn 9 yr o~uu
~T perffOrml:lds\1 yn anelu al

{!()Ul vmwyDyl1diuelh y
l.l i;)~Yblion 0 l"ll mor I)'~~ ill Y\V
h"wl1~"~~ne"nolbwynliu ur
l\fut11 f)J\UV ~y1ti gw!lt'~hod eln

hqwli~"?' ~ 'S\4~ ~ll ew1v\lyQQ

CWMNI'R FRAN WEN

cysylltiadau sydd yn bodoli
eisoes rhwng y cartref, y
gyrnuned ac asiantaethau
arbenigol.

Er enghraifft, gyda 750 0
ddisgyblion a 68 0 staff, y mae
Ysgol Brynrefail yn defnyddio
llwythi 0 bapur, Un o'r
agweddau y mae Mrs Rhian
Owen yn ceisio ci ddatblygu yw
ail gylchu'r papur wast fel un 0
ganghennau eirl polisi 'Y sgol
tach'. hr hyn 0 bryd y mae hi yn
dd iolchgsr iawn i griw 0
Ilwydclyn 9 sy'n cymcryd rhan
naennaw pob wythnos i sicrhau
ein bod, fel Vsgo], yn
ymwybodol o'n cyfrifuldeb i
chwarae ein rhan i ddiogelu
dyfodol y blaned.

Mae cynll un 'Y sgol Iach'
Gwynedd yn cael ei reoli rnewn
partneriaeth gydag Iechyd
Cyhoeddus Cenedlacthol
Cyrnru, Cyngor Gwynedd,
CYNNAL a'r bwrdd Iechyd
Lleol.

Mae'r cynllun yn galluogi
ysgolion i gyfrannu'n hositif
tuag at iechyd a llcs eu
disgyblion, athrawon a'r
gymuned changach dr\vy
ddalbly~u arngylcneuu sy'n
hvrwvddo iechvd.

Mae 'Y sgolion Iach' )'0

cyflwyno agwcddau icchyu a Iles
drwv'r C\vric\vl,vrn
Ccnedlaethol, Cwricwlwrn cudd
ac ethos yr Ysgol. Mae
Brynrefail yn datblygu ar y

YSGOL BRYNREFAIL
Ysgollach



'Deilen ar yr
A/on'

gan Sarah Kelly
Ddiwedd Medi cyhoeddwyd
Deilen ar yr Afon, sef
hunangofiant Sarah Kelly,
sy'n byw ym Mhenchwintan,
Bangor. Yr ydym, yn Ysgol
Brynrefail, yn hynod falch
ein bod wedi derbyn copi o'r
llyfr gan yr awdures ei hun a'i
bod wedi ei gyflwyno a'i
arwyddo yn bersonol.

A beth felly ydi'r
cysyll tiad ag Ysgol
Brynrefail? WeI, fe aned a
magwyd Sarah Kelly yn
Llanddeiniolen ac y mae hi
yn gyn-ddisgybl 0 Ysgol
Brynrefail ac 0 fewn y llyfr y
mae dwy bennod wedi eu
neillruo yn henodol i son am
ei chyfnod yn yr ysgol.
Efallai y bydd y dyfyniad
isod yo cadi blvs arnoch i
ddarllcn m\vy ;

'Hawdd wrcl7 fynd Y'l hjln j'W i
bersot~ wnelld 'ico11' o'i I,en
Ysgol. Er i mi Yl1zgeisio atal
droeo'tl rhag rhoddi SlaWS
eico11ig i Ysgo[ Brynrefai/, does
ditn os ~ladwyf ytl et40g 0'1'pet/z.
CanfUrl' ItYll anlbell waitll wrc/l
szarad Ilelo hen flYd-ddis!l.vblion
a deall »ad oedd)'tll ; gyd J~cfo
atgujioft da 0" YSKO{a bod rllal
hyd ~ynoed wed; dyJtel1 at'll

vmadael. Ie, wtl - rell siwr maR
Jifh's YllJdynt llw_v or:dcl _VIl
}1~'t"dtJt"a bai ar)~ VS[folJ'

Carwn ctdi()lch 0 guion i
Sarah Kelty dm ei rhodd
~wl,;rlhfawr j'r Ysg()l, nid yn
",ois y \iopi o'r 11)fr a'i gririau
cnredis 3r c,;i glilwr, ond llcfyd
~m y ~(\fnod hancsyddol a
}!\\7reiddlol ,-ydd yn y Ilyfr.

meddwl mai Adolf Hitler ocdd
y drwg yn hyn i gyd. Ond na.
Roedd rhywun arall ar fai hefyd.
Fuaswn i byth wedi dweud fod
dad wedi haeddu cael ei ladd yn
Ffrainc ond wna i byth faddau
iddo nawr ar 01 iddo frifo mam
fel yna. Roeddwn i wedi coelio
fod Dad yo rhyw fath 0 arwr yn
y fyddin yn lladd y Natsiaid ond
yn y diwedd bwli oedd 0 yn pigo
ar Mam. Yn ei thrin hi fel baw,

Doeddwn i ddim yn gall pan
wnaeth Mam ffeindio f yn )r ty.
Roeddwn iwedi colli fy mywyd
yn y ty yna, yo gobei thio y
buasai o'n dod a Dad yn 61. and
doedd dim gobaith yn hynny.
Na roedd hynny yn wirion.
Roedd yn rhaid imi ddysgu sut
i gael gobaith eto, i gael gobaith
mewn gobaith, ond nid gobaith
mewn rhyfel. Roeddwn yn
credu o'r blaen bod dynoliaeth
yn ddibwys. and roeddwn yn
aoghywir. Yn y diwcdd fe
ddysgais mai dim ond mewn
pobl y medrwch chi gael
gobaith.

gyda'r swn mawr fel mellt a
tharanau. Disgynnais i'r llawr a
dechrau sgrechian.

'N a plis ewch 0 rna, gadwch
lonydd!'

'Iesu Grist! Beth sy'n bod
arnat ti? Rhaid i ni adael nawr.'

Rhywsut, llwyddais i godi ar
fy nhraed gyda help Mam.
Roedd fy nhraed yo pwyso
tunelli, yn rhy drwm i'w cario.
Ond fe'm gwthiwyd gan fy Mam
drwy'r drws.

'LIe goblyn mae'r "sbelter">,
dywedodd Mam mewn penbleth
yn edrych o'i chwmpas fel
rhywun ar go11.

Roedd y stryd yn ddieithr i'r
ddwy ohonon ni. Roedd popeth
yn dywyll fel bol buwch. Dim
golau, dim hyd yn oed aer yn yr
awyr.

'Tyrd, awn ni iwaelod y stryd
i chwilio,' meddai Mam.

Bron fy mod }'O cropian ar y
llawr, ond cyrhaeddom waelod y
stryd, Roedd y swn yn mynd yo
uwch ac yo uwch ag yn uwch,
Roedd fy mhen bran a ffrwydro.

Dechrcuais sgrechian eto
gyda phoen y swn. Yn sydyn
daeth y golau bach i'r golwg

(Bloody Hell! You'd beeler come
in here quick before those Jeny boys
see ya'.

Rhedodd Mam i mewn i'r
drws yn fy 11usgo i mewn fel
rhyw gi anufudd. Caeodd y drws
yn glcp y tu 01 i mi. Aeth popeth
yn ddu a rhuthrodd swn
dychrynllyd y bomiau i'r
cefndir.

Pan agorais f), llygaid roedd
llygaid U\VS Mam yn syllu yn 61
arnaf. Roedd ei gwefusau
rhosyn yn gwenu.

'Ti'n teirnlo'n well cariad?'
'Ym .... ydw .... '
'lawn plis gadael i fi esbonio

beth ddigwyddodd, pam wnes i
adael.'

'Oce dwi'n gwrando.'
Gwrandewais yn astud.

Roedd popeth yn sioc i fy
nghlustiau.

'Roedd dy Dad yn fy nhnro>
dQ~ddwn i ddim yn gallu byw
gyda fo dim hirach. Roedd o'n
fy lladd i dy adael di ar 01 ond
roeddwn yn gwybod dy fod yo
caru dy Dad yo arw.'

'Pam dod yn 61 hen 0 yng
nghanol popeth?' gofynnais,
'oeddcch chi wedi cl)"ved fod
Dad wedi clleJ... Yn ...
Dunklrk>'

·Do: dywedodd yn gafnel yo
fy llitW yn dyner, 'd\vi mor ()ri

- d rcnrtn .
Ropdd y s\.vn drosodd no'Wr]

rocoll y gw~iodi !l'r ~gr{!chiru1o.1r
dioddefwedi SlOPIO >'n fy mhel1.
Koedd popeth yn ddi~tgw am y
IfO. Am y rro cyntllf mewn oes
[ordll yr lliIul fel bufen ~r fy
nghrocn. Kocelll y storm yn fy
mh'll dru:,odd a cl1rrddJ1S 911Qn
~'r~ynh~r)yydd,

Yr holl amser rocddwn i yn

·Na dUfi ddim ei~IQU cl~rwcd.
l-la pl~s~dim;{Q,'

Dnerh y Swn eto fel srym ct
l}lOP, yn )':l!wyll y [v i QyLl O>f

11"",.. i'f to,
1J'A'-" rat-d)J arall t)·.d rl1~iuini

tynt4' deckeuodd },~~m.
'Na,l s8rcch~a~s yn~l.lRht1id i

m; edrych ar 81 Y ty 1 \l.aU,'
'Paid. RhQ~d l ni fYI1U ~yn

iddvn nhw ddod.'
f

1)gl!hr~U6dd wacthyBu.
.Koella tv mhen i !ttl d~ eto

, I
.1 ••••••

ni'i gadw fo'n rhydd.'
Fel triog disgynnodd y

dagrau dros fy wyneb eto.
Roedd yn rhaid i mi stopio
meddwl Iel hyn, stopio cofio
popeth. Mae pob atgof fel cyllell
yn fy nghalon. Rhaid imi aros
yo gryf ... er mwyn Dad.
Edrychais ar y lluniau ar lawr.
Eu hwynebau yn gwenu arnaf
yn greulon. Codais bob un a'u
rhoi nhw yo eu lIe yn daclus. Yn
union fel yr oedd Mam wedi
gadael popeth. Na, na, nal Beth
oedd y mater arna i? Pam cofio?
Rhaid i mi anghofio am y bitsh
gelwyddog yna. Yn gadael ei
gwr a'i phlentyn heb ddirn gair,
Dim un siw na miw ers chwe
mis. Roedd dim pwyn t wastio
amser yn meddwl amdani. Gan
fy mod iwedi codi ym mherfedd
nos daeth blinder mawr drostaf
Eisteddais yo gysglyd yng
nghadair orau Dad. Roeddwn
yn dal i arogli ei 'after shave'.
Cysgais heb freuddwydio.

Deffrais yo sydyn. Roedd
swn cnocio ar y drws. Roedd hi
bron yn banner awr wedi trio
Pwy gebyst fyddai allan mor
hwyr a hyn ar 61 beth
ddigwyddodd gynau. Codais yn
araf o'r gadair gynnes a
cherdded yo dawel at y drws.
Agorais y drws yn araf.
Roeddwn i eisiau bod yn sal.

'Sera, cariad?'
Roedd 0 fel bod fy llais wedi

cae1 ei sugno allan 0 fy ngheg.
'Mam?'
Crynais yn y gadair oedd

nawr yn oer. Syllodd Mam arna
i heb ddweud dim. Roedd hi
wedi newid. Ei gwallt i fyny'n
ddeJ, ei gwefusau'n goch fel
rhosyn rhamantus.

'Dwed rhywbeth, plis cariad,'
dywedodd y gwefusau coch,

'ace Mam. Anwylyd! LIe
llffarn da chi wedi bod?'

'Koedd yn rhaid 1 rot adael,
roedd" ,,'
'0 ia dyma'r esgu:s mawr.

Chwe mis heb air i esbonio.
Roedd Dad a fi yo poeni lie
roeddech chi wedi mYlld.
Sgynnoch 'hi ddim s)rniad.'

'Plis cariad gwranda arna

GOBAITH
Agorais fy llygaid, daeth y swn
eto. Swn dinistrio a swn
marwolaeth. Ce isiais gall fy
llygaid yn dynn, mor dynn ag y
gallwn i geisio stopio'r swn.
Roedd fel byw mewn bunllef.
Breuddwyd oedd y hen fywyd
bapus cyn i hyn ddigwydd.
Doedd dim ffordd 0 stopio'r
swn, roedd yn cael ei hollti i
mewn i fy mhen. PIts na,
stopiwchl Ewch 0 'rna! Dach chi
ddim i fod i wneud hynl
Dechreuodd y dagrau gau llenni
fy llygaid. Roeddwn yn gweiddi
pob nos i ofyn i Dd uw stopio
hyn ond doedd 0 byth yn
gwrando. Rhy brysur yn
gwrando ar weddiau'r meirw
trwy'r byd. Rwy'n siwr ei fod 0
yn y nefoedd yo chwerthin ar
ein pennau yn chwarae fel
hogiau bach yn gwisgo ifyny, yo
ei weld fel joc fawr, Wrth gwrs,
dim ond pohl ddibwys, di nod
ydan ill igyd. Beth yw'r ots?

Codais o'r gwely )'D araf ac
edrych tuag at y ffenesrr, ond
wrth gwrs doedd ddim byd i'w
weld - dim ond y papnr du oer.
Yo araf cerddais yn 61 at y gwely
a gorwedd yn 61. Roedd y swn
yn dal i fod yn dirgrynu yn fy
mhen.

A,vr yn ddiweddarach yr
oedd y S\\7nwedi stopio. Efallai
bod Duw yn gwrando am
unwaith. Mor ddistaw ag y
medrwn cerddais lawr y grisiau
ac imewn i'r ystafell fyw. Roedd
rhai o'r lluniau wedi syrthio ar
lawr oherwydd yr holl swn.
Codais un ohony.nt a gwenu.
Llun priodas Mam a Dad.
Roedd Mam, fel yr arfer, yn
edrych fel angel yn ei sidan
gwyn. A Dad, wrth gwrs, yn ei
iwnifform yn cdrych mor smart.
Wrth gofio'n 01 dcchreuodd fy
meddwl redeg yn bell. doeddwn
l \l\lim )-n bu11u illOpio. DacLh yr
!ltgofion hapu5 i 8yd yo 01 a
dechreu9is grio eto. Pam roedd
hyn yo gorfod digwydd? Roedd
digon 0 ddioddef yn y byd yn
barod ben hyn. Rdrychais ar y
cloc oedJ ar ben y lie tan laclus.
Roedd hi bron yn hanner nos.
Doeddgmser dd;m yn bodoll yn
'f ly )'n1" ill'rYjucll. Rocctd
.h!lDURrwydd yt" halll yn ~or[od

wla,l ~i~tlUullan llyLl ~rnoed, yn
t'hy hoen\.\s ~cJlJrch UJ:Xl9. E,L''' i
M~111 !lu!Jel... N g f~df:1 1 dd 1m
IIICdd\VIWI n~[n~U [~Iyn!l ltim
mwy. MitC hI w~ui mynd !l dynll
10. Dim ond tJd \yLlo gen 1
naWf. \vel dim ond r~d oedd g~n
i. R.c)cddyn rh:ud iLion fynd. to
Q~duy dyn llli1\Vr. )f ctyn IlW\fSiy.
D)yl'n dill i ,ofio ci clriitu ol~r

'~t\lJ r ml tynd cyw, dru:sof
t. dr(\~ot: t;, dro~ bopelh. ru'l"~Ji
14
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P~YNHAWNIAU neu
NOSWEITHIAU 4-10
[)YDD~Ul 8YB-4yp
Gwo&a.a~DagfD. a 'Dad.

Mae'r bardd, awdur ac
adroddwr storiau, Eric
Maddern 0 Cae Mabon)
Fachwen, wedi ei gynnwys
yrnhlith y rhai sydd wedi eu
cynnwys yn Rhestr Werdd
Cymru am eleni. Mae'r rhestr
)'n cael ei dewis gan banel 0
arbenigwyr ym myd
cynaladwyaeth ar ran Cynnal
Cyrnru, ac yn derbyn
cefnogaeth gan Lywodraeth y
Cynulliad.

Bu Eric Maddern yn cynnal
gweithdai adrodd storiau yng
Nghae Mabon ers bron i
chwarter canrif, ac y mae ei
waith, boed yo stracon neu'n
farddoniacth, yn rhoi pwyslais
ar sut i 'droedio'n ysgafn' ar
)yyuowb ~inJnenr.

Rhestr Werdd
Cynnal Cymrn

gw leidyddiaetb:
'Does dim pwynt eistedd yn

01a chwyno am y byd, rhaid bod
yn rhan obono a defnyddio'r
drefn i leisio barn a newid
pethau,' meddai.

Cafwyd geiriau 0 grocso gan
Cain Thomas a diolch gan
Nathan Price. Gofynnwyd sawl
cwesuwn hwyliog a threiddgar
gan Lowri Puw, Chris Roberts,
David Willjams a Gethin
Griffirhs a bu'r holl brofiad yo
werthfawr iawn i'r disgyblion.

Ar ddydd Iau, Hydref7fed 2010
fe ddaeth ymwelydd pwysig
iawn i Ysgol Brynrefail - Mr
Dafydd Wigley. Daeth i siarad
gyda blwyddyn 12 am
wleidyddiaeth fel rhan o'u cwrs
'Cymru, Ewrop a'r Byd'.
Siaradodd yn fanwl a diddorol
iawn am ci brofiadau yn y maes
ac seth ati i egluro'r systernau
gwleidyddol yn Ewrop, Prydain
a Chymru. Pwysleisiodd rnor
bwysig oedd i bobl ifainc
ymdcliddori )'m myd

Ymweliad Dafydd Wigley

Zil: Anest a Lois; 3ydd: Huw
Owen ac Ilid Jones
TIws Rhyddiaeth Saesneg 1af:
Anna Haycock; 2il: Elin
Morgan; 3ydd: Manon Elwyn
Cor 1af: Eilian; 2il: Elidir;
3ydd: Eryri a Gwyrfai
Tlws yr 1fane 1af: Mared Ynyr;
2il: Manon Thomas; 3ydd:
Gwenllian Jones
Y Gadair 1af Lois Jones; 2il:
Daniel Taylor; 3ydd: Greta
Jams ac Anest Bryn

Gibbard; 3ydd: I...lio Ernyr
Unauid Merched / Beehgyn
Blwyddyn 10-13 laf: Daniel
Taylor; Zil: Catrin Jones; 3ydd:
Rhodri Brookes
Unauid Pres Bhoyddyn 10-13 laf:
Daniel Taylor; Zil: Manon
Elwyn, 3ydd: Huw Owen a
Rhodri Brookes
Parti Llefaru 1af: Eryri ; 2il:
Gwyrfai; 3ydd: Elidir
Deuauid Blwyddyn 10-13 1af:
Catrin Jones a Daniel Taylor;

lARD LO C•••",.I Gwynedd
01~Xfi882160

.blz;

Deuauid Bluiyddyr 7-9 laC:
Hanna a Mari; Zil: Elan a
Lowri; 3ydd: Lia a Llinos
Unausd Lli'IZ)11101 1af: Math
Roberts; 2il: Danny Cain;
3ydd: Mared Rbys
Unauid Pres 1af: Alaw Prys; 2il:
Richard Efans; 3ydd: Adam
Bragan
Unauid Piano Blwy),dY1' 10-13
laf: Anest Bryn Jones; 2il: Huw
Owen a Gethin Griffiths; 3ydd:
Manon Elwyn a Sion Fon
Llefaru Saesneg laf: Dyfan
Coles; 2il: Daniel Taylor; 3ydd:
Owain Glyn Jones
Vn~w4 CJt'LUyt)t J11~dd~,t]fJ-l.1
19f~ Molly JlCC]e; zu: rnon
Robert.s1 Jydd: Cwswr Jones
Parti Mere/zed laf: Eilian; Zil:
Eryri ac Elidir; 3ydd: G\~yrfai
.Rn~l't)lhIR 19£: EJidir; Zil: Rilian
ae Eryri; 3yuu; Gwyrfai
Dt'amodig Iaf: Elidir~ 2il:
tilian; 3ydd; Gwyrfai ac Er.yxi
UMwd L1111.YnolHlwydli_"n 10-J,j
1"1: Cwit),") Rhls; 2;}· Ilcthlln
RoberlS: 3ydd: Ruberr Hoillitl~
l~lcla""tr.;)"~l,.al.'gI11'lL>.>,dd_vn J0-1 ?
l!lf: Lois Jane;); lll. G))'\inllV

Unauid Piano Blw_vddYll 7-9. Iaf:
Math Roberts; 2i1: Sian
Williams; 3ydd: Glesni Parry.
Unauid Bechgyn Blsuyddyn 7-9
laf: Gwion Jones; Ail: Gwern
Brookes; 3ydd: Rhodri Jones
Unauid Chuiyth. Bluiyddyn 7-9
1af: Llinos Jones; 2il:
Gwenllian Williams; Bydd:
William Lamb / Caitlin Lamb
GIi,Z Ysgafn laf: Eryri; 2il:
Elidir; 3ydd: Eilian.
Unawd Genethod Bltoyddyn 7-9
1af: Elan Jones; 2il: Mared
Rhys; 3ydd: I..owri Wyn
Forti Sb01!1tl'[J 1a f: Eryri ; 2il:
fTVJYrrai ac Elilllr~ jylltl: Dlyri
Part; Decl,ygyl1111w),dd),t1 7-9 1At!
tn'ri; Zll: Elidir; 3ydd; Gwyrfal
ae Eilian
Li2/01'11 Cymraeg laf: Mari
Tu,h,ytdd; 2i1: Cwion Jones;
Jydd: Ni!l (;eorge
Dawrlsia Disgo 1(1f; Eiliarlj 2il:
£lidlr~Jvdd~Hryri
Ll'fartl .~uesl'1!8 1af: 'r()mo~
r:.4rr~l; Ill: GwcJlllinll junwi);
~idJ. C~aranM~tchell
5S!lLl Inr: Dlillir~ ,iIi ~ry"i t\

aw~'rl!l~lJydd: ~ilfl1t1

CANLYNIADAU LLWYFAN
YR EISTEDDFOD

cerddoriaeth ar gyfrifiaduron),
Crefft Metel a Cbrefftau Llechi.
Roedd y bore yn llawn
gweithgareddau beb amser i
gymryd gwyn t.

Wedi'r boll waith caled yr
oedd pawb yn falch 0 fynediad i
babell enfawr lle cafwyd cinio
swmpus 0 dan nawdd Ffermwyr
Ifanc, Cangen Gwynedd.

Cafwyd adborth gan staff
Glynllifon bod ein mytyrwyr, fel
arfer, wedi ymddwyn yn
rhagorol ac wedi dod a chlod
mawr i enw Ysgol Brynrefail.
Ni chafwyd adroddiad ar

ymddygiad y tair aalod o'r
5taffl

AI ddydd Mercher, lOfed 0
Dachwedd 2010, fe ddaeth na
fws crand i Frynrefail i gludo
rhai disgyblion oedd yo
cynrychioli'r ysgol, ynghyd a
thair aelod o'r Staff, sef Mrs
Sharon Griffiths, Mrs Bethan
Williams a Mrs Caryl Owen, i
Lynllifon i ymuno rnewn nifer 0

wahanol weithgareddau. Yno
huont yn vmuno gyda
disgyblion erail1 oedd yo
cynrycnioti 6 0 ysgolion
uwchradd y sir.

Buont yn blasu gwahanol
weithgsreddau svdd ar gael yng
Nglynllifon fcl Cyfeir~annu)
Saethvddu, Bocswn (cyfansoddl



Er na ellir disgrifio'r gan fel
barddoniaeth 0 salon, eto'i gyd,
mac'ri amlwg wedi ci
hysgrifennu gan un oedd yn
adnabod y teulu ac yn ffrind
agos i'r ymadawedig.
Christine Keeler yn aros yn y
fro
Mae'n siwr fod cenhedlaeth 0
ddarllenwyr nad y\v'r enw yn
golygu fawr ddim iddynt, ond
i'r rhai oedd yn ifanc yn ystcd
chwedegau'r ganrif ddiwethaf,
roedd enw Christine Keeler a
Mandy Rice Davies mor enwog
a'r Beatles a'r Rolling Stones.
Daeth i arnlygrwydd yn dilyn
sgandal fawr Jobn Profumo a'r
honiadau 0 ysbio. Roedd
Profumo yn weinidog yn
Ilywodraeth Doriaidd
MacMillan (you've neuer had it so
good') . Yn r han 0'r sgan dal
honno roedd Christine Keeler a
Mandy Rice Davies - dW)T yr
honnwyd iddynt gael eu
'cyflogi' i ddifyrru pwysigion
mewn partion gwyllt. PW)1 sy'n
cofio'r llun enwog hwnnw 0
Christine Keeler yn eistedd yn
noethlymun tu 61 i gadair?

Yn ddiweddar, cefais si fod
Christine Keeler wedi diane i'r
fro hon yn dilyn y sgandal, ac
iddi aros am gyfnod mewn
bwthyn yn Ngallt }' Foel.
Dywedir fod hofrennydd wedi
glanio ar lain 0 dir gyferbyn a
Galli y Foe1, a'i bod hithau wedi
neidio ohono a chuddio yn y
bwthyn am rai wythnosau er
rnwyn cael lloches rhag helgwn
}' wasg.

Mae gen i ofn fod helgwn
Eco'r WJ1ddfa bron i hanner can
mlynedd yn hwyr yn cael gafael
yn yr hanes - os gwir }' stori -
ond byddai'n ddiddorol cael
gwybod oes unrhyw un 0
gyffiniau DeinioIen, Gall t y
Foel neu Ddinonvig yn medru
cadarnhau'r honiad. Gorau oil
os oes llun gan rywun, (\vedi ei
dynnu a chamera Bro\vnie neu
Kodak mae'n debyg!)
Trydan iFethel
A ninnau'n dibynnu cymainl ar
beiriannau'n cae] eu g}rrru a
thI'}ldan, mae'n anodd medd\vl
am fywyd hebddo r}'\vsut.
Angh}lleusrra o'r m\vyaf yw
loriad yn y lrydan - oherwydd
storm nCtl oherwydd fod angen
adne\vyddu rhy\vfainr ar V
sustem. Ond mae llai na chanrif
er:> j'r ffi\\'yafrif 0 bentrefi'r fr()

gael trydan i'w tai.
1\r nos Sau,vrn, 1af 0 fawrth

1930 y c!1fodd pentrcf Rcthel

.. -
• •I ,

Problem gyda'ch cyfrifiadur7

Am wgggnaath cyfalllg~r I ddQtry~
a gW811aelcn cyrrifladur cysylltwch

a Gomer Roberts
FrOn 01Z60 6704HZ

6ymudol . 0736Z 71Z366

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn I chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

I,_I

l'vlae'th nn\vedd pur felliwyni tlos
Yn perarogli h)'d dy ffyrdd
A'th cn\v da a'th barch vn dirf~

Ac iraidd megis liaVlrryfgwyrdd.

DiogcI yw dy deulu m\V}'n
Dan den dlos yr ysbryd pur
Ond aros, aros mae y grairh
A'r hwleh a \vnaethpv.yd yn y mur.

Dychmygwn gl)I"\veds\vn dy droed
Fel cynt yn d)tch"vel fin yr hwyr
Ond \vedi becudd,,'),d da\,· a :,iom
1\c \vedi siom, da\~'el\vch Ilw~rr.
C1}.ISgd911 y gwerth 9n1.JJ~TI~fdad
Yn llCdd,,'ch pur ]T er\v fud
C\vsg wedi oes 0 lafue gInn
D~n amdo bcdd )'n 'vyn \1y fyd,

a laddwyd mewn darnwain yn
Chwarel Dinorwig. Roedd iddo
ef a'i wraig ddeuddeg 0 blant, a'r
cyfan ohonynt wedi gadael
cartref Edrychai'r ddau ymlaen
am fymryn 0 seibiant ar 61magu
tyaid mor lluosog, ond
chwalwyd eu breuddwydion
gyda'r ddamwain yn Ionawr
1924.

Ysgrifennwyd y gan hiraeth
fel y gel "vir hi, gan T. Armstrong
Roberts 0 Benisarwaen. Oes
rhywun a gwybodaeth am y
bardd hwn?

Bum wrth dy feddrod yn y llan
A gwrid yr haf ar dd61 a bryn
A sisial medd yr awel fwyn
Yn suo dros y fangre syn.

Cyweiriais yno nhelyn friw
Er ccisio car wrth goffa di
Ond yn lle miwsig llefodd ffrwd
Fy nagrau dros ei thanau hi.

Tra yr edmygwn geinder Iflwch
Yr ywen werdd a'r blodau man
Doi aigof am dy fywyd pur
I wynnu yr olygfa Ian.

Meddyliwn am dy aberth mawr
Nth ddioddcf hir yn nhir y groes
Ac fel y troiaist ddirmyg Crist
Yn addurn glodfawr oes.

o gyfoerh 0 ddynoliaeth fawr
o fywyd gonest fel y dur
Nid geiriau gwag ond actau gwyn
Oedd cynnyrch dy gymeriad pur.

Mor loyw wedd dy gryman llym
Ac felly medet ti mor Ilwyr
A'th arfod hir fel ymchwydd cain
Y don o'r wawrddydd byd yr hwyr.

G\vae hi dy goili gyfaill cu
Yng nghaddug du y ddarnwain fawr
Hon oedd ern nos dywyllaf ni
Ond roedd i ti yn doriad gwawr,

Er claddu dy weddillion s)''TI
A'th galon d)'ner dan y gru
N Id aiff dv hunan aberlh ma\l,'r•
Na'th fuchcdd ddu\viol b\rth o'm co.•

RHODD O'R GALON
YW DLOOAU

• 8asgedi Planhigion
.. Planhigion Gardd
· B"$9~di Crog
..Hofyd, Oompoot ar
w@nn

(ALWYN A SARAHJO~)

FfCn: 670605

Blodau

Jones Parry gan unrhyw un, yna
cysylltwch cyn y rhifyn nesaf -
mae gennych tan ddiwedd
Ionawr.
Banjar o'r De
Daeth cais i law yn holi am fwy
o wybodaeth ynglyn ag un 0
offerynwyr ac arweinwyr
bandiau enwocaf yr ardal yn y
cyfnod diweddar, er rnai un o'r
de oedd yn wreiddiol. Roedd
W.T. (Billy) Davies yn enedigol
o'r Maerdy, ac fel cornerydd i
fand Glofa Maerdy yn
cychwynnodd ei yrfa yn naw
oed. Bu'n aelod hefyd 0 fandiau
Tylorstown a Ferndale cyn
symud i'r gogledd yn 1927 yn
ystod y Dirwasgiad.

Yn 01 Emyr Jones )'D ei lyfr
Canrif y Chuiareluir, roedd ei
ddyfodiad 'yn donie gunrioneddol
ifandtau Arfon oherwydd daeth a
byuiyd neuiydd i amryui ohonynt a
fuasai'n segur ers blynyddoedd:'

Bu'n hyfforddi bandiau
Llangefni a Biwmares, ac yn
hynod llwyddiannus yn arwain
bandiau Pcnrnaenmawr a
Deiniolen. Ond yn 1950
gadawodd Ddeiniolen a dod yn
hyfforddwr ac arweinydd Band
Llanrug.

Bu'n seinio'r Corn Gwlad yn
seremoniau'r Eisteddfod
genedlaethol am ddegawdau, a
hynny dan yr enw Gwilyrn
Maerdy. Roedd yn byw mewn
b\vthyn ar AlIt y Foel. Uruh}'\v
wybodacth neu atgofion
amdano gan rai o'r c)rn-aelodau
yn Neiniolen neu Lanrug os
&,velwch )'n dda.
Griffith Owen, Ty N ewydd,
Penisarwaen
Gan Miss Mair Foulkes 0
Benisarwaen y daelh y penillion
call)ynol, see coffad am ei lhaid

•mI.
Ob Q\ti) J,;wybodaclh Clill T.

P~ny" !l\V}'t' r!\t\ t'11 j - mn'\-vr

Yl\"1 h (lfn
Mor II [llil Llf;4ID\VVI:

Yu uv nvvyddr'~fy'n nl~ncdnl
TyJl J'iJrl1 )'rn dud Our!l!,

M!,\~(fl~b.Aid ~m; 6yf.'lddef mn,'r
Ilinpil oint' yn Llnia cy'~ ttlt'l\ i

Faro ddilesg, fedrai esgyn -
yn y glyn

I'r goleuni PUrw)'D;
Mam gyda'i saLm a'i hemyn
Barai ,vawr }Tm Mheny Bryn.

Y d)'11aer hon adwaenai'r lor
hoffai lwvdd..

Ei phlant wrth yr allor;
Ac cr isla,v'r dclisra\v ddor
Angau ni tha\v ei ch}'ngor.

Un abl iawn yn ei Deibl oedd
a da\,,'nus

Son amdano'r vdoedd;-Gallai dynnu o'i gcllocdd
Aur a ~verlh, a'i f)'\v ar g'oedd.

L1awn hyder lIon dr"".y y IIi -
eluf aeth

A'r law fa\vr () r~ni~
y 11~'V\l~crynvfill i\l\11

~

U\vch ni\vl hOD LOW chvnngl hi.
Ac 0 gofio'}' ty,-vydd garv.' a
ga\\-,om drO!) yr \VYlhnosau
diwathnf. gyd!\ ~w!,'nt()edd lQsol
" mil\iini~ yn l11e,v1'1 11l1£1Cl1f,
nddao ~a""t~yw coh:.od ~ cnol)'1)'
arall g~nddo iW}lnl y Dwyr9.in.

Nid plant yn unig sy'n
mwynhau cae I anrhegion yn
ystod y Nadolig. Mae rhai
unigolion, boed blant neu
oedolion, yn bodloni ar un
anrheg gwerth ei gael. Mae
eraill yn mwynhau arnrywiaeth
o anrhegion, ac yn cael cymaint
o bleser 0 agor y papur lapio ac
o dderbyn yr anrheg ei hun.
Dyna fydd y golofn y mis hwn:
arnrywiaeth 0 fan anrhegion yn
ymwneud a gwahanol agweddau
o hanes y fro - ac ambell
ymholiad yn eu sgil.
Bardd 0 Ddinorwig
Pwy oedd T Jones Parry, bardd
a chynganeddwr 0 Ddinorwig.
Roedd yn fyw yn ystod
dauddegau a thridegau'r ganrif
ddiwethaf. Yn nghylchgrawn Y
Gymraes, fis Chwefror 1930 mae
englynion coffa ganddo i Mrs
Ellen Roberts, Pcnybryn,
Fachwen. Bu hi farw ar y pumed
o Fedi 1930 yn 57 oed. Dyma'r
englynion:

Rhy ddwys oedd i roddi sen
wvlaidd un•

Troediodd oes ddi-absen;
Y buraf chwaer, bu'r Fachwen
Dalach 0 fvwvd Ellen.- -

MANION
BETHEUACH
BWYTADWYI
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o a arn
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A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444

.. GWQrthwr G 10

*" Olew Gwres Canolog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glydl

8.00: Tynfa Misol. Tynfa Nadolig
a Phwyllgor Cymdeithas Cae
Cbwarae Caeathro yn Nhafarn
Bryn Gwna.
Dydd Mawrth, 21 Rhagfyr
7.00 Canu Carolau a Chawl
cartref gyda Scindorf Iau
Llanrug. Cynhelir 0 amgylch y
coed N adol ig ond pe bai'r
iywydd yn anffafriol byddwn yn
ymgynnull vng nghanolfan y
Capel. Peidiwch a cholli'r cyfle i
ganu eicn hoff garolau a
chymdeithasu wedvn.•
PEN-BLWYDD 0 BWYS
MAWR. Llongyfarchiadau i
John Griffith, Rhannah, Srad
Glandwr, ar 61 iddo ddathlu ei
ben-blwydd yn 95 mlwydd oed
ganol mis Rhagfyr. Faint 0
stadau tai yng Nghymru, rybed,
gyda dim ond saitb 0 dai sy'n
medru cyfrif dau Ionheddwr
dros eu 95 mlwydd oed fel
trigolion?
DYMUNIADAU
TYMHOROL. Dymuna 'Tim yr
Eco' yng Nghaeathro a
Rhosbach - Betban Ivvan, Aled
Thomas a Clive James -
fendithion y Nadolig a
d)rmuniadau gorau yn y
Fl\vyddyn Newydd i brynW)'f a
darl1en\\')Tf Eco'r Wydd[a yn yr
ardal.

Yn y flwyddyn ne\.vydd
gof)'1l11wn am eich ne\vyddion
yn unol a'r amserlen ar dudalen
2 yr Eco, neu 0 dan
amgylchiadau arbennig, nid
h\v)rracb na 7.00 yr hW)T ar y
trydydd nos Lun ym mhob mis.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrlh

Dymuniadau gorau (Jm \\'cllI1ad bUCln iMrB Betty BO'rycr

DINORWIG
Marian Jones, Ffon; (01286) 870291

_1ItI.

GWASANAETHAU'R CAPEL.
Bydd yr Ysgol SuI air oedfaon yn
cael eu cynnal ym mis Ionawr
2011 fel a gaolyn:
2: 11.00 Ysgo! SuI

2.00 Gweinidog, Y Parch
Marcus Wyn Robinson

16: 11.OOYsgolStll
23; 11.00Ysgol SuI

Z.OOParch Ronald
Williams (A)

30; 11.00Ysgol SuI
Dvmuna zweimdoz capel
Caeathro, y parchedig Marcus
Wyn Robinson a swyddogion y
Capel N adolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
yn y gymuoed. Edrycbwn
ymJaen i weld yr aelodau a
chyfeillion yn yr oedfaon a'r
plant yn yr Ysgol SuI. Nid oes
tal mynediad wrth groesi'r
trothwy! Beth am wneud
addewid blwyddyn newydd eich
bod am fynd i'r Capel yn fwy
rheolaidd?
DIGWYDDIADAU
NADOLIG. Mae'r canlynol
wedi eu trefn u ar gyfer yr
\\Iythnos cyn y N adolig yma yng
Nghaeathro:
Dydd Llun, 20 Rhagfyr:
6.00: Plant y Plant gyda Sion
Corn yng Nghanolfan y Capel.

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

pherthnasau, gan na fydd yn
anfon cardiau eleni.
DYAiUNIADAU NADOLIG.
Dyrn una Mrs Anne Wilson
Evans, Manod, Ffordd Capel
Coch, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am bob
caredigrwydd, a dymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi oil.

CYFARCHION YR WYL.
Dymuna Dilys Baylis, Llanberis,
'Dangnefedd dros Wryly Nadolig
a Blwyddyn Newydd llawn
bendiihion ibawb'.
CYFARCHION NADOLIG.
Dymuna Goronwy Lewis, 13
Stryd Ceunant, Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb o'i ffrindiau a

Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffon: 870740

LLANBERIS

••••••••••••-.
•

AR WERTH •
•• PIANO•
~ Mewn cyflwr da iawn•• £500 •• •• •01286 870 735• •• •
~ • 8 8 8 •••• 8 8_•••• 8 8 8

yn chwilio arndano, ond rocdd
yn fis Mehefin ar Thomas John
Roberts, Fair ViC\\I, Llanberis
yn darganfod ei gorff yng
Nghwm Trewaenydd ar ochr
Betws Garmon o'r Wyddfa.

Yn anffodus, ganri[ a mwy
wcdi'r diswyddiad mae
cerddwyr a dringwyr yn parhau
i anwybyddu rhybuddion
ynglyn a'r tywydd ac yn mentro
i'r mynyddoedd.
Beganifs
Yn rhifyn y gaeaf 0 Guneiddiau
GWY11edd, cylchgrawn
Cymdeithas Hanes Teuluoedd
Gwynedd, mae gan Dilwyn
Grey-Williams erthygl
ddiddorol ynglyn a tharddiad y
llysenw 'Beganifs' am drigolion
y Waunfa\vr. Chwi gofiwch i
Robert Williams o'r Waunfawr
ymchwilio i hanes Began Ifan
rai blynyddoedd yn 61 ac i'r
hanes gael ei gyhoeddi yn y
golofn hon. Mae ffrwyth
ymchwil Dilwyn yn rhoi
csboniad gwahanol. Bydd yn
rhnid sros tan y flwvddvn
ne,"vydd i gymharu'r ddau
ganlyniad a phcnderfynu pa un
sy'n gywir.

A dyna'r cyfan am y mis) a'r
1]wyddyn hon. Mwynnewcn
eich gwyliau, a diolch i bawb a
gysylltodd gyda gwybodaerh,
lluniau neu ymboliadau dros y
flwyddyn a aeth hcibio. Cofiwch
anfon at Dafydd
WbitesideThomas, Bron y
Nan t, Llanrug, Caernarfon,
Gwynedd. (01286673515)

drydan am y tro cyntaf Buasai
rhywun yn rneddwl fod
digwyddiad o'r [alb yo achlysur
o bwys ond llinell swta'n unig a
gaiff yn y papur lleol, y
Caernarfon and Den high
Herald: 'electricity was suiitched
0" for "J~ first time in the '{IiZlageOtt

Satttrda)1 cvctzing'. Sgwn i pwy
gafodd yr anrhydedd 0 droi'r
swits ymlaen? Ac ymhle ym
rnhentref Bethel y digwyddodd
hynny?

A beth am bentrefi eraill v~
fro? Oes rhywun a gwybodaeth
ynglyn a pha ardal 0 fewn bro'r
'Eco' oedd yr olaf i gael
cyflenwad 0 drydan, Gallaf
ddychmygu mai rhai 0
ffermydd mwyaf diarffordd y
fro oedd y rheini.

Yr un modd, diddorol fyddai
cael gwybod pryd y dechreuwyd
cyflenwi gwahanol bentrefi'r fro
a nwy. Ac i fod yn llawer rnwy
diwcddar, pa ardalocdd oedd y
rhai cyntaf i dderbyn
(broadband', a pha rai sy'n
parhau'n dis£WY1?
Darnwain ar yr Wyddfa
Ar y oeuudeared 0 Fehefin 1891
(.tarsanfuwyd corff Griffith John
Pril\,;bitfU Q Lanbcris yng
nzhvffinisu Llyn Glas ar
lei.hraulr Wyddfa. Roedd wedi
bod ar goll ers canol fis Mawrth.
Adroddwyd ei Iod, ar yr
ugeinfed 0 Fawrth, wedi
cerddcd i'r copa gyda bwyd i'r
rhai oedd yn aros yno. Daeth yn
storm arw a dechreuodd
luwchio eira tra'r oedd ar y
copa. Ceisiwyd ei berswadio i
aros yno nes byddai'r tywydd yn
gwella, ond mynnodd fentro i
lawr yn 01 am Lanberis am ei
bod yo ddiwrnod tal, a hefyd am
ci fod angcn cyfarfod rhywun
oedd am dalu dyled yn 61 iddo.
Roedd y cymhe1lion ariannol yn
drech na'r galw i ~icrbau ei
ddiogelwch ei hun!

Roedd dau arall 0 Lanberis
wedi cyrraedd yn fuan ar ei 61,
sef Thomas Roberts a John
O\ven. Pcnderfynodd y ddau
aros nes i'r storm ch,vythu ei
phlwc, ac ymhen awr gallodd y
ddau gerdde(i yn 61 i I~anberis -
ond doedd dim golwg 0 Griffilh
John Prit~bClrd,

Btl llQ\ver 9.J.ffinllr v mynydd



Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion
A ydych yn ystyned neWld elch car 0 fewn y flwyddyn
ne~af? Y3triwch y ffeltruau hyn'
1 Mag tn-chwartQr V CQlf newydd a "alff QU OV/erthu ym

Mhryda1n yn colli rhwng 25% a 30% o'u gwerth erbyn eu
b~ yn naVY ffili:l ovd

2 MQ.Qcwmru9u m~wr A ~hwmnlAu1~~10tl llo~ yn derbyn
oCldeutu Z5'ro 0 dcJ.l5gownt wrth nrynu eu C@l! ac f@lIy mae'c
cerbydau hyn yn QQQ Q{ y fQr~n"dambcwlQUweI OG tel orfer
ffiQWncVflwr rh~l!Or~1WM ~a.~J~u cynnru a'u ~adw heb
yotynoo. GO~ltlU

~ Mae g~nnym b{9fiQQ 9 -40mlyneQd yn prynu a gvverthu GClI
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Cewch groeso cynnes gan,
CLED A SUSAN A'R TEULU

6 a m -7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)

6 a.m.-3 p.m. (Sui)
10a.m.-12pm

Cofiwch am ein uwasanaatn (Diwrnod Nadolig::_) __J

newid pres tramor, yswiriant, talu biliau, etc" yn
ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post, _....

ORIAU AGOR

Cofiwch ddefnyddio
SWYDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

A hefyd Paypoint, Loteri a
Pheiriant Tynnu Pres (Cashback)

Dio/ch am eich cefnogaeth drwy'r f/wyddyn a Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb

----------------------------~

BWYDYDD ANIFEILIAID ANWES
GWERTHWYR NWY A GLO

Y Fachell
llanddeiniolen

Ffon:
01248 670439
NADOllG llAWEN A BlWVDDVN NEWVOD DDA

CYFLENWYR PORTHIANT

ENS RHIWLAS
-

I D. I'. 0

Bysus bach a mawr ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau allan,
parfion, tripiau ac ati. Gwasanaeth
personol a theJerau rhesymol gan (01248-) 361044

BYSUS RHIWLAS

Geraint Elis, Cligeran, Ff6n: (01248) 670726

BETHEL i helpu plant ledled y byd. Os
gwelwch yn dda wnewch chi
ddod ag unrhyw rai sydd
gennych i'r cyfarfod mis Ionawr,
fel y gellir eu trosglwyddo i
swyddogion )' rhanbarth.

Bydd ein cyfarfod nesaf ar 12
Ionawr pan groesawn y Parch
Marcus Wyn Robinson atom i
sgwrsio am ci deithiau gyda'r
Llynges.

a'r enillwyr lwcus y tro hwn
oedd Alys Jones, Margaret
Williams, Lynwen Morris,
Anwen Pritchard, Mary Evans
ac Ellen Ellis.

Gorchwyl bleserus oedd gan
ein llywydd, Rhian Hughes,
wrth iddi longyfarch a dymuno
yn dda i Anest, merch Eirlys
Williams, ar ei ph rrodas gyda
Marc yn ddiwcddar, a hefy<.l
wrrh gael llongyfarch Ellen ar
enedisaeth wyrc~ fach, Beca
FOur, rncrch fach i Mclcri ac
Arwel, Llys Elen, 'Jre Gof.

Braf oedd cacl llongyfarch
Gethin Wyn Griffirhs, \vyr Rita
ar fod yn Ilwyddiannus gyda'i
gyfansoddiad 0'1' garol 'Scren
Wen', sydd wedi cyrraedd y dez
uchaf mewn cystadlcuacth ar
razien Wedi J ar S4C. Iv1geplant
ysga) Porthaethw),· wcdi can u'r
garol ar y rhaglen a dyrnunwn
bob lwc iddvnt igyd.
yr oedd pawb yn hynod Ialvh

o welu Glenys g~rda ni ar ol cael
trinlaeth laser ar ei llygaid ac
Ellen ar 01 ei nanuawd hithau.
Anfonwyd cofion at bawb sydd
ddirn yn dda yrnysg teuluoedd
ein aelodau a'n dymuniadau
gorau am wcllhad buan i John,
S\-vr Lisabeth, Pen Pare, sydd
wedi cael cyfnod vn vr ysbvtv,

Diolch\.vyd i Margaret ac
Edwina am drefnu'r noson ac i
Edwina am y cwis ardderchog
ac am y cardiau bwrdd
bc;ndi5edis ~ biiar~[odd i bub
aelod.

Soniwyd am gwrs Crefft )'
Gogledd sydd j'w gynnal ym
Metws )' Coed ar tldydd Sadwrn,
29 Ionawr 2011 ac am y
gysladlcuaetb BO\vliO Deg nos
Wener, 14 Ion~wr.

Myncgodd amryw ell

parvdrwydd i WnC\.lQ gwairll
croe!;-h\vyrh ~ ~yfer ~10e
aUllwtllYUuol LIClnclwcdll (l
hydd y dcfn),dd;au yn do(l ~
cbwl yn fllnn. (__;l\t~,,.,t\wyd.h~fVd
(1111 )"yirfulldul YfYf i hclDU Yl11
Inh\1bwll y mudiud ar file~ y \)IUt:
Ml~G6t'ff~nn9.l10 I t. At80ffwyd
ogwb am yr ymgYf4ch ; g!\~Cllt
Ilen ffunau ~\tffiudol. ~LanlnidLld
chetr~s :nc reI )' oall Achub y
flan[ ell llallgyJchu 1godl arl~n

10

CLWB BRO BETHEL. Daeth
31 0 aelodau ynghyd i fwynhau
cinio Nadolig blasus yn Y Bedol
ddechrau'r mis. Wrth groesawu
pawb diolchodd y Parchedig
Marcus Wyn Robinson i Ann
Ellis Williams ac Ivy Wright am
yr holl drefniadau 0 Ilaen Ilaw,
Scaff Y Bedol am y wlcdd ac i
Cledwyn, Swyddfa'r Post, am
ofalu am anrheg i bawb,
Diolchoclll Ann Ell is Williams i
bswb am gy{raniadau i'r ram, ac
aerh nifer 0 bob! oddi yno orda
gwobr.
CYMD£ITllAS L£NVDDOI ..
Cafwyd noson gartrcfol braf yn
cdtweddar wrth ddarhlu g\VyI y
8cn i dan nawdd y Gymdeithas.
Catwyd zair 0 zroeso gan y
J .Iywydd Dr. J. Blwyn Huohes a
bu rr aclonau gymer}'ll rnan yn
Ilefa.ru, darllen o'r yssrythltr 0.

chanu mewn paru. Thcma y
cvilwvruad, wedi ei bsratoi zan
Manon Cr;ffiths a Rita
Willial11~,ocou 'Mair • mam yr
Iesu'. D~olchodd y Ll~rwydd ~'r
uuwy am Y cynwynlau ac i
Eirlys Sharpe am ofalu am y
baned. Ar Ionawr 18fed fydd y
cyfarfod ncsaf a hynny yng
nghwmni y Parchedig Ganon
Tegid Roberts a thestun ci sgwrs
fydd 'Bl\vyddyn yn )f Wladfa'.
C:VFARCHI()N VR WYL.
Dymuna Mrs Mair Jones, Cilan,
Tanycae, Bethel, Nadolig
Llawen ::t BIwyddyn Newydd
Dd::l iiw theulu) ffrintliau i.\

chymdogion gan na fydd yn
anfon cardiau Nadolig e1eru.
Diolch yn fa\\II iawn am hob
cymoflh u chynlwyna~ a
dderbyniodd yn ystod 2010.
MERCHED Y Wf\WR.
Mwynnaoull jj o'r aelod~ll
ainio Ngdl\liQ !tt'dd~r~hog yn~
~~esty 'I Padarn Lake]
Llannefl), nelS tcrcner, ~
llhnrfyr.

CUWQom awi~ kwyl wedi ei
b~r~l()iJl~nftdwin~ I Cldilyn!..lc
)T 9~JJb,y,i)Ym \J h),y)'l, dadlilu
!l M\W~i'thlrt Wl'th 1 bawb o~i~lo
(Jyrglu pwy rr hgIh l)~dd Y
IlllnllU. r cliw lJul1llIJUJ11 (l@nc1
Err1, DcilwCll, 5htlron a
Lyn,~en. Vr oedd raID wc<h c;
rulllli tun (lcloQ(lU 0'[ p\vyll~ur
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VRIVIN ~SCHOOL,
07922121226
~1IIa v.edi eI ~ Ql"'yrl>OO

phwnsh i bawb, tynnir y Raffl
Fawr a bydd cyfle i ganu'r Hen
Garolau. Pris Oedolion: £2,
plant nad ydynt yn cyrnryd
rhan: SOc. Ymunwch a ni i

~

ddathlu Hwyl yr Wyl.
Cynhelir y Cyfarfod

Blynyddol ar nos Lun, 30
Ionawr am 7.30 yn yr Ystafell
Gymuned.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR
URDD ERYRI. Cynhelir
pwyllgor nos Lun, 30 Ionawr
am 7.00 yn yr Ystafell
Gymuned. Gobeithir cael
cyfarfod ag Ifan Prys i gael
syniadau ffres i orffen targed
Penisarwaun a Brynrefail.
EISTEDDFOD BENTREF
2011. Yn dilyn y Cyfarfod
Cyhoeddus ym mis Tachwedd,
cytunwyd i gynnal yr
Eisteddfod ar 1 Gorffennaf,
2011 pan fydd llai 0 bwysau ar
ein pobl ifanc a bydd y tywydd
yn dynerach ar gyfer yr
ymarferion gyda'r nos. Cynhelir
pwyllgor nos Lun, 20 Ionawr
am 7.00 yo yr Ystafell
Gymuned i ddewis tesrunau a
beirniaid. Erfynnir am eich
presenoldeb.
CY r.CH T1 A rr. Btl'r Cylch yn
hynod 0 ffodus 0 gael cyrnorth
Paula gyda'r Celf a Chrefft ers
dechrau'r flwyddyn. Fodd
bynnag, gan fod Robert, mab
Paula, yn yr ysgol yn llawn
amser erbyn hyn, mae ganddi
ofynion eraill. Bydd yn go lled
fawr i'r Cylch a dymunir diolch
a dvmuno'n dda iddi. O'r
herwydd rydym yo chwilio am
unigolyn arall i wirfoddoli
gyda'r gwai th Celf.

Os oes diddordeh gan
unrbyw un i ymgymryd a'r
gwaith am awr bob dydd Iau, 0
1.1S hyd 2.1S o'r gloch gyda
pnlant Z-3 oed, cysyllter a Katy
Williams ar 07gg1651029 neu
01Z86 870224 os gwclwch yn
dda. "lelir costau defnyddiau ac
offer san y Cylch. Bydd y Cylch
yn ailgychwyn hrynha\vn Iau, 6
Ionawr 2011.
GWELLHAD. Dymunir
g\.vellhad i bawb ohonoch sy'n
:salyn y pcnlrcf Clt.,cr bwacll1af)
tyw)rdd miniog oer, gobeithio y
cewch Nadolig \1lrth eich qOdd.
CYFARCHION YR WYL.
Dymunir Nadolig Lla\ven a
Bl\\'yddyn Ne\.V}TddDda i ba\\1b
ohonoch yn y pentref a Bro'r
Eco.

drwy law y Trysorydd, Mr
Selwyn Griffith, 7 Tal-y-Bont,
Llanrug, neu drwy law y
wardeniaid,
DYMUNIADAU GORAU. Mae
swyddogion Eglwys Sautes
Helen yn dymuno Nadolig
Llawen a Bendithion gorau i'r
flwyddyn newydd ibawb.
GYRFAON CHWIST. Fe fydd
y gyrfaon ~chwisl yn ailddechrau
ar 01 yr Wyl ar nos Fawrth, 11
Ionawr, am 7.30 o'r gloch.
DAWNSIO LLINELL. Fe fydd
y dawnsio llinell hefyd yn
ailddechrau ar 61 y gwyliau yn
neuadd yr Eglwys ar nos Iau, 13
Ionawr, am 7.30 o'r gloch.
YSGOL SUL UNDEBOL
BOSRA. Fore SuI, 12 Rhagfyr,
rnwynhawyd parti arbennig i
ddathlu'r Nadolig a phen
blwydd yr Arolygwr ffyddlon,
Evie Jones, yn 80 mlwydd oed.
Mae cenedlaethau 0 blant y
pentref wedi'u harolygu ganddo
a dyrnuna'r aelodau presennol
air gorffennol, ynghyd air
athrawon, bob bendith a diolch
iddo.

Ar 19 Rhagfyr, edrychir
ymlaen am gael cwrdd a Sane y
Plant, Si6n Corn} yn yr
Amgueddfa Lechi yn Llanberis.
Diolchir i Fiona am wneud y
trefniadau. Dymunir hwyl yr
"Wyl _i bawb. Bydd yr Ysgol Sul
yn ailgychwyn y SuI ar 61 j'r
ysgol ddechrau, sef 9 Ionawr
2011.
CYDYl\1.DEIMLAD. Estynnir
ein cydymdeimlad 11wyraf a
Rhian a Kelvin, Crlld y Wawr, 3
Bryn Eglwys, yn eu
profcuigacth 0 golli laid annwyl
iRhian, sef Richard Wyn Evans,
Ty'n Buarth, Brynrefail.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau i ti, Phil -
Philip Jones, Bryntirion ar dy
ben.blwvdd yn 60 oed ar 2
Rhasfyr. Cariad mawr san y
leulu a dy ffrlndiau a pha\-vb yn
y pentref.
LLONGyrARCIIIADl\ U
hef)'d i Mr Evie Jones, 3
Br\'ntirion, ar gyrraedd 80 oed

•
ar 8 Rhagfyr. Lla\vcr 0 gariad
gan Dilys a Nancy a'r teulu a
phawb yma VIII MIIC:lll~ar\Vaun.
PWYLLGOR NEUADD.
Tynnwyd Cl"vb Cant Rhagfyr air
enill\vyr lwcus j"\V Eric Jones, 17
Bryntirion; 1010 Hughes,
Carmel.

Dymunir diolch i aelodau
ffyddlon y Cl"vb Cant am eu
cefnogaeth ac atgoffir chi yr
allne\V)'ddir yr aelodaeth ym
mig Ion~tvr_ Mge croeso cynnes i
aclodau new),dd: £6 y £l\.vyddyn
neu SOc }' mis.

D~olch~r iPhylliS am gymr~'d
~of(ll Cto clcni 11m (lr\lh\ibion )'
catalo6 Webb I\,'ory Ban sicrhau
('ltv r!l~ll~{-r arOnlg. Lynhelir
NO~Oll W(l~a,,14 nOL) Lun, ~O
Rhil8fyr &1m 6.30 )'U Y N~uO\dd
Gym"'nY~ 8yJ"'E ellen'lau Ban
blunt yr )rSBo1, John hilion {l

.\A.a.rl..na, aclodalJ'r IJwyllgor a.
chvnryehlOl!le[h 0 f1~n(J
Dcinioltn. Bydd rnin\i pl;i a

tu!}_g ~t '-V!lith yr 1!1l1\{'Y!:l vn \'
p],yyf. ftc her) U i»)'UU "cdi
wJ1IQnnW ..~ C"vi,f" ) r)·nw~n~.
}.4'f! fyl1lf y awaith 0 (lrln
Illuyhruu y lynw~llL ~rn dechrall
Yll fu:.!n vn v n,~ryddyn ncvvYllt1.
f'c f)rtltl 11vfruu or1U111101 yr
Egl\vy~ 'fJl cau am y flw)-ddyn iir
31 P.l1~8fy".. Pc dJcrbynn~r
u_t1fl1~tU rodd ~'n 1111101chU!lr

¢LW~V~U~~~I1n.I}nil1ve,_te,_~
"r}~1 HOntu!,! 'luchlvedd uelill

C;4IUlc [JOlfCl, 11]11' O.
LlvI1My fC\rch~ada\'l_
I.-.:(! I_\JVV~~A}JTL:~ lIIlI.liN
r.'vn~nnncth~u IU' e}'fl!t' Ctuyl y
N0l1lll1g!
Dydd SuI. 19 Kh!lgfyr
11.00 \ l10fC: (_T\Vll:111DllCLh1i(r~Y
Ll!lk a Ckarol

Noswyl y Nadolig, 24 Rhagfyr
9.00 yr hwyr: Gwasanaeth
mewn golau cannwyll 0 Gymun
Bendigaid Nadolig gyda'r Parch
Lloyd Jones, Ficer.
Dydd SuI, 26 Rbagfyr
Dim gwasanaeth. Fe gynhelir
gwasanaeth undebol i blwyfi
Penisanvaun, Llanddeiniolen a
Llanfairisgaer yn Eglwys St
Dcinlol, Llanudcmiolen am
2.00 y pnawn.
Dydd Sui, 2 Ionawr
Cymun Bendigaid gyda'r Parch
Lloyd Jones. Estynnir croeso
cynnes i bawb l'r gwasanaetnau
uchod iddathlu'r Wyl.
GWASANAETH COFFA. Fe
gynhelir gwasanaeth arbennig 0
goffa er cor am y diwcddar Mr
Bryog\\1yn Griffith (Bryn) cyn
organydd selog y plwyf. yn yr
Eglwyi5 nos Sui, 9 Ionawr am 4
o'r gloch. Estynnir croeso
cynnes i deulu, ffrindiau a
chymdogion Dryn a'r teulu i'r
gwasanaeth arbennig vma.
DIOLCII YN FAWR. Pc Bara~
swyddoglon yr eg1wys Clcliolc!1
"In fawr ; hawb sydd \,ved;
cyfrannu mC)Vll unr11nV [odd

YSGOL GYNRADD
Cyngor Ysgol. Mae aciodau
newydd y Cyngor Ysgol wedi eu
hethol am y flwyddyn 2010-11,
sef Owain ac Annia 0 flwyddyn
6, Catrin ac Arnie 0 flwyddyn 5,
Catrin a Twm 0 flwyddyn 4,
Elin a Brett 0 flwyddyn 3 ac
Enlli a Carwyn 0 flwyddyn 2.

Dyddant yn cyfarfou bob
harmer rvmor i drafod rnaterion
sy'n coJ~ ac ~rannu syn~adau ar
sut i godi arian a gwella'r ysgol.

Llongyfarchiadau iddynt i
gycl.
Ysgo! Werdd. Mae Gweithgor
Gwyrdd wedi ei sefydlu yn yr
ysgol er mW}'Il mynd i'r afael ag
egwyddorion Siarter Ysgolion
Gwyrdd Gwynedd a Mon. Yr
aeloclau yw Catrin, Magi, Lois a
Sam 0 flwyddyn 6.
Bydd y Gweithgor yn cytarfoo
yn rheolaidd i dralod materion
o,"yyrdd ac i wneu d
pendenvnradau. Dttynwcn eu
hynt or y we-fan hon wrth inni
acisro am Y dy:;ty~grif uriun
clcnt.

fob lwc i'r GW\iilh~or gydQ,'i
w~ith p\vysia.

-- -_-~ - - - _ -ccc::.

PENISARWAUN
- _c:-___'_

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407 _ ..
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Nadolig
Ar wyl, llwrn yw'r zorwelion: - mae rhyfel

mor aliach: rnac'r tlodion
)'n Broes ar hyd blwyddyn brrOD;
Ar daith i'n byd ddaw'r doethion?

RTCJIARD LL\'Q'vn JONES, BETHF.T.

Bandiau Pres Gogledd Cyrnru
yn Galeri, Caernarfon.
Llongyfarchiadau mawr iddynt
ar cu llwyddiant a phob lwc
iddynt ar gyfer )T dyfodol.

gynorthwyo aelod o'r seindorf,
sef Alan Pritchard.
Yn ystod y flwyddyn byddant
yn paratoi i gystadlu yng
nghysradleuaeth U nawdau

LLWYDDIANT SEINDORF
IEUNENCTID DEINIOLEN

t...1l1v.JcI Oe>.&'..rih
PI&Stcrwr.

C"~~lnYI

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb.
CYDYMDEIMLIR a theulu'r
diweddar Dewi Williams (Dewi
Tate), Pentre Helen, a fu Iarw'n
frawychus 0 sydyn yn
ddiweddar,
ESTYNNIR hefyd ein
cydyrndeimlad a theulu Mrs
l'l1air Lloyd Owen, S[r)'d ra"\'f
gynt, a fu farw'n ddiweddar,
SEINDORF lEU ENCTID
Y n srcr, mae dyfodol Band
Deiniolen )'n ddiogel )'n Jilyn
Ilwyddiant )' Stindorf Ieucnctid
)'ID Mhencarnpwriaeth Bandiau
Pres (}ogledd Cymru yn
Llandudno yn ddiwcddar,
Daethant oddi yno gyda Thlws
Coffa Eifion Roberts a Chwpan
Sialens Uandudno. Roedd 27 0

ieucnctid yn )T selndorf a'i
hnrweinydd ydi ()sian Tomos, S
Rhes Marian, Deiniolcn,
Mae hi wedi bod vn flwyddyn
hrY"lJr i'r band ieucnctid wr rb
iduynt gyrnryd rhan rnewn nirer
o ~~'ngherddall yn ystod y
il)...yuuyn. 1"n mis Mellel1n
roeddent yn rhan 0 gyngcrdd
agoriadol (-'arnifal Deiniolen.
Yn mi~ H)'dref, rocddent Yll
falch la\Vn 0 gael cymryd rhan
yng Ngh}'ngerdd Blynyddol
Seindorf Deiniolen )'n Theatr
Seilo, Caernarfon. Roedd h'A,n
yn gyngerdd arbenn:s 8!'tn c~fod
yrl g)rngerdd elusennol i

CO
PL
ownol AllgpO'
Dryllnlng

'1IldvrddiO Yn ,. Le
y~ltOri.Ac .

AmGQIl.gyIri A:id &&m

ACTI
o

DOSBARTIIU'R ECO. Mae
angen dosbarthwr i'r Eco yn y
pentref. Mac yn golygu rhannu'r
Eco i 5 neu 6 dosbanhwr sydd
wedyn yn eu danfon i dai y
pcntref. Fyddai'r gwaith ddim
yn cymryd ond rh Y'v harmer
awr, ar y mwyaf, unwaith y mis.
Mi fuaswn yn ddiolchgar os
medreeb gysylltu i wirfoddoli.

Hoffem ddiolch i Alwyn a
Valmai am wneud )' gwaith
uchod am gyfnod maijh,
CYFARCHION YR WYL. Gan
na fydd )'0 anfon cardiau eleni,
mae Mrs Eirlys Williams 3
Perure Helen, yn anfon ei
dymuniadau gorau am Nadolig
Dedwydd a Blwyddyn Newydd
Dda i'w ffrindiau ali
chyrndogion igyd.
MERCHED Y WAWR. Daeth
nifer dda ynghyd i gyfarfod rnis
Tachwedd a chrocsawyd pawb
gan }T Llywydd ac anfonwyd
cofion at bawb oedd yn meihu
bod )'D bresennol oherwydd
gwneledd. Trafodwyd nifer 0

fatcrion 3 oedd yn yrnwrreu d a
Merchcd y Wa''Vf, Crocsawyd y
gwr gwadd, sef Mr Pierino
t\lgieri, s)rdd vn ffolOgraffydd
proffesivnol, a ddangosodd
niIer fawr o'i wait h i ni ar ffurf
slcidiau, 0 dirwedd Cymru ac
hefyd 0 f)~vyd S\v>,llt.Gwlcdd ill'
llygaid yn wir oedd cael eu
gweld. Ar y diwedd cafodd )'1"
aclodau gytle i br, nu netn o'i
gyrmyrch. Diolchwyd iddo san
Drcnda.

Ar nos Wen@r,20 Tachwcdd,
aeth tri t.h irn 0'1' gallge!l i'r
JC1UllL Manor i gystadlu vn ~r
C\vis l-Iwvl (~enedlaelhol. N; bu•
llwyLlLllcull und mwvnnawvd v
noson yn fawr a chara~ yr
aelodau iongyfarch cangen
Rhi\vlas ar eu llwyddiant yo
~nnt]]y S},stgdleuaeth. [)a ~a'Wn
nh\v!

Eurychir ymlaen am y cinio
Nadolig sydd i'\v gynnal )'ng
Ngwcsly y Padurn Lake,
Lldnbcrt~. D)WUlll1 }f ;1clol1au

Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)

DEINIOLEN
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E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis

23 am 5.30 l'arch G\venda
Richards, Caernarion
30 am 5.30 Parch Dcian Elfed
Evans, Gofalaeth Bro LIeu
PROFEDIGAE'fH
Dserh y ne"\.v>,dd yn dr~
9.noisgw~rl fore Gwener,

LlanwnJa

Tachwcdd 26uin am ymada\viad
Rtchard Wyn Evans, yn ei
gartrtf )'0 Nll)~'nBuanh )'n 83
mJwvdd oed. JV1ae ein
cydymdcimlad 011 yn ddwys a'i
weddw Gwyneth, ei ferch Mair
a'r teulu, ci chwaer Jeannie Wyn
a theulu Pant v Ruarrh vn eu•

pl'Qf~diS"c~h ,,'\.l colled,
DIOLCH Dymuna tculu'r

di,veduar Richard Wyn Evans)
Ty'n Ruarth ddatgan eu diolcb i
bawb am bob ar\vydd 0

gydyrndeimlad a ddangos\-v)'d
tuag atynt 0 golli priod,tad, tad
yng -nghyfraith} bra\vd, a thaid
ff);ddlon a charedig. Diolch am
y llu 0 gardiau, ym\veliadau a'r
hoI I roddion tuag at Peddyg{a
LI!lnherlS.

VR I!GLWYS
BRLSBY'fERAIDD

COLLI BLAENOR Yo yr
ocdfu nOi) SuI, Rlla~fyr 12fcd,
coffatlJyd eln hJaenor hyn9.f sefy
dlw~Jd"J: R~<.:hl;\rdWy1~ I2vans
-[y'n Buarrn a hynny 0 fe\.vn
ychydig \v)rthnosau yn uni.g
\vcdi iudu ~C1clci arlrllydcddu
san J..~slwys Rresbyteraidd
G)'illlll ilin )ytlllllnacth 0 llribuill
m Iyn~dd fel hlaenor yn ligltvvs
Brynrcfail at: 0 fc.:wn y
C}rfundeb. Cyfeiriodd 11)"V)'ddy
mis G\vyn Hefin Jones at ei
gyfr!lni!ld a'i ffvddlondeb me\~rn•

lla)''(cr \;yf~iri,,\l OIl\! yn
arbennig fel Ysgrifennydd y

am ei ymroddiad fel
Ysgrifennydd y
Cyhoeddiadau am gyfnod
maith a'i ddawn nodedig fel
gweddiwr cyhoeddus wedi ei
meithrin ynddo yn y dyddiau
cynnar ar yr aelwyd gan ei
daid. Cafodd " fraint 0-ddathlu trigain mlynedd fel
blaenor ffyddlon yng ngwairh
ei Arglwydd. Adlewyrchid ei
ffydd gadarn a'i dystiolaeth
i'w Wared\J,7r yn yr emyn a
oedd yn ffefryn ganddo wrth
gymryd rhan yn y
cyfarfodydd gweddi dros y
blynyddoedd: « Iesu, nid
oes terfyn arnat .. "
Cymeriad hwyli og oedd
Richard, llawn direidi ar
adegau ac fell}' y hu hyd y
diwcdd, yo dynnwr eoes y
gofalwyr a'r nyrsus a alwai yn
ddyddiol yn Nhy'n Buarth.
Rocdd hefyd yn gy"mcriad cf)f
gyda medd\vl ms\vr o'i
g)rfeillion a'i gydweithW}'r. Bu
yn dad a rhaid ann\vyl,
caredig a gofalus dros ben a
gwr balch o'i hen deulu a
haoai 0 wlad Llyn. Diolch am
ei [Y1Y)'d ei \"a~ana~lh ac. ,
atgofion t'W tr~'sori.

SEFYDLIAD Y MERCHED
Daeth 7Y'raelodau ynghyd i'w
Cyfarfod Blynyddol ar
Dachwedd 18fed. Roedd y
gweithrediadau dan ofal
Margaret I ..loyd [ones pryd yr
etholwyd swyddogion am )'
flwyddyn 2011: Llywydd, Pat
Jones; Is-lywydd, Elinor
Wiliams; Ysgrifen yddes, Carol
Houston; Trysorydd, Vera
Price. Diolchwyd i Gwenda
Roberts am ei gwaith fel
trefnydd rhaglenni am gyfnod
helaeth ac etholwyd Gwen
Edwards i'w holynu. Gwr
gwadd y noson oedd Norman
Evans 0 N iwbwrch Ynys Mon a
mwynha ..vyd arddangosfa
Ilodau ganddo ar y re tun 'Naws
y Nadolig' . Nos Wener, Rhagfyr
10fed cynhaliwyd Noson
Garolau yn Eglwys y Santes
Fair, Tregarth. Roedd i'r noson
awyrgylch arbennig dan ofal
Grwp Eryri 0 Sefydliad y
Merched. Yn bresennol hefyd
rocdd y Parcll John Mathews a'r
cyfeilydd oedd James Griffiths,
C>,nrych~olwyd y gange n leol
gan Pal [ones a Carol Houston.
Mlle'r aelodau yn awr yn edrvch
ymlacn am. eu cin io Nndolig
blynyduol yn~ ngweety'r Bull,
Beaumsris nos Iau. Rhagfyr
16eg.

Cyhoeddiadau am gyfnod rnaith
ac at y ddawn brin oedd ganddo
y dyddiau hyn fel gweddiwr
cyhoeddus. Bydd ei golli o'n
plith yn gadael bwlch amlwg
iawn yn ein haddoliad a'n
cymdeithas 0 Iewn )'r Eglwys.
Cydymdeimlwyd fel cynulleidfa
a'r teulu yn eu profedigaeth a'u
celled. Bu ei wasanaeth
angladdol yn Egl wys San tes
Helen, Penisarwaun dan ofa] ei
berthynas y Parch Reuben
Roberts ac ef ar ran )' teulu a
dalodd y deyrnged ynghyd a
Jennie Angharad Roberts ar ran
Eglwys Brynrefail. Cymerwyd
rhannau ymhellach yn y
gwasanaerh gan y Parchg.
D.]ohn Pritchard, Llanberis a'r
Parch Eric Jones, Bangor a'r
organyddes oedd Lowri Roberts
Williams.
GWAELEDD Gofid oedd deall
am anhwylder un o'n
blacnoriaid, Bertie Lloyd
Roberts} Llwyncoed Bach. Fe'i
cipwiwyd iYsbyty Gwynedd yn
ystod )1J: wythnos ddiwethaf.
Anfonwn ein cofion ate gan
dd)'IDUnO ~ddo adfer~ad buan.
GYl·.t\KGHlON Mae ein coflon
at bawb ar drothwy G\\'YI y Geni
)Tn arbenn.is y rhai o'n plith nad
ydym yn dda eu hiech)'d a'r
cytrY\v rai s).rdd me\vn hiraeth
anl an\vyliaio a goll\Y)'d yn
ystod y flw~ldq~ln.Dymunwn
fcndithion yr Wyl i chwi 011 a
phob uymuniad da yn y
Plwydd)'D New),dd.
OclJ.r·1\ON IONt\WR lOll

2 nm 2.00 IJnrch D.John
rri(chard~ Ll41nbcri6
9 !1m 5.30 Parch Marcus W.
Robinson, Bethel
16 gm ).30 l\1r Glyn O\ven,

Yn blentyn ifanc teirblwydd
oed, bu iRichard golli ei fam
ar enedigaeth ei chwaer
Jeannie W)'n Jones, Nant
Peris ac 0 ganlyniad dod 0
Lanberis i ir« al ei daid a'i•

nain i Dy'n Buarth. Colled
drist unwaith yn rhagor oedd
colli ei nain pan oedd ond
wyth mlwydd oed. Byw
gyda'i daid fu ei hanes wedyn
nes iddo briodi a Gwyneth yn
1952 ac felly roeddyn t yn
ddiweddar newydd ddathlu
58 mlynedd 0 fywyd
priodasol. Ganed iddynt
ddwy ferch, Dilys a Mair.
Tristwch ac ergyd drom i
Richard oedd colli Dilys
ddwy Ilynedd yn 01 a hithau
wedi dioddcf salwch brwnt.
Dilyn crefft fel saer coed fu ei
alwedigaeth. Bu'n gweithio
gyda'i cwyrhr, y diweddar
Thomas Pritchard, Llanberis
am dros ugain mlynedd ac
yna gyda Chyngor Arfon am
saith rnlyncdd ar hugain.
Roedd Richard WIth et [odd 0
gwrnpas ei gartref yn Nhy'n
Buarth ac yn ac yn hoff 0
vmweld a Phant v Buarth lle- -
trisai ei deulu agosaf. Gwr ei
filltir sgwar ydocdd a'i
ddiddordebau vn troi 0
amgylch ). cartref ac un o'r
rhai a garai fwyaf oedd cau\v
icir. Roedd i'r capel ym
Mrynrefaillc aml\vg iawn ym
mywyd Richard a'i
ffyddlondeb i'r ocdfaon a
phopeth yn ym\\lneud a'r
h\;hQt) Yl1 cael rhan flacnllaw

'"yn ei t}'\Vyd.Gallai droi ei Ia\v
at nifcr 0 orchwyli.on a chofir

Teyrnged i Richard W. EvansBRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580 .......
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,----Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn--.
Wedi torri darn 0 ddodrefn?

Hoff gelfi wedi mynd i edrych yn drist~
Cysylltwch a ni i roi bywyd newydd it ch trysor

Dennis &rJulie Jones
'-------- Ol1B6650155------.....J

Cyril Jones a Vivia11Hllglles - dalJ Iletl gyJazl1 ysgol yn yr ysbyty.

cyhoeddi llyfr 0 hunangofiant
tua chanol 2011, yn cofnodi ei
blentyndod, ei deulu
rhyngwladol a'i yrfaoedd
lliwgar wedi iddo adael ysgol.

Buasai Vivian, a'i gyhoeddwr,
yn falch iaw n 0 dderbyn
unrhyw wybodaerh/ llun/
dogfenJ stori sydd yn berthnasol
iddo cf, i'r teulu neu'r YSbYlY er
mwyn vchwanezu at ei
wybodaeth, ac cfallai ei
g\ nnwys yn ei lyfr.

Am wybodacth 0'1' dull i
gysylltu a Vivian, cysylltwch a
mi. Eifion Roberts, yo 81 y
manylion ar dudalen 2 o'r Eco.

fod Ilaw cr 0 ddarllenwyr yr Eco
yn cofio'r ebol bychan, Dafydd,
a ddygw yd wcdi cael caniatad, 0
Cern Du Dinas gan Vivian a'i
ffrindiau i'r YSbYlV wedi i fam. -
Dafydd ei wrthod. Roedd
l)af\'dd \'0 atvnrad i blaru. . .
Llanbcr is am rai blynyddocdd,
yn enwedig pan oeddem yn
rnynd at yr Ysbvry am dro ar
bnawn SuI. Er iVivian gychwyn
ei addysg uwchradd drwv
dreulio ychydig amscr vn yr hen
Ysgol Brynrefail, penderfynodd
ci rieni ei yrru i ysgol brcswyl
Babyddol yn agos i I..undain i
g~rtla\vni ei addysg.

Mae Vivian yn b"vriallu

Ysbyty'r chuiarel sydd yn amgueddfa ddiddorol bellach.

AREL LLANBERIS

••

[Vflou~tlJrgu- pgnion· Priodasau ac Achlysuron Arbonnig
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drafnidiaeth wedi gwella a'i
gwneud yn haws mynd a'r
cleifion i'r ysbytai mawr.

Yn dilyn ymadawiad yr unig
fcddyg, Griffith Hughes a'r
nyrsys oedd yn gyfrifol am holl
gleifion Chwarel Dinorwig,
unai eu trin yn Ysbyty'r
Chwarel neu bendcrfynu eu
hanfon i'r ysbyrai yng
Ngbaernarfon neu Fangor. Fel
canlyniad i'w fedrusrwydd a'i
brofiad, fe gyfeiriai'r
chwarelwyr at Griffith Hughes
fel Dr Hughes. Bu Dr Hughes
yn gweithio yn yr Ysbyty am SS
mlynedd, heblaw am ei amser
yn Rwsia gyda'r Fyddin ar
derfyn )' Rhyfel Byd, cyn iddo
ymddeol yn 1959 oherwydd
dirywiad yn ci olwg.

Ar ddechrau'r Rhvfel Mawr
•

fe yrngartrefodd teulu 0
ffoaduriaid 0 wlad Belg )'D
Llanberis. Svrthiodd Griffith•

Hughes mcwn cariad ac un 0

ferchcd y teulu, ac arwciniodd
hyn at briodas yn 1920. Beech
Rank ocdd cartrcf y ddau ar y
cychwyn ond, pan gynigiwyd
Iletv iddvnt yn vr Ysbvtv,
symudodd y ddau Yl10 yn 1934,
Ganwyd mab, Vivian, awdur y
sgwrs, iddynt yn 1939.

Trwv gydol ei hoe roedd Mrs
Hughes yn tyc;tio i'r croeso a'r
cyfeillgarwch a ddcrbyniodd hi
9'i theulu gan drigolion
Llanberis. Fe ymgymcruud a
llifer 0 weithg9redd9u
cyrnunedol mcwn Ylndrl,;l,;h i
dalu YCllydig o'r D\vyLh yn 61.
Bu hi, ynghyd n nifer era~ll 0

fercllcu blaenlla\y'r pcnlref, )'n
~yfrifol 9ID sefydlll Cl\vb yr
Helloed yn Llanberi:>, a hi oedd
eu hysgri[enydde~ gyntaf,
rhwng 1946 (\ 1966. Pe
synludodd Mrs Hughes 0
Lanberis yo 1969 i Sir Gaer, lIe
y bU lan ei marwo1ge[h yo 87
ocd rn lQQ1.

I Ysgol Dolbadarn yr aeth
Vivian, a en\vyd ar 61cyn-re01wr
y Chwarei, i ddechrau, a ma,vr
oedd ei blc:>cr yn ~nwi rhai o'i
ffrinlllaU y~go1 ac yn (:lOrodd eu
hanes yn chwarae 0 amgylch ei
gartrcf yn yr YSbYlY.Mae'n si\vr

Fel rhan o'r gweiihgareddau a
gynhaliwyd yn ystod diwrnod
agored yn Ysbyty Chwarel
Dinorwig ar yr 2ail 0
Dachwedd, traethwyd sgwrs gan
Vivian IIughes yn olrhain
gwasanacth ei deulu i Chwarel
Dinorwig a'i blentyndod yntau
yn yr Ysbyty.

Mae'r ysgrif ganlynol wedi ei
seilio ar )' sgwrs gan Vivian
yngbyd a galwadau ffan a fu
wedyn.

Fe ymunodd tad Vivian,
Griffith Samuel Hughes, a
Chwarel Dinorwig fel preniis yn
Ysbyty'r Chwarel yn ystod 1904
yn 22 ml wydd oed. Roedd
Griffith Hughes yn enedigol 0
Fangor a chanddo ddim profiad
nac addysg Ieddygol!

Yn 1904 roedd Prif Feddyg,
yr adnabyddus Dr Mills
Roberts, a chwaraeodd bel
droed wyth gwaith dros Gymru
rhwng 1885 a 1892, mcddyg
aral.l a nifer 0 nyrsys yn rhcdeg
yr Ysbyty,

Drwv sstudio, gwyl io a
chymryd rhan r=s J18wailh yr
YiibYlY, daetn Griffith vn Iedrus
iawn mewn tri n anaGadau ~
lygad, dwylo, traeu a phen -
anafiadau cyffredin iawn i
chwarclwr, Hcfyd cyrncrodd ran
rnewn trmiaethau mwy
cymhlclh, megi::, torri
cocsfbraich i ffwrdd :l chynn91
Post Mortem. Ar dJechrau'r
~unrif lldi\YClhaf roedd cyl1wr y
ffyrdd 0 I~nheris i (;aernarfon
ac i Fanour, u "afon y
draInidi~e[h oedd at Ul1el. yn
gor[od;'r VsbYly ~ )'mdrirl a'r
mwya[rif u ddam\veiniau eu
hUnG1n.

Ar udechrau'r Rhyfel Byd
(~~fntaf, 1914-1919, a~d~tvodd
Dr Mills Roberts yr YSbYly ac
}'muno a'r Fyddin ni
Qdy~llW~lodd i'r Y;,byty ar
dl1;w~ddy rhyf~l.

Gada\\'oud yr ail [eddyg yn
nechrau 20au y ganrif
ddiwethaf, efallai ohenvydd bod
Uai 0 weithwyr, oher""'ydd y
cli'lYM;1S'''\ol )'n ). G11warcl ell. felly
llai 0 ddamweiniau'n digwydd.
Efal1ai fod cyflwr y ffyrdd a'r

TEULU YSBYTY CH
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as oes aelod yn frwdfrydig ac yn
fodlon cynnig syniadau a
gweithio i symud pethau yn eu
blaen, efallai y dylid meddwl
ceisio am swydd fel
Cyfarwyddwr i'r Gymdeiihas.
Mae'n rhaid cae1 aelod ienwebu
aelod arall i fod yn ddarpar
gyfarwyddwr ac, wrth gwrs,
mae'n rhaid i'r aelod hwnnw fod
yn fodlon sefyll, Ar Ian yr afon
mae sylwadau (a chwynion) am
yr hyn y dylid eu gwneud i
wella'r 'sgota neu'r ddarpariaeth
i'w clywed bob dydd o'r tymor -
ond dyma gyfle i weithredu'r
syniadau.

Ymysg y swyddogion mae
llawer ohonoch yn gwybod bod
un wedi ysgwyddo'r baich ers
dros dri degawd bellach. Yn
ystod y cyfnod yma mae wedi
helpu i newid y Gymdeithas 0
fod yn glwb 'sgota ifod yn un o'r
cymdeithasau mwyaf
llewyrchus ym Mhrydain, gyda
syniadau chwyldroadol a, chyda
cymorth yr aelodau a'r
swyddogion, wedi gweithredu
rhaglen 0 brynu eiddo a
dyfroedd sydd wedi ein
hatgyfnerthu yn sylweddol.

Ond mae'n rhaid edrych
ymlaen a hoffwn, drwy'r
adroddiad yma, 'seota rhywfaint
am ysgrifennydd y dyfodol.
Petai unrhyw un am dderbyn yr
abwyd, mae'n am Iwg y bydd
angen gwybodaeth am ein
dyfroedd a'n hawliau yn ogyslal
a sgiliau cyfrifiadurol a
chyfathrebu, ond mwy na dim y
brwdfrydedd i weithio ar ran y
clwb a'i gyd-aelodau, Mae
cydnabyddiaeth ariannol ar
gael. Os oes ~virddiddordeb i
l.vyhod mwy am }1 cyfritoldebau
aIr swydd 0 ysgrifennydd i'r
Gymueilhas) cys)Tlltwch a fi ar
robinpar(a internet.com

Diolchaf ar eich rhan i bawb
~}rdtl \vedl cyfrannu al
wcithgareddau'r Gyrndei[has yn
ysrod y f1\vyddyn, }. trysorydd, y
cyfar\vydd\v)'r ac aelodau'[
pwyllgor, yn og)'stal a'r hai sydd
yn \yelthgar tu 61 i'r llenni yn
clirio a chynnal y glannau a'r
cychod, ac yn trefnu tocynnau
'I '1 r Slopau.

Diolch ero i'r ddau unigolyn
sydd wedi cynnal ein gwefannau
dros y blynyddoedd. Ilofh-vn
ddiolch yn arbennig ar ddi\vedd
y n"vyddyn i'r ysgrifennydd am
ei waith yn 2010,

Ar ran y P\vyllgor a'r
swyddogion hoffwn gynnig y
dymuniadau gorau i chi a'ch
teuluoedd dros )" Nadolig a'r
rl~vvdd}rn Ne~vydd a phob h''v'Y1
~yda'r ~n"vair yn 2011.

DR ROlJL~PARRY, C.Wi.IR'r UU

mwy 0 bysgota. Y gwir 'j'-V ein
bod wedi bod yn pysgota ar hyd
y mis ers pedwar tymor ar ddeg
bellach fel rhan o'r arbrawf.
Ond rnae'r Asiantaeth wedi
eodi'r syniad 0 ddal a rhyddhau
yn orfodol 0 ddechrau mis
Hydref. Mae pysgotwyr ochrau
Dyfrdwy a Chlwyd yn fodlon
derbyn hyn, ond gallaf eich
sicrhau fod clybiau Gwynedd
wedi protcstio yn gryf yn ei
erbyn. Mae'r rhan helaeth o'n
eogiaid ni yn cael eu dal yn
ystod wythnosau olaf y rymor,
Petai pysgod mis Hydref i gyd
}1J1 mynd yn 01 i'r afon buasai'r
rhan fwyaf o'n haelodau yn cael
tymor ar 61 tymor heb eog i'w
gadw, ac yn ein barn ni fe fuasai
aelodaeth clybiau yn dioddef.
I fod yn deg, mae'r

Asiantaeth wedi cydnabod ein
pryder, ac yn cynnig bod
Gwynedd, yn hytrach, yn
parhau i gael cadw pysgod tan yr
17 0 Hydref, ond yn rhoi
pwyslais ar ddal a rhyddhau -
yn benodol drwy gyfyngu ar y
nifer 0 eogiaid y gall unigoJyn
eu cadw yn ystod y tyrnor ('bag
limit'). Yn oj y son mae
pysgodfeydd yn Lloegr }'D
teimlo bod dau eog y flwyddyn
yo rhesyrnol. Mae rhai 0 glybiau
Gwynedd yn taeru bod r hai
pysgot\vyr yn lladd h)·J at ugain
eog y flwyddyn (nid ar ~'
Seiont!) ac yn gweld
perswadio'u haclodau idderbyn
lladd dau bysgodyn yn heriol, a
does dim cytundeb hyd yn hyn
un ai ar ran y 'bag limit' yn y lIe
cyn[af nac ychwai(h ar unrhyw
ffig\~_rtel nifer 0 eog i'\~lladd.

PV'i'Jsleisir mailr Asian(aClh
fuasai'n creu'r is-ddeddfall, ond
maent yn awyddus i weld
clybiau yn ymdrin a'r rheolau
ynglyn a chyfyngu ar ladd
py~god- Mae teimladau cym ysg
)l1gIyu 11dal a rhyddl1au orlu,
wrth agor unrbyw gylchgra\vn
pysgota, g\velir bod yr arferiad
bellach yn gyffrcuin elr hyd a
lIed y wlad_ Mae ein clwb ni yn
adnabyddus fel clwb arloesol ei
syniadau ac efallai y dylen ni
sicrhau nad ydym yn cael ein
~rnysu gan agweddau negyddol
\vrth j'r drafodaeth symud
ymlaen.

Mae cryn \vai lh ar
ysgwyddau S\.vyddogion }'clWIl a
tipyn 0 alw ar eu hamscr ac ar
amscr aelodau'r p\v~']lsor
g\vaitb, Bwriedir ne\vid
rh),,-\·fain t ar }' drefn i gcisio
cyflawni'r g'tvailh drVt'y gael
eyfarfod chwarterol o'r pwyllgor
yn 11)Lftlch ntl phob mi~.

Iv1ft~'r l!~'furw~'ddtuyt' h~tyd
\yrrhi er~ ~bcl, a U) filet g)'fic, U~ )'
d:vrnunir, i gael gl.\aee_!ne\vvdd_

hi'n aml wg hefyd bod brithyll
bras wedi dod i'r rhwyd ar hyd y
marddwr a Stablau yn ystod y
dwr uchel cyson a ddilynodd y
glaw.

Roedd am bell li yn ystod mis
Medi ond prin ocdd )'T eog tan
ddiwedd y rnis, ond daliwyd
nifer dda ar ddechrau mis
Hydref cyn i'r dwr fynd heibio.
o na fuasai ein rymor yn hirach,
neu yn hytrach na fuasai'r eog
yn fodlon mentro o'r mor yn
ystod yr haf. Tybed bod hyn
hefyd yn adlewyrehu safon y
dwr yn ystod dyddiau hiraf y
flwyddyn? Daeth eog i'r rhwyd
ar lannau'r Gwyrfai eto, hefyd.

Wrth i mi ysgrifenn u mae
rhai aelodau wedi cael hwyl
arbennig ar ddal eog i'w godro
ar gyfer stocio'r Seiont, sydd yn
fenter newydd ar ein rhan. Mae
diolch mawr i'r criw 'ifanc' yn y
ddeorfa am eu cyfraniad at y
gwaith. Maent wedi rhedeg
rnilltiroedd a chwysu chwartiau
i gael y pysgod 0 lan yr afon i'w
llery newydd, heb son am yr
oriau fel darpar dadau yn
dlsgw~TI caniad y tron efo'r
newyd dro n pa un ai ceiliog
ynlcu iar ocdd yn nwylo'r
'sgotwr,

Cafodd rbai o'n haelodau
gyfle i drafod ein pysgodfeydd
efo swyddogion Asian taeth yr
Amgylehedd. Mae'n ha\vdd cael
yr argraff bod py:>sot'\-vyr air
awdurtlodau yn siarad dwy iaitb
hoLlol wahannl, n'll dyheadau
am ddyfQdol ein dyfroedd bron
yn RTOe~ i'\.v gilydd. Un mater
sydd wedi codi yw'r bygythiad y
byuu lletl a rhyddhau yn dod yn
orfodaeth arnom. Y gwir yw rod
yr Asiantaeth yn hwriadu nc,"vid
rlli1i i~·llllt:lIl1[au, a bod dau
bwrpas penodol i'r ne\vidiadau.
Y cynta[ }"V ceisio cynnig m\vy
o bysgoLa ur\vy ymc;:;tyn y
tymor, air all yw gwarchod
eogiaid - a dyrna ble mae dal a
rhyddhau yn rhan o'r
drafodaelh, Mae posib ymestyn
y tymor yn thlrhol nl cld~wcdd
mis Hydref - feJJy yn cynnig

.',,-(f\lidl?\JuII!h~vlu "~U)'
t\\'\'uuluoll U\\ d~~nd(lflitUMlmnOl

Ymgynghorwyr Arignnol
Annibynnol

l ~lrvll \ flas. Caernarfon
(01286) 672727

R r_Iv~ Onn~n. ~'f(\1'tltl'" f_lvn.
1'\".-, Men..!, nanf}or
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Adroddiad Cadeirydd
y Gyrndeithas am

2010
Tymor braidd yn gymysgIyd
oedd yr un aeth heibio. Wedi
problemau dlVYSLlyn Padarn y
llynedd, roedd ein haelodau, yn
naruriol, fymryn yn bryderus
am dynged ein pysgodfeydd yn
ystod y flwyddyn. A phwy fedr
anghofio'r gaeaf hir a chaled?
Flwyddyn neu ddwy yn 01
rocdd son na welwn yr Wyddfa
cto yn wyn, ond eleni, fel y
llynedd, roedd y copa a'r
llethrau dan eira ar ddechrau'r
tymor.

Tipyn yn araf oedd dechrau'r
pysgota brithyll a phrin iawn
oedd y bachiadau yn y tywydd
gacafol. Ond, yn sydyn, yn
ystod mis Mai roedd y gwanwyn
wedi troi yn haf a'r 'sgota'n
gwella. Roedd Llyn Dywarchen
yn denu genweirwyr - aelodau
ac ymwelwyr - a'r rhan fwyaf yn
cael hwyl arni. Braf oedd gweld
dwr Llyn Padarn yn glaear a
chroyw yn ystod mis Mehefin, a
daliwvd amneu frithyll 0 faint
sylweddol cyn yr haf. Vn ystod y
cyfnod yma roedd Ilawer wcdi
llwyddo ar y cychod ar
Lynnoedd Nantlle a Cwellyn
hefyd.

Erhyn canol yr haf roedd
tywydd traddodiadol gwyliau'r
ysgol wedi ei ailscf)-dlu, " man
lifogydd yn denu sewin i'r
Llyfni. llu nOf;we~th~au d~ryr a
ffrw)'tillon ur ci glannau.
Cgftuyd m\uy 0 ~eWtn llr y Seiont
hcfyd, a mwy 0 hyssotwyr yn
~fW)'droliw 110~Yl1bwrpa~ol i'vv
dal sydd. wrth gwrs, yn cynnal
Ilwydd;anl] ond ax- y cyfan mae

nire[ 0'[ actoctau wedj gwelQ
mwy o'r pysgou yma yn yr Mon
Seiont na fu ers tro. Mae'n
tlnodd bod yn :sicr bern yw'r
berthynas rh\vng llygredd y
blynyddoedd diwethaf a'r
rhediad da 0 se\vin eleni ond
tybed oedd safon y dwr yn yr
n!on ""ed~ o\.vetta rhrvra~n l ;'w
gymharu !l'r hafau a fu? Roedd

Ar Ben AraII y Lein
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Ras Nadolig
Llyn Padarn
Mac Glwb xncnwyr Er}'[i
wedi bod yn trcfnu ras 0

umO)'lch Llyll Padarn bob
:-iu1 cvn y Nadotiz ers
blynyddocdd bellacl'l, ac y
mae'r digwyddiad wedl
pro!i'n hynod l\vyddiannus.
Eleni eto, bydd y rns ~'n
cychwyn 0 Westy'r P~cloriu

urn 11.00 o'r gll)ch \' bore.
(;ellir cofrestru yno 0 ddeg
o'r 010el1 ymli.\fofn, Y priG yw
£5 ihoh oedolyn, !lphl9nt am
JJ.im. Bydd c\\wl .. bQI" "r
Jlael I bob rhellwr !lm y ori~.
Pel (lrter, hydd cy~lailleuae[h
dyfalu am6~r Sion Cum, ac
m~~croeso I unrhyw un
rctlcg lllc\.vn g\visg rransl -
8)'..1" ewubr urbcnllib i'I
enillydd. Nid oes nngen bod
vn :4elod 0 Glwh Khedwyr
Eryri ieymryd rhan. GrOCi>Oi
b!ltvh.
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'51 ~(P!-e.l]JltreStTCll) Ah\tIO:)
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~l~UIuolJ ',1 ~rao.J!y '11~lS~.I0d
WEl(2u!11C)N '0 I ~PPAA\:}N
pUEI~S '6 ~SdUO f udqddlS
'g .q:le=>'l )£:lJ.11RJ 'L ~e1Jopdmp.s
'9 ~~~~Ut:>~:>~gr. !uJ'!)~'tl'lI'l ')
~llvJ"fia aUl\61l\ '17 ~ppl\l\\auaJa
A 'f .!~!:T ·z ~i~llns '1
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ypwyllgor yl~ codi sylfaen i'r 'tengwt yft 1980: Left Tones, Totin
Willial1lS tCnio), Meirion Griffiths, Arion Ph1/IPS, Etl1"l.VJI11 Thomas
(YSgrif~~lllydd)) Ken Jottes, Robin JOTlCS,[wall W/illialn:; (Jiws), Lal

]01ZeS, .lack.

...a'r criw fu'n codi'r hen gwt yn 1980

Yr adeilad neuiydd yn cael ei adeiladu (mis Hydref Ztll O).

...A CHROESAWU'R NEWYDD

CLWB PEL-DROED LLANBERIS

Cymcruf y eyaC ymllllf ran yr 'J\dran (:lIwar~eon' i (Ic!ymuno Nudolia
1.lllwcn a IlI""'{ddrn ~cv.rydd nda ! ~hw~ 1 ~.JJ yu duilfllen "rY)'r.
lyIr.mwvr !lC ymuymeru..11l' yn Y ll;!lW~gMi1pl\U ~yln britho Rro'r tco.
r(il y 1111ll'U IJ~tJ)J \vc£.lI'r CyfMIiJl.I l:vllIrUillol Dyaa l!fyn newld i
cdrych;ad )'r Lleo yn enweJlB drwy oyuydJ",'r dcfn)-dd 0 lunii1u.
('oowph fod y IJ!l~Uf n.." yt'I ~('\ft'\..::-.d.::-.hanes 1.,..0. o'Y""""'chc~ch 6~9J.1,,"
nld[ fcl y [cdwir i'r oaucllll i:t dllel.... Collwc111bd y mWY9[rI1yn ~d\v'r
rh~fynn:\\1oJ2co'r ~dJ!uac rn al15Jlcb.u y CaCnlaiOlt a/~dDenfJ'l;!l!

A

DYMUNIADAU'R WVL

1. I ba sir yr arwyddodd Kevin Peterson ar ddiwedd tymor criced 2010?
2. Vn erbyn r= wlad y collodd Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd ac a
arweiniodd at ymddiswyddiad Gareth jenkins Iel hyfforddwr?
3. Ym mha drefyng Nzhvmru mae maes pel-droed Pare Latham?
4. Pwy >"W arweinydd tim y NEXUS?
5. Pa dlmau 0 Ynys Mon ~ytltlwedi chwarae yng Nghynghrair
Genedlaethol Pel-droed Cvmru?
6. Pa d'im sy'o herio Genoa yn narbi pel-drocd Genoa yn )'T nidal?
7. rwy vw'r canolwr nanc 0 Fae Colwyn sy'n chwarae'n rheolaidd idim
rygbi'r Dreigiau?
8. I'wy oedd a'r cyffyrudiart olaf j greu'r ddau zats j George North vn y
gem yn erbvn De'r Affrig?
9.0 ba wlud y Ju\v'r dyfarnwr criccd rhyngwladol Ton)' Hill?
10. I na glwb yr aein Aaron Ramsey ar tenthyg eleni?
11. Hvfforddwr na zlwb rvgbi Y'V Rowland Phillips?
12. Vm mha dref Wyddc:lig y mae pencadly::; cwmni MagneI'i:i) sy'n
ncddrr Gyngnrair Rygbi Uellaidd?
13. Pwy oedd )'T: unig Gymro yn nhirn y Barbariaid a orchfygodd y
~prinllho)(~ ar (!(Iiwedd rann yr Hydr~fI
1,.{.p, d:m r~l-(.trocd )'1'10 N'o0t)lcdd Cymru Sy'Tl chwarac cu gemau
canrer ar Cac I;r,\vr?
15, pg dair afon mae'n Cymdeithas Rysgota J .leo}yn'rcoli')
lv,ry.,.y V\i\l\l YGymro olaf i~ulliG~yPtlIlyr I:t\. reI caDlrn?
17. fa rnID!l11 !m Uwch Gynghr!lir I...1oegr~~f'n~~isgocrysau streipiog
fel eu Llcwi~cynraf?
1B. "1m mha snmp ~.ccir cystadlu alll G'-vpan America:>?
19, Pa wlau wynebodd yr f\loan yn rownd llcrfynol C\\'Pan Criced y
I1yU l'r ·J4\ijleaVl.lOll~l'elem!
20. Quwl swyJdoo ~Jlnrbcoll ocmau yno NohwpUll rel-urucd nUfopa
~lcni?

CWIS NADOLIG YR ECO

Mae llawer 0 fudiadau y
pentref wedi helpu'r Clwb hcfo'r
cais a bydd yr adeilad newydd ar
gael i'w logi gan unrhyw fudiad
yn y pentref

Yr adeiladwr yw D W E\1anS,
Llanberis. Gobcithio }' bydd y
swaith adeiladu wcdi ei
gwblnau erbvn y Naonlig.

Os am fwy 0 wybodaeth
cysylltwch efo Eurwyn Thomas,
Y gnfennydd y Clwb.

Mae cais am gran tia u gan yr
ysgrifennydd Eurwyn Thomas
wedi cael ci sicrhau gan:
Llywodraeth Cynulliad Cyrnru
(CFAB); Tir a mor, a help
ariannol gan: Cyngor
Cymdeithas Llanberis,
Pwvllgor Carnifal Llanbcris,
Partl'lcriacth Llanbvris,
Canoltan Cvrndeithasol
Llanberis, First Hydro, Ras yr
Wyddfa.

Yr hen gwl yn cael ei chuialu (mis Mai 2010).
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FFARWELIO A'R HEN ...


