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IJ(1 g11,r.ld /nd pnn lin .vn
l\TII/11t el tnovsau \'11 Vj(IJU V- ... - - --

/\,'U.tvJd mawr.

naturiol, )1 parch sydd gan y
rhieni air plan l i'r iai th
Gymraeg a'r Saesneg, a'r gwaith
mae'r ysgol yn ei wneud i
hyrwyddo'r Cwricwlwrn
Cymreig fel agweddau rhagorol.

Dywedodd Cadeirydd y
Corff Llywodraethol, v
C)'118ho')'dd Brian Joncs : ,~\tac
11'llin wcdi adnabod
arwclnvddlacth rhegorol (1

8\\ clcd~sacth 81~r )' pennaet h"
Allr Garern Iackxun. .vnghyu d
g\l)~i[h careu di\;g\'hlion a ~I~rr
arucuulz vr }'~g()I, ac rnac'r
uUIuulliLlU ) 11 glvu marrr iddynr,
M:\e'r ysgo] woat dod yn bell
Iawn mcwn L)'fl10U byr 0 umccr,
ac mae !'>~'stem:lune\v),dd hlln~n

arrarnu'r y~~ul yu synacu
gadarn iawn iwelliant pellach.'

YNEICHANOL

Yn y rhifyn hwn:
• Merched y fro yn bowlio deg
• Helynt "Ianws" yn y Siambr
• GWyI Ffilmiau Mynydda
• Byrhoedledd Adeiladau

Adroddodd yr Arol ~Igwyr fod ~T

rhieni, mewn cyfarfod gyda'r
tim arolygu, yn unfrydol yn eu
canrnoliaeth o'r ysgol a'r rhan y
mae'n chwarae yrn mywvdau eu
plant,

Holwyd aelodau air Cyngor
Ysgol ynglyn a'u teirnladau yn
~11~'11)'1' '-11'01)'tJiad, D)',,,,-=clodd
UD !lell)(1 0'[ CVD(!tl[: 'Y netn
znrau ucuu clvwcil uu o'r
Arol)'l5w)"r )'1'1 d""'euJ "Wo\.vl))
wrrh {'Igor ty llytr !l g\~Teld Iy
ngwnith.' Yn til !lelllU !Jf!J.Il ..

'R.ueddon dcirnlatl nraf lawn
Cl}l) ell Dull )T nrol)'bl) rr rn
hofft e~n hrs~ol n~cym~lntP

Can runi ",ryll IlJ} }'
11)'woJl'<lethVlo'yr air B)'m UDcll

}fm 111\'\Vyl1 yr y~gol nc
adnabu\\'\'ll d",'vici thrw\,dd. ~ ~11l1nain,

Mae Ysgol Gymuned Cwm y
Glo yng Ngwynedd wedi
derbyn adroddiad hynod bosi tif
gan Estyn yn dilyn arolygiad o'r
Y5go1 cyn y Nadolig. 0
ganlyniad, mae'r ysgol yn
yrnuno a charfan ddethol 0
sefydl.iadau addysg yng
Nbh)'mrU cvuu 'tycdi ucrbyn
~.n+'l'l'~'T!hl\~(\t't\ll m~\.vt\!i~\.vodd
11'11 (!W!!ll h U!In vr Arnl \'lIW\'I',

Yinlilitl; YI d~)YL;llllt1u a Jl\IUW)U
r~l rll~8Qri~o;tll~" ocdd
anyc~n),dd~uclh a system au
hl,n!lt'\ ttt'tArnll,

.Nullt~IVlllUU V 1!OfJl svuu am
)'r )'~~91\\1.11 ~, phl>\n I.) c1
flnl11i!lillll {1Wr[b TwllO ae
ucuurcu. 'tYYUd U l.h)'fl i[olu~b
~ymd~lth!l~lll y ~I!lnr su
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CANLYNIADAU
RAFFL

CLWTWEITHWYR
PERIS

C&I\1S1wyd £1000 btlll
Glwtweith\lJyr PerJs ttlag at
Uncd Suoc Y~by{y G\YYl1Cllll,
i'w 8~11uQei i brynu ll)rfrau,
megis SW}'bodacth ynglyn a)r
eyflwr} ~'rcleiiion a'u tculuoedd.

Enil1wyr y R!lffl ~letliocdd:
lar (ewi] ( Dwhl): Mr~ .L<.!JvlIDer.
Mllnccinion; Zll (CwilL GIl11):
Mrb Margaret William:" Bethel;
3ydd (Cwill COL); Mrt; Carol
W;lsooJ Moelfre.

Diolch 0 galon ib9Wb 9m ein
cefnogl unwaj lh elO.

Yn ystod misoedd yr Hydret
a Thachwedd bu'r
Arweinydd [ames Griffiths
oddi cartref yn arholi cerdd
yn Awstralia, gan gynnwys
sawl canolfan 0 Cairns i
Sydney. 0 ganlyniad ihyn yr
oedd y Cor yng ngofal
medrus vr Is-Arwelnvdd,
C\vilym Lewis a'r Cyfeilydd
Lowri Roberts William~.
Cafwyd sawl ymarfer prysur
•
1a·'<T\Y......n yn )"Stod y cyfnod hwn
yn arwain aLy Nadolig. Byud
y Cor yn ail gychwyn ar 12
Ionawr yn Ysgol y Faenol.
Dym!l'r !}m~er i ddnrpar
iiclodau nc\vydd uuod dra\v.
Prif wei thgaredd 2011 fydd y
daith iAwstria ym mis Medi.

Cor Meibion
Dinas Bangor

£20: Cymdeithas Undebol
Capel Coch; Mr Evie Wyn
Jones, 3 Bryntirion,
Penisarwaun; Tom Parry,
Hagley; Ellen a Gertie, 4
Hafan Elan, Llanrug.
£10: Mrs Beryl Griffiths, 5
Maes Gwylfa, Dciniolen;
Mrs Elizabeth Hughes, 1
Bwthyn, Deiniolen; Mrs
Alice Griffith, Tan y Bwlch,
Dinorwig; Kathleen Jones,
Kemard, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug.
£5: EIW)7J1S. Jones, Dwyfor,
Nant Peris; Mrs Sylvia Jones,
Marian Terrace, Deiniolen;
Ellen a Gwynfor Ellis,
Rhoslan, Bethel; lola Evans,
Stryd Fawr Llanberis;
Glenys Owen, 9 Stryd Y r
Wyddfa Llanberis; Ellis
Wyn, 6 Ffordd Deiniol,
Deiniolen; Mari Ellis, 3
Hafod Oleu, Dciniolen; Er
cof am y ddiwcddar Mrs
Grace E. Maxwell, gan Mrs
Sylvia Jones; er cof am Owen
Wyn Jones, Toronto, gynt a
Graianfryn, Waunfawr;
Margaret Jones) Y DOllar Deg,
Waunfa\vr.

RHODDION

Annwyl Ddarllcnydd
Rwy'n Iyfyrwraig M.Pllil ym
Mhrif~rsgol Aberysrwvrh ac vn
astudio gwaith Angharad Price
a gweithiau craill sydd wedi
ennill y Fedsl Rvddiaith, gan
ddadanscddi eu dcrbyniad a sur
mae 'O! Tyn v zorchudd' wedi
dod yn ffenomcnon ac yn
'glasur' mor g)·llynl.

Er mwyn casglu barn vr
darllenwyr, rv.yf ,vl.!di crcu
holiadur. Felly os ~ldych wedi
darllen O! Tyn y gorchudd ac
yn [odlon rhl:lnnu elcb
sylwadau a'ch teimladau
amdano, cysylllwch a mi. Mae
derbyn harn y cyhocdd am y
nofet hon yn boll bwysig ar
gyfer fy nhraethawd ymcbwil,
felly fe fydd\vn yn ddiolchgar
ia\vn am bob cymorth gyda'r
g\-\1aith.

Ccdwir eich holl fanylion yn
rurftinYChOI \lJedt I Cht lenwi'r
huliaduf,

Hr mwyn derbyrt co~j ohono.
,nllwcll f) C-blJ~Li() -
bm)'y?6, "bCf.UC,uk,

Crocso 1 chi fy ffonio hcfyd
neu o)rrrwch ne8e~ J\t\1~un
gyda'~h ~yf~11'lnd ne Ie '-voa ;
YITu'r holl!ldur 1 ch 1
077'J<J711 'Jl1lJ.

Diolcb yn fawr ~m eich
~ymorlh tlC cdrycllaf YIIIJi:lCn i:lL
olyweJ 5cnny~11 ),'1 1\ll&11.

B£1'T rA\J Wr LLIA.t\i~

BARN Y CYHOEDD

Cwrnni Da,
Cac LIenor,
Caernarfon

Ti« FFER.\i FFACTOR

Annwyl Ddarllenwyr
Mi fydd Fferm Pfactor yn 61 ar
sgrin S4C y flwyddyn yma ac
mae'r tim cynhyrchu eisiau
clywed gan unigolion hwyliog a
brwdfrydig a hoffai gysradlu am
deitl'Fferm Ffactor 2011'.

Os ydach chi yn hoffi sialens
ac wrth eich bodd gyda ffermio
a'r bywyd gwledig fe hoffem
glywed gennych. Byddwn yn
ystyried ceisiadau gan ddynion
a merched sydd dros 18 oed ac
sy'n ffermio unai'n llawn amser
neu rhan amser.

as hoffech chi gael y cyfle
bythgofiadwy i fod yn rhan 0' r
gyfres gyffrous hen, a chystadlu
am Isuzu Rodeo Denver
newydd sbon, ewch i
www.s-lc. co. uk/fferrnffactor
neu, am fwy 0 wybodaeth a
ffurflen gais cysylltwch a ni
trwy ffamo (01286) 685300. Y
dyddiad cau ar gyfer derbyn
ceisiadau fydd 31 Ma)vrtll 2011.
Yn gy\vir

FFERM FFACTOR

Dyddiad Plygu Ble------1
Mawrth 3 Llanrug

co uk

cy~y"tWCh~.
Rhian Dobson
SVV)'dd9~D~tb1Y9\o1
Cnwgr~oo",
017~Q701 001
Rhld ·t'\""~n'''n.n

Awydd £1,000 tuag at eich
prosiect chwaraeon

cymun9dol?
Mae'r Gis! Gymunedol yn

~ynnlaar~nt0 "ylf ~t£1,000
i oefnoai cynlluniitu

chworoeorl tI
gwellhgar@ddau e9niol

nQwyCfd nQU yChw~,,~sol y~
y 9ymu"~d.

. - ,
~ ,- '_ ,-', _. I i I ~ r r(.:ist. ,.

. ' . .
I • ,_ I

Gymunedol

DIL)VYNMOl\UJ\li
Y(l~rifennydd

Annwyl Olygydd
Hyderaf y bydd y canlynol 0
ddiddordeb i'r darllcnwyr.

Smyglwyr ac adeiladwyr
Ilongau, goleudai a badau
achub, rowndio'r Horn a
hwylio'r glannau, achub
bywydau a llongddrylliadau,
pysgorwyr a fforwyr, traethau
bychain anghysbell a bwrlwm
Tiger Bay - mae iGymru hanes
morwrol cyfoethog, diddorol,
amrywiol a chyffrous a gellir yo
hawdd ychwanegu sawl maes
morwrol at y rhestr hon.

Sefydlwyd MORaL
(Sefydliad Astudiaethau Hanes
Morwrol Cymru) gyda'r bwriad
o hybu diddordeb ym mhob
agwedd o'n gorffennol morwrol.
I'r perwyl hwn mae gan
MOROL raglen gyhoeddi
gyffrous, yn cynnal darlithoedd
- gan gynnwys Darlith Goffa
hIed :Eiimc~ - ii cnynnaulcuu
torwrol zenedlaethol flvnvddol
ac yn hybu cydweithredu rhwng
amrywiol gyrndeithasau a
scfydliadau er budd nyrwyddo
ein hanes morwrol. Yn
allwccldo] i Iwyddianr MOROL
mae brwdfrydedd a diddordeb y
cyhoedd ar hyd a lIed Cymru, a
thu hwntl
~'elly, os oes aennych

dd~ddordel') rnewn u.nrhyw
iibWCUU til' Ilal1CS mlJ[WfOI
Cvmru neu os oes gennych
unrhyw hanesion neu
ddogfennau a ddytat rod yn
hy~hy~ i bawb ~ydd efo
diddordclJ vu tin ueuadacrn
forwrnl, beth am y~tyried
ymuno a MOROL. Cewch f'rv)r 0

J

\V)rbodaerl1 3I ein gwefan
\vww.morol.eu. £drvch~'n•

)-mlaen at slywed gcnny~h,
Yn gy\lJir

Mawrth

Oyddiad Copi i Law

Chwefror 20

_Rhifyn

( DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO '\

I ..Jii(MIIiYN NeSAIi
DeunYOd I law'r

~~ly~y~~lgnJl"rthnHoul
NOe \lULl ZO Qt1YiEfHOfl

O~OWQlwcn \In (j(j~
gaw'r rhlfyn n~\)ufo'r wa~g
NOa IAU, \) MAYiHTM

°y~~Ii\~~9.9~
Na~~Ul. ')7 C~WbI=QOQ
~rygllagvgffa L.lanrug

'----

TAN-V-COEO M,·.:, Anwon Parry,
AUI y DrYIlIOrccrOJ
WAUNIiAW~! Mr~N!ln ~OMrt~ Pantruon,
WA'U..,'''W, IIlCllC'OI

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LL Jones, 5 Y Dd61J Bethel.
(01248) 670115

FFQTQQRAFFWR
GvvynC1arHughes, GlasgoeCl,
uenruq (077Z0J)
glasgoeCl@hotmail.com
TRI:~NVOO ~VS9VSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanben~ (870740)
emorronerts 1JZ~btlnterneLcOm
TRt;;FNYDDARIANNOL
Goronwy Hughes, Eilhinog, 14 Aron
RIlOS, Llanrug (074839)
Tft~FNyggQYVCFlTnlANT rO:;T
oiwen Hughes, Ellhinog, 14 Aron
HIlOS. uamuc (6f4M39)

TR~J:NVOOgWND~LU
Morian Jones. Minelli. , Bro E:Jidir
Dinorwi9 (870292)

~O...~nWVR"ENTREFI

OI!INIOL(;N'NIAGrllffutftf lQ7!l1M)
ft~T~~L. aerainl ~Ii",.Cilgpran
(012-19) 6707::>fl

BRVNREFAIL., Mrs Lowrl Prye Roberls

WIIII(l,"~ GodrQr CQOd (C>700001
CAeATHRO; Cilvo l.Iurnti;),Hdldn, f'ryn
Gwna (677438)
C~UNANT' TI'Y~t~1'I~ gionod Larsan.
~"I..I'" ('~....."...t ~CG0700>

~WM-Y-QL.O,Mlil Illil HOYVIW10~,
GJanrafon (872275)
OINORWIG: Marian Jones, MJnallt,
7 Bra Elidtr Dlnorwin (0970292)
LLA~e~RIS: Owynoth ac Eifion Roberts,
SWn·y·Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl ROberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER IS: lUnos Jones, 6 Nant
I=fynnon(871920)
P~NISAQWAU~,M,t: Ann [;vtlns. Qycharlh
IA70Af)71

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

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

alwenaowen@gmall.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu: ecorwyddfa@gmail.com

SWVDDOGION A GOHEBWVA
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Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Cydnabyddlr oefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
ir cyhoeddiad hwn.



BOSCH Car Servico

www.a-y-w.Go.uk
7~S

~
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.......... • .. , I' ,,_

DOSCH C>F
Serv.c:e

Ond bu haul a lloer, llanw a thrai
trolr tymhorau er 'borc'r byd ...
'(;(\gf'lni~nt Du\v fu dirgeltl peth'
G06Ulliulll dyn urchwilio'r huu~

lV1aechwarter niwrnod 0 or13U dros ben
\.~Yedicyfannu eylchdro'r rhod
'!lul calendr ifanc )' Gregor Dab -
tel)~',daeth blwydd~1nnaid i fcd!

Boh pedalr ml}rnedd - 'Ch\VHfteri hyn
s~·lnS'vneud me\vn eyfri, ddiwrnod Dawn
f\\' u:s_ull yng nghynffoll Clr'tvefror byr
yn fttyddol wyddonol iawn!

Diarhebion 25;2
Os oes angen nrawf - cafwvd 'mis bach'
)'n enghraiffi deg 0 fcdd\\'l" dyn
)'11 ccisio trefn llu bu trefn yn troi
arnser byd mewn amser ei hun.

Ar Yprynhawn dydd Iau, cyn daeth yr eira trwchus fin nos,
tro Ysgol Brynrefail oedd hi i blygu Eco'r WyddJa er mwyn ei
ddosbarthu cyn y Nadolig.

Daeth criw 0 ddi gyblion a staff ynghyd am y prynhawn
cyfan, yn cael eu eynnal gan ambell foes 0 siocled ifyseddu'r
papurach di-ri i'w lle priodol er creu ein papur bro.

Fe gafodd )' pennaeth, Mr Eifion Jones, gipolwg eynnar ar
y tudalennau cyn ymadael mewn tymer ddrwg am fod llun
Gerallt Morris )TO y papur a dim son am )' pennaeth 0 gwbl!
, Daeth Mr Dilwyn Roberts, dirprwy bennaeth i fwyta
siocled ond phlygodd o'r un dudalen ond, chwarae teg i'r
ddirprwyes, M::;Eirwen William:>, bu hi yn gweithio'n ddvfal
trwy'r cylnod. •

Hei, Daniel bach! Plygu ti [od i W1LeL~d,nid darllen!

DIOLCH AM BLYGU

.\"'durdndir" rhcnt:r 1<."\ \ r
'\,,·durdod G\\·a_~!truet.hauAriannlll

~ bll"YU Y Pl.al), ~"~m"r!vn
(01286) 672727

X 1.lyt: ()nn~n.tf[()[ud y Llvll.
r..,\i l't1";ll"i, B""180.r
<01J.4Q) ~'1.4.4'O

DC\'f'cl.1~t\)lll ilJll J:)'~J:or rngh)'l~h
...·,,''"'1.1'.:>ot. II millerton. Grlonnol
~

Ymgynghorwyr Ariannol
Annib\ynnol

"

CDH

Cyfar\vyddwr Rheolaeth Tir
Ffon; 01766770274
em~"'_\'\lllltamC:('1 er!..,-npQ~(!Ov"uk
pCLcr.fUUlcrford(_( eryi~npa.goy,uk

Dan Ddcd·df Cefn Gwlad a
Hawliau Trarnwy 2000 mae
Awdurdod Pare Cenedlaethol
Eryri (Al'CE) yn gyfrifol arn
weinyddu Fforyrnau My-neJiad
Lleol. Sefydlwyd dau Fforwm
ym mis Ebrill 2002, un ar gyfer
de ac un ar gyfer gogledd y Pare
Cenedlaethol.

Swyddogaeth )' Fforymau Y'V
cynghori Cyngor Cefn Gwlad
Cymru, Cynghorau Gwynedd a
Chonwy ac Awdurdod y Pare
Cenedlaethol ynghyleh SUl V
gellir gwella mynediad i gefn
gwlad. Mae'r aelodaeth wedi ci
ffurfio 0 unigolion sy'n adnabod
yr ardal yn dda, ae yn barod i
weithio ag eraill i gyflawni gwir
welliannau ar y ddaear,-Rhaid ailbenodi'r Fforyrnau
bob iair blynedd ac felly mac
i\PCE yn estyn gwahoddiad 1
unizolion svdd a diddordeh
mewn cacl cu hystycied ax g~rfcr
aelo dacrh i 8\vblhau ffurflen
gai~. Dyudiau cau ar gyfcr
ceisiadau yw 2~ Chwefror sy'n
golygu )' bydd )1 broses ddethol
wcdi ci chwblhau erbyn 13
Ebrill 2011.

Am ddissrifiad o'c hyn y mae
acludaeth vu ei Ol)'gu, )TIlgh)'u a
manyiion olr rrunweddall Y
111ac'r A,vdurdod yn ~h,vilio
amdanvnr, a choni a'T frurflen
oa;s~cys),llt,-ych n all neu Peter
Rutherford, S)vyullog
Mynedl::ld Pare l.enedlaethol
Ef)'ri.
Yn gy\vir

Ailbenodi
Fforymau
Mynediad
Lleol Eryri

J

(;lo}iwch gcfnogi
~inhY8bysebwyr

Annwyl Ddarllenwyr
Ar 3 Mawrth 2011 bydd pobl
Cymru yn pleidleisio mewn
reffercndwm ar bwerau'r
Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gan y Cynulliad y
pwcrau iwncud penderfyniadau
dros nifer 0 feysydd pcnodol - y
rhan fwyaf sy'n effeithio ar ein
bywydau bob dydd megis
iechyd, addysg a'r amgylchedd,
Gall Llywodraeth }' Cynulliad,
gyda ehefnogaeth y Cynulliad,
ddewis sut i wario arian ond ar
byn 0 bryd ill all bendcrfynu ei
hun newid y gyfrai th yn y
meysydd hyn - mae'n gorfod
cael caniatad gan Weinidogion
ac Aelodau Seneddol yn San
Steffan.

Dair blynedd yn 61, roedd
ACau eisiau ei gwneud yn haws
i deuluoedd yng Nghyrnru gael
cartrefi fforddiadwy. Cafodd
cynigon tebyg a ddygwyd
ymlaen yn yr Alban a Gogledd
lwerddon eu pasio yn sydyn,
ond rhaid oedd i ni gael
caniatad gweision sifil a mynd
trwy nroses nirraun ~rn hyr
Argl\vyddi n Thv'r Cvffredin
cyn sal1l1 8vve;thredu e·v.·yllys
cin Cynulliad eihotedig.

Mat; cyrretrnrau ar gyllwyno
taenellwvr dwr mewn cartref
newydd, d.i\vygio ci n system
Iechyd meddwl a'i gwncud yn
haws rhoi orzanau, hetvd wedi
eu dal i (yn), gan T.unda-in.
~i~barn ni )''tv y dylai

cyfreithiau sy'n etfeithto ar
Gymru yn uniS gael eu swncud
vnl! Nghymru.

Rydda; rle;d]a~s 'na' yo ci
b)'vncuu yD anUil [ytll gWllcud
nethau yn wnt. JIan y bydd yn
rllQi ~\)o"'i) i Wciniyv8iQn a
gwel~I()n SItU yn Whirehall
arafu'~·broses fwy fyth.

Dro~ y dcgawd diwcrhaf,
mQe'r Cynll1liad yn raddol wedi
LyfLl mewn mainr a hyder. Bydd
pleidlais IE yn belpu i s)'mud
Cymru ymlacn. gan [()i llais
~r~.f9~h~Cymru_ Y!>-,dd yn rhf'l1
j'r bobl yr yaY!1l yn cu hcrhol )1"
arfau i wneud y S"vailh a
d3rpnru S"'vell ~as:ln;lcth:lll i'n
cymunedau_

Os am wirfoLldoli g)'ua'r
YlngJ"rch yn eich milllir sg\var
cysyllter a:

posttcf-icdrosgymru.com
nCll ysgrifennwch at

Ie Dros Gyillru)

dlo Un;,ain G)'ITIfU\
1Y Unsain)
~I rl't} f:IJ\IIJrll Tlllll:,\C.
Gdcruyull G:flO l.(\r

V....'.~~n<,h~.....vrv;r
KC)(rrK 14~~1:\

Gdllcil' till
I~DIVI1 C)"i"~
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parJUJd ar d'Jda/c11 S

pan edrychwn ymlaen i
grocsawu Linda Hughes o'r
adran iechyd yng
Nghaernarfon.
CAPEL BETHEL. Er gwaetha'r
eira a'r rhew cafwyd gwledd yng
Nghapel Bethel ar 19 Rhagfyr
2010 gan blant yr Ysgol SuI
wrth ddathlu Gwyl y Geni ar
thema y Goleuni. Yo than un
cafwyd eitemau 0
ddarllen iada u, gweddiau a
charolau pwrpasol eyn mynd at
ran dau, at y Gwir Oleuni, i
ymweld aIr bugeiliaid, angylion,
doethion ac ,wrth gwrs, Mair a
[oseff. Yna diweddu gyda
thrydydd rhan, y plant gyda'r
gwahanol oleuni; yn
ganhwyllau, lantern y glowr, }'
goleudy ayyb, gan ddiweddu
gyda'r Beibl, lle cawn i gyd
Oleuni.

Roedd y plant wrth eu bodd
yn canu 'Be sydd wedi digwydd'
a charol Jamaica, gyda'r triawd i
orffen, sef Sion, Moli a Dyfan
yn canu 'Croeso .i'r Iesu'.

Diolchwyd gan y gweinidog,
Y Parch Gwynfor Williams, am
y trefniant ac i'r plant am eu
gwaith canmoladwy, yna
dosbarthwyd yr anrhegion
iddynt. Syrpreis o'r mwyaf pan
gafwyd paned a chacen i bawb a
gair 0 ddiolch gan Tecwyn ar
ran y gcnod iBeri ac Ellen am yr
holl flynyddoedd 0 wasanaethu
yn Ysgol Sul Bethel.

Bydd yr Ysgol SuI yn cario
ymlaen hefo'r cri\v gweitbgar ar
9 Ionawr 2011. Cyfanswm yr
arian rhydd at apel Elliw oedd
£80. Dymuna Ellen a Beti
ddioleh 0 \vaelod calon am y
geiriau caredig air baned.
DIOLCH. Mac Nan O\-ven,
Ber\vyn, am ddjoich 0 gaJon am
yr holl ddymuniadau dOl,
cardiau a bJodau a dderbyniodd
gan deulu) cymdogion a
ffrindiau yn dil)TJl ci g)\laeledd
a'i chyfnod yn Ysbyty GW)'11edd
yn ddi'\veddar.

LLANDDEINIOLEN
,EISTEDDFOD YR URDD
2012. Yn ddiweddar cynhaliwyd
GIG yn y Bedol gyda'r grwpiau
Y Bandana a Scarabs yn
perfformio. Codwyd swm
sylweddol fydd yn ein helpu i
gyrraedd ein targed 0 £5000.
Diolch i bawb a drefnodd y
noson ac i aclodau y pwyllgor
am ell rhoddion at y raffl. Fe
fydd rnwy 0 weithgareddau yn
caet eu trefnu yn fuan a
gobeithiwn am gefnogaeth er
mwyn cyrraedd y nod.

Dioich i Pal Owen ac i
Margaret Rees am eu cyfraniad
hael drwy werthu cardiau
cyfarch tuag at yr apel.

Mae croeso i unrhyw un
drefnu gweithgaredd i godi
arran-dim ond hysbysu'r
pwyllgor am hyn,
DIOI ...CH. Dyrnuna Alan,
Teleri, Tomos a Rhys Pritchard
ddioich i aelodau Ysgol SuI Y
Cysesgr, am eu rhodd ariannol
yn ddiweddar. Rydyrn yn
ddiolchgar iawn fod pawb yn
rneddwl amdanom.
,\iERCHED Y WAWR. Cafwyd
noson hynod ddifyr a hwyliog
nos Fercher, 12 Ionawr, yng
nghwrrmi y Parch Marcus Wyn
Robinson pan adroddodd yn ei
ffordll diddorol ac unigryw ei
bun ychydig o'i hanes fel Caplan
yn y LlYl1ges. Yr ocdd pawb
wedi rnwynhau yr hanesion yn
fawr a diolchwyd iddo yn
galonogol iawn gan Mair Read.

Ar 01 dymunQ blwyddYl1
ne\vydd dda i ba\l,1b anfonodd
ein lly\v~rdd, Rhian Hlighes, ein
cohon a'n dymuniaduu gorau at
yr aelodau oedd ddim yn
bresennol, yn arbenn~g felly al

Nora s)'ud \vedi <.:aelanffawd ac
\veill [ofri el bralch. Estynnodd
he£)'d ein cofion at aclodau 0
deUlu()edd rh9.i ohonom c:vdd•

heb fod }'O dda yn ddiweddar,
gan ddymuno adferiad buan a
gwell rhllgol\vg ar ro-fcr 20] 1.

Diolchwvd i Eli\)ubc[11 bVClll1l.,
lie .Eirlys ~harpe am \\'lrfoddoli i
gymryd rhan dros )' gangen yn y
prosiect cened1gethol 0 gofnodi
cync:GflJ nc ~M"r.5i.lf\t\ Williflillil,
Gwynerh Wtlliams, Ellen Ellis,
Palmai Owen, Mair Price, Edith
Jones a Joyce Roberts am wneud
ds.rn 0 waith croesbwyth ar
gyfer ei arddangos yn Sioe
Llanelwedd.

Caf\vyd ymateb da i apel
elusen Achub y Plant a
diolch\vyd i bawb a ddaetb a
hen getris, ffonau s~Tmudol neu
stampt9U gr gyfer yr al'el~ Rydd
rha~nyn CQvl ~" ~r\)(jl;lwyddo i 'r
elu~~ndrwy law swyddogion y
rnaTIbarrh.

Dcrbyniodd Y gdllMen rodd
s"n will Cyn~hOl)rtll1 lIel)l, IIuw
Hushes) a diQl\;hw)'d yn fawr
lawn tddo am ei ha~liQni,

Diolch\vyd i £irlys Sharpe,
M9.rR9rer Wlill!lm~ !1 Margnret
Ecklev am b~9.[oi y b!Uled !lC

\tllillydd lWl.u:l y raID y uo hwn
oedd IJat Thomas. Dyd.d Y
c)'farfQd ne:>af ar '} Chwefror

...
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Dros 50? Medrwch
y aOiried yng Nghynnyrc~l
a G asanaethau

offerynwyr pres dan ofal Hefin
Evans, a bu iddynt gyfeilio i'r
emynau hefyd. Diolchwyd
iddynt am eu cyfraniad oedd yn
ychwanegiad at naws yr
achlysur, Ar ddiwedd )'
gwasanaeth hu i bawb dderbyn
y Sacrament 0 Gymun.
Cyflwynir yr offrwrn i DST
Gobaith.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL. Roedd nifer dda
o aelodau a dwy ymwelydd yn
bresennol yng nghyfarfod y mis
yma. Croesawyd pawb ynghyd
gan y llywydd Dr. J. Elwyn
Hughes a rhoddwyd croeso
arbennig i'r siaradwr gwadd, sef
y Parchedig Ganon Tegld
Roberts. Soniodd am ei
ymweliad gyda Chor Godre r
Aran ychydig flynyddoedd yn 01
i Batagonia, ac yn dilyn hynny
roedd yn awyddus I yrnweld a'r
Wladfa unwairh eto a phan
ddaeth cyfle iddo f) nd i
wasanaethu yno rhaid oedd
derbyn y cynnig. Felly ym rrns
Medi 2010 bu iddo, ynghyd a'i
wrarg Nant, dreulio blW}>dd) n
allan yn y Wladfa.

C)rfoe[ho£\vyd y zwrs dd:tvr
iawn gyda llun~au 0 amrywiol
adciladau a Chapell,
dosbarthiadau ysgol ble Iroedd
Nant yn gweithio fel athra\\'es,
gweithgareddalt traddodiadol a
nifcr fa\vr 0 bcr:sonau.

Diolch\vyd yn gynnes iawn
i'r ddau am rnnnll eu profiadau
erda phawb gan y farcbedig
M!lrcus Wy'n Robinson a
d~olchwyd hefyd i ferched y lC
urn )' bantu.

Bydd y cyfarod nesaf nos
fa)Vrlh. Gh\vcfror 15 am 7_1)
yng ngh\vmni Gwilym £vans a
theslun ci ~orvr~fydd Oil MOTUS
Evans..
AP~T4 n£TJ.r£L} S1210N A

GWASANAETII NADOLIG
PLANT YSGOL SUL Y
CYSEGR. Cafodd }' gynulleidfa
niferus wasanaeth hyfryd bore
SuI Rhagfyr 12ed 0 dan
arwciniad plant yr Ysgol SuI ar
lafar ac ar gan. Pararowyd y
gwasanaeth gan Athrawon yr
Ysgol SuI a chroesawyd pawb
yno gan yr Arolygwr, Myfanwy
Harper. Y n 01 yr arfer aeth Mair
a Joseph i Fethlehem a daeth yr
angylion, bugeiliaid a'r
doethion yn gwrnni iddynt.
Atgoffwyd pawb sut y bu i bobol
Obcrndorf, yn Awstria, ar
noswyl Nadolig yn 1818 glywed
}I Garol "Dawel nos" am y tro
cyntaf Swynwyd pawb yn Y
Cysegr y bore hwn wrth i'r
Garol gacl ei chyflwyno gan
ddau gornet ac Organ.

I gloi cyfraniad y plant daeth
pawb i'r Set Fawr fel Cor iganu
"Dewcb at y Crud", ac yna
cafwyd anerchiad amserol a
phwrpasol gan )' Gweinidog.
Heb ocdi dim aeth y plant
drwodd i'r Festri i fwynhau ei
hunain mewn te narti a
ddarpnrwyd s= Athra~'on yr
Y~ool SuI, ~yn derbyn vrnwcliad
ac anrnemon R!lnSian Corn
BOR£ NADOLIC. Er
gwaetha'r tywydd garw
llwyddwyd igynnal g\vasanaerh
fore'r N ado] ig fe1 grfer.
(~roesaW)·dpa\.vb i'r oeMa Ban
Lywydu Y mi~. GCralnl t:lis.
1\nfOll\V>'d COllOn 9t N9n Owen
a Megan IIumpllrey~) y ddwy
wcdi bod YIl rr y~l1Yl.Y yn
ddituedd9l', g chroesa\vyd Aled
Cr;Sr;tl"ls aJ{"ct 0 V"n"Q"'Y~r,
Dioll-llOdd y U\Veillldog fr rim
(')ddyn ion a fu wrlhi yn c;liriu'r
cira 0 }!\Vrnna v Canel. Br~f
o~dd cael c1ywed dnl5a~ad 0

Oerduuriu~tll lymllorol \Vrrh
gyrrd~dcJ y Cgnel ll11n ~rtvl' 0

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726
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Tl'lVS Uuxhradd - Hari Ifans
(model 3D)
Guianh Creadigol 2D: Ysgol
Feithrin. I, Siwan, 2. Lillie, 3.
Kia jo ac Iwan. Dosbartli Meililrill.
1. Gwen, 2. Morgan, 3. Elis.
Dosbarth Derbyn. 1. Llinos, 2.
Tiegan, 3. James. Bluryddyn 1. 1.
Cai, 2. Jo, 3. Millie May.
Bluiyddyn. 2. 1. Chloe, 2. Eden, 3.
Cadi. Bluiyddyn 3. 1. BedW}T, 2.
Celt, 3. Morgan. Bluiyddyn 4. 1.
Angharad, 2. Cara, 3. Amara.
BlwyddYl'l 5. 1. EIin, 2. Sara a
Sam, 3. Owain Llestyn.
Bluiyddyn 6. 1. Tomes, 2. Emma,
3. Ben. Blwyddyn 7-9. 1.Gwenno
Parry, 2. Rhidian Price.
Bluiyddyn 10-13. 1. Aaron
Hughes, 2. Aaron Hughes, 3.
Bronwen Price.

Ffotograffiaeth
BlwyddYll2 ac fall. 1. Cai, 2. Cai,
3. Cai, Bhoyddyn 3 a 4. 1. Tomos,
2. loan, 3. Owain Lewis.
Bluiyddyn 5 a 6. 1. Emma.
Bluiyddyn 7-9. 1.Hari, 2. Elli,v, 3.
William. Bluiyddyn 10-13. 1.
Aaron Hughes. 2. Ffion, 3.
Rronwen.
Araraffu neu addtlrno ffabrig

Blwydd_Wl Z iu: fall. 1. Beca Fflur.
BI'l.vydd..Vl1 3-4. 1. Tomos.

Collaoe
Blw__vddYll Z ac iau. 1. Iddon, 2.
eai. 3. Elis. RI1v_vdi!vn 3 a 4. 1.
Hclcdd, 2. Celt a Bedwyr, 3. Sion
Lewis ac Owain Lewi .Blwydd_vn
~ a 6. 1. £lan. Rlwyddyn 7-9. 1.
Hari,

Gwaith Creadigol3D
111wydd..vll 2 ac I01i. 1. Hlis
Gl'uffyuu JOll~~.Btr.vyddy71 3 a -I.
1. Tomos~ Z. Celt ac Ywain 3.
Sion I~e\V1S ac Owain l ..ewis.
BlW)'cld)'r~ S " 6, I. TIl\fn 11"f.
HLwvdd_vtl 7-13. H9ri Trans.

Pfas~wn
lJ[wydaYll 7-1J. 1. G)YCnl10farry,

LottoEi~t~ddfod2011
DZ.wydd)"l 1-13: 1. William} 2.
Tomos, 3. Rhidi9J1.
Diolch cto 1 athrawon yr ysgol
uvnrsnn rr V }lOI rennnn anI
drcfn~l'r cystndlaeth:lu ll~n ac
srlumo 2D.

Celf Q Chreffi.
IJniillY)T J nrouu (j,lfi

Tlw.e: CytlroJJ - Elis Jorte~
(model 31))

Dyrna hanes a chanlyniadau
gwaith Celf a Chrefft a Gwaith
LIen o'r Eisteddfod na
ymddangosodd yn y rhifyn
diwethaf

Cynhaliwyd yr Eisteddfod
ddydd Sadwrn 6ed 0 Dachwedd
2010. Y Beirniad LIen oedd
Lowri Ifan, Caernarfon a'r
Beirniaid Celf a Chrefft oedd Pat
ac Anita Jones, Brynrefail.
Gwaith Lien

Enillwyr y tlysau Lien
Y Prif Lenor Cynradd oedd Moli
Haf Roberts a'r Prif Lenor
Uwchradd oedd Manon Elwyn,
Cyflwynwyd y prif dlysau i'r
ddau lenor gan Maldwyn John a
Manon Gwynedd, Gareth a
Manon Griffiths.
Cyflwynwyd Cwpan Teulu LJain
yr Ardd am ddarn 0 Ryddiaith
agored iYvonne Griffith Jones.
Canlyniadau Cystadlaethau

Lien
Dosbanh Meithrin (vsgol): 1. Elis,
2. Elan Jones, 3. .Maddie a Gwen.
Dosbarth Detbyn: 1. Ashleigh, 2.
Rrvn a Hannah, 3. Lois a Mari:
~J7t1yddyrl 1:1.C~>2. lIaf,~. gr~n.
Btw)'ddyl' 2; Elis a Lowri, 2. Elel1
a Cadt, 3. Ceri, BlwyddYll 3:
1.1Jeledd, 2. Bedwyr a Celt, 3.
Ccriann u MOfoiln. Dlwyddyll 4;
1. rluw, Z. Ywam, j. Iolu Llyr.
l1J-zvyddY'1 S.. O\vain J .lcstvn, 2.
Sara, 3. Gcihin. Blu:vddYll6: Moli
,2 Hlin, 3. Elen 9 Ffion.
Dl'UJ)'Jdylt 7-0: 1. Alu\v P11's, 2.
flld'Y rrys, BlwyciclYIL 10-1J; I,
M!inon Elwyn, 1. Gethin
Gr~rhlhs, ~.Greta Jams a llethan
l\VU\;lli),
CystadJeuaetll y Llinell 6011

1 Glreth J!}ms~2. Rtta Will1ams,
3. Gareth jams,
CystadleWletb traethawd hit !at
Y rcsrun 'Llandde:n~olcn V10?t
(ftei [DIad KichlifU Ll \,vyll JOIIC~)
1 (~wennoIJlttt'Y.
vy~\"al~\l"~tl1~"nlQ ryddi"jth
(agored) 1. Yvonne Griffith
Jones.

EISTEDDFOD BETHEL 2010



Diwrriod da i ddathlu 50
mlynedd 0 fvwvd hanus gyda'i
gilydd. '\nfOJlir cariad mawr i
rnam a dad a nain a raid gan
Emvr a Katy, Ion'1, Enl1i,
Gerb in u Loi:; Eiry, ynghyd a
KIlian a john a David, Anya a
IJisa a'r teulu i gyd,
lrl~ynlle\\l:h ~. dathlu a nhob
bendith i chi gan bawb yn s
pcntrcf.
GENEDIG,\ETli,
Llongyfarchiadau i Margarel a
Gareth \X'illiams, Waun, ar
ddod yn nain a thaid unwaith
yn rhagor. (;an\v}'d mah bychan
i lola, eu merch.
EIS'I'EDDFOD
GENclJLfln J H()T YR
URDD £RYRI. No:) Lun. 31
Ionawr, !lm 7.00 ofr gloch
c)rnhelir l>\IJ~rllgor}'n ~'rVstafell

o a arn
L ERIS FfOn; 870277

Gwescy

Iuim yn ailgylchu et gardiau Nadolig yn ein bocs glas.

Gvmuned i drafod
gwen hgareddau pellach i
cwblhau targed Brvnrefail a
Phernsarwaun. Gwahoddir Ifan
Pr)'\) atOITI i gynnig syniadau
newydd.
PWYLI_COR Y NEUADD
GYMUNED, 'Iynnwvd Clwh
Cant Iona ...vr air cnillwyr lwcus
oedd Wend}' Phillips, Waun a
Cru:ysWillianls, Mcini Gleision
Bryn refail.
Oherwydd y tywydd garw ni
chynhaliwyd y Noson Wasael.
Fell)', er mwyn gallu tynnu'r
Ram FaW!, cynllali\vyd Disgo
Dwynwen nos Wener, 21
lona\" r, a bvn ny yng ngofal
icuenctid y pcntref. Ccir lll\-Y} 0
fan:rlion am y noson hon yn y
rllifyn ne~af.
CYllhelir y Cyfarfod BI)rnyddoi

Llllfll!vf9IChl!)O!tU m~wr; leuan
ile r.:i rlOn~. (;lyn ~:llron] a
llllllrhiotlu tll Yrit)d!lQ Aut' 1f lS
IVnla)Yl, l1i)YJ DUU :l!ffi leS
DWYM\..,en, ~antes y COlriaYQn.

•
1

Jordan Jones, 24 Bryn Tirion, ar
gael ei ddc\-vis yn ch\varae\vr
mW)laf addtiwol Seindorf
Icucnctid Deiniolen am 2010.
Dcrb\'niodd darian er cof am_

B"\1\ji~Mu) 'Vllli(1m~ rw chadw
!lm tltvyddyn. Da :awn I..hdi,
Jorlltln,
G\WELLHAD. l)ymunir
adferiaJ icchyd buan i ba\vb
ohonoch ar ,,1dechrau hl\.")'ddyn
nc\.v~-dd. Ein cofion annW) I ar
fln(i NldfY, LJys y G\vynt, \vcdi
idrJi inufu ci phcn-glin, hefyd
R()hl!irhir fod RrenJa
R,:chardson yn S)v\;lltl ,,,cui iddi
lilhro ~r y rh~w 0 6r;fo'~
hYiI)i"tyydd. Dtl deal I Ii IU Eurg:.tin
hnf {::.y'11 JvrbYll yr DCO yn n~ol
dc ..v}.Ir pv~~) )'11 ~YClld \.\'rdi
r"tl1l~~thlr,V luigWf11 \YCdl i1fOn
1 {IClWy flYrt~dd "VCdl d~m't"Y~ln
hefe)'j ~h~ffyl
rK[Ol)A~ AIIR_

Donws Loren. Enillydd mrs
Rh~Rfyr oedd Li7 Jones> gyda
rhi_f 17. Llongyfarchiadau.
Diol~h i bawb am getnogi'r bel
bonws vn vstod 2010. Rydd\.vn
yn pnrhau ClQ elcni ac mac
yCll)'lIig 0 rifau sbar os oes
unrhvw un a diddordeb i
)''Dluno am £1 y mis, Cysylll\Vcll
a LiL ar 872421. Diolch.
DI()I~CII_ Dymulla Phil, 8
Bryn Tirion ddlolch i bawb am
eu cilredigrwydd at' achlysur ei
ben-bl~vyJJ )'11 60 oeu. R.()cdd
wcdl mwynnau cwmm pawb a
dda~,ll i'r peru i ddalhlu vnz
1\gwesty IJadarn Lake,
LLONGYFARCIIIADAU

Crol!_"n Croe~a ..vn Mis~Bethun
WilliulnG vn 01 wcut cvtnod 0
absenoldeb mamolaerh Rydym
yn diolch i. Miss Emnla
Willianl~ urn ci ~~VCli(llyn YSll)U
yr ab enoldeb 9 dvmunwn ~.
gorau idd; yn ei svvydcl riewvdd
yn Yb601 Llanucgai,
M_VJjJr1Wr. 1retl1iodd I\.{ iss
Manon J011.<;:)) sydu yn Iyfyrtwr
ym 1Vlhril}~golBsnzor, gyfnod
yn nosbarth y Dahnn()d yn )'stQd
n,i$ IVfJ,rwl.
.~·loeNadoliu lOJ(J Perffo"m~\vyd
Q;()e lwyddi"nllUi;) lawn
brvnhawn 9 nos J:;'ercher, 15
RhGSfYf. DiolLll rr piant am
bcrfformiad KWJ'cb ac i'r holl
staff am eu brwdfry dedd,
Rydym yn hynod 0 ddiolchgar i
ba"vb a ddaelh i gcfnogi )rn y
pna\vn a r ID'd9'r nos_
Cilll0 Nadolig. Oher\v}rdd y
lV\uydd P.!lf\V e~'n }' ~aJol~obu
rl1~i\l\t)'nl1UI y cinio ar dc1~rtl(]
M!\wrth, 11 Ionawr. Di011;11 i
1\nri CJfolyn !lm ginio blssus
iawn oeull \'n \lJerrh aros-
amdanr).
Ca~1!11J .\h<u!,.il!l_ Dnet h M.r Lee
OI~vcT7g,vyddo5 C~.Jw C)mrU'Il
l1ac)us. i gael sg..vrs S},du rh1anl
bl~YyQ.Jrn Z~ ) tl i lorc dyud
M~wrth> 11 IO~!lwr_ Vn d~lyn )'
"tfWCS aelll erQ\! r plilJll 0
amv.vlch y D~t1tt'~f ~ ea"tjlu
:;b'Vficl.
G1.Lreil/ldv. (:roeS!l\vyd R~thAn
IJv)7il~lll1, t)\''J(ILlu)! "[Oed T)\,vr
;I~-~t>Dvl i AYilllLll P'iDilll11Cln J
gwellhdy clyJd Llun. l4 Ionttwf_
D,o/c),. D)mUll» 11 ddiolcll i
l£Ui'6o;n I-l.,f ~mg)-flYI"YIIU copi
0'1 nl\f~l dd.\,ywJUi1fUf. IYr
Al1llJ~dd Aw-' yn rllvJJ lIT
v~UOl_
CRONYl'l l'EN~lYNWYK_ Pel

YSGOIJ GYMUNED
Ysgoliou Gw_wild
Buom ni )'n nosbarth Mrs Ray yn brysur iawn yn casglu sbwricl 0

gwrnpas y pentref. Daeth Air Lee Oliver 0 Cadw Cyrnru'n Daclus
atom i siarad am bwysigrwydd ailgylchu. Cafodd pawb fenvg a ffon
b...vrpasol a~ i ffwrdd a ni i'r pare - nid i chwarae )T tro hyn ond j
weithio! Daethom 0 hyd ibob math 0 bethau, gan gynnwys darn 0
gar, sbectol haul a phel-droedl Cawsom amscr gwych!

Ein negcs ni ydi "rhowch eich sbwriel yn y bin."

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

PENISARWAUN



Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caernarfon LL55 1SE
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Os oes gennych fater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS

mewn cymhorlhfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Hywt:1 Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arion

toredig ydw i ddim mwy,
cwffiais yn galed i ddarganfod
gweddill y rhannau i 'ngwneud
yn gyflawn unwaith ero. Mae
gen i fylbiau ynof a buan y
tyfant yn flodau ifanc, Mae rhai
pethau yn cuddio 0 hyd ond
dyna yw bywyd. Rhaid i mi
dderbyn hynny,

Diolch byth imi gael ail gyfle
iwneud yr ardd yn gyflawn, yn
daclus yn hytrach na gwyllt.
Bob diwrnod mae rhai yn
dioddef, giatiau yn cau arnynr,
yn eu cloi mewn creulondeb.
'Dw i'n lwcus, agor wnaeth y
giatiau hynny i mi. Mae caeau
gwastad yn llawn 0 ryfeddodau
newydd, annisgwyl ac er eu bod
yn wahanol rwyf am barhau i
gerdded ar eu hyd. Efallai fydd
yna giat yn agor yfory, efallai
ddim, P\vy a Wy"r? Ond erbyn
hyn, dysgais ~'byddaf yn barod i
wynebu unrhyw beth bynnag a
ddaw,

Rwyf bclli1~ll ) 11 oedolyn, ~Uf
trw fJ my~Y)·c.l fy hUl~. Vn
ddiweddar, \-vnes i all \-vneud )'r
ardd. Rocdd hi'n Qrf~r h(ld }'n
wylll !l pheryglllt:. Rlodau marw
a blodau ,vcdi eu chwalu. Mitt.:
p.\11i\\l w~~i.nc;'YiJ vnd :mae :rno

rgnn~u ~lllt yn Y cefndir. Yn
e~ sanol mac'r blodau marw 'In
parhau i fod yno. Nid y blodyn

... ... '"

yn ei ddioddcf bob eiliad o'r
diwrnod. Mae gen i ofn y byd, y
byd ercbyll hwn rydym yo byw
ynddo.

Mae'n rhaid i mi wneud
rhywbeth. Mae'r drwrn yn
rnynd yn drymach ac y galetach
bob diwrnod, mae fy rnhen yn
chwyrlio fel Seren Gatrin yn
llawn geiriau yn fy herio. Mae'n
rhaid i mi gael hyn allan 0 fy
system.

'Miss, ga i air os gwelwch yn
dda?' dywedais fel Ilygoden
facb.

'Cei tad, Elin, ydi popeth yn
iawn?' meddai gan edrych yn
boenus.

'Ydi...wel ...nacydi.' Codais fy
llais.

'WeI, be' ydi'r broblem? Mae
gen i drwy'r dydd, paid a pboeni
os ydi hi'n stori hir,' dywedodd
mewn llais esrnwyth.

'Fy nhad ... mae 0 wedi fy ... Iy
ngharndrin!' Llifodd afon 0
ddagrau lawr fy rnoch. Dagrau 0
ofn a rhyddbad.

Dyna'r diwrnod olaf imi gael
f)1 nghloi yn y gragen. 'Dw i
wedi dianc! Roedd yn anodd
agor y gragen, roedd yn rhaid i
mi fod yn gryf, cryf iawn i bobl
glyweu fy llais. Ni chaf fyth Iyw
b~T\v~rdfel nawh arall ond mae f~'
ffan tasi 0 f~l\v bywyd merch
ifanc normal yn parhau iguddio
rnew n cragerr.

Wnaclh rhai aelodau o'r
teulu ddim f)" nghoelio ond
roedd sen i dystiolaeth.
WelLhiau bvddwn vn diolch* •

iddo ond mae'n rhaid i mi fvw
gyda'r dy:>tiolaeth h\vnnv.'.
Roedd f)r nbau yn un g\Varl,
toedd 0 ddirn yn ddigon er~rfi
ddelio BYJa'r ~reulondeb oedd 0

wcdi ei 'vn~uu i lni,
N~idiadd, neldiodd y' d~'n

byel'lun. Rydv. i'n fawr erbyn
11yn~)'11 fi:l'l-Vf U\" yIl llal'Vll yll fy
ngh91on_ R\lJ~I'n [aleb bod fv
nhad wed; mynd. Ond mae yna
un anfantail> - buul>'tvn yn hoffi
el \N'eld o'n dloddef y boen a
gefais i yn hytrach na rhedeg i
ffwrdd a diane rhag y cyfan.
Dda\v 0 fyth yn 61 rWan.

M~e un fleth vn hendallL - 'lla
~ Cyth 8"Ydymcle~mlo ag 0 yn c~
farwolacm, Gwyudaf ci boll yn
rby gynnar i deimlo'n hapus
gyda fy hun, Mae pob} yn fy
nhrin fel fod gennyf rhy\v
glefyd difrifol. Dyu) n nh\v bYlh
yn dweud Y Qutr 'dad' wrtha i, na
'rllieni' a 'lculu', Ond, muc'n
iawn gan fy mod yn gryi. Does
Ben iddim sach:lu trym ion ar f>·
11gll([ll yn 1\ nllynnu 1 Ill" f.
Gallaf gerddcd yn hamddenol
h~bg{lrio'r ,hollQtr!)~n.

OW<lcddui::. ar clop fy 11ais.
'l'>e[a\vn l'n g\vybod dy fOd di

am [od mor nnntolchgar a hyn
bO\~'Yn i ~rioc;d \.veui O'vneud
g)'JnaIOl 0 beLbau i li Elin~'
hloeddl(1dd ~rn9i ggn dd~chr!lll
fy nl1.aro i eto.

'Help! dyw(dai~, DYIla'r 110ig
beth oedd yn mynd trtvy tY
medd\vl.

'H~lp? Pa gre!ldur heblaw
amtlana 1 :;ydd urn U)' hclpu?
R\~'ytti, flin, yn unIon f~l dy
f"111,Yr "'Ilia beth ~11ai bJ'::>yl1t:u
rhwng y dd\vy ohonoch ydi'r
diafol. D\vi wcdi cynnig it1fynd
I Ie gtvell fel lld fydd rhaid i 11
ddiouucf. Fuasct li ddim yo
gorfod meddwl am dy fam pob
diwrnQQ, Cci fynd ali ond mae'r
tli~l()l ei~jall [j gyda gt\leddill fy
mhobl ;, Uffern vn ll£lern!.
GU\iUUll )' dr))'l) )'n e1wp s~nfy
ngadael yno.

Belh \IUVJ i wedi'i wncud i
l.lu\,;uuu'r 11011 ~r~",lonJ~b~

Yore J) Jd Llun. Ur~l] YS801!
Cad ..v't· ~~.fr~n9ch erchyll d:'ln
gla. Ond pam? Pam c.Jdyl\vn i
gad'.v'r gyfrinach? P;lm ddyl\VTI i
gaLl\\'!" Llr\Vill )11 fy 11111Cn i guru
bub lro e)Yclui f), nh"J( 'DYl' i
h ..~n :1 nlvt1d \'n hurt. Pgm, ,
ddyl\VO 1gudillO)'Il [) nbhrtlbCn
am la\\'cr hirach? Cuddio
popcth, fy nghorff, ). boen r\.vyf

Gllwl:ch oeod'TIl i. flcnL ~11
b~ch b~dl~n,h!lt'u~ yn IlQwn
\;~lli, fia17i Uill1WCQ, RO\fUUWll
1'n d~l ~nt!en ~oful 9. rhywun i
~hwarae g),da mi. TIrs y dlwrnod
h\vno\v Id\v i wedi bod yn
ocdolyn. TIfl) IT hunllcf Cf\;tl) 11
Vt1!1. t'U,uf un (\edolyn llnhllPUQ g
di hyder. Mae'r c),thrau1 wcJ~
(]\\fVn PllJJCLll - fy mhlellrY11Uod\
~ h::lp\l~r"v~Tdd !l'r rh}·dd~d 1fod
"n F:lin. R\vyf hellach yn fcrch
il)"n \liv\l\l~{ VV~!' ~)JJ JJlm
WCJ·t)'l 1"))'"Wdt·wyddo. Lladdodd
fy nh!ld i. IJtm ond cortI tv>,t
1)~IIJdl yn Cdcl Ci da11u 0 ]C i Ie.

Ga i ail gvfie i fyw b}'\vyd
111111U;', :laf[ [(I [y ffillldiau? Guel
aleuuun 111\;ly" u 1111hl'WnL)'ndoJ?
Cae! plant fy hurt bch ,-,reId fy
fllldlJ lllJlJlJYIIL( Illy'l l}lAll ~11
Creuclcl"vycl) £[al1 ..: nad ocs nell

yn fy n~bC1IUI,
'l5lopi"'Ch: J)~chi~ 5l0pi'rYCh~'

Buddusol- Lily, Gwyrlai

AIL GVFLE
WYltI llll)lllctld 0 ddcffro Cl
m~ddwl ilm vr her, y hoen. y
rhWr~tred!Qaclh :»rdd 0 fy
mIllcn i bub Ui)Yfnull. Y1 Ull
neth dro !lr ol [rD. D(ui'n cofio'r
J!wrnod cyntat. V d~\vrnod
C}'TIlaf iodo 1'0, y dyn ei bun, Y
cawr. y b\vystfil, fy ngham-drin
\'n rhy\vi(}l. Y glyfatll budr. Y
.I:n..vl.

5TOru :r~R !;'UDDUGOL'S'I'~DDFODBRYNREFAIL

o galon i bawb.
Dyrnunir diolch hefyd i

Fiona am drefnu'r trip i
Lanberis. Oherwydd }'T eira
trwchus ni allai'r tren bach
gario'r plant i Grato Sian Corn,
ond fe ddaeth Sion Corn i'w
anrbegu yn )' caffi ac fe gafodd
pawb ddiod a ruins pei. Bydd
cyflc etc) i gael mynd ar Y Tren
Bach pan fydd y lywydd yn
dvneracn,
YSGOI. SIJI~BO RA. Cafwyd
Parti Nadolig a dathlu pen
bl\vy<.i(.1arbcn mg Mr Jones, yr
Arolygwr, i orffcn lYlnor y
NadolllZ. Cyrlwvnwyd anrheg
fechao iMr Jones fel arwydd 0

ddiolch am ei garedigrwydd a'i
t±),ddl()ndcb.

nos Lun, 31 Ionawr am 7.30 yn
yr Ystafcll Gymuned.
Dymunir argoffa ffyddloniaid y
Clwb Cant ei bod hi'n amser
adnewyddu'r aclodaeih am
2011. £6 ~r flwyddyn neu SOc y
mis y\'v'r gost neu gellir
ymaelodi drwy archeb banco
DIOLCH
Dymuna Mr Jones ddiolch 0

waelod calon am y
caredlgrwvdd a ddangoswyu
iddo ar ci bcn-blwydd yn gO
oed. Diolchir i'w chwiorvdd,
N alley a Dilys a'r tcu lu,
cyrndogion a Itrindlau, ac yn
srbenniz i Ann Ifsns 9C
Elizabeth Jones a phlant yr
Yszol SuI srn y wledd ac am
ddiwrnod llawn c~ac.{. n:olch

l\;[rEuie WS'1'Z ]011es, Aralygwr Ysgol SuI Bosra yn dathlu et ben-bluiydd
yn 80 oed g)'dag aelodau'r Ysgol sa.

·~,.•...._. ~ ....~.
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GWYNANT
PIERCE

yn ei ddangos gyda cbadair
Trelawnyd.

Dysgodd lawfer Pi tman yn
Gyrnraeg er mwyn gallu cofnodi
pregethau a chofnodion
cyfarfodydd llenyddol. Roedd
vn flaenor ac ysgrifcnnydd yr
eglwys yng Nghapel Dinorwig a
hefyd yn lywodraethwr yr ysgol
yno.

Mae gan Marion Blythin
lythyr yn llawysgrif Alafon a
anfonwyd at ei thaid yn ei
longyfarch ar ennill cadair
Trelawnyd ac yn ei annog i
barhau a'i waiih barddonol.
Ond, roedd magu chwech 0
hlant ynghyd a'i ddyletswyddau
yn }' chwarel, y capel a'r ysgol,
yn mynd Ii llawer o'i amser.
Fodd bynnag, parhaodd i
gyfansoddi degau 0 cnglynion i
gofnodi penblwyddi,
I I \v}rddiannatl a chofffid hyd ei
farwolaeth yn 1934.

C)'hoedd\v}'d erlh}'gl goffa
iddo )Tn y (;n/"'Jad ~rn1934 dan y
teitl 'Ch\v8relwl' Diwylliedig'.
Cvfcirir ato LeI g\vr hynod a
oedd yn hynod ff~ddlon i
gyfarfodydd a ph,,, }llgorau ei
cnwad. Roedd yn cl:fuued yn
amI i gyfarfod)'dd a
ph'ry11sorau yn Llanberi~,
L1anrug a Brynrelail, a hynny
wedi di\vrnod caled 0 \vaiLb yn
garct Abyssinia yll Chwarel
Dinon\·ig.

C\'nhali \\'\'d c,·:,tadlcuaeth
~ - ~

cyfansoddl englyn coffa idclo yn
Eisleddfod l)inorwig yn 1934, a
l\1orris D. Jones 0 Lanrug oedd
yo fuddugol gyda'r ddau engl)'n
canl)'llol:

Roberts, Pcnybryn, Fachwen,
yn farn i wyth 0 blan t, gan
gynnwys dau 0 feihion a fu'n
gigyddion yn yr ardal, sef loan
(lad Margaret) a Tom (oedd yn
byw yn siop Faehwen). Y plant
eraill oedd Emrys, Tan ~rFron,
Dinorwig; Elfed 0 Ffrwd Goch
a Maggie ac Alun, Bryn Madog,
Brynrefail. Alun yw'r unig un
sydd ar 01 ac, yn 01 Margaret,
roedd yn faleb iawn 0 gael
clywed yr englynion coffa yn
cael eu hadrodd iddo.

Mae wyrcs iT. Jones Parry yn
byw yn Llan fairfechan, ac
anfonodd Marion Blythin
(Deiniolen gynt) gryn dipyn 0
wybodaeth am y bardd. Fe'i
ganed yn 1870, yn fab i Mary
Closs a William Parry. Mae eu
car reg fedd ym myn wen t
I ..landinorwig, ac cnglyn 0
waith y bardd ar y garreg er cof
am ei fam:

A1zI-doruiedd mae mam dirion
- yll)1 bedd

HW1Z, 0 boen trafferthion;
Meum gofal a serch.calon
Yr hyn oedd dda rannodd hon.

Tyfodd carwriaeth rhwng T.
Jones Parry ac Elizabeth Ellis)
Siop Assheton HOllse, Ebenezer.
Aeih Leusa (fel y'i gelwid) i
weithio i Lundain, ae oddi yno,
anfonodd lun ohoni ei hun yn 01
i'w chariad. Cyfansoddodd
yn tau yr englyn hwn ar ddcrbyn
y llun:

0',.· braidd) JY addfwY'laf [ztll
- Jlll SY'111a/

.41 rlVV11in11 d" ddarl,Jl,;. -
A )lolaf 1~u..'cllbeI1h' c:illlll.-
Ydyw dy law f(vda dy [lin!

Fe'u PflOd\'r yd yng Nghape~
Cefn }' Waen~'n1896 a s~rmud 1
fY\~j Dan y Rryo, I_lidiart y Clo,
Dinorn'ig.

Ym meddlant y tetllu m~lCllu
o englynion c)farch a clloffa a
~Isgri[ennodd T. Jones 1Jarr)',
ynghyd a dwy gadair
e~steddfodol a e.ll111odd.DaClh )'
gynraf 0 eisteddfod Cefn ~'Waen
yn 1900 a'r l1al1 0 ei [eddiod
Trcla'rvn)'d )'D 1903. ~1ae'rllun
(a dderbyni \v),d ID'da diolch gan
Dr O\vcnnan LJ\\'Yd .. (_-!lerdydd!
gor or-\.vyres i T. JonlWi) Parry)

Yn ystod yr hanner canrif
diwethaf, mae'n debyg mai
cape Ii yw'r adeiladau mwyaf
cyffredin i dditlannu.
Chwalwyd capeli yn y
Waunfawr, yn Seion, yn
Llanrug, yng Nghlwt y Bont ac
yn I..lanberis.

Does dim un plentyn oedran
cynradd 0 fewn y fro yn cofio
hen ysgol Brynrefail, oherwydd
yrn mlwyddyn ei
chanmlwyddiant, fe'i
chwalwyd. Y mae'n dychryn
rhywun 0 feddwl fod yr ysgol
'newydd' yn Llanrug yn prysur
dynnu at oed pensiwnl

Rai blynyddoedd yn 01 roedd
Amgueddfa Sain Ffagan yn
gwneud apel am garej i'w hail
adeiladu ar eu safle. Cysidrwch
sawl garej 0 fewn }' fro sydd, nid
yn unig wedi cau, ond wedi eu
dymchwel, Mae dwy 0 fewn
daucanllath ar y briffordd yn
I41anrul5.

Mae'r unig ddwy sinema a fu
yn y fro hefyd wedi eu
dymchwel, ac y mae sawl ffatri
hefyd wedi mynd ar chwal.
DiOannodd nifcr helacih 0
stopau, a hynny bron ym mhob
un 0 ben rrefi'r fro_ Ac y mae
cc~s~orbCSlru'r holl dai a a\;Lh ar
uuifallcoll bron Vll aml1osibl.

IJoes ond gobeithio fod
cofnodion am yr ho11 adciludau
hyn ar gudw, a'[ un mor bWY1)ig}
[od lluniau ohonvnt \Vedl eu
diogelu.
nardd 0 Ddinorwig
Daeth )rmateh yn syth )ln81)'11 a
ThQ!ll"\) JunCi) rUff}, a rl10i iddo
ei ent.v ll!lwn. Margaret Roberts
o Gaernarfon anfonodd y
wybodaclh, a lliulch ludi am
ym!lteb mor sydyn. Roedd y
bardd 0 Ddinonvig yn gefnder
i'w thaid, John Closs Parr}' o'r
Fachwcn, ac englynion coffa am
nai n M!,ll'{!grpt yw'r rhai 9.

5Jll.o~J\lW)'d yll y rh,if)'n
diwerh~r o'r 'Reo'. Ro~dd b:llen

n

UV~JJW~~V~OAAU
O!WCMATOM ~II

V, /tyn J!tiol,nwytlf IJltl~US
gols:!:} curlr<;(

CIOOO(1(1 O!l,ntf t"w bwyts
f110110Ulun ar OVTt!1V rl1(~WOI~1

Bryn ac Angela William3

lonoon HOU~g.llAN~UG
J:"fo t'I '

{012a~}G73574
~ENCluYDDIONy ~RO

•yn urng.
Mae dwy genhedlaeth yn fyw

o fewn )' fro hcddiw nad ydynt
yn cofio Chwarel Dinorwig ar
agor, A gwelodd y genhedlaeth
hyn ddwy reilffordd yn cau- a
rhyw ganrif ar Y rnwyaf fu'r
rheini ar agor. Yn ystod cwta
ddwy ganrif bodolaeth y
chwarel, diflannodd nifer 0 dal
a man Iferrnydd dan dornenni
rwbel. Bellach, diflannodd rhai
o'r tomenni rheini wrth iddynt
gael eu urlunio. Ac nid olion
chwarelvddol vn unig a. .
ddiflannodd. AClh diwydiunnau
eraill i ddifall~oll

JJoedd !ld~ilgdgu gW9ith copr
N"ant Per~s ddim l~).Jyn ot,;u yo
ateof i'r gcnhcdlatll hyn, ar
\vahan ef~]l!li 1 ()ffi~Gocyn. Yo
yr un modd, olton yn unil5 sydd
ar le\.llr~u'r W)uufu o'r lyllu fu
yno am gopr. Ac aerh adeil9.dau
l!Walth hsearn Retws Garmon
a'r cyfan o'r 'aerial fopeway_'
dros ysrlys l\l1oel HillO ~'n angof.
V0 yr un modd, oes rh)'V!r~i'n
fyw lledditv sy'n cotiO mastiau
Marc()ni ar y Cefn Du?

D~ll:lnnodd crfran helUClh Q

feJinau u\vr a[()n 'aint: mae
ambell un wedi ci hadda~u at
ddefnydd "raIl ac mae adfeilioll
rhai o'r lleill yn mygu dan
llYI1ttnl\ oull mac'r RtlJ~{1(1111
t';~di hen fynd.

Yn ysiod Y IDIS diwethaf
cyhoeddwyd adroddiad ar
hirhoedledd trigolion y wlad
hon, a'r ffaith ei bod yn dcbygol
y byddai un 0 bob pump
ohonom yn byw i gyrraedd y
cant oed. Cysidrwch faint 0
newidiadau a wel y bobl rheini 0
fewn eu hoes: faint 0
sefydliadau ac achosion fydd
wedi eu geni ac wedi darfod yn
ystod y can mlynedd. Ond yn
fwy arwyddocaol, fain t 0
adeiladau fydd wedi diflannu 0
fewn eu hoes. Y rnae'r niter yn
rhyfeddol 0 ystyried ein bro ni

BYRHOEDLEDD
ADEILADAU



• Pob math 0 ddodrefn t;
• ~Q9in, Istof@11 fyw, 110m
• Prisiau cystadleuol
• tarpedi, Llenni a
Lloriou Pr@n

Ffon: (01286) 676 040

(5afle'r hen Nelson) CA£RNARFON

DODREFN PERKINS

Na\vr a rhif y fiw)"ddyn yn 'ugain deg'
dgerh ~'hlgnced wen ddisymwLh reI nos,
gorchuuuiwyu gwlad fel ccrdyn Dolig teg
air mentru~ )'n [[,vndrus rhwns ffordd a [los ...
Wedi cyf~rch g\vell, 9 chnel cv..ryno peth
a'r sgWL'S j gynlharu stTemp y tri h(.;lh!

NOR..\L\~ CLO~~

Eira 2010
Mae rhai ~ydd yIl cofio 'pedwar deg ~aith~
'r eira dychrynllyd - c~Tnefindan glu,
y lIynnoedd yn sglefr am \v)rthnosau maith
pob g""ai[ll lllC)Vn c)ffion - c)'IDorthu drw)"r fru."
Mae m\V~1sydd yn cofio 'chwe deg a thri'
aIdal yn ~lond - fel gaeafau fu!
Y mi<:opdli fel oergell - a dim ond cri
hen gigfran f'acll-Wen fel rhY\v grocbren du ...

gyS\ Iltu am sgwrs? Mae ein
manylion isod:

Pfon: 01492642796
Ebost:

cyfieithucymunedolconwyer
hotmail.co. uk

G\.vefan:
\"'-""tw.c)rfiei thu can \V)'.org

rnasnachol am bris cyvtadleuol.
Bin gobaith hefyd ydi gallu

cynnig gwasanacth cyfieithu ar
y pryd. O'r herwydd rydym yn
edrych am gyfieithwr ar )' pryd
IIa\vrydd. Os oes gen~'ch chi
brofiad }'n y maes h\\ n ac a\"ydd
cyd\veithio efo ni, belh am

phartion taro arbenn ig ac
unigryw, Diolch unwaith eto i'r
prifathro, arhrawesau ac yn
arbcnnig, i'r plant am eu gwaith
clodwiw, Diolch hefyd i'r rhai
fu'n cynorthwyo gyda'r plant.

Yn ystod y misoedd diwethaf
bu Mr Dafydd Price )'n
atgyweirio'r cyntedd. Diolch
iddo unwaith eta am ei
barodrwydd i ymgymryd a'r
gwaith. Diolch hefyd i'r mamau
am lanhau'r capel ar 01 y
cyngerdd.
NEWID CARTREF. Dyrnunwn
bob hapusrwydd iMrs Marjorie
Roberts, Bod Gwilym sydd, ar
ddiwedd )' mis, yn symud i fyw
o Cwrn i'w hen gartref, Ty
N ewydd ym Methel. Bydd
celled enfawr ini yn Cwm ar ei
hol gan iddi gymryd diddordeb
a chefnogi holl weithgareddau'r
pentref ers iddi ymgartrefu
yma. Os bydd Cwm ar ei golled,
yn sicr bydd Bethel ar ei ennill.
Pob dyrnuniad da i ti, Marjorie.

LLONGYFARCHIADAU i
Gavin Foulkes, 12 Dol Afon, a
Kerry Lloyd J ones, 13 Dol
Afon, ar achlysur daihlu eu
pen-blwydd yn 21 oed yn
ddiweddar.
ADREF on YSBYTY.
Dyrnunwn wellhad buan i Mrs
Megan Olwen Jones, 21 Dol
Afon, ar 01 ei thriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd ac sydd ar
hyn 0 bryd yng nghartref ei
merch yn Neiniolen. Hefyd i
Mrs Hilda Orri u, Moranedd,
sydd wedi derbyn triniaeth i'w
phen-glin yn Y sbyty Abergele.
CAPEL Y TABERNACL.
Bu rhaid gohirio gwasanaeth
dydd SuI cyn J Nadolig
oherwydd y iywydd garw ond
buom yn ffodus iawn ar nos Iau,
16 Rhagfyr, gan i blant Ysgol
Cwm y Glo ddod yma i gynnal
eu Cyngerdd Nadolig. Cawsorn
noson Nadoligaidd arbennig
gyda'r plant yn canu carolau,
parti recorders, unawdau a

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275

CWM Y GLO

Gwasanaethau
Garddio
Gorwel

01286 6&0761o 0 0424

Ers sefydlu Cyfieithu
Cymunedol Conwy yn Llanrwst
yn 2005 mae'r cwmni wedi
mynd 0 nerth i nerth.

Moe 1'1"n ohcrvv,,·dd ci.n bod. .;

wedi agar rnarchnad newydd -
cvflclthu i Iudiadau cymuncdol
ac elusennol, a hynny am bris )'
medrant ci fforddio. Rydym
hefyd yn cynnal cyrsiau
cyfieithu, cr mwyn hyfforddi
pobl i fod yn gyfieithwyr yn eu
c)rmunedau, ac er mwyn i
fudiadau allu cynnig
gwasanaeth ddwyieithog
drostyn nhw t;U hunain.

Y gOh9ith yn awr yw cynnig
&w:ls:ln:lctb olr fath ; Wynedd.

Oel yuYCll chi'n oler~ ~yngor
plwy. vn ~adeirydd grwp
cymuncdol neu )'n gweithio i
g~'mdeitbas neu fudiad
eluscnnol/ dim cr elw] betl'} am
g~'SylILU a nl! Gallwn gytleilhu
pob malll () \vaith~ U \Vl:fl1n11aU1
bO~Lcri. C,rJli~j"Yl1 bri:; 0 £30 y
fil 0 eiri3Ll i sefydliadau
cymunedol, a 1,45 y til i gyrff
neu gymdcithaaau cluacnnol
cenedlaethol/rhanharthol. Bydd
{!O~rynRi!.ldnellacb ~m gyfieirhu
o'r Cylnrueo ~IrSacsncs!

Gallwn h~tvt1 tvn~IJd (lW!}lt h•

Cyfieithu
Cymunedol

beth oedd yr amgylchiadau ar
gopa'r Wyddfa. and mae'n
amlwg fod rhywrai yn aros ar y
copa bryd hynny, a Griffith
wedi danfon bwyd iddynt, Yna
gwrthod Iloches a cheisio
cyrraedd yn 61 i Lanberis. Y
syndod yw ei bod yn fis
Mehefin ar y corff yn cael ei
ddarganfod.

A dyna'r cyfan am y tro:
erthygl gyntaf ail ddegawd y
mileniwml Mae amser yn
hedfan. Os oes unrhyw un a
sylw ynglyn a chynnwys y
golofn neu gydag ymholiad neu
wybodaeth am unrhyw agwedd
o hanes bro'r 'Eco' yna
cysylltwch a Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. Ffon: 01286
673515).

PfQn/PfA(~i(01286) 9'0992
G\'\I(I::,oflclelll P(rrlllll(l
l_llI (1j ~ II 0 11Ll}1III A III

ar gael t:lr }' ~afle
IJ1'il!t~i.1 Rh('\i!yml\1

A1A~t:{;\i ..~t'\~f;\to, Itf~tt\U
8wr~i&~161BArt
ArtiQti:lid Ligol

Richard S. Humphreys

ORIEL
CWM

~~CwtnyGlo

Dan hiraetl: mae Dinorung
- am ei bardd

LIW11t ei byd siomedig;
Gem oedd ei drem yn ei drig,
Bu'n addas a bonheddtg.

Des 0 hau roes iSeion
- yn dowel

A dlWyd btl 'nffyddlo1l;
Cyfaill suiil )'r encilion
Arwr flY! ar lw)'brau'r Ion.
Llawer 0 ddiolch iMargaret a

Marion am gysylltu mor sydyn
gyda gwybodaeLh mor drylwyr,
o na bai vmateb mor llawn i~

ymholiadau eraill y golofn!
Morris D. Jones oedd awdur yr
englynion coffa, a chawn fwy o'i
hanes yn )' rhifyn nesaf.
Christine Keeler
Na, doedd neb yn cofio'r
achlysur pan laniodd
hofrennydd (honedig) ger Gallt
}' Foe! )'n ystod }' 1960'auj ond
roedd Marion Blythin yn gallu
ychwanegu mymryn at )' stori
drwy ddweud fod gao Christine
Keeler dS' yn Neganwy ar un
cyfnod.
Bardd 0 Benisa'rwaen
Diolch i Alwyn Jones, Racca am
gvsyllru ynglyn a Thomas
Arm~lrvn5} T)"n P"vll}
Penisa'rwaen. Dyrna'r bardd a
vsgruennodd Y pcnllllnn coffa,
Bydd angen dilyn y trywydd a
osodwyd gan Alwyn cyn mcdru
sgwennu mwy o'i hanes.
Gaeaf 1890-91
Pan gollodd Griffi th Jobn
Pritchard ei fy\vyd ar yr Wyddfa
}'m mi~ Mawrth 1891, y syndod
~7Vlfod unrhyw un \vedi mentro
l'r fath Ie 0 gwhl, oherwydd
roedd gaeaf lS90-91 yn un o'r
llitl1 b~YdCll1a[ a gafwyu Cfi>
bl!lnyddoedd. DtJnc~n Rr()wn fu
n'1OI" 5arccll5 ~ chYl>ylllu yn
nodl'r ffaith hon. Caf\vyu ~ailh
\vythnos 0 rew yn ar\vain at fis
Lh\vclrCl[ sycb r~{[etl(jul. Ylla
Ja~lh stormydd cira yn 01 ym
Mawrth, a hynny gyda
gwyntoedd eryfion o~dd yn peri
lIu\<ychfcydd anfcrlhol. Rocdd
sawl cnghruifft 0 drenuu \'vedi eu
do.l mewn llt]wchfe~'dd ~
rllel 111\\'~'rdruan yo rby"nnu a
11"vGuam onau lnitn Ji~o"v>,1am
ryc1c1h~d.

Gull lYlJh ddyljhrny~u l\il1y



GWQfan
Poste ri
Tdflenni
Logo
Ca rd ia u bu~ne~
Llyfrdu drchgbion
Penllythyr
SticQri . LdbQli
ArgrrlrflJ 0 hOi) fTlfilh

01286 660 364
07887 654 251

www.smala.net
SMALA

iddynt fod yn rhan ohono
erioed.

Cwis pop Radio
Cymru

Ysgol Brynrefail ddaeih i'r brig
eleni yn y CW1S Pop
cenedlaethol cafodd ei gyn nal
gan Radio Cyrnru ar eu rhaglen
CZ. lie gurwyd ~I rownu g}'lllaf
yn crbyn Vsgo] Dnvid l-Tllshes,
Porthaethwv, yr ail yn erbyn
Y~ltol \' Pre<leli, Crvm\'ch air
dI) Jcdd )'0 crb~'n Y:>801 y
Rerttryn, Y Bgl!l. c\rn rrechu
Ysgol Bllt\VnnOR }'n v ro\vnd
Byn-Jc:r[yno} '" InynJ )'ml'-\~n i
wYllCb\.l y~l5Ql T'1rf"~l) D"'lSQ"
}'n y t'o\vndd~t't~,t'\61.

nnnlil lu'r h!lne~ elO yn y
ro\,\,nu drrryn(l] ;·l'r cri\v n
Lallrug aerll a 11i,a hynnv (.)un
pwynL yn unig-! Mi oedd CIlYIl
Wilie d Mt1~i Dt)llll, )/
cy:fl\vynwyr, yn g)·tun mai
dyma'r c\vi~ ago:sa a'r gorau

pyihefnos 0 waith gwirfoddol.
Fel Ysgol, )T ydyrn yn yrnestyn
ein llongyfarchiadau calonnog
i'r tri ohonynt.

OND!!! Mac'r tri yn gorfod
codi £2000 yr un tuag at eu
treuliau sydd yn [en ter
anferthol. Fe fyddwn ni fel
Ysgol yn gwneud ein gorau i'w
helpu ond rydyrn yn gofyn
hefyd ,}'n garedig, am eich
cvmonh clu ddarllenwvr vr Eco.. .
Yn unigolion, cymu ncdau,
cyrndeithasau a busncsau Ie
allwch gynorthwyo drwv yrru
cyfraniadau i'r Ysgol. Fe ellir
cyfrannu arian pared neu sieciau
yn daladwy iYsgol Brynrcfail.

Patagonia
Ar ddechrau'r flwyddyn newydd
fe ddacth newyddion gwych i
Ysgol Brynrefail. Fe ddewiswyd
(0 'r chwith i'r dde), Manon
Elwvn. Gethin Griffiths a•
Bronwen Price gan Urdd
Gobaiih Cyrnru yn rhan 0 griw
fydd yn teithio i Batagonia, ar
ran yr Urdd, i gyflawni gwaith
gwirfoddol )'110. Mae'r tri yn
hanu 0 bentref Rethel ac yr
~·d~·m~'nsicr )' b~JJ uigoliori )'
pentref yn falch lawn ohonynr
fel ~'r ydyrn ni )'n Ysgol
Brynrefail.

Bydd ~ trl yn teithio yrn rnis
II~'dref 2011 i gyflawni

, f

Sunny, ceftYl gwinau sydd yn
13.311a\v 0 uchder a Milo, ceffyl
brown tywyll 14.2 llaw 0
uchder. Gyda'r ddau yma
enillais y gystadleuaeth
'Topscore' a thrwy hynny
gyrnryd rhan yn y 'Royal
Windsor Horse Show'.
Wow: Mia\; hynny'n
f!Y~(!ldl~u!leth sdnabvddus
dros ben. Sut wyt ti'n cael lle
ar gyfer y tlysau ti'n ennill?
Wei, mnc genn~'!' l\vythi 0

lU:JLLLL:l llUILl lJIlU leI llflcr
mae'r <,;'" panau )'n gorfod m)'nd
yn 61 wgdi t ~hi g!ldw "htu am
fltvydd~Tn.
f\'lh tlllyf()d(ll?
Wl.l ()I 11YII l) LJ I J l1 111\Y)' U
i) illilJl""llluu ) 11 vnwtJui~
'l~lJiv )n L\;rpwl " GQ~lcdd
Dd\vyrnin Lloegr oud byddaf
:rn tro~ rl"l)"vbr).J tit (£v~nt~no)

sy'n gotyn !lm reldlO cetf~rl~u
tr"'Vi) O"vlad ~ neidio ceffylau.

Y mae Elinnr, svdd yrn
rnlwyddyn 9, wedi bod ar gefn
ccffylau hyd ei dyddiau cynnar
ac fc garlarnocld ein g(}hebydd i
gael gair gyda hi.
Pryd woest di ddechrau reidio
ceffylau?
WeI, dwi'm yn cofio, ond mae fy
rh ic:ni yn d.....·cud wrth)-f i mi

udccnrau vu O\\'VLld oru. Bum
)'n ne~dlo ar gefn ceffyl yn
chwech oed,
A Dryd dd!lQth y Uuryddi!lnt
8J')\Mfl'
IJan oeddwn ~'nw~,thoed ac ~'n
r(I(II(1 (clfvl QWillJU, ~eJKo~~,
11 1 lla\.v l) uchder, enilllj"
"ypnn 'WOl kill~ HUlllcr 01 flUl1'
A~~1"\'Jnhyn ~
WeI] ,l ....."n ucl<..,d(.,1,;- 'lJon). Club)
ac yn rhnn 0 d; m C ...vynedd )rn5
Ngh)'nghr!lir y G!le!lf yn
l'YQtndllt yti ~fbyii ~il'o~dd.~t'J1tJ I
aL c1' 11l1d gCJ1Jl}'(]1 IJum ccITyl
J",·;'n calloll),v~'J_ll~oar Jdau ::;~r

SBOTOLAU AR
ELINOR LAMPARD

dwrnarnaint Gogledd Cyrnru i
chwarae vn erbyn timau yn
cynrychioli sirocdd Clwyd a
Powys a bu Ilwyddiant a
dyrchafiad eto i gynrychioli
Gogledd Cymru.

Ar ddydd Sadwrn 15fed 0
Ionuwr 2011 bydd Gwenno a
thim hoci Gogledd Cymru yn
rei thio i Abertawe i gystadl u
rnewn twrnurnaint yn erbyn
urnau 0 Due Orllcwin Cymru a
De Ddwvrain Cymru.

Geneth Brynrefs - da de

A

TIM HOCI GOGLEDD
CYMRU

Carwn Iel Ysgol longyfarch
Gwenno Gibbard, merch sydd
yn hanu 0 benrrcf Llanrug, ar ei
llwyddiant yn cael ei dewis i
gynrychioli Gogledd Cyrnru,
dan 18, ar y rnaes hoci. Ym mis
Mcdi bu treialon hoci ar gaeau
Brynrefail ar gyfer cael lle yn
nhim hoci Gwynedd ac fc
Itvyddodd Gwenno i g!lel ei lle
yn nh~m C...V)rnedd.

Yrnlaen a hiihau a'i thim i

YSGOL BRYNREFAIL



Ax 110::;Ll.U1 13es Rh!.1ofyr 2010 fe 8)rnhaliw~,dGwasanaeth Carolan
yn .tgl\'v)S rauern, Llanbcns gyda'r eglwys dan ei ~ang 0 rieni a
Heindisu. 0 dnn drefniant Mrs Anwen Edwards a j\1r~ Lowri
Roberts bu doniau Ji.~8yl)lion Vsgol Brynrcfa~l yn clisglcirio, yn
umzouon, vn ddeuawdau, \'D gorau, )111oncrynwyr ac yn gciudorta
a',·011 )'-0 c),frannu tuag at greu naws unigryw'r Nadolig.

Bu casgliad yn ystod y gwasanaeth a'r holl arian a gasglwyd eleni
yn mynd i'r elusen • Hosbis yn y Cart ref, Gwynedd' sydd yn darparu
g\vn~nnaeth vchwanezol, at v rhai sy'n bared vn y gvmuned, ar gyfer
cleifion sy'n dioddef 0 ganser neu unrhyw salwch sy'n bygwth eu
bywyd. Eu harncanion )'\V darparu awyrgylch cartrefol a chyfeillgar
i'r ctcifion ac y mae co{ii arian yn banfodol er mwyn c~'nna1eu
gwasanaelhau. Diolch iba\vb a gcfnogodd y g"vasanaeth a'r casgliad.

GWASANAETH CAROLAU EGLWYS PADARN

Tan
Gelli

caniatad iddym ganu carolau
yno ac i bawb a gyfranodd i'r
potiau arian ac i'r busnesau
canlynol am eu cadw:
Academy Karate John Lynn yn
Llanberis, Bull Deiniolcn, Caffi
Caban) Gorsaf lenwi Texaco
Cwrn }' Glo, Londis Llanrug,
London Garage, Swyddfa Bosi
Llanrug.

T:v'n Rhos, Wavell, YsgoJ
Gynradd Llanrug.
Cwm Y Glo: Ysgol Gynradd
Cwrn Y Glo
Hefvd Gwasanaeth
Gogledd Cymru,
Gyffwrdd, Hwylfan, Oren,
Owen Glyn.

Hoffem hefyd ddiolch i
Morrisons Caernarfon am roi

Ar y 3yud 0 Ragfyr 2010 bu 30 0

ddi~gyl)liun yn c)r~ladlu yrn
Mhencamp\vriacth Gymnastcg
er\,,.i 9t1~ Nghnnoltnn
Ch,,'araton, CaClnarl0n. W\:dl
wvtht\(\~!\l' 1\ vm!lrfer (,!ll~d !lr
gyfcr ). ui"vrnod bu
~y~[uLIJal,gern gr y dlwrnllU ()
~afon uehel a'r vm~t:l;),vvr 011tlr
cu BOl'au.

Ar ddi"vedd y gystadleuaeth
\:'.~.cvJd ~mmu Rol..,,,rt'<7
bllV\'UU\'n 9, ~1 lIlln \111 \if' ill- - -
\1~fii) '1 ~Y9 :, ,,111vJ ,~tJ)-n un~5
irlLli hi ei hunun ~'1rneulu (lnU i
yi)8v1 Dr)'111'etal1 hcfyJ.

Llung~'rarclllaLlau c211unnug
Emma. 9.r dy Itt'vddiRnt

Cencth Drynrefs - da 'del

LLWYDDIANT
GYMNASTEG

EMMA ROBERTS

W6ff6~~~"i"y~by~~hU
pirh cwmnl nQU

ddlQWVddiad yn yr EGO?
CY\1ylltvvvh "9;
1:;';0"~Obftrt~.

"liln~9ri~(870740}

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk

Nodd" gan
lywodraeth

Cynulliild Cymru

BWROO VR IAITH
OVU~.A.~GWhL~~
L.ANGUAGE 90A~D

ccorwyddfa@small.com

G!llItuch !lnton elch numsu rcn
",lor'in\1 vrna 0 h).n vtnlaen.. ,

~·nOST
YRECO!

roedd hi'n amser i fwynhau'r
wledd. Mwynhawyd yr arlwy
gan bawb, yn sicr roedd
rhywbetb ar gael at ddant pawb.
Wedi i bawb f\\ vta llond eu
boliau, i orffen )' prynhawn,
cafwyd un yrnwcly dd arall 0
bwys, Sion Corn, gyda llond
sach 0 anrhegion gwerth eu cael
i bob un o'r plant.

Hoffern ddiolch unwaith vn
•

rhagor 1bawb a gyfrannodd at )f
digwyddiad hynod bwysig yng
nghalendr y flwyddyn yn Ysgol
Brynrcfail ac Ysgol Pcndalar.
Isod rhestrir cnwau'r cwrnniau
hael:
Llanberis: Cor Meibion
Dyffryn Ycri;" Elt:Clric
MOl1ntllin, Padarn Lake Hotel,
Rheilffordd Llyn Padar n,
Saffron.
Rethel: edwina Morris.
Mcrchco Y Wu,"vr}S......ydJfa Bost
Bethel.
Llanrug: Arvoma, Clwh PeI
drocd Llanrug, Elaine's, Tcofan,

Dros tyrnor )f Nadolig bu'r
Chweched Dosbarth wrthi'n
paratoi a threfnu parti
blynyddol ar gyfer disgyblion
Ysgol Pendalar, Aeth y
myfyrwyr ati'n ddyfal i gasglu
arian 0 bob pentrcf yn yr ardal a
hael iawn fu ymatcb y busnesau
a'r trigolion unwaith eto eleni.
Cynhaliwyd hefyd nifer 0
weithgareddau i godi arian
rnegis gwerthu cacennau
spelling bee, taith gerdded
noddedig, d israwrwydd
noddedig ac hefyd call u
carolau.

Diwrnod y parti, roedd pawb
o'r Chwcchcd Dosbarth
~lnRhlwm a'[ bwrtwm, yn
arlrlurno'r neu9.dd. neu'n hclpu
Sion Corn gyda'r holl
anr hegio n. Erbyn v nrynhawn
rocdd neuadd V:<lS()lPcndalar
yn Nadolisuidd ia)vn! Cafwytl
R\Uestlll hef~/diddlddori'r ntaru
seC£dward Morr;" Jones.

hI 01 Y canu a'r uawnslo



CERBYDAU CLASUROL YR WYDDr.A
CyrhacddwGh Mm Steil Mcft1lCcrhytlllo//J /lorell
AR CVflR PRIOO~AU,PINBlWYOO at ACHlYSURON ARU~~IC [llAILl

GlllOithC~rrigB~tidi
Gwasannerll Ttimladwy a PhfTSonoi

Z1Awr!f Dycld
efty,l C(/rffifl!l~P~;fnty,. CWMdH~thu'f Htlll A,daL

Dylan Gri .ith
Trefnwr Angladdatl Anni ynnol a Lleol

DOS·YIWA~N PI!NISARWAUN
~

TAWI;LI=A" PENISARWAUN
FfOn~(01286) 870846

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR
•

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

(01286) 870922
v/ww.fframia.com www.fframia.com

Gwasanaeth Fframio Ltunlau
Oewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan

WiUiam~elwyn. Rob Piercy. Keith Bowen, Koith Andrew a mwy.

einio B¥dCl Sui (C~R~ERM)~Hwng
12.30 a 3.00 air glocl1

TE BACH POB DYDD RHWNG 2.30 a 5.00

AU DA AR GAEL
POB DYDO
CANOL DYDO
A GYDA'R NOS

Cyfleusterau- Bartion- Priodasau ac Achlysuron Arbennig

07979620996
neu symudol

LLANRUG

677362

RHOSTIO
MOCHYN

AR GYFER
POB ACHLYSUR

* Cig 0Hermydd Ileal
* Partion rh\v.ng 40 a 400!

Gyda saws afal a stwffin Inewn
rholiau

.. Efo,salad hefyd os dymunwch
DEWCS, MAE O/N FLASUS!

Cysylltwch a
JOHN BRYNAFON

LlANRUG
YD'~ CIC i! 675190/673188
Ff(in svmudol: 07798 718188•Cwefan; www.ydyncig.co.uk

CERIS JONES
Teglon,

Stad Talybont

Gl-\T.t\SANA£THurOl AR GYFER
PARTION • PRIODASAU

PEN-B Ll-\lYD 0
BEDYDD • DAWNS· GWYLIAU

• Trwsio ceir a faniau
• Gwaith MOT
• Meconic profiadol iawn
• Prisiou cystodleuol

Cofiwch gB/nogi
l2in hysbysl2bwyr

Y n y cyfarfod a gynhaliwyd ar ~r
16eg 0 Dachwedd:
• Penderfynwyd ar steil ar gyfer
logo i'r Cyngor,
• Penderfynwyd gofyn i
Swyddog Coed Cyngor
Gwynedd ddod i'r Cyngor er
mwyn trafod y posibiliadau 0
warchod coed sydd yn y
gymuned.
Doedd dill? gwrt}zwynebiad i'r
Ceisiadau Cynllunio canlynol:
• Newid defnydd adeilad a
defnyddir Iel llety gwyliau i
ffurfio anecs i ysgubor fawr -
Ysgubor Fach, Tyddyn Cae,
Ponirug.
• Codi estyniad bychan ar gefn
yr eiddo prescnnol - Glan
Bogelyn, CWID y Glo.
• Trosi ac ymcstyn adeilad
amaethyddol traddodiadol i
ffurfio man pareto a llecyn
allanol atodol - Prvsgol,
Caeathrc..

• PendeTfyn\vyd trafod ca.is

gran t Cynllun Bfe yng
nzhvfarfod Rhagfvr.
- T~lu 'W05\~U Canolfan CWIU Y
Glo yn. uno] a'r drefn arferol.
• Cadarnhawyd na fydd
penderfyniad yn cael ei wneud
am y fainc vn Nbanycoed nes
bydd BT yn delia gyda'r difrod
i'r ciosg.
• Pcnderfynwyd hysbysu
CynaOr Gurynedd bod aorlifi!ld
"'Y1" b~d. Yt'vdi QQ" yn y t~i
newydd yn ·19n y Coed !lC !lnfon
copi o·r 11)'Ihyr i G)'mdeirl1as
Tai Gogledd Cymru a oedd wedi
adeiladu'r tai.

DealltlJyd fod swyddogion
Cyngor GW)rnedd am ystyried
r11o~ll~nellaumelyn ar rannau 0

Ffordd yr On;~,[.
Myn~awyd pryder nad oedd

tl·c{'liada\.1 wed;' e\.1 owneud i.
ar.lti !1f41!U1 !l1 ayt~r Hwt~ddt(\d
yr Urdd 1012. Penderfynwyd
Y~JlrifennlL dl Y dtldll Brifdlbro
YIJ lllYDt&j'r IJryuCr 11 &()[YJl a
fvddcIlr VIl ~l1Jlurrcfllu cyfllrf(Jd
ro m~s Iooawr oraD oynnwys
holl ful1lgllilu'r !lr11Jll.

Cyngor Cymuned
Llanrug

sicrhau rnai'r un yw'r daioni
hwnnw, a'r un yw gofal a
chari ad Duw pan Io'r storm yn
curo a'r byd yn chwalu o'n
cwmpas. Yo awr y golled a'r
brofedigaeth, fel yn awr y
gorfolcdd a'r bwrlwm, ffydd
sy'n ein galluogi i ddweud,
'rhagluniaeth [awr }' nef, o'm
plaid ei holl olwynion try'.

JOHN PRITCH.t\RD

Debyg iawn bod ambell un
ohonoch chi, fel finn au, wedi
derbyn yn ddiweddar e-bost yn
adrodd stori'r Iliain bwrdd.
Mae'n hen stori, sy'n cael ei
phriodoli i weinidog o'r enw
Rob Reid. Ar drothwy'r
Nadolig, roedd gweinidog
newydd wedi cuddio twll yn wal
ei gapel yn Efrog Newydd a
11iain bwrdd hardd a brynodd
mewn ffair sborion. Daeth
gwraig ddieithr i'r capel.
Gwelodd y lliain a sylweddoli
mai hi oedd wedi ei wneud, yn
ei chartref yn Awstria, cyn yr
Ail Ryfel Byd. Roedd wedi
gorfod ffoi yn fuan wedyn i'r
America, gan adael ei gwr at 61.
Doedd hi ddim wedi ei weld ers
35 0 flynyddoedd. Mynnodd y
wraig fod y gweinidog yn cadw'r
lliain yn y capel, er iddo'i
gynnig iddi cyn ei danfon adref
i ran arall o'r ddinas.

Dridiau'n ddiweddarach, ar
derfyn y gwasanaeth N oswyl
N sdo lig, gofynnodd hen wr i'r
gweintuog lle cawsai'r lliain
bwrdd. Roedd wedi ei nabod fel
lliain a wnaed gan ei wraig
flynyddoedd cyn hynny, yn eu
cartref yn Awstria. Roedd ei
wraig, meddai, wedi ffoi ar
ddecnrau'r Rhyfel ae yntau wedi
ei garcharu, a doedd 0 ddim
wedt el gweld ers 35 0
flynyddocdd. Hcb egluro pam,
aeth y gwe;n;dog ~'r dyn ~'r tY y
danfono dd y ,vrai5 iddo
drtdtau'n gynharacb. 11 dvna,
med~)r gw~dog, yr adun~ad
mwyaf rhyfeddol a welodd
erioed.

Does 'W),bodos yw'n stor~ '\vlr

ni paidio. Honnir mai dynu
ydyw beth bynnag, ac fe'i
defnyddiwyd dros y
btynvddoedd i ddangos mor
rhyfeddol )'W rhagluniaeth
Duw. Ni all pob Cristion adrodd
stori mor ddrarnatig, ac cto'r un
yW su ry~t1l1l!l~rhi otru !l druolti
I>\lYi) ,,'i ffy~~lQn~vbi~~yn'
[l'wy boh m!lLh 0 grnUVlcrulcll1!lLL
Os yw~r s[ori arbennig bon yn
wir, ni allwn ond dychmygu'r
lI9.wenydd 9.'r rhyfeddod 9.
bi:ofodd y 5~ra',r ''VI·aiBwedi'r
11011 fJynyddoed.d a rod ar
)1'U11(&11 , <n·yyY ddire~lffrrdd' )'11
wir 'mg~>r uchel lor yn dwyn ei
wa~th~ben'.

:)~wl mv~ill1 ydym ninnJu
"rYT~!TJJIJ~~9J hynJl] mv"yn
sefyllfnoodd n chyfnodau
~!1hnn('>l) ~!\wl 5W!\1th ydym
w~L:1i dinll!h am rnglunll1Q[h
t1110Ql h pan dr(lL1l1
ltlllI!lrJCll1~l1ltU l)·JJ IJl11111, it
T1~n.n...\.'n lj""..,lJ yn Ol~ of"l tl

t.hruoucdd Du,-..) Mvvy Q.tt('>dd]
"hala Qyt!ldl1at~ yw cyl1nabnd
OJionl Duw l doer]]ioell ei
rtl~luniucLh yn~ n~hdnul
prohlemnlJ a J;oJdeh:'ldnu 0 bob
math. Ac eto, mae ffydd yo ein

Y LLIAIN BWRDD
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A.t dd~oh'!lUblwyddyn fe
hoffwn ofyn yn garedlg i
clli~dditrllcnwyr yr EcoJ

ddod a\; unrhyw
n~wyddion yr hoffcch ei

• • •rOI yn y papur 1mi.
Diolch.

Llongyfarchiadau a Phob Lwc.
Rydym yn dymuno'n dda i
lomas Morgan 0 flwyddyn 6 a
ddaeth yn fuddugol yng Ngala
Nofio Urdd Eryri Bydd Tomos
yn cynrychioli rhanbarth Eryri
yn y Gystadleuaeth Derfynol
yng Nghaerdydd ddiwedd y
mis. Da iawn chdi Tomos a
phob lwc!
Dyddiadau i'w cadw mewn cof:
1) Ddydd I..lun, lonawr yr 17eg
byddwn yn cael Diwrnod Arbed
Dwr, Bydd Bethan Copeland 0
Fwrdd Dwr Cymru yn cynnal
gwasanaeth ysgol gyfan am
9.30am ac yna yo cynnal 2
weithdy i ddosbarthiadau yr
Adran lau . Bydd hefyd yn
gwneud arolwg 0 ddefnydd dwr
yr ysgol.
2) Dydd Mcrcher Ionawr y 1ge9
bydd Cwrnni Scottish Power yn
cynna! dv.ry esiwn addy~gol ar
ddiogelwch yn y cartref 1 Adran
y Babunod a'r Adran Iau. Yn y
prynhawn b}'dd y fforogra[[)'dd
yn tynnu lluniau blwyddyn 6 a
blwydu yn derbyn.
3) Ddydd Mercher, Iona\\tf )'
26ain hydd blwyddyn 5 a 6 yn
ym)vcld a Phentre Pcryglon yn
Nbalacre Ffiint. Canolfan yw
hon s>.'n addysgu'r plant am
ddiogel\vch personol. Gan fod
yr ysgol wedi derbyn grant 1
daJu am gostau b\l,ls bydd )Tf
ymweliad hwn yo rhad ac am
ddim.
4) Ddydd LI un, Iona\.vr ~' 31ain,
ni fvdd )'sg()I i'r planl gan y
bydd yn ddi)VIllOU llyfforddianl
i'r athrawon.
5) Duyud Merchcr, Chwefror y
3~rdd, cynllelir cyfar[od j'r
Pwyllgor Rhicni am 6.00 a'r
gloch ac yna bydd cyfarfod i'r
Llywodraelhwyr am 7.00 o'r
sloell.
6) l)dydd G\XJener, Chwefror y
4vdd bydd Adrao y Babanod yn
~ynd iYsgol Hrynl'efail ar gyfer
;,ioe Car)~ Ofalus ar ddiogclwch
y ffl'lrdd. Mwy n f!lnylion i
ddil>rn.

Co!iwah gefnogi ein hysbysebwyr

,..._irwsio acAdncwyddu Dodrefn
Wedi tom dam a ddodrefn ~

Hoff eelfi wedi mynd iedrych yn drist?

Cysyllfwcha ni i roi b"Nl'ld neVJYdd j'ch try~or

Dennis &t ulle ones
~-~~- 01286650255------J

Hoffai plant a staff yr ysgol
ddymuno blwyddyn newydd
dda i holl ddarllenwyr yr Eeo.
Bu'n ddiwedd tyrnor prysur fel
arfer er gwaethaf yr eira.
Dathliadau'r Nadolig, Cafwyd
Ffair Nadolig lwyddiannus
iawn ar Ragfyr y 9fed. Roedd
hi'n braf gweld yr ysgol yn
llawn 0 rieni a phlant. Diolch i
aelodau'r Pwyllgor Rhieni am
drefnu'r noson. Cafwyd tair sioe
Nadolig lwyddiannus iawn yn }'
Ganolfan. Diolch i'r plant a'r
staff am eu gwaith clodwiw a
diolch i'r rhieni bynny a fu'n
helpu gyda'r goleuadau, y
gwisgoedd a gwerthu raffl ac ati.
Bydd DVD o'r sioe ar werth yn
fuan.
Bu Anti Howela ac Anti Sylvia
yo ddiwyd yn paratoi cinio
Nadolig blasus ar ein cyfer
ddydd Iau, Rbagfyr yr 16eg. Yn
anffodus oherwydd yr eira bu'n
rhaid canslo'r cyngerdd
meithrin /ymweliad Sion Corn a
diwrnod pyjamas ddiwedd ~r
rymor, Fodd bynnag fe gafwyd
diwrnod arbennig ddydd
Gwerier, Ionawr :y 7fed pan
ddacth pawb, yr athrawon a'r
plant, i'r ysgol mewn pyjamas.
Cafwyd pryd mcwn boes a
phrynnawn i chwarac gydag
anrhezion y Nadolig.
Ap~l BistcddIod yr Urdd. Mae
Aclodau Pwyllgor Apel
Elsteddfod yr Urdd angen
ccfnogaeth yr ysgol gyda'u
hymg)'rch <Prc~lllcwn Rhc~'.
Gofynnwn yn garedig i'r planr
ddod a darnau 5c l'r ysgo1 hoI,
uydd G)Vcn(;r. Gobeithir (;at;l;lu
dlgon 0 ddarn~u jc i'\,v gosod 0
un pen Waunfa ....'r i'r 11nll, a
~e[yulu record byu nc\v)'dd )'n y
Guiness Hook of Records.

NEWYDDION O'R YSGOL

TORONTO yn 86 oed
gynt 0 Graianfryn, Waunfawr

Ar 18 Rhagfyr1 cawso rn wybod
am ci Iarwolaeth sydyn yn yr
ysbyty yn Toronto a dyma
deyrnged a roddodd Dei Jones
ar y rhaglen Ar _b'1C}l Cas ar
R.acho Cymru, ar 01 i'w ferch,
Grace, oys)Tlltu hefo Dei ar 26
Rhagf}'f.

'Vr anercruad cyntaf heno eln
bou w~di ~Qlli un olr
Rtl!randa\V~Tr rf~Tddlon, O\vcn
Jones, 0 Toronto Rydlhi Owen
)vrlh ci fudd cymainl yn clywed
el en\.v ar y rhiglenJir~B'lCIL Gats.
Pe ddaw yn well, Josie fach, 9
diol~h i \;h'rvi f~l tc~lu i;lmOlllfon.

Hr ~grch i'w aotl~dwriaelh ar
)' rha61cn dyma 'Rlwyn Jones 'yr
llell Larnbcdrog', ei ffrind oes,
'In C!lIlLl 'A y\lJ fy enu' i lawr'.
• Anfon\XJn eln cydymdeimlad
d\vysaf ac ei deulu ac at Mrs
Doris Roberls, n\.V)'ros,
perlhynas iddo yn y Waunfawr.
CYDYMDEIMLAD. Anfon\.vn
Cill cydymd(;imlllU llefyd ~\
d~ulu Leglle Pererg l:l lagtvy,d yn
Cae Slccl. Bu ei anolaJJ ym
m~'DweIlr BClW~ GarlTIOn
ychydig cyn y Nadolig.

OWEN WYN JONES

cyfnod yn yr ysbyty ac yng
Nghartrcf Plas Pen Gwaith dros
y Nadolig gyda Edith. Cofion
cynnes atoch.
DYMUNWN wellhad buan
hefyd i Nia Brown, 2 Bryn
Golau, sydd wedi syrthio a
thorri ei braich.
EISTEDDFOD. Bydd
Eisteddfod Bentrcf Waunfa\vr
yn cael ei chynnal ar ddydd
Sadwrn, 19 Chwefror )rn y
Ganolfan. Eisteddfod y plant i
gychwyn am 12.30 (drysau yn
agor am 12.00) ac Eisteddfod yr
hwyr i gychwyn am 7.00 (drysau
yn agor am 6.30).

Tesrunau ar gael yn siop y
pentref ac yn Ysgol Waunfawr
neu cysylltwch ag Olwen ar
650371.

Dewch yn llu i gefnogi.

Y CLWB 300. Enillwyr y Clwb
am tis Hydref ocdd: £30: Mrs
Bethan Thomas, Ty'n Llan; £20:
Mr H. Jones, Rhandirmwyn;
£10: Mr T.E. Jones, Penrhyn,
Lon Ddewi, Caernarfon.
Enillwyr Rhagfyr oedd: £30:
Mrs R. Hughes, IS Tref Eilian;
£20: Dr Hu\v Roberts,
Liverpool House; £10: Mr R.
Edwards, Melin y Wig.
DIOLCH. Cyn y Nadolig bu'r
eira air rhew yn rhwystr i lawer
iawn ohonom allu mynd 0
gwrnpas ein pethau, ond mae'n
rhaid inni ddiolch i weithwyr y
cyngor a fu'n brysur yn
graeanu'r ffordd fawr ali
chadw'n agored fel y gallodd
cyflenwad 0 nwyddau
angenrheidiol gyrraedd siop y
pentref yn ddyddiol inni. Bu'r
postmen hefyd yn cerdded ar
hyd y ffyrdd bach llithrig yn
cario cvfarchion y Nadolig 0 dy~

i dy. Diolch i bawb wnaeth eu
gorau inni. Roedd Ina awyrgylch
gymdcithasol braf yn y pentref
CYFARCHION Y TYMOR.
Oherwydd iddi gael ei chymryd
i'r ysbyty mcthodd Mrs Sarah
Lewis anfon cyfsrchion }'
Nadolig a'r F'lwyddyn newydd
rw thculu n'i Ilrindiau, Mi:l\;'11
gobeithio iddvnt Rael Nadolig
Jcdw)'dd ac mae'n dymuno ~Oh
I1npu;,rwyuu i b"wb Qli
chydn~bod yn y flwyddyn ZOllo

Vr lln yw drmun~ad D~e n
G~YtIldolinc l\o'rvl"nu:), Bryn
(-;Ol!1U, $.!'!lIl iDie Ryel el Rymryu
~'ry!>byt)' hefyd.
Dyrnull'rYfl bub llupuorwygg i
chi i Ryd yn ysrod y n\vyddyn
ZOllo
BJ\tlIJ BJ\GtI NnWYDD.
LlongytrutchiGdGU i Elfyn ~
Menna Griffitl"l) Bluen ~' Nant,
ar ddod yn daid a nain 1Chloe,
merch fach a an\XJyd i Nia ali
phartner, Darren. Maenl yn
byw yn Llangefni.

Gan\vyd mab bychan, Dylan
(_;er~int. i Mandy a Roger y'ng
:N51"lonwy. Dru""J btlcl"l : Owa!n,
:\ioned :l Rhodri ac \vyr 1Mr~
llarbara Cr~[Gths, gtad Tref
Dililln.

Llonerf"rclliadau i G\-vyncth
(Ty'n Llidiart) gynt) a John ~r
f~bwy~iadll eu mah bach. O\Valn
Ram~~~~la.Ilefyd ~ John a
lUll!lIl tlr lJoCldyn (laid ~ ndlIl
IJalch ull,,'uiLll iLQ.
I>£N-RI.WYDD.
LIQn"'ri'~rvhiMdau ~Kara Jonc~)
2 Ael y llt'y~; 0." g~1t4f~~dd~t lIn
;\r hU8o.1t1l'I~d}'l1 ddtw£!ddar.
ADRb.tc· O'R. Y~tlYTY.
(:"o~~uwn Mr~ SnInh l.et\Ti~.
~r!1[J -li'{![ Ji!.lllID: Mr~ Helena
1~(llNAlll:\. l)[dU DIU llyfr)'Ui MI
Norllun Wllliumo, Llldl.ar\ Win
U Mr D.ay~ p~,.,J')BrQ Waun)
t\drc;[ o'r ysb)..f:y B{\n ddymunl\
~M~t'1Ql1'~l!hydhUlln iildynr.

CrOCJO llc1rc[ hc;fyll i Ml
Arthur £ll~s. \-ved; ~dd(")dreulto

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570



ar y terfyn tuag at wai th
Cymorth Cristnogol. Wedi'r
oedfa mwynhaodd pawb bryd
Nadoligaidd wedi ei baratoi ym
rnwyty Caban. Roeddym yn
falch 0 groesawu Dwyn wen
Williams a Sion 0 Dros )7 Afon
i'n plith, y teulu erbyn hyn wedi
dychwelyd 0 Lanrug i'w cynefin
yrn Mrynrefail.
OEDFAON CHWEFROR
6 am 5.30: Parch Trefor

Jones, Caernarfon
13 am 4.00 Parch Iorwerth
Jones Owen, Caernarfon
20 am 5.30 Parch Harri

Parri, Caernarfon
Gweinyddir y Sacrament 0
Swpcr yr Arglwydd

27 am 2.00 Mr Clifford
Owen, Llanfairfcchan

SEFYDLIAD Y MERCHED.
Nos Iau, Ionawr 20fed, daeth yr
aclodau ynghyd i'r Caban,

Y siaradwr gwadd oedd
Gareth Lloyd Jones. Bu'n son
am ei yrfa fel cartwynydd 'Y
Cymro' ac am nifer y gweuhiau
a gOnUs}'niwyd iddo. Soniodd
am yr anhwylder iechyu a
ddaeLh i'\v ran ac fel '}r hu hynn}'
yn sbardun iddo ymddiddori
nlC\Vn cerdded.

Canl~rniad h'}Tn oedd y
diddordeb amlwg gafodd i
ddilyn y ffordd Rufeinig 0
G9.ernru-fon i Gaer pryd y
11v.'Yddodd i wneud )' daith
mewn rridiau. Yn dilyn hyn
comisiynwyd cf ~ greu taflenni
Ll\vybrau Bro Llanduciniolcn,
I~lanrug a I~l~rnPadarn.

Dangosodd luniau 0 deithlau
dr\\'~"r fro )Tnghyd a rhai a
d)'no'vyd )'0 nhywyll\.vch nos
)'n arbcnnig iawn.

Mwynhaodd pa\vb noson
hwy1ioo a diddorol dro~ bcn.

gu~"O~toulunl 9Y0!1 blynyddOQdd 0 brofigd
f:foniw~h- 'di6'n~6~ti6dim i B~~Jpfi~

1z Lly~GO:1tan. Para
M<)nal, ~an9or LLt;., 4~1-I.

FF~N~~TRI- ORV~AU. CONG(;QJ:ATI;QI~
CVFLf:NWVA AWDUADODAU LLEOL

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich canref syda

CyDDWyS
dc:tholedig o'r ).':,gr)'tllur gan
I_owri Roberts WIlliams g~'da
dilynianl gan Jennie Angharad
Roberts. Ar\\'elni\\'\'d me\\'n-
g\vcddi gao Daf)'dd C. Elli~.
Ymunodd y planl a'r ocuolion
me\vn nifer 0 garolau )'n ystod )
h''YuIlanaCtll 11 8,yuaed ca~81iad

GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Am)'
Lambert, Glandwr, ar
enedigaeth ei merch fach, Erin
Angharad, ar Ragfyr 23ain.
Mae'n cael croeso mawr gan ei
nain, Bethan, a'i hen nain,
Jennie Angharad Roberts.
CYDYMDEIMLAD Estynnwn
ein cydyrndeimlad dwysaf a
Gwyneth Evans Ty'n Buanh yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei
chwaer, Mary Catherine
Thomas 0 Lanberis ar Ionawr
11eg.
YR EGT.WYS
BRESBYTERAIDD
DATHLU'R NADOLIG Er
gwaethaf y tywydd gaeafol garw
buom yn ffodus 0 allu cynnal
ein gwasanaeth Nadolig
blynyddol bnawn Sui Rhagfyr
1ge9. Gwnaed defnydd eleni 0

wasanaeih oedd wedi ei baratoi
gan Gymorth Cristnogol -
"Yrnhell 0 gartref adeg y
Nadolig' wedi ei drefnu gan
Gwyn Hefin Jone. Ef a'n
cyO\.vynodd i'r them a a dangos
fidco b)rf 0 amgylclliallau lculu
oedd vn ffoaduriatd \vedi•

croesi'r y ffin 0 Rorneo i vvlad
'l~hai, huruLld\\'yli ~lorl'r lculu
gan Ifan~r Jones. Rhoddwyd yr
anerchiad sciliedig ar destunau
gyda chy\)yllliaLl arbcllnig a'r
{leni ym Meth1em - Ymhell 0
Gartref, Tcithio 0 Gartref a LIe
gwnR Du\\' ei Garlref ~In

l~:l r IIe n iad A\J

V Sgwar, Llanrug, Caernarfon, GwynGdd ll554AA
Ffon; 01266-675175 • Ffac5; 01286-671126

E-bost: info@arvonia.co.uk • Gwefan: www.arvonia.co,uk

• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer Ilogi preifal,

• Cerbyd 7 ac 14 ~edd ar gael or
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logl pr{!lf~t.

- Adron tOlthlou gmp yr hoI! drvfniadau vvt:idi'u 9vvnoudi
arGhobradau gYYC"ty a Iiong, tcithiClU, arGhobiadau theotro
d;gwydd:adau

Mrs Lowrl Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL
•

Archdderwydd Cymru yn y
Serernoni Cyhoeddi yn
Wreesam llyncdd, yr ail o'r
brodyr i gael yr anrhydedd.

ddeuawd' a oedd yn ein atgoffa 0
helynt Prifwyl Caernarfon 1979.

Braint arall i mi oedd cael
gorseddu Jim Pare Nest yn

I

beirniadu cerddi'r gadair yn
ogystal a chloriannu'r
adroddwyr, Dros y blynyddoedd
mi gefais y fraint 0 gadeirio 100
feirdd (rhai ohonynt fwy nac
unwaith) a ddaetb yn
ddiweddarach i wisgo coron,
neu i cistcdd yng nghadair, neu
i wisgo medal ryddiaith yr
Eisteddfod Genedlaethol. 0
ydw, dwi'n hynod falcb i mi
gadw llyfrau sgrap dros y
blynyddoedd.
o son am 'Ianws' a'r

eisteddfod, mae yna gysylltiad
diddorol rhwng y ddau. Yn
Eisteddfod Genedlaethol
Caernarfon 1979, y bardd a
ddaeth i'r brig yng
nghystadleuaeth )' Goron, oedd
un yn dwyn y ffugenw 'Ianws'.
Pan agorwyd yr amlen,
canfyddwyd bod dau cnw yo
hawlio'r ccrddi buddugol, sef T.
James Jones a Jon Dressel. Yr
hyn a ddigwyddodd oedd fod
Jon Dressel \...·edi cyfansoddi y
cerddi yn Saesneg a bod T.
James Jones wedi eu cyfieiihu i'r
Gvmraes ar gyfer cvstadleuaeth
)T Coron. Roedd hyn, wrth gwrs,
yn torn amodau'r
gystadlcuaeth. Dim ond gwaith
unigolyn y gcllid ci ddcrbyn ar
gytcr Y gystacteuaetn, a dim ond
un zoron oedd ar gyter y
buddu801. Cofiwch, rl)cdd Jon a
Jim \vedi bod )'n berffaith one:Sl
yngl~'n ~'rcyfan.

Beth fu'r cunlyniuu? Cawsanl
eu diarddel o'r gysLallleuaer!l
ond, yn ffOdtlS, roedd in9 f9rdd
a1'a11a ocd(.t )'n owbwl c.lcilwng
U·1' al1rll}'llcdLl a'r barLld 11\VnnW
o~dd y Pnrchedig Meirion
Lvan:s\ a Ch)'lUn\vyd i'w goroni
9.C fe ddQeth Meirion yn
Al'chddl;rwyJJ Cymru yn
ddi\~eddarach.

Ac, wrth gtvrs, fe neth TJ.J.
ymlaen i ennill dwy Goron
gencdlacthol yn ogysta1 a'r
Gadail' )rn 2007, pan gerais y
fraint o'i gadeirio yn Eisteddfod
Genedlaernol Sir Fflint. El
[[U~t:l1 \) U YJl t'11 iJl [ ~-Qfl 11(1W
oedd, na, ntd 'Ianw~' ond 'Un 0

01248 679093

Blwyddyn Ncwydd Dda i chi i
gyd. Tydi blwyddyn yn fflio ac
erbyn hyn, wrth i chi droi i
mewn i'r Siarnbar, mae mis
cyn ta' 2011 wedi diflannu i'r
gorffennol.

Mis Ionawr, Daw'r enw
'Ionawr' o'r enw 'Ianws', sef un 0
hen dduwiau Rhufeinig y
dywedir fod ganddo ddau
wyneb - un i edrych yn 61 a'r
llall i edrych ymlaen. Un i
edrych yn 61 dros y gorffennol
a'r llall i edrych ymlaen i'r
dyfodol. Enw da ar fis cynta'r
Ilwyddyn ydi Ianws gan ei fod
yn rhoi cyfle i bob un ohonom
edrych yn 61 dros y Ilwyddyn a
fu, ac i edryeb ymlaen at y
flwyddyn sydd 0'0 blaenau. Ia,
enw da ar fis cyrua'r flwyddyn
ydi Ianws, january, lonawr.

I un fel fi sydd wedi cael
bonws go dda dros ocd yr
addewid, y duedd ydi edryeh yn
61 fwy nag edrych ymlaen. Yn
sicr, 'mwy sydd eisoes wedi ei
dreulio nag sydd cto 0 fy mlaen'
sy'n wir bellach yn fy acbos i. A
waerh i mi gY{adde ddim, rni
fydda i yn cael plcscr a
mwynhad wrth ddwyn yn 61
atgofion o'r dvddiau a fu.

Dwi'n hynod Ialch imi gadw
nvtrau zrap vn dilyn hvnt a
helynt ~' gwahanol
Qdio'yyudi~dwu y bum yn
RY ylltledig a nh\\' dr\\TY g)1dol
fy oes. Tor~:ld:lu 0 bapurau

n~'Yyl.ll.l yn \.ofnol.li hanc~ y
~em9u peJ-droed y bum j'n
chwnr:le yndd~!n nh"v_ Yanes
nif~r Q'r Cii)lCdufouuu \,:ynnar
D9n aeddvJll mar wlri()TI ~
llenv,,~11'ty ~ chade~~au 0 bob
lliw ~ si~D.Wrth gwr~, m~e yma
he[yd ~o[nod 0 sG.'\.vl pr~odas a

lltlVV} dngldLlLl Cl oclld yn
ay~ylltiedig g'r teu lu.

Wrth edryc11 yn fanwl drwy y
IJ~rfrau ~grap cofnodion
ei~leddfQd(.)l ydi'r mw).afrif} ac
fc ~Cd)yal1) gofnod 0 bob
Cil:>lCddfoo )' bum yn beirniadu
yn~~il~Ql~~ C)"InI"\4. 442 i fod
yn Idnwl. d 10'1 uhUIIVnl yrl
e~~ledJfQJau y b~m yo



Cymorth a hyfforddiant amynedd~ar i bob oedran er

mwyn I otll fearu mvvynnflu oefnyoolo eivh vyfrlflaaUr!

LLANRUG
Ffon: 672023

Problem syda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaelh cyfe;lIsar ; ddalrys
a gwella eich cyfrifit:tdur cysylllwch

11ggmGr R~lilvr\V
J=f8n : 0 ..~a~a.,o.4~~

Svmudol . 07W81111388

,
Siop Trin Gwallt a Harddwch

Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Elaine a Staff

Nos Fawrth, 11 Ionawr, aeth
cynrychiolaetb gref o'r gangen i
Siop Lyfrau Palas Print,
Caernarfon. Estynnwyd croeso
cynnes iawn gan y Llywydd,
Menna, a dymunwyd Blwyddyn
newydd Dda i bawb. Braf oedd
gweld Helen Parr)' yn bresennol
wedi ei ihriniaeih yn yr ysbyty,
Atgoffwyd pawb am Bwyllgor
Trefniadau Llanelwedd yn festri
Capel Cysegr, Bethel ar 17
Chwefror. Parod iawn oedd
pawb i noddi Margaret Parry a
Mair Huws gyda'u awr 0

dawelwch er budd Plant Bvddar
•

ar 21 Ionawr.
Estynnw}'·d croeso ibawb gan

Eirian James a bU'il olrhalfl ei
hane~ ali diddordeh me\vn
llyfrau ers yo blcnlyn ifanc yn
Llandeilo. Gwireddwyd ei
breuddwyd 0 gael rhedes siop
lyfrau a bellach rnae ll\v~' ~i()p
ganddi, sef Palas Print
Gaernarfon a 5iop rCIlUrt.:f
Bangor.

Caf\v)'d Sg\V IS garuefol braf
gan y cyfieith)'dd a'r lIenor, Meg
Eli::" Y llyfr a tlrafod\."yd ganddi
a h)Dn) 'n h)'nod 0 duifyr oedd
1\Taill/J~fal11glt y llyfr delfrydol ar
gyfer unrhyw un s),"n nain, sydd
a nain, neu sy'n cofio mam-gu.
Yn 01 v hroli!lnr 'Mge'r berthyng~
rllwng W)rf l1CU wyrttl a'i llUill

DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Ellen
W)rn, Srad Afon Rhos, ar
ddaihlu ei phen-blwydd yn 40.
MERCHED Y WAWR. Nos
Fawrth, 14 Rhagfyr, crocsawyd
nifer dda 0 aelodau gan y
Llywydd, Menna Williams.
Anfonwyd cofion annwyl at y
Llywydd Anrhydeddus, Mrs
Whiteside Thomas, gan
ddymuno adferiad buan iddi
wedi'i thriniaeth i'w chlun.
Dyrnunwyd pen-blwydd hapus
iddi hefyd yn 95 mlwydd oed.
Ar Ionawr 14 bu dau dim oar
gangen yn Glasfryn rnewn
cystadleuaeth Bowlio a diolchir
i'r aelodau am gynrychioli'r
gangen.

Gwr gwadd y noson oedd
Arfon Gwilym - un a Iagwyd yn
swn diwylliant gwerin
Meirionnydd yng nghyffiniau
Dolgellau a PhenJlyn. Trculiodd
dalp o'i oes yo Sir Drefaldwyn
vn ohebydd ar y Cyrnro cyn
rhedeg busnes ym mhentref
Penbontfawr. Bcllach mae
ganddo sawl diddordeb - y byd
canu gwerin a cherdd darn ac
hefyd ym myd yr offcryn
rraddodiadol. Ef syn rhedeg
Cwmni Cyhoeddt GtV~Tn ac
mac'n briod a Sioned Webb,
Penn9.eth C9.nolf9n Cerdd
Willialns Mathias) Cacrnarfoo.

TCSlUIl ei ~gWfS oedu 'Canu
Plygain\ arferiad y gellid dweud
o~l1d yrl pCfthyn yn arbcnnig i
Sir ))refaldwyn QC iddo
barlltlU"l bQblQBaidd ynQ yn
hwV naQ unm~n afdll VD5!
NgllY.lnru. Un o'r oriau g,vcddi
canonaidd ydoedd )'n \vreiddiol
am hanner nos, ond weithiau
gyda'r wawr) ar ganiad y cciliog)
a'i dilyn san foliannu s),da
charolau yn gynnar ar fore
Nadolig neu 0 gwmpas adeg y
~adolig.

CaeJ una""d'W'yr n rl'lnrt ~on
~[n eu fro yn canu carolau
C)rmraeg Lraddod ladol, gan
amlaf yn ddigyfeilianl gydag
ala)v~lCIlor a lJa~.D)'UUdi hawl
dcfn)'ddio copi ac mac
teuluoedd wedl g\.varchod
COpiilU 0 ~arolau ill bClll11~ h)'u
11Cudi,y, Yll 01111,UYlliull yIl UIllt;
[),dda~'ncanu.

Mac uaddodlnd y Plysain
wg[ji mrrrw allan mp.lun II!twp.,.

PLAID C:YMRU
Cynhelir Cinio Gwyl Ddewi no
Wener, Chwefror 25, yng
Ngwesty Llyn Padarn (Padarn
Lake), Llanberis. Y gwr gwadd
yw Llyr Huws Gruffydd, sydd
ar ben rhestr ymgeiswyr Plaid
Cymru yn rhanbarth y Gogledd
ar gyfer Etholiad y Cynulliad
ym mis Mai eleni. Mae Llyr yn
fab i'r cn\vog Peter Hughes
Griffith, a byddwn yn siwr 0

gael noson hwyliog yn ei
gwmni. Mae croeso cynnes i
bawb i'r cinio. Y pris yw £16.00.
Am ragor 0 fanylion, cysylltwch
a Llinos Davies (Ffon 674478)
cyn gyntcd ag sydd bosib.
PLAID CYMRU. Enillw}'r
Clwb Cant mis Rbagfyr oedd:
1. Deiniol Evans; 2. James
Jones.
Enillwyr mis Ionawr oedd:
1. Ar..,vyn Roberts; 2, John
Morris.
CLWB CANT Y SEFYDLIAD
COFFA. Enillwvr mis Rhagfyr:
1. Margarel Jones; 2. Vera
Wililams; 3. Doreen Fisher.
DIOLCHIADAU. ~'eddyrnuna
Llywela, Dolanog,
Glanffynnon, ddiolch 0 galon i'r
holl gymdogion, teulu a
ffnndrsu run eu cvdvrndeimlad
a'r ~l;tr~ui~)yyuu ~ uuclbyniQdd
gr gmser rrist 0 aolli tt-rind
aonvvyl. Diolch l~efyd i bawb
ym Medtlygfa I.llanrug.
PRO~p.nTGAJ<:rl'l-l. 1)ymunwn
"UfOl} ~ill ~yUYllll1~ilnltll1
diffu!lDt Qt deuJu Hgrry Jeffrey
Robcl-tSJ Tai NcwyddiQllJ Tall Y
Coed. sef Jeffrey. Janlce a
Margaret a'u teuluoeclcl. Bu farw
Mr Roberts ar 7 Rhag{yr yn 87
ml\vydd oed. Rydd yn golled i
chi i 8yd ar ci 01.
LLONGYFARCHIADAU.
Dymuniadau gorau i Dylan ac
Amy, Gorlan y Rhos, ar
CJJCUl}!;1cLtlcu mc[ch fach.
Pn:oc- Mne'r Lculu 'veJ~
Ilwirl()DI. \el ~h~()n (ndln dm y
lIO eyn taf!) a Hefin l.>riLchard
ac, wrth gwrs, Yncl Llion. Pob
lJ~naith,
ESTYNNWN yr un
dymllnigdgll i G!clvin ~l'ibgrtner
i:lYuu "yeu] (;t:lclplcllrvn bilel1 eyn
r Hii&~oli§, Ll\]uJ;) luI Cl1iudou
mawr 1 chl ac ~ Ta~d a Na~nJ
L)ilwy~ 0 ~kofAr~', Modttrdy
CirOQcIOn Marc. T!lcon !lC AI~'~.

lle bellach ond mae'n parhau
mewn nifer 0 ardaloedd 0 hyd.
Yn hytrach nag oriau rnaith -
rhyw awr neu ddwy yw'r
gwasanaeth heddiw a diolchir
fod yr alawon gwerin air hen
garolau yn cael eu cadw ar gof a
chadw i'r oes a ddel. Diolchwyd
iArfon Gwilyrn gan y Llywydd
ac yn amlwg ddigon roedd pawb
wedi mwynhau ei sgwrs a
gwrando ar ei lais gwerinol,

Dilynwyd gyda phwnsh a
mins pei a diolchwyd i Phyllis
am ofalu am y pwnsh ac i genod
Penisarwaun am helpu, a
diolchwyd i Ann Lloyd am y
mins peis. Enillydd y raffl oedd
Nan Jones. Dymunwyd Nadolig
Llawen i bawb.

* * *

neu fam-gu yn gallu bod yn un
arbennig iawn', Dyma gasgliad 0
ysgrifau, stori a soned gan
amrywiol awduron - megis Lyn
Ebeneser, Marged Esli, Bethan
Gwanas, Sharon Morgan a nifer
o ysgrifenwyr difyr eraill.

Iyn y gornel' oedd stori Meg
Elis, Gwraig i ficer oedd ei nain
hi, pawb yn ei nabod hi a
hithau'n eu nabod nhw ac, yn
bwysicach na dim, yn siarad
Cyrnreg! Uno Fethesda oedd hi
ac yn ifanc iawn syrthiodd
mewn cariad a thaid Meg. 'Par
ifanc 0 Gymry yn byw ym
Methesda ddechrau'r ugeinfed
ganrif. Roedd hi'n ddu a gwyn
yng nghyfnod Streic y Penrhyn.
Ond bu'n trin plwyfolion,
lleddfu briwiau a chreu
celfyddyd. Digon 0 blwc i
wneud popeth ond eistedd yn )'
gornel.'

Mae nain yn gallu bod yn
batrwm imam, a mam yn
batrwrn i'w phlant. Gobeithio y
bydd ein hwyrion a'n hwyresau
ninnau yn gallu dweud
amdanom ninnau, 'Roedd hi'n
llond ei byd, yn llond fy myd
innau.' Gwyn em byd ninnau.

Diolchwyd i Meg Elis am
ddod a gwen i'r wyncb ac am
wneud i ni sylweddoli mor
wertbfawr }'\JJ plant ein plant.
Cafwyd cyfle i bori drwy a
phrynu llyfrau newydd sydd ar
y farchnad. Diolchwyd iSelwyn
am ufalu fod paned 0 de, coffi
nell 'V.lydryn 0 win coch neu wyn
)rnghyd a bisgedi i bob un
ohonom. Dymunir poh
ll,"),ddiant i Siop Palas Print n
:5i()p I')endref Bangor.

Chwefror gfed cawn sgwrs
gall Gari W}'1l, llyn y garej.
lJI()I~(=H. Dyrnuna Mrs
Kathleen Jones, Kemard,
Ffordd Glanffynnon, ddiolch
)'n fa"vr iawn i bawb, lculu,
ffrindiau a ch)'mdogion am y
cardiau air d)rmuniadau da tra
yn caeillawdriniaeth yn YSbYLY
Walton, Lerpwl, ac i'r rhai a fu
yn ymtveld a hi tra yo ~vella yn
Y\>b) lY Eryri~ Ci1crnarfon,

,-

LLANRUG
fryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286) 675384



NI FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Fton: 870444
*Gwerthwr G10
*Olew Gwres Canolog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

• •

fyny'r grisiau yn Caffi Pete's
Eat's, Ile y byddant yn ccisio
adeiladu Map o'r dyffryn, 0 Boru
Penllyn i Pen y Pas. Hcfyd, fe
fydd yna gystadleuaeth
fforograffiaeth i blant, a helfa
drysor yn cacl ci chyrmal o'r un
fan.

Bydd rhai 0 Ifenesiri siopau
Strvd Fawr Llanberis yn-arddangos gwai th celf
cysradleuwyr cystadleuaeth celf
Ysgol Gynradd Dolbadarn.

Rhan o'r W~'l, yw'r
gystadleuacth ffilm iau i bobol
ifanc. Mae trefnwyr yr Wyl yn
estyn gwahoddiad i unrhyw
berson ifanc 0 dan IS ocd i
g)'n"'1'1l0 ffilm Ici (0 dan 14
munud) ncu ffilm hir sydd gyda
ihcmau yr awyr agored) yr
amgylchedd neu/a diwyihant
mynyddoedd. Fe fydd y ffilm
fuddugol yn cael ~idangos dros
benwythnos yr W~l.'\m f"vy 0

fan\'lion aln vr W)'l, a ~u[ i
gynir~'drhan yn y IDTstadleuaeth,
oall""ch )'mw~ld a'l )Vefall
\v\\'"\v.llamff.co.uk.

Dyddiad cau'r gystadleuaeth
~'\v'r 20fed Cb,vefror 2011
Nuddi'r ) ~yi)tdulcUdClll gi111
g\vmni lieol, D~Av1.

Am fur 0 wyl]odaerh ac alTI
docynnau i'r Wy1, ffol1i,¥ch
01286 871 534

'"Daw'r Wyl unwaith eto i'r
Dyffryn, ym mis Mawrth.Mae'r
Wyl, ymysg llawer 0 bethau
era ill, yn ymdrech i ysbrydoli
pobol 0 bell ac yn Ileol i
ymchwilio, a darganfod mwy,
am ddiwylliant }' mynycldocdd
ac hefyd addysgu pob oedran
am yr ecoleg, daeareg a'r
amgylchedd. Mae'r W)'l yn
ceisio gwneud hyn trwy
ddangos ffilrmau,
Ilotograffiacth, addysg, celf a
siaradwyr.

Dros y penwythnos hydd yna
lawcr 0 wciihgarcddau, C:l pcthau
Y\\' gweld tu mewn, ac 0
amgylch y pcntrcf, fydd yn
addae i bob oedrun,

Ar nos Wener )rr 18fcd, am 9
o'r oloch yn Nhafarn
Dolbadarn, hydd Noel (Iralne a
George Smith yn eynna! y C\vis
M)'n)Tdd. Mae'r c\vis ,yma vo
boblogaidd ia\vn. ond bydd\vch
yn barod - dy\v 0 ddilll Yll
hawdd!

FtW fydd Yl1a al'ddanoo:;fa 0

luniau gan ffotograff\\'~'r llcol,
Gerain t Thomos a Garcth
Roberts, ~rnEgl\vys Sant Padarn.

1"1rfore Dylld 5UU)Ylll ClD)'llll
~ul"rhu'n~ IOyh !l 4\,h,ml fydd
yna gyflc i blalll bach y pcntref
gymeryd rhan 111C\Vn~'cithdy
celf s)rdd yn cael ci gynnal i

Gwyl Ffilmiau Mynydda Llanberis

I

PRYD? PWY?

HMODD O'H OALON
VW BLODAU

- g~~90diPI~nhi9ion
, PI~nhiglonG~rdd
• g~~S~dicr~s
• Hefyd, compost ar
werth

Ffon: 870605

Blodau

DRIVING SCHOOL
07922121226
~Y.tII ~~gJlyrA.'Jj

2010. Rydym Iel tculu yn hynod
o ddiolchgar i Ian a'r teulu, ac i
bawb a noddodd ac a gefnogodd
Ian yn ystod y Ras. Hoffem
Jongyfarch Ian ar ei ymdrech yn
y Ras ynghanol y tywydd garw,
ac iorffen mewn amser da iawn.

Dym una Alan, Tclcri, Tomos
a Rhys gymryd y cyfle yma i
ddiolch i drigolion I..lan beris
am eich dymuniadau da, eich
cymorth a'ch geiriau caredig yn
ystod y misoedd di wethaf.
Mae'r gefnogaeth yma yn
gyrnorth mawr i ni fel teulu.
Blwyddyn Newydd Dda a phob
bendith ibawb.
DIOLCH. Mae Glenys Owen, 9
Stryd yr Wyddfa, yn diolch yn
fawr am y cardiau, galwadau
ffon a dym uniadau da a
dderbyniodd yn ystod, ac yn
dilyn ei llawd ri niaeth
ddiweddar,
DIOI"CH. Dyrnuna lola Evans,
Stryd Fawr, ddiolch 0 waelod
calon i'w chyrndogion,
ffrindiau, aelodau Capel
Jerusalem a phawb a fforuodd ac
a alwodd i'w gweld. Diolcha i
chwi am eich caredigrwydd a'ch
cyrnwynasau Iu.

CYNGERDD NADOLIG
MYNYDn GWEFRU.
Gwnacthpwyd casgliad 0 £175
yn ystod y cyngerdd blynyddol,
ac fe drosglwyddwyd yr arian i
Ambiwlans Awyr Gogledd
Cymru, Diolch i bawb a
gyfranncdd, drwy gefnogi neu
drwy gyrnryd rhan, yn yr
achlysur.
FFAIR NADOLIG. Diolch i
bawb a ddaeth i gefnogi'r Ffair
Nadolig yn Festri Capel Coch
brynhawn Mercher, 8fed
Rhagfyr.
CYFARFOD CAROLAU'R
GYMDEITHAS UNDEBOL.
Diolch unwaith eto i bawb a
ddaeth iymuno a ni yn y Noson
Garolau, nos Fawrth, 14eg
Rhagfyr, yn Festri Capel Coch.

Cafwyd eiternau gan Gor 0
Ffrindiau sydd yn
Fytholwyrdd, dan arweiniad
Mrs Mauie Hughes gyda Miss
Marcia Thomas yn cyfeilio. Y r
organydd i'r canu cynulleidfaol
oedd Mr Gareth Jones.

LJywyddwyd y noson gan y
Parchedig John Pritchard, a
rhwng yr citcmau bu yn dar11en
darnau o'r Ysgrythur a son am
dri gair, Talent, Taliad a Taleb.

Diolch i bawb a gymerodd
ran, i'r rhui a Iu'n addurno a
pharatoi'r Festri, i'r rhai a
bsrstodd y lluniseth 9.C 9. fu'n

, , " h' f',s",,'elcUlal'Uoru~ uc 1r r a1 a .lUn

grannau a cnlino )"fcui gwyl y
Nadoliz.

Cwnaec1 casgllad 0 £100 yn
rh()dd i Mr A19n Pritchard,
Camhr;tlL'1 Terrace, fydd yo
UCrbYll 11a~YUrlIliactll YIl Y
fl",,'yddyn nc~vydd, pob
dynluniud un ilIuo.
CYMl).tiI'l"HAS UNDEBOL.
Caf'ty) u nOi)on h)\'yliog ar no\)
f!l\.vrlh, lieR 0 Iona\vr ~lnfestri
Capel eoch, lIe bu Mr Elfyn
Thomas, Cwmni Seren Arian
yn son am hancs Dcchreuad Y
C:wmni DiolC'h vn f~wr i!lwn
""" "v~vn \l.Ji.J~vrvl ~ \>.M',

(:ynheJir cytgrfod ne~gf o'r
GY1l1dcitlJa~ yn FeSlfi Capel
GOCll, no~ Fawrth, 8fcd 0
Ch,vefror alTI 7 o'r gloch, dan
ora1 y Parchedig John Pritchard,
fydd yn archwilio ei n
g\vybodaeth, gyda C\vis.
IJIOLCHIADA U. Hoffai AIm,
Teler:> Tomo!': :'1 U1y!': cld;otch yn
fil\\-'I' Ilt\Vll 1 OYInlicill111~
V'l..!.\lV! C"Vwl Cv.l, "'11 wW
rhodd gUrcdlg lu,vn, yn dilyn cu
C) furf\}u Cur\}luu, lUClI!' "tum yn
cld.,vcddQr IJ.~d~.n~n; foel ~eu lu
yn hyno£1 0 £1£1l01l!hgnr1 l!htvi
i:lTTl Cilh li:lfCdigfVV)'dd ij'ch
c:cf....,..onc1:h )"" YS1:od yr 3Q:lscr

ymn
Huffal Alan, 'leleri, Tomas a

RhYi1Qdiul~h 0 rf~vlQd~alQnwID
oarccliorw~,dd Ian IIu8hes yn
C~~IIJU~rlYn lU~Y lllum lel leulu,
dr"vy redeg Marathon Eryri

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

LLANBERIS
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~Il~n,Yr Hen YS9ol, Brynrefail

rrnnlil8i1n~r.-or., cabanecaban-eyf .org

01281i IiB!i 500 (cam) Ulloa 00:; 462 ~swyddla)

J,j...J Cnbnn r.vf. WI nlp.oll Oweflnr~111110(;)'JlOlrp\lVYy ~y"" y"
"ynl'yrchu ..'Cw.....drwy e:b..;{w~ltho~rllllll!lUflJlPruw

(Cml J f\'VytJOCOIY, )'iJllJlglI vyptUUIIOdd .. C""n-.nncoetl, A..g~:lff\.l :I
L !UnOODIO) tiC ar YJ un prru I gtilnO~t bu~n<.-.;""o1 \Un"d:lu Qusnes

~oan) er nlwyn [;feu(iylltiOuUa 9Wllllh.

Cw",n:eydwQlfhrl\dlIl di.glw vw CaMn GYI.wed, tl \J6fydlu 1

Il'l'ryh,'~do1.bly~lod('<:onoma;dd cc\t" owt~lf.

::11" Agor
D y bo~~ t~"11Y Dn~wn• 7 olwrnou Yl yyYtllnvv

loda
ene e
~

BlodDU Pri~daa
Priodferch

Li(!eliad • D)1fddilu
Cde Rhydau Pont:rug
C~~rrtMfonI,Ia.55.ZJN

o'r fath o'r blaen?
CYMDEITHAS CAE
CHWARAE CAf:ATIIRO.
Mae'r P,vyllgor \vedi derbyn
nifer 0 ddiulLlliadau gan bobl 0
bob oed sydd wedi
g~venhfawrogi eu hymdrechion
dros y g~'muned adeg yr Wyl.
Yn cu tro mae'r Pwyllgor yn dra
diolchgar i hap-chwaraewyr y
1)rnfa Mi~ol am eu ccfnogacth
barhaol, sy'n eu galluogi i
ariannu'r di.~vyddiadau. Yn
gnftodus bu rhaid gohirio'r
canu carolau (a'r cawl!) 0
gmgylch y got:den oleucdig
oher~v)ldd bod y ty\vydd yn rh)'
dym }:orol'!!

CYHOEDDIAD.t\U'R CAPEl ..
C}'nhellr yr oedfaon a
Cll)·farfod).dd o'r Vsgol SuI fel a
ganl~rn yn Y:'lod mil> ChwcfrQr.
6: 11.00- Ysgol Sl11

Z.OO: u\veiniuog, y Parch
}\{arcll<: Wyn Robinson

13: 11 Y5go1 SuI
20: Dim Ysgol ul

(Hanller l)'mul)
2.00: Parch Trefor Jones

27 i Dim Yb80l Sul
DIOlch 1 blanl yr )'~gol SuI a'r
bQbl ifunc am baratoi af gyf~r
Oedfg Nadolig }' captl. Yn
anffodu~ oher\.\. ),dd }' ty\vydd
nid oeuu vn bosibl c)'nnul yr
Oc(.1C!\ elcn;. A ftl d i~\vyddigd

CAEATHRO
Clive James. Haran, Bryn Gwna. c

Ffon: (01~86)619S01(gwaith). Sn438 (cart ref) •

aelod newydd ymuno er mwyn
hwyluso a chynorthwyo gyda
threfniadau'r digwyddiad eleni.
Fe drefnwyd noson hynod
lwyddiannus cyn y Nadolig yng
Ngwesty Padarn Lake)
Llanberis, yng nghwmni'r
comediwr, Tudur Owen . Mae
Tudur yn un a chysylltiadau
cryf a'r pentref, gyda'i
ddiwcddar farn, Mrs Gweneth
Owen, yn enedigol 0
Ddeiniolen. Fe gafwyd noson
hwyliog a llwyddiannus a
fwynhawyd gan bawb.

Yn ogystal, trefnodd
pwyllgor yr wyl, gyda
chydweithrediad Cymdeithas
Golff Deiniolen, ddisgo Nadolig
a groto Sion Corn yn Nhy
Eliclir. Cafodd plant y pentref
gyfle i gyfarfod Sion Corn a
derbyn anrheg ganddo. Roedd
bwriad, yn ogystal, ifynd a Sian
Corn 0 amgylch ~rpentref cyn y
N adolig ond, oherwydd y
tywydd garw, ni allwyd cynnal y
no on.

Penderfynwyd cyflwyno'r
siocled a oedd i'w rannu 1 blant
y pentref iwardiau plant Uned
Ddarnweiniau Ysbyty
Gwynedd. Diolch j bawb am eu
cymorth wrth drefnu'r
g\\rei thgareddau.

Pcdwerydd: Gruffydd ap Ieuan.
Mac pawb yo ddiolchgar

iawn i Steffan am ei gefnogaeth
a'i frwdfrydedd yn cynorthwyo'r
plant i ddatblygu eu sgiliau
arlunio.

Yn ogystal cynhaliwyd
cystadleuaeth arlunio ar gyfer
blynyddoedd 3, 4 a S.
y canlynol oedd vn fuddugol:

Bl.5: 1. Sam Roberts; 2. Katie
Evans; BI.4: 1. Ella Jones; 2.
Glain Hughes; Bl.3: 1. Jacob
Bolton, 2. Alis Jones.
lVofio
Llongyfarchiadau i'r disgyblion
dilynol am gyrraedd ~' lefelau
canlynol:
Guiobrau Sgtluui DWT - Gradd 5:
Gwilym Thomas, Shauna Taylor,
Rhys Jones.
Gradd 6: Iwan Jones, Enlli
Roberts, Llywelyn Owen.
Gradd Cumctolunn: Iwan Jones,
Rhys Jones, Gwilyrn Thomas,
Llywelyn Owen, Shauna Taylor,
Enlli Roberts.•
G\VYL DEL'lIOLEN A'R
(,\TIJCH. Mae Carnifal
Deiniolen, a fu mor
Ilwyddiannus y llyncdd, bellach
wedi newid ei enw ac yn y
dyfodol fe Iydd yn cael ei
adnabod Iel G\VyI Deiniolen a'r
Cylch. .I.\tae crocso i unrhyw

•I

Diolch i'r gofalwyr cartref am
fod mor garedig yn cerdded
trwv'r eira i ofalu amdani.-

Blwyddyn newydd Dda iawn
1bawb
DYMUNA Dylan a gweddil]
teulu'r diweddar Dewi (Tate)
Williams, 75 Pcntre Helen,
ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd yn dilyn eu colled
ddiweddar, Derbyniwyd nifer
fawr 0 gardiau a rhoddion er cof
amdano ac fe gyflwynwyd £750
i'w rannu rhwng Eglwys
Llandinorwig a Meddygfa
Llanberis.

Diolchir yn arbennig i'r ficer,
l\1.r Townsend; warden yr
eglwys, 1\1.r5 Eleanor Morris, a'r
organydd, Mr Monroe. Hoffwn
ddiolch hefyd iDafydd a staff ).
Bull am drefnu'r lluniaeth ac i
Gwyn for am drefniadau'r
angladd.

Mi fvdd colled fawr ar 61•
Dewi i'w holl deulu, ffrindiau a
chymdogion.
YSGOL GWAUN GYNFI
Ifrlclnwyr Enwog. Cyn ). ~a(iolig
gosododd Mr Steffan Koberts,
Pen Ceunant tsar, Llanberis
LL5S 4UW gystadlelJaeth
arlunio i blaru blwvddyn 6 yr
vsgol. Y dasg oedd zwneuo Itun
o'I oriel Pen y Ccunant.
Nododd Steffan bod g1yailh yr
hol1 b1ant 0 safon da igwn.
ffranliwyd a~ arduan8v~wyd )'
lluni~u buddugol vn ()rieJ Pen \"
CC\.lnanl wrth ochr IJuruall
Kyffin WilJlam~ uro;) g}'filOd y
Nauol.i.o· tfallsi fod rhai
ohonocb 'felli eu g1vcld.

Mae ~teff~n ae aelodau'r
vsgol yn Lllliolchgar iu\-yn am
S\<11'l0aaeth pobl N!-lnt l)eri~,
Brynrefall ac Oriel C"ym.
Dyfarnw1-,d gwohrgu 9rlannol a
ch}'fie i rai fynd yno am de
g~'da'u teuluoedd. Beirniau\vvd-
y gwailh s~nnrti.stiaid a tht·os
7S() 0 ymwelwyr dro~ g~'fnud y
NudQliS'

Y canlynul uelld )'n
fuudu501: Cyntaf: Kell}, AII~n!
Ail: Leanne William;;"
Tryd>,dd: Shallng l~ylor~

Dymunir Blwyddyn Newydd
Dda iholl drigolion yr ardal.
Anfonwn ein cofion cynhesaf at
unrhyw un a Iu'n dioddef
anhwylder neu salwch yn
ddiweddar,
YSGOL SUL UNDEBOL. Yn
anffodus, oherwydd yr eira, ni
chafodd y plant gyfle i
berfformio eu sioe Nadolig er
gwaethaf yr holl ymarferion.
Cafodd y plan t gyfle i fynychu
parti Nadolig yr Ysgolion Sui
yng N ghapel Coch a diolchir i
bawb a drefnodd. Mac'r Ysgol
SuI wedi ailgychwyn eto eleni ac
yn cyfarfod yn festri'r capel am
10.15 bob bore SuI. Croeso i
aelodau hen a newydd iyrnuno.
CYDYMDEI.I\1LO. Estynnir
ein cydyrndeirnlad dwys at
deulu'r ddiweddar Mrs Eirlys
Gibson, Hafod Olcu a fu farw'n
frawychus 0 sydyn yn ystod mis
Rhagfyr.

Estynn ir hefyd ein
cydymdeimlad at deulu'r
ddiweddar Mrs Grace Maxwell
yo ell celled hwythau.
DIOLCH. Dymuna J\J\ari, 3
IIafod OleuJ ddiolch 0 salon i'w
theutu, Ifrindiau, ~Laff gofal
c3rtrcf , ~taffPla.~Pen Gwairh a
chymuogio» am cu
ca.redjgrwydd Luag au lfa yn )'1"
ySbyl,! ac ur ~l dod adret:
DI(JLCI1. Dymunu Ellii> Wyn,
(:, Pfordd I)einiol, ddlolch i
bawb aID C\.l c~rcdisC'Wydd t.ra
bu yn Ysby[y O"vynelld yn
ddiw~ddar. IIef),d c3ra~ £IIls a
MgrR9reL dd[olch am y l;ardii:1u,
arian a chydymdeim lad tl19~
9(YIlL af 01 (.;ulli Mair Llvyd,
~11waer nrbennig.
lrOSRIl~11cJd\vyo l'f nritln i
Amb~wlans Awyr (~ymru.
DYMUNf\ Mrn nli~abcth
J:-Iughe~, 1 Rwth~7n>ddiolch yn
[l1\vr nUl ). rhodd~on a
dderb~'nil\dd 9.t' ei phen-bl\vyllLl
yo '0 ml)yydd Q~d.
DY M ITNA Mrs Beryl Grlfl1 [ht),
j Mi4v~O"\-vyttu JJ:.olch (')Galon j

•
d£lUlu ~ lIrlndiau am }r hull
anrhc8~Qn a churcL.au a gaffldd
yn y:;(od c)'fnuu Y NadoliB·

Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)

DEINIOLEN
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y"cfivn, mpiau ec dli. GWIlJ&llldClil
p\;r~onol it tllelerau. rhesymol ban (01248) 361044

BYSUS RHIWLAS

GWASANAETK GOLCHI A SMWDDIOrf6n. 870088

BOCSO
FFRWYTHAU LLUSIAU

f' () WedI el ddanfon
C1t:J ,. AM DDIM yn lleol

~~

lARDLO Carma.G~nedd
01286 882160

.blz

TREFNWYA ANGLADDAU

Ffon: (01286) 870202

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis

, ..

Am gymorth:
•igychwyn prosiect
·igael hyfforddiant
• 1geisio am grant (1) ~ N t: eLL
•i rcdcg mudiad G 'II Y H E 0 0

, . L' dd I' r, S""P u ~wrfOddor ac 0'
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cysylltwch a Mantell Gwynedd
- yn cefnogi grw(>iaugwirfoddol a chymunedol

ymhQliadau@nlantellgwyn(~dd,cQm www.manlellg~ynedd.com
01286672626 nau 01341 422575

:: uson Go~rostrod0 1068851' Cofros wyd yllg Nghymru' Cwmnl Cyfynodig drwy W.,(Ul1t3420271

Diolch am gefnogi'r fenter newydd

ar agor 7.30 - 6.30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)
9.00 - 12.00 (Sui)

e-bost: siopwaunfawr@live,com

Siop WaunfalNr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cytnraeg, Cylchgronau,

Bvvydydd, Nwyddau Ty
Ff6n: (01286) 650834

I

(01286)650552 Mob. 07712779475

...Cil·~Jy·:MyJ"y·dd':Waurif~wrGwynedd
..... A·Un'~.~.5&w,~f~.iMOil. Bontnl!wydd
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GHlllDI VINYLS TilLS
CANOEDD 0 6ATRYMAU I lJDEWIS
~~H~IMIWN JTDCK

Ffon: 08444 119 004

"""""-u,~ ~.~. c.Y"""''' ....,edi 01 G_(iuI"O .......4 ... rvvttti'tt" A.,.-gt.,tR.kX:I l GWO~DnoculOU1\11.ooot
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Budd::ioddi yn eich cymuned

Datvdd P Jonas 01492 6426B:~ Dwvrain Sir Gaarnarfon

TnNy gefnogi Vswiriant ~UW?

Yswiriant car, ty neu unrhyw fusnes

Econorni w/edig

Hoffech chi hybu:

Bwyd Ileol

Busnesau cefn gw/ad

swyddfa@anturwaunfawr.org

Llarplo Dogfennau CyfTinachol
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Y AHIFYNNfSAF
Deunydej Ilaw'r

golygyddion perthnasol
NOS SUL, 20 CHWE~ROR

O~(lw~lwehY" dda
O~w'rrhifynn~saio'r was9

NOS IAU, 3 MAWRTH
Dyddiad Gosod

NOS SUL, 27 CHWI!JlHOR
Sefydllad Coffa Llanru9

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd V [astall [aamarfon U§5 1SE

01Z86-67Z076
---HeY ----
10 Stryd filwr Bangor LL!i11 NR

01248- 372948
alunffred.·one~ m, ov.uk

Marian Jones. Ffcn: (01286) 870291

DINORWIG

Alun FIred Jones
Aelod Cynulliad

Arfon..
Os oes gennych fater yr

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

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Nawr tros gorwel tawelwch
o'i oes hir

isain hedd pob heddwch;
gedy'r lle a gedy'r llweh
i rwydwaith cof hyfrydwch.

NORMAN CLOS~
05.01.2011

Bu heddiw gydnabyddion
a'u raliad

i'r teulu fu'n ffyddlon;
yn y saib - 'rol. pob man son
adladd 'Rhen Andre' - bodion!

o lafur bell gyflafan - yn 01
y daeth, nef hen drigfan,

hon i'w fodd, hapus o'r fan
hi ei gyfoeth, hi'n gyfan.

Cae'r pentref, ac adref a'r ci
- y band,

a byd cydaddoli,
ond brawd y sedd gefn nid bri
ieraill boed blaenori ...

Mow1d cynefin ei ffraethineb
chwarel,

ei chur a'i gwarineb,
hi oedd ardal diddordeb
hi ali naws - wr ail i neb.

Diolch am gael adnabod un fel

e~Andro'er cof

COfiwch gefnogi
ein hysbysebwyr

Yn fuan wedi yrngartrefu yn
yr ardal iaflodd ei hun i
wcithgarcddau'r pentref - yo
eisteddfod, carnifal a snwcer,
Gofalai Anwen Bryn ifanc alw
amdano yn rheolaidd i gyd
chwarae a hi yn y elwb snwcer,
Er na ellid ei gyfrif yn gerddorol
wrth natur, cefnogai Seindorf
Deiniolen yn selog ac [e Iuorn
hwythau yn cofio am hynny
trwy ei ethol yn aelod
anrhydeddus 0 bwyllgor y band.
Anrhydeddwyd ef hefyd fel un
o'r ddau gyn-chwarelwr hynaf y
fro a ddewiswyd i
ddadorchuddio'r Gofeb i
goffau'r chwarelwyr yn Allt
Ddu.

Nid oedd neb yn fwy selog na
fo yng Nghapel Sardis ond
gwrthodai gymryd ei fedyddio.
Oherwydd ei ffyddlondcb
penderfynodd y diweddar
Barchedig Ifor Williams, a oedd
yn weinidog yno ar y pryd, ei
wneud yn aelod anrhydeddus.
Yr unig adeg Y gwelid ei sedd yn
wag mewn oedfa oedd yo y
blynyddoedd diweddar, pan
ddangosid gem bel-droed go
bwysig ar y telcdu ar bnawn SuI.
.Mynnai arcs gartref i weld
honno.

Pel-droed oedd ei
ddiddordeb pennaf ac ni fu neb
yn fwy selog nag ef yn ccfnogi
tim Bangor City. Bu'n
chwaraewr talentog ei hun i
dimau Llanberis a Llanrug ac
un o'r achlysuron mwya[
pleserus iddo yn ddiwcddar
oedd cael ymweld a chae pel
drocd Newcastle Uni ted tra yno
ar tvyliau. Roedd ef ei hun wedi
ch\\1arae yno tra gwasanaethai
yn y Pyddin yn ysrod y rllyfel ac
mor falch )fdoelld 0 gael llangos
yi' I]n10n Ie y l'hed9ll' timau
allan a1-y cae bryd hYllny.

Ple~er mll\Vr llrall ganddo
ocdd CiSlcod lU 61 iolwyn ci gar.
'[orrodd el galon pall fu'o rhaid
~ddo roi'r gor9.Uiyrru yn 9~ oed.
fall YllYfyddill alfcfai yrru un
Oil" uwch swyddogioll ar draws
EWfOP, hyd yn oed iBelsen

Hanner gair 0 awgrym gan
Micc ci bod )11 (l)vYddu;) i [''TId i
ryw ie, hoed i Gyrddau
ellwiorydd y Bed~Tddwyr, i
brlQdi\~) 1 Yluw~ld a 11~Q~dd
diddorol neu i siopau a hyl1dai
yno'n barad lU 61 i'r ol,vyn. Nid
oedd yr un si,vrna.i yn rhy bell
ganddo.

GW[letha~r modd, c1r>rw~odd
ri icellytl a bU'I1 rllaid idtlo fynd
i Garftef Gofal lle eafodd pob
rmoclcdu. Diolcb am y
eart:uigrwytltl a ddaIlgos~\'yd
~ddo ~an yr holl staff. Lla\ver 0
ddiolch hefyd i'r rhai ft-l'n
ymwcld ag cf yno.

Ch\Vlthdod m~~r1'Inn 1 fel
ur\lul )'W ~\)lli'r \f,llwair aIr
rynn u coes ~rr tVen l1direiduS.

Thomas, IBro Elidir gynt, sydd
yn cartrefu erbyn hyn yn Plas
Pengwaith, Llanberis, gan
obeithio eich bod yn cadw yn
weddol, ac yn barod am
flwyddyn newydd. Dymunwn
bob bendith ac iechyd ichi.
DIOLCH. Dymuna Alice
Griffith) Tan y Bwlch, Ann a
1010, ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0
golli priod a thad annwyl.

Diolch hefyd am yr
ymweliadau, y rhoddion hael, y
cardiau a'r galwadau ffon.
Diolch i'r Parchedigion Olaf
Davies, William John Lewis a'r
Canon Idris Thomas am eu
gwasanacth yn yr Amlosgfa ac
i'r ymgymerwr, Dylan Griffith,
Penisarwaun am ei drefniadau
urddasol.

Llawer 0 ddiolch ibawb.
DAMWAIN YN YR ElRA.
Drwg gennym ddeall fod Mrs
Betty Bower, Tan y Marian,
wedi syrthio wrth drio glanhau
e1r~oddi ar y car a'i bod vn dal i
fod i mewn ac allan 0 Ysbyty
Gwynedd. Brysiwch wella,
Betty, inni gael eich gweld yn
mynd a dod hyd yr ardal.
DIOLeR. Dymuna Mrs Sally
Brennan ddiolch 0 galon i'w
ffrindiau a'i chymdogion am yr
anrhegion gwych a
dderbyniodd ar achlysur ei
phen-blwydd a'r Nadolig. Hefyd
dlolch i'. tculu am y part!
arddercllog ac alll y croeso
~rbennjR a Rafodd ganddynr ar
achlysur e~ phen-bl~ydd.
Dymuna rlwyuuyn newydd
l_1dn i b9Wb !l he~rd diolch i
buwb unl sofio am ci phcn
blwydd.

COFIOANDRO
D~'dd0 drist~vchyn hytr!lch nac
un 0 lawen)rdd fu dydd Nadolig
2010 )'n Nhan y B,ylch pan
ddcrbyniwyd y newydd u·ist am
f!.trw Andrew r,riffirh yn 95
1111wyuu o~d ynS 11s11ilrl.r~£
Ceris, ge.r Bangor. Estynnwn
ninnau fel ardal ein
cydymde;mlad ~'r teulu yn eu
colled a'u gaIar.

Mab ydoedd i John a Mary
Griffith, Tn.n yr HenffordcL
Clw\ y D\7o\) )7> i~\.l~ng"rvn\l \.l0
O'll n!l\U 0 blont. Nid oedd
\.lnman cystal a Chlwl. y Bont yn
el al~vQond symud oddi ynO a
wnaeth a dod 1 tYw ; Minffordd,
Dinvnvi15) pan briQclodd efo
Allee YllR NRh(lpel Ji!rdis yn
1947 - y brlodas gynt~f' i',v
oWl!inyJ.Ju yn y capel_
Symudoda y reulu yn i fiTW 1
Dan r JJ\:lVlcl'\ rn cld:weddor"ch
£1C crbYl} llYI1UY )'r oclld llllu 0
hlant, gef Ann a Tala, wedi eu
~eo~ ~ddynt. \Yo dd~,"veddara.ch,
cyrhacddodd wyres a lhri 0
wyrion, yn ogy~tru 9. ~or-wyregII
thri gor-wyc a'r taid a'r hen daid
yn gwirioni hefo hwy igyd.

DINORWIG (mis yma)

PCN-BLWYDD ARBENNIG.
Llonwfa.rch~3.d3.u ; Mr;, Vvonn.c
Drcnn4il. f\.[alIOll. a ocdd yn
dat.hlu e~ pben-blwydd yo 90
mlwydd o~d af ~~ Rhu!f)'f,
De!lll iddl aael ditvrnod wrrh 21
bodd van ~ r~ olr teulu, yn

tltlinnvybull itltli~ bUTl1lUi PUfli
oen-blw}ftld iddi yn .v c~rlre[.
Vn oedd ar hen e~digon.
DTIGfIMU'l\ fLWYDDYN,
Ai' dd.~~ftt~Ubltv\rddyti t1ewydd~
15~ i <J<Jynl ....~l9 Bl)v)'~d)'n
NC\vytld DOd 1 bdWb ae i'r rhai
rtl1 fu 20 I 0 yii t%!lt~dit% Wfthyft t.
oa i ddytlluno blwyddyn dipyn
g\~(ll (lcnt. lir UdclhrC1u
blwyddyn fel hyn yr ydym yn
anton e~n co~on at Mrs Al~ee

PROFEDIGAETH. Ar
Tachwedd U bu farw Mrs Grace
Ellen Maxwell 0 24 Rhydfadog
yn YSbYlY Gwynedd} yn 96
mlwydd oed. Roedd yn enedigol
o Ddeiniolen ond wedi byw yn
Ninorwig am nifer 0
flynyddoedd, yn gyntaf yn y
Bigil ac yna yrn Maes Eilian a'r
plant yn mynychu'r ysgol yma
yn Ninorwig.
Cynhaliwyd y gwasanaeth, dan
ofa1 y Parehedigion John
Pri tchard a Dewi Morris,
Porthmadog. yn Eglwys Crist
Llandinorwig ar 17 Tachwedd.
Rhoddwyd ei gweddillion i
orffwys hefo'i gwr ym Mynwent
Macpela, Deiniolen.
Cvdymdeimlwn yn fawr a'r
teulu yn eu profedigaeth a baed
iddynt gael nerth oddi uchod yn
ystod y dyddiau iywyll yma.
Dvmuna'r teulu ddiolch yn
ddiffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth
lem.
ADREF O'R YSBY1~YDa yw
deall Iod Mrs Dilys WillialDs,
Bron Eilian, wcdi cac 1dod adref
o Ysbvty Gwynedd ar 61 derbyn
llawdriniaeth, Gobeithio, Dilys,
eieh bod yn teimlo yn well bob
d,dd ac , byddwcb yo odllu
mynd 0 gwmpas J'fl fei[ fuan.
DYMUNA teulu y ddi\veddar
Mrs Cr-ace P'llen Maxwell,
QuiQl~ll yn uuiffu~nl ~m bob
srwydd 0 gyclymdeim19.d n
ddul1g0GWYU mUe (l~yll~'ry~ui~u
Drofedi1!~eth lem 0 Rolli m~m
~nrcd~~l na~n 6nr~aJ,",sa hen
naill. Dialeh yn rawr ia\vn i
bawb.
CODrR ECO. Mae angen cael
rhywun i ddosbarthu'r Eco ym
mhCDrfCf Dcinialcfl. llydd

d ·1 1"' . h .
an5er1 co ,r ".co uo,valt :r rp.1..~

ofr safle plygu a'i ddosbarthu i
saith tJj yna byddant hwy yn
myna 11fo 0 dy i d~7_

(Cyrhaeddodd y neuiyddion isod
y11 rhy Jlwyr i'w cyn11wysy11y

rhifyn diwethaJ)



Yn Q\t~Ypll~iwu l~ll'ty)JJ u"llcl,
berh sydd )'n rhwy:,tro )'
C\VmnillU rhci Iffordd rhag
rhC:UCb cb\Yll1>illlfiClll lrcn
!-lrhennis' o'r goglcdd i
Gacrdydd ar g) fer gelnau
rhyngwladol. Efallal nad ocs
gandd)'nl ddigon 0 gcrb)'dau?

* * •

-- * --
Yng ngh)-swllt y gem bel-<.lroed
yng Ngh~'mru, el meithrin a
ph\vyslgn,rydd )'[ aLhl)'l)ur, pa
un oedd yr achl}'::,ur p\v)sicaf y
no\ Fawrth o'r blaen. (~aerd\'dd
v Stoke neu T.N.S )'11 crb)·n
Bangor? It ddangos\\ \rd \' gem
8~v;r yn~' ar S4C>

i\R LWYDR Y Tt\RW
Bu cryn ddilyn dartiau yr
wythnosau diwethaf. l)au
ddartiwr o'r GogJedd - 0
Dd inbych a Dolgellau - }7n
eyrraedd ro\ovnd gyn-derfynol y
ddwy G\vpan Byd, a nlcrch 0

Ll:1llClii yn c)'[raeLlll [0\\ nct
derfynol y merched. Un ~..n curo
Phil Taylor hef}'d!

Cocli'tYch n\;u b\;illio ffii:lC'n
gyfnod h9nner ffordd vn ~'
cj·nohrair dartiau 11<,;vl. Yn
NelntOlen mge1r ~obeithl()n
buruu. Dull 't'1 yn tlllVain )' l)1 if
adran a llullJllJ yn ,,;1 "60S yn )'r
9il gdrgll. Helh nm 'Goron
Drif)hlyg1 yo Nejnlolen clcni - y
dd(1U llilll llurliuu u'r lilll tJel
d.ro~d yn cael esgyniad. Yn ~'
pwl mac fcnbolll Yll llryllyllll
yn y brif adran a'r Hedol 9
pwyn[ ar y blacn yn )'r ail aurall,
Sia\VllS am bart!?

Cefais gynnig tocyn ar gyfer
gem rygbi Cymru v I...loegr yn
ddiweddar. Gem hwyr nos
Wener. Taith 61 a blacn. Cost:
£60. Gallaf gael tocyn ar gyfer
benl bel-llrucll G) rnru i1 Llocgr
~rnyr tln fan ar orlau callach am
brii5 yn Clllll·y~Yiuu £5 J £25.
Bydd y :5tadi\.vm yn Ila\-,n ar )'
ddau achl)Tsur. Pa un gyda g\vir
ddilynw)'r ys gwn i?

DIMOND
GOFYN ...

hyfforddwr y urn A1IUY1:1\)\\'1:[
• un o'n cvn-chwaraewvr draw vn
Nhy Nc\.vyJd. \Tr ydynl yl1 ccisio
ci ddcnu llr",y i roddi sgwrs ini.
(j\vledd ~rn\lJIT.

Mor wahanol iaeafun arall o'n
cyn-chwaraewyr, Matrhew
Maynard, a'i safiad draw ym
Morgannwg .•\1ae haf c~'lhr~JbIu,,1
diddorol 0'n blaenau. G\'t}'li\\'~h )'
lleiniau.

Ydi hi'n gamp deudwch? \Vel, triwch ofyn )' cwestiwn yna i
aelodau Merched }' Wawr canghennau Deiniolen, Llanrug a'r
Waunfa\vr! Cynhaliwyd cystadleuaeth sirol bowlio dcg y rnudiad
yng Nglasfryn yn ystod Ionawr, a daeth deg 0 dimau 0 wahanol
ganghennau i yrngiprys am y bencampwriaerh. A thim 0 fro'r
'Eco' oedd yn fuddugol. Doedd Cangen Waunfa\vr ddim wedi
cysiadlu o'r blaen, ond roeddent yn fuddugol ar y cynnig cyntaf

Llongyfarchiadau iddyrn. Mae'n amlwg oddi wrth }' lluniau
fod pawb wedi rnwynhau, ac rwyn si,vr ~rbydd edrych ymlaen
am y gystadleuaeth nesaf

MERCHED Y FRO YN
BOWLIODEG

I

•
1

Arwe in iad cadarri, pwrpasol
~Lrau~s yn cvnnal y pwvsau,
mewn gwt·thgyfcrbyn~ad Ilwyr ~
bcrfforl111"\l"" PvnLing) vaptcn
nwsrrana noeouwn yn [U&1001
wylio'r chwarae am y ddwy awr
gyntaf, yna ychydig oriau 0 gwsg,
a chod i 1 weld yr awr olaf. Yr un
oedd patrwm )'r toriau coli'.
Bat\vyr Lloegr, oherwydd
partnerlaeth anferth, neu
OO\VI\vyr LllJeQf \,Iedi (ipiD
w~ced; - S)'dn cl"lymorth maesu o'r
Tl1dd l1aCllaI: Ocutl, [oetlct Thai
elfeJlllUU i:tnnYlTIunol, a'r eyfan
dan lygaiJ rhyfeddol y camerau.
Diolch am y dcchnolcg ar
brydinu, ac eto mae'r 'farn
bersonol' \vrlb ddylamu yn rhan
annatod o'r 6cm. Ar ocm

yrnddygllld, gcllir g~vt:ld a dangos
gormod ar brywau. Yr elfcnnau
yma, yn anffodus, s)"n
Qylanwadau ~r ) 8'''')'l'tY)Tac \>y'n
c!lel ei 9.dlewyrchU Qr em
ll'w) i:I) UU \irl\l\iU tl phel-dloed.

Yna.1r l!yf..~qt tlt'\tf,-,dd Mae,
llrnl-ddioJl - al druw\\y (~wPan y
D)-~- f9d )".h"'i~\1..11",lJ )'11Laru'n
61~a ~vclwyd gemau agoriadol
rhy{l!ddol i1r cy[re~; 20/20 :l'r ~o
ptjluwl1.

~td \In ~ Ol'\:r.rcdd ~ In\.Vr )m7'r

i\)Yiltraliad dall ci ~i1Di1ngw}'Idd -
yn enwedig Watson.

Llongyfarchiada u

V J .I;fog~.dd n'r Lludw [ydd y

dcl~vcJJ~\1 .("'~·n \liffiniv 11i.lf
nwuraua 101011011. Y gtl~vill
baid a'i I1'm dirdynnol yn rhoddi
pwysigrwydd 'y gem' yn ei gwir
ID'S\ ..'lIl.

Ni ddaeth }' gla\\1 i achub
criccd\V)rr Awstralia a drylli\\')rd
eu hamddlifyn yn deilchion gan
~Yll11\\lvneD\V}T (ltOd vn QrV[~Ch
ym mhob :lowed,] o'r Bamp.

Un ellen lJWYSlg (lellLl
lllallylucc puraloauau tim Lloegr
ar gyfer y gyfres. Yr ocdd dewis y
bowlwyr cywir ar gyfcr yr
elfennau yn benigamp. Nid
cyflymder ~T bo\vlio fyddai'n
all,.veddol t"")nJ~ 6a1t". iwyro'r bel
IIC\yyllLl 1:1 ChllCI Y bel 1 adlamu
oddi ar y llain. Cyfla~'nodd
ho\vlwyr c,,-il~'m Llocgr- )'fl

~n'Y~Qi~ /\11Q~1\)\)n- )' uUtJg yn
herfl!llLh. ~ltu Xtv~nn - u rro211wr
- AIIVI ll)'y}\l\liwnnul) ~11belled (1
nif~r \1 tvi~~d.i.~t'\d 11,-~,ddl\dd ;•

ffrwyno Iii f rhcdiadau'l liIll
~ur~rc;f " vl1)·'111,,1 ) V)) )'i:lwUU,
Agwcdd bwysig y\V h}'ll ar lefel
t\t'"wf, yn en,-vedig 0 goho grcdclf
YlllUlluuul ~YIlhcnid yr
Awstral;!ld_

Rocdd ba lio Guuk, )rn
enwedig, ~1n d~'ngedfennol -
torrwr crib os bu un erioed.

'"DIMOND GEM

gweld nifer 0 chwaraewyr
ieuanc - a lleol- yn y ddau dim.

Rwy'n cyfaddef fy mod wedi
gweld m\l,ry 0 gernau Cynghrair
Gwynedd eleni. as yw safon y
gem a welais i yn adlewyrchiad
o ddwy gynghrair yn uwch, yna
mae rhywbeth o'i lc,

Ar )7 ddwy lefel mae un elfen
yn arnlwg. I feddwl fod y
chwaraewyr yn gwylio cyn
gymaint o'r 'ser' ar y teledu, ac
yn cael eu rheoli/hyfforddi,
rwyn tybio mai prin iawn yw
awydd )' chwaraewyr i 'symud'
oddi ar y bel, er y waedd fodern
'dangos dy hun'. Mae rhoddi
opsiynau i'r sawl gyda'r bel yn
hanfodol. Y tueddiad oherwydd
y gwendid yma yw rhyw
symudiad dwy bas ac yna peJ hir
uehelgeisiol. Gwendid arall
welsf i yw'r diffyg gallu i
amddiffyn - a thaclo mewn rhai
achlysuron - gan chwaraewyr
ganol cae. Iawn yn mynd
yrnlaen, ond gwan yn dod yn 61.
Rhaid cael }' cydbwysedd.

Buasai chwaraewr 0 fath
Selwyn Allsup yn gaffaeliad
mawr heddiw. Edrychwn
ymlaen i well gem pan fydd y
ddau dim yn cyfarfod yng
Nghwpan Barritt.

Mac'n anodd - ac annheg - rni
wn rnouut barn ar dvsnolaetn
un gem neu ddigwyddiad. Es
draw i Eithin Duon i weld y
gem ddarbi rhwng Llaruug a
Llan bcris. Budd ugoliaeth
hacddiannol i Lanrug a go!
Mathc\v Philips yn wcr th ei
gweld. Fflach 0 allu yng
nghanol gem ddi-fflach, M\vy 0
gardiau rnelvn nac eilisdsu
cofiad"v)·, a h~'nny heb y
'cyuiraul' gcmau a tu. Brar

YDI'R DULL PYRAMID
YN GWEITHIO?


