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Cafwyd prynhawn cofiadwy
iawn ar fferrn Tros y Waen,
Penisarwaen,
.ar ddydd
Sadwrn,
Hydref
8fed
pan gafodd y l1yfr uchod
ei lansio.
Hunangofiant
William
Hugh
Griffith,
Llys, Brynrefail, yw'r l1yfr
a'r cyhoeddwyr yw Gwasg
y Bwthyn, Caernarfon, ac
rnae'r llyfr yn Y siopau a'I
bris yw £7.95.
Darlun sydd yrna 0 \\rr a
lwyddodd ym myd y ceffylau
gwcdd ae a drodd ei fferro yn
fusnes llewyrchus.
Fel bridiwr, cystadleuydd a
beirniad nid oedd ei debyg. Pan
sylweddolodd nad oedd fferm
Y Llys, Brynrefail, yn ddigonol
i gadw teulu, trodd y safle yn
fusnes mawr proffidiol a hynny
eyn dyddiau'r arall gyfeirio 0
fewn y byd amaethyddol.
Mae'r llyfr yn adrodd stori am

Yn y llun mae r c
Trem y Wyddfa Courage gyda Rhys (wyr WHo Griffith), ac o'r chwith i'r
dde mae Idwal Symonds CBB, W.H. Griffith, Charles Arch a'r Canon Idris Thomas
un a ddefnyddiodd ei ddawn
a'i weledigaeth ac a fentrodd
mewn cyfnod pan nad oedd

hynny'n ffasiynol.
Daeth enw Llys Brynrefail, y
brid Trem y Wyddfa a'i safle

carafannau i sylw cenedlaethol
a thu hwnt.

Parhad Tudalen 4
ArylafoAwst2011,
aeth 14
o Geidwragedd Llanberis
ar Daith Cyfnewid
am
wythnos
i
Forbegno,
gefeilldref Llanberis yn yr
Eidal.
Ar 61 taith hir 0 Milan i
Forbegno,
fe gyrhaeddom
bencadlys
Sgowtiaid
ein
gefeilldre(
Yno
yn
ein
disgwyl roedd y Sgowtiaid, ei
rhieni ac aelodau'r pwyllgor
cyfnewid i roi croeso cynnes
i ni. Fe gawsom bryd 0 fwyd a
chyfarfod y cyfeillion a oedd
yn ddigon parod i'n cymryd
i'v« tai am yr wythnos.

Parhad Tudalen 4
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RHIF393
~rACHWEDI)2011
Argraffwyd gan
WasgDwyfor
Penygroes 01286 881911
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
i'r cyhoeddiad 11'l\"n.
S\\')'I)OOGION A GOHEB,,','R

Stracon ac erthyglau
ar e-bost j
alw enaO\~enlti'gmail.com
.neu

Tir Iarll, Llandwrog LL54 5TE

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAlTH
Gcraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI.jones.S Y Dd61, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR.
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
glasgoed@hotn1:lll.c:ofil
TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swfi-y-Gwynt,
Llanbens (8707-+0)
eifionroberts 132@>btintemet.com
TREFNYDD ARlANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14Afon
Rhos, Llanrug (674839)
~D
PO~
Olwen Hughes, Eithinop, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones) Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)
(;OH£B\\,)'RPENTRET I
DElmOLEN: Nia Gruffudd (8-2133)
BETHEL: Gcraint Etis, Cilgeran
(01248)670726
BRYNREFAIL: Mrs IJO\\'ri Prys RobertsWtl.llams, Godrc'r Coed (H~OS80)
CAEATHR(): Clivejames Hafan, Bryn
G,,-na (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
C\~l-Y-GLO: Mrs IrisRowlands,
Glanrafon (8-22""5)
DL'lOR\VlG: Marianjoncs, Minallt,

Bro Ehdir, Dinorwig (870192)
LLANBERIS: Gwyneth de Eifion
Roberts, Swn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: &)'1 Roberts, 3 Bryn
Moelyn (67" 184)
NAi'1T PERlS: Llino'i Jon~s, 6 Nant
t·fyrulon (871820)
'7

PFNISAR\VAUN: Mrs J\no Evans,
Svcharth (S7240-)
TAN-):-(.OED: ~liss ,Ul\\'c!nParry,
AeJ-y-Bryn (872270)
WAUl\TFA'VR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, \\'aunfa,,,r (6505 ....0)
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YRHIFYN NE~AF
Deun}-dd i lal,.v'r golyg}rddton

perthnasol
NOS SUL,20TACH'\"EDD

Os gwel""ch yn dda.
Dyddiad Gosod
NOS SUL, 24 TACH\\TEDD

Sefydllad Coffa Llanrug
Da,v'r rhifyn ncsaf o'r "oasg
NO

1 RHAGFYR
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Rhifyn

Copt

Gosod

Plygu
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Tachwedd

21 Hydref

28 Hydref

1 Tachwedd

LLANRU(~

Rhagfyr
Nadolig/lonawr
Ch\vcfror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehcfin
Gorffennaf

20 Tachwedd
11 Rhagfyr
15Iollawr
19 Chwefror
18 Mawrth
15 Ebrill
20Mai
17 Mehefin

24 Tachwedd
15 Rhagfyr
19Iolldwr
23 Ch,vefror
22 Mawrth
19 Ebrill
24Mai
21 Mehefin

1 Rhagfyr

Caeathro
Ysgol Brynrefail

LLYT
Meini Diddos
Prion
Dinbych
LL164SA

22 Rhagfyr
26Iol1awr
1 Mawrth
29 Mawrth
26 Ebrill
31 Mai
29 Mchefin

WaunfawI
Llanrug
ClA'1l1 y glo
Deiniolen
Brynrefail
Bethel

U
Frondeg, Gallt-y-Foel,
Deiniolen
AnnwylOlygydd

£30: Er cof am T Roberts
(Lon bost), oddi wrth
Eunice) Helen a Gwilym.

Tybed allen ni apelio at eich
~venfyljones@btinternat.com
darllenwyr am gymorth?
£20: gan deulu'r ddiweddar
An nwyl Ddarllenwyr
Ar Drywydd Aur y Klondike
Olwen
Jones,
'Garth,
Fe wyddoch, mac'n siwr, fod Wyddoch chi am aelodau o'r
Ceunant, Teulu'r ddiweddar
y Gymdeithas hon yn cynnig teulu aeth ar drywydd aur
Margaret Rose, Erw Fair,
ysgoloriaeth 0 hyd at £300 i y Klondike 'nol yn ystod yr
Deiniolen, Ernest a Nan
fyfyriwr Cyrnraeg sy'n dilyn 1890au? Mae'n debyg fod dros
Owen)
8 Rhes
Efrog,
cwrs tecstilau mewn coleg bob 1 miliwn 0 bobl 0 bedwar ban
Llanberis.
blwyddyn. Eleni yw'r pumed
byd wedi rhuthro draw i ogleddtro i'r Gymdeithas gynnig yr orllewin Canada - gyda nifer
£10: Gwen, Ann a theulu'r
ysgoloriaeth hon. Enillwyd hi fawr iawn o'r rheiny'n Gymry.
ddiweddar
Dorothy
yn y pedair blynedd ddiwethaf
Beth bynnag fo'ch stori, hoffwn
V\Tilliams,
Bro
Dirion,
gan fyfyrwyr dawnus, a phleser yn fawr iawn gael clywed
Bethel; Bryn a Helen Jones,
oedd arddangos eu gwaith at gennych.
9 Rhes Caradog, Deiniolen,
stondin y Gymdeithas yn yr Hefyd, os oes gennych yn
Clifford ac Eleanor Williams,
Eisteddfod Genedlaethol bob eich meddiant unrhyw luniau,
Afallon, Rhes Rhyddallt,
blwyddyn.
llythyrau neu ddyddiaduron
Llanrug, Er cof am Carrie
Amcanion
y
Gymdeithas
Cymraeg yl1 adrodd hanes
Hughes) S Ffordd Padarn,
perthynas neu gyfaill yn ystod
yw
hyrwyddo
brodwaith
Llanberis, Eirwen Williams,
drwy gyfrwng y Gym raeg, y cyfnod hwn, hoffwn i chi
Glenys
Griffith,
Llwyn
a
threfnir
cyrsiau, gysylltu a mi os gwel,vch yn
Eithin, Bethel
darlithoedd,
dosbarthiadau
dda.
ac
arddangosfcydd
mewn Gallwch wneud hynny trwy
£5: Kevin ac Anwen, Clwt
ardaloedd
led led
Cymru. ysgrifennu at y cyfeiriad uchod,
y Bont, Deiniolen: Er cof
Diffinnir brodwaith fel unrhyw
trwy ffonio 01286 872462 neu
am Carol Jones, 40 Ffordd
waith sydd yn addurno gan trwy ebostio garmel@fsmail.
Coed Marion, Caernarfon
ddefnyddio edau a nodwydd, a net.
gan y teulu, Muriel Morris,
Gao edrych ymlaen at gael
cheir amrywiaeth 0 declmegau
16, Maes Padarn, Llanberis:
ar gyfer hyn. Mae gen11ym clywed genrrych yn fuan
Teulu Mona Jones, 17 Dol
Yngywir
arddangosfa 0 waith yr aelodau
Eilian, Llanberis.
Gareth Roberts
yn yr Eisteddfod Genedlaethol
bob blwyddyn.
Glyn Morgan
Rydym wedi canfodrnai' rtfordd
Nant Peris
orau i'r Gymdeithas ddenu
Annwyl 0lygyd d
ymgeiswyr am yr ysgoloriaeth
o bob rhan 0 Gymru yw trwy Darllenais yr hanes am yr yrnweliad a'r mynwentydd rhyfel ar y
gael cyhoeddusrwydd
yn y Cyfandir (y rhifyn diwethaf') gyda chryn ddiddordeb.
paptlrau bro. Diolchwn i chi Rai blynyddoedd yn 01, ffeindiodd fy rnerch, a ddigwyddai fod
yn uchel swyddog yn )' fyddin ar y pryd, yn llnion ble cladd\vyd
aln \",ncud 11yllyn y gorffennol
a gofyllll\\Tn ichi wneud yr un ewythr illU. Yll Ypres. Aetllom draw i \~cld y bedd) yr aclodau
peth eleni eto - P\vt 0 ertllygl cyntaf oJr teulu i wneud hynny. Yn un o'r mynwentydd llai y
neu gopio'r llythyr h\vn, efallai, gor\vedd fy ewythr, sef\\Tilliam Nornlan Flynn o'r Royal D1.1bhn
I gael ffurflen gair neu ragor 0 Fllsiliers, bachgen 0 dref Caernarfon.
\vybodaeth cy~yllt\'lch a fi ar y Ar em fiordd allan 0' r fyowent tynnodd fy mab yng ngl1yfraith fy
syl\v at fedd cyfagos ac arno dus\v 0 flodatl ffres_Er rnai Sais }'\\'
cyfeiriad uchod.
roedd 0 wedi syl\veddoli bod Ina r}'\vfaint 0 Gymraeg ar y garreg.
Anl syndod pall syl\veddolais mai at fedd Hedd Wyn y cyfeiriai
Gyda diolch
ac mai blodall a rodd"vyd arno wythnos ynghynt gall gri\v o'r
Yngywir
Canolbarth oedd y blod.1u. Ie) bachgen 0 Gaernarfon a bachgerl
Gwenfyl Jones
o Drawsfynydd yn gor\vcdd 0 fe\,vnychydig latllenni i',~rgilydd.
Yll nhref Ypres mae Ina cglwys Anglicanaidd ac \vrth droed y
Ccfnog,\'ch ein
fcdyddfaen yn honno nlae 'na betl1 dal blodau er cof am y bardd,
hysbyseb,vYI'
ac yn rhoddedig gan gangen Tra\vsfynydd 0 Ferched y Wa\vr.

Hanes Gwilym Roberts yn China Lansio Ilyfr unigryw yn y Caban,
ystod rnis Hydref aeth Cwilym Roberts, mab icuengaf Mrs Brynrefail

YIl

a'r diweddar Will Roberts 0 15 Maes Padarn,
Llanbcris, i China i gerdded 120 milltir o wal China a reidio beic
am 60 milltir ar hyd glannau'r afon Yangzee igodi ymwybyddiacth
am gal"lCr,ac hefyd i godi arian tuag at ehrsen Marie Curie.
Eunice Roberts

Dn.vy ci swydd ym Mhrifysgo 1Caerdydd mae Cwi lym yn gyfrifol
am ymchwil i agwedd pobl ifanc tuag at ganef ae rnae'n gwneud
gwaith gwirfoddol yn hospis Holme Towers ym Mhenarth.
Mae Gwilym yn hynod ddiolchgar i lawer 0 bobl Llanberis a'r
ardal am eu haelioni ac fe god'''Yd £4,800
at elusen Marie
Curie. Hoffai ddiolch yn arbcnnig i aelodau cor merched Lleisiau
Lliwedd am eu caredigrwydd a'u cefnogaeth.

=s

Bydd Cwilym hcfyd yn yrnddangos ar raglen deledu ar 24 0
Hydref. Mae'r rhaglen 'Bron yn Berffaith' yn dilyn stori bersonol
yr actores Heulwen Haf sydd yn gwella 0 gancr y fron.

Dr Gwilym Wyn Roberts
Cyfarwyddwr Ysgol Astudiaethau Iechyd. Prifysgol Caerdydd.
Ty Dcwi Sant, Caerdydd CF14 4XN
(Pfon: 02920687795/97)
cpt
• GwyUau Prydeinig a Chyfandirol. __...-,.:;;iiiiiil
• Rhaglen Tripiau Oyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer lIogi prerfat.
• Cerbyd 7 ae 14 sedd ar gael ar
gyfer teitttNyr maes awyr ae
ar gyfer logi preifat
• Adran teithiau grwp - vr holl drefrladau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a 1I0ng, telthiau, archebiadau theatra
digwyddiadau

Y Sgwir, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon: 01286--875175 • Ffacs: 01286-671126
E-bost~info@arvonia~co.uk • Gwefan: www.arvonia.co.uk
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Mae saw! ohonoch
yn
gy farwydd
iawn
a gwaith
Gareth
Roberts,
y ffotograffydd
a
darlunydd 0 Gallty-Foel, Deiniolen.
Gareth sydd wedi
cyhoeddi cyfres 0
fapiau poblogaidd
iawn dros y ddwy
flynedd diwethaf 0 hanes
plwyfi Llanddeiniolen, Llanrug
a Llanengan, yn ogystal a map
o hanes amgylchedd Llyn

waith Gareth} a'i hanesion yn
cwrdd a bywyd gwyllt y nos a
gweld ambell beth od iawn (ar
y tir yn ogystal ac yn yr awyr).
Padarn.
'Mae'n broses hir tynnu lluniau
Ond hefyd, mae rhai ohonoch
yn y nos/ meddai Gareth] 'a
Yl' gyfarwydd a math arall chewch ddodi weld suty byddaf
o waith y bydd Gareth yn ei yn tynnu'r lluniau unigryw
gynhyrchu, scf cyfres unigryw yma yn ogystal a chlywed am
o ffotograffau 0 dirweddau fy holl anturiaethau dros y
Eryri ac arfordir Moo sydd blynyddoedd.'
wedi eu tynnu dan olau lleuad
Cymerwyd
8 rnlynedd
i
yn y nos. Mae Gareth wcdi dynnu'r hoiliuniau ar gyfer y
arddangos
rhai o'r lluniau llyfr, sydd yn cynnwys lluniau
hyn mewn galeriau drwy oJr Aurora Borealis 0 Eryri.
Gymru dros y blynyddoedd,
Mae un llun mor gymhleth
17 awr i'w
yn cynnwys y Galeri Celf yn fe gymerodd
Eisteddfod Genedlaethol Yr gynhyrchu. Yn hyn 0 beth dim
\'Vyddgmg yn 2007. Nawr, am ond 33lIun roedd Gareth wedi'i
y tro cyntaf mae casgliad 0 gynhyrchu mewn 7 mlynedd a
luniau nos Gareth yn cael eu phan ofynnodd Myrddin ap
cyhoeddi mewn llyfr o'r cnw 'Y Dafydd iddo am SO ar gyfer y
Ser yn eu Tynerwch' gan Wasg IIyEr}sylweddolodd Gareth mai
Carreg Gwalch, a fydd ar gael dim ond dau leuad Ilawn oedd
yn y siopau 0 15 Tachwedd.
ganddo i gynhyrchu 17 arall.
Mae 'y Ser yn eu Tynerwch' 'Ond roedd hyn yn beth dda
yn gasgliad arbennig 0 luniau, achos fe wnaeth i mi arbrofi
i gyd gyda cherddi addas sydd
gyda llawer 0 dechnegau
wedi cu dewis gan Myrddin newydd 0 dynnu lluniau yn y
ap Dafydd. Cerddi yw y rhain nos ac rnae'r canlyniadau wedi
sydd yn dathlu prydferthwch y bod yn syrpreis i mi.'
tirwedd yn y nos.
Ar gyfer y llyfr, bu i Myrddin
Bydd yllyfryn cael ei lansio yn Y ap Dafydd ddewis cerdd ar
Caban ar Nos Iau, 3 Tachwcdd gyfer pob llun gan feirdd
.arn 6.30 lac mae croeso i o'r presennol yn ogystal a'r
bawb yno j wrando ar atgofion
gorffennol. 'Mae'r dewisiadau
personol, digri a anturiaethau
Myrddin wedi bod yn wych,'
Gareth tra'n trocdio Eryri ac meddai Gareth lac fe ddeallodd
arfordir Mon yn tynnu Iluniau ystyry lluniau yn syth bin. Mae
yng nghanol y nos tra bod rhan Myrddin wedi creu dilyniant i'r
fwyaf ohonom yn glyd yn ein l1uniau ac rnae'r llyfr yn darllen
gwelyau. Mae'r myncdiad am fel stori,'
ddim i weld sioe slcidiau 0 Mae croeso mawr i bawb i'r
Caban i'r nos on lansiad.

Problem gyda'ch cyfrtfladur?

FFRAMIA

Am wasa naeth cyfeillgar I ddatrys
a gwella etch cyfrifladur cysy1ltwch
A Gomer Roberts
FfOn : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

Pare Padarn, Llanberls

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio e~h cyfrifiadur!

(01286) 870922
www.fframia.com
WWW. ffram ia.com
Gwasanaeth Fframio Lluniau
Dewis eang 0 luniau yo yr Oriel ac ar y wefan
Wdliam Sefwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith An(i'ew a mwy.

Parhad Taith genod Llanber i Morbegno
ymweld a sawl adeilad hynafol
140 Geidwragedd Llanberis
yr ardal. Teithiom hefyd i i
ar Daith Cyfnewid am
Milan gan ymwcld a llawer
wythnos
i
Forb egn 0,
o siopau a chadeirlan fyd
gefeilldref Llanbaris yn yr
en'~og y ddinas. Mae Milan
Eidal.
yn wahanol iawn i unrhyw dref
Ar 61 taith hir 0 Milan i Un
0
uchalbwyntiau'r yng Nghymru gyda llawer 0
Forbegno, t-e gyrhaeddom daith oedd ein hymweliad gerfluniau creadigol wcdi ei
bencadlys
Sgowtiaid
etn a gwersyll Val Gringa ar gosod yng nghanol y ddinas. Fe
gefeilldref
Yno yn
ein lethrau rnynyddoedd yr alpau. ymwelom hefyd a Bellagio ar
disgwyl roedd y Sgowtiaid, ci Cymerodd y daith dros 5 awr Ian llyn Como a oedd yn dipyn
rhieni ac aelodau'r pwyllgor gan grwydro llwybrau serth gwahanol i Milan ac yll llawer
cyfnewid i roi croeso cynnes cyn cyrraedd a chyfarfod a nlwy heddychlon, a heb lawer 0
i ni. Fe gawsom bryd 0 fwyd a chymdeithasu gyda mwy 0 bobl. Pan ymwelom a Bellagio
chyfarfod y cyfeillion a oedd sgowtiaid Morbegno a'r cylch. fe gawsom nofio yn Llyn
yn ddigon parod i'n cymryd i'w Dilynwyd hyn gydag ymweliad Como, sydd tua deng gwaith
tai am yr wythnos.
ac ochr trefol Morbegno sydd mwy na Llyn Padarn a Llyn
AI yr ail ddiwmod fe gawsom yn dyddio yn 61i'r ddeuddegfed
Peris gyda'i gilydd. Mwyhaom
BBQ a chwarae gemau gyda'r ganrif. Crwydrom ar hyd yr daith bleserus ar un 0 gyC110d
Eidalwyr, a chael cyfle i hen strydoedd
cerrig gao y llyn.
Ar Y laf 0 Awst 2011, aeth

ein gilydd
YJl well. Dysgom lawer am
y
gwahaniaetllau
rhwng
sut rydym ill yn cynnal ein
cyfarfodydd, a sut maen nhw
yn cynnal rhai nhw.
ddod

i adnabod

Treuliom
em diwrnod olaf
gyda'n teuluoedd a oedd wedi
gofalu ani danon ni drwy gydo!
yr ymweliad. Daeth y diwrnod
i ben gyda pharti a hufen Ia
uillgryw Eidalaidd am ddim
gan y siop Hufen Ia leol.
Roedd ein taith i Forbegno
yn
brofiad
anhygoel
a
bythgofiadwy a fydd yn aros
yn ein cof am flynyddoedd
i ddod. Diolchwn yn fawr
iawn i'n harweinyddion ac i'n
cyfeillion 0 Forbegno a phawb
a gyfrannodd mewn unrhyw
fodd i'n helpu a rhoi cyfle i ni
fynd ar y daith.

Mared Parry

rparhad O'r Castell i'r Llys
Mae'r llyfr yn adrodd stori am un a ddefnyddiodd ei ddawn a'i
weledigaeth ac a fentrodd mewn cyfnod pan nad oedd hynny'n
ffasiynol.
Daeth enw Llys Brynrefail, y brid Trern y Wyddfa a'i safle
carafannau i sylw cenedlaethol a thu hwnt.
Dacth tyrfa fawr i fferm Tros y Waco i lansio'r IIyfr a chafwyd
digwyddiad cartrefol a chynnes iawn ac ill effeithiodd y glaw ar
naws hyfryd y cyfarfod.
Roedd pobl 0 bell ac agos yno a chafwyd mwynhad.
Yn arwain y cyfan roedd y Prifardd Geraint Lloyd Owen 0
Wasg y Bwthyn ac roedd wedi cyfansoddi penillion arbennig i'r
achlysur. Yn diddanu roedd y grwp offerynnol Deg Darn Arian
o Seindorf Deiniolen a enillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni yng nghystadleuaeth y Grwp Offerynnol
Agored. Aelodau'r gr'Wp oedd Lewys, Alaw, Richard} Wyn, Llio,
Dylan, Meurig, Osian. Irfon a Dafydd. Yn y degawd roedd tad
a merch sef Irfon a Llio, tad a merch arall sef Meurig ac Alaw
a thaid a'i Wyr Dafydd a Richard! Y siaradwyr yn y cyfarfod
oedd Hedd Rhys 0 Swyddfa'r NFU, Caernarfon, a chydag ef
roedd y cyn swyddog David Jones. Bu William Hugh Griffith yn
aelod brwd o'r undeb am nifer 0 flynyddoedd ac yn gadeirydd
ar Ranbarth Gwynedd. Yna cafwyd gair gan }' cynghorydd Pat
Larsen: soniodd am weledigaeth a 1lwyddiannau W.H. Griffith
ac am y ffaith fod ei blant }'11 rhedeg busnesau yn yr ardal heddi"v.
Yn cynrychioli Cymdeithas Ceffylau G\vedd oedd Derek
Williams 0 fferm Bryneilian, Dol\ven ger Abergele. Fel W.H.

Griffith roedd y ceffylau gwedd yn rhan bwysig 0 fywyd Derek
Williams ers ei blentyndod. Bu'n cystadlu droeon yn erbyn W.H.
Griffith a mynegodd fod cymdeithas y ceffylau gwedd yn un
arbennig. Teithiodd Idwal E Symonds C.B.E. 0 C\\TIDPennant,
Dinas Powys, Bro Morgannwg, i fod yn bresennol. Ar fferrn Y
Fachell, Llanddeiniolen y'i maged a chafodd fywyd llewyrchus,
diwyd, amrywiol a diddorol yma yng Nghymru.
Yr anrhydedd fwyaf a ddaeth i ran \V.H. Griffith oedd dwy
fl}rnedd ar hugain }"n61 i Gorff'ennaf eleni, 1989, pan enillodd
Wobr Goffa Syr Bryner Jones yn Sioe Amaethyddol Cymru a
hynny am lei gyfraniad enfawr i ddatblygiad a gwelliant y ceffyl
~\"edd.' Yr un a gyflwynodd y wobr iddo oedd neb Ilai nag Idwal
Symonds a oedd yn Llywydd YSioe Frenhinol YJl 1989.
Soniodd Idwal Symonds yn y cyfarfod lansio am gyfraIuad W.H.
Griffith i sicrhau dyfodol i'r ceffyl gwedd.
Y siaradwr olaf oedd Charles Arch. Pontrhydfendigaid, ac fe'i
cyflwynwyd gan y Canon Idris Thomas. Adwaenir cf fel prif
leisydd y Cylch Mawr ar uchelseinydd y Sioe Amaethyddol
yn Llanelwedd a hynny ers blynyddoedd. Roedd fferm teulu
Charles Arch yng nghysgod yr Abaty en\\Tog yn Ystrad Fflur
a theitl un o'i lyfrau Y'\T BY'v 0 dan y B\\Taa gylloedd\vyd gan
\Vasg Gwynedd rhyw 6 mlynedd yn 61.Mae cyfraniad Charles
Arch i fywyd arnaethyddol Cymru yn un ~\rerthfawr ac ef a
gyflwynodd y copi cyntaf 0 O'r Castell i'r Llys i W.H. Griffith.
AI 61 y cyfarfod mwynha\ryd lluniaeth arddercll0g a ch},fle i
bawb s~Trsio a phrynu'r Ilyfr. Diolchir i Meinir a Dylan a'r teulu
am yr holl baratoadau.

Pedwar
Mae criw 0 gantorion 0 Opera
Cenedlaethol Cymru \vedi dod
ynghy(.l i ffurfio Ped\var, sef
Hll\V Llywelyn (tenor) 0 Fethel}
Meriel Andre\\' (soprano) 0
Aberaeron, Sian Meinir (mezzo)
o Ddolgellau a Martin Lloyd
(bas) oAberta\ve. Roeddyntigyd
YIl wynebau cyfanvydd ar l,vyfan
yr Eisteddfod Genedlaethol cyn
troi'n gatltorion proffesiynol.

.... '. ...... ---

~
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Meibion Dyfnant. Yo dilyn
hynny, byddant }'l1 perfformio
nos Su16Tach\vedd yng Nghapel
Seilo, Llandudno. Annette Bryn
Parri fydd yn cyfeilio iddynt yn y
ddau gyngerdd.

Cantorion opera amser lla"TD.
Y'~'r pedwara~'d, ond yn
ogystal a cllanu ffefrynnau 0
fyd opera b)rdd eu cyngherddau
YJl CYl1n\vysarias adnabyddus
CYlll1elir cyngerdd
cyntaf
o weitlliau oratorio, elnynau a
Pedwar yng Nghapel Ebeneser)
chaneuon Negroaidd.
Dyfrlant, Abertuwe, nos SuI 23
Hydre£ Y lloson honno byddant Gellir cael m\"'Y 0 wybodaeth
rhannu'r llwyfan gyda Ch6r drV\ryffOIllO 07780869907.
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BETHEL Gerainl Elis, Cilgerar,.l-'fon:
DIOLCH.
Llwyn

HofFai
Eithin,

GlcnysJ
ddiolch

iawn am y
a esrynnwyd
iddi gan ei chyfeillion a'i
chydnabod tra yn yr ysbyty yn
ddiweddar, ac ar 61 dwad adref.
Diolch i bswb am bob peth.

yn ddiffuant
caredigrwydd

IlWYLLCOR
.HlS'I'EDDFOD BETHEL.

- -_-

-

(0124H) 670726

DIOLCH.

Dymuna Gwen, CLWR BRl) BEl"'HEL. Croesawyd pawb i gyfarfod mis Hydref
Ann a'r teulu
ddiolch 0 gan y Llywydd, Y Parchedig Marcus Wyn Robinson. Diolchodd
galen am bob arwydd 0 i'r rhai a fu wrthi yn casglu 0 ddrws i ddrws yn ddiweddar er
gydyrndemuad a ddango~vyd budd Age Concern Gwynedd a MOn a braf oedd cael ar ddeall
iddynt yn eu profedigaeth 0 fod hanner y swm a gasglwyd, sef £88.00 wedi dod yn 01 i'r Clwb.
golli rnam a nain arbennig Rhan nwyd gwybodaeth am Gyrnorthfeydd derbyn cyngor
lawn, sef Dorothy Wllliarns, cyfreithiol yn Adeilad Age Concern, cyfarfod blynyddol Age
Bro Dirion. Diolch hefyd am Concern yng Nghlwb Pel-droed Caernarfon a Fforwm I'r henoed
y rhoddlon had tuag at Apel yng Ngwesty Meifod. Mae trefniadau ar y ~~eill ar gyfef y cinio
Nadolig sydd i'w gynllal eleni yll y Gors Bach, Llanddeiniolen,
Ambrwlans Av"'ryr Cymru.

Eisteddfod Bethel, Tachwsdd LLONCYFARCIIIADAU
12fed 2011. Os oe, unrhyw a phob dymuniad da i Daniel ~
un yn dymuno rhoi rhoddion Megan Humphreys, Is-Helen,
(ariannol) tuag at yr Eisteddfod, Tregof ar ddathlu eu Priodas
gwt1ewch hynny trwy law Mrs Aur ar 21 Hydref

pris i'r aelodau ydi £10.00. Er hwylustod, gofynnir i bawb lenwi
ffurflcn dewisiadau a'i ddych"vclyd, gyda'r taliad, i Ann El1i<:
Williams neu Ivy Wright crbyn Tachwedd 1af.
Pleser o'r rnwyaf ocdd cael croesawu y siaradwr, sef Edward Morus

Jones, a chawsom orig ddifyr yn ei gwmni wrth wrando arno yn
olrhainhanes ei fagwracth yn Llanuwchllyn, yna cyfnod yn y Coleg
Edwina Morris, Treflys - diolch
yn fawr. Gofynnir yn garedig OEDFAON Y CYSEGR. Normal, Bangor, cyn iddo fynd i lawr i'r de i ddysgu mewn nifer 0
hefyd i enillwyr tlysau / CV\rpanau Cynhclir yr oedfaon dilynol ysgolion. Cyflwynodd storiau difyr a dwys am bersonau a phlant
roedd wedi eu hadnabod dros nifer 0 flynyddoedd. Diolchwyd yn
Eisteddfod 2010 eu dychwelyd 1 ym 011S Tachwedd:
gynnes iawn iddo am rannu ei atgofion gyda phawb gan Geraint
Lowri Haf Evans, 3 Tan y Cae 0 6 Parch Reuben Roberts
Ells, a diolchwyd hefyd i ferched y tc, Ann Ellis Williams ac Ivy
13: Y Gwcinidog
leiafwythnos cyn yr Eisteddfod.
Wright am y barred. Geraint Ells fydd yn annerch y tro nesaf a
Bydd y noson ddawns yn 20: Mr john Roberts
hynny ar brynhawn Mawrth, Tachwcdd laf yn Festri Bethel.
cael ei chynnal nos Fawrth yr 27: Y Gweinidog
8fed 0 Dachwedd - enwau i
Sian Harris erbyn nos Wener,
l\tIERCHED Y\\TA'VR
Hydref 28ain, os am gystadlu
agored i bawb 0'1' pentref
yr ardal ar gyfcr y Prosiect
fel unigolyn neu mewn grWp. Dechreuwyd
y
noson
Cyfansoddiadan llen uwchradd
yn Eisteddfod
Bethel ar
Casglu Enwau.
drwy gaI1U Can y Mud iad a
a'r ddwy gystadleuaeth agored
Dachwedd 12fed.
Ein gwraig wadd am y noson
chroesawyd pawb yn gynnes
oedd Mrs Theta Owen 0
i fod yn llaw yr ysgrifenyddes
gan y Llywydd.
Cafwyd gwybodaeth am yr
Fynydd Llandygai a ddaeth i
Glenys yn 01 Ysgol Undydd i Ddysgwyr
dan ffug enw ern 5:00 o'r gloch, Croesawyd
a'r Cwis Cenedlaethol sydd
arddangos ei dawn arbennig 0
Tachwedd 2il, ynghyd ag cnw a ac roeddem yn falch iawn
chyfeiriad yr yrngeisydd 111C'\.\'Il o'i gweld wedi S"vella. ymlaen yn ystod y mis ncsaf a
osod blodau. Fe welwyd dau
drefniant yn cael eu gosod
amlen wedi ei seilio.
Darllenwyd llythyr ar ei
thaith dau ddiwrnod Merched
yn grefftus iawn a'r cyfan
Os
am
gystadlu
yn
y rhan yn diolch i bawb am eu
y''''awr a Cll1ybiau Gwa\vr i'r
ar y diwedd yn edrycll yn
cystadlaethau gwaith celf, beth
caredigrwydd.
Dymunwyd
Ardd FotaIleg ar Ebrill 27 a
hynod l1ardd, Ca\\rsom noson
an1 fylld anldani dros yr 11atl11er yn dda i Sheila ar ddatll1u
28,2012.
tymor! Thema eleni yw (Symud, pen-bl",rydd
arbennig
a
haolddenol braf a pha\vb wedi
Bydd CilUO Nadolig y gangCll
Cyffro neu Dathlu' - bydd angen llongyfarchwyd
Ed,vina
a
ar nos Fercher, 14 Rhagfyr
In\"')'"1111au.
Diolch\,ryd i Mrs O,-ven gan
G\vynfor ar ddathlu Priodas
yn Gardd Fon, Y Felinheli.
l'r ~vaitllcelf gyrraedd y neuadd
AI gyfer h\ryluso'r trefniadau
Lis \"'atkins. Yng ngofal y
rh~vng6 a 7pmnosFerchery9fed
Ruddem.
Dymunwyd
yn
o Dachwedd. Mae testunau'r
dda hefyd i Manon, Bron\ven
gofynn\vyd yll garedig i ba\lvb baned ocdd Nora ac Eirlys ac
ddod a'r ffurflell gyda'r de\vis
enillwyr y ram oedd Rhian ac
Eisteddfod ar gael yn y Swyddfa a Gethil1, tri 0 bobl ifanc y
o fwyd, ynghyd a'r arian i Alice.
Bost.
pentrcf sydd yn ddisgyblion
Bydd y cyfarfod l1esaf at 9
Diolch i holl S\vyddogion yn Ysgol Brynrefail
ac
gyfarfod y gangen mi~ ncsaf.
Tacllwcdd pryd y dlS~vylir
Pwyllgor yr Eisteddfod am eu yn cycl1\vyn ar eu taith i Diolch\\J'd i Eirlys Sharpe a
Lis Evans sydd \\Tedi cyfla\\TID Llinos Roberts 0 Lanel\ry
~vaith caled ac i dligollon y Batagonia.
i'n paratoi ar gyfer y Nadolig
g'\vaith diddorol lawn yn
pentrcf am eu cefnogaeth barod Atgoffwyd pav.rb am ddwy
gyda 'CJl1"efftau Nadolig:
bob cunser. Edrych\VJl ymlaen at gystadleuaeth lien sydd yn
cofnodi en\"au caeau yn
Eisteddfod lwyddlannus.

CEIR CYMRU
BETHEL (0148) 670 451
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)
A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn nesaf?
Ystyrlwch y ffeithiau hyn.
1. Mae tri-chwarter y ceir newydd a gaift eu gwerthu ym
Mhrydain yn colli rhwng 25% i 300/0 O'U gwerth erbyn eu bod
yn naw m is oed
2. Mae cwmn'iau mawr a chwmn'iau lesio a lIogi yn derbyn
oddeutu 25% 0 ddiscownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am brisiau isel ac fel
arfer mewn cyflwr rhagorol wedi cael eu cynnal a'u cadw
heb ystyried costau
3. Mae gennym brofiad 040 mlynedd yn prynu a gwerthu
ceir ail-law ac rydym ar gyfartaledd yn trafeilio milo
filltiroedd bob wythnos yn chwilio am y bargeinion gorau er
mwyn eu cynnig i bobl Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0
Qwmoas 5% o'r oris

Am gymorth:
• i gycbwyn prosiecr
• 1 gael byfforddiant
.
• 1 gelSlO am grant
• i redeg mudiad
. """:-L..dd I'
• 1 W U IU
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Mantell Gvvynedd

- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol
vmholiadau@mantellgwynedd.com

wwwmaotellgwvnedd.com

01286 672626 neu 01341 422575
Eluton Gofra.1l1t

Warant 30'20271
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Cofiwch ddefnyddio

SWYDDFA POST BETHEL
(0 1248) 670261
Cewch groeso cynnes gan

ORIAUAGOR
6 am-7 30 p.m.
(Uun--Sadwm)
6 a.m-3 p m. (Sui)

CLED A SUSAN

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tram or, yswiriant. talu
biliau, etc., yn ogystal
gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

a

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

BRYNREFAIL

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Gcdre'r Coed. Ffon: 870580

BEDYDDIADAU.

Yn Eglwys hynafol Sant Pcris, Nant Peris,
yn ddiweddar bedyddiwyd ion Dafydd a Megan Dafydd, mab

a merch faeh David a Lynne Elias, Ffrwd Goeh. Gwasanaethwyd
gan y Parch Lloyd Jones, y Felinheli, Deon Bro Arfon a'r organydd
oedd Gareth Jones Llanberis. Y rhieni bedydd oedd Jonathan
Roberts, Louise Roberts, Christopher Elias ae Awen Bailey.
CyfraJl0godd y gy11ullcidfa 0 Sacrament Swper yr Arglvvydd ar
dcrryn y gwasanOocth.

YREGLWYS

SEFYDLIADY
MERCHED.

BRESBYTERAID 0
Y GThII) EITHAS.

Dros y misocdd
diwethal
bu aelodau'r gangcn leol yIl

Bu cyfarfod olaf y Gymdeithas
am y tyrnor 2011 brynhawn

Mawrth, Hydref l8fed. Aeth yr
aelodau ar ymweliad ag Oriel
Mon, Llangcfni - yr Oriel yn
dathlu ci phen-blwydd yn ugain
oed ar Hydref2Sain. Treuliwyd
orig hamddenol yll mwynhau
nifer 0 arddangosfeydd, yn
arbennig
yr
arddangosfa
Gymreig-Wyddelig Le Cheile,
gweithiau Charles Tunnicliffe
a Kyffin Williams. I gloi'r
prynhawn, daeth pawb at ei
gilydd i fwynhau lluniaeth yn
y Bwyty. Roedd yr ymweliad
yn
ddiwedd
tcilwng
i
weithgareddau'r tymor a mawr
yw cin diolch i Dafydd G. Ellis,

yr ysgrifennydd, am drefniadau
}'r 011 o'r cyfarfodydd.

OED

F

• Yswiriant Cartref • Yswiriant Car
• Yswiriant Teithio • Nwy a Thrydan
• Larymau Personol • Cynlluniau Angladdau

•
I

YJ1

llwyddiant

mawr.

Bu Helfa Drysor ym Mharc
Glynllifon a gweithio calcd
hefyd ar gyfer Ffair Haf Gerddi
Seiont. Mwynhawyd ymwcliad
a Gwinllan Badrig yng
Nghernaes, Ynys Man) gyda
phryd 0 fwyd ym Mhentraeth i
gloi'r noson.
Llongyferchir Carol a Nicola
ar
ennill
cystadleuaeth
badminton
ar
ddiwrnod
Rhyngffcderasiwn

a gynhaliwyd yn Y
Drencwydd,
Yng nghyfarfod
mis Medi
treuliwyd
noson
ddifyr
yng ng}1wmni Len Porter,
Penisarwaun, yn arddangos ei
ddawn arbennig 0 greu ffyn.

A Cymru

gwasanaeth
arbennig 0 ddiolch nos Sul,
Hydref 16eg. Cafwyd oedfa
fendithiol
dan
arweiniad
y Parch Ddr. Dafydd Wyn
Wiliarn, Bodedern.
Cynhaliwyd

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar 9X er y rhai
dros 50 oed

oedd

Chwaraeon

DDIOLCHGAI~WCH.
Yng NghapeJ y Rhos Llanrug ar Fedi'r 2Sain, bedyddiwyd Erin
Angharad, merch fach Amy Lambert, Glandwr, wyres Bethan
Lambert a gor-\vyres jennie Angharad Roberts, Pfrwd Madog,
Gwasanaethwyd gan y Parch Marcus Wyn Robinson.

brysur gyda g,,~eithgareddau
a mrywi 0I, yn cynn\vys
ioe
Frenhinol Llanelwedd pan aeth
nifer 0'( aelodau igynorthwyo'r
llywydd, Pat Jones, i gynllunio
stondin y Scfydliad ar ran
Gwynedd/ Caernarfon
a

OEDFAON TACHWEDD am 5.30 yr hwyr
6

Parch Dafydd Lloyd Hughes, Caernarfon

13

Parch Marcus Wyn Robinson, Bethel

20

Mr Robert M. Morris) Pcnygroes

27

Parch Ddr Elwyn Richards, Caernarfon

DINORWIG

Marian jones.
Ffoll: (01286) 870291

DIOLCH. Dymuna teulu'r diweddar lfor Phillips) 12 Macs
Eilian, ddiolch am bob arwydd 0 gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth fawr 0 golli Ifor mor
sydyn. Diolch am alwadau ff6n, yrnweliadau a chardiau ac hefyd
am y rhoddion hael. Diolchiadau hefyd i'r Parch Idris Thomas a
Dr Williarn Munro wrth yr organ. Diolch yn fawr i'r ardal hefyd.

ADREF O'I~ YSBYTY.Yo ystod y mis cyrnerwyd Mrs Yvonne
Brenan, Afallon, i Ysbyty Gwynedd yo dra sydyn, ond da deall
crbyn hyn ei bod adref a bod Rosalyn, y ferch, wedi dod i edrych
ar ei bal. Erbyn llyn braf yw deall ei bod yn cryfhau ac yn 8',vella
o ddydd i ddydd ar ol ci thriniaeth. Brysiwch wella, Mrs Brenan,

Am bris heb rwymedigaeth, ewch i:
Age Concern Gwynedd a Man
Ty Seiant, Ffardd Sontes Helen
Coernorfan LL55 2YD
Ffan: 01286 678310
(or agar 90m-Spm Man to Fri)

BYSUSRH
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Neu ffaniwch 0800 085 3741 neu ewch i
www.ageuk.org.ukJproducts
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGE
Dorperir yswiriant cortref, cor a theithlo gon Vswiriant Agtas Cyfyngedig.
Darperlr Nwy a Thrydon gon I.ON Energy Solutions Cyfyngedig.
Ag, L K yw nod '1'10 lo~1 Aq lJ" (I ..I e'1 rhlr II :821;" r <>fl'jOd'er'r 0''''0,;0 Ag UK 0 don
gy.urn:, b trwycded 'h.·,l'g Age UK C.. Age l.. tr.~erpr.~",.. lit(;u. c;efeu (onsen 9,·.'OsonacttiOu
rncsoccnot, Rhodd r yr elw net IAga UK Age UK £r.terpr ses Lim .ed, _ nhuy House. Ashourton,

Devon T013 7UP.lD99iS 11110

MP2430V2APRII SL0311J16 11 1

AS

BySUB bach a Iltawr ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau allan,
parfion, tripiau I( ati. Gwasanaeth
personol a thelerau rhesymol gan
(01248)

D. P.

361044

s

Cefnogwch ein hysbysebwyr

CAEATHRO

CliveJanlcs, Hafa'l, Bryn G\vna. ~f611:(01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

MARWOLAETH

AI 26 Medi 2011 btl farw Ho,vell Glyn
Evans, LIWYIl Alice, scf'GlYll Carcj', yn S7 oed. Brodor 0 Garno,
Mald'\"Yn, ar 61 cyfnod gyda loris bu'n enwog fel perchennog
Gwesty Dolbrawdmaeth} Dinas Mawddwy, cyn iddo hrynu
Garcj Gwalia yng Nghaeathl·o. Cydymdeimlwn gyda'i weddw,
Josephine, ei phlal1t, Joh!'). a Howell, :1 gweddill y teulu yn eu
celled.

NEW1'DDION HEB EU eYN WYS? 0 dro

i dro nlae

rhywun yn gofyn paham nad oedd on am ddigwyddiad - penblwydd 0 bwys, priodas, Ilwyddiant, digwyddiad Ileol, a yy b, yng
ngholofn Caeathro yo Eco'r Wyddfa. Mae'r ateb yo syrnl- oni bai
fod eich gohebydd Ileol naill ai yn clywed am newyddion neu'n
derbyn gwybodaeth t'w cynnwys mae'n amhosibl eu cynnwysl Y
ffordd orau ibaste newyddion ymlaen yvv eu sgwennu ar ddarn 0
bapur a'i bostio drwy ddrws ffrynt 'I Iafan' - drws nesaf ond un i
CYDYMDEIMLWN a Robert Owen, 1 Erw Wen, ar 01 Dafarn Bryn Gwna i gyfeiriad YWaullfawr.
iddo golli ci chwaer, Enid, ddiwedd mis Medi, a fu'n byw yng
Nghyffordd Llandudno.
CWIS J'R TEULU. Am 7:00 yh., nos Iau, 24 Tachwedd .bydd
C\\TiS t'r Teulu 1 gyd yng Nghanolfan y Capel. Mae Pwyllgor Apel
Cydyn'ldcin'llwn hefyd a Gwenllian Daniel, Y Bwythyn, ar 61 Llcol Eisteddfod Genedlacthol yr Urdd, Glynllifon, 2012 wedi
marwolaeth ei chwaer, Anna, ar 25 Medi ym Mhorthaethwy.
trefnu'r noson. Bydd mynediad yn £1 ypen, gyda rafIlau a phaned
OED YR ADDEWID. Llongyfarchiadau i Alwyn Jones, Y / diod ar y diwedd. Y cwis feistri fydd Carey a Richard Jones,
Tryfan, gynt. Croeso mawr i bawbl
Dderwen, ar 61iddo gyrraedd oed yr addewid.

TRIGOLION NEWYDI).
Mae'n blescr ~veld teulu ifanc newydd 0 amgy1ch y pentref sef Huw Eurig ac Alice Beryl Hughes ac Osian sy'n cartrefu yng
Nghastellmai.

TYNFA FISOL. Enillwyr Tynfa Fisol y Gymdeithas Cae
Chwarae yn1 mis Hydref oedd:

OEDFAON CAPEL CAEATHRO.
Disgwylir cynnal yr Ysgol Sul ac Oedfaon fel a ganlyn yn
ystod mis Tachwedd:

6:

11 :00 Ysgol Sul,

2:00

Oedfa 0 dan arweiniad ein Gweinidog,
Y Parch. Marcus Wyn Robinson.

13:

11:00 Ysgol Sul

20:

11:00 YsgoJSul,

2:00

Oedfa gyda'r Parch. Harri Parri,

27:

11 :00 Ysgol Sul.

Iaf- £40, rhif71, Clive james, Hafanj 2il- £25, rhif97, Dewijoncs,

13 Erw Wen, 3edd - £15, rhif 11 Tracey Jones, Islwyn; 4edd - £5,
rhif94, Reg Chambers Jones, Hafod Wen.

AELOD

NEWYDD

0

GAPEL

CAEATHRO.

Llongyfarchiadau i Clive James, Hafan, ar 61 iddo dderbyn
pleidlais unfrydol yn cymeradwyo ei gais i drosglwyddo ei
aelodaeth 0 Eglwys Gristnogol i Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac yn benodol Capel Caeathro.

CYMDEITHAS

CAE

CHWARAE

CAEATHRO.

Dylan Gri ith

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol nos LUll, 17 Hydref, am 9 y h.
yn Nhafarn Bryngwna, Etholwyd y swyddogion canlynol ar gyfer
y flwyddyn nesaf: Cadeirydd: Clive James; Trysorydd: Richard
Jones; Ysgrifennydd: Dewi joncs.

TrefnlVT Angladdau Anni "nol a Lleol

Hefyd ar y Pwyllgor fydd: Eryl Jones, Huw Ceiriog, Norman
Hughes, WynJones, Alun Roberts, Hefin Hughes, Matthew RllYS.

Gwasil1uuth TeimWiwy R Phersonol

TROS- y. WAEN PENISARWAUN

-~------------GWtlith Cmig Beddi

UAwryDydd
Capel Gorffwys Preifat

Derbyniodd y Cyfarfod gynnig Ceri Ann i gadw rhestr 0 blant a
phobl ifanc yr ardalleol er mwyn sicrhau y bydd pob un ohonynt
yn derbyn gwahoddiadau at ddigwyddiadau sy'n cael eu trefnu ar
eu cyfer.

r'f Gwasanadhv',

HoII An/al

Mae copi o'r Fantolen ar gyfer 2010/11 i'wgweld ar hysbysfwrdd
y Pcntref.

•

Gvves
Fmn: 870177

I
arAtp
9 'I bore tan 4 y pnawn - 7 diwmod yr wythnos

can

CwmnI cydweil1redot df..efW yw
Cyf. wecfi et s.tydlu i
hwy\JSO
ecooomaidd cefn gwtlJd.
Nod C&b4n Cyf. yw rhooU gwelUtred ad cynaUadwy aydd yn
cynhyrchu IlCWm chi, ei
wefttlgareddau ref nlw
T
Ys
Cynhad1edd •
Argraffu •
Uungopio) Ie Dr 'If un pr;d , gefnogi
oes IIoOt (Unedau Busnes
C8ban) er mwyn creu cyfleoedd gwaith.

,canl

brl'

y,
YagoI, IryaretaI
www,cabln-cyf.org
01218 &81 &GO (caffJ) 0121&685 .61

C

Y GLO Mrs Iris Rowlands,

Crocso,

Llongyfarchiadau
Mr a Mrs Jackson a chroeso
cynnes i Meilyr Rhy~) eu mab
bach newydd, brawd a lfrind i

GlaIlrafoll. Ffon: (012R6) 872275

Cafodd pawb hwyl fawr - plant,
rhieni a staff yn troi a chwyrlio
i'r gerddoriaeth draddodiadol!
Vil y gcgin rocdd Tracie,
Helen a Sam yn brysur gyda'r
teisennau cri, y bara brith a'r
sudd diddorol! Acth pawb
am adref yn hapus a S'\TIll
anrhydaddus
wedi ei godi.
Diolch bawb am gefnogi I

NOSON BINGO. Nos LUll) 3ydd

0 Hydref

cynhaliwyd Noson

o Bingo yn yr Ysgol Gymuned. Diolch am y rhoddion ariannol
ac am y rhoddion at y ram air gwobrau a diolch i bawb am eu
cefnogaetb. Roedd yr elwyn mynd i Gro11fa Eglwys St Gabriel.
Cai.
Diolch hefyd i Margaret ac Ann 0 Lanberis am alw'r rhifau ac
hcfyd i Sioned am werthu'r tocynnau raffl, Diolch i'r genod te a'r
Croeso hefyd i'r wynebau
dynion. Diolch 0 galen i bawb.
nawydd sy'n hyfforddi yn yr
EIlillvvyryRaffiFawroedd:
£50: Los Williams, NantPorgan, Cwm
ysgol, Mae Lauro n iw yn
y gloj £30: Bob (879068); £20: Huw Roberts, Derlwyn, Cwm
treulio cyfnodau
rheolaidd
y
gloj
Tocyn Padarn Lake: Claudette (879068)j Tocyn Tesco.
yma tra'n mynychu Coleg
(669034)j
TOCYll petrol: BIen, Llanrug; Tocyn Morrisons: Diane
Braf
ocdd
gweld
pawb
Menai, a Rhodri Scott yn
fyfyriwr oJr Brifysgol fydd yn yn cefnogi ein tim rygbi Roberts; Tocyn Wavel1: Bryn, Min y DOll, Brynrefail: Gwin: E.
Williams,
Llanrugj Bocs nwyddau: Martyn Murphy, Llanrug;
cenedlaethol
cyn
gem
bwysig.
nosbarth Llydaw tan y Nadolig.
Bocs 0 lysiau: Tracey Jones, Cwm y glo; Bocs 0 ffrwythau: Brian
Roedd pawb, gao gynn\vys
Croeso cynnes iawn i blantos
y staff yn ell crysau coch a'r Wakeham, Llanberis, Siocled: John Ogwen, Bangor: Gwin: Mai
bach y dosbarth Meithrin. Mae
Cyngor Ysgol wedi trefnu Davies, Llanrug; Bocs 0 ffrwythau: Bet Whist; Darlun: Dot
Efa, Jamie a Leah wedi setlo'n
Carter, Llanrug: Siocled. Kate Pritchard, Dolafon, Bocs olysiau:
i elw'r dydd fynd i elusen
arbennig gyda ni yn Y dosbarth.
Doreen Roberts, Llanberis, Tin 0 Roses: Menaijones, Grocslon,
Macmillan.
Bocs 0 lysiau: Bryn Williams, Llanrug; Gwin: Seb, Bryn Crwn,
Ymweliad:
Cafodd
blant
EGLWYS ST GABRIEL. Cwm y gIo; Jigs6: Jean Jones, Llanrug: Gwin: Eileen Roberts,
dosbarth Marchlyn gynnig i
Cynhaliwyd
yr
Vly1 Llanberis: Powdwr: J. Roberts, Brynrefail; Marc Llyfr: Katrin
dreulio cyfnod yng ngwersyll
Ddiolchgarwch
ar
ddydd
Owen, Felinheli, Tlws addurn: A. Jones, Bethel.
yr Urdd, Glanllyn yn ystod y
SuI, 2il 0 Hydref Ca\VSOnl Enillwyr y ram ar y noson oedd: Doli: Caryl Emlyn, Cwm y glo;
mis. Mwynhaodd pawb, gao
wasanaeth
o'r Cymun
a Clustog: Myfanwy Roberts, Llanrug. Enillydd y tocyn pel-droed:
gynnwys Miss Jones a Miss
phregeth DcUolchgarwch am Myfanwy Roberts, Llanrug.
Mared. Diolch yn fawr i chi am
9.30 y bore hefo Deon Bro Diolch 0 galon i bawb am eu cefnogaeth a'u pres enol deb.
roi eich arnser i fynd a'[ plant
Arfon, y Parchedig Lloyd Jones.
yno.
Mrs Heulwen Parry oedd wrth
Diolch:
Diolch yn fawr i yr organ.
Gyfeillion yr Ysgol am drefnu
Dymuna'r
Parchedig
Lloyd
noson wych 0 ddawnsio yn
jones a'r Warden ddiolch i
ddiweddar.
Trefnodd
Cass
bawb am addurno'r Eglwys
Meurig i Glwb Ffidil Eryri
mor hardd ac am y rhoddion 0
berfforrnio mewn "Iwrnpath' i
lysiau, ffrwythau a blodau dros
godi arian j gronfa'( Cyfeillion.
yrWyl.

UNDEB Y MAMAU Cynhahwyd

cyfarfod blynyddol y
gangen yn Feed my Lambs Caernarfon bnawn Mawrth, Hydref
18. Croesawodd Mrs Auriel Howels bawb i'r cyfarfod a chafwyd
gwasanaetll byr gyda'r Ficer, Y Parch Jeffrey Hughes yo rhoi
y fendith. Darllenodd Mrs Howels gofnodion o'r cyfarfod a
gafwyd y llyncdd a phasiwyd eu bod yn rhai CY'Vlf. Cytunodd y
swyddogion i wneud eu swyddi am flwyddyn arall. Trafodwyd
matcrion pcrthnasol gan Mrs Howels. Cafwyd amser wedyn i
brynu oddi ar y stondin.
Yn gofalu am y lluniaeth oedd Mrs Dorothy Jones a Mrs
Marjorie Roberts a diolchwyd iddynt gan Mrs Howels.
Enillwyd y ram gan Mrs ]odn Griffith.
Terfynwyd trwy adrodd y gras

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
ASESU MEWNOL A CHYNlLUN GOFAL
GOFAl PERSONOL·BATHID

CYMORTH I GOOI A MYND I~RGWELU
EISTEDD YN YSTOn Y DYDD

A GYDA'R NOS
GLANHAU· SIOPA COGINID· ownN

C£FNOGI POBL
CYSYllTU A GWASANAETHAU

ARBENIGOL

WYNANT

PIERCE
Cynyrch ion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG

Ff6n: (01286) 674183
(0589) 899901

. CwmyGlo

Ffon/l'faca:
(01286) 872882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
Ar gael ar y sane
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid

Lleo)
Richard S. Humphreys

A VdVChY" hoffi gweithio a phobl neu Hansi uvrfa newydd1
Mae Caredig Cyf yn awyddus I gyftogi pobl Ileol i welthio
gyda'n cwmni. ~Jla&hyfforddiant a chefnogaeth trwyadl ar gael.
Rydym yn recrwtJo yn gyson fel mae'r cvlmni yo ehangu ac
angan gweltll\'Jyr I welthio utlai man amser, am~er Ilo\~11neLJ
gyda'r nos. Am fanyllon pellach cysylllwdl a-

lola neu Ell s Wyn Jones ar-

or 01248 612&22' Uun i Gwener

. r Swyddfa 9·5pm.

DIED F3 ·INTEC·FfOBOD YPARC·PARe MENAI·GWYNEDDWl4fG
FFON·01248 672622 • FFACS-01248 672601
EBOST- po_st®_c.aredig.com

DEINIOLEN
DYMUNA

Mrs

Eluned

Moss
Cwylfa,
ddymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
theulu, cymdogion a'i ffrindiau
011gan 11afydd yn anfon cardiau
Nadolig eleni.
Roberts,

CYDYMD£IMLWN

gyda

Bryn a Helen, 9 Tai Caradog,
o glywed am farwolaeth

marn

Rryn yn ddiweddar,

COFION. Anfonir ein cofion
at rai a fu'n wael neu'n dcrbyn
triniaeth ysbyty yn ddiweddar,

CYNHALIW1.'D Deuddydd
o Roddion yn NllY Elidir yrl
ddiweddar, i godi arian at
Apel Dwyrain Affrica a gaiff
ell hanfon trwy Cymorth
Cristnogol.
Cyfanswrn
y
casgliad oedd £560.00 Diolch
yn fa,..rr i bawb a gyfrannodd.

DYMUNA tculu'r ddiweddar
Rose (~vraig y
diweddar
ie Erw Fair)
ddatgan eu diolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd
tuag atynt YJl
eu profedigaeth lern 0 golli
mam, nain a hen nain annwyl,
Diolch hefyd am y rhoddion
hael a dderbyniwyd tuag at yr
elusennau Marie Curie a Hafan
Margaret

°''''

Menai.

MrsNia Grufl'udd. Pfon: (S72133)
CYMDEITHAS CVPEILLJON EGLWYS CRIST
LLANDINORWIG

Y l-acnol Arms, Pentir oedd mall cyfarfod Y Gymdeithas i
gynnal eu Swper Cynhaeaf yn gynharach y mis hwn. Y wraig
wadd JIn y nason oedd y Parchedig Nia Willlarns, Bethesda,
a chyn dechrau ar y wledd arddcrchog ocdd o'n blacnau
arweintodd ni mewn gweddi 0 ddiolch.

Cyflwynwyd Y Parch Nia Willianls g:ln y Ll)"rydd, Mrs
Rosil1<lWorth) a themn'r noson oedd Diolchgarwch. Bu cryn
dl'afod 3 he} atgofion difyr ar sut y treuliwyd Dtolchgarwch

sawl blwyddyn yn 01. Ym meddiant y Parch Nia Willianl~ mae
llyfr yn dyddio'n ot i 1883 o'r enw 'Y Flwyddyn Eglwyslg' sef
myfyrdodau priodol, yn seiliedig ar 'Gwyliau drwy'r flwyddyn/
gan y bardd ar emynwr enwog - Nicander - ac 'rocdd wedi dod
a'r llyfr gyda hi. Terfynodd ci sgwrs trwy ddyfynnu peth 0
farddoniaeth Nieander, oedd yn addas ar gyfer Diolchgarwch,
fel a ganJyn:

as rhoi i'r Arglwydd

0

dy fodd

Derbynia'r rhodd yn [enthyg.
Dy rodd yn 61 er llwydd a lles

1'th fonwes tal yn ganblyg.
Diolchwyd i'r Parch Nia Williams am noson ragorol gall Mrs
Jennie Williams ac aeth pawb adrefwedi cael gwledd ym mhob
ystyr y gair.

CYMl)EITHAS UNI)EBOL. Llywyddwyd y

noson gan y

Parchedig john Pritchard. Cafwyd dechrau da i dymor y gaeaf ar
nos LUD, 26 Medi, i'r Gymdeithas Lenyddol. Y canwr a'r bardd,
Geraint Lovgreen, Caernarfon oedd yo cadw'r noson iill ac, fel y
gellid disgwyl, cafwyd cymysgedd o'r dwys a'r digri yn ei gcrddi a'i
ganeuon. Diolchwyd iddo a ran y gymdeit11as gan Mr Brian Price.
Bydd y cyfarfod nesaf yl1 Hydref pryd y cawn edrych ymlaen am
sgwrs gan Mr Dei Tornos, Nant Peris

•

LLONGYFARCHlADAU
J
Steffan Robin jones 0 Glwt y
Bont a enillodd gystadleuaeth
snwcer 0 dan 16 oed yn
Llanfairpwll 0 dan arweiniad
Paul Thornton.

CEUNANT
DYMUNA
Owena, Eirlys a Gwynn a theulu'r ddiweddar Olwen Jones, ty Garth, ddiolch yn ddiffuant i'w
pcrthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd 0 gydymdeilnlad a charedigrwydd a amlygwyd
atynt yn eu profcdigaeth 0 golli Mam arbennig iawn, Nain garedig a Nan Nan hoffus,
Diolch i bawb yllg Nghartref Gofal Plas Garnedd, Llanberis, am eu gofal tyner. Hefyd i 'Gyrnorth
Llaw, am eu cefnogaeth yn Y Garth ac i'r Meddygon a'r Nyrsys 0 Feddygfa Llanberis am eu
ffyddlondeb. Diolch hefyd i'r Parch Marcus Robinson a'r Parch Geraint Hughes am wasanaeth
tcimladwy a chlodwiw ac i'r organyddcs, Mrs Mair Hughes, a'r Ymgymerwyr 0 b.W Pritchard
Llanberis am cu trefniadau teimlad\"'J a tllt}rlwyr. G\",ertlua\VIogir y rhoddioIl allrhydeddus tuag at
Gartref Gofal Plas Garnedd, Llanhcris ac Ambiwlans Awyr Cymru.
GWASANAETIi llEOlAR GYFER
PARTYON • PRIODASAU
PEN-BL\OVYDD
BEDYO D • DAWNS • GWYLIAU

PRYOAU OA AR GAEL
POB OYOO
CANOL DYOO
A GYOAIR NOS
€inio By,dClSui (C~R~ERY)rhwng
12.90 a 3.00 011{ gloch
TE BACH POB DYDD RHWNG 2.30 a 5.00

Cyfleusterau- Bartion· Priodasau ac Achlysuron Arbennig

I{IIOSTIO
MOCHYN
AR GYFER
POB ACHLYSUR

• Cig 0 fferDlydd lleol
• PutiOD rhwng 40 oil 4001
• Gyda saws afal a stwffin meWD
rholiau
• flo salad hefyd os dymunwdt

o El\TCS,

Pt1AE O'N FlASUS!
C)'Ii yt I twch ~

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

·r'omac .. 675190/673188

1·f6n ~1TIudot:
07'798 718188
•
•

C\\'efan: Wl'I'W.yd)'1lclg.co.uk

Alun Ffred 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 Nghaemarfon
neu ym Mangor

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castoll Caomarton LL551SE
01286-612016

---neu ---

70 Stryd Fawr Bangor Ll57 1NR
01248- 372948
alunffred:ones

mru. ov.uk

LLANBERIS

G"''Ylletll ac Eifloll Roberts, S\\'n-y-Gwyllt, Ffan: 870740

YSGOL DOLBADARN
Roedd teimladau cymysg ogystal a disgyblion Blwyddyn
Croeso mawr i Mr Twan y Cyfnod Sylfaen.
iawn wrth ddychwelyd i'r 6. Dymunwn y gorau iddynt i Harding fel athro llanw atom Bydd nifer 0 gyn-ddisgyblion
ysgol ar' &1 sryliau'r haf san Syd!
yn ystod cyfnod mamolaeth
yn ymuno a ni hefyd yn ystod
fod J\Ilr kolanr Wynne a M~ Mae ambell wyneb cyfarwydd
Mrs Davies. A chroeso hefyd i y rymor ar brofiad gwaith neu
Wenna wedr ein gadacl, yn yu dychwelyd yn 01 i'r Ysgol, Miss Lois fel cymhorthydd yn gyr:>iau hyfforddiant. Crocso
yn 61 i chi i gyd.

Mr Wynne yn ystod ei

ddiwrnodau olaf yn yr ysgol.

Swyddogion Diogelwch y
ffyrdd yn barod i roi cymorth
i blant yr ysgol

Mae Tim Gwyrdd yn barod i gychwyn ar eu dyletswyddau 0
[onitro y defnydd 0 ynni yrl yr ysgol a byddant yn gweithio'n
agos Ii swyddogion y Cyngor er mwyn gwneud y'l siwr ein
bod yn gofalu am yr ysgol a'r amgyichedd.

Daeth 23 0 wynebau bach newydd i'r ysgol hefyd, sef plant y
Dosbarth Meithrin. Mae pawb wedi ymgartrefu yn dda iawn
yn barod.

Mae cynrychiolwyr y CY11gorYsgol wedi eu hethol gan
ddisgyblion yr ysgol. Cadeirydd y Cyngor eleni yw Thomas
Collins Blwyddyn 6.

RHEILFFORDD LLYN PADARN

•
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DJOLCH

Bydd Y disgyblion hynaf yn
astudio agweddau o'r (Gofod
a Dyfeiswyr' y tymor yrna a'r
plant ieuengaf yn dysgu am Yr
Llydref" a "Ihcithio'
Bydd Plant Blwyddyn 2 YIl
cael eu hyflorddi ~an y cwrnru
Dawne 1 B~wb ~.l11gyfnod hyd

7m0t" ac yr ydym

Dymuna Ernest
a Nan, 8 Rhes Rfrog, ddiolch
o galen i deulu, cymdogion
d.
chyfeillion am yr hall
anrhegion, cardiau, galwadau

Ilon ac arian a dderbynlwyd
ar achlysur dathlu eu Priodas
Aur yn ddi,~cddar. AnfOl1,,,d
yr arran i Ambiwlans Awyr
Cymru. Diolch yn fawr J bawb.

yn
DIOLCl-l
edrych ymlaen yn fawr j wold Y
a~ han'"ler

perfformiad.
Bydd disgyblion yn cystadlu
yn Nhwrnament Rygbi Eryri
ac yng Ngala Nofio yr Urdd yn
fuan.
Bydd sesiynau Urdd ar gyfcr
disgyblion
B1wyddyn
1-2
(Clwb
Mis tar Urdd)
yn
cychwyn ar 61 banner tymor
a gweithgareddau ar gyfcr
Yr Adran lau pob pythefnos.
Yr ydyrn yn awyddus iawn
i gael cymorth
i drefnu
gweithgarcddau
difyr yn y
Gymraeg ar gyfer y disgyblion,
Os ydych yn awyddus i
gynorthwyo
neu i gynnig
syniadau, byddcm yn falch
iawn 0 glywed gennych.

Ffrindiau a Chyfeillion yr

ysgol
Cynhaliwyd
Noson
Bingo
yng Ngwesty'r Dolbadarn yn
ddiweddar - diolch i bawb
am noson lwyddiannus, yn
enwedig y merched SY'!1 ein
cynorthwyo
bob blwyddyn,
a pherchnogion
Gwesty'r
Dolbadarn
am eu croe o.
Casglwyd £250 tuag at Gronfa'r
Ysgol. Mae'n fwriad gennym
i drefnu ar gyfer Noson Tan
Gwyllt yng Ngwesty'r Padarn
Lake ar Nos Sadwrn, Tachwcdd
Sed, am 6 o'r gloch. as oes
rhywun yn fodlon cynnig
cymorth gyda'r digwyddiadau
hyn cofiwch gysylltu a'r ysgol.

DIOLCH

Edryd
Sharp a Louise Jones ddiolch
i bawb am bob dymlloiad da
a dderbyniwyd ganddynt ar
achlysur eu dyweddlad yn
ddjV\Teddar.
DYlnuna

Dyn"lun~ l-Ielen
Sharp ddioJch yn fawr i'w
theulu, ffrindiau a chymdogton
am y dymuniadau
da, y
llu cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd
ar achlysur ei
bymddeoliad yn ddiweddar.

DIOLCH

Dyrnuna Carol
Roberts,
11 Coed-Y-Glyn)
ddiolch i'w thculu, cymdogion
a'i 11011 ffrindiau
am eu
caredigrwydd tuag ati yn dilyn
ei llawdriniaeth
yo Ysbyty
Gwynedd.

GWERTHFAWROGIAD.
DymunaJohn a Mattie Hughes,
Glyder, Ffordd Capel Coch,
ddatgan eu gwerthfawrogiad
am
bob
cefnogaeth
a
chydymdeimlad
a theulu a
ffrindiau'r ddiweddar Carrie
Hughes, Plas Garnedd (gynt 0
5 Ffordd Padarn, Llanbcri ).
Diolch am y gofal tyner fu tros
Carrie gan Mr Iwan Pritchard,
Nesta, a phawb yng Nghartref
Preswyl Plas Garnedd dros
y blynyddocdd
olaf
o'i
bywyd, yn ogystal fi'r sylw
manwl a roddwyd iddi gan
Feddygon Cae Hen, Llanberis.
Gwcrthfawrogir
hefyd Staff
Ward Aran, Ysbyty Gwynedd,
am eu caredigrwydd diflino
tuag at un oedd mor annwyl
yn ell golwg. Hefyd i'r Parch
D. John Pritchard BA,BD am
gynnal gwasanaethau
gydag
urddas iddynt. Ychwanegwyd
at y naws h\vn gan Mr Gareth
Jones wrth yr organ. Yr
oedd y trebliadau yng flgofal
E.W
Pritchard,
Trefn\-vyr
Angladdau}
Llanberis,
a
derbyniwyd sa\-"l cyngor a
cllynl10rthwy oddi wrt11y Staff

Altro Ailwnio
GWASANAETH
Casglu a Danfon
Gwasanaeth Golchi a Smwddio

EC;LWl'S SANT PAllARl

LLANBERTS

FFAIRADFENT
Bore Sadwrn, 26 Tachwcdd 2011
Gwesty Dolbadarn
11 yn y bore hyd 2 yn Y pl1a,\'l1

CANLYNIADAU, C\VOBRAU A THYSTYSGRIFAU

AM 2y.p.

STONDINAU CACENN1\URAFFL TE/COFFI
CYSTADLAETllAU
Mynediad (yll cynnwys Pan.£d a Mins Pci) f2; Plant am ddim
Am fwy 0 wybodaeth, cysylltwch a Mrs Dilys Roberts 01286
~71423

C)"STADLAETHAU
Croeso i unrhyw un gystadlu - Cost pob cais: 2Sc i blant a SOc i
oedolion
Dewch a'ch eitemau i'r cystadlaethau erbyn 10 yn y bore.
Beirniedir arn 10:30 yn y bore.

GWOBR £10.00 I'R GORAU YM
MHOB CYSTADLEUAETH DAN 18
ARLUNIOACHREFT
Beirniad: Mrs Heulwen Parry, Llanrug
ACl: Dan S oed: Llun Seren
AC2: Derbyn i Bl: Llun Coeden Nadolig
AC3: Bl3 i 6: Llun o'r Bugeillaid
AC4: B17 i 13: Creu Cracyr Nadolig Gwreiddiol
ACS: Plant (dan 18): Addurn Coeden Nadolig
AC6: Oedolion(dros 18): Addurn Bwrdd Cinio Nadolig

COGhVIO
Beirniad: Mr AneurynJones Pcrchennog Gwesty Dolbadarn
Cl :Disgybl Ysgol Gynradd: 6 Cacen Gwpan wedi eu haddurno
C2: Disgybl Ysgol Uwchradd: 61\1ins pelS
C3: Agored i Perched. Log Nadolig
C4: Agored i Ddynion: Shortbread Nadoligaidd

FFOTOGRAFFIAETH
Beirniad: Emerson Hughes, Maes Padarn, Llanberis
Ffotograffheb ffram (dim mwy na 10x8 Inodfedd/2Sx20
Ffl , Dan 180ed: Arufail Anwes
Ff2. Oedolion: Unrhyw olygfa Acafol.

ern)

LI~lERIG
Beirniad: Mrs Anne Parry Jones
LG Agored i Bawb: Be ddawyr hen Sian i chi heno

CERIS JONES
legion,
St6d Talybont

LLANRUG

LI.;'S
Bryn ac Angela Williams
London House, LLA~UG
Ff6n:

677362

(01286) 673574

neu symudol

PEN CIGYDDION Y FRO

07979620996
• Trwsio ceir a fanjau

• Gwaith MOT
• Meconic profiadol iawn
• Prisiou cystodleuol

Yr Wyn lleol mwyat bIS9JS,
SeISg C8'tref
CigoetXi pcwod J'w bwyta
Archetion ar gyfer y mewgist
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Fe ddaeth disgyblion blwyddyn 13 0 nifer 0 ysgolion
gogledd Cymru ynghyd ym Mhrifysgol Bangor ym
mis Hydref ar gyfer cystadleuaeth Her Beirianneg.
Cawsant eu dosbarthu i grwpiau cymysg a gorfod cyd
weithio gyda chyfoedion nad oedd yn adnabyddus
iddynt.
Yr her oedd dylunio ac adeiladu model gweithredol 0
beiriant creu gwifrau i'r 'grid' eenedlaethol.
Fe ddaeth Huw Hastings a gweddill ei dim 0 bedwar yn
ail yn y gystadleuaeth a chafodd pawb 0 fyfyrwyr Ysgol
Brynrefail fwynhad 0 gymryd rhan yn y diwrnod.
Fedrefnwyd cyfranogiad Ysgol Brynrefail gan Bennaeth
yr Adran Ffiseg, Dr Gareth Evans,
'Mae'r Her Beirianneg yn bwysig am nifer 0 wahanol
resymau 0 gyd weithio gydag eraill i flasu'r cyfleon
gwaith sydd ar gael i fyfyrwyr ym myd peirianneg a
thechnoleg. '

Cafwyd cyflwyniad diddorol gan Ann Williams,
Swyddog Addysg y Cynulliad i fyfyrwyr blwyddyn 12
ar wleidyddiaeth a'r drefn wleidyddol yng Nghymru,
Prydain ac Ewrop fel rhan o'u hastudiaethau ar gyfer y
Fagloriaeth Gymreig.
Diddorwyd pawb gyda chyflwyniad difyr a chyfoes
ganddi am hanes y Cynulliad, y drefn wleidyddol yng
Nghymru a phwerau deddfau'r Cynulliad, Senedd
Llundain a Senedd Ewrop.
Dosbarthwyd taflenni ganddi ar ran y Cynulliad i'r
myfyrwyr nodi unrhyw syniadau/deddfau yr hoffen nhw
drafod gyda gwleidyddion y Cynulliad. Dengys hyn fod
gwleidyddion y Cynulliad yn barod i wrando ac ystyried
barn pobl ifanc.
Cafwyd hefyd drafodaeth am ddeddfau rhyfedd sydd
yn parhau mewn bodolaeth megis 'Y mae'n gyfreithlon i Gymro gael ei saethu gyda bwa
saeth 0 fewn welydd Caer wedi hanner nos!!'

.-oC

Ddydd Gwanar 16 0 J:edi 2011 cynhaliwyd cynhadledd Menter a Busnes ar gyfer di
on blwyddyn deuddeg
gan uvnrvcruoiwvr 0 rrrs cymru. Rh~""wyd y disgyblion yn dimoedd gwahanol, a chafodd pob tim yr her busnes
9 9ynhyr"hw a rnerohnnta raruau carnrwrud ar gyfer au oQfnydd m~wn gwahanol ddiwydiannau. Mwynhaodd
uawn y dlwrnod gan ddaiblygu sgiliau cyfalhrebu, rhifedd, datrye problemau a gweithio fel rnan 0 dim .
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Ary 30ain 0 Fedi a'r4ydd Hydref 2011 fe dref
maes i griw T.G.A.U. btwyddyn 11 ym Metws y Coed, a
btwyddyn 12 yn Nyffryn Afon Gtastyn ac fe dderbyniwyd
arweiniad gan Mrs Angharad Harris, Swyddog Addysg,
Parc Cenedlaethol Eryri.
Yn Nyffryn Glaslyn bu disgyblion blwyddyn 12 yn casglu
data am nodweddion sianel yr afon 0 ran lied, dyfnder,
cyftymder y Ilif a maint a slap y cerrig. Suont hefyd yn
astudio'r gwaith a wnaethpwyd i arbed rhag Itifogydd
ym Meddgelert.
Bu btwyddyn 11 yn casglu data am Fetws y Coed fel
'pot mel' i ymwelwyr. Yr oedd cryn holi ar y bobl leol ar
y stryd gyda holiaduron a hefyd astudiaeth ar ddefnydd
tir ac edrych ar effaith ymwelwyr ar y pentref.
F~ fydd Y wy.bodaeth a'r c.anlynia~au a gasgl~yd yn cael
el ddefnyddl~ tuag at walth asesiad ac arholiad allanol
ar ddechrau r flwyddyn newydd.
Fe drefn:wyd
y cyfan gan Bennaeth
Yr Adr~n
Dae~ryddlaeth, Mr Elfyn Roberts, sydd yn arqyhoeddediq
fod awr, yn y maes yn well na diwrnod cyfan yn y
dosbarth .
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mae
Elin
Haf
0
flwyddyn
10
ymhlith
nifer 0 ddisgyblion Ysgol
Brynrefail
sydd
wedi
cyehwyn ar gyrsiau yng
Ngholeg Menai. Un elfen
o'r cwrs yw coginio ac fe
laniodd yn 61 ym Mrynrefail
gyda Pizza swmpus o'i
gwaith ei hun.
Ond!!
Ni
ehafwyd
ei
rannu, a rhai yn yr Ysgol
yn eiddgar ofnadwy, ond
mynd a'r 011 adref er mwyn
i'r teulu ei fwynhau.

Newyddion
0 adran
Dylunio a Thechnoleg
Ysgo
Brynrefail
2 lun
Faint ohonoch sy'n hoffi hwfro eich tai? Faint ohonoch
sydd berchen ar sugnydd Ilwch Dyson? Faint ohonoch
sydd yn gwybod sut mae'n gweithio ac allan 0 ba
ddefnyddiau maent wedi eu eynhyrchu? Wei, os oes
gennych gwestiynau
gofynnweh i unrhyw ddisgybl
blwyddyn 10 Ysgol Brynrefail
sydd yn dilyn ewrs
Dylunio a Thechnoleg.
Cafwyd cyfle i edrych ar adeiladwaith sugnydd Ilweh
Dyson, fel rhan 0 foes addysgiadol a ddaeth i'r ysgol
am fis. Roedd y bocs hefyd yn cynnwys nifer 0 rannau
ble roedd y disgyblion yn cae I eu tynnu yn rhydd, er
mwyn dysgu sut mae cynhyrchion wedi eu dylunio a'u
eynhyrchu.
Synnwyd nifer o'r disgyblion i wybod fod James Dyson
wedi cynhyrchu dros 5000 0 brototeipiau
eyn iddo
gael yr un cyntaf i weithio yn iawn. Faint o'n pobl ifane
ni oes yma fysa'n gallu dangos yr un ymroddiad a
dyfalbarhad?
Roedd y disgyblion yn frwd iawn wrth ddatgymalu'r
eitemau, a dioleh i'r drefn Ilwyddodd pob grwp i ailosod
y gwrthryeh yn 61 gyda'i gilydd yn gywir.
Dywedodd Robin, 'Roedd yn brofiad anhygoel ac nid
oeddwn wedi sylweddoli gymaint 0 waith oedd wedi,
mynd i fewn i gynhyrehu un o'r rhain.'
Oywedodd Sian, Manon a Hanna "Roedd hi'n hwyl
cael datgymalu y Dyson. Rydym wedi dysgu Ilawer, a
ni fyddwn yn edrych ar sugnyddion Ilweh yr un ffordd
eto.'

Par ad LLANBERIS eto...
LLONGYFARCHIADAU

COR DYFFRYN PERIS.

i Mona Jones

17 Dol Eilian,
ar ddod yn han-nain am y tro
cyntaf i Deio Emlyn WynJ a
anwyd ar y 4ydd 0 Hydref i
Mari Emlyn a Meilir Wyn,
Sy'11 byw ym Methesda. Hefyd,
llongyfarchladau i June a Del,
merch a nlab-yng-nghyfraith
Mona, ar ddod yo riai.n a thaid
am y tro cyntaf

Mac'r amser yma o'r flwyddyn
yn t1n prysur iawn i'r C6r:_
cyngerdd llwyddiannus iawn
yn Llandudno ar Fedi'r 27ainj
cyngerdd yn Trefnant, ger
Dinbych ar 110S SuI Hydref y
23 dill; cyngcrdd
blynyddol
yng nghanolfal1 Rhosgadfan ar
l-Iydref 2Sail1. a Bingo, er lIes y
Carl yng Ngwesty Dolbadarn

Y

nos Wener y 4ydd

GYNIDEITHAS

UNDEBOL.
Cynhalir
cyfarfod
agortadol
y
Gyrndelthas yn Festri Capel
Coch Llanberis ar nos Fawrth,
Hydref y 2Sain am 7yh.
Cawn ein diddanu ar y noson
gan Y Glaslanciau 0 ardal
Porthmadog.
Sylwer,
oherwydd
amgylchiadau anorfod, mae'r
cyfarfod hwn bythefnos yn
hwyr a bydd y cyfarfod nesaf
o'r Gymdcithas ar nos Fawrth,
Tachwedd yr Bfed, yn y Festri
am 7yh fel arfer, pryd y cawn
sg1vrs gan y Doctor Graham
Thomas am ci 'Ymweliadau
Trarnor'

Croeso cynnes iawn i aelodau,
hen a newydd, i'r Gymdeithas.

am

0

Dachwedd

7.30.

R.ydyrn fel COr YIl dyrnuno
adfcriad buan i'n cyfeilyddes,

Mrs Hefina Jones, yn dilyn
ei llawdriniaeth
yn Ysbyty
Wrecsam yn ddiweddar,
Mae'r Cor yn edrych allan am
aelodau newydd j ymuno a hwy,
Cysylltwch aIr ysgrifennydd,
Mrs Hefina Jones, 01286
871006, neu unrhyw aelod o'r
Cor am fwy 0 fanylion.
GAIIl.
0 DDIOLCH
Dymuna
Muriel
Morris}
16 Maes Padarn, ddiolch 0
galOll i'w theulu, cymdogion
a ffrindiau am yr anrhegion,
cardiau a blodau a dderbynlodd
ar achlysur ei phen-blwydd yn
80 oed. Diolch yn fawr i bawb.

Cor Dinas Bangor
Ar ol Ilwyddiant mawr y daith i Awstria yr oedd gan y C6r ddau
ymddangosiad me\VJ1cyngherddau eyn cael ychydig 0 wyliau.
AI nos Fercher 28 Medi canodd y Cor rnewn cyngerdd yn
Eglwys St Mair, Y Gelli, Tregarth i godi arian tuag at yr Eglwys.
Cafodd y Cor groeso gan y Picer, y Parch. John Matthews, ac yna
cytlwynodd Dafydd Ellis raglen y Cor. Y cyfcilydd oedd Lowri
Roberts Williams a ]runes Griffiths yn arwain. Cafwyd eitcmau
unigol gan Gareth Hughes (Euphonium) a Norman Evans
(B~s). Hcfyd cafwyd unawdan hefo'r Cor gan Bob Thomas,

David Hughes ac Aneurin Jones.
Ar 11 Hydrcf canodd y Cor unwaith eto yn Egl",rys Sant Jol1n
Llandudno - cafodd y Cor sawl cyngerdd Ilwyddiannus iawn
unwalth eta elern yn yr eglwys han.

Dyma gyngcrdd olaf y Cor cyn cacl mis
iawn ar 61blwyddyn brysur dros ben.

0

wyliau haeddiannol

Bu'r Cor yn canu mcwn sawl cyngerdd yn ystod Awst, cyEnod
pan fydd y rhan fwyaf 0 gorau eraill yn cymryd gwyliau.
Y mae'r arweinydd,James Griffiths, yn mynd i Wlad Thai i arholi
i Coleg Trinity Guildhall, Llundain ac felly}am tair wythnos ar
ddiwedd Tachwedd a dechrau Rhagfyr, y Dirprwy Arwcinydd,
Gwilym Lewis} fydd yn cymryd y Cor.
Bydd y Cor yll canu yn Ysgol y Faenol ar ddechrau Rhagfyr i
helpu'r ysgol godi arian yn eu Ffair Nadolig.
Gyda gol\vg ar y flwyddyn nesaf y mae'r Cor eisoes wedi cae I
&,\'Valloddiadi gallu hefo niter 0 artistiaid era ill mewn cyngerdd
mawr yn Neuad PJ} Bangor, ym mis Mawrth i godi arian at
Eisteddfod yr Urdd.
Bwriad y Cor yw canolbwyntio ar gael m'~ 0 aelodau yn ystod
yr wythnosau sydd i ddod. Y mae lIe i aelodau newydd ym mhob
adran o'r Cor gyda phwyslais ar y baswyr yll enwedig. Y mae
pwyslais mawr yn mynd i fod ar ricriwtio cantorion newydd.
Felly os yw unrhyw un a diddordeb mewn ymuno a chor
brwdfrydig sydd yn cael saw} cyfle i deithio ac yll cacl
cyngherddau llwyddiannus lleol a phellach, gellir cael mwy 0
fanylion oddi wrth yr arweinydd ar 01248352966 neu drwy
gysylltu ag unrhyw aelod neu drwy ddod i Ysgol y Faenol,
Penrhosgarnedd rhwng 7.30 a 9.30 yr hwyr ar unrhyw 110<;
Percher 0 Tachwedd 16 hyd at y Nadolig neu yn y flwyddyn
newydd.
Y mae bod yn aelod

gor meibion yn brofiad hynod iawn ac yn
un sydd yn \\'efrelddlol oherwydd n1ae y canu yn rhoi cymaillt
o bleser i era!ll ac n1ae hynny ynddo'i hun yn rhoi boddhad a
phleser i bob aelod.
Cafwyd y llun hwn gan Anita Butler, Llanfailfechan. Mae hi',l
nabod sawl un, ond nid pawb. Paflwyddyn oedd hi?

• Priodasau .Dathliadau
• Achlysuron Arbennig. Cynadleddau

0

Peidied neb a bod yn <;wiLDowch draw i wrando Unrll}1V.7
adegbydd croeso 111awryll eich disgwyI.

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson) CAERNARFON

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
•

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS
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Mrs NaIl Roberts, Pantalon, Ffon: (01286) 650570

YSGOL Wi\UNFA'VR
Glan-llyn, Treuliodd 26 0 blant blwyddyn 5 a 6 yn dridiau yng Nglan-llytl ddechrau rnis Mcdi gyda disgyblion Ysgol Bethel a
Chwrn y glo . Diolch i'r 5 aelod 0 staff am roi o'u harnser i oruchwylio'r plant. Cafodd pawb amser gwych. Dyma adroddiad dau 0
flwyddyn 6.
Dydd Mercher, Detirais yn hwyr fore dydd Mercher, roedd
Dyddiadur Glen-llyn - Cai Morgan
Diwrnod 1: Wytlmos diwethaf rru es i Lan-llyn, Cefais lawcr pawb arall bron a bod yl1 barod erbyn i mi ddeffro'n lawn!
o hwyl YIIO, yn rhannu ystafell gyda Carwyn, Owain, Keiran a Dylal fi ddim wedi aros i fyny yn hwyr yn pacio. Dringo oedd
Mabon, Y gwcitllgarcdd cyntaf wnaethom ni oedd drulgo'r wal ein gweithgaredd ni. Roedd hi wedi bod yn bwrw felly oedd
dth-ingo. M.i roedd rna 5 wal ddringo yno ac rni wnes i ddringo y wal ddnngo yn wlyb. Pi oedd y cyntaf i fynd arno 0 ochr ni,
bob wal i'r top! Ar 01te acthom nii'r pwll noho ac oedd na sleid ond disgynnais oddi arne tua 10 0 wetthiau rnewn 5 munud.
Roedd cywilydd arna i PaIl roeddwn yn disgyn. Yo y diwedd mi
cnlawr yno, cawsom lawer 0 hwyl yno ~ cawsom wylie DVD.
Dlwrnod 2: Ar 61cael brecwasr cawsom fynd ar y cwrs rhaffau. lwyddais i'w wneud o. Ar 61dringo aethom ar gwch cithaf mawr,
Mi rocdd yn llawcr 0 11,,,1, wcdyn cafodd pawb gil1iQ. \Vedyn o gwmpas y Llyn Tegid oedd y cwch yn mynd ani. Roedd y
tonau yn splasho ni, roedden ni yn socian! Roeddwn ni yn
cawsorri wn eud cyfeiriannuJ fy mhartner i ocdd Kcir.ln. Wcdyn
aethom i noho oto ~ S'4.rylioRl]m Mill W{ldyn cawsom fynd j gwlsgo dlllad glaw ond oedd y dwr wedi mynd trwy dillad glaw
ddisgo. Mi roedd yn lot 0 hwyl ac erbyn diwedd y di go mi oni Ii: Roeddwn i yn SOCIAN!!
Y peth gorall am y trip oedd y canwio, ohcrwydd cawsorn ni ern
yIl chwysu fel camel wedi dawnsio gymaint!
Diwrnod 3: Cawsom frecwast bendigedig ar y diwrnod olaf. tynnu gan y speed-boat yn 61 ohcrwydd roedd hi yn rhy wyntog.
Wcdyn ymlacn i fynd i ganwio. I ddechrau mi dynnodd y staff Y trip Clan-llyn gorau i rni oedd eleni!
Gwersi Nofio a Thenis. Mae plant Blwyddyn 2, 3, 4 a 5 wedi
Clan-llyn y tri canw wedi clymu i'w gilydd hefo speedboat.
Cawsom fynd am dro rownd Llyn Tegid ac wedyn stopio ar cychwyn ar eu gwersi nofio tra bod plant blwyddyn 6 yn cael
ynys. Cawsom chwarae genlau gyda'r rhwyfau, ac wedyn mynd gwersi tenis sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar bnawn
yn 61 i gael cinio. Wedyn mi rocdd y bws yn disgwyl i fynd a ni ddydd Mawrth.
Ailgylchu dillad. Diolcll i bawb a gefnogodd yr ymgyrcll
adra. H,vn oedd L1no'r trlpiau ysgol gora dwi di bod arno!
ailgylchu dillad .Derb}rrliodd yr ysgoJ siec am £80.00 gan yr
Antur } bydd,,,n yn casglu dilJad eto ddechrall'r flwyddyn
Dyddiadur (~lan-UynRhiannon Tomos
Dydd Llun. Cyrhaeddom ni yng Nglan Llyn ar Hydref y 3ydd, newydd.
arhosol1 11j am dair noson. Unwaith c)rrhaeddom ni yn y Ethol Llywodraeth\vyr. Rydynl fel ysgol yn ddiolchgar
gwersyll Ca\VSOlllni ein rhannu i ystafelloedd ~vahanol. Roedd ia\\TIl i'r 5 ymgeisydd a ddangosodd ddiddordeb i fod ar y
y genethod yn y plas a'r hOgia tu allan. Ar 61 setlo i mewn yn Corff Llywodraeth\\ryr y tymor hwn. Mae sa,,,1 ysg01 yn
ein ystafelloedd, canodd y gloch ac roedd rllaid i bJ.""b fynd i'r cael trafferthion nla\Vr i gael cynrychiolaeth ar eu Cyrff
neuadd Ymgynnull i'r staff cael dweud y rtleolau \\Trtlly plant. Ll}"'vodraeth01 .Llongyfarchiadall i Mr Alun Le\vis, tad Seren
Ca\\Tsom ni ginio yno rh~' 12:30. Roeddwn yn rhannu ystafell dosbarth Meithrin; Mr lwan Davies, tad Sian Ifan, Efa a Cadi a
Mrs Jana Jones, maIn Gruff a Cai, ant gael eu hethol yn aelodatl
gyda Chloe, Anest, Cara a Lauren.
Ein gvveitl1garedd cyl1taf ni oedd y cwrs rhaiIall. l)an es j la\"rr y am ypcdair blynedd ncsaf. Cynhelir cyfarfod i'r Llywodraeth\\J'r
""eiran, disGYl111aJ.S
i lawr ar fy mhen 61a hitio fy mhen ar y t\.Vf, 110SFercller Hydref 1ge9 all1 6.30 o'r gloch.
d)rwedais fod 0 yn beth l\vcus bod fi yn ~visgo helmet. Ar 61 te
bach aethom ) fowlio deg. Chloe enillodd y gell1. Fi oedd olaf!
Dwi ddim yn dda 0 gwbl am fowlio! Acthom 1no.6.o 1b""U nofio
Bala. Roedd y pwll yn h\vyl. Es ila\vr y sleid lawer 0 weitlliau. AI
ANTUR WAUNFAWR AILGYlCHU
61 mynd yn 61 i'r gt\rersyll ca,vsom ni \\rylio Diary of a Wimpy
Kid 2. Ar 61y ffilm aeth pawb yn 61 i fynd i gysgu.
Gwaredu Data
Dydd M a,,'r tIl. Anl 7:45 deffrais. Am 8:30 acthom ni lawr i
gael l1rCC\Vast.EiIl gtveithgaredd cyntaf 11i oedd adeiladu rafft.
DisgynJl0dd y rafft yn ddarnau yn y dwr yn 20 eiliad cYlltaf!
Roedd pawb yIl sociall! Nesi ddim hoffi'r gweithgaredd yma. Ar
61 ~yClllla ne\vi(l aethom ni yn 61i'r dwr yll 61 Ull\VaiUleto i [ynd
ar y can\~s. Hotfais fynd y11 y can""s oherwydd cawsonl11i gyfle 1
roi eill h~rynebau yn y dwr a chrocsi 0 Ull can,,, i'r Ilall. Arllosool
ar un darn 0 dir i chwarae gem efo'r padel1i. El1illais un gem. Ar
WAVNFAWR
61SYChl1aethom i nofio yn y pwll nofio Bala, es i ar y slcidiau eto.
Wedyn Ca\VSOln01 ddisgo da ofnadwy! Roedd brin iawn pawb
AILGYLCHU
yn da\.vnsio 11cbla\valTIrai o'r hogiau. Ax 61 Y disgo aetll0nl yll
syth i ,,,eld DIary of a Wimpy Kid cyntaf. Pan oedd pawb yn yr
ystafell yn cysgu roedd\vn i yn pacio fel nid ocdd cod rhaid i nli
Llarpio Dogfennau Cyfrinachol
yn ybore.

ANTVR

Ar Oyfer flch Holl Anghenion Gwrcs A Plymio
G'VYGltl,prQffoolyngl g'r flQfgn grQ\,I pgb Qm~Qr

swyddfa@anturwaunfawr.org

Pobl ifanc yn teithio dros dyfodol gwell i'r blaned
(0 ran diddordeh lleol, mac Teliesin, un 0'" 8 0 bobl ifarl,C oedd ar y daith, yn byw yn Ninorwig.)
Mae g 0 bobl ifanc 0 bob rhan ysgolion a phrifysgolion Ileol. crwydrol,
er mwyn
gweld Greenbell yn brysur cynnal
o Cymru newydd ddychwelyd
Nod y gweithdai oedd codi i'u Ijygaid eu hunain sut mae digwyddiad ar gyfer diwrnod
wedi mis ar daith efo prosiect
newid hinsawdd yn effeithio 350 yn Ulaan Baatar, Mae 350.
ymwybyddiacth 0 broblcmau,
~ydd WQdi rhoi au hnngcrdd ym Mongolia Q Icdlcd y byd, nr y ffordd draddodiadol,
org yn ymgyrch rhyngwladol,
am newid htnsawdd ar walth. a'r hyn mae pobl ifanc yn gallu nornadaidd 0 fyw. Dywed lIe mae grwptau ledled y byd
Mae'r grWp YIl rl1311 0 fudiad gwneud
amdanynt.
Roedd Melody, 21 oed 0 Gwrnbran, yn gweithredu er rnwyn cedi
ieuenctid o'r enw Dyfodol, hefyd yn gyfle i'r bob1 ifanc Aethom ni i ddau ger gwahanol yrnwybyddiaeth rnai 350 rhan
sydd dan arwclniad pobl Ifanc rhannu sgiliau) fel sut i eich I ddysgu am sui maen nhw'n mewn rniliwn yvv'r uchafswm 0
sy/n credu mcwn addysgu cyfoedioD, gyda phobl ifane byw. Roedd yn oer iawn yr ail garbon diocsid sy'n ddiogcl yn
a grymuso ei gilydd wrth Greenbell. Dywed Rosie. 'Mae dro, ac roedden ni'n tybed sut yr atmosffer. Yl1 y digwyddiad,
-wcithrcdu
tros
ddalblygu
cynwyrlo scsi ynau a gwclthdai mcdrcn nl1.W fyw dan amodau a gynlluniwyd gyda clrymorth
cynaliadwy,
wedi bod yn ffordd dda 0 mor anod d. Mae llawer iawn criw dyfodol, daeth bran i
Dywed
Anthony,
21
0 gyfleu neges bositif a rhoi cyfle
yn haws gweld effaith newid gant 0 bobl ifane at ei gilydd i
Ddolgellau,
'Mac
ncwid i bobl dod yn rhan 0 rywbeth,'
hinsawdd rhywle fel hyn nac fFurho'r .fE.gyrau 350 ar Sgwar
Tra)r ocddent yn Ulaan Baatar, mcwn dimas.I
hinsawdd yn agos i fy nghalon
Sukhba atar yllg nghanol y
arn ei fod yn effeithio ein eafodd y grwp gyfarfod a Yn 61 egwyddorion Dyfodol
ddinas.
planed cyfan,'
Gweindiog
Amgylchedd
a'r
prosiect,
penderfynodd
Mae'r grwp yn fodolon eu
Dywed Isabel, 21 0 Aberaeron
Mongolia, a chyflwyno llythyr yn grWp deithio i Fongolia - bod wedi helpu Greenbell
'Mae newid hinsawdd yn cael iddo
gan John
Griffiths, dros 6,000 milltir 0 Gymru i weithredu
ar faterion
- ar hyd y cledrau, yn hytrach
effaith ar rhai pobl yn bared, ac Gweinidog yT Amgylchedd
amgylcheddol ym Mongolia.
fe fydd yn sier yn effeithio ar fy yma yng Nghymru. Mae'r nag ar awyren. Cymerodd y Maen nhw hefyd yn teimlo
daith 7 diwrnod pob ffordd, bod angen gwn eud mwy, wedi
nyfodol i, felly rwy isio gwneud llythyr yn annog iddo wrando
rhywbeth am y peth eyn Iddi ar lais pobl ifanc wrth wneud ac roedd y rhan fwyaf hynny iddyn nhw weld effeithiau
fod pI rhy hwyr,'
newid hinsawdd drosynt eu
pende~adau
ynghyleh ar lwybr y Trans-Siberian
trwy Ffederasi\vn R\·lsia. Ar hunain. Dywed TWIll, 'R"vy'n
Fel rhan 0 Brosieet Mongolia,
DlatelioD
anlgylcheddol
aet]]. y grwp 11anner ffordd Roedd
Gweinidog
y dait11 yno, ~vnaeth )' grwp teimlo ei bod )'11 11011b~vysig i
o all1gylcll y byd er mwyn Atllgylchedd
Mongolia
yn ddefilydd da o'u hamser wrth bobl ifanc ar draws y byd gael
gweithio gyda grWp tebyg frwdfrydig am y gwaith Inae baratoi ar gyfer y ~\Teithdai, bod yn rhan o'r broses 0 delio
o bobli ifanc ym MOllgolia. Dyfodol a Greenbell wedi bod ac ar y ffordd yn 61 yn trafod y gyda newid hinsawdd. Mae'11
Bu'r grWp yn gvveithio gyda }fn ei gwneud ar y eyd, ac fel prosiect a cllreu ffiImiau ac ati. b''''Ysig bod pobI jfanc yn tynnu
at ei gilydd.'
Greenbell, mudiad a sefyd1vvyd eanlyniad wedi addo cefnog:i1r Dyc11welodd y grwp ddiwedd
ddiwethaf~
,vedi Wedi iddyn nl1w ddycllwelyd
gan grWp 0 bobl ifanc yn UIaan digwyddiad mae Greenbell yn wythnos
Baatar er mwyn gvvneud ei gynnal ar gyfer 350 ar 24ai11 teithio tr\vy RvvsiaJ Belarus, i Gymru, bydd y bobl ifanc
Gwlad Pwyl, yr Alnlaell a yn
rhywbetll ynglyn a materlon
lnis Medi (gweler isod).
cynnal
gweithdai
a
chyflwyniadau ledled Cynlru
anlgylcheddol. DY"ved Rosie, Dywed Taliesll, 16 oed 0 gwladBelg.
16 oed 0 Rydlewis 'Mae criw Ddil101"1vig)'Roedd yo "'ryc11 Dywed Melody, 'Wrth gwrs anl eu profiadau. Mae'r grWp
Greenbell yn meddwl fel ni. cael cyfarfod a~r Gweiuidog
aetholl ni ar y tren! Mae yll dcliolcllgar i GwirVol arn
Roedd yn wych treulio amser Amgylchedd.
Roedd
yll wedi bod ytl anhygoel, a ariannu'r daitll, ac i bawb a
gefnogol iawn 0 Greenbell ac ry'n ru wedi cyfarfod a Jot 0 gododd arian at y brosiect.
gyda n11\v.'
Dywcd S<Ulnan) 19 oed 0 111ae0 isio cynnal perthY11as cfo bobl cwl.) D}rwed T,~m) 19 Dywcd Sannan, 'Rocdd yn
Dregaron, (Roedd yn fraint n.11\v.'Dywed An.tllony, (Roedd o Aberyshvyth, (Gall fod yl1 wych cael cyfle bod yo rhan
inli gael treulio amser ym y cyfarfod yn ddiddorol ac anodd byw ar y tren, Olld rna'n o'r brosiect ac mae \vedi bod
Mongolia gyda gr-wp 0 bob] yn ddefnyddlol iawn, a dwi'n brafiaeh 0 lawer na hedfan, yn brofiad anhygoeL' Dywcd
sydd mor frwdfrydig a di- gobeithio bod ni "'fcdi l1elpu ac nlae gymaint yn well i'r MelodYi 'Mac hi wedi bod
fleWYll-ar-dafo d.'
i Greenbell gael dweud eu all1gylelledd. Mae wedi bod yll yn allhygoel cael y eyfle yma.
Rwy'n teimlo fy mod i \vedi
Bu'r grwp yn cydweithio
dweud ym Mongolia.'
brofiad arulygoel:
a Greenbell \VYtl1 gynllal 13u'r gnVp hefyd yn ym\velcl Toe wedl i'r grwp ddych\velyd dysgu lla\,ycr.'
cyfres 0 "vejthdai am newjd dwywaith
a
~vahanol
i Gynlfl1J ar ddydd Sad,vrD,
11insavvdd i fyfyrwyr mewn deuluoedd
0
ftlgeiliaid 24ain 0 Fedi, roedd aelodau

'IDI·

• TilL

CANOEDD 0 BATRYMAU I DDEWIS

A IHAI MEWN STDCK

GWAITH ADEILADU
CYFFREDINOL
Gwaith Cerrig..walia a gwynebu
Gwaith Tir- dreinio

Decio a Ffensio - Patios

Llwybrau- Concretio - Dreifs

Bloc Paving a Tharmacio
Gwoitn 0 safon. gydo Drlsiau rhcsymol (Yn gwbwl yswlriedlg)

CADAlRDlNOR\VIC 1938
Prin nl'r ymateb

i'r golofn y rnis
diwethaf
ond
diolch
i John
Alan
Roberts
(Llanberis gynt)
a Fred Wtlhams,
Bethel, am anfon
gwybodilClll, Pc
8 r c h w y n t'l vv II
gyda'r
Ilun
o
Gadair
Eisted(Jfod
Dinorwig
ym
1938.
Y gwr wrth ochr
sac.klr yw ei
chynllunydd
a'i
gwneuthurwr, sef
R.ichard Griffith, ~~~
y soniais amdano

r

Clochydd Llanddeiniolcn
Yr oedd john Edward WilliarllS,
neu loan Wyn, yn daid 1 Fred

Williams,
Bethel, a ganddo
ef y derbyruais doreth 0 stwff
yn ymwneud a'r clochydd. Bu
loan \'V)TJl yn glochydd eglwys
Llanddeiniolen

am harmer can
mlynedd, gall wasanaethu pedwar
o rcithorlaid.

Yn ogystal a chanu'r gloch ac agor
beddi, byddai befyd yn gofalu am
Ysgol Eglwys Llanddeiruolcn ac
yn torri ~\Tairyr holl fynwent.

Cof-Lyfr EgllVYS Llanberis
Diolch unwaith eto i W. Arvon
Robcrts, Pwllheli am anfon toreth
o doriadau hen bapurau newydd i
mi, llawer ohonynt yn ymwneud
ar ardal hon. Mae cryn waith
didoh arnynt!
Dyrna darnaid i aros pryd. Mae'n
d}rddio 0 1929, ac anfonwyd y
llytl1.Yl' i'l' C"'\vyliedydd gan rywun
yn galw ci hun yn 'Ymofynnydd'
Holi mac'r Ilythyrwr am gof-Iyfr

Eglwys Llanberis. Mae'n anodd
gwybod ai cyfeirio at gofrestr y
plwyf a 'Vila ynteu at rhyw lyfr
cofnodion arall. Honru mae'r
llythyrwr fod y Parch Evan
wen, Rheithor Llanberis tua
deugain mlynedd yll gynharach,
wedi mynd a'r llyfr i'w gartref
ym Mhant Philip, Dolgellau,
ar 61 ymddeol o'i swydd. Mae'r
Ilythyrwr yn tybio fod y cof-lyfr
ym meddiant rhyw etifedd i Evan
Owen, ac nad yw hwnnw yn Ilawn
sylweddoli ei ,,,,erth.

y tro diwethaf
Yr oedd ganddo ddiddordeb mawr
yn llunio cadair
yn hanes yr cgl"vys ac yn hanes
Eisteddfod
Talaith POV/)'S yng Nghorwen yn 1951. Mae cadair Dinorwig fymryn plwyfi Llanddeiniolcn a Llanfair
yn symlach ei chynJlun a'i haddurniadau nac un Corwen. EfaIlai mai is gaer. Cyhoeddodd hanes yr
Eglwys yn Llanddeiniolen tua
cychwyn ar y grefft 0 lunio cadeiriau cisteddfodol roedd Richard
1941 yng nghylchgrawn eglwysig
Griffith yn 1938.
Clywodd John Alan yr han es am gynllunydd y gadair gan ei fam a'i nai n. Yr Haul. Credaffod peth o'r hancs
Cafodd Richard Griffith ddarnwain yn Chwarel Dinorwig rywdro yo hwnnw wedi ei gynn"yYs yn yr
ystod Y 1930'au. Cludwyd ef adref o'r chwarel gaD. ei gyd-'\Teithwyr) Eco £lynyddoedd yn 6l bellach,
ond arhosodd y hntai unai YJ, Nhan y Giarat neu yo y Crocslon Uchaf
(bIe roedd teuluoedd john Alan yn byw ar y pryd) er mwyn cael diod Diddorol hefyd ocdd cael yr hancs
gan Fred Williams am y gwaith 0
o ddwr, Roeddent ar }r ffordd i gartref Richard Griffith, sef Pencraig,
rhwng Capel Sardis a'r Gorlan Uchaf
gynnal hen Y'vcn Llanddeiniolcn.
Canlyniad y ddarnwain oedd i Richard Griffith golli ei goes a gorfod
Roedd hyn yn gynnar yn ystod
arall-gyfei rio 0 ran gwaith. Daet), yn saer coed llwyddjaJmu~ dros ben, blytlyddoedd cyntaf yr Ail Ryfel
ac ymgartrcfu yn Y FoeIasJ Llanrug. Yno, tnae1n debyg y ffurfiwyd y Byd. Roedd cangen enfa\vr o'r hen Mae'r Ilythyr yIl cliweddu drwy
gynnig g,Yobr i bwy bynnag
cadeiriau eisteddfodol.
}",'ell me,vn perygl 0 ddisgyn, a a ddel a'r llyfr i law y rheithor
Does gen i ddim S\''Ybodaeth am Eisteddfod Dinorwig, na ph','Y
enillodd y gadair sydd yn y Ilun. Oes rhY'vun yn ~-ybod? Able mae'r bu'n rhaid i'r clochydd, gyda help presennol. 1\r rheitll0r presennol
ei fab (sef tad Fred Williams)
gadair honno erbyn heddi,v?
hWnn\Al oedd y Parch Peter Balley
Roedd hogiau Llanrugyn }rmwelwyrgweddol gyson a g\veithdy Rlc11ard fynd ati i roi cad,~n haearn gref ¥lllliamsJ
oedd yn R1leithor
Griffith yn Y Foelas hefyd. YllOyr aem yn Ilafnau i ch,vilio am sachaid
o amgylcll y gangen i',v ChYlillal pl\vyfi Llanrug a Llanberis.
o 1,,'ch lli er mwyn 'marcio' y cae pel-droed yng llghanol y pentref Cae rhag disgyn ar y beddi cyfagos.
Tybed
pwy ysgrifennodd
y
ch\vare Nant y GI}rnY"..,'r sane heddiwJ ond fel y 'Cae Pl'vyf' yr oeddem
Mae'r gad\vyn honno yn dal i
Uythyr? A thybed a ddaeth y cofni yn ei adnabod. Fe'i rhodd\V}'d yn rhodd i'r pentref gan berchennog
gynnal y gangen hyd heddl\\'.
lyfr yn 611'w fam egl\vyc:?
Bryn Bras yn gyfnewid am y fawnog YOl Mwlch GWllnog a foddwyd i
roi cyflenwad d\vr i'r castell.
Doedd fawr 0 bridd ar 'ryneb y cae pl'''YfJ ond bu'r hen Gyngor P1'vyf Cais am Iun Ty'n y Buarth, Llanrug
yn trefnu I gael ei lefelu ac i ych\vanegu pridd ato er m\\'yn ei \-\rneud Mae (neu yr oedd) y Ty'n y Buarth S\vreiddiol yng nghefn hen Ysgol
yn addas i ni'r plant ch,varae arno. Yno, ty\vdro yn ystod y 19S0'au y Glanmoelyn. Bu'n lard Lo am flynyddoeddJ ac erbyn llyn mae ty
gwtlaethorn ni hogia Llanrug gais l Glerc y Cyngor aln arian i brynu
ncwydd wedi ei godi ar y saflc. Byddai'r perchennog yn talC!l 0 gael
coed i""11cudg61s, a'u gosod em hunain ary naiU ben i'r cae. YnaJ cyrchu
~.yeld llun o'r tY gwreiddlol. Mae IIuIl yn bod/ ollerwydd fe'i g,velodd
al~")y Poe las i nblliwcl1. IIi cr m~'Yn marcio terfynau'r C:le :l S"..reddill y
fJ.ynyddoedd yn 01 gan ber~on 0 Laflrug a fa~,ryd yno - OIld mae'r llun
llinellJ.u.
Un o'r 'hogia Ina\\'r' oedd yn ein hclpu oedd !for Pritchard, mab y bellach ,vem n1ynd ar ddifancoll.
Cais felly ar i unrhY''''' un sydd J Ilun o'r hen Dy'n y Buarth i gysylltu.
prifathro lieol, ac un a fu'n anll\vg ym nlyd chwaraeon rllwllg postiau'r
gol i dlm I)l)rlhmadog a tllinl amaLur CYlnru. Ch\vith mcdti\vl el fod Cysylltwch hefyd ynglyn ag unrhY''' agwedd 0 hanes bro Eco'r \I\'yddfa.
be11ach \vedi ein gadael, ond mae arddangosfa o'i waith arlunio i',v Anfonwcll j Dafydd Whiteside l1lonLa~, Dron y Nant, Llanrug,
gv..reld yn }Tr Amgueddfa Lechi yn Uanberis ar llyn 0 bryd.
Caernarfon. Ffon: 01286673515.
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Y~i91C,l1191 Llil."~'§Y'"' r 1950'~u
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~
ANTUR WAUNFAWR

CWRS AR BLETHU HELYG
Dewch i ddysgu sut mae gwneud ffens, twnnel neu gromen helyg ar gwrs undydd ar 17 neu 18 Tachwedd, rhwng 10-4 o'r gloeh. £35
ar gyfer y diwrnod, yn cynnwys caw1 a rol i ginio.
Maen nhw'n addumiadol iawn, gan ychwanegu rhywfalnt 0 hwyl i'r ardd. Mae plant wrth eu bodd gyda nhw - dyma beth oedd gan
UI10 athrawon Y\:igolWaunfawr i'w ddwcud: "Caiff y gromen el defnyddio bob amser chwarae gan blant 0 bob oed - mae'n dardis, yn
roccd, yn iglw, yn wal, ac yn lie perffaith i ddweud stori,"
Rl'laid trcfllu lle ymlaen llaw - cysylltwch ag Anna Williams (trwy e-bostio- www.anturwaunfawr.org neu ffonio 0772280970) neu
ffoni""ch Antur Waunfawr ar 01286 650721.

Rygbi.

Ras Eryri. Bydd yr ysgol yn

Brysiwch wella! Dymunwn

PRIODAS.

Dymunwn YJl dda I'r tlrn
rygbi a fydd yn cystadlu yn
Nhwrnament Clive James ar
y Morfn yng Nghaernarfon
ddydd Mercher Hydref y 1ge9.
Pob lwc hogia!

cefnogi Bas Eryri eto eleru
ddydd Sadwrn I Iydref y 29ain
0 11.30 o'r gloch y bore hyd
tu 3.00 y pnawn.
Rydym
angen gwirfoddolwyr j helpu
j
ddosbarthu
lluniaeth i'r
rhedwyr. Os oes gan unrhyw
un ohonoeh yn y pentref
ddiddordeb mewn helpu am
ryw arw neu ddwy a fyddech
cystal a ehysylltu a'r ysgol ar
650451. Diolch

wellhad buan iAnti Hywela ein
cogyddes, sydd wedi bod yn
dioddef gyda chefn drwg dros
y mis diwcthaf.

ein dymuniadau
da
a'n
llongyfarchiadau
i
Gina
Gwyrfai, Garmon, Stad Ty
Hen ar ei plariodas a Geraint
Jones 0 Drefor.

Twruament

Diwrnod

Dathlu
ymdrechion Cymru yng
Ngll\Vpan Rygbi'r Byd.
Byddwn yn edryeh ar y gem
ddydd Gwener Hydref yr
21 ain ac mae croeso i'r plant
wisgo erys rygbi Cymru ar y
diwrnod. Mae'r Cyngor Ysgol
hefyd wedi penderfynu bod
pawb yn cael chwarae gemau
bwrdd yn ystod y pnawn. Hwyl
gyda'r chwarae!!

PRES AJ\1 RES. Fel rhan

DIOLeR.

Dymuna Martin
a Bethan Beech, Bryn Arfon,
ddiolch am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd eu
mab bach, Tello Morgan, ar ei
enedigaeth.

Bydd yr ysgol yn cau ddydd
G,,,,cner, Hydref yr 21ain ac yo
ail agor ddydd Llun, Hydref y
31ain.

Mwvnhewch
y
<nvyliall.
.I
~ ..
Dyddiadau i'w cadw mewn
cof Bydd yr ysgol yn cefnogi
ymgyreh Operation Christmas
Child eleni. Os oes unrhyw
un a diddordeb bydd angen
cael y bocsys yo barod erbyn
Taehwedd 23ain. Diolch.

ymgyreh codi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2012 rydym yn
gobeithio sefydlu record byd am gasglu pum ceiniogau a'u gosod rnewn rhes 0 un oehr 0 bentref
Waunfawr i'r l1all.Byddwn yn ceisio sefydlu'r record yn ystod gwyliau'r Pasg 2012. mae gwerth £5
o bum ceiniogau wedi eu gosod rnewn rhes yn ychydig dros 1medr 0 hyd, felly mae atlgen tipyn 0
gefnogaeth gan bobl y pentref!
0

Anfonwn

GENEDI(;ATEH.
Llongyfarchiadau i Karen a
Mark Clark, Stad Bro Waun, ar
enedigaeth mab bach, Lewis,
brawd i Emma a Ben ae Wyr
i Mr Dafydd Parry, Stad Bro
Wauo.

Llongyfarclliadau

i deulu

Fron Hyfryd ar enedigacth
mereh fach, Arianrhod, ehwaer
i Alun, Dafydd a Harri,

LLONGYFARCHIADAU
i Dewi Jones, Bryn TaweI, ar

ddod yo daid i Owen, mab
bach a anwyd i'w ferch, Blen
a Mathew, brawd i Ll10n a gor
Wyr i Mrs M.Jones, Glasfryn.

Rydym yl'l gofyn ibawb sydd wrthi'n easglu fynd a'll pum ceiniogau i'r Trysorydd, John Gwynedd,
i'r ysgol neu i siop bentrefWaunfawr cr mv.ryni ni gael syniad faint sydd wedi eu casglu hyd yma. as
nad oes genyeh chi bum eeiniogau wedi eu easglu gallwch cefnogi'r yr un fath trwy gyfranntl ac fe
allwn ni newid yr arian yn y bane.
AD REF O'R YSBYTY.
Cefnogwch ein hymgyrch er mwyn [hoi pentrefWaunfawr ar y map yn y Guinness Book of World Croesawn Caleb, mab bach
Manon, 7 Ael y Bryn; Anwen
Records!
J\IERCHED Y\VAWR
(,"WASANAETHAU'RSUL Rhys, Stad Llys y Waunj
Cerys Roberts, NCUltMynydd
Tachwedd
Cynhaliwyd noson gyntaf
y Ganolfan nos raul Taehwedd
a
Mrs
Grace
Dawson,
Stad
tymor Merched y Wawr nos
3, pryd y bydd Mr Cynan
6: Parch Dafydd Ll. Hughes
Tref Eilian wedi iddi dderbyn
Iau, 22 Medii yng Nghaffi'r
Jones 0 Nanmor, Beddgelert,
13: Y Gweinidog
Antur. Cafwyd nOSOl1 hwyliog
yn siarad am ci fusnes hel a
20:Parch Ddr Elwyn Richards llawdriniaeth, adref o'r ysbyty
yng nghlydwch y caffi yn
thyfu madarch. Byddwn yn
27: Y Gweinidog
ae hefyd Mrs Cadi Jones, Nant,
chwarae gem au bwrdd, allawer
mwynhau ein cinio Nadoligyn
Rhagfyr
wedi iddi dderbyn triniacth
o'r aelodau'n cael mwynhad
Nhafarn y Weun ar 1 Rhagfyr,
4: i'w llygaid mewn ysbyty yn
Estynnwn groeso cynnes i 11 : Y Gweinidog
annisgwyl yn ailddarganfod
Lerpwl. Gobeithio y byddwch
gemau
eu
plentyndod!
aelodau hen a ncwydd i'r ddau
18: i gyd yo gwella yn Iuan.
gyfarfod.
Cynl1elir ein cyfarfod nesaf yn

....---Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn---,
W~ditom tjom 0 ddodrQfn~
Hoff golft wedj rny"d i Odtych Y" dri~t~

CysylltwGh a ni i roi bywyd newydd j'ch trysor

Dennis &t ulie ones
.....
----

01186
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E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanbens
Ff6n~(01286)870202
TAEFNWYR ANGLADDAU

CYNGOR CThfUNEI) LLANRUG
cyfarfod a gynhaliwyd

MC'\Arn
at

27ain

0

Fedi 2011:

Trafodwyd datblygiad tai ar
dir yr Eglwys rhwng Ffordd
yr Orsaf ug Ysgol Gynradd
Llanrug gyda'r Cynghorydd
Charles
Jones
ac Blfed
Williams,
Ymgyng110rydd
Cynllunio ocdd yn cynrychioli
Esgobaeth Bangor. Byddai'r
cynllun hofyd yn crou ffordd a
chylchfan newydd a allai leddfu
tipyn ar broblemau

traffig a

Rol Williams eisiau atgyfodi'r gan 'Hiraeth y Cymro'

oLwyn a phramiau yn gallu eu
defnyddio,
Gofyn i Mr Dafydd Owen
dorri llwybrau Gelliod a Bryn
Pfridd,
Archebu 6 teclyn codi ysbwriel
ar gyfer tacluso'r pentrel.
Gofyn i Cynger G"rynedd
dorri'r gwrych rhwng Tir Na
Nog (Nant y Glyn) a'r adwy i
Ffordd Llanberis.
Doedd dim gwrthwynebiad i'r

ditfygparcio ar Ffordd yr Orsaf
d sgwar Llanrug,
Disgwylir

ceisiadau cynllunio canlynol:
Dymchwel ty annedd un llawr
a chodi tJ anncdd deulawr

cais c)'1111unioyn

newydd

fuan.

v,

Esgobaeth yw pcrchennog y tiro
Penderfynwyd:
Archcbu bylbiau Cennin Pedr
o Ganolfan Arddio Fron Goch
a fydd yll cacl eu plannu 0
gwmpas yr ardal gan Fenter
Fachwen.
Gofyn i Gwmni

GL Jones
wneud y gvvaith yn y caeau
chwarae a gafodd eu nodi gan
ell harch~"iliad (.ij,~eddar.
Cefnogi
cais perchenl10g
tir
ll'vybr
heibio
Stad
GIanffyIlnon i ail sefydlu dwy
giat a dynnwyd o'r blaen cyn
belled ag y byddai cadeiriau

Blodau
(ALWYN

A

SARABJONES)

FfOn: 870605
• Basgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• Basged i Crog
• Hefyd, Compost ar

- Mon\")'

Cottagc,

Pontrug;
Adeiladu modurdy ar gyfer
defnydd sy'n is-raddol i'r tY Lakeside Cottage, Cwm y Glo:
Estyniadau gwydr un llawr i
flaen a chefn ty annedd - Tyn
y Coed, Llanrug
Ymestyn parc gwyliau drwy
osod 13 carafan deithiol a
gwaith cysylltiedig yn cynnwy~
tirweddu a gwaith peirianyddol
- Seiont Riverside Camping,
POlltrug: (ond myne~vyd
pryder am y ffordd droellog
sydd yn an-"ain tuag at y safle.)
Cais diwygiedig i greu estyniad
llawr cyntaf ar fodurdy - TwIl
Cla\vdd, Llanrugj
E tyniad deulaV\rfyn y cefn - 5
Glyndwr Terrace, C,,,m y Gloj
Adeiladu lolfa llUul ar gyfer
tY aJ.ll1edd- 8 Corlan y Rhos,
Llanrugj
Ethol y Cynghorydd
Nan
Humphreys
i cynrychioli'r
Cyngor fel llywodraethwr i
Ysgol Gynradd Llanrug.

Cefnogwch
•

eln

werth
RHODD O'R GALON

YW BLODAU

hysbysebwyr

(Howard a Dvbbie)
P4JY PlJIIJ', JI!lfJur NlJwytltlT Cardiau

Y dydd o'r blaen wrth glirio a didoli llu 0 drugareddau yn y tY
'cv« dois ar draws ychydig 0 lyfrau roeddwn wedi eu rhoi heibio
ers tro bellach. Yn eu mysg yr oedd cyfrol fer hunangofiannol
y drweddar Meirion Parry, cyn-brifathro Ysgol Bifion Wyn,
Porthrnadog. Y gyfrol wcdi ci scilio ar ddarlith a draddododd
Meirion nos Iau, 14 Hydref 1993, yo y~gol Bro LIeu, Penygrocs,
Wrth son am ei brofiadau yn y Fyddin yll ystod y Rllyfel, mae
yn son am y Gymdeithas Gymraeg a sefydlwyd yn Rangoon,
yn Burma, gyd~'r diweddar Owen Recs ParlJ" Bethel (Now
Rees i ni, ei gydnabod erstalwm) yn Ysgrifennydd. Cyfeiria
Meirion Parry at ddathlu G'Vyl Dewi Sant yn Rangoon yn 1946
a'r Cymry wedi ymgasglu i 'ganu'n fendigedig yr hen ffefrynnau
i gyd'
Ymysg y ffefrynnau, medd Meirion, roedd 'Hiraeth y Cymro'
Daeth y cyfeiriad at y gan yma ac atgofion lu i mi a gofynnais
irni fy hun am y canfcd tro, mae'n SMr, pam, 0 pam mae'r gan
bon a fu mer hynod boblogaidd erstalwm yn y fro a adnabyddir
heddiw fel talgylch Eco'r WyddfaJ wedi rnynd yn angof llwyrr
Ysgrifennwyd yr alaw gan Robert Lloyd Roberts (Ffrwd Alaw)
Brynrefail - gwr a ymdrechodd bob nos Wener erstalwm i
wneud Rachmaninov ohonof gyda gwers chwarae'r piano 0
harmer awr, a oedd i mi yn artaith Ilwyr (nid bai Robert Lloyd
mo hynny) a chyfansoddwyd y geiriau gan Nellie Holland 0
Lanberis.
Byddai'r gan yma yn cael ci chanu gydag arddeliad ar y b,,,TS
Crosville dybl-decar ddeg o'r gloch 0 Gaernarfon i Lanberis yn
y SO'all a'r 60'au bob nos Sadwrn. Yn ddi-feth, rhywle rllwng
Rllosbodrtlal a Pholltrug, byddai rh)'Wun yn datgan mai
'Tligo'r ,vyf mewn gwlad estronol' y byddai a dyna hi wedyn
yll cael ei dyblu a'i dyblu nes i'r bws gyrraedd PenllY11.Heb
os, yr oedd 'Hiraeth y CYInro' yn hynod, hynod boblogaidd
yn ystod y cyfnod hwnnw ond yn sydyn reit diflannodd i ryw
ebargofiant, a bellach does ond ychydig ohonom yn cofio
dyddiau ei phoblogrwydd. Gyda lla'\"Jdim ond y pennill cyntaf
oedd yn gybyddus igor y bws deg!
Rhaid i mi ofyn pam nad oes yr un 0 gorau y fro bellach yn
cynnwys y gan yo eu repertoire?
Os oedd hi'n dderbyniol i'r milwyr 0 Gymry ei cl1anu ym
mhoethder Pagoda Road, Rangoon, gynt, ac yn ogystal igor
pcrerinion y dybl-dec bob nos Sadwrn ei morio, yna rwy'n
siwr y byddai ei chordiau a'i geiriau hiraethus yn apclio at y
cerddorion 1110dernyn ogystal.
r n'li mae yn haeddu caeI ei hailgyfodi, ac yn en'\vedig felly ym
mro yr Eco!
Beth amdani gorau'r fro?
Dynla'r geiriall a gyfansoddwyd gan Nellie Holland.
Trigo'r wyf "Jewn gwlad
estronol
Ac yng nghanol coedwig werdd,

Nid oes mwyacl1 gysgod
derwen,
Nid oes nythod yn y llwyn.

Clywafbeunydd sain y wennol
Gyda'i chor mewn swynol
gerdd;
Er mor b~raidd yw ei miwsig,

P'le mae'r cor 0frigy fedwen
P'le mae'r wennol - dyna'm
cwynj
Cred~f iddynt oll ehedeg
Draw i Gylnru dro~y dotl)
Mwy nis galla] ay"s ynta

13r mar dyncr yw ci ellarl)
Codai htra't/~yn fy ngl1"ICtl
Am jy annt'l.'yl Gym.ru IAn.

Yn )' goedwig u11iS h011.

cymragg, cylchfJTOn;JU,Bwydydd~
NwyddiJU

TJ

By ijlwyddf maith ddijlannu,
h:r caelilawer !To ar fyd
Iir ('m ganwaittl.fJlnd danganu
J

~fOn!(01286)

650834

Dioloh am gefnogiJr fenter newydd
~r e\gQr 7 ;~o
- G!oo
0:00 • :1::10(5~dwrn)

8i30 - 12;30 {Sui}
e-bo~t: ~lopwaunfawr@livu.Gom

r"'TJ Url1(}ijU~y1"" ~ydj

n ynJJre,hu .;udJ;,,'r

RlryJ

J~;Kr)'n
MlA.'y/O daM fy mJ1.enl
H1~tJtfwJ f y h~J1 /Wtl1)'J1

A fy
J..led fy
Ar y bryn yng Nghymru Wen.
I

Mi ganlynaj yr aduyn
Ify annwyl Walia Wen)
.t\dre'rL (Jl i wlad y dc;lyn)
Dym"'r"r~udan y nett.
Ca11af efo he11 alawon
ncndi5cdio OW1ad y ga11,
D)'ma fansyef),
I1sh)'feillit1t1
D)'ma"11 nefDedd.. Gymru la.n.
J

LLANRUG

Eryllzoberts. 3 Bryn Moclyn. Ffol1: (01286) 675384

CYNHELIR Ffair Grefftau

GENEDTGAETH.

yn Ysgol Gynradd Llanrug am

Llongyfarchiadau mawr i Katie
Davies} 6 Hafan Elan a Thomas
Jones) Stad Talybont, ar ddod

6.30 yh ar 10 Tac)'l,vcdd. eyRe
B""Ych i gychwyn eich siopa
l)olig heb y plant. Tocynnau ar

SEFYDLIAD

gaeJ o'r ysgol neu drwy gysylltu

COFFA.

aJacqtleline ar 077&&&97044.

Clwb Cant Mis Medi: 1.
Melfyn Joncsj 2. Efa Roberts;

PENBLW\1)D

3. Mrs E. Roberts,

HAPUS.

Dymuniadau
gorau i Mr~
Megan Pritchard, 3 Hafan
Elan, ar ddathlu ei phenblwydd yn 98 mlwydd oed.
Llongyfarchladau mawr ichi.
Gwasanaeih diolchgarwch yng nghapel Y Rhos

3 Bryn

Moelyn.

PLAID CYMRU. Clwb

Cant
Mis Hych'ef: 1. Leslie Larsen j 2.
Clifford Willian1s.

MERCHEL1 YWAWR
Nos ~awrth, 11 Hydrof croesswyd niter dda 0 aolodau ynghya a
Ilrlndiau a'n gwestal, Mair a Gwyndaf gall ein Trysorydd, Meirwen
Lloyd. Cychwynnwyd gyda Chin y Mudiad a throsglwyddwyd yr
awenau i ddwylo Mair a Gwyndaf gyda'u sleidiau am eu taith to
Eryri i Batagonia' - taith fythgofiadwy dros wyliau'r Pasg eleni.
Mwynhawyd orig ddifyr iawn yn gwrando ar y ddau yn olrhain y
daith yn hynod ddiddorol a doniol.
Derbyniwyd llythyr gan PAWB - Pobl AtaI Wylfa B, 'Cymru
Werdd Ddiniwclear yn eynnwys gwybodaeth am y gynhadledd
yn Galen Caernarfon ar 22 Hydref. Anogir ni i wrando ar y
dadleuon yn crbyn ynni niwclear ac 0 blaid dyfodol cynaliadwy i
Gymru trwy raglenni cynhwysfawr 0 arbed ynni a datblygu ynni
adnewyddol yl1 ei holl amrywiaeth,'
Byddwn yn dathlu'r Nadolig cleni yn 'Yr Hen Lechan' Y Felinheli,
a bydd angen talu £15 i'r Trysorydd yn y eyfarfod nesaf as Codwyd £275 at achos da Macmilland yn y bore coffi yn y
gwelwch yn dda.
Sefydliad Coffa. Liongy[archiadau i bawb ar ymdrech wych!
Dialchwyd i Ann, Megan a Nan am baratoi'r baned, gan atgoffa
Pat, Julie a Helen mai eu cyfle nhw fydd ~\'I1eud y baned nus
Tachwedd. Enillydd teilwng iawn o'r raffl oedd Mair.
Noson yng nghwrnni'r ffotograffydd Gcraint Thomas, Panorama,
fydd yr arlwy mis nesaf.
Diolchodd Meirwen i Mair a Gwyndaf am noson tu hwnt 0 ddifyr.
Atgoffir pawb y cynhelir Cwis Hwyl Ccncdlaethol yng Ngwesty
Scient Manor nos Wener, 18 Tachwedd, am 7.15
Nos Wener, 4 Tachwedd, am 7.30 yn y Galeri cynhelir 'Nos on
gyda'r Ser' Tocynnau £10 ar gael 0 Galeri. Bydd elw'r noson tuag
at Ymchwil Caner Cymru.
Cynhelir Ysgol Undydd i ddysgwyr rhwng 2.00 a 3.30 - bydd
aelodau 0 ganghennau Merched y Wawr Arfon yn dod i sg\vrsia
efo'r dysgwyr ar ddydd Sadwrn, 12 Tachwedd, yIl Ysgol Maesinela
Caernarfon,
Cynhelir pfau' Greffiau/Cynnyrch Nadollg yn Ysgol Gynradd
Llanrug ar 10 Tachwedd am 6.30. Mynediad £2.50, y tocynnau
ar gael o'r ysgol.

CEGINAU

YSIAfELLOEDD
YMOlCHI
ALLORIAU

Gwasanaetbau

Garddio

Gorwel

128& 680161
Q7773

020424

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon
Os oes gennych Tater yr

offech ei drafod gyda'ch AS

rnewn cvrnnortnra, vna
cY5yJltwch ag ef yn ei
swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Swyddfa Etholaeth
Stryd ,Cilstall CftBmlrfon LL55 1Sf
0IZ86 (j7Z07ti
f1

---n~u--70 Stryd Favvr Bangor U57 1NR
01248- J72948
williamsh
ariiament.uk

__.. PENISARWAUN

Mrs An 11 Evans, Sycharth, Ffon: (01286) 872407

wythnosol yn cymryd rhan
Pennaeth Newydd. Mae yn ogystal a phlant dosbarth y
Pennaeth
newydd wedi ei babanod.

YSGOL GYMUNE1)

henodi ar gyfer yr Ysgol. sefMr
Llyr Rees. Bydd Mr Rees yn
dechrau ar ei ddyletswyddau
ddcchrau mis Ionawr 2012.

Myfyrwyr. Mae Gwenllian
Brify gol Bangor yn
treulio cyfnod 0 Ymarfer Dysgu
Owen

0

yn yr Ysgol ar llyn

0

bryd.

Campau'r Ddraig. Cynhclir
gweithgareddau bob yn ail nos
I.-un, rhwng 3.15 a 4.1S,
gychwyn nos Lun, 31 Hydref

s=

Bydd cyfarfodydd

Yr Urdd.

gwerthgareddau'r

Urdd

yn

cychwyn yn yr V<:gol ar nos
Lun, 7 Tachwedd, rhwng 3. 15 a

4.15 o'r gloeh.

G,vasanacth

Boreol.

Mr
Andrew
Settatree yrn a bore dydd
Gwener, 7 H ydref i gynnal y
Croesawyd

gwasanacth.

Ymweliad

ac

Archfarchnad
Tesco Bangor. Aeth dwy 0
ddisgyblion Bl.6, sef Catrin
Sara ac Amie, gyda Miss Bethan
Pritchard j gynrychioliJr Ysgol
i'r Archfarchnad bnawn dydd
Gwener, 7 Hydrcf. Derbyniwyd
llond bocs 0 wahanol nwyddau
ar gyfer defnydd y plant yn
yr Ysgol. Roedd yr ymwcliad
,""ecli ei drefuu 0 dan y cynllun
'Schools and Clubs:

Ymweliad

Ad(.lysgol.

Fel

rhall o'u gwaitll thema} 'My£.
fy Hun: bydd dosbarthiadau
dcrbyn 1 a 2 yll ymweld ac

Amgueddfa Lloyd George yn
Llanystumd\vy ar ddydd Lilln,
14 Tach"vedd.

Ffair Nadolig, Cynhelir y PEaie
ar nos Fawrth, 13 Rhagfyr, am
6 o'r gloch.

EISTEDDFOD YR URDD
2012.

Apel

Brynrefail
a
Phcnisarwaun. Rydym bellach
wedi eyrraedd y nod 0 £5,000.
Dymunir diolch i bawb am
y gwaith caled, yr haelioni
a'r cydweithrediad. Edrychlr
ymlaen am Eisteddfod
1',V

chofio ar dir Glynllifon ym mis

J

l·han yn

\)

yr Y'Yl8Yt'ch

Me

13 Bryntirion gynt, tad gofalus
Shan a Bethan a thaid balch i'w
•
••
wyrlon a 1 wyresau.

O'RCASTELLI'RLLYS
Bnawn Sadwrn, 8 Hydref
daeth nifer fawr 0 aelodau'r
teulu a llu 0 ffrindiau, pel! ac
agos, i Dros y Waen i gyfarfod
cyhoeddi y gyfrol 'OJr Castell
jJr Llys', gan Wasg y Bwthyn,

Caernarfon.

CRONFAPENS
Pel Bon\vs. Enillydd

•

mis

Medi oedd Mrs Carol Porter.

Llongyfarchiadau!
CIN(:IU

100 Hydref
a'r cnillwyr Y>" lago Tomos,

Tynnwyd

Clwb

Gors} Bryn refail

a Shirley

Jones, Camelot.
Cynhelir noson Calan Gaeaf
nos Lun, 31 Hydref yn y
Neuadd Gymuned am 6.00 o'r
gloch. Bydd stondinau, raffl,
gemau a chystadlaethau di-ri,
megis y wisg orau, jac lantern,

ysgub,

swyruon,

addurno

cerdyn

ac

telsen Calan Gaeaf

Y beirniad

GWELLHAD.

ddiolch i bawb am bob arwydd
o gydymdeimlad tuag atynt 0
golli un mor annwyl. Bu hyn yn
gysur mawr i'r teulu 011.

CYDYMDEIMLO.

AI 7fed
Hydref, yn sydyn ond yn dawel
yn Ysbyty Gwynedd, bu farw
Carol} 40 Ffordd Coed Marian,
Caernarfon, gynt 0 Bryntirion,
a hithau ond S2 mlwydd oe-d.
Yr ieuengaf 0 deulu mawr ac
agos y diweddar Mr a Mrs Iohn
WilliarD Jones, Bryntirion. Y
mac ein cydymdeirnlad
yn

ddwfn a jonathan, ei gWr, Lyn
a Stephen, y plant, ei marn yng

nghyfraith, Jennifer, am golli
nain faleh a ehwacr a chwaer yng
nghyfraith hoff. Bydd celled
enfawr i'w thculu a'i ffrindiau.
Bu'r angladd cyhoeddus yn
Eglwys Santes Helen ddydd
Iau ac fe'i rhoddwyd i orffwys
ym mynwent yr Eglwys.

DYMUNA y teulu ddiolch
i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad - y llu cardiau,
galwadau ffon, ymweliadau

Deeliir fod
nifer 0 drigolion y pentref
wedi bod yn sal yn ddiwcddar,
Dymunir
adferiad
iechyd
buan i chi i gyd. Anfonir ein
dymuniadau da at Anti Mary}
sefMary Davies} Llys y G\vynt,
wedi'r driniaeth i'w llygaid yn
ddiwcddar.

a rhoddion tuag at Yrnchwil
Clefyd y Siwgr, Roedd gweld
yr Eglwys yn orlawn yll gysur
mawr i'r teulu.

Y mae pawb ohonom yn
y pentref yn anion ein
dymuniadau
gorau i Ann
Paterson sy'n derbyn triniaetll
yn Ward Cybi - Ulled Dwys.
Brysia i gryfhau} Ann.

SuI, 23 Hydref, am 11 y bore
cynhaliwyd
G",Tasanaetll
0
Ddiolchgar,veh
ynghyd
a
Cllymlln Bendigaid am 5.00 yr
hwyr. Diolchir i'r aelodau fu'n
brysur yll addurno'r Egl\vys ar
"
gyfer yr Wyl
0 Ddiolch.

NAUOLIG.

yl"'l",~elo

N!\dolig. M!ll.!

cr()~~()i

c~cl",

unrhYUT
p~ntl'Qf

0 b~Mly1\wyt' Y
ch\",~
YMU",l\. H",w~u ; Mrg )an£!t
;\1'+01"1 y boc~y~;'r Y~B~I
~t·byl,\
A!!h, (-omm{!rci~l (Bfon!
l}1.j11 j 11 (\~ gt"j11w~hyn dd~_
tti\

57l2(,),))

LYII l!YIILCt]

a

EGLWYS
SANTES
HELEN. Fore SuI} 16 HydrefJ
am 11.00 y bore gwcinyddwyd
y Cymun Bendigaid gan y
Parchedig Lloyd Jones. Fore

tERIS JONES
To9'an,

ELI:S
8ryn as Ans.l.. Williaml

SfAd Talybonf

'-Q~n HQY", LLANAUG

LLANRUO

FfWI:

677362

(01286) 673574

nau~mudol

PI!N CIiYDDION Y fRO

07079620996

p110:lib

CyngcI-JJ
Ndtl(llig. o~ g1,rel)Ych yo UUd.
GYlll1Clir y GYllbcrdd nOD Iau, 5 NU~Ul\J IIT~(~l). D~olck~
Nl..~f)'''J M'll ~ 91.. ~19..1l' Dy.J~ bawb ~ 5~f1'l.0BoJd y Uinso n(\~

cy1~.,,:uncdoIJsyJJ ""c~
W{\l'\('t', J 1 I--tydi'~f_ Hydd Vr ~lw
bod yl'\ hrY~l'r Y" ym~ff~1'}Tt\
yn mYIIU luag al gO~ldU Cil110
.;~r

NEUADD.

DTOLCH. Dymuna teulu'r
ddiweddar Nan jones, 45
Stryd Fictoria,
Cacrnarfon,

J

clclti a nwcrtlJawrol5wl"'l
ccfnoBactl"l. Uofynnw:rl ;

y

PW\'LLGOR

fydd Mair Huws,
Mai 2012.
Llanrug. Yn dilyn bydd Disgo.
Pris
mynediad
fydd:
Oedolion
PLYCU'R ECO. Dymunir
- £ 1. Bydd cwn poeth ar werth.
diolch i Swyddogion yr Eglwys
felly dewch i gael hwyl a sbri
am gael defnyddio'r Ncuadd i
gydaJn gilydd.
blygu'r Eeo ar nos Iau, 29 Medi.
Diolch eta i'r criw ffyddlon am Cynhclir
Nason
Wasael,
eu cydweithrediad ac i Marian nos Percher, 14 Rhagfyr yn
anl helpu hefo'r plygu ynghyd y Neuadd
Gymuned gyda
a'r bwndelu.
darlleniadau
ae
eitcmau
eerddorol a chyd-ganu'r Hen
GAIR 0 GYSUlt. Anfonir
Garolau gyda rhai 0 aelodau
ein cydymdeimlad
liwyraf at
Band Arian Deiniolen. Bydd
deulu y diweddar Mr Robert
pwnsh a mins pei i bawb.
Pritchard, 45 Mountain Street,
Deweh i gyd-ddathlu GWyI y
Cacrnarfon, gWr annwyl Betty,
Geni.

Eleni
Gwynant Parri yma bore dydd byddwn yn mynd i Westy'[
Mercher "fach,,vedd j Llynnu Buckley ym Mlwl11drcs ar
IluJliau'r plant. Mae croe.so i ddydd SadWl-n, 10 Rllagfye.
Ullfhyrv blentyn i5ydd ddilll yn Bydd y h'Ws yn cychwyn am
ddi~6Yblyrt yr Y~scl ttl\~dr~\,t~ 11.1S l1'r gloctl. YJl dilyn y
ooiQ byJJwn yll YIllW..1J a
Yll ystOlt y bllr~.
ChanolfOll"l. giopa Prin81cs yn
Ym~)'r,h Pl,ntyll
r Llar\ f;-\; t'P"" II ble bydd cyfle
NtldQliJi' Dyddwn yn cyml-yd i -wnetld yChytifS (\ ~1l\I'~

Tynnu Llunia'J. Bydd

Nadolig y Pensiynwyr.

• Trwsio ceir 0 foniou

• Owtili1h

MOT

pror.adol
• Pris;ou~odlauol
• ,l.).eCQn:c

~own

UVNJJWCW Y CORAU
DfWCH ATOll Nil

,
HEN LUNIAU, DOGFENNAU
Mae yna gannoedd

0

luniau

A CHREIRIAU

a dogfcnnau

enara
.,
•
lr
em
ar gyflwr Llyn Padarn ar fin gweld

fel y rhain at" gael

mewn droriau ag atigau'r fro yma. Mac yna griw bach ohonom
yn gwneud ymdrcch i gasglu'r fath bethau trwy eu sganio neu
tynnu eu Ilun rhag iddynt Iynd ar goll am byth.
]:e fydd yna sesrynau yo cac] cu trcfnu dros y gae:lf yma i
wneud hyn ym mhob bentref yn y fro. ~e gewch y manylion yn

yr Reo ncsof Po fydd Y daunydd yn c~elei sgmio ar y noson fel
y gallwch fynd ar dogfennau adref gyda chi.
OS OCB BWP 111~wr ganoch gallwn drefnu I ddod i'ch cartrcf a
gwneud y g'tY"itll yno. PeIly, cwch i cll,¥ilio!

O'r diwedd maar adroddiad
golau dydd! Rwyf wedi derbyn copi ac, mewn gwirionedd, aid yw'n
argoeli'n dda at y dyfodol os na fydd cwmni Dwr Cymru YIl rhoi sylw
buan ir gwaith sydd angen ei wneud idderhrau troi pethau or sefyl1fa
druenus bresennol,
Mac'r adroddiad, sy'n adlewyrchu archwiliad rnanwl gan Asiantacth
yr Amgylchcdd dros Y ddwy Ryncdd dn\Tctl1~ yn pwyntio yn glir
iawn at wreiddyn y broblem, ac fel sydd wedi ci adrodd yma nifer 0
weithiau, yr aches yw carthffosiaeth a'r ffosffadau sydd yn gymysg ag
0.

Mae lair flynhonnell sy 'n achosi pryder mawr, y gyntaf wrth gwrs
yw gwaith ,artl-llfos Llanberis a'r gwahaIlol arllwysiadau argyfw11g
amrwd sy'n gysylltiedig. Mae rhai i'w gweld yn go11'~g carthffos heb
ei drtn ir Llyn ar adegau 0 dywydd garw Hefyd mae gwaith carthffos

Nant Peris yn achosi pryder mawr} oherwydd cyflwr a chynnwys ei
arllwysiadau.

Dyma rai 0 argymhellion Asiantacth yr Amgylchedd:
1. Cosod trwydded warchodol ar ho11 arllwysion tywydd garw i'r
llyn.
2. Cosod sustem otomatig iiselhau arllwys ffosftadau i'r llyn.

3. Lleihau arllwysiadau

tywydd

garw drwy gwtogi ar nifer 0

arllwysiadau i'r sustern,

4. Parhau a'r astudiaeth Hosffadau Nant Peris.
Mae nifer 0 argymhellion eraill ond nid oesun y dweud, )'110] be welaf
i, ei bod yn orfodol ar DWr Cymru i wneud dim, felly y tebygrwydd
yw na fydd fawr ddim yn cael ei wneud yn fuan iawn, Y realiti yw y
bydd hyn yn rhygnu ymlaen, a'r argymhellion fel pel denis yn cael eu
taflu yn 61 ac ymlaen rhwng yr Asiantaeth a Dwr Cymru nes y bydd
yr algal gwyrdd-Ias yma yn dangos ei ben unwaith eto. Ond, y pechod
mawr Y"v, os Y gwnaiff hyn ddigwydd mi fydd pethau yn rhy hwyr,
gyda'r canlyniad y bydd Llyn Padarn ac Mon Seiont yn dillannu fel
cartref i'r torgoch, sewin a'r brithyll brown. Bydd holl weithgareddau
dwr y llyn ar ben) oherwydd pwy mewn di£ri fydd eisiau hwylio neu
gan\\rio rnewn pwll 0 garth ffos.
Efallai fy ITIod yn orfeirniadol o'r sefyllfaJ ond mewn gv.ri.tiolledd
d}rroa Y"-'; realiti'r Oill bai i DdWr Cyrnru dderbyn a gweithredu ar
argymhellion yrAsiantaeth heb ocdi. Cawn weld be a dda,v.
Yn sgil problem au ansawdd d\\,T,siomedig dros ben yw'r 'sgota wedi
bod ar Padarn a'r Seiont eleni. Yn ystod y tymor i 17 Hydref, saith
eog a rhyw 50 se",rin a ddaeth i'r rhwyd. Mae ymgyrch yn \veithredo1
hyd at 31 Hydref i geisio denu cogiaid i'r ddeorfa er m,vyn casglu eu
gra'Vll i gario 'mlaen a'r cynllUll 0 ryddhau y cywiOll iAfonArddu yn
ystod Mai a Mehefin 2012. Roedd cynllun rhyddhau elcni yn hynod
lwyddiannus gyda 15,000 0 cogiaid bach w~diei rllyddhau yn ystod
Mchcfln a 6,000 at'al1yn ystod diwedd Hydre£ Mae arolwgyn datgeJu
fod cywion Mehefin eleni yn pIma yn arbennig yn nyfroedd oer a
chlir yr Arddll.
Heblaw problemau Dyffryn I)eli~ mae'r d)rfroedd eraill wedi
pcriforlIuo yll arddcrchog, gyda'r brithyll brown wcdi bod yn nifcrus
dros ben. M~e em llynno~dd fel C~...,ellyn,Nanille a Chwm Silyn
,vedl bod yn arbennig. Rhaid peidio mghofio cllwaiUl rlloi 11\\Tb j
Dy\varcl1ell, S),'l1l)'1111U Pysgot\'\ryr 0 pob
0'1' )vIdU j brofi'[ )vefr
Q ~Yh\l 'brithyll yr Bnf;-> 80 Jrwfl1.. Rl).a.id diolch fl"l ~benniB i'r criw
ftyddlon sy'n l-ho~o'uhn.n'lser irhedcgy ddeorfa a chynn:l1 y cychod.
Rydd y ~.v!1jth yn dechr~u yrnhen ychyclig ddyddialJ ar hriratoi
IDJtellon Jt y l~vvJlg(lr hlyny(ld()l. fiydd gtvybodaeUl lll\vy pendant
Yll ldel CI Il)i Yll0 YIlglyn ag atgywcino'r jeti ar Lyn Nantlle, Cofi\"vcllJ

man

lieul a J.luuuldcb lIleWll cdlio'l gwuicll
ynw ~J\)yll~wc;lla mi el'lnwyn tl'afod tdcra~~.
0;) OC;)YIIlg)'ITIC1')Yf

7510511 63

ymu

allan,

ByJ~ y Pwyllg0,l- lllr-,.yddol elcl"u yn cad ci gynntJ. yo yr Institiwt:
C~ernarf~l"lrun '7.00 1105 lall, ~cd l{hagfyr. Os oes aelod eisiau rhoi
t1nm}"" gynnig ~tw~ll~ ~ln dyfr{)~dd yn~coftwch rhaid i'[ cynnig
ddod lla\v cyn 2'+ Tarn\lvellll 2011.
Hu,"", Price I TUB1"1ec;

I)ENCMfPWRlAETHAU i\lY~,\'DD
A'I'HRA-IJHELL YGYMAMVLAD
Llond ceg 0 bennawd a Iiond
gwlad
na gwlcdydd - 0
gystadleuwyc a s'\-rydJogion.
Tri diwrnod 0 gystadlu brwd
yn Llandudno,
Llanberis a
Llanddwyn, gyda thair ras
anhygoel, pob un yn cael ei
ffilmio a'11 dnngos ar 54C
a niter holaeth 0 siancli
eraill yn ystod y mis a aeth
heibio.
Roedd
Llanherts
unwatth eta ar fap chwaraeon
rhyngwladol.
Does
and
canmol yr holl drefniadau

lwybrau coedwig Niwbwrch a

thraethau Llanddwyn. Lloegr
ar frig tabl y Gyrnanwlad gyda
naw medal aur, ond Cymru
yn ail gyda thair medal aur. A
rhaid cofio fod cystadIeuwyr
o nifer helaeth 0 wledydd y
Gyman"\~lad yll brwydro am
y medalau. Y trucni Y''V fod
eyn Ileicd 0 sylw wedi ei roi

v=s

- Ban di.ll prohaJol !tas yr
WyddtJ yn ClQI gi arwain

i'r digwyddiad g:ln y
Brydeimg.
Yn sgil y rasys rhyngwladol
cynhali wyd
cystadlaethau
laBored I i reJ\-vyr craill hcf ydJ
~ daeth llwyddiant llcol ar

gall Stephen Ldwa.rd~. Pob

I'oel Eilia i JelU1Y I Ieming a

clod hefyd 1 Arwcl Lewis 0
FetlleI) Rhcolwr Tin""!Rhedeg
Mynydd Cymru ac un arall a
fu'n hynod brysur gyda'r holl
drefniadau dros y tridiau,
Cymru yn cael cychwyn da
yn Llandudno gan cnnill
y fedal aur yn y Ras 24
awr, Rhywfaint 0 siom yn
Llanberis na chafwyd medal
unigol, ond rhedwyr Cymru
yn brwydro'n galed ac yn
cipio'r fedal efydd fel tim. Yna
uchafbwynt y tridiau: Cymru
yn ennill y tri safle cyntaf
a'r fedal tim yn ras 55km ar

Lanbaris a ddaeth yll drydedd
yn y ras i ferched dros 40 oed,
a Dafydd Thomas 0 Lanrug,
ddau saflc c'i 1101, yn gyntaf
dos 60 oed. Ond Mathew
Roberts 0 Lanberis aeth a hi
ar y diwrnod, gan ennill y ras
agored 0 Gae'r Ddol i'r copa
ac yn 61 me\V11 54 munud.
Dim ond rhyw dn munud
yn arafach nac enillydd y ras
ryngwladol
oedd Mathew,
ond fod yr arngylchiadau yn
ystod y bore yn llawcr gwaeth
na'r hyn a wynebai'r rhedwyr
rhyngwladol yn y plla\VJ1.

D1:ClIRAU SIGLtDIC
Yr Eco dorrodd y srori am scfydlu cangen cefnogwyr Elyrch
Abertawe - lacs y Gogledd. Bellach mae'r Elyrch yo yr Uwch
Adran. Sut mae'n argoeli? Diolch i Meilyr Emrys 0 Fethel- un o'r
Jacs - am yr erthygl ganlynol.
'Er gwaethaf methiant ein harwyr i ganfod y rhwyd yn gyson yn
ddiweddar, mae aelodauJacs y Gogledd yn cael modd i f)'V\T wrth
wylio ser yr Uwch Adran. Yn dilyn cyfarfod yn y Bedol, trefnwyd
fod ein haelodau yn ymuno a thaith wedi ei threfnu gan glwb peldroed merched Bethel draw i Manchester City. Er colli 4-0, gwefr
oedd gweld ein chwaraewyr yll cystadlu a'r mawrion fel Aguero
a Silva. Ers hynny trefnwyd teithiau i'r Amwythig a Wolves, heb
anghofio sawl taith draw iStadiwm y Liberty.
Un siom i nil oherwydd rheolau iechyd a diogelwch eithafol, ni
chawn chwifio ein baner en\yog ar derasau y Liberty. Ond, cawn
sylw me\VI1£fordd arall, gatl i Neil Rosser gynnwys can sy'n son
am anturiacthau ein criw ar y G.DD. ddiweddaraf Caneuon Rwff.
Os am fwy 0 fanylion amdanom cysylltwch a'n hysgrifennydd
Russell Williams ar Russwmsl@aol.com.'

TYMOR TRAWS GWLAD
Daeth ymhell dros 200 0 redwyr i Dreborth i ras gyntaf y tymor.
Mae clybiau athletau gogledd Cymru j gyd yn cystadlu, gan
gynn,vys clybiau hcfyd 0 swyddi Caer ac Amwythig, rhai rnor
bell a Telford a Northwich.
Yn ras y dynion, daeth Arwel Lewis 0 Fethel yn ail dros 50 oed
a Dafydd Thomas, Llanrug, yn drydydd dros 60 oed. Yn ras y
merched roedd Jenny Heming, Llan beris, yn drydedd dros 40 oed
a Maggie Oliver, Dinorwig, yn ail dros 60 oed. Erbyn i'r rhifyn
bwn eich cyrraedd bydd yr all ras yn y gyfres wedl el chynnal ym
Mae Colwyn.
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1\ fU'J fatll fis yn hanes prtfgaInpau Cyn"lru? Talll odd y tim

yn Y chwarae, a'r garfan yn

rygbi dr3W yn Scland NC""Ydd
ac er y fath ymdrech, 'boddi yn
ymyl y Ian: Rhoesant Gymru
ar y map rhyngwladol gydag
Ull hac chwaraeon Seisrng yn
mynnu 111aiCymru oedd y tun

Gwelwn y manteision l"lefyd
o chwarae'n gemau cartref ar
y meysydd '11ai'. Gobeithio

ocdd yo wir adlcwyrchu 'ethos
y g~m~Yn sicr ni £1.1 tim mor
ttanc yn y crysau coch, ac yn
sicr ill fu un mwy tht. Itoeddynt

gyffyrddus a'r dull

0

chwarae.

y bydd cae newydd Bangor
yn denu gemau rhyngwladol

y

gem. Mald penderfynu yn

derfynol beth yw'[ strategaeth
ynglyn a rhanbarth y Gogledd.
Ni allwn lforddio colli unrhyw

n dirwyn i ben ...

Mae tymor y rasys ffordd we idarfod, a'r tymor yn diweddu gyda
threialon amser i fyny gelltydd. Yn ystod y mis diwethaf Gareth

gynnal y ffiam.

Mcguinness

cyffrous
yn
sicr.
vn ymddwyn a pherfformio Dyrna'r adeg i delmlo'n falch
fel tim proffesiynol. Bydd yn
o'n
Cymreictod,
Meddwl
her i'n tirnau rhanbarthol i fel Cymry, dadansoddi
Eel
efelychu y dull 'cenedlaethol' Cymry, ~~fnogi fel Cymry,
yn1.a, dull sydd wedi bodoli gan
Rhoi diwedd i'r meddylfryd
y Tetrw Duon ers degawdau. gan lawer mal 'rubb i511' yw'r
Rhaid i'r Undeb hefyd wncud
eu rhan yn cefnogi gwreiddiau

TYIDorBeicio

dan 21J er enghraifft. Cadw'r
cysylltiad
a'r gefnogaeth
gynhenid fydd elfen bwysig 0

Amser

0

Lanrug fu'n fuddugol

yl1 dringo 0

Nant Gwynant i

ben Bwlch Gorffwysfa.

safona\.l Cymreis- I lawer roedd
y canlvniad yn Anfield yn
bwyslcach na'r canlyniad yn
Auckland. Byddwn yn 61 rwan
at y Sun a'r Mirror a dim sylw

iGymru.

George North arall. Y rnae'n
gyfnod cyffrous i rygbi Cymru

Defnyddio

Warburton
a
ble y dew 11u 0 reuencnd yn Bale fel enghrcifftiau hefyd 0
sgil parfformtadau'r
garfan fechgyn yn eu hysgol gafodd
genedlaethol. Mae byn yn y cytle i chwarae a meithrin
Nid bod yn
galw am wella'r rhwydwaith y ddwy
l"1yfforddi a chael e~n prrl 'g~n~dlaetholwr panboath' yw
hyflorddwyr isym1.1d0 gwmpas nonm mai prtf nwrpas pob tim
v wlad a datganoli presenoldeb ieuencnd heddiw yw cyflwyno
cyreiau Q Gaerdydd i gyn~nn llwyfat"1 a chyflc i bob plentyn
nat~lr~ol eIn. bleuenct~d. u. rhvw ddtwrnod gynrychioli
Cymru. Dyma fu'r agwcdd
wlad. un gQnQdl.
mcwo
OW1cdydd
Cbyd~a.lnJ
Ht\~ Mll§1l.9£.1Yll. ~ll.w~tl"l ~.nl. eraill tel yr Iseldiroedd criocd.
I"'7Jd~:)n+ C-'1rf:ln (;!1ry ~r~d
Gw~io ~r gyfielI,Ster2l1, llid Jf
[or tID' fuddn~oli~ethynolynol.

s=r-

LlOJ lllac iCUC1I~tid - dIol~ll i

B.W Pritchard - noddwyr y clwb
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LIQngyf1t'chi~d1tt1T~rry S1ynor, rheolwr Ll~nberjs ~r gipio tlws
R11eolwryMis 1\dranl Cyngbrairyr lilliance. Mae'n l1aeddiannol
ynJlll.giprys
ax trigygynpair. Yn
dracwi6goedd cralld a tll1)'ljdU iawI1Jgcl,,'r tlnl 0 f~~hgynl1eQl

rlast:o. Mac cytnod

y tym],oratl diwethaf bu rhedi:ldau d:l yn y cwpan~uyn amharu
~~th~YB0cl llr~::Ln Plynn o'n bl~en~u.Chw~f~ewnb!lwb af y gemau cynghrair. GwasgwYll Illfer 0 gelnau CYllgllrair i
vn [~plPll [yfJp_
g£nod ~ytynb ~w~d~
tymor ~ ~~gJl109dJ
Y ttOl. .i.'r~il~ar~n.
em rhun Ccl cynrychlolwyr
tl
Ff~TY'feli)YJdaJr 'w)"{Fiini\\l ffiQwr-' bellacll p~n gollwy~ ~ra"", yn
Dtlcth Dille i WiJ[O 1llilIl[cll ch cfn Ob'WYf.
Acrefalr yn y Tlws Cenedlaetl~ol. CclIir yn awr ganolbwyntio ar
Gi~~G, M~e p"LfWlll p~nd'l11t
egorn. M{1e ys.bryd d:l yn Y tim ~'l'so11~t,}Tnllifo. Am~er c}Tffrcug
SAM WAR.HURTON
ar ~fcrdd (J~d~J'r\~ b~chget'\ llee] a'i gruon yn y clwb yn arwain
TfAl1'HlJ.tW~HHy~k

t"l'Ll

{Ll!k~l -f'W

i Ir sarJan daefh tnasnel.

Gw~v~ddozorayn Gwyddol)
brwnt

0

',yd yw byd y

vet.

"l'fLl,

anwT'U~

aiwlleol ymlaen gobeithlo.
MacJr clwb yl'l diolch hcfyd i gwn'lnj IJeol yn w,rioneddol
R.W
Pr~tch:\rd - :tn'l Ctl noddi hnel. Gobe;thio na fydd hyn yn 'claddu'
~obeithiony clwb ~my tymor! Gwell gen i gredu bod 'atgyfocliad'
~ y ffordd ar Facs Padarn.

