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Braf gweld rhai 0'0 hardal yn eael y cyfle i wneud rhywbeth
arbennig nad yw'n debyg 0 ddigwydd eto am nifer fawr 0
f1ynyddoedd. Ar ddydd Dun, 28ain 0 Fai bydd y Fflam yn
teithio drwy Wynedd, ac y mae dwy 0 ferched y fro wedi eu
dewis i'w chario ym Mlaenau Ffestiniog ac yng Ngbaernarfon.
Bachgen 0 Ysgol Brynrefail yw David Rhys Owen Parry, a
bydd yntau'n cario'r Fflam ar ddiwedd ei thaith yn oioas
Bangor. Am fwy o'i hanes gweler tudalen Ysgol Brynrefail.
Cafodd Elm Catrin Owen 0 gobeithio
mynd ymlaen j
Lanrug ei henwebu gan yr astudio
Chwaraeon
ym
Urdd am ei bod wedi gwneud Mhrifysgol
Caerfaddon
cymaint 0 waith gwirfoddol
eleni. Cyn hynny bydd Elin
yn y gymuned dros y dair yn gwirfoddoli yng Ngemau
mlynedd
ddiwethaf
gyda'r Olympaidd
Ysgolion
yn
Urdd a Mudiad Sx60 sydd Llundain ac yn arwain ei
yn annog pobl ifanc i gad,,,,'n thim dawns yn Eisteddfod
heini a chymryd rhan mewn Genedlaethol
yr Urdd yng
chwaraeon. Erbyn hYI1, mae Nglynllifon.
Elin wedi dysgu gymnasteg,
Roedd EUn wedi gobeithio
dawns, pel rhwyd, hoci, dringo, cario'r ffagl drwy Gaernarfon
go 1ff, criced ac athletau ac neu Lanberis ond dewiswyd
wedi'i henwebu gan Ysgol Syr hi i wneud hyn drwy Flaenau
Hugh Owen i fod ynLysgennad
Ffestiniog. Dywedodd "mae'n
Jfanc Aur dros Wynedd.
fraint i gael ei chario 0 gwbl a
Mae Elin ar hyn 0 bryd yn y bydd yn rhywbeth y cofiaf ar
chweched dosbarth yn Ysgol byd fy oes"
Syr Hugh Owen yn astudio Llongyfarchiadau iddi a phob
Ffotograffiaeth,
Ccmeg
ac hwyl ar ei blwyddyn brysur ac
Addysg
Gorfforol
ac yn i'r dyfodol.
flynyddol
Anna
Williams
o'r y gystadleuaeth
Waunfawr fydd un o'r garddio
bywyd
~vyllt.
rhai yn cario'r Fflam Sefydlodd
Glwb
Natur
Olympaidd
drwy dref }Tn y \Vaunfawr, a phedair
Caernarfon.
Mae Anna blynedd yn 61 enillodd wobr
yn wreiddiol 0 Sweden; genedlaethol a gyfl"vynwyd
yn byw yng Nghymru ers i'r Clwb gan y darlledwr 1010
1987, ac wedi ymgartrefu
Williams. Mae plant y Clwb
yn y Waunfawr efo David,
beIlach
yn eu harddegau, ac
ei gwr a'r teulu. Mae erbyn
yn 8'~eud gwaith cadwraeth
hyn yn rhug! yn y Gymraeg.
Mae bellach yn Swyddog
Garddio
Bywyd
Gwyllt
gydag
Ymddiriedolaeth
Natur Gogledd
Cymru, a
hi sy'n gyfrifol am drefnu

dan arweiniad Anna yng
ngwahanol warchodfeydd yr
Ymddiriedolaeth.

Mae ei gwaith YJ.l golygu ei
bod mewn cyswllt rheolaidd a
g\\Tahanol ysgolion, ac ar hyn

cydweithio a
staff, disgyblion a rhieni Ysgol
Bontnewydd yn sefydlu gardd
wyllt, pwll dwr a dol.
o bryd

mae'n

Y llynedd, cerddodd hi a'i
rnerch bedwar copa ar ddeg
Eryri a chodi dros £500 tuag at
eluscnnau ..
Fetj henwebwyd i gario'r fflam
gan Kate Gibbs, cadeirydd
Yrnddiriedolaeth
Natur
Gogledd Cyrnru, a hynny am
ei hymroddiad i'w g,,,,aith bob
dydd a'i gwaith gwirfoddol
sy'n ymestyniad o'i gwaith.
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~1Al 2012
Argraffwyd gan
WasgDwyfor
Penygroes 01286 881911
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
S'''''DDOGIO~ ,\ GOIlEn,,,,\ R

Straeon ac crthyglau
ar e-bost i
Dafydd Whiteside Thomas
Bron }T Nant, Llanrng
012N6673515
econ'7ddta(wgmail.com
CADEIRYDD
YPWYLLGOR GWAITH
Geraint Ells
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard jones, 5 Y Ddo), Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,

u

Llanrug (677263)
glasgoed@>hotmcul.conl
TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eifionroberts 132@btinternet.com
TREFNYDD ARIANNOL
Coronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon

Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD
POST
o)wen Hughes, Eith inoB, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)
(;OIIEIm'l'RPEWRI:FI
DEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Ells, Cilgcran
(01248)6"'0726
BR~FAIL:
Mrs Lowri Prys Roberts\\1ilhan,,,, Codre'r Coed (8-0580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
G\\'1l1l

(6"7438)

CEUNANT: Trystan a SiOIlcJ Larsen,

•

Bodafon, Ceunant (650799)
(\V1\i-Y-GLO: ~lr~IrisRowlands,
Glanrafon (8"'22"5)
DlNOR'VTG: Marian jones, Minallt,
";Bro Elidir, Dinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Rnbtrts, S\\-n-y-G\V}'nt (R70740)
LI...A.'\l RUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
~loel)n (6....
5384)
NANT PERlS: Llinos Jones, 6l\'atlt
Ff} nnon (8" 1820)
PENlSARWAUN:

tvlrsAlm Evans,

Sycharth (872407)
TAN-)-COED: ~fiss'\I\\\'en P3rT)',
i\el-, Bl)n (8-22-6)
:\VAUt\~A\\'R: \1r!>'!\cUlRoberts,
PcUltafon, \Vaunfa\\T (6:;0570)
Y RHlFYN NESAF

Delu1yJd i la\\!'r
golygyd<..uon pcrthn.1so)
1':05 SUL 20 '\[ai
O~lrve!\\-chyn ddJ
Dyddiad (~osod
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~cfydhad ColTOlLl.1nnlg
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Annwyl Ddarllenwyr,
Cynhaliwyd gweithdy gwerin hwyliog yn haul braf ddiwedd
Mawrth yn yr Amgueddfa Lechi. Dyma oedd digwyddiad gyntaf
cynllun Sesiwn Dros GYll1ru 2012 Clera yng Ngogledd Orllewin
Cymru. Cafwyd sesiwn gloi fendigedig gyda phob grwp yn
dod ynghyd i gyd-chwarae yn ystafell y Caban sydd, fel mae'n
digwydd, ag acwstics bendigedig!
Un byrdwn 0 gynllul1 Sesiwn Dros Gymru yw i anl10g a datblygu
gwelthgarwcll gerddorol gymunedol anffurfiol a hynny trwy
gyfrwng cerddoriacth draddodiadol Gymrcig.
Os hoffech roi ITO arm, cynhelir dan weithdy pellach yn yr
Amgueddfa Lechi, gyda'r nesaf ar Dydd Sul, 22ain EbriII am
1pm-4.30pn1. Y tiwtoriaid fydd Stephen Rees (sylfaen), Sioned
Webb (canol) a Huw Roberts (uwch). Cost mynychu yw £7.50
i oedolion, £S i blant, a £5 i deulu (1 oedolyn + plant). Bydd y
~veithdy nesaf wedyn ar Dydd Sadwrn 1ge9 Mai am 1pm4.30pm gyda'r tiwtoraid Sioned Webb (sylfaen), Patrick Rimes
(canol) a Stephen Rees (uwch). Nid oes angen profiad blaenorol
o chwarae ccrddoriaeth werin i fynychu,
Os am fanylion pellach ncu i gofrestru cysylltwch a Catrin ar
(01286) 831344 / catrin@seSi\Vll.com. Ceir holl fanylion y
cynllun ar y wefan www.sesiwn.com
Catrin Meirion
Cydlynydd Gogledd Orllewln Cymru
Sesiwn Dros Gyrnru 2012
Gweithdai Gwerin CLERA

RSPB
Hoffech chi helpu pobl i dreulio amser gyda bywyd gwyllt
Portmeirion? Mae RSPB Cymru yn galw am wirfoddolwyr i fod
yll helpwyr cyfeillgar yr RSPB yng Nghocdwig Portrneirion. Mi
fydd RSPB Cymru wedi ei leoli ynl Mhortrneirion - y pentref
enwog ar steil Eidalaidd - 0 fis Ebrill Iaf i fis Medi 30ain 2012 i
ddangos y goedwig ryfeddol ar y safle i yrnwelwyr.
Mae Portmeirion wedi ei leoli 0 fewn 70 erw 0 goedwig gymysg
ac mae'n gartref i gasgUad 0 wahanol rywogaethau. Fel rhan o'r
teithiau ccrdded, fe gaiff ymwclwyr ddysgu am y coed, planhigion
ac adar y mac' r goedwig yll gartref iddynt, a gwylio adar y goed'vig
rnewn ardal bwydo bwrpasol. Mae yna gyfle i weld ~veilch yn
pysgota ar yr aber, a chreyr bach ac adar hirgoes ar waith. Meddai
Swyddog Amser i Fyd Natur, Kim Boccato:
'Rydym yn chwilio am bobl 0 bob oedran a chefndir ihelpu gyda'r
prosiect, ac rnae'n gyfle gvvych i yrnuno a gwneud gwahamaeth:
Fel un 0'0 gwirfoddolwyr mi fyddwch yn helpu pobl cael y mwyaf
o'u hymweliad wrth helpu ar ein teithiau cerdded tywysedig a
rhoi gwybodaeth am fywyd gwyllt Portmeirion ag RSPB Cymru
yn gyffredillol. Ychwanegodd Ms Boccato: 'Does dim angen i chi
fod yn arbenigwr - ond eich bod yn fnvdfrydig am f),,"'Ydg'\vyllt
ac yn dda gyda phobl. Mi fydd hyfforddiant, felly does din1 angel)
profiad blaenorol.'
Dynla gyfle i chi gwrdd a phobl a'll hysbrydoli i ddysgu an1
adar a bY''''Yd gwyllt arall tra'ch bod yo cyfrannu'n ~\'iriOlleddol
i ,varchodacth. Ffurfi\\'yd yr RSPB gan ,virfoddol\vyr ym 1889,
a heddi", yng Ngllymru mae gan yr eluscll ~"archodaeth 937
o wirfoddol\vyr sy'n rhoddi eu 11anlscr am ddim. Felly ,vrth ein
helpu ym Mhortmeiriorl, mi fyddwcl1 yn dilyn camre nifer fa\t\Tf0
bobl eraill sy'n cefnogi'r elusen!
Felly os gall,vch chi helpu yn ystod y prosiect am ychydig 0
ddiwrnodall pob mis, neu hyd yo oed sa\\'] di,vrnod yr wythnos
fel nlae rhai g'virfoddolwyr wedi gwneud, mi fyddai'n '''rch i
glyvved gennycl1!
Cysyllt\vcll a Kim Boccato ar 07921 283685 neu ar ebost ar
I<.un.Boccato@rspb.org.uk

RHODDION
£50.00: Hywel Williams A.S
£36.50: R. Elwyn William,
Cranleigh.
£20.00: Neville Roberts,
Prestatyn, Alwyn a Mair
Williams, Scion; Mrs Nellie
Wiliams,
29 Rhydfadog,
Deiniolen; Er cof am Dilys
Baylis, Llanberis.

£ 12.50: Gwerfyl McCarthy,
Childwell.
£11.50: Di Enw,
£10.00:
Eurwyn
Lloyd
Evans, Llanrug, Mrs Olwen
Ebbrell, Coventry,
Anna
Sidebotham, High Peak; Er
cof am Bob a Hetty Hughes,
Llanberis, Verna , Dilys a
Ruth, Meillionen, Cwmyglo
£6,50:
Jenny
Davies,
Tregaron; Mrs N. Lovatt,
Aberystwyth;
Ronnie
'Llanbabs'
Williams,
Aylestone:
Nancy Parry,
Penygroes, Dienw, Llanrug.
£6.00:Gomer
Tregarth.

Davies,

£5.00:
Rhodd
Di-enw
Llanrug; Rhodd Di-enw,
Llanrug: Lois Regan, 3 Stryd
Newydd, Deiniolen, Mrs
B. Wi11iams, Llanfairpwll:
Geraint
Huws
Roberts,
Bangor; Mrs Enid jones,
Talysarn:
Haf
Thomas,
Llanrug; Dienw, Llanrug.
£3.00: Mr
Llaogefni.

Owen

jones,

ELI:S
Bryn Be Angela Williams
London House, LLANAUG
Ff6n:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr Wyn Oeolmwyaf blagjS,
Sef9g ca1mf
Cigoe~ pCl'od i'w bwyta

Archetion at gyfEl' Y mewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATO Nil
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Mae cynrychlolwyr pedair o'r cymunedau eisoes yn wybyddus,
gall mai un enw yn unig a enwebwyd ar eu cyfer. Felly, bydd
etholwyr Cwm y GIo, Llanberis, Llanrug a Phenisa'rwaun yn
cael arbed pleidleisio. Y cynghorwyr ar eu rhan fydd Brian
Jones (Llafur), Trevor Edwards (Annibynnol), Charles Wyn
Jones (Plaid Cymru) a Hefin Williams (Plaid Cyrnru). Mae tri
y11 aelodau profiadol, ac wedi gwasanaethu nifer 0 flynyddoedd
ar Gyngor Gwynedd eisoes. Yr enw newydd yw Hefin Williams,
fydd yn gwasanaethu Penisa'rwaun yn dilyn ymddeoliad Pat
Larsen wedi blynyddoedd 0 wasanaeth clodwiw.

Bydd etholwyr Bethel, Deiniolen a'r Waunfawr yn pleidleisio, gan
ddewis rhwng un 0 ddau ymgeisydd. Ym Methel, bydd yr aelod
presennol, Huw Price Hughes (Plaid Cymru) yn wynebu her gan
Sion Wyn Jones (Llafur). Yn Neiniolen bydd Len Jones (Plaid
Cymru), yr aelod presennol, yn wynebu brwydr yn erbyn Elfed
Wyn Williams, ymgeisydd annibynol, ac yn Y Waunfawr, bydd
Eurig Wyn (Plaid Cymru) yn ceisio disodli'r aelod presennol,
Gwilym Owen Williams (Annibynol). Dyma grynodeb 0
sylwadau'r holl ymgeiswyr.

Bethel.
Sion Jones. Rwyf

wedi bod

a

diddordeb mewn gwlcidyddiacth
eriocd, ac mae'n anrhydedd cael
sefyll am swydd mor heriol yn
ugain oed. Mae angen gwaed ifanc
a newydd ar y Cyngor.
Mae nifer 0 broblemau yng

Bethel sydd angen

mae Llywodraeth Cymru wedi ei

eu datrys megis y tir diffaith ar
Stad Bro Eglwys, a phroblernau
parcio yn gyffredinol.
Mae

g)rnnig ers Awst y llynedd.
Bwnadaf, 0<; caf fy ethol, gynnal

nghymuned

angen codi yrnwybyddiaeth fod
band eang cyflymach ar gael, ac
egluro'n iawn beth yw'r cynllun

cyfarfod rnisol yn neuadd y
pentrefi drafod materion cyfredol
yr etholaeth.

H uw Price Hughes.
Braint
oedd
cael
eich
cynrychioli ar sedd Bethel a
Seion am y pedair mlynedd
diwethaf ac edrychaf ym laen
i'ch cynrychioli am y pum
mlynedd nesaf
Pel o'r blaen addawaf roi o'm
gorau i drigolion yr ardal.
Teimlaf fod fy mhrofiad dros
y blynyddoedd yn cydweithio
gyda thrigolion, mudiadau a
grwpiau'r ardal wedi dangos
ffrwyth fy llafur gyda'r holl
welliannau sydd wedi digwydd
ac ar fin digwydd 0 fewn i'r
etholaeth.
Gan fy mod wedi ymddeol,

mae gen i'r arnser a'r profiad i
roi llais cryf tros anghenion yr
ardal.
Rhai o'r pethau hotfwn weld yo
cael eu gwneud yn lleol.
Ceisio sicrhau
gwaith a
chartrefi 0 safon i'n hieuenctid
gan leihau diboblogi. Dal i
weithio i gael gwclliannau i
ffyrdd, strydoedd a llwybrau
cyhoeddus 0 fewn yr etholaeth,
yn cynnwys gorffen datblygu
tir Stad Bro Eglwys.
Sicrhau fod cynllun Atal
Llifogydd Bethel a Penrhos
yn effeithiol at y dyfodol (mae
cam pellach at gyflawni hyn

yn digwydd oddi fewn pentref
Bethel ar y foment).
Parhau a'r gwaith 0 gwblhau'r
cynllun band llydan cyflym i'r
fro (bydd y gwasanaeth yma
yn weithredol i'r holl etholaeth
cyn diwedd Mai eleni, y
cyflenwyr yw cwmni Netserve
o Lanelwy).
Parhau i weithio i uwchraddio
adeilad
a
chyfleusterau'r
Neuadd Goffa.
Sicrhau
Trafnidiaeth
gyhoeddus
fydd yn ateb
gofynion ein pentrefi.
Trefnu a chydweithio i geisio
cael trefn parcio a thraffig yn
Saron a Thre Gof

Eryri ac Awdurdod Tan Gogledd
Cymru. Rwyf wedi gwasanaethu
ar bwyllgorau cyllid, cynllunio,

y ward. Gan edrych i'r dyfodol,
gobelthiaf gael y eyAe i weithio
mewn mannau sy'n effeithio ar
economi a swyddi'r ardal, addysg
a rnaterion iechyd cyhoeddus, gan
gynnwys tai a hamdden,

Waunfawr.
Gwilym Owen 'Villiams.
Bum yn gynghorydd ers ugain
mlynedd, ac wedi cynryrhioli'r
ardal ar y cyngor sir a'r hen gyngor
bwrdeisdref
Bum yn aelod 0
Gyngor Cymuned Waunfawr ers
28 rnlynedd, ac yn Llywodraeth wr
yr ysgol ers 26 mlynedd. Rwy'n
aelod 0 Fwrdd Pare Cenedlaethol

tai, priffyrdd a'r amgylchedd.
Rwyf yn gyson wedi ceisio sicrhau
fad gofynjon yr etholwyr yn
cael eu hystyried, ac yn eredu
mai trwy weithio'n

y gallaf flaenoriaethu

annibynnol

gofynion

Fy mlaenoriaethau yn y Waunfawr
fydd cael cae peldroed i'r pentref
Os yn llwyddiannus yn yr etholiad,
rwy'n ecL.)'ch ymlaen yn fa\'Vr yn ogystal a chario ymlaen
am gael cyd\'Veithio a thim Plaid gyda'r ~Taith i gael cae ch,varae
p\vrpasol yn Gerddi Bach. Dyna
Cymru ar Gyngor Gwynedd,
sydd \vedi cael clod uchel gan fu'r ymateb i holiadur a drefnais
Gomisl\'Vn Arch\vi]io Cymru am y dr"''Y'r ardal. Galwaf anl dwtio
hen safle White\vays, a b\-vriadaf
£fordd effeltlliol maent yn rhedeg
gydweithio i ddatblygu cynllun
y Cyngor.

EurigWyn

busnes i Ganolfan Waunfawr.
Yng Nghaeathro, ~rnaf fy ngor,ll1
iledu'r palmant i gyfeiriad y garej
ac ymestyn y palmant o'r pentref

Gaernarfon.
Ceisiaf hefyd
sicrhau na fydd llvvybr y ffordd
osgoi ne\vydd yn ty\vys gormod 0
draffig dl"\\T}"rpentref.
i

Deiniolen.
gyson efo mi fel Aelod Cynulliad
Padarn, Y Gynldeithas Lenyddol,
Adfywio
Deiniolen ar ran pobol Deiniolen,'
'Braint a phleser Y'~ cael bod Cwmni
Ychwanegodd y Cyng. R. Len
yn ymgeisydd unwaith eto i a'r Cylch, Cyngor Cymuned
Y Band,
yr Jones 'Mae cynghorau lleol yn
etholiad
Cyngor
Gwynedd Llanddeiniolen,
drwy'r
wynebu hinsawdd ariannol anodd
ar ,,,,ard Deiniolcn, ~)ydd yn Eglwys a'r ysgolion
i'r dyfodol ac mae'n rhaid i ni
cynnwys Pcntrch Clwt y Bont, Clybiau Cant a hefyd Bingo Elidir
Deiniolen, Dinorwig, Gallt y Foel a Chlwb Orwig. Mae pob un o'r sicrhau ein bod n i yng Ngwynedd
a Facbwen. Dwi wedi byw yn y mudiadau Ylnayn gwneud gwaith yn parhau gyda ein gwai th da
arbennig a phwysigyn y gymuned
o edrych ar ffyrdd ncwydd 0
ward ers dros 60 0 Ilynyddoedd
ac yn adnabod
trigolion yr i hybu a datblygu dyfodol yr ardal ddarparu S"'Tasanaethau hanfodol
ardal gyfan yn dda iawn. Cefais gyfan. Hoffwn gymryd y cyfle i i'n trigolion. Wrth gwrs, mae
y pleser 0 wetthio'n agos a ddiolch i bawb am eich cyfraniad probLemau yn dal angen eu datrys
ac nvy'n edrych yrnlaen at yr her
llawer fel llywodraethwyr
Ysgol a'ch cymorth dros y blynyddocdd
os caf fy ail-ethel. Diolch am bob
Gwaun Gynfi, Ysgol Bryn refail, diwethaf'
cymorth ac am y croeso a gefais ar
aelodau
Canolfan Dinorwig, Dywedodd Alun Ffred Jones,
GWyl Deiniolen
a'r Cylch, AC: 'Mae Len yn gynghorydd eich aelwydydd.
Eglwys Crist Llandlnorwig, Pare effeithiol sy'n cadw cyswllt yn
Snwcer ac yn dosbarthu "Eco'r Byddwn hefyd yn agor man
Elfed Williams.
Rwyf yn 4S mlwydd oed ac yn Wyddfa" yn fisol. Ers rhai galw yn Neiniolen a Dinorwig,
byw yn Ffordd Deiniol, Bum blynyddoedd rwyf yn aelod o'r ac yn rhoi p\vysau ar y Cyngor i

Len Jones.

yn drysorydd ac ysgrifennydd
y clwb peldroed
lleol, a
bellach,
yn
ysgrifennydd
Gwyl Deiniolen, Rwyf hefyd
yn aelod 0 bwyllgor y Clwb

Cyngor Cymuned.
Rhai o'rn blaenoriaethau
pe
cawn fy ethol fyddai pwyso i
gael twtio'r ardal: mae problem
enfawr
efo sbwriel ylna.

gadwa datblygu gwasanaethau
sylfaenol.
Mae
sefyll fel
ymgeisydd
annibynnol
yn
golygu y byddaf yn trin pob
etholwr yll gyfartal.

yn rhaid i ni gydweitluo'n Ileal er
mwyn sicrhau'r gwasanaeth gorau
posibl i bobl yr ardal."
Ei flaenoriaethau fydd cydweithio
i sicrhau gwasanaeth
addysg,
iechyd,
gofal,
hamdden
a
phlisrnona o'r radd flaenaf i'r
ardaJ. Gweithio'n galed gyda
busne au lleol, fferrnwyr
a
grwpiau twristiaeth gan hybu

ymdrecbion i greu gwaith. Ysgogi
gweithgareddau
cymunedol.
Hybu adeiladu tai i bobl leol yng
nghefn gwlad.
Talodd
wrogaeth
i'r
cyngynghorydd Pat Larsen am ei
gwaith diflino dros flynyddoedd
lawer, a diolch iddi am ei
chefnogaeth iddo yntau.

Penisarwaun
Hcfin Williams.
Yn wreiddiol 0 Ddeiniolen, mae'n
byw yn Rhiwlas bellach. Ef Y'''
Cadeirydd
presennol
Cyngor
Cymuned
Llanddeiniolen.
Meddai Hefin: "Dwi'n awyddus
i weithio dros drigolion yr ardal,
gan wrando ar farn y bobl a
rhoi'r cyfle i bawb gael dweud ei
ddweud. Dwi'n credu'n gryf bod

A(~HU8)'PLANT

1

Apel i gymryd camau 'adeiladol' i achub bywydau babanod ym
Mangladesh yn ystod Wythnos Achub y Plant.
Eleni mae Achub y Plant yn holi am gefnogaeth pobl Cymru i
helpu'r elusen i gyrraedd targed 0 filiwn 0 bunnoedd er mwyn
adeiladu clinigau ym Mangladesh.
Yn ystod Wythnos Genedlaethol Apel Achub y Plant, rhwng 29
Ebrill a 5 Mai, nod yr Apel 'Briciau ar gyfer Babandod' (Build It
For Babies) yw codi digon 0 arian ar gyfer adeiladu saith clinig
yn rhai 0 ardaloedd tlotaf a mwyaf diarffordd Bangladesh, yn
Baniachong ac Ajmeriganj Bangladesh yng ngogledd ddwyrain
y wlad. Bob awr o'r dydd mae 11 babi newydd-anedig yn marw
ym Mangladesh oherwydd diffyg gofal iechyd sylfaenol. Mae
170,0000 blant 0 dan bump oed yn mar,,, yn ddiangen 0 achosion
y gellir eu hatalileu eu trin yn rhwydd ac yn rhad. Meddai James
Pritchard, PennaethAchub y Plant yng Nghymru:
'Mae canran uchel 0 ferched ym Mangladesh yn gem yn eu cartrefi
lleb gymorth bydwraig sy'n rhoi eu bywydau eu hunain a rhai'r
babanod mewn perygl. Mae'n warthus hefyd fod cymfer 0 blant
o dan bump oed yn dal i drengi am nad oes ganddynt fodd i gael
y gofal iechyd mwyaf sylfaenol.' Yn ystod Wythnos Achub y Plant
gofynnwn yn garedig i bob1 wneud rh)rwbeth adeiladol j'n helpu
i gyrraedd y targed 0 filiwn 0 bunnoedd fel y gallwn adeiladu'r
clinigau yma er mwyn achub bY"''Ydau babanod a phlant.
(Mae pob un ohonom wedi ein geni i \",neud rhY'vbeth a pha
well esgus i arddangos ein doniau nag yn ystod Wythnos Achub
y Plant? Os mai coginio yw eich dileit yna ewch ati i wneud
teisennau a chynnal bore coffi i'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae codi
£3.00 am balled a theisen yn ddigon j brynu rhwyd mosgito i
amddiffyn plentyn rhag malaria. Neu beth am drefnu noson
gyrri i'ch ffrindiau gan ddefnyddio rysciit draddodiadol Bengali?'
Ychwanegodd: 'Ydych chi'n hoff 0 ganu? Yna trefn,vch gyngerdd

a holi cor lleol i ymuno a chi. Neu os ydych yn un am her, beth
am redeg ras neu drefnu taith gerdded noddedig? Mae digon
o bethau y gallwch ei wneud ac mae pob ceiniog yn mynd i
wneud gwahaniaeth mawr, felly byddem yn gwerthfawrogi eich
cefnogaeth.' Mae modd j bobl gefnogi hefyd drwy brynu 'bricsen
ryngweithiol' am £5 i helpu adeiladu'r clinigau yma. Yn ogystal
gall: £14 brynu clorian bwrpasol ar gyf'er pwyso babanod, £49
brynu cit ar gyfer esgor plentyn; £150 gyflogi paramedic am lis;
£1,000 brynu cyflenwad blwyddyn 0 offer meddygo1 ar gyfer
delio gydag argyfyngau yn ystod genedigaethau; £2,500 helpu i
brynu ffynnon a fydd yn cyflenwi dWr glan ar gyfer y clinig ac
yn cadw plant a theuluoedd rhag afiechydon. Gall\vch gyfrannu
drwy wefan Achub y Plant - savethechildren.org.uk/buildit
- neu
drwy fforrio 0800 8148 148 neu al'rton neges destun gydaJr gair
BRICKi 7008
Eurgain Haf Swyddog y Cyfryngau (Cymru)
Achub y Plant
3ydd Llawr, Ty Ffenics
8 Ffordd yr Egl\vys Gadeiriol CAERDYDD CF] 1 9LJ
Symudol: 07909937218
Ffon unjon
chol: 02920803 260

BYSUSRH

AS

Bysus bach a mawr at gael ar gyler pob
math 0 lop preifat - nosweithiau anan,
parfion, tripiau ae ati. GWlslnaeth
personol a thelerau mesymol san
(01248)

D. P.0

NS

361044

RHIWLAS
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YSGOL GYNRADD
LLONGYFARCHIADAU
mawr i Miss Donna Griffiths a
Mr Owalrl O,,,en ar enedigaeth

ell merch fach, Ana Fflur.

G\VERSI

A

REICIO

DIOG£WLCH

FFYRDD.

Y

Derbyniodd
Blwyddyn 6 wersi sgiliau
seiclo ac fe gafodd y dosbarth
gyfl~niad
ar Ddiogelwch
y Ftyrdd gan Mrs Paula
Owen,
Cyngor
Gwynedd.
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 weld
perfformiad 0 'Dim Dnd Eili:ld'
a o~dd yn ymdrin a diogcl\-vch cmVARAEON. Enwcbodd y disgyblion E1an Jones a Nathan
y ffyrdd. Diolch i Swyddogion
Hughes i fod yll llysgenhadon chwaraeon }'f ysgol.
Diogelwch y Ffyrdd yr YStt~~Llongyfarchiadau mawr iawn i sgwad gala nofio'r ysgol arn ennill
Gwenllian G riffiths aGe
.
Gala Nofio Ysgolion Arfon! Da iawn chi, blant!
Jones am drefnu'r ym\veliad.
Llongyfarchiadau i'r tim hoci a ddaeth yn ail yn Nhwrnamcnt
GRWP BACH DI A. Mae Hoei YSgOliOl1 Arfon .1C yn drydydd }'Il y rownd derfynol drw~
Miss Wendy Hebenstreit
a Wynedd.
Mrs Julie Bragan yn cyflwyno'r Bu naw 0 blant Blwyddyn 6 yn cynrychioli'r ysgol 111CWIl
rhaglen
therapiwtig
'Grwp cystadleuaeth
athletau
yn y Ganolfan Hamdden
yllg
Bach Dina' ar gyfer grwp 0 Nghaernarfon, Roedd y plant wedi mwynhau'r protiad yn fawr.
ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen.
Bwriad y rhaglcn yw hybu
datblygiad sgiliau cymdeithasol
ac emosiynol plant ~fanc.
AROLWG
DWR.
Yn
ddiweddar,
cynhaliodd
y
disgyblion arolwg dwr dan
arweiniad
Clare Jones
0
DWf Cymru er mwyn eeisio
arnlygu'r
angen
i leihau
de0ydd_gwastraffus 0 ddwr,

hanesion difyr Anti Margiad!
GWyI Ddewi.
Cynhaliwyd
Cyngerdd

GWyl

Ddewt

anrhydeddus iawn eto eleni. Yn
61 yr arfer, g\¥ahoddwyd Clwb
yr Henoed am de a chyngerdd
a perfformiodd
y plant yn
ardderchog yn 01 eu harfer.
Diolch i ddosbarth Elidir am
baratoi'r lluniaeth.
YR URDD. Mae'r YSQol wedi
bod yn cydweithlo n g10
efo Adran

Bentref yr Urdd

er mwyn hyfforddi plant ar
gyfer yr eisteddfod. Cafwyd
saw1 llwyddiant a phob lwc i'r
rhai sydd wedi llwyddo j fynd
drwodd i'r_genedlaetbol.

CERDDORIAETH.

Cafodd y plant i gyd brynhawn
arbennig
mewn
gweitbdy
cerdd dan ofal KEYSTRINGS
yn ddiweddar. Roedd y plant
wcdi cael eu gwcfreiddio
efo'r holl offerynnau cerdd
gwahanol. Cafodd Blwyddyn
3 a 4 y profiad 0 fynd i
VENUE CYMRU i wrando
ar Gerddorfa Cenedlaethol y
BBC.
eRA. Hoffai'r ysgol ddiolch i'r
Gymdeithas Rhieni Athrawon
am ariannu'r canlynol y tymor
hwn: taflunydd a chliniadur i'r
neuadd, meinciau i'w rhoi ar
y cae a sied i gadw adnoddau.
ANTUR
WAVNFAWR.
Bydd y gymdeithas hefyd yn
Parha'r ysgol i gydweithio
gydag Antur Waunfawr a iY Ll'NGOR YSGOL. Bu'r Cyngor Ysgol yn brysur unwaith ariannu gwefan i'r ysgol. Mae'r
chafwyd casgliad arall 0 hen eto y tymor hwn dan arweiniad wills Sharon ]OllCS. BUOl1tyn drafft eyntaf bellach wedi ci
ddillad, er rnai braidd yn cyfrannu at drefniadau Diwrnod y Llyfr a buont )'11 gyfrifol a111 chwblhaul Mae em diolch yll
siomedig oedd yr ymateb y gynnal 'Diwrnod Coch' i godi arian at yrnchwil y galen, gall fawr iawn i chi am eich gwaith
tro diwethaf Gobeithir gosod lwyddo i wneud clw 0 i: 120.15. Buont hefyd yll brysur yn trefnu caled )'Il codi arran at yr ysgol.
bin dillad ar dir yr ysgoI yn y gweithgareddau Sports Relief a chodi £223.40. Eleni roeddent DIOGELWCH. Mae'r ysgol
dyfodol agos. Cofiwch ddod iYn gwerthu bandiau chwys a bu'r Adran Iau yn rhedeg milltir wcdi derbyn sawl cwyn gan yr
a:eh hen ddillad draw - rnaer oddi amgylch )r cac a'r Babanod yn rhedeg hanner rnilltir! Diolch heddlu a chwmniau bysiau fod
ysgol yn derbyn arian am bob arbennig i swyddogion }' Cyngor Ysgol am cu ~\'<litll caled, yll rhieni/ gofalwyr yn parhau i
tunnell a gesglir!
barcio neu i ollwng eu plant yn
enwedig Rhys Roberts a Sara Dylan, Blwyddyn 6.
COED CAI)W CThIRU
yr arosfa bws. Mae'r ysgol }'Il
gofyn yn garedig i neb barcio
(WOODLA DSTRUST).
Mae'r ysgol yn cydweithio
yn y mannau hyn nac ychwaith
o flaen mynediadau'r tai sydd
gyda Coed Cymru er mwyn
wrth ymyl yr ysgol. Yn ogystal
datblygu prosiect yr ardd.
d hyn, mae rhai plant sydd yn
Cynhaliodd
Coed
Cadw
cerdded i'r ysgol eu hunain
Cymru hytforddiant i oedolion
yn croesi'r ffordd gyferbyn a
ar sut i adeiladu blychau plannu
garej Ceir Cymru. Gan fod
ar gae'r ysgol a bydd yr ysgol yn
elwa 0 gael blychau wedi eu
101iau mawr yn dadlwytho
hadeiladu iddynt! Gobeithir y
yn y boreau, gallai hyn fod
bydd hyn yll caniat.lu i'r plant
yn berygl iawn. Hoffai'r ysgol
bwysleisio fod angen i bob un
gael cychwyn 0 ddifrif ar eu
g_arddlysiau!
plentyn sydd yn cerdded i'r
ysgol eu hunain groesi'r Ion
GARDI) YSGOL. A fyddai
Ine\Vn man diogel set- 0 flaen
gan unrhyw un ddiddordeb
yr y gol, lIe mae Anti Helen,
mewn helpu'r disgyblion i greu ~NGHARAI) TO~10S. Cafodd y babanod brynha\\'n
y
Swyddog
Croesi
Ffordd.
gardd ysgol yn ystod oriau ~
ia,\'n }rng 11gh\vrnni'r a\\·dures Angharad Tomos s}rdd }'11
GWIRFODDOLWYR.
ysgol neu fin nos? Cysylltwch
ysgrilennu ll)rfrall Rala R\\rdins. Roedd y plant i g)rd a'r staff 'vedi
ci'r ysgol am f\\T)' 0 fanylion!
Parha ein ~virfoddol'vyr
i
IDl\rynllau yn aI\\,!
Diolch!
ddod i gefnogi yr ysgol. Diolch
1 lVlr Gwerydd
Griffiths} ein
FFRAINC.
Mae
Ysgol prosiect }'ll cynnwys "vythnos
Bethel wcdi ffurfio cyswllt yn cysgodi athra\\'es nle\\'ll GWETIHDY DI\VRNOD gwlrfoddolwr darllen ffyddlon
gydag ysgol Pierre Stadler yn ysgol yn Ffrainc. Bydd y cys\'Vllt GO LCHI. Bu dosbart11 Scion ac i'r "genod ~",au": Mrs Mary
nle\-vn ~veithdy
Di\'\1Inod Hughes} Mrs Valmai Owen a
Nantes, Ffrainc. Llwyddodd
rhwng y ddwy ysgol yn parhJu
Mrs Guillemin i dderbyn grant gyda plant Blwyddyn 5 a 6 yn Golchi yn yr Anlgl1eddfa Lechi Mrs Betty Owen. Diolch hefyd
fel
rhan
o'u
thema
dosbarth.
i Mrs Manon Llwyd Thomas
ar gyfer cymryd rhan me",rn cysylltu a'i gilydd tr\-vy lytllyr
Di,vrnod
arbennlg
0 dda gyda'r
am ein cynorth ...vyo gyda'r clwb
prosiect
datblygu
Ffrangeg ae ebyst!
plant
",redi
eu
syfrdanll
gall
"Steddfod':
yn yr ysgol gynradd. Roedd y
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CLWB BRO BETHEL. aeth nifer o'r aelodau am LLONGYFARCHIADAU
Daeth nifer dda 0 aelodau Swper Pentymor i Dafarn Y i Edwina ac Alwyn Foulkes,
draw i wrando ar Ellis Wyn 0 Faenol, Pentir, am bryd 0 fwyd 12 Dol Afon, ar enedigaeth
wyres fach, Siwan Bellis, merch
Bodffordd. Croesawyd pawb blasus, Bu i bawb fwynhau'r
cyrndeithasu
a'r
gwledda
a
fach i Antony a Gwyneth. Pob
gan y Llywydd, Y Parchedig
Marcus
W
Robinson,
a diolchodd y Parchedig Marcus dymuniad da i'r tri yn eu cartref
braf oedd cael croesawu yn WynRobinsoniNoraParryam
newydd ym Mrynrefail.
arbennig Gwyneth Hughes a y1' 11011 drefniadau. Bnillwyr y ADREF
O'R
YSBYTY.
Myra Griffith yn 61 yn dilyn raffi oeddj Sheila Williams, Beti DymUI1VVD. ,,,,ellhad buan
Owen ac Elwyn Hughes. Bydd
llawdriniaeth yn ddiweddar,
i Mrs Gwyneth Roberts,
cyfarfodydd
y
Gymdeithas
yn
Anfon''''Yd cohon at Mail·
Bod Gwynedd, ar 61 derbyn
ail
gychwyn
yn
yr
Hydref.
Jones, Tan y nuarth, hlthau
i'w phen-glin
yn
hefyd wedi l'lod yl"1 yr Vsbyty_ CAPEL BETHEL. Cafwyd triniaeth
Ysbyty Gwynedd. Hefyd i
gwasanaeth
Y
Pasg
bendithiol
Siaradodd Ellis Wyn yn ddifyr
gan blant yr Ysgol SuI ar SuI y Mrs Rhtan Jones, Bron Eryri,
gall. olrl1.ain hanes Dirwest
yn Sir Fan. AI un adeg roedd Blodau, laf 0 Ebri112012, pawb ac i Mrs Mair Williams, Elidir
View, Bwlch, a fu am gyfnod
tua 3,000 0 dai tafarn ar yr yn gwneud eu gwaith ynraenus.
Ynys, a'r arferiad oedd i aml Yna yn dilyn bedyddrwyd Elis yn Ysbytai Gwynedd ac Eryri,
bregethwr fynd o'r dafarn i'r Tomos Griffith, mab bach Caernarfon.
Capel Cawsom hanesion nifer Gwenno a Brian Griffith. Braf DIOLCH.
Dymunwn
o gymeriadau
byw lliwgar oedd gweld y Capel yn llawn. ddiolch 0 galon i Mr Garem
o'r cyfnod. I gloi'r sgwrs Bydd y casgliad rhydd 0 £60 Jackson, prifathro'rysgo1 a Mrs
yn mynd at Ty Gobaith, gan
darllenodd Ellis Wyn ddarnau
Nia Oliver, ac yn arbennig i'r
fod
Gareth
Owen
(aelod),
o farddoniaeth
gan Emrys
plant, am blygu'r Eco y lIDS
Stad
y
Rhos,
yn
reidio
ei
feic
i
Deudraeth a Selwyn Iolen - dau
diwethaf gan dorri'r record a
Gaerdydd
at
yr
elusen.
o gynArchddel~ddoll
a dau a
roddodd gymaint 0 wasanaeth i
ORIAUAGOR
Cofiwch
ddefnydd
io
Eisteddfodau bach ar hyd a lIed
8 am -7.30 p.m.
Cymru. Diolchwyd yn gynnes
(Uun-Sadwm)
iawn iddo gan Geraint Elis.
6 R.m.-3 p.m. (Sut)
Bydd y cyfarfod nesaf ar laf 0 (01248) 670261
Fai gyda Donald Pritchard yo Cewch groeso cynnes gan CLED A SUSAN
wrgwadd.
Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor, yswiriant, talu
Y
GYMDEITHAS
biliau, etc., YJl ogystal Agwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.
LENYDDOL. 1 ddiweddu
A
hefyd
Paypoint.
Loteri
8 Ph_friant • Tynnu
(Cashbackl
gweithgareddau tymor y gaeaf

SWYDDFA POST BETHEL

!vIrs Iris Rowlands, Clanralon.
Ffon: (01286) 872275

chwblhau'r gwaith mewn awr a
harmer. Gobeithio na fu raid i
Anti Marian aros yn hir iawn ar

61 yl1 yr ysgol.

UNDEB

y

~lAMAU.

Cyfarfu'r gangen yn Feed my
Lambs
Caernarfon
pnawn
Mawrth, Ebrill 17, am ddau
o'r gloch. Yn absenoldeb
Mrs Auriel Howels yr oedd y
cyfarfod yng ngofal Mrs lola
Jones a chafwyd gwasanaeth
byr. At oj y gwasanaeth cafwyd
adroddiad am gyfarfod rnls
Mawrth a phasiwyd ei bod

yn gywir.

Trafodwyd

rhai

materion.
y g-wr gwadd oedd Y Parch.
Eric Roberts sydd yn gofalu am
eglwysi Llangaffo, Niwbwrch
ac eraill ar Ynys Mon. Cafwyd
adroddiad ddiddorol gan Mr
Roberts am rai 0 drigolion
Llandysul yr oedd wedi eu
cyfarfod yn ystod y naw
mlynedd tra yn y p1wyf.

Y

gwesteion

oedd

Joyce,

Margaret, Enid a Kathleen
a diolchwyd iddynt ac i Mr
Roberts ganMrs Pat Walden
Terfynwyd y cyfarfod trwy
adrodd y gras yn Gymraeg a
Saesneg.
Cyfarfod nesaf Mai 15.

• Priodasau • Dathliadau

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar 9X er y rhoi
dros50oed

• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau
• Pwyllgorau • Bwydlen Bar

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS

• Yswiriant Cartref
• Yswiriant Car
• Yswiriant Teithio
• Nwya Thrydan
• Larymau Personol • Cynlluniau Angladdau

ekfJea. ~
•

.

-..."!.~

Ffon:

08444119003

• ,I'

i

Ian Gri ith

Am bris heb rwymedigoeth, ewch i:

Trefnwr Angladdau Anni

Age Concern Gwynedd '0 Mon
Ty Seiont, Ffordd Santes Helen
(oernarfon LL55 2YD
Ffan: 01286678310

nnol a Lleol

TROS·Y-WAEN PENISARWAUN

(or agor 9am-5pm Mon to Fri)
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Neu ffoniwch 0800 085 3741 neu ewch i

www.ogeuk.org.uklproducts
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G'Wtlith Cerrig Beddi
GWRSll1Uleth Teimladwy a Phtrsonol
24AwryDydd
Capel Gorffwys Preifat
Yn Gu'ltSQnMtlrv'r HoJl Ardizi

QQgeUK
Darperlr ysw1r1ontt:artref, car a thelthio gon Yswiriont Ageos Cyfyngedig.
Dorperir Nwy 0 Thrydan gon EON Energy Solutions Cyfyngedig.
Age UKyw nod mo~noch Age JK (Elusen rhit 1128267). Detnydd1r en',..,a ago Agp U!,(0 dan
gytundeb ;:rwyddeo rhwng Age UK oc Agfl JK fnterpnses ~lrnlteo.!iCf eu canqen g~\'osQnaetb(lIJ

masnochol. Rhodalr yr e!\'o/neL iAge UK Age Uk Enterpr
Devon T013 7UP.I0997S11/10

St'5 Urn ted,

unhoy House I\shour{on.
loAP24JOV7.APR11
Sl031616_11_1

CERBYDAU CLASUROL YR WYDD'A
t"'a~dwtlMewa Steil MIIWJ CeRyd Ho//s HOICe
AI GYJIJ PBIOBASAU.PUllMlO

It AtBlJSURII
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D EINI 0 LEN
CYMDEITHAS

CYFEILLION
EGLWYS
CRIST
LLANDINORWIG.
Cyfarht aelodau'r Gymdeithas

yn yr Eglwys ar nos Lun Ebrill
2il. AI 01 gwasanaetll byr,
cyflwynodd y llywydd, Mrs
Rosina Worth ein gwr gwadd
am y noson, sef Mr. Barry
Davies, Llanberis.
Hogyn 0 Ddeiniolen ydyw
Barry, wcdi ei em a'i fagu yrna
yn y pentref ac yn Eglwys
Crist. S~vyddog Morwrol gyda
Chyngor C"'Ylledd ydyw wrth
ei waith bob dydd ac mae hcfyd
yn gwarchod parciau 8"\Tledig
Glynllifon a Phadarn.
Cafwyd sgwr ddifyr iawn
ganddo a, gyda chymorth
lluniau cyfrifiadurol, cawsom
y fraint 0 fynd ar daith ar hyd
arfordir
Gwynedd.
Hyfryd
oedd ~'eld
y go lygfeydd
prydferth
a'r traethau
ar
wahanol adcg o'r £l\vyddyn rhai ym rnwrlwm yr haf eraill
yn hollol wahanol yn y gaeaf.
Syndod hefyd oedd sylwi ar
beth sydd yn cae 1 ei olchi i'r Ian
gan y mor, Diddorol iawn ocdd

Mrs Nia Gruffudd. Ffoll: (872133)

gwrando arno yn egluro ci
gyfrifoldebal.l a'r dig'vyddiadall
sydd yn dod i'w ran 0 dro i dro
- rhai pleserus iawn, eraill yn

gallu bod yn erchyll.
Diolchwyd
iddo
gan
y
Cynghorydd LenJones, wedyn
mwynhawyd sgwrs dros baned
oedd wedi ei pharatoi gan
Eileen a Gwen. Cafwyd noson
ddiddorol, hwyliog dros ben a
diwcddwyd drwy gydadl'odd Y
Gras.

CYMDEITHAS
LENYDDOL

EISTEDDFOD

DEINI 0 LEN.
Croesawyd
pawb i'r Gymdeithas gan y
Llywydd, Y Parchcdig John
Pritchard. Anfonwyd cofion
at Mrs Eurwen
Roberts,
Rhydfadog, oedd wedi cael
llawdriniaeth
yn
Ysbyty
Gwynedd ond yn g'\"rella erbyn
hyn ac adref o'r ysbyty.
Cafwyd s~'\Trs ddiddorol gan
Mr Maldwyn Thomas, Bangor,
ar gad"V"
a throsglwyddo straeon
a hynny, meddai, yn ffordd
o ddiogelu ein syniad 0 pwy
ydymfel pobl a chenedl. Roedd
yo ddifyr dros ben a diolchwyd
iddo gan y Cynghorydd Len
Jones,

YR
URDD.
Bu llwyddiannau
eto i'r pentref yn eisteddfod
y sir yn ddiweddar gyda parti
hyn Lleisiau Llanbabs yn cael
cyntaf yn eu cystadleuaeth, ac
hefyd Osian Trefor Hughes a
fu'n Ilwyddiannus yn canu'n
unigol. Pob Iwc iddynt i gyd
pan fydd yr eisteddfod yng
Nglynllifon.

LLEISIAU

LLANBABS.

Bu'r parti yn yr Iwerddon yn
DYMUNA
Mrs
Beryl
ddiweddar yn cymryd rhan yn
Griffiths ddiolch 0 galon i'w
yr Wyl Ban Geltaidd, rhoddir
theulu, Hnndiau a gofalwyr am
yr hanes yn llawn yn y rhifyn
yr holl anrhegion defnyddiol
nesaf o'r Eco.
a chardiau
a blodau
a
G-wELLHAD.
Dymunir
dderbyniodd yn ystod cyfnod
gwellbad buan iIeuan Williams
ei phen-blwydd.
wedi salwch diweddar, c i
DIOLCH.
Dymuna
Lois CLWB CANT
YSGOL unrhyw un arall o'r ardal sydd
Regan ddiolch yn fawr iawn i'w GWAUN GYNFI.
wedi dioddef yn ddiweddar.
theulu, ffrindiau a chyrndogion
Enillwyr Ionawr oedd:
1. Cronfa Festri Ebeneser.
am eu cefnogaeth, ac am y Lynda Ann Owen: 2. Delia Mae'r Band yn trefnu nOSOl1
cardiau, arian a'u dymuniadau
Thomas, 3. Mandy Owen.
arbennig ar nos Iau 17eg am
gorau ar ei llwyddiant 0 gael ei Chwefror: 1. Mona Parry, 2. 7.30, gyda doniau lieol yn
dewis i gynrychioli ei ~vlad fel Shaun Sutton, 3. Ffion Hughes. diddori.Tal mynediad fydd £S
man 0 garfan pel-drocd genod Mawrth: 1. Marina Marzelos, i oedolion a £3 i blant. Bydd yr
dan 16 oed Cenedlaethol
2. Tristan Jones; 3. Len jones.
holl elwyn mynd tuag at gronfa
Cymru yo ddiweddar. Hoffai Llwyddiant Peldroed
gwella cyfleusterau'r
Festri.
hefyd gymryd y cyfle i ddiolch LLONGYFARCHIADAU
Dewch yn llu i gefnogi talentau
i Glwb Ieuenctid Pel-droed
i Lois Regan, Stryd Newydd,
lleol ein pentref
Deiniolen, Llewod Llanrug,
ar gael ei dewis i garfan tim
Ysgohon Gwaun
Gynfi a. pel-droed genethod Cymru 0
Brynrefail a'u hyfforddwyr,
dan 16 a fu'n cystadlu mcwn
go rffenn 01 a phresennol, am twrnament yn ddiweddar yn
y cyfLeon, yr hyfforddiant a'u yr Iwerddon, Gobeithio rnai
hamser dros y blynyddoedd
dyma fydd y cyntaf 0 nifer
diwethaf Diolch 0 galon i o ymddangosiadau
dros ci
bawb.
gwladJ pob lwc.

l longyfarch Llcisiau Llanbabs ar eu llwyddiant yn yr
Wyl Ban-Geltaidd
Erys encore }'cor mewn co', - i'r llu
ceir llais Linsi'n eco.
Asio'n braf wnaeth seiniau bro,
eu harlwy daniodd Carlow,
RLl]

Alun Ffred Jones

Hywel Williams
Aetod Seneddol
Etholaeth Arfon

Aelod Cynulliad
Arlon

Os oes gennych fater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS
mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei
swyddfa yng Nghaemarfon
neu ym Mangor

Os oes gennych fater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AC
mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei
swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caamarfon Ll55 1SE
01286-672076

---neu ---
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Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caemarfon U55 1SE

www.a-v-w.co.uk

28& 6735
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70 Stryd Fawr Bangor LL57 1NR

70 Stryd Fawr Bangor LL57 1NR
01248- 372948
williamsh

arliament.uk
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BOSCH Car Service
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DIN 0RWI G Marian jones. Ffan: (01286) 87()291
Cofio am lrfon

C YI)Y~1 DEI MLA D.

AI 61salwch blin a wynebodd yn ddewr am chwe mis, bu farw
Gwilym Irfon WillialllS, Marchlyn, Pare yr Hafod, Yr Wyddgrug
(ond gynt 0 2, Bro Elidir, Dinorwig) ar 1ge9 0 Fawrth ac yntau
yn 65 mlwydd oed. Bu ei ang1add y11Amlosgfa Pentrc bychan,
Wrecsarn, ar Fawrth 26ain ac yn dilyn cafwyd gwasanaeth i
ddiolch am ei fywyd yng Nghapel Bethesda, Yr Wyddgrug, ac
roedd y capel yn orlawn. Braint, ymysg eraill, oedd dweud gair
am Irfon yr hOGYl1drws nesaf a son am ddyddiau plentyndod. Ni
allwn yn aml ddewis ein pobl drws nesa ond roeddem fel teulu yn
hynod lwcus mai Mr a Mrs O.R. Williams ac Irfon oedd drws nesa
i ni am flynyddoedd, a buont yn flynyddoedd hapus. Rhoddodd
rhienl a'r gymuned Gymraeg ehwarelyddol yn Ninorwig y
gwerthoedd 8""var i Irfon Iel i minnau ac eraill o'n cyfoedion.

Anfonwn

ein eydymdei mlad

llwyraf at Mrs Nellie \t\Tilliams,
29 Rhydfadog, gynt 0 2 Bro

Elidir, yn ei phrofedigacth fawr
o golli ei hunig fab, sef Gwilym
Irfon Richard Williams yn yr
Wyddgrug, Yl165 rnlwydd oed.
Y mae Mrs Williams yn 95 oed
ac y rnae'r galled yn andres
o fawr, gan ei fad yn galw
hefo'I fam yn arnl iawn ac yn
gwneud llawer iawn 0 bethau
Yn Ninorwig, hogyn tawel, swil ar adegau ond hynod alluog, iddi 0 gwmpas y ty ac aliaJl y11
cwrtais, boneddigaidd, cyfcillgar, eymdogol a chydwybodol oedd yr ardd. Colled na aU neb ei
lrfon. Roedd yn rhan am1wg iawn, fel ni oll, 0 holl weithgaredd
Uenwi. Gedy wraig, Ann, a dau
plentyndod a dyddiau ieucnctrd braf ar y llethrau arbennig yma
o
feibion,
sef
Meilir
ac
Aled.
yn Arfon. Cyfoethog ac arnrywiol oedd ein magwraeth ac mor
lwcus oeddem 0 fedru mwynhau y ganolfan chwaraeon awyr iach Anfonwn ein cydymdeimlad
naturiol ac arbennig ar lethrau yr Elidir Fach gan wneud, pan yn llwyraf a Mrs Williams a'r teuJu
blant, ddefnydd llawn ohoni. Aeth bron i drigain mlynedd ers i yn yr Wyddgrug. Gobeithio,
mi gyfarfod Irfon gyntaf pan ddaeth drws nesa, ac yn Eisteddfod
y11y dyddiau tywyll }'lna, y bu
Y Bala y cyfarffun ag ef olaf ac roedd erbyn hynny wedi ymddeol ichwi gael nerth ac iechyd oddi
ar 61cyfnod hir fel athro ond }'l1 mwynhau swydd fel cofrestrydd
uehod.
dwyieithog Sir Fllint.
Ar 01graddio mewn Cemeg ym Mhrifysgol Aberystwyth a dysgu CYNGERDD. Yn y rhifyn
yn ne Cymru am gyfnod, aeth i'r Wyddgrug ac i Ysgol Maes olaf o'r Eeo fe fu imi ddweud
cyngerdd
yn
Garmon am flynyddoedd, lle roedd yn uehel iawn ei barch gan y byddai
ddisgyblion a staff. Hyfryd, er yr amgylchiad trist, oedd gweld
cynifer o'i gyfoedion 0 Ddinorwig 0 bell ae agos wedi dod i
ffarwelio ag Irfon.Mae hyn wedi cryfhau'r awydd idrefnu aduniad
yn Ninorwig rhyw ddydd 0 genhedlaeth lrfon a minnau. Bu Irfon
yn ffyddlon iawn i'w fam oedrannus, sef Mrs Nell Williams, yn
Rhydfadog yn Neiniolen ae mae'r golled iddi hi yn enfawr fel ag
i'w weddw, Ann, a'r hogiau, Meilir ac Aled. Coffa da sydd gennyf
am Irfon yr hogyn drws nesa.

festri Ebeneser ar 26 Ebrill.
Oherwydd
rhai problemau

fe fydd y cyngerdd yn cael ei
gynnalynawrar 17 Mai.Doniau
ardal Deiniolen a'r Seindorf
fydd yn cadw'r cyngerdd
gyda'r elw i gyd yn mynd tuag
at wneud gwelliannau i'r Festri.
Yrydym fel swyddogion y capel
yn ddiolchgar iawn iddynt.
Cofiwch y dyddiad newydd a'r
lIe!

DThfVNA

Mrs

Nellie
Williams, 29 Rhydfadog a'r
teulu yn yr Wyddgrug, ddiolch
o galon i'w teulu, cymdogion
a ffrindiau yn Ninorwig,
Deiniolen a'r Wyddgrug am
y caredigrwydd mawr y bu
iddynt ei dderbyn yn ystod eu
profedigaeth lem 0 golli mab,
gWr a thad. Bu'r rhoddion,
cardiau a'r galwadau ffon 0
gymorth mawr iddynt yn yr
oriau tywyll. Diolch yn fawr
iawn i bawb.

Idris

..--Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn---,
Wedi tom dam 0 ddodrefn?
Hoff gelfi wedi mynd i edrych yn drist?

a ni i roi bywyd newydd i ch frvsor
Dennis &:Julie Jones

CysyJltwch

~----

I

01286
650255,----__..A

PrRYDAU DA AR GAEL
POB DYDD
CANOL DYDD
A GYDA'R NOS

TE BACH POB DYDD RHWNG 2.30 a 5.00

Cyfleusterau- Bartion· Priodasau ac Achlysuron Arbennig

GWAITH GARDDIO
TORRI GWAIR
TORRI CLODDIAU
TORRI A THIN COED
GWAITH CURIO
PEINTIO

FFENSIO GEROOI A
FFERMYDD
LLWYBRAU A PATIOS
Gwaith Gravel a Concretio
Ffacias upve a Landeri
BLOC PAFIO

P ENI SAR'.l
T A ·UN
.t' l'.n.
DIOLCHTADAU.

Hoffwn
ddiolch i Alun ac Ann Roberts,

gynt 0 Stryd Goodman, am
ddosbarthu'r Bco yn eu hardal
am yr holl flynyddoedd. Pob
dymuniad da ichwi yn eich
cartref newydd.

Diolch arbennig i'r Parchedig
Harri Parri am sgwrs add y~gol
a diddorol iawn. Llywyddwyd
y noson gan y Parchcdig
John Pritchard a rhoddwyd y
diolchiadau, ynghyd a thusw
o Hodau i Mrs ParriJ gan Mr

PWYLLGOR

NEUADD.

Tynnwyd Clwb Cant Ebrill a'r
enillwyr lwcus yw: Nia Ohver,
Gars, Brynrefail a Helen Owen,

Bryn Hyfryd.
Cynhaliwyd 'Hwyl Pasg' ar nos

N~rsAnn E\'.lll.\,Sycharth.

Ft(ln· (o 1.,86) 872-t07

Cynhelir
Cymanfa'r
Methoclistiaid ar bnawn Sul, 24
Mehefin yng nghapel Seiloh,
Tregarth.
Cymerir y rhan
dechreuol gan Ysgol Sul Bosra.
Hyderir y gall pob plentyn
gynlryd rhan eleni. Bydd cyfie i
gyn'ldeithasu a chacl tc bach ar
01 y Gwasanaeth.

Percher, 28 Mawrth. Cafwyd
Mae ein diolch yn fawr i'r holl ColinJones.
ymateb da i'r cystadlaethau
ddosbarthwyr sy'n mynd 0 Bydd Pwyllgor y Gymdeithas,
a greu addum Pasg, llunio
amgylch y pcntref gyda'r Eco. i drafod rl'laglen y tymor nesaf cerdyn,
addurno
wy ac GWELLHAD. Ein cofion
ym Mis Mehefin, dydcliad i'w addurno het Basg. Dyrnunir
anwylaf at bawb ohonoch
Pe bai bawb yn talu blwyddyn
ymlaen llaw, sef £S, buasai drefnu, a bydd y Gymdeithas
diolch 0 galon i Nia Oliver a'i sydd wedi bod yn sal yn ystod
y tywydd cyfnewidiol yma.
gwaith y dosbarthwyryn llawer ynail ddechrau ym Mis Hydref. mam} Myfanwy, am Ieirniadu'r
Bydd croeso cynnes i aelodau cynnyrch ac am eu geiriau Rydym yo falch 0 glywed fod
haws!
cn.redig i bob ymgeisydd. Magi y Parch Tegid Roberts yn dal i
c y ~fDEI T HAS hen a newydd.
UND.EBOL.
Terfyn\ryd DIOLCH Dymunn tculu'r Tudur fu'r un lwcus 0 ennill y wella. Dymunir adferiad iechyd
buan i Nant wedi ei thriniaeth
Dilys
Baylis, gwningen fawr wen.
Tymor y Gymdeithas ar yr ddiweddar
17eg 0 Ebrill gyda chinlo Llanberis, ddiolch i bawb am Cynhelir 'Miri Mai' ar 30 Mai hithau yn Ysbyty Gwynedd yn
bob arwydd 0 gydymdeimlad
ardderchog
yng
Ngwesty
gyda gemau, stondinau, ram a ddiweddar.
CARNIFAL. Cynhelir
y
Dolbadarn, Llanberis, am 7yh. a chefnogaeth a ddangoswyd
phaned a bisgedi. Mynediad
tuag atynt ar farwolaeth mam £1 i oedolion a SOc i blant. Taer Carnifal ym mis Corffennaf
Diolch unwaith eto i Aneuryn
arbennig iawn. Diolch am y llu erfynnir am gefnogaeth rhieni Cytl i'r ysgol gau am wyliau'r
a'r Genod
am y Wledd
galwadau, cardiau a rhoddion
Fendigedig.
ac oedolion gan fod y gwaith 0 haf. AI 19 Ebrill trefnwyd
Y gwesteion oedd y Parchedig a tuag at Capel Coch, Meddygfa godi arian i wella cyfleusterau'r Disgo i ddewis Brenhines a'i
Neuadd Gymuned ar gyfer yr Gosgordd. Bydd y manylion yn
Mrs Parri, Caernarfon. Cafwyd Llan beris a Plas Pengwaith.
sgwrs hamddenol
a braf Diolch i'r Parch JOhI1Pritchard, ysgol a'r pentref yn hynod 0 y rhifyn nesaf. Mai 11 cynhelir
gan y Parchedig Harri Parri. Parch John Owen, Rhuthun a'r feichus yn flynyddol i aelodau 'Noson Ffilmiau' yo Neuadd
yr Eglwys - plant iau am 6
Dechreuodd tr,V)' gyfeirio at Parch Meirion Lloyd Davies, ffyddlon y pwyllgor.
o'r gloch a'r plant hyn 0 7.30
y rhaglen boblogaidd deledu Pwllheli, arn eu gwasanaeth
EISTEDDFOD
ymlaen.
sy'n yrnwneud ci hell greiriau. urddasol a pharchus yn Capel BENTREF.
Y mae
Tynnodd o'i boced gyllell fach Coch, Amlosgfa Bangor ac ym Cynhelir Noson Bingo ynghyd ARHOLIADAU.
bren i agor llythyrau oedd, yn mynwent Macp elah, Deiniolen.
a
stondinao a ram nos Fercher, tymor yr amrywiol arholiadau
honedig, yn eiddo i neb llai Hefyd diolch i'r Organydd, Mr 16 Mai. Cynhelir pwyllgor wrth y drws; dymunir pob
na William Williams, Pant y Gareth Jones, i Padarn Lake, ac nos Percher, 2 Mai, i drefnu'r dymuniad da i bob un ohonoch
a phob bendith i'r dyfodol.
Celyn. 'Roedd 'Pant y Celyn' i'rymgymerwyr E.W. Pritchard
00S011.
am eu trefniadau gofalus.
wedi ei gerfio ar y gyllell.
YSGOL SUL BOSRA. D 10 LCH. Wediblynyddoedd
Soniodd am fywyd William CAPELCOCH
Fore SuI, 25 Mawrth, cawsom maith 0 wasanaeth clodwiw i'r
Moli: Cynhelir oedfa 'MoIi' yn gwmni
WilliaI11S, oedd yn 11ythyrwr
Andrew
Settatree ardal hon ar Gyngor Gwynedd,
dymunir diolch i Pat Larsen
ac emynydd brwd ... mae Capel Coch am 5.00 o'r gloch o 'Cynllun
Efe' Dymunir
llawer iawn o'i emynau ar gof nos Sul, Mal 13, ac estynnwn
diolch i Andrew am baratoi am ei ~valth fel Cynghorydd
wahoddiad i bawb ohonoch
a chydwybodol
a chadw 0 hyd, fcl y gwyddom.
gweithgareddau
difyr
i'r gweithgar
ac am l\vyddo i ymateb mor
Cyfeiriodd
Mr Parri
at i ymuno ci ni dan ar\.veiniad aelodau ac am ei garedignrydd
ymweliad a wnaeth i gartref aelodau iau'r eglwys.
o wobrwyo pob un ar y gwaith gadarnhaol i ddyheadau cynifer
o drigolion y fro. Bro sydd mor
un 0 ddisgynyddion William Oedfa Deulu: Cynhelir Oedfa celf a'r ymateb da i'w anerchiad
Williams, lIe y dangoS\vyd Deulu yn Capel Coch am am y Pasg. Edrychir ymlaen i'w agos at ei chalon. Diolch, Pat.
iddo gydyn 0 wallt, fflamgoch,
10.30 o'r glocl1 ddydd SuI, !vIai weld yn fuan eto. Y mae dau PEN-BLWYDDI
William Willialns me'\Tn potel. 27. Croeso cynnes i bawb.
ddyddiad P"'7sig i'w llOdi yn y ARBENNIG.
Bu farw William Williams yn
i ti, Elen
calendr, sefBore SuI, 3 McllCfin Llongyfarchiadau
74 ml'vydd oed, yn 1791.
- sef Gwasanaeth Boreol yr Hughes, Waun, ar achlysur
Urdd yng Nglynllifon. Bydd dy ben-blwydd yn 18 oed yn
aelodau 0 Bl,...ryddyn 3 i fyny yn ddiweddar. Pob bendith i ti i'r
cymryd rhan yn y Cor a bydd dyfodol.
croeso cynnes iblant ieuengach
Llongyfarchiadau mawr hefyd
ynghyd ci'u rhieni ymuno yn i Nannie Evans) 26 Bryntirion,
y Gwasanaeth hyfryd hwn. ar achlysur ei phen-blwydd yn
Trefnir bws i gludo aelodau 90 ml'vydd oed ar 16 Ebrill.
Bosra, Tabernacl, Capel Coch Pob bendith oddi wrth y teulu
ac Ebeneser.
i gyd, ffrindiau a chymdogion.
Ymlaen !Wan anl y telegram!

Nos Wener MAl 11 eg.
U,,~Cllr

Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Eryri 2012

TOCYNNAU AR GAEL YN YSGOL DOLBADARN
A GWESTY DOLBADARN LLANBERIS

N:~:~S

Cefnogwch ein
hysbysebwyr

-

•

-.
Parhad LLANBERIS
Mrs Dilys Baylis, Llanberis
Bu farw Mrs Dilys Baylis, gynt 0 Meinonfa, Llanberis, ym Mhlas
Pengwaith, nos Iau, Mawrth 22, yn 99 mlwydd oed. Cawsai ei geni
ym rnis Mchchn 1912, a'i magu yo Nhanyffordd, Dinorwig, cyn i'r
teulu symud i Lanberis, i Stryd Warden i ddechrau ac yll:l i Mcirionta.
Yn ddwy ar bymtheg oed, aeth i weithio i Barking Side, E ex} lie
bu'n hy1forddi fel nyrs yn yr ysbyty oedd yn gysylltiedig a chartref a
sefydlwyd gan Dr Barnado. Cadwodd ddyddiadur tra bu yno, gan
nodi ynddo ddigwyddiadau'r dydd a'i hargraffiadau. Nid yw'n syndod
iddl barhau i gadw dyddiaduron ar hyd ei hoes 0 gofio bod sgwennu
a myfyrio mor bwysig iddi. Parhaodd y cysyllti<ld a Barnado's dros y
blynyddoedd gan iddi weithio i godi arian at waith yr elusen.
Ond wcdi chwe blynedd yn Barkings Side, dychwclodd i Lanberis i
helpu yn siop y teulu yn Meinonfa. Bu yno am ddeng rnlynedd eyn
priodi a Bil Baylis ac Ylngartrefu yn Llain Hir, Brynrcfail. Dyma gyfnod
prysurdeb magu tculu, a'r teulu hwnnw yn y man yn cynnwys pedwar
o blant, Tim, Gwen, Eric ac Emlyn. Ac yna, yn 1952, daeth adref i
Lanbcris j gynlryd Ysiop drosodd wcdi rnarwolaeth ei thad. Bu'n cadw'r
siop wedyn am yn agos i ddcng mlynedd ar hugain, nes iddi ymddeol
yng n~van\\ryn 1980) a hithau'n tynnu at y 70 oed. Ond rocdd yng
ngwanwyn ei dyddiau 0 hyd, gan iddi aros ym Meirionfa am dros ugain
mlynedd arall, nes i'w hicchyd ddirywio. Roedd, felI)'Jyn ei na,vdegau
erbyn iddi symud i BIas Pengwaith.
Gwasanaethodd yn ffyddlon 0 fe,Vl1ei milltir s~vir am flynyddoedd
la\v-er. Roedd croeso cynnes a sg'rvrl:>iodifyr bob amser yn )r siop a
roddodd fywoliaeth iddiJ "\v-rthjddi ymdrechu i fagu'r plant a g"'vneud
y gorau drostynt ar byd y blynyddoedd. Olld rllan o'r stori yn unig
oedd y siop a'r teulu. Roedd dau beth arall yn bwysig iddi. Y capel a'i
\veithgareddau oedd y naill, neu'n nry c)'\vir, ei cllrefydd a'l ffydd a'i
hargyhoeddiadau dyfnion. Bll'n ffyddlon a &,velthgar yng nghapel
Gorffv.rysfa ac yll ddi\veddarach yng Nghapel Coch. A s8'vennu
llythyrau, cerddi, caneuon, rnyfyrdodau ac) wrth gwrs, emynau a
charolau, oedd y llall. Ond n1c,v-n gv\lirionedd, un pcth y ddau i Mrs
Baylis, gemmai codi o'iffydd a wnli'r rhan fwyaf o'r pethau a s&,vennodd
erloed.
Mac gen i nodyn bach a anfonodd ataf cyn i mi ddod yo 01 i'r ardal
yn weinidog yn 1988. Nodyn bac11syml yd}'\v, prin dd\V)' frawddeg ac
adll0dj ond rocdd cynnwys adnod ynddo mor nodweddiac.lol ohoni) a
hlthau wrth ei bodd yn pori yn yr Ysgrythur. Ychydig ddyddiau cyn iddi
fan~ cyhoedd\V)'d cyfroJ o'i chaneuon hi a'i bra\vd, y di,veddar Ed\\-w
Lloyd Jones. Mor braf yw meddwl iddi "veld y gyfrol honno y byddai
wedi bod rnor falch ohani er cof aJn ei brawd.
Rocdd yn annwyl a charcdig a cruoesa"\\Tgar.Byddai drws Mcirionfa
wastad yo agored, a rllywlll1 yn galw heibio 0 h},d. Roedd '\T'rthei bodd
efo pobl, a s&,"vrsioa thrafod a &,~Ileud ffrinruau yn dod yn rh\\rydd iawn
iddi. Cai ble er rna\vr yn datblygu a chofnodi 'r 'ideas' - dyna'i disgrifiad
hi ei hun o'r pethau y byddai'n myfyrio arnynt. Byddai \rnh ei bodd yn
cyfuno'r geiriau i lluI1iau - lluniau bach a wnai hl ei hun neu luniau y
byddai wedi eu torri o'r papur newydd lleu gylcllgrawn. Cefais lond ffeiI
ohonynt yn anrheg ganddi, a theitl prlodo! ar ei blaen, 'Hand-paInted
ideas:
Roedd ganddi ddawn arbennig i gyfieithu emynau, fel y dangoswyd rai
blynyddoedd yn 01 pan ddarlled\\ryd Songs of Praise 0 Lanberis. Roedd
Mrs Baylis yn ei na\\'degau erbyn hynllY, on(i pall syLweddolwyd nad
ocdd cyfieitluad 0 cmyn Lewis Valentine, 'Dros Gynlru'll gwlad', i',,,,r
gael ar gyfer yr isdeitlau, cafwyd cyfieithiad cclfydd dros ben ganddi
o fewn a\-Vfneu ddwy. Ac roedd yn briodol iddl gy£la\vni'r fath garnp
o gofio'r baich oedd ganddi dros eln &,vlad a'i hiraeth am ,veld Cymru
a'r fro hon yn dod i \-rybod am y Crist y credai YIlddo ac Y ceisjai ei
ddilyn. Mae cymaint o'i cherddi a'i charolau ,vedi eu haddurno a
lluniau 0 Lanberis ac Eryri a symbolau 0 Gymru. l>an edrychai hi ar y
mynyddoedd, ~velai eu hardd\vch, and meddyliai hefyd am Graig yr
Oesoedd. Pan wclai'r orsaf drydan yn Ninorwig, meddyliai am nerth y
Gorucllaf, neu a defnyddio un o'i hoff eirlau, Pwer y Goruchaf. Rocdd
Mrs Dilys Baylis an1 weld Cylnru'n eiddo i Grist. Hynny a \vnai iddi
osod adnodau ac enlynau }'l1 ffcncstr y siop dros y blynyddoedd, yn
dystiolaeth i ba,vb .i'u ~rclai.
Byddai'n s~venflu at bob math 0 bobl, yn ffrindiau) cymdogion,
~veinidogion,
&,vleidyddion a hyd yn oed brif \veirudogion ac
arlY'-ryddion, a chael ateb yn amlach naheb. Byddai hefyd yo defnyddio'i
dychymyg, ac yn sgwennu at an1bell un nad oedd gobaith ganddi gael
ateb ganddynt. Un o'r bobl hynny oedd Dafydd Jones, 0 Gaeo, a fu
far,v yn 1777. S&,vennodd ato rh,V'ng Dolig a di\\'edd y fl\V'yddyn yn
1995 gan gyfcirio at dri 0 emynau Dafydd Jones, ac mae'r defnydd a
\vna o'r emynau yn y IJythyr h,vnn,,,'n awgrymu dyfnder ei ff)rdd a'i
hargyhoeddiad Cristnogol.
Cydymdeimlwn yn ddwys a G\Vell, Eric ac Ernlyn a'r teulu cyfan yn eu
coIled.
Parchedig John Pritchard

Yn 01 ein hadnabyddiaeth ohoni, 'Mrs Bayus, Mrs Dilys Baylis, Dilys
Baylis, Dilys, a n.B: (yn ei gweithiau llenyddol).
Yn ystod fy nghyfnod yn Llanberis, roedd Mrs Baylis yn ei hanterth.
Bob tro ac ymhle bynnag y cyfarfyddem, roedd gwen frwdfrydig a1'ei
hwyneb, a hithau bob amser yn hynaws a chwrtais, Roedd ganddi iaith
raenus, a bron yn ddieithriad byddai pob sgwrs yn troi'n seiat. Crefydd,
neu'n gywrrach, cred, fyddai'r P"IllC sylfaenol, cr bod ei diddordebau
diwylliannol yn cang. Roedd yn wraig alluog, feddylgar ac ysbrydol el
bryd. Roedd anian yr athronydd ynddi wrth ofyn cwestiynau mawr,
dwfn, fel 'Pwy ydw i? Roedd anian y diwinydd ynddi hefyd wrth
ymgodyrnu ag atebion i'r fath gwcstiynau. Roedd ganddi hcfyd ddoniau
crcadigol cryf fel bardd a llenor yn y ddwy iaith, heb son am y ddawn i
wneud lluniau bach addas gydag ambell emyn neu ysgrif. Sa,,,,1gwaith
y clywais i'r sy1w, 'Beth fyddai hanes Dilys pe bai hi wedi cael addysg
bellach?' Mae'n debyg y byddem wed i colli llawer ac wedi ennill llawer,
ac y byddai hi wedi ennill cynulleidfa fwy.
Un ateb a roes Mrs Baylis i'w chwestiwn, ·P\V)' ydw j?' oedd 'I am an
idea: Nid dyna ddywedem ni arndani, ond person 0 gig a gwaed a fu'n
fam acyn nain, yn nyrs acyn cadw siop, yn aelod egl\V)'sig ac yn athrawes
Ysgol SuI, yn lienor ac yn fardd, yn 11ythyrwraig ac yn sgyrswraig, yn
gymydog ac yn Hrind. Na, nid syniad oedd hi ond person brwdfrydig a
chymodlon yn byr1ymu 0 syniadau. A chai'r ateb I'W chwestiynau ma\Vf
yn y Ffydd Gristnogol, neu'n hytrach yn y Crlst y mae Cristnogaeth
yn tynnu ein syl\\, ato. Rhoddodd sylw ma\vr i enedigaeth Iesu yn ei
gwaithJ 'y newyddion da 0 lawenydd mawr~ a ha\~,dd deall hynny am
fod rhyw la\\Ten},ddheintus yn ei chymeriad a rhyw obaith bythol yn
ei hagwedd at fywyd. Er mor hoff oedd hi 0 gapel Gorfhvysfa, ac er
mor drist oedd ei \v-cld yn cau, roedd Crisblogaeth yn f\vy nag adeilad
iddi. IJobl yn dod ynghyd j addoh, ac yn mynd allan i wasanaethu gydag
ysbryd cymodlon, ocdd Cristnogaeth iddi. Roedd cylnod a heddwch yll
ganolog i'wthystiolaeth. Oherwydd ei daliadau heddychol, dioddefodd
y Dilys Baylis ifanc la\>verar law ei chyd-aelodau a'i &,veinidog ar y
pryd. Ond ni soniodd air am hynny wrthyfj a welais i'r un ar\\rydd 0
ch"rer\o\'edd yn sgil y profiad hwnnw. G,velwyd ynddi fodd bynnag, fel
ymhob un ohononl i I)"V raddau, dyndra'r ffydd, rhwng yr ysbrydol a'r
materol. Bu ar un adeg dan ddylanwad sect y Christian Science gyda'j
bwyslais nlaWT af yr ysbrydol ar drau! y materolj ond eto, yn ei chyfrol
mae'n diffinio crefydd fel '99% practice a 1% idea:
I \\'cinidog, roedd Dilys Bayus yn unigryw gan ei bod yo barod i ymateb
i bregeth, a'j thrafod, yn arbcnnig os byddairh)'\v og\vydd neu sylw wedi
ei chyffwrdd. Yn amI, ar adegau felly, byddai naill ai'n sgwennu llythyr
j/r Goleuad neu'n cyfansoddl cerdd. Gwnai s)rl\\I'\veithiau ar derfyn
oedfa, ac yna os byddwn yn slop Meirionfa ymhen deuddydd neu dri,
caem drafodaeth ehangach. Ond nid ar y Iefel hon yn unig yr oedd yn
h,vb 1'r galon ac i'r gwaith, ond fel aelod lfyddlon, athrawes Ysgol SuI,
seiadwraig frwd, un a gymerai ran yo gyhoeddus ac a gefnogai achoslon
da. Gwnai bob dim yn Ilawcn gyda graen a gwreiddioldeb.
Wrth fy nghroesawu i Lanbcrls, lluniodd benillio11 llawn hiwmor
tawel. Felly hefyd pan briodais ag Ann ac ,vrth i ni fel teulu Ylnadael
a'r pentref. Roedd yn berson 0 ddifri; ond tybcd ai gwirionedd ynteu
dafod yn y boch a barodd iddt ddatgan: 'In Wales, deeds are females,
words are male! Cefais beth wmbredd o'j gwalth creadigol dros y
blynyddoedd, gyda'r cerdyn Nadolig gan amlaf, OIU bai bod achlysur
arall \>vedi ei chyffroi. Yn aml, deuai'r emyn neu garol gyda thon 0
waith ei bra,vd Edwin: partneriaeth arbennig y bardd a'r cerddor. Mae
el chyficithiadau'n ddeheuig ia,vn, a'i chyfieithiad 0 Little Donkey yn
cyfateb yn rhyfeddol i'r gwreiddiol 0 ran sain a 11a,vs.Cefus fy s\vyno
gan ei charol, 'Perl Nadolig~ ar y don Minffordd, sy'n cloi fel hyll:
Perl 0 fynwes Duw ei l1unan.
Perl i gyfoethogl' r byd;
Nid oes debyg iddo'n unman,
A\vn i Fcthlem at ei grud.
Y &,Vaitllolaf a dderbyniais ganddi oedd carolary dOll Nant Peri~.1\ r tro
olaf 1 mi gael sgwrs hcfo hi oedd yng nghyfarfod 'Cofio Cau'r Chwarel'
yll yr Amgueddfa Lechi yn 2009. Mae ei llais j'w glywed 0 hyd yn yr
Amgueddfa'n darllen ei hysgrif, 'The Quarry Hooter', a gyfansodd'vyd
pan gac\ryd y Ch\varel. Roedd cau'r Ch,varel yn ddi\vedd pennod go
fa\vr yn hanes Llanber, ond agorwyd pennod newydd, os gwahanol,
gyda'r G,vaith Trydan. Pan gacwyd Gorfn,'rysfa, agonvyd pen nod
newydd gyda Gorffwysfa a Phrcswylfa yo ymuno yng Nghapel Coch.
A chyda'i hymadawiad hi ar drothwy ei challt dacth pennod arall i ben
yl1 hanes y pentre£ ac yn arbennig yn hanes ei theulu. Ond mae pennod
ne\vydd yn agor i Dilys Baylis ei hun} ac iddynt h\ry a'r pentrefhebddi.
Yn ''The Quarry Hooter' d)"'red, er i'r corn ddistc\-"j am byth bod ei S\\rn
yn dal yn ejn calorulall. Ac cr i'w Ilais cr0yY\' ac unigryw ddistewi) fe'i
cl)"vlr eto nid yn unig yn yr AmglLcddfa ond yn y galon. Dyma gloi
gydag un o'i dy""ediadau bachog 11ici hun: 'Think and thank~ Cymer'vvn
ddalen o'i 11yfr\vrth fedd\vl yn \vcrthfawrogol arndani a'i chyfraniad, ac
\-vrth ddiolch i Ddu\\r anldaill.
I

Mrs Dilys Baylis, Llanberis
yn ddeniadol,
yn fam 1 dri 0 blant ysgol ac yn stopwralg brysur oedd Dilys Baylis
pan gyrhaeddais Llanberis yn niwedd y SO'au. Byddai yna r:llY"V' fynd
a dod parhaus i Meirionfa, ond er mor llawn gallasair siop fod ar
brydiau, byddai gan berchcnnog y siop ddigon 0 arnser am sg\vrsj a
honno bob amser yn sgwrs ddifyr a graenus. Pctacch yn di8'vydd galw
ar brynhawn distaw caech fynd drwodd i'r gegin, ac wedyn byddai
lllfddorau'r sgwrs yn agor a'r job oedd cael diane er mwyn ~'V11cud
Mae'n rhyfedd sylweddoli mai gwraig ganol oed ifanc,

Dilvs Bayli~
Bri Oilys sy'n ysbrydoli - ei gobaith
• srn
'h'r 01 esn1j.
a,.
1 Owen
Ei hiaith War fo'n iaitb i ni,
A'i llcgcS i'w chefnogi.

,.0.

(..Dawr dyfyniadau o' 1 chyfrol Lloffion Nadoligl Christmas Greetings
(G\-vasg G~fenlyn Evans, 1971 i cyfrol a gyAwynwyd i'r plant.)
ParchedigJohn Owen, Rhuthun

WAUNFX
BABANOD
BACH
NEWYD D.Llongy farchiadau
i Egryn a Sue, Cynlas, ar ddod
yll daid a nain i efeilliaid.
Ganwyd Dafydd Lloyd a
Gareth Rees i Glesni ae Ian, eu

mab.
Ganwyd rnerch, Kayla, i Gavin
a Steph, Stad Bro Waun,

galwadan eraill. Nid oedd yr ysfa barddoni wedi cydio ynddi 0 ddifri
pan oeddwn yn Llanbcris, ac felly ni welais gymaint a hynny o'i gtyaith.
Yn ddiweddarach, adeg y Nadolig a Diolchgarwch, er enghraifft, y
byddwn yo derbyn pecyn o'l gwaith.
Ond yn y capel y ccfais fwyaf 0 ~~
Dilys. Yn anaml y byddai'n colli
ocdfa gan wrando'n astud ar bregeth a chadw nodiadau gan amlaf .

Byddai yr un mor ffyddlon yn y Seiat gan gyfrannu'n rheolaidd a
mynegi barn yn huawdl.
Wedi imi symud 0 Llanberis bu bwlch 0 nifer 0 flynyddoedd cyn i mi
fedru dod yn 01 1 bregethu. Erbyn hynny rocdd y tan wedi dcchrau
diflodd, ond yn rhyfedd iawn blodeuodd em perthynas yn fwy wedi 1
DIIys fynd i BIas Pengwaith,
Bydd:.UDilys yn dweud yn aml, hyd yn oed 0 ddyddiau cynharaf
Llanberis, ein bod yn perthyn. Ni lwyddais enoed i ganfod narur y
berthynas, ond )Tcllydig hsoedd yn 61 dacth perthynas arall i'r fei gan
gadarnhau bod Dilys wedi bod yn iawn o'r cychwyn. Felly nid teyrnged
i gyn aelcd sydd yrna ond un i gyfrnther - ac mae hynnyn brafiach 0
lawcr.

Meirion Lloyd Davies

Mrs Nan Roberts, Pantafon, Ffol1: (01286) 650570

gael tri niaeth yn yr ysbyty.
Anfonwn ein cofion tyner at
Mrs Laura Pierce, Mrs Sarah
Lewis, Tref Eilian a Mrs Jatle
Roberts, Stad Bro Waun, sydd
yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd.
Dymunwn wellhad buan ichwi
eich tair,

C YDYM 0 E IMLAD.

wyres fach i Sylvia ThomSOl1. Anfonwn ein eydymdeillliad
Llongyfarchiadau i chwitllau dwysaf at Doctor Helen a
fu'n feddyg yma yn y WauD,
hefyd.
DA'fHLU PEN-BLWYDD. yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
Llongyfarchiadau
a chydymaith annwyl.
dymuniadau
gorau i Amy Anfonwn ein cydymdeimlad
Thomson, Bro Waun, fufn dwys hefyd at deulu Pat
dathlu cyrraedd ei un ar hugain Williarns} Llanberis. Bu'r teulu
yn bY'v yma am flynyddoedd
mlwydd oed yn ddiweddar.
Dathlu cyrraedd ei ddeunaw la,qer.
oed fu Gavin John, Bryn Cydymdeirnl\-'ln hefyd a Mr
Celyn. Llongyfarchiadau
a a Mrs Jones) Treflys. Daeth
phob dymuniad da iti) Gavin. y brofedigaeth 0 golli bra\-vd
Dymuna
Gavin
ddioleh Mr Jones i'w rhan ychydig
i'w deulu a'i ffrindiau am wythnosau yn 0].
y eyfarchion,
cardiau a'r COLLED I'R PENTREF.
anrhegion a dderbyniodd ar ei Yll wir bydd colli gwasanaetll
y siop yn golled fawr inni yn
ben-bl\vydd.
Y Waun. Diolch i CIcd a'r tinl
DYWEDDIO.
Llollgyfarehiadau
a phob an1 drio eu gorau i gadw'r ~iop
dymuniad da i Bryn a Tanya ymlaen inni.
Os oedd rhai yn prynu eu papur
ar eu dyweddiad. Dymun\vn
bob hapusr\vydd i'r cwpwl bro} yr Eco, yn Y siop ac yn
ifane fydd yn ymgartrefu yn awyddus i barhau i'w dderbyn
bob mis cysylltwch a un o'r
Gwynllys.
dosbartl1\vyr yn y pentref neu
PEN-BLWYDD
gyda mi. Fe \'VIla\Vllein gorau i
PRI0 DAS.Llongyfarchiadau
i Luned a Dan Roberts) S\\rn y drefnu ichi ei gael.
Gwynt, fu 'n dathlu eu Priodas CLWB 300. Enillwyr y Cl\vb
300 am fis Ma\vrth oedd: £30:
Aur yn ddiweddar.
l)YMUNWN yD dda i'n pobl Mr Duncan Brown, Gwclfor}
ifanc fydd yn sefyll arlloliadau Ffordd Ceunantj £20: Mrs
allaool pwysigyn yr ysgolion a'r S.M. l)arkinson, G\vynfaj £10:
Mrs Nan Roberts) Pant Afon.
colegau yn ystod yr 'vythnosau
SEFYDLIAD
Y
nesaf.
GWELLA. Rydym yo falch 0 ~1ERCHEO. Yn y cyfarfod
weld Eurwyn Williams) Parc) a gynhaliwyd ar Ebrill 5
yn gwella v'ledi iddo orfod eroesawodd Catherine Jones)
mynd yn 61 j'r ysbyty a ehael y Llywydd, Mrs Rose Evans
trilliaetl1. Rydym hefyd yn o Lallfairpv.rll. Rhoddodd
falc11 0 \veld Sylvia Thomson, Mrs Evans arddangosiad i ni
Bro Waun, yo gwella wedi iddi o sut i addurno eacennau. Ar

61 gorffen cafodd yr aelodau
flasu rhai o'r caccnnau bach.
Roeddynt yn neis iawn hefyd!
Enillwyd y ram gan Catherine.
Yn y cyfarfod nesaf ar 3 Mai,
bydd y penderfyniad ar gyfer
y Cyfarfod Blynyddol yn
Llundain yn cael ei drafod

gyda Pat} fel eynghorwr
Ffederasiwn.

TAID

A

o'r

NAlN.

Llongyfarchiadau
i Steve a
Carys, Ty'n Cae, ar enedigaeth
wyres fach, Ana, merch i'w
rnerch, Sian a'i chymar, Wil.

MERCHED Y WAWR
Cynhaliwyd cyfarfod y gangen
nos Iau} 29 Mawrth a'n gwestai
y tro hwn oedd Mr Brian
Thirsk 0 G"vIllni Sylfaen yng
Nghaemarfon.
Rhoddodd
sgwrs eitluiadol 0 ddifyr i ni
am ei deulu a'i blentyndod
yn Sir Fon a'i addysg a sut y
bu iddo fynd i faes Gwaith
Cymdeithasol a g\vaith gyda
phobl ifanc. Mae pawb sydd
yn adnabod Brian yn gwybod
am ei bersonoliaeth hwyliog
a llawn direidi a bu lla\ver 0
cllwerthln wrtll iddo ein tywy~
i lefydd amrywiolxnegis Coleg
Harlech, Prifysgol Abertawe a
Rwsia a s6nam sa\vl digwyddiad
doniol a thro trwstan ar y
ffordd. Ond tnvy'r ewbl, roedd
~ gofal anl bobl eraill, eu l1es
a'u buddiannall sydd wedi
ei arwain i gysegru ei yrfa i
'Areitruo gyda'r difreintiedig
me\Vll cymdeithas yn hollo!
amlwg. Roedd \vedi dod a
lifer 0 albymau difyr gydag
ef ynghyd a doliau Rwsiaidd,
•
un yn cynnwys arwemwyr
en\vocaf yr Ulldeb Sofietaidd

yn yr 20fed ganrif. Diddorol
yn llytrach na del! Rydym yn
ddiolchgar ia\\TIl i Mr Brian
Thirsk am Sg'-VfSmor ddifyr.
Cynhelir ein eyfarfod nesaf nos
Iau) 26 Ebrill yn }' Gallolfan.
Y pwnc dan sylwY'v 'Pawb a'i
Drysor' a g'-vahoddir aelodau'~
gangen i ddod ag ullrhyw eitem
sydd yn werthfawr iddynt a
dweud ychydig 0 eiriau amdani.
Wedyn, nos Wener, 1 Mehefln,
bydd y gangen yn olynd i
\veld Sioe Sbri yo Galeri,
Caernarfon.
Cynhyrchiad
newydd sbon gan Gwmni'r
Fran Wen ar gyfer Eisteddfod
yr Urdd Y'V hwn. Bet}l Angell
sydd wedi ysgrifennu'r sgript
a'r cyfarwydd\Vf Y''''' lola Ynyr,
lLn o'n haelodau. Bydd 130
o bobl ifanc 0 ardal Eryri yn
cytnryd rhan a ChYlll)lar\vyd
y sioe a'r sioe AInericanaidd
Glee. Bydd y sioe yn rhedeg tan
nos Lun) 4 Mehefin, ac mae'~
tocynllau'll mynd yn gyflym.
Felly os nad ydyeh \vedi prynu
tocyn eisoes} gwell brysio .

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Flon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
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Y tim wedi ymgynnull flaen eu gem yn erbyn Gogledd
Iwerddon yn Dungannon ar nos Wener, 20fed Ebrill.
Cafodd y gem ei darlledu yn fyw ar Sky.
Yn y rhes flaen, ar y chwith eithafol, cyn-ddisgybl Jamie
McDaid sydd yn awr yn astudio yng Ngholeg Menai. Yn
y rhes gefn, yr ail olaf o'r chwith, Gruff John, is brif
fachgen eleni sydd hefyd yn chwarae i Lanrug Unedig.

Yn darlledu pob awr gi
ac i'w glywed yn y cyntedd a'r
ffreutur y mae Radio Brynrefail yn ddatblygiad newydd
yn yr Ysgol. Prynwyd yr offer wedi ymgeisio a Ilwyddo
i gael grant gan Gyngor Gwynedd er hybu defnydd o'r
iaith Gymraeg. Felly, mae'r gerddoriaeth a chwaraeir
yn ystod yr awr ginio yn adlewyrchu diwylliant Cymru
ac yn amredeg 0 Elin Fflur i Y Bandana.
Yn ein IIun y mae Chris Roberts ac Eleri Sweeney
sy'n darlledu trwy'r awr ginio dydd Llun ac y mae

gobeithion gan y ddau i ddatblygu cyfweliadau gyda
staff a disgyblion yn ystod y tymor nesaf.
Mae'r system darlledu newydd hefyd ar gael i'w
ddefnyddio gan ddisgyblion ysgolion cynradd ydalgylch
a byddant yn dod i Brynrefail yn eu tro i ddarlledu.
Mae effaith y gerddoriaeth
yn cael dylanwad
gwefreiddiol hyd yn oed ar y staff. Pan welwyd Mr Harri
Jones ar ddyletswydd cinio, fel rhyw fersiwn Llanrug 0
Eric Morcambe, yn sgipio i guriad y rhythmau Wei! Oes rhaid dweud mwy?
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Ar ddydd Llun, 26ain Fawrth, daeth Dei Tomos,
beirniad timau siarad eyhoeddus Eisteddfod yr Urdd
2012 i Ysgol Brynrefail. Yr oedd criw o'r chweched
dosbarth wedi dangos diddordeb mewn eystadlu yn y
. gystadleuaeth siarad gyhoeddus hon. Oyma'rtro eyntaf
i Ysgol Brynrefail gymryd rhan yn y gystadleuaeth a
mwynhaodd y tim y profiad yn fawr.
Aelodau'r tim oedd Gwen Thomas, Eleri Sweeney,
Gethin Griffiths a Chris Roberts. Cynhaliwyd y
gystadleuaeth yn Llyfrgell yr Ysgol gyda Ruth Roberts, Y mae 8 00 0 dyllau yn y Tors Olympaidd euraidd sydd
uwch ysgrifennydd yr Urdd, yn arnseru'r drafodaeth.
yn cynryehioli yr 80000 bobl fydd yn ei gludo ar ei daith
Bu'r tim yn ymarfer ar gyfer yr ornest ers nifer 0 o gwmpas Prydain. Mae 62,218,761 0 bobl yn byw ym
wythnosau gan drin a thrafod amrywiol bynciau fel Mhrydain ac felly mae ganddoch chi siawns 1 allan 0
paratoad ar gyfer y gystadleuaeth ei hun. Tasg Gwen, 7,777 i gael eich dewis. Yr oedd y Pwyllgor Olympaidd
fel eadeirydd y tim, oedd dewis tri phwnc o'r chwech yn edrych am bobl arbennig iawn felly!
posibl ar gyfer y tim. Oewisodd y pynciau eanlynol:
Ar 28ain Fai 2012 bydd Y Tors Olympaidd yn eael
1. Mae'n hollol resymol disgwyl i athletwyr ae eraill ei gludo trwy ddinas Bangor. Ac yn ei gludo? David
gynryehioli tim Prydain yn y gemau Olympaidd.
Rhys Owen Parry, blwyddyn 9, sydd yn hanu 0 bentref
2. Mae'r hyn a elwir y 'sin roe' yn marw ben ei thraed a Deiniolen.
chorau bellaeh ydi'r roe a rol newydd.
Rhwng 4 a 7 mlwydd oed yr oedd Rhys yn dioddef 0 '
3. Gan fod graddedigion a phobl ifanc a gafodd addysg leukaemia' ae yn sal iawn ae roedd yn gorfod treulio
bellach yn debyg 0 ennill mwy 0 gyflog na phobl eraill misoedd hir yn ei wely. Yn wir rhaid oedd brwydro i
onid iawn yw disgwyl iddyn nhw dalu eu ffioedd Coleg? gael cerdded.
Aeth y tim ati i drafod y pynciau uchod yn ddeheuig Mae Rhys nawr yn aelod 0 Glwb Athletau Treborth ym
iawn a phrofi fod ganddynt wybodaeth sylweddol am Mangor. Mae'n ymarfer yno pob wythnos, yn redwr, yn
bynciau Ilosg y dydd. Ar ddiwedd yr ornest dywedodd glwydwr ae yn neidiwr. Yn wir mae Rhys weithiau yn
Dei Tomos ei fod wedi mwynhau'r drafodaeth yn arw cynrychioli ei glwb athletau mewn cystadlaethau.
a bod y pedwar disgybl wedi dangos gallu arbennig i Yr ydym wedi hen arfer a dathlu Ilwyddiant ein
ymateb yn ddoeth i byneiau heb unrhyw gyfle i baratoi disgyblion ym Mrynrefail ond y mae stori Rhys yn
eu hunain 0 flaen Ilaw.
unigryw ac yr ydym i gyd yn dathlu gyda Rhys a'i deulu
Cawn glywed yn fuan pwy fydd y tri thim o'r 46 a yn ei Iwyddiant a'r clod ddaeth iddo am frwydro mor
ymgeisiodd ar draws Cymru a gaiff y fraint 0 gystadlu galed yn ei fywyd ifanc.
ar faes Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon mis Mehefin. Hogyn Brynrefs - da de !

Busnesau Cynnar.
Can Gareth Pritchard (gynt 0 Dan y Coed) y daw'r hanesion am
Siop Beics ei daid ac Ol,\T)'11Ddwr Huw. Maent yn engllreifftiau
arbennig 0 ddyfeisgarwch a llygad busnes unigolion yn ateb
gofynion eu hoes. Ond y maent hefyd, wrth gwrs, yn dangos
fel yr oedd byd busnes yn rhuthro yn ei flaen ac yn gadael y
busnesau bach ar 61 - air un yw'r stori hyd yn oed heddiw, wrth
i'r archfarchnadoedd hawlio busnes y cyhoedd a siopau bach
pentrefol a chanol treh yn dioddef

Snowdon Valley Hotel, Llanberis.
Gyda diolch iEifion Roberts am y llun 0 westy'r Snowdon Valley,
y soniais amdani ynglyn a pheidio rhoi trwydded iddi i werthu
alcohol. Mae'r llun 0 bosibl yn dyddio rhywdro rhwng 1870 a
1910. Sylwch ary seren ar ochr chwith y darlun: tybia Eifion mai
arwydd y Seiri Rhyddion ydyw, ac mai
yma roeddent yn cyfarfod yn Llanberis.
Oes rhywun all gadarnhau llyn?
Un o'r gwrtllwyllebwyr i adnewyddu'r
drwydded oedd y parch J. Evans Owen,
gwelnidog Capel Annibynwyr Nant
Padarn.

Siop Beics Taid.
o Awst 1895 hyd tua 1925 y tren chwarel oedd yn cario'r
gweithwyr o'r Felinheli i'r Gilfach Ddu, Llanbcris. Gyda rhyw
20 0 gerbydau a rheini'n carlo 60 ymhob un, cludid cyfanswm
o 1200 0 chwarelwyr i'w gwaith bob dydd! Ym Mhontrhythallt
(Llanrug) cyplysid saith cerbyd at y tren gan godi dros 400 0
chwarelwyr o'r Waunfawr, Ceunant, Tanycoed a Llanrug.
Sut 'roedd rhain yn cyrraedd Pontrhythallt? Pu' gefn beic fel arfer,
a dyna sut mae Siop Beics Taid, yn Nhan y Coed, Llanrug, yn
dod i'r stori. Gyda'r holl feiciau ar y ffordd 'roedd William John
Humphreys yn 0 brysur yn ystod y cyfnod yma! Sied sine oedd
y siop yn Nhan y Coed ac 'r oedd galw mawr am ei wasanaeth,
a dywedir y byddai gan Taid, ar adeg ~vyliau fel y Groglith a'r
Pasg, dros hannercant 0 feiciau i'w trwsio a chai gymorth ei fab
Huw wrth y gwaith! Mae'r liun uchod yn daogos bod tipyn 0
brysurdeb.
Yng nghaool dauddegau'r
ganrif ddiwethaf dechreuodd
Crossville a Bysus DM (Llanrug) gario'r gweith\\T}'ri'r chwarel ac
yo ddiweddarach Bysus Gwyn (Whiteway) a daeth Ilai 0 alwam
feiciau (a thren l).
Yo ddiweddarach bu'n gwneud yr un gwaith yn Llanberis tu 61i
Garcj Pritchard ar y Stryd Fawr.
Ni ddaeth trydan i Dan y Coed hyd fis Medi, 195 I, ond 'roedd
gan Taid gyflenwad yn ei siop 0 ganol y dau ddegau diolch i'w
fab Huw.

O),V)'n Ddwr Huw
'Roedd y siop beics yn Nhan
y Coed yn unigryw am ei bod
yn cael ei goleuo a thrydan ym
1925, dros chwarter canrif cyn
i drydan fod 0 fewn cyrraedd yr
ardal ym Medi 1951!
Sut 'roedd hynny? 'Roedd afon
fechan yn rhedeg drwy'r ardd
a phenderfynodd
Huw, mab
William John, adeiladu olwyn
ddwr a chwt bychan a chyplysu'r
cyfan hefo'r siop beiciau.
Dydi'r cyfan ddim yn edrych yn
soffistigedig iawn, ond honnir
ei fod yn gweitluo. Rhyw hen
ddarnau 0 bren 0 fan hyn a fan
draw a ddefnyddiodd i adeiladu'r
olwyn!

I

Temperance
Pcris.

House, Nant

William
Arthur
Williams,
Bethel roddodd y wybodaeth
am y gwesty hwn, sef Dwyfor /
Tan y Capel erbyn heddiw. Yn
ei 61 ef teulu Meredydd Closs
ddatblygodd y ty fel 'guest
house' a rhoi iddo yr enw Peris
Temperance House.

Thomas,
Dafydd Whiteside
Llanrug,
Bron
y
Nant,
Caernarfon.
Ffon:
01286
673515.

Cyngor Hen Bennill,
Paid mynd a dim i gyfraith,
Ti hell bethau'n waeth,
as cci di'r cyrn a'r gynffon,
Y twrna gaiffy 11aeth.

\Va!iau Cerrig SengI.

Dywediadau a Diarhebion.

Gan WArthur Williams y claeth
yr wyboclaeth am ywaliau sengI
ym Mhen Gorffwysfa hefyd.
Yr oedd y cerrig 0 gwmpas
yn berffaith 0 ran maint a hyd
i godi wal sengI. Roeddent
yn gwarchod dau gae gwair
Gorffwysfa. Yno roedd Owen
Rawson Owen, perchennog y
gwest)'J yn cadw dwy fuwch ar
gyfer anghenion y gwesty. Tom
Roberts (Twm Cae Fran) oedd
yr olaf iddo'i gofio yn pladuro
y ddau gae, a hynny yn ystod y
1950'au cynnar.
Mae'r gwaith ar chwilio i hanes
y Vaynol Bakery yn Neiniolen
yn parhau. M"\"Yam hwnnw i
ddod gobeithio.
Felly, dyna'r cyfan am y mis
hwn. Gyda dio1ch i bawb a
gysylltodd gyda gwybodaeth
werthfawr a lluniau. Cofiwch
anfon unrhyw ymholiad j

Arferiad yw meistr pob gwaith.
Mae cyw 0 frid yn well na chyw
o goleg.
Mae gwaed yn dewach na dwr,
ond yn berwi ynghynt.

Pryd i Bawb
'Vft

II bob

achl ur yn

unihyw leoliad
Bw1fe boon
• !r.riodu •
~

•
•

Cerid Mackinnon
FfOn: 0
673190
Symudol: 07774925502

~"
TL
Mrs Lowri Prys Roberts
BRYNREF rr.I -\\fillianls. Fron: ~70580
YREGLWYSBRESBYTERAJDD
OEDFA'RPASG
Daeth cynulliad

Eglwys Cwmyglo yn 1962. Yng
cryno i ngeiriau ei bcrthynas, y Tad
oedfa arbennig y Pasg Bnawn Deiniol fel un a wasanaethodd
SuI Ebrill 8fed. Cafwyd yn ei arwyl roedd Maurice
gwasanacth bcmlirhiol dan Jones yn "berson 0 addfwynder
arweiniad y Parch Gcraint a
hynawsedd
Cn stnogol
Roberts Porthaethwy pryd y neilltuol" a mawr yw'r bwlch
gweinyddwyd
y Sacrament o'i g011i. Cydymdeimlwn yn
o
Swper
yr
~t'~dd.
ddwys a Verna, Dilys a Ruth yn
YMADAWIAD
LOD eu profedigaeth 0 golli priod a
Celled arbennig i ni fel Eglwys thad arbennig ac a'r teulu oll y
fu ymadawiad Maurice Jones bu'n rhan ohonynt cyhyd.
Mcillionen ar Fawrth 20fed CASG LIAD Y
yn 90 mlwydd oed. Oherwydd
GENHADAETH Anfonwyd
afiechyd bu i ni golli ei cyfraniad eleni eto yn 01
gwmniaeth o'n gwasanaethau
ein harfer i Gyfeisteddfod
yn ddiweddar ond Ie'i cofiwn Chwiorydd
Arfon tuag at
am ei ffyddlondeb nodedig dros waith
Sasiwn
Chwiorydd
y blynyddoedd i'r oedfaon ar y Cyrndeithasfa'r
Gogledd
a
Sul a chyfarfod ydd amrywiol
gynhelir ar Fai 2il yn Llanidloes.
yr Eglwys, ei barodrwydd i Trefnir bws i'r Sasiwn ar y cyd
gynorthwyo a chymryd rhan, a Chwiorydd
Henaduriaeth
trylwyredd ei waith a'i farn Mon.
ddoeth ar bob achlysur. Buom Y GYMDEITHAS
Bydd
yn ffodus fel aelodau 0 gael cyfarfod cyntaf Cymdeithas
ein bendithio a'i gwmni am y Capel am eleni nos Iau, Mai
dros ddeugain mlynedd
a 10fed pryd y disgwylrr Manon
chacl ymhyfrydu eleni ar iddo Ellis Williams j adrodd am ei
gyrraedd hanner can mlynedd
gwaith yn Ne'r Affrig. Croeso
fel blaenor yn Henaduriaeth
cynnes i bawb ymuno a ni yng
Arfon fel un a etholwyd yn nghyfarfodydd tymor yr haf a'r
hydref.

OEDFAON ~tAl
6
13
20
27

an) 5.30
Parch Reuben Roberts Bontnewydd
am 5.30
Mr Oswyn Evans, Penmaenmawr
am 5.30
Mr Merfyn Jones, Caernarfon
am 2.00
Parch Trefor Lewis, Hell Golwyn
(SuI y Pentecost)

DIOLCH

Dymuna Verna,
Dilys a Ruth a'rteulu ddiolch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
dderbyniwyd ar eu profedigeth
lem 0 gol11Maurice - gwr a thad
annwyl. Dio1chwn yn gynnes
am bob gofal gan Caredig ac
am gymorth staff a meddygfa
Llanberis.
Gwerthfawrogwn
wasanaeth teilwng y Parchjohn
Pritchard a'r Tad Deiniol yn yr

angladd a threfniadau trylwyr
yr ymgymer\ryr E.WPritchard}
Llanberis.

PLYGU'R ECO

Bydd yn
dro unwaith eto i drigolion y
pentref ddod ynghyd i blygu
rhifyn Mehefin 0 Eco'r Wyddfa
. Cofiwch an) y dyddiad sef
Mai 31ain a dewch yn lIu i'r
Caban.

CAEATHRO
Cyngor Cymuned, Y prif eitemau perthnasol i Gaeathro o'r
cyfarfod ar 3 Ebrill oedd:
• Dim cynnydd codi camfa newydd rhwng L1ety ac Ysbytty
• Baneri wedi'u prynu ar gyfer adeg Eisteddfod yr Urdd yug
N gl ynllifon
• Dim cynnydd derbyn dwy giat moch newydd ar gyfer .£lin y
cae pel-droed
• Cefnogaeth j geisiadau cynllunio yn Nhyddyn Bach a
Bryn Eglwys
• Rhoddion ariannol: Clwb Pel-droed Y Bontnewydd
(£200 ), Cymdeithns Cae Chwarae Caeathro (£200 ),
Ysgol Feithrin a Chylch Ti a Fi'r Bontnewydd (£lS0).
• Prynwr newydd yn gwella golwg safle hen Ysbyty Pencefn
• Cytundeb talu am drwsio ffens y cae chwarae.
Newyddion y Capel. Cynhelir y gwasanacthau canlynol yn ystod
mis Mai:
6: 11 :00 Ysgol Sui,
2:00 Oedfa gyda'r Gweinidog, gyda Chyfarfod Blynyddol yr
Eglwys i'w dilyn.
13: 11:00 Ysgol SuI.
20: 11 :00 Ysgol SuI}
2:00 Parch Elwyn Richards
27: 11 :00 Ysgol SuI.
Tynfa Fisol. Enillwyr Tynfa Fisol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Ebrill oedd:
1. £40 (6) Viv Morgan, Tyddyn Uchaf.
2. £25 (77) Mair Roberts, SWn y Gwynt.
3. £ 15 (44) Steve a Cerl) 9 Bryn Y Gof.
4. £5 (51) D.J. Roberts, 5 Brynteg.
Diolch i gefnogaeth yr hap-chwaraewyr roedd y Pwyllgor unwaith
eto yn medru fforddio trefnu Helfa Wyau Pasg ar gyfer 11011 blant
oed ysgol gynradd ac yn iau yn yr ardal- dros 40 ohonynt. Diolch
hefyd i deuJuoedd Plas Glangwna am ganiatad i guddio'r wyall
ger y Plas - ac am ddarparu lluniaeth ysgafn i bawb oedd yna.
Digwyddiad yr Haf] Mae aelodau'r Pwyllgor Cae Chwarae
- sydd fel gwaith ychwanegol wedi cynnal y mwyafrif llethol 0
ddigwyddiadau'r haf yng Nghaeathro, yn chwilota am syniad
newydd. Yn arbennig maen nhw am glywed barn pob1 ifanc y
pentref. Gofynnir am syniadau ar bapur trwy ddrws 'Hafan,
(rhwng y Fynwent a'r Dafarn) cyn 17 Mai. Pe bai un syniad yn
cael ei ddewis bydd gwobr i'r creawdwr!
Eiddo ym Mhafiliwn y Cae Pel-droed. AI hyn 0 bryd mae
eiddo di-awdurdodedig yn y Pafiliwn ar y Cae Pel-droed. Pe
bai rhywun am hawlio ei eiddo o'r adeilad bydd rhaid iddynt
gysylltu'n ysgrifenedig a Chadeirydd y Pwyllgor Cae Chwarae yn
'Hafan' cyn 17 Mal. Wedyn bydd pob eitem sydd heb eu hawlio
yn cael eu gwaredu .
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Hytforddwraig wed; e; chymeradtryo
gan Yf ASG

07922121226
---NEU
.(01286)882269
GWERS GYNTAF
2 AWR AM BRIS 1

LLANRUG

Eryl Roberts. 3 Bryn Moe1Y11.Ffol,: (01286) 675384

LLWYDDlANT EISTEDDFOD

MERCHEDYWAWR
MERCHED
Y WAWR. mcwn amrywiaeth a flasau
Nos Fawrth, 10 Ebrill, amheuthun
a gwreiddiol
croesawyd nifer dda 0 - gan gynnwys blasau
aelodau gan y Llywydd, tymhoroI sy'n boblogaidd
Bethanne, a chychwynnwyd bob amser,' Cafwyd cyfle i
gyda Chan y Mudiad. flasu amrywiaeth a hufen
13raf oedd gweld Avril yn ia - un i llnau'r geg cyn prif
bresennol wedi triniaeth i'w gwrs, yna hufen ia llus ac un
llygaid.
Cydymdeirnlwyd traddodiadol i' ru'r Cymry
a Megan Roberts wedi ei - hufen ia hefo bara brith.
phrofedigaeth
0 golli
ei Amheuthun iawn!
brawd yng nghyfraith, sef Creir blasau unigryw }'ll;
gwr Eira ei chwaer, Mae arbennig ar gyfer gwestai,
ffurflen archebu nwyddau priodasau
ac ar gyfer
2012 ar gael - cardiau bwydlen
bersonol.
Mae
Nadolig,
dyddiaduron
a Mon ar Lwy yn gynnyrch
chardiau cyfarch - dim gwobredig wedi'i wneud a
neges tu fewn.
llaw yn 01 gofynion y cleient
Siaradwraig y noson oedd ac am bris fforddiadwy. Wrth
Helen Holland, 0 Fethesda 'Droi'r Llwy - deffra'r hud a
¥n wreiddiol, yn athrawes chewch brofi'r angerdd am
¥O Ysgol Dyffryn Ogwen ac berffeithrwydd ym mhob
yn briod a Phil Holland sy'n llwyaid.' Diolchwyd i Helen
athro yn Ysgol Brynrefail. am noson hynod 0 ddifyr
Mae'n byw ym Modorgan ac a blasu gwych, a phob lwe i
yno mae wedi sefydlu busnes Mon ar Lwy i'r dyfodol.
hufen ia 'Mon ar Lwy. Bu'n Diolch hefyd i Carys a Mary
olrhain cefndir eychwyn y am wneud y baned. Tro
busnes a hynny wedi cyfnod Menna) Margaret, Christian
o brofedigaethau yn y teulu. ac Avril fydd paratoi'r baned
Roedd angen ffocysu ar mis nesaf. Enillydd y ram
rywbeth hollol wahanol i oedd Avril.
ddysgu. Roedd elfen busnes Cynhelir
y
Cyfarfod
yn ddwfn ynddi ers yn ifane Blynyddol
nos
Fawrth,
iawn, felly yn 01 i'r coleg a 8 Mai, Wedi'r cyfarfod
hi a gorfod ail afael mewn cynhelir Ffair Ffcirio a
cerneg, ffiseg a phob math 0 Phaned a ChIone Datgelwyd
byneiau dyrys eraill. Roedd mai i Winllan Pant Du,
ei ffordd ddihafal a doniol Penygroes fydd y Wibdaith
o adrodd am ei throeon eleni, ar 12 Mehefin, gyda
trwstan wrth drin peiriannau
phryd 0 fwyd dau gwrs i
a goresgyn pob math 0 ddilyn yng ngwesty Meifod,
dreialon yn esiampl wych Bontnewydd. Mae manylion
i bawb ohonom fod 'Dyfal y fwydlen ar gael gan Carys
Done a Dyrr y Garreg' yn Wyn, Pris £18.
sicr yn wir yn hanes Helen.
PLAID
CYMRU.
Clwb
iVVedicnnill drwy Brydain Cant. Enillwyr Mis Ebrill
daeth trobwynt i'w menter. oedd:
1. Frank Green,
!l3ellach mae'n
mynychu Pontrug, 2. Iwan Roberts,
ffeiriau bwyd yn gyson ac Llanrug.
:wedi ennill nifer 0 wobrau SEFYDLIAD
COFFA.
ers sefydlu'r busnes yn 2008. Clwb Cant. Enillwyr Mis
'Mae hufen ia Men ar Lwy Mawrth oedd: 1. Mrs M.
~n cae 1 ei baratoi gyda gofal Jones, AEon Rhos, 2. Mrs E.
cariadus ychydig ar y tro Roberts} Bryn Moelyn, 3.G.
gan ddefnyddio cynnyreh Hughes, Afon Rhos.
Ileol o'r ansawdd grau a daw
,~

m gymort :
• i gychwyn prosieet
• i gael hyfforddiant
• i geisio am grant
• i redeg mudiad
•
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Llongyfarchiadau
i'r pump
ifanc yma ar eu llwyddiant yn
Eisteddfod Cylch a Sir yr Urdd.
Cawsan t lwyddiant yn canu
Unawdau, Deuawdau, Unawd
alla 0 Sioe Gerdd ac Unawd

Chwythbrennau.
(O'r chwith): Llinos Roberts,
Lleucu.. Rhodri a Gwern
Brookes, Rhidian Price. Pob
lwc i Rhodri yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd.

Ein cofionat GavinJol1csalYfichaelJones,gynto
Bro Rhuddallt,
ond bellach yn Awstralia! Mae'r ddau yn mwynhau bywyd yn
y wlad newydd, ac .mae pethau'n go wahanol. Chafodd yr un

o'r ddau eu hel oJr mor yo Ninas Dinlle am fod siarc yn y dwr!

TRWSIO CORN· GOSOD CAWL
MDI PRYNU 8USMES
Y DIr/lODAR
GWYWFRYI UOYD

cpt
• Gwytiau Prydeinig a Chyfandirol'_~::;:;i~iiii
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus a r gael ar
gyfer lIogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau grwp - yr holl drefriadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a Hong, terthau, archebiadau theatra
digwydd iadau

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
•

Ffon: 01286-675175 • Ffacs: 01286-671126
E-bost: info@arvonia.co.uk • Gwefan: www.arvonia.co.uk

.

Par ad LLANRUG
CAPEL Y RHOS. Ar fore SuI) Ebrill Laf bedydcliwyd Iaga,
ail fab bach Deiniol a Nia Griffith (Hawddamor gynr) and sydd
bclloch yn byw yn Llanelli. Gwasanaethwyd gan Y gweinidog, y
Parch Marcus Wyn Robinson a'r organydd oedd Sian Wheway,
Roedd Iago yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf ar yr un diwrnod ac
ymunodd Ianto, ei frawd mawr) a'r gynulleidfa i ganu pen-blwydd
hapus iddo. Dymunwn bob bendith ar y teulu bach.

OEDFAONMAl
6: Y Cwcinidog, Cwcinyddir y Cymun

13: Y Parch Robert Capon
20: Y Gwetnidogion
27: Sul y Pentecost. Y Parch Trefor l...
ewis,

Plant Ysgol SuI Capel y Rhos yn mwynhau HeIfa Wyau Pasg, wedi ei
threfnu gan blant hynaf yr YsgoI SuI.

eleni ar fuarth yr ysgol ar 16
Mehefin. Mae'r gwaith 0 dreEnu
Dosbarth Derbyn. Dymuna'r
plant a'r staff ddiolch i Mrs yn andros 0 galed i'r Pwyllgor
Buddug Jones a'i chi tywys, gan fod y nifer 0 wirfoddolwyr
am
Freya, ac i PC Edwards am yn fychan. Erfynnir
iddynt ymweld a'r dosbarth yn gymorth mwy 0 bobl i drefuu
ddiweddar. Cafwyd ymweliad ac/ neu i roi help llaw ar y
i'r Filfeddygfa yn Cibyn hefyd diwrnod, Os ~velwch yn dda
- amser difyr iawn, D iolch i a wnewch chi ffonio Jenny
Thomas ar 01286 675014 os y
bawb.
gallwch helpu. Diolch yn fawr.

YSGOL

GYNRADD.

DYWEDDIAD.

Llongyfarchiadau
i Carwyn
Machno
a Bethan Morgan

mawr

LLONGYFARCHIADAU

Lloyd

mawr i'r Band am ddod yn
drydydd allan 0 9 YJl Adran

ar

eu

dyweddiad yn ddiweddar, Pob
dymuniad da i chi eich dau.

BABI

NEWYDD.

Llongyfarchiadau
a phob
dymuniad da i DOl1l1a ac
o wall} Pant TiriollJ Ffordd
Glanmoelyn
ar enedigaeth
Anna Fflur, wyres gyntafi Brian
a Sharon, Bro Rhyddallt a gorwyres i Tom Alun ae EileC11.
Pob bendith i chi fel teulu.

PEN-BL''''YDD
ARBENNIG. Nid yn unig
•

mae Brian wedi dod yn daid
am y tro cyntaf mae yn dathlu
ei ben-blwydd yn SO hefyd!
H"''Y1fawr i chi.

PWYLLGOR GARNIFAL.
Gobeithir

cynnal

y Carnifal

2

Pencampwriacth

Bandiau

Pres Cyrnru yn Abertawe, yn
ddiweddar, Mae'n ganlyniad
canmoladwy iawn 0 ystyried
bod y rhan fwyaf o'r aelodau
yn blant a phobl ifanc. Diolch
am eu brwdfrydedd
a'u

CERIS JONES
LLANRUG

CL'VB CANT. Enillydd mis
Mawrth

ARl)AL LLAlVRUG
Gwersi

a 'Iheori i
blant ifane. Cysylltwch
ar
07788438881 ar 616 yr hwyr
Piano

C

legion,
Stad Tolybont

hymroddiad.

oedd John Haydn
Hughes,
Caernarfon
(Rhif
53). I ymuno a'r Clwb cysyllter
a Mike Thomas ar 01286
675084.

o
l'fOD/Pfacs:

677362

(01288) 872882

neu symudol

Gwasanaeth Fframio

07979620996
•
•
•
•

CwmyGlo

Trwsio ceir 0 foniou
Gwoith MOT
Meconic profiodol iawn
Prisiou cystodleuol

Lluniau

0 bob

math

Ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid

LJeol
Richard S. Humphreys

Par ad LLANRUG ...eto!
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CODIARlANATELUSEN.Mae
Hafyn cynllunio ei chardiau
ei hun ac yn eu gwcrthu at wahanol elusen bob blwyddyn. Mae
wcdi codi dros £43,000 dros y blynyddocdd ac mae'n dymuno
diolch ibawb 0 Pro'r Eco am eu cefnogaeth.

HafThomas yn cyjlwyno siec am £500 i Lynn Parry
y Cartref, Ynys Man a Gwynedd.

0

Hosbis yn

•

I
arAgtx

9 y bore tan 4 Y pnawn - 7 dtwmod yr wythnos
CWfnnj

cyd Indol di-eJw yw Caban CJf. Mdi el sefydJu I
hwfIIlSD
~
etfl) gWlad.

Nod caban Cyf. yw rllooU gwelthredilid cvnalladwy sydd yo
cynhyrchlJ ncwm drWy Iibrif welthgareddau refenlw
(Ca"1 Trwyctdrdjg. VstIf Cynhadledd I Gwasamadt Argraffu a
~
Ie ar yr un ~
I getraogt
beol (Unedau Elu$nes
caban) er mwyn creu cyfleoedd gwaith.

y,

."....,..

www.caban cyf.org
01288
aoo (calff) 0121&885 462 (..,ddtd)

CYLCH
LLANRUG

lVlEITHRIN

Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru
yn
canmol
ein
Canmoliaeth
gall
Esryn gwasanaeth. Diolch i'r staff a'r
ac Arolygiaeth
Gofal
a gwirfoddolwyr am eu gwaith
Gwasanaethau Cyrndeithasol caled a'u hymroddiad i sicrhau
Cymru
bod plant Llanrug a'r cyffiniau
Mae Cylch Meithrin Llanrug yn derbyn gwasanaeth o'r radd
wedi derbyn canmoliaeth gan flaenaf'
Estyn yn dilyn ell harolygiad Bydd plant y CyIch yn gwneud
cyntaf o'r Cylch. Yn ystod taith gerdded noddedig dydd
arolygiad diweddar nodwyd Llun, 7 Mai, Os ydych am
bod y CyIch, sy'n rhoi noddi'r plant cofiwch gysylltu
cyfle i bob plentyn dan oed gyda'r cylch drwy alw yno,
ysgol YJ1 Llanrug fanteisio ffonio 01286 674020 neu
ar brofiadau meithrin trwy gysylltu trwy ein tudalcn
gyfrwng y Gymracg, gyda facebook - Cylch Meithrin
llawer iawn 0 gryfderall ac yn Llanrug.
meddu ar arferion rhagorol, Rhif Ffon: 01286674020
Rhoddwyd dyfarniad rhagorol Arweinyddes: Mrs Nichola
i brofiadau dysgu sydd ar gael Griffiths Jones
Caernarfon
i'r plant; y gofal, cymorth ac LLSS 4AL
arweiniad a roddir, y gweithio

ANC.EN

mewn partneriaeth a wneir
a'r rheolaeth 0 adnoddau.
Nodwyd
bod perfformiad
y cylch yn dda oherwydd y
berthynas gynhaliol, addfwyn
sydd yn bodoli rhwng y plant
a'r ymarferwyr: y cynlluniau
manwl
ac
amrediad
0
adnoddau
rhagorol ymhob
ardal dysgu, ansawdd rhagorol
yr addysgu yn y grwpiau
ffocws: amgylchedd
dysgu
cynhwysol ac ysgogol, y
trefniadau
bwriadus
sydd
yn gweu'n naturiol i fywyd
a gwaith y CyIch i gefnogi
plant i dderbyn amrywiaeth a
herio stereoteipio. Dywedodd
l1efarydd ar ran Pwyllgor
Rheoli'r Cylch:
'Rydym yn hynod 0 bles gyda
arolygiad Estyn ac yl1 ymfalchio
yn y £faith em bod wedi cael
dyfamiad rhagorol neu dda
ym mhob adran o'r arolygiad.
Rydym hefyd wrth ein bodd
ein bod wedi derbyn adroddiad
gan Arolygaeth
Gofal a

Dymuna Pwyllgor y Cylch
Meithrin
apelio am hen
luniau o'r cylch 0 ddyddiad ei
sefydlu yn 1972 hyd heddiw,
Os oes genl1ych lun i'w
fenthyg ar gyfer dathlu'r 40ain
mlwyddiant cysylltwch a Mrs
Nichola Griffiths Jones ar
01286674020.
PRO FED I G A E T H .
Cydymdeimlwn yn ddiffuant
gyda Gwen Jones,
Stad
Gwelfynydd, a'r teulu i gyd yn
eu profedigaeth 0 golli mam,
sef Mrs Dylis Baylis, Llanberis.
Bydd celled fawr i chi i gyd, yn
enwedig wedi'r galwadau a'r
gofal ar hyd y blynyddoedd.
PRO FED I G A E T H .
Cydymdeimlwn
yn
arw
iawn a Lynne, John a'r teulu,
10 Glanmoelyn,
yn eu
profedigaeth lem ac annisgwyl
yn colli Colin, brawd Lynne.
Roedd Colin yn fab i'r diweddar
Eric a Heulwen Williams, S
Glanmoelyn ac yn WI- i Olwen a
thad annwyl i Arwel a Collette.
Bydd colled fawr i chi Fe]teulu.

HE

LUNIAU.

GWASANAE1 H llfOL AR GYF'ER
PA"RTloN • PR10DASAU
PEN-BlWYDD
BEDYDD· DAWNS· GWYLIAU

•
Bwthyn GadIys
L ANBERIS
fan: 870444
* Gwerthwr GJo

* Olew Gwres Canolog

i'ch cadw'n gynnes ac yn I d!

WYNANT
PIE CE
Cynyrch ion Coed:
Gatiau, Ffensus ac af
am brisiau cystadleuol

I{IIOSTIO
MOCHYN
AR GYFER
POD ACHLYSUR

·c.

ffamyddDeol.
• Partion mwnS 40 a 4001
• Gyda B!WS ahl a stwffin mewn
rholiau
• Efv swd hefyd 08 dymunwch
0

DEWCS, MAE O'N FlASUSl
C)'5y1ltwdJ •

Uned 1, Ff.. m Bryn Afon

LLANRUG

Ft6n:(01286)874183
(0589) 899901

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

675190 /673188
ROn 9.mudof: 07798 718188

Y DYN OC •

Gwt=lm www.ydyDcil.co.ak

Un funud fach ...
AMWLEDD!
Doedd yna fawr

ErCofam

ddewis at y fwydlen. Dim ond pysgodyn wedi
ei rostio, ac efallai ychydlg 0 fel. Ond doedd neb yn cwyno am
0

Maurice Jones

hynny. Ac er mor blaen y bwyd, dyma un o'r gwleddoedd mwyaf a
gafwyd erioed. Ond nid y bwyd oedd yn ei gwneud mor arbennig.
Nid y cogyddion chwaith. Y S'",cstai oedd yn rhoi arbenigrwydd
i'r wledd hon. GailW11 ninnau ddweud pcth tebyg am ambell i
barti neu wledd, mae'n siwr: y gwesteion, y bobl sy'n dod iddynt
sy'n eu gwncud yn arbennig a chofiadwy.
and docs yr un wledd all gymharu a'r un y darllenwn amdani
tua diwedd pennod olafEfengyl Luc. Iesu Grist yw'r gwestai sydd
wedi dod at ci ddisgyblion ar 61ei atgyfodiad. Mae'r disgyblion yn
dychryn o'i weld, ac yn tybio mai g,,,,cld ysbryd y maent. Dydyn
nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd, ac macn nhw'n llawn
amheuon. Ac felly, yn syml iawn, mae Iesu'n tosturio wrthyn nhw
ac yn mynd ati i brofi iddynt nad ysbryd sy'n scfyll o'u blaen,
Mae'n profi - ie, profi iddyn nhw'n ddiamheuolmai fo ei hun
sydd yno, wedi dod yn 61yn fyw.

Meillionen, Pen'llyn, Cwm )' Glo
Calwyd o'n mysg wr gwylaidd, yn ei ddydd
un mor ddocth a gwaraidd,
un a greddf pwy]] yn ei grlidd,
yn eigion boneddigaidd.
Byd addysg, byd addysgwr - ei ddileit
fu'r ddaulyn fel 'sgotwr,
hwn fu i'w deulu yn dwr,
rhodiodd yn haul Gwaredwr.

* .. *

Er Cof ant Dilys Bayliss
Plas Pen Gwaith Llanberis

Mae'n gwneud hynny trwy ddangos ei ddwylo a'i draed i
ddechrau. 'Nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, Eel y gwelwch
fod gennyf fi,' meddai. Ac yna, mae'n gofyn am rywbeth i'wfwyta,
a'r disgyblion yn rhoi darn 0 bysgodyn iddo. 'Cymerodd ef a
bwyta yn eu gwydd,' Ac er symled yr arlwy, dyna wledd ryfeddol

I ni ei anrheg, cof canrif - y newid

yn noeau'r rnwyafrif
yn y llun, yn glir roedd llif

oedd hon. Oherwydd wrth fwyta, fel wrth ddangos ei ddwylo a'i
draed, mae Iesu'n profi i'w ddisgyblion ci fod ynfyw, er iddo farw
a chael ei gladdu mewn bedd rai dyddiau'n gynharach. Y prawf
hwn a newidiodd y disgyb1ion 0 fod yn amheus ac ofnus i fod
yn llawn ffydd a hyder. 'Yr ydych chwi,' meddai Iesu wrthynt, 'yn
dystion o'r pethau hyn,'
Mae'r hanesyn b\\1TImor brydferth

0

arwyr o'r cor aneirif

Ei henaid oedd ffein - ddaionus - medrai
odl a mydr yn grefftus,
yn ei gweddi gyhoeddus
annel hon yr Uchel lys.

syml a chlir. Ac mae'r hyn

A hi yn a\VI yn yr Oriel- yn rhan
o ras y llu anwel

a ddywedir mor syfrdanol. Clywsom yn ddiweddar fwy nag un
stori am bobl yn dod 0 'farw yn fyw' Mae'r peldroediwr Fabrice
Muamba wedi gadael yr ysbyty erbyn hyn, wedi iddo gael ei
daro'n wael yn ystod gem, a bod yn 'farw' am fwy nag awr. Ac
o'r Ariannin daeth son am Eabi bach newydd anedig yn 'marw'
ac yn cael ei gadael am ddeuddeg awr cyn i'w mam sylweddoli ei
bod yn dal yn fyw. Hyd y gwn, mae'r babi bach yn dal yn ddifrifol
wael. and roedd yr hyn a ddigwyddodd i Iesu yn gwbl wahanol i'r
straeon hynny. Oherwydd roedd hwn wedi rnarw, a'r farwolaeth
wedi bod yn arteithiol 0 boenus, roedd wecli ei gladdui roedd
wedi bod mewn bedd am ran 0 dri diwmod. A daeth o'r bedd.
Daeth yn fyw. Ac mae'r wledd hon 0 bysgodyn wedi ei rostioyn
profi hynny. Am wledd!

yn gweld yn glir 'r hyn fu gel
o ochr Yr Aruchel.

O'U hadnabod a'u tebyg
a diolch am fy ngolchi yn aEon
a lifai'n Eryri,
aelwyd ardal chwareli,
cymaint braint - a'r fro rnewn brio
Norman Closs

JOHN PRITCHARD

Blodau
Hoffech chi hybu:

Swydlleol
Busnesau

(ALWYN

cefn gwlad

Econo/rJi wledig

Trwy gefnogi Yswiriant
Yswiriant car,
Dafydd P Jones

W

neu unrhyw fusnes

01492 642683
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SARAH JONES)

FfOn: 870605
• Basgedi Planhigion
• Planh ig ion Gardd
• Basged i Crog
• Hefyd, Compost ar
werth
RHODD O'R GALON

woat.

YW BLODAU

GAIN!

Bydd Amgueddfa
Lechi
Cymru Llanberis yn dathlu'i
phenblwydd yn 400ed ar Fai
2Sain a 26ain eleni.
Caewyd
y
gweithdai
Fietoraidd
gwreiddiol
sy'n gartref erbyn hyn i
Amgueddfa Leehi Cymru
- yn Awst 1969 ynghyd
a chwarel Iechi Dinorwig
ond ail-agorwyd y safle ym
Mai 1972 fel Amgueddfa
Chwareli Gogledd Cymru.
Eglurodd
Dr.
Dafydd
Roberts,
Ceidwad
yr
Amgueddfa, ymhellach:
ccErs y diwrnod hwnnw'n
1972, mae'r enwwedi newid
i Amgueddfa Leehi Cymru
ac mae ymhell dros dwy
filiwn a hanner 0 bobl wedi
camu trwy'r porth a phrofi
hanes y diwydiant llechi yn
yr ardal hon. Rydyn ni am
i'n penblwydd yn ddeugain
adlewyrchu a dathlu yr
holl weithgaredd mae'r lle
arbennig hwn wedi'i weld
dros y degawdau diwethaf
o'r dyddiau agoriadol yn y
saithdegau i'r ail-ddatblygu
mawr fu yn niwedd y
nawdegau
i
Mynediad
am Ddim yn y mileniwm
newydd."
Bydd cyfres 0 weithgareddau
yrnlaen i ddathIu'r achlysur
gan gyllllwyS arddangosfa
newydd yn olrhain hanes

Cydnabyddir

Noddlr pn
LywodrHth C)'nuiliad Cymru
Sponsore:I by
WltldI Assembly GowmmlHlt

y safle dros y 40 mlynedd
diwethaf fydd yn agor ar
Fai 2Sain, gweithgareddau
i'r cyhoedd a darn 0 deisen
i bawb ar Fai 26ain a
darlith penblwydd gan Dr
Dafydd Roberts ar 27ain
Hydref 2012. Bydd therna'r
penblwydd
i'w
gweld
ar draws y safle drwy'r
flwyddyn.
Mac'r amgueddfa wedi body
11 ffodus iawn i fod wedi
derbyn swmp 0 wybodaeth
gan bobol Ileol, yn cynnwys
ffotograffau - ac yn dal i
gasglu gwybodaeth am yr
agoriad ei hun yn 1972 a'r
dyddiau cynnar yn y 70au
fel yr esboniodd y Curadur,
Cadi lolen
"Rydyn ni'n ~'Ybod fod
cannoedd 0 filoedd 0 bobl
wedi ymweld a'r amgueddfa
yn ystod y blynyddoedd
cynnar. Os oes gan unrhyw
un Iuniau neu gofroddion
neu atgofion o'r dyddiau
cynnar hynny, mi fuasen ni
wrth ein boddau'n clywcd
ganddYI1t."
Am fwy 0 wybodaeth am
y dathliadau penblwydd
edrychwch ar y safle we ar
www.arngu e d dfac ym r u.
ac.uk neu cysylltwch yn
uniongyrchol a'r amgueddfa
ar 02920 573700
neu
drwy
ebostio
llechi@
amgueddfaeymru.ac.uk

cefnogaeth
BWROD YR IAITH
GYMRAEG·WELSH
LANGUAGE BOARD

www. bwrdd-yr -iaith. org. uk

FFENESTRI. DRYSAU
Conservatori UPVC
Trwsio Unedau
"DOUBLE GlAZING"
Trwsio a Gosod Gwydr

O'r Cynghorau
Cyngor Llanddeiniolen

Awgrymodd Geraint Hughes
ofyn i Gareth Robert faint
o waith fuasai paratoi map i
ddilyn Y gwreiddiol a phris
am ei gynhyrchu.
Hefyd
pris am oddeutu SOO copi
o'r gwreiddiol. Cytunwyd ar
hynny.

Whitestone ar ran Y Comisiwn llythyr 0 ddiolch iddynt am eu
o Fawrth.
Ffiniau yn cydnabod derbyn
gwasanaeth gwerthfawr.
yr
Urdd.
Llyn
Padaro.
Ateb sylwadau'r Cyngor a sicrhau y Eisteddfod
Asiantaetb yr Amgylchedd y bydd Y Comisiwn yn ystyried
Cyfeiriodd
Len Jones
at Cynllunio.
cynhelir cyfarfod 0 Fforwm y sylwadau yn ystod y cyfnod 1wyddi ant
Osian
Trefor Derbyniwyd un cats :- Estyniad
Llyn Padarn ar yr 2il 0 Ebrill ymgynghori cychwyonol.
Hughes a Lleisiau Llanbabs yn y cefn - 5 Tai California,
am 16.00 ym Mynydd Gwefru, Bugeiliaid Teithiol. Ateb yn Eisteddfod Sir yr Urdd a Clwt yBont.
Gorsaf Bwer, Dincrwig. Mae NFU Cymru yn cydymdeimlo
Phyllis Elis at harti unsain ysgol Llwybrau. Dywedodd Huw
Huw P. Hughes yn aelod eisoes a'r sefyllfa ond yn amlygu na Penisa'rwaun - penderfynwyd
P. Hughes bod y llwybr 0 Wern
a bydd Len Jones a Hefin wyddant at bwy i gyfeirio'r eu llongyfarch a dyrnuno'n i Bodendreg, Bethel, yn wlyb
Williams hefyd yn bresennol i ~~n gan nad oes dim a wnelo'r dda iddynt yn y Genedlaethol.
ac yn amhosibl ei gerdded.
Cyngor Sir a'r mater.
Dywedodd Geraint Hughes
gynrychioli'r Cyngor yma.
Cyfeiriodd Phylip Jones at y
Baw Cwn. Penisa'rwaun. Plannu Cennin Pedro Ateb bod angen llawer 0 Stiwardiaid llwybr 0 Frynrefail i ffordd
Ateb Gwynedd
bod sawl Mr Meirion Jones, Adran (400 0 sifftiau) ar gyfer }rr Wyl Llanberis (ger tro'r twnel) - y
- y cysylltiad yw www.urdd. gat ar glo ac mae ystol bob ochr
arwydd a bin ychwanegol wedi Arfon 0 Gyngor Gwynedd
~rg.
eu gosod yno 0 ganlyniad i nad oes ganddo wrthwynebiad
fel camfa drosodd, buasai'n
gwynion y llynedd. Daw'r ond ei fod wedi anfon y cais Rhiwlas. Dywedodd Hefin amhosib mynd trwodd gyda
Swyddog
Gorfodaeth
i i'r Rheolwr Gofal Stryd ym Williams bod aInrY'¥ 0 gwteri
choits -llythyr iWynedd.
gysylltiad eto iweld a oes angen Mhencadlys Gwynedd am ei wecli blocio a bod angel1 Y Cynghorydd Mrs Pat Larsen.
llinellau melyn ar hyd y ffordd Atgoffwyd y Cyngor bod Mrs
mwy 0 arwyddion neu finiau. sylwyntau.
Awgrymodd Steffan Jones i'r Aelodau
ar gyfer yr i fyny trwy'r pentref - llythyr i Larsen yn ymddeol 0 fod yn
Swyddog Trefi Taclus ymweld Etholiad, Yo anffodus cafwyd Wynedd.
Gynghorydd Sir a dyma ei
bod
Elspeth Mapiau/Hanes. AI gais Len chyfarfod Cymuned olaf fel
a'r ysgol gan mai'r disgyblion gwybodaeth
Mitcheson, Merfyn Morris a Jones trafodwyd
cynhyrchu
gychwynnodd yr ymgyrch.
cynrychiolydd Gwynedd.
Etholaethau Seneddol yng Pat Jones am ymddeol 0 fod yn rnapiau eto yn hytrach nag Dyddiad y cyfarfod nesaf Nghymru. Ateb Mr Benjamin aelodau. Penderfynwyd anfon aros tan cael safle gwefan. Cyfarfod Blynyddoll Sed 0 Fai
Crynodeb

0

gofnodion y27ain

Cyfarfod a thrigolion 50, 51 Cysylltu
gyda
Cyngor
a 52 Nant y Glyn sydd wedi Gwynedd ynglyn a lamp ar Lon
anfon cais i osod ffens ar ben Groes sydd ddim yn gweithio
wal y cae chwarae yng nghefn Ysgrifennu at Elin Catrin Owen
i'w llongyfarch am gael ei dewis
eu heiddo.
Derbyn pris P. McGuinness am i gario'r filam Olympaidd.
dorri gwair yn y caeau chwarae Hysbysu Adran Priffyrdd am
yn ystod 2012.
gyflWl' y ffordd ger Tyddyn.
Nad oedd gwrthwynebiad i'r Roedd lori 'Pickfords' wedi
ar gyfer dwr i'r blodau yn y cais cynllunio canlynol:
Mewn cyfarfod a gynhaliwyd
mynd i drafferthion yno ac
ar yr 20fed 0 Fawrth, fe fynwent.
wedi difrodi'r safle wrth geisio
1. Adeiladu sied amaethyddol
benderfynwyd:
Derbyn cynnig gan aelodau o'r - Llidiarty Rhos, Llanrug
dod yn rhydd.
Cysylltu
gyda
Adran Cyngor i geisio clirio'r mwsog Gwrthwynebu'r
Cais Gofyn i Gyngor Gwynedd
sy'n tyfu ar y llwybrau yn y Cynllunio canlynol ar sail fod y ystyried rhoi llinellau dwbl
Gyfreithiol Cyngor Gwynedd
ynglyu a mabwysiadu'r llwybr fynwent.
fynedfa i'r eiddo yn beryglus a'i melyn 0 flaen tai Pen y Cae ger
o Ffordd yr Orsaf i gae chwarae Cadw golwg ar unrhyw fod tu allan i'r ffiniau datblygu.
Ysgol Brynrefail.
Nanty Glyn.
ddatblygiadau i wella'r sefyllfa 1. Adeiladu tY un llawr a Gofyn i Gyngor Gwynedd
Cysylltu a Swyddog Llwybrau parcio yng Nghwmyglo yn modurdy dwbl - (Cynllun ystyried mabwysiadu'r lIwybrl
Cyngor Gwynedd ynglyn a dilyn y cyfarfod cyhoeddus
agoriad o'r hen Garej Hafod i
diwygiedig) - Tir ger Tyddyn
chyflwr y llwybr o'r Eglwys i diweddar, Yn dilyn y cyfarfod, Rhyddallt, Llanrug.
dai Glanffynnon ac Afon Rhos
Pant Tirion.
roedd
swyddogion
parcio Cymeradwyo
Cyllideb
y gan ei fod wedi ei defnyddio gan
Tynnu sylw Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd wedi bod Cyngor am 2012-13.
y cyhoedd ers blynyddoedd.
at y broblem sbwriel ar y ffyrdd yno ac wedi rhoi tocynnau
Cadarnhau derbyn pris Wyn Gofyn i Gyngor Gwynedd
yn. dilyn ymweliadau'r loriau ail parcio i ambell i yrr\~r.
Lewis, Caernarfon i dorri gwair osod biniau baw cwn ger yr
gylchu ac ysgrifennu at Ysgol Penderfynwyd archebu baneri yn y fynwent yn ystod 2012
Ysgol Gynradd yng Nghwm
Brynrefail i atgoffa'r disgyblion gan yr Urdd er m'vrn eu gosod Ysgrifennu at Feddygfa Ffordd y Glo a ger meddygfa Ffordd
i ddefnyddio'r
biniau, yn ar y ffyrdd drwy Llanrug, Glanmoelyn ynglyn a chyflwr y yr Orsaf a Bro Rhyddallt, yn
Pontrug a Chwmyglo ar gyfer wal flaen sydd wedi syrthio ary Llanrug. Hefyd i archebu mwy
enwedig amser cinio.
Adeiladu bocs i ddal poteli yr Eisteddfod eleni.
o arwyddion 'Dim Baeddu'
palmant.

Q'r Cynghorau
Cyngor Cymuned

Llanrug

Problem g)fda'Ch cyfrtfladur?
•
~

•

Am wasa naeth cyfeillgar I ddatrys
a gwella aich cyfrlfiadur cysylltwch
A Gorner Roberta
Fton : 01286 870462

Symudol : 07962 712368
Cymorth a hyfforddiant amyneddgar I bob oedran er
mwyn i chi fadru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberls
(01286)870922
www.fframill.com

www.fframia.com
....
h Fframio Lluniau

Dewis eang 0 luniau yo yr Oriel ac ar y wefan
Wdiarrl Selwyn, Rob Piercy. Keith Bowen. Keith Ana-ew

8 mwy.

enar
.,
•
lr em
Er fod llygrcdd Llyn Padaen yo achosi prohlemau gyda gwertll
hawliau pysgota ar y Uyn a'r Seiont, a drwy hyn rwyf hefyd yo
cyfeirio at Mon Rhythallt, does dim os fod y clwb yn daJ i fod yn un
o'r sefydliadau pysgota mwyaf Ilwyddiannus yng Nghymru, gyda
perchenogaeth hawllau pysgota, tir, adeiladau a hefyd y ddeorfa yn
Crawia. Mae'r diolch am hyn i gyd i aelodau dros y blynyddoedd
sydd wedi ymdrechu a rhoi o'u profiad a'u hamser i yrru pethau
ymlaen, ond, yn fwy na dim y weledigaeth am y dyfodol oedd yr
allwedd.

'Roedd hefyd ~\Taith i'w ~vblhau 0 fewn 2-3 blynedd ble buasai yr
holl ddwr wyneb yn cacl ei dynnu o'r system a'r holl garth ion wedyn
yn cael eu trosglwyddo drwy bibell unai j waith carthffos Caerna![on
neu Treborth. Buasai hyn yn golygu gwaith peirianneg cnfawr 0 fcwn
penrrcf Llanberis a fuasai, heb OSJ yn amharu ar y pentref arn tua dwy
flyncdd, Hefyd rni fuasai'r cwmni yn fodion cysidro cydweithio gyda
Asiantaeth yr Amgylchcdd a'r Cyngor Cefn Gwlad i gynnal cynllun
stOCIO sylweddol i godi stoc y torgoch, brithyll, eog a sewin yn bared at
yr arnser y buasai'r gv.raith ar ein sustem yn dwyn ffrwyth a glendid ein
dyfroedd yn dychwelyd.
WeI dyna newydd da ar 61 ugaln mlynedd 0 gnocio pennau yn erbyn
clawdd caled a ncb yn gwrando. Felly, dyna ni, y gwaith wedi ei gyflawni
o'r diwedd weI meddyliwch eto!
Yn dilyn, ar 2iI Ebrill 2012, rocdd cyfarfod llawn 0 Fforwrn Padarn, dan
gadeiryddiacth MI·.Alun PfrcdJones. Roedd aelodaeth 0'[ Fforwm yo
cynn'rys cynrychiolaeth 0 Asiantaeth yr Arngylchedd, Cyngor Cefn
Gwlad Cymru, Dwr Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen, Cymdeithas Pysgotwyr ac aelodau 0 gyrff' Chwaracon
Dwr sy'n defnyddio'r llyn.
Cafwyd adroddiad gan Dwr Cymru eu bod yn cysidro pUJnp opsiwn
i ymdrin a'r broblem, ond 11ifydd penderfyniad ar pwy opsiwn fydd
ym caeI ei ffafrio hyd at yr hydref eleni. '''edyn bydd yn rhaid cynnal
trafodaeth helaeth gyda Asiantaeth yr Amgylchcdd a'r Cyngor Cefn
Gwlad i edrych a fydd yr opsiwn yn1a yn ddcrbyniol. WedynJ bydd
eisiau cario allan y dyluniad a cheisio'r caniatad statudol. Faint 0 amser
fydd hyn yn gymryd tybed? Wcdyn bydd eisiau cynllunio a cario allan
y gwaith. Pcidiwch a dal eich gwynt ond rnae'n debygol na fydd dim
yn dechrau am 0 Iciaf ddv...y Aynedd arall, yna bydd eisiau dwy i dair
blynedd i gario allan y gwaith. Oes raid imi fynd yrnhellach.
Ar 61derbY!,lne\vyddion adeiladol ar 30 Mawrth siom fa,,\rroedd clY'ved
yr union un S\ryddog, g"'vta drl ru\'Vrnod ,vedyn, gyda stori hollo}
wallanol bron. Ac i rOl halen ar y bri\v pan ofynnais am gydweithrediad
i drefnu cynllun stocio sy'n adle\"Yrchu'r broblcm, yr ateb gefais gan
un 0 s'vyddogion yr Asiantaetll oedd fod stoc }' sewin ar y Seiont yn
cynyddu yn dda. Mac )'n breudd\vydio dwi'n medd\vl. Ond yn Iloil01
adlewyrchu'r agwedd sydd wedi bod yll aillgylchynu'r broblem yma ers
dros ugain mlynedd.

Drwy edrych dros fy ysgwydd rwy'n gwerthfawrogi'r arweiniad, y
cyrnorth a'r cyngor a gefais gan lawer un, y cyntaf fel Cadeirydd y clwb
yn 1979 oedd yr annwyl Tomi Lovell, a'r Trysorydd Owen Thomas,
y ddau 0 Gaernarfon. a thrwy y ddau hyn yr oeddwn yn fuan iawn
ar delerau da gyda Will Lloyd Hughes, Waunfawr, Dr Noel Roberts,
Caernarfon; Dr R.G. Owen, Penygroes; v\T.O. Williams, Penygroes;
Deiniol Williams ac Oscar Evans, Bethel. Yn dilyn fe ddaeth Merfyn
Harris, Felinheli. Roedd }' rhain 1 gyd yn eu tro yl1 gyfrifol am wahanol
a~\reddau o'r llwyddiant, ond fel mae'r blynyddoedd yn llamu heibio
macnt i gyd wcdi em gadael.
Mae nifer fawr heddiw hefyd sydd yn gyfrifol am ein sefyllfa, ond yn
ddrweddar mae un a fu'n gyfrifol am arwain y Gymdeithas drwy y
newid mwyaf ch\"')'ldroadoJ yn ei hanes, sef pryniant l11a''1rfel dyfrocdd
Stadau'T Paenol a Glynlljfon, hcfyd goruch'rylio'r trosgl',,>,ddiad
o fod yn Gymdeithas gyda ymddlriedolwyr i fod yn ~vmni dn.ry
"varrant. Bu yn gadeirydd am oddeutu ugain mlynedd ac wedyn yn
un o'r Cyfarvvyddwyr a chadeirydd y Cyfarwydd\vyr cyntaf. Maurice
M. Jones, Penllyn, fo oedd yn unigolyn y cefais innau hefyd la\\Tero'i
gwmni. Yn anffodus fe ymadawodd 1rlaurice a glallnau'r Rllythallt yn
ddiweddar ar 61 cystudd bUn. Diolch, Maurice, am eich cyfcillgarwcll
ac am fy nghad\\T rne"",n trefn ar nifer 0 achosion.
Yn anffodus, yn dilYll Maurice fc gollwyd aclod arall o'r Gyrndeililas,
sef Colin Williams 0 Ddeiniolen. 'Sgotwr dJ7gn a chyfrifol, cerddor
ardderchog a pleser oedd bod yn ei gw-nllll. Bydd coiled fav.rr ar 61 y
ddall a 110tf,,,,nymestyn cydymdeimlad y Gymdeithas i'r tellluocdd.
Y Inis di\vethaf adde\\Tais adrodd ar gyfarfodydd a gynhalj\·{yd ar 30
Ma\vrth gyda cyfar\vydd\vr ~'Vasanaethau carthffos D""r Cyrnru,
Mr. Steve Wilson a'n aelod CynulliadJ Mr Alun Ffred Jones. AI ran y
GYJndcithas yr oedd Dr Robin Parry a nlinnau hefyd yn brec;ennol. Yn
dilyn blynyddoedd 0 oedi, dadlau a ~vrthod derbyn fod unrhyw bcth
ole gyda'r arl1,vysiadau carthffos a safon ein dyfroeddJ roedd yll dipyn
o sioc i'r sustem, a d\veud y gwir, i gael 'igwrs a ~\rr 0 uchel S\vydd y
cwmni d\\rr a oedd mor barod i dderbyn fod pethau yn gorfod gwella, a bod y cwmni gyda'r b\vnad 0 ddod a gwelliannau i rym yn go n.lan.
Datgelwyd fod cryn \vaith yn cael ei \vncud ar dynnu dwr \vyneb o'r
syc;tem garthffos. Gallai hyn ,veld gostyngiad 0 10-15°-6 0 dd~'r yn dod
i'r sustetn. Wrth 8'",rs, rhaid cofio fod tua 4096 o'r garthffos s)I'n cae} ei Huw Deulyn Williams) Bethelj Aneurin Jones) Caernarfonj
oll,vng i'r llyn heb ei drill. Felly bydd 25-309-0 yn dal i redeg yn amrwd
? ? ? jRobin Rowlands) Llanberis.
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.--Chwaraeon
Rhedeg Mynydd.
Cyfres Nos Fawrth Joe Brown.
Yn union fel y llynedd, dechreuodd

y gyfrcs mewn tywydd

echrydus yn Y Fron, gyda gwynt mileinig yn hyrddio cenIlysg
miniog i wynebau'r rhedwyr WIth iddynt ddringo am gopa Moel
Tryfan. Ond mentrodd dros bedwar ugain ohonynt ar y cwrs,
gydag Alun Vaughan o'r Felinheli, ond yn wreiddiol 0 Lanberis,
yn ennill ar y noson.
AI y nos Fawrth ddilynol, mewn llawer gwell tywydd ar y Focl
Lus ym Mhenmaenrnawr, bu'n rhaid iddo fodloni ar y trydydd
safle.
Ac yna'n 01 i'r Fron ar y drydedd nos Fawrth gogyfer a ras Mynydd
Mawr, Daeth 91 0 redwyr i gystadlu a bron i ddeugain 0 blant.
Enillydd y brif ras oedd Mathew Roberts 0 Lanberis, a'r ferch
gyntaf oedd Sarah Ridgway 0 Nant Peris.
Erbyn i'r rhifyn hwn eich cyrraedd bydd ras Pendinas, Nant Peris
wedi ei chynnal hefyd, gyda Moel y Gest (Mai Bfed), a'r Gogarth
(Mai 22a.iJl) i ddilyn yn ystod y mis. Pedair ras fydd yn weddill
wedyn i gwblhau'r gyfres, sefAher (Mehefin Sed), Y Garn, Rhydddu (Mehefin l Zfed), Tair Gallt Penmaenrnawr (Mehefin 19c9)
a'r diweddglo ar Foel Eilio yn Llanberis ar Fehefin 26ctin.
Yn yr un gyfres mae'r rasys ieuenctid yn datblygu'n boblogaidd
iawn, gyda chriw da 0 ffyddloniaid yn troi allan yn yr oedrannau
dan 8, dan 10, dan 12 a dan 14. Ac fel y llynedd, mae'n datblygu'n
frwydr gyffrous rhwng ieuenctid bro'r "Eco'igweddill y sir a Bae
Colwyn.

Plismon 0 Ellesmere Port, sef Rob Grantham gipiodd y safle
cyntaf a'r record, gan ddringo pedwar copa a theithio saith milltir
rnewn 68 munud. Ond heb fod ymhel1 iawn tu 01 roedd Iwan
Morton 0 Gwm y Clo a Llifon Foulkes 0 Lanberis yn drydydd a
phumed. Roedd Phil Jones o'r Waunfawr yn ail dros SO oed.
Am y gweddill gwell peidio son, gyda rhai oedd yn flaenllaw ar
y copa yn diflannu i'r niwl ac yn mynd at goll yn llwyr! Mwy 0
ganolbwyntio ar y map a'r cwrnpawd y tro nesa!
Cofiwcb hefyd am Ras Mocl Eilio. Mae hysbyseb am y ras a'r ras
hwyl yn y rhifyn hwn, gyda'r elw yn mynd at elusennau lleol.

Cwblhao'r Marathon des Sables.
Llongyfarchiadau calonnog i Ashley Wager am orffen y ras
nodedig hon. Cyrhaeddodd adref i Frynrefail fel roedd yr "Eco"
yn bared i fynd i'r Wasg. Bu'n brwydro dros 161 milltir mewn 6
diwrnod ar draws diffelthdir y Sahara ym Morocco. Gorffennodd
Ashley yn 266ed safle mewn 39 awr a 26 munud. - a dim ond
rhyw saith gant a hanner a gwblhaodd y ras. Gwych!
Cobeithiwn gael mwy o'i hanes yn y rhifyn nesaf Roedd yn
casglu arian tuag at Hosbis Dewi Sant, ac os oes rhywun eisiau
cyfrannu, gallwcb wneud hynny drwy gysylltu a http.z /www,
[ustglving.com/ Ashley-wager,

RasFron4.
Gyda gweddi11ion eira yn luwchfeydd trwchus at rannau o'r
mynydd, niwl trwchus a gwynt gwlyb ac oer, doedd hi fawr 0
syndod mai cwta ddeugain 0 redwyr a fentrodd ar y Mynydd
Mawr, a chyrnysg 1101101 fu'r canlyniadau.
yll rownd derfynol cwpan y
Dyna,
rnac'n
siwr, yw'r gynghrairyn erbyn Glantraeth,
disgrifiad
tecaf
am y pencampwyr. Yn1a eto, 0
berfforrniadau ein tirnau pel- gadw'r criw ifanc gyda'i gilydd,
mae sylfaen dda am y tymor
droed eleni.
Llanrug yw'r uchaf eu statws, nesaf
Bethel
a chafwyd sawl gem gyffrous, Mae perfforrniadau
wedi ~vella yn ddiweddaryn enwedig mewn c\vpanau
yn erbyn Hotspurs Caergybi. ond nid y canlyniadau. Arnser
o ennill eu gemau mewn llaw o eistedd lawr a ffurfio polisi
gellir gorffen yn yr wyth uchaf. pendant ar gyfer y dyfodol
Boddhaol iawn a rhoi sylfaen fydd hi yr haf yma.
dda ar gyfer y tymor nesaf Mae Waunfawr mor agos
Llongyfarchiadau
eto
am i ennill Gynghrair Arfon,
safon y cyfleusterau ar Eithin ac esgyll. Bu'n frwydr agos
a'r Pelinheli, a
Duon. Arwydd pendant
0 rhyngddynt
gobeithio caiff y ddau dim
glvvb a gorwelion a phwyllgor
ganiatad i estyn j Gynghrair
gwei thgar.
Mae 0 hyd obeithion y gall Gwynedd y tymor nesaf Yma
Llanberis orffen yn ail yn yr eto mae ambell i chwaraewr
ifanc dawnus yn y ddwy garfan
Ail Adran. Cafwyd rhcdiad
rhyfeddol yn y Gynghrair, a fydd yn siwr 0 ddenu sylw
cholli 0 flacn torf 0 dros 500 clybiau 0 safon uwch.
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Foesio Cic. Dyma fan
cyehwyn diddordeb Emma
pan gafodd wahoddiad gan ei
chyd-aelod i fyllychu carnpla
Chris Pritchard draw yng
Nghaernarfon. Mae Chris yn
uehel ei barch yo agweddau
carnpau'r <Martial Arts:
gamp

0

Yn fuan eafodd Emma fIys ar yr
elfen 0 Focsio Cie a llwyddodd
Braf 0 hyd yw ehangu i gyrraedd Iefel y Gwregys
gorwelion y campau yn y Porffor. Yn y gamp y bwriad
fro. Am Y tro cyntaf dyma yw sgorio pwyntiau drwy daro
roddi sylw i'r gamp 0 Gwffio y gwrthwynebydd gyda'r llaw
Cawell. Dyna yw camp neu droed ar unrbyw ran o'r
benodedig Emma Barton 0 corf goruweh Iefel y ~vregys.
Fel rnewn boesio eonfeosiynol
Fethel.
rhoddir marciau allan 0 10 i'r
Cymhorthydd
dosbarth yn
cystadleuwyr am bob rownd 0
Ysgol y pentref yw Emma, 26
ymladd.
oed, liw dydd. Mae un arall 0
staff yr Ysgol yn ymwneud a'r AI wahan ihyffordcli mae Chris
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hefyd yn hyrwyddo gornestau,
fel arfer ym Mae Colwyn 0
dan y pennawd <Battle of the
Bay: Du Emma yno yn gwylio
ei phrofiad cyntaf 0 Gwffio
Cawell. Yr un yw'r rheolau a'r
Cwffio CieJ ond bod yr ymladd
yn digwydd tu fewn i gawell
metel. Tebyg iawn i ambell
ornest yo y WWE - ond heb y
sgriptio amlwg!
Awgrymodd Chris bod Emma
yn rhoi eynnig ar y gamp ac
fcllyy bu. Ennill ei 'ffeit' gyntaf,
ae edrych ymlaen i ymladd
eto ar Fai Sed., draw ym Mae
Colwyn. Efallai i ehwi weld
Emma ar y rhaglen 'Cwffio
Cawell' a ddarlledwyd ar S4C
yn ddiwcddar, Pob lwc iddi yn
ei gyrfa.

ru.

Ydw, rydw i wedi newid fy
rneddwl.
Rhaid
cyflwyno
technoleg fwyfwy ym myd y
campau, ar y Iefel uchaf. Allech
chwi ddweud P\vy cnillodd
y Grand National heb ail
chwarae a rhewi'r <ff'ram'? Bu'r

ail-ddangos }'l1 dyngedfennol
mewn sawl gem rygbi.
Criced yn syfrdanol, gyda'r
pendi I yn troi i gyfcu:iad y
bowliwr,
Y broblem yw'r bel-droed. Ni
ehafwyd eyfnod tebyg! Gol/
dim gol, cie gosb/ dim eie gosh.
Camsefyll ... Mae'n fater dyrys
gyda dyfodol rhai elybiau
yn troi 0 gwmpas ambell
ddyfarniad. Beth yw'r ateb?
Dyna'r broblem. Ai ond i'r gem
'broffesiynol' y dylid cyflwyno
manteision y deehnoleg. Pwy
sydd i dalu? Bydd prisiau toeyn
yn siwr 0 gynyddu. Faint 0
swyddogion fydd eu hangen. A
welwn ni 'stopio'r cloc' mewn
gem bel-droed? A fydd angen
newid rheolau'r gem? Fel y
dywedodd yr emynydd:
Mae yma rhyw ddirgelion
Rhy ddyrys ynt i ddyn,
Ae nid oes all eu datrys
.
Duw a helpo pwy bynoag
fydd yn wynebu'r dasg 0

Llongyfarchiadau i Lois Regan 0 Ddeiniolen
gael ei dewis i garfan
symleiddio'r
pel-droed genethod dan 16 oed Cymru. Dim ond 13 oed yw Lois, ac felly, Oes ateb?
mae'n arwydd o'i gallu fel chwaraewr iddi gael ei dewis i garfan dan 16 oed.

Mae Lois yn chwarae pel-droed erpan
oedd yn S oed, ac yn aelod 0 dimau
eymysg Deiniolen hyd yr oedran
dan 11 oed. Yna, ymunodd a thim
genethod Llewod Llanrug, ac mae
ar hyn 0 bryd yn chwarae i'r tim dan
14 oed. Mae hefyd yn ehwarae i dim
dan 14 oed a thim dan 16 oed Ysgol
Brynrefail. Bydd tim dan 14 oed yr
ysgol yn chwarac yn rownd derfynol
Cwpan Ysgolion Cyrnru yn ystod y
mis nesaf

Cafodd ei phrofiad eyntaf 0 wisgo
erys Cymru yn Nulyn yn ystod y mis
diwethaf ble eynrychiolodd ei gwlad
mewn dwy allan 0 clair gem mewn
twrnameint rhyngwladol yno. Gwefr
yehwanegol iddi oedd sgorio ei gol
gyntaf dros ci gwladJ a hynny ynl
muddugoliaeth Cymru 0 ddwy gol i
un yn erbyn Gweriniaeth lwerddon.
Gwyliwch yr enw! Mae dyfodol
disglair ym myd pel-droed o'i blaen.

penderfyniadau.

