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‘PARTI’
PERYGLUS? –
A LLANASTR.

Mae nifer o bobl ifanc y fro yn arddangos eu gwaith crefftau
yng Nglynllifon yn ystod y mis nesaf, a braf yw cael rhoi sylw i
gymaint o dalentau creadigol o fewn ein dalgylch.

Gwydrau Catrin….

Mae Catrin Griffiths o Ddinorwig yn 22ain oed ac ar ei thrydedd
blwyddyn ym Mhrifysgol Manceinion ac yn gweithio gyda
gwydr, metel a serameg. Mae’n gyn ddisgybl o Ysgol Brynrefail
ac eisoes wedi ennill ei lle mewn arddangosfeydd crefft gan
gynnwys Siop Ferrious a Llyfrgell John Rylands ym Manceinion.
Yn ei gwaith mae’n cymysgu sgiliau a defnyddiau traddodiadol
gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Ei gobaith wedi graddio yw
dychwelyd i’r ardal i sefydlu busnes dylunio cynnyrch cartref.

Dyma gasgliad o sbwriel a
adawyd yn llanastr ym maes
parcio Maenllwyd, Llanberis
ddiwedd Medi.
Mae’n cynnwys poteli cwrw,
caniau lager a phacedi sigaret.
Roedd y cyfan wedi eu taflu ar
draws y maes parcio bychan,
ond yn waeth na hynny, wedi
eu lluchio i’r caeau cyfagos –
yn wydr torredig a chaniau
miniog ble mae defaid yn
pori. Olion ‘parti’ tybed? Os
felly,mae’n awgrymu mai
ieuenctid dan oed fyddai wedi
cyrchu y fath le anghysbell i
‘ddathlu’. Ond yr hyn sy’n peri
pryder yw’r ffaith fod nifer
helaeth o ‘ganisters’ bychan
yn blith-draphlith gyda’r
poteli a’r caniau. Roedd y
cyfan wedi eu defnyddio; sef
cyflenwad o nitrous oxide.
Mae’r ‘canisters’ i fod i gael
eu defnyddio’n gyfreithlon ar
gyfer coginio, yn enwedig fel
asiant mewn peiriant chwipio
hufen. Bellach, mae’n cael
ei ddefnyddio fel ff ynhonell
rhad o’r nwy gan ddefnyddwyr
cyffuriau. Ac y mae’r cyfuniad
o alcohol a chyffuriau yn achos
cryn bryder. Yr enw cyffredin
ar y nwy yw ‘laughing gas’, ond
yn sicr, does dim ynglyn â’r
darganfyddiad hwn yn peri i
neb chwerthin. Mae’r heddlu’n
ymwybodol o’r digwyddiad ac
yn gwneud ymholiadau.

Gwaith Gwau Anwen…

O Lanberis y daw Anwen Glyn Roberts. Mae hithau’n 22ain
oed ac ar hyn o bryd yn gweithio yn Ysgol Feithrin Tregarth.
Mae’n gwau pob math o ddilladau a thegannau, ac yn wir, gellir
gwisgo peth o’i chynnyrch fel clustdlysau, bathodynnau neu
addurniadau i’r goeden Nadolig.

Gwaith Graffig Mererid Haf…

Un arall o gyn ddisgyblion Ysgol Brynrefail yw Mererid Haf o’r
Waunfawr. Bu’n astudio Graffeg ym Mhrifysgol John Moores
yn Lerpwl. Mae bellach yn cynhyrchu gwaith arlunio ar gyfer
llyfrau a chardiau, ac yn defnyddio dyfrliw a dulliau digidol wrth
ddatblygu ei steil unigryw ei hun.

Celf Llosg Nader Kohbodi….

Er yn wreiddiol o Fôn, mae Nader yn byw bellach yn ardal
Bethel. Ers yn ifanc iawn bu’n frwdfrydig am ddylunio creadigol.
Mae’r ddawn honno bellach wedi ei chyfeirio at y grefft a elwir
yn pyrography, sef llosgi patrymau celfydd mewn pren.
Un arall fydd yn arddangos gyda’r criw yng Nglynllifon fydd
Sioned Griffiths o Benisa’rwaun, a bydd hi’n dangos cynnyrch
crosio cymhleth.
Bydd y Ffair Grefftau yn cael ei chynnal yn Iard Glynllifon ar
ddydd Sadwrn a dydd Sul, 17eg a’r 18fed o Dachwedd rhwng
deg y bore a phedwar y pnawn. Mae mynediad a pharcio am
ddim, felly does dim esgus i beidio mynd draw i weld ac i brynu
cynnyrch ein hieuenctid lleol dawnus. Bydd yno anrhegion
unigryw ar gael, yn enwedig o gofio nad yw’r Nadolig ymhell
iawn i ff wrdd!

APEL

Yn y rhifyn diwethaf rhoddwyd apêl am ohebydd newydd i
Benisarwaun a hynny ar gyfer rhifyn ar ôl y Nadolig – ni ddaeth
enw i law eto.
Siawns nad oes rhywun sy’n ff yddlon i’r Eco ac yn falch o

dderbyn yr holl newyddion am y pentref byrlymus yma, yn
fodlon rhoi ychydig o oriau’n fisol i ohebu. Cysyllter â (872 407)
neu Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Geraint Elis, Bethel.
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Rhagfyr 20

Caeathro
Ysgol Brynrefail

LLYTHYRAU
Gwlân CARNARFON yn Seland Newydd?

Annwyl Olygydd,
Stori dda iawn gan y Draenog ddeufis yn ôl. Rydwi’n nabod Sant
Mihangel yn dda iawn!Sgwn i os basa fo’n cysidro archeb o Seland
Newydd?
Mi fues i’n cneifio ar fferm yma beth amser yn ôl, a stamp sachau
gwlân y fferm honno oedd ‘CARNARFON’. Mi holais y ffermwr,
ond roedd y stamp yn cael ei ddefnyddio cyn iddo fo brynu’r
fferm. Diddorol ynte? Sgwn i oedd rhywun o ardal Caernarfon yn
berchen ar y fferm cyn hynny?
Gyda diolch am yr ‘Eco’ ar lein,
Cofion,
Wil Davies, Seland Newydd.
Capel Coch, Llanberis

MOLI

Carwn estyn croeso i chi i oedfaon MOLI a gynhelir yn Capel
Coch, Llanberis am 5.00 o’r gloch ar yr ail nos Sul o bob mis, dan
arweiniad Andrew Settatree ac eraill.
Mae MOLI (Mwy O Le i Iesu) yn oedfa wahanol i’r arfer o ran
patrwm a chyfrwng, ac mae cryn edrych ymlaen ati bob tro.
Byddem yn falch iawn o weld aelodau eglwysi eraill yr ardal yn
ymuno â ni. Os nad oes oedfa gyda’r nos yn eich capel neu eich
eglwys chi, beth am ddod atom i gael blas ar yr oedfaon bendithiol
hyn? Cewch groeso cynnes a phaned a sgwrs ar y diwedd. Bydd y
MOLI nesaf am 5.00 o’r gloch nos Sul, Tachwedd 11.
O hyn allan, bydd yr oedfa ar yr ail nos Sul o’r mis (am 5.30 o’r
gloch) yn debyg i oedfa MOLI hefyd.
John Pritchard
Meini Diddos, Prion
Dinbych LL16 4SA
Annwyl Ddarllenwyr

Cymdeithas Brodwaith Cymru

Fe wyddoch, mae’n siŵr, fyd y Gymdeithas hon yn cynnig
ysgoloriaeth o hyd at £300 i fyfyriwr Cymraeg sy’n dilyn cwrs
tecstiliau mewn coleg bob blwyddyn. Eleni yw’r pumed tro
i’r Gymdeithas gynnig yr ysgoloriaeth hon. Enillwyd hi yn y
pedair blynedd ddiwethaf gan fyfyrwyr dawnus, a phleser oedd
arddangos eu gwaith ar stondin y Gymdeithas yn yr Eisteddfod
Genedlaethol bob blwyddyn.
Amcanion y Gymdeithas yw hyrwyddo brodwaith drwy gyfrwng
y Gymraeg, a threfnir cyrsiau, darlithoedd, dosbarthiadau ac
arddangosfeydd mewn ardaloedd ledled Cymru. Diffinnir
brodwaith fel unrhyw waith sydd yn addurno gan ddefnyddio
edau a nodwydd, a cheir amrywiaeth o dechnegau ar gyfer hyn.
Mae gennym arddangosfa o waith yr aelodau yn yr Eisteddfod
Genedlaethol bob blwyddyn.
Rydym wedi canfod mai’r ffordd orau i’r Gymdeithas ddenu
ymgeiswyr am yr ysgoloriaeth o bob rhan o Gymru yw trwy gael
cyhoeddusrwydd yn y papurau bro. Diolchwn i chi am wneud
hyn yn y gorffennol a gofynnwn ichi wneud yr un peth eleni eto.
I gael ffurflen gais neu ragor o wybodaeth cysylltwch â fi yn y
cyfeiriad uchod neu ar lein: gwenfyljones@btinternet.com.
Dyddiad cau fydd 30 Ionawr 2013.
Gyda diolch
Gwenfyl Jones.

RHODDION
£20: Di-enw o Fôn; Bert
a Megan Jones, 12 Ffordd
Glanff ynnon,
Llanrug;
Arwel Jones, Cae Eboni,
Penisarwaun; Mr Terry
Jones, gynt o 1 Hafod Olau,
Deiniolen; er cof am Iwan
G. Williams, Rhes Faenol,
Deiniolen gynt.
£10.: Hugh a Dilys Evans,
Min y Don, Brynrefail; Iwan
a Gwenda Roberts, Lleifior,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug;
Buddug a Brian Wakeham,
Stryd Newton, Llanberis; Er
cof am Gwyneth Rees Evans,
Ty’n Buarth, Brynrefail;
Mr
Eirwyn
Williams,
Llwyncoed, Cwm-y-glo.
£5: Di-enw Bethel; Dylan a
Carys, Berllan, Llanrug.
Annwyl Gyfeillion

Y Talwrn

Wrth i ni ddechrau paratoi
tuag at gyfres nesaf Y Talwrn,
mae BBC Radio Cymru yn
chwilio am leoliadau i gynnal
gornestau rhwng y flwyddyn
newydd a’r rownd derfynol yn
yr Eisteddfod Genedlaethol.
Os ydi’ch cymdeithas neu’ch
mudiad chi’n awyddus i’n
gwahodd ni i recordio yn eich
ardal chi, mae pob croeso i chi
gysylltu â ni drwy e-bost at y
cyfeiriad ytalwrn@bbc.co.uk
neu drwy ysgrifennu atom – Y
Talwrn, BBC Bryn Meirion,
Bangor Gwynedd LL57 2BY.
Gyda diolch
Criw Cynhyrchu Y Talwrn
Radio Cymru
Annwyl Olygydd,
Gaf i ddiolch drwy’ch colofnau
i’r rhai fu’n paratoi mor
ddiwyd yn ystod yr wythnosau
diwethaf ar gyfer Steddfod
Bentref
Waunfawr.
Bu’n
eisteddfod hynod lwyddiannus
a hwyliog ac ôl graen a gofal ar
y perfformio a’r trefnu.
Diolch i bawb,
Yn gywir.
Cyng Eurig Wyn.

Aelod o’r teulu neu ffrind wedi gadael yr ardal?

Beth am i ni anfon copi o’r Eco iddynt bob mis
Gallwn anfon copiau drwy’r post neu dros y we.
Cost anfon drwy’r post am flwyddyn - o fewn Prydain: £13.50
- gwledydd Ewrop £33.50
- gwledydd eraill £42.50
Cost anfon dros y we am flwyddyn
- £5.50
Cysylltwch ag Olwen Hughes ar 01286-674839 neu olwenwaen@yahoo.co.uk

Annwyl Gyfaill

Tlws John a Ceridwen Hughes

Daeth yr amser unwaith eto i ni ystyried enwau ar gyfer y tlws
uchod. Fel y cofiwch, mae’r Urdd wedi derbyn cynnig caredig y
teulu i gyflwyno tlws yn flynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i
ieuenctid Cymru.
Hoff wn dynnu eich sylw at y pwyntiau canlynol:
Gellir ystyried rhywun sydd wedi cyfrannu at waith ieuenctid yn
y gorffennol ond sydd wedi rhoi gorau iddi erbyn hyn, yn ogystal,
wrth gwrs, â rhai sydd yn dal i weithio gyda phobl ifanc.
Gofynnir i chi ddefnyddio’r ffurflen enwebu briodol sydd ar gael
o Swyddfa’r Urdd.
Dylid ystyried y pwyntiau isod wrth enwebu unigolion:
Dylai’r gwaith fod trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg neu’n ymwneud
ag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith.
Dylai fod yn waith wyneb yn wyneb â phobl ifanc dros 11 oed a
thu allan i gyfundrefn addysg ffurfiol.
Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid
(diwylliannol, corfforol, dyngarol, cymdeithasol, gyda phobl
anabl, gyda dysgwyr, rhoi cyfle i ieuenctid gyfrannu gwaith awyr
agored, cyfnewid ac yn y blaen).
Gall fod yn waith gydag unrhyw fudiad ieuenctid.
Os am ffurflen enwebu cysylltwch gyda Enfys Davies, Swyddfa
Penhelyg, Gwersyll yr Urdd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion
ar 01239 652163 neu trwy e-bost enfys@urdd.org
Yn gywir
Efa Gruffudd Jones
Prif Weithredwr

BARA CAWS YN GALW AM DREFNWYR
O’i gartref yng Nghaernarfon mae Bara Caws wedi bod yn cynnig
cynyrchiadau wedi eu cynllunio a’u perfformio yn arbennig
i gynulleidfaoedd Cymraeg yn eu cymunedau ers dros ddeg
mlynedd ar hugain.
‘Rydym yn teithio Cymru gyfan yn rheolaidd, yn perfformio
mewn neuaddau
pentref, canolfannau cymdeithasol, theatrau, ysgolion a chlybiau.
Cynigir y perfformiadau am ffi resymol i unrhyw gymdeithas
neu fudiad sydd yn dymuno gwahodd Bara Caws i’w hardal.
Disgwylir i’r mudiadau sicrhau canolfan
addas, dosbarthu tocynnau a hybu’r cynhyrchiad yn lleol gyda
phosteri a deunydd marchnata a baratoir gan y cwmni. Mae
unrhyw elw ddaw o’r nosweithiau yn mynd yn syth i achosion da
lleol. Tros y blynyddoedd mae Bara Caws wedi creu rhwydwaith
cryf o drefnwyr dros Gymru i gyd a phob amser yn awyddus i
glywed gan unigolion sy’n fodlon mentro.
Teimlwn fod y system hon o drefnu yn gweithio cystal gan fod
y trefnwyr lleol gymaint mwy cyfarwydd â’u milltir sgwâr, ei
disgwyliadau a’i chynulleidfaoedd. O ganlyniad mae trefnydd da
yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng Bara Caws a’r gymuned,
gan sicrhau cynulleidfaoedd cryfach a nosweithiau llwyddiannus.
Felly, os oes gennych chi awydd ymuno â’n rhwydwaith werthfawr
o drefnwyr, ac am wahodd Bara Caws i berfformio yn eich
cymuned chi, cysylltwch rhag blaen â Linda Brown ar linda@
theatrbaracaws.com neu drwy ffonio 01286-676335.

Ysgol yr Hendre -Trelew
Patagonia – Yr Ariannin

Rydym yn chwilio am athrawes/athro Cymraeg, sydd wedi
derbyn hyfforddiant ar gyfer addysgu mewn Ysgol Gynradd i
weithio am 10 mis yn Ysgol yr Hendre yn ninas Trelew ym
Mhatagonia. Bydd y tymor gwaith yn cychwyn ar ddiwedd mis
Chwefror ac yn dod i ben ym mis Rhagfyr, gyda phythefnos o
wyliau ym Mis Gorffennaf.
Mae Ysgol yr Hendre yn cynnig gwersi trwy gyfrwng y Sbaeneg
yn ogystal â thrwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gallu i siarad
Sbaeneg yn fanteisiol ond nid yn rheidrwydd. Ystod oed y
disgyblion yw 3 i 12, ond nid ydynt yn siarad Cymraeg gartref.
Mae’r system addysg ym Mhatagonia yn wahanol iawn i’r drefn o
addysgu sy’n bodoli yng Nghymru. Yr ydym felly yn chwilio am
berson brwdfrydig, sydd yn hoffi gweithio gyda phlant, ac sy’n
abl i weithio’n hyblyg mewn amryw o wahanol sefyllfaoedd.
Bydd y sawl a benodir yn cyd-weithio yn yr ysgol gydag Athrawes
Sbaeneg, a disgwylir iddi/iddo fod yn barod i ymgymryd â
gwahanol weithgareddau allgyrsiol gyda phlant yr ysgol, fel
Eisteddfodau a nosweithiau llawen.
Bydd y diwrnod gwaith yn cychwyn am 8 y bore ac yn gorffen am
4 y pnawn. Darperir cinio canol dydd yn yr ysgol.
Bydd yr ysgol yn talu am docyn awyren o Lundain i Drelew. Telir
cyflog athrawes ar raddfa tâl y Wladfa. Darperir llety a bwyd.
Os oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd, neu os ydych chi
am dderbyn mwy o fanylion cysylltwch â’r ysgol a/neu anfonwch
eich CV at: ysgolyrhendre@gmail.com
Dyddiau cau i ymgeiswyr: 30-11-12
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Gwaun Cwm Brwynog
Daeth deugain addolwr i’r capel llwm,
Rhai o’r gwastadedd a rhai o’r cwm;
Ac wrth dy fedyddio, faban gwyn,
Cofiais am wynfyd y llethrau hyn:
Tyddynnod bach a theios llawn,
A’r cymun Cymraeg wrth dân o fawn,
A gwerin dlawd yn byw’n gyfoethog
Yng Ngwauncwmbrwynog.
Yna daeth dyddiau yr encil chwith
O esgair yr Wyddfa a’i moelni brith,
A rhai o’th hynafiaid yn mudo’n ffôl
I fyw’n foethusach yng Nghoed-yDdôl;
A thruan a gwag y bythynnod plaen,
Rali a’r Helfa, Bryn Coch, Adwy’r
Waun:
Er hyn ceid llawer oedfa wlithog
Yng Ngwauncwmbrwynog.
Heddiw di-hedd yw’r llethrau hyn,
Daw sŵn ergydion o fryn i fryn;
Mor anodd gweddio a moli Duw
A rhu’r magnelau ar ein clyw:
Meddiannu’r mynyddoedd mae
estron wŷr
A’u troi’n chwaraele i’w harfau dur,
Daeth coleg angau a byddin arfog
I Wauncwmbrwynog.
Ac wrth dy gyflwyno i Fab y Saer
Ac erfyn drosot, holaf yn daer
Beth a fyddi di, fy maban gwyn,
Wedi tyfu’n fawr ar y llethrau hyn?
Ai bugail defaid fel dy dad
A’r mynydd tawel iti’n stad?
Ynteu disgybl angau yn creu hafog
Yng Ngwauncwmbrwynog
R. BRYN WILLIAMS 1943

‘Yng Ngwauncwmbrwynog’

Capel Gwaencwmbrwynog
Cenawon amser wedi cyfarth dy
braidd
o gilfachau’r mynydd
a’th adael yn gorlan rwyllog
ar y llethrau anghyfannedd.

gan Ken Jones, Blaen Ddôl

Gwae ddyfod dydd dy ddiweddu
yng Ngwauncwmbrwynog,
a dyfod o’r gwynt i gwyno’i alargan
i’r cymun a fu.

Aeth oes addewid o flynyddoedd heibio ers cyhoeddi’r gerdd
‘Gwaun Cwm Brwynog’ gan y Parch R Bryn Williams.
Ganwyd Richard Bryn Williams ym Mlaenau Ffestiniog ar y
28ain o Orffennaf 1902. Yn rhyfeddol - dyma’r union ddyddiad yr
oedd Y Wladfa ym Mhatagonia yn dathlu ei phen-blwydd yn 37
oed, dyddiad sydd, gyda llaw, yn i gael ei gofio fel ‘Gŵyl y Glaniad’
ym Mhatagonia hyd heddiw. Arwyddocâd y dyddiad hwn oedd i
Batagonia chwarae rhan bwysig yn ei fywyd gan iddo ymfudo yno
yn blentyn ac, ymhen amser, cyhoeddi hanes swmpus o’r Wladfa
ymhlith nifer o straeon a chyfrolau ar gyfer bob oed
Symudodd o Flaenau Ffestiniog gyda’i rieni i Donypandy yn
nyddiau cynnar ei blentyndod cyn ymfudo fel teulu i Batagonia
pan yn ddeg oed. Er y cyfeirir ato fel brodor o Batagonia, dim ond
deuddeg mlynedd a drigodd yno cyn dychwelyd yn ôl i Gymru,
yn gyntaf i astudio yn Ysgol Eben Fardd Clynnog, cyn mynd
ymlaen i Brif ysgol Bangor ac yna i’r weinidogaeth.

Diffoddwyd pabwyr y lanternau
ar y llwybrau pererin
sydd ar goll yn y brwyn,
ac nid erys ond lluwch y sêr di-hidio
tu hwnt i niwl yr Wyddfa foel.
Ni ddaw heno ond wylo bach
afon Swch
i gyfarch dy ffenestri
a wybu unwaith arllwys y mawl
i gwpan y cwm;
ac ni bydd wrth dy allor
ond arogldarth y grug
a chwerthin awel ifanc
lle bu’r gweddïo plaen.
Yntau’r gwynt yn maleisus ddarogan
dy dynged o’i bulpud ysgithrog
gan watwar utgyrn
dy bregethau mawr.
Eithr erys hyd awr fy niwedd
atgofus dangnefedd dy gwmnïaeth
ac ni thau y lleisiau
a lŷn wrth dy furiâu briw.
R BRYN WILLIAMS, 1958

Cymerodd ofalaeth o Gapel Coch a Hebron yn 1936 a threuliodd
flynyddoedd y rhyfel yn yr ofalaeth cyn gadel ar ddiwedd 1944.
Daeth y rhyfel a’i phroblemau enbyd i’w ran fel gweinidog gyda
iddo gan sôn ‘fod yr holl ardal wedi sobri gan y ddamwain a ddug
nifer o fechgyn y capel yn gadael i fynd i ymladd ar faes y gad.
Roedd y fyddin wedi meddiannu’r Cwm yn ystod yr ail Ryfel ymaith weithiwr gonest a chwmnïwr diddan; damwain a oedd yn
Byd. Cyfansoddodd ‘Gwaun Cwm Brwynog’ yn dilyn bedydd un o ganlyniadau
Gwilym Charles Williams o Lwyn Celyn ar 19 Hydref 1942. Yn
ei gerdd mae’n siarad â’r baban i fynegi ei ddiflastod am yr hyn
a oedd yn digwydd yn y Cwm. Adeiladwyd ‘Rifle Range’ bron
union 50 llath o ddrws y Capel gyda thargedi wedi eu lleoli hyd
at lannau afon Arddu islaw i Dyn yr Aelgerth. Fis yn gynharach
cyhoeddodd delyneg i Fwlch Masgwrn yn y Cymro a oedd yn sôn
am wacter y cwm o ganlyniad y saethu a oedd yn arferiad dyddiol
bryd hynny. O ystyried ehangder Cwm Brwynog a holl gymoedd
eraill y fro roedd sefydlu man saethu mor agos at Gapel Hebron
yn gam anhosturiol, a dweud y lleiaf, o gofio fod y gweinidog yn
heddychwr Cristnogol.

Meddiannu’r mynyddoedd mae estron wŷr
A’u troi’n chwaraele i’w harfau dur.’

Roedd ganddo feddwl mawr o Hebron, y capel bach ar lethrau’r
mynydd. Roedd wrth ei fodd yn mynd yno a chael ei atoffa o gapeli
llwm a phlaen Patagonia. Un o’i bleserau mwyaf oedd cerdded o
dŷ’r capel yn Bron y Graig am filltir a hanner hyd y llwybrau cul
i wasanaethu yno. Soniodd iddo ‘lunio ambell gân’ wrth fyfyrio
ger pontydd afon Hwch a Chae Newydd. Gan na allai fod yn
bresennol pan gynhaliwyd gwasanaeth cau capel Hebron ar nos
Lun 7fed Gorffennaf 1958, anfonodd gerdd ac fe’i darllenwyd yn
y gwasanaeth. Cynhaliwyd y gwasanaeth y tu allan i’r capel gan
Lladdwyd Robert Williams, un o drigolion y fro, yn ddamweiniol fod neb ar y pryd yn gwybod ble roedd yr allwedd. Dyma’r gerdd
yn ystod y saethu a thalodd y Parch R. Bryn Williams deyrnged – sydd mor berthnasol ag erioed:

Arwydd Llwybr.
Ble ym mro’r “Eco” mae’r
arwydd hwn? Beth yw ystyr
yr enw a beth yw arwyddocad
y Gwas Neidr? Anfonwch eich
atebion i’r Golygydd erbyn y
rhifyn nesaf.
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Dewch i gerdded…..
Yn dilyn y daith gerdded lwyddiannus ddiwedd Medi o Gwm y
Glo dan arweiniad Gareth Roberts, dyma raghysbysiad o daith
arall yn yr ardal ddiwedd fis Tachwedd.
Bydd y daith yn dilyn rhai o lwybrau Llanddeiniolen a Bethel, gan
gychwyn o dafarn y Gors Bach, Llanddeiniolen am 10.30 y bore
ar ddydd Iau, 22ain o Dachwedd. Bydd tua tair milltir a hanner
o gerdded, i gyd ar y gwastad, ond dewch â sgidia cerdded cryf.
Dyma gyfle i ddarganfod hanesion am Eglwys Llanddeiniolen,
dilyn lôn Rufeinig, darganfod beth ddigwyddodd i drigolion
Dinas Dinorwig a chael ychydig o hanes Saron a’r hen lein chwarel.
Mae croeso cynnes i bawb.

BETHEL Geraint Elis, Cilgeran. Ffôn: (01248) 670726
Priodas Ar ddydd Sadwrn, hanes J. Glyn Davies, ei gefndir Gŵyl Bethel Braf yw datgan galon i bawb a fu mor barod i

Medi 22, dan heulwen braf
yng Nghapel Seilo, Nant
Gwrtheyrn,
priodwyd
Gwennan Mair, merch Rhian
Medi a Dylan Morgan,
Talwrn, ag Ywain Gwynedd,
mab Dafydd a Linda Wyn
Jones,
Llan
Ffestiniog.
Gwasanaethwyd yn y capel
gan y Parchedig Tecwyn Ifan,
cyfaill i’r ddau deulu. Y telynor
yn y capel ac ym mwyty’r Nant
oedd Dylan Wyn Rowlands. Y
gwas priodas oedd Jason Jôs o
Lanberis, a’r morwynion oedd
Ffion Haf, chwaer y briodferch,
Bethan a Sara, ffrindiau ysgol a
choleg, a dwy nith y briodferch,
Ela a Beca yn forwynion bach.
Roedd y wledd a’r parti nos ym
mwyty’r Nant. Uchafbwynt y
parti oedd perfformiad gwych
ac egniol gan Cajuns Denbo
gyda Dennis Carr ac Owen
Hughes o fro’r Eco yn serennu.
Mae Ywain a Gwenan wedi
ymgartrefu yn y Felin, Bethel.
Roedd Ywain yn brif ganwr
gyda grŵp Frizbee. Mae’n
chwarae i glwb pêl-droed
Caernarfon, ac yn saer coed.
Mae Gwennan yn gweithio
fel cyfarwyddwr i Gwmni Da,
Caernarfon. Treuliwyd eu
mis mêl yn Efrog Newydd ac
Antigua. Hoffai’r ddau deulu
ddiolch i bawb a gyfrannodd at
drefniadau’r briodas a gwneud
y diwrnod yn un mor gofiadwy.

Clwb Bro Bethel Estynnwyd
croeso i bawb gan y Llywydd,
y Parchedig Marcus Wyn
Robinson, ac oherwydd nifer
o resymau ymddiheurwyd
dros rai o’r aelodau oedd yn
methu â bod yn bresennol.
Cydymdeimlwyd ag Edith
Jones wedi iddi golli ei chwaer
yn ddiweddar ac anfonwyd
cofion at Nancy Williams a
Gwyneth Price. Rhannwyd
allan ffurflenni’r cinio Nadolig
a gofynnwyd amdanynt yn ôl
erbyn y cyfarfod nesaf.
Richard
Morris
Jones,
Caernarfon, oedd y gŵr gwadd
, a thestun ei sgwrs oedd
‘Mae nghartre i yng Nghymru
bell’. Cafwyd ganddo sgwrs
ddiddorol iawn yn olrhain

a’i gysylltiad â Phen Llŷn ac
awdur caneuon poblogaidd i
blant fel ‘Gwen a Mair ac Elin’
a ‘Fflat Huw Puw’. Difyr oedd
cael gwybod bod nifer o’i
gerddi a chaneuon gwerin wedi
eu haddasu o ieithoedd eraill.
Ond yn bennaf tri pheth
sydd wedi parhau ar hyd y
blynyddoedd sy’n gysylltiedig
â J. Glyn Davies ydi’r ffaith
iddo ymgyrchu dros sefydlu’r
Llyfrgell Genedlaethol, ei
ddiddordeb mewn caneuon
gwerin a’i gysylltiad â Llyfr
Mawr y Plant.
Diolchwyd iddo am sgwrs
ddifyr iawn gan Ieuan Williams
ac hefyd i Ivy Wright ac Ann
Ellis Williams am baratoi’r
baned. Bydd y cyfarfod nesaf
bnawn Mawrth, Tachwedd
6ed, yn Festri Bethel yng
nghwmni Melanie Philips,
Caernarfon.
Cymdeithas Lenyddol Braf
oedd gweld nifer dda o’r
aelodau wedi troi allan i’r
cyfarfod cyntaf am eleni.
Croesawyd pawb yno gan
Lywydd y Gymdeithas, Dr. J.
Elwyn Hughes. Mererid Mair
a’i chyfeillion oedd yn cynnal y
noson a rhoddwyd gair o groeso
iddynt gan Lywydd y noson,
Glenys Griffiths. Tair o ferched
Ysgol Syr Huw Owen oedd
yn gwmni i Mererid, sef Ellie
Owen, Malan Fôn a Sian Evans,
a chawsom ddatganiadau ar y
piano gan y tair yn ogystal ag
unawd lleisiol, unawd ar y corn,
a deuawd piano. Cyflwynodd
Mererid hefyd gadwyn o
alawon gwerin i gychwyn, ac
yna unawd i ddiweddu’r noson.
Roedd ymateb y gynulleidfa
yn dyst i lwyddiant y cyfarfod
a diolchwyd yn gynnes iawn
i’r merched ifanc, ar ran y
Gymdeithas am noson gartrefol
braf, gan Rita Williams.
Cyn troi am adref bu i bawb
fwynhau lluniaeth ysgafn.
Bydd y cyfarfod nesaf yn Festri
Bethel nos Fawrth, Tachwedd
20fed yng nghwmni Michael
a Marian Lambert Jones yn
sgwrsio a dangos lluniau o’r
Antartica.

fod cyfarfod cychwynnol ar
gyfer trefnu Gwŷl Bethel wedi
bod yn llwyddiant. Penodwyd
aelodau newydd Pwyllgor
Gwŷl Bethel ac maent yn
gwahodd cyhoedd Bethel a’r
Cylch i ymuno yn y gwaith
trefnu. Bydd y cyfarfod nesaf
yn cael ei gynnal Nos Iau,
Tachwedd 15fed ,yn Nhafarn
y Bedol am 8yh. Croeso i bawb
fynychu.
Ar gyfer cychwyn yr ymgyrch
ar gyfer cynnal Gwŷl ym
Methel yn ystod Haf 2013,
cynhelir Noson y Sêr ar Nos
Wener, Tachwedd 9fed, yn
Nhafarn y Bedol am 8yh.
Bydd y Parchedig Marcus
Robinson yn cyflwyno noson
o adloniant gwych: Jonathan
Davies, B Sharp, Donna Hanks
ac artistiaid lleol gan gynnwys,
Elvis ‘Stan the Man’ Presley,
Boy George, The Supremes,
Jacksons 5 a Grease. Hefyd
bydd cyfle i ennill gwobrau
gwych yn yr Ocsiwn a’r Raffl.
Mynediad am ddim! Hoffai
Pwyllgor Gŵyl Bethel ddiolch
i’r artistiaid a’r Parchedig
Marcus Robinson o flaen llaw
am eu cefnogaeth.
Llongyfarchiadau i Gwenllian
Angharad Williams, Llys
Tecwyn, ar ennill gradd
B.A.
gydag
Anrhydedd
ym Mhrifysgol Bangor, a
dymuniadau gorau iddi ar ei
phenodi ar staff ysgol Glan-yMôr, Pwllheli.
Llongyfarchiadau
i
ieuenctid yr ardal a dymuniadau
gorau iddynt i gyd yn y dyfodol
mewn addysg bellach a gwaith.

Bore Coffi Macmillan Medi
28 Cafwyd bore coffi hynod
lwyddianus yn y Neuadd Goffa.
Gwnaed elw o £600.24 tuag at
Gronfa Macmillan. Diolch o

gefnogi a chyfrannu mor hael

Eisteddfod

Bethel,

Tachwedd 17eg 2012. Cyfarfod
y prynhawn yn dechrau am
1 o’r gloch. (y drysau yn agor
am 12:30pm); cyfarfod yr
hwyr i ddechrau am 6:30yh.
Bydd y noson ddawns yn cael
ei chynnal nos Fawrth, 13eg
o Dachwedd - cystadleuwyr i
roi eu henwau i Lowri Evans
(01248 670 329) erbyn nos
Wener Tachwedd yr 2il (os
am gystadlu fel unigolyn neu
mewn grŵp).
Cyfansoddiadau llên uwchradd
a’r ddwy gystadleuaeth agored
i fod yn llaw yr ysgrifenyddes
dan ffug enw cyn 5:00 o’r gloch,
Tachwedd 2il, ynghyd ag enw a
chyfeiriad yr ymgeisydd mewn
amlen wedi ei selio.
Os am gystadlu yn y
cystadlaethau gwaith celf,
beth am fynd ati dros yr
hanner tymor! Thema eleni
yw ‘Patrymau’r Amgylchfyd’
- bydd angen i’r gwaith celf
gyrraedd y neuadd rhwng 6
a 7pm nos Fercher 14eg o
Dachwedd.
Os oes unrhyw un yn dymuno
rhoi rhoddion (ariannol) tuag
at yr Eisteddfod, gwnewch
hyn drwy law Mrs Edwina
Morris, Treflys - diolch yn fawr.
Gofynnir yn garedig hefyd
i enillwyr tlysau / cwpanau
Eisteddfod 2011 eu dychwelyd
i Lowri Haf Evans, 3 Tan y
Cae o leiaf wythnos cyn yr
Eisteddfod.
Mae testunau’r Eisteddfod ar
gael yn y Swyddfa Bost. Diolch
i holl swyddogion Pwyllgor
yr Eisteddfod am eu gwaith
caled ac i drigolion y pentref
am eu cefnogaeth barod bob
amser. Edrychwn ymlaen at
Eisteddfod lwyddiannus.
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Parhad BETHEL

CAEATHRO

Noson Goffi a Bingo’r Gweithgareddau. Cyn dechrau Newyddion y Capel Bydd golau dydd – nac ymrwymiad
Bobol Nos Fercher, Hydref 17, galw’r rhifau, cyflwynodd un yr oedfaon canlynol yn cael eu hwyrach gyda’r nos. Wedyn

rhoddodd Cadeirydd Pwyllgor
Gweithgareddau Capel Cysegr,
Dr J. Elwyn Hughes, groeso
cynnes i dros 50 o oedolion
a phlant a lenwodd Festri’r
Capel i’r ymylon i fwynhau
noson ddifyr a hwyliog. Roedd
y cyfarfod yn agored i bawb
yn yr ardal a manteisiwyd ar
hynny gan nifer o gyfeillion
nad oeddent yn aelodau yng
Nghapel Cysegr. Wrth sgwrsio
a chymdeithasu dros banad (a
baratowyd gan Rhian a Llinos),
cafwyd cyfle i chwarae tombola
ac i brynu o’r amrywiol
eitemau a danteithion o’r
byrddau gwerthu (a oedd
yng ngofal Gwenan, Manon,
Menna a Gwyneth). Yna,
cymerodd pawb ei sedd i
ddechrau chwarae bingo (ar
y cardiau a ddosbarthwyd
ymlaen llaw gan Gwilym) a
hynny yng ngofal Mrs Anita
Owen, aelod o’r Pwyllgor

rheol ddiddorol iawn, sef mai
‘Festri’ ac nid ‘llinell’ oedd y
gair i’w weiddi a ‘Capel’ ac nid
‘Tŷ’ (na ‘Bingo’). Cafodd pawb
hwyl fawr ac enillwyd mân
wobrau gan nifer go dda o’r
rhai yn bresennol. Llywiwyd y
cyfan yn ddeheuig a threfnus
gan Anita a chafodd gymorth
Merfyn Morris i wirio’r cardiau
buddugol. Nid oes unrhyw
amheuaeth na fu hon eto yn
noson ddifyr tu hwnt ac yn
gyfrwng i bobl yr ardal ddod
i adnabod ei gilydd yn well.
Diolchodd y Cadeirydd i Anita
Owen ac i aelodau gweithgar y
Pwyllgor ar derfyn y noson.
Cynhelir y cyfarfod nesaf
dan nawdd y Pwyllgor
Gweithgareddau nos Fercher,
Rhagfyr 5, am 7 o’r gloch yn
Festri Capel Cysegr, pan geir
noson arall o chwarae ‘Chwilen’,
y gêm ysgafn y cafwyd cymaint
o hwyl yn ei chwarae o’r blaen.

MERCHED Y WAWR
Dechreuwyd
y
noson
drwy ganu an y mudiad,
a chroesawyd pawb gan y
llywydd Glenys. Dymunwyd
yn dda i Gwyneth a Ieuan wrth
iddynt ddathlu eu Priodas
Aur. Darllenwyd llythyr gan
Lis yn diolch am y pryd ddaru
hi ennill yn y Gardd Fôn. Ein
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gŵr gwadd oedd Mr. Arwyn
Oliver yn dangos sleidiau
a sôn am ei daith i ‘base
camp’ Everest. Diolchwyd yn
gynnes iawn iddo gan Anne
Elis, gwnaethpwyd y te gan
Rita, Bet ac Ellenac enillwyd
y raffl gan Mrs. Ceinwen
Roberts.

cynnal yn ystod mis Tachwedd:
Dydd Sul, 4 Tachwedd am
2:00: Oedfa’r Cymun o dan
arweiniad ein Gweinidog, Y
Parch Marcus Wyn Robinson.
Dydd Sul, 18 Tachwedd ,am
10:00: Gwasanaeth gyda Dr
Tudur Ellis.
Tynfa Fisol Enillwyr Tynfa
Fisol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Hydref
oedd:
1. £40: rhif 54, Harriet
Roberts, 5 Erw Wen; 2. £25:
rhif 104, Nia & Alwyn Jones,
Y Dderwen; 3. £15: rhif 27, Mr
& Mrs G Jones, Tremallt; 4. £5:
rhif 81, Sheila Liptrott, Lynn
Lea.
Cyngor Cymuned. Ar ôl
iddo ymddiswyddo fel aelod
o’r Cyngor Cymuned dros
Ward Waunfawr, cyfetholwyd
Eurig Wyn fel un aelod dros
Ward Caeathro ar y Cyngor.
Gellir cysylltu â fo trwy’r
post – Y Frenni, Y Waunfawr,
Caernarfon, ac ar y ffôn ar
(01286) 650512. Mae’r ail
sedd yn cynrychioli’r Ward yn
wag o hyd.
Gohebydd newydd? Hyd
yma nid oes un ymgeisydd
wedi cyflwyno ei hunan fel
Gohebydd Eco’r Wyddfa yng
Nghaeathro o 1af Ionawr 2013
ymlaen.
Plygu’r Eco. Braint darllenwyr
yr Eco yng Nghaeathro a’r
cylch yw plygu Eco’r Wyddfa
mis Tachwedd, sef ddydd
Iau 29ain, yng Nghanolfan
y Capel. Mewn ymateb i
syniadau plygwyr llynedd,
bydd y byrddau wedi’u gosod
yn barod am y plygu cyntaf o
3:00 ymlaen. Felly bydd cyfle
da i’r sawl sy’n well ganddo
gynorthwyo yn ystod oriau

bydd cyfle i rieni sy’n croesawu
eu plant adref o’r bws o Ysgol
Bontnewydd dod – gyda’u
plant, ac wedyn disgyblion
Ysgol Syr Hugh Owen ar y
ffordd adref o’u bws nhw. Wrth
gwrs, bydd hefyd y cyfle arferol
i estyn llaw ar ôl gwaith neu
swper cyn gweithgaredd min
nos yng Nghanolfan y Capel.
Croeso mawr i bawb ar unrhyw
adeg!
Clwb Merched Cawsom
noson agoriadol hwyliog iawn
i’r tymor, yng nghwmni Mari
Gwilym. Marian, y Llywydd,
a’n croesawodd a diddorol
oedd clywed hanesion doniol
rhyfeddol o’i phlentyndod, a
mwynhawyd ail fyw gyda hi rai
troeon trwstan digri yn ystod
ei gyrfa fel actores. Bu hefyd
yn darllen darnau o’i gwaith,
sydd i’w gyhoeddi yn fuan.
Noson llawn hwyl a digon o
chwerthin. Diolchwyd i Mari
am ein diddanu gan Beryl.
Catrin fu’n lwcus o ennill y raffl
oedd yn rhoddedig gan Beryl.
Bethan a Nia ddarparodd y
baned.
Llongyfarchodd y llywydd
blant rhai o’r aelodau
ac ieuenctid yr ardal yn
ogystal sydd wedi bod yn
llwyddiannus yn eu arholiadau
eleni a dymuno’n dda iddynt i’r
dyfodol yn eu dewis lwybrau.
Diolch i’r aelodau gyfrannodd
ac a gefnogodd yr ymdrech
gymunedol i godi arian tuag
at Gymorth Cristnogol sy’n
casglu tuag at gynorthwyo’r
gwaith yn Guatemala eleni.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Iau,
Hydref 25, pryd y byddwn
yn ymweld â’r Llys yng
Nghaernarfon.

BRYNREFAIL

Coffad – Ar derfyn yr
oedfa Nos Sul, Medi 23ain,
cydymdeimlwyd fel Eglwys â
theulu y ddiweddar Gwyneth
Evans, Ty’n Buarth. a fu farw
ar Fedi 16eg. Talwyd teyrnged
fer gan lywydd y mis, Lowri
Roberts Williams, i Gwyneth
fel un a fu’n hynod ffyddlon
i’r Achos ym Mrynrefail dros
gyfnod maith a’r bwlch o’i
cholli o’n plith yn yr oedfaon
yn amlwg y dyddiau hyn. Bu
hefyd yn neilltuol gefnogol
i waith ei diweddar briod,
Richard Wyn Evans, fel blaenor
yn yr Eglwys am drigain
mlynedd yn arbennig felly yn
yn ei swydd fel Ysgrifennydd y
Cyhoeddiadau.

Oedfa Diolchgarwch – Cafwyd
oedfa arbennig brynhawn
Sul, Hydref 14eg, gyda neges
rymus gan y Parch Gerallt
Lloyd Evans, Bodorgan.
Y Gymdeithas - Brynhawn Iau,
Hydref 18fed, i gloi tymor y
Gymdeithas, cafwyd tro i Ynys
Môn. Cyn cyrraedd Porth
Swtan yng ngogledd-orllewin
yr Ynys oedodd yr aelodau
yn Llanfwrog ac yno yn y
fynwent weld bedd y diweddar
Barchedig John Roberts.

Croeso cynnes ymhob ystyr y Gweinidog, y Parch Marcus Sul, Tachwedd 11eg, dydd
oedd yn ein disgwyl ym Robinson, i’w cysegru ddydd dathlu’r Cadoediad, am 12 o’r
Mwthyn to gwellt Swtan
gloch.
gan ddwy wraig hawddgar a
thanllwyth o dân, a chael cyfle
i ryfeddu at yr adeilad hynafol,
yr holl greiriau o fewn y bwthyn
a’r adeiladau allanol. Wedi oedi
uwch y bae teithiwyd i ardal
Llanfair yng Nghornwy, lle yno
yn y fynwent mae carreg fedd
unigryw yr arlunydd Kyffin
Williams. Yna ymlaen i Gemlyn
gerllaw, lle ar Fedi 15fed eleni,
dadorchuddiwyd Cofeb ar
fur Capel Siloam i’r diweddar Claire Pritchard Trefnydd Diwrnod Macmillan
Robert Williams (1782-1818),
cyfansoddwr y dôn enwog
‘Llanfair’. I ddiweddu’r daith
mwynhaodd pawb luniaeth
yng Nghanolfan Arddio Pentre
Berw. Roedd y prynhawn yn
glo hyfryd i weithgareddau’r
tymor. Mawr yw ein diolch i
Dafydd Ellis, Gweledfa, am
holl drefniadau cyfarfodydd y Cyfeillion Melin y Coed gyda Dafydd a Moira a’r Parch Idris
Thomas
Gymdeithas.

G w a s a n a e t h
Dadorchuddio – Erbyn hyn,
mae’r cofebion rhyfel oedd
ar fur mewnol y Capel wedi
eu had-leoli i ardd Canolfan
Dylunio a Menter Eryri. Bydd
gwasanaeth arbennig dan ofal

Oedfaon Tachwedd am 5.30 yr hwyr

4: Parch Marcus Robinson (Gweinidog)
Gweinyddir y Sacrament o Swper yr Arglwydd.
11: Mr Richard Lloyd Jones, Bethel
18: Parch Deian Evans, Gofalaeth Bro Lleu
25: Parch Eric Jones, Bangor
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PENISARWAUN Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffôn: (01286) 872407

Dymuna Arwel Jones, Cae waith fel newyddiadurwr. Mae’r Neuadd

Eboni, Penisarwaun ddiolch o
galon i’w deulu a ffrindiau am
eu anrhegion a’u cyfarchion
iddo ar achlysur dathlu ei benblwydd arbennig.

YSGOL GYMUNED
Gwasanaeth
Boreol

Croesawyd
Mr
Andrew
Settatree yma fore dydd
Llun, Hydref 1af i gynnal y
gwasanaeth.
Tynnu Lluniau Bydd Mr
Gwynant Parry yma fore dydd
Mercher, Tachwedd 9fed i
dynnu lluniau’r plant. Mae
croeso i unrhyw blentyn sydd
ddim yn ddisgybl yn yr Ysgol
alw draw yn ystod y bore.

ysgol yn bwriadu cyhoeddi
papur newydd tymhorol wedi
ei greu gan y plant gyda’r rhifyn
cyntaf i’w gyhoeddi cyn y
Nadolig. Diolch yn fawr i Mr
Jones am ddod i’n rhoi ar ben
ffordd.

Twrnamaint

Pêl-droed

Teithiodd 10 o blant Cyfnod
Allweddol 2 i’r gystadleuaeth
ym Maes Glas, Bangor, yn llawn
brwdfrydedd ac egni. Yno bu
iddynt gystadlu’n arbennig o
dda, yn enwedig gan ystyried
fod nifer ohonynt yn cymryd
rhan mewn twrnamaint am y
tro cyntaf. Da iawn chi!

Diwrnod
Darganfod
Ymgyrch plentyn y Nadolig Manteisiodd disgyblion Bl 5/6

Ni fyddwn yn cymryd rhan
yn yr ymgyrch yma eleni. Yn
hytrach, byddwn yn cefnogi’r
elusen ‘Mary’s Meals’ fydd yn
hybu addysgi i blant yn Affrica.
Ffair Nadolig Nos Fercher,
Rhagfyr 5ed, am 6 o’r gloch.
Sioe Nadolig Cynhelir y Sioe
ddydd Mercher, Rhagfyr 12fed,
am 1.30 a 6.00 o’r gloch.

Diwrnod gwisgo Siwmper

Dydd Gwener, Rhagfyr 14eg,
bydd cyfle i bawb ddod i’r ysgol
mewn siwmperi gwahanol.
Byddwn yn casglu arian i gronfa
Achub y Plant.

Pantomeim ‘Peter Pan’

Byddwn yn mynd i Venue
Cymru bnawn dydd Mawrth,
Rhagfyr 18fed, i weld y Panto.
Ailgylchu Cofiwch fod bin
ailgylchu Antur Waunfawr wedi
ei leoli yng nghyntedd yr ysgol
ac mae croeso i unrhyw un ei
ddefnyddio. Bydd yr ysgol yn
derbyn arian bob tro y bydd yn
llawn.

ar gyfle gwych i fynychu taith
ar gwch ‘RIB’ ar hyd y Fenai. Ar
y daith cafwyd cyfle i astudio
hanes, bywyd gwyllt a rhai o
nodweddion daearyddol yr
ardal. Yn dilyn bwyta cinio ar y
pier ym Miwmares, gwibiodd y
cwch o gwmpas Ynys Seiriol lle
gwelwyd y morloi ac adar y môr
yn hynod o agos.
LlongyfarchiadauCymerodd
Abbi a Georgia Parkinson ran
yng Nghystadleuaeth Rhedeg
Mynydd Iau Gogledd Cymru
yn ddiweddar ac fe wnaeth
y ddwy yn arbennig o dda.
Llwyddodd Georgia i ennill y
bencampwriaeth a thorri record
Gogledd Cymru drwy wneud
hynny ac fe wnaeth Abbi’n
hynod o dda hefyd i ddod yn
drydydd. Ymdrech ragorol gan
y ddwy ohonynt.

Pwyllgor
Neuadd
Gymuned Tynnwyd Clwb

Cant Hydref a’r enillwyr oedd:
1. Elin Gwyn, Tawelfa; 2.
Ymweliad Mr Tudur Jones Dafydd Ifans, Sycharth.
Bu Mr Jones yn siarad gyda Cynhelir Noson Wasail
phlant Blynyddoedd 3-6 am ei ar nos Iau, Rhagfyr 13 yn y
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Gymuned gydag
eitemau gan blant yr ysgol,
aelodau o Fand Deiniolen ac
aelodau o’r pwyllgor. Bydd cyfle
i ddathlu Gŵyl y Geni a blasu
pwnsh a mins pei. Gobeithio
fod y catalog Webb Ivory wedi
cyrraedd pawb bellach, bydd
angen ei ddychwelyd i Phyllis
yn ddiymdroi os gwelwch yn
dda.
Cydymdeimlo
Anfonir
ein cydymdeimlad llwyraf at
Aled Green a’r teulu oll yn eu
profedigaeth o golli eu chwaer,
Gwenda, yn ddiweddar.
Anfonir
hefyd
ein
cydymdeimlad dyfnaf at Mrs
Rowena Williams (Llwyn
Derw gynt) a’r teulu oll yn eu
profedigaeth lem o golli mab,
brawd, tad, tad yng nghyfraith a
thaid annwyl.
Yn yr un modd anfonir ein
cydymdeimlad dwysaf at John
Eifion a’r teulu o golli mam Ann
a nain a hen nain hoff i deulu
Hendre Cennin.
Cydymdeimlir yn ddwys
iawn hefyd â Rhian a Kelvin a
Mali Efan, 3 Bryn Eglwys, ar
golli nain a hen nain hoff, sef
Gwyneth Evans, Ty’n Buarth,
Brynrefail.
Priodas Llongyfarchiadau a
phob bendith i Bethan a Gwyn
Roberts ar achlysur eu priodas
yng Ngwesty Seiont Manor,
Llanrug, yn ddiweddar.
Ysgol Sul Bosra Y mae’n
bleser cynnal yr Ysgol Sul yn
wythnosol gyda nifer yr aelodau
yn cynyddu. Cafwyd cwmni
Mr Andrew Settatree fore Sul,
Hydref 14, a diolchir iddo
am baratoi gweithgareddau
diddorol i’r plant.
Fore Sul, Hydref 21, cafwyd
gwasanaeth
Diolchgarwch
byrlymus a hwyliog ar y cyd ag

aelodau Eglwys Santes Helen.
Mwynhawyd anerchiad Mrs
Susan Williams, Llanrug, ac
roedd y plant wrth eu boddau
gyda’r caneuon bywiog ac
addas. Braf gweld yr Eglwys
wedi’i haddurno mor hyfryd.
Byddwn yn cyfarfod yng
Nghapel Bosra am 10 o’r gloch
ar Sul y Cofio, Tachwedd 11,
ac yna ymlaen at y Gofeb wrth
borth yr Eglwys erbyn 11.00.
Gwellhad Ein cofion at bawb
ohonoch sydd wedi bod yn
sâl yn ddiweddar. Da deall fod
Selwyn Griffith, Llanrug, yn
gwella wedi triniaeth yn Ysbyty
Walton, Lerpwl. Pob dymuniad
da am wellhad buan hefyd i Dic
Parry, Tawelfa, yntau wedi cael
triniaeth i’w gefn yn Ysbyty
Walton.
Llongyfarchiadau
i
Katie Lewis ar ei gwaith
gwirfoddol gyda’r WRVS yn
Ysbyty Gwynedd fel rhan o’i
hastudiaeth addysgol yn Ysgol
Brynrefail.
Llongyfarchiadau i tithau
hefyd, Lois, ar dy berfformiadau
clodwiw ar y piano a’r Alaw
Werin yng nghystadleuaeth
Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn
Terfel.

Cronfa Pensiynwyr
Pêl Bonws Loteri Enillydd

mis Medi oedd Mrs Betty
Pritchard, 3 Llys y Gwynt gyda
rhif 39. Llongyfarchiadau!
Cinio Nadolig Cynhelir y
cinio Nadolig eleni yng Nghlwb
Golff Caernarfon ar ddydd
Sadwrn, Rhagfyr 8fed. Bydd
y bws yn cychwyn o flaen yr
Ysgol am 12.15. Gobeithir
trefnu rhywfaint o adloniant i
ddilyn. Enwau i Mrs Janet Ash
(871265) erbyn Tachwedd
26ain fan bellaf os gwelwch yn
dda.

Parhad PENISARWAUN

Marchnad Nadolig Cynhelir a diolch o galon i’r ffyddloniaid

Marchnad Nadolig yn Neuadd
yr Eglwys ddydd Sadwrn,
Rhagfyr 1af, rhwng 10 a 4
o’r gloch. Os oes unrhyw un
â diddordeb mewn cynnal
stondin gyda chynnyrch
Nadoligaidd arni, mae croeso
i chwi wneud am gost o
£5. Bydd elw’r diwrnod yn
mynd i Gronfa Pensiynwyr
Penisarwaun. Am fanylion
pellach cysylltwch â Janet Ash
(871265).
Cyfarchion Nadolig Ni
fydd Mrs Brenda Richardson,
Bryn Hyfryd, yn anfon cardiau
Nadolig
eleni.
Dymuna
Nadolig Dedwydd a Blwyddyn
newydd Dda i’w theulu,
cymdogion a ffrindiau.
Ni fydd Pat ac Arnold Jones
yn anfon cardiau Nadolig eleni
ond yn hytrach yn anfon arian i
Ambiwlans Awyr Cymru.
Plygu’r Eco Dymunir diolch
i Swyddogion Eglwys Santes
Helen am gael defnyddio’r
Neuadd i blygu rhifyn Hydref

a ddaeth i blygu ac i Marian
Jones am y bwndelu.
APÊL Yn y rhifyn diwethaf
rhoddwyd apêl am ohebydd
newydd i Benisarwaun a hynny
ar gyfer rhifyn ar ôl y Nadolig –
ni ddaeth enw i law eto.
Siawns nad oes rhywun sy’n
ffyddlon i’r Eco ac yn falch o
dderbyn yr holl newyddion
am y pentref byrlymus yma,
yn fodlon rhoi ychydig o
oriau’n fisol i ohebu. Cysyllter
â (872 407) neu Cadeirydd y
Pwyllgor Gwaith, Geraint Elis,
Bethel.
Cydymdeimlir yn ddwys
â Derrick N. Roberts, fferm
Glasgoed, a’r teuluoedd i gyd
ar farwolaeth sydyn o drist ei
chwaer, Wendy Clark, a hynny
ddydd Gwener, Hydref 5ed
tra roedd hi’n derbyn gofal yn
Ysbyty Gwynedd. Cynhaliwyd
y gwasanaeth angladdol yn
Amlosgfa Bangor bnawn dydd
Llun, Hydref 15fed.

Cefnogwch ein hysbysebwyr

Wendy Janis Roberts (1935-2012)
Fe’i ganed 21ain Gorffennaf y flwyddyn 1935 yn ail
blentyn i Mary Ethel Owen (1922-2005) a Dafydd
Richard Roberts (1909-1996) Glanrafon, Llanrug. Bu’n
byw yn Nôl Helyg, Llanrug. Ar y pumed o fis Medi’r
flwyddyn 1957 bu iddi briodi Frank Edward Clark
(1932-2002) yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli. Athro Celf
yn Ysgol Uwchradd Tomos Jones, Amlwch oedd Frank.
Cartrefodd y ddau yn Nrws y Coed, Benllech, ac wedi
hynny yn y Bedw Arian, Bwlch, Ty’n y Gongl. Mae Nigel
Martin a Dawn Nicola, eu plant, hefyd yn byw yn Ynys
Môn ac erbyn hyn hefo plant, neu yn hytrach, bobl
ieuainc eu hunain.
Gwraig â diddordeb angerddol yn ei theulu, perthnasau
a llu o gyfeillion ydoedd Wendy. Ymddiddorai yn yr hyn
a ddigwyddai o’i deutu ym Menllech ac ymhellach na
hynny hyd yn oed. Fel ei phriod, Frank, mi fyddai hi bob
amser mewn sgrysiau yn dangos llawnder gwybodaeth.
Ar yr un pryd mi allai hi fod yn hynod ffraeth, a hwyl
ysbrydoledig yn perthyn iddi. Yng nghanol y trallod o
golli Frank yn hollol annisgwyl, mi fuodd hi’n llusern
yng nghanol tywyllwch. Roedd yn bleser bob amser cael
bod yn ei chwmni. Gedy fwlch sicr o’i hôl.

I gofio Modryb Wendy
Hydref 2012
Oes! Ceir ‘eraill’ ac ‘arall’,
Ond cofio dy garedigrwydd,
A rydd inni fodlonrwydd.
Tithau,
Yn mynnu gwasanaethu eraill
Gan ennyn edmygedd sawl cyfaill.
Bwrlwm o gynhesrwydd
A roes o donnau ei bywyd,
Mewn treigl afon hyn o fyd
I gyflawni daioni er mwyn arall.
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Iris Rowlands, Glanrafon.
CWM Y GLO Mrs
Ffôn: (01286) 872275

DINORWIG

Marian Jones.
Ffôn: (01286) 870291

Gwellhad Buan Dymunwn Valmai Owen; Quality Streets: Diolch Rwyf yn sicr ein bod fel obeithio y cawn weld mwy o

wellhad llwyr a buan i Siân
Jones, 2 Dôl Afon, ar ôl derbyn
triniaeth yn Ysbyty Llandudno
ac yn Ysbyty Gwynedd.
Cydymdeimlad
Daeth
newydd trist ddechrau’r mis i
Eirwyn Williams, Llwyncoed,
am farwolaeth ei frawd, Ieuan,
yn Reading ger Llundain yn
83 mlwydd oed. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf â’i
briod, Eileen, a’r teulu oll yn eu
profedigaeth a’u hiraeth.
Diolch Dymuna Eirwyn
Williams, Llwyncoed a’r teulu
ddiolch i bawb am y cardiau a’r
galwadau ffôn a dderbyniwyd
yn eu profedigaeth o golli
brawd ac ewythr.

Capel

y

Tabernacl

Cynhaliwyd
Gŵyl
y
Diolchgarwch
bnawn
Sul, Hydref 21, gyda’n
gweinidog, Y Parch Gwynfor
Williams yn gwasanaethu.
Cydymdeimlwyd â Mr a
Mrs Hywel Morris yn eu
profedigaeth lem o golli eu
mab ieuengaf, Dilwyn, ac yntau
ond yn 47 mlwydd oed.

Eglwys Sant Gabriel

Nos Sul, 7 Hydref, cafwyd
Gosber Diolchgarwch dan
arweiniad y Parch Dr Carol
Roberts yn yr ysgol gymuned.
Y pregethwr gwadd oedd
y Parch Angela Williams,
Rheithor Porthaethwy.
Nos Lun, 8 Hydref cafwyd
noson Bingo yn yr ysgol
gymuned gyda’r elw at yr
eglwys. Enillwyd y raffl gan:
£25: Dorothy; Llysiau: Martin
Jones; Bocs llysiau a salad:
Andrea Roberts; Ffrwythau:
Muriel Morris; Gwin gwyn:
Liz, Ysbyty Gwynedd; Gwin:
Winston Roberts; Milk Tray:
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Margaret ‘Bryn’; Haearn
smwddio: Karen, Y/G; Albwm
lluniau: Mrs D. Roberts;
4 gwydr: Margaret ‘Nant
Forgan’; Bisgedi siocled: Nia
Roberts, Y/G; Stwff molchi
lafant: Dafydd Jones; Bisgedi:
Ceri Jones; Llyfr: Cerys,
Y/G; Basged: Margaret N/F;
Basged: Mererid; Sebonau:
Ann Jones; Siocledi: Dnaiel
Orritt; Tedi: Peggy Parry;
Gwin gwyn: Barbara Cooke;
Gwin coch: Eurwyn Thomas;
Ymbarel: Megan Owen; Cyw
iâr: Hilda Orritt, Gwin gwyn:
Bethan Y/G;
Dymuna’r Rheithor ddiolch i
bawb am eu cyfraniad at y raffl.
Undeb y Mamau Cafwyd
cyfarfod bnawn Mawrth, 16
Hydref, yn Feed my Lambs,.
Caernarfon, dan arweiniad Mrs
Auriel Howel. Croesawodd
Auriel bawb i’r cyfarfod a
chafwyd gwasanaeth byr.
Derbyniwyd ymddiheuriadau
oddi wrth rhai o’r aelodau.
Darllenwyd cofnodion o’r
cyfarfod a gafwyd mis Medi a
thrafodwyd materion oedd yn
codi – Ffair Hydref Tachwedd
17, Bore Mins Peis Rhagfyr
1, Cinio Nadolig Rhagfyr 4,
Gwasanaeth yn y Gadeirlan
Rhagfyr 5. Cytunodd y
swyddogion i wneud eu gwaith
am flwyddyn arall. Cafwyd
paned ac amser i brynu oddi ar
y bwrdd gwerthu. Y gwesteion
oedd Joyce, Margaret, Enid
a Kath a diolchwyd iddynt
gan Auriel. Enillwyd y raffl
gan Dorothy. Terfynwyd y
cyfarfod trwy adrodd y Gras yn
Gymraeg a Saesneg. Cyfarfod
nesaf 20 Tachwedd.

ardal yn hynod o ddiolchgar
i’r Cynghorydd Elfed Wyn
Williams am gymryd sylw
ohonom fel ardal drwy gynnal
Syrjeris yn y Ganolfan, pryd yr
aeth dipyn go lew o drigolion
yr ardal yno hefo cwynion. Braf
yw gallu dweud fod ffrwyth
ei ymweliad â’r Ganolfan i’w
weld yn barod. Elfed, ar ran yr
ardal, ddiolch yn fawr iawn gan

bethau yn cael eu gwneud yn
yr ardal yn y dyfodol agos.
Brysiwch
Wella
Drwg
gennym ddeall fod Mrs Betty
Bower, Tan y Marian, wedi
bod yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Gobeithio eich bod
yn gwella, ac y cawn eich gweld
yn mynd a dod unwaith eto.
Brysiwch wella.

Côr Dinas Bangor

Y mae James Griffiths, Arweinydd a Sylfaenydd y Côr, wedi
datgan y bydd yn ymddeol ddiwedd mis Ionawr ar ôl 25 mlynedd
efo’r Côr. Ffurfiwyd y Côr yn Ionawr 1988 gyda 12 o ddynion ac
aeth y Côr ymlaen dros y blynyddoedd i gyrraedd 51 aelod ar un
adeg. Felly bydd y Côr yn dathlu chwarter canrif ym mis Ionawr
ac mae trefniadau eisoes yn cael eu paratoi ar gyfer sut i ddathlu y
digwyddiad pwysig yma.
Yn ystod misoedd yr haf cafwyd sawl cyngerdd ardderchog,
yn enwedig yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno a Betws y Coed.
Cafwyd hefyd gyngerdd yng nghwmni Corau Meibion Caergybi
a Mansfield yn Eglwys Crist Llanfairfechan.
Ar ddydd Llun, 26 Tachwedd, bydd y Côr yn canu yn agoriad
swyddogol archfarchnad newydd ASDA ym Mangor. Gan mai
côr y ddinas yw Côr Meibion Dinas Bangor addas iawn yw
derbyn y gwahoddiad yma. Ar yr achlysur hwn bydd y Dirprwy
Arweinydd, Gwilym Lewis, yn arwain oherwydd bydd James
Griffiths yn arholi yn Singapore yn ystod Tachwedd a Rhagfyr. Y
cyfeilydd fydd Lowri Roberts Williams.
Yna o dan arweiniad aelod arall o’r Côr, sef Barry Wynne, a Lowri
yn cyfeilio, gobeithir ymweld â chartrefi yr henoed yn lleol i ganu
i’r trigolion.
Yn ystod darlledu’r rhaglen Lleisiau yr Ail Ryfel Byd ar S4C da
oedd gweld dau aelod yn rhannu eu profiadau, sef Emrys Hughes
a fu’n Bevin Boy ac yn gweithio yn y pyllau glo, a Howel Owen
o Gaergybi yn sôn am ei atgofion pan oedd yn ŵr ifanc yn
Nghaergybi.
Emrys Hughes a James Griffiths yw’r unig ddau aelod gwreiddiol
o’r Côr sydd yn dal yn aelodau ac, efo ymddeoliad yr Arweinydd,
Emrys fydd yr unig un o’r 12 gwreiddiol fydd yn dal yn y Côr.

Gwybodaeth am Glwt y Bont.
Addewais y mis diwethaf i roi mwy o fanylion am yr hen lun o
Glwt y Bont a ymddangosodd yn y golofn hon ddeufis yn ôl. Gan
Ceri Foulkes, Deiniolen y daeth toreth o nodiadau a bras luniau
yn enwi’r tai yn y llun. Dyma geisio gwneud cyfiawnhad â’r holl
wybodaeth a anfonwyd ganddi, a llawer o ddiolch unwaith eto
iddi hi a Neville Williams am ymateb. (Gyda llaw, wnaeth neb o
Fethel gysylltu ynglyn â’r llun y mis diwethaf). Dyma ddangos y
llun eto, y tro hwn wedi ei labelu er mwyn ceisio dangos lleoliad
yr holl dai a enwyd gan Ceri Foulkes.
Y ffordd sy’n croesi ar draws blaen y llun yw’r Lôn Haearn, sef yr
hen dramffordd a gariai lechi o’r Allt Ddu, Dinorwig drwy Glwt
y Bont ac ymlaen am Nant y Garth a’r Felinheli cyn adeiladu
Rheilffordd Padarn ar hyd ochr y llyn.
Yr adeilad ar yr ochr dde yw Siop Gron neu’r Hen Bost, a alwyd

yn Llwyn Celyn yn ddiweddarach.
Y tu cefn gellir gweld y ceiliog gwynt ar grib Capel Libanus y
Bedyddwyr.
Mae’r goeden fawr yn cuddio garej a siop Helen Villa. Wedi hynny
mae llwybr y King’s Head, a thu draw roedd Stryd King a Coed
helen House.
Ar y chwith o’r llun mae Vaynol House a Rhes Isa’ oedd yn
cynnwys tafarn y Cross Keys. Yna daw Lôn Bwthyn (gyferbyn â
Helen Villa), y Crown ar y gongl ac yna Rhes Ucha’ yn dilyn yr
hen ffordd. Gelwid hon yn Lôn y Bangor Blue. (Tybed a oedd
rhyw fath o wasanaeth bws cynnar ar ei hyd?).
Cafwyd gwybodath hefyd am dai eraill yng Nghlwt y Bont a’r llun
hefyd sy’n dangos yr ardal ymhell cyn i Ddeiniolen neu Ebenezer
ddatblygu.

Miliwnydd o Awstralia a Chladdfa yn Llanddeiniolen.

Pobol Deiniolen yn pleidleisio am drên.

Adroddiad papur newydd dynnodd fy sylw at yr enw anghyffredin.
Bachgen a aned ym Mlaenau Ffestiniog yn gwneud ei ffortiwn
yn Awstralia, a chefnder iddo yn dilyn ôl ei droed hefyd. Ond
Roberts oedd cyfenw y ddau rheini. Yr hyn aeth â’m sylw oedd
cyfeiriad at deuluoedd wedi eu herlid o’r Iwerddon, ac wedi
ymsefydlu yng ngogledd Cymru. Y Turners a’r Tysons oedd
dau o’r teuluoedd hyn, a disgynnydd o deulu’r Tyson oedd y
miliwnydd yn Awstralia. Ond yn y stori am ei lwyddiant, dywedir
fod ei nain a’i daid, oedd yn cario’r cyfenw Tyson, wedi eu claddu
yn Llanddeiniolen, a bod Syr Llewelyn Turner, Caernarfon
(noder y cyfenw) wedi gadael swm o arian yn ei ewyllys i ofalu
am fedd y ddau yn y fynwent.
Dyna’r esgyrn sychion, ond faint o wirionedd oedd yn y stori?
Doedd dim amdani ond chwilio am fedd ym mynwent
Llanddeiniolen i rywrai o’r enw Tyson. Deuthum ar draws un yn
unig, gyda’r arysgrif yn Saesneg : “In memory of Elizabeth, wife
of John Tyson of the Dinorwig Quarries. Died 30th September
1837 aged 62.” Yn yr un bedd hefyd, claddwyd John D. Owen,
Craig y Dinas a fu farw yn Ionawr 1881 yn 32 oed. Yn Gymraeg
mae’r arysgrif iddo fo. Mae’n amlwg felly na chladdwyd John
Tyson yn yr un bedd a’i wraig. Mae’n od hefyd gweld ei gyfeiriad
fel Chwarel Dinorwig. Siawns nad oedd yn byw yn y chwarel!
Mynd ati i chwilio yng Nghyfrifiad 1841, a chael teulu’r Tyson yn
byw yn Uwch Sardis, Dinorwig – bron â bod yn y Chwarel! Roedd
John Tyson yn 65 oed, Anne Tyson yn 24 oed a John Tyson (arall)
yn 16 oed. Gellir dyfalu mai mab a merch i’r hynafgwr oedd Anne
a John, ond does dim sicrwydd o hynny, wrth gwrs. Nodir hefyd
fod y tri wedi eu geni o’r tu allan i’r sir.
Mae Cyfrifiad 1851 yn rhoi cryn dipyn mwy o wybodaeth am y
rhai sydd wedi eu cofnodi, ond yn anffodus, doedd y teulu ddim
yn Uwch Sardis erbyn hynny, a methais a chael neb o’r cyfenw
Tyson yn byw ym mhlwyf Llanddeiniolen. Ond roedd yna John
Tyson yn byw ym Mlaenau Ffestiniog, sy’n rhoi dyddiad ei eni fel
1828, a hynny ym mhlwyf Ffestiniog. Mae ei oedran o fewn rhyw
flwyddyn neu ddwy i’r bachgen un ar bymtheg oed yn Ninorwig
ddeng mlynedd ynghynt. Tybed ai’r un person ydynt?
Felly, roedd yna deulu o’r cyfenw Tyson yn byw yn Llanddeiniolen,
ond nad oeddent yn wreiddiol o’r plwyf. Mae Elizabeth Tyson
wedi ei chladdu ym mynwent Llanddeiniolen, ond beth
ddigwyddodd i’w gwr, John? Ac y mae posibilrwydd cryf iawn
fod cysylltiad â Blaenau Ffestiniog. Ond hyd yn hyn, ni chefais
gyfle i chwilio am ewyllys Syr Llewelyn Turner. Os oes rhywun â
gwybodaeth am deulu Tyson, (ac yn enwedig am y miliwnydd yn
Awstralia!!) – rhowch wybod.

Yn ystod misoedd y gwanwyn 1899 cynhaliwyd pleidlais
ddiddorol yn ardal Ebenezer. Y bwriad oedd cysylltu’r pentref
â’r rheilffordd a redai o Fangor i Gaernarfon, a hynny gyda
rheilffordd ysgafn. Ond cyn symud ymlaen â’r cynlluniau, roedd
hyrwyddwyr y rheilffordd am wybod gan y trigolion i ba dref y
byddent yn hoffi i’r trên gyrraedd. Felly, cynhaliwyd pleidlais.
Roedd 401 o drigolion Ebenezer am weld eu pentref yn cael
cysylltiad â Chaernarfon. 182 yn unig oedd yn ffafrio Bangor, a
116 yn dewis Y Felinheli. Ond wrth gwrs, ddaeth y cynllun ddim
nes na phleidlais i gael trên i Ddeiniolen.

Rownd Lefrith arall…

Gan Elwyn Williams o bellafoedd Lloegr y daeth galwad ffôn
yn son am rownd lefrith yn ardal Crawia. Roedd yn byw yn Lôn
Las bryd hynny, ac yn cofio fel y byddai cart a chaseg o fferm Yr
Aden rhwng Bethel a Phontrug, yn danfon llefrith i Ysgol Ganol
Llanrug. Gwilym y gwas oedd yn gyfrifol am y rownd lefrith. Tua
diwedd yr Ail Ryfel Byd gadawodd Gwilym Yr Aden a symud i
gadw fferm Cae Metta, ac oddi yno, wedi ymddeol, i Lanberis.
Os oedd Elwyn Williams wedi codi’n ddigon cynnar, ac yn ddigon
effro a heini i redeg o’r Lôn Las am y cart, byddai’n ddigon ffodus i
gael ei gario i fyny gelltydd y Crawia am yr ysgol.
Oes rhywrai eraill yn cofio’r llefrith yn cyrraedd Ysgol Ganol
Llanrug? Ac i ba ardal arall y byddai’r rownd lefrith hon yn
ymweld â hi?

Ganglian neu Gieuglwm.

Oes rhywun wedi dioddef o’r aflwydd hwn sy’n achosi lwmp
caled, fel arfer ar y garddwrn neu’r droed? Yn ôl traddodiad, y
dull o’i wella oedd ei daro’n galed â Beibl, ac yna fe ddiflannai’r
lwmp! Ond oes yna enwau llafar amdano? Beth ydynt? Ac a oes
unrhyw un o’r darllenwyr wedi cael ei wella o’r aflwydd drwy gael
eu taro â Beibl?
A dyna’r cyfan am y mis hwn. Anfonwch unrhyw wybodaeth neu
ymholiad ynglyn â hanes bro’r “Eco” i Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug, Caernarfon. (Ffôn: 01286 673515)

ECO’r
Wyddfa

Cefnogwch ein
hysbysebwyr
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DEINIOLEN Mrs Nia Gruffudd. Ffôn: (872133)
DECHRAU CANU

Nos Sul Medi 16eg darlledwyd y rhaglen boblogaidd Dechrau
Canu Dechrau Canmol o Eglwys Crist Llandinorwig ar S4C.
Cafodd y rhaglen dderbyniad gwresog iawn ymhobman. Yn
nechrau Gorffennaf y reordiwyd hi a diolchir i bawb yn lleol
ac yn yr ardaloedd cyfagos am ddod yno i ganu. Degawd o
Fand Deiniolen oedd yn cyfeilio i rhai o’r Emynau ac Organ yr
Eglwys gyda Dr.William Munro i’r gweddill.Cafwyd eitem gan
Gôr Llanbabs. Thema chwarelyddol oedd i’r rhaglen a gwelwyd
Idris Thomas,Glanrafon yn sôn am arwyddocad Craig yr Undeb
i ‘r chwarelwyr a’r emyn oedd yn cloi pob cyfarfod a soniodd
Canon Thomas hefyd am drasiedi gymdeithasol fwyaf ym mro
Chwarel Dinorwig pan foddwyd naw plentyn a thri oedolyn
o Ddinorwig ar drip Ysgol Sul ym Mhwllheli ar Gorffennaf
1af,1899-mae’r hanes trist yn y llyfr “Pêl Goch ar y Dwr” ac mae
cofeb fawr iddynt yn Eglwys Crist. Siaradodd Dr.Dafydd Roberts
o’r Amgueddfa Lechi am le crefydd ym mywydau’r chwarelwyr
yn y rhaglen hefyd.

TAITH BRO

Yn ystod mis Medi daeth aelodau o ddwy gymdeithas o ardal
Rhosneigr ym Mon(Medi 6) ac o ardal Melin y Coed,ger
Llanrwst(Medi 22) i ymweld â’r ardal.
Daethant i Ddeiniolen a Dinorwig lle y tywyswyd hwy o gwmpas
gan y Canon Idris Thomas,Glanrafon. Mwynhawyd y teithiau yn
fawr mewn ardal a oedd yn ddieithr i aelodau’r ddwy gymdeithas.

COFIO MEDDYG ARBENNIG

Eleni yw canmlynedd a hanner ers geni meddyg a llawfeddyg
enwocaf Ysbyty’r Chwarel sef y Dr.Robert Herbert Mills
Roberts. Rhoddwyd darlith ar ei fywyd amrywiol a diddorol
yng nghyfarfod Hydref o Gymdeithas Cyfeillion Eglwys Crist
Llandinorwig gan y Canon Idris Thomas,Glanrafon.

Lois Regan

Bu Lois yn ffodus iawn unwaith eto i gael ei dewis i garfan tîm
Rhyngwladol Cymru dan 16 i chwarae mewn dwy gêm gyfeillgar
yn ddiweddar yn erbyn Gwlad Belg.
Cafodd y gêm gyntaf ei chwarae ar Gae Pêl-droed y Traeth,
Porthmadog, nos Lun, Hydref 1af, er mai siomedig oedd y sgôr
o 6-0 i wlad Belg, roedd y profiad o gael chwarae mor agos i adref
yn fraint fawr i Lois ac i bump o genod eraill o’r Gogledd.
Yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor chwaraewyd yr ail gêm ar
nos Fercher, Hydref 3ydd. Braf oedd gweld Lois yn cael dechrau’r
gêm yma ac yn cael ei phedwerydd cap dros Gymru. Er mai colli
eto wnaeth y Cymry o 9-0, fe chwaraeon nhw’n dda er gwaetha’r
tywydd gwlyb, a braf oedd gweld cymaint o gefnogwyr yno ar y
noson, o deulu, ffrindiau, cymdogion, cyn-reolwyr a’r rheolwyr
presennol, rhai o staff Ysgol Gwaun Gynfi ac Ysgol Brynrefail.
Roedd Lois a’r tîm i gyd yn gwerthfawrogi y gefnogaeth a gafwyd
i’r ddwy gêm. Diolch yn fawr.
Mae Lois hefyd wedi ennill y wobr Chwarae-wraig y Flwyddyn
(cymuned) 2012 - Cynghrair Arfordir Gogledd Cymru a
gyflwynwyd gan McDonalds.
Wrth ennill y wobr yma mae Lois yn mynd trwodd i rowndiau
terfynol Gwobrau Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cenedlaethol
Cymru sydd yn cael ei gynnal ar Hydref 25 yng Ngwesty Mercure
Holland House, Caerdydd.

12

Dechrau Canu Nos Sul,
Medi 16eg, darlledwyd y
rhaglen boblogaidd Dechrau
Canu Dechrau Canmol o
Eglwys Crist Llandinorwig
ar S4C. Cafodd y rhaglen
dderbyniad gwresog iawn
ymhobman. Yn nechrau
Gorffennaf y recordiwyd hi a
diolchir i bawb yn lleol ac yn
yr ardaloedd cyfagos am ddod
yno i ganu. Degawd o Fand
Deiniolen oedd yn cyfeilio
i rai o’r Emynau ac Organ
yr Eglwys gyda Dr. William
Munro i’r gweddill. Cafwyd
eitem gan Gôr Llanbabs.
Thema chwarelyddol oedd
i’r rhaglen a gwelwyd Idris
Thomas, Glanrafon, yn sôn am
arwyddocâd Craig yr Undeb
i’r chwarelwyr, a’r emyn oedd
yn cloi pob cyfarfod. Soniodd
y Canon Thomas hefyd am
drasiedi gymdeithasol fwyaf
ym mro Chwarel Dinorwig
pan foddwyd naw plentyn a
thri oedolyn o Ddinorwig ar
drip Ysgol Sul ym Mhwllheli
ar Gorffennaf 1af, 1899 mae’r hanes trist yn y llyfr
“Pêl Goch ar y Dŵr” ac mae
cofeb fawr iddynt yn Eglwys
Crist. Siaradodd Dr. Dafydd
Roberts o’r Amgueddfa Lechi
am le crefydd ym mywydau’r
chwarelwyr yn y rhaglen hefyd.
Taith Bro Yn ystod mis
Medi daeth aelodau o ddwy
gymdeithas o ardal Rhosneigr
ym Môn (Medi 6) ac o ardal
Melin y Coed, ger Llanrwst
(Medi 22) i ymweld â’r ardal.
Daethant i Ddeiniolen a
Dinorwig, lle y tywyswyd
hwy o gwmpas gan y Canon
Idris Thomas, Glanrafon.
Mwynhawyd y teithiau yn fawr
mewn ardal a oedd yn ddieithr
i aelodau’r ddwy gymdeithas.
Cofio Meddyg Arbennig

Eleni yw can mlynedd a hanner
ers geni meddyg a llawfeddyg
enwocaf Ysbyty’r Chwarel, sef
y Dr. Robert Herbert Mills
Roberts. Rhoddwyd darlith ar
ei fywyd amrywiol a diddorol
yng nghyfarfod Hydref o
Gymdeithas
Cyfeillion
Eglwys Crist Llandinorwig
gan y Canon Idris Thomas,
Glanrafon
Marwolaeth. Yn dawel ar ôl
gwaeledd hir iawn bu farw
Gareth Owen Jones, mab y
diweddar Mr a Mrs Richard
Jones, cyn-brifathro Ysgol
Gwaun Gynfi a brawd annwyl i

Ann ac Eleanor.
Cydymdeimlwn â’i chwiorydd
a’r plant, Rachel a Rebecca a’u
teuluoedd yn eu colled.
Diolch Dymuna Terry Jones,
gynt o 1 Hafod Olau, ddiolch
o galon am bob arwydd o
gydymdeimlad yn dilyn ei
brofedigaeth o golli ei wraig,
Janet, yn ddiweddar. Mae eich
cefnogaeth wedi bod yn gysur
ar gyfnod anodd i’r teulu.
Diolch Dymuna Euros ac Emily
Williams, Jersey, a Taid a Nain,
Hafle, ddiolch yn fawr iawn i
bawb am y llu cardiau, arian ac
anrhegion ar enedigaeth Eve
Nia.

Cymdeithas

Lenyddol

Daeth nifer dda o’r aelodau
ynghyd i gyfarfod cyntaf
tymor y Gymdeithas ar noson
digon hydrefol. Croesawyd
Mr Arfon Wyn, Llangwyllog,
gan y Llywydd, y Parch John
Pritchard.
Cafwyd noson ddifyr a
hwyliog yng nghwmni Arfon
Wyn oedd yn sôn rhywfaint
am hanes ei deulu a’i fagwrfa,
a rhai o’r profiadau a gafodd yn
ystod dyddiau ysgol. Cafodd y
gynulleidfa i ymuno i ganu rhai
o ganeuon a gyfansoddodd ei
hun a chyfle i wneud sŵn ar yr
offerynnau taro. Diolchwyd yn
gynnes iddo gan Mr John Ll.
Williams.
Ysgol Feithrin Mae Anti
Dilwen ac Anti Sophie wedi
derbyn 13 o blant bach newydd
i’r Cylch y flwyddyn yma ac yn
falch o gael dweud eu bod i gyd
wedi setlo’n arbennig o dda.
Thema’r tymor yw yr hydref,
a bellach mae pob math o
ddail a phethau hydrefol yn
ymddangos ar y bwrdd natur,
a’r plant yn dysgu o’r herwydd.
Bydd Noson Tân Gwyllt y
flwyddyn yma ar y 5ed o
Dachwedd yn cael ei chynnal
ar Iard Ysgol Gwaun Gynfi am
6.30 o’r gloch. Bydd y giatiau ar
agor am 6.00. Bydd stondinau
cŵn poeth a chacennau ond
y flwyddyn yma, Lleisiau
Llanbabs fydd yn rhedeg y
stondin ddiod, a bydd y rhain i
gyd am bris rhesymol.
Croeso cynnes i bawb. Y pris
mynediad fydd: Oedolyn
£2, plant £1 ond bydd plant
Meithrin a Babanod am ddim.
Dymuna Staff yr Ysgol Feithrin
ddiolch o galon i bwyllgor
Carnifal Deiniolen a’r Cylch
am y cyfraniad hael at y noson.

Parhad DEINIOLEN

Enw Pentref

Pan oeddwn yn ddwy a hanner oed symudodd fy rhieni o
dref glan y môr Cricieth i bentref chwarelyddol yn yr hen Sir
Gaernarfon o’r enw Gwaen Gynfi neu Ebeneser neu Ddeiniolen
neu Lanbabo! Gallaf eich clywed yn dweud fod peth ansicrwydd
yma ond gallaf eich sicrhau fy mod yn berffaith siŵr ble’m
magwyd. Yr ateb yn syml yw mai pedwar enw gwahanol ar yr un
pentref sydd yma ac mae’n dibynnu’n hollol ar fap pa gyfnod yr
ydych yn edrych er mwyn cael hyd iddynt, er nad yw un ohonynt
ar fap Sir Gaernarfon o gwbl gan mai yn Sir Fôn y mae!
Mi af ymlaen i geisio gwneud y cyfan yn fwy eglur. Un o
Ddeiniolen ydw i er fy mod wedi symud oddi yno ers pymtheg
mlynedd ar hugain, ond os dywedaf wrth rywun o’r ardal fy mod
yn dod o’r pentref hwnnw mae’n debyg mai
‘O, un o Lanbabo wyt ti,’ a gaf!
Mi af yn ôl i’r cychwyn. Gorwedd Deiniolen o dan Llyn Marchlyn,
sy’n rhan o gynllun trydan Dinorwig erbyn hyn, ac uwchben
Llyn Padarn. Ar un ochr iddo mae Moel Rhiwen ac i’r ochr arall
Elidir Fawr a’r Wyddfa. Mae’n debyg ei fod yn bentref cymharol
ifanc gan nad oes dim tystiolaeth hanesyddol iddo cyn 1770. Tir
comin ydoedd ar y cychwyn ond yn tua 1698 daeth i berthyn i
Stad y Faenol, sef cartref Thomas Ashton Smith, perchennog
chwarel Dinorwig. Pan adeiladwyd ambell dyddyn yma ac acw
dechreuwyd galw’r ardal yn Gwaen Gynfi neu Gwaen Gynefin,
fel y dylai fod efallai, sef man diffaith i ddefaid bori adeg eu didoli.
Damcaniaeth arall yw mai cyni neu galedi mawr yw tarddiad y
gair cynfi a’i fod yn dynodi’r lle yr ymladdwyd brwydr rhwng
y Cymry, o dan arweiniad Caswallon Lawhir, a’r Gwyddelod
dan arweiniad Sirigi Wyddel. Yn ôl y sôn, y Cymry a orfu gan
iddynt erlid y gelynion dros y Fenai i Fôn ac yn ôl i’r Iwerddon.
Yn dilyn agor y chwarel yn 1778 ymddangosodd mwy a mwy o
dyddynnod bach a ffurfiwyd pentref. Pan adeiladwyd yr ysgol
gynradd bresennol enwyd hi yn Ysgol Gwaen Gynfi a chofiaf i ni
gael hanes tarddiad yr enw gan y prifathro.
Erbyn dechrau’r 19fed ganrif, yn ôl y traddodiad Cymreig, yr
oedd crefydd wedi dechrau dod yn rhan flaenllaw o fywydau
trigolion Gwaen Gynfi. Ar y cychwyn cynhelid gwasanaethau
yn nhai pobl, yn enwedig tŷ gwraig o’r enw Siân Edwards a gâi
bunt y flwyddyn o rent am adael i’r trigolion addoli yn ei thŷ. Yn
1823, fodd bynnag, fe adeiladwyd capel yn y pentref gan ei alw’n
Ebeneser a dyna pryd y newidiwyd enw’r pentref o Waen Gynfi
i Ebeneser.
Adroddiad
Ansawdd holl waith caled a phwysig
Blynyddol
Cyngor mae’r plant bach meithrin yn
Gwynedd Llongyfarchiadau ei dderbyn o ddydd i ddydd.
i Dilwen, Sophie a’r staff am Mae cael cychwyniad fel hyn
y marciau uchel maent wedi yn siŵr o fod o fudd mawr i’r
ei dderbyn gan yr Adroddiad plant bach.
Ansawdd Blynyddol am yr Mae’r adroddiad i’w gweld yn

Mae yn fy meddiant Feibl bach o eiddo fy mam gyda’i chyfeiriad
arno fel Fron Olau, Gallt-y-Foel, Ebeneser, ac mae gennyf debot
hefo Ebeneser wedi ei ysgrifennu arno. Roedd galw pentrefi
Cymru ar ôl enwau Beiblaidd yn boblogaidd iawn yn y cyfnod
hwnnw a cheir llawer i Fethel a Seion, Nasareth a Nebo. Erbyn fy
nghyfnod i roedd saith capel wedi cael eu hadeiladu yn y pentref
ac un eglwys.
Yn 1922 penderfynodd dyn o’r pentref o’r enw H.R. Jones fod
yr enw Ebeneser yn swnio’n rhy Iddewig a hen ffasiwn i bentref
yng Nghymru, a dechreuodd ymgyrch i’w newid. Y gŵr hwnnw
oedd un o sylfaenwyr Plaid Cymru a threuliodd y rhan fwyaf o’i
oes fer yn gweithio i’r Blaid. Dewisodd ef yr enw Deiniolen ar ôl
Sant Deiniol a sefydlodd eglwys yn y chweched ganrif dair milltir
i ffwrdd yn Llanddeiniolen. Enw ardal oedd Llanddeiniolen ac
mae’n dal i fod felly heddiw gan gynnwys pentrefi fel Dinorwig,
Rhiwlas, Bethel, Brynrefail a Phenisarwaun.
O’r herwydd, yr oedd llawer yn gwrthwynebu defnyddio’r enw
hwn ar un pentref penodol. Un o’r bobl hyn oedd yr Athro a’r
bardd W.J. Gruffydd, Bethel, a oedd yn hoff iawn o eglwys
Llanddeiniolen ac a anfarwolodd y fynwent yn ei gerddi. Fodd
bynnag, H.R. Jones a gafodd ei ffordd a daeth Ebeneser yn
Ddeiniolen.
Pam felly fy mod i’n cael fy ngalw’n ‘un o Lanbabo’ neu’n
‘Llanbabs’? Plwyf ar lan llyn Alaw ar Ynys Môn yw Llanbabo a
chredir fod llawer o’r trigolion wedi gadael y plwyf hwnnw a dod
i weithio yn chwarel Dinorwig pan oedd honno ar ei hanterth.
Gelwid y bobl hyn yn bobl Llanbabo neu’n Lanbabs a thrwy
hynny y daeth holl bentref Deiniolen i gael ei alw, ar lafar, yn
Llanbabo. Pa enw yw’r gorau tybed ar y pentref arbennig hwn,
Gwaen Gynfi, Ebeneser, Deiniolen neu Lanbabo? Rhaid i mi
gyfaddef fy mod yn eithaf hoff o Waen Gynfi.
Ond dydi’r stori ddim yn gorffen yma yn fy achos i. Yn 1976
priodais a symud i fyw i Lanelwy yn Nyffryn Clwyd, sef lleoliad
yr Eglwys Gadeiriol leiaf ym Mhrydain. Gŵr o’r enw Cyndeyrn
o Solway Firth yn yr Alban a sefydlodd yr addoldy cyntaf yn
Llanelwy ond pan ddaeth yn amser iddo ef fynd yn ôl i’r Alban
dewisodd ŵr o’r enw Asa/Asaf/Asaph i fod yn olynydd iddo.
Roedd Asa yn ŵyr i ddyn o’r enw Pabo a oedd wedi ymsefydlu
yn Sir Fôn mewn lle a elwir heddiw yn Llanbabo. Mae’n debyg na
allaf ddianc oddi wrth y cysylltiad hwn ag Ynys Môn!

Nerbynfa’r Ysgol Feithrin.
Llwyddiant Enillodd Eleri,
sy’n wreiddiol o Cae Main,
Deiniolen, ond yn awr yn
byw yn Llanelwy, wobr yn
Eisteddfod Merched y Wawr
eleni am ei hysgrif ar ‘Enw

Pentref ’. Bydd o ddiddordeb
mawr i ddarllenwyr Eco’r
Wyddfa. Mae Eleri’n derbyn
yr Eco yn ddi-fwlch ers 1976.
Diolch yn fawr iddi am ganiatau
i’w gwaith ymddangos yn yr
Eco.
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Llongyfarchiadau
Lois

Llongyfarchiadau i Lois Regan (blwyddyn 9) ar gael ei
dewis i ymarfer gyda charfan datblygu dan 16 Cymru
o flaen dwy gêm yn erbyn gwlad Belg. Bydd Lois yn
ymuno gyda’r garfan o ddydd Sul 30 Medi – Mercher, 3
Hydref 2012, yng Nghanolfan Plas Menai

Wythnos Cadw
REBECCA JONES
Cymru’n Daclus , P R I F Y S G O L
Medi 17eg - 23ain MORGANNWG
Ar dydd Mercher 19fed o Fedi cawson weithgaredd hefo
swyddog o Cadw Cymru’n Daclus. Y swyddog oedd Mr
Lee Oliver. Yr offer oedd menig, siaced llachar, a ffon
gafael. Rhaid gwisgo menig rhag i ni gael germau ar y
dwylo a rhag i ni afael mewn rwbath fel gwydr.
Roedd rhan fwyaf o’r ysbwriel wedi casglu yn y coed
ar waelod y cae gan fod y gwynt yn ei chwythu yno.
Dysgom gan Mr. Oliver pa mor beryglus oedd yr
ysbwriel i fywyd gwyllt. Mae’r ysbwriel yn chwythu i
Afon Seiont ac yna i’r môr gan beryglu adar a physgod.
Fe aethom lawr y dibyn a ffendiais 2 bêl golff - mae yna
golffwyr gwael yn Llanrug.!!!!!!!
Yn y bagiau casglom plastig, caniau, bagiau , poteli
plastig. Yr ysbwriel mwyaf oedd cartonau diod, photeli
plastig a gorchudd brechdanau o gantîn yr Ysgol.
Casglom 10 llond bag bin mewn 1 awr .
Fel rhan o’n gwaith yn y dosbarth Datblygiad Personol
a Chymdeithasol byddwn yn ceisio lleihau y broblem
i’r dyfodol.
Gerallt Morris a Kai Allcock, Blwyddyn 11
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Mae Rebecca Jones yn gyfrifol am weithio gydag
ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, a
threfnu digwyddiadau i ysgolion/colegau ddod i ymweld
â Chyfadran Uwch-Dechnoleg ac Ysgol Diwydiannau
Creadigol a Diwylliannol Caerdydd y Brifysgol.
Ei nod yw helpu darpar fyfyrwyr i ddeall manteision
Addysg Uwch a manteision astudio ar lefel Prifysgol
trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â hyrwyddo’r
holl gyfleusterau gwych sydd yn Morgannwg trwy
ymweliadau ysgolion a cholegau, Diwrnodau Agored a
thrwy gysylltu â’r athrawon.
Cafodd cynulleidfa frwdfrydig o flwyddyn 13 wrando
ar ei mewnbwn ar “Ysgrifennu Datganiad Personol”.
Trefnwyd yr oll gan Mrs Sioned Roberts, Pennaeth y
6ed Dosbarth a cafwyd diolchiadau cynnes gan y Brif
Eneth, Ffion Erin.

“Y byd i’n disgyblion a disgyblion i’n byd”

Cyngor yr ysgol

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o Gyngor yr Ysgol ar
ddydd Llun, 24ain Medi 2012, dan lywyddiaeth y
Dirprwy Bennaeth, Mrs Ellen Williams.
Croesawyd cynrychiolwyr y Flwyddyn 7 newydd a oedd
yn ymuno â’r cyngor am y tro cyntaf.
Dyma gyfle i’r disgyblion drin a thrafod materion sydd
yn berthnasol iddynt a hefyd trafod effeithiolrwydd
polisïau’r Ysgol ar eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae’r
trafodaethau yn cael eu cofnodi gan y Brif Eneth,
Gwen Thomas, ac y mae penderfyniadau yn cael eu
trosglwyddo i’r Uwch Dîm Rheoli a thrwyddynt i staff
yr Ysgol.
Dyma gyfle cryf i gynrychiolwyr y dosbarthiadau
glywed eu llais yn nhrefniadaeth Ysgol Brynrefail a
sicrhau y bydd eu barn yn cael ei barchu a, lle bo’n
briodol, weithredu arno.

Uwch-gynghrair
Merched Cymru
Anna Jones, sy’n hanu o Fethel ac yn aelod o’r 6ed
ddosbarth ym Mrynrefail, yn llamu heibio i’r olwr
yn y gêm gynghrair rhwng Tîm Pêl Droed Merched
Caernarfon yn erbyn C.P.D. Kinmel Bay. Bu sgôr
derfynol o 6-0 i’r Cofis

Diwrnod Menter Katie yn cyrraedd
cant
Blwyddyn 10
Ydych chi’n gwybod sut i wneud twr o bapur sydd wedi
ei gynllunio a’i wneud yn ddigon cryf i ddal wy heb ei
dorri?
Ar ddydd Gwener, 14eg Medi 2012, cynhaliwyd
‘Diwrnod Menter’ i holl ddisgyblion blwyddyn 10 yn
neuadd Ysgol Brynrefail. Ac o’r her gyntaf honno gan
Selwyn Griffiths, Menter Ifanc, fe fwriodd disgyblion
blwyddyn 10 ymlaen i ffurfio cwmnïau, cynllunio,
archebu nwyddau, a gwneud cynnyrch.
Yr oedd yr oll yn rhan o waith Bagloriaeth Cymru ac
fe drefnwyd y diwrnod llwyddiannus gan Mrs Gweno
Evans, Cydlynydd Bagloriaeth Cymru dan 16, yr Ysgol.
Ac yn wir fe gynhyrchwyd rhai nwyddau llwyddiannus
iawn.

Na, na, na tydym ddim yn sôn am ei hoedran ond
yn hytrach ei llwyddiant! Y mae pob myfyriwr yn y
Chweched Dosbarth yn gorfod cyflawni 30 awr o waith
gwirfoddol o dan gynllun Bagloriaeth Cymru.
Penderfynodd Katie wirfoddoli yn Ysbyty Gwynedd
gyda’r W.R.V.S. a mwynhaodd ei hunain cymaint
fe arhosodd ymlaen ac erbyn hyn mae wedi ennill
tystysgrif i ddathlu 100 awr o waith gwirfoddol.
Yng ngeiriau Katie ‘Dwi di wir mwynhau gweithio
yn Ysbyty Gwynedd, cyfarfod pobl a’u helpu a dod i
adnabod awyrgylch ysbyty.’
Mae Katie yn gobeithio astudio ymhellach mewn
Prifysgol ac wedi graddio yn gobeithio cael gwaith
mewn ysbyty.
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Parhad DEINIOLEN

Dosbarth Meistr i ieuenctid Seindorf Deiniolen
Cynhaliwyd Dosbarth Meistr i ieuenctid Seindorf Deiniolen o
dan hyfforddiant Anna Hughes- Williams,arweinydd Seindorf
Saint Helen’s Youth, yn yr Hen Felin yn ddiweddar. Roedd
yn ddiwrnod hynod o lwyddiannus gyda’r aelodau ifanc wedi
mwynhau yn fawr. Roedd cefnogaeth arbennig wedi cael ei
ddangos gan aelodau o’r band mawr gyda Lois, Hefin, Osian, Llio,
Dafydd a Carwyn yn hyfforddi’r ieuenctid. Dywedodd Osian
Tomos un o arweinyddion y band ieuenctid,
“Mae hi wedi bod yn bleser cael Anna yma i hyfforddi’r ieuenctid.
Daeth yma i helpu ni yn ein paratoadau ar gyfer Pencampwriaeth
Bandiau Pres ar y 3ydd o Dachwedd.”
Hoffai’r trefnwyr ddiolch i’r holl rieni am eu cefnogaeth ac am
ddarparu’r lluniaeth. Diolchir yn arbennig i Nia Williams a Meinir
Evans am drefnu’r bwyd ac i bawb arall a fu’n cynorthwyo.
Y penwythnos canlynol roedd y band ieuenctid yn cymryd rhan
yng nghyngerdd blynyddol y Seindorf yn Theatr Seilo, Caernarfon.
Yn dilyn y gystadleuaeth fis nesaf bydd y band ieuenctid yn Ffair
Nadolig Nant Gwrtheyrn ar y 17eg o Dachwedd ac yna cartref
Penisarwaun ar yr 8fed o Rhagfyr, cyn dod a’i gweithgareddau i
ben gyda’i cyngerdd blynyddol yng Nghapel Ebeneser, Deiniolen
ar y 10fed o Rhagfyr.

DIOLCH Dymuna Alwyn, Valmai, Lorraine, Owen, Gwawr ac
Euros ddiolch o galon i’w teulu, cymdogion a ffrindiau, pell ac agos,
am bob arwydd o gydymdeimlad tuag atynt yn eu profedigaeth
erchyll a thrist o golli mab, gŵr, tad a brawd amhrisiadwy, ar ôl
brwydro’n ddewr a di-gŵyn! Diolch am y cardiau, y galwadau ffôn,
y blodau hardd a’r ymweliadau oedd yn gysur mawr. Diolch hefyd
am y galwadau ffôn a’r negeseuon ‘tecst’ dros y chwe mlynedd
diwethaf, oedd yn gymorth mawr iddynt wrth fynd ‘nôl a mlaen i
Fanceinion. Gwerthfawrogir yn fawr y rhoddion hael tuag at Ysbyty
Christie, Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd a Chronfa Owen.
Diolch i’r Parch Emlyn Cadwaladr Williams, y Parch Carol Roberts
a’r Parch John Pritchard am eu gwasanaeth arbennig. I Annette
Pryn Barri wrth yr organ ac am ei chymorth parod bob amser i
Iwan. I’r Seindorf, ei ffrindiau pell ac agos am fod yn driw iddo, ac
i’r Cludwyr.
Diolch hefyd i’w gyfnither, Yvonne, am y penillion hyfryd (amlwg
ei bod yn ei adnabod yn dda iawn!). I Lynn Wright, Yncl Hefin,
Proffesor David King a Dylan (No.1) ei ffrind ers yr Ysgol Feithrin,
am gymryd rhan.
Roedd gan Iwan feddwl y byd o Fand Deiniols, sydd fel un teulu
mawr, ac o’r pentref. Byddai wrth ei fodd yn dod adref a chael mynd
i’r chwarel a Llanberis hefo Lorraine ac Owen. Pobol Deiniolen
oedd y gora, medda fo, ac maent i gyd wedi bod yn ff yddlon
iawn iddo, a’r ardal i gyd. Diolch am eich caredigrwydd dros y
blynyddoedd.
Bydd colled fawr ar ôl Iwan, yn enwedig i Owen, cannwyll ei lygaid,
ond mae gennym i gyd atgofion melys iawn, a’r CD i wrando arni!
Bydd yn ein calonnau am byth.
Cynhaliwyd y lluniaeth yn yr Hen Felin, ble dechreuodd Iwan ei yrfa
a diolch i Meirion, Dylan a’r hogia am eu help ac i C. Mackinnon.
Diolch i’r swyddogion am gael cynnal y gwasanaeth yn Eglwys
Crist Llandinorwig ac i Elenor a Gwen am eu caredigrwydd yn yr
eglwys.
Mae’n dyled yn fawr iawn i Dylan a Meinir Griffith, Tros y Waen,
Penisarwaun, am eu cymorth a’u cefnogaeth ym Manceinion a
Deiniolen, ac am eu gwasanaeth trylwyr.
Iwan

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar gyfer y rhai
dros 50 oed
• Yswiriant Cartref • Yswiriant Car
• Yswiriant Teithio • Nwy a Thrydan
• Larymau Personol • Cynlluniau Angladdau

Mab, gŵr a thad ydi Iwan i chi,
Hogyn Llanbabs fydd o wastad i ni,
Brawd mawr a ffrind i Euros a Gwawr,
Cerddor talentog, dy golled yn un fawr.
Ymuno fo’r band a dysgu chwarae’r cornet,
Sŵn prydferth, mor swynol, gen ti a dy fêt,
Cystadlu ac ennill, tlysau’n llenwi cypyrdda’,
Seindorf Arian Deiniolen oedd llwyfan dy yrfa.
Disgyn mewn cariad, iddi hi rhoi dy galon,
I ferch mor arbennig, i Lorraine o’r Alban.
Dyweddïo, yna priodi, hapusrwydd am oes,
Priodi mewn kilt a dangos dy goes!!
Yna yn dwy fil a phump, dyma ddisgwyl eu babi,
Owen yn cyrraedd, taid a nain di gwirioni!
Ond neb dim mwy balch nag, Iwan y tad,
Cario mlaen wnei am byth, yn dy fiwsig, yn dy fab.

Am bris heb rwymedigaeth, ewch i:
Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd Santes Helen
Caernarfon LL55 2YD
Ffôn: 01286 678310
(ar agor 9am–5pm Mon to Fri)
Neu ffoniwch 0800 085 3741 neu ewch i
www.ageuk.org.uk/products

Darperir yswiriant cartref, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfyngedig.
Darperir Nwy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfyngedig.
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP. ID9975 11/10
MP2430V2APR11 SL031616_11_1
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Roedd ganddo ddant melys, enjoio da-da,
Teisen spwnj cartref a cwcio ma-ma!!
Yn avid syportyr, a hynod o driw
I’r tîm ff wtbol gora, ia, MAN-U!!
Mor prowd o Ddeiniolen, ac adre pob cyfle,
Nôl i Rhes Faenol, ar ei aelwyd yn ‘Hafle’,
Siarad Cymraeg hefo Owen heb strach,
Caru POB DIM am ei Gymru fach.
Yn ysbrydoliaeth enfawr i ni i gyd,
Boed deulu neu ffrindiau, ei ddisgyblion di-ri,
Ei hiwmor, ei wên, y penderfynoldeb,
Y tynnu coes, ond yn bennaf, ei ff yddlondeb.
Yvonne Regan, Medi 2012

CIC Sul

Cynhaliwyd CIC Sul yn Y Ganolfan yn Llanberis fore Sul, Medi
30 ar gyfer ysgolion Sul y fro. Roedd yn fore llwyddiannus, a braf
oedd dros ddeugain o blant o amryw o ysgolion Sul yn mwynhau’r
gweithgareddau yng nghwmni pedwar o weithwyr ifanc Coleg y
Bala. Doedd y tywydd ddim yn rhy braf allan ond cafwyd awr a
hanner braf iawn yn Y Ganolfan.
Roedd bwriad i gychwyn y gweithgareddau trwy gerdded o Ben
Llyn i Lanberis, ac er bod y mwyafrif wedi penderfynu dod ar
eu hunion i’r Ganolfan, roedd criw bychan o Fethel wedi mentro
cerdded er gwaethaf y tywydd anffafriol. Diolch yn fawr iawn i
Llifon a Bethan am arwain y plant ac athrawon Ysgol Sul yn
ddiogel ar hyd lôn Las Peris.
Yn y Ganolfan, roedd 43 o blant (do, mi wnes i eu cyfrif wrth
iddyn nhw ruthro o gwmpas y lle yn y gwahanol gemau!) yn
mwynhau’r gweithgareddau. Roedd digon o hwyl wrth chwarae’r
gemau, yn cynnwys y parasiwt, sydd wastad yn boblogaidd. Un
gêm newydd (gan mai stori’r claf o’r parlys oedd thema’r bore)
oedd ras y pedair matras, lle roedd pedwar tîm am y gorau i lusgo’r
naill a’r llall ‘nôl a blaen ar fatresi’r parlys.
Cyflwynwyd hanes y claf o’r parlys yn effeithiol iawn gan Steffan
Morris, gyda help ei gydweithwyr o’r Bala, a rhai o’r plant yn
actio’r stori.
Roedd yn fore arbennig o dda, ac mor galonogol oedd gweld
cymaint yno ar fore digon diflas o ran tywydd a deud y gwir.
Diolch yn fawr iawn i griw’r Coleg am ddod atom, i Andrew
Settatree am drefnu’r cyfan, ac i rieni ac athrawon yr ysgolion Sul
am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i ofalwr Y Ganolfan, Mr Evan
Thomas a Mr Ken Jones am eu cydweithrediad.
Bydd gennym weithgarwch arbennig arall i ysgolion Sul y cylch
ddiwedd mis Ionawr pan ddaw Martyn Geraint atom i gynnal
cyfarfod bnawn Sul, Ionawr 27, 2013. Mae Martyn Geraint yn un
o’r diddanwyr mwyaf poblogaidd a chyfarwydd ers blynyddoedd,
ac mae hefyd yn Gristion gweithgar o fewn ei eglwys leol ym
Mhontypridd, ac edrychwn ymlaen at ei groesawu atom i’r ardal.
Cewch fanylion llawn am amser a lleoliad y cyfarfod yn nes
ymlaen, ond nodwch y dyddiad os gwelwch yn dda: pnawn Sul,
Ionawr 27.

Plant Llanberis a Llanrug yng Ngholeg y Bala

Ers rhai blynyddoedd, mae plant Ysgol Sul Capel y Rhos, Llanrug
a Chapel Coch, Llanberis wedi mynychu un o gyrsiau Coleg y
Bala gyda’i gilydd.
Fel arfer, yn y gwanwyn y byddwn ni’n mynd yno, ond gohiriwyd
y cwrs tan yr hydref eleni. Ac felly bnawn Gwener, Hydref 19,
cychwynnodd y criw unwaith eto i gyfeiriad Y Bala. Cyrhaeddwyd
mewn pryd ar gyfer swper, a chafwyd gweithgareddau amrywiol
a hwyliog wedyn dros y penwythnos. Mae’r plant yn cael dysgu
llawer am y Ffydd Gristnogol, am y Beibl, ac am Iesu Grist trwy
stori a gwaith crefft a gemau o bob math. Roedd hi hyd yn oed yn
bwrw glaw yng nghapel y Coleg pan oedd y plant yn cael hanes
Iesu Grist yn cerdded ar y môr at y disgyblion yn eu cwch! Ar
y pnawn Sadwrn, aeth y criw i nofio ym mhwll nofio Canolfan
Hamdden y dref. Roedd pawb ‘nôl gartref yn ddiogel erbyn 3.00
o’r gloch bnawn Sul, Hydref 21.
Hwn oedd y tro cyntaf i amryw o’r plant ddod gyda ni i’r Coleg,
ac roedd yn braf iawn eu gweld yn mwynhau eu hunain wrth
ddysgu am Iesu Grist. Cawsom amser braf iawn yn eu cwmni, ac
ni chawsom funud o drafferth efo unrhyw un ohonynt. Roedd yr
holl weithgareddau yng ngofal dau o arweinwyr profiadol Coleg
y Bala, y Parchg Gwyn Rhydderch a Mrs Nia Williams, a dau
o’r bobl ifanc sydd yno ar eu Blyddyn Gap, Nicola Lloyd a Sion
Morris.
Roedd llai o blant nag arfer, a hynny’n bennaf am fod amryw
o’r plant a fu’n dod y blynyddoedd diwethaf wedi mynd i’r
ysgol uwchradd, ond bydd cyfle iddyn nhw fynd i’r Bala ar gwrs
ieuenctid ym mis Tachwedd (Tachwedd 9–11). Ond er bod llai
o blant eleni, roedd y cwrs yr un mor werthfawr. Diolch yn fawr
iawn i Andrew Settatree, gweithiwr ieuenctid Efe, a dwy o rieni
Llanrug, Rhian Evans a Delyth Gibbard, am eu cwmni a’u help
gydol y penwythnos.
John Pritchard

Un funud fach ...

TA TA, CEEFAX
Wyddwn i ddim bod John Major a minnau mor debyg i’n gilydd
nes i mi ddeall iddo gyfaddef yr wythnos ddiwethaf ei fod wedi
dilyn gemau criced ar Ceefax. Claddwyd gwasanaeth Ceefax
y BBC yr wythnos ddiwethaf pan ddaeth gwasanaeth teledu
analog i ben yn derfynol yng ngwledydd Prydain. Erbyn hyn,
mae Gogledd Iwerddon, fel pobman arall yn y gwledydd hyn, yn
derbyn gwasanaeth teledu digidol. Roedd y cyn Brif-weinidog yn
cadw llygad ar y sgôr ddiweddaraf mewn gemau criced o bwys ar
Ceefax, sef y tudalennau gwybodaeth a welwyd gyntaf ar deledu’r
BBC ym mis Medi 1974. Mae gen innau gof o wneud yr un peth
fwy nag unwaith.
Yn ei ddydd roedd Ceefax yn rhyfeddod. Roedd newyddion y
dydd arno, a’r wybodaeth ddiweddaraf o fyd chwaraeon, ynghyd
â’r rhagolygon tywydd a phob math o ffeithiau eraill. Os cofiaf yn
iawn, ar dudalen 100 yr oedd y Newyddion a’r sgoriau pêl droed
ar dudalen 302. Ond yna daeth y rhyngrwyd, ac roedd dyddiau
Ceefax wedi eu rhifo. Mae’n syndod iddo bara cyhyd o gofio mai
brawd gwan iawn fu ers blynyddoedd bellach i wasanaeth ar-lein
y BBC.
Yr un oedd y newyddion a chanlyniadau’r gemau ar Ceefax
a’r rhyngrwyd, fel ar y radio a’r teledu ac yn y papurau newydd
hefyd. Y cyfrwng sy’n wahanol. Yr un yw newyddion da’r Efengyl
o oes i oes hefyd, ond bod yna gyfryngau gwahanol a newydd i’w
chyhoeddi trwyddynt. Ers rhai blynyddoedd, mae’r Testament
Newydd, a rhannau o’r Hen Destament erbyn hyn, wedi bod ar
gael yn Gymraeg mewn iaith lafar hawdd ei deall ar wefan beibl.
net. Gall pobl ddarllen Gair Duw ar sgrin y cyfrifiadur neu ar eu
ffôn symudol hyd yn oed. Y dydd o’r blaen, cyhoeddwyd fersiwn
beibl.net o Efengyl Luc mewn cyfrol ddeniadol gyda Chodau
Ymateb Cyflym yma ac acw ar ei thudalennau. Codau beth?
Codau Ymateb Cyflym (Quick Response Codes neu QR Codes),
sef marciau ar y dudalen y gall y darllenwyr eu sganio efo’u ffonau
symudol fel bod gwybodaeth bellach am gynnwys yr adnod neu
esboniad am air arbennig o fewn y bennod i’w gweld mewn eiliad
ar sgrin y ffôn. Meddyliwch am bobl yn darllen yr Efengyl efo
llyfr yn un llaw a ffôn yn y llall, gan fynd ‘nôl a blaen rhyngddynt
wrth fyfyrio am y Beibl a’i neges. Tybed ai’r math hwn o gyfuniad
o’r llyfr traddodiadol a’r dechnoleg newydd fydd y dyfodol o ran
darllen?
Yr un yw’r Efengyl ar dudalennau’r Beibl a’r cyfrifiadur a’r ffôn
symudol a theclynnau fel Kindle ac i-pad. Mae’r cyfrwng yn
newid, ond yr un yw neges Iesu Grist. A phan dderfydd unrhyw
un o’r cyfryngau hyn, fel y maent yn sicr o wneud o wneud ryw
ddydd, bydd Efengyl Iesu Grist yn aros, am mai gwirionedd
tragwyddol a digyfnewid Duw yw hi.
JOHN PRITCHARD
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WAUNFAWR Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffôn: (01286) 650570

Clwb 300 Enillwyr y Clwb 300
am y mis oedd: £30: Mr W.M.
Catt, Awel y Môr; £20: Mrs
Irene Roberts, Pant Teg; £10:
Mrs H. Williams, 8 Croes y
Waun.
Sefydliad
y
Merched
Cynhaliwyd cyfarfod o’r
Sefydliad ar y 4ydd o Hydref.
Dymunodd
y
Llywydd,
Catherine Jones, yn dda i
Gwilym, gŵr Mair Williams
ar ôl ei driniaeth lawfeddygol.
Hefyd Betty, sydd ddim wedi
bod yn dda yn ddiweddar.
Ym mis Medi cynhaliwyd
cystadleuaeth Bowlio Mat Byr
y Ffederasiwn yn y Ganolfan.
Yr enillydd oedd Wenna, gyda
Catherine yn ail.
Y wraig wadd am y prynhawn
oedd Yvonne Tatam o Sir Fôn.
Dangosodd luniau o’r gwaith
caled yr oedd ei gŵr a hithau
wedi ei wneud i droi anialwch
o ardd mewn tŷ newydd i fod
yn ardd o dair rhan, sef blodau,
llysiau a gardd wyllt i ddenu
adar a chreaduriaid eraill.
Pawb yn eu hedmygu yn fawr.

Diolchodd y Llywydd iddi.
Dathlu Pen-blwydd Arbennig
Yn ystod y mis bu Gwenan
Williams, Stad Tŷ Hen; Rosie
Brown, 2 Stad Bryn Golau a
Jamie Anderson, Fron Deg, yn
dathlu eu pen-blwydd yn 18
oed. Dathlu cyrraedd eu 21ain
y bu Huw Griffith, Trefeddyg,
a Siôn Wyn (Arosfa gynt).
Llongyfarchiadau i’r pump
ohonoch a phob dymuniad da
i’r dyfodol.
Anfonwn ein cofion cynnes
a’n dymuniadau da at Mrs
Betty Griffith, Gorffwysfa, a
fu’n dathlu ei phen-blwydd yn
90 mlwydd oed. Nid yw wedi
bod yn dda yn ddiweddar,
gobeithio eich bod yn teimlo
ychydig yn well, Mrs Griffith.
Babanod
Bach
Newydd
Llongyfarchiadau i Derek a
Liz Williams, Bryn Beddau,
ar enedigaeth wyres fach.
Ganwyd Mabli Elliw, merch i
Derfel a Ceri, a chwaer i Dyfrig.
Llongyfarchiadau hefyd i Alfie
a Heulwen Jones, Hafod y
Rhug, ar enedigaeth ŵyr bach.
Ganwyd Alfie yn fab bach i
Gerallt a Kerry ac yn frawd i
Ethan, Jodie ac Ava.
O’r Ysbyty Croesawn William,
Arosfa; Manon Williams, Stad
Ael y Bryn; Mrs Jane Roberts,

Stad Bro Waun; Mrs B. Coles,
Stad Pant Waun; Mr Gwilym
Williams, Fferm Bod Hyfryd a
Haydn Jones, Rhandir Mwyn
adref o’r ysbyty wedi iddynt
dderbyn triniaeth. Mawr
obeithiwn eich bod yn cryfhau
ac yn gwella bob dydd adref yn
eich cynefin.
Anfonwn ein cofion cynnes
at Nia Llwyd Griffith, Stad Tŷ
Hen sydd yn derbyn triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd ar hyn o
bryd ac hefyd at Aled Taylor,
Baladeulyn, sydd yn derbyn
triniaeth mewn ysbyty yn
Lerpwl. Hyderwn y byddwch
yn gwella ac yn cael dod adref
yn fuan.
Mae’n braf clywed fod Doctor
Williams yn gwella ac y
bydd adref yn fuan o Ysbyty
Gobowen.
Anfonwn ein cofion hefyd at
Mrs Sarah Lewis sydd wedi
ymgartrefu yng Nghartref Plas
Pengwaith, Llanberis.
Gwaith Gwirfoddol Treuliodd
y rhai o’r pentref sy’n aelodau
o Glwb Mynydda Aberglaslyn
gyfnod o wythnos ym
Machynlleth yn chwilio am y
ferch fach April. Gwaith anodd
a thrist iawn.
Yr Eisteddfod Bentref Do, fe fu
gwahoddiad i ddod i atgyfodi

Gwasanaethau’r Capel
Tachwedd 4:
Tach 11:
Tach 18:
Tach 25:

Parch Ieuan Lloyd
Gweinidog
Parch Harri Parri
Gweinidog

Llygredd Llyn Padarn.

Fel yr oedd yr “Eco” ar fin mynd i’r wasg daeth y newyddion am
y bwriadau i wario £15 miliwn i ddelio â phroblemau llygredd yn
Llyn Padarn. Dros y blynyddoedd diwethaf dioddefwyd o algae
gwenwynig ar wyneb y llyn, ac y mae’r gymdeithas bysgota leol
wedi bod yn codi pryderon ers nifer helaeth o flynyddoedd.
Mae gwelliannau dros-dro ar y gweill yng ngorsaf garthffosiaeth
Llanberis, ond y bwriad tymor hir yw gwyrdroi’r holl wastraff o
Lanberis i orsaf newydd yn ardal Brynrefail. Byddai’r orsaf newydd
yn trin y carthion a’r dwr budr gyda’r dulliau mwyaf modern,
a’r cyfan yn cael ei arllwys i afon Rhythallt. Mae Asiantaeth yr
Amgylchedd wedi croesawu’r datganiad diweddaraf hwn gan
Ddwr Cymru, ond yn bwriadu asesu’r cynlluniau newydd yn
fanwl cyn rhoi sêl bendith arnynt.

ECO’r
Wyddfa
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Cefnogwch ein
hysbysebwyr

Eisteddfod Bentref Waunfawr
ac fe gafwyd ymateb da i’r
gwahoddiad ddydd Sadwrn, 20
Hydref. Roedd y neuadd dan ei
sang yn Eisteddfod y plant yn
y prynhawn ac roedd cystadlu
brwd a hwyliog wedyn yn y
cyfarfod gyda’r nos. Diolch
i’r swyddogion weithiodd yn
galed i baratoi ac i wireddu y
sialens.
Diolch
Dymuna
teulu’r
ddiweddar Mrs Ellen Jones,
6 Erw Sant, Llanaelhaearn,
ddiolch o galon i bawb am
eu caredigrwydd ac am bob
arwydd o gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn
dilyn eu profedigaeth. Diolch
hefyd i bawb a fu mor garedig
â hi tra y bu am gyfnod yn yr
ysbyty ac i bawb a gyfrannodd
mor hael tuag at Yr Ambiwlans
Awyr er cof amdani. Mae hi’n
gadael gwacter mawr ar ei hôl
ond yn ein gadael i gyd gydag
atgofion hapus a melys o
berson a fu yn ‘un o fil’. Diolch
yn fawr iawn i bawb.
Delyth Lowe, Ger y Ffynnon

LLANBERIS Gwyneth ac Eifion Roberts, Sŵ n-y-Gwynt, Ffôn: 870740
Band-eang (Broadband) oed. Ganwyd Gwyneth yn gafwyd yn Llandudno yn ystod Tachwedd y 13eg, am 7yh
Cyflymach Yn ôl dogfen a Cae Newydd, Llanrug ac prynhawn, Mawrth y 25ain yn Festri Capel Coch, pryd y

ymddangosodd ym mlychau
hysbysebu’r Cyngor Cymuned,
dros y ffordd i’r Fferyllfa a
dros y ffordd i’r Ganolfan, mae
criw yn y pentref yn ceisio cael
gwell darpariaeth Band-eang i’r
pentref. Am fwy o wybodaeth,
darllenwch y ddogfen, neu
cysylltwch, drwy e bost, a
mail@llanberis.org
Llongyfarchiadau i Garry
Wakeham, gynt o Lanberis ond
yn awr yn byw yn Clydach, ar
ennill gwobr Bafta Cymru
Ffotograffiaeth Ffeithiol am
ei waith camera yn y gyfres
deledu, “Llwybr yr Arfordir”.
Da iawn ti, Garry!
Diolchiadau
Dymuna
Buddug a Brian Wakeham
ddiolch o galon i’r teulu,
ffrindiau a chymdogion am
y llu cardiau, anrhegion a
dymuniadau da a dderbyniwyd
ar achlysur eu Priodas Aur.
Diolch yn fawr iawn.
Profedigaeth Bu farw Mrs
Gwyneth Rees Evans yn
dawel yn Ysbyty Gwynedd
ar 16eg o Fedi yn 79 mlwydd

wedyn, symud i Cae Fran,
Llanberis, yn eneth fach. Aeth
i Ysgol Dolbadarn ac wedyn
gweithiodd mewn gwestai yn y
pentref cyn symud i weithio yn
y gegin yn Ysbyty Bryn Seiont,
Caernarfon. Aeth i weithio i
Hafod Meurig, yr hen Ysgol
Brynrefail, ac fel Gofalydd
Cartref, cyn ymddeol.
Priododd y diweddar Richard
Wyn Evans yn 1952 a byw
yn Ty’n Buarth, Brynrefail,
lle cawsant ddwy ferch, y
diweddar Dilys a Mair, Ael y
Glyn, Llanberis. Roedd hefyd
yn nain gariadus i Dylan a
Rhian ac yn hen-nain i Mali
Efa.

Côr Meibion Dyffryn
Peris Roedd y Côr wedi

o Fedi, fe fu raid i’r trefnwyr byddwn yn cael sgwrs gan Mr
ganslo’r cyngerdd ac atal y Côr Richard Lloyd Jones, Bethel, ar
‘O Ieper i’r Tymbl’, (sgwrs am
rhag teithio i Landudno!
Cymdeithas
Undebol ardal y Mynwentydd Rhyfel).
Llanberis Cafwyd noson Croeso cynnes i aelodau hen a
ardderchog i agor Tymor y newydd. Tal Aelodaeth £5 am y
Gymdeithas ar nos Fawrth, Tymor! Cewch baned a sgwrs
Hydref y 9fed, yn festri Capel ar y diwedd.
Coch. Cawsom noson o safon MOLI Cynhelir oedfa MOLI
yng nghwmni John a Lois Eifion (Mwy O Le i Iesu) yn Capel
yn canu unawdau a deuawdau, Coch am 5.00 o’r gloch ar yr
gyda Lois yn cyfeilio mor ail nos Sul o bob mis. Bydd y
grefftus. Llywyddwyd y noson nesaf am 5.00 o’r gloch nos Sul,
gan y Parch John Pritchard a Tachwedd 11.
rhoddwyd y diolchiadau gan Coleg y Bala Aeth saith o
Mr Gareth Jones.
blant yr Ysgol Sul i aros yng
Dymunwyd yn dda hefyd i Ngholeg y Bala o nos Wener,
Lois, oedd yn cystadlu yng Hydref 19 hyd bnawn Sul,
nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Hydref 21. Dyma’r cwrs
Bryn Terfel. Ennill neu beidio, blynyddol a drefnwn ar y cyd
roedd yn fraint fawr bod yn ag Ysgol Sul Capel y Rhos,
un o chwech oedd wedi eu Llanrug. Roedd yno wyth o
henwebu fel enillwyr llwyfan blant o Lanrug. Cawsom amser
Eisteddfod yr Urdd eleni.
arbennig o dda, a diolch i
Bydd y cyfarfod nesaf o’r Andrew Settatree am ddod yno
Gymdeithas ar nos Fawrth, hefo ni unwaith eto.

bwriadu cynnal tri chyngerdd,
yng Ngwesty Victoria; yn Sant
John Llandudno ac yn Eglwys Y
Drindod, Llandudno, yn ystod
yr wythnosau a aeth heibio. Fel
arfer mae tua thri i bedwar cant
o gynulleidfa yn dod i wrando
arnom yng nghapel Sant John Capel Coch Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant
ond, oherwydd y llifogydd a fore Sul, Hydref 28, ac yr oedd yn braf iawn gweld cymaint o
blant yn cymryd rhan eleni eto. Diolch yn fawr iawn i bawb am
eu cefnogaeth ac i athrawon yr Ysgol Sul am baratoi’r gwasanaeth.
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Capel Coch am 11.15 o’r gloch bob bore
Sul. Ond ar y pedwerydd Sul bob mis byddwn yn cynnal Oedfa
Deulu am 10.30 o’r gloch yn lle’r Ysgol Sul. Ffoniwch 01286
872390 am fanylion pellach am yr Ysgol Sul. Mae CICiau (Clwb
Ieuenctid Cristnogol Iau) yn cael ei gynnal bob pythefnos ar nos
Wener, am 7.00 o’r gloch. Am fanylion pellach ffoniwch 872390
eto. Ceir manylion llawn am drefn yr oedfaon, yr Ysgol Sul a
CICiau ar ein gwefan gronyn.org unrhyw amser.

Gwasanaethau Capel Coch a Nant Padarn (yn Capel Coch)
Tachwedd 4:

10.00 a.m. – Oedfa
5.30 p.m. – Y Parchg Christopher Prew
Tachwedd 11: 10.00 a.m – Y Parchg John Pritchard
5.00 p.m. – Oedfa MOLI
Tachwedd 18: 10.00 a.m. a 5.30 p.m.
– Y Parchg Iorwerth Jones Owen
Tachwedd 25: 10.30 a.m – Oedfa Deulu
5.30 p.m. – Y Gweinidog
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Parhad LLANBERIS
Ysgol Dolbadarn

Plant newydd Dosbarth Meithrin, Ysgol Dolbadarn.

Dathlu diwrnod T Llew Jones Bu i rai o ddisgyblion yr ysgol
gyrraedd wedi eu gwisgo fel cymeriadau o lyfrau T. Llew
Jones (Brenin Llenyddiaeth Plant) er mwyn dathlu Diwrnod
Cenedlaethol T. Llew Jones ar Hydref 11eg. Yr oedd sawl môrleidr digon ffyrnig i’w gweld ac ambell i sipsi hefyd. Diolch i bawb
am gyfrannu i’r diwrnod.
Cynllun Gwên Mae’r Cynllun Gwên yn mynd o nerth i nerth yn
Ysgol Dolbadarn. Mae plant yr Adran Iau hefyd yn glanhau eu
dannedd yn rheolaidd erbyn hyn. Mae pawb yn ymwybodol o’r
angen i lanhau eu dannedd o leiaf ddwy waith y dydd. Diolch i’r
nyrs am ein hyfforddi i frwsio yn gywir.
Bingo Cynhaliwyd noson Bingo yng Ngwesty Dolbadarn ddiwedd
mis Medi i godi arian i’r Gymdeithas Rhieni a Chyfeillion.
Cafwyd noson hwyliog iawn a llwyddwyd i godi £220. Diolch yn
fawr i Westy Dolbadarn am y croeso a diolch arbennig hefyd i’r
merched am gynnal y noson. Diolch yn fawr.
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Cyngor Ysgol Dolbadarn, 2012/2013
Aelodaeth y Cyngor Ysgol Mae’r etholiadau ar gyfer y Cyngor
Ysgol wedi eu cynnal ar gyfer y flwyddyn ysgol 2012/2013. Mae
dau ddisgybl yn cynrychioli bob blwyddyn yn yr Adran Iau
a Blwyddyn 2 ac un o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn cynrychioli
y dosbarth Meithrin Derbyn a Blwyddyn 1. Dyma restr o’r
Cynrychiolwyr:
Blwyddyn 6: Osian Davies a Ceri Jones (Cadeirydd)
Blwyddyn 5: Lois Ball a Charlie Panton
Blwyddyn 4: Cadi Thomas a Caio Price
Blwyddyn 3: Molly Chisholm a Kyle Owen
Blwyddyn 2: Nel Hughes Jones
Blwyddyn 1: Ben Davies (Ysgrifennydd)
Blwyddyn 0: Nicole Evans (Trysorydd)
Dosbarth Meithrin: Osian Evans

LLANRUG Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ffôn: (01286) 675384

Bore Coffi MacMillan.

Cynhaliwyd Bore Coffi yn Sefydliad Coffa Llanrug ar Fedi 28ain
a llwyddwyd i godi £386 tuag at fudiad MacMillan. Dymuna’r
trefnwyr ddiolch yn fawr i’r holl gyfranwyr yn cynwys Londis
Llanrug a Tesco Caernarfon.
i Ryan Robinson o Dan y Coed ar ei lwyddiant
Gorau anrhegion a dderbyniwyd ar Llongyfarchiadau
yn
Sioe
Bencampwriaeth
Ffederasiwn Cymru a gynhaliwyd yn
Anfonwn ein dymuniadau enedigaeth Cora Lois. Hefyd,

Dymuniadau

gorau am wellhad buan i Mr
John Eames, Hafan Elan, sydd
wedi bod yn yr ysbyty am
wythnosau lawer. Brysiwch
wella, mae’r Clwb Cinio yn
eich colli.
Yr un modd, mae Mrs Katie
Davies, Hafan Elan, wedi cael
cyfnod o anhwylder, brysiwch
wella, mae’r Clwb yn eich colli
chwithau hefyd.
Cofiwn yn arw at Dafydd
Andrew, mab Mrs Meinir
Williams, Bryn Moelyn. Mae
Dafydd hefyd wedi bod yn
yr ysbyty am rai wythnosau.
Brysia wella, Dafydd, mae dy
ffrindiau yn Waunfawr yn dy
golli di.
Profedigaethau Estynnwn
gydymdeimlad diffuant at Mr
a Mrs Hywel Morris a’r teulu,
Clydfan, Ffordd Glanmoelyn,
yn eu profedigaeth o golli eu
mab yn ddiweddar.
Hefyd i Alun a Maureen
Pierce, Bryn Moelyn, Iona a
Tom, Dylan, Portia a’r plant
yn eu profedigaeth annisgwyl
hwythau.
Cofiwn at Mrs Hefina Jones, 8
Rhos Rug, yn ei phrofedigaeth
hi o golli nai annwyl, sef
Iwan Williams, Deiniolen a
chefnder i Melfyn a Tecwyn a’u
teuluoedd.
Yn dawel ar ôl gwaeledd hir
wedi ymladd ei salwch bu
farw Gareth Williams, Rhes
Rhyddallt. Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant at ei
fam, Mr Williams (Penisarwaun
gynt), Gabby, Huw ac Eleri, ei
blant a’u teuluoedd.
Llongyfarchiadau i Gwyn,
Ffordd Rhyddallt ar ei gamp o
‘abseilio’ i lawr Tŵr Marcwis,
Llanfairpwll, i godi arian at Tŷ
Gobaith. Da iawn chi, Gwyn.
Diolchiadau Dymuna Dylan
a Carys, Berllan, Ffordd yr
Orsaf, ddiolch i’w teulu a
ffrindiau am y cardiau a’r

fe ddymuna Stephen a Gwen,
Afon Rhos, ddiolch i bawb am
yr anrhegion a dderbyniwyd ar
achlysur genedigaeth Ela Cêt,
chwaer fach i Guto a Lois.

Babis

Newydd

Llongyfarchiadau mawr a
phob bendith i’r teuluoedd ar
enedigaeth y canlynol:
Cora Lois, merch fach i Dylan a
Carys, Berllan;
Betsan Teifi, merch fach i
Gwion a Meinir, Glascoed,
chwaer fach i Tomos a Berian;
Elsa Alys, merch fach i Owain
a Glesni, Machno Lloyd,
Caerdydd (Bryn Moelyn).
Dymuniadau gorau un i chi i
gyd.
Plaid Cymru Clwb Cant Mis
Hydref: 1. Geraint Parry; 2.
Meryl Green.
Y Sefydliad Coffa Clwb Cant
Mis Medi: 1. Gracie Thomas,
Gwenallt; 2. E. Roberts, 7 Afon
Rhos; 3. A.V. Owen, 4 Rhos
Rug
Cylch Meithrin Mae’r Bêl
Bonws wedi dechrau erbyn
hyn a dyma’r enillwyr hyd yma:
Hydref 6 – Valmai Lloyd (rhif
4); Hydref 13 - Eryl Roberts
(rhif 15); Hydref 20 – Meirwen
Lloyd (rhif 36).
Diolch i bawb sy’n cefnogi’r
fenter.
Apêl am wlân Os ydych yn
arfer gwau, ac os oes gennych
weddillion o wlân DK o unrhyw
liw a maint, mi fyddai Mair
Huws, Hafan (ffôn 238495)
yn falch iawn o’i dderbyn. Mae
hi wrthi’n gwau cymeriadau
golygfa Bethlehem ar gyfer y
Nadolig. Diolch o galon
Dymuna Meinir, Gwion,
Tomos a Berian, Glasgoed,
ddiolch o galon i bawb am y
rhoddion a’r dymuniadau da
dderbyniwyd ar enedigaeth
Betsan Teifi ar Fedi 24ain.
Maent yn gwerthfawrogi’r
cyfan yn fawr iawn.

Llanelwedd yn ystod y mis. Daeth yn ail yn ei ddosbarth gyda
ceiliog Belgium du ac yn ail hefyd gyda’i iar bantam Light Sussex.

Profedigaeth Ar Hydref berthynas arbennig gyda bob

4ydd yng nghartref Y Foelas,
a chynt o Bryn Mair, Llanrug,
bu farw Mrs Persis James yn
103 mlwydd oed, gweddw
ff yddlon Mr Ieuan L. James a
mam annwyl i Eirian, Elwyn,
Rhiannon a Gareth. Cafodd
fywyd hapus, hir a iach a bu’n
annibynnol yn ei chartref hyd
nes cyrraedd ei chant oed. Fe’i
ganwyd yn Llanrwst yn 1909 a
bu’n dysgu yn Winchester cyn
dod yn athrawes Gwyddor Tŷ
yn Ysgol Brynrefail yn 1933, a
phryd hynny trefnai ac archebai
ar gyfer cinio i’r holl ysgol. Yno
y cyfarfyddodd â’i gŵr oedd
yn athro ffiseg ar y pryd ac a
ddaeth yn brifathro yn Ysgol
Brynrefail ar y safle newydd yn
1956.
Ymddiddorai
mewn
garddwriaeth,
brodwaith
cywrain a chasglu stampiau
am flynyddoedd lawer. Roedd
yn fam a nain ddoeth a hynaws
gan annog pawb i chwerthin
ac i weld y gorau yn ein gilydd,
a datblygodd, yn ei henaint,

un o’i wyth ŵyr ac wyres.
Nid oedd cwyno’n rhan o’i
natur er iddi fod yn drwm ei
chlyw, yn gwbl ddall ac yn
gaeth i’w chadair yn ystod ei
blynyddoedd olaf.
Y prif alarwyr oedd Eirian
a Geoff, Elwyn a Margaret,
Rhiannon a Derwyn a Gareth
a Jaqueline, ynghyd â’i wyrion
a’i wyresau Gwyn, Elin,
Sian, Ann, Geraint, Mari,
Angharad a Huw. Cynhaliwyd
y gwasanaeth angladdol yn
Salem Caernarfon dan ofal
Y Parch J. Ronald Williams
a chafwyd datganiad o ‘Jesu,
Joy of Man’s Desiring’ gan
yr organydd, Mr Arthur
Wilding. Y cludwyr oedd
Gwyn Roberts, Huw James,
Geraint Roberts, Jonathan
Sanderson ac Andrew Ford.
Paratowyd te yng Nghaeathro
gan Cerid McKinnon o Pryd
I Bawb. Trefnwyd yr angladd
yn sensitif a thrwyadl gan
Mr Gwynfor Jones o E.W.
Pritchard, Llanberis.
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Parhad LLANRUG
Capel y Rhos

Marwolaeth
Brawychwyd
yr ardal gyfan pan glywyd
am farwolaeth sydyn Mrs.
Hannah Lewis, Fron Helyg,
mam, mam yng nghyfraith
a nain hynod o annwyl a
charedig. Cydymdeimlwn yn
ddwys iawn â Sharon, Carys
a Kevin a’u teuluoedd yn eu
profedigaeth lem ac rydym
yn meddwl yn annwyl iawn
amdanoch ar amser anodd fel
hyn.
Cynhaliwyd ein Gwasanaeth
Diolchgarwch eleni ar fore
Sul, Hydref 21ain. Roedd
nifer o’r plant yng Ngholeg y
Bala am y penwythnos. Felly,
dan arweiniad y gweinidog, y
Parch. Marcus Wyn Robinson,
cymerwyd rhan gan bobl
ifanc y capel a’r plant ieuengaf.
Cafwyd oedfa fendithiol
iawn a diolch i bawb am eu
cyfraniadau.
Eleni, casglwyd tuniau a
pacedi o fwydydd sych ac fe’i
cyflwynwyd i’r Banc Bwyd yng
Nghaernarfon. Diolch yn fawr
i bawb am y rhoddion niferus
iawn.

Ysgol Gynradd

1. Bu’r Rheithor yn yr ysgol yn cynnal gwasanaeth Diolchgarwch. Bydd ein casgliad eleni yn mynd
i elusen gancr Macmillan.
2. Bu’r genethod Blwyddyn 6 sef: Efa Halliday, Sara Peris Evans, Cayla Evans, Cari Jones, Cara
Robinson, Abigail Jones, Libby Williams, Lisa Williams, Moli Pritchard, Elain Elis, ac Anna
Whiteside Thomas yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth bêl-rwyd yr Urdd [rhanbarth Eryri] a dod
yn fuddugol. Da iawn genod! Ymlaen â nhw rŵan i’r gystadleuaeth derfynol. Diolch i Miss Catrin
Jones am hyfforddi.
3. Bu’r bechgyn ac un eneth ddewr sef: Iwan Griffith Bl.6, Cai Williams Bl.6, Ifan Aled Jones Bl.6,
Owain Cynfab Roberts Bl.6, Denny John Hughes Bl.6, Moi Tudur Bl.6, Cara Robinson Bl.6,
Andrew Bl.5, Osian Land Bl.5, Adam Parry Bl.5, Mathew Davitt Bl.5, Tomos Roberts Bl.5, Tomos
Williams Bl.5, Guto Whiteside Thomas Bl.5 a Rhodri Slaven Bl.5 yn cymryd rhan yn nhwrnamaint
rygbi Clive James a dod yn fuddugol. Da iawn hogia’ a Cara.

Oedfaon mis Tachwedd

Tachwedd 4 – Parch. Marcus Wyn Robinson.
Gweinyddir y Cymun
Tachwedd 11 – Parch. Dafydd Lloyd Hughes
Tachwedd 18 – Y Gweinidog, Y Parch. Marcus W. Robinson
Tachwedd 25 – Parch. Pryderi Llwyd Jones

Cefnogwch
ein
hysbysebwyr

MERCHED Y WAWR
Cynhaliwyd cyfarfod o
gangen Llanrug o Ferched
y Wawr yn y Ganolfan
Gymunedol ar nos Fawrth,
9ed Hydref, o dan arweiniad
y Llywydd, Mair Huws.
Croesawyd y wraig wadd,
Helen Ellis, o Finffordd,
Penrhyndeudraeth.
Mae
Helen yn wreiddiol o
Borthmadog, wedi gweithio
fel Ymgynghorydd Addysg
Uwchradd i’r cyn Gyngor
Sir Gwynedd, wedi gwneud
llawer o waith i Ferched
y Wawr a hi yw Llywydd
presennol cangen Deudraeth.
Roedd Helen wedi dod â chist
ddur o ddu gloyw gyda hi a
hynny’n addas iawn gan mai
testun ei chyflwyniad oedd
‘Hen Gist fy Nain’. Eglurodd
Helen fel yr oedd hi a’i gŵr,
Aled, yn casglu pob dim ac
yn y gist roedd nifer fawr o
bapurau, dogfennau, lluniau
a thrugareddau eraill oedd
yn cofnodi hanes ei theulu.
Roedd wedi etifeddu llawer o
bethau gan ei bod hi a’i mam
yn unig blant. Magwyd ei
mam yn Nhŷ Capel, Prenteg,
ac un canlyniad i hyn oedd
fod ganddi lyfr llofnodion yn
cynnwys llofnod a neges gan
nifer o weinidogion blaenllaw,
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megis
Morgan
Griffith,
Pwllheli. Pan aeth ei mam i
dderbyn hyfforddiant nyrs yn
Llundain dechreuodd gofnodi
marwolaethau, priodasau a
genedigaethau teulu a ffrindiau
ac mae Helen hefyd wedi ceisio
cario ymlaen â’r arfer hwn.
Roedd ei nain, Lizzie O’Shea, yn
cadw siop ym Mhorthmadog;
cafodd tad Lizzie ei ladd pan
oedd hi’n ifanc ac anfonwyd hi
a dau o’r plant eraill i Blas Tan
y bwlch i’w magu gan chwaer
ei thad. Dangosodd Helen
erthygl a ymddangosodd yn y
British Journal of Nursing ym
1918 oedd yn adrodd hanes
bydwraig o’r enw Gwen Rhys
a aned yn y Bermo ym 1781.
Bu fyw nes oedd yn 90 oed a
bu’n gweithio hyd nes cafodd
haint oddi wrth un o’i chleifion
ar ddiwedd ei hoes; roedd
cofnodion yn dangos fod y
wraig ryfeddol hon yn nain i
Gwen Rees a oedd yn hen nain
i Helen.
Roedd gan Helen nifer o
hanesion difyr eraill am ei
hen deulu, megis y gŵr a
wnaeth yrfa dda iddo’i hun fel
swyddog carchar, un brawd
i’w hen nain a ymfudodd
i’r Wladfa ar ôl treulio rhai
misoedd yng ngharchar am

herwhela, un wedi gweithio i’r
Frenhines Victoria ac yna wedi
dod yn ynad heddwch ,a thaid
a nain yn byw yn Nhŷ’r Ysgol
Caeathro.
Wrth adrodd yr hanesion difyr
hyn tynnodd Helen nifer o
eitemau allan o’r gist, sef nifer
o luniau, gan gynnwys rhai o
chwaer ei hen daid fel y Welsh
Lady ar gardiau post, allweddi
Plas Tan y bwlch, toriadau
papur newydd, nifer o flychau
bach yn llawn llythyrau, a.y.y.b.
Roedd yn gofnod arbennig
o ddiddorol a gwerthfawr o
hanes teuluol a chymdeithasol
a diolchwyd yn fawr i Helen
gan Myfanwy.
Ar ddiwedd y cyfarfod
rhoddodd Mair wybodaeth am
y nifer o gyhoeddiadau a ddaeth
i law. Trefnir bws i fynd i ginio
Nadolig y gangen a gynhelir ar
11eg Rhagfyr yn Nghwb Golff
Caernarfon. Cyflwynodd yr IsBwyllgor Anabl y swm o £2,830
i Gyfeillion Ysbyty Eryri a bydd
y casgliad eleni tuag at CLIC.
Prynwyd bylbiau cennin Pedr
‘Gwawr’ a bydd criw o Fenter
Fachwen yn eu plannu ym
Mhontrhythallt.
Cynhelir
gweithdy crefft (gweithio gyda
cŵyr lliwgar) ar 20/10/12
yn Nhregarth. Ar 10/11/12

cynhelir Ysgol Undydd i
Ddysgwyr yn Ysgol Maesincla
a gofynnir i aelodau Merched
y Wawr wirfoddoli i siarad â’r
Dysgwyr rhwng 2 a 3.30 o’r
gloch y prynhawn. Cynhelir
Ffair Fasnachu 3ydd sector a
Chyfarfod Blynyddol Mantell
Gwynedd ym Mhortmeirion
ar 14/11/12. Cynhelir y
Cwis Hwyl Cenedlaethol
yng Ngwesty Seiont Manor
ar 16/11/12. Derbyniwyd
manylion o gystadleuaeth
cynllunio Cerdyn Nadolig
2013. Derbyniwyd manylion
o gystadleuaeth ysgrifennu
drama fer o dan gynllun ar y
cyd rhwng Merched y Wawr
a’r Theatr Cenedlaethol a
chynhelir cwrs sgriptio gydag
Aled Jones Williams yn Galeri
ar 17/11/12. Diolchodd
Carys, yr Ysgrifennydd, i Pat
am wneud rhaglenni’r gangen
unwaith eto.
Yn olaf, llongyfarchwyd Mair
ar ddod yn nain unwaith eto;
ganed merch fach, Betsan Teifi,
i Meinir a Gwion. Paratowyd y
baned gan Phyllis, Myfanwy a
Jean ac enillwyd y raffl gan Ann
Lloyd. Crefftau Nadolig fydd
thema Eirian Pritchard yn y
cyfarfod nesaf a gynhelir ar
nos Fawrth, 13eg Tachwedd.

ECO’r

Wyddfa O’r Cynghorau
Cyngor Llanddeiniolen

Cyfarfod y 16eg o Hydref 2012.
Seddi gwag. Penderfynwyd gosod hysbyseb yn Siop/Post, Bethel,
ac yn Co-op, Deiniolen.
Rhoddion i fudiadau.
£300 yr un i Neuadd Rhiwlas, Neuadd Bethel, Eco’r Wyddfa,
Eisteddfodau Bethel, Penisa’rwun a Deiniolen, Seindorf Arian
Deiniolen. £500 i Cynllun EFE. £150 yr un i Clwb Bro Bethel,
Clwb Snwcer Deiniolen, Clwb Snwcer Bethel, Clwb pêl droed
ieuenctid Bethel, Clwb Orwig Dinorwig, Ysgol Feithrin
Deiniolen, Cymdeithas Lenyddol Bethel, Clwb Rhiwen Rhiwlas,
£100 i Llais Ogwan a £200 i Lleisiau Llanbabo.
Trafodwyd cyfrannu at Glwb Ieuenctid Bethel ond mae’r Sir fel
arfer yn cefnogi clybiau o’r fath – Sion Jones i wneud ymholiad.
Buasai cyfrannu at y Clwb yn gosod cynsail.
Gohebiaethau a materion eraill.
Cennin Pedr. Penderfynwyd plannu bylbiau yn y lleoliadau
canlynol ger arwyddion enwau’r pentrefi: Bethel o gyfeiriad
Caernarfon ac o gyfeiriad Gors Bach; Penisa’rwaun o gyfeiriad
Racca a ger Rhôs Fair; Rhiwlas yn Lôn Bach Awyr; Brynrefail ger
Llys ac ar y llecyn gwyrdd ger mynedfa Pont Injan. Rhoddwyd

ECO’r

caniatâd i’r Clerc eu prynu a threfu i Menter Fachwen eu gosod.
Meinciau’r Mileniwm. Dywedodd Rhian Evans bod angen sylw
ar fainc Rhiwlas a phenderfynwyd gofyn i Menter Fachwen gael
golwg ar y meinciau i gyd a chyflwyno pris am eu hatgyweirio a/
neu eu farneisio.
Ffyrdd. Dywedodd Hefin Williams bod angen torri tyfiant
wrth ochr ffordd Winllan, a ffordd Crawiau hyd at Tan Gaer,
Penisa’raun. Ychwanegodd Carolyn Roberts bod tyllau yn y ffyrdd
ger yr hen Gapel, Bryn Parc, Pont Injan a Tai Orwig, Brynrefail, a
bod wyneb ffordd Glasgoed mewn cyflwr drwg – cwyn i Wynedd
Brynrefail. Cyfeiriodd Carolyn Roberts at ddŵr yn y ffordd ger y
cae chwarae – llythyr i Wynedd.
Loriau mawrion. Darllenodd Phyllis Elis ateb Aled Davies,
Adran Rheoleiddio Gwynedd i Alun Ffred Jones AC ynglŷn ag
arwyddion ‘Dim cerbydau mawr’. Nid oes arwydd fel yma ger Tan
Gaer na ger Gors Bach er inni ofyn amryw o weithiau – llythyr i
Wynedd.
Llwybrau. Cyfeiriodd Sion Jones at gŵyn flaenorol bod angen
gatiau newydd ar lwybr ym Methel a’i fod am ddwyn y mater i
fyny gyda Gwynedd.
Gofynnodd Hefin Williams a oes camfeydd yn dal i gael eu
gosod yn hytrach na gatiau gan Wynedd – cwestiwn i Wynedd.
Cyfeiriodd hefyd at lwybrau nad ydynt yn cael eu cynnal, fel torri
gwair, addawodd restr ohonynt i’r Clerc i weld pa gategori ydynt.
Ychwanegodd Elfed Williams bod llwybrau felly yn Ninorwig
hefyd.
Dyddiad y cyfarfod nesaf:- 6ed o Dachwedd.

Etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Ar ddydd Iau, 15fed o Dachwedd cynhelir yr etholiadau i ddewis
Comisiyydd Heddlu Gogledd Cymru. Bu cryn wrthwynebu
i’r swydd newydd hon, gan fod nifer helaeth yn ofni mai
rheolaeth wleidyddol fyddai’n deillio o benodiad o’r fath. Mae’r
Cyngor Cymuned Llanrug Rhyddfrydwyr Democrataidd a Phlaid Cymru wedi gwrthod
dewis aelodau i sefyll yn yr etholiad. Er hynny, mae dau ymgeisydd
annibynnol yn sefyll yng Ngogledd Cymru.
Mewn Cyfarfod o’r Cyngor ar y 18fed o Fedi:
Mae rôl y Comisiynydd yn cynnwys penderfynu sut y bydd
Trafodwyd y cais tyrbin gwynt a phenderfynwyd gofyn i Gyngor cyllideb yr Awdurdod Heddlu yn cael ei wario, ac yn cynhyrchu
Gwynedd am gopi o’i bolisi wrth ddelio gyda ceisiadau cynllunio cynllun heddlu a throseddu sy’n nodi blaenoriaethau plismona
lleol. Mae ofnau y bydd y bleidlais yn isel oherwydd y
o’r fath ac i swyddog o’r Cyngor fynychu cyfarfod i’w drafod.
gwrthwynebiad i’r fath swydd. Perygl hynny fel arfer, yw mai’r
Adroddwyd fod disgyblion o Ysgol Brynrefail wedi cysylltu pleidiau lleiafrifol a mwy eithafol fydd yn elwa. Cysidrwch yn
ynglŷn â helpu’r Cyngor i lanhau’r pentref.
ofalus cyn penderfynu pleidleisio ai peidio.
Adroddwyd fod cwynion am geir yn gyrru wrth ddod i fewn i Ffiniau newydd yr etholaethau seneddol.
Llanrug o Gaernarfon a bod y Cynghorydd Charles Jones wedi Fel yr adroddwyd yn rhifyn Mawrth eleni o’r “Eco”, mae’n fwriad
cysylltu gyda Chyngor Gwynedd i ofyn a ellir dod â’r uchafswm newid ffiniau etholaethau seneddol yng Nghymru. Adroddwyd
fel yr oedd yn fwriad ymuno wardiau Bethel, Penisa’rwaun a
cyflymder i lawr o 40 i 30mya.
Deiniolen ag etholaeth newydd Menai ac Ynys Môn. Byddai
Adroddwyd fod plant yn dringo ar ben y storfa yn Nant y Glyn gweddill wardiau bro’r “Eco” yn aros o fewn Gwynedd helaethach
eto a bydd paent arbennig yn cael ei roi ar y to a’r ochrau eto.
a fyddai’n cynnwys cymunedau yn ardal Machynlleth!
Roedd Celtic Souza wedi cysylltu yn gofyn am ganiatâd i osod Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru bellach yn cynnal cyfnod o
draeniau ar dir cae chwarae Glanmoelyn. Penderfynwyd gofyn i’r ymgynghori am wyth wythnos – o Hydref 24ain hyd Ragfyr
cwmni am gynllun o beth yn union maent ei angen ac i edrych i 19eg. Os oes unigolion neu grwpiau angen gwneud sylwadau ar
yr ail-lunio ffiniau, yna dylid eu cyflwyno’n ysgrifenedig o fewn y
mewn i oblygiadau cyfreithiol caniatâu hyn. Roedd hefyd angen cyfnod hwn. Mae copiau o’r argymhellion ar gael yn Swyddfeydd
cael sicrwydd ganddynt y byddent yn gadael y safle yn yr un y Sir, Caernarfon neu ar wefan www.comffin-cymru.gov.uk.
cyflwr.

Wyddfa O’r Cynghorau

Penderfynwyd gwrthwynebu cais i ymestyn cyfnod gwyliau ym
Mharc Brynteg, Llanrug, ac i ofyn i Gyngor Gwynedd archwilio’r
safle a gofyn a ydynt yn hapus gyda’r gwaith sydd wedi ei wneud
yno hyd yma. Penderfynwyd hefyd i ysgrifennu at berchnogion y
parc yn gofyn a fyddai modd i gynghorwyr gael eu cyfarfod ar y
safle i drafod eu cynlluniau am y dyfodol.

TANYCOED
Gwasanaethau Capel Tanycoed

Tachwedd 4: 11.00 a.m. – Y Parchg John Pritchard
Tachwedd 11: 11.00 a.m. – Y Parchg John Pritchard
Tachwedd 18: 11.00 a.m. – Y Parchg John Pritchard
Tachwedd 25: 11.00 a.m. – Mr Andrew Settatree
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Arfon Wyn yn
adrodd hanes

“Hog yn o Lanberis a’r Spitfire ”

Syrpreis yn Chatham
Ymhen ychydig, cefais wybod
un noson fy mod yn cael posting
i Chatham yn fuan. Diolch am
hynny! Ffeindiais allan bod
fan’no yn ne Lloegr, ddim
ymhell o Lundain, a chofiais
i mi glywed am gychod yn
Chatham dockyard. Roeddwn
yn betrusgar iawn am fynd i
le mor bell ond eto yn barod
i fentro ac i weithio’n galed ar
yr awyrennau. Ynghanol y nos
daeth galwad i rai ohonom i
wneud ein hunain yn barod i
deithio ar RAF transporter i
fynd â ni am y Chatham yma.
Teithio ar daith andros o hir
a phawb yn hanner cysgu a
hithau’n stido bwrw glaw.
Cyrraedd diwedd y daith a
dod allan o’r cerbyd yn gysglyd
iawn. Edrych o’m cwmpas a
theimlo mod i’n nabod y lle!
Nid tref Chatham yn ne Lloegr
oedd fan hyn ond Gwersyll
Awyrennau Chatham yn Ninas
Dinlle, Sir Gaernarfon! A finnau
di bod yno ers talwm efo trip yr
Ysgol Sul ac wedi campio yno
ryw dro hefo hogiau Llanbêr.
Mynd yno ar gefn beic ro’n i
wedi’i brynu am hanner coron
(25p). Gorfod dod oddi yno
hefo’r hogiau ynghanol y nos
am fod yna law taranau a chael
pyncjar a gorfod cerdded adref
yr holl ffordd i Lanbêr.
Wel, y fath sioc a syrpreis braf o
fod yn ôl yng Nghymru!
Y peth cyntaf a gofiaf i mi
sylwi oedd fod bysus fel ‘black
marias’ yn cario pobl o gwmpas
ymhob man a llawer un yn
teithio ar eu beics. Reportio
yn yr HQ a oedd yn agos i’r
‘runways’ a’r swyddogion yno
yn fy ngyrru i’r Tec.Site. Doedd
y lle ddim yn bell o HQ ac yn
agos i fferm a thŷ Mrs Jones ac
i eglwys fechan. Yn Hut No.2
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yr oeddwn yn cysgu ac wedi
cael y pethau arferol i’r gwely,
sef y ‘biscuits’ (sachau sgwâr o
wellt, os cofiwch) ‘pulo a dwy
flanced. Tywel molchi oedd yn
cael ei ddefnyddio fel ‘sheet’ o
dan y gen gan fod y blancedi fel
papur-tywod. Roedd pawb yn
mynd i’r gwaith ar gefn beics ac
hefyd i nôl cinio ac i fynd allan
gyda’r nos, felly y peth nesa i’w
wneud oedd nôl beic o’r Storfa
ar ôl bod yno am ychydig
ddyddiau a chael fy nhraed
danaf a chael fy ‘bearings’ yn
iawn.
Cefais Gorporal o’r de, un
di-Gymraeg i edrych ar fy
ôl, ei gyfrifoldeb yn y gwaith
oedd gofalu am y peiriannau,
bachgen annwyl iawn. Wedyn
yn fuan, cael hyd i dŷ Mrs
Jones ble y caed swper o wy a
sglodion yn rhad iawn; a chael
derbyniad sbesial gan y teulu
am fy mod yn siarad Cymraeg.
Roeddwn yn cael mynd o
gwmpas ar y beic a hyd yn oed
weithiau i Gaernarfon.
Gwelais lawer o bethau yn y
camp hwn, damweiniau dirifedi
a llawer un yn cael ei ladd.
Roedd brys mawr i hyfforddi
bechgyn i hedfan y Spitfires
a’r Lancasters i lenwi lle y rhai
truan oedd wedi eu lladd yn
ddyddiol dros y Sianel, ac yr
oedd damweiniau yn anochel.
Cofiaf hogiau yn eu preim
o wahanol wledydd: Gwlad
Pwyl, Seland Newydd, Canada,
Awstralia a rhai o Loegr a
Chymru. Roeddynt wedi bod
yn hedfan dros yr Almaen
ddydd a nos yn gwneud gwaith
peryglus ac wedi cael dod am
seibiant i’r Training Command.
Ond ar ôl bod yn yr holl
berygl i gyd, dod i Landwrog
a mynd ar goll wrth hedfan yn

y mynyddoedd! Pocedi
annisgwyl o aer oedd
yr achos, medda nhw, a
gwelais lawer truan yn
syrthio i’r môr gyda’i
awyren, ac yn boddi.
Yn anffodus bûm mewn
llawer o angladdau’r
rhai hyn, rhai yn Eglwys
Llanbeblig lle mae rhan
o’r fynwent yn y pen draw wedi
ei neilltuo iddynt. Collais lawer
ffrind agos a theimlo drostynt
am nad oedd teulu agos yno
i ffarwelio â nhw. Daw Jack
Crowdice o Seland Newydd
i’r cof. Hogyn mawr tal yn
cael trafferth mynd i mewn i’r
Spitfire ,hyn yn oed!
Cofiaf yn y dechrau beilotiaid
y Lysanders yn aml yn tynnu
targed gwyn tebyg i gornet
hufen-iâ a chriw o gadets mewn
Whitleys neu Spitfires yn dilyn
a’r hogiau yn eu tro yn saethu at
y targed gwyn, dros y môr ran
amlaf. Am olygfa!
Roedd Doctor galluog iawn ar
y camp ac yr oedd yn byw heb
fod ymhell o’r giât bwysicaf,
sef y brif fynedfa. Cofiaf ef yn
mynd â mi a chriw o hogiau
i fyny i’r mynyddoedd ar ôl
y damweiniau i chwilio a
oedd un o’r peilotiaid yn fyw
ai peidio. Roedd yn fodlon
aberthu ei hun er nad oedd
rheidrwydd arno o gwbl er
mwyn achub eraill o drychineb.
Fe hoffwn feddwl ei fod wedi
gofyn i mi fynd gyda fo am ei
fod wedi clywed fy mod wedi
fy magu wrth droed y Wyddfa
ac yn gyfarwydd â chrwydro’r
mynyddoedd a dringo yn y
chwarel. (Yn nes ymlaen yn fy
mywyd cefais gynnig deniadol
iawn i ymuno â chriw Achub ar
y Mynydd yn ardal Llanberis.)
Dyna ryfedd o fyd: awyrennau

ein hunain yn ogystal â rhai y
gelyn yn achosi marwolaeth
ein peilotiaid dewr.
Fe soniais yn barod am y cwt
roeddwn yn cysgu ynddo,
sef No.2, wel, roedd to drws
nesa, No.1, yn hollol wahanol
i’r rhai eraill ac hefyd yn nes
at y ‘runway’ oedd yn rhedeg
o’r tir i’r môr, a’r eglurhad
a gefais am hyn oedd fod
olwynion un o’r Spitfires wedi
mynd â’r to i ffwrdd cyn i mi
gyrraedd y camp! Pan glywais
hyn dyma addo i mi fy hun
na fyddwn byth yn mynd i
fyny yn yr awyrennau, dim
ond gweithio’n galed i ofalu
amdanynt ac i’w trwsio gorau
gallwn. Heb sôn am y ffaith fod
mam druan wedi fy rhybuddio
i beidio â mynd i fflio!
Ond cefais fy nal un diwrnod!
Yr oedd hogiau yn yr hangars
yn mynd mewn dwy shifft i
nôl cinio ac yr oeddwn wedi
methu y criw cyntaf a aeth i nôl
eu bwyd am fy mod i wrthi’n
gorffen gwaith ar awyren
Spitfire, pan ddaeth sarjant o’r
swyddfa yn yr hangar a gofyn
i mi fynd hefo un o’r peilotiaid
i wneud ‘air-test’ ar un o’r
awyrennau Whitley, o bob
awyren, am fod y rhai oedd
yn gweithio arni wedi mynd i
ginio.

“Hog yn o Lanberis a’r Spitfire ”
Arfon Wyn yn adrodd hanes
Parhad Syrpreis yn Chatham
Ond diflannodd fy ofnau pan
welais y peilot. Fo oedd yr un
oedd yn gyfrifol am ddysgu’r
lleill i gyd i hedfan. Hogyn
distaw, gwallt melyn efo dwy
streip ar ei ysgwydd. I fyny â ni
dros y môr a hithau’n ddiwrnod
braf a golygfa gwerth ei gweld.
Wrth ddod yn ôl, gweld
gogoniant y mynyddoedd a’r
wlad o amgylch. A minnau
wedi ymgolli’n llwyr yn yr
olygfa dyma’r peilot yn rhoi
pwniad i mi ac yn dangos efo’i
fys y ‘wing’ ar ei ochr ef. Yr oedd
y brethyn yn fflapio ar hyd lle’r
oedd yr alwminiwm a’r brethyn
pwrpasol yn dod at ei gilydd
a’u dal gan sgriws bach, a rheini
wedi pydru. Ond fe ddaeth bob
dim yn iawn yn y diwedd er fod
tamaid o’r awyren wedi disgyn
i’r ddaear – bu inni lanio’n saff.
Corporal Godwin, y peilot,
yn dod hefo mi at y sarjant a
dweud wrtha i am fynd am
ginio. Cyfarfod rhai o’r hogiau
yn y lle bwyta a rhai yn sôn fel
yr oedd awyren Whitley wedi
mynd dros y cantîn a thamaid
ohoni wedi disgyn i’r llawr, a
neb yn meddwl am funud fy
mod i yn yr awyren honno!
Mynd yn ôl ar ôl bwyd i’r
hangars a’r gweithdy ac yno
yn fy nisgwyl oedd y sarjant.
Dyma gael gorchymyn ganddo
i fynd efo rhai eraill i drwsio
yr awyren Whitley yr oeddwn
wedi bod ynddi ynghynt am
-brawf-awyr’. Roeddwn wrth
fy modd cael cyfrifoldeb
mawr a minnau mor ifanc ar
y pryd. Wel, sôn am sgriws a
defnydd pwrpasol arbennig
ac ar y gwaith drwy’r dydd a’i
phaentio y diwrnod wedyn efo
tua 5 côt o wahanol baent.
Fe wnes gyfeillion da efo’r
hogiau yno ond heb wybod
eu henwau iawn unwaith eto,
a hefyd dod yn gyfarwydd
hefo llawer o bobl yr ardal ei
hun, fel y ffermwyr ar y Camp,
yn enwedig pan oeddynt
yn darganfod eich bod yn
Gymro. Ar ôl ychydig o fisoedd
ymhellach cefais fy nhraed o
danaf a dod i nabod llefydd a’r
ffordd o gwmpas y camp yn
well. Dysgais sut i gael beic o’r
Storfa heb drafferth ac wedyn
mynd am Gaernarfon ac adref i
Lanberis pan ddeuai cyfle.
Roeddwn wrth fy modd efo’r
gwaith ar y Camp ond yn teimlo
weithiau fod y swyddogion

a’r rhai oedd yno o’n blaen
yn anfodlon rhoi gwaith a
chyfrifoldebau anodd inni am
ein bod newydd ddod o’r ysgol
hedfan a heb ddigon o brofiad
ymarferol. Yn aml roeddem
yn cael y gwaith hawdd a
budr ond wedi i mi heneiddio
sylweddolais innau, ar ffordd
bywyd, fod rhaid cropian cyn
cerdded. Rwy’n cofio’n glir cael
fy ngalw ar lawer ‘Crash Search
Party’ a gweld hogiau da yn cael
eu lladd mewn damweiniau
a hefyd cael y fraint o’u cario
mewn angladd a hwythau ym
mhreim eu bywydau ac yn
hufen eu cyfnod.
Roedd pethau yn newid bob
dydd yn y Camp. Bywyd
rhyfel, yn gaeth yno a’r Drafft
yn mynd â’m ffrindiau fesul
un, eraill yn cael eu postio a’u
hanfon ar gyrsiau i ailhyfforddi
fel yr oeddent yn ei alw. Ond, ‘y
mae na Aeaf ar y llyffant melyn’
yn ôl yr hen ddywediad a dyna
fu pan ruthrwyd fi i’r ysbyty i
gael tynnu fy mhendics! Ac ar
ôl bod ar ‘sick leave’ sylweddoli
mod i di colli llawer o’r hogiau
a cholli cyfle euraid o ddrafft
i fynd i’r America hefo’r
‘Training Command’ i ddysgu
Air Gunners gan fod yr UDA
yn awr am gymryd rhan mwy
gweithredol yn y rhyfel. Ond
chefais i ddim mynd oherwydd
y bali salwch.
Cariais ymlaen i weithio’n
ddygn ar yr awyrennau yn
Llandwrog ond un diwrnod
cefais ddamwain ddifrifol fy
hun a gorfod mynd i’r ysbyty
am i mi anafu fy ysgwydd yn
ddrwg wrth weithio ar un o
beiriannau yr awyrennau. Wedi
dod o’r ysbyty roedd dipyn
o olwg arnaf a bu rhaid i mi
fynd o flaen ‘Medical Board’.
Ac, er syndod a siom yn cael
discharge yn un ar hugain oed.
Felly dyna fy nghyfraniad pitw
i gyfnod rhyfedd yr Ail Ryfel
Byd.
Dod adref i Lanberis i’m
cynefin ac mor falch o fod yn
fyw ar ddiwedd y Rhyfel a
chymaint o hogiau da wedi eu
colli. Dim gwaith yn y chwarel,
pethau yn slac iawn ond cael
help gan John Williams Chips i
gael gwaith yn y Tŵl Room yn
Peblig yng Nghaernarfon, ond
stori arall di honno ......

Siom y Gwersylloedd Hyfforddi
Ar ôl gorffen yn Cosford
roeddwn yn edrych ymlaen
yn awr i gael gweithio fel
yn yr ysgol yno, ar wahanol
awyrennau ar gyfer y brwydrau
mawr yn yr awyr. Ond er mawr
siom i mi, i’r Gwersylloedd
Hyfforddi a oedd yn dysgu ‘airgunners’, ‘wireless-operators’
ac ‘observers’ y cefais fy anfon.
Roedd yr awyrennau yma yn
hen a minnau wedi gweithio
ar yr Hawker Harts a’r Spitfire
yn ysgol yr RAF. Dod i wersyll
efo awyrennau Lysanders a
Whitleys a oedd yn rai hen
ffasiwn yr olwg a dim mor
anturus a diddorol â’r Spitfires.
Roedd yn dor-calon hefyd fod
y mechanics a’r ffiters a oedd yn
Gorporals a Sarjants heb ddim
amser i’n dysgu nac i ddangos
y sgiliau i ni, dim ond i’r rhai
oedd yno o’n blaenau.
Bu i ni ddod i ddeall yn fuan

mai dim ond yno yr oedd y
swyddogion hyn i ddisgwyl
drafft i rywle arall a dyna pam
nad oedd ganddynt fawr o
ddiddordeb ynom. Gresyn
oedd hyn gan fod llawer o’r
hogiau, fel finnau, yn barod
i weithio’n galed ar ôl cael
yr awydd a’r brwdfrydedd
newydd yn yr ysgol yn Cosford.
Ar ôl yr ymdrech i drio cael
cychwyn gweithio a chael
hyfforddiant pellach doedd
dim amdani ond eistedd a
disgwyl, gan ddiddori’n hunain
a hynny drwy wneud pethau
fel awyrennau bychain (siâp
Spitfires, wrth gwrs) allan o
ddimai neu dair ceiniog wen ac
adenydd allan o hen ddarnau o
perspex. Sodro pin ar y ddimai
a’i gwneud yn froits, dyna
bethau a ddysgwyd i ni dim
ond i basio’r amser.
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Ar ben arall
i’r lein
Clwb Ffermwyr ifanc Caernarfon

Clifford Thomas 10 pwys

Tomos Morgan

Ar y foment mae’n anodd iawn bod yn bositif am y dyfodol! Fel
mae un broblem fawr yn agosau at gael rhyw fath o derfyn iddi mae
un arall yn codi’i phen. Y mater cyntaf yw problemau Llyn Padarn
a’r effaith mae ei lygru yn gael ar, nid yn unig y llyn, ond hefyd yr
Afon Seiont. Roedd cynigion Dŵr Cymru i ddatrys y broblem yn
cael eu datgelu i Fforwm Padarn ar 19 Hydref. Ar y foment mae’r
cwmni i’w weld yn gwneud cryn waith ar adeiladwaith carthffos
Llanberis, ond yn anffodus dydi’r wybodaeth o be sy’n mynd
ymlaen ddim yn cael ei ledaenu i ni fel cymdeithas na neb arall
heblaw Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae gennyf rhyw deimlad na
fydd llawer ar y bwrdd i wella’r achos ac i arbed y torgoch. Bydd
dweud ffarwel wrth y pysgodyn hardd yma yn ergyd drom, ond
dyma fydd yn rhaid ei wynebu er mwyn y bwystfil mawr o’r enw
‘datblygu economaidd’. Pawb sy’n fodlon boddi yn eu carthion eu
hunain rhowch eich dwylo i fyny!
Symud nawr at broblem enfawr arall, sef arllwysion asid a
gwaelodion, sy’n suro’r dyfroedd a’u gwneud yn anaddas i
bryfetach a’r pysgod sy’n dibynnu arnynt. Os nad yw’r asid yn eu
lladd yna mae’r gwaelodion yn mygu gwaelod y nentydd sydd yn
feithrinfa’r i’r pysgod bach. Bydd y wyau felly yn cael eu difreintio
o ocsigen ac, yn sgil hynny, yn marw.
Ble mae problem fel hyn tybed? Wel, dros yr wythnosau diwethaf
mae’r Seiont yn cario lliw annaturiol fel niwl, lliw mawn a phridd,
a hyn ar adeg pan nad oes llif. Mae wedi bod yn amhosib pysgota
dros y cyfnod yma. Gwreiddyn ein trafferthion yw’r gwaith sy’n
mynd ymlaen yn clirio’r goedwig ar Gors Rhydd-Dir (os mai
dyma’r enw cywir?) uwchben Deiniolen. Mae nifer o’n haelodau
wedi bod yn cwyno i Asiantaeth yr Amgylchedd, a dydi’r ymateb
ddim yn gadarnhaol o gwbwl. Ond, wrth gwrs, does dim mwy
i’w ddisgwyl gan rhain, cofiwch mai dyma’r corff oedd yn adrodd
mai mater hollol naturiol oedd problemau Padarn. Mae pawb yn
gwybod yn wahanol erbyn heddiw.
Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad a’r Adran
Goedwigaeth yn cael eu uno ddechrau Ebrill 2013. Cawn weld
be ddaw o’r gymysgfa yma. Gwasanaeth gwell a phendant
- cawn weld! Yn ystod yr amser rwyf wedi bod ynghlwm â
physgodfeydd, dyma’r pumed corff sydd wedi bod â chyfrifoldeb
am ein diddordebau. Pwy sy’n eu cofio - Bwrdd Afonydd Gwyrfai,
Dŵr Cymru, Awdurdod Afonydd Cenedlaethol, Asiantaeth yr
Amgylchedd ac, o 2013, Bwrdd Adnoddau Naturiol Cymru.
A wyddoch, chwi trwy’r holl arian a sebon sydd wedi ei roi i’r
gwahanol gyrff yma mae safon ein dyfroedd a nifer y pysgod
ynddynt wedi dirywio allan o bob rheswm. A fydd pethau yn
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Harv ai samon

Hefin hughes 10 pwys
gwella o Ebrill nesaf – dydw i ddim yn meddwl!
Yr unig ffordd i wella ein pysgodfeydd yw i roi cyfrifoldeb am y
dyfroedd i gyrff lleol - fel sydd yn yr Alban, sef Byrddau Afonydd.
Dyna i pob ystyr oedd Bwrdd Afonydd Gwyrfai, dyma’r unig
amser ble roedd pethau yn rhedeg yn go esmwyth. Tybed a fydd
ein Cynulliad Cenedlaethol mor ddewr â chysidro hyn. Beth am
i aelodau’r Cynulliad geisio gwthio awgrym fel hyn ymlaen –
hynny ydi, os oes rhai yn darllen yr Eco, wrth gwrs.
Beth am sgota’r Seiont eleni - hyd yn hyn, yr unig ddisgrifiad
ydi gwarthus, yr holl helfa yw pedwar eog i Clifford Thomas,
Felinheli; Hefin Hughes, Caeathro a dau i Eifion Cullen, Llanrug.
Yn ogystal mae rhyw 40 sewin, ac er ‘sgota caled cefais i ddau o
rhain.
Dyma’r tro cyntaf ers blynyddoedd lawer imi fethu â chael unrhyw
beth o Lyn Padarn, ond mae’n rhaid fod rhai yn well ‘sgotwrs gan
fod ychydig yn ‘sgota yno heb drwydded y gymdeithas. Rwyf
wedi gweld rhai wrthi ond yn anffodus wedi methu cael gair a
nhw. Moral ‘sgota heb gefnogi’r clwb yw, wrth gwrs, heb reolaeth
lleol. Be ddigwyddith ydi y bydd estron yn dod i feddiannu yr
hawliau, cawn weld wedyn be fydd eu hagwedd hwy i bysgota
anghyfreithlon.
Ar ein dyfroedd eraill mae pethau yn gwella gyda nifer y sewin ar
y Llyfni yn cynyddu ond eto yr eog yn siomedig. Mae’r Gwyrfai
hefyd ar dro, mae statws Ardal Gadwraeth Arbennig yr Undeb
Ewropeaidd wedi gorfodi’r awdurdodau i ganolbwyntio eu sylw
ar welliant, ac i ganmol Asiantaeth yr Amgylchedd a Dŵr Cymru
am eu gwaith presennol.
Canmoliaeth hefyd i Tomos Morgan, Waunfawr am ei ddau sewin
arbennig am bump a 3 pwys 12 owns o’r afon yn ddiweddar. Eleni
,am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer, mae eog wedi ei ddal ar
Cwellyn gan ymwelydd rheolaidd, Harvey Collinge.
Ar 12ed Medi fe ymwelodd Clwb Ffermwyr Ifanc Bethel â’r
ddeorfa, ac roedd yn noson ddifyr. Mae sôn fod Gwynfor Jones
a Brian Thomas, Bethel, am gael eu penodi fel tywysyddion
swyddogol y clwb. Diolch hefyd i Siôn Parry, Seion, am y
trefniadau.
Un pwt bach cyn gorffen: bydd cais y gymdeithas i ymuno ag
Ymddiriedolaeth Afonydd Conwy a Chlwyd yn cael ei gysidro
ddydd Mawrth, 2 Hydref, yn Rhuddlan. Mae Dr Robin Parry
am roi cais y gymdeithas ar lafar i’r grŵp, ac mae o’n dweud fod
ganddo araith arbennig. Felly bydd tipyn yw adrodd mis nesaf os bydd gennyf amser ydi hynny!!!
Huw Price Hughes

Chwaraeon

Cyfle gyda Manchester United.

Mae Jack Burman, sy’n saith oed wedi cael y cyfle i ymarfer
a chwarae gyda thim enwog Manchester United. Ac er mai
cefnogwr brwd o Lerpwl fu Jack erioed, wnaeth o ddim
gwrthod y siawns i chwarae i’w prif wrthwynebwyr!
Ar hyn o bryd mae Jack yn chwaraewr canol cae i dim Llewod
Llanrug, ac yn mwynhau ymarfer cyson er mwyn gwella ei
sgiliau.

Rasus Hydref: Hogia lleol i’r brig.

Parhau mae llwyddiant bechgyn lleol yng ngwahanol
gystadleuthau rhedeg y mis diwethaf. Cychwynnodd y tymor
traws gwlad mewn môr o fwd ar gaeau Treborth ym Mangor.
Rob Samuel, sydd bellach wedi ymgartrefu yn Llanrug, oedd yn
fuddugol, a hynny ddau funud ar y blaen i’r ail.. Daeth Mathew
Roberts o Lanberis yn drydydd, a sicrhau mai tim Rhedwyr Eryri
oedd yn fuddugol ar y diwrnod: cychwyn arbennig o dda i’r clwb
yn ras gyntaf y tymor.
O fewn llai na phedair awr ar hugain, roedd Rob a Mathew yn
cystadlu yn Ras y Pedwar Llyn, sef taith o Rosgadfan i Benygroes;
ymlaen drwy Ddrws y Coed i Ryd-ddu ac yna dringo Gallt Coed
Mawr yn ôl i Rosgadfan. Pellter o ddeunaw milltir. Atgyfodwyd
y ras hon ar ôl nifer helaeth o flynyddoedd, a hynny er mwyn
paratoi rhedwyr lleol ar gyfer Marathon Eryri.. Ac er fod Rob a
Mathew wedi rhedeg ras galed ym Mangor y diwrnod cynt, yr
un dau oedd yn arwain eto’r diwrnod canlynol. Rob oedd yn
fuddugol unwaith eto mewn awr a 48 munud, gyda Mathew yn
dynn wrth ei sodlau.
Sarah Ridgway, Nant Peris oedd y ferch gyntaf mewn 2 awr 16
munud; Dyfed Thomas, Llanrug yn gyntaf dros 35 oed mewn
2 awr 12 munud; Llifon Foulkes, Llanberis yn drydydd dros 35
oed mewn 2 awr 21 munud; Ashley Wager, Brynrefail yn ail dros
50 oed mewn 2 awr 32 munud a Phil Jones, Waunfawr yn gyntaf
dros 60 oed mewn 2 awr 35 munud. Siawns na welir y cyfan o’r
rhain yn amlwg yn y Farathon.
Rob Samuel a Mathew Roberts oedd yn gyntaf a thrydydd
unwaith yn rhagor ddiwdedd y mis yn ail rownd cyfres traws
gwlad gogledd Cymru yn Llandudno; unwaith eto mewn mwd
trwchus, ac yn ymestyn mantais Rhedwyr Eryri ar frig y gynghrair.
Yn ystod y mis hefyd bu nifer o redwyr lleol yn cystadlu yn rasys
Llwybrau Llanddwyn. Cafwyd tywydd echrydus, a bu’n rhaid
gohirio’r cychwyn oherwydd fod y môr yn trochi dros rannau o’r
cwrs! Bu’n dymchwel y glaw gydol y ddwy ras, sef 10 cilomedr
ar hyd y traeth i Ynys Llanddwyn ac yna cylch drwy goedwig
Niwbwrch. Roedd rhedwyr yr hanner marathon yn cwblhau’r
cwrs ddwywaith.
Roedd pedwar cant o redwyr yn herio’r tywydd, a daeth y
canlynol dros y llinell derfyn yn yr ugain uchaf: 10 cilomedr :Jim
Woodcock, Penisa’rwaun (chweched a chyntaf dros 60 oed);
Mathew Roberts (seithfed); a’r brodyr Rhys ac Owain James
(Deiniolen) yn ddegfed a thrydedd ar ddeg. Hanner Marathon:
Phil Lynes, Dyfed Thomas, Huw Owen (i gyd o Lanrug) yn 8fed,
11eg a 19eg, a Nick Jones, Llanberis yn 20fed.

Yn Yr Het O Hyd

Mae timau Llanberis a Llanrug yn haeddu sylw y tro yma. Wedi
gemau diweddar fe fydd gan y fro gynrychiolwyr o hyd yn y
ddwy ‘gwpan fawr’ – Cwpan Cymru a Thlws C.P. Cymru.
Ffarweliodd hogiau Eithin Duon â’r Tlws wedi iddynt golli
gartref yn erbyn Brymbo o 2-1. Nid oedd gôl Gareth Eifion
yn ddigon y tro yma. Soniodd rhai a welodd y gêm wrthyf am
agwedd ymosodol Brymbo yn ystod y gêm, yn enwedig drwy
roddi pwysau parhaus ar y dyfarnwr. Mae’r agwedd yma yn
ymddangos yn fwy cyffredin y mwyaf i’r dwyrain mae rhywun
yn teithio. Trueni na chawn gêm ddarbi Dyffryn Peris yng
nghystadleuaeth y Tlws eleni.
Gwahanol iawn yw hi yng Nghwpan Cymru. Dychwelodd
Llanrug o’r Canolbarth wedi buddugoliaeth dda yn erbyn
ceff ylau blaen eu cynghrair Four Crosses. Rhaid dychwelyd
i ffiniau Maldwyn yn y rownd nesaf i herio Llanrhaeadrym-Mochnant sy’n chwarae un haen yn uwch. Anghyson fu
perfformiadau’r ‘Canolbarthwyr’ hyd yn hyn a bydd gobaith
gan Llanrug i barhau’r daith. Dyma’r rowndiau ble mae arian
i’w ennill – bydd enillwyr y rownd yma yn derbyn £500 –
derbyniol iawn.
Dal yn y tlws mae Llanberis a thimau o’r gogledd-ddwyrain
sy’n dioddef ar Faes Padarn. Gwelais dîm ifanc Llanberis yn
curo Rhos Aelwyd. Ar gae trwm roedd tacteg Llanberis o gael y
bêl ymlaen yn gyflym yn effeithiol iawn. Eto gwelwyd agwedd
fygythiol o eiriol gan y tîm o ardal Wrecsam, ond mae tipyn o
haearn yn hogia Llanber. Yn y rownd nesaf curwyd Argoed o
ardal Bwcle o 5-1. Tair gôl yma i Dafydd Jones. Ymlaen felly i’r
bedwaredd rownd.
Mae’r Waunfawr a Bethel yn dal eu tir yng nghanol Cynghrair
Gwynedd, gyda Bethel ag ambell gêm mewn llaw. Siom i
Lanbabo gan iddynt golli yn y Felinheli yn y Junior Cup. Ni
ddaw tlws ‘mawr’ y clybiau ‘bach’ i’r fro eleni.

Cychwyn Derbyniol

Mae cryn drafodaeth yng nghylchoedd rygbi Cymru ynglŷn
a’r strwythr ranbarthol. Nid yw’r pedwar ‘mawr’ yn denu’r
torfeydd, mae’r perfformiadau yng Nghwpan Heineken Ewrop
yn siomedig, ac mae poendod o weld y sêr yn cael eu denu i
feysydd bras Ffrainc a Lloegr. Mae cryn bwysau ar y garfan
genedlaethol i ail-danio’r fflam yng ngemau’r Hydref, a’r gwir
angen i drechu un o’r timau o Hemispher y De.
Erbyn hyn mae gennym ni ein tîm rhanbarthol yn Adran Un y
Dwyrain – RGC 1404. Ac am ddechreuad – chwarae saith ac
ennill chwech hyd yn hyn, a phump o’r buddugoliaethau oddi
cartref.
Fe fentrais draw i Barc Eirias i weld eu gêm gartref gyntaf.
Trechwyd Rhymni o 37-16 gan sgorio pum cais. Denwyd torf
o 1,700 ac roedd agwedd broffesiynol i’r noson. Trefniadaeth
dda ar ag oddi ar y cae, cyfleusterau da a chefnogaeth dda i’n
‘hogia ni’. Nid peth hawdd yw creu unoliaeth allan o garfan
o sawl clwb. Rhaid canmol Chris Horsman am yr agwedd o
rygbi agored mae’n ceisio ei chwarae. Mae’n ddibynnol ar lefel
o ffitrwydd uwch lefel ‘clwb’ arferol. Mae cyflymdra yn y tîm
hefyd. O’r diwedd dyma roi mewn safle gopa i’r pyramid i’r daith
o rygbi’r ieuenctid, drwy lefel clwb i’r gynghrair genedlaethol.
Mae’n sbardun i’r chwaraewr lleol uchelgeisiol yn sicr. Ar faes
gwastad Eirias bydd y Gogs yn anodd iawn i’w curo. A ddaw
pencampwriaeth yn y tymor cyntaf? Cawn weld, ond gwn daw
Parc Eirias am 5.30 ar nos Sadwrn yn lle poblogaidd.

Llongyfarchiadau

Ie, haeddiannol iawn, i Marc Lloyd Williams ar gael ei enwi
yn Rhestr yr Anfarwolion i ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu
Cynghrair Bêl-droed Cymru. Ef yw deilydd y nifer fwyaf
o goliau yn y Gynghrair ac enillodd Gapiau cenedlaethol,
medalau Pencampwriaeth y Gynghrair, Cwpan Cymru a Thlws
yr Eco unwaith neu ddwy! Erbyn hyn mae’n sylwebydd craff
ar Radio Cymru ac arddull rhwydd a dealladwy iawn ganddo.

GWERTH Y BYD YW GARETH BALE

Digon gwir, ond trueni mai di-fflach yw’r cyd-aelodau o’n tîm
cenedlaethol. Fe fydd y gweir yn Serbia yn smotyn ar ein croen
am sawl tymor. Llygedyn o oleuni wrth drechu’r Alban, ac yna
camgymeriadau elfennol draw yng Nghroatia. Mae gwendidau
amlwg yn y cefn, ac nid oes gennym unrhyw flaenwr ar wahân
i Bale sydd yn gyff yrddus ar y bêl. Tîm o chwaraewyr ail adran
ydym yn ceisio chwarae mewn dull Prif Adran. Nid yw’r gallu
gan y garfan yma i chwarae y gêm basio slic. Yn fwy siomedig,
nid oes cythraul yn y tîm, a di-ddannedd yw’r taclo. Ni ellir
beio Coleman yn gyfan gwbwl. Rhaid iddo weithio gyda’r
chwaraewyr wrth law ac nid yw agwedd blentynnaidd Bellamy
yn helpu. Nid lle rheolwr yw gofyn i chwaraewr a ydyw eisiau
cynrychioli ei wlad.
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Chwaraeon

Dilladau newydd i dim pel-droed Llanberis.

Colin Owen yn cyflwyno crys
i Terry Saynor, rheolwr y tim
Chwaraewyr Llanberis gyda Colin Owen (canol, blaen). (dde) a Gethin Wakeham,
Ar gyfer y tymor presennol, mae Clwb Peldroed Llanberis wedi derbyn set o ddilladau newydd gan capten y tim.
eu noddwr, Colin Owen o gwmni CK Cabs & Executive Travel.

Rhedwyr lleol yn chwalu eu
gwrthwynebwyr yn “Ras Farathon
Orau’r Byd”.

Er fod dros ddwy fil o redwyr o bob rhan o Brydain ac o dramor
wedi cystadlu ym Marathon Eryri eleni, dau o hogiau lleol aeth
â’r ddwy wobr gyntaf. Rob Samuel o Lanrug a Mathew Roberts
o Lanberis oedd ar flaen y neidr hir o redwyr o’r cychwyn
cyntaf, ac o fewn cwta ddwy filltir roedd yn amlwg
mai ras rhwng y ddau redwr lleol oedd hi
am fod.
Erbyn dringo Bwlch Llanberis
brwydro
am
drydydd,
pedwerydd a phumed roedd
gweddill y rhedwyr, a’u hunig
obaith oedd y posibilrwydd o
Rob neu Mathew yn ‘hitio’r wal’.
Ond nid felly roedd hi i fod.
Parhai Rob i ymestyn ymhellach
oddi wrth Mathew, ac ar un
cyfnod yn y ras roedd Mathew
saith munud ar y blaen i’r
trydydd rhedwr. Fel y cyrhaeddai
Rob Gastell Cidwm ar lannau
Llyn Cwellyn, roedd Mathew
yn mynd heibio i’r Snowdon
Ranger, ond doedd gweddill y
pac ond megis gadael Rhyd-ddu.
Roedd Rob hyd yn oed yn
brwydro wrth ddringo’r allt serth
o’r Waunfawr i Gefn Du, ac yno
y gwnaeth Mathew ei ymdrech i’w
ddal. Ond ofer yr ymdrech, ac unwaith
y cafodd Rob y gwastad heibio’r hen
chwarel ac ymlaen dros Fwlch y Groes am
Lanberis, gwyddai Mathew fod yn rhaid iddo
fodloni ar yr ail safle.
Gorffennodd Rob yn ei amser gorau erioed ar
y ras, gan fethu record y cwrs newydd o ychydig
eiliadau. Lai na saith munud o’i ôl roedd Mathew,
yn gorffen yn ei safle gorau erioed ac yn torri ei
record bersonol.
Tair merch o Gymru oedd yn fuddugol yn ras y
merched hefyd, gydag Emily Gelder, Claire Philips a Sally
Wilder i gyd o dde Cymru.
Llwyddiant ysgubol felly i’r rhedwyr lleol, ond llwyddiant
hefyd i’r trefnwyr ac i’r holl wirfoddolwyr a fu’n rhoi oriau o’i
hamser i stiwardio, i gofnodi, i gynnig diodydd ac i gynorthwyo
ar y diwrnod. Does ryfedd fod y rhedwyr mor werthfawrogol
o’r croeso sy’n nodweddiadol o’r fro, ac yn disgrifio’r Farathon
fel ‘yr orau yn y byd’.

