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Mawrth 2013

Rhif 431

Cadw Cof y Dyffryn

50c
Cenedl heb gof,
cenedl heb galon
I gyd-fynd â’r coflechi hyn, fe
gyhoeddwyd llyfryn, Rhai o
Enwogion Llên Dyffryn Ogwen
(Golygydd: J. Elwyn Hughes), sy’n
cynnwys bywgraffiad o bob un sy’n
cael eu coffáu gan goflech. I
gyflawni’r cynllun, cafwyd nawdd
ariannol gan Gyngor Gwynedd,
Llenyddiaeth Cymru, Cyngor
Cymuned Bethesda a Chyngor
Cymuned Llandygái, yn ogystal â
chyfraniadau oddi wrth unigolion.
Nos Wener, Chwefror 8ed,
trefnwyd noson arbennig yn
Neuadd Ogwen i lansio’r llyfr, pan
ddaeth tyrfa luosog ynghyd i rannu
o’r wledd a baratowyd ar ein cyfer.
Fel gyda phob digwyddiad
llwyddiannus, roedd cynllun hynod
o syml i’r noson, sef cyflwyno un
darn o waith pob un o’r pedwar ar
ddeg a goffeid ar y coflechi ac yn yr
arweinlyfr.
Parhad ar dudalen 3

Tammy Jones a Neville Hughes
yn codi hwyl efo 'Defaid William
Morgan'

E

rbyn hyn mae’n sicr fod y rhan fwyaf ohonoch wedi sylwi ar
goflechi sydd wedi ymddangos ar furiau rhai o dai’r ardal
yn y misoedd diwethaf hyn. O’u darllen, fe sylwch eu bod i gyd
yn nodi’r tŷ ble’u gosodwyd fel man geni, neu fel cartref,
person oedd yn enwog am gyfrannu i lenyddiaeth Gymraeg yn
ei gwahanol agweddau.

Bellach mae pedair ar ddeg o’r coflechi hyn wedi eu gosod ar wahanol
gartrefi drwy’r dyffryn, fel cof am bersonau mor amrywiol eu cyfraniad i
lenyddiaeth ein gwlad â ‘mam’ Wil Cwac Cwac; awdur y nofel a
gydnabyddir gan lawer yn nofel fwya’r Gymraeg; bardd Defaid William
Morgan; ac un o’r ysgolheigion Celtaidd mwyaf; heb sôn am Fardd yr Haf,
un o feirdd mwya’r iaith yn y ganrif ddiwethaf. Mae eu gweld yn codi
balchder yng nghyfraniad y dyffryn hwn i fyd llên. Rhaid diolch i griw
bychan o garedigion a fu’n gweithio’n galed i sicrhau fod y mawrion hyn
yn cael eu coffáu’n briodol yn eu hardal eu hunain, boed honno’n ardal
enedigol, neu’n ardal fabwysiedig, iddynt.

Taith i Weld Coflechi
RHAI O ENWOGION LLÊN
DYFFRYN OGWEN
ynghyd â nifer o lefydd diddorol eraill
yn yr ardal, gan gynnwys ymweliad byr
â Chwarel y Penrhyn

Mai 4, 2013
am 2 o’r gloch y pnawn
Cychwyn a gorffen wrth ymyl y
Gofgolofn.
Taith fws o ryw ddwy awr a hanner.
Y cyntaf i’r felin piau hi – archebwch
eich lle ar unwaith drwy gysylltu â
Dr J. Elwyn Hughes
(Ffôn: 01248 670 517 neu e-bost
johnelwyn@btinternet.com)

Llo Mawrth_Llais Ogwan 11/03/2013 23:40 Page 2

Llais Ogwan 2

Llais Ogwan

DYDDIADuR Y DYFFRYN
Mis Mawrth

PANEL GOLYGYDDOL

16 Bore Coffi Neuadd Talgai.
Neuadd Ogwen. 10.00 – 12.00.

Derfel Roberts
 600965
hylaw@btinternet.com

22 Noson Caws a Gwîn at Apêl Eleanor.
Clwb Criced a Bowlio Bethesda.

Ieuan Wyn
cylch@tiscali.co.uk

23 Bore Coffi Ysgol Glanaethwy.
Neuadd Ogwen. 10.00 – 12.00.

 600297

Lowri Roberts
 600490
l.roberts11@btinternet.com
Dewi Llewelyn Siôn
 07901
913901
dewision@btinternet.com
Fiona Cadwaladr Owen  601592
Fiona@fowen.wanadoo.co.uk
Siân Esmor Rees
 600427
sian_esmor@btinternet.com
Neville Hughes
 600853
nev_hughes@btinternet.com
Dewi A Morgan
 602440
dewimorgan@fsmail.net
Trystan Pritchard
 07402
trystanrp1@gmail.com
373444
Walter W Williams
 601167
waltermenai@yahoo.co.uk

SWYDDOGION
Cadeirydd:
Dewi A Morgan, Park Villa,
Lôn Newydd Coetmor, Bethesda,
Gwynedd LL57 3DT  602440
dewimorgan@fsmail.net
Trefnydd Hysbysebion:
Neville Hughes, 14 Pant,
Bethesda LL57 3PA
 600853
nev_hughes@btinternet.com
Ysgrifennydd:
Gareth Llwyd, Talgarnedd,
3 Sgwâr Buddug, Bethesda
LL57 3AH
 601415
garethllwyd197@btinternet.com
Trysorydd:
Godfrey Northam, 4 Llwyn Bedw, Rachub,
Llanllechid LL57 3EZ  600872
godfreydnortham@hotmail.com
Y Llais Drwy’r Post:
Owen G Jones, 1 Erw Las, Bethesda,
Gwynedd LL57 3NN
 600184
post@llaisogwan.com

Golygydd y Mis
Golygwyd y mis hwn gan Ieuan Wyn.
Golygydd mis Ebrill fydd Dewi Llewelyn
Siôn, Pencraig, 42 Erw Las, Bethesda,
LL57 3NN. 07901 913901
dewision@btinternet.com
Pob deunydd i law erbyn dydd Mercher,
3 Ebrill, os gwelwch yn dda. Plygu nos
Iau, 18 Ebrill, yng Nghanolfan Cefnfaes
am 6.45.

Llais Ogwan ar Dâp
Os gwyddoch am rywun sy’n cael
trafferth â’i olwg, ac a hoffai dderbyn
copi o’r Llais ar gasét bob mis,
cysylltwch ag un o’r canlynol:
Gareth Llwyd  601415
Neville Hughes  600853

24 Cymanfa Ganu Sul y Blodau.
Capel Bethlehem Talybont am 7.30.
26 Cangen Plaid Cymru Dyffryn Ogwen.
Cefnfaes am 7.00
28 Merched y Wawr Bethesda. Sgwrs gan
Dafydd Cadwaladr. Cefnfaes am 7.00

Mis Ebrill
04 Sefydliad y Merched Carneddi.
‘Plentyndod’ yng nghwmni
Cynrig Hughes. Cefnfaes am 7.00
06 Bore Coffi, Eglwys Gelli. Neuadd Ogwen.
10.00 – 12.00
08 Merched y Wawr Tregarth.
“Oel Morus Ifans” . Festri Shiloh am 7.00
13 Bore Coffi. Cymd. y Chwiorydd Capel
Jerusalem. Neuadd Ogwen. 10.00 – 12.00
13 Marchnad Cynnyrch Lleol Ogwen.
Llys Dafydd, Stryd Fawr, Bethesda.
10.00 – 2.00
20 Bore Coffi Cyfeillion Ysbyty Gwynedd.
Neuadd Ogwen. 10.00 – 12.00
21 Cyngerdd Corau Ysgol Glanaethwy at
Apêl Eleanor. Capel Jerusalem Bethesda
am 7.00

Llais Ogwan yn Chwilio am
Ddeunydd Diddorol
Mae rhai wedi sôn yn ddiweddar y dylid
cyhoeddi mwy o erthyglau yn y Llais.
Felly, rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig
a fyddai’n fodlon ysgrifennu erthygl yn
rheolaidd – unwaith y mis, bob yn ail fis,
neu bob chwarter. Felly, beth amdanoch chi?
Dyma rai o’r syniadau sydd gennym ond
efallai bod gennych chi syniadau eraill:
Cornel y Plant, Garddio, Amaethyddiaeth,
Colofn Grefyddol (fel Munud i Feddwl),
Ryseitiau Bwyd, Cyfrifiaduron, Ffasiwn,
Harddwch, Cerddoriaeth o bob math.
Dywedwyd hefyd nad oes digon o
adroddiadau am chwaraeon a diddordebau,
a byddem yn croesawu unrhyw gyfraniad.
Cysylllter â Ieuan Wyn,
Cadeirydd Panel y Golygyddion,
600297 cylch@tiscali.co.uk
neu 85 Ffordd Carneddi.

Rhoddion i’r Llais
£ 4.00 Ms Susan Jeffries, Ynys y Barri.
£ 5.00 Mrs Eurwen Griffith,
5 Rhes Mostyn, Bethesda.
£ 5.00 Er cof am ben-blwydd ein brawd,
Trevor Vaughan Pritchard (ar 21
Mawrth buasai yn 72 oed). David a
Helen, 17 Rhes Elfed, Bethesda.
£30.00 Er cof annwyl am ben-blwydd
John Parry (26 Chwefror) a Bob
Parry (18 Mawrth) “Hiraeth mawr
pob dydd” oddi wrth Ann a’r teulu,
43 Adwy’r Nant, Bethesda.
£21.50 Dienw, Llandygái
28.00 Mrs Jennie Jones, Bryn caseg,
Bethesda.

25 Merched y Wawr Bethesda.
Noson o Gystadlu. Cefnfaes am 7.00

Diolch yn Fawr

27 Bore Coffi Eglwys Sant Cedol Pentir.
Neuadd Ogwen. 10.00 – 12.00

Clwb Cyfeillion
Llais Ogwan

Cyhoeddir gan
Bwyllgor Llais Ogwan
Cysodwyd gan Tasg,
50 Stryd Fawr Bethesda,
LL57 3AN  07902 362 213
post@tasg.co.uk
Argraffwyd gan Wasg Ffrancon,
Dôl Ddafydd, Bethesda LL57 3LY
 01248 601669

Gwobrau Mis Mawrth
£30
£20
£10
£5

(52) Barbara Jones
(104) Wyn Bowen Harries
(79) Mair Griffiths
(88) Marion Owen, Foel, Trallwng

Hysbysebwch eich
gweithgareddau yn y Llais
Ffoniwch Neville Hughes ar
600853

Archebu Llais Ogwan
drwy’r Post
£18 Gwledydd Prydain
£27 Ewrop
£36 Gweddill y Byd

-

Owen G. Jones, 1 Erw Las,
Bethesda, Gwynedd LL57 3NN
post@llaisogwan.com
 01248 600184

Nid yw pwyllgor Llais Ogwan na’r
panel golygyddol o angenrheidrwydd
yn cytuno â phob barn a fynegir gan
ein cyfranwyr.
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Llythyrau

Enwogion Llên

RRhan o’r gynulleidfa niferus yn mwynhau’r noson

(parhad)

Annwyl Olygydd,
A oes gan eich darllenwyr brofiad o
wasanaethau’r Samariad y bydden nhw’n
barod i’w rannu?
A oedd hi’n hawdd derbyn gwasanaeth yn
Gymraeg neu a oedd rhwystrau? Pa effaith
gafodd hynny arnyn nhw? A oedden nhw’n
fodlon â’r gwasanaeth, neu a oes ganddyn
nhw negeseuon am y ffordd y gellid
gwella’r ddarpariaeth Gymraeg?
Dyma’r cwestiynau y mae Samariaid Cymru
yn awyddus i gael atebion iddyn nhw ac
maen nhw wedi comisiynu tîm o
ymchwilwyr o Estyn Llaw i wneud y
gwaith. Bwriad yr ymchwil yw i fwrw
golwg ar y berthynas rhwng y Samariaid a
siaradwyr Cymraeg.
Yma yn Estyn Llaw rydyn ni’n awyddus i
siarad â phobl sydd wedi cysylltu â’r
Samariaid neu deuluoedd iddynt a all
ddweud wrthon ni sut brofiad gawson nhw,
boed hynny’n ganmoliaeth neu’n gŵyn .
I wybod mwy am yr ymchwil a sut i gymryd
rhan, mae croeso mawr i ddarllenwyr
gysylltu â Siwan Tomos o brosiect Estyn
Llaw yn Iaith: Y Ganolfan Cynllunio Iaith
ar 01239 711668 neu siwan.tomos@iaith.eu.
Caiff pob cyswllt a chyfraniad eu trin yn
hollol gyfrinachol.
Edrychaf ymlaen yn fawr at glywed gan
unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan
cyn dydd Gwener, Mawrth 8.
Yn gywir,
Siwan Thomas
Rheolwr Prosiect

Teulu Tŷ Hen
Amgaeaf yr hanesyn isod, gan fawr obeithio y bydd
rhywun o ddarllenwyr Llais Ogwan yn gallu bod o
gymorth i mi ddarganfod rhagor o wybodaeth am fy
achau. Dyma’r cefndir:
Roedd fy niweddar dad, Ben Thomas (1906-1982),
yn denor ardderchog, ac fel y gwelir yn llyfr Elfed
Jones, Côr Meibion y Penrhyn, Ddoe a Heddiw, yn
un o’r tri (gydag Idwal Lloyd Owen a Prys
Bodfeurig) a ddaeth at ei gilydd ‘ar ganol Ponc Ledi
tua diwedd Tachwedd 1934’ i drafod y posibilrwydd
o ffurfio côr. Roedd hyn wedi i saith côr o wahanol
bonciau’r chwarel gystadlu yn erbyn ei gilydd yn
Eisteddfod Peniel, Llanllechid. Y darn gosod oedd
‘Gorffwysa Di’ ac roedd y safon yn ddigon da i’r
beirniad, Dr Caradog Roberts o’r Rhos, awgrymu y
dylid uno’r corau. Dyna a arweiniodd at sefydlu Côr
Meibion y Penrhyn.
Fe ddilynais fy nhad i sawl cyngerdd ac eisteddfod,
ac mae gennyf frith gof o lwyddiannau fel yn
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 1951 ac am
siomedigaethau fel ym Mhwllheli ym 1955. Ond pa
beth bynnag oedd y canlyniad, roedd bob amser
lawer o hwyl ar y bws ar y ffordd yn ôl i Fethesda.
Cof hefyd am mam ar ei thraed nos yn aros i’r côr
gyrraedd adref o eisteddfodau pell ac yn y ffenestr
yn chwilio am oleuadau’n dod ar hyd y lôn bost
mewn gobaith mai goleuadau bws y côr oeddan
nhw.

Yn dilyn cyflwyniad a pheth o hanes y prosiect, cyflwynwyd y cyfranwyr yn eu tro gan Neville
Hughes yn ei ddull hwyliog a chartrefol. Roedd y cyfraniadau’n amrywio o ran natur a
chyflwynwyr. Cafwyd ambell gyfraniad gan aelod o deulu agos yr awdur, megis John Hywyn yn
adrodd rhan o awdl arobryn ei dad, y Prifardd Emrys Edwards, a Lowri Wynne Williams yn
darllen rhan o ysgrif ‘Corlannau’ ei thaid, J.O. Williams. Cafwyd darlleniadau o weithiau Ernest
Roberts ac Ifor Bowen Griffith gan yr actor Wyn Bowen Harries , a disgrifiadau bywgraffyddol o
W. J . Parry, Rhys J. Huws ac Idris Ll. Foster gan
Dr Dafydd Roberts a Ieuan Wyn. Llwyddodd
Caren Brown a Lisa Jên i ddod â Wil Cwac Cwac
a’i ffrindiau yn fyw unwaith eto i nifer ohonom a
dreuliodd oriau ein plentyndod pell gyda’r criw
hwnnw. Cafwyd eitemau ar gân, hefyd, gan
gantorion lleol, a chenedlaethol, Neville Hughes,
Tammy Jones, Arfon Gwilym efo Beti Rhys yn
cyfeilio, Boncathod, Hogia’r Bonc, a Chôr y
Penrhyn, i gyd yn canu cerddi enwog gan y
beirdd a goffeid, sef ‘Cân yr Afon’, ‘Cymru’,
‘Moliannwn’, ‘Defaid William Morgan’, a
‘Clychau’r Gog’.
Tra’n mwynhau paned a bisgedan am ddim ar
ddiwedd y noson, y farn gyffredinol oedd ei bod
wedi bod yn wledd o noson, ac yn werth chweil.
Diolch yn fawr i bawb o’r cyfranwyr a roddodd y
wledd inni, a diolch yn arbennig i’r criw bychan
gweithgar a drefnodd y cyfan - y coflechi, y
llyfryn, a’r penllanw yn y noson lansio. Hir y
bo’r cof am gyfraniad ein mawrion. Cenedl heb
gof, cenedl heb galon.
Cam nesaf y cynllun fydd trefnu taith mewn bws
o gwmpas y fro i weld y coflechi a chael
cyflwyniad am yr enwogion llên (i gadw sedd ar
y bws gweler yr hysbyseb ar y dudalen flaen).
Er mawr ei fwynhad o ganu yn y côr, roedd fy nhad
bob amser yn siomedig na chawsai doniau
cerddorol teulu ei fam eu trosglwyddo iddo fo.
Roedd ei fam, Diana Thomas (Edwards cyn priodi)
(1875–1947), yn aelod o deulu a adnabyddid fel
‘Teulu Tŷ Hen’. Treflan fechan o ychydig o dai
oedd Tŷ Hen ger hen eglwys St Ann sydd bellach
wedi ei hen gladdu o dan domennydd Chwarel y
Penrhyn.
Roedd hynafiaid fy nhad yn gantorion a thelynorion
o fri, gyda’r gallu i ganu cerdd dant. Disgynyddion
eraill o’r teulu ydi’r darlledwr Euryn Ogwen
Williams a’r diweddar T. Gwynn Jones, Gwynn
Dob, neu Gwynn Tregarth yng Ngorsedd y Beirdd.
Yr hynaf o’r teulu yr ydw i wedi cael hyd iddo ydi
William Jones a anwyd ym 1796. Ar ei gerdyn
coffa, dywedir bod ‘ei delyn yn tinclo’.
Mae sôn bod un o’r teulu wedi ei wahodd i gyfeilio
emynau mewn gwasanaethau yn hen Eglwys St Ann
– peth rhyfedd o ystyried bod y delyn, yn y cyfnod
yma, yn cael ei hystyried yn offeryn y diafol gan ei
bod yn cael ei defnyddio fel adloniant tafarn.
Roedd mab William, sef William S. Jones, hefyd yn
enwog am ei ddawn gerddorol ac yn cael ei
adnabod fel Ehedydd Ogwen. Mae disgrifiad ohono
yn y gyfrol Hanes Llenyddiaeth ac Enwogion
Llanllechid a Llandegai ac Ychwanegiad At yr
Uchod Hyd 1920 gan William Parry (Llechidon) a’i
fab Robert Parry (Trebor Llechid) a gyhoeddwyd
ym 1921: ‘Hen ddatganwr cyhoeddus a medrus …
gyda’r delyn. Yr oedd W. Jones a’i deulu yn

Dr J. Elwyn Hughes, golygydd y gyfrol
a thywysydd y daith

ddatganwyr o natur. Yr oedd iddo frawd a chwaer
yn hyddysg iawn yn y gelfyddyd hon ond nid mor
gyhoeddus ag Ehedydd Ogwen. Bu yn fuddugwr
mewn llawer o Eisteddfodau. Clywsom ef yn dweud
y gallai adrodd darnau helaeth o farddoniaeth er ei
fod yn analluog i’w darllen. Dysga hwy drwy i
eraill eu darllen iddo. Yr oedd yn wir boblogaidd fel
canwr gyda’r tannau.’
Y brawd y cyfeirir ato ydi John ac roedd y ddau
weithiau’n perfformio fel Jac a Wil Tŷ Hen. Mae’n
debyg i William deithio’r holl ffordd i lawr i’r
Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym 1883
ac ennill cystadleuaeth cerdd dant yno.
Daeth eu doniau’n enwog trwy’r gân Hiraeth am
Fethesda, neu Cân Ben Jeri pan oedd yr awdur,
oedd wedi ymfudo i Ganada, yn hiraethu am fod yn
ei hen fro ar nos Sadwrn Setlo - ‘A chan efo’r tanna
gan Hogia Tŷ Hen’.
Hoffwn yn fawr wybod mwy am ardal Tŷ Hen. Oes
yna lun neu archif ar ôl o’r ardal neu a oes gan
unrhyw un straeon am y lle? Hoffwn wybod mwy
hefyd am ‘Hogia Tŷ Hen’. Ai diddanwyr tafarnau
oedd y rhain ynteu criw ‘mwy parchus’ yn
perfformio mewn eisteddfodau a chyngherddau? Ai
baledwyr oedd teulu Tŷ Hen?
Per bai gan unrhyw un o ddarllenwyr Llais Ogwan
wybodaeth, byddwn yn fach iawn o glywed.
Wyn Thomas
10 Clos-y-Maerdy, Pentre’r Ardd, Abertawe
SA4 4EA. tawefilms@ntlworld.com 01792 898221.
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Bethesda
Llên Ogwen,
Stryd Fawr, Bethesda
 600431
Siop Kathy
Stryd Fawr, Bethesda

eu plith:
Mrs Eirian Pritchard. Rhes Elfed;
Mrs Jennie Jones, Bryn Caseg;
Mr Emlyn Evans, Rhos y Nant.

Llwyddiant Catherine

Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad at Mr
a Mrs J W Jones, Ffordd Bangor yn
eu profedigaeth o golli modryb.

Marwolaeth
Yn Ysbyty Gwynedd ar 5 Chwefror
bu farw Mr Eifion Morris
Moelwys, Ystad Coetmor, yn 79
oed. Priod y ddiweddar Mrs Elinor
Morris a thad William a’r
Joe Hughes,
Awel y Nant, Ffordd Ffrydlas, ddiweddar Linda, tad-yngnghyfraith Julie a thaid Elin, Catrin
Bethesda  601902
a Llinos, a brawd Islwyn, Fred ac
Emyr. Cynhaliwyd ei angladd
Priodas
ddydd Llun, 11 Chwefror gyda
Llongyfarchiadau i Lisa a Ryan, gwasanaeth yng Nghapel Carmel,
Abercaseg, ar eu priodas yn
Llanllechid a mynwent Coetmor.
ddiweddar. Dymuniadau gorau am Gwasanaethwyd gan y Parch.
bob hapusrwydd ichi i’r dyfodol. Geraint Hughes gyda Mrs Helen W,
Williams wrth yr organ.
Diolch
Cydymdeimlwn â chwi fel teulu i
Hoffai Eleanor, Richard, a’r teulu, gyd.
Bryn Caseg, ddiolch o galon
unwaith eto i’r Pwyllgor Apêl am Cyfeillion Ysbyty Gwynedd
eu gwaith caled yn codi arian tuag Dyddiadau i’w cofio:at Apêl Eleanor Jones i brynu offer Bore Coffi; Sadwrn 20 Ebrill yn
i Ward Alaw. Diolch yn fawr iawn, Neuadd Ogwen 10.00 tan 12.00
hefyd, i bawb o ardal Bethesda
Cawl a Chân yng Ngwesty
sy’n cyfrannu i’r apêl, i’r siopau
Dolbadarn, Llanberis, nos Wener
a’r tafarnau am fod mor hael, ac
26 Ebrill yng nghwmni Côr
yn arbennig i Chwarel y Penrhyn, Dyffryn Peris, Côr Dinas Bangor a
Becws Cae Groes a Gwasg
Chôr Ysgol Llanberis.
Ffrancon am eu cyfraniadau.
Diolch, hefyd, i bawb arall sydd
Damwain
wedi, ac sydd yn, cefnogi’r achos Hoffai Helen ac Arfon, Erw Las,
da hwn.
ddiolch o galon i’r criw a helpodd
fam Helen, sef Phyllis Evans, Erw
Diolch
Las ar fore Llun 28 Ionawr pan
Dymuna John a Pat Roberts, 16
gafodd hi ddamwain yng
Ffordd Pant, ddiolch i bawb am eu Nghoetmor yn ystod y storm.
caredigrwydd a’u dymuniadau da Diolch i’r teulu, i’r Parch. Geraint
am wellhad buan i John tra bu yn Hughes ac i gymdogion a ffrindiau
yr ysbyty yn ddiweddar. Diolch yn am eu caredigrwydd a’u
fawr iawn.
hymweliadau diflino ag Ysbyty
Gwynedd ac Ysbyty Eryri; hefyd
Llongyfarchiadau
am y galwadau ffôn, y cardiau a’r
i Eirlys Cefni Jones ar ddathlu ei dymuniadau da. Diolch o waelod
phen-blwydd yn 80 oed yn ystod calon i bawb.
mis Chwefror, a dymuniadau
gorau i’w brawd, Emrys, o’r
Diolch
Groeslon sydd heb fod yn teimlo’n Dymuna Richard, Alison, Nicola a
dda yn ddiweddar. Oddi wrth y
Fiona a theulu’r diweddar John
Teulu a ffrindiau.
Kenneth Hughes, Sŵn y Nant,
ddiolch am bob arwydd o
Symud Tŷ
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
Croeso cynnes iawn i Sioned i’w atynt yn dilyn eu profedigaeth
chartref newydd yn 18 Pant Glas. ddiweddar. Diolch yn fawr am y
Hefyd i deulu 13 Pant Glas a
cardiau, y galwadau ffôn, yr
theulu Hafan, Ffordd Gerlan.
ymweliadau a’r rhoddion hael a
dderbyniwyd tuag at Gymdeithas
Pen-blwydd
Macular. Ein diolch hefyd i’r
Pen-blwydd hapus iawn i ddau a Parch. John Matthews, y Curad
ddathlodd ben-blwydd arbennig
Jenny Hood a’r Parch. Eric Jones
yn ystod mis Chwefror, sef
am eu gwasanaeth ac i
Mr Brian Buckley, Bryntirion
gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig
Mr Tom Morgan, Glanogwen.
am eu presenoldeb a’u cefnogaeth
yn yr angladd.
Taid a Nain
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs
Hoffem ddiolch hefyd i Mrs
Brian Pritchard, Rhos y Nant, ar
Christine Edwards, yr organyddes,
achlysur hapus o ddod yn nain a
ac i’r ymgymerwr, Mr John Turner,
thaid i ferch fach, sef Ani Glyn,
Pentir am ei drefniadau trylwyr.
merch fach i Meilir a Siân,
Dymunwn ddiolch hefyd i’r
Bangor.
gofalwyr am eu gofal caredig
amdano yn Sŵn y Nant.
Ysbyty
Diolch o galon i bawb.
Cofion a gwellhad buan i’r rhai a
fu yn yr ysbyty y ddiweddar; yn
Fiona Cadwaladr Owen,
Bryn Meurig Bach,
Coed y Parc, Bethesda,
LL57 4YW   601592

Catherine Elin Roberts efo'i medalau gymnasteg
Er nad yw ond ifanc, mae Catherine Elin Roberts, Glanogwen, yn
prysur wneud enw iddi ei hun ym maes ymarfer corff, gan iddi gael
cryn lwyddiant mewn dau faes gwahanol yn ddiweddar. Bu Catherine
yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth gymnasteg ym Mangor ddechrau
Chwefror a llwyddodd i ennill dwy fedal arian, un efydd, a chael un
4ydd safle.
Mae Catherine, hefyd, wedi bod yn mynychu ymarferion yn
ddiweddar yn Wrecsam ac wedi bod yn cael ei graddio ar gyfer y
treialon nesaf a oedd yn cychwyn yn Chwefror. Mae hi wedi cael ei
dewis i fynychu’r clwb gymnasteg yn Wrecsam.
Camp arall y mae Catherine yn arbenigo arni yw nofio. Ddiwedd
Chwefror cymrodd ran mewn gala nofio a gynhaliwyd ym Mhwll
Nofio Bangor, ac enillodd fedal aur am ddod yn gyntaf yn y ras pili
pala. Yn ogystal, daeth yn ail yn y gystadleuaeth am gyfanswm
pwyntiau a enillwyd ym mhob ras efo’i gilydd. Mae wedi llwyddo i
wella llawer iawn ar ei hamser ers y llynedd.
Da iawn, chdi, Catherine; edrychwn ymlaen yn eiddgar i glywed am
fwy o’th lwyddiant.

Dathlu Pen-blwydd

Edna Jones yn dathlu ei phen-blwydd efo'i mab,
Richard, a'i merch yng nghyfraith, Eleanor
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Edna Jones, gynt o Lanogwen, ond
sydd bellach yn byw mewn cartref i’r henoed yn Ynys Môn, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 84 oed yn ddiweddar. Rydym i gyd yn gyrru ein
cofion atoch, Mrs Jones, ac yn dymuno’r gorau i chi.
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Yr Eglwys unedig
Gweinidog: Y Parchedig Geraint Hughes
Cawsom Chwefror oer a’r mynyddoedd o’n cwmpas yn dal yn
wyn. “Mae hi’n anodd mendio dim fel hyn”, meddai’r bardd, “a
phen yr Wyddfa i gyd yn wyn” ond da cael dweud fod amryw
sydd wedi bod yn cwyno wedi dychwelyd, ac anfonwn ein
cofion arferol at y rhai mewn ysbytai a chartrefi. Cydymdeimlwn
â rhai teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth, yn eu plith John a
Mair Jones, Ffordd Bangor, Beti Rhys, Bryn Caseg a’r ddwy
chwaer o’r Carneddi, Olive Jones a Beti Roberts.
Llongyfarchiadau i Emyr a Heulwen Roberts. Ganwyd merch
fach i Dr O. G. Roberts (mab Emyr) a’i briod Jane. Mwy o waith
gwarchod i Taid a Nain!
Roedd y Cyfarfod Gweddi ddechrau’r mis dan ofal y Gweinidog,
gyda Minnie Lewis ac Alwenna Puw yn cynorthwyo. Ers canol y
mis fe fu Sioned Williams yn arwain y Seiat ar nos Fawrth.
Diolch iddi am ei gwaith.
Nod Fercher, 13 Chwefror, cynhaliwyd cyfarfod o’r Gymdeithas
Lenyddol yng Ngharmel. Cawsom ddarlith ardderchog gan y
Canon Idris Thomas yn rhoi hanes trist y ddamwain erchyll a
ddigwyddodd ar drip Ysgol Sul yr Eglwys yn Neiniolen ychydig
dros gan mlynedd yn ôl.
Nos Iau 14 Chwefror, daeth Paul Rowlinson atom i Gymdeithas
y Chwiorydd i adrodd hanes Bugeiliaid y Stryd ym Mangor a
diolchwyd iddo gan Eurwen Morris. Penderfynwyd cyfrannu £50
at y gwaith gwerthfawr yma.
Mae’r Clwb Celf yn brysur
wrth ei waith o wau neu
grosio blancedi ar gyfer
cartref preswyl ym Mangor
ac mae Clwb Nos Fawrth, y
clwb ar gyfer pobl ifanc, yn
brysur o dan arweiniad eu
hathrawon yn casglu bwyd ar
gyfer y Banc Bwyd ym
Mangor.

GWASANAETHAU'R SUL

Mawrth
17 Parch. Reuben Roberts
24 Mr Richard Lloyd Jones
31 (Pasg) 10.00 Y Gweinidog
5.00 Parch. John Owen
14 Parch. Rhys ab Ogwen
Jones

Gorffwysfan, Stryd Fawr
Pwyllgor
Cynhaliwyd cyfarfod o’r pwyllgor fore Llun, 25 Chwefror 2013 am
11.00 y bore dan gadeiryddiaeth Mr Eric Jones.
Cafwyd gair o groeso i bawb gan y Cadeirydd. Yn bresennol roedd
Elfed Bullock, Dennis Dart, O J Evans, Dafydd Pritchard, Vernon
Owen, Gilbert Bowen, Joe Evans, Eric Jones, Tom Morgan, Eric Jones,
Stanley Williams a Joe Hughes. Cafwyd ymddiheuriad gan Rhiannon
Efans.
Cydymdeimlodd y Cadeirydd gyda Mrs Glenys Lloyd Jones a Mr a Mrs
Tom Morgan. Anfonwyd cofion a dymuniadau am wellhad buan at Alice
Jones a Christine Jones.
Darllenwyd cofnodion pwyllgor 17 Medi 2012.
Materion i’w trafod:
Bore Coffi 2013 – i’w gynnal ym mis Mai.
Gwibdeithiau 2013: Penderfynwyd ar ddyddiadau ar gyfer 2013, sef:
1 Mai – Y Wyddgrug a Brychdyn;
26 Mehefin – Y Bala, Dolgellau a’r Bermo;
11 Medi – Gwibdaith Ddirgel;
6 Tachwedd – Cheshire Oaks;
11 Rhagfyr – Cinio Nadolig.
Bydd pob gwibdaith ar ddydd Mercher.
Cafwyd adroddiad boddhaol gan y Trysorydd, Joe Evans, a diolchwyd
iddo gan y Cadeirydd.
Diolchodd Eric i bawb a fu’n holi ac a anfonodd gyfarchion gwellhad
i’w briod, Alice.
Diochwyd i’r swyddogion am eu gwaith yn ystod 2012 gan Owain
John. Penderfynwyd cadarnhau’r swyddogion yn eu swyddi am
flwyddyn arall.

Merched y Wawr, Bethesda
Dathlu Gŵyl Ddewi
Cynhaliwyd ein dathliad yng Nghaffi Coed y Brenin dan
lywyddiaeth Y Fns. Elina Owen. Cawsom bleser o groesawu nifer
o’n haelodau a oedd wedi bod dan anhwylder yn ddiweddar. Bu
Jennie (yr ysgrifenyddes) yn yr ysbyty, a’i chwaer, Glenys, hefyd
wedi cael pwytho ei braich ar ôl syrthio. Eraill wedi bod yn wael
gartref, ond mae’r gwanwyn ar droed a hyderwn y byddant yn
teimlo’n well yn fuan.
Estynnwyd llongyfarchiadau i Eirlys (Cefni) ar ddathlu pen-blwydd
arbennig a Margaret a fu’n llwyddiannus gyda’i gwaith celf, sef
llun o ‘Nant y Mynydd’ yn y Sioe Aeaf. Yr ydym eisoes yn
ymwybodol o ddawn arbennig Margaret yn hyn o beth.
Llongyfarchiadau mawr iddi.
Cawsom fyrbryd blasus iawn a’n diddori i’r eithaf gan y wraig
wadd, Manon Wyn Williams (Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel
2007). Doedd dim syndod ein bod wedi mwynhau noson hwyliog
gyda dawn dweud penigamp Manon. Daeth i’r brig gan ennill y
perfformiad theatrig y mis Mai hwnnw ac yna cipio’r Fedal
Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd, Sir Gâr, 2007.
Y Raffl: Rhoddwyd y wobr lwcus gan Pat, a’r enillydd oedd Mary.
Diolchodd y Llywydd yn gynnes iawn i’r wraig wadd am
berfformiad arbennig ac i staff Coed y Brenin am arlwyaeth mor
flasus.

Eglwys Crist, Glanogwen
Dyddiadau Arbennig Mis Mawrth
Bore Sul, Mawrth 17, 11.00am Sul y Dioddefaint - Cymun Bendigaid
Bore Sul, Mawrth 24, 11.00am - Sul y Blodau, Gwasanaeth ar y
cyd, Mynydd Llandegái gyda'r Esgob Andrew John
Nos Iau Mawrth 28, 7.00pm,
Gwasanaeth Cymun Dydd Iau Cablyd yn Sant Cedol, Pentir
Pnawn Gwener, Mawrth 29, 2.00pm.
Gwasanaeth Gwener y Groglith. Glanogwen
Bore Sul, Mawrth 31, Sul y Pasg - 6.30am
Gwasanaeth Gwawrio, Cymun (Llyn Ogwen)
Bore Sul, Mawrth 31, Sul y Pasg, 11.00am, Cymun Bendigaid

Cynhelir Gwasanaethau fel â ganlyn:
Sul Cyntaf pob mis - “Llanast yn y Llan” (Gweler isod) – 11.00am
Ail a thrydydd Sul pob mis Cymun Bendigaid Cymraeg – 11.00am
Pedwerydd Sul pob mis - Cymun Bendigaid dwyieithog – 11.00am
Pumed Sul - Gwasanaeth ar y cyd gyda Mynydd Llandegái a
Phentir (Lleoliad i’w gyhoeddi)
Ni chynhelir y Gwasanaetth Cymun am 8.00am ar y Sul ar hyn o
bryd.
Pob bore Mercher am 10.30am - Cymun Bendigaid
Croeso cynnes i bawb i’r gwasanaethau uchod.
Llanast yn y Llan - Na nid llanast go iawn!! Rhyw fath o
wasanaeth teuluol anffurfiol. Dewisir thema ar gyfer y gwasanaeth
ac mae cyfle i brofi gweithgareddau ymarferol a chreu arddangosfa.
Cyfle i blant ac oedolion gael hwyl wrth addoli. Ar ddiwedd y
gwasanaeth trefnir lluniaeth i bawb. Dewch draw ar Sul cyntaf y
mis i weld beth sy’n mynd ymlaen.
Arch Noa - Clwb bach yw hwn ar gyfer plant bach cyn oed ysgol.
Mae yn cyfarfod yn Ysgol Abercaseg pob bore Llun am 9.15am.
Anfonwn ein cofion at bawb sydd yn dioddef o unrhyw anhwylder
gan obeithio y daw adferiad llwyr a buan i chwi i gyd.

EGLWYS UNEDIG
BETHESDA
‘LLENWI’R CWPAN’
Dewch am sgwrs a phaned
Bob bore dydd Iau
rhwng 10.00 o’r gloch a
hanner dydd

CAPEL BETHANIA
Mawrth
17 Parch. Gwynfor Williams
24 a 31 Dim Oedfa
Ebrill
07 Mr Thomas Alun Williams
14 Dim Oedfa
21 Y Parch. Gwynfor Williams

Croeso Cynnes i Bawb
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Rachub a
Llanllechid
Dilwyn Pritchard,
Llais Afon, 2 Bron Arfon,
Rachub LL57 3LW
 601880
Diolch
Dymuna Gisella, Ann a’r teulu
ddiolch o galon i’r cymgogion ym
Maes Bleddyn, ffrindiau, pobl yn
yr ardal a thu hwnt am bob
caredigrwydd a chydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth o golli Bruna, mam a
nain annwyl.
Diolch hefyd am y rhoddion tuag
at Fyddin yr Iachawdwriaeth.
Ymddiheuriadau:
Yn anffodus ni ymddangosodd y
newyddion yma yn y papur ryw
ddau fis yn ôl. Ond yr un yw'r
dymunidau i Siôn a Gwawr,
Pantdreiniog ar enedigaeth
effeilliaid, Awel Grug a Mared
Elain. Llongyfarchiadau hefyd i
Kevin a Marian, Bryn Eithin ar
ddod yn nain a thaid a Mr a Mrs
Owie Williams, Bryn Owen ar
ddod yn hen nain a thaid.
Dymuniadau gorau i'r teulu oll.
Pen-blwydd Hapus
Llongyfarchidau i Erin a Siân,
Bron Arfon, ar ddathlu eu penblwydd yn ddeunaw oed ar 2
Mawrth. Llongyfarchiadau hefyd i
Siân sydd wedi pasio ei phrawf
gyrru.
Dymuniadau gorau i Helen
Hughes, Gardd Efa ar ddathlu
pen-blwydd arbennig.

Cydymdeimlad
Anfown ein cydymdeimlad at Deri,
Megan a Cynon, Sychnant a'r teulu
oll wedi iddynt wynebu
profedigaeth. Bu farw mam Deri,
Mrs Heulwen Thomas a oedd wedi
symud o Gaerdydd i'r fflat yng
Nghapel Salem. Roedd Mrs Thomas
yn 89 mlwydd oed. Bu farw yn
annisgwyl a sydyn ar fore Sadwrn,
16 Chwefror. Cynhaliwyd yr
angladd yng Nghaerdydd ar 4
Mawrth.

Carmel - Clwb Dwylo Prysur
Yn ystod gwyliau hanner tymor yr ysgol trefnwyd ymweliad ag Oriel
Môn ar gyfer yr aelodau. Cafwyd cyfle i weld arddangosfa o waith y
diweddar Kyffin Williams a gwaith hynod Rosie Russell, merch ifanc
o Ddyffryn Nantlle. Mae gwaith Rosie yn seiliedig ar y thema 'O'r Mor
i'r Mynydd', gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau sydd wedi eu
hailgylchu, yn ogystal â gwlân a botymau. Cafwyd pnawn difyr iawn.

Ysbyty
Da deall fod Catrin Williams, Ffordd
Llanllechid yn gwella wedi triniaeth
ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd.

CAPEL CARMEL
Gwasanaethau
Mawrth
17 Y Gweinidog 2.00 a 5.00
24 Miss Nerys Jackson 5.00
31 Y Gweinidog
Ebrill
07 Y Parch. T Roberts 2.00
14 Y Gweinidog 2.00 a 5.00
21 Y Parch. Christopher Prew
Yr Ysgol Sul 10.30 y bore
Dwylo prysur, nos Wener 6.30.

Croeso Cynnes i Bawb

Pedwar o’r bobl ifanc y tu allan i’r oriel.
Bedydd
Yn ystod mis Chwefror bedyddiwyd Elliw Fflur, merch Anwen a
Daniel, gyda'r Parchedig Geraint Hughes yn gweinyddu. Mae'r teulu
wedi setlo yn Llanllechid erbyn hyn.
Ysbyty
Mae Ceirion Jones, un o blant yr Ysgol Sul, wedi derbyn trinaieth i'w
lygaid mewn ysbyty yn Lerpwl. Rydym i gyd, yn athrawon a phlant yn
meddwl amdano ac yn gobeithio y bydd yn gwella'n fuan.

Carmel Llanllechid
Te Bach
Pnawn Llun
18 Mawrth 2.30 tan 4.00
Croeso Cynnes i Bawb

Cylch Ti a Fi, Rachub
Bu'r Cylch ar daith i Gelli Gyffwrdd yn ddiweddar gyda
chydweithrediad y grŵp, 'Chwarae Iaith'. Cafodd y plant hwyl fawr
iawn yno. Os am fwy o wybodaeth am y Cylch cysylltwch â Keilly
Tugwell Williams ar 01248 602874 neu 07887534376

Cylch Meithrin Llanllechid

Rhai o’r plant yn mwynhau yn y Cylch Ti a Fi

CAPEL BETHEL (B)
Gwasanaethau
Mawrth
17 Mr Alun Wyn Rowlands
24 Ms Nerys Griffiths
31 Sul y Pasg

Llongyfarchiadau i blant bach y Cylch ar berfformio mor dda gyda
dosbarth Meithrin Ysgol Llanllechid ar Ddydd Gŵyl Ddewi. Bu`r
plantos yn brysur yn gwneud cacennau cri, - hynod o flasus hefyd!

Ebrill
07 Dr Tudor Ellis
14 Y Gweinidog
21 Y Parch. Christopher Prew

Oedfaon an 2.00 o’r gloch

Croeso Cynnes i Bawb

Nant Ffrancon
Capel Nant y Benglog
Mawrth
17 Ioan ap Dewi
24 Y Parch. Dafydd Ll Hughes
31 Mr Bob Morris
Oedfaon am 2 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb
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Llandygái
Ethel Davies, Pennard,
Llandygái 353886
Cleifion
Mae Mrs Beryl Hughes, Yr Elan,
yn disgwyl am gael mynd i Ysbyty
Gwynedd am lawdriniaeth.
Gobeithio na fydd yn rhaid i chi
aros yn rhy hir Beryl. Byddwn i
gyd yn meddwl amdanoch ac yn
dymuno’r dda i chi – cawn y
newyddion i gyd gan Jim.
Rydym yn anfon ein cofion hefyd
at Ernie a Nerys Coleman, Beryl a
Jim Hughes, Dr Pam Jones, Olwen
Lytham, Betty Williams a Dorothy
Proudley Williams – brysiwch
wella.
Croeso
Croeso cynnes i Margaret, merch y
diweddar Mrs Peggy Charlton,
sydd wedi dod i fyw i Rose
Cottage, Pentre Llandygái ar y
cyntaf o Chwefror. Gobeithio y
bydd yn hapus yn ein plith, er ei
bod yn adnabod pawb yn y pentref
erbyn hyn gan fod ei chwaer, Sue,
ac Anti Mary yn dal i fyw yma.
Pen-blwydd
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Mr Robin Jones, 14
Pentre Llandygái, a fydd yn dathlu
ei ben-blwydd ar 20 Mawrth.
Bobeithio y cewch ddiwrnod wrth
eich bodd, Robin.
Bingo
Ar nos Fawrth, 19 Chwefror,
cynhaliwyd Bingo yn Neuadd
Talgai ac fel arfer yr oedd yn
hwyliog iawn. Roedd yr elw yn
mynd at y neuadd. Diolch o galon i
Pauline a Raymond am drefnu’r
noson, i’r merched oedd yn gweini
ac i bawb a ddaeth i gefnogi’r
achos.
Noswaith Gymdeithasol
Llandygái
I ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi eleni
mae’r pentrefwyr wedi penderfynu
cael noson Gawl a Chân ar nos
Fercher, 2 Mawrth, am 7.00 o’r
gloch yn Neuadd Talgai.
Maent wedi rhoi gwahoddiad i
aelodau Côr Rygbi Gogledd
Cymru i ddod i gymryd rhan.
Diolch i Liz, Eirlys, Iona a’r
merched am drefnu popeth.
Cyngerdd Dathlu Gŵyl Ddewi
Cafodd adran y babanod, Ysgol
Llandygái eu cyngerdd Dathlu
Gŵyl Dddewi brynhawn dydd
Mawrth, 26 Chwefror yn yr ysgol.
Roedd gwahoddiad i’r pentrefwyr
ddod i’r dathliad ac i ymuno i gael
paned a chacen hefyd. Nid oes dim
yn well i godi calon rhywun na
chlywed plant bach yn rhoi o’u
gorau i’r pennaeth, i’r athrawon ac
i’r plant hŷn am awr mor bleserus.

Eglwys Sant Tegai
Profedigaeth
Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs
Beryl Evelyn Edwards, 1 Glan yr
Afon, Tregarth yn Ysbyty
Gwynedd ar ddydd Gwener, 8
Chwefror. Roedd Mrs Edwards
yn aelod ffyddlon o’r Eglwys cyn
i’r salwch ei rhwystro a’i
chaethiwo i’r tŷ. Cynhaliwyd yr
angladd yn Amlosgfa Bangor ar
20 Chwefror. Cydymdeimlwn yn
ddwys â Liz, Cariston a’r teulu i
gyd yn eu galar o golli mam a
nain annwyl iawn.
Gwaeledd
Anfonwn ein cofion caredig at
Jane Couch, Gwynne Edwards,
Harry Gross a Joy Radcliffe sydd
wedi bod yn wael yn ddiweddar.
Roedd yn braf gweld Gwynne a
Joy wedi gallu dod i’r cymun
fore Sul, 17 Chwefror – llwyr
wellhad i chwi i gyd.
Diolch
Diolch o galon i Mrs Phyllis
Davies ac aelodau Maes-y-Groes
am drefnu noswaith o fwyniant
llwyr i aelodau y tair eglwys yng
Ngwesty Victoria. Porthaethwy
ar nos Wener, 1 Chwefror. Roedd
pawb wedi eu plesio’n arw
gyda’r bwyd, y gwmnïaeth a’r
adloniant.
Te Crempog
Diolch i John, Sue ac aelodau
Eglwys y Santes Fair, Tregarth
am eu croeso cynnes i de
crempog ar brynhawn dydd
Mawrth 12 Chwefror. Cawsom
amser difyr dros ben a nifer dda
wedi dod i fwynhau’r crempogau
a’r baned. Diolch arbennig i
Rosemary a’i merch Rhian –
hwy, druan, fu’n chwysu
uwchben y badell yn gwneud y
crempogau, i Ceri y brif
weinyddes ac i Myra a Sue
gyda’r raffl.
Dydd Mercher y Lludw
Cynhaliwyd gwasanaeth y cymun
yn Eglwys Sant Tegai ar fore
Mercher, 13 Chwefror ac yna yn
yr hwyr yn Eglwys Maes y
Groes.
Bedydd Esgob
Fore Sul, 24 Chwefror,
cynhaliwyd gwasanaeth Undebol
yn Eglwys Maes y Groes. Roedd
hwn yn Sul arbennig iawn i’r tair
merch a oedd yn dymuno bod yn
aelodau cyflawn o’r eglwys.
Roedd yn wasanaeth hyfryd iawn
ac fe’u conffyrmiwyd gan y Gwir
Barchedig Andrew John, Esgob
Bangor. Roedd y Parchedig John
Matthews yn cynorthwyo yn y
gwasanaeth a Geraint Gill wrth
yr organ. Diolch i’r Esgob
Andrew, John, Geraint ac i bawb
arall a gymerodd ran yn yr
eglwys. Diolch unwaith eto i
Phyllis, Muriel, Bethan a’r
merched eraill am baratoi gwledd
yn yr Ysgoldy – roedd yn
ardderchog. Diolch yn arbennig i
Trystan – dyn dewr yng nganol yr
holl ferched.

Talybont
Neville Hughes,
14 Pant, Bethesda
 600853

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i
Kimberley a Barry ar
enedigaeth eu mab, Jac
Arnold Redfern Thomas,
brawd bach i Hailey
McKenzie Redfern.
Eglwys Maes y Groes,
Talybont
Treuliwyd noson hwyliog yn yr
Ysgoldy ar nos Fawrth, 19
Ionawr yng nghwmni Peter
Brindley. Dangosodd luniau a
sgwrsio am gardiau post doniol
Cymraeg y ganrif a hanner
ddiwethaf. Diolch i Peter a
phawb am ein cefnogi ac i Barry
Lill am fod yn gyfrifol am y
baned ar y diwedd.
Daeth y tair Eglwys at ei gilydd
ar y Sul olaf o'r mis i ddathlu
Bedydd Esgob tair o'r aelodau.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan
ein hesgob, y Gwir Barchedig
Andrew John, gyda chymorth
ein ficer, y Parchedig John
Matthews gyda Geraint Gill yn
cyfeilio.
Yn dilyn y gwasanaeth roedd
bwffe wedi ei ddarparu o dan
ofal Phyllis Davies a Bethan a
Trystan a'r tîm ac roedd pawb
wedi mwynhau'r wledd.
Croeso gartref i John Morrell,
Cap Coch yn dilyn cyfnod yn
Ysbyty Gwynedd. Da deall ei
fod yn gwella'n foddhaol.

Capel Bethlehem,
Talybont
Bwrlwm
Bu criw’r Bwrlwm yn
dathlu Gŵyl Ddewi yn y
Victoria, Porthaethwy nos
Fawrth, 27 Chwefror.
Mwynhawyd y noson gan
bawb, - swper blasus a
chwmni difyr!
Cymanfa Sul y Blodau
Edrychwn ymlaen at y
Gymanfa flynyddol
unwaith eto. Am 7.30 ar
nos Sul, 24 Mawrth, daw’r
Parchg. Iwan Llewelyn
Jones, Porthmadog i arwain
y Gymanfa a Mr. D. Wynn
Williams i gyfeilio unwaith
eto. Cyflwynir eitemau gan
gôr merched Lleisiau
Llannerch a phlant
Ysgolion Sul Carmel a
Bethlehem. Mynediad
drwy raglen - £3.00.
Dewch yn llu

Capel Bethlehem
Oedfaon

Mawrth
17 Parchg. Reuben Roberts.
24 Parchg John Pritchard. Llanberis
31 I’w gyhoeddi
Ebrill

07 Y Gweinidog
14 Parch. Rhys ab Ogwen Jones
21 Y Gweinidog.
Oedfaon am 2 o’r gloch
oni nodir yn wahanol.
Croeso cynnes i bawb.

Dathlu Gŵyl Ddewi

Bnawn dydd Mawrth, 26 Chwefror croesawyd nifer o
drigolion yr ardal i'r ysgol i ddathlu Gŵyl Ddewi yng
nghwmni'r plant iau. Cafwyd cyngerdd ardderchog
ganddynt a phaned a theisen gri hefyd. Mae pawb oedd
yno yn ddiolchgar iawn i'r plant a'r staff am bnawn difyr.

Llo Mawrth_Llais Ogwan 11/03/2013 23:40 Page 8

Llais Ogwan 8

Gerlan
Ann a Dafydd Fôn Williams,
14/4 Stryd y Ffynnon, Gerlan
 601583
Cydymdeimlo
Rydym yn cydymdeimlo efo Alaw,
Andy, Dafydd, a Rhys, Stryd y
Ffynnon, yn eu profedigaeth fawr
o golli mam a nain annwyl, sef y
ddiweddar Mrs Ellen Olwen
Herbert, oedd yn byw yn
Llangefni. Rydym yn meddwl
amdanoch yn eich galar.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Ceri ac
Alun, Rhes Gerlan, ar enedigaeth
merch fach, Anna, chwaer fach i
Gwen. Dymuniadau gorau i chi i
gyd fel teulu.
Pen-blwydd arbennig
Mae Owain Rhodri Evans, Rallt
Isaf, yn dathlu ei ben-blwydd yn
21 oed ar 21 o Fawrth.
Dymuniadau gorau gennym i gyd
iti ar dy ben-blwydd, Rhodri;
gobeithio y byddi’n mwynhau’r
dathlu.
Nain a thaid
Rydym yn llongyfarch Martin a
Rhiannon Sturrs, Stryd y Ffynnon,
ar ddod yn daid a nain unwaith
eto. Ganed merch fach i’w mab,
Mathew, a’i bartner, Sioned, yn y
Carneddi, chwaer fach i Maia a
Lowri. Dymuniadau gorau i chi i
gyd fel teulu.
Dathlu pen-blwydd
Llongyfarchiadau mawr i Cai
O’Marah, Gwernydd, ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 21 oed ddechrau’r
mis hwn. Pob hwyl iti, Cai.
Gobeithio iti fwynhau’r diwrnod.
Brysiwch wella
Rydym yn gyrru ein cofion at
Rhian Jones, Ffordd Gerlan, sydd
wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar. Ein
dymuniadau gorau am wellhad
llwyr a buan, Rhian.
Genedigaeth
Rydym yn llongyfarch Lleucu a
Nathan, Stryd y Ffynnon, ar
enedigaeth mab bychan, Ynyr. Pob
hwyl i chi i gyd fel teulu.
Adref o’r ysbyty
Rydym yn estyn ein dymuniadau
gorau i Tecwyn Hughes, Ffordd
Gerlan, ar ôl iddo dderbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Cymrwch bethau’n ysgafn am
dipyn rŵan, Tecwyn, er mwyn ichi
gael gwellhad llwyr.
Yn yr ysbyty
Rydym yn gyrru ein cofion at
Beryl Williams, Stryd Goronwy,
sydd yn Ysbyty Gwynedd ar hyn o
bryd. Gobeithio eich bod yn
gwella, Beryl. Rydym i gyd yn
edrych ymlaen i’ch gweld yn eich
ôl adref.
Gwella
Braf yw gweld Nia Williams,
Stryd Goronwy, yn gwella ar ôl

cyfnod byr yn yr ysbyty. Rydym
yn gyrru ein cofion atat, Nia, ac
yn dymuno adferiad llwyr iti.
Cofion
Rydym i gyd yn gyrru ein cofion
at Phil Roberts, Stryd y Ffynnon,
sydd yn Ysbyty Gwynedd. Pob
dymuniad da am adferiad llwyr,
Phil. Brysiwch adref er mwyn inni
gael eich gweld yn cerdded o
gwmpas yr ardal unwaith eto.
Ymddiheuro
Rydym yn ymddiheuro na fu inni
gydymdeimlo gyda Hughie a
Dorothy Hughes, Ciltrefnus, a’r
teulu yn ddiweddar. Collodd
Hughie ei fam, y ddiweddar
Dorothy Hughes, oedd yn byw yn
Rachub.
Pen-blwydd arbennig
Dymuniadau gorau i Donna
Williams, Fron Bant, ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 40 oed yn
ddiweddar. Gobeithio iti
fwynhau’r dathlu, Donna.

Carneddi
Derfel Roberts,
Ffordd Carneddi, Bethesda
 600965
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Dion a Leia,
29 Ffordd Carneddi ar enedigaeth
mab, William Dafydd ar 10
Chwefror.
Dymuna'r teulu ddiolch yn fawr
am y cardiau, yr anrhegion a'r
dymuniadau da a dderbyniwyd.
Gwaeledd
Anfonwn ein dymuniadau gorau at
Mrs Nel Williams, 88 Ffordd
Carneddi sydd heb fod yn dda yn
ddiweddar ac wedi treulio cyfnod
yn yr ysbyty. Dymunwn adferiad
buan i chi, Nel.

Glasinfryn
Caerhun
Marred Glynn Jones
2 Stryd Fawr, Glasinfryn,
Bangor LL57 4UP
01248 351067
Marred567@btinternet.com
Sefydliad y Merched
Llywyddwyd y cyfarfod mis
Chwefror gan Mrs Jean Pierce.
Estynnodd groeso i bawb gan
longyfarch Mrs Carol Singleton ar
ei llwyddiant yn ennill
ysgoloriaeth i Goleg Denman.
Cydymdeimlwyd â Liz Bestwick a
gollodd ei mam yn ddiweddar.
Deallsom fod Mrs Cora Fielding
wedi mynd i Nantwich am
seibiant oherwydd gwaeledd ei
gŵr.
Ein gŵr gwadd oedd Mr Peter

Brindley ar ei ail ymweliad â ni.
Ei destun y tro yma oedd hen
lythyrau. Casglodd lawer o'r rhain
flynyddoedd yn ôl, a'r rhai a
ddangosodd i ni oedd rhai yn
ymwneud â Robert John
Edwards, ficer o Lanbeblig a
anwyd yn 1847.
Anfonwyd y llythyrau gan ei
blant i'r ficerdy yn Nolgellau a
Chorris, lle bu'n gwasanaethu, tra
oeddynt yn yr ysgol ac yn y
blaen. Hanesion diddorol gan
blant i'w tad a’u mam. Bu Peter
yn olrhain yr hanesion rhwng
1847 a 1918.
Diolchwyd iddo gan Mrs Elsie
Oswald Jones a pharatowyd
paned gan Mrs Mair Banham a
Mrs Nesta Parry.
Clwb Cant y Ganolfan
Mae aelodau Pwyllgor Rheoli’r
Ganolfan yng Nglasinfryn yn
awyddus i gynyddu nifer y rhai
sy’n aelodau o Glwb Cant y
Ganolfan. Dim ond punt y mis
sy’n rhaid i chi gyfrannu ac mae
gwobrau gwerth chweil ar gael
bob mis. Mae’r arian sy’n cael ei
godi yn mynd tuag at gynnal a
chadw’r Ganolfan. Rhoddwyd to
newydd ar yr adeilad yn
ddiweddar, ac mae boilar newydd
hefyd wedi ei osod yn ei le yn y
gegin. Mae’r Ganolfan yn adnodd
gwerthfawr i’r ardal felly mae
unrhyw gyfraniad ariannol yn
dderbyniol dros ben. Os ydych
am ddod yn aelod o’r Clwb Cant,
naill ai cysylltwch â Chadeirydd y
Pwyllgor, Elfed Roberts, neu’r
Trysorydd, Mair Griffiths, neu’r
Ysgrifennydd, Marred Glynn
Jones (wele’r manylion cyswllt
uchod).
Enillwyr y Clwb Cant:
Ionawr
£20 -17 – Myfyr Parry
£10 - 9 – Margaret Griffith
£5 - 85 – Gareth Roberts
Chwefror
£20 - 85 – Huw Griffiths
£10 - 32 – Eleri Simpson
£5 - 25 – Gwyneth Stockwell

Pentir
Anwen Thomas,
Min yr afon
11 Rhydygroes, Pentir
 01248 355686
Gala Cenedlaethol yr Urdd,
Caerdydd.
Eleni eto daeth llwyddiant i rai o
nofwyr Pentir. Roedd Marteg
Dafydd yn aelod o dimau rasus
cyfnewid rhydd a chymysg Ysgol
y Garnedd ac enillodd
fedal aur yn y ddwy
gystadleuaeth gan ailadrodd y
llwyddiant a gafwyd y
llynedd.
Bu Cedol Dafydd yn cystadlu ar y
dull broga i Flynyddoedd 7 ac 8
gan sicrhau'r fedal arian. Yn

anffodus er bod Wesyn Dafydd i
fod i gystadlu mewn rasus
cyfnewid, bu raid i'r timau
dynnu'n ôl gan nad oedd Wesyn
yn medru nofio oherwydd salwch.
Pencampwriaethau Clwb Nofio
Bangor
Cynhaliwyd noson wobrwyo ym
Mhlas Menai lle cafodd Cedol a
Marteg 5 cwpan yr un wedi ennill
pob dull ym mhencampwriaeth y
Clwb.
Eisteddfod yr Urdd Cylch
Bangor-Ogwen
Llongyfarchiadau eto i Marteg a
Cedol Dafydd am berfformiadau
offerynnol yn yr Eisteddfod yn
Ysgol Dyffryn Ogwen. Enillodd
Marteg ddwy wobr gyntaf ar y
piano a'r delyn, a Cedol un wobr
gyntaf ar yr unawd pres ac ail ar
yr unawd piano. Pob lwc i'r ddau
yn yr Eisteddfod Sir.

Eglwys
Sant Cedol
Clwb 100 Mis Chwefror

1af Rhif 43
Ann Illsley, Pentir
2il Rhif 18
Christina McCrea, Waun Pentir
3ydd Rhif 9
Beryl Williams, Bethesda.
Bingo a Chrempog
Cynhaliwyd prynhawn o fingo
a dilynwyd gyda The Crempog
ar y 16 Chwefror. Roedd yn
brynhawn hwyliog a
llwyddiannus. Diolch i bawb
am eu cefnogaeth.

Garddwest
Bydd ein Garddwest flynyddol
yn cael ei chynnal eleni ar
brynhawn Sadwrn 25 Mai am 2
o'r gloch yng ngardd y Ficerdy,
Pentir. Bydd croeso i bawb
ymuno yn yr hwyl.
Gwasanaethau'r Sul
Cynhelir y Gwasanaethau bob
bore Sul am 9.45yb
Y Sul cyntaf a’r trydydd Cymun Bendigaid - dwyieithog
Yr ail a’r pedwerydd Sul Boreol Weddi - dwyieithog
Mae croeso cynnes i bawb
ymuno yng ngwasanaethau'r
Sul.

Tregarth
Gwenda Davies,
Cae Glas,
8 Tal y Cae, Tregarth
 601062
Olwen Hills (Anti Olwen),
4 Bro Syr Ifor, Tregarth
 600192
Pen-blwydd Arbennig
Pen-blwydd hapus yn 21 mlwydd
oed ar 23 Mawrth i Darryl
Morgan, 9 Penrhyn View,
Tregarth, oddi wrth Mam, Dad,
Claire, Taid a Nain a'r teulu i gyd.
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Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Annwen ac
Emlyn Thomas, Tre Ceiri, Tal y
Cae. Ganed mab bychan i’w mab
Osian a’i bartner Claire ar
Chwefror 8, yn Ysbyty
Gwynedd, a’i enw yw Elis
Carwyn. Pob dymuniad da i chi
fel teulu.
Merched y Wawr
Bu cyfarfod mis Chwefror o
Gangen Tregarth o Ferched y
Wawr yn Festri Capel Shiloh nos
Lun, Chwefror 4. Cafwyd hwyl
garw yn ceisio ateb cwestiynau a
drefnwyd gan Nesta Llwyd oedd
yn hoelio ein sylw ar yr
arwyddion o’n cwmpas.
Dysgodd y noson i ni nad ydym
yn sylwi yn llawn digon ar
bethau sy’n y byd yn ein
hamgylchynu’n ddyddiol.
Byddwn yn llygaid i gyd o hyn
ymlaen, gobeithio!
Yn ail hanner y noson roedd
cwis yn ymwneud â chaneuon
poblogaidd ac yn dipyn haws i’r
merched eu datrys. Diolchwyd i
Nesta Llwyd am baratoi deunydd
y noson a gwnaed y baned gan
Buddug, Mair, Nesta a Dilys.
Bydd y gangen yn dathlu Gŵyl
Ddewi yng nghwmni’r
Boncathod o Fethesda nos Lun,
Mawrth 4. Croeso cynnes iawn i
bawb hoffai ymuno yn y
dathliad.
Eisteddfod Cylch yr Urdd,
Dydd Sadwrn, 23 Chwefror.
Bu plant Ysgol Gynradd Tregarth
yn hynod brysur yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd yn Ysgol Dyffryn
Ogwen. Llongyfarchiadau i bob
un ohonoch fu’n cystadlu, a
diolch o waelod calon i bawb fu
yn eu hyfforddi mor ardderchog.
Dyma’r canlyniadau:
Parti Unsain: 1af
Côr Ysgolion Llai: 2il
Mari Luned Williams: ail yn yr
Unawd dan 11 oed
Osian Curig Sanderson: 3ydd
mewn Llefaru dan 11oed
Ensemble offerynnol: 3ydd
Ardderchog, blant Tregarth !
Profedigaeth
Yn Ysbyty Gwynedd, ar
Chwefror 19, bu farw Gwyneth
Foulk Jones, Ffordd Gwyndy,
Penrhosgarnedd. Bu Gwyneth a’i
diweddar briod John William
(John Dŵr) yn byw yn Bro
Drefel, Tregarth am rai
blynyddoedd. Cydymdeimlwn
gyda’i phlant Evelyn a Gary a’r
holl deulu yn eu profedigaeth
sydyn.
Profedigaeth
Daeth y newyddion trist am
farwolaeth Thomas Caeron
Roberts, gynt o Erw Faen ,
Tregarth, ond yn ddiweddar o
Gartref Dolwen, Dinbych, yn
Ysbyty Glan Clwyd ar Chwefror
27, ac yntau’n 93 mlwydd oed.
Roedd Caeron yn briod â’r
diweddar Nancy, yn dad i Jois a
Bryn, tad yng nghyfraith Richard
ac Allison, a thaid Llinos, Dewi,
Glesni, Ceren ac Alun, yn hen
daid i Elain, Cadi a Caleb, ac yn
frawd i Ceri a’i ddiweddar frodyr
a chwiorydd. Bu ei angladd yn
Amlosgfa Bangor ddydd
Mercher, Mawrth 6.
Cydymdeimlwn gyda’r teulu yn
eu trallod.

Eglwys y Santes Fair
Tregarth
Dydd Mawrth Ynyd
Cynhaliwyd te crempog yn yr
eglwys. Braf iawn oedd gweld
gymaint yno a phawb yn
mwynhau eu crempogau! Diolch
i bawb a gefnogodd. Gwnaed
elw o £205.
Dydd Sul, 24 Chwefror roedd
gwasanaeth bedydd esgob yn
Eglwys St Cross.
Gwasanaethwyd gan yr Esgob
Andrew a’r Parch. John
Matthews. Diolch i ferched yr
eglwys am y wledd a gawsom yn
yr ysgoldy wedyn.
GWASANAETHAU’R PASG:
Mawrth 29, Dydd Gwener y
Groglith - 12yp Dadorchuddio'r
Groes.
Mawrth 31, Sul Pasg 9yb Cymun Bendigaid.
CLWB CANT IONAWR:
£20 - 22 Nesta Hughes
£10 - 24 J Gordon
£10 - 171 D F Jones
£5 - 31 Sue Jeffries
CLWB CANT CHWEFROR:
£20 - 128 Derrick Jones
£10 - 9 Raymond Daxter
£10 - 26 Fiona Brown
£5 - 105 Olive Davies

Capel Shiloh,
Tregarth
Gwasanaethau –
Yr Ysgol Sul: 10.30 o’r gloch.
Oedfa: 5.00 o’r gloch
Mis Mawrth
10 Mr R.J.H. Griffiths
(Machraeth), Bodffordd
17 Y Parchedig Harri Parri,
Caernarfon
24
10.30 Oedfa Deulu yr
Ysgol Sul yng nghwmni Mr Wyn
Thomas, Bangor
31 Mr J.O Roberts, Bethesda
Mis Ebrill
07 Y Parch. Gwynfor Williams
14 Mr Richard Lloyd Jones,
Bethel
Llongyfarchiadau
i Gwenllian a Trefor Owen ,
Meillionnydd. Ganed gorwyres
iddynt yn ddiweddar ym
Mhenygroes, sef Olwen
Meredydd, merch fach i Siôn a
Llinos.
Llongyfarchiadau
i nifer o aelodau’r Ysgol Sul am
eu llwyddiant yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd a gynhaliwyd yn
Ysgol Dyffryn Ogwen ddydd
Sadwrn, Chwefror 23.
Aziliz Kervegant:
1af - Canu Unawd dan 11
1af - Canu Cerdd Dant dan 11
1af mewn triawd lleisiol
o Ysgol Llanllechid
Cerys Elen:
2il - chwarae offeryn pres

Osian Sanderson;
3ydd - llefaru dan 11
Ifan Rhys Cooke: Aelod o Gôr
Buddugol Ysgol y Garnedd
Beca Dafydd ac Osian
Sanderson: Aelodau o Gôr
Buddugol Ysgol Tregarth
Huw Morris Jones: Aelod o
Barti Buddugol Bechgyn Ysgol
Tryfan dan 15 oed

yn ymweld â thalaith Chubut ond
yn aros yn y Gaiman, sef y dref
hynaf yn Nyffryn Afon Gaiman a’r
dref fwyaf Cymreig hefyd, lle
mae’r maer presennol yn siarad
Cymraeg. Roedd y sleidiau’n
dangos arwyddion dwyieithog ar
strydedd y Gaiman – Cymraeg a
Sbaeneg wrth gwrs. Cymro hefyd
oedd comisiynydd yr heddlu yno.

Yn dilyn Gwasanaeth Nadolig
yr Ysgol Sul danfonwyd y
casgliad o £75 i Gronfa Leon
Williams, Llanllechid, gan
obeithio y bydd y cyfraniad o
help i’r teulu yn dilyn gwaeledd
Leon.

Tra’r oedd yno, roedd Tegid yn
gwasanaethu’r capeli Cymraeg, ar
gais Eglwysi Rhyddion y Wladfa,
gyda Nant yn helpu yn yr ysgol
feithrin lle mae’r niferoedd, yn ôl
pob sôn, yn cynyddu. Ar ddechrau
bob bore roedd baner yr Ariannin a
baner Cymru yn cael eu codi ac
anthemau’r ddwy wlad yn cael eu
canu.

Clwb 100 Canolfan Tregarth
Mawrth 2013
38 Dafydd Roberts
5 Annette Williams
16 Gerallt Williams

£15
£10
£5

Rhiwlas
John Huw Evans,
30 Bro Rhiwen, Rhiwlas
352835
Newydd Da
Pleser oedd cael gwybod bod Efan
Owen, 33 Bro Rhiwen yn parhau i
wella ar ôl cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd ac y bydd gartref yn
fuan. Mae Efan yn sgwrsiwr difyr
a bydd llawer yn falch o’i weld yn
ôl yn ei gynefin er mwyn cael stelc
a rhoi’r byd yn ei le.
Cofnodion Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen
Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5
Chwefror cyfeirioddd Hefin
Williams ato at y sefyllfa yn Stryd
Uchaf, Rhiwlas – ceir wedi parcio
yn cau’r ffordd i gerbydau
cymedrol – lori olew wedi methu
mynd yno. Mewn o leiaf ddau
achos brys methodd ambiwlans ac
injian dân â mynd yno.
Dymuno Gwellhad
Anfonwn ein cofion a’n
dymuniadau da at Wil Williams,
Carreg y Gath Isaf. Treuliodd
gyfnod mewn ysbytai ond mae’n
dda gwybod ei fod gartref erbyn
hyn. Yr un yw’n dymuniadau i
Mai Williams, 16 Bro Rhiwen,
sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.
Gobeithiwn ei gweld hithau gartref
yn fuan.

Merched y Wawr, Rhiwlas
Croesawyd ni i’r cyfarfod gan
Carys a nododd fod llawer o’n
haelodau yn absennol oherwydd
gwaeledd, ac anfonwyd ein
cofion atynt.
Ein gwestai ym mis Chwefror
oedd y Parchedig Tegid Roberts
a’i briod, Nant Roberts. Fe
dreuliodd y ddau flwyddyn yn y
Wladfa rhwng 2009 a 2010 a
chawsom eu hanes yno trwy
gyfrwng sgwrs a sleidiau. Buont

Eglurodd Nant mai prin oedd yr
offer yn yr ysgolion, ond gyda
dychymyg, cydweithio a chydchwarae roeddent yn ymdopi’n reit
dda.
Mae’r eisteddfod yn parhau i fod
yn boblogaidd yno, ac enillodd
Nant gadair fawr yno, ac fe’i
datgymalwyd a’i hanfon i Gymru.
Mae Gŵyl y Glaniad yn bwysig
iawn yno ac fe’i dethlir ar 28
Gorffennaf i gofio’r glaniad yn
1865. Mae Tegid a Nant yn
bwriadu ymweld eto er mwyn cael
eu derbyn yn aelodau o’r Orsedd.
Diolchwyd iddynt am noson hynod
o ddifyr. Roeddent yn sicr yn creu
awydd i ymweld ar nifer ohonom.
Nia oedd yn gyfrifol am y baned.

Stori’r Beibl
Yn rhifyn Chwefror Llais Ogwan
roedd llun o’r Parchedig Dr Hugh
John Hughes yn cyflwyno Beibl y
Cyfundeb i Mr Cynrig Hughes wrth
iddo gael ei ethol yn llywydd
Cyfundeb Annibynwyr Gogledd
Arfon. Mae hanes difyr i’r Beibl
hwn, Beibl a drosglwyddir gan
ddeiliad y swydd i’w olynydd wrth
i’w dymor ddod i ben.
Cyflwynwyd y Beibl gyntaf i
Gyfundeb yr Annibynwyr gan Evan
William Roberts o Ddeiniolen yn
1941. Y sawl a’i derbyniodd yn 1946
oedd Ellis Roland Hughes, Berllen
Gron, Deiniolen – tyddynwr a
chwarelwr. Bu’n byw yn Caradog
Place, Deiniolen yn ddiweddarach.
Dywedodd Ellis Roland ar y pryd
mai cael ei ethol yn gadeirydd y
gymundeb oedd yr anrhydedd fwyaf
iddo ei derbyn erioed.
Ond beth sydd wnelo hyn â’r llun o
Cynrig? Wel, roedd Ellis Roland yn
daid i Cynrig, sef tad William Iolen
Hughes, cyn-brifathro Ysgol
Rhiwlas, gweithiwr diflino yn y
pentref, blaenor ym Mheniel ac
ysgrifennydd y Neuadd Bentref am
nifer o flynyddoedd. Bu aelod arall o
deulu Cynrig yn dal y swydd hefyd,
sef Ellis Hughes o Gaernarfon, brawd
i’w dad. Gwelir felly i’r teulu hwn
wasanaethu Cyfundeb Annibynwyr
Gogledd Arfon an sawl cenhedlaeth,
a’u bod yn parhau i wneud hynny.
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Diwrnod Diflas
Yn anffodus, wrth i rywun
fyned yn hŷn, mae’r cof ar
brydiau yn gallu bod braidd yn
gymysglyd, a hyd yn oed
digwyddiadau y diwrnod cynt
yn tueddu i fod yn niwlog. Ar y
llaw arall, trwy ryw ryfedd
wyrth, fe ddaw ambell i
ddigwyddiad o gyfnod
plentyndod yn fyw i’r cof; yn
aml rhywbeth a ddigwyddodd
ddegawdau ynghynt.

Mynydd
Llandygái
Theta Owen.
Gwêl y Môr,
Mynydd Llandygai.
 600744

Enghraifft o hyn yw’r hanesyn
canlynol o’r flwydddyn 1934, a
minnau ar y pryd yn wyth
mlwydd oed.

Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad at Mr
a Mrs Chas Sewell a’r teulu yn eu
profedigaeth o golli mam Chas, a
nain hoffus Matthew ac Adam, a
hen nain Jonathan. Cynhaliwyd ei
hangladd yn Amlosgfa Bangor.

Yr adeg honno yr oedd yn gas
gen i ddydd Llun. Ar ddydd
Llun y byddai Mam, a holl
wragedd eraill y pentra, yn
golchi, boed law neu hindda.
Fyddai yna fawr o drefn ar ginio
canol dydd y diwrnod hwnnw.

Clwb y Mynydd
Cynhaliwyd cyfarfod cynta’r
flwyddyn gyda Pronto. Pawb wedi
mwynhau. Ar 20 Mawrth cynhelir
Te Prynhawn am ddau o’r gloch i
ddathlu Gŵyl Ddewi. Edrychwn
ymlaen i’ch gweld.

Cofiaf unwaith imi gerdded
adref yn ystod canol dydd trwy
hen smwclaw o law mân.
Hwnnw yn glynu yn fy nillad ac
yn mynnu llithro i lawr rhwng y
crys a’r croen. Fy nhraed yn
damp ac oer a’r cyfan yn fy
ngwneud yn flin ac yn ddrwg fy
hwyl.

Gwellhad
Mae llawer yn wael eu hiechyd yn
y pentref. Anfonwn ein cofion
atoch gan obeithio am adferiad
buan.

Cyrraedd adref ac agor drws y
gegin. Wel, am le digroeso oedd
yn fy aros! Y lle yn llawn stêm a
Mam yn sefyll yn ei ganol;
barclod sach am ei chanol,
clocsia am ei thraed, a llewys ei
siwmper wedi eu torchi hyd at y
penelin. O’i blaen roedd twb
sinc ar hen gadair ddi-gefn, yn
llawn trochion sebon. Pren
golchi o wydr rhychiog ar ledorwedd o’i fewn.
Cododd ddilledyn o berfeddion
y trochion a llithro calan o
sebon coch drosto cyn ei rwbio i
fyny ac i lawr ar hyd wyneb y
pren golchi. Yna fe’i
dychwelodd i’r dŵr. Unwaith
iddi gael ei bodloni bod y sebon
a’r budreddi wedi diflannu
ohono fe’i cododd a’i droelli o
dan ei chesail, yn union fel petai
yn rhoi tro ar wddw ceiliog.
Sylwais bod sosban haearn ar y
tân yn twymo rhagor o ddŵr i’w
roi yn y twb. Roedd yn amlwg
iddi fod yn brysur drwy’r bore
gan fod dillad gwlybion ar gefn
pob cadair.
Eisteddais ar gornel y soffa.
O’m blaen ar y bwrdd roedd
brechdanau a gwydriad o lefrith
yn aros amdanaf. Dim gobaith
berwi tecell i gael panad.
Cymryd fy amser i’w bwyta
wnes i er y diflastod. Nid oedd
bwrpas rhuthro yn ôl i’r ysgol,
dim ond i sefyllian yn y sied yn
mochel rhag y glaw tra’n
disgwyl i’r gloch ganu.

John Huw Evans

Eira Wen

Dyma lun y perfformiad o Eira Wen a'r Saith Corrach yn Neuadd Goffa
Mynydd Llandygái ar Chwefror 8fed a'r 9fed. Roedd yn neuadd yn
llawn y ddwy noson.

Parti’r Mynydd

Pen-blwydd
Hoffai Ceinion ac Alison, Amana,
ddiolch i bawb am y cardiau a’r
anrhegion. Y ddau wedi dathlu
pen-blwydd arbennig. Diolch yn
fawr iawn i’r plant am y wledd.
Dathlodd Karen, 1 Rhes Amana, ei
phen-blwydd yn 40 oed ar
ddechrau mos Ionawr. Hoffai
Karen ddiolch i bawb am y cardiau
a’r anrhegion.

Eglwys y Santes Ann
a’r Santes Fair

Parti merched Lleisiau'r Mynydd yn canu i ferched y WRVS yn
Llanfairfechan ar 18 Chwefror.

CHWILAIR MAWRTH 2013
ARWYR CYMRu

Mawrth 17: 9.45 Boreol Weddi.
Mawrth 24: 11.00 Sul y Blodau
- Cymun Bendigaid
Gweinyddir y Sacrament gan
Esgob Bangor, Y Gwir
Barchedig Andrew John. (Unig
wasanaeth yn y plwyf y Sul hwn)
Mawrth 29: 2 p.m. Dydd
Gwener y Groglith.
Mawrth 31: 9.45 Sul y Pasg Cymun Bendigaid
Ebrill 7: 9.45 Gwasanaeth Teulu
Ebrill 14: 9.45 Cymun Teuluol
Ebrill 21: 9.45 Boreol Weddi.
Estynnwn groeso i bawb ymuno
â ni yn ein gwasanaethau dros
Ŵyl y Pasg.
Cynhelir y Ffair Basg brynhawn
Sadwrn, 23ain Mawrth am 2 o'r
gloch. Cofiwch alw am gacen a
phaned.
Cofiwn am bawb sy'n sâl ar hyn
o bryd ac anfonwn ein cofion
cywiraf atoch i gyd.
Os oes unrhyw un yn dymuno
derbyn Cymun cartref dros Ŵyl
y Pasg cysylltwch â'r Curad, Y
Parchedig Jenny Hood (605017)
neu Mr Peter Price (601199),
Mrs Janet Williams (600434),
wardeiniaid yr eglwys.

Wel dyma ni yn ail-gychwyn gyda’r chwilair o’r diwedd. Gobeithio
eich bod wedi mwynhau’r seibiant. Pob lwc, Andre.
Y mis yma mae deuddeg o ARWYR CYMRU i’w darganfod. Mae un
cliw wedi ei ddangos yn barod. A oes modd i chwi ddarganfod y
gweddill. (Mae LL, CH, DD, TH), ac yn y blaen yn un llythyren yn y
Gymraeg, ond at ddibenion y chwilair dangosir hwynt fel dwy
lythyren ar wahân.
Atebion gydag enw a chyfeiriad i Andre Lomozik, Zakopane, 7 Rhosy-coed Bethesda, Bangor, Gwynedd LL57 3NW erbyn dydd Mercher,
3 Ebrill os gwelwch yn dda. Bydd gwobr o £5 i’r enw cyntaf allan o’r
het. Os na fydd unrhyw un wedi dod o hyd i’r deuddeg, yna’r nifer
agosaf fydd yn cael y wobr.
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MODURON
PANDY
Cyf.
Tregarth
Gwasanaeth  Atgyweirio
Canolfan ‘Unipart’
M.O.T.
Ffôn: 01248 600619 (dydd)

Cerbydau Penrhyn
Cabiau a bysiau mini
Ffôn: (01248) 600072
Meysydd awyr  Porthladdoedd
Contractau
Contractwyr i Wasanaeth
Ambiwlans Gogledd Cymru

Ymgymerwr adeiladu a
gwaith saer

Ronald Jones
01248 361044 a 07771 634195

Bron Arfon, Llanllechid
Bethesda
 01248 601052

Torri Gwalltiau
Dynion a Phlant
gan Alison

Gallai eich hysbyseb
Bysus o 25 i 57 sedd ar gael ar gyfer
eich holl anghenion teithio tripiau, priodasau, partïon ac ati.

Chi

Gwasanaeth lleol, traddodiadol a dibynadwy
sefydlwyd 1997 perchennog: derfel owens

Modurdy Central
Ceir ail-law ar werth
M.O.T. ar gael
Hefyd
Trwsio a Gwasanaeth
Ar Allt Pen-y-bryn, Bethesda

601031

Blodau Hyfryd
7 Rhes Buddug, Bethesda
 602112 (gyda’r nos 602767)
Blodau ar gyfer pob achlysur

fod yma
Cysylltwch â
Neville Hughes 600853

Blodau Racca
PENISARWAUN
Planhigion gardd a basgedi crog o’r
ansawdd gorau
- gan hogan o Rachub

Ffôn: 01286 870605

Priodasau, Angladdau ayyb
Ffres a Sidan

Elwyn Jones & Co

Gwasanaeth ‘Archebu a Danfon’

hefyd yn masnachu fel

Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

Arbenigwr mewn lloriau coed caled

- Cyfreithwyr -

Posh Paws
Arbenigwr mewn gosod a
selio lloriau coed caled,
adnewyddu lloriau
gwreiddiol a chyweirio
lloriau sydd wedi eu
difrodi.
Andrew G. Lomozik B.A.
Ffôn: 01248 602117 Symudol: 07835487909

123 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
(01248) 370224

Tacluso Cŵn
Busnes lleol
Prynhawniau neu Nosweithiau
4.00 - 10.00
Dydd Sul 8.00 a.m - 4.00 p.m.
Gwasanaeth casglu a danfon

Ty’n Llan Uchaf, Llanddeiniolen

01248 671382 neu 07935324193
Ebost: juliaposhpaws@btinternet.com

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol
Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Swyddfeydd eraill:
Llangefni
(01248) 723106

Amlwch
(01407) 831777

Caernarfon
(01248) 673616

Benllech
(01248) 852782

Pwllheli
(01758) 703000)
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Y Bêl Fach Wen

Uchod gwelir Jan Davies a Sue Evans, ill dwy o Fethesda a’r ddwy’n
chwarae golff ym Mangor. Jan yw Capten Adran y Merched eleni a Sue
yw’r Is-gapten a byddent yn falch iawn o groesawu mwy o ferched o
Ddyffryn Ogwen i ymuno â nhw. Adran fechan ond un hynod o
frwdfrydig yw’r adran mae’r ddwy yn aelodau ohoni. Braf gweld dwy
o’r dyffryn yn chwarae rhan mor flaenllaw yn Sant Deiniol.ac yn
mwynhau gêm gystadleuol ond cyfeillgar allan yn yr awyr iach.
Am fwy o fanylion gallwch gysylltu â Jan ar 07762 353793.
Felly, be’ amdani genod?

Cymdeithas Lenyddol Gofalaeth
Bro Dyffryn Ogwen

Pêl Goch ar y Dŵr
Dyna oedd testun darlith afaelgar y Canon Idris Thomas, Deiniolen i
Gymdeithas Lenyddol Gofalaeth Bro Dyffryn Ogwen yn Festri
Carmel Llanllechid ar 6 Chwefror. Cyflwynodd ddisgrifiad byw a
manwl o’r drychineb fawr a ddigwyddodd ar drip Ysgol Sul yn 1899
pan foddwyd nifer o blant ac oedolion o ardal Dinorwig yn y môr ger
Pwllheli.

Nyth y Gân

Ffyddlondeb
(Paentiad Briton Rivére o'r potsiar
yn y gell cyn yr achos llys.)
Mae’r carcharor â’i stori yn aros
Ers oriau’n pendroni
Yn y gell â’i ffyddlon gi,
A bu’r adwy heb rwydi.
Â’i ben yn pwyso’n ddi-baid yn estyn
Y tristwch o’i lygaid
Aethai o fyd bytheiaid,
O oriau llon erwau’r llaid.

Yn y llun mae’r ddau’n llonydd a golwg
Digalon mor gelfydd;
Ar y rhos bu’r ddau mor rhydd
Â’r awel uwch y trywydd.

Dafydd Morris

Y Daith
(Morgan Llwyd o Wynedd 1619-59)
Am i ti gyffwrdd ag ystlysau’r Graig
Â ffydd cyfrinach y tawelwch mawr,
A’i roi yn offrwm ac yn sicr saig
Ar allor edifeirwch llwch y llawr;
Am i ti weld gwreiddyn yr egin mân
Yn gwthio i’r golau o’r ddaear ddu
Ac eneinio pridd a chawodydd glân
Nes puro ffynhonnau’r calonnau cu;
Ni ddaw nos dros galon y durtur wych
Na cholyn angau i galonnau ffôl
Dim ond blodau yn tyfu ym mhob rhych
A haul y bore yn eu galw’n ôl
I wynfyd diderfyn tawelwch taith
O wreiddyn y Groes i’r gorwelion maith.
Goronwy Wyn Owen
Tri Penyberth
Bu gorthrwm mor drwm ar ryw dri, - arwyr
Eryrod o gewri;
Derw hir coed Eryri,
Heb y rhain mor dlawd ein bri.
Goronwy Wyn Owen

Marchnad Ogwen
Mae Marchnad Ogwen yn cael ei chynnal ar yr ail Sadwrn o bob mis. Yn
ystod y gaeaf, ‘rydym yn festri Capel Jerusalem, ac yn yr haf mewn pebyll yn
Llys Dafydd - ar wahân i fis Mehefin - pan fyddwn yn Sioe Dyffryn Ogwen.
Cewch gyfle i brynu pob math o bethau yn y Farchnad, o fwydydd blasus i
grefftau unigryw. Mae’r rhan fwyaf o’r Stondinwyr yn bobl sy’n byw yn
Nyffryn Ogwen ac yn cynhyrchu eu nwyddau yn lleol. Dewch i’w cefnogi!
O rifyn Ebrill ymlaen, byddwn yn cyflwyno un stondin a’i berchennog i
ddarllenwyr Y Llais bob mis er mwyn i chwi, drigolion y Dyffryn, gael golwg
ar y cynnyrch sydd ar gael ar stepan eich drws.

Dyma lun ohono gyda’r llyfr a ysgrifennodd
am y digwyddiad rai blynyddoedd yn ôl.

Mae un elfen bwysig arall yn perthyn i’r farchnad wrth gwrs, sef y cyfle am
sgwrs a chymdeithasu dros baned - a chacen leol flasus!
Croeso cynnes i Farchnad Ogwen, Ebrill 13eg o 10 tan 2 yn Llys Dafydd.
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Contractwyr Trydanol
Jones & Whitehead Cyf
Swyddfa Gofrestredig
Penrala, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AU
Ffôn: 01248 601257
Ffacs: 01248 601982

uNEDAu DIWYDIANNOL A GWEITHDAI I’W GOSOD
YSTAD DDIWYDIANNOL CIBYN, CAERNARFON
Rhif uned A7 - 1000 tr2 (93m2)

CANOLFANNAu MENTER

E-bost: info@jonesandwhitehead.co.uk

unedau ar gael yn Intec a Mentec, Bangor a Glanypwll, Blaenau Ffestiniog

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 18 Mawrth, 2013

uNEDAu DIWYDIANNOL AR WERTH
YSTAD DDIWYDIANNOL PENYGROES
Rhif uned A9 - 500 tr2 (46 m2)
Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 2 Ebrill, 2013

TIR DIWYDIANNOL AR WERTH
YSTAD DDIWYDIANNOL PENYGROES
5 llain ar werth (0.39erw - 2.44erw)
Gwerthu ar ffurf Cytundeb Preifat

Sesiynau Siarad i Ddysgwyr
Paned a Sgwrs
Caffi Fitzpatrick 11.00 –
12.00
Dydd Sadwrn cyntaf pob mis

Peint a Sgwrs
Douglas Arms Bethesda
20.00 – 21.00
Trydydd Nos Lun pob mis

Am fwy o fanylion a manylion sut i ymgeisio,
cysylltwch gyda:
Gareth Wyn Thomas
Cynothwyydd Asedau Busnes
uned Cefnogi Busnes
Cyngor Gwynedd
01286 679366
asedaubusnes@gwynedd.gov.uk
www.gwynedd.gov.uk/arosod

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad
Etholaeth Arfon

CYMORTHFEYDD

CYMORTHFEYDD

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

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

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR
 (01248) 372 948

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR
 (01248) 372 948

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE
 (01286) 672 076

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE
 (01286) 672 076

alunffred.jones@cymru.gov.uk

williamshy@parliament.uk
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Pwy Sy’n Cofio Ddoe?
© Dr J. Elwyn Hughes
Dyddiadur Digwyddiadau yn Nyffryn Ogwen rhwng 1800 a
1818
1800
Yn ôl Hugh Derfel Hughes, roedd 1800 yn flwyddyn o brinder
(fel y ddwy flynedd flaenorol – 1798, 1799), rhew ac eira
mawr, prinder bwyd: ‘Berwid danadl poethion gan rai a
chnocio ŵy am eu pennau … Anfonodd yr Arglwydd Penrhyn
lwythi o bytatws a phenwaig i’r llech-gloddwyr …’.
Cyflog gweithiwr yn y chwarel: 1s y dydd (ond ceid pwys o
fenyn a channwyll wêr am 6c). Rhent tŷ a gardd: Dwy gini’r
flwyddyn.
Dechrau adeiladu’r rheilffordd geffyl (‘horse tramway’) rhwng
Chwarel y Penrhyn a’r Cei (Porth Penrhyn). Wedi ei
chynllunio gan Benjamin Wyatt, Lime Grove. Ei gorffen –
chwe milltir a chwarter o hyd – 06/1801. Un o’r rhai cyntaf
ym Mhrydain (ac eithrio un yn Newcastle upon Tyne). Tynnid
y gwagenni gan geffylau.
1801/1802
Adeiladu’r bont fechan sydd o dan y bont bresennol wrth ben
Llyn Ogwen i gario ffordd newydd Cwmni Tyrpeg Capel
Curig.
1804-1805
Agorwyd Chwarel Pantdreiniog gan Evan Moses, Gatehouse.
1805
Agorwyd Chwarel Tan-y-bwlch gan Gymro o’r enw Roberts o
Lerpwl a gynrychiolai gymdeithas o’r dref honno.
1808
21/01/1808: Marw Richard Pennant, yr Arglwydd Penrhyn, yn

Winnington, Sir Gaerlleon, yn 70 oed. Claddwyd ef yn Eglwys
Llandygái.
05/09/1808: Y Mail Coach gyntaf yn dod drwy Ddyffryn Ogwen
ar ei ffordd o Lundain i Gaergybi. Meddai Ernest Roberts:
‘Cyn hynny, roedd ei chwrs yn troi am Lanrwst, Conwy a
Bangor, ond ar y diwrnod hwn, daeth ymlaen i Fetws-y-Coed
ac i lawr Nant Ffrancon a thros Bont y Tŵr am Goed-y-Parc.
Clywodd Richard Parry, ceidwad Tyrpeg Dinas, utgorn y gard
yn diasbedain dros y fro a rhuthrodd i agor giatiau’r tyrpeg ...
Cyrhaeddodd y goets Gaergybi ymhen 38 awr ar ôl gadael
Llundain, pum awr yn llai nag a gymerasai gynt drwy Gonwy’.
1813
Yr Annibynwyr yn codi capel yng Nghororion. Gwrthodwyd
adnewyddu’r les yn 1823. Roedd ei bulpud yn un o’r creiriau a
gollwyd yn y tân a ddifaodd Coetmor Hall (cartref W. J.
Parry).
25/07/1813: Cysegru Eglwys gyntaf St Ann gan Esgob Bangor. Y
Parchedig Morris Hughes oedd ei ficer cyntaf. Enwyd yr
Eglwys ar ôl Ann Susannah, gwraig Richard Pennant, yr
Arglwydd Penrhyn cyntaf. Diflannodd yr hen eglwys dan
domennydd Chwarel y Penrhyn. Roedd lle i 400 o bobl eistedd
ynddi. Codwyd Eglwys St Ann yng Nghilgeraint i gymryd ei
lle yn 1865.
Nifer y gweithwyr yn Chwarel y Penrhyn: 600
1815
Nifer y gweithwyr yn Chwarel y Penrhyn: 800.
1816
Codi Capel Carneddi i gymryd lle Capel yr Achub. Cynhaliwyd y
Cyfarfod Agoriadol 06/10/1816.
Nifer y gweithwyr yn Chwarel y Penrhyn: 1000.
1818
Llawer o bobl Dyffryn Ogwen yn tystio iddynt hwy, fel eraill yng
Nghymru, glywed ‘canu yn yr awyr’ ‘uwch ben Carneddi a
Chroeslon y Gerlan’..
I’w barhau

Croesair Mawrth 2013
AR DRAWS
1. Equus. (Lladin) (5)
4. Ac yn y blaen, etc. (2,3)
10. Mewn padell ffrio i’r Eil-O-Man !
(7)

8. Hyfforddwr henffasiwn efallai. (5)
9. “Storïau’r --- --“. Un o gyfrolau
cynnar (1949) “y cawr o
Rydcymerau”.
(3,2)
14. Dau o’r deuddeg. (4)
11. Y pigog efo’r ffrwythau bach duon,
16. Bod ‘ar- ----‘ yw defnyddio
melys. (5)
gwefan ar y rhyngrwyd. (4)
12. Brenhines gwlad Norwy. (5)
18. Gwlad ag un o fisoedd yr haf yn
13. Rhoi tŷ ar rent unwaith eto. (7)
cychwyn ynddi drwy’r flwyddyn.
(7)
15. Cael lles o’r awel groes. (4)
17. Glynllifon oedd ----- eisteddfod yr 20. Rhaniadau mân y Beibl. (7)
Urdd y llynedd. (5)
21. Chwalwyd pob tŷ pen pan ddaeth
y fyddin i feddiannu a defnyddio’r
19. Gwlad yng nghanolbarth
mynydd. (5)
gorllewinol Affrica. (5)
23. Tynnu'r gyntaf o suo gân er mwyn
22. O dan hwn. (4)
i'r newydd anedig gael bwydo. (5)
25. Colbio. (7)
24. Yn rhyfedd iawn, nid efo’u
27. Truan (anagram). (5)
clustiau y mae’r Cymry yn clywed
hwn! (5)
29. Gwneud yn gryfach. (5)
26. Dod yn aelod. (5)
30. Mae ysgol di-genod sy’n gymysg
yn anarferol ac anghyffredin iawn. 28. Taid o Ferthyr Tudful, er
(7)
enghraifft. (3-2)
31. Rydw i’n mynd i ganol y fam ynys
i gasglu’r ffrwythau hyn. (5)
ATEBION CROESAIR
32. Yn gynganeddol rhaid cael “y ----CHWEFROR 2013
i wneud bara”. (5)
AR DRAWS 1. Oedfa; 4. Pluo; 7.
Ceir; 8. Glanwaith; 9. Maniffesto; 10.
Uno; 12. Edwino; 14. Niwlog;
I LAWR
16. ABC; 18. Dwy ganrif; 21. Llosg
eira; 22. Loli; 23. Gair; 24. Camau.
2. Mae rhai i Mair, rhai yn wlanog a
rhai i’ch tagu hyd yn oed. (5)
I LAWR 1. Ochenaid; 2. Dwrdiais; 3.
3. Nid yw Aled yma. Roedd yn feddw Argae; 4. Plwc; 5. Union; 6. Tarten;
11. Gwenfflam; 13. O’r wain;
a bu’n rhaid iddo ffoi. (7)
15. Orielau; 17. Broga; 19. Gwanc;
5. Llong yr anialwch meddai’r
20. Sgôr.
llawlyfr Ysgol Sul erstalwm. (5)
Llai nag arfer wedi mentro y tro hwn,
6. Iawn yw i ’restio dynion sy’n
ond efallai fod y nam ar ben y grid
ymosod ar ferched. (7)
wedi bod yn gyfrifol am hynny.
7. Ymhlith ac ynghanol. (5)
Ymddiheuraf am y blerwch.

Y cliw a faglodd nifer ohonoch oedd “Mi
wnes i geryddu a dweud y drefn”.
‘Darlithio’ gafwyd yn gynnig, ond yr
ateb cywir oedd ‘Dwrdiais’.
Mae gwobr y mis yn mynd y tro hwn i
Dilys Parry, 1 Bryn Tirion, Rhiwlas.
Llongyfarchiadau i chi, a chanmoliaeth
i’r canlynol am atebion cywir dan
amgylchiadau anodd : Gwyneth Jones,
Glasinfryn; Ann Carran, Bethesda;
Rosemary Williams, Tregarth; Elfed
Evans, Karen Williams, Llanllechid;
Heulwen Evans, Rhiwlas.

Atebion erbyn dydd Mercher,
3 Ebrill i ‘Croesair Mawrth’, Bron
Eryri, 12 Garneddwen, Bethesda.
LL57 3PD.

Enw:
Cyfeiriad:
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OWEN’S TREGARTH
Cludiant Preifat a Bws Mini

Tony Davies

Cerbydau 4, 8 ac 16 sedd
Arbenigo mewn meysydd awyr

Plymio a Gwresogi

01248 602260

Tŷ Capel Peniel, Llanllechid
Rhif Corgi 190913

07761619475
pandv.owen@btinternet.com

 Symudol 078184 10640
 01248 601 466

WU SHU KWAN
Bocsio Cic Tsieineaidd (Kung Fu)
Dosbarthiadau
yng Nghanolfan
Gymdeithasol
Tregarth bob
nos Fercher
6.30 tan 8.30

Un sesiwn am ddim os dewch
â’r hysbyseb hwn hefo chi
 Croeso i bawb, yn arbennig dysgwyr 

Manylion gan Jake neu Elena
Fitzpatrick - 01248 602416
neu galwch heibio’r dosbarth

Tudur Owen, Roberts, Glynne
a’u cwmni

DEWCH I WELD
EICH
CYFREITHIWR
LLEOL

SGWâR BUDDUG
STRYD FAWR
BETHESDA
GWYNEDD
LL57 3AG

Cyfreithwyr



EWYLLYSIAU A
PHROFIANT

torg@hotmail.co.uk

SYMUD TŶ

BETHESDA
01248 600171

Gorsaf betrol

MODURDY
FFRYDLAS
Profion
M.O.T.

Perchennog
A. Ll. Williams

BERAN

Deiniolen
Ffôn: Llanberis 871521

GWASANAETH  ATGYWEIRIO
TEIARS A BATRIS
GWASANAETH TORRI I LAWR
NEu DDAMWAIN

 600723
Ffacs: 605068

“J.R.”
SGAFFALDWYR
Yr Iard, Ffordd Stesion
Bethesda
Ffôn: (01248) 601754
Dyma ni - sgaffaldwyr o fri

L. Sturrs
a’i feibion

sefydlwyd yn 1965

Ar agor bob dydd 24/7
Petrol • Diesel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau newydd
Cardiau pen-blwydd • Melysion
Tocynnau loteri
Gwasanaeth PAYPOINT ar gyfer
trydan, nwy, ffonau symudol,
trwyddedau teledu ayyb

Stryd Fawr, Bethesda
 PROFION M.O.T. 

Y CYNGOR CYNTAF
AM DDIM

Malinda Hayward
(Gwniadwraig)

Awel Deg
Penygroes, Tregarth.
Am unrhyw waith gwnïo
- trwsio, altro ac ati -

Ffoniwch
01248 601164
DAFYDD CADWALADR
Cynhyrchion Coedlannol
Coed Tân - Llwythi bach a mawr
Ysglodion pren i’r ardd
Ffensio a thorri coed
Asiant system gwresogi trwy
losgi coed
01248 605207

ADEILADWYR
Hen Iard Stesion,
Ffordd y Stesion, Bethesda
Ffôn: 600953
Ffacs: 602571
lsturss@googlemail.com

Hysbysebwch
yn y Llais
600853
Sefydlwyd

1969

m.hughes
a’i fab
CONTRACTWYR TOI

2 Hen Aelwyd, Bethesda
 600633
 (symudol) 07702 583765
Arbenigo mewn gwaith ffelt a pitsio.
Hefyd toeau llechi a gwaith yswiriant.
Gadewch i ni gynnig pris rhesymol am
waith diguro.
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Côr Meibion y Penrhyn
Cyngerdd i’w gofio
Fel y nodwyd y mis diwethaf mae’r côr yn
parhau i ddod â digwyddiadau o bwys i’r fro,
a’r diwethaf o’r rheiny oedd cyngerdd yng
nghwmni un o sêr mwyaf y byd cerddorol sef
Rhys Meirion, nos Sul, Chwefror 24. Yn cadw
cwmni i Rhys a’r côr roedd Gwenllian Jones,
merch o Fethesda sy’n soprano nodedig a
hynod o swynol. Cynhaliwyd y cyngerdd
mawreddog hwnnw yng Nghapel Jerusalem am
7 o’r gloch yr hwyr a daeth tyrfa sylweddol
iawn allan ar noson rewllyd i glywed yr
artistiaid hyn yn mynd trwy raglen amrywiol
iawn gyda’r côr yn canu nifer o ganeuon hen a
newydd bob yn ail â hwy.
Canodd Gwenllian ddwy gân boblogaidd o
sioeau cerdd Llundain ac yna cyflwynodd ddwy
gân fodern Gymraeg. Mae’n berchen ar lais
soprano nerthol a swynol iawn a phleser gan y
côr yw cyflwyno talentau lleol fel hyn i sylw
cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.
Mae Rhys Meirion bellach wedi hen ennill ei le
fel un o brif denoriaid ein gwlad ac yn ffefryn
gan bawb fel y bu ei arwr, David Lloyd o
Drelogan. Cyflwynodd Rhys ddau ddarn
operatig yn yr Eidaleg cyn canu nifer o ganeuon
Cymraeg adnabyddus. Mae pobl yn fodlon
teithio’n bell i glywed llais melodaidd fel eiddo
Rhys ac ni siomwyd neb gan ei gyflwyniadau
meistrolgar. Mae Rhys Meirion bellach yn
gyfaill da a ffyddlon i Gôr Meibion y Penrhyn
gan ei fod yn unawdydd ar CD ddiweddaraf y
côr, sef Anthem, a byddwn yn cydweithio ag ef
eto cyn hir pan fydd yn cwblhau ei ail daith
gerdded i godi arian i’r Ambiwlans Awyr.
Dathlu Gŵyl Ddewi ym Mhlas Glyn y
Weddw
Ar yr ail o Fawrth aeth y côr draw i Lanbedrog,
Penrhyn Llŷn i gadw cyngerdd i Gyfeillion Plas
Glyn y Weddw. Oriel ddarluniau gan artistiaid
lleol a chenedlaethol yw’r plasty bellach ac
mae’n adeilad hardd gyda phensaernïaeth
ddiddorol o’r ddeunawfed ganrif. Perfformiodd
y côr ar y grisiau mawr sydd yng nghyntedd y
plas i gynulleidfa gymharol fechan gan mai prin
yw’r gofod sydd ar gael yno i gynnal
digwyddiad o’r fath ond er hynny roedd pawb
oedd yn bresennol yn gwerthfawrogi cyfraniad
y côr yn fawr. Cafodd Benedictus a Gloria
(Vivaldi) dderbyniad gwresog gan y gynulleidfa
cyn i’r côr gyflwyno detholiad o ganeuon
Cymreig oedd yn cynnwys Lisa Lân (Brian
Hughes), Tydi a Roddaist (Arwel Hughes) a’r
Tangnefeddwyr (Eric Jones).

Plaid Lafur
Dyffryn Ogwen
Ar ddechrau mis Chwefror, aeth nifer
o aelodau i gyfarfod efo Derek
Vaughan ASE, Chris Ruanne AS ac
Ann Jones AC yn y Rhyl i drafod
polisi Ewropeaidd – y cyfarfod gorau
ers blynyddoedd; er enghraifft
nodwyd bod masnach Prydain efo
Iwerddon yn fwy na’i masnach efo
Rwsia, Tsieina a Brasil efo’i gilydd.
Yng nghanol y mis aeth rhai i
gyfarfod o Blaid Lafur Gogledd
Cymru efo Ian Lucas AS ac Ann
Jones AC i drafod polisïau Prydeinig
a Chymreig, er enghraifft y cyflog
byw ac ad-drefnu’r gwasanaeth
iechyd. Hefyd, aeth nifer i gyfarfod
ym Mangor efo Owen Smith (yr
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol dros
Gymru), gan glywed bod ei dad yn
byw ym Metws y Coed ond yn
gweithio ym Mlaenau Ffestiniog
erstalwm. Yr hyn a oedd yn achosi’r
pryder mwyaf iddo oedd bod nifer
uchel y bobl ifanc sy’n ddi-waith, a’r
cynnydd sylweddol yn nifer y diwaith hirdymor.
Yna, ar ddiwedd y mis, cynhaliwyd
cyfarfod cangen misol gydag
adroddiadau am Gyngor Gwynedd (er
enghraifft rheoliadau ar gyfer cŵn a
baw ci a’r ymchwiliad i ddyfodol
canolfannau hamdden). Cafwyd
adroddiadau hefyd o’r cynghorau lleol
(e.e. y llifogydd, a defnyddio ynni
dŵr i greu pŵer).
Cynhelir cyfarfod nesaf y gangen am
7.70 pm ar 27 Mawrth yng
Nghanolfan Cefnfaes.

Plaid Cymru
Cangen Dyffryn Ogwen
Cyfarfod Blynyddol
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y gangen
yng Nghanolfan y Cefnfaes ar nos Wener
Chwefror 22ain. Etholwyd swyddogion
newydd am y flwyddyn nesaf sef:
Llywydd Anrhydeddus –
Mr Wynn Williams, Tyddyn Dicwm.
Cadeirydd – Paul Rowlinson.
Is-gadeirydd – Rheinallt Puw.
Trysorydd – Neville Hughes.
Ysgrifennydd – Mary Jones.
Ysgrifennydd Aelodaeth – Neville Hughes.
Yn ystod y cyfarfod cafwyd adroddiad gan y
Cadeirydd, y Trysorydd, yr Ysgrifennydd ac
Ysgrifennydd Aelodaeth yn bwrw golwg
dros ddigwyddiadau a gweithgareddau’r
flwyddyn, blwyddyn a fu’n hynod o brysur
oherwydd etholiadau sirol. Roedd nifer o’r
sylwadau yn ymwneud â materion a gododd
yn y dyffryn yn ystod y flwyddyn - o’r
problemau a achoswyd gan y tywydd drwg i
sefyllfa’r parcio yn y Gerlan. Diolchwyd i
bawb am eu gwaith a’u parodrwydd drwy
gydol y flwyddyn.
Uchafbwynt y noson, wedi’r gwaith
gweinyddol, oedd croesawu ein gwraig
wadd sef Leanne Wood, arweinydd Plaid
Cymru ac Aelod o’r Cynulliad. Daeth nifer
teilwng iawn i wrando ar ei neges.
Croesawyd hi’n gynnes gan y Cadeirydd,
Paul Rowlinson, a rhoddodd fraslun o’i
hanes, ei gwaith gyda Phlaid Cymru a’r hyn
y mae wedi ei gyflawni.
Ar hyn o bryd mae Leanne Wood ar daith
drwy Gymru yn annog pobl i weithio dros
ddyfodol y wlad. Dywedodd bod 2014, 2015
a 2016 yn flynyddoedd prysur iawn gan fod
tair etholiad pwysig i’w cynnal a bod cyflwr
yr economi a gwaith i bobl ar frig yr agenda
gan Blaid Cymru.
Cafwyd cwestiynau o’r llawr, ac ar ôl diolch
yn galonnog iddi cafwyd paned a lluniaeth, a
manteisiodd Leanne ar y cyfle i sgwrsio
gyda phawb.
Roedd pawb felly mewn hwyliau da ac yn
barod am ein Bore Coffi a gynhaliwyd y
bore canlynol. Rhyfedd oedd gweld caenen o
eira ond er hynny roedd yn fore prysur a
llwyddiannus iawn. Diolch i bawb am helpu.

Yn ymuno â’r côr roedd Huw Ynyr, tenor ifanc
addawol o Rydymain ger Dolgellau. Mae Huw
ar hyn o bryd yn astudio cerddoriaeth yn y
Brifysgol ym Mangor ac mae wedi ennill
Ysgoloriaeth Bryn Terfel i astudio canu
ymhellach. Dyma seren amlwg arall y mae’r
côr wedi cael y fraint o rannu llwyfan ag ef yn
ddiweddar ac mae’n braf gallu dweud bod Côr
y Penrhyn yn mynd o nerth i nerth wrth fagu
enw da fel un o brif gorau meibion y gogledd.
Llywydd yn 80 oed
Pen-blwydd hapus iawn i Tom Morgan, ein
llywydd, ar gyrraedd ei ben-blwydd yn bedwar
ugain oed. Mae Tom wedi bod yn aelod o’r côr
ers trigain mlynedd a mwy ac yn aelod
gwerthfawr o’r adran faritôn cyn symud yn
ystod y blynyddoedd diwethaf i ganu gyda’r ail
fas. Mae’n dal i fwynhau cwmnïaeth glòs
aelodau’r côr ac yn ffyddlon i bob ymarfer a
chyngerdd. Dymunwn hir oes a blynyddoedd o
ganu iddo eto.

Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, gyda rhai o'r gynulleidfa ar
derfyn cyfarfod llwyddiannus iawn yng Nghanolfan Cefnfaes
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Y Douglas Arms
* Lluniaeth i Bartïon * Te Cynhebrwng *
* Gardd Gwrw * Te a Choffi *
Oriau Agor
Llun – Gwener: 6.00 - 11.00
Sadwrn: 3.30 – 12.00
Sul: Pnawn 1.00 - 4.00, Hwyr 8.00 -11.00

01248 600219

www.douglas-arms-bethesda
Cewch groeso cynnes gan
Gwyn, Christine a Geoffrey

CAFFI COED Y BRENIN
1 Rhes Buddug, Bethesda
Ffôn: 01248 602550

Bwyd cartref blasus
(mewn awyrgylch cyfeillgar)
Cinio arbennig bob dydd Iau
Bwyd i’w gario allan
Gwasanaeth arlwyo ar gyfer
partïon o bob math plant, pen-blwydd ac ati
(yn y caffi neu mewn lle o’ch dewis chi)
Cacennau ar gyfer pob achlysur
e.e. priodas neu ben-blwydd
Prisiau rhesymol

Siop Trin Gwallt a Harddwch
Newydd agor ym Methesda ym mis Medi
Yn arbenigo mewn trin gwallt
merched, dynion a phlant.
Cynghori, gosod a thorri wigiau
Rhai gwasanaethau harddwch a shafio
(rasal “cut throat”)
Mwy o fanylion gan Wendy ar 07748206817

Pob math o waith trydanol

Huw Jones
Ymgymerwr Trydanol
Trydanwr cymwysedig gyda
phrofiad diwydiannol
Y Wern, Gerlan, Bethesda
Gwynedd LL57 3ST

Ffôn: 01248 602480

STEPHEN
JONES

†

TREFNYDD
ANGLADDAU

BISTRO’R BRENIN
(Bwyty Trwyddedig)
Rydym yn croesawu partïon
o bob math – dathlu pen-blwydd
ac achlysuron arbennig eraill.
Beth am eich Parti Nadolig?

Ffoniwch
01248 602550
e-bost : karena@agoriad.org.uk

Gallai eich hysbyseb

Chi

fod yma
Cysylltwch â
Neville Hughes 600853
Hefyd ymgymryd
â gwaith cerrig beddi:
adnewyddu neu o’r newydd
Gweithdy Pen-y-bryn
Cefn-y-bryn, Bethesda
Ffôn: gweithdy 600455
gartref 602455
personol 07770 265976
Bangor 360001
Gwasanaeth personol ddydd a nos

 LONDIS
BETHESDA
 01248 605566
Archfarchnad hwylus
Gwasanaeth personol
gyda’r pwyslais ar y cwsmer
Tocynnau Loteri, cardiau a biliau trydan a nwy
Ar agor 7.00 y bore tan 10.00 yr hwyr
7 diwrnod yr wythnos

Gareth Williams
Trefnydd Angladdau

Crud yr Awel
1 Ffordd Garneddwen
Bethesda
Ffôn: (01248) 600763 a 602707
GWASANAETH DYDD A NOS

Oriel Cwm
Cwm y Glo, Caernarfon
Gwasanaeth fframio lluniau o
bob math ar gael ar y safle
Prisiau rhesymol
Arddangosfa gan artistiaidl lleol
Ffôn / Ffacs 01286 870882
RICHARD S. HUMPHREYS

JOHN ROBERTS
Paentiwr
Papurwr
Teilsiwr
Symudol: 07747 628650
Ffôn: 01248 600995
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Gair o’r dosbarth
Ysgol Dyffryn Ogwen
Seren aur i Ysgol Dyffryn Ogwen

Y pennaeth Alun Llwyd yn rhannu’r newyddion da gyda disgyblion
blwyddyn saith Esme, Cadi a Pedr.
Yr Adran Addysg Gorfforol
Canlyniadau gemau diweddar Pêl droed
Dan 12: YDO 3-0 Ysgol Tryfan (Dewi Moses 2 a Kieron Bullock 1)
Dan 13: Ysgol Tryfan 1-1 YDO (Owen Wilberforce)
Dau brif ddisgybl yr ysgol – Mari Gwyn a Dafydd Williams.
Mae Ysgol Dyffryn Ogwen ym Methesda yn dathlu’r
newyddion arbennig mai nhw yw’r ysgol uwchradd gyntaf yng
Ngogledd Cymru i gael ei dyfarnu’n ‘rhagorol’ ddwywaith o
dan drefniadau arolygu newydd corff arolygu ysgolion Estyn.
Derbyniwyd y graddau yn dilyn ymweliad gan Estyn nôl ym
mis Tachwedd llynedd. Dywedodd arolygwyr bod perfformiad
Ysgol Dyffryn Ogwen yn ‘rhagorol’ a bod y rhagolygon gwella
hefyd yn ‘rhagorol’, gydag ansawdd a chysondeb y dysgu yn
benodol yn derbyn llawer o ganmoliaeth.
Mae’r adroddiad yn nodi bod Ysgol Dyffryn Ogwen yn ysgol
ragorol oherwydd:
• mae’r disgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol ac yn
cyflawni safonau uchel iawn;
• mae ethos cynhwysol arbennig yn sicrhau cyfle cyfartal a
llwyddiant i bobl disgybl;
• mae ansawdd yr addysg yn rhagorol a’r asesu’n effeithiol;
• mae pwyslais cyson ar ddatblygu sgiliau’r disgyblion;
• mae rheolaeth ac arweiniad yn effeithiol iawn.
Yn ogystal, nodwyd yn yr adroddiad bod sgiliau dwyieithog y
disgyblion yn ardderchog, bod gan y llywodraethwyr
ymwybyddiaeth drylwyr o berfformiad yr ysgol a’u bod yn
rhannu gweledigaeth y staff i gynnig yr addysg orau i
ddisgyblion yr ardal. Dywedir hefyd bod yr ysgol yn cynnig
gwerth rhagorol am arian.
Dywedodd pennaeth Ysgol Dyffryn Ogwen, Alun Llwyd: “Yn
naturiol, fel ysgol rydan ni wrth ein boddau o dderbyn adroddiad
mor gadarnhaol. Mae’n dangos yn glir bod gwaith caled staff
a’n dulliau addysgu ni’n gweithio. Hoffwn longyfarch a diolch i
holl staff yr ysgol a’r llywodraethwyr am eu hymroddiad a’u
gwaith diflino.”

Rygbi
Dan 13 : YDO 53-0 Ysgol Caergybi rownd 1af cwpan Eryri
YDO 32-31 Ysgol Dyffryn Nantlle ail rownd cwpan Eryri
Dan 15: YDO 48-0 Ysgol Caergybi rownd 1af cwpan Eryri
YDO 32-24 Ysgol Bodedern ail rownd cwpan Eryri
Timau rygbi dan 13 a dan 15 trwodd i 1/4 ffeinal cwpan Eryri.
Eisteddfod yr Urdd
Bu disgyblion yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd ar nos
Iau, Chwefror 21 yn erbyn ysgolion Tryfan a Friars. Bu nifer o
berfformiadau arbennig a chafwyd llwyddiant yn y cystadlaethau canlynol
Unawd Merched
1af – Rhiannon Llwyd
2il – Anna Tugwell-Williams
3ydd – Elen Wyn
Deuawd
1af – Rhiannon Llwyd a Ceri Hulme
2il – Sophie Ellis a Sophie Pipe
3ydd – Natalie Adl a Sophie Williams
Unawd Bechgyn
2il – Math Owen

Unawd Cerdd Dant
2il – Elen Wyn
Deuawd Cerdd Dant
1af – Elen Wyn a Buddug Roberts
Unawd Chwyth –
2il – Rhiannon Llwyd
Parti Merched –
1af – Parti Ysgol Dyffryn Ogwen
Côr 1af – Ysgol Dyffryn Ogwen

Yn yr Eisteddfod Sir a gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail ar ddydd Sadwrn,
Mawrth 2, fe gafwyd mwy o berfformiadau arbennig gyda’r parti merched
a’r Côr yn ennill yr ail wobr mewn cystadlaethau o safon.
Mi fydd Côr yr Ysgol hefyd yn ymweld â Disneyland, Paris dros
benwythnos Mawrth 7-10 gan berfformio yn eu dathliadau Gŵyl Ddewi
gyda hanner awr o raglen adloniant. Bydd lluniau a straeon lu o’r daith i
ddilyn!!
Ymweliad Jonathan Edwards

Ychwanegodd y Cynghorydd Siân Gwenllïan, Aelod Cabinet
dros Addysg Cyngor Gwynedd: “Rydym yn hynod o falch o’r
ffaith mai Ysgol Dyffryn Ogwen yw’r ysgol uwchradd gyntaf
yng Ngogledd Cymru i gael ei dyfarnu’n ‘rhagorol’ dwywaith o
dan drefniadau arolygu newydd corff arolygu ysgolion Estyn.
“Fel Cyngor, ein nod ydi adeiladau ar y llwyddiant hwn. Er
mwyn sicrhau hyn rydym wedi sefydlu fframwaith sirol fydd yn
galluogi pob athro a phob ysgol i ddysgu o arferion rhagorol
ysgolion eraill ac i godi safonau.”
Yn sgil yr adroddiad, mae Ysgol Dyffryn Ogwen, sy’n ysgol
gyda 360 o ddisgyblion, wedi cael gwahoddiad i gyfrannu dwy
astudiaeth achos o arfer da am waith yr ysgol fydd yn
ymddangos ar wefan Estyn.

Bu aelod seneddol Dwyrain Caerfyrddin, Jonathan Edwards, yn yr ysgol
ar Fawrth 1af i gynnal sesiwn ‘Hawl i Holi’ gyda myfyrwyr y chweched
dosbarth. Bu’n siarad am ei waith fel aelod seneddol a derbyniodd nifer o
gwestiynau treiddgar gan y myfyrwyr ar wahanol agweddau o
wleidyddiaeth Cymru a Phrydeinig. Bydd hyn yn cyfrannu at eu
hastudiaethau Bagloriaeth Gymreig.
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Ysgol Bodfeurig
Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i ensemble offerynnol yr ysgol am ddod yn 1af yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd. Bydd Macsen, Meical a Ned yn awr yn
mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym Mangor yn ystod y
mis nesaf. Pob lwc hogia!
Cystadleuaeth Tesco
Bu Doris o Flwyddyn 1 yn
llwyddiannus yn
ddiweddar pan gymrodd
ran mewn cystadleuaeth
gan Tesco. Roedd yn rhaid
dylunio logo newydd ar
gyfer gwasanaeth ‘Click &
Collect’ Tesco, a dyluniad
Doris oedd yn fuddugol o
ysgolion y dalgylch.
Y wobr oedd rhodd
ariannol i’r ysgol ac i
Doris, a chyflenwad o
fagiau ‘am oes’ gyda
dyluniad Doris arno ar
gyfer disgyblion yr ysgol.
Bydd cyflwyniad
swyddogol yn Tesco ym
mis Mawrth.
Dyma Doris, ar y dde,
gydag un o fagiau Tesco
â’i dyluniad arno
Disgyblion Newydd
Croeso i nifer o ddisgyblion newydd sydd wedi ymuno gyda ni yn ystod
yr wythnosau diwethaf. Edrychwn ymlaen i ddod i’ch nabod yn well a
gobeithio y byddwch yn hapus iawn gyda ni!
Gwobr Aur Cynllun Gwên

Dosbarth Idwal gyda’r wobr aur.
Nifer o flynyddoedd yn ôl cymerodd yr ysgol ran mewn cynllun peilot
ar gyfer brwsio dannedd mewn ysgolion. Mae’r cynllun wedi bod yn
llwyddiant mawr a bellach yn digwydd yn y mwyafrif o ysgolion a
chylchoedd meithrin yr ardal. Yn ddiweddar, cawsom ymweliad gan
Mrs Linda Pragnell, arweinydd y cynllun, i roi gwobr aur i’r ysgol am
gymryd rhan yn y cynllun yn llwyddiannus am dros dair blynedd.

Ysgol Llangygái
Dathlu Gŵyl Ddewi

Cawsom brynhawn hyfryd yn yr ysgol yng nghwmni aelodau’r
gymuned – bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn perfformio caneuon
amrywiol i ddathlu yr ŵyl. Roedd cacennau cri Anti Carol o’r gegin yn
hyfryd a diolch iddi am ei gwaith caled. Bu’r prif ddisgyblion yn hynod
o brysur yn croesawu ac yn recordio y cyfan - diolch blantos. Prynhawn
i’w gofio yn wir!
Eisteddfod yr Urdd
Roedd staff a rhieni yr ysgol yn hynod o falch o’r disgyblion a fu’n
cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Dyffryn Ogwen yn
ddiweddar. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando ar blant yr ardal yn
cystadlu yn ogystal â gwledda yn y caffi. Llongyfarchiadau i Miles ac
Archie ac i Josh a Lilly - dyma ddwy ddeuawd sydd wedi llwyddo i
fynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod y Sir ym Mangor. Pob lwc i chi
eich pedwar. Hefyd llongyfarchiadau i bawb fu’n llwyddiannus yn y
Cystadlaethau Celf a Chrefft - roedd pob darn o waith yn safonol iawn.
Gemau Buarth
Mae plant y Cyfnod Sylfaen bellach wrth eu boddau yn chwarae gemau
buarth yn ystod amser egwyl - hyn yn hybu defnyddo’r iaith Gymraeg
tu allan i furiau’r dosbarth. Diolch i swyddog o Gyngor Sir Conwy am
syniadau newydd a chyffrous.
Sialens Dysgu Rhigymau
Diolch i bawb gyfrannodd at y fenter lwyddiannus hon. Codwyd £200 a
bydd yr arian yn cael ei wario ar adnoddau i ddosbarth Traed Bach ac
Enfys. Cawsom hwyl yn dysgu rhigymau newydd sbon.
Ymweliad â’r Ganolfan Ailgylchu
Bu Disgyblion Dosbarth Awel yn treulio amser gyda Gwenllian y
swyddog yng Nghanolfan Ailgylchu Llandygái. Bydd yr ymweliad yn
ysgogi trafodaeth a syniadau fydd yn gweu yn berffaith i thema a gwaith
y tymor.
Hyfforddiant Hoci
Mae dosbarth Tirion wedi bod yn brysur yn derbyn Hyfforddiant Hoci
gan Catrin Davies, swyddog Hoci Cymru. Maen nhw’n mwynhau’r
hyfforddiant yn fawr ac yn datblygu eu sgiliau yn ogystal. Rydym yn
ddiolchgar iawn am ei hamser gyda ni.
Ymweliad Swyddog Parc Cenedlaethol

Brynhawn Mawrth, Chwefror 19eg, daeth Mr Hywyn Williams o Blas
Tan-y-Bwlch i ymweld â Dosbarth Hedd. Cawsant brynhawn andros o
ddifyr yn ei gwmni, yn dysgu yn bennaf am Barc Cenedlaethol Eryri.
Roedd ganddo lawer o luniau diddorol hefyd i ddangos i'r plant, ac fe
ddysgwyd llawer iawn am bwysigrwydd ein parciau cenedlaethol yma
yng Nghymru. Yn dilyn hyn, bydd Dosbarth Hedd fel rhan o'u gwaith
daearyddiaeth, yn mynd i gerdded i gyfeiriad Llyn Llydaw y mis nesaf
yng nghwmni Mr Williams, er mwyn dysgu mwy am nodweddion a
thirwedd ein Parc Cenedlaethol.
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Ysgol Abercaseg
Gwireddu Dymuniad

addysgol diddorol iawn i Barc Meurig, lle y bu iddynt, dan
arweiniad swyddog o’r Comisiwn Coedwigaeth, ddysgu am
ddeunyddiau naturiol y goedwig ac am y creaduriaid byw sy’n
trigo yno. Er hyn,mae’n debyg mae’r wers bwysicaf iddynt ei
dysgu oedd pwysigrwydd parchu ac edrych ar ôl ein hamgylchedd
ac rydym yn fyddiog y bydd pob un ohonynt yn gweithredu ar y
cyngor a roddwyd.

Ysgol Llanllechid
Croeso’n ôl i Miss Dianne
Mae’n braf iawn cael croesawu Miss Dianne yn ôl i’n plith ar ôl
iddi fod yn sâl am rai misoedd. Mae pawb mor falch o’i gweld yn
yr ysgol unwaith eto! Croeso cynnes yn ôl Ms Dianne.

Gwireddwyd un o ddymuniadau disgyblion yr ysgol yn ystod y mis diwethaf
o ganlyniad i waith caled y Sgwad Syniadau. Bu i sawl disgybl fynegi ym mis
Medi bod y ffens sy’n amgylchynu iard yr ysgol braidd yn foel ac y byddai
lluniau arno’n gwneud y gofod yn un llawer mwy diddorol. Yn dilyn sawl
trafodaeth penderfynodd y Sgwad ddylunio lluniau ohonynt eu hunain yn
gwneud gwahanol ymarferiadau corfforol a’u gosod ar y ffens. Erbyn hyn
mae’r lluniau i fyny gan ysgogi pawb i wneud ymarferiadau i gadw’n heini.
“A’r ffilm sy’n haeddu yr Oscar ydi.....”
Efallai i ‘Les Miserables’ a ‘Argo’ ennill sawl gwobr yn seremoni yr
Oscars,ond mae gennym ninnau ffilm yn Ysgol Abercaseg a fyddai’n sicr yn
dod i’r brig mewn seremoni o’r fath. Mae’r Sgwad Syniadau wedi bod yn
brysur yn creu ffilm ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol sy’n rhoi arweiniad
iddynt ar sut i ‘olchi dwylo’. Cynhaliwyd y ‘premier’ yn ystod mis Chwefror
ac yn ôl y gwrandawiad a’r gymeradwyaeth ar y diwedd bu i bawb ddysgu
llawer a mwynhau’n fawr.
Llwyddiant yr Urdd
Mae eleni eto wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus iawn i’r ysgol yng
nhystadleuthau yr Urdd.Llongyfarchiadau i Rhiannon a Grace ar eu
llwyddiant yn y gystadleuaeth llefaru BL 2 ac iau, ac i’r holl ddisgyblion a
ddaeth i’r brig yn y cystadleaethau celf a chrefft. Diolch yn arbennig i’r
cymorthyddion sy’n cynnal y clwb celf yn wythnosol.

Cyngerdd Leon/Côr Gogledd Cymru
Cafwyd cyngerdd arbennig yn Ysgol Dyffryn Ogwen er mwyn
casglu arian tuag at gronfa apêl Leon Williams. Roedd Côr Gogledd
Cymru, dan arweiniad Mr Geraint Roberts yn cymryd rhan
flaenllaw yn y cyngerdd oherwydd bod Gwyndaf Williams, taid
Leon, yn aelod o’r côr. Agorwyd y noson gan blant Blwyddyn 2 yn
perfformio cyflwyniad grymus yn seiliedig ar un o hen gymeriadau
Caellwyngrydd, Rachub o`r ganrif ddiwethaf, sef Madam Chips, yn
ogystal â William Morgan a`r bardd William Gruffydd, Hen Barc.
Perfformiodd y plant yn wych, a gwerthfawrogwyd sgript wreiddiol
Mrs Marian Jones gan y gynulleidfa. Cyflwyniad cerddorol oedd
gan blant yr Adran Iau a chafwyd amrywiaeth o ganeuon bywiog
a’r rheiny yn cael eu perfformio i safon uchel o dan arweiniad Mr
Huw Edward Jones. Diolch i bawb a fu’n helpu yn ystod y noson
fythgofiadwy hon. Codwyd £500 tuag at Apêl Leon.
Diwrnod Tsieiniaidd
Roedd Ysgol Llanllechid yn fôr o liw unwaith eto eleni wrth
ddathlu Blwyddyn Newydd y Tsieiniaid. Mae hi’n flwyddyn y
Neidr erbyn hyn a daeth y plant i’r ysgol wedi eu gwisgo yn lliwiau
baner China a chawsant gyfle i wneud pob math o grefftau yn
ystod y diwrnod, yn ogystal â rhyfeddu at y ddraig liwgar yn
dawnsio o amgylch yr ysgol!
Eisteddfod yr Urdd (Cylch Bangor/Ogwen)
Cafwyd Eisteddfod i`w chofio, a diolch i holl staff Ysgol
Llanllechid am ddod i`r Eisteddfod a chynorthwyo yn ystod y dydd.
Diolch hefyd i`r Gymdeithas Rieni/Athrawon am gynnal
cyfarfodydd i ymwneud â`r trefniadau ac am weithio mor galed yn
y gegin. Diolch i Mr Huw E. Jones am ei waith trefnu.
Bu cryn brysurdeb. Dyma Mrs Helen Williams yn hyfforddi`r
unawdwyr!

Gweler isod restr o ganlyniadau llwyfan a chelf a chrefft:
Unawd Bl 5 a 6. Aziliz Kervegant 1af
Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau.Beca Nia 1af
Galw 999
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau. Thalia Lichtenstein 1af
Glywsoch chi’r seiren a’r golau glas yn fflachio ar Chwefror 20fed? Oeddech Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau. Gwydion Rhys 3ydd
chi’n meddwl bod rhywun yn wael neu wedi brifo ac angen ambiwlans? Does Unawd Pres Bl 6 ac iau. Cerys Elen 2ail
dim rhaid i chi boeni, doedd neb mewn argyfwng ac angen ambiwlans.
Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau. Grŵp Llechid 2ail
Y parafeddygon oedd wedi dod draw i’r ysgol i roi sgwrs am eu gwaith gyda’r Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6. Aziliz Kervegant 1af
dosbarth meithrin. Bu i’r plant gael bore wrth eu bodd yn eistedd yn yr
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6. Gwydion Rhys 3ydd
ambiwlans gan smalio bod yn wael a derbyn triniaeth. Ond heb amheuaeth,yr Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau. Côr Llechid 1af
uchafbwynt oedd cael eistedd yn sedd gyrrwr yr ambiwlans a pwyso botwm y Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau. Parti Llechid 1af
seiren. Diolch Mr Lewis a Mr Lloyd am roi o’ch hamser i ddod atom.
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau. Erin Griffiths 2ail
Llefaru Unigol Bl 5 a 6. Beca Nia 2ail
Ymweld â Pharc Meurig
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau. Ysgol Llanllechid 3ydd
I gyd-fynd â thema blynyddoedd 1 a 2, bu i’r disgyblion fynd ar ymweliad
Dyma lun rhai o’r enillwyr gyda’r pypedau.
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Lluniadu 2D Bl2. Erin Griffiths 1af
Lluniadu 2D Bl2. Ela Catrin Rees 3ydd
Lluniadu 2D Bl 3 a 4. Lottie Sinfield 3ydd
Lluniadu 2D Bl 5 a 6. Maisy Lovatt 2ail
Lluniadu 2D Bl 5 a 6. Ella Baker 3ydd
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a4 (grŵp) Mari Bullock a Idwal Temple
Morris 3ydd
Gwaith Creadigol Bl 5 a 6.Erin Davies, Mali Rhys, Seren Basinger 3ydd
Creadigol 3D Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 3ydd
Creadigol 2D Bl 6 ac iau. AA Ithel Temple Morris 1af
Creadigol 3D bl 6 ac iau. Ithel Temple Morris 1af
Argraffu Bl 2 ac iau. Erin Griffiths 1af
Argraffu Bl 2 ac iau. Megan Gashe 3ydd
Argraffu Bl 3 a 4.Ithel Temple Morris 1af
Argraffu Bl 3 a 4.Idwal Temple Morris 3ydd
Argraffu Bl 5 a 6.Beca Nia 1af
Argraffu Bl 5 a 6.Ella Baker 2ail
Joshua Price 3ydd
Argraffu Bl 5 a 6.
Graffeg Cyfrifadurol Bl 2 ac iau. Efa Glain Jones 2ail
Graffeg Cyfrifadurol Bl 2 ac iau. Cian Davies 3ydd
Argraffu/Addurno ar ffabrig Bl 2. Idris Temple Morris 1af
Argraffu ar ffabrig Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 2ail
Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau Bl 2 ac iau. Cian McLeod 1af
Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau Bl 2 ac iau. Lois Jones 1af
Print Monocrom Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 2ail
Print Lliw Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 2ail
Cyfres o brintiau Monocrom Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 3ydd
Printiau Lliw 3 a 4. Ithel Temple Morris 1af
Gemwaith Bl 3 a 4. Idris Temple Morris 1af
Gemwaith Bl 3 a 4. Idwal Temple Morris 1af
Gemwaith Bl 3 a 4. Swyn Owen 2ail

Ysgol Tregarth
Problem plant y Dosbarth Derbyn
Roedd yna gynnwrf mawr ymysg plant y dosbarth Derbyn yn ddiweddar.
Roedd arth ein dosbarth, Arthur yr Arth, ar goll! Roeddem wedi chwilio
ymhob man yn yr ysgol ac wedi gwneud posteri yn disgrifio Arthur yr
Arth. Yr unig beth a allem ei wneud oedd gofyn i PC Dewi Tomos ein
helpu. Ar ôl chwilio, daeth o hyd iddo ym Mhlas Ffrancon! Roedd pawb
yn falch o gael Arthur yr Arth yn ôl yn y dosbarth a chawsom barti i
ddathlu. Diolch i PC Dewi Tomos am ein helpu.
Ymweliad Nyrs
Fel rhan o’n gwaith ‘Pobl sy’n helpu’ daeth mam Nel, Dosbarth Derbyn,
i drafod ei gwaith ac i ddangos llawer o’r pethau mae’n ddefnyddio yn ei
gwaith. Diolch yn fawr iawn i Vicky Owen am ei hamser ac am
brynhawn difyr.
Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr.
Addurno Llechi/Parc Meurig
Bu plant Blwyddyn 5 yn cael helpu i gynllunio arwyddion arbennig i’w
gosod ym Mharc Meurig fel rhan o gynllun i greu llwybrau sy’n
seiliedig ar storiau Llyfr Mawr y Plant. Mae’n brofiad bendigedig cael
bod yn rhan o’r fath gynllun!
Clwb Gitâr

Llongyfarchiadau mawr i holl aelodau’r Urdd a fu’n cystadlu yn yr
Eisteddfod Gylch. Bu cystadlu brwd, a phawb wedi mwynhau cymryd
rhan. Diolch i bawb a weithiodd mor galed i ddysgu eu gwaith er mwyn
cystadlu. Cafwyd llwyddiant yn yr Eisteddfod.
Parti Unsain: 1af
Côr: Ail
Ensemble offerynnol: 3ydd
Unawd blwyddyn 5 a 6: Mari Luned Williams Ail
Llefaru blwyddyn 5 a 6: Osian Curig Sanderson 3ydd
Diolch o galon i Rhian Roberts a Jane a Hywel Parry am gyfeilio a
chynorthwyo.
Pob lwc i’r parti unsain ac i Mari yn yr Eisteddfod Sir.
Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 - Diwrnod Golchi Anti Margiad
Teithiodd Blwyddyn 1 a 2 yn ôl mewn amser i gartref Anti Margiad yn
Amgueddfa Lechi Llanberis. Dysgodd y plant sut y byddai Anti Margiad
yn mynd ati i olchi ei dillad dros gan mlynedd yn ôl. Cafwyd hwyl yn
sgwrio wrth y sinc, ac wrth droelli’r ddoli a sychu’r dillad gyda’r mangl.
Cafwyd cyfle hefyd i wneud sebon eu hunain er mwyn golchi eu dillad
adref!
Cyswllt fideo gynhadledd gyda Siapan
Ar yr 28ain o Chwefror bydd ugain o blant yr adran iau yn cysylltu â
dosbarth o blant yn Ysgol Shimomoura yn ardal Toyama yn Siapan drwy
sesiwn fideo-gynadledda yn Ysgol Dyffryn Ogwen.
Yn dilyn sesiwn fideo gynadledda rhwng staff dysgu’r ddwy ysgol,
penderfynodd y ddwy ysgol yrru tair anrheg arbennig fyddai’n disgrifio
agwedd o fywyd neu ddiwylliant eu gwlad. Bydd y plant yn agor eu
hanrhegion yn ystod y sesiwn ac yn esbonio pwysigrwydd neu
arwyddocâd yr anrhegion.

Dyma rai o aelodau’r Clwb Gitâr yn ymarfer eu caneuon - allan yn yr
heulwen am unwaith! Maent yn cyfarfod ar ôl ysgol bob dydd Mawrth, yn gwneud digon o sŵn, ond yn cael llawer o hwyl! Diolch i Mrs
Marian Jones am eu hyfforddi.
Cyngerdd Gŵyl Ddewi
Cafwyd awr a hanner o gyngerdd yn neuadd yr ysgol ar fore Mawrth y
cyntaf a bu`r holl blant o`r Meithrin i`r plant hynaf yn cymryd rhan.
Braf oedd gwrando ar y disgyblion yn adrodd llu o englynion ac ati!
Diolch i`r holl rieni a ffrindiau`r ysgol am ddod i`n cefnogi.

Yn ogystal, mae’r ddwy ysgol wedi cyfnewid pum cwestiwn â’i gilydd.
Bydd y plant yn ateb cwestiynau ei gilydd yn ystod y sesiwn.
Rydym yn edrych ymlaen yn arw ar gyfer y sesiwn gan y byddwn yn
recordio’r sesiwn fideo gynadledda er mwyn i bawb yn yr ysgol gael
profiad o’r sesiwn. Bydd y sesiwn yn ymddangos ar deledu Siapaneaidd.
Rydym yn ffodus iawn o gael cymorth cymdeithas Japan UK Live a’u
cyswllt yn Siapan, sef Richard Medhurst sydd yn cyfieithu unrhyw
sesiynau cysylltu rhwng y ddwy ysgol.
Dymuna’r ysgol ddiolch o galon hefyd i Glynys a Derek Roberts am eu
cymorth parod bob amser pan fyddwn yn dysgu am Siapan. Hoffwn
ddiolch iddynt hefyd am drefnu i nifer o fyfyrwyr Siapaneaidd ymweld
â’r ysgol i gydweithio â’r disgyblion.

Llo Mawrth_Llais Ogwan 11/03/2013 23:40 Page 22

Llais Ogwan 22
2D daeth Ffion yn gyntaf a Cai yn ail gyda’u dyluniadau sglefrfwrdd.

Ysgol Rhiwlas
Llongyfarchiadau
Braf oedd clywed y newyddion da am enedigaeth Josh, brawd bach i
Bethany yn y Dosbarth Meithrin. Llongyfarchiadau mawr i’r teulu i
gyd!
Hyfforddiant beicio
Cafodd blant Blynyddoedd 5 a 6 ddau ddeuddydd o hyfforddiant beicio
yn yr ysgol. Gweithiodd y plant yn andros o galed ac erbyn hyn mae gan
bawb dystysgrif Lefel 1 ac un arall Lefel 2 i ddangos eu bod yn ddiogel
yn beicio yn yr ardal leol. Da iawn wir! Diolch i Delyth ac Arwyn am eu
brwdfrydedd a’u cymorth.
PC Dewi Thomas
Unwaith eto, roedd y plant ieuengaf wrth eu bodd yn croesawu PC
Thomas a’i ddraig Tarian i Ysgol Rhiwlas. Bu’r plant bach yn dysgu am
bobl sy’n ein helpu tra bu’r Adran Iau yn dysgu am beryglon y we ac am
seiber fwlio. Cafwyd drafodaethau aeddfed tu hwnt. Da iawn blant, a
diolch i PC Thomas.
Sŵ Bae Colwyn
Penderfynodd Adran y Babanod fod angen mynd i weld teigr go iawn os
am wneud gwaith ffeithiol amdano, felly aethant ati i drefnu ymweliad
i’r sw! Da iawn, Osian a Gwawr, am gymryd y cyfrifoldeb o ffonio Mr
Owens i drefnu bws ac i Bethany a Keira am ffonio’r sŵ. Braf oedd
clywed y plant yn cymryd y trefnu o ddifrif ac yn cyfathrebu yn hyderus
yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ôl yr angen. Cafwyd ddiwrnod gwych yn
y sŵ gyda’r plant bach yn mwynhau sesiwn am Flynn y teigr a’r Adran
Iau yn gwneud gwaith ar gadwraeth.
Te Parti Teigr
Yn dilyn ein Diwrnod Teigr mis diwethaf, roedd plant Adran y Babanod
yn awyddus i ymestyn y croeso i fabanod ifanc y pentref. Bu’r plant yn
creu ac anfon gwahoddiadau, gwneud rhestr siopa, trefnu hefo Anti
Einir ac Anti Maggie eu bod ar gael i wneud paneidiau i’r rhieni a chreu
addurniadau! Cawsom adloniant gan Lleuwen Steffan a’r cyfle i ganu
hwiangerddi gyda’r gitâr i gloi. Da iawn wir, blant, a diolch yn fawr i
Lleuwen a phawb arall am eu cwmni!
Diolch
Diolch o galon i Mrs Susan Williams am ddychwelyd atom am y pnawn
i estyn cymorth hefo cerddoriaeth ar gyfer yr Eisteddfod. Roedd pawb
yn falch o’i gweld ac yn gwerthfawrogi ei bod wedi rhoi ei hamser i’n
helpu.
Hylendid
Mae peiriant arbennig wedi cyrraedd Ysgol Rhiwlas. Mae’n beiriant
sy’n dangos ble byddai germau yn casglu pe bai ein dwylo ddim yn cael
eu golchi’n ddigon trylwyr! Cafodd y staff hyfforddiant ar ddefnydd o’r
peiriant a bu’r plant wrth eu bodd yn dysgu am arfer effeithiol wrth
olchi dwylo. Mae hylendid yn elfen bwysig o’n gwaith fel Ysgol Iach,
felly rydym yn ddiolchgar i Nia Cotcher am ei hamser yn hyfforddi.
Co-op llysiau a ffrwythau
Fel rhan o’n gwaith tuag at achrediad pellach Ysgol Iach, mae plant
Ysgol Rhiwlas wedi dechrau trefnu co-op ffrwythau, llysiau a salad.
Maent yn codi £3 am focs a gellir dewis un ai bocs o ffrwythau, bocs o
lysiau neu focs o salad. Wrth gwrs, mae posib archebu mwy nag un
bocs! Estynnwn y cynnig yma i eraill yn yr ardal, felly mae croeso i chi
gysylltu os am brynu bocs – does dim angen archebu bob wythnos, felly
beth am drio i weld?
Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i barti unsain yr ysgol am eu llwyddiant yn yr
Eisteddfod Gylch – rydym yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod Sir!
Llongyfarchiadau hefyd i Gwawr gyda’r cerdd dant a’r canu. Mi fydd
Gwawr hefyd yn mynd ymlaen i’r Sir. Diolch i’r plant hefyd am
gystadlu mor frwd yn y cystadlaethau llefaru, canu gwerin ac i’r parti
llefaru. Mae’r plant hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at gael perfformio
eu dawns creadigol yn yr Eisteddfod symudol yn Ysgol Dyffryn Ogwen.
Da iawn, blant, am ymroi.
Celf a Chrefft yr Urdd
Aeth llond fan transporter o waith draw i Felinheli gan gynnwys
lluniadu 2D, dyluniadau sglefwrdd, gwaith creadigol 3D grwp, graffeg
cyfrifiadurol a ffotograffaeth! Cafwyd lwyddiant gyda’r graffeg
cyfrifiadurol – cyntaf i Seren ac ail i Sophie o flynyddoedd 3 a 4 a
cyntaf i Erin, ail i Ciara a thrydydd i Megan Wyn o flynyddoedd 5 a 6,
printiau ffotograffeg – da iawn Holly o flwyddyn 5 am ddod yn gyntaf a
Gwen o flwyddyn 4 am ddod yn drydydd. Yn y cystadleuaeth dyluniad

Dydd Gŵyl Ddewi
Braf oedd cael y cyfle i wisgo mewn coch neu mewn gwisg Gymreig ac
i gladdu pryd o gig oen a thatws! Blasus iawn!
Buenos dias!!
Pwy yw’r Sbaenwyr bach yn nosbarth yr Adran Iau? Dosbarth Mr
Davies wrth gwrs! Cafodd y plant wers Sbaeneg yn ddiweddar a dysgon
nhw ganeuon a thipyn am fywyd y gaucho ym Mhatagonia. Cawsant
gyfle i wisgo i fyny, yfed mate sef diod tebyg i de a gaiff ei yfed ar y
paith.

O’r Cyngor
Cyngor Cymuned Bethesda
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol
Ynni Gwynt ar y Tir
Mae Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (UPCC) Gwynedd a Môn
wedi diwygio fersiwn drafft y canllawiau ar gyfer ymgynghoriad
cyhoeddus pellach.
Cyffordd yr A5 a Ffordd Pant/Glanffrydlas.
Mae'r Cynghorydd Griffith Morris yn pryderu am ddifrod i
lecynnau gwair yno gan fod lorïau yn troi yno. Mae'n gofyn a
ellir rhoi polion yno i atal difrodi. Cadarnhawyd fod Swyddog o'r
Asiantaeth Cefnffyrdd eisoes wedi llythyru â Tesco. Cafwyd
cadarnhad na fydd Asiantaeth Cefnffyrdd yn rhoddi bolard ar y
safle.
Polisi Cynnal a Chadw Draeniau/Cwterydd/ffosydd Cyngor
Gwynedd
Llythyr gan Gyngor Cymuned Llanystumdwy yn gofyn am
gefnogaeth i ofyn i Wynedd edrych eto ar eu polisi wedi'r
llifogydd fis Tachwedd 2012. Penderfynwyd cefnogi'r llythyr.
Cronfa Buddsoddi Cymunedol Cartrefi Cymunedol
Gwynedd
Bydd Mantell Gwynedd yn gweinyddu'r cynllun ar ran y mudiad
ac maent yn gofyn i'r Cyngor rannu'r wybodaeth yn lleol. Nid yw
Cynghorau Cymuned yn gymwys i roi cais ymlaen ond gellir
derbyn ceisiadau gan fudiadau eraill.
Heddlu Gogledd Cymru
Ymgysylltiad Cymunedol ynglŷn ag Action Fraud, Datganiad i'r
Wasg a Diogelu eich beic. Maent yn sôn am eu hymgyrch i
helpu pobl i ddiogelu ei beiciau ar ôl nifer o ladradau diweddar.
Mae manylion hefyd ar gael ar eu gwefan drwy'r ddolen isod:
http://www.northwales.police.uk/advice__support/bicycle_security.aspx
Datblygu Gwefannau Cynghorau Cymuned
E-bost yn nodi fod Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau £1.25 m
i'r Prif Gynghorau i rannu £500 i bob Cyngor Cymuned yn eu
hardal ar gyfer datblygu gwefannau. Dylid datgan diddordeb
maes o law i'r prif gynghorau.
Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf
Bydd CyMal ynghyd â Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnal
dau ddigwyddiad i ddechrau trafodaethau gyda sefydliadau yng
Nghymru ar sut i ddatblygu syniadau a digwyddiadau i nodi'r
cyfnod pwysig yma mewn hanes.
Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Llwybr Troed Cyhoeddus rhif 1)
Gwaharddiad defnydd dros dro er galluogi gwaith gwella ar y
llwybr. (llwybr Ffordd Bangor i Bont Sarnau). Mae'r gwaith yn
gysylltiedig ag uwchraddio'r llwybr i ddefnydd beicio fel rhan o'r
gwaith creu llwybr beicio ar hyd yr hen lwybr rheilffordd rhwng
Bethesda a Thregarth.
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Asesiad Digonolrwydd Chwarae
Mae Cyngor Gwynedd yn y broses o gynnal asesiad
Digonolrwydd Chwarae er mwyn adnabod sefyllfa a darpariaeth
chwarae ar draws y sir. Holiadur i'w lenwi ar lein i helpu gyda'r
asesiad:
https:/arolwg.gwynedd.gov.uk/index.php?sid=68254&newtest=Y&
lang=cy

Chwarel y Penrhyn
Dathlu Llwyddiant

Dyfodol Arian Ewrop
Mae Cymru eisoes yn derbyn cymorth o nifer o Raglenni Ariannol
Ewropeaidd i ddatblygu ei heconomi.
Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer y cyfnod nesaf o arian
Ewropeaidd a fydd yn weithredol rhwng 2014 a 2020, gyda
Llywodraeth Cymru nawr yn ymgynghori ar ffurf a chyfeiriad y
rhaglenni i'r dyfodol. Bydd eich sylwadau hefyd yn cynorthwyo
datblygiad cynigion Gogledd Cymru ar gyfer y rhaglenni newydd.
I gymryd rhan yn yr Arolwg byr hwn, ewch i:
https://arolwg.gwynedd.gov.uk/index.php?sid=42661&lang=cy
Marchnad Mentro
Mae Marchnata AQUA Cyf, gyda chefnogaeth ariannol o Ewrop
drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig, yn cynnal prosiect Marchnad
Mentro i blant ysgolion cynradd Gwynedd a Chonwy. Bwriad y
prosiect yw codi eu hymwybyddiaeth o draddodiadau a sgiliau
lleol, gan droi’r wybodaeth hon yn syniad ar gyfer cynnyrch y
gellir ei greu a’i werthu yn ffair haf yr ysgol. Mae’r prosiect ar gael
i ddisgyblion Blynyddoedd 3,4, 5 a 6.
Mae rhan o’r prosiect yn golygu ymgynghori â thrigolion yr ardal
er mwyn darganfod pa sgiliau traddodiadol sydd eisoes wedi
bodolaeth yn yr ardal benodol honno, a’r ffordd orau o wneud hyn
yn eu tyb hwy yw cysylltu â Chynghorau Cymuned.

Cyngor Cymuned Pentir
Yng nghyfarfod Chwefror 14 penderfynwyd sefydlu Is-bwyllgor
Cyllid gyda phedwar cynghorydd a'r clerc i ystyried popeth a
ddaw i law sy’n ymwneud â gwariant y Cyngor. Gyda phwyllgor
bychan fel hyn bydd mwy o amser i ganolbwyntio ar y gwariant.
Derbyniwyd gwybodaeth oddi wrth Gynulliad Cymru ynglŷn ag
arian sydd ar gael i gynghorau Tref a Chymuned i ddatblygu
gwefannau. Nid oedd rhagor o wybodaeth na hyn ar y funud.

(O’r chwith): Richard Hodson, Shane Hexley, Anthony Parry,
James Jones, Rhys Elias and Andrew Roberts.

Mae cwmni Llechi Cymru/Welsh Slate yn falch iawn fod
nifer o’r staff wedi ennill cymhwyster. Llwyddodd chwe
thechnegydd i ennill Cymhwyster Galwedigaethol
Cenedlaethol Lefel 2. Hefyd, mae dau aelod arall o’r staff
wedi derbyn tystysgrifau Prentisiaeth Sylfaenol mewn
Gwella Perfformiad Gweithredol gan yr Arglwydd Dafydd
Elis-Thomas AC, Canghellor Prifysgol Bangor. Cymerwyd
Jamie Williams a Stephen Taylor ar brentisiaeth o dan
gynllun Groundwork y Cynulliad Cenedlaethol ac erbyn
hyn mae’r ddau yn aelodau parhaol o’r staff.

Cyfrannu at Gronfa Arbennig

Derbyniwyd gwybodaeth hefyd oddi wrth Cyngor Gwynedd ynglŷn
â "Chynnal a Chadw Tramwy Cyhoeddus", ynghyd â pholisi
newydd y bydd yn rhaid i gynghorau cymuned a thref ei dilyn.
Roedd Cyngor Gwynedd hefyd yn awyddus i gasglu barn y
Cyngor ar lonydd " glas" , a sut y gellid hyrwyddo eu defnydd gan
bobl lleol ac ymwelwyr."

Cynorthwyo ym Maes Gofal yng
Ngwynedd
Hoffech chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl? Ydych
chi’n frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant? Yn berson positif a gofalgar?
Mae angen help a chymorth ychwanegol ar rai pobl yn ein cymuned
oherwydd anableddau dysgu neu gorfforol, problemau iechyd meddwl neu
am eu bod yn hŷn. Gyda’ch cymorth, gallant arwain bywydau cyflawn ac
amrywiol.
Mae Cysylltu Bywydau Gwynedd yn credu y dylai pobl allu dilyn y
bywydau maent eisiau eu dilyn, wrth dderbyn y cymorth sydd ei angen
arnynt yn y cartref o’u dewis. Mae’r tîm yn trefnu i bobl ag anghenion
ychwanegol dreulio cyfnodau byr, neu fyw ar sail hir-dymor, yng
nghartrefi pobl sydd wedi’u dewis yn ofalus.
Byddai profiad yn y sector gofal yn fuddiol ond nid yw’n ofynnol. Mae
brwdfrydedd yr un mor werthfawr.
Bydd hyfforddiant cynefino, hyfforddiant a chymorth yn cael ei ddarparu.
Byddwch hefyd yn derbyn taliad wythnosol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm ar 01766 515161 neu drwy ebostio lleoli.oedolion@gwynedd.gov.uk

(O’r chwith): Berwyn Williams, y Cyng. Dafydd Meurig
a Mark Hodgkinson

Mae cwmni Llechi Cymru/Welsh Slate wedi cyfrannu £500
tuag at Gronfa Lifogydd Gwynedd yn dilyn y llifogydd a
welwyd yn y sir ym mis Tachwedd 2012. Sefydlwyd y gronfa i
gynnig cefnogaeth i’r rhai hynny a welwyd effaith ddinistriol
llifogydd yn eu cartrefi yng Ngwynedd y llynedd.
Meddai’r Cyng. Dafydd Meurig, sy’n cynrychioli trigolion ward
Arllechwedd, “Effeithiodd y llifogydd ar bron i 30 o gartrefi yn
y ward hon y llynedd. Talybont a Llanllechid ddioddefodd
waethaf. Mae gweld drosoch eich hun effeithiau torcalonnus
y lli ar unigolion, cyplau a theuluoedd yn druenus. Gellir prynu
offer a deunyddiau newydd, ond mae eitemau personol a
lluniau wedi eu colli am byth. Caiff arian o’r gronfa ei rannu
ymysg y bobl y effeithiodd y llifogydd ar eu cartrefi.”
Gellir cyfrannu at Gronfa Lifogydd Gwynedd trwy alw 01766
771000 neu e-bostio GillRowlands@gwynedd.gov.uk
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Trysor Cenedlaethol Arall Ar Fin Cael Ei Golli Am Byth!
Y gwir amdani yw nad yw CADW, y corff statudol sydd a
chyfrifoldeb dros ein treftadaeth, am roi unrhyw
ddilysrwydd i unrhyw safle yng Nghymru sydd â
chysylltiadau gwirioneddol dilys ag Owain Glyndŵr.
Byddai cyfaddef bod hanes ein harwr cenedlaethol
mwyaf yn hanes go iawn drwy roi dilysrwydd i safleoedd
brwydrau neu adeiladau sydd yn bendant wedi chwarae
rhan yn ei Ryfel Fawr am Annibyniaeth ddim yn
boddhau eu meistri Seisnig, ac o’r herwydd maent yr un
mor barod i fanteisio ar bob cyfle i gladdu unrhyw
dystiolaeth ddiriaethol sy’n ymwneud â’r hanes
cenedlaethol pwysig yma pryd bynnag mae’n dod i’r
wyneb - yn union fel ag y bu i haneswyr taeog ei wneud
wedi i ryfel Glyndŵr ddirwyn i ben.

Senedd-dy Owain Glyndŵr yn Nolgellau
fel yr edrychai yn y 19g.

M

AE’R sawl sydd â diddordeb yng ngorffennol ein cenedl
yn gwybod am gysylltiadau tref Machynlleth a’r cyffiniau
â hanes Owain Glyndŵr, ond faint, sgwn i, sy’n ymwybodol o
gysylltiadau’r arwr â thref Dolgellau, a’r ffaith fod tystiolaeth
ddogfennol yn nodi iddo ef a’i gynghorwyr gynnal cynulliadau
pwysig mewn Senedd-dy yn y dref honno yn ogystal.
Mae sawl ffynhonnell, yn cynnwys y croniclau Seisnig, yn
cofnodi bod Tywysog Owain Glyndŵr wedi anfon ei
ganghellor dawnus, Gruffudd Yonge, ynghyd â John Hamner,
ei frawd yng nghyfraith, o Ddolgellau ar y 10fed o Fai 1404 i
Ffrainc gyda llythyr pwysig yn eu meddiant yn gofyn cymorth
milwrol Siarl VI. Oherwydd y dystiolaeth ddogfennol sydd
wedi goroesi, gallwn dderbyn yn eithaf hyderus fod yr hanes
uchod yn gywir ond, yn anffodus, does dim tystiolaeth
bendant wedi dod i’r wyneb hyd yma parthed ymhle yn union
yn Nolgellau y bu i’r llythyr y cyfeiriwyd ato uchod gael ei
ysgrifennu. Serch hynny, yn ôl traddodiad lleol sydd wedi
goroesi’r canrifoedd, adeilad o’r enw Plas Cwrt yn Dre, eiddo
sylweddol o uchel radd yn ei ddydd ac adeilad a adnabuwyd
drwy’r canrifoedd fel ‘Hen Senedd-dy Owain Glyndŵr’, oedd
yr adeilad yn Nolgellau lle arferai’r Tywysog Owain Glyndŵr
gynnal cyfarfodydd gwleidyddol pwysig gyda'i gynghorwyr a
phenaethiaid pwysig eraill y genedl.

Hwyrach nad yw ‘traddodiad lleol’ yn gyfystyr â thystiolaeth
ddogfennol bendant ond os cymerir y dystiolaeth ddogfennol
bendant bod y llythyr wedi ei chyfansoddi yn Nolgellau i
ystyriaeth, ynghyd â’r ffaith fod Plas Cwrt yn Dre wedi cael ei
adnabod yn lleol drwy’r canrifoedd fel ‘hen senedd-dy Owain
Glyndŵr’, yna tybiaf fod yna achos digon cryf dros dderbyn
dilysrwydd yr adeilad yma fel un o adeiladau Cynulliad
Tywysog Owain Glyndŵr - neu Senedd-Dŷ hyd yn oed, fel a’i
adnabyddid yn lleol.
Yn ogystal, diolch i arolygiad ac adroddiad a wnaed ar yr
adeilad gan bensaer o’r enw A.B. Phipson yn 1885 (a gyfeiria,
gyda llaw, at yr adeilad yn ei adroddiad ac yn ei gynlluniau o’r
adeilad fel “Old Parliament House Dolgelley”), datgelwyd bod
rhannau helaeth o’r adeilad yn perthyn i’r 14eg ganrif. Os
felly, roedd yr adeilad ar ei draed cyn cychwyn Rhyfel am
Annibyniaeth Owain Glyndŵr.
Ta waeth, p’run ai Cynulliad neu Senedd-dy sy’n gywir yng
nghyswllt pa ddefnydd a wnaed o’r adeilad gan y Tywysog
Owain Glyndŵr, yr hyn sy’n bwysig, yn fy nhyb i, yw’r ffaith fod
y dystiolaeth ffeithiol, ynghyd â’r gred leol a oroesodd,
ynddynt eu hunain yn ddigon i roi dilysrwydd i Plas Cwrt yn
Dre fel adeilad y dylid ei warchod fel trysor cenedlaethol.

Dyna’r gwir rheswm, yn fy nhyb i, pam nad oes gan
CADW unrhyw ddiddordeb mewn cynnal archwiliad
manwl ar yr Hen Senedd-dy, a dyna paham nad oedd y
corff hwn am dderbyn yr adeilad (fel rhodd) a’i ddiogelu
ar gyfer y genedl.
Erbyn hyn, mae’r hen adeilad hynafol yn y broses o gael
ei werthu am £55,000 i aelod o’r Crynwyr sy’n byw yn
Lloegr ond mae’r Crynwyr yng Nghymru wedi dweud eu
bod yn barod i dynnu’r eiddo oddi ar y farchnad os daw
cadarnhad oddi wrth CADW neu’r Ymddiriedolaeth
Cenedlaethol eu bod yn bendant am brynu’r trysor
cenedlaethol yma ar gyfer y genedl. Mae yna ychydig o
amser ar ôl sy’n caniatáu hyn os gweithredir ar frys gan
fod y cyfreithwyr sy’n gyfrifol am y gwerthu wedi gofyn i
CADW gynnal asesiad newydd o’r eiddo. Felly, ni ellir
mynd ymlaen â’r gwerthiant nes y bydd CADW wedi
gwneud hynny.

Cerflun Owain Glyndŵr yng Nghorwen
Yn ogystal, mae hyn yn golygu fod yna gyfle i ni fel
cenedl achub yr Hen Senedd-dy (neu’r hyn sydd ar ôl
ohono) drwy yrru miloedd o lythyrau at Lywodraeth
Cymru, CADW a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn
mynnu eu bod, yn y lle cyntaf, yn prynu’r adeilad hynafol
ar gyfer y genedl, ac yn ail, yn ei adfer, gymaint ag sy’n
bosibl, i’w ogoniant gwreiddiol cyn ei agor i’r cyhoedd fel
amgueddfa a fydd yn cyflwyno’i hanes o gyfnod Owain
Glyndŵr i’r presennol. Yn ogystal â bod yn atyniad
deniadol a thu hwnt o ddiddorol ar gyfer ymwelwyr ac
ysgolion, byddai’n gaffaeliad pwysig iawn i dref
Dolgellau ei hun. Felly, apeliaf yn daer ar bawb sy’n
darllen yr erthygl yma i lythyru’n ddi-oed at y cyrff a
nodwyd uchod. Dewch i ni beidio ag ailadrodd hanes a
cholli’r cyfle unwaith ac am byth y tro yma i achub yr
adeilad hynafol hwn.
Siân Ifan, Prif Weithredwr, Llysgenhadaeth Glyndŵr
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Beth sy’n
digwydd
yn y Dyffryn?
Prynwch lyfr
RHAI O ENWOGION LLÊN
DYFFRYN OGWEN
(Dr. J. Elwyn Hughes)
£3.00 y copi o’ch siopau lleol
Londis neu Siop Kathy
Neu cysylltwch â’r awdur ei hun
am gopi wedi ei lofnodi ganddo
01248 670517
(£4.20 drwy’r post)

Côr y Dyffryn
Ail-Gychwyn
Cynhelir ymarfer cyntaf y Côr yn
Festri Jerusalem

Nos Sul, 17 Mawrth 2013
am 6.15 yr hwyr
Mae

Mrs Menai Williams
yn edrych ymlaen at groesawu
aelodau hen a newydd

Cymdeithas Talybont a’r Cylch

Cymanfa Ganu
Sul y Blodau
yng Nghapel Bethlehem,
Talybont

Nos Sul, 24 Mawrth 2013
am 7.30 o’r gloch
gyda

Lleisiau Llannerch
(Arweinydd: Grês Ptitchard)

Apêl Eleanor Jones

Eitemau gan Blant

Noson Caws a Gwin

Ysgolion Sul Carmel a
Bethlehem

yng Nghlwb Criced a Bowlio
Bethesda

Arweinydd:

Parchg Iwan Llewelyn Jones

yng nghwmni

(Porthmadog)
Organydd:

Hogiau’r Bonc
Boncathod
Gwenllian Jones

Mr D. Wyn Williams (Tregarth)
Mynediad £3.00
Manylion a Rhaglenni gan Neville
Hughes (600853)

Yr ail ddydd Sadwrn yn fisol
Yn Llys Dafydd
Stryd Fawr, Bethesda
13 Ebrill
11 Mai

Nos Wener 22 Mawrth
Tocynnau £5.00 yn Siop Kathy
Hogiau’r Bonc ac Aelodau’r
Pwyllgor Apêl

www.facebook.com/marchnadcynnyrch-lleol-ogwen-localproduce-market

Apêl Eleanor Jones
Cyngerdd
Ysgol Glanaethwy
(Côr Hŷn a Chôr Iau)
yng
Nghapel Jerusalem, Bethesda

Canolfan Cefnfaes
BETHESDA

Nos Sul 21 Ebrill
am 7.00 o’r gloch

GYRFA CHWIST

Tocynnau £6.00
Plant a Phensiynwyr £4
Ar gael yn Siop Kathy
neu gan Linda ar 01248 601526
neu Ann 01248 601583

Mawrth 26
Ebrill 9, 23 a 30
am 7 o’r gloch
Dewch i fwynhau nosweithiau difyr

NEuADD OGWEN,
BETHESDA

BOREAu
COFFI
16 Mawrth: Neuadd Talgai
23 Mawrth: Ysgol Glanaethwy
06 Ebrill: Eglwys y Gelli
13 Ebrill: Chwiorydd Jerusalem
20 Ebrill: Cyfeillion Ysbyty Gwynedd
(Bob bore Sadwrn am 10.00 o’r gloch)

CLWB CRICED A BOWLIO
BETHESDA
Prynwch lyfr
RHAI O ENWOGION LLÊN
DYFFRYN OGWEN
(Dr. J. Elwyn Hughes)
£3.00 y copi o’ch siopau lleol
Londis neu Siop Kathy
Neu cysylltwch â’r awdur ei hun
am gopi wedi ei lofnodi ganddo
01248 670517
(£4.20 drwy’r post)

Oes ar eich cymdeithas angen ystafell
ar gyfer cyfarfod neu noson o
adloniant?
Os oes, ffoniwch 07901 913901
Neu beth am ddod am gêm o Bingo
9.00 bob nos Sadwrn?
Croeso i chi ymuno â ni.
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Chwaraeon
Y Gynghrair Genedlaethol
Fel hogyn o Gaernarfon sydd hefo gwreiddiau dwfn yn Hen
Barc, Adwy’r Nant a Garneddwen – mae canmoliaeth gennyf i
Glwb Pêl-droed Bangor wedi bod yn beth hynod brin dros y
blynyddoedd. Gan obeithio na fydd gormod o bobl Caernarfon
yn darllen yr erthygl hon – ga’i sibrwd bod fy edmygedd o’r
Dinasyddion wedi cynyddu’n sylweddol yn ddiweddar.
Ychydig dros flwyddyn yn ôl mi gefais y fraint o gael fy
mhenodi’n Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru – Corbett
Sports ac mi fuasai’r Gynghrair yn dlotach o’r hanner heb
Bangor a’u cefnogwyr brwd a niferus. Maen nhw’n arwain y
ffordd i glybiau eraill drwy symud i faes newydd a phwrpasol y
Book People yn Nantporth ac maent wedi dechrau’r bennod
ddiweddaraf yn eu hanes anrhydeddus yn ddigon addawol yno.
Mae cyflwr y maes ei hun – diolch i ymdrechion Mike a tirmon
– gyda’r gorau yn y gynghrair, a dydi hi’n ddim syndod gweld
gemau pwysig fel ffeinal Cwpan Cymru y llynedd, a gemau iau
rhyngwladol yn cael eu chwarae ar lannau’r Fenai bellach.
Mae hanner carfan Bangor eleni yn Gymry, gyda Les Davies a
Siôn Edwards yn benodol yn arwyr lleol go iawn. Mae’r
cysylltiad clòs yma rhwng y chwaraewyr a’r cefnogwyr yn
allweddol, a dydi o’n ddim yn gyd-ddigwyddiad mai criw
Nantporth sydd efo’r gefnogaeth fwyaf ffyddlon o bell ffordd
yn yr Uwch Gynghrair ar hyn o bryd.
Mae’r clwb yn gobeithio meithrin mwy o hogia lleol yn y
dyfodol agos, a’r gobaith ydi gosod cae 3G ym maes parcio
Nantporth fel cartref i’r academi ac er mwyn rhoi cyfle i’r clwb
greu incwm drwy logi’r maes i dimau lleol eraill o bob safon.
Cynyddu’r ceiniogau yn y coffrau a chynyddu nifer y genod a’r
hogiau sy’n chwarae ac yn gwirioni ar gicio gwynt – dyna ydi’r
nod – fel y bydd pawb ar eu hennill.
Tra bod cefnogi tîm pentref i’w ganmol bob tro – mae Bangor
yn cynrychioli ardal eang bellach. Os nad ydych wedi gwylio
gêm yn y ‘Lle Llyfra’ eto – ewch i Nantporth y cyfle cyntaf
gewch chi. Dwi’n siŵr yr ewch chi’n ôl yr eildro, ac wedi
hynny hefyd.
Nid mynd yn ôl i wylio Bangor fydd fy mhroblem i wrth gwrs –
ond dychwelyd i Gaernarfon ar ôl canmol yr ‘Hen Elyn’.
Gwyn Derfel.

Cymdeithas Genweirwyr
Dyffryn Ogwen
A ninnau bellach yn nyddiau cynnar y tymor newydd, mae pob
pysgotwr yn ysu am weld cefn y lleiniau eira sy’n glynu’n
’styfnig at lethrau’r Carneddau. Wrth i’r tywydd gynhesu bydd
dyfroedd y dyffryn unwaith eto yn deffro a’r pysgota yn
dechrau o ddifrif. Gwanwyn siomedig a gafwyd y llynedd gyda
glawogydd diddiwedd yn llesteirio’r pleser o bysgota’r
llynnoedd. Er hyn, bu i sawl ’sgotwr gael ambell sesiwn
gofiadwy yn enwedig yn Llyn Ogwen gyda’r stoc o frithyll
brown ac enfys yn atgyfnerthu’r pysgod gwyllt. Y farn
gyffredinol ymysg y rhai fu’n ’sgota yno oedd fod y pysgod a
stociwyd o safon uchel iawn a daliwyd sawl un dros bum pwys
yn ystod y tymor.
Profodd sawl pysgotwr lwyddiant ar yr afon eto yn 2012 gyda
Gavin Williams yn ennill Cwpan Thomas Alfred am eog trymaf
y tymor – ‘slabyn’ o ’sgodyn 14 pwys a 3 owns. Mawr yw’r
gobaith y cawn dymor i’w gofio eto eleni, a bydd hi’n ddiddorol
gweld sut y bydd llifogydd mawr y gaeaf wedi newid
nodweddion y pyllau.
Yn anffodus, mae prisiau ymaelodi’r Gymdeithas wedi codi
rhyw fymryn ar gyfer y tymor newydd. Yn sgil cyfuniad o godi
pris y les gan Stad y Penrhyn a gostyngiad yn ein haelodaeth,
anorfod oedd codi’r prisiau os ydym am barhau i sicrhau
hawliau pysgota i drigolion y dyffryn. Y gost am ymuno yn
2013 fydd: Oedolyn a Chonsesiwn: £100; Pensiynwyr: £75;
pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed: £20; a phlant hyd at 11 oed: £15.
Wrth gwrs, rhaid cofio y cawn saith mis o bysgota ymysg rhai o
olygfeydd prydferthaf Cymru am y prisiau hyn sydd yn
rhesymol dros ben o’u cymharu â phrisiau cymdeithasau eraill
cyfagos, gyda rhai ohonynt yn codi bron i ddwbl hyn. Tybed a
oes yna gyn-aelodau sydd yn darllen y Llais flys ail-ymuno?
Mae trwyddedau ar gael o Swyddfa Bost Rachub ac o Barbwr
Ogwen.
Os hoffech wybod mwy, mae’r holl fanylion ar gael ar ein
gwefan sef: pysgotaogwenfishing.org neu gallwch e-bostio
unrhyw gais am fwy o wybodaeth at sgotwrs@gmail.com.
Bwriedir stocio Llyn Ogwen bum gwaith eto eleni, gyda’r stoc
cyntaf i mewn cyn y Pasg. Pob lwc i bawb sydd am godi
trwydded, a gobeithiwn eich gweld ar lan ’rafon neu lyn.
Gareth Evans

