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Sobor o Dda!
Lansiwyd menter newydd yn y
Dyffryn fis Mai gyda Bragdy Cwrw
Ogwen yn agor ei ddrysau.
Dyma’r tro cyntaf i gwrw
lleol gael ei fragu ym Methesda
ers dros 100 mlynedd. Cafwyd
diwrnod agored i lansio’r cwrw
gyda thua 500 o bobl yn mynychu.
Roedd adloniant gan Hogia’r Bonc
a’r Welsh Whisperer ac agorwyd
y fenter yn swyddogol gan John
Ogwen. Myrddin Evans, Tan y
Gaer oedd y cwsmer cyntaf ar y
diwrnod ac roedd yn canmol ei
beint yn fawr.
Caiff y fenter ei rhedeg gan 10
o hogiau lleol sydd wedi sefydlu’r
bragdy yn nghanol y Stryd Fawr.
Enwir y cwrw cyntaf
‘Caradog’ ar ôl y nofelydd
enwog o Fethesda,
Caradog Pritchard.
‘Boed aea’ neu ha’,
mae’n sobor o dda’ yw’r
arwyddair a ddefnyddir i
hybu’r cwrw a gyda thua
1000 o beintiau wedi
eu gwerthu ar y diwrnod cyntaf,
mae’n ymddangos bod pawb yn
cytuno. Mae’r criw yn gobeithio
bragu 700 o beintiau’r wythnos ac
mae Cwrw Caradog eisoes ar gael
yn nhafarndai’r Dyffryn yn ogystal
â rhai ymhellach i ffwrdd. Mi fydd
poteli ar gael i’w prynu cyn y
Nadolig.
Bydd dau neu dri cwrw arall

Richard Moore ac Elfyn Roberts yn paratoi'r brag a Myddin Evans yn mwynhau'r peint.
ar gael yn fuan a Cwrw
‘Chwalfa’ fydd y nesaf
i gael ei fragu, mewn
teyrnged i streic fawr y
Chwarel. Mae’r hogiau yn
awyddus iawn i ddathlu
cymuned a diwylliant
Dyffryn Ogwen ac mi
fydd yr arddangosfa yn y bragdy
yn ffordd o godi ymwybyddiaeth.
Dywedodd un o’r cyfarwyddwyr,
Robin Evans: “Roedd diwrnod
y lansiad yn llwyddiant mawr
ac rydan ni’n gobeithio y bydd
pethau’n datblygu bel gallwn
gynhyrchu nifer o fathau o
gwrw gwahanol a chreu swyddi
i bobl leol. Rydym wedi cael
cychwyn ardderchog ac rydym yn
ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi
ein cefnogi.
*Mae Cwrw Ogwen yn gobeithio
creu arddangosfa o hen gelfi
Chwarel y Penrhyn yn y bragdy
ar y stryd fawr. Os oes ganddo’ch
unrhyw ddarnau hanesyddol yn
ymwneud a’r Chwarel a fyddech yn
fodlon iddynt gael eu benthyg, yna
cysylltwch â’r hogia.

DARLITH GOFFA
DAFYDD ORWIG
2017
"R.S. Thomas:
O Gymru i Ffrainc"

Traddodir y ddarlith gan

Yr Athro Jason Walford Davies
yn
Llyfrgell Bethesda

Nos Lun 12fed Mehefin 2017
7.30 o’r gloch
Croeso cynnes i bawb
Mynediad am Ddim

Gwasaneth Llyfrgell a
Gwybodaeth Gwynedd
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Panel Golygyddol
Derfel Roberts
 600965
hylaw@btinternet.com
Ieuan Wyn
 600297
cylch@tiscali.co.uk
Lowri Roberts
 600490
l.roberts11@btinternet.com
Dewi Llewelyn Siôn
 07940 905181
dewision@hotmail.co.uk
Fiona Cadwaladr Owen
 601592
fionaowen28@gmail.com
Neville Hughes
 600853
nev_hughes@btinternet.com
Dewi A Morgan
 602440
dewimorgan@live.co.uk
Trystan Pritchard
 07402 373444
trystanrp1@gmail.com
Walter a Menai Williams
 601167
waltermenai@yahoo.co.uk
Orina Pritchard
 01248 602119
orinapritchard@gmail.com
Rhodri Llŷr Evans
 07713 865452
Rhodri.llyr.evans@gmail.com

Swyddogion
Cadeirydd:
Dewi A Morgan, Park Villa,
Lôn Newydd Coetmor,
Bethesda, Gwynedd
LL57 3DT  602440
dewimorgan@live.co.uk
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.co.uk
Y Llais drwy’r post:
Owen G Jones, 1 Erw Las,
Bethesda, Gwynedd
LL57 3NN  600184
post@llaisogwan.com
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Golygydd y mis
Golygwyd rhifyn y mis hwn gan
Trystan Pritchard.
Y golygydd ym mis Mehefin fydd
Neville Hughes, Bryn Ffrydlas, 14 Ffordd
Pant, Bethesda, LL57 3PA.
01248 600853
E-bost: nev_hughes@btinternet.com
Pob deunydd i law erbyn
dydd Mercher, 31 Mai
os gwelwch yn dda.
Plygu nos Iau, 15 Mehefin,
yng Nghanolfan Cefnfaes am 6.45.
Cyhoeddir gan
Bwyllgor Llais Ogwan @Llais_Ogwan
Cysodwyd gan Elgan Griffiths,
elgangriffiths@btinternet.com
 01970 627916
Argraffwyd gan y Lolfa

			

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

Mae Llais Ogwan ar werth
yn y siopau isod yn Nyffryn Ogwen:
Dyffryn Ogwen
Londis, Bethesda
Siop Ogwen, Bethesda
Cig Ogwen, Bethesda
Tesco Express, Bethesda
SPAR, Bethesda
Siop y Post, Rachub
Bangor
Siop Forest
Siop Menai
Siop Ysbyty Gwynedd
Caernarfon
Palas Print
Porthaethwy
Awen Menai
Rhiwlas
Garej Beran

						

Dyddiadur y Dyffryn

Mai
19 Theatr Bara Caws. “Gair o Gariad”.
Neuadd Ogwen am 7.30.
20 Aderyn Rhiannon. Neuadd Ogwen
am 7.00.
20 Cofio Tegla gan Huw John Hughes.
Capel Shiloh Tregarth am 2.00.
20 Bore Coffi Gorffwysfan. Cefnfaes.
10.00 – 12.00.
21 Cymanfa Ysgolion Sul. Capel Carmel
Llanllechid am 10.30.
22 Te Bach. Festri Carmel Llanllechid.
2.30 – 4.00.
27 Bore Coffi Clwb Peldroed Mynydd
Llandegai. Caffi Coed y Brenin.
10.00 – 12.00.
Mehefin
01 Sefydliad y Merched Carneddi.
Trefnu Blodau. Cefnfaes am 7.00.
03 (Dydd Sadwrn) Merched y Wawr
Tregarth. Trip diwrnod gyda teulu a
ffrindiau.
07 Clwb Llanllechid. Festri Carmel.
08 Etholiad Cyffredinol. 7.00yb –
10.00yh.
10 Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen.
Caeau Dol Dafydd.
10 Marchnad Ogwen. Cae Sioe Dyffryn
Ogwen.
15 Plygu Llais Ogwan. Cefnfaes am 6.45.
16 Noson William Williams Pantycelyn.
Eglwys Gadeiriol Bangor am 7.00
17 Te Mefus yn Ysgoldy Maes y Groes
am 2.00
17 Côr y Penrhyn a Band Black Dyke.
Venue Cymru Llandudno.
28 Te Mefus yn Festri Bethlehem,
Talybont am 7.00.
Gorffennaf
01 Bore Coffi Eisteddfod Dyffryn
Ogwen. Neuadd Ogwen . 10.00 –
12.00.
01 Cyngerdd a Gorymdaith “Llechi a
Llafur”. Gweler yr hysbyseb yn y
rhifyn hwn.
06 Cyfarfod Blynyddol Plaid Lafur
Dyffryn Ogwen. Cefnfaes am 7.30.

Archebu
trwy’r
post
Gwledydd Prydain - £20
Ewrop - £30
Gweddill y Byd - £40
Owen G. Jones, 1 Erw Las, Bethesda,
Gwynedd LL57 3NN
post@llaisogwan.com  01248 600184

Llais Ogwan | Mai | 2017

3

Nyth Y Gân

Rhoddion i’r Llais

Yr Hen a’r Newydd
Mor hardd y bu un amser
’Rôl arfer efo’r gwynt
A’i dail yn llon wrth ddawnsio
A siglo’n braf fel cynt.
Bu drwy ei hoes yn tyfu
Heb darfu ar ddim byd,
Un fechan oedd bryd hynny
Yn ffynnu mewn pridd clyd.
Sawl un gartrefodd ynddi
Gan loywi ar ei brig
A’u nodau glân a hyfryd
A ganwyd trwy fain big.
Tymhorau fu’n ymadael
Gan adael cylch bob tro
O fewn y bôn fu’n tyfu
Gan harddu aelwyd bro.
Bu newid mawr un flwyddyn
A’r darlun drodd yn dlawd,
Nid oedd ’run blagur arni
A’i rhisgl hi fel blawd.
Mor drist oedd gweld y goeden
A’i phen hi at i lawr,
Ond yno gwelid tyfiant
Ei phlant ar hyd y llawr.
Y Diddanwr
(ar y promenâd)
Hwn a ddenodd a’i ddoniau niferoedd
		 Hyd fur ar eu gwyliau;
Orig ddiddan y glannau,
Am yn hir y bu’r mwynhau.
Y Swnt
(Ffrydiau Caswennan)
Mewn un lle mae hwn yn Llŷn, a’i donnau
		 Hyd yno’n creu ewyn;
I ddechrau crea ddychryn
Yno o weld glas yn wyn.

Clwb Cyfeillion
Llais Ogwan
Gwobrau Mai
£30.00 (135) Buckley Wyn Jones,
Cae Derwen, Pen y Bronnydd,
Tregarth.
£20.00 (168) Mair Williams,
25 Arafon, Mynydd Llandygai.
£10.00 (16)
Margaret A. Jones,
8 Pantglas, Bethesda.
£5.00 (107) Elsie Evans, 6 Ffordd
Garneddwen, Bethesda.

£50 Er cof am y diweddar Rita Griffith,
Sling, Tregarth a fuasai wedi
dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed
ar 31 Mai. Oddi wrth y teulu i gyd.
£30 Er cof am Maelor, Avril a
Meirwen, gŵr, merch a chwaer
annwyl, oddi wrth Audrey Griffith,
Talgarreg (gynt o fferm Bwlch).
£30 Er cof am Mrs. Vera Menai
Griffiths, 27 Maes y Garnedd,
Bethesda.
£20 Er cof am Robert Hugh Roberts,
22 Ffordd Tanrhiw, Tregarth, oddi
wrth y teulu.
£5 Er cof am fy nhad, Robert John
Pritchard a fu farw 16 Mai 1959 yn
52 oed. Hefyd i gofio pen-blwydd
fy mab, Robert Werner Pritchard,
a fuasai’n 46 oed ar 26 Mai,
oddiwrth Dafydd, 17 Rhes Elfed.
Diolch yn fawr.

Calendr Llais Ogwan 2018
Lluniau ar gyfer Calendr 2018 i mewn cyn DIWEDD GORFFENNAF
2017, os gwelwch yn dda, er mwyn rhoi digon o amser i gynhyrchu’r
calendr. Bydd unrhyw lun o ardal Dyffryn Ogwen (gan gynnwys y
Carneddau a’r Glyderau) yn cael eu hystyried
Lluniau (yn ddigidol, os yn bosibl )
i Dafydd Fôn
deifon@yahoo.co.uk
neu (os heb fod yn ddigidol, neu ar ddisg)
14/4 Stryd y Ffynnon
Gerlan
Bethesda LL57 3TR
Edrychwn ymlaen i weld eich lluniau

Tyfiant
Un arfog yw’r clawdd terfyn, yn uchel
		 A thrwchus ei frigyn;
A hwythau’r gwyllt flodau gwyn
Yn orlawn hyd y tirlun.
Dafydd Morris

I hysbysebu yn Llais Ogwan,
Neville Hughes 600853
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Rachub a
Llanllechid
Angharad Llwyd Beech,
Garnedd Lwyd, 7 Llwyn Bedw LL57 3EZ
angharadllwyd@hotmail.com

Clwb Llanllechid
Pnawn Mercher Ebrill 12fed cafodd
aelodau Clwb Llanllechid fwynhau pnawn
yn Pontio efo Mr Dewi Jones. Roedd
yn ddiddorol iawn cael gweld yr holl
adrannau gan yn cynnwys yr ystafelloedd
darlithio.
Ar ôl y daith o gwmpas Pontio cawsom
de pnawn rhagorol a phawb wedi
mwynhau yn arw.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Fai 10fed.
Diwrnod o Hwyl
Cynhelir diwrnod o hwyl er cof annwyl am
y diweddar Raymond Tugwell yng Nghlwb
Criced Bethesda dydd Sadwrn Mai 20fed o
10 o’r gloch tan 2. Mae’r diwrnod wedi ei
drefnu i godi arian tuag at Ward Glaslyn
Ysbyty Gwynedd. Bydd croeso i bawb
ymuno yn yr hwyl am bris mynediad o £1
yn cynnwys diod a chacen. Bydd gwobrau
raffl anhygoel ar y diwrnod felly dewch yn
llu!
Balchder yn ein Bro
Diolch yn fawr i rai o drigolion Llanllechid
a roddodd eu hamser prin i glirio sbwriel
eraill yn ddiweddar. Gadewch i ni
ymfalchïo yn ein bro, a chadw’n pafin, ein
gwrychoedd a’n lonydd hardd yn daclus.
Diolch
Dymuna Jonathan Thomas, 6 Tanyrallt,
ddiolch i’w deulu a’i ffrindiau am yr holl
gardiau ac anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed ar
16 Ebrill. Diolch yn fawr i bawb.
Etholiad
Diolch i Walter a Menai Williams, Godfrey
Northam, KC Gordon a’r ddau Gareth, a

phawb a gyfrannodd yn ystod etholiad
Mai 4ydd. Llongyfarchiadau i Rheinallt
Puw a Paul Rowlinson ar eu hetholiad
llwyddiannus yn Ward Ogwen a Rachub/
Gerlan.
Yn olaf, hoffwn ddiolch am y dymuniadau
da a gefais dros y ffon!
Susan – Hen Barc
Capel Carmel
Trefn Gwasanaethau
Mai 21 : Cymanfa Ysgolion Sul yng
Ngharmel. (10.30yb.)
Mai 28 : Y gweinidog.
Mehefin 4 : Y Gweinidog (Cymun).
Mehefin 11 : Parchg. Gwynfor Williams.
Mehefin 18 : Miss Nerys Jackson.
Oedfaon am 5 o’r gloch oni nodir yn
wahanol.
Croeso Cynnes i bawb.
Ysgol Sul am 10.30yb.
Clwb Dwylo Prysur bob nos Wener am
6.30yh
Te Bach – Dydd Llun, 22 Mai. 2.30 – 4.00
Yr Ysgol Sul
Bore Sul y Bodau bu’r plant yn llunio
cardiau ar gyfer Sul y Pasg. Cyn mynd
adref cafodd y plant Groes y Palmwydd ac
Wy Pasg siocled bob un.
Clwb Dwylo Prysur
Yn ystod gwyliau’r Pasg aeth aelodau’r
Clwb a chyfeillion am drip i Clynnog Fawr
i weld Eglwys Sant Beuno a bedd Eben
Fardd sydd wrth ymyl drws yr Eglwys. Yna
ymlaen i Bwllheli i weld Capel Penlan yno.
Diolch i’r gweinidog, y Parchedig Glenys
Jones, am ei chroeso cynnes, ac am ein
tywys ni o gwmpas y capel a chael llawer o
hanes diddorol ganddi.
Ar ôl cinio ym Mhwllheli, mynd ymlaen
am Aberdaron i weld Eglwys Sant Hywyn
sydd bron ar lan y môr. Yna diweddu’r trip
yn Uwchmynydd a chael gweld Ynys Enlli
oddi yno.

Dyma'r plant wedi llunio cardiau ar gyfer Sul y Pasg.

Diolch i Fysus Gwyrdd Rhiwlas am fynd
a ni ar y daith, ac i Steve am ddreifio mor
ofalus. Cawsom ddiwrnod braf a difyr
iawn.
Etholiadau
Llongyfarchiadau i Dafydd Meurig
(Llanllechid) am gael ei ethol i Gyngor
Gwynedd yn ddiwrthwynebiad yn Ward
Arllechwedd.
Llongyfarchiadau hefyd i Pearl Evans
(Stryd Britannia) Susan Davies (Hen Barc)
a Godfrey Northam (Llwyn Bedw) ar gael
eu hethol yn ddiwrthwynebiad i Gyngor
Bethesda yn Ward Rachub ar ôl 13 blynedd
o wasanaeth.
Profedigaeth
Bu farw George Roberts (Corbri) ar Ebrill
13eg yn dawel yng nghwmni ei deulu. Mab
annwyl Edith a’r diweddar Harold, brawd
ffyddlon Beryl, Brian, Gerald, William,
Margaret Jean, Harold Wyn, Keith, Shirley
a Dafydd.
Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn
Eglwys Grist Glanogwen Bethesda ar
Ebrill 24ain. Bydd ei deulu a’i ffrindiau yn
gweld colled fawr ar ei ôl.
Llongyfarchiadau
Ganed merch fach i Meirion a Meleri yn
yr Hen Gapel Peniel, Llanllechid ar Ebrill
16eg tra bo’i chwaer a’i brawd yn cysgu’n
braf fyny grisiau! Croeso i’r byd Eiri Gwyn
Davies, mi gei lawer o hwyl efo Gwydion a
Lloer. Daw’r gwpled hon yn rhodd gan ei
hewythr, brawd Meleri - Dewi Prysor:
Fe’i ganwyd yn nhwf Gwanwyn,
Aur yw gwawr ein Eiri Gwyn.
Penblwydd Hapus
Penblwydd Hapus i Anne Marie, Llwyn
Penddu Isaf yn dathlu 40 ar Fai 27 gan y
teulu i gyd.
Gwellhad Buan
Gwellhad buan i Robat Wyn mab Phil
a Lowri Bronydd Isaf sydd wedi bod yn

Dyma’r criw o flaen Capel Penlan, Pwllheli.
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ysbyty Alder Hay yn ddiweddar. Anfonwn
ein cofion cynhesaf ato.
Llwyddo yn yr Eisteddfod
Llongyfarchiadau mawr i Begw Angharad
Evans, Mignant, Llanllechid am ei
llwyddiant yn ysgrifennu portread yn
Eisteddfod yr Urdd eleni. Cafodd Begw
y drydedd wobr yn y genedlaethol am ei
phortread o Peter, y gyrrwr bws sy’n ei
chludo i’r ysgol bob bore. Da iawn ti Begw
gan Mam, Dad, Elis a Martha a’r teulu i gyd.
Clwb Hanes Rachub
Cafodd aelodau Clwb Hanes Rachub
dipyn o sbort yn ddiweddar, pan ddaeth
Iwan a Gareth, dau aelod o’r heddlu, draw
i Festri Carmel i gyflwyno’r ffilm ‘Atgofion
Bro’.
Roedd y ffilm yn ffrwyth llafur ymdrech
ar y cyd rhwng yr heddlu a deuddeg
o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen,
ac roedd y canlyniad yn werth chweil!
Soniodd y ddau heddwas am y modd
y gwelwyd y disgyblion yn datblygu
yn ystod y prosiect, i fod yn unigolion
cydwybodol, a balch o’u hardal a’u
traddodiad.
Ffilm yw hon sy’n dangos tri gŵr yn
sgwrsio am eu magwraeth yn yr ardal.
Cawn glywed y ddau frawd Alun a Gwyn
Thomas, yn ogystal â’u cefnder Ian,
yn atgoffa’i gilydd o droeon trwstan
ac anturiaethau hynod ddoniol a
ddigwyddodd yn ystod eu plentyndod a’u
llencyndod yn yr ardal.
Mae eu hatgofion am dripiau i Rhyl,
dwyn afalau, cael eu cosbi yn yr ysgol yn
ddigri tu hwnt, yn ogystal â’u hanes yn
gwersylla yn y mynyddoedd, a Mic y ci yn
mynd yn sâl yn y babell wedi bwyta llond
bol o bysgod oedd newydd gael eu dal!
Roedd y storiâu a’r helyntion yn
ddiddiwedd, a cafodd aelodau’r clwb fodd
i fyw! Diolch eto i Iwan a Gareth am y
trefniadau. Cofiwch am ein cyfarfod nesaf,
Mai 31, ‘Hwyl y Carnifal’ yng nghwmni
Mrs. Fiona Griffiths.

Clwb Hanes
Rachub a
Llanllechid
Nos Fercher, Mai 31

am 7 o’r gloch yn Festri Capel Carmel.
Bydd sgwrs gan

Mrs. Fiona Griffiths
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Llandygái
Iona Wyn Jones, Dyma Fo, 16 Pentref,
Llandygái, Bangor
LL57 4HU  01248 354280
Eirlys Edwards, Sŵn y Coed, 23 Pentref
Llandygái, Bangor
LL57 4HU  01248 351633

Eglwys Sant Tegai, Llandygai
Gweithgareddau’r Pasg yn yr Eglwys
Diolch i Mrs Hazel Jones a’r gwirfoddolwyr
eraill a fu’n glanhau ac addurno’r eglwys ar
gyfer Sul y Pasg. Fel arfer, roedd yr eglwys
yn edrych yn hardd iawn yn ei gwisg o
flodau.
Daeth nifer o blwyfolion St Cross, Gelli
a St Tegai i gerdded tu ôl i’r groes mewn
gweddi a chân o amgylch y plwyf ar fore’r
Groglith. Cafwyd amser bendithiol i
fyfyrio yn y tair eglwys. Y Parchedig John
Matthews oedd yn gweinyddu yn y Cymun
Bendigaid fore Sul y Pasg gyda’r Chwaer
Julian yn ei gynorthwyo.
Diolchiadau
Diolch i bawb a fu’n cyfrannu i’r cyngerdd o
dalent lleol yn Eglwys Sant Tegai Llandygai ar
nos Wener Ebrill 28ain. Bydd mwy o fanylion
am yr achlysur yn y rhifyn nesaf o’r “Llais”.
Stondin Ysbyty Gwynedd
Cynhelir y stondin nesaf ar ddydd Mercher

Mehefin 7fed. Rhagwelir mai prif bwrpas
y stondin fydd i werthu tocynnau raffl ar
gyfer Garddwest y 3 Eglwys yn Ficerdy
Pentir ar Orffennaf 1af. Cofiwch, rydym bob
amser yn gwerthfawrogi unrhyw eitemau
newydd, sef teganau plant, anrhegion
bychain neu lyfrau i werthu ar y stondin.
Cyfarchion Pen-blwydd arbennig.
Bydd ein ficer, y Parchedig John Goodman
Matthews a’i briod Sue yn dathlu penblwydd arbennig ar ddiwedd mis Mai.
Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt!
Diwrnod Rhodd 2017
Bydd diwrnod ein nawddsant St Tegai yn
cael ei ddathlu ar Fehefin 5ed eto eleni. Mae’r
Sul blaenorol yn gyfle i aelodau’r eglwys ac
i ffrindiau sydd gyda chysylltiadau personol
â phentref Llandygai gynnig rhodd arian
tuag at gostau cynyddol rhedeg yr eglwys,
cynnal y fynwent ac atgyweirio ein hadeilad
hanesyddol. Derbynnir yn ddiolchgar unrhyw
roddion yn daladwy i “Sant Tegai, Llandygai”
trwy law’r Ficer, y Parch John Matthews,
Y Ficerdy Pentir, Bangor. LL57 4YB neu’r
gwardeiniaid Edmond Douglas Pennant, Ann
E. Williams a’r Ysgrifenyddes Nerys Jones.
Amseroedd gwasanaethau Sant Tegai
Gwasanaethau’r Sul cyntaf a’r pedwerydd Sul
yn y mis am 9.30 yb. Gwasanaethau ar yr ail
a’r trydydd Sul yn y mis am 11 y.b.

Marchnad
Ogwen

Llais Ogwan ar CD
Gellir cael copi trwy gysylltu â Bryn yn
swyddfa’r deillion, Bangor
01248 353604
Os gwyddoch am rywun sy’n cael
trafferth â’i olwg, ac a hoffai dderbyn
copi o’r Llais ar CD bob mis, cysylltwch
ag un o’r canlynol:
Gareth Llwyd  601415
Neville Hughes  600853

Ni fydd Marchnad Ogwen yn ei chartref
arferol - Neuadd Ogwen - ym mis
Mehefin. Mi fyddwn ni, fel cannoedd o
bobl eraill y Dyffryn, yn gobeithio am
ddydd Sadwrn braf ar gae Sioe Dyffryn
Ogwen. Ie, yn ein pabell ar gae’r Sioe
fyddwn ni ar y 10fed. Croeso cynnes i chi
oll.
Mae’n debyg y bydd ein holl stondinau
yn bresennol i roi amrywiaeth eang o
fwydydd a chrefftau lleol i chwi gael
golwg arnynt. (Yn anffodus, nid oes
Stondin Elusen na Stondin ‘Un Tro’ yn y
Farchnad ar y Sadwrn pan fyddwn yn y
Sioe, oherwydd diffyg lle).
Mae holl fanylion cyfredol y Farchnad
ar ein gwefan www.marchnadogwen.
co.uk hefyd ar facebook a Twitter.

‘HWYL Y CARNIFAL’

CROESO CYNNES!

I hysbysebu yn Llais Ogwan, Neville Hughes 600853
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Bethesda

mewn profedigaeth yn ddiweddar, sef:-

Fiona Cadwaladr Owen, Bryn Meurig
Bach, Coed y Parc, Bethesda, LL57 4YW
 601592
Joe Hughes, Awel y Nant,Ffordd
Ffrydlas, Bethesda  601902

Penblwyddi Arbennig
Dymuniadau gorau a phen-blwydd hapus i
bawb a fu’n dathlu penblwyddi arbennig yn
ddiweddar.
Dathlodd Manon Hughes, Bontuchaf, ei
phen-blwydd yn 18 oed ar 29 Ebrill.
Ar 3 Mai bu dathlu ym Mryntirion ar benblwydd Alan Owen, (Tacsis A1), yn 60 oed.
Pen-blwydd hapus i Wil Thomas, Adwy’r
Nant, ar achlysur ei 90fed pen-blwydd ar
ddechrau mis Mai.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da
i Ceri Mai Adl, 36 Abercaseg, a fydd yn
dathlu ei phen-blwydd yn 18 oed ar 23 Mai.
Gobeithio cei di ddiwrnod wrth dy fodd.
Taid a Nain
Llongyfarchiadau i Emyr a Heulwen
Roberts, Ystrad Awel, Ffordd Bangor, ar
yr achlysur hapus o ddod yn daid a nain
i Grace, merch fach i Dafydd a’i briod yn
Awstralia.
Newid Aelwyd
Croeso cynnes i’w cartref newydd, Bryn
Myfyr, Pen y Bryn, i Mr. a Mrs. Gari Hughes,
gynt o 2 Hen Aelwyd.
Ysbyty
Cofion a gwellhad buan i’r rhai a fu yn yr
ysbyty yn ddiweddar sef:
Mr. Bert Hughes, Stryd John; Mr. Ifor
Williams, Abercaseg; Mr. Dyfrig Roberts,
Stryd Fawr;
Mr. Wil Roberts, Llawr y Nant; Mr. Dewi
Hughes, Glanffrydlas; Winnie, Siop Blodau
Hyfryd;
Mrs. Joyce Jones, Maes y Garnedd; Linda,
Abercaseg.
Cydymdeimlo
Anfonwn ein cydymdeimlad at y rhai a fu

Teulu y ddiweddar annwyl Mrs. Norma
Roberts, Braichmelyn.
Mrs. Olwen Williams a’r teulu yn eu
profedigaeth o golli Mr. William Williams
yn Sir Fôn yn ystod mis Ebrill.
Mrs. Muriel Williams a’r teulu,
Garneddwen. Muriel wedi colli ei chwaer,
Mair, yn 94 oed yn Sir Fôn.
Gorffwysfan, Stryd Fawr
Ar ddydd Mercher, 26 Ebrill, aeth yr
aelodau a chyfeillion ar wibdaith i Gaer.
Cafwyd diwrnod da gyda’r tywydd yn
sych er yn oer, a phawb wedi mwynhau.
Diolchwyd am y trefniadau gan y
cadeirydd, Mr. Elfed Bullock. Hefyd, fe
atgoffodd yr aelodau am y bore coffi yng
Nghefnfaes ddydd Sadwrn, 20 Mai, o 10.00
tan 12.00. Apeliodd am help a nwyddau ar
gyfer y bore.
Gwibdaith nesaf ar 8 Mehefin.
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd
Ar fore Sadwrn, 29 Ebrill, yng Nghanolfan
Cefnfaes, cafwyd bore coffi llwyddiannus
iawn pan wnaed elw o £715.00 tuag
at waith y Cyfeillion. Yn ystod y bore
tynnwyd tocyn am blanced hardd o waith
Mrs. Arfona Edwards, ac fe’i henillwyd gan
Mrs. Ceri Dart.
Mae’r Cyfeillion yn dymuno diolch
yn fawr iawn i drigolion Dyffryn Ogwen
am eu cefnogaeth barod bob amser.
Mae’r ardal yn gefnogol iawn i waith y
Cyfeillion.

Nant Ffrancon
Capel Nant y Benglog
Mai 21: Parchg. Carys Ann.
Mai 28: Parchg. Ifor Jones.
Mehefin 4: Gwasanaeth.
Mehefin 11: Parchg. Gerwyn Roberts.
Mehefin 18: Mrs. Haf Roberts yn trefnu.
Oedfaon am 2 o’r gloch oni nodir yn
wahanol. Croeso cynnes i bawb.

EGLWYS UNEDIG
BETHESDA
LLENWI’R CWPAN

Dewch am sgwrs a phaned
Bob bore dydd Iau rhwng 10.00 o’r
gloch a hanner dydd

Eglwys Crist Glanogwen
Gwasanaethau mis Mehefin:
Cymun Bendigaid pob Dydd Sul am 11:00,
a Gwasanaeth Cymun pob Dydd Mercher
am 10:30 gyda choffi i ddilyn. Croeso i
bawb ymuno â ni.

Dilynwch ni ar trydar

@Llais_Ogwan

Plaid Lafur Dyffryn Ogwen
Ar ddechrau mis Ebrill, cyhoeddwyd bod
yr ymgeiswyr Llafur yn yr etholiadau ar
gyfer y cynghorau cymunedol wedi cael eu
hethol yn ddiwrthwynebiad; sef y pedwar
ymgeisydd ar Gyngor Bethesda (Susan
Davies, Pearl Evans, Godfrey Northam
a Walter Williams) a Gwen Griffith ar
Gyngor Llandygai.
Diolchwn iddynt am flynyddoedd o

wasanaeth ar y cyngor ac am gynrychioli’r
cyngor ar sefydliadau eraill.
Gydol y mis, roedd Susan Davies
(ymgeisydd Llafur Cyngor Gwynedd) yn
cnocio drws pob etholwr yn Ward Ogwen
lle bu pum ymgeisydd am un sedd.
Clodforwn ni hi am ei hymdrech ac
yng nghanol y mis cynhaliwyd bore coffi
ar gyfer yr aelodau i drefnu wythnos yr

etholiad a.y.y.b.
Oherwydd y datganiad y bydd etholiad
cyffredinol ar ddechrau mis Mehefin,
penderfynwyd gohirio cyfarfod blynyddol
y gangen yng Nghanolfan Cefnfaes tan
y Nos Iau gyntaf ym mis Gorffennaf ( y
6ed). Mary Gwen Griffiths-Clarke fydd yr
ymgeisydd Llafur yn Llafur MeirionyddDwyfor yn etholiad cyffredinol 2015.
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Y Gerlan
Ann a Dafydd Fôn Williams,
14/4 Stryd y Ffynnon, Gerlan
 601583

Brysiwch wella
Rydym yn gyrru ein cofion at
Hughie Hughes, Ciltrefnus,
sydd ar hyn o bryd yn Ysbyty
Gwynedd. Mae pawb yn
dymuno’n dda am wellåd llwyr
a buan ichi, a gobeithiwn eich
gweld yn eich ôl adref yn fuan.
Run Sbit
Mae ail gyfres o Run Sbit
bellach yn cael ei dangos ar

7

S4C. Y prif gymeriadau yn
y rhaglen yw mam a merch
o’r Gerlan, sef Linda a Caren
Brown. Mae canmoliaeth i’r
gyfres hon eto. Da iawn chi,
genod!

Danielle a’r plant i’w cartref
newydd yng Nghiltrefnus.
Mae’r teulu wedi symud yma
o Faes Bleddyn. Dymunwn y
gorau i chi yma gyda ni yn y
Gerlan.

Nain a thaid
Llongyfarchiadau i Rhian ac
Idris, Ciltrefnus, ar ddod yn
nain a thaid. Ganed merch
fach. Isla Rae, i’w merch, Sian,
a’i phartner, Gavin. Rydan ni’n
siŵr fod yr holl deulu wedi
gwirioni efo’r fechan.

Cynghorydd Gwynedd
newydd
Rydym yn llongyfarch Paul
Rowlinson ar gael ei ethol
yn gynrychiolydd Ward
Gerlan ar Gyngor Gwynedd
yn yr etholiad diweddar.
Dymunwn y gorau ichi yn eich
dyletswyddau newydd, Paul
Yr un pryd rydym yn diolch i
Dyfrig Jones, Carneddi, a fu’n

Cartref newydd
Rydym yn croesawu Gareth a

cynrychioli’r Ward ar Gyngor
Gwynedd am naw mlynedd, am
ei waith dros y blynyddoedd.
Bu i Dyfrig benderfynu
ei fod am roi’r gorau i’w
ddyletswyddau, ac rydym yn
dymuno’r gorai iddo i’r dyfodol.
Cydymdeimlad
Rydym yn cydymdeimlo
gyda Pam Roberts, Ciltrefnus,
a’r teulu, a Helen a Merfyn
Williams, Ciltwllan, a’r teulu,
yn eu profedigaeth o golli
chwaer yng nghyfraith a
modryb annwyl, sef y diweddar
Norma Roberts,
Braichmelyn.

CHWILA R
HANES DYFFRYN OGWEN
Yn y chwilair mis yma mae deuddeg
pennawd sy’n ymddangos ar wefan
hanesdyffrynogwen.wordpress.com. gyda
diolch i’r Dr John Ll. Williams a Lowri W.
Williams am ganiatâd i ddefnyddio’r teitlau
oddi ar y wefan hynod o ddiddorol yma.
Cofiwch ymweld â’r wefan am hanesion
ein hardal. Mae un cliw wedi ei ddangos yn
barod.
A oes modd i chwi ddod o hyd i’r
gweddill? (Mae LL, CH, DD, TH, acyb yn
un llythyren yn y Gymraeg, ond i bwrpas y
chwilair dangosir hwynt fel dwy lythyren ar
wahân).
Atebion gydag enw a chyfeiriad i
Andre Lomozik, Zakopane, 7 Rhos y coed,
Bethesda, Bangor, Gwynedd LL57 3NW,
erbyn Mai 31.
Bydd gwobr o £10 i’r enw cyntaf allan o’r
het. Os na fydd unrhyw un wedi canfod y
deuddeg, yna’r rhif agosaf fydd yn cael y
wobr.
Daeth llawer o atebion trwy’r post eto’r
mis diwethaf, ond mae’n amlwg fod nifer
ohonoch heb sylwi fy mod wedi ceisio rhoi
ychydig o gymorth i chwi trwy ddweud fod
pob ateb gyda phump neu fwy o lythrennau
ynddynt.
Dyma atebion Ebrill:- Berseiniol;
chantorion; deimlad; dyffryn; enwogion;
erchyll; gwrol; heniaith; nhadau; swynol;
thelyn; treisiodd.
Dyma enwau’r rhai a gafodd yr ateb
cywir:- Merfyn a Laura Jones, Halfway
Bridge; Emrys Griffiths, Rhosgadfan; Mrs
Gwen Davies, Bethesda; Mair Williams,

Mynydd Llandegai; Elizabeth Buckley,
Tregarth; Mair Jones, Bethesda; Myra a
Gwilym Evans, Niwbwrch; Elfyn a Sarah
Jones, Newton Abbot; Gwenda Roberts,
Rhosmeirch; Doris Shaw, Bangor; Barbara
Anne Colan, Bethesda; Myfanwy Jones,

Gaerwen; Marilyn Jones, Glanffrydlas;
Dilys A. Pritchard-Jones, Abererch; Wendy
Eccles, Llanllechid; Elfed Bullock, Maes y
Garnedd; Rosemary Williams, Tregarth.
Enillydd Ebrill oedd:- Rosemary Williams,
19 Ffordd Tanrhiw, Tregarth
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Caerhun a Glasinfryn

Ysgol Penybryn
Pêl-droed
Llongyfarchiadau i’r criw a
fu’n rhan o dwrnament pêldroed 7-pob ochr yr Urdd yn
ddiweddar. Er y cyd-chwarae
ardderchog, aethant allan yn
y rownd gynderfynol. Da iawn
chi, ac i Mr Jones am eich
hyfforddi!
Canu
Dydd Gwener, 28ain o Ebrill
daeth Annette Bryn Parri a
Huw Llywelyn o gwmni Opera
Cenedlaethol Cymru i’r ysgol i
wneud gweithdy gyda dosbarth
Carnedd. Fe fwynhaodd y plant
yn arw wrth ganu a chwarae
rôl. Mi fydd y plant yn canu
can Gweddi Hwyrol gyda
cherddorfa yn Pontio Bangor
ym mis Mehefin.
Ymweld â Tesco
Bore Mercher Ebrill 26ain aeth
Blwyddyn 3 i Tesco, Bangor
i wneud gweithgareddau O’r
Fferm i’r Fforc. Buom yn blasu
gwahanol fwydydd a dysgu am
ddiet cytbwys. Yna cawsom

gyfle i wneud siapiau gwahanol
gyda thoes a’i roi yn y popty
er mwyn cael bara ffres i ddod
adref efo ni. Aethom ar lawr y
siop i ymchwilio o ba wledydd
mae gwahanol ffrwythau a
llysiau yn dod, yna gweld
a dysgu enwau gwahanol
bysgod. Diolch i Sarah am fore
prysur a diddorol iawn.
Celf
Llongyfarchiadau gwresog i
bawb a fu’n cystadlu gyda’r celf
yn yr Eisteddfod. Braf oedd
gweld gwaith o safon mor
uchel.
Ffilmio
Bu cynnwrf mawr yn ddiweddar
wrth i griw ieie productions
ddod i’r ysgol i gynnal
clyweliadau ar gyfer ffilm fer
newydd. Dewiswyd Martha
Jones fel y prif gymeriad, Elen
ac mi gafodd ambell un bod yn
‘extras’ yn ystod y ffilmio a fu’n
digwydd yn yr ysgol ar ddiwedd
Ebrill. Edrychwn ymlaen at
weld y ffilm!

Marred Glyn Jones, 2 Stryd Fawr, Glasinfryn, Bangor, LL57 4UP
 01248 351067 marred567@btinternet.com

Ardderchog!
Llongyfarchiadau i Cadi
Griffith, Bryn Gwredog Isaf, ar
ennill cystadleuaeth lliwio ŵy
Pasg Marks and Spencer. Rwy’n
siŵr ei bod hi a’i brawd Guto
wedi mwynhau bwyta’r wobr,
sef ŵy Pasg mawr!
Dyddiau dedwydd
Dymuniadau gorau i Elfed
Griffith, a’r teulu, Bryn Dedwydd.
Maen nhw wedi symud i mewn
i’w tŷ newydd yn dilyn y tân
erchyll yn yr hen dŷ dwy flynedd
yn ôl. Pob hapusrwydd i chi yn y
cartref newydd.
Bingo
Diolch yn fawr iawn i bawb
am bob cyfraniad i’r Bingo a
gynhaliwyd yn y Ganolfan ar
7 Ebrill. Daeth nifer dda iawn
o drigolion yr ardal a thu hwnt
draw i gefnogi’r noson tuag at
Adran Strôc Ysbyty Gwynedd.
Gwnaed elw o £160.
Barbeciw cymunedol
Yn dilyn y barbeciw llwyddiannus
a gynhaliwyd y llynedd, mae
trefniadau ar droed i gynnal
barbeciw arall eleni ar gyfer
trigolion Glasinfryn, Waen Wen
a Chaerhun, a hynny ar ddydd
Sadwrn 17 Mehefin. Bydd yn
un o nifer o ddigwyddiadau
cymdeithasol a fydd yn cael eu
cynnal ar draws y wlad er cof am
y diweddar aelod seneddol, Jo
Cox.

GWASANAETH
GLANHAU HUGHES

5 Pant Caerhun, Bangor, LL57 4DS (Y cwmni glanhau tu allan cyflawn)

Glanhau ffenestri: Golchi landeri, facsias a soffits.
Gwagio landeri gyda Sky Vacs a CCTV
Golchi ‘meddal’ – patios,“decking” a llwybrau
Golchi toeau ystafelloedd gwydr
Gofynnwch am Nicky ar 01248 355908 neu 07999 376250
pamela-stwnch@hotmail.co.uk

Os hoffech chi helpu,
cysylltwch â Gregg a Marcel ar
07734353138, neu trwy dudalen
y pentre’ ar facebook, sef Pobol
Glasinfryn. Bydd posteri yn
hyrwyddo’r digwyddiad yn cael
eu harddangos o gwmpas y
pentre’ yn agosach at ddyddiad
y barbeciw.
Cyfarfod Blynyddol
Bydd Cyfarfod Blynyddol y
Ganolfan yng Nglasinfryn yn
cael ei gynnal yn y Ganolfan
nos Fercher, 24 Mai, am 7.00
o’r gloch. Croeso cynnes i
bawb. Bydd cyfarfod o Bwyllgor
Rheoli’r Ganolfan yn cael ei
gynnal yn syth ar ôl y Cyfarfod
Blynyddol. Ac mi fydd hi’n braf
croesawu sawl aelod newydd
o’r Pwyllgor i’r cyfarfod hwn.
Cylch Glasinfryn
Bu cyfarfod y Cylch yn y
Ganolfan nos Fercher 12 Ebrill.
Cawsom gwmni Mr Rhys W
Roberts o’r Parc Cenedlaethol
a fu’n sgwrsio a ni am ei waith
fel warden. Roedd yn frwdfrydig
iawn, a difyr oedd ei gyflwyniad
o hanes Parc Eryri.
Rydym yn ddiolchgar iawn
i Rhys am ei gyfraniad. Mae’r
wybodaeth a gawsom yn
werthfawr i ni sy’n ffodus o fod
yn byw ynghanol prydferthwch
Parc Cenedlaethol Eryri.
Sgwrs am Breast Care Cymru
fydd yn digwydd yn y Cylch
ym mis Mai.
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Ysgol Abercaseg
Presenoldeb 100%
Llongyfarchiadau i’r plant a dderbyniodd
dystysgrifau am ddod i’r ysgol bob dydd yn
ystod y tymor. Mae hyn yn dipyn o gamp o
ystyried bod misoedd cyntaf y flwyddyn yn
gyfnod annwyd!

07967 541870

Parêd Hetiau Pasg
Er mwyn hybu ailgylchu cynhaliwyd
cystadleuaeth creu hetiau Pasg o bethau

SIOP
OGWEN

Cardiau, CDs, Coffi Poblado, Crysau-T
a Hwdis Cowbois, Crefftau, DVDs,
Golwg, Llyfrau, Lluniau a llawer mwy!
Am fan hwylus ar y Stryd Fawr,
cofiwch am Siop Ogwen am eich holl
anghenion siopa! Galwch draw neu
rhowch ganiad i’r Siop am ragor o
wybodaeth.
33 Stryd Fawr, Bethesda (Drws nesaf i
Neuadd Ogwen)
partneriaeth@ogwen.org

0 1 24 8 2 0 8 4 8 5

0808 164 0123

wedi’u huwchgylchu. Cafwyd sioeau lliwgar
wrth i bob dosbarth yn eu tro gerdded a
modelu eu hetiau. Roedd yn braf gweld
y neuadd yn llawn rhieni yn mwynhau a
diolch iddynt am fod mor weithgar gan
helpu eu plant i greu hetiau gwerth chweil.
Diolch hefyd i Mrs Janet Jones a Mrs Ann
Williams am gynrychioli’r llywodraethwyr
wrth feirniadu, ac i Tesco ac Anti Edwina
am gyfrannu gwobrau. Llongyfarchiadau i’r
tri o bob dosbarth ddaeth i’r brig.
Yr Urdd
Llongyfarchiadau i’r rhai fu’n llwyddiannus
yng nghystadlaethau Cylch a Sir yr
Urdd. Cafodd Ela Williams o flwyddyn 2
drydydd am lefaru am ei harwr, bu nifer yn
fuddugol ng nghystadlaethau Celf a Chrefft
yr Urdd a phob dymuniad da i bypedau
Grŵp Blwyddyn 2 fydd yn cystadlu yn y
Genedlaethol.
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Eisteddfod
y Gorffennol

gair neu ddau
John Pritchard

Diolch i Carys Parry, 8 Glanogwen, am gael benthyg y daflen.

Efengyl Ddieithr

BWS SHERPA
EXPRESS MOTORS
BANGOR – BETHESDA BETWS Y COED
Amserlen
I fyny Nant Ffrancon
Sadwrn
Bryn Bella
08.45
Rhes Penrhyn
08.53
Spar
08.55

Suliau
11.45
11.53
11.55

Gwyliau Banc
15.15
15.23
15.25

Dychwelyd
Betws y Coed
Llyn Ogwen

12.40
13.00

16.10
16.30

09.40
10.00

Un o amcanion unrhyw amgueddfa yw addysgu.
Mewn amgueddfa dda, mae pawb yn dysgu
rhywbeth, beth bynnag a wyddant am faes
yr amgueddfa cyn hynny. Dyna sy’n wir am
yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis fel pob
amgueddfa arall. Gall ymwelwyr cyson ddysgu
rhywbeth newydd bob tro, ac mae’r bobl sy’n
ymweld am y tro cyntaf yn siŵr o ddysgu llawer
am y diwydiant llechi a bywyd y chwarelwyr.
Mae’r hanes yn ddieithr i lawer o’r ymwelwyr
cyn iddynt fynd i’r Amgueddfa. Dyna’r argraff
a roddwyd gan un gŵr bonheddig a welais y tro
diwethaf y bûm yno. Pan ddywedwyd wrtho y
byddai’r arddangosfa hollti llechi’n cychwyn ymhen
ychydig funudau, chwerthin wnaeth y gŵr hwn.
Roedd y syniad o hollti llechi (neu ‘slate slitting’)
nid yn unig yn ddieithr iddo ond yn ddoniol ac
anhygoel. Fedrwn i ddim gweld bai ynddo gan i
minnau cyn heddiw fod mewn amgueddfa heb
wybod dim ymlaen llaw am yr hyn oedd i’w weld yno.
Yr un mor ddieithr i lawer o bobl yw’r Efengyl a’i
grym. Nid yw Efengyl Iesu Grist yn golygu unrhyw
beth i rai. Does ganddyn nhw mo’r syniad lleiaf
beth yw hi. Nid bod hynny’n fai ynddyn nhw, gan ei
bod yn bosibl na wnaeth neb erioed ddweud wrthyn
nhw beth yw hi. Mae gan eraill ryw syniad am yr
Efengyl; ond yn aml iawn mae’r syniadau hynny’n
anghywir neu’n anghyflawn.
Dyna pam fod angen egluro mai’r Efengyl yw’r
newyddion da am Iesu Grist, Fab Duw, yn dod yn
ddyn er mwyn iddo, trwy ei fywyd a’i farwolaeth
a’i atgyfodiad, ei gwneud yn bosibl i ni ddod i
berthynas â Duw.
Diolch i Dduw, mae modd i bobl glywed y
newyddion da hynny yng Nghymru heddiw trwy
bregethau a llyfrau a chylchgronau a gwefannau’r
eglwysi a’r amrywiol fudiadau sy’n eu gwasanaethu.
Ond gall hyd yn oed bobl sy’n gyfarwydd â’r
Efengyl fod yn anghyfarwydd â’i grym. Un peth
yw gwybod beth yw’r newyddion da; peth arall
yw sylweddoli’r gallu sydd yn yr Efengyl honno i
newid bywydau. Yn aml iawn, nid yw’r Efengyl ond
ffeithiau moel y mae pobl yn eu credu.
Mae a wnelo’r Efengyl â chredu ffeithiau am yr
Arglwydd Iesu Grist wrth gwrs, ond mae’r credu
hwnnw’n dwyn bywyd. Mae’n rhoi gobaith. Mae’n
dod â llawenydd. Mae’n dwyn cymod a heddwch
rhyngom a Duw, a rhyngom a phobl eraill. Mae’n
rhoi i ni hyfrydwch maddeuant ac yn ein galluogi i
faddau i eraill. Mae’n rhoi pwrpas i’n bywydau.
Mae’n cynnig gras a nerth i ni gefnu ar ddrygioni
a dechrau byw yn unol â bwriadau Duw ar ein cyfer.
Ac o na fyddai grym yr Efengyl yn fwy amlwg ynom
ni a thrwom ni sy’n ei chredu!
John Pritchard
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‘Llechi a Llafur’
Cyngerdd Corawl a
Gorymdaith Cerflunwaith
y Chwarel, ym Methesda a
Chastell y Penrhyn
Ar 1 Gorffennaf eleni, mae
digwyddiad unigryw i’w
gynnal ym Methesda a
Chastell y Penrhyn. Yng
nghwmni Côr Meibion y
Penrhyn, bydd yr artistiaid
Zoe Walker a Neil Bromwich
yn trefnu gorymdaith i fynd â
cherflunwaith ar ffurf Chwarel
y Penrhyn i’r Castell, a hynny
er mwyn talu teyrnged
i’r Streic hwyaf yn hanes
diwydiant.
Ers blwyddyn bellach mae
Zoe Walker a Neil Bromwich,
artistiaid sydd â’u canolfan
yn Glasgow, wedi bod wrthi’n
brysur yn cydweithio â Chôr
y Penrhyn, y bardd Rhys
Trimble a’r artist lleol o
Fethesda, Rebecca HardyGriffith, er mwyn dyfeisio’r
digwyddiad byw rhyfeddol
yma.
Mae Zoe Walker a Neil
Bromwich yn artistiaid
preswyl yng Nghastell y
Penrhyn eleni. “Roeddem yn
teimlo ei bod yn hollbwysig
creu gwaith fyddai’n codi
ymwybyddiaeth ar lefel
ryngwladol o bwysigrwydd y
Streic Fawr yng nghyd-destun
ehangach y mudiad llafur.
Rydym wrthi’n cydweithio ag
artistiaid a cherddorion ym
Methesda er mwyn cynnal
digwyddiad i ddathlu safiad
cadarn y bobl er i’r streic
greithio’r fro mor ddwfn. Bydd
y chwarel yn cael ei chludo
mewn gorymdaith a’i gosod
yn gadarn yn Neuadd Fawr
Castell y Penrhyn fel y bydd
yr hanes yn dod i sylw pawb
sy’n ymweld â’r castell”.
Meddai Zoe Walker,
“Rydym ni wedi gwirioni ein
bod yn cael gweithio gyda
Chôr byd-enwog y Penrhyn
ac wrth gwrs mae gan y Côr
ei le yn hanes y Streic Fawr
hefyd oherwydd fe wnaethant
deithio i lawer o lefydd ym
Mhrydain yn 1900-1903 i godi
arian i deuluoedd y streicwyr
ym Methesda.”

Bydd y Côr yn cael ei arwain
gan Caleb Rhys, sef yr aelod
ieuengaf. Myfyriwr yn Ysgol
Gerdd Prifysgol Bangor yw
Caleb. Ac yntau’n ugain oed
mae’n ddirprwy i Owain Arwel
Davies, Cyfarwyddwr Cerdd
Côr y Penrhyn. Mae Caleb
wedi bod yn gwneud gwaith
ymchwil i’r caneuon a’r tonau
a ganwyd gan y côr merched a
fu wrthi’n brysur yn codi arian
yn ystod y streic.
Mae’r artistiaid preswyl
hefyd wedi cydweithio â’r
artist lleol Rebecca HardyGriffith a’r bardd Rhys
Trimble i gynnal cyfres o
weithdai agored yn Neuadd
Ogwen er mwyn cynhyrchu
baneri yn ogystal â’r cerflun
llawn aer o’r chwarel a fydd yn
cael ei gludo yn yr orymdaith
ac i mewn i’r castell.
TREFN DIGWYDDIAD
‘LLECHI A LLAFUR’
Dydd Sadwrn 1
Gorffennaf
12:45pm Seremoni
Agoriadol ym Methesda
– Edrychwch allan am
bosteri – man cychwyn i’w
gadarnhau a gofynnwch
am y cylchlythyr
13:30pm – Bws am ddim
i fynd â phobl i Gastell y
Penrhyn
2.00pm – Yr orymdaith yn
cychwyn o rodfa’r castell
at y man lle cynhelir y
cyngerdd y tu allan i
fynedfa’r castell.
Cewch archebu lle ar
y bws di-dâl a chael
tocyn o Siop Ogwen. Os
hoffech gymryd rhan ac
archebu sedd am ddim
ar y bws a/neu fynediad
am ddim i Orymdaith
a Chyngerdd Castell y
Penrhyn, cysylltwch â:
Rebecca Hardy-Griffith
07796623580 neu
rfhardy@hotmail.co.uk

Cyngerdd (rhad ac am ddim),
gorymdaith a gwaith celf sy’n
talu teyrnged i’r Streic Fawr

‘LLechi
’
r
u
f
a
a LL

Digwyddiad byw mawreddog yn cynnwys
caneuon, barddoniaeth a cherflun o chwarel
y Penrhyn, wedi ei wneud ym Methesda.

Dydd Sadwrn

1

Gorffennaf

Yn perfformio bydd Côr y Penrhyn, y
bardd Rhys Trimble a’r artistiaid celf
weledol Zoe Walker a Neil Bromwich.
12:45 Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda –
dadorchuddio’r cerflun a chaneuon
13:30 Bws am ddim i Gastell Penrhyn
14:00 Gorymdaith fydd yn gorffen gyda
chyngerdd a gosod y cerflun y tu
fewn i’r Castell.

Archebwch docynnau yn Siop Ogwen, Stryd Fawr
neu drwy ebost i rfhardy@hotmail.co.uk
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Beth sy’n digwydd yn y Dyffryn?
CANOLFAN CEFNFAES

DYDDIADUR
BOREAU
COFFI 2017
20 Mai – Cefnfaes – Gorffwysfan
27 Mai – Caffi Coed y Brenin – Clwb
Peldroed Mynydd Llandygai.
01 Gorffennaf – Neuadd Ogwen –
Eisteddfod Dyffryn Ogwen
15 Gorffennaf – Cefnfaes – Cronfa
Tracey Smith.
09 Medi – Caffi Coed y Brenin –
NSPCC
16 Medi – Cefnfaes – Bore Coffi clwb
Camera
30 Medi – Cefnfaes – Eglwys
Glanogwen
07 Hydref – Cefnfaes – Plaid Cymru
21 Hydref – Cefnfaes - Eisteddfod
Dyffryn Ogwen.
28 Hydref – Cefnfaes – Eglwys Sant
Cedol, Pentir.
04 Tachwedd – Cefnfaes – Neuadd
Talgai.
11 Tachwedd – Cefnfaes - Gorffwysfan
25 Tachwedd – Neuadd Ogwen – Plaid
Lafur
25 Tachwedd – Caffi Coed y Brenin NSPCC
Pwysig
Os yn trefnu Bore Coffi yn ardal Bethesda,
bydd y rhestr uchod yn gymorth i chi
ddewis dyddiad gwag. Gallwch wedyn
gynnwys eich dyddiad chi ar y rhestr
hon. Bydd yn cael ei diweddaru ac
yn ymddangos pob mis. Anfonwch y
manylion at Neville Hughes (600853).

Mehefin 10fed

Cae Sioe Dyffryn Ogwen

Gorffennaf 8fed

Neuadd Ogwen, 9.30am - 1.30pm

Awst 12fed

Neuadd Ogwen, 9.30am - 1.30pm

Bwydydd, Crefftau, Lleol
www.marchnadogwen.co.uk
Facebook

GYRFA CHWIST

MAI 23 a 30
MEHEFIN 13 a 27
am 7:00 o’r gloch. Croeso i bawb

CANOLFAN CEFNFAES

BORE COFFI
GORFFWYSFAN
20 MAI 2017
10.00 – 12.00

Cymanfa Ysgolion Sul

Annibynwyr Bangor
a Bethesda
yng

Nghapel Carmel
Llanllechid

Sul, 21 Mai 2017
am 10.30 yb.

Sioe Amaethyddol
Dyffryn Ogwen
SADWRN, 10 MEHEFIN
AR GAEAU RYGBI BETHESDA

Adloniant . Cartref
Ceffylau . Cŵn . Defaid
Dofednod . Hen Gerbydau
Mabolgampau . Stondinau
Mynediad
Oedolion: £4.00
Pensiynwyr: £2.00
Plant: £1.00
www.sioedyffrynogwen.co.uk

CAFFI COED Y BRENIN

BORE COFFI
CLWB PELDROED
MYNYDD LLANDYGAI
27 MAI 2017
10.00 – 12.00

FESTRI CARMEL
LLANLLECHID
TE BACH
2.30 – 4.00

EGLWYS
GADEIRIOL
BANGOR
Nos Wener 16 Mehefin
am 7 o’r gloch

NOSON YNG NGHWMNI
WILLIAMS PANTYCELYN
(1717-1791)
Gyda’r
Parchedig Ddr.Huw John Hughes

Cenir nifer o emynau
Pantycelyn yn ystod y noson.
Organydd: James Griffiths

MYNEDIAD AM DDIM
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Ysgol Dyffryn Ogwen
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Dymuniadau gorau i Gwydion Rhys a fydd yn cynrychioli’r ysgol
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac
Elái ddiwedd Mai.
Cwrs Phoenix
Cafodd griw o ddisgyblion blwyddyn 9 wythnos blasu gyda’r
Gwasanaeth Tân yn ddiweddar. Roedden nhw’n cael cyfle i weithio
gyda swyddogion tân a chael ymarfer gyda nhw yn yr orsaf yn
Llanberis. Ar y diwrnod olaf daeth teulu a ffrindiau’r disgyblion i
wylio arddangosfa o’r sgiliau a ddatblygwyd ac fe gafodd bob un
dystysgrif haeddiannol iawn. Canmolwyd pob un am eu gwaith yn
ystod yr wythnos ac fe fwynhaodd y bechgyn yn fawr!

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cafodd côr yr ysgol wahoddiad i gymryd rhan yng nghyngerdd
blynyddol Gwasanaeth Ysgolion William Mathias ar ddydd Sul,
Ebrill 9fed yn Neuadd PJ, Bangor.
Roedd yn fraint o’r mwyaf gan fod y cyngerdd yma hefyd yn
dathlu 21 mlynedd o wasanaeth ganddynt i’r ysgolion ac Ysgol
Dyffryn Ogwen oedd yr unig ysgol uwchradd yno yn perfformio.
Cyflwynodd y côr siambr hŷn raglen yn dechrau gyda threfniant
gospel Cymraeg o’r gân adnabyddus ‘Lean on Me’ (‘Dal fy Llaw’)
gan Bill Withers. Yn ail cyflwynwyd gosodiad Cerdd Dant i eiriau

poblogaidd Caryl Parry Jones ‘Chwarae’n Troi’n Chwerw’ ac i gloi
roeddynt yn llawenhau gyda ‘O Sanctaidd Fam’ allan o ‘Sister Act’.
Roedd ymateb y gynulleidfa yn ystod y perfformiad ac ar ôl y
cyngerdd yn arbennig o dda. Llongyfarchiadau i bob un am safon
wefreiddiol ac am gynrychioli Ysgol Dyffryn Ogwen yn eithriadol
o dda.
Criced
Llongyfarchiadau i dîm criced genethod dan 13 yr Ysgol. Mae’r
genethod wedi llwyddo i ennill cystadleuaeth Ysgolion Arfon ac
yna Ysgolion Gogledd Cymru er mwyn cyrraedd rownd Gogledd
Orllewin Prydain ble ddoth y genethod i fyny yn erbyn timau o
safon uchel ofnadwy.
Perfformiodd y genethod yn dda iawn gydag ambell ganlyniad
agos ofnadwy.

Canlyniadau Athletau Arfon
Natalie Owen - 1af disgen a phwysau a thorri record y pwysau.
Huw Davies - 1af disgen a thorri record y ddisgen
Ela Oliver - 2ail yn y 200m,
Erin George - 1af clwydi ac 2ail yn y naid uchel
Sophie Ellis - 1af yn y pwysau ac 2ail yn y clwydi
Beca Nia - 1af yn y 100m a 200m ac 2ail yn y naid hir
Boe Celyn - 2ail yn y 1500m
Dafydd Williams - 1af yn y 400m
Da iawn chi!

Y Rhyfel Byd Cyntaf
Yn rhifyn Mawrth o’r Llais, adroddais
hanes Johnnie Williams, sef hen ewythr
Carys Parry, o Glanogwen. Roeddwn wedi
cynnwys llun ohono gyda’r erthygl, ond
am ba bynnag reswm nid ymddangosodd
y llun gyda’r stori, felly dyma gynnig
arall o Johnnie Williams, a’r bedd lle
rhoddwyd ef i orffwys ym mynwent
Peronne Road Maricourt.
Diolch i Gerwyn Llwyd, ac
ymddiheuriadau iddo ef a’r teulu am
roi cyfeiriad anghywir yn y golofn fisol
‘Collwyd yn y Rhyfel Mawr’. Gwernydd
ac nid Garneddwen ddylai fod wedi
ymddangos. Diolch hefyd am fwy o
fanylion am John Davies, ac am y llun.

gan Andre Lomozik
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Mynydd
Llandygái
Theta Owen, Gwêl y Môr,
Mynydd Llandygái  600744

Pen-blwydd Arbennig
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i
Mrs. Megan Parry, 3 Penrhiw, a fu’n dathlu ei
phenblwydd yn 90 oed yn ddiweddar. Cofion
gorau atoch.

Owen’s Tregarth

Cerbydau 4, 8 ac 16 sedd
Arbenigo mewn
meysydd awyr
Cludiant Preifat
a Bws Mini

01248 60 22 60 | 07761 619 475
www.owenswales.co.uk

Diolch
Dymuna Mrs, Megan Parry ddiolch am
y cardiau, galwadau ffôn a’r anrhegion
a dderbyniodd ar achlysur dathlu ei
phenblwydd yn 90 oed.
Eglwys St. Ann a St. Mair
Mai 21: 11.00 Cymun Baendigaid - Eglwys
Crist, Glanogwen.
(Yr unig wasanaeth yn y Plwyf y Sul hwn).
Mai 28: 9.45 Cymun Bendigaid
Meh. 4: 9.45 Gwasanaeth Teuluol
Meh,11: 9.45 Cymun Bendigaid
Estynnwn groeso cynnes i bawb ymuno a ni
yn ein gwasanaethau ar foreau Sul. Diolch i
bawb a gefnogodd y “Ffair Basg”. Enillydd
yr hamper oedd Edmond Douglas Pennant.
Anfonwn ein cofion cywiraf at bawb sy’n
sâl ar hyn o bryd. Brysiwch wella!
Mynwent St Ann
Wrth dorri gwair y fynwent mis diwethaf
trawodd “strimmer” ein gweithiwr botel
gwydr cuddiedig. Ffrwydrodd y gwydr!
Oni bai fod y gweithiwr yn gwisgo mwgwd
diogelwch buasai wedi ei frifo yn ddifrifol.
Felly, gofynnwn i bawb fynd ag unrhyw
jariau neu boteli gwydr adref. Hyn er lles
a diogelwch gweithwyr ac ymwelwyr â’r
fynwent.
Bu hefyd gwyno am faw ci ar y llwybrau
felly penderfyniad swyddogion yr Eglwys ydi
gwahardd cwn o fewn terfynau’r fynwent.
Diolch yn fawr iawn i chwi am eich
cydweithrediad.

Dilynwch ni ar trydar @Llais_Ogwan
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Talybont
Neville Hughes, 14 Pant, Bethesda
 600853

Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at
Wendy a Richard, 21 Cae Gwigin.
Bu farw mam Wendy, Mrs Carol Morris,
Dob, Tregarth, y mis diwethaf, yn dilyn
gwaeledd blin a ddioddefodd yn ddewr
iawn am nifer o flynyddoedd.
Triniaeth
Mae Logan, 16. Cae Gwigin, wedi cael
canlyniadau calonogol iawn yn dilyn y
driniaeth proton a dderbyniodd yn yr Unol
Daleithiau ychydig o fisoedd yn ôl. Braf yw
ei weld yn cychwyn yn hapus i’r ysgol efo’i
efail, Francheska.
Damwain
Baglodd Nia Llwyd, Tai Newyddion, yn
yr ardd ar ddydd Sadwrn y Pasg a thorri
ei garddwrn chwith. Brysiwch fendio, Nia.
Dydi hi’n fendith bod Rhiannon wedi pasio
ei phrawf gyrru ac yn medru eich danfon
yma ac acw yn ôl yr angen?

Eglwys St. Cross
Yn ystod Gŵyl y Pasg, cafwyd
cynrychiolaeth dda yn y gwahanol
wasanaethau i ddathlu’r Ŵyl o dan
arweiniad ein Ficer, y Parchedig John
Mathews, gyda Geraint Gill yn cyfeilio.
Hyfryd oedd gweld teuluoedd a ffrindiau
wedi ymuno â ni i addoli.
Ar y Sul olaf o’r mis, cynhaliwyd
gwasanaeth undebol rhwng y tair eglwys
yn Eglwys Llandegai. Roedd y gwasanaeth
yng ngofal ein Ficer, gyda chymorth
Judith Page, ein ficer Lleyg. Roedd
Geraint Gill yn cyfeilio. Yn dilyn yr Oedfa,
roedd lluniaeth wedi’i drefnu yn y ‘ Split
Willow’, Llanfairfechan. Roedd pawb wedi
mwynhau’r wledd flasus a’r cwmpeini
hwyliog.

Capel Bethlehem
Oedfaon
Mai 21: CAU – Cymanfa Ysgolion Sul yng
Ngharmel, Llanllechid am 10.30yb; Mai 28:
Gweinidog;
Mehefin 4 : Parchg. Cledwyn Williams,
Bangor ; Mehefin 11: Gweinidog;
Mehefin 18 : Parchg. Emlyn Richards,
Cemaes; Mehefin 25: Gweinidog.
Oedfaon am 2 o’r gloch oni nodir yn
wahanol. Croeso cynnes i bawb.

Hoffem ddiolch o galon i’r tîm, sef
ein Ficer a’i wraig, Sue, a’r Barchedig
Christina McCrea oedd yn gyfrifol am
drefnu’r pnawn mor drylwyr.

Cyfarfod Chwarter
Bu tri aelod, sef Mrs. Jean O. Hughes,
Mrs. Barbara Jones a Neville Hughes,
yn cynrychioli’r Eglwys yng Nghyfarfod
Chwarter Annibynwyr Gogledd Arfon a
gynhaliwyd yng Nghapel Salem, Caernarfon,
ar nos Fercher, 26 Ebrill. Cafwyd cyfarfod
ardderchog yng nghwmni’r Parchedig
Ddoctor Geraint Tudur, Ysgrifennydd
Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg,
a’r Dr. Hefin Jones o Gaerdydd. Diolch i
Salem am y croeso cynnes.

Cynhelir Te Mefus yr Eglwys yn yr
Ysgoldy ar brynhawn Sadwrn,
17 Mehefin.

Te Mefus
Cynhelir ein Te Mefus blynyddol eleni ar
nos Fercher, 28 Mehefin.

Teisennau
Brau
(shortbread)

^

Cyngerdd Blynyddol
Dydd Sul, 23 Gorffennaf
Venue Cymru, Llandudno
7.30yh

Artist Gwadd

Popty 160 gradd.
350g o flawd plaen.
75g blawd reis.
Hidlwch efo’i gilydd i unrhyw
fath o bowlen.
300g o fenyn (nid menyn
meddal).
150g o siwgr mân (caster).

gyda llaw ysgafn - ddim yn

1. Rhowch y menyn i gyd efo’r

torrwr canol. Gadewch ryw

blawd. Eisteddwch mewn
cadair gyfforddus o flaen
y teledu! Gyda llaw lân,
gweithiwch y menyn a’r
blawd nes ei fod i gyd yn un
lwmp.
2. Sychwch hambwrdd (tray)
mawr efo menyn, ac yna
sbrinclo dipyn o flawd ar
yr hambwrdd a’i gnocio o

TOCYNNAU - £22.00
AR GAEL ODDI WRTH

Venue Cymru: 01492 872000 neu www.venuecymru.co.uk

gwmpas a chael ’madael â’r
gormodedd. Mae gennych
nawr hambwrdd wneith ddim
sticio.
3. Rowliwch y past (mewn dau

I hysbysebu yn Llais Ogwan, Neville Hughes
600853 (nev_hughes@btinternet.com)

hanner yn haws) ar fwrdd
wedi’i sbrinclo efo blawd,

rhy denau. Defnyddiwch y
fodfedd rhwng pob bisgedan.
4.

Trowch y popty i lawr

i 150 gradd. Mae’n cymryd
20-25 munud. Dylent fod reit
olau eu lliw a dim yn feddal
wrth roi eich bys ar un.
5. Gellwch roi dipyn mwy o
amser os hoffwch (mae
pob popty yn wahanol).
Sbrinclwch siwgr (caster)
drostynt tra maent yn y tun.
6. Ar ôl tua 5-10 munud,
rhowch ar hambwrdd oeri
(cooling tray). Profwch nhw
efo hufen iâ a mefys. Iym!!
Pat Hamilton
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Ysgol Llanllechid
Ras Moel Wnion
Ar ôl y cawodydd diweddar, gwenodd yr
haul ar Foel Wnion ar Ebrill 29, a daeth 64
o redwyr i Ysgol Llanllechid i gymryd rhan
yn y ras flynyddol hon. Cafwyd diwrnod
arbennig iawn, oedd wedi ei drefnu yn
fanwl gan Dr Ross Roberts. Diolch arbennig
iawn i Dr Roberts am ei holl waith caled.
Llongyfarchwn yr holl redwyr a nodwn
rhai o’r cyflymaf: Chris Richards, Becki Law,
Sam Orton, Ruth Metcalfe, Russell Owen,
Ali Thomas, Derek Weaver, John Morris,
Gemma Moore ac Ann-Marie Jones.
Llongyfarchiadau gwresog i Mr Ady
Jones, sy’n aelod o staff Ysgol Llanllechid,
ar ei gamp yntau. Llwyddodd i redeg Ras
Meol Wnion mewn 62 munud a chododd
swm sylweddol o arian i gronfa’r ysgol a
llongyfarchwn Mr Ady yn fawr.
Diolch i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod
llwyddianus.
I goroni’r cyfan, cafwyd rasus plant ar y
cae wedi eu trefnu gan Mr Stephen Jones.
Roedd y cae wedi ei osod fel stadiwm
athletau a’r plant yn cwblhau cylchdro
cyfan cyn cwblhau. Yn ogystal roedd yn
wych gweld cynifer o blant wedi ymgasglu i
redeg. Y tri uchaf yn y ras i blant blwyddyn

2 ac iau oedd Gruff, Mabon a Cafan; y
pedwar uchaf yn y ras blwyddyn 3 a 4
oedd Erin, Bethan a Hari; a’r tri uchaf yn
y ras blynyddoedd 5 a 6 oedd Madeleine,
Gwion ac Adam. Llongyfarchiadau hefyd
i Giorgio a ddaeth yn fuddugol yn y ras i
flynyddoedd 7-9.
Noson Talentau Ogwen
Llongyfarchiadau i William Roberts ar

Arfbais Douglas Arms
Cwrw Casgen - Gardd Gwrw
Noson Cwis Yr ail nos Fawrth bob mis – 20:00

Oriau Agor

Llun – Gwener 18:00 – 23:00
Sadwrn 15:30 – 00:00
Sul 13:00 – 16:00 a 20:00 – 23:00

douglasarmsbethesda.com

01248 600219

ennill gwobr anrhydeddus wrth ennill y brif
wobr am ganu Dwy Law yn Erfyn. Gwych
William! Edrychwn ymlaen at gael clywed
mwy o dy hanes yn fuan William.
Gwobr gan yr Uchel Sirydd
Dyma lun o Mr Huw Edward Jones gyda
rhai o’n disgyblion yn derbyn tystysgrif
am greu amgylchedd ddysgu ddiogel a
chyfeillgar yn yr ysgol.
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Croesair Llais Ogwan
AR DRAWS
1 Nid yw’r gyntaf yn dynn mewn mwd a
baw (4)
3 Y brenin oedd yn ŵr i Jesebel (4)
9 Gall y malwr ffwndrus eich deffro yn y
bore (5)
10 Y lle i fynd i gael moddion presgripsiwn
(2,7)
11 “Y Wisg -----“, (nofel enwog 1939) (5)
12 ‘Nid yw’r ----- heno’n ----‘ ; wel nid yn
Nhrefin beth bynnag (5,4)
15 Rhoi peth o’i flaen i’w wneud yn swm
mawr iawn (6)
17 Tywysogaeth ar lan Môr y Canoldir (6)
19 Yr hyn ddysgwch chi am unrhyw beth (9)
21 Ffwrn (5)
23 Un sydd wedi cael llawer o 19 Ar Draws
am y natur ddynol (9)
24 Yr un fawr neu’r un fach i wneud hyn yn
Llanelli efallai (cân werin) (5)
25 Gwrthwyneb 24 Ar Draws (4)
26 ---- Piaf, yr aderyn y to bychan o Ffrainc (4)
I LAWR
1 Y rhif neu’r maint isaf sy’n dderbyniol (8)
2 Cymharu sut y bu ceffyl gwyllt yn strancio
(8)
4 Yn glir o unrhyw anhwylder a salwch (6)
5 Profi pa mor dda yw’r bwyd (7)
6 Gwely’r bychan (4)
7 Y gair olaf ! (4)
8 Gwywedig, fel deilen (4)
13 ‘w’ neu ‘y’ neu ‘a’ neu ‘u’ (8)
14 Bara efo ffrwythau sych a sbeis (4,4)
16 Daw ar ôl anelu (7)
18 Coed ynghanol y cerbyd, ond o flaen eu
hamser (6)
20 Rhyw awr fach efo El Bandito, yn Ysbyty
Ifan efallai (4)
21 Gwneir yn 21 Ar Draws (4)
22 Drws (4)

ATEBION CROESAIR EBRILL 2017
Ar draws
1 Sen, 3 Ond, 5 Llwgu, 8 Lowri, 9 Gruddiau,
10 Aeddfedu, 12 Delio,13 Rap, 15 Addasu,
17 Dic, 19 Crynu, 20 Asgellwr, 23 Goleiath,
24 Nofel, 25 Ynad, 26 Gath, 27 Ddau
I lawr
1 Silwair, 2 Newydd, 3 Onide, 4 Dygnu,

Atebion erbyn 2 Mehefin, 2017 i ‘Croesair Mai’
Bron Eryri, 12 Garneddwen, Bethesda LL57 3PD
Enw

Cyfeiriad

6 Gwichlyd, 7 Mudo, 11 Dydd, 14 Prydlon,
15 Aduniad, 16 Sôs, 18 Carolau, 19 Cega, 20
Arthog, 21 Geneth, 22 Llefydd
Ymddiheuriad i ddechrau am y gwall
bychan yn y grid i groesair mis Ebrill. Ond
er hynny, amharodd o ddim ar neb. Yr unig
gamgymeriadau oedd ‘Onibe’ yn lle ‘Onide’,
‘Arthyn’ yn lle ‘Arthog’, a ‘Nyth’ yn lle ‘Gath’
Cafodd y canlynol yr atebion i gyd yn
gywir: Dilys A. Pritchard-Jones, Abererch;
Barbara Jones, Jean Hughes, Talybont;
Gwenda Roberts, Rhosmeirch; Dafydd
Evans, Penisarwaun; Dulcie Roberts,
Tregarth; Derek a Mai Jones, Rhiwlas; Huw
Pritchard ac Angharad Watkins, Caerdydd;
M. A. Jones, Lowri Evans, Llanllechid;
Emrys Griffiths, Rhosgadfan; John a
Meirwen Hughes, Abergele; Gwen Evans;
Elfed Evans, Gaynor Elis-Williams, Gwilym
a Barbara Owen, Bethesda; Gwen Griffith,
Deiniolen.
Ond yn fuddugol y tro hwn y mae ymgais
Gareth William Jones, Hafle, Bow Street,
Aberystwyth, Ceredigion. Llongyfarchiadau
mawr i chi
Atebion erbyn 2 Mehefin, 2017 i ‘Croesair
Mai’, Bron Eryri, 12 Garneddwen, Bethesda,
Gwynedd LL57 3PD
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Rhiwlas
Iona Jones, 17 Bro Rhiwen, Rhiwlas
 01248 355336

Clwb Rhiwen Cyfarfod Ebrill 12fed
Gan fod y Pasg wrth ein sodlau yn y cyfarfod
yma cawsom drafodaeth am yr ŵyl ac am
yr aeferion. Y mae pennu dyddiad y Pasg
yn ddiddorol. Mae calendr yr eglwys yn
dilyn y lleuad ac mae dyddiad Sul y Pasg yn
dibynnu ar safle’r lleuad pan fydd cyhydnos
y gwanwyn, sef Mawrth 21ain. Mae ‘na leuad
llawn bob 28 diwenod a bydd Sul y Pasg ar
y Sul sy’n dilyn y lleuad llawn cyntaf ar ôl
cyhydnos y gwanwyn. Cymhleth, ta be?
Bu cryn drafod ar y radio eleni am yr hen
arferiad o “glapio wyau” ac adrodd y rhigwm
“Clap, Clap, gofyn wy, hogia bach ar y plwy,
plîs ga’i wy?” Byddai’in ddiddorol clywed
gan ddarllenwyr sy’n cofio’r arfer yma. Braf
oedd clywed fod Menter Iaith Môn wedi ail
gychwyn yr arferiad yma.
Cyfarfod Ebrill 26
Aeth nifer ohonom am dro i ganolfan arddio
Fron Goch, roedd yn ddiwrnod reit braf a’r lle
yn brysur fel arfer. Cawsom baned a theisen
a phnawn difyr yng nghwmni ein gilydd.
Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Carol a Gwyn Jones,
Creigle ar ddathlu eu priodas aur ar Ebrill
29ain. Pob dymuniad da i chi eich dau.
Merched y Wawr Cyfarfod Mis Ebrill
Croesawyd ni i’r cyfarfod gan Gwen, llywydd

y mis a derbyniwyd ymddiheuriadau gan
Einir ac Agnes. Braf hefyd oedd croesawu
Mari Williams, Penrallt a Jennie Jones ,
Bethesda atom.
Cawsom fanylion am Ffair Haf y Pwyllgor
Anabl a’r noson Gelf a Chrefft, y ddau
ddigwyddiad ar 9fed o Fehefin. Hefyd cafwyd
manylion yr Ŵyl Haf a’r daith i Bala a’r
Ysgwrn gyda changen Tregarth ar Fehefin
3ydd.
Croesawyd Bethan Wyn Jones atom i
barhau â’i hanes yn crwydro Llwybr Arfordir
Môn. Bu efo ni’r llynedd hefyd ond dim
ond hanner y stori a gawsom bryd hynny a
chytunodd i ddod atom eleni i orffen y daith. I
ddechrau fe atgoffodd hi ni o’r hanner cyntaf
ac yna bwrw mlaen i sôn am wediill y daith.
Roedd ganddi sylwadau diddorol iawn
am hanes a bywyd natur y mannau yr
ymwelodd â hwy. Yn sicr y mae wedi codi
awydd arnom i ymweld â rhai o’r llefydd
megis Porth Swtan, Ynys Lawd a Barclodiad
y Gawres. Diolchwyd iddi am ddod atom
yr eilwaith ac am adrodd hanes gweddill y
daith i ni.
Lansio llyfr
Nos Iau, Ebrill 27ain yng Nghanolfan
Telford, Porthaethwy lansiwyd “Hel Hadau
Gwawn”, llyfr o farddoniaeth gan Annes
Glynn a gyhoeddwyd gan Barddas. Mae
cerddi caeth a rhydd yn y gyfrol a dyma a
ddywed y broliant , “Dyma gasgliad cyntaf
o gerddi un a wnaeth ei marc fel awdur
rhyddiaith hyd yma.
Mae Hel Hadau Gwawn yn ystyried amser,
angor gwreiddiau a’r ymdeimlad o le. Er

yn gyfrol o bwyso a mesur profiadau ac
atgofion, mae hefyd yn edrych ymlaen
yn hyderus at y dyfodol yng nghwmni’r
genhedlaeth nesaf.”
Llion Jones oedd yn llywio’r noson gan
holi Annes am ei phrofiadau a chynnwys
amrywiol gerddi. Darllenwyd rhai o’r cerddi
gan Sian Mair, un a fu’n byw yn y pentref
am rai blynyddoedd ac Annes ei hun yn
darllen rhai o’r englynion. Cafwyd eitemau
hefyd gan Manon Steffan ac Annes yn ôl
pob sôn wedi’i gwarchod hi a Lleuwen pan
oeddent yn ifanc. Mae cerdd am Ddyffryn
Ogwen yn y gyfrol:
Gweld llechen ei thomenni
yw ‘nabod ei hanfod hi,
wyneb oer a chreithiau byw,
un wydn mewn storm ydyw,
er ei gwg, mae hanner gŵen
awyrgylch taro bargen.
Llongyfarchiadau Annes ar gyfrol
ddiddorol, amrywiol a hawdd ei darllen.
Y Gog
Yn ôl ein llên gwerin cân y gog sy’n
cyhoeddi dyfodiad y gwanwyn ac y mae
wedi cyrraedd eleni eto. Fe’i clywyd yn
canu yng Nghae Mawr ar Ebrill 24ain,
rhyw bum niwrnod yn hwyrach na’r arfer.
Mae sawl un wedi ei chlywed bellach,
gobeithio fod ganddynt arian yn eu poced
gan fod hen goel yn dweud y byddant yn
gyfoethog am weddill y flwyddyn. Y mae’n
debyg fod niferoedd y gog yn lleihau
bob blwyddyn ac mae’r naturiaethwyr yn
pryderu’n arw am hyn ac yn ymchwilio
pam fod hyn yn digwydd.

Ysgol Rhiwlas
Ymweliadau Cyfnod Sylfaen
Bu’r Cyfnod Sylfaen ar
ymweliad diweddar yn Fferm
yr Orsedd, Llanddona - diolch
i Gerwyn a Delwyn Parry am
adael i ni ymweld â’r fferm.
Cafodd Mrs Halstead a
Mrs Goosey wersi godro ar
y diwrnod a llwyddodd Mrs
Halstead i odro 20 litr o lefrith.
Yn anffodus roedd buwch Mrs
Goosey yn llai caredig, dim ond
14 litr o lefrith gafodd hi.
Cafodd y disgyblion ddod
a wyau ffres hefo nhw adref
o’r fferm ar gyfer y te parti
crempog yn ôl yn yr ysgol.
Bu’r Cyfnod Sylfaen hefyd
am ymweliad â Melin Llynnon
i weld sut mae blawd yn cael ei
greu hynny hefyd ar gyfer y te
parti crempogau.
Cafodd y te parti crempogau
ei gynnal ar ddiwedd y thema
- gwaith Crempogau Mama

Panya - rhieni a’u plant dan
5 wedi dod ar 28 o Ebrill i’r
ysgol i fwynhâi. Diolch i
Anti Shan am y crempogau
ac i Anti Maggie am wneud
paned i bawb. Cafodd y plant
hefyd gyfle i gynorthwyo gyda
choginio’r crempogau.
Cynhaliwyd cystadleuaeth
20 milltir yr awr ymhlith
disgyblion yr ysgol gyda Martha Woolley a Sophie
Pawson yn cynllunio’r posteri
buddugol. Bydd y posteri yn
cael eu harddangos o amgylch
y pentref yn fuan, er mwyn
annog pobl i gymryd pwyll ac
arafu wrth yrru heibio’r ysgol.
Cafwyd ymweliad gan
Beverly Jones, Sports for
Champions pencampwraig
para Olympaidd a chafodd y
disgyblion ymuno â hi mewn
sesiwn ymarfer corff noddedig.
Llwyddodd y plant i godi dros

£400. Da iawn chi blantos.
Cafwyd hwyl mawr nos
Fercher cyn y Pasg yn Ysgol
Rhiwlas, roedd Anti Yvonne ac
Anti Karen wedi trefnu noson
Bingo gydag wyau Pasg yn
wobrau. Llwyddwyd i godi £300
ar gyfer yr ysgol. Diolch i bawb.
Dechrau’r tymor hwn, cafodd

disgyblion Cyfnod Allweddol 2
ymweliad gan Barti Ddu, sioe
Mewn Cymeriad. Rhan oedd
hyn o’u gwaith thema Arwyr a
Dihirod.
Dyma blant Ysgol Rhiwlas
yn chwarae eu rhan ar gyfer
Diwrnod Trwynau Coch yn
ddiweddar.
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Co^r y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol
Ar Nos Lun 24 Ebrill cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y côr ar ôl yr
ymarfer yn Neuadd Ogwen. Yn y cyfarfod bwriodd Bryn Evans, y
cadeirydd, drem yn ôl dros y ddwy flynedd y bu’n gadeirydd gan
nodi rhai o uchafbwyntiau ei dymor gan gynnwys ymweliad â
Gŵyl Cymry Gogledd America a’r ymweliad â Llanelli.
Diolchodd Bryn i bawb am eu cefnogaeth ac am waith a
ffyddlondeb mwyafrif yr aelodau yn ymarferion a chyngherddau’r
côr cyn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Dafydd Jones Morris am y
ddwy flynedd nesaf. Apeliodd Dafydd am fwy byth o ymroddiad i
waith y côr.
Etholwyd Haydn Davies yn is-gadeirydd a bydd yn cyfuno’r
swydd honno gyda’r cyfrifoldeb o fod yn rheolwr llwyfan.
Cafwyd adroddiadau gan yr ysgrifennydd, Emyr Fôn Evans, a
chan Maldwyn Pritchard, y trysorydd, ac ail etholwyd i’w swyddi
a chrëwyd swydd newydd pan benodwyd Alun Davies yn Rheolwr
Gweithredol y Côr.
Mae Alun wedi bod yn gwneud llawer o waith cyswllt rhwng
y pwyllgor a’r aelodau a rhwng y côr a chyrff eraill, wrth
wasanaethu fel is-ysgrifennydd a bydd ei ddoniau fel meistr
ar dechnoleg electronig yn parhau i gyflwyno gwybodaeth i’r
aelodau ac i’r cyhoedd i’r dyfodol.
Nododd yr Owain Arwel Davies, y Cyfarwyddwr Cerddorol, ei
fod wedi’i blesio’n fawr gydag ymroddiad yr aelodau wrth ddysgu
darnau newydd. Credai bod y côr wedi gwneud cynnydd o ran
ei enw da ac o ran safon ei berfformiadau a bod hynny yn ei dro
wedi golygu cynnydd sylweddol yn nifer perfformiadau’r côr.
Swydd Newydd
Llongyfarchiadau i Owain Arwel sydd wedi’i benodi i swydd
newydd gydag Awdurdodau Addysg Gwynedd a Môn. Bydd
ei gyfrifoldebau newydd yn cynnwys bod yn swyddog addysg
gynhwysol. Pob dymuniad da iddo ac mae’n sicr y bydd bwlch ar
ei ôl yn Ysgol Tryfan.
Ambiwlans Awyr ar ei hennill
Yn ymarfer y côr, Nos Lun 24 Ebrill, cyflwynwyd siec am £300
i Ambiwlans Awyr Cymru pam ddaeth Eifion Jones (Jonsi)
draw i dderbyn yr arian, oedd yn ffrwyth casgliad a wnaed gan
aelodau’r côr wrth ganu carolau y tu allan i Tesco, Bangor cyn y
Nadolig. Yn y llun gwelir Jonsi’n derbyn y siec gan Bryn Evans
(Cadeirydd) a Maldwyn Pritchard (Trysorydd).
Nifer fawr o berfformiadau
Dros yr wythnosau a’r misoedd nesa’ mae gan y côr ymrwymiadau
i ganu mewn lleoedd mor amrywiol â Beverley, ger Hull a Venue
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Cymru, Llandudno ymhlith nifer o leoedd eraill ymhell ac agos.
Edrychwn ymlaen yn arbennig at 17 Mehefin pan fydd Band Black
Dyke o Queensbury ger Bradford yn perfformio gyda ni unwaith
eto.
Mae’r band byd enwog hwn yn cael ei gyfrif yn un o’r bandiau
pres gorau yn Ewrop os nad y byd ac mae pawb yn disgwyl yn
eiddgar i’w clywed yn perfformio gyda Chôr y Penrhyn am yr eildro
mewn dwy flynedd.

Cymeriadau’r Co^r

?

?

(Cyfres sy’n rhoi ychydig o
fanylion am aelodau’r côr.
Yr aelod y tro hwn ydy ‘Sol’
Williams o Benmaenmawr)
1. Be’ ydy enw llawn?
Douglas Hugh Williams,
(ond Owen yn enedigol a fy
ffugenw ydy ‘Sol’)
2. Oed? 60
3. Gwaith? Wedi ymddeol
oherwydd iechyd.
4. Lle wyt ti’n byw? Ym
Mhenmaenmawr.
5. Un o le wyt ti’n wreiddiol?
Cefais fy ngeni yn
Nhregarth ond cefais fy
magu yn Abererch.
6. Pa dri pheth fasai’n
dy ddisgrifio orau?
Gwladgarwr, Gwladgarwr,
Gwladgarwr.
7. Pa lais wyt ti? Tenor
Cyntaf.
8. Pam wnest ti ymuno â
Chôr y Penrhyn? Awydd
dod yn ôl i fy nghynefin.
9. Pa un ydy dy hoff gân yn
rhaglen y côr? Yr Anthem
Geltaidd
10. Pwy ydy dy hoff ganwr?
Timothy Evans, y tenor o Sir
Aberteifi.

?

11. Beth ydy dy farn di am
ganu pop? Y band roc gorau
yn fy marn i ydy Motown a
dwi’n eu mwynhau nhw’n
fawr.
12. Oes gen ti atgof am ryw
ymweliad efo’r côr?
Un daith sy’n sefyll allan i
mi yw honno pan wnaethon
ni ganu yn Y Ffwrnais yn
Llanelli.
13. Pa ddiddordebau eraill sy
gen ti y tu allan i’r côr?
Dwi’n hoff iawn o durnio
coed.
14. Oes yna rywbeth faset
ti’n hoffi gweld y côr yn
ei wneud? Canu yn fy
angladd!

VENUE CYMRU LLANDUDNO
Nos Sadwrn 17 Mehefin

Côr y Penrhyn, Bethesda
(Arweinydd: Owain Arwel Davies)
mewn cyngerdd gyda

Band Black Dyke o Swydd Efrog
(Arweinydd: Dr Nicholas Childs)
Dyma gyfle i wrando ar un o gorau mwyaf
cyffrous Cymru gyda band pres gorau’r byd.
Prisiau ₤20 a ₤17.
Am docynnau di-gomisiwn, cysylltwch â
Walter Williams ar 01248 601167 neu 07988749308.
e-bost: waltermenai@yahoo.co.uk
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Tregarth
Olwen Hills (Anti Olwen),
44 Bro Syr Ifor, Tregarth
 600192
Angharad Williams,
23 Ffordd Tanrhiw, Tregarth
 601544

Clwb 100 Canolfan Tregarth
Mis Mawrth
2 Owena Thomas
£15
25 Bob Roberts		
£10
18 Carys Williams
£5
Clwb 100 Canolfan Tregarth
Mis Ebrill
8 Margaret Jones
£15
17 Bessie Buckley
£10
21 Ann Davies		
£5
Argyfwng Pwyllgor Canolfan
Tregarth
Rydym fel pwyllgor yn wynebu
argyfwng gan fod tri o’r
swyddogion yn rhoi’r gorau i
fod yn aelodau.
• Mae ein hysgrifennydd yn
symud i fyw i dde Cymru.
• Mae ein trysorydd wedi rhoi
rhybudd ers blwyddyn nad
oedd am barhau i wneud y
gwaith ar ddiwedd y flwyddyn

ariannol, sef diwedd mis
Mawrth eleni.
• Mae ein cadeirydd hefyd yn
ymddiswyddo yn y dyfodol
agos.
Felly drigolion y gymuned
mae’r pwyllgor yn apelio’n daer
am bobl i lenwi’r bylchau yma.
Yn ychwanegol rydym yn
chwilio am berson fyddai’n
fodlon bod ar gael i gysylltu
â thrydanwr/plymar neu
gwmnïau trydan/nwy/dŵr petai
argyfwng yn codi yn y ganolfan
ac efallai yn gallu troi ei law/
llaw at waith cynnal a chadw
sylfaenol.
Cysylltwch os gwelwch yn
dda.
Angharad Williams 601544
Dafydd Owen 605523
Yn yr Ysbyty
Gwellhad llwyr a buan i Wil
Parry Williams, Encil, Tal y
Cae, fu am gyfnod yn wael yn
Ysbyty Gwynedd yn ystod Mis
Ebrill. Da clywed ei fod adre
erbyn hyn.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Bob a
Louise, Pant yr Ardd ar achlysur

eu priodas yn Eglwys Santes
Fair, Tregarth ar 22ain Ebrill.
Roedd nifer fawr o drigolion
Tregarth yn dathlu efo’r cwpl
ifanc wedi’r gwasanaeth yn
Nhafarn Pant yr Ardd.
Profedigaeth
Ar Ebrill 21 , yn Ysbyty
Gwynedd, bu farw Carol
Morris, Hafod, Dob, yn 71
mlwydd oed. Cydymdeimlwn
gyda’i gŵr Albert, ei phlant
Amanda, Wendy a Jonathan a’r
wyrion Oliver, Toby, Trystan,
Benjamin, Emily, a’i brawd Ian.
Bu ei hangladd yn Eglwys y
Gelli Ddydd Sadwrn , Ebrill 28.
Anfonwn ein cydymdeimlad
gyda chi fel teulu.
Diolch
Dymuna John, Rodney, Dale a
Wayne ddiolch am bob arwydd o
gydymdeimlad a charedigrwydd
a estynnwyd iddynt yn eu
profedigaeth o golli tad, taid a
hen daid annwyl, brawd, ewythr
a ffrind.
Gwerthfawrogir yn fawr yr
holl gardiau, blodau hard a’r
rhoddion tuag at Ward Alaw,
Ysbyty Gwynedd. Casglwyd
cyfanswm o £700.
Diolch hefyd i staff Meddygfa
Bethesda a staff Ward Alaw,
Ward Prysor, Ysbyty Gwynedd a
staff Ysbyty Maelor, Wrecsam.
Gwerthfawrogwyd cyfraniad y
Parchedig Christina McCrea
yn y gwasanaeth yn Eglwys y
Santes Fair ac i’r organydd Dr
William Munro.
Eglwys y Santes Fair
Gwasanaethau
Mai 21: Cymun Bendigaid
Mai 28: Cymun Bendigaid
Mehefin 4: Boreol Weddi
Mehefin 11: Cymun Bendigaid
Pob gwasanaeth am 9.30 y bore.
Clwb Cant mis Chwefror
90 Mr A M Pritchard
37 Babs Roberts
27 Catrin Jones
Clwb Cant mis Mawrth
1 Raymond Baxter
73 Martyn Lewis
15 Rhiannon Sturrs
Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad
at Albert, Amanda, Wendy a
Jonathan, teulu’r diweddar

Carol Morris, Hafod, Dob.
MI fuodd Carol yn warden
ac athrawes Ysgol Sul rai
blynyddoedd yn ôl. Cynhaliwyd
ei hangladd yn yr Eglwys a’r
amlosgfa dan ofal Y Parch. J.
Matthews.
Te Bach
Cynhelir Te Bach yn yr Eglwys
Dydd Mawrth 23ain am 2 o’r
gloch. Dewch draw am banad a
sgwrs!
Bore Coffi
Cynhelir Bore Coffi ar Dydd
Sadwrn 3ydd Mehefin rhwng
10 a 12. Mae’r elw yn mynd at
elusen Ehlers Danlos Syndrome
(EDS UK). Mae plentyn sy’n
dod i’r eglwys yn dioddfe o’r
salwch yma ac rydym eisiaiu
tynnu sylw pobl at y cyflwr a
chefnogi’r elsuen.
Capel Shiloh
Gwasanaeth yn Shiloh am
5 o’r gloch
Mai 21: Gwynfor Williams
Mai 28: Trefniant Lleol
Mehefin 4: Huw John Hughes
Mehefin 11: Trefniant Lleol
Mehefin 18: Dafydd Coetmor
Williams
Yn yr ysbyty
Bu trysorydd y capel, sef
Eirwen Williams, Tyddyn
Dicwm, am lawdriniaeth ar ei
llaw yn ddiweddar yn Ysbyty
Gwynedd ac mae’n gwella yn
ddyddiol.
Yn anffodus fe syrthiodd
Eirwen ar ôl iddi gyrraedd adre
i Dyddyn Dicwm gan dorri ei
choes. Mae yn ôl yn Ysbyty
Gwynedd ac mi fydd yno am
rai wythnosau yn ôl y sôn, gan
fawr obeithio y bydd y goes yn
gwella wedi’r ddamwain ddaeth
i’w rhan.
Rhai dyddiau wedi damwain
Eirwen roedd ei phriod Wyn yn
cael llawdriniaeth i’w ben-glin
yn Ysbyty Gwynedd.. Mae’n
gwella’n dda ac adre erbyn hyn.
Da iawn oedd cael ei gwmni
yn yr oedfa ar Ebrill 30. Mae’n
chwith iawn hebddo i gyfeilio
yn y gwasanaethau. Llwyr
iachâd i chi Wyn.
Mae Eira Crocome, Tai
Teilwriaid, yn troi i mewn i’r
oedfa yn Shiloh, a dymunwn
wellhad buan iddi hithau wedi
cyfnod yn yr ysbyty.
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Drws Agored
Mae’r capel ar agor bob bore
Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch
i rywun droi i mewn am baned
a sgwrs. Mae’r arbrawf yn
llwyddiant gan fawr ddiolch i’r
rhai sy’n gweini ac yn paratoi.
Croesawu Gweinidog newydd
Roedd yn hyfryd cael
croesawu’r Parchedig Richard
Gillion a’i briod Lesley i
Shiloh fore Mawrth , Ebrill
25. Edrychwn ymlaen i fwy
o’r aelodau ei gyfarfod a rhoi
croeso iddo ef a’r teulu pan
ddaw yn weinidog i Gylchdaith
Môn ac Arfon ym Mis Medi.
Dydd Gweddi Byd Eang y
Chwiorydd
Diolch i’r merched o Shiloh
fu’n rhan o’r gwasanaeth yng
Nghapel Jerwsalem, Bethesda,
i gyflwyno neges Chwiorydd
Cristnogol Ynysoedd y Philipîn,

sef ‘Ydw i’n annheg â thi’.
Oedfa arbennig Sul y Blodau
Nos Sul, Ebrill 9, cafwyd oedfa
hyfryd iawn yng nghwmni Dr
Jennie Hurd a rhai o bobol
ifanc Shiloh. Sul y Palmwydd
oedd thema’r oedfa ac roedd yn
gyfle i Ifan, Nel, Myfi, Gwenlli,
Gwenno ac Iestyn i helpu
Jennie i drosglwyddo neges
y Pasg i’r gynulleidfa. Diolch
i Jennie a’r bobol ifanc am eu
neges o obaith. Mwynhawyd
paned a sgwrs ar ddiwedd yr
oedfa.
Pob dymuniad da i un
sydd wedi bod yn ffyddlon
iawn fel aelod o’r Ysgol Sul
a’r Gwasanaethau Teulu, sef
Gwenno Grug, Fferm Dob.
Bydd yn cystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym
Mhenybont yn ddiweddarach
y mis hwn ac yn cystadlu ar yr
unawd telyn dan 12 oed.

Pentir
Eglwys St. Cedol, Pentir
Clwb 100 - Mis Ebrill 2017
1af. Rhif 30. Mair Roberts
Rhiwlas
2ail. Rhif 10. Glyn S Williams
Rhiwlas
3ydd. Rhif 16 Donna 		
		
Redverse Jones
Sling
Cofion
Anfonwn gofion cynnes at
Pamela Jones, Llanddeiniolen
sydd ar hyn o bryd yn derbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd,
gobeithion byddwch adref yn
fuan Pam, Dymuniadau gorau.
Gwellhad
Anfonwn ein cofion cynnes
at Eira Crocombe, Tregarth
sydd yn gwella gartref ar ôl
cyfnod yn Ysbyty Gwynedd,
dymuniadau gorau Eira am
wellhad buan.
Garddwest
Bydd ein garddwest flynyddol
yn cael ei chynnal eleni ar y 27
Mai am 1.30yh yn Y Ficerdy,
Pentir.
Bydd amrywiol stondinau a
chystadleuaeth i blant hyd at
10oed a 11-16 oed i greu darlun
och ddewis cyfar i ffon symudol,

ag i oedolion arddangosfa o
flodau mewn cwpan neu fyg.
Bydd y cystadlaethau yn cael ei
beirniadu ar y diwrnod. Croeso
cynnes i chwi ymuno a ni.
Hwyl yr Ŵyl
Brynhawn Sadwrn y 15 Ebrill
cafwyd amser hwyliog a
llwyddiannus yn Y Ganolfan,
Glasinfryn, wrth i’r plant
fwynhau Helfa Wyau Pasg,
roedd yr oedolion yn mwynhau
panad a sgwrs a throedio’r
stondinau, terfynwyd y
prynhawn gyda’r neuadd yn
orlawn a’r plant ag oedolion
yn mwynhau gem o Fingo.
Diolchwn i Mary am gynnal
y Bingo efo’i dawn arferol, a
diolch i drigolion y fro am eu
cefnogaeth.
Gwasanaethau’r Sul
Mae’r gwasanaethau am 9.45yb
21.5.17 Gwasanaeth ar y
cyd yn Eglwys Crist
Glanogwen am 11yb
28.5.17 Boreol weddi
04.6.17 Cymun pawb
11.6.17 Boreol weddi
18.6.17 Cymun bendigaid
25.6.17 Boreol Weddi
Mae croeso cynnes i chwi
ymuno a ni yn y gwasanaethau.

Linda i’r Orsedd
Rydym yn hynod falch o
glywed fod anrhydedd fawr
wedi dod i un o ferched
yr ardal. Cyhoeddwyd yn
ddiweddar fod Linda Brown,
Gwernydd, yn mynd i gael
ei hurddo yn aelod o Orsedd
y Beirdd yn Eisteddfod
Genedlaethol Ynys Môn ym
mis Awst. Bydd Linda yn
derbyn y wisg werdd am ei
chyfraniad mawr, dros nifer
helaeth o flynyddoedd, i’r
theatr yng Nghymru, ac am
ei gwaith yn y gymuned
leol. Mae’n enwog am ei

gwaith a Chwmni Bara Caws
gan gyfrannu at gannoedd
o gynhyrchiadau dros y
blynyddoedd. Chwaraeodd
rhan allweddol mewn datblygu
drama Cymraeg ac yn
ddiweddar bu’n ymddagnos yn
y rhaglen gomedi ‘Run Sbit.
Mae Linda wedi byw yn y
Gerlan gydol ei hoes, ac mae
ei chyfraniad i’w hardal wedi
bod yn fawr iawn. Rydym yn
falch iawn ohonot, Linda, ac
yn gwybod fod yr anrhydedd
yn fwy na haeddiannol.
Rhagorol, wir!

PEN Y CEUNANT ISAF
Y BWTHYN TÉ

www.snowdoncafe.com

Llwybr Yr Wyddfa
Llanberis
LL55 4UW
01286 872 606
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LLYTHYR
I Etholwyr Ward Ogwen
A minnau wedi penderfynu
ymddeol o’m dyletswyddau fel
eich cynrychiolydd ar Gyngor
Gwynedd eleni, hoffwn ddiolch
o galon i chi i gyd am eich
cefnogaeth, a’ch cyfeillgarwch
dros y blynyddoedd. Mae
hi wedi bod yn fraint i’ch
cynrychioli chi ar y Cyngor ers
13 o flynyddoedd, a gobeithio
ein bod wedi llwyddo i wneud
rhywfaint o welliannau i’r ardal
dros y blynyddoedd.
Dydy hi ddim wedi bod
yn hawdd, ac mae toriadau’r

blynyddoedd diwethaf hyn
wedi gwneud pethau yn fwy
anodd, ond rydw i’n gobeithio
ein bod wedi gwneud ein
gorau. Boddhad o’r mwyaf i
mi, ar ddiwedd fy nghyfnod fel
Cynghorydd, yw bod rhywbeth
yr wyf wedi ymdrechu’n galed i’w
gael ers blynyddoedd ar fin dod.
Cyn bo hir bydd gwaith yn
dechrau ar y wal flêr sydd ar
hyd Lon Newydd Coetmor o
Blas Ffrancon i Hen Barc yn
cael ei dymchwel, a bydd wal
arall yn cael ei chodi, a llwybr
troed yn cael ei greu ar hyd
ochr y ffordd.

Plaid Cymru - Cangen
Dyffryn Ogwen
Llongyfarchiadau mawr
i Rheinallt Puw a Paul
Rowlinson ar gael eu hethol
fel cynghorwyr Sir dros
wardiau Ogwen a Gerlan.
Mae’r ddau yn dymuno diolch
i bawb a’u cefnogodd, ac yn
diolch i’r ymgeiswyr eraill
am eu llongyfarchiadau a’u
dymuniadau da. Ynghyd â’r
cynghorwyr Dafydd Owen
a Dafydd Meurig, byddant
yn ymdrechu i weithio
gyda’i gilydd er mwyn ein
cymunedau o fewn y Dyffryn.
Bydd dau aelod o Blaid
Cymru, sef Bleddyn Williams,
Fron, Cilfodan ac Einir Wyn
Williams, Bryn Caseg, yn
ymuno o’r newydd fel aelodau

o Gyngor Cymuned Bethesda.
Diolch i Paul a Rheinallt am
eu gwaith yno yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.
Daeth y newydd annisgwyl
yn ystod mis Ebrill, sef bod
etholiad cyffredinol i’w gynnal
ar Fehefin 8fed. Felly, ymlaen
unwaith eto i ymgyrchu dros
Hywel Williams ein Haelod
Seneddol presennol a fydd yn
ymgeisio i ennill y sedd dros
Arfon unwaith eto.
Byddwn yn cyfarfod fel cangen
ar nos Fawrth, Mai 30ain yng
Nghanolfan Cefnfaes am
7:00. Cawn gyfle hefyd i’ch
gweld yn Sioe Amaethyddol y
Dyffryn ar Fehefin 10fed ble y
bydd gennym stondin fel arfer.

Paul Rowlinson

Rheinallt Puw

Boddhad arall yw gweld
y bws Sherpa i fyny Nant
Ffrancon yn ail-gychwyn, ac yn
rhedeg am gyfnod o chwe mis
hyd fis Tachwedd, a hynny’n
digwydd yn dilyn ymgyrchu
caled am gyfnod hir.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd
wedi fy nghynorthwyo dros
y blynyddoedd, yn enwedig
swyddogion cymunedol lleol
yr Heddlu, Iwan a Gareth,
a swyddogion Cyngor
Gwynedd., ac i bawb o
drigolion yr ardal sydd wedi
dangos cefnogaeth lwyr gydol
yr amser.

Yn olaf, diolch yn fawr iawn
i’r nifer helaeth ohonoch sydd
wedi dymuno’r gorau imi
ar fy ymddeoliad, a diolch
am y cyfarchion cynnes a’r
galwadau ffôn niferus. Yr wyf
yn eich sicrhau fy mod yn eu
gwerthfawrogi’n fawr iawn.
Dymunaf y gorau i’r
Cynghorydd Rheinallt Puw
yn ei waith i’r dyfodol, ac yn
bennaf, dymunaf y gorau i
bawb ohonoch chi, drigolion
Bethesda.
Diolch yn fawr iawn
Ann Williams
Gerlan
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Pwy Sy’n Cofio Ddoe?
© Dr J. Elwyn Hughes
Ar y Bysys 1
O’r Ysgol i’r Coleg
Am ychydig dros bum mlynedd, pan
oeddwn yn ddisgybl yn Ysgol Dyffryn
Owen, byddwn yn treulio pob dydd Sadwrn
a phob diwrnod o wyliau yn gweithio ar
rownd fara efo Wili Eric.
Roedd Wil wedi agor becws yn 1 Rhes
Gerlan (lle’r arferai Jeremiah Thomas
redeg yr un math o fusnes flynyddoedd
cyn hynny) a châi gymorth Jane, ei wraig,
yn ogystal â help llaw o bryd i’w gilydd
gan ei dad, Thomas Davies, Springford
House, Braichmelyn. Roedd gan Wil a
Jane ddau o blant (Ken, sy’n byw heddiw
ym Mhorth y Gest, a Margaret, sy’n byw
yng Nghricieth).
Bu farw Wil, yn gwbl gynamserol, yn 38
oed, ar Fedi 17, 1961. Roedd Jane yn 86 pan
fu hi farw ar Ebrill 23, 2010,
Yn ystod fy nghyfnod efo Wili Eric,
roeddwn yn falch o’r pres poced a gawn
am ei helpu ond pan ddechreuais yn y
Coleg roedd pethau’n wahanol iawn.
Roedd fy nhad wedi bod yn wael ers
rhai blynyddoedd a’m mam yn mynd
allan i weithio i geisio cael dau ben
llinyn ynghyd. A doedd dim amdani ond
i minnau gael gwaith gwyliau a fyddai’n
gymorth i’m cadw yn y Coleg.
Un gyda’r nos ar ddiwedd fy mlwyddyn
gyntaf yn y Brifysgol, digwyddais daro ar
Mr Tom Davies wrth ymyl ei gartref, Castle
House, yn Rhes Penrhyn. A dyna achub ar

y cyfle i ofyn iddo a oedd modd i mi gael
gwaith ar y bysys. ‘Dowch i mewn bora
Llun,’ medda fo, ‘ac mi gewch ddysgu bod
yn gonductor.’
Ac felly y bu - a chael hyfforddiant gan
Gwilym Griffith ar y siwrnai i Fangor drwy
Dregarth a Glasinfryn. A dyna wireddu
rhan gynta’r breuddwyd a fu gen i er
pan oeddwn i’n hogyn bach iawn - cael
gweithio ar y bysys!
Yr adeg honno, byddai mam a minnau’n
mynd i gartref John a Mary Williams yn
3 Howe Street, Glasinfryn, i weld Tommy
Cooper ar y teledu (ni chyrhaeddodd
y ddyfais wyrthiol honno ein tŷ ni nes
yr oeddwn wedi cwblhau fy nhrydedd
flwyddyn yn y Coleg!).
Yn ystod y daith wythnosol honno i weld
dyn yn methu gwneud triciau, ceisiwn
ofalu fy mod yn cael eistedd mewn sêt
ddwbl a redai ar hydraws ym mhen blaen y
bws mor agos ag yr oedd modd at y gyrrwr,
sef Garmon Wyn neu Gwilym Griffith fel
arfer. Gwyliwn bob symudiad troed a llaw a
wnaent; bron na ddeuthum i gredu fy mod
yn cyd-yrru’r bws efo’r naill a’r llall bob tro.
‘Pan euthum yn ŵr, mi a roddais heibio
bethau bachgennaidd …’, meddir yn y
Beibl, ond nid felly y bu hi yn fy hanes i.
O gael bod ‘ar staff’ y Moduron Porffor
(hyd yn oed yn achlysurol!), roedd f’awydd
i gael bod yn yrrwr bws ganmil cryfach.
Soniaf fwy am hynny eto!
I’w barhau

Blas o’r
Plas – Plas
Ffrancon
Yn ddiweddar mae
ystafell ffitrwydd canolfan
hamdden Plas Ffrancon
wedi mwynhau cael ei
gweddnewid. Mae cwmni
Pulse Fitness wedi cyflenwi’r
ganolfan ( a chanolfannau
eraill y cyngor) gyda’r
offer diweddaraf yn ei
faes. Meddai rheolwr Plas
Ffrancon, Steven Roberts,
“Mae hyn yn dangos ffydd
a buddsoddiad y cyngor yn
y ganolfan, ac mae’n braf
gallu dweud fod y defnydd
a’r aelodaeth wedi cynyddu
o ganlyniad i hyn. Hefyd,

Ystafell Ffitrwydd Plas Ffrancon
mae’r adborth wedi bod yn
wych.”
Nododd fod holl
adnoddau’r ystafell ar gael i
unrhyw un dros 11 oed, gyda
phecynnau gwahanol ar gael,
nid yn unig i ddefnyddio’r
ystafell ffitrwydd, ond holl

adnoddau’r ganolfan. Felly,
gyda thymor yr haf yn
nesáu, beth am roi cynnig
arni, a gwneud ymdrech
wirioneddol i gadw’n
heini eleni? Cysylltwch
â’r ganolfan am fwy o
wybodaeth.

Collwyd yn y
Rhyfel Mawr
ER COF
Am
JOHN WILLIAMS
Milwr Cyffredin 53801
Byddin Frenhinol Ffiwsilwyr Cymreig
A fu farw
4 – 5 – 1917
Yn 26 oed
LLOYD WILLIAMS
Milwr Cyffredin 18899
Byddin Frenhinol Ffiwsilwyr Cymreig
A fu farw
12 – 5 – 1917
Yn 26 oed
GRIFFITH EDMUND GRIFFITHS
Milwr Cyffredin
Byddin Frenhinol Ffiwsilwyr Cymreig
A fu farw
27 – 5 – 1917
(Diolch i Andre Lomozik am ei anfon
i’r Llais)

I hysbysebu yn Llais Ogwan,
Neville Hughes 600853
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Chwaraeon
Clwb Rygbi Bethesda
Y tymor nesa, mi fydd Clwb Rygbi Bethesda
yn 44 mlwydd oed. Fel bydd rhan fwyaf
ohonoch yn gwybod, mae wedi bod yn
daith gofiadwy – y siom a’r hapusrwydd.
Bydd llawer yn cofio’r gemau cwpan dros
y blynyddoedd gyda’r gêm yn erbyn
Caerdydd yn goron ar y cyfan.
Dechreuodd y tymor dwytha’ gyda’r Tîm
Cyntaf heb hyfforddwyr a chafodd y clwb
ddim cychwyn da iawn i’r tymor. Mae hyn
i gyd tu ôl i ni rŵan a hyfforddwyr wedi eu
dewis erbyn y tymor nesaf.
Mae’r Timau Iau ac Ieuenctid yn mynd o
nerth i nerth. Mae’r clwb yn lwcus iawn ac
yn ddiolchgar i’r hyfforddwyr am eu gwaith
caled. Diolch i’r cefnogwyr am eu cludo o
un pen o’r gogledd i’r llall.
Mae plant timau rygbi Bethesda wedi bod
ar deithiau pell ac agos ac wedi dod yn ôl
hefo clod mawr ar eu hymddygiad.
Y tymor yma ddechreuwyd tîm merched
ifanc - ac yn barod, mae rhai wedi cael
ei dewis i dîm Gogledd Cymru. Eto, mae
diolch mawr i bawb sydd wedi cymryd rhan.
Mae cynlluniau ar y gweill i symud o’r
clwb cymdeithasol presennol yn ôl i lawr i
Ddôl Dafydd. Mae’r gwaith tu ôl i’r llenni yn
cymryd llawer o amser ac amynedd.
Diolch hefyd i noddwyr y clwb sydd yn
rhoi rhoddion flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Os yr ydych yn cefnogi’r clwb, ac yn
barod i helpu i symud y clwb ymlaen, mi
fuasai’r Pwyllgor yn croesawu aelodau
newydd.
Mae’r Cyfarfod Blynyddol eleni ar nos
Wener, Mehefin 23 yn y clwb cymdeithasol
am 7.30pm. Gobeithio gwelwn wynebau
newydd er mwyn sicrhau dyfodol y clwb ac i
barhau’r traddodiad sydd wedi bodoli ers 44
mlynedd.
Diolch,
Eifion Davies (Llywydd Clwb Rygbi
Bethesda)

Dyma rai o’u canlyniadau diweddar:18 Mawrth. Cl. P. Gaerwen 1 M. Ll. 5
Goliau: Alwyn Roberts Iwan Morris, Steven
Tindall, Mathew Smith a Dafydd Roberts
1af Ebrill. Cl. P. Mochdre 2 M.Ll. 0
4 Ebrill. M. Ll. Cl.P. 3 Cl.P. Llanerchymedd 0
Goliau: Alwyn Roberts (2) Mathew Smith.
6 Ebrill. Cl. P. Llanllyfni 0. M. Ll. 6
Alwyn Roberts (3) Dylan Price, David Jones
a Mathew Smith.
8 Ebrill. M.Ll. 3. Meliden 2
Goliau: Alwyn Roberts (3)
11 Ebrill. M. Ll. 2. Mochdre 0
Goliau: Iwan Morris (2)
13 Ebrill. M. Ll. 5. Cl. P. Felinheli 2
Goliau: Dylan Price (2). Wyn Morris. (2) ac

Iwan Morris.
15 Ebrill M.Ll. 4. Blaenau Ffestiniog 2
Goliau: Alwyn Roberts (2). Iwan Morris a
Gethin Jeffreys.
19 Ebrill. M. Ll. 4. Bae Cemaes. 1
Goliau: David Jones. (4)
22 Ebrill. M. Ll. 5. Prestatyn. 4
Goliau: Alwyn Roberts (2) Wyn Morris,
Steven Tindall ac Iwan Morris.
25 Ebrill. M. Ll. 3. Cl. P. Penmaenmawr 0
Goliau: Alwyn Roberts (2). Gavin Owen
27 Ebrill. M. Ll. 5. Cl. P. Pentraeth 2
Goliau: Steven Tindall (2). Kevin Roberts,
Alwyn Roberts a Mathew Smith.
29 Ebrill. Meliden 0. M. Ll. 3
David Jones (2). Dylan Price.

Timau’r Gorffennol

Cwpan Eryri
Enillwyr Cwpan Eryri Dan 12 oed eleni oedd
Clwb Rygbi Bethesda. Roedd y tîm Dan 12
oed yn fuddugol o 28 pwynt i 24 yn erbyn
Clwb Rygbi Pwllheli i ffwrdd ym Mhen
Llŷn.
Hyfforddwyd y garfan gan Tony Davies a
Stephen Eames - llongyfarchiadau i bawb!
Clwb Pêl-droed Mynydd Llandygai
Mae’r Clwb wedi cael tymor llwyddiannus
gan lwyddo i gyrraedd yr ail safle yng
Nghynghrair Huws Gray. Llongyfarchiadau
i’r chwaraewyr i gyd ac i bawb sydd yn
gysylltiedig â’r Clwb.

Dyma lun a dderbyniwyd gan Dafydd Gwilym Jones, Pant Glas, o dîm pêl-droed Ysgol
Dyffryn Ogwen 1957-58.
Rhes gefn. Alan Roberts, Arfon Thomas, Alan Puw, Ffrancon Roberts, Dan Thomas,
Meredydd Thomas, Dewi Morris, Tom Ffrancon Jones, John Elwyn Hughes.
Rhes Blaen. Dafydd Gwilym Jones, Emrys Price Jones, Frank Williams Llion Jones, y
diweddar Dafydd McCarter, (a fu farw ym mis Chwefror), Idwal Hughes.

