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goriad

Eglurhad gan y dr glynnE
Cafodd cynghorwyr Cyngor Dinas Bangor gyflwyniad am gaffi Bwyd 
da Bangor gan dr glynne roberts, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC).  Mae’n aelod o’r grŵp llywio ers y dechrau. 
Eglurodd fod y cynllun yn Bartneriaeth rhwng Penrhyn House, BIPBC, 
Cyngor Gwynedd, Adra, Tai Gogledd Cymru, Coleg Menai a Phrifysgol 
Bangor. 

Roedd Cyngor y Ddinas yn cael ei gynrychioli ar y 

grŵp llywio hefyd. Roedd y gwaith paratoi i agor 
ar y Stryd Fawr wedi cymryd 3-4 blynedd. Roedd y 
cynllun yn cael ei arwain gan Penrhyn House, ac wedi 
deillio o’r syniad o gael canolfan ddydd i’r digartref. 
Creu caffi hyfforddi oedd ei bwrpas i bobl oedd 
wedi bod yn ddigartref neu wedi dod dros gaethiwed 
i gyffuriau/alcohol drwy raglen adferiad Penrhyn 
House. 

Yn ogystal â dod â phobl yn ôl i waith, mae hwn 
yn gynllun amgylcheddol hefyd sy’n helpu i fynd i’r 
afael â gwastraff bwyd. Caiff bwyd sydd dros ben 
gan yr archfarchnadoedd ei ailddosbarthu, ac mae 
pwyslais hefyd ar ddefnyddio cynnyrch lleol. 

Bydd y rhai sy’n cael eu hyfforddi yn y caffi yn 
gallu mynd ymlaen wedyn i wneud prentisiaethau a 
chymwysterau NVQ yng Ngholeg Menai. Byddant 
yn cael blas ar bob agwedd o’r gwaith a hynny 
dan oruchwyliaeth mewn lle maent yn teimlo’n 
gyffyrddus ynddo. 

Pwysleisiodd Dr Glynne fod hwn yn safle gwych 
ger y cloc ym Mangor ac er mai’r nod yw cynnig 
cyfleoedd gwaith i’r rheiny sydd bellaf i ffwrdd o’r 
farchnad waith, nod y caffi yw darparu bwyd o safon 
uchel bob amser, fel ei fod yn fwyty o ddewis i bawb. 

Llongyfarchwyd Dr Glynne ar y fenter ac roedd yr 
aelodau oedd eisoes wedi bod yn Bwyd Da Bangor yn 
canmol y bwyd a’r gwasanaeth.

Gofynnwyd sut gall Cyngor y Ddinas helpu’r 
cynllun. Atebodd Dr Glynne y gallai’r Cyngor 
helpu drwy farchnata’r caffi ar unrhyw ddeunydd 
hyrwyddo. Gallent hefyd ddefnyddio’u dylanwad pe 
bai unrhyw broblemau’n codi o amgylch y caffi, ac 
roedd eu cymorth i gael gwared â’r blychau ffôn y tu 
allan wedi bod yn werth chweil. 

Holodd rhai cynghorwyr a ellid ymestyn y cynllun i 
helpu pobl ifanc ag anghenion arbennig, e.e. y rheiny 
ar y sbectrwm awtistig. Dywedwyd fod angen gweld 
gyntaf sut mae’r ddau set o bobl sy’n gweithio yno yn 
dod ymlaen. 

Cytunodd y Cynghorwyr Nigel Pickavance ac 
Elin Walker Jones i siarad â Chyngor Gwynedd am 
y posibilrwydd o gynlluniau eraill i’r bobl ifanc hyn 
y mae mynediad i lefydd gwaith arferol yn anodd 
iddynt. Er bod y caffi yn creu incwm, bydd bob amser 
yn chwilio am incwm ychwanegol, ac eto byddai 
croeso i gyfraniadau gan y Cyngor.

y syniad 
tu Ôl i
bwyd da 
bangor

Y cogyddion, Gareth Hughes a Steve Mynes yn Bwyd Da Bangor
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Golygydd y Mis: Shoned Wyn Jones
Golygydd y rhifyn nesa: Modlen Lynch

SWYDDOGION

LLYWYDD

Gari Wyn Jones, Ty’n Llwyn, Pentir, Bangor LL57 4DY
YSGRIFENNYDD

Howard Huws, 26 Penyffridd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LZ (351503)
TRYSORYDD

Elan Parry, 9 Blaen y Wawr, Bangor LL57 4TR (521775)
HYSBYSEBION

Linda Jones, 15 Ffordd Belmont, Bangor LL57 2LL (364390)
DIGWYDDIADUR

Ann Corkett, 5 Heol Belmont, Bangor LL57 2HS (371987)
DOSBARTHU

Gwyn Jones, 28 Trefonwys, Bangor LL57 2HU (353652)
DOSBARTHU I’R SIOPAU

Enyd Roberts, 27 Y Rhos, Penrhosgarnedd LL57 2LT (370377)
DOSBARTHU DRWY’R POST

William H Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog, Bangor LL57 2LE (364008)

Gwahoddir golygyddion y mis, gohebwyr a cholofnwyr i’r papur. 

Cysylltwch â Menna Baines, Bangor 364522, neu anfon gair ati ar 

e-bost – mennabaines1@gmail.com

CYHOEDDiR GORiAD GAn BWYLLGOR GORiAD GYDA 
CHYDWEiTHREDiAD LLU O WiRFODDOLWYR

Mae’r papur yn cael ei ddosbarthu mewn gwahanol 
ardaloedd ond gellir cael copïau hefyd yn y siopau 
canlynol:
LOnDiS Y FELinHELi
POST, PEnRHOSGARnEDD
SiOP YSBYTY GWYnEDD
kWikS, STRYD FAWR, BAnGOR
LATE SHOP, BAnGOR UCHAF
AWEn MEnAi, PORTHAETHWY
SiOP GAREJ BERAn, DEiniOLEn

Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones

01248 354068/07979 577924 
gdeiniol@hotmail.com

Argraffu: Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth SY24 5HE
01970 832304

Papur Bro Bangor a’r Felinheli

MANYLION CYSWLLTgoriad
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CostAu HYsbYsebu ACHlYsurol
1/16 tudalen 36mm x 100mm  £12
1/8  75mm x 100mm  £18
1/4  153mm x 100mm  £36
1/2 153mm x 205 mm  £72

CostAu HYsbYsebu Am FlwYddYn (10 mis)
1/16 tudalen 36mm x 100mm  £60
1/8  75mm x 100mm  £108
1/4  153mm x 100mm  £216
1/2  153mm x 205 mm  £420

CYFeiriAd e-bost HYsbYsebion: goriad.hysbys@yahoo.co.uk

HYsbYsebu Yn Y goriAd

Y rhifyn nesa: Deunydd mis Mawrth erbyn dydd Mercher
23ain o Chwefror i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Annwyl Olygydd,
Heb ymroddiad anhygoel ein gwirfoddolwyr, ni fyddai’n bosibl 
cynnal ein gwasanaeth Childline sydd yno i blant a phobl ifanc 
bob dydd o’r flwyddyn – ac yn sicr ni fyddai wedi bod yn bosibl 
hebddynt dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Hoffem ddiolch o waelod calon i bob un o’n cwnselwyr 
gwirfoddol, yn ein canolfannau Childline yng Nghaerdydd a 
Phrestatyn, sy’n gweithio’n galed i gefnogi a gwrando heb farn ar 
blant a phobl ifanc am unrhyw beth a allai fod yn eu poeni.

Wrth i ni ddechrau blwyddyn newydd, mae'r galw mor uchel 
ag erioed ac anaml y bydd ein hangen am wirfoddolwyr newydd 
yn diflannu. Dyna pam y byddwn yn parhau i geisio cefnogaeth 
oedolion yn ein cymunedau, sy'n awyddus i gael rôl wirfoddol sydd 
mor heriol ag y mae'n rhoi boddhad.

Os hoffai eich darllenwyr ddarganfod mwy a gweld a yw 
rhoi ychydig oriau yr wythnos i fod yno i blant a phobl ifanc yn 
rhywbeth yr hoffent ymrwymo iddo, gallant fynd i https://www.
nspcc.org.uk/ cefnogi-ni/gwirfoddoli-nspcc-childline/volunteer-
childline-helpline.

Rydym yn gofyn yn benodol am wirfoddolwyr a all ein helpu i 
siarad â phlant yn Gymraeg. Gofynnwn i ymgeiswyr llwyddiannus, 
a fydd yn derbyn pecyn hyfforddi cynhwysfawr, roi o leiaf 4.25 awr 
yr wythnos fel cwnselydd Childline.
Louise Israel

Rheolwr Tîm Childline 

Cais am help i ddarganfod aelodau cyntaf yr Urdd
Wrth i fudiad ieuenctid mwyaf Cymru ddathlu ei ben-blwydd yn 
100 oed yn 2022, mae’r Urdd yn chwilio am rai o’r aelodau cyntaf 
un.

Oeddech chi neu aelod o’r teulu yn aelod o’r Urdd yn y 1920au, y 
1930au neu’r 1940au?

Mae dros 4 miliwn o blant a phobl ifanc wedi bod yn aelodau o’r 
Urdd ers i’r mudiad gael ei sefydlu yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen 
Edwards. Dyma ambell ffaith i chi o’r gorffennol:
• Sefydlwyd yr Adran gyntaf yn Nhreuddyn, Sir y Fflint yn 1922
• Cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf yng Nghorwen yn 
1929
• Cafodd Gwersyll Llangrannog ei sefydlu yn 1932 a Glan-llyn yn 
1950
• Crëwyd Mistar Urdd yn 1976

Beth yw eich atgofion chi? Helpwch ni i roi straeon ac atgofion 
yr Urdd ar gof a chadw ar gyfer y ganrif nesaf. Cysylltwch â ni 
ar helo@urdd.org, 07976 330361 neu gallwch ymuno â’r grŵp 
Facebook ‘Atgofion Aelodau’r Urdd’ (www.facebook.com/
Urdd100) i rannu lluniau a hanesion difyr o unrhyw ddegawd.

rhoddion i’r goriad

Diolch i Rhys Price Jones, Oberlin, Ohio am ei rodd hynod 
hael i’r Goriad eto eleni. Mae Rhys yn wreiddiol o Fangor ac 
wedi rhoi rhodd o £500 er cof am ei fam – Iris Price Jones, 
Siliwen gynt, a fu farw’r llynedd.

i ddosbarthwyr y goriad

Erbyn hyn mae banc HSBC Bangor yn gwrthod derbyn 
arian mân, dim ond arian papur a sieciau. Maent yn fodlon 
helpu i dalu’r rheini drwy’r peiriannau. Os ydych yn cael 
trafferth cysylltwch â’n trysorydd, Elan Parry, Bangor 
521775.

i rai sy’n talu drwy’r we

Os ydych yn talu am y Goriad ar y we, os gwelwch 
yn dda anfonwch neges i ddweud hynny ar e-bost 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk gan roi’r enw fydd yn 
ymddangos ar y cyfri. Gofynnwn i’n hysbysebwyr wneud 
hyn hefyd. Diolch yn fawr.

llythyrau
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Tair Gŵyl Dewi
Bydd yn Ŵyl Dewi ymhen dim. Oes rhywun yn cofio pwy yw’r tair 
yma a wisgodd ar gyfer Mawrth 1 yn yr wythdegau?  Does dim enwau 
tu ôl y llun sydd yn storfa luniau Goriad.

PrOFEdIgaEThau  Trist iawn oedd clywed am farwolaeth 
Frances Mary Williams. Cydymdeimlwn â Ffrancon Williams a’r 
teulu yn Lôn y Bryn. Bu farw Mam Ffrancon yn dawel yng nghartref 
Bryn Seiont Newydd Caernarfon yn 91 mlwydd oed. Cyn symud 
i gartref gofal, bu’n byw yn Garnedd Bach Ffordd Ty’n Clwt, 
Penrhosgarnedd. Roedd yn briod i’r diweddar Gwyndaf ac yn fam i 
Sharon, Paul, Ffrancon a Helen.

Estynwn ein cydymdeimlad gyda Sioned Glyn 18 Lon y Bryn a’r 
meibion Rhion, Arawn, Elidyr a Cynan. Bu farw Morwen Highman, 
mam Sioned, yn dawel yn ei chartref yng Nghaerdydd yn 94 oed ar 
ddechrau Ionawr. Roedd yn wraig i’r diweddar Vernon Highman. 
Gweithiodd y ddau yn ddiflino am 40 mlynedd yn Eglwys yr Heath 
Caerdydd.
SŴN Y GÔG  Bu rhai’n ardal Eithinog yn meddwl eu bod yn clywed 
y gôg yn canu’n ddiweddar. Roedd hi’n anodd credu mai gôg oedd 
yn canu mor gynnar yn y flwyddyn ond daethpwyd i’r canlyniad mai 
colomen oedd yr hon a ganodd mor debyg iawn i’r gôg.
PEn BlWydd arBEnnIg  Pen-blwydd Hapus i’r cynghorydd 
Elin Walker Jones. Mae Elin yn dathlu ei phen blwydd arbennig 
ddechrau mis Chwefror. Diolch yn fawr i Elin am ei  gwaith caled fel 
cynghorydd a gobeithio’n wir y caiff fwynhau ei diwrnod sbesial.

o’r 
gorffennol – 
Pobl Y bbC 
Rhai oedd yn gweithio 

yn y BBC ym Mangor yn 

chwedegau’r ganrif ddiwethaf 

yw’r rhain. Mae’r llun wedi ei 

dynnu yn Neuadd y Penrhyn 

pan oedd yn perthyn i’r BBC.  

Yn eistedd yn y canol mae 

Sam Jones, y pennaeth a’i 

wraig. A oes wynebau eraill 

yma y gallwch roi enwau 

iddynt?

Ms E S Williams BSc (Hons)
MCOptom  •  Prof Cert Glauc

Mrs M W Williams BSc (Hons)
FBCO

Optegwyr Offthalmig

Gofal llyGad i’r TEulu oll
310 STRYD FAWR, BANGOR, LL57 1UL  Rhif ffôn: 01248 354949

eithinog

BBC Bangor 60au
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“Pam ’da chi eisiau gwneud 
rhywbeth mor drist?” Dyma 
oedd ymateb teulu Louise 
White pan ddywedodd ei 
bod am ymuno gyda’i ffrind 
Manon Williams i sefydlu 
cwmni Angladdau Enfys. Y 
mis hwn mae breuddwyd y 
ddwy wedi eu gwireddu ac 
mae’r adeilad ar stryd fawr 
Bangor wedi ei agor.

Pam sefydlu ar y stryd 
fawr? Yn ôl Manon “does 
dim rhaid i drefnwyr 
angladdau gael eu cuddio.”

Mae’r adeilad wedi ei 
beintio yn wyrdd hyfryd tu 
allan gyda ffenest liw amlwg 
i’w gweld tu mewn, ac mae 
papur wal 
blodeuog 
chwaethus 
a chadeiriau 
esmwyth y 
swyddfa yn 
ychwanegu 
at y croeso 
cartrefol yn 
yr adeilad.

“Da ni yn 
ferched ifanc ac am iddo 
adlewyrchu ni fel pobl. Da ni 
yn gweithio yma bob dydd 
felly ddim am iddo fod yn lle 
tywyll. Lliwgar a hapus ydyn 
ni, ond dio ddim yn golygu 
bod ti ddim yn gallu cael 
sgwrs drist a ‘serious’ mewn 
adeilad fel hyn.”

Mae Manon a Louise 
wedi trawsnewid y siop 
wag oedd ar 133 stryd fawr 
Bangor i fod yn “lle agored 
a chroesawgar, mae hwn 

yn edrych yn wahanol ac yn 
fan cychwyn ar gyfer y sgwrs 
ynglŷn â marwolaeth.” Pwnc 
sy’n parhau yn tabŵ yn ôl y 
ddwy.

“Da ni yn wahanol, ond da 
ni yn gallu gwneud y pethau 
traddodiadol”. Mae modd 
cael arch bren, un o helyg, 
cardfwrdd neu arch wedi ei 
gwneud allan o wlân.

“Mae ’na gymaint o wahanol 
ffyrdd o bersonoli angladd a 
chymaint o lefydd gwahanol 
i’w cynnal ac i ddweud tara”

Fe fu’r ddwy wrthi am 
flwyddyn yn chwilio am 
adeilad addas, un oedd yn 
cynnig ffenest siop ar y stryd 

fawr yn 
ogystal â 
mynediad 
preifat yn y 
cefn. Maen 
nhw wedi 
derbyn 
cymorth 
ariannol 
gan 
Gyngor 

Gwynedd a Llywodraeth 
Cymru ac mae modd gweld 
y gwaith addasu sydd wedi 
digwydd ar yr adeilad ar 
gyfrifon Instagram a Facebook 
y cwmni.

Mae Manon a Louise wedi 
rhoi gorau i’w hen swyddi i 
ail hyfforddi ar gyfer y gwaith 
arbenigol hwn ac mae’r 
ddwy yn hapus iawn gyda’u 
penderfyniad.

Gwelwyd y stori hon gyntaf 

ar BangorFelin360

O’r garTh I Chad  
Ychydig cyn y Nadolig 
cafodd Dr Lisa Handcock 
o’r Garth y fraint o rannu ei 
harbenigedd fel anesthetydd 
yn Ysbyty Gwynedd mewn 
ysbyty yn Chad yng ngogledd 
canolbarth Affrica. Dan gynllun 
a noddwyd gan ‘Menter 
Iechyd Adfentydd America’, 
treuliodd Lisa bythefnos 
yn gweithio mewn ysbyty 
gwledig yn Bere.Er nad oedd 
y teithio rhwng Cymru ac 
Affrica yn ystod cyfnod Covid 
heb ei drafferthion, mae Lisa 
yn hynod o falch o’r cyfle a 
chafodd i wneud  cyfraniad meddygol yn Bere ac yn gwerthfawrogi 
ei phrofiad arbennig  yn Chad.
ClOd I VOlTaIrE  Mae feganiaeth yn cynyddu yn ei 
phoblogrwydd wrth i fwy o lefydd bwyta fegan agor ar hyd a lled 
y wlad. Braf iawn gweld fod bwyty Voltaire ar Ffordd y Garth yn 

cael ei enwi eleni ymhlith 
y 23 bwyty fegan gorau 
yng Nghymru. Yn ogystal 
â chynnig pob math o 
ddanteithion fegan mae yno 
hefyd ddewis da o goctels i 
fynd gyda’ch bwyd.
TynFa PIEr BangOr  
Er gwaetha’r tywydd oer, 
braf yw gweld bod y pier 
yn parhau fod yn lle prysur 
wrth i nifer o bobl fanteisio 
ar y cyfleusterau sydd ar gael 
yno. Mae llawer wedi elwa 
o brynu tocyn blwyddyn am 
bum punt, sy’n llawer mwy 
hwylus na gorfod chwilio am 
arian mân bob tro. Diolch 
i Ffrindiau’r Pier am eu 
hymroddiad a’u gwasanaeth 
di-flino a gwirfoddol. Diolch hefyd i Howell David Jones ac Aaron 
Davies sy’n gofalu am agor a chau’r pier bob bore a nos. Ceir rhagor 
o fanylion am y pier a’r gweithgareddau sydd arno ar dudalen 
arbennig Facebook.

y garth

ANGLADDAU 
ENFYS

Breuddwyd dwy wedi ei 

gwireddu

Lisa Handcock wrth ei gwaith Howell David Jones

Manon Williams a Louise White
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Elwyn Jones & Co
hefyd yn masnachu fel Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

C y f r E i t h w y r

123 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd 01248 370224

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol
Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Swyddfeydd eraill:

LLangefni 01248 723106 • amLwch 01407 831777
benLLech 01248 852782 • caernarfon 01286 673616

pwLLheLi 01758 703000

Ar ddydd Mawrth, 25 Ionawr 

2022 bu i gefnogwyr Urdd 

Gobaith Cymru lwyddo i dorri dwy 

record byd fel rhan o ddathliadau 

canmlwyddiant y Mudiad.

Dechreuodd y dathliadau 

gyda dros 95,000 o blant ac 

oedolion o bob cwr o Gymru a thu 

hwnt yn dod ynghyd i ddathlu’r 

pen-blwydd arbennig drwy ymuno 

â pharti rhithiol ar Zoom.

Cynhaliwyd parti mwyaf yn 

hanes y Mudiad, a ddarlledwyd ar 

BBC Radio Cymru a BBC Radio 

Wales, yng nghwmni cyflwynwyr 
Stwnsh Sadwrn, Mistar Urdd 

a Mei Gwynedd ac ysgolion o 

bob cwr o Gymru.

Yna i goroni’r cyfan, llwyddodd 

cefnogwyr yr Urdd i dorri record 

byd drwy uwchlwytho 1,176 o 

fideos ohonynt yn canu’r un gân, 
sef ‘Hei Mistar Urdd’ i Twitter a 

thros 800 o fideos i Facebook.
Uchafbwynt arall y diwrnod 

oedd y cannoedd o gyfarchion 

pen-blwydd hapus a dderbyniodd 

yr Urdd gan ysgolion, enwogion, 

dylanwadwyr a gwleidyddion, 

gyda sawl un yn diolch i’r Mudiad 

am y cyfleoedd unigryw dros y 
blynyddoedd.

Derbyniwyd neges arbennig 

gan Brif Weinidog Cymru, 

Mark Drakeford: “Mae’r Urdd 
wedi chwarae rhan anferth yn 

hyrwyddo ein hiaith a’n diwylliant. 

Canrif o gynnig cyfleoedd 
arbennig ac unigryw i blant a 

phobl ifanc Cymru yn y Gymraeg. 

Dwi'n dymuno'r gorau i'r Urdd 

ac yn gobeithio am ganrif arall o 

ddathlu'r coch, gwyn a gwyrdd.”

Daeth cyfarchiad yr holl 

ffordd o Efrog Newydd gan yr 
actor Matthew Rhys: “Dw i fel 
miloedd ohonom ni... yn hynod 

ddiolchgar am y cyfleoedd di-ri 
a ddaeth i ni oblegid yr Urdd... 

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr 

iawn i ddathlu'r holl ddathliadau 

arbennig a ddaw i’r mudiad yn 

y flwyddyn arbennig hon. Pen-
blwydd hapus iawn i’r Urdd!”

Tu hwnt i’r dathliadau ar-lein, 

gwelwyd trefi a chymunedau yn 
ymuno yn y dathliadau wrth oleuo 

adeiladau eiconig yn goch, gwyn 

a gwyrdd, gan gynnwys Senedd 

Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru 

a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Mae Sain Ffagan Amgueddfa 
Werin Cymru hefyd wedi agor 

arddangosfa newydd i nodi 

canmlwyddiant y mudiad.

Meddai Siân Lewis, Prif 
Weithredwr yr Urdd: “Diolch o 
galon i bawb sydd wedi ymuno 

yn nathliadau canmlwyddiant 

yr Urdd, a’n helpu i gyrraedd y 

garreg filltir hon.
“Does dim dwywaith bod yr 

Urdd wedi datblygu’n helaeth 

yn ystod y ganrif a fu, a’r 

pandemig wedi gorfodi’r Urdd 

i arbrofi ac arloesi gyda dulliau 
rhithiol newydd. Mae’r prif nod 

yn parhau, sef darparu cyfleodd 
gwych ac unigryw i blant a phobl 

ifanc i fwynhau profiadau drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

“Dyma ddiwrnod i’w gofio 
i’r Urdd, gyda’r gefnogaeth yn 

profi’r galw am ddyfodol disglair 
i’r Mudiad. Bydd dathliadau’r 

canmlwyddiant yn parhau trwy 

gydol y flwyddyn gyda phob math 

o ddatblygiadau a digwyddiadau 

cyffrous ac uchelgeisiol, gan 
gynnwys buddsoddiad o £10 

miliwn yn ein gwersylloedd ac 

agor gwersyll amgylcheddol 

newydd yr Urdd yn Sir Benfro;  

cynhadledd chwaraeon cyntaf i 

ferched yng Nghymru; twrnamaint 
Rygbi 7 bob ochr gydag elfen 

ryngwladol, timoedd cymysg 

ac anabl; bydd Gŵyl Gemau 
Trefol Ieuenctid cyntaf Cymru 

ym Mae Caerdydd; a mynediad 

am ddim i Eisteddfod yr Urdd 
Sir Ddinbych ynghyd â amryw o 

brosiectau rhyngwladol gyda’n 

partneriaid newydd yn Alabama, 

Iwerddon, Efrog Newydd, Norwy, 
Philadelphia a Kenya.”

Mae 100 mlynedd union ers 

i Syr Ifan ab Owen Edwards 
sefydlu’r Urdd, er mwyn rhoi 

cyfle i blant a phobl ifanc Cymru 
i gymdeithasu a mwynhau trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Ers ei 
sefydlu, mae dros 4 miliwn o blant 

a phobl ifanc wedi ymwneud 

â’r Mudiad, trwy gymdeithasu, 

cystadlu, mynychu clybiau 

chwaraeon, mwynhau yng 

nghanolfannau preswyl yr Urdd 

a chymryd rhan mewn gwaith 

dyngarol a rhyngwladol, y cyfan 

trwy gyfrwng y Gymraeg

POBl I BOBl – PrOFIad 
PErsOnOl  Cysylltir Pobl i Bobl yn 
bennaf gyda sortio dillad. Roedd trigolion 
lleol wedi arfer gollwng dillad yn adeilad 
Dr Zigs ar Stâd y Faenol, ac roedd yna 
griw bychan o wirfoddolwyr yn cwrdd bob 
nos Fercher rhwng 6pm a 9pm i weithio’n 
ddiwyd i ddidoli’r dillad i’r sachau priodol. 
Bob tri mis byddem yn llogi fan ac yn cludo’r dillad i warws CareUK 
yn Northwich, ac yna, byddai’r sachau’n cael eu hallforio i wersylloedd 
ffoaduriaid dramor. Yn anffodus, ers y pandemig, rhaid oedd rhoi’r 
gorau i gasglu dillad, ond mae gwaith Pobl i Bobl yn parhau mewn 
ffyrdd gwahanol, ac mae’r mudiad yn mynd o nerth i nerth. 

Yn ystod mis Awst llynedd, roedd y golygfeydd torcalonnus a 
brawychus o Afghanistan yn peri gofid mawr i lawer, ac wrth weithio 
ochr yn ochr gyda’r mudiad Care 4 Calais, aethpwyd ati i wneud âpel 

am eitemau molchi. Roedd yr ymateb yn wych ac fe wnaethom yrru fan 
oedd yn llawn dop i Fancenion, lle roedd y bagiau molchi yn cael eu 
rhannu rhwng y gwestai oedd yn derbyn y ffoaduriaid cyntaf. 

Erbyn hyn, mae Pobl i Bobl yn cydweithio yn agos gyda chynghorau 
Gwynedd a Môn, a diolch i haelioni trigolion gogledd Cymru, rydym 
wedi paratoi a dodrefnu tai ar gyfer rhai o ffoaduriaid Afghanistan. 
Mae’r gwaith yma yn parhau, a bydd mwy o deuluoedd yn cyrraedd 
maes o law. Rydym yn defnyddio’r arian sydd gennym i brynu bwyd 
ar gyfer y tai, a hefyd ar gyfer offer amrywiol sydd ei angen arnynt. Er 
enghraifft, yn ddiweddar rydym wedi prynu desgiau a chadeiriau, hwfer, 
llieiniau sychu llestri, byrddau a haearn smwddio. 

Rydym hefyd yn cefnogi’r unigolion a’r teuluoedd wrth fynd am dro 
a dangos yr ardal leol iddynt. Rydym eisioes wedi bod i Gwm Idwal ac 
Ynys Llanddwyn a phan bydd y tywydd yn gwella, byddwn yn trefnu 
mwy o ymweliadau. 

Mae bod yn rhan o’r mudiad yn dod â llawer o foddhad i mi yn 
bersonol ac mae’n fraint cael bod yn rhan o’r mudiad wrth gefnogi’r 
ffoaduriaid i ymgartrefu yma. 

Esyllt Bryn-Jones

eglwys emaus

Yr urdd yn dathlu canmlwyddiant 
drwy dorri dwy record byd
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A fyddech chi’n mwynhau cyflwyno’r Gymraeg i blant 
bach eich cymuned leol gan gadw’r iaith yn fyw yn 

eich ardal? Mae ’na lawer o gyfleoedd ar gael i drio am 
swyddi yn eich Cylchoedd Meithrin lleol.

 

Mae gweithio mewn Cylch Meithrin gyda phlant 2–5 oed 

yn gallu rhoi boddhad mawr i chi wrth weld y plant yn 

siarad Cymraeg am y tro cyntaf a rhoi hyder i’w rhieni 

i’w gyrru ymlaen i Addysg Gymraeg. Gallwn hefyd eich 
cefnogi i gael hyder i ailgydio yn y Gymraeg os nad 
ydych wedi cael cyfle i’w defnyddio yn aml ers i chi 
adael yr ysgol. 

Trwy weithio mewn Cylch Meithrin byddwch yn cyfrannu 

at y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Os hoffech ystyried newid swydd, yna mae 
gennym gynlluniau hyfforddi amrywiol i’ch helpu i 
ennill cymhwyster addas tra byddwch yn gweithio.

I glywed mwy am ein holl swyddi, ewch i’n gwefan 

– www.meithrin.cymru/swyddi

Am sgwrs bellach mae croeso i chi gysylltu gyda Leanne 

Marsh drwy ffonio 01970 639639 neu e-bostio leanne.

marsh@meithrin.cymru 

gweithio gyda 
phlant bach er budd 
yr iaith gymraeg

‘Ti ‘di gweld rywfaint o ôl y Bangor 
Lân ‘ma eto?  Harri Hirael oedd yn 
gofyn wrth edrych ar ddarn o bapur yn 
chwifio yn y gwynt.  Dydio’n beth i’r sir 
i gyd wsti, medda finna’, Duw a ŵyr pryd 
ddown nhw a thipyn o elbow grease i’r 
dre yma. Fan hyn ddylian nhw ddechra’ 
yn ôl Harri. Ni sy’n talu trethi ucha’ yn 
y sir – a ‘chwaneg i ddwad ar ein penna’ 
ni ‘mhen rhyw fis gei di weld. Beryg os 
dechreuan nhw yma gynta’, fyddan nhw yma mor 
hir fydd na ddim amser i fynd i nunlla arall cyn y 
lecsiwn ym mis Mai.
TARO ar Hugh Lonbopty yn siglo chwerthin ar dop 
Stryd Waterloo. Be’ oedd? O, digri, medda fo. Gweld 
y ddau ‘ma’n rhedeg o ddrws siop y fancy dress yn 
cario manequin efo nhw. Un fraich yn dwad i ffwrdd 
cyn cyrraedd fan hyn, ac yn sydyn reit dyn y siop yn 
rhedeg ar eu hola’. Mi ‘naethon nhw ei gollwng cyn 
cyrraedd ceg y Deiniol. A dyn y siop allan o wynt yn 
ei chodi a honno’n disgyn oddi wrth ei gilydd wrth 
fynd â hi’n ôl yn ei haffla. A rhywun yn cynnig y 
fraich iddo fo wrth fynd am y siop. Faswn i’n taeru 
ei bod yn wythnos rag, medda Hugh, ‘tasa peth felly 
yn dal i fod. Tiktok oeddan nhw, fetia i di. Ddalltodd 
Hugh ddim.
ACHOS difrifol ydi hwnnw pan fydd sawl ffenast 
siop yn cael ei thorri ar un noson. Nos Wener oedd 
hi yn yr achos yma, a welis i ddwy oedd yn gracia’ 
i gyd y diwrnod wedyn. Dydi ‘crac’ y de ddim 
digon cry’ i ddeud mor felltigedig o wyllt o’n i’n 
teimlo wrth weld hyn. Fasa gorfod tynnu’r gwydr 
heb fenyg ddim yn ddigon o gosb iddyn nhw.
SKYSCRAPER newydd Bangor bron a bod yn 
barod, medda rhywun wrth i mi ei basio. Y fflatia’ 
llwyd a chrîm heb fod yn bell o’r stesion oedd gynno 
fo.  Ydyn, maen nhw, medda fi wrtha fi’n hun. Wedi 
bod yn gweithio’n galed o danyn nhw yn gneud lle 
parcio. Sut don nhw allan i’r ffordd wedyn? Oedd ‘na 
rywun wedi meddwl lle mor  beryg fydd o?
dWI wedi cael digon ar y beics dwi’n weld yn 
dwad amdana i ar y pafin, beryg bywyd. Janice 
Sgwâr Kyffin oedd yn cwyno. Dwi’n dallt yn iawn 
pam ei bod yn tampio. Pam fod  rhein yn cael 
mynd yn groes i’r traffic ac yn styrbio cerddwyr? 
Oes ‘na blismon yn rhywle fedra’ ateb? 
CAEL fy nal sawl tro yn meddwl fod rhywun yn 
siarad efo fi ar y stryd. Ond siarad efo rhywun ar 
eu ffôn maen nhw, yn ddigon uchel i bobol Bethesa 
eu clywed nhw, rai ohonyn nhw. Cofiwch, distaw 
iawn oedd rhyw ferch ifanc wrthi, wyneb yn wyneb 
efo rhywun annwyl iawn iddi mae’n rhaid. Wrth 
ffarwelio dyma hi’n codi ei llaw at ei cheg ac 
arwyddo sws. Mae ‘na dro cynta’ i bob dim ar y stryd 
yndoes?

Stompio’r 
stryd 

h a r r I  C a m a  m a W r
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Bydd darn newydd o gerddoriaeth gan y 
cyfansoddwr Guto Pryderi Puw yn un o wyth 
darn newydd sbon i gael eu perfformio yn ystod 
Gŵyl Gerdd Bangor ddiwedd yr wythnos hon. 
Cafodd ei gomisiynu gan Ensemble UPROAR, 
bydd y darn ‘Popping Candy’ yn cyflwyno “byd 
o FIZZ a HWYL!” i’r cynulleidfaoedd.

Guto yw Pennaeth 
Cyfansoddi Adran Cerdd, 
Drama a Pherfformio 
Prifysgol Bangor. Ef hefyd 
yw  Cyfarwyddwr Artistig 
yr Ŵyl.

Mae’n cael ei chynnal 
eleni yn Pontio ar 11-12 
o Chwefror, ac yn rhan 
o amryw o ddathliadau 

canmlwyddiant Cerdd ym Mangor eleni.
“Un o’r ensemblau sy’n perfformio yw 

UPROAR, a gafodd ei sefydlu yn 2018 gan 
Michael Rafferty a’u nod yw dod a’r
gerddoriaeth ryngwladol gyfoes orau i

gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad,”
meddai Guto.
Bydd y cyngerdd y Sadwrn hwn, Chwefror 
12 hefyd yn cynnwys gweithiau newydd gan 
y gyfansoddwraig o’r Iseldiroedd, Carlijn 
Metselaar a’r cyfansoddwr Cymreig Joseph 
Davies. 

Yn ystod y bore bydd Marie-Claire Howorth 
yn cyflwyno Camau Cerdd i blant oedran 6 
mis i 7 oed ar y thema cyffwrdd, sain a gofod, 
mewn partneriaeth â Canolfan Gerdd William 
Mathias.

Rhoddir llwyfan i berfformwyr talentog 
ifanc y Ganolfan Gerdd. Dilynir hyn gyda 
pherfformiad gan Enemble Cerddoriaeth 
Newydd Bangor sy’n chwarae cyfansoddiadau 
a ysbrydolwyd gan y synhwyrau gan fyfyrwyr 
yr Adran Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio 
ym Mhrifysgol Bangor. 

Yn ogystal yn ystod y prynhawn, bydd 
Rhodri Davies (telyn), Patricia Morgan 
(allweddellau) ac Angharad Davies (feiolin) yn 
cyflwyno cyfres o osodiadau sain i’r cyhoedd 
wedi eu symbylu gan arogl penodol mewn 
gwahanol leoliadau yn adeilad Pontio.    

Bydd disgyblion o ysgol leol yn cymryd 
rhan yn eu perfformiadau sonig eu hunain i’r 
arogl o fewn y gosodiad, dan arweiniad Rhodri 
Davies.

“Gyda’r tri prif gyngerdd yn cael ei ffrydio 
ar lein, rydym yn gobeithio adeiladu ar y 
llwyddiant gawsom y llynedd,” dywedodd 
Guto.

Mae Guto hefyd wrth ei fodd y bydd 
uchafbwyntiau o’r Ŵyl eleni i’w darlledu yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn ar y rhaglen 
‘New Music Show’ ar BBC Radio 3, “y tro 
cyntaf ers sawl blwyddyn i ni gael presenoldeb 
ar Radio 3, a fydd yn sicr yn cynyddu proffil ac 
apêl y digwyddiad cyffrous a phwysig hwn.”

PrOFEdIgaETh  Cydymdeimlwn â Mrs Gracie Williams, Ffordd 
Cynan, wedi marwolaeth ei gŵr Berwyn, o gwmni adeiladu W F 
Clayton, ddiwedd y flwyddyn. Hefyd â’r plant Kevin, Paul a Gwen 
a’u teuluoedd. Cynhaliwyd gwasanaeth yr angladd yn nghapel Berea 
Newydd, Ionawr 21, ac yna ym mynwent gymunedol Pentir. Roedd y 
rhoddion er cof amdano yn mynd i Ofal Lliniarol Arbenigol, Caernarfon 
trwy law yr ymgymerwr H. O. Davies.
gOlygydd  Barry Thomas, Penyffridd, yw golygydd y cylchgrawn 
Golwg ar hyn o bryd. Roedd yn ddirprwy olygydd ac yn gweithio yn 
swyddfa’r cylchgrawn wythnosol yn Galeri, Caernarfon. Am gyfnod bu 
Barry yn ohebydd ac yn un o olygyddion Goriad.
CydymdEImlad  Bu farw tad Menna Baines ym Mhenygroes 
20 Ionawr a chydymdeimlwn â Menna a’r teulu yn eu colled. Roedd 
Ifor Baines yn 89 oed ac wedi gweithio i fudiad yr WEA. Ar ôl bod yn 
ffermio yn Llŷn aeth i Goleg Harlech ac yna i Goleg Prifysgol Bangor 
yn y chwedegau. Bryd hynny roedd yn byw yn Nhalybont. Wedi 
graddio cafodd waith gyda’r WEA yn Sir Drefaldwyn ac yno y bu’r 
teulu’n byw nes iddynt ddod i Benygroes.
mErChEd y WaWr PEnrhOsgarnEdd  Roedd pawb yn 
gyfarwydd â’n gwestai ym mis Ionawr, y gŵr busnes lleol Gari Wyn. 
Fel y gŵyr pawb, ei ddiddordeb mawr, ar wahân i geir, yw hanes, ac fel 
hanesydd roedd yn siarad â ni y tro hwn.

Hanes Cymry Lerpwl oedd ganddo, a sôn am gael yr hanes ar flaen ei 
fysedd! Gyda chymorth sleidiau, cawsom dro sydyn ond llawn ffeithiau 
a brwdfrydedd o amgylch y ddinas. Eglurodd Gari sut roedd cynifer 
o’r Cymry wedi bod yn allweddol yn nhwf a llewyrch Lerpwl; nifer 
wedi gadael Gogledd Cymru i drio’u lwc a gyda gwaith caled a gweld 
beth oedd angen ar ddinas oedd yn tyfu, wedi gwneud eu ffortiwn 
erbyn y diwedd. Mae’r enwau strydoedd y gadawsant ar eu hôl yn 
dyst i’r gweithgaredd. Roedd ganddyn nhw gydwybod gymdeithasol 
hefyd ac, wedi gwneud eu harian, roeddent yn buddsoddi ym mywyd 

diwylliannol y ddinas, a’r bywyd 
crefyddol yn arbennig. Roedd 
hi’n oes aur ar Anghydffurfiaeth 
Gymreig ac adeiladwyd capeli 
mawr a moethus i gynnal 
y tyrfaoedd. Roedd dwy 
Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl 
ymhlith y mwyaf rhwysgfawr, 
roedd y gweisg yn dechrau 
dod i’w hanterth, ac yma y 
cyhoeddwyd rhai o bapurau 
newydd allweddol cyntaf 
Cymru; a rhai o drysorau’n llên. 

Nid hanesydd cadair freichiau 
yw Gari Wyn, mae’n gwneud ei 
ymchwil ar ei draed; a chawsom 
luniau ohono ef a Modlen wrth 
garreg beddi rhai o’r gwŷr 
mawr, mewn parc, o flaen siop a 
chapel ac eglwys. Un o’r enwau 
mawr oedd David Hughes, 
Trwyn yr Wylfa dyn mwyaf cyfoethog Ynys Môn yn ôl y sôn, a llun o 
Modlen ar stryd a adeiladwyd ganddo ger Anfield, ie yn addas iawn, 
Bala Street.

Roedd pawb wedi’u syfrdanu gan y fath wybodaeth a brwdfrydedd 
ac er yr ystrydeb, gallem fod wedi gwrando ar awr arall yn hawdd! 
Cafwyd trafodaeth wedyn ac nid oedd yn syndod clywed bod gan 
gynifer o’r aelodau gysylltiadau teuluol agos â’r ddinas. Syniad i ti 
Gari: mae nifer o deithiau bws yn mynd â chi o amgylch dinas Lerpwl, 
un yn dangos yr hanes a’r adeiladau, un arall yn gysylltiedig â’r Beatles.  
Oni fyddai’n dda cael un yn sôn am hanes y Cymry? Byddem i gyd yn 
dod ar y daith, a gallet ddenu canghennau Merched y Wawr o bob cwr 
o’r Gogledd dwi’n siŵr. Cyn i’r holl gysylltiadau fynd yn angof.

penrhosgarnedd

Gŵyl Gerdd
bangor
- gwledd i’r synhwyrau

Guto Pryderi Puw
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ysgol tryfan

ParTI PEn-
BlWydd urdd 
gOBaITh Cymru  
Fel rhan o ddathliadau 
pen-blwydd yr Urdd 
yn 100 oed roedd 

disgyblion wedi 
bod yn cefnogi 
#YmgaisRecordBydyr 
Urdd. Cafwyd hwyl 
yn canu a danwsio 
i’r gân ‘Hei Mistar 
Urdd.’ Rhanwyd y 
clipiau ar dudalennau 
Facebook a Trydar yr 
ysgol. Wel am hwyl !
EnIllWyr raFFl 
sanTEs dWynWEn  Diolch i bawb a gefnogodd Raffl Santes 
Dwynwen Cyfeillion Ysgol Tryfan.
Enillwyr: Hampyr 1: Bethan Williams, Hampyr 2: Gwion Hallam, 
Hampyr 3: Elin Walker Jones, Tusw o flodau: Angharad Thomas.
Llongyfarchiadau a diolch am eich cefnogaeth

PÔS SANTES DWYNWEN  Roedd yr adran Fathemateg wedi 
rhannu pôs sudoku ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen
ChWaraEWyr rygBI y dyFOdOl  Llongyfarchiadau mawr 
i Dylan, Math a Dafydd blwyddyn 11 ar gael eu dewis i garfan dan 
16oed RGC. Pob lwc !
PrOsIECT CrIW CrEu  Roedd y Criw Creu wedi bod bod 
ymweld â rhai ysgolion yng Nghymru, gan gynnwys Ysgol 

Tryfan. Prosiect 
cenedlaethol newydd 
yw  gan y Theatr 
Genedlaethol sy’n 
darparu mynediad i’r 
celfyddydau i bobl 
ifanc ar draws Cymru, 
trwy gyfres o weithdai 
drama, barddoniaeth, 
cerddoriaeth a chelf. 
Braf oedd gallu 
croesawu Casi Wyn 
nôl i Ysgol Tryfan yn ei rôl fel Bardd Plant Cymru.
gWaITh gWyCh yn yr adran saEsnEg  Llongyfarchiadau 
mawr i Dara a Iestyn blwyddyn 7 ar ddod yn gyntaf i orffen y Wobr 
Ddarllen Efydd. Pob hwyl gyda’r wobr arian nesaf.
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Goriad

Deunydd
Mawrth

erbyn dydd 
Mercher
23ain o

Chwefror i:
papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

marW POsTFEIsTr  Yn 72 oed bu farw Brian Charlton, postfeistr 
Maesgeirchen ers ugain mlynedd.  Roedd yn byw yn Niwbwrch. 
Datblygodd y post yn ystod ei gyfnod gan ychwanegu siop ato.  Y fo 
hefyd ddechreuodd y fan bost sy’n crwydro rhannau o Fôn ac Arfon ac 
yn galw yn Morrisons ddwywaith yr wythnos.

Bu ei angladd yn yr Amlosgfa 31 Ionawr. Gedy wraig Chrissie. 
Roedd y rhoddion er cof amdano yn mynd at Fad Achub Moelfre

TrEFn nEWydd  Mae’r flwyddyn newydd wedi golygu trefn 
wahanol mewn sawl ffordd. Gyda’n gweinidog wedi ymddeol o’i 
swydd, rydym wedi trefnu fod Steffan Job yn cael ei secondio yn rhan 
amser i fod yn gyfrifol am rhywfaint o’r cyfarfodydd. Bydd yn arwain 
y cyfarfodydd ar ddau Sul o bob mis, a’r tymor hwn mae am ein 
harwain drwy efengyl Ioan gyda’n gilydd. 

Rydym hefyd wedi cael symud ein cyfarfod fore Sul yn ôl i 
Fangor, ac rydym bellach yn cyfarfod yn Ysgol y Garnedd. Rydym 
yn ddiolchgar i’r Prifathro, ac i’r Gofalwr am bob cymorth wrth i ni 
barhau i geisio delio gyda phroblemau gyda’r adeilad yng Nghapel 

y Ffynnon. Felly ar y fore Sul cynhelir Ysgol Sul i’r plant am 9.45, 
ac yna ceir ein prif gyfarfod am 10.30, yn fyw yn yr ysgol. Mae ein 
cyfarfod nos yn parhau ar Zoom ar hyn o bryd, gyda’n clybiau plant 
ac ieuenctid yn parhau i gyfarfod yn Ebenezer ar hyn o bryd.

Mae’n bore i Ddysgwyr yn parhau gyda’r arfer o ymgasglu i 
fynd am dro ar fore Sadwrn olaf bob mis. Gellir cael manylion ein 
holl gyfarfodydd ar ein gwefan www.capelyffynnon.org gyda’n 
gwasanaethau ar gael hefyd ar ein sianel YouTube a’n tudalen 
Facebook.
CyFranIadau ar radIO Cymru  Clywyd aelodau’r 
gynulleidfa yn canu ar raglen Caniadaeth y Cysegr ar ddydd Sul, 
Ionawr 16eg, wrth i Euros Rhys Ifans roi sylw i emynau teulu’r 
Jobiaid. Cyflwynwyd emynau wedi eu cyfansoddi gan ein cyn 
weinidog Dafydd Job, ei dadcu, sef y Parch. J. T. Job fu’n weinidog 
ym Methesda ddechrau’r ganrif ddiwethaf, a’i ferch Heledd sydd 
bellach yn gweithio yn Iwerddon.

Yna ar brynhawn Llun, 17eg bu Dewi Llwyd yn holi Dafydd a’i 
fab, Steffan yn ei eitem Dau Cyn Dau ar ei raglen Dros Ginio. Yna 
ar raglen Bwrw Golwg ar ddydd Sul, Ionawr 23ain holwyd un arall 
o aelodau ein cynulleidfa, Dylan Roberts, am ei brofiad dros gyfnod 
y pandemig. Daeth Dylan, sy’n ddisgybl yn Ysgol Brynrefail, i ffydd 
yn ystod y cyfnod clo, a thystiodd i’r modd bu ei ffydd yn gymorth 
i symud ei bryderon a rhoi sicrwydd o gariad a gofal Duw drwy’r 
cyfnod. 

CoFio JoSEph KENNEth 
hUGhES
Trist yw cofnodi fod Ken 
Hughes, 2 Llys Dewi Sant, 
Glanadda wedi marw yn 
dilyn cyfnod byr o waeledd ar 
droad y flwyddyn.

Roedd Ken yn ddyn ei 
filltir sgwar wedi ei eni a’i 
fagu yng Nglanadda ac yn 
adnabod pawb a phawb yn 
ei adnabod ef. Os oeddech 
eisiau gwybod am fynd a 
dyfod yr ardal yna Ken oedd 
y ffynhonell. 

Cyn symud i Llys Dewi 
Sant buodd yn byw yn 220, 
Ffordd Caernarfon efo’i fam 
a mawr oedd ei ofal ohoni. 
Byddai’r ddau yn hoffi mynd 
ar wyliau i wahanol lefydd ac 
fe fuont unwaith yn Ynysoedd 
y Sianel gyda Ken yn honni 

ei fod wedi mwynhau hedfan. 
Ond pan ofynnwyd i’w fam 
fe ddywedodd nad oedd hi 
wedi gweld neb yn symud 
gyflymach na Ken pan 
saethodd allan o’r awyren 
wedi iddi lanio.

Roedd y ddau yn ffyddlon 
iawn i’r hen Gapel Berea, 
oedd wedi ei leoli wrth y 
gylchfan bresennol i Maes 
Berea. Roedd Ken yn gofalu 
am hel y casgliad bob Sul a 
chymaint oedd ei ffyddlondeb 
fel y cafodd oriawr aur gan 
y gynulleidfa i gofnodi ei 
wasanaeth.

Mwynheuai Ken sgwrs 
gyda hwn ac arall ac un o’i 
bleserau dros y blynyddoedd 
oedd mynychu Clwb 
Pensiynwyr Glanadda a hefyd 
Hafan ger yr orsaf Bysiau. 

Yn y blynyddoedd diweddar 
cafodd fwynhad o fynychu 
Plas Hedd yn ystod y dydd a 
chael pryd o fwyd a sgwrs. 

Er nad oedd Ken yn fodlon 
ar ddymchwel yr hen Gapel 
Berea fe ddaliodd ymlaen i 
fynychu Berea Newydd gan 
werthfawrogi’r gwasanaeth 
bws oedd ar gael cyn y 
pandemig ac wrth gwrs yn 
hoffi’r gwmniaeth ar y bws.

Daliodd ymlaen i fod yn 
gasglwr a phan y byddai’r 
plant yn helpu â’r casglu 
byddai Ken yn cymeryd rôl 
o drefnwr arnynt i sicrhau 
y byddant yn ffurfio llinell 
syth ym mhen blaen y 
Capel i dderbyn bendith ar y 
casgliad.

Rydym yn cydymdeimlo a’i 
ddau frawd, Hefin a Mervin 

a’r teulu yn eu colled ac yn 
cofio am gymeriad oedd yn 
agos at galon llawer ohonom.   

maesgeirchen

capel y ffynnon

teyrnged

Ken Hughes, yn helpu gyda’r 

casgliad papur yn yr hen Berea 

at Eisteddfod yr Urdd, Bethesda 

1986
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SWYdd GYrrWr 

BWS MiNi

aCHLYSUroL

YSGoL TrYFaN
Cyflog: £9.43 yr awr. Oriau: I’w trafod

Rydym yn edrych i benodi gyrrwr bws mini achlysurol i gludo 
disgyblion Ysgol Tryfan i leoliadau rheolaidd (e.e. coleg, teithiau 

addysgiadol, gemau chwaraeon, a.y.y.b.)

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o 
wybodaeth i gysylltu â`r ysgol i drafod yn anffurfiol gyda’r Rheolwr 

Busnes neu’r Pennaeth – 01248 352633

Yn ystod y tri mis diwethaf 

mae gwirfoddolwyr 

Ffrindiau Pier Garth 
Bangor wedi codi £18,000 
ar gyfer costau cynnal 

a chadw’r pier hynafol. 

Swm sylweddol gyda thâl 

mynediad yn 50c i oedolion 

ac am ddim i blant. 

Cynllun llwyddiannus 

iawn dros y misoedd 

diwethaf yn ôl Avril Wayte, 

Cadeirydd grŵp elusennol 
Ffrindiau Pier Garth 
Bangor, yw’r tocynnau 

blynyddol mae modd eu 

prynu er mis Medi. Bellach 

mae bron i 900 wedi eu 
gwerthu. Mae’r rhain yn 

rhoi mynediad am flwyddyn 
i’r pier ac mae’n bosib 

hefyd prynu pas am oes. 

Mae wyth caban ac un 

pafiliwn ar y pier gyda 
dewis da o gaffis, siopau 
yn gwerthu celf, anrhegion, 

crefftau lleol, ac offer 
pysgota wrth gwrs. Mae 

caffi’r pafiliwn ar agor pan 

fo’r pier ar agor 

felly mae cyfle 
am baned bob 

amser! Ac ar 

rai dyddiau, 

fe allwch chi 

fod ddigon 

ffodus i gael 
eich diddanu 

gan driawd ar 

y pier sy’n dod 

yno i ymarfer 

a pherfformio 
alawon traddodiadol ar eu 

mandolin, banjo a gitar. Yn 

sicr ar ddyddiau braf mae 

bywyd a bwrlwm ar y pier 

hyd yn oed yn misoedd oer 

y gaeaf. 

Cyngor Dinas Bangor 

sydd berchen y pier sydd â 

chostau cynnal blynyddol 

o £60,000. Cyn i Ffrindiau’r 
Pier gychwyn ar eu gwaith, 

tua £3000 y flwyddyn oedd 
y Cyngor yn ei dderbyn 

wrth gasglu’r ffi mynediad.

“Mae ‘na dal waith 

atgyweirio i’w wneud, 

ac mi wneith o gymryd 

amser, ond mi neith o 

gael ei wneud,”  meddai 

Avril Wayte yn ffyddiog. 
Mae’r Cyngor rŵan 
angen codi arian i fedru 

cwblhau’r camau nesaf, sef 

atgyweirio pen draw’r pier, 

a’r gobaith hir dymor yw 

creu glanfa i gychod.    

Mae angen gwirfoddolwyr 

o hyd ar gyfer y fynedfa 

a siop y ffrindiau.  os oes 
gennych ychydig oriau 

i’w sbario cysylltwch 

â Ffrindiau Pier Garth 
Bangor. 

https://www.bangorpier.org/

cy/y-ffrindiau/

Ar BangorFelin360 yr oedd y 

stori hon gyntaf.

Pos@GarethFfowc

pÔS pENELiN
Trefnodd pedwar cwpl i

gynnal parti dathlu Diwrnod 

Santes Dwynwen gan gyfarch ei 

gilydd trwy gyffyrddiad penelin.
Sawl cyffyrddiad penelin oedd 

hynny i gyd?

(Nid oedd partneriaid yn cyffwrdd 
penelin ei gilydd, wrth gwrs.)

Ateb ar dudalen 16

Llwyddiant 
ysgubol
Ffrindiau pier 
Garth Bangor 

MAE’r toCYNNAU 
BLYNYDDoL Ar 
GAEL i’w prYNU YNG 
NGhioSG Y FYNEDFA 
– DYMA’r priSiAU:-

£5 – gyda phrawf o gôd 

post LL57
£5 – myfyrwyr  

£10 – pob ymwelydd 
arall

£25 – pas gydol oes

Staff/gwirfoddolwyr y 
pier – am ddim
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Edrych yn ôl wrth edrych ymlaen. Dyna sydd wedi bod 

yn digwydd yn ddiweddar. Dwn i ddim beth fydd yn y 

newyddion pan ddaw’r rhifyn hwn o’r Goriad i’r siopau. 
Ond heno, wrth i mi deipio’r pwt bach yma, mi feddyliech 

chi y byddai Prif Weinidog Prydain ar fin bod yn ‘hanes.’ 
Ond o edrych yn ôl dros yr wythnosau diwethaf ar yr holl 

ddadleniadau sydd wedi bod amdano’n partïo, gan dorri 

ei reolau ei hun, mi feddyliech chi y byddai o wedi cael cic 

owt ers tro byd! Ond mae o’n dal yn ei swydd! Dw i ddim yn 

dallt!

Mae ei gyd-weithwyr yn mynnu nad oedd y cynulliad o 
ddeg ar hugain o bobl o gwmpas cacen ei ben-blwydd yn 
ei gartref yn barti! Hyn er bod y rheolau a drefnwyd gan 

eu llywodraeth nhw eu hunain yn San Steffan ar y pryd yn 
gwahardd cynulliad o fwy na dau o bobl o dan do. Nhw 

osododd y rheolau yr oedden nhw’n eu hanwybyddu! 

Mae’r rhestr o faint o bartïon a gafwyd yn ystod y 

cyfnodau clo yn Downing Street yn parhau i dyfu. Hyd yn 

oed ag anwybyddu’r pandemig, mae’r niferoedd o bartïon 

gan Brif Weinidog o fewn amser mor fyr yn achosi pryder. 

Dw i ddim yn cofio cael gymaint â hynny o bartïon hyd yn 
oed pan oeddwn i’n fyfyriwr yn y coleg a dim cyfyngiadau 

pandemig! Onid oes ganddo fo bethau i’w gwneud – fel 

rhedeg gwlad?  

Dw i’n gweld rhai ar y cyfryngau yn dweud nad oes 

ots am ymddygiad Boris Johnson. Ond sori, mae ots. Mi 

ddioddefodd pobl unigrwydd enbyd tra roedd o’n partïo. Mi 

fu pobl farw heb yr un perthynas i afael yn eu llaw tra roedd 

o’n partïo. Mi fethais i a dathlu pen-blwydd fy chwaer yn 
drigain oed yn ystod 2020, tra roedd o’n partïo. Mi fethais i 

a mynd mewn i’r ysbyty at fy ngŵr pan gafodd lawdriniaeth 
yn yr ysbyty yn ystod 2020, tra’r oedd o’n partïo. Mi fethais 

i a mynychu angladd fy ewythr yn ystod 2020, tra roedd 

o’n partïo. Rŵan, pan dw i’n gweld hen glipiau o Johnson 
y tu allan i rif deg Downing Street yn clapio i’r gweithwyr 

allweddol ar y nosweithiau Iau rheiny yn 2020, dw i isio 

sgrechian!

Ydw i’n flin? Ydw. Waeth i mi gyfadde’. Dw i’n gandryll. 
Dw i’n sgwennu’r darn bach yma ar ddiwrnod pen-blwydd 

yr Urdd. Mae gweld y gefnogaeth a’r hwyl y mae’r Urdd yn 

parhau i’w roi i gymaint ar achlysur ei ganmlwyddiant wedi 

lleddfu fymryn ar fy nghynddaredd. Ynghanol y balchder 

anfesuradwy, mae teimlad mawr o chwithdod nad ydi fy 

ewythr Prys efo ni i fwynhau’r dathliadau, heb sôn am fy 

nhad. Byddai yna barti da wedi bod, dw i’n siŵr y Chwefror 
hwn, i fy ewythr Prys yn bedwar ugain oed. Ond dyna ni. 

Doedd o ddim i fod. 

Ond dydi ymddygiad gwarthus Johnson ddim i fod 

chwaith! Y broblem ydi, o edrych at y dyfodol pan fydd o’n 

mynd, a brysied y dydd, – pa glown arall ddaw i gymryd 

ei le? Does yr un ohonyn nhw’n ffit i drefnu sesh mewn 
bragdy…! Wel – ella mai dyna’r unig beth maen nhw’n gallu 

ei wneud… 

Yn y cyfamser gwell edrych ymlaen nag edrych yn ôl. Ar 

ôl dwy flynedd argyfyngus o heriol, mae’r Urdd yn edrych 
ymlaen at ganrif arall o gynnig profiadau bythgofiadwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Does gen i ddim byd i’w ddweud wrth 
Boris Johnson heno. Ond mae gen i werth canrif o ddiolch i 

Mistar Urdd.

Pen-blwydd hapus

Mari Emlyn
EsgOB CynOrThWyOl nEWydd  Mae Archesgob Cymru 
ac Esgob Bangor, Andy John, wedi penodi Archddiacon Bangor, 
Mary Stallard, yn Esgob Cynorthwyol yn yr Esgobaeth. Bydd 
yn cael ei chysegru fel esgob yng Nghadeirlan Bangor ar 26 
Chwefror.

Yn hanu o Birmingham, cafodd ei magu mewn rheithordy. 
Roedd ei thad yn ficer a’i mam yn wyddonydd. Bu’n astudio 
Diwinyddiaeth yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt ac astudiodd i 
fod yn athrawes yn Llundain cyn hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth 
yng Ngholeg y Frenhines, Birmingham a Choleg Diwinyddol 
Tamil Nadu yn India. 

Gwasanaethodd fel ciwrad yng Nghasnewydd, cyn symud i 
Esgobaeth Tyddewi fel diacon-mewn-gofal a ficer Ysbyty Cynfyn, 
Eglwys Newydd a Llantrisant. Yn 2003 penodwyd hi’n Ganon 
Preswyl yng Nghadeirlan Llanelwy ac yn Gaplan yr Esgob, gan 
wasanaethu hefyd fel Cyfarwyddwr Ordinandau yr Esgobaeth a 
Chadeirydd Bwrdd Gweinidogaeth yr Esgobaeth ac Ysgrifennydd 
Detholiad Taleithiol.

Rhwng 2011 a 2018 gwasanaethodd fel Caplan Anglicanaidd 
yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, yn 
ogystal â bod yn Offeiriad Cyswllt yn Ardal Cenhadaeth Wrecsam. 
Roedd hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan Addysg Grefyddol 
a Datblygu Ffydd San Silyn yn Wrecsam. Cafodd ei phenodi yn 
Archddiacon Bangor ac yn offeiriad cyswllt yn Llandudno yn 
2018.

Mae Mary yn briod â’r Parch Andrew Sully, Arweinydd Ardal 
Gweinidogaeth Llandudno, ac mae ganddynt ddwy ferch sydd 
bellach yn oedolion. Mae ei hobïau yn cynnwys coginio, darllen a 
rhedeg.

O landaF I’r gadEIrlan  Mae Archesgob Cymru ac Esgob 
Bangor wedi cyhoeddi y bydd y Parchg David Morris yn ymuno 
â’r esgobaeth adeg y Pasg. 

Ef fydd y Cyfarwyddwr Gweinidogaeth esgobaethol a’r Canon 
Preswyl yn y Gadeirlan. Bydd yn arwain y gwaith o gydlynu 
prosesau gweinidogaethol yr esgobaeth i gefnogi pawb sy’n rhannu 
yng ngweinidogaeth yr Archesgob, a bydd yn cefnogi gwaith caled 
y blynyddoedd diwethaf i rymuso gweinidogaethau newydd.

Un o Gwm Rhondda yw David a bu yn y coleg ym Mangor 
rhwng 2004-2007. Aeth i goleg Mihangel Sant, Llandaf a dechrau 
yn giwrad ym Merthyr Tudful. Yna bu’n offeiriad plwyf yn 
Grangetown, Caerdydd a’i benodi yn gynghorydd galwedigaethau 
esgobaethol. 

Er 2019 bu’n Gyfarwyddwr Ordinandiaid Esgobaeth Llandaf ac 
yn Ficer yng Ngweinidogaeth Dwyrain y Fro ym Mro Morgannwg. 

“Rwy'n mwynhau mynd i'r gym, a bwriadaf achub ar y cyfle hwn 
i ddatblygu fel dysgwr iaith – rwy’n edrych ymlaen yn barod at rai 
wythnosau dwys yn Nant Gwrtheyrn!” meddai.

y gadeirlan
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ByWyd nEWydd I gsB1  Cychod oedd bywyd y diweddar Alun 
Lewis Jones, neu Al Pents, fel yr adnabuwyd gan y mwyafrif. Roedd yn 
eu hadeiladu a’u hadfer a hefyd fe ysgrifennodd lyfr, ‘Hanes Cychod 
Salmon Caernarfon.’ Cymaint oedd ei angerdd, cafodd ddylanwad ar 
ei blant Casi a Bryn - a ddilynodd yn ôl ei droed i ddysgu'r grefft o 
adeiladu ac adfer cychod.  

GSB1 (Gwyrfai 
Seiont a Braint) 
oedd y cwch olaf 
i rwydo eog ar y 
Fenai gan rai o 
drigolion yr ardal: 
mae pysgota eog 
wedi bod yn rhan 
fawr o fywyd yng 
Nghaernarfon, ar 
hyd Y Fenai am 
flynyddoedd.

Darganfu Alun y cwch hwn mewn gardd ar Y Foryd, yn llawn dwy 
dunnell o bridd, blodau a phlanhigion. Bwriad Alun oedd i’w hail 
adeiladu i’w chyflwr gwreiddiol a’i rhoi nôl ar Y Fenai. Wedi i Alun 
farw yn 2018 yn dilyn  salwch, bu’r cwch yn y gweithdy yn Nhŷ Hen 
Stesion yn aros i’w hatgyweirio. Penderfynwyd troi'r cwch yn fainc a'i 
gosod ar y Cei Lechi Newydd yng Nghaernarfon -yna i bawb ei gweld 
a’i defnyddio. Comisiynwyd y gwaith atgyweirio gan Galeri Caernarfon 
Cyf. ac Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Caernarfon. Ariannwyd gan 
Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Bu Bryn yn gweithio ar y cwch am 8 mis 
ac mae wedi’i hadfer yn gariadus. Ewch draw i’r Hen Gei Llechi i weld 
y campwaith. Llongyfarchiadau, Bryn Granville Hughes Jones!
PrOFEdIgaEThau  Trist iawn oedd clywed am farwolaeth Nancy 
Jones, 10 Lôn Llwyn yn 93 mlwydd oed. Roedd Nancy yn aelod 
ffyddlon o Eglwys Sant Mair a Sefydliad y Merched am flynyddoedd. 
Roedd hefyd yn adnabyddus am ei sgiliau gwau a gwnïo a chadwodd 

yn brysur drwy gydol eu hoes, gan greu campweithiau o bob math yn y 
Clwb Gwnïo lleol. Yn wraig i’r diweddar Gruff a mam gariadus Catrin. 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i Catrin, John a’r genethod.

Cydymdeimlwn hefyd â Llinos Wynne, John, Lara, Beca a Harri a’r 
teulu oll, Anedd Wen yn dilyn marwolaeth mam Llinos. 
CyFlE CyFFrOus  Mae Caio Hughes, 
Penrallt, yn gwireddu breuddwyd o ddilyn 
cwrs prifysgol a  hyrwyddo  ei yrfa pêl-
droed yn yr Unol Daleithiau. Roedd Caio am 
symud yno yn 2020 ond oherwydd Covid, 
fe ohiriodd hyn a bu’n gweithio gyda’r 
Urdd yn lleol am flwyddyn. Llynedd, yn 
20 mlwydd oed, fe gychwynnodd ei gwrs 
gweinyddu busnes yng Ngholeg Cymunedol 
Onondaga yn Syracuse, Efrog Newydd. Mae 
wedi cael cychwyn llwyddiannus i’w fywyd 
yno gan sgorio 7 gôl mewn 14 gêm, gan 
chware rhan allweddol i sicrhau bod ei dîm 
yn cyrraedd gemau Rhanbarthol. Bu Caio 
yn chwarae ar yr asgell i dimau Gogledd 
Cymru, Y Felinheli a Thref Caernarfon yn 
y gorffennol. Dywedodd Caio fod nifer o 
chwaraewyr yn symud dramor, yn enwedig 
i’r U.D.A., “Mae’n gyfle gwych i wella eich 
gêm a chwblhau gradd. Hefyd, mae symud dramor wedi rhoi cyfle i 
mi ffocysu llawer mwy ar wella fel chwaraewr a dwi’n cael mynediad 
i’r cyfleusterau a hyfforddwyr gorau. Byddwn yn ymarfer unwaith, 
weithiau dwywaith y dydd.” Mae Caio yn mwynhau cyfleoedd a 
phrofiadau newydd na fuasai wedi’u cael wrth aros adref, gan wneud 
ffrindiau o bedwar ban y byd. Derbyniodd groeso gwresog gan y 
myfyrwyr eraill a chafodd wahoddiadau i’w cartrefi. Roedd hyn o fudd 
mawr iddo wrth symud mor bell oddi cartref a’i deulu ac i setlo yn ei 
fywyd newydd. Pob lwc i Caio yn y dyfodol! 
llOngyFarChIadau mawr i Rhys Edwards a Gwion Tegid ar 
eu rhaglen drama-ddogfen, ’Y Parchedig Emyr Ddrwg.’ Bu nifer o’r 
Felinheli yn gweithio ar y rhaglen gan gynnwys bod yn ‘extras’!

EIsTEddFOd ysgOl  Diolch yn fawr iawn i’r holl ddisgyblion 
CA3 wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod Ysgol cyn y Nadolig.  Braf 
iawn oedd gweld yr holl waith.  Dyma rai o’r lluniau ond cofiwch 
edrych ar gyfryngau cymdeithasol yr ysgol i weld yr holl luniau

CyngErdd nadOlIg  Llongyfarchiadau 
mawr i’r Adran Gerddoriaeth a’r holl ddisgyblion 
eto eleni am drefnu cyngerdd Nadolig rhithiol o 
ansawdd arbennig.  Eto, edrychwch ar gyfryngau 
cymdeithasol yr ysgol i weld y cyngerdd.
PÊl-rWyd & hOCI  Llongyfarchiadau mawr 
i Megan Roberts o Flwyddyn 11 am gael ei dewis 
fel rhan o garfan timau hoci a phêl-rwyd dan 16 
Gogledd Cymru.

rygBI  Llongyfarchiadau mawr i Harri 
Neville o flwyddyn 11 sydd wedi cael ei ddewis 
fel rhan o garfan RGC. Da iawn ti a phob lwc 
gan pawb o Ysgol Friars.
CErddOrIaETh  Llongyfarchiadau mawr 
i Gwilym Gray, Heidi Lewis ac Aaron Grundy. 
Mae Gwilym a Heidi have wedi ennill lle yng 
Nghôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2022 
ac Aaron wedi ennill lle yng Ngherddorfa 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2022.

BanC BWyd  Bu 

i ddisgyblion Friars 
gyfrannu eitemau a 
nwyddau ar gyfer 
banciau bwyd Y 
Gadeirlan a Banc 
Bwyd Arfon.

y felinheli

ysgol friars

Megan Roberts

Harri Neville
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enw:

Glynne 
Roberts
gwaith: 
Rheolwr 
gyda Bwrdd 
Iechyd Betsi 
Cadwaladr
Ydi’r cyfnod 

clo wedi 

effeithio 

arnoch chi?

Do, yn bendant. Ym mis Mawrth 
2020, cefais y cyfrifoldeb o arwain 
y rhaglen profi Covid, ac ers yr haf 
rwyf wedi bod yn gyfrifol am yr holl 
raglen Profi, Olrhain, ac Amddiffyn 
ar draws y Gogledd. Dipyn o newid, 
a dipyn o her!
A oes amser i ddiddordebau?

Fy mhrif ddiddordeb y tu allan 
i’r gwaith ydi Clwb Pêl-droed 
Bangor 1876. 
Cefais y fraint 
o gael fy ethol 
yn gadeirydd 
cyntaf y clwb, 
ac mae’r cyfnod 
ers sefydlu’r 
clwb wedi bod yn llawn cyffro a 
hwyl. Mae criw eithriadol o dda 
a gweithgar yn arwain y clwb, ac 
mae’r mwydro gyda’r cefnogwyr yn 
un o uchafbwyntiau’r wythnos!
Fyddwch chi’n cadw’n heini?

Ddim digon. Dwi’n bwriadu ymddeol 
yn ystod 2022, a’r eitem ar ben y 
rhestr fydd cael mwy o ymarfer. 
Ydych chi’n credu mewn bwyta’n iach?

Ydw. Yn fy swydd “go iawn” cyn 
covid, mi roeddwn i’n gweithio ar 
raglenni anghyfartaleddau iechyd, 
gan gynnwys cynyddu’r cyflenwad 
o  fwydydd iach a ffres i gymunedau 
difreintiedig. Mae Bwyd Da Bangor 
yn un o’r rhaglenni hynny, ac yn 
ffordd o ddarparu bwydydd mewn 
ffordd fforddiadwy. O ran iechyd 
y cyhoedd, mae bwyta’n iach yn 
allweddol.
Pa un yw eich hoff bryd?

Cyri! Does dim byd gwell ar nos 

Wener ar ôl wythnos hir na chael 
pryd Indiaidd.
Ffrwythau neu rywbeth melys i bwdin?

O ddewis, caws! Dwi ddim yn or-
hoff o bwdin.
Pa ddiod yw’r orau gyda’r pryd?

Dibynnu ar y pryd! Dwi’n ddigon 
hapus efo dŵr wrth 
fwyta, ond mae 
glasiad o wîn coch 
wastad yn braf.
A oes gennych hoff 

awdur?

Dwi’n dueddol o 
ddarllen llyfrau 
hanes, hunan-
gofiannau a llyfrau teithio yn hytrach 
na ffuglen. Felly mae awduron fel 
Bill Bryson a Michael Palin dal yn 
apelio. Cyn ymweld ag unrhyw 
le newydd, mi fyddaf wastad yn 
darllen am y lle o flaen llaw.

Ydych chi’n gwylio 

rhaglenni teledu 

ar y teledu neu 

gyfrifiadur?
Teledu. Dwi 
heb ddtablygu’r 
sgiliau na’r 

awydd i chwilio am raglenni ar y 
cyfrifiadur.
Ydych chi’n newid o un sianel i‘r llall yn 

gyson?

Ydw, yn enewdig pan 
mae hysbysebion yn 
ymddangos. Mae’n 
braf weithiau gwylio 
pethau ar catch-up 
pan mae’r rhaglenni yn 
rhedeg syth drwodd.
A oes hoff raglen deledu?

Ddim felly. Yn dueddol o gael 
pyliau o wylio cyfresi hir ar “catch 
up”, fel nad oes rhaid gwylio yr un 
amser bob wythnos. Mae pêl droed 
wastad yn apelio, yn enwedig os ydi 
Spurs yn chwarae.
A oes hoff raglen radio?

Ychydig iawn dwi’n gwrando ar y 
radio, ond mi fyddai’n trio gwneud 
amser i wrando ar Tudur Owen.
sut y byddwch yn ymlacio?

Mae’r ardd wastad yn galw – mwy o 
gyfrifildeb na hobi. Y pêl droed, wrth 
gwrs. A dwi’n hoff o goginio, sydd 
wastad yn helpu rhywun i ymlacio.
A yw gwyliau’n rhan bwysig o’r 

flwyddyn?
Ydi. Wrth fy modd yn teithio a 

gweld llefydd 
newydd
Ai dramor 

fydd y gwyliau 

arferol?

Mae De 
Ffrainc yn 
yn denu yn 
aml, ond 

mae ymweldiadau byr â phrif 
ddinasoedd Ewrop wastad yn 
diddorol. Mae cymaint i’w ddysgu 
o weld gwledydd eraill, a gobeithio 
bydd y teithio yn gallu parhau 
yn ddi-drafferth er gwaethaf 
gwiriondeb Brexit.
A oes un wlad yn apelio yn fwy na’r 

llall?

Mae Seland Newydd ar ben y rhestr 
ar hyn o bryd, gan fod Dafydd 
y mab yn byw yna, a chawsom 
ymweld â’r wlad yn 2019. Mae 
gennym wyres, Ellie, sydd yn flwydd 
oed, ond oherwydd y cyfyngiadau 
Covid, mae wedi bod yn amhosib 
mynd i’w gweld. Mae hynny yn 

flaenoriaeth yn ystod 
2022 pan gawn deithio 
(gobeithio). Mae’n 
daith eithriadol o bell, 
ond yn wlad hyfryd.
beth yw eich barn am 

gefnogaeth sydd ar gael i 

gynnal busnesau?

Dibynnu pa fath o fusnes. Pan mae 
rhywun yn edrych ar gyflwr y Stryd 
Fawr ym Mangor, mae’n amlwg fod 
rhywbeth o’i le, ond wedi dweud 
hynny, mae yna nifer o ffyrdd y gellir 
cefnogi busnesau i sefydlu yna.
A oes awgrym sut i godi’n calonnau ar 

gyfnod mor ddyrys?

Dewch i dreulio pnawn yn mwydro 
mewn awyrgylch cyfeillgar draw yn 
Nhreborth yn gwylio Bangor 1876!

mae pêl droed 
wastad yn apelio, 
yn enwedig os ydi 
spurs yn chwarae.

mae de Ffrainc yn yn denu yn 
aml, ond mae ymweldiadau 
byr â phrif ddinasoedd ewrop 
wastad yn diddorol.

Cyri! does dim byd gwell 
ar nos wener ar ôl wythnos 
hir na chael pryd indiaidd.

dEudwch i Mi: Goriad yn holi a stilio

Estyniad i Blas hedd
Mae cais ar gyfer codi dau estyniad un llawr ac ailwampio cartref 
henoed Plas Hedd ym Maesgeirchen wedi ei ganiatau. Bydd yn rhaid 
cychwyn arno o fewn pum mlynedd.

Gwrthod altro tŷ
Gwrthododd Cyngor Gwynedd gais i newid defnydd 25 Ffordd 
Penchwintan yn dŷ aml-feddiannaeth. Y farn oedd fod gormod o dai 

tebyg eisoes yn ward Hendre, Bangor ac y byddai un arall yn debygol 
o gael effaith niweidiol ar gymeriad cymdeithasol ac  amgylcheddol yr 
ardal. 

na i newid cyfnod
Ni roddwyd caniatad i chwalu adeiladau presennol Ty Blenheim (hen 
le Period Interiors). Y bwriad oedd codi adeilad pedwar llawr i greu 36 
uned breswyl, creu llefydd parcio, newid i'r fynedfa a chreu un arall.

O’r Cyngor
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croEsair rhif 392

Enw:  ............................................................................................

Cyfeiriad:  .................................................................................... 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y llythrennau 
dd, ng, ll etc. yn cymryd dau floc. Anwybydder yr hirnod am 
y tro. Cyflwynir tocyn llyfr yn rhodd am yr ateb cyflawn 
cyntaf a dynnir o het ar 26 Chwefror 2022. Atebion i: Croesair 
Goriad, 4 Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LY. 

Ar DrAwS: 
1. Dinas Bangor i’r hen bȇldroedwyr (4,9)
8. Gwasanaeth Cymraeg i’n gwlad (5,5)
10. Cred sydd weithiau'n ofer (4)
11. Llamu, ond ni fydd y flwyddyn yn gwneud hynny eleni (6)
15. Dernyn cysegredig o'r gorffennol (5)
19. Analluog dan anfantais (5)
20. Blȇr di-drefn (8)
22. Llwybr y cledrau (11)
23. Eden werthfawr Treborth (5,7)
i LAwr:
2. Punt fach Twrci ac eraill heb le (4)
3. Plesio neu ddygymod (7)
4. Synnwyr na chlywai ffroenau wedi dal Cofid (5)
5. Unben brenhinol (5)
6. Tymer cyfarwydd yn Chwefror (5)
7. Torri i mewn i’r cyfrinachol digidol (5)
9. Dilornus er mwyn iselhau (8)
12. Ennill budd drwy’r hyn a gafwyd (4)
13. Creigiau tanddaearol yn ymgodymu (9)
14. Ffrwd yn gollwng o wythïen (8)
16. Hafan ddiogel i glymu llong wrth wely’r môr (7)
17. Hynod, annealladwy (7) 
18. Dilychwin o hardd (7)
21. Twt!! Naw gwaith gan rai (4)

Atebion Mis ionawr:
AR DRAWS: 1. Canmlwyddiant 8. Dechreunos 10. Ynys
11. Unigol 15. Balch 19. Crwca 20. Gwawdlyd 22. Rownd a 
Rownd 23. Ynys Cariadon. 
I LAWR: 2. Asda 3. Mecanic 4. Wyres 5. Deutu 6. Ifori 7. Tawel 
9. Lobsgows 12. Niwc 13. Grawnfwyd 14. Yr Wyddfa
16. Lladron 17. Heddwas 18. Hamdden 21.Trai.
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Cyhoeddir atebion Croesair Mis Chwefror ynghyd ag enw’r 
enillydd yn rhifyn Mis Mawrth. Enillydd Croesair Mis ionawr 
gydag ateb cyflawn oedd Roy Jones, Penrhosgarnedd. 
Daeth nifer o rai eraill i law, a chafwyd atebion cyflawn gan: 
Tecwyn Edwards, Newcastle upon Tyne; Emrys Griffiths, 
Rhosgadfan, Caernarfon; H W Jones, Caeathro; Iorwerth a 
Medi Michael, Eithinog; Cynthia Owen, Eithinog; E W Pritchard, 
Garndolbenmaen; Gwenno Pritchard, Penrhosgarnedd; Dilys A. 
Pritchard-Jones, Abererch; Liz Roberts, Lôn y Meillion; T. a G. 
Roberts, Rhosmeirch.

Yn y gegin
gyda shoned wyn jones

GNoCChi – perthyn i deulu’r 
dumpling mewn coginio 
Eidalaidd. Tameidiau bach o 
does a all gynnwys semolina, 
blawd, wyau, caws, tatws, 
briwsion bara neu gynhwysion 
tebyg. Ond does dim angen i 
chi wneud y gnocchi; maent 
i’w cael yn ffres yn y rhan fwyaf 
o’r archfarchnadoedd lleol.

GNOCCHI GYDA LEMWN, 
TOMATOS, SBIGOGLYS A 
CRèME FRAîCHE

Cynhwysion
● 500g gnocchi parod
● 250g tomatos bach
● 2 ewin garlleg wedi’u gratio
● 200g sbigoglys (spinach)
● 150ml crème fraîche
● 1 lemwn
● 50ml dŵr berw
● halen a phupur du
● olew llysiau – i’w ffrio
● 80g rocket - i’w weini
● olew olewydd – i’w weini

● Cynheswch ychydig o olew 
llysiau mewn padell fawr / skillet 
tan yn boeth ac ychwanegwch 
y gnocchi. Ffriwch gan ei droi 
am 8 – 10 munud tan yn frown a 
chrisp.
● Torrwch y tomatos bach yn eu 
hanner.
● Pan mae’r gnocchi wedi’i 
goginio, trowch y gwres yn îs 
ac ychwanegwch y garlleg a’r 
tomatos i’r badell. Coginiwch am 
rhyw 2 funud.
● Ychwanegwch hanner y 
sbigoglys a choginio am funud 
ymhellach cyn ychwanegu’r 
hanner arall gan ei droi yn ofalus 
drwy’r gymysgedd.
● Ychwanegwch y crème 
fraîche, gwasgiad o sudd lemwn 
a’r dŵr berw.
● Gadewch i’r saws ddod i ferw 
a thynnwch oddi ar y gwres.
● Ychwanegwch halen a phupur 
yn ôl eich chwaeth.

● I’w weini rhannwch i bowleni 
(dylai fwydo 4) gyda rocket wedi’i 
wasgaru drosto ac ysgytwad o 
olew olewydd.

Pryd bach hawdd ond hynod 
flasus. Mwynhewch! 

GNoCChi
Ydych chi erioed wedi coginio 
‘gnocchi’? Naddo? Wel, 
doeddwn inna ddim ychwaith 
tan yn ddiweddar ond mi 
fyddai yn defnyddio llawer 
mwy arno o hyn ymlaen.
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yMunwch Â’n 
clwb cant

Fel y gwelwch yn y papur o dro i dro mae rhai yn ennill yn 
ein CLWB CANT.  Mae’r CLWB yn cynorthwyo i gynnal y 
Goriad o flwyddyn i flwyddyn. Mae pob aelod o’r CLWB yn 
talu £1 y mis (neu £12 y flwyddyn) gydag Archeb Banc, a 
thrwy hynny prynu uned yn y CLWB.  Mae rhif i bob uned 
a archebir.
Gall aelodau brynu unedau ychwanegol e.e 2 uned = £2 y mis 
(neu £24 y flwyddyn) 3 uned = £3 y mis (neu £36 y flwyddyn) 
ayyb.

hoFFEch chi gaEl 
cyFlE i yMaElodi?

Tynnir y gwobrau yn chwarterol bob blwyddyn yn ystod 
misoedd Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf.  Mae maint y 
gwobrau yn dibynnu ar nifer yr aelodau. Rhennir yr arian a 
dderbynnir yn gyfartal rhwng y gwobrau a choffrau Goriad.  
Hoffwn eich gwahodd i ymuno drwy lenwi’r Archeb Banc isod 
a’i dychwelyd i mi os gwelwch yn dda. 
Elan Parry, 9 Blaen y Wawr, Bangor LL57 4TR
Bydd eich rhif(au) chi â’r un siawns o ennill â phob un o’r 

rhifau eraill!

ARCHEB BANC
At y Rheolwr, Banc  ..........................................................

Côd y Gangen  .................................................................

Cyfeiriad eich banc  ..........................................................

..........................................................................................

Côd post  ..........................................................................

Rhif eich cyfrif chi  ............................................................

Taler i Fanc HSBC, 274 Stryd Fawr, Bangor:
Cod 40-09-03 i gyfrif  CLWB CANT Y GORIAD
Rhif y cyfrif: 81869612

Y swm o £  ...................  ar ( ....................................dyddiad)
ac yna bob mis/blwyddyn, nes yr hysbysaf chwi i’r 
gwrthwyneb drwy lythyr.

Eich enw  ..........................................................................

Cyfeiriad  ..........................................................................

..........................................................................................

Côd post  ..........................................................................

Llofnod  ............................................................................

Dyddiad  ...........................................................................

✁

Ateb poS pENELiN
Roedd 24 cyffyrddiad penelin i gyd

Am helpu?

Awydd helpu’r Goriad – yn cyfrannu, yn rhannu, yn gwerthu?  
Mae croeso bob amser i rai newydd.  Cysylltwch drwy 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk 
 
 
deud eich deud
 
Rhywbeth yn eich poeni?  Angen canmol? Lle i feirniadu? 
Cofiwch fod croeso i lythyrau bob amser yn y Goriad. 
Neu i ymateb i’r hyn sydd yn ein papur. Anfonwch i 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk 
 
 
Anfon lluniau

Pan fyddwch yn anfon lluniau i’r Goriad mae’n rhaid i’r 
gwreiddiol fod o’r ansawdd gorau posibl. Mwya’ ydyn nhw 
gorau oll. Fel arall mae’n anodd eu cynnwys gan na fyddant yn 
edrych ar eu gorau. A jpeg bob amser os gwelwch yn dda

Ymuno â’n Clwb 100

Cofiwch am Glwb 100 Goriad. Cyfle i ennill os daw eich enw 
o’r het. Manylion sut i ymuno drwy gysylltu ag Elan Parry, 9 
Blaen y Wawr, Bangor LL57 4TR 

eisiau ymuno â thim golygyddol y 
goriad?
 
Mae’r Goriad yn chwilio am olygydd ar gyfer un o rifynnau’r 
flwyddyn er mwyn cwblhau’r tîm golygyddol brwd a diwyd 
sydd gennym yn barod. Mae’n waith difyr iawn ac fe 
ddysgwch lawer am yr ardal yn y broses!
Am fwy o fanylion, anfonwch air at Menna Baines:
menna@fforddpenrhos.plus.com
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● Ewch i fyny Lôn Las Ogwen (y lôn feics) am ryw 
5 cilomedr bron iawn at Dregarth. Ar ben yr allt serth 
(wedi ichi fynd o dan yr ail bont) trowch i’r dde lle mae’r 
arwydd am gaffi Blas Lôn Las a Fferm Moelyci. Mae’n 
werth oedi am baned a chacen yn y caffi.

● Wedi pasio’r caffi ewch i 
fyny’r ffordd i’r chwith am 
adeiladau Fferm Moelyci 
a dilynwch y trac rownd 
i’r dde o flaen yr adeiladau. 
Arhoswch ar y trac am tua 
chwarter cilomedr a phan 
ddowch at dop allt (lle mae’r trac yn 
mynd am i lawr) trowch i’r dde tuag at fainc bren a giât 
mochyn yn y pen draw.

● Dilynwch y llwybr drwy’r cae ac yna i’r chwith i 
lawr drwy’r coed. Pan ddowch i’r cae nesaf dilynwch y 
llwybr sy’n mynd i’r dde ac ewch drwy ddau gae arall 
tan y byddwch yn cyrraedd giât mochyn wrth ymyl nant 
fechan. 

● Ewch i’r chwith yma i fyny’r ffordd ac yn eich blaen 
trwy gymuned Rhyd y Groes nes cyrraedd y ffordd fawr 
(A4244).

● Croeswch y ffordd ac 
ewch i lawr y Lôn Fudur. 
Cadwch y nant ar eich 
ochr chwith, croeswch 
y bont garreg fechan 
ac ewch drwy’r coed at 
giât fechan. Ewch yn 
syth ymlaen ar draws 
y cae, drwy’r goedlan 
fechan ac i fyny’r cae nesaf 
gan gadw’r clawdd ar eich 
llaw dde.

● Trowch i’r dde ar hyd y ffordd (wrth fferm Niwbwrch) 
a’i dilyn hyd at Gaerhun.

Yma mae dewis ichi:

● Troi i’r dde am Waen-wen a Glasinfryn cyn ailymuno 
â Lôn Las Ogwen i gerdded yn ôl i Borth Penrhyn

● Dal ymlaen am Finffordd, yna un ai i’r chwith i lawr 
am Glan Adda neu i’r dde am Lôn Bopty, a thrwy’r dref 
yn ôl i Borth Penrhyn.

Taith
   Gerdded

gan BRYN TOMOS

Wedi gwneud adduned blwyddyn 
newydd i gerdded mwy? Dyma daith 
aiff â chi o gwmpas cryn dipyn o fro’r 
goriad.

hyd: 15 – 16 cilomedr
Amser: 3 – 4 awr
llwybr: cyfuniad o ffyrdd, llwybrau all fod 
yn fwdlyd mewn mannau, ac ambell gae.
man cychwyn: Porth Penrhyn
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Yn dilyn rhyw fath o gloi oherwydd 
Covid dros y Nadolig, cyhoeddodd 
Mark Drakeford ei bod hi’n iawn i godi 
rhai o’r cyfyngiadau, a phederfynodd y 
Gymdeithas Bêl-Droed ail gychwyn ar 
Ionawr 15eg.

Trip felly i Ddyffryn Conwy i wynebu 
Llanrwst United, gyda phawb yn 
edrych ymlaen ar ôl bron i fis heb gêm. 
Roedd carfan gref yn trafeilio, gyda 
dau newydd wedi arwyddo yn “ffenest” 
Ionawr, sef Adam Hughes a Jack Cain. 
Roedd Adam, hogyn o’r pentref, wedi 
bod yn ymarfer ers misoedd efo’r garfan 
ond ddim yn cael arwyddo tan mis 
Ionawr (mae rheolau cynghrair Ardal 
yn union yr un fath a phrif gynghreiriau 
Ewrop yn ôl y sôn!). Ar lyfrau Bangor 
oedd Jack cyn i rheini fynd i drafferthion 
enbyd, felly y lle naturiol iddo ddod 
oedd i Felin, lle mae Ryan ei frawd wedi 
bod yn disgleirio ers sawl tymor erbyn 
hyn.

Bonws arall i’r clwb oedd cael Caio 

Hughes yn ôl ar ôl cyfnod yn yr Unol 
Daleithiau. Mae o ar gwrs yn nhalaith 
Efrog Newydd, ond am gwblhau ei 
flwyddyn gyntaf “ar-lein” o Felinheli, cyn 
dychwelyd yn yr haf. 

Roedd Llanrwst wedi cael canlyniadau 
da yn ddiweddar ac yn reit uchel yn 
y tabl. Er hyn, Felin oedd yn edrych 
y fwyaf bywiog o’r ddau dîm yn yr 
hanner cyntaf, yn chwarae pêl droed 
disglair ond yn anlwcus iawn i gyrraedd 
hanner amser 1-0 ar ei hol hi. Bu 
Caio a Gavin yn agos iawn i sgorio 
ond roedd Llanrwst yn beryg iawn yn 
gwrthymosod.

Aeth hi’n 2-0 rhyw ddeng munud i’r ail 
hanner gan adael mynydd i’w ddringo 
i hogiau Felin. Er iddyn nhw drio yn 
galed, gyda Archie yn agos iawn i gael 
un yn ôl; a showt am benalti pan aeth 
Caio i lawr yn y bocs, Llanrwst aeth a 
hi. Bron i’r tîm cartref gael penalti eu 
hunain yn yr eiliadau olaf pan gymerodd 
Ifan Dafydd “un i’r tîm” a derbyn cerdyn 
coch. Ond cic rydd o ymyl y bocs gafon 
nhw, a daeth dim byd o hynny, gan 
adael buddugoliaeth 2-0 i Lanrwst. 

Siom, ond rhaid oedd paratoi at 
ymweliad Llandudno Albion i Seilo yr 
wythnos ganlynol. Hon yn bwysicach 
i Felin o bosib, gan fod Albion yn is na 

Felin yn y tabl, a’r rhain sy’n rhaid i Felin 
orchfygu os am aros yn y gynghrair.

Mae Ionawr wedi bod yn sych iawn, 
ond roedd y cae ddigon “stici”. OEr hyn, 
cafwyd hanner awr cyntaf bywiog iawn. 
Roedd hi’n 2-2 ar ôl 17 munud, gyda 
Gavin ag Iwan Bonc yn sgorio goliau 
cofiadwy i Felin. Cafodd Llandudno 
gôl wych iawn yn fuan wedyn i’w 
gwneud hi yn 3-2, ac felly buodd hi 
am weddill y gêm. Unwaith eto, roedd 
Felin wedi chwarae yn dda ond heb 
gael dim i ddangos am eu hymdrech. 
“O barhau i chwarae fel hyn, mi ddaw y 
canlyniadau,” medda Euron, y rheolwr.     

Nid oedd y tîm rheoli yn fodlon 
iawn efo ambell i benderfyniad gan y 
swyddogion. Efallai fod rhywfaint o 
hyn i’w wneud efo un ohonynt yn cael 
paned o goffi efo halen yn lle siwgwr 
cyn cychwyn y gêm (damwain anffodus 
iawn, wir yr!).

Bydd Saltney yn Seilo ddechrau 
Chwefror, a’r Wyddgrug (Mold Alex) ar 
yr 19eg. A bydd Felin y teithio i Lanelwy 
ar y 12fed, ac i Wrecsam i chwarae 
Brickfield ar y 26ain.

Dewch i gefnogi. Ni fydd halen yn y 
coffi, a bydd y llinell hanner ffordd yn y 
lle cywir (stori arall ydi honna!)

Aur i Catrin
Enillodd Catrin haf Jones fedal aur 
ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau 
Prydain ddiwedd Ionawr. Roedd yn 
codi yn y dosbarth 55kg yn y Derby 
Arena. Mae Catrin yn aelod o Glwb 
Codi pwysau’r Brifysgol yn ei thref 
enedigol lle mae hi wedi bod yn 
astudio. 

cpd y felinheli

ail gychwyn 
arni!

newid oriau agor
Mae KFC ar Ffordd Caernarfon wedi
cael caniatad i newid yr oriau agor. 
Yn lle 08:00-23:00, 10:00-hanner nos 
fydd hi o hyn ymlaen, saith diwrnod 
yr wythnos. Rhoddwyd hawl hefyd i 
newid peth ar edrychiad y lle.

o bost i’r brifysgol
Bydd defnydd newydd o adeilad hen 
bost Bangor cyn hir.  Mae Cyngor 
Gwynedd wedi caniatau newid rhan o'r 
llawr gwaelod a'r lloriau uwch ar gyfer 
swyddfeydd ac ystafelloedd dysgu 
ar gyfer y Brifysgol. Gellir gwneud 
defnydd o'r clwb nos Revive hefyd.

Mae hawl i gynnal bwyty yn yr 
adeilad ond ni ellir cario bwyd poeth 
allan o’r lle.  Bydd yn rhaid cadw’r swn 
o’r clwb o fewn terfynau rhag amharu 
ar adeiladau cyfagos.

dathlu 40 mlynedd
Mae’r arddangosfa sydd yn Storiel ar 
hyn o bryd yn dathlu 40 mlwyddiant 
y cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg 
Menai. Dangosir gwaith dros 40 o 
gyn-fyfyrwyr y cwrs, sef artistiaid a 
dylunwyr sy’n dal wrthi. Agorodd 22 
Ionawr ac mae’n para tan 2 Ebrill 2022. 
Mae angen cadw pellter 2m a gwisgio 
masgiau.

i rai sy’n talu drwy’r we

Os ydych yn talu am y Goriad ar y 
we, os gwelwch yn dda anfonwch 
neges i ddweud hynny ar e-bost 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk gan roi’r 
enw fydd yn ymddangos ar y cyfri.
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Wedi hoe o dros ddau fis, 
chwaraeodd tîm Bangor 
1876 ei gêm gystadleuol 
gyntaf ar ddydd Sadwrn 
olaf mis Ionawr. Cae’r 
Delyn, Nefyn, oedd maes 
y gad, gyda’r tîm cartref 
yn amlwg yn ysu am 
fuddugoliaeth yn erbyn 
y dinasyddion. ‘Roedd 
torf anrhydeddus wedi 
ymgasglu, a bell dros gant 
o gefnogwyr y Gleision 
yn bresennol ar gyfer 
gêm rhwng dau o dimau 
cryfa’r gynghrair. ‘Roedd 
yn edrych yn addawol iawn 
pan sgoriodd y seren ifanc, 
Cian Williams, i Fangor 
hanner ffodd trwy’r hanner 

cyntaf. Yn anffodus, yn fuan 
wedyn anafwyd Cian, ac 
ymadawiad yr amddiffynwr 
yn gwanhau’r llinell gefn. 
Cyn diwedd y cyfnod yma 
o chwarae, ar ôl munud o 
amser ychwanegol, daeth y 
Penwaig yn gyfartal.

‘roedd pethau wedi 
poethi’n arw erbyn yr ail 
hanner gyda chwarae 
cadarn (i ddweud y lleiaf) y 
tîm cartref yn amharu ar lif 
y chwarae a chreadigrwydd 
yr ymwelwyr. O fewn naw 
munud i ddechrau’r ail 
hanner ‘roedd y tîm cartref 
ar y blaen ac, er gwaethaf y 
gwarchae ar gôl Nefyn, ofer 
bu ymdrechion y Gleision 

i  sgorio. Er bod rhai yn 
digalonni, gyda dau funud 
o amser ychwanegol wedi 
ei chwarae ar ddiwedd yr 
ornest, daeth Les Davies i’r 
adwy gan sgorio, a sicrhau 
gêm gyfartal, dwy gôl yr un.

Fel mae pethau’n sefyll 
ar ddechrau Chwefror, un 
gêm sydd wedi ei cholli, 
2-3 i ffwrdd i Fodedern, a 
dwy gêm gyfartal yn erbyn 
Penrhyndeudraeth a Nefyn. 
Yn anffodus, mae Bodedern 
wedi medru cadw record 
100% ac, erbyn hyn, mewn 
sefyllfa gref ar frig y tabl 
gyda 1876 yn ail. 

Wedi gêm Gwpan 
Eilradd yr Arfordir yn 
erbyn Aberffraw yn 
Nhreborth ar benwythnos 
cyntaf y mis bach, mae 
nifer o gemau cynghrair 
pwysig yng nghanol y 
mis. Penrhyndeudraeth 
fydd y gwrthwynebwyr yn 
Nhreborth ar 12 Chwefror. 
Fe gofiwch mai Penrhyn 
oedd y tîm cyntaf i ennill 
pwynt oddi ar Fangor,  yn 
ôl yng nghanol mis Hydref. 
Maent yn bedwerydd yn 
y tabl, wedi chwarae'r un 
faint o gemau ond gyda 
thri phwynt yn llai na 1876. 
Maent wedi chwarae dwy 
waith yn ystod mis Ionawr 

(yn erbyn Amlwch) gan 
sgorio cyfanswm o 12 gôl.

Taith arall i Ben Llŷn sy’n 
wynebu’r tîm yr wythnos 
ganlynol pan fydd yn 
chwarae Pwllheli ar y Rec. 
Mae pwllheli yn drydydd yn 
y tabl, dau bwynt tu ôl i’r 
gleision, ond wedi chwarae 
tair o gemau ychwanegol. 
Unwaith eto, disgwylir 
gêm gystadleuol a fydd, 
gobeithio, yn perswadio 
cefnogwyr y tîm i fentro i 
fwynhau atyniadau’r dref 
cyn mwynhau’r gêm.

Gêm derfynol y mis fydd 
yr ornest o dan lifoleuadau 
Treborth ar nos Wener, 25 
Chwefror, yn erbyn Llanrug 
gyda’r gic gyntaf am 7.30 
p.m. Fe fydd yn gyfle da i’r 
rhai sy’n methu mynychu 
gemau ar y Sadwrn, 
â’r selogion, i flasu pêl 
droed byw yn lleol a blasu 
awyrgylch Treborth dan y 
goleuadau. 

Gan obeithio mwynhau 
llwyddiant yn ystod 
Chwefror, mae’r Clwb yn 
edrych ymlaen at fisoedd 
tyngedfennol Mawrth ac 
Ebrill, yn enwedig y gêm 
gynghrair gartref yn erbyn 
Bodedern a fydd, chwedl 
y Sais, yn “six-pointer” go 
iawn. Ennill y Gynghrair 
yw’r flaenoriaeth ond mae’r 
Clwb hefyd yn cystadlu am 
gwpwl o gwpanau ac yn 
gobeithio ymestyn ei rediad 
yn y cystadlaethau yma.

cpd bangor 1876

Misoedd tyngedfennol yn 
wynebu tîm bangor 1876

Cian Williams yn sgorio yn erbyn Nefyn

Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

os oes gennych unrhyw newyddion am dîm neu unigolion yn y maes chwaraeon, beth am roi ychydig 

o gyhoeddusrwydd iddynt yn y goriad? Anfonwch unrhyw erthyglau i papurbrogoriad@yahoo.co.uk, 

ac fe wnawn ein gorau i'w cyhoeddi yn y rhifyn nesaf.
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cpd dinas bangor

dal i dwt-twtian fod nantporth yn farw
Dal i ddisgwyl am unrhyw 
fath o newydd o Nantporth 
yr ydan ni o hyd.  Mae hi’n 
dawel iawn ar wahan i’r sŵn 
twt-twtian sydd i’w glywed 
gan rai o ddilynwyr y bêl-
droed ym Mangor – rhai 
ohonyn nhw oedd byth yn 
mynd i’r cae.

Mae si fod rhywun neu 
rywrai a diddordeb mewn 
prynu’r clwb.  Maen nhw 
hefyd o bosib yn awyddus 
i gael tim yn ôl i ddechrau 

chwarae ar gae Nanporth 
unwaith eto.  Gan fod 
wythnosau lawer er pan 
gafwyd gêm yno mae’n 
sicr fod cyflwr y cae yn 
gwaethygu.

O leia’ mae datblygiad 
efo’r cae 3G sydd wedi 
bod yn segur ers tro. Mae 
Soccersixes wedi cyhoeddi 
y byddan nhw yn gyfrifol am 
gynnal gemau yno ar nos Sul 
a nos Lun. A hynny ar ôl talu 
am ddyled bil trydan y clwb.

Hwn yw’r cwmni sy’n 
cynnal cynghreiriau chwech 
bob ochr sydd â chysylltiad 
ag FA Lloegr. Mae eu prif 
swyddfa yn Nuneaton. Yn 
barod mae ganddyn nhw 300 
o gynghreiriau drwy’r wlad. 
Maen nhw eisoes yn cynnal 
gemau ym Mhorthaethwy.

Mae wyth i ddeuddeg o 
dimau ymhob cynghrair ac 
mae gan bob tim hawl i gael 
tri o chwaraewyr ar y fainc 
yn ychwanegol i’r chwech 
fydd ar y cae.

Bydd angen llifoleuadau 
ar gyfer y gemau yn 
Nantporth, a doedd hynny 
ddim yn bosib nes i fil o 
filoedd lawer o bunnau gael 
ei dalu. Roedd anghydfod 
wedi bod rhwng Nantporth 
CIC (Community Interest 
Company) sy’n gofalu am 
y safle i Gyngor Bangor, a’r 
Clwb Pêl-droed pwy oedd i 
fod i dalu am y trydan. Ond 
mae trefnwyr Soccersixes 
yn sicrhau eu bod am ofalu 
am y golau gan eu bod yn 
teimlo iddi fod yn annheg 
nad oedd timau yn medru 

chwarae ar y cae plastig.

wrth roi pethau ar waith i’r 
timau bychan gael chwarae 
mi fydd yn creu arian sydd ei 
fawr angen i’r clwb.

Ar y Sul mi fydd cyfle 
i chwarae gemau am 45 
munud rhwng 6 a 9 o’r 
gloch, fydd yn costio £30 yr 
wythnos i’r timau. Mae’r tâl 
yn cynnwys llogi’r cae, cost 
y dyfarnwyr a’r offer.

Rhwng 7 a 10 o’r gloch 
y bydd y lle ar gael ar nos 
Lun. Bydd y cyfnod chwarae 
chwarter awr yn llai a’r gost 
hefyd. £20 yr wythnos fydd o 
i bob tim am y ddau dymor 
cynta’, yn codi i £24 y tim 
wedi hynny.

Mae gwybodaeth ar 
facebook am Bangor 
Soccersixes. Hefyd mae 
tudalen ar y we i unrhyw 
chwaraewr neu dimau i 
gynnig eu henwau i fod 
yn rhan o hyn: www.
soccersixes.net/teams/
sign_up.

Gobaith gweld chwarae ar y cae plastig eto

DiGWYDDiADAU RHiTHiOL
CAnGEn BAnGOR O 
RADDEDiGiOn PRiFYSGOL 
CYMRU
4 Mawrth, ar Zoom: Eleni dethlir 
canmlwyddiant sefydlu Cyfarwyddwr 
Cerdd cyntaf Coleg Prifysgol 
Gogledd Cymru, E. T. Davies. Bydd 
Wyn Thomas, cyn-aelod o’r Adran 
Gerdd yn sôn am ddechreuadau’r 
Adran ym Mangor a’r cam pwysig 
hwn yn ei hanes.
Os nad ydych eisoes ar ei rhestr 
bostio, anfonwch at Megan Tomos, yr 
Ysgrifennydd, ar mht263@btinternet.
com i drefnu ymuno.
CAnOLFAn UWCHGWYRFAi, 
Clynnog Fawr
Parheir â'r cyfarfodydd Sŵm am 
Dymor y Gaeaf 2022. Dechreuir am 
7pm, ond bydd y cysylltiad ar agor 
10 munud ynghynt.
Cysyllter â Jina i gael y ddolen: 
canolfanuwchgwyrfai@gmail.com
25 Chwefror (Gwener) Howard Huws 
:H.M. Stanley: Y Cymro

EiSTEDDFOD GEnEDLAETHOL 
LLYn AC EiFiOnYDD 2023
Mawrth, 7pm: Cyfarfod rhithiol byr 
i sefydlu Pwyllgor Apêl y Ddinas. Y 
flwyddyn nesaf bydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn ymweld â Boduan 
ger Pwllheli. Targed dinas Bangor 
yw £20,000 ac mae’r amser yn brin. 
Os oes gennych syniadau codi arian 
ac awydd i fod yn rhan o’r criw, 
ymunwch â’r cyfarfod ac annog 
eich ffrindiau i ymuno hefyd. Cewch 
y ddolen electronig trwy anfon at 
catrinelis@aol.com, a hi hefyd fydd 
yn medru anfon manylion y cyfarfod 
nesaf os na allwch fod yn bresennol 
y tro hwn.
MERCHED Y WAWR, 
PEnRHOSGARnEDD: Ar hyn o 
bryd, cyfarfodydd Zoom fydd y 
rhain, nos Fercher unwaith y mis. 
Bydd gweithgareddau’n cychwyn 
am 7.30pm, ond bydd y cysylltiad 
ar agor dipyn cyn hynny ar gyfer 
sgwrsio. £18 y flwyddyn gan 
gynnwys cylchgrawn ‘Y Wawr’ 
neu £4 y cyfarfod. Cysylltwch â 
Cynthia Owen, 364008, neu e-bost 
cynthiaowen@tiscali.co.uk
16 Chwefror: nerys Roberts yn rhoi 
hanes ei chyfnod yn Warden yn y 
Las Ynys
16 Mawrth: noson gerddorol efo 

Valerie Tecwyn Ellis
27 Ebrill: Sesiwn o ioga Cadair

DiGWYDDiADAU ‘Yn Y CnAWD’
Awgrymir ichi gysylltu â’r trefnwyr 
cyn teithio i unrhyw gyfarfod, i 
gadarnhau nad yw’r sefyllfa wedi 
newid.
CÔR EnCÔR, BAnGOR dan 
arweiniad kiefer Jones.
Ymarferion bob nos Fercher 7-8pm, 
Capel Berea newydd, côr 4 llais, 
Caneuon i godi’r galon yn Cymraeg 
a Saesneg. Dim clyweliad a chroeso 
cynnes i bawb, ond rhaid cofrestru o 
flaen llaw: encorwyn@gmail.com
MARCHnAD OGWEn, neuadd 
Ogwen, Bethesda, yr ail Sadwrn 
yn fisol, 9.30-1. Gwybodaeth ar 
marchnadogwen.co.uk; ysgrifennydd: 
07745 430049
PEINT A SGWRS: Grŵp sy’n rhoi 
cyfle i ddysgwyr Cymraeg sgwrsio 
yn anffurfiol ac i Gymry Cymraeg 
gefnogi’r siaradwyr newydd. 
Gobeithia’r gŵp gyfarfod y cnawd 
yn ôl y sefyllfa ar y pryd. Tap & 
Spile (cyferbyn â’r Pier) am 7pm: 
16 Chwefror ac 2 Mawrth (efo cwis 
i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi). I gael 
gwybod rhagor, cysylltwch â Dani 
Schlick trwy cwisdysgwyr@gmail.
com

POnTiO, 25-26 Mawrth: ‘PETULA’ – 
sioe amlieithog ac arallfydol ar gyfer 
pobl ifanc, comedi swreal am gariad, 
colled a’r heriau sy’n wynebu pobl 
ifanc wrth dyfu i fyny. 382828; pontio.
co.uk
TÎM PEL-DROED Y FELinHELi
Pob gêm  i gychwyn am 2pm:
12 Chwefror: Llanelwy (St Asaph 
City) v Felin
19 Chwefror: Felin v Yr Wyddgrug 
(Mold Alex)
26 Chwefror: Brickfield Rangers v 
Felin
5 Mawrth: Brymbo v Felin
12 Mawrth: Felin v Llai
YR YMDDiRiEDOLAETH 
GEnEDLAETHOL
19 Chwefror-5 Mawrth, rhwng 10 a 4: 
Addas i’r teulu i gyd, ond ichi wisgo’n 
addas. Pris mynediad arferol
Sadwrn, 26 Chwefror, 10.30am: 
Taith Hanesyddol Hirael a Phorth 
Penrhyn (am ddim). Rhys Mwyn 
yn arwain taith hamddenol gyda 
chipolwg ar hanes Hirael, Porth 
Penrhyn a Chastell Penrhyn. Addas 
ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Cyfle 
am baned a sgwrs a thro o amgylch 
gerddi Castell Penrhyn wedyn. nifer 
cyfyngedig, felly rhaid cofrestru trwy 
penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Croeso ichi roi gwybod inni am 

ddigwyddiadau go iawn a rhai ar Zoom


