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Enfys yn y 
ffEnEst
Mae enfys yn y ffenest,
pob ffenest yn y stryd
ag enfys fach i ddiolch
i'r gweithwyr gorau i gyd.

Mae enfys yn y ffenest
a'r ffenest eto draw
ac enfys arall wedyn
yn obaith wedi'r glaw.

Llond gwlad o guro dwylo
a chanu'r anthem fach
llond gwlad o aros adref
i gadw pawb yn iach.

Ac er bod sgwrsio'n gysur
gydag eraill dros y wê
mae hiraeth yn fy nghalon
am weld ffrindiau hyd y lle.

A phan gaf unwaith eto
fynd allan i gwrdd â'r criw,
bydd enfys dros y cyfan
a bydd y byd mewn lliw.

Tudur Dylan Jones

Lluniau disgyblion ysgolion 
Bangor a'r Felin yn gweddu'n 
berffaith i gerdd Tudur Dylan.
Mwy o luniau ar dudalen 24.
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Golygyddion y Mis: Glyn a Marc Lloyd Jones
Golygyddion y rhifyn nesa: Peredur Lynch a Bryn Tomos

SWYDDOGION
LLYWYDD
Gari Wyn Jones, Ty’n Llwyn, Pentir, Bangor LL57 4DY
YSGRIFENNYDD
Howard Huws, 26 Penyffridd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LZ (351503)
TRYSORYDD
Emyr Griffiths, Gallt y Foel, 132 Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2BX (353454)
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 drwy anfon ati ar 
ebost Goriad – papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Cyhoeddir Goriad gan Bwyllgor Goriad gyda chydweithrediad llu o 
wirfoddolwyr

Mae’r papur yn cael ei ddosbarthu mewn gwahanol ardaloedd ond 
gellir cael copiau hefyd yn y siopau canlynol:
LOndiS Y FELinHELi
PosT, PEnRHosGaRnEDD
sioP YsBYTY GWYnEDD
SiOP TAXi CHUBBS, BAnGOr
FOrrEST, STrYd FAWr, BAnGOr
LATE SHOP, BAnGOr UCHAF
aWEn MEnai, PoRTHaETHWY
riCHArdS, Y MAES, CAErnArFOn

Papur Bro Bangor a’r Felinheli
MANYLION CYSWLLT

Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones
01248 354068/07979 577924 

gdeiniol@hotmail.com
argraffu: Y Lolfa, Talybont, aberystwyth sY24 5HE

01970 832304

Cyfle i wella eiCh sgiliau digidol trwy
gyfrwng y gymraeg aC o gysur eiCh Cartref
yn ystod yr amser digynsail hwn, mae cynhyrchu a dosbarthu digidol 
wedi dod yn 'ffordd o fyw' i'r mwyafrif ohonom gyda bron pob 
cyfathrebiad cymdeithasol a phroffesiynol yn cael ei gynnal trwy 
sianeli digidol. 

Cyn argyfwng Coronafeirws, derbyniodd prosiect Cynhyrchu 
Cyfryngau uwch gyllid gan gronfa gymdeithasol ewrop trwy 
lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar 
flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau. 
Prif amcan y prosiect hwn yw cefnogi cwmnïau a sefydliadau Cymru 
trwy ddarparu hyfforddiant rhad ar dechnoleg a datblygiadau newydd 
yn y meysydd cynhyrchu digidol a chyfryngau. 

ychydig a feddyliom y byddai'r fenter hyfforddi arbenigol hon yn 
dod yn hanfodol i helpu busnesau a sefydliadau i amddiffyn eu hunain 
rhag effaith argyfwng Coronafeirws.

Trwy gydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, cyflwynir ein 
hyfforddiant mewn fformat hyblyg sy'n ymateb i'r diwydiant ac 
sy'n galluogi i fyfyrwyr weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i 
ddiweddaru eu gwybodaeth dechnegol, gwreiddio diwylliant ymchwil 
yn y gweithle ac, os dymunant, weithio tuag at gymwysterau ôl-
raddedig wedi'u teilwra i anghenion eu diwydiant.  gan fod y cynllun 
wedi cael cefnogaeth Cronfa gymdeithasol ewrop trwy lywodraeth 
Cymru gallwn gynnig hyfforddiant ar lefel meistr i fusnesau / 
gweithwyr ar gyfradd â chymhorthdal mawr o £165.00 y modiwl fesul 
gweithiwr - mae modiwlau o'r lefel academaidd ac arbenigedd hyn fel 
arfer yn costio hyd at £1000 felly mae hwn yn arbediad sylweddol. 
Gellir cyflwyno'r modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg 
neu'n ddwyieithog.

dyluniwyd ein rhaglen sydd ar-lein i raddau helaeth i ganiatáu 
i fyfyrwyr astudio heb yr angen i gymryd amser allan o'r gwaith 
ac mae'n ddigon hyblyg i ffitio astudio o amgylch gwaith ac 
ymrwymiadau eraill.  

un o’r sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd mantais o’r cynnig 
hwn yw llyfrgell genedlaethol Cymru, fel yr eglura annwen isaac, 
rheolwr adnoddau dynol y llyfrgell:

 “rydyn ni’n ymwybodol bod angen hyrwyddo ein gweithgareddau 
drwy amrywiaeth o sianeli digidol ac mae’n ddisgyblaeth sy’n 
esblygu’n barhaus. Mae’r cyfle hwn i hyfforddi yn rhoi gwell offer a 
sgiliau i’n staff er mwyn iddyn nhw allu hyrwyddo gwaith y llyfrgell 
ar blatfformau digidol mewn ffordd fwy creadigol ac arloesol, ac mae 
hefyd yn cyfrannu at eu datblygiad personol parhaus”.

am ragor o wybodaeth am y rhaglen a’r meini prawf cymhwyso, 
cysylltwch â’r tîm Cynhyrchu Cyfryngau uwch ar 07939 203938 neu 
ccu-amp@aber.ac.uk neu ewch i: amp.aber.ac.uk.

goriad
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Diolch
Dymuna Enid, Gareth, Arwel, Geraint a’r teulu ddiolch o 
galon i’w cymdogion ac i ffrindiau a theulu o bell ac agos 
am y llu cardiau, y galwadau ffôn a’r rhoddion er cof am 
David tuag at Ambiwlans Awyr Cymru. Casglwyd dros 
£1,300. Diolch yn fawr.

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 Mehefin erbyn dydd Mercher
27ain o Fai i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

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

dymunwch yn dda i rywun
Anfonwch bwt i papurbrogoriad@yahoo.co.uk
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 Grŵp  MAth o GyMorth  MAnylion Cysylltu
Felinheli Cyngor Cymuned Felinheli  Cynllun cyfaill   www.felinheli.org
   clercfelinheli@aol.com 
 Roberts Port Dinorwig Cludo pecyn bwyd 01286 676 111
  (7 pryd) wedi ei rhewi am £11 Info@roberts-wales.co.uk        
 Londis Y Felinheli Cynnig gwasanaeth o anfon bwyd i gwsmeriaid 01248 670 201 
  (y gwasanaeth cludo am ddim) lle mae angen.
Bangor Caffi Bangor Fair-Price Café Banc Bwyd yr eglwys ar agor Dydd Llun, 
  Mercher a Gwener rhwng 1 a 2 yp yng Nghaffi Deiniol.
 Quarry bar and grill Cludiant bwyd – Dydd Gwener 6-9pm, 07563 829251
  Dydd Sadwrn 5-9pm a Dydd Sul 12-4pm 
 BERSI (Bangor Emergency Grwp o wirfoddolwyr or Brifysgol wedi dod at ei Grwp Facebook Group 
 Resources for self-isolaters) gilydd i gynnig cymorth i bobol sydd yn hunan-ynysu.  
 Roberts Portdinorwig Cludo pecyn bwyd wedi ei rhewi (7 pryd) am £11 01286 676 111 
   info@roberts-wales.co.uk
 Archfarchnad Morrisons Pecyn bwyd ar gael i bobol sy’n ynysu 01248 351 131 
  gan gynwys Bara, llefrith, pasta ayyb 
 Simple Catering Cafe  Cludo bwyd i ardaloedd Bangor 07944 447 585
 Tatws Trading Bocsus ffrwythau a llysiau bob dydd Gwener ym Mangor 01492 545999
Bangor uchaf Grŵp Cymunedol ardal, Grwp ‘buddy’ Tafleni wedi ei postio yn yr ardal 
 Siliwen Bangor Uchaf
hirael Grŵp Cymunedol Hirael  Rhannu taflenni gwybodaeth yn lleol
penrhosgarnedd Partneriaeth Maesgeirchen Trefnu cyflenwad bwyd / eitemau hanfodol Jess Silvester   07990 067 245 
 Swyddogion “MaesNi” i bobl hŷn a phobl fregus. Jess.silvester@mantellgwynedd.com
 One Stop Shop Gwasanaeth cludo bwyd i’r cartref 01248 353168
Maesgeirchen Caffi Hive  07990 067 245
Abergwyngregyn ARC  Cymorth cyffredinol info@abergwyngregyn.org.uk 
 Abergwyngregyn https://www.facebook.com/groups/669254003905377/ 01248 681317 
 Regeneration Company)  
 Caffi Hen Felin Cludo bwyd i'r gymuned 01248 689 454 
   Azizmaki@icloud.com
Bethesda Partneriaeth Ogwen  Nôl siopa/Casglu presgriptiwn Ffôn: 01248  602 131
  /postio/Cyflenwadau brys  partneriaeth@ogwen.org
 Caffi Coed y Brenin, Gwasanaeth danfon bwyd yn lleol 01248 602 550 
 Bethesda Café 
 Blas Lôn Las, Bethesda Gwasanaeth darparu hamper bwyd 01248 602 793
 Pesda Positif Manylion i’w cadarnhau  Grwp Facebook
 #Covid 19-Cefnogi Pesda Grŵp sy’n dosbarthu nwyddau Cysylltu drwy Facebook 
  fel bwyd a nwyddau ymolchi.  
 Mabinogion  Siop Sglodion. Bwyd i fwyta allan 07443 895 589
 Bwyty Indiaidd Shirin Bwyd i fwyta allan neu ei ddanfon 01248 209 772
 Tatws Bryn Cludo llysiau yn lleol. 07860 268410 
  Bocs bach, canolig a mawr ar gael Tatwsbryn@yahoo.com
 Dyn Llefrith Cludo llefrith, iogwrt, wyau, sudd oren 07788 620 332
 Fferyllfa Boots Bethesda Oriau agor dros dro: 01248 600 331 
  Llun-Gwener 9.45-12.30 & 2.30-5.30 
  Sadwrn 9.30-12.30. Sul - Ar gau
llandygai Grwp Cefnogi Coronavirus/ http://www.facebook.com/groups/606483796601986/ Cysylltwch â’r Cynghorydd: 
 Support Group  Dafydd Meurig  07765 400 140
   Caroline Sansome : 07861 763284
   Alice Higgins :07581 040114
   Philip Jones: 07779 201113
pentir Vaynol Arms Prydau bwyd i’w casglu 01248 362896
talybont Grwp Facebook Grŵp Cefnogi CORONAVIRUS  Cysylltwch â’r Cynghorydd:
  Talybont-Llandygai Dafydd Meurig: 07765 400 140
   Caroline Sansome: 07861 763284
   Alice Higgins:07581 040114
   Philip Jones: 07779 201113      
tregarth Grwp Facebook Grwp o wirfoddolwyr i helpu gyda siopa, nol presgripsiwn 01248 602 131 
   Partneriaeth@ogwen.org     
poB ArDAl North Wales food prep Cludo bwyd parod yn yr ardal 07827 159 147
 Ffrwythau DJ Fruits Gwasanaeth cludo llysiau a ffrwythau info@djfruits.cymru 01766 514330
 Cigydd Swains, Porthaethwy Gwasanaeth archebu a chasglu o’r siop 01248 712915
 Hootons, Brynsiencyn Gwasanaeth archebu a chasglu o’r siop 01248 430322 
 a Llanfairpwll  info@hootonshomegrown.co.uk

Cymorth gwirfoddol ar gael yn ardaloedd gwynedd – Covid-19
daw’r wybodaEtH ganlynol oddi ar wEfan Cyngor sir gwynEdd

gydag ambell i ychwanegiad gan y golygyddion
YMWAdIAd

Mae’r rhestr isod yn ymgais i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol am beth sy’n digwydd yng nghymunedau Gwynedd. Mae’r rhestr yn 
anghyflawn ar hyn o bryd. Bydd peth gwybodaeth wedi dyddio yn ogystal. Mae posib i grwpiau gysylltu ar yr ebost canlynol os ydych 

eisiau ychwanegu gwybodaeth sydd yn addas i’w gynnwys ar y rhestr yma sy’n fyw ar wefan Cyngor Gwynedd. 
Yr ebost yw: cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru
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Helo / Hello! 

Deiniol 
Kieran Luke Ashton Jones 

07932 830090 
Kieran@umbrellastudios.co  

Dewi 
Gareth Roberts 
07474821147 

bheulog@yahoo.co.uk 
Garth 

Huw Wyn Jones 
07776 132277 

huwwynjones@gmail.com 
Glyder 

Elin Walker Jones 
07808 472204 

elinmwj@btinternet.com 
Hendre 

Medwyn Hughes 
07803 723976 

medwynhughes33@gmail.com 
 
 
 

Hirael 
Luke Tugwell 

07584 673716 
luketugwell@outlook.com 

Marchog 
Nigel Pickavance 

07944 694801 
farrarend@hotmail.co.uk 

Dylan Fernley 
Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru 

07874 225209 
Menai 

Mair Rowlands 
07912 433202 

mairrowlands@gmail.com 
Catrin Wager 

07366 418318 
catrinwager@yahoo.co.uk 

Pentir 
Menna Baines 

menna@fforddpenrhos.plus.com 
07867 697921  

 

Os ydach chi ar gael i wirfoddoli, neu yn hunan-ynysu ac angen  

help, cysylltwch efo un o’r cydlynwyr lleol  

If you are  available to volunteer or are self-isolating and need  

help, contact one of the local co-ordinators  BANG  - Corona! 
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Er Cof am 
David powys 
Wynn roberts 
(DpW), 
trefonwys
Eironig meddwl fod 
ymgynghorwr iechyd 
Meddygaeth y Gymuned 
wedi ein gadael pan mae’r 
byd mewn pandemig!

Priodol oedd ei alw’n 
David. Fe’i ganwyd yn 
Llangollen ym mis dathlu ein 
nawddsant, ac erbyn hyn 
mae wedi ein gadael hefyd 

ym mis Mawrth. Yn ystod 
teyrnasiad y Frenhines Fictoria 
ei deidiau oedd adeiladwyr y 
dref, felly roedd adeiladu yn 
ei waed. Cafodd ei weddw, 
Enid, ei hatgoffa o hyn 
yn ddiweddar drwy lythyr 
gan gyn gyd-aelodau yng 
Nghapel Brunswick, Y Rhyl, 
lle byddent yn mynd fel cwpwl 
ifanc. Penderfynodd David 
ar ddiwedd y 1960au fod tu 
fewn y capel angen ei beintio! 
Daeth gwirfoddolwyr ynghyd 
o blith yr aelodau a ffrindiau 
o’r byd addysg. Roedd hyn 
reit siŵr yn peri pryder i’r 
gweinidog – y Prifardd Tilsli – 
ac i’r gwragedd. Aeth iechyd a 
diogelwch drwy’r tô'r flwyddyn 

honno! Cwblhawyd y gwaith 
yn ddiddamwain, er mawr 
ollyngdod, ac ailadeiladwyd 
yr organ fawr i atseinio 
unwaith eto rhwng y muriau 
gwyngalchog.

Cawsai David ei addysg yn 
Llangollen ac Ysgol Feddygol 
y Frenhines Elizabeth ym 
Mirmingham. Ar ôl cwblhau’r 
cwrs ymunodd â’r RAMC 
a chael ei hun yn Swyddog 
Iechyd i’r East Surrey 
Regiment. Oherwydd ei 
daldra symudwyd o i fod yn 
Swyddog i’r Blues & Royals 
yn Whitehall. Gwnaeth gyfnod 
hefyd yn yr Almaen, cyn dod 
yn ôl i Gymru fel meddyg 
teulu i Gorwen, ar adeg pan 

oedd y meddyg ar alwad yn 
barhaus. Mewn practis gwlad 
byddai damweiniau erchyll 
ar y ffermydd, ac yn aml 
byddai’r ffermwyr yn gofyn 
am ei gymorth ar y buarth 
(hanes a gofnodwyd gan Enid 
yn rhifyn Gwanwyn 2019 
o’r ‘Casglwr’ fel teyrnged i’r 
diweddar Ddr Edward Davies, 
Cerrigydrudion).

Gadawodd y meddyg ifanc 
Gorwen ac aeth i astudio 
Meddygaeth y Gymuned i 
Brifysgol Lerpwl. Roedd ei 
swydd gyntaf gyda Chyngor 
Dinas Caer, yna aeth yn 
Ddirprwy Swyddog Meddygol 
i Gyngor Tref Blackpool.

parhad ar dudalen 16

Gwenu mewn 
coffadwriaeth
TEYRNGED JOHN HARDY I'W 
DAD, Y DOCTOR KEN HARDY

Mae'n wir nad yw plant yn 
sylweddoli mawredd tad yn ei 
fyd cyhoeddus. yn sicr mae'n 
wir yn ein hachos ni. roedd 
Dad, sef Dr t K hardy, yn ddyn 
deallus a blaengar ym maes 
meddyginiaeth ond roedd 
o hefyd yn ddyn doeth a'r 
doethineb sydd yn fyw yn y cof.

Doedd ganddo'r un gronyn 
o synnwyr cyffredin yn ôl Mam 
felly roedd Dad yn ddigon doeth i 
adael materion teuluol iddi hi, yn 
ddigon doeth i ildio yn nhermau 
disgyblaeth a hefyd, diolch i'r 
drefn, yn ddigon doeth i astudio 
adroddiadau ysgol ar ddiwrnod 
olaf y gwyliau nid y diwrnod 
cyntaf.

Fe anwyd Dad ym Manceinion, 
yn ysgolhaig Kitchener yn Ysgol 
Ramadeg Manceinion ond fe 
symudodd y teulu i Gwm Hirnant 
ger y Bala ac ni all neb hawlio 
nad oedd o'r foment yna yn 
Gymro i'r carn.

Dyma ddyn roddodd addysg 
Gymraeg i'w blant, fe wrthododd 
dalu ei drwydded deledu na'i 
dreth car am ddwy flynedd 
hyd i'r awdurdodau gynnig 
dwyieithrwydd. Bu o flaen ei 
well ond fe newidiwyd y gyfraith 
i dynnu'r ddirwy o'i gyflog felly 
fu ddim rhaid iddo fynd dan 
glo. Gyda phedwar o hogiau 
ifanc dwi'n credu ‘sa Dad wedi 
mwynhau'r saib o gyfnod yn y 
carchar.

Roedd garddwest i'r Blaid 
yn flynyddol yn tŷ ni gyda 

Dafydd Iwan yn canu a Hywel 
Hughes, Bogota yn westai ac 
yn Eisteddfod Llanrwst 1989 
fe'i hurddwyd i'r wisg wen yn yr 
Orsedd. Ddeg mlynedd ar hugain 
yn ddiweddarach ‘sa wedi bod 
yn braf rhannu llwyfan efo fo pan 
ges i’r fraint ond roedd o'n rhy 
wael i  deithio i Gaerdydd.

Celwydd ‘sa dweud fod Dad 
yn Dad holl bresennol, roedd 
gwaith yn ei waed ac awch 
am wybodaeth, hyd yn oed yn 
ei nawdegau roedd yn gloywi 
ei iaith gyda nofel Eigra Lewis 
Roberts, yn hunan addysgu 
cynghanedd neu yn dysgu mwy 
am Dafydd Gam a'i berthynas 
gydag Owain Glyndŵr. 

Roedd yr awch yn golygu 
crwydro er mwyn casglu 
gwybodaeth; fe fu am gyfnodau 
yn Toronto, Boston, Adelaide, 
Sweden, New Foundland, Japan 
a'r Iseldiroedd, i gyd gyda 
bendith Mam a dim ond unwaith 
roddodd hi ei throed i lawr.

Roedd Dad newydd orffen 
cyfnod yn ysbyty enwog Peter 
Bent Brigham yn Boston yn 
darlithio ac yn gweithio ar 
drawsblannu arennau. Mi gafodd 
gynnig athrawiaeth yn Calgary 
neu Banff ond mi fynnodd Mam 
ein bod ni yn dychwelyd i Gymru. 
A felly y bu.

1962 a dyma ni’n glanio 
ym Mhenrhosgarnedd, Dad 
ynghanol ei dridegau efo 
cynlluniau i'w yrfa a'i deulu, Mam 
a oedd hefyd yn nyrs yn magu 
pedwar o hogiau a oedd yn 
ymestyn o ychydig dros flwydd 
i ddeg.

Roedd tŷ ni fatha'r Good 
Life. Gwartheg, moch, ieir, cŵn, 
cathod, hwyaid, gafr a mul o'r 
enw Dic. Doedd Bangor erioed 
wedi gweld meddyg dosbarth 

canol ei debyg, yn enwedig un 
a oedd yn mynnu gyrru ei blant i 
Ysgol Gymraeg St Paul.

Bryd hynny yr hen C & A 
(Morrisons bellach) oedd y 
prif ysbyty ond pan godwyd 
cynlluniau ar gyfer Ysbyty 
Gwynedd Dad oedd y dewis 
amlwg i gydlynu'r ochr feddygol 
. Mae'r ysbyty yn dyst i'w waith 
gyda sawl adran sydd yn unigryw 
i Ysbyty Gwynedd yn enwedig 
ym maes poen a chancr.

Roedd ei brofiadau yn eang, fe 
fu yn Major yn y Gloucesters yn 
ystod cythrwbl Korea, cyfnod yn 
feddyg teulu ac er bod ganddo 
wybodaeth o hypnotherapi ac 
acupunture teg dweud mai’r trin 
poen oedd ei brif ddiddordeb. 
Cred Dad oedd bod poen yn 
fwy na symptom o aflwydd arall, 
roedd angen trin y boen ac yn 
1962 fe sefydlodd glinig poen 
ym Mangor, y cyntaf o'i fath ym 
Mhrydain. 

Fe fu’n Gadeirydd ar 
Gymdeithas Poen Prydain 
am dair blynedd, doedd dim 
o'r gwaith yn breifat ac fe 

fu'n arwain y blaen mewn 
genedigaethau di-boen.

Achos arall yn agos at ei 
galon oedd y Samariaid, fe 
gynorthwyodd sefydlu cangen 
Bangor gan uno prosiectau 
gwirfoddol megis MIND, Cyngor 
Priodasol a Chyngor Alcoholiaeth 
dan un to gyda'r Awdurdod 
Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Prosiect unigryw 
a gafodd ei ail-adrodd mewn 
sawl dinas ledled Prydain.

Mae nifer wedi elwa o 
ddoethineb Dad, neb yn fwy na'i 
deulu. Ddaru o erioed ddatgan 
siom yn ei epil, er bod ganddo 
ddigon o reswm ar brydiau, 
roedd yn gefn heb gyfyngu dewis 
ac yn egwyddorol heb wthio ei 
egwyddorion ar ei blant.

Mae'n penteulu wedi mynd 
ac mae hynny yn achos tristwch 
ond wrth i'r deigryn grwydro 
lawr fy ngrudd mae yna wên yn 
disgwyl. Amhosib yw cofio Dad 
heb wenu mewn coffadwriaeth.

teyrngedau

Dr Ken hardy ar ddiwrnod agor Canolfan Elwyn, y samariaid
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MaESgEirCHEN
Un gymUned ym maesgeirchen  mae’r ysbryd 
cymunedol yn fyw ym maesgeirchen. ac rydym wir wedi gweld 
hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf. mae timau o wirfoddolwyr 
yn gwneud eu gorau glas i helpu’r henoed, pobl fregus ac unrhyw 
un yn ein plith sydd angen ychydig bach o help. 

ar gychwyn y cyfnod lle doedd dim modd symud ryw lawer, 
daeth grŵp o wirfoddolwyr at ei gilydd i gynllunio rhaglen o 
brosiectau i helpu i ymdopi â’r pandemig. mae aelod o staff maes 
ni sy’n gweithio gartref, yn gyfrifol am gydlynu’r rhaglen. mae 
un grŵp o Dŷ Penrhyn wedi bod yn darparu prydau poeth bob yn 
ail ddiwrnod i drigolion bregus yn y gymuned, gan ddefnyddio 

bwyd sydd wedi’i 
roi’n garedig iawn 
gan sawl un o’r 
archfarchnadoedd 
lleol. llwyddodd 
Tŷ Penrhyn i godi 
dros £10,000 drwy 
Justgiving hefyd, a 
chafodd yr arian ei 
ddefnyddio i helpu 
pobl sy’n aros adref 
gyda chostau trydan, 
nwy a nwyddau 
hanfodol.

Mae grŵp arall 
o wirfoddolwyr 
PmP a maes ni yn 
paratoi ac yn cwrdd 
bob dydd mawrth 
i ddarparu prydau 
poeth, pwdinau a phecynnau hanfodol 
i 100 o bensiynwyr. gwirfoddolwyr 
sy’n darparu’r bwyd ac mae hyn yn 
cael ei ariannu gan maes ni. mae’r 
gwirfoddolwyr hyn yn darparu 
nwyddau hanfodol drwy’r wythnos 
hefyd.

Fe gymerodd dros 200 o gartrefi 
ran yn ein cystadleuaeth enfys yn y 
ffenestr. gyda diolch i m&s am y 
blodau, a chan gydweithio â PC lisa 
thomas, heddlu gogledd Cymru, 
fe wnaethon ni ddanfon sawl tusw o 
flodau i’r pensiynwyr. Roedd sawl un 
yn ei ddagrau wrth dderbyn y tusw 
ac yn gwerthfawrogi’r rhodd yn fawr 
iawn. roedden ni am i’r bobl hyfryd 
yma wybod mai ein tro ni oedd gofalu 
amdanyn nhw. aeth PC lisa thomas 
â blodau i gartref preswyl Plas hedd 
hefyd gan ddod â gwên i wynebau’r 
staff a’r trigolion.

dros gyfnod y Pasg, fe wnaethon ni 
roi cant o wyau Pasg yn ein pecynnau 
bwyd i bensiynwyr a 40 i bobl yng 
nghartref preswyl Plas hedd. 

yn ystod yr wythnosau, rydym ni 
wedi cynnal sawl cystadleuaeth ar-
lein i gadw ein plant a phobl ifanc yn 
brysur ac yn bositif. ac mae sawl un 
wedi ennill gwobrau gwych!

mae un arall o’r trigolion, Charlene 
Clark wedi bod yn cynnal raffl ar-
lein, ac mae hi wedi codi dros £400 
mewn pythefnos. Bydd yr arian yn 
cael ei ddefnyddio i brynu monitorau 
a nwyddau hanfodol eraill i ysbyty 
gwynedd. 

mae’r teimlad o undod yn gryf yn 
ein cymuned, a gobeithio y bydd hyn 
yn para nes daw’r pandemig yma i 
ben. un peth da sydd wedi deillio o 
hyn i gyd yw bod pobl wedi dod at ei 
gilydd ac wedi gweithio gyda’i gilydd 
i greu un gymuned.
estyniad i glancegin  mae 
Cyngor dinas Bangor wedi caniatáu 
cais y Cyngor sir ar gyfer codi 
estyniad unllawr i ysgol gynradd 
glancegin ar gyfer creu dosbarth 
ychwanegol.  hefyd roeddynt am 
gael estyniad i’r ardal chwarae agored 
bresennol.

Chwith: Wyau i Plas Hedd. Uchod: PC Thomas yn danfon wy Pasg
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Bollos prEñAos Elin
Dwi’n cofio bwyta’r bara sawrus 
yma flynyddoedd yn ôl ar wyliau yn 
Asturias, a rhyfeddu at yr enw yn 
ogystal â’r blas bendigedig. Ystyr 
Bollo Preñaos yw rôl feichiog! A’r 
‘babi’ yw darn o chorizo! Mae’r 
rholiau bach yma’n gyffredin ar 
draws Sbaen, gyda fersiwn 
ychydig yn wahanol gan 
bob ardal. Yn Asturias, 
mae’n arferol 
gweini’r Bollos 
efo seidr, ond mi 
fuasent yn flasus 
efo cawl hefyd. 
CYNHWYSION
• 420g blawd 
bara gwyn cryf
• 200ml dŵr claear
• 15g burum
• 40ml olew olewydd
• Pinsiad o halen
• 12 chorizos coginio bach (neu 
un chorizo mawr wedi’i dorri’n 
dafellau)
• Halen Môn
• Wy wedi ei guro

Dull
Rhoi’r blawd mewn powlen a 
gosod y burum mewn un cornel 
a’r halen mewn cornel arall. 
Cymysgu’r cynhwysion sych yma.
Ychwanegu’r olew olewydd 
a’r dŵr at y cynhwysion sych. 
Cymysgu’r cyfan yn dda.
Tylino’r toes efo llaw am ddeg 
munud. (Mae hyn yn gallu bod 
yn therapiwtig iawn! Mi fydda i’n 
tylino drwy dynnu pen pellha’r toes 
a’i wthio i fyny ar hyd y bwrdd, a 
rholio’r gweddill i fyny.) Mae angen 
dal ati i dylino nes bod y toes yn 
teimlo’n llyfn fel sidan.
Gadael y toes am gwpwl o oriau 

mewn powlen, a chadach sychu 
llestri glân drosto, a hynny mewn 
cornel cynnes yn y gegin tan y 
bydd y toes wedi dyblu yn ei faint.
Tynnu’r toes allan o’r bowlen, a’i 
dylino eto am ryw ddeg munud. Ei 
roi’n ôl yn y bowlen a’i adael am 4 
i 5 awr. (Gadewais fy nhoes i dros 
nos mewn lle oer.) 

Y bore wedyn, mae 
angen siapio’r toes yn 

ddeuddeg pêl fach 
gron. Gwthio darn 
o chorizo i fol pob 
pêl, a sicrhau fod 
y chorizo wedi ei 
orchuddio’n llwyr 
gan y toes.

Rhoi’r peli bach 
toes a chorizo ar 

dun pobi, a thaenu 
ychydig o wy wedi ei 

guro ar dopiau’r rholiau. Gallwch 
'sgeintio ychydig o Halen Môn 
drostynt hefyd os 
hoffech.

Eu pobi yn y 
popty ar wres o 
180˚C am 15–20 
munud.

Bwytewch nhw 
tra maent yn dal yn 
gynnes!  
 
CAWl
MinEstronE 
hAWDD niA
Os ydych am 
rywbeth i fynd efo 
rholiau blasus Elin 
(uchod), beth am 
wneud cawl efo’r hyn 
sydd gennych chi ar 
ôl yng ngwaelod yr 
oergell?

Canllaw ydi’r rysáit hon (mi 
sylwch nad ydw i’n nodi faint o 
bopeth sydd ei angen), ac mae 
rhwydd hynt i chi ychwanegu 
cymaint neu gyn lleied o lysiau a 
bacwn ag y mynnwch chi. O 
ddefnyddio un tun o domatos 
mae’n bwydo pedwar ‒ ond 
mae’n gawl sy’n rhewi’n 
dda, felly mae’n werth defnyddio 
dau dun fel bod gennych chi bryd 
parod yn y rhewgell at eto.
CYNHWYSION
• Llysiau wedi eu torri’n fân (mae 
nionyn, moron, garlleg, cennin, 
seleri, bresychen wen, pys, ffa 
a chorbwmpen yn gweithio’n 
dda ‒ taflwch beth bynnag sydd 
gennych chi i mewn i’r sosban!)
• Bacwn neu pancetta wedi’i 
dorri’n ddarnau bach (neu heb 
hwn ar gyfer llysieuwyr)
• Sbageti, linguine, orzo neu 
unrhyw fath o basta bychan

• Stoc (llysiau neu gig)
• Tun mawr o domatos neu 
passata
• Past neu biwrê tomato
• Perlysiau cymysg, pupur, halen 
a siwgr
• Caws parmesan i weini

Dull
Rhowch ychydig o olew olewydd 
mewn sosban reit fawr a ffrio’r 
bacwn (os ydych yn ei ddefnyddio) 
ac ychwanegu’r llysiau. Mae 
angen ffrio’r rhain nes y byddant 
wedi meddalu.

Ychwanegwch y past tomato 
a’i goginio efo’r llysiau am funud, 
wedyn tywalltwch y tomatos neu’r 
passata i’r sosban. Ychwanegwch 
o leiaf lond y tun tomatos gwag 
o stoc (mwy os ydych am gawl 
teneuach); perlysiau, pupur a 
halen (a phinsiaid o siwgr i weithio 
yn erbyn blas siarp y tomatos) nes 
y byddwch yn hapus â’r blas.

Torrwch lond llaw o sbageti neu 
linguine i mewn i’r cawl (byddaf yn 
eu torri yn ddarnau ryw fodfedd o 
hyd) neu ychwanegu darnau bach 
o basta megis orzo.

Gadewch i’r cyfan ferwi nes y 
bydd y pasta wedi ei goginio.

Sgeintiwch ychydig o gaws 
parmesan dros y cawl i’w weini, 
os dymunwch.

Dull
Cymysgwch y blawd, siwgr, coco a’r 
powdr pobi efo’i gilydd mewn powlen.
Mewn powlen arall, curwch yr wyau ac 
ychwanegu’r menyn wedi toddi atynt.
Tywalltwch y cymysgedd wy a menyn 
ar ben y cynhwysion sych a chymysgu 
nes bydd y cwbl yn llyfn. 
Rhowch y cymysgedd mewn dysgl 
addas i fynd i’r popty.
Cymysgwch gynhwysion y saws 
gyda’i gilydd a thywallt y cyfan dros y 
cymysgedd sbwng yn y ddysgl. Bydd 
yn edrych fel dŵr budr ond peidiwch â 
phoeni!
Pobwch mewn popty ar wres 180˚C am 
tua hanner awr, nes bydd y sbwng wedi 

codi i’r top a’r saws wedi tewychu oddi 
tano. Bwytewch y pwdin yn gynnes 
gyda hufen iâ neu hufen dwbl.
CynhWysion
Ar gyfer y sbwng:
100g menyn wedi toddi
250g blawd codi
140g siwgr caster
50g coco
1 llwy de powdr pobi
3 wy
Ar gyfer y saws siocled:
200g siwgr mwscofado golau
25g coco
300ml dŵr berwedig
150ml llefrith

yn y GEGin GyDAG Elin WAlKEr JonEs A niA roBErts

Coginio yn adeg
y Corona
Y peth positif am y coronafeirws ydi cael treulio mwy o amser efo aelodau o’ch teulu.

Cael mwy o amser i goginio, ac eistedd wrth y bwrdd yn siarad...

Pwdin Siocled Moethus Nia
Mae’r pwdin yma yn sbesial iawn − wrth iddo goginio, mae’r sbwnj yn codi i’r 

top a’r saws yn mynd i waelod y ddysgl!

BoLLos 
PreñAOS

GORIAd • mai 2020
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ydych chi’n gweld colled 
heb eich llyfrgell lleol? 
Wel, diolch i’r dechnoleg 
mae modd lawrlwytho 
pob math o adnoddau 
gan llyfrgelloedd 
Gwynedd ar-lein.

O ganlyniad i Covid-19, 
fe fu'n rhaid i lyfrgelloedd 
a mannau cyhoeddus 
gau. Ond, diolch i’r cynnig 
digidol sydd ar gael trwy 
Llyfrgelloedd Cymru, mae 
modd cael gafael ar bob 
math o adnoddau am ddim 
trwy unrhyw ddyfais sydd 
gennych wedi’i chysylltu 
gyda’r we - er enghraifft 
e-lyfrau, e-lyfrau llafar trwy 
Borrowbox, e-glychgronau 
ac e-gomics trwy ‘RB 
digital’ a gwefan hel achau 
‘ancestry’.

Dywedodd y Cynghorydd 
Gareth Thomas, 
Aelod Cabinet Cyngor 
Gwynedd sy’n gyfrifol am 
lyfrgelloedd: “Yn y cyfnod 
yma lle bo pawb adref 

am gyfnodau hir, mae hi’n 
bwysig i ni gyd ddiddanu 
ein hunain a chadw’n 
brysur. Mae adnoddau fel 
hyn am fod yn gysur mawr 
i nifer o bobl, yn enwedig 
gan ei fod ar gael yn rhad 
ac am ddim.

“Mae modd cael yr 
adnoddau hyn yn Gymraeg 
ac yn Saesneg ac yn addas 
i oedolion, plant a phobl 
ifanc. Dyma gyfle da i bawb 
gael adnoddau i’n cadw 
ni’n ddiwyd mewn cyfnod 
poenus.”

Gallwch weld popeth 
sydd ar gael trwy ymweld â 
www.gwynedd.llyw.cymru/
catalogllyfrgell ac yna 
dilynwch y cyfarwyddiadau 
perthnasol.

Cofiwch, fod angen bod 
yn aelod o’ch Llyfrgell 
yn gyntaf! Ond mae 
ymaelodi yn broses syml 
ar y wefan ac yna gallwch 
gael mynediad at yr holl 
adnoddau digidol.

llyfrgelloedd Gwynedd 
ar gael o adref

garTH
un o fanteision yr encilio corfforol gorfodol rydym yn byw drwyddo 
ydy’r cyfle i werthfawrogi byd natur yn well, yn ein gerddi neu wrth 
fynd am dro. yn ardal y garth rydym wedi cael y pleser o fwynhau 
synau’r adar a’r tyfiant newydd yng nghaeau’r Roman Camp ar stepen 
ein drysau. unwaith eto eleni gwelwyd clychau’r gog ar eu gorau – 
yn wledd i’r llygaid ac yn llesmeiriol i’r ffroenau. dair blynedd yn 
ôl yn y golofn hon cyfeiriwyd at waith dr Vera thoss, darlithydd ym 
mhrifysgol Bangor, a oedd yn cefnogi’r mudiad sy’n ceisio gwrthsefyll 
yr ymosodiad ar glychau’r gog frodorol gan rywogaeth o sbaen. ar 
ei fferm ger llanberis roedd gan dr thoss drwydded i werth hadau a 
bylbiau clychau’r gog frodorol. yn ei lyfr awdurdodol ‘Blodau Cymru’, 
mae Goronwy Wynne yn disgrifio nid yn unig y bygythiad i glychau’r 
gog frodorol gan y rhai o sbaen ond hefyd gan y rhai croesryw, sydd 
wedi ymledu dros rannau helaeth o’r wlad. mae angen i ni fod yn ofalus 
ac yn ymwybodol o ba fath o glychau’r gog sy’n tyfu yn ein gerddi.

dyfod pan ddêl y gwcw,
  myned pan êl y maent,
y gwyllt atgofus bersawr,
  yr hen lesmeiriol baent.

r. williams Parry

Clychau’r gog ar y Roman Camp
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Mae trigolion Bangor sy’n 
fregus neu’n gorfod hunan-
ynysu oherwydd yr argyfwng 
iechyd sydd ohoni yn cael 
eu hannog i gysylltu â’r 
Cynghorydd Steve Collings i 
dderbyn pecynnau cymorth 
bwyd ar frys.

Mae’r Cynghorydd Plaid 
Cymru dros Ward Deiniol, 
Steve Collings, eisoes yn 
trefnu sesiwn ‘Bwyd i Bawb 
Bangor’ am ddim bob dydd 
Sul yn swyddfa Plaid Cymru 
Bangor. Ond yn wyneb 
pandemig Covid-19, daeth 
i’r amlwg na fyddai modd i 
nifer o unigolion gyrraedd 
Swyddfa’r Blaid yn rhif 70, 
Stryd Fawr Bangor.

Dywedodd y Cyng. Steve 
Collings, “Rydyn ni wedi 
bod yn cynnal ‘Bwyd i Bawb 
Bangor’ bob dydd Sul dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf.”

 “Rydym ni'n agor 
swyddfa’r Blaid ar y Stryd 
Fawr ym Mangor rhwng 10 a 
12 bob bore Sul, ac yn cynnig 
amrywiaeth o fwydydd am 
ddim i drigolion.

Yn ôl y Cynghorydd Elin 
Walker Jones, Ward Glyder, 
sydd hefyd yn cynorthwyo ar 
y Sul: “Mae’n ffordd o gefnogi 
unigolion a theuluoedd 
sy’n fregus yn ariannol ac 
sy’n syrthio drwy rwyd y 
system budd-daliadau a 
banciau bwyd. Mae hefyd 
yn sicrhau nad yw bwyd 
archfarchnadoedd yn cael 
ei wastraffu na’i anfon i 
safleoedd tirlenwi.

“Rydyn ni’n hynod 
ddiolchgar i Tesco a Waitrose 
am gyflenwi'r bwyd sydd 
ganddynt dros ben i ni yn 
wythnosol. Rydyn ni hefyd, 
fel Cynghorwyr y Blaid ym 
Mangor sy'n cydweithio i 
gefnogi’r Cynghorydd Steve 
Collings, yn ymfalchïo yn 
y gwaith sy’n digwydd ar 
lawr gwlad i ddarparu'r 
gwasanaeth yma’n rheolaidd.”

I dderbyn pecyn bwyd brys 
wedi ei ddanfon, anfonwch 
eich cyfeiriad cartref trwy 
NEGES DESTUN at: 07436 
530217

Peidiwch â deud fod yr wythnosa’ dwytha 
‘ma wedi bod yn fwrn.  Os ydach chi’n dal yn 
iach, meddyliwch pa mor lwcus ydach chi.  a 
diolchwch nad ydach chi’n cadw siop a honno 
wedi gorfod bod ar gau drwy’r adeg.  Welsoch 
chi’r lluniau o stryd Fawr, Bangor ar newyddion 
huw edwards rhyw noson?  doedd dim enaid 
ar y stryd, efo cama’ bach na mawr. roedd hi’n 
ddigon drwg ar y busnesa’ pan oedd pethau’n iawn 
ond rwan mae angen gwyrth iddyn nhw gadw’u 
pennau uwchben y dŵr.

dim hyd yn oed gwerthwr Big issue ar y stryd.  am y tro 
cynta’ erioed mae hwnnw’n cael ei werthu mewn siopa’, os ydi 
hynny’n rhywfaint o gysur. y siopa’ mawr lle dach chi’n gorfod 
sefyll i aros eich tro i fynd i mewn.  Pwy sy’n poeni am gael 
Big issue dan y fath amgylchiada’?

syndod y byd, mae siop sy’n gwerthu sigarets stêm yn cael 
agor.  rheiny’n dod o dan y petha’ angenrheidiol ddyliwn.  
‘Taswn i ddim yn cael torth mi fasan rhaid i mi gael pwffio 
cymylau o stêm’ ydi geiriau’r rhai sy’n methu peidio mae’n 
rhaid.  Be’, ddim stêm ydio?  dydio ddim yn fwg baco nag 
ydi?

digalon ydi’r newydd am ddyfodol debenhams.  welis i eu 
bod am gau ymhob man bron iawn ond Bangor – llandudno a 
wrecsam yn mynd.  dowch i ni roi’n dwylo efo’i gilydd i roi gair 
dros siop Bangor.  mi fydd yn ddiwedd ar y lle os bydd honno’n 
cau.

gair hefyd dros y siopau gwalltia’.  meddyliwch am y deg 
ar hugain o’r rheiny ar y stryd Fawr neu oddi arni oedd wedi 
gorfod cau eu drysa’.  ‘dach chi’n meddwl y bydda’ rhywun 
yn sylwi ‘tawn i’n mynd i’r siop gyferbyn â lidl?  roedd y 
barbwr yn fanno wedi hunan ynysu cyn i’r BBc feddwl am y 
gair.  dwi’n siwr y medra fo gadw’i freichia’ yn ddigon pell o 
‘mhen i.  heb boeni fod neb arall am ddod yno.

gair dros y postmyn: maen nhw wedi stompio’r stryd er 
gwaetha’r fadwch.  Choelia’i byth nad ydyn nhw’n gorfod cario 
llai o ‘nialwch i roi drwy’r drysa’.  roeddan nhw’n haeddu cael 
eu gwynt atyn ar ôl yr etholiad a’r nadolig.  ac os oes rhai am 
redeg yn eu shorts, croeso iddyn nhw.

Welais ddim gwahaniaeth yn y cove, covid-19 neu beidio. 
Fawr o fywyd yno. hunan ynysu oeddan nhw hyd y gwelwn 
i, tan hwyr yn y dydd beth bynnag, cyn sôn am y pla.  hen 
glinic sackville road ddim wedi troi’n llwyddiant mawr i neb 
eto.

wrth ymyl Cove y mae’r lle rhata’ am betrol ym mangor.  
Dwi’n siwr fod potel ddŵr yn Asda yn ddrutach na fo.  Y peth 
ydi, fedra i ddim manteisio arno fo.  fiw imi fynd dros Bont y 
Borth neu mi fydd plismyn yn fy stopio yn gofyn ble dwi’n mynd.  
a dwi ddim isio deud, i iwsio tipyn o’r petrol rhad yma nag ydw?

Welodd cloc Bangor erioed y stryd mor wag.  cyn diwedd y 
flwyddyn mi fydd yn 134 oed.  ‘Tasa’ ganddo fo dafod mi alla’ 
ddeud miloedd o straeon.  Ond ddim un mor rhyfedd â’r hyn 
sy’n digwydd o flaen ei lygaid yn 2020.

stompio’r 
stryd 

h a r r i  c a m a  m a W r

Cynghorydd yn cynyddu 
cefnogaeth i drigolion 
bregus Bangor

Elin a Steve gydag un o'r pecynnnau
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PENrHoSgarNEdd
merched y WaWr PenrhOsgarnedd  dim adroddiad mis 
diwethaf am resymau amlwg, a does fawr wedi newid nac yn debygol 
o newid am sbel! ond mae’r gangen, a’r mudiad yn dal i fynd a dyma 
rywfaint o newyddion:

llongyfarChiadau i menna gilbert ar ddod yn nain i Joseph 
yn ddiweddar. mae hi’n falch fod popeth wedi mynd yn iawn o dan yr 
amgylchiadau presennol, ond yn gofidio na fydd hi’n gallu gweld ei 
hŵyr am dipyn gan fod y teulu bach yn byw yn Ne Lloegr.

er nad ydym yn gallu cwrdd yn y cnawd, mae rhyw sôn am gael 
cyfarfod rhithwir ym mis mai – ar Zoom!  Cyffrous! mwy o fanylion i 
ddod.

mae’r mudiad yn genedlaethol yn brysur iawn - os ydych ar 
facebook fe welwch eu bod yn postio o leiaf un dudalen bob dydd.  
lluniau ac erthyglau diddorol o hen gopïau o’r wawr ac aelodau yn 
coginio a gwneud crefftau i ddifyrru’r amser. 

y cynllun diweddaraf yw 'Blodau gobaith' #gartrefgyda'ngilydd i 
ddiddori pobl o bob oedran, i helpu i gadw pobl yn brysur gartref ac i 
edrych i'r dyfodol ac i ddiwedd yr enfys. Caiff yr aelodau eu hannog i 
greu blodau o liwiau'r enfys, blodau o bob math ac o unrhyw gyfrwng 
a rhannu lluniau a fideos o sut y gwnaethant y blodau. Bwriedir dod a'r 
blodau at ei gilydd ar ddiwedd y 'lockdown' i greu enfys fawr. mae rhai 
o’r blodau sydd wedi’u gwneud yn barod yn hardd a chywrain iawn. 
Mae digon o aelodau crefftus yn y gangen, felly dyma’ch cyfle chi.

mae’r mudiad y pwysleisio hefyd mai siarad â rhywun yw un o’r 
pethau pwysicaf y gallwch ei wneud. mae gan bawb ohonom rifau 
ffôn y swyddogion ym mhenrhos, a chyfeiriadau e-bost ein gilydd, 
felly digon hawdd cysylltu. manteisiwn ar fod yn rhan o’r gymdeithas 
arbennig yma.

Enw  Islwyn Meredydd Owen 
(Bonc)
gwaith  Adeiladwr
Eich prif ddiddordeb  Pêl-droed, 
chwarae darts a chanu yng 
Nghôr y Penrhyn.
ydi chwaraeon o ryw fath 
yn bwysig i chi  Yndi, wedi 
chwarae pêl-droed i’r 
Felinheli ers o’n i yn 18 a 
bellach yn is-reolwr (er fy 
mod wedi ymddeol rhai 
blynyddoedd yn ôl!).
fyddwch chi’n cadw’n heini  
Byddaf, yn aelod o'r Unit, 
gym yn y Felinheli ac yn 
mynychu ddwywaith yr 
wythnos.
ydych chi’n credu mewn bwyta’n 
iach
Trio bwyta’n iach, mae rhaid 
fel dachi’n mynd yn hŷn, ond 
yn joio ambell têc awê bob 
hyn a hyn. 
Pa un yw eich hoff bryd  Bwyd 
Indian ond ddim byd rhy 
boeth
ffrwythau neu rywbeth melys i 
bwdin
Beth bynnag fydd y wraig 
wedi ei baratoi a’i fwyta fo’n 
ddistaw!
a chaws  Hoff iawn o gaws 
ond gorfod dal yn ôl yn 
ddiweddar oherwydd y 
colesterol!
Pa ddiod yw’r orau gyda’r pryd  
Os oes rhaid, gwin coch!
a fyddwch yn darllen neu wylio 
teledu yn eich amser eich hun  
Pêl-droed gan amlaf.
ydych chi’n newid o un sianel 
deledu i‘r llall yn gyson  Na, y 
wraig ‘di meistres y remôt yn 
tŷ ni!
Pa fath o lyfr sy’n apelio  
Hunangofiant cyn 

chwaraewyr pêl-droed o’r un 
cyfnod a fi!
a oes gennych hoff awdur  
Dim felly, dim munud sbâr i 
ddarllen!
Hoff raglen deledu  Mrs 
Brown's Boys.
sut y byddwch yn ymlacio  Ar fy 
ngwylia’, yn yr haul. 
a yw gwyliau’n rhan bwysig 
o’r flwyddyn  Ydi wir! Dwi’n 
gweithio ddigon caled ac 
yn trio mynd dwy neu dair 
gwaith y flwyddyn. 
a fydd gwyliau yng nghymru 
ar y rhestr  Pob Eisteddfod 
Genedlaethol yn y garafan!
a oes un man yn well na’r cyfan 
gartref neu oddi cartref  Does 
unman yn debyg i gartref ond 
mae Aberdaron yn yr haf yn 
dod yn agos ati!
a fydd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050  Dyna yw’r 
gobaith, mae’n rhaid bod yn 
bositif, i bawb neud ei ran ei 
hun, dyna sy’n bwysig. 
beth yw eich barn am gefnogaeth 
sydd ar gael i gynnal busnesau  
Erioed wedi cael cynnig 
cefnogaeth yn bersonol. 
Sut y byddech yn disgrifio’ch hun 
ar hyn o bryd  Hapus fy myd 
gyda’n nheulu o’m hamgylch. 

DEUDWcH i mi: 
goriad yn holi a stilio pobl busnes

HiraEL
trOi'r mOstyn arms yn FFlat  mae’r Cynghorydd Keith 
Jones a’i wraig, perchenogion y mostyn arms yn stryd ambrose, 
Hirael wedi gwneud cais i droi’r dafarn yn fflat.  Bu’r lle ar werth am 
dros ddwy flynedd ond ni chafwyd cais i’w brynu.  Erbyn hyn mae Mr 
a Mrs Jones wedi cyflwyno cynlluniau i’r Cyngor Sir i newid defnydd 
y dafarn i fflat gyda dwy lofft. Mae’r llawr uwchben eisoes yn fflat 
gyda thair ystafell wely.

oherwydd yr argyfwng presennol ni fydd y pwyllgor cynllunio yn 
cyfarfod i drafod ceisiadau fel yma am gryn amser.
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YSgoL TrYFaN

YSgoL FriarS

cyn-ddisgyBliOn 
yn WeithWyr 
allWeddOl  
gwych oedd gweld 
bod  dau o’n cyn-
ddisgyblion ni elin 
williams a manon 
williams sy’n gweithio 
fel nyrsys yn ysbyty 
gwynedd yn gallu 
defnyddio’r offer 
pwysig hyn yn ysbyty 
gwynedd. rydym yn 
falch iawn o’r ddwy a’r 
holl gyn-ddisgyblion eraill sy’n gweithio ym maes iechyd.
cadW disgyBliOn yn heini  Anghofiwch am Joe Wicks 
mae aelodau’r adran addysg gorfforol wedi bod yn cadw disgyblion 
ac athrawon yn heini yn ystod y cyfnod diweddar gyda chalendr 
ffitrwydd wythnosol o ymarfer corff. Mae ymarfer corff yn hollol 
bwysig i gadw’r corff a’r meddwl yn iach. ewch amdani !!
POsteri cOdi calOn  mae disgyblion blwyddyn 7 ysgol 
tryfan wedi bod yn brysur iawn fel rhan o’u gwaith celf yn creu 
posteri i godi calon ac ysbrydoli cerddwyr sydd yn mynd heibio eu 
cartrefi. Y neges yw i aros yn bositif yn ystod y cyfnod hwn o hunan-
ynysu. maent hefyd wedi bod yn dangos eu diolchgarwch i’r gig 
mewn ffyrdd creadigol eraill.

ysgOliOn yn creU 
OFFer i ddiOgelU 
gWeithWyr 
iechyd  mae mr 
sion edwards, Pennaeth 
yr adran dechnoleg 
yn ysgol tryfan wedi 
bod yn brysur iawn 
yn cefnogi ymgyrch 
m-sparc i gynhyrchu 
mygydau i staff ysbyty 
gwynedd. mae lexi 
williams, disgybl 
blwyddyn 9 (Peiriannydd 
y dyfodol), hefyd wedi 
bod yn cefnogi ei thad 
i gynhyrchu mygydau. 
diolch yn fawr iawn i 
chi am eich cefnogaeth 
gwerthfawr i staff ysbyty 
gwynedd yn ystod y cyfnod 
anodd hwn.

Elin a Manon yn eu mygydau

draw yn ysgol friars, 
bu mr thomas a mr 
holdsworth o'r adran 
dechnoleg hefyd yn 
creu mygydau ar gyfer 
gweithwyr allweddol. 
diolch yn fawr iddynt 
hwythau am eu 
hymdrechion clodwiw.

Uchod 1: Lexi Williams 
Uchod 2: Argraffydd 3D a 

ddefnyddir i wneud yr offer

Cynhyrchion 
Ysgol Friars

Mr Edwards yn modelu'r offer
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Y FELiNHELi

dyma rhai o'r lluniau a dynnwyd gan Kristina Banholzer am 
ran o'i phrosiect ffotograffiaeth. Mae'r lluniau yn record o bobl 
a chymuned yn ystod y cyfyngiadau symud presennol.
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Ers cyn dechrau’r locdown, pan 
oedd dinistr y Corona Feirws 
ar drigolion yr Eidal yn hawlio 
penawdau’r newyddion, dwi wedi 
bod yn trio dysgu Eidaleg. Dwi 
wedi meistroli dyddiau’r wythnos 
yn weddol ond y gwir ydi nad oes 
gen i, yn ystod y cyfnod rhyfedd 
hwn, syniad pa ddiwrnod ydi hi o un 
diwrnod i’r llall – mewn unrhyw iaith!

Un peth dwi wedi ei ddysgu 
ydi tarddiad y gair ‘Quarantine.’ 
Cychwynnodd yr ymarfer o 
‘quarantine’ yn yr Eidal yn ystod 
y bedwaredd ganrif ar ddeg wrth i 
drefi’r arfordir geisio amddiffyn eu 
hunain rhag pla epidemig. Roedd 
gofyn i longau, os oeddent wedi dod 
o ardaloedd heintus, i angori yn y 
porthladd am ddeugain niwrnod cyn 
dadlwytho. Deillia’r arfer hwn o’r 
geiriau: quaranta giorni, sef deugain 
dydd.  

Un rheswm dros benderfynu 
ceisio dysgu Eidaleg oedd 
ein bod ni wedi bwriadu 
mynd i’r Eidal eleni ar 
gyfer yr Euros. Bu’n 
rhaid canslo’r teithiau 
awyren a thrên, 
ein gwestai a’n 
airbnb. addawyd 
wrth berchennog yr 
airbnb yn Bologna, y 
bydden ni’n dychwelyd.  
Gobeithio y bydd gen i 
chydig bach o Eidaleg o dan fy 
nghesail bryd hynny!

Digwyddiadau mawr eraill 
sydd wedi eu canslo eleni ydi’r 
gorymdeithiau dros annibyniaeth i 
Gymru. Roeddwn i wedi bwriadu bod 
yn Wrecsam dros y penwsos ac yn 
Abertawe fis Medi...

Derbyniais i, fel chitha, lythyr o 
Downing street, a hwnnw, chwarae 
teg yn ddwyieithog! Roedd rhai 
cymalau o’r llythyr yn ddigon a 
chodi ael, os nad codi gwrychyn: 
‘o’r dechrau, rydym wedi ceisio 
cyflwyno’r mesurau cywir ar yr 
adegau cywir...’ Hmm! ac wedyn 
dyma gloi wrth sôn am yr, ‘ysbryd 
Prydeinig sy’n mynd i drechu’r 
coronafeirws ac fe’i drechwn gyda’n 
gilydd ....” angen cynllunio strategol 
a stocio offer amddiffyn personol o 
flaen llaw ynghyd a gweithredu ar 
fyrder oedd ei angen, nid dibynnu ar 
‘ysbryd Prydeinig'. 

Yn y cyfamser, wrth sgwennu 

hwn, mae dros 20,000 o 
farwolaethau wedi eu cofnodi 
o’r Corona Feirws ym Mhrydain. 
Mae hynny’n dipyn mwy na holl 
boblogaeth Bangor a’r Felinheli 
efo’i gilydd. dyma’r ffigwr yr honnai 
Llywodraeth Prydain fyddai’n 
‘good outcome’! ac mae’n debyg 
fod y nifer mewn gwirionedd yn 
dipyn uwch, gan nad ydi Prydain, 
(ar adeg sgwennu hwn),  yn 
wahanol i wledydd eraill, yn cofnodi 
marwolaethau’r henoed mewn 
cartrefi gofal. Ai peidio â’u cyfri maen 
nhw tybed am nad ydi’r henoed, yn 
eu llygaid nhw, yn cyfri? 

Tybed fyddwn ni, ar ddiwedd 
hyn i gyd yn mabwysiadu ffordd 
fwy trugarog o fyw? neu a fyddwn 
ni’n dychwelyd i’r bywyd Fi Fawr 
yn erbyn y byd...?  ac er dyheu 
am ddychwelyd i normalrwydd, 
rhaid gofyn beth ydi normalrwydd? 
ai normalrwydd ydi pobl yn cysgu 
ar y stryd? ai normalrwydd ydi 

pobl mewn gwaith yn dibynnu 
ar fanciau bwyd? ai 

normalrwydd ydi 
aberthu gweithwyr 
gofal ac iechyd 
i weithio heb yr 
offer priodol i’w 
hamddiffyn nhw? 

ai normalrwydd ydi 
derbyn bod ymwelwyr 

yn cael dod i gefn gwlad 
Cymru i hunanynysu 

yn eu hail gartrefi? Oni 
allwn ni ddechrau cynllunio ar gyfer 
yfory gwell i Gymru? dyma gyfle i 
gwestiynu rhai o’n blaenoriaethau, 
i ddefnyddio ein dychymyg fel y 
gallwn wireddu ein breuddwydion 
am wlad fwy cyfartal a gwar. 

os ydach chi wedi bod yn gofyn 
cwestiynau tebyg, tybed fyddech 
chi â diddordeb cyfrannu at gyfrol 
fach ar annibyniaeth sydd gen i ar y 
gweill ar gyfer Gwasg Y Lolfa? Cyfrol 
fydd hon, yn debyg o ran diwyg a 
maint i’r gyfrol Cofiwch dryweryn. 
Dwi’n chwilio am gyfraniadau, dim 
mwy na 150 o eiriau, yn egluro pam 
dewis cefnogi annibyniaeth i Gymru? 
oes gennych chi bobl ifanc adref ar 
hyn o bryd sydd o blaid annibyniaeth 
i Gymru? Byddai’n wych clywed 
gennych chi neu ganddyn nhw. 
Gallwch gysylltu â mi drwy e-bost os 
hoffech fwy o fanylion: mari.emlyn@
btinternet.com Ymlaen!

indipendenza!

stocio offer 
amddiffyn personol o flaen llaw ynghyd a gweithredu ar fyrder oedd ei angen, nid dibynnu ar ‘ysbryd 

Prydeinig'

“

“

mari EmlynGanwyd Hefin Griffiths ym Modffordd yn 1937. Priododd gyda 
nancy yng nghapel Bethania ym mis Chwefror 1960 a newydd 
ddathlu 60 mlynedd o briodas y flwyddyn yma.

Roedd Hefin wedi gweithio fel gwas ffarm, bu yn y fyddin ac 
aeth i’r chwarel ond mi oedd yn adnabyddus am redeg cwmni bysus 
‘Griffiths Coaches’ am 42 o flynyddoedd ac wedi cludo nifer o 
ddarllenwyr y goriad i’r ysgol neu ar dripiau dros y blynyddoedd. 
Yn dilyn trawiad ar y galon 22 mlynedd yn ôl nid oedd yn cael dreifio 
bysus a bu iddo ymddeol ac ymlacio wrth grwydro gyda nancy.

Mae gan y teulu lawer o atgofion hoffus ohono ac mi oedd ganddo 
feddwl y byd o’i wyrion a’i wyresau a’i or-wyrion.

mae’r pentref wedi colli cymeriad poblogaidd a hoffus iawn, un a 
thinc yn ei lygaid a gwen ar ei wyneb. fe gollwn ei hiwmor parod a’r 
tynnu coes.

mae’r teulu yn dymuno diolch i bawb am eu geiriau caredig a’r 
negeseuon o gydymdeimlad ac am y rhoddion caredig sydd wedi 
golygu llawer iddynt ar yr adeg trist yma.

Ieuan Roberts
 

Roedd Hefin yn gymeriad clên a chroesawus, a hynod o hamddenol 
ei sgwrs a'i natur. magwyd ef ym modffordd ym mhedwardegau'r 
ganrif ddiwethaf, ac yr oedd tinc môn i'w glywed o hyd yn ei 
iaith a'i ymadrodd. Perthynai iddo hiwmor nodedig, ac yr oedd yn 
hoff iawn o dynnu coes a chellwair. Bu'n gymwynaswr parod ar 
hyd ei fywyd, ac yn gefnogol iawn i'w fro a'i gymuned. Cafodd 
gystudd blin, ond mynnai mai lle mawr i ddiolch oedd ganddo 
bob amser. gwerthfawrogai'r gofal a gai ar yr aelwyd yn seilo a 
chan y gwasanaeth iechyd, ac ni chlywyd erioed mohono'n cwyno. 
roedd yn meddwl y byd o'i deulu a bu'n driw iawn i'w ffrindiau. 
Cydymdeimlwn â nancy, a dafydd a stephen a linda, a'r tylwyth oll, 
yn eu profedigaeth.

 Y Parchedig Ddoctor Elwyn Richards

Yn dilyn marwolaeth Hefin Griffiths (Griffiths Coaches), dyma 
ddwy deyrnged gan ddau o'i gyfeillion.

Cofio Hefin

Hefin ar y dde yn mwynhau priodas
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Hywel williams
Aelod seneddol Etholaeth Arfon

os oes gennych fater yr hoffech ei 
drafod gyda’ch As mewn cymhorthfa, 
yna cysylltwch ag ef yn ei swyddfa yng 

Nghaernarfon neu ym Mangor

sWyDDfA EtholAEth
8 stryd y Castell, Caernarfon LL55 1sE

01286 672076 neu
70 stryd Fawr, Bangor L57 1NR

01248 372948
williamshy@parliament.uk

siân gwenllian
Aelod Cynulliad Etholaeth Arfon

os oes gennych fater yr hoffech ei 
drafod gyda’ch As mewn cymhorthfa, 
yna cysylltwch â hi yn ei swyddfa yng 

Nghaernarfon neu ym Mangor

sWyDDfA EtholAEth
8 stryd y Castell, Caernarfon LL55 1sE

01286 672076 neu
70 stryd Fawr, Bangor L57 1NR

01248 372948
sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Mae Eifion 
Jones o'r 
Felinheli yn 
gweithio i'r 
post Brenhinol 
ym Mangor. 
penderfynodd 
ef a'i gyd 
weithwyr godi 
arian at Ward 
Covid 19 ysbyty 
Gwynedd. yr 
her oedd shafio 
ei ben, ac yn 
wreiddiol roedd 
yn fodlon gwneud hynny os casglwyd £300. y swm 
terfynol oedd £2000! Codwyd y swm anrhydeddus hwn 
gan ei gyd weithwyr yn y swyddfa ynghŷd a'u ffrindiau 
a'u teuluoedd ym Mangor a'r felinheli. Diolch i Eifion 
ac i bawb a gyfrannodd.

mae aelod o gyfeillion ysbyty 
gwynedd wedi cychwyn ymgyrch 
codi arian i ysbyty gwynedd. 

nôd gwreiddiol gwenda 
hughes, sydd yn byw yn y 
felinheli oedd cerdded 100 milltir 
yn lleol dros gyfnod o fis hefo 
moli'r ci. mae'r nôd yma bellach 
wedi newid i gerdded 200 milltir o 
fewn 6 wythnos!

“dwi wedi cael fy ysbrydoli 
gan y Capten tom moore”, medd 
gwenda “a 'di penderfynu codi 
arian yn lleol”.

mae Cyfeillion ysbyty 
gwynedd yn griw o wirfoddolwyr 
ymroddedig sydd yn codi arian er 
mwyn gallu prynu cyfarpar wir 
angenrheidiol i ysbyty gwynedd. 
sefydlwyd yr elusen yn 1969 a 
dathlwyd 50 mlynedd o godi arian 
yn 2019. 

Prif weithgareddau codi arian y 
Cyfeillion yw eu 'Bwrdd gwerthu' 
a gynhelir ddwywaith yr wythnos 
yn ysbyty gwynedd, Byrddau 
tombola a threfnu sioeau ffasiwn 
llwyddiannus, Boreau Coffi a 
nosweithiau elvis hefo wynne 
roberts.

“oherwydd Covid-19 mae ein 
gweithgareddau codi arian wedi 
stopio am y tro sy'n golygu ein bod 
yn colli incwm o oddeutu £250 
yn wythnosol”, medd gwenda. 
“roeddwn yn meddwl be allwn i'w 
wneud i godi arian at ein hachos. 
felly dyma ddechrau cerdded o 
gwmpas fy milltir sgwâr yma yn y 
felinheli, mwynhau’r awyr iach 
a darganfod llefydd newydd – 

mwynhâd pur i mi, a mwy o arian 
i’n helusen”.

i’r perwyl yma mae tudalen 
Crowdfunding Just giving wedi ei 
chreu er mwyn derbyn rhoddion 
ar-lein:

https://www.justgiving.com/
crowdfunding/gwenda-hughes-1

“mae’r gefnogaeth dwi wedi ei 
dderbyn wedi bod yn anhygoel a 
hoffwn ddiolch o waelod calon i 
bawb sydd wedi cyfrannu yn barod 
mewn amrywiol ffyrdd. Pasiwyd 
fy nôd gwreiddiol wedi i dros £600 
gael ei gasglu ar ôl cerdded 80 
milltir” medd gwenda, “felly dwi 
di penderfynu dyblu’r pellter i 200 
milltir gan obeithio codi o leiaf 
£1,000 o fewn chwe wythnos”.

gweler diweddariad y cerdded ar 
dudalen facebook yr elusen:

www.facebook.com/
cyfeillionysbytygwynedd

am unrhyw wybodaeth 
bellach ac i drefnu cyfraniadau 
all-lein gallwch gysylltu hefo 
gwenda drwy e-bost y Cyfeillion, 
cyfeillionysbytygwynedd@gmail.
com

Cerdded o gwmpas
y felinheli i godi arian i 
ysbyty gwynedd

gwenda a moli

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  
 
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 jpg bob amser os gwelwch yn dda.

Cneifiad Eifion

Eifion wedi'i gneifio

Diolch i Golwg a Bro360 am ein 
helpu i gael y rhifyn hwn atoch 
chi ein darllenwyr. oherwydd 

yr amgylchiadau, hi ddim yn 
bosib dweud os fydd rhifyn 
Mehefin yn cael ei argraffu, 

ond fe fydd ar y we, felly 
cofiwch anfon eich straeon at 
y Golygyddion mewn da bryd.
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EgLwYS EMauS

CaPEL Y FFYNNoN

y mis diwethaf soniasom sut 
oedd eglwysi Bangor ynghyd 
wedi ymateb yn sydyn i’r 
cyfyngiadau symud, gydag 
enghreifftiau o’r gadeirlan, 
Capel Berea, eglwys emaus 
ac eglwys fethodistaidd sant 
ioan.  yn yr un modd, mae 
eglwys mosaig, canlyniad uno 
eglwys gymunedol Bangor ac 
Eglwys Gobaith ym mis Mehefin 
2019, erbyn hyn yn defnyddio’r 
rhyngrwyd i addoli duw; i 
annog ei gilydd a gweddïo dros 
ei gilydd; ac i nesáu at dduw.  
er mwyn dangos cariad a 
thrugaredd dros eu cymuned ym 
mhendref [west end] Bangor, 
mae cynulleidfa eglwys mosaig 
wedi rhoi addewid i gefnogi pobl 
mewn angen.  maen nhw wedi 
sefydlu Banc Bwyd i gyflenwi 
Banc Bwyd y gadeirlan dros 
gyfnod o straen mawr ar gyllid 
personol a theuluol.  mae croeso 
i unrhyw un sy’n holliach ac yn 
llai na 70 oed i gyfrannu at fanc 
Bwyd mosaig drwy anfon neges 
destun at mark King ar 07960 
077391.

gan fod Crynwyr wedi arfer 
addoli gyda'i gilydd mewn 
tawelwch, efallai nad yw 
gwneud hyn yn eu cartrefi yn 
ymddangos yn wahanol iawn 
i’r arferol i grynwyr Bangor.  
ond mae addoliad y Crynwyr 
yn ceisio cyfuno cysylltiadau 
personol â duw , felly mae bod 
gartref, a heb fod ar lein, yn 
galw am ragor o ganolbwyntio.  
mae Crynwyr hefyd yn cysylltu 
cyfarfodydd addoli dros 
ogledd Cymru trwy gyfrwng 
meddalwedd Zoom.  gan nad 
oes ganddynt glerigwyr, mae’r 
Crynwyr i gyd yn gyfrifol am 
ofal bugeiliol, felly yn ystod 

ynysu cymdeithasol maent yn 
aros mewn cysylltiad agos â’i 
gilydd trwy ddefnyddio ffôn, 
y cyfryngau cymdeithasol ac 
e-bost.  mae un henadur yn 
cylchredeg myfyrdod  wythnosol 
trwy e-bost; ac mae cyrsiau ar 
lein canolfan addysg y Crynwyr 
yn fwyfwy poblogaidd.  gwelir 
y tawelwch anarferol yn hyfryd, 
yn ysbrydoledig, ac yn wellhaol.

daw un o heriau mwyaf y 
pandemig i fuchedd gristnogol o 
fyw yn ail wythnos mis mai, pan 
fydd yn draddodiad gan eglwysi 
ddathlu wythnos Cymorth 
Cristnogol - trwy addoliad, trwy 
bledio achos y byd datblygol, 
a thrwy godi arian ar gyfer y 
gwledydd tlotaf (cyfanswm o 
£7,000 dros fangor i gyd yn 
2019).  eleni bydd yr eglwysi'n 
cyd-addoli trwy gyfrwng Zoom 
hanner dydd, ddydd llun 11 
mai; bydd aelodau eglwysi’n 
llofnodi deiseb electronig yn 
galw ar lywodraeth y deyrnas 
unedig i ddileu ad-daliadau 
dyledion y trydydd Byd, ac, yn 
lle casglu o dŷ i dŷ ac yn y Stryd 
fawr fel arfer, bydd eglwysi yn 
cynnig i’w haelodau dri modd 
gwahanol o roi’n electronig - ar 
lein i www.caweek.org, dros y 
ffôn neu dros y ffôn symudol.  
felly mae’r eglwysi’n ymateb 
i’r pandemig gyda chariad, 
gofal, ynni a gweddïau - ac nid 
y lleiaf o’r gweddïau hynny 
yw y gallant, wrth ymateb i’r 
coronafeirws, ddiweddaru eu 
swyddogaeth a’u dulliau ar gyfer 
yr 21ain ganrif. 
Ian Russell, Ysgrifennydd
Eglwysi Bangor Ynghyd
E-bost: i.t.russell@swansea.
ac.uk 
Ffôn symudol: 07775 997824

ysgOl sUl  mae dosbarth ysgol 
sul yr oedolion yn parhau i gyfarfod 
o sul i sul er gwaetha’r cyfyngiadau 
dan reolau cadw pellter. sut hynny, 
tybed? oni fydd yr heddlu’n curo ar 
y drws i’n cyhuddo o dorri’r gyfraith, 
a’n gweinidog yn cael ei llusgo o 
flaen ei gwell i ateb y cyhuddiadau? 
sgersli bilîf! mae emaus, fel cynifer o 
eglwysi eraill, yn manteisio i’r eithaf 
ar ein gallu’r dyddiau hyn i gyfathrebu 
gyda’n gilydd dros y we, gan gynnwys 
cynnal cyfarfodydd i nifer o bobl ar 
yr un pryd, diolch i’r posibiliadau 
a gynigir gan feddalwedd cwmnïau 
Zoom ac eraill. ein maes llafur ar hyn 
o bryd yw dehongli bywyd abraham 
gan ddilyn yr astudiaethau difyr, dadlennol a heriol yng nghyfrol 
gareth lloyd Jones, sy’n cychwyn gyda’r geiriau ysgytwol: ‘ers cyn 
cof, anoddefgarwch yw un o nodweddion tair o brif grefyddau’r byd: 
y crefyddau abrahamaidd’. (Cyhoeddiadau’r gair. 2020)
y negesydd  mae aelodau a chyfeillion emaus yn gallu derbyn 
y negesydd, cylchgrawn misol yr eglwys, drwy e-bost. mae’r 
cylchgrawn yn cynnwys adroddiadau am ddigwyddiadau ac am yr 
amrywiol ymgyrchoedd i gefnogi elusennau dyngarol, yn ogystal 
â newyddion am hynt yr aelodau. dosberthir hefyd fanylion am yr 
amrywiol gyfarfodydd a gynhelir dros y we ac ar y radio a’r teledu 
ynghyd â darlleniadau a gweddïau o sul i sul. os ydych yn dymuno 
derbyn y cylchgrawn drwy e-bost ynghyd â’r negeseuon eraill, 
anfonwch nodyn os gwelwch yn dda at ysgrifennydd.emaus.bangor@
gmail.com

gWasanaethaU’r sUl  gyda’r newid yn ein hamgylchiadau 
bu’r wythnosau diwethaf yn adeg o addasu ein ffyrdd o fedru cyflawni 
ein gwaith. ond bu’r wythnosau’n brysur a llawn i ni. fel cymaint 
o wahanol rai'r wythnosau hyn fe wnaed defnydd mawr o Zoom 
ac youtube ar y we ar gyfer ein cyfarfodydd, a whatsapp i gadw 
mewn cysylltiad â’n gilydd. newidiwyd patrwm y sul, gyda’r plant 
yn cyfarfod ar Zoom rhwng 9.45 ac 11.00, ac yna fe ddarlledir ein 
hoedfa fore ar youtube. newidiwyd ein cyfarfod nos yn seiat lle 
cawn gwrdd â’n gilydd ar Zoom, rhannu ein llawenydd â’n gofalon, a 
chael trafodaeth. er na chawn gwrdd yn gorfforol gyda’n gilydd, mae 
pawb wedi gwerthfawrogi hyn fel ffordd o gadw mewn cysylltiad, 
a mwynhau cymdeithas gyda’n gilydd. mae’n braf hefyd gweld fod 
amryw sydd yn methu cynnal oedfaon yn eu heglwysi hwy yn ymuno 
gyda ni dros y cyfnod hwn.

y Pasg  Bu’n Basg gwahanol i’r arfer i ni fel pawb arall. ar fore 
gwener y groglith cafwyd gwasanaeth byr, wedi ei ddarlledu ar 
youtube, wedi ei arwain gan ein gweinidog. ei thema oedd “drosom” 

cYTUN

addoliad a gwasanaeth Cristnogol 
yn ystod y pandemig - ii

Dehongli Bywyd Abraham gan 
Gareth Lloyd Jones

Un o ddosbarthiadau Ysgol Sul dros y we  

parhad ar dudalen 16
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mae gwasg y lolfa’n paratoi cyfrol ddwyieithog i drafod a 
dathlu’r twf mewn cefnogaeth i annibyniaeth i gymru. Bydd 
y gyfrol yn cynnwys detholiad o straeon gan unigolion sydd 
wedi tystio i’r twf yma ers Ewros 2016, sydd wedi ymuno â’r 
ymgyrch yn sgil refferendwm Brexit neu wedi penderfynu yn 
nyddiau’r coronavirus mai annibyniaeth i gymru yw’r unig 
ffordd ymlaen. 

meddai golygydd y gyfrol, mari emlyn: “Byddai’n dda cael 
straeon o bob cwr o gymru yn nodi pam eich bod chi wedi 
dewis cefnogi annibyniaeth i gymru. Beth oedd y sbardun i chi 
gefnogi’r ymgyrch? Pam bod angen annibyniaeth? Byddai’n 
dda hefyd pe gallech anfon lluniau ohonoch chi a’ch teulu/
ffrindiau i gyd-fynd â’ch profiad – yn yr Ewros yn 2016, mewn 
cyfarfodydd canghennau yes Cymru, ar un o’r gorymdeithiau dros 
annibyniaeth, o fewn eich cymuned neu yn eich cartref yn ystod 
y lockdown.”

Cysylltwch gyda mari emlyn i gynnig eich lluniau a’ch straeon: 
mari.emlyn@btinternet.com. dyddiad cau derbyn deunydd yw 1 
Mehefin, 2020.

Yno cyfarfu â sawl seren 
o’r byd adloniant – fel y gŵr 
bach yn y RR mawr (Arthur 
Askey) a’r wraig smart oedd 
yn aml ar y cwrs golff; ie, 
neb llai nag Ena Sharples! 

Roedd David bob amser 
â’i fryd ar ddod yn ôl i 
Gymru, a chafodd swydd 
yn y man fel Swyddog 
Iechyd i Orllewin Sir 
Fflint gyda Chynghorau 
Treffynnon, Llanelwy, 
Prestatyn a’r Rhyl, yn 
ogystal â’r Bwrdd Dŵr. 
Roedd yn gyfrifol am holl 
ysgolion a chlinigau’r 
dalgylch. Amser prysur a 
hapus dros ben, ond roedd 
newid ar y gorwel. Yn 1974 
gwireddwyd y cynllun 
dadleuol i drosglwyddo’r 
cyfrifoldeb dros iechyd 
i’r Awdurdodau Iechyd a 
chynigiwyd swydd iddo 
un ai yn Wrecsam neu ym 
Mangor. A hwythau erbyn 
hynny’n magu tri o blant 
– Gareth, Arwel a Geraint 
– dewisodd David ac Enid 
ddod i Fangor, gan feddwl 
y byddai’r bechgyn yn cael 
gwell addysg Gymraeg yno. 

Bu David yn aelod 
gweithgar o’r Ford Gron 
am flynyddoedd ac yn 
Gadeirydd arno ddwywaith. 
Roedd hefyd yn Aelod 
Oes o’r BMA a bu’n 

Gadeirydd ar y gangen yn 
Sir Fflint. Cafodd wobr am 
ei waith pan dorrodd llid 
yr ymennydd allan ymhlith 
babanod a phlant ar ystâd 
cyngor yng Nghaergybi. 

Wedi ymddeol 
mwynhaodd David 
ei iechyd yn cerdded 
mynyddoedd a bryniau 
Eryri ac yn hel achau 
gydag Enid. Roedd hefyd 
yn benderfynol o ddod o 
hyd i’r ‘Gadair Ddu Gyntaf’ 
oedd ymysg amryw a 
grefftwyd gan y teulu yn 
Llangollen, ac a welir ledled 
y wlad. Cymerodd hyn 
oddeutu dwy flynedd gyda 
llawer o gymorth. Bydd 
ei deulu a’i ffrindiau yn ei 
gofio fel gŵr cellweirus 
iawn, er nad pawb oedd yn 
deall ei hiwmor unigryw!

Bu farw’n dawel ar 
Fawrth 25 a rhoddwyd ei 
weddillion i orwedd ym 
mynwent Bron y Nant, 
Mochdre. Arweiniwyd 
y gwasanaeth gan y 
Parchedig Ddr Elwyn 
Richards, a chymerwyd 
rhan gan ei fechgyn a rhai 
o blith ei saith o wyrion. Yr 
arwyl berffaith i David, ar 
brynhawn o wanwyn hyfryd 
gyda’r coed ceirios yn llawn 
blodau.

Er Cof am David powys Wynn roberts 
(DpW), trefonwys
parhad o dudalen 5

a holodd beth mae’r ymadrodd fod iesu wedi ei draddodi drosom yn 
ei olygu. yna, wedi i’r gwasanaeth hwnnw orffen, fe ddaru ni gysylltu 
gyda’n gilydd ar Zoom er mwyn dathlu’r cymun, gyda phawb yn eu 
cartrefi eu hunain yn rhannu bara a gwin i gofio aberth Iesu trosom. 
wedi amser gwerthfawr yn gwneud hynny, arhosodd amryw ymlaen i 
rannu sut oedd pethau’n mynd, a sut oedden nhw’n dathlu’r Pasg. 
yna ar fore sul y Pasg darlledwyd ein gwasanaeth ar youtube, gyda’n 
gweinidog yn dangos fel roedd atgyfodiad iesu o blith y meirw yn ein 
galluogi i wynebu holl ofnau ein hoes. yna min nos cawsom gwrdd ar 
Zoom a chyfnod o rannu a gweddïo.
cyFFrO a selar  mae ein dau glwb ar gyfer y rhai iau yn parhau 
i gyfarfod bob nos wener, gyda Cyffro, ar gyfer y rhai iau yn cyfarfod 
am 6.00 dros y we, a’r selar yn cyfarfod am 7.30 yr un modd. mae 
rhai o fynychwyr y selar hefyd yn cyfarfod dros y we ar nos sul i 
edrych ar y Beibl efo’i gilydd.
cyFarFOdydd amryWiOl  Bu nifer o chwiorydd yn darllen 
efengyl ioan yn arwain at y Pasg, gan gyfarfod ar y we bob nos i 
drafod yr hyn roedden nhw wedi ei weld yno. maent yn parhau i 
gyfarfod yn wythnosol i drafod rhai o’r salmau. Bu’r rhai oedd yn 
dod ynghyd ar gyfer y prynhawn crefftau yn parhau i gyfarfod bob 
prynhawn Mawrth, gan ymuno o’u cartrefi a defnyddio’r amser i 
sgwrsio wrth greu amrywiaeth o ddeunydd.
lOckdOWn yn yr eidal  roedd yn braf cael heledd Job yn 
ymuno gyda ni ar gyfer un o’n cyfarfodydd nos sul. mae hi yn ninas 
turin yng ngogledd yr eidal, yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol 
ymhlith myfyrwyr ar draws ewrop. mae’r cyfyngiadau wedi bod 
yn gaeth iawn yn yr eidal, gyda’r pandemig yn effeithio’n fawr ar y 
wlad. mae heledd ei hun wedi cadw’n iach, ac yn ymdopi, er na chaiff 
deithio ymhell o’i fflat. Mae’n cynorthwyo yn yr eglwys ryngwladol 
yn nhurin, yn helpu gyda gwaith ymhlith y myfyrwyr tramor yno, 
ac yn parhau i fentora a hyfforddi gweithwyr drwy ewrop. diolch 
i dechnoleg a’r we mae yn llwyddo i barhau gyda’i gwaith drwy’r 
cyfyngiadau i gyd. 
gair O’r gell  dechreuodd ein gweinidog, dafydd Job, rannu 
myfyrdod yn ddyddiol ar youtube o’r enw gair o’r gell. nid o gell 
carchar, ond o’i fyfyrgell ym mangor y daw rhain! maent yn parhau 
i fyny at ddeg munud, ac ar gael i unrhyw un sy’n dymuno eu gweld. 
eisoes clywyd o lefydd mor bell â Cholorado a slovenia gan rai 
sy’n dilyn y darllediadau. gellir dod o hyd iddynt ar sianel Capel 
y ffynnon ar youtube, a cheir dolen iddynt hwy a gwasanaethau’r 
sul ar dudalen facebook Capel y ffynnon, neu ar ein gwefan 
capelyffynnon.org

parhad o dudalen 15

Myfyrdodau dyddiol gan Dafydd Job ar YouTube 

llyfr newydd i ddathlu’r 
twf mewn cefnogaeth i 
annibyniaeth!

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 
 
sut i’n dilyn
Mae’r Goriad ar Facebook. Erbyn hyn mae gennym gannoedd 
o ‘ffrindiau’, rhai ymhell iawn o Fangor a’r Felinheli. Dilynwch ni 
drwy Papur Bro Goriad. 
 
stori?
Anfonwch hi i papurbrogoriad@yahoo.co.uk
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Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

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

Clynnog & Trefor

hEr DysGu EnGlynion   
Gyda haf hir o’n blaenau, beth am 
ymuno yn yr ‘Her Dysgu Englynion’, sef 
cystadleuaeth Menter Iaith Bangor a 
Hunaniaith i ddysgu cymaint â phosibl o 
englynion? Gan fod y rhan fwyaf o blant 
Cymru yn cael eu haddysgu o gartref 
bellach oherwydd y Coronafeirws, a 
phawb arall hefyd yn gyffredinol yn gaeth 
i’w tai, fe feddyliodd Menter Iaith Bangor 
y byddai’n gyfle da i ennyn diddordeb 
plant, pobl ifanc ac oedolion Gwynedd 
mewn barddoniaeth Gymraeg.
  

Meddai Menna Baines, sy’n un o 
aelodau’r Fenter, “Tarddodd y syniad 
yma o gystadleuaeth a gynhaliwyd gan 
Elfed Gruffydd, cyn-Bennaeth Ysgol 

Gynradd Nefyn, ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 6 yn 1981. Felly dyma 

feddwl am atgyfodi hynny 

eto rŵan. Bryd hynny llwyddodd 
sawl disgybl i ddysgu oddeutu 100 o 
englynion, oedd yn gamp arbennig iawn. 
Ond y tro yma mae cyfle i’r teulu i gyd 
gystadlu. Tybed felly a welwn ni drechu 
camp rhai o ddisgyblion Ysgol Gynradd 
Nefyn yn ’81? Dyna’r her!” 
  Mae’r ‘Her Dysgu Englynion’ wedi 
dechrau’n barod a bydd yn parhau hyd 
1 Medi 2020. Mae gwahanol gategorïau 
ar gyfer gwahanol oedrannau. Manylion 
pellach ar dudalen Facebook y 
digwyddiad.

pEint A sGWrs 
Rydym yn cynnal sesiynau Peint a 
Sgwrs – ein sesiynau i helpu dysgwyr 
– trwy Skype yn y cyfnod yma. Mae’r 
sesiynau yn parhau yn wythnosol ar 
nosweithiau Mercher am 7 o’r gloch ac 
maent yn gyfle, o hyd, i siarad Cymraeg 
ac i gymdeithasu yn y Gymraeg. I ymuno 
anfonwch e-bost at Dani Schlick: 
cwisdysgwyr@gmail.com

mENTER iAiTH BANGOR

GWEithDAi 
CynGAnEDDu  
Eisiau dysgu 
cynganeddu? Mae osian 
owen wedi dechrau 
cynnal gweithdai ar-lein 
ers dec aent yn cael eu 
cynnal ar nosweithiau 
Llun rhwng 7 ac 
8.30pm. Gan fod y nifer 
gaiff gymryd rhan yn 
gyfyngedig i 15, y cyntaf 
i’r felin fydd hi. Manylion 
pellach ar dudalen 
Facebook y Fenter. 
Mae’r gweithgaredd 
yn rhad ac am ddim 
ond bydd angen i chi 
gofrestru o.g.y.dd. a 
hynny trwy e-bostio 
Dylan Bryn Roberts: 
dylanbrynroberts@
gwynedd.llyw.cymru

Menter Iaith Bangor

cerddi'r crwydro
Dyma rai o argraffiadau Mair Martin 
wrth droedio llwybrau ardal y goriad.

am drO : BangOr cOrOnOg : 
casaU a charU   
Un dYdd Yn Ebrill 2020

Casau y cae heb fawr o bobl
Casau yn fwy y parc heb blant
Casau y croesi wrth weld eraill
Casau y pier wedi cau
Casau y dafarn heb y locals
Casau y caffi heb y coffi

Caru’r tawelwch
Caru’r natur yn ymateb
Caru sgrech aflafar y wylan
Caru’r lliwiau a chlychau’r gog
Caru’r bobl yn cerdded o’u tai
Caru’r helo neu wên gan bawb

Casau y bobl sy’n dod o bell
Casau y myfyrwyr wedi mynd
Rhaid cofio’r teimlad pan ddo'n 
  nhw nôl!
Casau Pontio heb siw na miw
Casau y cerdded fyny’r allt
a’r lifft yn segur yn ei le 
Caru’r harddwch, caru’r 
  llonyddwch
a charu amser i bopeth

Caru’r gweithwyr a charu’r 
  clapwyr
Caru’r amser; ni ddaw yn ôl
Casau y breichiau yn methu 
  cofleidio
Casau y gweld ond ‘mond o bell
Casau y dioddefwr a’r digartre'
Casau y meddwl yn ormodol

mae’r dro di gorffen rwan
y milltir a hanner hardd
yr amser i fwydro fy mrên ar ben
Ac yn ôl i’r tŷ a’r ardd

mae popeth o chwith
ac mae’n chwith ar ôl popeth
ond daw eto haul ar fryn



GORIAd • mai 2020

18

Roedd canmoliaeth gyffredinol i’r rhaglen 'Cynefin' o Fangor a welwyd 
ar S4C y mis diwethaf.  Yma mae Howard Huws yn siarad â’r cyflwynydd 
Heledd Cynwal yng ngheg afon Adda yn Hirael.

Byddwch yn ofalus os byddwch 
yn cerdded yn ardal Pentir – mae 
bwncath wedi ymosod ar sawl person 
yno’n ddiweddar. Mae’r ymosodiadau 
wedi digwydd ar y lôn rhwng Pont-y-
Felin a Thy’n Llwyn. 

Y llynedd 
ymosododd yr aderyn, 
sy’n nythu yn y coed 
gerllaw, ar redwr 
ac ar feiciwr, gan 
hedfan i lawr yn isel a 
dirybudd a chyffwrdd 
eu pennau cyn 
hedfan i ffwrdd eto; 
yn wir, fe anafodd 
ben y beiciwr gyda’i grafangau. Bu 
ymosodiadau pellach eleni, gan 
gynnwys un ar Modlen Lynch, sy’n 
byw yn Nhy’n Llwyn, wrth iddi redeg 
ar hyd yr un lôn ddiwedd Ebrill. 

‘Fe wnaeth yr aderyn, oedd yn 
anferth, ymddangos o ’nunlle a tharo 
’mhen i,’ meddai Modlen. ‘Wnaeth 
o ddim achosi anaf diolch byth, ond 
roedd o’n brofiad brawychus iawn.’

Y bwncath yw aderyn ysglyfaethus 

mwyaf cyffredin yr ynysoedd hyn ac 
mae gwefan y Gymdeithas Gwarchod 
Adar yn ei ddisgrifio fel ‘aderyn 
tiriogaethol iawn’. Mae’r rhan fwyaf 
o ymosodiadau yn ardal Pentir wedi 

digwydd yn ystod 
y tymor nythu, sy’n 
ymestyn o fis Mawrth 
tan tua diwedd 
Gorffennaf. Mae’n 
amlwg felly mai 
amddiffyn y cywion 
y mae’r bwncath, ac 
mae’n ymddangos 
ei fod yn llawer mwy 
tebygol ar bobl sy’n 

symud yn gyflym megis rhedwyr a 
beicwyr nag ar gerddwyr.

Mae’r Cyng. Menna Baines, 
sy’n cynrychioli ward Pentir, wedi 
gofyn i Gyngor Gwynedd ystyried 
gosod arwydd i rybuddio pobl am 
ymosodiadau posibl. Yn y cyfamser, 
byddai’n ddoeth i redwyr a beicwyr 
arafu wrth fynd heibio’r coed a hyd yn 
oed ystyried gwisgo helmed er mwyn 
eu diogelu’u hunain.

thema neges eleni yw dyhead pobl ifanc i weld 
y byd yn gwrando ac yn dysgu o argyfwng 
feirws Covid-19. (urdd.cymru/heddwch)

mae’r neges heddwch ac ewyllys da 
yn unigryw i gymru, ac wedi ei danfon yn 
flynyddol ers 98 o flynyddoedd - dyma’r unig 
neges o’i fath yn y byd.

gofynnaf am eich cefnogaeth i helpu pobl 
ifanc Cymru ar y 18fed o fai i wneud hon y 
neges fwyaf mewn hanes.

Bydd y neges yn cael ei chyhoeddi o gyfrifon 
cymdeithasol urdd gobaith Cymru ar ddydd 
llun y 18fed o fai ac rydym yn gofyn i chi 
wneud o leiaf 1 o’r 3 peth canlynol:

1. aildrydarwch/postio y neges ar eich 
 cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar yr 
 18fed o Fai gyda emoji baner eich 
 gwlad chi/emoji y byd/eich hoff emoji ac 
 #heddwch2020
2. Paratowch ymateb i’n neges ni - gall hyn 
 fod yn lun/geiriad /gair o gefnogaeth 
 /lluniau/fideo/can gan ddefnyddio 
 #heddwch2020 neu ei ebostio at 
 heddwch@urdd.org
3. Anogwch eich ffrindiau a chysylltiadau ar 
 draws y byd i ymateb

helpwch yr urdd
helpwch gymru
helpwch ein Pobl ifanc ................... i 

gyrraedd 15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd 
ar draws y byd yn 2020!

eisiau mwy o fanylion e-bostiwch - 
heddwch@urdd.org

Bwncath bygythiol Pentir neges heddwch ac
ewyllys da yr Urdd,
18 Mai 2020
– stopio’r cloc ac 
ailddechrau

Cynefin

Bwncath
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cornel y cerddi
hen BenilliOn
ym mrig y drain duon mae blodau pur wynion                                                                                                                                         
yn dangos eu moddion yn dirion i’r dwl,                                                                                                                                             
ac arnynt heb amau mae bagad o bigau                                                                                                                      
yn llymion eu moddau, ’rwy’n meddwl.

ni bu wanwyn well erioed                                                                                                                                           
i lenwi coed â blodau;                                                                                                                                          
glas yw’r ddaear yn ei llawr,                                                                                                                                        
mae gobaith mawr am g’lanmai.

darfu’r gaeaf, darfu’r oerfel,                                                                                                                                          
darfu’r glaw a’r gwyntoedd uchel;                                                                                                                                      
daeth y gwanwyn glas eginog,                                                                                                                                          
dail i’r llwyn, a dôl feillionog.

mae’r coedydd yn glasu, 
   mae’r meillion o’n deutu,                                                                                                                                        
mae dail y briallu yn tyfu ’mhob twyn,                                                                                                                                  
a’r adar diniwed yn lleisio cyn fwyned,                                                                                                                
i’w clywed a’u gweled mewn gwiwlwyn.

rhodio’r coed erioed yr oeddwn,                                                                                                                                          
Cael fy newis pren a leiciwn.                                                                                                                                         
yn lle impyn ffeind o onnen,                                                                                                                                      
dewis wnes i fonyn draenen.

draenen ddU
morwyn brydferth y perthi  –  a’i gwenwisg                                                                                                                                         
Fel gŵn ddydd priodi;                                                                                                                                          
Â’n filain os gafaeli                                                                                                                                          
A chwarae ffŵl â’i chorff hi.                         

                                             BERllanYDD

l rydych chi a’r gŵr yn ffraeo
ynghylch pwy sy’n cael dechrau 
Croesair y Goriad gynta.

l Rydych yn mwynhau mynd am 
dro bob dydd, cynifer o lefydd 
hardd ar garreg y drws, posibiliadau 
di-ri: Glannau’r Fenai, Gerddi 
Treborth, y ddwy Bont.  Ond cyn 
cyrraedd yno, mae’n rhaid troedio’r 
“super highway” a elwir Ffordd 
Penrhos.... a dyna her! Dyma lle’r 
ydych yn wynebu’ch deilema 
ddieflig ddyddiol: ydw i a) yn pasio’r 
bobl ma ac yn peryglu dal neu 
drosglwyddo’r haint; neu ydw i b) 
yn camu i’r ffordd i’w hosgoi ac yn 
risgio cael fy nharo i lawr â char? 
Chwarae â thân, bob dydd....

l rydych yn synnu ar nifer y 
bysus sydd ar y ffordd drwy’r 
amser, y rhan fwyaf ohonyn 
nhw’n hollol wag! pryd bynnag 
yr ewch chi am dro, fe welwch 
chi fws 5C Caernarfon. Mae hyn 
yn codi hiraeth mawr arnoch chi: 
arferai’ch mab hynaf fynd nôl a 
mlaen i’w waith ar honno bob 
dydd... 
(Mae’ch mab hynaf yn berffaith 
iawn wrth gwrs ond ei fod bellach 
yn gweithio ar fwrdd yr ystafell 
fyw).

l Mae’ch mab iengaf yn cyhoeddi 
fod darlithoedd yn dechre nôl 
dydd Iau, ac rydych yn meddwl 
“Haleliwia” cyn sylweddoli mai’r 
cyfan mai hynna’n golygu yw y 
bydd yn rhaid iddo symud ei laptop 
o’r gwely at ei ddesg. O, a chodi 
erbyn 9.30 y bore.

l Mae mynd i wneud y siopa 
wythnosol yn tesco yn Antur 
Enbyd.

l Rydych yn gwastraffu gormod o 
amser ar Twitter, ac wedi rhoi’ch 
troed yn y dŵr ar Facebook, a hyd 

yn oed wedi ystyried Instagram. 
Mae Zoom yn brofiad newydd arall. 
Yna mae’ch ffrind bore oes o’r De 
yn ffonio ac rydych yn cael sgwrs 
HIR ar y ffôn, ac yn sylweddoli nad 
oes dim byd gwell na sgwrs ffôn 
hen-ffasiwn yn y diwedd...

l Mae pawb ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn CoGinio, neu’n 
CAnu, neu’n Crosio, i Guro’r 
CoronA! o’r diwedd rydych 
wedi llwyddo i wneud cacen 
sbynj. yna cyn ei bwyta rydych 
yn tynnu llun ohoni. pam? Am fod 
pawb Arall yn.

l Mae’r gŵr a chi yn cael eich 
brechdan amser cinio o flaen 
Datganiad Dyddiol COVID-19 
Llywodraeth Cymru. Ond prin 5 
munud o Mr Drakeford, Gething, 
Skates et al; ac rydych yn edrych 
ar eich gilydd yn slei, bydd un 
ohonoch yn estyn am y remote ac 
yn troi i A Place in the Sun....

l peth ofnadwy yw “pentyrru 
stoc”. A wnaethoch chi ddim, 
dim ond siopa’n gall ac yn aml 
(cyn y cyfyngu mawr). ond pan 
mae rhywun o’r teulu yn gofyn ble 
mae’r pecyn nesaf o bapur cegin, 
mae gennych ormod o gywilydd 
i’w hanfon i’w nôl o waelod y 
wardrob i fyny’r grisiau lle mae 
sawl pecyn yn disgwyl ei dro.

l Rydych yn mynd allan i glapio 
bob nos Iau, criw bach sidêt ar 
gornel eich stad. Chi a’r mab ienga i 
ddechrau, yna daw Sian drws nesa 
ac ochr draw’r ffordd, mae Enid 
a Richard yn ymddangos ac yna 
Gwenno. Curo dwylo, sgwrs fach 
gyda Sian, a chodi llaw a gweiddi 
Helo ar y tri ochr draw’r ffordd. 
Diolch byth, pawb yn iawn wythnos 
yma eto felly, a nôl â chi i’r tŷ. Cau’r 
drws am y noson a Chyfrif Eich 
Bendithion.

MAE’r ADEG yMA o GyfynGiADAu AC ynysu 
CyMDEithAsol yn ADEG AnnAturiol A rhyfEDD, A 
DWEuD y llEiAf. DyMA rAi pEthAu syDD WEDi tAro 
sionED JonEs, GolEufryn yn DDiWEDDAr...

10 ffordd o wybod eich 
bod mewn locdown

mae cyngor dinas 
Bangor wedi derbyn 
cais i ran o gaeau 
ashley yn siliwen 
gael ei hystyried 
fel safle ar gyfer 
perllan gymunedol.  
Penderfynwyd gwahodd 
y cynigydd i gyfarfod 
o’r cyngor er mwyn 
cael mwy o wybodaeth 
am y cynnig.

nid oedd 
gwrthwynebiad yn 
y cyngor i gais ar 
gyfer gweithio ar 
bedair coeden (dwy 
balalwyfen, un dderwen 
dwrcaidd ac un onnen) 
oddi fewn i ardal 
gadwraeth. gerddi’r 

Fron, Ffordd y coleg. 
roedd yr un peth 

yn wir am y cais ar 
gyfer torri a thwtio 
un ffynidwydden, tair 
onnen, un bisgwydden, 
tair sycamorwydden, 
un oestrwydden, un 
fasarnen norwyeg, 
dwy ffawydden ac un 
balalwyfen oddi fewn i 
ardal gadwraeth, hen 
Safle’r Coleg normal, 
Ffordd y coleg. 

ni wrthwynebwyd 
cais ar gyfer torri a 
thwtio coed yn ardal 
gadwraeth, Prifysgol 
Bangor yn heol 
Victoria.

cais am berllan
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Goriad
Deunydd

Mehefin erbyn 
dydd Mercher 

27ain o Fai
i:

papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

cROESAiR rhif 375

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 27 Mai 2020. Atebion i Croesair Goriad, 4 Goleufryn, 
Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LY. 

aR DRaWs: 
1. Aelwydydd y diogelu (8,5)
8. Meddygon neilltuol i ddal baner y gwir (10)
10. Diod melys Mynyddog dywed y cynfardd (4)
11. saernïo (6)
15. Rhyfedda at y smotiau (5)
19. Gwirioni (5)
20. Byddin y llafur a ddiswyddwyd mewn mannau (8)
22. arolygu gweithgarwch llawer o'i lu gorwych (11)
23. Haint a enwir yn llyfrau hanes yfory'r byd (12)

i LaWR:
2. Gan bwyll y cilia'r aflwydd (4)
3. Cyffuriau drwy lyncu (7)
4. Moment sy'n ddigon i'r pla ddal gafael (5)
5. Poenus yw ei effeithiau (5)
6. Canlyn swyddogol i ddilyn ymadawiad teyrn (5)
7. symud fel seine neu Volga (5)
9. Tre daniel wedi sisyrnu'r fannod (8)
12. Cri yn gweiddi yn yr anialwch (4)
13. Tywyllwch rhwng deuddydd i wylio sêr (5,4)
14. dynwareda'r esiamplau gorau (8)
16. Erydu cytseiniaid fel y rholia afon (7)
17. Mentro ar daith beryglus (7)
18. Bywyd gwerthfawr pob un a fu farw yn y pla (7)
21. Trallod brawychus gan ofn yr haint (4)

Atebion Mis Ebrill:
Ar drAWS: 1. Meddyginiaeth 8. Osgoi y dorf 10. Ysig 11. Urddas
15. Hagru 19. Swper 20. Afiechyd 22. Golchi dwylo 23. Ar awyrwr a 
nwy. 
i LaWR: 2. Elor 3. Digysur 4. Gwisg 5. nyddu 6. afrad 7. Hanes
9. Ychwaneg 12. rhes 13. dirprwyon 14. Pesychwr 16. Gwisger
17. Uwchlaw 18. i’r yfory 21. Adar.

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Mai ynghyd ag enw’r enillydd yn 
rhifyn Mis Mehefin. Enillydd Croesair Mis Ebrill gydag ateb 
cyflawn oedd Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys, Abererch. Daeth 
nifer o rai eraill i law, a chafwyd atebion cyflawn gan: Gwen Griffith, 
Fron, deiniolen; Emrys Griffiths, 5 Llwyn, rhosgadfan, Caernarfon; 
Jean Hughes, Bryn Awel, Talybont, Bangor; John Wynn Jones, 
Bryn Afallon, 131 Penchwintan, Bangor; John Lewis, 25 Cefnesgair, 
Llanbadarn Fawr, Aberystwyth; W H Owen, 14 Lôn y Meillion, 
Eithinog; Gwenno Pritchard, Llwyn Teg, Penrhosgarnedd; Liz 
roberts, 7 Lôn y Meillion, Bangor; T. a G. roberts, Gorwel deg, 
rhosmeirch, Ynys Môn; doris Shaw, Tynygongl, 26 Llwyn Hudol, 
Maesgeirchen.
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Pos @GarethFfowc #posydydd
pos CoDi’r ffÔn
Mae pedair ffrind – Anwen, Bethan, Carys a Delyth – yn cyfarfod 
dros goffi bob wythnos i hel clecs, pob un ohonynt gyda straeon 
i’w rhannu. Ond, och a gwae, daeth y rheolau cadw pellter i rym 
ac maent bellach yn rhannu’r clecs dros y ffôn. 

Beth yw’r nifer lleiaf o alwadau ffôn sydd angen i’w gwneud i 
fod yn sicr fod pawb yn gwybod y clecs i gyd? 
(Gwell gan y pedair siarad dros y ffôn nag anfon negeseuon testun 
na defnyddio’r we. Gallant ailadrodd clecs ei gilydd, wrth gwrs.)
Ateb ar dudalen 22

gerddi gwledig
Gwasanaeth Garddio o ansawdd

• 15 Mlynedd o brofiad •
• Yswiriant llawn •

Eryl Roberts - 07393 397063
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Cadw’n ffit wrth godi 
pwysau yn y tŷ mae Mel 
Jones, rheolwr Bangor 
1876. ond mae’r tîm i gyd 
wedi bod yn gweithio’n 
galed i ymarfer efo’i gilydd 
un noson yr wythnos – 
pob un ar wahân.  Mae 
hynny wedi digwydd ar 
Zoom. Dan Brook-sutton, 
hyfforddwr o Everton sydd 
wedi bod yn eu rhoi ar 
ben-ffordd.

Yn y sesiwn gyntaf, 
meddai Mel, roeddan 
nhw wedi ffeindio mysyls 
doeddan nhw ddim yn 
gwybod eu bod ganddyn 
nhw!  Roeddan nhw’n 
dygymod yn iawn ac yn 
cadw’r chwaraewyr i fynd ar 
adeg fel yma.  Dydyn nhw 
ddim wedi chwarae mewn 
gêm iawn ers iddyn nhw fod 
yn Llysfaen (Bae Colwyn) 
ddechrau mis Mawrth.

“Maen nhw’n gneud 10k 
un wythnos a 5k yr wythnos 
wedyn. Ac wedyn dan ni’n 
cael cwisys. Tipyn o hwyl 
ydio ond mae’r hogia yn 
gneud yn iawn ac yn cadw’n 
reit ffit.”

Yn Eithinog y mae Mel 
Jones yn byw er iddo gael ei 
fagu ym Mhenrhosgarnedd.  
Mae pêl-droed wedi bod 
yn rhan fawr o’i fywyd.  Fel 
mae’n sôn ar safle Bangor 
1876 ar y we, efo’r hen 
Bangor City y dechreuodd o 
– y tîm iau, ieuenctid wedyn 
ac yna’r ‘reserves’ cyn 
dechrau efo’r tîm cyntaf.

Mae’n cofio sgorio ei 
gôl gyntaf iddyn nhw yn 
ei gêm gyntaf oddi cartref 
yn Barrow yn y Northern 
Premier League. Chwarae 
yng nghanol y cae oedd o 
ac mi weithiodd ei ffordd 

tua’r gôl a chael cyfle i 
daro’r bêl ar y foli i gornel 
ucha’r rhwyd.

Mi sgoriodd ei gôl gyntaf 
yn Ffordd Farrar yn erbyn 
South Liverpool a chael yr 
un pleser. Dave Elliott oedd 
y rheolwr a does ganddo 
ddim ond canmoliaeth iddo 
am ei allu technegol a’i 
ddull o hyfforddi. Phil Lunn 
a Tony Broadhead y mae’n 
eu henwi fel ei ddau hoff 
chwaraewr yn y cyfnod hwn.

Ond beth am dymor 
Bangor 1876 oedd wedi 
dechrau mor dda? Does 
neb yn gwybod beth fydd yn 
digwydd.  Mae Cymdeithas 
Bêl-droed Cymru yn 
cyfarfod ar y 15fed o’r 
mis yma. Mi ddylai fod yn 
gliriach wedi hynny.

Ar hyn o bryd maen nhw’n 
trefnu gemau i’w chwarae 
cyn y tymor nesaf. Meddai 
Mel:

“Dan ni’n trefnu nhw er 
dan ni ddim yn gwybod beth 
sydd am ddigwydd. Ond 
mi allwn ni eu canslo nhw 
wedyn.”

Dim gemau ond 
yn dal i ymarfer 
bob wythnos

cPD BANGOR 1876

Sut ma’r loc-down yn mynd efo 
pawb? Mae’r tywydd wedi bod yn 
help, do. Dim math o bêl-droed 
ers wythnosau, os nad ydach chi 
yn hollol ddespret ac yn gwylio 
pêl-droed o Belarws. O leia mae 
modd gweld hen gemau Cymru 
o’r gorffennol ar y teli. Ac er fod 
rhywun yn gwybod y canlyniad, 
mae rhywun dal yn eistedd ar 
flaen y set ac yn sgrechian ar y 
reff i chwythu ei chwiban. Ta jest fi 
ydi hynny?

Be mae CPD Y Felinheli wedi 
bod yn ei wneud, medda chi? Fel 
pob cynghrair bêl-droed arall, nid 
oes sicrwydd pryd fydd tymor y 
“Welsh Alliance” yn ail ddechrau, 
os o gwbwl. Mae tymor pêl-
droed Ffrainc wedi dod i stop 
swyddogol, yn debyg i nifer o 
gynghreiriau eraill ar hyd Ewrop 
a gweddill y byd. Ond chwarae 
teg i’r Welsh Alliance, yn eu tymor 
olaf cyn diflannu am byth i’r llyfrau 
hanes, mae rhestr gemau wedi 
eu cyhoeddi o ddechrau Mehefin 
ymlaen. Bydd trefn newydd 
ar holl gynghreiriau Cymru o'r 
flwyddyn nesaf ymlaen, gyda nifer 
o gynghreiriau bychan yn diflannu 
am byth, a system pyramid 
newydd y Gymdeithas Bêl-Droed 
yn cymryd drosodd ar y dair lefel 
uchaf. Dyna pam mae’r “Welsh 
Alliance” yn frwdfrydig i orffen 
y tymor mae’n debyg, sydd yn 
beth i’w groesawu, gyda Felin yn 
eistedd ar y brig gyda wyth gêm 
yn weddill.  

Felly rhaid cadw yn ffit rhag ofn 
i Boris Johnson neu Cummings 
benderfynnu caniatau pêl-droed 
unwaith eto. Ond sut mae 
gwneud hyn? Ni chaniateir i 
grwpiau ymgynnull yn unman i 
wneud dim, er fod tim Bangor 
wedi gwneud ar lan mor Felin ryw 
fis yn ol, ond stori arall ydi honna!

Yr ateb? Mae Euron y rheolwr 
wedi apwyntio Coach Crater 
dros dro tra mae’r helynt yn 
parhau. Mae hwn yn ddyn caled 
a chreulon sydd yn gosod tasgiau 
dair gwaith yr wythnos ar lein. 
Mae pob aelod o’r sgwad yn 
gorfod cyflawni’r drils yma gan 
recordio fideo o’u hunain fel 
prawf a’i yrru i Coach Crater i’w 
ddadansoddi. Os nad yw hyn yn 
digwydd, bydd yr aelod yn cael 
ffein o £1, sydd yn ganran na 
ellir ei rifo o’u cyflog am chwarae 
(oes mathamategwyr yn darllen y 
golofn hon sgwn i?). Felly pob nos 
Lun a nos Fawrth, pe byddech yn 
digwydd cerdded drwy Felinheli 
yn eich awr ddydiol o ymarfer, mi 
welwch bobl yn gwneud pethau 
go ryfedd yn eu gerddi cefn. 
Peidiwch a phoeni gan mai rhan o 
ymdrech CPD Y Felinheli i gipio’r 
teitl fydd o.

Beth sydd chydig bach yn 
bryderus am hyn i gyd ydi fod 
aelodau o’r Pwyllgor hefyd yn 
gorfod ei wneud. Mae Coach 
Crater yn ddyn ddigyfaddawd, 
a gwae rhywun a fuasai yn ei 
gwestiynu. Tydio ddim yn un am 
falu c***.

Ac i wneud petha yn waeth, 
rhaid i bawb redeg 5 km pob 
dydd Iau ac anfon prawf iddo. 
Efallai fod gweithio allan sut mae 
gwneud hyn yn anoddach i rai (y 
Pwyllgor rhan fwyaf) nag actiwali 
rhedeg y pellter! Dwn im chwaith, 
mae 5 km reit bell………

Croesi bysedd felly a gobeithio 
fydd petha wedi gwella erbyn 
ddechrau Mehefin. Un peth sydd 
yn sicr, bydd sgwad Felin yn 
barod amdani. Naill ai hynny neu 
bydd ffortiwn yn y coffrau mewn 
pres ffeins ar gyfer parti diwedd 
tymor, teitl neu beidio.

Cadwch yn saff bawb.

PÊL-DROED Y FELiNHELi

bywyd di-bêl-droed

Mel Jones, rheolwr Clwb Bangor 
1876

CynGhrAir loCK stoCK WElsh AlliAnCE
ADrAn 2, 2019/20
 Ch E Cyf C G P
Y Felinheli 18 12 5 1 29 41
Penmaenmawr 21 12 5 4 20 41
Gaerwen 20 11 5 4 28 38
Llannefydd 17 11 3 3 27 36
Pwllheli 17 9 4 4 16 31
Y pump uchAf 7/3/20



Mae pedair galwad ffôn yn ddigon. Er enghraifft: Anwen yn ffonio Bethan, a Carys yn ffonio Delyth, 
gan rannu eu straeon. Yna Anwen yn ffonio Carys, a Bethan yn ffonio Delyth. Pawb yn hapus!

AtEB pos CoDi'r ffÔn 

os nad ydach chi’n medru gwneud 
argraff ar y cae mi fedrwch ei wneud 
oddi arno.  Dydi £5,000 ddim yn 
llawer i berchennog y clwb mae’n 
debyg ond mae o’n help mawr i 
Ysbyty Gwynedd.  Llywydd y Clwb 
ydi enw swyddogol Domenico 
serafino sydd wedi bod yn barod 
iawn i roi cyfraniad fel yma i ymladd 
yr aflwydd Covid-19 yn lleol.

Er nad oes dim yn digwydd o ran 
chwarae mae cadw golwg ar wefan 
y Clwb yn rhoi digon i’r dilynwyr ei 
ddarllen.  Yno y gwelwyd y newydd 
am haelioni’r gŵr o’r Eidal ac wrth bori 
drwy’r newyddion ar y safle mae’n 
bosibl dysgu pethau newydd bob dydd 
bron.

Yn ddiweddar gwelwyd fod 
ychwanegiad at dîm meddygol y Clwb.  
Caitlin Davies fydd physio newydd 
Bangor City.  Cyn hyn mae hi wedi bod 
yn Llangefni, Teirw Bryngwran a Chlwb 
Rygbi Bethesda.  Yn naturiol mae’n 
edrych ymlaen i ddechrau ar ei gwaith 
yn Nantporth.

Meddwl am gadw a chodi ysbryd 
pawb y mae Hugo Colace, capten y 
Clwb a’u cydlynydd datblygu ieuenctid.  
Defnyddio’r cyfnod presennol i ddysgu 
sgiliau newydd sy’n bwysig, medda fo. 
Mae o’n sôn ei hun ei fod yn ymarfer i 
fod yn hyfforddwr clwb Uwch Gynghrair.  

Un o chwaraewyr amlycaf Bangor 
City ar y cae ydi Emmanuel Agyemang.  
Yn 22 oed mae o’n chwaraewr mawr 
a chryf.  Er ei fod wedi sgorio goliau i’r 
Clwb mae o wedi methu llawer hefyd.  
Mewn sgwrs ar y wefan mae o’n sôn 
sut mae’r rheolwr, Pedro Pasculli, wedi 
bod yn ei roi ar ben y ffordd i sgorio 
rhagor.

Un o Ghana yw Agyemang.  Mi 
symudodd efo’i deulu i’r Eidal ac 
ymuno ag AC Milan pan oedd yn 
ifanc, yn nyddiau Zlatan Ibrahimovic a 
Clarence Seedorf. Mi gafodd ei ddewis 
i chwarae i dîm dan 18 oed ei wlad. 
Mae’n awyddus iawn i’w cynrychioli o 
hyd.  O’r JD Cymru North i chwarae i 
Ghana?

Ei gyfaill pennaf yn nhîm Bangor ydi 
Lucas Surber, y cefnwr o’r Ariannin. 
Mi ddywedodd o wrth Agyemang y 
byddai’n sgorio yn erbyn y Rhyl (er 
parchus goffawdwriaeth) petai’n yfed 
diod ‘mate’.  Rydan ni gyfarwydd 
â phobl Patagonia yn yfed hwn. Mi 
wnaeth ac mi sgoriodd!  Mwy o ‘mate’ 
amdani!

Peth arall a ddysgwyd o’r wefan ydi 
fod un o arwyr Leeds United, Tony 
Yeboah, yn ewyrth i Agyemang.  Roedd 
ganddo fo neges i bobl Bangor gadw’n 
gryf gyda’i gilydd yn y cyfnod poenus 
yma.

£5,000 i ysbyty 
gwynedd gan y llywydd

PÊL-DROED cPD DiNAS BANGOR

Tîm Bangor yn ymlacio y tu allan i’w llety yn y Felinheli

‘Does dim digwyddiadau go iawn, wrth gwrs, y mis 
hwn, ond ceir manylion cyswllt cymdeithasau ar 
gyfer ymholiadau. 
Er hynny, cynhelir nifer o ddigwyddau “lleol ar lein. 
Os gwyddoch am eraill , rhowch wybod ar dudalen 
Facebook Papur Bro Goriad, neu ysgrifennwch at 
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk 
 
DIGWYDDIADAU AR LEIN
Mae Menter Iaith Bangor wedi trefnu dau weithgaredd: 
Her dysgu Englynion – pwy all ddysgu’r nifer mwya o englynion 
rhwng rŵan a 1af o Fedi 2020?
Gweithdai Cynganeddu gan osian owen – lle i 15 yn unig felly 
cynta i’r felin.
Mae’r ddau weithgaredd yn rhad ac am ddim. Manylion ar dudalen 
Facebook Menter iaith Bangor.
Mae Grŵp Skype ‘Peint a Sgwrs’ yn rhoi cyfle i ddysgwyr sgwrsio 
â’i gilydd ac â Chymru Cymraeg. Mae’n agored i bawb bob nos 
Fercher o 7 tan 8, ac fel arfer bydd yn cynnwys gweithgaredd megis 
cwis. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â dani Schlick trwy e-bost 
cwisdysgwyr@gmail.com a chewch ddolen i ymuno â’r grŵp.
 
MANYLION CYSWLLT CYMDEITHASAU
Canolfan Thomas Telford: info@menaiheritage.org.uk, 715046
Capel y Ffynnon: Lôn Penrallt isaf, Bangor; 361117
Clwb y Garnedd (Clwb Henoed Penrhos): Enyd Roberts 370377
Cylch Darllen Penuel: Festri Capel Penuel. Helen davies 714705
Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai: Helen Gwyn: 01286 
674070, helengwyn@gmail.com.
Cylch Llenyddol y Faenol Fawr, Bodelwyddan: Ysg: Meurig 
Owen, 01745 582531, meurigowen2014@gmail.com,
Cylch Llên Llanfairpwll: Jennifer Jones (713718) a nia Wyn Jones 
(meirionania@btinternet.com, 714270)
Cym. Berea Newydd: Elizabeth roberts 353915
Cym. Chwiorydd Berea Newydd: Gwenno Pritchard. 351430
Cym. Edward Llwyd: Ann Jones: 01286 650 711; 07535 095 547
Cym. Hanes Dyffryn Ogwen: dafydd roberts, 600798, dafydd@
caerwern.cymru.
Cym. Hanes Teuluoedd Gwynedd: Ysg. Helen Hughes, bss00f@
bangor.ac.uk
Cymraeg i Oedolion: Bethan Glyn 388083; emse02@bangor.ac.uk
Cytûn: ian russell, 07775 997824, i.t.russell@swansea.ac.uk; 
Delyth oswy, delythoswy@btinternet.com
Eglwys Gydenwadol Emaus: ysgrifennydd.emaus.bangor@gmail.
com, 351243
Eglwys Pedr Sant,: nerys Ohri: 353984, n.ohri@hotmail.com 
Galeri Caernarfon: 01286 685222; www.galericaernarfon.com
Graddedigion Prifysgol Cymru, Cangen Bangor: Ysg. Megan 
Tomos 601176 Marchnad ogwen: www.marchnadogwen.co.uk ac 
ar Facebook.
Menter Fachwen: Gareth roberts, 01286 870681; 07867 810576, 
garethroberts754@yahoo.co.uk
Menter Iaith Bangor: dylan Bryn roberts: 370050/ 07989 393445, 
DylanBrynRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Merched y Wawr (MyW) Bangor:. Ysg: Ann roberts, 364049
Merched y Wawr (MyW) Penrhos: Ysg: Enyd Roberts: 370377
Neuadd Ogwen, Bethesda: post@neuaddogwen.com Pontio: 
382828, www.pontio.co.uk
Storiel (Amgueddfa ac Oriel Gwynedd), Bangor: 353368
Tŷ Newydd (Canolfan Ysgrifennu), Llanystumdwy, Cricieth, 
01766 522811; tynewydd@llenyddiaethcymru.org
Uwchgwyrfai (Canolfan Hanes) a Chyfeillion Eban (trafod 
llyfrau), Clynnog Fawr: (01286) 660 853 / 655 / 546; hanes.
uwchgwyrfai@gmail.com, uwchgwyrfai.cymru.
YAG (Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd): 366970 dan.
amor@heneb.co.uk

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk
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