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Goriad

llythyr

Papur Bro Bangor a’r Felinheli

MANYLION CYSWLLT

PEN-BLWYDD Y MUDIAD MEITHRIN
Annwyl Ddarllenwyr,
Bydd y Mudiad Meithrin yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 flwyddyn
nesaf (2021). Felly heb os, rydym yn cynllunio ar gyfer nifer o
ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu’r achlysur.
Ein bwriad yw casglu lluniau diddorol, hanesion a digwyddiadau
sydd yn gysylltiedig gyda’r Mudiad a phrofiadau unigolion dros y
blynyddoedd hyd at heddiw, er mwyn ychwanegu at yr amryw o
ddathliadau y bydd y Mudiad yn eu cynnal.
Os oes gan unrhyw un ohonoch chi lun, hanes neu brofiad i’w
rannu a fyddech cystal â chysylltu gyda ni trwy e-bostio marchnata@
meithrin.cymru gan nodi’r flwyddyn, enwau’r bobl yn y llun ac
ychydig o wybodaeth i gyd-fynd ag ef os gwelwch yn dda.
Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un o’r darllenwyr
sydd wedi mynychu un o’r Cylchoedd Meithrin cyntaf – y rhai oedd
mewn bodolaeth cyn 1971.
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich atgofion a’ch profiadau.
Diolch yn fawr
Helen Mai
Swyddog Cydgordio Dathliadau 50 Y Mudiad Meithrin

Golygyddion y Mis: Peredur Lynch a Deiniol Tegid
Golygydd y rhifyn nesa: Shoned Wyn Jones

Y rhifyn nesa: Deunydd mis Hydref erbyn dydd Mercher
30ain o Fedi i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk
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)

Diolch
Dymuna Anwen a Rhodri, Bryn Celyn, ddiolch o galon am
bob arwydd o gydymdeimlad yn eu profedigaeth. Bu’r llu
o negeseuon, blodau a chardiau o gysur mawr ar amser
anodd. Diolch hefyd am y rhoddion er cof am Joyce.
Casglwyd £330 tuag at Tarian Cymru, sy’n darparu offer
diogelu personol ar hyd a lled Cymru, a £165 tuag at Loches
Anifeiliaid Freshfields Cymru.

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 copïau 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

Enillwyr Clwb Cant Gorffennaf
Y brif wobr o £50 yn mynd i Steve a Elen Lansdown,
Windover, Ffordd Meirion. Saith gwobr arall o £25 yr
un i’r canlynol: Mona Chambers, 5 Heol Alun, Waunfawr,
Aberystwyth; Gwen a Geraint Hughes, Penrhyn, Pen-y-Berth,
Llanfair PG; Margaret E. Hall, Hafdre, Penrhosgarnedd;
Helen Griffiths, 83 Ffordd Penrhos; Nia Jones, Pennant,
Trefonwys; Wil Lloyd Davies, Llanddwyn, 10 Ffordd Menai,
Caernarfon; a Dewi a Carol Llewelyn, 3 Bodlondeb, Ffordd y
Borth, Bangor.
Mae Emyr Griffiths, y Trysorydd, yn croesawu aelodau
newydd i’r Clwb Cant. Cysylltwch ag ef ar Bangor
353454.

hysbysebu yn y goriad
Costau Hysbysebu Achlysurol
1/16 tudalen
1/8
1/4
1/2

36mm x 100mm
75mm x 100mm
153mm x 100mm
153mm x 205 mm

£12
£18
£36
£72

Diolch am rodd

Costau Hysbysebu am flwyddyn (10 Mis)
1/16 tudalen
1/8
1/4
1/2

36mm x 100mm
75mm x 100mm
153mm x 100mm
153mm x 205 mm

Mae enillydd Croesair y rhifyn diwethaf, sef Gwen Griffith, Fron,
Deiniolen, yn dymuno i’w gwobr fynd i goffrau’r Goriad. Diolch
yn fawr iawn iddi am ei haelioni.

£60
£108
£216
£420

Eisiau miliwn o siaradwyr Cymraeg yfory?

cyfeiriad e-bost hysbysebion: goriad.hysbys@yahoo.co.uk

Ymunwch â Chymdeithas yr Iaith heddiw.

Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones
01248 354068/07979 577924
gdeiniol@hotmail.com
Argraffu: Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth SY24 5HE
01970 832304

cymdeithas.cymru/ymaelodi
post@cymdeithas.cymru
01970 624501
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Lewys, Lewys
a Morris
Mae tri albwm a gafodd eu
rhyddhau’n ddiweddar yn
ddyledus iawn i Fangor.
Band go newydd yw Lewys,
ond un sy’n prysur wneud argraff,
fel y profwyd wrth iddynt gipio
gwobr ‘Band neu Artist Newydd’
yng Ngwobrau Selar yn gynharach
eleni. Mae dau o’r aelodau yn dod o
Fangor, sef Ioan Bryn (gitâr) a Gethin
Elis (gitâr fas), ill dau yn fyfyrwyr
blwyddyn gyntaf erbyn hyn. Mae
eu halbwm cyntaf, Rhywbryd yn
Rhywle (Recordiau Côsh), wedi denu
nifer o adolygiadau ardderchog
gan gynnwys un yn Barn. Yno,
dywed Gethin Griffiths fod Lewys
yn “greiddiol” i’r sin gerddorol ar
gyfer dilynwyr ifanc pop Cymraeg.
Mae’r albwm, meddai, yn profi eu
gallu i ysgrifennu caneuon bachog
ond hefyd yn cynnwys “rhyw elfen
ddyfnach, drymach” gan sicrhau
apêl eang.
Mae Lewys wedi’i enwi ar ôl eu
canwr, Lewys Meredydd, a Lewys
arall, sef Lewys Wyn, yw canwr Yr
Eira, sydd hefyd wedi rhyddhau
albwm y gwanwyn hwn. Wedi’i fagu
ym Mhenrhosgarnedd a Phentir,
mae Lewys bellach yn gweithio i’r
Urdd yng Nghaerdydd. Ac un o
Fangor hefyd yw gitarydd bas Yr
Eira, Trystan Thomas. Map Meddwl
(I Ka Ching) yw eu hail albwm ac
unwaith eto mae adolygydd Barn,
Gethin Griffiths, wedi’i blesio. Yn
ôl Gethin, mae’r albwm newydd yn

drobwynt yn hanes Yr Eira wrth i’r
band “arbrofi gyda synau electronig
a naws mwy seicedelig” a phrofi
eu gallu fel “rhai o gyfansoddwyr
caneuon gorau ein hoes”.
A phwy yw Morris, felly? Wel,
cerddor arall o fri ac yntau hefyd yn
‘Bangor Lad’, sef y gitarydd Mered
Morris. Yn y gorffennol mae Mered,
sy’n byw ym Mharadwys, Môn, ers
30 mlynedd, wedi chwarae gyda
nifer o’r bandiau Cymraeg amlycaf,
gan gynnwys Rhiannon Tomos a’r
Band a Meic Stevens. Ond ar ei
albwm newydd, mae’n canu hefyd,
yn ogystal â chwarae’r gitâr mor
fedrus ag erioed. Colled bersonol
sydd wedi symbylu Syrthio’n Ôl
(Madryn) gan i wraig Mered, Denise
Morris, oedd yn enw amlwg ym myd
y celfyddydau yng Nghymru, farw
yn 2018. Ond, yn ôl adolygydd Barn
eto, sef Pwyll ap Siôn y tro hwn, nid
casgliad o ganeuon pruddglwyfus
sydd yma o bell ffordd. Yn hytrach,
meddai, mae’r albwm yn cyfleu
ymdrech y canwr i wynebu ei golled
a dod o hyd i ffordd ymlaen yn ei
fywyd, ac yn cwmpasu amrywiaeth
ryfeddol o arddulliau, o “roc ysgafn
hwyliog Al Lewis-aidd” i bossa nova,
gospel/soul, jazz-ffync a roc-gwlad
y gân glo obeithiol. Mae brawd
Mered, John Hywel Morris, hefyd yn
cyfrannu fel aelod o’r band a hynny
ar yr allweddellau. Mae’r CD yn y
siopau erbyn hyn.

Trysorydd newydd
Da dweud bod Elan Parry o Flaen y Wawr
wedi gwirfoddoli i fod yn Drysorydd i’r
Goriad yn lle Emyr Griffiths, sy’n ymddeol
o’r swydd ym mis Hydref eleni wedi
blynyddoedd o wasanaeth clodwiw. Bu i
Elan raddio o Brifysgol Lerpwl yn 2006 a

Lewys – Ioan Bryn, Gethin Elis,
Lewys Meredydd, Iestyn Jones

2007, gyda graddau baglor a meistr mewn
mathemateg a’r gwyddorau mathemategol,
ac y mae bellach yn archwiliwr mewnol yn y
sector breifat. Ymysg ei chleientiaid y mae’r
pedwar llu heddlu yng Nghymru. Ar hyn o
bryd mae ar gyfnod mamolaeth, wedi rhoi
genedigaeth i fachgen bach o’r enw Dyfan
fis Ionawr.
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Yr Eira – Lewys Wyn, Guto Howells,
Ifan Davies a Trystan Thomas

Mered Morris

Mae ganddi ddiddordeb mewn materion
rhifyddol, wrth gwrs, ond mae hefyd yn
awyddus i ddod yn rhan o’r gymuned leol
trwy wasanaethu ein papur bro ni. Cafodd
ei magu yn Rhuthun, ond bellach mae wedi
ymgartrefu ym Mangor gyda’i gŵr, Dewi.
Croeso i dîm y Goriad, Elan!
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Gosodwyd y ddrama yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a datgelwyd
cyfraniad Emeline Pankhurst i’r mudiad White Feather, mudiad oedd
yn gyfrifol am godi cywilydd ar ddynion ifanc nad oeddynt wedi listio.
Cafwyd ymateb cadarnhaol gan lawer oedd wedi gwrando, ac mae’r
cwmni wrthi’n paratoi ei ddarllediad nesaf, Cider with Rosie.
PANDEMIG Maent yn dweud fod hanes yn ailadrodd ei hun. Efallai
nad yw hynny’n berffaith wir, gan fod amgylchiadau’n newid o oes i
oes, ond mae’n gwbl angenrheidiol edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r
gorffennol er mwyn dysgu gwersi ganddynt. Hynny yw nod y
rhaglen Pandemig a fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Fercher, 14
Gorffennaf, ac yn cael ei chyflwyno gan Llinos Roberts, gynt o Lôn
Meirion. Ffocws y rhaglen yw ffliw pandemig 1918, neu ‘ffliw Sbaen’
fel y cyfeirir ato, a fu’n gyfrifol am gymaint o farwolaethau ar ddiwedd
y Rhyfel Byd Cyntaf, gan godi’r cwestiwn beth allen ni ddysgu o’r
profiad hwnnw yng nghyd-destun y pandemig Covid-19 presennol.
AR I FYNY Mae Esther Lloyd Jones, Lôn Cariadon, yn edrych
ymlaen at ddychwelyd adre yn dilyn cyfnod yn Ysbyty Gwynedd ac
Ysbyty Caergybi. Diolch i’r dechnoleg ddiweddaraf, mae’r teulu yn
gallu cadw mewn cysylltiad gyda hi dros y we. Dymuniadau gorau
hefyd i Gareth Roberts, Ffordd Garth Uchaf, wedi iddo dreulio cyfnod
byr yn Ysbyty Gwynedd.
DYGYMOD A DATBLYGU, DIOLCH I’R FRÂN WEN Mae
llawer wedi defnyddio cyfnod y clo mawr i ddysgu sgiliau newydd neu
i gael blas ar brofiadau newydd ac unigryw. Felly y mae yn hanes Ann
Roberts, Ffordd Garth Uchaf, fel y gwelwch yn ei hadroddiad, isod.
Fel y daeth cyfnod y meudwyo mawr, fel y’i gelwid gan un o
ddarlledwyr Radio Cymru, ar ein gwartha, cawsom ni, aelodau
o Ferched y Wawr Bangor, gynnig i gymryd rhan i greu gwaith
creadigol yn wythnosol yng nghwmni rhai o aelodau cwmni theatr
y Frân Wen – a hynny dros y ffôn.
Mae’r cwmni’n adnabyddus am ei gynyrchiadau amrywiol dros
y blynyddoedd ac am ei waith clodwiw yn yr ysgolion. Efallai y
gwyddoch fod y cwmni wedi prynu hen Eglwys y Santes Fair yn
ardal Hirael gyda’r bwriad o greu canolfan gelfyddydol yno. Mae
aelodau’r Frân Wen wedi dechrau dod i adnabod rhai o drigolion
yr ardal drwy ymweld â Chlwb Hirael. Maent yn awr yn awyddus i
ddod i adnabod aelodau o Ferched y Wawr Bangor gan ein bod yn
cyfarfod yng nghyffiniau Hirael. Cytunodd criw bychan ohonom i
ymuno â’r prosiect Nythu. Efallai fod rhai o’n haelodau braidd yn
amheus o’r gair ‘creadigol’!
Cawn fwynhad o’r sesiynau wythnosol ar y ffôn. Hyd yma,
rydym wedi cyfarfod Mari o’r de ac Elgan o’r gogledd. I chi a
welodd y fersiwn lwyfan o’r nofel Llyfr Glas Nebo, Elgan oedd yn
gyfrifol am y cynhyrchiad. Mae’r ddau yn hynod o gyfeillgar a
brwdfrydig ac mae’r cyfnod o sgwrsio yn eu cwmni’n bleser pur.
Edrychwn ymlaen at y digwyddiad bob wythnos, ac mae’n rhoi
strwythur i’n boreau Mercher neu Iau. Byddwn yn derbyn tasgau
i’w cyflawni, rhai sy’n rhoi’r meddwl ar waith ac yn gwneud inni
holi ein hunain. Cawn ein hannog i wrando ar gerddoriaeth ac i
sylwi ar ein hamgylchedd yn fwy manwl fel mae pethau’n newid ac
yn datblygu o’n cwmpas. Yn ogystal, mae’r ymarferion i gadw’r
corff yn ystwyth yn dderbyniol iawn.
Felly dyma gyfle annisgwyl i wneud rhywbeth adeiladol yn ystod
y Gofid Mawr. Tydan ni’n lwcus!

y garth
MERCHED Y WAWR,
CANGEN BANGOR Mewn
llythyr at aelodau’r gangen
gan Margaret Tilsley, ein
llywydd newydd, diolchodd i
swyddogion llynedd – Beryl
Stafford (llywydd), Ann
Roberts (ysgrifennydd) a
Jennifer Thomas (trysorydd)
– am eu gwaith clodwiw.
Pwysleisiodd ei bod yn anodd
iawn ar hyn o bryd gweld
pryd y bydd gweithgareddau
yn gallu ailddechrau. Cafwyd gwybodaeth gan Ranbarth Arfon mai
penderfyniad i bob cangen unigol fydd hyn, gan weithio o fewn unrhyw
reolau fydd mewn grym, ond mae’n annhebygol y bydd y rhaglen yn
gallu dechrau ym mis Medi. O’r herwydd mae’n anodd trefnu rhaglen
ar gyfer y flwyddyn, ond mae’r swyddogion wedi bod yn ystyried rhai
awgrymiadau at pan fydd hi’n bosib’ cynllunio. Estynnwn ein cyfarchion
cynnes i Enfys Jones, Tal-y-bont, wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd
yn 90 oed yn ddiweddar. Mae Enfys yn un o’n haelodau ffyddlonaf a’i
chyfraniadau i’n nosweithiau Brethyn Cartref wastad o ddiddordeb. Da
yw gweld ei bod wedi gwella yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty.
GWENNO’N GWNÏO
Bu Gwenno Tomos,
Ffordd Garth Uchaf,
yn brysur iawn yn
ystod y misoedd
diwethaf. A hithau
gartref o Gaerdydd
dros gyfnod clo’r
Covid-19, meddyliodd
am yr hyn y gallai ei
wneud efo’i hamser.
Dysgodd sut i wnïo o
dan gyfarwyddyd ei
mam, Marian, ac wedyn,
er mwyn defnyddio’i sgil newydd, dechreuodd gynhyrchu mygydau a
‘scrunchies’ gwallt. Bellach, mae hi’n gwneud y rhain er budd ymgyrch
‘Tarian Cymru’ ac wedi llwyddo i godi £200 mewn byr amser. Ymgyrch
ydi hon i helpu gweithwyr iechyd a gweithwyr gofal i gadw’n ddiogel
wrth iddynt drin cleifion a ddaliodd haint Covid-19 neu a ddangosodd
symptomau. Mae Tarian Cymru’n sicrhau offer gwarchodol PPE
safonol i ddoctoriaid, nyrsys, gweithwyr ambiwlans, gweithwyr gofal a
gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru.
DRAMA DAN GYSGOD COVID Roedd Steve Lansdown, Ffordd
Meirion, yn rhan o arbrawf gan gwmni drama Castle Players, Biwmares,
i gadw’r fflam ddramatig ynghynn yn ystod dyddiau tywyll Covid-19.
Darlledwyd y ddrama Where Have All the Boys Gone? gan Kevin
Barnett dros y we. Rhoddwyd perfformiad i aelodau’r gymdeithas
ddrama yn gyntaf ac un arall yr wythnos wedyn yn agored i’r cyhoedd.

Hywel Williams

Siân Gwenllian

Aelod Seneddol Etholaeth Arfon

Aelod Cynulliad Etholaeth Arfon

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
01286 672076 neu
70 Stryd Fawr, Bangor L57 1NR
01248 372948
williamshy@parliament.uk

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
01286 672076 neu
70 Stryd Fawr, Bangor L57 1NR
01248 372948
Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

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

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
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CPD Bangor 1876 yn
gweithredu yn y gymuned

ac Alec Thomas a chystadlu yn y
cynghreiriau lleol i ddatblygu strwythur
ieuenctid y Clwb.
I fod yn rhan o’r Adran Iau gystadleuol,
cysylltwch gydag Iwan Williams ar
development@bangor1876.com

Cysylltiad gyda Maes-y-Bryn
Yn ein barn ni mae’n hollbwysig i
Cynllun Cymunedol Hwyl
Mae’n bleser gennym ddatgan ein bod
ddatblygiad y Clwb fod y cyfleoedd i
Pêl-droed Bangor 1876
wedi sefydlu perthynas gyda chlwb lleol
chwarae gemau cystadleuol ar gael i
Mae’n falch gennym gyhoeddi ein
Maes-y-Bryn. Wrth drafod ein bwriadau
blant Bangor a’r cylch. Rydym wedi
bod wedi datblygu Cynllun Hwyl Pêli ehangu’r Adran Iau gyda rhanddeiliaid
hysbysu Cymdeithas Bêl-droed Arfordir
droed Bangor 1876. Rydym wedi
lleol, bu’r trafodaethau gyda swyddogion
Gogledd Cymru o’n bwriad i ychwanegu
bod yn cydweithio’n agos gydag
Clwb Maes-y-Bryn yn adeiladol iawn
at dîm hynod lwyddiannus Math Roberts
Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed
ac rydym yn falch iawn
Cymru yn ddiweddar i
o gynnig ein hadnoddau
sicrhau fod ein cynllun yn
a’n cefnogaeth er
cael ei weithredu pan fydd
mwyn creu cyfleoedd
y plant yn ailddechrau
newydd yng nghymuned
ysgol go iawn, ym mis
Maesgeirchen.
Medi gobeithio.
Mae’r cyfleusterau
Ein bwriad yw darparu
sydd wedi eu datblygu
sesiynau Hwyl Pêl-droed
yn anhygoel, ac rydym
ym Môn, Gwynedd, a
yn ddiolchgar iawn am
gweddill y gogleddy cynnig i ddefnyddio
orllewin, wrth gynnig
eu maes yn y dyfodol.
sesiynau ar ôl ysgol a
Hoffem ddiolch i Katie,
Gwersylloedd Pêl-droed
Nigel Pickavance, Gareth
yn ystod gwyliau’r ysgol.
Roberts a Steve Edwards
Ein gobaith yw gweithio
am eu brwdfrydedd a’r
gyda chymaint o ysgolion
ymrwymiad i Faes-y-Bryn,
â phosibl a hoffai’n
gan obeithio y medrwn
Cyfarwyddwr Pêl-droed,
Datblygu cysylltiad â chlwb Maes-y-Bryn: Iwan Williams, Gareth Roberts, Ben Hardy, Nigel Pickavance,
gynnig y cymorth a’r
Iwan Williams, ddiolch
Steve Edwards, Katie Roberts
gefnogaeth i gynorthwyo
yn bersonol i Rob Franklin
gyda’r mentrau
a Meirion Appleton o’r
Clwb Pêl-droed Merched
cymunedol ym Maesgeirchen.
Ymddiriedolaeth am eu cymorth i sefydlu
Bangor 1876
Wrth ddatblygu ein cynlluniau,
ein cynllun cymunedol.
Rydym yn gweithio i gryfhau ein
rydym wedi ceisio cyfathrebu gyda
perthynas gyda’n chwaer glwb,
chlybiau eraill a chadw mewn cysylltiad
Ymestyn ein Hadran Iau
CPD Merched Bangor 1876, sy’n
gyda’r cymdeithasau pêl-droed sy’n
Gan ein bod yn gobeithio, rhyw ddydd,
darparu cyfleoedd i ferched y fro. Fe
rheolaethu’r gamp. Diolch iddynt am
medru sefydlu academi achrededig
fyddwn yn cefnogi eu hymdrechion
y cyngor rydym wedi ei dderbyn. Ein
ynghlwm â’r Clwb, sefydlwyd Canolfan
i ddatblygu ar drothwy tymor pan
bwriad yw gweithio gyda chlybiau
Ddatblygu yn ddiweddar gyda’r bwriad
fyddant yn gweithredu cynlluniau
eraill yn y cylch a chynorthwyo i gynnig
o gynnig cymorth a chynhaliaeth i blant
cyffrous. Edrychwn ymlaen at
cymaint â phosibl o gyfleoedd o fewn y
a hyfforddwyr ar lawr gwlad. Yn ogystal
weithio’n agos gyda’r merched i’w
gamp i blant Bangor ac yn ehangach.
rydym yn bwriadu ehangu ein Hadran
galluogi i gyrraedd eu nod.
Iau.
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gweld nifer yn cyfrannu, gan gynnwys
pob un o athrawon cerdd y chwarter
canrif diwethaf! Roedd y gân hefyd yn
amserol ac yn ein hatgoffa ni ein bod ni
i gyd yn gyfrifol am gefnogi a helpu’n
gilydd. Diolch i bawb a gyfrannodd tuag
at wneud y prosiect yn un unigryw.
LLONGYFARCHIADAU I SHON
BLACKMORE Llongyfarchiadau
mawr i Shon Blackmore ar basio ei lefel
7 (Shodan). Mi fydd Shon yn anelu at ei
2 ddan ym mis Medi.
BWYDYDD BLASUS Mae disgyblion
blwyddyn 7 wedi bod yn brysur iawn
yn paratoi seigiau diddorol. Mae’r bwyd
yn edrych yn flasus ac apelgar iawn. Da
iawn chi!

ysgol tryfan
PARATOADAU AR GYFER Y CYFNOD NEWYDD Ar draws
Cymru, mae disgyblion yn cael dychwelyd i’r ysgol, ond mewn
grwpiau bach. Yn Ysgol Tryfan rydym wedi bod yn brysur yn paratoi
a chynllunio ar gyfer y cyfnod newydd unigryw hwn. Roeddem yn
edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu ein disgyblion yn ôl ac wedi
eu colli’n fawr iawn. O sefydlu trefn ar gyfer y tai bach i osod tâp ar
y llawr i helpu’r disgyblion i gadw pellter, mae’r ysgol yn edrych yn
wahanol iawn i’r arfer. Mae’r athrawon hefyd yn parhau i addysgu a
chefnogi disgyblion o bell drwy gyfrwng trefniadau gweithio o adref.
RHITH-GÔR YSGOL TRYFAN Mae nifer o ddisgyblion ac
athrawon o’r presennol a’r gorffennol wedi bod yn ymuno o’u cartrefi
er mwyn creu côr arbennig yn ystod y cyfnod hunanynysu. Byddwch
yn siŵr o fod wedi gweld wynebau cyfarwydd yn canu ‘Ni yw y Byd’
gan Gruff Rhys ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd hi’n braf iawn

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
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bangor uchaf
Llongyfarchiadau i Geraint a Carolyn Tudur, Ffordd y
Coleg, ar ddod yn daid a nain am y pumed tro. Ganwyd Macsen
Robert Tudur ar Mai 28, mab i Gruff a Gill Tudur, a brawd i
Tomos. Dymuniadau gorau i'r teulu.

Mari Emlyn

Penrhosgarnedd

Gola

MERCHED Y WAWR PENRHOSGARNEDD Wel dyna ni wedi
torri tir newydd a chael ein cyfarfod cyntaf ar Zoom! Pwy fyddai
wedi rhagweld hyn yn ein cyfarfod diwetha, nôl ym mis Chwefror...?
Beth bynnag, ar ôl lot o “Dwi’m yn clywed chi!”, “Ydi pwy a pwy
yma? O dyna chi lawr fanna!”, “Pwy sy’n siarad rŵan?”, daethom i
ben rywsut. Roedd 22 ohonom wedi “troi fyny” – cystal â noson yn y
gangen. Ni fydd cyfarfod Zoom fyth cystal â chyfarfod corfforol ond
roedd hi yn braf gweld hen wynebau eto a chlywed lleisiau ffrindiau.
Cawsom gyfle i ddiolch i Jane, Enyd a Menna am eu gwaith fel
swyddogion eleni, ac am gadw cysylltiad drwy gydol y cyfnod anodd
hwn. Tywysodd Meira ni ar ambell un o’i theithiau cerdded yn ystod
y cyfnod clo, mae’n syndod pa mor bell y gallwch fynd o fewn y 5
milltir gorfodol ac os ydych yn barod i groesi ambell i gae, gorau
oll. Mae Meira a Geraint yn esiampl i ni! Nerys wedi cael cyfle i
grwydro’i hen gynefin yn ardal Pentir a diolch i Alwen a Cynthia,
clywyd am ambell le gwerthu hufen iâ a choffi sydd ar agor fel abwyd
ar ddiwedd y daith erbyn hyn! Torrwyd ar yr hwyl yn rhy sydyn gan
y dechnoleg ond prawf o lwyddiant y cyfarfod yw ein bod am fentro
eto, felly dyma’r dyddiad – 22 Gorffennaf am 4pm. Diolch yn fawr i
Enyd am drefnu’r cyfarfod rhithiol cyntaf hwn, y cyntaf o nifer mae’n
debyg.

dringo’r grisiau, dwi’n gwirioni ar fy
Fel llawer i un arall yn ystod cyfnod
nghreadigaeth newydd ac ar dân i
y locdown, dwi wedi bod yn potsian
wneud y nesaf, pan ddaw fy archeb
creu! Dwi wedi ffeindio diddordeb
ddiweddaraf am ddefnydd.
newydd a mwy na hynny, dwi’n
“Gola” oedd un o’r geiriau cyntaf
gobeithio troi’r diddordeb yn fusnes
i’r tri acw ymateb iddo fo pan
bach o’r cwt yn nhop yr ardd!
oedden nhw’n fabis. “Lle mae’r
Ro’n i wedi bod yn clirio rhyw
gola?” a’r llygaid bach yn edrych fry
hen ddroriau acw oedd yn sigo
a finnau’n cael modd i fyw o weld
gan bob math o geriach nad
eu bod yn cyfathrebu ac yn deall, a
oedd wedi gweld golau ddydd ers
thrwy hynny’n dod â golau i ’mywyd
blynyddoedd. Wrth wagio un hen
innau.
ddrôr, fe ddes ar draws darn o
Aristoteles ddywedodd, “Yn
ddefnydd oedd gen i’n sbâr ar ôl
ystod ein hadegau tywyllaf y mae’n
cael gwneud cyrtens flynyddoedd
rhaid inni ffocysu er mwyn gweld
yn ôl. Roedd o’n batrwm llawer rhy
y golau.” A dyna fydd fy ffocws
dlws i’w luchio, a dwi’n trio ’ngorau
i dros yr wythnosau nesaf: creu
i fod yn llai gwastraffus. Ond doedd
lampshêds o bob maint a lliw! Dwi’n
dim digon o’r defnydd i
canolbwyntio i ddechrau ar rai siâp
wneud dim byd helaeth
drwm a’r rheiny’n amrywio
ohono. Beth oeddwn
mewn maint o rai mor
i am wneud efo fo? A
dyma weld y golau! Yn
Gwneud y fach â 15cm mewn
ac uchdwr i
llythrennol! Byddai’r
lampshêd yma diamedr
rai anferth 70cm. Ac
defnydd yn gwneud
oedd fy ‘light mae gen i gynnig i
gorchudd hyfryd
i lamp i gyd-fynd
bulb moment’ chi. Cyn i mi fentro
gwerthu fy ‘bespoke
â’r bleinds ar dop y
i!
lampshades’ cyntaf,
grisiau. A dyma fentro
dwi angen ymarfer i
trio’i wneud o fy hun!
sicrhau’r safon uchaf
Ers hynny, dwi wedi
posib, rhag ofn mai
ymchwilio’n helaeth, wedi dilyn sawl
ffliwc oedd y rhai cynnar yma! Os
cwrs ar-lein ac wedi cyfuno’r tips
oes gennych chi ddefnydd adre
gorau o bob un! Canlyniad hynny
yn sbâr yr hoffech ei ddefnyddio
ydi creu lampshêd. Ac mae hi wedi
fel gorchudd/cysgod i lamp sydd
dodwy! Mae ’na sawl un arall o
gennych, boed honno’n lamp sy’n
gwmpas y tŷ bellach!
crogi o’r nenfwd, neu’n lamp bwrdd,
Bu’n rhaid i mi ofyn yn neis i
dwi’n barod i greu’r lampshêd i chi
Emyr fynd i ben yr ystol i osod yr
heb godi tâl, dim ond cyfro costau’r
un gyntaf. Mae nenfwd landing tŷ
offer y byddaf yn ei ddefnyddio. Y
ni yn uchel iawn, ac er i mi afael yn
pedwar cyntaf i gysylltu fydd yn cael
dynn yn yr ystol, mi faswn i wedi
y cynnig arbennig hwn!
gallu tyngu bod yna ddaeargryn!
Os ydach chi angen sgwrs
Roedd yr ystol yn crynu a’r gosodwr
bellach, cysylltwch, ac mi wna i eich
lampau mor welw â’r lleuad. Dwi
goleuo chi ar beth
am ddechrau busnes bach gwneud
sy’n bosib!
lampshêds meddwn, yn sbio i
fyny ar y bwndel o gryndod. Mi
ddaw ‘gola’ ag incwm bychan at
fy nhâl sgwennu a rhoi brêc bach
i’r meddwl gorbrysur yr un pryd,
ategais. Bu bron iddo â disgyn yn
y fan a’r lle, cyn dweud wedyn, er
ei bod hi’n ffantastic o lampshêd,
os o’n i’n mynd i ddechrau gwneud
rhai i bobl eraill, imi beidio â disgwyl
iddo fo fynd i’w tai i ben ystol i’w
gosod nhw!
Gwneud y lampshêd yma oedd fy
“light bulb moment” i! Bob tro dwi’n

“

“

cwis lluniau bangor t.13
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rhain. Mae rhai yn cael eu clywed mewn cartrefi preswyl gan bobl
na chânt gyfle i gael gweinidogaeth drwy gyfnod y pandemig. Bydd
eraill yn gwerthfawrogi cael seibiant i wrando ar ddeng munud o
fyfyrdod ynghanol eu bywydau prysur, llawn tensiwn oherwydd pla’r
coronafeirws.
DARGANFOD IESU Mae rhai ohonom yn datblygu cyfres o
gyfarfodydd i helpu pobl i ddeall beth oedd neges Iesu. Bydd modd i
rai ymuno â’r gyfres dros y we, a bydd ein hamser gyda’n gilydd yn
rhoi cyfle i bobl godi unrhyw gwestiwn am y ffydd Gristnogol. Os oes
gennych ddiddordeb mewn dilyn y cwrs, yna cysylltwch â ni, naill
ai drwy wefan Capelyffynnon.org neu ein tudalen Facebook. Yr unig
beth sydd ei angen er mwyn dilyn y cwrs yw’r parodrwydd i chwilio,
a’r gallu i ddod ar lein gan y bydd ein cyfarfodydd yn digwydd ar
Zoom, trwy gyfrwng y we.

capel y ffynnon
GWASANAETHAU AR Y WE Er i ni fethu dod at ein gilydd i
gyfarfod yn y capel, rydym wedi parhau gyda’r gwasanaethau bob Sul,
gyda gwasanaeth y bore wedi ei ddarlledu ar YouTube, a’r gwasanaeth
nos yn digwydd trwy ddefnyddio Zoom, a modd i ni glywed hynt a
helynt ein gilydd trwy rannu newyddion. Yr hyn sy’n galonogol yw
fod cynifer yn gwylio ein cyfarfodydd ar YouTube. Gyda dros 1,500
o wylwyr gwahanol, rydym yn llwyddo i gyrraedd nifer llawer mwy
nag y byddem yn arferol yn eu gwasanaethu. Cafwyd negeseuon
o wrthfawrogiad o sawl lle – efallai mai’r pellaf oedd un o Texas,
gan rywun fu yma yn y brifysgol yn astudio. Bwriadwn gynnal ein
cyfarfodydd drwy gyfnod yr haf yn yr un modd.
CYFARFODYDD I’R PLANT Parhawyd gyda’r Ysgol Sul i’r plant
dros y we drwy’r cyfnod clo. Bu’r clybiau nos Wener yn arbennig o
lwyddiannus, gyda’r plant a’r ieuenctid yn gwerthfawrogi’r cyfle i
weld ei gilydd, a chael hwyl yn chwarae gemau er mai drwy sgrin y
cyfrifiadur yr oeddent yn cyfarfod. Ond mae’n amlwg nad cael hwyl
yw’r unig gymhelliad i ddod at ein gilydd. Mae rhai o’r ieuenctid yn
codi cwestiynau mwy dwys, ac mae cyfarfodydd arbennig wedi eu
trefnu iddyn nhw bob nos Sul lle cânt godi cwestiynau a chael cyfle i
edrych yn ddyfnach ar rai adrannau o’r Beibl.
MERCHED YN TRAFOD Mae’n hen jôc fod merched yn hoffi
siarad ond mae criw o chwiorydd yr eglwys, ynghyd â sawl un arall,
wedi bod yn cyfarfod dros y we ers misoedd bellach i drafod y Beibl.
Ar nos Lun bydd trafodaeth ar y Salmau yn digwydd, gydag un
gwahanol yn dewis arwain ar ryw Salm, a phawb arall yn cael rhannu.
Yna ar nos Iau bydd rhai ohonynt yn cyfarfod eto dros y we i drafod
hanes Joseff. Mae’n rhyfedd mor berthnasol mae’r darnau hyn o’r
Beibl wedi ymddangos – efallai yn enwedig o ystyried cyflwr y wlad
ar hyn o bryd.
GAIR O’R GELL Mae ein gweinidog yn parhau i gynhyrchu
myfyrdod bum diwrnod yr wythnos, a’i roi ar YouTube. Daeth yn
amlwg nad aelodau Capel y Ffynnon yn unig sy’n gwerthfawrogi y

Goriad digidol

Diolch i Golwg a Bro360 am ein helpu i gael y rhifyn hwn,
eto, atoch chi ein darllenwyr a diolch hefyd i bawb sydd
wedi cyfrannu at bob un o’r rhifynnau digidol er gwaetha’r
amgylchiadau anarferol iawn. Yn dilyn yr hoe arferol yn
ystod misoedd Awst a Medi, y bwriad yw ailafael yn y
drefn arferol gyda rhifyn Hydref, h.y. argraffu rhifyn papur
a’i ddosbarthu i’n tanysgrifwyr ac i’r siopau. Cofiwch anfon
eich straeon a’ch lluniau at papurgoriad@yahoo.co.uk
erbyn 30 Medi.
Yn y cyfamser, dymuniadau gorau i bawb dros yr haf,
cadwch yn ddiogel, a chofiwch gadw mewn cysylltiad â ni
ar ein tudalen Facebook (Papur Bro Goriad).

pÊl-droed tud. 19/20
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‘Cymru a’r Gymraeg
ôl-Bandemig a Brecsit’
Dyna fydd teitl y drafodaeth nesaf yn ein cyfres o sesiynau ‘Popdy
Trafod Iaithʼ, a hynny nos Fercher, 22 Gorffennaf, o dan gadeiryddiaeth
Dewi Llwyd. Bydd yn digwydd ar y we. Manylion yn y Digwyddiadur,
tudalen 21.
PEINT A SGWRS
Mae ein Grŵp ‘Peint a
Sgwrs’, sy’n rhoi cyfle i
ddysgwyr sgwrsio â’i gilydd
ac â Chymry Cymraeg, yn
parhau ar y we, dan ofal Dani
Schlick. Manylion eto yn y
Digwyddiadur.
COFIO GWENLLIAN
Ar 12 Mehefin 1282 y
ganwyd y Dywysoges
Gwenllian, merch Llywelyn
ein Llyw Olaf. Hi oedd unig
ddisgynnydd cyfreithlon
Llywelyn o’i briodas ag Elinor
(Elen), merch y barwn Simon
de Montfort. Gwyddom
fod diffyg ymwybyddiaeth
sylfaenol am hanes Cymru ar
lawr gwlad ac felly hefyd am
Wenllian. Felly o wybod am ei
chysylltiad ag Abergarthcelyn
yn Abergwyngregyn ac
ailenwi Carnedd Uchaf

yn Garnedd Gwenllian yn
2009, dyma benderfynu
ceisio cychwyn ar daith
i godi ymwybyddiaeth
gyhoeddus am y dywysoges
goll. Aethom ati mewn
cydweithrediad â Neuadd
Ogwen a Phartneriaeth
Ogwen i gynnal
digwyddiadau o dan faner
‘Cofio Gwenllian’. Er bod y
cyfan yn ben set eleni, rhwng
un peth a’r llall, fe lwyddwyd i
drefnwyd dwy ddarlith, y naill
gan Ieuan Wyn, Bethesda,
am ‘Y Dywysoges Goll’
a’r llall am ‘Y Carneddau,
Gwenllian a Thywysogion
Gwynedd’ gan Owain
Jones, darlithydd Hanes ym
Mhrifysgol Bangor. Cafwyd
ymateb hynod o dda i’r
darlithoedd a ddarlledwyd yn
fyw ar ein tudalen Facebook.
Hefyd, cynhaliwyd dwy

Dyddiadur
Gwenllian
1302
Mawrth 5ed
Caeth. Dyna beth ydw i yma. Mae’r
lleiandy’n iawn ond ysaf am gael
gwybod hanes y byd. Rwy wedi ’niflasu
yma. Mae angen i fi fynd allan i weld y
byd. Mae’r gannwyll wedi diffodd rŵan.
Mawrth 6ed
Cefais y freuddwyd ryfeddaf neithiwr.
Roedd gen i’r gallu i siarad iaith arall
yn hollol rugl! ’Does dim syniad gen i
beth oedd yr iaith ond swniai fel petai’n
perthyn i mi. Hoffwn gael bod yn rhydd
i ddarganfod. Petawn i’n dywysoges,
fyddai dim rhaid i mi fod yma. Ond
dim tywysoges ydw i, a cha i fyth fod yn
un. Does dim syniad gen i pwy oedd fy

gystadleuaeth sgwennu stori
am hanes a bywyd Gwenllian
– i blant Cynradd ac
Uwchradd dalgylch Bangor a
Dyffryn Ogwen. Braf yw gallu
datgan fod teilyngdod wedi
bod yn y gystadleuaeth gyda
Mari Davies o Fangor (Ysgol
y Garnedd) yn fuddugol
yn y categori Cynradd ac
Evie Roberts o Rachub
(sy’n ddisgybl yn Ysgol
Dyffryn Ogwen, Bethesda)
yn fuddugol yn y categori
Uwchradd. Mae stori Mari i’w
gweld isod.
Byddwn yn dymuno
parhau i hyrwyddo'r cof
am Gwenllian y flwyddyn
nesaf ac os oes gennych
chi syniadau neu awydd
i gydweithio yn ymarferol
hefo ni yna cysylltwch â ni
trwy Facebook neu’r wefan
o.g.y.dd. Yn y cyfamser bydd

Menter Iaith Bangor

Owain Jones yn traddodi
darlith arall ar-lein am Owain
Glyndŵr yn fuan, felly ewch
i’n tudalen i gael mwy o
fanylion.

Mari Davies, enillydd y gystadleuaeth
sgwennu stori am Gwenllian yn y categori
Cynradd

rhieni na phwy roddodd fi fan hyn. Y
cwbl a wn i yw fy mod yn gaeth yma.

bwysig. Dim ond breuddwyd all fod mor
felys.

Mawrth 7fed
Mae hyn mor ryfedd! Cefais, unwaith
eto, freuddwyd ryfedd neithiwr.
Tro hwn, roedd yn freuddwyd am
fynyddoedd – fy mod i’n sefyll ar un
ac yn edrych o gwmpas ar rai eraill.
Roedd gan y mynydd a mi rywbeth yng
gyffredin. Ond nid wy’n gallu cofio beth.
Ro’n i ar frig y mynydd yn edrych allan
ar bopeth. Ond amhosib yw hynny.
Hollol, hollol amhosib.

1330
Ar ôl y breuddwydion rhyfedd o’r blaen,
maent wedi peidio! Heblaw am neithiwr.
Roedd hon yn teimlo fel y freuddwyd
olaf. Am byth. Nid wyf yn teimlo’n dda
iawn. Credaf bod fy amser wedi dod.
Breuddwydiais fod, yn rhywle, ferch
fach yn cadw f’ysbryd yn fyw. Merch
fach dlos, garedig ac ofalus. Rwy wedi
byw fy mywyd. Ond, mae f’ysbryd yn
dal yn fyw.

Mawrth 8fed
Alla’ i ddim credu hyn! Cefais
freuddwyd arall. Tro ’ma, roedd hi am
feirdd yn ysu i wneud cerddi rhagorol
amdana’ i. Roeddent i gyd yn dod ataf,
eu plu a’u hinc yn hedfan tra oedden
nhw’n trio cael gafael arna’ i. Mae e
fel petaen nhw’n meddwl fy mod i’n

(Y ferch fach yn y stori oedd yn cadw
ysbryd Gwenllian yn fyw oedd cefnither
yr awdur o’r enw Gwenllian, pedair oed,
sydd wedi ei henwi ar ôl Gwenllian.)
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es A NIA ROBERTS
Yn y gegin gydag Elin Walker Jon

Coginio yn adeg
y Corona

o mwy o amser efo aelodau o’ch
Y peth positif am y coronafeirws ydi cael treuli
d wrth y bwrdd yn siarad...
teulu. Cael mwy o amser i goginio, ac eisted

PAELLA BWYD MÔR ELIN
Mae bron yn dymor yr Eisteddfod,
ac fel arfer byddem yn edrych
ymlaen at ein pererindod
blynyddol i’n Prifwyl. Y llên a’r
llawenhau o weld hen ffrindiau,
y canu a’r cyfansoddi, a’r holl
firi diwylliannol. Ac wrth gwrs y
bwyd...
Un o’n hoff stondinau bwyd ni
ydi’r stondin Paella, yn digoni’r
cigysyddion a’r llysieuwyr yn ein
mysg. Felly teyrnged i stondin
paella’r Steddfod sydd
gen i y tro hwn. Pryd
bach blasus y
medrwch chi ei
wneud a’i fwynhau
wrth ddathlu
Steddfod ‘AmGen’
eleni. Steddfod
soffa.
Fersiwn bwyd
môr sydd gen i yma,
ond hawdd iawn ei
addasu i gynnwys cig neu
ddim ond llysiau.
Am fersiwn cig, gadewch y
bwyd môr allan, ac ychwanegwch
chorizo a chyw iâr yn eu lle.
Ar gyfer fersiwn llysieuol, eto,
pwysig hepgor y bwyd môr, ac
ychwanegu mwy o lysiau – a’u
hamrywio os dymunwch.
CYNHWYSION
2 lwy fwrdd o olew olewydd
Nionyn mawr wedi ei dorri’n fân
4 clof garlleg wedi eu malu’n fân –
neu fwy os dymunwch
1 tsili wedi ei sleisio
500g reis paella
Tua gwydraid o win gwyn
Tua 1.5 litr stoc
llysieuol
Pinsiad o saffron
3 llwy de paprica
wedi ei fygu
Tua 10 tomato
ceirios wedi eu
haneru
Pupur coch wedi ei
dorri’n ddarnau
Corbwmpen wedi ei
sleisio
100g pys
Tua 24 corgimwch
500g cregyn gleision
Llond dwrn o bersli, wedi ei dorri
neu ei rwygo (dewisol)
DULL
• Cynheswch yr olew mewn
padell paella neu badell ffrio fawr.
• Ychwanegwch y nionyn, a’i
adael i ffrio’n ysgafn am 2–3

SALADAU
NIA
Ydi, mae’r haf
wedi cyrraedd
‒ a gobeithio
y daw'r haul
allan i’w
ganlyn! Hwn
yw tymor y
barbeciw, felly
be am wneud
amrywiaeth o
saladau lliwgar i fynd efo’r sosejys
a’r byrgyrs? Dyma rai syniadau i
chi. Dwi ddim wedi nodi faint o’r
cynhwysion sydd eu hangen –
gallwch addasu ar gyfer y nifer o
bobl rydach chi’n eu bwydo.

munud. Ychwanegwch y garlleg
a’r tsili.
• Wedyn ychwanegwch y reis
i gyd, a chymysgu’r cyfan fel
bod pob gronyn o reis wedi ei
orchuddio ag olew.
• Ychwanegwch y paprica a’r
saffron. Wedyn tywallt y gwin
gwyn i’r badell a chymysgu
pob dim. Dechreuwch
ychwanegu’r stoc, ddiferyn
wrth ddiferyn, gan ddal i droi’r
gymysgedd fel nad yw’r gwaelod
yn cydio.
• Ychwanegwch
y tomatos, y
pupur coch a’r
gorbwmpen, ac
yna weddill y stoc.
• Ychwanegwch
y pys.
Daliwch i gymysgu
ac i goginio’r paella
am tua 15 munud,
nes fod y reis wedi ei
goginio fwy neu lai.
• Wedyn ychwanegwch
y corgimwch a choginio’r
gymysgedd eto am tua 5 munud,
nes bydd y corgimychiaid wedi
troi’n binc eu lliw.
Ella y bydd y gwaelod yn cydio
erbyn hyn ac mae hynny’n ocê i
baella da! Mae crwstyn coch ar y
gwaelod yn flasus dros ben.
Dwi’n tueddu i goginio’r cregyn
gleision ar wahân.
• Felly, ar gyfer y cregyn gleision,
golchwch nhw mewn dŵr glân
gan dynnu’r blew sydd yn sownd
wrthynt.
• Rhowch y cregyn mewn sosban
fawr sydd â thua hanner
modfedd o hylif berw
ynddi, naill ai stoc
neu win gwyn – neu
ddŵr, dim ond ei
fod yn berwi.
• Rhowch glawr
ar y sosban a
berwi’r cregyn
am tua 3 munud.
Draeniwch y cregyn
a’u hychwanegu at y
paella, gan gael gwared o
unrhyw gragen sydd heb agor
wrth iddi ferwi.
• Os ydych yn defnyddio persli,
dyma’r amser i’w daenu dros y
cyfan. A digon o bupur du.
Mwynhewch efo bara ffres
a menyn. A chodi gwydr i’r
Steddfod a hwyl yr haf. A chan
edrych ’mlaen at Steddfod
Tregaron yn 2021!

Panzanella
Mae hwn yn ffordd dda o
ddefnyddio baguette sydd wedi
dechrau mynd yn galed, ond
mae’n well gen i ddefnyddio bara
garlleg dros ben i’w wneud.
• Torrwch y bara yn ddarnau tua
3cm sgwâr a’i roi mewn powlen
efo nionyn coch a thomatos
wedi’u torri.
• Rhwygwch ddigon o ddail basil
ac ychwanegu’r rheiny hefyd.
• Sgeintiwch ddogn go dda
o olew olewydd o safon
dros y cyfan, a halen a
phupur i siwtio’ch
tast chi. Gallwch
ychwanegu ychydig
o finegr gwin coch
hefyd os dymunwch.
Cymysgwch y cyfan yn
dda a’i adael nes y bydd y
bara wedi amsugno’r olew a sug
y tomato.
Salad betys a ffeta
• Sgleisiwch sawl betysen fach
(mae’r rhai sydd i’w cael mewn
pacedi faciwm yn wych ar gyfer
y rysáit hon) a’u gosod mewn un
haen ar blât go fawr.
• Sgleisiwch nionyn coch yn
gylchoedd tenau a’u sgeintio ar
ben y betys.
• Malwch gaws ffeta dros y cyfan,
gan orffen efo dail basil.
Salad Rwsiaidd
Gallwch roi be liciwch chi yn hwn,
ac mae’n ffordd dda o ddefnyddio
gweddillion cinio rhost!
• Torrwch datws wedi’u berwi (a’u
hoeri) i bowlen, ac ychwanegu
darnau bach o lysiau oer (mi
fydda i’n defnyddio moron a phys)
wedi’u coginio.
• Torrwch wy/wyau wedi’u
berwi’n galed yn ddarnau
gweddol fras, ac ychwanegu’r
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rheiny i’r bowlen.
• Ychwanegwch nionyn (gallwch
ddefnyddio unrhyw nionyn: gwyn,
coch, sialóts neu sloj/shibwns) a
cornichons/gherkin wedi’u torri’n
fân.
• Rhowch ddigon o feionês ar
ben y cyfan i orchuddio popeth a’i
gymysgu’n dda, gan ychwanegu
halen a phupur os oes angen.
Salad ffa
Mae’r tuniau o ffa cymysg sydd
i’w cael yn y siopau yn bethau
handi iawn i’w cael wrth law yn y
cwpwrdd. Ond cofiwch ddewis ffa
sydd mewn dŵr yn hytrach nag
mewn saws sbeislyd ar gyfer y
rysáit hon!
• Gwagiwch dun o ffa
cymysg i bowlen, ac
ychwanegu llwyaid neu
ddwy o bys melyn/
corn melys.
• Torrwch bupur
(unrhyw liw; mae
amrywiaeth yn edrych
yn ddeniadol) a nionyn
yn ddarnau bach a’u
hychwanegu at y bowlen.
Cymysgwch y cyfan yn dda.
• Mewn jar wag, gwnewch y
dresin. Cofiwch ysgwyd y jar
yn dda ar ôl pob ychwanegiad i
gymysgu’r cynhwysion, a’i flasu
bob hyn a hyn er mwyn ei addasu
i’ch siwtio.
• Tywalltwch lond llwy fwrdd
neu ddwy o olew olewydd i’r jar
ac ychwanegu llwyaid o finegr
gwin coch, a dipyn bach ar
y tro o’r canlynol: past tahini,
sbeis ras-el-hanout, harissa a
molasses pomgranad (mae hwn
yn beth cryf ‒ byddwch yn ofalus
os ydach chi’n ei ddefnyddio.
Gallwch ddefnyddio mêl yn ei le,
neu os nad ydach chi awydd y
tinc melys i’r dresin, ei hepgor).
Os nad ydach chi’n hoff o’r blasau
dwyreiniol hyn, gallwch roi dresin
vinaigrette dros y salad yn ei le.
• Sgeintiwch ddail mintys dros y
salad i’w weini.
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Tudur yn ennill clod
i Radio Cymru
Tudur Owen a enillodd
wobr ‘Cyflwynydd Radio
y Flwyddyn’ yn yr Ŵyl
Cyfryngau Celtaidd eleni. Yn
Llydaw yr oedd yr Ŵyl i fod i
gael ei chynnal ond cafodd ei
darlledu dros y we oherwydd
yr amgylchiadau.
Am ei waith yn cyflwyno
dwy raglen yr wythnos ar
Radio Cymru y derbyniodd y
wobr. Mae’n gwneud hynny
o’i gartref yn y Felinheli ers
wythnosau, neu ‘Tudur
Towers’ fel mae’n galw’r lle ar
ei raglen.
Roedd golygydd Radio
Cymru, Rhuanedd Richards,
yn croesawu’r newydd.
“Mae hyn yn gwbl
haeddiannol ac rydym yn
falch ofnadwy o’i gyfraniad
e ynghyd â’i dîm, Dyl Mei
a Manon Rogers, i Radio
Cymru bob p’nawn Gwener
a Sadwrn,” meddai.
“Diolch o galon i’r
gwrandawyr am y
gefnogaeth a’u teyrngarwch
– yn enwedig dros y misoedd
digynsail diwethaf.
“Rydym yn gobeithio fod

Stompio’r
stryd

Tudur a’i griw wedi bod yn
gwmni da ac wedi llwyddo
wrth godi calonnau ein
cynulleidfa yn ystod y cyfnod
anodd hwn.”
Hefyd darlledwyd ei raglen
am Y Sŵ ar BBC Radio 4 y
mis diwethaf a gwyddom fod
rhai mor bell â’r Swistir wedi
ei mwynhau.

H arri C ama M awr
Mymryn o normalrwydd yn ôl i’n
strydoedd maen nhw’n ei alw. Ydi, mae’r
Big Issue yn cael ei werthu ar y stryd
unwaith yn rhagor. Wedi bod yn llechu
ar silffoedd y siopau mawr y mae o ers
wythnosau, a phwy sy’n cofio amdano fo
mewn lle felly a chitha’ wedi bod yn sefyll
yn y rhes yn disgwyl mynd i mewn. Dim ond
croesi bysedd y bydd digon o bobol ar y stryd
â cherdyn yn eu poced. Arian sychion ddim
yn g’neud y tro ’ddyliwn. Talu efo cerdyn fydd y Big
Issue mwya’ hwyrach.
’Dach chi’n cofio’r dydd Llun hwnnw pan oedd y
siopau’n agor? Adeg ddrwg i Fangor a chymaint o’r
aflwydd wedi dod i’r golwg yn Llangefni rai dyddiau
ynghynt. Wn i ddim ai hynny oedd y drwg ond tawel iawn
oedd hi ar y Stryd Fawr y bore cynta’ wedi’r caethiwo. A
finna’ isio trwsio’n watsh, doedd y siop o’n i am fynd iddi
ddim ar agor. Ara’ fydda i eto am sbel mae’n amlwg.
Distaw ydi hi wedi bod ers agor y siopau. Wnaeth
amryw ddim agor yn syth ond mi fentrodd ambell
un yr ochr draw i’r sgaffold. Ydi, mae hwnnw’n dal
yna. A hitha’ wedi bod mor ddistaw fasach chi’n
meddwl y bydda’ hi wedi bod yn adeg ardderchog i
wneud rhywbeth ynglyn â nhw. Ond yn ara’ deg y mae
olwynion y byd insiwrans yn troi.
Mae hi mor ddistaw yma, medda rhywun wrtha i, does
dim angen plismon yn agos i’r stryd. Pan oedd y byd
â’i ben i fyny prin fyddech chi’n gweld un o’r rheiny’n
cerdded o gwmpas beth bynnag. Y camerâu yn gweithio
drostyn nhw, meddan nhw, tan i rywbeth ddigwydd.
O’n i’n meddwl mai i Morrisons neu Tesco y byddan
ni’n mynd pan welis fod y Llyfrgell yn dechra’ ‘click
and collect’ (rhy hwyr i feddwl am rywbeth bachog
Cymraeg mae’n siŵr). Fuon nhw’n hir ar y naw yn
trio trefnu y fath beth yn y Cyngor Sir. Newydd agor
y mis yma mae’r llyfrgell a Mr Drakeford wedi agor y
drws iddyn nhw wythnosau’n ôl. Fel mae’r cyfalafwyr
yn deud, be’ fasan nhw’n ’neud ’tasan nhw’n cynnal
busnes?
Gweld y postman ar y stryd yn gwagio’r bocs yn fy
atgoffa i. Welis i neges yn y papur yn deud na fyddai post
ar ddydd Sadwrn o hynny ymlaen – rai misoedd yn ôl
rŵan. A fuodd ’na ddim post ar y Sadwrn wedyn. Tan yn
ddiweddar. Mi ddaeth yn ôl mwya’ sydyn. ’Tasa fo’n werth
ei gael. Rhyw daflen Domino neu rywbeth tebyg sydd
’na’n amlach na pheidio. A sut mae’r rheiny’n byw heb y
stiwdants deudwch? Dydyn nhw ddim ddeudsoch chi?
Wrth nad oes neb wedi g’neud dim am hir mae
pethau wedi bod yn tyfu’n wyllt ymhob cyfeiriad. Slaff
o ddraenen fawr wedi tyfu ar ymyl y llwybr drwy erddi
Tan-y-fynwent. Rhowch ragor o ddyddiau iddi ac mi
fydd yn ysgwyd llaw efo chi. Peidiwch â meddwl g’neud
ar boen eich bywyd neu mi fydd eich llaw yn sgriffiada’
i gyd. Hen betha’ creulon ydi drain, mawr neu fach.

Ffarwelio â Iorys

Roedd teyrnged yn y rhifyn diwethaf i Iorys Griffiths, a fu farw ar
16 Mai yng nghartref Plas Hedd, Maesgeirchen. Roedd Iorys, fel y
soniodd ei gefnder John Ogwen yn y deyrnged, yn bêl-droediwr o fri
a fu’n chwarae i Bangor City yn eu hoes aur yn yn y 1960au. Roedd
hefyd yn beiriannydd trydanol ac yn ddyn busnes a fu’n rhedeg siop
deledu a radio yn y Stryd Fawr am flynyddoedd.
Angladd bychan a gafodd Iorys oherwydd y cyfyngiadau, ond
daeth nifer fawr o bobol allan o’u tai i ffarwelio ag ef wrth i’r hers
fynd heibio iddynt ar ei thaith o Ffordd Penrhos i’r Amlosgfa. Bydd
dathliad o’i fywyd yn cael ei drefnu maes o law.
Rydym yn cydymdeimlo â’i weddw, Helen, ei blant, Bryan, Derek a
Meryl, a’r teulu oll yn eu colled.

11

Goriad • gorffennaf 2020

Oedfa Dr Catrin

Fore Sul Mehefin 28 gwelwyd Dr Catrin
Elis Williams, Meddygfa Bodnant, yn
ymgymryd â gwaith go wahanol i’r
arfer, trwy gynnal Oedfa Dechrau Canu
Dechrau Canmol ar S4C. Salmau 91 a

102 oedd testun y myfyrdod a chafwyd
trafodaeth ar sut y gallwn gynnal ein ffydd
trwy’r cyfnod pryderus hwn, ac wrth i’r
pandemig gilio gobeithio. Gellir gwylio nôl
ar S4C Clic neu’r iPlayer.

Cyfeillion Ysbyty
Gwynedd yn dweud diolch
200 milltir mewn 29 diwrnod
– dyma oedd yr amser a
gymerwyd i gwblhau Taith
Gerdded Gwenda a Moli
o gwmpas y Felinheli.
Mwynhawyd tywydd gwych
i ddarganfod rhyfeddodau
newydd lleol.
Diolch enfawr i Sioned o
Siop Londis a thrigolion y

Felinheli am eu caredigrwydd.
Mae Taith Gerdded Gwenda
a Moli i Gyfeillion Ysbyty
Gwynedd wedi casglu £100
ychwanegol drwy gael pot
casglu arian yn Londis
Felinheli.
“Mae pawb wedi bod
mor ffeind wrth ein cefnogi
ni, a dwi’n falch o rannu’r

newyddion fod y cyfanswm
rŵan dros £900,” medd
Gwenda, sy’n gwirfoddoli efo
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd.
“’Nes i ’rioed feddwl ’swn i’n
casglu cymaint wrth gerdded
yn lleol efo Moli’r ci, a hoffwn
ddiolch o waelod calon i bawb
sydd wedi ein cefnogi ni.”
Gallwch ddilyn hanes
y Cyfeillion ar eu tudalen
Facebook www.facebook.com/
cyfeillionysbytygwynedd

Nofel gyntaf Pryderi
Mae athro ysgol a chanddo
wreiddiau ym Mangor wedi
cyhoeddi ei nofel gyntaf.
Pryderi Gwyn Jones, yw
awdur Brenin y Trenyrs,
sef nofel i blant 10–14 oed.
Cafodd Pryderi, sy’n fab i’r
Parchedig Eric a Val Jones,
Penrhosgarnedd, ei fagu yn
rhannol ym Mangor ar ôl
treulio dyddiau cynharaf ei
blentyndod yn Llansannan.
Stori am hogyn 13 oed
sydd wrth ei fodd efo
trenyrs ydi Brenin y Trenyrs.
Yn anffodus mae’r pâr mae
o wedi’i lygadu yn costio

ffortiwn. A gaiff o’r sgidia
tybed?
Difetha’r llyfr fyddai
datgelu’r ateb i hynny.
Digon yw dweud bod y
nofel yn darllen yn rhwydd
iawn a digon o hwyl
ynddi. Dyma awdur sy’n
nabod plant, a pha ryfedd
ac yntau’n athro – mae’n
dysgu Cymraeg yn Ysgol
Uwchradd Caereinion ym
Mhowys – ac yn dad i ddwy
o ferched. Mae’r teulu yn
byw yng Nglantwymyn.
Tipyn o gamp yw
ysgrifennu llyfr ar gyfer yr

manion
Arbed gwair y ffyrdd

Daeth newid i’r arferiad o dorri gwair
ar ochrau’r ffyrdd. Mae Cyngor
Gwynedd wedi penderfynu mai un
metr fydd yn cael ei dorri yn yr haf er
mwyn arbed y bywyd gwyllt. Bydd
toriad arall yn yr hydref pan fydd yr
hadau wedi cael cyfle i wreiddio at y
gwanwyn wedyn.

Codi Pais Codi Pontydd
yn Pontio

Cynllun cydweithredol gan ferched
ifanc Codi Pais (Lowri Ifor, Casi Wyn
a Manon Dafydd) a’r artistiaid Hannah
a Jasmine Cash yw hwn yn Pontio.
Mae’n cyfuno celf, barddoniaeth a
cherddoriaeth.
Bydd cyfle i gymryd rhan mewn
cyfres o weithdai creadigol yn
arwain at arddangosfa, cylchgrawn a
gwahanol berfformiadau ym mannau
cyhoeddus Pontio.
Oherwydd Covid-19 mae Pontio
ar gau, ond maent yn parhau gyda’r
gweithdai ar-lein a bydd y gweithiau
sy’n cael eu creu yn arwain tuag at
rifyn nesaf cylchgrawn Codi Pais ar
ddiwedd yr haf.
Gobeithio, pan fydd y ganolfan yn
ailagor ei drysau, y gellir arddangos yr
holl waith bryd hynny.

Arian i uned babanod

Mae miloedd o bunnau wedi eu rhoi
tuag at dalu am offer newydd yn Uned
y Newydd-anedig, Ysbyty Gwynedd,
gan deulu bachgen a gafodd driniaeth
i achub ei fywyd, newydd iddo gael
ei eni.
Mae Laura O’Sullivan a’i theulu
wedi codi bron i £4,000 tuag at brynu
offer Tecotherm NEO sy’n cynnwys
peiriant oeri a matres ar gyfer Uned y
Newydd-anedig.
arddegau cynnar, ond dyma
un difyr iawn. Gwasg
Carreg Gwalch sy’n
cyhoeddi a’r pris yw £6.95.

Clywed y trydar

“Yn absenoldeb y ceir a’u nadau, mae
rhywun wedi rhyfeddu at sain yr adar.
Yn trydar mor daer â Piers Morgan,
ond heb fod angen cweit gymaint o
sylw, am wn i.”
(Sylw am y cyfnod clo gan Ian Gill ar BBC
Cymru Fyw)
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Cwis lluniau Bangor
Pa mor d da y dych chi’n na bod eich dina s?
Atebion (ac atebion Cwis y mis diwethaf) ar dudalen 21.

1. Rhan o ba adeilad?

2. Ar ba stryd mae’r siop chips yma?

3. Beth yw enw’r eglwys hon?

4. Beth yw enw’r ganolfan siopa?

5. Ym mhle mae’r cerflun hwn?

6. Ym mha flwyddyn yr agorwyd Ysbyty
Gwynedd?

7. Beth yw’r enw Cymraeg ar ‘Old Bath
House’?

8. Pa garej yw hon?

9. Sawl milltir i Gapel Curig?

10. Pa fryn ydi hwn?!

11. Pa siop yw hon?

12.Ym mhle mae’r wal hon?

gerddi gwledig
Gwasanaeth Garddio

o

Ansawdd

• 15 Mlynedd o brofiad •
• Yswiriant llawn •

Eryl Roberts - 07393 397063
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Teyrngedau o'r Felinheli
CYMERIAD A
HANNER

Ar 14 Mai bu farw JOYCE
ROBERTS, Murmur y Fenai (a gynt
o Fryn Celyn), un o gymeriadau
mawr y Felinheli a gohebydd y
Goriad yn y pentref am flynyddoedd
lawer. Dyma deyrngedau iddi
gan un o’i chyfeillion a chan ei
gweinidog.

Tan y Maes a Ger y Nant wedi
hel, ac ymlaen at y fynwent, a’i
Gweinidog, y Parch Ddr Elwyn
Richards, yn disgwyl amdani.
Dydd Sadwrn hynod o braf ar
ddechrau’r haf a’r Felinheli wedi
gwneud yn siŵr fod Joyce wedi cael
nid yn unig fywyd unigryw ond
hefyd angladd unigryw yng nghanol
y ‘lockdown’. ’Mond Joyce yntê?
Gwyn ei byd.

TEYRNGED IEUAN ROBERTS
Cychwynnodd taith olaf Joyce
Roberts, Bryn Celyn, ger stepiau’r
cei a symud yn araf heibio nifer
fawr o bobl y pentref oedd wedi dod
i dalu’r deyrnged olaf iddi. Roedd
tyrfa dda wrth i Joyce alw heibio
Capel Bethania am y tro olaf a
chafwyd gair byr gan Ieuan Roberts
ar ran yr eglwys. Soniodd am Joyce
a John ac Anwen yn ymaelodi ym
Methania wedi cau yr achos ym
Mryn Menai ar gychwyn y 90au ac
mor falch oedd Joyce i weld John
yn cymryd ei le gyda gweddill
organyddion y capel a’r balchder
hwnnw’n ymledu tuag at Anwen
a’r holl waith y mae’n ei wneud
fel blaenor ac arweinydd dawnus a
chydwybodol y Clwb Capel.
Soniodd hefyd am sylwadau Siân

TEYRNGED Y PARCH DDR
ELWYN RICHARDS YN Y
FYNWENT (DETHOLIAD)
Mae pawb yn unigryw ond y mae
rhai yn fwy unigryw na’i gilydd.
Un o’r rheini oedd Joyce, a does
dim rhaid i mi heddiw ddweud
dim amdani wrthych chi sydd yma.
Roeddech i gyd yn ei hadnabod
yn dda, yn meddwl y byd ohoni
ac yn ymwybodol o’i natur a’i
phersonoliaeth hynod.
Cannwyll ei llygad oedd Anwen,
ac y mae dweud ei bod yn meddwl
y byd ohoni yn annigonol. Glywais
i erioed Joyce yn ymffrostio, ond
nid âi byth sgwrs heibio heb iddi
ganmol Anwen, a chanmol Rhodri
hefyd, am fod mor ffeind wrthi.
Ni fu’r blynyddoedd diwethaf
yma’n rhwydd iddi, ac fe

Gwenllian ar Facebook y noson
cynt, gan ddyfynnu ohonynt:
“Tydi hwn ddim yn gnebrwng
traddodiadol pentrefol ond mewn
dull gwahanol i’r arfer – a rhywsut
mae hynny yn gweddu i’r ddrama a
fu ynghlwm â Joyce ar hyd ei hoes!
Cymdoges lawn hwyl; Cymraes i’r
carn; cymeriad a hanner.”
Aeth Joyce yn ei blaen trwy’r
rhengoedd o’r pentrefwyr a oedd
bob ochr i’r stryd, heibio Siop
Londis a oedd wedi cau y drws er
mwyn i’r staff gael talu teyrnged
i gwsmer poblogaidd. Parhaodd y
torfeydd i fyny allt Brynffynnon
ac ymlaen heibio Rhes Helen a’r
Wern a throi i lawr Tafarn Grisiau
ble’r oedd nifer helaeth o drigolion

Monwysyn a ddaeth
yn un o bobol
y Felin

sirioldeb na’i addfwynder, a daliai
i ddiolch am bob cymwynas a
charedigrwydd hyd y diwedd.
Er mai cigydd oedd ei dad, ni
ddymunai John ddilyn y llwybr
hwnnw, ac fe’i prentisiwyd yn
saer coed a dechreuodd weithio
efo Owie Parry yn Llangefni. Bu
wedyn yn yr Wylfa a’r Faenol,
ac ymgartrefu a chodi teulu yn y
Felinheli. Bu’r teulu’n byw am
gyfnod yn Nhŷ Golchi, ac fe fyddai
John bryd hynny yn cadw ac yn
dangos merlod. Roedd ganddo
ddiddordeb mawr mewn ceffylau,
ac fe fyddai’r teulu cyfan yn helpu i
dywysu a thrimio.
Bu colli ei briod Edna yn ergyd
drom iddo, ond cafodd bob gofal
a chefnogaeth, ac yr oedd yn falch

Ar 15 Mai bu farw un arall o drigolion y
Felinheli, sef JOHN LEWIS ROBERTS,
o gartref Ceris Newydd ond cyn hynny o
Gefn Llwyn Bach. Roedd yntau’n aelod ym
Methania, a’i weinidog, y Parch Ddr Elwyn
Richards, sy’n ei goffáu.
Un o Sir Fôn oedd John Lewis
Roberts. Perthynai iddo natur
fonheddig a chyfeillgar, ac yr
oedd wrth ei fodd yng nghwmni ei
deulu a’i ffrindiau. Bu’n ffyddlon
iawn ym Methania, a gwelid ef
ar fore Sul yn eistedd yn ddistaw
yng nghefn y capel, ac yn closio

at y gwresogydd yn y gaeaf.
Ymdrechodd i fynychu hyd y
gallai, ac yr oedd lle gwag iawn
ar ei ôl wedi iddo orfod symud i
gartref Ceris Newydd. Yno y bu
farw, a hynny ar ôl rhai misoedd
yn orweddiog, ond er gwaethaf
ei wendid ni chollodd ddim ar ei

Elwyn Jones & Co

ddioddefodd lawer yn ddistaw.
Bu’r droed yn ei phoeni ddydd a
nos, ond fe ymdrechodd i symud
a gwneud tra gallai. Roedd wrth ei
bodd yng nghanol ei chymuned a
fyddai hi byth yn dewis aros gartref
os y gallai hi rywfodd gyrraedd ryw
achlysur neu ddigwyddiad. Bu’r
car yn fendith fawr iddi, ac er ei
gwaethaf y rhoddodd y gorau i yrru.
Bu’n ffyddlon iawn i’r oedfaon
ym Methania, a gellid dibynnu ar ei
phresenoldeb a’i gwerthfawrogiad
o’r gwasanaeth. Roedd wrth ei bodd
efo cyfraniad y plant ac yn dotio at
eu brwdfrydedd a’u gwreiddioldeb.
Fe gafodd yn sicr gynhaliaeth o’i
ffydd, ac fe drosglwyddodd y ffydd
honno, a phwysigrwydd bod yn
weithredol ac yn involved, i Anwen.
Nid un i gilio i’r cysgodion nac i
sefyll ar y cyrion oedd Joyce, ac yn
ystod y blynyddoedd diwethaf fe
gafodd yrfa ym myd darlledu.
Roedd ganddi hi farn bendant,
ac fe wyddai beth oedd yn ei hoffi.
Ei magwraeth Anghydffurfiol
roddodd ei gwerthoedd iddi ac fe
ymdrechodd i fyw y gwerthoedd
hynny.

iawn o’i gartref yng Nghefn Llwyn
Bach, dan yr unto â Suzanne a
David a’r teulu, ond gyda mesur
llawn o annibyniaeth. Er ei fod wedi
ymgartrefu yno ers blynyddoedd,
rhoddai’r argraff mai newydd
gyrraedd yr oedd, gan ei fod mor
falch o’r cyfleusterau. Dotiai at y
defaid yn y cae yn y cefn, ac nid
oedd pall ar ei ganmoliaeth o’i
gartref. Arwydd oedd hynny o’i
falchder o ofal y teulu cyfan ohono,
a’i ddiolchgarwch am y cymorth
a gâi, yn arbennig gan Suzanne a
Vicky.
Roedd ganddo feddwl y byd
o’r plant, Suzanne, Kevin a
Vicky, ynghyd â’u teuluoedd, a
chydymdeimlwn yn ddwys iawn â
hwy yn eu galar a’u hiraeth.

Goriad

hefyd yn masnachu fel Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

Deunydd
Hydref erbyn
dydd Mercher
30ain o Fedi
i:
papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

Cyfreithwyr

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
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y felinheli
BWYDO CREADURIAID Y SŴ Mae Sïan Eluned Williams, 83
Y Wern, wedi bod yn cefnogi elusen arall yn ddiweddar. Mae wedi
annog pobl leol i gyfrannu bwydydd ar gyfer anifeiliaid Sŵ Bae
Colwyn. Cafodd ymateb gwych fel y gwelwch yn y llun. Da iawn,
Sïan!

Llyfrgell Bangor ar
agor – yn rhannol
Mae Llyfrgell Bangor yn ôl
yn gweithio ond nid fel arfer
yn hollol, o ran amser na
gwasanaeth. Yn rhannol y
bydd ar agor o ddydd Llun
i ddydd Gwener, rhwng
9.00 a 10.00 y bore a 4.00 i
5.00 yn y prynhawn. Mae’n
rhaid cysylltu gyda’r llyfrgell
ymlaen llaw i archebu llyfrau.
Bydd y llyfrgell wedyn yn
cysylltu gyda’r defnyddwyr
pan fydd y llyfrau yn barod
i’w casglu, a threfnu amser
ar gyfer gwneud hynny.
Ar gyfer y sawl sy’n methu
ag ymweld â’u llyfrgell
i gasglu llyfrau – am ba
bynnag reswm – bydd modd
archebu llyfrau ar gyfer
eu cludo i’r cartref. Un o
gerbydau’r llyfrgell fydd yn
galw gyda’r llyfrau hynny
unwaith y byddant wedi eu
paratoi.
Yn ôl y Cynghorydd
Gareth Thomas, Aelod
Cabinet Cyngor Gwynedd
sydd â chyfrifoldeb
am lyfrgelloedd, fydd y
gwasanaeth ddim yn union
yr un fath.
Dywedodd: “Mae’r drefn
newydd wedi ei chynllunio i
sicrhau iechyd a lles trigolion

YSGOL Y FELINHELI
Bu’r plant mewn gofal yn
hel mafon – yn eu tro, er
mwyn eu diogelwch wrth
gwrs – a bu Mr Davies yn
dangos sut i greu crymbl.
Blasus iawn oedd barn y
plant!
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a staff wrth gynnig cyfle i
bobl y sir gael mynediad at y
cyfoeth o ddeunydd sydd ar
gael o’n llyfrgelloedd ni.
“Yn amlwg, diogelwch
defnyddwyr a staff ydi’r
flaenoriaeth, a bydd ein
llyfrgelloedd yn dilyn
canllawiau Llywodraeth
Cymru ar sut i drin llyfrau
llyfrgell, er mwyn helpu
diogelwch a llesiant pobl.”
Mae’r Cyngor wedi derbyn
sawl neges eisoes gan
ddefnyddwyr yn dweud eu
bod yn colli’r gwasanaeth
llyfrgell, ac wedi darllen eu
llyfrau ac eisiau rhywbeth
newydd i’w ddarllen.
Mae sawl ffordd i archebu
llyfrau – trwy ffonio, e-bost
neu ddefnyddio’r ffurflen
archebu ar dudalen gwe
Llyfrgelloedd Gwynedd
www.gwynedd.llyw.cymru/
llyfrgell. Byddwch angen
enw, cyfeiriad, rhif ffôn a rhif
cerdyn.
Manylion cyswllt: 01248
353479
LlBangor@gwynedd.llyw.
cymru
Gellir ymaelodi â’r Llyfrgell
ar-lein neu ffonio’r
gwasanaeth.
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20 mlynedd yn ôl

Cip ar gynnwys y Goriad yn y flwyddyn 2000

• MacDonald’s yn cael hawl i godi
lle ym Mangor. Caernarfon wedi
cael un yn barod.
• Pryder fod gormod o yrru drwy
Benrhosgarnedd oedd stori flaen y
papur ym mis Mai. Y rhan rhwng
wal y Faenol a’r Dafarn Newydd
oedd dan sylw. Ugain mlynedd yn
ddiweddarach mae dau gylchdro ar y
ffordd. Mae arwyddion 30mya yma
hefyd.
• Ugain mlynedd yn ôl y penodwyd
Elfed Williams yn bennaeth y
Garnedd. Yn rhifyn Ebrill roedd
stori am ailhysbysebu’r swydd.
Cafwyd ymateb gan David James,
Cadeirydd y Llywodraethwyr, yn

cywirio’r camargraff nad oedd neb
o’r ymgeiswyr yn deilwng y tro
cyntaf.
• Mis Ebrill gwlyb wedi bod.
Llynnoedd o ddŵr wedi ymddangos
ar gaeau Ysgol Friars (lle mae’r Ysgol
y Garnedd newydd!). Roeddynt wedi
denu pâr o hwyaid gwyllt ‘digon
o ryfeddod’ a ‘sawl pâr o wyddau
gwylltion digon swnllyd’.
• Arthur Williams, 12 Rhodfa
Belmont, yn cael ei ethol yn Gapten
Clwb Golff Sant Deiniol.
• Clwb Pêl-droed Bangor yn ennill
Cwpan Cymru yn erbyn Cwmbrân.
Roedd gôl Paul Roberts yn ddigon i
fynd â hi.

• 173 wedi chwarae i ddeg o dimau
Clwb Pêl-droed Penrhosgarnedd.
• Nifer yn ennill yn yr Urdd ym Mro
Conwy, yn eu plith Sara Lian Owen (y
soprano adnabyddus bellach) yn ennill
y wobr gyntaf yn y Cerdd Dant ac
Unawd Merched 12–15
oed. Owain G. Roberts
(Band Pres Llareggub ac
ati) yn ail ar yr Unawd
Pres.
• Ysgol Glanaethwy yn
dathlu deg oed mewn
cinio yng ngwesty
Meifod, y Bontnewydd.
• Jonathan Lewis, y
gwerthwr eiddo, yn
prynu’r Belle Vue,
Bangor Uchaf.
• Porc Peis Bach yn
dechrau ar S4C.
Chwith: Sioe Ffasiwn gan blant Ysgol
Gynradd y Felinheli a’r Ysgol Feithrin
yn y Palas Pinc i godi arian at yr
ysgolion
Uchod: Rhai o’r plant fu’n dangos y
ffasiynau yn y Sioe

Englynion cysur i actor nid anenwog o
fro’r Goriad y bu’n rhaid iddo gyfyngu ar
ei ymweliadau â Marks & Spencer yn sgil y
Cload Mawr. Yn sgil ei absenoldeb, dywedir
bod silffoedd gwin y cyfryw siop fymryn yn
llawnach nag y buont.

Daeth y cload ofnadwy — â’i arswyd.
			 Trodd Saundersaidd arlwy
		 Ei winoedd mawr gwaraidd mwy
		 Yn rhith tu hwnt i’w drothwy.
Aeth y Bordeaux! Daeth bara a dŵr — ac uwd!
			 Wele gwymp bonheddwr!
		 Te a gaiff fel taeog ŵr
		 A Horlicks yn ei barlwr.

Yn ei gell mae actor gwiw — yn wannaidd
			 A di-winwydd heddiw;
		 Annedwydd heb win ydyw,
		 Yn ei Dŵr dirwestwr yw.

Ond fe ddaw yr awr lawen, — a daw gwledd
			 O ddad-gloi’r ddaearen,
		 Ac yn ei ôl daw’r gwin hen
		 A’i agor gaiff John Ogwen.

Yno gynt yn goch a gwyn — y dôi Rhôn,
			 Y dôi Rhein a Bwrgwyn;
		 Aeth blas cain y rhain er hyn,
		 Aeth ei win yn llaeth enwyn.
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Cynghorydd prysur sy’n
gyn-swyddog ambiwlans

glanadda
PEN-BLWYDD HAPUS
Llongyfarchiadau arbennig i Mrs Mair
Thomas, Ffordd Penchwintan, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 103 mlwydd oed
ar 28 Mehefin. Mae Mrs Thomas yn
mwynhau iechyd da ac yn siriol ei natur
bob amser. Mae’r misoedd diwethaf wedi
bod yn ddiflas i lawer ac felly y mae i
Mrs Thomas, a hithau’n colli cael mynd
i’r oedfa ym Merea Newydd a chael y
gwmnïaeth. Gobeithio eich bod chi wedi
mwynhau eich achlysur arbennig a phob
dymuniad da i’r dyfodol oddi wrth eich
cyfeillion a’ch cymdogion.
COLLED Ar 24 Mai, yn dawel yn ei
chartref, 6 Uxbridge Court, Bangor, gynt
o 25 Penchwintan, yn 80 mlwydd oed
bu farw Ellen Donia Williams. Priod
cariadus y diweddar Alwyn Williams,
Mair Thomas gyda rhai o’i
mam arbennig Yvonne, Mair, Bethan a’r chrempogau enwog!
diweddar Richard Emlyn. Roedd hefyd
yn nain a hen nain hoffus. Cynhaliwyd y gwasanaeth ym Mynwent
Newydd Bangor ddydd Iau 4 Mehefin. Derbyniwyd rhoddion tuag at
Glwb Hirael lle bu Wendy yn gefn mawr iddi yn ystod y blynyddoedd
wedi colli Alwyn.
Rhoddwyd teyrnged iddi gan ei merch Yvonne, a soniodd sut y bu
iddi gael ei magu yn Llanberis, lle’r oedd ei thad yn athro, cyn symud
i Fangor pan ddechreuodd weithio yn Ysbyty Dewi Sant.
Dymuna’r teulu ddiolch am gefnogaeth ffrindiau, y cardiau a’r
rhoddion er cof am Ellen yn ystod yr amser anodd yma.

Mae gwasanaethu'r gymuned
yn draddodiad teuluol i Gareth
Roberts, cynghorydd ardal
Dewi (Coed Mawr ac ati) ym
Mangor. Bu cenedlaethau o
deulu ei dad yn ofalwyr Eglwys
Ein Harglwyddes a Sant Iago,
ac roedd hyfforddi’n swyddog
ambiwlans, ac yna dod yn
gynghorydd dinas a chynghorydd
sir, yn gamau naturiol iddo.
“Dwi’n dal i gymryd rhan
yng ngweithgareddau’r eglwys,
ac yn mynychu’n weddol
gyson ar y Sul,” meddai.
“Dwi hyd yn oed wedi gorfod
tynnu ar fy sgiliau meddygol
yn ystod un gwasanaeth, pan
ddisgynnodd person oedrannus
yn ddiymadferth i’r llawr. Yn
ffodus i mi, roedd yna feddyg
hefyd yn bresennol ac roedd yna
ddiweddglo hapus i’r stori.”
Mae Covid-19 wedi dod â
phrysurdeb newydd i’w ran,
ac mae wedi’i syfrdanu gan
nifer y galwadau ffôn, amryw’n
geisiadau am gymorth gan bobl
oedrannus sy’n hunanynysu
a dim teulu o gwmpas i ofalu
amdanynt.
Wedi graddio mewn
gofal iechyd a gwyddorau
cymdeithasol, bu Gareth
yn gweithio fel nyrs mewn
ysbytai ar draws y gogledd, yn
bennaf yn Ysbyty Gwynedd,
cyn penderfynu hyfforddi fel
swyddog ambiwlans 15 mlynedd
yn ôl. Yn y gwaith hwnnw
tynnodd ar ei brofiad fel nyrs
wrth ddelio â thrawma, trasiedïau
ac afiechydon.
“Dwi’n mwynhau’r
amrywiaeth gewch chi wrth
ddelio â phobol. Ac roedd gallu
cynorthwyo pobol bob amser
yn dod â gwefr i mi. Mewn rhai
ffyrdd mae'r profiadau hynny
wedi fy helpu i fod yn well
cynghorydd hefyd.”
Yn ystod argyfwng Covid-19

Dangos ei chelf drwy’r byd

Gwahoddwyd Jessica Hill,
myfyriwr o Goleg Menai, i
arddangos ei gwaith fel rhan
o sioe ar-lein fyd-eang. Mae’n
cael ei arddangos ochr yn
ochr â gwaith nifer o artistiaid
eraill o wahanol wledydd ar
wefan Organ.
Myfyriwr Sylfaen Celf
CBAC o Fangor yw Jessica
a chafodd y gwahoddiad gan
Oriel Cultivate yn Llundain.
Roeddynt wedi gweld ei
gwaith ar fersiwn ar-lein
Coleg Menai o’r arddangosfa
Gelf Sylfaen flynyddol. Fel
hyn y cafodd y gwaith ei
ddangos am nad oedd yn
bosibl cynnal arddangosfa
gyhoeddus eleni.
“Rydym wrth ein bodd
fod gwaith Jessica wedi ei
gydnabod gan Oriel Cultivate,
a byddwn yn gwylio ei
chynnydd gyda diddordeb
mawr,” meddai Owein
Prendergast o Goleg Menai.
“Hoffwn hefyd longyfarch ein
holl fyfyrwyr am gynhyrchu
arddangosfa ardderchog ac
amrywiol mewn amserau

eithriadol, gan ddymuno’r
gorau iddynt wrth iddynt
barhau a'u hastudiaethau, ar
draws y Deyrnas Unedig.”
Gallwch weld yr
arddangosfa Gelf Sylfaen ar
oprendergast1.wixsite.com.
Yno ceir un ddelwedd gan
bob artist, a thrwy glicio ar
y ddelwedd honno gallwch
weld rhagor o luniau’r
artistiaid ar eu blogiau nhw
eu hunain.

mae rhwydwaith gymorth gref
wedi datblygu ym Mangor. Mae
Bwyd i Bawb Bangor yn dal ar
agor bob dydd Sul yn swyddfa
Plaid Cymru ar y Stryd Fawr,
dan arweiniad cyd-gynghorydd
Gareth, Steve Collings. A diolch
i nawdd gan Gyngor y Ddinas,
mae modd prynu bwydydd
sylfaenol i gyd-fynd â'r bwyd
ffres dros ben a geir gan yr
archfarchnadoedd er mwyn creu
pecynnau i bobl mewn angen.
“Mae danfon y pecynnau yma
a nwyddau eraill yn rhoi cipolwg
ichi ar anghenion pobol. Dwi
wedi gallu sicrhau cefnogaeth
broffesiynol i unigolyn yn fy
ward oedd yn dechrau dangos
symptomau dementia. Fe wnes
i helpu gwraig oedrannus arall i
sicrhau bod rheilen llaw yn cael
ei gosod wrth ei drws ffrynt. A
ddoe mi ges i alwad gan rywun
oedd â phla o chwain yn y tŷ!
Does yna byth funud ddiflas yn y
gwaith yma!”
Un peth y mae Gareth yn
edrych ymlaen ato yn sgil llacio’r
cyfyngiadau teithio ydi cwrdd â'i
ŵyr bach newydd, Isaac, mab ei
ferch Katie a’i gŵr sy’n byw yn
Bournemouth. Mae taith i
Bournemouth ar y gweill. Bydd
hynny’n uchafbwynt 2020 i
Gareth a'i fam.

Marw yn 105
A hithau newydd ddathlu ei 105 y mis diwethaf bu farw Mrs Megan
Price Morris mewn cartref yn Llanberis. Am flynyddoedd lawer
bu’n byw ym Mangor cyn penderfynu mynd yn ôl i ardal ei mebyd
yn Ninorwig. Cydymdeimlwn â’i mab Eirwyn Morris a’r teulu ar
Ffordd Penrhos a’i merch Marsli.

Un o luniau Jessica Hill

tudalen y plant t. 22

cymorth covid t. 23/24
17

Goriad • gorffennaf 2020

CROESAIR
1

2

3

4

5

1
7

Rhif

377

6
1

16. Trwm lwythog (7)
17. Cynnig cymorth rhag angof fel y gwna ambell gofgolofn (7)
18. Tarddle ffrwd (7)
21. Cyswllt â theulu pell dan glo (4)

7

Atebion Mis Mehefin:
AR DRAWS: 1. Caeau pêl droed 8. Dirwasgiad 10. Claf 11. Sodlau
15. Codwm 19. Noddi 20. Amseriad 22. Rhagbrofion 23. Gwasanaethau.
I LAWR: 2. Addo 3. Amryliw 4. Prawf 5. Lagos 6. Rhaid 7. Dysgu 9. Pechadur
12. Oren 13. Llediaith 14. Byd ar ben 16. Distryw 17. Morgais 18. Dibynnu
21. Bore.
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1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

19

20

1

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Gorffennaf ynghyd ag enw’r enillydd yn rhifyn
Mis Hydref. Enillydd Croesair Mis Mehefin gydag ateb cyflawn oedd John
Lewis, 25 Cefnesgair, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. 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;
Olwen Meredith, Siliwen, Bangor; I. ac M. Michael, 9 Lôn y Meillion, Eithinog,
Bangor; W. H. Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog; Gwenno Pritchard, Llwyn
Teg, Penrhosgarnedd; Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys, Abererch; Liz Roberts,
7 Lôn y Meillion, Bangor; Nerys Roberts, Bryn Rhosyn, Stryd y Ffynnon,
Porthaethwy; T. a G. Roberts, Gorwel Deg, Rhosmeirch, Ynys Môn; Doris
Shaw, Tynygongl, 26 Llwyn Hudol, Maesgeirchen.

1

17
1

13

21

22
1

Pos@GarethFfowc #posydydd

23

Pos Desgiau
Gan gadw at y ‘rheol ddau fetr’, mae digon o le mewn
ystafell ddosbarth i 16 o blant eistedd y tu ôl i ddesgiau
unigol wedi cael eu gosod mewn pedair rhes o bedair
desg yr un.

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 Gorffennaf 2020.
Atebion i Croesair Goriad, 4 Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57
2LY.
AR DRAWS:
1. Llafurwyr cariad wedi hunangymell (13)
8. Lladd a ddigwyddodd i George Floyd (10)
10. Hwyl neu helynt (4)
11. Blodyn a amddiffynnir gan ddrain (6)
15. Neidr pwyllgor amddifyn yn San Steffan mewn argyfwng (5)
19. Cynhalwraig brennaidd llyfrau (5)
20. Llymaid lliw gwelw cyn pryd sy’n beryg (4,4)
22. Tymor tesog maith fel hylif Hafren (3,3,5)
23. Prifardd Y Felin yn Eisteddfod T (5,3,4)

Pe byddai Llywodraeth Cymru yn llacio’r ‘rheol ddau
fetr’ a’i newid yn ‘rheol un metr’, sawl desg fyddai modd
eu ffitio yn yr ystafell?

I LAWR:
2. Crio (4)
3. Cerddwr ar rawd dros elusen (7)
4. Tymer gaeafol (5)
5. Heb hollt (2-3)
6. Rhedeg gwlyb (5)
7. Yr ychydig hyn (5)
9. Gwridog fel Dafydd Iwan yn fachgen bach di-fai (8)
12. Cludydd y marwol (4)
13. Yr ysgwyd cyfeillgar annerbyniol o olwg llais (5,4)
14. Tomos las (3,1,4)

Ateb ar dudalen 21
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CPD y felinheli

Datblygu mawr yn Seilo
Gyda’r dasg o ennill y
gynghrair wedi’i chwblhau
yn llwyddiannus, y job nesaf
oedd cyrraedd gofynion nid
ansylweddol y Gymdeithas Bêldroed ynglŷn â safon y cae.
Ar ôl cychwyn o ddifri’ ar y
gwaith fis Mawrth, daeth pethau
i ben yn ddisymwth oherwydd
y coronafeirws. Rhaid oedd
cwblhau’r gwaith cyn y dedlein a
osodwyd gan y Gymdeithas os

Rhaid hefyd oedd cael polion
yn amgylchynu’r cae. Felly yn
ogystal â symud y rhai gwreiddiol
yn ôl, roedd hefyd angen gosod
mwy i lenwi’r bylchau. Ac roedd
gwaith twtio a thacluso enfawr i’w
wneud.
Daeth dyn y Gymdeithas Bêldroed fore Gwener, 19 Mehefin,
i wneud ei archwiliad, gyda
thameidiau o’r llwybr concrit yn
dal heb sychu’n iawn. Ond roedd

newydd yma, a phan ofynnwyd,
yn eithaf rhesymol eto, am
estyniad pellach, gwrthododd y
Gymdeithas Bêl-droed, a dweud
fod rhaid cwblhau popeth cyn y
dyddiad gwreiddiol. Afresymol
iawn.
Dim amdani felly ond torchi
llewys a mynd amdani. Roedd y
clwb wedi cychwyn ar y gwaith,
ac os nad oedd wedi’i gwblhau,
ni fyddai grant y Gymdeithas Bêl-

Yr eisteddle newydd

oedd y clwb am gael dyrchafiad
i gynghrair newydd sbon yn
nhrydedd rheng y pyramid
pêl-droed Cymreig, neu y “tier
3” mae pawb yn sôn amdano.
Nid oedd modd gwneud dim
ymhellach, dim ond disgwyl nes
fod y contractwyr yn cael gweithio
unwaith eto, a gobeithio y
byddai’r dedlein yn cael ei symud,
peth digon rhesymol i’w ddisgwyl.
Yn wir, ar ôl chydig wythnosau
o’r locdown, symudwyd y
dedlein i ganol Mehefin. Ond
erbyn i’r contractwyr ailgydio
yn y gwaith nid oedd llawer o
amser ar gael cyn y dedlein

rhyw bwyllgor neu’i gilydd, ac
wedyn un arall mae’n siŵr, cyn y
cawn ni gadarnhad fod popeth
yn iawn ac y bydd Felin yn cael
chwarae yn y gynghrair newydd.
Nid oes dim wedi’i gadarnhau
eto ond edrychwn ymlaen am y
cyhoeddiad.
Diolch i bawb fu’n trefnu ac
yn gweithio am eu hymroddiad
a’u hamser, i’r contractwyr am
gwblhau’u gwaith mewn pryd,
ac i bawb wnaeth gyfrannu yn
ariannol. Mae’r “stadiwm” yn
werth ei weld a bydd lle sych a
chlyd i bawb gael gwylio pêl-

Y “dug-outs”

popeth yn ei le, yn cynnwys
eisteddle gwych ac iddo 114 o
seddi (roedd angen 100), a phâr o
“ddyg-owts” newydd sbon ochr
yn ochr yn cynnwys 12 sedd yr un
ar gyfer y timau. Ac roedd system
PA newydd yn ei le ar gyfer
cyhoeddi enwau chwaraewyr a
ballu y tymor nesaf.
Ticiodd y cyfaill y bocsys, a
heblaw am rhyw fanion, fel rhoi
posteri rheolau’r cae a phethau
o’r fath, roedd hi’n edrych yn dda.
Bydd rhaid i bopeth fynd o flaen

droed yn cael ei dalu gan adael y
clwb mewn trafferthion ariannol
dyrys iawn. Nid oedd dewis felly.
Bu’n rhaid rhoi pwysau ar y
contractwyr, yr hogia concritio a’r
hogia gwaith metel i orffen popeth
o fewn rhyw bythefnos. A bu criw
o’r clwb, yn cynnwys nifer dda o’r
chwaraewyr, yno bob diwrnod yn
gwneud hyn a’r llall i drio cwblhau
popeth.
Roedd rhaid ehangu hyd y cae
o 5 metr, oedd yn golygu codi’r
postiau oedd wedi eu concritio
yn eu lle a’u hailosod, bedwar
metr ymhellach yn y gwaelod
ac un metr ymhellach yn y top.

droed o safon y tymor nesaf.
Gyda’r “dygowts” ochr yn ochr
erbyn hyn (yn ôl y gofynion),
yn hytrach na bod gyferbyn â’i
gilydd y naill ochr i’r cae, bydd
yn ddiddorol gweld sut y bydd
hyn yn gweithio, os ydach chi’n
gwybod be ydw i’n feddwl!
Tymor nesaf a ddaw. Ddim
yn hollol siŵr pa bryd chwaith.
Dewch i gefnogi, gan obeithio y
bydd y coronafeirws wedi mynd
a’n gadael.

Cynghrair Lock Stock Welsh Alliance
Adran 2, 2019/20
Y Felinheli
Penmaenmawr
Gaerwen
Llannefydd
Pwllheli
Y pump uchaf 7/3/20

Clynnog & Trefor
Trefor, Caernarfon, Gwynedd LL54 5HP

01286 660208 Ffacs: 01286 660538
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CPD dinas bangor

Lle i hogia mwy
‘lleolʼ at y tymor
newydd
Beth bynnag ddeudwch chi
am glwb Nantporth, dydyn
nhw ddim yn aros yn llonydd
yn hir. Y mis diwethaf dyma

Marc Evans, o Walchmai i Fangor
Llun Facebook Bangor City

’sgidiau cicio yn gweithio cystal
gwyn roedd wedi bod yn aelod
yn Nantporth ag maen nhw
o dri chlwb aeth o’r Huws-Gray
wedi gwneud mewn llefydd
i Uwch Gynghrair Cymru –
eraill. Am helpu Bangor i godi’n
Llangefni, y Rhyl a Llandudno.
ôl i’r rheng flaen y mae o, fel y
Ond wedi sgorio 31 o goliau
gwnaeth efo’r tri chlwb arall.
i Landudno yn yr ail reng
Dau sydd wedi
mi adawodd am
arwyddo eto am
Seland Newydd
dymor arall ydi
bum mlyneddd
Wealth Dasilva
yn ôl. Yno mi
ac Alex Boss. Mi
chwaraeodd
gyrhaeddodd y
i dri chlwb
ddau ddechrau’r
– Hamilton
flwyddyn, Alex Boss
Wanderers,
yn ailymuno ar ôl
WaiBOP United
bod yn Aberystwyth.
a Melville United.
Roedd yn gynnyrch
Mewn un tymor
Wealth Dasilva pan oedd yn
academi Bangor ac yn
mi sgoriodd 39
chwarae i Bury
rhedwr cyflym iawn.
gôl i Melville a
Y cwestiwn ydi faint
hynny’n ei wneud
o dramorwyr fydd yn ôl yn y
yn chwaraewr y tymor iddyn
tîm? A fyddan nhw’n dod yn ôl
nhw yn 2017/18. Tra oedd o yn
o’r Eidal a gwledydd eraill os
y wlad roedd wedi sgorio 92 o
bydd caniatâd i’r tymor newydd
goliau mewn 88 gêm.
ddechrau?
Er ei lwyddiant yno dod
● Alun Griffiths, fu’n
yn ôl i Walchmai wnaeth o y
ysgrifennydd yn ddiweddar,
tymor diwethaf a sgorio 19 o
yw Dirprwy Lywydd y Clwb
goliau i’w dîm lleol. Gadawodd
erbyn hyn. Yr ysgrifennydd
nhw ynghanol y pandemig
newydd yw Andrea Rigamonti.
oedd yn effeithio’n wael ar
Fôn ar y pryd. Bangor fydd ei
ddeuddegfed clwb wedi iddo
gyrraedd 30 oed.
Mae’n gobeithio y bydd ei

nhw’n cyhoeddi fod ganddyn
nhw reolwr newydd. Yn
fuan wedyn roedd Hugo
Colace yn dechrau arwyddo
chwaraewyr – enwau mwy
lleol y tro yma.
Y cyntaf oedd Robbie
Parry sydd wedi bod yma
o’r blaen. Mi adawodd pan
ddaeth y tramorwyr i’r clwb a’r
chwaraewyr ‘lleol’ yn mynd.
Mae gan Robbie ddigon o allu
ar brydiau er nad yw hynny i’w
weld bob tro. Er, mi sgoriodd
30 o goliau mewn 16 gêm.
Y nesa’ i roi ei enw i lawr i
Fangor oedd Marc Evans, neu
‘Logs’ i rai sy’n ei adnabod.
Yn wreiddiol o Walchmai mae
ganddo res hir o glybiau wrth
ei enw – o Fodedern i Melville
United yn Seland Newydd. Cyn
gadael am wlad y cwmwl hir

CPD bangor 1876

Edrych ymlaen at sialens
newydd yn yr ail dymor
Y dyddiad pwysig i’r clwb yw 10
Gorffennaf. Dyna pryd y mae disgwyl
i Gymdeithas Bêl-droed Cymru
ddweud a fydd CPD Bangor 1876 yn
cael codi’n uwch. Oherwydd eu bod
yn bencampwyr yn eu tymor cyntaf
mae disgwyl mawr i glywed beth fydd
y cam nesaf yn eu hanes er bod y
toiledau’n boen iddyn nhw yn eu cais.
Mae Cynghrair Gwynedd wedi dod
i ben yn yr ad-drefnu mawr sydd
wedi digwydd. O hyn ymlaen mi fydd
cynghreiriau i’r gogledd-orllewin a’r
gogledd-ddwyrain. Ond nid yw’n glir eto
ym mha haen y bydd Bangor 1876 yn
chwarae.
Ar ddechrau ail flwyddyn y clwb mae’r
Cadeirydd, Glynne Roberts, wedi rhoi
neges bwysig ar eu gwefan. Meddai:
“Wedi tymor llwyddiannus iawn rydym
yn edrych ymlaen at sialensiau newydd
yn ystod y tymor nesaf pan fydd yr
amgylchiadau yn caniatáu hynny.
“Hyd yma, nid yw’n eglur ym mha
gystadleuaeth y byddwn yn chwarae
ond yr ydym wedi gwneud cais i’r
Gymdeithas Bêl-droed iddynt ein

dyrchafu i’r drydedd haen ond fe fydd
hyn yn dibynnu ar archwiliad o Dreborth
ac ystyriaethau eraill.
“Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol
Bangor wedi datblygu dros y tymor
ac yr ydym eisoes wedi cyfrannu tuag
at ymestyn y maes parcio ac offer
anerchiadau cyhoeddus ar gyfer y tymor
nesaf.
“Ein prif angen yw ystafelloedd
newid i’r safon angenrheidiol ond mae’r
pandemig wedi golygu na fu’n bosibl
dechrau ar y gwaith yn y Pafiliwn. Mae’r
Brifysgol yn edrych ar ffyrdd eraill o
sicrhau’r cyfleusterau i’n galluogi i
chwarae ar y safon uchaf posibl.
“Yn anffodus gan fod nifer o gemau
wedi diflannu ar ddiwedd y tymor,
mae incwm y clwb wedi gostwng yn
sylweddol. Yr ydym hefyd yn sylweddoli
ei bod yn amser caled i’r gymuned a
bod busnesau sydd wedi ein cefnogi
gyda nawdd wedi wynebu problemau. Yr
ydym yn ddiolchgar iawn i’n cefnogwyr
a’n noddwyr am fod mor ffyddlon i ni.”
Mae Glynne Roberts hefyd yn gwadd
y cefnogwyr i ailymaelodi mor fuan

20

â phosibl er mwyn helpu’r clwb yn
ariannol. Ac mae croeso i aelodau
newydd ymuno drwy eu gwefan: www.
bangor1876.com
Ceir apêl hefyd am gyfraniadau
ychwanegol i helpu’r clwb ar gyfer
dechrau’r tymor newydd.
Dylan Summers-Jones gafodd ei
ddewis yn Chwaraewr y Flwyddyn gan
y cefnogwyr. Roedd wedi sgorio dros
40 o goliau a hynny heb i’r tymor orffen
fel y dylai. Cian Williams oedd yn ail a
Cameron Barry yn drydydd.
Jamie Petrie oedd dewis chwaraewr
y clwb i fod yn Chwaraewr y Flwyddyn.
Leon Owens aeth â hi am Gôl y Tymor.

Dylan Summers-Jones, Chwaraewr y Flwyddyn
Llun: Gwefan Bangor 1876
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digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

-

Mae Menter Iaith Bangor wedi trefnu sawl gweithgaredd ar lein.
Ewch at dudalen y Fenter ar Facebook i gael rhagor o fanylion, i
ymuno â gweithgareddau ac i roi cynnig ar y cystadlaethau.
Gwers Cychwyn Chwarae Gitâr Acwstig gan Neil
‘Maffia’ (Zoom). Gofynion: Rhaid bod yn 11+ oed, yn berchen gitâr,
ac yn gallu mynychu pob gwers am 7-8pm, bob dydd Iau, 9, 16, 23,
30 Gorffennaf a 6 Awst. Nifer cyfyngedig. Cofrestrwch drwy dudalen
Facebook Menter Iaith Bangor.
Bydd Gwersi Cynganeddu Osian Owen yn parhau ar y dydd
Llun cyntaf a’r ail ddydd Llun o Orffennaf, 6 a 13, am 7-8pm.
Bydd yr Her Dysgu Englynion yn parhau tan 1 Medi. Cyhoeddir
un englyn y dydd ar dudalen Facebook Menter Iaith Bangor gyda’r her
i ddysgu cymaint â phosibl o hyn hyd 1 Medi.
Popdy Trafod Iaith – 7-8.30pm, Nos Fercher 22 Gorffennaf.
Gweler y poster gyferbyn.
Mae Grŵp Skype ‘Peint a Sgwrs’ yn rhoi cyfle i ddysgwyr
sgwrsio â’i gilydd ac â Chymry 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.

Anfonwch atom os bydd gennych chithau ddigwyddiad i’w hysbysebu.
Saif Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan mewn lle canolog ond
anodd ei gyrraedd ar Stryd Fawr Bangor. Yn union cyn y pandemig,
gorffennodd y gynulleidfa godi arian er mwyn moderneiddio’r Eglwys
i’w gwneud yn hyblyg ar gyfer addoliad, gwasanaeth a defnydd y
gymuned. Y bwriad oedd tynnu’r seddi, gwastatáu’r llawr, ychwanegu
mynedfa newydd, moderneiddio’r gwres canolog, darparu toiledau
hawdd eu cyrraedd a chegin fach, ac ychwanegu system glyweled
fodern. Mae’r Eglwys wedi bwrw ymlaen â’r gwaith hwn yn ystod
y cyfyngiadau trwy ddefnyddio gweithwyr unigol, ac felly’n sicrhau
cadw pellter cymdeithasol. Y nod yw addasu’r adeiladau ar gyfer yr
21ain ganrif erbyn i Lywodraeth Cymru ganiatáu i’r eglwysi gynnal
gwasanaethau rheolaidd. Felly mae cynllunio gofalus ar y gweill
i sicrhau system ddisgybledig o gadw pellter ym mhob rhan o’r
adeiladau. Yn y cyfamser, mae Eglwys Sant Ioan wedi canslo ei holl
gyfarfodydd; yn lle hynny rhennir gwasanaethau wythnosol i’w darllen
trwy ei gwefan (bangormethodistchurch.org), e-bost a phost; cynhelir
gwasanaethau Zoom am 10.30am bob Sul fel arfer. Mae’r ‘grŵp tŷ’,
sy’n cyfarfod am 7 bob nos Fercher i astudio’r Beibl a’i wersi ar gyfer
ein byd a’n cymuned, wedi newid i Zoom hefyd.
Mae Eglwysi Bangor Ynghyd, gan gynnwys Penrallt ac Eglwys Sant
Ioan, yn ymateb i Covid gyda chariad a gofal. Er ei bod yn chwith
ganddynt golli misoedd o addoli gyda’i gilydd, ac o wasanaethu eu
cymunedau, eu nod yw ailddiffinio rhan yr Eglwysi a’u dulliau yn yr
21ain ganrif.

cytûn
Addoliad a gwasanaeth Cristnogol yn ystod y
pandemig – IV
Yn union cyn y pandemig, penododd Eglwys Bedyddwyr Penrallt y
Parchedig John Thompson yn Weinidog newydd yr Eglwys. Cafodd
ei sefydlu’n ffurfiol trwy Zoom, ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf. Wedi 16
o flynyddoedd yn y byd cyfrifiadureg, astudiodd John ddiwinyddiaeth
yng Ngholeg y Bedyddwyr, Manceinion. Cyn dilyn hyfforddiant fel
Gweinidog y Bedyddwyr, bu’n arwain gweinyddiaeth yn yr Undeb
Cristnogol ac mewn eglwysi Anglicanaidd a Methodistaidd. Daw i
Benrallt o Eglwys Gymunedol Llanelwy, sydd hefyd yn rhan o Undeb
y Bedyddwyr. Gan fod Eglwys Penrallt yn ‘gymuned’ yn hytrach
nag yn adeilad, y mae’r arweinwyr wedi ymateb i’r cyfyngiadau
trwy ddatblygu dulliau newydd i bawb gynnal a gwella cyfathrebu,
cynnal ei gilydd, a gweddïo gyda’i gilydd a thros ei gilydd. Mae’r
prif wasanaeth ddydd Sul wedi mynd ar lein (penrallt.org/home/
index.php NEU penrallt.org/home/index_cy.php), ond mae ar gael
ar unrhyw adeg. Mae’r gweithgareddau a symudwyd i Zoom yn
cynnwys: cyfarfodydd gweddi wythnosol am hanner dydd bob dydd
Mercher; 6 ‘grŵp cartref’ sy’n cyfarfod bob wythnos i astudio’r Beibl,
ac i gydweddïo ar adeg anodd; a Chwrs Alffa, yr hyfforddiant bytholboblogaidd mewn Cristnogaeth sylfaenol. Er mwyn cynnal hyn i gyd,
bydd grwpiau ‘cyswllt, gofal a gweddi’ yn ffonio ei gilydd, siopa tros
ei gilydd a gweddïo tros ei gilydd.
Ateb pos DESGIAU
Byddai modd ffitio 49 desg
mewn saith rhes o saith
desg yr un.

Ateb cwis lluniau
bangor
Y rhifyn yma:
1. Pontio
2. Stryd y Deon – Dean
Street Chippy
3. Eglwys Gatholig Ein
Harglwyddes a Sant Iago

4. Deiniol
5. O flaen Canolfan
Rheolaeth Prifysgol Bangor
6. 1984
7. Bwthyn Siliwen
8. BP ar Beach Road
9. 14 milltir
10. Bryn Meirion, cartref
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BBC Bangor
11. Asda
12. Storiel
Y rhifyn diwethaf:
1. Mona
2. Banc NatWest
3. Cae Derwen
4. Caernarfon

5. Jo Pott
6. Datblygiad Plant
7. White Lion
8. Y Deon
9. Penrallt
10. Poundstretcher
11. Evans
12. St Gerard’s
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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 chynnwys ar y rhestr yma sy’n fyw ar wefan Cyngor Gwynedd.
Yr ebost yw: cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru
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 676111
		
(7 pryd) wedi ei rewi am £11
Info@roberts-wales.co.uk
Londis Y Felinheli
Cynnig gwasanaeth o anfon bwyd i gwsmeriaid
01248 670201
		
(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
Grŵp o wirfoddolwyr o'r Brifysgol wedi dod at ei
Grŵp Facebook Group
Resources for self-isolaters) gilydd i gynnig cymorth i bobol sydd yn hunan-ynysu.		
01286 676111 info@roberts-wales.co.uk
Roberts Portdinorwig
Cludo pecyn bwyd wedi ei rhewi (7 pryd) am £11
Archfarchnad Morrisons
Pecyn bwyd ar gael i bobol sy’n ynysu
01248 351131
		
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
Bwyd am Ddim
Danfon bocsys bwyd i'r rhai sydd eu hangen
Cyng. Steve Collings ar Facebook 		
			
neu neges destun at 07436 530217
Banc Bwyd y Gadeirlan
Tŷ Deiniol, Llun, Mercher a Gwener 2–3pm
www.cathedralfoodbank/refer.php;
			
rheolwr@cathedralfoodbank.org
Banc Bwyd Coed Mawr
Canolfan Gymunedol Coed Mawr,
Facebook
		
Mawrth 12-2pm, Iau 2-4pm, Sad.10-12. (Danfon hefyd)
Bangor Uchaf
Grŵp Cymunedol ardal
Siopa, nôl presgripsiwn, danfon pecynnau bwyd ayyb
Mair Rowlands 07912 433202
Siliwen Bangor Uchaf
Hirael
Grŵp Cymunedol Hirael
Siopa, nôl presgripsiwn ayyb
07584 673716 / 01248 364572 		
			
Facebook
Maesgeirchen
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
Siopa/casglu presgripsiwn ayyb
01248 353168
Caffi Hive
Gwasanaeth cludo bwyd i’r cartref
07990 067 245
Penrhosgarnedd Grŵp Gwirfoddolwyr
Siopa, nôl presgripsiwn, danfon pecynnau bwyd ayyb
Menna Baines 07867 697921
Penrhosgarnedd
Ward Glyder
Gwirfoddolwyr Glyder
Siopa, nôl presgripsiwn, danfon pecynnau bwyd ayyb
Elin Walker Jones 07808 472204
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 689454
			
Azizmaki@icloud.com
Bethesda
Partneriaeth Ogwen
Nôl siopa/Casglu presgripsiwn
Ffôn: 01248 602 131
		
/postio/Cyflenwadau brys
partneriaeth@ogwen.org
Caffi Coed y Brenin,
Gwasanaeth danfon bwyd yn lleol
01248 602550
Bethesda Café
Blas Lôn Las, Bethesda
Gwasanaeth darparu hamper bwyd
01248 602 793
Pesda Positif
Manylion i’w cadarnhau
Grŵp Facebook
#Covid 19-Cefnogi Pesda
Grŵp sy’n dosbarthu nwyddau
Cysylltu drwy Facebook
Mabinogion
Siop Sglodion. Bwyd i fwyta allan
07443 895 589
Bwyty Indiaidd Shirin
Bwyd i fwyta allan neu ei ddanfon
01248 209772
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
Llandygái
Grŵp Cefnogi Coronavirus
http://www.facebook.com/groups/606483796601986/
Cynghorydd Dafydd Meurig:
			
07765 400 140
			
Caroline Sansome: 07861 763284
			
Alice Higgins: 07581 040114
			
Philip Jones: 07779 201113
Pentir
Parchu Pentir
Siopa, casglu presgripsiwn ayyb
www.pentir.org.uk
Vaynol Arms
Prydau bwyd i’w casglu
01248 362896
Talybont
Grŵp Facebook
Grŵp Cefnogi CORONAVIRUS
Cynghorydd Dafydd Meurig:
		
Talybont-Llandygái
07765 400 140
			
Caroline Sansome: 07861 763284
			
Alice Higgins: 07581 040114
			
Philip Jones: 07779 201113
Tregarth
Grŵp Facebook
Grŵp o wirfoddolwyr i helpu gyda siopa, nôl presgripsiwn 01248 602131
			
Partneriaeth@ogwen.org
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