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I’r Garnedd 
newydd ar ôl 
hanner tymor
Y gobaith yw y bydd drysau’r adeilad 
newydd Ysgol y Garnedd yn agor y mis 
yma - ar ôl hanner-tymor yr hydref.  Mae’r 
gwaith mawr o symud o’r hen adeilad ar 
fin dechrau.

Yn ddiweddar, bu cyfle i Aelod Cabinet 
Cyngor Gwynedd dros Addysg, y 
Cynghorydd Cemlyn Williams, yr Aelod 
Lleol y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r 
Arweinydd Prosiect Diane Jones ymweld 
â safle’r adeilad newydd. 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees 
Williams, Aelod Cabinet dros Addysg 
Cyngor Gwynedd ei bod yn braf iawn 
gweld yr ysgol newydd. 

“Mae'r galw cynyddol am leoedd 
yn yr ysgol yn golygu nad yw'r ysgol 
bresennol bellach yn addas ar gyfer eu 
hanghenion, a bydd y disgyblion yn cael 
budd cyfleuster newydd a modern sydd 
yn addas ar gyfer dysgu ac addysgu yn 
yr 21ain Ganrif,” meddai.

Bydd yr ysgol newydd hefyd yn 
cynnwys gofod pwrpasol ar gyfer unedau 
arbenigol, Cylch Meithrin a gofal plant.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, 
Kirsty Williams: “Hoffwn longyfarch 
pawb sy’n rhan o’r prosiect anhygoel 
hwn ac edrychaf ymlaen at weld Ysgol y 
Garnedd yn agor ei drysau i ddisgyblion 
am y tro cyntaf.

Ychwanegodd y Cynghorydd Elin 
Walker Jones sy’n cynrychioli Ward 
Glyder ym Mangor: “Roeddwn yn hynod 
o ddiolchgar i gael y cyfle i weld adeilad 

Ysgol y Garnedd newydd, ac edrychaf 
ymlaen at weld y disgyblion a’r athrawon 
a’r staff i gyd yn ymgartrefu yn yr adeilad 
hardd. 

“Rydym wedi aros yn hir am hwn ac mi 
fydd o werth o! Diolch i bawb sydd wedi 
gwneud Ysgol y Garnedd newydd yn 
bosib.”

Mae hwn yn rhan o brosiect ehangach 
lle mae Cyngor Gwynedd a Llywodraeth 

Cymru yn buddsoddi dros £12.7 miliwn 
ar addysg gynradd yn ardal Bangor. 
Mae’r prosiect yn rhan o’r don gyntaf o 
gyllid y Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif, sydd hefyd yn 
cynnwys estyniad ac adnewyddu Ysgol 
y Faenol gyda gwaith adeiladu ar y safle 
yno wedi cychwyn eleni.

Gan na fu papur arferol er mis Mawrth penderfynwyd 
cwtogi ei bris eleni i 50c y rhifyn – £5 y flwyddyn.

Adeilad newydd y Garnedd

40
dathlU’r

rhIFyn
haneSyddolTrowch i dudalennau11 - 14 i gael blaso’r gorffennol
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Golygydd y Mis: Shoned Wyn Jones
Golygydd y rhifyn nesa: Deiniol Tegid

SWYDDOGION
LLYWYDD
Gari Wyn Jones, Ty’n Llwyn, Pentir, Bangor LL57 4DY
YSGRIFENNYDD
Howard Huws, 26 Penyffridd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LZ (351503)
TRYSORYDD
Elan Dafydd, 9 Blaen y Wawr, Bangor LL57 4TR (521775)
HYSBYSEBION
Linda Jones, 15 Ffordd Belmont, Bangor LL57 2LL (364390)
DIGWYDDIADUR
Ann Corkett, 5 Heol Belmont, Bangor LL57 2HS (371987)
DOSBARTHU
Gwyn Jones, 28 Trefonwys, Bangor LL57 2HU (353652)
DOSBARTHU I’R SIOPAU
Enyd Roberts, 27 Y Rhos, Penrhosgarnedd LL57 2LT (370377)
DOSBARTHU DRWY’R POST
William H Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog, Bangor LL57 2LE (364008)

Gwahoddir golygyddion y mis, gohebwyr a cholofnwyr i’r papur. 
Cysylltwch â Menna Baines, Bangor 364522 neu 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

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

goriad
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llythyrau

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 Tachwedd erbyn dydd Mercher
28ain o Hydref i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Llythyr (a dderbyniwyd fis Awst) ar ran CymdeithAs
y Cymod ynglyn â chynlluiau i ehangu defnydd gan yr RAF, 
Fali, sir Fôn i ddefnyddio maes Awyr, Llanbedr ger harlech. 
Annwyl gyfeillion,
Mae cynlluniau ar droed i gynyddu y defnydd o’r gofod awyr yn 
nhalgylch Maes Awyr Llanbedr, ger Harlech. Mae Cyngor Gwynedd 
wedi buddsoddi arian mawr yng nghwmni Snowdonia Aerospace, sef y 
cwmni sydd am weld y Maes Awr yn cael ei ddatblygu i hybu defnydd 
sifil, adloniadol a masnachol. Y gobaith yw y bydd y cynllun yn dod  
500 o swyddi’r i’r ardal ac £19 miliwn i’r economi leol. Mewn cyfnod 
mor anodd a hwn, fe fyddai amryw yn croesawu datblygiad o’r fath.

Ond mae rhywbeth sydd yn ein poeni yn ddirfawr. O graffu ar y 
datblygiad daw yn amlwg  1) fod RAF Valley Fali am wneud defnydd 
helaeth o’r maes awyr gan gynyddu nifer o hediadau rhwng Sir Fôn a 
Llanbedr a thu hwnt, i cymaint a 50 hediad y dydd sydd yn gynnydd 
mawr ar yr hediadau ar hyn o bryd.  2) Ymysg y cwmniau sydd yn 
buddsoddi yn y datblygiad yn Llanbedr mae  rhai sydd yn rhan o’r 
diwydiant militaraidd byd eang, cwmniau fel QinetiQ (sydd ynghlwm 
a datblygu dronau milwrol di-beilot) a BAE Systems. 3) Mae RAF 
Fali yn  cynnig adnoddau i hyfforddi peilotiaid awyrennau bomio yr 
Hawks o wledydd tramor gan gynnwys 30 yn 2019 o Saudi Arabia a 
chytundeb i hyfforddi mwy yn y dyfodol.

Dyma’r bomio a’r awyrennau sydd tu ôl i’r hyn sydd yn cael ei 
alw gan y Llys Rhyngwladol yn ‘drosedd yn erbyn y ddynoliaeth’ yn 
Yemen.

Gobeithio fod hyn yn ddigon o wybodaeth i argyhoeddi darllenwyr 
pob papur bro rhwng Môn a Meirionnydd, fod yna gwestiynau y mae’n 
rhaid i ni fel dinasyddion ein bro a’n byd eu gofyn. Ac o’i gofyn i fod 
yn ddigon egwyddorol i ddweud, petae angen, ‘Nid yn ein henw ni.’ Y 
mae Cymdeithas y Cymod drwy’r gangen leol wedi dechrau ymgyrch 
i fynnu cael gwbod y gwir i gyd am y datblygiad hwn. Wnewch chi 
holi eich cynghorwyr, eich aelod AS yng Ngaerdydd ac yn Llundain 
ac fel pobl Gwynedd ddangos nad ydym am fod yn dawel o wybod yr 
ychydig yr ydym yn ei wybod yn barod a chael gwybod y ffeithiau yn 
llawn e.e.manylu ar y 500 o swyddi honedig a’r 19 biliwn i’r economi 
leol.

Llawer iawn o ddioch am y gofod ym mhapur eich  bro – un o’n  
broydd cymharol heddychlon, ond mewn perygl o hyrwyddo lladd a 
dioddef gwerinoedd eraill yn eu broydd hwythau.

Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 07483 266080, Awel Irene, 
Llanfrothen 07867 790971, Gwyn Williams, Chwilog (Swyddogion y 
gangen leol o Gymdeithas y Cymod) ac Anna Jane (Cadeirydd Cymru 
o’r Gymdeithas.)
Ôl nodyn a dderbyniwyd 

Ar Fedi 1af daeth neges gan Snowdonia Aerospace yn dweud fod y 
cais i ddatblygu y defnydd o Faes Awyr Llanbedr yn cael ei atal ‘ar hyn 
o bryd’. Nid oes rhesymau yn cael eu nodi tros yr oedi (ai tybed eu bod 
yn synhwyro bod arwyddion cryf o wrthwynebiad i’r cynllun?)

Oherwydd natur ‘tros dro’ yr hysbysiad annisgwyl, mae’r llythyr  
hwn yn parhau yn berthnasol i’n cadw yn effro i ddatblygiadau pellach. 
A hyd yn oed os na fydd yr RAF yn parhau a’u cynllun rhaid cofi o 
bod  cwmni Americanaidd fel Qinetic, un o’r patneriaid y datblygiad, 
yn gwmni sy’n datblygu ac yn arbrofi dronau (awyrennau di-beilot ) 
rhyfel.

CymdeithAs y deiLLion GoGLedd CymRu
Annwyl gyfeillion,
Oherwydd fod y pandemic COVID-19 wedi atal ni i gynhyrchu y 
papurau bro ar sain yn ddiweddar, mae y Gymdeithas erbyn hyn yn 
rhoi cynnig i chi ail gychwyn y recordio.

Rydym ni hefyd yn dallt fydd rhai ohonoch chi ddim yn teimlo 
yn ddigon hyderus i fod yma yn y stiwdio eto, felly mae yna gynnig 
ichi ddefnyddio dyfais recordio i wneud y recordio yn eich cartref. 
Pe bai hyn o ddiddordeb i unrhyw un ohonoch neu pe byddech chi 
angen mwy o wybodaeth am sut fydd y broses yn gweithio, yna plîs 
cysylltwch â Gwyn yma yn y stiwdio ar (01248) 353 604.

Diolch am eich cydweithrediad  
Cyfarchion
Nick Thomas, Swyddog Datblygu 
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llythyrau enillwyr Clwb 100 hydref
Y brif wobr o £50 yn mynd i Maisie Griffiths, Gallt-y-Foel, 
132 Ffordd Penrhos, Bangor.
Saith gwobr arall o £25 yr un i’r canlynol: Dewi a Carol 
Llewelyn, 3 Bodlondeb, Ffordd y Borth, Bangor; Gareth 
Roberts, Trehywel, 46 Ffordd Garth Uchaf, Bangor; 
DA White, 11A Tan-y-Maes, Y Felinheli; Steve ac Elen 
Lansdown, Windover, Ffordd Meirion, Bangor; Dafydd 
Hardy, Y Garnedd, Penrhos, Bangor; Valerie Pritchard Jones, 
Gwernyfed, Tan y Coed, Penrhosgarnedd; a Steve ac Elen 
Lansdown, Windover, Ffordd Meirion, Bangor.
Mae Elan Parry, y Trysorydd, yn croesawu aelodau 
newydd i’r Clwb Cant. Cysylltwch â hi ar Bangor 521775.

rhodd i'r Goriad
Diolch i Rhys Price Jones, Oberlin, Ohio am ei rodd hael i’r 
Goriad eto eleni. Mae Rhys yn dod draw o dro i dro i weld ei 
fam mewn cartref ym Mrynsiencyn. Ond oherwydd Covid-19 
mae wedi methu teithio yn ystod y misoedd diwethaf.

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

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

diwedd CyFnod   
Fel Trysorydd ymadawedig y Goriad hoffwn gymryd cyfle i ddiolch o 
galon am y cyfnod a gefais wedi i mi wirfoddoli i'r Swydd. Bu'n ddeng 
mlynedd hapus dros ben gyda chriw brwdfrydig sy'n cynhyrchu a 
dosbarthu ein papur bro ni ag sydd bellach yn ffrindiau da.

Mae'r flwyddyn ddiwethaf yma gyda Cofid 19 wedi bod yn eitha 
heriol ond hyderwn y bydd 2021 yn siapio'n well.

Yn ddiweddar 'r'wyf wedi cyfarfod a chroesawu Elen Parry fel eich 
Trysorydd Newydd ac yn hynod falch iddi wirfoddoli drwy’n hapel 
yn y Goriad. Mae ganddi ddiddordeb mewn materion rhifyddol â’r 
brwdfrydedd i fod yn rhan o'r gymuned.

Diolchaf i ddarllenwyr y Goriad ac hefyd i aelodau’r Clwb Cant am 
ei cefnogaeth dros amser i'n Papur Bro.

R'wyn hynod falch o fedru trosglwyddo llyfrau y Goriad i Elan 
mewn sefyllfa ariannol lewyrchus. Eto diolchwn i Aled Parry ein 
Archwiliwr a gymeradwyodd y fantolen.
Dymuniadau da i chi gyd. 
Emyr Griffiths.

Diolchwn i Emyr am ei waith ar hyd y blynyddoedd.

Hwn yw rhifyn 401 o’r Goriad.  Y mis hwn mae’n 
dathlu ei 40 oed.  Tan eleni daeth allan yn gyson 
er Hydref 1980.  Er na chafodd ei gyhoeddi fel 
papur bu rhifynnau digidol yn ystod y cyfnod clo.

I’r rhai craff ohonoch chi byddwch yn gweld 
fod rhif y papur wedi neidio o rif 380 i 401. Ar hyd 
y blynyddoedd mae camrifo wedi digwydd, wrth 
fynd o un wasg i’r llall mae’n debyg. Ond dyma 
unioni hynny gyda’r rhifyn hwn a dechrau ei rifo 
yn gywir unwaith eto.

YMlAEn Yr Awn! 

rhIFyn haneSyddol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Menter Iaith Bangor

ar zoom
Nos Fercher, 3 Tachwedd, 6pm

Bydd cyflwyniad agoriadol i waith y Fenter.
Croeso cynnes i bawb, ond gan mai cyfarfod

rhithiol fydd hwn, os hoffech fynychu anfonwch
e-bost at neges@menteriaithbangor.cymru o.g.y.dd.
er mwyn inni gael anfon gwahoddiad Zoom atoch.

www.menteriaithbangor.cymru

CYFARWYDDWR DINESIG
Cyflog graddLC3, Scp. 33 – Scp. 36

(£36,922 -£39,880)
Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson 

brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad 
llewyrchus Dinas Bangor. Bwriada y Cyngor gyflogi person sydd yn 

gyfathrebwr penigamp ac yn gallu cydweithio gyda aelodau etholedig 
ac amrywiol bartneriaid o fewn y Ddinas gan ddangos profiad 

llwyddiannus o arwain a chyflawni prosiectau.

Os yw yr uchod yn apelio yna cysylltwch a swyddfa Cyngor Dinas 
Bangor am becyn cais a swydd ddisgrifiadjohnwynnjones@hotmail.

co.ukneu https://bangorcitycouncil.com/
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd,

ddydd Mercher 21 Hydref 2020

CITY DIRECTOR
Salary Scale LC3, Scp. 33 – Scp. 36

(£36,922 -£39,880)
This is an exciting and varied role that offers the opportunity for 

an enthusiastic and vibrant person to play a leading role successful 
development ofthe City of Bangor. The Council intends employing a 
person with excellent communicative skills and is able to work with 
elected members and varied partners within the City and is able to 

demonstrate the proven ability to lead and deliver projects.

If the above appeals then contact Bangor City Council Offices for an 
application pack and job descriptionjohnwynnjones@hotmail.co.ukor 

https://bangorcitycouncil.com/
The closing date for the receipt of applications is 12 noon on

Wednesday 21st October 2020
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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

● Gwnaed cais i droi cartef 
henoed Elm Bank ar Ffordd 
Siliwen yn dŷ preswyl. 
Cymdeithas Abbeyfield 
oedd yn cynnal y cartref.
● Cyflwynwyd cais i addasu 
cyn-glwb cymdeithasol 
gwag Maesgeirchen i fod yn 
siop bwyd cyfleus ynghyd 
ag estyniad a newidiadau. 
Williams a Shoker (Shilling 
and Shoker Enterprises Ltd) 
sydd wedi gwneud y cais.
● Bwriedir addasu Telford 
House ger Pont y Borth i 
fod yn dŷ ag uned wyliau 
gyda newidiadau allanol, 
codi modurdy domestig 
newydd yngyd â chreu pont 
droed.
● Gwrthododd Cyngor 
Dinas Bangor gais 
i dorri wyth coeden 
Cypreswydden Lawson yn 
yr Archddiacondy, Ffordd 
Belmont, Bangor. Maent 
yn destun Gorchymyn 
Diogelu Coed rhif 3/TPO/
A44. Roedd cais i blannu 
coed brodorol yn eu lle  Sail 
y gwyrthwynebiad oedd fod 
y coed wedi hen sefydlu 
ac yno ers tro ac maent yn 
nodwedd amlwg yn yr ardal. 
Mae cadwraeth bywyd coed 
y ddinas yn flaenoriaeth i’r 
Cyngor ac ni nodwyd fod 
unrhyw fygythiad gan y 
rhain.
● Gwnaed Cais i 
ddymchwel adeiladau 
presennol Period Interiors 
(Blenheim House) a chodi 
adeilad pedwar llawr i greu 
36 uned breswyl, creu 
llecynau parcio cysylltiedig, 
diwygiadau i'r fynedfa 
bresennol ynghyd â chreu 
mynedfa ychwanegol i 
gerbydau. Mae Cyngor y 

Ddinas wedi gwrthwynebu’r 
cais.
● DIWEDD Y MOSTYN 
ARMS
Mae cais y tafarnwr a’r 
cynghorydd Keith Jones i 
newid defnydd y Mostyn 
Arms yn fflat wedi ei 
ganiatau gan Gyngor 
Gwynedd. Clywyd nad 
oedd y busnes fel y bu yn 
y dafarn yn Stryd Ambrose, 
Hirael. Penderfynwyd y dylid 
caniatau i wneud fflat dwy 
lofft yno.
● STABLAU AC YSGOL 
FARCHOGAETH
Cafodd y bwriad i 
ddymchwel y stablau 
presennol a chodi stablau 
newydd yn eu lle yn Swn 
y Môr, Llanfairisgaer ei 
ganiatau gan Gyngor 
Gwynedd gydag amodau. 
Mae Mrs Iona Jones 
am godi adeilad ysgol 
farchogaeth dan do yno 
hefyd a milodfa (menagerie).  

Roedd Cyngor 
Cymuned y Felinheli wedi 
gwrthwynebu am y byddai  
maint ac uchder yr adeilad 
yn effeithio ar gymeriad 
a chadwraeth yr ardal. 
Roedd hyn oherwydd fod yr 
eglwys hynafol a mynwent 
o fewn yr ardal. Ofnent y 
byddai swn yn effeithio ar 
ddistawrwydd a naws y 
mynwentydd. 
● Cadw Ysbyty’r Enfys
Bydd ysbyty’r Enfys a 
agorwyd yng Nghanolfan 
Brailsford oddi ar Ffordd 
Ffriddoedd yn dal ar agor 
drwy’r gaeaf. Mae rhai eraill 
a sefydlwyd yn ne Cymru 
wedi cau. Hyd yma ni 
wnaed defnydd o’r ysbyty 
dros dro ym Mangor.

Ceisiadau cynllunio
AthRyLith AthRo  Llongyfarchiadau 
i Delyth Prys, Ffordd Garth Uchaf, ar ei 
dyrchafiad i gadair bersonol ym Mhrifysgol 
Bangor. Rydym yn cysylltu Delyth gyda 
Chanolfan Bedwyr, wrth gwrs,sydd wedi 
cyflawni cymaint i hyrwyddo’r defnydd o 
dechnoleg wrth hybu’r Gymraeg. Mae Delyth 
yn arwain tîm cymysg o ieithwyr a datblygwyr 
meddalwedd sy’n rhannu’r weledigaeth o 
adfywio ieithoedd bach fel y Gymraeg drwy 
ddatblygu technolegau iaith ar eu cyfer. Mae 
Canolfan Bedwyr yn cynnal cynhadledd un-dydd rithiol ym mis Chwefror 
ar y maes hwn, cynhadledd a fydd yn sicr o ddenu dilynwyr o bell ac 
agos. Gweler http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2021/ 
meRChed y wAwR, BAnGoR  Dros gyfnod y clo mawr, roedd 
Ann Roberts a Valerie Ellis yn cyfrannu’n egniol i brosiect creadigol 
dan arweiniad aelodau Cwmni Drama’r Fran Wen. Cyfansoddodd Ann 
y geiriau i gân hyfryd iawn dan y teitl ‘Deunod y Gwcw’, gyda Valerie 
yn gyfrifol am y gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed y 
cynnyrch.
dymuniAdAu GoRAu i bobl ifanc yr ardal wrth iddynt fentro i 
feysydd newydd. Yn eu plith, mae Medi Morgan, Ffordd Meirion, wedi 
cychwyn ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd, a’i chwaer, Gwenno, 
wedi dychwelyd i Brifysgol Leeds i gwblhau ei chwrs mewn cerddoriaeth 
ar ôl treulio amser yn America y llynedd. Bu Gwenno’n brysur yn 
cyfansoddi yn ystod y cyfnod clo a darlledwyd ‘Gorwel’ – un o’i darnau 
ar gyfer piano electronig – ar raglen Georgia Ruth, Radio Cymru. Pob 
hwyl hefyd i Rhys Tomos, Ffordd Garth Uchaf, sydd wedi gadael yr Urdd 
i ddilyn cwrs TAR ym Mhrifysgol Caerdydd i’w gymhwyso fel athro 
cerddoriaeth.
PAndemiG  Yn dilyn y rhaglen ‘Pandemig’ a ddarlledwyd ar S4C yn 
ôl ym mis Gorffennaf, dymuna’r cyflwynydd Llinos Roberts, gynt o Lôn 
Meirion, ddiolch i bawb am eu negeseuon caredig a’u cefnogaeth. Mae’n 
amlwg fod y rhaglen amserol hon wedi ysgogi llawer i hel atgofion a 
phrofiadau teuluol y rhai a gafodd eu heffeithio gan Ffliw Sbaen. Mae 
Llinos mewn cysylltiad hefyd gydag ambell i berson sy’n gwneud 
ymchwil yn y maes hwn.

y garth
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Pam ysgrifennu bywgraffiad dyn a fu farw 
116 o flynyddoedd yn ôl, ac y cyhoeddwyd 
sawl bywgraffiad ohono eisoes? Yr ateb 
byr yw “am nad yw hanes yn peidio.” 
Mae’r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol 
yn dylanwadu arnom ni heddiw, a bydd yn 
parhau i ddylanwadu arnom yn y dyfodol. 
Mae’r dehongliad o hanes yn newid yn 
barhaus. 

Os am gadarnhad o hynny, ’does 
ond angen inni gofio’r hyn sydd wedi 
digwydd o 1979 ymlaen. Enynnodd 
buddugoliaeth Ceidwadaeth ddiddordeb 
o’r newydd ym maes hanes, wrth i 
wleidyddion ail-ddehongli’r gorffennol 
fel sylfaen ddeallusol ar gyfer eu rhaglen 
lywodraethol. “Ers talwm”, dywedant, 
“roedd bywyd yn symlach ac yn fwy 
trefnus, a phawb yn ddedwyddach. Gallwn 
ninnau ddwyn y gorffennol yn ôl, ond i chi 
ein cefnogi.”

Hyd yn oed cyn 1979 ni allai neb effro 
yng Nghymru wledig fod yn anymwybodol 
o’r duedd hon, a ninnau’n byw mewn parc 
thema twristaidd lle mae trenau stêm yn 
pwffian, ac amgueddfeydd am a welech 
chi. Ond ni sylweddolais cymaint oedd 
grym yr hiraeth am y gorffennol nes y 
codwyd cerfluniau coffa H. M. Stanley 
yn Ninbych a Llanelwy yn 2011. Dyma’r 
arwyddion egluraf fod y gorffennol wedi 
llyncu’r presennol.

Oherwydd nid unrhyw unigolyn enwog a 
ddyrchafwyd gan y delwau hyn, ond Henry 
Morton Stanley, cymeriad dadleuol iawn. 
Gŵr o Ddinbych na charai ei fro; Cymro 
a wadodd ei Gymreictod; newyddiadurwr 
a ymroes i gelwyddau; ac yn bennaf oll, 
dyn â gwaed lawer ar ei ddwylo, un a 
fraenarodd ddigwyddiadau erchyllaf y 
cyfnod trefedigaethol yn Affrica. 

Arwyddion yw’r cofebau hyn fod 
arweinwyr ein cymdeithas am inni anghofio 
hynny. Ni wnaeth Stanley, meddant, ond yr 
hyn y gellid disgwyl iddo’i wneud, yn ôl 
safonau’r oes. Gellir deall ei weithredoedd, 
ac o ddeall, ei esgusodi; ac o’i esgusodi, ei 
gyfiawnhau. 

Felly nid y Stanley hanesyddol, dadleuol 
yw’r ddelw hon, ond y Stanley delfrydol 
a’i bresenoldeb yma yn arwydd ei fod ef, 
a’r cwbl a wnaeth ac a safai drosto, yn 
dderbyniol ac yn gymeradwy unwaith eto, 
ie, yn fwy nag y bu yn ei oes ei hun.

Dipyn o sioc fu hyn i rywun fel fi sy’n 
credu bod oes ymerodraethau, a “hawl” 
y dyn gwyn i reoli’r byd trwy drais, wedi 
hen ddod i ben. Allwn i ddim ymatal rhag 

ymchwilio rhagor i’r peth, ac yn anochel, i 
hanes y dyn ei hun. 

Canfûm fod sawl bywgraffiad ohono, 
ond dim un Cymraeg ers rhagor na chanrif; 
ac nad oes yr un o’r bywgraffiadau Saesneg 
wedi edrych arno o safbwynt Cymru a 
Chymreictod, nac wedi ymdrin ag agwedd 
y Cymry tuag ato. 

Roedd agwedd Stanley at ei Gymreictod 
ei hun, yr hunan-gasineb sydd mor 
nodweddiadol o bobl diwreiddiedig, yn 
ffactor hanfodol yn ei ysfa i fod yn enwog, 
yn “rhywun”, costied a gostio iddo ef ei 
hun a phawb arall. Treuliodd ei fywyd 
yn ceisio dianc rhag ei wreiddiau, ond ni 
lwyddodd.

Mae’r ddelw hon fel petai wedi’i 
gwreiddio’n gadarn iawn, gan fod y sawl 
a’i cododd am iddi sefyll am byth, yn 
bortread digyfnewid o’r Stanley arwrol, ac 
yn ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol 
ei ddynwared. 

Er gwaethaf ymdrechion i wyngalchu’r 
gorffennol, i gyfiawnhau Stanley a’r 
meddylfryd trefedigaethol, y mae 
gwirioneddau hanes yn sicr o ddod i’r 
amlwg rywbryd, ac weithiau yn y ffyrdd 
mwyaf dramatig. Fel yr aeth fy llyfr i’r 
wasg, fe ffrwydrodd yr ymgyrch “Mae 
Bywydau Du o Bwys” i strydoedd yr union 
wledydd hynny y bu eu harweinwyr yn 
fwyaf awyddus i ail-ddehongli hanes er eu 
budd digydwybod eu hunain; ac nid codi 
delwau a welwyd, ond eu bwrw i lawr. 

Beth am y ddelw hon? A ddylai barhau i 
sefyll yma? Gellid ei rhoi mewn 

amgueddfa, neu ei thaflu i’r afon, neu ei 
gwerthu’n fetel sgrap: ond tra safo hi yma, 
bydd yn tystio i’r byd cyfan fod Cymru’r 
unfed ganrif ar hugain yn wlad lle parheir i 
ogoneddu imperialaeth, a’r cyfan a olyga 
hynny o ran dioddefaint a dinistr.

Mae delw Stanley yn estyn llaw atom 
i afael ynom a’n llusgo yn ôl i fryntni ei 
gyfnod ef. Mae dwylo’r protestwyr “Mae 
Bywydau Duon o Bwys” ar y llaw arall, 
fel dwylo’r miloedd a laddwyd yn ystod 
fforiadau Stanley, y miliynau caethweision 
a lofruddiwyd yn y Congo a phobman 
arall, yn estyn allan i wthio’r imperialwyr 
newydd o’r ffordd, ac i gydio ynom ni, 
gan fynnu y dylem ni sicrhau cyfiawnder 
iddynt, er ei ohirio gyhyd.

Maen nhw’n llefaru wrthym, y bobl 
hynny. Y bobl dduon y gwnaethpwyd 
pethau ofnadwy iddynt, a Chymry hefyd, 
ie, rhai fel y Stanley chwech oed, John 
Rowlands, a helwyd i dlotai, a wawdiwyd 
oherwydd eu Cymreictod, ac a ddad-
ddiwyllianwyd fel y gallent hwythau hefyd, 
fel y caethweision, fod o fudd i ddibenion 
yr ymerodraethau. 

Heddiw, ar draws y canrifoedd, maen 
nhw’n mynnu ein bod ni’n gwneud sylw 
ohonynt, ac yn unioni’r cam. Rhaid inni 
wneud rhywbeth, beth bynnag a allwn, i 
sicrhau nad anghofir, na chyfiawnheir, ac 
nad ail-adroddir y gorffennol. Y llyfr hwn 
yw fy nghyfraniad i at yr ymdrech: ac am 
y gweddill ohonom gweddïaf, yng ngeiriau 
Saunders Lewis:

“Rho awr o wallgofrwydd i’r llugoer tu 
ôl i’w fur,

Gwna ddaeargrynfeydd dan gadarn 
goncrit Philistia;”

 
“h. m. stanley: y Cyfandir tywyll” 
gan howard huws. Gwasg Gomer, pris 
£19.99. Gweler www.gwales.com

Fy nghyfraniad
at unioni cam
Howard Huws yn dweud pam iddo
ysgrifennu H. M. Stanley: Y Cyfandir Tywyll

H M Stanley yn 1895 (Llun o gasgliad Susan Roberts)
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Optegwyr Offthalmig

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

heol belmont

CYNhWYSION
1 tsili llygad aderyn
1 leim, sest, a sudd
500ml finegr gwin gwyn
1 llwy fwrdd o siwgr
1 ½ llwy de halen môr Môn
12-15 aeron meryw (juniper)
2 ciwcymbyr mawr
8 sialot (neu nionod bach)
2-3 sbrigyn o fintys (opsiynnol)
100-125 ml jin (jin Aber falls)

DuLL
• Torri’r tsili yn fân iawn.
• Rhoi’r tsili mewn sosban fach efo’r   
 sest a sudd leim, y finegr, siwgr,   
 halen ac aeron meryw.
• Mudferwch y cymysgedd, gan   
 doddi’r siwgr a’i adael am 5 munud   
 i fudferwi.
• Codwch y sosban o’r hob, a gadael   
 ar un ochr i oeri.
• Torrwch y ciwcymbyrs. Defnyddiais   
 i fandolin. Byddwch yn ofalus!

• Torrwch a sleisiwch y nionod.
• Tynnwch y dail mintys oddi ar y   
 pren os ydych yn eu defnyddio.
• Staciwch yr haenau o nionod,   
 ciwcymbyr a mintys yn y jariau tan   
 fod y jariau yn hanner llawn.
• Rhannwch y jin a’r aeron rhwng   
 eich jariau.
• Cariwch ymlaen i stacio’r jariau tan   
 fod y jariau yn llawn (hyd 1cm o’r   
 top). 
• Llenwch y jariau efo’r finegr    
 sbeislyd o’r sosban, a tharo’r jariau   
 yn ysgafn i gael gwared o unrhwy   
 swigod.
• Mae angen i’r hylif ddod uwchben y   
 ciwcymbyr.
• Rhowch y cloriau ymlaen, a    
 chadwch mewn cwpwrdd tywyll –   
 neu bwytewch yn syth!

Colled  Trist yw cofnodi marwolaeth ein cymydog, Mr Wil 
Roberts, yn Ysbyty Gwynedd ar 11 Medi ar ôl gwaeledd hir. Ganwyd 
Mr Roberts yn Llanfairpwll a’i fagu yn Gaerwen. Cofir ef a’i wraig 
Margaret yn cadw tafarn y Glôb ym Mangor Uchaf, lle buont am 26 o 
flynyddoedd. Bydd unrhyw un a welodd eu byngalo wedi sylwi ar yr 
ardd daclus yr oedd Wil mor falch ohoni. Nid pawb a ŵyr y rheswm 
dros enw’r byngalo, Canberra - dim enw dinas yn Awstralia, ond enw 
eu hoff long o blith dwsinau o fordeithiau. Ynghŷd â’i ddiddordeb 

mewn garddio, roedd Wil hefyd yn gefnogwr brwd o Everton. 
Cydymdeimlwn â Margaret, eu merch Bethan a’i gŵr, Mike, eu dwy 
wyres Becky a Charlie a’u gorwyres Rori fach.
mARAthon  Llongyfarchiadau i Gary Coppell, rhif 24a, a’i gyfaill 
Emyr Gibson, a gymerodd ran ym Marathon ‘Rhithiol’ Llundain, 
ddydd Sul, 4 Hydref, ynghyd â 45,000 o bobl eraill ar draws y byd. 
Buont yn rhedeg (a cherdded) o gwmpas Bangor a Chaernarfon, ag 
‘ap’ arbennig ar eu ffonau’n cofnodi’r pellter. Maent wedi rhedeg y 
Marathon go iawn sawl gwaith o’r blaen ond eleni heb ymarfer ar 
ei gyfer. Er hynny, cwblhawyd y 26.2 milltir o ras o flaen Castell 
Caernarfon mewn 5 awr 59 munud a 33 eiliad.

Yn y gegin
gydag Elin WalkEr JonEs

Ciwcymbyr wedi 
ei biclo mewn jin
Rysait syml, blasus a sawrus ydi 
hwn. Mae’n seiliedig ar rysait 
Kyle Newton, o’r llyfr The Modern 
Preserver. Wnes i hepgor mintys 
gan nad oedd y mintys gennyf, 
a defnyddio nionod yn lle sialots. 
Yn amlwg roeddwn yn defnyddio 
jin Aber Falls a Halen Môn!
Mae Newton yn awgrymu 
cadw’r picl am 4 wythnos i adael 
i’r blasau aeddfedu, ond yn 
bersonol mae’n well gen i fwyta’r 
picl yn ffres. Mae o’n mynd yn 
wych efo pob dim, gan gynnwys 
mecryll neu bysgod ffres, salad, 
brechdan... mae’r rhestr yn 
ddiddwedd!
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eglwys emaus
oedFAon  Mae oedfaon Emaus yn cael eu cynnal bob dydd Sul, 
naill ai yn y capel a/neu ar Zoom, a digwyddiadau eraill yn parhau ar 
Zoom, gan gynnwys y dosbarthiadau Ysgol Sul i blant, yr ieuenctid 
a’r oedolion, a chyfarfodydd anffuriol ‘paned a sgwrs’, y cyfan yn 
cael eu rhestru yn y digwyddiadur ar wefan emausbangor.cymru. Mae 
adroddiad Eleri Richards yn crisialu’r profiad o fod yn ôl yn adeilad 
Emaus am y tro cyntaf:
OEDFA’R DYCHWELYD
Bore braf oedd bore Sul, Medi’r 20fed, a hynny am fwy nag un 
rheswm. Roedd heulwen Medi’n llonni calon ond roedd ein haf bach 
Mihangel yn gyfoethocach o gael y cyfle, wedi misoedd o encilio 
gorfodol, i ddod ynghyd oddi mewn i furiau’r capel. Teg dweud mai 
arbrawf oedd yr oedfa er mwyn gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol 
a rhaid diolch o galon i’r tîm cydwybodol oedd wedi paratoi mor 
drwyadl i sicrhau fod pawb yn teimlo’n ddiogel o dan amodau’r 
‘normal newydd’. Er nad oeddem yn gallu canu’r emynau’n ol ein 
harfer, roedd cyfraniad Gwennant Pyrs ar yr organ yn ychwanegu’n 
sylweddol at naws arbennig ein myfyrdod. Diolch i’n gweinidog, y 
Parchedig Casi Jones, am gyflwyno’r thema “Darganfod Ffynnon” ac 
am ein cymell i gymuno drwy gyfrwng darlleniad, gweddi a sylwadau 
pwrpasol yn seiliedig ar gyfarfyddiad Iesu â’r wraig o Samaria. 
Cawsom ein hatgoffa mai hanfod addoli Duw yw i wneud hynny 
mewn ysbryd a gwirionedd ac mai eilbeth yw’r lleoliad. Wrth gyfarfod 
â Duw, boed hynny mewn capel, eglwys neu ar ein haelwydydd, 
rydym yn darganfod “ffynnon o ddŵr bywiol i ddi-sychedu ein 
bywydau mewnol”. Cyffyrddiad hyfryd oedd cais gan ein gweinidog i 
ni godi llaw ar ein gilydd fel arwydd o gyfeillgarwch a diolchgarwch 
ein bod wedi cael dychwelyd i Emaus. Pwy a ŵyr beth a ddaw’n 
ystod yr wythnosau a’r misoedd sy’n weddill o 2020, ond un peth sy’n 
sicr, bore braf oedd bore Sul, Medi’r 20fed, a hynny am fwy nag un 
rheswm.

ers 2010 bu Bugeiliaid 
stryd Bangor yn patrolio 
strydoedd Bangor bob 
penwythnos gyda thimau o 4 
gwirfoddolwr hyfforddedig o 
eglwysi lleol.

Byddant yn patrolio o 
10pm hyd 4am bob nos 
wener a rhai nosweithiau 
sadwrn.

Cynigiant ofal bugeiliol, 
cymorth ymarferol a chlust 
i wrando ar gyfer pobl ar y 
strydoedd.

mae eglwys emaus yn 
darparu  man cychwyn ar 
gyfer y patrolau a storfa 
offer; cynigia’r Crynwyr eu 
hadeilad canolog fel lloches 
i’r rhai sydd â’i hangen; ac 
mae Bugeiliaid Gweddi yn 
cefnogi’r Bugeiliaid trwy eu 
gweddïau a thrwy baratoi 
bwyd iddynt ar gyfer eu saib 
yn ystod y patrôl.

yn ystod 2019, bu 21 o 
Fugeiliaid penodedig yn 
ymgymryd ȃ 56 patrôl nos; 
yn sgwrsio ȃ 600 o bobl; 
yn helpu 250, rhai ohonynt 
yn ddioddefus iawn, ac yn 
ceisio tawelu17 digwyddiad 
gwrthgymdeithasol.

Rhoddasant 104 pâr 
o ‘fflip-fflops’ i ferched 
a fyddai fel arall wedi 
cerdded yn droednoeth; gan 
ddosbarthu 34 o wasgodau a 
blancedi o ddeunydd gloyw 
i gadw pobl yn gynnes, 7 
ponsio plastig i’w cadw’n 
sych, a 57 potelaid o ddŵr.

Bu’r rhan fwyaf o’r 
ystadegau hyn yn is nag yn 
2018; felly mae pobl yn dysgu 
gofalu amdanynt eu hunain.

Bob nos mae pobl yn 
dweud wrth Fugeiliaid 
gymaint y maent yn 
gwerthfawrogi’r gwasanaeth 
hwn.

Bu sefyllfa ariannol 2019 
yn  iach hefyd.

derbyniodd y Bugeiliaid y 
canlynol: 
Cymhorthdal gan 
Gomisiynydd yr heddlu ar 
gyfer y gwasanaethau hyn; 
cefnogaeth gan yr eglwysi 
sy’n aelodau; a rhoddion 
hael gan y cyhoedd.

er hynny, ni fu cymaint 
o batrolau ag y bu yn 2018, 
gan fod llai o Fugeiliaid, yn 
bennaf oherwydd henaint a 
gwaeledd.

wrth iddynt baratoi i 
ddychwelyd i’r strydoedd, 
anelant at dynnu sylw at 
eu gwaith, at recriwtio 
Bugeiliaid newydd sy’n heini 
ac sy’n Gristnogion, ac at 
annog pobl i weddïo dros eu 
gwaith.

I gael gwybod rhagor am fod 
yn Fugail Stryd neu’n Fugail 
Gweddi, neu am ddod allan i 
sylwi ar batrôl, cysylltwch, os 
gwelwch yn dda, â Mark King 
ar bangor@streetpastors.org.
uk neu 07 960 077 391, neu 
Carina King ar 07 960 984 
233. bangor@streetpastors.
org.uk
Fel pob corff arall, mae 
Bugeiliaid y stryd wrthi’n 
ystyried yn ofalus sut i 
gynllunio, gweithredu, 
monitro ac addasu eu 
gweithgareddau o hyn 
ymlaen.

Gan fod patrolau’n 
ymwneud ȃ phobl ifainc ar y 
strydoedd, maent yn anelu at 
osod esiampl gadarnhaol.

Bydd yn rhaid wrth 
gyfarpar diogelu personol, 
a rhaid bod yn fanwl gywir 
ynghylch cadw pellter 
cymdeithasol.

Gan fod yr ail don o 
heintiau Covid wedi amharu 
ar ddychweliad myfyrwyr y 
Brifysgol, mae’r Bugeiliaid 
yn aros nes i’r ‘normalrwydd 
newydd’ ddod yn gliriach cyn 
gorffen cynllunio a chwblhau 
asesiad risg trwyadl.

dyma enghraifft arall 
o’r modd y mae eglwysi 
Bangor ynghyd yn ymateb i 
Covid gyda chariad a gofal, 
wrth geisio ailddiffinio rôl a 
dulliau eglwysi yn yr 21ain 
ganrif.

Ian Russell, Cyn-
Ysgrifennydd, Eglwysi Bangor 
Ynghyd, 17 Pentref Llandygai, 
Bangor, Gwynedd, LL57 4HU, 
E-bost: i.t.russell@swansea.
ac.uk, Negeseuon testun a ffon 
symudol: 07775 997824

AddoLiAd A 
GwAsAnAeth 
CRistnoGoL yn 
ystod y PAndemiG

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Canolfan Penrhosgarnedd

ar Zoom, 9 Tachwedd, 7pm
Ymunwch â ni i drafod dyfodol Canolfan Penrhos yn ei chartref 

newydd. Croeso i bawb.
Gan mai cyfarfod rhithiol fydd hwn, os ydych am ymuno anfonwch 

e-bost ymlaen llaw, o.g.y.dd, at Canolfan.Penrhosgarnedd@hotmail.com 
er mwyn inni gael anfon gwahoddiad Zoom atoch.
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FFlATIAu Yn llE ClwB 
CYMdEITHASOl
Wedi blynyddoedd yn wag 
mae’r gwaith wedi dechrau 
i ddatblygu safle hen glwb 
cymdeithasol Bangor.  
Cafodd yr adeilad ei 

chwalu gryn amser yn ôl.  
Penderfynwyd y byddai Adra 
yn cael codi 38 o fflatiau yno 
ar gyfer eu rhentu.

Adra sy’n bod yn lle Cartref 
Cymundol Gwynedd erbyn 
hyn.  Maent yn gosod tai a 

fflatiau ar hyd y gogledd.  
Yma maent newydd gwblhau 
bloc o fflatiau yng ngwaelod 
y Stryd Fawr. Kwiks oedd 
yno ar un adeg a chanolfan 
chwarae i blant cyn i’r lle 
gau.

Ar Ffordd Deiniol bydd 25 
o fflatiau dwy lofft a 13 o rai 
un 
lofft yn cael eu gosod ar 
rent. Bydd 38 o lefydd parcio 
i’r rhai fydd yn rhentu.
Wynne Constuctions 

sydd â phencadlys ym 
Modelwyddan sy’n gyfrifol 
am yr adeiladu

hwn yw’r tro cyntaf 
iddynt gydweithio gydag 
Adra.  Maent yn gweithio ar 
ddatblygiadau yng Nghymru 
a Gogledd Orllewin Lloegr.

ATEB Y GAlw AM 
FFlATIAu
Naw fflat fforddiadwy sydd 
wedi eu codi ar hen safle 
Kwik Save ar waelod y Stryd 
Fawr. Yn Awel y Fenai mae 
pedwar fflat un llofft a phum 
fflat dwy lofft ar gael yno. Yn 
ôl Adra, y cwmni sydd wrthi 
yn lle Cartrefi Cymunedol 
Gwynedd, mae’r fflatiau yn 
cael eu codi mewn ardal lle 
mae’r galw mawr am eiddo 
cymdeithasol llai.

Gareth Morris Construction 
(GMC) oedd y cwmni sydd 
wedi adeiladu’r fflatiau gyda 
Wakemans o Gaernarfon yn 
asiant ar y cynllun. Roedd 
disgwyl iddynt fod yn barod 
erbyn yr haf. Er gwaethaf y 
cyfnod clo roeddynt yn agos 
iawn at eu nod.

Dywedodd Daniel Parry, 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Asedau Adra fod rhyw 1800 
o ymgeiswyr ar y rhestr 
aros am dai fforddiadwy ym 
Mangor. 

“Mae’n bwysig ein bod 
ni yn chwarae ein rhan i 

gwrdd â’r galw am dai a rhoi 
cartrefi effeithlon, modern 
a chyffyrddus i bobl yn y 
cymunedau lle maent eisiau 
byw,” meddai.

“Rydym wedi buddsoddi 
£1.5miliwn mewn gwaith 
adfywio sylweddol yn Hirael 
ac wedi adeiladu cartrefi 
newydd ym Maesgeirchen, 
Tan y Bryn a Phorth Penrhyn. 
Dros y saith mlynedd nesaf, 
yr amcan yw adeiladu 800 
o gartrefi newydd ar draws 
gogledd Cymru. Mae Bangor 
yn ardal a fydd yn cael budd 
o fwy o gartrefi newydd wrth 
i ni ymdrechu i gyrraedd y 
targed yma.”

Fflatiau newydd

Y gwaith wedi dechrau i godi fflatiau ar 
safle’r hen glwb cymdeithasol

Fel hyn y bydd y lle yn edrych yn ôl y 
cynlluniau gwreiddiol

Awel y Fenai yw fflatiau newydd 
y Stryd Fawr
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PRiF ddisGyBLion  Braf 
iawn yw gallu cyhoeddi ein Prif 
Ddisgyblion newydd ar gyfer 
blwyddyn y tymor nesaf. Yn dilyn 
pleidlais gan gyd-ddisgyblion yn 
y chweched dosbarth ac athrawon, 
dewiswyd Noa a Brengain yn 
brifddisgyblion, a Dyddgu, Sasmira, 
Morgan ac Efan yn ddirprwy brif 
ddisgyblion. Bydd y disgyblion 
yn gwneud gwaith allweddol yn 
arwain nifer o bwyllgorau gan 
gynnwys y Cyngor Ysgol. Byddant 
hefyd yn cynrychioli’r disgyblion 
mewn cyfarfododd llawn y 
Llywodraethwyr. 

LLwyddiAnt mewn heRiAu mAthemAteGoL
Llongyfarchiadau mawr nifer i ddisgyblion Ysgol Tryfan am 
berfformio’n wych yn yr her Fathemategol ar lein. William Green – 
tystysgrif efydd, Esme La Trobe-Roberts - tystysgrif efydd, Morgan 
Williams - tystysgrif efydd, Cai Dafydd - tystysgrif efydd, Aneurin 
Morgan - tystysgrif arian.
CynGeRdd CLo  Cafwyd Cyngerdd y Clo llwyddiannus iawn ar 
diwedd y tymor o dan arweiniad meistrolgar Mr Hefin Evans (Pennaeth 
Cerdd). Cafodd y pefformiadau gan nifer o ddisgyblion eu darlledu ar 
dudalennau Facebook a Youtube yr ysgol. Roedd nifer ohonynt wedi 
bod yn llwyddiannus yn Eisteddfod T yr Urdd eleni. Mae yna gyfle i chi 
ail fwynhau’r wledd o gerddoriaeth a llefaru eto.
LLonGyFARChiAdAu mAwR medi  
Llongyfarchiadau mawr iawn i Medi Morgan, 
enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Mae’n 
bwriadu mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio’r 
Gyfraith. Rydym yn dymuno’r gorau  i ti Medi 
ar gyfer dy ddyfodol.
noson woBRwyo ysGoL tRyFAn 
medi 2020  Yn anffodus nid oedd yn bosib 
i drefnu noson wobrywo yn y ffordd arferol 
eleni. Serch hynny aethpwyd ati i greu cyfres 
o gyflwyniadau ar dudlaen facebook yr ysgol 
oedd yn dathlu llwyddiannau gwych ein 
disgyblion. Mae’r clipiau hyn ar gael i chi ddilyn. Hoffwn ddiolch yn 
arbennig i Miss Lois Hughes am olygu’r holl glipiau mor grefftus. 
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion.
GWOBRAU
Gwobr Arbennig sion hardy:
Osian Griffiths
safon uwch – o leiaf 3A:
Gruffudd Boyle, Gwydion Elliott, Osian Griffiths, Elis Jones, Mali 
Jones, Owain Jones, Tomos Mather, Medi Morgan, Aneirin Moseley.

tGAu (A*-A ar draws 10):
Osian Barnes, Non Fôn Davies, Cerys 
Goggin, Amy Harmens, Dewi Jones, 
Mia Jones, Alys McCann, Gwen 
Roberts, Harri Llew Roberts, Siwan 
Roberts, Tara Stephen, Evan Ward, Efa 
Williams
Gwobr Keith Price - Gwyddoniaeth 
tGAu:
Amy Harmens
myfyrwyr y flwyddyn (2019 – 2020)                                                                                                     
Blwyddyn 7: Caleb Dwyfor Clark, 
Fflur Edwards
Blwyddyn 8: Martyn Oliver, Carys 
Clement-Evans
Blwyddyn 9: Owain Edwards, Gwawr 
Owen
Blwyddyn 10: Meilyr Lynch, Bethan 
Oliver
Blwyddyn 11: Robert Hughes, Cerys 
Goggin
Blwyddyn 12: Noa Hallam, Brengain 
Williams
GWOBRAU ARBENNIG: 
Personoliaeth Chwaraeon y 
Flwyddyn:
Glain Watkin-Jones
Cyfraniad Cerddorol y Flwyddyn:
Gruffudd Boyle
Arlunydd y Flwyddyn:
Sadie Pickavance  
Llenor y Flwyddyn:
Medi Morgan (Cymraeg) Owain Jones (Saesneg)
Gwobr dwyieithrwydd tecwyn ellis:
Non Fôn Davies

ysgol tryfan

Popdy
Popdy
Popdy
Popdy

Dydd Sadwrn 17 Hydref 10:00-11:00
SESIWN STORI A CHÂN AR 

LEIN GAN MARION MAYHEAD  
(CYMRAEG I BLANT)

11:30-13:00
GWEITHDY CELF CREADURIAID 

DYCHMYGOL GYDA JŴLS 
WILLIAMS
14:00-14:20

PERFFORMIAD CRYNO O TAITH
YR IAITH GAN LLION WILLIAMS

20:00-20:30
SET WEDI’I RECORDIO O FLAEN

 LLAW GAN MEINIR GWILYM

Hwyl

8-12

6+

0-3
Blynyddoedd 

cynnar

Arddegau
ac Oedolion

6+

D IW RNOD

POPDY
Nos Wener 16 Hydref 20:30-22:00
CYSTADLEUAETH LIMRIGAU

GYDAG OSIAN OWEN

Pob digwyddiad (ar wahân i berfformiad Meinir Gwilym ar Facebook Live) ar Zoom. 
Cysylltwch am fanylion mewngofnodi. 

All events (aside from the performance by Meinir Gwilym on Facebook Live) on Zoom. 
Please contact Menter Iaith Bangor for login details.

Menter Iaith Bangor

Amy Harmens

Non Fôn Davies
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Fe hoffwn fod wedi derbyn 
cynnig caredig fy chwaer i aros 
am ginio dydd Sul, ond am 
chwech o’r gloch y diwrnod 
hwnnw, roedd clwydi’r brifddinas 
yn cau. Dyma gefnu ar Gaerdydd 
wedi cyfnod i ffwrdd yn gweithio 
a throi trwyn y car am Wynedd, 
nad oedd (adeg sgwennu hwn) 
o dan gyfyngiadau’r clo. Roedd 
lonydd Caerdydd a Merthyr 
yn wag a phawb am wn i, yn 
ufudd hel i’w tai er mwyn osgoi 
lledaeniad y feirws, ac efallai’n 
paratoi cinio dydd Sul. 

Golygai gwaith fy 
nhad mai pur anaml 
y byddem fel teulu 
yn cyd-eistedd o 
gwmpas y bwrdd 
bwyd, ar wahân i 
amser brecwast 
a fawr neb awydd 
sgwrs yr adeg 
honno o’r dydd. 
Ond roedd cinio 
dydd Sul gan fy nhad, yn 
sanctaidd. 

Byddem yn dod adre o’r 
capel, agor y drws ffrynt ac 
oglau’r cinio’n ein croesawu 
trwy’r cyntedd a chlywed llais 
canu swynol Mam yn y gegin yn 
ymuno ag emynau Oedfa’r Bore 
ar y radio. Manteisiai fy nhad 
ar hanner awr fach i ymgilio i 
ddarllen y papur Sul ar ôl cwyno 
fod y bregeth wedi bod llawer 
rhy hir a’r canu’n wael drybeilig. 
Roedd Dad yn dioddef o dôn-
fyddardod, a byddai ei sylwadau 
felly’n cymell gwên fach slei 
rhwng y tair ohonon ni. Wrth i 
Dad ymgolli yn ei bapur, byddai 
fy chwaer a minnau’n sleifio 
i gipio’r bananas o’r bowlen 
ffrwythau i’w cuddio. 

Doedd fy rhieni ddim yn 
arddwyr brwd, ac roedd dau beth 
yn cael rhwydd hynt i ledaenu’n 
wyllt yng ngardd gefn Coed y 
Pry, sef mintys a rhiwbob. Os 
mai cig oen oedd i ginio’r Sul 
hwnnw, byddai Elin neu fi’n cael 

ein hysio i’r ardd i dorri’r mintys 
ac yna wneud y saws efo’r finag 
a’r siwgr. Pwy bynnag fyddai’n 
paratoi’r saws mintys, byddai’r 
llall yn gloywi’r pys a Mam yn 
dwrdio os oedden ni’n sôn am 
‘sifio’r’ pys. Pan fyddai Mam yn 
dechrau paratoi’r grêfi (dwi eto 
i flasu grêfi cystal ag un Mam), 
byddai ’nhad yn dod i’r gegin i 
gerfio’r cig, a hynny’n dipyn o 
berfformiad. Byddai’n tynnu’r 
gyllell gerfio a’r gyllell hogi o’r 
bocs a’i leinin felfed coch, ac 
yna’n crafu’r gyllell yn ôl a blaen 
ar y rholyn metal i sicrhau bod 
min i’r gyllell cyn ymosod ar y 

cig. Os mai porc oedd i 
ginio, byddai Mam yn 

galw arnom i weld 
pwy oedd isio’r 
‘crimp’ – ei gair hi 
am y ‘crackling.’ 

Os nad oedd 
Mam wedi cael 

cyfle i baratoi teisen 
rhiwbob, neu’r lemon 

meringue pie fyddai hi 
yn ei wneud o dro i dro, byddem 
yn cael hufen ia o siop Thayers 
a ffrwythau. Hoff bwdin Dad 
oedd hufen ia a banana wedi ei 
sleisio a byddai’n mynd yn hollol 
rwystredig wrth orfod chwilio am 
y bananas a’i hufen ia’n toddi 
fesul munud. Câi Elin a finnau 
dipyn o sbort yn ei herio gan 
gynnig os oedd o’n ‘boeth’ neu’n 
‘oer’ wrth iddo dyrchu drwy’r 
ddreser neu tu ôl i’r gist i chwilio 
am y bananas.

Rhyw atgofion bach felly 
oedd yn llenwi fy meddwl wrth 
deithio ar hyd yr A470 gan 
dybio bod llawer o deuluoedd 
ac unigolion wrthi’n cynnal eu 
defodau hwythau o gwmpas eu 
cinio dydd Sul. Erbyn cyrraedd 
yn ôl i’r Felinheli, a’r tŷ’n wag, 
dyma archebu tec awê a gosod 
y bwrdd. Oedd, roedd y pryd yn 
flasus iawn, ond doedd o ddim 
yn ginio dydd Sul chwaith. 

Cinio Dydd Sul

... roedd 
dau beth yn 

cael rhwydd hynt i 
ledaenu’n wyllt yng 
ngardd gefn Coed y 

pry, sef mintys a 
rhiwbob.

“
“

mari emlyn Mae gobaith y bydd pier Bangor yn agor i’r pen pellaf y mis hwn.  
Disgwylir i’r gwaith diogelu ganiatau i bobl gerdded ymhellach nag y 
buont ers i’r gwaith ddechrau’r llynedd.

Bydd peth gwaith ar ôl i’w wneud wedi hyn ac fe wneir cais am 
arian i’r Loteri Genedlaethol.

Bu’r pier yn eithaf prysur ar ddyddiau braf wedi’r cyfnod clo ddod i 
ben.  Roedd mwy yno unwaith yr agorodd y Brifysgol ac o leiaf un o’r 
cabanau yn mynd yn brin o de a hufen ia cyn diwedd y diwrnod.

Cafwyd cyngor pa liw y dylai’r cabanau fod. Mewn ymgynghoriad 
a Chyngor Gwynedd y cynnig a gafwyd oedd gwyn a glas, i roi gwedd 
Fictorianaidd i’r lle.  Ychwanegwyd gwyrdd hefyd. Mae pob un wedi 
eu peintio erbyn hyn ar wahan i’r caffi yn y pen pellaf.

Mae rhai o ffyddloniaid y pier yn cwyno mai ychydig iawn sy’n rhoi 
pres yn y bocs i fynd i mewn. Dywedodd dwy ohonynt eu bod wedi 
eistedd a gwylio rhai yn cyrraedd – a’r un ohonynt yn talu.

Deallwn fod y swyddogion sy’n gyfrifol amdano yn gwybod am 
hyn. Bu rhai yn cynnig giat dro (turnstile) fel bod rhaid rhoi arian 
cyn cael mynediad.  Ond ni fyddai hynny’n caniatau i’r anabl fynd i 
mewn.

Cam ymlaen yn 
hanes y pier

Y pier ar Sul gweddol brysur y mis diwethaf
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Roedd David Griffith Edwards, trydanwr o 
Stryd y Deon, Bangor yn 49 oed yn meddwl 
am y daith oedd o’i flaen. Wedi dechrau 
dringo mynyddoedd lleol pan oedd yn ifanc 
- yn Nant Ffrancon yr oedd wedi byw tan 
oedd yn 15 oed  -  roedd ganddo ddigon o 
brofiad ac awydd i fynd am Everest.

Yn un o griw o ddeuddeg aethant mor bell â’r 
‘base camp’. Roedd yn rhy ddrud iddynt i fynd 
ymhellach. Ond roedd y cyfan wedi bod yn 
brofiad a hanner.

Bum mlynedd wedi’r daith symudodd i fyw 
i bentref Llandygai lle’r oedd ei wraig, Eirlys, 
yn athrawes. Ond am flynyddoedd wedyn bu’r 
mynyddoedd yn denu tan iddo roi’r gorau iddi 
tuag ugain mlynedd yn ôl.

Wedi ymddeol yn 1996 ei hobi fwyaf yw 
garddio. Mae ganddynt ardd fawr a digon o 
waith edrych ar ei hôl. Mae’n edrych ymlaen i 
ddathlu ei 90 oed y flwyddyn nesaf.

Bu Mrs Edwards yn ohebydd Maesgeirchen 
i’r Goriad am rai blynyddoedd. Yno y buont 
yn byw ar ôl priodi. Maent wedi cadw eu 
cysylltiad ag Eglwys y Groes.

Hwn oedd y Goriad cyntaf.
Un o’r golygyddion - Ifan 

Roberts, Penrhosgarnedd - 
ddaeth o hyd i’r stori am y 

dringwr oedd am fynd o Fangor 
i Everest.  Dyma’r union beth i 
roi ar y dudalen flaen, meddai.  
Bedwar deg o flynyddoedd yn ôl 
nid oedd cymaint o sôn am fynd 

i ddringo’r mynydd uchaf.

40
dathlU’r

rhIFyn
haneSyddol

tro i’r goriad
Cyn i’r goriad weld 

golau dydd roedd 
yn rhaid codi arian 

ato. trefnwyd noson 
hwyliog yn theatr 

Gwynedd – rifiw 
troi’r goriad gan ifan 
roberts. John ogwen 

a’i frwsh oedd un a 
welwyd ar y llwyfan.  

roedd maureen rhys 
yn cymryd rhan hefyd 

gyda mari gwilym, 
gari williams, morien 

phillips, alwyn samuel 
a delwyn sion. wil 

parry williams oedd yn 
cysylltu pob golygfa.

DATHLU 40 MLYNEDD 

HYDREF 1980 – HYDREF 2020
goriad
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Aelodau pwyllgor Carnifal y Felinheli yn y 
nawdegau: Donald Duck oedd Hywel Jones; 
Batman – Ken Brown; Draig Goch – Robert Sweet; 
Noddy – Islwyn Owen; Môr-leidr – Twm Jones a 
Goofy – Alun Jones
(Llun: Len V Williams)

Eifion Pennant Jones 
(Jonsi) a chyflwyniad 
arbennig gan gwmni Sain i 
Dylan Parry wrth ddathlu 
25 mlynedd yn canu gwlad 
a chyhoeddi CD newydd 
‘Hen Wlad Llŷn’ yn 1997
(Llun: Martin Roberts)

Mrs Mary Beever, 
71 oed, adeg 

protest i gael 
ffordd osgoi i’r 

Felin
(llun: Len V Williams)

Len Williams a fu’n tynnu lluniau’n gyson i’r Goriad. 
Yma mae’n trosglwyddo llun pensil a wnaeth o Eglwys 
Llanfairisgaer i rai o’r plwyfolion adeg Ffair Nadolig yr 
Eglwys yn y Felinheli

40
dathlU’r

rhIFyn
haneSyddol

DATHLU 40 MLYNEDD 

HYDREF 1980 – HYDREF 2020
goriad

Hysbyseb 
oedd i’w 

gweld
yn gyson yn 
y papur nes
i’r siop gau

O’R GORFFENNOL - Y Felinheli
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Ar hyd y blynyddoedd 
ymunodd nifer o rai eraill i 
ofalu am y papur.  Bu Aled 
Roberts, Y Felinheli, Delyth 
Murphy, Elen Lansdown, 
Delyth Oswy a Dafydd 
Arthur Jones yn olygyddion 
cyn i drefn golygydd y mis 
ddechrau. Yr ail drefnydd 
hysbysebion oedd Gareth 
Jones oedd yn byw ym 
Mhenrhosgarnedd ar y 
pryd. Gwyn Humphrey 
Jones fu wrthi wedyn a 
Gwilym Vaughan Jones a 
ddaeth ar ei ôl.  

Maldwyn Jones oedd yr 
ail drysorydd ac yna David 
James am ugain mlynedd 
cyn i Emyr Griffiths 
ddechrau arni.

Howard Huws oedd yr ail 
ysgrifennydd, sy’n dal yn ei 
swydd. Daeth John Wynn 

Jones, Penchwintan yn brif 
ddosbarthwr cyn i Dewi 
Davies, Eithinog gymryd at 
y gwaith.

Bu Hugh Pierce Jones, 
Y Felinheli, Dilys Jones, 
Bangor Uchaf, Nora E 
Jones, Hirael, Dai Rees 
Jones a Howard Huws yn 
Llywyddion.

Gwasg Gwynedd oedd 
yr argraffwyr cyntaf 
cyn i Gyhoeddiadau Mei, 
Penygroes gymryd y 
gwaith. Oddi yno aethpwyd 
i Langefni at O Jones, 
yna W O Jones.  Gwasg 
Dwyfor, Penygroes oedd yr 
argraffwyr cyn Y Lolfa.

Bu llu o ohebwyr a 
dosbarthwyr wrthi’n 
cynorthwyo ar hyd y 
blynyddoedd. Hebddynt ni 
fyddai Goriad.

● Derbyniwyd dymuniadau da gan 
ddau Aelod Seneddol lleol.  ‘Pob hwyl’ 
meddai Wyn Roberts, AS Conwy a 
‘Cau’r Bwlch’ oedd neges Dafydd 
Wigley wrth weld papur bro arall 
yn cael ei sefydlu. (Wyn Roberts 
ddechreuodd roi grantiau i bapurau 
bro yn ddiweddarach.)
● Cafwyd cyfarchiad gan Faer Dinas 
Bangor sef y Cynghorydd Glenda 
Jones ynghyd â Maer Arfon sef y 
Cynghorydd Iris Parry.
● Cais i ffurfio Cymdeithas y Dysgwyr 
ym Mangor oedd gan Elen Rhys yng 
Ngholofn y Dysgwyr.
● Roedd nifer fawr o hysbysebion yn 
y rhifyn cyntaf.  Ydach chi’n cofio 
ble oedd y rhain? Llyfrfa Pendref, 
Farmers Supply, I a H. Griffiths, 
Booklands a Galloways, Wetton a 
Thomas, Stermat a Siop Caerffynnon.
● Ffarwelio â’r Parch Elfed ap Nefydd 

Roberts a’r teulu o gapel Twrgwyn.
● ‘Pier am byth?’  oedd pennawd 
pryfoclyd un golofn sef a yw hi'n beth 
doeth poeni am y pier gan fod Cyngor 
Dinas Bangor yn sôn am ffurfio 
cymdeithas i ddiogelu'r pier ac efallai 
agor cronfa i godi arian er mwyn ei 
adnewyddu?
● ‘Drws Awen’ oedd enw’r 
golofn  farddoniaeth dan ofal y 
Parchedig Robert Williams ac 
roedd ganddo englyn yn gwahodd 
cyfraniadau:

Wel oes y mae can croeso - a galwad
I'r golofn, dowch heibio,
Rhwydd y fraint i feirdd y fro
Y GORIAD sy'n ddiguro.

● Gosodwyd tasgau ar gyfer gweithio 
yn yr ardd bob mis gan Harri 
Edwards, Penrhosgarnedd ac roedd llu 
o awgrymiadau ar gyfer mis Hydref.
● ‘Canrif o rygbi ym Mangor’ oedd 
neges hanesyddol y golofn chwaraeon 
gan Wendell Edwards ac roedd llun 
diddorol o'r gêm agoriadol i ddathlu'r 
achlysur gyda Alan Martin (oedd 
yn chwarae i Gymru a'r Llewod) yn 
cystadlu am y bêl ar hen gae rygbi 
Bangor. 

40
dathlU’r

rhIFyn
haneSyddol

DATHLU 40 MLYNEDD 

HYDREF 1980 – HYDREF 2020
goriad

40 MLYNEDD –
HANES Y GENI
PWY OEDD PWY
Y rhai oedd yn gyfrifol am roi cychwyn i’r Goriad 
oedd Merched y Wawr, Penrhosgarnedd. Y gangen a 
drefnodd gyfarfod cyhoeddus yn Ysgol y Faenol. Yn y 
cyfarfod hwnnw y cafodd pedwar golygydd eu dewis – 
Ifan Roberts, Maldwyn Thomas, Y Parch John Gwilym 
Jones a William Owen. Wil Parry Williams oedd y 
Golygydd Chwaraeon.

Y Llywydd Anrhydeddus oedd y Dr Gwilym Arthur 
Jones, Penrhosgarnedd; yr Ysgrifennydd, William 
Lloyd Davies, Pennaeth Ysgol y Garnedd a’r Trysorydd, 
R Harding Roberts, cyn reolwr banc.

Dafydd a Delyth Murphy (Rhodfa Belmont ar y pryd) 
oedd yn gofalu am y dosbarthu ar y dechrau a Dai Rees 
Jones, Penrhosgarnedd oedd y trefnydd hysbysebion.

Crwydrodd y 
goriad ymHell
tony Hughes o’r felinheli 
yn ei ddarllen ym maes 
awyr Kai tak, Hong Kong 
yn 1995 ar ei ffordd i 
awstralia

yn y rhifyn cyntaf.....
william lloyd davies, yr ysgrifennydd 
cyntaf, ddaeth ar draws goriad rhif 1 
yn y cyfnod clo
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Dau a fu’n weithgar efo’r 
Goriad bob pen i’r bwrdd – 
Gwilym Vaughan Jones a Dilys 
Jones, Bangor Uchaf

Margaret Tuzuner (a 
fu’n ohebydd Y Felinheli 
am flynyddoedd) 
gyda thri a enillodd 
gystadleuaeth i greu 
posteri Dim Ysmygu 
yn 1994 i’r Awdurdod 
Iechyd. Lleucu Sion, 
Jenna Hughes a Dafydd 
Evans o Ysgol y Garnedd 
oedd yr enillwyr

Tair o’r Garnedd adeg Gŵyl 
Dewi yn yr wythdegau

Y deintydd 
a’r consuriwr 
Robert Jones. 

Cafodd sioe 
ei hun ar S4C 

yn 1989

Iorwerth Roberts 
o’r Daily Post yn 
Eisteddfod yr 
Urdd Bethesda 
1986. Iorwerth 
yn dweud na 
fyddai’r Goriad 
yn para!

Nawdd o £400 i Gyngerdd Gŵyl Dewi y Brifysgol yn 1990 a 
Derek Hughes o Fanc y Midland yn ei gyflywno. At Dystroffi’r 

Cyhyrau yr oedd yr elw’n mynd. Helen Griffiths, trysorydd 
cangen Bangor, Elizabeth Roberts, un o drefnwyr y cyngerdd 

blynyddol a Mrs Emyr Wyn Jones (gwraig Dr Emyr Wyn Jones, 
Llywydd y noson, ar y dde yn cefn) sy’n dal y siec

Mary Hughes yn ymddeol o fod yn ddynes 
lolipop Ysgol Glanadda, gyda phlant yr ysgol a 
Betty Williams, AS Conwy ar y pryd

40
dathlU’r

rhIFyn
haneSyddol

DATHLU 40 MLYNEDD 
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ddim wedi mentro llawer yn ddiweddar 
‘ma, wel mae hi wedi bod yn ha’ a’r 
fadwch wedi ailafael. Rhai yn deud fod 
tipyn yn crwydro drwy’r stryd – dim byd 
tebyg i ben wyddfa cofiwch - ond tawal 
oedd hi pan es i ddwytha, er bod y stiwdants 
yn ôl.  Ble maen nhw’n mynd deudwch?  A 
welis i fawr o bobol China ‘chwaith. er pobol 
wedi dysgu ganddyn nhw. Llawer yn gwisgo 
mwnsal clwt.
Arwydd ar sawl siop yn rhybuddio fod angen gwisgo 
‘gorchudd wyneb’. Fedra i ddim dallt sut dach chi’n 
medru gweld efo peth felly. Dydi hynny yn awgrymu 
fod gynnoch chi rywbeth dros eich wyneb i gyd. A dydi 
‘mwgwd’ ddim yn iawn chwaith ydi o? Rhywun yn deud 
y byddai’r plismyn ar ei ôl petai’n gwisgo mwgwd i fynd 
i siop ers talwm.  Rwan maen nhw ar ein hola’ am beidio 
gwisgo un!
mi welis fy llun yn ffenest un siop. sylweddoli’n sydyn, 
nefi Peacocks oedd hon, wedi ei gwagio’n llwyr.  dyna 
chi dalp o’r stryd Fawr yn wag eto. siop dwy ffenest 
hefyd. wrth ei hymyl tair siop arall wedi cau a golwg 
ddilewyrch arnyn nhw. sobrwydd annwyl be’ ddaw 
ohonon ni?
Yn barod roedd Top Shop wedi cau. Siopau dillad i’w 
gweld yn dioddef, y rhai sydd i’w cael ymhob man ynde.  
Dowch i ni roi gair o weddi dros Debenhams, sydd wedi 
cau eu siopau mewn sawl lle arall. Mi fydd yn llwm iawn 
ym Mangor os eith hon.
Choelia i byth nad ydi’r awel yn gryf ym mhen hirael 
y stryd. Fflatiau newydd sbon wedi eu codi yn ystod y 
fadwch lle bu Kwiks unwaith a lle chwarae plant wedi 
hynny. eu henwau – Awel y Fenai. enw da. ond dydyn 
nhw ddim ond cam a naid o Awel y môr, y fflatiau sydd 
yn hen gapel Penlon ers tro byd.  Ac sy’n gwerthu am 
£120,000 gyda llaw. Gwaelod y dre yn lle iach mae’n 
rhaid efo’r Awel mor gryf.
Y siop wedi cau ond yr arwydd uwchben yn deud y bydd 
barbwr o Dwrci yno cyn hir. Mae ‘na ambell un wedi agor 
ar y Stryd yn barod. Dydi Bangor ddim ar ei ben ei hun yn 
denu crefftwyr fel yma dwi’n dallt. Deudwch i mi, sut mae 
Twrci yn medru allforio cymaint o farbars cyn i ni adael 
Ewrop?
Clywed sawl iaith o gwmpas o hyd.  er mi welis i un 
wraig yn cael ei thywys ar hyd y stryd yn gwrando 
ar hanes gogoniannau’r lle yn Gymraeg.  dydw i 
ddim yn ieithydd mawr ond dwi’n siwr mai eidaleg 
glywis i rai dyddiau’n ôl gan dri neu bedwar o hogia’ 
ifanc. Roeddan nhw’n cymryd arnyn nhw gicio pêl.  
Benderfynis i mai chwarae i Bangor City oeddan nhw 
ac yn disgwyl i’r tymor ddechra’, os gwneitho.
Ciw bach wrth Marks. Pawb ddim yn cadw’r ddwy fedr 
chwaith. Yr un diwrnod pasio Waitrose, y Borth. Rhes hir 
yn fanno, heb fod yn bell iawn oddi wrth ei gilydd. Ond a 
ydi’r rhesi yn deud rhywbeth am safon y siopau neu safon 
y cwsmeriaid?

Stompio’r 
stryd 

h A R R i  C A m A  m A w R

penrhosgarnedd
LLonGyFARChiAdAu  Llongyfarchiadau mawr i Dafydd 
Llewelyn Jones, Y Rhos, Penrhosgarnedd ar ennill gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf mewn Datblygu Gemau Cyfrifiadurol o Brifysgol De 
Cymru eleni. Mae’r holl deulu yn falch iawn ohonot ac yn dymuno’n 
dda i ti at gyfer y dyfodol. Gobeithio’n wir y cawn ddathlu mewn 
seremoni raddio pan mae’r cyfyngiadau Covid drosodd.
meRChed y wAwR PenRhosGARnedd  Cynhaliwyd 
cyfarfod cyntaf y tymor nos Fercher Medi 16 gyda phawb yn ymuno o 
glydwch eu cadeiriau esmwyth. Ie, dim dewis ond ei gynnal ar Zoom 
am y misoedd nesaf beth bynnag. Croesawyd pawb gan ein Llywydd 
newydd, Glenda Jones, a dywedodd mai noson o holi a stilio oedd yr 
arlwy, sef cyfle i ddod i adnabod rhai o aelodau’r pwyllgor yn well. 
Nerys ein hysgrifenyddes oedd yr holwr.

Yn cymryd rhan oedd Marian, Alwen a Carolyn ac fe ddysgon ni 
sawl peth diddorol am ein cyd-aelodau. Marian wedi cael ei magu ar 
fferm yn Abergwili ger Caerfyrddin; Alwen yn “Gofi Dre o fath”, a 
Carolyn hefyd wedi ei magu ar fferm, rhwng Bryngwran a Rhosneigr. 
Roedd cwestiynau Nerys yn mynd ymhellach na ble cawsoch eich 
magu, i ba ysgol aethoch chi. Cawsom wybod am bethau sy’n 
gwylltio pobl, sut oedd eu perthynas â’u rhieni, pwll o beth fydden 
nhw’n fodlon neidio i mewn iddo.Cwestiynau gwahanol a threiddgar. 

Diolchodd Glenda yn gynnes i bawb. Y bwriad yw cyfuno 
nosweithiau fel hyn a gwahodd siaradwyr atom (yn rhithiol) dros y 
misoedd nesaf. Nid yw cwrdd ar Zoom yn gwneud iawn am y sgwrsio 
naturiol, y paneidiau na’r tawelwch clywed-pin-yn-syrthio pan mae 
rhywun gwirioneddol wefreiddiol yn siarad â ni. Ond mae’n ffordd i 
gadw cysylltiad a diolch ei fod ar gael. 

Mae’r mudiad yn ganolog wedi bod yn benderfynol o gadw i fynd 
drwy’r cyfnod clo a rhaid canmol eu brwdfrydedd yn Aberystwyth. 
Os ydych ar y cyfryngau cymdeithasol, 
prin fod diwrnod yn mynd heibio heb 
lun neu atgof gan Ferched y Wawr 
ar Facebook ac yn goron ar y cyfan 
cyhoeddwyd llyfr coginio o ryseitiau a 
gyfrannwyd yn ystod y cyfnod clo dan 
yr enw “Curo’r Corona’n Coginio” – 
dwi newydd gael copi, llyfr addawol 
iawn!

Yr ysgrifennydd eleni yw Nerys 
Roberts (352796). Os ydych yn gyn 
aelod sydd am ddod yn ôl neu os 
ydych am ymuno o’r newydd, yna 
cysylltwch â Nerys yn ddiymdroi.



16

GORIAd • hydref 2020

GwAsAnAethAu  Os bu’r cyfnod diwethaf yn drafferthus 
a gwahanol iawn i gapeli ac eglwysi, eto fe gynhaliwyd ein 
gwasanaethau drwy fisoedd yr haf yn ddi-dor, gyda’n gweinidog yn 
ein harwain ar fore Sul i feddwl am wahanol bobl ddaru gyfarfod 
Iesu. Darlledwyd y rhain ar YouTube, gyda chyfarfodydd yr hwyr 
yn fwy anffurfiol ar Zoom. Un nodwedd braf o’n cyfarfodydd yw 
parodrwydd aelodau i ffilmio eu hunain yn canu’r emynau o flaen 
llaw, a rheini wedyn yn cael eu rhoi at ei gilydd fel ein bod yn 
teimlo’n fwy rhan o gynulleidfa wrth wylio’r gwasanaeth ar ein 
cyfrifiaduron. Rydym yn falch fod rhai o amryw rannau o Gymru a’r 
byd yn parhau i ymuno gyda ni yn y gwasanaethau hyn. Dros yr haf 
rydym wedi gosod y rhyngrwyd yn y capel, fel pan fyddwn yn cael 
ail ymgynnull yno, bydd y gwasanaethau’n parhau i gael eu darlledu. 
Thema pregethau’r bore dros y tymor nesaf hwn fydd nodweddion 
bywyd ysbrydol iach.

Am fod gwaith atgyweirio wedi bod yn digwydd i’r adeilad, nid 
ydym eto wedi gallu ail ymgynnull ynddo, ond rydym yn gobeithio y 
cawn wneud hynny o fewn y mis nesaf.
CyFARFodydd i’R PLAnt  Mae’n clybiau ieuenctid wedi 
parhau yn achlysurol drwy’r haf, ond wedi ail-ddechrau yn rheolaidd 
bellach bob yn ail nos Wener. Maen’t wedi cyfarfod yn yr awyr 
agored, pan oedd y tywydd yn caniatau, ond cyfarfod dros Zoom 
pan nad yw’n bosib. Mae Ysgol Sul y plant hefyd wedi ail-ddechrau 
wedi toriad yn yr haf. Mae’r cyfarfod nos Sul i rai o’r ieuenctid hŷn 
fedru trafod yn parhau, ac rydym yn ddiolchgar i’r tîm sy’n gofalu 
amdanynt.
CwRs y BeiBL  Dros y deufis diwethaf cynhaliwyd cyfarfod 
wythnosol yn dilyn cwrs wedi ei ddyfeisio gna Gymdeithas y Beibl. 
Bwriad y cwrs yw rhoi arolwg dros yr holl Feibl er mwyn dangos 
fel ag y mae un llinyn yn clymu’r cyfan gyda’i gilydd. Ymunodd 
rhai o’r aelodau ynghyd ag ambell un arall, gan gynnwys un o’r 
Unol Daleithiau. Bu trafod brwd a phawb yn tystio iddyn nhw gael 
agoriad llygad o weld fel ag y mae’r stori fawr yn troi o amgylch 
Iesu o Nasareth. Byddwn yn rhedeg y cwrs hwn eto os oes rhywun â 
diddordeb mewn ymuno gyda ni. Byddwn hefyd yn darparu ail gwrs 
sy’n edrych yn fwy penodol ar fywyd Iesu ei hun.
tAith GeRdded i ddysGwyR  Bu’r bore coffi i ddysgwyr yn 
digwydd yn fisol ers sawl blwyddyn. Gyda chyfyngiadau’r misoedd 
diwethaf fe fu’n cyfarfod dros y we, ond bore Sadwrn, Medi’r 
26ain, daeth nifer ynghyd i gerdded draw at Ynys Tysilio, ac ar hyd 
Rhodfa’r Belgiaid, dan arweiniad Delyth Prys. Roedd yn fore braf a 
chafwyd amser braf, gyda Delyth yn nodi ambell i beth arbennig am 
hanes yr ardal a’i arwyddocâd. Diolch i Delyth am drefnu. Os bydd y 
tywydd yn caniatau bydd y daith nesaf ar Hydref 31ain, gan gychwyn 
ym Mhorth Penrhyn. 
LLonGyFARChiAdAu  Mae achosion llongyfarch yn ein plith, 
yn gyntaf gyda genedigaeth Anwen Elisabeth fis Gorffennaf i Alun a 
Gwar Thomas. Mae Alun yn gynorthywywr gweinidogaethol ar Ynys 
Môn, a Gwawr yn aelod yma. Dymunwn bob bendith i’r teulu bach. 

Hefyd llongyfarchwn un arall o’n haelodau, sef Delyth Prys, ar gael 
dyfarnu cadair bersonol iddi yn y Brifysgol eleni. Mae’r Athro Delyth 
Prys yn bennaeth Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedywr, 
a gwaith arloesol yr uned wedi ennill clod mawr i’r Brifysgol dan ei 
harweiniad.
AdnoddAu AR y we  Mae gwasanaethau’r eglwys, ynghyd 
â Gair o’r Gell, sef myfyrdodau gan ein Gweinidog, ar gael ar 
sianel YouTube Capel y Ffynnon. Bellach mae ymhell dros gant 
o’r myfyrdodau yno ers dechrau’r cyfnod clo, a gellir cael mwy o 
wybodaeth ar ein gwefan www.capelyffynnon.org, neu ein tudalen 
Facebook. 

Yng nghystadleuaeth Llyfr 
y Flwyddyn 2020 daeth 
llwyddiant i bum awdur 
ifanc ac iddynt berthynas â 
Bangor.

Eleni am y tro cyntaf 
yr oedd categori ‘Llyfr 
Cymraeg i Blant a Phobl 
Ifainc’, ac i’r brig daeth Elidir 
Jones gyda’i 
nofel Yr horwth, 
y gyntaf mewn 
cyfres ffantasi, 
‘Chwedlau’r 
Copa Coch’, 
gyda lluniau gan 
Huw Aaron. Y 
cyhoeddwyr yw 
Atebol Cyf., ac 
mae ail gyfrol 
eisoes mewn 
drafft gan Elidir. 

Yn ddiweddar 
cyhoeddodd 
Atebol lyfr arall 
gan Elidir, sef 
Peff (cyfaddasiad 
o un o nofelau 
David Walliams), 
ac o wasg Broga 
daeth Seren a 
Sbarc (comic 
ffantasi gan Elidir 
a huw Aaron 
eto). Llyfr cyntaf 
Elidir oedd nofel Y Porthwll 
(2015), a gyhoeddwyd gan 
Dalen Newydd Cyf., Bangor, 
cwmni teuluol y mae’r awdur 
yn aelod ohono.

Yn adran ‘Ffuglen 
Saesneg’ daeth Alys Conran 
i restr y tri uchaf gyda’i 
nofel Dignity (cyhoeddir gan 
Weidenfeld & Nicolson), 
ac fe gofir i Alys ennill yn y 
categori hwn yn 2016 gyda 
Pigeon (cyhoeddwyd gan 
Parthian Books, a gellir ei 
darllen yn Gymraeg fel Pijin, 
cyfieithiad Siân Northey).  
Cafodd y nofel hon nifer 
o lwyddiannau eraill yng 
Nghymru a’r tu allan.

Bellach mae Elidir yn 
byw ym Mhontypridd, ac 
yn gweithio fel sgriptiwr 
llawrydd; gwelir peth o’i 
waith ar y rhaglen Cynefin 
ymhlith eraill. Mae Alys 
yn byw ym Methesda ac 
yn ddarlithydd yn Ysgol 
Ieithoedd, Llenyddiaeth 
ac Ieithyddiaeth Prifysgol 
Bangor.

Darlithydd yn yr un Ysgol 
yw Zoë Skoulding, a ddaeth 
yn flaenaf yn nosbarth 
Barddoniaeth Saesneg.  

Un o themâu ei chyfrol 
Footnotes to Water yw dilyn 
cwrs afon Adda, sy’n llifo 
braidd yn anghofiedig dan 
Fangor! Cyhoeddir hi gan 
Seren Books, fel cyfrolau 
blaenorol Zoë, The Museum 
of Disappearing Sounds a 
Remains of a Future City.

Trown at 
gategori 
Barddoniaeth 
Gymraeg, ac yn 
fuddugol yma bu 
Caryl Bryn gyda’i 
chyfrol hwn ydy’r 
llais, tybad? 
(Cyhoeddiadau’r 
Stamp).  Brodor 
o Amlwch 
yw Caryl, a 
graddiodd yn 
MA o Ysgol 
y Gymraeg, 
Prifysgol Bangor. 
Mewn trydariad 
mae’n dweud 
fel y mynnodd 
astudio ym 
Mangor er 
gwaethaf 
anogaeth 
athrawes 
chweched 
dosbarth iddi 

fynd i rywle ‘pellach a gwell’!   
Wrth ei gwaith mae Caryl 
yn gynhyrchydd cynnwys 
digidol gyda chwmni 
Antena, Caernarfon.

Ac at Lyfr y Flwyddyn 
ei hun.  Enillwyd y brif 
wobr hon eleni gan Ifan 
Morgan Jones gyda’i 
nofel Babel a oedd eisoes 
yn fuddugol yn adran 
Ffuglen Gymraeg, a hefyd 
yn ddewis cystadleuaeth 
‘Barn y Bobl’ dan nawdd 
cylchgrawn Golwg.  
Brodor o’r Waunfawr yw 
Ifan, yntau’n ddarlithydd 
mewn newyddiaduraeth 
ym Mangor.  Cyn hyn 
cyhoeddodd Ifan Igam 
Ogam (enillydd Gwobr 
Daniel Owen yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol, 
2008), Yr Argraff Gyntaf 
(2010) a Dadeni (2017), 
oll o’r Lolfa.  Ef hefyd yw 
sylfaenydd a golygydd y 
wefan newyddion Nation 
Cymru.

Digon i’w ddarllen felly 
o waith awduron ifainc 
Bangor-gysylltiedig.   
Llongyfarchiadau i’r pump.

eglwys emaus Llwyddiant awduron 
Bangor
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wiL ARt - CoLLi CymêR  Trist iawn oedd clywed am farwolaeth 
sydyn William Richard Jones, Noddfa, 50 Stryd Bangor ym mis Awst. 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w fam, Nansi Jones, ei frawd 
Gareth a’r teulu, a’r plant, Ceri, Elliw, Aron, Osian a’r wyrion. Mae’r 
gymuned wedi colli ‘lejend’ fel ddywedodd Gareth ac yng ngeiriau ei 
gyfaill, cyd-gynghorydd a chyd-gerddor, Dylan Huws, Bwthyn ,” Wil 
- enw syml i ddyn cymhleth.”
Dyma deyrnged gan John Glyn o Clynnogfawr, cyfaill i’r teulu.

“Magwyd yn Y Felinheli, yn frawd i Gareth ac yn fab annwyl i 
Mrs Nansi Jones a'r diweddar Owen Henry Jones. Disgybl yn Ysgol 
Aberpwll cyn symud ymlaen i Ysgol Y Felinheli ac Ysgol Friars ac 
wedyn graddio mewn dylunio graffeg a chelf ym Mhrifysgol John 
Moores yn Lerpwl. Aeth ymlaen i gwblhau cwrs ymarfer dysgu a 
buodd yn ffodus iawn i dderbyn swydd Pennaeth Adran Gelf yn 
Dyffryn Nantlle. Datblygwyd dawn Wil fel arlunydd ifanc o dan 
arweiniaeth ei athrawon, John a Gareth yn Ysgol Friars, ond yn ystod 
ei yrfa ym Mhenygroes fe ddaw pawb i’w adnabod fel Wil Art a’i 
ddawn anhygoel i gyfarthrebu á phobl ifanc a’i brwdfrydedd i dynnu’r 
gorau allan ohonynt. Sawl tro dwi wedi clywed cyn ddisgybl yn 
dweud mai fo oedd yr athro gorau meant erioed wedi’i gael ac mae’r 
cyfradd llwyddiant GCSE a chanlyniadau Level A yn dangos hynny. 

Credaf mai yn ystod ei gyfnod fel y Pennaeth Adran Gelf yn 
Dyffryn Nantlle ac yn magu ei blant hefo Tracey yn y Felinheli a 
Talysarn oedd yr adeg hapusaf ei fywyd.

Mae ei waith yn sylweddol bwysig gan gwblhau portreadau, ymysg 
rai eraill o; Rhys Ifans, Eric Sykes, Syr Tom Courtney, Syr Bryn 
Terfel,  Syr Kyffin Williams, Richard Huws y Co-op, Y Cynghorydd 
William Jones, Wil Sam a Sir Norman Wisdom. Aeth draw i Ynys 
Manaw i dynnu lluniau o Norman Wisdom a chafodd y fraint o gael 
platiad o dymplings ganddo.

Roedd Wil yn llawn cariad tuag at pawb, y pentref yn ogystal á’r 
iaith a diwylliant Cymreig ac yn driw iawn i’w ffrindiau, rhai newydd 
a rhai hen. Roedd yn aelod o grwp poblogaidd, Y Cynghorwyr, 
ond rhaid hefyd cofio ei fod yn gynghorydd plwyf ac wedi rhoi ei 
wasanaeth fel Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli yn ogystal ag 
eistedd ar bwyllgor Clwb Peldroed Y Felinheli. Fydd pawb yn ei golli 
ei hiwmor a’i gymorth professiynnol, fel brawd, mab, tad a thaid. 
Cwsg yn dawel Wil.”

Dymunai'r teulu ddiolch yn fawr i bawb am y cydymdeimlad a'r 
caredigrwydd a dderbyniwyd yn dilyn marwolaeth Wil a’r rhoddion 
hael tuag at Adran Gelf Ysgol Dyffryn Nantlle.
PRoFediGAethAu  Rydym wedi colli sawl aelod o’n cymuned 
yn ystod y misoedd dyrus. Cydymdeimlwn â theulu y diweddar 
Meredith Hughes,Menai-Fron, Brynffynnon .Gŵr ffyddlon a charedig 
Margaret, tad annwyl Yvonne, Heather a Michael , a  thaid a hen daid 
hoffus. Colled trist i’w deulu, cyfeillion a chymdogion.

Bu farw Glenys Davies, Llifon, Brynffynnon, wythnos cyn ei 
phenblwydd yn 100 mlwydd oed. Nid oedd yn wreiddiol o’r Felin 
ond fe dreuliodd rhan helaeth o’i bywyd yma. Cafodd fywyd difyr - 
o weithio fel sensor yn  Lerpwl adeg yr Ail Ryfel Byd , cyfnod byr 
yn gweithio i Clough Williams-Ellis ym Mhortmeirion ac yna fel 

cynorthwydd personol yng Nghyngor Gwynedd. Cydymdeimlwn a’r 
teulu.

Rydym hefyd yn cydymdeimlo’n fawr â theulu Megan Owen, 
Frondirion, a fu farw yn frawychus o sydyn: ei gwr, Cyril, y merched 
Gwyneth a Jean a’u teuluoedd a’r teulu oll. Bu’n wraig ofalus a 
charedig ac yn fam a nain cariadus a bu bwlch ar ei hôl.

Rydym yn cofio am deulu y diweddar Betty Williams, gynt o 77 Y 
Wern ond fu’n byw yn Winsford, ger Gaer, yn agos i’w mheibion ers 
deng mlynedd. Roedd yn gymeriad annwyl ac adnabyddus fel ‘anti’ 
amser cinio yn yr ysgol gynradd ac fel aelod o Barti Glannau Menai 
yn y 70au.
BoRe CoFFi mACmiLLAn  Llongyfarchiadau mawr i Sarah 
Williams ar drefnu Bore Coffi ar lannau’r Fenai I godi arian tuag at 
elusen Macmillan. Fe godwyd £1400 hyd yn hyn sy’n swm ryfeddol! 
Ardderchog ! A diolch i Sarah a’r rhai fu’n helpu.

sioP eLusen ‘PoP-uP’  Eleni, dim ond am benwythnos fydd y 
siop ar agor. Ond gobeithir byddent yn llwyddiannus gan godi arian 
tuag at Clwb Feldroed Y Felinheli, a hefyd CRUSE, Canolfan Ffordd 
Abaty a Chynllun Cymunedol Arfon.

sioP Londis  Ein diolch sy’n fawr i Sioned a’r holl staff am eu 
gofal ar adeg y cyfnod clo. Maent wedi gwneud eu gorau i gadw pawb 
yn ddiogel a wedi bod yn brysur yn cario negas i’r trigolion oedd 
angen aros adref.
dioLCh i’R GweithwyR  Hoffai Betty a Glyn, siop Londis 
y Felinheli, ddiolch o galon i’w staff gweithgar ac ymroddedig am 
weithio mor galed mewn cyfnod heriol iawn i bawb. Yng nghyfnod 
rhyfedd y pandemig, bu gweithwyr allweddol y siop yno ar gyfer 
anghenion pobol leol, yn enwedig pobol fregus. 

Yn ddiweddar gwnaed cyfraniadau gan y gymuned leol i dalu am 
bryd o fwyd a diodydd i weithwyr Londis y Felinheli, i ddangos 
gwerthfawrogiad pobol leol am eu gwaith yn ystod y cyfnod clo. 
Diolch o galon am bob cyfraniad, ac i Ieu Roberts am gydlynu’r 
dathliad yn y Garddfôn.

Unwaith eto, mae’r Felinheli wedi dangos ei hysbryd cymunedol, ac 
mae criw Londis yn werthfawrogol iawn.

y felinheli
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AiLAGoR  Ar ôl misoedd o fod ar gau fel pob addoldy arall 
oherwydd cyfyngiadau Covid-19, agorodd y capel ei ddrysau unwaith 
eto fore Sul, 20 Medi, pan gafwyd oedfa dan arweiniad ein gweinidog, 
y Parch Ddr Elwyn Richards, ac ers hynny cafwyd gwasanaeth bob 
bore Sul. Bu swyddogion a chyfeillion eraill yn brysur yn paratoi 
gan wneud popeth mor ddiogel â phosib yn unol â’r canllawiau. Mae 
cynulleidfa deilwng wedi bod yn dod ynghyd er bod y nifer a gaiff 
fynychu wedi’i gyfyngu i 40. Mae’r angen i gadw pellter digonol 
rhwng pawb, y mygydau a’r drefn o gofnodi enwau pawb wrth iddynt 
gyrraedd yn ei wneud yn brofiad gwahanol iawn i’r arfer. Mae’r sawl 
sy’n pregethu y tu ôl i sgrin dryloyw a does dim canu. Er hynny i gyd, 
mae wedi bod yn braf iawn cael cyd-addoli eto ac mae’r oedfaon wedi 
bod yn fendithiol iawn i’r sawl a lwyddodd i fynychu.
yR ysGoL suL  Nid yw’r Ysgol Sul yn cael ei chynnal yn y 
capel ar hyn o bryd, rhag cymysgu plant a phobl hŷn. Ond yn y 
cyfamser mae ein Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd, Owain 
Davies, yn cadw mewn cyswllt agos gyda’r plant a’u rhieni, a hefyd 
gydag aelodau’r clwb plant Cic Bach, drwy gyfrwng y cyfryngau 
cymdeithasol, gan anfon pecyn gweithgareddau wythnosol atynt. 
Mae’n dal yn ansicr pryd y cawn ailddechrau’r Ysgol Sul a’r clybiau 
ond byddwn yn cadw cyswllt rheolaidd â phawb er mwyn eu 
diweddaru. Owain ei hun, sy’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth, 
oedd yn cymryd yr ail wasanaeth yn y capel fis Medi, ac fel rhan 
ohono dangosodd fideo difyr iawn i’r gynulleidfa o blant yr Ysgol Sul 
a’r clybiau yn mwynhau gweithgareddau amrywiol yn ystod y cyfnod 
clo a thros yr haf, er gwaethaf yr holl gyfyngiadau.
ysGoLion  Yn anffodus mae rheolau’n ymwneud ag ymwelwyr 
yn rhwystro Owain Davies rhag mynd i ysgolion ar hyn o bryd, ond 
mae’n gweithio ar gynllun i gysylltu â nhw drwy’r we. Mae criw 
‘Agor y Llyfr’ wrthi’n paratoi fideo i’w anfon at yr ysgolion.
seiAt AR y FFÔn  Rydym yn gobeithio cynnal ‘seiat’ at y ffôn 
ar ôl y Diolchgarwch, fel cyswllt ar gyfer y rhai sydd wedi arfer dod 
i’r capel ond nad ydynt yn gallu cysylltu ar gyfrifiadur. Hefyd mae’r 
Gweindog a’r Gweithiwr Plant yn gobeithio datblygu cyswllt drwy'r 
we â’r aelodau’n gyffredinol.
CAdw CysyLLtiAd  Mae’r Parch Ddr Elwyn Richards yn parhau 
i anfon neges wythnosol drwy e-bost at bawb o’r aelodau sydd ar ein 
rhestr cysylltiadau ac mae llawer wedi mynegi eu gwerthfawrogiad 

dwfn o dderbyn 
y negeseuon 
hyn sy’n cynnig 
arweiniad inni 
mewn myfyrdod 
a gweddi. Mae’n 
fwriad hefyd i 
ddarparu rhywfaint 
o ddefnydd 
defosiynol ar-lein. 
Mae’r gweinidog 
yn parhau, hyd 
eithaf ei allu, i 
fugeilio aelodau 
sy’n wael neu’n 
llesg.

Mae ein 
cylchgrawn 
chwarterol 
‘Ichthus’ wedi dal i 
ymddangos dros y 
misoedd diwethaf, 
a hynny mewn ffurf 
ddigidol yn hytrach nag mewn print, ond y gobaith yw gallu argraffu a 
dosbarthu’r rhifyn nesaf yn ôl yr arfer.

capel berea newydd

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

Collodd Bangor £2 filiwn y 
mis oherwydd y pandemig. 
daeth hyn i’r golwg mewn 
astudiaeth o drefi prifysgol gan 
studee, cwmni sy’n ymwneud â 
myfyrwyr.

Dros y cyfnod wedi i fyfyrwyr 

gael eu hanfon adref collodd y 
ddinas dros £14 miliwn, yn ôl 
yr astudiaeth. Mae hynny’n rhoi 
Bangor yn bumed ar y rhestr o 
drefi a dinasoedd prifysgol. I le 
fel Bangor lle mae canran uchel 
o fyfyrwyr mae’r effaith o’u colli 

am gyfnod o hanner blwyddyn 
yn waeth.

Cafodd pob rhan o’r economi 
ei daro, o siopau bwyd i 
drafnidiaeth.  Credir fod llefydd 
pryd ar glud Bangor wedi colli 
£1.2 miliwn a bod y siopau dillad 
wedi colli £1.3 miliwn wedi i’r 
myfyrwyr ddiflannu ym mis 
Mawrth.

Meddai swyddog o Studee: 

“Dyw hi ddim yn syndod fod 
y llywodraeth wedi bod mor 
awyddus i gael y myfyrwyr yn 
ôl i’r prifysgolion er nad yw 
symud heidiau o bobl ifanc yn 
ystod pandemig y peth doethaf 
i’w wneud.  Mae myfyrwyr yn 
cyfrannu cymaint yn ariannol 
yn yr ardaloedd y maen nhw’n 
astudio ynddyn nhw, arian na all 
trefi bychan fforddio ei golli.”

Bangor yn colli miliynau 
mewn chwe mis
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Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

Canol mai 2020 – rydym yn nhrymder 
y cyfnod clo a dwi’n mynd i’m gwers 
gynghanedd gynta a hynny ar Zoom! 
Menter Iaith Bangor sy’n trefnu’r 
gweithdy a bardd ifanc lleol llwyddiannus 
yw’n hathro - Osian Owen o’r Felinheli. 
Mae tua dwsin ohonom yn y grŵp, o 
bob rhan o Gymru, a dwi mor falch i 
nabod un wyneb cyfarwydd yng ngwyll 
y Zoom, sef Elin Walker Jones. Gwelaf 
wedyn fod un arall o Fangor yn llechu 
yno’n rhywle hefyd, Gwynant Roberts 
sy’n byw i fyny’r ffordd. Yr unig un arall 
dwi’n lled nabod yw Dwynwen Teifi o 
Landysul, ei chofio hi sawl blwyddyn 
o’m blaen yn yr ysgol yng Nghaerfyrddin. 
Bydd Dwynwen yn treulio dechrau pob 
gwers yn gofyn “ O ble yn Gyfyrddin ti’n 
dod? “Pwy WYT ti te?” Digon petrus yw 
pawb yn y gweithdy cynta, ond wir erbyn 
diwedd yr awr a hanner, rydym wedi cael 
rhyw grap ar y gynghanedd lusg.  Ac 
wedi ffurfio llinell!  Ac yn cael tasgau 
i’w gwneud gartref!  Mae hyn yn dechre 
mynd yn gyffrous...  Yng Nghaernarfon 
mae Arvonia.

Canol Gorffennaf 2020 - Rydym wedi 
dechrau ar ail gyfres o wersi a’r rhan 

fwyaf o’r ffyddloniaid wedi dychwelyd 
i’r drin. Colli cwsg dros y tasgau ond 
mwynhau’r trafod a’r athro yn rhoi 
sylwadau adeiladol a charedig. Rydym 
yn dechrau llunio cwpledi.  A wir, mae 
sawl cwpled yn gwneud Cywydd! Ac 
yn symud ymlaen at yr Englyn!  Mae 
Osian yn dal i roi tasgau ac yn ein procio 
i feddwl am ymateb i ddigwyddiadau 
cyfoes.  Ond dau gam ymlaen ac un cam 
yn ôl yw hi o hyd. Acen, goben a gobaith

Darllen erthygl ar Cymru 
Fyw yn dweud bod gwersi 
cynghanedd wedi mynd 
yn  boblogaidd iawn, pawb 
wrthi mewn sawl rhan o 
Gymry. Yn sydyn mae 
cynganeddu mor ystrydebol 
a gwneud cacen fanana a 
chael cwis teuluol ar Zoom. 
Ond fyddai dim un ohonom 
yn colli’r gwersi wythnosol 
am y byd. Maen nhw’n 
fwynhad, yn ddisgyblaeth, 
ac yn falm i’r enaid – fel 
dywedodd Elin, Moddion 
yw hwn i’r meddwl.

Canol Awst 2020 - Tynnu at derfyn 
y drydedd sesiwn o 5 ac mae Osian yn 
dweud ein bod am gynnal TALWRN! Ein 
rhannu’n dimau ac rydym yn cyfarfod yn 
rhithiol i drafod ein tasgau. Dŷn ni ddim 
cweit yn gallu credu’n bod wedi cyrraedd 
y cam yma. Daw Dwynwen, Gwynant, 
Dewi o Gaerdydd a fi at ein gilydd ryw 
noson a chael awr a hanner fuddiol iawn 
o drin a thrafod. Mae Dwynwen yn 
gwybod pwy YDW i erbyn hyn. Rydym 
yn cynnig llinellau, yn cywiro’n gilydd 
yn gwrtais ac yn sylweddoli fod gennym 
ddal gymaint i’w ddysgu. Daw noson y 
Talwrn. Y dasg olaf – cwpled cywaith, a 
rhwng difri a chware, mae’n tîm ni wedi 
llunio “Cywydd Mawl i Osian”. Tynnu 
coes ai peidio, mae’r cwpled hwn yn 
gwbl ddiffuant:

“Arbennig, mae’n unigryw, 
Amynedd hwn, mynydd yw”.

DIOLCH Osian Owen, DIOLCH 
Menter Iaith Bangor. Pryd gawn ni 
ailddechre?

Acen, Goben a Gobaith! gan
SIONED JONES
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Mae Menter Iaith Bangor yn trefnu sawl 
gweithgaredd ar lein. Mae manylion dau ohonynt 
ar dudalennau 3 a 9. Ewch at dudalen y Fenter ar 
Facebook i gael rhagor o fanylion, a’i ‘Hoffi’i weld 
pob postiad gan y Fenter.
 
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.

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

CroeSaIr rhif 378

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 
Hydref 2020. Atebion i Croesair Goriad, 4 Goleufryn, 
Penrhosgarnedd, Bangor, ll57 2lY. 

Ar drAwS: 
1. Cychwyn cyfnod coleg mewn gofid (7’1,5)
8. Cerbydau gwyrddion gwefreiddiol (4,6)
10. Cronfa gadw (4)
11. Chwalu byd wedi i ni daro (6)
15. Gafaelwr tanddwr sy’n sicrwydd ar don (5)
19. Planed plant y byd hwn (5)
20. Cynllunwyr adeiladol (8)
22. Aelwydydd benthyg sy’n bryder yng Ngwynedd (3,8)
23. Gwas Cynta’r Goron mewn tenantiaeth deg (12)

I lAwr:
2. Arswydus fel afonig ger y pwll hallt (4)
3. Lledu clefyd (7)
4. Taith fentrus i rai truan (5)
5. Dilyffethair, tu allan i gell  (5)
6. Toriad ar dywyllwch y nos (1,4)
7. Sain ar donfedd (5)
9. Darnau’r tâl i’w glynu ar negeseuon  (8)
12. Un ymrwymiad yn y telerau (4)
13. Rhifau aml ystadegau’r haint (9)
14. Dinas Dylan Thomas dan warchae afiechyd (8)
16. Abwyd a gwialen uwch afon (7)
17. Ffrwd ar ras (7)
18. Ar garlam (7)
21. Piser  (4)

Atebion Mis Gorffennaf:
AR DRAWS: 1. Gwirfoddolwyr 8. Llofruddio 10. Miri
11. Rhosyn 15. Cobra 19. Silff 20. Gwin gwyn 22. Haf hir 
felyn 23. Osian Wyn Owen. 
I LAWR: 2. Wylo 3. Rhodiwr 4. Oerni 5. Di-dor 6. Llifo
7. Rhain 9. Bochgoch 12. Hers 13. Siglo llaw 14. Twm y 
titw 16. Beichus 17. Atgoffa 18. Ffynnon 21. Ffôn.

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Hydref ynghyd ag enw’r 
enillydd yn rhifyn Mis Tachwedd. Enillydd Croesair Mis 
Gorffennaf gydag ateb cyflawn oedd nerys roberts, 
Bryn rhosyn, Stryd y Ffynnon, Porthaethwy. 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 Lewis, 25 Cefnesgair, Llanbadarn 
Fawr, Aberystwyth; Medi a Iorwerth 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; T. a G. Roberts, Gorwel Deg, 
Rhosmeirch, Ynys Môn.
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Pos@
GarethFfowc 
#posydydd
POS nAwIAu
Pa un gair fedrwch chi 
ei ychwanegu at hwn i’w 
wneud yn gywir?
99 + 9 = 9 #####
Ateb ar dudalen 24

Anfonwch atom os bydd gennych CHITHAU 
ddigwyddiad i’w hysbysebu.
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enw
Osian Wyn Owen
gwaith
’Chydig o bob dim, ond 
Swyddog y Wasg yn bennaf!
ydi’r cyfnod clo wedi effeithio 
arnoch chi?
Dwi wedi gorfod symud tŷ, 
dechrau swydd, a sefydlu 
menter fy hun, felly do! Ond 
dwi’n un o’r rhai ffodus 
hynny y mae’r cyfnod clo 
wedi bod yn gyfnod o 
adlewyrchu a hamddena. Mi 
ges i gyfle i gynnal gwersi 
cynganeddu dros Zoom 
hefyd!
a oes amser i ddiddordebau?
Digonedd o amser. 
Dilyn gwleidyddiaeth, 
’sgwennu, darllen, a gwylio 
rhaglenni comedi sefyllfa 
Americanaidd. Dwi wrth 
fy modd yn cymdeithasu 
gyda’m ffrindiau yn 
nhafarndai Bangor, Y 
Felinheli, a Chaernarfon. Yn 
ddiweddar dwi wedi ail-gydio 
yn y dysgu Ffrangeg, hefyd.

fyddwch chi’n cadw’n heini?
Na, mwya’r cywilydd.
ydych chi’n credu mewn 
bwyta’n iach?
Credu? Yndw. Gwneud? Dim 
bob tro. Ond mae’r cyfnod 
clo wedi bod yn gyfnod i drïo 
bob math o bethau newydd 
do? Cyn belled â’m bod i’n 
mwynhau fy mwyd tydw i 
ddim yn eithriadol o ffysd.
pa un yw eich hoff bryd?
Dwi’n licio bob math o fwyd, 
dwi ddim yn ffysi o gwbwl. 
Ond tasa rhaid imi ddewis; 
byrgyr fawr seimllyd efo 
caws a beicyn, tships, a 
digonedd o feionês. 
ffrwythau neu rywbeth melys i 
bwdin?
Caws! A lot ohono fo!
pa ddiod yw’r orau gyda’r pryd?
Gwin coch, heb os.
a oes llyfr wedi apelio yn 
ddiweddar?
Dwi newydd orffen 
Ymbapuroli gan Angharad 
Price, sydd yn darlithio yn 
y Brifysgol ym Mangor wrth 
gwrs. Mae gallu Angharad 
i gydio mewn manylyn, ac 
adeiladu ar y syniad hwnnw, 
yn anhygoel.
a oes gennych hoff awdur?
Guto Dafydd
ydych chi’n gwylio rhaglenni 
teledu ar y teledu neu 
gyfrifiadur?

Y cyfrifiadur bob tro. 
Rhaglenni sitcom 
Americanaidd yn bennaf, 
yn enwedig yn y cyfnod du 
sydd ohoni. Rhywbeth i godi 
calon.
ydych chi’n newid o un sianel i‘r 
llall yn gyson?
Anamal iawn y byddai’n 
gwylio teledu byw erbyn hyn.
a oes hoff raglen deledu?
Frasier. Sitcom Americanaidd 
o’r 90au. Nes i dorri ’nghalon 
o ddod i wybod bod actor 
y prif gymeriad, Kelsey 
Grammer, yn cefnogi Donald 
Trump! Mae Brooklyn 99 yn 
fferfyn arall – yn dangos mai 
diogrwydd pur sydd i gyfrif 
am gomedi sy’n ddibynnol 
ar ystrydebau, hiliaeth, neu 
anoddefgarwch o unrhyw 
fath. 
a oes hoff raglen radio?
Fyddai wrth fy modd yn cael 
Radio Cymru ymlaen yn y 
cefndir, ond fedrwn i ddim 
dewis ffefryn chwaith. Dwi 
newydd ddechrau gwrando 
dipyn ar bodlediadau 
gwleidyddol yn ddiweddar.
sut y byddwch yn ymlacio?
Yn y dafarn efo ffrindiau da, 
neu, unwaith eto, gwylio 
rhaglenni comedi.
a yw gwyliau’n rhan bwysig o’r 
flwyddyn?
Yn bendant. Dwi wrth 
fy modd efo dinasoedd 
Ewropeaidd, yn enwedig 
Amsterdam. Ond does 
dim i guro wythnos yn yr 
Eisteddfod, ac roedd hi’n 

chwithig iawn peidio â bod 
yno ’leni.
ai dramor fydd y gwyliau 
arferol?
Dwi’n mynd dramor 
cymaint ag ydw i’n aros yng 
Nghymru.
a oes un wlad yn apelio yn fwy 
na’r llall?
Dinas efallai, sef Amsterdam.
beth yw eich barn am 
gefnogaeth sydd ar gael i gynnal 
busnesau?
Dwi’n meddwl fod y 
Llywodraeth wedi dangos 
dirmyg tuag at bobl 
hunangyflogedig yn ystod 
y pandemig. Oedd, roedd 
grantiau bach ar gyfer 
busnesau ac yn y blaen, ond 
beth am y bobl ifanc hynny 
a oedd wedi eu heithrio am 
nad oedd eu busnesau’n 
ddigon sefydledig? Y 
bobol oedd angen cymorth 
fwyaf! Beth am ardaloedd 
gwledig sy’n ddibynnol 
ar fentergarwch? Lle mae 
cysylltiad band eang ar gyfer 
y cymunedau hyn? Mae lot 
i’w wneud.
a oes awgrym sut i godi’n 
calonnau ar gyfnod mor ddyrys?
Gwnewch beth bynnag sy’n 
eich gwneud chi’n hapus. 
Anfonwch neges sydyn 
at ffrind. Pobwch gacen. 
Cymrwch wydriad o win. 
Ond mae gwrando ar gân joli 
wastad yn gweithio!

deUdwCh I mI: 
goriad yn holi a stilio

Gavin Saynor
Mae cyfnod y clo mawr wedi bod yn 
gyfnod anodd iawn i nifer yn y sector 
celfyddydau, yn enwedig i’r bobol 
hynny sy’n ymwneud a pherfformio. 
Enw cyfarwydd yn ardal y Goriad ydi 
Gavin Saynor, sydd yn gyn-ddisgybl 
ysgolion Tryfan a’r Garnedd. Mae Gavin 
yn adnabyddus iawn fel cerddor o fri 
ym myd y bandiau prês. Ers cychwyn 
ym mand ieuenctid Deiniolen pan yn 
7 oed mae Gavin wedi mynd ymlaen 
i berfformio, cynnal dosbarthiadau 
meistri, a dysgu offerynnau prês ar 
draws y byd. Mae ganddo hefyd ffrwd 
o ddisgyblion dawnus yn derbyn 
gwersi ganddo yn yr ardal leol, gyda 
Gavin yn awyddus iawn i roi cyfle i’r 
ieuenctid fel y cafodd o yn blentyn. 
Ers sawl mlynedd bellach mae’n cael 
ei adnabod fel un o’r goreuon ar y 
tiwba ym myd y bandiau ac erbyn hyn 

yn brif diwba ac unawdydd i’r band 
enwogaf yn y byd, sef band Black 
Dyke o Swydd Efrog. Gyda’r clo mawr 
wedi rhoi stop ar y trafaelio i ddysgu, 
y cyngherddau,  a’r ymarferion band 
ym mhentref Queensbury mae Gavin 
wedi bod yn addasu. Gan ddefnyddio 
platfform galwadau fidio ar y wê mae 
Gavin wedi parhau i ddysgu bron bob 
un o’i ddisgyblion, yn ogystal â chynnal 
dosbarthiadau meistri i nifer o fandiau 
a chymdeithasau bandiau prês. Dros 
y cyfnod mae hefyd wedi bod yn profi 
sawl mouthpiece ar gyfer cwmnïau 
gwahanol, gan ddefnyddio ei brofiad 
helaeth i roi ei farn ar syt i’w gwella. 
Daw cydnabyddiaeth arall o dalent 
ac enw da Gavin hefyd yn ddiweddar 
pan ddaru gwmni offerynnau Geneva 
ofyn iddo fod yn Artist Perfformio 
a Datblygu ar gyfer eu hofferynnau 
tiwba. Mae Geneva yn cael eu cyfri yn 
un o’r gwneuthurwyr offerynnau prês 
gorau ac yn denu sawl chwaraewr o 

fri ar draws y byd. Yn ei rôl newydd 
bydd Gavin yn datblygu offerynnau 
a pherfformio ar offerynnau'r cwmni. 
Bydd hefyd yn parhau i hyrwyddo 
bandiau ac offerynnau prês drwy ei 
ddysgu a pherfformio. Mae Gavin yn 
hynod falch o’r ymrwymiad a’r parch 
mae’r cwmni wedi ei ddangos i’r iaith 
Gymraeg, gyda Geneva yn rhyddhau 
cyhoeddusrwydd a datganiad i’r wasg 
yn y Gymraeg yn gyntaf. Golygai hyn 
bod yr iaith Gymraeg wedi cael sylw 
mewn cyfryngau cerdd ar draws y 
byd a drwy hynny wedi ei gyflwyno i 
gynulleidfa newydd ag oedd, o bosib, 
ddim yn gyfarwydd ohoni.

Yn hynod o falch o’r cyfleoedd a 
phrofiadau y mae wedi ei gael drwy 
gerddoriaeth mae Gavin yn ddiolchgar 
iawn i’r rhai hynny a’i cefnogodd, ac 
sy’n parhau i’w gefnogi, drwy ei yrfa. 
Mae’n hynod falch o’r profiadau a’r 
addysg a gafodd drwy’r Gwasanaeth 
Cerdd Ysgolion tra’n ifanc.
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meIrIon a manon davIeS
Ddwy flynedd yn ôl cawsom 
ein perswadio i olygu’r *Goriad 
– ac mi gytunom er gwaethaf 
ein hansicrwydd am hyd a lled 
y swydd. Ond gyda help y tîm 
bychan, brwdfrydig sydd yn gefn 
i’r golygyddion, rydym wedi dod i 
drefn a dydi golygu’r *Goriad ddim 
yn fwrn fel yr oeddem wedi ofni 
y byddai! Ces i Meirion fy magu 
yng Ngheredigion, yn Llanilar. Es 
i’r brifysgol yn Abertawe i astudio 
Daearyddiaeth cyn dod yma i Fangor 
i wneud ymarfer dysgu ac yma 
rydw i wedi bod ers hynny ac wedi 
ymddeol erbyn hyn o’m swydd fel 
pennaeth Ysgol y Creuddyn. Ymhlith 
fy niddordebau mae chwaraeon (yn 
enwedig rygbi a seiclo), hanes teulu 
a garddio. Yng Nghaerdydd y ces i 
Manon fy ngeni a symud i Abermâd, 
dafliad carreg o Lanilar yn nechrau’r 
1980au. Des i Fangor i astudio 
ieithoedd, gan dreulio cyfnodau 
yn byw yn Rwsia a’r Almaen cyn 
dychwelyd i’r ardal, cyfarfod Meirion 
a dechrau dysgu yn Ysgol David 
Hughes. Rydw i nawr yn athrawes 
Almaeneg a Phennaeth y Chweched 
yno, ac erbyn hyn yn un o’r hen 
stêjars! Dwi’n aelod o Gôr Seiriol, yn 
gwirfoddoli gyda Pobl i Bobl, wrth fy 
modd yn garddio ac yn hoffi pobi.

PeredUr lynCh
Dwi’n dod yn wreiddiol o Garrog yn 
Edeirnion, ac yn aelod o staff Ysgol 
y Gymraeg yn y Brifysgol ers 1995. 
Ymunais â thîm y *Goriad ychydig 
flynyddoedd yn ôl. Dod i adnabod 
pobl Bangor a’r Felinheli ͏– dyna’r 
peth allweddol y mae rhywun yn 
ei gael drwy olygu’r Goriad. Mae 
yna hefyd rai colofnau y byddaf yn 
edrych ymlaen yn eiddgar at gael eu 
gweld o flaen pawb arall! Colofn Mari 
Emlyn, adroddiadau William Owen 
am fyd y bêl-droed ym Mangor, ac 
epistolau y rhyfeddol Wilym John am 
glwb pêl-droed y Felin. Llenor mawr 
yw’r dywededig Wilym John.

deInIol teGId
Yn wreiddiol o’r Bala (mae’r cliw yn 
yr enw), rydw i’n byw ym Mangor 
ers imi ddod yma’n fyfyriwr 18 oed 
– oni bai am ychydig flynyddoedd 
yng Nghyffordd Llandudno fel 
newyddiadurwr i’r *North Wales 
Weekly News ac yn Abertawe hefo 
BBC Radio Cymru.

Mae’r teulu yn ôl yma ers bron i 30 
mlynedd – y rhan fwya ohonyn nhw 
ym Mhenrhosgarnedd. Wedi gyrfa 
mewn cysylltiadau cyhoeddus rydw 
i bellach wedi ymddeol, a pan nad 
ydw i’n golygu’r *Goriad fe gewch 
chi hyd i fi ar gwrs golf Henllys ym 
Miwmares – glaw neu hindda!

Bryn tomoS
Un o Fetws-y-coed ydw i’n 
wreiddiol, ond yn byw yn Ffordd 
Garth Uchaf, Bangor, ers dros 
ugain mlynedd bellach. Yn briod â 
Marian (sy’n santes am fy ngoddef 
ers dros 30 mlynedd), mae gennym 
dri o blant - Catrin sy’n ddeintydd, 
Rhys sy’n swyddog ieuenctid efo’r 
Urdd, a Gwenno sy’n gweithio i 
gwmni teledu Copa, a’r tri bellach 
yn byw yng Nghaerdydd. Wedi 
ymddeol yn gynnar o ddarlithio 
ar ddaearyddiaeth yn y brifysgol, 
mynydda, rhedeg, sylwebu ar bêl-
droed a golygu'r Goriad ar y cyd efo 
Peredur yw fy niddordebau pennaf.

Shoned wyn JoneS
Helo! Shoned Wyn Jones ydw i ac 
rwy’n byw ym Minffordd ers pedair 
blynedd bellach. Wedi ymddeol o 
ddysgu ers dwy flynedd roeddwn 
wedi bwriadu rhoi’n ’nhraed i fyny ac 
ymlacio ond mi dderbyniais swydd 
gyda’r Bwrdd Arholi yn syth ac mae 
hynny wedi ’nghadw i’n brysur iawn! 
Cytunais i olygu rhifyn o’r *Goriad 
beth amser yn ôl ac rwy’n dweud yn 
hollol ddiffuant fy mod yn mwynhau’r 
profiad yn fawr. Mae gweld yn holl 
bapur yn disgyn i’w le yn rhoi pleser 
i mi a dwi’n argymell rhai eraill 
ohonoch i roi tro arni!

Glyn a marC JoneS
Gwas sifil yw Marc yn gweithio ym 
Mharc Menai, Bangor, a minnau’n 
gweithio fel athro llanw mewn 
ysgolion cynradd. Mae’r ddau 
ohonom wedi bod yn rhan o’r tîm 
golygyddol ers tair blynedd bellach. 
Braint yw cael cydweithio hefo tîm 
cydwybodol, egnïol a brwdfrydig y 
*Goriad, a’r fantais wrth gwrs yw ein 
bod yn cael darllen yr holl newyddion 
cyn pawb arall! Petaem yn gorfod 
dewis un arall i’n helpu hefo’r gwaith, 
gan mai tad a mab ydym ni, dim ond 
un dewis fuasai gennym – yr Ysbryd 
Glân!

menna BaIneS
Mi ges i ’ngeni ym Mangor a threulio 
tair blynedd gyntaf fy mywyd dafliad 
carreg i ffwrdd, yn Nhal-y-bont. 
Cefais dair blynedd arall yma yn 
y 1980au a hynny fel myfyriwr – 
dyddiau da. Ers hynny dwi wedi 
byw mewn sawl rhan o Gymru 
ond wedi dychwelyd i Fangor ers 
ugain mlynedd gan fagu teulu yma 
(efo Peredur!). O ran gyrfa, ffidlan 
efo geiriau yr ydw i wedi’i wneud 
erioed wrth weithio yn y byd golygu 
a newyddiadura, ac mae’r *Goriad 
yn rhoi cyfle imi ffidlan efo rhagor 
ohonyn nhw! Mae’r papur yn rhan 
allweddol o fywyd Cymraeg Bangor 
ac mae’n bwysig ei gynnal. Dwi’n 
falch o gael chwarae fy rhan yn 

hynny a bod yn rhan o dîm bach 
egnïol a hwyliog iawn.

modlen lynCh
Dwi’n un o olygyddion y *Goriad ers 
blynyddoedd maith – mae’n siŵr mai 
fi yw un o’r golygyddion hynaf, o ran 
oed a hyd gwasanaeth! Ond dwi’n 
dal i fwynhau’r gwaith ac yn gweld 
gwerth mawr o hyd i bapurau bro. 
Yn enedigol o bentref bach Carrog 
ger Corwen, dwi wedi ymgartrefu ers 
blynynyddoedd bellach ym Mhentir 
– sydd, a bod yn dechnegol gywir, 
o fewn dalgylch papur bro *Llais 
Ogwan! Er i mi fod yn athrawes 
yn Ysgol Dyffryn Ogwen am yn 
agos i 12 mlynedd, un o ‘bobol 
ddŵad’ Bangor’ ydw i, â chyswllt 
agos gyda’r ddinas ers imi symud 
i fyw yna fel myfyriwr ynghanol 
y 1970au. Mae golygu’r *Goriad 
yn waith hawdd a phleserus i mi. 
Dim ond un mis mewn blwyddyn 
y mae’n digwydd ac mae ’na dîm 
ardderchog o bobol yna sydd bob 
amser yn barod i helpu a chyfrannu. 
O ran diddordebau, dwi’n mwynhau 
canu hefo Côr Seiriol, gwylio Cymru 
yn chwarae rygbi a phêl-droed, a 
cherdded – y llwybr llechi ydi’r her 
diweddaraf!

wIllIam owen
Un o’r pedwar golygydd gwreiddiol 
pan oedd fy ngwallt yn dywyll. 
Dyddiau papur a phast oedd hi i 
ddechrau cyn mynd â fo i Wasg 
Gwynedd i’w argraffu. Diolch byth 
fod dyddiau e-bost wedi cyrraedd!

Cyn i’r *Goriad ddechrau yn 1980 
roeddwn i wedi bod yn postian efo 
gwaith papur newydd er 1968 pan 
wnes i ymuno â phapur wythnosol 
*Y Cymro yng Nghroesoswallt. Am 
ddwy flynedd cyn hynny bûm yn 
athro ysgol yn Birmingham. Wedyn 
treulio rhai blynyddoedd yn y BBC 
ym Mangor cyn ymuno â’r rhaglen 
*Hel Straeon nes y daeth honno 
i ben yn 1998. Cyn hir yn ôl at *Y 
Cymro a chael swydd heb ei disgwyl 
yn olygydd iddo ym Mhorthmadog. 
Swnio’n dda ond doedd fawr o neb 
arall yn y swyddfa erbyn y diwedd. 
Ymddeol yn 2009 a chael gneud fel 
licia i – bron!

Cyflwyno’r golygyddion
mae’r goriad yn cael ei olygu gan dîm bach diwyd o olygyddion, 

pawb â’i fis, a dyma gyfle i chi ddod i’w hadnabod.

awydd ymuno 
Â’r tÎm?
byddai’r golygyddion yn 
croesawu aelodau newydd 
i’r tîm yn fawr, ac felly os oes 
gennych awydd rhoi cynnig ar 
y gwaith cofiwch gysylltu – fe 
gewch bob help a chyngor, a 
dim ond unwaith y flwyddyn y 
bydd angen ichi wneud!
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Arwydd o’r amserau – 
clybiau Uwch Gynghrair 
Cymru yn cael chwarae 
a neb arall ddim. Y 
canlyniad?  Les Davies 
yn gadael i chwarae efo’r 
Fflint.

Er fod Les yn un o 
chwaraewyr gwreiddiol 
1876 roedd yr awydd i 
chwarae yn dal yn gryf. A 
phan ddaeth yr alwad o’r 
Fflint – i ymuno â’r clwb 
sydd newydd ddechrau yn yr haen uchaf – roedd y 
demtasiwn yn ormod. 

Roedd wedi ei enwi fel hyfforddwr 1876 yn ystod 
y mis diwethaf pan soniwyd am newid yn tîm rheoli.

Dyna o leiaf ddau o’r pen yma fydd gan y 
Sidanwyr.  Roedd Nathan Craig wedi symud 
o Gaernarfon cyn dechrau’r tymor. Ac yng 
Nghaernarfon y dechreuodd Les ei yrfa cyn ymuno â 
Bangor City. Ond mae wedi teithio tipyn o gwmpas 
ac wedi bod yn Sir y Fflint o’r blaen efo Cei Connah.

Fel mae’n digwydd yn erbyn Caernarfon oedd 
gêm gyntaf y Fflint ar ôl iddo symud.

Mae’r clwb wedi diolch i Fangor 1876 am 
hwyluso’r gwaith o symud o Fangor i’r Fflint. Deud 
fod y sefyllfa yn annheg wnaeth y clwb lleol, fod un 
haen yn cael chwarae a neb arall.  Mi fyddan nhw’n 
colli Les.

Mae rhai newidiadau wedi digwydd o fewn y clwb.  
Mel Jones yw rheolwr y clwb cyfan erbyn hyn; Dylan 
Williams yw rheolwr y tîm cyntaf a Michael Johnston 
yn is reolwr.

Daeth chwaraewyr newydd i’r fei hefyd, yn eu 
plith Sam Ashworth sy’n byw o fewn milltir i’r cae. 
Efo Holyhead Hotspur yr oedd yn chwarae y tymor 
diwethaf. O un o glybiau Môn, Bodedern, y daw 
Aaron Heald hefyd i chwarae yn y cefn pan ddaw 
cyfle.

Er nad oes dim pêl-
droed yn cael ei 
chwarae yn Nantporth 
maen nhw’n edrych at 
y dyfodol.  Ar wahan 
i gyflogi rhagor o 
chwaraewyr o bell 
cafwyd enw newydd 
gwahanol gan y clwb. 
Ar ei ffordd yma rhyw 
dro y mae Javier 
Zanetti, un o fawrion 
Inter Milan, ond nid i 
chwarae.

Fel is-lywydd Inter 
mae am weld sut y 
mae’r cyswllt diweddar 
rhwng Bangor ac 
Academi Inter Milan 
yn gweithio.  Daeth o 
a pherchennog clwb 
Bangor, Domenico 
Serafino, at ei gilydd ym 
Milan y mis diwethaf. 
Dros ginio roedd yn 
dangos awydd mawr i 
weld sut oedd pethau’n 
mynd yn Nantporth.

Mi lwyddodd Zanetti i 
chwarae nes oedd dros 
ei 40 oed. Yn gyfan 
gwbl mi gafodd 615 o 
gemau i Inter yn Serie A 
ac 143 i’r Ariannin.

Nicholas Nasini, 
asgellwr 21 oed 
sydd wedi chwarae i 

Genoa yn Seria A yw’r 
diweddaraf i arwyddo 
i Fangor. Y cefnwr 
Nicolas Destefanis 
yw un arall. Mae’n 25 
oed ac yn 6tr 3mod.  
Mae o wedi chwarae 
yn y Primera B yn yr 
Ariannin.

Ymhlith yr enwau 
eraill a ddaeth yma 
yn ddiweddar mae 
Santiago Micucci, 
Ignacio Torres, Dante 
Isla, Mariano Barufaldi 
a Juan Garcia.

Federico Tobler o 
Uruguay fydd y capten 
y tymor hwn. Cefnwr 
ydi yntau sy’n 28 oed 

ac yma er mis Ionawr.  
Mae gan y rheolwr, 
hugo Colace, feddwl 
mawr ohono gan i’r 
ddau chwarae gyda’i 
gilydd y tymor diwethaf.

Un sydd wedi 
chwarae yn yr India 
sydd am hyfforddi’r 
golwyr - Christian 
Minardi.  Mi fuo’n 
chware i Glwb Punjab  
o adran gyntaf yr India. 
Ond mae wedi cael 
profiadau yn y gôl yn 
yr Eidal a Sbaen. Mae 
ganddo ddau golwr i’w 
rhoi ar ben y ffordd - 
Gabriele a Mariano.

Bangor ac Inter milan 
yn cydweithio

CPd dInaS BanGor
CPd BanGor 1876

Yn ôl y disgwyl, daeth cadarnhad 
fod CPD Felinheli bellach yn 
rhan o drydydd haen (tier 3) ym 
mhyramid Cymdeithas Bêl-Droed 
Cymru. Anrhydedd mawr i’r clwb 
heb os, gyda phedwar clwb 
yn unig yn cynrychioli’r ardal 
ffordd hyn, Blaenau Ffestiniog, 
Porthmadog, a Nantlle Vale y 
lleill.    

Mae pedwar cynghrair yn 
haen 3 y pyramid drwy Gymru, 
dau ohonynt yn y Gogledd a’r 
Canolbarth, un yn y De-Orllewin, 
a’r lall yn y De-Ddwyrain. Felly 
y cwesyiwn nesaf oedd, sut 
oedd rhannu 32 o glybiau i ddau 
gynghrair ar draws y Gogledd a’r 
Canolbarth? Anodd, ac yn siwr 

o greu stwr ymysg y clybiau, sut 
bynnag oedd o yn digwydd.

Rhoddwyd Felin yng 
nghyngrair “Ardal Gogledd-
Orllewin”, wrth reswm. Yr enw 
ar y gynghrair ydi’r broblem, 
gan fod nifer o glybiau o ochrau 
Wrecsam wedi eu rhoi yn yr un 
gynghrair ynghŷd â Saltney, sydd 
ar y ffin efo Lloegr (“Gogledd-
Orllewin” Lloegr bron iawn 
efallai!).  

Bydd clybiau eraill o ardal 
Wrecsam yng Nghyngrair 
Ardal Gogledd-Ddwyrain, sydd 
yn cynnwys timau o adral 
Aberystwyth. Efallai ddyla’r 
Gymdeithas Bêl-Droed ystyried 
rhoi ail enwi’r cynghreiriau ar 

agenda eu cyfarfod nesaf.
Bydd rhai clybiau o Wrecsam, 

sydd o fewn cwpwl o filltiroedd 
o’i gilydd (e.e. Penycae a 
Brymbo), mewn chynghreiriau 
gwahanol. Roedd yn anochel fod 
rhywbeth fel hyn am ddigwydd.

Wrth gwrs, gyda Covid19 
yn dal yn ein bygwth, nid yw’r 
tymor wedi cychwyn eto, ac fel 
mae hi ar hyn o bryd, nid oes 
golwg ei bod am gychwyn yn y 
dyfodol agos. A phan ddaw y 
dydd y bydd gemau yn cael eu 
chwarae, bydd chwarae gartref 
ac oddicartref yn erbyn pob 
clwb a chwblhau y gynghrair cyn 
mis Mai yn amhosib. Rhaid i’r 
awdurdodau roi eitem arall ar yr 

agenda i drafod sut mae hyn am 
weithio. Efallai na fydd cystadlu 
o gwbl y tymor yma, os na fydd 
modd rheoli’r pandemig felltith 
yma.

Mae peldroedwyr Felin wedi 
bod yn ymarfer, o dan ganllawiau 
o osodwyd gan y Gymdeithas 
Bêl-Droed, ers sawl wythnos 
bellach. Mae Cae Seilo ar ei 
newydd wedd yn barod. Ac er 
nad oes neb yn gwybod yn iawn 
beth i’w ddisgwyl o ran safonau 
chwarae, mae’r sgwad yn barod 
amdani. Mae pawb isho chwarae 
peldroed a rhwystredig iawn ydi’r 
teimlad ar hyn o bryd. 

Braf fuasai cael adrodd hanes 
gêm bêl-droed yn rhifyn nesaf 
Goriad, ond mae hynny yn 
annhebygol. Rhaid gobeithio’r 
gorau yn bydd.

Pennawd yma yma yma 
CPd y FelInhelI

les yn mynd er 
mwyn cael gêm

Les Davies wedi mynd i’r Fflint

Y perchennog Domenico Serafino a Javier Zanetti yn dechrau’r cyswllt 
rhwng Inter Milan a Bangor
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