PA P UR

BR O

BANGOR

A'R

FELINH EL I

goriad

brechiad i
bruce - ac
eraill!
rhi f

40 4

•

i o n awr

2 0 2 1

•

5 0 c

“I gael brechiad rhag y Gofid (!), fi fu’r ail ar
y rhestr y diwrnod hwnnw. Ond eiliad fu’r
pigiad, heb y poen lleiaf, ac ni chefais boen
ers hynny. Pob clod i’r criw o wirfoddolwyr fu’n
derbyn a chyfarwyddo ymwelwyr â’r Ganolfan
ac i’r nyrsys a oedd yn rhoi’r pigiadau. Caf ail
frechiad ym mhen yr hir a’r hwyr.”
Dr Bruce Griffiths

Ar 22 Rhagfyr, ym Mangor fel mewn
mannau eraill drwy’r wlad, dechreuodd y
gwaith hirddisgwyliedig o frechu pobl yn
erbyn Covid-19, yr haint sydd wedi creu
cymaint o drallod ac anhrefn ar draws y
byd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r
gwaith yn digwydd yng Nghanolfan
Brailsford, Ffriddoedd. Dyma un o’r

ysbytai ‘Enfys’ dros dro yng Nghymru
na chawsant eu defnyddio i’r pwrpas a
fwriadwyd wedi’r cwbwl ond sydd bellach
yn fwrlwm o brysurdeb fel canolfannau
brechu. Ac wrth i’r Goriad fynd i’r wasg
roedd y brechu wedi dechrau yn Ysbyty
Gwynedd hefyd, ac mewn cartrefi gofal.
Dyma ofyn i rai o’r bobol gyntaf i

dderbyn y Pfizer BionNTech, sef y cyntaf
o’r tri brechlyn i gael eu cymeradwyo i’w
defnyddio, sut yr oeddent yn teimlo ar ôl
cael y pigiad tyngedfennol.
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Papur Bro Bangor a’r Felinheli

MANYLION CYSWLLT

CYFARCHIAD
Mae Mona Chambers (Aberystwyth) yn dymuno Blwyddyn
Newydd Dda iach i bawb yn ardal y Goriad.

Golygydd y Mis: Menna Baines
Golygydd y rhifyn nesa: Shoned Wyn Jones

Y rhifyn nesa: Deunydd mis Chwefror erbyn dydd Mercher
27ain o Ionawr i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

CYDYMDEIMLO
Bu farw Mrs Nancy Robinson o 20 Lôn y Glyder ym Mhlas
Hedd, Maesgeirchen, ar fore Noswyl y Nadolig. Bu’r angladd
yn yr amlosgfa ar 6 Ionawr. Rydym yn cydymdeimlo â Mrs Jean
Maher a’r teulu.

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

Haelioni Dewi Llwyd
Lle rhyfedd i gael Dewi Llwyd – yn cymryd rhan yn rhaglen
Nadolig Rownd a Rownd o bob dim! Dyna fo, dydan ni ddim yn
ei weld yn aml ar y teledu erbyn hyn. Mae BBC Radio Cymru
wedi ei fachu.
Rhaid diolch yn ofnadwy i Dewi. Mae wedi rhoi’r ffi am
gymryd rhan yn Rownd a Rownd i’r Goriad. Mae’r Trysorydd a
phawb sy’n ymwneud â’r papur yn dweud ‘Diolch yn dalpiau’
ac yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi a’r teulu.
CYMDEITHAS WYDDONOL GWYNEDD
Afal drwg Adda - Swynwyd aelodau’r Gymdeithas
Wyddonol ganol Rhagfyr gan ddarlith dros Zoom gan yr Athro
Deri Tomos ar y testun gogleisiol ‘Afal drwg Adda’. Gan mai
Zoom oedd y cyfrwng roedd yn bosibl i aelodau Cymdeithas
Wyddonol Caerdydd fanteisio ar y ddarlith hefyd. Hanes rhai
o’n ffrwythau a’n llysiau oedd testun Deri gan ein hudo i ddilyn
ffisioleg ein ‘bara beunyddiol’. A doedd dim angen cymryd
nodiadau ychwaith gan y gellir darllen y cyfan, a mwy, trwy
ymweld â gwefan Deri ar y we: deritomos.cymru/darlithoeddcyhoeddus

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

Neges blwyddyn newydd Esgob Bangor
“Bu’r Ŵyl yn brofiad gwahanol iawn eleni, a gwn y bydd llawer
ohonom wedi galaru am fethu medru ymgynnull gyda’r teulu,
a chwrdd yn gorfforol fel teulu’r Eglwys, i ddathlu genedigaeth
Iesu Grist.
Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i gydweithwyr
am bopeth a wnaed, yn greadigol ac yn ffyddlon ledled yr
esgobaeth, i ddarparu cyfleoedd i addoli, gweddïo a myfyrio,
ac i rannu cariad Duw mewn gair, gweithred a gofal bugeiliol.
Mae’r flwyddyn newydd hefyd wedi dod â’i heriau; ac, er
gwaethaf gobaith y brechlyn, mae’n ymddangos bellach ein
bod yn wynebu cyfnod anodd dros yr wythnosau a’r misoedd i
ddod.
Bydd llawer ohonom yn teimlo bod ein gwytnwch yn cael
ei brofi i’r eithaf ar hyn o bryd. A gaf i ein hannog i fod yn
onest am ein teimladau, i gymryd amser ychwanegol i ofalu
amdanom ein hunain a’n gilydd, ac mewn gweddi a myfyrdod i
bwyso ar Dduw gyda ffydd a gobaith.”

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
kwiks, Stryd Fawr, Bangor
Late Shop, Bangor Uchaf
Awen Menai, Porthaethwy
Richards, Y Maes, Caernarfon

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

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

Y Gwir Barchedig Andy John

£12
£18
£36
£72

Enillwyr Clwb 100 Ionawr

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

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

£60
£108
£216
£420

Y brif wobr o £50 yn mynd i William Glyn Jones, 3 Coed y
Maes, Bangor.
Saith gwobr arall o £25 yr un i’r canlynol: Helen Morris, 7
Min Menai, Bangor; Cynthia M. Owen, 14 Lôn y Meillion,
Bangor; Enyd Roberts, 27 Y Rhos, Bangor; Dewi L. Davies,
Bedw Arian, 14 Bryn Eithinog, Bangor; Dafydd Wyn Jones,
Llys Tegai, 104 Ffordd Penrhos, Bangor; E. Jennifer Thomas,
Llwyn Crai, 17 Lôn y Bryn, Bangor; a Dewi a Carol Llewelyn,
3 Bodlondeb, Ffordd y Borth, Bangor.
Mae Elan Parry, y Trysorydd, yn croesawu aelodau
newydd i’r Clwb Cant. Cysylltwch â hi ar Bangor 521775.

cyfeiriad e-bost hysbysebion: goriad.hysbys@yahoo.co.uk
Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones
01248 354068/07979 577924
gdeiniol@hotmail.com
Argraffu: Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth SY24 5HE
01970 832304
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brechiad i bruce - ac eraill!
“Fel gweithwyr rheng flaen yn y gwasanaeth iechyd,
rydan ni’n falch iawn o dderbyn y brechiad Covid-19.
Mae’r boblogaeth leol wedi bod yn ffodus iawn fod
y niferoedd sydd wedi diodde o Covid wedi bod yn
sylweddol is nag yn y rhan fwya o ardaloedd Prydain.
Bydd y brechiad yma’n golygu y bydd hi’n fwy saff inni
weld cleifion, ac felly’n haws inni wneud ein swyddi.
Rydan ni hefyd, fel meddygon, yn gobeithio’n fawr y
bydd y mwyafrif o bobol leol yn derbyn y cyfle i gael eu
brechu, er mwyn sicrhau llwyddiant y rhaglen frechu.”
Dr Karen Roberts, meddyg teulu yng Nghanolfan
Iechyd Llanfairpwll, a Dr Gareth Roberts, anesthetydd
ymgynghorol yn Ysbyty Gwynedd.
“Dwi a ’ngŵr yn gweithio fel gwirfoddolwyr
yng Nghanolfan Brailsford ac mae’r
awyrgylch yno’n hyfryd. Mae pawb yn helpu
ei gilydd a ’dan ni’n falch iawn i fod yn rhan
o’r tîm. Mae pawb sy’n gweld y lle ac a oedd
yn ei adnabod gynt fel neuadd chwaraeon
yn synnu o weld y gweddnewidiad!
Mair Martin,
cyn-fferyllydd yn Ysbyty Gwynedd

“Dwi wrth fy modd bod
wedi derbyn brechlyn
fydd, gobeithio, yn fy
nghadw’n iach a diogel i
allu gweithio ar reng flaen
y gwasanaeth iechyd
dros y misoedd nesaf.
Da gweld rhaglen frechu
eang wedi cychwyn o
ddifri bellach yn sgil
cymeradwyo brechlyn
Rhydychen hefyd,
gan gyflawni’r gwaith
hollbwysig o ddiogelu
pobl hŷn a rhai mwy
bregus eu hiechyd. Mae’r
rhagolygon yn gloywi am
flwyddyn newydd well!”
Dr Catrin Elis Williams, Meddygfa Bodnant

penrhosgarnedd
MERCHED Y WAWR PENRHOSGARNEDD Y gantores Siân
James oedd ein gwestai ym mis Tachwedd, o bell wrth gwrs! Dyma
un arall o’r fideos mae’r mudiad yn ganolog wedi eu paratoi i bob
cangen a hynny am ddim. Gwasanaeth gwerthfawr iawn. Cawsom
noson hyfryd o adloniant gan Siân, caneuon gwerin gan mwyaf fel y
byddech yn disgwyl, ond gyda chyfeiliant arbennig o gerddorol ar y
delyn a’r piano hefyd.
Gan mai hwn oedd ein cyfarfod Nadoligaidd, dechreuwyd y
noson gyda Glenda ein Llywydd yn darllen cerdd Gwyn Thomas i
ni, ‘Drama’r Nadolig’, ac atgoffwyd ni eto am y plant anystywallt,
y cleddyfau plastig a’r seren letrig sy’n disgleirio er gwaetha pob
dim. I gloi, buom yn gwrando ar gerdd newydd gan Christine James
o’r enw ‘Carol y Saer’, cerdd drawiadol a theimladwy, ac mae’n
werth gwrando ar hon eto os gallwch ddod o hyd iddi ar y cyfryngau
cymdeithasol.
Reit ar ddiwedd Rhagfyr, roedd hi’n adeg dathlu pen-blwydd
arbennig un o’n haelodau ffyddlonaf, sef Carys Humphreys,
Bodlondeb. Mae’r aelodau i gyd yn anfon eu dymuniadau gorau atoch
chi Carys ac yn falch eich bod wedi gallu cael diwrnod gwerth chweil
er gwaetha pob cyfyngiad. Edrychwn ymlaen at eich gweld a chael
ychydig o’r hanes yn ein cyfarfod nesaf, drwy gyfrwng y cyfrwng.
Bydd y cyfarfod hwnnw ar 20 Ionawr ac rydym yn disgwyl Anwen
Thomas i roi noson o’r enw ‘Troedio’ i ni.
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Gwella Bangor – a’r
Cardi fydd wrth y llyw

Yn y rhifyn diwethaf cyhoeddwyd mai Iwan Williams yw
Cyfarwyddwr Dinesig newydd – a chyntaf – Bangor ac mae bellach
wedi dechrau ar y gwaith. Dyma gyfle i glywed ychydig mwy
amdano ac am ei obeithion ar gyfer y ddinas.

‘Waw!’ oedd ymateb cyntaf Iwan Williams
pan welodd hysbyseb am swydd newydd
sbon Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas
Bangor. Yn ei swydd ddiwethaf roedd yn
gweithio ar y rhaglen integreiddio iechyd
a gofal cymdeithasol Gwynedd a Môn ac
wedi mwynhau’r swydd honno, ond gan
fod ansicrwydd ynghylch parhad y gwaith y
tu hwnt i ddiwedd Mawrth roedd wedi bod
yn chwilio am waith arall. Roedd yn ‘blês
iawn’, meddai, o gael cynnig y swydd ym
Mangor.
Mae’r swydd yn cyfuno rôl y clerc,
cyfrifoldeb am faterion ariannol a rhedeg
prosiectau i wella’r ddinas. Er bod gwaith
clerc yn newydd i Iwan, sy’n dod yn
wreiddiol o Landysul, mae’n gyfarwydd
gyda byd cynghorwyr ers ei gyfnod yn
gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol

Gobeithio gweld
chwerthin a gweiddi eto
Wrth ddymuno Blwyddyn
Newydd Dda i gefnogwyr
Bangor 1876 mae Cadeirydd
y Clwb, Dr Glynne Roberts,
yn edrych ymlaen at fyd

Hywel Williams

ym Mrwsel ac mae’n edrych ymlaen
at gydweithio gydag aelodau etholedig
Bangor.
‘Mae’n gyfnod heriol iawn i gydio yn yr
awenau rhwng bob dim, yn enwedig yng
nghyd-destun Covid a Brexit, ond mae’n
rhaid dechre yn rhywle,’ meddai. ‘Mae ’na
lot o heriau’n wynebu Bangor, ond mae’n
rhaid nabod y cyfleodd a gweld be allwn ni
ei wneud. Mae ’na’n sicr botensial mewn
rhai meysydd.’
Mae’n siarad gyda’r Goriad brin fis wedi’r
newyddion y bydd Debenhams yn diflannu
o ganol y ddinas wrth i’r cwmni wynebu
mynd i ddwylo’r gweinyddwyr – yr ergyd
ddiweddaraf i’r Stryd Fawr ac un sydd
wedi’i disgrifio gan rai fel un farwol. Ac mae
mor ymwybodol â phawb arall o’r siopau
gwag sydd yn y stryd eisoes, heb sôn am
y ffaith fod rhan o’r stryd yn dal ar gau i
draffig yn dilyn y tân dros flwyddyn yn ôl.
Rhwng hyn, yr hen gystadleuaeth yn erbyn
parciau manwerthu ar y cyrion, effaith
Covid, a’r posibilrwydd y bydd patrwm
gweithio pobl yn newid gyda mwy yn
parhau i weithio o adref, cred Iwan y bydd
y Stryd Fawr ym mhob dinas a thref yng
Nghymru a thu hwnt yn gweld newid dros
y blynyddoedd nesaf.
‘Sut ’dan ni’n creu model newydd sy’n
rhoi cyfle i adfywio ac adnewyddu – dyna’r
her. Mae dod o hyd i atebion yn mynd i

gwell. Meddai:
“Mae’r ffactorau a ddaeth
â gwên i wyneb pawb y
llynedd yn dal i fod yno, a
gobeithio y cawn deimlo’n
normal yn ein bywydau eto.
Pan ganiateir i gefnogwyr
wylio pêl-droed eto, oni

Aelod Cynulliad Etholaeth Arfon

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

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

Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag ef yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor

fyddai’n wych gweld
niferoedd uwch nag
erioed yn ein gwylio yn
Treborth; ein bod yn cefnogi
datblygiad pellach ein
hadrannau iau a merched;
ein bod yn llwyddo i gynnal
ein safonau uchel ar y cae,

Siân Gwenllian

Aelod Seneddol Etholaeth Arfon

fod yn waith tîm, hynny yw, bydd yn rhaid
i bawb gydweithio – Cyngor y Ddinas,
Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru,
y sector breifat, y sector wirfoddol ac yn
y blaen. Ac os allwn ni lwyddo i wella’r
Stryd Fawr mae hynny’n siŵr o gael effaith
ar weddill y ddinas hefyd, gan gynnwys
Bangor Uchaf sy’n bwysig iawn.’
Beth felly yw’r potensial y sonia amdano?
Mae’r Cardi yn llawn brwdfrydedd wrth
ateb hynny.
‘Wel, mae gynnon ni un peth unigryw ym
Mangor, sef y Stryd Fawr hira yng Nghymru
– mae hynna’n rhywbeth i’w ddathlu! Ac
mae’r pier, sydd newydd ailagor i’r pen, yn
rhywbeth reit unigryw i ymfalchïo ynddo
er bod yna heriau gyda hwnnw hefyd o
ran y gwaith adnewyddu ac atgyweirio
pellach sydd ei angen arno. Rhwng y pier
a’r Penrhyn a’r Gadeirlan a’r Brifysgol, mae
yma gyfoeth o hanes yn y ddinas a stori
i’w hadrodd. Mae yma ddigon o bethau
i ddenu twristiaid, dim ond inni ffeindio
ffordd i wneud hynny.’
Cred hefyd fod angen i Fangor fanteisio
mwy ar ei llefydd gwyrdd, o gaeau Eithinog
i Gaeau Ashley a’r Gwersyll Rhufeinig, ac
roedd ‘Bangor iach, egnïol, actif’ yn un
o’i themâu yn ei gyflwyniad i’r cynghorwyr
wrth ymgeisio am y swydd.
Ac yntau’n byw ym Mangor ers
blwyddyn a hanner gyda’i wraig, sy’n dod
o Fôn, a’u dwy ferch, dywed mai caeau
Eithinog oedd eu ‘hachubiaeth’ fel teulu
yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Y mae hefyd
yn hoff o redeg ar hyd y ffyrdd gwledig o
amgylch y ddinas.
Mae’n disgrifio’r swydd fel ‘llechen
lân’ ac yn gyffrous iawn wrth feddwl am
yr holl bosibiliadau y mae’n eu gweld i
Fangor, er gwaetha’r problemau dybryd.
Edrychwn ymlaen at ddilyn hynt a helynt
ei ymdrechion ef a’r tîm ar dudalennau’r
Goriad.

Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch â hi yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor
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ac yn mynd i mewn i 2022
gydag ymdeimlad newydd o
optimistiaeth.
Ac i deulu 1876 chwerthin,
gweiddi a chefnogi’r timau i
gael mwy o lwyddiant ar ac
oddi ar y cae.”
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YSBRYD Y NADOLIG Ar fore Sul cyn y Nadolig daeth llu o
blant, pobl ifainc, ac oedolion ynghyd i ddathlu Gŵyl y Geni mewn
gwasanaeth rhithiol. Roedd y tŷ rhithiol hefyd yn llawn wrth i
gynulleidfaoedd Emaus a Berea Newydd ddod at ei gilydd ar fore’r
Nadolig dan arweiniad y Parchedig Elwyn Richards.
STIWDIO EMAUS
Hyfryd oedd cael
croesawu Elin Roberts
i Emaus, yng nghwmni
Bethan, ei mam, i recordio
nifer o garolau ar gyfer
eu dosbarthu’n eang,
gan gynnwys i gartrefi
gofal ar gyfer y Nadolig.
Wedi graddio mewn
Cerddoriaeth ym Mangor
y llynedd mae Elin, sy’n
enedigol o Ruthun, yn
dilyn cwrs hyfforddi ym
Mangor eleni gyda’i golwg
ar fod yn athrawes ysgol
uwchradd.
Dymunwn
bob bendith
iddi yn ei
hastudiaethau a
diolch iddi am
ledaenu ysbryd
y Nadolig.

eglwys emaus
COLLI LLOYD Bu farw’r Parchedig Lloyd Jones, gŵr ein
gweinidog, yn sydyn ac yn annisgwyl gartref yng Nghlynnog Fawr
ychydig cyn y Nadolig. Yng ngeiriau Esgob Bangor: “Mae Lloyd
wedi bod wrth graidd bywyd ein hesgobaeth ers blynyddoedd lawer,
gan wasanaethu ei heglwysi a'i chymunedau â gofal ac ymroddiad.
Fel offeiriad, ficer a Deon Bro, ymroddiad a hiwmor oedd rhinweddau
ei weinidogaeth, ac ni fyddwn yn anghofio ei angerdd, ei hwyl wrth
adrodd stori, a'i chwerthin llon.” Cawsom gyfle yn Emaus i fwynhau’r
angerdd a’r hwyl y cyfeirir atynt gan Esgob Andrew. Mewn cyfres o
nosweithiau yn ei gwmni yn y festri daethom i deimlo ei agosatrwydd
a gwerthfawrogi ei gynhesrwydd. Mae ein cydymdeimlad gyda Casi,
Dafydd, Tomos a’r teulu oll yn eu profedigaeth. (Ceir teyrnged lawn i
Lloyd ar dud. 11)
SIÔN CORN Llwyddodd Siôn Corn i oresgyn bygythiadau’r firws er
mwyn cyflawni’r dasg flynyddol bwysig o anrhegu plant yr Ysgol Sul.
Darparwyd lle iddo yng nghyntedd y capel ac yno, yn ei ogof, roedd
y plant yn gallu ei gyfarfod yn ddiogel, fe y gwelwch o’r llun isod.
Diolch, Siôn Corn!

Chwith: Siôn Corn
Dde: Elin a Bethan yn
barod i recordio

Cân
Casi

Cantores o Fangor yn
wreiddiol sy’n canu cân
arbennig a gafodd ei
chreu ddechrau Rhagfyr
pan ddaeth criw o
gerddorion ynghyd yn
Pontio. Gallwch weld
fideo o Casi & Seindorf
yn canu’r gân ar y we.
Ei henw yw ‘Curiad

Rhywbeth Arall’ ac
mae’n ei cael ei disgrifio
fel “teyrnged i venues a
theatrau gwag Cymru,
mewn cyfnod cythryblus
ac anodd i’r diwydiant”.
Yn ôl Casi mae hi hefyd
yn “dathlu’r ymdeimlad
anhygoel o undod ddaw
yn sgil cerddoriaeth”.
Mae’n rhan o brosiect
newydd gan Pontio i
gomisiynu celfyddyd ar
ffurf ddigidol.

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

Mrs M W Williams BSc (Hons)
FBCO

Optegwyr Offthalmig

Gofal Llygad i’r Teulu Oll

310 STRYD FAWR, BANGOR, LL57 1UL Rhif ffôn: 01248 354949
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teyrnged
gwawr jones

Daeth y newydd trist ar drothwy’r Nadolig
am farwolaeth annhymig Gwawr Jones,
Eithinog. Hi oedd gohebydd y Goriad yn
y rhan honno o Fangor. Dyma grynodeb
o’r deyrnged a roddwyd gan y Parchedig
Carwyn Siddall yn ei hangladd.
Un o Fôn oedd Gwawr, wedi’i magu yn
Llangefni. Ar ddiwedd ei chyfnod yn yr
ysgol uwchradd yno, argymhellodd y
Swyddog Gyrfaoedd ei bod yn mynd i
weithio i’r banc. Mewn cyfweliad yn y
banc gofynnwyd iddi pam ei bod am
weithio iddynt, ac atebodd Gwawr nad
oedd eisiau gweithio yn y banc, ond
na wyddai chwaith beth yr oedd am ei
wneud. Diolch am ei gonestrwydd yn
17 oed, gan i lwybr mwy deniadol iddi
agor o’i blaen wedyn. Cafodd waith fel
nyrs ddeintyddol mewn meddygfa ym
Mangor cyn mynd i wneud cwrs nyrsio
yn y C&A a chwblhau ei SRN yn Ysbyty
Broadgreen, Lerpwl. Dychwelodd i
Fangor i’r C&A fel Staff Nurse, a phan
agorwyd Ysbyty Gwynedd cafodd
swydd fel Sister ar Ward Conwy.
Yn ystod ei chyfnod cyntaf yn y C&A
y cyfarfu ag Ifan, a phriododd y ddau
yn 1982 gan ymgartrefu yn Hirael.
Rhoddodd Gwawr heibio ei gwaith
am gyfnod i fagu eu dau fab, Huw ac
Owain. Wrth hel atgofion am y cyfnod
hwn disgrifodd un o’i ffrindiau gorau,
Delyth, y ddwy ohonynt fel y rhieni ‘shell
suits’ – Gwawr yn yr un binc, a Delyth
yn yr un lilac! Yn ogystal â gofalu bod yr
hogiau’n cael pob cyfle, ymgymerodd
Gwawr â sawl cyfrifoldeb yn eu sgil.
Bu’n ysgrifennydd yr Ysgol Feithrin ac
yna’n cefnogi gweithgareddau Ysgol y
Garnedd. Bu hefyd yn Llywodraethwr yn
Ysgol Tryfan ac Ysgol Treborth.
Wedi cyfnod fel Nyrs Ardal bu’n
Gynorthwyydd Cartref Gofal cyn mynd
i Feddygfa Felinheli fel nyrs y practis.
Treuliodd 28 mlynedd yno, gan ddod yn
aelod uchel ei pharch o dîm y Feddygfa.
Arwydd o’r meddwl mawr oedd gan
ei chyd-weithwyr a’r cleifion ohoni

oedd iddi dderbyn plât Halen y Ddaear.
Nid ‘job’ oedd nyrsio i Gwawr, ond
galwedigaeth, ffordd o fyw, a’r gofal a’r
cariad a gynigiai yr un fath i bawb, pwy
bynnag oeddent. Y tu allan i’r gwaith
hefyd, gwyddai ei chymdogion yn
Eithinog, a llawer un arall, yn dda am ei
charedigrwydd a’i chymwynasgarwch.
Rhwng popeth, nid yw’n syndod fod
cymaint yn cyfrif Gwawr yn ffrind agos.
Os oedd rhywbeth yn poeni rhywun,
roedd ganddi bob amser gyngor doeth.
Os byddai rhywun yn teimlo’n isel,
roedd bod yn ei chwmni’n donig. Ac

Cofio Gwawr
Tra byddo rhywrai’n gweini – ar y gwan,
Tra ceir gwên tosturi
I’n hannog rhag ymboeni,
Bydd ’na Wawr tra byddwn ni.
Tra bo côr yn rhagori, − tra bo gŵyl,
Tra bo gwin a chwmni
A nodau a direidi,
Bydd ’na Wawr tra byddwn ni.
Wrth geisio rhannu’i stori – â’r rhai bach,
A thra bo’i goleuni
A’i henw’n bopeth inni,
Bydd ’na Wawr tra byddwn ni.
P.L.
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mae’n amhosib cofio Gwawr heb gofio’r
hiwmor a’r chwerthin, y dywediadau a’r
‘one liners’ ffraeth a’r tynnu coes.
Wedi ymddeol yn 2017, gwnaeth
yn fawr o’i hamdden newydd. Roedd
Côr Seiriol yn parhau’n ganolog yn ei
bywyd a phrin y byddai’n colli ymarfer.
Bu’n dysgu cynganeddu, yn mynychu
dosbarthiadau Zumba ac yn gwirfoddoli
yn Pontio lle y cafodd, mae’n debyg,
ychydig o gerydd am siarad gormod!
Mwynhaodd gael bod yn nain i Caio a
Heti.
Er i’r deunaw mis olaf fod yn anodd
yn sgil afiechyd creulon, ac er bod
bwlch enfawr ar ei hôl ym mywyd ei
theulu a’i holl gyfeillion, melys yw’r cof
am Gwawr. Yn ddidwyll, ffraeth, caredig,
gonest a ffyddlon, roedd hi’n un o fil.
Teyrnged gan Gôr Seiriol
Gwawr Jones, Nyrs Gwawr, Anti
Gwawr… ond i ni ei ffrindiau, Gwawr
oedd hi. A chafodd neb erioed enw
oedd mor addas. Roedd yna oleuni
a chariad yn cyffwrdd ym mhawb a
ddeuai i adnabod Gwawr.
Hi oedd yr un ofalgar oedd bob
amser yn gynnes ei gwên a’i geiriau.
Hi oedd yr un ffraeth gyda’i sylwadau
bachog a threiddgar. Hi oedd yr un
lawn emosiwn a gâi ei chyffwrdd, yn
aml hyd at ddagrau, gan ambell i linell
o farddoniaeth neu osodiad cerdd
dant. Hi oedd yr un ffeind oedd yn
annog a chanmol ac yn ymhyfrydu yn
llwyddiannau pawb o’i chwmpas. Hi
oedd yr un oedd yn codi ysbryd, yn
llawn hwyl ac yn adrodd am droeon
trwstan y côr yn ei ffordd unigryw ei
hun.
Mae gennym i gyd ein hatgofion a’n
storis i’w hadrodd am Gwawr, ond ar
hyn o bryd chawn ni ddim dod at ein
gilydd i’w rhannu. Ond pan ddaw’r
amser i ni ddod ynghyd eto, rhywbryd
yn y dyfodol, mi fydd yna gân, gobaith
a llawenydd, ac yn gymysg â’r hiraeth
mi fydd Gwawr yn un alaw hyfryd yn ein
mysg.
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Tai Pen-y-ffridd –
Adra’n apelio
Cyn y Nadolig, yn groes i
argymhelliad y swyddogion,
fe wnaeth pwyllgor cynllunio
Cyngor Gwynedd wrthod
caniatâd i ddatblygiad tai
ar dir gerllaw Pen-y-ffridd,
Penrhosgarnedd. Sail y
gwrthodiad oedd effaith
negyddol bosib y datblygiad
ar yr iaith Gymraeg a bod y
mynediad i’r safle, sef Ffordd
Pen-y-ffridd, yn anaddas,

ysgol y felinheli
CYFNOD GWAHANOL Bu’n gyfnod gwahanol iawn yma
yn Ysgol y Felinheli yn ystod y tymor diwethaf. Ond yn dilyn
yr holl fesurau diogelwch y gweithredwyd arnynt yn cynnwys
y marciau ar y llwybrau newydd, y prosesau diheintio, a’r
dosbarthiadau yn eu swigod diogel, bu inni barhau â bywyd
ysgol arferol llawn.
STAFF NEWYDD Estynnwn groeso cynnes i Miss Nel Huws
atom fel Gweinyddes Dysgu Carlam a hefyd i Ms Annwen
Lloyd sydd newydd gychwyn gyda ni fel Cymhorthydd Dysgu
Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Cyfnod Sylfaen. Gobeithio
bydd y ddwy yn hapus iawn yn ein mysg.
Diolchwn i Miss Emily Birch a Miss Karen Desch am eu holl
gymorth wrth inni addasu strwythur staffio y Cyfnod Sylfaen y
tymor hwn.
ETHOLIADAU CYNGOR YSGOL Llongyfarchiadau mawr
i’r disgyblion a gafodd eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion fel
swyddogion y Cyngor Ysgol, yr Eco-Bwyllgor a’r Grŵp Iechyd
a Lles ar gyfer eleni.
Y Cyngor Ysgol: Bl.5/6 Math a Freya; Bl.4/5 Gareth a Mari;
Bl.3/4 Arthur a Blathnaid; Bl.2. Iago a Hollie; Bl.1 Awel a
Harri; Dosbarth Derbyn Meabh a Finn
Yr Eco-Bwyllgor: Bl.5/6 Bleddyn ac Alys; Bl.4/5 Gruff a Grace;
Bl.3/4 Nedw ac Arya; Bl.2 Jacob ac Iolyn
Grŵp Iechyd a Lles: Bl.5/6 Caio a Cari; Bl.4/5 Tomos P ac Ela;
Bl.3/4 Deio a Nansi; Bl.2 Ifan a Swyn
TEITHIAU ADDYSGOL Bu llwybrau Cerrig yr Afon yn llawn
cyffro wrth i ddisgyblion Adran y Babanod a’r Adran Iau gasglu
dail a cherrig Casglu mes fu hanes plant y Caban tra bu plant
Bl.4/5 yn datblygu sgiliau ffotograffiaeth a’u cyfuno â sgiliau
TGCh wrth astudio lliwiau amrywiol yr hydref a byd natur.
Yn ogystal â hyn bu Bl.4 a 5 am dro o amgylch y pentref gan
greu arolwg sbwriel wrth iddynt gasglu data am yr ardal leol.
CANU CAROLAU Aeth disgyblion Bl.2 am dro o gwmpas Y
Wern cyn y Nadolig yn canu carolau. Hoffai’r plant ddiolch i
Anti Rhiannon am ei rhodd hael o geiniogau siocled iddynt.
GWERSI AML-GAMP YR URDD Diolch i Gwennan, Caio
a Jodie o’r Urdd am ymweld â ni bob dydd Mercher i gynnig
amrywiaeth eang o chwaraeon i’r disgyblion.
GWERSI BEICIO Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Bl.6
ar basio lefelau 1 a 2 diogelwch y ffordd. Cafwyd llawer o hwyl
gyda’r hyfforddwyr wrth ddysgu beicio’n ddiogel.
GWERSI CRICED Diolch i Steve, hyfforddwr Criced y
Gogledd, am ei wersi hwyliog, diddorol i ddisgyblion yn yr
Adran Iau. Er y tywydd oer, anffafriol, dangosodd y plant
frwdfrydedd mawr yn y sesiynau wrth gryfhau eu sgiliau pêl.
CYNGERDD RHITHIOL Am y tro cyntaf erioed
perfformiwyd cyngerdd Nadolig yr ysgol yn rhithiol eleni.
Mwynhaodd pawb y profiad yn fawr a diolch i Mrs Nia Roberts
am yr holl oriau o waith technegol wrth gynhyrchu’r cyngerdd ar
gyfer y we.

h.y. yn rhy gyfyng, ar gyfer
datblygiad o’r maint yma.
Byddai’r datblygiad wedi
cynnwys 30 o dai, 12 ohonynt
yn fforddiadwy a 18 yn dai
marchnad agored. Derbyniodd
y Cyngor ddeiseb wedi’i
llofnodi gan 74 o drigolion lleol
yn gwrthwynebu’r cynllun.
Mae’r datblygwyr, sef
cymdeithas dai Adra, wedi
apelio yn erbyn y penderfyniad.

Trefniant Owain o ‘Dwylo
Dros y Môr’ yn yr 20 uchaf

Owain Gruffudd Roberts

Mae’r trefniant newydd o
‘Dwylo Dros y Môr’ gan y
cerddor Owain Gruffudd
Roberts, o Benrhosgarnedd
yn wreiddiol, wedi cyrraedd
20 uchaf siartiau iTunes.
Gwelwyd ei waith o ac Elin
Fflur ar raglen S4C ar ôl y
Nadolig. Daeth 30 o artistiaid
at ei gilydd i gymryd rhan.
“Roedd yn fraint cael
gwneud y sialens, ac o fewn
dipyn, ’nes i sylwi ei fod yn

*big deal oherwydd bod y
sain mor eiconig yn y fersiwn
cynta’!” meddai Owain,
sy’n byw ac yn gweithio fel
cerddor ar ei liwt ei hun yn
Llundain. “Dwi’n meddwl
mai’r ffordd ’nes i drio delio
efo hynna oedd trio gwneud
rhywbeth gwahanol. Mae iddi
sain o’r 80au, felly o’n i eisiau
gwneud iddo swnio’n ffresh
mewn ffordd fasa ddim yn
dyddio. O’n i mor hapus efo
sut daeth yr holl beth at ei
gilydd.”
Recordiwyd cân Huw
Chiswell 35 mlynedd yn ôl a
hi oedd y record elusennol
gyntaf yn Gymraeg. Mae’r
fersiwn newydd wedi bod
ar gael i’w lawrlwytho ers
Rhagfyr 11. Bydd cyfran
o’r elw yn mynd tuag at
elusen Cronfa Gwydnwch
Coronafirws Cymru sy’n
darparu cefnogaeth i
fudiadau sy’n cynnig
cymorth argyfwng i rai y
mae Covid-19 wedi effeithio
arnynt.

Goriad
Deunydd
Chwefror erbyn
dydd Mercher
27ain o Ionawr
i:
papurbrogoriad
@yahoo.co.uk
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capel y ffynnon

teyrnged
Cofio Ruth

Ar ddydd San Steffan bu
farw Ruth Ann Goggin,
Barramundi, Ffordd Garth
Uchaf, ar ôl gwaeledd, yn
51 mlwydd oed. Bu Ruth yn
gweithio yn y Brifysgol am
flynyddoedd, lle’r oedd yn
uchel iawn ei pharch, gan
sicrhau bod seremonïau
graddio yn rhedeg yn
llyfn bob amser. Bu’n
weithgar yn ei chymuned,
gan wasanaethu fel
llywodraethwr yn Ysgol
Tryfan, ac roedd yn aelod
triw o Glwb Nofio Bangor.
Roedd yn ffrind arbennig
i’w chyfeillion oll, ac wrth ei
bodd â Del y ci.
Magwyd Ruth yn yr
Wyddgrug, yn ferch i
Richard ac Ann Jones, ac
yn chwaer i Helen,

YR ANRHEG GORAU Ers sawl blwyddyn bellach bu ysgolion yn
cael gwahoddiad i ddod â disgyblion blwyddyn 2 i’r capel ar gyfer
cyflwyniad dwy awr o hanes y Nadolig, yn cynnwys actio, dysgu,
canu a chrefftwaith. Gyda rheolau’r pandemig, wrth gwrs, nid oedd
modd gwneud hyn eleni. Fodd bynnag, aethom ati i gynhyrchu fideo
o’r cyflwyniad, gan ysgolion i’w dangos i’r plant, ac anfonwyd
crefftwaith i’r ysgolion i gyd-fynd gyda’r cyflwyniad. Cafwydd llawer
o hwyl yn ffilmio, gan gynnwys un out-take doniol iawn. Ymddengys
i’r fideo gael ei ddefnyddio mewn ysgolion eraill, cyn belled i ffwrdd
â de Cymru. Gellir gweld fersiwn fer o’r cyflwyniad (gan gynnwys yr
anffawd doniol ar ei ddiwedd) ar ein sianel YouTube neu trwy ddilyn
y ddolen ganlynol: https://youtu.be/qZ9ZcaJPUvw
GWASANAETHAU Wedi dim ond un Sul yn ôl fel cynulleidfa yn
y capel daeth y cyfyngiadau newydd i mewn gan Lywodraeth Cymru.
Tybiwyd felly ei bod yn ddoeth i ni ddychwelyd i gynnal ein hoedfaon
ar y we yn unig hyd nes y byddem yn gweld yn well beth fyddai’r
sefyllfa gyda’r pandemig. Gyda’r newyddion bellach fod y brechlyn
yn cael ei rannu, mae gobaith y gallwn ailymgynnull yn fuan gyda’n
gilydd. Bydd y manylion i gyd i’w gweld ar ein safle we a’n tudalen
Facebook.
GWEITHGAREDDAU DROS Y NADOLIG Cynhaliwyd nifer o
wasanaethau dros yr ŵyl. Yn eu plith y Sul cyn y Nadolig cynhaliwyd
cyfarfod Carolau yng Ngolau Cannwyll, gyda nifer o’n haelodau wedi
recordio nid yn unig y carolau, ond hefyd eu tystiolaeth yn dweud
pam fod y Nadolig yn werthfawr iddyn nhw. Bore Nadolig cafwyd
ein cyfarfod arferol gyda’r aelodau wedi dangos eu creadigrwydd
yn paratoi eitemau gwahanol – carolau, myfyrdodau a darlleniadau.
Er na fedrem gyfarfod wyneb yn wyneb, roedd y cyfarfod ar Zoom
wedi rhoi cyfle i bawb fedru dod at ei gilydd i ddathlu’r diwrnod.
Bu’n gweinidog eto yn darparu myfyrdodau dyddiol dros gyfnod
yr Adfent i’n cynorthwyo i baratoi a chofio ystyr y Nadolig. Y Sul
wedi’r Nadolig ymunodd Eglwys Efengylaidd Caerdydd gyda ni
trwy gyfrwng y we. Roedd yn hyfryd ein bod wedi gallu defnyddio’r
dechnoleg i ddwy eglwys mor bell oddi wrth ei gilydd ddod ynghyd.
Bu’r aelodau hefyd yn rhannu cylchgrawn o’r enw Holi gyda nifer
o’u cyfeillion a’u cymdogion. Cynhyrchwyd y cylchgrawn gan y
Mudiad Efengylaidd, ac roedd yn cynnwys erthyglau yn egluro ystyr
yr ŵyl, a thystiolaeth rhai Cristnogion.
Cododd y grŵp crefft £130 ar gyfer y banc bwyd drwy werthu eu
cardiau Nadolig.
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. Os hoffech ymuno yn un o’n cyfarfodydd,
yna cysylltwch â’n gweinidog ar dafyddmj@gmail.com . Gellir cael
mwy o wybodaeth ar ein gwefan www.capelyffynnon.org, neu ein
tudalen Facebook.

ond gwnaeth ei chartref
ym Mangor gyda’i gŵr,
James, ac yma y bu iddynt
fagu eu plant. Estynnwn
ein cydymdeimlad
dwysaf â James, Cerys,
Dara a’r teulu oll yn eu
profedigaeth.

Clwb Hwylio y Felinheli
angen eich pleidlais
Wedi i’r Clwb Hwylio ennill Gwobr Calon y Gymuned drwy’r
Deyrnas Unedig a’r clwb hwylio gorau yng Nghymru, maent am
fynd gam ymhellach.
Gan eu bod wedi cyrraedd rhestr fer Clwb Hwylio’r Flwyddyn
y Gymdeithas Hwylio Frenhinol – yn un o ddeg clwb – maent yn
chwilio am bobl i bleidleisio iddynt er mwyn cyrraedd y brig.
Mae’r clwb yn rhan fawr o’r gymuned leol. Mae 20 y cant o
bobl leol y Felin yn ymwneud â’r clwb a 64 y cant yn byw o
fewn deng milltir. Trwy’r pandemig maent wedi cadw pethau
i fynd gyda hyfforddiant ar y we a gwneud modelau a thrwsio
cychod. Bu digon o weithgarwch i gadw cyfran helaeth o’r
aelodau’n hapus, yn rhai iau a hŷn.
Cynhaliodd y clwb ddwy regatta Nadolig eleni. Daeth 28 o
gychod i regatta’r clwb ei hun, ar 12 Rhagfyr, a gwelwyd 25 o
gychod ar y Fenai yn Regatta Ieuenctid y Gymdeithas Hwylio
Frenhinol ar y 19eg.
Er mwyn pleidleisio i gefnogi’r clwb ewch i wefan y
Gymdeithas Hwylio a hynny erbyn 25 Ionawr pan fydd y
pleidleisio’n cau: https://awards.yachtsandyachting.co.uk/rya/

tudalen y plant 15

Elwyn Jones & Co

hefyd yn masnachu fel Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

Cyfreithwyr

123 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd 01248 370224
Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol
Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Swyddfeydd eraill:

Llangefni 01248 723106 • amlwch 01407 831777
benllech 01248 852782 • caernarfon 01286 673616
pwllheli 01758 703000
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ysgol tryfan
SESIWN HOLI AC ATEB GYDA TRYSTAN ELLIS Diolch o
galon i’r cyflwynydd teledu a radio Trystan Ellis am gynnal sesiwn
holi ac ateb arbennig iawn drwy gyfarfod rhithiol gyda rhai o
ddisgyblion Bl.7. Cafodd y criw bleser mawr yn ei holi am ei waith
amrywiol a ddiddorol iawn. Bu’r disgyblion yn dysgu am hanes
sefydlu S4C yn ystod y tymor diwethaf.
CYNGHERDDAU NADOLIG RHITHIOL Cafwyd cyngerdd
Nadolig unigryw iawn eleni gyda disgyblion yr ysgol yn ymuno
gyda phlant o Ysgol y Garnedd,
Ysgol y Faenol, Ysgol y Felinheli
ac Ysgol Llandygai i gyd-ganu fel
côr mawreddog rhithiol. Cafodd
yr eitemau offerynnol a lleisiol
eu cyflwyno dros dair noson
ganol Rhagfyr. Cafwyd unawdau
bendigedig gan Manw, Ela a Morgan
a pherfformiadau gan y grŵp chwyth,
y band pres a’r band jazz. Mae’r
cyngerdd, ‘Doniau’r Dolig’, yn dal ar
gael i’w wylio ar dudalen Facebook
yr ysgol.
CEFNOGI APÊL BANC BWYD
CADEIRLAN BANGOR Diolch
o galon i bawb a gyfrannodd fwyd
tuag at apêl banc bwyd yr Eglwys
Gadeiriol ym Mangor.

Dde: Llun Bl.7 gyda Trystan Ellis
Dde uchod: Banc Bwyd

Newid steil

Gwnaed cais i Gyngor Gwynedd i newid
siop trin gwallt A Cut Above, Stryd
Bangor, Y Felinheli, yn dŷ.

‘Na’ i ymestyn oriau

Gwrthod cais i gael trwydded alcohol
drwy’r dydd a’r nos i siop ym Mangor
Uchaf a wnaeth Cyngor Dinas Bangor.
Byddai’r drwydded wedyn yn cydfynd ag oriau agor 24 awr y Siop Bob
Peth. Roedd y Cyngor yn dymuno
gwrthwynebu’r cais hwn gan ei fod yn

pryderu y byddai’n peri trafferth yn yr
oriau mân ar ôl cau’r tafarndai ac yn
annog ymddygiad gwrthgymdeithasol
mewn ardal sy’n un breswyl yn bennaf.

Newid i gartref henoed

Mae Cyngor Gwynedd wedi caniatáu
cynllun i newid defnydd cartref henoed
Abbeyfield a fflat yn Elm Bank, Ffordd
Siliwen. Roedd y cais yn gofyn am ei
droi yn fflat a thŷ ychwanegol, dwy uned
breswyl. Ni fydd unrhyw newid allanol i’r
adeilad.
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Tocio coeden

Rhoddwyd caniatâd i docio coeden
castanwydden yn Lodwig Cottage, Lôn
Cwfaint, Bangor. Mae’r coed yn cael
eu gwarchod o fewn ardal gadwraeth
Bangor.

Disgwyl haul

Mae Tesco Bangor wedi cael tystysgrif
gan Gyngor Gwynedd i osod paneli solar
ar y to.
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Creu cardiau Dolig i
gynnig gobaith

Stompio’r
stryd

Roedd cyfnod y Nadolig
yn wahanol iawn eleni,
ac mae Anwen Lynne
Roberts o’r Felinheli yn un o
drigolion yr ardal sydd wedi
bod yn addasu i’r cyfnod heriol
i gynnig gobaith trwy greu
cardiau tymhorol er mwyn codi
arian i helpu eraill.
Meddai, “Doeddwn i ddim
yn edrych ’mlaen at y Nadolig
eleni, ar ôl imi golli Mam. Felly,
yn hytrach na chanolbwyntio
ar ddathlu a gwario, roeddwn
i eisiau gwneud rhywbeth o
werth.”
Bu farw Joyce Roberts, mam
Anwen,
oedd yn
gymeriad
lliwgar ac
adnabyddus
yn y pentref,
ym mis Mai,
yn ystod y
cyfnod clo.
Fel arfer
byddai
Anwen wedi
bod ymhlith
trigolion
gweithgar
y Felinheli
yng Nghapel
Bethania
sy’n casglu
ar gyfer y Banc Bwyd yn ystod
cyfnod y Diolchgarwch a’r
Nadolig. Yn 2019 bu’r criw
yn casglu teganau ar gyfer
Cymorth i Ferched ac anrhegion
i’w rhoi i bobol ifanc GISDA,
ond oherwydd Covid, doedd y
gwaith hwnnw ddim yn bosibl
eleni.
“Gan nad oedd posib gwneud
pethau fel yr arfer, penderfynais
wneud cardiau i godi arian
tuag at y Banc Bwyd,” meddai
Anwen. “Mae llawer mwy o
bobol yn ddibynnol ar fanciau
bwyd rŵan gan iddyn nhw
golli eu gwaith neu gael eu rhoi
ar ffyrlo.”
“Er ei fod yn arfer gan rai
bellach i beidio ag anfon cardiau
Nadolig, un ai i leihau rhywfaint

H arri C ama M awr
Fawr o ddathlu o gwmpas y cloc eleni
nag oedd? Mi ddaeth y flwyddyn
newydd yr un fath wrth reswm. Be’ mae
hi’n addo i’r Stryd deudwch a honno
ddim wedi bod ar agor ar ei hyd ers dros
flwyddyn oherwydd sgaffaldia’? Y sôn ar
led ydi y bydd hi’n fis Mawrth cyn iddyn
nhw ddechrau tynnu’r adeilada’ i lawr. Ond
fydd y sgaffaldia’ ddim yn cael yr hwi yn
iawn nes y byddan nhw wedi codi adeilada’
newydd yn lle’r hen rai. Fydd ’na ryw siâp arni cyn
’Dolig nesa’ ’dach chi’n meddwl? Groeswn ni ddau
ddarn o sgaffald.
Edrych ymlaen i weld a welwn ni’r draen fawr ’na yn
hen gapel Pendref yn cau yn ystod y flwyddyn. A siawns
erbyn yr amser yma y flwyddyn nesa’ y bydd rhywun yn
byw yn y capel. Rown ni ddwy law efo’i gilydd.
Mi fues i’n crafu ’mhen wrth gael negeseuon am y
Ranch. Dim i ddeud yn iawn ble oedd o/hi. Wrth
basio drws yr hen Varsity y gwnes i sylweddoli mai
fan’no oedd y Ranch. Rhyfedd na faswn i wedi gweld
rhywun yn gosod y fflag efo’r enw arno. Dydi hi ddim
yr amser gora’ i agor busnes o’r newydd nag ydi. Oes
posib denu ambell ffarmwr go gefnog o Sir Fôn yno
tybed pan fydd bywyd yn llai gofidus? Gweddi fach
eto.
CocoVanille ydi enw lle arall i roi eich clun i lawr y
dyddia’ yma. Os oes digon o glunia’ ar y stryd sydd am
orffwys a’u perchnogion am baned. A ddaw’r amser na
fydd dim ar y stryd ond siopau gwallt a llefydd bwyta?
Groeswn ni’n bysedd mai ‘na ddaw’ ydi’r ateb.
Erbyn yr adeg yma yn 2022 gawn ni obeithio y bydd
y twnel clwt/plastig sydd wedi bod yn gwt mochel
i fynd i mewn i Marks wedi hen ddiflannu. Cyn y
’Dolig doedd o ddim hanner digon o hyd a rhes hir o
bobol y tu allan iddo fo, pob un yn ddigon pell oddi
wrth ei gilydd. Dyna ichi dynfa sydd gan y lle, fasan
nhw mor awyddus i sefyllian yn y glaw tu allan i
Pontio?
Beth sydd am ddigwydd i Debenhams, meddech chi?
Mae eisio gweddi fawr iawn ar ddechra’ blwyddyn fel
yma i ofyn plîs peidiwch â’i chau. Rhywun wedi rhoi
llun ar Facebook yn dangos y golau ar yr enw tu allan yn
dechra’ pylu. Beth sydd am ddigwydd i Fangor os bydd
y golau wedi diffodd yn gyfan gwbl erbyn i bawb gael
brechiad? Mae’n peri penbleth a digalondid llwyr. Oes
gan Gyfarwyddwr newydd y Cyngor ateb?
Ffrind i ffrind oedd yn arfer mynd i’r Clwb
Cymdeithasol yn gofyn, wyt ti wedi gweld y twll
maen nhw wedi ei greu dan yr hen Glwb cyn dechra’
codi’r fflatia’? Doeddwn i ddim wedi crwydro mor
bell â fan’no. Fasat ti’n dychryn pa mor ddyfn maen
nhw wedi mynd, medda fo. Mi fasa’r hen yfwrs ers
talwm yn meddwl eu bod nhw’n chwilio am Uffern.

10

ar straen yr Ŵyl neu am resymau
amgylcheddol, roeddwn i’n
credu y byddai cardiau yn
bwysig eto eleni, gan nad oedd
pobol wedi gallu gweld ei gilydd
’run fath, neu ddim o gwbl, yn
2020!
“Roedd gwneud cardiau yn
fodd effeithiol o godi arian at
achos da yn fy marn i. Mae’n
ffordd sydd o fewn fy ngallu
i hefyd, fel rhywun na fedrai
redeg marathon neu fentro
gwneud her beryglus!”
Sefydlodd Anwen dudalen
Facebook Dolig Banc Bwyd er
mwyn hyrwyddo’r cardiau –
gwnaeth
350 ohonynt
i gyd – a’r
ymgyrch.
Codwyd
£1,400
gyda 53 yn
cyfrannu.
Ond fe
aeth Anwen
ymhellach
na hynny
hefyd. Hefo
Rhiannon,
sy’n arwain
tîm y Siop
Elusen Pop
Up, a Barbara
Graham, sy’n
gwirfoddoli ym Manc Bwyd
Arfon, bu’n derbyn cyfraniadau
bwyd tu allan i Neuadd yr
Eglwys yn y Felinheli un bore
Sul cyn y Nadolig. Fe wnaeth
yr ymdrech honno lenwi tri char
gyda chyfraniadau o fwyd i’r
anghenus. Ac wedi derbyn £200
mewn arian parod bu Anwen a
Barbara hefyd yn siopa yn Home
Bargains ac Aldi ar gyfer y Banc
Bwyd.
“Dwi wedi gwirioni gyda
haelioni pobl,” meddai Anwen.
“Mae rhai wedi cyfrannu er
nad oedden nhw eisiau cardiau!
Diolch i bawb sydd wedi
cefnogi’r Banc Bwyd.”
Ymddangosodd fersiwn o’r
erthygl yma gyntaf ar wefan
Caernarfon360.
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teyrnged
lloyd jones

Ar 8 Rhagfyr, yn ddim ond 54 mlwydd
oed, bu farw’r Parchedig Lloyd Jones,
ficer Clynnog, a fu cyn hynny’n
gwasanaethu yn y Felinheli. Dyma
atgofion un o’i gyfeillion yn y Felin
amdano.

Ychydig iawn o bobl mae rhywun yn
eu cyfarfod sydd yn creu argraff yn
syth, ond roedd Lloyd, a ddeuai o
Faesteg yn wreiddiol, yn un o’r bobl
arbennig hynny. Cyfnod cymharol fyr
a dreuliodd o, Casi, Dafydd a Tomos
yn y Felinheli cyn symud ymlaen
i Glynnog, ond yn ystod y cyfnod
hwnnw, cyfrannodd y teulu yn helaeth
at fywyd y pentref.
Yn ystod y mis diwethaf, wedi i'r
newyddion trist am ei farwolaeth
annhymig dorri, bu llawer o hel
atgofion am Lloyd ac mae’r hanesion

Chwe mis o
waith ar Bont
Borth

Fe fydd gwaith cynnal a chadw
sylweddol ar Bont Menai yn
dechrau’r mis yma. Am y chwe mis
nesaf fe fydd goleuadau traffig yn
rheoli trafnidiaeth ar y bont gan mai
dim ond un lôn fydd ar agor i geir

amdano yn dangos cymaint oedd ei
frwdfrydedd tuag at sawl agwedd o
fywyd yn y Felinheli. Yn fuan wedi i’r
teulu ymgartrefu yma, daeth Tom yn
aelod o’r tîm pêl-droed dan 11 oed, a
Lloyd felly yn un o’r cefnogwyr hwyliog
a gasglai ar ochr y cae yn Seilo i
wylio gemau ar fore Sadwrn. Byddai
seiadau’r criw hwn wastad yn ddifyr,
gyda Lloyd yn cyfrannu’n awchus
at y drafodaeth, er efallai nad y pêldroed ei hun fyddai’n dwyn y prif sylw
bob tro; yn wir, nid peth anghyffredin
fyddai i rywun droi am adref wedi’r
gêm gan deimlo ei fod wedi cael bore
gwerth chweil o adloniant, ond heb
fod yn sicr o’r sgôr! Ac ar ochr y cae
pêl-droed hwn yr eginodd syniad
gan Lloyd o greu ‘côr dros dro’: côr
meibion o frethyn cartre’r pentref, ar
gyfer gwasanaeth hwyrol yr Eglwys
ar Noswyl y Nadolig, dan arweiniad
medrus Elen ap Robert. Cafwyd
perfformiad cofiadwy gan yr hogiau,
gyda Lloyd wrth ei fodd yn eu canol,
a’r eglwys dan ei sang.
Yr oedd Lloyd yr un mor gyfforddus
ar lwyfan y Marcî yng Ngŵyl y Felin.
Croesawodd yr her un tro o gamu i
esgidiau naill ai Ant neu Dec (doedd
o ddim yn siŵr p’run!) am un noson
yn unig, fel arweinydd cystadleuaeth
dalent ‘Stŵr wrth y Dŵr’. Gyda’i
hiwmor iach, ei ddawn dweud stori
ddihafal, a’i allu i greu awyrgylch
gartrefol, agos-atoch-chi, yr oedd yn
ddewis poblogaidd, ac yn allweddol i
lwyddiant y noson.
Cymeriad a hanner oedd Lloyd: yn

gwmni difyr, yn ddeallus, yn ddoniol,
yn dynnwr coes diarhebol, ond yr
oedd hefyd yn gwbl ymroddedig i’w
alwedigaeth fel Ficer. Gwasanaethodd
ei blwyfolion yn ofalus, yn ystyrlon a
meddylgar drwy’r llon a’r lleddf. Yn wir,
bwriwyd sawl cysgod dros y pentref yn
ystod cyfnod Lloyd yn ein plith, a bu
yntau yn gadarn wrth gynnal breichiau
rhai drwy ddyddiau tywyll yn eu hanes.
A ninnau erbyn hyn yng nghyfnod
y Plygain, cofiwn am hoffter Lloyd o
draddodiad hynafol y gwasanaeth hwn
ac o neges yr hen garolau. Wedi i’r
teulu symud i Glynnog, fe’n hanogodd
i fynychu gwasanaeth Plygain Eglwys
Llanllyfni fore’r Nadolig – ac roedd
y wefr a brofwyd yno yn sbardun i
gynnal gwasanaeth tebyg yn Eglwys
Llanfairisgaer. Mae’r arfer hwnnw
wedi cydio, ac roeddem mor falch o
bresenoldeb Lloyd yn ein gwasanaeth
y llynedd, nid yn unig oherwydd ei
urddas, ond hefyd oherwydd iddo
chwyddo’r cyfraniadau at y casgliad
yn sylweddol drwy’i ddulliau perswâd
hwyliog! Ni fu gwasanaeth Plygain
yn Llanfairisgaer y Nadolig hwn,
ond hyderwn y cawn ail godi’r arfer
ddiwedd y flwyddyn, a phan wnawn
ni hynny, mi gofiwn ni i gyd am Lloyd,
gyda gwên.
Alwen Darbyshire
Hoffai Casi Jones a’r teulu ddiolch yn
fawr i bawb am yr holl gefnogaeth a
gawsant a’r caredigrwydd maen nhw
wedi’i brofi yn dilyn marwolaeth Lloyd.

Lle i’r
digartref ar y
Stryd Fawr

groesi rhwng 9.00 y bore a 3.00 y
prynhawn. Ac un llwybr troed yn
unig fydd ar agor i gerddwyr groesi
o Fôn i Arfon.
Yn achlysurol, fe fydd angen
cau’r ffordd yn gyfan gwbl am
gyfnodau o 20 munud yn y nos ond
ni fydd yr un o’r lonydd wedi cau ar
benwythnosau.
Dywed Ymgynghoriaeth
Gwynedd, sy’n gweithio ar y
cynllun ar y cyd ag asiantaeth UK
Highways, y bydd yn gwneud
popeth y gall i amharu cyn lleied â
phosib ar bobol ac y bydd y gwaith
yn cydymffurfio â chanllawiau
Covid-19.
Y prif reswm am y gwaith yw
bod angen adnewyddu’r llwybrau
troed ar y ddwy ochr, ond mae hefyd
angen peintio rhannau o’r bont, a
agorwyd am y tro cyntaf yn 1826.
Disgwylir i’r holl waith gymryd
rhyw 23 wythnos i’w gwblhau.
Gallwch ddilyn hynt a helynt y
prosiect ar Facebook drwy dudalen
‘Gwaith Cynnal a Chadw Pont
Borth/Menai Suspension Bridge
Maintenance Works’.

Yn dechrau’n fuan mewn safle
gwag ar y Stryd Fawr bydd
y gwaith o godi deuddeg o
fflatiau. Nid i fyfyrwyr y tro
yma ond i rai digartref.
Adra, Cyngor Gwynedd
a Thai Gogledd Cymru
sy’n cydweithio er mwyn
ailddatblygu’r safle yn 137
Stryd Fawr, bron gyferbyn
â’r Ranch (Varsity gynt). Y
syniad yw bod cefnogaeth yn
y fflatiau i atal digartrefedd.
Adra sy’n arwain y datblygiad,
tra bydd yr adeilad wedyn yn
cael ei reoli mewn partneriaeth
gan Gyngor Gwynedd a Thai
Gogledd Cymru.
Dywedodd Sarah Schofield,
Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a
Chymunedau Adra:
“Rydym mor falch bod y
datblygiad yma wedi cael
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caniatâd cynllunio, fedra i’m
disgwyl i weld pobl yn cael
symud i mewn i’w cartrefi
newydd pan fydd y datblygiad
wedi ei gyflawni.
“Mae cynnydd o bron i 40%
yng nghanran digartrefedd
yng Ngwynedd dros y pum
mlynedd diwethaf, a gyda
chynnydd mewn achosion
Credyd Cynhwysol eleni a
cholli gwaith o ganlyniad i’r
pandemig hefyd, mae yna alw
am lety a gwasanaeth fel hyn
yn fwy nag erioed.
“Rydym mor falch o fod
yn cydweithio hefo Cyngor
Gwynedd a Tai Gogledd
Cymru ac yn falch ein bod
yn cymryd camau i ddatrys
y mater hwn ac i helpu pobl
fregus sydd angen tai yng
Ngwynedd.”
Bydd staff ar y safle yn
cynnig cefnogaeth i’r rhai
fydd yn cartrefu yno er mwyn
iddynt gael byw yn annibynnol.
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y garth
YSBRYD Y NADOLIG Bydd ein hatgofion o Nadolig 2020
yn dra gwahanol i’r arfer, ac weithiau yn annisgwyl iawn. Mae
cymdogion a ffrindiau Sheila a John Chamberlain, Siliwen, yn siŵr
o gofio caredigrwydd y ddau wrth iddynt ddosbarthu anrhegion ar
ddiwrnod Nadolig ei hun, wedi’u gwisgo fel Cosociaid. ‘Yr anrheg
orau gawsom ni’, meddai John, ‘oedd y llawenydd ar wynebau ein
ffrindiau wrth dderbyn y cacennau – yn Gymry, yn Bwyliaid, ac yn
Iraciaid – pawb wedi gwerthfawrogi.’
CYDYMDEIMLAD Tristawyd yr ardal wrth glywed am
ddwy farwolaewth leol dros gyfnod y Nadolig. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf at deulu John Roberts – Stella ei weddw, a
Lynton ei fab. Magwyd John yn Hirael cyn symud i fyw i Ffordd
Garth Uchaf. Peiriannydd ydoedd wrth ei alwedigaeth yn gweithio
yn Saunders Roe, Biwmares, yn adeiladu cychod.
Yr un modd estynnwn ein cydymdeimlad diffuant at deulu Ruth
Goggin, Ffordd Garth Uchaf – Jim ei gweddw, a’r plant Cerys a
Dara. Roedd Ruth yn hanu o’r Wyddgrug ac yn uchel iawn ei pharch
fel gweinyddwr yn y Brifysgol. (Gw. teyrnged ar dudalen 8). Rydym
yn meddwl am y ddau deulu yn eu gwewyr.
NEWID GWLAD Dymuniadau gorau i Meurig Llwyd, mab
y diweddar Barchedig Ifor Williams a Mary Williams a brawd
Dewi Llwyd, wrth iddo newid swydd. Bydd yn symud o fod yn
archddiacon yn Ffrainc ac yn mynd i weinidogaethu yn Swydd Corc
yn Iwerddon. Wrth edrych yn ôl ar ei gyfnod yn Ffrainc mae Meurig
yn credu mai un o’r uchafbwyntiau oedd cael y fraint o annerch
cynulleidfa yn Notre Dame a roddodd gyfle iddo gyfeirio at hanes
Hedd Wyn a’r ‘gadair ddu’. Fel ‘Europhile’ mae’n ddiolchgar y
bydd ‘yn parhau i weithio a byw o fewn yr Undeb Ewropeaidd ac
mewn gwlad sy’n ddiogel yn ei hunaniaeth Ewropeaidd ac yn dathlu
hynny mewn ffordd gadarnhaol’. Bon voyage, Meurig - mian is
fearr.
NEWID AELWYD Dymuniadau gorau i Joyce Lennon a’i merch
Ruth wrth iddynt symud o’r Garth, man geni a magu Joyce, at David
ei mab yn Lincoln.
CŴYN AM GŴN (NEU EU PERCHNOGION) Mae trigolion
lleol ac ymwelwyr yn parhau i fynegi eu dicter wrth weld baw
ci ar y pier, un o lefydd harddaf a mwyaf eiconig Bangor. Mae’n
ddigalon, meddant, nad yw rhai pechnogion cŵn yn parchu’r
amgylchfyd a’u bod, yn hytrach, yn cymryd mantais ar yr anrhydedd
o gael cerdded eu cŵn ar y pier. Ydi hi’n bryd ailwampio’r polisi?

Mari Emlyn
Edrych yn ôl – ac
ymlaen
● Pwy sy yn dy fybl di?
Ystrydeb bellach ydi dweud
● Www! Mae ’na fwy na
i 2020 fod yn flwyddyn
ryfedd ar y naw. Pe bai
chwech yn ista rownd y
rhywun wedi dweud wrtha i’r
bwrdd yna!
● Paid â mynd mewn car
adeg yma llynedd y baswn
i wedi dechrau cwmni creu
efo neb arall!
● Ti ar ‘mute’!
lampshêds o gwt yn yr ardd,
● Ti sy’n gyrru linc i ni, ’ta ni
cwt a beintiais i’n binc un
wsos yn y gwanwyn,
sy’n gyrru linc i chi?
● Be ’di’r pwynt
ac y baswn i hefyd
yn dysgu Cymraeg
gwisgo masg
i oedolion yn
rownd dy wddw?
Dowch
● Dydi rhai pobl
rhithiol, mi
i’n
aw
dr
faswn i wedi
jest ddim yn
hadlen ni am
edrych arnyn
dallt y cysyniad
.
ap
itc
na
nhw’n hurt. A
o bellter
wnes i erioed
cymdeithasol!
● Y normal newydd
ddychmygu chwaith
y baswn i eleni yn mynd
mewn i Lloyds Banc yn
Dywediadau 2021 –
gwisgo mwgwd ac yn gofyn
gobeithio!
● Rownd chdi ydi hi!
am bres!
● Ty’d draw am banad.
Daeth termau newydd
● Tisio dod efo fi i’r theatr
yn rhan naturiol o’n geirfa
ddyddiol ni. ‘Zoom’;
heno?
● Wela i di yn y lansiad nos
‘Furlough’; ‘PPE’; ‘Circuit
breaker’; ‘BLM’... Bydd
fory.
● Faint o’r gloch mae’r
angen geiriadur newydd
sbon, dybiwn i, i roi lloches
parti’n dechrau?
● Ti yma am yr wsos?
i’r termau newydd yma. A
● Wela i di yn y Bar
tybed be ddaw 2021 i ni i
gyd? Geiriau cynhesach
Gwyrdd.
● Dowch draw i’n hadlen ni
gobeithio, ac iechyd wrth
gwrs.
am naitcap.
● Mae Cymru yn ôl yn
Dwi wedi dethol rhestr
fach o ddeg o rai o’r
Ewrop!
● Ty’d â sws i fi!
dywediadau y defnyddiais
i dipyn arnyn nhw yn
anffodus yn ystod 2020
Dwi ddim isio dweud ar
ynghyd â rhestr o rai o’r deg
ddiwedd 2021 fy mod i’n
peth yr hoffwn i fedru eu
dymuno blwyddyn newydd
dweud yn 2021.
‘well’ i neb, dim ond
blwyddyn newydd dda. Ond
Dywediadau newydd
am rŵan, ie – blwyddyn
2020
newydd well i bawb.
● Dwi’n gorfod hunanynysu.
● Ti wedi cofio dy fasg?

“

“

Un Seren i ddathlu Bangor
Bu Pontio yn cydweithio gyda
Chyngor Dinas Bangor ar
ffilm Nadolig i ddathlu Bangor.
Cafwyd cyfraniadau gan
lu o fusnesau, sefydliadau,
cymunedau a chwmnïau ym
Mangor. Y gân arni oedd ‘Un
Seren’, y garol a ddaeth yn
boblogaidd ers i Delwyn Siôn ei
chyfansoddi.
Ar brynhawn glawog ym
Mangor Uchaf yn 1982 y
gwnaeth hynny ac mae’r
gân wedi dod yn amlwg bob
Nadolig wedyn. Elise Jones o
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Fangor sy’n canu’r gân ar y
ffilm wedi iddi fod yn cydweithio
gydag Alys Williams. Mae
Alys yn wyres i Wilbert Lloyd
Roberts y mae cerflun ohono
yn Pontio oherwydd ei ran yn
sefydlu’r theatr broffesiynol
Gymraeg. Ymddangosodd Alys
ar raglen The Voice yn 2013,
ac ers hynny mae ei gyrfa wedi
mynd o nerth i nerth.
Yn 2015, perfformiodd
drefniant Steffan Rhys Williams
o ‘Un Seren’. Felly roedd
ganddi brofiad i helpu Elise ac
i ddod â’r gymuned ynghyd i
ddathlu’r Nadolig ac i orffen y
flwyddyn ar nodyn uchel!
Wrth greu’r ffilm dilynwyd
rheolau pellter a chadw at
ganllawiau’r Llywodraeth.
Gallwch ei gweld ar y cyfryngau
cymdeithasol.
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CAPEL BETHANIA Ychydig yn wahanol eleni, o reidrwydd, oedd
cyflwyniad Bethania o Stori’r Geni, gyda Sioe Dolig y Clwb Capel
yn cael ei dangos ar fideo. Bu’r rhieni yn brysur yn hyfforddi’r plant
ac yn ffilmio’r sioe ac roedd pawb wedi mwynhau’r profiad. Diolch
yn fawr iawn i’r rhieni ac i’r plant a’r bobl ifanc am wneud y Nadolig
yn arbennig eto eleni. Fe ddangoswyd y fideo yn yr oedfa fore Sul,
20 Rhagfyr. A diolch hefyd i Owain Davies, ein Gweithiwr Plant,
Ieuenctid a Theuluoedd, am roi’r fideo at ei gilydd ac am drefnu groto
gyrru trwodd yng Nghapel Berea Newydd gan wahodd aelodau’r
Clwb Capel a CIC Felinheli draw.
Dyma gerdd gan Macsen Glyn Williams a oedd yn rhan o’r Sioe
Dolig. Mae Macsen yn ddisgybl Blwyddyn 10 yn Ysgol Syr Hugh
Owen.

y felinheli
CANOLFAN KEN Llongyfarchiadau mawr i Ken Newing o Glwb
Hwylio’r Felinheli ar anrhydedd hynod arbennig a gwahanol! Mae
Ken wedi bod yn gwirfoddoli yn ein cymuned ers iddo symud yma 40
mlynedd yn ôl. Am un diwrnod, fe ailenwyd dwy ganolfan chwaraeon
yng Nghymru i anrhydeddu arwyr lleol ac i godi ymwybyddiaeth o’u
gwaith a’u cyfraniad. Yng Ngwynedd, ar 15 Rhagfyr, fe newidiwyd
Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai yn Ganolfan Ken
Newing. Cafodd Ken fraw pan glywodd am yr anrhydedd ond roedd
yn teimlo’n hapus iawn hefyd. Mae wedi bod yn aelod o’r Clwb
Hwylio ers iddo ddod yma ac wedi cael dylanwad enfawr ar hwylio
yn yr ardal. Yn ystod y pandemig, bu’n mynychu sesiynau ar-lein i
sicrhau bod y clwb yn cael parhau i gynnal gweithgareddau, a hefyd
yn cynnal gweithgareddau ar-lein i ddod ag aelodau at ei gilydd.
Soniodd Hannah Mills, pencampwraig y Byd ac enillydd Olympaidd,
a fu’n hyfforddi yn rheolaidd ym Mhlas Menai, am ei hedmygedd
tuag at Ken ar Radio Wales. Roedd rhywun fel Ken yn ysbrydoliaeth,
meddai, a’i ymroddiad i’r Clwb yn rhyfeddol.
Hefyd,
cofiwch
fod modd
pleidleisio i
Glwb Hwylio
y Felinheli
fel clwb y
flwyddyn! Stori
a manylion
pellach ar
dudalen 8.

Ddaeth dim Gŵyl i’r Felinheli,
Dim ras 10k na golff eleni,
Ni chawsom ffair ar lan y Fenai,
Na rasio hwyaid na helfa wyau.
Unig iawn fu plant y pentra
Ni ddaeth ’run ffrind i’w tai i
chwara,
Ni chafwyd drama na charola
Ac aeth ’run aelod i Fethania.

PROFEDIGAETHAU Trist iawn oedd clywed am farwolaeth
cymydog arall ar Ffordd Brynffynnon. Bu farw Grace Roberts,
Gerallt, yn dilyn salwch hir. Cydymdeimlwn yn arw â Dennis, Gronw,
Endaf a Kerry.
Syfrdanwyd y pentref o glywed am farwolaeth sydyn ein cyn-ficer,
y Parchedig Lloyd Jones, a oedd wedi symud i blwyf Clynnog-fawr.
Yn ystod y cyfnod a dreuliodd ef a’r teulu yn ein plith roedd yn
ŵr hynod weithgar a phoblogaidd yn y pentref, gan roi cymorth a
chefnogaeth i nifer o drigolion. Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at
Casi, Dafydd a Tomos.
(Ceir teyrngedau llawn i Grace a Lloyd ar dudalennau 14 ac11)
DOLIG BANC BWYD Dymuna Anwen ddiolch i bawb o’r pentref
a thu hwnt a gefnogodd y fenter i godi arian tuag at Fanc Bwyd Arfon
yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gweler y stori lawn ar dud.10.

Ond nid ffair a rasys yw ein
pentra
Ac nid adeilad yw Bethania,
Ond un teulu fel un cwlwm
Na chaiff ei ddatod gan ’run
hirlwm.
Ac fe ddaw Gŵyl i’r Felinheli,
Gŵyl yr Iesu, Gŵyl y Geni,
A daw ein cariad at ein gilydd
Yn ddathliad Gŵyl y Golau
Newydd.

Pos@GarethFfowc
POS jygiau

Gwerthir jygiau mewn setiau o bedair o wahanol faint. Mae’r
pris yn codi 40c am bob maint a phris set o bedair jwg ydi £12.
Beth yw pris y jwg fwyaf?

[Addasiad o gwestiwn mewn arholiad mynediad i ysgolion
gramadeg ym Morgannwg, 1958 – yr hen 11+]

Ateb ar dudalen 14

13

Goriad • ionawr 2021

teyrnged

Ar 27 Tachwedd, yn 82
mlwydd oed, bu farw Grace
Hughes Roberts, awdures
a oedd wedi ymgartrefu yn
y Felinheli ers blynyddoedd
lawer. Dyma addasiad o
deyrnged a roddwyd yn
y gwasanaeth coffa yn
Amlosgfa Bangor.
Ganwyd Grace ar 11
Mawrth 1938 ym Mhensarn,
Amlwch. Fe fynychodd
ysgolion lleol a graddio yn
y Gymraeg a Ffrangeg ym
Mangor. Wedi cymhwyso fel
llyfrgellydd ym Manceinion,
cafodd waith mewn llyfrgell
yn adran Addysg Prifysgol
Lerpwl. Dyma pryd y cyfarfu
â Dennis a fe briodwyd y
ddau yn 1969.
Ganwyd Gronw ac Endaf
a phan aeth y ddau i’r
ysgol cychwynnodd Grace
ysgrifennu eto. Roedd y
chwilen ysgrifennu wedi bod
ganddi er pan oedd yn ifanc,

yn cystadlu ac ennill yng
Nghlwb Plant Y Cymro. Tra
oedd yn yr ysgol uwchradd
bu’n llwyddiannus sawl tro
wrth gystadlu yn yr adran
lenyddol yn Eisteddfod yr
Urdd, a thra oedd yn Lerpwl
bu’n llwyddiannus eto wrth
gystadlu yn Eisteddfod yr
Aelwydydd yno. Yn ystod y
cyfnod pan fu’n byw yn yr
Wyddgrug, dan anogaeth
amryw o breswylwyr y dref
fe ddechreuodd ysgrifennu
erthyglau Cymraeg i’r
Chester Chronicle.
Roedd Grace wedi ei
chyfareddu gan y tŷ â
adeiladwyd yn Nefyn ar
gyfer y nofelydd Elizabeth
Watkin Jones ac yn 1980
symudodd y teulu yno.
Dyma lle y bu Grace
hapusaf, yn llenydda
ac edrych ar ôl y plant.
Cyfrannodd i gylchgronau
megis Taliesin, Pais a’r
Faner ac yn nes ymlaen
bu ganddi golofn fisol yn Y
Faner. Bu’n cyfrannu hefyd
i gyfresi radio fel Rhwng
Gŵyl a Gwaith gydag R.
Alun Evans a Merched yn
Bennaf gyda Ruth Price,
ac fe gyhoeddwyd nifer o’i
sgyrsiau radio.
Ei chyfrol gyntaf oedd
Sgyrsiau Hogiau yn Bennaf,
yn croniclo hynt a helynt

Endaf a Gronw yn eu
blynyddoedd cynnar. Yna
bu’n sgriptio i gyfres Pobol
y Cwm am gryn ddegawd.
Gwnâi ei gwaith ysgrifennu
mewn ystafell fechan yn y
rhan uchaf o’r tŷ lle gynt y
byddai ei harwres Elizabeth
Watkin Jones yn sgwennu ei
nofelau.
Bu’n cystadlu amryw o
weithiau yn ystod y cyfnod
hwn yn yr Eisteddfod
Genedlaethol gan ennill
fwy nag unwaith ar y stori
fer. Cyhoeddwyd amryw
o’i storïau ac yn 1989,
cyhoeddwyd cyfrol o
storïau o’i heiddo o dan y
teitl Dyddiau Teisen Bwdin,
yn cynnwys y stori fer a
enillodd iddi Fedal Ryddiaith
Eisteddfod Môn y flwyddyn
flaenorol. Ei dwy nofel
gyntaf oedd Rhodd o Ferch
a Drysfa.
Roedd hefyd yn weithgar
iawn yn ei chymuned
yn Llŷn, ac ar lefel fwy
cenedlaethol bu’n aelod o
Bwyllgorau Gwaith yr Undeb
Awduron a Chanolfan Tŷ
Newydd.
Wedi dwy flynedd ar
hugain hapus yn Nefyn,
symudodd y teulu i’r
Felinheli. Yno gwnaeth
Grace a Dennis gyfraniad
i fywyd llenyddol y pentref

Yr Archesgob Andy

Medal am ei gyfraniad

Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy
John, a fydd yn arwain yr Eglwys yng
Nghymru hyd nes y bydd Archesgob
newydd yn cael ei ethol yn ystod y
flwyddyn. Mae’r Archesgob presennol,
John Davies, wedi penderfynu ymddeol
ym mis Mai. Bu wrth y gwaith am bedair
blynedd.

Derbyniodd yr Athro Sandy Toogood,
Athro er Anrhydedd yn Ysgol Addysg
Prifysgol Bangor, Fedal yr Ymerodraeth
Brydeinig (BEM) yn Rhestr Anrhydeddau’r
Flwyddyn Newydd am wasanaethau i
bobl ag anableddau deallusol. Ymunodd
â’r coleg yn 1989. Mae’n gyn-uwch
ddarlithydd Dadansoddiad Ymddygiadol.

Clynnog & Trefor
Trefor, Caernarfon, Gwynedd LL54 5HP

01286 660208 Ffacs: 01286 660538
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gan helpu i sefydlu
Cymdeithas Heli’r Heulyn a
chynorthwyo gyda gwersi
yn Y Felin Sgwrsio. Nid
oedd iechyd meddwl Grace
ar ei orau yn y cyfnod
hwn ac nid oedd yn gallu
ysgrifennu. Ond ar wyliau un
haf yn Ardal y Llynnoedd,
penderfynodd ailafael
ynddi a chychwyn ar nofel
arall. Tyfodd y nofel gan
wneud byd o les i’w hiechyd
meddwl. Dyma’r nofel a
enillodd iddi Wobr Goffa
Daniel Owen yn Eisteddfod
Genedlaethol Glynebwy yn
2010 ac roedd diwrnod y
seremoni yn ddiwrnod mawr
yn ei hanes. Bu cyfarfod
yn y Felinheli i gyfarch
y nofelydd buddugol. Y
flwyddyn ganlynol, yn
Eisteddfod Wrecsam, fe’i
hurddwyd i’r wisg wen yn yr
Orsedd.
Hon oedd yr eisteddfod
olaf iddi ei mynychu gyda
Dennis yn y garafán.
Wedi hyn gwaethygodd ei
hiechyd a bu’n rhaid rhoi’r
gorau i’r ysgrifennu. Ond
roedd wrth ei bodd yn mynd
allan yn y prynhawn am
baned a chacen mewn caffi,
ac i’r diwedd nid oedd pall
ar ei hymroddiad i’w theulu.
Bydd bwlch enfawr ar ei hôl.

Blwyddyn
Newydd Dda i holl
ddarllenwyr y Goriad
Ateb POS JYGIAU:
Pris y jwg fwyaf yw £3.60

Grace Hughes Roberts
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Goleuo’r Nadolig

Cafodd pier Bangor ei
oleuo gan sioe arbennig
o ragor na 2,000 o
oleuadau y Nadolig yma.
Elusen y Gwasanaeth
Iechyd, Awyr Las, oedd y
tu ôl i’r arddangosfa gan
wahodd pobol i noddi un
golau er cof am rywun
annwyl. Y canlyniad oedd
arddangosfa unigryw a
lliwgar oedd i’w gweld o
bell ac agos.
Roedd pob cyfraniad yn
mynd at elusennau Apêl
Covid-19 Gogledd Cymru,
Tîm Irfon, cronfa gofal
canser, a gwasanaethau

dementia yn Ysbyty
Gwynedd.
Dywedodd Becky
Williams, nyrs iechyd
meddwl a chyd-sylfaenydd
Tîm Irfon: “Y bwriad oedd
rhoi chydig o sglein ar
Nadolig pawb eleni.
“Roedd lot o bobol yn
gallu gweld y goleuadau o
bellter, a gobeithio eu bod
yn fodd i atgoffa pobol
nad ydyn nhw ar ben eu
hunain. Dwi’n gwybod bod
llawer o bobol wedi cael
cryfder o gysegru golau i
rywun sydd wedi’n gadael
ni.

“Roeddwn i yn fy
nagrau yn darllen rhai o’r
negeseuon gan bobol ar
wefan Awyr Las ac fe fydd
y pres fyddwn ni’n godi
yn gwneud gwhaniaeth
go iawn i gleifion a staff
trwy ariannu prosiectau
arbennig, gwasanaethau
ac offer ychwanegol ac
adnoddau newydd.”
Cafodd y goleuadau eu
gosod gan Gyngor Dinas
Bangor, Parc Coedwig y
Gelli Gyffwrdd a chwmni
Mad Sounds.

capel berea newydd
SIÔN CORN YN Y MAES PARCIO Doedd dim modd cynnal parti
Nadolig yr Ysgol Sul eleni ond yn lle hynny trefnwyd Groto Siôn
Corn gyrru-drwodd ym maes parcio’r capel ar 13 Rhagfyr. Daeth 75
o blant yr Ofalaeth draw a derbyniodd pob un ohonynt anrheg gan
Siôn Corn drwy ffenest y car! Diolch i Owain, ein Gweithiwr Plant,
Teuluoedd ac Ieuenctid a phawb arall fu’n helpu.
GWASANAETHAU NADOLIG Yn lle’r gwasanaethau
Nadolig arferol yn y capel gan blant yr Ysgol Sul a’r ieuenctid
cyflwynwyd Stori’r Geni eleni drwy gyfrwng fideo, mewn cyfuniad
o ddarlleniadau, gweddïau, sgript, caneuon ac eitemau offerynnol.
Roedd y ddau wasanaeth yn raenus iawn. Diolch i bawb a gymerodd
ran, i’r athrawon Ysgol Sul am eu help ac i Owain am roi’r cyfan wrth
ei gilydd mor grefftus. Mae’r ddau wasanaeth ar gael o hyd ar dudalen
Facebook newydd Gofalaeth Ardal Bangor.
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Amy’n
goleuo’r pier

Cafodd y sioe oleuadau ei
throi ymlaen yn swyddogol
gan ferch leol sydd wedi
codi arian i eleusennau
iechyd.
Roedd Amy Ishmael
o Ffordd Cynan,
Penrhosgarnedd, wedi
codi ‘ffynnon’ fechan y tu
allan i’w thŷ. Ac fe wnaeth
pobol yr ardal ymateb drwy
gyfrannu £200 i’r ffynnon yn
ystod y gwanwyn a’r haf.
Fe aeth yr arian yma i Apêl
Covid-19 a Thîm Irfon.
Dywedodd tad Amy, Mike
Ishmael: “Ryden ni’n falch
iawn o Amy a’r ffordd yr aeth
hi ati i helpu pobol eraill.
“Ac roedd y ffynnon
hefyd yn helpu i godi calon
pobol leol ar adeg anodd.
Mae’n dweud lot am waith
y Gwasanaeth Iechyd yn yr
ardal fod cymaint o bobol,
gan gynnwys Amy, eisiau
dangos eu cefnogaeth i’r
hyn maen nhw’n wneud a’u
helpu i ofalu am gleifion
bregus.”
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Thomas o Fangor
yn yr Antarctig
Menter Iaith Bangor
Er nad ydym yn cynnal digwyddiadau wyneb yn
wyneb, mae’r Fenter yn parhau’n brysur yn cynnal
pethau ar-lein.
CYSTADLEUAETH NEGES
EWYLLYS DDA Mae’r Fenter yn
cynnal cystadleuaeth ar gyfer
plant ysgolion cynradd ym Mangor
a Dyffryn Ogwen i lunio neges
ewyllys da ar gyfer 2021. Gall y
neges fod ar ffurf llun, poster neu
ddyluniad digidol. Bydd gwobrau
arbennig i’r ddau enillydd. Dyddiad
cau 29 Ionawr.

CYSTADLEUAETH CREU FIDEO
Ar y cyd â phartneriaid eraill,
rydym yn cynnal cystadleuaeth i
greu fideo byr i groniclo 2020 o’ch
profiad chi ac aelod hŷn o’r teulu.
Mae’r gystadleuaeth yn agored i
bob oed a bydd yr enillydd yn cael
Tabled Fire HD10 yn wobr.

COGINIO CARIADUS Ar 27
Ionawr bydd gennym weithgaredd
i ddathlu Diwrnod Santes
Dwynwen. Bydd y cogydd Nici
Beech yn llunio clip fideo i ni yn
dangos sut i baratoi pryd bwyd
blasus i nodi’r achlysur – cadwch
lygad amdano ar ein tudalen
Facebook.

CWIS EFO LLION Dros dri mis
cyntaf y flwyddyn bydd Llion
Williams yn cynnal
un cwis y mis
i deuluoedd
a hynny fel
cymeriad
R Ben
Igwr
o’i sioe
boblogaidd
‘Taith yr
Iaith’. Y
dyddiadau yw
20 Ionawr, 17 Chwefror ac 17
Mawrth, 7–8pm. Bydd y cwisiau
ar Zoom – anfonwch neges at
neges@menteriaithbangor.cymru
i ofyn am ddolen neu cysylltwch
drwy Facebook.

EUROS 2021 Ar 27 Chwefror
byddwn yn cynnal y gyntaf o
bedair sesiwn ar-lein ‘Cymru yn
Euros 2021’ gyda Dewi Llwyd
yn holi panel o gefnogwyr ac
wynebau cyfarwydd. Bydd
Malcolm Allen a Dafydd Hughes
(Bangor 1876) ymhlith y rhai fydd
yn cymryd rhan yn y sesiwn gyntaf
hon.

Am ragor o fanylion ewch i’n tudalen Facebook.
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Mae Llywodraeth Tiriogaeth Brydeinig yr
Antarctig wedi enwi rhewlif ar ôl Athro
o Fangor. Rhewlif Thomas (Tir Palmer,
Penrhyn yr Antarctig) yw’r un sydd wedi’i
enwi ar ôl yr Athro David N. Thomas,
Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol
Bangor.
Symudodd yr Athro Thomas o Brifysgol
Bangor i Brifysgol Helsinki ym mis
Hydref. Roedd wedi gwasanaethu fel
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, ac
fel Pennaeth Ysgol Gwyddorau Eigion
Prifysgol Bangor.
Mae 28 o enwau lleoedd newydd yr
Antarctig yn nodi dauganmlwyddiant
Darganfod Antarctica.
Mae'r enwau lleoedd hyn yn anrhydeddu'r
rhai sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol
i hyrwyddo dealltwriaeth o Antarctica, ei
hamddiffyn a’i rheoli dros yr hanner can
mlynedd diwethaf, ac sy’n llawn haeddu
cael sylw i’w cyflawniadau, ochr yn ochr â
rhai'r archwilwyr cynnar.

Llwyddiant dau frawd
Llongyfarchiadau i Aron Tomos
Williams a’i frawd Morgan Tecwyn
Williams ill dau am lwyddo mewn
arholiadau theori cerdd dan nawdd
yr ABRSM. Pasiodd y ddau gydag
anrhydedd – Gradd 3 i Aron a Gradd 5
i Morgan. Llongyfarchiadau hefyd i’w
hathrawes (Nain!) sef Valerie Ellis, Bryn
Adda.
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Deudwch i mi: Goriad yn holi a stilio
Byddaf. Cyn y cyfnod
ddiwedd y dydd!
piano efo’r plant!
clo roeddwn i’n chwarae
A oes gennych hoff awdur?
A yw gwyliau’n rhan bwysig o’r
pêl-droed ddwywaith yr
Malcolm Gladwell. Dwi
flwyddyn?
wythnos (bydd fy nghynnewydd orffen darllen David
Mae cymryd amser i ffwrdd
athrawon chwaraeon yn
and Goliath ganddo, ond
o’r gwaith i fod efo’r teulu
Ysgol
Outliers
yn bwysig, ond dydi mynd ‘i
Tryfan yn
ffwrdd’ ar wyliau ddim mor
Pizza Eidalaidd, cwrw Cymreig! ydi fy
synnu i
ffefryn.
bwysig i mi. Dwi’n ddigon
glywed
Mae gan
hapus yn fy milltir sgwâr.
hynny, achos do’n i fawr o
Malcolm Gladwell y ddawn
Ai dramor fydd y gwyliau
bêl-droediwr yn yr ysgol!).
i edrych ar y byd mewn
arferol?
Dwi wedi ailafael yn y
ffordd hynod o wreiddiol a
Na, mae tri lleoliad rydan
rhedeg a’r cerdded yn ystod
diddorol.
ni’n mynd iddyn nhw ar
y cyfnodau clo.
Ydych chi’n gwylio rhaglenni
wyliau bob blwyddyn –
Ydych chi’n credu mewn
teledu ar y teledu neu
Trefdraeth yn Sir Benfro,
bwyta’n iach?
gyfrifiadur?
Bluestone yn Sir Benfro, ac
Ydw... mewn cymedroldeb!
Ar y teledu gan amlaf, ond
un o fy hoff wyliau yn y byd
Pa un yw eich hoff bryd?
prin byth yn fyw – gwylio’n
– i aros efo fy rhieni, neu
Dwi byth yn blino ar gael
ôl.
‘Nain a Taid’, ym Mangor.
Enw
pizza – gyda madarch,
Ydych chi’n newid o un sianel
A oes un wlad yn apelio yn fwy
Huw Meredydd Roberts
olewydd a nionyn.
i’r llall yn gyson?
na’r llall?
Gwaith
Ffrwythau neu rywbeth melys i
Na, gan na fydda i prin
Mae Cymru yn wlad
Rheolwr-Gyfarwyddwr
bwdin?
byth yn gwylio’n fyw, dwi’n
fendigedig i gael gwyliau
cwmni cynhyrchu Astud
Rhywbeth melys, heb os
gwylio rhaglenni penodol
ynddi. Ond, os mynd
Ydi’r cyfnod clo wedi effeithio
nac oni bai. ‘Sticky toffee
iawn ar wasanaethau ar-alw.
dramor, dwi’n hoff iawn o
arnoch chi?
pudding’ ydi’r hoff bwdin.
A oes hoff raglen deledu?
Ffrainc.
Do, mewn ffyrdd annisgwyl
Pa ddiod yw’r orau gyda’r pryd?
Dragon’s Den.
Beth yw eich barn am
ar brydiau. O ran fy ngwaith,
Dwi’n mwynhau cwrw gyda
A oes hoff raglen radio?
gefnogaeth sydd ar gael i
cafodd nifer o raglenni
pizza, yn enwedig cwrw
Cwestiwn anodd iawn, gan
gynnal busnesau?
radio/podlediadau roeddwn
o fragdai Cymreig. Cwrw
fod gen i gymaint, ac mae
Dwi wedi bod yn lwcus eleni
i fod i’w cynhyrchu eu
Llŷn, Twt Lol (Trefforest) a
rhan fwyaf o ’ngwaith i’n
i fod yn gymharol brysur,
gohirio gan nad oeddwn
Glamorgan (Llantrisant) yn
ymwneud â’r byd radio a
felly hyd yma dwi heb
i’n gallu eu recordio. Erbyn
enwedig. Pizza Eidalaidd,
phodlediadau. Felly, dwi
ddefnyddio’r gefnogaeth
hyn, mae’r diwydiant wedi
cwrw Cymreig!
am sôn am raglen radio dwi
sydd wedi bod ar gael gan
addasu a dyfeisio ffyrdd
A oes llyfr wedi apelio yn
wirioneddol yn mwynhau
Lywodraeth Cymru yn ystod
gwahanol o greu rhaglenni,
ddiweddar?
gweithio arni, sef rhaglen
y pandemig. Ond dwi’n
felly dwi’n brysur iawn rŵan
Dwi newydd orffen darllen
Linda Griffiths ar Radio
cael cefnogaeth arbennig
yn cynhyrchu’r comisiynau
Start With
Cymru bob bore Sul (05.30o dda gan TAC (Teledwyr
gafodd eu
07.00). Rydan ni’n trio
Annibynnol Cymru), sydd
gohirio.
....dwi’n hoff iawn o Ffrainc. Why gan
Simon
dewis caneuon
A oes
Sinek.
ac artistiaid sydd
amser i
..pêl-droed ddwywaith yr wythnos..
Mae’r llyfr yn edrych ar
ddim yn cael eu
ddiddordebau?
bwysigrwydd cofio ‘pam’
clywed ryw lawer
Ar brydiau, oes. Fy mhrif
ein bod ni’n mynd i’n gwaith
erbyn hyn, a dwi wedi dysgu
wedi bod yn fendith mawr i
ddiddordeb ydi cerddoriaeth
bob dydd, neu’n cychwyn
gymaint am gerddoriaeth
gwmni bach fel Astud.
– dwi’n cyfansoddi a
busnes. Yn ôl yr awdur,
Gymraeg ddiddorol iawn yn
A oes awgrym sut i godi’n
pherfformio o dan yr enw
mae’r cwmnïau mwyaf
y cyfnod rhwng y pumdegau
calonnau ar gyfnod mor
‘Huw M’, a dwi’n gobeithio’n
llwyddiannus yn glir ‘pam’
a’r saithdegau, gan artistiaid
ddyrys?
fawr bydd y cyfle’n dod
eu bod nhw’n gwneud yr
fel Y Tlysau, Hogia’r Deulyn,
Drwy ddysgu rhywbeth
yn fuan i recordio albym
hyn maen nhw’n ei wneud,
Pelydrau, Olwen Lewis, Bois
newydd, fel offeryn
newydd. Mae gen i syniadau
ac yn gallu addasu ‘sut’ a
y Blacbord, Tannau Tawela...
cerddorol. Dim ots pa
am ganeuon newydd, ond
‘beth’ maen nhw’n ei wneud
Sut y byddwch yn ymlacio?
mor dda fyddwch chi’n ei
dwi’n awyddus i’w hymarfer
dros amser. Dwi hefyd
Drwy dreulio amser efo’r
chwarae – mae’r weithred o
nhw efo’r band i weld pa
wrthi’n darllen, am yr eildro,
plant a Bethan fy ngwraig, a
ddysgu yn agor pob math o
drywydd fydd y caneuon
holl straeon byrion Sherlock
thrwy gerddoriaeth... yn aml
ddrysau.
yn ei ddilyn cyn mynd i’r
Holmes gan Arthur Conan
drwy gyfuno popeth yr un
stiwdio i’w recordio.
Doyle – dihangfa wych ar
pryd, a chwarae’r gitâr neu’r
Fyddwch chi’n cadw’n heini?
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Croeso gwahanol i
griw Heno

bangor uchaf
DIOLCH Colled a deimlir yn ein hardal yw ymadawiad Sharon
Roberts o Fferyllfa Rowlands, Bangor Uchaf. Mae Sharon a nifer o
rai eraill yn colli eu swyddi oherwydd newidiadau yn nhrefniadau’r
cwmni. Diolch, Sharon, am yr holl help dros y blynyddoedd, a phob
dymuniad da at y dyfodol.
DIFFYG SWYDDFA BOST Er gwaetha’r addewidion a gafwyd,
does dim sôn am ailagor Swyddfa Bost ym Mangor Uchaf. Dros y
Nadolig yn arbennig, os oedd angen postio parsel neu ddau, gwelwyd
eisiau swyddfa o’r fath yn fawr iawn. Bu postfeistr Maesgeirchen yn
cynnig gwasanaeth am rai oriau yn ystod yr wythnos, ond mae hyn
yn annigonol. Erbyn hyn dim ond ar y cyrion, ym Maesgeirchen a
Phenrhos, y ceir y gwasanaeth, yn ogystal â’r swyddfa ganolog yng
nghefn W.H.Smith. Anghyfleus yw hon hefyd os oes gennych barseli
trwm, gan nad oes cyfleusterau parcio hwylus. Tan yn gymharol
ddiweddar yr oedd y gwasanaeth yn well o lawer: swyddfeydd ym
Mangor Uchaf, Hirael, Glanadda a’r Faerdre, yn ogystal â’r swyddfa
fawr yn y canol. Dirywiad yn wir.

Meddwl am roi croeso gwahanol
i bobl y rhaglen Heno a wnaeth
Gareth Cowell wrth dderbyn
ei wobr Cracyr ’Dolig. Pan
gyrhaeddodd Owain Tudur
Jones a’i griw ffilmio ei gartref
yn Ffordd Treborth gydag offer
cegin a mygiau Heno i’r cynathro daeth i’r golwg mewn
gogls.
Roedd wedi ennill drwy
ffonio’r rhaglen a’i rif gafodd ei
ddewis un noson rai wythnosau
cyn y Nadolig. Roedd tegell a
thostiwr ymhlith y pethau oedd
dan y rhif a ddewisodd. Wedi
eu derbyn gan Owain Tudur
rhoddodd yntau botel o win i
Owain a blodau i Elin Fflur yn
anrheg Nadolig.
Pennaeth Hanes a’r Chweched
yn Ysgol Syr Hugh Owen,
Caernarfon oedd Gareth cyn
ymddeol. Erbyn hyn mae’n
gweithio’n rhan-amser yn y maes
iechyd.

eithinog
Ailagor llwybr Eithinog Mae’r llwybr rhwng Eithinog
ac Ysgol y Garnedd, a fu ar gau yn ystod y gwaith o godi adeilad yr
ysgol newydd, wedi ailagor ynghynt na’r disgwyl (roedd awgrym
na fyddai’n agored tan fis Mawrth). Torrwyd y coed oedd wedi tyfu
rhywfaint ar ei draws hefyd. Mae hwn yn llwybr hwylus i gerdded
rhwng Eithinog a Phenrhosgarnedd. Y diweddar gynghorydd Dai Rees
Jones, Penrhosgarnedd oedd yn bennaf cyfrifol am ei greu.

Delyth Murphy yn ymddeol

a fedyddiodd y papur hwn
yn Goriad. Bu’r ddau yn
gyfrifol am y dosbarthu
ar y dechrau a bu Delyth
yn un o’r golygyddion am
flynyddoedd wedi hynny.
Ar ôl gweithio am sawl
blwyddyn yn yr Ysgol
Dysgu Gydol Oes yn y
coleg cafodd ei phenodi’n
Bennaeth y Ganolfan
Ehangu Mynediad pan
sefydlwyd y ganolfan yn
2012.
Pob dymuniad da i Delyth
ar ei hymddeoliad. Rhagor o
amser, gobeithio, i weld
y saith o wyrion yn ardal
Wrecsam ac Aberystwyth.

Wedi oes faith yn gweithio
i’r Brifysgol mae Delyth
Murphy, Penrhosgarnedd
wedi ymddeol. Cafodd
waith yma pan oedd yn
ugain oed ar ôl gadael
ei chartref ym Mancy-felin, Caerfyrddin.
Bu’n ysgrifenyddes cyn
iddi benderfynu troi’n
fyfyrwraig a gwneud
graddau yn y coleg yn nes
ymlaen.
Chwe blynedd ar ôl
iddo ddod i Fangor a
phriodi, hi a’i gŵr Dafydd

Delyth gyda chyd-weithwraig, y ddiweddar
Margaret Roberts, yn y 1970au

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

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.
Mae gan y grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig
raglen o sgyrsiau Zoom yn Saesneg bob
mis trwodd i fis Ebrill. Y ddwy nesaf 13

Ionawr (Y Dr Shaun Evans: ‘An antient seat
of a gentleman of Wales’: The place of the
plas in Pennant’s Wales’) a 17 Chwefror
(Zoe Henderson: ‘Caerfallen: The History &
Renovation of an Elizabethan Farmhouse’). Os
hoffech ymuno (£15), cysylltwch (yn Saesneg) â
zoehenderson123@btinternet.com neu trowch
at wefan http://discoveringoldwelshhouses.
co.uk
Mae gan Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai
raglen i’w gweld ar dudalen ‘Calendar’ y wefan
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https://uwchgwyrfai.cymru. Y ddarlith nesaf, ar
29 Ionawr fydd y Dr. J. Elwyn Hughes yn sôn
am ‘Hiwmor Dyffryn Ogwen’. I ymuno cysyllter â
Jina ar canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

Anfonwch atom os bydd gennych
CHITHAU ddigwyddiad i’w
hysbysebu. Dyma gyfle i gyrraedd
cefnogwyr y Goriad sy’n byw y tu
allan i’r ardal neu sydd fel arfer yn
gaeth i’r tŷ.
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DATHLU 40 MLYNEDD

goriad

HYDREF 1980 – HYDREF 2020

40
DATHLU’R

Dosbarth babanod Ysgol
Glancegin yn 1980
Dau gyd-weithiwr yn niwrnod
agored BBC Bangor yn yr
wythdegau. Dau gynghorydd
ar Gyngor Dinas Bangor a
Gwynedd erbyn hyn – Medwyn
Hughes a Huw Wyn Jones.

Dwy ar stondin ffair
y Soroptomistiaid
yn yr wythdegau
– y ddiweddar Ciss
Lloyd, Trefonwys ac
Enid Griffiths, Ffordd
Ffriddoedd

Enillwyr mabolgampau
Ysgol y Garnedd yn
nechrau’r nawdegau
20
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CROESAIR
1

2

3

4

5

1
7

Rhif

381

6
1

10. Isel ei bris (4)
11. Y glowr bach du a aeth yn Wyn gan awen a dysg (6)
15. Ein perthnasau pell, ond ni wyddom pa oed (5)
19. Deuliw a llwydwyn fel ambell aderyn (5)
20. Ein teulu agos ydyn wrol (8)
22. Uchelwyr y werin a rhyw ddig yn eu calon (11)
23. Hywel ac Arwyn yn gyrru gwarchodwr arallfydol (7,5)

7
6

8

1

I LAWR:
2. Mae ailagor tafarnau wrth ---- llawer (4)
3. Creu gweld a chlywed afreal (7)
4. Eiliad (5)
5. Obry o dan waelod y fraich (5)
6. Byddet ti Llywelyn yn crio meddai Gerallt (5)
7. Darn ysgafn o’r adain neu’r eira (5)
9. Tre mynydd y bugail cerddorol (8)
12. Datrysiad y broblem (4)
13. Rhychiog gan glwyf (9)
14. Baddon sagrafen (8)
16. Blêr rhoi emynyddes Dolwar i Benjamin (7)
17. Cynllunio artistig (7)
18. Anghyfan (7)
21. Dirmygus o wan (4)

10

10

9

11

1

1
16

15

1

14

12

1

17
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

19

20

1

13

21

22
1

Atebion Mis Rhagfyr:
AR DRAWS: 1. Castell Gwrych 8. Diwedd y gân 10. Addo
11. Dyfais 15. Rhaib 19. Seren 20. Digroeso 22. Rheilffordd
23. Carol Nadolig
I LAWR: 2. Aldi 3. Trwyddi 4. Laddo 5. Gwydd 6. Rhaff 7. Hanes
9. Byrddydd 12. Ynys 13. Anarferol 14. Gwystlon 16. Angorfa
17. Blodeuo 18. Anwydog 21. O fyd
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Enw: ..............................................................................................
Cyfeiriad: ......................................................................................

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Ionawr ynghyd ag enw’r
enillydd yn rhifyn Mis Chwefror. Enillydd Croesair Mis
Rhagfyr gydag ateb cyflawn oedd Sheila, Rhos Eithin,
Ffordd Siliwen, Bangor. Daeth nifer o rai eraill i law, a chafwyd
atebion cyflawn gan: Tecwyn Edwards, 73 Sandringham Road,
Gosforth, Newcastle upon Tyne; Emrys Griffiths, 5 Llwyn,
Rhosgadfan, Caernarfon; John Wynn Jones, Bryn Afallon,
131 Penchwintan, Bangor; Medi a Iorwerth Michael, 9 Lôn
y Meillion, Eithinog, Bangor; W. H. Owen, 14 Lôn y Meillion,
Eithinog; Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys, Abererch; Liz Roberts,
7 Lôn y Meillion, Bangor; T. a G. Roberts, Gorwel Deg,
Rhosmeirch, Ynys Môn.

......................................................................................................
Noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y llythrennau
dd, ng, ll etc. yn cymryd dau floc. Anwybydder yr hirnod am y
tro. Cyflwynir tocyn llyfr yn rhodd am yr ateb cyflawn cyntaf
a dynnir o het ar 27 Ionawr 2021. Atebion i Croesair Goriad,
4 Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LY.
AR DRAWS:
1. Canu’n iach i gyfandir, efallai (7,1,5)
8. Efeilliaid Kate Roberts yn cnawdoli o’r newydd (5,1,4)

Nyth newydd
y Frân Wen

Mae caniatâd cynllunio wedi’i gymeradwyo
i drawsnewid hen eglwys restredig gradd
II ym Mangor yn ganolfan greadigol i bobl
ifanc. Mae Nyth, sef cartref newydd cwmni
theatr Frân Wen, wedi derbyn cymeradwyaeth
cynllunio derfynol a chaniatâd adeilad
rhestredig ar gyfer trawsnewid yr hen Eglwys
y Santes Fair yng nghanol y ddinas.
Dywedodd Gethin Evans, Cyfarwyddwr
Artistig Frân Wen: “Hoffwn ddiolch i’r
gymuned leol am eu cefnogaeth yn ystod
y broses hon. Ein nod yw sicrhau bod eu
perchnogaeth wrth wraidd ein rhaglennu a
dyfodol yr adeilad – un sy’n cynnwys pobl
ifanc, cymunedau, artistiaid a phobl gogleddorllewin Cymru.”
Mae’r cynlluniau gwerth £3.8m yn
cynnwys creu mynedfa newydd fydd
yn golygu bod Nyth yn hygyrch i bawb.
Bydd hefyd yn cynnwys gofod anffurfiol i
berfformio ac ymarfer, stiwdio danddaearol
a gofodau creadigol ar gyfer preswyliadau
artistiaid.
Ar ôl ei gwblhau, bydd Nyth yn ganolbwynt
creadigol lle gall pobl ifanc ac artistiaid
ddatblygu eu syniadau a chreu theatr
berthnasol i’r rhanbarth.
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Dyweddodd Sian Tomos, Cyfarwyddwr
Datblygu’r Celfyddydau, Cyngor
Celfyddydau Cymru: “Mae Cwmni’r Frân
Wen yn un o gonglfeini’r theatr yng Nghymru
ac ers dros dri degawd maen nhw wedi
diddanu ac ysbrydoli miloedd o blant a phobl
ifanc. Maen nhw hefyd wedi rhoi cyfleoedd
gyrfa i nifer dirifedi, gan feithirin byddin
fechan o dechnegwyr llwyfan, actorion,
cynhyrchwyr ac ysgrifenwyr. Rydym yn
hynod falch o gael cefnogi’r cynllun hwn sy’n
dod â’r cwmni’n nes at y gymuned.”
Un arall sy’n croesawu’r newydd yw’r
Cynghorydd Luke Tugwell, sy’n cynrychioli
ward Hirael, lle cafodd ei fagu, ar Gyngor
Dinas Bangor.
“Wrth dyfu i fyny roeddwn i’n chwarae
ar y tir a’r strydoedd cyfagos yn ddyddiol,
ac fel llawer o bobl leol mynychais nifer o
ddigwyddiadau cymunedol yma trwy gydol fy
mywyd. Dwi mor falch y bydd y safle yn cael
ei adfywio ar ôl blynyddoedd o esgeulustod.
Bydd yn gaffaeliad enfawr i ganol dinas
Bangor.”
Disgwylir i’r adeiladu gychwyn yng
nghanol 2021.
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Gwasanaeth
gorau

Datblygiad tai
arall i Fangor?

Bu Bangor yn Gyntaf (Bangor
First) yn rhannu gwobrau i
fusnesau ar y Stryd Fawr.
Roedd 12 categori gwahanol
a’r enillydd yn y dosbarth
gwasanaeth gorau i gwsmeriaid
oedd y Garden Cantonese
Restaurant.
Gweddill yr enillwyr oedd:
Y têc-awê gorau, Valla's Chippy;
Café neu fwyty gorau, Clio
Lounge; Siop manwerthu orau,
Debenhams; Siop wallt, Danny's
Barbers; Iechyd a Harddwch:
Beauty at Superdrug; Swyddfa
neu Wasanaeth Proffesiynol
gorau, Polka Dot Travel; Tafarn
orau, Clio Lounge; Defnydd
gorau o’r Gymraeg, Mrs M.W
Williams, Optegydd; Tatŵ
a thyllu, Jules Tattoo; Siop
Ryngwladol Orau drwyddi draw,
Debenhams; Busnes Annibynnol
gorau drwyddi draw, Williams
and Goodwin.

Mae cynllun i adeiladu ystad o 66 tŷ
newydd ym Mangor wedi cael ei gyflwyno
i Gyngor Sir Gwynedd.
Mae Macbryde Homes Ltd eisiau
adeiladu’r stad newydd ar safle chwe
acer ger Maesgeirchen, dros y ffordd i’r
amlosgfa. Mae’r cynlluniau yn cynnwys
20 tŷ dwy lofft, 30 tŷ tair llofft, ac 16 tŷ
pedair llofft.
Mae’r cwmni hefyd yn dweud y bydd
13 o’r cartrefi yn dai fforddiadwy. Bydd y
rhain yn cael eu trosgwlyddo i gymdeithas
tai Adra ar ôl iddyn nhw gael eu cwblhau.
Yn flaenorol mae’r datblygwyr wedi
ymateb i ofidiau lleol gan ddweud nad oes
sail i bryderon ynglŷn ag effeithiau mwg o
safle’r amlosgfa ac ynglŷn ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Ond mae un o’r
cynghorwyr lleol Nigel Pickavance wedi
codi cwestwn am ba mor fforddiadwy
yw’r tai i bobol leol gan ddweud y byddai
tai cymdeithasol yn llawer mwy derbyniol.
Wrth i’r Goriad fynd i’r wasg, doedd
dim dyddiad wedi ei bennu gan bwyllgor
cynllunio’r Cyngor Sir i drafod y cais.

CPD y felinheli

Dwy gêm dda rhwng dau
gyfnod llwm
O’r diwedd, cafwyd rhywfaint o bêldroed! Y gêm gyfeillgar yn erbyn Bro
Goronwy ar gae pob tywydd Treborth
ar noson olaf Tachwedd oedd y tro
cyntaf i Felin chwarae yn erbyn neb
ers 7 Mawrth pan lwyddodd Gaerwen
i gael gêm gyfartal yn Seilo yn y
gynghrair. Bron i naw mis ers cael
gêm gall felly.
Yn ‘dechnegol’, chwaraewyd gêm 11
bob ochr yr wythnos gynt yn Nhreborth,
ond rhwng dau sgwad o hogia Felin yr
oedd honno, y crysau coch yn erbyn y
crysau melyngoch (neu felyn/ambr/oren/
aur?). Dwi ddim yn siŵr a oedd neb yn
gwybod y sgôr terfynol, ond roedd un
sgwad dipyn yn fwy ffit na’r llall, a gawn
ni ei gadael hi ar hynny. Y pwynt oedd
fod pawb wedi cael gêm.
Roedd Bro Goronwy wedi curo Felin
mewn gêm gyfeillgar ar gychwyn y tymor
diwethaf, ond nid oedd eu sgwad eleni
mor gryf. O’r chwiban cyntaf, roedd
hogiau Felin yn eiddgar, yn chwarae
pêl-droed o safon. Roedd y sbring oedd
wedi cael ei wasgu ers misoedd wedi
ei ryddhau. Er hynny, ac er iddynt lwyr
reoli’r gêm, mi gymerodd hi 25 munud
i Iwan Bonc benio croesiad Iwan Eds
i gael y gôl gyntaf. Roedd hi’n 3–0
erbyn hanner amser, Gruff ac Iw Eds yn
rhwydo. Ac erbyn iddynt chwarae chydig

dros awr roedd Iw Bonc wedi cael ei
hatrig, a Ryan wedi sgorio o gic o’r
smotyn i’w gwneud hi’n 6–0.
Er i Felin slofi chydig wedyn, 6–1 oedd
y sgôr terfynol, gyda Bro Goronwy yn
cael un yn ôl tuag at y diwedd. Gêm
dda iawn i gychwyn tymor ac i godi
ysbryd cyn cychwyn yng Nghynghrair
‘Ardal’ Gogledd Orllewin Cymru. Roedd
presenoldeb dau oedd wedi dychwelyd
ar ôl bod efo clybiau eraill yn cryfhau’r
sgwad heb amheuaeth, a da oedd cael
Iwan Eds a Caio yn ôl. Oherwydd rheolau
Covid Senedd Cymru bu raid bodloni ar
sgwad o 13, sy’n reit anodd o ystyried
bod 25 o chwaraewyr wedi chwarae yr
wythnos gynt (Felin Coch v Felin Melyngoch).
Y prynhawn Sadwrn canlynol, trip i
uchelderau Mynydd Llandegai oedd yn
wynebu’r hogiau. Roedd eira yn drwch ar
y mynyddoedd a tydi’r topiau ’na ddim
yn lle i fod yn y gaeaf pan mae’r tywydd
yn ddrwg. Ond yn y diwedd roedd hi
reit braf yno wrth ryw drugaredd. Roedd
Mynydd yn chwarae mewn cynghrair
uwch na Felin y llynedd, adran gyntaf y
‘Welsh Alliance’, a Felin yn yr ail adran.
Felly roedd hon yn fwy o brawf, a gemau
fel hyn fuasai o flaen Felin yn y gynghrair
newydd. Ac er mwyn bod yn deg efo’r
chwaraewyr na chawsant gyfle yr wythos
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flaenorol, roedd y tîm yn eithaf gwahanol.
Gydag Euron yn trio system
amddiffynnol newydd (‘tri yn y cefn, gyda
dau o flaen y bac ffôr’), pwy uffar ydi
Mourinho eniwe? Wedi sortio allan beth
oedd o’n feddwl, gweithiodd y dacteg yn
wych. Cafwyd gêm ddi-sgôr yn erbyn tîm
profiadol cryf a chorfforol.
Cyrhaeddodd Aled Em y gêm yn
hwyr ar ôl bod mewn priodas, a fo
gychwynnodd yr ail hanner yn lle Jack.
Ond bu raid iddo ddod oddi ar y cae
ar ôl 3 munud ar ôl tynnu ei hamstring,
a daeth Jack yn ôl. Hon oedd ei
gêm gyntaf i Felin, hogyn ifanc gyda
photenshal i fod cystal â’i frawd Ryan
Cain, sydd wedi sefydlu ei hun yn y tîm
ers tro. A hon oedd debiw Cory Williams
hefyd, chwaraewr profiadol o safon, fydd
yn bendant yn gaffaeliad i’r clwb.
Dwy gêm dda cyn cychwyn gyda’r
pêl-droed go iawn yn y gynghrair
newydd felly, a Bangor 1876 fuasai’r
gêm gyfeillgar nesaf wedi bod. Gêm
ddiddorol a dweud y lleiaf. Ond aeth
pethau’n flêr unwaith eto efo’r pandemig,
a chyn i’r Senedd wahardd pob gêm,
penderfynwyd na fuasai chwarae yn
erbyn Bangor yn beth synhwyrol i’w
wneud o dan yr amgylchiadau. Mae
pwyllgor a rheolwyr call yn Felinheli!
A dyna fel mae hi. Go brin y bydd y
gynghrair yn cychwyn ddiwedd Ionawr,
os o gwbwl. Yr unig beth amdani ydi
gweddïo y bydd y feirws yn diflannu ac
y bydd bywyd yn dod yn ôl i ryw fath o
drefn. Mae pethau llawer pwysicach na
phêl-droed, ’toes?
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CPD bangor 1876

CPD dinas bangor

Cyfnod cymysg
i 1876

Hwyl ar eu gêm
gynta' o bwys
yn Stadiwm
Sudaires

Bu mis Rhagfyr yn un
cymysg iawn i Glwb Pêldroed Bangor 1876.
Ar ddiwedd y mis bu farw
Vera Owen fu’n gysylltiedig
â phêl-droed yn ardal
Bangor am fwy na chwe
degawd, nid yn unig fel
cefnogwraig frwd ond fel
un fu’n gweithio’n galed i
sicrhau fod y chwaraewyr
a’r swyddogion oedd yn
ymweld â’r ddinas yn
mwynhau croeso heb ei ail,
boed hynny yn Ffordd Farrar,
Nantporth neu Treborth.
Mae’r ‘Ledis Te’ wedi colli
capten eu tîm ac fe fydd
bwlch mawr ar ei hôl.
Mae’r teyrngedau
sydd wedi eu derbyn
gan chwaraewyr unigol,
clybiau, dyfarnwyr, ac uwch
swyddogion pêl-droed yng
Nghymru yn adlewyrchu
pa mor boblogaidd oedd
y wraig arbennig yma. Bu
bron i 11,000 o ymweliadau
â thudalen Facebook
Bangor 1876 i ddarllen am
farwolaeth Vera – fel arfer
tua 2,000 yw’r gynulleidfa
sy’n darllen stori dda neu’n
chwilio am newyddion
arbennig.
Yn Ffordd Farrar y
dechreuodd Vera weini
ar yr ymwelwyr â’r tîm
cartref ac roedd ei gweld
hi a’i thîm yn eistedd yn
rhes flaen yr eisteddle yn
brofiad cyfarwydd iawn i’r
cefnogwyr. Erbyn heddiw
mae swyddog yn dal bwrdd
electronig i fyny i ddynodi
faint o’r hanner cyntaf neu’r
gêm sy’n weddill, ond yn
yr hen ddyddiau fe fyddai
gweld Vera a’i chriw yn
brasgamu am yr ystafelloedd
o dan yr eisteddle yn dynodi
fod rhyw wyth munud yn
weddill!
Roedd llawer mwy i Vera
na’r gallu i wneud paned dda
– roedd yn ddeallus iawn
am y gêm ac yn adnabod
pawb! Byddai’n teithio
ymhell ac agos i wylio’r tîm,
boed hynny yn Chisinau neu
Gaersŵs. Roedd yn llawn
asbri ac yn mwynhau’r hwyl
a sbri sydd i’w cael wrth

HWRÊ! Mae Stadiwm Sudaires wedi cael ei gêm
gystadleuol gynta’ y tymor yma. Stadiwm Sudaires? Ydi,
mae’n enw newydd ar gae Nantporth. Cwmni Llywydd y
Clwb, Domenico Serafino a Dae Kim, sefydlydd y cwmni
Beyond Meat, ydi hwn yn ôl pob tebyg.
Yr enw hwn sydd ar eu crysau a dyna’r enw a welodd
tîm Gresford Athletic pan ddaethon nhw i Nantporth
i chwarae yn rownd
gynta’ Cwpan Nathaniel,
cwpan y gynghrair. Hon
oedd gêm iawn gynta’r
ddau glwb er mis
Mawrth.
Mae Gresffordd
yn yr un gynghrair â
Bangor – JD Cymru
North. Roedden nhw
wedi wynebu ei gilydd y
tymor diwetha’ a Bangor
wedi gorffen bum lle
uwch eu pennau pan
ddaeth y tymor i stop.
Gêm gyfartal 1–1 oedd
hi pan ddaethon nhw
Agustin Zicarelli a sgoriodd ei gôl gynta’
yma dros flwyddyn yn
i Fangor yn erbyn Gresford Athletic
ôl. Yn y cwpan roedd
hi’n achos gwahanol y mis diwethaf. Mi sgoriodd Bangor
dair yn eu herbyn heb ddim ymateb i fynd ymlaen i’r
rownd nesa’.
Y tramorwyr a sgoriodd. Agustin Zicarelli, wedi derbyn
pas gan Alex Boss, yn cael gôl gynnar gynta’ i’w glwb.
Y dyn fu’n sgorio’n aml yn y gemau cyfeillgar, Giacomo
Mello, sgoriodd wedyn ar ôl hanner awr ac un yn yr ail
hanner.
Mi ddaeth Marc Evans ar y cae yn lle Zicarelli rhyw
hanner awr cyn diwedd y gêm i ychwanegu ychydig o
flas lleol at Alex Boss. Ond mi ddaeth Boss oddi ar y
cae 17 munud o’r diwedd a rhoi ei le i Nicholas Nasini. A
chamodd Gethin Williams i’r maes yn lle Erosion Dida dri
munud cyn y naw deg.
Roedd pawb sy’n ymwneud â’r clwb yn hapus
iawn efo’r canlyniad ac yn edrych ymlaen i weld pwy
fyddai’r gwrthwynebwyr yn y rownd nesa’. Mae clybiau
Caerdydd a Chasnewydd wedi ymuno yn y cwpan hwn
eleni, sy’n sicr o’i gwneud yn ornest fwy difyr nag arfer
pan gân’ nhw chwarae yn y gystadleuaeth eto.
Wrth ysgrifennu hwn mae’n edrych yn debyg na fydd
gemau am sbel eto. Dim ond y rhai sy’n cyfri’ pêl-droed
fel eu gwaith bob dydd sy’n cael chwarae. Efallai nad
yw llawer o hogiau Bangor City yn gwneud dim arall ond
prin yw’r clybiau tebyg yn eu cynghrair sy’n byw ar y
bêl-droed.
Mae’r cwestiwn yn codi am ba hyd y mae clwb fel un
Bangor am bara heb ddim yn digwydd? Rhaid gweld
beth ddaw yn y flwyddyn newydd hon.
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ddilyn pêl-droed.
Fel i lawer ohonom, roedd
gadael Ffordd Farrar, a’r
ffordd y datblygodd pethau
yn Nantporth wedi hynny, yn
siom i Vera. Pan oedd criw
ohonom yn ceisio sefydlu
1876 fel clwb i’r gymuned,
roedd yn holl bwysig cael sêl
bendith Vera a’i thebyg os
oeddem am lwyddo. Mae’r
ffaith iddi hi gytuno i sefyll i
fod yn un o gyfarwyddwyr y
Clwb, a chael ei hethol, yn
dweud y cyfan.
Un a oedd yn adnabod
Vera yn dda oedd Les
Davies sydd, erbyn hyn,
wedi penderfynu dychwelyd
i’r Clwb ar ôl cyfnod byr yn
chwarae i’r Fflint yn yr Uwch
Gynghrair. Er bod y garfan
wedi dechrau siapio yn y
gemau cyfeillgar yn erbyn
timau o haenau uwch roedd
colled ar ôl Les gyda’i sgiliau
a’i bresenoldeb corfforol
ac mae pawb yn y Clwb
yn falch o’i weld yn ôl yn y
garfan.
Mis diwethaf roedd y Clwb
yn cyhoeddi apwyntiad Ben
Ogilvy fel Pennaeth Datblygu
ac mae ef eisoes wedi
gneud ei farc drwy apwyntio
Les ac Andy Bell i’w dîm
hyfforddi er mwyn sefydlu
timau iau newydd ar gyfer
tymor 2021–22. Fe fydd Les
ac Andy yn goruchwylio’r
broses o sefydlu a datblygu
tîm dan 16 gyda Les yn
dechrau astudio am ei
gymwysterau hyfforddi yn
ystod mis Chwefror.
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