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Gwyddonwyr 
ifanc disGlair
Llongyfarchiadau mawr iawn i wyddonwyr 
Ysgol Tryfan, sef Mabon, Wil, Guto a 
Meilyr ar ddod yn fuddugol yn rownd gyn-
derfynol genedlaethol Cystadleuaeth Her 
Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Caerdydd.  

Mae disgyblion Ysgol Tryfan wedi ennill 
y gystadleuaeth nifer o weithiau yn y 
gorffennol. Pob lwc yn y rownd derfynol ym 
mis Rhagfyr yn erbyn Ysgol Garth Olwg. 

Cyfarwyddwr 
dinesig i ddinas 
Bangor
Croeso i Iwan Williams i’w 
swydd newydd fel cyfarwyddwr 
dinesig Cyngor Dinas Bangor.  
Mae Iwan yn wreiddiol o 
Landysul. Mynychodd Ysgol 
Dyffryn Teifi a Phrifysgol 
Caerdydd, ble’r astudiodd 
Astudiaethau Ewropeaidd. 
Gweithiodd i Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ym 
Mrwsel, ac hefyd i Gomisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru a Gofal 
Cymdeithasol Cymru yng 
Nghaerdydd.

Symudodd i Fangor ym 
mis Awst 2019 gyda’i wraig a 
dwy ferch. Wedi gweithio ar 
y rhaglen trawsnewid gofal-
iechyd Gwynedd Môn, fe fydd 
Iwan yn ymuno â Chyngor Dinas 
Bangor fel Cyfarwyddwr Dinesig 
ym mis Ionawr 2021.



GORIAd • rhagfyr 2020

Golygydd y Mis: Modlen Lynch
Golygydd y rhifyn nesa: Menna Baines

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

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

rhoddion i'r Goriad
Diolch i’r canlynol sydd wedi ychwanegu rhodd wrth dalu am 
dderbyn y papur drwy’r post: Mrs Glenys Thompson, Glan 
Conwy.
A diolch hefyd i Barry a Sian, 5 Goleufryn am eu rhodd nhw.

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 ionawr erbyn dydd Mercher
30ain o Ragfyr i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Annwyl Olygydd,
LLythyr At SiOn COrn.
Wrth i ni nesáu at nadolig gwahanol iawn i’r arfer, mae’n bosibl 
bod eich darllenwyr yn meddwl sut y gallent wneud gwahaniaeth 
cadarnhaol i fywydau plant ledled Cymru. Un ffordd y gallant 
gefnogi'r nSPCC i barhau i fod yno i blant a phobl ifanc nad yw’r 
nadolig yn gyfnod braf iddynt, yw drwy roi rhodd i greu un o'n 
Llythyrau oddi wrth Siôn Corn, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg.

 Gyda gweithdy Siôn Corn bellach ar agor, gall darllenwyr archebu 
llythyr personol ar gyfer eu plentyn, neu hyd yn oed eu hanifail anwes, 
gan ddewis o wyth llythyr gan gynnwys 'nadolig Cyntaf' a 'rownd 
Derfynol Cwpan y Corachod', y gellir eu personoli gydag enw, oedran 
a diddordebau'r plentyn.

 Awgrymwn rodd o £5 ar gyfer pob llythyr a all helpu Childline i 
fod yma i blant beth bynnag yw eu pryder. 

i greu llythyr personol i’ch teulu oddi wrth Siôn Corn, ewch i 
wefan nSPCC.
Emma Brennan
Rheolwr Gweithgareddau Codi Arian Cefnogwyr
NSPCC Cymru

Nadolig Ukulele 
sengl Nadolig newydd sbon Dylan a Neil 
   
Yn dilyn llwyddiant ‘Nadolig yn tŷ ni’ yn 2006 a ‘Santa’ yn 2016, 
mae Dylan a Neil y ddeuawd canu gwlad o’r Felinheli wedi 
mynd ati i ‘sgwenu a rhyddhau cân Nadoligaidd newydd sbon 
or enw ‘Nadolig Ukulele’, a bydd hi ar gael i’w lawrlwytho o’r 
9fed o Dachwedd, 2020 ymlaen. 

Yn cyd ganu gyda Dylan a Neil cawn glywed eu plant a’u 
wyrion. 

Hefyd yn ymuno mae’r hynod dalentog Mandy Baines ar 
yr ukulele. Drwy wyrth technoleg ar gyfnod mor anodd mae’r 
gân wedi cael ei recordio mewn sawl lleoliad gwahanol. Daw 
geiriau’r gan Dylan, a’r alaw gan Dylan a Bob Galvin. 

Mae’r gân wedi ei chynhyrchu gan Bob Galvin, sydd hefyd 
yn gyn aelod o fand Dylan a Neil a’iwedi ei rhyddhau ar label 
Gwynfryn Cymunedol Cyf. 
Dylan Parry: prif lais
Neil Parry: llais cefndir
Bob Galvin: Ukulele, rhaglennu ychwanegol
Mandy Baines: Ukulele
Wyrion a Wyresau: llais cefndir 

Llewod Pont Britannia
Dyma gyhoeddi llyfr cyntaf Treftadaeth Menai i blant, Llewod 
Pont Britannia/The Lions of Britannia Bridge. Mae’r llyfr wedi 
ei anelu at blant 7-11 ac mae’n defnyddio cymeriad un o’r 
llewod carreg sy’n gwarchod mynedfa’r bont i ddysgu plant am 
beirianneg a datrys problemau.

Mae’r llyfr yn costio £5.99 a gellir ei brynu ar lein ar 
menaibridges.co.uk/children- books. Bydd hefyd ar gael 
mewn siopau llyfrau a mannau twristiaeth yn ogystal ag o 
Arddangosfa Treftadaeth Menai yng Nghanolfan Thomas 
Telford, pan fydd wedi ail agor yng Ngwanwyn 2021.
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y newydd…
YsGOL NeWYdd  Erbyn hyn mae plant a staff ysgol y Garnedd 
wedi setlo ac ymgartrefu yn yr adeilad newydd cyffrous.
Dyma argraffiadau rhai o’r disgyblion.

roeddwn yn edrych ymlaen at gael ysgol newydd ac rydw i mor 
hapus efo fo, ond raid i mi gyfaddef… nid oeddwn yn  disgwyl iddo 
fod mor fawr â hyn! Pan gyrhaeddais yr ysgol newydd am y tro cyntaf 
teimlai fel breuddwyd. nid oeddwn yn meddwl fy mod i’n mynd allu 
ffeindio fy ffordd rownd! Fy hoff ddarn o’r ysgol yw'r cwrt pêl-rwyd 
ac edrychaf ymlaen cymaint i gael ei ddefnyddio.  rwyf hefyd yn hoff 
iawn o’r dosbarth a’i liwiau ym mhob man. rydwi’n caru siâp y to!  
Mae’r holl ysgol yn fodern iawn ac rydw i yn caru hynny.  
Efa Blwyddyn 6 Garnedd Ugain

ychydig o wythnosau yn ôl cawsom ddiwrnod llawn cyffro (ac 
ychydig yn nerfus). Dyma ein  diwrnod cyntaf yn yr ysgol newydd 
wedi cyrraedd! Roeddwn wedi disgwyl am ddwy flynedd i gyrraedd y 
diwrnod mawr yma. Wrth gerdded i lawr y llwybr tuag at ein hysgol 
newydd, roeddwn wedi syfrdanu. roedd yr adeilad yn anferth a 
chrand. roeddwn methu disgwyl i gael mynd i mewn drwy ei ddrysau 
gwydr ac yna i mewn i’n dosbarth newydd.  roedd y dosbarthiadau 
newydd yn lliwgar a digon o le i bawb.  i ddweud y gwir, roedd yr 
adeilad mor fawr , nid oeddwn yn cofio sut oedd cyrraedd gwahanol 
ystafelloedd.  roedd hyd yn oed grisiau yno! Er ein bod ni’n mynd i 
fethu’r hen adeilad, rydym yn edrych ymlaen gymaint i gael dysgu a 
mwynhau yn ein hysgol newydd ni. rydym mor lwcus.  Diolch i bawb 
fu’n gyfrifol am adeiladu ysgol y Garnedd newydd.
Ania ac Amber BL.4 Glyder Fach
RYGBi  Ar Ddydd Gwener 20 fed o Dachwedd cawsom ymweliad 
gan Joe Simpson er mwyn ein hyfforddi ar gyfer gwella ein sgiliau 
rygbi. roedd y sesiwn yn hwyl a chawsom chwarae llawer o gemau 

gwahanol e.e rasys 
cyfnewid hefo pêl 
rygbi a gêm arall 
lle roedd yn rhaid 
i ni basio’r peli o 
dan ein coesau neu 
dros ein pennau a 
symud ymlaen nes i 
ni gyrraedd diwedd 
y neuadd. rydym 
yn ddiolchgar iawn 
i Joe ac edrychwn 
ymlaen at y gwersi 
sydd i ddod yn y dyfodol.
Dara Goggin BL6 Garnedd Ugain
YMWeLiad PC dYLaN  Ar y 13eg o Dachwedd, fel rhan o’r 
Wythnos Gwrthfwlio, daeth PC Dylan i'r ysgol i sôn am seibr-fwlio â 
Blwyddyn 5 a 6. Siaradodd am y 5 peth gallwch ei wneud i atal seibr-
fwlio sef cadw, peidio ymateb, blocio, dweud ac adrodd wrth rhywun. 
Hefyd mi wylion ni fideo yn sôn am stori Megan, oedd yn sôn am bod 
hi’n bwysig i siarad efo rhywun os ydych yn poeni ac yn cael eich 
bwlio. Cafodd y dosbarth gyfle i wneud poster seidr-fwlio ac i ddysgu 
beth yn union yw bwlio. Cawsom gyfle hefyd i siarad a thrafod bwlio 
yn y dosbarth a chael gwylio cyflwyniad diddorol. Diolch i Ysgol y 
Garnedd am drefnu hyn ar ein cyfer a diolch arbennig i PC Dylan am 
ddod atom â neges bwysig iawn. 
Elen Gwynn, Bl.6 Yr Wyddfa

…A’r hen
Dymchwel yr hen ysgol, ond 
bydd yr atgofion yn parhau 
i’r miloedd o blant fu trwy ei 
drysau ar hyd y blynyddoedd.

cyfarfod cyffredinol Blynyddol 
ʻGoriadʼ 2020
Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19, cynhelir Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol "Goriad" eleni ar-lein trwy 
gyfrwng Zoom. 

Bydd y cyfarfod am 6:30 o'r gloch
nos Fawrth y 15fed o Ragfyr.  
mae croeso mawr i bawb ymuno a chyfrannu.  
Dolen: https://us02web.zoom.us/j/6206602265?pwd=V3d
UNmlrL3VIVk4vUGR2dnBHTGtzdz09
Rhif adnabod: 620 660 2265
Cyfrinair: 2ET3sk

edrychwn ymlaen at eich gweld a chael clywed eich barn a'ch 
awgrymiadau ynghylch sicrhau dyfodol ein papur bro ni.

Cyfeiriad ebost yr ysgrifennydd, Howard Huws: cyfarchiad@yahoo.co.uk

ysgol y garnedd

Taflen cyfarfod 
agor yr hen 
Ysgol y 
Garnedd yn 
Ionawr 1976
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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

Pan gefaist ti dy danio
Wyddet ti, wyddet ti?

a'th osod ar dy gylchdro,
Wyddet ti

Y rheswm am d'oleuo
a'th ddanfon fyth i grwydro
drwy'r gofod dro ac eildro,

Wyddet ti, wyddet ti?
i wybren dyn i deithio,

Wyddet ti?

a deithiaist ar dy union
ato ef, ato ef,

drwy'r eangderau meithion
ato ef?

draw heibio i Orïon,
Pleiades, Mawrth a Neifion

i gwmni yr angylion
ato ef, ato ef,

Uwch bryniau beichiog seion
ato ef?

a synnaist ti o'i ganfod
Yn y crud, yn y crud?

dy Grëwr yno'n ddinod

Yn y crud?
Bugeiliaid llwm yn trafod,

a'r doethion, mewn mudandod,
a duw yn ceisio cysgod
Yn y crud, yn y crud,

a'r byd heb ei adnabod
Yn y crud.

ar ôl goleuo'r beudy
Rhaid oedd mynd, rhaid oedd 

mynd,
i bellter oer y fagddu,

Rhaid oedd mynd;
Bodlonaist ar lewyrchu
Am ennyd, a diflannu,
i'w olau ef dywynnu,

Rhaid oedd mynd, rhaid oedd 
mynd -

Â Herod yn dadebru,
Rhaid oedd mynd.

©  Dafydd M Job

capel y ffynnon

oedolion - sydd am fyw bywyd mwy 
annibynnol. Eu bwriad yw gwerthu 
pethau newydd ac ail-law ac maent 
yn chwilio am ragor o wirfoddolwyr.

Maent yn ffyddiog y bydd siop fel 
yma ar y Stryd Fawr yn gymorth i’r 
gymuned leol wrth greu swyddi a 
chyfle i wirfoddoli.

Mae dau lawr uwchben y siop 
ac mae’r rheini wedi cael eu troi yn 
wyth fflat.

Mae siop elusen newydd wedi 
agor mewn lle amlwg ar y Stryd 
Fawr, yn hen siop Burtons a 
Dorothy Perkins.

Sense yw’r elusen sydd wedi 
agor y siop y mis diwethaf. 
Maent yn canolbwyntio ar yr 
anabl byddar a dall – yn blant ac 

Ailagor Burtons 
yn siop Sense 
– a fflatiau

GWasaNaeTHaU  Braf yw gallu dweud ein bod yn ail-ddechrau 
cynnal cyfarfodydd yn y capel fis Rhagfyr. Rhwng y rheolau am y 
pandemig, a’r gwaith atgyweirio oedd angen ei wneud yn yr adeilad, 
bu’n gyfnod hir cyn i ni fedru cyfarfod wyneb yn wyneb. Ond bellach, 
gyda’r gwaith atgyweirio wedi ei gwblhau, rydym yn edrych ymlaen 
at fedru cyd-addoli yn y capel. Oherwydd bod y lle ychydig yn 
gyfyng, bydd rhaid rheoli faint fydd ym mhob cyfarfod. Ond byddwn 
yn parhau i ddarlledu ein gwasanaethau ar y we. Felly o hyn ymlaen 
byddwn yn cynnal rhai o’n gweithgareddau yn y capel, a rhai eraill 
trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Bydd y manylion i gyd i’w gweld ar 
ein safle we, a’n tudalen Facebook.
NOsON CWis TeaRfUNd  Ar nos Sadwrn, tachwedd 15fed 
ymunodd nifer ohonom i gymryd rhan yn noson Fawr Cwis tearfund. 
Mae hon yn noson sy’n cael ei threfnu trwy Brydain, er mwyn codi 
arian ar gyfer yr elusen sy’n gweithio gyda thlodion ar draws y byd. 
roedd yn noson hwyliog gyda sawl tîm yn cymryd rhan, a chan fod 
y cyfan yn diigwydd ar y we roedd rhai yn gallu ymuuno o bob man 
– gan gynnwys un o’r Eidal. O ganlyniad codwyd dros £800 ar gyfer 
yr elusen. Diolch i bawb wnaeth gyfrannu tuag at drefnu’r noson a 
llongyfarchiadau i’r tîm ennillodd y cwis.
GRWP CReffTaU  Er nad yw’r grwp creffatu wedi gallu cyfarfod 
yn y capel ers mis Mawrth, mae nifer wedi parhau i greu, gan gyfarfod 

dros Zoom i annog ei gilydd. O ganlyniad mae caridau nadolig wedi 
cael eu creu ac yn cael eu gwerthu er mwyn codi arian at y Banc 
Bwyd. Gellir eu gweld a’u harchebu ar safle we y Capel.
Oedfa ddiOGeLU  thema’r gwasanaeth ar fore Sul, tachwedd 
22ain oedd diogelu. Gyda’r pryderon sydd am ddiogelwch y dyddiau 
hyn, a thristwch yr enghreifftiau o rai yn cam-ddefnyddio eu safle i 
fanteisio ar y diniwed, mae’n bwysig fod gennym drefn i wneud yn 
siwr fod pawb yn ddiogel wrth ddod i’r eglwys. Felly cafwyd fideoyn 
egluro sut mae’r eglwys yn gosod trefn i ddiogelu pawb. Cyflwynwyd 
y swyddogion diogelu, ac fe roddodd ein gweiinidog bregeth yn 
dangos fel mae Duw yn gofalu am y gwan a’r di-nod.
GWeiTHGaReddaU dROs Y NadOLiG  Oherwydd yr 
amgylchiadau arbennig eleni ni fydd modd cynnal ein noson Garolau 
yng ngolau Cannwyll. Fodd bynnag rydym yn bwriadu cynhyrchu 
nifer o fideos byr fydd ar gael ar ein sianel YouTube, a’n tudalen 
Facebook, yn rhannu llawenydd yr ŵyl. Bydd myfyrdodau Gair o’r 
Gell gan ein gweinidog dros gyfnod yr Adfent yn ein cynorthwyo i 
baratoi a chofio ystyr y 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 
yn y capel, yna cysylltwch â’n gweinidog ar dafyddmj@gmail.com 
er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cadw at reolau’r cyfyngiadau 
ar hyn o bryd. Gellir cael mwy o wybodaeth ar ein gwefan www.
capelyffynnon.org, neu ein tudalen Facebook.

Carol seren Bethlehem

Rheolwr y siop Vicki Pudge (canol), gyda 
gwirfoddolwyr. 
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Dwi bellach yn fy 
nhrydedd blwyddyn 
yn y Brifysgol 
yma ym Mangor, 
ac yn byw adra –  
(Penrhosgarnedd ydi 
adra erbyn hyn!). Ro’n 
i ’di hen benderfynu 
byw adra yn fy mlwyddyn 
ola’ ymhell cyn i unrhyw 
bandemig ddod i droi ein 
byd ben i waered, a hynny’n 
bennaf er mwyn lliniaru 
fymryn ar gôst y ffïoedd 
dysgu. Â ninnau ynghanol 
pandemig, dwi’n hynod falch 
’mod i ’di’n cael byw adra 
eleni gyda fy rhieni a Non, 
fy chwaer fenga’, a hynny 
am resymau amlwg nad oes 
rhaid i mi’u hegluro!

Er gwaetha’r holl heriau y 
mae’r pandemig hwn wedi’u 
gosod arnom ni, mae’r 
profiad dysgu (heblaw am 
rai trafferthion technolegol!) 
wedi llifo’n rhwydd dros ben. 
Drwy gyfuniad o ‘ddysgu 
cyfunol’ – darlithoedd ar-lein 
wedi’u recordio a sesiynau 
byw, ‘yn y cnawd’ – ’rydw i, 
os rhywbeth, wedi derbyn 
mwy o oriau cyswllt na’r 
hyn y byddwn i wedi’i gael 
fel arfer, ac mae’r darlithwyr 
wedi bod yn hynod o 
gefnogol i ni, fyfyrwyr, ar hyd 
y misoedd dwytha’.

Fy mhryder mwyaf, fodd 
bynnag, ydi’r toriadau 
arfaethedig i swyddi yn y 
Brifysgol, a’r effaith niweidiol 

gallan nhw’u cael 
ar brofiad myfyrwyr. 
Yn bersonol, dwi’n 
pryderu’n fawr y 
byddai gweithredu’r 
cynlluniau 
arfaethedig hyn yn 
ergyd enfawr i’r enw 

da haeddiannol hwnnw y 
mae Prifysgol Bangor wedi’i 
hennill yn genedlaethol ac 
yn rhyngwladol, ac yn cael 
effaith ddinistriol, maes o 
law, ar recriwtio myfyrwyr 
yn y dyfodol. Er ’mod i’n 
cydymdeimlo bod y Brifysgol 
mewn sefyllfa anodd wrth 
drio dal dau pen llinyn 
ynghyd, mae’u cynlluniau 
wedi rhoi straen ychwanegol 
ar bawb, a hynny mewn 
cyfnod sydd ddigon ansicr 
fel ag y mae hi. Â ninnau 
ynghanol argyfwng iechyd 
fyd-eang, mae’r holl beth yn 
teimlo’n anfoesol a deud y 
lleia’. 

Gyda diwedd y tymor yn 
agosáu, mae hi’n gyfnod 
prysur rhwng pob dim. Mi 
fydda i’n cymryd rhan mewn 
nifer o gyngherddau rhithiol 
dros gyfnod y ’Dolig ’ma 
hefyd, gan gynnwys un hefo 
Aelwyd JMJ. Ac er ’mod 
i’n amlwg wedi methu’r 
elfennau cymdeithasol sydd 
i fywyd prifysgol eleni, mae’n 
braf bod rhai pethau wedi 
medru parhau – diolch fyth 
am dechnoleg, ddudwn i! 

Dwi’n cofio teimlo’n 
rhwystredig ar 
ddechrau’r cyfnod 
clo cyntaf; ofni nad 
oeddwn i ddim am 
gael y cyfle i brofi 
rhai o’r digwyddiadau 
eiconig hynny sy’n 
llunio calendr cymdeithasol 
sydd wedi bodoli ers 
degawdau. Ond ers hynny, 
mae’r pryderon wedi 
toddi yn un atgof mawr, 
ynghyd â’r cwisiau Zoom a 
'banana breads'. Nid yw’r 
un rhwystredigaeth yn bod 
bellach. Mae’n rhyfedd sut 
mae pobl yn gallu addasu’n 
gyflym i amgylchiadau 
newydd.

Am wn i fod y ddau fis ers 
dychwelyd i Aberystwyth 
wedi profi pa mor werthfawr 
a chyfoethog ydi’r profiad o 
astudio mewn prifysgol yng 
Nghymru – hyd yn oed o dan 
gyfyngiadau pandemig byd-
eang. Dwi ddim yn meddwl 
bod modd gorbrisio gwerth 
bod yn rhan o gymuned yn 
ystod cyfnod rhywun mewn 
prifysgol, dyna sydd yn ei 
ddiffinio fo i lawer. Mae’r 
angen am yr ymdeimlad 
hwnnw o berthyn yn fwy 
nag erioed mewn cyfnod lle 
mae’n hawdd llithro i bwll o 

unigrwydd a phryder. 
Er bod y calendr yn 
llawer iawn gwacach 
eleni, yr un ydi’r 
profiad o fwynhau 
gyda ffrindiau newydd 
o bob cwr o Gymru, 
hyd yn oed os ydan ni 

wedi ein rhannu yn fyrddau o 
bedwar mewn tafarn.

Mae’n siŵr y dylwn i roi 
sylw i oblygiadau’r sefyllfa 
ohoni ar yr ochr academaidd 
hefyd; y prif reswm pam y 
des i yma yn y lle cyntaf, 
wrth gwrs… Y gwir plaen 
amdani ydi mai cymysglyd 
ydi’r profiad wedi bod. Dwi’n 
methu â pheidio teimlo 
trueni dros y rheini a oedd yn 
dechrau yn y brifysgol eleni, 
a hynny gan fod prifysgolion 
ledled y wlad wedi ymddwyn 
yn gwbl annheg, drwy 
arwain eu darpar fyfyrwyr i 
gredu y byddai dogn da o 
ddysgu wyneb yn wyneb 
yn digwydd, er eu bod yn 
gwybod yn iawn na fyddai 
hynny’n bosib. Mae rhywun 
yn gwirioneddol gwestiynu 
bellach a ydi’r profiad yn 
werth yr holl arian, a dwi’n 
synnu nad oes llawer o 
brotestiadau wedi bod 
ynghylch y mater.

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

goroesi Pandemig
Profiad dau fyfyriwr …
tomos lynch
MyFyriwr CyMraEg a gwlEiDyDDiaEth.
BlwyDDyn 2, PriFySgol aBEryStwyth

Graffeg Covid-19 wedi ei addasu o ddelwedd gan 
Desiree Ho ar gyfer The Innovative Genomics Institute. 

Cai fôn davies
MyFyriwr CyMraEg a hanES BlwyDDyn 3,
PriFySgol Bangor
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fedrwn i ddim llai na chytuno!  Ydi, mae’n 
‘crazy’ iawn fod adeilad o bwys fel hen bost 
Bangor yn dal yn wag.  digon i dorri’ch calon 
wrth ei basio.  drws nesa’, waeth i chi ddeud, 
mae lle’r heddlu.  Welson nhw neb yn peinto’r 
wal mae’n rhaid.  sut goblyn maen nhw’n cael 
llonydd i beintio neges fel yma heb i neb eu 
gweld?  Ydi, mae’r peth yn ‘crazy’.  ac yn hyll 
yr un pryd?

Ges i drafferth ers y tro dwytha. Cymryd cam rhy fawr a 
aeth yn fwy wrth i mi lithro ar y dail oedd wedi chwythu’n is 
na’r Eglwys Gadeiriol.  Oedd ‘na fwy o ddail nag arfer ‘leni 
deudwch?  Dwi’n dal yn boenus ond na hidiwch. ymlaen â ni.
Braf oedd gweld y golau ‘dolig wedi cyrraedd y stryd 
mewn da bryd. Dim llawer, cofiwch, dim ond digon i 
dynnu sylw fod yr Ŵyl ar gyrraedd.  Does dim angen 
sbloet fawr eleni, nag oes, a hitha’ am fod yn ‘dolig mor 
wahanol y tro yma.  Chawn ni ddim gneud fel liciwn ni 
beth bynnag, goleuadau neu beidio.
Dipyn o sioc ar ôl Debenhams oedd gweld fod siop newydd 
wedi agor a h&M a top Shop wedi cau. Feddylias i am funud 
fod Burtons wedi ailagor. Be’ oedd yno wedi i mi fynd yr ochr 
arall i’r stryd i weld yr arwydd uchel ond siop elusen Sense. 
Mi fedrwn ofyn petha’ cas fel pa synnwyr sydd mewn agor 
siop fel hon ar adeg fel yma ond well i mi beidio. Ddeuda 
i croeso i’r stryd sydd a digon o siopau tebyg yn barod. Mi 
fyddan yn cystadlu efo siopau trin gwallt cyn hir. Dwi wedi 
colli cownt faint o siopau gwallt sydd ar y stryd erbyn hyn.  
Mae un arall a ‘seren’ yn ei henw wedi agor yn yr hen siop 
bapur ychydig yn is na’r cloc. Meddwl am y farchnad ‘Dolig 
oeddan nhw mae’n siwr.
dau lyfr mawr gan ddau ddyn o Benrhosgarnedd a dim 
siop ym Mangor yn gwerthu eu llyfrau.  Camu allan o 
smiths oedd y cyfaill pan oedd bron â byrstio eisio deud 
hyn i’r byd ei glywed. doedd dim  arall i’w wneud ond 
cytuno efo’i sylw. storiel? Na, medda fo, ddim yn fan’no 
chwaith. dim i’w wneud ond ei gyfeirio am Borthaethwy a 
Chaernarfon.
Wela i chi ar y stryd cyn ‘Dolig?  Cofiwch fod ein 
busnesau ni ein hunain am gael Nadolig mor llawen ag 
sy’n bosib.

Stompio’r 
stryd 

H a R R i  C a M a  M a W R
Mae cyn-fyfyrwyr ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Bangor 
wedi anfon llythyr agored at y 
Brifysgol yn eu hannog i beidio 
â bwrw ymlaen â chynlluniau a 
fyddai’n ‘tanseilio a dinistrio’ 
enw da ysgol y Gymraeg, 
Prifysgol Bangor.

   Mae’r llythyr, a lofnodwyd 
gan dros gant o gyn-fyfyrwyr yn 
nodi;

   ‘ysgol y Gymraeg ym 
Mhrifysgol Bangor yn un o’n 
sefydliadau cenedlaethol, fel 
mae’r Llyfrgell Genedlaethol 
yn Aberystwyth, ac mae gan y 
Brifysgol ddyletswydd foesol i’w 
gwarchod.

  ymhlith y sawl a lofnodd 
y llythyr mae Cefin Roberts, 
Cyfarwyddwr Cerdd ysgol 
Glanaethwy ym Mangor, Aled 
ap Dafydd, cyn-newyddiadurwr 
gyda’r BBC, Meinir Gwilym, y 
gantores, ac ifor ap Glyn, cyn-
fardd Plant Cymru a Chymrawd 
yn y Brifysgol.

 Dywedodd un o raddedigion 
diweddar yr ysgol;

 ‘Ar hyn o bryd, mae methiant 
ar ran Prifysgol Bangor i 

hyrwyddo bwrlwm bywyd 
Cymraeg ehangach y Brifysgol 
yn llwyddiannus.

 ‘Mae’n ddyletswydd ar Adran 
Farchnata Prifysgol Bangor i 
fynd i’r afael â’r methiannau 
hyn er mwyn sicrhau dyfodol 
llewyrchus i’r ysgol, yn ogystal 
ag i hyrwyddo bywyd Cymraeg y 
Brifysgol fel ased economaidd.

‘Mae ar y Brifysgol angen 
strategaeth hysbysebu 
gynhwysfawr tymor hir sy’n 
sefydlu Bangor fel y Brifysgol 
Gymraeg de facto yng nghymru.

‘Ar hyn o bryd mae’n methu.
Dywedodd hefyd;
‘Dyma’r drydedd rownd 

o ddiswyddiadau mewn tair 
blynedd, ac mae cael is-
ganghellor a Chadeirydd Cyngor 
Cymraeg eu hiaith sy’n methu â 
gwarchod buddiannau’r Gymraeg 
yn wyneb y toriadau hynny’n 
siom enfawr.

‘Mae diffyg gweledigaeth 
hirdymor difrifol wrth wraidd 
y penderfyniad hwn.‘Gofynwn 
ar y Brifysgol i bwyllo, ac ail-
ystyried.’

Pos@GarethFfowc #posydydd
PoS NaDolIG
Mae’r brenin Melchior wedi 
dewis yr het ffasiynol hon ar 
gyfer y daith i Fethlehem.

Sawl triongl sydd arni?

Ateb ar dudalen 13

‘Peidiwch â thanseilio 
un o’n sefydliadau 
cenedlaethol!’

 

Goriad
Deunydd

Ionawr erbyn 
dydd Mercher 
30ain o Ragfyr

i:
papurbrogoriad
@yahoo.co.uk
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Da’ ni gyd bellach yn gyfarwydd â’r 
term CEO, sef swydd prif weithredwr/
wraig ar gwmniau. O’r holl gwmniau 
mawr ar draws Ewrop mae llai na 5% 
o’r prifweithredwyr yn ferched. Ond mae 
Rhian Mari Thomas, pennaeth banc y 
GFI (Green Finance Institute) wedi torri ar 
y patrwm hwn, a hyd y gwela’  i, hi ydy’r 
Gymraes gyntaf i fod yn CEO ar gwmni 
mawr o fewn y byd bancio ym Mhrydain.

Mae gwreiddiau Rhian yng 
Nghae Llepa, Bangor. Y diweddar 
economegydd Roy Thomas oedd ei 
thad, ac mae ei modryb, chwaer Roy 
sef Joan Wynne yn byw ym Mangor, ac 
wedi gweithio i’r gwasanaeth iechyd 
drwy gydol ei hoes. Mae Rhian Mari, er 
gwaethaf ei phrysurdeb yn ymfalchio yn 
ei chyswllt teuluol gyda Bangor. 

Ers iddi ennill doethuriaeth mewn 
ffiseg yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, 
fe ddringodd Rhian drwy rengoedd 
Banc Barclays gan arbenigo mewn 
buddsoddiadau o fewn busnesau 
cynaliadwy a mentrau gwyrdd eu 
hanian. Yn ei maes mae Rhian Mari yn 
cydweithio gyda arweinwyr rhynglwadol 
amlycaf y byd bancio. Mae Mark Carney 
(cyn lywodraethwr Banc Lloegr) yn un o 
lawer y bu’n cydweithio â nhw, ac mae 
hi hefyd yn eistedd ar bwyllgor ‘Ariannu 
gwyrdd’ y Cenhedloedd Unedig. A 
hithau dal yn ifanc mae wedi ennil gwobr 
Barclays ‘Woman of the Year’  ac fe’i 
hanrhydeddwyd gyda OBE.

Ar ddiwedd 2021 bydd Rhian yn 
cymryd rhan allweddol yn y ‘Green 
Finance Summit’ yn Glasgow sef 
cynulliad o bobol mwyaf dylanwadol y 
byd o safbwynt creu economi carbon 
niwtral.

Dros y blynyddoedd nesaf bydd 
gwledydd y byd yn gorfod gosod 
amcanion a nodau i greu economi global 

gynaliadwy a gwyrdd ac mae’r GFI yn 
mynd i fod yn sefydliad allweddol o fewn 
y datblygiad yma. Tu cefn i’r GFI mae 
arian y llywodraeth ac hefyd y ‘City of 
London Corporation’ a chyfalaf banc 
Barclays.

Rhan bwysig o waith Rhian fel 
prif weithredwraig ydi addysgu 
llywodraethau a busnesau a sefydliadau 
ynglyn â pheryglon peidio creu economi 
ganaliadwy werdd. Mae’r GFI yn 
gosod amodau ar fenthyciadau arian 
sy’n mynnu bod cwmniau adeiladau, 
cwmniau trafnodiaeth a phob math o 
ddatblygiadau diwydiannol yn gorfod 
gwarchod y ddaear a byd natur wrth 
symud ymlaen. Mae Rhian wedi bod 
yn ymwneud yn ddiweddar gyda chreu 
siarter werdd rhyngwladol fydd yn dod 
yn rhan o weledigaeth bob banc mawr 
ar draws y byd. Mae Catrin Thomas, 
chwaer Rhian hefyd yn ymwneud â’r 
gwaith yma sy’n anelu at drawsnewid 
yr holl system fancio, a hynny trwy ei 
gwaith ar yr economi werdd i Awdurdod 
y ‘City of London’.

Mi all bro’r Goriad ymfalchio yn y 
ffaith bod merch sydd â’i gwreiddiau 
ym Mangor yn dal un o swyddi mwyaf 
allweddol wrth i lywodraethu’r byd 
symud tuag at economi werdd.

GW

Byd Gwyrdd Rhian Mari
Yn ystod fy nghyfresi ar fentergarwch ar Radio Cymru dros y 
chwe mlynedd diwethaf, mae yna fwy a mwy o ferched wedi dod 
i’r amlwg mewn safleoedd allweddol o fewn byd busnes. Mi ges i 
gloi fy nghyfres ddiweddaraf drwy sgwrsio hefo merch o Gaerdydd 
sy’n cyfrif ei chyswllt gyda Bangor yn rhan bwysig o’i gyrfa.

Rhian Mari Thomas

storiel yn ail 
agor 
Mae Storiel yn ail agor ar 18 o 
Dachwedd, wedi cyfnod o fod ynghau 
i gydymffurfio gyda chanllawiau'r 
Coronafirws. Fe fydd yna drefn 
wahanol i’r arfer i sicrhau'r diogelwch 
gorau posibl i’r staff a’r ymwelwyr.

Dros y cyfnod clo byr diweddar, 
mae Storiel wedi cael cyfle i greu nifer 
o arddangosfeydd newydd i chi eu 
mwynhau yn eich ymweliad nawr fod 
y cyfyngiadau wedi codi.

O Dachwedd 18 ymlaen, mae’n 
bosibl i chi ymweld â Storiel rhwng 
11am a 4pm, rhwng Dyddiau Mercher 
a Sadwrn.

Mae’n ofynnol i archebu eich lle 
cyn ymweld â Storiel drwy ymweld 
â  www.storiel.cymru. Hefyd, mae’n 
bosibl i chi ffonio Storiel 01248353368 
yn ystod yr oriau agor. Fe fydd 
cyfyngiad o awr o slot i grŵp o 
uchafswm o chwech ar y tro gan 
sicrhau y bydd pawb yn ddiogel ac yn 
gallu cadw pellter cymdeithasol.

Wyneb o’r 
gorffennol 
Daeth y neges yma drwy Facebook gan Paul 
Birt o Ganada. Mae’n derbyn y Goriad drwy 
‘messenger’. roedd yn arfer gweithio yn y 
Brifysgol  o 1973 i 1988.

‘Erthyglau da ar y Brifysgol a Chanolfan 
Bedwyr yn rhifyn tachwedd. Gyda llaw 
mae’n debyg fy mod wedi ymddangos ar 
newyddion S4C (ar gam!) pan fu sôn am 
chwalu’r Ganolfan. Dangoswyd clip o 
gyfieithydd (fi) wrth ei waith yn yr 80au yn 
y coleg gan haeru mai un o bobl y Ganolfan 
oeddwn i. 

‘Mae’n ddrwg gen i na fues i erioed yn 
gweithio i’r ganolfan. Cefais fwy nac un 
neges yn dweud fy mod wedi ymddangos ar y 
Newyddion. Pobl oedd yn fy nghofio pan oedd 
gen i wyneb ifancach o dipyn!!’
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Elwyn Jones & Co
hefyd yn masnachu fel Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

C y f r E i t h w y r
123 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd 01248 370224

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol
Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Swyddfeydd eraill:
LLangefni 01248 723106 • amLwch 01407 831777

benLLech 01248 852782 • caernarfon 01286 673616
pwLLheLi 01758 703000

Gyda thristwch mawr fe 
gyhoeddwn farwolaeth 
David “Dafydd” Arfon 
Jones, cyn Brifathro Ysgol 
Friars, Bangor. Bu farw 
Dafydd ar dydd Sul Hydref 
11ed, yn 79 mlwydd oed, 
yn ei gartref yng Ngogledd 
Cyprus. 

Ganwyd Dafydd tu allan 
i'r Felinheli i Jane Catherine 
a John Jones. Cafodd ei 
fagu ym Mangor, gyda'i 
ddau frawd mawr, Elfyn ac 
Eryl. Yn ystod ei blentyndod 
mynychodd Ysgol Glanadda 
ac yna Ysgol Friars, a'i 
bleserau mwyaf oedd 
chwarae pêl-droed a darllen 
llith o lyfrau. 

Gadawodd Dafydd Fangor 
hefo'r bwriad o ehangu ei 
orwelion. Symudodd yn 
gyntaf i Abertawe i astudio 
Llenyddiaeth Cymraeg, 
wedyn i Fanceinion i 
astudio Diwinyddiaeth ag i 
hyfforddi i fod yn Weinidog 
Methodistiaidd, a wedyn 

cafodd gymwysterau 
cwnsela o Exeter. Wedi 
ei ordeinio yn Weinidog 
Methodistiaidd, gweithiodd 
ym Manceinion, Caer ac 
ardaloedd yng Ngogledd 
Cymru. Yn ystod y 
blynyddoedd hyn parhaodd i 
chwarae pêl-droed, a cafodd 
bleser yn gwylio Manchester 
United yn chwarae yn Old 
Trafford dwsinnau o weithiau. 

Yn y pen draw 
penderfynnodd Dafydd 
ddefnyddio ei brofiadau 
a'i sgiliau i bwrpas arall 
– addysgu. Dechraeodd 
weithio fel athro ysgol 
uwchradd, gan symyd yn ôl 
i Ogledd Cymru, hefo'i wraig 
ar y pryd, Eirlys, a'u merch, 
Siân. Ymhen dipyn fe'i 
gwnaethpwyd yn ddirprwy-
brifathro Ysgol Syr Hugh 
Owen, Caernarfon, cyn cael 
ei benodi yn Brifathro Ysgol 
Friars, Bangor yn 1979. Yn 
y swydd yma disgleiriodd ei 
angerdd tuag at addysg, ei 

empathi, a'i frwdfrydedd am 
bobl ifanc, ac o ganlyniad 
cafodd ei barchu fel Prifathro 
ar Ysgol Friars tan 1997. 

Ar ôl gadael Ysgol Friars 
cymerodd led-ymddeoliad, 
ac ymunodd a thim recriwtio 
Prifysgol Cymru, Bangor. Am 
gyfnod cafodd bleser mawr 
yn gyrru o amgylch y DU, gan 
ymweld a ffeiriau prifysgolion 
a siarad hefo brwdfrydedd 
gyda'r disgyblion am fywyd 
myfyriwr ym Mangor. 

Symudodd Dafydd i 
Ogledd Cyprus ar ddiwedd 
1998, gyda'i ddyweddi, 
Teresa. Tra yng Ngogledd 
Cyprus, sefydlodd Dafydd 
fusnes llwyddiannus fel 
tiwtor Saesneg. Ond yn 
anffodus, dirywiodd ei 
iechyd dros y blynyddoedd, 
a phenderfynnodd ymddeol. 
Yn ystod ei ymddeoliad 
cafodd Dafydd bleser yn 
mwynhau bywyd ymlaciol 
yng Ngogledd Cyprus. Ond 
ni anghofiodd ei wreiddiau 

chwaith, gan ddarllen llyfrau 
Cymraeg a gwylio rhaglenni 
Cymraeg tan y gwnaethpwyd 
hyn yn amhosib gan ei 
salwch. 

Caiff Dafydd ei gofio am 
ei lais dwfn, soniarus, ei 
garedigrwydd, ei angerdd 
am lenyddiaeth, a'i gariad at 
gŵn, cyri, Manchester United 
a Rygbi Cymru. 

Gadawai ei wraig Teresa 
yng Ngogledd Cypus, ei 
lys-fab Byron yn Llundain, ac 
yng Ngogledd Cymru ei ferch 
Siân, a'i wyrion Ifan a Ioan.

MeRCHed Y WaWR PeNRHOsGaRNedd  A ninnau erbyn hyn 
yn derbyn mai yn rhithiol fydd ein cymdeithasu am y misoedd nesaf, 
mae’r Mudiad yn ganolog wedi creu 4 fideo i’w hanfon i ganghennau 
i’w defnyddio fel rhan o raglenni’r gaeaf. Fe fanteision ni ar un o’r 
rhain ym mis tachwedd, sef Coginio gyda Gareth richards, y cogydd 
enwog o ardal Llanbed, sy’n ymddangos yn gyson ar y teledu, yn 
bennaf ar Prynhawn Da.

Braf iawn oedd cael eistedd yn ôl a gwylio meistr yn mynd trwy 
ei waith. Dwy rysáit oedd gan Gareth, y ddwy yn defnyddio pecyn o 
does Filo rhyngddyn nhw, felly darbodus iawn. Pecynnau lasagne Filo 
oedd y naill a Strudel yr hydref oedd y llall. Aeth Gareth â ni drwy 
bob cam yn ofalus gan dynnu dŵr o ddannedd pawb.

Ffidli yw ffilo ond rhoddodd awydd i ni i gyd roi cynnig arni dwi’n 
meddwl. roedd ganddo bob math o ffrwythau tymhorol yn ei Strudel 
- mwyar duon, mafon, eirin ac afalau ond gallech addasu’r rysáit. 
Diolch Mair am y cyngor wedyn i addasu’r rysait gyda mincemeat ac 

afal erbyn y nadolig. roedd y pecynnau bach lasagne yn edrych yn 
hyfryd; a’r peth gorau yw y gallwch eu bwyta’n boeth fel prif bryd 
neu yn oer fel danteithion bach. her i’r Pwyllgor blwyddyn nesa felly 
- pwy sydd yn mynd i wneud pecynnau lasagne ar gyfer ein harlwy ar 
y noson gynta??

Diolch i’r Mudiad am baratoi’r fideo a diolch i Glenda a Nerys 
am ymlafnio i ddysgu sut i ddangos fideo ar Zoom i ni : mae Zoom 
yn iawn nes eich bod yn trio gwneud rhywbeth gwahanol i’r arfer 
arno!  Ond aeth popeth fel wats. Cyhoeddwyd bod sawl gweithgaredd 
yn digwydd gan Ferched y Wawr o hyn tan y nadolig, yn bennaf 
yn y byd crefftwaith; felly edrychwch allan am e-byst nerys gyda’r 
manylion i gyd; mae digon o gyfleoedd ar gael, a bydd cwmni parod 
yno i chi.

teyrnged

penrhosgarnedd

rHywBetH yn digwydd?
rhowch o yn y digwyddiadur
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LLONGYfaRCHiadaU i Brooke Graham 
o Faesgeirchen am gael ei dewis gan ein 
Aelod Seneddol, Sian Gwenllian yn oriel 
pencampwyr y Senedd. Roedd Brooke yn 
coginio a gwerthu cacenni caws a chacenni 
sbwng traddodiadol yn ei chymuned 
ym Maesgeirchen i godi arian ar gyfer 
deunyddiau hanfodol ar gyfer y GiG.
CefNOGi diWRNOd PLaNT MeWN 
aNGeN  roedd disgyblion a staff yr ysgol 
wedi gwisgo i fyny er mwyn cefnogi apel 
Diwrnod Plant mewn angen. Casglwyd tua 
£500. Diolch i bawb am gefnogi.
WYTHNOs GWRTH-fWLiO  Fel rhan o 
wythnos ymgyrch genedlaethol 

i godi gwrth-fwlio, roedd disgyblion a staff 
wedi bod yn gwisgo sannau nad oedd yn 
pario. Cafwyd nifer o rai lliwgar a diddorol.
diOLCH i GWsMeRiaid 
aRCHfaRCHNad 
MORRisONs
Diolch o galon i holl 
gwsmeriaid Morrisons 
am eu cyfraniadau 
bagiau bwyd hwyl 
i rai o’n teuluoedd 
ni. Diolch am eich 
caredigrwydd mawr.

‘CWRs Y BeiBL: GWeLd Y daRLUN MaWR’  yn ystod mis 
tachwedd bu i rai o aelodau Berea newydd ddechrau dilyn cwrs 
a luniwyd gan Gymdeithas y Beibl sy’n rhoi trosolwg o lyfrau’r 
Beibl gan ystyried perthnasedd yr ysgrythur heddiw. Cyflwynir y 
cwrs ar Zoom ac mae pob sesiwn yn cynnwys clip fideo sy’n arwain 
at drafodaeth. Bu’n braf iawn cael rhannu profiadau ac ystyried 
safbwyntiau gwahanol wrth ddysgu mwy am y Beibl a’i hanes. 
fideOs aR GYfeR YsGOLiON  Mae Owain Davies, ein 

Gweithiwr Plant, ieuenctid a theuluoedd, wedi bod yn cadw 
cysylltiad agos efo ysgolion Bangor yn ddiweddar er gwaetha’r 
cyfyngiadau, gan anfon fideos atynt, rhai a gafodd eu creu ganddo 
gyda help tîm Agor y Llyfr.
daTHLU’R GeNi MeWN dULL aMGeN  Er bod y cyfyngiadau, 
er mawr dristwch inni, yn ein rhwystro rhag cynnal gwasanaethau 
Nadolig gan y plant a’r ieuenctid eleni, fe fydd fideo o gyfraniadau 
ganddynt yn cael ei greu gan Owain ar gyfer ei ddangos yn un o 
oedfaon mis rhagfyr ac ar y we. Ac er na fydd parti nadolig yr ysgol 
Sul yn bosib chwaith, fe fyddwn yn trefnu Groto Gyrru trwodd Siôn 
Corn yn y maes parcio – rhywbeth i’r plantos edrych ymlaen ato!

ysgol tryfan

capel berea newydd

Isod: Cymeriadau diwrnod Plant Mewn Angen
Dde: Y sannau lliwgar, a chyfraniadau y bagiau bwyd
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BUGeiLiaid Y sTRYd BaNGOR 
YN daTHLU PeN-BLWYdd 
aRBeNNiG  Eleni mae Bugeiliaid 
y Stryd Bangor yn dathlu eu pen-
blwydd yn ddeg oed. Ar noson tân 
Gwyllt, tachwedd 5ed, 2010 aeth criw 
ohonom allan am y tro cyntaf yn ein 
lifrau swyddogol i gerdded strydoedd 
y ddinas. Ers hynny rydym wedi cwblhau miloedd o oriau gwirfoddol 
yn cynorthwyo a diogelu nifer di-ri o bobol anghenus a bregus o bob 
oed. Cyn i’r haint ein gorfodi i gau siop, roedd y Bugeiliaid wedi 
llwyddo i redeg patrol o leiaf unwaith yr wythnos bron yn ddi-dor am 
ddegawd. Dipyn o gamp o ystyried mai gwirfoddolwyr rydym i gyd!

tua 16 ohonom oedd yn y criw cyntaf hwnnw, a dros y blynyddoedd 
mae’r nifer wedi amrywio yn ôl amgylchiadau. Ar hyn o bryd mae 
tua ugain yn fugeiliaid ‘gweithredol’ (h.y. yn mynd allan ar patrol) a 
nifer tebyg yn gefnogwyr, gan gynnwys ein bugeiliaid gweddi. yn ôl 
rheolau’r mudiad, grŵp cydenwadol ydym ni, gydag aelodau o bob 
traddodiad Cristnogol. Er ein bod dan nawdd Cytûn Bangor, mae 
croeso i aelodau eglwysig o gylchoedd y tu allan i Fangor ymuno, ac 
mae gennym aelod o’r Eglwys Uniongred ym Mlaenau Ffestiniog ac 
aelod o eglwys Bedyddwyr Caergybi yn ein plith. Mark a Carina King 
o eglwys Mosaic yw ein cydlynwyr, gyda chymorth pwyllgor rheoli.
Emaus yw cartref y Bugeiliaid, fel y bu o’r cychwyn, ac rydym yn 
hynod o ddiolchgar am y gymwynas. Sefydlwyd mudiad Bugeiliaid 
y Stryd ar ddechrau’r ganrif gan y Parchedig Les isaac, gweinidog 
croenddu o Lundain. roedd am geisio lleihau trais ac anghydfod ar 
y strydoedd yn ogystal â dangos cariad Duw mewn ffordd ymarferol. 
Buan y lledaenodd y mudiad i gynnwys trefi a dinasoedd ar hyd a 
lled y DU, ac o gwmpas y byd. yn anffodus mae trais ac anghydfod 
yn parhau ar strydoedd nifer o ddinasoedd ond, diolch i’r drefn, nid 
oes dim niwed wedi dod i’r Bugeiliaid eu hunain. yma ym Mangor, 

y broblem fwyaf yw goryfed a defnydd o gyffuriau, ymysg pobl o 
bob oed, nid myfyrwyr yn unig. Mae’r heddlu a’r awdurdodau lleol 
(cynghorau sir, cymuned a dinas) wedi bod yn gefnogol iawn o’r 
cychwyn, yn arbennig yn ariannol. ni fuasai Bugeiliaid Stryd Bangor 
wedi goroesi gyhyd heb nawdd ariannol yr eglwysi a’r awdurdodau 
sifil yn ogystal ag ymrwymiad a dyfalbarhad yr aelodau.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y 
blynyddoedd. Pan ddaeth y clo mawr ym mis Mawrth eleni, bu’n rhaid 
i’r Bugeiliaid roi’r gorau i fynd allan ar strydoedd Bangor. nid ydym 
wedi gallu ailgychwyn, ac mae’n debyg na fyddwn yn weithredol am 
weddill y flwyddyn. Ond pan fydd cyfnod y pla drosodd, mi fydd yn 
braf cael ailafael yn y weinidogaeth arbennig yma. Boed bendith a 
thangnefedd Duw ar strydoedd y ddinas a’i thrigolion tan hynny!
Eleri Lloyd Jones
CWRdd GWeddi CHWiORYdd BedYddWYR Y BYd 2020
Es i at y gwaith o gyfieithu ac addasu oedfa weddi Chwiorydd 
Bedyddwyr y Byd eleni heb wybod a fyddai modd cynnal yr oedfa 
o gwbl. roeddwn i’n hynod falch felly fod chwiorydd Arfon wedi 
mentro i’w chynnal ar Zoom, ar amser hwylus ar y dydd Llun arferol 
ar ddechrau mis tachwedd. Lluniwyd yr oedfa eleni fel clytwaith 
o gyfraniadau o bob rhanbarth, a drwy’r sylwadau a’r gweddïau 
cawsom oedi o flaen Duw yng nghymdeithas ein chwiorydd ledled 
y byd, yn ogystal â chwiorydd Arfon. Fel rhan o’r oedfa, clywsom 
am y dechreuadau yn 1948, ar ôl yr Ail ryfel Byd. Bryd hynny 
roedd rhaniadau rhwng cenhedloedd a phobl yn amlwg, a bywydau 
cymaint wedi cael eu chwalu. Daeth chwiorydd ynghyd y tro cyntaf 
hwnnw o 19 o wledydd, o dan bwysau colled a siom, gyda’r bwriad o 
ddechrau gweddïo gyda’i gilydd. Ac wrth iddyn nhw weddïo Gweddi’r 
Arglwydd gyda’i gilydd, dechreuodd eu clwyfau gael eu hiachau. Er 
nad oes rhyfel byd yn dod i ben eleni, mae’r pandemig wedi rhwygo 
cymunedau a chenhedloedd ar draws y byd, felly roedd hi’n briodol 
ein bod ni unwaith eto yn gweddïo gyda’n gilydd, a thros ein gilydd. 
Merched Cymanfa Arfon fu’n trefnu ac yn cymryd rhan, ond cawsom 
hefyd groesawu merched o Gymru i gyd, gan fod Zoom mor hwylus!
Y Parchedig Jill Tomos, Llywydd Chwiorydd Arfon.

eglwys emaus
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CaLON Y GYMUNed  Llongyfarchiadau mawr i Glwb hwylio 
y Felinheli ar gael eu cynnwys yn rownd derfynol Clwb hwylio 
y Flwyddyn 2021, cystadleuaeth a gynhaliwyd gan y cyclchgrawn 
ryA yachts and yachting. Cydnabuwyd y clwb hefyd am eu 
cyflawniadau arbennig o ran bod yn ‘Galon y Gymuned’. Dyddiad 
cau ar gyfer pleidleisio ydy 25ain o ionawr 2021. Os ydych am 
gefnogi’r clwb, ewch i http://rya.org/J4S350CsmTU
sUL Y COfiO  Ein diolch sy’n fawr i’r Cyngor Cymuned am 
drefnu gwasanaeth Sul y Cofio ar lein, gan  alluogi pawb i wylio’r 
fideo adref. Gosodwyd torch wrth y cloc fel arfer a mae’n hyfryd 

gweld y rhesi o babi plastig ar y gwair yn neuadd yr Eglwys.
PROfediGaeTH  Cydymdeimlwn yn fawr â Eirwen Williams, 
Enlli, ar farwolaeth ei mab yng ngyfraith, Andrew yn Wrecsam. 
Roedd yn ŵr ffydlon a charedig i’r diweddar Nia ac yn dad i Sian. 
NadOLiG YN Y feLiNHeLi  Mi fydd y dathlu yn dra gwahanol 
eleni. ni fydd modd cynnal sesiwn carolau yn y neuadd Goffa 
nac ychwaith Plygain yn Eglwys Llanfair-is-gaer. Gobeithio y 
bydd amgylchiadau, a’r wybodaeth a gawn yn agosach at yr Ŵyl  
yn caniatau bod rhai yn gallu mynd o gwmpas y pentref yn canu 
carolau. ni fydd gwasanaeth Bore ‘Dolig arferol yn cael ei gynnal 
yng nghapel Bethania. Ond mae’r Clwb Capel wedi bod yn brysur 
yn gweithio ar Sioe Dolig  fydd ar gael fel fideo. Bydd rhagor o 
fanylion am hyn yn agosach at yr Ŵyl. Hefyd, mae Clwb Capel a 

CiC Felin yn edrych ymlaen i ymweld â 
Groto Sion Cornar ar ffurf ‘gyrru drwodd’! 
Diolch i Gapel Berea newydd am y 
gwahoddiad.
aPêL BaNC BWYd aRfON  Bydd 
neuadd yr Eglwys ar agor i dderbyn 
cyfraniadau tuag at Banc Bwyd Arfon ym 
mis rhagyfr, a Sul rhagfyr 13eg fydd y 
Sul olaf. Anogir unrhyw un sydd angen 
neu yn ymwybodol o rywun yn y pentref 
all fanteisio o gefnogaeth y Banc Bwyd 
i gysylltu gyda rhiannon Jones, Barbara 
Graham neu Anwen roberts. Mae gwerthu 
cardiau Nadolig drwy Facebook a thudalen 
Just Giving i godi arian i’r Banc Bwyd wedi 
derbyn cyfraniadau o £1,047 mewn llai na 
thair wythnos. Diolch am y gefnogaeth hael. 
Os ydych yn dymuno cyfrannu, dyma’r 
dudalen: https://www.justgiving.com/
crowdfunding/anwen-bwydbanc-arfon 
POB dYMUNiad da aR GYfeR Y 
NadOLiG i HOLL dRiGOLiON Y 
feLiNHeLi – a BLWYddYN NeWYdd 
WeLL! BYddWCH ddiOGeL!

y felinheli
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Mae teithio yn fwy na dim ond 
gwerthfawrogi lleoliadau newydd 
neu olygfeydd ysblennydd, er 
mor braf ydi hynny. i mi, y bobl 
dwi’n eu gweld neu’n eu cyfarfod 
sy’n rhoi lliw i’r daith a hynny’n 
aml iawn yn fodd o edrych ar y 
byd o’r newydd. 

Y daith olaf fawr i mi ei gwneud 
cyn y cyfnod clo oedd i Ddulyn 
adeg fy mhen-blwydd ym mis 
Chwefror efo Em, fy chwaer a’i 
chariad. nid yw’n syndod ella ein 
bod ni ar y nos Sadwrn, mewn 
tafarn! Roedd hon yn 
dafarn ddigon di-nod o’r 
tu allan ond yn balas 
bach ar y tu mewn. 
Roedd hi’n llawn 
dop yno’r noson 
honno, ond buom 
yn ddigon lwcus 
i sodro ein hunain 
mewn cornel fach 
wrth y bar. 

Gwelais ddau ŵr ac un 
wraig yn dod i mewn i’r dafarn 
yn amlwg yn chwilio am le i 
eistedd. Dwi ddim yn gwybod 
pam i mi wneud, ond dyma 
fi’n rhyw amneidio arnynt fod 
croeso iddynt wasgu eu hunain 
i’r gornel fach glyd oedd gennon 
ni. Roedd hyn cyn sôn am bellter 
cymdeithasol! Dwi mor falch i 
mi eu gwadd atom. Treuliwyd 
noson ddifyr iawn yn eu cwmni. 
Dwi ddim yn gwybod beth neu 
sut ddigwyddodd o, ond weithiau 
mae rhywun yn gallu clicio 
efo pobl hollol ddieithr mewn 
amrantiad.

Gŵr a gwraig ydi Connor ac 
Audra ac mae Paul yn frawd 
yng nghyfraith iddyn nhw ac 
yn weddw. Bu ei wraig, chwaer 
Connor farw gan adael Paul i 
ofalu am Sean, eu mab wyth 
oed oedd ag anableddau dwys. 
Mae Sean bellach yn ddeunaw 
oed ac angen gofal bedair awr 
ar hugain. Doedd dim arlliw o 

hunan-dosturi gan Paul wrth 
adrodd ei hanes helbulus wrthyf, 
dim ond cydnabod fod bywyd 
yn gallu bod yn heriol a’i fod 
o’n gwneud yn fawr o’r noson 
allan honno gan mai prin oedd 
y cyfleoedd i gymdeithasu. Bu’n 
rhaid i Connor ac Audra ddwyn 
perswâd mawr arno i adael y 
dafarn rai oriau’n ddiweddarach 
gan fod eu trên olaf adre ar fin 
gadael. Cyndyn iawn oedd Paul i 
adael a bu cofleidio mawr rhwng 
y saith ohonom fel tasen ni wedi 
ailgysylltu efo ffrindiau bore oes. 

Ar ddechrau’r cyfnod 
clo mawr, roeddwn 

i’n meddwl dipyn 
am Paul a’r 
gofal dwys oedd 
ganddo fo am 
Sean, ond fel 

mae’r amser wedi 
pasio, rhaid cyfaddef 

fod y meddyliau 
hynny wedi edwino 

fymryn. A finnau’n troi at y 
rhwydweithiau cymdeithasol bore 
ma, dyma weld neges ganddo â’r 
geiriau:

“For those of us feeling a bit 
stir crazy already - Anne Frank 
and 7 other people hid in a 450 
sq.ft.attic for 761 days, quietly 
trying to remain undiscovered to 
stay alive. We can all do our part 
to keep everyone safe and spend 
a few weeks at home.”

Ydw, dwi’n gweld colli teithio. 
Dwi’n gweld colli Dulyn. Dwi’n 
gweld colli coflaid ffrindiau. Ond 
fe ddaw hynny’n ôl gan bwyll 
bach. Yn y cyfamser, rhaid stopio 
cwyno, gwneud yn fawr o’r teulu 
o’m cwmpas a diolch fy mod i’n 
fyw. 

Gobeithio y cewch chithau 
gwmni difyr yn eich gwahanol 
fybls teuluol dros y nadolig 
rhyfedd hwn. nadolig llawen a 
choflaid anferth rithiol i bawb!

Dwi'n gweld colli cael 
teithio

yn y cyfamser, 
rhaid stopio cwyno, 
gwneud yn fawr o’r 
teulu o’m cwmpas a 

diolch fy mod i’n 
fyw. 

“
“

Mari Emlyn
goriad40

daTHlU’r

yn y Felinheli

Eirian Roberts, Brenhines 
Regatta y Felinheli yn mynd 
i ddechrau’r ras yn 1994. 
Dylan Roberts sy’n helpu.

Tîm pêl-droed y Felin yn yr wythdegau.

Mrs Rosalind Jones yn 
Ffair Nadolig yr eglwys yn y 
Felinheli gyda’r addurniadau 
a wnaeth.

Dau gefnder, Iwan a Bryn 
Jones, o’r Felinheli yn 
cael hwyl yn y Carnifal yn 
y nawdegau.

Stondin yn Ffair Nadolig yr 
eglwys yn y Felinheli cyn troad 
y ganrif.

Lluniau y diweddar Len Williams
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eithinog

belmont/ffriddoedd

y garth

CYdYMdeiMLad  yn ysbyty Gwynedd y mis diwethaf bu farw 
Mrs irene Edwards, Bryn Eithinog yn 88 oed. Cydymdeimlwn â 
Kevin, Carys a Helen a gweddill y teulu.  Bu’r angladd yn Eglwys 
Glanogwen, Bethesda lle’r oedd hi a’i gŵr, Tom, wedi cyfarfod gyntaf. 
roedd hi’n canu yn y côr ac yntau yno’n recordio i’r BBC.  Bu’r ddau 
yn byw ym Mryn Eithinog ers codi’r tai yn niwedd y pumdegau a hi 
oedd yr olaf o’r teuluoedd gwreiddiol.
YMGeisYdd  Y Cynghorydd Elin Walker Jones, Lôn y Bryn, fydd 
un o ymgeiswyr Plaid Cymru ar restr sedd Gogledd Cymru ar gyfer 
etholiad y Senedd y gwanwyn nesaf.  nid oes sicrwydd eto a fydd yr 
etholiad yn cael ei gynnal oherwydd y pla.
LLONGYfaRCHiadaU  Mel Jones, Lôn y Deri yw rheolwr 
Clwb Pêl-droed Bangor 1876 erbyn hyn. Mae’n gyfrifol am holl 
weithgarwch y clwb. Fel y chwaraewyr, mae’n ysu i weld y timau’n 
chwarae eto.
NadOLiG  Un o gartrefi Lôn y Meillion oedd y cyntaf i roi goleuadau 
nadolig eleni. roedd hynny yn wythnos olaf y mis diwethaf.

CaMP s O  50 mlynedd yn ôl, ar 
18 Mehefin 1970, fe welodd Cymru 
un o frwydrau etholiadol mwyaf 
rhyfeddol a nodedig y ganrif, wrth 
i S O Davies ymladd sedd Merthyr 
tudful ag yntau yn ei wythdegau. 
Enillodd S O y sedd fel ymgeisydd 
annibynnol yn erbyn yr ymgeisydd 
Llafur swyddogol. Am 18:30 ar 
13 rhagfyr mae radio Cymru’n 
ailedrych ar y bennod ddramatig 
hon yn hanes gwleidyddiaeth 
Cymru ac yn pwyso a mesur gyrfa 
unigryw y sosialydd radical o 
Ferthyr. Mewn cyfweliad radio yn 
dilyn yr etholiad anogwyd S O gan robin Day i ddweud ychydig o 
eiriau yn Gymraeg ond aeth yr ychydig eiriau yn llifeiriant er mawr 
syndod i’r cyfwelydd di-Gymraeg. Cynhyrchwyd y rhaglen gan gwmni 
Astud, a arweinir gan huw Meredydd roberts, gynt o Lôn Meirion, a 
lwyddodd i ddarganfod y cyfweliad yn archifdy’r BBC. Mae’r cwmni 
hefyd wedi darlledu cyfres tough at the top ar BBC radio Wales yn 
ddiweddar gyda Bethan rhys roberts (gynt o Fangor) yn archwilio a 
thrafod arweinyddiaeth gyda thri arweinydd o Gymru: cyn-hyfforddwr 
tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman; y wraig gyntaf i arwain Plaid 

Cymru, Leanne Wood; a'r ymladdwraig tân a seicolegydd Dr Sabrina 
Cohen-hatton o Gasnewydd. Mae’r gyfres lawn ar gael i wrando arni 
ar wasanaeth ar-lein BBC Sounds.
dRaMa’R seGURa  Bu Stephen Lansdown, Ffordd Meirion, wrthi 
yn ystod y cyfnod segur diweddaraf yn sgwennu dramau byrion ac 
yn perfformio mewn rhai ohonynt ar Zoom. roedd ei gwmni, ‘Castle 
Players’, Biwmares, yn awyddus i gadw pethau i fynd a chadw 
diddordeb eu haelodau tra bo theatrau ar gau. y fenter ddiweddaraf, i 
ddilyn ‘Where have all the Boys Gone?’ a ‘Cider with rosie’, yw wyth 
o ddramau byrion wedi eu hysgrifennu gan aelodau’r cwmni. Cafodd 
y dramau eu darlledu ar Dachwedd 20 a 27. hefyd ysgrifennodd Steve 
ddrama Nadolig ar gyfer grŵp ‘Agor y Llyfr’. Caiff ei  dangos ar 
Powerpoint i ysgolion cynradd Bangor yn ystod mis rhagfyr.
deiNTYdda  roedd sgwrs y deintydd Catrin tomos, gynt o Ffordd 
Garth Uchaf, gyda Dewi Llwyd ar radio Cymru yn llawn gwybodaeth 
ddifyr a phwysig. Mae Catrin bellach yn gweithio fel deintydd yn 
y gymuned yn ne Cymru yn ardal Bwrdd iechyd Aneurin Bevan a 
phwysleisodd, er gwaetha effaith Covid-19, fod deintyddfeydd ar agor 
i bawb sydd ag achos poeni am eu hiechyd deintyddol. tynnodd Catrin 
sylw at yr ymgyrch yn ystod tachwedd i danlinellu pwysigrwydd codi 
ymwybyddiaeth o gancr y geg ac i beidio oedi mynd at y deintydd os 
oes gennych unrhyw symptomau anarferol yn eich ceg.
CaROLaU BaNGOR  yr adeg 
hon o’r flwyddyn byddaf yn 
dechrau meddwl am garolau.  yn 
fy meddiant, mae dwy gyfrol go 
arbennig: ‘Llyfr Carolau Bangor’ 
(Cyfres 1) a ‘Llyfr Carolau Bangor’ 
(Ail Gyfres). Mae’r cyfrolau gen 
i ers blynyddoedd maith ac mae 
eu cyflwr treuliedig yn dystiolaeth 
o hynny. Cefais y llyfr cyntaf, lliw brown, yn rhodd nadolig gan 
ysgol Gymraeg Sant Paul Bangor ym 1958 ac yna’r ail un, lliw glas, 
yn rhodd nadolig ym 1959. Dwi’n cymryd bod yr holl ddisgyblion 
wedi cael y rhain. Gawson ni nhw ar ddiwedd parti ’Dolig? Wn i 
ddim. Ychydig iawn o wybodaeth sydd amdanynt, ar wahȃn i’r ffaith 
y cyhoeddwyd hwy dan nawdd Pwyllgor Cerdd Esgobaeth Bangor. 
Mae’r carolau mewn hen nodiant a Solffa. (gan Elen Lansdown)
CYdYMdeiMLadaU  Estynnwn ein cydymdeimlad ȃ Pat Griffiths, 
Ffordd Garth Uchaf.  Bu farw ei chwaer, Eira (ira) yn sydyn ond yn 
dawel yn ei chartref ar Dachwedd 9fed. hefyd bu farw Einir rowlands, 
Ffordd Garth Uchaf ddiwedd mis Awst. Arferai redeg yr ‘Einir 
Rowlands School of Dancing’ ym Mangor am flynyddoedd lawer. 
Cydymdeimlwn ȃ’i brawd, Dewi, a’r teulu.

GWeLLHad BUaN  Cafodd Sinclair Buchan, rhif 18, godwm yn 
ddiweddar a thorri ei belfis. Gan nad oes triniaeth, bydd o’n gorfod 
dioddef gartref am rai wythnosau. Mae o’n medru symud o gwmpas 
y tÿ, ond gyda ffon. Anfonwn ein cofion ato, yn falch o glywed ei fod 
erbyn hyn rywfaint yn well. ‘Dyn ni hefyd yn hynod o ddiolchgar i 
Sara, gwraig Sinclair, am barhau i gasglu taliadau am y Goriad ac i 
ddosbarthu copïau er gwaethaf y gwaith nyrsio ychwanegol.
MadOG aRTHUR eLis daYNes  Ganwyd Madog, brawd bach i 
tesni a Blaidd, mab i Lowri Elis-Williams, gynt o Ffordd Ffriddoedd, 
a'i phartner Andrew, ym Mro Morgannwg. Llongyfarchiadau i’r teulu 
oll.

Ateb POS NADOLIG: Mae 18 triongl ar het Melchior.

Cofio heb y 
dorf arferol 
Roedd hi’n Sul y Cofio 
gwahanol iawn y tro hwn. dim 
ond dau oedd yn cynrychioli 
Cyngor dinas Bangor wrth 
y gofeb – y Maer, John Wyn 
Williams a’r dirprwy faer, 
Owen Hurcum. 

Cafodd plant ysgol gyfle 
i gyfrannu at y cofio drwy 
beintio cerrig i’w gosod ar y 
gofeb.
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Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

 
DuLL
Ar gyfer y minsmît
Cymysgu popeth efo’i gilydd (heblaw’r brandi) 
mewn powlen fawr
gorchuddio’r bowlen efo lliain sychu llestri dros 
nos
tynnu’r lliain, a’i orchuddio yn ysgafn efo darn o 
ffoil a’i roi yn y popdy ar wres o 110C am 3 awr
troi’r cyfan sawl gwaith tra fod y cymysgedd 
yn oeri, a phan fod y gymysgedd yn oer, 
ychwanegur brandi.
rhoi’r minsmît mewn jariau wedi eu sterileiddio.
Cadw’r minsmît mewn jariau mewn cwpwrdd 
tywyll – am i fyny at dair blynedd yn ôl Delia!

Ar gyfer y mins peis
rhwbio’r menyn mewn i’r blawd tan fod y 
gymysgedd fel briwsion.
Ychwanegu dŵr a thynnu’r gymysgedd yn 
does.
Rhoi’r toes i orffwys yn yr oergell am 20 munud.
rholio’r toes yn denau ar fwrdd.
torri cylchoedd maint canolig a chylchoedd 
maint bach – tua 12 o gylchoedd canolig a 
bach
iro tun cacennau bach
gosod y cylchoedd canolig yn y tun
Rhoi llond llwy de o finsmît ymhob cylch
Taenu ychydig o ddŵr o amgylch ymyl y cylch 
toes, ac wedyn gosod y cylch bach ar ben y 
cylch canolig a’r minsmît
gwasgu’r ymyl y cylch bach yn dyner, fel bod 
y ddau doesyn yn gafael, ac er mwyn osgoi 
colli minsmît allan o ochr y min pei pan fydd o’n 
coginio
Coginio yn y popty ar wres o 200C  am 15-20 
munud.
taenwch siwgr eisin dros wynebau’r mins peis 
cyn eu gweini efo menyn brandi oren.

Ar gyfer y Menyn Brandi Oren
Cymysgu’r menyn, sest a’r siwgr nes ei fod yn 
hufennog. 
ychwanegu’r brandi.
Mi wnaiff gadw yn yr oergell am bythefnos.

Mwynhewch! 
Nadolig Llawen!

Yn y gegin
gyda Elin WalkEr JonEs

CyNHwySIoN 
l  Minsmît siop neu cartref
 rysait Delia ar gyfer minsmît
l  450g afalau Bramley wedi eu  
 torri’n fân
l  50g cnau almwn wedi eu   
 sleisio
l  4 llond llwy de sbeis cymysg
l  ½ llwy de sinamon
l  ¼ llwy de nytmeg
l  225g siwet (llysieuol)
l  350g resins
l  225g syltanas
l  225g cyraints
l  225g croen ffrwythau cymysg  
 (mixed peel) wedi ei dorri’n   
 fân
l  350g siwgr brown tywyll   
 meddal 

l  Sest a sudd 2 oren
l  Sest a sudd 2 lemwn
l  6 llond llwy fwrdd brandi

Ar gyfer y toes
l  225g Blawd plaen
l  100g Menyn
l  Tua 2 lond llwy fwrdd o ddŵr  
 oer

Ar gyfer y menyn brandi 
oren
l  125g Menyn
l  350g Siwgr eisin
l  50ml Brandi
l  Sest 1 oren

RySaIT BlaSuS aR GyfER y NaDolIG.
Rysait hawdd a syml yw hwn. Mae modd creu mins 
peis llawer mwy cymhleth, e.e. gwneud toes efo caws 
hufennog a siwgr eisin, ond seren y saig yw’r minsmît, 
felly rhaid cadw’r toesyn yn syml, er mwyn caniatâu i’r 
llenwad ddisgleirio! 

Mae’n werth gwneud eich minsmît eich hun; rysait 
Delia Smith fydda i’n ei ddefnyddio, lle mae hi’n 
coginio’r minsmît. Mae o’n cadw’n arbennig o dda.

A be well na chydig o fenyn brandi oren melys i 
gwblhau’r saig?

Mins Peis a Menyn 
Brandi oren
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ar ôl dychwelyd i’r gogledd a 
gweithio mewn swyddfeydd 
am bum mlynedd, cafodd 
ebost ei yrru ymlaen ati am 
brosiect yn cynnig cyfle 
i ddysgu ffotograffiaeth i 
blant amddifad yn Udaipur, 
rajasthan. Pwy fyddai’n 
meddwl mai’r wlad a 
ysbrydolodd Kristina yn y 
lle cyntaf, fyddai’r wlad a 
fyddai’n caniatau iddi fagu 
hyder eto, ddeg mlynedd 
union yn ddiweddarach? ar 
ôl dychwelyd dechreuodd 
ei siwrne fel ffotograffydd 
llawrydd. ar ddechrau ei gyrfa 
bu’n gweithio ar amrywiaeth 
eang o swyddi – o blant i 
deledu, busnesau bach i 
gwmniau mawr a phriodasau i 
theatr.

Erbyn hyn, a hithau wedi 
sefydlu ei hun fel un o’r 
ffotograffwyr mwyaf amlwg 
yn y sector greadigol – 
mae’n ymflachïo yn ei gallu 
i roi tro dogfennol ar waith 
theatr artistig gan gynnig 
yr un cysyniad yn ei gwaith 
teledu a gwaith masnachol. 
Mae hi wedi gweithio gyda 
cwmniau theatr blaenllaw 
Cymru, yn ogystal â Sky, 
BBC ac S4C yn creu rhai o 
darluniau mwyaf eiconig byd 
y cyfryngau Cymraeg. Mae 
Kristina hefyd wedi arddangos 
prosiectau personol, ‘y Ffrog’ 
yn Galeri nôl yn Ionawr, 2019 
a’r diweddaraf ar wefan BBC 
wedi’w enwi yn ‘lockdown yn 
y Felinheli’.

Pan nad ydi hi allan yn 

tynnu lluniau, mae’n dysgu 
ffotgoraffiaeth i ddisgyblion o 
bob oedran a chefndiroedd, 
gan gynnwys pobol ifanc 
bregus mewn hosteli ieuenctid. 
Mae’n mwynhau rhoi hyder i’r 
unigolion gan ddysgu sgiliau 
craidd ffotograffiaeth all gael 
eu defnyddio mewn agweddau 
o waith proffeisynol a bywyd 
personol.

“Pobol ydi’n mhetha’ i.” 
Meddai Kristina, sydd yn 
mwynhau cysylltu â phobol 
llawn gymaint â’u portreadu. 
“Mae’r gallu i gysylltu efo 
unigolyn yn hanfodol i unrhyw 
brosiect ffotograffiaeth 
llwyddianus.”

os am weld mwy o waith 
Kristina, ewch ar ei gwefan 
kristinabanholzerphotography.
com neu ei instagram 
@kristinabanholzer_
photographer

india yn ysbrydoli
KRisTiNa BaNHOzLeR

Dim ond 16 oed oedd 
Kristina Banholzer, sy’n 
byw bellach yn Y Felinheli, 
pan ddisgynnodd hi mewn 
cariad efo ffotograffiaeth, a 
hynny ar drip ysgol i India. 
Benthyciodd yr athrawes 
celf a ffotograffiaeth Syr 
Hugh owen gamera iddi 
gael mynd ar y trip, a 
manteisiodd ar ei chyfle i 
ddogfennu’r hyn a welodd. 
Cyrhaeddodd adra a 
datblygu’r ffilm yn ystafell 
dywyll yr ysgol. Roedd 
gweld y lluniau lliwgar, 
unigryw a diddorol yn 
cadarnhau ei bod hi am 
gario mlaen i godi’r camera. 
Bu’n ffodus iawn i gael 
lle ar gwrs ffotograffiaeth 
dogfennol uchel ei barch 
yng Nghasnewydd. Ond yn 
anffodus, collodd ei holl 
hyder mewn ffotograffu 
wedi graddio a ni chododd 
ei chamera am bum 
mlynedd. 

Un o luniau Kristina. Band Pres Llareggub
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1901
Map Arolwg Ordnans
(Llyfrgell Genedlaethol yr Alban)
ym 1901 roedd gan Fangor dros 11,500 o 
drigolion. Erbyn hyn mae’r rheilffordd wedi 
cyrraedd y ddinas gyda’r orsaf yn nodwedd 
amlwg ar y map. Mae tai wedi eu hadeiladu 
ar hyd Ffordd Caernarfon tuag at Glan Adda 
a gwelir fod tipyn o ddatblygu wedi bod 
yng nghanol y ddinas, ynghyd ac ardaloedd 
y Garth a hirael. ym 1841 llond dyrnaid 
o ffermydd a thai oedd ym Mangor Uchaf 
ond erbyn dechrau’r ugeinfed ganrif roedd 
llawer o dai a siopau yma. Sylwer fod ysgol 
Friars wedi symud i safle newydd ar Ffordd 
Ffriddoedd.

Diddorol nodi fod oddeutu 80 o dafarndai a 
gwestai ym Mangor yn y cyfnod yma a tua 25 
o addoldai ! Mae’n werth hefyd rhestri nifer o 
ddatblygiadau eraill sydd i’w gweld ar y map:

1845 - ysbyty Môn ac Arfon ym Mangor 
Uchaf (1845).

1845 - tloty Bangor a Biwmares yng nglan 
Adda. 

1856 - Pwll nofio Siliwen.
1858 - Coleg normal ym Mangor Uchaf.
1884 - Coleg Prifysgol Gogledd Cymru 

yn y Penrhyn Arms (ym 1903 symudodd i’w 
safle presennol).

1893 – Coleg y Santes Fair ar Lon Pobty.
1896 – y Pier.

11, 12, 18 a 19 Rhagfyr: Sioe glybiau newydd 
Bara Caws - ‘Dawel nos’ yn rhithiol. Gellir 
archebu tocynnau i’r perfformiadau trwy wefan 
Galeri, Caernarfon.
Sadwrn 12 Rhagfyr, 10-11:30am: Gweithdy 
creu Llusern nadolig gyda Jwls (i blant 6 i 12 
oed). Menter iaith Bangor.
Mae Menter Iaith Bangor yn trefnu sawl 
gweithgaredd ar lein. Ewch at dudalen y Fenter 
ar Facebook i gael rhagor o fanylion, a’i ‘Hoffi’ i 
weld pob postiad gan y Fenter.
Mawrth, 15 Rhagfyr, 6.30pm: CYFARFOD 
BLYnYDDOL Y ‘GORiAD’, ar-lein trwy gyfrwng 

Zoom. Yn hytrach na gorfod copïo rhesi o ffigyrau 
a llythrennau i’ch cyfrifiadur, anfonwch am y 
manylion mewn digon o amser at Ysgrifennydd y 
Goriad, cyfarchiad@yahoo.co.uk
Pob nos Fercher: 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.
Rhagfyr i Ebrill: Mae gan y grŵp Darganfod Hen 

Dai Cymreig raglen o sgyrsiau Zoom yn Saesneg 
bob mis trwodd i fis Ebrill. Y ddwy nesaf fydd 16 
Rhagfyr (‘Christmas Crackers’) a 13 Ionawr (‘An 
antient seat of a gentleman of Wales’: The place 
of the plas in Pennant’s Wales’). Os hoffech 
ymuno (£15), cysylltwch â zoehenderson123@
btinternet.com neu trowch at wefan http://
discoveringoldwelshhouses.co.uk

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Anfonwch atom os bydd gennych 
CHITHAU ddigwyddiad i’w 
hysbysebu.

mapio 
datblygiad 
Bangor
yn y mis hwn mae meirion 
davies yn edrych ar fangor o 
1901 hyd heddiw

1950 
Map Arolwg Ordnans
(Llyfrgell Genedlaethol yr Alban)

Yn yr hanner canrif flaenorol bu tŵf bychan 
ym mhoblogaeth Bangor ac erbyn 1951 roedd 
13,000 yn byw yma. Un o’r newidiadau 
mwyaf yw datblygiad stadau o dai cyngor – 
Maesgeirchen, trem Elidir, Bryn Llwyd. Mae 
ffurf fwaog a chylchog strydoedd y stadau 
yma’n wahanol iawn i batrwm grid yr hen 
strydoedd o dai teras.

Gwelwn fod y Brifysgol wedi ehangu, 
gyda thipyn o adeiladau newydd ym Mangor 
Uchaf ac ar hyd Ffordd Deiniol. hefyd mae 
rhywfaint o ddatblygiad preswyl ar ffurf llinol 
i gyfeiriad Penrhosgarnedd.

2020 
Map (Open Street Map)
yn 2011 roedd gan Fangor poblogaeth o dros 
16,000, cynnydd o tua 25% ers 1951. Ond 
roedd arwynebedd adeiledig y ddinas wedi 
mwy na dyblu, y cynnydd mwyaf yn ei hanes. 

Bu nifer o ffactorau yn gyfrifol am dwf 
Bangor ers yr Ail Ryfel Byd:
• Ehangodd y Brifysgol mewn maint o ychydig 
gannoedd o fyfyrwyr ym 1950 i dros 10,000 
yn 2020. Agorwyd neuaddau preswyl newydd 
i fyfyrwyr y Brifysgol ar safle’r Ffriddoedd 
a’r Santes Fair ac mae llawer yn rhannu tai, yn 
enwedig ym Mangor Uchaf a hirael.
• Newidiadau mewn patrymau siopa, yn 
enwedig y defnydd o geir gan siopwyr. roedd 
safleoedd bychan yng nghanol y ddinas yn 
anghyfleus a symudodd nifer o gwmnïau, e.e. 

Next, Currys a Tesco i safleoedd ar Ffordd 
Gaernarfon.
• Mewn ymdrech gan i ddenu busnesau i’r ardal 
datblygwyd Stad Ddiwydiannol yn Llandygai a 
Pharc Busnes ger y Faenol.
• Bu tuedd i’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 
ganoli gwasanaethau – dymchwelwyd ysbytai 
Môn ac Arfon a Dewi Sant ac adeiladwyd 
ysbyty Gwynedd ym Mhenrhosgarnedd.
• Cynnydd mewn perchnogaeth ceir a chynnydd 
mewn pellteroedd cymudo i’r gwaith.
• Newidiadau cymdeithasol a demograffig yn 
arwain at deuluoedd llai ond cynnydd yn y nifer 
o dyeidiau (households). Mae hyn wedi arwain 
at gynnydd yn y galw am dai. Adeiladwyd 
cannoedd o dai yn ardaloedd megis Ffordd 
Ffriddoedd, Eithinog, Coed Mawr, Ffordd 
Penrhos a Maesgeirchen.

Beth fydd hanes Bangor dros y degawdau 

nesaf ? A fydd y pandemig presennol yn arwain 
at newidiadau ym mhatrymau gwaith, siopa, 
addysg, a chymdeithasu a pha effaith caiff rhain 
ar y ddinas?
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Heb neb yn medru gwylio mae 
hi wedi bod yn bwrw goliau yn 
Nantporth. Yn y gêm gyfeillgar 
yn erbyn Llangefni cyn y clo 
bach mi enillodd Bangor yn 
weddol rwydd. Roedd hi’n 
stop wedyn am bythefnos ond 
yn syth wedyn trefnwyd tair 
gêm arall ar lan y Fenai.

nantlle Vale oedd y rhai cyntaf 
i ymweld ac i’r chwaraewyr gael 
ystwytho eu coesau eto. Erbyn 
y diwedd roedden nhw wedi 
sgorio pum gôl yn erbyn hogiau 
Dyffryn Nantlle. A dyna Hugo 
Cocace, y rheolwr yn ddyn 
hapus.

Mi ddaeth yr ail dîm o ardal 

bellach – Pwllheli. y tro yma mi 
gafodd dau o’r tim dan 19 gyfle 
i gael gêm. yn y gôl yr oedd 
Shane Owen sy’n 17 oed ac 
wedi chwarae i’r rhai dan 19 y 
tymor diwethaf.

Mewn dim o dro roedd y tim 
wedi sgorio. alex Boss yn cael 
gêm y tro yma ac yn dangos 
sut oedd sgorio a dim ond 
pedwar munud ar y cloc. y 
capten Federico tobler yn rhoi 
ei goesau yn yr awyr i gael yr ail 
i’r rhwyd.

Er yr ergyd gynnar mi gafodd 
Pwllheli gôl yn o ddeng munud 
cyn diwedd yr hanner cyntaf. 
wedi’r ailddechrau tro yr 

hen lawr robbie Parry oedd 
cyrraedd y rhwyd. ac yna 
sgorio’r ail o fewn deng munud.

alex Boss oedd y nesaf ac 
yntau’n sgorio ei ail. roedd yn 
rhaid dibynnu ar y tramorwyr i 
ychwanegu at y sgor. giacomo 
Mello oedd y sgoriwr y tro hwn. 
Mae o wedi rhwydo i’r clwb o’r 
blaen ond y gôl nesaf oedd un 
gyntaf Eridion Dida i Fangor i 
wneud y sgor yn 7-1.

Serch hynny, nid dyna 
ddiwedd y stori. y capten toble 
sgoriodd nesaf a chyn y diwedd 
llwyddodd alex Boss i gael ei 
hatric cyn y chwiban olaf. oedd, 
roedd Pwllheli wedi cael cweir 
9-1. A bechgyn Bangor yn 
meddwl eu bod wedi gwneud 
stroc go arw y noson honno.

llangefni oedd hi nesaf – yr ail 
dro mewn mis. ac mi gawson 
nhw bedair yn eu herbyn y tro 
yma a llechen lân. Mi gafodd 

Mello a Dante isla ddwy yr un.
hawdd y gallen nhw deimlo’n 

falch eu bod wedi sgorio 18 
gôl mewn dwy gêm. Er digon 
prin fod y gwrthwynebwyr – ar 
wahân i langefni - o’r un safon 
ag y gallan nhw ei disgwyl pe bai 
eu cynghrair JD Cymru north yn 
ailddechrau.

Glawio goliau mewn 
tair gêm gyfeillgar

cPd dinas BanGor

croEsair rhif 380

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 28 Rhagfyr 2020. Atebion i Croesair Goriad, 4 
Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor, ll57 2ly. 

AR DRAWS: 
1. Caer i enwogiaid (a gwylwyr call) ffoi ohoni (7,6)
8. Dyma yw’r geiniog yn y pen draw (6,1,3)
10. Ymrwymo i fod bron yn ŵr Efa (4)

11. Offeryn hylaw a di-fys (6)
15. Trais rhwygol (5)
19. Golau stryd i’r doethion (5)
20. Prin eu lletygarwch fel rhai ym Methlehem (8)
22. Llwybr y cledrau  (11)
23. Cân i’r geni (5,7)

I LAWR:
2. Archfarchnad canol y dref yn dial (4)
3. Ar ei thraws ac o’i mewn hi, tri am ddwy (7)
4. A ..... a leddir (5) 
5. Aderyn y bwrdd didwrci (5)
6. Rhwymyn y grog gynt (5)
7. Stori ddoe (5)
9. Diwrnod cwta bron tan yr ŵyl (8)
12. Lle unig i ambell hunan mewn môr o haint (4)
13. Gwahanol i’r cyfarwydd fu 2020 (9)
14. Carcharorion defnyddiol ar gyfer bargeinio (8)
16. Lle ar y lli i oedi’n ddiogel (7)
17. Agor yr harddwch petalog (7)
18. Dihwyl  gan oerfel (7) 
21. Bodolaeth ryfedd yw hwn yn ôl Tegla a Gareth (1,3)

atebion Mis Tachwedd:
AR DRAWS: 1. Ysgol y Garnedd 8. Gwasanaeth 10. Blêr
11. Y prawf 15. Lwcus 19. Dirwy 20. Hyrwyddo 22. Golygyddion 
23. Y gynulleidfa. 
I LAWR: 2. Sigl 3. Oraclau 4. Yn awr 5. Abaty 6. Natur 7. Deddf
9. Balchder 12. Pryd 13. Anerchiad 14. Cymdogol 16. Caregog 
17. Styllen 18. Cymanfa 21. Adre. 

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Rhagfyr ynghyd ag enw’r enillydd 
yn rhifyn Mis Ionawr. Enillydd Croesair Mis Tachwedd gydag 
ateb cyflawn oedd H llew williams, Erw Deg, Penchwintan, 
Bangor. Daeth nifer o rai eraill i law, a chafwyd atebion cyflawn 
gan: Sheila, Rhos Eithin, Ffordd Siliwen, Bangor; Tecwyn 
Edwards, 73 Sandringham Road, Gosforth, Newcastle upon Tyne; 
Roy Jones, 11 Goleufryn, Penrhosgarnedd; Olwen Meredith, 
Llwyn Bedw, Siliwen, Bangor; Medi a Iorwerth Michael, 9 Lôn y 
Meillion, Eithinog, Bangor; Nerys a Gwil, Isgaer, Y Felinheli; W H 
Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog; Gwenno Pritchard, Llwyn Teg, 
Penrhosgarnedd; Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys, Abererch; Lis 
Roberts, 7 Lôn y Meillion, Bangor; T. a G. Roberts, Gorwel Deg, 
Rhosmeirch, Ynys Môn.
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Alex Boss yn sgorio tair yn erbyn Pwllheli
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Newydd mawr y mis yw bod Bangor 
1876 wedi penodi Ben Ogilvy fel 
Pennaeth Datblygu - fe fydd rhai 
ohonoch yn gwybod am Ben, sydd 
wedi bod â chysylltiad agos gyda 
pêl-droed yn ardal Bangor am rai 
blynyddoedd. 

Yn ogystal â chwarae ar lefel Prif 
Gynghrair Cymru, mae hefyd wedi 
chwarae i Faes y Bryn ac yn dal y 
record am fod y chwaraewr ieuengaf i 
gynrychioli’r ddinas mewn cystadleuaeth 
Ewropeaidd ac yntau ond yn 16 oed. 
Yn anffodus, amharwyd ar ei yrfa fel 
chwaraewr gan anaf difrifol ond mae 
wedi bod yn rheoli a hyfforddi timau iau 
a rhai hŷn ers hynny, gan gynnwys ei 
dîm lleol ym Mhwllheli. 

Wrth groesawu Ben, dywedodd Mel 
Jones, Rheolwr Clwb 1876, “Dwi’n 
‘nabod Ben ers rhai blynyddoedd ac yn 
gwybod am ei ymrwymiad i ddatblygu 
talent ifanc. Mae ganddo weledigaeth 
sy’n cyd-fynd â’r ffordd ‘rydym wedi 
ei fabwysiadu, wrth ddatblygu llwybr 
o’r timau iau i’r tîm cyntaf, ond hefyd 
darparu cyfleon i blant o bob gallu i 

ffynnu a mwynhau eu pêl-droed.” 
Prif flaenoriaeth Ben ar hyn o bryd yw 

sefydlu tîm bechgyn dan 10 i gystadlu 
yng Nhyngrhair Gwyrfai. Mae carfannau 
dan 11 a dan 12 cystadleuol iawn gan y 
Clwb yn barod. Os yw eich bachgen ym 
mlwyddyn 5 yn yr ysgol ac yn awyddus 
i gynrychioli Bangor 1876, tybed a 
fyddai'n bosibl i chi un ai anfon neges 
testun i Ben (07922 270560) neu e-bost i 
development@bangor1876.com gyda’ch 
enw chi, enw'r plentyn, a'i ddyddiad 
geni, a nodi eich bod yn awyddus i’r 
Clwb ei gofrestru. 

Unwaith fyddwn wedi trefnu'r timau 
iau byddwn yn ail ddechrau'r sesiynau 
"Pêl-droed yn Hwyl" fydd yn agored i 
bawb gan gynnwys y rhai sydd ddim 
eisiau chwarae'n gystadleuol ar hyn o 
bryd. 

Dywedodd Ben ei fod wrth ei fodd 
gyda’r benodiad. 

“Pan dderbyniais yr alwad oddi wrth 
Mel ‘roeddwn â diddordeb yn syth 
mewn ymuno â theulu 1876. ‘Rwy’n 
llwyr ymwybodol o bwysigrwydd pêl-
droed i gefnogwyr Bangor wedi i mi gael 

y fraint o’u cynrychioli, mae’n hollol eglur 
beth mae’r Clwb yn ei olygu - mae'n 
deimlad grêt i fod yn ymuno â’r Clwb a 
chyd-weithio gyda Mel â’r tîm hyfforddi.” 

O ran y tîm cyntaf, chwaraewyd gêm 
gyfeillgar yn erbyn Dyffryn Nantlle yn 
Nhreborth ar 20 Hydref. Hon oedd gêm 
gynta’r hogiau ers dechrau Mawrth 
ac yr oedd hyn yn dangos wrth i’r 
gwrthwynebwyr o’r drydedd haen ennill 
4 - 1. ‘Roedd nifer o wynebau newydd 
yn nhîm y Gleision gyda rheoliadau 
COVID yn gosod uchafswm o 14 ar faint 
y garfan. Y golled fwyaf oedd diffyg 
cefnogwyr fyddai’n sicr o fod wedi codi’r 
hogiau fel gwnaethant yn ystod rhai o 
gemau cofiadwy'r tymor diwethaf. 

Mae’r Clwb yn dymuno Nadolig 
Llawen i bawb gan obeithio bydd y teulu 
yn ôl gyda’i gilydd cyn bo hir.

cPd BanGor 1876

Dal i ymarfer ddwywaith 
yr wythos ma’r hogiau, 
chwarae teg iddyn nhw. 
Tydi hi ddim yn hawdd 
cadw pethau i fynd pan nad 
oes golwg fod yna beldroed 
cystadleuol am ddigwydd 
yn y dyfodol agos. Ond 
bu llygedyn o obaith yn 
dilyn yr 17 diwrnod o loc-
down canol Hydref, gyda’r 
awdurdodau yn dweud fod 
modd cael chwarae gemau 
cyfeillgar. Felly aed ati i 
drefnu.

Mae rheolau eithaf 
caeth wedi eu gosod 
gan y Gymdeithas Bêl-
Droed, a hynny oherwydd 
rheolau caeth Llywodraeth 
Cymru. Ddigon teg o dan 
yr amgylchiadau. Ond am 
fod 30 o bobl yw’r mwyaf 
fedar gyfarfod y tu allan, tydi 

hynny ddim yn gwneud gêm 
beldroed yn hawdd, nacdi. 
Gyda’r ddau dîm efo rheolwr 
a dyn cymorth cyntaf, a’r 
angen nid afresymol o gael 
reffari i gadw trefn, mae hyn 
yn gadael dau sgwad o 12 
chwaraewyr. I rheini sydd 
yn dda am gyfri, mae yna 
un arall ar ôl - hwn fydd y 
“Swyddog Covid”, sef y 
boi o’r clwb cartref sydd 
yn gorfod gwneud yn siwr 
fod popeth yn hynci-dôri. 
Pwrpas gêm gyfeillgar ydi 
cael rhoi gêm i cyn gymaint 
o chwaraewyr a sydd bosib, 
er mwyn i bawb cael cofio 
sut beth ydi chwarae gêm 
beldroed go iawn. Ond 
nid yw hanner y sgwad yn 
cael dod yn agos i’r cae, 
ddim son am chwarae. 
Ni chaniateir i neb ddod i 
wylio hyd yn oed. Sut mae’r 
swyddog Covid yn sicrhau 
hyn, toes wybod.

Ond daeth newyddion 
da o gyfeiriad Caerdydd. 
Penderfynnwyd fod 
swyddogion Covid mor 

bwysig fel nad ydynt yn cyfri 
yn y 30, felly mae modd cael 
dau syb! Felly mawr oedd yr 
edrych ymlaen i gael chwarae 
Porthaethwy ar gaeau 
Treborth, sef “cartref” Teigrod 
Porthaethwy. Ond………Mae 
rheol arall gan y Gymdeithas 
Bêl-Droed yn dweud mai 
yn erbyn clybiau yn yr un 
gynghrair neu yn yr un 
sir sydd yn cael chwarae 
gemau cyfeillgar. Tydi Teigrod 
Porthaethwy ddim yn yr un 
gynghrair nag yn yr un sir â 
Felin, nac’dyn! Mae posib 
mynd i Wrecsam i chwarae 
gêm, ond ddim dwy filltir i 
fyny’r lon! Penderfynnwyd, 
yn swyddogol (neu 
answyddogol), fod popeth 
yn iawn am fod lleoliad y cae 
yng Ngwynedd, felly pawb yn 
hapus. 

Ar ol sortio cofrestr yn 
gofyn wrth pob un o’r 
chwaraewyr os oedd 
ganddynt symptomau Covid, 
a threfnu thermomedr i 
wneud yn siwr nad oedd 
gwres ar neb, roedd pethau 

yn edrych yn addawol am 
gêm. Rhaid oedd cadarnhau 
fod Porthaethwy, fel y tîm 
cartref, wedi cael y “go-
ahed” gan yr awdurdodau yn 
ôl y rheolau, ond roedd hi’n 
aneglur os oedd hyn wedi 
digwydd. Academic oedd 
hyn yn y diwedd oherwydd 
tra’n ceisio ticio’r bocsus 
i gyd, daeth y newydd fod 
tirmon Treborth yn anfodlon 
i’r gêm gael ei chwarae 
oherwydd fod y cae rhy wlyb! 
Tydi trefnu gêm beldroed y 
dyddiau Covidaidd yma ddim 
yn hawdd.

Dim newyddion pa bryd 
fydd Cynghrair “Ardal” 
Gogledd Orllewin Cymru yn 
cychwyn, felly. Nag ym mha 
ffurf fydd hi. Tydi hi ddim 
yn debygol bydd cynghrair 
gonfensiynol gyda clybiau 
yn ennill dyrchafiad/disgyn 
o’r gynghrair yn digwydd. 
Ond y gobaith yw bydd 
cystadleuaeth cwpan o ryw 
fath, rhywbryd. Dim amdani 
ond parhau i ymarfer a thicio 
boscus felly.

ticio 
bocsys!

cPd y fElinHEli

Pennaeth datblygu newydd 
i roi cyfle iʼr rhai iau

Ben Ogilvy yn ôl ym Mangor 
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