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Angladd Yn Eglwys Crist, 
dydd Sadwrn, Rhagfyr 21 
2019, cynhaliwyd gwasanaeth 
angladdol y diweddar Clifford 
Davies, Glyn y Ddôl, 33 Stryd 
Newton, Llanberis. Roedd 
yn 84 mlwydd oed. Y Canon 
Idris Thomas a oedd yn byw 
nepell o aelwyd Clifford yn 
Ninorwig, sef Ysgubor, oedd 
yn gwasanaethu a soniodd 
yn dda am fywyd a gwaith 
Clifford. Yr organyddes oedd 
Eleri Bean. Cydymdeimlir 
gyda'i briod Diana a'i ferch Nia 
a'i phriod Aled, a chyda'i ŵyr 
Ioan, y meddyliai Clifford y 
byd ohono. Daeth tyrfa luosog 
i'w gynhebrwng. Priododd 
Diana a Clifford yn Eglwys 
Crist yn 1963 gyda'r diweddar 
Ganon Evan Trefor Jones yn 
gwasanaethu. Bu Cliffordd 
a Diana yn cadw'r Post a'r 
Siop yma yng nghanol Stryd 
Deiniolen am 17 mlynedd a 
diolchir iddynt am y cyfnod 
hwn. Roedd y gladdedigaeth 
yn mynwent Macpela. Coffa da 
am Clifford.

Diolchiadau Dymuna teulu'r 
diweddar Clifford Davies, 

Newton Street, Llanberis, 
ddiolch am bob arwydd o  
gydymdeimlad a amlygwyd 
tua atynt yn eu profedigaeth o 
golli Priod, Tad a Thaid annwyl 
iawn.

Diolch i’r Canon Idris Thomas 
am ei wasanaeth, dydd yr 
angladd. Diolch hefyd am y 
rhoddion hael a dderbyniwyd 
er cof am Cliff, a roddir i 
Eglwys Crist Llandinorwig, 
Ward Moelwyn, Ward Peblig, a 
Meddygfa Llanberis.

Diolch. Dymuna Alun a 
Maureen Evans, 32 New Street, 
ddiolch o galon am y blodau, 
yr anrhegion a’r cyfarchion 
ar achlysur dathlu eu priodas 
ddiemwnt yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Tryfan 
Gwynedd Jones, Rhiw Goch, 
Clwt y Bont, ar ei enwebiad a 
thlws gan Glwb Gymnasteg 
Eryri a Gymnasteg Cymru.

Cydymdeimlo Estynnwn 
ein cydymdeimlad at deulu 
a ffrindiau'r ddiweddar Mrs 
Buddug Wyn Cyster, Bryn 
Derw, Clwt y Bont, a fu farw ar 
Ionawr 21ain.

Cydymdeimlir hefyd 
gyda theulu a ffrindiau Mrs 
Clarice Roberts gynt o Tan yr 
Henffordd, Clwt y Bont, a fu 
farw'n ddiweddar. Roedd Mrs 
Roberts yn cadw tafarn y Bull 
am flynyddoedd.

Ciosg ffon Deiniolen 
Derbyniodd y Cynghorydd 
Elfed Williams lythyr yn 
ddiweddar gan BT yn nodi 
cychwyn proses ymgynghori 
ffurfiol yn gysylltiedig â'u 
rhaglen i ddileu rhai ffonau 
talu cyhoeddus, gan gynnwys 
y ciosg ffôn yn Neiniolen. 
Mae'r cyfnod ymgynghori 
yn dod i ben ar 20/04/2020 
ac fe allwch ebostio'r cwmni 
trwy btp.authorisation.team@
bt.com Maent hefyd yn cynnig 
i'r gymuned leol fabwysiadu'r 
caban ffôn er creu ased y bydd 
pobl lleol yn gallu fwynhau, 
mae'r broses syml yma yn 
costio £1 yn unig.

Merched y Wawr Yn 
ystod cyfarfod mis Ionawr, 
cafwyd noson ddifyr iawn 
yng nghwmni Dylan Arnold, 
Llanrug, ar y testun Y Stori 
Tu Ôl i'r Llun. Dangosodd 

nifer o luniau a chafwyd hanes 
diddorol tu ôl i sut y crewyd 
y lluniau ganddo. Diolch i 
Marina, Eirlys a Nia am wneud 
y te. Bydd y cyfarfod nesaf ar 
Chwefror 17eg yng nghwmni 
Gwen Davies, Caernarfon, 
ar y testun Iechyd y Llygaid. 
Byddwn yn dathlu Gŵyl Dewi 
eleni gyda noson yn nhafarn 
y Garddfon, Y Felinheli, ar yr 
20fed o Fawrth.

Cymdeithas Lenyddol 
Deiniolen Cynhaliwyd noson 
ddifyr yng nghwmni Cadi 
Iolen o'r Amgueddfa Lechi 
yn trafod 50 mlynedd ers cau 
chwarel Dinorwig. Rhannwyd 
nifer o atgofion ar y noson 
trwy ddefnyddio ffilm a sain 
a nifer o luniau diddorol a da 
oedd clywed atgofion aelodau'r 
Gymdeithas eu hunain. Mi 
fyddai'r Amgueddfa yn falch 
iawn o glywed gan drigolion yr 
ardal am eu atgofion o'r chwarel 
a'r cyfnod ac i gysylltu â nhw os 
am rannu unrhyw hanes. Mae'r 
cyfarfod nesaf i'w gynnal ar 
Chwefror 24ain yng nghwmni 
Rhys Jones o'r Waunfawr fydd 
yn sgwrsio am wylio adar yn 
America.
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