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PAPUR DREPAPUR DRE
BE SY YN Y PAPUR?

TIPYN
O SIOE

A rhai’n hollol wallt-co
stori ar dudalen 3

Rhai’n cerdded
stori ar dudalen 19

Rhai’n bwyta
stori ar dudalen 12

NADOLIG

LLAWEN 

A

BLWYDDYN

NEWYDD

DDA!
Mae ysgolion y dre wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi eu sioeau Nadolig. Mwy o
luniau ar dudalennau 4,5 a 7.
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT LØVGREEN
(01286) 674314 
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731 
JANET ROBERTS
(01286) 669066

Trysorydd
GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254

EMILY ROBERTS
01286 673553

Hysbysebion 
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

Clwb 100
CEREN WILLIAMS
13 Lôn Oleuwen, LL55 2UP
(01286) 676073

Tanysgrifio/Trefnydd
Dosbarthu
ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208 

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!Ellis Davies a’i Gwmni

CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

CODI ARIAN AT
STEDDFOD 2012 

Bydd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau,
Ionawr 28 am 7.00 yn yr Institiwt i

sefydlu Pwyllgor Apêl Lleol i godi arian
at Eisteddfod Genedlaethol Urdd

Gobaith Cymru yn Eryri yn 2012. Bydd
croeso cynnes i bawb. 

SION CORN DI
CYRRAEDD DRE

YN GYNNAR
Ddydd Sadwrn cyntaf mis
Rhagfyr, roedd ’na gyffro

mawr yn Stryd Llyn –
roedd Sion Corn wedi

cyrraedd Caernarfon ac
wrthi’n rhannu anrhegion.
Clwb Llewod Caernarfon

oedd wedi trefnu’r
ymweliad. Dyma rai o’r

plant fu’n ddigon ffodus i
gael presant ganddo......

ENILLWYR
CLWB CANT
Papur Dre dros yr haf

Gorffennaf
Gruff Løvgreen 62
Rhian Tomos 15
Gwyddfid Jones 16

Awst
H G Williams 76
B C Tilley 6
Ann Japheth 42

Medi
Gwyndaf Rowlands 20
Tomos Roberts 81
Buddug Jones 48

CHWILIO AM
GEFNOGAETH ARIANNOL

Annwyl Olygydd 
AMGUEDDFA FOROL
CAERNARFON
Mae’r Amgueddfa wedi cau am
y gaeaf, a chynhaliwyd Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol
Ymddiriedolaeth Seiont II
ychydig wythnosau yn ôl. 

Mae rhedeg yr Amgueddfa yn
creu colled sylweddol pob
blwyddyn i’r Ymddiriedolaeth
ac fe fyddai wedi cau ers rhai
blynyddoedd oni bai am
haelioni un cyn aelod a adawodd
swm yn ei ewyllys tuag at
ddatblygu’r Amgueddfa, ac
hefyd cyfraniadau blynyddol y
Cyngor Tref.  Er hyn bu’r costau
tua £650 yn uwch na’r enillion
yn 2009.  Oes gan ddarllenwyr
Papur Dre eisiau i ni gario
ymlaen gyda’r gwaith?  Pan
wnaethpwyd apêl yn yr Herald
rhyw ddwy flynedd yn ôl yr
unig ymateb oedd gan (y
diweddar erbyn hyn) Dic Trefor
o Ganada!

Er y trafferthion ariannol,
penderfynwyd agor eto am
dymor yr haf 2010 – o ddiwedd
Mai tan canol Medi.

Ar hyn o bryd, yn ogystal â
gofyn am gefnogaeth ariannol
sylweddol (noddwyr efallai?),
rydym yn brin o swyddogion i
gynorthwyo gyda’r gwaith o

redeg yr Amgueddfa.  Os oes
rhywun am ei helpu buaswn yn
ddiolchgar pe byddent yn
cysylltu â mi ar 01286 675194
Diolch yn fawr
D Rhys Prytherch (Cadeirydd)

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

Cyhoeddir rhifyn nesaf 
Papur Dre ar 
11 IONAWR. 

Deunydd i law erbyn 
4 IONAWR 

os gwelwch yn dda.

Y RHIFYN NESAF

DEWCH
ATOM I
BLYGU

PAPUR DRE
Rhifyn: IONAWR 

Noson Plygu: NOS LUN, 

IONAWR 11 

Yn lle?

YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch?

o 5.30 ymlaen 

Llythyr



CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

3

Roedd prynhawn diwrnod Plant mewn
Angen yn un prysur iawn i drigolion a staff
Plas Maesincla wrth iddynt werthu cacenau
ac addurniadau Nadolig at achos mor dda.
Casglwyd £355 ac mae’r cartref eisiau diolch
i bawb am bob cefnogaeth.

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN
CYNNYRCH O GYMRU

Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,
Melysion, Rhoddion a Hamperi. Dewis

anhygoel o salad a brechdanau. Arlwyir
ar gyfer ciniawau busnes ac achlysuron

arbennig.

ENILLWYR CLWB CANT
Papur Dre y tri mis diwethaf:

Hydref
M Sexton 61
Howard Jones 40
Lynwen Williams 47
Tachwedd
Catrin Rees 31
A Williams 69
Ifan Ll Jones 36

CASGLU £355 AT PLANT MEWN ANGEN

Aeth Jason a Colin yn siop barbwr Gwallt Co i ysbryd Plant Mewn Angen, gan godi £352.50
dros ddau ddiwrnod.

66 YY mmaaeess // CCaassttllee SSqquuaarree CCAAEERRNNAARRFFOONN

0011228866 667733888844
wwwwww..yyppaannttrriiccyymmrraaeegg..ccoo..uukk

DDaann nnii''nn ccrreeuu hhaammppeerrii oo''cchh ddeewwiiss ii''ww rrhhooii ffeell
aannrrhheeggiioonn ''ddoolliigg
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Gala Nofio’r Urdd
Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran yn y
Gala ym Mangor yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau arbennig i Deian Williams
(dau 1af) a Jac Williams am gael cyntaf mewn
rasus unigol ac hefyd i  Morgan Rhys, Morgan
Gwyn, Jac Williams a Bo Leung am gael cyntaf
yn y râs gyfnewid cymysg. Byddant oll yn
cynrychioli Rhanbarth Eryri yn y Gala
Genedlaethol a gynhelir yng Nghaerdydd yn
Ionawr – dymuniadau gorau iddyn nhw.
Llawer o ddiolch i Monica Leung a Natalie
Allsupp am eu hamser a’u hymroddiad i
hyfforddi’r plant.

Ac ar y dudalen flaen – mae ‘Sal a Lw’ o Ysgol
y Gelli’n cael ysbaid wrth ymarfer ar gyfer y
cyngerdd Nadolig! - Sinderela

Ysgol y Gelli

Diwrnod plant mewn angen
Cawsom fore coffi llwyddiannus ar y cyd hefo’r plwyf a daeth
y plant ag arian mân i'r ysgol er mwyn gwneud llun Pudsey ar
lawr y neuadd. Casglwyd £313 tuag at yr achos. Diolch i bawb
am eu cefnogaeth.  Eleni mae’r ysgol gyfan yn perfformio
addasiad o un o sioeau’r B.B.C - "Annest yr angel". Mae Annest
yn mynd ar goll wrth hedfan i Fethlehem ac yn glanio yng
Nghaernarfon.Dyma lun o Annest a’r ffrindiau sy'n ei helpu i
gyrraedd y stabal mewn pryd.   Mae’r cyngerdd am 6.30 ar nos
Fawrth 15ed o Ragfyr yn Theatr Seilo.Tocynnau ar gael o'r
ysgol neu wrth y drws. Dyma rai o blant Ysgol Santes Helen a
fydd yn cymryd rhan yng nghyngerdd y Nadolig.

Ysgol Santes Helen

CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

Emyr Thomas a’i Fab

Ffôn: 01286 677771

7B Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

CAFFI CEI

Hywel
Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,
yna ffoniwch 01286 - 672 076 i wneud

apwyntiad neu ysgrifennwch ato:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076

williamsgw@parliament.uk
alunffred.jones@cymru.gov.uk
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Plant Maesincla'n YmBINCio
Mae plant Maesincla wedi bod yn brysur yn codi arian at
elusen cancr y fron ac fe benderfynon nhw wisgo pinc am
ddiwrnod er mwyn codi pres at y gronfa.

Help – be gai i swpar?
Ddydd Sadwrn olaf mis
Tachwedd fe fu criw o famau
yn gwerthu cacennau ar y
Maes er budd Cylch Meithrin
y Gelli. Yn lwcus, roedd y
tywydd yn sych ac fe gafwyd
gwerthiant da. Roedd y
mamau hefyd yn gwerthu llyfr
ryseitiau arbennig iawn yn
dwyn yr enw ‘Help be gai i
swpar?’ sy’n cynnwys hoff
ryseitiau hawdd a syml
mamau prysur Cylch Meithrin
y Gelli, o Basta Eog Lois ac
Ela i Hoff Gacen Lemon /
Oren Elis Wyn!
Jyst y llyfr i’w roi mewn hosan
Dolig!  

Os ydych am gael copi o’r llyfr
arbennig hwn, cysylltwch
hefo’r Cylch Meithrin.

Ysgol Maesincla

TAFARN Y CEI
Bar a Bistro ar lan y dŵr

Cinio dydd Sul carferi a bwyd traddodiadol cartref o'r
safon orau. Trefnir ar gyfer pob math o achlysur.

Y Marina, Y Felinheli
Rhif ffôn: 01248 679128

Adda ac Efa
ARBENIGWYR GARDDIO

Os am weld eich gardd ar ei gora’
Codwch y ffôn, galwch ADDA ac EFA

Twtio, plannu, chwynnu…
chewch chi neb gwell!

Rhif ffôn: 674400

Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

Pryd i bawb
Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon

• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti /Te angladd 
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

JUST NATURAL

Bwydydd Iach a deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn, 

fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau

sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau. 

Cylch Meithrin Y Gelli
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

JJoohhnn WWiilllliiaammss
Yn ôl at eich gwasanaeth! 

Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286) 674383
Bwyd drwy’r dydd

Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)

Ysgol Syr Hugh

Cyflwyno Disgyblion i Fyd Gwaith
Cynhaliwyd dau Ddiwrnod Byd Gwaith llwyddiannus yn
Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yn ddiweddar ar gyfer
disgyblion blwyddyn 9. Trefnwyd y diwrnodau gan Gyrfa
Cymru Gogledd-Orllewin mewn partneriaeth â Rhwydwaith
Dysgu 14-19 Gwynedd a Môn. 

“Nod y gweithdai Byd Gwaith yw ehangu gorwelion pobl
ifanc ynglyn â sgiliau byd gwaith a chyflogadwyedd a datblygu
ymhellach y bartneriaeth rhwng byd addysg a byd busnes”
meddai Eryl Parry-Jones o dîm Partneriaeth Addysg Busnes
Gyrfa Cymru.

Cafwyd cynrychiolaeth dda iawn o gyflogwyr yr ardal yn
ystod y deuddydd gan gynnwys Ymddiriedolaeth Betsi
Cadwaladr, Antur Waunfawr, Yr Urdd, AVW, Morrisons,
Cyngor Gwynedd, Canolfan Hamdden Arfon, Alton Murphy,
Siemens, Magnox North, McDonalds, Canolfa Blue Peris,
Barcud Derwen, BBC a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Roedd yr holl gyflogwyr lleol yn cynnig golwg ar eu
proffesiwn a’r farchnad lafur leol ac yn trafod y cyfleoedd a’r
sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer byd gwaith yng ngoleuni
opsiynau blwyddyn 9.
Yn dilyn cyflwyniadau gan y cyflogwyr yn y bore roedd cyfle

i’r disgyblion ymchwilio yn eu grwpiau i un sector a chreu
arddangosfa am y sector ar gyfer eu cyd-ddisgyblion a’u rhieni.
Roedd yr arddangosfeydd yn werth eu gweld ac ôl gwaith
arnynt.  

Earthfall
Daeth Cwmni Dawns Earthfall i'r ysgol yn ddiweddar a cafodd
25 o enethod Bl 8, 9 a 10 gyfle i gymeryd rhan mewn gweithdy
dawns ac yna gwylio perfformiad gan y cwmni.

Camp Cinmel
Aeth 43 o Flwyddyn 10 i
wersyll y Fyddin yng
Nghamp Cinmel ger
Bodelwyddan am
ddiwrnod o ddatblygu
sgiliau gweithio mewn
tim a datrys problemau.
Cawsant wneud llawer o
wahanol weithgareddau
fel "cwrs rhwystrau",
blasu bwyd y fyddin,
Paintball, gwaith arsylwi
a chuddliw.  Roedd
pawb wedi mwynhau a
byhafiodd pawb yn
wych.

Aelodau staff Ymddiriedolaeth Betsi Cadwaladr yn sgwrsio gyda
disgyblion
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com

01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

GGwwyynnddaaff WWiilllliiaammss aa’’ii FFaabb
27 Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau. Torri goriadau o bob math.

Gosod straps a batris oriawr. Glanhau a
thrwsio gemwaith. Engrafiadau a
chwpanau ar gyfer pob achlysur. 

Roedd Sioe Ysgol Syr Hugh yn Galeri
wythnos diwetha'n werth ei gweld. Dewin
yr Os oedd hi eleni gyda thros 150 o bobl
ifanc yn cymryd rhan.  Roedd hwn yn
gynhyrchiad a hanner ac yn ffrwyth
misoedd o waith caled o baratoi. Roedd yr
amseriad yn berffaith gyda’r ffilm, sydd yn
ffefryn y Nadolig, yn dathlu ei ben-blwydd
yn saithdeg oed eleni. Roedd yn dipyn o
gamp i un ysgol roi cynhyrchiad mor
uchelgeisiol ar lwyfan, ond, fel gyda
llwyddiannau ysgubol sioeau cerdd y
gorffennol megis Grîs a Prima Dona roedd

ymroddiad y staff a thalent y disgyblion yn
mynnu rhoi tro arni.

Rebecca Roberts oedd Dorothi, sydd yn
ceisio ffeindio’i ffordd yn ôl i Gansas ar ôl
cael ei chipio i Wlad yr Os gan drowynt. Er
mwyn cael siawns o fynd adref mae'n rhaid
iddi ddilyn y lôn felen fydd yn ei harwain
at Ddewin yr Os, ei hunig obaith i fynd nol
adref. Ar y ffordd mae hi'n gwneud tri
ffrind newydd sef y Bwgan Brain, y Dyn
Tun a’r Llew (Guto Gwyn, Rhun Davies a
Sion Owens). Er ei bod yn teimlo’n nerfus
cyn cychwyn, roedd Rebecca’n edrych

ymlaen yn arw at gael cychwyn ac fe fydd
perfformio’n Galeri o flaen cynulleidfa fyw
yn aros yn y cof am byth, meddai.
Wrth gwrs mae,  Dewin yr Os yn enwog am

ei chaneuon hudolus megis ‘Draw dros yr
Enfys’ ond un o’r caneuon llai adnabyddus
sef ‘Can y Mynshcins’ ydi ffefryn Rebecca
sydd yn gobeithio cymryd blwyddyn allan
ar ôl cwblhau ei Lefel A cyn mynd ’mlaen
i astudio Daearyddiaeth. Diolch yn fawr
iawn i bawb a weithiodd mor galed neu a
gefnogodd y sioe mewn unrhyw ffordd.

Rhai o'r prif gymeriadau: Bwgan Brain - Guto
Gwyn; Dyn Tun - Rhun Davies; Dorothi -
Rebecca Roberts; Y Llew - Sion Owens

SIOE YSGOL SYR HUGH
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 

offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed

Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd

Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net

Cyhoeddwyd yn ddiweddar bod pwyllgor
wedi ei sefydlu yn y dref i goffáu'r
gwrthryfelwr Cymreig o ddechrau’r 15fed
ganrif, Owain Glyndŵr, a bod swm
sylweddol o arian o dros £2,500 wedi ei
drosglwyddo i ofal y pwyllgor hwnnw ar
gyfer pwrcasu cofeb iddo i’w godi mewn lle
addas ac amlwg yng Nghaernarfon. 
Ffaith arall a gofnodwyd oedd bod y
pwyllgor wedi penderfynu cysylltu â’r
Gymdeithas Ddinesig a fu yn y gorffennol
yn gyfrifol am godi cofebau i rai o
enwogion y dref fel Syr Llewelyn Turner,
(1823 – 1903), Ellen Edwards, (1810 –
1879), Grŵp Capten Lionel Wilmot
Brabazon Rees, V.C., O.B.E., M.C., A.F.C.,
(1884 – 1955) ac eraill. Y bwriad oedd i’r
Gymdeithas gefnogi yn swyddogol y
syniad o godi’r gofeb ac i drefnu gyda’r
awdurdodau lleol i’w gosod mor agos i
ganol y dref â phosib a heb fod nepell o’r
castell, sef y man yr ymosododd Glyndŵr
arno, os yn aflwyddiannus,  gyda ’r bwriad
i’w oresgyn ddwywaith, yn 1401 a 1404. 
Owain Glyndŵr, neu a rhoi iddo’r enw y
rhoes ei deulu arno, sef Owain ap Gruffudd
ap Madog; ef oedd y mwyaf adnabyddus o
Gymry’r Canol Oesoedd ac nid yn unig yng
Nghymru fach, ond yn Lloegr, Ffrainc a
thu hwnt. Onid anfarwolodd y bardd a’r
dramodydd Saesneg, William Shakespeare,
ef yn ei ddrama “Henry IV”, gan awgrymu
bod rhyw ddewiniaeth yn perthyn iddo?
Rhoes eiriau yn ei enau’n dweud bod
arwyddion goruwchnaturiol wedi
ymddangos ar ei enedigaeth: “..........These

signs have marked me extra ordinary; and all
the courses of my life do show I am not in the
form of common men.”
I bobl y Canol Oesoedd ac o ystyried ei
fuddugoliaethau dros fyddin y Brenin
Harri’r IV, dro ar ôl tro, hawdd oedd credu
hynny ac i ninnau heddiw  sylweddoli
maint ei gamp fel arweinydd milwrol yn
erbyn y fath rym am ddegawd a mwy.  Nid
oes amheuaeth felly, nad oedd ac nad ydyw
Glyndŵr yn llawn teilyngu ei le ymysg
mawrion ein cenedl ac fel tref weinyddol
Sir Gwynedd addas yw iddo gael ei goffáu
yma yng Nghaernarfon. Wedi’r cyfan onid
yw Caernarfon eisoes yn coffáu ei archelyn
yn y dref, sef Cwnstabl y Castell yn ystod y
ddau ymosodiad yn 1401 a 1404. Gŵr o
dras Normanaidd oedd John de Bolde (neu
Syr John Chandos) ac ef a fu’n gyfrifol am
amddiffyn y castell yn ystod yr
ymosodiadau. Delir i’w gofio ef yng
Nghaernarfon hyd heddiw trwy enw fferm
i ddechrau, Cae Bold, ac ystad o dai o’r un
enw’n ddiweddarach.
Roedd gan y Cwnstabl 20 o filwyr arfog ac
80 o saethyddion ac yn cael eu hariannu yn
flynyddol gyda swm o £900.6s.10c. ac
ymhlith y swyddogion o dan ei ofal roedd,
yn ôl W.H. Jones, awdur y llyfr OLD
KARNARVON, Syr Hwlkyn Llwyd o
Glynllifon a Jevan (sic) ap Meredith, dau a
oedd yn deyrngar i’r Brenin. Pan ddaeth
Glyndŵr i wybod am hyn, llosgodd ddau o
gartrefi Jevan ap Meredith Keven-y-van a
Kesselgyfarch yn Eifionydd. Yn
ddiweddarach bu farw Jevan yn nhref
Caernarfon, ond gan fod milwyr Glyndŵr
yn cadw gwarchae ar y lonydd yn arwain i’r
dref mewn ymdrech i atal cyflenwadau o
fwyd ayyb, bu raid anfon ei gorff gyda llong
i Eglwys Penmorfa ar y ffin â Sir
Feirionnydd, lle claddwyd ef.
Sylweddolodd Glyndŵr, oherwydd y ffaith
nad oedd modd iddo atal nwyddau rhag
dod i’r dref o gyfeiriad y môr, nad oedd y
dacteg hon yn effeithiol. O ganlyniad
cododd y gwarchae. 
Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd cysylltiad
Glyndŵr â Chaernarfon. Dair blynedd yn
ddiweddarach ac yntau wedi ei

COFEB I OWAIN GLYNDWR

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 7 person

atgyfnerthu’n filwrol trwy gytundeb â
Brenin Ffrainc daeth i’r dref eilwaith, eto
gyda’r bwriad o ymosod ar y castell.
Ymgyrch ar y cyd ydoedd gyda milwyr o
Ffrainc a’i filwyr ef yn amgylchynu’r dref
ac unwaith eto aed ati i gadw gwarchae fel
cynt. Y tro hwn, fodd bynnag, roedd
amddiffynfeydd y dref yn ogystal â rhai’r
castell yn gryfach lawer gyda magnelau
mwy pwerus na’r rhai o eiddo’r
ymosodwyr. Canlyniad hyn oedd i lawer o’r
gwrthryfelwyr golli eu bywydau a
gadawodd Glyndŵr a’r gweddill y dref ar ôl
rhai dyddiau ac anelu am Fangor. Hon
oedd yr ail waith iddo gael ei siomi yn yr
un flwyddyn gan iddynt fethu yn eu
hymdrech i feddiannu castell Harlech yn
ogystal. Mae’n amlwg felly iddo fod yn
benderfynol  o ddial ar Fangor  a gwnaeth
hynny mewn modd a ddaeth ag anfri arno.
Difrododd yr Eglwys Gadeiriol a gwnaeth
yr Esgob yn garcharor, gweithred a alwodd
un a gofnododd hanes y Gadeirlan, Browne
Willis, awdur “Survey of Bangor
Cathedral” yn “which act will ever remain an
undelible (sic) blemish on the memory of this
brave man.” Geiriau hallt, ond gwir!
Ar yr un pryd, cymharer dyheadau yr un
gŵr ar gyfer Cymru Rydd pan
gyhoeddodd, fel un o’i flaenoriaethau,
sefydlu Prifysgol yn Ne a Gogledd Cymru.
Fe gymerodd yn agos i bum canrif fynd
heibio cyn i Syr Hugh Owen wireddu ei
freuddwyd. Onid oes rhyw ddeuoliaeth yn
perthyn i’r gŵr hwn sy’n rhan o bawb
ohonom ac yn ein hatgoffa o eiriau y bardd
Eingl Gymreig o’r 20fed ganrif, Dylan
Thomas? “We are not wholly bad or good who
live our lives under Milk Wood/ But Thou, I
know will be the first to see our best side and not
our worst.”
Ar bob cyfri aed ymlaen â’r syniad o godi
cofeb i Owain Glyndŵr, y gwrthryfelwr a’r
gwladgarwr yma yn nhre Caernarfon, ond
peidied neb â meddwl mai dewin ydoedd
ac yn sicr nid angel ‘chwaith. I’r
gwrthwyneb meidrolyn oedd fel y gweddill
ohonom gyda’r un ffaeleddau a
rhinweddau yn perthyn iddo a chofier y
geiriau hynny a ddaeth bron yn ddihareb:
“Na ro anwiredd ar fy ngharreg fedd”.
Ychwanegaf innau “nac ar ei gofeb
’chwaith”.

T MEIRION HUGHES
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Panorama Cymru
19 Stryd y Plas

Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas

a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.

Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.

Gwasanaeth meddalwedd.

OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

Ffôn: (01286) 672146 •Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU

AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Yr AlexandraJason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

DIOLCH AM SYLW
I IEUAN OWEN
Cafodd PAPUR DRE air efo Alun Powell-
Jones fu’n cydweithio gyda Ieuan Owen. 
“Daeth yr erthygl ag atgofion hapus o’r
adeg roeddan ni yn Argraffdy Gwenlyn
Evans yn Nhan y Bont. Roedd Ieuan yn un
o’r rhai cyntaf i ddatblygu lluniau mewn
ystafell dywyll, a phan oedd llwyth mawr o
bapur trwm yn cyrraedd byddai Ieuan wedi
rhoi “Do not disturb” ar y drws. Doedd fyw
i ni agor rhag difetha’r lluniau ac er mai fo
oedd y dyn codi pwysau, ni oedd yn
gwneud y gwaith caled!  
Cafodd Ieuan ei fesur am ddillad i fynd i

Gemau’r Gymanwlad yn Perth yn siop G.O.
Griffith. Roedd pawb o dîm Cymru yn cael
dillad yr un fath a dwi’n cofio  Ieuan yn
cyrraedd efo llond cês o ddillad newydd a
phawb wedi rhyfeddu- dillad isa, dillad
ymarfer, blaser, trowsus a chôt.” 
Gofynnodd yr hogia i Kenrick Evans y
pennaeth am ganiatâd i fynd i ffarwelio â
Ieuan i’r stesion erbyn ugain munud i
ddeuddeg. Ei ateb oedd, “Popeth yn iawn
ond rhaid i chi gymryd eich awr ginio o un-
ar-ddeg tan ddeuddeg yn lle deuddeg tan
un!” 

“Pan enillodd Ieuan y fedal roedd
rhyw deimlad arbennig o falchder drwy’r
Dre. Mi aethon ni i’w ddisgwyl adra ar
noson oer ac roedd tanllwyth mawr o dân
yn y stesion a mwy byth o wres yn ein
croeso iddo fo. Mi fuaswn i yn falch o weld
Amgueddfa yn Dre i’r genhedlaeth ifanc
gael gweld ei fedalau. Roeddwn i’n falch
iawn iddo gael sylw haeddiannol yn
PAPUR DRE a hefyd yn seremoni
Cyflwyno’r Baton yn y castell.”

Llwyddodd Cwmni Cyfieithu Cymen o
Gaernarfon i gyrraedd rhestr fer un o brif
wobrau busnes Gogledd Cymru a Gorllewin
Orllewin Lloegr yn ddiweddar. Bu iddynt
gystadlu yn y categori ‘Busnes sy’n gwneud
cyfraniad economaidd a chymdeithasol yn
ei ardal’ yng Ngwobrau Entrepreneuriaeth
Sefydliad Morgan 2009. Roedd dros 170 o
geisiadau wedi'u cyflwyno ac yr oedd Aled
Jones, un o gyfarwyddwyr Cymen yn falch
eu bod wedi dod mor agos i ennill un o’r
gwobrau. 
‘Roedd y broses ddethol ar gyfer y gwobrau

busnes’, meddai Aled ‘yn un diddorol ond
heriol iawn yn enwedig y sesiwn holi ac ateb
gerbron y panel beirniaid o arweinwyr
busnes profiadol. O’n i’n teimlo fy mod ar
raglen ‘Dragon’s Den' pan oeddwn yn cael
fy holi’n dwll ganddynt! 
Roedd yn gyfle da i godi ymwybyddiaeth y

beirniaid o’r iaith Gymraeg a dangos bod y
diwydiant cyfieithu’n fusnes proffesiynol a
safonol’.

Sefydlwyd Cwmni Cyfieithu Cymen ym
1987 i arbenigo mewn cyfieithu a chyfieithu
ar y pryd Cymraeg – Saesneg. Ym mis
Tachwedd 2007, prynwyd y cwmni gan y
cyfarwyddwyr presennol, sef Manon
Cadwaladr ac Aled Jones, gyda chymorth
ariannol gan Cyllid Cymru, sy’n ddarparwr
cyllid masnachol i fusnesau yng Nghymru.
Ers hynny, mae’r cwmni wedi mynd o nerth
i nerth ac wrth i’r cwmni dyfu, maent bob
amser yn chwilio am gyfieithwyr medrus i
ymuno â’r tîm, boed hynny yn y swyddfa
neu fel cyfieithwyr llawrydd.

DIOLCH YN FAWR
Dymuna Mrs Eifiona Thomas, Bryn
Derw, Llanfaglan ddiolch am alwadau
ffôn, cardiau ac ymweliadau yn dilyn ei
thriniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Diolch hefyd am bob ymholiad am ei
mab Louis Thomas yn dilyn damwain
erchyll gyda’r tractor. Da dweud bod y
ddau yn gwella pob dydd.

Cystadleuaeth Ennill CDs
Yr ateb cywir wrth
gwrs oedd 'Arch'
Diolch i gwmni Aran
am roi 2 set o CDs yn
wobrau - felly dyma'r
enillwyr lwcus:

Celin Mair Roberts Ffordd Cwstennin,
Siân Angharad Jones, Ffordd Fictoria

Ac mae gan gwmni Aran CD o garolau
yn y siopau hefyd - cofiwch ei brynu!

CYRRAEDD RHESTR FER UN
O BRIF WOBRAU BUSNES  



1979 - Y FFORDD OSGOI DRWY GANOL DRE!

CODI PRES YN
EU PYJAMAS

Ar gyfer codi arian at Plant mewn Angen yn
ddiweddar fe drefnwyd PARTI PYJAMAS gan
aelodau iau Clwb Ieuenctid Penrallt. Cafwyd noson
llawn hwyl a bydd siec am £150 yn mynd at yr achos.

A 30 MLYNEDD YN
DDIWEDDARACH........
Os  credwch chi fod traffig yn rhemp yn Dre heddiw, meddyliwch
sut oedd hi ers talwm.
Dychmygwch  pob car a lori yn teithio o Fangor i Bwllheli yn mynd
heibio Gwesty’r Royal i’r Maes, i fyny Stryd Llyn, cadw i’r dde cyn
Capel Salem, heibio’r Eagles ac am Bontnewydd.
Mae’n anodd dirnad sut y byddai hi heddiw pe na bai’r ffordd osgoi
wedi cael ei hadeiladu ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Er, byddai
rhai – yn wir llawer un – yn anghydweld yn chwyrn â’r term osgoi!
‘Sut gallwch chi gael ffordd osgoi trwy ganol tref?’ fyddai mantra’r

diweddar John Roberts Williams.
Roedd na fintai gref iawn, y mwyafrif o drigolion Dre yn ôl y
gwrthwynebwyr, yn credu na ddylid fod wedi hollti’r dref gyda
ffordd newydd. Roedd na lwybr naturiol (ac mae o hyd) i ffordd
osgoi i’r dwyrain o Gaernarfon rhwng Griffiths Crossing a
Chaeathro drwy Bontrug. ‘Dim ond lledu be’ oedd na’n barod oedd
isho’, meddid. ‘A’r  hen ffordd na oedd y disaster mwya ers rhyfal
Korea,’ meddai un arall y bu PAPUR DRE yn siarad ag o. Cytuno
neu beidio chwalu canol y Dref oedd y penderfyniad a diflannodd
rhai o strydoedd ac adeiladau amlwg Caernarfon.

Ffarweliwyd â Clark Street, Wynne Street a Gypsy Hill.
Diflannodd Capel Seilo a Seilo Bach, Yr Ysgol Rad, Ysgol Genod,
Ysgol y Babanod a’r Clwb Hogia. 

Erbyn hyn does na ddim sôn am y Llaethdy, Garej
Central, Siop Elwyn, Y Llyfrgell ar Lôn Llanbêr,
Neuadd Arfon na’r Tanerdy. Dymchwelwyd dwsinau
o dai hefyd, nifer dda ohonyn nhw mewn cyflwr pur
druenus. ‘Toilets yn yr ardd, Afon Cadnant yn
gorlifo iddyn nhw weithia, doedd na fawr o golled ar
eu holau,’ medd un ddadl. ‘Ond roeddan nhw’n dal
yn gartrefi i’r rheini oedd yn byw yno,’ meddai’r
ochr arall.
Daeth mintai o Wyddelod, fodd bynnag, i Dre yn y
saithdegau i falu a chwalu ond hefyd i wario talp
helaeth o’u cyflogau ar fwyd a diod yn ôl y sôn ! O
ganlyniad doedd na ddim priffordd yn Stryd Llyn
ond mi roedd  y Dre wedi ei hollti a’i gweddnewid
yn llwyr. Er gwell neu er gwaeth? Mae’r ddadl yn
parhau a Chaernarfon yn dal i aros am ffordd osgoi
go iawn!

Jimmy Duffy, Fair View,
Twtil. Fe newidiodd ei
olygfa o o’r Dre yn llwyr
pan adeiladwyd y ffordd
newydd.

Glyn Thomas, o Garmel yn
wreiddiol ond sy’n byw yn
Twtil ers bron i ddeugain
mlynedd, ac Edmwnd
Williams o Dre yn ’studio’r
lluniau. Mae Glyn yn byw
o fewn tafliad carreg i’r
ffordd ‘newydd’ ac mae o
ac Edmwnd yn cofio’r
cyfnod adeiladu yn dda,
ynghyd â’r holl adeiladau a
ddymchwelwyd.



GOI DRWY GANOL DRE!

[Ar y dudalen hon mae lluniau 30 mlwydd oed o’r ffordd yn cael ei hadeiladu nôl ym 1979 ynghyd â lluniau o’r un golygfeydd
heddiw. Beth yw eich barn neu eich atgofion chi o’r holl bennod yn hanes y Dre? Anfonwch air at PAPUR DRE.]
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Hefyd yn gwerthu
STÔFS SY’N LLOSGI COED A GLO
Galwch yn yr iard i weld ein dewis
eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz   

Agorwyd Canolfan Wybodaeth Tŷ’r Ysgol
yn swyddogol yn ddiweddar gan Alun
Ffred Jones, Aelod Cynulliad. Mae Tŷ’r
Ysgol yn enghraifft ragorol o griw
gweithgar yn llwyddo i sicrhau adnodd
gwerthfawr ar gyfer pobl ifanc y dref sydd
rhwng 16 a 26 oed. Yn ôl Elwyn Jones,
Cadeirydd y Cyfarwyddwyr ac Uwch
Weithiwr Ieuenctid Ardal Arfon mae’r
gwaith caled wedi bod yn werth chweil.
‘Mae gennym Ganolfan i fod yn falch
ohoni’, meddai, ‘ac mae’n dda gallu deud
bod arian ar gael i sicrhau ei dyfodol am y
tair blynedd nesaf ’. 

Mae’r adeilad wedi ei leoli mewn man
hwylus, dafliad carreg o ganolfan bysus y
dre ym Mhenllyn. Mae’r ganolfan ar gael i
fudiadau lleol logi ystafelloedd am sesiynau
dyddiol/bore neu brynhawn am brisiau
rhesymol. Eisoes mae sawl mudiad yn
gwneud defnydd ohoni ac un ohonynt yw
Awyddus i Weithio sydd yn fenter ar y cyd
a gefnogir gan y Ganolfan Byd Gwaith a
Llywodraeth Cynulliad Cymru ac fe’i
harienir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
Mae’n cynnig pob math o gymorth i bobl
ifanc sydd am gael sgiliau newydd,
hyfforddiant, cyngor, cymorth a gwaith. Yn
ôl Lisa Sparks, Swyddog Awyddus i
Weithio mae hi yn cynnal sesiynau rhannu
gwybodaeth bob bore dydd Mercher rhwng
9.00-12.30 yn y Ganolfan ac mae’r trefniant
yn gweithio’n dda. Hefyd mae Gwasanaeth
Camddefnyddio Sylweddau a ddarperir gan
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cynnal

sesiynau yno bob dydd Llun rhwng 10.00-
4.00. Mae hwn yn gyfle i bobl ifanc y dre
gael siarad gyda gweithwyr proffesiynol am
eu problemau a hynny mewn lle preifat a
chyfrinachol. Os am fwy o fanylion am y
Ganolfan cysylltwch â Wendy Thomas-
Ellis, Rheolwraig y Ganolfan – rhif ffôn:
01286 672045.

Emma Lamerick a Betsan Davies yn
mwynhau’r gacen (ac ar y dudalen flaen hefyd!) 

Canolfan i bobl ifanc Dre

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch 

Rownd a Rownd,
Sgorio, Ista'nbwl - a
rhifyn arbennig o'r
Bwl noson Dolig.

Alun Ffred Jones yn agor y Ganolfan gyda
Wendy Thomas-Ellis, Rheolwraig y Ganolfan.

Cyfarwyddwyr Ifanc ac Aelodau’r Bwrdd –
Gareth Roberts, Carina Elias; Sioned Evans,
Gwenan Evans a Catrin Evans 

Dafydd Les (Penseiri/Partneriaeth Ap Thomas)
a Berwyn Williams, Cwmni W. F. Clayton &
Co Ltd, Bangor

Lisa Sparks,
Swyddog
Awyddus i
Weithio 

Cynghorydd Menna Wyn Tomos (Aelod o’r
Bwrdd) a’r Cynghorydd Roy Owen
(Cyfarwyddwr)

Catrin Evans
yn torri’r gacen 

Janice Roberts
(Trysorydd)
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O Sul i Sul
SALEM

Rhagfyr 20 10 a.m. Oedfa Nadoligaidd yng
ngofal yr aelodau cinio bara caws i ddilyn,
Hwyr Gwasanaeth Nadolig y plant.
Dydd Nadolig 9:30 a.m. Gwasanaeth yn y
festri.
Rhagfyr 27 Gwasanaeth bore am 10 a.m yn
unig Gweinidog Y Parch.J.R.Williams
Ionawr 3 Gwasanaeth undebol 10 a.m. 4
p.m. Miss Nerys Jackson.
Ionawr 10 10 a.m a 4 p.m. Y Gweinidog 

SEILO
Rhagfyr 20 Parch Gwenda Richards
Rhagfyr 24 11.30p.m. Gwasanaeth
Nadolig
Rhagfyr 25 10am Oedfa Fer
Rhagfyr 27 Parch Gwenda Richards
Ionawr 3 Parch Gwenda Richards
Ionawr 10 Parch Iorwerth Jones Owen

EBENESER 
Gwasanaeth am 10.00 y bore 
Rhagfyr 20:Gwasanaeth Nadolig y Plant 
Rhagfyr 27:Cymun Sanctaidd gyda’r
Gweinidog 
Ionawr 3: Trefniant lleol

SANTES FAIR A LLANBEBLIG
Rhagfyr 20:Pedwerydd Sul yn Adfent 
10.00: Y Cymun Bendigaid a Drama’r Geni

(Llanbeblig)  
6.00: Côr Llanbeblig yn dathlu’r Nadolig

(Llanbeblig) 
Rhagfyr 24:Noswyl Nadolig
11.30: Y Cymun Bendigaid – Cymraeg

(Llanbeblig) 
11.30: Y Cymun Bendigaid – Saesneg

(Santes Fair) 
Rhagfyr 25:Dydd Nadolig 
7.00: Y Cymun Bendigaid – Cymraeg 

(Llanbeblig) 
8.00: Y Cymun Bendigaid – Saesneg

(Santes Fair) 

Rhagfyr 26:Steffan, Merthyr 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
Rhagfyr 27 Ioan, Apostol ac Efengylwr 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00:Hwyrol Weddi (Santes Fair) 

RHANNU LLWYFAN EFO ELIN FFLUR

Ar ôl mynychu gweithdy cerddorol fel
rhan o brosiect Pas Peblig (ar y cyd efo
prosiect Celfyddyol Galeri/Cymuned yn
Gyntaf) cafodd rhai o gantorion ystad

Peblig gyfle i rannu llwyfan efo Elin Fflur
a’i grŵp mewn cyngerdd arbennig yn
Galeri nos Sadwrn diwethaf. Dyma’r ail
flwyddyn i gyfle o’r fath ddod i ran rhai o
gantorion ystad Peblig. Llynedd cawsant
yr anrhydedd o rannu llwyfan efo Bryn
Fôn a’i Fand. Efo pa grŵp fyddan nhw yn
perfformio flwyddyn nesaf? Os oes
gennych syniadau yna byddai’r Galeri yn
falch o glywed gennych. 
Llun: Rhai o’r cantorion yn ymarfer efo
Elin Fflur yn Noddfa. O’r chwith i’r dde:
Erica Morris Jones; Michelle Griffiths;
Angharad Hughes; Sarah Louise; Elin
Fflur; Michelle Griffiths a Sioned Wyn
Roberts

Alun Ffred
Jones

Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng

Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076

Swyddfa Etholaeth,  70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
01248 - 372 948

alunffred.jones@cymru.gov.uk

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded

Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.

hefyd yn Stryd Fawr Llanberis
01286 870777

Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

“Diolch Plant Mewn
Angen”  gan Cofis Bach! 
Ar fore oer, Sul 29ain o Ragfyr, fe aeth criw
o Cofis Bach Eglwys Noddfa mewn bws
mini i Hafan Y Mor Pwllheli. Na, nid i
fwynhau nofio yn y pwll na threulio amser
yn y ffair, ond i gymryd rhan yn nhaith
‘hyd a lled’ y BBC. Gofynnwyd i Gofis
Bach fynd i berfformio yn ystod y daith, i
ddangos pa fath o waith y mae Cofis Bach
yn ei wneud, o ganlyniad i dderbyn
grantiau sylweddol yn flynyddol gan Plant
Mewn Angen y BBC. Unwaith eto, fe
berfformiodd ein rapwyr gwych ni, Kirsty
ac Alena o flaen cynulleidfa fawr o bobl
gyda Corin yn dawnsio i’r perfformiad.
Roedd yn gyfle i ddangos i bobl fod arian
Plant Mewn Angen yn cael ei ddefnyddio i
ddatblygu sgiliau mewn meysydd hollol
newydd yma ym Mheblig, Caernarfon, ac
yn  gyfle gwych i’r bobl ifanc ymweld â
thaith y BBC.  Yn ogystal a chael
perfformio, fe gafodd y plant gyfle i

fwynhau’r gweithgareddau yr oedd gan y
BBC ar gael yn ystod y dydd. Cawsom gyfle
i ddarlledu’r newyddion a’r tywydd, cyfle i
weld rhannau o set ‘Dr Who’ yn ogystal â
gafael mewn tylluanod, cael gwneud ein
ewinedd yn grand a chael llofnod Elin
Fflur!! Cyn gadael am Gaernarfon, fe
siaradodd y criw yn fyw ar Radio Cymru,
unwaith eto cael y cyfle  i geisio rhywbeth
newydd. Da iawn chi blant. A diolch eto i
BBC Plant Mewn Angen. 
Mae Cofis Bach hefyd yn derbyn grantiau
gan Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth
Cynulliad  Cymru. 
LLINOS MAI MORRIS - Gweithwraig Plant a
Ieuenctid Eglwys Noddfa

Dathliadau Nadolig Noddfa  
Te Bach Nadolig ar Ragfyr 14eg am 
2:30.  Ar Nos Fawrth, Rhagfyr 15fed am 5:30
bydd Cofis Bach Eglwys Noddfa yn
perfformio eu sioe Nadolig. Dydd Iau,
Rhagfyr 17 rhwng 4:30 a 5:30 bydd parti
Nadolig y plant.  Cynhelir Gwasanaeth
Nadolig Eglwys Noddfa ar ddydd Sul,
Rhagfyr 20fed am 3 o’r gloch dan ofal
Mererid a Llinos, yna cyfle i gymdeithasu
dros baned a mins pei. Dewch draw yn
ffrindiau hen a newydd i ddathlu’r Nadolig
gyda ni yn Noddfa. Bydd gwasanaethau yn
ail gychwyn ar Ionawr 10fed gyda chymun
dan ofal Y Parch. John Roberts. 



Lloriau

Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon
(01286) 677757

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim

• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol

Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

Carpedi
a Rygs

FFFFIILLBBII
… yn gwylio

a gwrando!

DWI’M YN COFIO
BE YDI’R TEITL
Nadolig Llawen, ayyb, i bawb. Mae’r ŵyl
efo ni eto, efo’r holl wledda a  lyshio’n
wirion, ac ambell i fore ella efo los of
mems! Peth rhyfedd ydi cof. Faint o
weithiau, er enghraifft, dwi wedi sgwennu
yr union yr un peth yn y golofn yma? Dim
clem. Ac os dach chi’n meddwl ’mod i’n
mynd i ddarllen dros 70 o’r colofna o
jibyrish yma i checio, wel tyff! 

Dwi’n gobeithio nad ydy pawb sy’n
darllen y golofn ‘ma - a Nadolig Llawen
arbennig iawn i’r tri ohonoch -  yn cofio
chwaith.  Mae rhai pobl yn anghofio neu
golli pethau byth a beunydd. Ond mae na
driciau i helpu’r cof. Flynyddoedd yn ôl
roedd na un boi yn codi o’r bwrdd cardiau
gan ddweud bob tro, “Spectacyls, testicyls,
wallet and watch” ac off â fo. Na, dwi’m yn
deallt y testicyls chwaith, ond doedd o byth
yn gadael dim un o’r pethau yna ar ôl ! Mae
na ddau bwynt i’r stori. Un ydy cael mantra
sydd yn gwneud i chi gofio [mnemonic yn
y Saesneg] a’r ail ydy ei ddweud o’n uchel.
Mae meddwl rhywbeth yn cymryd nano-
eiliad, ond mae deud rhywbeth yn uchel yn
cymryd eiliad da ac yn llosgi’r syniad i
mewn i’r ymennydd llawer cryfach. 
Sawl gwaith digwyddodd hyn i chi? ‘Dach

chi ar frys i adael y tŷ efo’ch ’goriadau yn
eich llaw, dach chi’n sbio ar eich watch i
weld faint o’r gloch ydy hi, ac yna ffeindio
bod y blincing peth yn dal yn llofft. Rŵan,
mae’n beryg taro’r ’goriadau i lawr a brysio
i’r llofft i nôl y watch. Cyn i chi droi fydd
gynnoch chi ddim syniad lle ma’r
’goriadau. Cymerwch air o gyngor:
dywedwch yn uchel “dwi’n rhoi’r ’goriadau
wrth y teledu” (neu ar y bwrdd, neu lle
bynnag). Mae hyn yn gweithio! Fyswn i
ddim wedi colli remôt y Sky am oria taswn
i wedi gweiddi’n groch “Dwi’n estyn y
caws ac yn rhoi y remôt yn y frij!”

Yn ôl i’r mantras. Beth da chi angen ydy
gair neu derm i wneud i chi gofio, a gora oll
os ydio’n wirion neu’n stiwpid. Mae gadael
y tŷ heb rywbeth dach chi ei angen yn boen
llwyr. Yn fama mae angen y tric. Ella bod
ffôn, walat, ’goriad yn bwysig i chi. Yn
drws ffrynt dywedwch yn uchel “FFWA!”
a mi ffeindiwch reit handi os ydy bob dim
gynnoch chi. Ella bydd y postman yn eich
clywed gan sbio’n hurt ond o leia mi fydd
bob dim dach chi angen yn eich pocad.

Dwi’n ’nabod un boi sy’n taeru ei fod o’n
dweud “PWFFS” bob tro mae o’n gadael y
tŷ. Mae o’n dioddef weithiau efo’i frest ac
mae’r gair yn golygu pwmp asthma, walat a
watch, ffôn a sbectol darllen. Mae’r peth yn
gweithio !! 
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Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n gwneud y pybcrol mwya ara’deg
yn hanes Caernarfon.
Mis yma:

YR EAGLES
Roedd hi’n hen bryd i Dafarn y Mis fentro
o ganol y dre i fyny Stryd Llyn i dafarn
fwya poblogaidd y dre, sef yr Eagles. Ers i’r
tafarnwr Clive Jones a’i bartner Julie Owen
ddod yma bedair blynedd a hanner yn ôl,
mae’r dafarn fawr yma wedi’i gweddnewid,
ac wedi troi o fod yn rhywle i alw ynddo am
beint cyn mynd i lawr i’r dre, i fod yn
dafarn fywiog lle bydd pobol yn aros
drwy’r nos i fwynhau’r hwyl.
Clive ei hun, sy’n gyn-adeiladwr, sydd wedi
gwneud y gwaith o addasu’r adeilad, gan
sicrhau bod digon o le i gynnal adloniant
byw a carioci bob yn ail yn y ddau far ar
nos Wener a nos Sadwrn. Ac mae’r hogia tu
ôl i’r bar yn canu ac yn dawnsio am y
gorau, nes bod y dafarn yn bownsio bob
penwythnos.
Mae tri tîm darts wrthi bob nos Lun a dau

dîm ar nos Fawrth, a pŵl bob nos Fercher.
Felly nos Iau a nos Sul ydi’r unig ddwy
noson heb ddim byd wedi’i drefnu, ond
roedd ’na griwiau mawr o gwmpas y
byrddau darts a pŵl ar y nos Sul pan
alwodd Papur Dre heibio am beint o Ginis.
Mae chwaraeon a ffilmiau Sky i’w gweld
yma’n rheolaidd hefyd, ar bump sgrin fawr.
“Y gwaith caled ydw i’n rhoi i mewn sy’n
gwneud o’n byb da,” meddai Clive, sy’n
gwneud yn siŵr ei fod o yma ei hun bob
nos i sicrhau diogelwch a bod dim trwbwl.
“Ond dan ni i gyd yn gweithio fel tîm, ac
mae Des Carioci’n chwarae stwff da mae
pobol isio’i glywed.” Ac yn wir, mae’r
nosweithiau carioci ac adloniant mor
boblogaidd nes denu criwiau bob
penwythnos o lefydd mor bell ag
Aberdaron, Penrhyndeudraeth, Bangor ac
Ynys Môn. Mae croeso i bawb ddod yma
nos Sadwrn nesa (19eg) i weld y gantores
soul arbennig Kelly Moree, ond os ydach
chi am ddod i’r parti Nos Galan ar Ragfyr
31 mi fyddwch chi angen prynu tocyn
ymlaen llaw. Y cynta i’r felin fydd hi, felly
traed dani os am ddathlu’r flwyddyn
newydd mewn steil!

John a Huw wrth y bar

Clive, David, Jamie a Keith
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AM FUNUD

Erbyn y byddwch chi’n darllen yr Am
Funud hwn (a chymryd fod rhywrai’n
eu darllen nhw) mi fydd ‘Babi’r
Flwyddyn’ am 2009 wedi’i ddewis.
Bob glangaeaf mae’r Daily Post -
North Wales’ Best Read Daily
Newspaper, yn ôl y blyrb - yn cynnal
cystadleuaeth i ddarganfod plentyn
perta’r flwyddyn - os mai dyna ydi
cutest.  Mae yna amodau i’r
gystadleuaeth. Er enghraifft, rhaid
mynd â’r bwndel i gael tynnu’i lun yn
un o’r archfarchnadoedd a rhaid i’r
plentyn fod ddim hŷn na thair oed. Y
bwriad, yn naturiol, ydi chwyddo
cylchrediad ond, chwarae teg, mae Tŷ
Gobaith, yr hosbis ar gyfer plant, yn
mynd i elwa hefyd.  Panel am a wn i
fydd yn penderfynu. Mae hi’n rhyfedd
meddwl y gall beirniad ddewis plentyn
perta’r flwyddyn ar sail un clic camera.
Mi fedra i weld problemau i rieni
gobeithiol. Beth petai’r babi a
symbylwyd i wenu ar yr union foment
yn cael ei boeni gan wynt? Ond pe
deuai’r babi i’r brig, neu’n arbennig yn
ennill y gystadleuaeth, fe alla’i
ddychmygu llawenydd diatal ei rieni a
llawenydd mwy taid a nain a’r frol a
fyddai’n debyg o ddilyn.  Eto, biti fod
plant bach yn cael eu bwrw i fyd caled
cystadlu mor gynnar yn eu bywydau.
Mi fydd yna gymaint o gystadlu
gorffwyll yn eu hwynebu o hynny
ymlaen, yn y gymdeithas anghyfartal y
byddant yn cael eu magu ynddi ac
mewn system addysg sy’n credu mai
llwyddo’n academaidd ydi’r peth
pwysicaf yn bod.   Wrth deipio hyn o
eiriau does gen i mo’r syniad lleiaf pwy
ydi ‘Babi’r Flwyddyn’ yn ôl y Post
dyddiol ond does gen i ddim dwywaith
pwy ydi Baban y canrifoedd. Eleni eto,
serch holl baganeiddiwch yr ŵyl mi
fydd yna ‘blant capel’ a ‘phlant ysgol’
yn ceisio ail-greu gwyrth ei eni.
Gobeithio y daliwch chithau beth o
ryfeddod Gŵyl y Geni.   Harri Parri

SEILO’N DATHLU 150!

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Roedd penwythnos olaf mis Tachwedd yn gyfnod o ddathlu i aelodau Seilo gan fod yr eglwys
yn cael ei phen-blwydd yn 150.
Sefydlwyd Eglwys Seilo ar 24 Tachwedd 1859 yn ardal Tanrallt (ardal Stryd Wiliam, Stryd
Marged a Lôn Cadnant heddiw). Yn yr ardal honno o’r dref y bu aelodau Seilo yn addoli tan
1976, pan dynnwyd yr hen gapel i lawr i wneud lle i’r ffordd osgoi a symud i’r capel
presennol.
Cychwynnodd y dathlu fore Sul, 29 Tachwedd, gydag oedfa fywiog a chyfoes yng nghwmni’r
plant a’r bobl ifanc dan gyfarwyddyd Mrs Edwina Morgan a Mrs Meleri Tudur Thomas.
Yna nos Lun, 30 Tachwedd cynhaliwyd Swper y Dathlu yn y theatr, gyda rhaglen nodwedd
ar lafar ac ar gân yn dwyn i gof y prif gerrig milltir pwysig yn hanes Seilo dros y 150 mlynedd
diwethaf wedi’i llunio gan Dr Gwyn Lewis. Cymerwyd rhan gan nifer o aelodau’r eglwys a
chafodd bawb gyfle i flasu tamaid o ddwy gacen ben-blwydd i ddathlu’r achlysur – un
ohonynt gyda llun yr hen gapel arni a’r llall gyda llun y capel presennol.
Pen-blwydd hapus, Seilo – ac ymlaen rwan at y 150 mlynedd nesaf!

W Bleddyn Williams, cyn-Ysgrifennydd Seilo, yn torri’r gacen ben-blwydd yng nghwmni Dr Gwyn
Lewis (Ysgrifennydd presennol yr eglwys), Parch Gwenda Richards (Gweinidog presennol) a thri o’r
cyn-Weinidogion, sef Parchn. Trefor Jones, Dafydd Hughes a Harri Parri.



Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer 

pob oed a phoced
Aur Cymru

y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol

Y Bont Bridd, Caernarfon
(01286) 675733
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POBOL DRE

Gwelsom lun Telynores Eirian yn PAPUR
DRE yn ddiweddar. Daeth yn adnabyddus
fel un o’r prif gyfeilyddion i gantorion a
dawnswyr ym mhrif seremonïau Cymru.
Clywyd hi ar gyfresi radio fel Oriel a Sêr y
Siroedd ac yna ar raglenni teledu Heddiw
ac Amser Te. Bu’n canu’r delyn yn Lloegr,
Gwlad Belg ac yn yr ŵyl Geltaidd yn
Llydaw gyda myfyrwyr o Aberystwyth.
Meddai Eirian, “Y peth pwysicaf o’r cwbwl
oedd cyfarfod a phriodi Emyr oedd yn byw
yng Nghaernarfon.” Wedi cyfnod yn Nhy’n
y Groes maent wedi ymgartrefu yma yn
Dre.

CANU’R DELYN
Yn un ar hugain oed gweithiai Eirian ar
fferm y teulu yn Nyffryn Conwy. Swynwyd
ei thad  ar ôl clywed datganiad ar y delyn a
phenderfynodd brynu telyn! Perswadiodd
Nansi Richards, Telynores Maldwyn i
ddod i roi Eirian ar ben ffordd. Dysgu o’r
glust wnaeth hi - gwaith llafurus iawn, ond
bu’r tair blynedd o wersi piano gafodd gan
Peleg Williams Caernarfon o fudd mawr
iddi.
Yn fuan wedyn torrodd Nansi ei braich ar

drothwy wythnos o gyngherddau yn Ne
Cymru gyda Chôr Telyn Eryri. Rhaid oedd
i Eirian gymryd ei lle. “Cefais fy ngwthio
i’r dwfn a bûm yn ymarfer yn galed a
rhywsut llwyddais i chwarae “Holy City”,

“Cân yr Arad Goch” ac eraill gan i Nansi
roi ysbrydoliaeth i mi frwydro ymlaen,
roedd yn brofiad aruthrol.” 

CYNGHERDDAU
Bu Eirian yn cyfeilio mewn cannoedd o
gyngherddau a chadwodd pob rhaglen a
llun mewn  llyfrau lloffion sy’n werth eu
gweld. Yn un llun roedd yn gyfeilydd i
Linor Puw (modryb Guto Puw) a Selyf, sef
tad Gerallt Jones ac Alun Llwyd,
Caernarfon. Daeth Eirian yn gyfeilydd i
Barti Penmachno a’r cantorion Ifan a
Maggie Plas. Cyngherddau eraill
poblogaidd oedd “Cenwch im yr Hen
Ganiadau.” Profiad arall oedd chwarae i
ddawnswyr gwerin. Deuai llongau mawr o
Efrog Newydd i Landudno yr adeg hynny
a chafodd Dawnswyr Bae Colwyn ac Eirian
sawl cyfle i ddiddanu’r Americanwyr oedd
yn gwirioni clywed y delyn a gweld y dillad
Cymreig. 

Roedd adeg Nadolig yn gyfnod prysur
iawn i Eirian gan fod cyngerdd ym mhob
pentref bron. Prif adloniant y cyfnod oedd
y Watch Night ar Nos Galan, ddechreuai
am ddeg yr hwyr a braf oedd cael telyn i
groesawu’r flwyddyn newydd i mewn.

CYFEILIO YN Y GENEDLAETHOL
Yn 1951 gwahoddwyd Eirian i gyfeilio yn
yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst a
chafodd  ei hurddo er anrhydedd am ei
gwaith yn Eisteddfod Y Rhyl yn 1953 yr un
adeg â’r actor Emlyn Williams. Bu’n canu’r
delyn yn eisteddfodau’r gogledd yn ddi-dor
a sawl un yn y de tan 1968. Ei chryfder
oedd cyfeilio, “Pan ddechreuais roedd
prinder cyfeilyddion a finna’n dod fel swp
o ddrain i gau y bwlch!” meddai’n
ddiymhongar. Eirian oedd cyfeilydd yr
Orsedd yn Eisteddfod Caernarfon1959
gynhaliwyd ar Ffordd Bethel.

CYLCH CAERNARFON
Cafodd Telynores Eirian gysylltiadau â
Chaernarfon cyn dod yma i fyw, pan
ymunodd â Chôr Telyn Eryri. Rhai o’r
unawdwyr oedd Sassie Rees, gwraig y
barbwr a fu’n canu ar Awr y Plant.
Cantores arall boblogaidd o’r Dre oedd
Doris Ann Rowlands. “Oes rhai o’r

darllenwyr efo atgofion amdanynt ac am
Llinos Gwalia gadwai gaffi o dan y Cloc
Mawr? Roedd yn dilladu doliau Cymreig
yn ogystal â chanu ac yn addas iawn un o’i
chaneuon oedd The Spinning Wheel.”

Cofia Eirian yn dda fynd ar bererindod i
ben yr Wyddfa gyda’r Urdd. Llwyd o’r
Bryn oedd wrth y llyw a chafwyd noson
lawen ar y top. Rhoddwyd tipyn o sylw yn
ddiweddar i biano aeth hanner ffordd, ond
roedd Eirian a’i thelyn wedi bod yno
hanner can mlynedd yn ôl ar y tren a
phawb arall yn cerdded! Bu hefyd gyda’r
Aelwyd yn Iwerddon. 
Noson yr Arwisgiad yng Nglynllifon yn

1969, Eirian oedd y delynores. Y prif
westeion oedd Tywysoges Margaret a Tony
Armstrong Jones ac yn dilyn y cinio roedd
dawns a pharti aeth ymlaen tan oriau mân
y bore. Dyma’r tro cyntaf i Eirian fynd
adref yn sŵn côr-y-wîg a’r dynion llefrith!
Yn 1961 cynhaliwyd “Cofio R.Williams

Parry” yng nghapel Engedi a chafwyd
datganiad ar y delyn gan Eirian. Cymerwyd
rhan hefyd gan Gôr Dyffryn Nantlle,Y
Parch John Roberts, Y Parch William
Morris a John Eilian.  

CROESO’R COFIS
“Daeth Emyr a finnau i fyw i Gaernarfon
bymtheg mlynedd yn ôl a chael croeso
mawr. Mae’n lle cartrefol a theulu a
chymdogion da o’n cwmpas” Y Parchedig
Emrys a Mrs Menna Thomas yw dau o’r
teulu agos. Ymunodd  Eirian â’r capel a
llawer o gymdeithasau. Am naw mlynedd
bu’n gwneud paned yn y Llys gyda’r
W.R.V.S. ac fel aelod o Gyfeillion Ysbyty
Eryri gwnaeth de i’r ymwelwyr i godi arian
i’r ysbyty. Bu hefyd yn perthyn i Ferched y
Wawr a chlwb gosod blodau efo Evelyn
Vaughan Davies a Kathleen Lockyer.
Mae’n dal i fynychu Sefydliad y Merched,
y Clwb Gwau sy’n gwneud dillad cynnes i
blant Rwmania a’r Cylch Llenyddol a
gynhelir yn y Llyfrgell bob mis.
Mae’n siwr fod amryw wedi gweld Eirian

ac Emyr Jones yn mynd yn eu sgwters
trydan o Barc Muriau i Tesco neu’r Dre.
Ydi mae bywyd yn dal yn anturus a gwên y
ddau yn dweud cyfrolau.

Magi Wyn 

EIRIAN JONES

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon

2 Llys Penlan, Pwllheli
01286 673121 / 01758 701138

Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN

Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math
o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer

ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o Fôn 

Ar agor  Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r

drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Eirian ac Emyr Jones
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SIOP y PLAS

Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced

Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon

(01286) 671030

Da ’Di Darllen
‘Gweld Sêr’ – Sêr
Nadolig 
Mae ‘Gweld Sêr’ yn
gyfres o lyfrau i bobol
ifanc sy’n sôn am
fywyd mewn Ysgol
Berfformio o’r enw
Plas Dolwen. Dyma’r
8fed llyfr yn y gyfres,
ac mae’n dilyn hanes y
criw wrth iddyn nhw
baratoi ar gyfer eu sioe

Nadolig. Mae pawb mewn hwyliau da nes
iddyn nhw dderbyn newyddion trychinebus
am un o’r athrawon. Mae’r stori yn dilyn
ymdrech y disgyblion i ddatrys y broblem, a
chael Nadolig i’w gofio. 
Os ydach chi’n mwynhau rhaglen fel yr X

Factor dwi’n siŵr y gwnewch chi fwynhau y
llyfr yma. Mae o wedi cael ei sgwennu’n dda,
yn syml heb fod yn blentynnaidd, ond mae’n
siŵr y gneith o apelio mwy at genod nag at
hogia. 

Y Bachgen mewn
Pyjamas – 
Ella bod rhai ohonoch
chi wedi gweld y ffilm
am yr hanes yma. Stori
am ddau hogyn sy’n
dod yn ffrindia hefo’i
gilydd yn ystod yr Ail
Ryfel Byd. Ond mae
un o’r hogia yn Iddew,
ac yn cael ei gadw

mewn gwersyll carcharorion, tra does gan y
llall ddim syniad be sy’n digwydd i’r Iddewon
mewn gwersyll felly. 
Mae hi’n stori drist wrth gwrs, ond mae’n

bwysig ein bod ni’n dysgu yr hanes, ac yn
cofio beth ddigwyddodd. Ond mae’r stori
hefyd yn dangos sut y medar plant o bob
cefndir ddod yn ffrindiau hefo’i gilydd, er
bod yr oedolion weithiau yn casáu ei gilydd. 
Dau lyfr hollol wahanol i’w gilydd, ond dwy

stori dda. Emily Huws sydd wedi addasu’r
ddau lyfr. Mae’n rhaid ei bod hi’n anhygoel o
brysur. Diolch yn fawr iddi am ei gwaith.

ELIN HAF GRUFFUDD.

Malcolm Allen – Hunangofiant 
Mi fuodd na hen ddweud straeon , a hel
atgofion am y byd pêl-droed, pan gynhaliwyd
noson i gyhoeddi Hunangofiant Malcolm
Allen yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon yn
ddiweddar. Daeth criw da draw i glywed
Geraint Jones, Meilyr Owen a Malcolm ei
hun yn sôn am y llyfr, ac yn eu mysg roedd na
dipyn o wynebau - a choesau! -  cyfarwydd i
gaeau pêl-droed yr ardal.  A beth am y llyfr ei
hun? Fel y bysach chi’n ei ddisgwyl gan
Malcolm, mae’r llyfr yn un gonest iawn, yn
llawn straeon difyr am ei fagwraeth yn
Neiniolen, a’i yrfa fel peldroediwr
proffesiynol gyda thimau fel Watford,
Norwich, Millwall a Newcastle. Mae o’n
disgrifio’i orfoledd wrth sgorio goliau ar y
lefel ucha, ac yn cyfleu i’r dim sut oedd o’n
teimlo wrth i anafiadau ei blymio i’r
gwaelodion.    Mi gawn ni hefyd ei hanes yn
chwarae dros Gymru, yn ogystal â’i farn ddi-
flewyn-ar-dafod am gyflwr y gêm yng
Nghymru heddiw. Ac mae o yr un mor onest
am drafferthion ei fywyd personol hefyd,
chwarae teg. Llyfr digyfaddawd iawn, yn ei
deud hi fel y mae, a llyfr fydd yn plesio sawl un
y Dolig yma. 

Mae Gwasg y Bwthyn, Caernarfon, wedi
cyhoeddi tri llyfr at y Nadolig eleni, a thri llyfr
gwahanol iawn i’w gilydd! 
Mae ‘Bwrlwm ‘Dolig’ yn gasgliad o unarddeg
o garolau Nadolig gwreiddiol gan Ceri Gwyn,
gyda Myfanwy Bennet Jones yn gyfrifol am
eiriau ambell un o’r carolau. Cyfrol gaiff
groeso mawr gan ysgolion mae’n siwr. 

‘Drychiolaethau’ ydi teitl cyfrol newydd
Gwyn Thomas, ac fel yr awgryma’r teitl mae’r
bardd a’r ysgolhaig wedi troi ei sylw at fyd
tywyll ac annymunol iawn yn y casgliad yma
o straeon byrion. Straeon gafaelgar, sydd wedi
eu hysgrifennu’n gywrain gan awdur
profiadol. 

O’r chwith i’r dde: Iolo Evans, Meilyr Owen,
Gary Ellis, Dafydd Ellis, Malcolm Allen, Ken
Owen, Gerald Parry.

DIOLCH AM NOSON ARBENNIG IAWN 
Mae Ymddiriedolaeth Warburton eisiau
diolch i bawb a gyfrannodd at
lwyddiant ail Noson Warbi a
gynhaliwyd yn ddiweddar. Maent eisiau
diolch i’r artsitiaid a’r trefnwyr am eu
gwaith, rhoddodd bawb eu hamser am
ddim. Diolch arbennig i Gareth a Rhian
unwaith eto am drefnu’r noson er cof
am Graham. Llwyddwyd i wneud elw o
£166 a bydd yr arian yma yn mynd tuag
at gyrraedd ein targed o gael cyfarpar i
Dîm Dibyniaeth Uchel yn y gymuned.
Diolch i bawb am ymuno hefo ni ar
noson arbennig iawn. 
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CLIWIAU HAWS
Ar Draws
7. Sut mae malwen yn symud (3’,3)
8. Gair ar ddechrau llythyr (6)
10. Sŵn o ryddhad (7)
11. Arth ddu a gwyn o China (5)
12. Persia gynt (4)
13. Lot o ddefaid (5)
17. Y genhedlaeth iau (5)
18. Cylchgrawn a safbwynt (4)
22. Rhes o dai (5)
23. Cyfeilydd Cerdd Dant (7)
24. Canghennau bychain (6)
25. Yr un mwyaf heriol (6)
I Lawr
1. Yr ŵyl sy’ ar y gorwel (7)
2. Gweddïau (7)
3. Gall fod yn llawn neu gaws (5)
4. Lle mae tatws yn tyfu (2,1,4)
5. Nigel ….. – dyfarnwr (5)
6. Proffwyd (5)
9. Strew yn Dre (6,1,2)
14. Tai mawr crand (7)
15. Twmpathau o gerrig ar ben mynydd (7)
16. Be mae’r fuwch sy’n y beudy yn ei

wneud (2,5)
19. Cartref ceffyl (5)
20. Mwy nag un arall (5)
21. Sticio (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
7. Corff o ddŵr gan Lloyd ar y maes. (6)
8. Pyls calon Dai sy’n gwingo ar ôl poen. (6)
10. Bob Tai’r Felin yn troi Trebor ar swllt. (7)
11. Peri ei weld mewn sach o siwgr. (5)
12. Sych? W, yn rhyfedd, mae’n wlyb! (4)
13. Pum cant wedi dychryn y mynach. (5)
17. Rwy’n mynd mewn poen rhyfedd, ac yn

cosi! (5)
18. Dawns cefnwr chwith Cymru? (4)
22. Llysiau oer digalon ym Môn. (5)
23. Dim salwch wrth godi gwydryn. (5,2)
24. Rwy’n mynd â golau heb go’ am

ffrwythau. (6)
25. Ai gŵr fflamychol yw’r diffoddwr? (3,3)
I Lawr
1. Ych! Dim o’r lol nofio ’na! (7)
2. Sôn am y cant llwybr troellog. (7)
3. Math ar ŵr sy’n rhoi planed y dydd. (5)
4. Mae Wali’n un sy’n troi’r mil llu rŵan. (7)
5. Dyro un geiniog i Don, does dim angen

mwy! (5)
6. Perchennog y gadair fwyaf yng Nghymru.

(5)
9. Beiro big Sir Fynwy wyllt, wedi colli wy. (9)
14. Mae Bryn yn mynd yn fwy wrth fynd yn

fengach! (7)
15. Modur Dorothy fach, a ffordd o gael arian.

(7)

16. Tröedigaeth Anti Reg Jarman? (7)
19. Pwrpas cân ar ddiwedd y bore. (5)
20. Offeryn sy’n tynnu 1,000 o 7. (5)
21. Sbragio gyda’ch defaid ifanc. (5)

Atebion Cliwiau Haws Tachwedd
Ar draws
1. Penwaig. 5. Tlawd. 8. Nunlle. 9.
Uchelwydd. 10. Datganoli. 12. Dyn. 13.
Mynytho. 14. Uchelwr. 16. Cap. 17. Dydd
Mercher. 20. Synagog. 21. Adnod. 23. Nwyon.
24. Off Dy Ben..
I lawr
1. Penyd. 2. Non. 3. Aberarth. 4. Gludo. 5.
Trefi. 6. Anwadalwch. 7. Diddanwr. 11.
Tonypandy. 13. Mocasin. 15. Chwechawd. 17.
Digon. 18. Ddigio. 19. Rodin. 22. Neb.

Enillydd: Annwen Morris, Tan y Bwlch,
Carmel

CROESAIR

Oeddech chi’n gwybod bod Clwb Mynydda
Cymru, sydd yn dathlu ei ben-blwydd eleni
yn 30 oed, wedi ei sefydlu yn ystod wythnos
yr Eisteddfod Genedlaethol yma yng
Nghaernarfon yn 1979? 
Llywydd cyntaf y Clwb oedd Ioan Bowen
Rees a dyma yr unig Glwb Mynydda
Cenedlaethol sy’n trefnu eu holl
weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae croeso cynnes hefyd i unrhyw un sy’n
dysgu Cymraeg. Mae teithiau’r Clwb yn
gyfle delfrydol i ymarfer yr iaith. Os ydych
yn mynydda, crwydro a dringo beth am
ymuno â’r Clwb? Cewch fod yn aelod o
rwydwaith o Gymry Cymraeg sy’n
mynydda - cyfle i ddod o hyd i gwmni i
gerdded neu bartner dringo. Cewch
ddisgownt mewn nifer o siopau mynydda a
chyfle i ddysgu sgiliau mynydda gydag
aelodau mwy profiadol y Clwb.  Mae yna
gefnogaeth ariannol i ddilyn cyrsiau
hyfforddi a  offer ar gael i’w logi.
Mae tâl aelodaeth o £15 sy’n cynnwys
aelodaeth o’r B.M.C.  Ewch i wefan gampus
y clwb www.clwbmynyddacymru.com i
gael yr holl fanylion. Trefnir teithiau yn
Eryri ac ardaloedd eraill yma yng
Nghymru, unwaith pob pythefnos naill ar y

Sadwrn neu’r  Sul heb sôn am ymweliadau
â Lloegr, Yr Alban, cyfandir Ewrop a thu
hwnt. Trefnwyd nifer o deithiau i Nepal yn
ddiweddar. Mae ymweliad blynyddol
wythnosol ag ucheldir yr Alban bob Mis
Chwefror yn hynod boblogaidd. Datblygiad
diweddar ydy teithiau misol dydd Mercher
sy’n deithiau haws. Bob nos Iau cyntaf y
mis bydd rhai o aelodau’r Clwb yn
ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y
Beacon yn Ceunant.  Bu’r clwb yn gyfrwng
i Gymreigio mudiad fel  Clwb Mynydda
Prydain. Ysgrifenyddion presennol y clwb
ydy Clive James, Caeathro a Maldwyn Peris
Roberts, Penygroes. Mae’n rhaid sôn am
ddau o Gaernarfon sy wedi bod yn aelodau
o’r cychwyn cyntaf sef John Grisdale,
Ffordd Bethel a George Jones, Penygarth.
John oedd ail gadeirydd y clwb a bu George
yn drysorydd am gyfnod. Mae’r ddau yn
arweinyddion profiadol a gofalus. Ar ben
hyn oll hwy ydy’r unig ddau o Gaernarfon
sy’n perthyn i dîm achub mynydd yr
Wyddfa. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn
hynod o brysur iddynt. Maent wedi colli
cyfri faint o weithiau y cawsant eu galw
allan - dros ddeugain yn braf. Ymunwch a’r
Clwb. 

Atebion Cliwiau Cryptig Tachwedd
Ar draws
1.Cryndon. 5. diwyd. 8. Diana. 9. Namyn Un.
10. Chwarae Mig. 12. Ala. 13. Apelau. 14.
Tarian. 16. lot. 17. Hen Dlysau. 20. Deialog.
21. Ennill. 23. union. 24. O Ddifrif.
I lawr
1. Codwch. 2. Yma. 3. Drama Dda. 4. Dinam.

5. Dameg. 6. Wyn Davies. 7. Dyn Sain. 11.
Aberteifi. 13 Aelodau. 15. Arloesi. 17.
Halen. 18. Nogio. 19. Un Llef. 22. Ner.

Enillydd: Gareth Wyn Huws, Rhosfryn,
Dwyrain Twtil.

Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at :   
Trystan Iorwerth, Graigwen, 
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.  
Llyfr yn wobr i’r enillydd.

CLWB MYNYDDA CYMRU YN DATHLU
PEN BLWYDD ARBENNIG
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Choeliwch chi byth ond ni fu llawer o golff
i’r genod ar y Foryd yn ystod y mis
diwethaf. Fe wnaeth y dilyw yn siŵr o
hynny. Ond o leia fe lwyddwyd i gynnal un
gystadleuaeth – honno am y gwin Nadolig.

A’r enillwyr :
1.Jilly Bennett a Letitia Williams - 27 pt. 
2. Sandra Garnett a Luned Jones - 25 pt 
3.Tricia Parkins a Eirian Owen  - 24 pt. 
4. Meinir Owen ac Olwen Rowlands - 24 pt.

GENOD Y GOLFF

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob AmserCae Llenor, Lôn Parc,

CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Cofiwch wylio rownd derfynol

Nos Fawrth 15/12/09 am 8.25.
A Byw yn yr Ardd Nadolig

Nos Lun 21/12/09
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Gan bawb yn

CHOELIWCH CHI BYTH
Roedd L.H.R. Bazeley yn bysgotwr ac
ysgrifennwr brwd  a’i hoff ardal bysgota
oedd Sir Efrog.  Un mis Rhagfyr fe gododd
docyn am wythnos mewn gwesty yn y
bryniau i bysgota crothell (grayling) yn yr
afon leol.
Wedi pysgota am tua awr fe welodd ddyn yn
gwisgo du i gyd yn mynd i lawr yr afon o’i
flaen. Prysurodd  ato ond buan y
sylweddolodd nad oedd yn ennill dim arno.
Sylwodd hefyd nad oedd y gŵr mewn du yn
dychryn dim ar y pysgod yr oedd Bazeley yn
cael hwyl eithriadol ar eu bachu.
Ond erbyn iddi ddechrau tywyllu fe
benderfynodd roi’r gorau iddi tan y bore
canlynol.  Wrth fynd at ei westy fe sylwodd
eto ar y dyn yn cerdded o’i flaen.  Prysurodd
ei gamau, ond ni fedrai ddynesu ato o gwbl.
Ymhen ychydig fe’i gwelodd yn mynd i

mewn i’r gwesty, ond pan gyrhaeddodd
Bazeley y dderbynfa a holi’r ferch tu ôl i’r
cownter dywedwyd wrtho mai fo oedd yr
unig un oedd yn aros yn y gwesty y noson
honno.

Disgrifiwyd y dyn mewn du i’r ferch.
Dywedodd hithau bod  dyn o’r union
ddisgrifiad yn arfer dod i aros yno bob mis
Rhagfyr am dros ddeg mlynedd.  Ond fe
gafodd drawiad ar y galon a boddodd rhyw
ddwy flynedd ynghynt.
Fe aeth Bazeley adref y bore canlynol!
GLAS Y DORLAN

Mae criw Segontium Rovers (dan 7 a dan 9)
yn bêl-droedwyr da ond maen nhw’n
ddewr hefyd. Mi gerddon nhw drwy’r
glaw’n ddiweddar ar hyd Lôn Eifion i godi
pres. Mae’r trefnwyr am ddiolch i bawb, yn
enwedig i’r plant a’u rhieni am eu
cefnogaeth. 

Mae Gerald Reynolds, (yn y llun)  rheolwr
un o’r timau dan naw oed wedi llwyddo i
gael nawdd gan Gofal Bro yng
Nghaernarfon i brynu tracsiwt i’r tîm.
Mae’r clwb yn ddiolchgar iawn am y
cymorth hwn.

SEGONTIUM ROVERS

Y tîm dan 9 yn eu tracwisg newydd.

Rhai o’r cerddwyr ar Lôn Eifion.



ChwaraeonChwaraeonPAPUR DRE PAPUR DRE

PAPUR DRE I BOBOL DRE

BLWYDDYN  I’W CHOFIO I NATHAN

Mae 2009 wedi bod yn flwyddyn
i’w chofio i hogyn 18 oed o Dre.
Erbyn hyn mae Nathan Craig yn
wyneb ac yn enw cyfarwydd i
gefnogwyr pêl-droed Everton a
Chymru. Mae’n aelod o dîm dan-
21 Cymru ac ail dîm Everton, ac
mae’r chwaraewr ifanc yn
mwynhau llwyddiant aruthrol ar y
funud. Owain Gruffudd gafodd
gyfle i holi Nathan am Brian
Flynn, David Moyes a ‘nytmegio’
Phil Neville...  

Beth yw dy ddiwrnod arferol yn Everton?
Cwestiwn anodd! Dwi’n deffro am 7 bob
dydd a gadael y tŷ am 7.30. Ar ddyddiau
Llun, Mawrth, Iau a Gwener dwi’n
cychwyn y dydd efo seshiwn ioga, a hynny
cyn brecwast ! Am 10 rydan ni’n mynd
allan i ymarfer ar y cae, ac wedyn yn mynd
am ginio tua 12.30. ‘Dan ni’n dal i ymarfer
am awr a hanner ar ôl cinio, cyn symud
ymlaen i’r ystafell bwysau er mwyn
gweithio ar gryfder rhan ucha’r corff.
Wedyn, yn anffodus, rhaid gwneud gwaith
ysgol! 
Ar ddydd Mercher mae’n rhaid i ni fynd

i’r coleg. Mae’n bwysig fy 'mod i’n cario
ymlaen i ddysgu, rhag ofn i fi frifo’n ddrwg
rhywdro, a gorfod rhoi’r gora’ i chwarae.

Y Clwb rygbi gyda’r estyniad newydd yn y cefn.

Sut brofiad ydi chwarae hefo ail dîm
Everton?
Gwych. Mae rhai o’r chwaraewyr dwi’n
chwarae hefo nhw wedi cael profiad yn y
Premiership. Ychydig yn ôl roeddwn i’n
chwarae i Everton yn erbyn ail dîm Bolton,
yn erbyn Nikky Hunt, Danny Shittu a
Ricardo Vaz Te, chwaraewyr profiadol o’r
tîm cyntaf. 

Wyt ti wedi cael unrhyw gyngor gan
David Moyes?
Dwi heb gael cyngor ganddo fel unigolyn
ond mae’n siarad gyda ni fel tîm yn aml.
Mae’n dweud os ydym ni yn cario mlaen i
weithio’n galed, a’n bod ni’n ddigon da y
bydd cyfle i ni chwarae i’r tîm cyntaf.

Wyt ti’n ymarfer gyda’r tîm cyntaf o gwbl?
Yndw, reit aml, er ddim bob dydd chwaith.
Dwi’n mwynhau cael ymarfer efo nhw a
’mhrofiad gorau oedd  ‘nut-meggio’ Phil
Neville, a hynny yn fy ymarfer cyntaf! Mae
o’n tynnu arna i bob tro dwi’n ei basio fo
rwan.

Rwyt ti newydd gymryd rhan mewn
cystadleuaeth yn Sbaen gyda thîm dan 19
Cymru. Sut aeth hi?
Roedd hi’n gystadleuaeth dda i mi yn
bersonol ond ddim cystal i’r tîm. Roedd hi
yn siomedig gan na wnaethon ni chwarae
i’n potensial. Fe wnaethon ni golli y ddwy
gêm gyntaf, o 3-0 i Portiwgal a 1-0 i Sbaen.
Ond mi guron ni Macedonia o 3-1. 

Wrth fod yn aelod o dîm dan 21 Cymru
rwyt ti wedi chwarae dan Brian Flynn.
Sut foi ydi o?
Brian Flynn ydi’r rheolwr gorau dwi wedi
chwarae iddo o bell ffordd. Rwy’n gallu
deud fod ganddo fo brofiad, a’i fod o’n
gwybod am beth mae’n siarad. Prif fantais
cael Flynn fel rheolwr ydi os ydio’n credu

eich bod yn ddigon da, mi geith o air hefo
Toshack a rhoi cyfle i chi fynd mewn i’r tîm
cyntaf. 

Wyt ti di cael unrhyw gyngor gan
Toshack ei hun?
Yn bersonol, na, dim ond fel rhan o’r tîm.
Ond fe ddwedodd o wrth Flynn ei fod yn fy
hoffi fi fel chwaraewr ar ôl y gêm yn erbyn
Yr Alban flwyddyn dwythaf!

Be di’r cae gorau ti wedi chwarae arno fo?
Goodison Park! Dwi wedi chwarae arno fo
ddwywaith yn barod ac os nawn ni guro
Middlesbrough yn 3ydd Rownd Cwpan
Ieuenctid yr F.A dwi’n gobeithio cael
chwarae arno am y trydydd gwaith yn y
bedwaredd rownd ! 

Pwy ydi’r chwaraewr gorau ti di chwarae
hefo fo?
Ar y cae ymarfer rhaid i fi ddweud Mikel
Arteta, ond mewn gêm, Yakubu, pan
wnaeth o chwarae i’r ail dîm. 

A’r chwaraewr gorau i ti chwarae yn ei
erbyn?
Daniel Pacheco pan oedd o yn chwarae i
Sbaen fis dwytha. Fe symudodd i Lerpwl o
Barcelona ddwy flynedd yn ôl, sy’n dangos
ei fod yn chwaraewr da.

Profiad gorau dy yrfa hyd yn hyn?
Cynrychioli tîm dan 21 Cymru yn amlwg
ond hefyd sgorio yn erbyn aîl dim
Manchester United, sef y tîm o’n i yn ei
gefnogi pan o’n i’n blentyn.

Yn  olaf Nathan, beth yw dy obaith am y
dyfodol?
Cario ymlaen i chwarae, gweithio yn galed
a chael y cyfle i chwarae i dîm cyntaf
Everton yn y Premiership.

NODDWYR Y
PAPUR

Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur: Cwmni Da,

Cyngor Tref Caernarfon, Cymen, 
Galeri, Rondo. Os oes unrhyw un
arall yn dymuno dod yn un o’n prif

noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar 
01286 674314

RHEOLWR NEWYDD!
Pwy fyddai am fod yn reolwr peldroed?
Ddeuddydd ar ôl yr erthygl am Derek
Roberts, rheolwr peldroed Caernarfon ar
y pryd, yn Papur Dre fis diwethaf, fe
gollodd Derek ei swydd.

Simon Sedgwick o Lannau Dyfrdwy a
chyn reolwr Bwcle sydd wrth y llyw
bellach. Pob lwc iddo yntau.Gobeithio y
bydd o a’r Caneris yn dringo’r tabl ’na yn
y flwyddyn newydd.

Simon Sedgwick, y rheolwr newydd ar yr
Oval.
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