
PAPUR DRE I BOBOL DRE

PAPUR DREPAPUR DRE

Y SAITH CO-RACH

SBARC! yn dathlu'r deg
Mae prosiect Celf SBARC yn ddeg oed ac erbyn hyn mae cannoedd o bobl ifanc yr ardal wedi elwa o’r cynllun…mwy o'r

hanes ar dudalen 11.

BE SY YN Y PAPUR?

Ffarwél i’r Wyl
(stori ar dudalen 3)

Ond croeso i’r trên
(stori ar dudalen 7)

Ac i gynllun newydd
(stori ar dudalen 17)

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN RONDO

Rhifyn 81                                     HYDREF 2010                                     Pris 50c 

ˆ

PapurDreHydref2010_PapurDreHydref2010  06/10/2010  13:15  Page 1



2

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

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

ENILLWYR
CLWB CANT

Gorffennaf 2010
1af  Wil Davies 60
2il Nan Parry 4
3ydd Rhys Iorwerth 84

Awst 2010
1af  Alun Roberts 9
2il Lisa Pyrs 22
3ydd Heledd Iorwerth 86

Medi 2010
1af  Marian Jones 2
2il  L M  Barton 25
3ydd  Ann L Jones 39  

Llongyfarchiadau!

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

DIOLCH AM YR
ATGOFION

Rivendell, New St, Caersws

Annwyl PAPUR DRE 

Diolch am rifyn Gorffennaf o
PAPUR DRE. Fel arfer yn werth
ei gael. Diddorol oedd yr erthygl
gan T. Meirion Hughes am Stryd
John Llwyd.
Roedd fy rhieni yn Ofalwyr
Ebeneser am 14 mlynedd (1921-
35) ac yr oeddwn yn gyfarwydd
iawn â’r stryd honno, ac yn
gwybod rhywfaint o’r hanes. Fel
gweinidog Wesla yr wyf yn tybio
mai’r rheswm fod John Lloyd
wedi mynd i’r Eglwys yn niwedd
ei fywyd oedd iddo fod yn
fethdalwr ac oherwydd ni  allai
barhau i fod yn Ymddiriedolwr
Wesleaidd – hen reolau caeth yr
enwad yn gorfodi hyn! 
Roedd stryd arall ymhellach yn
Nhre Go (Chapel St) sef Baptist
St, rhwng cefn Capel Engedi yn
New St a chefn Capel Caersalem
yn Garnon St. Er mai Baptist St
oedd yr enw swyddogol fel
Waterloo y galwyd yn lleol,
efallai mai oherwydd yn 1815
(brwydr Waterloo) y codwyd y
tai, ynte ai oherwydd y brwydro
neu’r cwffio bob nos Sadwrn
yno. Roedd manijar Astons oedd
yn Wesla yn gwneud yn siwr fod
ganddo stoc o lestri rhad erbyn
bore Llun – am resymau
digonol! 

Atgofion – diolch amdanynt.
Diolch i Meirion Hughes am ei
golofn ddiddorol. 

Yn ddiffuant,  Emrys W Evans 

Gol: Yn ei lythyr amgaeodd Mr
Evans rodd i gronfa Papur Dre.
Mae’n tanysgrifio yn flynyddol ac
yn gefnogol iawn i’r papur. Diolch
iddo am ei rodd ac am ei gefnogaeth.
Hefyd, mwy o hanes a lluniau
Stryd John Llwyd ar dudalen 6, 10
ac 11.

AWYDD SGWENNU
I PAPUR DRE? 

Dyma gyfle i chi wneud hynny!  
Rydan ni’n chwilio am unrhyw
un sydd â diddordeb mewn
sgwennu pytiau byr o
newyddion a hanesion am bobl
ddiddorol sydd yn byw yma yng
Nghaernarfon. Nid oes raid wrth
brofiad o’r fath o’r blaen.
Diddordeb mewn pobl ac awydd
i sgwennu amdanynt ydi’r peth
pwysig. Cewch gyfle i ymuno â
thîm ohonom sydd yn cael tipyn
o hwyl bob mis yn meddwl a
chwilio am straeon diddorol, a
chael cyfle i gyfarfod hwn a’r llall
er mwyn rhannu eu hanesion efo
darllenwyr PAPUR DRE. 
Os oes gennych ddiddordeb, neu
os ydych am gael sgwrs bellach,
yna cysylltwch efo unrhyw un o
aelodau Bwrdd Golygyddol
PAPUR DRE. Mae eu henwau
a’u rhifau ffôn ar y chwith.
Edrych mlaen at glywed
gennych.       

Llythyrau

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: TACHWEDD    

Noson Plygu: NOS LUN, 8
TACHWEDD

Yn lle? YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch? o 5.30 ymlaen 

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – HYDREF 25       
Os gwelwch yn dda

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – TACHWEDD 8  

Y RHIFYN NESAF

AR Y MAES 
Fe fydd gan PAPUR DRE stondin
ar y Maes bore dydd Sadwrn,

Hydref 23. 

Cofiwch alw heibio am sgwrs! 

NODDI’R
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

PapurDreHydref2010_PapurDreHydref2010  06/10/2010  13:15  Page 2



DATHLU YN
YR AELWYD
Pen-blwydd 60 y
Neuadd Gefn.
Roedd dathlu mawr yn Neuadd Gefn yr
Aelwyd yn ddiweddar wrth i griw ddod at
ei gilydd i hel a rhannu atgofion. A'r
achlysur? Roedd yn 60 mlynedd ers agor y
Neuadd a roddwyd drwy haelioni y 
Dr. Griffith Evans, Brynteg.
Ymysg y rhai a oedd yn bresennol roedd Mrs Alice E Williams,Trefnydd yr Urdd Sir Caernarfon bryd hynny a Mrs Delyth Jones
(Williams gynt) merch Gofalwr yr Aelwyd oedd yn byw yno yn 1950 yn rhinwedd ei swydd. Cafodd y ddwy bleser mawr yn cyfarfod
â hen ffrindiau.  
Hefyd, daeth criw o gyn-ddefnyddwyr yr adeilad yno ynghyd â’r bobl sy'n dal i ddefnyddio'r adnodd rhagorol yma yng nghanol y
Dref.  Diolchodd y Maer, Mr Huw Edwards i bawb a fu’n weithgar yno dros y 60 mlynedd diwethaf.  
Cafwyd noson ddifyr iawn a rhai yn gryg erbyn ddiwedd nos!
Mae lolfa gyffyrddus a chegin ar gael yn yr aelwyd hefyd er mwyn gwneud paned neu baratoi am barti.  Os hoffech chi ddefnyddio'r
adeilad, cysylltwch ag Idwal Williams ar 673485 neu  idwal.williams@o2.co.uk.

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

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.

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

Roedd strydoedd y dre'n llawn lliw wrth i
ddawnswyr Caernarfon ddweud ffarwel
wrth yr ŵyl werin sydd wedi'i chynnal yn
y dre ers 30 mlynedd bellach. Bydd yn

chwith ar ei hôl ac mae Idwal Williams
wedi gwneud gwaith rhagorol yn ei
threfnu dros yr holl flynyddoedd. Mae
dyled y dre'n fawr iddo - diolch Idwal. 

FFARWÉL I’R WYL 

Idwal (yn y crys gwyn) yn haeddu hoe ar ôl yr holl flynyddoedd ond bydd y criw’n dal i ddawnsio!

ˆ
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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

7 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 Arfon

CYMORTHFEYDD
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 672 076)

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,

Bangor, LL57 1NR (01248 372 948)

williamshy@parliament.uk

MYND EFO ALUN YR ARTH YN Y GOFOD 

Mi fydd cyhoeddi llyfr diweddaraf
cyfres Alun yr Arth o’r enw ‘Alun
yr Arth yn y Gofod’ gan Wasg y
Lolfa yn achlysur arbennig iawn i
blant Ysgol y Gelli. Fe fu Morgan
Tomos, awdur y gyfres, yn cynnal
sesiynau yn siop Palas Print ac yn
Ysgol y Gelli rai misoedd yn ôl. O
ganlyniad, fe gafodd stori ‘Alun yr
Arth yn y Gofod’ ei hysgrifennu ar
y cyd gyda phlant yr ysgol.  Mi
fydd y llyfr yn cael ei lansio yn

ystod tymor yr Hydref yn Palas Print. Cysylltwch yn uniongyrchol
gyda Eirian, Palas Printam fwy o wybodaeth. 

BORE COFFI
Trefnwyd bore coffi i gasglu arian i elusen Macmillan. Mwynhaodd
pawb y teisennau blasus. Casglwyd £140.00

YSGOL Y GELLI

YSGOL SANTES HELEN

ORIEL DAFYDD HARDY
Sioe Gelf

Disgyblion TGAU a Lefel A
YSGOL  DYFFRYN  NANTLLE

Ar agor i’r cyhoedd 9fed – 29ain o Hydref, 2010
Oriau Agor: Dydd Llun – Dydd Gwener 10yb – 4yh

Dydd Sadwrn 10yb - 1yh

SIOE PERTHYN
DYDD SADWRN, HYDREF 30ain 12- 5pm

Sioe PERTHYN yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth.   

Mae Rondo Media yn edrych am eich straeon teuluol chi ar gyfer
cyfres newydd sbon ar hel achau ar S4C,  PERTHYN.   

Cysylltwch â Rondo Media ar 029 20223456 gyda’ch straeon.
Bydd SIOE PERTHYN yn lawnsio’r gyfres ac yn gyfle i chi

rannu’ch straeon a darganfod mwy am sut i fynd ati i chwilota’ch
hanes teuluol chi. Ymysg y Siaradwyr Gwadd yn Sioe

PERTHYN bydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Dafydd Wigley.  

Am docynnau yn rhad ac am ddim, cysylltwch â Rondo Media ar
029 2022 3456 neu e-bost perthyn@rondomedia.co.uk

YSGOL SYR HUGH
Pwy sa'n meddwl bod codi am 6:30am, cysgu mewn cwt mwd, dim
cawod, dim trydan, gweithio'n galed yn cario tywod a brics, peintio
waliau ac addurno waliau dosbarth yn brofiad hapus i griw o
ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen? Felly y bu. Roedd 13 o
ddisgyblion a 4 athro wedi bod yn edrych ymlaen a pharatoi at y
daith ers dros flwyddyn a dyma nhw yn Mkushi yn gweithio yn ysgol
Itala, Zambia.  
Dywedodd un disgybl: "Doedd y profiad ddim byd tebyg i'r hyn rôn
i wedi'i ragweld. Yn wir, roedd yn well o lawer. Roedd plant ac
oedolion yr ysgol mor gyfeillgar a chroesawgar." 
’Doedd dim syndod bod ambell i ddeigryn wrth i'r grŵp adael ar ôl
wythnos. Er bod pawb yn drist wrth adael Mkushi, 'roedd antur yn
disgwyl y grŵp, sef ymweld â Rhaeadrau Victoria yn Livingstone,
gwersylla yn y "bush" yn Botswana a gweld llu o anifeiliaid gwyllt,
gan gynnwys teulu o lewod yn chwilio am frecwast!
Roedd yn braf dod nôl a gweld ein teuluoedd ond bydd atgofion
hapus am blant Itala yn parhau am byth. 
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Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

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. 

YSGOL SYR HUGH CAMPAU AR Y CAEAU
Mae nifer o ddisgyblion Syr Hugh wedi cael eu dewis i gynrychioli
timau rhanbarthol mewn sawl camp eleni. Pob hwyl iddyn nhw i gyd!

Gwenan Duffy, Elin Catrin a Beth Rogers - tîm hoci Gwynedd dan 18
(Dewiswyd Mabli Williams hefyd).

Sara Elen Jones a Sara Griffith - tîm hoci Arfon dan 16, a byddant yn
mynd ymlaen i dreialon Gwynedd (Dewiswyd Sara Lois ac Elena
Campbell hefyd).

Mari Davies - tîm pel-rwyd Eryri dan 14. Mae Mari hefyd wedi ei
dewis i sgwad nofio Cymru. (Dewiswyd Mabli Williams hefyd i dîm
pel-rwyd Eryri dan 18).

Heledd Evans - tîm rygbi Gogledd Orllewin Cymru dan 12 ac Elin
Gruffudd tim rygbi Gogledd Cymru dan 15.

Mared Jones - tîm pêl-droed Gogledd Cymru dan 14

Gruffudd Ellis, Llŷr Jones, Morgan Williams. Mae Morgan yn nhîm
Gogledd Cymru dan 15, a Gruffudd a Llŷr yn nhîm dan 14 Gogledd
Orllewin Cymru
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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

John Williams
Yn ôl at eich gwasanaeth! 

Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

Mae’n syndod fel mae ambell ysgrif yn denu
adwaith o bell ac agos ac un felly oedd yr un
a gyhoeddwyd yn rhifyn Gorffennaf o ‘Papur
Dre’, sef “Pwy oedd John Llwyd?” Cefais
lythyr o werthfawrogiad o Gaersws gan y
Parch. Emrys Wyn Evans, un a fagwyd yng
Nghaernarfon ac a fu’n aelod ffyddlon o
Gapel Ebeneser, lle bu ei rieni yn ofalwyr y
capel, cyn iddo ymgeisio am y weinidogaeth
a chael ei ordeinio yn weinidog gyda’r
Wesleaid yn 1949. Cefais hefyd alwad ffôn
gan yr artist adnabyddus Tom Griffiths
(Grenz) o’r Hendre ac a fagwyd yn Stryd
John Llwyd ac anfonodd bedwar llun lliwgar
o’r stryd ac o’r gweithgareddau yno pan oedd
ef yn blentyn.

Dywedir bod stori yn gysylltiedig â phob
llun a chredaf innau ei fod wedi llwyddo i roi
hanes y stryd inni’n gryno yng nghyfnod ei
faboed, sef tridegau y ganrif ddiwethaf.
Anodd fai dyfalu pa un ai artist hanesyddol
ynteu hanesydd sy’n digwydd bod  yn artist
hefyd yw Tom. Yn sicr, gall trwy ei frwsh
paent fynegi ei gariad twymgalon tuag at ei
dref enedigol a’i phobl a ’does ryfedd bod
Cofis alltud a lleol yn awyddus i brynu ei
ddarluniau.
Rhyfeddwn at ei gof a’r manylder a lwydda
i gyfleu mewn llun. Cof camera a ddywedwn
i! Bydd ei luniau byw ar ei ôl a bydd
archwilwyr a haneswyr y dyfodol yn eu
gwerthfawrogi  am ganrifoedd i ddod.

Cytunodd, heb orfod rhoi pwysau arno, i
adael i bobl ei dref enedigol gael cipolwg ar
luniau o Stryd John Llwyd fel yr oedd yn
nhridegau yr ugeinfed ganrif ac onid yw
hynny yn gyfraniad pendant i hanes
cyfoethog ein tref ni, wn i ddim beth sydd.
Gadawaf i Tom ei hun roi ei sylwadau ar y
pedwar llun a hyderaf y bydd pawb ohonoch
wedi ffoli cymaint arnynt â fi. Ar adegau gall
llun gyfleu llawer mwy i edmygydd na mil o
eiriau. (Mae'r lluniau lliw a sylwadau Tom
i'w gweld ar dudalennau 10 ac 11).
Yng ngŵydd y fath wledd o hanes ar ffurf
llun, tawelu sy’n gweddu!

T. MEIRION HUGHES

STORÏAU A LLUNIAU JOHN LLWYD

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Ar Awst 1af yng Nglyn Ebwy, enillodd tîm
Caernarfon rownd derfynol Talwrn y
Beirdd Radio Cymru am y tro cyntaf ers
2002. 
Yn y rownd gyntaf yn erbyn Beirdd y Ship,
cafwyd englyn ar y testun ‘Y Foryd’ gan
Robin Evans, er cof am Gethin a Dafydd
Arthur, ill dau ym mynwent hen eglwys
Llanfaglan:

Erwau oer neu fôr o ŷd – awr o saib
Fore Sul yw’r Foryd,

Orig o bwyll rhag y byd ,
Hafan i gofio hefyd.

O’r un rownd, dyma gywydd Ifan Prys i

ymwelydd â Chastell Caernarfon:

Un ffug yw mewn rhyw rough guide,
Dy dre Awst  i dwristiaid
A thre llys a thyrau llwyd
Awdurdod a Edwardiwyd.
Ni weli o’th fws gwyliau
Nac ym mhrint dy gamerâu
Fod dwy dre, dau ddyhead
Yn ddau lun, fod ’na ddwy wlad: 
Fod ’na luniau gwyliau gwell
Yn ogystal â’th gastell.
O dŵr ucha’r dre arall
A elli weld? Ni yw’r llall!

Curwyd timau Manion o’r Mynydd ac Ysgol
y Berwyn ar y ffordd i’r ffeinal hefyd, ond o’r
rownd gyn-derfynol yn erbyn Bro Alaw y
daw’r cywydd yma gan Ifor ap Glyn a
Geraint Løvgreen:

NEITHIWR
Deffro efo pen diffrwyth.
I le aeth y nos ’rôl wyth?
Cofio’r hwyl yn Cofi Roc...
(uffern, ges i DDEG Toffoc?)
..dawnsio ’n honco hefo Non
(a’i gŵr hi!) yn y Goron...

..a recio’r carioci
yn y Ship wedyn wnesh i.
A phwy ’di hon a’i bronnau
ffug wnaeth fy hudo i’w ffau?
Sadiaf wrth weld yn sydyn – 
Diawl, dwi ’di cysgu ’fo dyn.

Yn y rownd derfynol yn yr Eisteddfod yng
Nglynebwy, dyma wnaeth Emlyn Gomer â’r
dasg lunio llinell gyda’r llinellau’n dechrau
â’r geiriau ‘Roedd / yn / heddiw / mae’:

Roedd pob awr yn awr anfeidrol
Yn fy ienctid anorchfygol:
Heddiw gyda chreithiau profiad
Mae meidroldeb ymhob eiliad.

Gwnaeth argraff fawr ar y Meuryn, Gerallt
Lloyd Owen. Y cwestiwn rŵan ydi a fedr tîm
Dre ddal eu gafael ar y teitl yn 2011? Bydd
raid gwrando ar Radio Cymru yn y flwyddyn
newydd i weld!

BEIRDD DRE’N ENNILL Y TALWRN
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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

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

WEDI CARIO MILOEDD DROS YR HAF 

Yn ôl John Thirsk, mae’r trên sydd wedi bod yn cludo teithwyr o gwmpas y dre bob dydd
ers mis Gorffennaf wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae bron 6000 o deithwyr wedi bod ar
y trên bach mewn 8 wythnos  (heb gynnwys plant o dan 5 oed sy'n cael teithio am ddim)
– yn ymwelwyr a phobl leol. Bwriad y fenter yn ôl John oedd ceisio dangos bod rhannau
eraill diddorol i’r dre yn ogystal â’r Maes a’r Castell drwy fynd ar hyd strydoedd eraill
diddorol ac i Doc Fictoria a’r Cei. Yn anffodus, mae wedi torri lawr 20 o weithiau! Felly,
mae John wedi prynu un newydd sbon fydd yn cyrraedd yn fuan iawn (a'r bwriad yw
ehangu ymhellach ar y daith. Bydd y trên yn ôl ar y lôn drwy fis Rhagfyr pan fydd y criw'n
gwisgo dillad Fictorianaidd gan seilio'r daith ar thema Christmas Carol Charles Dickens
a bydd lluniaeth Nadoligaidd ar gael hefyd. Mae John ac eraill i’w llongyfarch yn fawr am
lwyddo yn y fenter a dod â lliw a phrysurdeb i ganol y Maes yn ystod misoedd yr haf. Pob
lwc iddo yn ei fenter newydd dros y gaeaf!  

SIOE FFASIWN
‘DEL’ YN DRE
Bydd Antur Waunfawr yn cynnal Sioe
Ffasiwn Dillad ‘Del’ ar nos Iau, 21
Hydref am 6.30 o’r gloch yn Neuadd
Ysgol Pendalar, Caernarfon.  Menter
newydd Antur Waunfawr yw ‘Del’
sy’n gwerthu dillad plant ail-law o
safon uchel.
Nod y noson yw tynnu sylw at yr
angen a’r potensial  sydd yna i
ailddefnyddio dillad yn lleol yn
ogystal ag arddangos safon a dewis y
dillad.  Bydd cael cyfraniad y modelau
ifanc o Ysgol Pendalar ac ysgolion
lleol yn ychwanegu at naws y noson ac
mi fydd croeso cynnes i bawb. 
Mae’r fenter wedi bod yn rhedeg ers
ychydig o fisoedd o Warws Werdd yr
Antur yn Cibyn Caernarfon ac mae
siop bwrpasol yno sy’n gwerthu dillad
plant o bob oedran, dillad ysgol a
dillad babanod.
Bydd y noson yn canolbwyntio ar y
dillad sydd yn y siop ar hyn o bryd ac
yn cael eu modelu gan blant ysgolion
dalgylch Caernarfon a disgyblion
Ysgol Pendalar.
Bydd cyfle i brynu dillad ar y noson
hefyd.  Bydd elw o’r ticedi yn mynd at
Gronfa Ysgol Pendalar.  Ewch draw i
gefnogi.  

DATHLU 60 MLYNEDD
O FYWYD PRIODASOL 
Ar Awst 26, daeth criw da o aelodau Plwyf Llanbeblig i Neuadd
Feed my Lambs i ddathlu 60 mlynedd o fywyd priodasol Richard
a Louie Jones, Rhosbodrual. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau. 

Mr a Mrs Richard Jones yn y dathliad

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

PapurDreHydref2010_PapurDreHydref2010  06/10/2010  13:15  Page 7



8

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

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

Lisa

Roeddwn yn 16 oed pan es at Gisda am help.
Roeddwn wedi gadael ysgol ac mewn tipyn
go lew o drwbl ar y pryd. Dywedodd ffrind
wrthyf am wasanaethau Gisda a dyma
benderfynu mynd atynt am help. 
Mi ges le yn yr hostel yng Nghaernarfon a
chael llawer o help gan y gweithwyr
allweddol oedd yno ar y pryd. Cefais help
emosiynol ganddynt er mwyn codi fy
hunanhyder a hefyd help gyda cyllido a
sgiliau byw.
Ar ôl dwy flynedd yn yr hostel mi ges
gefnogaeth i gael fflat i mi fy hun yn
Maesincla. Mi wnes benderfynu fy mod
eisiau ymuno â’r Fyddin ac fe ddaru Gisda fy
helpu gyda’r cais a hefyd trwy’r  broses
ricriwtio.
Pan oeddwn yn 19 mi wnes ymuno â’r
Fyddin a dwi wedi cael gyrfa lwyddiannus
ers hynny. Dwi gyda’r gatrawd magnelau yn
Lloegr ar y funud a dwi wedi gwasanaethu

yn ddiweddar yn Afghanistan.
Cyn i mi ddod at Gisda roeddwn yn teithio
ar hyd y llwybr anghywir. Ddaru Gisda
helpu fi yn ôl ar fy nhraed, i ddod o hyd i
waith ac i fyw yn annibynnol. Roeddynt yna
bob tro os roeddwn angen eu help a ddaru
nhw roi i fyny gyda lot! Dwi’n ddiolchgar
iddynt am bob dim a dwi ddim yn gwybod
lle fyswn i rŵan heblaw am eu help nhw”.

Paul
Cysylltais gyda Gisda yn gyntaf pan oeddwn
yn 15 oed. Roedd fy rhieni wedi ymfudo i
Tenerife ac roeddwn wedi penderfynu aros
yng Nghaernarfon i ddarfod fy arholiadau
TGAU.  Y cynllun yn wreiddiol oedd i mi
fyw yn nhŷ fy mrawd hynaf ac roeddwn yn
ddiolchgar bod fy rhieni yn cysidro fy mod
yn ddigon cyfrifol i edrych ar ôl fy hun a
finnau mor ifanc.
Wrth gwrs roedd yna anghytundebau yn y
tŷ. Penderfynais ar ôl ychydig o fisoedd y
buaswn yn mentro allan ar ben fy hun a
gadewais dŷ fy mrawd. Nid oedd yn hir cyn
bod staff Gisda yn dweud wrthyf fod cysgu
ar soffa neu ar lawr ystafell fyw pobl eraill
ddim digon da i blentyn yn ei arddegau oedd
yn astudio er mwyn cymryd ei arholiadau.
Yn gyflym, roedd Gisda wedi fy ngyrru i’w
tŷ nhw yng Nghaernarfon. Rŵan, dyna beth
dwi’n alw yn newid hollol i fy mywyd a ni
fuaswn yn newid ddim byd am y byd i gyd.
Roedd y cyfrifoldeb a ddaeth yn sydyn yn

anodd i ddechrau. Nid oedd plant yn eu
harddegau, a oedd yn yr ysgol, yn gallu
hawlio budd-dal incwm, nac unrhyw fudd-
daliadau eraill ychwaith. Dysgais lawer ar ôl
treulio llawer o oriau'r wythnos yn y swyddfa
budd-daliadau, yn trio cael rhyw fath o lefel
cefnogaeth ariannol ganddynt.  Yn gyntaf,
dysgais bod pobl sydd mewn sefyllfa o bŵer
o ryw fath yn ystyfnig ac yn greulon.  Beth
bynnag, ni ddaru hyn atal y staff yn nhîm
Gisda rhag fy helpu.
Roeddwn yn byw am yr wythnosau cyntaf
yn Gisda heb dalu rhent gan fod y
biwrocratiaid wedi penderfynu nad oeddynt
yn gallu darparu rhent a budd-dal incwm i
mi. Fel ffordd o dalu’n ôl roeddwn yn helpu
yn y tŷ gyda pheintio drysau ac ystafelloedd,
torri’r gwair ayyb. Yn anffodus ddaru jyglo
cyfweliadau gyda swyddog budd-daliadau,
ac arholiadau TGAU, ddim dod heb bris. Y
canlyniad oedd bod graddau fy TGAU wedi
disgyn o ganlyniadau arholiadau ‘mock’  o
raddau ‘A’ i’r canlyniadau terfynol  o ‘B’ a ‘C’.
Mae nifer o ystrydebau yn cael eu rhoi i bobl
ifanc sydd yn ddigartref. Fedra’i eich sicrhau
fod dim un o’r rhain yn berthnasol i’r bobl
wnes i gyfarfod yn Gisda. Roedd pob un
ohonynt gyda’i stori ei hun i’w ddweud, rhai
ohonynt wedi byw bywyd caled iawn, wedi
ei hel o un lle i’r llall. Y lle diwethaf fel arfer
oedd Gisda, y lle ddaru bron iawn bob tro roi
sefydlogrwydd iddynt a theimlad o hunan
gyfrifoldeb.
Penderfynais barhau gyda fy astudiaethau a
dychwelyd yn ôl i’r ysgol i wneud lefel ‘A’.
Yn ystod fy lefel ‘A’, trefnodd staff Gisda i
swyddog cysylltiad o’r awyrlu ddod i’r hostel
i siarad gyda fi. Dyma ddechrau y bennod
nesaf yn fy mywyd. Cyn gynted roeddwn
wedi rhannu gyda’r swyddog fod gen i 10
TGAU, roedd o wedi cymryd y ffurflenni
allan o’i gâs ac wedi trefnu hyfforddiant
sylfaenol yn awyrlu yn Halton trwy’r
swyddfa gyrfaoedd yn Wrecsam.
Dechreuais  yn dechnegydd awyrennau yn
Ebrill 1997. Heddiw dwi’n dal i weithio fel
technegydd awyrennau ond fel dinesydd yn
cynnal a chadw hofrenyddion chwilio ac
achub ‘Sea King’, hefo’r awyrlu yn y Fali.
Rwy’n byw gyda fy mhartner Zena a’n tri o

Eleni mae GISDA yn dathlu
penblwydd yn 25 oed. Yma cawn stori 3
unigolyn ddaeth i gysylltiad â GISDA
ac adrodd lle maen nhw erbyn hyn...?

GISDA YN 25 OED
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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.
01286 674140

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

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

blant yng Nghaergybi.
Heblaw am gefnogaeth a chyndynrwydd
Gisda does gen i ddim syniad beth fyswn yn
ei wneud heddiw. I’r diwedd yna rwy’n
ddiolchgar ofnadwy i Gisda ac yn arbennig i
Mair. Diolch.

Sara
19 oed oeddwn pan gysylltais â Gisda. O
Dalysarn yn wreiddiol ond roeddwn yn byw
yng Nghaernarfon ar y pryd. Roeddwn yn
gwybod am wasanaethau Gisda trwy Simon
Glyn oedd yn gweithio i Gisda ar y pryd.
Symudais i fyw yn yr hostel yng

Nghaernarfon am ychydig o fisoedd.
Roeddwn yn mwynhau byw yno a gwneud
ffrindiau newydd hefyd.  Roeddwn yn
teimlo’n bositif am y dyfodol ar ôl symud i’r
hostel.
Pan ddaru fy ngwaith ddod i ben mi ddaru
staff Gisda fy helpu i hawlio budd-daliadau
a hefyd bod o help i mi ddod o hyd i dŷ.
Drwy gael yr help ychwanegol cododd fy
hyder er mwyn i mi ddod o hyd i waith
newydd.
Dwi yn gweithio rŵan ers rhyw bedair o
flynyddoedd fel derbynnydd optegydd ac
yn mwynhau y gwaith.
Dwi’n meddwl fod Gisda yn elusen
anhygoel. Roeddwn yn falch ofnadwy fod
gwasanaeth Gisda ar gael i fi ar y pryd ac yn
dal o gwmpas i bobl ifanc hyd at heddiw.

GWEFAN NEWYDD POBL PEBLIG

Lansiwyd gwefan newydd gan Pobol Peblig yn ddiweddar. Mae hon yn wefan ddwyieithog,
sydd wedi ei chreu gan John Fraser, cydlynydd Prosiect Digidol Peblig (prosiect sydd wedi
derbyn arian gan BT) mewn cydweithrediad â Brocer Iaith Peblig, Canolfan Bedwyr,
Canolfan Cydweithredol Cymru a Chymunedau’n Gyntaf. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg ar yr
un ddalen, a gellir defnyddio y naill iaith neu’r llall gyda’r peiriant chwilio. Mae’r pwyslais
ar ddefnyddio Cymraeg clir a ‘plain English’. Os oes gynnoch chi unrhyw wybodaeth i’w
rhannu yna cysylltwch â Peblig.org

Ar agor:
Llun, Maw, Merch a

Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm

Dydd Sul AR GAU

• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,

nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera

• Sgubo simneiau
Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol

Y Lle Tân
4 Lôn Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EN

012848 751175
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Darluniau gan Tom Griffiths

Lluniau John Llwyd

AR FORE SADWRN
Un o’r digwyddiadau o bwys ar fore Sadwrn fyddai ymweliad ffermwr o Sir Fôn gyda’i lori yn cario
danteithion di-ri ar ffurf llysiau a ffrwythau. Byddai’n arferiad ganddo ddod i strydoedd cefn y
dref, lle câi groeso gan y trigolion oherwydd ei hynawsedd a byddai llawer yn prynu’n rheolaidd
ganddo.

Y GÊM ESGID
Un o’r chwaraeon y câi plant y stryd hwyl ar ei chwarae oedd Y Gêm Esgid.
Gosodid hen esgid mewn cylch mewn sialc a oedd union yn y canol rhwng
dau dîm o 1 i 5, yn dibynnu ar y nifer a fyddai ar gael i’w chwarae. Pan elwid
rhif un o’r timau allan byddai raid iddo redeg yn gyflym i geisio cael gafael
ar yr esgid  cyn i’w wrthwynebydd  gyffwrdd â hi. Gêm ydoedd a ddyfeisiwyd
gan blant y stryd a byddai pawb yn ei mwynhau. Prynwyd y llun gwreiddiol
gan Dr. Alun Armstrong o’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn Eisteddfod
Genedlaethol 1993.

GOLYGFA O DDWY OCHR STRYD JOHN LLWYD
Dyma fel yr arferai Stryd John Llwyd edrych o gyfeiriad Stryd y Capel, gyda’r tai ar yr ochr
dde i gyd wedi eu gwneud â cherrig ac ar yr ochr chwith yn gymysgedd – rhai o frics ac eraill
o gerrig.
Ar y chwith gwelir sied neu weithdy a rhai llythrennau i’w gweld yn blaen ar y drws sydd ar
agor. Man lle câi pobl ddod â’u hymbarelau i’w trwsio oedd a’r geiriau llawn ar y drws oedd –
Hamilton, Umbarella Hospital. Roedd amryw o’r rhai hyn yn y dref bryd hynny ac un
adnabyddus iawn yn Siop Barbar Ted Morton Jones yn Twtil.
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Darluniau gan Tom Griffiths

Lluniau John Llwyd SBARC
YN DATHLU’R DEG

AR FORE SADWRN
Un o’r digwyddiadau o bwys ar fore Sadwrn fyddai ymweliad ffermwr o Sir Fôn gyda’i lori yn cario
danteithion di-ri ar ffurf llysiau a ffrwythau. Byddai’n arferiad ganddo ddod i strydoedd cefn y
dref, lle câi groeso gan y trigolion oherwydd ei hynawsedd a byddai llawer yn prynu’n rheolaidd
ganddo.

GOLYGFA O DDWY OCHR STRYD JOHN LLWYD
Dyma fel yr arferai Stryd John Llwyd edrych o gyfeiriad Stryd y Capel, gyda’r tai ar yr ochr
dde i gyd wedi eu gwneud â cherrig ac ar yr ochr chwith yn gymysgedd – rhai o frics ac eraill
o gerrig.
Ar y chwith gwelir sied neu weithdy a rhai llythrennau i’w gweld yn blaen ar y drws sydd ar
agor. Man lle câi pobl ddod â’u hymbarelau i’w trwsio oedd a’r geiriau llawn ar y drws oedd –
Hamilton, Umbarella Hospital. Roedd amryw o’r rhai hyn yn y dref bryd hynny ac un
adnabyddus iawn yn Siop Barbar Ted Morton Jones yn Twtil.

AR  Y SUL
Roedd yng
Nghaernarfon garfan
gref o Fyddin yr
Iachawdwriaeth ar y
pryd a mynegir hynny
yn y darlun olaf hwn. Er
prinned arian y
trigolion, llwyddid i
ddenu casgliad teilwng
bob tro. Dylid tynnu
sylw at y wraig yn y
gadair olwyn. Mrs.
Williams o Moriah
Square oedd hi ac yn
aelod selog o’r fyddin
am flynyddoedd lawer.
Ganed hi’n anabl a
threuliodd ei hoes
mewn cadair olwyn.

Dydd Sadwrn Hydref 16eg
Mae prosiect Celf SBARC! yn ddeg oed ac erbyn hyn
mae cannoedd o bobl ifanc yr ardal wedi elwa o’r
cynllun trwy ddysgu sgiliau creadigol amrywiol,
trwy fagu hyder, cael profiadau perfformio a gwneud
ffrindiau newydd. I ddathlu’r deg, bydd
gweithgareddau arbennig yn cael eu trefnu: 
Sesiynau Blasu Drama. Lle: Stiwdio 2. Cost £4 y
pen. Cyfle i brofi dosbarth drama gyda’n tiwtoriaid
Rhian Cadwaladr a Tammi Gwyn
10 - 11am – blwyddyn 3 a 4, 11:15 – 12:15pm-
blwyddyn  5 a 6, 1-2pm – oedran Ysgol Uwchradd
Bît-Bocsio  Stiwdio 1  2 – 3 pm cost £4. Oedran
Ysgol Uwchradd. Dan arweiniad yr athrylith Ed
Holden
Celf  SP3 , 10 – 3pm. Bydd awr ginio 12-1pm, ni
fydd goruchwyliaeth. Cost £5
Oedran 7- 10. Creu cacen pen-blwydd papier mache
i ddathlu’r deg gyda’r artist Luned Rhys Parri. Bydd
y gwaith celf  yn cael ei osod yng nghyntedd Galeri.
Gig Penblwydd  Theatr .7:30pm .Tocynnau £5. Cyfle
i weld talentau hen a newydd yr  Ysgol Roc gan
gynnwys aelodau presennol yr Ysgol Roc, Y Saethau,
Bandana a band y tiwtoriaid. Cyflwynir y noson gan
Trystan Ellis-Morris
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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   

GIRL GUIDES YN 100 OED

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

M.Ch.S.  S.R.Ch.

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

DIGWYDDIADAU DRE
Merched y Wawr
Hydref 12: Sgwrs gan Carys Davies 
Tachwedd 9: Ymweliad â’r Archifdy
Rhagfyr 17: Cinio Nadolig 
Y gangen yn cyfarfod yn yr Institiwt, am
7.30.
Croeso i aelodau newydd 

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai
Hydref 19: Angharad Price yn trafod
‘Caersaint a Chaernarfon’
Tachwedd 16: Geraint Percy Jones ar y
pwnc ‘John Eilian, Y Cymro a’r Ford
Gron’ 
Y Cylch yn cyfarfod yn Ystafell
Gymuned Llyfrgell Caernarfon, ar nos
Fawrth am 7.30.
Croeso cynnes i bawb yn y cyfarfodydd
hyn. 

Grŵp Arlunio Caernarfon 
Hydref 21: Maurice Greenwood
Tachwedd 18: Jeremy Yates
Rhagfyr 16: Cinio Nadolig 
Mae’r grŵp yn cyfarfod yn yr Institiwt ar
drydedd nos Iau bob mis am 7.15. 
Croeso cynnes i bawb

Cymdeithas Hanes Caernarfon
Hydref 28: Dr.Huw Roberts yn trafod
‘Oes yna le i hogyn fynd yn llongwr?’
Tachwedd 25: Yr Athro Deri Thomas yn
trafod ‘DNA, cadwch e yn y teulu’
Y Gymdeithas yn cyfarfod yn Ystafell
Gymunedol y Llyfrgell ar nos
Iau diwethaf bob mis i ddechrau am
7.00.  
Os oes cymdeithasau eraill yn y dref
eisiau rhoi cyhoeddusrwydd i’w
gweithgareddau – cofiwch gysylltu â
PAPUR DRE

Yn dilyn hanes Lesley Roberts, a
gweithgareddau’r Girl Guides yn Papur
Dre yn ddiweddar, cafwyd llun o’r Girl
Guides cyntaf yn y Dre, a dynnwyd tua
1920, gan Buddug Jones, Bangor. 

BARA
Eglwys Gymunedol ydy Noddfa sy’n rhan o
waith Bwrdd Bywyd a Thystiolaeth Eglwys
Bresbyteraidd Cymru. Mae gweithwyr
cymunedol a ieuenctid wedi gweithio yn
Eglwys Noddfa ers y 1950au a nifer o
brosiectau gwahanol iawn wedi eu cynnal ar
hyd y blynyddoedd mewn amryw o ffyrdd
gwahanol ac os dowch chi draw atom fe
welwch fod yma wasanaethau, ysgol Sul,
dathliadau arbennig ar gyfer Diolchgarwch,
Nadolig, Gŵyl Ddewi, Pasg, Pentecost  yn

ogystal a gweithgareddau cyffrous eraill
megis Cynlluniau Chwarae yn ystod y
gwyliau a Chlwb Cofis Bach.  Prosiect
gweddol newydd sy’n cael ei gydlynu gan
Eglwys Noddfa ond sydd ar agor i unrhyw un
boed yn aelod o gapel neu beidio ydy prosiect
BARA. Mae BARA yn  cynnig cymorth
ymarferol i gyn-droseddwyr a’u teuluoedd ac
mae'n cael ei gydlynu gan y Parch Nan Wyn
Powell Davies sy’n gaplan yng Ngharchar
Altcourse Lerpwl. Mae BARA Arfon wedi ei
sefydlu i gefnogi pobl leol. Mae rhai yn
gwirfoddoli drwy yrru teuluoedd i’r carchar i

FFANSI MYND ATI I GREU FFILM FER?
Eleni am y tro cyntaf mae Galeri yn cynnig gwobrau newydd sbon fel rhan o Wyl PICS
(Gwyl ffilm ar gyfer plant a phobl ifanc) er mwyn ceisio dod o hyd i wneuthurwyr ffilm
y dyfodol. Yr oll mae gofyn i chi wneud yw creu ffilm 3 munud o hyd yn y Gymraeg neu
heb iaith a’i hanfon i mewn i Galeri ynghyd â ffurflen gais (i’w lawr lwytho o wefan PICS)
www.gwylffilmpics.com erbyn Hydref 15.   Bydd y tair ffilm orau yn cael eu dangos ar
noson Carped Coch Gŵyl ffilm PICS Tachwedd 7fed yn theatr Galeri.
GWOBRAU: £100 | £50 | £25.  Oed : 8 – 18. Arddull: Ffuglen, dogfen, arswyd, comedi,
animeiddio, fidio pop. Platfform: amrywiol ee ffôn symudol, fideo.

Yr arweinydd yw ei nain, Mrs Elin
Thomas, Maesincla. 
Cofiwch y bydd dathliad mawr ar y Maes
ac yn y castell fis Hydref i ddathlu fod y
mudiad yn gant oed.  

ymweld, eraill yn teithio gyda gyrrwr a rhai
yn barod i fentora cyn-droseddwyr ar ôl
iddynt ddod allan. Rydym yn credu fel
Eglwys ei bod yn bwysig ein bod yn rhan o
bob agwedd o gymdeithas ac yn rhannu ym
mhrofiadau amrywiol pobl.  Os oes gan
unrhyw un ddiddordeb mewn gwybod mwy
am BARA neu am wirfoddoli gyda’r cynllun
cysylltwch â Mererid ar 672257.
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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

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

O Sul i Sul
EGLWYSI SANTES FAIR A

LLANBEBLIG 
Hydref 17: Trindod 20
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Hydref 24: Trindod 21
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Hydref 31: Trindod 22 
10.30: Gwasanaeth Teuluol

(Feed my Lambs)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Tachwedd 7: Trindod 23 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Bore dydd Mercher:
10.00 Cymun Dwyieithog (Santes Fair) 
Swper y Cynhaeaf – Nos Wener – Hydref
15 am 7.00 
Croeso i bawb – manylion yn yr Eglwysi 

EBENESER
Gwasanaeth am 10 y bore a'r Ysgol Sul yn
cyd-redeg
Hydref 17 Diolchgarwch
Hydref 24: Y Parch Gwynfor Williams,
Caernarfon
Hydref 31: Y Parch Tudur Rowlands,
Rhuthun
Tachwedd 7: Y Parch Angharad Roberts,
Trefor 

SALEM
Hydref 17: Cyfarfodydd Diolchgarwch am
10 a.m. a 5 p.m.
Hydref 24: 10 a.m. Gweinidog Parch. 
J. Ronald Williams  4 p.m yn y festri Parch.
John Pritchard, Llanberis.
Hydref 31: 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog.
Tachwedd 7 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
Oedfa fore yn oedfa gymun.

SEILO
Hyd  17 Parch Gwenda Richards
Hyd  24   Parch J.M.Job
Hyd  31   Parch Brian Huw Jones
Tach  7 Parch Gwenda Richards

EGLWYS NODDFA
Ysgol Sul am 2:30 Gwasanaeth am 3. Paned
ar ôl pob gwasanaeth
Hydref 17: Gwasanaeth dan ofal Parch
Harri Parri - Ysgol Sul yn cyfarfod
Hydref 24: Sul Diolchgarwch Oedfa deulu
am 3 o’r gloch dan ofal Mererid a Llinos.
Ni chynhelir Ysgol Sul. Cynhelir Te
Diolchgarwch ar ôl y gwasanaeth.
Hydref 31: Gwasanaeth dan ofal Dr. Mari
Lloyd Williams - Ysgol Sul yn cyfarfod
Tachwedd 7 Gwasanaeth dan ofal Parch
Gwenda Richards - Ysgol Sul yn cyfarfod

Cwmni Theatr Seilo
DRAMA HWYLIOG: Llanwyd Theatr
Seilo gan hwyl a chwerthin bob nos am
wythnos wrth i Gymdeithas y Gronyn
Gwenith ddiddanu 1,800 o bobl gyda’i
phasiant olaf, o Garreg Boeth i Borth yr Aur, y
llynedd, gan ddwyn i ben ei chynyrchiadau
llewyrchus dros 32 mlynedd. Ddeunaw mis
yn ddiweddarach, daeth criw o actorion
amatur y dref a chefnogwyr y ddrama at ei
gilydd eto nos Lun, Medi 27, a phenderfynu
llwyfannu drama gomedi gan Harri Parri,
Rhyfel Pen Llŷn, yn y theatr nos Iau a nos
Wener, Mawrth 24 a 25, y flwyddyn nesaf.
Harri Parri oedd conglfaen Cymdeithas y

Gronyn Gwenith fel sgriptiwr a
chyfarwyddwr, ac ef fydd wrth y llyw eto fel
cadeirydd a chyfarwyddwr Cwmni Theatr
Seilo ar gyfer y fenter newydd. Addasiad
fydd y ddrama o gyfres radio a wnaeth rhyw
20 mlynedd yn ôl ac a gyhoeddwyd wedyn
fel cyfrol, ac fel y gellid disgwyl fe’i lleolir
ym mro ei febyd ar benrhyn Llŷn. Cyd-
gynhyrchwyr Rhyfel Pen Llŷn fydd Sioned
Clwyd Jones, Annwen Jones, Edwina
Morgan ac Eifion Harding. Swyddogion
eraill Cwmni Theatr Seilo gyda Harri Parri
fel cadeirydd fydd Sioned Clwyd Jones,
ysgrifennydd, Ieuan Jones, trysorydd, a
David Elwyn Williams i ofalu am
hysbysrwydd a gwerthiant tocynnau.

Pwyllgor Feed My Lambs
SWPER DIOLCHGARWCH

Hydref 15  am 6.30 yn Feed My Lambs.
Pris: £10 Elw at Apêl Pacistan. Am fanylion
pellach cysylltwch â Malcolm 675318 

Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Ar  Fedi 21 bob blwyddyn, cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Heddwch pan fydd unigolion,
cymunedau a llywodraethau'n amlygu ymdrechion i roi diwedd ar wrthdaro milwrol ac i
hyrwyddo heddwch. Eleni, roedd y  diwrnod yn canolbwyntio ar ieuenctid a datblygiad
dan y slogan Heddwch = Dyfodol. Mae Ysgrifennydd y Cenhedloedd Unedig yn nodi
bod pobl ifainc eisoes yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith dros heddwch ond yn
awgrymu ar yr un pryd fod modd iddynt wneud mwy – ond nid pobol ifainc yn unig wrth
gwrs! I ddathlu'r diwrnod eleni, trefnodd Grwp Heddwch a Chyfiawnder Arfon
gystadleuaeth i ysgolion Gwynedd lunio poster ar y thema Heddwch. Cafwyd  dros 200 o
ymdrechion. Cynigiwyd tlws a thystysgrif i’r buddugol yn yr adran Gynradd a’r adran
Uwchradd ac roedd £50 o wobr i ysgol yr enillwyr, sef Meleri Davies, Ysgol Eifionydd,
Porthmadog (Uwchradd) ac Ifan Evans, Ysgol yr Eifl, Trefor (Cynradd). Gwnaethpwyd
tlysau arbennig i’r gystadleuaeth gan Peredur Williams,
Ar y diwrnod, yn lolfa’r aelodau, Cyngor Gwynedd  cyflwynwyd y gwobrau i’r enillwyr a
chawsom ein hatgoffa  gan y Cynghorydd  Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd
fod 37 rhyfel yn y byd heddiw a’i bod yn bwysicach nag erioed codi ymwybyddiaeth am
ffordd heddwch.  Arddangoswyd  gwaith y plant yn ystod yr wythnos yng nghyntedd y
Cyngor Sir. Bydd cyfle i weld yr arddangosfa eto mewn gwahanol fannau.

Y buddugol a disgyblion eraill a gafodd glod arbennig gan y
beirniad yn derbyn eu gwobrau yn lolfa'r Cyngor Sir yng
nghwmni rhai o gynghorwyr Gwynedd ac arweinydd y
Cyngor, Dyfed Edwards. Peredur Williams
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PETHAU GWAHANOL
Mae’r syniad o siop yn cynnig prynu aur yn
troi arna’ i. Tlodi ma' siŵr ydy’r rheswm
fod y fath le yn bod, ac mae’r ffaith fod na
fath siop wedi agor yn Dre yn profi  bod y
Cofis yn stryglo. Dim jysd ni cofiwch;
mae’r fath le eisoes yn Fangor, yn ogystal â
“Pawnbroker” - Siop Pôn yn Gymraeg ella?
Mae’n rhyfadd hefyd bod y llefydd yma yn
agor ar ôl i’r Toris ennill lecsiwn: mae o fel
tasa rhai pobl “busnas”  yn rhagweld mai
tlodi i’r bobl gyffredin sy’n dŵad efo’r fath
lywodraeth. Pam ‘dwch? 
[Peidiwch â sôn wrth bobl am Siop Pôn yn
Fangor, gyda llaw, neu mi fydd amball un
ar y bys nesa i Ddinas Dysg, ond yn cael
dipyn o siom!]
Roedd na cheerio a chlapio yn
Wetherspoons ar ôl i’r syniad o dalu pobl i
stopio smocio fod ar y newyddion. Dim
ffordd o stopio pobl smocio ydy hyn
cofiwch ond ffordd o wneud pres!  Ma’ siŵr
bydd lyshiwrs sy’ erioed wedi smocio yn
dechrau rŵan (neu o leia’n deud eu bod
nhw) er mwyn cael eu talu i stopio, ac felly
yn cael mwy o bres lysh. Mi fydd pobl sydd
wedi chwysu gwaed i stopio smocio
flynyddoedd yn ôl yn ailddechra smocio er
mwyn cael eu talu i stopio eto. Ar ôl
gwerthu’r aur teuluol i gyd yn y siop na
gynta!  Tasa pawb yn stopio smocio mi
faswn i’n hapus dros ben ond mae’r syniad
yma’n hollol, hollol boncyrs.
Ma sôn am dafarndai’r Dre yn atgoffa fi o’r
Castell [y Castle yn yr hen bres] a’r toiledau
sicret. Peidiwch â nghamddallt i, mae’r
toiledau [wel y Gents beth bynnag] yn
imaciwlêt, ond os nad oes gynnoch chi
chydig bach o wybodaeth leol mae dod o
hyd iddyn nhw’n dipyn o gamp – dim
arwyddion! Mae ’na rhai regiwlars yn
gorfod dweud wrth fisitors, sy’ weithiau yn
amlwg mewn chydig o banic, am fynd lawr
y grisiau. Ond mae’n debyg bod arwyddion
ar y ffordd!
Biti ofnadwy oedd marwolaeth Bob
Anderson, dyn oedd wedi cymryd Dre i’w
galon, a thrio’i ora’ glas i helpu gwella Dre.
Ella mai’r deyrnged ora i Bob fasa deud – er
ei fod yn ddyn dŵad mi wnaeth gymaint i’r
Dre ’ma ag amball i un sy’ wedi ei eni ’ma. 
Biti enfawr arall oedd marwolaeth Haydn
Jones ar ôl salwch creulon. Roedd o’n Gofi
o’i gyrls at ei fodia! A bodia caled odda
nhw! Ac o dan y cyrls roedd na ben digon
caled [yn nhermau ffwti] hefyd. Roedd hyn
yn amlwg yn yr angladd efo cymaint o
ddynion yno. Hogia canol oed a hŷn efo
trwynau ychydig yn gam, dynion wedi trio
ennill pêl yn yr awyr yn erbyn Haydn
mae’n debyg. A methu. Mae niferoedd yn
deud lot ac roedd y nifer yn y Crem yn
profi sut foi oedd
Haydn. Mi fydd
chwith ar ei ôl.

FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!

14

TEULU’R
ORSEDD
Y Tad, y Fam a'r Mab!
Mae un o deuluoedd Caernarfon wedi
cyflawni camp unigryw - mae'r Dr Gwyn
Lewis, Alwena a Llŷr Gwyn Lewis i gyd
yn aelodau o Orsedd Beirdd Ynys
Prydain. Cafodd Llŷr ei urddo yng Nglyn
Ebwy am ennill cadair Eisteddfod yr
Urdd yn Llanerchaeron gan ymuno â'i
fam yn y wisg las. Llongyfarchiadau iddo
a dymuniadau gorau am ddyfodol disglair
gan obeithio y cawn ei weld yn hawlio
cadair yr Eisteddfod Genedlaethol ryw
ddydd.

Straeon  i’r papur
Anfonwch eich straeon neu unrhyw

luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos,
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT

Ffôn: (01286) 674980 e-bost:
tomos882@btinternet.com

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

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

Cefnogwch Eich Siop Gymraeg! 
Popeth Cymraeg o dan un to: Cryno Ddisgiau,

DVDs,  Llyfrau,  Gemau a Jigsôs, Bagiau i bawb!
Offer cegin,  Mwgiau,  Cadw-Mi-Gei,  Dillad Ysgol,

Hwdis a chrysau-T efo sloganau  amrywiol, a
llawer mwy! Gwasanaeth argraffu - gallem

argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden a mwy! 

www.na-nog.com  01286 676946na
-n
ôg

Y M
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S, 
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n

CHWILIO AM
AELODAU
NEWYDD  
Os ydych yn chwilio am noson
hwyliog, anffurfiol gyda bwyd da a
sgwrs yn y fargen yna mae CLWB
CINIO ARFON sydd yn cyfarfod
nos Wener gyntaf bob mis yn y
CABAN, Brynrefail yn chwilio am
aelodau newydd. 
Am fwy o fanylion ffoniwch Carys
Williams (01286) 871754 neu
Eluned Roberts (01286) 880252

RHODDION
ARIANNOL
Hoffai PAPUR DRE ddiolch o galon
i’r canlynol 
am eu rhoddion ariannol:-

Haf Evans, Lôn Ysgubor Wen;
Parch.Emrys W. Evans, Caersws;
Geraint Roberts, Frongysyllte       
Olwen Whittaker, Llundain;
Margaret Parry, Llys Siabod; 
Brian Hughes, 7 Stryd Newydd, 

ac un rhoddwr sy’n dymuno bod yn
ddienw.
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AM FUNUD GLYNDÃR AR GEFN EI FEIC
Ar ddiwrnod Owain Glyndŵr, aeth criw o feicars ar daith i hel pres at gŵn tywys.
Roedd rhai ohonyn nhw wedi gwisgo fel yr arwr ei hun. Trefnwyd yr achlysur gan Paul
Trike a chodwyd £800 at Gronfa Cŵn Tywys Gwynedd.

Ann Hughes a Gwynfryn Jones yn cael sgwrs gydag un o’r beicwyr cyn iddo gychwyn.

Tu allan i dafarn ar gyrion y dre mi
welis i’r hysbyseb yma, yn Saesneg: ‘Y
cinio Sul gorau erioed’. Ond
meddyliwch, ‘Y cinio Sul gorau erioed!’
Mae’n siŵr bod ein cyndeidiau ni’n cael
cinio ar y dydd hwnnw - cyn bod y gair
‘Sul’ yn bod - yn rhwygo tameidiau o
gig eidion neu faedd gwyllt hefo arfau
cerrig. Ac mae’r gair ‘erioed’, am wn i,
yn golygu pob cinio Sul o ddechrau
amser, ymhob man, hyd heddiw - o
Honolulu i Honduras, o Henley-on-
Thames i Hendy-gwyn ar Daf. 
Ac wrth nôl fy mhapur mi fydda i’n
pasio siop bwtsiar (lle byddwn ni’n
prynu cig, a deud y gwir) ac yn y ffenest
mae yna hysbyseb: ‘Ar hyn o bryd, dach
chi’n siopio yn un o siopau cig gorau
Prydain.’
Dw i’n cofio llusgo tu ôl i gar ar gyrion
Caernarfon – Honda Civic Sport, os dw
i’n cofio’n iawn. Toc mi ddois i’n
ddigon agos i ddarllen y sgwennu ar y
ffenestr gefn, ‘Rhyw ddydd bydd y babi
sy’n cael ei gario yn y car yma yn
chwarae pêl-droed i Man U’. Dyna i chi
be oedd proffwydoliaeth. Wedyn, wrth
fynd heibio mi ges i gip ar y babi
gwyrthiol. Rŵan, faint oedd ei oed o?
Dydw i ddim yn dda iawn hefo pethau
fel’na. Ychydig fisoedd ar y gorau.
Mae honiadau fel’na yn codi o hyder
mawr. Ond, erbyn meddwl, dewch chi
ddim ymhell iawn heb flewyn o hyder.
Hyder y medrwch chi, o leiaf, gyrchu at
y nod; hyder bod rhan o’r hyn ydach
chi’n ei gredu’n wirionedd; hyder bod
gwell eto’n bosibl a hyder bod yna Law
sy’n siglo’r greadigaeth.
Gormod hyder sy’n beth atgas.

Hwyrach i emynydd, a fu’n deiliwr ac
yn bostman yng Nghaernarfon, daro ar
yr union gydbwysedd: Gyda hyder
gostyngedig yn haeddiannau Calfarî.

HARRI PARRI

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301

Cofiwch  wylio

Marathon Eryri 2010

Nos Sul 31/10/2010

Am 19:00 ar S4C

YSGOLORIAETH 
Mae Llion Francis o Rosbodrual wedi llwyddo ar ôl
canlyniad Safon Uwch arbennig o dda i ennill ysgoloriaeth i
astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae eisoes wedi
cychwyn ar ei gwrs yno. Llongyfarchiadau mawr iddo ef ac i
bawb arall a lwyddodd yn ystod yr haf i ennill cymwysterau
i fynd naill ai i’r Coleg neu i waith.  GOL: Cofiwch roi gwybod
i PAPUR DRE am unrhyw un sy'n haeddu sylw!
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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

16

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

I COREA I WELD ROAN 
Fe anwyd Roan Glyn yng Nghorea ym mis
Gorffennaf. Roedd  Nain a Taid, Ann a
Robert Glyn, yn edrych ymlaen at gael
ymddeol fis Medi er mwyn mynd i’w weld.
Aeth Dylan y mab i Gorea fel athro
Saesneg a chyfarfod Treana. Yn dilyn eu
priodas mewn gwisgoedd traddodiadol
cawsant ail seremoni yng Nghaernarfon.
Mae Ann a Glyn eisoes yn trefnu taith arall
i Gorea yn y Gwanwyn.

YR ARCHIFDY
Dechreuodd Glyn weithio yn yr Archifdy
ar ôl gadael Ysgol Syr Hugh Owen, 47
mlynedd yn ôl. Mynychodd gyrsiau yn y
Llyfrgell Genedlaethol, “Public Record
Office” Llundain a Choleg Argraffu
Lerpwl i gymhwyso fel Cadwriaethwr.
Wrth weld papurau wedi llwydo, mapiau a
llyfrau yn ddarnau ar y bwrdd, fuasai neb
yn credu fod posib eu hadnewyddu.
Meddai Glyn, “Roedd eisiau lot o
amynedd. Rhaid oedd defnyddio papur di-
asid a glud naturiol. Ro’n i’n defnyddio

ROBERT GLYN AC
ANN WILLIAMS,
Ffordd Cwstennin

POBOL DRE memrwn o groen defaid, glud wedi’i wneud
o garnau anifeiliaid a phapur sidan o
Japan”. Roedd ail rwymo llyfrau yn rhan
bwysig o’r gwaith gan fod llawer o hen
Lyfrau Plwyf yr Eglwysi yn fregus. Mor
gywrain oedd ei waith fel bod yr adran
gadwraeth yn Archifdy Caernarfon wedi
gwneud gwaith i Archifdai Gorllewin
Morgannwg, Conwy a Llangefni. 
Yn yr hen gelloedd yng nghrombil Stryd y
Jêl, heb olau dydd, roedd yr Archifdy
cyntaf a dim ond dau yn gweithio yno ar y
dechrau. Symud wedyn i hen ysgol Y
Felinheli. “Dwi’n cofio dynion yn trwsio
rhwydi samon lle mae’r adeilad presennol
ac erbyn hyn mae 11 o staff yno a llawer yn
dod i hel achau.” 

LLYFR I PRINCE CHARLES
Yn nechrau’r wythdegau daeth Y Cwch
Mwd neu “Seiont 2” i’r Doc ac agorwyd
Amgueddfa’r Môr gerllaw. Gwahoddwyd y
Tywysog Charles yno a gofynnodd Frank
Rhys Jones i Glyn rwymo llyfr mewn lledr
i’w roi yn anrheg iddo a chafodd yntau ei
gyflwyno i’r tywysog.
Wrth ddymuno’n dda i Robert Glyn ar ei
ymddeoliad dywedodd Dr Huw G.
Williams,“Cofiaf Glyn ar ei ddiwrnod

cyntaf yn yr Archifdy. Gweithiodd yn
ddistaw a diymhongar ar hyd y
blynyddoedd. Roedd yn arloesol yn ei
waith yn Archifdai Cymru a thrwsiodd ac
achubodd ddogfennau pwysig iawn.”

ANN YN YMDDEOL
Wedi 24 mlynedd yn helpu eraill

ymddeolodd Ann hefyd. Dechreuodd
gyda’r cynllun “Crossroads” gan fynd i
ofalu am blant ac oedolion er mwyn i’r
teuluoedd gael seibiant.Yna gweithiodd i’r
Gwasanaeth Darparu i helpu pobol
fethedig o bob oed. Roedd yn boblogaidd
iawn a phawb yn falch o weld ei gwên wrth
iddi ddod dros y trothwy. Rŵan mae’n
edrych ymlaen am gael teithio a chael
rhywun arall i wneud bwyd iddi hi am
newid!  Amser hefyd i gael mwy o gwmni
ei merch Catrin, yr ŵyr  Steffan a’r wyres
Celin sy’n byw yng Ngharmel.

GARDDIO
Mae gan Robert Glyn randir yn Dre ers 38
o flynyddoedd ac mae’n edrych ymlaen at
dreulio mwy o amser yno. “Dwi wedi addo
prynu pâr o Wellingtons newydd i Ann i
ddod i helpu!”  Mae cadw rhandir yn
nhraddodiad y teulu. “Roedd gan taid
randir ac am ei fod yn rhannu cymaint o
gynnyrch i’w ffrindiau dywedodd Nain ran
hwyl, 'Pam na wnei di agor siop?' Ac mi
ddaru.” Cafwyd hanes Siop Robert
Williams ym Mhenllyn yn Papur Dre
eisoes, a bu llawer yn sôn am ddyddiau
difyr a’r hwyl yn y Siop Ffrwythau. Boed
yn y byd, ella bydd gan Robert Glyn ac
Ann stondin lysiau a ffrwythau ar y Maes y
flwyddyn nesaf!

Magi Wyn Roberts

Robert Glyn wrth ei waith yn yr Archifdy

DERBYN PAPUR DRE
DRWY’R DRWS!

Pam ddim cael Papur Dre i gyrraedd
drwy’r drws bob mis? 

Tanysgrifiad - £6.00 y flwyddyn. 
Papur Dre drwy'r post yn y DU - £12. 
Papur Dre drwy'r post dramor - £24. 
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Gemwaith o Safon

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

RHEDEG YN Y TEULU
Mi  fu hi’n haf caled o redeg i un teulu o
Dre.
Bu dwy chwaer a brawd o Ffordd
Llanbeblig yn brysur yn rhedeg yn Ras yr
Wyddfa ac yn erbyn y trên ar hyd Lôn
Eifion.
Fe enillodd Ryan Cain (11 oed) ei ras yn
erbyn y peiriant gan orffen o flaen ei
chwiorydd Lara  (12 oed) a Jody sy’n wyth.
Yn Ras yr Wyddfa fodd bynnag fe enillodd
Lara (sydd fel Ryan yn ddisgybl yn Ysgol
Syr Hugh Owen) y ras i genod dan 12 gyda
Ryan yn bumed yn ras y bechgyn. Fe
ddaeth Jody, sy’n mynd i Ysgol yr Hendre,
yn drydydd gwych yn y ras dan ddeg i
genod hefyd. 

Siopa’n Lleol
Mae Siambr Fasnach Caernarfon wedi
cychwyn ymgyrch i annog pobl i siopa’n
lleol y ’Dolig yma. Y nod yw atgoffa pobl
am yr adnoddau a gwasanaethau sydd ar
gael yng Nghaernarfon a helpu cwsmeriaid
i fanteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd ar gael
yn y dre.
I gychwyn, 'dan ni wedi paratoi bag cynfas
y gellir ei ddefnyddio eto ac eto ac eto – yn
wir bob tro bydd rhywun yn siopa, a
hwnnw wedi’i ddylunio a’i gynhyrchu yn
lleol.  Mae’r bagiau ar gael mewn nifer o
siopau o gwmpas y dref, fel arfer am £5 yr
un, ond mae cynnig arbennig i 6 o
ddarllenwyr Papur Dre. 
Sut mae cael bag am ddim?
Bydd gan bob un o'r masnachwyr sydd yn
y llun un bag yr un i'w roi am ddim i'r
cyntaf  sy'n prynu rhywbeth yn y siop ac yn
dangos copi o Papur Dre iddyn nhw.  Felly
- y chwech cyntaf i'r felin! 
Pam siopa'n lleol?
Mae siopa'n lleol o fudd  i'r amgylchedd, i'r
economi ac i'r gymuned. Wrth ichi brynu
mewn siopau annibynnol byddwch chi’n
cadw mwy o arian yn troi yn yr economi
leol. Yn gyffredinol, bydd mwyafrif
masnachwyr bach yn cyflogi pobl leol, yn
trefnu yswiriant, gwasanaeth cyfreithiol a
chyfrifon yn lleol, yn prynu cynnyrch lleol,
e.e bydd y Pantri yn prynu cig gan Wil
Bwtsh, Lotti & Wren yn prynu cardiau gan
Peris & Corr.  Hefyd wrth siopa’n lleol,
byddwch chi’n cyfrannu at wella
Caernarfon – os bydd ein busnesau ni’n
ffynnu, bydd hyn yn denu mwy o fusnesau
i fuddsoddi yng Nghaernarfon ac yn ein
galluogi ni sydd yma’n barod i fuddsoddi
ymhellach yn ein busnesau.
Meddwl cyn prynu
Bydd nifer o bobl yn dweud nad oes 'na
lawer o ddim yn dre, ond mae’n bosib
gwneud y rhan fwya o'ch siopa o ddydd i
ddydd yma, ac mae llawer o bobl yn
gwneud eu holl siopa dolig yng
Nghaernarfon. Tro nesa byddwch chi
mewn archfarchnad, meddyliwch ‘ydy hi'n
bosib i mi brynu hwn yn rhywle yn ganol
dre’. Yn amlach na heb, gydag ychydig o
feddwl, mae’n siŵr mai’r ateb fydd ‘ydy’. 

Dolig yma, beth am gychwyn eich siopa
dolig yn dre? Yn y rhifyn nesa, bydd
gynnon ni 'ffenest siop' yn dangos yr hyn
sydd ar gael yng Nghaernarfon.
Dangoswch eich cefnogaeth i’ch busnesau
lleol chi!
(Os ydych chi’n fasnachwr ac eisiau
gwerthu bagiau ‘Caernarfon’ cysylltwch â

Jen Hanlon, Lotti & Wren neu Eirian
James Palas Print.) 

Haf llwyddiannus i Jody, Ryan a Lara Cain

Ewch â chopi o Papur Dre i siop un o'r genod
hyn a phrynu rhywbeth ganddyn nhw ac os mai
chi yw'r cyntaf i'r felin, mi gewch fag am ddim
ganddyn nhw! 
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS

Ar draws
1. Disgrifiad o'r tywydd (7)
5. Dyma gewch chi wrth syrthio (5)
8. Un flewog (5)
9. Gan bwyll (4,3)
10. Mae'n cludo cleifion (9)
12. Math o lud (3)
13. Arf i dorri gwair (6)
14. Yr hyn wnewch a ffisig yn eich gwddw (6)
16. Mae o’n troelli (3)
17. - - - Owen Edwards (3,4,2)
20. Mae'n tarddu ym mynydd Parys (4,3)
21. Technoleg sy'n defnyddio tonnau radio (5)
23. Penderfynu beth yw oedran rhywbeth (5)
24. Enw merch (7) 

I lawr
1. Grŵp sy'n gofalu am bobl ifanc ddigartref (5)
2. Nid yno (3)
3. Torri a phwytho i wneud siwt (7)
4. Gwlad yn Affrica (5)
5. Ôl ar y croen (5)
6. Ailadrodd yr emyn (5'1, 3)
7. Yr haul yn mynd i lawr (7)

11. Mwy nag un cyfnod o ddeuddeg mis (9)
13. Uned filwrol (7)
15. Anfon nwyddau dros y môr (7)
17. Dyma be mae 'hwfer' yn ei wneud (5)
18. Pentref yng nghyffiniau Bethesda (5)
19. Teitl un o'r bonedd (5)
22. Un a addolir (3)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Eisteddfod sydd ddim mor hen, ar lan y môr
efallai. (7)
5. Rhuddliw’r Llundeiniwr yn ôl y Sgowsar!
(5)
8. Dynion glew sy’n dychwelyd mewn amryw
raglen. (5)
9. Trof rif allan, PG o bosib. (7)
10. Ewch ar yr awr ddiddiwedd anniben,
actorion! (9)
12. Mae’n llai na phentre, ond yn fwy na
phentre! (3)
13. Ceg TH o flaen y Bedol sy’n offrymu. (6)
14. Siom a geir wrth i Dad droi i’r theatr yn
bennaf. (6)
16. Lol ydi siarad drwy hon. (3)
17. Bath sy’n cynnwys cerdd a nofia yn wyllt
wedi i un ddod allan. (9)
20. Yn y felin mae deg offeryn. (7)
21. Sylwaf ar ateb negyddol y Sais i Dafydd
bach. (5)
23. Dim Siân oedd efo Nia yn Nhir na n’Og.
(5)
24. Rhagweld gwartheg ar yr organ simsan. (7)

I lawr
1. Deryn o dîm rygbi Abertawe? (5)
2. Llafur Gorllewin Lloegr sy’n cadarnhau fy
mod. (3)
3. Uchelwriaeth aderyn sy’n dodwy llefrith. (7)
4. Un, ac un mewn gair, yw cyflwr adar sy’n
mynd i’r un fan. (5)
5. Ai cant o ddynion ynteu dim ond un sy’n
canu? (5)
6. Trodd chwaer yn rhyfedd, a thorrodd yn
bedwar. (9)

7. Brenin Seisnig, arglwydd wrth ddal pen
Ednyfed. (7)
11. Mae Beti a fi, er yn feddw, yn y dref. (9)
13. Hongiaf yn wirion ar ddim i ollwng y
mater o’m meddwl. (7)
15. Un sy’n gyrru rŵan yn wyllt ar y naill ochr
a’r llall i Fôn. (7)
17. Cyn dal Elis bach, mae o’n bigog. (5)
18. Dyn neis yn sefyll ar ei ben heb si am
eiliad. (5)
19. Ydi hi’n nef yn y pentref yma? (5)
22. Dygodd y diwc tywyll geiniog. (3) 

ATEBION HAWS
Ar draws: 1. Salami. 4. Awyru. 6. Ffug. 7.
Peiriant. 8. Rala. 11. Ymgom. 13. Odyn. 15.
Canasta. 16. Neiniau. 17. John. 19. Athrod. 21.
Staff. 24. Siambrau. 25. Las. 26. Rhefru. 27.
Nos Iau. I lawr: 1. Sgrôl. 2. Aberystwyth. 3.
Iorwg. 4. Alarm. 5. Ystrad. 6. Fflur. 9. Alamo.
10. Adain. 12. Ochneidiais. 13. Ofnus. 14. Y
Bala. 18. Hawsaf. 19. Arafu. 20. Robin. 22.
Teulu. 23. Ffars.

Enillydd: Penri Edwards, 
Tan y  Dderwen, Rhostryfan.

ATEBION CRYPTIG
Ar draws: 1. Hermon. 4. Dameg. 6. Try. 7.
Hirfelyn. 8. Cyni. 11. I’w nyth. 13. Awel. 15.
Abraham. 16. Profion. 17. Plas. 19. Jacob. 21.
Nain. 24. Tipyn bach. 25. Yno. 26. Annwn. 27.
Nodwydd. I Lawr: 1. Hywyn. 2. Meinir a Nia.
3. Nefyn. 4. Delyth. 5. Minlliw. 6. Tryc. 9.
Ymbil. 10. Irais. 12. Yr wrthblaid. 13. Arfon.
14. Eboni. 18. Awstin. 19. Japan. 20. Cynon. 22.
Arwydd. 23. Nero.

Enillydd: Cemlyn Jones, 4 Gerddi Benar, 
Bontnewydd.

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

Dros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau 

I gael mwy o fanylion ymwelwch 
â ni yn:
Age Concern Gwynedd a Mon, 
Ty Seiont, Ffordd, 
Santes Helen
Caernarfon LL55 2YD

Tel: 01286 678310
neu ffoniwch: 0800 085 3741
neu ymwelwch â: 
www.ageconcern.org.uk/products

Age UK yw’r grym newydd sy’n uno Age Concern a Help the Aged. Mae teulu Age UK
yn cynnwys Age Scotland, Age Cymru ac Age NI.

Age Concern Enterprises Limited, Astral House, 1268 London Road, SW16 4ER

Darperir yr Yswiriant Cartref, Car a Theithio gan Fortis Insurance Limited.
Darperir yr Yswiriant Rhag Torri i Lawr gan Europ Assistance Holdings Limited.

ACOWAL880V2JUL10_CS024825_10 

YSWIRIANT CARTREF

GWASANAETH LARWM
PERSONOL

YSWIRIANT CAR

YSWIRIANT TEITHIO

NWY A THRYDAN

YSWIRIANT RHAG
TORRI I LAWR

CYNLLUNIAU ANGLADD

GWYLIAU

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

CIP YN ÔL
Erbyn hyn, â’r tymor pysgota yn prysur
ddod at ei derfyn, hwyrach ei bod yn amser
priodol i edrych yn ôl ar y tymor a aeth
heibio.
Nid un o’r tymhorau gorau ond eto nid un
o’r rhai salaf chwaith.
Rhwng y sychder ym Mai a Mehefin ac
wedyn Gorffennaf ac Awst mor oer roedd
angen gweithio yn galed am bob pysgodyn.
Wedi dweud hynny, os daw y dydd pan
fydd hi’n hawdd bachu unrhyw bysgodyn
yna fe fydd  y rhan fwyaf o bysgotwyr yn
rhoi’r gorau i bysgota!
Rhaid dweud bod y llynnoedd wedi
pysgota yn dda. Llyn Nantlle yn werth
mynd arno gyda chwch ac yn rhoi pysgod o
faint cymharol dda.  Cwellyn felly hefyd
gyda’r bonws o fedru pysgota o’r glannau ar
hwnnw er nad yw’r brithyll yn fawr iawn.
Ar Lyn Padarn gall fod yn anodd cael
cwch allan.  Mae’n rhaid cael dŵr i’w lusgo
dan Bont Penllyn, ond os oes gormod o
ddŵr ar y llaw arall mae’n anodd ei gael yn
ei ôl i lawr i’w gadw.
Mae Llyn Dywarchen wedi pysgota reit
dda gyda’r pysgod yn dod i’r wyneb ac felly
yn rhoi hwyl dda i rywun efo pluen sych.
Bachwyd ychydig o siwin yn yr afonydd
hefyd ond fe gawn fwy am hynny a’r
eogiaid fis nesaf – ar ôl cael tipyn o ddwr
gobeithio.
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

Mae gan deulu Warburton o Gaernarfon
reswm da dros ddathlu ar hyn o bryd. Mae
Gareth Warburton, mab y diweddar
Graham Warburton yn aelod o dîm
athletau Cymru sydd yn cystadlu yng
Ngemau’r Gymanwlad yn yr India. Bydd
Gareth yn rhedeg gyda thîm Cymru yn y
ras 800 medr. 
Hefyd mae Ymddiriedolaeth Warburton, a
sefydlwyd er cof am ei dad wedi casglu
£5,800 tuag at brynu peiriannau ar gyfer
defnydd Tîm Dibyniaeth Ddwys yn y
gymuned sydd yn wasanaeth a ddarperir
gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. 

GENOD  Y  GOLFF 
Uchafbwynt pob blwyddyn yw diwrnod y
Capten. Eleni, Llinos Dinwiddy sydd wrth
y llyw a chafodd ddiwrnod llwyddiannus
dros ben. Enillwyd y brif gystadleuaeth
gan Sandra Garnett gyda Gilly Bennett yn
ail ac Eirian Owen yn drydydd. Enillwyd y
gystadleuaeth 10 twll gan Nesta Williams
gyda Ceri williams yn ail.
Cafwyd diwrnod gwerth chweil hefyd ar
ddiwrnod y Llywydd, Blodwen Thomas.
Yr enillydd oedd Anwen Jones, Llinos
Dinwiddy yn ail ac Elin Parry yn drydydd.
Derbyniwyd rhoddion arbennig o waith
llaw Blodwen.

Ddechrau fis Medi fe chwaraewyd am
Dlws Mary a Glyn Edwards. Enillodd Nan
Bate o drwch blewyn gyda 34 pwynt . Hilda
Roberts gyda 33 pwynt oedd yn dynn ar ei
sodlau.
Cafwyd  diwrnod cynnes, braf ar gyfer
diwrnod Gwahoddiad y Merched. Fel hyn
yr aeth hi:
1.Lorrie James a Gilly Bennett 2. Margaret
Rogers Jones a Margaret Ellis Davies
3.Margaret Roy a Letitia Williams.
Mae'r tymor yn prysur ddirwyn i ben ond
hyderwn y cawn dywydd ffafriol dros y
gaeaf i gadw’r hen  "swing"  ’na i bendilio.
Byddwn wedi cael ysbrydoliaeth o wylio'r
Meistri yng Nghasnewydd yn brwydro am
Gwpan Ryder!

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Gareth yn cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 

Diwnod Capten y Merched: Mrs Llinos
Dinwiddy yn trosglwyddo'r wobr gyntaf i Mrs
Sandra Garnett.

Diwrnod Llywydd y Merched: Mrs Blodwen
Thomas yn gwobrwyo Mrs Anwen Jones a
enillodd y gystadleuaeth
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

CROESO I CADI

Yn dilyn ymadawiad Trystan Gwilym (i
ddysgu yng Nghonwy) mae Ysgol Syr
Hugh Owen wedi cael swyddog 5x60
newydd. Fe fydd Cadi Fôn yn yr ysgol ar
ddydd Mercher, dydd iau ac ar fore Gwener.
Cyn dod i Syr Hugh roedd Cadi yn
gweithio i Gwynedd Ni, y gwasanaeth
gwybodaeth i bobol ifanc ac mae hi wedi
setlo'n syth yn Syr Hugh gan ddweud fod y
disgyblion yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig.
Bydd y cynllun 5x60 yn sicrhau llu o
weithgareddau wythnosol ac yn gwneud yn
siwr bod y disgyblion yn cael o leiaf awr y
dydd o ymarfer corfforol bob wythnos (sef y
ddwyawr o wersi ymarfer corff
confensiynol ac yna’r oriau ychwanegol dan
y cynllun 5x60). Mae Cadi'n awgrymu'n
gryf fod y disgyblion yn cadw llygad barcud
ar yr hysbysfwrdd yn y gampfa i weld beth
yn union sy'n digwydd.  

Mae gan dîm rygbi Dre hyfforddwr
newydd. Paul Williams sydd bellach yn
hyfforddi  y blaenwyr ac fel Richard
Williams o’i flaen fe fydd Paul yn cyd-
weithio gyda Ieuan Jones.

Ond pwy yw Paul Williams? Bu PAPUR
DRE yn holi.

Enw: Paul Williams
Oed: 34
Safle: ail reng 
Geni: Ysbyty Caerfyrddin a’i fagu ym
mhentref glan y môr Llansteffan nes oedd
yn 4 oed. Symudodd ei deulu i Blackpool i
gadw Gwely a Brecwast.
Ysgol a choleg: Blackpool ac yna Coleg
Arlwyo Blackpool... “ond dwi dal yn
methu cwcio !”
Priod: gyda Miriam a  dau o blant, Owen a
Martha.
Byw: Felinheli ac yn gweithio yn yr iard
gychod.
Hoff chwaraewr rygbi: Ian Jones, Seland
Newydd a Delme Thomas, Llanelli (ar
orchymun ei dad !)
Timau rygbi: wedi chwarae i Blackpool,

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

PWY YW PAUL?

Paul yn efelychu ei arwyr, Ian Jones a Delme Thomas, yn y lein yn erbyn Rhuthun. Sgoriodd gais
yn y gêm honno hefyd.

Ottley, Sedgley Park, Waterloo
Hoff ffilm: Shawshank Redemption,
Hangovers.
Hoff grŵp pop: Bucks Fizz (ella !)
Gwyliau gorau: Tenerife efo’r teulu.
Hoff fwyd: Unrhywbeth mae Miriam yn
ei goginio.
Lle hoffai fyw heblaw Felinheli : Unman.
Siarad Cymraeg: Mae Miriam, y wraig ac
Owen a Martha wedi dechra taclo’r
broblem fach yna!
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