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PAPUR DRE
Rhifyn 83

RHAGFYR 2010

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

Tw-tw Thomas
(stori ar dudalen 5)

Angharad Thomas
(stori ar dudalen 5)

... a Wali Tomos
(stori ar dudalen 14)

DOLIG DRE
Nadolig Llawen i holl ddarllenwyr Papur Dre.

Diolch i Geraint Thomas, Panorama Cymru, Stryd y Plas am y llun
hwn. Mwy o hanes a lluniau Goleuo'r Maes ar dudalen 10 ac 11.

COFIWCH GEFNOGI EIN HYSBYSEBWYR
NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN
Y BLACK BOY

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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Goleuo’r Maes
GOLEUO'R MAES
Roedd yr orymdaith i lawr Stryd Llyn at y maes
ar noson rewllyd o oer yn werth ei gweld a'r
llusernau'n goleuo'r nos. Plant yn canu
carolau, busnesau'r dre'n croesawu'r dorf a
hanes y Nadolig cyntaf, y cymeriadau a'r
anifeiliaid yng nghanol y darlun.

Diolch i Geraint Thomas, Panorama Cymru,
Stryd y Plas am y lluniau.
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Chwaraeon
HOGIA DRE –
GARETH A ‘GWAWR’
HEDDIW A ’FORY
PAPUR DRE

PAPUR DRE

Creu sylfaen. Adeiladu. Ac yn y pendraw
cael hogia lleol i chwarae i dîm pêl-droed
Caernarfon. Dyna ydy’r nod tu ôl i ffurfio
Tîm Ieuenctid yn Dre.
“Yn y bôn ‘dan ni isho gwneud run peth â’r
hyn ma’r clwb rygbi wedi’i wneud,” meddai
Bryn Williams, rheolwr y tîm ieuenctid “sef
adeiladu o’r gwaelod, o’r ieuenctid. Ar ôl
gweithredu polisi felly ers blynyddoedd
mae’r hogia rygbi wedi llwyddo i greu tîm o
fechgyn lleol hynod o gryf. Mi ddaeth y
clwb pêl-droed ata’ i a gofyn faswn i’n
cychwyn tîm ieuenctid,” meddai Bryn
(sy’n athro ymarfer corff yn Ysgol Syr
Hugh Owen). “Mi gytunais gan ofyn i
Jamie Richardson ymuno â fi fel
hyfforddwr”.
Gyda chymysgedd o chwaraewyr o
ysgolion Syr Hugh a Brynrefail hwn ydy
tymor cynta tîm ieuenctid ar yr Oval ac mae
nhw’n
chwarae
yng
Nghynghrair
Aberconwy a Cholwyn – cynghrair y
gogledd i bob pwrpas. Ar hyn o bryd maen
nhw yn y trydydd safle. Yn anffodus, am
nifer o resymau, dim ond tair gêm gartref
mae’r hogia wedi’i chwarae hyd yn hyn,
ond mae’n ddyddiau cynnar. Rhaid cropian
cyn cerdded chwedl yr hen ddihareb.
Flwyddyn i rwan mae nhw’n gobeithio y
bydd y tîm yn rhedeg nerth ei draed ac y
bydd na dîm lleol, cryf ar yr Oval ymhen tri
neu bedwar tymor.

Rhai o sêr y dyfodol: Sion Griffiths (ucha’),
Alex Jones (sydd eisoes wedi cael sawl gêm i’r
tîm cyntaf) a Harri Edwards.

Mae Gareth Roberts, sy’n byw yn Llys
Gwyn ac sy’n Rheolwr Digwyddiadau
yng Nghlwb Hwylio Pwllheli, rywle yng
nghanol Môr Iwerydd. Pam? Caiff o ei
hun egluro.....
‘Erbyn i chi ddarllen hwn, mi fydda i tua
hanner ffordd ar draws Mor Iwerydd –
mewn cwch hwylio 52 troedfedd efo 5 o rai
eraill (heb anghofio Huw Puw a Mr Urdd).
Rydan ni’n hwylio ar fwrdd “Gwawr”, un
o’r cychod sy’n rasio o’r Caneris i Ynys
Sant Lucia yn y Caribî.
Ar ôl gadael Las Palmas ddiwedd
Tachwedd efo 300 o gychod eraill, y
bwriad ydi mynd lawr ymhellach i’r De i
drio dal y “trades” – y gwyntoedd fydd o’n
cefna’ ni, gobeithio, am tua 2,700 milltir
wrth anelu am y Caribî. Wn i ddim sut
bydd y tywydd i chi yn Dre ond maen
nhw’n deud bod hi’n mynd i fod yn boeth
ar y fordaith – ac y bydda i isio lot o eli
haul. Mi fydd yn ddifyr gweld pa gyflwr
fydd ar St Lucia, gan iddyn nhw gael
corwynt drwg yno ddechrau Tachwedd –
ac mi fyddwn ni’n cynnig ychydig o help
i’r trigolion ar ôl cyrraedd, a throsglwyddo
peth o’n stwff meddygol a bwyd.
Efo chwech o griw, fyddwn ni’n rhannu’r

‘watsh’ yn flociau o ddwy awr ymlaen a
phedair yn rhydd i ddau berson ar y tro –
ddydd a nos. Ond fyddwn ni’n trio cael un
cyfnod pan fydd pawb yn effro efo’i gilydd
gyda’r nos am sgwrs a swper. A sôn am
fwyd, y cynllun ydi gadael Las Palmas efo
llond y rhewgell o fwydydd wedi eu
paratoi i fynd i’r popty. Ond wrth fynd â’r
cwch o Bwllheli i’r Caneris fe fuo’r criw yn
sgota tiwna ffres ac yn gwledda o’i hochr
hi! Ar y ras ei hun – yr “Arc” – fydd dim
cymaint o amser i hamddena, ac er fod cyn
brif Gwnstabl Gogledd Cymru ar fwrdd un
o’r cychod eraill, fydd dim rhaid poeni am
gael ein cosbi am or-yrru ar fôr Iwerydd.
Gyda llaw, tedi bêr ydi Huw Puw – wedi ei
roi i ni gan blant ysgol gynradd Nefyn. Mi
fydd Huw Puw yn cadw blog i’w anfon yn
ôl i’r ysgol drwy wefan Clwb Hwylio
Pwllheli. Mae ‘gonc’ Mr Urdd wedi cytuno
i fod yn fasgot i mi – ac ella gwneith ynta
gadw blog i ‘Papur Dre’.
Mi fydd modd gweld lleoliad “Gwawr” ar
y fordaith drwy fynd ar:
http://blog.mailasail.com/gwawr.
[Mae Gareth a’r criw yn disgwyl cyrraedd St
Lucia tua’r 17eg o Ragfyr. Mi fydd o adra felly
erbyn Dolig - gobeithio!]

Tîm Ieuenctid Caernarfon

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PWY ‘DI
PWY...
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

Llun y Tîm Hoci ym Mhapur Dre mis Tachwedd
– dyma’r enwau: (o’r chwith i’r dde)
Rhes ucha: Megan Williams, Effie Rundill, Jean Williams a Rina Jones. Rhes ganol: Megan Richards,
Siriol Williams, John Ifor Davies (y Prifathro), Lettie Williams, Awena Roberts. Rhes isa: Elliw
Rowlands, Brenda Jones, Mair Williams

Llun Tîm Hoci a Thîm Pêl-droed (o’r chwith i’r dde)
Rhes ucha: Teddy Jones, Elliw Rowlands, Huw Jones, Brenda Jones, John Edward Williams, Rina
Jones a Wil Prydderch Rhes ganol: Meurig Williams (Athro), Edgar Griffith, Jean Williams, Fred
Williams, Megan Williams, J I Davies (Prifathro), Selwyn Griffith (Bethel), Effie Rundill, Rodney ?,
Bill Jones, Cemlyn Williams (Athro). Rhes isa: Bryan Jones, Megan Richards, Leonard Williams,
Lettie Williams, Jimmy Roddick, Siriol Williams, Tom Roberts, Awena Roberts, Ellis R Jones, Mair
Williams.

Protest ar y Maes
Er gwaetha'r glaw, daeth cannoedd a'u hambaréls i'r Maes i ddweud NA I DORIADAU S4C.

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

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: IONAWR
Noson Plygu: NOS LUN, IONAWR 10
Yn lle:YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.30 ymlaen

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – RHAGFYR 29
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – IONAWR 10

RHODDION ARIANNOL
Hoffai PAPUR DRE ddiolch o
galon i Ieuan Jones, Morlan,
Ffordd Bangor
am ei rodd ariannol.

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999
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SARA SAIM A’R BABI CHIPS Codi arian i
Llongyfarchiadau mawr i’r criw a gipiodd
y 3edd wobr yng Ngŵyl Ffilmiau PICS 4.
Enw'u ffilm oedd “Sara Saim a’r Babi
Chips”. Roedd Alena Brown, Kim Davies,
Ryan Jones, Jade Parry, Kim Parry, Chloe
Spencer, Corin Williams, Kirsty Williams
a Mia Williams wrth eu boddau'n creu'r
ffilm a'i hanimeiddio yn ystod sesiynau
Cofis Bach a Chofis Mawr yn y Noddfa o

dan arweiniaid Gwion Llwyd a Rhian
Cadwaladr, Fuodd y plant a'r bobl ifanc
wrthi'n brysur yn sgwennu’r sgript, yn
animeiddio, yn creu set, yn ffilmio ac yn
lleisio'r cymeriadau. Cafodd y criw eu
canmol yn fawr gan y beirniaid am eu
ffilm – llongyfarchiadau mawr iddyn nhw
am eu gwaith. Mae’r ffilm i’w gweld ar
wefan Pobol Peblig a gwefan PICS 4.

gofio cymydog
Llwyddodd Llŷr Gwyn Lewis, 80 Cae
Gwyn, i gwblhau Hanner Marathon
Caerdydd, a chodi swm o arian tuag at
Ymddiriedolaeth Warburton. Dywedodd
Llŷr, “Roedd hi’n dipyn o gamp i mi
gwblhau’r daith, ond gyda Mared fy
nghariad a thros 15,000 o bobl yn cydredeg â mi, llwyddais i orffen mewn
amser da”.
Roedd Llŷr yn casglu arian tuag at
Ymddiriedolaeth Warburton i gofio am ei
ddiweddar gymydog Graham Warburton,
a llwyddodd i godi dros £600 tuag at yr
apêl.
Bydd
hyn
yn
helpu’r
Ymddiriedolaeth i brynu offer arbenigol
i alluogi cleifion i barhau i fyw yn eu
cartrefi.
Hoffai Llŷr ddiolch o galon i bawb a
gyfrannodd mor hael tuag at yr apêl –
llawer wedi cyfrannu oherwydd eu parch
a’u cefnogaeth i Graham a’i deulu a fu
mor ddewr yn brwydro i sicrhau ei fod yn
cael byw bywyd llawn yn ei gartref ei hun
yn ystod ei waeledd.

Dyma Lois Cernyw yn cyflwyno’r wobr am ddod yn drydedd yng Ngŵyl Ffilm PICS 4 yn
Galeri i Alena Brown, Kirsty Williams a Chloe Spencer.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

A dyma'r genod yn dathlu eu buddugoliaeth.

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

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.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y Maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3
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YSGOL SANTES HELEN

Dyma lun o blant Babanod yr ysgol yn canu yng nghanolfan gofal
dydd Maesincla.

Gwlad beirdd a chantorion?
Cafodd plant yr ysgol brofiadau o ysgrifennu cerddi dan
arweiniad y beirdd Karen Owen a Dewi Pws. Ysgrifennodd
Blwyddyn 5 a 6 a Karen Owen gerdd am Sant John Roberts o
Drawsfynydd i ddathlu pedwar canmlwyddiant ers iddo gael ei
ladd dros ei ffydd. Daeth Dewi Pws i ganu, diddanu a barddoni
hefo'r plant a chawsant eu hysbrydoli i ysgrifennu cerdd am yr
Hydref.

Bydd y grŵp yma o bedwar yn canu mewn cyngerdd Cantata yng
Nghadeirlan Gatholig Wrecsam ar yr 11eg o Ragfyr. Mae'r
Cantata wedi cael ei ysgrifennu'n arbennig i ddathlu bywyd Sant
John Roberts.

CYFROL O GAROLAU
NEWYDD SBON
YSGOL YR HENDRE

Mae Gerald Morgan, yr emynydd a’r cyfansoddwr o
Dregaron, Ceredigion, gynt o Ben-y-groes. wedi
cyhoeddi cyfrol ‘Carolau’r Groes’ sydd yn cynnwys 23
o garolau newydd sbon. Gellir prynu copïau o’r gyfrol
drwy’r post yn unig oddi wrth: Gerald Morgan, Hafod
Wen, Pwllswyddog, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JG.
Anfonwch siec am £5.50, sy’n cynnwys postio, yn
daladwy i BETSAN MORGAN, CAROLAU’R GROES.

Bydd Ffair Nadolig yn yr ysgol nos Iau, Rhagfyr 16, 5-7 o'r
gloch. Bydd stondinau cacennau, crefftau, llyfrau, teganau, raffl
a tombola a bydd cwmni lleol bOtwm yn ymuno â ni i werthu
gemwaith creadigol, gwreiddiol. Dewch i gael hwyl yn y gornel
chwaraeon, gyda pheintio wynebau ac ewinedd ac, ar gyfer y
plant bach, Groto Siôn Corn.
Cost: Oedolion £1, Plant 50c, plant a staff Ysgol Yr Hendre am
ddim. Croeso cynnes i bawb.

Emyr Tho mas a’i Fab

Croeso cynnes bob dydd

CYFREITHWYR

Caffi Cei

•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)

gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

7 Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:

4

01286 677771

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
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YSGOL SYR HUGH OWEN
FFARWELIO AG ELEN HUGHES
Dymuniadau gorau i Mrs Elen Hughes sydd yn ein gadael
ddiwedd y tymor hwn. Mae hi wedi bod yn aelod o’r Adran
Gerddoriaeth ers wyth mlynedd bellach. Bydd chwith mawr ar
eich ôl Mrs Hughes. Bob Lwc a hwre fawr i chi yn y dyfodol.
Diolch yn fawr am ei gwaith called dros y blynyddoedd!

CODI PRES AT ACHOSION DA
Bu sawl gweithgaredd codi arian yn yr ysgol yn ddiweddar gan
gynnwys golchi ceir, diwrnod diog (wel ddim wir - jest dod i'r
ysgol mewn pyjamas), aerobathon (gw. adroddiad Cadi Fôn ar
dudalen 19), casglu bocsys o anrhegion Nadolig a hyd yn oed un
athro yn ymarfer 'circuits' mewn twtw!! (Llun Mr Trystan
Thomas ar y dudalen flaen) Ymysg yr achosion da ar eu hennill
oherwydd haelioni'r disgyblion oedd ward y plant yn Ysbyty
Gwynedd, ymgyrch Plentyn y Nadolig a Phlant mewn Angen.
Criw Blwyddyn 12 sydd wedi bod yn brysur iawn yn casglu bocsys o
anrhegion ar gyfer Ymgyrch Plentyn y Nadolig a rhai o’r genod fu’n
golchi ceir.

LLAWENHAU YN EU LLWYDDIANT
Mr Dewi Rhys oedd gŵr gwadd y noson wobrwyo eleni a diolch
yn fawr iddo am rannu ei atgofion melys am ei gyfnod yn yr
ysgol. Dyma griw blwyddyn 10 ac 11 a enillodd wobrau mewn
gwahanol bynciau. Heledd Lewis, Sara Pennant, Guto Huws a Llŷr
Davies a enillodd wobrau am eu llwyddiant mewn arholiadau allanol.

LLAIS CRYF I'R DYSGWYR
Mae Cyngor Ysgol Syr Hugh yn cyfarfod yn rheolaidd gan
sicrhau llais cryf i'r dysgwyr. Dyma'r Cyngor a etholwyd ar gyfer
2010-11.
CROESO I'R CRIWIAU CYNRADD
Daeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 ysgolion cynradd y dalgylch i
gael blas ar yr ysgol 'fawr' a mwynhau gweithgareddau amrywiol..

Siop Iwan

JUST NATURAL

Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,
Nwyddau Ffansi
Presantau

Bwydydd Iach a deunydd Bragu

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

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.

5
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Stwff newydd gan Hen Stejars

argraff fawr yng Nghlwb Tanybont adeg
Eisteddfod Caernarfon 1979. Y cysylltiad
hwnnw efo Caernarfon ddaeth â nhw i fyny
i’r Dre i lansio’u CD newydd, “Rifiera
Gymreig”.

Y to newydd

Ail Symudiad y mis yma, Clwb Canol Dre
CD newydd Mynediad am Ddim
Doc Fictoria a’r fflatiau newydd ydi
lleoliad llun clawr CD newydd y
bytholwyrdd Mynediad am Ddim, “Hen
Hen Bryd”. Greddf gerddorol, awydd i
ddifyrru cynulleidfa, lleisiau da, ac asbri
sy’n ymylu weithiau ar ddiawledigrwydd –
dyna nodweddion y grŵp, a dyna gewch
chi yn y casgliad yma o ganeuon newydd,
yn ôl y broliant.
Y canwr Robin Evans ydi’r cysylltiad â’r
Dre, wrth gwrs, ac meddai o, “Mewn 36
mlynedd dan ni wedi canu mewn pum lle
yn G’narfon, sef Tanybont, y Royal, a
Barcud – tri lle sy ddim yn bod bellach! –
ac yn y Clwb Rygbi a’r Galeri.”

ddechrau’r mis. Cymharol ifanc ydi’r grŵp
o’r de – roedd Mynediad am Ddim eisoes
yn bum mlwydd oed pan fentrodd yr hogia
allan o Aberteifi am y tro cyntaf, i greu

Ond nid yr hen stejars yn unig sydd wrthi,
achos mae grŵp ifanc diweddara
Caernarfon, y Bandana, yn rhyddhau CD
newydd hefyd. Mae Papur Dre wedi cael
sneak preview o’r CD 12 cân a da ydi gallu
dweud ei fod yn hollol wych. Fydd o ddim
yn y siopau tan y flwyddyn newydd, ond
peidiwch poeni. Os ydach chi ar dân isio’i
gael eleni mi fydd ar werth yn gigs y
Bandana yn y Fic Llithfaen (Rhagfyr 19),
Tŷ Siamas, Dolgellau (21), y Bedol, Bethel
(22), y Fuwch Goch, Caerdydd (23), a
Rascals, Bangor (28).

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

Hen stejars ’fengach
Un lle dydi Mynediad erioed wedi canu
ynddo ydi’r hen Con Club, neu Clwb Canol
Dre erbyn hyn, ond dyna lle y lansiodd Ail
Symudiad eu CD newydd nhwythau

Y Bandana

Tyˆ Siocled

Siocled Gorau
CÂN I GYMRU
2011

Ail Symudiad yng Nghlwb Tanybont yn y 1980

Rydym yn chwilio am gyfansoddwyr mwyaf addawol
17 Stryd yCymru
Plas eto ‘leni. Mae’r cyfnod
CAERNARFON
ymgeisio ar agor hyd Ionawr y 7fed 2011. Rydym
yn croesawu caneuon gwreiddiol o
bob math. Mae gwobrau ariannol sylweddol 01286
ar gael675007
i’r cyfansoddwyr llwyddiannus;
1af = £7,500 2ail = £2,000 3ydd = £1,000
Am fwy o wybodaeth, rheolau llawn y gystadleuaeth a ffurflen gais cysylltwch gyda’r
tîm cynhyrchu yn uniongyrchol; E-bost canigymru2011@avantimedia.tv, Ffôn:
01443688530 neu drwy wefan S4C: www.s4c.co.uk/canigymru

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

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

01286 673002
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol:WILLIAMS
07721 750958
GWYNDAF
A’I FAB
Sefydlwyd
1972
• Trwsio Esgidiau • Copïo
Goriadau
• Gosod Strapiau a Batri
Oriawr
• Engrafiadauaa lysau
• Anrhegion
i’w engrafu
Cyflenwi
Gosod
Carpedi
•
Ciosg
Lluniau
Kodak
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

6
27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

PapurDreRhagfyr2010_PapurDreHydref2010 08/12/2010 12:01 Page 7

PROM PENDALAR
Sôn am Steil! Cafodd disgyblion Ysgol Pendalar wledd drwy garedigrwydd Meifod yn
ddiweddar, diolch i'r trefnydd Wil Williams Tŷ Hapus, Caernarfon.

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

Problem
Compiwtar?

Tyˆ SiocledAngen cymorth?
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Eisiau meddalwedd
am ddim?
Ffoniwch John Fraser

01286 676645

Darllenwch a mwynhewch
PAPUR DRE
a chofiwch wylio ein rhaglenni ar S4C:
C’Mon Midffîld
: y 40 uchaf
Blodyn
Tatws
19 Strydeich
y Plas,hoff
Caernarfon
(2 raglen yn cynnwys
olygfeydd
Blodau ﬀres
erioed o Midffîld)
Blodau ﬀug
Basgedi Gwellt Rownd a Rownd
Cardiau Cyfarch
Sgorio
Cludiant yn lleol
Priodasau
a
Chnebrwng
Pryd o Sêr (efo Dudley a’i westeion)

01286 673002

Carolau Llangollen

Am gymorth:

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB

i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri
Oriawr • Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

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

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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MILWR O GAERNARFON YM MRWYDR WATERLÃ AC ERAILL

General John Moore
Y tro diwethaf adroddwyd hanes milwr,
Lewis Griffith, a oedd yn hen hen daid i un
o ddarllenwyr selocaf Papur Dre, sef Mr Tom
Glyn Griffiths, 16 Stryd Gelert. Brodor o
Dal-y-Llyn, Meirionnydd ydoedd a bu ef a’i
wraig yn Waterlŵ adeg y frwydr fawr yn
erbyn byddin Napoleon yn 1815. Y tro hwn,
fodd bynnag, daeth fy nghyfaill a chydchwilotwr, Mr. Geraint Wyn Roberts, o hyd i
fanylion am filwr a aned yn nhre Caernarfon
a fu’n ymladd yn Waterlŵ a’i gyfenw ef oedd
Griffiths.
Ganed Thomas Griffiths, mab Griffith ac
Elizabeth Griffiths ar Fai 17, 1778 a
bedyddwyd ef yn Eglwys y Plwyf Llanbeblig
yn 1779 ac adroddir ar ei ddogfen
gwasanaeth yn y fyddin iddo fod yn 53 oed
yn 1831 pan gafodd ei ryddhau ar sail ei
iechyd. Crydd fel ei dad ydoedd ac yn
perthyn er pan oedd yn 15 oed yn 1793 i
Milisia Môn, cyn ymuno â’r Ffiwsilwyr
Cymreig yn Norwich pan oedd yn 29 oed yn
1807. Cafodd sawl dyrchafiad yn gynnar
iawn a hynny oherwydd ei brofiad yn y
Milisia. Chwe mis ar ôl ymuno gwnaed ef yn
Corporal a deunaw mis yn ddiweddarach, ar
Fedi’r 25ain 1810, yn Drum Major neu
Colour Sergeant.
Bu’n gwasanaethu mewn sawl cyflafan
waedlyd yn ystod cyfnod y rhyfeloedd yn
erbyn y Ffrancwyr o dan arweiniad
Napoleon, rhai a ddaeth yn enwau

cyfarwydd iawn mewn hanes. O fewn
pedwar mis ar ddeg iddo ymuno â’r fyddin
llawn amser cafodd y Corporal Thomas
Griffiths a’i gatrawd eu hanfon i Sbaen o dan
oruchwyliaeth y Cadfridog Sir John Moore i
wrthsefyll ymosodiadau ffyrnig gan fyddin
Napoleon.
Erbyn cyrraedd Salamanca sylweddolodd y
Cadfridog bod byddin Sbaen mewn
trafferthion dybryd a phenderfynodd encilio
i gyfeiriad porthladdoedd Gogledd Sbaen.
Cyn gwneud hyn manteisiodd ar y cyfle i
fygwth cysylltiadau Napoleon â Ffrainc yn y
gobaith y gallai ddenu rhannau o’i fyddin
i’w erlid ef a’r Prydeinwyr a thrwy hynny
ysgafnhau y pwysau ar rannau o Sbaen a
Phortiwgal er mwyn iddynt gael cyfle i ail
drefnu eu hamddiffynfeydd. Unodd â
chatrawd y Cadfridog David Baird a oedd ar
ei ffordd o Corunna a chynyddodd hynny’r
fyddin i 23,500, 2000 o farchogion a 60 o
ynnau. Ymatebodd Napoleon yn gyflym gan
roi gorchymyn i’w Gadfridogion i geisio
cornelu Moore a’i fyddin mewn tywydd
gaeafol garw. Llwyddodd Moore i’w hosgoi
gan wneud am yr arfordir. Bu dwy frwydr
fawr lle gorchfygodd Moore y Ffrancwyr yn
Sahagun a Benavente cyn cyrraedd ardal
fynyddig Galacia, lle penderfynodd
Napoleon adael Sbaen am Awstria lle roedd
brwydr arall a gadael y gwaith o erlid Moore
i’r Marsial Soult.
O’r diwedd ac ar Ionawr 11eg 1809
cyrhaeddodd y fyddin Borthladd Corunna
lle roeddynt yn disgwyl llongau i’w cludo’n
ôl i Brydain. Cymerodd tan y 14eg o Ionawr
iddynt lanio yn Corunna a bu brwydr fawr
arall lle collodd y Ffrancwyr dros 1500 o
filwyr a byddin Prydain 900 ac yn eu mysg y
Cadfridog Moore ei hun.
Mae’n amlwg bod y Corporal Thomas
Griffith wedi chwarae ei ran yn y brwydrau
a thybed a oedd yn bresennol yn angladd ei
Gadfridog. Wedi iddo dychwelyd i Brydain
ni chafodd fawr amser yno gan yr anfonwyd
ef unwaith eto ar y 30ain o Orffennaf i
frwydro’n yr Iseldiroedd yn yr hyn a elwir
yn Walcheren Campaign.
Ymgyrch gwbl aflwyddiannus oedd honno a
chais i agor ffrynt arall i dynnu’r pwysau
oddi ar Ymerodraeth Awstria a oedd i’w

gweld yn colli’r frwydr yn erbyn grym
Napoleon. Anfonwyd 40,000 o filwyr, 15,000
o farchogion a gynnau mawr ar draws Môr y
Gogledd i Walcheren. Ni fu llawer o frwydro,
fodd bynnag, ond collwyd 4,000 trwy
afiechyd neu yr hyn a elwid yn ‘Walcheren
Fever’. O’r 40,000 o filwyr bu 12,000 yn sâl
o’r clefyd ac ym mis Medi dychwelodd y
mwyafrif i Brydain gan adael dim ond
12,000 yn Walcheren a chyn hir nid oedd
ond 5,500 ohonynt yn debol i ymladd.
O fis Mawrth 1815 hyd Tachwedd 1818
cymerodd Thomas Griffiths ran mewn
brwydrau yn Ffrainc ac yn yr Iseldiroedd ac
roedd yn bresennol ym mrwydr enwog
Waterlŵ. Gwasanaethodd hefyd yn Gibraltar
o 1823 – 1825 a thra oedd yn gwasanethu yn
Nulyn yn 1831 rhoddwyd archwiliad
meddygol iddo a chael nad oedd yn gymwys
oherwydd ei iechyd i ganlyn ymlaen â’i yrfa
yn y fyddin. Roedd yn dioddef o gyflwr
parhaol o’r gwynegon neu’r cryd yn y
cymalau. Roedd yn 53 oed ac ar yr 21ain o
Dachwedd 1831 fe’i gosodwyd ar bensiwn o
swllt y dydd am weddill ei oes. Disgrifiwyd
ef fel gŵr 5 troedfedd 7 modfedd a hanner o
daldra, gwallt brown, llygaid tywyll ac o
bryd tywyll ac yn Cordwainer (Crydd) yn ôl
ei alwadigaeth. Byddai Colour Sergeant
Thomas Griffith yn mynd i fyw i
Frycheiniog, De Cymru ar ei ymddeoliad.
Cyrhaeddodd oedran teg a chyda’i ferch,
Jane Evans, y treuliodd weddill ei oes a cheir
hyd iddo ar Gyfrifiadau 1851 a 1861. Yn ôl y
St. Catherine’s Index adroddir iddo farw yn
ystod ail chwarter y flwyddyn 1870 a fyddai
yn eu wneud yn 92 ar yr 17eg o Fai y
flwyddyn honno.
T. MEIRION HUGHES
O.N. Diolch unwaith eto i Geraint Wyn Roberts
am ddarparu’r manylion ar gyfer yr ysgrif hon.
GLASENWAU TREF CAERNARFON
Yn rhifyn Tachwedd cyhoeddwyd 'chydig
o lasenwau hen gymeriadau Caernarfon a
gasglwyd gan Gwilym Evans, Maes Barcer
gynt. Mae Meirion Hughes wedi anfon
ymateb difyr iawn i rai o'r enwau hyn a
byddwn yn cyhoeddi hwnnw a
chystadleuaeth arbennig ym mis Ionawr.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995
8

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
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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SAIN, CERDD A CHÂN
Roedd y safon yn uchel iawn eleni ac nid
yw'n syndod yn y byd fod disgyblion yr
ysgol yn serennu ar lwyfannau
eisteddfodau sirol a chenedlaethol. Tŷ
Menai aeth â hi eleni ond gall pob tŷ fod yn
hynod falch o'i ymdrechion. Diolch yn
fawr iawn i'r holl athrawon am eu gwaith
paratoi a chefnogi ac i'r disgyblion am eu
hymroddiad. Diolch yn fawr iawn hefyd i'r
Beirniaid sef Miss Ffion Llwyd, Mr Llŷr
Lewis a Mr Geraint Løvgreen.
Gwenno Brown
Llongyfarchiadau i Gwenno Brown hefyd
ar ennill cystadleuaeth Cerddor Ifanc
Eisteddfod Dyffryn Ogwen! Daeth
Gwenno hefyd yn drydedd yn y Ddeuawd
Telyn.
Seindorf Ysgol Syr Hugh Owen
Mae seindorf Ysgol Syr Hugh Owen yn
brysur yn ymarfer ar gyfer achlysur
blynyddol yn y Galeri. Byddwn yn cyfeilio
i garolau ar ddiwedd cyngerdd gyda Bryn
Fôn wrth i griw y Galeri i gyd ymuno yn
nathliadau’r Nadolig gyda mins pei a tsieri
bincs. Byddwn yn cyfeilio ac yn diddanu’r
gynulleidfa.
Mae criw o ddisgyblion cerddoriaeth o
flwyddyn 12 /13 wedi bod yn brysur yn
cyfansoddi carol newydd sbon a gaiff ei
pherfformio yn yr un digwyddiad yn Y Bar
yn Galeri. Mae’r garol yn trafod y Nadolig
ar ei newydd wedd ac fe’i harweiniwyd gan
y gyfansoddwrig Manon Llwyd mewn
diwrnod o weithdy yn y Galeri yn
ddiweddar. Edrychwn ymlaen at ei
chlywed ar y 12fed o Ragfyr!
Côr Gwerin
Da oedd gweld cyfraniad yr ysgol yn yr
ˆ
Wyl
Gerdd Dant ym Mangor yn
ddiweddar. Bu criw o 20 disgybl yn
ymarfer yn ddygn yn ystod amseroedd
cinio ar gyfer y Parti Gwerin Yng Nghanol
Gwlad Jiwdea Dlos ac nid ar chwarae bach
mae dysgu 4 pennill mewn cyn lleied o
amser. Da iawn chi genod! Braf hefyd oedd
gweld cyn-ddisgyblion yn canu yn y
gystadlaeuaeth olaf sef y Côr Cerdd Dant
dan yr enw ‘Criw Syr Hugh’.

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

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

EISTEDDFOD YSGOL
SYR HUGH OWEN 2010

Capteiniaid Menai: Rhodri Farrer, Daniel Griffith, Sara
Pennant ac Angharad Thomas (un o Domosiaid tudalen 1!)

Mali Fflur: Perfformiad Iau

Rhai o gystadleuwyr brwd Gwyrfai

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
Megan Owen, enillydd y Gadair Iau. Saran Gwerfyl: Enillydd y gadair Hŷn. Gwenno Brown:
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

Perfformiad Hŷn

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

07760 288009
• CLUDIANT I
674400
GO-AHEAD 01286 FAES
AWYR
TACSI

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

Ffôn: (01286) 672871

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

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

9
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EISTEDDFOD ERYRI 2012
Os yw eich cardiau Nadolig dal yn
bentwr ar fwrdd y gegin heb eu postio
a'ch cacen heb ei 'heisio', mae'n debyg
nad ydych wedi meddwl rhyw lawer am
2011 eto - heb sôn am ddigwyddiadau
2012! Ond ers rhai misoedd bellach,
mae pwyllgorau diwyd ar hyd a lled yr
ardal wedi bod yn brysur yn trefnu a
chodi arian tuag at Eisteddfod yr Urdd
sydd i'w ei chynnal yma yn Eryri ymhen
rhyw ddeunaw mis.
Un o
ddyletswyddau'r
Pwyllgor
Cyhoeddusrwydd oedd penderfynu ar
ddelwedd ddeniadol ar gyfer yr ŵyl.
Mae'r darlun bellach wedi ei greu a’r
lliwiau, y cynnwys a’r dyluniad yn
cwmpasu'r oll o dirlun a hanes y
dalgylch. Mae nwyddau o bob lliw a
llun yn cario'r ddelwedd arbennig eisoes
wedi'u cynhyrchu- o bensiliau i ffrisbis
ac o grysau chwys i'r co' bach! Os
hoffech gael gafael ar rai o'r nwyddau ar
gyfer eich gweithgaredd chi, darllenwch
golofn mis Ionawr a gobeithio y bydd
mwy o wybodaeth erbyn hynny am
safle'r Eisteddfod. Ar yr 8fed o Ionawr
bydd Cronfa Bethel a Llanddeiniolen
yn cynnal gig arbennig yn y Bedol gyda
Y Bandana a Scarabs, i gychwyn am

8yh. Os hoffech chi dynnu sylw at
ddigwyddiad yr ydych yn ei drefnu
ebostiwch:
cyhoeddusrwydd2012@urdd.org.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi
gwybod i ni sut aeth pethau hefyd!
LLEUCU HUGHES

Apêl Caernarfon

Rhodd er Cof
Mae'r pwyllgor yn ddiolchgar hefyd i
deulu'r diweddar Dafydd Rhisiart Jones
Llandudno. Cyfrannodd y teulu hanner y
rhoddion a roddwyd er cof amdano i'r
Urdd, gyda'r hanner arall yn mynd i un o
wardiau Ysbyty Gwynedd. Roedd Mr
Jones yn weithiwr diflino dros yr Urdd
pan oedd yn athro yn Llandudno.
Treuliodd ei flynyddoedd olaf gyda'i ferch
Nia a'i gŵr Wyn Davies yma yng
Nghaernarfon a dymuniad y teulu oedd
rhoi'r arian i bwyllgor apêl yr Eisteddfod.

• 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

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
12

Cafodd Cylch Meithrin y Gelli fore
llwyddiannus yn gwerthu teisennau ar y
Maes yn ddiweddar. Roedd y stondin yn
werth ei gweld a chodwyd dros £200 tuag
at Y Cylch.
Hoffai'r Pwyllgor ddiolch yn fawr iawn i
bawb a gyfrannodd drwy bobi teisennau
neu drwy brynu a mwynhau!

Mae pwyllgor codi pres Caernarfon
wrthi'n brysur. Cynhaliwyd noson
ddifyr iawn yn Cofi Roc gyda
chefnogaeth rhai o siopau'r dref.
Llwyddwyd i godi dros £500.

Ar agor:
Llun, Maw, Merch a
Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm
Dydd Sul AR GAU

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

Ar fore
Sadwrn oer..

CIROPODI PODIATRI
Iola Roberts
M.Ch.S. S.R.Ch.
Galwadau i’r cartref
25 mlynedd o brofiad
HPC cofrestredig

symudol:
07771 278633

(a diolch i Meirion Williams am y llun)

PapurDreRhagfyr2010_PapurDreHydref2010 08/12/2010 12:01 Page 13

LIZZIE A SHIVOLO YN EGLWYS NODDFA
Rwy'n siŵr fod y mwyafrif o bobl wedi
clywed am VSO - Voluntary Service
Overseas a'r gwaith arbennig sy'n cael ei
wneud wrth i bobl roi eu hamser a'u sgiliau
am ddim i fynd i weithio i wledydd sy'n
datblygu. Mae gan VSO hefyd raglen
arbennig i bobl ifanc sef Global Xchange rhaglen chwe mis ar gyfer pobl ifanc rhwng
18 a 25 oed ac mae'n dod a chriwiau o bobl
ifanc o Brydain a gwledydd gwahanol at ei
gilydd i dreulio amser yn y ddwy wlad
honno a chael cyfle i wirfoddoli ar
brosiectau cymunedol gwahanol.
Gwynedd oedd y lleoliad ar gyfer un criw
eleni sef pobl ifanc Prydain a Namibia. Yn
ffodus i ni yng Nghaernarfon mae nifer o'r
bobl ifanc wedi eu lleoli yn y cylch ers mis
Hydref a byddant yma tan ddiwedd
Rhagfyr. Rydan ni yn Eglwys Noddfa wedi
bod yn ddigon ffodus i gael dau
wirfoddolwr i dreulio dau ddiwrnod yr
wythnos gyda ni sef Elizabeth Cassidy neu
Lizzie a Shivolo Moses.

O Sul i Sul
Rhag
Rhag
Rhag
Ion
Ion

19
24
26
2
9

SEILO
Parch Gwenda Richards
11.30pm Oedfa Nadolig
Dim oedfa
Parch Gwenda Richards
Dafydd Iwan

Daw Lizzie o Preston a gadawodd yr ysgol
haf diwethaf ar ôl astudio ar gyfer ei Lefel
A. Nid oedd yn siŵr beth oedd am ei
astudio yn y coleg ac yna clywodd am GX a
dyma hi yn nhref y Cofis! Daw Shivolo o
Namibia ac mae'n gweithio gyda phrosiect
ieuenctid yn y brif ddinas Windhooek. Nid
oedd Shivolo wedi clywed am Gymru cyn
GX ond mae wrth ei fodd o gael y cyfle i fod
yma. Ers cyrraedd Noddfa daeth Lizzie a
Shivolo yn rhan o'r 'teulu' ac er nad ydyn
nhw'n deall nac yn siarad Cymraeg yn rhugl
mae nhw wedi bod yn rhan o'r holl
weithgareddau. Os oeddach chi ar y maes
ar Ragfyr 2ail yn goleuo'r goeden ac yn
gweld drama'r geni yna mi fyddwch wedi
gweld Lizzie a Shivolo gan mae Lizzie
oedd Mair ac roedd Shivolo yn fugail.
(lluniau ar dudalen 10 ac 11). Roedden
nhw'n dweud ei bod yn fraint i gael bod yn
rhan o'r digwyddiad ond roedd yn wych i
ni hefyd yn y dre gael croesawu pobl ifanc
o rannau gwahanol o Brydain a'r byd yma
Ionawr 2, Mr Islwyn Hughes, Llangoed
Ionawr 9, Y Parch Reuben Roberts,
Llanwnda
NODDFA
Rhag 19, 3:00 Dathlu'r Nadolig yn Noddfa Gwasanaeth arbennig i ddathlu'r Nadolig.

aton ni ac i fod yn rhan o fywyd y dre.
Dyma bobl ifanc sy'n awyddus i ddysgu am
gymunedau gwahanol ac sydd am rhoi eu
hamser i wirfoddoli. Ryda ni'n dymuno'n
dda i'r criw cyfan wrth iddyn nhw fynd i
Namibia yn Mis Ionawr ar gyfer ail ran y
rhaglen.
Mae Global Xchange ar agor i unrhyw
berson ifanc o Brydain. Am fwy o
wybodaeth
ewch
i
www.globalxchange.org.uk.
Buasai'n dda cael Cofi yn rhan o'r rhaglen
ryw ddydd!
MERERID MAIR

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

Tref Caernarfon, Cymen, Galeri,
Rondo, Tafarn y Black Boy. Os oes
unrhyw un arall yn dymuno dod yn un o’n
prif noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar
01286 674314

Mae croeso cynnes bob amser i unrhyw un
ymuno â ni. Bydd paned a minspei ar ôl y
gwasanaeth.
Rhag 26 a Ionawr 2 - Addoli yn Seilo
Ionawr 9 - Cynhelir oedfa am 3 dan ofal
Parch John Roberts. Bydd yr Ysgol Sul yn
cyfarfod am 2:30.

BORE COFFI YN SALEM
Trefnwyd bore coffi a stondinau yn Festri Salem ac roedd y lle dan ei sang - llwyddwyd
i godi dros £700. Mae'n amlwg bod y banad a'r minspeis yn dda!

SALEM
Rhag 19, 10am
Gwasanaeth yng ngofal yr aelodau cinio bara
caws i ddilyn. Pnawn - Gwasanaeth Nadolig
y plant a parti i ddilyn.
Dydd Nadolig
Gwasanaeth yn y festri am 9.30 am
Rhag 26, 10am
Gweinidog Parch. J. Ronald Williams.
Ionawr 2, 10am
Gweinidog, Oedfa Gymun; 4 p.m. Parch.
Iwan Llywelyn Jones, Porthmadog.
Ionawr 9, 10 am a 4pm Gweinidog.
CAERSALEM
www.caersalem.com
Rhag 19, 10am
Gwasanaeth Nadolig y plant, gyda parti i'r
plant i ddilyn. 5.30pm Caleb Coverrett
Rhag 26,
10am Arwel Jones. Dim oedfa gyda'r hwyr.
Ionawr 2,
10am a 5.30pm Rhys Llwyd.
Ionawr 9,
10am Kent Morris. 5.30pm Caleb Coverrett.
Manylion cyfarfodydd ganol wythnos yn
ogystal ac MP3's o bregethau diweddar i'w
lawrlwytho
ar
ein
gwefan:
www.caersalem.com
EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore
Rhag 19, Gwasanaeth Nadolig y Plant
Rhag 26, Y Gweinidog, Y Parch Gwynfor
Williams

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

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
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FFILBI C’MON DOLIG
SGLEFRIO AT
’DOLIG
Nadolig Hapus and ôl ddat i bawb.
Unwaith eto mae’r ŵyl wedi cyrraedd, efo’r
palafa i gyd. Rhai yn gorfoleddu a nifer
fawr yn methu â dioddef yr achlysur. Ond
mae’n rhaid cofio bod 'nelo rhesymau lot
o’r rheiny sydd ddim yn hoffi’r Dolig â bod
yn unig. Oes, mae llawer o bobl sy’n byw ar
eu pennau eu hunain yn mynd am sgram i
dŷ teulu neu ffrindiau ar ddiwrnod Dolig a
Bocsing De. Ond cyn ac ar ôl hynny maen
nhw ar ben eu hunain – yn unig drwy’r
flwyddyn ar wahân i Dolig. Ella dylai pawb
sy’n ffeind efo’u teulu, ffrindiau a
chymdogion dros ŵyl y Nadolig feddwl am
fod yr un mor ffeind yn ystod y flwyddyn
hefyd. Ambell i ginio dydd Sul cyson, er
enghraifft, fel practis at y cwcio mawr
ddiwedd flwyddyn efo’r ffyni hats a’r
Regina Monolog.
Beth bynnag 'di oed rhywun, mae pawb yn
cofio naill ai Ddolig eu plentyndod neu’r
Dolig ‘pan oedd y plant yn fach’! Un peth
sydd wedi’n nharo i ydi lle mae’r hysbys
am Babycham wedi mynd? OK, mae
hysbysebu lysh ar y teli wedi lleihau (a
diolch i’r nefoedd am hynny neu mi fysa’r
ads am alcopops yn horendys. Meddyliwch
am y peth). Ond i bobl oes Babycham,
arwydd cynta’r Dolig oedd hysbys y carw
bach yn ymddangos unwaith eto. Cofiwch
chi, dwi’m yn meddwl fod yr hysbys yn un
arbennig o effeithiol oherwydd dwi’m yn
cofio cael Babycham yn 'y mywyd. Ond
wedi deud hynny ella ’mod i wedi yfed
cymaint ohono fel nad ydw i’n cofio dim
byd ! Erbyn heddiw mae’n siŵr y basa pob
hysbys Babycham yn cael ei ddilyn gan
hysbys arall gan rhyw gwmni o gyfreithwyr
sy’n arbenigo mewn cael compo i bobl sydd
wedi disgyn ar ôl yfed gormod o
Babycham!
Un Dolig bythgofiadwy oedd hwnnw pan
ddaeth yr ais rinc heb ais i’r Maes. 'Chydig
iawn ddaeth i Dre i sglefrio bryd hynny,
ond erbyn hyn mae pethau wedi newid a’r
cyngor bellach wedi gwneud y Maes i gyd
yn ais rinc – efo rhew go iawn! Mae’r
wyneb llechi yn aidial i hyn, a phleser oedd
gweld hen bobl, pobl a baglau, pobl lysh,
yn wir, pawb yn sglefrio ar draws y Maes. A
do, fe ddisgynnodd rhai, a’n cynghorau
ni’n meddwl bod hyn yn rhan o’r hwyl
mae’n debyg. Ond erbyn diwedd y tywydd
oer roedd rhyw sboilsbort wedi mynnu bod
y cyngor yn rhoi halen ar y Maes a sdopio’r
hwyl ' ma i gyd. Biti na fyddai’r sboilsbort
a’r cyngor wedi mynnu gwneud hynny’n
syth, fwy nag unwaith
y dydd.

14

John
John Pierce
Pierce Jones
Jones (Mr
(Mr Picton),
Picton), Llion
Llion Williams
Williams (George),
(George), Angharad
Angharad Anwyl
Anwyl
(Cynorthwydd
(Cynorthwydd Cynhyrchu),
Cynhyrchu), Alun
Alun Ffred
Ffred Jones
Jones (Cynhyrchydd
(Cynhyrchydd aa Chyfarwyddwr
Chyfarwyddwr y
gyfres)
gyfres) Mei
Mei Jones
Jones (Wali)
(Wali) aa Bryn
Bryn Fôn
Fôn (Tecs).
(Tecs).

Gerald Craig a John Hammond
Y MAES, Caernarfon

a gwrando!

Tydy’r sibrydion ddim yn wir. Nid oes
cyfres arall o C’Mon Midffild yn cael ei
ffilmio. Ond roedd y cast o gwmpas Dre a
Llanrug yn ddiweddar yn recordio ambell
i gyflwyniad i ddwy raglen arbennig fydd
ar S4C dros Dolig. Deugain golygfa mwyaf
cofiadwy’r cyfresi fydd cynnwys y ddwy
raglen ac fe fydd Mei Jones, Bryn Fôn,
John Pierce Jones, Llion Williams a Sian

na-nôg

… yn gwylio

Wheldon yn hel atgofion am rai o’r
golygfeydd dan sylw. Joseff Glyn Owen,
bachgen ifanc o’r Bala, sy’n cyflwyno’r
rhaglenni. Fo enillodd Mastermind Plant
Cymru yn ateb cwestiynau arbenigol ar
C’Mon Midffild. Fe fydd dau o hogia Dre
yn serennu dros y Dolig hefyd - Gerald
Craig a John Hammond, dau o aelodau
parhaol tîm ffwtbol gwreiddiol Bryncoch.
Bydd gan Gerald a John ran allweddol i’w
chwarae ar ochr y cae y tro 'ma. Cewch
weld beth

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 676946

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

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

FFeryllFa’r Castell

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.
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AM FUNUD
Yn ôl yr hysbyseb deledu, eleni mae
Sainsbury's - ac mi wyddoch pwy ydyn
nhw - yn cynnig ichi ‘Nadolig Perffaith’.
Ond be ydi Nadolig perffaith? Wel,
arwyddion o Nadolig perffaith - yn ôl yr
hysbyseb eto - ydi côr meibion yn ei
morio hi, eira trwm, coeden Nadolig yn
oleuadau byw, digonedd o fwyd a diod a
hwnnw, wrth gwrs, o Sainsbury's!
Fedrwch chi gofio Nadolig perffaith?
Mae’n ddiamau eich bod chi’n cofio
ambell Nadolig oedd yn fwy cofiadwy
na’r gweddill. Ond Nadolig perffaith?
Mi fyddwn i’n cytuno fod yr ŵyl yn
berffeithiach pan fydd y teulu i gyd
ynghyd, pawb mewn iechyd, bwyd yn y
cwpwrdd ac, yn arbennig, plant o
gwmpas gyda’u dawn i ryfeddu. Ond
mae’r math yna o berffeithrwydd yn
diflannu mor fuan. O sôn am blant,
erbyn yr hwyr mi fydd blinder wedi
dwyn y rhyfeddod o’u llygaid, y teganau
wedi malu a ffrae yn bosibl.
Yr unig Nadolig perffaith oedd y cyntaf
un. Hwnnw oedd yr un gwreiddiol;
hwnnw oedd i fod yn batrwm ar gyfer
pob Nadolig a oedd i ddilyn. Erbyn
meddwl,
hwyrach
mai
amherffeithrwydd y Nadolig cyntaf a
roddodd iddo’i berffeithrwydd. Yn ôl yr
hyn a wyddom, neu a ddatguddiwyd
inni, roedd yna amherffeithrwydd
mawr iawn bryd hynny:
Heb le yn y llety, heb aelwyd, heb wely,
Nadolig fel hynny gadd hwn.
Yna, gorfod ffoi i wlad estron
oherwydd bod Herod, yr hil-laddwr,
‘yn mynd i chwilio am y plentyn er
mwyn ei ladd’.
Fydd pob plentyn ddim yn cael anrheg
y Nadolig yma, na chyfle i ryfeddu. Mi
fydd yna gypyrddau gweigion a hynny
am amryfal resymau. Ydi, mae Herod
yn dal â’i gledd ar ei glun. I ddyfynnu,
‘Cofio rhain yw cofio Crist’. Chewch
chithau ddim Nadolig perffaith ond
gobeithio y cewch chi fwynhad a
bendith.
HARRI PARRI

Darlith Ddifyr

Mae'r archfarchnadoedd a siopau cadwyn
erbyn hyn yn llawn o galendrau lliwgar o
sêr pop Eingl-Americanaidd, arwyr pêldroed Cynghrair Lloegr a chartwnau
Disney. Yn dilyn galw mawr gan rieni ac
athrawon, mae'r Lolfa wedi penderfynu

llenwi'r bwlch yn y farchnad trwy
gynhyrchu calendr uniaith Gymraeg sef
Calendr Rwdlan 2011. Mae cyfres Rwdlan
erbyn hyn ymhlith y cyfresi gwreiddiol
mwyaf poblogaidd erioed i blant yn
Gymraeg ac mae'r calendr yn cynnwys
lluniau unigryw Angharad Tomos o rai o
gymeriadau'r gyfres.
£4.95 yw pris y Calendr A4 sy'n cynnwys
llun lliw ar gyfer pob mis a digon o le i'r
plant ysgrifennu. Mae'r Calendr eisoes ar
werth mewn Siopau Llyfrau Cymraeg a
dywedodd Meinir Edwards ar ran Y Lolfa,
“Rydym eisoes yn cynhyrchu ffeiloffaith a
dyddiaduron i oedolion bob blwyddyn ac
roeddem yn teimlo bod angen rhywbeth ar
gyfer y plant. Mae'r calendr yn dangos
digwyddiadau pwysig y flwyddyn, fel Dydd
Sul y Pasg, Calan Gaeaf, Dydd Gwyl Dewi
a Dydd Santes Dwynwen. Mae lle i
ysgrifennu
penblwyddi
neu
ddigwyddiadau eraill wrth bob dyddiad.”

CYLCH MEITHRIN SEIONT A PHEBLIG
Ar Ddydd y Cofio trefnodd y Cylch drip
arbennig i'r dre. Daeth pawb at y gofeb i
gyfarfod ac i osod pabi cyn cerdded i'r
Castell. Roedd y Maer, y Cynghorydd Huw
Edwards wedi dod i gyfarfod y plant a'u
rhieni er i'r maer ddweud mae Yncl Huw
oedd o i blant y Cylch! Roedd yn llawn
straeon difyr am y castell ond yr un orau
oedd iddo adrodd sut bydd Siôn Corn yn

glanio yn y castell bob Nadolig i roi trefn ar
anrhegion plant Caernarfon - os bydd pawb
wedi bihafio de! Cafodd pawb gyfle i fynd
o amgylch y castell cyn ei throi hi yn ôl am
Noddfa ac yno roedd castell arall yn ein
disgwyl, un lliwgar i fownsio arno tro yma.
Diolch i Eiriona a'r staff i gyd am drefnu ac
i gronfa Wythnos Ni Cyngor Gwynedd am
y grant i dalu am y diwrnod.

Mae Cwmni Da’n dymuno
Nadolig Llawen i bawb.
Cofiwch wylio Sioe Tudur
Owen fydd yn cael ei darlledu
Diwrnod Dolig am 21:00 ar
S4C.
Cyfres newdd o Sioe Tudur
Owen yn cael recordio yn
Galeri Caernarfon fis Chwefror
nesa a’i darlledu ar S4C yn
ystod Ebrill a Mai 2011

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301
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POBOL DRE
LLONGYFARCHIADAU

DR. ARNOLD REES
PRITCHARD
GERDDI MENAI
yn 100 OED.

Dr Arnold Rees Pritchard
Magwyd Arnold Rees Pritchard yn Aber
Adda, Llangollen ac yn 17 oed aeth yn
brentis fferyllydd i Wrecsam at Gwmni
Rowland. Hanner ffordd drwy’r cwrs
penderfynodd fynd i Brifysgol Lerpwl i
astudio meddygaeth. Eisteddodd ei
arholiadau terfynol yn Llundain a bu’n
gweithio mewn ysbytai yn Lerpwl cyn
dirprwyo fel meddyg teulu. Dychwelodd i
Gymru yn y tridegau a gweithio yn
Llanberis gyda Dr Douglas Jones. Daeth i
adnabod Dr Noel Roberts Caernarfon yn
dda. Y cam nesaf oedd prynu practis ym
Methesda lle treuliodd 38 o flynyddoedd
hapus a phrysur. Ar y dechrau gwnâi
bopeth ei hun heb gael fawr ddim amser
rhydd, a chan fod y syrjeri mewn ystafell yn
ei gartref, yn ôl yr arferiad ers talwm, roedd
ar alwad ddydd a nos. Teithiai i ymweld â’r
cleifion yn eu cartrefi cyn belled â’r Gerlan,
Llanllechid a Thregarth yn ddyddiol.

Bu Dr Pritchard yn Swyddog Iechyd
Chwarel y Penrhyn. Ef oedd yn gofalu am
ysbyty’r chwarel a rhaid oedd gadael popeth
os digwyddai damwain. Bu hefyd yn
flaengar iawn gydag Ambiwlans Sant Ioan
ym Methesda. Pan ymunodd meddyg arall
â’r practis dechreuodd Dr Rees Pritchard
weithio fel anesthetydd. Byddai’n mynd at
Gwilym Davies y deintydd yn aml cyn
ymweld â’i gleifion yn y syrjeri. Yna daeth
yn anasthetydd rhan amser i Ysbytai C&A
ym Mangor ac Eryri a’r Cottage yng
Nghaernarfon.
Ymddeolodd 25 mlynedd yn ôl a symud i
fyw gyda’i wraig Eluned i Gaernarfon. Bu’n
aelod ffyddlon ac yn gadeirydd y Clwb
Probus lle gwnaeth ffrindiau da – yn eu
plith Meurig Williams a Bobby Haines
roddodd hanes yr hen dre a’i phobol iddo.
Mae Dr Rees Pritchard wrth ei fodd yn
mwynhau’r olygfa wych o’r Fenai o’i
gartref. Mae ei sgwrs yn ddifyr a’i bryd a’i
wedd yn llawer iau na’i oed! John y mab
sy’n gofalu am ei rieni ond bydd y ferch
Helen yn dod atynt yn rheolaidd o
Gaerdydd.
Llongyfarchiadau mawr ar eich penblwydd
yn 100 oed ar y 10ed o Ragfyr 2010.

BETHAN MAIR
WILLIAMS, CAE
GWYN – yn
LLYWYDD YR URDD

Llongyfarchiadau hefyd Bethan a Rhun
Roberts ar eich dyweddïad a phob
dymuniad da yn 2011.
MAGI WYN ROBERTS

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o Fôn

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

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

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
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Erbyn hyn mae Bethan yn byw yng
Nghaerdydd ac yn athrawes blwyddyn 4 yn
ysgol Gynradd Treganna. Hi hefyd sy’n
gyfrifol am gerddoriaeth yn yr ysgol. Eisoes
cafodd sawl llwyddiant pan enillodd y plant
y Cyflwyniad Dramatig ddwy waith yn
olynol
yn
Eisteddfod
yr
Urdd.
Cyfansoddodd Bethan garol fuddugol yr
ŵyl yn 2006 gan ennill Tlws Tinopolis S4C.
Mae’n aelod ers y dechrau o Gôr CF1 sydd
newydd gymryd rhan yng nghystadleuaeth
'BBC Choir of the Year'.
Rydan ni yn Dre yn cofio Bethan, merch
Rita a John Williams, fel merch fyrlymus
bryd golau yn cymryd rhan yng
nghystadleuthau Adran Tref y Gelli.
Enillodd yr unawd cerdd dant 8-10 oed yn
Eisteddfod Tâf Elai. Ymddangosodd ar
lwyfan Theatr Seilo gyda phlant yr Ysgol
Sul ac ym mhasiantau Cwmni Gronyn
Gwenith. Mae ei pherfformiad o Betsi
Cadwaladr ifanc yn aros yn y cof.
Cynrychiolodd Ysgol Syr Hugh Owen
mewn gŵyl yng Nghaer ac enillodd yr alaw
werin yng Ngŵyl Cerdd Dant Caernarfon
ym 1996. Cafodd sawl rhan flaenllaw yng
nghaneuon actol Ysgol Glanaethwy o dan
gyfarwyddyd Cefin Roberts. Mae Bethan yn
teimlo’n ddiolchgar iawn am yr holl
fanteision yma gafodd yng Nghaernarfon
Ymddiddorodd hefyd mewn tenis a bu’n
hyfforddi plant yn Y Ganolfan Chwaraeon
ar Ffordd Bethel yn ogystal â chwarae i dîm
Caernarfon ddwywaith yn Landerne yn
Llydaw. Graddiodd ym Mhrifysgol
Caerdydd ac yn ystod gwyliau haf o’r coleg
bu’n hyfforddi tenis
mewn gwersyll
rhyngwladol yng ngwlad Groeg.
Meddai Bethan, “Mae’n fraint cael bod yn
Llywydd ar fudiad mor bwysig. Rydw i
wedi cael cymaint gan yr Urdd dros y
blynyddoedd ac mae hyn yn gyfle i mi roi
rhywbeth bach yn ôl.” Rydan ninnau yn
falch iawn o longyfarch Bethan am yr
anrhydedd haeddiannol gafodd o fod yn
Llywydd yr Urdd.

PapurDreRhagfyr2010_PapurDreHydref2010 08/12/2010 12:02 Page 17

DAU ACHOS DA I DDATHLU

Mae wedi bod yn gyfnod o ddathlu yn GISDA yn ddiweddar.
Dathlodd pobl ifanc a staff Gisda ben-blwydd arbennig Hafan, yr
hostel i’r di-gartref yng Nghaernarfon. Mae Hafan wedi darparu
llety a chefnogaeth i bobl ifanc bregus ers 21 o flynyddoedd.
Ysgrifennodd Lynda Roberts, aelod o staff GISDA, gerdd ar gyfer
yr achlysur sy’n crynhoi’r hyn mae pawb yn ei deimlo am yr
hostel. Yn ogystal llwyddodd GISDA i dderbyn grant o £289,075
gan Gronfa'r Loteri Fawr. Mae’r arian ar gyfer datblygu eu
cynllun Llwybr Llwyddiant. Prosiect Agor Drysau fydd enw'r
prosiect newydd. Yn ogystal â chynnig unedau wedi eu hachredu

drwy Agored Cymru bydd y prosiect yn ariannu cyfres o weithdai
a gweithgareddau diddorol a heriol ar gyfer defnyddwyr
gwasanaeth GISDA. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i ymgymryd â
gweithgareddau ehangach fel cyfnewidfeydd ieuenctid, cyfleoedd
i hwylio neu fynychu cyrsiau arbenigol. Bydd Prosiect Agor
Drysau hefyd yn cynnwys gwasanaeth cymodi, sef gwasanaeth
diduedd fydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i geisio adnabod
ffyrdd o wella perthynas efo teuluoedd. Mae hwn yn hwb
arbennig i GISDA a gobeithir gweld y prosiect yn ei le ac yn
barod i gychwyn erbyn diwedd Mawrth 2011.

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
17
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Rhywun sy'n hel pethau (7)
5. Ffrwyth (5)
8. Cyn amser penodol (5)
9. Ambarél haf (7)
10. Mae'n cynrychioli gweithwyr y pwll (5,
1,6)
12. Mae llawer o hyn yn digwydd cyn y
Nadolig (5)
14. Cinio Nadolig? (4,2)
17. Llinell gyntaf cytgan yr Urdd (4,4,1,3)
21. Roedd gan Adda un o'r rhain (4,4)
22. Merch (5)
23. Defnydd synthetig (5)
24. Mae'r dail yn gwneud hyn yn y gwynt (7)
I lawr
1. Gwŷdd neu bren (4)
2. Ffrind y Smaeliaid (5)
3. Stryd yn y dre (3,4)
4. Pobl sy'n llafarganu (6)
5. Dewr (5)
6. Rhoddwyd ar dân (6)
7. Cân drist (8)
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11. Ddim yn bell o gwbl (4,4)
13. Creadur (7)
15. Ras ym mabolgampau'r ysgol (2,2,3)
16. Pobl grand (6)
18. Mae’n cael ei hitio (5)
19. Enw cyntaf cyfansoddwr Tydi a
Roddaist (5)
20. Mae afon yn gwneud hyn (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1, 5. Chwalu naw deg llai’n ôl y cyfarchiad
amserol. (7,5)
8. Yn perthyn i’r hil wrth roi dysgwr yn
ôl. (5)
9. Syllu ar Sylvia heb ffordd y Rhufeiniaid
at Sefydliad y Merched. (7)
10. Pysgod lleol yn y nen? Pwy gefnai ar
hynny? (7,5)
12. Bwriadu pyncio ar ôl y bore. (6)
14. Ym Mabel mab y brawd mae dyn y
gyfraith... (6)
17. ...ac un dda yn dilyn 1,5 ar draws. (7,5)
21. Cawr sy’n mynd yn rhyfedd ar yr awr.
(3,4)
22. Saunders yn dal iâr a elwir Carlo. (5)
23. Dim dechrau glawio, mae’n braf am
noson. (5)
24. Di-sôn-amdano yw Samson ar gân yng
ngwlad y gŵr trugarog. (7)
I lawr
1. Sylwi mai un â chloch ar ei het ydyw.
(4)
2. Dinas heb Aelod? Lle? Dyma’r lle! (5)
3. Un fach ydi Eirlys, yn ôl y gân. (4,3)
4. Be wnawn ni’r mis yma o’i rawg
ryfedd? (6)
5. Un ffrwyth fechan sydd bron yn ddigon
i roi llewyrch i’n llwybr. (5)
6. Cwac cwac, Tecwyn, mae’n fardd ac
archdderwydd. (3,4)
7. Gor-lednais a ffals ydi bod ddwywaith
mor bleserus. (4-4)
11. Bod rhwng dâr ac us, yn ofalus. (8)

13. W, yn nghymeriad Marion Eames,
efallai, mae gwerthwr ffwr. (7)
15. Mas! Cer, w! Tro’n ôl tua thref! (7)
16. Peth wmbredd sydd i’w weld mewn
mân droseddau. (6)
18. Y creadur treigledig sy’n goch yn
cyhwfan. (5)
19. Rŵan y mae’n sefyll ar ei ben ond yn
meddwl yr un peth. (2,3)
20. Corff addysg nad yw’n gwneud colled
– i’r gwrthwyneb! (4)
ATEBION HAWS
Ar draws 7. Ymolchi. 8. Triban. 10. T_
gwydr. 11. Fenis. 12. Nwyd. 13. Yfory. 17.
Brain. 18. Crai. 22. Celyn. 23. Arsenal. 24.
Trydydd. 25. Dyfais.
I lawr 1. Cyrtans. 2. Llosgwyr. 3. Achwyn.
4. Prifardd. 5. Eboni. 6. Ynysu. 9.
Prifddinas. 14. Crynwyr. 15. Bryniau. 16.
Diflasu. 19. Ac eto. 20. Olwyn. 21. Estyn.
Enillydd: D A Jones 30 Stryd
Margaret, Caernarfon
ATEBION CRYPTIG
Ar draws
7. Chwerwi. 8. Tachwedd. 10. Neidiwr. 11.
Dynes. 12. Iona. 13. Menai. 17. Brwyn. 18.
Carw. 22. Ffa pob. 23. Ymfudwr. 24. Iâr
fach. 25. Cardod.
I lawr
1. Ochenaid. 2. Meri Ann. 3. Owain. 4.
Cardiau. 5. Cwyno. 6. Addasu. 9. Ar ben y
byd. 14. Crib man. 15. Maldodi. 16.
Gwaredu. 19. Affliw. 20. Opera. 21. Aflan.
Enillydd: Awen Roberts,
Craig y Don, Rhosgadfan
Anfonwch eich atebion erbyn diwedd mis
Rhagfyr at: Trystan Iorwerth, Graigwen,
Lon Ddewi, Caernarfon. LL55 1BH.
Llyfr yn wobr i’r enillydd.
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AEROBATHON / HER FFITRWYDD
Erbyn hyn mae’r tymor pysgota wedi
mynd heibio, ac wrth edrych yn ôl nid
oedd yn un o’r goreuon! O safbwynt y
siwin a’r eog roedd y rheiny yn hir iawn
cyn cychwyn i fyny’r afon.
Hynny
oherwydd prinder dŵr. Ychydig iawn o law
gafwyd ym mis Hydref a buasai mwy o law
ar ddechrau Medi wedi bod o gymorth
mawr. Fel y gŵyr pob pysgotwr nid yw yr
eogiaid yn dechrau dod i Afon Seiont tan
tua’r ail wythnos yn Medi. Ond ni allant
heb ddŵr yn yr afon! Yr hyn a gafwyd oedd
haul Haf Bach Mihangel. O ganlyniad fe
ddaliwyd dau ar ugain o eogiaid, y
mwyafrif ohonynt rhwng pump ac wyth
pwys. Nid yn fawr, ond yn felys iawn. A’r
siwin? Fe fachwyd rhai go dda a hynny ar y
tair afon - Seiont, Gwyrfai a Llyfni. Yn
bersonol fe fachais i ddau, un yn ddau bwys
dwy owns a’r llall yn bwys a deuddeg owns.
Un yn Afon Seiont a’r llall yn Afon Llyfni.
Erbyn hyn does dim i’w wneud ond
disgwyl am y tymor nesaf a gobeithio am
un gwell. Cofiwch am y Cyfarfod
Blynyddol ar yr ail ddydd Iau o fis Rhagfyr.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i chwi un ac oll.
GLAS Y DORLAN

Mae disgyblion ac athrawon Syr Hugh'n ffit ac mae hynny'n ffaith! Aeth criw mawr
ohonyn nhw ati i brofi eu ffitrwydd mewn Aerobathon i godi pres at achos Plant mewn
Angen drwy wneud aerobics ac ymarferion cylchol am bnawn cyfan - rhai ohonyn nhw
mewn gwisg ffansi. Roedd Mr Trystan Thomas yn werth ei weld yn ei twtw pinc (llun ar
y dudalen flaen). Rhoddodd bawb gyfraniad at yr achos a llwyddwyd i ychwanegu rhyw
£50 at gyfanswm yr ysgol ar y diwrnod.

TÎM Y FLWYDDYN

GENOD- A IEUENCTID
Y GOLFF
Enillydd y gystadleuaeth am y gacen
Nadolig eleni (campwaith Eiddwen !) oedd
Liz Wood, gyda 32 pwynt.
Ac yn yr ymrysonfa rhwng tîm y capten
(Llinos) a’r is-gapten (Joan), genod Llinos
aeth â hi o 5 gêm i 3.
Cafwyd noson wobrwyo lwyddiannus yn
yr adran ieuenctid hefyd. Diolchodd y
capten, Gerallt Bracegirdle i’w gyd-aelodau
ac i John Roberts am drefnu
gweithgareddau’r flwyddyn. Mae 43 o
ieuenctid yn aelodau bellach gan gynnwys

Tîm y Flwyddyn yn noson wobrwyo Ysgol Syr Hugh oedd tîm athletau blwyddyn 8 sydd bellach
ym mlwyddyn 9.
tair o enethod ond gobeithir denu mwy
maes o law, yn bennaf trwy brosiect
hyrwyddo Coed Helen (am fwy o fanylion
cysyllter ag Einion Angel : 678359,
estyniad 1). Penodwyd Joel Hughes yn

gapten ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
GWLEDDA YN Y CLWB GOLFF
Cofiwch hefyd bod bwyd da iawn i'w gael
yn y clwb golff a bod cyfleusterau'r bwyty
ar gael i bawb, nid dim ond i'r aelodau.

Modurdy

Dros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau

B & K Williams
Lôn Parc / South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

YSWIRIANT CARTREF

NWY A THRYDAN

YSWIRIANT CAR

CYNLLUNIAU ANGLADD

YSWIRIANT TEITHIO

GWYLIAU

GWASANAETH LARWM
PERSONOL

YSWIRIANT RHAG
TORRI I LAWR

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

I gael mwy o fanylion ymwelwch
â ni yn:

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

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

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

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
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