
Y RHAI BACH YN
DATHLU DEWI

PAPUR DRE I BOBOL DRE

PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 86                                     MAWRTH 2011 Pris 50c 

BE SY YN Y PAPUR?

Lliwiau Llachar
Eisteddfod yr Urdd
(stori tudalen 10)

Gwallt Gwirion
Ffug-Eisteddfod Seilo
(stori tudalen 11)

Bocsys Bwyd
Pobol Peblig

(stori tudalen 7)

Roedd Dydd Gŵyl Ddewi'n gyfle i blant y dre ddathlu yn eu ffordd eu hunain - cacen i Jessica yn Santes Helen - ac yn
Eglwys Noddfa -  draig i Jordan  a phwll peli i Jamie, Riioh ac Alesha. Mwy o luniau Gŵyl Ddewi Santes Helen, Pendalar a

Maesincla tu mewn.
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

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

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

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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn:  EBRILL        

Noson Plygu: NOS LUN, EBRILL 11       

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.30 ymlaen 

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – MAWRTH 28         

Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – EBRILL 11   

Y RHIFYN NESAF

Annwyl Olygydd,

Fel rhywun sy'n byw mewn tŷ teras efo ychydig iawn o
le i dyfu llysiau a ffrwythau ac ati, dw i'n chwilio am
lecyn o dir ffrwythlon hyd at 1 erw y gellid ei rentu neu
ei brynu.  Yn ddelfrydol byddai yn llygad yr haul a gallai
fod wedi ei leoli rhywle yn ardal Y
Felinheli/Bethel/Caernarfon/Llandwrog.  Y bwriad yw
creu gardd a fyddai'n cynnwys coed ffrwyth, plot llysiau,
llyn ar gyfer y llyffantod, tŷ gwydr neu dwnel poli a
blodau.  Byddai'r ardd yn cael ei hamgylchynu gyda
choed cynhenid.  Os oes unrhyw un o'ch darllenwyr yn
berchen ar, neu'n gwybod am rywun arall sy'n berchen ar
lecyn o dir tebyg i'r uchod a fyddai'n fodlon ei rentu neu
brynu, buaswn yn falch iawn o glywed ganddo/i.
Diolch yn fawr iawn.
Yr eiddoch yn obeithiol
Sioned Huws
07827 786112
3 Stryd Bethesda, Llanberis LL55 4LD

Newid Byd
Telesgôp, E.thos
Heol y Brenin
Abertawe SA1 8AS
newidbyd@telesgop.co.uk
01792 824567

Annwyl bawb
Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu am gyfle anhygoel allai
wynebu rhai o bobl ifanc eich ardal. Mae Cwmni
Telesgop yn cynhyrchu cyfres newydd i S4C o’r enw
‘Newid Byd’, - cyfres fydd yn cynnig y cyfle i wyth
plentyn rhwng 14-16 oed ymweld â gwlad dramor am
bythefnos i gyflawni gwaith gwirfoddol, dan ofal
arweinydd profiadol.    Bydd y gyfres yn mynd i ddwy
wlad yn benodol ac fe fydd 4 yn cael eu dewis i fynd i un
wlad a 4 arall yn mynd i wlad arall.  
Diddordeb? Ewch i www.s4c.co.uk/stwnsh neu
ebostiwch newidbyd@telesgop.co.uk. 
Dyddiad cau: 28 Mawrth 2011

CYLCH LLENYDDOL CAERNARFON
A GWYRFAI
Mawrth 15, 7.30, Llyfrgell Caernarfon:
Grace Roberts, Enillydd y Fedal Ryddiaith
yn Eisteddfod Blaenau Gwent 2010.

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD
GWYNEDD
Mawrth 31, 7.30 Llyfrgell Caernarfon: H
Llew Williams yn trafod "Grym Ewyllys"

CLWB ARLUNIO CAERNARFON
21 Mawrth, 7.00 Adeilad yr Institiwt: Ann
Catrin yn trafod ei gwaith

Llythyrau

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

ENILLWYR CLWB CANT

Chwefror 2011
1af     Ceridwen Pritchard 37
2il      Haydn Parry 3
3ydd  Gruff Løvgreen 62

DIGWYDDIADAU
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Roedd 'na ddigon o hwyl a chwerthin yn
Steddfod Seilo wrth wrando ar y caneuon
actol, yr adrodd digrif, yr unawdau a'r
darn heb ei atalnodi. Anodd oedd adnabod
y cymeriadau yn eu dillad lliwgar a'u
gwallt gosod yn y ddwy sgets (llun Delyth,
Gwenifer ac Anwen ar y dudalen flaen) a’r
dawnsio disgo. Roedd y beirniadaethau
gan Y Parchedig Ron Williams, Rhian a
Mererid Mair hefyd yr un mor ddifyr.
Cadeiriodd yr Archdderwydd Gwyn o
Arfon y bardd buddugol David Elwyn
Williams am linell glo i limrig.

Aeth blaenor o Seilo un noson
I lawr at y Fenai yn rhadlon,
Ond O! cafodd fraw
Mewn llecyn gerllaw,
Rhy erchyll i roi y manylion.

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

FFUG EISTEDDFOD YN SEILO

GÃYL DDRAMA Y GROESLON
7fed a’r 8fed o Ebrill 2011

Yn Neuadd y Pentref am 7 o’r gloch
Cystadleuaeth actio Drama un act neu fer

Beirniad: Mici Plwm
Gwobr 1af  £100 a Thlws Coffa Dr John Gwilym

Jones  Ail wobr  £75 Trydedd wobr  £50
Rhoddir Tlws i’r perfformwir unigol gorau 

Nerys Evans: 01286 830398

Cadeirio’r Bardd

John Gwilliam gyda’r darlledwr Alun Wyn
Bevan, fu’n sgwrsio â’r cyn-gapten yn y Clwb
Rygbi.

TELEDU NEWYDD
I MEGAN
Mae Megan Arthur wrth ei bodd - dyma hi'n
gwylio'i hoff raglen ar y teledu a enillodd yng
nghystadleuaeth gyntaf y gyfres newydd
Stwnsh Sadwrn ar Planed Plant. 

CAPTEN DWY GAMP LAWN
Yn ddiweddar mi gafodd dilynwyr rygbi Dre y cyfle i wrando ar un o arwyr Cymru yn sôn
am ei gyfnod pan enillodd, nid un, ond DWY Gamp Lawn – a hynny fel capten.
Ar ôl ennill ei gap cyntaf yn erbyn Awstralia ym 1947 roedd John Gwilliam yn gapten ym
1950 a 1952 pan enillodd Cymru bob gêm yng nghystadleuaeth y 5 Gwlad fel yr oedd bryd
hynny. Wedyn ym 1953 roedd John Gwilliam hefyd yn aelod o dîm Cymru a gurodd Crysau
Duon Seland Newydd - camp sydd heb ei chyflawni ers hynny.
Y cyn-ddyfarnwr a’r  darlledwr Alun Wyn Bevan oedd yn holi John Gwilliam yn y clwb
rygbi ac fe gafwyd sawl stori am ei ddyddiau chwarae gan gynnwys yr hanes am sut y
methodd â mynd ar daith y Llewod gan y byddai John Gwilliam ei hun wedi  gorfod talu am
athro llanw i gymryd ei le yn yr ysgol !
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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

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd

am ddim?

Ffoniwch 
John Fraser

01286
676645

YSGOL SYR HUGH
GARDDIO YN YR YSGOL
Mae rhai wedi bod wrthi'n brysur yn plannu
coed ffawydd yn nhu blaen yr ysgol er
mwyn creu gwrych ar hyd y wal.
GARDDIO YN Y GYMUNED
Bu Mr Hywel Williams AS yn cyflwyno siec
o £500 ar ran Cymdeithas Tai Gogledd
Cymru er mwyn galluogi'r criw i arddio yn
y gymuned leol. Bydd myfyrwyr sydd yn
astudio'r BAC yn cael y cyfle i dacluso a
gwella yr ardal o gwmpas Glan Cadnant fel
rhan o Brosiect Cymunedol y BAC.
PRES I ARDDIO
Rydym yn ddiolchgar iawn hefyd i Wil Tŷ

Hapus sydd yn cefnogi ein prosiectau
garddio.  Mae angen sied arddio fawr arnom
a thŷ gwydr newydd.  Er mwyn dechrau ar
y cynllun, mae Wil wedi cyfrannu potel fawr
yn llawn arian mân ac fe fydd myfyrwyr
Blwyddyn 10 yn codi arian wrth i bobl
ddyfalu faint o arian sydd yn y botel.
DRINGO
Llongyfarchiadau i griw o flwyddyn 8 Ysgol
Syr Hugh Owen am ennill cymhwyster
dringo Lefel 1 NICAS. Mae Mr Dylan Huw
Jones a Mr Richard Farrer wedi bod yn
mynd â nhw i ganolfannau Beacons, Indi a
Phlas y Brenin ac mae'r myfyrwyr hŷn wedi
disgleirio yn y gamp.     
5x60
Llongyfarchiadau hefyd i dîm badminton
5x60 Syr Hugh. Llwyddodd y bechgyn i
ddod ar y brig yn Nhwrnament Badminton
5x60 gyda 10 o ysgolion Gwynedd yn
cystadlu. Llongyfarchiadau  hefyd i Liam ac
Alex am ennill y gystadleuaeth dyblau yn yr
un gystadleuaeth.      
Mae gweithgareddau 5x60 yn cael eu cynnal
bob diwrnod, ewch i weld Cadi am fwy o
fanylion. Bydd sesiynau newydd yn dechrau
ar ôl hanner tymor gan gynnwys
'cheerleading'. Bydd y manylion yn cael eu
cyhoeddi yn ystod cyfnodau cofrestru ac yn
y gwasanaethau.
AR Y LLETHRAU ... ac ar lawr!
Bu 45 o ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen
ar gwrs sgïo i Heavenly, Lake Tahoe yn
California dros hanner tymor. Roedd y
tywydd yn berffaith ar gyfer sgïo yn dilyn 3-
4 troedfedd o eira a ddisgynnodd yn ystod
yr wythnos. Roedd pawb wedi mwynhau a
neb wedi anafu, er bod Mr John Gareth
Williams wedi dychryn ar ôl disgyn!!!
Diolch yn fawr i'r disgyblion am fihafio yn
hynod o dda a rhoi enw da i'r ysgol draw yn
America. Ar ran y disgyblion a'r staff
hoffwn ddiolch i Mr Gwion Davies am ei
holl waith trefnu gan gynnig atgofion
bythgofiadwy o daith hynod llwyddiannus.  
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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 Y GELLI

Ystafell i'w rhentu
mewn tŷ yn Twthil, Caernarfon. Dewis o
ystafell fawr £250 y mis neu stafell fach

£200 y mis. Agos iawn i'r dref. Cysylltwch â
Menna am fwy o wybodaeth:

07973820580

Llongyfarchiadau i dîm Ysgol y Gelli am ennill y gala nofio i ysgolion mwy yn ddiweddar.

Daeth llawer o'r plant i'r ysgol wedi gwisgo fel un o'u hoff gymeriadau o lyfr. Cawsom lawer
o hwyl yn darllen ein hoff lyfrau. Daeth Clwb Noddfa i gyflwyno drama fer i ennyn
diddordeb y plant iau i ymaelodi â'r llyfrgell.

CYFARFOD BLODWEN Y MOCHYN A
JAC Y CI 
Cafodd plant dosbarth 7 amser wrth eu bodd
yn ddiweddar wrth ymweld â Fferm Hendy.
Ymweliad oedd hwn fel rhan o waith y
dosbarth am anifeiliaid. Cawsant gyfle i
grwydro o gwmpas y fferm a gweld y
gwartheg a’r ieir, Blodwen y mochyn a Jac y
ci. Mwynhaodd y plant yn fawr iawn, yn
enwedig cael eistedd ar y tractor. Hoffai’r
plant a’r staff ddiolch i Mr Aled Jones am eu
dangos o gwmpas y fferm a chael pnawn
bendigedig yn ei gwmni. 

YSGOL MAESINCLA

YSGOL PENDALAR

Jake a Ryan efo’r gwartheg

Jake yn bwydo oen

Ianto a Dafydd wrth y llyw
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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

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

Cardiau Post yn Procio'r Cof
Fis diwetha, mi gyhoeddon ni'r ddau gerdyn post
yma gawson ni gan Mel Morris gan ofyn oedd
rhywun yn gwybod pwy oedd y genod yn y lluniau.
Cysylltodd Mrs Edwina Morris, Pengelli-wyn â
Papur Dre i ddweud mai ei diweddar frawd, Eifion
Thomas perchennog Siop Charli Baco, Stryd
Bangor oedd yn gyfrifol am gynhyrchu'r cardiau
post. Roedd trafeiliwr cardiau post Salmon wedi
pwyso arno i gynhyrchu cardiau efo naws Gymreig
iddynt. 
Tair nith i Eifion Thomas ydy’r genod yn y llun
yma - Einir Wyn Williams, (Owen) gynt, ar y
chwith; Sheila Hughes (Mickle gynt) yn y canol ac
Anwen Jones ar y dde. Roedd y tair yn byw yn ardal
Rhiwlas. Mae Einir yn byw yn Rhiwlas o hyd ac yn
brif athrawes yn Ysgol Talybont, Dyffryn Conwy ac
mae'n aelod gwerthfawr o Ddawnswyr Caernarfon.
Newydd ymddeol o fod yn bennaeth yn Ysgol Glan Conwy mae Sheila ac yn byw ym
Mhenmaenmawr ers blynyddoedd. Ym Methel mae Anwen yn byw a bu’n gweithio
fel clerc ariannol am flynyddoedd. 
Llwyddodd Paur Dre i’w cael yn ôl i’r union fan yn y castell lle tynnwyd y llun yn
1959/1961. A phwy dynnodd y llun ond Mel Morris a holodd amdanynt yn y rhifyn
diwethaf! A dyma Anwen yn dal yr union ddillad roedd hi'n gwisgo hanner can
mlynedd yn ôl.
Cafwyd gwybodaeth am yr ail lun hefyd. Tynnwyd y llun yma yr un pryd. Enwau’r
genod o’r chwith i’r dde ydy Non Williams a ddaeth yn bennaeth adran gymdeithasol
Cyngor Gwynedd. Y ddiweddar Mair Harries oedd yn byw yn Rhostican ac Eleri
Gunston Jones sy’n byw yn Dinas Powys ac yn ferch i gyn-bennaeth Ysgol
Segontium.
Diolch i Mel am y lluniau a diolch i'n darllenwyr am ddatrys y dirgelwch.

Mêl Manuka
Rhyfeddod naturiol
Tim Anderson yn sôn am rinweddau’r
bwyd rhyfeddol hwn
Mae’r gaeaf yn gallu bod yn greulon wrth
ein cyrff. Anwydau trwm, ffliw, poenau,
stiffrwydd ac mae llawer ohonon ni’n
chwilio’n daer am unrhyw fath o gymorth.
Mae Mêl Manuka yn cael ei alw’n “fwyd
rhyfeddol”, a hynny’n bennaf oherwydd y
lles amlwg mae’n ei wneud i iechyd. Daw’r
mêl yn wreiddiol o Seland Newydd, ac
mae’n aelod o deulu’r goeden de. Ynddo ceir
cynhwysyn gweithredol sydd â rhinweddau
gwrth-firws a gwrth-facteria.  Yn ogystal â
chreu ymwrthedd i anwydau ac
anhwylderau cyffredin, mae’n dda at iechyd
y geg, mae’n helpu’r system dreulio ac yn
trin heintiau ffwng ar y croen.   Ond mae mêl
manuka ar ei orau yn trin briwiau a
sgriffiadau. Yn Seland Newydd, fe’i
defnyddiwyd ers canrifoedd i drin
anafiadau, ac fe astudiwyd ei effeithiau’n
helaeth. Erbyn hyn, mae’r NHS yn gwneud
yr un peth. Ond gyda’i holl rinweddau
meddygol, hawdd anghofio un o
nodweddion pwysicaf y mêl. Mae’n arbennig
o flasus, boed hynny ar dost, yn eich te neu
wedi’i ychwanegu at iogwrt. Os ydych chi’n
synhwyro bod yr hen ffliw yna am gael gafael
arnoch chi, estynnwch am y potyn mêl a’i
sglaffio fel y mae! Mae dewis llawn o fêl
manuka, cynhyrchion gofal corff ac
ychwanegion ffrwythau ar gael yn y siop Just
Natural, Penllyn, Caernarfon, ac mae sesiwn
flasu, rhad ac am ddim, yn cael ei gynnal yno
ar hyn o bryd, felly dowch draw i flasu!

Cwmni Theatr Seilo yn cyflwyno comedi

‘RHYFEL PEN LLŶN’ 1939-45
gan Harri Parri

yn  Theatr Seilo, Caernarfon
nosweithiau Mercher ac Iau

23-24 Mawrth 2011  am 7.30 o’r gloch
Pris: Oedolion £5 Plant £4  

01286 677016
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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

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

POBL PEBLIG
LANSIO CYMUNED
DDARLLEN PEBLIG
Cafodd Cymuned Ddarllen Peblig ei lansio
ar ddiwrnod y llyfr eleni. Mae’r Gymuned
Ddarllen yn un o prosiectau’r Cyngor
Llyfrau ac Eglwys Noddfa sydd yn cyd-
lynnu’r gweithgaredd yn Peblig. Cafodd
Llinos a Mererid gyfle i gyflwyno Ben i
blant Ti a Fi Noddfa ac Ysgolion
Maesincla a’r Hendre drwy Sioe Bypedau
yn son am bwysigrwydd darllen a’r hwyl all
pawb ei gael wrth godi llyfr. Roedd
ganddynt lawer o ‘freebies’ hefyd i’w rhoi
i’r plant a bag yn llawn llyfrau newydd i’r
ddwy ysgol ar gyfer cynllun ‘Brecwast
Darllen’
Am fwy o fanylion cysylltwch â Mererid ar
672257

GWANWYN AR Y FFORDD 
Roedd awyrgylch braf gwanwynaidd pan
alwodd PAPUR DRE heibio i ardd
gymunedol Clwb Garddio Pobol Peblig yn
ystod wythnos hanner tymor. 
Dan arweiniad Stephen Roberts roedd
pawb wrthi yn gweithio ar wahanol dasgau
fel gwneud bocsys bwyd ar gyfer yr adar,
plannu Cennin Pedr a pharatoi yr ardd
gymunedol ar gyfer y Gwanwyn. Mae

pwyslais yr holl waith yn ôl Stephen ar
drosglwyddo sgiliau garddio fel plannu a
tyfu llysiau i’r genhedlaeth nesaf er mwyn
iddynt allu gwneud y gwaith drostyn nhw
eu hunain. Mae’r Clwb yn ddiolchgar am
bob cefnogaeth mae’n ei dderbyn yn lleol
ac i Andrew Craig o Gwmni Travis Perkins
am gyfrannu coed ac offer iddyn nhw.

David Jones, Adam Thomas a Brandon
McNulty yn barod i fwydo’r adar.

‘PENWYTHNOS PIWS’
Penwythnos codi ymwybyddiaeth o
Epilepsi
Mae Elaine Bohana Davies o Maes Barcer
yn brysur iawn ar hyn o bryd yn trefnu
gweithgareddau i nodi ‘Penwythnos
Piws’ – fydd yn cael ei gynnal ar Mawrth
25-27. Bydd diwrnod gwisgo piws yn cael
ei gynnal yn Ysgol yr Hendre ar y Dydd
Gwener ac mae raffl hefyd yn cael ei
drefnu. Os ydych am gyfrannu tuag at y
gweithgareddau mewn unrhyw ffordd
cysylltwch â Elaine drwy swyddfa Eglwys
Noddfa ar 672257.

Plannu Cennin Pedr

Gwneud blychau adar
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant

18mis i 3oed yn ystod y dydd

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

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

Ychydig cyn y
Nadolig dechreuais
dderbyn ambell
lyfr yn anrheg ac
un gan yr awdures
ei hun. Bywgraffiad
ydoedd yn trafod
enw o’r gorffennol,
enw cyn fy amser i,
ond un a oedd yn
gyfarwydd i’m
rhieni ac aelodau
eraill o’r teulu ar
ddechrau’r ganrif
ddiwethaf. Clywais
hwy’n sôn yn

fynych am Mary King Sarah, er i honno
adael Cymru fach am addewidion breision yr
Unol Daleithiau mor gynnar â Rhagfyr,
1909, ddeunaw mlynedd a mwy cyn fy
ngeni.
Enw awdures y gyfrol hon yw Mrs. Aelwen
Roberts, yn wreiddiol o bentref Talysarn ond
yn awr yn byw gyda’i gŵr, Y Parch. Reuben
Roberts, gweinidog wedi ymddeol gyda’r
Presbyteriaid, yn y Bontnewydd. Does
ryfedd, gyda chysylltiad â phentref Talysarn
iddi ddewis rhoi inni hanes y gantores
enwocaf a aned yno, sef Mary King Sarah.
Ar wahan i roi manylion am ei hachau a’i
gorchestion eisteddfodol a’i gyrfa, mae yn y
llyfr nifer helaeth o luniau o’i chefnir yn
Nyffryn Nantlle a’r cylch, lluniau ohoni ei
hun ac aelodau o’i theulu yma yng Nghymru
ac yn yr Unol Daleithiau,  sydd ynddo’i hun
yn agoriad llygad i rai sy’n cymryd
diddordeb mewn Hanes Lleol. Mae’r llyfr 64
tudalen yn brawf o waith ymchwil trylwyr
iawn, mewn iaith Gymraeg raenus ac yn
haeddu ei le mewn unrhyw lyfrgell.
Cyhoeddwyd ef gan Wasg yr Utgorn,
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai a gwerthir ef
am y pris rhesymol o £5.
Y cysylltiad â Chaernarfon
Erbyn hyn bydd llawer o ddarllenwyr Papur
Dre yn ceisio darganfod y cysylltiad rhwng y
gantores dalentog hon o Ddyffryn Nantlle a
thref Caernarfon a phrysuraf i esbonio sut y
deuais i yn gysylltiedig â bwriad Aelwen
Roberts o ysgrifennu hanes Mary King
Sarah. Mae fy ngwraig, Meiriona a Reuben,

gŵr Aelwen yn perthyn a phan oedd y ddau
yn ymweld â ni rai misoedd yn ôl, holodd
Aelwen fi am Mary King Sarah a dywedais
innau fod gennyf lun ohoni yn cymryd y
rhan fenywaidd flaenllaw mewn opera a
lwyfannwyd gan Gymdeithas Operatig
Caernarfon yn y Pafiliwn ar ddechrau’r
ganrif ddiwethaf.
Roeddwn wedi adrodd darlith, “Hil Gerdd”,
i Gangen Caernarfon o Gymdeithas Hanes
Teuluoedd Gwynedd sawl blwyddyn yn ôl,
yn trafod teulu o dair cenhedlaeth o
gerddorion  o Gaernarfon. Rhoddais sylw
arbennig i John Williams, yr enwocaf
ohonynt a oedd yn Organydd ac yn Gôr
Feistr yr Eglwys Saesneg ei hiaith, Christ
Church. Daeth ef yn arweinydd côr enwog
iawn trwy Gymru gyfan a chafodd ei enwi yn
ail orau trwy’r Deyrnas Unedig. Ond i bobl
Caernarfon, Joni Williams Côr Mawr
ydoedd ac enillodd nifer helaeth o
wobrwyon yn yr Eisteddfod Genedlaethol a
thu hwnt i Glawdd Offa hefyd ac roedd galw
mawr mewn dinasoedd yn Lloegr am ei
wasanaeth ef a’i gôr.
Cymdeithas Operatig Caernarfon
Rywbryd tua dechrau’r ugeinfed ganrif rhoes
y gorau i’w gôr ac i gystadlu a ffurfiodd
Gymdeithas Operatig Caernarfon gan roi
perfformiadau yn rheolaidd yn Y Pafiliwn.
Ar wahân i fod yn gyfrifol am gynhyrchu’r
operâu, cymerai ran un o’r cymeriadau ei
hun a byddai’n gwahodd cantorion o safon i
lenwi’r prif rannau eraill. Dyna sut y bu iddo
wahodd Mary King Sarah i gymryd rhan
“Josephine” yn yr opera “H.M.S. Pinafore”
yn Ebrill 1908.
Codi arian at achosion da
Ar wahân i’w waith ymysg y celfyddydau bu
John Williams yn gyfrifol am godi arian tuag

at achosion da yn y dref ac un achos a
fanteisiodd lawer o’i fentrau gyda’r
Gymdeithas Operatig oedd Ysbyty’r Bwth
(Cottage Hospital) a adeiladwyd yn 1900.
Lleolwyd yr hen Cottage Hospital yn lle’r
arferai Syrjeri Bron Seiont fod tan yn
ddiweddar, pan symudwyd i Ddoc Fictoria. 
Mae sut y bu i’r ysbyty yn Heol Dewi Sant
gael ei hadeiladu yn un diddorol. Deellir bod
gŵr dieithr wedi dod i Gaernarfon un tro i
archwilio yn Noc Fictoria ond trwy anffawd
fe syrthiodd ar risiau yno  gan anafu ei hun
yn ddifrifol. Aed ag ef i’r ysbyty ym Mron
Seiont a gwnaed popeth posib i achub ei
fywyd ond yn aflwyddiannus. Daeth ei deulu
i wybod am hyn a rhoesant swm sylweddol o
arian i ddechrau cronfa ar gyfer adeiladu
ysbyty newydd. Caed rhagor o arian gan rai
cefnog yn y dref a chychwynnwyd ar
adeiladu Ysbyty’r Bwth. 
Un peth oedd cael digon o arian i dalu am yr
adeilad, ond peth arall oedd cael swm
sylweddol i gynnal y gwasanaeth mewn oes
nad oedd Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol
yn bod. Roedd yr ysbyty felly yn gwbl
ddibynnol ar ewyllys da a rhoddion gan
unigolion ac yn sicr roedd cyfraniad
blynyddol gan y Gymdeithas Operatig yn
dderbyniol dros ben. Diolch am eu
gweithgarwch ac yn arbennig i John
Williams am ei weledigaeth ar ffordd o godi
arian a hybu’r celfyddydau ar yr un pryd.  Bu
ef farw yn 1917 yn 61 oed a phwy all roi pris
ar yr hyn a gyflawnodd ym maes Canu
Corawl yn arbennig? Gallai hefyd droi ei law
a gosod safon mewn sawl maes ym myd
cerddoriaeth. Gresyn na fyddai rhyw
gymdeithas wedi gweld yn dda i godi cofeb
iddo mewn man amlwg yn y dref.

T MEIRION HUGHES

CANTORES O FRI

John Williams mewn
gwisg morwr

‘H.M.S. Pinafore’ gyda Mary King Sarah yn eistedd yn y rhes flaen
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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

Caffi’r Ganolfan Hamdden
Cownter dur. Hanner dwsin o fyrddau crwn.
Tri pheiriant fendio. Dyna beth ydi hafan.
Yn enwedig a myg o goffi llefrith yn
twymo’r dwylo ac ogla tost yn y ffroen, a
phentwr o gacennau cartref heb fod ymhell,
a gwres y stafellodd gwisgo yn codi trwy’r
llawr a chynhesu’ch traed. Mae bron â bod
yn nefoedd. Pwy fasa’n meddwl bod y caffi’n
llawn lladron? Nid y plant sy’n waldio’r
peiriant i gael Mars Bar am ddim, ond y
mamau a’r tadau sydd wedi dwyn deng
munud oddi ar routine y dydd. Lladron
amser - wedi sleifio i’r caffi y tu ôl i gefnau
eu plant. 
Y plant sy’n rheoli’r ganolfan hamdden, o
leiaf wedi tri o’r gloch ar ddyddiau ysgol.
Oll yn eu crysau chwys lliwgar -  glas Bethel,
coch Waunfawr, llwyd yr Hendre, gwyrdd y
Gelli - yn aelodau o ‘United Nations’
Caernarfon a’r fro. Logos yr ysgolion ydi’r
baneri cenedlaethol. A mawr ydi’r bwrlwm
wrth i’r dre a’i phentrefi ddwad ynghyd
mewn cynhadledd ddyddiol. Enfys o liwiau.
Babel o fân-acenion. A’r plant yn gweu
trwy’i gilydd ar eu ffordd i lawr y grisiau, a’r
rhieni’n stryffaglio fel gweision ar eu hôl i
ganol stêm a sgrechfeydd y stafelloedd
gwisgo. 
Yno mae’r plant yn diosg eu logos. Ac
yna’n camu o olwg Mam neu Dad at y pwll.
Daeth yn adeg difrifoli. Mae dysgu’r
dyfodol i nofio yn fusnes o bwys. 
A dyna pryd y bydd y rhieni’n brysio i
fyny’r grisiau at y caffi. I gael deng munud
o lonydd, os nad llonyddwch. I fedru blasu
panad. I fedru sbio (o bell) ar blant pobl
eraill. I fedru gadael i’w golygon lithro’n
araf dros y byrddau, tua’r ffenestri mawr,
dros doeau Maesincla a thua’r
mynyddoedd. I weld y rheiny weithiau’n
wyn, weithiau’n llwydlas, weithiau’n
heulog, weithiau’n niwl, a phob amser yn
ddihangfa. 

Ond mae dyletswydd yn galw. A
dyna’r fam neu’r tad euog yn taflu cip o
gwmpas y caffi, ac yn dal llygad rhiant arall
sydd wrthi’n tynnu llyfr o’i boced. Hanner

gwên o gydnabyddiaeth. Ochenaid efallai.
Yfed gweddillion y coffi, syllu’n hiraethus
ar olion yr ewyn ar y myg, a dyna nhw’n
codi i ymuno â’r rhieni eraill. Pawb a’u
cefnau at y caffi. Talcenni’n pwyso ar ffenest
drwchus, yn ufuddhau i alwadau’r plant, er
nad ydi’r rheiny i’w clywed trwy’r gwydr...
Brysio heibio i’r caffi wnan nhw wrth
adael. Anwybyddu’r cownter dur a’r
byrddau crwn a’r tri pheiriant vendio - er
lles y plant. Mae’n amser te,, ac yn bryd i
aelodau’r Cenhedloedd Unedig fynd adref.
Mae ’na ysgol fory. Ond wrth gerdded i lawr
y ramp i gyfeiriad Ffordd Bethel, mi
welwch chi’r lladron amser yn taflu cip tuag
yn ôl at wyneb llwyd y ganolfan hamdden,
ac at y golau yn ffenestri’r hafan o gaffi.
Dim rhyfedd mai ‘Codi Blys’ ydi enw’r lle.
Mae’r lleoliad ei hun yn un o’r danteithion.

CORNELI BACH Y DRE

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

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

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell
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 676946n

a-
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n

gan Angharad Price

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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Glynllifon 2012
EISTEDDFOD YR URDD 2012 I'W
CHYNNAL YNG NGLYNLLIFON

Yng Nglynllifon y bydd Eisteddfod yr Urdd 2012 - 
ac mae'r

paratoi wedi hen ddechrau.

Gŵyl y Cyhoeddi yng Nghaernarfon  - 9 Ebrill 2011 

10.00 - Ymgynnull ar faes parcio'r Cyngor wrth Morri
sons.

10.30 - Gorymdaith i'r Maes ac i mewn i'r Castell

11.30 - Gweithgareddau yn y Castell – Rimbojam, Ban
diau, Arddangosfeydd,

criw Stwnsh Sadwrn a chymeriadau Cyw.

LLIWIAU LLACHAR - Dillad Eisteddfod 20  
Mae crysau a 'hwdis' lliwgar wedi eu cynhyrchu yn

arbennig at yr  Eisteddfod (llun ar y dudalen

flaen)
Gallwch eu prynu neu eu harchebu gan Alun

Roberts, Melangell, Lôn Ysgubor Wen 677208

neu fe allwch eu prynu yn Siop Jacmor ar y

Maes. Prisiau Crysau T plant £5; oedolion £7.

Hwdis Plant £10; oedolion £15.

CODI PRES
Targed Caernarfon
£35,000
Clamp o Gyngerdd ar y

ffordd.
Nos Wener, 20 Mai 2011 yng

Nghapel Salem, Caernarfon

am 7 o’r gloch. 
Eitemau gan GORAU

CAERNARFON: Côr

Meibion, Côr Cofnod, Côr Dre.

Ysgolion: Gelli, Hendre,

Maesincla, Santes Helen, Ysgol

Syr Hugh Owen. 
ac Artistiad o’r dref. Tocyn £5

Plant £3. Elw’r noson i’r apêl leol 

Aelwyd yr Urdd
Mae Aelwyd ac Uwch-adran newydd wedi'u

sefydlu i geisio sicrhau bod plant a phobl ifanc

Caernarfon yn gallu mwynhau gweithgareddau'r Ur
dd ac o bosib     

cystadlaethau chwaraeon a chelf yn ogystal ag ar lwyfa
n. 

Fe fydd blynyddoedd 7-9 Ysgol Uwchradd yn cyfarfod
 rhwng 7-8 ac      

cyfarfod rhwng 9-10 bob nos Fawrth yn Adeilad yr Ae
lwyd, Caernarf

Os ydi rhywun isio mwy o wybodaeth ynglŷn a'r Ael
wyd/Uwch ad      

Rachel Williams yn swyddfa'r urdd ym Mangor ar 012
48 672100 neu 

SÊL CIST CAR DAN DO
Agorwyd y sêl cist car dan do gan Dafydd Wigley (yn

 y llun gyda rhai o'r trefnwyr,

Ioan Thomas, Rhiannon Jones, Alun Roberts a Rhian
 Tomos). Diolch i bawb ddaeth

â stondin am eu cefnogaeth ac i bawb fu'n helpu gyda
'r cacennau a'r te. 

A dyma rai o genod Côr Dre ddaeth yno i gefnogi a ch
odi pres i'r côr 'run pryd.

£35,000

£8,000
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DONIAU CUDD AR DAITH

Mae criw o fyfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias
 newydd fod i lawr yng

Nghaerdydd yn rhoi perfformiad arbennig yn y Sened
d.

Sefydlwyd Doniau Cudd – grŵp cerddoriaeth greadigol i oedolion ag

anableddau dysgu - yn 2003. Erbyn hyn mae dros 30 o 
oedolion yn mynychu’r

ddau sesiwn wythnosol a gynhelir yn Galeri,  o dan 
arweiniad Arfon Wyn.

Mae’r Ganolfan yn cydweithio yn agos efo adran Gwasa
naethau Cymdeithasol

Arfon i drefnu gweithwyr cefnogol ar gyfer y prosie
ct a cheir nawdd gan

Gronfa y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddyd
au Cymru ac elusennau

a busnesau eraill i ariannu’r prosiect. 

Yn dilyn cais llwyddiannus i gynllun Celfyddydau y
n y Senedd, Arts and

Business Cymru, cafwyd gwahoddiad i berffor
mio i gynulleidfa o

wahoddedigion yn y Senedd. Yn dilyn gair o groes
o gan Alun Ffred AC,

Rachel Jones o Arts and Business Cymru a chyflwyn
iad am y prosiect gan

Elinor Bennett, cafwyd perfformiad arbennig yn seili
edig ar 3 cân werin ar

thema’r môr gan Doniau Cudd. Ychwanegiad arbenn
ig i’r perfformiad oedd

yr hwyliau llong oedd wedi eu gosod tu ôl i’r perf
formwyr ar y llwyfan.

Lluniwyd yr hwyliau gan yr aelodau yn ystod sesiyna
u celf efo’r artist Mari

Gwent. Gosododd Mari y defnydd ar y bwrdd yn ysto
d y sesiynau cerdd gan

roi’r cyfle i’r aelodau ymateb i’r gerddoriaeth tr
wy beintio neu ludo

deunyddiau ar yr hwyliau. Mae’r elfen weledol yma s
y’n ganlyniad nawdd o

gronfa Her Iechyd Gwynedd wedi bod yn ymestyn
iad diddorol iawn i’r

prosiect ac wedi rhoi cyfle i nifer o’r aelodau ddatblyg
u sgiliau newydd.

Yn sicr, ni fyddai’r daith i Gaerdydd wedi bod yn bosi
bl heb gefnogaeth hael

sawl cwmni. Cytunodd Gwyliau Seren Arian  i ddarpar
u bws a gyrrwr yn rhad

ac am ddim ar gyfer y daith a derbyniwyd cefnogaeth a
riannol hefyd gan Arts

and Business Cymru tuag at y costau o ganlyniad i naw
dd gan Wales and West

Utilities ar gyfer y digwyddiad. Cafwyd nawdd hefyd g
an NaNog, Caernarfon

a wnaeth brintio crysau chwys arbennig i’w gwisgo yn
 y perfformiad.

Gan mai dyma’r tro cyntaf i nifer o’r aelodau ym
weld â’r Brif Ddinas

manteisiwyd ar y cyfle i aros noson mewn gwesty yn
g nghanol y Ddinas ac

ymweld ag Amgueddfa Werin Sain Ffagan a bowlio deg
 yn y Bae cyn cychwyn

am adre.
Mae’r Ganolfan ac aelodau Doniau Cudd yn edrych ym

laen at eu perfformiad

cyhoeddus nesaf yng Ngŵyl Fai Antur Waunfawr ar y
 7fed o Fai.

TAITH GERDDED
Bydd cyfle i adrannau yr Urdd

Cylch Arfon fynd ar daith

gerdded fore Gwener Ebrill 8 fed

fel rhan o Wyl Gyhoeddi

Eisteddfod Genedlaethol yr

Urdd 2012. Bydd y daith yn

cychwyn o Faes Parcio o dan

Morrisons Caernarfon i gylchfan

Plas Menai ac yn ôl (5 milltir).

Does dim rhaid i’r cerddwyr fod

yn aelodau o’r Urdd. Byddai'n

syniad da trefnu i'r plant gael

eu noddi i godi arian at eu

Pwyllgor Apel Lleol. Bydd y

daith yn cychwyn am 9:00

a.m. Gall oedolion ymuno ar

y daith hefyd i godi arian
i’w pwyllgor Apêl lleol.

    2012 
        

        

       

     

         

       

    

  
     

        

        osib yn paratoi i gystadlu mewn

         

         8 ac yna blynyddoedd 10 a hŷn yn

          rnarfon.

         h adran - croeso iddynt gysylltu a

          neu 07500607401

PYRAMID SWPER
Mae pyramid swper wedi cychwyn

yn barod gan obeithio codi

miloedd drwy fwyta. Dyma rai

sydd wedi dechrau bwyta dros

Gymru'n barod! 

ˆ
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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   

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

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

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

Mae Côr Dre wedi bod yn brysur iawn yn ystod y misoedd diwethaf
- trip gefeillio i Landerneau yn yr haf, Cyngerdd Agoriadol y
Chwilgig ac wedyn ein hymddangosiad cyntaf ar Noson Lawen ar
S4C. 
A'r côr bellach yn dair oed, penderfynwyd cynnal ein Cyngerdd
Blynyddol cyntaf (ond yn sicr nid yr olaf!!) i ddathlu Dydd Gŵyl
Dewi,  yn Eglwys y Santes Fair. Roedd y côr hefyd yn ffodus o gael
rhannu'r llwyfan efo Elfed Morgan Morris (cyn enillydd Cân i
Gymru), Band Seindorf Deiniolen a Chôr Ysgol y Gelli.
Cyn-athrawes yn Canmol
Roedd Menai Williams, cyn-athrawes Cerdd yn Ysgol Syr Hugh
Owen, a chyn-athrawes llawer o aelodau’r Côr wedi dod i fwynhau
– “Noson o bleser digymysg (a cholled enfawr i'r rhai na fu yno)
yng nghwmni côr ifanc disgybledig, unawdydd arbennig, côr plant
swynol, a seindorf arian o'r radd flaenaf. Dotiais at Côr Dre - mae
eu hymroddiad i ddysgu darnau sy'n amrywio o'r clasurol i'r
modern, a gwneud hynny i'r fath safon, yn codi gobeithio rhywun
am ganu corawl y dyfodol. Llongyfarchiadau!”
Ffarwél...
Er bod y noson wedi bod yn hynod llwyddiannus – roedd hi’n
noson drist i ambell un – hon oedd cyngerdd olaf y côr o dan
arweiniad Angharad Wyn Jones a’i dyweddi Owain Llwyd, sef ein
cyfeilydd. Mae’r ddau yn brysur yn gweithio ym myd cerddoriaeth,
ac yn gadael Côr Dre i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd. Dymuna’r côr
yn dda i’r ddau ohonynt i’r dyfodol.
..a Chroeso
Yn ffodus iawn i’r côr, bydd yr awenau yn cael eu trosglwyddo i
ddwylo medrus a thalentog Gwenno Mererid Pritchard. Daw
Gwenno yn wreiddiol o Langefni ond ers priodi y llynedd, mae hi
bellach yn byw ochr yma’r afon ym Methel. Athrawes deithio yw

Gwenno ac mae'n dysgu'r piano â llais i ddisgyblion ardal Môn ac
Arfon drwy Wasanaeth Ysgolion William Mathias.
Rydym hefyd yn croesawu cyfeilyddes dawnus i ymuno â Gwenno,
sef Gwawr Ifan. Mae Gwawr yn hanu o Sir Benfro yn wreiddiol ond
bellach yn byw yng Nghaernarfon ers rhyw flwyddyn a hanner.
Mae hi wrthi’n astudio ar gyfer ei doethuriaeth mewn Cerddoriaeth
ym Mhrifysgol Bangor. Ers ymuno a’r Côr wythnos diwethaf, mae
Gwawr wedi mwynhau y bywyd cymdeithasol sydd wedi dod yn
sgil ymuno a Chôr Dre!! Mae Delyth Eluned Hughes, sydd yn gyn-
ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen hefyd am helpu Gwawr hefo’r
cyfeilio o bryd i’w gilydd. 
Yn ôl i Iwerddon
Mae’r côr hefyd yn anelu i fynd yn ôl i’r Wyl Ban Geltaidd mis
Ebrill i amddiffyn y teitl enillon ni llynedd!!! Mae hwn yn drip
costus iawn, ac mae’r côr wrthi’n ceisio codi arian. Os oes unrhyw
un yn gallu ein cynorthwyo, cysylltwch a’r côr.
Croeso i Aelodau Newydd
Rydym ar hyn o bryd yn croesawu aelodau newydd i Gôr Dre.
Cynhelir yr ymarferion bob nos Iau am 7:45 yr hwyr yn Festri
Capel Salem. Mae'n gyfnod gwych i ymuno a’r côr gan ein bod ar
drothwy pennod newydd, cyffrous.
Os oes gan unrhyw un diddordeb mewn ymuno â’r côr neu'n
dymuno cael Côr Dre i gymryd rhan mewn Cyngerdd yna
cysylltwch â  cor_dre@hotmail.co.uk.

Catrin Mair Thomas ac Annes Siôn (Aelodau Côr Dre)

Côr Dre’n Camu Ymlaen

Gwenno a Gwawr

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

ˆ
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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
CAERSALEM 

www.caersalem.com
Mawrth 20
10.00: Rhys Llwyd 
5.30: Denis Young
Mawrth 27
10.00: Caleb Coverett
5.30: Arwel Jones
Ebrill 3
10.00: Rhys Llwyd
5.30: Rhys Llwyd 
Ebrill 10
10.00: Arwel Jones 
5.30: Dyfed Wyn Roberts
Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar wefan y Capel ynghyd â
phodlediadau o bregethau diweddar.

SALEM
Mawrth 20, 10.00  a 4.00,  Y Gweinidog, 
Y Parch. J.Ronald Williams.
Mawrth 27 , 10.00. Y Gweinidog, 5 p.m. 
Y Parch. Meirion Lloyd Davies, Pwllheli.
Ebrill 3, 10.00 a 5.00,  Y Gweinidog.
Ebrill 10, 10.00 Y Parch. Glyn Evans, 
Y Trallwng   5.00. Y Gweinidog.

SEILO
Mawrth 20, Y Parch Gwenda Richards
Mawrth 27, 10am, Y Parch Casi Jones;
5,30, Y Parch Emlyn Richards
Ebrill 3, Y Parch Gwenda Richards
Ebrill 10 , Y Parch John Owen, Rhuthun

EBENESER
Gwasanaeth am 10 y bore 
MAWRTH 
20  Mr T. Alun Williams   Rhosbodrual
27  Y Gweinidog  Y Parch Gwynfor Williams 
EBRILL
3  Mr Merfyn Jones   Caernarfon 
10  Y Parch Emrys Evans   Caersws

ETIFEDDDIAETH GYFOETHOG
Rhodd Iesu o Gariad    

Cyfarfodydd y Grawys: Feed My Lambs:
11.30 o’r gloch (cinio ar gael)
Ebeneser :  7 o’r gloch. 

16 Mawrth: BEDD GWAG (Marc 16:6)
(7 o’r gloch)
23 Mawrth: CRIW O BOBOL (Ioan
13:34)   (11.30)
30 Mawrth: STORI ( Actau 4:20)
(Saesneg) (7 o’r gloch)
6 Ebrill: GRYM (Ioan 16:7)      (11.30)
13 Ebrill    PRYD O FWYD( 1 Cor 11:)
(7 o’r gloch)
20 Ebrill   Nos Iau Cablyd yn Salem.
Cymun (7 o’r gloch)

20 Ebrill:  (Nos Iau Cablyd) Cymun yn
Santes Fair( 7pm) 
Gwener Y Groglith:  Cymun yn Ebeneser
(10 o’r gloch)
Wedi’r Cymun GORYMDAITH Y PASG
(11 o’r gloch)
Sul y Pasg: Gweithgareddau’r Pasg yn
Noddfa o 1o’r gloch ymlaen. 
Gwasanaeth am 3 o’r gloch.
Nos Sul y Pasg: 5.30 o’r gloch:
Gwasanaeth Undebol yn Ebeneser.

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant
6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Dathlu Gŵyl Ddewi yn Ysgol Pendalar
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Beth Ydi Enw? 
Wel, mae Lowi Aberdyf wedi mynd i’r bwtîc
enfawr yn yr awyr. Hwn oedd dyn y 4 C: [nid
mewn unrhyw drefn arbennig] Cofi, Cymro,
Cenedlaetholwr, Cymeriad! Mi wnaeth fyw
ei fywyd â’i wydr yn orlawn [o facardi am
flynyddoedd] ac mi fydd yn cael ei gofio a’i
golli gan lawer, yn enwedig ei deulu niferus.
“Aberdyf” ydi’r teulu, ar ôl un mewnfudwr
yn y gorffenol. Yn yr un modd ag y mae ’na
deulu Holyhead yn Dre. A dyna ni wedi
dechra rwbath rwan. Nicnêms – llysenwau –
teuluoedd Dre. Mae’r rhestr yn faith:
Napoleon, Jac Jin, Coconyt, Olreit, Lan Môr,
Cae Haidd, Snêls, Cachu Iâr, Cachu Menyn,
Cachu Rod, Coc Bren, Coc Haearn, Coc
Shiwat [mae ’na stori yn fana!], Pickles,
Salmon, Cabbij, Sosban, Oil Lamp, Piblo,
Nan Nan, Maffia, Blanche ac yn y blaen ac
yn y blaen. Mae’r llysenwau Cofi yma yn
fodd (ers blynyddoedd lawer) o wahaniaethu
rhwng pob Alec Williams, Eric Jones, Wil
Roberts  neu John Lewis.
Fysa’r llysenwau ma ddim mewn llyfr ffôn
BT, ond mi fysa mewn cof ffôn mobail Cofi!
A deud y gwir, meddyliwch faint o hwyl fysa
creu llyfr ffôn Dre, dim ond i Gofis.  Heblaw
am yr enwau grêt sy’ di’u rhestru’n barod mi
fyddai na gyfenwau diddorol fel Bohanna,
Lovell, Schudlack, Downey, Casey, Tate,
Duffy, Mielczarek, Joyce, Costello, Farrel,
Beales, Kelly, Flynn, Talbot, Bee, Bromley,
Denham, Bailey, Craig a llawer mwy.
Pam dwi’n mwydro am enwau? Wel, ar
wefan y BBC yn ddiweddar roedd ’na erthygl
yn dweud mai Llanelli oedd yr dre fwyaf
Cymreig a hynny ar y sail y nifer o gyfenwau
Cymreig oedd yn y llyfr ffôn lleol. Dyna ’chi
lol! Yn Dre mae’r enwau o Loegr, yr Alban,
Iwerddon a thu hwnt yn enwau Cofi, ac felly
yn enwau Cymreig. Ydi pob Jones a Hughes
(cofiwch Emlyn!) yn Lloegr yn Gymro? Not
laicli. Ond mae pob un o’r cyfenwau ecsotig
uchod yn enw Cymreig llawn cystal ag
Evans, Parry, Jones a’r gweddill. Dim enw
sy’n creu Cofi na Chymreictod, ond lle 'dach
chi’n cael eich magu, eich cynefin. Llanelli
yn fwy Cymreig na Dre? Iniordrîmsgwboi!
Rŵan at bafins. Eu pwrpas? Wel i gerddwyr
gael cerdded yn ddiogel heb gael eu taro gan
draffig siŵr iawn. Ar y funud mae Y Bont
Bridd yn cael pafins newydd, lletach fel rhan
o’r cynllun i “wella” Dre. Ond y cwestiwn
ydi sut mae hyn yn effeithio ar y Siop
“gyrtans” gyferbyn â Trefor Jones. Ydy’r
pafin llydan yn golygu y bydd ’na fwy o le i
luniau o Volkswagen Campers a duvets
Lerpwl a Maniw. Dwi na neb arall yn cwyno,
cofiwch. Jyst yn gobeithio na fydd y pafin tu
allan i siop cerrig beddi wrth ymyl Ship and
Castle yn cael ei ledu rhag ofn i rywun gael y
syniad o drio gwerthu
arch neu ddwy ar y
pafin tu allan!

HOLI’R CYNGHORWYR 
William Tudor Owen

Ymhle gawsoch chi’ch magu? Yng
Nghaernarfon yn  Ward Peblig, y ward
rwy’n ei chynrychioli.
Oes gynnoch chi deulu a beth yw eu
hanes?
Brenda y wraig, ac rwyf yn dad i Tangwen,
Denise, a Rhys ac yn daid i Llifon, Eban,
Rhydian a Llanw.
Beth rydych chi’n ei hoffi am fod yn
Gynghorydd Sir? Cynrychioli Ward Peblig,
helpu'r bobl ac ymateb i’w problemau.
Beth rydych chi fwyaf balch ohono ers
eich ethol  yn Gynghorydd Sir? Rwy'n falch
iawn fy mod wedi cael cefnogaeth gan y bobl
sydd wedi fy ethol dros y blynyddoedd, ac fy
mod i'n rhan o’r Gymuned.
Pwy ydy’ch arwr? Nelson Mandela, cyn
Lywydd De Affrica.

Beth ydy’ch atgof hapusaf fel plentyn? Cael
mynd ar gefn beic gyda fy nhad, ac ar wyliau
Ysgol, cael mynd i nofio i Lyn Criw gyda’m
ffrindiau.
Beth ydy’r teclyn pwysicaf yn eich eiddo?
Fy Blackberry, ffôn symudol.
Beth ydy’ch hoff bryd bwyd? Fish a Chips,
ond ddim yn rhy aml, ac mae 'na rai da iawn
i'w cael yn y dre yma. [Peidiwch â deud wrth
Brenda]
Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng
Nghaernarfon yn y dyfodol? Gweld mwy o
gyfleon gwaith i’r ifanc a mwy o siopau'n
agor yma. A chael gweld diwedd ar yr holl
newidiadau ar Y Maes a’r strydoedd.
Pa dri pherson fuasech yn eu gwahodd am
bryd o fwyd? Terry Waite, Tommy Cooper a
Katherine Jenkins, a dim Fish a Chips fasen
nhw'n ei gael.
Beth sydd yn eich tristáu/gwylltio am
Gymru? Gweld Tim Pêl-droed Cymru yn
colli cymaint o’u gemau Rhyngwladol a
chymaint o chwaraewyr mor dda ganddynt
yn yr Uwch Gynghrair.
Beth sy’n gwneud i chi chwerthin? Hen
ffilmiau  ‘Comedi’.
Pa ddigwyddiad wnaeth achosi mwya o
embaras i chi? Mynd i’r ysbyty i weld
arbenigwr, ac ar ôl eistedd yno am oriau, y
nyrs yn dod i fewn i’r ystafell aros a dweud o
flaen pawb fy mod i fis o flaen fy amser.
Cywilydd! Ond mi ges i fagiad o Fish a
Chips  y ffordd adra am fod gen i amser i
sbario.
Beth/pwy fu/yw’r dylanwad mwya ar eich
bywyd? Fy annwyl wraig Brenda a’r teulu
sydd yma i mi bob amser.

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

14

GWYL DDEWI MAESINCLA
Bu'r plant yn brysur yn plannu bylbiau
Cennin Pedr fel rhan o weithgaredd codi
arian i'r elusen Marie Curie. Roedd pawb
yn gyfrifol am ofalu am eu potyn
personol. Cynhaliwyd diwrnod melyn i
ddathlu eu bod yn blodeuo a chreu label
ddeniadol i'w rhoi ar y potyn. Casglwyd
£135 i'r elusen. Da iawn chi!  
Ddydd Gŵyl Ddewi daeth llawer blant
yr ysgol  yn eu gwisgoedd Cymreig neu
dillad coch. Yn ein caffi cawsom gacen
gri a bu rhai ohonom yn  dawnsio
Gwerin - wel sôn am hwyl a sbri!! 

ˆ
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AM FUNUD

Oes raid i hysbyseb ddeud y gwir, yr
holl wir a dim ond y gwir?  Gweld
tudalen o hysbyseb yn yr Express - nid
ei fod o’n bapur fydda i’n ddarllen yn
aml - wnaeth i mi ofyn cwestiwn.  Fel y
gwyddoch chi, mae’r Co-op yn honni
bod yn dda hefo pob dim.  A dydw i
ddim yn mynegi barn am hynny, y naill
ffordd na’r llall.  Prun bynnag, pwy ydw
i i fod â barn ar gwestiwn o’r fath.   Ond
yn ôl yr hysbysebion, maen nhw’n dda
hefo bwyd, wrth gwrs - good with food -
yn dda hefo yswiriant, yn dda hefo
trefnu gwyliau, yn dda hefo bancio,
hefo buddsoddi a bellach yn dda am
drefnu angladdau’n ogystal.
Hysbyseb am drefnu angladdau ddaru
neidio ata i o’r papur newydd - good
with funerals.  Roedd yna lun, deg
modfedd wrth chwech, o wraig,
rhyfeddol o iach yr olwg: croen lliw
haul mis-yn-y-Caribî, gwallt lliw aur (o
botel oedd hwnnw, o bosibl), math o
het weu yn uchel ar ei thalcen a dillad i
gydweddu.  Yn wir, i mi roedd hi’n
edrych yn bictiwr o iechyd.  Yn yr
hysbyseb, roedd hi’n mynegi pa fath o
angladd a fydda’i dewis hi: ia, ffarwelio
â’r bywyd hwn i gyfeiliant un o
ganeuon Elvis Presley.  Fûm i’n dyfalu
wedyn pa gân o enau Presley a fydda’i
dewis hi - It’s now or never, Can’t help
falling in love neu be am Heartbreak
Hotel?
Swm a sylwedd yr hysbyseb oedd fod
anghenion pob teulu’n gwbl wahanol
ond fod gan funeralcare y Co-op
wasanaeth angladd a allai gwrdd ag
angen pawb beth bynnag yr
amgylchiadau.  O’r herwydd,  dim ond
at y Co-op mae angen i bobl droi ar
ddydd profedigaeth.  Fedra i ddim
credu hynny.  
HARRI PARRI

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

GWYL DDEWI SANTES HELEN
Dathlodd y plant Ddydd Gŵyl Dewi trwy wisgo gwisg Gymreig, coginio cacenni cri
(llun Jessica ar y dudalen flaen) a chael gwasanaeth arbennig yn y prynhawn.
Dyma'r plant meithrin yn dathlu:

ˆ

GWYL DDEWI EGLWYS NODDFA
Roedd Canolfan Noddfa yn llawn bwrlwm a chwerthin wrth i Eglwys Noddfa ddathlu
Dydd Gŵyl Dewi Sant. Trefnwyd y diwrnod gan yr Eglwys gyda nawdd ariannol
Dechrau’n Deg.
Roedd cyfle i’r plant cael neidio yn y pwll peli,
cael peintio wynebau (lluniau ar y dudalen flaen)
a chael ‘tatŵ’ Cymru gan Anti Eiriona ac
Angharad. Roedd Bwrdd crefft gyda Caroline
Jones yn gwneud hetiau Draig Goch arbennig -
perffaith ar gyfer gwylio’r Rygbi! 
Drwodd yn yr ystafell arall, roedd cyfle i’r plant
gael lliwio, gwneud chwilair Cymraeg a gwneud
baneri Cymru, yn ogystal a chael mwynau tamaid
i fwyta - diolch i Sheila a Wil Owen am y
brechdanau, creision a bisgedi blasus. Roedd
cyfle hefyd i’r oedolion eistedd a chael sgwrs gan
fwynhau teisen gri a bara brith. Hoffwn ddiolch
yn arbennig i Elliw Griffiths o Fwrdd yr Iaith am
ddod i  gefnogi’r diwrnod, heb anghofio diolch i’r
Cynghorydd Tudor Owen ac Alun Ffred Jones
AC  am ddod i gael paned gyda ni. Braf oedd cael
eich cwmni.
Gorffennwyd y diwrnod gyda gwasanaeth dan
arweiniad Mererid Mair gan  feddwl am liwiau’r
faner, Coch, Gwyn a Gwyrdd - bod yn ffyddlon i
Gymru, i'n cyd-ddyn ac i Grist!

ˆ

Caroline Jones yn gwenud hetiau’r
ddraig
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gwerthfawr sy’n para’n fyw hyd heddiw. Pan
ddaeth yr amser i ni ddychwelyd adref roedd
tri ohonom achos yn Lagos y ganwyd Alun.”

Nan Parri 
“Yn nhŷ Nain yn Hendre Bach, Rhosfawr
pan oeddwn yn blentyn roedd yna jwg, dim
ond ei weindio a byddai yn chwarae’r alaw
'On Ilkley Moor Baht’at.' Beth amser yn ôl
cefais o’n anrheg gan fy nghyfnither. Erbyn
hyn roedd wedi hen flino canu ond roeddwn
yn eithriadol falch ohono,” meddai Nan. Ar
y jwg mae llun dau gariad ddiflannodd i’r
llwyni yn ystod taith gerdded aelodau Capel
y Wesleaid, Halifax. Pan ddychwelodd y
ddau dechreuodd rhywun wneud geiriau
amdanynt yn caru “ar Ilkey Moore heb het.”
Dros y blynyddoedd ychwanegwyd mwy o
benillion  a chanwyd hi ar y dôn Cranbrook
nes y daeth yn fath o anthem genedlaethol i
Swydd Efrog. Mae’r geiriau a lluniau’r stori
ar y jwg.

Eiddwen  Roberts 
Dresel y teulu o ardal Dolgellau yw trysor
Eiddwen a daeth â phlât glas gyda phatrwm
yr eliffant i ni ei weld. Anrheg priodas i’w
hen daid a nain oedd y llestri. Torrodd yntau
ddwy dderwen o’r caeau a gwneud dresel i
ffitio’r llestri! Câi Eiddwen ddod adra’n
gynnar o’r ysgol ar ddiwrnod cneifio ac am
fod angen bwydo tua 30 o gymdogion ddeuai
i helpu i gneifio mil o ddefaid, rhaid oedd
defnyddio’r platiau gleision oddi ar y ddresel.
“Roedd cwpan efo llun Palas San Steffan ar y
ddresel hefyd a hon oedd fy nghadw-mi-gei.
Er ei bod yn fach daliai sawl darn chwe
cheiniog a byddwn yn teimlo’n reit gefnog
adeg gwagio’r gwpan.”

MAGI WYN ROBERTS

Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

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

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

Y Bont Bridd, Caernarfon
(01286) 675733
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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

Tydan ni’n lwcus yn Dre fod cymaint i’w
wneud gyda’r nosau heb orfod teithio’n bell.
Os ymunwch â’r cymdeithasau yn yr Hydref
cewch sgyrsiau, teithiau, cwmni a chyfle i
wneud ffrindiau newydd uwchben paned. Y
dyddiau yma does dim angen poeni am golli
rhaglen deledu- mae mor hawdd recordio,
wel os cewch ddigon o amser i edrych arnyn
nhw efo bywyd mor brysur! 

MERCHED Y WAWR
Mae nhw’n cyfarfod ar yr ail nos Fawrth o
bob mis o Fedi hyd Mehefin yn yr Institiwt.
Y tymor yma cawsom sgwrs gyda lluniau
godidog o ynys Enlli a Swper Gŵyl Ddewi
yng Nghaffi Lleu yng nghwmni Rhiannon
Parry sydd bob amser yn werth gwrando
arni. Mis Chwefror roedd noson o
FRETHYN CARTREF pan ddaeth 6 o’r
aelodau â rhywbeth i’w ddangos roddodd gip
olwg i ni o ddarn bach o’i bywydau. 

Awena Jones 
Dangosodd Awena sampler o waith cywrain
Joyce Jones Cricieth a gafodd pan
ymddeolodd fel athrawes Ysgol Sul ar ôl
chwarter canrif yng Nghapel Glanrhyd.
“Cynlluniwyd y sampler gan y diweddar
Barchedig Gareth Maelor, blaenor yn y capel
ac mae’n dangos sawl agwedd o waith yr
Ysgol Sul.”  Fo gyflwynodd y sampler i
Awena ac mae’r gair DIOLCH yn amlwg
arno. Hefyd ceir  symbolau cerddorol, emyn
a phatrwm Celtaidd sy’n dynodi ymroddiad
Awena i’r pethau gorau o’n  diwylliant
drosglwyddodd i ganmoedd o blant y capel
dros y blynyddoedd.   

Derwena Jones 
Rhyw ddwy flynedd yn ôl ymgartrefodd
Derwena a’i phriod Emrys Jones yng
Nghaernarfon.  Dangosodd gwpan arian
gafodd am ganu gyda Chôr Plant Eisteddfod
Genedlaethol Machynlleth yn 1937.  “Roedd
dyn yn y gynulleidfa wedi gwirioni cymaint
efo’r côr fel y penderfynodd roi cwpan  i bob
un ohonom gyda’n henw wedi ei dorri arni,

YN CYMDEITHASU
POBOL DRE

ac roedd dros 600 o aelodau! Costiodd
ffortiwn iddo rwy’n siŵr.” Parhaodd
Derwena i ganu unawdau a’i phrif faes oedd
yr emyn-dôn. Bu’n aelod o sawl pedwarawd
gan gynnwys un teuluol. Mae’n dal i ganu a
swynwyd ni yn Ffug Eisteddfod Seilo yn
ddiweddar gyda deuawd gan Derwena a’i
merch Alwena.

Gwen Jones
Cryno Ddisg o dalentau Dyffryn Nantlle
oedd gan Gwen. Ymatebodd i gais gan
Ganolfan Uwch Gwyrfai am leisiau’r
gorffennol i’w rhoi ar gof a chadw a
rhoddodd Gwen dâp teuluol roedd hi wedi’i
wneud iddynt. Trefnwyd noson i glywed y
Cryno Ddisg newydd. “Roedd yn noson
emosiynol gan fod lluniau o’r bobol yn cael
eu dangos ar sgrîn yn ogystal â’u hanes.
Daeth cysylltiadau teuluol ag atgofion yn ôl i
mi. Llwyddodd y criw i wneud copi o
ddeuawd cerdd dant enillodd fy nhad a finna
yn Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaernarfon yn
1949.”  Roeddent yn canu Cywydd Gwerin y
Graith (Gwyndaf) gyda Nansi Richards ar y
delyn.

Eira Pari Huws
Llun o long yr 'Ebani' a phlác gerfiodd ei
phriod Capten Gwyn Pari Huws oedd gan
Eira. “Wedi i ni briodi aeth fy ngŵr, Gwyn yn
ôl i’w waith fel y prif swyddog ar yr 'Ebani',
llong  oedd yn marchnata  rhwng Lerpwl,
Gorllewin Affrica ac U.D.A. Ar ddiwedd y
fordaith gofynnwyd iddo dreulio blwyddyn
yn Lagos, Nigeria yn rheoli llongau’r cwmni
yn y porthladd ac yn gwbwl annisgwyl mi ges
i fynd hefyd.” Roedd bywyd mor wahanol
yno a’r tywydd yn llethol o boeth. Nid oedd
merched i fod i fynd allan ar eu pennau eu
hunain er i Eira fentro ambell dro! “Mi gefais
gyfnod difyr, prysur, llawn profiadau

Awena Jones a'r Sampler, Gwen Jones a'r Cryno
Ddisg ac Eiddwen Roberts a llestri’r ddresel.

Eira Pari Huws a llun yr Ebani, Nan Parri a'r
Jwg Gerddorol
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Dyma’r gyntaf yng nghyfres:  Lle Maen
Nhw Rwan?’ sy'n  canolbwyntio ar rai o
gyn-ddisgyblion ysgolion y dre. Yr
wythnos hon, Osian Gwynedd sy'n cael ei
holi. Mae Osian wedi mwynhau cyfnod
llwyddiannus iawn yn y byd cerddorol, gan
fod yn aelod o’r grwpiau hynod boblogaidd
Big Leaves a’r Sibrydion, yn ogystal a
chwarae â rhai o fandiau byd-enwog o
Gymru megis Catatonia a’r Super Furry
Animals.

Enw: Osian Gwynedd
Blynyddoedd yn
YSHO: 1985-1992
Swydd: Cerddor
Hunangyflogedig
Sut fath o
ddylanwad, os o
gwbl, gafodd YSHO
ar dy ddiddordeb
mewn cerddoriaeth:

Cyn ysgol Dre, i Ysgol Waunfawr yr es i, a
mae’n rhaid fi ddeud, swn i’n synnu oes ’na
ysgol well i gael cyfle neu brofiad i ddechra
chwarae cerddoriaeth. ’Odd pawb yn cael
dechra efo recordyrs, ac yn symud mlaen i
melodicas, ffliwts, clarinets a 'ballu -
offerynna dan ni yn dal i’w defnyddio fel
band hyd heddiw!  Yn ysgol Dre, roedd hyd

yn oed fwy o gyfleon. Fy hoff athrawes i
oedd Menai Williams, a dw i’n cofio yn y
flwyddyn gyntaf, hi’n sôn am nodau fel
lliwiau gwahanol. Wow - “Far out”!!
Roedd holl aelodau’r Big Leaves yn
ddigyblion yn Syr Hugh Owen. Oeddach
chi’n ffrindia yn yr ysgol? Oeddan ni’n
ffrindia ers cyn cof, achos bo ni gyd wedi'n
magu yn Waunfawr. Ddechreuon ni fand o’r
enw “Bron â Methu”, enw sâl i ddweud y
gwir, yn tua 8 oed, oedd yn beth hollol
naturiol i ni ar y pryd. Y drefn fel arfer oedd
chwara “man-hunt” yn yr haf, a practeisio
efo’r band yn festri Waun pan oedd hi’n bwrw!
Dan ni gyd dal yn ffrindia mawr!
Fuest ti’n cymryd rhan yn Eisteddfodau’r
Ysgol o gwbl? Pa fath o gystadlaethau?
Dwi’m yn gallu adrodd, actio, na chanu, felly
wnes i gadw at gystadlu ar offerynnau
cerddorol!
Oeddet ti mewn band yn yr ysgol?Mi fues i’n
myrrath efo ambell i fand gwahanol. Yn
ogystal â Beganifs, ddoth criw o ffrindia ysgol
at ein gilydd i ffurfio band o’r enw “Wil
Gignoeth a’i Wallgofion” oedd yn llond ceg i’w
ddweud, ac yn uffar o hwyl. Escgiws oedd o i
gael cambyhafio wrth edrych ’nol!
Rwyt ti wedi chwarae efo cerddorion a
bandiau byd enwog, ond pa gig yw’r mwyaf
cofiadwy i ti yn bersonol? Anodd deud pa
gig sy’n sefyll allan achos bo’ nhw’n gallu
amrywio cymaint. Ond o ran lleoliad a
maint, mae’n debyg mai chwarae fel aelod o
“The Peth” yn cefnogi Oasis yn Stadiwm y

Mileniwm sy’n sefyll allan.
Pwy oeddet ti’n ei edmygu pan yn ifanc?
Pan ddechreuish i fynd i gigs, mi o’n i’n
ffodus fod na gymaint o fandia Cymraeg
gwych o gwmpas lle. Rhai fel Ffa Coffi Pawb,
Anhrefn, Y Cyrff ayyb. Roedd eu
cerddoriaeth nhw’n sefyll allan o gymharu a
unrhyw beth Saesneg o’n i wedi ei glywed, a
felly, rhein oedd y bobol o’n i’n edrych fyny
atyn nhw.
Pa fath o steil sydd ar dy gerddoriaeth?
Sgen i’m syniad be di steil fy
ngherddoriaeth! Peth da am fod yn
hunangyflogedig ydi’r siawns o weithio ar
brosiectau  gwahanol. Dwi di cyfansoddi ar
gyfer cwmnïa theatr a theledu, a mae
anghenion y gwaith yn amrywio gyda phob
joban. Felly, mae’n well peidio cyfyngu fy hun
i un steil neu arddull.
Llwyddiant cerddorol mwyaf?
Dwn i’m!! Anodd cymharu. Ond mi nesh i
fwynhau gweithio efo Theatr Y Frân Wen ar
gynhyrchiad o’r enw  “Johnny Delaney” .  Y
mwynhad pennaf ydi gweld ymateb y
gynulleidfa a bod y gerddoriaeth wedi cael
argraff.
Beth sydd gen ti ar y gweill ar y funud?Ma
Mei,  'mrawd, a finna, ’di bod yn sgwennu
albym newydd i Sibrydion, a dan ni wrthi'n
recordio ar hyn o bryd.
Ar ba raglenni teledu mae dy gerddoriaeth
i’w chlywed? Ambell i enghraifft ydi
rhaglenni “Pethe”, “Rhyfedd-Od”, sig yr
Eisteddfod Genedlaethol, ac i ddod yn fuan,
miwsig i ddrama newydd S4C o’r enw
“Gwaith Cartref ”.
A'r gân orau rwyt ti wedi ei chyfansoddi?
Y nesa gobeithio!

‘Cegin Cofi’ – cyfres ddogfen newydd gan
Cwmni Da sydd yn dechrau nos Fawrth,
Mawrth 22ain ar S4C, yn dilyn hynt a
helynt Kenny Khan a chriw ifanc o Sgubor
Goch yn sefydlu cegin gymunedol.
Cynhyrchydd y gyfres, Beca Brown, sy’n
deud yr hanes…
Dwi wedi cynnig degau o syniadau i S4C
dros y blynyddoedd, ond mi fydd hon yn
sefyll yn y cof am byth.
Ista dros banad yn Cofi Roc yn rhoi’r byd
yn ei le efo Kenny Khan o’n i, ac mi soniodd
o yn gyffro i gyd am ei gynllun ddiweddaraf.
Isho sefydlu fan fwyd symudol oedd o - ond
ddim un byrgars a tships chwaith. Y syniad
oedd sefydlu cegin symudol a fyddai’n
cynnig cyfleoedd hyfforddi i bobol ifanc, ac
yn gwerthu bwyd iach am brisiau rhesymol
i bobol yr ardal. 
Daeth cadarnhad o gomisiwn gan S4C i
ddilyn datblygiad y fan fwyd ar gamera, a
dyna ddechrau ar rai misoedd o waith yn
teithio’n ôl a blaen i Sgubor Goch –
misoedd o dynnu gwallt fy mhen, a chael lot
fawr iawn o hwyl ar yr un pryd. 
Mae gweld y gymuned gyfan yn cefnogi’r
fenter yma wedi llonni fy nghalon, ac mae’r
darnau wedi disgyn i’w lle i Kenny a’r hogia
wrth i fusnesau lleol fel Travis Perkins,
B&K Motors a’r Black Boy gynnig help a
nwyddau i ‘Cegin Peblig’. 
‘Cegin Cofi’ – 9pm. Nos Fawrth, Mawrth
22ain, 29ain, Ebrill 5ed. S4C.
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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

GWLEDD MERCHED Y WAWR
Ar Ebrill 2il byddwn gyda  Merched y
Wawr yn gwledda ym Meifod yng
nghwmni Mari Gwilym a Robat Arwyn.
Yna bydd Gŵyl y Pum Rhanbarth ym
Mangor gyda Côr Dre yn atyniad. Sarah
Anderson ddaw atom i’r Institiwt ar
Ebrill12 a chawn gwmni Buddug Jones o
Rosbodrual a’i chi tywys Ivy ar Fai 10ed.
I gloi’r flwyddyn lwyddiannus o dan
lywyddiaeth Helen Gwyn, yr
ysgrifennydd Alwena Lewis a Pam
Scarret y trysorydd, edrychwn ymlaen
am y daith i Nant Gwrtheyrn. 
Awydd ymuno? Dowch atom i
gymdeithasu.

LLE MAEN NHW RÃAN??

CEGIN I’R COFIS A KHAN I GYMRU! 
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1.Tâl anrhydeddus (6,2)
7. Arweinydd pwysig (5)
8. disgrifiad o gawr (4,1,5)
9. Metel gwerthfawr (3)
10. Ydi o’n mynd i Dywyn? (4)
11. Tyfu (6)
13. Ymyl het (6)
14. Troseddwr difrifol (6)
17. Athronydd Rhufeinig (6)
18. Ceg afon (4)
20. Efo Maria, mae’n ddiod (3)
22. Cerbyd diwetha’r dydd (1,4,4)
23. Gweithred ymosodol (5)
24. Cwm sy’ bellach dan y dŵr (8)
I lawr
1. Heddwch (5)
2. Dwedwch …….. o wybodaeth,: O ba beth y
gwnaethpwyd hiraeth (8)
3. Twll mewn craig (4)
4. Un sy’n gwneud dim (6)
5. Fe’u cewch mewn gratiau (5)
6. Dinas neu teitl rhaglen deledu (7)
7. Yr hyn a wnaeth Abraham i Isaac (7)
12. Pentre yn Sir Fflint (7)

13. Cân i gyfeiliant (7)
15. Job mewn chwarel (7)
16. Y prif berson mewn nofel (2,4)
17. Diwrnod cyntaf (5)
19. Un sy’n hoffi mynd dros ben llestri (5)
21. Peter ...., dyn y swingometer (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Cant y llun yn ôl Dai, yn ôl criw Alun Ffred.
(8)
7. Cant a phum deg o nifer yn bennaf sy’n
curo. (5)
8. Dyma ydi’r rhain, gobeithio, meddaf fi! (7,2)
9. Rwy’n cadarnhau fy mod yn Stryd William.
(3)
10. Mwy nag un Aneurin bach fasa’n
ddymunol! (4)
11. Mwyaf gwrol o’r Sowth gafodd farw ar ei
ben. (6)
13. Tynnwch Pantycelyn o’r Môr Marw a
rywsut cewch ddeunydd cerflun. (6)
14. B.A, e.e., neu ayyb. (6)
17. Ray i’w ffrindiau Saesneg, yn byw mewn lle
gwlyb. (3,3)
18. Haint ar y sgwâr, yn dal swper. (4)
20. Hylif clir y doctor sy’n gafael ym
Mhantycelyn. (3)
22. Ystwyriodd, a byddai wedi gwneud yr un
peth heb yr oedi petrusgar. (9)
23. Lle y dysgodd dyn ysgogi hanner cant ar ôl
colli’i gi. (5)
24. Ffrwythau byddin Gaer, o Nefyn yn
wreiddiol. (8)
I lawr
1. Cant o acenion yn rhywbeth i’w mwynhau
amser paned. (5)
2. Y noson ddwytha i Bantycelyn wthio i
mewn am ddim i’r wledd briodas. (7)
3. Soprano, i’w gweld yn yr altos ella? Is na
hynny hefyd! (4)
4. Dechrau cyfnewid 500 am 50 a throi yn
fawreddog. (6)
5. Yn Rhufain, cant a hanner wyf: mae’n
boenus. (5)

6. Aw! mewn un dydd, mae’n sefyll i ganu! (7)
7. O bennu dydd am sws i bentref yn y
canolbarth, ceir dinas. (7)
12. Defnyddiais lwyth mor anystywallt yn arf i
daro hoelion. (5)
13. Dwy mewn 50 man gwahanol yn y sir. (7) 
15. Linell yn fyr, ei Lyfr Du sy’n troi’n
ddisgrifiad o gariad pur. (3,1,3)
16. Mae’r aelodau cynhaliol yn cau am oes. (6)
17. I gôr Caernarfon, byddai troi’n ôl yn
cynnwys cosb eithaf. (5)
19. O roi annedd i ddyn mae’n annedd llai. (5)
21. Dwy fil mewn dau nodyn yw enw’r ferch.
(4)

ATEBION CRYPTIG RHAGFYR
Ar Draws
1. Camfa. 4. Agenda. 9. Sefydlu. 10. Y Llwyn.
11. Elsi. 12. nith a nai. 13. Yno. 14. Asyn. 16.
Olga. 18. Eil. 20. Letysen. 21. Atom. 24.
Manna. 25. Ysgolor. 26. O dan do. 27. Rebel.
I Lawr
1. Casgen. 2. Mefus. 3. Awdl. 5. Gwyrthiol. 6.
Newynog. 7. Amnaid. 8. Sugno. 13. Ynys
Lawd. 15. Setanta. 17. Fflamio. 18. Ennyd. 19.
Ymorol. 22. Taleb. 23. Agor.

Enillydd: Alvara Roberts, Ffordd Cwstenin,
Caernarfon

ATEBION HAWS RHAGFYR
Ar Draws
1. Calan. 4. Emrallt. 9. Symbylu. 10. Elfyn. 11.
Euog. 12. Efyrnwy. 13. Gwn. 14. Stiw. 16.
Oban. 18. Oen. 20. Cymylog. 21. Acer. 24.
Brace. 25. Etholiad. 26. Chwifio. 27. Glöwr.
I Lawr
1. Castell. 2. Lembo. 3. Nwyd. 5. Moel-y-don.
6. Arfonia. 7. Tennyn. 8. Hufen. 13. Gŵyl
Ddewi. 15. Timpani. 17. Y Co Bach. 18.
Ogwen. 19. Bradwr. 22. Cairo. 23. Coeg.

Enillydd: Elspeth Roberts, Parc Hendre,
Caernarfon

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

DIM OND Y GORAU I M & S
Ydach chi wedi bod yn prynu llefrith mewn un
o siopau bwyd Marks & Spencer yn
ddiweddar? Os ydach chi, yna fe all y llefrith
hwnnw fod wedi dod o Fferm Hendy,
Caernarfon. 
Mae Fferm Hendy yn un o ddwy fferm o
Gymru, (fferm Coleg Glynllifon ydi’r llall),
sydd wedi bod yn cyflenwi llaeth i siopau bwyd
M & S ers mis Gorffennaf y llynedd. Ar draws
Prydain mae 33 o ffermydd yn Lloegr; 6 fferm
yn yr Alban a 4 fferm yng ngogledd Iwerddon
yn darparu llefrith i’r Cwmni rhyngwladol
hwn.  

Yn ôl Aled Jones, sydd yn ffermio Hendy, daeth y cyfle i gyflenwi llaeth i Marks & Spencer
trwy fod yn aelod o Hufenfa De Arfon. Mae Hufenfa De Arfon yn cynhyrchu caws a llefrith
potel ar gyfer llu o archfarchnadoedd fel Asda, Morrisons a Tesco ac ati. Y llynedd cafodd
yr Hufenfa gytundeb i gyflenwi llaeth ar silffoedd Marks & Spencer yng Nghymru ac o
ganlyniad mae Fferm Hendy yn cyflenwi llefrith iddynt.  
Symudodd tad Aled a’r teulu o Drawsfynydd yn 1963 i ffermio yn Hendy ac Aled bellach
sydd yn rhedeg y fferm. Maent yn godro dwy waith y dydd am 5.30 y bore a 3.30 yn y
prynhawn a hynny 7 diwrnod yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn yn cynnwys Gwyliau
Banc a diwrnod Nadolig! Gyda gwên ar ei wyneb, mae Aled yn cofio un ymwelydd â’r fferm
yn gofyn a oedd godro ar y penwythnosau!    
Felly’r tro nesaf y byddwch chi’n estyn am y llefrith yn M&S, cofiwch o le mae o wedi dod!

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

Sgorio
Rownd a Rownd
Ddoe am Ddeg

(cyfres adloniant i ieuenctid ddiwedd

Mawrth)

Côr Cymru
(Ebrill)

Porthpenwaig
(cyfres ddrama newydd o Ben Llŷn,

Ebrill)

...a llawer mwy

Aled Jones, y ffarmwr balch (yn pwyso ar
y giât) 
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GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynu a phlannu

Telerau rhesymol

Cysylltwch â 
Gwyn Jones . 07881 757533

gwyn27@hotmail.com

CERDDED
ER LLES EIN
HIECHYD
Mi ges i drawiad ar fy nghalon yn 40
oed 8 mlynedd yn nol, ond drwy sgiliau
anhygoel  y meddygon rwyf eisoes yn
iach iawn a byddaf yn cadw’n heini
drwy gerdded bob dydd.  Erbyn hyn,
dw i'n cyhoeddi mapiau ‘cerdded a
darganfod’ ardaloedd yng nghyffiniau
Arfon ac un o’r pethau sydd yn fy
ysbrydoli yw cael pobl i ‘gerdded er lles
ein hiechyd’ ond hefyd i wneud
‘cerdded’ yn ddiddorol a hwyl. 
Gyda nawdd Vodafone, rwy'n treulio
dau fis yn gweithio dan ambarél
Sefydliad Prydeinig y Galon i hybu
pobl i gerdded er lles eu hiechyd a
byddaf yn trefnu 4 o deithiau cerdded
(manylion yn Papur Dre mis nesaf). Er
bydd dewis i bobl godi arian ar gyfer
Sefydliad Brydeinig y Galon, does dim
pwysau ar neb i wneud hynny.  Hefyd,
bydd croeso mawr i unrhyw ysgol,
cymdeithas neu grwpiau gysylltu â mi i
ddod i sgwrsio am y cynllun yn rhad ac
am ddim!!! Ffoniwch 01286 872462,
neu 07867 810576 neu  e-bost
‘llwybrau@fsmail.net’. 
Gareth Roberts

GENOD Y GOLFF
Mae Cyfarfod Blynyddol Merched y Golff
yn noson hynod o brysur, fel y dengys y
llun. Dyma pryd mae enillwyr holl
gystadlaethau’r flwyddyn a aeth heibio yn
dod ynghyd. Wele bencampwyr 2010 gyda
phob tlws yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd
neu’i gilydd â Thref Caernarfon.
RHES GEFN o'r chwith i'r dde   -  Laura
Williams(Cwpan Howell Williams), Awen
Edwards (Powlen Hefin Griffiths), Liz
Wood (Tlws Jenny Howarth, Cwpan Nan
Jones a'r Cwpan Elusen), Gill Bennet
(Powlen Nansi Fraser), Olwen Rowlands

(enillydd  Stableford Gaeaf), Luned Fôn
Jones (Powlen Thompson), Tricia Parkins
(Cwpan Ford).
YN EISTEDD o'r chwith i'r dde  -   Marion
Hughes (Cwpan Brymer), Rhona Morris
(Tlws St Teilo), Nan Bate (Salver Glyn a
Mary Edwards),  Capten, Llinos Dinwiddy,
Margaret Ellis-Davies (Cwpan y Cyn-
Gapteiniaid), Ceri Williams (Salver Eclectic
Gaeaf).
Yn absennol roedd Karen Copperwaite
(Cwpan Griffith Evans a’r Eclectic Haf),
Donna Jones (Salver Mileniwm Beti
Matthews),  Elin Parry (Cwpan Skilton) a
Sheila Thorman (Salver Peggy McKenzie).

MAE MODD ENNILL,
WAETH BETH YW’R ENW!

Mae’r Caernarfon Rejects newydd ddod
yn bencampwyr adran gyntaf Pêl-rwyd
Gwynedd, camp sy’n gwneud ffwlbri
braidd o’u henw. Arferai’r rhan fwyaf
o’r genod chwarae rygbi i Dre ond yn
hytrach na gwneud dim byd ar ôl
hongian eu styds dyma fynd ati i
chwarae pêl rwyd – a hynny’n
llwyddiannus iawn ar ôl dim ond dwy
flynedd o fodolaeth.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

COFIS CYMRU
Mae’n amlwg bod tîm rygbi merched
Caernarfon yn feithrinfa dda. Y tymor
yma mae ’na dair o genod fu’n chwarae i
Dre yng ngharfan gyntaf Cymru. Yn dilyn
rhai fel Manon Williams a Kate Jones o’u
blaenau eleni mae Jenny Davies, Mared
Evans a Yasmin Leung yn chwifio baner y
Cofis. 
Erbyn hyn mae Jenny, sy’n wreiddiol o
Lanfair ym Muallt ond sy’n darlithio yng
Ngholeg Menai, wedi ennill bron i hanner
can cap fel prop a bachwr. Ac ar ôl cyfnod
o chwarae i Dre mae hi bellach yn chwarae
i dîm Waterloo. Enillodd Jenny ei chap
cyntaf yn erbyn Sbaen yn 2003.
Yn yr Eidal yn ddiweddar roedd Mared
Evans o Dinas Llanwnda (a chyn ddisgybl
yn Syr Hugh Owen) yn ennill ei degfed
cap ar yr asgell. Mae hi ar y funud ar ei
blwyddyn olaf yng ngholeg UWIC yng
Nghaerdydd yn gwneud cwrs hyfforddi a
datblygu chwaraeon ac ar ôl gorffen mae
hi’n gobeithio gwneud cwrs i fod yn
hyfforddwraig ffitrwydd. Pan gysylltodd
PAPUR DRE â hi un bore roedd hi
newydd gyrraedd adra ar ôl bod fod yn
gwneud sesiwn pwysau am 7.30 y bore!
Dros yr haf mae hi'n gobeithio cael dod
adra i gynnal ambell sesiwn gyda genod
Caernarfon – os bydd Emrys ac Eifion, yr
hyfforddwyr yn fodlon wrth gwrs!
Yn UWIC mae Yasmin (sy’n wreiddiol o
Lanbêr) hefyd. Mae hi ar ei hail flwyddyn
yn gwneud yr un cwrs â Mared. Ac er nad
ydy hi wedi cael cap llawn eto fel maswr
(roedd PAPUR DRE wedi mynd i’r wasg
cyn cyhoeddi’r tîm i wrthwynebu
Iwerddon ar y 13eg o Fawrth) roedd hi ar
y fainc yn erbyn yr Eidal. Mae hi, fodd
bynnag, wedi ennill 8 cap gyda’r tîm
cenedlaethol dan 20 oed ac wedi ennill cap
pêl-droed llawn dros Gymru yn erbyn
Slofenia. Os am chwarae rygbi dros Gymru
felly, ferched, ymunwch â thîm rygbi
Caernarfon! TOPIAU TIP TOP

Dyma i chi dîm dan 7B Segontiwm Rovers yn edrych yn ddigon o sioe yn eu
topiau newydd. Fe’u noddwyd gan y cyfrifwyr WJ Matthews a’i Fab, Bont Bridd
ac mae Aaron Evans, cadeirydd Segontiwm Rovers JFC a rhieni’r plant yn
ddiolchgar tu hwnt i’r cwmni am eu cefnogaeth.

NODDI
PAPUR DRE

Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur: Cwmni Da, Cyngor
Tref Caernarfon, Cymen, Galeri,

Rondo a’r Black Boy. 

Os oes unrhyw un arall
yn dymuno dod yn un o’n prif noddwyr,

cysylltwch ag
Eleri ar  01286 674314

Mared Evans yn sgorio ei chais cyntaf dros Gymru yn
erbyn yr Alban y tymor diwethaf.

Y tair yn lliwiau Caernarfon - o'r chwith i'r dde: Jenny, Mared a Yasmin

Genod rygbi Dre yn
ennill mwy o gapiau

Jenny Davies (neu ‘Treacle’ i’w
ffrindiau !) ar fin derbyn pas.

Yasmin Leung yn dangos sut i drosi.
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