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PAPUR DRE
Rhifyn 93

RHAGFYR 2011

Pris 50c

DOLIG Y PLANT

Mae'r stabal yn llawn!

Nes di'm parcio'r sled ar y maes?

Joseff a Mair ym Maesincla.

Mair a Joseff ar y maes.

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN RONDO

NADOLIG LLAWEN I BAWB YN DRE AC I'N DARLLENWYR YM MHOB MAN
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Y GORAU AM GYRI ‘ROWND A ROWND’ ROWND Y FLWYDDYN
Fe ddaeth 'na griw at ei gilydd yn Galeri'n
ddiweddar i gymdeithasu a blasu cyri ei
gilydd. Dyma rai o aelodau'r Clwb Cyri, ac
yn eu canol, (efo'r bowlen a'r botel win),
James Parry. Barn y blaswyr oedd mai cyri
James oedd y gorau ar y noson. Maen nhw'n
gobeithio cynnal y noson gyri nesaf ddiwedd
Ionawr.
Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch â
Rhys: rhys000@btinternet.com.

Mi fydd y gyfres ‘Rownd a Rownd’ yn ailgychwyn ar S4C ar Ionawr yr ail ac am y tro cyntaf
ers ei sefydlu ym 1995 mi fydd hi’n cael ei darlledu drwy’r flwyddyn bob nos Lun a nos
Fercher am 6.30.
Ac mae gan Gaernarfon ddylanwad go arbennig ar y gyfres boblogaidd yma.
Mae chwech o actorion hñn ‘Rownd a Rownd’ yn byw yng Nghaernarfon. Mae dau o
ddisgyblion presennol Ysgol Syr Hugh (ac un cyn ddisgybl) hefyd ymysg y cast iau. Ac er
bod y rhan fwyaf o’r gyfres yn cael ei saethu ym Mhorthaethwy, mae rhan fechan o’r set yn
rhan o swyddfeydd cwmni RONDO yn Cibyn. Yno hefyd y mae proses creu ‘Rownd a
Rownd’ yn dechrau gyda chwech o awduron. Yn Cibyn hefyd y bydd y gyfres yn cael ei rhoi
at ei gilydd gan dri golygydd llawn amser a pherson dybio (sy’n cymennu sain y ddrama).
Ychwanegwch rai o’r criw technegol a dau gynhyrchydd sydd hefyd yn byw yng
Nghaernarfon (ers dros 30 mlynedd !) ac fe welwch gymaint mae Dre yn ei gyfrannu tuag at
lwyddiant y gyfres.
Hon yn Ionawr fydd cyfres 17 o ‘Rownd a Rownd’ a thros y blynyddoedd mae wedi datblygu
o fod yn ddau chwarter awr yr wythnos am chwe mis i ddwy hanner awr yr wythnos. Mae
darlledu drwy’r flwyddyn yn 2012 yn gryn her i’r sgwenwyr, y cast a’r criw cynhyrchu ond
yn sialens y mae pawb sy’n ymwneud â ‘Rownd a Rownd’ yn edrych ymlaen ati.

Rhai o aelodau’r Clwb Cyri.

Y cyri buddugol.

‘Cofis’ Rownd a Rownd: (o’r chwith) Dewi Rhys (cymeriad Wyn), Emlyn Gomer (Arwel),Owen
Puw Williams (Dyfan), Emyr Jones (Morgan, fydd yn ymddangos yn y gyfres newydd), Lowri
Gwynne (Lowri) a Manon Elis (Michelle). Ddim yn y llun, dau arall sy’n byw yn Dre, Emyr Gibson
(Meical) a Sian Beca (Cathryn) a Ffion Medi Jones o Lanfair-is-gaer (cyn-ddisgybl yn Syr Hugh).

Rhai ffeithiau am Rownd a Rownd ers 1995
787 o benodau.
oddeutu 76,800 o brydau cinio wedi eu bwyta ers y
cychwyn.
10 priodas.
30 o rowndwyr rheolaidd wedi bod.
wedi ffilmio yn Llundain, Iwerddon, Malta, Jersey,
Catalunya, Caerdydd, Lerpwl.
4 o gymeriadau wedi disgyn i’r Fenai.

Modurdy

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

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
3
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NEWYDDION CYLCH
MEITHRIN Y GELLI

YSGOL Y GELLI

Un o’r timau yn mwynhau’r noson!!

Codi Pres
Daeth criw o gyfeillion y Cylch ynghyd yn
nhafarn y Twthill Vaults yn ddiweddar ar
gyfer cwis codi arian. Cafwyd noson llawn
hwyl, crafu pen ac ambell i shandi bach,
ond gwir enillydd y noson oedd y Cylch
wrth i ychydig dros gan punt gael ei godi.
Diolch mawr i bawb am wneud y noson yn
gymaint o lwyddiant, yn arbennig i Bud a
selogion y Vaults am eu haelioni.
Erbyn i chi ddarllen hwn mi fydd yna un
digwyddiad arall wedi cymryd lle sef
stondin cynnyrch cartref y Cylch ar y Maes
fore Sadwrn Rhagfyr y 3ydd; ein diolch
mawr i Glwb Llewod Caernarfon am
fenthyg y stondin. Un dyddiad bach ar
gyfer eich dyddiaduron yw Dydd Sadwrn
Chwefror 11eg, gyda diolch i Morrisons,
bydd criw o gyfeillion y Cylch yn siop y dre
yn pacio eich bagiau am gyfraniad bach.
Hoffai’r Cylch hefyd ddiolch i Santander
am ei haelioni yn rhoi arian cyfatebol i’r
hyn a godwyd gan y Cylch y llynedd.

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980 tomos882@btinternet.com

Emyr Tho mas a’i Fab
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
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Nofwyr y Gelli

MARCIAU ALLAN O DDEG

Y tri fydd yn mynd i’r Gala Nofio Genedlaethol

TRI O’R GELLI YN
MYND I GALA NOFIO
GENEDLAETHOL
Llongyfarchiadau i bawb fu'n cystadlu yng
Ngala Nofio'r Urdd ym Mangor a
dymuniadau gorau i'r tri a fydd yn
cynrychioli Eryri yn y Gala Genedlaethol
ym Mhwll Nofio Cenedlaethol Cymru
Caerdydd Ddydd Sadwrn, 28 Ionawr, 2012.
Y tri ydi: Arwen Beca Williams (8 oed) Ras
Merched Broga, Garel Gwyn Jones (8 oed)
Ras Bechgyn Broga, Morgan Gwyn Jones
(10 oed) Ras Bechgyn Pili Pala. Mae'r tri yn
aelodau o Glwb Nofio Caernarfon.

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)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

Daeth y Dolig yn fuan i flwyddyn 1 a 2
Ysgol y Gelli pan gyrhaeddodd dau lyfr
mewn amlen wen i’r dosbarth. Roedd pawb
yn trio dyfalu pa lyfrau oedd yna. Dyma rai
o obeithion y plant: Rala Rwdins, Alun yr
Arth, Roald Dahl , Harri Potter neu
Rapsgaliwn. HWRÊ! Roedd dau o’r rhain
yna. Alun yr Arth yn y Castell a
Rapsgaliwn O ble mae coed Nadolig yn
dod?
Bu’r plant yn feirniaid gwych yn trin a
thrafod cynnwys y ddau lyfr.
Alun yr Arth yn y Castell (Pris: £2.95)
Rydan ni wedi mwynhau darllen y llyfr
yma. Mae’r lluniau yn grêt ac yn lliwgar
iawn. Dydi Alun ddim isio mynd i weld
castell hefo’i fam a’i dad ond mae o’n
gorfod mynd. Mae o’n meddwl bod y
castell yn mynd i fod yn ddiflas. Ond
dydi’r castell ddim yn ddiflas. Mae o’n
ffeindio rhywbeth sydd bia Owain
Glyndŵr. Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i
ffeindio beth ydi’r trysor. Rydan ni wedi
dysgu pwy oedd Owain Glyndãr a beth
wnaeth o ers talwm . Mae’n werth darllen y
parhad ar dudalen 5

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR
Os hoffech chi hysbysebu,
cysylltwch ag
Eleri: 01286 6743414

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

01286 677771
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llyfr yma ac mae o’n anrheg Nadolig i blant
tua 7 oed. Rydan ni’n rhoi 9/10 am y llyfr
yma.
Rapsgaliwn 2: O ble mae coed Nadolig
yn dod? (Pris:£2.95)
Waw mae hwn yn llyfr da. Rydan ni wedi
chwerthin achos mae’r Rapsgaliwn yn
wirion o hyd. Rydan ni yn gwybod y
geiriau mae Rapsgaliwn yn eu dweud achos
mae o ar y teledu. Mae gennym ni
Rapsgaliwn yn ein sioe Nadolig ni a rydan
ni’n dweud rhai o’r geiriau sy’n y llyfr
fel…. Helo’r aur. Rydan ni wedi dysgu o
ble mae coed Nadolig yn dod ar ôl darllen
y llyfr yma. Mae'r clawr yn gwneud i ni
deimlo bod Nadolig ar y ffordd. Mi fasa
pawb o’r dosbarth yn hoffi cael y llyfr yma
gan Siôn Corn. 10/10
(Cyhoeddir y ddau lyfr gan Y Lolfa ac
maent ar werth yn eich siop leol).

YSGOL SYR HUGH

Sara, Erin, Sioned a Elen bl.11

Mared, Molly, Betsan a Cara bl.9

Criw'r menig gwynion

A dewis dwy i Gymru....

Cafodd disgyblion Addysg Gorfforol y fraint
o fynd i Brifysgol Bangor i weld y ffagl
Olympaidd. Dim ond 20 Prifysgol ym
Mhrydain oedd wedi eu dewis i gael
ymweliad gan y ffagl, ac mi oedd disgyblion
Syr Hugh yn lwcus iawn i gael gwahoddiad i
fynd i'w gweld a gwisgo menig gwyn er
mwyn gafael ynddi!!

Mae Heledd Evans (chwith isod) a Leonie
Prytherch (dde isod) newydd gael eu dewis i
sgwad pêl-droed merched Cymru.

Ryan Cain - Rhedwr a Chanwr
Cafodd
Ryan
Cain ei ddewis i
ganu yng Nghôr
Only Kids Aloud
- un o ddim ond
60! Hefyd cafodd
ei
ddewis
i
gynrychioli
Gogledd Cymru a mewn ras traws gwlad yn
Llanfair-ym-Muallt.

Yr adolgwyr

Diolch am helpu

Mae Dafydd Trewyn newydd gael ei ddewis
i ymuno ag un o sgwadiau pêl-droed
Wrecsam. Bydd yn ymuno ag un o'i gydddisgyblion, Ryan Williams, sydd eisoes yn
chwarae i'r clwb.

Bu aelodau blwyddyn 13 sy'n astudio
gwleidyddiaeth, hanes a celf i Lundain yn
ddiweddar. Dyma nhw efo Harri VIII yn
Hampton Court. Buont hefyd yn ymweld â'r
brotest y tu allan i Eglwys gadeiriol Sant
Paul ac yn ymweld â’r Senedd yn San
Steffan dan arweiniad yr aelod seneddol,
Mr Hywel Williams.

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

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.

GRAY-THOMAS
9-11 Pen Deitsh a 16 Stryd y Plas
Caernarfon

01286 672602
www.gray-thomas.co.uk
ANRHEGION ARBENNIG A CHARDIAU AT BOB
ACHLYSUR • ORIEL, NWYDDAU CELF A
GWASANAETH FFRAMIO • AWYRGYLCH
GYFEILLGAR ... DEWCH I MEWN AM SBEC

Dafydd Trewyn a Ryan Williams 8O

cwrs
trafod
ac
adolygu
Bl.13
Pedair sesiwn awr a hanner o drafod
cerddi Maes Llafur Lefel A yn drylwyr.

Cerddi
Lefel A

Yng nghwmni Harri’r 8fed

Cerddi
TGAU

cwrs
trafod
ac
adolygu
Bl. 11

Pedair sesiwn awr a hanner o drafod
cerddi Maes Llafur TGAU yn drylwyr.

efo’r Prifardd Mei Mac

efo’r Prifardd Mei Mac

Mae Mei’n cynnal sesiynau trafod cerddi Lefel A
hyd a lled y wlad. Mae’n nabod pob un o’r cerddi,
a cherddi eraill y beirdd, fel cefn ei law.

Mei yw awdur y gerdd ‘Cydwybod’, mae’n cynnal
sesiynau trafod cerddi TGAU hyd a lled y wlad ac
mae’n nabod pob un o’r cerddi fel cefn ei law.

T. H. Parry-Williams, Waldo Williams: ,
Gerallt Lloyd Owen, Gwyn Thomas,
Iwan Llwyd, Myrddin ap Dafydd,
Ceri Wyn Jones, Twm Morys.
£20 y sesiwn
Chwefror 2012
lle i chwe
7, 14, 21, 28
disgybl yn unig!
7:00 - 8:30

I gadw lle: post@yglec.com neu 07887 654 251

Galeri

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu

Galeri

na-nôg

Y MAES, Caernarfon

Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu at
ymgyrch Plant Mewn Angen ac Ymgyrch
Nadolig y Plentyn.

Dau o'r un dosbarth ar lyfrau Wrecsam

Yr hen a'r newydd yn Llundain

• Y Llwynog • Glas • Delyth fy Merch
• Y Coed • Dangosaf i Ti Lendid • Y Môr
• Ty’r Ysgol • Gail fu Farw • Cydwybod
• Colli Iaith • 11.12.82 • Etifeddiaeth.
£20 y sesiwn
Chwefror 2012
lle i chwe
7, 14, 21, 28
disgybl yn unig!
5:30 - 7:00

I gadw lle: post@yglec.com neu 07887 654 251

5
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CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price

Y FARCHNAD
TU-MEWN
‘Neuadd y Farchnad’ meddai’r arwydd. Ond
y ‘farchnad tu-mewn’ ydi hi i bobol
Caernarfon. Mae camu iddi fel camu i dumewn y dre. Distiau’r to ydi’r asennau. Yr
unedau - yn gaffis, siopau a swyddfeydd ydi’r organau. Llif y bobol trwyddi ydi’r
gwaed. Ac fel gyda phob corff mae yna
ffordd i mewn a ffordd allan...
Ond yn y lle gwag yn y canol y mae’r galon.
Ac mae honno’n dal i guro. Pam arall mai
yma mae ‘sŵn y dre’?
Mae’r farchnad yn dechrau dangos ei hoed
erbyn hyn. Wedi’r cwbl, mae hi’n 180 y
flwyddyn nesa. Dydi hi ddim fel yr oedd hi
yn anterth Oes Victoria, ond wedyn beth yn
ein tref ni sydd?
Heddiw, mae yna ambell grac yn y to.
Bysedd y blynyddoedd ar hyd yr waliau. Y
grisiau’n pantio a thwll pry yn y pren. Mae
yna switsys sydd ddim yn gweithio a styllod
sydd yn gwichian dan draed. Mae yna

waliau angen paent, a gwe pry cop angen ei
dynnu...
Ond er ei hoed a’i thlodi, mae hi’n dal yn
gadarn - ac yn hardd. Mae’r golau gwyn yn
dal i dywynnu trwy’r to, gan ddisgleirio ar y
distiau uchel. Mae’r canllawiau du yn
esmwyth a gloyw dan eich llaw. Yr un ag
erioed ydi’r antur wrth ddringo’r grisiau at
y galeri, a’r un ydi’r difyrrwch wrth edrych i
lawr. Ac mae mynd a dod y busnesau
bychain yn dweud y gwir: peth cyfnewidiol
ydi pob marchnad.
Yr adeg hon o’r flwyddyn y mae’r farchnad
ar ei gorau. Pan fo gwynt brathog mis
Rhagfyr yn chwipio lawr stryd y Plas, braf
ydi camu i’r farchnad tu-mewn. Mae yno
drimins Dolig; pobol yn prynu; gitârs a
gwlân yn cael eu gwerthu. Ac yn y Gegin
fyny grisiau mae paned te gorau’r dre.
A dyma pryd y bydd y farchnad yn dod yn
du-mewn go iawn. Ar noson garolau’r
Cyngor bydd gorymdaith Mair a Joseff, y
lanterni a’r drymiau yn dod i ben o flaen ei
drws, a phlant ysgolion y dre, athrawon,
rhieni a chynghorwyr, a phawb arall sydd
am ymuno, yn camu i mewn i gynhesrwydd
corfforol y farchnad. Mi fydd yna guro
dwylo, ac ambell hwre, wrth i arddwyr ac

GO-AHEAD

addurnwyr gorau’r dre gael eu gwobrwyo.
Mi fydd yna raffls, a chyhoeddiadau.
Ac yna
• CLUDIANT
I
AWYRa
mi fydd y canu’n dechrau o’rFAES
newydd,
24 AWR Y y
DYDD
TACSI
lleisiau’r
plant a’r bobol, a•chyfeiliant
band
• PRYDLON
pres,
yn
llenwi
canol
y
farchnad
tu-mewn,
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
yn chwyddo dan ddistiau
gwyn
y to ac yn
• PRIS
CYSTADLEUOL
diasbedain yn erbyn yr hen waliau.
07760
288009
‘Sãn y dre’: sãn y galon
yn dal
i guro yn
nhu-mewn Caernarfon.
01286 674400

Parti Nadolig Prysur Cofis Bach!!
Cafwyd parti Nadolig hwyliog iawn yn y
Noddfa yn ddiweddar ! Bu Maer Caernarfon
draw yn dathlu’r Nadolig gyda chriw Cofis
Bach, a bu Mr Ioan Thomas yn
dadorchuddio mosaic arbennig iawn sydd
bellach yn cael ei arddangos ar wal Canolfan

Noddfa. Mae’r mosaic sydd yn dehongli
cynefin y plant yn ganlyniad i dymor o
waith gan blant Cofis Bach. Dywed Caroline
Jones y tiwtor celf “ Mi wnaeth pob plentyn
weithio ar ganfas unigol , a thrwy ddod â
phob canfas at i gilydd fel 'jig-so' mi
wnaethom greu un darlun mawr, gan
ddangos fod pob unigolyn yn rhan bwysig o
greu cymuned”.
Yn ogystal, yn ystod y noson cafwyd
perfformiadau gwych gan griw Ysgol Roc
Cofis Mawr, a bu hefyd gyfle i weld ffilmiau
o’r gwahanol brosiectau y mae’r plant a’r
pobl ifanc wedi bod yn rhan ohonynt.
Cafwyd noson fyrlymus a llwyddiannus tu
hwnt. Am fwy o wybodaeth am waith Cofis
Bach ffoniwch – 07765 655848

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

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Mr Ioan Thomas Maer Caernarfon gyda
Gwion Aled, arweinydd y noson ar ôl
dadorchuddio gwaith celf Cofis Bach yn y
Noddfa Caernarfon.

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
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YN Y GADAIR

Bob mis yn PAPUR DRE fe rown ni un o’r
Cofis yn y GADAIR, i’w ddod i’w adnabod
yn well.
Y mis hwn, Jason Parry, perchennog Gwallt
Co, busnes sydd ‘wedi hen ennill ei blwyf ’
fel y dywed yr arwydd uwchben y siop. Wrth
gychwyn y fenter fe ddywedodd ei gyfrifydd
wrtho mai’r tair blynedd gyntaf oedd y
cyfnod allweddol ond pe bai o yn dal wrthi
ar ôl pump, yna mi fyddai wrthi ‘am byth’.
Roedd hynny dair blynedd ar ddeg yn ôl !
Pryd ydach chi hapusaf?
Gyda ’nheulu.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Pryfaid cop mawr.
Beth yw eich cof cynharaf?
Taid yn mynd a fi am dro dros yr aber
heibio’r hen bwll nofio (nefi dwi'n hen!)
Be dach chi yn ei gasáu amdanoch chi
eich hun?
Y ffaith mod i’n ddi-amynedd (ond dwi’n
gweithio arno fo!)
Be dach chi’n ei gasáu mewn pobl eraill?
Hunanoldeb
Ar wahân i brynu tŷ, be 'di’r peth drutaf i
chi brynu erioed?
BMW X5, sydd wedi hen fynd erbyn hyn!
Beth yw eich hoff arogl?
Cinnamon spice

Be roddodd y sioc fwyaf i chi erioed?
Cael y newyddion bod taid wedi marw.
Dwi’n meddwl nes i grio am ddiwrnod cyfa’.
Ro’n i’n gymaint o fêt hefo fo. Mi roddodd
o gymaint o’i amser i mi pan o’n i’n tyfu
fyny - yn mynd â fi i bobman. Yr unig beth
o’n i ddim yn ei licio am taid oedd ei fod o’n
cefnogi Everton!
Pwy fasach chi’n eu gwahodd i’ch swper
delfrydol?
Tîm pêl-droed Lerpwl a King Kenny!
Sut dach chi’n ymlacio neu'n cadw’n
heini?
Dwi’n hoff iawn o ddarllen, chwarae PS3
gyda'r mab a chwarae dryms efo fy ffrindiau
yn y grŵp "TWELVE". Ac mi fydda i’n
cerdded mynyddoedd a chwarae pêl-droed
ar nos Wener hefo hogia Ty’n Llan!!
Pa un peth fasa’n gwella ansawdd eich
bywyd?
Dwi’n hapus iawn rhaid i mi gyfadda, ond
mi fasa mwy o amser rhydd yn grêt.
Be sy’n eich cadw yn effro yn y nos?
Y babi'n crio weithia!
Pa gân fasa chi’n hoffi gael i’w chwarae yn
eich angladd?
"You'll never walk alone" achos dwi’n
gymaint o gefnogwr Lerpwl a wir yn coelio
hefyd nad ydan ni byth ar ein pennau ein
hunain mewn bywyd.
Sut fasach chi’n hoffi cael eich cofio?
Fel person oedd yn barod i helpu rhywun
pan o’n i’n gallu. Ac fel barbwr - barbwr
gorau Dre wrth gwrs!
Be fasa’n gwireddu breuddwyd?
Mi faswn i wrth fy modd yn cael gweld tîm
pêl-droed Cymru yn chwarae yng nghwpan
y byd.
Beth sy’n eich gwylltio fwyaf am Gymru?
Ei thywydd! Yn enwedig gwynt a glaw.
Pryd oedd y tro dwytha i chi chwerthin o
ddifri?
Nesh i chwerthin gymaint wrth wylio
rhaglenni "Mrs Brown's Boys". Chwerthin
nes o’n i’n crio!
Beth oedd eich swydd waethaf?
Gweithio shift nos yn BT Bangor. Nid y
swydd oedd y broblem ond yr oria. A trio

Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysgu’n dydd. Gas gen i fethu â chysgu’n
iawn.
Pwy yw eich arwr?
Mae gen i dipyn o arwyr yn cynnwys:
George Harrison, Aneurin Bevan, Martin
Luther King ac roedd y boi Iesu Grist na
reit cŵl ’fyd.
Be di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?
Fy holl lyfr ydy "Awareness" gan Anthony
DeMellow. Mae'r llyfr yma wedi newid fy
mywyd!
Pe tasach chi’n anifail be fasach chi?
Mwnci dwi’m yn ama – mae o’n cael amsar
da i’w weld !
Beth yw eich hoff fand / grŵp?
Dwi wrth fy modd hefo miwsig! Mae gen i
gymaint o fandiau a chantorion dwi'n hoff
ohonyn nhw, yn cynnwys: ELO, George
Harrison, y Beatles, Roger Hodgson a Led
Zeppelin.
Pe gallech chi fod yn rhywun arall, pwy a
pham?
Swn i wrth fy modd bod yn brif weinidog,
achos mi fasa hi’n amhosib gwneud gwaeth
job na be’ sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd!
Beth yw eich hoff le yn Dre?
Ben Twthill dwi’n meddwl. Golygfa
arbennig.
Beth yw eich hoff fwyd?
Cyri Chinese.
P’run oedd y joban anodda gawsoch chi yn
y siop erioed?
W! Heb ddatgelu gormod, torri gwallt
person lleol sy'n boblogaidd am ganu pop.
O’n i mor nerfus gan mod i isho cael ei wallt
o’n berffaith. Mae o di bod yn ei ôl lawer
gwaith wedyn felly mae’n rhaid bo fi di
gneud yn iawn!

POST PRYSUR
Wyddech chi bod hanner cant o bobl yn
gweithio i’r Post Brenhinol yng
Nghaernarfon? Y rhai sy’n casglu, didoli a
dosbarthu holl lythyrau a pharseli o’r dre (er
bod pob llythyr a pharsel lleol yn gorfod
mynd i Gaer gynta cyn dod nol bore
wedyn!). Ac mae saith postman yn gyfrifol
am dre Caernarfon yn unig.
Ar ymweliad a’r ganolfan yn Cibyn, gwelodd
yr Aelod Cynulliad lleol, Alun Ffred Jones y
lle ar ei brysuraf cyn y Nadolig. ‘Roedd y lle
yn gweithio fel watsh er bod tair gwaith nifer
arferol y parseli yn cael eu prosesu ddechrau
Rhagfyr’ medda fo. Mae archebu ar y we yn
cael effaith ar siopau lleol ond yn dda i’r Post
Brenhinol. Does dim drwg nad ydi o’n dda
i rywun yn ôl Alun Ffred Jones!

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

Chris Jones, rheolwr y ganolfan gydag Alun
Ffred Jones AC.
7
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DYDDIADUR COFI YN Y RHUTHR AM AUR (3)
Disgrifiai Owen Owen y dyddiau ar fwrdd y
llong o Fai 3ydd, 1887 ymlaen fel rhai
“niwlog, gwyntog a stormllyd iawn” ac roedd
yn dal i hiraethu am adref. Pasio’r Cape of
Good Hope y diwrnod hwnnw am 10 pm.
(240 milltir). Drannoeth, oherwydd bod y
tywydd a’r môr yn ffyrnigo, gorfodwyd hwy
i aros yn y caban ac Isaac yn wael yn ei wely.
Trowyd pen blaen y llong i wynebu’r môr
mewn “Hurricane”. Parhaodd y storm
trwy’r dydd ar y 5ed o Fai a’r llong yn gorfod
mynd filltiroedd o’i ffordd i’w chadw
uwchben dŵr. Isaac yn bur wael yn ei wely.
(202 milltir).
Roedd trannoeth, Mai 6, yn bur braf heb
lawer o wynt ond yn foriog a’r llong yn
rowlio’n arw. (224 milltir). Sadwrn y 7fed o
Fai. Owen yn teimlo’n “reit dda” ac Isaac
“yn gwella yn dda”. “Meddwl am gartref yn
enwedig gyda’r nos wrth edrych ar y lleuad a
hwnnw’n goleuo fel hanner dydd”. (230
milltir). Am drannoeth,
Mai 8fed,
cofnododd “Sabboth tywyll a niwliog a
golwg trymaidd ar yr haul tua hanner dydd
ac yn tywyllu gan y niwl a dyn ar
wyliadwriaeth ar flaen y llong”.
O Fai y 9fed hyd at y 12fed ceir hanes byw
trwy y storm fwyaf a wynebodd yr ymfudwyr
yn ystod y fordaith. Y 9fed o Fai yn niwliog
a glaw mân ar hyd y dydd, y niwl yn dew fel
na ellid gweld fawr ddim. (245 milltir). Y
10fed yn ddiwrnod glawog, y gwynt yn oer ac
yn cryfhau at y gyda’r nos. “Tipyn o dwrw yn
y llong gyda’r peirianwyr” (260 milltir). Mai
11eg, Y storm yn cychwyn o ddifri a’r môr
yn terfysgu a’r llong yn rhedeg o’i flaen.
“Roedd yn ddychrynllyd gweld y môr a
meddwl bod llong yn medru aros ynddo.
Rydym yn awr tua 3000 o filltiroedd o
Adelaide”. (271 milltir). Mai 12fed, y storm
yn parhau “a’r môr yn dod i’r llong yn
dunnelli”. Glaw a chenllysg tua chanol dydd
ac yna yn gostegu, ond nid cyn i’r storm greu
difrod i’r llong. Collwyd cwch a hwyliau.
(255 milltir).
Dechreuodd y tywydd wella o Fai’r 13eg
ymlaen, ond yn dal yn foriog a dyma oedd
cofnod Owen ar y diwrnod hwnnw “Meddwl
y dylaswn fod yn ddiolchgar i Dduw am ein
cadw yn y fath storm ac yn bwriadu
cyflwyno fy hun yn fwy llwyr iddo”. (240

milltir). Bore braf gwyntog oedd y 14eg ac
Owen yn dal i hiraethu am adref. Glawio’n
drwm yn yr hwyr a’r gwynt yn gostegu. (256
milltir).
Isod gwelir crynodeb o gofnodion Owen
Owen am y dyddiadau o Fai 15fed hyd Fai
19eg. Mai 15eg, y tywydd wedi cynhesu a’r
môr wedi tawelu. Bwyta cinio ar y dec a
phawb yn mwynhau gan iddynt fod yn y
caban am ddyddiau. (246 milltir). Mai 16eg,
Dal yn braf, ond yn wyntog, “Twrw mawr yn
y caban, pawb yn chwilio am ddŵr i olchi ei
ddillad gan eu bod yn bryfaid i gyd a
ninnau’n crafu ein hunain fel mwncwns”.
(226 milltir). Mai 17eg. Y bore yn dechrau’n
stormus a’r môr unwaith eto’n codi, ond yn
dechrau glawio tua hanner dydd a’r gwynt
yn gostwng. “Roedd yn dda iawn gennyf
hynny gan nad oes arnaf eisiau gweld yr un
storm eto”. (272 milltir). Mai 18fed, y
tywydd wedi troi eto, bore tywyll, niwliog a
gwyntog. Y teithwyr yn dechrau meddwl a
siarad am Awstralia a’r Capten yn eu
hysbysu y buasai yn eu danfon i’r lan yn
Adelaide gan fyddai y llong o fewn dwy
filltir i’r harbwr. (252 milltir). Cofnod byr ar
Fai 19eg. “Bore braf, y gwynt yn deg a digon
honno. Meddwl am gartref ”.
Nid ysgrifennodd Owen air am y dyddiadau
Gwener, Mai 20fed, hyd at y Sadwrn, Mai
28ain pryd nododd “Cyrraedd Adelaide am 6
o’r gloch y bore. Mynd i’r lan ac aros yno
hyd dydd Sul”. Ei gofnod nesaf oedd ar Fai
31ain “Am bedwar o’r gloch y pnawn,
cychwyn am Melbourne” a deuddydd yn
ddiweddarach ar Fehefin yr Ail “Cyrraedd
yma erbyn 7 o’r gloch y nos”. Canlynodd
ymlaen i adrodd yr hanes yn ddyddiol o
Fehefin 3ydd hyd y 5ed. Dydd Gwener,

Mehefin 3ydd “Bore braf ac yn mynd i’r lan
ac aros yno hyd ddydd Sadwrn”. Drannoeth,
Mehefin 4ydd, “Mynd i’r llong yn ôl heb
weld yr un Cymro. Cael newydd da ar ôl
cyrraedd - brawd Isaac wedi bod yn chwilio
amdano. Mynd yn ôl a chael hyd iddo a
gweld llawer eraill o Gymru”. Ysgrifennodd
ei gofnod olaf ar y Sul, y 5ed o Fehefin “Yn
Melbourne ac yn aros yn nhŷ Ellis Thomas,
Lonsdale Street. Yn yr hwyr yn gwrando
pregeth Gymraeg gan Mr. O. Edwards”. Do,
bu raid iddo aros yn hir am wasanaeth
crefyddol yr oedd wedi ei ddeisyfu er pan
aeth ar y llong rhagor na deufis ynghynt.
Yn rhifyn mis Ionawr, cawn hanes Owen
Owen ac Isaac Parry yn ceisio ennill
bywoliaeth yn Awstralia a’r hyn a
ddigwyddodd iddynt ar ôl dychwelyd i
Gymru.

DRO DOLIG HO HO HO!
Cychwyn wrth ymyl Lloyd George ar y
Maes – Cewch dipyn o hanes yr hen
dre gaerog, ei phobol, yr adeiladau a
mwy ar hyd y daith – tua awr a chwarter.
Nos Iau, Rhagfyr 15ed am 6.30
Manylion: 07813142751
£4.00 oedolion
Anaddas i blant o dan 10 oed

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

FFeryllFa’r Castell

Alun Ffred
Jones

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

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

8

Maen nhw ym mhobman...cyfieithiadau od!
Beth am osgoi hynny a throi at yr arbenigwyr
iaith? Cyfieithu o bob math ar eich stepan drws.

Ffôn: 01286 674409
E-bost: Cymen@cymen.co.uk
Cymen, Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RF

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095
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O Sul i Sul
SALEM
Rhagfyr 18: 10am. Oedfa yng ngofal y bobl
ifanc, cinio bara caws i ddilyn. Pnawn drama Nadolig y plant,
Dydd Nadolig 9.30 a.m. Gwasanaeth y teulu
yn y festri.
Ionawr 1af 10 a.m. yn unig Gwasanaeth yng
ngofal y Gweinidog.
Ionawr 8 fed 10 a.m. a 4 p.m. Gweinidog.
SEILO
Rhag 18 Parch Gwenda Richards
Rhag 24 11.30p.m. Oedfa Gymun Noswyl
y Nadolig
Rhag 25 bore’n unig Parch Gwenda
Richards
EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore
Rhagfyr
18 Gwasanaeth Nadolig y Plant
25 Y Gweinidog
Ionawr
1 Y Parch R F Capon, Ynys Môn
8 Y Parch Dafydd Hughes, Rhosbodrual

Dydd Llun, Rhagfyr 19 1-3 Parti Nadolig y
plant 6:30 – Gwasanaeth Carolau
Cynhelir oedfa weddi dechrau’r flwyddyn
Cyngor Eglwysi Caernarfon ar Nos Fercher,
Ionawr 4ydd am 7 o’r gloch yn Noddfa.
Bydd gwasanaethau yn ail-ddechrau yn
Noddfa wedi’r Nadolig ar Ionawr 8fed pan
cynhelir gwasanaeth cymun dan ofal Parch
John Roberts.

Gair o ddiolch: Dymuna Canolfan
Noddfa ddiolch yn fawr i Carpedi Ross
Hughes am y rhodd o garpedi dros ben.
Llwyddodd y ganolfan i werthu’r
carpedi a gwneud elw o £800 (hyd yn
hyn!)
Dymuna’r ganolfan a’r cylch meithrin
hefyd ddiolch i bawb fu’n cefnogi’r ffair
Nadolig. Gwnaed elw o £300 i’w rannu
rhwng y ganolfan a’r cylch.

NADOLIG I BAWB
Sawl gwaith ydan ni wedi clywed yr ymadrodd “Rhywbeth i’r plant yn fwyaf arbennig ydi’r
Nadolig.” Wrth gwrs rydan ni wrth ein bodd yn rhan o’r cyffro a’r rhialtwch. Byddwn yn
gwirioni ar wylio’r plant yn actio cymeriadau drama fawr y Nadolig mewn cyngerdd neu
basiant Nadolig mewn Ysgol Sul neu ysgol ddyddiol. Byddwn wrth ein bodd yn annog y
plant i fynd i’w gwely yn gynnar cyn i Siôn Corn gyrraedd ac yn sicrhau fod moron i’r ceirw
a llefrith a mins pei i’r hen Siôn Corn. Diolch am gael bod yn rhan o’r cyffro. Ond tybed a
ydym fel oedolion wedi colli gwir ystyr y Nadolig sef dathlu genedigaeth Gwaredwr y byd a
Thywysog Tangnefedd “canys bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni”. Mwynhewn y
Nadolig ond peidiwn ag anghofio pam rydym yn dathlu. Nadolig Llawen

CAERSALEM
www.caersalem.com
Rhagfyr 18:
10am - Oedfa Nadolig i’r Teulu
5.30pm - Noson Carol a Phaned
Ionawr 1:
10am - Rhys Llwyd
5.30pm - Arwel Jones
Ionawr 8:
10am - Arwel Jones
5.30pm - Rhys Llwyd
Manylion ynglŷn â chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd â
phodlediadau o bregethau diweddar.

(Diolch i Geraint Thomas, Panorama am y llun.

Ffair yn Seilo
Roedd y Ffair Nadolig yn Seilo'n llwyddiant ysgubol. Merched y capel drefnodd y
digwyddiad a llwyddwyd i godi bron £4000. Mae’r trefnwyr yn ddiolchgar iawn i Siop
Perkins am arddangos y nwyddau yn eu ffenest ac i bawb am gefnogi'r digwyddiad.

NADOLIG EGLWYS NODDFA
Dyma weithgareddau fydd yn cael eu cynnal
yn Eglwys Noddfa i ddathlu’r Nadolig.
Dewch draw!
Dydd Sul, Rhagfyr 18 am 3 o’r gloch
Gwasanaeth Nadolig i bob oed. Bydd paned
a mins pei ar ôl y gwasanaeth

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

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

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

NOSON LAWEN ar S4C
Cofiwch am gyfres newydd o’r Noson
Lawen ar S4C o’r 10fed o Ragfyr ac yn
parhau dros y Nadolig ac i’r flwyddyn
newydd. Mari Løvgreen sy’n cyflwyno’r
rhaglen gyntaf gyda Mark Evans, Glyn
Owens, Al Lewis, Arwel Lloyd, Elin Fflur
Pritchard, Lowri Mair, Y Tocsidos Blêr a
Chôr Ysgol Pen Barras.
HEFYD:
“Dos i Gwcio” dilyniant o griw “Cegin Cofi”
Rhagfyr 29ain, am 9.30.

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

taith gohebydd Papur Dre o amgylch
llefydd brecwast yn Dre.

EFO SIÔN CORN
Wel, mae hi’n Ddolig, felly ffwrdd a fi i
Fron Goch am frecwast efo Siôn Corn. Mae
’na blant wedi dod o bob man i weld y dyn
ei hun, ac wrth iddyn nhw fwynhau
brecwast mawr – bacwn, sosej, ŵy, tatws, ffa
pob a mynydd o dost – platiad go fawr i rai
o’r plant bach sydd yma, mae Santa’n
crwydro o gwmpas y byrddau efo’i
gorachod del yn sgwrsio ac yn rhoi
presantau i’r plant. Dydi £7.95 ddim yn
rhad am frecwast, felly cofiwch fynd â
phlentyn efo chi; maen nhw’n cael anrheg
yr un o’r sach. Ho-ho-ho!
Bydd Siôn Corn yn Fron Goch eto fore
dydd Sadwrn a dydd Sul 17 ac 18 Rhagfyr,
ond os ydach chi am fynd i’w weld, cofiwch
ffonio (672212) gyntaf i archebu lle – mae
o’n ŵr poblogaidd iawn!

Triawd o Ben Llŷn, Elis, Elliw ac Owain wedi
mwynhau eu brecwast ac yn edrych ymlaen at
agor eu presantau.

Roedd Bryn, o Antur Waunfawr, wedi anfon
llythyr at Siôn Corn ac eisiau gwneud yn siŵr ei
fod wedi ei gyrraedd.
Tomos o Maes Gwynedd efo Siôn Corn.

Ac ar y tudalennau canol, mae Tîm Siôn
Corn, gyda’r aelod ieuengaf, Rhys (sef mab
Melanie, rheolwraig y caffi a’i gãr Paul)

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
Roedd Megan wedi dod o Sir Fôn i weld Siôn
Corn.

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

Yr Alexandra
Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken.
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth
cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

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

WALI’N
DOD I DRE!

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Mae Noson 4a6 yn mynd o nerth i nerth
bob yn ail nos Iau yng Nghlwb Canol Dre
– mi gafwyd noson ddifyr iawn efo
Malcolm Allen a Nic Parry ychydig yn ôl,
ac i aros efo’r thema pêl-droed bydd noson
arbennig efo WALI TOMOS (C’mon
Midffild) nos Iau Rhagfyr 15fed am 8 o’r
gloch. Arwel Pod fydd yn arwain y noson a
bydd cerddoriaeth gan Geraint Løvgreen
a’r Enw Da. Mynediad £5.
Wedyn y nos Iau dilynol (22 Rhagfyr) bydd
Gig Nadolig 4a6 gyda’r band surf Y NIWL
(pêl-droed eto – y Niwl biau miwsig
Football Focus bob dydd Sadwrn ar
BBC1), y Bandana, a Helyntion Jos y Ficar.
Mynediad £8, tocynnau ar gael o Palas
Print.

GO-AHEAD

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

TACSI

07760 288009
01286 674400

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.

Tyˆ Siocled
01286 674140
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

9
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Mae’n Nadolig!!

Ym

Yn y Gelli

ˆ

Yn yr Hendre

ac yn Dr

Diolch i Richard Thomas am dynnu lluniau'r plant a diolch
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Ym Maesincla

c yn Dre

a diolch i Geraint Thomas, Panorama am luniau'r Dre.

Yn Fron Goch

Yn Santes Helen
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Tips Pobl Dre

Leo Griffith
Nadolig dwytha mi o ni wrth
fy modd yn taflu peli eira ar
bawb ac adeiladu dyn eira.
Dwi hefyd yn licio dod adra a
gweld y goeden Nadolig. Ma
goleuadau ar dai yn ddel ond
dwi’n meddwl na goleuadau tñ
ni ydi’r rhai dela a’r gora’!!!

Aeth Elen Medi i holi pobol y dre sut mae mwynhau
diwrnod Dolig

Alwen Williams
Rwbath i blant ydi’n Nadolig yn
fy meddwl i. Dwi wrth fy modd
yn gweld y petha bach yn
ecseitio yn ystod yr ŵyl. Mi ydw
i hefyd wrth fy modd yn gweld
goleuadau mewn gwahanol dai.
Peth arall dwi’n licio am y
Nadolig ydi cal esgus i fynd am
drip siopa a gwario!!!

Sheila Evans
Ma’ mhlant i wedi tyfu bellach
ond mae ganddyn nhw blant eu
hunain. Dwi wrth fy modd yn
cal gwahoddiad atyn nhw am
ginio Nadolig a chael amser fel
teulu. Dydan ni’m yn cael
prydau efo’n gilydd yn ystod y
flwyddyn, felly mae cinio
Nadolig yn sbesial ofnadwy.

Kenny Khan
Dwi wrth fy modd yn rhoi
presanta i’r plant a gweld ’u
gwynebau nhw pan fyddan
nhw’n eu hagor. Er fod ni’n
treulio llawer o amser gyda’n
gilydd fel teulu ma’r Nadolig yn
arbennig chos fod dim brys ar
neb i fynd i rwla arall. Mae cael
bwyd fel teulu a ’chydig o
gwrw’n gneud y Nadolig yn
sbesial i mi.

Adam Williams
Ma’ ’Dolig yn sbesial i mi
achos mod i’n mwynhau cael
presanta a bod Siôn Corn yn
dod i dai plant bach. Ma’ cinio
'Dolig Mam yn lyfli a
flwyddyn yma mi fydd na 10 o
bobl yn cal bwyd yn tñ ni ond
fydd Mam ddim yn ‘stressed’ o
gwbl!!! Dwi hefyd yn licio
mynd o gwmpas a gweld
goleuadau’r tai yn dre.

Angela Battersby
Amser i deulu ydi’r Nadolig.
Amser i bawb ddod adra a
mwynhau bod yng nghwmni
ein gilydd eto. Mae hi mor
braf gweld pawb o dan yr un to
yn dathlu, bwyta, mwynhau a
jyst bod yn ddiolchgar o fod
efo’n gilydd.

Luke Griffith
Dwi wrth fy modd yn sglefrio yn
yr eira adeg y Nadolig ag yn
gobeithio gawn ni lwyth eto
flwyddyn yma er mwyn i mi gael
gneud dyn eira. Dwi hefyd yn
licio agor fy mhresantau ac yn
gobeithio gai DVD Scooby doo
gan Siôn Corn.

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
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Nerys Jackson
Gŵyl y geni yw’r sylfaen i’r ffydd
Gristnogol. Dydw i ddim yn
mentro i ddrama’r geni ar y maes
gan fod yn tywydd yn oer braidd i
mi!! Er hynny mi fyddaf yn
mwynhau gweld plant yn
perfformio’r hanes yn y Capel. Mi
fyddaf yn mwynhau cael cymun ar
fore’r Nadolig. Pwysig yw cofio
mai’r geni yw’r sylfaen, yna y
groes, yr atgyfodiad a’r esgyniad
sydd yn ben y daith ddaearol, ac
mai gŵyl grefyddol yw hon.

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

symudol:
07771 278633
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FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!
MWYNHAU'R DOLIG
GAN GOFIO
Nadolig Llawen i bob Cofi lle bynnag yn y
byd ma nhw. Mae’r Dolig yn amser i
deuluoedd yn bennaf, ond mi ddylai pawb
fod yn ymwybodol fod rhai heb deulu agos,
neu'n byw ymhell i ffwrdd o’u teulu. I
rywun unig mae’r holl palafyr o Dolig yn
gallu bod yn boen. Cofiwch am bobl unig
dros yr ŵyl. Yn y cyfnod yma mae’r heddlu
yn blitzio dreifars, yn chwilio am rheini
sydd wedi bod yn yfed. Ymgyrch hai proffail
i drio’n sdopio ni rhag yfed gormod a dreifio.
Mae hyn yn beth da, yn safio bywydau yn
bendant. Ond y broblam i ddreifars ydi’r awr
beryclaf sef pump yn y bore. Pam? Wel
meddyliwch. Tasa rhywun yn dechrau lyshio
am wyth yn y bore a chario mlaen tan dri yn
y pnawn fysa neb [call] yn neidio mewn i gar
am wyth o gloch nos naf ’sa - hyd yn oed ar
ôl napan. Ond symydwch y holl sinario
ymlaen ddeuddeg awr a mae na nifer fawr yn
gwneud. Os ydy rhywun wedi cysgu tan
bump y bore mae o’n meddwl fod o’n iawn !
Mae’r cops yn dal lot o ddreifars wrth eu
bagio nhw yn y bore, dreifars fysa byth yn
neidio i’r car nes bod pump o’r gloch y bora
wedi hen basio. Cymrwch ofal!
Mae goleuadau Dolig Dre yn arbennig o
hardd flwyddyn yma. Rhain oedd yma
flwyddyn diwethaf? Os ia, mae’n rhaid mod
i’n lysh solat am dros fis!! Chwarae teg,
mae’n rhaid rhoi clod am safon y goleuadau
ond mae’r goeden Dolig ar y Maes yn
chwerthinllyd o wael. Mae’r wal o gwmpas y
goeden wedi gweld dyddiau gwell a’i
goleuadau yn edrych fel tasa nhw’n rhedeg
oddi ar fateri AAA sydd bron â marw. Sa well
i ni heb goeden na choeden fel’ma. Aros ar y
Maes ac mae’n ddiddorol gweld sut mae’r
wyneb newydd, drud wedi dechrau malu yn
y lle mae na fwyaf o draffig. Sut mewn difri
calon y gwnaeth y penseiri a’r contractwyr
greu rhywbeth sy’n malu mor sydyn. Pam
fod Dre yn dioddef cymaint o goc yps? Faint
fydd na cyn y ceith hyn cyn ei drwsio? A
phwy fydd yn talu?
Trist cyn y Dolig ydi gorfod galaru ar ôl
Henri Chainî (er mai o Wlad Thai roedd o’n
dod – fuodd Cofis rioed yn dda am Jograffi!
Gŵr bonheddig oedd Henri a co oedd wedi
cael ei fabwysiadu fel Cofi ganddo’ ni i gyd.
Mae Dre yn cymryd pobl go iawn i’w chalon,
ac mae nhwtha yn eu tro yn gwerthfawrogi’r
croeso maen nhw yn ei gael. Tristach ac
anghredadwy oedd y ffordd y gwnaeth Henri
ein gadael ni hefyd. A tydi’r ffaith mai
Bwdist oedd o ddim yn golygu na ddylian ni
gofio amdano Dolig ma. Bwdist NI oedd o ac
mae hiwmor y Cofis yn ein helpu ni i gofio.
Roedd o’n chwarae darts
efo tafarnwr o’r Dre, ac
meddai rhywun “Chinc a
Crinc”! Hwyl fawr Henri.
14

Cogydd Pum Seren
Mae Clwb Rygbi Caernarfon yn cael hwyl ar y cae, y tîm cyntaf yn ail yn y gynghrair, yr ail
dîm a'r merched ar frig eu cynghreiriau, ond nid ar y cae yn unig mae blasu llwyddiant.
Yn ddiweddar fe gafodd y gegin arolwg gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ac fe lwyddwyd i
gael pum seren, y safon uchaf posib.
“Dan ni wedi buddsoddi lot fawr o bres yn ddiweddar mewn offer ac mewn hyfforddiant,”
meddai Paul Taylor, y Prif Gogydd “ac mae'n amlwg fod hyn wedi talu ar ei ganfed”.
Mae hyd at 80 o bobl yn cael eu bwydo yn y clwb bob dydd Sadwrn - gyda’r bwyd i gyd
wedi ei brynu'n lleol ac wedi ei baratoi'n ffres. Fel ym mhob agwedd arall o waith y clwb,
mae dibyniaeth gref ar wirfoddolwyr ac mae pob un o’r rheiny sy’n gysylltiedig â’r gegin
wedi ennill cymhwyster mewn glendid cegin.
"Dwi'n llongyfarch Paul a'r holl wirfoddolwyr" medda Cadeirydd y Clwb, Idwal Williams,
“mae'r tîm oddi ar y cae yr un mor bwysig â'r timau ar y cae. Heb y naill d'oes dim modd
cael y llall. Roeddwn i'n gwybod fod y gegin yn cael ei rhedeg i safon uchel iawn, ond rŵan
dan ni wedi cael cadarnhad swyddogol o hynny".
Nia Thomas (un o'r gwirfoddolwyr) a Paul Taylor gyda'r tystysgrif gan y FSA (Asiantaeth Safonau
Bwyd).

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.
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AM FUNUD
Dw i’n cofio imi unwaith weld drama
Nadolig ychydig yn wahanol. Plant
eglwys Noddfa, Caernarfon, oedd yn
perfformio. Wn i ddim pwy oedd ei
hawdur ond ar lwyfan capel Salem y bu’r
perfformiad hwnnw a rhyw fath o
ddrama oddi mewn i ddrama oedd hi.
Cael neges ar ei ffôn symudol wnaeth
Joseff i ddweud fod y babi ar landio.
Wedi gweld cyflwr ei ddyweddi roedd
Joseff, yn naturiol, yn bur gynhyrfus. Ar
y llaw arall, roedd Mair yn annisgwyl o
hamddenol fel petai esgor ar blentyn yn
rhywbeth a ddigwyddai iddi’n ddyddiol.
Gan fod arian y Giro heb gyrraedd roedd
ordro tacsi’n amhosibl ac mewn troli o
Safeway (yr archfarchnad leol ar y pryd)
yr aeth Mair tua thref. Serch ei chyflwr,
fe ddringodd i’r troli hwnnw mor
ystwyth â chath ifanc yn neidio i ben
wal. Ond reid ddigon ryff a gafodd hi
gan Joseff wrth iddynt fynd i chwilio am
lety.
Bob yn ail, roedd yna ddrama arall yn
cael ei pherfformio. Yr hanes a geir yn y
Testament Newydd oedd y ddrama
honno. Roedd y Fair honno, oherwydd
prinder lle ar y llwyfan, yn y llety ym
Methlehem ymhell cyn i’r llenni agor.
Gwisgoedd Dwyreiniol oedd gan
actorion yr ail ddrama ac mewn preseb
â’i lond o wair y rhoddwyd y baban i
orwedd. Serch eu bod nhw mewn
gwisgoedd Dwyreiniol dw i’n dal i gofio
neges y llu angylion i’r bugeiliaid:
‘Peidiwch â phanicio!’
Peth annheg ydi diweddaru stori’r
ymgnawdoliad tu hwnt i adnabyddiaeth.
Ar y llaw arall, hwyrach fod y plant a
berfformiai’n medru deall yn well na ni
amgylchiadau’r Nadolig cyntaf – ‘am nad
oedd lle iddynt yn y gwesty’. Oherwydd:

Cymuned Ddarllen Peblig

Mae Cymunedau Darllen yn gynllun dan nawdd Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Llyfrau
i annog a hybu darllen mewn gwahanol gymunedau ar draws Cymru ac mae Peblig yn un
ohonyn nhw. Eglwys Noddfa sy'n cydlynu'r cynllun yn Peblig ac mae gweithgareddau
amrywiol yn cael eu cynnal dan nawdd y cynllun. Mae'r Clwb Darllen sy'n cyfarfod bob
prynhawn Iau rhwng 4 a 5 ar agor i blant blwyddyn 3 - 6 ac mae'r niferoedd wedi bod yn
cynyddu bob wythnos ers cychwyn ym Mis Hydref.
Ar Tachwedd 17 trefnwyd noson i oedolion yng nghwmni Annette Bryn Parri yn Noddfa.
Ysgrifennodd Annette hunangofiant yn ddiweddar a daeth i sôn am y profiad ac i'n
diddanu drwy chwarae cerddoriaeth oedd yn cyd-fynd â gwahanol gyfnodau yn ei bywyd.
Roedd yn noson werth chweil a hwyliog dros ben - diolch Annette!

G’NA FO DY HUN!
Trefnwyd cinio Nadolig gwerth chweil i bobl hŷn Stâd Peblig gan griw ‘Gna fo dy hun’
Tŷ Peblig a dyma nhw'n mwynhau'r wledd yn Feed My Lambs.

Ym moelni Palesteina
Bu’r Dolig cynta’ rioed,
Di-garol Balesteina,
Heb dinsel a heb Santa,
Na lampau lliw ar goed.
HARRI PARRI

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

Tocynnau holl ddigwyddiadau ar
Galeri
gaelR¶U swyddfa docynnau
«
Ffilmiau | RHAGFYR

DIGWYDDIADAU

19 / 20
11am / 2pm
/6.30pm

13 Rhagfyr // 2pm
Adventures of Tintin : Secret of the Unicorn
[PG]
TONIC Dolig
(Ginge& Celloboi)

• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,
nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera • Sgubo simneiau

21 DP
15 Rhagfyr
// 10am / 1pm
Adventures of Tintin : Secret of the Unicorn
[PG]

Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol
the-fire-works@btinternet.com

22 SP

21 6.30pm

Arthur Christmas [PG]
Arthur Christmas [PG]
23 11am / 2pm

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

Arthur Christmas [PG]

16 Rhagfyr // 10am / 1pm / 6.30pm
17 Rhagfyr // 11am

RHAGLEN NEWYDD ALLAN
15.12.11
//////////////////////////////////////////
GALERI I GAU
4.30pm (23.12.11)
± 9am (3.1.12
)
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA!

01248 751175
15
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POBOL DRE
ANDREW
WILLIAMS

Andrew yn gwisgo crys Cymru yn Ysbyty
Gwynedd

Andrew a’i fam Kath Williams
Noson cyn y gêm fawr symudodd Andrew i
Ward Tegid yn Ysbyty Gwynedd. Tynnodd ei
fam, Kath, ddraig goch fawr o’i bag a’i glynu
ar y ffenast yn ymyl y gwely. Yna rhoddodd
grys coch Cymru i Andrew i’w wisgo’r bora
wedyn. Er na ddaru Cymru ennill fe enillodd
Andrew galon y nyrsus a’r cleifion. Roedd ei
frwdfrydedd yn donic a dechreuodd pawb
deimlo’n well.
YSGOLION
Ym Maesincla mae cartref Andrew ac roedd
hynny yn hwylus i’w fam fynd â fo i’r ysgol
sydd dros y ffordd i’r tñ. Ond pan oedd yn
chwech oed cafodd ei gadair olwyn gyntaf a
gwnaeth hynny bethau’n haws i Andrew gael
bod yn annibynnol. Gan ei fod angen
ffisiotherapi’n aml byddai’n mynd i ganolfan
arbennig ym Mangor bob wythnos. Un o’i
ffrindiau yno oedd Ashley o Lanrug ac maen
nhw’n dal mewn cysylltiad. Meddai Andrew,
“Mi gês i amser da yn ysgol Syr Hugh Owen.
Mrs Flo Roberts oedd ein hathrawes ni ac
roedd Jill Bartlet yn rhoi sylw unigol i mi.”

Y TEULU
“Mi faswn i yn licio diolch i bawb sydd wedi
fy helpu efo’r problemau iechyd yn arbennig
Mam a does dim yn ormod ganddi hi i
wneud i mi. Gweithiodd yn galed i edrych ar
ôl tri ohonon ni ond pan fyddai Dad yn dod
o’r gwaith mi fyddwn i wrth fy modd yn cael
sylw a hwyl efo fo. Pymtheg oed oeddwn i
pan fu o farw a rydw i’n dal i’w golli o.”
Maent yn deulu agos iawn. Mae ei chwaer
Bethan yn gweithio yn swyddfa Uned
Hergest. Hi a’i phardner Gareth fydd yn
mynd ag Andrew i’r ysbyty ym Manceinion.
Mae ei frawd Stephen, sy’n gogydd yn
Ysbyty Gwynedd, a’i wraig Dona yn byw yn
Ffordd Glasgoed. “Mae ganddyn nhw ddwy
o genod, Kerry sy’n 16 oed a Celyn sy’n un
oed ac mae lot o hwyl i’w gael efo hi. Mae
Nana Madge, sef nain, yn byw efo ni hefyd
ac mae Mam yn brysur yn edrach ar ôl
pawb.”
MYNYDD GWEFRU
Cafodd Andrew brofiad gwaith o Goleg
Menai yng Nghastell Penrhyn a’r Mynydd
Gwefru yn Llanberis. “Roeddwn i’n
benderfynol o beidio mynd ar y dôl ac mae
niolch i’n fawr i First Hydro am gynnig
gwaith i mi. Mi fuo fi’n edrych ar ôl y ffilm
ond rŵan dwi yn y dderbynfa ac yn cael
cyfarfod a sgwrsio efo pobol o bob rhan o’r
byd. Gan fod Llanberis yn agored drwy’r

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 arian
a thlysau ffasiwn

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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flwyddyn fuo fi erioed yn ddi-waith. Alan
Parry, Rhosbodrual sydd wedi mynd â fi bob
dydd ers y dechrau a rydw i’n ddiolchgar
iawn iddo. Dydw i ddim eisiau i’r salwch
ennill a rydw i wedi cario ymlaen i weithio
ers 1997.”
HEDFAN A’R FRENHINES
“Dwi wedi cael profiadau diddorol. Syrpreis
gan y Gwaith fel anrheg pen-blwydd yn 30
oed oedd hedfan mewn awyren o Ddinas
Dinlle a chael cyfle i’w llywio hi fy hun. Mi
fuo fi dros y Dre i gyd ac uwchben y castell,
wedyn roeddan ni’n fflïo am y mynyddoedd
ac uwchben y gwaith a’r hen chwarel lle
mae’r Mynydd Gwefru.
“Pan ddaeth y frenhines i Dre ddwy flynadd
yn ôl mi gês i fynd i’r castall a chael fy
nghyflwyno iddi gan y Maer, ddywedodd
mod i wedi bod yn yr ysbyty ar unwaith â fo.
Medda hitha, ' I’m glad that you are better
Andrew and able to go about'. Roedd
hynna’n brofiad arbennig i mi.”
FFRINDIAU
Mae gan Andrew lwythi o ffrindiau –
gormod i’w henwi rhag pechu neb! Meddai
Kath, “Pan fydda i yn mynd i Dre efo
Andrew yn y gadair olwyn mae pawb yn
canu corn a chodi’i dwylo, yr heddlu, dynion
tân a phawb. Wedyn yn y Dre mi fyddan ni’n
sgwrsio efo ffrindiau a mynd o gwmpas y
siopa a’r caffis.
Mae Andrew yn hoffi chwaraeon ac yn
cefnogi tîm rygbi Cymru. Man U ydi ei dîm
pêl-droed, a fydd o byth yn colli gêm ar y
teledu. Mae technoleg fodern yn help a bydd
yn cysylltu ar Facebook i gadw cysylltiad efo
cyn bennaeth gwaith sy’ yn Seland Newydd
a’i ffrind Kate, sy’n teithio yn Awstralia am
ychydig fisoedd. Hefyd mae ffôn symudol yn
hanfodol.
Y NADOLIG
“Mae Ysbyty Gwynedd fel ail gartref i mi
am fy mod i yno yn cael ffisiotherapi yn aml
a dwi’n cael lot o hwyl efo’r nyrsus sydd bob
amser yn hapus. Adeg y Nadolig mi fyddan
nhw’n ffantastig efo’r cleifion. Ond adra
fydda i gobeithio. Ar ôl blwyddyn mor
anodd dwi’n edrach ymlaen i gael mynd
allan i’r Harbwr efo’r teulu i gyd. Mi gawn ni
ddigon o fwyd a hwyl. Nadolig Llawen i
bawb yn Dre.”
MAGI WYN ROBERTS
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BRAIDD YN HEN I GYMRYD BLWYDDYN GAP

Mair Richards, y staff a’r bobl ifanc.
A hithau newydd ymddeol fel Prif
Weithredwr GISDA yr hyn mae Mair
Richards yn edrych ymlaen ato rwan ydi cael
mwy o amser efo’r teulu, ei ffrindiau a’r ci.
'Dwi'n rhy hen i gymryd Blwyddyn Gap’
meddai hi wrth PAPUR DRE. ‘Mae nifer o
fudiadau wedi gofyn i mi fod yn aelod o’u
Bwrdd Rheoli, ond dwi am ddisgwyl ychydig
fisoedd cyn gwneud penderfyniad’.
Teimladau cymysg iawn sydd ganddi wrth
ymddeol. ‘Mae wedi bod yn fraint a phleser
gweithio i GISDA am yr holl amser. Dwi’n
teimlo ei bod yn amserol i adael gan fod y
Cwmni, ac wrth gwrs nifer helaeth o
asiantaethau eraill yn wynebu newidiadau a
bod angen “gwaed newydd” a 'fengach i fynd
â GISDA drwy’r cyfnod heriol hwn’.
Be ydi’r uchafbwynt ar ôl 22 mlynedd fel Prif
Weithredwr GISDA? ‘Mae’n anodd dweud’,
meddai, ‘Wrth gwrs clywed a gweld
llwyddiannau pobl ifanc sydd wedi derbyn
gwasanaeth gan GISDA. Y berthynas sydd
wedi datblygu rhwng GISDA a mudiadau
allanol dros y blynyddoedd. Rwy’n teimlo fy
mod wedi gwneud llawer o ffrindiau da iawn
sydd yn ymdrechu i warchod hawliau a
buddiannau pobl ifanc bregus. Mawr yw fy
niolch iddynt ac i’r staff ac aelodau’r Bwrdd
Rheoli
am
eu
cyfeillgarwch
a’u
cydweithrediad. Dymunaf y gorau i Siân
(Elen Tomos) wrth y llyw a staff ymroddgar y
Cwmni’.

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd
am ddim?
Ffoniwch John Fraser

01286 676645

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu
Telerau rhesymol
Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

Mair Richards a Siân Elen Tomos (Prif
Weithredwr newydd GISDA)

GISDA YN GWNEUD GWAHANIAETH
Yn ddiweddar cafodd GISDA achos i ddathlu drwy lansio prosiect newydd ‘Agor Drysau’
a chyflwyno tystysgrifau i bobl ifanc. Llwyddodd nifer o bobl ifanc i ennill cymwysterau,
wedi eu hachredu drwy Agored Cymru, mewn sgiliau byw yn annibynnol a chelf
greadigol. Cyflwynwyd y tystysgrifau iddynt gan Mair Richards, Prif Weithredwr GISDA
ac Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Gwynedd.

Caffi Cibyn

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar gyfer y rhai
dros 50 oed
F15'0',2020#$ F15'0',20
F15'0',2#'2&'- F57&07",
F07+3#01-,-* F7,**3,'3,%*""3

Mae Caffi Cibyn yn gaffi glân a chyfeillgar lle gallwch
fwynhau brecwast llawn, rôls brecwast, paninis,
brechdanau, brechdanau wedi’u tostio, byrgers ac
amrywiaeth o brydau blasus - neu beth am baned o
de, coffi, cappuccino, neu latte? Mae prydau llysieuol
hefyd ar gael.
Oriau agor: Llun - Gwener 7yb - 3yh
Sadwrn: 8yb - 1.30

+ 0'1&# 057+#"'%#2&A#5!&'B
Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd, Santes Helen, Caernarfon LL55 2YD
Ffôn: klmsqqrsnlk
(ar agor 9am–5pm Mon–Fri)
Neu ffoniwch kskkkspnrolneu ewch i
555@%#3)@-0%@3)G.0-"3!21

Rhif ffon: 01286 674649
Mae Caffi Cibyn ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, drws nesa i
W.M.O'Grady • Cafodd y caffi sgôr hylendid bwyd o 5

Darperir yswiriant cartref, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfyngedig.
Darperir Nwy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfyngedig.
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP. ID9975 11/10
MP2430V2APR11_ SL031618_11_1
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Tref Eisteddfod Genedlaethol 2011. (7)
5. Ein system arian ers 1971. (5)
8. ----- Jones, cyflwynydd teledu o
Gaerdydd. (5)
9. Incwm sydd ddim yn gyfalaf. (7)
10. Mamau ein rhieni. (7)
11. Prifddinas Iwerddon. (5)
12. Nifer y tymhorau. (6)
14. Y cyn-Archdderwydd W.J. Gruffydd. (6)
17. Seren rygbi a chowboi. (5)
19. Athrodi, difenwi. (7)
22. Mwythodd, anwylodd. (7)
23. Mae dŵr yn gwneud hyn ar 100 gradd.
(5)
24. Toiled. (2,3)
25. Dinas yn Wisconsin a sgwâr yn Efrog
Newydd. (7)
I Lawr
1. Tref lle mae Roberto Martinez yn
rheolwr pêl-droed. (5)
2. Yr un sy’n wahanol, “sy’n profi’r rheol”. (7)

3. Afon ym Mannau Brycheiniog. (5)
4. Un o gariadon Dafydd ap Gwilym. (6)
5. Yfory, ac o hynny ymlaen. (7)
6. Y Gloddfa ----- ym Mlaenau Ffestiniog. (5)
7. “...yr wyf fi yn mynegi i chwi newyddion
da o ------- mawr...” (7)
12. Sioe liwgar, yn darlunio hanes yn aml. (7)
13. Pentref ar lan y môr ym Mhen Llŷn. (7)
15. Kate -------, brenhines ein llên. (7)
18. Yn gyflym. (2,3)
20. Fflap ar ddilledyn ac ati. (5)
21. Tywysog a syrthiodd mewn cariad â Nia
Ben Aur. (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1.Digalon rhywfodd ydi’r ãyl (7)
5. Dwy radd uchaf yn dechrau’r rhai sy’n
magu (5)
8. Ar ôl troi yn dew (5)
9. Ysgol gyntaf Man U yn symud yn araf (7)
10. Mynnu na newidir ar wahân i un (5,2)
11. Carmen yw’r un sy’n cuddio hi yn y de (5)
12. Aelod Cynulliad smal yn trochi’n yr afon
ffals (6)
14. Diana’n cymeryd hwn ar ôl meddwi (6)
17. Ymylon maes Dai’n troi popeth yn aur (5)
19. Ma’r haen yn mwydro’r anifail (7)
22. Bro Bet o’u co i groesawu tramorwr (7)
23. Yng nghalon y ddau mae’r ffyrdd (5)
24. O newid dwy maeth donau’n hyn (5)
25. Y ne’n cymysgu â 24 ar draws yn waddol
(7)
I lawr
1. Nwy yn y nen heb gychwyn ateb problem
(5)
2. Losin yn y Gogledd i un o 5 ar draws sy’
wedi cael plentyn (3,1,3)
3. Elin yn cael dechrau newydd wedi ffrae â
Marcsydd (5)
4. Mae ei wg yn un i droi du yn welw (6)

5. Mae Mel a mi’n cuddio’r plastig (7)
6. Mae Esme’n creu cneuen (5)
7. Yn nwylo un mae’n ffurfio beic od iawn
(2,5)
12. Mae’n côr yn methu canu clod i’r
arweinydd (7)
13. Y maes aur yn rhoi i ni ran o hen bapur (7)
15. Dyrnu Edward bach am sbwylio’r gân
werin (5,2)
16. Dyma oedd yn ddigalon - mae'n meirioli (6)
18. Mewn anghytundeb y daw dyled (5)
20. 50 yn syrthio i haen o fwyn (5)
21. Mae dynion o ddwndwr yn cuddio ein
bod yn hael i eraill (5)
Atebion Haws Medi
Ar draws: 7. Awelon. 8. Pentan. 10. Ar y
Brig. 11. Trefi. 12. Amen. 13. Croes. 17.
Cardi. 18. Pair. 22. Arfon. 23. Wrecsam.
24. Braint. 25. Gwalia.
I lawr: 1. Carafán. 2. Helygen. 3. Torri. 4.
Pentref. 5. Strew. 6. Enllib. 9. Agor y drws.
14. Cadnant. 15. Parseli. 16. Drymiau.
19. Samba. 20. Efrau. 21. Berwi
Enillydd: Catrin Roberts, 15 Ffordd
Cwstenin, Caernarfon
Atebion Cryptig Medi
Ar draws: 7. Porthor. 8. Bradwr. 10.
Neithiwr. 11. Chwaer. 12. Atom. 13. Aflan.
17. Beudy. 18. Ffrae. 22. Anita. 23. Emyr
Wyn. 24. Gwyfyn. 25. Beichio.
I lawr: 1. Y Pentan. 2. Troi’n ôl. 3. Cofio.
4. Brechdan. 5. Ydlan. 6. Eryri. 9.
Trafodaeth. 14. Llefarydd. 15. Brawychu. 16.
Ceiniog. 19. Cargo. 20. Eilydd. 21. Pydew.
Enillydd: Mrs M. Evans, Gwynle,
Ffordd Bethel, Caernarfon

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis at Trystan Iorwerth, Graig Wen, Lôn Ddewi, Caernarfon. Ll55 1BH.
Tocyn llyfr yn wobr i’r enillydd.

Cyfres 17: nôl Ionawr 2
AC YNA DRWY’R FLWYDDYN
heb anghofio…
Sgorio
Dudley ar Daith
Ddoe am Ddeg
Zanzibar
Pryd o Sêr
Tîm Talent

Caernarfon, Caerdydd
a Phorthaethwy
rondomedia.co.uk
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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

BETH AM GÂN I GYMRU?

Cyfle i ennill £7,500!
Y dyddiad cau yw dydd Llun 9 Ionawr.
Mae holl fanylion y gystadleuaeth ar wefan Cân i Gymru:
s4c.co.uk/canigymru.
Am fwy o fanylion, cysylltwch ag Avanti ar
02920 838 149 neu canigymru2012@avantimedia.tv

PRES YN DAL I DDOD I MEWN
Mae pres yn dal i ddod i mewn ar gyfer Apêl
Caernarfon, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Eryri 2012. Yn sgil cynnal dwy noson ddifyr
iawn yn y Galeri yn ddiweddar casglwyd
cyfanswm anrhydeddus iawn at yr apêl. Cynhaliwyd
noson gaws a gwin yng nghwmni'r dihafal Marcus
Robinson a gwneud bron £600 o elw. Yn yr ail noson
cafwyd cyfle i anrhydeddu Rhys Iorwerth, Bardd y Gadair
eleni a gwneud bron i gan punt o elw. Diolch i bawb oedd
ynghlwm wrth drefniadau’r ddwy noson. Mae dal angen
casglu mwy o arian eto tuag at yr apêl a bydd y flwyddyn
newydd yn gyfle i fynd ati i gyrraedd y nod.

Hysbysebion

PWY SY
YN Y
GADAIR
TRO YMA
TYBED?

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

(Mae'r ateb ar
dudalen 7!)

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

DIOLCH O
GALON I BAWB
Bu ymdrech codi arian yn yr
Institiwt yn ddiweddar yng
nghwmni Y Maer, Y Cyng. Ioan
Thomas a Sïon Edwards, Rheolwr
codi arian ar ran Sefydliad y Galon.
Diolchodd Dr Tudor Ellis,
Cadeirydd y Pwyllgor lleol i bawb
am eu cefnogaeth ar y bore ac yn y
gorffennol.
Ers Mis Ebrill trosglwyddwyd
£8,852 i gronfa'r Elusen.
Nod yr elusen yn awr, a hithau'n 50
oed eleni, fydd codi £50 miliwn dros
y pum mlynedd nesaf i ymchwilio
sut y gellir adfywio calonnau gwan
fel y mae y "Zebrafish" eisoes yn
gwneud yn naturiol. Os gellir datrys
y dirgelwch hyn a'i addasu i ddyn
bydd llawer mwy o fywydau yn cael
eu hachub.
Cefnogwch yr elusen.

RHODD
Hoffai PAPUR DRE ddiolch yn
fawr i Mrs Margaret Parry, Llys
Siabod, am ei rhodd i’r PAPUR.

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

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS FERCHER – RHAGFYR 28
Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN – IONAWR 9

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

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

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

ENILLWYR CLWB CANT
Tachwedd 2011
1af C M Hughes
18
2il
Catrin Rees
31
3ydd Rhys Iorwerth
84

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: IONAWR
Noson Plygu:
NOS LUN, IONAWR 9
Yn lle: YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

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

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207
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GENOD Y GOLFF
Dan ni 'di hen ffarwelio â'r tymor 'sgota a’r
estyniad ar ddefnyddio dim ond pluen a
oedd i’w gael ar Afon Seiont. Tymor digon
cymysglyd at ei gilydd; gwres ar ei
ddechrau, glaw a gwynt oer wedyn cyn iddi
gynhesu eto pan oedd prinder dãr yn yr
afon – amgylchiadau anodd iawn i ddal
sewin ac eogiaid. Fe gafodd ambell un well
hwyl arni yn ystod yr estyniad ond bachu a
rhyddhau oedd y cyfnod hwn. Mwy o lwc
tymor nesa!
Rŵan felly ydy’r amser i feddwl am ein
harfau a’r gwaith cynnal a chadw. Mae’r
mwyafrif yn cael pleser arbennig o’u
defnyddio ond faint sydd wedyn yn eu
taflu i fŵt y car cyn eu rhoi yn y sied?
Os am gael tacl dibynadwy sy’n mynd i
ddal y 'sgodyn mawr 'na yna mae’n rhaid i
chi ddangos parch at y gêr.
Un achos o fethiant bron pob blwyddyn
yw lein yn suddo a honno i fod i rodio ar
wyneb y dŵr. Y rheswm am hyn gan amlaf
ydy baw a saim yn cael ei godi o’r dŵr.
Mae’n hawdd iawn i’w lanhau. Defnyddier
ychydig o ddŵr cynnes a sebon golchi
llestri a dŵr glan wedyn. Cofiwch hefyd
lanhau’r rîl a rhoi ’chydig o saim arni hi.
Hefyd taflwch yr hen neilon a phrynu un
newydd i wneud blaenllinyn erbyn y tymor
nesaf. Mi fydd yr hen neilon fwy na thebyg
wedi cael gormod o haul ac wedi breuo.
Tydy arbed ambell geiniog ddim yn
cyfiawnhau y risg o golli pysgodyn da!
Cofiwch hefyd ail lenwi’r blwch plu.
Hwyl ar y bachu – pan ddaw mis Mawrth!
GLAS Y DORLAN

Croeso cynnes bob dydd
gan

Caffi Cei
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Mrs Joan Massey, capten Caernarfon yn cyflwyno Cwpan Purvis i Sandra Garnet a Luned Fôn Jones
Fe grëwyd tipyn o hanes gan ddwy o Genod y Golff eleni. Mrs Sandra Garnett a Ms Luned
Fôn Jones ydy’r ddwy gyntaf o glwb Dre ers 1967 i ennill Cwpan Purvis ac fe gafodd y ddwy
eu gwobrwyo am eu camp yn ddiweddar. Mae Cwpan Purvis yn gystadleuaeth o safon sy’n
rhedeg drwy’r haf ymysg holl glybiau golff y gogledd. Tipyn o gamp felly oedd dod â’r
cwpan yn ôl i Gaernarfon ar ôl dros ddeugain mlynedd. Llongyfarchiadau calonnog i’r
ddwy.
Cafwyd tymor Hydref hynod o brysur. Yn ogystal â'r cystadlaethau arferol bob dydd
Mawrth, bu'r gystadleuaeth arbennig - Y Sgrambl Binc yn llwyddiant ysgubol. Gêm i
gydfynd ag ymgrech Tenovus i godi ymwybyddiaeth Cancr y Fron oedd hon a daeth criw
da ynghyd. Casglwyd £95 i’r elusen.
Roedd y Clwb Golff yn Bencadlys y Gwrachod ar ddiwrnod Calan Gaeaf, pob baner ar y
cwrs wedi ei addurno gyda rhywbeth oedd a chysylltiad â Chalan Gaeaf. Daeth merched i
gystadlu o bob cwr o Ogledd Cymru a chafwyd diwrnod hwyliog a llwyddiannus. Daeth
elw'r raffl i £157 a dymuniad Joan Massey y Capten oedd i'r arian fynd at glefyd Parkinsons.
Gwaith llaw cywrain Eiddwen Roberts oedd y gacen Nadolig eleni, wedi ei haddurno fel
llestr Wedgewood glas a gwyn. Yr enillydd oedd Eirian Owen ac fe’i cyflwynwyd gan
noddwr y gacen, Tricia Parkins, yr is-gapten.
Roedd na hefyd gystadlu brwd yn y
pedwarawdau - "Greensomes" 15 twll am y
gwinoedd a’r gwirodydd. Y canlyniad:
1. Liz Wood a Linda Thomas gyda 33 pwynt
2. Awen Edwards a Rona Morris 31 pwynt
3. Nesta Williams a Letitia Williams 30 pwynt
4. Tricia Parkins ac Eirian Owen 29 pwynt
Y capten, Mrs Joan Massey yn mynd i ysbryd
y darn noson calan gaeaf

Gemwaith o Safon

TOWN CABS

SIOP y PLAS

Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

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

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995

Arweiniad Ariannol Annibynnol
Independent Financial Advice





Pensiynau
Buddsoddiadau
Yswiriant Personol
Cynllunio a Chyngor Ariannol
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
01286 672011
www.canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:

Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim.
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

GENOD Y GYMS

Rhai o genod y tîm rygbi â’u gymshîlds newydd.
Fe glywsoch am noddi pêl neu grysau. Ond
noddi gymshilds?!
Wel dyna wnaeth Eurig Evans, deintydd o
Fôn a chyn-chwaraewr i dîm rygbi
Caernarfon. Roedd y clwb rygbi fel syrjeri
rhyw fore Sadwrn wrth i oddeutu pump ar

hugain o’r genod gael mesur eu cegau ar
gyfer y gymshilds newydd, sydd yn lliwiau’r
clwb wrth gwrs!
A phan gyrhaeddodd y cyfryw ‘warchodwyr
dannedd’ roedd Papur Dre ar y Morfa ar
gyfer y sioe ffasiwn!

GWYN Y BÊL

.
Mae un o hogia Caernarfon wedi cael un o brif swyddi pêl-droed
yng Nghymru. Gwyn Derfel, cyn-ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh
Owen, ydy Ysgrifennydd newydd Uwch Gynghrair Cymru. Mae’n
olynu John Deakin, fu yn y swydd ers 1992.
Gwyn fydd yn edrych ar ôl holl drefniadau Uwch Gynghrair y
dynion a'r merched ar ran y Gymdeithas Bêl-droed.
Fe symudodd teulu Gwyn i Gaernarfon o’r Wyddgrug ddiwedd y
saithdegau a bu’n un o hogia Dre am dros ugain mlynedd. Ac er
iddo gael tynnu ei goes yn gyson nad oedd o’n Gofi go iawn
‘C’narfon ydy adra o hyd’, meddai Gwyn, sydd bellach yn byw ym
Mhen-y-bont ar Ogwr.
“Do'n i'm yn ddigon da i gymryd lle pobl fel Dylan Pritchard,
Dafydd Thomas ac Owain Bedwyr yn nhîm Ysgol Syr Hugh,
“ond dwi'n cofio crafu fy mhen yn meddwl pam mai dim ond
Dylan aeth ymlaen i chwarae i Dre ar yr Oval er i'r tîm gyrraedd
ffeinal ysgolion Cymru ddwy flynedd ar ôl ei gilydd’.
Mae Gwyn wedi gweithio ar raglenni chwaraeon ar y teledu ers
bron i chwarter canrif - rhaglenni dogfen ar John Charles a John
Hartson, Sport Wales, y Clwb Pêl-droed a Sgorio – heb
anghofio gwasanaethau chwaraeon Radio Cymru a Radio Wales.
“Er mod i wedi cael pleser mawr yn fy ngwaith dwi wedi cael hyd

Ar y cae gyda llaw mae’r genod yn cael tymor
gwych. Ar ddiwedd Tachwedd roedden nhw
wedi chwarae pump gêm yn y gynghrair (yn
erbyn timau o’r de) ac un gêm gwpan yn
erbyn Dolgellau gan ennill y cwbl.
Efo gymshilds newydd pwy all eu trechu?!

yn oed mwy o bleser wrth ddilyn Cymru fel cefnogwr ar ryw
ddeg o deithiau tramor gan weld wynebau cyfarwydd a
chyfeillgar fel Steve Lloyd, Brian, Bud a Dylan Morris yr un
mor gartrefol yn Bilbao neu Liechtenstein ag y maen nhw yn
Twthil ar b'nawn Sadwrn”.
Ond rŵan mae Gwyn yn edrych ymlaen at ddechrau ar ei
swydd newydd ym mis Chwefror. “Dwi’n meddwl mai un o’r
tasgau pwysica,” meddai “fydd ceisio gwella safon y chwarae a
chael mwy o bobl i wylio'r gemau. Ac er mwyn i bêl-droed lleol
ac Uwch Gynghrair Cymru lwyddo mae'n rhaid i'r clwb olygu
rwbath i'r gymuned leol ”.

PAPUR DRE I BOBOL DRE

