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Yn festri'r Cysegr, cynhaliwyd ail gyfarfod Merched y Wawr, nos Fercher 8fed 

o Hydref dan lywyddiaeth Mair Price. Croesawodd bawb yna yn arbennig yr 

aelodau newydd, a chyfeiliwyd i gân y mudiad gan Beti Owen. 

Bydd Cinio Nadolig y gangen yn cael ei gynnal yng Nghaffi’r Felin Pontrug ar 

Ragfyr 10fed. Dosbarthwyd bwydlenni i bob aelod, a bydd angen y 

dewisiadau a’r arian yng nghyfarfod mis Tachwedd os gwelwch yn dda. 

Roedd cyfle i bawb ymuno yn y Cwis Hwyl cenedlaethol fydd i’w gynnal yn y 

Seiont Manor nos Wener Tachwedd 14eg 

Elusen y llywydd cenedlaethol am eleni yw ymchwil at glefyd y Galon a 

byddwn yn casglu ategolion- sgarffiau, mwclis, menyg ag ati tuag at yr 

achos. 

Bydd cwrs undydd i ddysgwyr ar 15fed o Dachwedd ym Mangor o 2 tan 3.30, 

a gobeithir i nifer o aelodau fynd yno i sgwrsio efo dysgwyr - gwybodaeth 

bellach gan Mair Read. 

Bydd rhanbarth Dwyfor yn cynnal nifer o deithiau cerdded, ac mae 

gwahoddiad i Arfon ymuno yn arbennig ar y daith fydd ar  Ionawr 26 i 

Drawsfynydd. Am fwy o fanylion cysylltwch â Rita. 

Tynnwyd sylw at nifer o gystadlaethau Merched y Wawr yn ganolog, roedd y 

wybodaeth ar gael i aelodau astudio ar fwrdd yn y cefn. Cyhoeddwyd fod 

bore goffi at Ward Alaw i’w chynnal yn y Neuadd Goffa ar Dachwedd 5ed. 

Dymunwyd yn dda i Jen ar ddod yn nain i Now,  i Catrin merch Mary sy’n 

derbyn triniaeth ar hyn o bryd. Hefyd dymunwyd yn dda i Angharad merch 

Anne fydd yn priodi ymhen y mis, ac i’n trysorydd Mair Williams wrth ddathlu 

ei phenblwydd arbennig. 

Dosbarthwyd y cardiau Nadolig, os oes unrhyw un angen mwy cysylltwch â 

Rita. 

Ym mhrif ran y noson cawsom gwmni Melanie Phillips ac Annes Sion o fudiad 

GISDA yng Nghaernarfon. Mudiad yw hwn sy'n darparu cefnogaeth a 

chyfleoedd i bobl ifanc, gyda'r brif swyddfa bellach ar y maes yng 

Nghaernarfon, yn hen swyddfa Bob Parry. Gyda chyflwyniad difyr trwy 



gyfrwng power point , disgrifiodd Melanie fel y sefydlwyd y mudiad yn 1985 

gan wirfoddolwyr, i roddi cymorth i bobl ifanc di-gartref yng Nghaernarfon. 

Bellach datblygodd yn sefydliad cynhwysfawr iawn sy'n darparu llu enfawr o 

wasanaethau ar gyfer pobl ifanc megis hyfforddiant am swyddi, iechyd a 

sgiliau byw, gwasanaeth cwnsela, cynghori a chymodi  ac wrth gwrs mae'n 

parhau i roddi cymorth i'r di-gartref gyda'u hosteli yng Nghaernarfon a 

Blaenau Ffestiniog. Soniodd Melanie hefyd am y datblygiadau mwy 

diweddar o fynd allan i'r ysgolion uwchradd i gynnal sesiynau trafod ymysg yr 

ifanc, ac am gynllun difyr a hwyliog Sinema deithiol sydd  yn  bosibl i'w hurio 

gan unrhyw gymdeithas neu unigolion.  

Diolchwyd iddi yn gynnes gan Lis Watkins sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac 

yn dyst i'r gwahaniaeth mae GISDA wedi ei wneud i fywydau nifer ohonynt.  

Gwesteion y te oedd Sheila, Nora ac Anne a diolch iddynt. Enillwyd y raffl 

gan Mair Price. 

Bydd ein cyfarfod nesaf ar Dachwedd 12fed pan y cawn noson yng 

nghwmni Angela Evans o Siop Iard Caernarfon. 

 


