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Croesawodd Jen ein Llywydd nifer dda iawn o’r aelodau i gyfarfod Ebrill yn 

Festri Cysegr nos Fercher y 9fed Ebrill. Croesawyd hefyd Cécille Roberts, 

Ffrances sy’n byw ym Methel ac wedi dysgu Cymraeg yn arbennig o dda. 

Dymunwyd gwellhad buan i John gwr Liz sydd adre wedi triniaeth yn Lerpwl, 

hefyd Siencyn, gwr Glenys sydd ddim wedi bod yn dda iawn yn ddiweddar. 

Llongyfarchwyd Mair Read a Rhian Hughes sy’n dathlu penblwydd arbennig 

yn ystod y mis. 

Darllenwyd llythyr gan Gethin yn diolch am y croeso a’r bwyd  gafodd 

Gwylim Rhys ac yntau yn ein cinio Gwyl Dewi.Rydym yn falch o weld fod y 

ddau yn rhan o adloniant yn niwrnod Gwyl y Pum Rhanbarth a gynhelir ym 

Mangor Mai 10fed.  

Darllenwyd adroddiad o bwyllgor Celf a Chrefft gynhaliwyd Chwefror 24ain. 

Cyhoeddwyd fod noson Celf a Chrefft Rhanbarth Arfon i’w gynnal yn 

Neuadd Tregarth nos Wener Mehefin 20fed. 

Bu Glenys ac Eirlys yn cadw’n noson o ddistawrydd noddedig yn ddiweddar. 

Croesawodd Jen Geraint Thomas, Panorama, Caernarfon  y gwr gwadd sy’n 

gweithio’n galed yn tynnu lluniau mewn priodasau, portreadau a thirluniau 

o’r ardal. 

Cyhoeddodd lyfr ‘Eryri – Cyfrinachau ein Llynnoedd ‘ a dyna oedd ei sgwrs 

am y noson. Mae 144 o lynnoedd yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri, a 

llwyddodd yn ystod y ddwy flynedd bu ‘n gweithio ar ei lyfr i dynnu lluniau 

ohonynt gan lwyddo i gael storiau difyr yn gysylltiedig a hwy.  

Llyfr arall gyfranodd ato yw ‘100 golygfa gorau Cymru’ gan gydweithio efo’r 

Athro Gwyn Thomas. 

Ei waith nesf fydd tynnu lluniau yn dilyn ffordd Sarn Helen o Gonwy i 

Gaerfyrddin. 

Diolchodd Mair Read i Geraint ar ran y gangen am noson arbennig iawn gan 

rhoi gwledd i’r llygad efo’r lluniau a phleser mawr efo’i straeon difyr. 



Diolchodd Jen i Eva am drefnu’r baned efo Falmai a Gwyneth, ac enillwyd y 

raffl gan Eleri Warrington. 

Dosbarthwyd bwydlen mis Mehefn, i’w dychwelyd efo’r arian a dewis bwyd 

i’r cyfarfod nesaf neu i Anne, Jen neu Gwyneth cyn Mai 25ain. 

Cofiwch bydd lluniau’r noson ar  wefan www.mywbethel.org  Braf yw cael 

cyhoeddi fod y wefan wedi bod yn llwyddiannus iawn ers ei sefydlu mis Medi 

diwethaf, cafwyd 1,843 o ‘hits’ ar y  safle mis Medi 2013 ac erbyn mis Mawrth 

2014 roedd 3,208 o ‘hits’ ar y wefan! 

Mis nesaf byddwn yn croesawu Helen Holland o gwmni ‘Môn ar Lwy’, pryd 

cawn flasu Hufen Iâ blasus y cwmni o Fôn. 


