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Cychwynwyd y noson gyda chân y mudiad cyn symyd ymlaen at newyddion 

y gangen. 

Estynwyd llongyfarchiadau i Rhianwen, wyres Annwylyd am ennill y 

gystadleuaeth ysgrifennu araith, i Siwan Penant, wyres Lynnwen ar ei 

llwyddiant yn yr adran gelf  a Begw, wyres Eryl am ysgrifennu cerdd. 

Da  iawn chi ferched  ac edrychwn ymlaen i gael eich gweld yn derbyn eich 

gwobr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhenybont ddiwedd y mis 

‘ma. 

A dymuniadau gorau i bawb o blant yr ardal fydd yn teithio i lawr i’r de i 

gystadlu hefyd. 

Efallai yn wir i chi glywed Mari, merch Bet yn cael ei chyfweld ar Radio Cymru 

am fod y ferch gyntaf i ffilmio’r Pencampwriaeth Snwcr yn Sheffield yn 

ddiweddar. Tipyn o gamp yn wir!  

Deall fod Mabel a Thomas Alun yn dathlu Priodas Aur cyn hir. Mae 50 

mlynedd yn dipyn o gamp, hwyl fawr i chi hefo’r dathlu. 

Liz Pen Parc wedi bod yn yr ysbyty ac wedi cael triniaeth ond yn gwella, a 

Glenys yn ôl hefo ni eto. 

Cynhelir Ffair Haf  Merched y Wawr  Rhanbarth Arfon (Pwyllgor Anabl) ar 

Fehefin 9fed am 10.00 y bore yng Nghanolfan Ebeneser, Caernarfon.  

Croeso cynnes i bawb a bydd yr elw yn mynd at Ganolfan Heneiddio’n Dda, 

ardal Bontnewydda’r cylch. 

Cafwyd apel gan Achub y Plant sy’n gofyn am:  

Fagiau 

Gemwaith 

Ategolion 

Teis Dynion 

I’w gwerthu ar faes yr Eisteddfod ym Môn eleni. 



Os oes gennych rai i’w rhoi, cysylltwch â Gwyneth, Anne neu Mary Wyn os 

gwelwch yn dda. 

Roedd yn amser penodi is swyddogion am y flwyddyn i ddod a Gwennan 

fydd yr is lywydd, Mair Price yr is ysgrifennydd, a Cecile fydd yr is drysorydd. 

Diolch am wirfoddoli a phob lwc i chi yn y gwaith. 

Bydd  y tim bowlio deg yn cystadlu yn ebyn timau y Gogldd ar Fehefin 9fed, 

Pob lwc i chi yng Nglasfryn. 

Trwy gydol y flwyddyn mae’r gwirfoddolwyr wedi bod yn brysur yn pratoi 

paned ar ddiwedd y nosweithiau a mawr yw ein diolch i chi i gyd am eich  

lluniaeth, mae pawb yn gwerthfawrogi paned yn tydi. Diolch yn fawr iawn i 

chi un ac oll. 

Mae’r Trip i ddathlu’r Aur bellach wedi ei drefnu a bydd llawer o hwyl ar yr 

17eg o Fehefin pan fydd criw ohonom yn cychwyn ar ein taith i ben yr 

Wyddfa ar y tren ac yna cael te bach yn y Fictoria wedyn! 

Mwy o’r hanes yn y rhifyn nesaf, gyda ambell lun dwi’n siwr. 

Yn anffodus methodd ein gwraig wadd Carol Llewelyn ddod atom oherwydd 

gwaeledd ond edrychwn ymlaen i’w gweld rhywdro eto. 

Bydd lluniu o’r noson hwyliog gawsom yn cymdeithasu ar y wefan  

mywbethel.org 

 


