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Canwyd can y mudiad a chroesawyd pawb gan Mair, ein llywydd. Ers ein 

cyfarod diwethaf bu eisteddfod lwyddianus yn y pentref, a braf nodi fod 

gwyr Alys a Lis adre o'r ysbyty ac yn gwella. Braint i ni fel cangen oedd 

croesawu Malan Wilkinson atom, sy'n ddirprwy gyfarwyddwraig artistig Galeri 

Caernarfon. Pwnc trafod Malan oedd iselder, afiechyd sy'n taro 1 o bob 4 

ohonnom.  

Cyflwynodd Malan ei hun fel un o dair chwaer, gafodd fagwraeth hapus, yn 

cystadlu mewn eisteddfodau gyda'i bryd ar fod yn bianydd glasurol 

broffesiynol. Ennillodd y brif wobr offerynnol yn Eisteddfod Rhyngwladol 

Llangollen yn 15 oed. Collodd ei mham ychydig cyn gwneud arholiadau lefel 

A. Graddiodd mewn Hanes a Newyddiaduriaeth o brifysgol Bangor. 

Darllennodd i ni bennod allan o lyfr 'Gyrru drwy Storm,' oedd yn ddyddiadur a 

ysgrifennodd Malan tra yn ward Hergest yn ysbyty Gwynedd. Bu Malan yno 

ddwy waith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Gwnaeth ei phrofiad i ni 

chwerthin yn ogystal a cholli deugryn. Holwyd nifer o gwestiynau i Malan a 

diolchwyd iddi gan Ann. 

Gwnaethpwyd y baned gan Ann, Jen a Mair ac enillwyd y raffl gan 

Gwyneth. 

Tra fod pawb yn mwynhau ei paned aeth y llywydd drwy ohebiath y mudiad. 

Danfonwyd neges nadoligaidd gan y llywydd a datbgaiad ynglyn a'r MBE 

dderbyniodd Tegwen, ni dderbyniodd yn enw Merched y Wawr ond fel 

unigolyn. 

Enwebwyd Meirwen Lloyd o gangen Llanrug fel enw i fynd yn ei flaen i fod yn 

is lywydd y mudiad, gyda Mair Price yn cymreyd cyfrifoldeb o gysylltu gyda 

Meirwen. 

Bwriad y pwyllgor anabl yw codi arian i blant difreintiedig eleni. 

Cyhoeddwyd fod cystadleuarth i gynllunio cerdyn Nadolig at y flwyddyn 

nesa yn cau ym mis Rhagfyr. Mae yna gatalog ar y we o ategolion a 

gyfranwyd gan enwogion, y mudiad yn dal i gasglu y rhain. 

Cyfle hefyd i wirfoddoli i roi cymorth i ddioddefwyr tor cyfraith. 



Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus i drafod dyfodol unedau mamolaeth nos 

yfory yn y clwb golff ym Mangor. 

Gofynir am i aelodau fynd i siarad a dysgwyr dydd Sadwrn yma, 1.30 

Cyngerdd blynyddol band Llanrug ar Tachwedd 27 ain. 

Diwenod crefftau yn y Galeri dydd Sul nesa a ffair grefftau yn yr ysgol nos 

yfory. 

Manylion mwy manwl am y gweithgareddau uchod gan yr ysgrifenyddes. 

Cyfarfod Rhagfyr, cinio Nadolig yn Bryn Teg, bys yn gadael am 7 o waelod y 

pentref. 


