
Cyfarfod 12:02:14  

WEDI EI GANSLO 

OHERWYDD TYWYDD 

DRWG 

Yn anffodus, oherwydd y gwyntoedd cryfion ni chynhaliwyd cyfarfod 

Merched y Wawr Bethel ym mis Chwefror. 

Isod mae materion at sylw’r aelodau: 

NEWYDDION 

a. Rydym yn cydymdeimlo efo Bet ar ei phrofedigaeth o golli colli chwaer 

annwyl ers i ni gyfarfod olaf. 

b. Mae  Rhian Hughes  wedi bod yn wael, ond mae adref o’r ysbyty erbyn 

hyn ac yn gwella. Rydym yn cofio ati a gobeithio y bydd wedi dod at 

ei hun yn llwyr yn fuan iawn. 

c. Rydym yn llongyfarch Eirlys a Brian Sharpe  sydd yn dathlu 50 mlynedd 

o fywyd priodasol. 

d.  Mae Liz a John Evans yn dathlu 55 mlynedd o fywyd priodasol diwedd 

yr wythnos. Llongyfarchiadau mawr iddynt. 

e. Llongyfarchiadau mawr i Gethin – ŵyr  Rita -  sy’n dod i’n difyrru yng 

nghyfarfod  mis Mawrth  - mae wedi mynd trwodd i Cân i Gymru. 

Dyma ddywed gwefan S4C:  

“Dydd yn Dod - Ifan Davies a Gethin Griffiths. 

Mae'r ddau yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a dyma'r tro cyntaf iddyn 

nhw gyfansoddi gyda'i gilydd er eu bod nhw'n perfformio yn gyson 

mewn nosweithiau meic agored. Mae'r gân yn sôn am obaith pan 

fydd rhywun mewn cyfnod tywyll.” Bydd yn rhaid i ni gofio pleidleisio ar 

Nos Wener Chwefror 28! 

f. Mae Iolo Ellis, mab Ellen, yn mynd i Hong Kong i weithio am ddwy 

flynedd. Llongyfarchiadau iddo ar ei swydd newydd a dymunwn pob 

lwc iddo. 

g. Bowlio Deg – cafwyd noson hwyliog iawn ar Ionawr 17. Yn cynrychioli 

Cangen Bethel roedd Anne, Edwina, Anwylyd, Mair Price, Rhian a 

minnau. Ni wnaethom ennill, ond nid oeddym yn olaf chwaith! 

Llongyfarchiadau  i Lanrug ddaeth yn fuddugol, Y Groeslon yn ail a 



Phenrhosgarnedd yn drydydd. Bydd Llanrug a'r Groeslon rwan yn  

mynd ymlaen i rownd derfynol Gogledd Cymru 

CYHOEDDIADAU  

Cyfarfod Rhanbarth MYW ar Ionawr 27 – materion yn codi: 

1.  Yr angen am is- swyddogion. Ymbiliodd Einir unwaith eto yn daer iawn 

am ysgrifennydd rhanbarth o fis Medi mlaen pan  ddaw dwy flynedd yr 

ysgrifennydd presennol i ben. Hefyd y mae angen is lywydd  rwan ar ôl 

i Einir gymeryd y llywyddiaeth. 

2. Is Ysgrifennydd cenedlaethol 

Mynegodd Einir falchder y rhanbarth bod enw Anne Elis o gangen 

Bethel wedi mynd ymlaen i'w hystyried fel Is ysgrifennydd 

Cenedlaethol, gan ychwanegu bod Anne wedi bod yn weithgar ac 

effeithiol fel ysgrifennydd rhanbarth bedair blynedd yn ôl. 

3. Pwyllgor Chwaraeon 

Fel y penderfynwyd yn y cyfarfod rhanbarth ddiwedd mis Medi 2013 

cynhaliwyd pwyllgor  chwaraeon am 6.45 o flaen y pwyllgor rhanbarth 

yma. Yn bresennol o Bethel oedd Mair Price – diolch iddi am ein 

cynrychioli.  Penderfynwyd ein bod am gael taith gerdded eto ym mis 

Mehefin/Gorffennaf. Y manylion -  dyddiad /lleoliad ac ati i'w drefnu yn 

y pwyllgor rhanbarth nesaf. 

4.  Cydymdeimlo 

Cyfeiriwyd at farwolaeth trist dwy o gyn aeloadau gweithgar a 

ffyddlon o'r rhanbarth sef Rhiannon Elis ( Caernarfon ) a Mrs. Eleri  

Morgan ( Bangor ). Cydymdeimlir yn fawr â'u teuluoedd. 

5. Adroddiadau'r Is Bwyllgorau  

- Is bwyllgor y Wawr 

Mae angen canfod is-olygydd i Wendy Lloyd Jones fydd yn llenwi'r 

olygyddiaeth wedi rhifyn olaf Rhiannon Parry mis Mai 

- Iiath a Gofal 

 Tynnwyd sylw at y ffaith bod 'Cadw ' yn nerbynfa'r Castell yng 

Nghonwy yn  gyndyn iawn  ddefnyddio'r Gymraeg.  Ond ar y llaw arall 

canmolwyd y gwasanaeth Cymraeg gan BT ym  Mangor a hefyd y 

gwasanaeth Cymraeg gan swyddfa'r tollau ym Mhorthmadog. 

- Celf a Chrefft 

Bydd y pwyllgor Celf a Chrefft nesaf yn cael ei gynnal  nos Lun 24 o 

Chwefror yn swyddfa Jones a Whitehead Tregarth . Mae croeso i 

unrhyw  un o aelodau'r rhanbarth sydd efo diddordeb i fynychu. 



 

- Pwyllgor Anabl 

Yn y pwyllgor diwetha, gynhaliwyd ddiwedd mis Tachwedd, 

penderfynwyd casglu arian eleni tuag at y Lloches i Ferched ym 

Mangor. Cesglir arian trwy'r distawrwydd noddedig  Mawrth 21ain, y 

ffair Haf ar Fehefin y 6ed, a'r bwrdd gwerthu yn Ysbyty Gwynedd 

Mehefin 13 a 20.  Hefyd gwnaeth apel am roddion fel tyweli, dillad 

gwelyau, dillad yn arbennig dillad isaf a nwyddau molchi a glendid 

personol.  Mae cangen Llanrug yn barod yn gwneud casgliad bychan 

o nwyddau  molchi ymhob cyfarfod. 

- Pwyllgor y Dysgwyr 

Diolchwyd  i holl aelodau o Ferched y Wawr Arfon ddaeth i gefnogi'r 

ysgol Undydd i ddysgwyr yn y Brifysgol ym mis Tachwedd. Roedd y 

digwyddiad yn llwyddiant fel bob tro a'r dysgwyr yn gwerthfawrogi 

cyfraniad MyW. Bydd  ysgol undydd arall  eleni ym Mangor.  

6. Bidio am y bagiau -  dyddiad cau - Mawrth 1af 

 

Gemma Jones – Triniaeth Harddwch 

Yn anffodus ni chawsom groesawu Gemma Jones atom oherwydd fod rhaid 

canslo y cyfarfod.  

Mae Gemma yn dod o Lanrug, ac yn ferch i Elaine siop trin gwallt Llanrug. Y 

hi sydd yn  gyfrifol am ochr harddwch y siop ac roedd am ddangos 

triniaethau a dweud wrthym beth sydd ar gynnig yn y siop.  

Gobeithiwn wahodd Gemma atom yn y dyfodol. 


