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I gychwyn y cyfarfod bu i ni ganu Cân y Mudiad gyda Glenys Griffith yn 

cyfeilio – diolch iddi hi a Beti Owen am gyfeilio drwy’r tymor. 

Ein gwestai mis Mai oedd Sarah Davies sy’n gweithio yn Ysbyty Eryri ond sydd 

hefyd yn gweithio’n wirfoddol  i  Sefydliad Ymchwil y Galon.  Yn ogystal â rhoi 

gwybodaeth werthfawr i ni am afiechydon y galon, anogodd ni i  

gynorthwyo i godi arian at yr achos pwysig hwn, nid yn unig trwy gyfrannu i 

flychau casglu ond hefyd llenwi bagiau  â nwyddau i’w hail gylchu.  

Cyflwynodd nifer o bamffledi a llyfrau  sy’n disgrifio’r gwaith a wneir, ac hefyd 

taflenni i helpu osgoi helyntion gyda’r galon. 

Disgrifiodd Sarah sut y mae ei bywyd hi wedi ei achub gyda thriniaethau i’r 

galon, y cyntaf pan oedd yn dair ar ddeg oed a’r diweddaraf nemor dair 

blynedd yn ol. Yn dilyn y llawdriniaethau ychwanegodd y bydd y gofal yn 

angenrheidiol am ei hoes.  Felly roedd hi y person delfrydol i ddod atom i 

siarad am y pwnc a ddewiswyd eleni gan Ferched y Wawr yn genedlaethol i 

ymgyrchu drosto mewn amryfal ffyrdd.  

Glenys Griffith fynegodd ddiolch i Sarah. Mae Glenys yn aelod o bwyllgor 

Sefydliad y Galon, ac mae Lynnwen Morris yn rhoi o’i hamser i gynorthwyo yn 

y siop yn Nghaernarfon.  

Fe’n hatgoffwyd am Ffair Haf pwyllgor yr Anabl ar Fehefin 5ed yn festri Capel 

Ebeneser, Caernarfon a hefyd noson Celf a Chrefft ar Fehefin 12fed yn 

Sefydliad Coffa, Llanrug.  Diolch i bawb gyfrannodd at yr Apel Ategolion ac i 

Mary Evans a Gwyneth Williams am baratoi’r baned (yn absenoldeb Bet 

oedd yn crwydro yn Sbaen!) Falmai Owen enillodd y raffl.  Dymunwyd yn 

dda i Mair Read sydd ar fin derbyn llawdriniaeth.  

Swyddogion 2015/16 yw :  

Llywydd - Mair Read, Is-lywydd - Gwyneth Jones 

Ysgrifennydd  - Anita Owen, Is-ysgrifennydd - Mary Lloyd Jones 

Trysorydd – Anwylyd Wyn Jones  

Pwyllgor - Gwyneth Willliams, Delyth Williams, Anne Elis, Lynnwen Morris, Ellen 

Ellis, Eryl Roberts ac Alys Jones.   



Pob dymuniad da iddynt oddiwrth griw 2014/2015.   

Gobeithio cawn heulwen i grwydro tua’r Ysgwrn ar 13 Fehefin i orffen y tymor 

am eleni. Cofiwch y gellir gweld hanes y gangen ar www.mywbethel.org 
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