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Iechyd Merched gyda 

Sian Hughes 

Croesawyd yr aelodau yn gynnes iawn gan Gwyneth ein llywydd, ac aeth 

ymlaen â’r newyddion a ddaeth i law. 

Cydymdeimlwyd hefo Anne ar golli ei modryb ac Elizabeth Blaen Parc ar golli 

perthynas agos. 

Anfon cofion at Rhian sydd wedi torri ei garddwrn ac yn falch iawn o weld 

Gwyneth yn ôl wedi ei gwaeledd. 

Llongyfarchiadau i’r tim bowlio deg a ddaeth yn gyntaf yn rhanbarth Arfon, 

ac i Falmai ar gael y sgôr uchaf y noson - tipyn o gamp!  

Ymlaen i gystadlu ym mis Mehefin yn erbyn gweddill o dimau’r gogledd! 

Dosbarthwyd bagiau’r aur yn ogystal a cherdyn aelodaeth am oes i’r holl 

aelodau. Pa mor bell fydd y bagiau’n teithio tybed? 

Penderfynwyd y bydd y trip diwedd tymor yn cael ei gyplysu â dathliadau’r 

aur, a gobeithir trefnu i fynd i fyny’r Wyddfa ar y tren a chael te bach wedyn. 

Cyflwynwyd rhoddion o bopty meicrodon a thebot i Gapel Cysegr er budd yr 

holl gymdeithasau fydd yn defnyddio’r festri. Noddwyd hyn gan y Loteri 

Genedlaethol. Llawer o ddiolch i’r Loteri. 

Penderfynwyd rhoi rhodd arianol i Dafydd Oritt, disgybl o’r 6ed dosbarth yn 

Ysgol Brynrefail, i’w gefnogi ar ei daith i Batagonia ac edrychwn ymlaen at 

gael yr hanes ganddo pan ddychwela. Pob hwyl iddo. 

Digwyddiadau Gŵyl Ddewi yn y pentref: 

 Cyngerdd yn y Neuadd ar Nos Wener 1af o Fawrth 

 Cinio yn y Neuadd ar 24ain o Chwefror 

 

Cafwyd cefnogaeth yr aelodau i ddefnyddio lluniau a dogfennau yn y 

Prosiect Treftadaeth ar ddydd Sadwrn 26ain o Chwefror 

Y wraig wadd oedd Sian Hughes ac fe gafodd groeso cynnes iawn gan yr 

holl aelodau. 



Bu Sian yn aelod gwerthfawr iawn o Ferched Y Wawr Bethel am flynyddoedd 

cyn iddi symyd i fyw i Garndolbenmaen ac roedd pawb yn edrych ymlaen at 

ei sgwrs. 

Ganwyd Sian yn Ninbych ac yna symudodd y teulu i Lanberis cyn dod i 

Fethel pan oedd hi’n 15 oed. 

Nyrs oedd eisiau bod erioed a dyna fu ei gyrfa mewn gwahanol safleoedd 

yn ogystal a bod yn fam i 3 a nain i 7 o blant. 

Bellach mae wedi ymddeol ond mor brysur ac erioed a rhestra ei 

diddordebau fel canu a gwarchod! 

Aeth Sian ymlaen i amlinellu ei gyrfa o ddechrau hefo St Johns yn 

Llanberis ac yna gwneud ei chwrs nyrsio yn Ysbyty Llandudno.  

Ymlaen wedyn i’r Eryri a’r Cottage yng Nghaernarfon, lle roedd y gwaith yn 

galed iawn ond yn lot o hwyl wrth ddod i adnabod y cleifion. 

Mae newidiadau lu wedi bod ym myd nyrsio – yn enwedig y dillad! a chofia 

gyda balchder gael y  bathodyn pan basiodd yn SRN a’i wisgo ar ei gwasg. 

Erbyn hyn mae mwy o waith papur i’w wneud, sy’n rhoi chwaneg o bwysau 

ar staff, a’r cyffyrddiadau personol yn cael eu colli. 

Gwahanol iawn oedd hi yn yr 80au pan oedd pethau’n fwy personol, a 

chefnogi’r cleifion a’u teuluoedd yn rhan bwysig o waith nyrs, yn enwedig o 

weithio hefo’r Cofis!  

Soniodd am Iechyd Merched ac fel mae pawb yn mynd yn hŷn pa mor 

bwysig yw ymarfer y corff, cerdded y grisiau a bwyta’n iach. 

Rhoddodd y neges drosodd gyda hiwmor ond yn gwneud i ni gyd sylwi y 

gallwn helpu ein hunain ac eraill. 

Diochwyd iddi gan Mair Price am roi darlun hanesyddol i ni o’i bywyd, ei 

chyngor a’i phrofiad. 

Enillydd y raffl oed Efa. 

 

Y cyfarfod nesaf fydd Swper Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Criced Bangor am 7.30 

Bydd y bws yn cychwyn o Tan y Buarth am 7 ac yn codi yn y mannau arferol. 



Nid yw’n rhy hwyr i roi eich enw i ddod, cysylltwch â Mary, Anne neu 

Gwyneth.    

 

 


