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Mis Medi yn barod, i ble aeth yr haf? Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r tywydd braf yn                     

enwedig  y rhai ohonoch fuodd yn crwydro.  Dwi’n hapus iawn i ddweud fod  y cyfeillio’n  mynd o nerth 

i nerth a bod yr ymateb gan yr unigolion sydd yn derbyn y gwmniaeth yn ganmoladwy iawn. Diolch i 

bob un ohonoch am wneud cymaint o wahaniaeth i’w bywydau. Mae llawer iawn ohonynt wedi mant-

eisio ar y cyfle i fynd allan o’r tŷ i fynd am dro bach, mynd am hufen ia neu i gymdeithasu mewn caffi. 

Rhai wedi cyfarfod a hen ffrindiau ers dyddiau’r ysgol a heb weld ei gilydd ers yr holl flynyddoedd.  

Diolch FFrindia’ am wneud i hyn ddigwydd! 

Yn y llun uchod rhai o wirfoddolwyr Ffrindia’ trwy Wynedd yn derbyn tystysgrifau am eu 

cyfraniad i’r cynllun. Hefyd yn y llun Y Cyng. Wyn Williams deilydd Portffolio Gofal Cyngor 

Gwynedd  gyda Chydlynwyr Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. 

GWIRFODDOLWYR YN DERBYN TYSTYSGRIFAU 

Fe fydd Bore Coffi 
Mwya’r Byd – Macmil-
lan – yn cael ei gynnal 
yn swyddfa Mantell 
Gwynedd, Caernarfon 
ar 26ain o Fedi yn 
cychwyn am 10 o’r 
gloch.  

Bydd Comisiynydd yr 
Heddlu , Winston Rod-
dick, yn agor y Bore 
Coffi yn swyddogol a 
bydd Hywel Williams yr 
Aelod Seneddol yn 
ymuno efo ni hefyd.  
Croeso i chi alw draw! 

MEDI 26  

ANGEN GWIRFODDOLWYR 

A ydych chi’n adnabod rhywun sydd gyda amser ar eu dwylo? Mae nifer fawr o unigolion yn disgwyl am 

gyfaill yn Nwyfor. Gyda’r hydref yn agosau a fuasech mor garedig a holi eich ffrindiau a’ch teulu a 

fyddai ganddynt ddiddordeb mewn gwirfoddoli. Pwy well i geisio  recriwtio na chi. Diolch yn fawr! 
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Wythnos Ffrindia’  

Yn ôl ym mis Mehefin cafwyd 

wythnos Ffrindia’ brysur eto eleni 

gyda stondiau hyrwyddo a recriw-

tio Ffrindia’ i’w gweld mewn llawer 

o leoliadau sef yn y  Caffi Tyddyn 

Sachau, Neuadd Dwyfor, ysbytai 

lleol, archfarchnadoedd a mwy. Ni 

fuasai hyn yn bosib heb 

gefnogaeth y gwirfoddolwyr felly 

diolch yn fawr i’r rhai ohonoch a 

wnaeth hyn yn bosib. 

 

FFAIR FFRINDIA’ 

Dydd Gwener  Gorffenaf 5ed cynhaliwyd Ffair Ffrindia’ yng Nghanolfan Porthmadog. Er i’r 

tywydd ein gadael i lawr eto eleni  cafwyd presenoldeb ardderchog. Diwrnod o  hwyl a chasglu  

gwybodaeth oedd prif amcan y digwyddiad yn ogystal â chael y cyfle i ddiolch i’r gwirfoddolwyr 

am eu hymroddiad  i’r cynllun. Roedd nifer o fyrddau gwybodaeth gan fudiadau ar gyfer bobl 

hŷn, manteisiodd llawer ar y cyfle i gael trin eu  dwylo/ paentio ewinedd neu  tylino’r cefn .  

Mwynhaodd bawb yr arddangosfa trefnu blodau gyda 4 person lwcus yn derbyn tusw yr un yn y 

raffl. Hyn i gyd gyda cerddoriaeth gan Band Arall yn chwarae yn y cefndir.  Diolch yn fawr i Caffi 

Hebog am baratoi’r lluniaeth blasus at ginio.  

Gwirfoddolwr ffrindia’ yn derbyn cydnabyddiaeth 

Prynhawn Iau Mehefin 12fed 
cynhaliwyd Digwyddiad Dathlu 

a Diolch i Wirfoddolwyr. 
Gwahoddwyd Dorothy gan ei 
bod wedi ei henwebu ar gyfer 
derbyn cydnabyddiaeth am ei 

hymroddiad dibynadwy â’r 
berthynas arbennig sydd 
ganddi gyda’r unigolion.  

Erbyn hyn, mae’n cyfeillio hefo 
3 unigolyn ac yn rhoi 12 awr 

o’i hamser yn wythnosol. Dim 
ond canmoliaeth am Dorothy 

a glywir gan bob un ohonynt hynny gyda neges clir eu bod yn edrych ymlaen at 
ei gweld yn wythnosol, Mae’n rhoi pwrpas iddynt godi’n y bore ac yn fwy na 

dim yn rhoi gwen yn ôl ar eu wynebau.  
LLongyfarchiadau i chi Dorothy! 


