
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWRS UNDYDD - “NEEDLEFELTING” 
 

30ain HYDREF 2018 
NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL 

Manylion llawn a slip 
ymateb ar y daflen 

amgaeedig. Rhoddir llefydd 
ar sail cyntaf i’r felin gaiff 

falu yn unig 

Sori – ni 
dderbynnir 

enwau heb y 
taliad 

 

 

 

 

 

 
 

Cadeirydd:  Mrs Yvonne Tatam 
Ysgrifennydd:  Mrs Eirian Young 
Oriau Swyddfa: Iau 9-1  
Neuadd SYM 
Ffordd Caergybi 
Llanfairpwll 
Ynys Mon LL61 5SX 
01248 717600  
afwisecretary@btconnect.com  
Gwefan: www.afwi.org.uk      
Facebook: AFWI 
Rhif Elusen. 1156328 
Reg Co. No. 08284645 
 
  

Gair o’r Gadair 
 
Annwyl Aelodau, 
Mae mis Medi wedi cyrraedd yn barod ac ‘rwy’n siwr eich bod wedi cael haf prysur. 
Mae sawl cangen wedi cynnal eu digwyddiadau Her £25 ond mae mwy i’w mynychu 
yn ystod mis Medi hefyd. 
Ceisiwch wneud ymdrech i fynychu’r noson Bowlio gan Chwaraeon ac Hamdden yn 
Niwbwrch ar 27ain Medi. 
‘Rwy’n gobeithio gweld pob Trysorydd yn y gweithdy ar y 12fed Medi pan fyddwn 
yn ateb unrhyw gwestiynnau ar faterion cyllidol. Mae yna wahoddiad hefyd i’r 
Gweithdy Cynllunio Rhaglen ar 17eg Medi. 
Meddyliwch am Gynhadledd Cymru yng Nghasnewydd 2019 – ‘rydym eisoes wedi 
trefnu llety am ddwy noson. Felly, os ydych ffansi hoe fach cofiwch ddanfon eich 
blaendal at y swyddfa erbyn y dyddiad cau. 
‘Rwyf wedi mwynhau mynychu sawl digwyddiad ac ymweld a’r canghennau ers bod 
yn Gadeirydd, a’r gobaith yw y byddaf yn ymweld a mwy yn y misoedd nesaf. 
Da iawn a diolch i’r ddwy aelod o gangen Amlwch am gynrychioli’r Ffederasiwn yn 
Sioe Frenhinol Cymru mis Gorffennaf gyda chystadleuaeth Y Fowlen Rhosod. 
Cynhaliwyd diwrnod recriwtio llwyddiannus iawn gan ganghennau Amlwch ac Eleth 
– cewch weld y lluniau ar facebook ac ar wefan SYM Mon. 
 
Yvonne Tatam 
Cadeirydd Y Ffederasiwn 
 
 

 
 

FFEDERASIWN YNYS MON 

 
CYLCHLYTHYR  -  MEDI 2018 

 

Gweithdy CYNLLUNIO RHAGLEN yn Neuadd SYM, Nos Lun 17eg Medi @ 7.30 – mae croeso i Swyddogion 
ac unrhyw aelodau ddod i drafod syniadau ar gyfer gwneud rhaglen 
 Gofynnwch wrth eich cangen am unrhyw awgrymiadau am ddigwyddiadau Ffederasiwn yn 2019 a 
dewch a nhw gyda chi i’r gweithdy 
 
Rhowch wybod i’r swyddfa faint sydd am ddod o’ch cangen mor fuan ag sydd bosibl –  SLIP YMATEB yn 
amgaeedig, neu danfonwch ebost: afwisecretary@btconnect.com 
 
 

 CWRS TANWAITH – 24 & 25 MEDI 2018 – mae’r ddau ddiwrnod yma’n llawn erbyn hyn. Ni fydd rhagor o 
wybodaeth yn cael ei ddanfon felly os ydych wedi rhoi eich enw i lawr ac wedi talu’r ffi edrychwn ymlaen at 
eich gweld am 9:30 ar y diwrnod. Cofiwch ddod a phecyn bwyd! Cysylltwch a’r swyddfa os oes unrhyw 
ymholidadau – ffon neu ebost. 

http://www.afwi.org.uk/
mailto:afwisecretary@btconnect.com


Mae’r IS-BWYLLGOR CHWARAEON & HAMDDEN 
Yn eich gwahodd i noson o hwyl yn……. 

BOWLIO DAN DO 
NOS IAU 27 MEDI 2018 @ 7:00 

£4 y pen (4 mewn tim) 
Lluniaeth ysgafn, Te/Coffi, Raffl 

NEUADD GYMUNED EGLWYS BACH 
NIWBWRCH LL61 6TF 
Dyddiad cau 20/9/18  

 
Mae’r IS BWYLLGOR CYFUNIAD Y 

CELFYDDYDAU yn cyflwyno 
Noson Ffotograffiaeth gyda 
David Flitcroft EFIAP DPAGB 

Mae David yn ffotograffydd sydd wedi 
arddangos yn rhyngwladol. Fe fydd yn dangos 

amrywiaeth o luniau ac yn eu defnyddio i 
ddarlunio gwahanol agweddau o dechneg 

ffotograffiaeth yn cynnwys defnydd y camera, 
cyfansoddiad acyyb 

7:30 Nos Fercher 10fed Hydref 2018 
Neuadd SYM, Llanfairpwll 

Mynediad £3.50 yn cynnwys te a chacen 
Slip yn amgaeedig – dyddiad cau 4/10/18 

 
IS-BWYLLGOR MATERION GWLEDIG A 

CHYHOEDDUS 
“Noson gyda Medwyn Williams” 

Dewch i holi ennillydd Medal Aur Chelsea sut i 
dyfu llysiau wobr deilwng! 

24 HYDREF @ 7:30 – NEUADD SYM 
Tocynnau £3.50 yn cynnwys te a chacen 
Slip ymateb yn amgaeedig – dyddiad cau 

18/10/18 
 

CYNHADLEDD NFWI CYMRU  
15 & 16 Ebrill 2019 

Ysgol St. Julian, Casnewydd, Gwent 
Dan Ofal Ffedreasiwn Gwent 

Themau: Adfywiad (Regeneration) 
Adloniant Noswyl Cynhadledd: “Alice in WI 

Wonderland” 
Mae arhosiad 2 noson wedi ei drefnu yn y 
Premier Inn, Casnewydd, yn teithio gyda 

Teithiau Carreglefn. Cost mynychu’r 
gynhadledd ynghyd a llety G&B yn ogystal a 

cludiant fydd £200 (mae hyn hefyd yn 
cynnwys rhaglen y gynhadledd, adloniant fel 

uchod, a phecyn bwyd ar ddiwrnod y 
gynhadledd) 

Oso es diddordeb, danfonwch blaendal o £50 
(ni rhoddir ad-daliad) at swyddfa SYM mor 

fuan ag sydd bosibl er mwyn sicrhau eich lle. 
Mae gennym agwedd hyblyg tuag at dalu 

gweddill yr arian – mae creoso i chi ei 
ddanfon mewn rhandaliadau os dymunwch – 
cyn belled a bod y balans llawn wedi ei dalu 

erbyn 15/3/19 
Dyddiad cau ar gyfer enwau a’r blaendal: 

25/10/2018 - Ffurflen bwcio’n amgaeedig 
 

Bydd GWEITHDY TRYSORYDDION yn cael ei 
gynnal yn Neuadd SYM, Llanfairpwll, am 7:30 Nos 
Fercher 12fed Medi. Dyddiad cau: 6/9/18 

 
Her £25 Cangen ELETH 

Mae cangen Eleth yn eich gwahodd i 
“Antiques Roadshow” dydd Gwener 7/9/18 

10:00 – 4:00 - Clwb-y-Gorlan, Amlwch 
Prisiwr Gwadd: Simon Bower, Morgan Evans  

Dewch a’ch eitemau i’w priso - £2 yr eitem. 
Lluniaeth ar gael. 

 
Her £25 Cagen Llanddwyn/Niwbwrch 

Twmpath Dawns 
Dewch am hwyl! Croeso i bawb! 

19 Medi – 7 am 7:30 
NEUADD GYMUNED EGLWYSBACH 

Stryd Malltraeth, Niwbwrch LL61 6SN 
Lluniaeth ysgafn – dewch a gwin os hoffwch! 

Tocynnau: £5 (rhifau’n gyfyngedig) 
01248 440896/440391 - Dyddiad cau 14/9/18 
 

Her £25 Cangen CARREGLEFN 
Bore Coffi/Te a Chrempog 

1af Medi 2018 
Canolfan Gymuned Carreglefn 

Stondin Gacennau, Tombola, Arddangosfa 
Grefftau, Raffl ayyb 

10:30 – 12:00 – Tocynnau £2.50 
Cysylltwch ag Ann – 01407 710217 

HEFYD! Gyda’r Nos am 7:30 -  Gyrfa Chwist 
 

CANGEN RHYDWYN/LLANFAETHLU 
O fis Medi ymlaen fe fydd y gangen yma’n 

cyfarfod ar yr 2il nos Lun yn y mis 
 

CANGEN LLANEDWEN/LLANDDANIEL 
Man cyfarfod – Canolfan Gymuned, Tan Y 

Capel @ 7:00 yh 


