
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combined Arts Sub-Committee 

The Federation is asking for donations 

towards the cost of running the Annual Show 

this year.  We have not increased the cost of 

entry for exhibits but still have expenses to 

meet. Please send any donations to the office.   
 

TOLL HOUSE OPEN DAY 

 with CREAM TEA on 1st  

 

DIGWYDDIADAU’R FFEDERASIWN   

Is-Bwyllgor Chwaraeon a Hamdden 

TWRNAMAINT DARTS BLYNYDDOL – DYDDIAD 

NEWYDD!!! 

15fed CHWEFROR am 7yh   

 Clwb Wellman’s, Llangefni 

Os ydych wedi talu am dim i chwarae ym mis Tachwedd 

cysylltwch a’r swyddfa os NAD YDYCH yn gallu bod yn 

bresennol 

 

 

  £5 yr aelod – 4 mewn tim 

Croesawir cefnogwyr! 

 

 

Dyddiad cau 

       8/2/18 

     

DIWRNOD AGORED YN Y TOLLTY 

1af Mawrth 2018 

2 – 4 o’r gloch 

Darperir lluniaeth ysgafn ac adloniant ynghyd a raffl a’r 

siop. Nid oes cost tocyn on byddwn yn ddiolchgar dros 

ben am unrhyw rodd. 

Croeso i bawb! 

Dathlu Gwyl Dewi 

 

 
 

Slip ymateb yn 

amgaeedig 

Dyddiad cau 

26/2/18 

Is-Bwyllgor Cyfuniad y Celfyddydau 

Byddwn yn cynnig Gweithdy ym mis Ebrill ar sut i 

ddarparu ac arddangos eich eitemau yn y Sioe 

Flynyddol – mwy o fanylion mis nesaf 

 

  

 

   

 

 

 

 
 

Cadeirydd:  Mrs Carolann Wedlake 

Ysgrifennydd:  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 Gyd-Aeldoau, 
Pa bryd mae’r tywydd drwg am symud i ffwrdd er mwyn i ni gael croesawy’r 
Gwanwyn?! ‘Roeddwn mor falch bod cymaint o dimau wedi cofrestru ar 
gyfer y Cwis Blynyddol. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn y Cyfarfod 
Blynyddol yn Neuadd y Dref, Biwmares, dydd Llun 12fed Chwefror pan 
fyddwn yn cyflwyno siec i Blood Bikes Cymru – mawr ddiolch i’r holl 
ganghennau am gymryd rhan yn trefnu a mynychu digwyddiadau er mwyn 
sicrhau llwyddiant yr ymgyrch yma.  
Bydd y timau’n brysur yn darparu nawr ar gyfer y Twrnamaint Dartiau – 
cofiwch bod croeso i gefnogwyr.  
Cynhelir Diwrnod Agored yn y Tollty ar Ddydd Gwyl Dewi gyda llunaieth ac 
adloniant – enwau at y swyddfa mor fuan ag sydd bosibl! 
Pob hwyl 
 
Carolann Wedlake 
Cadeirydd Y Ffederasiwn 
 
 

 
 

FFEDERASIWN YNYS MON 

 
CYLCHLYTHYR  -  CHWEFROR 2018 

 

http://www.afwi.org.uk/


 

CYFARFOD BLYNYDDOL SYM MON 

2018 

Cynhelir y cyfarfod yma: 

DYDD LLUN 12fed CHWEFROR 2018 

10:00 i gychwyn 10:30 

NEUADD Y DREF, BIWMARES 

Diweddariad – darperir te/coffi ar gyfer yr 

aelodau cyn y cyfarfod yn Neuadd y Dref. 

Gofynnir i pob aelod wneud trefniadau eu 

hunain ar gyfer cinio. 

Siaradwyr: 

Sesiwn y Bore: Mrs Mair Stephens – 

Cadeirydd Pwyllgor Cymru 

Sesiwn y Prynhawn – Y Parch. Carwyn 

Sidall 

 

 

GWEITHDAI SWYDDOGION 

Dydd Mercher 21ain Chwefror – 7 o’r 

gloch – Neuadd SYM, Llanfairpwll 

Mae Recriwtio’n flaenoriaeth yn 2018 

felly….. dewch yn llu i drafod recriwtio a sut 

y gallwn weithio gyda’n gilydd i gynyddu’r 

aelodaeth 

Dydd Mercher 14eg Mawrth – 2 NEU 7 o’r 

gloch, Neuadd SYM, Llanfairpwll 

Dewch yn llu i ddatblygu syniadau ar sut i 

hyrwyddo a marchnata eich cangen – dyliwn 

weithio gyda’n gilydd i newid a gwella proffil 

y mudiad yn y papurau, facebook, gwefan 

aacyyb 

Gallwn gyflawni cymaint mwy gyda’n gilydd! 

Ceisiwch sicrhau bod oleiaf 2 swyddog neu 

aelod ar gael i fynychu’r ddau weithdy. 

SLIPS YMATEB YN AMGAEEDIG 

Nodwch os gwelwch yn dda – cynhelir 

gweithdy trysoryddion yn hwyrach yn y 

flwyddyn er mwyn fod pawb yn ymwybodol 

o’r newidiadau a wnaethpwyd gan NFWI 

ar ddiwedd 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNHADLEDD CYMRU 

17 EBRILL 2018 

DOLFOR (Powys Sir Drefaldwyn) 

Themau – “Cysylltiadau/Links” 

Mae 12 ystafell twin wedi eu neilltuo yng 

Ngwesty Parc Morton, Yr Waun,  

Nos Lun 16 Ebrill 

‘Roedd cost gwreiddiol y trip yma wedi ei 

weithio allan ar sail 24 yn mynychu ond yn 

anffodus nid ydym wedi cyrraedd y ffigwr 

yma. Y cyfanswm felly fydd £95 yn 

cynnwys pecyn bwyd ar ddiwrnod y 

cynhadledd. Danfonwch eich siec am y 

balans (yn daladwy i AFWI) erbyn 15fed 

Chwefror 2018 gan ddefnyddio’r ffurflen 

amgaeedig os gwelwch yn dda. 

OS OES UNRHYW AELOD GYDA 

DIDDORDEB YN Y TRIP YMA 

CYSYLLTWCH A’R SWYDDFA AR 

FRYS OS GWELWCH YN DDA 

Nid yw pryd o fwyd ar noson y 16eg wedi ei 

gynnwys. 

Mwy o fanylion yn hwyrach ymlaen ynglyn ag 

amseroedd teithio acyyb. 

 

 

Dydd Llun 23ain Ebrill – Neuadd SYM 

7:30 – “gyrru’n ddiogel ac yn economaidd” 

Dyma noson i chi ddod a’ch gwyr, partneriaid, 

ffrindiau a chymdogion. A ydych yn cwyno 

am gost tanwydd yn cynyddu? Felly, dewch 

yn llu er mwyn darganfod sut i’w arbed…. 

Mae’r is-bwyllgor Materion Gwledig a 

Chyhoeddus yn eich gwahodd i noson 

rhyngweithiol gyda Dave Jones o Grwp 

Gyrrwyr Uwchraddol Gogledd Cymru. 

Darperir sgwrs ar sut i arbed tanwydd, sut i 

fod yn yrrwyr gwell a diogel, sut i ymdopi 

mewn argyfwng a hefyd sut i 

 yrru mewn eira, llifogydd acyyb 

Cost £3.50 yn cynnwys te/coffi a chacen 

Enwau at y swyddfa erbyn 19/4/18 

 

SIOE FLYNYDDOL SYM MON 2018 

18 & 19 Mai 2018 

Neuadd Y Dref, Llangefni 

Rhestr Cystadleuathau a ffurflen gofrestru 

eisoes wedi eu cylchredeg – cysylltwch a’r 

swyddfa os ydych angen mwy o gopiiau 

 

 

 



 

NFWI-Cymru - PROSIECT COED 

TREFOL 

Cynhelir hyfforddiant i pob cangen sydd yn 

dymuno bod yn rhan o’r brosiect yma ar  

21ain Mawrth  - 10:30 – 3:30 yng 

Nghanolfan Ebeneser, Llangefni 

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac fe 

fydd sesiynnau ymarferol a mwy o wybodaeth 

ar sut i ymuno – gweler manylion ar y daflen 

amgaeedig os gwelwch yn dda 

SLIP YMATEB YN AMGAEEDIG 

Mwy o wybodaeth yn y Cyfarfod Blynyddol 

12fed Chwefror 
 

 

  
 

 

 

 

AGM NFWI 

ARENA MOTORPOINT  

CAERDYDD 

6 MEHEFIN 2018 

Bydd y caghennau canlynnol (mewn 

llythrennau mawr bras) angen danfon 

cynrychiolydd eleni: 

MENAI STRAITS – yn cynrychioli Llangoed 

& Gwyngyll 

ELETH – yn cynrychioli Amlwch, Llaneilian, 

& Rhydwyn 

LLANERCHYMEDD – yn cynrychioli 

Carreglefn & Bodedern 

RHOSNEIGR – yn cynrychioli Llanfaelog, 

Trearddur Bay & Llangefni 

LLANDDWYN/NEWBOROUGH – yn 

cynrychioli Llanedwen/Llanddaniel, 

Llanfairpwll & Bodorgan 

Bydd y Ffederasiwn yn talu am gostau llety a 

teithio’r cynrychiolwyr. 

Mae ystafelloedd twin wedi eu neilltuo yn y 

Future Inn, Caerdydd, noson y 5ed Mehefin 

2018 – G&B. Byddwn yn teithio gyda 

rheilffordd – mwy o fanylion i ddilyn. 

 

 

 

 

 

MCS 

Fel bydd eich aelodau’n talu’r tanysgrifiad 

cofiwch sicrhau bod eich cynrychiolydd MCS 

yn cadw’r gwybodaeth yn gyfredol – cofiwch 

rhoi marc tic yn y bocs 2018. Mae ein 

cynrychiolydd Sir wedi treulio sawl oriau yn 

ddiweddar yn sicrhau bod yr wybodaeth i gyd 

yn gyfredol hyd at Tachwedd 2017 a buasai o 

help mawr i’r Sir pe bawn yn gallu gyrru 

ymlaen gyda data cywir. 

Os ydych yn ddibynnol ar y swyddfa i wenud 

hyn ar eich cyfer cofiwch ddanfon manylion 

aelodau newydd yn syth er mwyn iddynt 

dderbyn y cylchgrawn nesaf. Yn ogystal, os 

nad yw aelod yn ail-ymuno, mae angen nodi 

hyn hefyd. Copi o’r ffurflen yn amgeedig. 

 

IS-BWYLLGOR MATERION 

RHYNGWLADOL, GWLEDIG A 

CYHOEDDUS 

Ar gyfer eich dyddiaduron 

25 MEHEFIN @ 2 o’r gloch 

Byddwn yn cael sgwrs gan Katie Howard ar 

Wenynod. Prynhawn rhyngweithiol yn 

llawn hwyl! Lleoliad i’w gadarnhau. £3 y 

pen 

 

 

RHAGLEN 2017 

Mae sawl cangen heb ddanfon rhaglen 2017 

atom – cofiwch wneud er mwyn i chi gael eich 

cynnwys yn y gystadleuaeth - bydd angen 

trefnu iddynt gael eu beirniadu ar gyfer y 

gwobrau arferol yn y Cyfarfod Blynyddol. 

Danfonwch at y swyddfa AR FRYS!!! 

 

 

 

BORE GOFFI DYDD SADWRN PASG 

31 MAWRTH 10:30 – 12:30 

NEUADD SYM LLANEILIAN 

Te/Coffi gyda Hot Cross Buns 

Mynediad: £3 / Plant dan 13 oed AM DDIM 

Cacennau cartref a digon o fargeinion 

Cyswllt: Susan 01407 831954 

Margaret 01407 831908 

 

             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


