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Miss Diane Roberts  (Santander)                     Mrs Katrina Lawson (Tŷ Gobaith)                

     

Rydym wedi llwyddo i gyflwyno siec am £4,000-27c i Tŷ Gobaith. Llwyddwyd i gyrraedd y 

cyfanswm hwn eleni trwy godi arian yn y dulliau canlynol: 

 Gwerthu torchau allweddi yn y ganolfan rheolaeth, lle codwyd £24.27. 

 £50 o wasanaeth carolau Nadolig yr Ysgol Addysg  

 £2000 - yr elw o loteri staff y brifysgol sy'n bodoli'n unig i godi arian at achos Tŷ Gobaith  

 £1,233 o'r her colli pwysau eleni  

 £700 gan Santander sydd wedi cefnogi'r her colli pwysau trwy roi £1 am bob £1 o'r £700 

cyntaf a lwyddodd aelodau'r her i'w godi. 

Diolch yn fawr i: 

Ffion Lisk a'r ganolfan rheolaeth a gynhaliodd yr her colli pwysau eleni a chodi arian trwy 

werthu'r torchau allwedd 



Helen Williams a arferai weithio yn yr Ysgol Addysg ac sydd wedi symud i'r adran 

gwasanaethau myfyrwyr erbyn hyn  

Gillian Barraclough - oni bai am ei chymorth hi a'r adran gyllid ni fyddai'n  bosib i ni gynnal 

loteri at achos Tŷ Gobaith. Dechreuodd loteri'r staff at achos Tŷ Gobaith ym mis Awst 2008. 

Mae ein cyfraniadau at yr hosbis plant trwy'r loteri wedi cyrraedd cyfanswm o £19,500 erbyn 

hyn. 

Aelodau o'r her colli pwysau eleni. Dechreuodd yr her eleni ar 22 Ionawr a pharhaodd am 

10 wythnos. Dechreuodd 80 o bobl ar yr her a llwyddodd 47 i gyrraedd y llinell derfyn.  

Rwy'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r her colli pwysau eleni - y sgyrsiau ysbrydoledig 

gan siaradwyr gwadd a oedd yn cynnwys 

 Andrea Smith o Glinig yr Asgwrn Cefn Gogledd Cymru a eglurodd sut y gellir colli 

pwysau a'i reoli trwy ffordd o fyw iach gyda bwyd maethlon a gwneud ymarfer corff.  

 

 Einir Young a siaradodd am ei llwyddiant yn cadw at ddiet i golli pwysau   

 

 Michael Jones a rannodd ganlyniad aseiniad roedd wedi'i wneud ar gyfer ei gwrs gradd 

BA ym Mhrifysgol Bangor. Helpodd Mike i gefnogi ein hysgogiad i barhau i golli 

pwysau.   

Rydym yn arbennig o ddiolchgar i ymdrechion aelodau staff sy'n gweithio yn y Wyddgrug a 

Wrecsam. Oherwydd eu lleoliad nid oedd yn bosibl iddynt ddod i'r sesiynau pwyso bob 

wythnos, y teithiau cerdded amser cinio na chlywed y sgyrsiau gan siaradwyr gwadd. Felly 

llongyfarchiadau iddynt am eu hymdrechion heb gefnogaeth.  

Yn olaf i holl aelodau'r her colli pwysau, da iawn a diolch am eich cyfraniadau personol a 

diolch i'r bobl a noddodd eich ymdrechion.  

Joe   


