
Anrhydeddu 
ffyddloniaid yr 
Ysgol Sul
Braf oedd gweld cynulleidfa luosog yn Seilo, 

eglwys Unedig Llandudno ar brynhawn Sadwrn 
Medi 29ain ar gyfer cyfarfod blynyddol y Medalau 
Gee. Ers dirwyn adran y Gogledd o Gyngor Eglwysi 
Rhyddion Cymru i ben llynedd trefnwyd y cyfarfod 
eleni am y tro cyntaf gan Cyngor Ysgolion Sul 
Cymru. Diolch am gydweithrediad parod yr eglwys 
yn Llandudno, ac i’r gweinidog, y Parch Dylan Rhys 
Parry am gymryd at y rhannau arweiniol, ac i griw o 
blant yr Ysgol Sul am gyflwyno cân i ni hefyd.

Cafwyd anerchiad gan Mrs Isoline Greenhalgh, 
sef gor-wyres Thomas Charles, a soniodd am yr 
angen i fentro ac arloesi, yn union fel y gwnaeth ei 
hen thaid yn y gorffennol.

Braf eleni hefyd oedd cael croesawu Michael 
Greenhalgh, mab Isoline i gyflwyno’r medalau ac 
yntau yn perthyn i bumed cenhedlaeth o deulu 
Thomas Gee. Yn y lluniau gwelir y ddau grŵp 
o fedalwyr yn gwisgo eu medalau. Roedd 16 o 

ffyddloniaid yr Ysgol Sul yn derbyn medalau Gee 
eleni, a hynny o blith yr Annibynwyr, Bedyddwyr a 
Phresbyteriaid. Roedd y medalwyr hefyd yn dod o 
bob rhan o’r gogledd, gan gynnwys Meirionnydd, 
Arfon, Môn, Dyffryn Clwyd a Wrecsam.

Wrth lywyddu’r cyfarfod soniodd Aled Davies 
pa mor braf eleni oedd gweld cynifer o athrawon 
dosbarthiadau plant yn cael medalau am oes o 
wasanaeth yn dysgu a paratoi cenedlaethau o blant 
yny ffydd. Soniodd hefyd bod y cyfarfod hwn yn 
pontio dau gyfnod yn hanes cyflwyno’r medalau, ac 
y byddai cyfarfodydd y flwyddyn nesa yn ymestyn 
i dde Cymru yn ogystal, ac hefyd yn agored i 
aelodau o blith yr Eglwys yng Nghymru. Bu cyfle 
ar ddiwedd y cyfarfod i fynd trwodd i’r festri lle 
roedd arddangosfa a stondin llyfrau ac adnoddau 
ar gael, gyda chyfle i drafod gwaith yr Ysgol Sul. 
Erbyn hyn mae modd cynnig enwebiadau ar gyfer 
seremoniau 2019, ac mae ffurflen bwrpasol ar gael 
i’w lawrlwytho ar wefan www.ysgolsul.com. Oddi 
ar y dudalen gartref cliciwch ar ‘Projectau’, ac yna 
‘Medalau Gee’ i gael y manylion yn llawn. Dyddiad 
cau enwebiadau yw diwedd Mehefin bob blwyddyn, 
gyda’r cyflwyno yn cymryd lle ym mis Medi yn y de 
a’r gogledd.
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Lluniau drosodd..

Dylan Rhys Parry, Michael Greenhalgh, 
Aled Davies a Isoline Greenhalgh



Donald Glyn Pritchard, Capel Ifan, Llannerch y medd, Dorothy Helen Roberts, Clwyd Street, Y 
Rhyl, Elizabeth a Margaret Roberts, Bethel Penrhyndeudraeth, Anwen a John Trefor Williams, 
Peniel Dinbych a Helen Wyn Williams, Carmel Llanllechid

Bob Jones, Mererid Jones, Dafydd Franklin Jones a Enid Mair 
Powell, Capel y Groes, Wrecsam, Elisabeth Ann Jones, Soar 
Penygroes, a Menna Jones, Capel Llannefydd.

Criw Ysgol Sul Unedig 
Llandudno yn canu cân 
Gristnogol yn ystod y seremoni


