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Brodor o Randir-mwyn i fod yn Athro yn Harvard
Yn ddiweddarach eleni, bydd Dr Aled Llion Jones o Bant-llech-ddu, Rhandir-mwyn, yn 

treulio semester fel Athro ar Ymweliad ym Mhrifysgol Harvard yn yr Unol Daleithiau.  
Bydd Aled, sy’n Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 

Prifysgol Bangor, yn dychwelyd i’r brifysgol lle’r enillodd ei ddoethuriaeth. Yno bydd yn 
cynnal seminarau a darlithoedd yn yr Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd.

 Dywed Aled ei bod yn syndod i rai fod y Gymraeg yn cael ei dysgu mewn prifysgolion 
ledled y byd, o Leipzig yn yr Almaen i Lublin a Szczecin yng Ngwlad Pwyl; i Uppsala 
yn Sweden ac ymhellach i ffwrdd i gyfeiriad Mosgo a Sydney. Mae hi ar feysydd llafur 
sefydliadau addysg uwch gorau’r  byd, o Gaergrawnt a Rhydychen yn Lloegr, i Harvard 
ym Massachusetts. 

Yn ei dro, mae Aled ei hun wedi darlithio yn y rhan fwyaf o’r llefydd hynny.   “Mae 
diddordeb byd-eang yn y Gymraeg, ei hanes a’i llenyddiaeth – a hynny am y rheswm 
syml nad yw hi ddim tamaid yn llai pwysig na llai diddorol nag unrhyw iaith arall,” meddai. 

Pan gaiff y pwnc ei ddysgu ym mhrifysgolion rhagorol Cymru ei hun, mae’r myfyrwyr yn 
cael eu haddysgu gan ddarlithwyr o’r un safon ag yn y sefydliadau byd-enwog. Ar adegau, yr un darlithwyr fydd yn gwneud 
y gwaith hwnnw ar bob ochr i’r Iwerydd, fel y tystia penodiad un o gyn-ddisgyblion Ysgol Rhys Prichard ac Ysgol Pantycelyn 
yn Athro yn Harvard.

Kieth Williams
Yn Egwlys Llanarthne, cafwyd dathliad o fywyd llawn Kieth Williams, Glascoed Fach, Llanarthne a hunodd i’r Arglwydd ar 

9 Chwefror.  Dathlwyd ei fywyd mewn gair wrth i’r plant a ŵyr dalu teyrnged iddo, ac ar gân gan Ann Davies, yr organyddes.  
Roedd Kieth wedi dysgu ar hyd ei oes dros y ffin yn Lloegr, ac hefyd cyn belled â’r Almaen a Hong Kong.  Dros y tair blynedd 
diwethaf o’i fywyd, cafodd y gofal gorau posib gan ei wraig Janet a’r nyrses cymunedol.  Hoffai’r teulu ddiolch i Nigel a 
Caroline Lewis am eu cymorth wrth i iechyd Kieth ddirywio.  Daeth tyrfa luosog i’r Eglwys ar 27 Chwefror i dalu’r teyrnged 
olaf iddo a chafwyd gwasanaeth bendithiol yng nghofal y Parchg. Ganon Dewi Roberts.
Colli cyfaill

Yn dawel yn ei gartref, ar 29 Chwefror bu farw Ivor Lewis, Pandy, Llanarthne.  Roedd Ivor yn aelod blaenllaw yn yr Eglwys 
lle bu’n gyn Warden i’r Ficer ac roedd yn ffrind i bawb.  Gwasanaethodd ar y Cyngor Plwyf am nifer o flynyddoedd cyn iddo 
ymddeol bron bymtheg mlynedd yn ôl.  Tra’n gweithio wrth ei alwedigaeth fel gyrrwr tren, cwrddodd â’i wraig Suzie, merch 
tyddyn y Pandy ac yno bu’r ddau yn byw ar hyd eu hoes.  Cydymdeimlir â’r teulu ac hefyd gyda’i gymdoges Phillipa Lewis 
a fu’n gofalu amdano wrth i’w iechyd wanhau.  Cafodd angladd o dan rwystredigaeth Covid-19 yn Eglwys Llanarthne ar 21 
Mawrth gyda’r Parchg. Ganon Dewi Roberts yng ngofal y gwasanaeth.  Diolchwyd am 93 mlynedd o fywyd llawn ac yng 
ngeiriau Ivor ei hun dywedwyd ‘I’ve had a wonderful life’.
Heddwch i’w lwch. 
Capel Cefnberach

Wrth weld y drws yn cau am y tro yng 
nghanol gofid y Covid-19 braf oedd 
gweld plant yr Eglwys yn dod ynghyd 
i gofio am ein Nawdd Sant.  Roedd 
y stori a chân o dan ofal Gwenllian 
Stephens sydd bellach â chyfrifoldeb 
am yr Ysgol Sul a chafodd gymorth gan 
yr aelodau a fu’n darllen hanes Dewi a 
gweddio.  Oedfa arbennig iawn.

Bob Sul mae y gweinidog Ian Sims ac 
Emyr Williams yn paratoi gwasanaethau 
er mwyn i’r aelodau addoli’n wythnosol 
yn eu cartrefi.  Os hoffech gael copi 
o’r gwasanaethau cysylltwch gydag 
Ann Davies er mwyn iddi anfon copi 
electronig atoch.  Cysylltwch ar ann.
bremenda@btconnect.com, neu gyda 
Parchg. Ian Sims neu Emyr Williams 
yn uniongyrchol.

LLANARTHNE
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Noson o ddramâu
Yng nghefn gwlad yn fwyaf arbennig mae’r 

ieuenctid a ddaw at ei gilydd i gymdeithasu 
yn ffermwyr ifanc a maes o law bydd nifer 
ohonynt yn etifeddu ffermydd a thiroedd. 

Ymhlith yr aelodau y mae doniau rhyfeddol, 
sy’n cynnwys y byd cerddorol a’r ddawn i greu adloniant yn 
gyhoeddus.

A’r ddawn yma welwyd ar ei gorau yn Neuadd Abergorlech 
ar nos Wener olaf mis Chwefror. Roedd hi’n amlwg o’r 
neuadd lawn bod doniau actio aelodau Clybiau Dyffryn Cothi 
a Llanllwni yn wybyddus i’r gynulleidfa.

Drama gyntaf Clwb Dyffryn Cothi oedd Gwely Rhiwbob o 
waith David Jones. Drama am helyntion criw o’r chweched 
dosbarth wrthi’n paratoi papur newydd yr ysgol.

David Jones oedd awdur yr ail ddrama hefyd, sef Iechyd 
Da a berfformiwyd gan aelodau Clwb Llanllwni. Drama am 
griw gwahanol a ddaeth at ei gilydd mewn lifft yn Ysbyty 
Brongwella. 

Ar hanner amser mwynhawyd hufen iâ.
Drama o waith Ifan Gruffydd oedd y perfformiad olaf sef 

Halibalw, drama wedi ei gosod yn y saithdegau am noson 
y cinio Cŵn Hela blynyddol pan ddaeth dau deulu ynghyd. 
Aelodau hynaf Clwb Dyffryn Cothi oedd yn gyfrifol am gloi’r 
noson.

Rhaid canmol cynhyrchwyr y dramâu: Glyn Jones ac Emyr 
Richards, Gary Davies ac Eirwyn Richards.

Rhannwyd elw’r noson rhwng cronfa Eglwys Dewi Sant, 
Abergorlech a Chronfa Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
sydd i’w chynnal yn Llanymddyfri yn 2022.

ABERGORLECH

Cyfarchion
Dymuniadau gorau am wellhad buan i Carys Haf, Hen 

Swyddfa Bost sydd newydd dderbyn llawdriniaeth yn Ysbyty 
Glangwili.

Bore Coffi
Dathlwyd Gŵyl Ddewi gyda chinio blasus yn Nhafarn yr 

Aradr, Rhosmaen. Unwaith eto Hedydd Davies yn cyflwyno, 
Tony Emmerson wrth y raffl ac Irene Foster wedi casglu’r 
enwau. Diolch I bob un ohonynt.

Yn anffdodus mae’r boreau coffi wedi eu canslo am y tro.
Casglu Sbwriel

Mae Cyngor Cymuned Llanarthne wedi canslo diwrnod yng 
Nghapel Dewi a Llanarthne. Mae cyfarpar ar gael i unigolion 
i’w defnyddio unrhyw bryd o’r hen giosg yng nghanol y 
pentref.
Cymdeithas Gymuned Capel Dewi

Mae holl ddigwyddiadau y gymdeithas a’r Hen Ysgol wedi 
eu canslo am y tro gan gynnwys cyfarfodydd misol, bingo 
Pasg, boreau Coffi, cwiltio, arlunio, dathlaid Diwrnod VE.
Gohebydd lleol

Yn dilyn blynyddoedd maith o ohebu newyddion ardal 
Capel Dewi i bapurau lleol mae Enid McCall, Sŵn y Nant 
yn ymddeol. Diolchir yn ddiffuant iddi am ohebu’n fisol. 
Gobeithio y daw gwirfoddolwr arall i’r adwy.

CAIO

CAPEL DEWI

Cymdeithas Gymuned Capel Dewi 
Eisteddfod Fach 2020

Cafwyd noson hwylus dros ben yn Eisteddfod Fach 2020 
gyda nifer fawr o blant a ieuenctid  yn awyddus i gymryd 
rhan yn y canu, llefaru, darllen ar y pryd, areithiau ar y 
pryd a chwarae offeryn.  Diolch i’r beirniaid, Catrin Wyn 
Hughes, Lowri Davies a Tanis Cunnick; yr arweinyddion 
Steffan Griffiths, Peter Bowen ac Helen Gibbon; cyfeilyddion 
Geraint Rees ac Helen Gibbon am eu gwaith caled drwy’r 
nos.  Llywydd y nos oedd Peter Bowen, Cadeirydd Cyngor 
Cymuned Llanarthne.   

Cyflwynwyd tystysgrif i’r enillydd ym mhob cystadleuaeth 
yn ogystal a gwobr o £5 trwy garedigrwydd Cyngor Sir Gâr, 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a Chyngor Cymuned 
Llanarthne.  Dyfernir Tarian Sialens McCall i’r rhai a mwyaf o 
dystysgrifau ar ddiwedd y noson ac eleni rhannwyd y darian 
gan Carwyn Axford a Beca Curry, Capel Dewi.

Darparwyd lluniaeth gan Mair Bowen.  
Mae Cymdeithas Gymuned Capel Dewi yn edrych ymlaen i 

weld pob un blwyddyn nesaf eto. 
Canlyniadau: 
Derbyn a Meithrin 
Llefaru:   Gwenllian Jones
Unawd:   Gwenllian Jones 
Blynyddoedd 1, 2
Llefaru:   Iwan Marc Thomas
Unawd:   Iwan Marc Thomas
Blynyddoedd 3, 4
Llefaru:   Gruffydd Rhys Roberts,
Unawd :  Gwyn Llywarch, Llanddarog
Llawysgrifen:  Elen Lisle
Eitem offerynnol: Gwyn Llywarch, Llanddarog
Blynyddoedd 5, 6
Llefaru:   Beca Curry, Capel Dewi  
Unawd:   Bella Lima, 
Llawysgrifen:  Beca Curry, Capel Dewi  
Arlunio:   Beca Curry, Capel Dewi  
Eitem offerynnol: Beca Curry, Capel Dewi  
Cynradd 
Darllen ar y pryd: Gwyn Llywarch, Llanddarog
Deuawd:  Cari a Ffion  
Araith ar y pryd:  Nia Thomas, Nantgaredig 
Sgen Ti Dalent:   Awen, Nia a Beca
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Blynyddoed 7, 8, 9
Llefaru:   Gwenan Morris
Unawd:   Celyn Richards
Deuawd:  Celyn a Gwenllian
Darllen ar y pryd:  Gwenllian Jones
Araith ar y pryd:  Gwenllian Jones
Eitem offerynnol: Gwenno Evans
Blynyddoedd 10, 11 a 12    
Llawysgrifen:   Megan Bryer
Darllen ar y pryd: Carwyn Axford 
Araith ar y pryd:  Carwyn Axford
Eitem offerynnol:            Carwyn Axford
Uwchradd  
Sgen Ti Dalent:   Celyn Richards 

Enillwyr Tarian Sialens McCall  eleni oedd Carwyn Axford 
a Beca Curry.  Hefyd yn y llun mae’r llywydd Peter Bowen, 

Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanarthne; Helen Gibbon 
ac Enid McCall sydd wedi gweithio’n ddyfal yn trefnu a 
chynnal yr Eisteddfod Fach am dros ugain mlynedd. 

Cymdeithas y Tyddynwyr
Cynhaliwyd cyfarfod Cymdeithas y Tyddynwyr nos Fercher, 

4 Mawrth.  Mae’r gymdeithas yn boblogaidd iawn ac os 
oes gennych ddiddordeb i ymuno a chael y cyfle i drafod 
pynciau amaethyddol perthnasol cysylltwch â Linda Tame 
ar (01558) 685056 neu edrychwch ar Facebook am Talley 
and Cwm-du smallholders.
Noson Werin

Daw cefnogwyr brwd i’r Noson Werin ar nos Wener cyntaf 
y mis.  Mae croeso i chi ddod â’ch offerynnau neu i fwynhau 
cerddoriaeth yr offerynwyr selog.  Cewch noson o fwynhad 
am ddim.
Bore crefftau

Bob dydd Sadwrn rhwng 9:30 a 12:30 bydd Melanie yn 
cynnal sesiynau crefftau yn ystafell las tafarn Cwm-du.  
Gallwch ddod â’ch prosiect gyda chi neu dewch i ymuno 
beth bynnag – mae digon o syniadau gan Melanie a 
defnyddiau ar gyfer crefftau ganddi.  Bydd croeso i chi yno.
Y bwyty 

Mae’r bwyty yn boblogaidd iawn ar nos Sadwrn ac ar gyfer 
Gŵyl Ddewi paratôdd Steffan fwydlen Gymreig arbennig.  
Ynghŷd â darlleniadau ac adloniant cafwyd noson hyfryd.

‘Roedd y cinio dydd Sul a baratowyd gan Ben yn llwyddiant 
mawr.  Am wybodaeth cysylltwch ar y ffôn ar (01558) 
685156.

CWM-DU

DRYSLWYN
Capel Cross Inn

Ar nos Fercher, 4 Mawrth cynhaliwyd digwyddiad i ddathlu 
Gŵyl Dewi gyda noson yn y festri a drefnwyd gan Dilys 
Owen ac aelodau’r capel. Llywyddwyd gan Mary Pugh a 
groesawodd pawb i noson o gawl blasus a danteithion melys 
ar ôl i’r Parchg. Ian Sims gyflwyno’r fendith. Y siaradwr 
gwadd oedd Eifion Griffiths, Ffair-fach a chafwyd ganddo 
anerchiad diddorol ac addysgiadol am un o’i gyndeidiau, 
David Griffiths (1792 – 1863) a fu’n genhadwr llwyddiannus 
ar ynys Madagasgar. Cyfieithodd y Beibl a llyfrau eraill i’r iaith 
Falagaseg.
Ar ddiwedd orig bleserus ac addysgiadol, cyflwynwyd geiriau 

o ddiolch gan Eleri Davies.
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi

Cynhaliwyd gwasanaeth Gŵyl Dewi gofalaeth Llandeilo a'r 
Cylch eleni yng Nghapel Cross Inn o dan ofal y Parchg. Ian 
Sims. Cymerwyd rhan gan aelodau y gwahanol eglwysi a 
gan ieuenctid Capel Nantgaredig sef Gareth a Nia Thomas. 
Yn ogystal â'r eitemau unigol perfformiwyd drama fer allan o 
Agor y Llyfr dan arweiniad Catrin Hampton (Swyddog Plant a 
Ieuenctid yr Henaduriaeth) yn sôn am ddameg y talentau, ac 
fe'i dilynwyd gyda neges bwrpasol gan y gweinidog. Diolch 
i'r trefnwyr am wasanaeth tu hwnt o fuddiol ac yn weddus i'r 
dathliad.
Cyfarchion

Llongyfarchiadau mawr i Elin Childs, Abersannan, ar ei 
llwyddiant wrth basio yn gyfrifwraig siartredig yn ddiweddar.  
Mae Elin yn gweithio i gwmni cyfrifwyr LHP yng Nghaerfyrddin 
ers bron i bedair blynedd.  Pob lwc iddi yn y dyfodol.

FELINGWM
Cydymdeimlad

Cydymdeimlir gyda theulu Ken Roberts, gynt o Gwmbyr, 
Felingwm Isaf a Cae Bryn Drain, Caerfyrddin a fu farw ar 18 
Chwefror yn 91 mlwydd. Priod ffyddlon y diweddar Margaret, 
brawd a chefnder hoffus a ffrind i lawer. 
Marwolaeth

Yn dra sydyn ar 28 Chwefror bu farw Mike Strasdin, Tafarn 
y Plough, Felingwm Uchaf ac yntau’n 58 mlwydd oed. Priod 
ffyddlon Helen a thad cariadus Lisa a Stephen a’i wyresau 
Soffi ac Eli. Yn enedigol o bentref Pont-iets, peiriannydd 
oedd Mike wrth ei alwedigaeth cyn iddo ef a’i briod brynu’r 
Plough dwy flynedd ar hugain yn ôl a’i greu yn dafarn a bwyty 
llwyddiannus a chanolfan gymdeithasol gyfeillgar.

Bu’r angladd yn Amlosgfa Llanelli ar 12 Mawrth. 
Cydymdeimlir gyda’r teulu cyfan yn eu colled lem.

FFAIR-FACH
Cymdeithas y Tabernacl

Yn ôl ein harfer ‘rydym wedi cael tymor llwyddiannus 
rhwng Hydref ’19 a Mawrth ’20. Agorwyd y Gymdeithas ar 
15 Hydref yng nghwmni Dyfrig Davies. Aeth â ni ar daith lle 
cafodd amryw o brofiadau.
 Tachwedd 19 – Cwis ar ffurf lluniau wedi ei baratoi yn 
gelfydd iawn gan Edwyn Williams o Gapel Hendre. Bu tipyn 
o gystadleuaeth rhwng y tîmau.
Dyn y Mėl, Gruff Rhys, Dryslwyn ddaeth atom ym mis 
Rhagfyr. Cawsom hanes y Wenynen a sut i gynhyrchu mėl 
sydd mor llesol i bawb. 
Ymlaen at 2020 ac ar 21 Ionawr Eifion Griffiths, Ffair-fach 
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LLANDDEUSANT

oedd gŵr gwadd y noson. Cawsom hanes ei gyn-dadau a’i 
ymweliad ef ei hun â Madagasgar.
Daeth Gethin Thomas, Drefach atom ym mis Chwefror, a 
soniodd am y dylanwadau a fu o gymorth iddo o’i blentyndod 
hyd heddiw.
Pan ddaeth mis Mawrth roeddem am gofio am ein nawddsant 
Dewi gan ddathlu yn yr Aradr, Rhosmaen, ond  oherwydd 
y Coronafeirws penderfynwyd gohirio. Gobeithio cawn ail-
drefnu rhywbryd er mwyn i ni gael y pleser o wrando ar 
Heddyr Gregory. 
Pob dymuniad da i bawb yn ystod yr wythnosau i ddod, 
cadwch yn ddiogel, a gwnewch y pethau bychain.

Cyflwyno rhodd

Alud Jones cadeirydd pwyllgor Neuadd Llanddeusant 
yn cyflwyno rhodd i Andrew James aelod o Bwyllgor 

Apėl  Llangadog, Llanddeusant, Gwynfe a Bethlehem, 
Eisteddfod Sir Gâr 2022. Cynhaliwyd sioe ffasiwn yn 
Neuadd Llanddeusant gyda Igam Ogam, Llandeilo a 

Dressed to Impress o Aberhonddu. 
Diolch yn fawr iawn i bawb.

LLANDEILO
Clwb Cinio Cymraeg Llandeilo

Cynhaliwyd cinio mis Chwefror yn Yr Hydd Gwyn yn ôl yr 
arfer. Gan ei fod yn yr ysbyty yn aros am lawdriniaeth nid 
oedd Martin Jones y trysorydd yn bresennol a dymunodd 
Aled Davies y cadeirydd pob dymuniad da iddo am wellhad 
buan ac arwyddodd yr aelodau gerdyn i’w anfon iddo.

Y gŵr gwadd am y noson oedd y Cynghorydd Sir, Andrew 
James ac yn dilyn cinio blasus cafwyd anerchiad diddorol 
ganddo am ei waith fel cynghorydd. 

Ardal wledig Llangadog sydd dan ofal Andrew, un o’r 
wardiau mwyaf eang yn y sir a gyda tua mil wyth cant o 
etholwyr. Cychwynnodd fel cynghorydd anibynnol, ond 
erbyn hyn mae wedi ymuno â grŵp Plaid Cymru.  Yn ôl 
Andrew, i fedru cynrychioli’r etholaeth yn llwyddiannus 
mae’n bwysig dod i adnabod y bobl a’r ardal.   

Cafodd ei ethol yn gynghorydd wyth mlynedd yn ôl, a dros y 
blynyddoedd mae wedi  ei benodi ar nifer o bwyllgorau ac o’r 
herwydd mae ganddo brofiad eang o waith y Cyngor. Mae e 
hefyd ar Fwrdd Bannau Brycheiniog o’r Parc Cenedlaethol, 
sy’n golygu bod llawer o bwyllgorau ychwanegol ganddo i’w 
mynychu.

Yn ogystal â gwaith y Cyngor mae yn cymryd rhan mewn 

llawer o waith gwirfoddol. Ar hyn o bryd mae e ynghlwm â 
threfniadau i godi arian ar gyfer eisteddfod yr Urdd sydd i’w 
chynnal yn Llanymddyfri yn 2021. 

Mae’n llywodraethwr ar Ysgol Bro Dinefwr a chynllun y mae 
yn gefnogol iawn iddo, gyda chymorth Cymdeithas Rhieni 
Athrawon a Ffrindiau Ysgol Bro Dinefwr, yw prosiect Dysgu 
Awyr Agored yr Ysgol sef ‘Prosiect y Fferm’ i ddatblygu darn o 
dir ar gampws yr ysgol i hyfforddi disgyblion mewn gwahanol 
ddulliau o arddio a hwsmonaeth, a rhoi cyfle iddynt ddysgu 
mewn ffordd ymarferol.

Rhoddodd Dai Williams air o ddiolch i Andrew a chyflwynwyd 
llun o Landeilo iddo o waith Cliff Price, aelod ffyddlon o’r clwb.

Mae yna groeso cynnes i aelodau newydd ymuno â’r clwb, 
pe baech â diddordeb cysylltwch ag un o’r aelodau neu 
rhowch ganiad i Gareth James ar (01558) 824516.
Marwolaeth

Yn dilyn cystudd bu farw Gwyn Davies, Heol Newydd, 
Llandeilo ar 24 Chwefror yn 94 mlwydd oed. Yn enedigol o 
Dryslwyn, treuliodd ran helaeth o’i fywyd priodasol yn Gurrey 
Hill tra’n gweithio i gwmni Alfa Laval fel peiriannydd yn gosod 
systemau godro ar ffermydd. Roedd yn ŵr cariadus i Beryl, tad 
annwyl Richard a David, tad-yng-nghyfraith, tadcu a brawd 
annwyl iawn. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol preifat yn 
Amlosgfa Llanelli. 

Cydymdeimlir gyda’r teulu yn eu colled.
Capel Newydd Llandeilo

Cynhaliwyd oedfa i ddathlu Gŵyl Ddewi dan arweiniad 
y plant a’r bobl ifainc ar 1 Mawrth yng Nghapel Newydd 
Llandeilo.  Golygfa hyfryd i gynulleidfa niferus oedd gweld y 
merched a’r bechgyn yn eu gwisgoedd Cymreig.  Cawsom 
eitemau amrywiol ac amserol i dynnu ein sylw at bwysigrwydd 
y dathlu. 

O dan lywyddiaeth y Parchg. Edward Griffiths, Nia Clwyd 
fu’n cyfeilio caneuon y plant ac Owain Siôn Gruffydd fu’n 
canu’r organ yn gyfeiliant i’r emynau cynulleidfaol.

Bu’r oedfa yn gyfrwng llawenydd a bendith i bawb oedd yn 
bresennol.

Gweler llun y plant ar y clawr.

Llun: Cliff Price

CAPEL ISAAC
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Dylan a Meiriona Rees, Brodawel ar 
enedigaeth wyres. Ganwyd Cadi Fflur yn ferch i Rhodri a 
Lowri ar 25 Mawrth yn Ysbyty Glangwili. Dymuniadau gorau 
i’r teulu bach.
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LLANDYBIE
Cymdeithas yr On-en

Cafodd aelodau'r Gymdeithas brynhawn hwylus yng 
nghyfarfod Mawrth yng nghwmni Robat Powell sy’n byw yn 
ardal Cwm Tawe.  

Wedi gair o groeso a gweddi agoriadol o dan lywyddiaeth 
medrus Tudor Thomas, fe roddodd ychydig o gefndir y 
siaradwr gwadd, a oedd wedi ei fagu yng Nglyn Ebwy. 

Ail iaith oedd y Gymraeg i Robat Powell yn wreiddiol, 
ac ar ôl iddo feistroli'r iaith a chymryd diddordeb yn ei 
diwylliant ymddiddorodd mewn barddoniaeth. O ganlyniad,  
enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol y Rhyl yn 
1985 gyda'r gerdd Cynefin.  Y dysgwr cyntaf i ennill Cadair 
y Genedlaethol !  Soniodd Tudor fod Mr Powell, ymysg ei 
ddoniau niferus, yn siarad nifer fawr o ieithoedd, a bod 
ganddo ddiddordeb mawr mewn pobl. Ar hyn o bryd, mae'n 
gofalu am Gapel y Nant, Clydach, ac yn gyfrifol am drefnu 
cyfarfodydd a digwyddiadau i'r aelodau.

Testun ei anerchiad oedd "Cipolwg ar Fadagascar".  Nôl 
yn 2016 aeth ar ymweliad â'r ynys, ar ran yr Annibynwyr, 
gyda'r dasg o helpu i drefnu dathliad dau can mlwyddiant yn 
2018, ers pan aeth cenhadon o Gymru allan yno yn 1818.

Mae Madagascar y bumed ynys fwyaf yn y byd, sydd 
tua 1,000 o filltiroedd o hyd, ac wedi'i lleoli yn Nhrofannau 
Capricorn, ger De Ddwyrain Affrica. Iaith yr ynys yw 
Malagaseg a Ffrangeg. Mae'r brif ddinas, Antananarivo tua 
4,000 troedfedd uwch na'r mor, a thua 3 miliwn o bobl yn 
byw yno. Cawsom rhai ystadegau diddorol ganddo, megis  
yn 1992 roedd tua 12 miliwn o bobl yn byw yno, a 26 miliwn 
yn 2018. Hyd bywyd disgwyliedig y brodorion yn 1960 oedd 
40 oed ac yn 2015 yn 64 oed.

Roedd tipyn o dlodi yno a'r bobl yn bwyta ond unwaith y 
dydd. Mae yno erwau o gaeau o reis paddy fields sef prif 
fwyd yr ynyswyr. Doedd dim dŵr yfed yn y tai a gwerthwyd 
dŵr ar y strydoedd, lle'r oedd standpipes. Ar yr ynys mae 
gwahanol fwynau gan gynnwys aur, saffir, dur, halen, glo 
a  mica, a llawer ohonno o dan reolaeth China, sy'n elwa'n 
ariannol.  Mae'n debyg taw o Ynysoedd Indonesia tua 500 
O.C. y daeth y trigolion cyntaf i Fadagascar. Dim ond ar yr 
ynys hon mae'r Lemur yn byw, a sy' nawr yn cael ei ystyried 

yn anifail prin oherwydd bod tri chwarter y goedwigaeth wedi 
diflannu, o ganlyniad i'r holl ddiwydiannau a chloddio. Does 
dim gwartheg brodorol yn byw yno, ond yn hytrach gwelir y 
zebo, sef gwartheg sy' wedi dod o Affica. Ar un adeg roedd 
yr ynys yn cael ei rheoli gan Ffrainc, ac felly, roedd chwarae 
rygbi yn boblogaidd ymysg yr ifainc.

O ganlyniad i'r ddau genhadwr o Gymru, David Jones a 
Thomas Bevan, a ddylanwadodd yn fawr ar Fadagascar, mae'r 
eglwysi Cristnogol yn ffynnu, ac mae eu henwau yn dal ar gof 
y brodorion, gydag ysgolion wedi'u henwi ar eu hôl.  Yn 1968 
ffurfiwyd  eglwysi yr  FJKM, wrth i dri enwad Protestanaidd 
ddod at ei gilydd i ffurfio un eglwys fawr a chanddi 7,000 o 
ganolfannau gyda 1240 o weinidogion; 578 o ysgolion (yn 
cynnig addysg o 3 i 18 oed); 30 meddygfa ac un siop lyfrau, 
a hyn oll yn cynnig gwasanaethau i'r gymuned gyfan.  Bu'r 
Annibynwyr wrthi yn codi arian ac yn creu prosiectau o'r arian 
a godwyd nol yma, oedd wedyn yn galluogi bod yr eglwysi 
hyn, ar yr ynys, yn cynnig ;-

a) cartrefi i ferched amddifad, a rhai oedd wedi cael eu 
camdrin.

b) canolfan i wragedd oedd yn dioddef trais yn y cartref; 
c) coleg diwinyddol lle roedd tua 40-50 yn graddio bob 

blwyddyn.
Mae'r graddedigion hyn hefyd yn cael eu hyfforddi i fod yn 

feddygon, a ffermwyr ac ati.
Ymhob eglwys mae diacon/ blaenor yn gyfrifol am bob deg 

aelod ac yn gofalu ymhob ffordd, am yr aelodau yn eu gofal. 
Mae yna brifysgolion ar yr ynys ond yn anffodus mae nifer 

fawr o'r graddedigion yn gadael a symud i Ewrop. 
Roedd yr eglwysi cynnar wedi'u hadeiladu'n ysblennydd 

gyda bendith a chefnogaeth y brenhinoedd cynnar, megis 
Brenin Radamar, a ddaeth yn Gristnogion.

Erbyn heddiw mae dylanwad a chyfoeth y Dwyrain Canol 
wedi treiddio i mewn i fywyd bob dydd y werin, ac o ganlyniad 
mae crefydd Islam yn cystadlu â Christnogaeth.

Diolchodd Tudor yn gynnes i Mr Powell am ei anerchiad 
diddorol ac addysgiadol. Dros baned bu trafod pellach am 
Fadagascar yng nghwmni ein gwestai, a phawb wedi cael eu 
bodloni ar y sgwrsio hwylus.  Cytunwyd ein bod fel aelodau o'r 
Gymdeithas yn gohirio ein taith i Fyddfai a Llanymddyfri ym 
mis Mai tan yr Hydref, yn sgil pryderon iechyd y Coronavirus.
Clwb Cinio Tybïe

Cynhaliwyd cyfarfod mis Mawrth o Glwb Cinio Tybïe yng 
Nghlwb Golff Glynhir pan groesawodd y Cadeirydd Rowland 
Jones yr aelodau.  Wedi i Randal Isaac offrymu’r gras, fe 
wnaeth pawb fwynhau pryd hyfryd yng nghwmni’i gilydd.

Yn dilyn y wledd fe wnaeth y Cadeirydd gyflwyno’r gŵr 
gwadd, Tom Jones, un o aelodau’r Clwb Cinio.  Fel sail 
i’w anerchiad fe wnaeth Tom ddefnyddio dwy linell o gerdd 
Gwenallt – ‘Y Meirwon’. 

‘‘Bydd dyn wedi troi’r hanner cant yn gweld yn lled glir 
Y bobl a’r cynefin a foldiodd ei fywyd e’’. 
Ganwyd a magwyd Tom yn ardal Pontrhydfendigaid ac yn ei 

anerchiad soniodd am y rhai a ddylanwadodd arno yn ystod 
ei flynyddoedd cynnar sef ei rieni a dylanwad yr aelwyd, y 
capel a’r gweinidogion a nifer o’i athrawon.  Soniodd am rai 
o gymeriadau ffraeth yr ardal ac am y newid mawr a ddaeth 
i’r ardal yn ystod y blynyddoedd.  Yn ystod ei blentyndod 
yr oedd hi’n ardal lle yr oedd y Gymraeg yn gryf iawn a’r 
gymdeithas yn sefydlog ond mae pethau’n wahanol erbyn 
hyn.

Diolchwyd yn ddidwyll i Tom gan Peter Evans.
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LLANDYFAN

Capel Providence
Oedfa’r Dynion

Cynhaliwyd oedfa arbennig gan y dynion a luniwyd gan D 
Wyn Williams ar y thema ‘Moliant a Chlod i’n Cyndadau, a’u 
dylanwad ar ein Cenedl’, yng Nghapel Providence, ar fore 
Sul, 8 Mawrth. Cyflwynwyd yr emynau gan Eifion Hughes, 
Eilyr Roberts a Gareth Morgan; darllenwyd o’r ysgrythur 
gan Meirion Hughes ac Alun Williams; ac offrymwyd gweddi 
arbennig gan Emyr James. Cyflwynwyd neges ar y thema 
i’r gynulleidfa gan D Wyn Williams ac offrymwyd gweddi 
a bendith i gloi’r oedfa gan Alan Rowlands.  Casglwyd yr 
offrwm ariannol ymhlith y gynulleidfa gan Ioan Hughes a 
Gareth Morgan.  Trefnwyd y blodau gan Morwen Rowlands 
a’r organyddes oedd Marjorie Hughes.
Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Cafwyd nosweithiau amrywiol yn y Gymdeithas Ddiwylliadol 
a drefnwyd gan yr aelodau dros dymor y Gaeaf yng Nghapel 
Providence.  Agorwyd tymor y Gymdeithas yn ôl yr arfer gyda 
sosial blasus iawn yn y festri a baratowyd gan y gwragedd.

Cyflwynwyd anerchiadau diddorol iawn ar bynciau 
amrywiol gan Dorian Rees, John James, Paul Davies, Dr 
Rhys Thomas, Dewi Myrddin ac Annette Hughes, ac Eifion 
Griffiths.  Cynhaliwyd Cwrdd Nadoligaidd arbennig gan yr 
aelodau yn eu cyfarfod olaf cyn y Nadolig ym mis Rhagfyr, a 
Chwrdd Gweddi Dechrau’r Flwyddyn gan ieuenctid y capel 
a drefnwyd gan D. Wyn Williams i groesawu’r flwyddyn 
newydd ar fore’r Sul cyntaf ym mis Ionawr.

I gloi’r tymor bu’r aelodau’n mwynhau pryd o fwyd blasus 
yn Nhafarn yr Aradr, Rhosmaen. Y gŵr gwadd eleni oedd 
Alun Wyn Bevan, Castell Nedd. Diolchir i swyddogion y 
Gymdeithas, sef - Morfydd James, Llety’r Coed, y Cadeirydd; 
Gareth Morgan, Crossville, y Trysorydd; a D Wyn Williams, 
Lleifior, Ysgrifennydd y Cofnodion a Gohebydd y Wasg;  am 
eu gwaith yn ystod y Gaeaf. 

LLANGADOG

Capel Soar
O ganlyniad i sefyllfa'r Coronavirus penderfynwyd gohirio'r 

oedfaon am y tro er mwyn ceisio cadw'r aelodau'n ddiogel 
rhag y clefyd.  Teimlad chwithig iawn oedd dod o'r capel 
heb wybod pryd byddwn yn dychwelyd ond yn y cyfamser 
ceisiwn gadw mewn cysylltiad â'n gilydd.  Fe ddaw y cyfnod 
yma o ansicrwydd i ben maes o law.

Bore Coffi
LLANWRTYD

Cylch Cinio Llanymddyfri
Erbyn hyn bu Lyn Lewis, un o aelodau Cylch Cinio 

Llanymddyfri yn annerch ei gyd-aelodau yn flynyddol am 22 
o flynyddoedd, ac ni chawsant eu siomi pan fu’n eu hannerch 
mewn cyfarfod yng Ngwesty Pen y Brenin, Llanymddyfi ar 
nos Iau, 20 Chwefror.  

Y tro hwn, bu Lyn, gyda chymorth pentwr o sleidiau 
a deunydd gweledol arall, yn sôn am daith i Bortiwgal.   
Cyfareddwyd pawb gan y ffeithiau anhygoel a grynhowyd 
ganddo, ac erbyn diwedd y noson roedd canrifoedd o hanes 
y wlad wedi cael eu trosglwyddo i’r ciniawyr.

Cyfeiriodd at ddaeargryn mawr Lisbon yn 1755, pan 
laddwyd hyd at 100,000 o drigolion y ddinas. Am iddi 
ddigwydd  ar  Ŵyl yr Holl Saint, dymchwelwyd miloedd o 
ganhwyllau a lledodd tân drwy’r tai ac eglwysi.  Cafwyd 
tsnuami yn ogystal; ysgubodd ton ddeg troedfedd o uchder 
ar hyd arfordir Cernyw hyd yn oed. 

Diolchwyd i Lyn am ei ymchwil trylwyr gan Dr. Denley 
Owen.  Dywedodd fod ganddo wybodaeth ryfeddol am sawl 
agwedd ar Bortiwgal, yn enwedig am frenhinoedd y wlad, a’i 
fod wedi llwyddo i gyfleu’r wybodaeth honno’n effeithiol i’w 
gyd-aelodau yn y Cylch Cinio.

LLANYMDDYFRI

Susan Price, ei merch-yng-nghyfraith, Lucy, a'i ŵyr bach, 
Noa Rhys

Cynhaliwyd Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yng Nghanolfan 
Dreftadaeth Llanwrtyd fore Sadwrn, 29 Chwefror.  Estynnwyd 
croeso cynnes i bawb ac yn enwedig i Mrs Heather Davis ac 
aelodau côr Ysgol Dôl-Afon a fu'n diddanu, a phawb yn hoffi 
gwrando arnynt yn eu gwisgoedd Cymreig.  

Roedd raffl a theisenau ar werth ac amser i gymdeithasu 
gyda phaned o de neu goffi a lluniaeth ysgafn.  Diolchwyd 
i bob un a oedd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd tuag at 
lwyddiant yr achlysur.  

Cangen Merched y Wawr, Pantycelyn
Dechreuodd y flwyddyn 2020 yn hwylus iawn i'r gangen 

gyda gwesteion diddorol dros ben ym misoedd Ionawr a 
Chwefror. Wedyn, ar 10 Mawrth, cafwyd cinio dathlu Gŵyl 
Ddewi yng Ngwesty'r Castell yn y dre yng nghwmni Meirwen 
Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr. Roedd yn 
noson hyfryd a phawb wedi mwynhau yn fawr. Mae yn 
amlwg bod Meirwen Lloyd yn cymryd ei swydd o ddifri ac yn 
teithio hyd a lled Cymru i siarad am, ac i hyrwyddo, neges y 
mudiad. Cafwyd pryd bwyd blasus dros ben ac aeth pawb 
adre yn ddiogel ar ôl noson o gyndeithasu hapus. 

Ni fydd Cangen Bro Pantycelyn yn cwrdd eto nes yr hydref 
o leia o achos yr afiechyd Coronavirus sydd wedi lledaenu 
dros y wlad. Dymunir iechyd da i bawb gan obeithio bydd 
pethau yn well na’r rhagolygon. 

Os am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Enid Gealy ar 
(01550) 720873 neu Ann Williams ar (01550) 720248. 

Dr Denley Owen, Lyn Lewis, Lyn Richards (cadeirydd) 
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MYDDFAI
Marwolaethau

Trist oedd clywed am farwolaeth Keith Brown, Cilgwyn 
Lodge ar 5 Mawrth. Cyn aelod o Gofrestwyr Tir Cymru â 
adnabyddwyd ef fel garddwr o fri.  Cydymdeimlir â Moira 
ei wraig.

Hefyd bu farw John Nunnerley, Yr Hen Ficerdy, yn dilyn 
salwch hir.  Cydymdeimlir â’i wraig Carroll a’r teulu oll. 
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Gareth a Suzanne Hughes, Beilicelyn, 
ar enedigaeth ŵyres.  Ganwyd merch i’w mab Wayne a’i 
wraig Laura ar 24 Mawrth yn Ysbyty Glangwlil.  Mae’r un 
fach yn or-ŵyres i Jean, Penlantelych.  Pob lwc i’r teulu 
bach yn y dyfodol!

NANTGAREDIG
Cymdeithas y Dyffrynnoedd

Ar nos Fercher olaf Chwefror cyfarfu aelodau’r gymdeithas 
ym mwyty’r Pedwar Tymor ger Nantgaredig i ddathlu Gŵyl 
Dewi. Mwynhawyd swper blasus tu hwnt a chafwyd cyfle da i 
gymdeithasu. Llywyddwyd gan Lloyd Thomas a chroesawyd 
y gwestai Moyra Blakeman, New Cross i dderbyn siec o 
£1,000 sef casgliad a wnaed yn oedfa’r plygain a’r gyngerdd 
a gynhaliwyd yng Nghapel Nantgaredig. Cyflwynir y rhodd 
i ymchwil Multiple Sclerosis, Ysbyty Abertawe. Soniodd 
Moyra am yr afiechyd, a’r  ymchwil i’r clefyd a’r ffyrdd y mae 
hi wedi elwa’n bersonol o’r triniaethau a’r adnoddau sydd ar 
gael. Noson ddifyr a diddorol. 

Moyra Blakeman a’r Parchg. Ian Sims

PONTARGOTHI
Marwolaeth

Ar 21 Chwefror bu farw Barbara Morgan, Honeystones, 
Pontargothi yn 97 mlwydd oed. Gweddw’r diweddar Dr 
David Morgan, a mam gariadus Philip, Michael a John a’r 
teulu. Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa Arberth. 

Cydymdeimlir gyda’r teulu.

PUMSAINT
John Jones, Cefntelych, gair o ddiolch

A hithe’n fis Ebrill, 
mae’n anodd credu 
bod dwy flynedd 
wedi mynd heibio 
ers i ni golli dad. 
Mae amser wedi 
hedfan ond teimlwn 
fod angen diolch 
yn swyddogol i’r 
gymuned gyfan 
am eu cefnogaeth. 
Fe’n ysgytwyd fel 
teulu o golli dad, 
ond fe sylweddolom 
yn fuan iawn 

fod cymuned gyfan yn teimlo’r golled hefyd. Bydd yr 
holl gefnogaeth a gawsom fel teulu yn yr wythnosau a’r 
misoedd dilynol yn aros gyda ni am byth. Fe gasglwyd swm 
anrhydeddus iawn o £2,500 yn yr angladd a chyfrannwyd 
£1,250 i’r ddwy elusen, Ward Colorectal Hywel Dda yn 
Ysbyty Glangwili a’r BHF Cymru.  Dyn y tir oedd dad, a phan 
oedd yn trin tir a chyfarfod pobl Dyffryn Cothi roedd yn ei 
elfen. Rydym yn dal i golli ei wên barod a’i ffordd addfwyn 
bob dydd, ond mae’r atgofion lu yno i’w trysori.

Cymorth i elusen

SALEM

Gwenfyl Evans yn cyflwyno siec ar ran Capeli Salem 
Heolgaled a Chapel Isaac i Leslie Prosser ac Edward 
Thomas o Gymuned Dementia Gyfeillgar Llandeilo a’r 

cylch.

TALYLLYCHAU
Brecwast Mawr

Ar fore Sadwrn, 22 Chwefror, cynhaliwyd Brecwast Mawr 
yn neuadd yr eglwys. Daeth nifer fawr o bobl ynghŷd i 
fwynhau’r brecwast a baratowyd gan aelodau’r eglwys a 
ffrindiau a chafwyd pryd o fwyd poeth ardderchog a chyfle i 
gymdeithasu. Diolch i bawb a gefnogodd y fenter hyfryd hon.

Dymunir yn dda i’r Parchg. Delyth Wilson sydd wedi symud 
i ardal Gorslas i wasanaethu’r eglwysi yno. Cyflwynir ein 
diolchiadau cynnes iddi am ei chymorth a’i gwasanaeth i’r 
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Neuadd y Pentre, Cawl a Chân
Bu'r tywydd yn arw iawn yn ystod y dydd cyn ein Noson o 

Gawl a Chân i ddathlu Gŵyl Dewi, ond er gwaetha'r gwynt a'r 
glaw, daeth nifer selog ynghyd a chawsom noson gofiadwy 
o'r safon uchaf yng nghwmni Joy Cornock Thomas, cantores 
a thelynores o fry.  Yn wreiddiol o Abergwaun, mae hi 
bellach yn byw yn ardal y Lloffwr, sef ar Fferm Cilyllyn fawr, 
Talyllychau, ble mae hi a'i gŵr, Emyr yn ffermio ac yn codi 
eu teulu.  Braf oedd cael cwmni ei mab bach ag yntau ond 
rhyw chwech wythnos oed a'i famgu, Gillian hefyd. Cafwyd 
ganddi ddetholiad hyfryd o ganeuon. Roedd pawb wedi eu 

ardal hon a hyfryd yw deall y bydd yn dal i gadw ei chartref 
yn Abergorlech.
Noson Lawen

Ar nos Wener, 6 Mawrth i ddathlu Gŵyl Ddewi cynhaliwyd 
Noson Lawen gan Ysgol Talyllychau er budd yr ysgol yn 
eglwys Sant Mihangel, Talyllychau. Estynnwyd croeso 
cynnes i bawb gan y Prifathro, Gethin Richards a 
chyflwynodd ef y prif artistiaid gwadd, sef Côr Meibion De 
Cymru o dan gyfarwyddyd Elaine Robbins, ynghŷd â phlant 
yr ysgol.

Agorwyd y noson gyda bum cân gan y côr gan gynnwys Ar 
hyd y nos a Y Tangnefeddwyr, yna eitemau cerddorol gan 
blant yr ysgol, sef y côr plant a’r grŵp recorders.

Swynwyd pawb gan un arall o’r artistiaid gwadd, sef 
Trystan a roddodd ddatganiad hyfryd o’r caneuon Fy llong 
fach arian i a Fi yw’r ceidwad gôl’

Ar ôl i’r Côr Meibion ddiddanu’r gynulleidfa gyda’u datganiad 
o ‘Nessum Dorma’ ac ‘Alexander’s Rag time band’ pleser 
oedd croesawu llywydd y noson, Dr Rhys Thomas.  Yn ei 
neges cyfunodd neges Dewi Sant, sef i ni wneud y pethau 
bychain gyda’r wers a ddysgodd trwy ei waith fel swyddog 
meddygol yn Afghanistan.  Yno gwelodd fod hofrenyddion 
meddygol yn dod at y cleifion yno a sylweddolodd mai dyna 
beth oedd ei angen mewn argyfwng yma yng Nghymru.  
Fel un o sylfaenwyr gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru 
soniodd am y frwydr o bum mlynedd er mwyn sicrhau’r 
gwasanaeth hanfodol hwn sef dod â’r ysbyty at y bobl.  
Ambiwlans Awyr Cymru yw un o’r tri Ambiwlans Awyr gorau 
yn y byd; mae’n hollol ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd 
ac yn haeddu ein cefnogaeth bob amser.

Yn yr ail ran cafwyd adroddiadau gan y plant, sef Cennin 
Pedr, Cân o Affrica a Cerdded yng ngoleuni Duw.  Yna, 
eitemau gan y côr meibion, Trystan yn llefaru’r darnau 
Lloeren a Mr Trwstan gydag arddeliad.  Dacw nghariad i 
a Freedom Song oedd cyfraniad David a Helen a daeth y 
Noson Lawen i ben gyda phum cân yn cynnwys Anfonaf 
angel a Rachie gan y côr meibion.  Ymunodd y plant i gyd 
gyda’r côr i ddwyn y noson i ben gyda datganiad gwefreiddiol 
o Sosban fach.

Bu’n noson hyfryd a phleser oedd bod yno i wrando ar yr 
holl dalentau gwych.  Canwyd yr anthem genedlaethol i gloi 
a diolch i bawb a gyfranodd at lwyddiant y Noson Lawen 
arbennig hon.
Croeso

Estynnir croeso cynnes i David a Maria John sydd wedi 
dod i fyw i Talley House.  Byddant yn agor busnes gwely a 
brecwast yno adeg y Pasg a dymunir pob llwyddiant iddynt 
gyda’u menter newydd yn y pentref.

TALYLLYCHAU

hudo ganddi.  Roedd yn binacl ar noson arbennig oedd yn 
cynnwys gwledd o gawl a danteithion Cymreig, eitemau lleol 
a chwis ar Gymru gyda Rhodri Gomer yn arwain y cyfan yn 
hwylus dros ben.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
GohIrio Gweithgareddau

Oherwydd achos sefyllfa'r Coronafeirws, byddwn yn 
gohirio holl weithgareddau'r neuadd am y tro gan gynnwys y 
dosbarthiadau Ukulele, Clytwaith a Chwitio, a'r Clwb Clonc;
Y Caffi, Chwist Prynhawn, Sesiynnau Crefft a'r Clwb Sinema.  
Gobeithio'n wir y bydd y cyfnod anodd yma, na welwyd ei 
debyg o'r blaen, yn pasio cyn bo hir.

Cadwch yn ddiogel bawb a chadwch mewn cysylltiad.
Sefydliad y Merched

Braf oedd cael croesawu Zena Cooper a 'Mynsh' i'n 
cyfarfod mis Mawrth. Ci Tywys yw Mynsh - Minster yw ei enw 
swyddogol ond Mynsh i'w ffrindiau. Mae ganddo bersonoliaeth 
unigryw - yn wir, d'yw e ddim yn union beth fyddech yn 
disgwyl oherwydd Labradoodle yw e, ond mae e fel 'tedi ber' 
wir.  Mae Zena a Mynsh yn dod o Rydaman.  Ganwyd Zena 
gyda'r cyflwr 'Marfan Syndrome' sy'n golygu bod ganddi nam 
ar ei golwg - mae bron yn ddall, a'r ychydig mae'n medru 
gweld ddim yn glir.  Dyw ei chyflwr ddim yn gwbwl amlwg i 
eraill ac fe'm synnwyd gan gymaint oedd Zena wedi cyflawni 
mewn bywyd cyn iddi dderbyn ci tywys pedair mlynedd yn ôl, 
gan gynnwys graddio a mynd ymlaen i wneud gradd uwch.  
Bellach mae yn fam ac yn famgu. Mae Mynsh yn un o'r teulu 
ac yn ei gwaith bod dydd mae Zena'n gweithio gyda phlant  
ysgol a phobl o bob oed yn ei swydd fel Metaffisegwraig a 
Chynghorydd.  Yn sicr mae yn ysbrydoliaeth i ni gyd ac yn 
enghraifft berffaith o sut i ddarganfod prydferthwch mewn 
adfyd a sut i 'neud y gorau o'ch bywyd waeth beth yw eich 
amgylchiadau. Mae hefyd wedi sgwennu llyfr, sef What you 
see when you can't see - mae'n werth ei ddarllen.  Yn wir, 
roedd yn fraint gwrando arni yn siarad â ni.  Diolchwyd yn 
gynnes iddi gan Enid Williams

Yn y cyfarfod yn dilyn, cydymdeimlodd y Llywydd Pat 
Thomas gyda thair o'r aelodau, Sandra Simkins o Gwynfe ar 
golli ei gŵr, Dave; Claudia Jones, Llandybie ar golli ei mam, 
allan yn Brazil a Kate Newport, hefyd o Landybie ar golli ei 
chwaer yn Lloegr.

Mynsh a Zena Cooper
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EISTEDDFOD Y CAPELI, PROVIDENCE LLANGADOG
Daeth cynulleidfa gryno o wrandawyr a chefnogwyr brwd i Gapel Providence, ar nos Wener, 6 Mawrth, pan gynhaliwyd 

Eisteddfod Gŵyl Ddewi flynyddol eglwysi’r Annibynwyr yng nghylch Llangadog. Eisteddfod ar gyfer y plant yn bennaf oedd 
hon eleni eto. Gwelwyd talentau amrywiol y plant a’r bobl ifanc wrth iddynt gystadlu’n frwd ac eiddgar am rai oriau.  Y 
beirniaid oedd:- Joy Parry (Adrodd a Llenyddiaeth), Gareth Wyn Thomas (Cerddoriaeth) a  Marilyn ap Steffan (Arlunio a 
Llawysgrifen).  

Cyflwynwyd y noson gan Indeg Griffiths a diolchir iddi am ei gwaith trwy gydol y noson.
Dewiswyd Carys Davies, Cwm-ann, Llanbedr Pont Steffan, fel Cadeirydd y noson.  Cafwyd ganddi anerchiad diddorol 

a geiriau addas am ei magwraeth yng Nghapel Providence a’r dylanwadau a fu arni a’i chysylltiadau â’r Eisteddfod pan 
oedd yn blentyn, ynghyd â rhodd ariannol hael tuag at gronfa’r Eisteddfod.  Roedd bod yn bresennol yn yr Eisteddfod yn 
dwyn atgofion iddi o’r eisteddfodau a gynhaliwyd yn y gorffennol a chymhellodd y pwyllgor, y plant a’r ieuenctid i ddal ati 
i’w chynnal i’r dyfodol.

Enillwyd y darian i blant oed cynradd gan Ffion Jones a’r darian i blant oed uwchradd gan Erin Jones.  
Dyma weddill yr enillwyr:-
Unawd 5 oed ac iau – Dyfan Williams (1af), Awen Griffiths (2il,) Morgan Harries ac Aron Harries (Cydradd 3ydd).    
Adrodd 5 oed ac iau – Dyfan Williams (1af), Awen Griffiths (2il), Morgan Harries ac Aron Harries (Cydradd 3ydd).    
Unawd Bl 1, 2 a 3 - Llion Harries (1af), Noah Harries (2il).        
Adrodd Bl 1, 2 a 3 - Noah Harries (1af), Llion Harries (2il).  
Unawd Bl 4, 5 a 6 - Ffion Jones (1af), Fflur Jones (2il), Osian Jones (3ydd). 
Adrodd Bl 4, 5 a 6 - Osian Jones (1af), Ffion Jones (2il).  
Unawd Bl 7, 8 a 9 - Erin Jones (1af), Ilan Dafydd (2il), Gruff Jones (3ydd). 
Adrodd Bl 7, 8 a 9 - Erin Jones (1af), Ilan Dafydd (2il), Gruff Jones (3ydd). 
Offeryn Cerdd i oed uwchradd - Erin Jones ac Ilan Dafydd (Cydradd 1af).  
Emyn Dôn ar yr Organ i oed uwchradd - Erin Jones (1af). 
Cydadrodd oed cynradd - Parti  Fflur (1af),  Parti Osian  (2il).
Cydardodd oed uwchradd - Parti Erin.    
Ateb cwestiynau ar y pryd i oed cynradd - Ffion Jones (1af), Osian 

Jones (2il).  
Ateb cwestiynau ar y pryd i oed uwchradd - Gruff Jones ac Erin 

Jones (Cydradd 1af), Ilan Dafydd (2il). 
Parti’r Emyn Cyfoes oed cynradd - Parti Osian (1af), Parti Noah 

(2il).
Parti’r Emyn Cyfoes oed uwchradd - Parti Ilan. 
Darllen Emyn ar y pryd oed cynradd - Osian Jones (1af), Ffion 

Jones (2il), Fflur Jones (3ydd).
Darllen Emyn ar y pryd oed uwchradd - Ilan Dafydd (1af), Erin Jones 

a Gruff Jones (Cydradd 2il).
Llenyddiaeth Bl.7, 8 a 9 - Ilan Dafydd (1af).
Arlunio 5 oed ac iau - Awen Griffiths (1af), Dyfan Williams (2il), 

Morgan Harries, Aron Harries a Lydia Rees (Cydradd 3ydd).
Arlunio a Lliwio Bl 1, 2 a 3 - Llion Harries ac Isaac Rees (Cydradd 

1af), Noah Harries (2il) .  
Arlunio a Lliwio Bl 4, 5 a 6 - Osian Jones (1af), Ffion Jones (2il), 

Fflur Jones (3ydd).
Arlunio a Lliwio Bl 7, 8 a 9 - Erin Jones (1af), Ilan Dafydd (2il), Gruff 

Jones (3ydd).
Llawysgrifen 5 oed ac iau - Dyfan Williams (1af), Lydia Rees (2il).
Llawysgrifen Bl 1, 2 a 3 - Isaac Rees(1af), Noah Harries a Llion 

Harries (Cydradd 2il).    
Llawysgrifen Bl 4, 5 a 6 - Ffion Jones (1af), Osian Jones (2il), Fflur 

Jones (3ydd).
Llawysgrifen Bl 7, 8 a 9 - Erin Jones (1af), Gruff Jones (2il), Ilan 

Dafydd (3ydd).
Cystadlaethau’r Oedolion
Brys neges ar y llythyren "P" -   Eurwen Bowen (1af).
Brawddeg ar y gair CRISTION - Y Parchg. Kenneth Lintern (1af).  
Limrig - Wyn Williams (1af), Y Parchg. Kenneth M Lintern a Wyn 

Williams (Cydradd 2il), Wyn Williams (3ydd).
Darllen darn o’r Ysgrythur ar y pryd - Linda Williams (1af), Bethan Morgan (2il).  
Arweiniwyd gweithgareddau’r noson gan Indeg Griffiths a’r gyfeilyddes oedd Marjorie Hughes. Rhannwyd y gwobrau 

ariannol gan Bethan Morgan a Gareth Morgan a chadwyd sgôr y marciau gan Alun Williams a Siân Thomas.  Cyflwynwyd 
y diolchiadau i bawb gan  Indeg Griffiths - y rhai a fu’n paratoi’r plant yn yr Ysgol Sul a’r Gobeithlu, Linda Williams, Marjorie 
Hughes, Siân Thomas ac Alun Williams; y rhai fu’n gysylltiedig â threfniadau’r noson, Alan Rowlands am fod wrth y drws; 
Wyn Williams a Gareth Morgan am baratoi’r bathodynnau; Wyn Williams am gyflwyno’r Cadeirydd; gwragedd eglwys 
Providence am baratoi’r lluniaeth; y beirniaid ac aelodau’r pwyllgor.  
Swyddogion Pwyllgor yr Eisteddfod: Cadeirydd - Haulwen Booth, Trysorydd - Bethan Morgan, Ysgrifennydd - Lilian 
Davies.

Enillydd y Darian, oed ysgol uwchradd, Erin 
Jones, gyda'r Beirniad Llên ac Adrodd,  Joy 

Parry, a'r Beirniad Cerddoriaeth, Gareth Wyn 

Enillydd y Darian, oed ysgol gynradd, Ffion 
Jones gyda Linda Williams, Arolygwr yr Ysgol Sul  
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MENTER DINEFWR YN DATHLU 20

Llywydd y noson, Aled Rhys Jones Prif Weithredwr, Owain Siôn Gruffydd

Jonathan Edwards, AS Cynghorwyr David Jenkins a Mansel Charles 
(Mansel oedd  Cadeirydd  cyntaf y Fenter)

Llio Silyn (chwith), Aelod o'r Bwrdd Rheoli gyda 
Chadeirydd y Fenter, Win Morgan

Rhai o staff y Fenter

Er gwaetha’r sefyllfa bryderus gyda Covid-19, llwyddwyd i gynnal noson arbennig yng 
Ngwesty’r Cawdor, Llandeilo ar 13 Mawrth 2020 i ddathlu pen-blwydd y Fenter yn 20 oed. 
Roedd yn gyfle i ddiolch i’n cyllidwyr, cefnogwyr a gwirfoddolwyr dros y blynyddoedd, a daeth 
llond lle at ei gilydd i fwynhau’r dathlu a’r cymdeithasu. Roedd hi’n noson lwyddiannus dros 
ben gydag areithiau pwrpasol gan Gadeirydd y Fenter, Win Morgan, ein Prif Weithredwr, 

Owain Gruffydd, arweinydd y noson, Aled Rhys Jones a’n Haelod Seneddol, Jonathan Edwards, yn ogystal â cherddoriaeth 
gan DJ Popcorn. Cafodd dau fideo arbennig eu cynhyrchu hefyd yn olrhain hynt a helynt yr ugain mlynedd gyda chyfraniadau 
gan yr holl gyn-gadeiryddion. Un o uchafbwyntiau’r noson oedd cyhoeddi enw newydd y Ganolfan sy’n cael ei hadnewyddu 
gennym yn Llandeilo, a chafwyd ymateb cadarnhaol iawn iddo, sef ‘Hengwrt’. Deillia’r enw o hanes yr adeilad fel Llys yr 
Ynadon a Llys Sirol, a bu hefyd yn orsaf heddlu, marchnad rawn a swyddfeydd dros y blynyddoedd. Rydym yn mawr obeithio 
y bydd yn enw cofiadwy ac unigryw i’r adeilad.
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T. M. THOMAS, TIRALEN (1932-2020)
Pe bai rhywun yn gofyn am frawddeg i ddisgrifio Tomi, Gŵr tawel a ofalodd am 

ei deulu, amaethwr a bardd, Cristion gweithgar, un yn sicr a ddefnyddiodd ei 
ddoniau i wasanaethu eraill.

Ganwyd Tomi ar 13 Chwefror 1932 yn fab hynaf o wyth o fechgyn i David John 
a Maggie Thomas, Cwmwern, Penybanc. Mynychodd yr Ysgol Genedlaethol a’r 
Ysgol Ramadeg yn Llandeilo.

Bu farw ei dad yn Ionawr 1949 a Tomi ond yn 16 oed. Gadawodd yr ysgol i 
ffermio gartref ac edrych ar ôl ei frodyr, gyda’i fam a’r brawd lleiaf ond yn flwydd 
oed.

Ymunodd â’r ffermwyr ifanc, ond yn fwyaf arbennig gyda chymdeithas pobl ifanc 
y capel. Wrth gymryd rhan yno lluniodd benillion, a dechreuodd farddoni o ddifri 
a chael llwyddiant mewn eisteddfodau lleol.

Ym mis Awst 1957 yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni cyfarfu â merch ifanc, 
Gracie Williams a oedd yn byw ym Mhantgwyn, Salem. Priododd y ddau yn 1960, 
mynd i fyw i Bantgwyn lle y ganwyd Medi. Symud wedyn i Tyllwyd lle ganwyd 
Alun, ac yn Awst 1967, symud i ffermio Tiralen, Llanwrda.

Pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Fro Dinefwr yn 1996 Tomi a 
gyfansoddodd y cywydd croeso.

Gyda threigl amser daeth Tomi a Gracie yn dadcu a mamgu i Lydia ac Alanah.
Roedd Tomi a Gracie yn aelodau selog yng Nghapel Salem, Heolgaled, ac yn 

1983 etholwyd Tomi’n ddiacon, yn gyhoeddwr ac yn drysorydd yn 1985 i olynu ei dad yng nghyfraith. Yn 2000 fe ddaeth yn 
ysgrifennydd gan gyflawni’r ddwy swydd am dros ddegawd. Bu Gracie yn gwasanaethu fel organyddes am 62 o flynyddoedd.

Colled enfawr i Tomi oedd marwolaeth Gracie yn 2014, ond arhosodd e yn Tirallen hyd nes iddo fynd yn sâl.
Roedd ei filltir sgwar yw bwysig iddo fel sy’n amlwg yn yr englyn i ddyffryn Tywi.

                           
   Cei bob gorwel a weli - goludoedd
                                    Pob gwlad, a holl firi 
                                 Tir a môr, ond rho i mi
                                 Lwybrau tawel bro Tywi.

Tomi a fu’n gyfrifol am y Llecyn Llên ym mhapur bro, Y Lloffwr am flynyddoedd maith. Roedd yn werinwr diwylliedig, yn 
fardd safonol ac yn delynegwr celfydd. Enillodd sawl gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol a tua deugain o gadeiriau mewn 
eisteddfodau llai. Er ei lwyddiannau yr oedd yn berson cwbwl diymhongar a diymffrost.

Peter Harries a ofalodd am y gwasanaeth angladdol yng Nghapel Salem ar 13 Mawrth.
Cydymdeimlir gyda Medi, Alun, Lydia, Alanah a’r brodyr yn eu colled.

                                 
                         

                     

O’r tir da’th sbort fy mebyd,
O’r tir daw ‘mwyd a ‘ngolud,
O’r tir a’i waith y daw yr ias
Sy’n dodi blas ar fywyd.

‘Rôl tendo hir a charthu
Ble down ar bertach canu
Na whiban cwrlig yn y ca’
Yn galw’r da o’r boudy?

Ma’r ŵyn ar dop Carn Dilfa
A’r crychydd yn pysgota,
Bydd hogfan ar y gilleth wair
Cyn d’wrnod Ffair Gŵyl Barna.

‘Sdim sôn am gel na gambo.
Na chlecs y fro yn llifo
Dros ‘sgube cras ar getyn ffein,
Dim ond combein yn rhuo.

Ma’r Tywi hyd ei glanne
A gwynnodd cot y Banne,
Bydd heno dda rhwng peder wal 
A rhastal wrth ‘u trwyne.

Daw sôn am swyn y lleuad,
Daw holi am ‘i tharddiad,
I fugel dyma gannw’ll Iôr
Ar nosweth ô’r y gwylad.

Pan fydd y gwynt yn dene
A sŵn megino tane,
Caf gwmni difyr Fflos a’r brain
Wrth blethu drain y ffinie.

O’I lloches a’th mwyalchen
Am bip I frig y golfen,
A galwodd ni i baratoi – 
Ma’r geia’n troi ei gefen.

                                              
GWAITH

T M Thomas
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Ymweliad Dosbarth Cothi â Neuadd y Sir
Ar ddydd Iau, 12 Mawrth, cawsom wahoddiad gan y Cynghorydd Mansel Charles i ymweld â Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin. 

Aethom ar fws draw i’r neuadd erbyn 10 y bore ac yna, yn aros i gwrdd â ni roedd y Cynghorydd Charles ac Arweinydd 
y Cyngor, 
Cynghorydd Emlyn 
Dole. Cawsom 
groeso cynnes 
iawn ganddynt cyn 
mynd i fyny’r grisiau 
i weld y siambr. Yn 
y siambr, buom yn 
eistedd yn seddau’r 
cynghorwyr a 
chawsom gyfle i 
ddatgan yr hyn 
y buasem ni’n 
gwneud petawn 
yn Gynghorydd Sir 
yn Sir Gaerfyrddin. 
Roedd defnyddio’r 
meicroffon i drafod 
yn brofiad cofiadwy.

Yn dilyn, bu arweinydd y cyngor 
yn hapus iawn i ateb nifer helaeth 
o’n cwestiynau, megis ‘Beth 
mae’r Sir yn gwneud er mwyn 
lleihau defnydd plastig un tro 
yn ein hysgolion, yn enwedig y 
poteli llaeth?’ Diolch yn fawr i’r 
Cynghorydd Dole am ei atebion 
trylwyr a gonest. Roedd y profiad 
yn y siambr yn ddiddorol iawn ac 
roedd yn gyfle da i ddysgu mwy 
am system Ddemocrataidd Sir 
Gaerfyrddin.

Cawsom gyfle i ymweld â 
swyddfa’r Cynghorydd Dole, 
swyddfa dwt gydag un o’i 14 
gitar liwgar yn hongian ar y wal. 
Dywedodd Cynghorydd Dole ei 
fod yn cipio unrhyw eiliad sbâr sydd ganddo er mwyn chwarae’r gitâr. Tywysodd y Cynghorydd Charles y disgyblion i gyd o 
amgylch coridorau’r cyngor ac i ystafell Cadeirydd y Cyngor, Cynghorydd Kevin Madge. Roedd yr ystafell yma’n ddiddorol 
iawn ac yn llawn hanes!

Cawsom fore cofiadwy ac rydym yn ddiolchgar dros ben i’r Cynghorydd Mansel Charles am y cyfle. Yn bersonol, mi 
fyddaf yn cofio’r profiad yma am byth!

Joseph Laurence, Bl 6 Ysgol Cwrt Henri

YSGOL GYNRADD CWRT HENRI

Y plant gyda'r Cynhorydd Mansel Charles tu allan i Neuadd y Sir

Y plant gyda'r Cynghorydd Emlyn Dole

MYFYRWYR DRAMA – Cyfle i ennill ysgoloriaeth
Eleni eto, mae Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe yn cynnig ysgoloriaeth o £2,000 am flwyddyn i unigolion dros 18 
oed (ar 1 Medi 2020) sydd am ddilyn cwrs yn un o ddisgyblaethau'r ddrama (perfformio, cyfarwyddo, sgriptio ac ati). 
 Sefydlwyd y cynllun yn 2014, fel rhan o nod y Gymdeithas i hybu’r ddrama Gymraeg yn yr ardal.
 Y bwriad yw gwobrwyo un ysgoloriaeth y flwyddyn, ond oherwydd safon uchel yr ymgeiswyr, mae cyfanswm o naw 
ysgoloriaeth wedi’u rhoi yn ystod chwe mlynedd gynta’r cynllun.
 Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o dalgylch y gymdeithas, sef Abertawe, Pontarddulais, Llanelli, Cwm Gwendraeth, Cwm 
Aman, Cwm Nedd a Chwm Tawe ond crosewir ceisiadau o ardaloedd eraill.
 Dylai ymgeiswyr yr ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg gwblhau ffurflen gais yn y lle cyntaf, ac yna bydd y rhai sy’n cyrraedd y 
rhestr fer yn cael eu cyfweld.
 Am ffurflen gais a/neu fanylion pellach, cysyllter â post@dramaabertawe.com
Mae yna dudalen ar facebook i hybu’r ysgoloriaeth, sef www.facebook.com/dramaabertawe/ sy’n cynnwys mwy o fanylion a 
gwybodaeth am enillwyr y gorffennol.
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Uwch Olygydd
J. Mansel Charles
Sarn Gelli, Llanegwad,
Nantgaredig, SA32 7NL
 (01558) 668823
 07970 031888
  post@ylloffwr.cymru

Golygydd Cynorthwyol
Len Richards
(01267) 290741

Golygyddion 
Y Lloffwr Llai

Siân Williams
 llai@ylloffwr.cymru 

Prawf Ddarllen
Elin Bishop
Carol Davies
Monica Barlow

Ffotograffwyr
John B. R. Davies 
 07816 014884
William Theophilus
 (01550) 720425
Cliff Price
 (01558) 668659
Mark Revitt
 (01558) 823656
Dorian Rees
 (01558) 823275

Croesair
Handel Jones (Agrestis)

Argraffu
Lewis Argraffwyr,
Caerfyrddin
 (01267) 233510

Cadeirydd
Carol Dyer
Penroc,
Heol Llangadog
Llanymddyfri,
SA20 0DZ
 (01550) 720956

Ysgrifennydd
Peter Harries
 (01558) 823075
  post@ylloffwr.cymru

Trysorydd
Eleri Davies
1 The Mews, Heol Newydd,
Llandeilo,
SA19 6DB
 07971 950946
eleridavies596@btinternet.com

Swyddog Hysbysebion
Wyn Williams
 (01550) 777834

Swyddog Marchnata a 
Chyfathrebu 

Rhian Mai Jones
 07971629766

Aelodau'r Pwyllgor
Y swyddogion i gyd a'r isod:

Cliff Price
Dyfrig Davies
Meiriona Rees
Owain Gruffydd

Teipio a Chysodi
Menter Dinefwr 
 (01558) 825336

gan Agrestis
~ SWYDDOGION Y LLOFFWR ~

Taleb £10 o siop Cyfoes, Rhydman yn wobr i’r buddugol.
Atebion at yr Uwch Olygydd cyn 18 Mehefin 2020.
ENW:.............................................................................

CYFEIRIAD:..................................................................

FFÔN:...........................................................................DYDDIAD CAU - RHIFYN 
GORFFENNAF/AWST

Rhaid i erthyglau a newyddion bro gyrraedd 
yr Uwch Olygydd erbyn 18 Mehefin

RHAID I’R CYFRANIADAU FOD YN GYMRAEG
Croesewir cyfraniadau ar ebost os yw hynny’n bosibl

post@ylloffwr.cymru

ENILLYDD CROESAIR MAWRTH:
Miri Eirian Davies, Llwynyrynn, Capel Isaac, Llandeilo.
ATEBION Rhifyn MAWRTH
Ar Draws: 1. Llygad yr haul 4. Pram 7. Gwahanol 8.Garw
9. Nebo 10. Goleuad 11. Meddw 12. Syml 15. Pysgota
17. Ebol 20. Wylo 21. Adeiladu 22. Pren 23. Croes
I Lawr: 1. Llawen 2. Gohebydd 3. Dant 4. Polion 5.Argae
 11. Mwydyn 13. Ymbilio 14. Atsain 16. Gwobr 18.Lodes
19. Herc

I LawrAr draws 

              ~ CROESAIR ~

1 Prif ŵyl yr Eglwys Gristnogol 
(1,4)
4 Grŵp o Sweden sy’n enwog 
 am y gân ‘Waterloo’ (4)
7 Braw (3)
8 Cyffyrddiad ysgafn a all beri 
 chwerthin (7)
9 Gwisgwn ddillad cynnes i 
 osgoi hyn (5)
11 Lol (4)
12 Yr ___ a ŵyr, yr ifanc a 
 dybia’ (3)
13 Symud o fan i fan (4)
16 Mis olaf y flwyddyn (6)
18 Gorchuddio wal i’w gwneud 
 yn ddeniadol (6)
20 Ustus (4)
21 Salw (3)
22 Cwymp dŵr (4)
27 Merch Hywel yn nechrau 
 ocsiwn lewyrchus wedi eistedd 
 nawr (5)
28 Practis neu rihyrsal (7)
29 ‘Llawn’ a ‘dawn’ neu ‘bryn’ a 
 ‘syn’, er enghraifft  (3)
30 Egni (4)
31 XX (5)

1 Dylai plant ddysgu yn 
 hon (5)
2 Nid cyflym (4)
3 Distawrwydd (6)
4 Nid hawdd (4)
5 Yr hyn a wna dŵr wrth 
 godi’n ferw gwyllt (7)
6 Defnyddir hon i chwalu 
 pridd (4)
10 Rhoi’r gorau iddi (5)
14 Nid menyw (3)
15 Nifer y cŵn bach a aeth 
 i’r coed (3)
16 Gall hyn beri i gwch 
 symud (5)
17 Tymor cyntaf y 
 flwyddyn (7)
19 Pan ddigwydd hyn 
 bydd yr awyr yn tywyllu 
 (6)
23 ‘_______ wyf am galon 
 hapus’ (5)
24 Cyfran (4)
25 Brathu (4)
26 Cribin (4)
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HYN A'R LLALL
Cynlluniau'r Cyngor i fuddsoddi chwarter biliwn yn y sir

 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu buddsoddi bron £255 miliwn mewn prosiectau cyfalaf 
i roi hwb i'r economi, creu swyddi a gwella ansawdd bywyd preswylwyr.

Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi cytuno ar ei raglen gyfalaf bum mlynedd uchelgeisiol, sy'n 
manylu ar sut y mae'n bwriadu gwario chwarter biliwn o bunnoedd ar amrywiaeth o gynlluniau i 
gyflawni dyheadau a blaenoriaethau strategol ar gyfer y sir.

Cafodd hyn ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ym mis Mawrth,  bydd y cyngor yn ymrwymo £126 miliwn o'i gyllid ei hun 
i'w ychwanegu at £129 miliwn pellach y mae'n bwriadu ei sicrhau o grantiau.

Mae'r rhaglen yn cynnwys ymrwymiad pellach o £86 miliwn i adeiladu neu drawsnewid hyd yn oed mwy o ysgolion fel rhan 
o'r rhaglen fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd eisoes wedi cynnwys buddsoddiad o dros £200 miliwn mewn ysgolion 
cynradd ac ysgolion uwchradd newydd neu well dros y 10 mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â chyllid i wella ffyrdd a phontydd Sir Gaerfyrddin, mae gan y cyngor rai cynlluniau cyffrous i ddatblygu chwarter 
diwylliannol yng Nghaerfyrddin, ac mae £1.9 miliwn wedi'i ymrwymo i adfywio Oriel Myrddin ar Heol y Brenin, a fydd yn cyd-
fynd â rhaglenni presennol gan gynnwys archif bwrpasol gyferbyn â'r oriel.

Er mwyn gwella cyfleoedd hamdden pobl ymhellach, mae'r cyngor yn bwriadu buddsoddi £650,000 pellach yng Nghanolfan 
Hamdden Caerfyrddin, ac mae wedi ailymrwymo i ddarparu canolfan hamdden newydd yn Llanelli fel rhan o'r Pentref 
Llesiant sy'n bwrw ymlaen.

Bydd £4 miliwn yn cael ei wario ar drawsnewid Neuadd y Farchnad, Llandeilo, ac mae £847,000 wedi'i glustnodi ar gyfer 
buddsoddiad pellach yn Ystad Ddiwydiannol Glanaman.

Mae hanner miliwn wedi'i ymrwymo i roi hwb i ymdrechion y cyngor i ddod yn garbon sero-net o fewn y 10 mlynedd nesaf - 
ar ôl iddo ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019 - ynghyd ag arian newydd o £6.5 miliwn i gynnal a gwella eiddo gweithredol 
y cyngor, gan gynnwys gwaith hanfodol yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, a Thŷ Elwyn, Llanelli.

Mae arian hefyd wedi'i neilltuo i wireddu addewid y cyngor i sicrhau cyfleuster Changing Places ar gyfer preswylwyr ac 
ymwelwyr anabl yn Llanelli. 

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Mae'r rhaglen gyfalaf arfaethedig 
yn rhagweld y bydd yn gwario bron £255 miliwn dros y pum mlynedd nesaf, gan fanteisio ar gyfleoedd cyllido a chael yr 
arian mwyaf posibl o ffynonellau allanol posibl. "Mae'n gynhwysfawr, yn gyffrous ac yn uchelgeisiol - cyfuniad o gynlluniau 
newydd a phresennol a fydd yn datblygu'r economi leol, yn creu swyddi ac yn gwella ansawdd bywyd ein dinasyddion."

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, fod y rhaglen yn adlewyrchu uchelgeisiau'r awdurdod, a 
dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor, fod y rhaglen yn 'pennu llwybr ar gyfer y dyfodol' gan 
fuddsoddi ym mhob rhan o'r sir.

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan
Oes gyda chi ddiddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV charge points)? Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am 

sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Mi fydd Ynni Sir Gâr yn gallu delio â’r costau darparu a gosod, a holl 
gostau rhedeg y pwynt, ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd y rheiny sydd yn dewis cael pwynt gwefru yn buddio drwy 
gael mwy o fasnach gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sydd yn edrych i ddefnyddio cyfleusterau lleol wrth iddynt wefru. 
Yn ddelfrydol bydd y rheini fydd yn cynnal pwynt gwefru yn anelu tuag at gynyddu eu niferoedd o ymwelwyr, ac wedi eu 
lleoli yn agos tuag at brif ffyrdd neu ardaloedd eraill lle mae galw uchel am EV. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch gareth@
ynnisirgar.org. 

Darparwr orthodonteg newydd i drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro 
Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cysylltu â chleifion i'w gwneud yn ymwybodol y bydd y rhai sydd angen 

gwasanaethau orthodonteg yn derbyn eu triniaeth trwy ddarparwr newydd o 1 Ebrill 2020.
Ni fydd darparwr gwasanaethau orthodonteg presennol y bwrdd iechyd, Y Ganolfan Orthodonteg yng Nghaerfyrddin, 

bellach yn darparu’r gwasanaethau GIG hyn ar ôl 31 Mawrth 2020. Fodd bynnag, mae’r bwrdd iechyd wedi sicrhau 
gwasanaethau orthodonteg gyda thair practis orthodonteg newydd yn Noc Penfro, Caerfyrddin ac Abertawe. 

Mae'r contractau newydd hyn yn rhoi cyfle i gael gwell mynediad at wasanaethau orthodonteg i gleifion ledled Hywel Dda.
Bydd cleifion sydd angen y gwasanaeth arbenigol hwn yn cael eu dynodi i'r practis agosaf at eu cartref.
Y Clinigau yw:
Quayside Orthodontics – Doc Penfro
Quayside Orthodontics – Caerfyrddin
Neat Teeth – Abertawe
Bydd unrhyw glaf sy'n cael triniaeth ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn gofal orthodonteg yn un o'r tair practis.
Os oes unrhyw gleifion yn bryderus, cysylltwch â (01267) 229696 i adael neges peiriant ateb a bydd aelod o'r Tîm 

Gwasanaethau Deintyddol yn ymateb i hyn.
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TUDALEN Y PLANT
Cysylltwch y dotiau

Mae cyfle unwaith eto i chi ennill taleb £5 i siop Cyfoes Rhydaman trwy liwio'r isod:

Enillydd Taleb £5 i siop Cyfoes, Rhydaman mis MAWRTH oedd:
Megan Haf Jones, 6 oed, Esgair Villa, Abergorlech, SAS32 7SL

Anfonwch eich cynigion at: Elis, Menter Bro Dinefwr,
 Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo erbyn 18 Mehefin 2020

Helo Blant
Gobeithio y cawsoch chi lwc yn eich 
Eisteddfodau eleni.
Cês i gam yn y dawnsio disgo unigol 
- ail oeddwn i eto. Ta beth, rwy'n 
edrych ymaen 
yn fawr iawn 
at y Pasg 
- gwyliau 
bendigedig a 
llond bola o 
wyau siocled.

Elis
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~ HYSBYSEBION ~

Cangen Pumsaint, Broneb Stores 
Pumsaint, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin   
 (01558) 650215
(01570) 422540
AM EICH HOLL NWYDDAU 
AMAETHYDDOL CYSYLLTWCH Â NI.

Am fusnes cyfeillgar, teuluol, 
profiadol yn y byd amaethyddol, 
heb os, i’ch stoc cewch fwydydd 
maethlon yn W.D. a sylw prydlon.

HAYDN ADAMS
PEINTIWR A PHAPURWR

10 Heol y Frenhines,

Llanymddyfri,

Sir Gâr

01550 721754 / 07776 036642

I G A M O G A M

103 Stryd Rhosmaen, Llandeilo 01558 822698

www.igamogamgifts.co.uk

Anrhegion personol di-ri ar gyfer unrhyw achlysur

Gwisgoedd

Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Teilo Sant

Ysgol Ffairfach, Ysgol Gynradd Llandeilo, ac eraill

Mae cael swyddfa leol yn golygu y gallwch alw arnom, unai i wneud newid i bolisi, hawlio 
ar bolisi neu i dderbyn cyngor ariannol.

Am gymorth gyda:
Yswiriant tŷ a char, Yswiriant Busnes a Cherbydau Masnachol, 

Buddsoddiadau a Phensiynau
Mae Ymgynghorwyr Ariannol NFU Mutual yn cynghori ar wasanaethau yr NFU Mutual ac 
mewn achosion arbennig, rhai darparwyr eraill. Mi fyddwn yn egluro’r gwasanaeth a gynigir 
yn ogystal â ’r costau i chwi.
Am sgwrs go iawn i drafod eich anghenion, ffoniwch 
01558 823382 neu galwch mewn i’n gweld.
Swyddfa NFU Mutual, 121 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gar, SA19 6EN
Agent of The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited.Agent of The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited.

YSWIRIANT AR STEPEN 
EICH DRWS

Mae cael swyddfa leol yn golygu y gallwch alw arnom, unai i wneud newid i bolisi,
hawlio ar bolisi neu i dderbyn cyngor ariannol. 

Am gymorth gyda:
• Yswiriant ty a char      • Yswiriant Busnes a Cherbydau Masnachol
• Buddsoddiadau    • Pensiynau 

Mae Ymgynghorwyr Ariannol NFU Mutual yn cynghori ar wasanaethau yr NFU Mutual
ac mewn achosion arbennig, rhai darparwyr eraill. Mi fyddwn yn egluro’r gwasanaeth a
gynigir yn ogystal â ’r costau i chwi. 

Am sgwrs go iawn i drafod eich anghenion, ffoniwch
01558 823382 neu gawlch mewn i’n gweld. 
Swyddfa NFU Mutual, 121 Stryd Rhosmaen, 
Llandeilo, Sir Gar, SA19 6EN Mae’n hen bryd

Gwisgoedd
Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Teilo Sant

Ysgol Ffair-fach, Ysgol Gynradd Llandeilo, ac eraill














E-bost: igamogam103@gmail.com 

Yn ddibynnol ar y sefyllfa gyda Covid-19, gobeithiwn argraffu rhifyn 
Gorffennaf/Awst, felly anfonwch eich Newyddion Bro ac unrhyw hysbysebion 

am ddigwyddiadau at yr Uwch Olygydd erbyn

18 MEHEFIN 2020

Ffoniwch Gareth neu Meredith

07976 467472 / 07814 027045
info@aquafix.wales

Doldderwydd, Hendygwyn, Sir Gâr, SA34 0LS

ARBENIGWYR MEWN SYSTEMAU 
DŴR GLÂN A BRWNT

AQUAFIX WATER & ELECTRICS LTD
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Mae'r berthynas rhwng ci a bugail wedi bodoli ar faes y fferm am ganrifoedd ac mae’r ci defaid yn cael ei alw yn ffrind 
gorau i'r bugail. Dwi wastad wedi cael ci wrth fy ochr ond pan oeddwn yn 13 des ar draws y cŵn defaid sydd bellach yn 
rhan enfawr o fy mywyd. 
Ned oedd y ci oedd wedi dechrau daith fy ngyrfa yn y byd treialon cŵn defaid a fe sydd wedi creu'r diddordeb sydd gen 
i mewn magu, hyfforddi a chystadlu gyda fy nghŵn defaid. Mae Ned bellach wedi ymddeol am gyfnod o’r cae treialon felly 
fy nhîm o gŵn nawr yw Pip, Bet a Taff.
Nol yn 2015 dechreuodd y daith pan ges i Ned fel anrheg pen-blwydd pan oeddwn yn 13 blwydd oed. Mi ddaeth Ned i'r 
fferm oherwydd roedd pawb (minnau yn bennaf) wedi cael llond bol o redeg ar ôl y defaid i gael nhw mewn i'r buarth. Dwi 
wedi bod yn ffodus o gael cymorth a hyfforddiant gan rai o’r goreuon yn y byd treialon sydd wedi creu sylfaen gadarn i 
mi allu ceisio gwneud fy ngorau gyda'r cŵn. 
Mae’r cŵn bellach yn rhan enfawr o fy mywyd a does dim byd gwell nag ar ôl diwrnod yn yr ysgol na mynd allan i'r cae 
gyda'r cwn i hyfforddi. Mae'n gyfle gwych i glirio'r meddwl wrth fwynhau yn yr awyr iach gyda’ch ffrindiau gorau - y 
cŵn defaid.
Yn enwedig ar y penwythnosau yn ystod yr haf, dwi’n teithio led led Cymru i dreialon cŵn defaid, yn cystadlu yn erbyn 
trinwyr gwahanol i weld pwy sydd â’r bartneriaeth gorau ar y diwrnod hwnnw. Dwi'n cael llawer o bleser yn cystadlu, yn 
enwedig gweld cŵn ifanc yn datblygu, ac mae cael llwyddiant yn fonws mawr sydd yn gwneud y gwaith caled yn werth 
chweil.
Dechreuodd fy nhaith cystadlu yn ystod treialon meithrin Sir Gâr sy'n cael 
eu cynnal yn ystod tymor yr Hydref. Prif nod y treialon yma yw datblygu 
cŵn ifanc yn barod am y treialon agored yn yr haf. Erbyn hyn rydw i yn 
cystadlu mewn amrywiaeth o dreialon, o dreialon agored yn ystod yr haf 
gyda’r cwn mwyaf profiadol i hyfforddi cŵn ifanc yn barod i gystadlu yn y 
treialon meithrin.
Y brif gwrs sydd yn cael ei ddefnyddio i'r treialon ydy cwrs cenedlaethol 
sydd yn cynnwys elfennau gwahanol, cyrchu, gyrru, didoli a chorlannu'r 
defaid. Mae gallu rhyfeddol gyda'r cŵn defaid o allu dysgu cyfarwyddiadau 
llais a chwiban ond hefyd y gallu o feddwl ar ben eu hunain wrth ddarllen 
sut mae'r defaid yn ymateb, gan fod amrywiaeth o fridiau o ddefaid sydd 
yn cael eu defnyddio, a phob un ohonyn nhw'n wanhaol.

Yn 2018, mi fues yn ffodus i ennill lle ar dim oedolion Cymru i fynd i gystadlu yn y treialon rhyngwladol yn erbyn y 15 
triniwr gorau o'r Alban, Iwerddon a Lloegr. Roedd hyn yn atgof bythgofiadwy o allu cystadlu ar un o’r lefelau uchaf yn y 
byd treialon cŵn defaid. 
Y flwyddyn yma rydw i wedi ennill lle ar dîm trinwyr ifanc Cymru i gystadlu yng nghystadleuaeth trinwyr ifanc treialon cŵn 
defaid y byd sydd yn cael ei chynnal yn Swydd Efrog ar stad Castle Howard. Byddaf yn cystadlu eleni gyda Pip.

Nol yn 2017 (dyma'r tro diweddaf y cafodd treialon y byd eu 
cynnal), fe nes i gystadlu gyda Ned yn yr un gystadleuaeth allan yn 
yr Iseldiroedd lle roeddwn yn ffodus i ennill y teitl  Is-bencampwr 
Treialon Cŵn Defaid y Byd - Trinwyr Ifanc.
Bydd llawer o baratoi yn mynd ymlaen rhwng nawr a’r haf yn 
cystadlu mewn amryw o dreialon ac hefyd yn paratoi ar gyfer 
treialon y byd ym mis Medi. Mae'r treialon y byd yn gyfle gwych 
gyda'r siawns i allu cystadlu yn erbyn nid yn unig pobl o’r Deyrnas 
Unedig ond yn erbyn pobl o bob cornel o’r byd. Fydd llawer o bobl 
yn teithio o bell i'r un lleoliad yn Swydd Efrog i allu cystadlu yn 
erbyn ei gilydd.
Dwi'n mwynhau'r cystadlu yn fawr iawn a fydd hwn yn gyfle gwych 
i gystadlu yn erbyn  amrywiaeth o bobl ac hefyd i wneud ffrindiau 
newydd ac i gwrdd â ffrindiau presennol. Yn ogystal â minnau a Pip 
bydd yna dau fugail ifanc arall hefyd yn cystadlu i wneud y tîm o 

3 fydd yn cynrychioli Cymru sef Elin Hope o Lanbed ac Erin McNaught o’r Bala. 

Ers ysgrifennu'r erthygl yma mae treialon y byd wedi eu gohirio o ganlyniad i Covid-19. 

TAITH LOGAN A'I GŴN DEFAID
                                                                           gan Logan Williams



Shwd Chwe Gwlad cafodd 
Cymru? (Hyd yn hyn) 

                        gan Gruffydd Madoc-Jones 

Am wahaniaeth mae blwyddyn yn gwneud. O fod yn bencampwyr 
Ewrop i 5ed yn y tabl eleni (ar ôl rownd 4), mae pethau wedi mynd o chwith i’r crysau coch. 
Er eu buddugoliaeth boddhaol yn erbyn yr Eidal, dyma’r tro cyntaf ers 2007 iddynt golli tair gêm yn 
olynol. Roedd e wastad mynd i fod yn her i Gymru i 
gipio’r teitl a bod y tim cyntaf erioed i ennill dwy gamp 
lawn yn olynnol. Ond beth a wnaeth rhwystro’r potensial 
yma tybed? Edrychwn ar y gwahanol ffactorau aeth o 
le yn ogystal â’r agweddau cadarnhaol o dan reolaeth 
newydd Wayne Pivac. 
Trechu gan gryfder y gwrthwynebwyr 
Yn y tair colled, fe sgoriwyd tair cais o leiaf gan 
Iwerddon, Ffrainc a Lloegr. Sgoriwyd y ceisiadau yma 
ganddynt trwy sgarmesoedd, trwy linellau’r canolwyr 
a rownd yr asgellwyr. Gwelir o hyn fod gwendidau i 
raddau ymhob rhan o amddiffyn Cymru lle welwyd 
diffyg ymateb i stopio momentwm y gwrthwynebwyr 
trwy herio’r bêl yn y ryc neu i daclau taclau dominyddol. 
Daeth y pwysau yma o ddiffyg cryfder eto gan Gymru 
ac fe'u cosbwyd wrth beidio diogelu meddiant yn y 
rycs. Trueni ein bod wedi colli dylanwad Shaun Edwards  
sydd wedi llwyddo i danio amddiffyn. 
Prif dystiolaeth – Cais Tadhg Furlong yn erbyn Cymru 
Delio ag anafiadau 
Gareth Anscombe, Liam Williams, Tomas Francis, Cory 
Hill, Josh Navidi a Jonathan Davies. Dyma sêr Cymru 
sy'n llawn profiad ac fu’n allweddol i lwyddiant y tîm 
llynedd. Gyda’r colledion yma’n bresennol bron ymhob 
safle, nid yw hyn wedi helpu adfer cynllun chwarae’r 
tîm i wneud y penderfyniadau cywir mewn gemau. 
Buasai eu profiadau ar y cae wedi medru helpu’r tîm o 
dan bwysau a fu’n allweddol mewn rhai o’u ‘set-piece’. 
Prif dystiolaeth – Sgrymiau Cymru yn erbyn Yr Eidal 
Cynllun ymosod newydd 
O dan reolaeth Wayne Pivac a Stephen Jones, mae 
ymosod Cymru wedi gweld nifer o ganlyniadau addawol 
os ystyrir nifer y ceisiau a meddiant o'i gymharu â 
chwarae Gatland. Ond fel y gwelir gyda chyfnod cynnar 
Pivac gyda’r Scarlets, mae’n mynd i gymryd amser i’r 
chwaraewyr addasu mewn i chwarae fwy trawiadol o ran ymosod. Roedd y gemau yma’n brawf o wella 
sgiliau dwylo, pasio a gwneud penderfyniadau gwell gan yr holl chwaraewyr. Gydag amser, bydd y tîm yn 
medru datblygu mwy nag un ‘playmaker’ a chludwyr pêl fwy effeithiol. O hyn, bydde medru tîm yn medru 
sgorio gyd mwy o fomentwm neu hyder i sgorio mwy o 
geisiau na’r gwrthwynebwyr. 
Prif dystiolaeth – Cymru'n methu sgorio yn erbyn 
Ffrainc gydag 14 dyn ar ddiwedd yr hanner cyntaf
Dechrau araf 
Nid Cymru oedd y tîm cyntaf i sgorio’n gyntaf mewn 
unrhyw un o’r tair gêm ddiweddaraf, rhywbeth a 
arweiniodd iddyn nhw fethu bod ar y blaen o gwbl. Nod 
Cymru am gyfnodau hir o’r twrnamaint felly oedd aros 
o fewn y gêm ac o ganlyniad gorfod gweithio’n galetach 
na’r tîm arall. Er iddynt sgorio’n olaf bob tro, roedd eu 
ceisiadau'n rhy hwyr o lawer i greu effaith ar y gêm.

Seren y tîm – Justin Tipuric 
Oes yna unrhywbeth negyddol i'w ddweud am 
berfformiadau'r blaenasgellwr? Gallwn ei weld 
yn ei gap glas yn gweithio’n galed ym mhob 
munud o’r gêm ac yn perfformio’n well nag 
unrhyw un. Nid yw’n syndod pam ei fod yn un 
o’r chwaraewyr mwyaf dawnus erioed i Gymru. 
Ceisiau - 3 
Metrau - 128m 
Taclau - 64 
Trosiannau - 5 
Ennill lein – 3 

Hefyd ar y brig – Alun Wyn Jones, Dan Biggar, 
Ross Moriarty, Nick Tompkins 
Chwarae/digwyddiadau mwyaf cofiadwy 
Cymru Ni rhagfynegais i unrhyw hanesion posib 
all cael ei greu (yn fy erthygl flaenorol) ond 
amlwg yw’r ffaith bod nifer o uchafbwyntiau 
wedi dod allan o 4 gem Cymru eleni:- 
1. Y pas drwy goesau Biggar i 2il gais Josh 
Adams 
2. Tompkins yn sgorio cais yn ei ymddangosiad 
cyntaf yn y crys coch
3. Alun Wyn yn trwsio collar Hadleigh Parkes 
cyn gem Iwerddon 
4. Cais 20 eiliad ar ddechre’r 2il hanner gan 
Tipuric 5. Alun yn ymateb i weithred Joe 
Marler



Traddodiadau Pasg o amgylch y byd
                                                                                                          gan Martha Harries
Cymru a Lloegr:
• Addurno / peintio wyau pasg 
• Ysgrifennu cardiau gyda lluniau – cywion bach, wŷn ayyb
• Bwyta byniau croes poeth ( hot crossed buns) – symbol o’r Groes
• Mynd i’r capel/ eglwys ar ddydd Sul y Pasg

Rwsia:
• Wŷn menyn - Yn Rwsia, mae'r pryd Pasg yn cael ei hebrwng gan thalp o fenyn wedi'i droi i siâp oen. Mae'n 
dyddio'n ôl i'r hen adegau pan ystyriwyd ei bod yn adeg lwcus i gwrdd ag oen.
• Pam oen? Oherwydd gallwch fod yn sicr nad yw'r Diafol yn gelfydd. Gall hen Beelzebub ymgymryd â ffurf 
pob anifail, ac eithrio'r oen oherwydd ei symbolaeth grefyddol.

Colombia:
• Gwledd yn wahanol i unrhywbeth arall sydd yn bodoli - Mae Colombiaid yn bobl gwydn a gwrthnysig. Nid 
yw'r demtasiwn o wyau a cwningod siocled yn bodoli. Maent yn arsylwi'r Pasg gan fwyta i iguana, crwbanod 
a cnofilod mawr!

Awstralia:
• Y Bilby Pasg - Mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth am y gostyngiad yn y boblogaeth, mae’r Awstraliaid wedi 
cymryd diddordeb yn y siocled o'r marswpial maint cwningen bach hwn yn ystod adeg y Pasg.

Ffrainc:
• Omled Pasg mwyaf y byd - Bob dydd Llun y Pasg, mae trigolion Haux yn cracio mwy na 4,500 wyau i mewn i 
sosban enfawr i greu omled Pasg enfawr sy'n gwasanaethu dros 1,000 o bobl.
• Mae pob teulu yn torri'r wyau yn eu cartrefi yn y bore ac maent yn ymgynnull yn y brif sgwâr lle caiff yr 
wyau eu coginio i ginio. A swper. A brecwast y bore wedyn .

Hwngari:
• Amser sblasio - Yn Hwngari, mae menywod yn gwisgo dillad traddodiadol ar Sul y Pasg ac yn cael eu sblasio 
â dŵr oer!! Pleserus?

 Ffindir:
• Y gwrachod - Daw Calan Gaeaf yn gynnar i'r Ffindir wrth i blant wisgo i fyny fel gwrachod a chrwydro y 
strydoedd yn helfs ar gyfer melysion ac ati.

Groeg:
• Mae'r gwningen Basg yn gweld coch - Mae'r Pasg yn adnabyddus o amgylch y byd am wyau aml-liw, addurnedig. 
Ond yng Ngwlad Groeg wyau coch yn unig sydd ar gael. Coch yw lliw bywyd, yn ogystal â chynrychiolaeth o 
waed Crist.

Norwy:
• Bwriad troseddol - Amser y Pasg yw amser troseddu yn Norwy. Mae sianeli teledu yn rhedeg sioeau 
troseddau ac mae amrhyw o nofelau ditectif newydd yn cael eu comisiynu i ddod allan ychydig cyn y Pasg. 
Mae pobl ar draws y wlad yn dianc i'w cabanau Mynydd ac yn treulio'r penwythnos gyda sioeau teledu neu 
lyfrau ' Whodunnit '.
• Mae hyd yn oed y cartonau llaeth yn cario straeon ditectif byr ar eu hochr yn ystod y tymor. Sbardunwyd 
y ffenomen gan boblogrwydd aruthrol nofel drosedd yn 1923, a osodwyd ar reilffordd Bergen.

Seland Newydd:
• Helfa fawr y Gwningen Basg - Tra bod gweddill y byd yn hela am wyau Pasg wedi'u cuddio o gwmpas y tŷ, 
mae'r Gwerinwr da o Otago yn cipio eu gynnau ar gyfer y ' helfa mawr y Gwningen Basg '.
• Y syniad yw gwaredu ffermdai o ' blâu ymledol ', gyda dros 500 o helwyr yn cystadlu ar gyfer y tlws a'r wobr 
$nz 3,500!! Gyda dros 20,000 o gwningod yn cwrdd â'u gwneuthurwr bob blwyddyn, mae'r GwningenPasg yn 
synhwyrol yn cadw draw o'r gornel hon o Seland newydd bob flwyddyn!!!



Cefnogwyd ganGolygydd Y Lloffwr Llai yw Siân Williams.s. Sefydlwyd y prosiect yn wreiddiol gan grant 
Dathlu Diwylliant drwy Fenter Dinefwr. Yn dilyn yr ymateb cadarnhaol mae’r Lloffwr 
wedi penderfynu parhau â’r atodiad ieuenctid hwn. Os hoffech fod yn rhan o’i gynhyrchu 
ebostiwch llai@ylloffwr.cymru neu ffoniwch (01558) 825336.

Ateb mis Mawrth: Banc Lloyds (gynt), Stryd Rhosmaen, Llandeilo.
Enillydd: Avril Raymond, 5 Banc y Dderwen, Derwen Fawr, Caerfyrddin.

Atebion at post@ylloffwr.cymru erbyn 18 Mehefin 2020.

Ble yn y Byd?

GWEITHGAREDDAU DIGIDOL I DDIDDORI'R PLANT
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Y Barcut Coch

Wel,  roedd ychydig o grafu pen y tro yma. Roedd gen i bethau i‘w ddweud, ond angen llun i fynd gyda’r  erthygl. Fel mae'n 
digwydd yn aml daeth y syniad pan o’n i’n mwynhau paned o goffi a darllen erthygl am sut i dynnu lluniau o adar yn hedfan. 
Dydw i ddim wedi gwneud llawer o hynny o’r blaen, wedi bod yn ddigon hapus i dynnu lluniau o’r tirlun. Mi wnes i dreulio 
gweddill y diwrnod yn astudio a gosod y camera yn iawn. Roedd y diwrnod wedyn yn mynd i fod yn sych a phenderfynais 
fynd i Landdeusant ble maen nhw’n  bwydo’r barcut coch. Yn union, yn ôl fy arfer ro’n i’n rhy gynnar ond treuliais dri 
chwarter awr yn mwynhau tawelwch yr ardal.

Daeth yr amser a rhoddais dair punt am fy lle yn y guddfan a gwneud yn siŵr unwaith eto bod y camera wedi cael ei osod 
yn iawn. Roedd y barcutiaid yn uchel yn yr awyr a’r brain yn eistedd yn y coed, maen nhw i gyd yn gwybod pryd mae amser 
cinio. Digwyddodd pethau  yn gyflym unwaith daeth y dyn gyda’i fwced o gig. Yn sydyn roedd cwmwl ffyrnig o farcutiaid yn 
ymladd am y bwyd ac yn troi yma ac acw i osgoi ei gilydd, doedd dim un ddamwain! Cymerodd dipyn o amser i mi ddod i 
arfer â dilyn aderyn yn hedfan mor gyflym, a phob eiliad roeddwn i’n pwyso’r botwm roedd deg llun yn cael eu tynnu. Erbyn 
y diwedd roedd 368 o luniau ar y cerdyn, y rhan fwyaf roeddwn i’n gallu taflu a dwsin i gadw.  Popeth drosodd mewn llai na 
hanner awr ond ces i hwyl.

Yma yng Nghymru roedd yr ymdrech gyntaf i achub y barcut. Yn y 1930au dim ond ugain ohonyn nhw oedd ar ôl, ond 
gyda dyfalbarhad maen nhw i’w gweld dros Gymru gyfan erbyn hyn. Mae rhai o’n adar ni wedi cael eu hallforio i Iwerddon, 
felly fe allech chi weld barcutiaid yn ardal mynyddoedd Wicklow.

Os oes gennych chi siawns i weld y barcutiaid yn cael eu bwydo peidiwch â cholli’r cyfle ond ar eich tro cyntaf peidiwch â 
mynd â’ch camera, Mwynhewch yr olygfa.

Dewch gyda ni i fwynhau ein cefn gwlad, edrychwch ar ein gwefan cymdeithasedwardllwyd.cymru i weld os ydyn ni’n 
cerdded yn eich ardal. Bydd croeso mawr i chi!
                                Rob Evans

****Neges i’n darllenwyr****

Anodd credu fel mae pethau wedi newid ers mis diwethaf. 
Mae’r Coronafirws wedi cyrraedd ein gwlad ac mae’n gyfnod argyfyngus i bawb.
O ganlyniad, mae gweithgareddau a digwyddiadau wedi eu gohirio a’u canslo.
Cyhoeddwyd yn ddiweddar bydd Eisteddfod yr Urdd Sîr Gâr, Llanymddyfri yn awr yn cael ei chynnal yn 2022.
Rhaid dilyn cyfarwyddiadau a chyngor yr arbenigwyr. Mae hyn yn golygu newidiadau i’r Lloffwr hefyd.
Bydd rhifyn Ebrill yn rhifyn Gwanwyn/Haf a gellir ei ddarllen ar wefan Y Lloffwr, drwy Facebook a Twitter Y Lloffwr, neu 
gallwn anfon copi dros ebost i unrhyw un sy'n gofyn amdano. Anodd rhagweld pa bryd fydd y rhifyn nesaf yn ymddangos 
ond mi fyddwn yn adolygu y sefyllfa yn fisol.

Yn y cyfamser cadwch yn ddiogel. Gwnewch beth sydd rhaid. Cofiwch am eich cymdogion.
  Carol Dyer                           Mansel Charles

    CADEIRYDD                        GOLYGYDD
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~ HYSBYSEBION ~

Modurdy Rhosybedw
Ffaldybrenin

 (01558)
650609

GERAINT WILLIAMS

D. L. WILLIAMS
Masnachwyr adeiladu, plymio, draenio, llechi, 

agregiadau, deunydd inswleiddio a phob math o goed.
Iard Pantyresgair, Talyllychau, Llandeilo, SA197YG
 (01558) 685217 / (01570) 421200 (Llanbed) 
e-bost: dlwilliamsbuildingsupplies@live.co.uk

L.J. BAILEY A’I FEIBION
LLANGADOG (Siop Fwydydd MACE)

Prisiau cystadleuol
Pob math o gig a bacwn o ansawdd da

Gwasanaeth rhagorol bob amser

    (01550) 777217 [Bwydydd]
    (01550) 777242 [Cigydd]

RED DRAGON ATV’S Y DDRAIG GOCH

Ffarmers, Llanwrda
 BEICIAU NEWYDD, TEIARS
RHANNAU, GWASANAETH

 Dewch ata i gyda’ch Honda ATV
 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740

ADEILAD CLADDINGS LTD
(EIRIAN DAVIES)

Y Stordy, Heol yr Orsaf, Llanwrda

A & B Plant & Tool Hire
BRYNDOLAU, FFARMERS

LLANWRDA, SIR GÂR
SA19 8JP
AR AGOR

LLUN - GWE 8.00 - 5.30
SAD 8.00 - 1.00

FFÔN PUMSAINT 01558 650536
FFACS PUMSAINT 01558 650516

Siop a chanolbwynt Cymraeg yn 
Rhydaman yn gwasanaethu ardal 

Dinefwr a thu hwnt

Llyfrau · Cardiau · DVDs · CDs 
Anrhegion · Dillad Plant · 

Nwyddau cartref
Llyfrau ac Adnoddau Addysgu 

Cyflenwyr Ysgolion a Llyfrgelloedd
» gwasanaeth post ar gael «

6 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3DB

(01269) 595777

post@cyfoes.cymru · www.cyfoes.cymru

LLOFFION
Llyfryn Y Lloffwr 
yn dathlu’r deugain

Ar werth yn y siopau. Pris: £5. 
Siop Gymunedol Brechfa

   Siop y Pentan, Caerfyrddin

Siop Gymunedol Dryslwyn

     Siop Igam Ogam, Llandeilo

      Siop Papur Morgan

 Swyddfa'r Post Llangadog 

                  Siop Cyfoes, Rhydaman 

                    Menter Dinefwr, Llandeilo

             Amgueddfa Treftadaeth Llanymddyfri.

                Garej Morris Isaac, Llanymddyfri.

                     Siop Penlan, Llanymddyfri.

Profion MOT, Batteries,
Exhausts

Gwasanaeth Adfer
ac Atgyweirio

                    Wes wes
Gwaith olew, sied dato,
Carafanau Sir Benfro,
Preseli, y Cleddau,Tŷ Ddewi,
Clŷd Ad-clad ei heirns amdani.
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DOD I ADNABOD UN O DRIGOLION DINEFWR
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Enw: Ceidrych Davies, Manordeilo

Beth yw dy gyswllt â bro’r Lloffwr?
Rwyf wedi cael fy magu a byw rhan fwyaf o’m hoes yn yr 
ardal hon.
Gwaith:
Rheolwr Busnes Rhanbarthol gyda Genus Breeding 
Ltd, cwmni tarw potel, gwerthu had teirw a chynhyrchion 
amaethyddol.
Ble cefaist dy eni? 
Cefais fy ngeni ar fferm Talygarn, Bethlehem. 
Hoff raglen deledu pan oeddet yn blentyn.
Miri Mawr yn y Gymraeg a Blue Peter yn Saesneg.
Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Ar y cae llafur yn pentyrru ysgubau gyda fy rhieni, fy nau 
frawd a’n modryb.
Y peth pwysicaf a ddysgest yn blentyn.
I barchu pawb a phopeth ac i drin pob un yn un fath â 
byddech am gael eich trin eich hun.
Beth oedd dy swydd gyntaf?
O oedran weddol ifanc, bues yn gweithio gyda Gordon 
Craddock yr adeiladwr, ar benwythnosau ac yn ystod 
gwyliau’r ysgol.
Yr eiliad o embaras mwyaf.
Pan oeddwn ym Mhrifysgol Aberystwyth, mynychais bob 
darlith yr oedd yn ofynnol i fi fynd iddi, ond bues i i un 
nad oeddwn  fod i fynychu, ond roedd gormod o embaras 
arnaf i adael.
Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Script for a Jester’s Tear gan Marillion.
Taset ti’n gallu mynd nôl mewn amser, beth fyddet ti’n 
dweud wrth dy hun yn 16 oed?
Cymer bob cyfle sy’n dod i’th ran.
Pan oeddet yn blentyn, beth oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Saer coed neu Filfeddyg.

Pwy yw dy arwr?
Pan ddechreuais weithio gyda National Milk Records, 
fy rheolwr cyntaf ac un o’m harwyr oedd Ceri Evans.  
Dysgais cymaint ganddo ef.
Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Gartref gyda fy nheulu.
Beth yw’r peth gorau a’r gwaethaf am dy swydd 
bresennol? 
Y peth gorau yw gweithio gyda thim o bobol lleol rhagorol, 
sy’n gweithio i safonau uchel iawn, i gynorthwyo’n 
cwsmeriaid i redeg busnesau llewyrchus.  Y peth 
gwaethaf yw pwysau gwaith ac amser bant o gartref.
Y peth gorau am yr ardal hon?
Y Gymdeithas a ffrindiau, yr awyrgylch a golygfeydd 
rhagorol.
Sut wyt ti’n cadw’n heini?
Rwy’n hoffi cerdded allan yn y wlad, pan mae’r tywydd 
yn caniatáu.
Pa fath o berson sy’n mynd o dan dy groen?
Unrhyw un sy’n meddwl fod nhw’n bwysicach na rhywun 
arall.  Ni gyd yn gyfartal o ran pwysigrwydd.
Pa iaith wyt ti’n ei ddefnyddio gyntaf?
Cymraeg fwyaf.
Beth sy’n codi ofn arnat?
Tân allan o reolaeth a llifogydd.
Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n broffesiynol neu’n 
bersonol?
Yn broffesiynol – graddio o Brifysgol Aberystwyth, gyda 
Mam a Dad yn y gynulleidfa.
Yn bersonol – diwrnod fy mhriodas gyda Debbie.
Unrhyw ofergoelion?
Na, dim ofergoelion.
Beth yw dy hoff wisg?
Siorts a chrys-T pan rydym ar ein gwyliau.
Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Caredig, doniol a phroffesiynol.
Beth yw dy ddiod arferol?
Te, a Malibu a diet coke.
Beth yw dy hoff fwyd?
Cinio dydd Sul.
Sut wyt ti’n ymlacio?
Gwylio teledu.
Beth yw dy hoff arogl?
Pren newydd gael ei lifio.
Oes yna rywbeth na elli di ei wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda?
Nofio a chanu’r piano.
Pa beth wyt ti’n ei drysori fwyaf?
Fy nheulu a ffrindiau.
Y gwyliau gorau?
Fel teulu, ry’n ni’n hoffi mordeithio.  Roedd y fordaith i 
Venice yn agoriad llygad.
Y dylanwad mwyaf arnat ti?
Fy magwraeth yn y cartref gyda Mam a Dad.

Rhifyn mis Mai: Handel Davies, Llanymddyfri.
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Masnachwyr coed a nwyddau adeiladu, 
a ffensio o bob math.

Glo caled a glo meddal o’r ansawdd gorau.

D. LLOYD A’I FEIBION
~ SEFYDLWYD 1797 ~

GLANRWYTH, PUMSAINT, LLANWRDA
(01558) 650209 a 650451

Ffacs: 01558 650440

CARPEDI
PUMSAINT

AXMINSTERS, WILTON,  TWISTS, 
GWLAN, CORDS, CUSHIONFLOOR, 

UNDERLAYS

“Carpedi i Siwtio Pawb”

Gellir trefnu ymweliad â’r 
cartref gyda samplau.

Ffoniwch Alun
(01558) 650364

neu 07977 121201

Gwasanaeth gosod carpedi 
hen, ail-osod neu newydd

blodau ar gyfer pob 
achlysur

Gwasanaethau Iaith Proffesiynol

CYFIEITHU
Cyfieithu ar y Pryd  
Cyfieithu Testun  
Golygu a Phrawf Ddarllen

CYNLLUNIO IAITH
Ymchwil  
Hyfforddi
Rheoli Prosiectau

www.trywydd.cymru
Aberystwyth • Caerfyrddin • Llandeilo

(01267) 246 866

post@trywydd.cymru

  @trywydd

60 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6EN
www.pincshop.co.uk

N I A  P R Y T H E R C H

t: (01558) 824515   m: 07915 182542   
e: nia@pincshop.co.uk

ALUN DAVIES
ADEILADWR 

Cilgawod, Caio, Llanwrda, Sir Gâr, SA19 8PG
 01558 650570 [Cartref]
07518 651482 [Symudol] 

e-bost: alundavies1@hotmail.com
Ar gyfer pob math o waith adeiladu,

cartrefi newydd, atyniadau, estyniadau,
adnewyddu ac adfer adeiladau cofrestredig,

toeon a simneau, ffenestri a drysau PVC
Am wasanaeth heb ei ail a chrefftwaith o safon.
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Wythnos Cymorth Cristnogol
10 – 16 Mai 2020

Prin fod diwrnod yn mynd heibio nad ydyw effeithiau’r argyfwng hinsawdd 
yn cael sylw ar y newyddion. Yma yng Nghymru, rydym wedi wynebu 
stormydd cryf, gyda llifogydd difrifol yn achosi difrod mawr i gartrefi a 
busnesau.

Mewn gwlad fel Kenya, fodd bynnag, sychder yw’r broblem fawr, gyda 
phobl yn gorfod cerdded milltiroedd i chwilio am ddŵr fydd yn eu galluogi i 
dyfu cnydau i fwydo eu hunain.

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn canolbwyntio ar effaith yr argyfwng hinsawdd ar Kenya a’i phobl. Eleni bydd yr 
Wythnos yn edrych yn wahanol iawn i’r arferol oherwydd y Coronafirws. Nid yw’r Wythnos wedi ei chanslo, fodd bynnag. 
Mae’r gwaith yn parhau er y bydd yn wahanol iawn.

Cawn glywed hanes Rose, sy’n wraig 67 oed ac yn gofalu am ei hwyrion. Mae’n gorfod cerdded chwe awr bob dydd i 
gasglu dŵr. Hebddo, ni all dyfu cnydau a pharatoi bwyd maethlon i’w theulu. Meddai, ‘Mae’r sychder wedi bod yn ddifrifol. 
Rydym wedi cael tri mis hir heb law. Rydym yn dioddef.’

Clywn hefyd gan Florence. Arferai hithau gerdded pellter maith ond ers i’w chymuned godi argae pridd yn ymyl ei phentref 
gyda help gan bartner Cymorth Cristnogol, mae ei bywyd hi a’i chymdogion wedi ei drawsnewid. Mae’r sychder lawn mor 
ddrwg, ond gyda’r argae mae posibl cronni dŵr ar gyfer y tymor sych.

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn gyfle i godi arian i helpu mwy o gymunedau tebyg i un Florence – cymunedau sydd 
ar linell flaen yr ymdrech yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Er na fydd y cyfarfodydd arferol ymlaen yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol, bydd cyfleoedd gwahanol i gyfrannu 
tuag at y gwaith. Dyma gyfle arbennig i wneud rhywbeth dros y tlotaf yn ein byd - y bobl sy wedi cyfrannu lleiaf tuag at yr 
argyfwng, ond sydd er hynny’n gorfod wynebu’r effaith mwyaf.

Am fwy o wybodaeth am yr Wythnos a’r newidiadau fydd iddi eleni, os gwelwch yn dda ewch i’n gwefan: https://www.
christianaid.org.uk/about-us/christian-aid-week/coronavirus-guidance 
                                                                                                                                                                Dyfed Wyn Roberts

MYFYRDOD, bygythiad y Coronafeirws
Sefyll ar Air Duw

Mae'r presennol yn amser o brawf ac yn anodd i bawb oherwydd ymlediad y Coronafeirws.
Cydymdeilwn gyda theuluoedd sydd wedi colli anwyliaid a gweddïwn am adferiad i'r cleifion sy'n dioddef, gan eiriol yn 

arbennig ar ran gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol sy'n gwneud yr hyn allont i orchfygu y feirws a dod â phawb 
drwy'r amser anodd hwn. Wrth nesáu at Y Pasg gan gofio am ddioddefaint Crist, gwyddom fod Duw, sy'n Dad y trugareddau 
ac yn Dduw pob diddanwch, yn Dduw sy'n uniaethu â ni yn ein poenau a'n gofidiau.

Ddechrau'r flwyddyn eleni fe wynebais dristwch a phrofedigaeth galar pan gollais yn ddisymwth gymydog oedrannus a 
ffrind annwyl. Trannoeth i'w farw yn fy nefosiwn beunyddiol cefais ddarllen eiriau y Salmydd, a'u cael yn gysur mewn adfyd. 
Braf oedd cael fy atgoffa fod yr Arglwydd Dduw, ein Tad nefol, yn dymuno cynnal ei bobl bob amser mewn dyddiau anodd. 
'Hyn fu fy nghysur mewn adfyd, fod dy addewid yn fy adfywio. ... Bydded dy gariad yn gysur i mi, yn unol â'th addewid i'th 
was. Pâr i'th drugaredd ddod ataf, fel y byddaf fyw, oherwydd y mae dy gyfraith yn hyfrydwch i mi.' Salm 119:50, 76-77. 
Mae'r Salmydd yn ein hannog i fwrw ein baich ar yr Arglwydd, i droi ato ac i alw arno am gael profi cysur, gwaredigaeth a 
nerth: 'Tro ataf, a bydd drugarog wrthyf, oherwydd unig ac anghenus wyf fi. Esmwythâ gyfyngder fy nghalon, a dwg fi allan 
o'm hadfyd. Edrych ar fy nhrueni a'm gofid, a maddau fy holl bechodau.' Salm 25:16-18. 'Pan waedda dynion am gymorth, 
fe glyw'r Arglwydd a'u gwaredu o'u holl gyfyngderau. Y mae'r Arglwydd yn agos at y drylliedig o galon, ac yn gwaredu'r 
briwedig o ysbryd. Llawer o adfyd a gaiff y cyfiawn, ond gwareda'r Arglwydd ef o'r cyfan.' Salm 34:17-19. Bydded fod 
gwybod am gariad Duw yn Iesu Grist, a geiriau y Salmydd yn ffynhonnell cymorth a diddanwch i ni mewn dyddiau anodd.

Gweddi: Arglwydd, bydded i'th addewidion ein hadfywio a'n cysuro mewn amserau anodd. Yr wyt ti Arglwydd yn Dduw 
trugarog a graslon, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Dwg ein gwlad a'n byd drwy yr amser anodd hwn o greisis, ac amddiffyn 
a gwared ni o afael dinistriol y feirws bygythiol sy'n ein taro. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O Grist, Ffisigwr mawr y byd,
down atat â'n doluriau i gyd;

nid oes na haint na chlwy' na chur 
na chilia dan dy ddwylo pur.  
Aeth y trallodus ar eu hynt

yn gwbl iach o'th wyddfod gynt;
Ffisigwr mawr, O rho dy hun

I'n gwneuthur ninnau'n iach bob un.
Parchg. Emyr Gwyn Evans

Gofaleth Broydd Myrddin
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YE OLDE FRIDWEN ARMS 
Llanfridwen 

 Cwrw cryf 

 Bwyd blasus 

 Gwely glân 

Dawnsio polyn bob nos Iau 

Dim iaith anweddus heb ganiatâd y tafarnwr 

Croeso i bawb ac eithrio llwyrymwrthodwyr 

HYSBYSEBU YN 
Y LLOFFWR

   1 Mis  10 Mis
Tudalen gyfan   £160.00  £800.00
1/2 Tudalen  £80.00  £400.00
1/4 Tudalen  £40.00  £200.00
1/8 Tudalen  £20.00  £100.00
1/12 Tudalen  £14.00    £70.00
1/24 Tudalen  £7.00    £35.00
Atodiad rhydd £100.00

Mae tua 3,000 o bobl yn darllen Y Lloffwr bob mis, felly os hoffech dynnu 
sylw at eich busnes gallwch hysbysebu yn y papur am brisau cystadleuol 
iawn gyda gostyngiad o 50% am hysbyseb blwyddyn (10 rhifyn).

Gellir trafod anghenion arbennig megis cornel neu waelod 
tudalen, clawr ôl neu blaen, neu hysbyseb lliw fel bo’r galw. Rhaid 
talu ymlaen llaw i dderbyn y telerau uchod a rhoddir copi am ddim 
o’r Lloffwr i bob hysbysebwr. Am fanylion pellach cysylltwch â Wyn 
Williams, Swyddog Hysbysebion Y Lloffwr ar:

(01550) 777834
Cefnogwch ein hysbysebwyr

Gellir derbyn Y Lloffwr mewn 3 ffordd yn 2020
(1) 10 rhifyn i’ch drws drwy ddosbarthwr lleol am £10 y flwyddyn

(2) tanysgrifio am 10 rhifyn drwy’r post am £26 y flwyddyn
(3) prynu’r Lloffwr yn fisol yn eich siop leol am £1

I sicrhau eich copi argymhellir opsiwn 1 neu 2 uchod
Am fanylion pellach cysylltwch â’r Ysgrifennydd,

Peter Harries ar (01558) 823075

Gwasanaethau Fferm a Busnes Cyffredinol
Dai Dyer B.Sc. Amaeth (Anrh)

Ffôn: 01550 720956 / 07977 913637
Cyfrifon TAW a Chyffredinol

Glastir

Taliadau Sengl (SFP)
Cofnodion Fferm

Penroc, Heol Llangadog, 
Llanymddyfri, SA20 0DZ

Materion Cynllunio Byd Amaeth

Am gyngor proffesiynol yn y swyddfa neu 
gartref holwch Luned Voyle:

◦ Gwneud Ewyllys
◦ Treth Etifeddol
◦ Ffïoedd Cartref Gofal
◦ Gwasanaeth Cymraeg
◦ Pwerau Atwrnïaeth 

(Power of Attorney)

 luned.voyle@utk.co.uk
01267 237441
www.utk.co.uk  

Gwerthwyr Y Lloffwr
Brechfa -        Siop Gymunedol
Caerfyrddin -     Garej Tanerdy 

         Siop Y Pentan 
Dryslwyn -       Siop Gymunedol
Felin-Wen -      Siop a gorsaf betrol
Harford -        Garej Checkpoint
Llanbed -         Jones Brothers, Cigyddion, 4 Stryd 
                            y Coleg
               Siop y Smotyn Du, 36 Stryd Fawr
Llandeilo -       Cegin Fach Y Gwili 

         Siop Co-op
         Siop Igam Ogam
         Siop Spar, Heol Newydd 

Llangadog -      Siop Bapur
Llanwrda -       Swyddfa’r Post 
Llanwrtyd -      Llanwrtyd Wells Auto Services
Llanymddyfri -     Garej Morris Isaac

         Siop Penlan, Sgwâr y Farchnad 
Manordeilo -     Garej
Myddfai -        Neuadd Gymunedol
Porthyrhyd -     Swyddfa’r Post
Pumsaint -      Siop W. D. Lewis
Rhydaman -     Cyfoes
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GARETH JONES
Hyfryd oedd darllen erthygl Cerith Lewis MR JONES A BOB Y GIGFRAN yn rhifyn mis Mawrth, ond wyddoch chi fod 

gwreiddiau Gareth Richard Vaughan Jones yn ddwfn yn naear Cwmwysg Trecastell? Tybed ai tra roedd yn ymweld â’i 
deulu yr aeth Gareth am dro i Frechfa?

Dydyn ni’r Cymry ddim yn dda iawn am goffau ein harwyr. Yn yr Ukraine mae enw 
Gareth Jones yn y llyfrau hanes, ond bach iawn yw ein gwybodaeth ni amdano, tan 
nawr.

Gwyddom fod Gareth yn fachgen dawnus dros ben. Enillodd ysgoloriaeth i Brifysgol 
Aberystwyth i astudio ieithoedd modern ym 1922. Graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf 
cyn mynd ymlaen i astudio ymhellach yng Ngholeg Y Drindod Caergrawnt gan ennill 
gradd dosbarth cyntaf ddwbwl mewn Almaeneg a Rwsieg. Bu Gareth yn ysgrifennydd 
preifat i Lloyd George, yn ffigwr politicaidd rhyngwladol ac yn aelod o’r Cryptos Club.

Newyddiaduraeth oedd ei ddiddordeb a’i gariad pennaf, a throdd at yrfa 
lwyddiannus gyda’r Western Mail. 
Fel newyddiadurwr i’r Western Mail 
teithiodd i’r Ukraine, a thynnodd sylw’r 
byd trwy ei ddyddiadur, a gafodd ei 
gyhoeddi ym 1933, am y newyn a elwir 
yr Holodomor, hil-laddiad pan laddwyd 
rhwng tair a deuddeg miliwn o bobl ac a 
gelwyd gan y Sofietiaid yn nhridegau’r 

ganrif ddiwethaf.
Ganwyd Gareth Jones yn Y Barri, ond mae ei wreiddiau yn ddwfn yn 

naear Cwmwysg Sir Frycheiniog. Ganwyd ei fam-gu Esther George yn 
ffermdy Castelldu, Cwmwysg, y trydydd plentyn i Phillip a Gwenllian 
George. Priododd Esther, George Thomas Jones Blaenau Isaf, 
Traeanglas, Cwmwysg ac aeth y ddau i fyw i Drelewis, Merthyr Tudful. 
Eu plentyn hynaf oedd Annie Gwen a anwyd yn Nowlais. Wedi derbyn 
gradd ym mhrifysgol Aberystwyth, treuliodd Annie gyfnod fel tiwtor yn 
Rwsia i blant y teuluoedd aeth allan gyda John Hughes y peiriannydd, 
ar gais Llywodraeth Imperialaidd Rwsia, i sefydlu gweithfeydd haearn a 
glo, mewn lle a adwaenir fel Hughesovka. Dychwelodd i Gymru a phriodi 
Edgar Jones o Lanrhaeadr ym Mochnant. Bu Edgar Jones yn brifathro ar Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn Y Barri. Ganwyd 
Gareth, y trydydd plentyn i Annie ac Edgar ym 1905.

Ym mis Medi y llynedd enillodd y ffilm ‘Mr Jones’ Gwobr Grand Prix Golden Lion yng ngŵyl ffilm Gdynia yng ngwlad Pwyl. 
Bellach mae hi yn y sinemau yma, a hynny ar ôl 85 o flynyddoedd ers i Gareth Jones gael ei herwgipio a’i lofruddio yn China 
ar Awst 12fed 1935 diwrnod cyn ei ben blwydd yn 30 oed.

Braf yw gwybod fod llawer o lythyron a lluniau o eiddo Gareth yn ddiogel yn Y Llyfrgell Genedlaethol. Os nad ydych eto 
wedi gweld y ffilm ‘Mr Jones’ mynnwch eich sedd! O’r diwedd y bydd Gareth Jones yn cael ei gydnabod yn ei wlad ei hun. 
Mae ei lwch yn gorwedd ym mynwent Merthyr Dyfan yn y Barri.

Gareth Jones

Enw ESTHER GEORGE mam-gu Gareth Jones 
ym meibl teuluol y teulu George, Castelldu, 

Cwmwysg.

GRUFFYDD WYN O AMLWCH YN ENNILL CÂN I GYMRU
Gruffydd Wyn yw enillydd 

Cân i Gymru eleni, ar ôl i’w 
gân Cyn i’r Llenni Gau, sydd 
yn deyrnged i’w Nain, ddod i’r 
brig.

Fe wnaeth dderbyn gwobr 
ariannol o £5,000 a’r cyfle 
i gystadlu yn yr Ŵyl Ban-
Geltaidd yn Iwerddon.

Pan Fyddai’n Wythdeg Oed 
gan Rhydian Meilir a Jacob 
Elwy oedd y gân a gipiodd 
yr ail wobr a Morfa Madryn 
gan Alistair James oedd yn 
drydydd.

Y beirniaid Bryn Fôn, 
Georgia Ruth, Ani Glass ac 
Owain Gruffudd oedd wedi 

dewis yr wyth cân yn y rownd derfynol, ond cafodd yr enillydd ei ddewis trwy bleidlais gyhoeddus ar ddiwedd noson fawr 
yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.
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Dathliadau Gŵyl Ddewi Llanymddyfri
Am y tro cyntaf cafwyd wythnos lawn o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu gŵyl ein nawddsant, gyda chefnogaeth 

Menter Dinefwr. I ddechrau ar nos Wener, 28 Chwefror trefnodd C.Ff.I. Llanymddyfri noson o gawl a chân a chwis yng 
nghlwb rygbi Llanymddyfri.

Yna ar Fawrth y cyntaf bu te Cymreig ac adloniant yn Eglwys Llanfair. Prynhawn cysurus iawn a diolch i Siân Elin 
Morgan, Martha Harries, Ellie a Megan Davies, Philip Watkins a’r ‘Bois’ am ein diddanu.

Ar ddydd Llun Mawrth yr ail cynhaliwyd y gystadleuaeth ’Pice ar 
y Maen’ gorau Llanymddyfri, agored i unrhyw gymdeithas, clwb ac 
ati. Daeth dau ddeg dau o blatiau gerbron y beirniad. Yn gyntaf 
dyfarnwyd ‘Cylch Meithrin Tre Ficer, ail - Côr Meibion Llanymddyfri, 
3ydd – C.Ff.I. Llanymddyfri, 4ydd - Eglwys Gatholig, 5ed - Eglwys 
Cynghordy. Canmoliaeth uchel i bawb arall.

Braf hefyd oedd gweld disgyblion Ysgol Rhys 
Prichard yn gorymdeithio o amgylch y dref ac yn 
cynorthwyo y Cynghorydd Handel Davies i godi 
baner Dewi Sant a chanu’r anthem wrth ymyl y gofeb 
rhyfel. Bu’r disgyblion hefyd yn canu yn Amgueddfa 
Llanymddyfri.

Daeth cynulleidfa dda ynghyd 
i Noson yng Nghwmni Côr 
Meibion Llanymddyfri a braf 
oedd cael cwmni Manon 
Williams, Dafydd Bennett, 
Adran Llyn y Fan, Bethan 
Evans ac Alaw Price. Noson 
ddifyr iawn a diolch i Owen 
Bennett am lywio’r noson.



  Y LLOFFWR, GWANWYN/HAF 2020 27

Cadeiriau Coll Eisteddfod Llanymddyfri
Ble mae nhw nawr?

Diolch i bawb a ddangosodd ddiddordeb yn yr erthygl hon o rifyn Chwefror Y Lloffwr. 
Diolch yn enwedig i Eurwen Roberts sydd â chadair o Eisteddfod Llanymddyfri 
1930 yn ei chartref yn Llanfair 
ym Muallt. Dywed Eurwen mai 
Evan Jenkins o Ffair Rhos oedd 
enillydd y gadair hardd hon ac iddi 
hi ei hetifeddu oddi wrth aelod o’r 
teulu. Mae hi’n gadair urddasol 
dros ben. Arni mae yna gerfiadau 
cywrain a manwl gyda cherflun o’r 
ddraig goch yn ganolog. Gwaith 
arbennig gan grefftwr o saer. Saif 
y gadair mewn lle amlwg iawn yng 
nghartref Eurwen Roberts ac mae 
hi’n ei thrysori yn fawr. Roedd 
Evan Jenkins yn fardd amlwg ac 
enwog iawn o’r ganrif ddiwethaf. 
Fe’i ganwyd ym 1895 yr ieuengaf 
o 8 o blant teulu Tynewydd, Ffair 
Rhos. Graddiodd o Brifysgol 
Aberystwyth ym 1921 a bu’n 

athro ysgol am gyfnod nes i’w iechyd dorri. Enillodd gadeiriau, coronau 
a gwobrau mewn eisteddfodau ar hyd ac 
ar led Cymru gan gynnwys yr Eisteddfod 
Genedlaethol am delynegion, englynion, 
sonedau a chywyddau. A gwyddom bellach 
iddo ennill cadair Eisteddfod Llanymddyfri 
ym 1930. Cyhoeddwyd detholiad o 
farddoniaeth Evan Jenkins yn y gyfrol 
Cerddi Ffair Rhos. Casgliad a drefnwyd 
gan T. Llew Jones ym 1959. Hon oedd y flwyddyn y bu Evan Jenkins farw yn 64 oed. 
Daliwch i chwilio am gadeiriau coll Eisteddfod Llanymddyfri. Danfonwch unrhyw wybodaeth 
a lluniau at post@ylloffwr.cymru

Eurwen Roberts M.B.E. 
a chadair Evan Jenkins 

Eisteddfod Llanymddyfri 1930

Cerddi Ffair Rhos - Evan Jenkins

Cyhoeddwyd yr enillwyr yng nghystadleuaeth 
addurno ffenest - 1af - Y Fferyllfa, ail - Cibola, 
3ydd- Castle Garage.

Yng nghystadleuaeth Helfa’r Ddraig, 1af (dan 18) 
Siân Elin Morgan.

1af (dros 18) - Angela Jackson - Kenyon, ail - 
Gwyneth Pugh

Ac i orffen yr wythnos trefnodd Ysgol Rhys 
Prichard ddiwrnod coch, gwyn a gwyrdd i‘r dref 
gyfan drwy gydweithio gyda busneasu y dref. 
Codwyd swm anrhydeddus iawn i gronfa Pwyllgor 
Apêl lleol Eisteddfod yr Urdd 2021.

Bu disgyblion ein hysgolion yn brysur mewn 
Eisteddfodau Gŵyl Ddewi ac yn mwynhau sesiynau 
clocsio gyda Tudur Philips.

Diolch i ddisgyblion Ysgol Rhys Prichard, Ysgol 
Bro Dinefwr a Choleg Llanymddyfri am bob 
cydweithrediad ac am fod mor barod i’n diddanu 
a’n cefnogi.

Diolch i Menter Dinefwr am y cymorth wrth drefnu.

Marian Morgan yn derbyn y 
wobr am ‘Pice ar y Maen Gorau 

Llanymddyfri’ ar ran Cylch 
Meithrin Tre Ficer.

Y Fferyllfa, enillydd y 
gystadleuaeth Ffenest Siop
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Straeon Tywyll am Bobl y Cyrion  
Mae’r awdures o ardal Llanbedr Pont Steffan, Heiddwen Thomas wedi cyhoeddi ei chasgliad 

cyntaf o straeon byrion yn ddiweddar. Mae O’r Cysgodion (Y Lolfa) yn gasgliad o 14 stori 
gignoeth, llawn emosiwn, a phob un gyda thro annisgwyl yn y gynffon. 

Yn ôl yr awdur, y cwlwm sy’n clymu’r cyfan yw bod y straeon “am bobl y cyrion”. 
Mae Heiddwen Tomos wedi dod yn adnabyddus fel awdures sydd yn delio â themâu cyfoes a 

thraddodiadol ar yr un pryd. Mae’r syniadau o berthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad i gyd 
yn cael eu trafod, ac mae’r storïau’n llawn deialog bywiog a naturiol sy’n llawn hiwmor. Roedd 
ei nofel ddiweddaraf, Esgyrn, (Y Lolfa, 2018) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn, categori Ffuglen yn 
2019. Daeth O’r Cysgodion yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod 
Genedlaethol 2019. 

Cyhoeddodd Heiddwen ei nofel gyntaf i’r arddegau cynnar yn ystod mis Mawrth hefyd. Mae Heb 
Law Mam yn nofel am berthynas merch ifanc â’i mam, a diniweidrwydd cariad cyntaf. 

 O’r Cysgodion gan Heiddwen Tomos ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa).

HYN A'R LLALL

Cyfraniadau Cynghorau Cymuned
Diolch i chi am gefnogi gwaith Papur Bro Y Lloffwr ac am eich cymorth ariannol sydd yn ein galluogi i gynnal papur bro o 

safon i bobl ardal Dinefwr.
Cyfraniadau 01/04/2019 - 31/03/20

Llanfihangel Rhos-y-Corn  £200.00
Llandeilo    £100.00
Cilycwm    £50.00
Cynwyl Gaeo   £50.00
Dyffryn Cennen   £50.00 
Llanarthne    £50.00
Llanfair-ar-y-Bryn   £50.00
Llanfynydd    £50.00
Llanwrda    £50.00
Myddfai    £50.00
Talyllychau    £50.00
Llansawel    £30.00
Llansadwrn    £25.00 
Llanycrwys    £20.00

Gweddi wrth wynebu Coronafeirws
Dduw iechyd a gobaith, yn Iesu Grist yr wyt wedi addo cwrdd â ni ynghanol ein pryderon a'n poenau. 

Edrych arnom mewn trugaredd wrth i ni wynebu bygythiad Coronafeirws.
Gweddïwn dros bawb sydd wedi eu heffeithio gan y feirws. I'r rhai sydd wedi eu heintio, rho nerth i'w 

ymladd a bydded iddynt adennill cryfder a iechyd. I'r teuluoedd sy'n gofidio am ddioddefwyr, rho gysur a 
gobaith. I'r rhai sy'n fregus, neu sy'n teimlo mewn perygl, tawela eu hofn a'u pryder. Gweddïwn dros bob un 
sy'n gweithio i ddelio â'r feirws a'i effeithiau.

Diolchwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd, ac am eu gofal a'u tosturi. Cadw hwy'n 
ddiogel ac yn iach.

Diolchwn am wyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol, a phob un sy'n gweithio'n ddyfal i ddarganfod brechlyn 
i atal y feirws. Goleua eu meddyliau a rho iddynt y doethineb a'r ddealltwriaeth i lwyddo. 

Gweddïwn dros ein harweinwyr a'r rhai sydd yn eu cynghori. Bydded iddynt weithredu'n ddoeth er lles 
pawb, a rhoi i'r gwasanaeth iechyd yr adnoddau a'r cyllid angenrheidiol i sicrhau'r gofal gorau er hyrwyddo 
gwellhad llwyr a buan.

Ar yr adeg hon o ansicrwydd a chonsyrn byd-eang boed i'th Ysbryd ein helpu ni i gyd i ddangos ein gorau 
ac nid ein gwaethaf.

Gwared ni o bob hunanoldeb, o orymateb ac o godi bwganod. Iachâ'r ofn sydd mor aml yn rhwystro 
cenhedloedd rhag gweithio â'i gilydd ac sy'n atal cymdogion rhag helpu ei gilydd. Gwna ni'n ymwybodol o'n 
dibyniaeth arnat ti ac ar ein gilydd, a'r nerth a ddaw o fod yn un corff ynot ti.

Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr un a aeth o amgylch yn iacháu pob afiechyd a llesgedd, yr un sydd trwy ei 
gleisiau yn dwyn iachâd i'r byd. Amen.

                                                                                                                                                          (O’r TYST)
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C.Ff.I. LLANYMDDYFRI
Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llanymddyfri wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf, yn trefnu noson Cawl a Chân 

fel rhan o wythnos o ddathliadau Gŵyl Ddewi a gynhaliwyd yn Llanymddyfri. Yn ogystal, rydym wedi bod yn paratoi ar gyfer 
cystadleuaeth ddrama C.Ff.I.

Ar nos Wener, 28 Chwefror, roedd ein noson 
Cawl a Chân yng nghlwb rygbi Llanymddyfri. 
Dyma’r digwyddiad agoriadol ar gyfer wythnos 
o ddathliadau yn y dref. Roedd yn noson hynod 
o lwyddiannus, a chasglwyd dros £400 i’w 
rannu rhwng Apêl Eisteddfod Llanymddyfri, a 
C.Ff.I. Llanymddyfri. Cawsom ein diddanu ar 
y noson gan aelodau’r gymuned, gan gynnwys 
Elen a Nia Williams a Mari a Menna Bennett 
yn canu, deuawd hyfryd gan Owen Bennett ac 
Iestyn Williams (sef tadau’r merched – teulu 
Von Trapp Llanymddyfri!). Buom hefyd yn 
ffodus iawn i gael Noah Potter o Ddawnswyr 
Penrhyd yno i ddawnsio. Cafwyd sioc wrth 
i ambell aelod o’r clwb ymuno â Noah – heb 
ddisgyn ar eu penolau! Rydym yn ddiolchgar 
iawn i bawb am eu cefnogaeth.

Yng nghanol y paratoadau, roedd rhaid 
mynychu ymarferion di-ri ar gyfer y dramâu. 

Eleni, roedd y clwb yn cystadlu yn y 
gystadleuaeth Cymraeg a Saesneg. Ar 
gyfer y ddrama Saesneg, dewiswyd cast 
o’r aelodau hŷn i berfformio “Murder at 
Moorhead Manor”, sef fersiwn ddrama o’r 
gêm Cluedo. Cafodd y sgript ei ysgrifennu 
gan Jac Spowage, ac roedd Jac ei hun 
yn hynod o gefnogol ac yn barod iawn i 
roi cyngor ar sut i wella’r perfformiadau. 
Roedd y clwb yn fuddugol yn rownd y Sir, 
gyda Rhian Hughes yn cipio’r wobr am 
y berfformwraig orau o dan 26. Wrth i ni 
gystadlu yng Nghaernarfon ar 1 Mawrth yn 

y rownd genedlaethol, daethom 
yn chweched dros Gymru. 
Llongyfarchiadau enfawr i’r 
aelodau hŷn!

Penderfynwyd cystadlu yn y 
gystadleuaeth Gymraeg eleni 
hefyd am y tro cyntaf ers sawl 
blwyddyn. Yma roedd cyfle i’r 
aelodau iau gael eu profiad cyntaf 
ar lwyfan. Roedd y sgript, “Stori’r 
Geni?” yn seiliedig ar ysgol 
gynradd yn perfformio stori geni’r 
baban Iesu, ond roedd mwy nag 
un peth yn mynd o’i le…! Daeth y 
cast ifanc yma, yn llawn aelodau 
o dan 16, yn bedwerydd allan o 
ddeg clwb yn y sir. Yn sicr mae 
ambell i seren y dyfodol ymysg yr 
aelodau ifanc yma.

Bu’r aelodau a’r arweinwyr yn gweithio’n galed dros ben i sicrhau perfformiadau o safon yn y ddwy gystadleuaeth, ac ar 
gyfer y noson Cawl a Chân lwyddiannus yn y dref.



30  Y LLOFFWR, GWANWYN/HAF 2020 

GWOBRWYO AELODAU'R FFERMWYR IFAINC
         Cystadleuaeth Aelod Iau y Flwyddyn

Rhiannon Jones, C.Ff.I. Dyffryn Tywi gafodd yr anrhydedd 
o fod yn Aelod Iau C.Ff.I. Sir Gâr am y flwyddyn 2019-20. 
Mae Rhiannon, 17 mlwydd oed ym mlwyddyn 13 yn Ysgol 
Bro Myrddin ac yn astudio Cymraeg, Bwyd a maeth ac 
Amaethyddiaeth.

Yn gyn-ysgrifennydd Rhaglen y Clwb, mae bellach yn 
Ysgrifennydd Cofnodion ac mae’n aelod o Fforwm Ieuenctid 
y Sir.

Un o brif uchafbwyntiau Rhiannon oedd cystadlu yng nghystadleuaeth rownderi 
yn Stafford. Fe ddaeth y Clwb yn bedwerydd  ond yn bwysicach na hynny cafwyd 
y cyfle i wneud ffrindiau gydag aelodau eraill o’r mudiad ar draws Lloegr a 
Chymru. Yn ystod y diwrnod dangoswyd diddordeb gan aelodau eraill yn y clwb 
am fod aelodau a chefnogwyr yn siarad Cymraeg gyda’i gilydd. Daeth i’r amlwg 
y pwysigrwydd o siarad yr iaith.

Uchelgais Rhiannon y tu allan i’r C.Ff.I. yw llwyddo yn ei harholiadau Lefel A a 
chael ei derbyn i Brifysgol Aberystwyth i astudio cwrs Amaethyddol a Busnes.

Mae teithio i Seland Newydd wedi bod yn freuddwyd ers blynyddoedd i Rhiannon hefyd er mwyn gweld y modd o fyw yno 
a system amaethyddol y wlad.

Cystadleuaeth Aelod Hŷn y Flwyddyn
Mared Evans, C.Ff.I. Penybont gafodd yr anrhydedd o fod yn Aelod Hŷn C.Ff.I. Sir Gâr am y flwyddyn 2019-20. Mae 

Mared yn 25 mlwydd oed ac yn Athrawes Gynradd yn Ysgol Bro Teifi.
Mae Mared wedi dal saith swydd bwysig ar lefel clwb eisoes.
Swyddi ar lefel Sir – Dirprwy Lysgenhades y Sir, Aelod o Bwyllgor Cyllid C.Ff.I. 

Sir Gâr, Cynrychioli Sir Gâr ar Bwyllgor Digwyddiadau a Marchnata C.Ff.I. Cymru.
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Mared wedi bod yn gystadleuydd brwd yng 

nghystadlaethau’r Sir.
Roedd Mared hefyd wedi hyfforddi tîm dan 21 oed C.Ff.I. Llanllwni ar gyfer y 

gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg – gyda’r  tîm dan 21 
Cymraeg yn ennill ar lefel Sirol ac yn mynd ymlaen i lefel C.Ff.I. Cymru.

Cystadlodd gyda thîm dan 26oed C.Ff.I. Penybont yn Siarad Cyhoeddus Cymraeg 
a Saesneg ac fe’i dewiswyd fel y cadeirydd gorau i fod yn aelod o dîm Sir Gâr yn y 
Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer y gystadleuaeth Genedlaethol ym mis Mawrth 2020.

Uchelgais Mared y tu allan i’r C.Ff.I. yw gorffen adnewyddu ei chartref cyntaf a 
byw ynddo yn hapus. Mae Mared yn gobeithio hefyd roi nôl i’r gymuned, am yr holl 
brofiadau mae wedi eu derbyn, trwy gefnogi’r mudiadau/clybiau y bu hi’n ddigon 
ffodus i fod yn rhan ohonynt.  Mae ganddi ddyled enfawr i Aelwyd Hafodwenog 
a Dawnswyr Talog ac, heb os nac oni bai, i fudiad y ffermwyr ifanc ac i C.Ff.I. 
Penybont.

Cystadleuaeth Cais am Swydd
Sioned Howells, C.Ff.I. Llanllwni ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth yma. 

Mae Sioned yn 20 mlwydd oed ac yn astudio Bydwreigiaeth BMid yn yr ail 
flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe.

Mynychodd Ysgol Bro Teifi a bu yn brif ferch yn 2017-18.
Fel aelod mae Sioned wedi bod yn ohebydd i’r wasg ac yn ysgrifennydd 

cofnodion gyda’r Clwb ac yn 2017 hi oedd aelod iau y Flwyddyn dros y Sir. 
Mae hefyd wedi cystadlu mewn nifer fawr o gystadlaethau megis Siarad 
Cyhoeddus, Adloniant, Rali’r Sir ac yn yr Eisteddfod.

Fe wnaeth Sioned gais am: “swydd Gweithiwr Cynorthwyol ar y Ward 
Oncoleg” gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

                    Llongyfarchiadau mawr i’r tair.
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CYSTADLEUAETH DRAMA CLYBIAU FFERMWYR IFANC SIR GAERFYRDDIN
Cynhaliwyd cystadleuaeth Drama Cymraeg a Saesneg C.Ff.I. Sir Gâr yn Neuadd y Gwendraeth yn 

ddiweddar. Bu pedair noson o gystadlu brwd gydag un clwb yn cystadlu yn y Ddrama Saesneg a naw 
clwb yn y Ddrama Gymraeg.

C.Ff.I. Llanymddyfri aeth â’r cwpan yn yr adran Saesneg gyda’u perfformiad o “Murder at the Moorhead 
Manor”. Yn yr Adran Gymraeg, C.Ff.I. Llangadog ddaeth i’r brig gyda’u perfformiad o “i”, gyda C.Ff.I. 
Llanllwni yn ail, a C.Ff.I. Dyffryn Cothi “Du” yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r holl glybiau am 
berfformiadau arbennig. 

Fe aeth y gwobrau am yr unigolion gorau i’r canlynol:
Perfformiwr gorau 18 oed neu’n iau: Iwan Thomas, Clwb San Ishmael
Perfformwraig orau 18 oed neu’n iau: Lois Davies, Clwb Llangadog
Perfformiwr gorau 26 oed neu’n iau: Owain Davies, Clwb Llanllwni
Perfformwraig orau 26 oed neu’n iau: Rhian Hughes, Clwb Llanymddyfri 
Cynhyrchydd Gorau:               Gary Davies, Clwb Llanllwni
Bu C.Ff.I Llanymddyfri a Llangadog yn cynrychioli Sir Gâr yn rownd derfynol y gystadleuaeth Ddrama ar lefel Cymru 

yng Nghaernarfon. 
Y beirniad oedd Euros Lewis ac yng ngofal y golau a’r sain oedd Dafydd Lloyd George a Nia Thomas. Noddwyr y noson 

oedd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Hefin Jones a HB Enoch & Owen ac fe noddwyd gwobrau gan Undeb Amaethwyr Cymru.

Aelodau Clwb Llanymddyfri

Aelodau Clwb 
Llangadog
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RYGBI COLEG LLANYMDDYFRI

Lluniau: John B. R. Davies

Dau o chwaraewyr Ysgol Bro Dinefwr wedi cael eu dewis i chwarae i 
Crawshays - Ben Evans a Brychan Fish.

Archie Hughes, mewnwr talentog Coleg 
Llanymddyfri wedi cael ei gap cyntaf i Gymru 
dan 18 yn erbyn yr Alban. Enillodd Cymru a 

sgoriodd Archie gais.

Gėm Coleg Llanymddyfri yn erbyn Ieuenctid Crawshay gyda’r coleg yn ennill, 29-7.

Pump o Ieuenctid Clwb 
Rygbi Llandeilo a oedd yn 
chwarae yn y gėm - Emyr 
Gimblett, Brychan Fish, 

Garrin Baker, Ben Evans a 
William Charles-Davies.
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