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Llongyfarchiadau i: 

 David ac Eleri Lloyd Jones, Penwern, Capel Dewi ar ddod yn dadcu a mamgu, mab bach i Paul ac Emma, 

Ffosesgob, Prengwyn. 

 Ken ac Avril Evans, 7 Bro Marles, Pontsiân ar ddod yn dadcu a mamgu, mab bach i Darren a Claire a brawd 

bach i Erin, Isla a Rhys. 

 Valerie Tregear, Arnant, Pontsian ar ddod yn famgu, mab bach i Claire a Darren. 

 Lisa Mai, Blaencwmerwydd, Horeb a Carwyn ar eu dyweddïad yn diweddar. 

 Dafydd ac Alison Evans, Abertawe, ar enedigaeth mab - Luke Charles Teifi Evans, wŷr i Arthur a Carys 

Evans, Eifionydd, Llandysul. 

 Rhys a Sally Foulkes, Llundain ar enedigaeth merch - Carys, wŷres i Ron a Megan Foulkes, Geryllan, 

Llandysul. 

 Mr a Mrs Gareth Jones, Golygfa, Llandysul ar ddathlu eu priodas ddiemwnt yn ddiweddar, gan ddymuno 

gwellhad buan i Gareth ar ei arhosiad yn yr ysbyty. 

 Wally a Eileen Davies, Heol y Neuadd, Llandysul ar ddathlu ei priodas aur yn ddiweddar. 

 Cennydd Jones, Caerowen, Pontsian ar gael ei ethol yn Ffermwr Ifanc CFfI Ceredigion 2020 - 2021 o Glwb 

Pontsian. Da iawn ti. 

 

Penblwydd hapus i: 

❖ Neris Davies, Sŵn - y - Gwynt, Ffostrasol ar ei 30 oed. 

❖ Maud Evans, Brynhyfryd, Maesymeillion ar ei 80 oed. 

❖ Dinah Griffiths, Dolcoed, Llandysul ar ei phen- blwydd arbennig. 

❖ Morwenna Elias, o Saron ar ei 90 oed. 

❖ Carys Davies, gynt o Rampant Lion, Capel Dewi ar ei 50 oed. 

❖ Edwin Thomas, Cwmdyllest, Pontsian ar ei 65 oed. 

❖ Ianto Evans, Rhyd, Prengwyn ar ei 60 oed. 

❖ Nan Thomas, Pantstreimon, Capel Dewi ar ei 80 oed. 

❖ Eirwyn Harris, Llysywawr, Llandysul ar ei 80 oed. 

 

Dymuniadau gorau i: 

▪ David Jacobs, Hafod Wynnog, Ffostrasol. 

▪ Glesni Mai Thomas, Cwmdyllest, Pontsian. 

▪ Alan Jones, Anneddwen, Llanwnen.  

▪ Dewlyn a Nan Thomas, 

Pantstreimon, Capel Dewi. 

▪ Maisie Davies, Coedmor, 7 Heol 

y Gilfach, Llandysul. 

 

Cydymdeimlad â theuluoedd a 

ffrindiau y diweddar: 

▪ Elgan Jones, Gwel y Cledyn, 

Cwrtnewydd. 

▪ Keith Pugh, Gwndwn, Plwmp, 

Llandysul. 

▪ Iris Evans, Tŷ’r Ysgol, Drefach 

Felindre.  

▪ Peter Jones, Castle View, 

Pencader. 

▪ Bronwen Jones, gynt o Greenhill, 

Drefach, Llanybydder. 

▪ Katie Bowen, Canton, Llandysul. 

▪ Phyllis Davies, 3 Spring 

Garden’s, Llandysul.  

 

Dymuna Hefina a Rowena ddiolch i 

bawb am y galwadau ffôn, cardiau, 

anrhegion a’r help tra yn yr Ysbyty ac 

ar ôl dod adref. Diolch. 

Hefina a Rowena. 
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TREGROES 

Plant cymuned Tregroes wedi bod yn 

gwneud orennau Cristingl yn y neuadd 

ac yn dysgu  yr  ystyr. Diolch  i  bawb a 

ddaeth. 

 

 

 

 

 

Eglwys St Ffraed Tregroes yn 

llawn ar ddydd Gŵyl Dewi 

mewn gwasanaeth arbennig o 

ddathu ar Sul olaf y Parch Beth 

Davies yn y Plwyf. Mor braf 

oedd gweld y plant wedi gwisgo 

yn eu dillad Cymreig a phawb 

yn cymryd rhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plant Ardal Tregroes yn Eglwys St Ffraed Tregroes ar Ddydd Gŵyl Dewi yn eu gwisg Gymreig ac yn cymryd 

rhan ac yn mwynhau y dathlu a`r gwasanaeth arbennig. 

Eglwys Tregroes 
Cafwyd gwasaneth Gŵyl Dewi hyfryd dros ben gyda phawb yn cymryd rhan yn ôl yr arfer. Paned o de a gwledd arall o 

fwyd yn y Neuadd. Roedd yn ddiwrnod olaf i’r Parch Beth Davies yn yr Eglwys cyn symud ymlaen i blwyfi eraill. 

Cyflwynodd Mrs Rhian Jones rodd iddi.  Mor braf oedd gweld y plant yn eu gwisg Gymreig. Diolch iddynt a`u rhieni 

am yr ymdrech.  
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C.Ff.I. Llanllwni 
Yn ystod hanner tymor Mis Chwefror bu’r clwb yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ddrama’r Sir. Llongyfarchiadau 

mawr i’r clwb am ddod yn ail, ac i Owain Davies am ennill y wobr am yr actor gorau o dan 26 mlwydd oed. Hoffwn 

ddiolch yn arbennig i Gary Davies am gyfarwyddo’r ddrama, a llongyfarchiadau mawr iddo am ennill y wobr am y 

cynhyrchydd gorau yn y gystadleuaeth. Yn ystod yr un wythnos bu criw o ferched yn cystadlu yn y ‘Commerical 

Dance’, a daethant yn fuddugol – da iawn ferched! Llongyfarchiadau hefyd i Sioned Howells am ennill y 

gystadleuaeth Cais am Swydd yn ddiweddar, bydd hithau a’r dawnswyr yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel 

Cymru fis nesa’ – pob lwc! 

Allwn ni ond diolch o waelod calon i drigolion y gymuned am eu cefnogaeth yn ein Cyngerdd Blynyddol eleni eto, 

wrth i ni godi swm sylweddol i goffrau’r clwb i’n cefnogi yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Hoffwn hefyd gymryd ar 

y cyfle hwn i longyfarch C.Ff.I Pontsian am ddod yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Ddrama C.Ff.I Cymru yn 

ddiweddar, gydag Endaf Griffiths yn ennill actor gorau dan 26 – a diolch iddynt am ymuno â ni yn ein cyngerdd, 

roedd hi’n noson arbennig! 

Pob lwc i bob aelod o’r clwb fydd yn cystadlu yn niwrnod Gwaith Maes y Sir a Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Cymru ar 

ddiwedd y mis, cewch yr hanes yn y rhifyn nesa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cynhyrchydd Gorau Gary Davies 

Owain Davies Actor Gorau dan 26 oed 

Sioned Howells enillydd gystadleuaeth Cais am Swydd 

Enillydd ‘Commerical Dance’ 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 
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YSGOL GYNRADD BRYNSARON 
Pythefnos Masnach Deg 

Yn ystod pythefnos Masnach Deg, bu’r disgyblion yn cwblhau amrywiaeth o weithgaerddau yn y dosbarthiadau. Bu 

dosbarth Cloddi’n dysgu am y pethau amrywiol gellir eu prynu sy’n Fasnach Deg, pa wledydd sy’n darparu nwyddau 

Masnach Deg a phaentio’r logo gyda’u bysedd. Bu dosbarth Siedi’n dysgu am Fasnach Deg a defnyddio Paintbrush er 

mwyn creu lluniau o logo Masnach Deg.   

Ar fore dydd Llun, Mawrth yr 2il, cynhaliwyd cystadleuaeth y fanana hiraf. Daeth y disgyblion â banana i fewn i’r 

ysgol a buont yn mesur hyd pob un ohonynt. Llongyfarchiadau mawr i Cerys Harrison a ddaeth o hyd i’r fanana hiraf a 

oedd yn 33.5cm o hyd. Yn dilyn y sesiwn mesur, aeth dosbarth Siedi ati i greu graff bar ar y canlyniadau, rhai mewn 

llyfrau ac eraill ar y cyfrifiadur gan ddefnyddio rhaglen j2e5 ar Hwb ac Excel. 

 

Masgot Hawliau Plant 

Yn ystod gwyliau hanner tymor, bu disgyblion yr ysgol yn cynllunio masgot ar gyfer Hawliau 

Plant. Bydd y masgot i’w weld ar arddangosfeydd ar draws yr ysgol, gwaith y disgyblion ac 

ar lythyron. Llongyfarchiadau mawr iawn i Gwenllian Grug Davies o flwyddyn un am y 

masgot buddugol, rydym hefyd am longyfarch Jasine Jones o flwyddyn 3 am ddod yn ail a 

Guto James am ddod yn drydydd. Gweler Gwenllian yn y llun isod gyda’r masgot buddugol 

sef Heti Hawliau. 

 

Dathlu Gwyl Dewi 

Ar ddydd Llun Mawrth yr ail roedd 

yn wledd i’r llygaid i weld y 

disgyblion yn eu gwisgoedd 

traddodiadol Cymreig neu grys - t tîm rygbi/pêl droed Cymru.  

Yn ystod y dydd cafodd y disgyblion y cyfle i ddysgu am fywyd 

a gwaith Dewi Sant. Bu dosbarth Siedi hefyd yn defnyddio 

Garage Band a bu dosbarth Cloddi’n coginio pice ar y maen. 

Y noson honno am 6 o’r gloch, cynhaliwyd cyngerdd Gwyl 

Ddewi yng ngofal Mr Islwyn Evans. Ar ôl derbyn cwpanaid o de a phice ar y maen, cafodd y gynulleidfa wledd o 

adloniant amrywiol. Cafwyd detholiad eang o ganeuon gan yr holl ddisgyblion. Bu dosbarth Siedi’n cyflwyno eu 

gwaith ar Ferched Beca a chafwyd arddangosfa goginio ar ffurf ffilm gan Cerys a oedd yn esbonio sut i goginio 

pancws. Roedd y noson yn ddathliad arbennig o’r gweithgareddau y bu’r disgyblion yn ymwneud â hwy oedd yn 

ymwneud â Chymru a Chymreictod er enghraifft, teithiau i Gapel Eidalaidd Henllan ac Eglwys Gadeiriol TyDdewi.  

Diwrnod y Llyfr 

Ar ddydd Iau Mawrth y 5ed, dathlwyd Diwrnod 

y Llyfr yn yr ysgol. Fe wnaeth y disgyblion a’r 

staff wisgo i fyny fel cymeriad o lyfr Cymraeg. 
Roedd yn braf gweld y disgyblion yn trafod eu 

‘cymeriad’ ac roedd pob un yn werth eu gweld – 

hyd yn oed y staff!!! 
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CYLCH MEITHRIN BRO TEIFI 

 

Plant 

yn eu 

gwisg 

Gŵyl 

Dewi 

 

 

Plant yn mwynhau cawl, a chael stori Dewi Sant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

GWESTY’R PORTH  

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 

Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
 

Gorsaf Prawf MOT 
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Gwaith elusennol gwych Bois y Gilfach 

Mae Bois y Gilfach – sy’n hanu o Ddyffryn Aeron, ardal Banc Siôn Cwilt a’r bröydd cyfagos ac sy’n 

cyfarfod yn wythnosol yn Nhafarn y Gilfach, Mydroilyn i ymarfer – yn parhau i ddiddanu cynulleidfaoedd 

yn gyson mewn cyngherddau a nosweithiau cymdeithasol. Ers y dechrau mae’r parti wedi bod yn codi arian 

yn flynyddol tuag at elusennau ac achosion da sy’n cynnwys Canolfan y Bont (y ganolfan addysg i blant ag 

anghenion dwys yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan); Calonnau Cymru a Sefydliad y Galon; RABI; 

Ward Meurig yn Ysbyty Bronglais; Beiciau Gwaed Cymru; Parkinson’s Cymru ac Ambiwlans Awyr 

Cymru. Yn ystod 2018/19 dewisodd y bois gefnogi achos sy’n agos iawn at eu calon, sef yr Uned 

Gemotherapi newydd a fydd yn cael ei hadeiladu cyn bo hir yn Ysbyty Bronglais.  

Roedd gweithgarwch y flwyddyn yn cynnwys cymryd rhan mewn nosweithiau cymdeithasol yn Nerwen 

Gam, Llanfihangel-ar-Arth, Clwb Chwaraeon Aberaeron, Talgarreg, Sarnau, Llambed, Llwyncelyn a 

CheiNewydd; ymuno ag artistiaid eraill i ddilyn ‘Llwybrau Robat Arwyn’ yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul; 

dathlu Gŵyl Dewi yn Neuadd Goffa Aberaeron; canu mewn cymanfa yng Nghribyn; camu i’r llwyfan yng 

Ngŵyl Gwenlli; a chymryd rhan ym mhriodas Ben, un o aelodau’r parti.  

Yn ogystal â mynychu digwyddiadau wedi’u trefnu gan eraill, buodd y bois hefyd yn trefnu ambell 

weithgaredd eu hunain. Cawsant benwythnos i’w gofio yng Nghaernarfon a Phen Llŷn, diolch i’r trip gwych 

a drefnwyd gan Arwel (cadeirydd y parti). Yn ystod y penwythnos, daeth cyfle i alw heibio i Ganolfan 

Ambiwlans Awyr Cymru ger Caernarfon i gyflwyno siec o £1,200 i’r elusen, sef ffrwyth gweithgarwch y 

bois yn ystod 2017/18. At hynny cynhaliodd y parti wasanaeth Nadolig yng Nghapel Ty’ngwndwn, Felin-

fach lle llwyddwyd i godi £1,000 i’r Uned Gemotherapi newydd, diolch i haelioni a charedigrwydd mawr 

pobl Dyffryn Aeron a ffrindiau’r bois.   

Ond uchafbwynt y flwyddyn, heb os, oedd y gyngerdd elusennol a drefnwyd gan Fois y Gilfach yn Neuadd 

y Celfyddydau, Coleg Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Llambed ganol mis Ebrill y llynedd. Daeth 

cynulleidfa o dros 400 o bobl i fwynhau’r arlwy cerddorol a oedd yn cynnwys perfformiadau gan Fois y 

Gilfach, Rhys Meirion a Chôr Llanddarog. Cafwyd cyfle hefyd i wrando ar yr actores a’r gyflwynwraig 

Ffion Dafis yn arwain sgwrs am ganser ac am bwysigrwydd gwaith Ward Leri, Ysbyty Bronglais ag Elin 

Jones AC (llywydd y noson), Arwyn Davies (sy’n aelod o Fois y Gilfach ac a gafodd fudd o driniaeth 

gemotherapi ar Ward Leri yn ystod 2018/19) a Rhian Prys Jones, nyrs arweiniol y ward. 

Pleser mawr ym mis Ionawr eleni oedd mynd i Ward Leri i gyflwyno siec o £10,000 i Dr Elin Jones a’i staff. 

Roedd yn bleser gwrando ar Dr Elin yn sôn am y bwriad i greu Uned Gemotherapi newydd bwrpasol ym 

Mronglais a chlywed hefyd bod y gwaith adeiladu ar fin dechrau.  

Mae Bois y Gilfach yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth cyson a hael i weithgarwch y parti ac 

maent wrthi’n barod yn codi arian i’w helusen ar gyfer eleni, sef achos da lleol sy’n ceisio gwella bywyd i 

bobl â dementia neu Glefyd Alzheimer.    

 

 

 

Rhai o Fois y Gilfach yn cyflwyno siec o £10,000 er budd yr Uned Gemotherapi newydd yn Ysbyty Bronglais. 
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CYSTADLEUAETH SWDOCW - AGORED I BAWB 
Y cyfan sydd rhaid ei wneud yw cwblhau’r Swdocw a’i anfon ar e-bost at ygarthen@yahoo.com neu drwy’r 

post at Rowena Davies-Franklin, Penrhiw, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LL. 

 Bydd yr enw cyntaf allan o’r het ar ddiwedd y flwyddyn yn derbyn £20. Pob lwc. 

Yr enw cyntaf allan o’r het ym mis Chwefror oedd Lesley Parker, Pont-Tyweli 

 

 

 

 
 

Annwyl pawb dyma rywbeth bach i chi wneud yn ystod yr wythnosau diflas yma. Gobeithio 
y bydd yn helpu lanwr oriau hir. Cofiwch gadw yn ddiogel. 

Hwyl Fawr Yvonne. 

Beth ddigwyddodd nesaf? 
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YBarcut Coch 

Wel, mi oedd bach o grafu pen y tro yma, roedd gen i bethau i 

ddweud ond angen llun i fynd efo’r erthygl. Fel mae'n digwydd yn 

aml ddoth 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, lle maen nhw yn  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. 
Doth yr amser a rhois 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. Mi wnaeth pethau ddigwydd yn gyflym unwaith ddoth y 

dyn efo’i bwced 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 damwain! Cymerodd dipyn o amser i mi ddod i arfer â dilyn aderyn yn hedfan mor gyflym, a 

phob eiliad ro’n i’n pwyso’r botwm roedd deg llun yn cael eu tynnu. Erbyn y diwedd roedd 368 o luniau ar y cerdyn, 

rhan fwyaf roeddwn i’n gallu taflu a dwsin i gadw. Dyma oedd y gorau. Popeth drosodd mewn llai na hanner awr ond 

ces i hwyl. 

Yma yng Nghymru roedd yr ymdrech cyntaf i achub y barcut yn y 1930au. Dim ond 20 ohonyn nhw oedd ar ôl  ond 

gyda dyfalbarhad maen nhw dros Gymru i gyd erbyn hyn. Mae rhai o’n hadar ni wedi cael eu hallforio i Iwerddon, felly 

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 gyda’ch llygaid! 

Dewch efo ni i fwynhau ein cefn gwlad, edrychwch ar ein gwefan cymdeithasedwardllwyd.cymru i weld os ydyn ni’n 

cerdded yn eich ardal chi yr wythnos yma. Bydd croeso mawr i chi! Rob Evans 

 

Eisteddfod Gwyl Dewi, Tyddewi, 2020 
Cynhaliwyd Eisteddfod Flynyddol Gwyl Dewi ar 28 Chwefror yn Neuadd y Ddinas, Tyddewi. Mwynhaodd 

cynulleidfa fawr y cystadlaethau llwyfan a gweld y nifer fawr o geisiadau yn y cystadlaethau crefft, blodau, 

llenyddiaeth, ffotograffiaeth a choginio. 

Enillwyd y Gadair, am y nifer uchaf o bwyntiau yn yr holl gystadlaethau, gan Jane James.  Enillwyd y Darian, a 

roddwyd gan aelodau a ffrindiau Capel Methodistiaid Calfinaidd Caerfarchell am y nifer uchaf o bwyntiau yn y 

cystadlaethau celf a chrefft, gan Sally Martyn.  Enillwyd Cystadleuaeth y Pin Rholio, am y nifer uchaf o bwyntiau yn 

y cystadlaethau coginio gan Elspeth Cotton.Enillwyd y cwpan arian ar gyfer unawd emyn, a roddwyd gan John a 

Glenys James, gan Jane James ac enillwyd Tarian Goffa Thomas James, Ysgeifiog, ar gyfer dawnsio gwerin, gan 

Barti’r Ddinas.Hoffai'r pwyllgor ddiolch i'r holl gystadleuwyr, y beirniaid, yr arweinydd, y cyfeilyddion a'r 

cynorthwywyr am wneud y 

digwyddiad yn gymaint o 

lwyddiant.  Y thema ar 

gyfer eisteddfod y 

flwyddyn nesaf, a gynhelir 

ar Ddydd Gwener 26 

Chwefror, yw Gwyliau.  

Gellir cael rhagor o 

fanylion gan y cydlynydd 

Glenys James, ffôn 01437 

720447. 
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Cerddwyr Cylch Teifi 

Ym mis Mawrth, 14eg, 

wrth i'r feirws ond yn 

dechrau newid ein 

bywydau, buom yn ardal 

Llangrannog ar daith i 

gael gwybod mwy am y 

cyfansoddwr Edward 

Elgar a'i ymweliadau â'r 

pentref. Y cerddor Idris 

Rees oedd yn ein harwain. 

Ar lwybr yr arfordir, 

rhoddodd Idris yr hanes 

am Elgar yn clywed pobl leol yn canu o bell, ac yn defnyddio rhywfaint o'r dôn wrth gyfansoddi nes ymlaen. Bu angen 

arbrawf wedyn - y Cerddwyr yn canu'r wahanol emynau y gallai Elgar fod wedi'u clywed ac wedyn eu cymharu â'r 

cyfansoddiad a glywyd ar CD, a barnu pa emyn yr oedd wedi'i glywed! Gyda'r rygbi wedi'i ganslo funud olaf 

oherwydd Coronafeirws, bu lle inni fynd i fwynhau croeso'r Pentre Arms, a neb yn ymwybodol ar y pryd efallai na 

ddylem fod wedi gwneud. 

 

Cwta wythnos wedyn, daeth yn amlwg pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa, ac felly bu rhaid canslo teithiau eraill ein tymor. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cerddwyr i gyd sy'n dod i fwynhau'r teithiau, ac i'r arweinwyr sy'n gweithio mor galed i 

baratoi ac arwain teithiau diddorol inni bob tro. Gobeithio byddwn yn gallu ailddechrau pan fydd pethau'n well. 

 

Cwmni Cyfrifydd Newydd yn cynnig 

gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg 
Ar Chwefror 1af 2020 ffurfiwyd cwmni cyfrifydd newydd 

sy’n cynnig gwasanaeth treth trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gyda’u harbenigedd ar faterion treth mae Huw Aled 

Accountants yn falch o allu gwasanaethu pobl Cymraeg eu 

hiaith a’r di-Gymraeg. Byddant yn gwasanethu cleientiaid 

ar draws Cymru a thu hwnt. 

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad fel cyfrifydd, mae Huw 

Roberts yn falch o groesawu Aled Wyn Thomas wrth 

iddynt ffurfio partneriaeth newydd. 

Arbenigedd Huw fel cyfrifydd yw materion treth personol 

gan gynnwys treth ar eiddo a phrofiant (probate). Daw Huw 

o Llandisilio, Sir Benfro ac mae’n briod gyda'r cerddor 

Gwawr Owen o Glynarthen.  

Mae Aled yn wreiddiol o Llanwnnen, Llanbedr Pont 

Steffan ac yn 2019 cafodd yr anrhydedd o gystadlu am y 

Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, ar ôl iddo ennill ar yr Unawd Tenor a'r Unawd Lieder. Yn 

dilyn dros chwe mlynedd fel Cyfrifydd Siartredig gyda PricewaterhouseCoopers LLP, mae Aled yn edrych ymlaen at 

yr her newydd o ddarparu cymorth i bobl 

hunan-gyflogedig. 

Am fwy o fanylion, ewch i 

huwaledaccountants.com neu ffoniwch 029 

2069 4524 neu anfonwch ebost at: 

huw@huwaledaccountants.com 

aled@huwaledaccountants.com 

 

 

 

Cerddwyr Cylch Teifi - yn canu mewn arbrawf Elgaraidd! 

Clwb 100 y Garthen 
Enillwyr Mawrth 2020         

£20   Yvonne Griffiths, Y Felin, Gwyddgrug             
£10   Tom Lewis, Aneddle, Pencader 

 
Enillwyr Ebrill  2020                  
£20    Mair Williams, Arwelfa, New Inn, Pencader     

£10    Enfys Davies, Llwynhelyg, Penrhiwllan. 
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Menter Gorllewin Sir Gâr 
Dyma flas o’r hyn sydd wedi bod ymlaen gyda 

swyddogion y fenter yn ddiweddar. 

 

Parti Gŵyl Ddewi yr Amgueddfa 

Cafwyd diwrnod llwyddiannus yn dathlu Dydd 

Gŵyl Dewi draw yn yr Amgueddfa Wlân ar y 29ain 

o Chwefror. Bu staff y Fenter yn gyfrifol am y 

crefftau, sesiwn Stori a chân a chafwyd ymweliad 

arbennig gan Sali Mali. Diolch i bawb a fynychodd i 

ddathlu gyda ni.  

 

Eisteddfod Ysgol Cae’r Felin 

Cafodd Gwyneth fore hyfryd yn beirniadu yn 

Eisteddfod Ysgol Cae’r felin yn ddiweddar. Braf 

oedd gweld pob disgybl yn cymryd rhan ac yn 

mwynhau. Roedd y cystadlu yn agos dros ben, 

gyda phob cystadleuaeth yn newid y canlyniad. 

Ond eleni Teifi aeth â hi. Llongyfarchiadau. 

 

Symud a Stori 

Ers diwedd mis Ionawr rydym wedi bod yn cynnal 

sesiwn newydd sbon, Symud a Stori yng 

Nghanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn. Mae 

wedi bod yn gyfle gwych i rieni a’u babanod i 

wneud ychydig o ymarfer corff, canu rhigymau a 

darllen stori mewn awyrgylch hamddenol 

Cymraeg.  

 

Paned a Phapur 

Ar ddydd Iau'r 12fed o Fawrth daeth Llinos Jones, 

Swyddog Ymgysylltu Canolfan yr Egin, Caerfyrddin 

atom, er mwyn ehangu ein dealltwriaeth o’r 

ganolfan greadigol. Cafodd ambell unigolyn 

profiad o wisgo’r sbectol rhith-wirionedd. Diolch i 

Llinos am sesiwn hwylus a diddorol.  

 

Am y diweddaraf, ewch i’n cyfryngau 

cymdeithasol: Facebook: Menter Gorllewin Sir 

Gâr, Trydar: @MenterGSG, Instagram: 

@MenterGSG neu cysylltwch â swyddog eich 

ardal, Gwyneth, ar gwyneth@mgsg.cymru neu 

01239712934 
 

 

 

 

COLOFN BEN LAKE 
A hithau’n fis Mawrth, mae fy nyddiadur unwaith eto 

eleni yn llawn o ddigwyddiadau sy’n codi calon – 

ciniawau, cyngherddau, gwasanaethau, gorymdeithiau – 

i gyd wedi’u trefnu er mwyn dod â phobl at ei gilydd i 

ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, nawddsant Cymru. 

 Yn ôl yr hanes, rhai o’r geiriau olaf i Dewi Sant eu 

hynganu cyn iddo farw oedd “Arglwyddi, frodyr a 

chwiorydd, byddwch lawen a chedwch eich ffydd a’ch 

cred, a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a 

glywsoch gennyf i.” 

Gwnewch y pethau bychain. Dwi wastad yn trio atgoffa 

fy hun o’r dywediad arbennig hwn wrth i mi fynd ati i 

gynrychioli cymunedau Ceredigion yn San Steffan. Ry’n 

ni’n siarad yn aml, yn enwedig ym myd gwleidyddiaeth, 

bod angen trawsnewid ein gwasanaethau cyhoeddus, 

angen newid systemau o weithredu, angen chwyldroi 

ein cyfundrefnau iechyd ac addysg yn gyfangwbl. Ond 

byddwn i’n dadlau’n gryf bod angen cofio a 

chanolbwyntio ar y pethau bychain hefyd..  

Yn wyneb y sefyllfa wleidyddol sydd ohoni, byddai’n 

hawdd i ni fel unigolion yng nghefn gwlad Ceredigion 

deimlo’n ddi-rym a theimlo nad oes unrhyw beth y 

gallwn ni ei wneud i daclo heriau enfawr ein hoes. O’r 

argyfwng hinsawdd i gryfhau economi cefn gwlad, o atal 

allfudo pobl ifanc i daclo problemau iechyd meddwl ac 

unigrwydd mewn cymdeithas – “does dim byd alla’ i 

wneud fel unigolyn, oes e?”. Ond o ddechrau wrth ein 

traed, ac o wneud y “pethau bychain” yn gyson, ac o 

siarad am yr hyn ry’n ni’n ei wneud gyda chyfeillion, 

cymdogion a chydweithwyr.... onid oes modd i ni, 

gyda’n gilydd, wneud gwahaniaeth mawr? 

Dwi’n edmygu’n fawr ymdrechion mudiad y ffermwyr 

ifanc dros yr wythnosau diwethaf sydd wedi bod yn 

taclo stigma iechyd meddwl ymhlith y gymuned 

amaethyddol. Cynhaliodd C.Ff.I Ceredigion, Sir Gâr a 

Phenfro noson eithriadol o lwyddiannus yn Nghastell 

Newydd Emlyn yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth am 

y pwnc. Mae C.Ff.I. Cymru hefyd wedi mynd ati i 

recordio a rhyddhau sengl ‘Bydd Wych’, gyda’r elw yn 

mynd tuag at elusen iechyd meddwl Cymraeg 

(www.meddwl.org) – ewch i ‘ITUNES’ i lawrlwytho copi! 

Dim ond rhai engreifftiau yw’r rhain wrth gwrs. Gwn fod 

yna gannoedd os nad miloedd o bobl, grwpiau 

cymunedol a mudiadau sy’n gweithio’n ddiflino er 

mwyn gwella bywydau pobl a gwneud gwahaniaeth yn 

ein cymunedau gwledig, a diolch byth amdanynt. A 

dyna’r her dwi’n ei osod i bob un ohonom , heddiw a 

phob diwrnod o’r flwyddyn; gwnewch y pethau bychain 

- a phwy a ŵyr, efallai, gyda’n gilydd, y gwelwn ni 

wahaniaeth mawr. 



Ebrill  2020           Y Garthen    Tudalen 23 
 

YSGOL GYGUN 

ABERAERON 
Ar ddydd Gwener 14eg o Chwefror 

cynhaliwyd Eisteddfod flynyddol Ysgol 

Gyfun Aberaeron. Cafwyd cystadlu 

brwd, yn dilyn 3 wythnos o ymarfer 

egniol. Croesawyd tri beirniad i’r ysgol 

gan y Prifathro Mr Owain, sef   Llefaru / 

Llenyddiaeth: Lowri Fron, Llanon, 

Cerddoriaeth: Ffion Medi, Tregaron a 

Carys Mai Llanon, a Dawns:  Liz 

Roberts, Ffos- y Ffin.  
Ar ddiwedd y noson dyfarnwyd y 

tlysau canlynol: 

 

  

 

 

Tarian Côr gan dŷ Tyglyn. 

Tarian Grŵp Pop gan dŷ Tanyfron. 

Tarian Parti Bechgyn gan dŷ Tanyfron. Enillwyd y cystadleuaethau Adrannol gan dŷ 

Tanyfron a’r Llwyfan gan dŷ Tanyfron. Wedi cyfri’r marciau Tanyfron ddaeth i’r brig, 

yn ail, Tyglyn ac yn 3ydd agos Portland.   
 

Enillwyd y gadair gan Ella Evans   

Blwyddyn 13 o dŷ Portland. 

 

Y Goron gan Tallulah Richards  

Blwyddyn 11 o o dŷ Tanyfron. 

 

Medal Y Dysgwyr gan 

Natalie Rand, Blwyddyn 

10 o dŷ Portland. 

 

Tlws Piano gan Tallulah 

Richards Blwyddyn 11 o 

dŷ Tanyfron. 

 

Tlws Llefaru gan Lois 

Daniels Blwyddyn 8 o dŷ 

Tanyfron. 

Tlws Adrannol gan Erin James Lynch 

Blwyddyn 8 o dŷ Tyglyn a Iolo Jones 

blwyddyn 11 o dŷ Tanyfron. 

 

Tlws Offerynnol gan 

Tallulah Richards 

Blwyddyn 11 o dŷ 

Tanyfron. 

 

Tlws lleisiol gan Ella Evans Blwyddyn 13 o dŷ Portland 

 

Capteiniaid y 
tai o’r dde i’r 
chwith, rhes 
flaen: Hana 
Jones, Elin 
Davies a 
Marged 
Hopkins.  
Dde i’r 
chwith rhes 
cefn: Ben 
Davies, Huw 
Jones a Ben 
Mc Evoy. 
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TREGROES 

Mrs Rhian Jones yn cyflwyno siec i Bloodwise yn 

dilyn noson arbennig yng nghwmni Bryn Fon yn 

Neuadd  Tregroes. 

 

 

 

 

 

 

Wardeniaid Eglwys St Ffraed Tregroes,  

Mair Davies a Rhian Jones yn cyflwyno siec o 

£300 i’r Hybarch Eileen Davies ar ran Tir Dewi 

mewn noson o bancws ar ddydd Mawrth Ynyd. 

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi. 
 

 

 

CFfI LLANLLWNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ystod ein Noson Cyflwyno Sieciau ar y 14eg o Ionawr, gwnaeth y Clwb gyflwyno dwy siec i ddwy elusen deilwng 

iawn. Cyflwynwyd siec o £6,885.02 i Uned Oncolegol a Chemotherapi Ysbyty Cyffredinol Glangwili. Gwnaed yr elw 

yma yn ystod Sioe Blynyddol CFfI Llanllwni ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc, mis Awst 2019. Casglwyd £1,227.85 wrth i 

aelodau ac arweinyddion y Clwb fynd o amgylch yr ardal i ganu carolau ar drothwy’r Nadolig. Rhannwyd yr arian yma 

rhwng y Clwb a Hosbis Skanda Vale, felly cyflwynwyd siec o £613.92 i Hosbis Skanda Vale, Saron. Diolch i bawb am 

ein cefnogi i sicrhau blwyddyn lwyddiannus arall i’r Clwb. 


