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ATGOFFA’R GOHEBWYR
Mae’n hollol bwysig ein bod yn cadw at y dyddiad cau i bob rhifyn o’r Gambo.
Fe nodir y dyddiad ar dudalen 2 o bob rhifyn, a bydd unrhyw ddeunydd hwyr yn cael ei
gario ymlaen i’r rhifyn nesaf.
Gofynnir i bob gohebydd lleol sy’n defnyddio e-bost i sicrhau eu bod wedi derbyn cadarnhad bod
y deunydd wedi cyrraedd yn ddiogel gan olygydd y mis.
Diolch am eich cydweithrediad.

2

GOLYGYDDOL
Annwyl Gyfeillion a Darllenwyr Ffyddlon,
Croeso i rifyn cyntaf ar-lein o’r Gambo! Wrth siarad â’r “hen stagers”
sydd wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu a chadw’r cylchgrawn i fynd yn
y gorffennol, deallaf fod Y Gambo wedi ymddangos mewn sawl ffurf
papur o’r blaen. Ond dyma’r tro cyntaf i ni fentro cyhoeddi yn ddigidol,
trwy help Bro360 a Golwg. Mae pawb yn ymwybodol taw anawsterau’r
pla sydd y ein gorfodi i wneud hyn nawr, ond pwy a ŵyr beth fydd yn
digwydd yn y dyfodol? Yn y cyfamser, ceisiwn sicrhau bod newyddion a
hanesion ein hardal yn cael eu lledu a’u cadw fel cofnod o fywyd ein
cymdeithas yn ystod y cyfnod anodd yma.
Dywed rhai bod dim llawer yn digwydd nawr; ond ym mhob
cymuned mae ’na rywbeth o ddiddordeb i rywun, rhywle – achos i
ddathlu, i gydymdeimlo, i longyfarch, i rannu profiad – pethau bychan
efallai, ond y manion yma sy’n bwysig yng ngwead ein cymdeithas.
Gyda’r dechnoleg newydd, gallwn anfon cipolwg o’n cymuned dros y
byd i gyd! Mae’r Gambo eisoes yn cael ei bostio i danysgrifwyr dramor,
yn ogystal â’r rhai dros y ffin. Felly croesawn y cyfle i ddal i “sgwrsio”
fel petai, a darllenwyr hen a newydd.
Croesawn hefyd unrhyw sylw neu ymateb i’r datblygiad yma;
ysgrifennwch e-bost neu lythyr at olygyddion /gohebwyr sy’n cael eu
rhestri ar y dudalen uwchben.
Yn y cyfamser – cymrwch ofal, cadwch yn iach – a mwynhewch
y darllen!
Carol Byrne Jones
(Golygydd mis Mai)
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ABERPORTH
Hen Gerdyn Post
Mae Helen Rees yn hen ffrind i’r Gambo a bydd yn amal iawn yn hala gwybodaeth sydd o
ddiddordeb i ddarllenwyr y papur. Mae ganddi gysylltiad â’r pentre, wrth gwrs, gan mai ei gŵr yw
Morlais Rees, gynt o Rhianfa, Parc y Plas. Mae Helen wedi hala copi o hen gerdyn post gafodd ei
hala o Aber-porth ar 17 Awst 1908.
Amy Davies oedd wedi hala’r cerdyn, at Miss Richardson, ‘Somerset Residential Hotel, Portland
Square, London’. Mae ffurflenni Cyfrifiad yn dangos mai Amy Davies, perchennog y gwesty, oedd
gwraig Owen Picton Davies, a oedd wedi ei eni yng Nghilrhedyn, Sir Gaerfyrddin. Roedd hwn yn
westy mawr, ac ymhlith y gwesteion roedd dynion y gyfnewidfa stoc, swyddogion yn y lluoedd
arfog a gweision sifil.
Erbyn 1901 roedd Owen Picton Davies wedi symud i Lundain i weithio mewn siop groser ac
wedi priodi Amy Huckett o Lundain, ac erbyn 1911 maen nhw wedi prynu nifer o’r tai o gwmpas
eu gwesty. Dim rhyfedd, felly, fod Owen wedi dod yn ŵr o bwys ymhlith y Cymry yn Llundain.
Roedd Canolfan Cymry Llundain wedi ei sefydlu ym 1920 fel man i Gymry ifanc y ddinas ddod
ynghyd, ond gan nad oedd gan y Gymdeithas gartref parhaol bryd hynny, byddai’r aelodau’n
cyfarfod yn y Somerset Hotel. Owen Picton Davies oedd y Cadeirydd o 1928 i 1930 (y darlledwr
Huw Edwards yw’r Cadeirydd presennol, gyda llaw). Yn ddiweddarach penodwyd Owen yn Uchel
Siryf Sir Gaerfyrddin, a chyhoeddodd ‘Hanes Eglwys Capel Iwan 1723–1923’.
Pam, felly, roedd Amy Davies, ac Owen hefyd debyg iawn, yn Aber-porth yn 1908? Ar eu
gwyliau? Y llun ar y cerdyn yw tŷ Dôl-wen a’r neges arni yw ‘Kindly send all letters to the above
address until Friday’, a’r cyfeiriad i hala iddo oedd ‘Penpark’, sef Penparc Cottage heddiw fallai.
Mae angen chwilio ymhellach i hyn, mae’n amlwg, felly bant â chi yn ystod y cyfnod rhyfedd
hwn o fod yn segur i chwilio yn y dowlad am yr hen luniau, llythyron neu lyfrau sy gyda chi am
eich teuluoedd – llawer mwy buddiol nag edych ar raglenni teledu bob dydd.
(Gol: yn anffodus, r’ym ni wedi ffaelu cynhyrchu’r llun o draeth Dolwen yn dda, felly dim ond y
stori diddorol sydd yma. Os na rywun yn gwybod mwy am Amy ac Owen Davies? Helpwch ni i
lenwi’r bylchau!)

Beth i wneud tra’n encilio?
Yn ystod y cyfnod rhyfeddol presennol, mae’n siwr mai difyrru plant nad ydyn nhw yn yr ysgol
yw’r her fwyaf i lawer teulu. Ac mae’n debyg mai un syniad sydd wedi lledu yw cael pobol i osod
tedis neu deganau meddal yn ffenestri eu tai, er mwyn i blant bach chwilio amdanyn nhw wrth fynd
allan i gerdded bob dydd.
Mae rhai o drigolion ardal Aber-porth a Pharc-llyn wedi bod yn brysur yn gwneud hynny, a
gwelwyd nifer o blant ifanc yn chwilota mewn cloddiau a gerddi. Mae gwraig sy’n byw ym Mharc
y Plas wedi bod yn gwau eirth bach a’u gosod yng nghlawdd ei gardd ar gyfer y plant. Ac yn ystod
y Pasg roedd cwningod bach wedi’u gwau ar gael hefyd. Syniad hyfryd.
Mae person arall sy’n byw yng Nghlos y Fferm wedi cael y syniad o grynhoi rhoddion o fwyd i
fynd â nhw i’r Banc Bwyd yn Aberteifi. Caiff y rhoddion eu crynhoi ym mharc ceir y pentref bob
wythnos.
Rydyn ni wedi clywed am lawer ymdrech mewn pentrefi cyfagos i greu masgiau a ffedogau ac
ati ar gyfer gweithwyr iechyd mewn gwahanol fannau. Yma yn Aber-porth mae gwirfoddolwyr
wedi bod yn dod ynghyd i greu masgiau meddygol, o gotwm main gyda dolen i fynd o gwmpas y
glust neu lastig i fynd dros y pen. Gall y rhain helpu atal y feirws rhag lledu ymhlith pobol sy’n
dosbarthu bwydydd pryd ar glud, er enghraifft, neu wirfoddolwyr sy’n nôl negesau i gymdogion.
Yn wir, mae yna lawer iawn o bobol yn yr ardaloedd hyn sy’n helpu ym mhob math o ffyrdd gweithwyr allweddol, cadw llygad ar gymdogion, bwyd prydau ar glud, ffonio teuluoedd a
chyfeillion yn rheolaldd. Diolch i bob un ohonyn nhw.
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Tedi arbennig iawn
Mae yna un tedi mewn ffenestr llofft ym Mharc y Plas sy’n hŷn na neb arall yn y stryd, debyg iawn.
Roedd yn eiddo i Dewi Evans, Blaenannerch pan oedd e’n blentyn bach, bach – mae Dewi erbyn
hyn dros ei 90 oed! Cofion cynnes atoch, Dewi, wrth eich ffrindiau i gyd, ac wrth Tedi hefyd.
Eglwys Sant Cynwyl
Neges gan y Ficer, y Parchedig Christopher Frost
Fel y gwyddoch, mae gwasanaethau a digwyddiadau yn eglwysi Aber-porth, Blaen-port a Betws
Ifan wedi dod i ben am y tro. Ond gallwch weld gwasanaethau a sgyrsiau ar ein gwefan
www.st.cynwyls.org Mae manylion cyswllt hefyd i’w gweld ar y wefan os hoffech gysylltu â fi.
Rwyf yn gweddio drosoch ac yn meddwl amdanoch.

Allech chi helpu?
Mae Pwyllgor Neuadd y Pentref yn y broses o
drawsgrifio holl gofnodion Pwyllgor y Neuadd ers tua
80 mlynedd. Y diben yw eu rhoi ar-lein fel y gall pawb
eu darllen yn y dyfodol. Gwneir lluniau o’r llyfrau
gwreiddiol a chânt eu hanfon wedyn at Archifau
Ceredigion i’w cadw’n ddiogel. Ar hyn o bryd mae
pedwar person yn gwirfoddoli, ond hoffai’r Pwyllgor
glywed wrth unrhyw un arall sy’n dymuno helpu.
Cysylltwch ag avhprojectofficer@gmail.com os yw
hyn o ddiddordeb i chi.

ym Mynwent Capel y Wig dan ofal
weinidog y Parchedig Carys Ann. Rhoddwyd Aures i orffwys ger bedd ei merch

BLAENCELYN
Cydymdeimlir yn ddwys iawn â Jon MO a Gareth, Bryndewi, a’r ‘tyl’ i gyd yn eu colled.
Trawyd ardal eang iawn pan glywyd y newyddion trist am Aures, 4ydd Ebrill. Cynhaliwyd yr
angladd ddydd Mercher 15fed Ebrill, ym Mynwent Capel y Wig dan ofal y Gweinidog y Parchedig
Carys Ann. Rhoddwyd Aures i orffwys ger bedd ei merch Anwen Tydu.

Llongyfarchiadau
Bu Alun a Bethan Jones gynt o siop Blaencelyn / Celyn
Parc, Blaencelyn yn dathlu 60 mlynedd o fywyd priodasol ar
Sadwrn 18fed Ebrill 2020. Dymunwn o Gapel y Wig
ddanfon ein dymuniadau da iddynt a phob bendith iddynt
bellach yn Drefach, Y Tymbl.
.
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BLAENPORTH
Cydymdeimlwn â theulu Emma Burton (Rodgers gynt) a’i brawd Simon ar golli eu tad Ben
Rodgers gynt o Clydfan, Heol y Bowls.
Hefyd â theulu Mrs Betty Jackson a’i mab Michael, Midshires, Heol y Bowls, ar golli ei gŵr Mr
Dennis Jackson.
Llongyfarchiadau i Michael a Emma Burton, sydd bellach yn byw ym Mryngwyn, ar enedigaeth
ei mab bach Henri Benjamin. Pob lwc i’r teulu bach.

BEULAH
Feirws Corona
Mae yn gyfnod arswydus gyda pawb bron yn gaeth i’w cartrefi oherwydd y pla dychrynllyd sydd
wedi ymledu trwy’r Byd. Diolch byth, hyd y gwn i, nid oes neb wedi diodde ym Meulah a mawr
obeithiwn mai dyna fydd y sefyllfa dros yr wythnosau nesaf.
Mae nifer o bobl o’r pentref yn gweithio neu a chysylltiad a rhywun sydd yn gweithio yn y
gwasananeth iechyd neu mewn cartrefi preswyl ac maen nhw i gyd yn ein meddyliau.

Pentref Beulah ar Facebook
Mae hanesion, hen luniau a gwybodaeth am Beulah a’i phobl iw gweld nawr ar y We. Sefydlwyd y
safle gan Gerwyn ar Facebook yn nechrau mis Ebrill ac fe’i gwelir drwy fynd ar Facebook a
chwilio neu teipio i mewn – ‘Beulah, Ceredigion’.
Safle breifat yw a dim ond yr aelodau sydd yn medru postio
lluniau neu negeseuon. Mae ymaelodi yn agored i unrhyw un sydd
a chysylltiad neu diddordeb ym Meulah. Gallwch ymaelodi drwy
y dudalen.

Teithio i’r Antarctic
Mae y Dr. Arwyn Edwards, Blaenllebu wedi teithio yn ddiweddar
i waelod y byd tuag at Begwn y De yn yr Antarctic.
Bu Arwyn, sydd yn Uwch Ddarlithydd yn y Gwyddorau
Biolegol ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn yr Antarctic am fis yn
gwneud gwaith ymchwil ar Ynys Livingston. Mae’r ynys yn un o
ynysoedd y South Shetlands ac mae o fewn tua 1,500 milltir i
Begwn y De. Yn ystod yr haf mae’r tymheredd o gwmpas rhew
bwynt ond yn y gaeaf mae’n disgyn i gyfartaledd a 25 gradd o dan
y rhew bwynt. Mae’n bwrw eira yno drwy gydol y flwyddyn.
Roedd ei daith yno yn brofiad ynddo’i hunan. Taith 15 awr
mewn awyren i Buenos Aires, Yr Ariannin, yna 4 awr arall i
Ushuaia, prif ddinas Ynys Tierra Del Fuego a’r ddinas fwyaf
ddeheuol yn y Byd. Yna mordaith am dri diwrnod i Ynys
Livingston sydd tua 500 milltir i’r de o Cape Horn. Mae’n bosib
bod rhai ohonoch wedi gweld Arwyn ar S4C yn adrodd hanes ei
amser yn yr Antarctic.

6

Adfer awyren rhyfel
Estynnwn ein llongyfarchiadau i
Neil mab Lyn a Liz Jones, Karinia ar
ei ymddangosiad mewn rhaglen
deledu ‘Yesterday’ yn ystod mis
Mawrth. Mae Neil, sydd yn
beiriannydd yn yr RAF, yn rhan o
dîm sydd wrthi yn ail adeiladu
awyren hanesyddol 75 mlwydd oed
oedd yn hedfan yn ystod yr Ail
Rhyfel Byd.
Yna ar gyfres deledu o’r enw
‘Warbird Workshop’ gwelwyd Neil
a’i gyfeillion yn Toronto, Canada
ganol gaeaf llynedd yn datgymalu
awyren tebyg er mwyn cael rhannau
allweddol i’w defnyddio yn yr
awyren y maent yn adfer.
Defnyddiwyd yr awyren, sef C47
neu yn fwy adanbyddus yr enwog
Dakota, i ollwng milwyr parashwt ar
‘D Day’ yn Normandy ym 1944.

Mae

Ivor Hicks

N
a

RAF, yn rhan o dîm sydd wrthi yn ail

Blin yw cofnodi marwolaeth Ivor
Hicks, Maesyronnen, Bryngwyn yn
ystod mis Mawrth yn
89 mlwydd oed. Yn enedigol o
swydd Buckingham symudodd Ivor
a Daphne ei ddiweddar wraig yma
60 mlynedd yn ôl ac roedd yn
meddwl y byd o’r ardal. Roedd yn
beintiwr ac yn grefftwr medrus ac yn
uchel ei barch. Danfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Hazel a’r
teulu.
Dywedodd Hazel ei bod yn
gorfod darllen y Gambo iddo bob
mis ac ei fod bob amser yn dweud,
‘I wonder what I have to do to get
into the Gambo.’
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Y diweddar Ivor Hicks.

BLAENANNERCH a THRE-MAIN
Capel Blaenannerch
Neges oddi wrth y Gweinidog, y Parchedig Llunos Mai Gordon
Hoffwn ddanfon cyfarchion atoch, fel aelodau a darllenwyr, yn ystod yr argyfwng presennol. Mae’r
pandemig Covid 19 yn golygu ein bod i gyd wedi’n cyfyngu, yn methu â chyfarfod â theulu a
ffrindiau, a chyda chyfarfodydd pan rydyn ni’n arfer cwrdd â’n gilydd wedi eu canslo, golyga bod
llawer yn teimlo unigrwydd a phryder, ac efallai iselder. Yn ogystal, mae llawer yn gofidio am
berthnasau hŷn a / neu fregus, gofidiau ariannol, teuluoedd yn wynebu anawsterau oherwydd bod y
plant adre o’r ysgol. Mae’r holl sefyllfa yn anodd tu hwnt i nifer fawr o bobl am bob math o
wahanol resymau.
I ni, fel eglwys, yn yr argyfwng presennol, a ninnau’n methu â chyfarfod i gynnal oedfa na
threfnu gweithgaredd ac ati, mae’r sefyllfa’n hollol newydd (fel i bawb arall wrth gwrs). Rydym yn
gorfod meddwl am ffyrdd gwahanol o wneud pethau, o ofalu am ein gilydd ac eraill, a darganfod
ffyrdd newydd o gyfathrebu ac estyn allan i gysuro a gofalu am eraill. Ar yr ochor bositif, mae
gorfod addasu ein holl weithgareddau fel hyn, a dysgu gwneud pethau mewn dulliau newydd, yn
agor posibiliadau newydd a drysau newydd, i ni weithredi i’r dyfodol.
Rydw i’n cynnal oedfa fer bob bore dydd Mawrth am 10.30 ar Facebook. Os ydych am ymuno,
mae croeso i chi. Rhowch wybod i mi ac fe gewch wahoddiad. Hoffwn hefyd drefnu cyfarfod am
sgwrs drwy Zoom neu Scype unwaith yr wythnos. Byddai’n braf cael gweld ein gilydd! Cysylltwch
â mi os oes diddordeb gennych.
Rwyf fi fel gweinidog, fel eraill y dyddiau hyn, yn defnyddio’r ffôn i fugeilio a chadw cysylltiad
â phobl. Byddwn felly yn eich annog i gysylltu â mi os gwyddoch am rywun yn y gymuned
fyddai’n gwerthfawrogi galwad. Mae’r gwahoddiadau uchod i unrhyw un, does dim rhaid bod yn
aelod. Os byddwch eisiau cysylltu, dyma fy rhif ffôn 01239 683063. Dyma hefyd gynnwys rhestr o
rifau pwysig a allai fod o help:
Childline 0800 1111 Samariaid 116 123
Trais Domestic Hotline 0808 2000 247 Mind 0300 123 3393
Age UK 0800169 6565 Age Concern Cymru 0800 023 444 Check in and Chat
Cofion cynnes atoch i gyd a chadwch yn saff.

GLYNARTHEN a BETWS IFAN
Pob hapusrwydd i Jeff ac Ann Jones, Golwg yr Afon gynt, yn ei cartref newydd Brynawel, Lôn
Aberporth, Tanygroes.

Cydymdeimlir â
– theulu y diweddar Geraint Jones, Lion a fu farw ar y 5ed o Fawrth.
– Rhydian, Angharad a Mabli, Bryncelyn yn dilyn marwolaeth tadcu Rhydian sef Peter Jones,
Castle View, Pencader ar Fawrth 11fed.
– Dewi, Bernice Pantseiri fach a Leonard Jones Pensarnddufach yn dilyn marwolaeth perthynas sef
Joyce Waters Aberporth ar ddechrau Ebrill. Joyce oedd yr olaf o deulu Ceri a Olwen Thomas,
Glennydd Bryngwyn. Rhagflaenwyd Joyce gan ei dau frawd Brinley a Hywel.
– theulu y diweddar Eirwyn James, Blaenwaun a fu farw ym mis Ebrill.

Croeso cynnes
– i faban bach newyddanedig sef Archie, brawd bach i Alfie – plant Mark Price ai bartner (gynt
Penlon). Mi wnaeth Alfie ddathlu ei benblwydd yn ddwy oed ar Fawrth 2il.
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Y FERWIG
Llongyfarchiadau a phenblwydd hapus hwyr i Joan Draper, Lleifior, Ferwig, fu’n dathlu ei
chanfed benblwydd ddiwedd mis Mawrth. Bu Joan a’r teulu yn ffermio yn Cwmrhaffau, Sarnau a
bu yn ffisiotherapydd yn yr ardal am nifer o flynyddoedd. Mae ers sawl blwyddyn nawr yn byw
gyda’i merch Joy a’i gŵr Ken yn Lleifior lle mae’n cael gofal arbennig.

Trist yw cofnodi marwolaeth Alun James, Penfeidir ar ôl cyfnod yn yr ysbyty. Estynnir
cydymdeimlad â’i wraig Elizabeth, y plant, Richard a Mary a’u teuluoedd. Roedd Alun yn ffermwr
penigamp ac yn adnabyddus iawn drwy ardal eang am fagu moch.
Cydymdeimlir hefyd ag Ann Ralph ar farwolaeth ei gŵr yn ystod mis Ebrill.

Adnewyddu
Yn ystod y cyfnod diflas hwn pan nad oes llawer yn digwydd yn unman, mae’n braf gweld y gwaith
adnewyddu yn mynd yn ei flaen yn yr Hen Ysgol.
Mae’r adeiladwyr a’r trydanwyr wedi bod yn brysur yn ôl eu gallu ac wedi gwneud cynnydd
sylweddol ar yr adeilad. Gobeithio bydd yr ysgol ar ei newydd wedd ac yn barod i groesawu pawb
yn ôl pan fydd y cyfyngiadau presennol yn cael eu codi a bydd y gymuned yn gallu dod at ei gilydd
unwaith eto.

!

!

Mwnt mewn lockdown!

Anghredadwy! Yr awyr a’r môr yn las, yr haul yn tywynnu, yr adar yn canu, blodau’r gwanwyn yn
eu gogoniant ...ond – y maes parcio yn wag, dim un enaid byw ar y traeth a neb yn dringo’r Foel!
Rhyfedd!

!

!
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HOREB a PHENRHIWLLAN
Cydymdeimlwn â Mrs Betty Rees, Beddgeraint, Brongest ar golli partner a ffrind annwyl sef Mrs
Geraint Davies Beddgeraint.

Dymunwn wellhad buan i Mrs Betty Rees, Beddgeraint, Brongest yn dilyn ei arhosiad yn yr
ysbyty yn ddiweddar yn dilyn anffawd.

Llongyfarchiadau i Llyr a Katie Ann, Blaencwmerwydd, Horeb a’r teulu oll ar enedigaeth Tomi
Llyr.

LLANARTH
Ysgol Sul Pencae
Llongyfarchiadau i dîm cwis ysgol Sul Pencae ar
ennill tarian cwis ysgolion Sul Canolbarth
Ceredigion a gynhaliwyd yn Nihewid ddechrau
Mawrth. Aelodau’r tîm oedd Lowri, Martha a
Hana. Da iawn chi ferched.

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn
– â Hilary Jones a’r teulu yn Neuadd, Dderwen
Gam ar marwolaeth ei chwaer, Susan Kean,
Pontgarreg.
– â Margaret, Wyn a Dai, Pontbrenddu ar
farwolaeth eu tad, Dic Evans, Dderwen Gam.
– â Dylan Davies a’r teulu ar farwolaeth ei fam,
Delyth Davies.
– â Nevile Evans ar farwolaeth ei fam, Ithela
Evans, Ffosyffin.

Llongyfarchiadau
– i Janet Lloyd, Tegfan, sydd wedi dathlu ei phenblwydd yn 80 oed.
– i Egryn ac Isabel Jones, Talarwen, sydd wedi dathlu eu Priodas Ddiemwnt.

Sefydliad y Merched
Bu’r Merched yn dathlu Gŵyl Dewi Sant yn Woodlands, Gilfachreda. Cafwyd cawl a phwdin
blasus iawn. Enillwyd y cystadleuaeth gan Melda a’r raffl gan Beti a Sue. Gwnaed y diolchiadau
gan Isabel.

PLWMP a PHENTRE-GÂT
Cydymdeimlir â theulu a ffrindiau’r diweddar Keith Graham Pugh, Wndwn, Plwmp a fu farw yn
44 oed yn dilyn damwain drasig tra oedd yn gweithio Sadwrn 7fed Mawrth. Mab ffyddlon Graham
a Margaret, partner cariadus Emma, tad annwyl ei ferch Bethan, brawd Kevin ac ewythr hoff Ela
Haf, Dafi Tom, Efa Grug ac Ina Glain. Cynhaliwyd ei angladd yn Eglwys Sant Tysilio ddydd Iau,
19eg Mawrth.
10

Ardal ffodus
Mae pobl Plwmp yn lwcus iawn o gael siop leol yn enwedig tra ein bod mewn cyfyng-gyngor fel
hyn. Mae Bill Moss wedi gweithio mor galed yn y Siop i gadw’r silffoedd yn lawn, gan gynnwys
blawd! Cafodd Bill help gan ei gwsmeriaid: aeth rhai i siop ‘dalu a chario’ i brynu pethau drosto fe.
Daeth cwsmer arall â chennin i’w gwerthu yn y siop achos nad oedd dim ar gael. Dywedodd Bill
fod Swyddfa’r Post yn fwy prysur cyn y Pasg eleni nag adeg y Nadolig.
Mae pobl wedi helpu eu cymdogion, ond os na fydd neb yn gallu helpu mae Cyngor Ceredigion
yn dod â bocs bwyd bob wythnos. Mae siopau lleol wedi bod yn ardderchog, fel Siop Hoffnant sy’n
cymryd archeb dros y ffôn ac wedyn yn dod mas gyda bocs o fwyd gan wisgo PPE i’n cadw ni’n
ddiogel. Hefyd mae Cherry Picked, Mark Webb, Bragdy Mantle a Dewi James yn dosbarthu i bobl
sy’n hunan-ynysu, ac mae Brian Davies o Synod Inn yn dod â phresgripsiwn o’r fferyllydd i’r rhai
sydd angen.

Bill Siop Plwmp a’i Gath Fawr
Amser maith yn ôl, fel sy’n digwydd o hyd, byddwn i’n clywed storïau o’n hardal leol, a byddai lot
ohonyn nhw’n swnio fel y sïon arferol. Ond, clywais i stori gelwydd golau am gath fawr a oedd yn
crwydro o gwmpas yr ardal. Meddyliais ei bod hi’n rwtsh llwyr!
Dechreuais siarad â chwsmeriaid eraill am y gath fawr. Roedd gan un cwsmer o fenyw
ddiddordeb yn y storïau. Gofynnodd hi i fi ddweud wrthi am unrhyw beth a welwyd. Roedd hi’n
gysylltiedig â phrosiect ymchwil un o Brifysgolion Cymru.
Doedd neb arall eisiau cyfaddef eu bod wedi cael cipolwg o’r gath, oherwydd bydden nhw’n
ymddangos yn wirion. Ond ar ôl sbel gwnaeth rhai ohonynt gyfaddef eu bod nhw wedi gweld y
gath fawr, yn enwedig yn yr ardal leol. Wedyn clywais i fwy a mwy o dystion dibynadwy. Yr
adroddiad cyntaf oedd disgrifiad gan ffermwr am un o’i loi oedd yn diodde niweidiau ofnadwy ac
anarferol. Ond doedd hi ddim yn bosib cofrestru’r lladd fel un gan gath fawr oherwydd nad oedd
categori ‘cath fawr’ ar gael. Ond ni allai cadno na mochyn daear wneud anafiadau fel hynny. Yn
fuan, daeth adroddiad arall am ymosodiad ar ddafad oedd yn dangos marciau tebyg o grafangau
mawr, dannedd miniog a thafod garw ...
Un prynhawn dwedodd fy mam wrthyf fi fod cath fawr yn gorwedd ar ben y ffens lawr yng
ngwaelod yr ardd. Edrychais lawr yr ardd mewn amser i weld yr anifail yn neidio lawr a cherdded
yn gyfforddus ar draws y maes parcio at y lôn. Roedd e’n rhywbeth fel tair troedfedd o hyd, gyda
chynffon hir. Roedd ganddo wyneb tywyll, siâp triongl. Gallwn i weld marciau ar ei gorff,
gysgodion ysgafnach yn dod lawer o ben ei gefn. Wrth gwrs, doedd neb yn fy nghredu fi!
Tua thri mis nes ymlaen, gwelais y gath eto, ochr draw’r maes parcio, yn cerdded i ffwrdd.
Daeth y Brifysgol a gosod dau gamera yn y maes parcio a chymeron nhw samplau o ffwr ar
gyfer prawf DNA. Ni ddarganfuwyd dim byd gan y camerâu, ond dangosodd canlyniadau’r
samplau ffwr taw ei berchennog oedd rhyw fath o bwma o ogledd America ...
Dwy flynedd yn ddiweddarach, ro’n i’n cerdded lawr y lôn pan welais gi blaidd (alsatian) yn
rhedeg ataf yn gyflym o fynediad fferm. Roedd ofn arnaf am fy nghŵn. Wedyn gwelais i fod y ci
blaidd yn rhedeg ar ôl y gath fawr. Ces i sioc, sefais i fel craig, aeth y gath heibio dim ond dair
troedfedd o’m blaen. Roedd ganddo glustiau mawr, siâp trionglau pigfain, yn sefyll ar frig ei ben.
Lliw eithaf ysgafn oedd e gyda marciau cuddliw. Roedd ganddo goesau cefn enfawr hefyd. Yn fy
marn i roedd y gath fawr yn rhyw fath o lyncs.
Nid oedd y fenyw oedd yn gweithio yn y siop ar y pryd yn credu fy storïau tan ei bod hi’n gyrru
yn ôl o Aberteifi un dydd a neidiodd cath fawr mas i mewn i’r briffordd o flaen ei char. Roedd hi ar
y ffordd agos i Flaenannerch.
Os gwelwch yn dda os dych chi’n gweld y gath plîs rhowch wybod i fi. Ond, gallwch fod yn
siŵr na fydd neb yn eich credu chi!
Gallwch ddweud yr un peth â fi ... Miaw!
Trosiad o stori Bill gan Nigel Blake – Mis Mawrth 2020
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RHYDLEWIS
Clwb Bowlio
Mae gan y clwb tudalen “Facebook”. Os oes unrhyw un am gysylltu â'r clwb neu ddod i wybod am
ddigwyddiadau o fewn y clwb dilynwch “Rhydlewis short mat bowls club”.
Mae swyddogion y clwb yn gobeithio fod pawb yn cadw’n ddiogel yn ystod yr amser ansicr yma
a gobeithio gweld ein gilydd yn y dyfodol agos.

Diolch
Dymuna Katie Davies, Dolanog ddiolch yn ddiffuant i bawb am y llu anrhegion, negeseuon a
chardiau a dderbyniwyd ar achlysur ei phenblwydd arbennig ar ddechrau mis Mawrth.
Gwerthfawrogir yr haelioni a amlygwyd yn fawr.

Cydymdeimlwn â theulu Joan Evans Gwarllwyn gynt a fu farw yng Nghartref Henllan.
Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys Llanina. Bu Joan yn drysorydd ar bwyllgor neuadd y pentref am
flynyddoedd. Cydymdeimlwn hefyd â theuluoedd Ann Rhapps, Aberteifi gynt o Gwynlas, a Katie
Bowen oedd yn byw ar gyrion Llandysul.

PONTGARREG
Sefydliad y Merched Wig a’r Cylch
Fel y rhan fwyaf o bobol, rydym wedi ein hynysu yn ein cartrefi ers Mawrth 23. Yn ein cyfarfod
diwethaf ar Chwefror 19, dwedodd un o’r aelodau fod ei merch yng nghyfraith wedi hedfan gartre o
Hong Kong ac wedi ynysu ei hun yn ei chartre yn Swydd Efrog am bythefnos achos bod ‘feirws
newydd’ yn lledu yn China! Erbyn hyn, fel y mudiadau eraill, mae ein holl gyfarfodydd ar stop –
tan bryd pwy a ŵyr. Ond rhaid cadw’n saff ac aros gartre. Diolch i’r siopau bach lleol sy’n ein
helpu, a theulu, ffrindiau a chymdogion sy’n cadw mewn cysylltiad.
Cawsom un cyfarfod pwysig, ddim ond mewn pryd, a phlannu coeden ‘mountain ash’ neu bren
criafolen i ddathlu pen-blwydd SyM y Wig yn 70 oed ar dir y Neuadd. Mae dwy goeden ffawydden
(beech) wedi eu plannu cyn hyn i ddathlu penblwyddi eraill, un ar waelod tir parcio’r Neuadd a’r
llall ar ben hewl Heol y Garreg.
Gyda Deio, Cadeirydd Neuadd Goffa Pontgarreg a’r Cyngor Cymuned, yn defnyddio ei gaib a
rhaw, a Wendy, trysorydd y Neuadd, a’n haelodau’n bresennol, cawsom seremoni drawiadol a
phrynhawn hyfryd a chael te a chacennau i ddathlu. Daeth sawl un o’r dynion a dewis o offer i
helpu! Enw arall ar y coed hyn yw Rowan – enw gŵr un o’n haelodau, ef a’i gaib a rhaw hefyd.
Gwnaeth pawb wir fwynhau heb freuddwydio am beth oedd ar ddod.
Rhan o Brosiect Coed SyM Cymru oedd hyn gyda llawer o sylw wedi’i roi i goed yn ein
cymunedau, gan annog pawb i nodi oed ac uchder y coed yn eu pentrefi a phlannu rhai newydd.

Merched y Wawr Bro Cranogwen
Ein gwestai ym mis Ionawr oedd Llinos Jones ar ran Cwmni Theatr Cymru. Cawsom gyfle i fod yn
ddramatig, gan greu cymeriadau a chydweithio mewn grwpiau i lunio a pherfformio sgetsys.
Ym mis Chwefror, daeth Marye Wyvill atom i drafod Esgyrn am Oes. Rhannodd wybodaeth
ddiddorol a dangosodd ymarferion gallen eu gwneud i gryfhau’n hesgyrn.
Daethon ni at ein gilydd i ddathlu Gŵyl Ddewi yn y Bluebell yng Ngheinewydd. Cawsom gawl
blasus a chrymbl afal i ddilyn.
Bu misoedd cyntaf 2020 yn rhai trist i ni fel cangen.
Rydym wedi colli Susan Kean, un o aelodau gwreiddiol a thrysorydd cyntaf Merched y Wawr,
Bro Cranogwen yn 1978. Roedd yn aelod gweithgar a chymwynasgar, a gwelwn ei heisiau’n fawr.
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Bu farw Aures Jones, un arall o aelodau gwreiddiol y gangen a gohebydd cyntaf y wasg. Daeth
ag egni a brwdfrydedd i’n gweithgareddau dros nifer o flynyddoedd. Hefyd, lluniodd Lyfr Lloffion
arbennig am y gangen, a rhoddwyd copi i bob aelod.
Mae Lynn Davies wedi colli ei gŵr, Gerwyn. Cydymdeimlwn â hi a’r teulu yn eu hiraeth.
Erbyn hyn, gyda’n cyfarfodydd misol i gyd wedi’u canslo oherwydd y feirws, rydym i gyd yn
edrych ymlaen at gwrdd eto pan fydd yn bosibl.

Marwolaeth
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Gareth (Gaz) Evans. Bu farw Gaz yn Ysbyty Bronglais 4ydd
mis Mawrth yn 45 mlwydd oed. Meddyliwn am ei wraig Emma, ei blant, Ella a Luke a’r teulu i gyd
yn eu profedigaeth. Roedd Gareth yn fab i’r ddiweddar Lynwen, yn ŵyr i’r diweddar Jac a Lena
Griffiths, Y Garn ac yn frawd i Andrew. Bydd y pentref a’r ardal i gyd yn gweld ei eisiau’n fawr.

Plant y pentre’n dysgu gartre

Efa Lili ag Eben Dixon gartre, wrth ei gwaith ysgol. Maent yn blant
Lisa a Rhodri Dixon, yn wyrion Jaci a Barry Evans, Pontgarreg ac yn
ddisgyblion yn Ysgol T. Llew Jones.

Cofio Susan Kean

Gyda phobl Pontgarreg yn teimlo’r brofedigaeth ar ôl colli Susan Kean, ar ddechrau mis Mawrth
cynhaliwyd Bore Coffi er cof amdani ac i godi arian at elusen Ymchwil Canser Cymru. Bu’r
Neuadd lawn yn deyrnged deilwng iddi, a chodwyd £737.50 at yr elusen. Braf iawn oedd cael teulu
Susan yno, a diolch i Jon Meirion am ei englyn iddi. Diolch o galon i bawb.
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SARNAU a PHENMORFA
Rwy’n siŵr, fel fi, yr hoffai trigolion Sarnau a Phenmorfa ddweud diolch wrth staff GIC a’r holl
weithwyr allweddol yn ystod yr amser anodd hwn (braf clywed y gymeradwyaeth a bwrw sosbenni
yn y pentref ar nos Iau) gan gynnwys y cwmnïau a busnesau lleol sydd yn ein helpu ni i gadw bwyd
ar y bwrdd yn ystod y cyfnod hunan-ynysu hwn. Yr ydym yn ffodus iawn bod gyda ni yn Sarnau:
Jenny a Teifi Davies, Fferm Temple Bar, 01239 811079 lle mae gwasanaeth ‘gyrru drwodd’ er
mwyn prynu llysiau, llaeth ac wyau.
Erin McCudden o’r delicatessen Cherry Picked (07774 035444) sy’n dod ag archebion i’r tŷ.
Ddim yn bell i ffwrdd mae Siop Hoffnant (01239 654053) wrth gwrs sy’n dod â nwyddau i gist y car.
Mae cwmni pitsas Tafell a Tan, Pantygenau (07852 935373) ar agor nos Iau hyd nos Sadwrn
rhwng 4–8 yr hwyr, gwasanaeth ‘têc awe’ a ‘delifro’ hefyd bellach. Mae’n bosib archebu rhwng
10.00–17.00 ddydd Llun–ddydd Sadwrn.
Diolch iddyn nhw i gyd am ei wneud yn bosib i ni gael bwydydd a nwyddau mewn ffordd
ddiogel wrth i ni gydymffurfio a’r rheolau yn ystod yr amser rhyfedd hwn.

Gwellhad buan i Kate Jones sy’n anhwylus ar hyn o bryd. Dymunwn adferiad llwyr iddi yn fuan iawn.
Llongyfarchiadau mawr i Chris Welch a Rachel Linfoot ar achlysur eu dyweddïad ym mis
Mawrth. Pob hapusrwydd i’r ddau ohonoch chi a George bach hefyd.
Llongyfarchiadau hefyd i Rosie (Vaughan-Jones gynt) a James Collins ar enedigaeth merch fach,
chwaer fach i Jack. Daeth Isla Jasmine i’r byd am 22.02 y.h. ar y 22.02.20! Gobeithio na fydd yn
rhy hir cyn iddyn nhw gael dod yn ôl i Sarnau i weld Mam-gu a Thad-cu eto.
Hyfryd gweld Rhiannon Jones, Tŷ Helyg yn canu ‘In the Summer Time’ i’w merch fach Hattie ar
dudalen Côr-Ona ar Facebook. https://www.facebook.com/groups/2480292725565349/
permalink/2501369386791016/ Diolch i Rhiannon am y stori ganlynol:
Os ydych chi eisiau rhywbeth i roi gwên ar eich wyneb, mae’r grŵp Facebook Côr-Ona yn lle da
i edrych. Gyda dros 46 mil o aelodau, mae e wedi bod yn hwyl yn ystod ‘lockdown’ i edrych ar yr
holl fideos mae pobl yn eu rhoi o ganu, chwarae offerynnau – popeth cerddorol!
Ar hyn o bryd dw i ar gyfnod mamolaeth ond fel arfer rwy’n dysgu cerddoriaeth i blant Ysgol
Uwchradd Aberteifi. Dw i heb wneud unrhyw beth cerddorol ers bod ar gyfnod mamolaeth (heblaw
am ganu i fy merch fach Hattie) felly ro’n i’n gweld y dudalen ar Facebook fel cyfle i ganu cân neu
ddwy a gobeithio rhoi bach o hwyl i bawb sy’n aros gartref ac yn dilyn y dudalen.
Mae’r grŵp hefyd wedi denu sylw rhai o sêr Cymru fel Rhys Meirion. Mae Rhys wedi trefnu
prosiect digidol newydd, yn cynnal arbrawf cymdeithasol digidol i geisio uno pobl o bell ac agos i
ganu rhan o’r darn Calon Lân. Bydd y prosiect yma yn cael ei amlygu ar S4C rywbryd yn ystod y
misoedd nesaf – cyffrous cael bod yn rhan ac rwy’n edrych ymlaen at weld y fersiwn terfynol!

TAN-Y-GROES
Croeso i Jeff ac Ann Jones sydd newydd ddod i fyw i Brynawel, Minffordd. Gobeithio y byddwch
yn hapus yn ein plith.

Cydymdeimlwn â
– Helen Morris a’r teulu Penyberth ar farwolaeth tad a thad-cu annwyl sef Mr Geraint Jones, Lyon,
Bettws Ifan.
– Mr Tony Cooper, Bryntirion ar farwolaeth ei wraig
– Michael a Wendy Harrison, Hafod y Coed ar farwolaeth tad Michael o Aberteifi.
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Llongyfarchiadau i
– Mr Ivor Williams Delfryn ar ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed.
– Gwilym ac Enfys Jones, Bronwydd ac Elfed a Sheena Thomas, Wauntrefalau, y ddau bâr newydd
ddod yn ddadcu a mam-gu unwaith eto.
– Euros ac Amy Thomas, Wauntrefalau ar enedigaeth merch fach Daisy, chwaer fach i Ethan.
– Eifion a Charlotte Thomas, Wauntrefalau ar enedigaeth merch fach Millie, chwaer fach i Tomi.

SYNOD
Llongyfarchiadau i Trystan a Fflur Jones, Graig Villa, ar enedigaeth eu merch fach sef Briall
Non. Mae’n siŵr bod Nerys ac Emyr Jones, Fron, wrth eu bodd gyda’r wyres fach newydd.
Cydymdeimlwn yn fawr gyda’r un teulu oherwydd ar Fawrth 30ain collodd Fflur ei thad sef Dr
Richard Edwards, Aberystwyth. Y melys a’r chwerw yn gymysg oll i gyd.
Estynnwn yr un cydymdeimlad â Joyce Evans, Tremygorwel a gollodd ei chwaer, Megan, ym
mis Ebrill.

Merched y Wawr Cangen y Bryniau
Ym mis Mawrth bu’r aelodau’n dathlu gŵyl eu nawddsant yn Woodlands, Gilfachreda.
Mwynhawyd basned o gawl ac wrth gwrs roedd yn rhaid cael pwdin i orffen y pryd. Daeth Bethan,
Rhyderwen gynt, atom i’n diddori. Felly, pennau lawr a chanolbwyntio ar chwarae bingo.
Llwyddodd sawl un i ennill planhigyn yn wobr. Rhoddwyd y gwobrywon gan drefnwyr y noson sef
Elin Owens a Joyce Evans. Noson lwyddiannus arall.

!
Feirws Corona
Da gallu cofnodi bod yna bobl wedi bod yn brysur yn ein cadw’n iach yn ystod y cyfnod hunan
ynysu. Bu’r heddlu ar Sgwâr Synod sawl gwaith yn atal traffig ar y ffordd i Geinewydd gan eu
hannog i ddychwelyd i’w prif gartrefi.
Mae Maes Carafanau Brownhill wedi sicrhau na all neb fynd ar i mewn i’r safle ar gyfer gwyliau
trwy osod rhwystrau yn y fynedfa. Diolch.
Mae aelodau sawl cartref yn Synod wedi bod ar y stepen drws yn curo eu dwylo neu’n taro
sosbenni i roi diolch i staff y gwasanaeth iechyd am eu dewrder anhygoel ar adeg anodd iawn.
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Colofn Ben Lake AS
Mae’n anodd iawn canfod y geiriau i ddisgrifio’r
argyfwng presennol sy’n wynebu cymunedau,
teuluoedd ac unigolion ar draws Ceredigion, Cymru
a ledled y byd. Mae disgrifio’r amgylchiadau
presennol yn ‘anghyffredin’ yn ymddangos mor
annigonol rywsut. Beth bynnag fo’ch barn
gwleidyddol, nawr yw’r amser i roi gwleidyddiaeth
pleidiol nail ochr ac i bawb ddod at ei gilydd i
gefnogi ymdrechion y Gwasanaeth Iechyd a’r sector
cyhoeddus i amddiffyn iechyd a lles holl drigolion
ein cymunedau.
A dyna’n union beth dwi wedi’i weld yn
digwydd ledled Ceredigion dros yr wythnosau
diwethaf. Mae degau o grwpiau cymunedol
gwirfoddol wedi ymsefydlu’n gwbl organig ar draws
y sir er mwyn rhoi cefnogaeth, cymorth ymarferol a
chysur i unigolion mewn angen.
Mae busnesau a mudiadau wedi gorfod addasu eu
gwasanaethau dros nos er mwyn cwrdd ag
anghenion eu cwsmeriaid a’u defnyddwyr. Mae
papurau bro’r sir hwythau wedi gorfod ymateb i’r
argyfwng, a hynny drwy gynhyrchu a chyhoeddi rhifynnau digidol ar y we, a thrwy wneud
hynny,sicrhau bod pobl yn gallu cadw cysylltiad gyda’u cymdogion a’u cymdogaethau – rhywbeth
sydd mor eithriadol o bwysig yn y cyfnod tywyll hwn.
Yn bennaf oll, rhaid diolch i’r gweithwyr allweddol hynny sy’n gweithio ar y rheng flaen – ein
gweithwyr iechyd, gofalwyr, gweithwyr yn y sector cyhoeddus, gweithwyr mewn siopau hanfodol,
ffermwyr, milfeddygon, gyrrwyr bysys a cherbydau cludo nwyddau, plymwyr, trydanwyr a
gweithwyr cynnal a chadw hanfodol – diolch am ofalu am ein iechyd, ein lles a’n diogelwch ni oll.
Mae’r modd y mae pobl Ceredgion wedi ymateb i’r argyfwng yn destament i’n gallu ni fel
Cymry i gydweithio, i gefnogi, i addasu ac i wneud hyn oll mewn ffordd gadarnhaol. Ry’n ni gyd
wedi gorfod tynnu at ein gilydd, wedi gorfod addasu ein patrymau byw, wedi gorfod estyn llaw i
helpu eraill, wedi gorfod dysgu gwneud pethau’n mewn ffyrdd gwahanol, ac wedi dysgu
gwerthfawrogi’r pethau hynny ro’n ni’n eu cymryd mor ganiataol o’r blaen.
Os cewch gyfle, gwyliwch a gwrandewch ar ‘Mae’, cerdd gan Mererid Hopwood sy’n ymateb i’r
argyfwng presennol ac sy’n ein hatgoffa ni oll bod ‘amser gwell i ddod’:
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p088v0z0/mae
Diolch o waelod calon i bawb sy’n gweithio er lles ein cymunedau drwy’r argyfwng hwn. Cadwch
yn ddiogel, un ac oll.
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Cwato o’r Corona
Hunan-ynysu, encilio, meudwyo, cadw draw – sut bynnag i chi’n disgrifio’r “Lockdown”, mae’n
effeithio ar bawb mewn ffordd wahanol. Dyma ymateb rhai o drigolion bro’r Gambo i’r sefyllfa.

Y Cynghorydd Gethin Davies, Aber-porth
Shwt mae rheolau’r “lockdown” wedi effeithio ar Aber-porth?
GD: Mae’n drist bod e’n gorfod digwydd, yn enwedig pan bod y tywydd
mor braf! Ond, chware teg, mae pobol wedi bod yn gwrando. Mae’r
henoed yn aros adre’, a’r rhai sy’n cerdded eu cŵn ar y traethau ac o
gwmpas y pentref yn cadw draw o’i gilydd. Pawb yn ymddwyn yn deidi!
Ac mae cau’r meysydd parcio wedi bod yn help i gadw pethau’n dawel.
Beth am y tai haf?
Rhaid cyfaddef bod rhai wedi symud lawr ’ma ar ddechrau neu jyst ar ôl
cychwyn y “lockdown” ond, ar y cyfan, mae’r heddlu wedi llwyddo i ddal eraill cyn iddyn nhw
ddod. ’Sdim hawl i berchnogion y tai eu rhentu i ymwelwyr sydd isie gwyliau, ond mae’n bosib i’w
rhentu i weithiwyr allweddol, fel yr NHS neu’r MOD, a hefyd i eraill mewn rhai amgylchiadau
arbennig iawn. Mae digon o arweiniad ynglŷn â hyn ar wefannau Cyngor Ceredigion a Chyngor y
Gymuned.
Oes ’na unrhyw les wedi dod mas o’r sefyllfa?
Achos bod yr Heddlu wedi bod mor wyliadwrus, mae ’na dipyn llai o gyffuriau wedi dod mewn i’r
ardal, ac mae hynny’n beth da iawn. Nid yw dieithriaid sy’n cario’r stwff ac yn rhedeg y “county
lines” yn gallu cwato ymysg ymwelwyr – bydden nhw yn rhy amlwg!
Shwt i chi yn bersonol yn ymdopi a’r sefyllfa?
Wel, dwi’n dilyn rhyw fath o “routine” – mynd a’r ci am wâc, hol papurau dyddiol i fi ac eraill,
garddio, peintio – dala lan a’r holl jobs dwi ddim wedi cael amser i wneud cyn nawr! Ac er bod ni
ddim yn cwrdd fel y cyfryw, mae gwaith cynghorydd yn ddi-stop – mae’r ffôn yn canu drwy’r
amser. A rhaid dweud, mae’n braf clywed yr adar yn canu heb sŵn traffig yn boddi’r gân!
*

*

*

Dan glo yn y Graig
Mae’n rhyfedd meddwl mod i heb fod o’r tŷ ers mis … ond dyna fel mae hi ar bawb. Dyw hi ddim
yn ddrwg i gyd, gan fod gwas wrth law i fynd i siopa unwaith yr wythnos a moyn y papur o siop y
pentre’. Dim ond 95 oed ydw i, felly dw i ddim wedi arfer ag aros gartre a segura. Dw i’n cadw’n
brysur serch hynny, yn gweithio cinio ganol dydd ac yn cael glased o win coch am un ar ddeg o’r
gloch bob bore, gan ddilyn cyngor y meddyg!
Mae’r prynhawn yn mynd ar groeseiriau’r Times a’r diwrnod yn mynd rhagddo’n ddiffwdan.
Mae digon o gyfeillion yn ffonio, neu finnau’n eu ffonio nhw ac mae hi’n dda o beth cael sgwrs
ffôn … er mod i’n gweld eisiau cwrdd wyneb yn wyneb wrth gwrs. Wedyn mae gwaith i’w wneud i’r
Gambo – rhoi trefn ar y clwb 500 a didoli’r atebion cywir a’r atebion anghywir i’r Gambosair misol.
Y gyfrinach i oroesi’r cyfnod hwn, dw i’n meddwl, yw cwympo i gysgu unwaith bydd y
newyddion yn dechrau ac wedyn fyddwch chi ddim yn mynd i boeni am beth sy’n digwydd yn y
byd. Trwy lwc, mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig, ac mae llawer o lefydd gwaeth i fod dan glo
ynddyn nhw na Rifiera Cymru yn Aber-porth.
John Davies, Y Graig
*

*
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Shwmae! Ein henwau ni yw Cerys, Alaw a Martha Jên
Mae Martha yn ddisgybl blwyddyn 2
(yn mynd mewn i flwyddyn 3 ym mis
Medi) yn Ysgol Gynradd Talgarreg.
Rydw i, Alaw, yn ddisgybl blwyddyn 9
(yn mynd mewn i flwyddyn 10 ym mis
Medi) ac rydw i, Cerys, ym mlwyddyn 11
(yn mynd mewn i’r chweched dosbarth
erbyn mis Medi), yn Ysgol Bro Teifi.
Rydym yn byw ym mhentref Talgarreg.
Mae’r cyfnod hwn heb amheuaeth
wedi newid bywydau pawb, boed yn
ifanc neu’n hen, ac ry’n ni, fel teulu, yn
gwneud ein gorau glas i helpu’r
gymuned yn ogystal â lleihau’r risg.
Mae’r newidiadau i ni yn cynnwys;
Martha yn dweud yn aml ei bod hi’n gweld eisiau ei ffrindiau; fi, Alaw, yn gweld hi’n anodd
ddechrau cwrs TGAU heb athro neu athrawes yn egluro’r gwaith mewn person; a finnau, Cerys, yn
diflasu’n glou gan fod ddim gennyf waith i gwblhau oherwydd bod arholiadau TGAU wedi cael eu
canslo. Ond y newid fwyaf i ni fel teulu, yw ddim cael gweld teulu a ffrindiau, ond rydym yn lwcus
iawn o’r cyfnod rydym yn byw ynddi, lle rydym yn gallu cysylltu â nhw drwy dechnoleg.
Mae yna rhai pethau nid ydym yn gweld eisiau, er enghraifft prysurdeb. Rydyn ni’n deulu sydd
byth yn cyrraedd llefydd ar amser! Ond, pan rydyn ni yn llwyddo, mae’n gamp fawr, felly mae’r
ffaith o ddim gorfod meddwl na phoeni i gyrraedd llefydd ar amser yn rhyddhad mawr!
Mae gwersi ar-lein i ni yn syniad da, oherwydd rydym dal yn cael addysg ac mae’n ffordd dda i
gadw ni’r plant yn brysur rhan fwyaf o’r wythnos, ond ar y llaw arall rydyn ni’n dal yn gweld hi’n
anodd dysgu’r gwaith heb esboniad mwy manwl. Mae Hwb (adnodd ar y we) yn ddefnyddiol, ond
mae’r temtasiwn o ddim gorfod gwneud y gwaith yn cymryd drosto ambell dro, oherwydd does dim
llawer o gymhelliant i gwblhau’r gwaith ar amser.
Mae hyn yn gyfle ardderchog i ddysgu unrhyw sgiliau newydd, fel rydyn ni wedi gwneud. Mae
Mam wedi dysgu sgiliau garddio newydd, sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer y gystadleuaeth deuluol
o’r enw ‘Massive Marrow Madness’, sydd wedi cael ei drefnu gan ein cefnder, mae Dad wedi troi
bach yn gystadleuol ynglŷn â’r peth! Rwyf i, Alaw, wedi dysgu sut i goginio yn iawn yn ystod y
cyfnod hwn, mae Martha wedi dysgu sut i wneud ‘cartwheels’ a ‘flips’ ar y trampolîn, ac wedyn
rydw i, Cerys yn mwynhau fy hun yn ymlacio.
Wrth gwrs, mae llawer o ofidion ynglŷn â’r sefyllfa, ac i ni mae’r gofidion hynny’n gyson,
oherwydd mae Mam yn gweithio i’r GIG. Mae hyn yn ofid i ni oherwydd mae’r risg yn uchel iawn
iddi ddal y salwch. Rydym bob tro yn poeni am aelodau hŷn y teulu yn dal y salwch rhyw ffordd,
oherwydd eu bod nhw yn y categori risg uchel, ond mae’n rhaid aros adref i atal rhag lledaenu’r
feirws. Mae’n gofidion hefyd yn cynnwys poeni am y dyfodol, gan nad ydym yn gwybod pryd ewn
ni nôl i’r ysgol a pryd bydd ein bywydau yn mynd nôl i normal.
Yn ystod yr amser caled yma, rydyn ni yn sylweddoli mai aros gartref ydy’r peth synhwyrol i
wneud. Felly, arhoswch gartref, amddiffynnwch y GIG, safiwch fywydau, a chofiwch ‘Daw eto
Haul ar Fryn’.
Cerys, Alaw a Martha Jên Silvestri-Jones
*

*
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Profiad Dewi James, Glynarthen
Mae’r feirws presennol wedi effeithio ar fywydau pawb i raddau gwahanol a hynny ar gyfer diogelu
bywydau wrth geisio rhwystro ymlediad yr afiechyd. Yn fy mhrofiad personol, mae rhaid dibynnu
ar aelodau ieuengaf o’r teulu i ddod ag anghenion dyddiol. Fel rhywun sydd wedi mynd heibio “oes
yr addewid” mae canllawiau llym wedi ei gosod. Pedwar peth sydd wedi effeithio’n bywyd sef:
i)
ii)
iii)
iv)

Yr anallu i deithio – mae’r car wedi cael tipyn o ‘rest’ yn ddiweddar.
Yr anallu i weld ein plant a’n wyrion ac wyresau.
Ddim cyfle i fynd i’r Capel, sydd yn bwysig i lawer o bobl.
Dim copi o’r Gambo.

Mae’r teliffon a’r ffôn symudol yn werthfawr iawn yn yr amgylchiadau ond, os gwelaf y diwrnod
yn hir, mae gen i’r cyfle i gychwyn darllen yr hen rifynnau o’r Gambo. 36 oed oeddwn pan
gychwynnodd Y Gambo ond rwyf wedi mwy na dyblu fy oedran ers hynny.
Ein dymuniad yw y daw’r Coronafeirws i ben yn gyflym er mwyn i fywyd ddychwelyd i’r arfer.
(Gol: Mae gan Dewi archif o gopïau’r Gambo ac mae’n rhoi blas o gynnwys cyfrolau’r flwyddyn
gyntaf nes mlaen yn y cylchgrawn.)
*

*

*

Profiad Osian Davies o Gaerwedros

Sylwch ar yr holl visors yn y cefndir!
Yn amlwg mae ein bywyd, fel bywyd pawb arall, wedi gweld newid enfawr: dim hawl mynd allan i
weld ffrindiau, nac i chwarae rygbi gydag ein ffrindiau (sai’n credu bod mam yn gweld eisiau
golchi cit!) Pwy feddylie byddai’r ysgolion yn gorfod cau? Gwych!! Ond, chwe wythnos mewn i’r
drychineb yma mae pawb yn gweld eisiau eu ffrindiau, mae pawb wedi diflasu gartre yn gweld yr
un wynebau bob dydd. Y peth gwaetha am y pandemig yma yw dim gweld mamgu a tadcu yn aml.
Wrth gwrs, mae gwaith ysgol wedi gweld newid enfawr gyda gwersi yn cael eu dysgu trwy
Microsoft Teams. Yn fy marn i mae defnydd o dechnoleg yn y byd addysg yn wych ond mae rhai
athrawon yn cael yr un faint o drafferth â’r disgyblion mewn mannau.
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Rwy’n siŵr bod pob rhiant wedi penderfynu bod angen rhyw fath o drefn ar y diwrnod, mae fy
rhieni i wedi gwneud yr un fath. Gan fy mod i ym mlwyddyn 9 ac wedi dewis fy mhynciau dwi’n
mynd i gario mlan gyda ar gyfer TGAU, felly does gen i ddim cymaint o bynciau i gadw trac arnyn
nhw, yn wahanol i fy mrawd bach, ym mlwyddyn saith.
Mae amser fel hyn yn amser gwych i ddod o hyd i hobi newydd neu ail afael ar hen ddiddordeb,
dwi wedi neud yn siŵr byddaf yn dysgu rhywbeth ar wahân i waith ysgol, felly ail-ddechreuais i
ganu’r piano, y tro cyntaf ers 7 mlynedd! Rydw i, mam, dad a fy mrawd wedi bod i Ysgol Bro Pedr,
gan fod mam a dad yn dysgu Dylunio a Thechnoleg yno, i wneud PPE i’r Gwasanaeth iechyd,
llwyddon ni greu 750 o fisors i gyd!
Heb os nac oni bai mae’r wladwriaeth yn gwneud cymaint ag y gallant i gadw’r wlad yn ddiogel.
Ond mae’n angenrheidiol i bawb i gadw at y rheolau sydd wedi’u gosod yn ystod y cyfnod pryderus
yma a dim ond gadael y tŷ os mae’n hanfodol.
Mae’n ofnadwy o bwysig cadw mewn cyswllt gyda ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol ac ar
y ffôn, syniad da yw cael noswaith i wneud galwad fideo gyda’ch teulu yn wythnosol (os mae’n
bosib) i gael cyfle i ddal lan ac i chwerthin gyda’r bobl chi’n eu caru.
*

*

*

Addasu yn ystod ‘lockdown’ – teulu Pantyrhendy
Safbwynt Mam: Y newid mwyaf yn ein bywydau yw’r methu mynd i unman. Rydym yn gweld
eisiau gweld teulu yn fwyaf ac hefyd yr ysgol. Mae trefn y dydd wrth gwrs wedi newid ond, o fod
yn byw ar fferm odro mae “amserlen“ y dydd wedi ei osod yn barod. Mae pethau yn dueddol o
ddigwydd “cyn amser” godro, rhwng prydau bwyd neu “ar ôl amser godro”. Mae cael 3 plentyn yn
“Dysgu o adre” a finne hefyd fel athrawes, yn dipyn o her. Gyda cysylltiad WIFI araf a 3 neu 4 yn
trio bod ar gluniadur/cyfrifiadur yr un pryd (bore pia hi o ran gwaith!) mae yn gallu achosi ychydig
o gwmpo mas.
Roeddwn, yn yr amser CC – “Cyn Covid” yn dueddol o wneud un siopa bwyd mawr pob
pythefnos ond yn aml iawn yn galw mewn siop ar y ffordd adre’ o’r gwaith am neges neu ddwy.
Mae angen bod yn drefnus nawr a dysgu tolio. Mae’r bwyd bellach yn dod i’r tŷ o 3 siop lleol –
siop negeseuon cyffredinol, siop y cigydd a chyflenydd llysiau a ffrwythau, unwaith yr wythnos bob
un, ond, chi’n gwbod beth, mae’n fy atgoffa o pan oedd fan fach Dolgwm yn dod bob wythnos i’r
clos adre’ â’r negeseuon. Hefyd rwy’n cefnogi’n siopau lleol. Ac, yng nghanol y diflastod, y dim
gwybod a’r dim gweld, mae yna bethau da a phethau rwy’n eu mwynhau am y sefyllfa wedi dod i’r
amlwg.
– Rwy’ mewn cysylltiad gyda rhai perthnasau hŷn yn llawer mwy aml nawr gan fy mod yn
gwneud yr ymdrech i gysylltu i wneud yn siwr fod pob dim yn iawn.
– Does dim rhaid edrych ar y wats a cwrso nghwt wrth geisio gadw at amser.
– Does dim rygbi, pêldroed, ymarferion côr, cyfarfodydd steddfod – mae popeth ar stop. Llai o
redeg a chaso.
– Gallaf adael darn o waith ar ei hanner – mae fory i gael!
– Gweld, a gwerthfawrogi y newid yn y coed a’r cloddiau. Yn ystod y wythnosau yma yr ydym
wedi ffarwelio â’r gaeaf a chroesawi’r gwanwyn – coed noeth yn blaguro, blagur yn troi’n ddail,
y cloddiau’n llenwi, blodau o bob lliw a llun yn agor, y wennol yn dychwelyd.
Mae bywyd, er pwysau y dysgu a’r gweithio o adre’ cymaint a hynny yn fwy hamddenol. Ond,
yr ydym yn ffodus o fod yn byw ar fferm, mewn ardal wledig ac mewn sir sydd, hyd yn hyn, heb ei
chyffwrdd yn ddifrifol gan Covid 19.
Glyn y gŵr: Dim yn gweld llawer o wahanieth! Hunan-ynysu mwy neu lai ers blynyddoedd ta
beth(!!) ond yn gweld eisiau llonyddwch amser cinio. Yn fwy difrifol, yn gofidio am effaith ar
brisau llaeth ac yn cadw golwg go fanwl ar y newyddion a datblygiad y feirws – yma ac mewn
gwledydd eraill. Wedi mwynhau dilyn hanes Captain Tom yn fawr!
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Barn Lowri (14 oed): Bydd cael y cyfle i
goginio bron yn ddyddiol yn aros yn y cof.
Mae’r llonydd yn eithaf braf ond rwy’n casau y
dysgu o adre. Rwy’ wedi cael llond bol ar
gyfrifiaduron ac nid yw yr un peth o gwbwl a
chael athro wrth law yn y wers i ofyn pethau i.
Rwy’n gweld eisiau ffrindiau ac yn arbennig
gweld teulu. Rwy’ hefyd yn gweld eisiau gallu
mynd i’r siop i brynu pethau sydd eu hangen,
pan bod eu hangen.
Rhys (12 oed): Rwy’n gweld eisiau chwaraeon
ac hyfforddiant rygbi a phêldroed ac rwy’n
gweld eisiau ffrindiau. Rwy’n mwynhau gallu
mynd allan i ffarmo peth cynta yn bore ac yn
ystod y dydd. Nid ydw i byth yn or-hoff o waith
ysgol ac nid yw trio gwneud gwaith dros y wê
yn helpu lot!
Fi hefyd wedi cael llond bol o’r newyddion a’r
holl ffigyrau am y feirws.
Gwenno (6 oed): Rwy’n hoffi bod adre a gallu
chwarae gyda’r cathod a bod mas ar y beic a
mas ar glos y fferm. Rwy’n gweld eisie’ yr
ysgol yn ofnadwy yn arbennig Jessica fy ffrind.
Teulu Pantyrhendy

Arhoswch Gartref, Arbedwch y GIG, Arbedwch Fywydau!
Wel – shwt i chi’n ymdopi a’r sefyllfa? Mae nifer o’n cymdeithasau a digwyddiadau traddodiadol
wedi gorfod cael “whê fach” – ond am faint? Os edrychwch ar Facebook neu wefannau eraill, fe
welwch fod nifer yn coginio, crefftio, canu a phregethu drwy rinwedd y dechnoleg sy’n gallu
sicrhau rhywfaint o gyfathrebu, boed rhwng teulu, unigolion, neu grwpiau. Hoffwn glywed wrthoch
chi – ysgrifennwch at Olygydd y Mis i rannu eich profiad, i fynegi barn neu awgrymu sut fath o
ddyfodol byddwn yn ei wynebu wrth i fywyd “normal” ddychwelyd!
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COFIO AURES
(DAPHNE AURES EVANNE JONES)

Aures Jones – Is-lywydd 2007–08 Merched y Wawr Bro Cranogwen –
a fu'n gyfrifol am osod ‘Llyfr Lloffion’ y gangen. Enillodd y Llyfr wobr ail-gydradd gyda
chanmoliaeth uchel oddi wrth y beirniaid – Ann Ffrancon a Gwerfyl Pierce Jones.
Roedd 31 cangen wedi cystadlu ar gyfer Gŵyl Haf Genedlaethol Merched y Wawr ym Machynlleth.
Fe’i ganwyd yn Ysbyty Aberystwyth. Bu’n byw ar fferm Pwllywhîl gyda’i mam ac yn hwyrach
gyda’i thad-cu a’i mam-gu. Etifeddodd y ddawn gerddorol oddi wrth ei thad-cu – Evan Thomas
Rees.
Roedd yn dysgu llawer i ganu. Rhoddai wydred o ddŵr ar sil ben tân gydag ychydig o ddŵr
ynddo, ac os byddech yn taro’r nodyn ucha fe fyddai’r gwydr yn torri. Ni lwyddodd neb yn ôl y stori.
Bu Aures yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Pontgarreg a llwyddodd i fynd i Ysgol Ramadeg
Aberteifi flwyddyn o flaen ei hamser. Safodd y dystysgrif Lefel O a Lefel A ac enillodd le ym
Mhrifysgol Bangor i astudio Cymraeg.
Yn y cyfamser cyn mynd i’r Coleg, roedd yn aelod gwerthfawr o gôr enwog Aelwyd Aberporth
dan arweiniad Mrs Tegryn Davies. Yn 13 oed gyda Ray Pantygenau cafodd lwyfan mewn
cystadleuaeth ddeuawd dan 15 oed, wrth ganu ‘Dwy law yn erfyn’, yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaernarfon.
Wedi ennill ffordd ymlaen o’r rhagbrofion bu Mrs Tegryn Davies yn chwilio am dŷ â phiano er
mwyn cael awr neu ddwy o ymarfer. Cnociodd ar ddrws wedi pipo trwy’r ffenest a gweld piano yn
yr ystafell ffrynt. Cawsant groeso mawr ac wedyn enillodd y ddwy wobr gyntaf. Enillodd sawl
gwobr a tharian gyda chôr Aelwyd Aberporth.
Wedi Coleg dychwelodd i fferm Pwllywîl a chyfarfod â gŵr ieuanc Tta; a golygus o’r enw Jon
Meirion. Bu’r ddau yn canlyn. Priodwyd y ddau yn Eglwys Sant Carannog ym mis Awst 1960.
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Treuliwyd y mis mêl yn y Norfolk Broads a sefydlu nyth wedyn yn Llundain (am flwyddyn) a
hwyrach yn Amwythig. Bu Jon ac Aures yn byw yn Amwythig am 8 mlynedd ag yntau yn
drysorydd yn y Capel Cymraeg. Y gweinidog oedd y Parchedig C.O. Devonald.
Cafodd Jon ei benodi’n bennaeth Ysgol y Ferwig. Roedd Anwen Tydu a Gareth Wyn wedi’u
geni yn Amwythig. Aethant i Ysgol y Ferwig ac Ysgol Uwchradd Aberteifi. Symudodd y teulu i
Fryndewi ger Pontgarreg. Bu Aures yn gweithio fel derbynnydd arian i gwmnïau cyfreithiol
Gwynne-Hughes (Aberaeron) ac Eirian Williams (Llandysul).
Roedd Aures yn aelod ac yn organydd yn Eglwys Dewi Sant, Blaencelyn. Hefyd roedd yn aelod
a llywydd Cangen Bro Cranogwen o Ferched y Wawr. Bu hefyd yn dysgu Cymraeg (fel ail iaith) i
lu o fewnfudwyr. Hi fu’n gyfrifol am deipio cynnwys llawer o lyfrau Jon ar gyfer y gweisg. Bu yn
aelod selog o Gôr Penparc dan arweiniad Twynog Davies ac yn canu gyda hwy yn Neuadd Albert.
Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol dydd Mercher 15fed Ebrill, 2020 ym Mynwent Capel y
Wig dan ofal y Gweinidog y Parchedig Carys Ann. Rhoddwyd Aures i orffwys ger bedd ei mherch
Anwen Tydu.
Cofio Aures, Bryndewi, Llangrannog
Hunodd ddydd Sadwrn 4/4/2020 am 5.10 y.p.
O law fwyn hi’r sylfeini – gwraig, y fam,
yn graig faeth a’i cholli;
rhiain dywyll Bryndewi,
erys hon fy Aures i.
Yn gynnar, Ebrill gwanwyn, – rhin deuawd
deryn du o’r dryslwyn;
cwmwd yn siffrwd ei swyn –
a rhwyg oed, darn o’r gadwyn.
Dygyfor fu’i cherddoriaeth – ac ennaint
organydd yn helaeth;
roedd i’w chôr yn rhydd a chaeth
ac i’w sain roedd gwasanaeth.
O law hael, Gamaliel hwyr – rhoddai’i hiaith
yn rhwydd iawn, a’i synnwyr;
nwyd a lles ymroddiad llwyr,
drwy hwyl bu’r trochi’n drylwyr.
O’i rhinwedd fel ariannwr – am weini
aur manna’r cyflogwr;
cydwybodol, siriol, siwr –
yw’r iaith o glod cyfreithiwr.
Ynof roedd balm cynghanedd – i alwad
Macpelah a’i nodwedd;
ac i dir i gyd-orwedd,
yno’n hil – Anwen a’i hedd.
Daw inni trwy gadwynau – yr hen hil
ryw nerth yng ngwydd angau:
deil anian ein dolennau
eto’n un gan ein tynhau.
Jon Meirion
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Ysgol Gynradd Aberporth
Trefnwyd Parêd Gŵyl Ddewi arbennig
eto eleni. Yn dilyn llwyddiant ysgubol
llynedd braf oedd gweld holl blant yr
ysgol yn gorymdeithio unwaith eto
drwy’r pentref yn eu gwisgoedd
Cymreig ac yn chwifio baneri Dewi Sant
a Chymru. Diolch i bawb a ddaeth i
orymdeithio ac a ymunodd gyda ni yn y
neuadd am dê traddodiadol. Diolch i
ffrindiau’r ysgol am y bara brith a’r
pice bach.

!!

!!

Bu plant Dosbarth Pencartws yn aros am noson yng
Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog. Cafwyd cyfleoedd i
gymryd rhan mewn llu o weithgareddau yn cynnwys beicio
cwad, dringo, saethyddiaeth, trampolinio a merlota yn ogystal
â chymdeithasu!

!!

Daeth ymwelydd arbennig i’r ysgol cyn diwedd y tymor sef Beti’r
oen o Fferm Dyffryn. Diolch i mam Steffan a Tomos am siarad am ei
gwaith ar y fferm ac i Beti am adael i bawb roi ffws iddi!

Llongyfarchiadau i Steffan Davies am ennill rownd gyntaf
CogUrdd yn yr ysgol gan goginio cebab ffrwythau gyda
iogwrt. Llongyfarchiadau hefyd i’r holl gystadleuwyr eraill
am eu gwaith caled!

!!
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Bu’r ysgol gyfan ar wahanol ymweliadau yn ystod y tymor gyda plant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld
â Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed yn Eglwyswrw a phlant CA2 yn ymweld â Llanerch Aeron.
Cafwyd llawer o hwyl ar y ddau ymweliad ynghyd â dysgu ffeithiau am ffermio ac anifeiliaid.

!!

!!

Bu plant Canolfan y Don yn dysgu am ystod o adar yn ystod y ‘Big Garden
Birdwatch’. Aeth y plant allan i’r goedwig i roi bwyd adar ar y coed.

Fe wnaeth aelodau’r Cyngor Ysgol a’r Llysgenhadon
Efydd drefnu llu o weithgareddau ar gyfer
pawb ar draws yr ysgol ar gyfer elusen Sports Relief.

Estynnwn groeso cynnes i ddwy aelod o staff newydd a fydd yn ymuno gyda ni yn yr ysgol ar
ddechrau Tymor yr Haf. Fe fydd Emily Welch (sy’n gyn-ddisgybl o’r ysgol) yn ymgymryd a swydd
athrawes yng Nhanolfan y Don a bydd Kay Bowen yn dechrau fel cynorthwywraig yn y brif ffrwd.
Gobeithio bydd y ddwy yn hapus iawn yn yr ysgol.
Gweithredu yn ystod y Coronofeirws
Er gwaethaf yr amgylchiadau anghyffredin rydym ni gyd yn gwynebu ar hyn o bryd, mae Ysgol
Aberporth yn dal i weithredu. Nid yw ar gampws Rhiw y Plas wrth gwrs, ond mae’r staff yn ddiwyd
yn ffonio’r teuluoedd ac yn paratoi gweithgareddau dysgu i’r plant. Mae’r disgyblion yn gweithio’n
galed i’w cwblhau a dychwelyd darnau maent wedi gorffen i’r ysgol. Mae sgiliau cyfathrebu
digidol y staff, plant a’r rhieni wedi gwella’n sylweddol yn ddiweddar gan fod cryn dipyn o
gyfathrebu yn digwydd trwy ebost a Hwb, platform digidol ar gyfer Ysgol yng Nghymru. Rydym
yn cadw cywllt cyson gyda’r plant a’r teuluoedd ac yn ceisio darparu unrhyw gymorth sydd yn
bosib. Os hoffech flas o’r fath o bethau mae’r plant yn eu gwneud, dilynwch ni ar Facebook, mae’n
bleser gweld campweithiau’r disgyblion. Os ydych am gysylltu gyda’r Ysgol am unrhyw reswm,
mae’n dal y bosib gwneud hynny trwy ffonio a gadael neges, neu trwy ebostio’r Ysgol ar
admin@aberporth.ceredigion.sch.uk. Mae Ysgol Aberporth yn dymuno iechyd da i chi gyd ac yn
fawr obeithio gallwn fod nôl yn ein hysgol cyn bo hir.
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Stacan yr Awen
Maen nhw’n dweud bod yna filoedd ar filoedd o bobol yn chwilio am rywbeth i lanw’r amser yn y
cyfnod rhyfedd hwn o gadw draw. Ond wn i ddim am wledydd neu ieithoedd heblaw’r Cymry sy’n
dewis barddoni i ddifyrru eu hunain. Dyna dasg i rywun drwy’r cyfryngau cymdeithasol –
ymchwilio ymhlith gwledydd eraill y byd i weld a ydyn ni’n wir mor unigryw.
Yn ardal y Gambo mae yna nifer o gymdeithasau a grwpiau sy’n dal i ‘gwrdd’, yn yr ysbryd os
nad yn y cnawd, ac mae Dosbarth Trafod Cerddi Tan-y-groes yn ceisio dal ati drwy gynnal rhyw
fath o dalwrn ar-lein, Talwrn y Meudwya. Felly fe fydd yna ddigon o ddefnydd ar gyfer y Stacan
am sbel eto, gobeithio.
Testun a osodwyd i’r Dosbarth hwn yn ddiweddar oedd Papur, a chafwyd hir a thoddaid hyfryd
i’r Gambo gan Hywel Rees – sy’n addas iawn o ystyried bod y rhifyn arbennig hwn i’w weld ar
ffurf electronig am y tro cyntaf
Y Gambo
I hen ydlannau ar hyd y lonydd
Daw ei fedelwyr o dwf y dolydd
Â'u llwythi prydlon o gnydau bronnydd
Ein henfro dawel, yn frwd eu hawydd.
Y mae gennym, o gynnydd – tymhorol,
Ryw rym oesol yn naear y meysydd.
Yn anffodus mae un o aelodau ffyddlonaf y Dosbarth Trafod Cerddi, sef Jon M O Jones, wedi colli
ei wraig Aures yn ddiweddar, a dyma englyn yn deyrnged iddi gan Idris Reynolds:
Aures
A’i dawn, heb sôn amdani, – yn ddiwyd
ddiddiolch bu wrthi.
Rhoi yn hael fu’i chyfran hi
yn dawel o Fryn Dewi.
Wrth reswm, mae helynt y Coronafeirws – neu’r Ceroma Feirws yn Gymraeg – yn siŵr o fod wedi
ei gofnodi mewn ugeiniau o englynion ar hyd a lled y wlad erbyn hyn, a dyma un gan Terwyn
Tomos. Wrth fynd am ei ‘dro dyddiol’, mae rhwng dau feddwl a yw am dreulio eiliad neu ddwy yn
mwynhau natur:
Ar encil, rwy’n pendilio – ai aros,
neu awr o ryw grwydro;
i orwedd, ymdosturio,
neu godi i brofi bro?
Ac meddai Idris Reynolds eto:
Yn awr, a’r holl frodorion – i furiau
y feirws yn gaethion,
yn y fro annifyr hon
y mae lonydd melynion.
Mae triban fel rheol yn fesur ysgafn ac yn gweddu i’r beddargraff. Dyma ddau i’r Garddwr gan y
chwioydd Nia Llewelyn a Nerys Davies:
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Beddargraff Garddwr
Nerys Davies:
Rhoes hwn ei fyd i’w hadau,
I flodau hardd a ffrwythau,
Ond wrth y pys a’r radish braf
Un haf, fe aeth i’r rhychiau.
A chan Nia:
Fel garddwr taer roedd Glanmor
Yn credu’n gryf yn Growmore,
Aeth hyn o’i le o’i roi mewn te,
Mewn pridd mae'i le fe rhagor.
Cynhyrchodd Eisteddfod Gŵyl Dewi Cymdeithas Ceredigion fwy o gystadleuwyr eleni nag ers
llawer blwyddyn a chafwyd beirniadaethau manwl gan y Prifardd Aneurin Karadog.
Enillwyd cystadleuaeth yr englyn ‘Gwawr’ gan Philippa Gibson:
I’w gad mae’r haul am godi – a’i saethau’n
dod yn syth, a’u hegni’n
dyrnu aer ein daear ni,
a hithau’n prysur boethi.
Enillydd yr englyn ysgafn ‘Car’ oedd Robert John Henry Griffiths, Bodffordd, Sir Fôn:
Car cyntaf ’nhad oedd Lada – ac wedyn
newidiodd i Skoda.
Aeth yn hwn ar daith un ha’
Nes berwodd yn Siberia.
Testun y parodi oedd unrhyw gerdd gan Cynan, a dewisodd yr enillydd, Carys Briddon, Tre’r-ddôl,
y gerdd enwog i Aberdaron:
Pan fwyf ar fin ymddeol
Ac arian yn fy nghod,
Gadawaf ruthr Lloegr,
A dyma yw fy nod:
Mi brynaf fwthyn prydferth
O’r arian sydd yn stôr
Yn nhref fach Aberdaron
Yn ymyl glan y môr.
Rwy’n gwybod fod y tywydd
Yn wlyb bob dydd, ac oer,
Yng nghlydwch gwres y bwthyn
Caf wylied golau’r lloer.
Ond heulwen haf sy’n dilyn,
A’r cwch gaiff ddod o’i stôr
I draethau Aberdaron
I hwylio ar y môr.
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Gan imi ddod o Loegr
I’r iaith a’r wlad rhof sen,
Mae cân y Cymry’n pylu,
A chwerthaf am eu pen.
Does obaith iddynt brynu
’Run bwthyn, nid oes stôr
Gan bobl Aberdaron
Sy’n byw ar lan y môr.
Oblegid mi gaf lonydd,
Ni choda’r Cymry’u gwynt,
Ac ni cheir ’run gwrthryfel
Rhag Saeson ar eu hynt.
A chaf i yma’r angerdd
Wrth syllu tua’r ddôr,
Rwy’n berchen Aberdaron
A’r cychod ar y môr.
A chan mai’r aflwydd feirws yw testun pob sgwrs a neges y dyddiau hyn, beth am gynnig geiriau
Cymraeg naturiol am y termau sy’n ein cyrraedd ar radio a theledu a phapur newydd bob dydd, yn
lle’r cyfieithiadau diddychymyg sy’n cael eu taflu aton ni? Dyna ichi’r feirws ei hun, y Ceroma
Feirws, a beth am Meudwya yn lle Hunan-ynysu? Cadw Draw yn lle Pellhau Cymdeithasol am
Social Distancing? Mae’r gair Furlough yn achosi cryn grafu pen, gallwn feddwl, ond efallai y
byddai Cyfnod Segur yn fwy eglur i gyfleu’r ystyr yn Gymraeg. Beth am gael clywed rhagor o
gynigion erbyn y Gambo nesaf? Yn y cyfamser, dyma gerdd gan un o’n cyfrannwyr ifanc:
Ei niwlen a’n tawelo – a’i ledu
Dros wledydd diflino,
Daw â braw hefyd i’n bro,
Adre yw’n lle i’w frwydro.
Brengain Pryderi
Anfonwch eich cyfraniadau at maryjones@saqnet.co.uk
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Adolygiad o gynhyrchiad Llyfr Glas Nebo
gan Jano Evans

a

D

G
a

b
h

Llyfr gan Manon Steffan Ros yw Llyfr Glas Nebo. Cafodd ei gyhoeddi
yn 2018 ar ôl ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol
Cymru yng Nghaerdydd. Aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng
nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.
Mi fachodd cwmni theatr Frân Wen ar y cyfle i gyflwyno Llyfr Glas
Nebo mewn theatrau ar draws Cymru. Bu’r cynhyrchiad ar daith o’r
31ain o Ionawr Aeth
i’r 6edymlaen
o Fawrth
ac yngwobr
sicr roedd
y cynhyrchiad,
a
i gipio
driphlyg
yng
gyfarwyddwyd
gan
Elgan
Rhys
yn
un
llwyddiannus
tu
hwnt
wrth
weld
n
bod y tocynnau mewn 21 allan o 28 sioe wedi gwerthu allan. Mae’r
cwmni theatr profiadol yma wedi llwyfannu sawl sioe adnabyddus yn
y gorffennol ac o weld llwyddiant ysgubol o’r cynhyrchiad arbennig
daith ail
o’rdaith.
31ain o Ionawr i’r
yma rwy’nBu’r
sicrcynhyrchiad
y byddwn ynargweld
6 Drama am fywyd Rowenna, Siôn a Dwynwen ydy Llyfr Glas Nebo.
Eu stori nhw o orfod byw yn ystod Y Terfyn a goroesi yn y cyfnodau
tywyllaf. Ar ôl i’r apocalyps niwclear daro Môn, yn agos iawn i Nebo lle roedd Rowenna a Siôn yn
byw roedd yn rhaid iddynt addasu eu ffordd o fyw, o’r
byd technolegol
yn yma
ôl yn 2018 i’r
Mae’r
cwmni theatra digidol
profiadol
byd hollol newydd yma yn dilyn
w y Terfyn.
Rowenna ydy mam Siôn ac mae hi yn cofio’r bywyd cyn y Terfyn yn glir, pobl yn gweithio,
plant yn yr ysgol, cwrdd â phobl newydd bob dydd, pawb ar eu dyfeisiau digidol, siopau ond dydy’r
darlun o’r gorffennol ddim mor glir i Siôn. Chwaer fach Siôn yw Dwynwen ond doedd hi ddim yn
bodoli cyn y Terfyn, ymuno i wneud teulu o 3 ychydig ar ôl y Terfyn wnaeth hi.
Mae Siôn yn dwli ar ddarllen, garddio ac yn aeddfed
ei oedbyw
(11 oed).
LlyfrYGlas Nebo
Eu storiiawn
nhwam
o orfod
yn ystod
ydy’r llyfr bach glas mae SiônTa Rowenna yn cofnodi ynddo, Siôn yn ysgrifennu
Ar am
ôl eii’rfywyd pob
dydd a Rowenna yn ysgrifennu am y Terfyn a sut newidiodd popeth mor gyflym, yn ogystal mae
gan y ddau gytundeb eu bod ddim am ddarllen gwaith ei gilydd yn y llyfr hwn.
Roedd yn ddrama ddwys iawn a’r amrywiaeth oed yn y gynulleidfa yn amrywio o blant yn eu
harddegau i’r henoed a’r ddrama yn sicr yn addas i bawb oedd yno, ond yn fy marn bersonol nid oedd
y ddrama yn addas i blant ifancach na 13 oed. Roedd y set yn rhan hanfodol o’r cynhyrchiad gyda set
effeithiol iawn a’r ‘lean to’ oedd yn y llyfr yn aml, yn amlwg wrth i Siôn a Rowenna ei ddefnyddio
drwy gydol, yn ogystal roedd y pridd lle roedd Siôn a Rowenna yn
plannufach
eu bwyd
Chwaer
Siôn yn
yweffeithiol
iawn. Roedd y gwisgoedd yn drawiadol hefyd gyda Dwynwen a Gwdig (y sgwarnog) fel pypedau,
roedd y pypedau yma gwerth eu gweld ac ôl gwaith caled a chynllunio a chreu crefftus arnynt.
Heb yr actorion dawnus yma ni fyddai’r ddrama wedi bod yn unrhyw lwyddiant ac yn sicr mi
am ond
ei oed
(11 oed).
rhoddodd pob un actor 100% i mewn i’r perfformiad. Gyda dim
5 actor,
roedd Llyfr
yn anhygoel.
Siôn
yn
ysgrifennu
Roedd Tara Bethan ac Eben James yn chwarae’r cymeriadau Rowenna a Siôn yn hollol naturiol ac
roeddent i weld yn gartrefol iawn ar lwyfan Theatr Felin-fach. Y tri actor arall oedd Llŷr Edwards,
Leah Gaffey a Cêt Haf, roedd y tri yma yn chwarae amryw gymeriadau, o arwain y pypedau i
gymeriadau cyn y Terfyn ac ar ôl y Terfyn, mae’n rhaid canmol yr actorion yma am newid eu
cymeriad mor ddisymwth ac roedd yn anodd newid cymeriadau mor gyflym ond fe lwyddodd yr
actorion yma.
bawb
yno, ondteledu
yn fyCymraeg
marn ac wedi
Mae rhai o’r actorion yma yn wynebau cyfarwyddiym
mydoedd
y rhaglenni
Roedd
y set yn
rhan Drws Nesa
ymddangos ar ein sgriniau yn ddiweddar megis Pobol y Cwm, Rownd
a Rownd,
Darren
ac hefyd Eurovision: Chwilio am Seren. Y brif actores sydd wedi bod ar ein sgriniau fwyaf ydy
Tara Bethan sydd yn cael ei hadnabod fel amryw o gymeriadau yn yr operâu sebon. Gan fod Tara
Bethan yn actores brofiadol roedd yn hollol gyfforddus ar y llwyfan ac yn naturiol iawn hefyd.
Hon oedd y ddrama gyntaf i mi fynd i weld ond ni wnaeth fy siomi, mi fydd yn anodd i mi yn y
dyfodolgwaith
i fyndcaled
i welda drama
gwella gan
fod
hon ynarnynt.
ddrama sydd yn haeddu pob clod. Edrychaf
chynllunio
chreu
crefftus
ymlaen at weld beth sydd gan y cwmni theatr Frân Wen i gynnig i ni’r ieuenctid yn y dyfodol!
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Cerddwyr Cylch Teifi

Y Cerddwyr yn canu mewn arbrawf Elgaraidd
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. Os hoffech fod ar y rhestr postio,
cysylltwch â philippa.gibson@gmail.com 01239 654561

30

Nerth y Nodwydd
Tudor Textiles – llyfr newydd gan Eleri Lynn
Yn ddiweddar, fe ddarllenais yn y Guardian erthygl* a oedd yn cyfeirio at arferion encilio y
Tuduriaid ar adegau salwch neu haint. Roedd Hari’r VIII a’i ferch Elizabeth I yn gyfarwydd â’r
ymarfer ac oedd ganddyn nhw stafelloedd bach, arbennig a chyfrinachol lle allent fyfyrio ac
ymbellhau o’u bywydau cyhoeddus. Ond hefyd beth oedd yn ddiddorol i fi oedd ffynhonnell y
wybodaeth yma – sef y llyfr isod. A dyma ddisgrifiad Eleri o gynnwys ei llyfr – dwi’n edrych
ymlaen at ei ddarllen!

Daw Eleri Lynn yn wreiddiol o Bont-y-pŵl, ond mae ei theulu bellach wedi’u lleoli yng
Nghaerwedros. Eleri yw Curadur Gwisg Hanesyddol ym Mhalas Hampton Court ger Llundain. Mae
hi’n gofalu am gasgliad o 10,000 o eitemau o wisg hanesyddol sy’n dyddio yn ôl i amser y
Tuduriaid. Ar y 14eg o Ebrill eleni, cyhoeddwyd ei llyfr newydd, o'r enw ‘Tudor Textiles’ gan Wasg
Prifysgol Yale. Mae’r llyfr yn archwilio tecstilau Tuduraidd, gan dynnu sylw at eu heffaith ar y llys
brenhinol, chwaith a ffasiwn cymdeithas.
Ymchwiliodd Eleri mewn nifer o amgueddfeydd Cymreig, gan gynnwys Sain Ffagan a’r
Amgueddfa Wlân Genedlaethol, sy’n agos at gartref ei theulu yng Ngheredigion. Edrychodd ar y
newid dramatig ym masnach Prydain tua diwedd y 15fed ganrif; cynhyrchu gwlân a brethyn
domestig oedd yn domineiddio, ac yna ehangodd y fasnach i’r Byd Newydd.
Yn llys y Tuduriaid, roedd tecstilau yn hollbresennol mewn addurn a seremoni. Cafwyd fwy o
barch tuag at tapestrïau, brodweithiau, a charpedi na phaentiadau a mathau eraill o gelf addurniadol.
Mae’r llyfr hwn yn adrodd hanes tecstilau yn ystod canrif hir y Tuduriaid, o esgyniad Harri VII
ym 1485 hyd at farwolaeth ei wyres Elizabeth I ym 1603. Mae’n gosod tapestrïau cywrain, carpedi
wedi’u mewnforio, brodwaith moethus, a mwy, yng nghyd-destun newidiadau crefyddol a
gwleidyddol llys y Tuduriaid. Cyfeiria hefyd at fasnach byd-eang, gan gynnwys ymchwil newydd i
mewn i’r cyfarfyddiadau cyntaf rhwng y Byd Newydd a’r llys Elisabethaidd. Rhoddir sylw arbennig
i Faes y Brethyn Aur, gŵyl bythefnos odidog – ac arddangosfa heb ei hail o decstilau euraidd – a
gynhaliwyd ym 1520. Hyd yn oed hanner mileniwm yn ddiweddarach, gweithiau rhyfeddol o’r fath
yw arwyddwyr cryfaf cymdeithas y Tuduraidd o gyfoeth, blas, ac yn y pen draw, pŵer.
* Erthygl gan Esther Addley a ymddangosodd yn y Guardian ddydd Gwener, Ebrill 17eg.
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Atgofion o’r Gambo gyntaf
Y ddau bapur sy’n cael y lle blaenllaw yn ein tŷ ni yw’r Tivyside a’r Gambo ac os aiff wythnos neu
fis heibio heb eu gweld, mae rhywbeth fel petai ar goll yn ein bywydau.
Mae’r Tivyside yn mynd yn ôl i’r 1860au ond mae’r Gambo yn dipyn ifancach oherwydd y
rhifyn misol olaf oedd ym mis Mawrth o dan Rhif 373. Felly, mi ymddangosodd y rhifyn cyntaf o’r
Gambo yn Rhagfyr 1982.
Rwyf wedi bod yn ffodus i etifeddu bron bob copi o’r Gambo a hynny trwy garedigrwydd fy
mam a oedd yn gasglwr pybyr – bu farw yn y flwyddyn 2006 yn ei wythdegau. Rwyf innau wedi
bod yn cadw copiau ac mae’r bwndel mawr yn archif gwerthfawr o fywyd y fro dros y 38 mlynedd
ddiwethaf boed ai’n eira mawr, llifogydd, neu’r clwy ‘traed ar genau’ yn 2001, lle y gwelwyd dros
chwe miliwn o ddefaid, gwartheg neu foch wedi ei difa. Feirws oedd y ‘foot and mouth’, ac yr
ydym ar hyn o bryd mewn creisis oherwydd feirws newydd sydd wedi taro’r holl fyd.
Ar y cychwyn, roedd Bwrdd Golygyddol, lle roedd Jon Meirion Jones yn Gadeirydd y Bwrdd yn
cael ei gynorthwyo gan 18 o bobol frwd eraill, gyda 19 o ohebwyr lleol a phump o ffotograffwyr.
Rhwng 14 a 18 o dudalennau oedd i’r rhifynnau cynnar gyda’r lluniau yn ddu a gwyn. Roedd nifer
o hysbysebion ac roedd rhai o’r erthyglau o dan y teitlau –
Stacan yr Awen dan ofal Dafydd Rees Davies
O'r Gegin
Blas y Pridd dan ofal E Lloyd Jones
Joio Mas Draw dan ofal Rhiannon
Portread y Mis (Chwefror 1983 – Mrs Annie Ellen Griffiths Pensarn)
Munud i Feddwl (Parch D J Evans)
Llythyron
Cornel y Plant dan ofal Wncwl Rhys
Cornel y Plant dan ofal Mererid James
Chwaraeon dan ofal Ian ap Dewi
Roedd tudalennau’r Gambo yn rhydd ar y cychwyn a’r pris yn 1983 oedd 20c.
Hoffwn roi blas i chwi o rai o’r erthyglau cynnar yn dangos yr amrywiaeth mewn bywyd cefn
gwlad, boed ai yn ddigri neu yn ddifri:
Rhif 3 – Chwefror 1983 – FFOSTRASOL
“Eira Mawr ’47 fydd hi” – ond daeth e ddim. Er hyn, bu’r eira’n ddigon o rwystr yn y pentre i gadw
nifer o bobl gartref o’u gwaith, ac i gadw’r ysgol gynradd ar gau am ddau ddiwrnod.
Taflu peli eira oedd y gêm fwyaf poblogaidd, tra roedd rhai’n chwysu wrth glirio llwybrau a bois
yr hewl yn brysur iawn yn cadw’r hewl yn glir, a’u golau lliwgar yn fflasho drwy’r pentref o fore
tan nos. Am fod yr hewl braidd yn llithrig un prynhawn bu dwy ddamwain yn y pentref. Yn ffodus
iawn ni anafwyd neb.
Croeso nôl i Emyr, Gwen ac Aled Davies, Penrhiw ar ôl treulio tair wythnos o wyliau yn
America. Cawsant wyliau bythgofiadwy. Bu Emyr Davies, Penrhiw a Rhys Dafis Ffosybeili, dau
aelod o Gôr Meibion Blaenporth yn treulio penwythnos gyda’r côr yn Gibraltar,
Munud i feddwl (gan y Parch D J Evans)
Fe ddywedir y dylen gael wyth awr o gwsg bob nos. Golyga hyn fod pob un sy’n drigain oed wedi
cysgu un rhan o dair o’i amser. Mae blynyddoedd ein cyfle’n llai na blynyddoedd ein heinioes.
Roedd yna gymeriad mewn chwedl Roegaidd, oedd yn rhedegwr cyflym, llawer cyflymach na
Guto Nyth Bran gynt. Roedd gan Cairos gudyn o wallt llaes, a phan yn rhedeg mi fyddai’r cudyn
gwallt yn cyhwfan o’i ôl, a’r gamp oedd i rywun fedru gafael yn y cudyn gwallt, a dal Cairos fel yr
elai heibio iddo. Daeth yr enw Cairos yn air am ‘amser’ fel ‘cyfle’. “Gan brynu yr amser (Cairos),
oblegid y dyddiau sy’ ddrwg”.
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Dywed hen air na fedr neb olchi yn yr un afon ddwywaith. Er i’r glannau a’r gwaelod aros nid yr
un dŵr sy’ ynddo. “Tra yr ydym yn cael amser cyfaddas, gwnawn dda i bawb”.
“Amser dyn yw ei gynhysgaeth
A gwas a’i gwario yn ofer”.
Rhif 8 – Gorffennaf 1983
Dyma’r flwyddyn y collwyd un o arwyr mwya’r fro sef Tydfor.
Un o’r teyrngedau ymysg nifer yn y rhifyn yma o’r Gambo oedd oddiwrth William O. James,
Y Gilfach, Blaencelyn. “Cymydog, Cyfaill, Cristion”.
Bu yn brynhawn creulon pan gollwyd athrylith unigryw. Roedd yn gymydog agos i mi, a chofiaf
amdano fel y ‘caractor’ yn y filltir sgwâr. Mae gennyf atgofion melys amdano yn tyfu i fyny, trwy
fachgendod i oedolyn. Daeth y darn o farddoni yn naturiol iddo ac amlygodd y dalent yn gynnar
iawn. Gwnaeth yn dda yn yr ysgol, a gallai fod wedi dilyn gyrfa academaidd gyda’r gorau.
Gwelais ei hiwmor a’r chwerthin iach yn datblygu ynglŷn â’r athrylith o drin y chwerw a’r llon.
Gwelais y Cristion ddiddanwr yn dod i’r golwg nawr ac yn y man.
Roeddwn wrth fy modd yn darllen ei farddoniaeth gan sylwi ar ei ffraethineb wrth drafod y
ddaear hen, mewn englyn a chân – a’r cyfan yn esgor ar anfarwoldeb.
Un Tydfor sydd mewn canrif!
Teimlaf fod cyfnod y filltir sgwâr o gwmpas y Cilie wedi dod i ben. Diolch am gael adnabod
Tydfor. – William O. James – Y Gilfach, Blaencelyn.
Rhif 9 – Hydref 1983
Ar y tudalen blaen mae llun Lynford Jenkins; plant Ysgol Cenarth yn cyfarch Miss Eluned Phillips
am ei champwaith ar ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol am yr ail waith yn Llangefni, a hefyd
llun o Gapel Bryn Mair a nifer fawr o aelodau y tu allan.
Ymddeolodd Lynford Jenkins, cyn brifathro Ysgol Gynradd Penmorfa ar ddiwedd tymor yr haf
ar ôl cyfnod o 23 o flynyddoedd. O hyn ymlaen bydd yn brysur yn garddio, beicio a chanu. Ar
dudalen “Stacan yr Awen” mi ddaliodd y penillion canlynol fy sylw gan fachgen naw oed, Ceri
Walters o Aberporth, o dan y teitl “Yn y Glaw”.
Cafwyd haf rhagorol ond erbyn hyn mae’r tywydd wedi troi a dyma brofiadau Ceri yn y glaw –
Es i draw i nôl rhaw
Ond dechreuodd hi fwrw glaw;
Clywais y mellt yn bwrw’r coed
Yn y cwm
Bwrodd yn drwm.
Yn y cae roedd Dai Jones
Yn rhedeg nerth ei draed;
Sŵn y brain
A’u crawcian main
Yn hedfan ar eu hynt.
Yn yr afon
Mae yr eog
Yn neidio mâs o’r dŵr;
A’r brogaod yn y gawod
Yn gwneud sŵn fel cŵn.
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Dyna’r sŵn wedi tawelu
A’r glaw wedi mynd i gyd;
Wedyn dod nôl
I hôl y rhaw
A phalo’r ardd i gyd.
Rhif 10 – Tachwedd 1983
Pentregât – Llun o David Davies, Tŷ Capel Pentregat gan Jon Meirion gyda’r adroddiad canlynol:
“Ar hyn o bryd mae David Davies, Tŷ Capel Pentregat yn gyrru ‘Honda Melody’ – scwter twt o liw
hufen Jersey. Dim ond fflach felen welwn yn croesi’r wlad rhwng y cloddiau uchel”. Medde fe: “Fe
brynais yr Honda gyda’r wyres; roedd yn well ganddi ei werthu i fi yn hytrach na mynd ag e ’nol i
Lunden gyda hi. Mae e’ ddigon cryf i fynd a fi i hôl pensiwn a rhyw jobs bach isgon. ‘Dyw e’ ddim
tebyg i’r hen foto beic oedd gydaf pan yn ffermio ar Fanc Penlan. ‘Indian’ oedd mêc hwnnw a dyna
beth oedd beic!”.
Un flwyddyn nid oedd gennyf geffyl ac roeddwn wedi prynu Fforden fach. Nid oedd honno yn
gallu gwneud popeth – fel hau hade swets a garetsh. Beth wnes i oedd dysgu fy merch, Ida, i
ddreifo’r ‘Indian’; American oedd e’ a defnyddiwyd hwy gan y “dispatch riders” amser rhyfel. Un
o’r brîd lle’r oedd rhaid newid y gêrs ar ben y tanc petrol ‘clutch’ tra’d”.
“Y diwrnod hwnnw roedd yn rhaid hau’r hadau, a dyma hi gered. Tshaen sownd wrth y ‘carrier’
a lan trwy’r rhychie. Gwneud grwn oedden ni yn lle troi ’nôl yn rhy grop. Cawd llond daear o gnwd
er mai’r cel coch o’r Amerig oedd yn tynnu’r peiriant hau. Amser bendigedig; lot o dalent. Hwyl
fawr!”.
(Gobeithio y cawn ragor o hanesion o Dŷ Capel a Phenlan)!
JOIO MAS DRAW
Roedd tad a’i fab hynaf yn mynd i’r Mart, a gwaith y mab ieuengaf oedd edrych ar ôl y fferm.
Gorchymyn olaf ei dad cyn mynd oedd: “Os daw rhywun â da at y tarw, y pris yw ugain punt”.
Yn hwyr yn y prynhawn, pwy ddaeth oedd Mr Jones o’r fferm gyfagos.
Mab – Alla i eich helpu chi, nid yw dad adref.
Mr Jones – Na elli. Rwy’ wedi dod achos bod dy frawd wedi cael fy merch yn feichiog.
Mab – O sori syr! Alla i ddim helpu chi, achos sai’n gwbod faint ’ma dad yn codi am fy mrawd.
CHWARAEON
Bydd 1984 yn flwyddyn bwysig yn ardal Y Gambo sef blwyddyn cychwyn tîm criced Cymraeg
“Y Gwerinwyr”. Eisioes mae’r Clwb wedi dewis swyddogion sef:
Cadeirydd – Lewis Smith, Ffostrasol,
Ysgrifennydd – Iolo Jones, Pontgarreg
Trysorydd – Garnon Davies, Ffostrasol
Capten y Tîm – Y canwr enwog, Vernon Maher, Drefach.
RYGBI
Mae nifer o fechgyn ardal Y Gambo wedi chwarae dros Sir Aberteifi y tymor hwn. Mae Dai
Richards (Aberporth), Eurfyl Reed (Penmorfa) a Geraint Griffiths (Llangrannog) yn gosod seiliau
cadarn i’r tîm ac mae Meirion Evans (Brynhoffnant) wedi bod yn eilydd. Da gweld, hefyd, y prop
cryf, cyhyrog hwnnw o Sarnau, Delfryn Owen, yn ôl yn ymarfer ar ôl segurdod hir oherwydd anaf
i’w benglin.
Dewi James, Glynarthen
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Dal i ddysgu

Y Cyfarfod Zoom – pawb gartre a phawb yn mwynhau’r sgwrs
Mae’r dosbarthiadau dysgu Cymraeg wedi llwyddo i barhau, trwy ddefnyddio Zoom, lle mae pob
myfyriwr yn gallu bod yn bresennol o’u cartrefi, gan weld a chlywed ei gilydd a’r tiwtor. Mae’n
bosibl gwneud hyn gan ddefnyddio cyfrifiadur, ffôn symudol neu ffôn y tŷ (ond nid yw gweld yn
bosibl i’r rhai sy’n ffonio, wrth gwrs). Mae’n gweithio’n syndod o dda ac mae’r myfyrwyr yn
gwerthfawrogi’r cyfle i ddysgu ac i siarad – ac i gymdeithasu.
Yn ogystal â’r dosbarthiadau ffurfiol, rydym hefyd yn cynnal grŵp Sgwrsio anffurfiol sy’n
cwrdd ar Zoom bob nos Fercher am 7.30–9yh, ond does dim angen i neb aros am awr a hanner –
mae’n bosibl gadael unrhyw bryd. Gyda Zoom, mae’n bosibl rhoi pobl mewn grwpiau bach o
does
dim angen
neb
2 neu 3 i gael sgwrs fach am ryw ugain munud, ac wedyn newid
grwpiau
a bant â ichi
etoaros
i gaelam awr
a hanner
- mae’n
bosibl gadael
unrhyw
bryd. Gyda
Zoom,
mae’n bosibl rhoi pobl mewn
sgwrs gyda
phobl wahanol.
Mae pawb
yn mwynhau’r
profiad
yn fawr.
g bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni yn y Sgwrsio, bydd croeso cynnes. I gael gwybod
Os
sut i ymuno o’ch cyfrifiadur neu’ch ffôn, cysylltwch â Philippa Gibson,
philippa.gibson@gmail.com 01239 654561

01239 654561
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CORNEL Y PLANT
Efallai bod rhai ohonoch heb ddod o hyd i rhifyn mis Mawrth o’r Gambo cyn ynysu eich hun. Felly dyma’r
pos eto.
Pos Mis Mawrth
Yn ddiweddar, mae llawer wedi bod yn y wasg am
effaith plastig ar yr amgylchedd a bellach, mae nifer
fawr yn gwneud ymdrech i leihau ei ddefnydd.
Mae ‘Pentref Di-Blastig’ cyntaf Cymru yn ein hardal ni
– ie Aberporth! Mae busnesau lleol yn ceisio cael
gwared o blastigion untro. Er enghraifft, mae siop y
pentref wedi mynd yn ôl i werthu llaeth mewn poteli
gwydr, ac mae’r dafarn wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio
gwellt yfed plastig.
Gallwch ni gyd wneud gwahaniaeth drwy dorri lawr ar
ein defnydd o bethau plastig. Dewch o hyd i rai ohonynt
yn y chwilair.
Diolch i Osian o Aberaeron ac Enlli o Grymych sydd
wedi cystadlu’n barod.
Anfonwch yr atebion sydd gennych at Lynda Mula, Tyrddol, Blaenannerch, Aberteifi SA43 2AJ neu
lyndamula@yahoo.co.uk
Gweithgareddau mis Mai
Rydym wedi bod yn aros adre ers dros fis bellach ac rydw i’n siŵr bod 'na fwy o fywyd gwyllt yn mentro
allan. Rydym wedi gweld enghreifftiau ar y newyddion – geifr ar strydoedd Llandudno a defaid yn crwydro
yn nhre Glyn Ebwy!
Yn ein gardd ni, y mae llawer mwy o adar gwahanol i’w gweld ac i’w clywed. Dydw i ddim yn dda iawn am
adnabod cân yr aderyn ond rwy’n gallu enwi nifer wrth eu gweld. Beth amdanoch chi? Dyma gyfle i chi
astudio rhai ohonynt yn yr ardd neu o ffenestr y gegin. Gallwch gasglu’r data ar dabl yn debyg i hwn gan
ddewis pa wybodaeth hoffech chi ei gynnwys.
Casglu Data am Adar
Enw

Llun

Lliw

(ffoto neu

Cynefin

Bwyd

Lliw Wyau

gerddi,

pryfed,

golau â

(Hyd)

fraslun)

Titw Mawr

Maint

melyn, du,

14cm

gwyn,
gwyrdd

coedwigoedd hadau,
cnau

brychni
brown

Dyma rai gwefannau sydd yn cynnwys gwybodaeth am adar:
https://www.rspb.org.uk/cy/about-the-rspb/at-home-and-abroad/cymru/
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/darllen-mewn-dim/adar-rd/all-trees.html
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/
https://www.pembrokeshirecoast.wales/default.asp?PID=74
https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_adar_Cymru
https://www.facebook.com/llennaturcymru/photos/gm.1255733784621922/2910242782344276/?type=3&theater

Anfonwch eich taflenni data arlein at lyndamula@yahoo.co.uk er mwyn i ni gael eu llwytho i’r gwefan.

Mae’r gwefan Llen Natur yn cynnwys gwybodaeth am fyd natur cymru – lluniau eu cylchgronnau – rhywbeth i bawb. I
blant mae Clwb y Llygaid Bach. Dyma daflen am Adar. Faint o bwyntiau allwch chi sgorio?
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Efallai
Ef
allai bod rhai
rhai ohonoch
ohonoch yn hoffi
hofffi creu
creu posteri.
posteri.
Beth
Be
th am
am greu
greu p
poster
oster am
am a
adar?
dar? M
Mae’n
a e’n b
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byddwn
yddwn yyn
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gallu
allu lllwytho’r
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gwefan.
wefan.
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w
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er yn
rhoi
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wydd
iadau
sut i
wneu
d
cace
n ada
r

d ry
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gr eu

Post
e
cyfar r yn rho
i
wydd
iadau
sut i
wneu
d
Blwc
h Ny
thu

Poster yn rhoi
gwybodaeth ar
sut i warchod
adar

Cofiwch! Wrth greu poster mae angen:
•
•
•
•

pennawd bachog (i ddenu darllenwyr)
lluniau lliwgar
pytiau o wybodaeth (heb fod yn rhy hir)
gosodiad sy’n hawdd i’w ddarllen
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Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 2020
Enillydd cystadleuaeth rhif 10, sef Erthygl ar gyfer Papur Bro, oedd Sian Wyn Siencyn.
Ei ffug-enw oedd Calum Rhodri Simcox. Cafodd glod uchel gan y Beirniad, y Prifardd Aneurin
Karadog.

Mae iaith Cymraeg yn newid so paid a becso
Mae pawb yn dweud bod Cymraeg fi’n rili rybish. Wel, nid pawb. So tad na mam fi’n siarad
Cymraeg so dyn nhw ddim yn deud ’ny – mae nhw’n falch iawn o Cymraeg fi – ond mae athrawes
Cymraeg fi a boi hanes (maen nhw’n too pally by half medda rhai yn dosbarth fi – getting it off,
OMG – neu OMB fi fod i dweud obvs – pukey puke meddwl am athrawon ni’n copan off. Hen bobl
yn, wel, ti’n gwbod ... no more to say).
Ond, mae Miss Cymraeg (pam bod i gyd o nhw gyda enwau rili weird fel Miss Anwen Teifi neu
Mr Eurig Dyfed – ydy Joneses a Davieses i gyd wedi mynd i ryw black hole yn y gofod or what?
Ond fi’n mynd off ar un nawr, felly back to basics) ... mae Miss Cymraeg yn llefen gyda treiglo
crap fi a pawb yn dosbarth fi yn dreiglo’n crap. Ond, i fi a pawb yn dosbarth fi, mae treigladedd yn
scary stuff. Beth ydi’r pwynt? Beth yw pwynt o treiglad a treigliadu? Ble mae nhw’n dod o a pwy
oedd y sparci oedd yn meddwl bod random newid llythrenedd yn good move? Roedd Bampi fi wedi
darllen stori yn y Western Mail – ie, mae fe’n darllen stwff ar papur a mae Nokia fe yn total
embarrassment – hen bobl, bless. Ond roedd e’n dweud bod y fenyw ma yn y llywodraeth (mae gan
Cymru llywodraeth ei hun, who knew), Baroness neu Earless neu rywbeth, yn dweud os yw miliwn
o bobl am siarad Cymraeg un diwrnod, does dim ots o gwbl, roedd hi’n dweud, am treigliadoedd.
Wel, so fi’n siwr am hynny. Mae treiglo yn sbesial i ni, mae fe’n eitha swper cwl i gael iaith sydd
gyda fe stwff sbesial. Jest achos bod fi a ffrindia fi yn rybish ar fe, fi ddim yn credu bod rhaid
anghofio amdan fe. Fi’n rybish ar rhai petha physics ond mae hynny dim yn esgus i ddim cal
physics. Ti’n gweld pwynt fi? Ond hefyd maen siwr bod yr iaith Gymraeg yn newid a bydd y
treigliadoedd yn newid ond gobeithio bod nhw ddim yn diflannu all together.
Fi’n credu yn yr iaith Gymraeg. Fi – a teulu fi, sydd, by the way, yn hollol di Cymraeg, neb ond
y ci yn siarad Cymraeg yn tŷ ni a mae’r ci ddim yn clywed yn dda eniwe. Mae ci ni yn rili hen, fel,
basically rili rili hen. Ond, fi bach off y subject nawr. Fi yn meddwl bod yr iaith Gymraeg yn
bwysig a fi’n falch bod mam a dad fi wedi dewis i fi fynd i ysgol Cymraeg. Roedd nhw yn dangos
ffydd – penderfyniad dda go iawn ar ran nhw – bod nhw am i fi a brawd bach fi, Otis Rhydian,
siarad Cymraeg achos bod nhw ddim wedi cael y cyfle. Fist bumps i dad a mam a dim fist bumps i
Miss Anwen Teifi os nad wyt ti am dangos bach o slac ar yr treigls. Hefyd, mae hi’n mynd on and
on and on am stwff fel ‘am dan’ a ‘rhy gormod’ (a be sy’n bod ar ‘rhy gormod’? Fi’n cael dweud
‘rhy bell’ ‘rhy agos’ ‘rhy ychydig’ ond dim ‘rhy gormod’. Weird, rheol rhy stiwpid os ti’n gofyn i fi.).
A fi a pals fi’n rili (fi’n cael dweud ‘pisdoff’?) wedi cael llond bol o pobl yn galw ffordd fi’n
siarad Cymraeg yn ‘bratiaith’. Iaith fi yw e a fi ddim yn brat. Maen neud i ni teimlo’n wael a teimlo
fel bod ni ddim yn perthyn i’r Welshies go iawn. A fi mor Cymraeg a pob un arall jest bod fi ddim
yn siarad fel y tryhards sy’n darllen nofels Cymraeg, gneud downsio gwerin, FFS – downsio
gwerin? Ond paid galw Cymraeg fi’n bratiaith, real sarhad hynny. OK so fi byth mynd i ennill
cadair (sai moyn un eniwe, pwy sy moy cadair, clytro lan y lle a neb yn mynd i cofio awdl a dim
ond sados sy mynd i ddarllen awdl os ti’n gofyn i fi...life’s too short). Fi jest canu Jac y Do i plant
fi, un diwrnod, a neud yn siwr bod nhw hefyd yn mynd i ysgol Gymraeg, byw in the gobaith bod
Cymraeg nhw yn basically well na Cymraeg fi a bod nhw’n mynd i Llangrannog a’r Urdd a stwff
(ond na, plis dim Steddfod a parti adrodd, a cerdd dant a stwff rili WTF).
Mae iaith yn newid trw’r amser. Mae Nan fi – sy’n eitha savage TBH - yn siarad Saesneg fel bod
hi’n dod o canrif arall – mae hi yn so no surprise there. Ond, ti cael point fi. So dim panics, bydd
Cymraeg plant Miss Anwen Teifi (pan mae hi a Mr Eurig Dyfed, Hanes yn llwyddo i get it
together) yn swnio mwy tebyg i fi na mae hi’n swnio i nain hi. Darwin ti’n gweld, iaith yn esblygu
(yeah, respect Mrs Roberts Bioleg, fi’n gwbod ‘esblygu’). Mae un o chief bards Cymru, Ceri
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rwbeth daeth e i ysgol ni, roedd e’n rili chilled fair play a roedd yn dweud englyn, spoken from the
heart a &dweud
& be
& fi’n meddwl well na fi:
& dim
& wastad& cael& treiglade,& na’r& hwns
Fi
&&&
& na’r hons,
&
& na’r englyne;
&ond& fi’n&lyfo& gyd
& o fe,
&mae &fe’n &cŵl, mae
& & fi’n cael-e.
Yeah!&&;"-2&=6!0><&&
Yes, Cymru!

Llun oedd tad fi wedi cymryd o fi ac Otis a baner ni yn y
march Yes Cymru yn Merthyr. Gweld ti yn un Wrecsam
nesaf, OK?
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Profiad teithiwr o fyd arall ... byd ffuglennol
Mae hi wedi bod yn wythnos od iawn: ar ôl gwasgu’r bwtwn ar gyfer y dyfodol cyrhaeddais i yr oes
Rufeinig. Roedd hi’n lwcus gallwn gofio sut i ddweud ‘gwydraid o win coch os gwelwch yn dda’
yn Lladin. Cymerodd dim ond eiliadau i fi chwilio am yr arian go iawn yn yr hen archifau. Ar ôl
sgwrs od iawn gyda dyn tenau a doniol o’r enw Maximus, es i yn ôl i’r Tardis a gwasgais y bwtwn
‘gorffennol’: roeddwn yn gobeithio bod rhywun wedi chwarae jôc fach ac wedi cyfnewid y
botymau. Roeddwn eisiau cyrraedd fy nosbarth Cymraeg yn Aberteifi rhywbryd ar ôl 23ain Mawrth
2021. Wrth gwrs roeddwn eisiau osgoi'r pla a ddigwyddodd y flwyddyn flaenorol.
Wel, cyrhaeddais tua hanner awr cyn y dosbarth ac es i i Stiwdio 3 i gael coffi. Roedd hi’n
anhygoel bod pob person ar y stryd ac yn y caffi yn siarad Cymraeg yn rhugl. Gwelais arwyddion
yn hysbysebu dosbarthiadau Saesneg yn y Castell lle ro’n i’n arfer mynd i ddysgu Cymraeg. Allwn
i ddim deall beth oedd yn digwydd. Penderfynais fynd lawr i’r llyfrgell a darllen yr hen bapurau
newyddion.
Wel, stori anhygoel oedd hi … Crëwyd brechlyn gan wyddonwyr Cymru a laddodd yr haint ac ar
yr un pryd helpodd bob person i siarad Cymraeg fel siaradwr deallus.
Roedd hi fel cerdded rownd pencadlys BBC Cymru. Wrth gwrs iaith y De yw hi oherwydd bod y
labordy wedi’i leoli ar bwys Ffostrasol.
Ar ôl cyrraedd 50 miliwn siaradwr Cymraeg penderfynodd y prif weinidog greu deddf newydd
yn datgan taw Cymraeg yw iaith gyntaf y Deyrnas Unedig.
Dal i fyw mewn gobaith .
Nigel Blake
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Gambosair
Atebion mis Mawrth
Ar draws: 2 Parot; 5 Cost; 7 Ffagl; 8 Lori bert; 9 Ynys Enlli; 11 Bwci; 12 Y geiriadur eang;
15 Asur; 17 Trafaelu; 19 Eu lampau; 21 Cynt; 22 Torch; 23 Anner.
I Lawr: 1 Draenog; 3 Rilen; 4 Tarddiad; 5 Cib; 6 Stroc; 11 Berfa; 13 Iwtopia; 14 Aflonydd;
16. Sgubo; 18 Addurn; 20 Arch; 21 Cwr.
Yn gywir: Ryann Thomas, Boncath; Myris Horton, Boncath; Yvonne Davies, Cenarth; Meinir
Jarman, Aberteifi; Edna Thomas, Llanllwchaearn; Gwyneth Mai Thomas; Gwenda Davies, Hen
Fynyw; Nan Evans, Mydroilyn; Gwenda Jones, Aberteifi; Ken Griffiths, Mwnt; Sally Jones,
Tresaith; Tegwen Gibby, Aberporth; Llinos Morgan, Crymych.

Cysylltwch
â ni am
wybodaeth bellach
enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk

01239
851386
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CLWB 500
Mis Ionawr
£30
Mary Jones, Hoddnant, Aber-porth
£20
Gwendoline Evans, Lluest Fach, Synod
£15
Islwyn Iago, Henfro, Tre-main
Deanna Hywel, Cnwc yr Onnen, Blaenporth
£10
Yvonne Crees, 9 Bro Gido, Gilfachreda
Lara Jones, Caerglyn, Ffostrasol
Jane Parsons, Derwen, Penparc
Mis Chwefror
£30
Defi Owen, Rhyderwen, Synod
£20
Huw Evans, Talar Wen, Ceinewydd
£15
Glaspant, Beulah
Carol Evans, Delfan, Penparc
£10
Nelian Davies, Penfeidir, Feidir Tywod, Penparc
Beryl Jones, Panteg, Croeslan
Rhiannon Saunders, Camara, Aber-porth
Mis Mawrth
£30
Ann Williams, Llys yr Haul, Llanarth
£20
Ray Tobias, Cân yr Awel, Croeslan
£15
Marjorie Evans, Glasfor, Ceinewydd
Menna Richards, Moorings, Aber-porth
£10
Glyn Jenkins, Ty Hen, Y Ferwig
Matthew Griffiths,Varteg, Maen-y-groes
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4 Cornel Pendre, Aberteifi SA43 1JL
Ffon: 01239 615030 / 07971 763272
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk
Gwefan: teifiembroidery.co.uk
19 Pendre
$EHUWHLÀ
01239 612004

Printio
Corfforaethol
Gwniadwaith
Gwisg waith
Gwisg Ysgol
Anrhegion
Clybiau Chwaraeon
Priodasau

Spring Gardens
Arberth
01834 861660

DĂůĚǁǇŶ>ĞǁŝƐ

Ymgymerwr Angladdau



Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul

)IƀQ    QHX   

zŶŐǁĂƐĂŶĂĞƚŚƵĂƌĚĂůz'ĂŵďŽ
&ZPQLWHXOXRO\QF\QQLJJZDVDQDHWKDFK\QJRUSURIIHVL\QQRO
PHZQSURIHGLJDHWKHUVGZ\JHQKHGODHWK

ZZZOHZLVIXQHUDOVFRXN
ACCA
CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG
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136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS
Ffôn: 01239 571005

Symudol: 07557 448234

E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru

 Cyfrifon Blynyddol ac Interim
 Ffurﬂenni Treth Personol ac i Gwmnïau
 Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurﬂenni TAW
 Cyﬂogau a CIS
 Cyngor Cyﬀredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!
Ffoniwch ni ar 07557 448234 neu
ebost arwyn@avaccountancy.cymru
Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin

GAREJ WAUNLWYD

Trydanwyr Disglair Lleol

BarriDavies

Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.

a

Rhosnewydd, Brynhoffnant,
Llandysul, Ceredigion. SA44 6EA
t 01239 654135
m 07812 346150
e barri@bdelectrical.co.uk
w www.bdelectrical.co.uk

Gwaith o safon uchel bob amser
Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT
Ffôn: 01239

654931

Efallai nad yw eich banc yn cynnig cyngor – ond rydw i!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi?
Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proffesiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o flynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig cyngor ar:
Cynilo a Buddsoddi :: Yswiriant a Diogelu :: Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth :: Rheoli Ystad :: Morgeisi ac Yswiriant Cartref
Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman Dip CII, Cert CII(MP)
Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP

M: 07816 923618 E: richardjarman@tpllp.com
www.richardjarman.tpllp.com
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