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Cadeirydd:

Eleri Evans (01239 810871)

eleri500@hotmail.com

Ysgrifennydd a Clwb 500:

John Davies, Y Graig, 

Aber-porth (01239 810555)

e-bost: johnygraig@tiscali.co.uk

Trysoryddion: Des ac Esta

Davies, Min-y-Maes, Penparc,

Aberteifi SA43 IRE

(01239 613447)

e-bost: desdavies@hotmail.co.uk

Hysbysebion: Mair Heulyn Rees

Cefn yr Ydlan, Synod Inn,

Llandysul SA44 6JE

Rhif ffôn: 01545 580462

e-bost: mairheulyn@yahoo.com

GOHEBWYR LLEOL

Aberporth: Ann Harwood

01239 811217

manhaul@hotmail.com

Beulah: Gerwyn Morgan

(01239 810752)

gerwyn.morgansa38@gmail.com

Blaenannerch/Tre-main:

Mary Postance (01239 810054)

Blaencelyn: Jon Meirion

(01239 654309)

Blaen-porth: Nesta Griffiths

01239 810780

Ennis Howells 07854938114

Bryngwyn: Linda Morgan

(01239 711249)

Marlene Evans (01239

710708)

Brynhoffnant: Llinos Davies

(01239 654135)

llinosbengoch@yahoo.co.uk

Caerwedros: Annie Taylor

(01545 561332)

annietaylor1@btinternet.com

Ceinewydd: Wendy Davies

(01545 560344)

Croeslan: Marlene E.

(01239 851216)

Ffostrasol: Emyr a Gwen

Davies (01239 851343)

Glynarthen: Dewi Jones,

Pantseirifach 01239 814609 /

07970 042101

Horeb/Penrhiwllan: Beth

Davies (07901 716957)

bethan@cd 1340.f9.co.uk

Llannarth: Isabel Jones

(01545 580608)

Llanllwchaearn: Gwyneth

Thomas

Llangrannog: Ceindeg Haf

Llechryd: Peter Hazzelby

Maen-y-groes: Edna Thomas

(01545 560060)

Penparc: Melanie Davies

(01239) 621329

melanie.translation@

btinternet.com

Plwmp a Phentre-Gat:

Celia Richardson a Nigel

Blake 01239 851300

nigelblake@gmail.com

Pontgarreg: Lynda Evans
01239 654277
golygfa@tiscali.co.uk  
Rhydlewis: Vera Davies

(01239 851489)

Sarnau a Penmorfa:

Alison Vaughan-Jones (01239

654610)

alisonvj@icloud.com

Synod: Mair Heulyn Rees

(01545 580462)

Talgarreg: Heledd Gwyndaf
(07794065826)
heleddgwyndaf@hotmail.com
Tanygroes:

Elspeth Evans (01239 811026)

ac Eleri Evans (01239 810871)

Tre-saith: Sally Jones

(01239 810274)

Y Ferwig: Auriol Williams

(01239 612507)

YN EISIAU

Coedybryn, Llandygwydd

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.

GOLYGYDD Y MIS

Mair Heulyn

Y GAMBO MIS GORFFENNAF

Carol Byrne Jones

Pencartws, Aberporth SA43 3EB
Rhif ffon: 01239 811024

e bost c.byrnejones257@btinternet.com

Deunydd i mewn erbyn Mehefin 30, 2020

DIOLCH I HELEDD GWYNDAF 
AM GYMRYD AT SWYDD GOHEBYDD

TALGARREG
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GOLYGYDDOL

Yn gyntaf, rhaid diolch i Bro 360 am ei gwneud hi’n bosib i ni fwrw mlaen
gyda chyhoeddi’n papur bro ym mis Mai. Mae’n braf gallu dweud bod
ymateb da wedi bod i rifyn digidol cyntaf Y Gambo. Dyma rai sylwadau.

‘Rwyf wedi darllen y rhifyn difyr hwn a’i fwynhau yn fawr.
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n gyfrifol.’

‘Da iawn – erthyglau diddorol dros ben a’r lluniau lliwgar yn fendigedig!’

‘Wedd yr un mis Mai yn eithaf cŵl ar y we.’

‘Jyst gair i longyfarch ar rifyn diddorol a gwahanol iawn o’r Gambo.’ 

‘Yr wyf wedi cael pleser mawr yn darllen Y Gambo o glawr i glawr fel
petai, a hynny ar lein. Llongyfarchiadau.’

‘Wel, da iawn yn wir ar gynnal Y Gambo. Mae’n edrych yn ardderchog.’

‘Gair i longyfarch Y Gambo. Cefais flas mawr ar ei ddarllen. Cynnwys
hynod o ddiddorol yn cynnwys cyfraniadau gan bobl o bob oedran.
Arbennig.’

‘Roedd y fformat yn hawdd iawn i’w ddarllen.’

Diolch hefyd i bawb a fu mor barod i gyfrannu i’r rhifyn cyfredol. Gallaf
ond gobeithio nawr y cewch bleser yn darllen y rhifyn hwn. Rhaid
ymddiheuro nad yw’r Gambosair yn y rhifyn hwn. Rwy’n ymwybodol ei
fod yn ffefryn gan nifer fawr o’n darllenwyr.

Yn y cyfamser byddwch yn ofalus a chadwch yn iach. 

Mair Heulyn
(Golygydd mis Mehefin)

DALIER SYLW
Mae rheolau’r gyfraith ar gyhoeddi lluniau o
blant, boed ar bapur neu ar y We, wedi eu
tynhau. Felly mae’n bwysig iawn bod pob
cyfrannydd neu ohebydd sy’n anfon llun ag
enw plentyn i’w cynnwys yn Y Gambo yn
sicrhau ei fod wedi cael caniatâd rhieni neu
ofalwyr y plentyn i wneud hynny. Ni fydd Y

Gambo yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw

fethiant i wneud hyn.

DEDDF DIOGELU DATA
Ar Fai 25, 2018 daeth Deddf Diogelu Data i rym.
Oni nodwch yn wahanol byddwn yn cyhoeddi’ch
enw a’ch cyfeiriad o dan y canlynol:

•  Cornel y Plant      •  Clwb 500
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BEULAH

Merched y Wawr
Daeth y gangen ynghyd ar nos Fercher Mawrth 11 i ddathlu Gŵyl ein Nawddsant yng Nghaffi
Emlyn Tanygroes, yn ôl ein harfer.

Cyn bwyta, estynnodd Janet, y Llywydd, gydymdeimlad dwys â theulu Glenys James, un o
aelodau mwyaf ffyddlon y gangen a fu farw ers cyfarfod mis Chwefror. Danfonwyd blodau at
Hywel, brawd Glenys ar ran y gangen ac fe ddiolchodd Ennis, ar ran Hywel am y blodau.
Offrymwyd gweddi ac yna cafwyd pryd blasus o gawl, caws a rholen bara gyda phwdin i ddilyn.
Mae Caffi Emlyn yn enwog am wneud cacen gaws go arbennig ac roedd y dewis hynny o bwdin yn
boblogaidd iawn ar y noson.

Ar ôl y bwyd, cyflwynodd Janet ein gwestai, sef Carol Byrne Jones o Aberporth. Mae Carol yn
adnabyddus iawn yn yr ardal ac yn ystod ei gyrfa wedi bod yn athrawes yn ysgol Uwchradd
Aberteifi, yn ddarlithydd yng ngholeg y Drindod, yn gynhyrchydd ffilmiau megis Tân ar y Comin,
yn un o olygyddion cyfredol y Gambo ac hefyd yn fardd a llenor.
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Ymhlith diddordebau Carol, mae olrhain hanes ardal Castellnewydd Emlyn a hanes Allen Raine.
Trwy gyfrwng sleidiau fe gyfunodd y ddau ddiddordeb hyn yn hynod o gelfydd.

I roi hanes Allen Raine yn ei gyd-destun, fe amlinellodd Carol ddyddiadau nodweddiadol yn y
ddeunawfed ganrif a thipyn o hanes y cyfnod yn nhref Castellnewydd Emlyn. Disgrifiodd yr holl
amrywiaeth siopau a galwedigaethau oedd yn y dref fel y siopau gwneud hetiau, clocsiau, clociau,
teganau a gweithdai’r gwehyddwyr, cruddion, teilwriaid a’r seiri. Dyma gyfnod dyfodiad y
rheilffordd, y Llyfrau Gleision, sefydlu’r ysgol Ramadeg, terfysgoedd Beca a dylanwad yr Eglwys
ar gymdeithas.

Ganwyd Allen Raine yn ystod y cyfnod hyn yn 1836, yn ferch i deulu bonedd. Cawsom bortread
ohoni fel dynes cyn ei hamser, yn ddynes gymhleth o ran cymeriad, ac yn ddynes ddeallus. Er iddi
fyw a gweithio yn Llundain y rhan helaeth o’i bywyd, roedd ganddi wybodaeth eang a diddordeb
ym mywyd a chymdeithas y Cymry. 

Ysgrifennodd nifer o lyfrau yn ystod ei hoes, gan gynnwys “The Welsh Singer”, “The Welsh
Witch” a “Garthowen: The Story of a Welsh Homestead”. Yn 1894 enillodd wobr yn yr Eisteddfod
Genedlaethol am ei nofel “Ynysoer”. Rhwng 1897 a 1910 fe ysgrifennodd un llyfr y flwyddyn.
Roedd ganddi gartref yn Nglandŵr, Tresaith, cartref a ystyrier fel ei hafan. Daeth nôl i fyw yno yn
1856. Bu farw yn 1918 ac fe’i claddwyd ym mynwent eglwys y Penbryn. 

Diolchodd Janet i Carol am noson hynod o ddiddorol. Diolchodd yn ogystal i Lyn Evans am ei
gymorth technegol ac i Rian a staff Caffi Emlyn am y wledd fendigedig.

Fe ddaeth y tymor i ben yn sydyn gyda dyfodiad y covid-19 a bellach mae bron pob aelod o’r
gangen yn diogelu a/neu hunan ynysu gan gadw pellter a mynd allan cyn lleied â phosibl. Yn ystod
y cyfnod rhyfedd hwn, mae’n gysur i wybod ein bod un ac oll yn gofalu am ein gilydd mewn un
ffordd neu’r llall. Dyna un o fendithion o fyw mewn cymuned glòs fel hyn. Erbyn hyn mae’r
galwadau ffôn, y What’s App, y Facetime, y Zoom, y Facebook, y Skype a’r Twitter wedi bod yn
fodd i fyw ac yn linell sgrech i nifer ohonom – a diolch amdanynt. Mae gan dechnoleg fodern ei
fanteision yn ogystal a’i anfanteision ond i ni fod yn wyliadwrus ac yn ddiogel wrth eu defnyddio.

Edrychwn ymlaen yn hyderus a gobeithiol am ddyddiau gwell, cyfle i ni ail-gydio yn y
cymdeithasu a’r sgwrsio wyneb yn wyneb.

Taith Tractorau Beulah
Fel gwerthfawrogiad o Wasanaeth
Iechyd Cymru yn ystod Cofid 19
ac hefyd i ddiolch i’r pentrefwyr
am brynu cynnyrch ffermwyr lleol
trefnodd ffermwyr Beulah daith o
tua 20 o dractorau drwy bentrefi
Beulah, Bryngwyn a Betws Ifan ar
nos Iau Mai 14.

Am 8.00 o’r gloch, yr adeg yr
oedd pawb allan yn curo dwylo o
ddiolch gwelwyd y prosesiwn
lliwgar o dractorau yn mynd ar hyd
y ffordd fawr trwy’r pentrefi gyda
thyrfa dda o bobl allan i’w
croesawu. Cafodd gwylwyr S4C
gyfle hefyd i weld y tractorau ar
raglenni Prynhawn Da a Ffermio.
Cafwyd cryn dipyn o
gyhoeddusrwydd hefyd wrth i luniau a fideos ymddangos ar Facebook ac ati.
Trefnwyd y daith gan Sara, Fferm Blaendyffryn a Jamie McCoy, Gorwel, Bryngwyn. “Roeddem am
ddangos ein diolch,” meddai Sara, “a chodi ysbryd pawb yn y dyddiau diflas ’ma.”

Ffermwyr Beulah yn diolch
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Llongyfarchiadau
Danfonwn longyfarchiadau at Gwawr Davies, Trefaesfawr ar ei hymddangosiad yn ddiweddar ar
raglen Ffermio S4C. Gwelwyd Gwawr wrth ei gwaith fel nyrs ardal yn paratoi ei hun i gwrdd â
chleifion yng nghanol helynt y feirws dieflig Cofid 19. Diolch iddi ac i bawb arall yn y Gwasanaeth
Iechyd ac yng nghartrefi’r henoed am eu gwaith diflino. 

Gwellhad Buan
Danfonwn in dymuniadau gorau i Megan Hardwick, Dolwerdd gynt sydd yn Ysbyty Bishop’s
Castle. Deall ei bod wedi cael cwymp ond ei bod mewn cyflwr gweddol.

Diwrnod VE
Cafwyd cyfle ar Fai 8ed i gofio trwy gyfrwng tudalennau ‘Beulah’ ar Facebook i gofio y rhai a
gollwyd o Beulah yn yr Ail Ryfel Byd 1939–1945.

Daeth y rhyfel hwnnw i ben yn Ewrop ar Fai 8ed 1945 sef 75 mlynedd yn ôl i eleni. Oherwydd y
Cofid 19 nid oedd modd dathlu’r achlysur ond fe fanteisiwyd ar y cyfle i atgoffa pobl o’r aberth a
wnawd gan bedwar o blant Beulah sef Dewi James, Cwrthen; Hettie Tudor, Brynawelon; Daniel
Elias, Glanhirwen; a Glanmor Williams, Bryneglur.

Cafwyd cyfle hefyd i ddwyn i gof dau o Beulah a gafodd eu hanrhydeddu am eu dewrder yn
ystod y rhyfel sef Capt. Samuel Lloyd, OBE, Muriau Gwyn ac Omri James, BEM, Maesygelli. 
Suddwyd llong Capt. Lloyd gan long danfor a bu ar rafft am bythefnos a gweld 14 o’r criw yn marw
o’i gwmpas cyn iddo ac un arall gael eu hachub. Suddwyd llong Omri James gan awyrennau’r
gelyn pan roedd y llong mewn confoi yn cario nwyddau ac offer rhyfel o Brydain i Rwssia.
Achubwyd y criw wedi iddynt hwylio mewn badau achub i’r lan yn Rwsia.

Am fanylion pellach ewch i Facebook a chwiliwch am ‘Beulah, Ceredigion’.
Disgrifiad o Beulah gan Hanna Evans ar dudalen 25.

BLAENCELYN

Cydymdeimlir â Glennis Simmons, Holly Cottage, Blaencelyn ar golli ei mam yn ddiweddar.
Hefyd cydymdeimlir â’i gŵr Mike Simmons ar golli ei hen fodryb. Yn anffodus nid oeddent yn
medru mynychu’r angladdau yn Birmingham oherwydd yr amgylchiadau presennol.

BLAENPORTH

Diwrnod VE
Ar Fai yr 8fed, daeth y wlad yn un i gofio 75 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop
(Diwrnod VE). Ni fu llawer o aelodau’r pentref yn rhan o’r ail rhyfel byd ond dyma’r cyfle i gofio
am rai a fu – Mr John Sands Evans, Garthowen; Mr Tom James Davies, Rhyd-y-Gaer; 
Mr William Griffiths, Allt-y-Cadno; Mr James Henri Harris, Cwmporthan a fuodd yn garchor rhyfel
gyda’r Almaenwyr am 4 blynedd, a hefyd John James Jones, Gelli deg a fuodd yn garchor rhyfel
gyda’r Japaneaid am 4 blynedd. Diolchwn iddynt am eu dewrder a’u hymrwymiad yn ystod adeg
anodd a thywyll. (Diolch i Iwan Davies, Rhyd-y-Gaer a Iorwerth Reed, gynt o Pant-feillionen, am y
wybodaeth uchod).

Clapio’r i’r Gweithwyr Rhengflaen
Braf yw gweld nifer o aelodau y pentref allan yn clapio i’r gweithwyr rhengflaen, y gofalwyr
cymdeithasol a’r gweithwyr GIG, am 8 o’r gloch bob nos Iau. Diolch i bawb am eu gwaith caled a
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diflino yn ystod yr adeg anodd a disail yma. Braf hefyd yw clywed adfywiad cloch yr hen ysgol yn
canu a’r nos Iau.

Taten Eirw
Mae’r siop sglodion “Taten Eirw” wedi ail-agor yn y pentref. Yr oriau agor yw Dydd Mercher i
Dydd Sadwrn 4yh tan 8yh. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01239 811128.

Llwyddiant Eisteddfod Offerynnol Urdd-Ceredigion
Llongyfarchiadau enfawr i Lleucu-Haf Thomas, Ysgol
Gynradd Penparc ar ei llwyddiant yng Ngŵyl Offerynnol
Eisteddfod Yr Urdd Ceredigion. Enillodd y wobr gyntaf yn
yr unawd telyn ac ail yn yr unawd piano i flwyddyn 6 ac iau.
Trist eleni na chafodd y cyfle i fynd ymlaen i gynrychioli
Ceredigion ac i gystadlu yn y brif eisteddfod yn Ninbych.

BRYNHOFFNANT

Cofio Gerwyn Bowen Davies – (Tad-cu)

I fi, does neb yn debyg i Dad-cu. Fe oedd un o’r dynion mwyaf cryf, cariadus a charedig dw i
byth wedi adnabod.

Cafodd tad-cu ei eni ar y degfed o Hydref 1944 yn Sir Gaerfyrddin. Symudodd ef a’i deulu i
Nantllo ger Pentre-gât pan oedd yn ifanc. Priododd â Lynn Evans (Mam-gu) o Gapel Ficer,
Mydroilyn pan oedd yn un-ar-hugain mlwydd oed. Cawson nhw dri plentyn o’r enw Clive,
Delyth a Barri (Dad). Pan oedd dad yn ifanc symudodd y teulu i Lainfronfelen ym Mrynhoffnant.

Roedd tad-cu yn ddyn gweithgar, hyderus a phenderfynol. Dechreuodd fusnes contractio.
Roedd tad-cu wrth ei fodd yn gyrru JCBs. Hyd yn oed ar ôl ymddeol roedd yn joio gwneud
jobsys bach ar ei gwrs golff, Cwmrhydneuadd. Roedd Cwm yn bwysig iawn iddo oherwydd yn
1993 fe adeiladodd y cwrs golff ar dir cors gwlyb. Tipyn o gamp!

Ond i fi, tad cu oedd y dyn oedd yn hoffi cwtshys a chwerthin ar ei jôcs ei hun. Roedd
ganddo wallt gwyn cyrliog fel cymylau gwlanog yn yr haf. A llygaid glas pefriog yn llawn
drygioni a chwerthin a’i wên mor fawr a giat. Roedd yn fawr o fola ac roedd ei bersonoliaeth
yn fawr hefyd. 

Ei hoff bethau oedd gwylio pob math o chwareon ar y teledu fel darts, snwcer a rygbi.
Bydden i’n aml yn clywed rhyw waedd neu reg o’r gadair lle roedd yn eistedd. Roedd yn caru
cael yr wyrion i gyd draw i weld gêm rygbi gydag ef. Hefyd roedd e’n hoffi garddio a bwyta
cinio dydd Sul mam-gu yn arbennig y tato pwtsh a’r grefi tene! Ond yn fwy na dim roedd
tadcu yn joio sbort!

Bydd hiraeth mawr arna i am Tycu. Roedd e’n ddyn doniol, cariadus a dewr. Byddaf yn
gweld eisiau clywed ei chwerthin mawr a’i lais mawr yn dweud “Caru ti, caru ti, caru ti!” wrth
i fi roi cwtsh ta ta i Tycu Gerwyn.

gan Hawys Lloyd Davies
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Ysgol Gymunedol T Llew
Gosododd Ysgol T Llew her i gymuned yr ysgol gerdded, rhedeg
neu seiclo 2020 o filltiroedd ym
mis Mai. Dyma’r cyfanswm:

Gweler tud. 25. Disgrifiad gan Cynan Davies.

CROESLAN

Diolch i Janice a Jemma, Swyddfa Bost a Siop y Pentref am eu gofal a’u parodrwydd i drigolion yr
ardal yn ystod yr argyfwng. Maent wedi gwneud yn siwr fod pawb wedi cael eu papurau dyddiol a
nwyddau angenrheidiol a dod â hwy i ddrws y tŷ. Diolch o galon iddynt. Gobeithio eu gweld yn y
siop yn fuan.

Penblwydd hapus i Beti Evans, Cartref Henllan (Gerlan gynt), sydd yn dathlu ei phenblwydd yn
94 oed. Cyfarchion oddi wrth ei chyn gymdogion.

Cydymdeimlwn â Bill ac Olwen Rees, 23 Bro Gwynfaen ar farwolaeth eu chwaer-yng-nghyfraith
sef Anita James, Llandysul ac hefyd ar farwolaeth brawd Bill, sef Iwan Rees, Tafarnscawen.

Cydymdeimlwn hefyd â Dai Davies, 15 Bro Gwynfaen ar farwolaeth ei fab-yng-nghyfraith, sef
Stelios Petrakis o Gasnewydd o’r Coronavirus. Cydymdeimlwn fel pentrefwyr â’i wraig a’i feibion.

Heulyn a Hawys a fu’n ysgrifennu at drigolion y pentref

yn cynnig help

Ymlacio ar eu beiciau.

Mantais cael llai o draffig
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CAERWEDROS

Dymuniadau gorau i deulu Amoria. Mae Elis wedi cael chwaer fach newydd sef Anest Fflur.  

CFfI Caerwedros
Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon
Davies ar gael ei dewis fel Brenhines
CFfI Ceredigion 2020–2021 ac i
Bleddyn Davies ar gael ei ddewis fel
Dirprwy y Sir. Tipyn o gamp i frawd a
chwaer. Hefyd, diolch yn fawr i’r holl
wirfoddolwyr o fewn y clwb sydd wedi
bod yn helpu yn y gymuned yn ystod
yr argyfwng Covid-19, boed yn siopa
bwyd, dosbarthu presgripsiwn neu’n
gael sgwrs ar y ffôn.

Codi arian
Mae Kevin a Carol O’Conell, Fron Villa Ganol wedi bod yn brysur yn paratoi cafnau llechi ar gyfer
plannu blodau yn ogystal â gwneud calonnau gydag enfys arnynt a hynny er mwyn codi arian ar
gyfer Meddygfa Ceinewydd. Mor belled maen nhw wedi codi £500 ac mae’r pâr dal wrthi o fore
gwyn tan nos yn paratoi mwy.

Merched y Wawr
Dyw Cangen y Bryniau ddim wedi cwrdd ers mis Mawrth ond mae sawl un o’r aelodau wedi
cyfnewid y cwpanaid te a’r cacennau arferol am ŵy amrwd, siwgr a diod gref o’u dewis hwy.
Da iawn Dilwen, Eirwen, Mineira, Joyce, Elin, Mair R, Siân Ioan, Mair H a Nancy am ymgymryd
â'r her er mwyn codi arian at y Gwasanaeth Iechyd.

Eglwys Annibynnol Nanternis (gan Gwedoline Evans)
Mae wedi bod yn bleser estyn croeso cynnes i bawb yn aelodau a ffrindiau sydd wedi ymuno gyda
thudalen Gweplyfr ‘Facebook’ yr eglwys dros y misoedd diwethaf. Mae’r tudalen wedi bod yn
gyfrwng i gadw cysylltiad a ninnau dan gyfyngiadau’r haint. Mae’n amlwg ein bod ni fel pob eglwys
wedi methu cwrdd i gyd addoli yn y capel yn ôl ein harfer ond rydym wedi derbyn bendith wrth i
Gareth Ioan rannu myfyrdod yn wythnosol ar dudalen yr Eglwys. Diolch am olygu medrus Meilir
Ioan a lwyddodd i gyfuno llun a cherddoriaeth i ychwanegu at y neges yn effeithiol iawn. Roedd yn
braf hefyd gweld Meilir yn beirniadu ar gystadleuaeth y ddawns yn Eisteddfod Tŷ yr Urdd. Diolch i
bawb a gyfrannodd at y casgliad a drefnwyd ger Neuadd Caerwedros tuag at Fanc Bwyd Llandysul.
Croeso cynnes i unrhyw un i ymuno gyda ni ar ein tudalen gweplyfr ‘Eglwys Annibynnol Nanternis’.
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FFOSTRASOL

Gweler tud. 26 – Disgrifiad gan Elin Jones ac ar dud. 27 Bywyd wedi’r Corona gan Tomos Evans.

Ar hyn o bryd yn debyg i bob pentref arall yn yr ardal prin iawn yw’r newyddion. Mae pawb yn
ceisio cadw at y rheolau ac mae yna rhyw dawelwch dros bob man. Er fod trafnidiaeth wedi lleihau
cryn dipyn mae yn dal yn brysur ar yr heol drwy’r pentre. Efallai fod rhai yn mynd at eu gwaith
sy’n angenrheidiol ond tybed a yw pawb yn dilyn y canllawiau. Diolch i’r rhai sy’n barod i
gynorthwyo yr henoed i fynd i siopa ac yn y blaen.

Llongyfarchiadau
– i Siôn Jenkins, Grug yr Awel sydd wedi cael swydd dysgu yn Ysgol Penweddig.
– i Hawys Lloyd, 2 Heol y Ffos sydd wedi cael swydd dysgu yn Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont
Steffan.
– i Rhun a Sarah Jones, Clawddmelyn ar enedigaeth merch fach.
– i Osian Davies, Caer Emlyn ar ennill am ganu yn eisteddfod yr ysgol.

Croeso
– i Gareth a Laura, Oscar a Winnie Rose i Rhydymel.
– i Peter sydd wedi symud i fyw i Penllwyn bach.

Cydymdeimlwn â Jenny Barnett, Pensarn ar farwolaeth ei gŵr, Jeff.

GLYNARTHEN a BETWS IFAN

Llongyfarchiadau i Dave a Tina, Maesgwyn ar ddathlu eu priodas arian ym mis Mai.

Diolch
– i’r Parchedig Carys Ann am gysylltu ag aelodau Capel Glynarthen ar ffurf myfyrdod dros gyfnod
y Sulgwyn.
– i’r gwirfoddolwyr sy’n torri porfa a’r lawntiau sgwâr Betws Ifan er mwyn diogelu trafnidiaeth
trwy’r pentref.

Cydymdeimlir â Huw Thomas a’r teulu, Pantseiri Fawr yn dilyn marwolaeth tad Huw sef Roy
Thomas, Murmur y Coed, Llanfihangel ar Arth ar Fai 1af.

LLANARTH

Diolch
Dymuna Isobel ac Egryn ddiolch i bawb anfonodd gardiau atynt ar achlusr eu priodas ddiemwnt.

Pen-blwydd hapus i Beti Jones, Fron Villa fu’n dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed.

Cydymdeimlwn ag Eurfyl Evans, Rhianfa, Cei Bach ar golli cyfneither sef Maureen Jones o
Borth Tywyn, mam John Owen Jones y canwr.

Cydymdeimlwn yn yr un modd ag Eilir Jones o Cross Inn ar farwolaeth ei ewythr Dennis Davies
gynt o Gilfachreda.
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LLANLLWCHAEARN

Llongyfarchiadau i Dai a Dilwen Morgan, Glas y Dorlan sy’n dad-cu ac yn fam-gu unwaith eto.
Mae Erin a Daniel Savinelli wedi cael merch fach, Elina Lois.

Siopau’r pentref
Rhaid diolch i siopau’r pentre’ sef y siop ucha’ a’r siop isa’ am fod mor ofalus o’u cwsmeriaid.
Maen nhw’n dosbarthu nwyddau i bentrefi cyfagos yn ogystal â chadw at y rheolau cadw pellter o
fewn y siop.

Teulu prysur
Ar ben hewl Pensarnau fe welwch arwydd i godi’n calonnau. Diolch Isaac a Lydia.
Mae mwy o hanes y teulu ar dudalen 21.

PEN-Y-PARC
Llongyfarchiadau
– i Stephen a Kirsty Williams, Lluest ar enedigaeth mab bach o’r enw Deian. Croeso mawr i’r
pentref. Llongyfarchiadau hefyd i mam-gu a dad-cu, sef Val a Wyn Williams sy’n byw yn
Nolwerdd.
– i Delyth a John Rees sydd wedi dod yn fam-gu a thad-cu i Anna, sef merch fach i’w mab Tudur
a’i wraig Lowri.
– i Des ac Esta Davies, Min y Maes ar ddathlu 55 mlynedd o briodas neu Penblwydd Priodas
Emrallt ym mis Mai.
– i Mared Rees am ennill gwobr Cariad Coleg Ceredigion a Sir
Gâr yn ystod y pandemig hwn. Enwebwyd Mared gan y coleg am
ei chyfraniad amhrisiadwy, fel aelod o’r Clwb Ffermwyr Ifainc, at
y gymuned leol. Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn helpu pobl
sy’n methu gadael eu tai ar hyn o bryd. Da iawn ti.

Pen-blwydd hapus
– i Madi James, Y Nyth, a ddathlodd ei phen-blwydd cyntaf
yn ddiweddar.
– i Val Williams, Dolwerdd a ddathlodd ben-blwydd arbennig
yn ddiweddar.
– i Elizabeth Davies, Y Berllan a ddathlodd ei phen-blwydd yn 80 oed ar y 24ain o fis Mehefin.

Da iawn
Da iawn i Russell Williams a benderfynodd wneud ‘Ironman’ o fewn waliau ei gartref ar y 9fed o
Ebrill er mwyn codi arian i’r Ambiwlans Awyr. Ar ei beiriannau, rhwyfodd 2.4 milltir, seiclodd
112 milltir a rhedodd 26 milltir. Llwyddodd i redeg marathon o gwmpas y pentref ar 25 Ebrill
hefyd – 32 lap rownd y pentref!

Dymuniadau da
Dymunwn yn dda iawn i Abbie Goldsmith, Heol y Felin sydd wedi mynd i weithio ar y ward
pediatrig yn Ysbyty Treforys ar gyfnod mor anodd. Pob lwc iddi.

Diolch yn fawr
Diolch i aelodau CFfI Penparc sydd wedi bod yn rhoi o’u hamser i siopa, casglu presgripsiynau a helpu
trigolion y pentref yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Braf yw gwybod bod cymuned dda yn y pentref.
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Diolch i bawb sydd wedi bod yn dod y tu allan i’w drysau bob nos Iau i gymeradwyo gweithwyr
y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

Diolch i bawb yn y pentref sy’n weithwyr allweddol am gadw’r wlad i droi, boed yn weithwyr
fferm, meddygol, siop, yn casglu sbwriel, y gwasanaethau brys, gweithwyr cymdeithasol, a llawer
llawer mwy. 

Ysgol Gymunedol Penparc
Hoffwn fel ysgol ddiolch yn enfawr i’r Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon am yr holl waith codi arian.
Mi fydd yr holl ddisgyblion yn elwa ar y dosbarth
allanol newydd, a fydd yn adnodd gwerthfawr y
gallwn ddefnyddio yn gyson. Hoffwn ddiolch yn
enfawr i’r holl ddisgyblion, Staff a
Llywodraethwyr am eu cymorth dros y misoedd
diwethaf wrth baratoi ar gyfer y Wobr Dysgu
Gydag Awtistiaeth. Hoffwn ddiolch yn enfawr i
Mrs Nicola Roscoe am yr holl waith cydlynu yn y cefndir, mae’n bluen mawr yng nghap yr ysgol,
ond yn fwy na hynny, yn pwysleisio pwysigrwydd deall bod natur pob disgybl yn wahanol iawn, a
phob un yn haeddu’r un gefnogaeth ac ystyriaeth.

Da iawn Lleucu Haf, Ysgol Penparc am gystadlu yn Eisteddfod Offerynnol Sir Ceredigion a chael
y wobr gyntaf am yr unawd telyn i flwyddyn 6 ac iau, a’r ail yn yr unawd piano i flwyddyn 6 ac iau.

PLWMP a PHENTRE-GÂT
Cydymdeimlwn â’r teuluoedd canlynol:
David Iwan Rees, Tafarnscawen, Plwmp; Margaret Heulwen Thomas, Synod Inn a Nellie Thomas
(Gwndwn gynt). Yr oedd y tri ohonynt yn ddiaconiaid yng Nghapel Pantycrugiau. Cynhaliwyd eu
hangladdau yn ddiweddar. Mae colled fawr ar eu hôl oddi mewn y gymuned a’r Capel.

Gweler tudalen 27 – ‘Diwedd y Cyfnod Clo’ gan Ela Harries.

PONTGARREG
Gwellhad buan
– i Anne Siddall, Penrallt Fach sydd wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Bronglais yn ddiweddar.

Cefnogi Gweithwyr GIG
Diolch o galon i bawb a gyfrannodd ddefnyddiau i griw o fenywod yr ardal sydd wedi bod wrthi’n
brysur yn gwnio bagiau sgrybs a masgiau wyneb ar gyfer nyrsys a gweithwyr gofal. Diolch i
Amanda McCreadie, 1, Heol Hawen, Pontgarreg, Jackie Shackson, Trecregyn Ganol, Gillian Stone,
Frondeinol, Laura Jayne-Bennett ac i Ffion a Helena Boyesen, The Old Barns, Llangrannog. Diolch
hefyd i Helena am gydlynu’r fenter a threfnu i ddosbarthu’r nwyddau i staff Ysbytai Abertawe,
Llanelli, Bronglais a Glangwili ac i staff Cartrefi’r Henoed.
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Cofio Diwrnod VE75
Bu llawer yn cofio ym Mhontgarreg ar ddiwrnod cofio VE75. Mwynhaodd ambell deulu de pnawn
blasus allan yn eu gerddi (gan ofalu cadw’r pellter angenrheidiol wrth gwrs!) 

Ymdopi gyda rheolau ymbellhau.

Gweler tud. 23 – profiad y Dr Ifan Rees. 
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R HYDLEWIS
Pen-blwydd hapus i Julie Webb ar ddathlu ei phen-blwydd yn 60 oed.

Y Clwb Bowlio
Roedd cystadleuaeth Bowlio Mat Byr y “Margaret Memorial” fod cael ei chynnal ym mis Mawrth
yn Aberteifi. Darparwyd basged o nwyddau gan Mags, Dafydd a Ffion Jones, aelodau gweithgar o
Glwb Bowlio Rhydlewis fel raffl ar gyfer y diwrnod ond am fod y gystadleuaeth wedi’i gohirio
gwelwyd y teulu yn dosbarthu’r nwyddau i unigolion a theuluoedd y pentre oedd yn ynysu yn ystod
y cyfnod Covid 19. Diolch yn fawr iddynt am feddwl am eu cyd-bentrefwyr.

Dymunwn well iechyd i Mark Webb, bwtsiwr y pentref ar ôl ei arhosiad yn yr ysbyty..

SYNOD
Colli aelod o’r ardal
Trist iawn yw cofnodi marwolaeth Heulwen Jones, Tŷ’r Esgob. Roedd ganddi ddiddordeb byw yn
yr ardal a’i phobl. Cynhaliwyd ei hangladd yng Nghapel Crugiau, Plwmp ar Fai 14eg. 

Cydymdeimlwn yn fawr gyda’r merched sef Glynis, Dorian a Helen ynghyd â’r teulu oll.
Estynnwn yr un cydymdeimlad â June Morgan sef chwaer yng nghyfraith Heulwen.

Mam-gu a Thaid unwaith eto
Llongfarchiadau i Glyn a Mary, Brynawelon. Ym mis Chwefror fe ddaethon nhw’n fam-gu a thaid i
Llywelyn Glyn, mab bach i Elliw a Steen sy’n byw yng Nghaerdydd. Ym mis Mai Awen Mair a
Dan oedd yn dathlu geni merch fach sef Alaw Mair. Mae’r teulu’n ymgartrefu ym Methesda.

Pen-blwydd hapus hwyr i Frank, Rhydygweision sydd
newydd gael ei 60 oed ac i Emma, Nanteos sydd newydd gael
ei 40 oed. Teulu Nanteos sydd â’r faner yma tu fas y tŷ.

Pen-blwydd hapus hefyd i Glyn Parry (Edern) sy’n 70 oed.
Mae’r un cyfarchion yn mynd i’r Cynghorydd Bryan Davies,

Synod Uchaf a fydd yn dathlu’r 50 oed ar Fehefin 17.

Rhai o drigolion pentre’ isa’ Synod yn datgan eu diolch i’r gwasanaeth iechyd.
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TALGARREG
Gwellhad buan i Irene Rees, Cartref; Lil Davies, Pensarn; ac i Vai Griffiths, Ffarm ar ôl cyfnod
yn yr ysbyty. Gwellhad buan a llwyr i’r dair ohonoch.

Cydymdeimladau dwys â theulu ac â ffrindiau Mari Thomas, Llygad yr Haul a fu farw fis Ebrill.

Pen-blwydd hapus i Audrey Griffith, Dolydd sy’n dathlu pen-blwydd arbennig ar Fehefin yr
16eg, oddi wrth y cymdogion a ffrindiau yn y pentref.

Llongyfarchiadau
– i Audrey a John Davies, Blaenglowon
Fawr ar achlysur dathlu eu Priodas Perl.

– i Morgan Reeves, Garreg Wen ar gael
canmoliaeth am lun a dynnodd ar gyfer
cystadleuaeth Prynhawn Da ar S4C. 

– Efan Evans Henbant Talgarreg yn ennill yr ail wobr yn y
gystadleuaeth Unawd bl 3 ac iau yn Eisteddfod T yr Urdd
eleni. Profiad gwahanol iawn o gystadlu ond roedd Efan
wrth ei fodd gyda’r ail safle allan o 187 o gystadleuwyr.

Sgwrs gyda’r Prifardd Donald Evans ar dudalen 36.

Cyfraniadau gan Jano Evans a Mali Evans ar dudalennau

26 a 29.

TAN-Y-GROES
Cydymdeimlwn â Gillian Davies a’r teulu 8 Heol Enlli ar golli tad, dad-cu a hen ddad-cu annwyl
sef Eirwyn James, Blaenwaun.

Pen-blwydd hapus i Elin Gill, Cerlis sydd newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 40 oed.

Dymunwn ddiolch i Gill Davies, Castell Nadolig sydd wedi bod yn brysur yn gwnïo mygydau a
Zena Williams 12 Heol Enlli sydd wedi bod yn crosio enfys i’w rhoi yn y ffenest ac wedi casglu
£150 tuag at Ambiwlans Aberteifi.

Gweler cyfweliad gyda Lyn a Rian Evans, Caffi’r Emlyn – tudalen 19.
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Y FERWIG
Fel ym mhobman arall mae normalrwydd bywyd yn ardal Y Ferwig wedi ei rwystro gan effaith y
pandemig, a’r cyfle i gyfarfod a chymdeithasu wedi dod i ben am y tro. Ond, ar yr ochr bositif,
mae’r tywydd braf wedi bod yn gyfle i beintio, twtio a garddio ac mae pob gardd a ffens yn yr ardal
yn destimoni o hyn. Mae tawelwch y traffig wedi denu mwy o gerddwyr ac mae’n braf cael sgwrs
gyda phobl na fyddem fel arfer yn dod ar eu traws ac i hamddena i sylwi a gwerthfawrogi byd natur
o’n cwmpas ar ardal hyfryd yr ydym yn byw ynddi.

Nid yw y Cyngor Cymuned wedi cyfarfod ers y ‘lockdown’, ac nid oes cyfle wedi bod i ddiolch
yn swyddogol i Melanie Davies, Penparc am ei gwaith fel clerc y cyngor yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf. Ers Ebrill 1af Delyth Phillips, Lleine sydd wedi ymgymryd â swydd y clerc, ac nid oes
cyfle chwaith wedi bod i estyn croeso iddi i’r swydd. Rwy’n siŵr daw cyfle yn glou iawn i wneud
hynny. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gonsyrn am unrhyw beth yn yr ardal, cysylltwch â
Delyth ar 01239 612548 neu ag unrhyw un o’r cynghorwyr cymuned.

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i’n Cynghorydd sir, Clive Davies sydd wedi dechrau
ar ei dymor fel Maer tref Aberteifi ac yn cael ei gefnogi gan ei fam Myra yn swydd y Faeres.
Blwyddyn braidd yn od fydd hi iddynt a dim mor brysur o ran digwyddiadau cyhoeddus. Ond nid
un i fod yn dawel yw Clive, a trwy ddefnydd technoleg a’r we bydd yn brysur yn datblygu, cynnal a
hyrwyddo tref Aberteifi ac annog y dref a’i thrigolion i addasu i ‘r ffordd ‘normal newydd’o fyw. 

Cymwynaswyr
Cwmni sydd yn cynhyrchu cychod
hwylio arbennig a’u hallforio dros y
byd yw Swallow Boats yn Nant y
Ferwig, Gwbert. 

Gyda’r prinder o gyfarpar
amddiffynol yn y Gwasanaeth
Iechyd, mae Mathew Newland, y
perchennog, ynghyd a rhai o’i
ffrindiau wedi bod yn cyfarfod yn ei
weithle ac wedi troi eu llaw i
gynhyrchu fisorau sydd erbyn hyn
wedi eu dosbarthu i ysbytai
Bwrdd Hywel Dda ac i wasanaethau
lleol oedd ag angen.

Cafodd cwmni Denim Hiut yn
Aberteifi sylw rhyngwladol ar ôl i
Megan Markle gael ei gweld yn
gwisgo pâr o’i jîns poblogaidd beth
amser yn ôl. Er y galw am ei
cynnyrch, nid oedd yr eitemau
ffasiwn hyn yn angenrheidiol, felly
nid oedd y cwmni yn gymwys i ddal
i weithio. Eto, oherwydd yr angen
am ddillad amddiffynnol, maent
wedi addasu i wnïo sgrybs. Maent
wedi cynhyrchu tua 600 o setiau,
sydd erbyn hyn wedi eu dosbarthu i
ganolfeydd meddygol lleol, yn
Aberteifi, Castell Newydd,
Llandysul a Chei Newydd. 
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Mae Elin Evans, Tygwyn, sydd wedi bod yn gweithio i’r cwmni ers nifer o flynddoedd, wedi bod
yn rhoi o’i hamser i gynhyrchu’r dillad. Maent wedi cael ei cefnogi gan Crwst, y tŷ bwyta yn
Aberteifi, sydd wedi cyfrannu at brynu’r defnydd trwy werthu pecynnau coginio cartref ar lein, a
band bach o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn gwnïo yn eu cartrefi. 

Diolch i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Penparc sydd wedi bod yn siopa ac yn cymwynasu dros
bobl sydd yn ynysu ac yn methu gadael eu cartrefi ac i bawb sydd yn edrych ar ôl cymdogion a
phobl ag angen yn ein cymdeithas.

Mae gwasanaeth wythnosol Eglwys Sant Pedrog ar ei newydd wedd hefyd. Nid yr aelodau sy’n
mynd i’r gwasanaeth bellach, mae’r gwasanaeth yn dod at yr aelodau. Mae’r ficer, y Parch John
Bennet yn paratoi oedfa sy’n cael ei hanfon dros y we ar ddydd Sadwrn. Rhoir y cyfle i ddarllen y
gwasanaeth, neu i wrando ar John yn ei ddarlledu ar U tube o’i stydi yn y ficerdy, gyda help Liz
Rowe a Cynthia Davies. Mae yn sicrhau bod copi caled wedi ei ddosbarthu i’r aelodau sydd ddim
yn gyfarwydd â’r dechnoleg fodern! Felly rydym nawr yn gallu mynd i’r cwrdd fore Sul yn ein
pyjamas, a does dim gwahanieth i fod ychydig funudau yn hwyr! Ond nid yw hyn yn gwneud lan
am beidio cael y cyfle i gyd-gwrdd a chael clonc ar ôl yr oedfa. Diolch i John am ei ymdrechion, ac
rwy’n siŵr bod pawb yn edrych mla’n i fynd nôl i’r drefen arferol.

Erbyn i chi dderbyn y rhifyn hwn, bydd Arthur ac Ifan Morgan, Pencefen wedi cyrraedd Seland
Newydd ar eu hynt blynyddol i sganio defaid. Maent yn gweithio i gwmnïau milfeddygol ac yn
sganio miloedd ar filoedd o ddefaid yn ystod eu cyfnod yno.

Clwb Gwawr Glannau Teifi
Anturiaethau Dafydd Wyn Rees o Landudoch

Croesawyd Dafydd Wyn Rees o Landudoch, neu Daf Wyn o ‘Heno’ a ‘Prynhawn Da’ at Glwb
Gwawr Glannau Teifi ym mis Chwefror.

Dechreuodd Dafydd y noson drwy siarad am ei yrfa, a’i waith bob dydd ar y rhaglen ‘Heno,’
sydd yn dathlu ei phenblwydd yn ddeg ar hugain eleni. Yn union wedi iddo raddio yn 2012,
derbyniodd y swydd yn Tinopolis, ac ers hynny mae wedi bod yn rhan o’r tîm cynhyrchu gan
grwydro Cymru benbaladr yn dod â straeon diddorol i’r sgrîn. Mewn wythnos arferol, gall Dafydd
deithio tua 900 milltir. Bob dydd Mawrth, mae’n mynychu cyfarfod gyda’r tîm, pan mae pawb yn
rhannu syniadau, a Dafydd sy’n rhannol gyfrifol am chwilio am straeon o’r Gorllewin. Dangosodd
Dafydd hefyd sut mae rhaglenni wedi cael eu storio ar hyd y blynyddoedd – o dapiau fideos mawr
VHS y gorffennol, i dapiau llai o faint, a nawr mae popeth yn cael ei gadw ar raglen cyfrifiadurol
Avid. Drwy gyfrwng lluniau a chlipiau fideo, dangoswyd pwy oedd pwy o flaen y sgrîn ac y tu ôl
iddi, ac esboniodd pa mor anodd yw hi weithiau i wrando ar y cyfarwyddwr drwy’r ‘earpiece’ a
siarad gyda gwesteion ar yr run pryd. 

Ym mis Hydref 2016, penderfynodd Dafydd fynd ar antur fawr gyda’i ffrind Steffan (dyn

Dafydd Wyn Rees o Landudoch a rhaglen

Prynhawn Da/Heno yn dal baneri Nepal yn

dilyn ei daith yno yn 2016

Aelodau Clwb Gwawr Glannau Teifi yn mwynhau

yng nghwmni Dafydd Wyn Rees o Landudoch a

rhaglen Prynhawn Da/Heno
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tywydd S4C) i Nepal, er mwyn concro mynydd ucha’r byd, sef Everest, neu Sagarmatha, sy’n rhan
o Safle Treftadaeth y Byd. Aeth y ddau â chamera bychan gyda nhw er mwyn ffilmio’r daith. Yn
gyntaf, soniodd Dafydd am y cysylltiad Cymreig gydag Everest – dyn o’r enw Syr George Everest,
tirfesurydd o Grug Hywel yr enwyd y mynydd ar ei ôl, a James Morris, sef y dyn oedd yn gyfrifol
am dderbyn a throsglwyddo’r stori draw i Brydain, bod Everest wedi cael ei goncro gan Tenzing
Norgay (Sherpa Tenzing) ac Edmund Hillary yn y flwyddyn 1953 drwy gyfrwng cod geiriol. Roedd
gan Dafydd ffrâm fechan o restr o eiriau a oedd yn cynrychioli geiriau arall, fel na allai neb arall
gael gafael ar y stori. Mae Cymru a phobl Cymru â dylanwad ym mhobman, ac wrth ddringo
gwelodd Dafydd a Steffan sawl baner draig goch mewn gwestai a thafarndai, a chwrddon nhw â
sawl Cymro a Chymraes ar y ffordd fyny i’r copa. Jiw jiw!

Roedd sawl cyfle i’r ddau flasu bwyd lleol a chwrw ‘Everest’ wedi iddynt ddechrau dringo o
ddinas swnllyd a lliwgar Katmandu, sydd â 1.2 miliwn o bobl yn byw ynddi. Byddai’r daith i’r copa
yn cymryd tua 8 diwrnod i gyd, ond yng nghwmni eu cydymaith a’u harweinydd o Nepal, gallai’r
ddau gymryd eu hamser a cherdded tua 7–8 milltir y dydd – roedd yn bwysig yfed digon o ddŵr
wrth gwrs, ac yn lwcus iawn, ni ddioddefodd Dafydd na Steffan unrhyw anhwylder oherwydd
salwch uchder. Ar y pedwerydd diwrnod, gwelwyd Everest am y tro cyntaf o dref Labuche, sydd
16,168 troedfedd uwchlaw’r môr, ac yn ‘Base Camp’ Everest, roedd cyfle i werthfawrogi’r
golygfeydd unigryw, mwynhau’r tawelwch ac ysgrifennu eu llofnod ar un o’r cerrig enfawr. Camp
anhygoel a gwireddu breuddwyd wrth gyrraedd pen y daith.

Diolch yn fowr i ti Dafydd am noson fendigedig yn dy gwmni, ac am gyflwyno hanes dy yrfa, a
hanes dringo Everest i ni. Diolch hefyd i Siwan Thomas y Cadeirydd a Karen Simmonds am
drefnu’r noson ac am baratoi’r cacennau a’r te a choffi. Roedd cyfle wedyn i gymdeithasu.

Mae’n bleser medru croesawu aelod newydd i Glwb Gwawr Glannau Teifi, sef Rhian Rees –
gobeithio y byddi di’n hapus yn ein plith.

Mae aelod arall, sef Meinir Jones y Bryn, Ferwig wedi dathlu pen-blwydd pwysig yn hanner cant
ar Ddydd Gŵyl Dewi! Llongyfarchiadau mawr Meinir a hwyl gyda’r dathliadau!

Rhai o aelodau Clwb Gwawr Glannau yn cymdeithasu

ar lein mewn cwis rhithiol

Cysylltydd Clwb Gwawr

Glannau Teifi, sef Siwan

Thomas, yn dal Tystysgrif

Merched y Wawr. Mae’r

Clwb wedi ennill y drydedd

wobr am ‘Raglen Orau

2019≠2020’. Mae gwên

Siwan yn dweud y cyfan.
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CWATO WRTH Y CORONA
Holi Lyn a Rian, Caffi’r Emlyn, Tanygroes

Na, nid cwato gartre’ mae staff Caffi’r Emlyn ond mas yn
gweithio bob dydd er mwyn gwneud yn siwr bod 500 o
brydau bwyd yn cael eu darparu yn wythnosol ar gyfer eu
cwsmeriaid. Yng nghanol eu prysurdeb fe fuon nhw mor
garedig ag ateb rhai cwestiynau ar gyfer Y Gambo.

Ers sawl blwyddyn mae Caffi’r Emlyn wedi bod

ar agor?

Ers 35 o flynyddoedd.

Pam ddechreuoch chi’r gwasanaeth Bwyd yn y Cartref?

Roedd y Cynghorydd Edie Jenner yn cadw dod i’r caffi a
gofyn i nhad (John Evans) a allai fynd ag un cinio lan i
Bentre-gât. Fe fodlonodd ’nhad a dweud ‘rwy’n fodlon
gwneud nes y ffeindiwch chi rywun arall’. Ond mewn
wythnos roedd y nifer wedi mynd lan o 1 pryd bwyd i
6 pryd bwyd. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach pan
wnaeth y gwasanaeth ‘Bwyd yn y Cartref’ orffen yng nghegin Clwb Aber-porth fe benderfynon ni
gymryd drosodd a dilifro bwyd yn ardal Aber-porth.

Oes mwy o ardaloedd gyda chi erbyn hyn?

Erbyn nawr rydym yn mynd a prydau bwyd i sawl ardal arall.
•  Aberporth
•  Aberteifi, Llandudoch, Gwbert, Cilgeran a Llechryd
•  Betws Ifan, Beulah, Bryngwyn, Capel Tygwydd a Chenarth
•  Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn, Drefach Felindre, Saron, Rhos a Thanglwst
•  Penbryn, Plwmp, Pontgarreg, Horeb, Rhydowen, Gorrig, Llandysul, Bancyffordd a Phentrecwrt

Oes gwaith trefnu er mwyn i bethau weithio’n hwylus?

Oes mae llawer o waith papur a gwneud rhestr o beth sydd angen ar bawb yn enwedig y rhai sydd
ddim yn hoffi rhyw fwyd arbennig neu sydd ar ddeiet arbennig.

Faint o staff sydd gyda chi yn paratoi’r bwyd?

Ar hyn o bryd gyda’r sefyllfa fel mae hi mae pedwar
ohonon ni.

Ydych chi wedi gweld gwahaniaeth yn y nifer sy’n holi

am y bwyd ers i’r feirws corona ddechrau?

Ydyn, yn fawr iawn. Roedden ni fel arfer yn ’neud
tua 200 pryd bwyd yr wythnos ond nawr rydym yn
gwneud dros 500 yr wythnos.

Beth yw’r problemau mwyaf sydd yn eich wynebu yn y

dyddiau anodd hyn?

Pan ddechreuodd y feirws ’nelon ni golli llawer o
wirfoddolwyr oherwydd roedden nhw dan risg. Ond gyda
diolch i’r gwirfoddolwyr oedd yn gallu cario mlaen maen
nhw wedi ychwanegu mwy o ddiwrnodau ac mae llawer o
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bobl sydd ddim yn gallu mynd i’r gwaith wedi dod i helpu. Hoffem ’weud diolch yn fawr iawn i’r
staff am eu gwaith caled yn paratoi’r bwyd ac hefyd i’r holl wirfoddolwyr am yr amser maen nhw’n
rhoi i fynd â’r bwyd o amgylch.

Beth sy’n rhoi y mwyaf o bleser i chi gyda’r gwaith pwysig hwn?

Gweld bod y bobl sydd yn cael y bwyd yn cael pryd o fwyd poeth ffres bob dydd a’u bod nhw’n
gweld rhywun am ddwy funud tu fas y tŷ (oherwydd ar hyn o bryd rydym yn gadael y bwyd mewn
bocs tu fas neu mewn ‘porch’). Ond gyda rhai pobl rydym yn gorfod mynd mewn i’w cartref
oherwydd na allan nhw ddod i hôl y bwyd. Rydym wedi darparu ‘visors’ a mygydau (sydd wedi eu
rhoi i ni gan bobl leol) ar gyfer y gwirfoddolwyr er lles pawb. Pleser arall o wneud y gwaith yw
gallu gweld bod y bobl yma yn saff!

Mae ein dyled yn fawr i deulu Caffi’r Emlyn gan mai yn ystafell bwyllgor y caffi mae’r bwrdd

golygyddol yn cwrdd 2 waith y mis.

Profiad y Cynghorydd Bryan Davies (ardaloedd Llanarth, Mydroilyn, 
Gilfachreda a Synod)

Beth yw’r gwaith anodda i chi fel cynghorydd ar hyn o bryd?

A dweud y gwir mae pobl wedi bod yn eitha’ call. Rwy’n cael rhai galwadau ffôn gyda phobl yn
cynnig mynd a bwyd o gwmpas i bobl sydd ei angen ond dw i ddim yn cael galwadau dibwys. Mae
hi wedi bod yn eitha’ da.

Ydych chi wedi cael pobl yn cwyno bod yna rai wedi dod o dros y ffin ac ardaloedd eraill mewn

i’n hardal ni?

Fi wedi cael 3 cwyn gwahanol – pobl yn dod mewn i’w tai haf er enghraifft ond rŷn ni, fel
cynghorwyr, yn eu cyfeirio’n syth at yr heddlu. Mae’r heddlu’n ymweld â nhw wedyn ond mae hi’n
ardal weddol llwydaidd o ran hawliau pobl ail gartrefi. Os ydyn nhw’n talu treth y cyngor yn lleol
ac unwaith maen nhw yn eu tai yna, fel rwy’n deall, mae hawl gyda nhw i fod yna. Ond mae’n rhaid
iddyn nhw fod ynghlwm â sefyll gartre yn ei hail dŷ wedyn.

Ro’n i’n deall bod Cyngor Ceredigion wedi anfon llythyr at ddeiliaid ail gartrefi yn holi iddyn

nhw beidio dod lawr?

Y ffwdan yw pan maen nhw’n trafaelu, ond unwaith maen nhw’n eu cartrefi mae hynny’n iawn. Eto
i gyd, mae’n ardal weddol llwydaidd ac mae’r heddlu’n mynd yn ôl canllawiau mae’r Cyngor Sir
wedi eu gosod. Wrth gwrs, y Cyngor Sir sydd yn casglu treth y cyngor.

Beth sydd wedi bod yn eich cadw chi’n brysur yn ystod y cyfnod hunan ynysu yma?

Wel, fel ffarmwr bach cyffredin, mae gwaith arferol y ffarm wedi bod yn mynd yn ei flaen. Mae’r
tywydd mor dda felly ni’n gallu mynd mlaen â’n gwaith. Ond rhaid cyfeirio at y teulu, wrth reswm,
sydd wedi bod yn fy helpu ar y ffarm hefyd. Mae cael tair menyw i helpu a sboner un o’r merched,
sydd wedi bod yn hunan ynysu yma hefyd, yn golygu bod tipyn o waith ychwanegol wedi cael ei
wneud.

Rwy’ hefyd yn derbyn meddyginiaeth i’w dosbarthu trwy law y Cyng. Dan Potter sydd yn ei
dilifro yma o’r fferyllfa yn y Cei. Felly, rwy’n dosbarthu presgribsiynau i’n ardal fach i a dros y
ffôn i Lanllwchaearn, Llandisilio a Glynarthen. Rwy’n cysylltu gyda’r cynghorwyr lleol yn y fan
hynny hefyd sef Aled Dafis a Gareth Ioan.

Rhaid cyfeirio at y Clwb Ffermwyr Ifanc lleol yng Nghaerwedros. Maen nhw wedi bod yn
dosbarthu nwyddau hefyd i’r henoed a phobl bregus yr ardal hefyd.
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R’ych chi wedi dosbarthu ‘visors’ i bobl yn yr ardal yn ddiweddar. O ble daeth rheiny?

Mae cyswllt gyda fi yn Llanarth sef Denise McGloughlin ac mae hithau â chyswllt gyda Prosiect
Cymunedol Crymych sydd wedi bod yn gwneud a darparu ‘visors’ gwynebau felly rwy’ wedi cael
rhyw 800 o ‘visors’ trwy law Denise. Wedyn, rwy’ wedi eu dosbarthu nhw i wahanol fusnesau o
fewn fy ardal i wedyn – y rhai sy’n gobeithio agor yn y dyfodol agos. Felly, mae’n golygu y bydd
‘visors’ ar gyfer y staff. Mae croeso i unrhyw un gysylltu gyda fi os oes unrhyw un moyn rhai.

Yn ôl Y Gambo diwetha’ mae Aled a Heledd Dafis wedi bod yn paratoi ‘visors’?

Ydyn, maen nhw’n athrawon DT yn Ysgol Gyfun Llanbed a rhaid talu clod i holl ysgolion
uwchradd Ceredigion sydd wedi darparu offer priodol ar gyfer y gwasanaeth iechyd. 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae cyfarfodydd wedi eu cynnal trwy gyfrwng Zoom. Ydych chi wedi

manteisio ar hyn?

Rhaid dweud bod y cyfartaledd sydd yn mynychu cyfarfodydd grŵp cynghorwyr Plaid Cymru yn
arbennig o dda trwy gyfrwng Zoom. Gobeithio mai dyna’r ffordd ymlaen.

Ydych chi wedi cael cyfarfodydd eraill trwy gyfrwng Zoom?

Dwi’n lywodraethwr ar Ysgol Bro Sion Cwilt ac hefyd Ysgol Gymunedol Llanarth a phan dw i’n
gallu rwy’n mynychu’r cyfarfodydd Zoom. Mae e’n gweithio’n dda ac mae modd cael cyfarfodydd
brys gan fod y sefyllfa yn newid yn aml.

Diolch yn fawr i chi Y Cynghorydd Bryan Davies a nôl â chi at eich ffermio.

Profiad Teulu Pensarnau, Cross Inn

Byw drwy’r cyfnod heriol ’ma! Roedd angen i bethau ddod i stop! A stop a fu ar y 23ain o Fawrth
2020! Roedd bywydau pawb ar ras . . . ac ar ras i ble?! Gwirionedd y peth yw bod prysurdeb pob un
ohonom, o ba bynnag oed, o ba bynnag statws cymdeithasol, o ba bynnag “awdurdod” ym mhob
pentref, tref a dinas wedi gorfod peidio.

Ar ddechrau’r cyfnod, mae’n siwr bod llawer ohonom wedi meddwl mai cyfnod byr oedd hwn
am fod a byddai pethau yn normaleiddio ryw ychydig “ar ôl gwyliau’r Pasg”, ond nid felly y bu.
Dechrau Ebrill, ro’n i’n poeni ychydig am gryfder ein cysylltiad i’r we er mwyn gallu addysgu adre
ond mae un yn dysgu wrth fynd ymlaen ac yn sylweddoli ac yn gwerthfawrogi beth sydd angen i
blant 7 a 4 oed wybod. Ry’m ni wedi cael cyfle go iawn i werthfawrogi prydferthwch clychau gôg
Cwm Penrhiwgaled, gwybod sut mae creu den cadarn a chael lot fawr o sbri gyda pheipen ddwr!

Mwynhau yn y den
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Peth arall positif sydd wedi ymddangos yn ystod y pandemic yma yw ein bod wedi cael ein
gorfodi i gefnogi siopau bach lleol. Mae’n siwr eu bônt i gyd wedi gweld cynnydd aruthrol mewn
gwerthiant, yn enwedig gan bod nifer sylweddol ohonynt yn cynnig gwasanaeth cludo i’r tŷ. 
Y gobaith mwyaf yw y bydd pobl yn cofio hyn wedi i’r cwmwl du ’ma basio heibio.

Beth sydd wedi amlygu ei hun yn ystod y cyfnod ‘ma, a sydd wedi dod ag ychydig o falchder
yw’r ffaith ein bod ni, amaethwyr Cymru yn cael ein cydnabod fel gweithwyr allweddol. Fel pob
amaethwr arall, rydym wedi bod yn cyflawni’r “dwt” yn ddyddiol ers i’r pandemig ’ma ddangos ei
ben, a byddwn yn gwneud hynny ar ôl hyn hefyd! Torcalonnus oedd gweld bod nifer o ffermwyr
wedi gorfod tynnu’r plyg ar eu tanciau llaeth. Bu hyn oherwydd bod eu prynwr llaeth yn cyflenwi
‘Starbucks’ a ‘British Airways’ a gorfu i rheiny gau eu drysau yn sgil Covid-19. Ddarllenwyr
annwyl, gyda’n bod ni’n byw yn yr 21ain ganrif, does bosib gellir fod wedi hyrwyddo’r cynnyrch
o’r safon uchaf ’ma gan wneud defnydd o’r llaeth ’ma mewn rhyw ffordd?! Mae cymaint o
deuluoedd wedi gweld gostyngiad incwm i’r cartre, ble mae’r “pwysigion” nawr i farchnata’r
diwydiant yn frwdfrydig? Nid gofyn am “handouts” inni ond mae’n rhaid siarad lan am y “stwff
gwyn”!

A ninnau yn byw yn yr oes dechnolegol sydd ohoni, cymysg yw’r farn am gyfryngau
cymdeithasol yma! Er hyn, mae gweld cynifer o’r boblogaeth yn ymgymryd â’r heriau ŵy, siwgr a
shot a’r sôcad wedi codi calon llawer un, mae’n siwr – gobeithio bod cronfa fawr o arian wedi ei
godi tuag at elusennau haeddianol. 

Mae’n siwr bod nifer ohonoch wedi clywed y frawddeg “Rydym yn ffodus ein bod yn byw man
lle’r ’ym ni!” sawl gwaith yn ystod yr wythnosau diwetha. Ac onid gwir y geiriau! Yn amlwg, mae
ond yn iawn fod pob digwyddiad, megis sioeau, eisteddfodau, priodasau yn cael eu canslo, er mwyn
lleihau’r risg o ledaenu’r feirws ond y gwaetha dwi’n credu yw’r “addasiad” ar angladdau. Mae’r
broses o alarau, i’r teulu ac i’r cydnabod wedi cael ei ysgwyd ac mae meddwl na allwch dalu’r
deyrnged olaf i berson yn oeraidd iawn. 

Barn Isaac (7 oed): Rwy’n joio bod mas yn screpo’r ‘lean to’, carthu siediau a clipo cwte’r da, er
mwyn gallu helpu Dad i gael bach o hoe! Yn wahanol i bob blwyddyn arall, rwy’ wedi gallu bod
gyda Ceirwyn fel ‘co-driver’ ar y ‘self-propelled’, chwalu gyda Dad-cu a carto nôl a ’mlan i’r iard
gyda Cerith wrth wneud ‘1st cut’ o’r silwair. Fi nawr yn edrych ’mla’n i weld yr ail a’r trydydd ‘cut’
achos fel mae’n edrych nawr bydda i’n neud y jobs yna i gyd ’to! Fi yn edrych ’mla’n at allu mynd
nôl i gael gwersi nofio a chwarae pêl-droed cyn bo hir . . . w, ac i’r ysgol hefyd!.  

Barn Lydia (4 oed): Rwy’n joio bod gartre a gallu tynnu lluniau o’r enfys a ‘unicorns’. Mae’r
trampolîn yn ffantastig ac ma Isaac a fi wedi bod yn neidio arno bob dydd! Fi’n joio ddim gorfod
meddwl am fynd â fy mag ar fy nghefn i’r ysgol bob bore. Rwy’n gweld eisie’ pob un yn yr ysgol
ac hefyd yn colli chwarae gyda fy ffrindiau, ond fi’n iawn achos fi’n gwybod byddai nol yno cyn
bo hir.

Ac felly, y dyfodol – “pryd?” a “sut?” yw’r rhwystrau mwyaf gogyfer ail-agor. Gwir dweud mai
iechyd yw’r flaenoraieth ond daw adeg, pan yn ddiogel, bydd rhaid i fusnesau gael rhyddid i ail-
gydio yn yr awennau, hyd yn oed os yn ryddid dwy-fedr. Yn sgil hynny, bydd y busnesau yn talu
trethi i’r llywodraeth, fel bod hwythau wedyn yn medru ariannu sectorau cyhoeddus megis y GIG.
Ac wrth feddwl am gynnal gweithgarwch addysg a chymdeithasau, bydd rhaid ufuddhau i’r
dechnoleg am ychydig ’to, gan gofio bod llinyn arian i bob cwmwl du. 

Teulu Rees, Pensarnau
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Profiad y Dr Ifan Rees

Cafodd Ifan Rees ei fagu yn ardal Penmorfa ond bellach mae’n
feddyg yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Wrth gwrs, mae hyn yn
golygu ei fod yn gweithio yn un o’r ardaloedd sydd wedi dioddef
y mwyaf o golledion oherwydd COVID-19. Diolch iddo am fod
yn barod i rannu rhai o’i argraffiadau ynglŷn â’r cyfnod anodd
hwn.

Beth yw’r newid mwyaf sydd wedi digwydd i’ch bywyd yn ystod

y 2 fis diwethaf?

O ran fy ngwaith, mae wedi newid yn gyfan gwbl. Anesthetydd
ydw i, felly mae gen i dipyn o brofiad meddygaeth gofal dwys fel
rhan o’m hyfforddiant, ond fynychaf fy swydd o ddydd i ddydd
yw edrych ar ôl cleifion sy’n cael llawdriniaethau. O ganol mis
Mawrth i ddiwedd mis Mai, yr unig anesthetig yr oeddwn yn
gwneud oedd rhoi cleifion i gysgu er mwyn eu rhoi nhw ar y
peiriannau anadlu yn yr uned gofal dwys. 

Cyn COVID-19, roedd 12 gwely gofal dwys yng Nghasnewydd. Ar ei brysuraf, roedd 35 claf
gyda ni ar beiriannau anadlu. Cafodd hwn ei alluogi drwy stopio llawdriniaethau dewisol ac
ehangu’r uned gofal dwys i mewn i’r uned ddibyniaeth uchel, adferiad theatr ac uned gofal y galon.
Nid y lleoliadau yn unig wnaeth ehangu, ond hefyd y gweithlu – nyrsys theatr, adferiad ac
anesthetig yn ymuno gyda’r nyrsys gofal dwys, a llawfeddygon yn ymuno gyda ni – pawb yn
barod i wneud eu rhan.

O ran fy mywyd personol, heblaw am fy nghydweithwyr, yr unig berson arall rydw i wedi bod
mewn cyswllt agos ag e yw fy ngwraig. Mae’n beth da ein bod ni’n dod mlaen gyda’n gilydd, ond
gyda hi’n gweithio o adre ers i’r pandemig ddechrau, rwy’n siwr ei bod hi’n gwerthfawrogi fy mod
i’n gallu gadael y tŷ i fynd i’r gwaith! Hefyd, dydw i byth wedi cymryd rhan mewn cymaint o
gwisys ag ydw i yn y misoedd diwethaf – er, rydw i dal yn anobeithiol ar groesair Y Gambo!

R’ych chi’n weithiwr yn y rheng flaen. Sut mae ymdopi â hyn?

Mae’r Gwent wedi bod yn wych yn cefnogi’r staff. Yn un peth, dyw diffyg Personal Protective

Equipment (PPE) byth wedi bod yn bryder. Er mwyn lleihau’r nifer o oriau bu’n rhaid i ni dreulio
yn y PPE, fe newidiwyd ein rota ddiwedd mis Mawrth. Fe’n rhannwyd ni i 5 tîm – Coch, Melyn,
Glas, Gwyrdd a Porffor. Roedd y timau wedi’u gwneud fyny o 8 i 9 anesthetydd o raddau gwahanol
– o uwch gofrestryddion fel fi, i rai oedd yn eu hail flwyddyn wedi graddio. Dros chwe diwrnod
roedd pob tîm yn gweithio dau shifft 8yb hyd 4yh, dau shifft 4yh hyd canol nos a dau shifft canol
nos hyd 8yb, wedyn tri diwrnod llawn i ffwrdd cyn dechrau eto. 

Fi oedd arweinydd y tim Porffor ac fe wnaethon ni gyd weld y tîm yn gefn. Nid yn unig roedd
modd rhoi egwyl allan o’r PPE i bobl, ond roedd hefyd modd i ni drafod unrhyw beth oedd ar ein
meddyliau. Roedd moral yn uchel ac roedd weithiau yn hwyl e.e. mwynhau brecwast yn y ffreutur
ar ôl y noson olaf ac hyd yn oed dathlu pen-blwydd aelod neu ddau. Roedd yr ymgynghorwyr yn
wych hefyd. Roedd wastad 4 ohonynt yn yr ysbyty (4 yn y dydd a 4 yn y nos), nid dim ond yn
gefnogaeth i’r timau ond yn torchi llewys yn yr unedau gofal dwys hefyd.

Mae hefyd yn bwysig gallu siarad a let off steam adre, a rydw i’n lwcus iawn o fy ngwraig yn y
cyd-destun hyn. I basio’r amser yn gweithio o adre, mae hi hefyd wedi bod yn pobi danteithion i fi
fynd gyda fi i’r gwaith, a chwarae teg maent yn codi ysbryd (a phwysau!)

Beth sydd wedi eich gwylltio fwyaf yn ystod cyfnod COVID-19?

Pobl yn torri rheolau’r ‘lockdown’ a bod yn hunanol. Mae hwn wedi gwaethygu yn ddiweddar gyda
pobl yn diflasu ac yn gwrando ar gyhoeddiadau Lloegr yn hytrach na Chymru, ond hyd yn oed nôl
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yn mis Mawrth bu dwy aelod o fy nhîm i mewn damweiniau car. Yn yr un cyntaf, fe wnaeth rhywun
fwrw mewn i ochr ei char ar ôl mynd trwy olau coch. Yn yr ail, fe wnaeth dyn meddw fwrw mewn
i’w char hi tu allan y tŷ, cyn iddo redeg i ffwrdd. Aeth y ceir i’r sgrap ond diolch byth chafodd y
ddwy ddim niwed mawr. A peidiwch gadael i fi ddechrau siarad am y Torïaid a Dominic Cummings.

Beth r’ych chi’n ei golli fwyaf?

Gweld teulu a ffrindiau. Er bod nawr modd gweld fy mrawd a’m chwaer-yng-nghyfraith, gan ein
bod ni gyd yn byw yng Nghaerdydd, pwy a ŵyr pryd fydda i’n mynd adre i weld fy rhieni? Mae
cwis Zoom yn sbort ond dyw e ddim yr un peth.

Ydych chi’n rhagweld y bydd hyn yn cael effaith ar y gwasanaeth iechyd am flynyddoedd i ddod?

Gyda phrysurdeb COVID-19 yn tawelu, mae’r timau wedi diflannu ac rydym yn setlo mewn i’r
‘normal newydd’. Fel rhan o hyn mae llawdriniaethau dewisol wedi ail-ddechrau. Achos bod
anestheteg gyffredinol a rhai technegau llawfeddygol yn aerosol-generating procedures, mae’n
rhaid gwisgo PPE trwy gydol y llawdriniaeth a rhaid aros yn y theatr am gyfnod o amser ar ôl i’r
claf ddihuno. Rhaid hefyd golchi’r theatr yn hynod drylwyr rhwng pob claf. Ynghyd â bod yn
anghyfforddus i’r staff, mae’r amser ychwanegol yma’n golygu ein bod ni methu gwneud yr un
faint o lawdriniaethau mewn diwrnod ag oedden ni o’r blaen. Bydd y ‘normal newydd’ yma’n
parhau nes/os bydd brechlyn. Wrth gwrs, ni hefyd yn gweithio gyda’r posiblrwydd o ail don yng
nghefn ein pennau.

Yn eich barn chi, a oes unrhyw ddaioni wedi dod mas o’r cyfnod hwn?

Mae’r cyd-weithio a’r ysbryd yn y gweithlu wedi bod yn anhygoel yn y Gwent. Pobl o
arbenigaethau gwahanol, allan o’u comfort zones yn cyd-dynnu i gefnogi ei gilydd a gwneud y
gorau i’r cleifion. Byddwn ni angen pob cefnogaeth ac egni os/pan mae’r ail don yn bwrw.
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Hoff le Hanna Evans, Beulah
Os ymlwybrwch chi dros fron y cae, mae yna wal o goed
mawr, tal yn gwylio pob creadur sydd yn troedio o’i
gwmpas. Dim ond y dewraf sydd yn torri trwy’r rhwystr
i weld y prydferthwch godidog yr ochr draw. Wrth
edrych i lawr dros yr afon, yn llifo’n llon byth a
beunydd, yn llithro o amgylch y cae fel neidr slei trwy
borfa, byddech yn meddwl bod yr ardal gyfrinachgar
yma wedi gweld dyddiau gwell. Er hyn, mae’r ardal yma
yn agos at fy nghalon gan ei bod mor agos at gartref, ond
mor bell a thawel. Ardal i ddianc ac i ymlacio’r meddwl.
Wrth sefyll yn yr afon glas-ddu, gallaf deimlo’r dŵr yn
bownsio bant o fy nhraed gyda phŵer fel eliffant ond
mor dawel â llygoden. Mae’r cerrig o amgylch yr afon yn
eich cyfarch wrth eistedd yn ddiffwdan... ddisymudiad...
ddifeddwl. Ond yn ddigon hapus wrth weld yr holl adar
yn ymlithro heibio ac yn stopio weithiau i leddfu’r
sychder yn eu gyddfau. Yn gweld y tymhorau yn ticial
drosto; oerfel a glaw yn bwrw fel hen wragedd a ffyn, 
i oerfel a gwynt i’r haul i groesawu’r blodau i’w plith.

Mae’r coed yn plethu dros ben yr ardal yma fel gwarchodwr i’r natur a bywyd anhygoel yma. Ac
os yw’r haul ar ei chryfa, mae’r pelydrau yn saethu trwy’r bylchau yn cusanu’r dŵr, pren a cherrig
hyd bod y tywyllwch yn cwympo gyda’i chyfrinachau i gyd...

Mae’r lle dan ei sang o flodau yn saethu i fyny yn alldaflu eu lliwiau llachar ar draws y lle i gyd,
ymysg y porfa sydd yn sefyll yn syth fel milwyr. Dwi’n hoff iawn o glywed hwmian y coed a‘r afon
mewn harmoni ddi-ddiwedd sydd yn meddwi eich ymennydd i gwympo o dan hud yr ardal. Ar ôl
bod yna unwaith, rydych chi wedi eich clymu, a’ch clymu eto. Does dim dianc rhag y prydferthwch
rhagor. Byddwch yn mentro i lawr dros fron y cae am flynyddoedd i ddod, gyda chwmni a phwysau
newydd ar eich meddwl bob tro...

Disgrifiad o Frynhoffnant gan
Cynan Davies
Mae Brynhoffnant i mi nid yn unig fy mhentref
genedigol ond hefyd yn ganolbwynt i fy nheulu i gyd.
Un peth hynod o ddiddorol am Frynhoffnant yw ei fod
rhwng dwy dref adnabyddus yma yng Ngheredigion,
sef Aberteifi ac Aberaeron. Mae gennym yma yn y
pentref ddewisiadau godidog o wahanol draethau ar
hyd bae Ceredigion, heb sôn am draeth bach sydd ger
Llangranog. Yma yn y pentref mae lleoliadau
hanesyddol. A dweud y gwir, un enghraifft yw fy nhŷ i,
maent yn dweud ei fod dros gan mlwydd oed. Ond mae
un tŷ sydd yn y pentref, i mi yn o ddiddorol ac hynny
yw oherwydd roedd yn arfer bod yn orsaf heddlu.

’Sgubor ’Sgwennu’r Ifanc
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Ond y peth rwyf yn diddori efo yw ei faint, mae’n anodd coelio ei fod yn arfer bod yn orsaf heddlu
o gwbl. Mae yna gymuned gref yma ar y cyfan efo siop bach lleol sydd wedi ennill sawl gwobr
Siop y Flwyddyn. Mae gennym gapel lleol a thafarn sydd ar hanner ei ail adeiladu. Mae’r tywydd
yn hynod o eithafol, fel arfer os mae’r rhagolygon tywydd yn dweud bydd glaw mân, y gwir yw
bydd llawer o law ar y ffordd! Un peth rwy’n hynod o falch ohono yw’r tirlun yma, ar ddiwrnod clir
gallwch weld mynyddoedd y Preseli ac Eryri. Rhaid dweud hefyd, gan edrych i gyfeiriad Llandysul
medrwch weld y melinau gwynt ger Windy Corner yn glir…yn dyw’r byd yn fach.

Hoff le Elin Jones, Ffostrasol
Wrh edrych ar yr olygfa odidog yma o du allan i’n tŷ ni mae’n twymo ’nghalon fel petawn i’n cael
cwtsh mawr gan natur. Y gwyrddni yn y cae, i’r awyr las. Mae’r caeau gwyrdd di-ri fel cwilt gwaith
clwt moethus wedi lledu dros yr ardal. Gallaf edrych arno am oriau. Teimlaf fel cawr mawr yn
edrych lawr ar y pentref. Os ymlwybrwch drwy’r cae, mae yna wal o goed wedi plethu ar yr ochr
dde. Mae hynny yn arwain at goedwig Dad-cu. Dwi rhan amlaf yn mynd am wâc lawr at Mam-gu a
Dad-cu, a dw i bob tro yn gwerthfawrogi’r llwybr. 

Pan rydych yn mynd dros fron y cae, gwelwch 9 coeden mewn rhes syth. Maent wedi cael eu
plannu i atgoffa Dad-cu o’r 9 cefndryd. Ar y gorwel pell mae coedwig werdd fel trwch o wallt yn
sefyll yn syth fel milwyr tal. Dros yr ardal mae ambell fferm neu dŷ wedi gwasgaru fel sêr disglair
yn y nos. Mae’r porfa gwyrdd fel carped esmwyth dan fy nhraed â’r blodau gwyllt prydferth fel
‘sprincls’ ar gacen pen-blwydd wedi gwasgaru dros y lle. 

Clywaf adar yn canu fel petawn i mewn jwngwl yn yr Affrig, synau gwahanol pob eiliad, a
phryfed a thrychfilod yn hymian o amgylch pob man fel petaen nhw’n canu mewn cyngerdd mawr.
Mae’n braf medru treulio pob munud posib allan yn yr awyr agored, does dim byd gwell na mynd o
gwmpas y caeau ac aros am eiliad i edrych ar harddwch y fro a gwerthfawrogi beth sydd o dan fy
nhrwyn.

Diwedd y Cyfnod Clo – ‘Lockdown’
gan Jano Evans
Dyma gyfnod unigryw mewn hanes, erioed wedi digwydd o’r
blaen, ond, a fydd yn digwydd eto? Y byd prysur digidol,
technolegol, wedi dod i stop dros nos. Y rhuthr, y mynd a’r dod
wedi dod i ben gan y firws sydd wedi parlysu ein ffordd o fyw.

Pan fydd y cyfnod ansicr a gofidus yma yn dod i ben, dwi’n
gwybod yn union beth fydda i yn gwneud, mynd i weld fy nheulu.
Maent ar fy meddwl o hyd, yn gwybod ein bod methu gweld ein
gilydd. Rwy’n casáu meddwl bod fy nghefnder bach 9 mis oed,
Emrys yn dechrau ei gamau cyntaf mewn bywyd. Cropian,
meddwl am gerdded, dechrau siarad. Rydym ond yn gallu ei weld
drwy sgrin ein ffôn ond diolch wnawn heddiw bod gennym yr
offer digidol yma er mwyn cyfathrebu. Rwy’n colli’r hwyl
roeddwn yn ei gael gyda fy nghyfnitherod hefyd Meia ac Elsa,
Elsa newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 6 oed ond roeddwn
methu bod yno i ddathlu. Yn ogystal, fy modryb yn dathlu pen-
blwydd arbennig yn 40 ond eto roeddwn methu bod yno i ddathlu
a joio, ond heb os rwy’n siŵr mi fydd yna ddathlu mawr yn ein
teulu ni cyn bo hir, fel nifer o deuluoedd eraill mae’n siŵr!
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Rwy’n gweld eisiau fy nheulu yn fawr ond mae’r cyfnod yma mewn bywyd wedi gwneud i mi a
llawer o bobl eraill, mae’n siŵr sylweddoli pa mor bwysig yw gwerthfawrogi y pethau bychain
mewn bywyd, peidio cymryd unrhyw beth yn ganiataol. Rhaid cadw’r ffydd ac heb os fe ddaw eto
haul ar fryn! Am nawr, rhaid aros ar wahân a pharchu y rheolau sydd yn ein diogelu. Gyda’n gilydd
ond ar wahân. 

Diwedd y Cyfnod Clo
gan Ela Harries
Beth fyddwn yn gweud pe bydde’r ‘lockdown’ yn gorffen heno?
Ni fyddwn yn newid dim! Hyd yn oed fy mod i’n hiraethu am fy
ffrindiau yn ofnadwy, ond wrth wneud hynny byddwn yn peryglu
fy nheulu ac mae hynny yn risg dydw i ddim yn mynd i gymryd.
Mae’r sefyllfa yr ydym ni gyd ynddi nawr yn rhyfedd iawn, a
dydw i ddim yn sicr fel i gymryd e mewn. Ond am iechyd fy
nheulu, byddaf yn eu hamddiffyn nhw drwy reoli fy hun.

Dwlen i pe bydde popeth yn mynd nôl i’r ffordd oedd hi cyn
COVID 19. Ond mae’r byd wedi newid am byth o ganlyniad i hyn.
Mi fyddaf dal yn ‘FaceTimeio’ fy mam-gu pob nos yn rheolaidd:
rydym wedi bod yn neud hyn ers wythnosau nawr. Mae’r pethau
oedd yn bwysig cyn COVID 19 yn wahanol iawn i’r pethau
pwysig nawr fel ein hiechyd!

Mae llawer o bobl wedi newid eu ffordd o fyw am y gorau
am byth: yn gwerthfawrogi y pethau bach mewn bywyd fel llonyddwch, treulio amser gyda’r teulu
a’r hapusrwydd sydd yn dod oddi wrthyn nhw. Ond ar ôl i’r holl beth orffen byddaf yn siwr o gwrdd
â ffrindiau a chael parti, cael barbeciw gyda’r teulu cyfan, mynd i’r traeth unwaith eto a nofio yn
y môr.

Diwedd y Cyfnod Clo
gan Tomos Evans, Ffostrasol
Pe bai’r ‘lockdown’ yn dod i ben heno byddwn i yn mynd yn syth i weld fy ffrindiau a mynd i
fowlio deg, y sinema a phethau hwyl. Byddwn yn mynd i weld fy nheulu a threulio llawer o amser
gyda fy nghefnder a’i gi bach. Hoffwn i pe bawn i’n gallu gweld rhai aelodau’r teulu neu grŵp bach
bach o ffrindiau ond mae’n well cadw pellter am ychydig. Rydyn ni’n hynod ffodus o dechnoleg a
gallu tecstio a ‘facetimeo’ pob amser. Ond un peth rwy’n siwr rydyn ni gyd yn gweld eisiau ac yn
siŵr bydd yn brysur iawn ar ôl y ‘lockdown’ … McDonalds! Mae yn un peth rydyn ni gyd yn
cymryd yn ganiataol a ddim yn sylweddoli pa mor bwysig mae i’r byd yma cyn iddo gau! Gallwch
chi ddychmygu y chicken nugget cynta’ a pha mor flasus mae’n mynd i fod … y cyw iâr yn eistedd
yn eich ceg, yn gwerthfawrogi pob hansh ohono fe. Ond ie, pe bai’r ‘lockdown’ yn cael ei godi
heddiw rwy’n siwr awn i weld fy nheulu a fy ffrindiau cyn unrhyw beth arall, ac yna yn syth i
Gaerfyrddin i McDonalds!
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Adolygiad o ‘Fy Ynys Las’ – Eddie Ladd
gan Osian Meilir

Mewn petryal bach yng nghornel ucha’r sgrin mae Eddie Ladd yn eistedd yn
barod i’n tywys i grombil ffolder ‘dociwments’ ei chyfrifiadur, sydd bellach yn
beiriant amser o hanes fferm, a chartref genedigol yr artist, Maes-glas. Mae’r
petryal bach yn olygfa go gyfarwydd i ni erbyn hyn – i’r rhai ohonon ni sy’n
defnyddio’r dull digidol yma fel modd i gysylltu ag eraill yn y cyfnod hwn o
ynysu. Ond trwy ddewis y cyfrwng yma i arddangos ei gwaith, mae Ladd yn
llwyddo i’n hatgoffa o sefyllfa’r byd sydd ohoni, sy’n gysgod parhaus drwy’r
gwaith.

Ar yr olwg gyntaf, y fferm yw llwyfan yr artist a’r perfformiwr Eddie Ladd
yn ystod y perfformiad hwn. Ond wrth iddi agor dogfen ar ôl dogfen yn cynnwys tecst a chlipiau
fideo, lluniau o’r gorffennol a lluniau mwy diweddar, fel DJ yn cymysgu’r hen a’r newydd yn
gawdel gyda’i gilydd ar gyfer ei thrac newydd sbon – mash-up Maes-glas – mae cwestiynau yn codi
am rôl Ladd yn y darn hwn. Maes-glas yw seren y sioe ac mae Ladd yn cymryd rôl mwy cefnogol:
y rheolwr llwyfan, y cyfarwyddwr clipiau, yr awdur. Hi yw’r un sydd wedi gosod y fferm yn y
golau llachar (ac yn cymryd ambell i rôl cameo wrth gwrs). Mae hanes y ddau wedi ei blethu yn un
– yn ei magwraeth ar y fferm, ac yn ei gwaith fel artist – a hwnnw sy’n hawlio sylw trwy gydol
y darn.

Er bod yr anrhefn pwrpasol a’r holl ffenestri cyfrifiadur yn agor a chau yn ddi-baid yn ychydig o
‘infformêshon-ofyrlôd’ ar adegau, roedd y delweddau o’r strwythurau dur, sinc a haearn sy’n rhan o
bensaernïaeth y fferm yn gweddu’n drawiadol gydag arddull clinigol y dechnoleg. Mae’r traciau
sain tecno, trap a house, sy’n gyfeiliant i rai o’r golygfeydd, hefyd yn adleisio’r dylanwadau allanol
sy’n treiddio drwy ffiniau’r fferm. Pwls y gerddoriaeth sydd yn gafael yn llyw’r hen dractor
International ac yn gyrru’r darn i greshendo.

Wrth ymgolli fy hun mewn straeon a hanes – o Mendehelsson a Uri Gagarin i ryw fath o
Generation Game o gynnwys y garej – teimlaf taw newid a datblygiad yw’r thema sy’n gafael yn
Ladd fwyaf. Sut mae ffermio yng nghefn gwlad Ceredigion wedi newid ac addasu i ddygymod â
gofynion cyfnewidiol y diwydiant? Mae’n gosod hyn ochr yn ochr â’r newidiadau ynddi hi ei hun,
a’i gyrfa lewyrchus. Mewn adeg lle mae ynysu yn fater o fywyd a marwolaeth i rai, braf oedd cael
bod yn rhan o ynys rhywun arall am ennyd, cael ein croesawu i mewn yn ddi-ffilter, heb fwgwd,
heb fenig, i’r Ynys Las.
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Adolygiad o Eisteddfod T
gan Mali Grug Evans
Ydych chi’n un o’r bobl hynny sy’n hoffi teithio Cymru o
Eisteddfod i Eisteddfod? Wel, eleni, fe ddaeth yr
Eisteddfod atoch chi! Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda
bygythiad y coronafeirws cafodd yr Eisteddfod
draddodiadol ei gohirio. Yn ei lle y daeth Eisteddfod T, sef
arbrawf mawr S4C a’r Urdd.

Eisteddfod T oedd eisteddfod rhithiol a gynhaliwyd o
ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod yr hannner tymor.
Wrth y llyw yn y stiwdio ym Mae Caerdydd roedd Trystan
Ellis Morris a Heledd Cynwal. Roedd y cystadleuwyr a
ddaeth i’r brig ynghyd â’r beirniaid yn ymddangos ar sgrîn
o’u cartrefi drwy’r we. Eleni, yn ôl yr arfer, roedd
cystadlaethau di-ri. Cynhaliwyd rhai o’r cystadlaethau
arferol er engraifft canu, adrodd a dawnsio ond hefyd
gwelwyd cystadlaethau gwahanol i’r arfer fel taflu bag tê mewn i gwpan a band teulu! Cofiwch, dw
i ddim yn siwr a oedd pob cystadleuydd yn aelod o’r Urdd ac o dan 25ain oed! Roedd gan ambell
gystadleuydd bedair coes, hefyd! Oedd, roedd hon yn Eisteddfod wahanol.

Yn fy marn i mae Eisteddfod T yn sicr wedi llwyddo eleni. Rwy’n siŵr bydd llawer o bobl eraill
yn cytuno. Roedd yn fenter fawr i S4C a mudiad yr Urdd ac rwyn bendant fod yr arbrawf wedi bod
yn llwyddianus iawn gyda Trystan ac Heledd yn gapteniaid medrus. Roedd yn brofiad unigryw i mi
wylio’r cystadlu amrywiol mewn ffordd gwahanol, ond rwyf wedi mwynhau mas draw o fy soffa
gyfforddus.
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Pa ddyfodol yr hoffem ei weld?
Tra ein bod i gyd yn ceisio ymdopi â’n presennol newydd, gyda rhai’n dioddef yn enbyd ac
eraill yn mwynhau’r tawelwch, mae llawer yn edrych tua’r dyfodol, a meddwl am ba fath o fyd
yr hoffem ddychwelyd iddo. Ai ‘dychwelyd i normal’, ai gobeithio am normalrwydd amgen?
Er ein bod yn gweld eisiau cymaint o agweddau ar ein bywydau cyn Covid-19, mae’r adeg o
gyfyngiadau’n rhoi cyfle i feddwl am yr agweddau nad oedd cystal, ac a allai fod yn well. Mae
llawer yn sôn am glywed yr adar yn uwch, am gael amser i werthfawrogi natur, am yr awyr heb
awyrennau’n pasio, ac mae pobl y dinasoedd yn sylwi ar yr aer heb lygredd. Wrth inni droi’n
harferion ben i waered i amddiffyn pobl hŷn, gweithwyr gofal a ni’n hunain rhag yr haint,
rydym hefyd yn gweld y gallai fod yn bosibl gwneud newidiadau mawr i amddiffyn ein plant
a’r genhedlaeth nesaf rhag y dyfodol hunllefus a fyddai’n eu hwynebu os na weithredwn ar frys
i ddelio ag argyfwng yr hinsawdd a’r argyfwng ecolegol. Os hoffech ddysgu mwy am
broblemau’r hinsawdd, a sut gallwn weithredu, mae fideo Cymraeg newydd yn rhoi cyflwyniad
i’r wyddoniaeth ac i syniadau am ffordd ymlaen i greu byd mwy iach. Cliciwch i’w wylio.
https://xrcymru.wales/cy/anelu-at-ddifodiant/

Philippa Gibson

Traeth y Cei yn ystod wythnos y Sulgwyn
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DONALD YN DATHLU’R 80 OED
Sgwrs gyda’r Prifardd Donald Evans 
ac yntau ar drothwy ei 80 oed

Rwy’n adnabod Donald ers ymron i hanner canrif ac wedi ei
gyfrif ef a’i wraig Pat yn gyfeillion annwyl ar hyd y
blynyddoedd. Wedi iddo ennill ei ‘ddwbl’ cyntaf yn Wrecsam
yn 1977, cafwyd cracyr o barti yn Neuadd Talgarreg. Ac yna
‘encore’ dair blynedd yn ddiweddarach ac yntau yn cyflawni
camp aruthrol y dwbl-dwbl unwaith eto ym Mhrifwyl Dyffryn
Lliw. 

Dyma rhan o’r sgwrs cawsom, dros ben clawdd rhithiol,
yn ddiweddar.

Siân: Egin (1976) oedd y gyfrol gyntaf o dy waith. Mae
teitlau’r cyfrolau yn awgrymu bod byd natur (Haidd ac yna
Grawn yw’r drioleg) yn greiddiol i dy waith. Ydy’r byd
naturiol yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth i ti?

Donald: Mae nerthoedd cynhenid Byd Natur yn rhinwedd eu dirgelion a’u hiasau’n para’n
symbyliad mor wreiddiol ag erioed. Mae fel ’taen nhw’n dal i led-ddatgelu weithiau rhyw rith o
awgrymiadau neu’i gilydd ynghylch gwaelodion bythol gudd bywyd ynghyd â’r greadigaeth hithau,
a hyd yn oed natur a hanfodion y Crëwr Ei Hunan.

Siân: Yn 2010 cyhoeddwyd Cartre’n Y Cread: Cerddi Moliant i’r Fam Ddaear. Dyma ti eto yn
mynd i’r afael â themâu mawr a chyfoes iawn – rhai fu’n rhedeg trwy Cread Crist (1986) – sef
perthynas niweidiol dyn a’r ddaear a’r llanast ryn ni’n gyfrifol amdani. Wyt ti’n gweld dy hun fel
‘bardd gwyrdd’ neu ‘bardd amgylcheddol’? 

Donald: Mae’r pechod o lygru’r Fam Ddaear wedi bod yn anathema i ddyn oddi ar dod yn
ymwybodol ohoni. O’r safbwynt yna, yn enwedig y berthynas sylfaenol ag anian grai’r blaned, ni
all rhywun ond bod yn ‘unigolyn gwyrdd’ fel unrhyw un arall sy’n gwbwl hoff o’r amgylchfyd.

Siân: Mae pobl, dy gymued, dy gyfeillach, yn ymddangos yn gyson fel testunau – yn cofio
cyfeillion, yn eu cyfarch, pobl yn aml yn cynrychioli ryw hen deip. Oes yna berygl dy fod yn
rhamantu’r hen gymdogaeth?

Donald: Rwyf wedi ceisio cadw rhag llwyr ramantu ynghylch dim o’r cychwyn. Wrth geisio
portreadu gwahanol aelodau o’r hen gymdogaeth, eu cyntefigrwydd gwâr o realistig yng
ngaledwaith diddwedd eu goroesi oedd wastad yn mynd â’m bryd. Dyna oedd yn cyson gydasio
gyda phwerau Natur, sef y berthynas ddi-grych â thema hollgynhwysol y Cyntefig Cyfoes. 

Siân: Mae rhai cerddi yn o gignoeth – Diwrnod Lladd Mochyn er enghraifft (o’r gyfrol
Gwenoliaid) yn tynnu’r darllenydd i fyd plentyn a gweld mor egr yw’r byd yn gallu edrych i
blentyn. Ydy dy brofiadau yn blentyn yn themâu pwysig i ti?

Donald: Mae profiad pentyndod yn greiddiol am mai dyna’r cyflwyniad cyntaf i ‘impact’ aruthrol
grymuserau’r byd naturiol, perthyns a dyfodd yn un anochel o ddyddiol i grwt ar Fanc Siôn Cwilt
nes ffurfio ohoni’n sail isymwybodol o reddfol.



37

Siân: A titha ar drothwy dy 80 oed, un o’r criw dethol tu hwnt sydd wedi ennill cadair a choron
dwywaith yn yr un Eisteddfod – hynny ynddo i hun yn sicrhau dy le yn hanes llenyddiaeth Cymru –
pwy yw’r beirdd wyt ti’n eu darllen heddiw a pwy yw’r rhai ti’n eu hedmygu fwyaf?

Donald: Rwy’n glynu wrth ddarllen pob math o farddoniaeth ar draws y sbectrwm, ond mae’n
ofynnol nodi taw’r beirdd hynny sy’n llwyddo i yrru’r wefr ddigymar honno ar hyd y nerfau sy’n
apelio fwyaf o ddigon. Y pennaf ohonyn nhw’n Gymraeg, rwy’n meddwl, yw Waldo a T.H. Parry
Williams, a Seamus Heaney a Ted Hughes yn Saesneg, y pedwar yn cyfleu ysbryd cysefin eu
bröydd unigol uwchlaw pob dim.

Siân: Ydy Trydan – sef hunangofiant sydd ar fin ei gyhoeddi – yn ddilyniant i Asgwrn Cefen? Yn y
gyfrol gyntaf mae yma hiraeth am ddyddiau olaf dy deulu yn Esger Onwy, cartref dy blentyndod.
Ti’n sgwennu’n delynegol drist am ‘mudo i Dalgarreg’. Lle mae’r stori yn mynd a ni yn Trydan? 

Donald: Yn gwmws, chwaer gyfrol Asgwrn Cefen yw Trydan ar ei phen, ond gyda’r gwahaniaeth ei
bod yn fwy naturiol nawsaidd ei rhyddiaith nag arddull braidd farddol y llall, ond yn glynu wrth yr
un cynildeb geiriogi. Eithr yr hyn sy’n eu gwahanu fwyaf yw mai cofiant bro oedd y gyntaf, tra mai
olrhain cwrs gyrfa’i hawdur a wna’r ail o ddyddiau Ysgol Gynradd Talgarreg tan y dydd heddiw.

Rhaid mai nosweth o hydre oedd honno yng nghegin ffermdy Esger Onwy Fawr ar dop Banc
Siôn Cwilt, gan na allai’r un tymor arall gonsurio’r union fath o awyrgylch fel ag i’w wreiddio’n
rhith cynta o gof mewn crwtyn tua marce’r tair oed ’ma: sgubiadau o wynt gorlaw o law’n
clatsho’n erbyn y ffenest dalcen a’r teulu i gyd o fewn gwawr gartrefol lamp oel. Amgylchiad o
rym byd natur a chlydwch aelwyd yn digwydd cydasio’n gyrhaeddgar. Ac i’w goroni, rhaid bod
y sylfaenydd ei hunan yn para’n bresennol ynddo: Lewis Evans gydnerth farfog a adawodd
fwthyn deupen Cwm Bach, uwchlaw pentre Mydroilyn, yn 1900 i ymgymryd â ffarm dop banc
gant a deg o aceri. Do, fe gydiodd cyffyrddiad y sïn honno’n ddiollwng ym môn ymwybod ei
haelod ieuenga.

Siân: Diolch yn fawr iawn Donald. A phob dymuniad da ar dy ben-blwydd.

Donald: Diolch yn fawr i ti a diolch am dreiddgarwch yr holi. 

Siân Wyn Siencyn
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STACAN YR AWEN
Mae lle yn y Stacan i bob cyfraniad bob amser. Anfonwch eich campweithiau i
maryjones@saqnet.co.uk

Bydd y Prifardd Donald Evans yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed yn fuan, ac i nodi’r ffaith mae
wedi paratoi dau lyfr a fydd ar gael yn fuan. Ei hunangofiant yw Trydan a chyfres o sonedau sydd
yn Sonedau Llafar. E L Jones Aberteifi sy’n cynhyrchu’r ddwy gyfrol, a byddant ar gael cyn gynted
ag y bydd cwmni EL nôl wrth eu gwaith. Dyma flas:

Ymadel (Y Parchedig John Morgans)

Yr ola’ tro i ddyn ei weld yn fyw
nid oedd ’na smic o flot ar draws y glas,
er bod offeiriad mwyna’r ddynol ryw
ar shwrne derfyn ei fugeilo gras. 

Ei weld yn mynd yn wyledd dros y lôn
o’r ffermdy hyd nes cyrra’dd yr hewl dar,
cyn troi i godi’i law mor rhyw ddi-sôn
tu fâs i’r iet wrth agor drws ei gar.

Ond wedyn erbyn meddwl, roedd ’na lun
o nefo’dd gron i’r diwrnod hwnnw fry
y ciliodd un o ddynion Duw Ei Hun
o’r ddaear, er nad own i wybod ’ny.

Ta beth, ni fydd o fewn na byd na bro
ddydd fel ymadel sant o’r fath byd ’to.

Mae rhai o dimau lleol y Talwrn radio wedi bod yn cystadlu’n ddiweddar ac wedi mynd ymlaen i’w
rowndiau nesaf. Dyma delyneg gan Philippa Gibson o dîm Crannog. 

Gwaith

O wrando, gwelaf ddwy yn pwytho’u byd              
Gan dynnu edau hanes hon a hon
Â nodwydd chwim sy’n clymu’r pwt yng nghyd
Â chlwtyn mwy, a’u taenu ger fy mron.

Daw dernyn arall, gwelaf bwy yw pwy,
A sut bu’n perthyn trwy ryw hen fam-gu.
*Nid oeda’r sgwrs, a phwythau mân y ddwy’n
Creu clytwaith cof sy’n estyn ar bob tu.  

Fe glywaf wres y cwrlid brith trwy’i hyd
A gwn ’does modd na rhaid ei gwpla’n llwyr
Er mwyn i glytiau’r fro ein cadw’n glyd.
A’u lliwiau’n cadw’u cryfder tan yr hwyr.
Simsana’r sgwrs – a gwelaf ambell bwt
Heb bwythau’r cof i’w clymu’n un yn dwt.
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A sôn am ddwylo, dyma englyn yn ddiweddar gan Jon Meirion:

Dwylaw

Ymbil Dürer sy’n herio – nis gwelwn
ond mi wn mae yno;

ac o law a’u pleth ar glo
hedd a ddaw o weddïo.”

Cafodd englyn gan Emyr Davies y Graig ddeg marc gan y Meuryn i dîm Tir Iarll. Wel, dyw Tir Iarll
ddim y dîm lleol i ni, wrth gwrs, ond cynnyrch Aber-porth yw’r bardd. 

Haint

Ar y fan, fe ddaw stôr o faeth i’n drws,
Ond drwy’r holl gynhaliaeth,

A’r byd i gyd gartre’n gaeth,
Mae newyn am gwmnïaeth.

Rhoddodd limrig gan dîm Ffostrasol olwg wahanol inni ar holl helynt y feirws: mae angen codi
gwên hefyd on’d oes e.

Mae Boris yn ôl yn y tresi,
A Donald sy’n dal i daranu, 

Mae Mark yng Nghaerdydd
Yn cynnal y ffydd;

Bydd popeth yn iawn, paid â phoeni.

Roedd Idris Reynolds yn hiraethu am y dyddiau pan oedd cartre tîm pêl-droed Abertawe yn y Vetch
yn y ddinas. Mae hi’n 15 mlynedd ers i’r cae enwog hwnnw gau. Yr hir-a thoddaid yw’r mesur
addas ar adegau o dristwch, yn ôl y beirdd!

Er cof am gae’r Vetch  

Rhy hen i ’fory, rhy brin o fariau,
Rhy gap a mwffler yr hen amserau,
Rhy wyn a du, rhy hawdd i’w droi’n deiau,
Ac wrth i’r ddinas racso’r terasau
Fe wn na welaf innau – fyth rhagor
Yno’r un Ivor, na’r hen aeafau.

Mae rhai aelodau o dîm Talwrn Glannau Teifi yn cadw’u harfau’n loyw er nad ydyn nhw’n cwrdd,
felly dyma rai o’r cynigion sydd wedi’u cyflwyno’n ddiweddar. Dyma limrig beddargraff Terwyn
Tomos i Aelod Seneddol: 

Fe gododd law yn gyson
Dros hawlio costau mawrion.
Rôl colli’r ddadl fwyaf sy
Mae’n talu ei ddyledion.
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Hiraethu am weld dyfodiad y wennol roedd Geraint Volk:

Y wennol ni ddaeth ’leni – a’i hediad
Di-hid, camicasi,

Ar ei llwyfan hedfan hi
Adar gwâr sy’n rhagori.

Ond gobaith sydd yng nghywydd Nia Llewelyn i’r Ynys:

Mae claf yn gaeth mewn stafell
Yno’n fud a’r byd mor bell.
Yn y gwyll sy’n hyll gan haint
O gyrraedd nawdd ei geraint.
Ymysg y boen a’r masgiau
Mae’r huno a’r brwydro brau, 
A’r peiriant yn darparu
Ei rythmau i’r dyddiau du.

Ond wrth law fe ddaw rhyddhad
I’r adwy yn warediad.
Fe ddaw, i dendio’n dawel, 
Un haid sy’n prysur ymhél
Yn y dasg o ofal dwys
Diorffen a diorffwys.

I’w fyd yn un llinell fain
O arwyr dônt i’w arwain
O’i ynys drist yn ddistaw
O fro y brwydro a’r braw, 
Heb ofn â’u llafur di-baid
Yn ôl i dir anwyliaid.

Mae neges bwysig o obaith hefyd gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd yn ei ddehongliad o graffiti
sydd i’w weld yn Pompeii yng Ngwlad Groeg. 

Llynca’r mor yr haul mawr melyn,
Lleuad lawn sy’n edwi wedyn.
Corwynt ddoe dry’n awel dyner: 
Does dim byd yn para llawer.
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DAL I DDYSGU
Golwg ar y byd newydd

Sut roedd hi adeg y cyfyngiadau
Roedd hi’n teimlo fel petai popeth wedi’i stopio.
Roedd hi mor dawel.
Diflannodd y straen a’r gwylltu.
Roedd heddwch.
Ro’n i’n gallu clywed pob un o fy nhri chi’n anadlu.
Roedd y strydoedd yn wag. Roedd y cŵn yn gallu cerdded trwy lwch y ffyrdd yn araf, heb drafferth,
heb ofn. Ein soundtrac ni oedd yr amrywiaeth o adar yn canu, ac yn gweiddi, o’r llwyni a’r coed. 

Arbedais i arian.
Ces i fwy o amser.

Ni saethais i dros y mynydd bob bore, mygdarth disel yn cael ei daflu’r awyr, ac wedyn, ar ddiwedd
y dydd, rhy flinedig i goginio felly’n bwyta rhyw fwyd wedi’i brosesu o anifeiliaid wedi’u
pwmpio’n llawn gwrthfiotigau a rwtsh arall o fferm ffatri.  

Arhosais i gartre.
Gwnes i’r pethau bychain.

Clywais sŵn traed y cŵn yn cerdded dros y bont bren. 

Un o fy motos i yw, “Gwna dy ora glas bob tro” ac anghofiais i ddim y moto ’na, ond: 
ddefnyddiais i ddim mêc-yp (dw i’n casáu mêc-yp); 
smwddiais i ddim fy nillad (sa i’n credu bod yr helygen wedi sylwi arnyn nhw);
gwisgais i fy nillad cyfforddus fy hunan, nid dillad rhyfedd fy ngwaith.

Codon ni cyn cŵn Caer, fel arfer. 
Gwelais i fy nhŷ am y tro cyntaf. 
Profais olau newidiol y gwahanol ystafelloedd. 
Eisteddais yn yr ardd, unwaith, am yr holl brynhawn. 
Des i â’r maen i’r wal o ran ffeindio modd i ymlacio’n llwyr.
Roedd yr heddwch yn ddwys ac yn barhaus. 

Aeth y pedair ohonom am wâcs yn araf yn yr haul, ymhlith digonedd cloddiau’r Gwanwyn, ar
draciau cyfrinachol, trwy’r glaswellt hir, ar hyd lonydd clychau’r gog, a chwilota mewn coetiroedd
hynafol. Cofiaf i’r cyfnod hwn byth a beunydd.  

Ac yn awr ac yn y man, gan bendroni, meddyliais i am yr hofrenyddion ac am geir heddlu Manon
Steffan Ros. 

gan Ali Evans, sy’n dysgu Cymraeg yn Aberteifi fel arfer, ond ar Zoom bellach.
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Dau bregethwr ac offeiriad…
Mae hanes o’n cwmpas ni yn bobman. Cymerwch er esiampl Eglwys Sant Mihangel, Troedyraur.
Credir bod yr eglwys wreiddiol yn dyddio ’nôl i’r Canol Oesoedd ond codwyd yr adeilad presennol
yn 1845. Ewch am dro i weld geiriau y Deg Gorchymyn, yn Saesneg wrth gwrs, ar y mur o
amgylch y ffenest y tu ôl i’r allor ac edrychwch ar y gatiau haearn hardd i’r fynwent sef gwaith
crefftwr lleol o’r enw Thomas Jones. 

Ond y fynwent sydd yn cael fy sylw yn gyntaf oherwydd ynddi mae beddau dau o bregethwyr
mawr a chynnar y Methodistiaid Calfinaidd sef David Morris [1744–1791] a’i fab Ebeneser Morris
[1769–1825].

Ganwyd David Morris yn Lledrod a dechreuodd bregethu pan yn 21 mlwydd oed a
chyrhaeddodd enwogrwydd mawr trwy Gymru gyfan oherwydd ei ddoniau godidog. Yn ei lyfr
Enwogion Ceredigion [1869] disgrifiodd yr hynafiaethwr Benjamin Williams [Gwynionydd] a oedd
yn enedigol o Betws Ifan, fod gan David Morrris lais cryf, egniol a soniarus ac mae grymusder oedd
prif nodwedd ei weinidogaeth. Yr oedd ganddo, medd Williams: “… alluoedd rhyfeddol i ddeffroi
dynion cysglyd a diofal i ddianc am eu bywyd at y Gwaredwr ... Dywedir fod ei bregeth ar y
‘Golled Fawr’ yn ofnadwy o ddifrifol a chyffrous: gwaeddai allan gyda nerth annaiarol ‘O!, bobol y
golled fawr’ nes oedd y dyrfa yn plygu mewn braw fel coedlan o gorsenau gweinion gan dymestl.” 

Daeth David Morris yn weinidog i Twrgwyn, Rhydlewis yn 1774 a phan fu ei wraig Mary farw
yn 1788 ysgrifennodd neb llai na William Williams, Pantycelyn benillion coffa amdani. Mae
Benjamin Williams yn mynd ymlaen i ddweud fod dyn o Gastellnewydd Emlyn wedi clywed David
Morris yn pregethu 140 o weithiau mewn un flwyddyn a bod pob pregeth yn newydd. Faint o
weinidogion y Gymru bresennol all ddweud rhywbeth tebyg!

Cyhoeddodd David Morris lyfr o emynau ac mae rhai pobl yn credu mae efe, ac nid David
Charles, oedd awdur y pennill enwog, “Ar fryniau Caersalem ceir gweled, holl daith yr anialwch i
gyd”.

Bu David Morris farw yn 1791 ac fe’i claddwyd ym mynwent Eglwys Troedyraur. Yn gorwedd
yn ei ymyl mae ei fab Ebeneser Morris a ddilynodd ei dad fel gweinidog Twrgwyn, Rhydlewis. 
Addysgwyd Ebeneser Morris yn yr ysgol yn Ficerdy Troedyraur a phan yn 17 mlwydd oed aeth i
Trecastell, Brycheiniog fel athro ysgol. Dechreuodd bregethu yn fuan wedyn ac ar farwolaeth ei dad
yn 1791 gydag Ebeneser ond yn 22 mlwydd oed dychwelodd i blwyf Troedyraur ac i bwlpud Twrgwyn. 

Cofeb Troedyraur
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Dywedir iddo bregethu bob dydd o’r wythnos ag eithrio dydd Llun a dydd Sadwrn ac iddo
bregethu mewn tai, angladdau, ac ar fwrdd llongau. Bu Ebeneser farw yn 56 mlwydd oed yn 1825
ac fe’i claddwyd ger ei dad ym mynwent Troedyraur. Ar y gofgolofn hardd i’r ddau mae englyn gan
Eben Fardd:

“Angylaidd efengylu – y buont
Trwy’u bywyd yng Nghymru,
Tywysogion llon y llu,
A Morysiaid mawr Iesu.”

Cymeriad hollol wahannol ac un lliwgar iawn oedd rheithor mwyaf enwog Troedyraur sef y
Parchedig Rhys Jones Lloyd [1826–1904]. Er iddo fod yn offeiriad y plwyf am dros hanner can
mlynedd cafodd ei gladdu ym mynwent Eglwys Llangoedmor. 

Roedd Rhys Lloyd yn un o deulu enwog y Lloydiaid, Plas Bronwydd, plwyf Llangynllo. Fel ail
fab y plas rhaid oedd iddo naill ddewis bywoliaeth yn y lluoedd arfog neu yr eglwys wladol. Ei
ddymuniad, mae’n debyg, oedd mynd yn gyfreithiwr ond fe’i gorfodwyd gan y teulu i fynd yn
offeiriad. Ond cafodd rhywfaint o flas y gyfraith wedi’r cwbwl oherwydd bu yn Ynad Heddwch ac
yn gaplan yn yr ‘assizes’ yn Aberteifi a Llanbed am flynyddoedd lawer.

Fel nifer o sgweiars y Bronwydd roedd Rhys Jones yn medru’r Gymraeg ac fe bregethai yn
Gymraeg yn Eglwys Troedyraur. Roedd yn pregethu ar dop ei lais a nodwedd arall ohono oedd ei
ddillad yn enwedig mewn angladdau. Byddai bob amser yn gorchuddio’i hun o dan glogyn du a
gwisgau bâr o fenyg du hir. Roedd yn bregethwr bywiog ac yn tynnu sylw trwy ddefnyddio ei
ddwylo a’u freichiau yn ddiddiwedd pan yn y pwlpud. 

Er ei fod yn siarad ac yn pregethu yn Gymraeg digon simsan mae’n debyg oedd ei dreigliadau.
Dyma enghraifft o hyn a mae hon yn stori wir amdano. Un tro pan oedd yn cerdded ym Mrongest
cyfarfu a dynes a oedd yn un o’i aelodau. ‘Roedd yr offeiriad yn gwybod nad oedd ei gwr yn
hwylus iawn a dyma fe yn ei chyfarch fel hyn: “Helo Marged, a sut mae dy hen dyn di?” Nid oes
cofnod o beth oedd yr ateb!

Diolch am hanesion bach fel ’na i godi calon.

Gerwyn Morgan, Beulah
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Gwaith a Chasgliad Miss Mati Thomas
Blaenwinllan, Nanternis
Athrawes yn Ysgol Gynradd Cei Newydd. Bu farw ym Mhencnwc ym 1974 yn 85 oed (modryb i
Mair Pencnwc).

‘S’
saco saca fe yn dy boced.
sha cer, mae’n bryd i ti fynd sha thre’.
seso anelu at rywbeth.
serlog roedd hi’n noswaith serlog braf.
sinach hen sinach bach slei yw e.
shindris cliria’r holl drugaredd ’ma.
shibwchedd gwisga’n deidi, wyt ti’n anniben!
slafdod ma’r plufio ma yn waith caled.
slachdar na fès, mae dau wy wedi torri!
scego paid ti gweiddi arna i!
sciwiff tynn e i’r chwith, mae ar dro!
sosi mae’n ateb yn bwt iawn.
spage mae’r clawdd yn frige mân i gyd.
stond paid a symud, aros lle wyt ti.
stumogis fe fitith Dai trwy’r dy.
swchsyber welwch hi byth yn gwenu!
swps mae hi mewn annwyd trwm.
stacano casgla’r sgabe na ynghyd.
stra cofia’r Sadwrn – cael y ceffyle da’i gilydd.
swache os rhaid adrodd â wyneb fel ’na!
sodren Seren wedi domi to; golcha’r sodren.
shifi salad heno, cer i gasglu’r shifi fach.
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Llythyr

Gofidfa
Pen Tennyn

Mai 26, 2020

Annwyl Olygydd
Fel arfer mae pobl yn gwneud tipyn o hwyl am fy mhen. Dw i ddim yn gwybod pam achos dim

fy mai i yw e bo’ fi’n ofalus ynglŷn â phopeth.
Erbyn hyn, fi sy’n chwerthin achos mae’n rhaid i bawb fod yn ofalus gyda’r GOFID 19 ’ma.

Dw i am rannu rhai pethau dw i’n ei gwneud a gobeithio bod pawb arall yn gwneud rhain hefyd.

1.  Golchi dwylo – cyn gwneud paned – wrth yfed y paned – ar ôl yfed y paned
2.  Y Cartref – glanhau dolen y drws cyn mynd trwyddo – ar ôl mynd trwyddo
3.  Siopa – hylif diheintio cyn cyrraedd y siop – yn y siop – ar ôl dod mas o’r siop – diheintio pob

eitem a brynwyd ar ôl cyrraedd gartre
4.  Car – diheintio popeth cyn mynd yn y car – yn y car – ar ôl dod mas o’r car
5.  Menig – gwisgo menig cyn cyffwrdd nwyddau tu fas y cartref
6.  Anifeiliaid anwes – edrych yn unig ar anifeiliaid pobl eraill – dim cyffwrdd
7.  Tir – peidio cerdded ar dir neb arall – peidio agor gât sydd ddim yn eiddo i chi
8.  Mwgwd – gwisgo hwn er bod pobl yn edrych yn rhyfedd arnoch chi
9. Sgwrsio – o bell

10.  Cerdded – croesi’r hewl os daw rhywun i gwrdd â chi yr un ochr

Y cwestiwn nawr yw ‘Ydw i’n eithafol neu’n normal?’

Yn gywir iawn
X3 (Miss)

Ateb gan y golygydd: R’ych chi’n swnio’n normal iawn i fi.
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Cyfle i wella eich sgiliau digidol trwy gyfrwng y Gymraeg 
ac o gysur eich cartref

Yn ystod yr amser digynsail hwn, mae cynhyrchu a dosbarthu digidol wedi dod yn ‘ffordd o fyw’ i’r
mwyafrif ohonom gyda bron pob cyfathrebiad cymdeithasol a phroffesiynol yn cael ei gynnal trwy
sianeli digidol. 

Ychydig a feddyliom y byddai’r fenter hyfforddi arbenigol hon yn dod yn hanfodol i helpu
busnesau a sefydliadau i amddiffyn eu hunain rhag effaith argyfwng Coronafeirws.

Cyn argyfwng Coronafeirws, derbyniodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan
Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Prif amcan y prosiect hwn yw cefnogi
cwmnïau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y gad, trwy ddarparu hyfforddiant rhad ar dechnoleg a
datblygiadau newydd yn y meysydd cynhyrchu digidol a chyfryngau.

Trwy gydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, cyflwynir ein hyfforddiant mewn fformat hyblyg
sy’n ymateb i’r diwydiant ac sy’n galluogi i fyfyrwyr weithio trwy ddysgu o bell â chymorth. Cant
ddiweddaru eu gwybodaeth dechnegol, gwreiddio diwylliant ymchwil yn y gweithle ac, os
dymunant, weithio tuag at gymwysterau ôl-raddedig wedi’u teilwra i anghenion eu diwydiant. 

Gan fod y cynllun wedi cael cefnogaeth y Gronfa, gallwn gynnig hyfforddiant ar lefel Meistr i
fusnesau / gweithwyr ar gyfradd â chymhorthdal mawr o £165.00 y modiwl fesul gweithiwr - mae
modiwlau o'r lefel academaidd ac arbenigedd hyn fel arfer yn costio hyd at £1000 felly mae hwn yn
arbediad sylweddol. Gellir cyflwyno’r modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu’n
ddwyieithog.

Dyluniwyd ein rhaglen sydd ar-lein i raddau helaeth i ganiatáu i fyfyrwyr astudio heb yr angen i
gymryd amser allan o’r gwaith ac mae’n ddigon hyblyg i ffitio astudio o amgylch gwaith ac
ymrwymiadau eraill.  

Un o’r sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd mantais o’r cynnig hwn yw Llyfrgell Genedlaethol
Cymru, fel yr eglura Annwen Isaac, Rheolwr Adnoddau Dynol y Llyfrgell:

“Rydyn ni’n ymwybodol bod angen hyrwyddo ein gweithgareddau drwy amrywiaeth o sianeli
digidol ac mae’n ddisgyblaeth sy’n esblygu’n barhaus. Mae’r cyfle hwn i hyfforddi yn rhoi gwell
offer a sgiliau i’n staff er mwyn iddyn nhw allu hyrwyddo gwaith y Llyfrgell ar blatfformau
digidol mewn ffordd fwy creadigol ac arloesol, ac mae hefyd yn cyfrannu at eu datblygiad
personol parhaus”.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen a’r meini prawf cymhwyso, cysylltwch â’r tîm Cynhyrchu
Cyfryngau Uwch ar 07939 203938 neu ccu-amp@aber.ac.uk neu ewch i: amp.aber.ac.uk. 
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Bywyd o dan y cyfyngiadau: 
Amgueddfa Cymru yn lansio apêl gyhoeddus

Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio apêl gyhoeddus a phroject arsylwi torfol digidol er mwyn
casglu profiadau pobl sy’n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol Covid-19. 

Gyda chymorth pobl Cymru, bydd yr Amgueddfa yn creu cofnod a chasgliad cenedlaethol o
atgofion o’r pandemig yng Nghymru. Gofynnir i bobl fynd i wefan Amgueddfa Cymru
www.amgueddfa.cymru/casglu/covid i rannu eu profiadau yn ystod y cyfnod hwn. 

Mae gan Amgueddfa Cymru hanes o gofnodi atgofion cenedlaethol Cymru, gan gydnabod fod
bywyd pawb yn bwysig. Yn rhan o’r fenter gasglu newydd hon, bydd Amgueddfa Cymru yn lansio
holiadur digidol torfol gan wahodd unigolion, cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru i gofnodi
eu profiadau o fyw dan y cyfyngiadau cyfredol ar symud. 

Gellid olrhain y dull ymchwil hwn yn ôl i 1937. Yn ystod y cyfnod hwnnw o newid
cymdeithasol digynsail (Dirwasgiad y 1930au), lansiodd yr Amgueddfa apêl gyhoeddus ac anfon
dros 500 o holiaduron i wirfoddolwyr, cymunedau, sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru. Y dasg
oedd cofnodi eu bywydau bob dydd, gan ddefnyddio’u gwybodaeth leol i lywio gwaith casglu’r
Amgueddfa yn y dyfodol. 

Mae archif Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnwys bron i 800 ymateb i’r holiadur
hwn, o ddiwedd y 1930au hyd y 1980au, gyda llawer o’r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn cadw cofnod
o’u bywydau dros ddegawdau. 

Yn ei lyfr Amgueddfeydd Gwerin / Folk Museums, a gyhoeddwyd ym 1948, disgrifiodd Iorwerth
Peate yr angen i amgueddfeydd gasglu diwylliant a hanes cyfoes. 

“Roedd yn grediniol nad oedd hi’n ddigon i arddangos a chadw’r hyn a fu; roedd hi’n hanfodol
eu bod yn olrhain a chofnodi’r hyn a oedd yn digwydd yn y presennol a’r dyfodol”. 

Yn rhan o’r fenter hon, bydd Amgueddfa Cymru yn adeiladu rhwydwaith o gasglwyr
cymunedol; yn casglu hanes llafar; yn creu oriel ar-lein o ddelweddau mewn partneriath â Chasgliad
y Werin Cymru ac ymatebion i’r holiaduron; ac yn casglu gwrthrychau sy’n berthnasol i’r pandemig
yng Nghymru wedi i’r cyfyngiadau ar symud gael eu codi. 

Bydd yr holiadur yn llywio datblygiad casgliad Covid-19 Cymru. Gofynnir i’r rheini sy’n
cymryd rhan bennu gwrthrychau o’u cartrefi a’u cymunedau sy’n cynrychioli eu profiad nhw o
fywyd o dan y cyfyngiadau ar symud. Wrth i’r cyfyngiadau godi, bydd yr Amgueddfa yn cysylltu
â’r gwirfoddolwyr er mwyn casglu a dogfennu eu gwrthrychau. 

Meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: 
“Ni yw amgueddfa genedlaethol Cymru, ac mae gennym gyfrifoldeb i greu cofnod a chasgliad

cenedlaethol o atgofion o’r pandemig yng Nghymru – dyma stori ein bywydau ar yr eiliad hon, yn
gofnod o brofiad byw pawb yng Nghymru. Mae’n gyfnod digynsail ac mae’n rhaid i ni ei chofnodi
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Roedd Amgueddfa Cymru’n eiriolwr cynnar o’r dull hwn o gasglu – dull sy’n gosod
gwybodaeth y gymuned wrth ei wraidd, ac sy’n parhau hyd heddiw.”
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AmGen – EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen prosiect AmGen ar gyfer yr wythnos nesaf.
Lansiwyd y cynllun ddechrau’r wythnos, a’r bwriad yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr
wythnosau a’r misoedd nesaf.

Bydd y prosiect yn parhau i gynnal o leiaf un gweithgaredd y dydd ar draws nifer o blatfformau,
ac yn parhau i weithio’n agos gyda rhaglenni fel Heno a Prynhawn Da, ynghyd â phapurau newydd
fel Yr Herald Cymraeg a’r papurau bro, er mwyn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl. 

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd
wedi bod yn rhan o AmGen yr wythnos hon. Ry’n ni wedi cael wythnos arbennig iawn, ac mae’r
sesiynau wedi bod yn amrywiol ac yn hynod ddiddorol. 

“Ry’n ni wedi cael cymysgedd hyfryd o weithgareddau – o gerddi newydd sbon gan Guto
Dafydd a Myrddin ap Dafydd yn ein rhaglen Cerddi AmGen ein Prifeirdd, i ddarlith ardderchog gan
Dylan Foster Evans ar hanes eisteddfodau Caerdydd, ac o arbrawf gwyddonol yng ngardd yr Athro
Andrew Evans i sesiwn ar sut i sychu gwallt gyda’r steilydd, Denise Allen. Ry’n ni wedi cael modd
i fyw, ac ry’n ni’n gobeithio bod pawb arall wedi mwynhau. 

“Bwriad AmGen yw ceisio llenwi’r bwlch a adawyd pan fu’n rhaid i ni ohirio’r Eisteddfod
Genedlaethol eleni, oherwydd pandemig COVID-19. Mae hi’n flwyddyn wahanol iawn, ac
amgylchiadau pawb wedi newidd, ond roedden ni’n benderfynol ein bod ni’n parhau i greu
cynnwys newydd ac i roi cyfleoedd i bobl gyflwyno sesiynau ac i eraill eu mwynhau mewn ffordd
cwbl amgen. 

“Ac mae i weld yn gweithio hyd yn hyn. Ry’n ni’n falch iawn bod nifer o bobl wedi lawr lwytho
rhaglen Zoom yn arbennig er mwyn gwylio sesiynau AmGen, ac ry’n ni wedi ychwanegu at ein
dilynwyr ni ar Trydar a facebook dros y dyddiau diwethaf wrth i bobl sylweddoli bod cynnwya
ardderchog ar gael ar y gwahanol blatfformau. Heddiw am y tro cyntaf, bydd modd gwylio ar
blatfform AM wrth iddyn nhw gyhoeddi sesiynau’r wythnos bob dydd Gwener, gan gychwyn
heddiw.  

“Mae nifer fawr hefyd wedi bod yn mynd ati i wylio’n ôl, gyda’r sesiynau i gyd ar gael ar ein
gwefan mewn un lle hawdd, www.eisteddfod.cymru/amgen, ac yna, un clic i gyrraedd manylion y
celfyddydau amrywiol.  AC wrth gwrs, nid pawb sy’n gwirioni ar gyfrifiaduron, ac ry’n ni’n falch
iawn o’r berthynas sydd gennym gyda’r wasg a’r cyfryngau mwy traddodiadol, sy’n cyrraedd
cartrefi pobl Cymru heb iddyn nhw orfod mynd ar-lein. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.eisteddfod.cymru/amgen. 
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Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw
Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y
Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar
26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu
gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.

Ym mis Mawrth, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru.
Caiff y grantiau hyn eu gweinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion. Hyd yn hyn, mae’r Cyngor wedi
cymeradwyo 1,892 o geisiadau ac wedi dyfarnu cyfanswm o £23.3 miliwn.

Amcangyfrifir bod cyfanswm o 3,000 o fusnesau ledled Ceredigion a allai fod yn gymwys, ac
o’r rhain mae 30% eto i wneud cais ar gyfer y grant. Anogir busnesau cymwys i gyflwyno eu
ceisiadau erbyn 5pm ar 30 Mehefin; y dyddiad y bydd y cynllun grantiau yn dod i ben.

Mae’r Cyngor yn annog busnesau nad ydynt yn siŵr a ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun i
edrych ar y dudalen ‘Cefnogaeth i Fusnesau’ ar ei wefan o dan y brif dudalen ynglyn â’r
coronafeirws www.ceredigion.gov.uk/busnes/covid-19-cefnogaeth-i-fusnesau-a-chyflogwyr/ ac
edrych ar yr adran ynglŷn â Grantiau Busnes (Awdurdod Lleol).

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn canfod pa
gymorth ychwanegol fydd ar gael i fusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cymorth sydd ar gael
ar hyn o bryd.
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Perchennog: Mr G T Williams

Rheolwraig: Camwy Griffiths

Is Reolwraig: Faith Wooldridge



52

Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin
Trydanwyr Disglair Lleol

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

trydanwr Cyf
BarriDavies

19 Pendre

01239 612004

Spring Gardens
Arberth

01834 861660
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Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul

ACCA

� 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

CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG

Ffôn: 01239 571005    Symudol: 07557 448234    E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru
136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS

      

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

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 pro� esiynol, gallaf eich cynorthwyo!
Gyda thros 27 o � ynyddoedd o bro� ad, gallaf gynnig cyngor ar:

Cynilo a Buddsoddi  ::  Yswiriant a Diogelu  ::  Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth  ::  Rheoli Ystad  ::  Morgeisi ac Yswiriant Cartref

www.richardjarman.tpllp.com

GAREJ WAUNLWYD
Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.

Gwaith o safon uchel bob amser
Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT

Ffôn: 01239 654931
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