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Os yw’n well gennych ddarllen papur na sgrin, gellwch ei argraffu'n rhwydd

Nest yw Prif
Ddramodydd
Eisteddfod T

Ddydd Mercher, Mai 27, cyhoeddwyd
mai Nest Jenkins oedd Prif Ddramodydd
Eisteddfod T, yr eisteddfod ddigidol
gyntaf erioed.
Daw Nest yn wreiddiol o Ledrod ger
Tregaron, ond bellach mae hi ar ei thrydedd
blwyddyn yn astudio’r Gyfraith a’r
Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Oddi
ar y cyfnod clo, bu’n ymgartrefu gyda’i
chariad yn Sir Benfro a dyna’r rheswm i’r
Llien Gwyn hawlio lle iddi ar y dudalen
flaen. Ei gobaith yn y dyfodol yw mentro i
fyd darlledu, gan ddilyn cwrs ôl-radd mewn
Newyddiaduraeth Darlledu’r flwyddyn
nesaf.
Llongyfarchiadau mawr Nest a chroeso
mawr i ardal Y Llien Gwyn! (Gol.)

LIMRIGWR O FRI
Llongyfarchiadau
mawr i Morys Rhys, un
o olygyddion Y Llien
Gwyn ar ddod i'r brig
yng nghystadleuaeth
limrig ar raglen
"Prynhawn Da".
Cewch ddarllen y ddwy
limrig ar dudalen 7.

Yr Ysbryd Cymunedol ar ei
Orau yn y Cyfnod Dan Glo

Daeth yr enfys, yn ystod y cyfnod clo, yn symbol o ddiolchgarwch ein cymunedau
i'r gweithwyr allweddol ac yn arbennig iawn i'r Gwasanaeth Iechyd. Uchod ceir
enghraifft hyfryd iawn o'r nifer fawr o enfysau sydd i'w gweld ar draws y wlad - ar
gatiau, mewn ffenestri ac yn wir ym mhobman. Rhoi enfys yn y ffenest, mynd allan
i glapio ar nos Sul - dyna rai ffyrdd o ddangos gwerthfawrogiad ond bu llawer iawn,
o amrywiol oedrannau, yn dangos eu diolchgarwch drwy ymgymryd â gwahanol
heriau er mwyn codi arian at achosion da. Dyma luniau dau ohonynt isod.

Ceir hanes Eunice O'Hara, Abergwaun, yn codi arian i Elusennau Bwrdd Iechyd
Hywel Dda a’r ymgyrch argyfwng COVID 19 ar dudalen 5. Rhedeg i godi arian i
elusen St Mungo fu Noa Van Soest o Nanhyfer a cheir ei hanes ef ar dudalen 22.
Llwyddodd CFFI Abergwaun i godi dros £5,000 mewn un wythnos i'w rannu rhwng
saith elusen. Ewch i dudalennau 10 ac 11 i gael yr hanes.
Cewch hanes mwy o ymgyrchoedd codi arian o dan y pennawd 'Heriau Cyfnod Clo'
ar dudalen 19. Gwyddom fod yr holl ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi.
Ar dudalen 13 o'r rhifyn hwn, mae staff GIG Hywel Dda yn dweud "Diolch" am y
gefnogaeth a ddangoswyd yn ystod y pandemig. MWYNHEWCH Y DARLLEN!
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Pwy sy’n neud beth

Y PANEL GOLYGYDDOL
Bonni Davies, Penlanwynt, Cwm Gwaun
(01239 820333); Morys Rhys, Sgubor, Dinas
(01348 811497); Lowri Williams, Maes
Waldo, Abergwaun (01348 872819).
TRYSORYDD
Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth,
SA42 0XP (01348 811255).
SWYDDOGION HYSBYSEBU
Iona a Meirion Williams, Pontiago
(01348 891656)
CYSODWYR
Hedydd Hughes, Bonni Davies, Alwyn
Daniels. Cysodydd y mis hwn: Bonni
DARLLEN PROFLENNI: Morys Rhys,
Lowri Williams..
Y LLIEN GWYN DRWY’R POST
Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth,
SA42 0XP
GOLYGYDDION Y COLOFNAU
Portreadau - Morys Rhys; Myfi, Tydi,
Efe - Y Parchg Geoffrey Eynon; Colofn
Amaethyddol - Dafydd Williams; Golwg ar
y Ganrif Gynt - Martin Lewis. Tudalen y
Plant - Glan Rees
CYLCH TREFDRAETH
Gohebwyr: Dinas - Y Parchg Alwyn
Daniels (01348 811430); Cwm Gwaun Bonni Davies (01239 820333); Llanychaer
- Delyth Jenkins (01348 872704).
CYLCH ABERGWAUN
Gohebwyr: Abergwaun - Glesni James
(873965), Margaret Watts (872745), Pencaer
- Lowri Williams, Maes Waldo, (01348
872819); Tremarchog - Kay Williams.
(01348 891638).
CYLCH CASBLAIDD
Cysylltwr a Gohebydd: Brian Jones.
Treletert - Ian Williams, Dros Dro; Casmael
- Bethan Williams, Y Wern, Casmael;
Casnewydd Bach - Richard Davies, North
Gate.
TEIPYDD: Glesni James, Abergwaun
(01348 873965)
Cyhoeddwyd a chysodwyd Y Llien Gwyn
gan y Bwrdd Golygyddol ac fe’i argraffwyd
gan E. L. Jones a’i Fab, Aberteifi. Nid yw’r
Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd
yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yng
ngholofnau’r papur.

Rhifyn Haf 2020

PORI YM MYD AMAETH

Dechrau Mehefin a dechrau haf? Wel nid
yma yn Nhremarchog heddi ar y bedwaredd
o’r mis. Gwynt wêr o’r gogledd, cymylau
isel a naws llaith i’r awyr. Hynny ar ôl
wythnosau o dywydd sych gyda rhai
ardaloedd heb gael braidd dim glaw ers mis
Mawrth. Yma cafwyd dim ond 7mm ym
mis Mai a 35mm yn Ebrill. Tir a oedd yn
gors tri mis ‘nôl nawr yn galed fel y graig
a’r borfa’n grimp, neu wedi diflannu’n
llwyr. Hawdd credu bo’r tywydd yn dilyn
gwamalrwydd gwleidyddion!
Mae’n edrych yn debyg i mi mai
anwadaledd fydd y drefn am ein bywydau
a’n busnesau am gyfnod hir iawn. Amser i
ni fod yn hyblyg a cheisio ymateb yn gall
i sefyllfaoedd na welsom o’r blaen. Felly
beth sydd wedi digwydd er enghraifft ar
y ffarm fach hon ac yn y cyffiniau? Yn
amlwg mae’r borfa wedi troi’n brin yn
sydyn iawn. Mae nifer wedi cymryd cnwd
o silwair yn annisgwyl o gynnar gan fod
y tyfiant wedi dod i ben, gan obeithio am
law i ysgogi ail dyfiant cyflym. Mae sôn
hefyd am rai ffermydd lle nad oes gobaith
cau caeau am silwair gan nad oes digon o
laswellt i fwydo’r anifeiliaid ar hyn o bryd.
Yn sicr nid oes un cae yma sydd yn debyg
o gynhyrchu cnwd parchus o silwair neu
wair yn y dyfodol agos!
Mae’r haint wrth gwrs wedi creu
trafferthion cael cyflenwadau o bob math
o nwyddau. Cyflenwyr yn gorfod gosod
trefniadau archebu a chasglu yn lle’r hen
drefn o gael clonc ac edrych o gwmpas
tra’n chwilio am ysbrydoliaeth i gofio
beth oedd ar y rhestr a adawyd ar y ford
adre. Yr haint hefyd yn gyfrifol am ddiffyg
mewn cyflenwadau o rai nwyddau ond
yn waeth byth am newidiadau yn y galw
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am gig a llaeth. Roedd yn syndod gweld
llywodraeth geidwadol yn diddymu, ar
frys, cymal o ddeddf rheoli cystadleuaeth
oedd yn atal cydweithio rhwng cwmnïoedd
marchnata llaeth. Roedd hyn mewn ymgais
i geisio rhyddhau’r farchnad er mwyn rhoi
cymorth i ffermwyr oedd yn methu cael
unrhyw gwmni i gymryd eu cynnyrch.
Mae’r sefyllfa’n dal yn fregus gydag
ambell gwmni yn atal talu am rai misoedd
heb sôn am gwtogi ar faint o litrau ma’
nhw’n barod i gymryd yn ddyddiol. Pa
synnwyr sydd i hyn tra’n clywed sôn ar
yr un pryd am siopau’n methu cael digon
o gyflenwad i’w cwsmeriaid. Dadl gref
iawn am gryfhau’r farchnad leol, a hynny
ar frys. A oes rhaid deddfu cyn cael gweld
llaeth lleol yn unig ar silffoedd pob siop yn
sir Benfro?
Yn ffodus iawn,ar hyn o bryd, mae’r
farchnad gig oen wedi dal yn gadarn.
Mae’n arswyd meddwl beth fyddai wedi
digwydd petaem wedi gadael Ewrop
yn derfynol erbyn Ionawr diwethaf fel
oedd cynllun y llywodraeth. Yn anffodus
mae’r cynllun gadael erbyn Ionawr nesaf
yn dal mewn grym a dim argoel o newid
ym mholisi’r llywodraeth Brydeinig.
Hynny er y newid sylfaenol yn yr holl
drefniadau rhyngwladol. Os nad yw’n
gwleidyddion yn sylwi mor angenrheidiol
i iechyd ein heconomi, heb sôn am ein
hiechyd corfforol, mae’r egwyddor o fod
yn hyblyg, ac yn barod i newid yn gyflym
a chydweithio a phawb, ofnaf bydd cyfnod
du iawn o’n blaen.
Hwyl am tro,
Dafydd

TAFARN SINC
01437 532214
Gofynnwch am fwydlen
pryd i fynd
www.tafarnsinc.cymru

Dewis da o lyfrau
Cymraeg
i blant ac oedolion,
hefyd cardiau a recordiau
Ar agor 9 - 5.30yh
Llun i Sadwrn

& 01239 621370

23 Stryd Fawr
Aberteifi. SA43 1HJ

Cewch fwyd, clonc a chwrw da

Awgrymir cadw ford
'Aelwyd pob ymwelydd’
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Golwg ar y ganrif gynt



gyda Martin Lewis

Peth ofnadwy yw diweithdra. I
feddwl am ieuenctid Cymru, mae rhan
fwyaf ohonynt yn gorfod gadael eu
cartrefi, a teithio ymhell er mwyn ennill
cymwysterau, ac hyd yn oed wedyn, mae’r
swyddi lleol yn brin gyda nifer fawr yn
ceisio amdanynt.
Mae yna nifer o drefydd ar
arfordir Cymru gellir eu hollti yn ddau,sef ardaloedd yn agos i’r môr lle fydd y
trigolion yn ennill eu bywoliaeth trwy
bysgota neu masnach morwrol. Ar y llaw
arall, bydd trigolion y dre’ yn pwyso
ar ffermio neu twristiaeth. Gwelwn er
enghraifft Abergwaun a’r Cwm,- Aberteifi
a Llandudoch,- ac eraill, ond am Tydrath
a’r Parrog ‘rwyf am sôn yn yr erthygl hon,
ac yn arbennig am y morwyr. Ar y Parrog,
beth oedd ar gael i fechgyn ifanc ond
anelu am yrfa ar y môr Uchod y gwelwn
tri ohonynt. Eu enwau oedd Tom Richards
(Fern Cottage, Mount Terrace), Jack
Davies, Dandre, a Reggie Davies (oedd a
nai yn byw ar y Parrog). Beth sydd ar eu
meddyliau ?
Byddai’r bechgyn yn ymuno â’r
llongau bach fyddai’n ymweld â Thydrath,y Sloops a’r Smacks, gydag un hwylbren,
fel y gwelir yma, neu yn achlysurol y Ketch
(uchod) â dwy hwylbren Byddai’r llongau
yn cyrraedd ar y llanw uchel, dadlwytho
(neu llwytho) ar y llanw isel, fel y gwelir ar
y dde, cyn parhau ar eu teithiau. Byddai rhai
bechgyn bach mor ifanc ag wyth mlwydd
oed yn cofrestru,- un o griw o dri efallai,
Defnyddiwyd hwy i baratoi bwyd, i lanhau
aa, Yn aml ceir y fath yma o wybodaeth o’r
cyfri gwladol.

Tom Richards, Jack a Reggie Davies
Mis diwethaf, fe soniais am
yr archwilwyr ddaeth draw o’r Unol
Daleithiau, pryd y buont yn ymchwilio
mynwent eglwys y Santes Fair yn Nhydrath.
Adeg hynny, ‘roedd 1029 o gerrig bedd yn
y fynwent,- rhai ohonynt,- y rhai hynaf, lle
nad oedd yn bosib darllen y llythrennau
arnynt oherwydd effaith y tywydd. Ceir y
manylion yn eu erthygl, ond mwy eto yn
yr Archifdy yn Hwlffordd (the Records
Office). Mae atodiad i’r erthygl yn rhestru
227 o enwau. Allan o rhain cafwyd 179 o
forwyr. Enwyd y lleill oherwydd iddynt
gael rhyw gysylltiad â’r môr e.e. adeiladwyr
rhai o’r llongau, perchnogion llongau a.a.
e.e. yr ar-werthwr J.O.Vaughan oedd bia
llong o’r enw The Wave. ‘Roedd nifer o
bobl y dre’ â rhandaliadau yn y llongau ac
felly yn ennill cyfran o unrhyw elw.
Ar ddiwedd yr ail ganrif ar

bymtheg, dywedwyd fod gyrfa ar y môr
yn un beryglus iawn. Oedran cyfartaledd
marw ar y môr ym 1820 oedd deugain
gyda hwn yn disgyn i ddeg ar hugain
degawd yn ddiweddarach, Erbyn diwedd y
ganrif fodd bynnag, ‘roedd y sefyllfa wedi
gwella i bron i bedwar ugain oed. Y tebyg
oedd fod nifer o'r capteniaid wedi ymddeol
erbyn hyn ond hefyd, fod y llongau (dur)
yn fwy diogel. Ar y cerrig bedd, ‘roedd rhai
teuluoedd â gwell ganddynt gysylltu enw’r
ymadawedig gyda’u cyfeiriad cartrefol e.e.
enw’r tŷ,- eraill gydag enw’r llong buont
yn hwylio arni. Yn aml hefyd, ceir lleoliad
ac amgylchiadau y golled.
Ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif
‘roedd y nifer o farwolaethau ar y môr fel
canran o’r holl farwolaethau yn y dre’, yn
un gymharol fach, e.e. dim ond 5% ym
1800. Erbyn 1870 fodd bynnag, ‘roedd y
ffigwr wedi codi i 60%,- y canran mwyaf
a recordiwyd. Pedwar ugain mlynedd yn
ddiweddarach ‘roedd wedi disgyn eto i 5%
neu llai.
‘Roedd yr erthygl yn sôn hefyd
byddai nifer arall o forwyr Tydrath na
fyddai unrhyw sôn amdanynt, Efallai fod
nifer wedi colli eu bywydau ar y fordaith
Y tebyg yw mai dim ond y capteniaid a’r
morwyr llwyddiannus fyddai wedi galled
fforddio carreg fedd
Ceir llawer iawn mwy o fanylion o wefan
y diweddar Dr. Reg Davies sef Welsh
Mariners, ac hefyd o lyfr y diweddar
Dillwyn Miles, sef The Mariners
of Newport, cyhoeddwyd 2006.
.

Llwytho neu ddadlwytho
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MYFI, TYDI, EFE

“Mae pob bywyd
yn cyfri’”

Mae un stori wedi bod ar y brig yn y
papurau newydd ac ar raglenni newyddion
yn ddiweddar, sef ymateb pobl i farwolaeth
George Floyd, y dyn croenddu a fu farw
wrth gael ei arestio gan heddlu croenwyn, yn Mineapolis, mis Mai 25ain.
Bu farw George Floyd, mae’n debyg, o
ganlyniad i’r ffaith bod heddwas wedi dal
ei ben-glin ar wddf George Floyd am bron
naw munud. Ei eiriau olaf oedd, “I can’t
breathe" – dwi’n methu anadlu.
Mae protestiadau wedi cael eu cynnal ar
draws y byd, gan ddechrau yn yr Unol
Daleithiau. I gymhlethu’r sefyllfa, mae hyn
i gyd wedi digwydd ar adeg y coronafeirws,
gyda rheolau o gadw hyd fuwch rhwng
pobl, wedi gwneud hi’n anghyfreithlon i
fod yn rhan o dorf mewn protest
Mae’n anodd iawn i ni ddeall beth
yw profiadau pobl groenddu’r Unol
Daleithiau. Does dim cof cenedl gyda ni o
gaethwasiaeth, fel sydd gan bobl groenddu
America. Does dim profiad gyda ni o drais
ac anghysondeb yr heddlu yn delio gyda ni
oherwydd lliw ein croen, fel sydd gan bobl
groenddu America. Does dim profiad gyda
ni o anghyfiawnder systemau cyfreithiol,
fel sydd gan bobl groenddu America.
Mae’r sefyllfa’n anodd iawn gyda nifer o
ffactorau’n cymhlethu’r darlun, ffactorau
fel tlodi, diweithdra a gofal iechyd.
Beth felly allwn ni ddweud am hyn i gyd?
Yr ymateb cyntaf efallai yw “Paid dweud
gormod. Dydy’r ffeithiau i gyd ddim gyda
ni. Beth allwn ni ddweud fel dynion a
gwragedd croen-wyn, dosbarth canol, sy’n
byw yn gyffyrddus mewn cornel clyd yng
ngorllewin Cymru?” “A hyd yn oed, os
dywedwn ni rhywbeth, pa effaith fydd e’n
cael?” “Beth yw’r pwynt?”
Ond, wedi meddwl am y peth, rhaid deffro
i’n cyfrifoldeb fel Cristnogion i sefyll yn
erbyn anghyfiawnder, casineb, hiliaeth a
thlodi, ble bynnag maen nhw’n digwydd.
“Black lives matter!” wrth gwrs, ond beth
am “All lives matter” fel slogan gwell
- “Mae pob bywyd yn cyfri”. Mae pob
bywyd yn cyfri, pob bywyd yn werthfawr,
pob person wedi ei greu ar lun a delw
Duw.
Mae’n bwysig cofio bod Iesu, yn ei fywyd
a’i weinidogaeth, wedi gweld ac wedi
wynebu anghyfiawnder, casineb, rhagfarn
a hiliaeth. Ond, nid sefyll yn dawel heb
godi ei lais, wnaeth Iesu. Safodd dros
gyfiawnder i’r gwan a’r tlawd, cododd
statws menywod a phlant, safodd yn erbyn
rhagfarn arweinwyr crefyddol a heriodd
hiliaeth ddiawledig ei ddydd.
Dysgodd pobl y pwysigrwydd o garu Duw
a charu cyd-ddyn. Plediodd ar ei ffrindiau

i fyw’n gytûn, i faddau i’w gilydd, a
dysgodd beth oedd ystyr gwasanaeth. Ei
neges yn hyn i gyd oedd “Mae pob bywyd
yn cyfrif”. Ac yn y diwedd, nid pregethu’r
neges yn unig a wnaeth Iesu, ond rhoi ei
fywyd i lawr dros bawb. Yn wir, dyma
neges fawr groes Iesu Grist, “Mae pob
bywyd yn cyfri”.
A dyma’r newyddion da, bod Duw wedi ein
caru ni’n bersonol, ac wedi dangos hynny
ym mywyd a marwolaeth Iesu, “Ydy, mae
Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi
ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n
credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond
cael bywyd tragwyddol.” Mae pob bywyd
yn cyfri.
Ar y 15fed o Fedi 1963, yn Birmingham
Alabama, bomiwyd capel y Bedyddwyr,
16th Street Baptist Church, Birmingham
Alabama, gan rai o aelodau’r Klu Klux
Klan. Roedd y capel yn darged oherwydd
yno roedd nifer o weithwyr hawliau sifil
yn cynnal eu cyfarfodydd. Hwn oedd y
gyflafan waethaf yn hanes y frwydr yn
America i sicrhau hawliau sifil i bawb. Yn
y ffrwydriad lladdwyd pedair merch ifanc
oedd yn paratoi ar gyfer oedfa fore Sul.
Eu henwau oedd Denise McNair, 11 oed,
Carole Robertson 14 oed, Cynthia Wesley
14 oed a Addie Mae Collins, hefyd yn 14
oed.
Pan glywodd yr arlunydd o Lansteffan, Sir
Gâr, John Petts, am y digwyddiad erchyll,
penderfynodd anfon anrheg at aelodau
eglwys y Bedyddwyr yn 16th Street,
Birmingham Alabama, i ddangos bod pobl
o Gymru yn sefyll gyda nhw yn eu poen a’u
galar. Yr anrheg oedd ffenestr liw, hardd
yn portreadu Iesu fel Gwaredwr croenddu,
yn marw ar y groes, o dan enfys liwgar.
Doedd y bobl o’r Capel yn Birmingham
Alabama erioed wedi clywed am Gymru,
ond cafodd y gynulleidfa ei chalonogi’n
fawr iawn wrth dderbyn y rhodd oedd yn
cynnwys y geiriau “From the people of
Wales”.
Beth allwn, ni, Cristnogion Cymru heddiw,
ei wneud i ddangos ein bod ni’n sefyll gyda
phobl Mineapolis, ac yn enwedig teulu’r
diweddar George Floyd?
Gallwn godi ein lleisiau yn erbyn trais,
anghyfiawnder a hiliaeth, ble bynnag
maent yn codi. Does dim rhaid teithio
i Mineapolis neu Alabama i sefyll dros
hawliau sifil, dros gyfiawnder a dros
chwarae teg i bawb. Gallwn ei wneud yn y
filltir sgwâr, yn ein Sir Benfro ni.
Gallwn weddïo dros deulu George Floyd
a dros bob un sydd wedi, ac sy’n parhau i
ddioddef anghyfiawnder a hiliaeth. Gallwn
blygu clun, gerbron Duw i eiriol dros
unigolion, dienw, anhysbys i ni, ond pob
un yn bwysig ac yn adnabyddus i Dduw
sy’n brwydro’n deg dros gyfiawnder i
bawb.

Mae wedi bod yn galonogol gweld
protestwyr croenddu a heddlu croen-wyn,
yn plygu i lawr gyda’i gilydd ar strydoedd
Mineapolis, mewn gweithred sy’n cael
ei galw - “take the knee”. Dechreuodd
y brotest dawel yn 2016, gyda’r
chwaraewr pêl-droed Americanaidd, Colin
Kaepernick, oedd yn chwarae “Quarterback” i’r San Francisco 49ers. Gwrthododd
sefyll ar gyfer yr anthem genedlaethol,
sy’n cael ei chwarae cyn pob gêm yn yr
NFL. Yn hytrach, penliniodd i brotestio’n
dawel yn erbyn creulondeb yr heddlu,
hiliaeth ac anghyfiawnder. Ers hynny,
mae “take the knee” wedi dod yn arwydd
o brotest heddychlon yn erbyn trais ac
anghyfiawnder yn yr Unol Daleithiau.
Bu’r Arlywydd Trump yn llym ei
feirniadaeth o “take the knee”, yn dadlau
y dylai pob un sefyll yn barchus ar gyfer
yr anthem genedlaethol. Yn wir, roedd
angen argyhoeddiad a dewrder ar Colin
Kaepernick i wneud hyn. Sut oedd e’n
medru gwneud hyn, wyneb yn wyneb
â’r fath feirniadaeth a gelyniaeth. Efallai
bod yr ateb yn y tatŵ ar ei law chwith,
a’r geiriau o Salm 27:3, “Pe bai byddin
gyfan yn dod yn fy erbyn i, fyddai gen i
ddim ofn.” Ei ffydd fel Cristion sydd yn ei
alluogi i sefyll, neu yn hytrach i benlinio,
yn erbyn hiliaeth.
Gallwn ni hefyd fod yn ddewr a “take the
knee”, nid jyst fel protest ond fel arwydd o
uniaethu ein hunain, mewn gweddi â phobl
ar draws y byd sy’n dioddef trais, hiliaeth
ac anghyfiawnder.
Gallwn weddïo y bydd Duw’n tawelu
stormydd ofnau o bob math yng
nghalonnau pobl ym mhob man. Gyda
hyn mewn golwg, mae’n ddiddorol nodi’r
cysylltiad rhwng Birmingham Alabama
ac Abergwaun. Mae ffenestri lliw’r un
arlunydd, John Petts i’w gweld yn y ddau
le, yn Eglwys y Bedyddwyr, 16th Street
Alabama ac yn Eglwys Y Santes Fair, ar
y Sgwâr yn Abergwaun. Mae cyfres o dair
ffenest yn eglwys y Santes Fair o waith
John Petts, yn portreadu Iesu’n tawelu’r
storm o dan y teitl, “Peace - Be still”.
Yn sicr, mae nifer yng nghanol stormydd
ar hyn o bryd ac mae angen clywed llais
uwchlaw’r tonnau yn cyhoeddi “Peace
– Be still”.
Parchg Geraint Morse
Cadw mewn Cysylltiad:
Adnoddau AR Y WE
Mae rhai eglwysi'n darlledu oedfaon
ar YouTube, ar lein ac ar y Cyfryngau
Cymdeithasol trwy gyfnod y feirws. Ceir
rhestr llawn ar wefan Cyngor yr Ysgolion
Sul: www.ysgolsul.com Yn ogystal â hyn
cewch wybodaeth ar wefannau'r enwadau:
www.buw.org.uk; annibynwyr.org;
www.ebcpcw.cymru;
cym.eglwysyngnghymru.org.uk
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Cerdded at achos da
Rhoddodd Eunice oes o wasanaeth
gwirfoddol i’r gymuned. Cefnogodd
elusennau iechyd megis Ysbyty Arch Noa,
Ambiwlans Awyr Cymru, a bu’n swyddog
gwirfoddol am dros 60 mlynedd gydag
Urdd Sant Ioan. Gwasanaethodd fel stiward
yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae hi’n
aelod ffyddlon o Orsedd y Beirdd. Mae’n
flaenores yng nghapel MC Caerfarchell
ger Tyddewi.
Cododd filoedd o bunnoedd at achosion
meddygol yn ystod ei bywyd. Ond yn sgil
ei thaith gerdded yn erbyn y coronafirws,
casglwyd tua £2,000 at yr achos.

Mae Eunice O’Hara, un o drigolion
Abergwaun, wedi cerdded naw milltir
heb adael ei stryd er mwyn codi arian
at Elusennau Bwrdd Iechyd Hywel Dda
a chefnogi’r ymgyrch argyfwng COVID
19. Gwelir hi uchod o flaen ei chartref.

Os dymunwch gyfrannu at ei hymgyrch
yna cliciwch ar: https://www.justgiving.
com/fundraising/euniceohara
Mae pawb yng Nghaerfarchell ac
Abergwaun yn falch ohoni. Go lew
Eunice!!!
Wiliam Owen, Gweinidog Capel MC
Caerfarchell



Beth wedoch chi?
- Y Golofn Lythyron
Annwyl Ddarllenwyr,
Bydd y Mudiad Meithrin yn dathlu ei benblwydd yn 50 flwyddyn nesaf (2021). Felly
heb os, rydym yn cynllunio ar gyfer nifer
o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu’r
achlysur.
Ein bwriad yw casglu lluniau diddorol,
hanesion a digwyddiadau sydd yn
gysylltiedig gyda’r Mudiad a phrofiadau
unigolion dros y blynyddoedd hyd at
heddiw, er mwyn ychwanegu at yr amryw o
ddathliadau fydd y Mudiad yn ei gynnal.
Os oes gan unrhyw un ohonoch chi lun,
hanes neu brofiad i rannu a fyddech
cystal â chysylltu gyda ni trwy e-bostio
marchnata@meithrin.cymru gan nodi’r
flwyddyn, enwau’r bobl yn y llun ac
ychydig o wybodaeth i gyd-fynd os
gwelwch yn dda.
Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan
unrhyw un o’r darllenwyr sydd wedi
mynychu un o’r Cylchoedd Meithrin
cyntaf – y rhai oedd mewn bodolaeth cyn
1971.

Yn ystod dydd Iau, Mai 7fed, dyma hi’n
cerdded i lawr at derfyn y stryd cyn troi
yn ôl drwy’r feidr gefn a dychwelyd at
ddrws ffrynt ei chartref. Gwnaeth hyn gant
o weithiau gan dorri’r daith yn unig am
ginio a the.
Daeth y plismon cymunedol i gerdded
y ddau gylch cyntaf gyda hi. Yna gyda’r
hwyr, pan oedd pawb allan yn clapio, daeth
pum diffoddwr tân i’w hebrwng at derfyn
ei thaith.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich atgofion
a phrofiadau.

Gyda’r diffoddwyr tân ar ei chanfed
cylch tra bod pawb yn clapio

Bach o
Bopeth
Gwaith cyffredinol cynnal
a chadw i’w wneud rownd
y tŷ neu tu allan

Diolch yn fawr
Cofion
Helen Mai
Swyddog Cydgordio Dathliadau 50
Y Mudiad Meithrin

B. & M. Morgan
Ffordd Tyddewi, Treletert
Gwasanaeth ceir ac offer
fferm o'r radd flaenaf
Darparwyr peiriannau torri
porfa hefyd

Rhowch alwad i Chris ar

Ar ddechrau’r daith yng nghwmni’r
plismon cymunedol

01239 820957
07751 047457

& 01348 840480
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GWEITHGAREDDAU
URDD GOBAITH CYMRU

Apêl i Blant y
70, 80 a 90au

Oeddet ti'n gwisgo crysau cheesecloth,
yn caru Edward H ac yn bwyta Smash?
Ydi ‘Slim' yn golygu rhywbeth
i ti, nes ti wisgo pedalpushers a
chael Vienetta fel trît?
Oedd
gen
ti grysh ar Jabas neu Bethan yn Tydi
Bywyd yn Boen ac oeddet ti'n gwrando
ar Jess a Tynal Tywyll? Fuest ti berchen
pâr o Buffaloes ac wyt ti'n gwybod y
geiriau i Funky Brenin Disco?  
Os mai 'oes', 'ydi' a 'do' ydi'r atebion i
unrhyw rai o'r uchod, y tebygolrwydd
ydi dy fod yn blentyn y 70au, 80au neu'r
90au... ac os felly mae gan yr Urdd angen
clywed gen ti!  
I ddathlu ei ben-blwydd yn ganrif oed
mewn dwy flynedd, mae Urdd Gobaith
Cymru wedi comisiynu'r Prifardd Myrddin
ap Dafydd i olrhain hanes y mudiad o'r
dechrau'n deg yn 1922 i'r mudiad deinamig
ag ydyw heddiw, gyda dros 50,000 o
aelodau led led y wlad a gweithgareddau'n
ymestyn ar draws y byd. Bydd y gyfrol
yn cael ei chyhoeddi i gyd-fynd gyda'r
dathliadau yn 2022.
Ond, mae angen deunydd ar gyfer y 70au,
80au a 90au ac mae Myrddin yn awyddus i
gysylltu gyda rhai fu'n ymwneud â'r Urdd
dros y degawdau hyn yn benodol. Arhosodd
miloedd o blant yng ngwersylloedd
Llangrannog a Glan-llyn, aeth degau o
blant a phobl ifanc ar dripiau dyngarol yr
Urdd - mynd a rhoddion i gartrefi plant
yng Ngwlad Pwyl a Tsiecoslofacia - a bu
teithiau eraill i Gatalonia a Phatagonia. Mi
fu degau o bobl ifanc hefyd yn ‘swogio’
ac yn mynychu cyrsiau arweinyddion yn y
gwersylloedd.
Gyda miloedd ohonom yn sownd adre a
llawer yn manteisio ar hynny trwy glirio
a didoli, mae'n amser perffaith i fynd i
dyrchu am hen luniau.  
"Mae digonedd o ddeunydd o hanes cynnar
yr Urdd yn yr archif, ond angen deunydd
mwy diweddar sydd - falle bod plant y
Saithdegau, Wythdegau a Nawdegau yn
teimlo eu bod nhw'n rhy ifanc i fod yn rhan
o archif!" meddai Myrddin ap Dafydd.
"Os allai pobol gysylltu hefo fi am sgwrs
anffurfiol, mi fydde hynny'n wych."
Felly os oes stori neu brofiad gennych i'w
rannu, llun neu rhywbeth o ddiddordeb,
yna hoffai Myrddin i chi gysylltu ag o
ar myrddin@carreg-gwalch.cymru.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â
Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu'r
Urdd ( mari@urdd.org ),Gwersyll
yr
Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala,
Gwynedd LL23 7ST (07976 330361).

LLWYDDIANT WRTH I EISTEDDFOD T
BLESIO CYNULLEIDFA DDIGIDOL

deledu, radio ac ar-lein gyda mwy na 25
awr o ddarlledu byw ar S4C a 18 awr ar
BBC Radio Cymru a gweithgaredd di-baid
ar y cyfryngau cymdeithasol.
Roedd hyd yn oed ‘faes’ eisteddfod
ddigidol ar Facebook, Maes T gyda
‘stondinau’ rhithwir - denodd Maes
T fwy na 4,400 o ymweliadau ar ei
ddiwrnod cyntaf ac fe’i cadwyd ar agor am
ddiwrnod ychwanegol oherwydd y galw.

Wrth i’r eisteddfod ddigidol gyntaf erioed
ddod i ben ar ddydd Gwener Mai 29,
yn dilyn wythnos gyffrous o gystadlu,
mae’r cyfryngau cymdeithasol yn llawn
negeseuon o gefnogaeth a diolch gan
gystadleuwyr, hyfforddwyr, athrawon a
chynulleidfaoedd fel ei gilydd.
Yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod
yn wythnos Eisteddfod yr Urdd yn
Sir Ddinbych, a ohiriwyd oherwydd
Covid19, mae cystadleuwyr a gwylwyr
wedi bod yn mwynhau gŵyl ddigidol
wahanol ar y radio, teledu ac ar-lein.
“Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel,”
meddai Sian Eirian, Cyfarwyddwr
Eisteddfod yr Urdd. “Mae safon y cystadlu
yn syfrdanol, ac rydyn ni mor falch o’r
ymateb cadarnhaol a’r holl ganmol sydd.
“Mae’r ochr dechnegol wedi bod yn dipyn
o her - dibynnu’n llwyr ar westeion yn
cael eu cyfweld o bell gan gyflwynwyr
mewn stiwdio dros-dro yng Ngwersyll yr
Urdd Caerdydd, gan gadw at reolau pellter
cymdeithasol, y beirniaid yn datgelu’r
canlyniadau ar deledu byw, o’u cartrefi,
ynghyd â’r holl gystadlu yn digwydd
yn ddigidol. Mae wedi bod yn anodd,
yn gymhleth, yn gofyn llawer o bawb ar
a thu ôl y sgrin ac yn ddrwg i’r nerfau!
“Ond mae wedi mynd yn rhyfeddol o
dda ac rydyn ni wedi ac yn parhau i
gael ymateb gwych gan y gynulleidfa.
Mae
gwerthfawrogiad
gwirioneddol
gan bobl o’r ymdrech a’r ymroddiad
a aeth i lwyfannu’r Eisteddfod hon.”
Cynhaliwyd Eisteddfod T trwy gydol
yr wythnos hon gan ddenu dros 6000
o gystadleuwyr mewn mwy nag 80 o
gystadlaethau,
gyda
chystadlaethau
ychwanegol trwy gydol yr wythnos.
Ymunodd cynulleidfaoedd yn yr hwyl, ar

Dros yr wythnosau yn arwain i fyny i'r
digwyddiad, bu cystadleuwyr yn anfon
fideos o’u perfformiadau i gael eu beirniadu
- cyfuniad o gystadlaethau traddodiadol
a chystadlaethau anffurfiol, hwyliog i
deuluoedd a ffrindiau o bob oed. Ymhlith y
rhain, roedd dawnsio gwerin traddodiadol
a chanu cerdd dant ynghyd ag elfennau
mwy anghonfensiynol fel deuawd gydag
enwogion Cymru, cystadleuaeth lip-sync,
parodi o gân gyfarwydd a sgetsus i’r teulu
cyfan.
Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr
Cynnwys S4C: “Mae wedi bod yn
wythnos a hanner, un na welwyd ei thebyg
ac a fydd yn cael ei dathlu a’i chofio am
flynyddoedd. Ry’n ni’n falch iawn o fod
wedi gallu cydweithio gyda’r Urdd ar y
fenter arloesol hon oedd yn cynnig cyfle i
blant, pobl ifanc a’u teuluoedd i ddisgleirio.
Mae Eisteddfod T wedi llwyddo i ddod a
Chymru gyfan ynghyd drwy rym technoleg
ac ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu
darlledu holl fwrlwm a hwyl y digwyddiad
heriol a hwyliog hwn yn fyw ar S4C.
Llongyfarchiadau mawr i bawb.”
Meddai Rhuanedd Richards, Golygydd
BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw:
“Drwy gydol yr wythnos mi fu BBC Radio
Cymru yn dod a’r diweddaraf o hwyl a
chystadlu’r digwyddiad cwbl unigryw yma
a bydd cyfle i gael blas ar uchafbwyntiau’r
wythnos wych gyda Hywel Gwynfryn a
Rhiannon Lewis bnawn Sadwrn am 2 y
prynhawn.
“Ry’n ni’n hynod falch o fod yn rhan o
ddigwyddiad arloesol a hanesyddol ac yn
falch iawn o lwyddiant yr wythnos.”
Cyhoeddwyd testunau’r cystadlaethau
ar ddechrau’r mis yn annog plant, pobl
ifanc a’r genhedlaeth hŷn i wneud fideos
a’u huwchlwytho i’r wefan - a throdd y
cystadleuwyr allan yn eu miloedd, gyda
llawer yn ffilmio gyda theulu a ffrindiau
mewn gwahanol leoliadau yn defnyddio
Facetime, Zoom, Teams a dulliau eraill
sydd wedi dod yn gyfarwydd i lawer
oherwydd y lockdown.
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HANES DIWEDDAR

Côr Abergwaun yn ystod y 'Clo
Mawr'
BAND PRES WDIG

Er nad yw’n bosib i aelodau’r Côr
i gwrdd lan i ymarfer ar hyn o
bryd, inni'n dal wedi bod yn cadw
mewn cysylltiad â’n gilydd trwy
anfon negeseuon wythnosol ar yr
ebost. Mae’r bwletinau wythnosol
hyn wedi bod yn amrywiol iawn
gyda sawl un yn anfon hanes eu
bywydau mewn ‘locdown’.
Gweithio o gatre, helpu mas yn Banc
Bwyd Bethel pob dydd Iau; gwnïo
mygydau; gofalu ar ôl cathod sydd
wedi dod yr holl ffordd o Awstralia!!
Plannu a chwynnu a thrin yr ardd
- dwi’n siŵr fydd gerddi pawb yn
hyfryd ac yn ffrwythlon iawn dros
y misoedd sydd i ddod a rhai fel ein
ffermwyr yn trin y tir ac yn rhannu
rhyfeddod prydferth y byd sydd o’n
cwmpas.
Ma rhai yn diflannu i’r sied i wneud
beth bynnag ma nhw’n ei wneud yn
y sied!! ...ac eraill yn adeiladu seld a
gwneud gwaith coed o gwmpas y tŷ.
Dwi’n siŵr ein bod ni gyd wedi bod
yn clirio ac yn ddiolchgar iawn fod y
ganolfan ail gylchu wedi ail agor.
Inni gyd hefyd yn edrych mlân i weld
siopau trin gwallt yn ail agor, ond os
ydych chi’n desperet, fedra’i roi rhif
ffôn Ernest i chi, sy' wedi bod yn trin
gwallt ei wraig Janet. Ma llunie ar
gael os chi moyn gweld ei waith!!
Mae wedi dod i’r amlwg fod nifer o
feirdd yn ein plith. Rhai hyd yn oed
yn ennill cystadlaethau!
Diolchwn i bawb am eu cyfraniad.
Mae pawb wedi bod yn brysur iawn
mewn un ffordd neu’r llall ac mae
anturiaethau rhai wedi bod yn ddifyr
ond mae rhai yn ddifrifol iawn hefyd,
ac yn teimlo’n gysurus i rannu eu
colled a’u tristwch gyda ni gyd fel
teulu mawr y Côr. - a dyna yn wir yw
gwirionedd mawr bod yn aelod o’r
Côr. Gobeithio’n wir cawn gwrdd eto
cyn hir.
Dyma lun o’r wisg newydd ar gyfer
y côr.

Dyma rai o’r penillion sydd wedi cyrraedd e-bost
Unwaith
mae
Seiri mewn
Rhyddion
Gogledd
y Côr :
Wel eto
dyma
ninnau
caethiwed
Sir Benfro
wedi
cydnabod
ymroddiad
Yn methu gweld ond galled clywed
%DQGAr3UHV
:GLJ
L GGDUSDUX
Covid 19
nos Lun
y côr
yn canu F\ÀHRHGG
i’r
gymuned.
Mae Shan Griff wedi rhoi her, - a thro fi yw i heddi cerddorol
Ar hyn o bryd ni gyd yn methu.
Mae’n gofyn ‘sut mae’r byd yn ardal Tyddewi ?’ Yng nghyngerdd gala blynyddol y band yn
Digon tebyg wede’n ni; ma na wacter yn y fro
Nos*DGHLULRO
Lun mae’r7\GGHZL
practis’diF\ÀZ\QZ\G
stopo
(JOZ\V
Pob un yn cwato’n eu gerddi, neu aros dan do.
Nos
Iau
ni
gyd
mas
yn
clapo
plac i’r band yn nodi grant o £ 2,500 gan
Talu teyrnged i’r NHS ma ni bob nos Iau
Rhoi diolch i’r bobl sy’n gweithio,
â chyfanswm y gefnogaeth er 2009 i
A bloeddio da Wynne Evans ‘Hen Wlad fy Nhadau’ddod Fel
bo ni yn cael iechyd eto.
£20,000.
“Salute to the Sun” peth cynta’n y bore
Yn yDdim
llun gwelir
y Brawd
Eric Mock, y
clap i Johnson
heno,
Yoga ar Zoom a treial fy ngore
Fe ddylai
e riteiro,a’r Brawd Dr Bryn
Prif Feistr
Taleithiol,
I gadw yn ffit. Fideo da Laura yn y parc o Bontcanna,
Rhoi
sac i Cummings
Barton,
Stiward
Elusen Strumble Lodge,
Dwli gweld Wilf bach yn dechrau siarad da Grandma.
Am wneudSODF
(wrong
doings),
\Q F\ÀZ\QR¶U
L \VJULIHQQ\GG
%DQG
Coffi da Sian Cothi tra bo fi’n coginio,
A
Boris
ymlaen
ai
fridio.
Wdig, Mike Hughes yn ystod yr egwyl.
Tecsts difyr wrth ffrindiau 'da ambell i ffoto !   
Pwysleisiodd
Mike Hughes
ddiolchgarwch
Mae Amanda
a Marged
yn ddwy
y band
am y gefnogaeth ariannol a helpodd
Ar ôl llyfogydd ddi stop drwst y gaea
hiro,
Mae’r haul yn llawenhau - mae’n amser hoi hade ddatblygu
raglen
hir ygytuno,
band. Mae’n
Rhoi lan
a nitymor
gyd rhaid
Ma wyniwns, shallots, spinach a betys,
Rhoeth band
Margedi rhyw
nod offerynnau
galluogi’r
brynu
Garlleg, courgette, ffa ffrenig a letys
clywweithiau
nw sŵn od,
(sy’nPan
costio
hyd at £12,000),
Radish a pys, mefys a tato
Gwneud
waith
cartref
byddi
llyfrau
cerdd, mwy
ac 'i odalu
costau
teithio
Heb law am yr erfin, panas, ciwcymber a thomato. J\VWDGOHXWKDXDFK\ÀHRHGGG\VJXDPGGLP
eto.
Harries
i gerddorion o bob safon. At Bryn
ei gilydd,
mae
Ma ni’n cerdded o gwpas y dre am filltiroedd
bandiau
amrywiol
Wdig
yn
cynnwys
dros
Mae’r Eglwys yng nghau– tro cynta am ganrifoedd !
Erbyn hyn inni gyd wedi dod yn
RJHUGGRULRQREREJUǒSRHGUDQ
Dilyn Ffos y Mynach tuag at carnedd fy mebyd
‘ecsperts’ ar ddefnyddio Wep Lyfr
Trwy feidir anghysbell dros waun, brwyn a siengyd Eleni,
roedd pawba yn
Nhyddewi
eu
(FaceBook)
You
Tube acwrth
wedi
Clywed y derynod yn canu; y byd yn gwellhau
‘hoffi
a rhannu’
sawlluosog.
eitemCafwyd
i godi
boddau
gyda’r
gynulleidfa
Mor falch cael awyr las heb awyren i loeshau.
gwên ary ein
gwynebau,
a sawlcorawl
eitem
sain hyfryd
band
a hefyd waith
sydd
wedi
dod
â
deigryn
i’r
llygad
gwych Côr byd-enwog Orpheus Treforys.
Dim mwy o wirfoddoli yn siop Shalom
hefyd.hefyd oedd cerddoriaeth werin
Diddorol
Art gyda ffrindiau, Côr Abergwaun - na siom
:\GGHOLJGUDGGRGLDGROJDQ2IIEHDWJUǒS
Mae Covid yn ofid, yn creu llanast i’r byd
egnïol a ddarganfuwyd ar daith ddiweddar
Ma bywyd yn fregus, gofalwch i gyd.
(fel arfer) yn
y band oMae’r
amgylchCôr
Iwerddon.
Er bod Covid 19 yn air mor fach
cwrdd pob nos Lun yn
Plîs, plîs, bobol annwyl, cadwch yn iach.
Yn absenoldeb
y cyfarwyddwr
cerdd
Festri Hermon
am 7.30yh.
Elspeth Cotton
Matthew
arweiniwydgennych
Band Wdig
OsJenkins,
oes diddordeb
gan Arweinydd
Flwyddyn
Cymru,
Robin
i ymunoy efo
ni, bydd
croeso
Dyma’r limrigau gan Morys a ddaeth yn fuddugol yng
Hackett,
sydd iawn
newydd
y fraint
cynnes
yn dderbyn
eich disgwylnghystadleuaeth limrigau rhaglen ‘Prynhawn Da’ yn
ôl i hynBand
basio
!!
hon. Ef yw ar
arweinydd
Bwrdeistref
ystod yr wythnosau diwethaf. Y beirniad oedd Ceri
Casnewydd.
Wyn a llongyfarchiadau mawr i Morys am wneud
‘clean sweep’!! Yn cipio’r wobr gyntaf a’r ail safle.
Dyma’r cyntaf:O ydw, rwy wedi cael digon
ar wthio ‘rhen Dyson yn gyson,
a’r wraig wedi hyn
yn glynu yn dynn
i’r terfyn dau fetr bob noson!
Dyma’r ail:O ydw, rwy wedi cael digon
ar fyw yn ddi-dor ar gawl moron,
ond jawch, y gwir yw,
os yw dyn am fyw,
mae’n saffach, wir Dduw, na chawl Johnson!
Morys Rhys.

GWNEWCH EWYLLYS NAWR!

Mae ewyllys yn sicrhau bod eich
dymuniadau ar gyfer eich anwyliaid yn
cael eu gweithredu er mwyn sicrhau eu
buddiannau nhw i’r dyfodol a thawelwch
meddwl i chi.
Hefyd mae Atwrneiaeth Arhosol (Lasting
Power of Attorney) yn sicrhau bod eich
buddiannau chi eich hunan yn cael eu
hamddiffyn am weddill eich hoes rhag ofn
ERGDÀHFK\G\QHLFKUKZ\VWURUKDJJZQHXG
penderfyniadau pwysig drosoch chi eich
hunan.

RUSSELL JONES,GWASANAETH
YSGRIFENNU EWYLLYS

Gwasanaeth
proffesiynol,cyfeillgar
a
dwyieithog yn eich cartref eich hunan ar
amser o’ch dewis chi.
Dim cleber cyfreithiol cymleth i’ch drysu
na chostau cudd. Mae’n symlach na beth
chi’n ei feddwl felly peidiwch ag oedi!
Galwch Russell i drefnu apwyntment.

Ffôn
symudol:07968
07968
156250
Ffôn
Symudol:
07968
156250
Ffôn
symudol:
156520.
E-bost: 1rujones@gmail.com
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MENTER IAITH AR WAITH

Abergwaun - 01348 873700
Crymych - 01239 831129
DATGANIAD
Oherwydd COVID-19 mae swyddfeydd
y Fenter yng Nghrymych ac Abergwaun
bellach ar gau ac mi fyddant yn aros
felly nes bod cadarnhad yn dod ein
bod yn iawn i ddychwelyd. Mae’r staff
i gyd yn gweithio o adref dros y cyfnod
hwn a’r ffordd orau i gysylltu â ni ar
hyn o bryd yw drwy’r ebost. Byddwn
yn gwneud ein gorau i gadw gymaint o
bethau sy’n bosib i fynd drwy gyfrwng y
cyfryngau cymdeithasol. (Gweler isod).
Mae’n gyfnod gwahanol iawn i bawb
ond byddwn yn parhau i weithredu mor
effeithiol â phosib yn ystod y cyfnod hwn.
Gobeithio bydd pawb yn cadw’n ddiogel
ac yn iach.
Diolch a dymuniadau gorau i bawb,
Tîm Menter Iaith Sir Benfro
DAL I WEITHIO!
Er gwaetha’r sefyllfa bresennol mae tîm
y Fenter yn dal i weithio a hynny mewn
ffyrdd gwahanol iawn i’r arfer. Soniwyd
am ein tudalen Facebook Cica Corona (ar
y cyd â Cered, Menter Iaith Ceredigion) yn
y rhifyn diwethaf. Os ydych yn defnyddio
Facebook ewch i’r dudalen ac fe welwch
rywbeth i bawb - cwis, cystadleuaeth
limrig (sori - dim gwobrau!!), ymarfer
corff, rysait, Rhidian yn canu’r piano,
‘Dished am Ddou’, sesiynau i blant bach,
ap yr wythnos – a mwy!
RAS 123
Yn yr wythnosau diwethaf bu’r staff yn
cymryd rhan yn ‘Ras 123’ i godi arian i'r
Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Fel arfer

Canolfan
Gelf
Gorllewin
Cymru
16 Y WESH
ABERGWAUN
SIR BENFRO
SA65 9AE
Ffôn a ffacs :
01348 873867
westwalesartscentre.com

byddem yn disgwyl croesawu Ras yr Iaith
i Sir Benfro ond nid oedd hynny’n bosib
eleni wrth gwrs. (Os nad ydych wedi
clywed am Ras yr Iaith, mae’na wefan!gweler isod). Mae Mentrau Iaith Cymru
wedi trefnu digwyddiad yn ei lle yn ystod
mis Mai felly, sef gofyn i bobl redeg neu
gerdded un milltir, enwebu dau (o leia!)
person i wneud yr un peth ac yn drydydd
(3) cyfrannu £5 neu fwy i’r Gwasanaeth
Iechyd, a'r arian a godwn yn cael ei rannu
rhwng pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.
Gallai unrhyw un gymryd rhan tan y 3ydd
o Orffennaf .
I nodi diwedd y digwyddiad bydd Ras
yr Iaith yn cynnal gig byw gyda Kizzy
Crawford, Welsh Whisperer a Gwilym
Bowen Rhys YN FYW ar ein tudalen
facebook ar Orffennaf 9fed rhwng 6.00
a 8.30 yr hwyr. Dewch yn llu!
GŴYL Y DYSGWYR
Bob blwyddyn mae’r Fenter a Dysgu
Cymraeg Sir Benfro yn cynnal Gŵyl y
Dysgwyr (a hynny ym Maenor Scolton
ers rhai blynyddoedd nawr) gyda
gweithgareddau amrywiol ar hyd y dydd.
Roedd yr Ŵyl i fod i’w chynnal yn Scolton
ar ddydd Sadwrn 20fed o Fehefin eleni ond gan nad oedd hynny’n bosib ar y ffurf
arferol eleni gwnaethpwyd y penderfyniad
arloesol i gynnal yr Ŵyl yn fyw ar-lein ar
yr un dyddiad. Roedd yn llwyddiant mawr
gyda phobl yn ‘mynychu’ o Sir Benfro a thu
hwnt - yng Nghymru, Lloegr ac mor bell i
ffwrdd â’r Almaen a Moscow! Ar ddechrau
a diwedd y dydd cynhaliwyd sesiynau Clonc
a Choffi/te prynhawn ar wahanol lefelau i’r
dysgwyr gyda thiwtoriaid Dysgu Cymraeg
Sir Benfro a staff y Fenter yn cynnal y
sesiynau a chawsom ymweliad gan Nia
Parry o S4C a fu’n siarad gyda’r dysgwyr
hefyd! Symudodd y gweithgareddau i
facebook wedyn gan ddangos fideos a
recordiwyd yn bwrpasol i’r diwrnod. Ar ôl
gair o groeso gan y Cynghorydd Sir Cris
Tomos, aelod y cabinet gyda chyfrifoldeb
am yr amgylchedd a’r iaith Gymraeg,
cafwyd sesiynau Clocsio a Chlocsffit gyda
Tudur Phillips, trefnu blodau gyda Non
Davies o Fenter Iaith Ceredigion (Cered),
coginio gyda Lisa Fearn, yr awdures Sarah

Reynolds yn darllen o’i llyfr diweddar,
canu gwerin gyda Gwilym Bowen Rhys,
garddio gydag ‘Adam yn yr Ardd’, Nia
Parry’n cael ei holi gan ei meibion, a Helen
Greenwood o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Cenedlaethol yn cloi’r gweithgareddau. Ar
ddiwedd y prynhawn diolchwyd i bawb
gan Rhidian o’r Fenter a Siân Griffiths o
Ddysgu Cymraeg Sir Benfro. Os hoffech
wylio’r fideos maen nhw ar gael arlein, ewch i https://www.facebook.com/
gwylydysgwyr/?epa=SEARCH_BOX
. Does dim rhaid bod yn ddefnyddiwr
facebook i wylio-cliciwch ar ‘Dim nawr’
pan fydd gofyn mewngofnodi

DAN Y WENALLT DAN GLO
Profiad arloesol newydd arall oedd pan
ddaeth MISB, Cered a Chelfyddydau Span,
Arberth, at ei gilydd i berfformio fersiwn
o Dan y Wenallt, trosiad T. James Jones
i’r Gymraeg o ‘Under Milk Wood’ Dylan
Thomas ar-lein.
Wedi hysbysebu am bobl i gymryd rhan ar
ein cyfryngau cymdeithasol a chael yr holl
ganiatâd oedd ei angen o ran hawlfraint,
daeth criw brwdfrydig ynghyd ac ar ôl
prysur ymarfer trwy ‘Zoom’, cynhaliwyd
perfformiad cyhoeddus ar-lein ar nos
Wener Mehefin19eg.
Cafwyd ymateb arbennig o dda gyda thros
gant wedi archebu lle i wylio - a mwy nag
un person yn gwylio i bob archeb siwr o
fod!- ac adborth cadarnhaol iawn yn dilyn.
Mae Cwmni ‘Theatr Soffa’ nawr yn trafod
ein perfformiad nesaf!
(Yn anffodus, oherwydd telerau trwyddedu
nid yw’r perfformiad yma ar gael i’w ailwylio)
GRWPIAU CLONC A
CHOFFI’R FENTER
Mae rhain yn parhau trwy ganiatâd
technoleg! Gwahoddwyd rhai sy’n
mynychu grwpiau Margaret yn Wdig/
Abergwaun, Doc Penfro ac Arberth a’r un
dan ofal Rhidian yn Llandudoch i ymuno â
sesiynau ar Zoom. Mae’n braf i bawb cadw
mewn cyswllt â ffrindiau yn y grwpiau
hyn, yn enwedig rhai sy’n hunan-ynysu ar
hyn o bryd neu sy’n byw ar eu pennau eu
hunain.

Tecwyn James

SIOP SIAFINS

Celfi, Gwaith Turnio a Gwaith Coed
Pentrisillt, Pontfaen, Abergwaun

& 01239 820405
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DATHLU YN YSTOD 'LOCKDOWN'

Abergwaun - 01348 873700
Crymych - 01239 831129
PETHE PENFRO
Mae’n cylchlythyr Pethe Penfro fel arfer yn
canolbwyntio ar ddigwyddiadau Cymraeg
neu o ddiddordeb i siaradwyr Cymraeg,
ond mae wedi newid ychydig dros dro - yn
cynnwys rhai o’r pethau sy’n ymddangos
ar ein tudalennau Facebook er enghraifft,
gan ein bod yn ymwybodol nad yw pawb
yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.
Os hoffech dderbyn Pethe Penfro (yn
wythnosol ar hyn o bryd) anfonwch ebost
at margaret@mentersirbenfro.com
Facebook
NEWYDD!! Gŵyl y Dysgwyr 2020
NEWYDD!! -gweler uchod
Tudalen
CICA
CORONA
ar
FACEBOOK! Amserlen hwyliog o
weithgareddau Cymraeg gan Fentrau
Iaith Sir Benfro a Cheredigion i gadw ni
fynd trwy’r Coronafeirws i bobl o bob
oed.
Cofiwch am ein tudalennau a grwpiau
eraill ar Facebook; yn amlwg ni fydd
digwyddiadau
wyneb-yn-wyneb
yn
digwydd am amser amhenodol ond ein
bwriad yw parhau i ddiweddaru newyddion
am weithgareddau hyd y gallwn.
Dyma restr
Prif Dudalen ‘Menter Iaith Sir Benfro’
Plantos Penfro (ac mae gan Cymraeg i
Blant dudalen debyg)
Teithiau Cerdded 4C
Clwb CICA’r Ffin
Gŵyl Fel ‘Na Mai
Gŵyl Fwyd Crymych
Rasus Hwyl/Fun Runs MISB
Cystadleuaeth Rygbi Cyffwrdd
Fforwm Ieuenctid Urdd/Menter Iaith Sir
Benfro

Un o uchafbwyntiau’r “lockdown” i rai
ohonom yn ardal ‘Y Llien Gwyn' oedd
dathlu pen-blwydd Syr Tom Jones yn 80 ar
Fehefin y 7fed.
Cynhaliwyd cwis Zoom gan rai o gyn
athrawon Ysgol Bro Gwaun i ddathlu’r
achlysur. Trefnwyd y cwis gan Iona
Pontiago, ac yn ymuno â hi yr oedd Ann
James Casnewy Bach, Siân James Llantwd/
Awen Teifi, Wyn Harries, Carol Morgan a
finne, Shan Griffiths o Abergweun.
Cafwyd cwestiynau heriol gan Iona am
hanes Tom, ac rwy’n falch i ddweud imi
ennill o un pwynt dros Wyn, sy' ddim yn
syndod gan imi gael y fraint o gwrdd a
siarad â Tom ar ddau achlysur - felly rwy’n
ei nabod yn weddol erbyn hyn!
Y tro cyntaf cofiadwy oedd ar nos Wener,
Tachwedd 13,1998 - Gwesty’r Marriott,
Caerdydd - yn dilyn ei gyngerdd y noson
honno.
Merched o Gymru gyfan yn y foyer a
finne’n cael y cyfle i siarad ag e am Las
Vegas yn eu canol - yna Hip, Hip Hwre,
cusan a digon o ganu! Roedd Morys a
Margaret Rhys yn dystion i’r cyfan, felly
os nad i chi’n fy nghredu, gofynnwch
iddyn nhw!
Cwrdd ag e’r ail dro mewn bar gwin yng
Nghaerdydd, ond stori arall yw honno.

Uchod mae llun o rai o’r criw yn cwrdd
â Tom y bore canlynol - pawb yn aelodau
ar y pryd o Gôr Abergwaun - oedd yn
canu y Nos Sadwrn honno yng Nghastell
Caerffili! Stori arall yw honna hefyd!
Gallwch chi enwi aelodau’r côr yn y
Llun?
Shan Griffiths.

Ymateb i'r Llun o Ysgol Henner
Yn yr erthygl "Hanes Mam-gu" gan
Margaret Morgan yn rhifyn mis Ebrill/
Mai o'r Llien Gwyn, ymddangosodd
llun staff Ysgol Henner tua 1920. Roedd
Margaret yn bur siŵr mai Mr Lake oedd
y prifathro, mai Miss Elsie Cable oedd
un o'r athrawesau ac mai ei mamgu,
Maggie Lewis oedd un o'r bobl arall yn y
llun.Gofynnodd am gymorth darllenwyr
i ddatrys pwy oedd y pedwerydd person
ac yn wir daeth ymateb.
Cafwyd gwybod gan Margaret Davies,
Pontiago gynt, mai'r fenyw ar y dde oedd ei
llys fam-gu Marged Lizzie (née Vaughan).
Hi oedd ail wraig ei thadcu John y Gof,

PRITCHARD
Gwmni

a’i
CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG
Mae gennym bartneriaid a staff sy’n medru cynnig gwasanaeth
Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:
*Hunan Asesiad
* Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
* Ffurflenni Treth Incwm unigolion
*Treth Ar Werth a Thalu wrth ennill
*Cyngor ar bob agwedd o drethiant

74 Stryd Fawr, Abergwaun
47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi

Diolch byth, mewn ‘lockdown’, all neb
ddwyn eich atgofion! Daliwch i wenu a
chadwch yn saff bawb!

(01348) 873263 / 874473
(01239) 612475 / 612583

Pontiago. Buodd hi'n brifathrawes dros dro
yn Henner adeg y rhyfel. Mr Lake oedd y
dyn ac fe aeth ef o Henner i fod yn brifathro
ar Ysgol Wdig ac ef oedd y prifathro yn
Wdig pan ddechreuodd Margaret yno fel
athrawes.
Nid oedd Margaret yn gwybod pwy oedd y
fenyw ar y chwith.
Diolch i Margaret Davies am ymateb i
erthygl Margaret Morgan ac am oleuo
darllenwyr Y Llien Gwyn.

Gwasanaethau
Gwaun

Gwaith cynnal a chadw ar
adeiladau o gwmpas y tŷ.
(Perchennog: Andrew Davis,
Ffermdy Pontfaen, Cwm Gwaun)

Am eich holl waith
cynnal a chadw, torri porfa,
strimio, torri cloddiau
a choed, glanhau ffenestri,
peintio ac addurno y tu fewn
a thu allan,
ffoniwch 01348

881361

Y Llien Gwyn
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Clwb Ffermwyr Ifainc yn Cicio'r Corona
blwydd arbennig blwyddyn nesaf sef 70
mlynedd ers sefydlu’r clwb, penderfynwyd
clymu’r sialens gyda’r pen-blwydd yma
a’i alw’n Her 7/70 CFfI Abergwaun. Beth
roedd hyn yn golygu oedd bod gan bob
aelod, arweinydd, cyn aelod, darpar aelod
ac ambell riant eu her bersonol nhw oedd
yn ymwneud â 7 neu 70 dros 7 diwrnod.

Yn sicr mae’r misoedd diwethaf wedi
bod yn rhyfedd i bob un ohonom gyda’r
pandemig hefyd wedi cael effaith
sylweddol ar fudiad y ffermwyr ifanc.
Ers y 23ain o Fawrth, mae calendr y
ffermwyr ifanc wedi dod i stop gyda
phob
digwyddiad,
cystadleuaeth,
cyfarfod ac ymgyrch codi arian bellach
wedi eu canslo. Er hyn, mae aelodau
CFfI Abergwaun wedi mynd ati i
ddefnyddio’r adeg yma fel cyfle i roi nôl
i’r gymuned.
Mewn gwir ysbryd CFfI mae aelodau’r
clwb wedi mynd ati i wneud siopa, casglu
presgripsiwn a bod yn glust i wrando ar
bobl ein cymuned. Mae aelodau’r clwb
wedi bod yn fwy na pharod i helpu’r bobl
sydd yn hunan ynysu ac yn y categori risg
uchel er mwyn sicrhau eu bod nhw’n medru
cael gafael ar anghenion syml megis bwyd
a meddyginiaeth.

Fel clwb, fe fuom hefyd yn ceisio cwblhau
her anferthol dros yr wythnos o geisio
rhoi 70,000 darn o jig-so yn eu lle. Er
bod y targed yma wedi ymddangos bach
yn bellgyrhaeddol erbyn diwrnod tri o’r
sialens, gyda chymorth aelodau, rhieni,
teuluoedd a ffrindiau’r clwb, llwyddwyd
i roi 90,000 darn jig-so yn eu lle erbyn
diwrnod olaf y sialens!!

Buodd rhai yn seiclo 7 neu 70 cilometr am
7 diwrnod, cerdded 7 milltir pob diwrnod,
gwneud gwaith fferm mewn 7 gwisg ffansi
wahanol, arlunio 7 llun, dysgu 7 iaith
newydd a’n cwblhau 7 awr o dawelwch
pob dydd ond i enwi rhai o’r sialensiau
a fuodd yn digwydd dros yr wythnos.
Buodd cadeirydd y clwb yn ddewr iawn a
chwblhau 7 diwrnod o odro yn gwisgo dim
byd ond am bâr o welis a ffedog!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf hefyd,
mae nifer o glybiau ar draws Cymru wedi
mynd ati i gasglu arian at achosion da a
dyma mae aelodau CFfI Abergwaun hefyd
wedi gwneud. Gyda mis Mai fel arfer yn
fis llawn nosweithiau hwyr a pharatoadau
tuag at Rali’r Sir, roedd Mis Mai eleni
tipyn yn wahanol i’r arfer. Penderfynodd
aelodau’r clwb i gynnal sialens er mwyn
codi arian yn ystod yr wythnos a fyddai
wedi arwain tuag at y rali, gyda’r sialens
yn dod i ben ar y 23ain o Fai, diwrnod
rali’r Sir. Gan fod y clwb yn dathlu pen-

Saith llun mewn saith lliw mewn saith diwrnod

Ionawr/Chwefror
Rhifyn Haf 2020 2017
Codi arian i saith elusen lleol

Er mwyn cadw i’r thema o 7 neu 70,
penderfynwyd y byddai’r arian o’r sialens
yn cael eu rhoi i 7 elusen leol yn Sir Benfro.
Y saith elusen arbennig a ddewiswyd
oedd: Ysbyty Llwynhelyg, The DPJ
Foundation, Paul Sartori, Tir Dewi, Clwb
Gateway Abergwaun, Canolfan Banc
Bwyd Abergwaun a Chronfa Neuadd CFfI
Abergwaun - saith elusen haeddiannol a
fyddai’n elwa o’n cefnogaeth yn ystod y
cyfnod yma. Llwyddodd aelodau’r clwb
i gasglu dros £5,000 yn dilyn llwyddiant
y sialens ac maent yn ddiolchgar iawn i
bawb am eu cefnogaeth a’u roddion hael
yn ystod y cyfnod yma.
Roedd hi’n braf gweld y sialens yn cael
sylw dros y cyfryngau cymdeithasol
yn ystod yr wythnos. Cafodd y sialens
sylw ar Raglen Prynhawn Da a buodd
ysgrifenyddes y clwb, Teleri Wilson, yn
siarad â Geraint Lloyd ar BBC Radio
Cymru yn ystod yr wythnos i sôn fwy
am y sialens. Cafwyd hefyd ambell neges
wrth selebs Cymraeg yn ystod yr wythnos
megis Garry Owen, Alun Elidyr a neb llai
na’r Welsh Whisperer.
Mae’r holl luniau a fideos sy’n crynhoi
sialensiau’r wythnos i weld ar dudalen
Facebook y clwb sef ‘CFfI Abergwaun/
Fishguard YFC’. Mae aelodau’r clwb yma
i helpu ac i gefnogi yn ystod y cyfnod
ansicr yma ac mae modd cysylltu gydag
unrhyw aelod o’r clwb os am dderbyn ein
gwasanaeth o gwblhau siopa neu gasglu
presgripsiwn - rydym ni yma i helpu!
Diolch yn fawr iawn i bawb unwaith
eto am eu cefnogaeth yn ystod y sialens.
Mae wedi bod yn wych gweld y gymuned
yn tynnu at ei gilydd a’n cefnogi eraill
a’i gilydd mewn cyfnod digon rhyfedd.
Diolch o galon i chi gyd!
TW.
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Annwyl bobl y byd
Mae natur wedi ein hysgwyd – mae’n galw arnom i ddeffro
Ry’n ni’n gwario’n ddiangen
Ry’n ni’n gwastraffu’n ddiangen
Ry’n ni’n teithio’n ddiangen
Annwyl ieuenctid y byd
Nawr yw’r amser i ddiolch
Diolch i’r rheiny ar y rheng flaen sydd wedi ein helpu i gario mlaen
A gyda’n gilydd gallwn greu dyfodol gwell
Dyfodol o edrych ar ôl ein hunain ac o eraill
Dyfodol o gofio am y llai ffodus yn ein cymunedau
Dyfodol o ofalu am y blaned
Gweithredwch
Annwyl arweinwyr y byd
Mae Coronafeirws wedi stopio’r cloc
Gwrandewch ar bobl ifanc Cymru a’r byd yn sefyll gyda’n gilydd
Gweithredwch drwy gymryd cyfrifoldeb dros ein dyfodol ni
Mae’r byd wedi deffro.
Nawr deffrwch chi.

@Urdd

@Urddgobaithcymru

#heddwch2020

www.urdd.cymru/heddwch

ARGRAFFWYR

E.L.JONES
PRINTERS

Sefydlwyd 1947

(01239) 612251

ymholiadau@eljones.org.uk
Dyma ddau fu'n ffermio mewn saith gwisg ffansi gwahanol am saith diwrnod
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Bryn Terfel yn canu fersiwn newydd
o "Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech"

COVID 19

Gorfodwyd ni i gyd gan argyfwng
presennol y coronafeirws i gadw ar
wahân i’n gilydd. Dyma pam nad oedd
modd i bwyllgor yr Eisteddfod gyfarfod
fel arfer i drafod rhaglen cystadlaethau’r
Eisteddfod nesaf.
Gan nad oedd modd cynnal cyfarfod o
bwyllgor yr Eisteddfod, cyflwynwyd nifer
o syniadau diddorol a da gan aelodau unigol
o’r Pwyllgor ar gyfer Rhaglen Eisteddfod
2021. Teimlai’r ddau Gydlynydd fodd
bynnag mai gwell fyddai cyflwyno’r
syniadau hyn i’w trafod yn y pwyllgor a
fyddai’n cyfarfod i drefnu ar gyfer Rhaglen
Eisteddfod 2022. Penderfynwyd y dylid
cadw’r rhaglen ar gyfer Eisteddfod 2021
cyn agosed a oedd modd at raglen 2020.
Lle bu’n rhaid newid, gwnaed hynny wedi
trafod gyda’r beirniad cymwys.
Felly, cyflwyna’r ddau Gydlynydd Raglen
Eisteddfod 2021 ar adeg cynharach yn y
flwyddyn na’r arfer. Gan ei bod yn ofynnol
i bob un ohonom i aros yn ein cartrefi,
teimlem y byddai’r rhaglen yn caniatáu
inni i gyd dreulio peth o’n hamser mewn
dulliau creadigol. Gwyliau yw’r thema.
Mwynhewch!

Eisteddfod Gadeiriol
Tyddewi 2021

Thema: Gwyliau
Neuadd y Ddinas, Tyddewi
Dydd Gwener
Chwefror 26, 2021
Agorir yr Arddangosfa Gelf, Crefft a
Choginio
am 9:30 y bore.
Y Cystadlu Llwyfan i gychwyn am
10.30 y bore
_________________________
Arweinydd Cyngh. Huw George
Cyfeilyddion Mr Julian Harries a Mrs
Margaret Evans
Yng nghwmni côr: Friends in Harmony
Arweinydd Mrs Jane E. James
_________________________
Cydlynwyr Mrs Glenys James
Parchg Wiliam Owen
15, Maes yr Hedydd, Tyddewi SA62
6QW
Ffôn: (01437) 720447 Ebost:
jjames445@btinternet.com
Bydd lluniaeth ysgafn ar werth.
Ceir mynediad anabl cyflawn i Neuadd
y Ddinas.

Mae'n siwr fod pawb yn cofio i Syr Bryn
Terfel, Mererid Hopwood a Cherddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC, ddechrau
mis Mai, recordio fersiwn newydd o un o
ganeuon enwocaf Cymru er mwyn diolch
i weithwyr allweddol am eu gwaith yn
ystod yr argyfwng coronafeirws.
Ysgrifennodd y Prifardd Mererid Hopwood
eiriau newydd i Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech
a gafodd eu clywed am y tro cyntaf fel rhan
o Ddiwrnod Arwyr Cymru BBC Cymru.
Y clarinetydd Lenny Sayers oedd wedi
creu’r trefniant newydd o’r gân ar gyfer
aelodau eraill o’r gerddorfa, a oedd wedi

perfformio’r darn o adref.
OND... a oeddech chi’n gwbod bod dau
gysylltiad rhwng y fersiwn newydd o
‘Gwŷr Harlech’ gan Bryn Terfel, ag ardal
y Llien Gwyn?
1) mae gwreiddiau Mererid Hopwood,
awdur y geiriau newydd ym Mhontiago,
Pencaer.
2) syniad gan Meurig Bowen, mab y tenor
enwog Kenneth Bowen, oedd creu fersiwn
newydd gyda Bryn Terfel. Mae gwreiddiau
Meurig yn Abergwaun a Llanychaer. Fe
ydy cyfarwyddwr celfyddydol Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC.

ENWEBIADAU NAWR AR AGOR AR GYFER
GWOBRAU GWIRFODDOLI PAVS 2020!
Ydych chi’n adnabod pobl sy’n rhoi o’u
hamser a’u hymrwymiad i wirfoddoli yn Sir
Benfro? Ydych chi’n adnabod rhywun sydd
wedi newid ei fywyd trwy wirfoddoli? A
oes pobl yn eich cymuned sydd wedi mynd
“yr ail filltir” mewn ymateb i argyfwng?
Hoffech chi eu henwebu am wobr PAVS
a rhoi’r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei
haeddu?
Mae PAVS yn rhedeg ei gynllun gwobrwyo
ei hun er mwyn cydnabod a dathlu’r gwir
wahaniaeth y mae gwirfoddolwyr yn ei
wneud i gymunedau yn Sir Benfro. Bydd
y rhestr fer yn cael ei gwahodd i seremoni
wobrwyo ar Hydref 8fed, wedi’i noddi’n
garedig gan South Hook LNG. Mae hyn
yn ddibynnol ar unrhyw gyfyngiadau ar
weithgarwch a allai fod yn weithredol ar
y pryd ac efallai y bydd yn rhaid gwneud
trefniadau eraill.
Mae 9 categori ar gyfer enwebiadau:
i) Gwobr gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn
(unigolyn dan 25 oed); ii) Gwobr
Gwirfoddolwr y Flwyddyn (unigolyn dros
25); iii) Gwobr Mary Sigley - lle mae
gwirfoddoli wedi gwneud gwahaniaeth i
fywyd y gwirfoddolwr; iv) Gwobr Bwrdd/
Ymddiriedolwr - naill ai Ymddiriedolwyr

unigol neu Fyrddau Ymddiriedolwyr
sydd wedi darparu rheolaeth ragorol i’w
sefydliad; v) Gwobr Grŵp dros 25 - am
grŵp o wirfoddolwyr o fewn un sefydliad
(gwirfoddolwyr dros 25 oed yn bennaf);
vi) Gwobr Ieuenctid Mike Beckett - ar
gyfer grŵp o wirfoddolwyr ifanc o fewn
un sefydliad (gwirfoddolwyr o dan 25 oed
yn bennaf); vii) Gwobr Gwasanaeth Hir
PAVS - ar gyfer gwirfoddolwyr sydd wedi
cyflwyno nifer o flynyddoedd o wirfoddoli
ymroddedig.
NEWYDD ar gyfer 2020: Gwirfoddolwr
Cymorth Cymunedol Sir Benfro – ar gyfer
gwirfoddolwyr unigol sydd wedi cefnogi
eu cymunedau ar adegau o argyfwng.
NEWYDD ar gyfer 2020: Grŵp Cymorth
Cymunedol Sir Benfro – ar gyfer grwpiau,
anffurfiol neu fel arall, sy’n ymateb i
sefyllfaoedd argyfyngus i gefnogi eu
cymunedau
Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 12 o’r
gloch y prynhawn ddydd Gwener 4ydd
Medi 2020 i enwebu gwirfoddolwyr
I enwebu gwirfoddolwyr lawr lwythwch
y ffurflen drwy www.pavs.org.uk
neu cysylltwch â Jean Morris drwy
volunteering@pavs.org.uk
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Staff GIG Hywel Dda yn dweud "Diolch" am y
gefnogaeth a ddangoswyd yn ystod y pandemig
Mae staff y GIG o bob rhan o Sir
Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion
wedi dod ynghyd i ddweud diolch wrth
y gymuned am eu cefnogaeth yn ystod y
pandemig COVID-19.
Codwyd dros £100,000 yn lleol ar gyfer
staff y GIG a gwirfoddolwyr sy’n gofalu
am gleifion coronafirws ers lansio Apêl
GIG COVID-19 Hywel Dda ddiwedd mis
Mawrth.
Mae cyfanswm o werth £20,000 o eitemau
hefyd wedi’u prynu i gleifion trwy Apêl
Cleifion Hywel Dda ar Amazon, ochr yn
ochr â dwsinau o roddion mewn nwyddau
i ysbytai, o fwyd a chyflenwadau.
Mewn fideo a ryddhawyd ar dudalen
Facebook Elusennau Iechyd Hywel
Dda ddiwedd Mehefin (https://www.
facebook.com/watch/?v=300145916660
3357), darllenodd staff Hywel Dda gerdd
ingol, ddwyieithog o’r enw ‘Diolch’, a
ysgrifennwyd gan y bardd lleol Tudur
Dylan Jones i ddathlu’r ysbryd cymunedol
a welwyd ar draws canolbarth a gorllewin
Cymru.

Yr ymdrech godi arian fwyaf oedd
ymdrech Rhythwyn Evans o Silian. Fe
gododd ei daith 91 lap o’i ardd ar ei benblwydd yn 91 dros £44,000.
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DIOLCHGARWCH
Ceir lluniau yn y cyfryngau o nyrsys
a meddygon yn cael eu cymeradwyo
wrth iddyn nhw gyrraedd neu adael
eu hysbytai, llawer ohonyn nhw yn
treulio’r dydd neu’r nos yn cynorthwyo
cleifion sy’n dioddef Covid-19.
Arwyr yn llwyr yw’r dynion a’r gwragedd
sy’n ymdrechu o dan faich gwaith eithriadol
am oriau hirion mewn amgylchedd heintus
dros ben. Bu farw nifer o aelodau staff ein
hysbytai eisoes, wedi’u lladd gan y feirws
creulon eu bod wedi ymladd yn ei erbyn.
Mae’n iawn i weld dewrder yr unigolion
hyn yn cael ei gydnabod; maent yn haeddu
ein diolchgarwch gostyngedig.

Rhaid rhoi sylw arbennig hefyd i
Gwyndaf Lewis o Efailwen, a gododd
dros £37,000 ar gyfer yr Uned Gofal
Dwys yn Ysbyty Glangwili, trwy redeg
50km er cof am ei fam Undeg a fu farw
yn anffodus o coronafirws.
Mae rhyddhau’r fideo yn nodi diwedd
Apêl Hywel Dda COVID-19 ddiwedd mis
Mehefin.
Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Hywel Dda Ms Maria Battle:
“Nid yw’r gefnogaeth a’r haelioni a
ddangoswyd i’n staff a’n cleifion dros
yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod
yn ddim llai na thwymgalon, llethol ac
ysbrydoledig.
“Diolch i bawb sydd wedi cefnogi ein
staff, gwirfoddolwyr a chleifion a’n hapêl
COVID-19. Mae eich caredigrwydd wedi
gwneud cymaint o wahaniaeth.
“Diolchwn hefyd i Tudur Dylan Jones am
ei eiriau hyfryd. Mae ‘Diolch’ yn crynhoi
ein diolch ac rydym yn wirioneddol
ostyngedig gan yr holl gariad a chefnogaeth
a ddangosir i’r GIG lleol ar yr adeg hon.”
Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth
Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Wrth inni
symud o’r heriau cychwynnol a ddaeth yn
sgil COVID-19, rydym nawr yn edrych
ymlaen at sut y gall arian elusennol a godir
barhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i
iechyd, llesiant a phrofiad Cleifion y GIG,
defnyddwyr gwasanaeth a staff ledled Sir
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
“Rydyn ni’n deall bod y rhain yn
amseroedd anodd ond mae unrhyw
gefnogaeth y gallwch chi ei rhoi yn golygu
y byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth
enfawr i’n cleifion, eu teuluoedd a’n
staff. Ni fyddai ein gwaith yn bosibl
heb eich cefnogaeth chi. ”Gallwch
gyfrannu nawr, yn hawdd ac yn gyflym,
trwy gyfrannu yma www.justgiving.
com/hywelddahealthcharities neu
am
wybodaeth bellach am Elusennau Iechyd
Hywel Dda ewch i: https://hduhb.
nhs.wales/healthcare/services-andteams/hywel-dda-health-charities neu
cysylltwch â’r tîm ar 01267 239815.

Ond gadwch inni beidio ag anghofio
dewrder gweithwyr eraill, efallai mas o
olwg ond serch hynny yn angenrheidiol,
megis yr heddlu, y diffoddwyr tân, a’r
gyrwyr loris sy’n cadw bwyd ar silffoedd
yr archfarchnadoedd. A beth am weithio
mewn archfarchnad ar adegau fel hyn?
Anodd, siŵr o fod. A hefyd mae’n rhaid
inni beidio anghofio’r gofalyddion sy’n
ymweld â phobl sâl neu hen yn eu cartrefi
eu hun, yn ogystal â’r gofalyddion sy’n
gweithio yng nghartrefi i’r henoed.
Mae llythyrau a pharseli yn cael eu
hanfon, ac mae bysys, trenau a fferïau yn
gweithio o hyd; mae’r dynion a gwragedd
sy’n yn mynd i’w gwaith bob dydd yn
arwyr, gant y cant. Rhaid inni fod yn
ddiolchgar, hefyd, i weithwyr y cynghorau
sydd ar ddyletswydd - sut allwn ni ymdopi
os nad oedd ein biniau yn cael eu gwagio
am fisoedd, a fyddai ysbwriel mewn
pentyrrau yn pydru yn ein strydoedd? Mae
ysgolion yn aros ar agor i blant ‘gweithwyr
hanfodol’, ac mae llawer o bobl eraill mas
o olwg yn gweithio er mwyn cyflenwi ein
nwy, trydan a dŵr. Mae llawer o weithwyr
sy’n rhoi eu hunain mewn perygl bob
dydd, er ein mwyn ni.
Mae trefn gymdeithasol yn cael ei chynnal
achos bod cymaint o bobl ymroddedig;
hebddyn nhw, bydden ni ar goll.
Pat Soper, Dyfed, 15 Mai 2020

Rhifyn nesaf
Y Llien Gwyn

Anelwn at gael y deunydd
i mewn erbyn dechrau
Medi ond gellid danfon
atom unrhyw bryd ac fe
ddaw rhifyn allan pan
fydd y papur yn llawn.
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Hanes Sant Degan

Pwy we Degan?

Wrth feddwl am enwau'r adeiladau
eglwysig sy’n britho ardal Y Llien Gwyn,
mae ambell enw sy’n fwy diddorol nag
eraill. Ceir Sant Brynach yn Nanhyfer,
Gwyndaf yn Llanwnda a Giles yn
Nhreletert. Ond sawl un ohonoch sy’n
gwybod rhywbeth am Degan? Sant
lleol iawn i ‘batshyn’ Y Llien Gwyn yw
Degan.
Os hoffech ymweld â safle ei gapel, y mae
o fewn pum milltir i ganol Abergwaun, ar y
llwybyr arfordir ger fferm Tresinwen. (Pan
fydd y cyfyngiadau feirws drosodd, bydd
rhyddid i ddefnyddio’r llwybyr eto). Safai
Capel Degan ar lechwedd uwch creigiau
Cnwc Sant Degan, dwy filltir i’r gogledd
orllewin o Eglwys Sant Gwyndaf ym
mhlwyf Llanwnda. Yn ôl yr hanes, yr oedd
dau gapel ar Bencaer yn cefnogi eglwys
y plwyf. Yr oedd un yn Llanwnwr, lle yr
oedd hefyd safle claddu, a’r llall (Capel
Degan) uwchben aber bach Porthsychan.
Bae cysgodol ydy Porthsychan ger Pen
Strwmbwl, yr unig fan lle gellir tynnu
cwch i’r traeth rhwng Pwll Deri ac Wdig.
Yn ôl y chwedl, un o drigolion Cantre’r
Gwaelod oedd Degan, ac un o’r ychydig
i lwyddo jengyd wedi’r’ llifogydd. Mae’n
bosib mai oherwydd hyn, y dewisodd
fyw bywyd meudwy, yn addoli Duw
mewn llonydd a thawelwch. Yr hanesydd,
Fenton, o Gwm Abergwaun, soniodd am
ddogfen (1720) yn adrodd hanes pellach
y sant. Roedd dilledyn o eiddo Degan
yn cael ei gadw’n barchus gan y bobl
leol, yn y capel, am ganrifoedd . Dilledyn
hir, syml, heb lawes oedd hon, gyda
thyllau ym mhob cornel lle y cai ruban
o sidan glas ei dynnu trwyddynt. Mae’n
eitha posib y bu pererinion yn galw yn y
capel dros y canrifoedd. Wrth i adeilad y
capel ddadfeilio, gwerthwyd y dilledyn
i ddieithryn, ac aeth o’r ardal. Yn raddol,
aeth y cof am Degan yn brin, ond, cadwyd
yr arferiad o ymweld â Phorthsychan ar y
Sul neu ddiwrnod gŵyl i gymdeithasu. Aeth
y digwyddiad crefyddol yn ddigwyddiad
cymdeithasol. Byddai nifer yn cofio yn
dda am ‘de parti ym Mhorthsychan’.

Yn y llun, gwelir achlysur tebyg i 'de parti Porthsychan' â’r teciliau ar y fflamau yn
barod ar gyfer y te.
Heddiw, does dim o’r capel yn sefyll, ond,
mae naws arbennig i’r man, er hyn. Mae
byd natur yn gyfoeth o’ch cwmpas. Hêd
y frân goes goch a’r hugan wen, pora’r
merlod, cwyd y morlo ei ben uwch y don
i’ch gwylio a sïa’r gwenyn yn y grug.
Er nad oes ‘carreg ar garreg ‘ yn sefyll
o’r capel, mae sôn am Ffynnon Degan
fel man sanctaidd hefyd, ac mae sawl
ffrwd fach yn bodoli yn y cylch. Wrth
grwydro, cewch weld bod nentydd yn
tarddu yn gyson o’r tir rhwng Trenewydd,
Tai Bach, Trefisheg a Phorthsychan.
Anodd dweud, erbyn hyn, pa un o’r
tarddiadau a welir yw’r ‘ Ffynnon Degan’.

Neu hon sydd ger Tai Bach?
Pan fydd y cyfyngiadau ar deithio yn dod i
ben, a’n rhyddid prin yn atgof pell, cewch
ymweld â Phen Strwmbwl, ac efallai
penderfynu drosoch chi eich hunan.
Ai hon, sydd ger safle y Capel?

Caerdegan House
We tŷ'n arfer bod yn y Wesh yn
Abergweun o'r enw Caerdegan House.
Mae sôn amdano slawer dydd yn hen
rifynnau o'r County Echo a geir ar safle
'ar lein' Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Ydy'r tŷ'n dal i fodoli, a pham yr enw?
Te Parti Porthsychan
Os wes ambell un o'n darllenwyr yn
cofio am fynd i Borthsychan ar gyfer te
parti Ysgol Sul, byddai'n hyfryd clywed
oddi wrthych.
Hedydd Hughes
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Hanes Thomas Bowen Llanon gan ei Wyres

Yn rhifyn diwethaf y Llien Gwyn tra’n
ysgrifennu am fy mamgu, Maggie
Bowen, Lewis gynt, soniais am fy nhadcu, Thomas Bowen. Dyma ychydig o’i
hanes.
Ganed Thomas (Tomos) - ar Fawrth 10fed
1897 yn y Penrhyn, Penca'r. Roedd ei
atgofion cynnar yn cynnwys adeiladu’r
harbwr a dyfodiad llongau’r Cunard i
Wdig a’r car cyntaf a welodd, sef car Mrs
Pankhurst pan ddaeth i ymgyrchu dros y
bleidlais i ferched. Roedd Tom yn un o
saith o blant. Yn bedwar o grwts a thair
o rocesi, arhosodd ei chwiorydd yn agos
i’w milltir sgwâr o Benca’r i Dydrath a
Dinas - sef Phoebe Ann (George), Hannah
Mary (Williams) a Martha (King) a magu
teuluoedd yno. Ymunodd David (Dai) â
chwmni olew Regent-Texaco erbyn hyngan ymgartrefu ym Mryste.
Ymfudodd y ddau frawd arall, Johnny a
Henry, i’r Unol Daleithiau cyn y rhyfel
byd cyntaf a hynny i Sugar Grove, Illinois,
ac fe benderfynodd y Tomos ifanc ymuno
â nhw yno. Roedd ffermio yno’n wahanol
iawn i Benca'r- roedd Dacu’n cofio’i frawd
yn rhoi hof yn ei law ac yn ei anfon e ma’s
i chwynnu parc-ond fedrai e ddim gweld
pen pella’r parc enfawr! Penderfynodd
nad oedd ffermio yn America’n fywyd
iddo fe ac fe brynodd docyn i hwylio nôl i
Gymru. Trwy lwc fe berswadiodd ei frodyr
iddo aros yn America ac fe ddychwelodd
y tocyn - lwc gan mai i’r Lusitania oedd
y tocyn a hynny ar gyfer beth oedd i fod
yn fordaith olaf i’r llong anffodus honno.
Wedi penderfynu newid gyrfa mynychodd
Tom y ‘Marconiphone School of Wireless
Telegraphy’ yn Chicago a mynd i’r môr fel
swyddog radio. Roedd hyn adeg y Rhyfel
Byd Cyntaf wrth gwrs ac isod mae llun o
Tom ar fwrdd ei long SS Aluna yn 1917
gyda ‘binoculars’ yn ei law yn edrych ma’s
am longau tanfor yr Almaen.

Y cam nesaf oedd iddo groesi’r ffin i
Ganada ac ymuno â’r llu awyr (y ‘Royal
Canadian Flying Corps’) er mwyn
gwasanaethu yn y Rhyfel. Hyfforddodd fel
peilot ac rwy’n ei gofio fe’n sôn am gael ei
roi mewn math o ‘gyroscope’ a’i droi i bob
cyfeiriad - peth pwysig er mwyn gwybod
os fyddai’r awyren wyneb i waered neu
beidio petai’n cael ei saethu!

â rhai o glybiau eraill. Fel unigolyn roedd
Tomos ei hun yn llwyddiannus iawn - bu’n
cynrychioli Cymru ar gyfer saethu reiffl
a cholomennod clai gan gapteinio Cymru
mewn cystadlaethau ar draws Prydain ac
Iwerddon ar sawl achlysur.

Ar fwrdd y Barque Gratia yn Buenos
Aires, Ariannin, yng Ngwanwyn 1919.
Ar ôl y rhyfel fe ddychwelodd i’r môr a
theithio’r byd ar amrywiaeth o longau fel
swyddog radio. Ar ddechrau’r 1920au
daeth yn ôl i Gymru a chwrdd â mamgu - Maggie Lewis, athrawes yn ysgol yr
Hener (soniais amdani hi yn y Llien Gwyn
diwethaf). Priodon nhw ym 1923 a symud
i Lanon, Trefin, lle ganed mam - Rahelym 1924. Yn Llanon roedd ganddynt fferm
fach a defnyddiodd Tomos y wybodaeth
a ddysgodd ar y môr i gychwyn busnes
yn gwerthu a chwiro radios (a theledu’n
ddiweddarach) ac yn mynd o gwmpas yr
ardal gyda batris ‘gwlyb’ wedi’u ‘chargo’
a chasglu’r rhai fflat!. Roedd yn gwneud
pob math o waith trydanol hefyd wrth i
drydan ddod i gartrefi a busnesau’r ardal.
Mae 'na hanes lleol am athrawes yn holi’r
dosbarth pwy oedd wedi dyfeisio’r radio a
chael yr ateb ‘Mr Bowen Llanon Miss!’.
Roedd hefyd yn gwerthu ac yn cwiro
beiciau, yn wir roedd ganddo ddiddordeb
a deallusrwydd arbennig am sut oedd pob
math o bethau’n gweithio ac fel plentyn
os byddai un o’m teganau’n torri ro’n i’n
sicr byddai Dacu’n ei gwiro ac fe wnaeth
bob tro! Mae gyda fi gof arbennig o’m tad
yn etifeddu cloc mawr (grandfather clock)
ei deulu oedd heb weithio (y cloc ddim
y teulu!!) ers blynyddoedd a Dacu’n ei
dynnu ar led a’i roi i fynd unwaith eto.
Tra’n byw yn America roedd Tomos wedi
prynu dryll i saethu fermin - a chreaduriaid
i’w bwyta- a daeth yn dipyn o saethwr
(‘marksman’). Daeth saethu’n hobi iddo ac
fe sefydlodd glwb saethu’r ‘Three feathers
rifle club’ yn ei gartref yn Llanon - fedrwch
chi ddychmygu sefydlu clwb saethu reiffl
yn eich cartref heddi gyda’r holl reolau
Iechyd a Diogelwch?! Cofiwch fod gan
reiffl o’r math yma gyrhaeddiad o hyd at
chwarter milltir! Roedd aelodau’n cystadlu
gyda chlybiau eraill drwy’r post - wedi
saethu at gardiau targed bydda’r cardiau’n
cael eu hanfon i Bisley, canolfan y ‘National
Small-bore Rifle Association’ i’w cymharu

Tomos Bowen yn ei ddyddiau saethu - fe
sy'n eistedd yn y canol - mae lle i amau
eu bod yn dathlu rhywbeth!
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd cymerodd
Tomos ofal o’r ‘Home Guard’ yn lleol a
chafodd ei wobrwyo â’r MBE o ganlyniad.
Fodd bynnag doedd e ddim yn cydnabod
fod hyn yn wobr bersonol ond yn hytrach
yn gymeradwyaeth o ymroddiad y dynion
o dan ei orchymyn.
Er iddo gael ei adnabod yn lleol fel
‘Tomos Bowen Llanon’ roedd Penca'r yn
dal yn agos i’w galon ac roedd yn cadw
mewn cyswllt â theulu a ffrindiau yno hyd
ddiwedd ei oes. Ar ôl i fi basio’r prawf
gyrru roedd e’n dwlu ar gael i fi yrru e o
gwmpas Penca'r yn adrodd straeon am y
bobl a’r cymeriadau a fuodd yn byw yno
gynt. Mae gyda fi atgof hyfryd hefyd o
gael picnic teuluol ar draeth Porthsychan.
Picnic oedd hwn gyda’r teulu lleol (Fferm
Tresinwen) ac o bellach i ffwrdd - o
Sweden hyd yn oed - wedi ymgasglu yno.
Beth oedd yn arbennig oedd mod i wedi
mynd ma’s mewn cwch gyda Dacu ac
Wncwl Tomos King (mab Martha, chwaer
dacu, o fferm Taibach, Dinas) i hel crancod
- nid o botiau ond o dyllau yn y graig
lle’r oedd y crancod yn mynd i newid eu
cregyn. Roedd Dacu’n gwybod nid yn unig
lle’r oedd y tyllau hyn ond hefyd enwau
oedd ar bob twll- tybed oes unrhyw un yn
gwybod beth oedd y rhain? Nôl i’r traeth
wedyn i ferwi’r crancod mewn ‘boiler’
golchi dillad a’u bwyta yn yr awyr agored
- gwledd yn wir.
I gloi, gwelais rywun yn ysgrifennu am
hanes ardal Llanrhian/Trefin yn ddiweddar
ac yn dyfynnu Dacu’n sôn am fywyd
‘Life is so bloody interesting!’ (Gallaf
ddychmygu’n mam-gu’n dweud ‘Tom!’
mewn cywilydd am y rheg!), ac yn wir - fe
a’th crwt o Benca'r yn bell a byw bywyd
diddorol dros ben!
Mae'r hanesyn hwn yn ddiddorol dros
ben hefyd a diolch i Margaret Morgan
am rannu'r hanes gyda darllenwyr Y
Llien Gwyn.
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Jac Williams a’i Fab

GAREJ
PONTIAGO

Gwasanaeth cyweirio ceir
M.O.T.
Petrol a Disel
Ffôn: Tremarchog

01348 891244

CHi
Gwelir gerddi Penlan Uchaf ymysg y
bryniau ar lethrau Cwm Gwaun.
olygfeydd gwych a nant fynyddig yn
rhedeg ochr yn ochr â’r fferm.
Mwynhewch dawelwch y wlad ynghyd
â theisennau cartref a lluniaeth ysgafn.
Pecynnau cig oen ac eidion
gwartheg hirgorn ffres
neu rewedig ar gael yn ddyddiol.

AR AGOR YN DDYDDIOL
Dewch am dro i:
Gerddi Penlan Uchaf, Cwm Gwaun, Abergwaun,
SA65 9UA
Ffôn: 01348 881388
neu 07773 789850
ebost: robert@carnedward.co.uk
WWW.CARNEDWARD.CO.UK
Cig oen ac eidion hirgorn Carnedward
Welwn ni chi yn y sioeau!

Danfonwch hanes eich
TEULU CHI i:
lliengwyn@papurbro.org
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DAW ETO HAUL AR FRYN

NEGES NOFEL GYNTAF HEIDDWEN TOMOS I’R ARDDEGAU
Ar ôl derbyn clod am ei nofelau i oedolion,
mae’r awdures boblogaidd o ardal
Llanbedr Pont Steffan yn troi ei llaw at
nofel i’r arddegau ac yn cyhoeddi ei nofel
gyntaf. Mae Heb Law Mam (Y Lolfa)
yn llawn hiwmor, problemau teuluol a
charwriaethol, a chyfeillgarwch ffug.
“Rwy’n athrawes uwchradd ers sawl
blwyddyn, a hynny yw’r ysbrydoliaeth
fwyaf ar gyfer ysgrifennu’r nofel hon. Mae
ffrindiau, teulu, gofidiau wrth dyfu, iechyd
a chariad cyntaf i gyd yn themâu amlwg
ynddi. Neges y stori yw bod cyfnodau ym
mywydau pawb gallu bod yn anodd, ond
daw eto haul ar fryn,” meddai Heiddwen
Tomos.
Stori am Efa, sy’n cael amser caled gan
Gwen a rhai o’i ‘ffrindiau’ yw hi. Mae
mam Efa yn yr ysbyty yn disgwyl babi,
a hefyd yn aros am driniaeth gancr. Does
neb yn fodlon gwrando ar Efa, na’i deall ei
phroblemau’n iawn, heblaw ei mam.
Mae’r diniweidrwydd a’r agosatrwydd
rhwng mam a merch yn cael ei herio gan
salwch difrifol y fam. Disgrifiwyd y nofel
yn “gonest, diniwed a thorcalonnus” gan
yr awdures. Meddai Heiddwen:
“Fe wnes i fwynhau ysgrifennu’r nofel
hon mas draw. Fel mam i dri o blant,
penderfynais ysgrifennu nofel iddyn nhw
i’w darllen. O ran ysgrifennu mwy i’r
arddegau, mae hynny’n sicr, mae cael bod
yn bryfyn ar wal yn yr ystafell ddosbarth
yn gyfoeth o straeon difyr dros ben!”
Mae’r nofel yn debyg i’r gyfres boblogaidd,
fyd-eang Dork Diaries, ac mae lluniau
du a gwyn, fel dwdls, negeseuon testun a
nodiadau byr, yn britho’r tudalennau.
Mae Heiddwen Tomos wedi dod yn
adnabyddus fel awdures sydd yn delio
â themâu cyfoes a thraddodiadol ar yr
un pryd. Mae’r syniadau o berthyn a
threftadaeth, mewnfudwyr a chariad i
gyd yn cael eu trafod, ac mae’r storïau’n

llawn deialog bywiog a naturiol sy’n
llawn hiwmor. Roedd ei nofel Esgyrn (Y
Lolfa, 2018) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn,
categori Ffuglen yn 2019. Cyhoeddwyd
ei chasgliad o straeon byrion cyntaf, O’r
Cysgodion, a ddaeth yn agos i’r brig yng
nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn
Eisteddfod Genedlaethol 2019, ym Mawrth
2020.
Mae Heb Law Mam gan Heiddwen Tomos
ar gael nawr (£5.99, Y Lolfa).
Addas ar gyfer: 11 – 14 oed
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PWYLLGOR EGIN GWYRDD CYMANFA
BEDYDDWYR SIR BENFRO

Byddi’n teimlo’n saff, am fod gen ti
obaith;
yn edrych o dy gwmpas ac yn gorffwys
yn ddiogel.
Job 11:18

Yr ifanc yn codi calon yr henoed

Mae Cartref Henoed y Bedyddwyr,
Glyn Nest wrth reswm wedi cael ei gau
i ymwelwyr yn ystod yr argyfwng Covid
19. Mae’r drysau ar gau i bobl alw draw
i ymweld a dweud 'helo' wrth deulu a
ffrindiau, ac ar hyn o bryd does neb ond
y staff gofalus yn medru bod yno i’r
preswylwyr. Felly penderfynodd Pwyllgor
Egin Gwyrdd Cymanfa Bedyddwyr
Penfro dynnu gyda’i gilydd i greu celf
ac ysgrifennu llythyron i godi calonnau’r
trigolion. Ceisiodd y pwyllgor atgoffa'r
deiliaid bod pobl yn parhau i feddwl
amdanyn nhw, ac i greu llecyn bach lliwgar
yn y cartref.

Cawsom ni lawer o bethau gwahanol,
e.e. enfys, blodau, pili-palod ag ambell
i gwningen. Gyda’r gwaith celf hyfryd
dyma nhw yn bwrw ati i greu fideo bach o
ffotos o’r plantos gyda’r gwaith celf ac ati.
Diolchir i Einir Dafydd Thomas, aelod yng
Nghapel Blaenffos a Tudur Dylan Jones
am ddefnydd o’u cân hyfryd ‘Enfys yn y
Ffenest’ ar y fideo. Roedd y trigolion wedi
dotio ar y fideo, ac wedi ei wylio 5 gwaith
yn syth ar ôl ei gilydd!! Odyn, i ni yn byw
mewn adeg ofidus, ond roedd y plant yn
benderfynol o wneud rhywbeth arbennig
i’r bobl arbennig yng Nglyn Nest.

Rali Ysgol Sul wahanol

Hefyd mae aelodau’r Ysgolion Sul wedi
bod yn brysur yn paratoi Oedfa i roi ar
lein. Fe wnaethom ei chyhoeddi ar ddydd
Sul 21ain o Fehefin. Dyma’r Sul oedden
i fod gyfarfod fel pwyllgor a chapeli i
wobrwyo’r bobl ifanc am eu gwaith caled
yn dysgu am hanesion y Beibl. Ond, wrth
gwrs roedd yn rhaid ei ohirio oherwydd
argyfwng Covid 19. Diolch i’r Ysgolion
Sul am eu parodrwydd i gymryd rhan,
hefyd i athrawon yr Ysgolion Sul am gydweithio gyda’r pwyllgor i drefnu’r plant.
Mae diolch arbennig yn mynd hefyd i'n
siaradwr gwadd, sef Mr Edryd Eynon,
Pennaeth Ysgol Gynradd Eglwyswrw.
Cawsom neges arbennig o obaith am y
dyfodol dim ond i ni weithio gyda’n gilydd
a chadw’r ffydd. Diolch i bawb am eu
hymdrechion. Os i chi am weld yr Oedfa
edrychwch ar dudalen Facebook yr Egin
Gwyrdd. Diolch yn fawr i Carwyn John
am y pennill arbennig yma!
I blant Egin Gwyrdd ac i Edryd
Ma’ch talent yn drwch yn ein bywyd
Y TEI...Wel na smart
O ti’n edrych y ‘part’
Mawr ddiolch am anerchiad mor
hyfryd.
Gweddïwn fel pwyllgor bydd yr argyfwng
yma yn dod i ben, fel gallwn ni fod gyda’n
gilydd unwaith eto yn enw ein Harglwydd
Iesu Grist.
Sian Elin Thomas

Mae'n siwr bod plant yr Ysgolion
Sul, eu rhieni a'u hathrawon
yn ddiolchgar iawn i Sian Elin,
ysgrifenyddes ddiwyd y pwyllgor
am drefnu'r ddau beth.
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NEWYDDION O’CH ARDAL CHI
ABERGWAUN
LLONGYFARCHIADAU I:
Gwyneth a Brian Thomas, Bryn Rd sydd
wedi dathlu eu Priodas Aur yn ystod mis
Mai.
CYDYMDEIMLWN Â:
Edmund, Michael a Judith Parry, ar
farwolaeth tad a thad yng nghyfraith, y
diweddar Henry Parry (Dinas gynt).
Teulu’r diweddar Mr Lawton Phillips,
Hwlffordd. Mab y diweddar Mr a Mrs T
N Phillips. Brawd a brawd yng nghyfraith
Stuart a Sue Phillips (Heol Clive) a’r
diweddar John Phillips.
Teulu’r diweddar Ms. Anne Harries,
Cartref Gofal Graylyns a Bryn Rd gynt.
Teulu a ffrindiau’r diweddar Mr Allan
Avery, Brodog Terrace.
Robert ac Alan, meibion y diweddar Mr
John Gethin Williams, Penybryn.
Teulu’r ddiweddar Mrs Megan Johnson,
Penbanc.
Teulu’r ddiweddar Mrs Madeline Davies.
Mary ac Annette, Dewi a Graham, ar
farwolaeth tad a thad yng nghyfraith, y
diweddar Mr Des Williams (Des yr Ice
Cream).
Sylvia, Steven a Byron, a Miriam, ar
farwolaeth gŵr, tad a brawd, y diweddar
Mr Mike Carpenter.
Joan, Paul a Michelle, ar farwolaeth gŵr
a thad, y diweddar Mr Winston Harold
John.
Anthony, Marian ac Angela, ar farwolaeth
eu mam, y ddiweddar Mrs Maureen
Somers, Brodog Terrace.
Eleri Davies a Delyth Griffiths, ar
farwolaeth eu mam, y ddiweddar Mrs
Betty Griffiths, ‘Angorfa’ Penucha’r dre a
chyn hynny cofir amdani hi a Mr Griffiths
yn berchen gwesty ‘Manor House’ yn
Main Street.
Teulu’r diweddar Mr Gilbert Burscough,
Siop Sglodion Sgwâr Abergwaun gynt.
NEWYDDION O THEATR GWAUN
Mae’r theatr ar gau ar hyn o bryd oherwydd
y sefyllfa gyda’r feirws Cofid 19. ond
mae’r pwyllgor yn bwrw ati i wneud
gwaith adnewyddu a chynllunio rhaglen
newydd gyffrous ar gyfer yr adeg pan fydd
yn bosib ailagor. Medrwch gadw lan 'da’r
newyddion diweddara trwy edrych ar y
wefan neu dudalen Facebook.
Edrychwch ar y wefan am fanylion ac
amserau'r perfformiadau.
www.theatrgwaun.com
<http://www.
theatrgwaun.com> rhif ffôn - 01348
873421 neu e-bost info@theatrgwaun.com
<mailto:info@theatrgwaun.com>

TRECWN

CYDYMDEIMLWN Â
Teulu a ffrindiau’r diweddar Mr John
Phillip Lamb.

PENCAER

Gyda thristwch mawr y nodwn golli Peter
George, Llanferran yn Ysbyty Treforys
wedi gwaeledd, ar Ebrill 14eg.
Un wedi ei eni a’i fagu ym Mhencaer
oedd Peter, yn fab ac ŵyr i ffermwyr
ac yn ffermwr da a phwyllog ei
hunan.
Ar wahân i’w deulu, amaeth
oedd ei fywyd.
‘Roedd yn gymeriad
pwyllog, hoffus a bob amser yn hoff o
sgwrs.
Anfonwn ein cydymdeimlad didwyll i
Olwen, ei briod, Alun a Sophie, ei fab
a’i ferch yng nghyfraith a’r plantos bach,
Seren a Noah yn eu hiraeth.
Cynhaliwyd
angladd
yn
ôl
y
rheolau
presennol
ym
mynwent
Harmoni
ar
Ebrill
25ain,
ond
‘roedd y cymdogion a’r cyfeillion
a safai ar ochrau’r ffyrdd yn y
cyffiniau
yn dweud cyfrolau am y
tristwch, y cydymdeimlad a’r parch a
deimlid tuag ato.

TRELETERT

CYDYMDEIMLWN Â
Teulu a ffrindiau’r ddiweddar Mrs Clara
Elizabeth Mathias.
Teulu a ffrindiau’r ddiweddar Mrs Glenys
Iola Williams, ‘Sibrwd y Coed’, Station
Road.
Teulu a ffrindiau y diweddar Mr Brynmor
John Williams.

CASBLAIDD

LLONGYFARCHIADAU I:
Howard a Cynthia Griffiths, Llys yr Onnen
ar ddathlu eu Priodas Aur yn ddiweddar.
Y Parch Geoffrey Eynon a Barbara, ar
ddathlu eu Priodas Ruddem.
Llongyfarchiadau i’r Parch Geoffrey
Eynon, sydd wedi cynnal oedfa ddigidol
ar Wep Lyfr bob bore Sul ac sydd wedi
derbyn canmoliaeth uchel ac ymateb
arbennig gan gymaint. Y gofid yw, os
daw’r holl ddilynwyr ato ni pan ail agorir
y Capel - a fydd lle!
CYDYMDEIMLWN Â Carol Williams, Y Mans, a’r teulu ar
farwolaeth ei mam, Sue, yn ddiweddar.
Mrs Fern Price, Llys y Coed, ar farwolaeth
ei chwaer.
Mrs Elfeira Bateman, ar farwolaeth ei
brawd, Bryn Lewis.
Mrs Stella Curran, Overle, ar farwolaeth ei
mam-gu.
Teulu’r diweddar Mrs Haulwen Harries,
gynt o Gasblaidd.

DINAS

LLONGYFARCHIADAU
Yng nghanol y cyfnod gofidus hwn rydym
yn gwerthfawrogi rôl ein gweithwyr
allweddol. Un sydd newydd lwyddo yn
ei harholiadau nyrsio yw Emma Davies,
Spring Hill ac mae'n parhau i weithio e
yn Ysbyty Llwynhelyg. Estynnwn ein
llongyfarchiadau iddi a dymuno’n dda iddi
yn y gwaith.
PEN-BLWYDDI
Llongyfarchiadau i Martin Mathias,
Bwlchmawr a Tony Greatrex sydd wedi
bod yn dathlu eu pen-blwyddi'n 80 oed.
Mae Cynthia Battrick, Brynywawr hefyd
wedi cyrraedd carreg filltir arbennig lle mae
pen-blwyddi yn y cwestiwn gan gyrraedd
oed yr addewid. Llongyfarchiadau iddi
hithau hefyd.
Llongyfarchiadau cynnes hefyd i Orissa
Watts ar ddathlu ei phen blwydd yn 99
oed.
CYDYMDEIMLO
Cydymdeimlad cywir i deulu'r diweddar
Meredith James, Spring Hill.
Cydymdeimlwn hefyd â Gareth a Tanya,
Kiel House a'r teulu yn dilyn marwolaeth
Mam Gareth yn ddiweddar.
SIOPAU GWEITHGAR
Mae’r ddwy siop sydd yn y pentre, sef
Kiel House a’r Orsaf Betrol / Swyddfa
Bost wedi bod yn hynod o brysur yn
ystod y misoedd diwethaf ac wedi bod yn
werthfawr tu hwnt i drigolion y pentref a
thu hwnt gyda’u gwasanaeth i drigolion yr
ardal. Diolch yn fawr iddynt am edrych ar
ein hôl cystal.
Dymuniadau gorau
Dymuniadau da am arferiad buan i Rita
Saggese, Spring Hill, sy'n derbyn triniaeth
yn yr ysbyty ar hyn o bryd.

WDIG
CYDYMDEIMLWN Â
Tommy, Paul a Ruth ar farwolaeth gwraig
a mam, y ddiweddar Mrs Ileene Anita
Kinsella.
John, Helen, Carol a David, ar farwolaeth
gwraig a mam, y ddiweddar Mrs Sue
Williams.
Teulu a ffrindiau’r diweddar Mr Bob
Wheatley, Harbour Village.
William ac Adam Venables, Plas y Gamil,
ar farwolaeth gwraig a mam, y ddiweddar
Mrs Jane Venables.
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TREMARCHOG
Mae bywyd yn mynd yn ei flaen yn dawel
bach yn yr ardal er bo mwy o geir ar y
ffordd nag yn y tri mis diwethaf a beicwyr
diri. Mae llwybr y glannau yn dal ar gau yn
swyddogol ond gwelir ambell unigolyn yn
pasio â phac anferth ar ei gewn.
Mae’r gerddi wedi manteisio o gael rhagor
o ofal ac ar ôl y glaw trwste ganol y mis
mae popeth wedi bywiogi - yn cynnwys y
gwlithod a’r malwod!
Mae Neuadd y Pentre, bwrlwm canolog
y gymdeithas, yn dawel iawn onibai am
waith cynnal a chadw i sicrhau cyflenwad
trydan sâff.
Hei lwc y daw haul ar fryn cyn bo hir...

CWM GWAUN
TEULU AR GYNNYDD
Llongyfarchiadau mawr i Robert a Gwenda
Morgan, Tŷ Gwyn, ar ddod yn hen dad-cu a
hen fam-gu. Ganwyd roces fach, Everleigh
Harper Lewis, yn Seland Newydd i Steffan,
mab Tracey, a’i gariad Georgia.
ADDOLI AR LEIN
Diolchwyd yn rhifyn Ebrill/Mai am
fyfyrdodau’r gweinidog y Parchg Alwyn
Daniels yn ystod y cyfnod clo ac mae’r
aelodau’n ddiolchgar iawn eu bod wedi
parhau i ddod bob Sul.
Hyfryd iawn wedyn, ar y Sul pan oedd Rali
Ysgolion Sul Cymanfa Penfro fod cael ei
chynnal yn Nhabor, oedd derbyn Oedfa’r
Egin Gwyrdd ac aelodau ysgol Sul Cylch
Carn Ingli’n rhan ohoni. Mae Gwyneth a
Cecil Lewis, Max Reed-Moane, Hawys
James ac Elen Francis yn haeddu clod
mawr am y weddi arbennig a ysgrifennwyd
ganddynt a Hawys i’w chanmol yn fawr
am y modd ystyriol y cyflwynodd y weddi.
Da iawn chi blantos!
CYDYMDEIMLAD
Estynnir cydymdeimlad dwysaf i’r
canlynol ar golli anwyliaid yn ddiweddar:
Teulu Fagwrgoch ar farwolaeth mam-yngnghyfraith, mam-gu a hen fam-gu, sef
Heulwen Harries, Crundale.
Joyce Howells, Pontcilrhedyn a’r teulu
ar farwolaeth chwaer Joyce, y ddiweddar
Gwen Williams, gynt o Henllan, Cwm
Gwaun.
Peter Heard a’r teulu, Tregynon ar
farwolaeth Margaret, chwaer Peter.

Y Llien Gwyn
’STEDDFOTA
Llongyfarchiadau mawr i Michael
Morris, Tyriet ar ddod yn ‘Top Taid’ yng
nghystadleuaeth ‘Neiniau a Theidiau’ yn
Steddfod T yr Urdd eleni. Daeth Michael
yn gryn seren ar y gyfres rhaglenni wrth
i’r clip ohono’n iodlan gael ei ddangos
drosodd a throsodd yn ystod yr wythnos;
a Miriam wedyn yn ei longyfarch ar
raglen Shan Cothi am gyrraedd llwyfan
Eisteddfod yr Urdd.
Ni lwyddwyd i gynnal eisteddfod
Brynberian eleni oherwydd storm fawr ond
gwobrwywyd y cystadlaethau llenyddol.
Llongyfarchiadau mawr i Gwyneth Lewis,
Cilgwyn, ar gael yr ail wobr am Ryddiaith
ar y testun, “Ymson Cymeriad mewn
Hanes”.
YSBYTY
Da deall bod Robert Morgan, Tŷ Gwyn ar
wellhad erbyn hyn ar ôl treulio rhai dyddiau
yn Ysbyty Llwynhelyg yn ddiweddar.
HERIAU YN Y CYFNOD CLO
Yn sgil diolchgarwch pawb i gyfraniad
y gweithwyr allweddol, ac yn arbennig
y Gwasanaeth Iechyd, dyfeisiwyd nifer
o heriau yn ystod y cyfnod clo ar gyfer
eu cefnogi. Mae’n siŵr nad oedd llawer
o bobl ar ôl yn y Cwm nad oedd wedi
cymryd y sialens ‘wy, siwgr a shot’ a thalu
am y fraint o wneud gan sicrhau bod llawer
o arian wedi’i godi i achosion da.
Bu nifer fawr o drigolion yr ardal - o bob
oed - hefyd yn rhan o sialensiau CFFI
Abergwaun i godi arian ar gyfer saith
gwahanol elusen. Gwelir yr hanes llawn
yn y rhifyn hwn.
Yn ogystal â hyn, sicrhaodd dau ŵr
bonheddig o ardal Crymych fod trigolion
yr ardal heb ddiflasu’n eistedd yn y tŷ dros
y cyfnod clo ond wedi bod allan yn yr
awyr agored yn cymryd rhan mewn nifer o
heriau gwahanol a thrwy hynny godi arian
i achosion da lleol. Mae’n siŵr nad oedd
John Davies, cyn brop enwog y Scarlets ac
Aled Harries yn meddwl am funud byddai
cymaint o bobl wedi cymryd eu syniadau
o gadw’n heini mor ddifrifol ond fel 'na
fuodd hi gyda dros 100 o bobl ar draws
yr ardal a hyd yn oed mor bell â Dubai
yn cymryd rhan yn eu heriau amrywiol.
Roeddent yn codi arian ar gyfer Cronfa
Gymuned Crymych oedd yn creu masgiau
i’r gweithwyr allweddol a hefyd ar gyfer
crwt bach sydd yn byw yng Nghrymych,
Owen James sy’n dioddef o Syndrom PittHopkins.
Pan welodd tri dyn Buarth Gwyn yr heriau
roeddent yn awyddus i ymuno. Yr her
gyntaf iddynt gyflawni oedd un ai rhedeg
/ cerdded / seiclo bob dydd, Ar y diwrnod
cyntaf milltir ac yna bob dydd roedd milltir
yn ychwanegol nes cyrraedd 7 ar y seithfed
ac wythfed diwrnod ac yna o’r diwrnod
yna roedd milltir yn llai. Yn dilyn y sialens
yma, y sialens nesaf oedd seiclo yn unig ac
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roedd y tri’n mynd allan i seiclo nifer fawr
o filltiroedd bob dydd. Y sialens olaf roedd
dewis o wneud Duathlon - rhedeg, seiclo
a rhedeg neu gerdded / rhedeg pellter
marathon mewn wythnos.
Roedd yn syniad arbennig ac yn sicr yn
fodd arbennig i sicrhau nad oedd pobl yn
cael amser i ddiflasu wrth eistedd yn y tŷ
ac mae tri dyn Buarth Gwyn rywfaint yn
fwy ffit hefyd!
Mae cyn-drigolion eraill o’r Cwm hefyd
wedi bod yn rhan o’r heriau – Amy a Tom
Tyriet, da iawn iddyn nhw hefyd. Da iawn
hefyd i Tom Turner ar ennill her y ‘byrpees’
– her a gafodd gryn sylw ar y cyfryngau.
SÊR RADIO A THELEDU
Cafwyd mwynhad ar Sul y Pasg wrth
glywed cantorion Cylch Carn Ingli yn canu
ar ‘Caniadaeth y Cysegr’. Recordiwyd y
rhaglen flwyddyn yng nghynt yn y Gymanfa
Ganu a ddaeth o Ebeneser Tydrath,
Hyfrydwch hefyd oedd clywed Teleri
Wilson Fagwrlas yn siarad ar raglen
Geraint Lloyd am sialens saith diwrnod
Clwb Ffermwyr Ifainc Abergwaun
ddiwedd Mai.
Gwelwyd Nia Booth, sy’n gweithio
yng Ngellifawr, ar y newyddion yn sôn
amdanynt wedi gorfod bwrw dros 40 o
briodasau ymlaen oherwydd y Covid 19
a’r golled ariannol o achos hynny.
Serennu ar raglen Sioe Fwyd Hywel
Griffith ar S4C fu Robert Vaughan wrth
iddo siarad am y cig dafad a gynhyrchir
gan ‘Cig Carn Edward’ a Hywel wedyn yn
dangos sut i’w goginio.
ORDEINIADAU
Llawenydd mawr i lawer oedd clywed yn
ddiweddar am Ordeiniad un â’i wreiddiau
yn y Cwm i offeiriadaeth yr Eglwys yng
Nghymru. Ordeiniwyd y Parchg Siôn
Brynach, mab y diweddar Esgob Saunders
a anwyd ac a fagwyd yn Nhŷ Gwyn, yn
y Gadeirlan yng Nghaerdydd ar ddydd
Sadwrn olaf Mehefin. Fe’i sefydlwyd
drannoeth yn gurad yn Eglwys Crist
Caerdydd lle bydd yn gwasanaethu am y
tair blynedd nesaf.
Hefyd wedi cael ei ordeinio ar yr un
penwythnos oedd y Parchg Jordan Spencer
a fydd yn gwasanaethu fel curad yn y cylch
eglwysi y mae Eglwys Pontfaen yn rhan
ohono. Dymunir yn dda i’r ddau.
Carnifal a Heriau Rhithiol
Ni ellir cynnal y carnifal a'r mabolgampau
arferol ar Ŵyl y Banc yn y Cwm eleni
ond mae'r pwyllgor bach yn brysur
drefnu cystadlaethau rhithiol. Ymysg y
cystadlaethau fydd 'Gwisg Ffansi', heriau
chwaraeon, 'Sgen Ti Dalent', Llenyddiaeth,
ac anifeiliaid anwes arbennig. Am fanylion
pellach, cadwch lygad ar dudalen Facebook
Carnifal a Mabolgampau Cwm Gwaun
er mwyn cael y rehstr llawn, neu cysylltwch
gyda'r ysgrifenyddes Ruth Evans.
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NEWYDDION YR YSGOLION

Wrth baratoi ar gyfer rhifyn haf Y Llien Gwyn, roedd y panel golygyddol yn ymwybodol iawn bod y cyfnod hwn yn gyfnod a fyddai'n
mynd lawr mewn hanes’. Danfonwyd felly at benaethiaid yr ysgolion (er nad oedd 'ysgol' fel y byddwn ni'n ei hadnabod) i ddweud
y byddai’n braf cael ar gof a chadw, mewn papur bro, hanes gan y plant am eu gwaith ysgol, eu gweithgareddau a'u profiadau
amrywiol yn ystod y cyfnod clo. Diolch o galon i'r rhai a ymatebodd i'r her. Efallai y cawn ddarllen am brofiadau disgyblion yr
ysgolion eraill y tro nesaf. Gobeithio y wnewch chi fwynhau darllen am brofiadau plant Bro Ingli o fyw mewn cyfnod clo.

Ysgol
Bro Ingli

Bywyd yn y Cyfnod Clo
Rwyf wedi aros adref gyda fy nheulu a
fy nghi Bailey yn ystod Y Cyfnod Clo.
Rydym wedi cael tywydd braf a chwarae
llawer yn yr ardd. Rwyf wedi chwarae
pêl-droed gyda fy mrawd ac wedi bod yn
sblasio yn y pwll padlo.
Rydym wedi cael llawer o farbeciw a
hefyd wedi bod yn cerdded tipyn yn lleol.
Rydym wedi gwneud llawer o deithiau
beic, ac mae fy chwaer fach yn eistedd yn
y trelar pan fod fy nhad yn ei thynnu ar
gefn ei feic. Rydym ni wedi pobi llawer o
gacennau, bara a phitsa. Rwyf hefyd wedi
mwynhau dysgu gartref yn fawr ac wedi
cael llawer o hwyl yn gwneud y gwaith.
gan Ewan
Profiad yn ystod
hunan ynysu
Mae’n anodd meddwl fod hunan ynysu
wedi cychwyn tri mis o 2020 yn dechrau ar
y 23ain o Fawrth! Oeddech chi’n gwybod
ni wedi treulio mwy amser yn “lockdown”
yn 2020 na tu allan? Mae’r misoedd wedi
mynd heibio yn gyflym iawn.
Ar y dechrau, roeddwn i’n teimlo’n
gyffrous wrth feddwl am beidio â mynd
i’r ysgol, ond wrth i amser fynd yn ei
flaen, mae wedi bod yn eithaf diflas. Cyn
Y Cyfnod Clo, roedden yn arfer mynd
am sbin ar y penwythnosau, Ond nawr,
mae popeth wedi cau. Byddwn i wrth fy
modd i fwyta ‘McChicken select’! Rydw i
wedi gwario lot o amser yn cerdded hyd y
llwybr arfordir a traeth mawr. Mae pob lle
ni wedi mynd wedi bod yn dawel. Ni heb
weld bron neb. Does dim unrhyw barciau
carafán wedi bod ar agor, felly does ddim
twristiaid fel arfer. Dwi yn lwcus iawn i
fyw yn Nhrefdraeth.
Ar ddechrau’r “lockdown”, roeddwn i’n
teimlo mor hapus na fyddai’n rhaid i mi
godi’n gynnar bob dydd i baratoi ar gyfer
yr ysgol. Mor anghywir oeddwn i! Mae
gennym dri gliniadur wedi’u sefydlu yn
ein hystafell fwyta. Mae fy rhieni wedi
gwneud fy mrodyr a fi i wneud gwaith
ysgol bob diwrnod o'r wythnos rhwng
10am a 3pm. Dwi ddim yn hoffi gwneud
gwaith ar y cyfrifiadur. Mae’n llawer gwell
gen i weithio ar bapur. Yn y dechrau roedd
yn rhyfedd wneud gwaith ysgol gartref,
ond rydw i wedi dod i arfer ag e nawr. Mae

wedi bod yn anodd canolbwyntio mewn tŷ
yn llawn pobl!
Rydw i wir yn gweld eisiau fy ffrindiau
ysgol nawr. Mae wedi bod yn hyfryd
gwneud sgwrs grŵp ar-lein gyda fy
ffrindiau ysgol a Mr Davies. Diolch byth
am “Teams”! Rwy’n edrych ymlaen mewn
gwirionedd at fynd yn ôl i’r ysgol ar y
29ain o Fehefin nawr. Erbyn hyn, rwy’n
siŵr, fel fi, eich bod wedi cael llond bol ar
fod yn sownd yn y tŷ. Rwy’n gwybod na
fydd yr ysgol yr un peth pan ddychwelwn.
Nid wyf eisiau colli’r pedwar diwrnod olaf
yn yr ysgol gynradd. Dyma fy mlwyddyn
olaf ac roeddwn yn poeni na fyddwn yn
cael cyfle i ffarwelio â phawb. Rwyf am
allu gwisgo hwdi dosbarth 6 a chael tynnu
fy llun blwyddyn 6.
Y peth tristaf dros yr ychydig fisoedd
diwethaf yw methu ag ymweld â fy mamgu’s a tad-cu’s. Nid yw’r cyfan wedi bod yn
ddrwg serch hynny. Ar ôl llawer o swnian,
gadawodd fy rhieni i ni godi ein pabell yn
yr ardd. Fe wnaethon ni gysgu y tu allan a
chwarae gemau a bwyta llawer o rwtsh!!
Rhaid imi gyfaddef serch hynny, roedd hi
ychydig yn oer yn y nos. Fe wnaeth Mam
hefyd brynu set swingball newydd i ni
ond ar yr ail ddydd roedd Leo wedi torri
e. Rwy’n argymell hyn i unrhyw un nad
yw’n rhy awyddus i chwaraeon, fel fi. Yn
ffodus, mae’r tywydd wedi bod yn ddigon
braf i mi chwarae. Fe wnes i hefyd helpu fy
mrodyr i adeiladu bocs allan o bren sgrap i
blannu llysiau ynddo.
Prif uchafbwynt yr amser hwn yw fy mod
i wedi treulio mwy o amser gyda fy nhad.
Ar ddechrau Y Cyfnod Clo, newidiodd ei
shifftiau. Ar hyd fy oes, mae wedi gweithio
yn ystod y nos, ond nawr mae’n gweithio
yn ystod y dydd. Bellach gallwn dreulio
amser gyda’n gilydd gyda’r nos.
gan Eleanor
Yn Sownd Wrth Gloi
Ar y 5ed o Ionawr gwnaeth y “world health
organization” (WHO) wneud datganiad
i bob un o’r gwledydd bod yna feirws
newydd yn Tsiena. Ar y 30ain o Ionawr
wnaeth WHO ddatgan bod yna argyfwng
iechyd cyhoeddus. Ar y 11eg o Chwefror
gwnaeth WHO enwi'r feirws yn COVID
19. Ar Fawrth y 8fed wnaeth yr Eidal rhoi
60,0000 yn “lockdown”. Ar Fawrth yr
11eg wnaeth WHO ddatgan bod COVID
19 yn pandemig, erbyn Mawrth 21ain
roedd Prydain yn “lockdown” gyda bob
ysgol, prif ysgol, a'r siopau sydd ddim yn
hanfodol ar gau.

Rydym nawr 13 wythnos ers dechrau Y
Cyfnod Clo. Mae bywyd yn tŷ ni yn hectig
oherwydd mae Mam a Dad yn weithwyr
allweddol, mae Dad yn bostmon, mae
mam yn Gwnselydd i Paul Sartori ac ar
ben hynny maent yn rhedeg siop y pentref
Kiel House, Dinas Cross. Rydw i wedi bod
yn treulio lot o amser yn gorfod gweithio
yn annibynnol neu mae fy chwaer fawr yn
helpu fi gyda fy ngwaith ysgol. Rydym
ni hefyd wedi gorfod helpu gyda choginio,
glanhau a mynd a nwyddau yn gynnwys
papur newyddion a llaeth i bobl y pentre’.
gan Erin

Poster lliwgar gan Lacey
Fy mywyd yn ystod y
cyfnod clo
Dwi’n byw yn Nhrefdraeth gyda fy mam,
a fy nhad yn byw yng Nghilgwyn, a dwi’n
newid tŷ pob wythnos. Does dim rhyngrwyd
yn nhŷ fy nhad, ond mae mwy o le achos
mae cae gyda fe. Pob amser dwi’n newid tŷ
mae rhaid i fi feicio lan rhiw fawr. Hoffais
i ysgol gartre am ddwy wythnos ond ar ôl
hynny dechreuais i gael trafferth i weithio
ar ben fy hunan. Ni welais unrhyw ffrindiau
am fis ac yna rhoddodd fy ffrind 'walkie
talkie' i ni a gallu sgwrsio ar draws y stryd.
Y peth gwaethaf am Y Cyfnod Clo yw bod
popeth ar gau fel y pwll nofio a’r llyfrgell,
ond rydw i’n hoffi chwarae Minecraft
gyda fy ffrindiau ac rydw i’n gwneud mwy
o hynny oherwydd y ‘Lockdown’.
gan Eli French
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Bywyd yn Lockdown!
Ar yr 23ain o Fawrth 2020 wnaeth Boris
Johnson dweud roedd y Deyrnas Unedig
yn mynd mewn i “lockdown” ac roedd
bron pawb yn meddwl roedd e’n mynd
i fod yn amser hir cyn roedd popeth yn
normal eto. Achos roedd yr ysgolion wedi
cau, roedd rhaid i Mam a Dad ddysgu ni
ond roedd brawd fi ddim yn hapus gyda
“daddy school”. Roeddwn i yn hapus gyda
phopeth achos mae Dad yn wych gyda
Maths ac mae Mam yn dda gydag Iaith a
Hanes!
Yn ystod y cyfnod hwn dwi wedi neud
llawer o goginio, dwi wedi dysgu sut i
neud cacen enfys, cacennau Harry Potter,
fairy cakes, chocolate traybake, sgons,
crempog a pice ar y man.
Ar ôl amser roedd pethau wedi mynd
tamaid bach yn ddiflas ond pan roeddwn i
yn edrych trwy’r cwpwrdd wnes i ffeindio
bocs gyda’r holl gyfres o Harry Potter!
Dwi nawr ar lyfr 6 a dim ond un mwy i
fynd. Mae’r tywydd wedi bod yn grêt am
lawer o’r Cyfnod Clo ac mae fi a fy nheulu
wedi bod yn gwneud llawer o bethau mas
tu fas fel diwrnod chwaraeon, pêl-droed,
criced a thenis!
Gobeithio bod popeth yn mynd nôl i
normal yn fuan ac edrychaf ymlaen i fynd
nôl i ysgol a gweld holl fy ffrindiau.
gan Angharad
Profiad yn ystod hunan
ynysu
Yn ystod y cyfnod hunan ynysu rydw i wedi
mwynhau cael amser gyda’r teulu, pan fel
arfer mae nhw yn gweithio. Rydyn ni wedi
gwneud llawer o bethau fel coginio, mynd
am dro a chwarae gemau bwrdd. Ond maen
anodd ddim gweld teulu arall fel Mamgu,
Tadcu a Nan.
Rydw i wedi gweld eisiau gweld fy
ffrindiau, chwarae pêl-droed a rygbi. Dw i
yn hoffi chwarae’r X-box gyda fy ffrindiau
ac mae e’n cadw ni mewn cysylltiad. Rydw
i hefyd wedi mwynhau gwneud heriau
gyda thîm pêl-droed Hwlffordd sef rhedeg
2km y dydd a reidio beic 4km.
Mae gwneud gwaith adref yn anodd gan
mae dad yn gweithio o adref hefyd ac
mae’n rhaid i ni gymryd tro ar y cyfrifiadur
ac mae e yn anodd cael y cymhelliant i
wneud gwaith bob dydd. Mae PE gyda Joe
Wicks wedi helpu fi i ddihuno yn gynnar
ac i gadw’r corff yn symud.
Nid wyf yn hoff iawn o fod yn y tŷ trwy’r
amser yn enwedig pan mae’r tywydd wedi
bod mor braf, dim ond gardd fach sydd
gyda ni felly does dim llawer o le i chwarae
ac ymlacio.
Rydw i yn falch iawn i weld pêl-droed nol
ar y teledu.
Edrychaf ymlaen at fynd nôl i’r ysgol i
weld yr athrawon a fy ffrindiau a gobeithio
byddai yn gallu gweld ffrindiau sy’n gadael
i fynd i’r ysgol uwchradd yn Medi.
gan Griff
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Campwaith byd natur gan Elinor
Fy mywyd yn y cyfnod clo!!
Treuliais i’r cyfnod clo gyda fy mam,
dad, fy chwaer henaf Ella, Ffion a hefyd
fy mrawd bach Teo. Ni’n byw yn Tydrath
ar bwys y traeth. Mae’n hyfryd iawn i fyw
ar bwys y traeth oherwydd mae’r machlud
haul yn bert iawn a pryd mae’n dwym
ni’n gallu mynd i nofio yn y môr. Dwi’n
hoffi cael brawd a chwiorydd oherwydd
os bydden i ar ben fy hun bydd e’n ddiflas
iawn.
Yn fy marn i mae’r cyfnod clo yn dda ond
ddim ar yr un pryd, oherwydd dydyn ni
ddim yn gallu gweld ein ffrindiau, athrawon
a theulu ond ni’n gallu gwisgo ein pyjamas
trwy’r dydd os ni eisiau!! Mae Teo wedi
dysgu sut i gerdded yn ystod y cyfnod clo!
Mae rhaid i fi weithio gartref, mae Mam
ac Ella yn helpu fi gyda fy ngwaith. Yn
ffodus i mi roedd dad bant o'i waith am 10
wythnos! Ond roedd rhaid iddo fynd nôl ar
ddydd Mawrth. Roedd e’n neis iawn i gael
dad adref a nawr mae’n od bod e ddim 'ma.
Rydw i’n gobeithio bod ni yn dod mas o’r
cyfnod clo cyn bo hir ac ni allaf aros i weld
pawb.
gan Millie-Mai
Profiad yn ystod
hunan ynysu
Achos Y Cyfnod Clo mae’r pêl-droed
wedi bod ar stop a dwi ddim yn gallu
mynd i gemau. Cyn y cyfnod hunan ynysu
roeddwn i a dad yn arfer gwylio pêl-droed
ar y teledu. Ac roedd dad yn mynd gyda
fi i chwarae pêl-droed ac ymarfer. Ond
mae wedi newid. Does yna ddim mwy o
ymarfer ond mae’r bêl-droed nôl ar Sky
Sports. Mae pêl-droed nôl ar y teledu ond
mae gemau pêl-droed ni ddim, felly mae
mam wedi prynu pyst gôl. Mae mam a
dad yn gadael fi mynd ar y Xbox i siarad
â ffrindiau a chwarae gemau ar ôl gwneud
gwaith ysgol. Roedd hi mor anodd o’r blaen
ddim i eistedd gyda fy nhad yn gwylio Man
United yn chwarae ar y teli ond nawr dwi’n
hapus mae nôl ar Sky Sports. Gwnaeth dad
gadael fi gwylio fe nes hanner awr wedi 10.
Y gêm fwyaf dwi’n edrych ymlaen at yw
Man United vs Tottenham. Mae mam wedi
torri fy ngwallt a bydd e’n neis i fynd nôl i
ysgol.
gan Oliver McCrory
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Fy mywyd yn y ‘lockdown’
Ar fy mhen-blwydd yn ddeg oed, aeth
Cymru mewn i ‘lockdown’, doedd dim parti
gyda ffrindiau 'leni. Roeddwn yn mynd i
drefnu parti mewn cwpwl o wythnosau ar
ôl hynny ond rydym o hyd yn 'lockdown'
tri mis ar ôl fy mhen-blwydd!!
Am wythnosau roeddwn dim ond yn
gallu mynd allan am wâc unwaith y dydd,
roeddwn ni yn lwcus iawn am fod 'da
ni ardd fawr i chwarae, ond ar ôl bach
roeddem ni wedi diflasu gyda dim ond
William i chwarae gyda!
Rydym wedi bod yn brysur iawn getre yn
gwneud gwaith ysgol ond nid yw mam yn
athrawes dda iawn, mae hi yn llawer gwell
nyrs!! Mae mam yn tynnu gwallt allan am
fod y wifi yn araf iawn a ni ddim yn gallu
uwchlwytho i'r Hwb yn rhwydd iawn!
Ers i’r Llywodraeth rhoi caniatâd i ni fynd
allan am fwy o amser rydym wedi bod
yn pysgota gyda dad, roeddwn wedi dal
pysgodyn bach wythnos yma, dim digon i
fwyta!! Mae Thomas wedi dysgu fi i fynd
yn y caiac hefyd! Rydw i yn hoff iawn o
neud TikToks gyda mam a William neu
fynd i gerdded am filltiroedd.
Rydw i hefyd wedi dysgu sut i goginio
llawer o bethau blasus, dwi nawr yn gallu
neud bara banana, myffins, cacennau bach
a sgons gyda hufen a jam.
Wythnos ddiwetha’ welais mam-gu a tadcu am y tro cyntaf ers cyn fy mhen-blwydd
a chawsom gacennau yn yr ardd.
Rydw i wedi bod yn dal lan 'da ffrindiau
ysgol ar FaceTime ond dyw e dim yr un
peth a gweld nhw yn iawn. Dwi yn barod
i fynd nôl i’r ysgol i weld ffrindiau ac
athrawon.
gan Scarlet Rob

Ryan fu'n rhoi lliwiau'r enfys i'r bedol

CEIR MWY O STORIAU
DIFYR DISGYBLION
YSGOL BRO INGLI AR Y
DUDALEN NESAF
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RHEDEG I Godi arian i
elusen St Mungo
Ar ddydd Sul, Mai 3ydd rhedais i i godi
arian i elusen St Mungo sydd yn elusen i
bobl ddigartref. Rhedais o fy nghartref The
Old Vicarage yn Nhrewyddel yr holl ffordd
i draeth Ceibwr. Roedd e’n ddwy filltir o
hyd ac fe gyflawnais ef mewn 12 munud.
Roeddwn am godi arian i’r bobol ddigartref
oherwydd fy mod wedi gweld pobol yn
byw mewn pabell wrth i fi gerdded ar hyd
strydoedd Brighton nôl ym mis Tachwedd
pan yn aros gyda theulu yno. Teimlais yn
drist ac roeddwn am helpu felly dyna pam
es ati i feddwl am syniad. Llwyddais i godi
£830 i’r bobol ddigartref. Diolch yn fawr
i bawb wnaeth rhoi arian. Roeddwn i’n
meddwl codi tua £100 ond llwyddais i godi
lot yn fwy. Roedd pobol Trewyddel wedi
dod allan i weiddi ar hyd y ffordd wrth i fi
redeg. Roedd yn deimlad gwych!
gan Noa van Soest
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Y peth mwyaf diflas yw pan bod fy mrodyr
yn mynd ar fy nerfau achos rydym ni
gyda’n gilydd trwy’r amser!
Erbyn nawr rydw i’n gweld eisiau mynd
nôl i’r ysgol a gweld fy ffrindiau a’r
athrawon. Edrychaf ymlaen i fynd nôl i
wneud pêl droed a gwersi nofio. Braf bydd
ymweld â Castell Henllys a Folly Farm i
weld yr anifeiliaid.
Rydw i’n edrych ymlaen i weld teulu eto a
rhoi cwtsh mawr iddyn nhw.
Y mae’r misoedd wedi mynd yn gyflym ar
yr un llaw ac yn araf ar y llaw arall.
gan Thomas

Bywyd yn ystod y Clo Mawr
Mae’r misoedd diwethaf wedi teimlo yn
eithaf hir, ond ni wedi bod yn lwcus iawn
gyda’r tywydd, a gwario llawer o amser yn
yr ardd.
Mae Mam wedi bod yn dysgu fi adref,
gwahanol iawn o ysgol ond ni wedi cael
hwyl a sbri! Dwi wedi dysgu coginio da
Mam a phlannu pethau yn yr ardd ‘da Dad.
Helpais chwaer fach fi i gerdded am y tro
cyntaf!
Dwi wedi gweld eisiau fy ffrindiau ac
athrawon a dwi’n edrych ‘mlaen i weld
nhw eto.
gan Eve

Cerdd am yr adeg yma
Mae’r byd wedi newid a synnai deall pam
Mae rhaid aros adre a chael dysgu da Mam
Ni’n cael hwyl a sbri a ni’n dysgu
Ond dwy’n 'drych mlaen i fynd nôl i Ysgol Bro Ingli
I weld Mrs Rodgers a’r athrawon i gyd
Dwi’n edrych mlaen i weld ffrindiau fi
Daeth y dydd i weld ein gili
A chael cwtshys mawr bydd werth y byd

gan Eve

Llythyr i Wyn y postmon

Campwaith blasus iawn gan Thomas
HUNAN YNYSU GYDA'R TEULU
Wel, dyna beth yw cyfnod anhysbys ac od
pan roedden i yn hunan ynysu gartref gyda
fy nheulu.
Mae popeth mor wahanol ac mae pawb
yn aros adref ond rydw i wedi cael amser
gwych gyda fy nheulu. Mynd ar fy meic,
cerdded lan y mynydd a chwarae gemau
yw rhai o’r pethau sydd yn sefyll allan.
Ar ddechrau’r hunan ynysu roeddwn yn
teimlo’n eithaf cyffrous ond hefyd yn
ddryslyd achos roedd yr ysgol wedi cau.
Roeddwn eisiau gweld fy ffrindiau a’r
athrawon.
Mae mam a Liam wedi bod yn helpu gyda
fy ngwaith ysgol a darllen. Rydw i yn hoffi
dysgu gyda mam ond byddai hoffi bod yn
ysgol mwy!
Y peth mwyaf cyffrous tra adref yw
chwarae ar y cyfrifiadur, chwarae gemau
gyda fy nheulu a chael noson ffilm a losin.

Annwyl Wyn y Postman,
Dwi’n ysgrifennu'r llythyr hwn i ti i
ddweud diolch am weithio mor galed a
chadw dod a phost i ni a phawb. Mae e
siwrafod yn amser ofnus iawn i ti gyda
virus covid 19 a gorfod mynd i mor
gymaint o dai gwahanol trwy’r dydd.
Mae pen-blwydd cyntaf chwaer fach fi
dydd Mercher, bydd ddim parti mawr
gyda teulu a ffrindiau ond bydd lot o
anrhegion a cardie yn dod achos ti.
DIOLCH
Oddi wrth
Eve xxx

Paul Jenkins a'i Feibion
~ Trefnwyr Angladdau ~
Capel Gorffwys Preifat yn Abergwaun
Cwmni teuluol preifat
Gwasanaeth gofalgar 24 awr

Paul Jenkins

Feidr Castell, ABERGWAUN, SA65 9BB
(01348) 873250
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Ysgol Llanychllwydog

Creadigrwydd yn y Cwm
Mae disgyblion yr ysgol, er ar wahân yn
eu cartrefi ar hyn o bryd, yn cydweithio ar
brosiect creadigol cyffrous.
Daeth nawdd gan Gyngor Celfyddydau
Cymru (Prosiect Ysgolion Arweiniol
Creadigol) i helpu’r plant i ddysgu trwy
greu. Mae Siwan Llynor, (ymarferydd
creadigol) o Borthaethwy ym Môn yn eu
cynorthwyo.
Dyma hunan bortreadau a wnaed ganddynt
gan ddefnyddio blodau a dail yr ardd neu
o’r gwyllt. Mae’n hawdd gweld eu bod
wedi cael hwyl arni ac mae’n argoeli'n dda
ar gyfer cam nesaf y prosiect. Dywedodd
aderyn bach fod y plant (heb sôn am eu
rhieni, chwarae teg!) yn gwella eu sgiliau
cyfrifiadur o ddydd i ddydd, ac yn bwriadu
cael hwyl wrth greu clipiau sain nesaf a’u
hanfon at ei gilydd. Pob lwc iddynt gyda’r
dysgu. Mae’n siŵr y byddant wrthi tali ho’
yn creu campweithiau.
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O Dudalen Gweplyfr Y Llien Gwyn

CERDDI codi calonnau CYFNOD CLO

Gosododd Hedydd Hughes dudalen
facebook y Llien Gwyn i fyny ar ein
cyfer a bellach, mae'r dudalen gefn
hon yn gyfle i rannu rhai pethau a
ymddangosodd arni yn ystod y mis
diwethaf.

Cymeriadau lleol ar draeth lleol

Gosodwyd sialens i'r darllenwyr
yn rhifyn Ebrill/Mai - gan na
fyddai cyngerdd, oedfa ayb yn
debygol o ddigwydd yn y dyfodol
agos - i ddanfon hanesion o'r
hyn oedd wedi bod yn digwydd
yn y cyfnod clo atom neu rhyw
hanesyn a fyddai o ddiddordeb
i'r darllenydd.
Rydym yn ddiolchgar iawn am
yr ymateb a gobeithio i chi gyd
gael blas ar ddarllen y rhifyn
'Cyfnod Clo' arbennig hwn.
Os gwnaethoch - beth am
ddanfon gair bach atom i
ddweud beth a roddodd y pleser
mwyaf i chi ddarllen.

Wes gyda chi syniad pwy a phryd? Danfonwch air atom erbyn rhifyn mis Medi.

Diolch i Golwg 360 am y cynllun
newydd sydd wedi ein galluogi i
gyhoeddi'r rhifyn hwn o'r Llien Gwyn
ar lein ar Bro 360.Cymru
Os ydych wedi mwynhau darllen y rhifyn hwn o'r Llien
Gwyn ar y we, plîs dywedwch wrth eraill sut y daethoch
o hyd iddo sef drwy fynd ar wefan:
www.bro360.cymru

