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O	GWMPAS	BRO	DINEFWR
Rhydian	Tiddy o Derwydd a gyrhaeddodd ffeinal yr Adran Bres 

yng nghystadleuaeth y BBC, Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2020. 
Mae Rhydian yn Brif Drombonydd Cerddorfa Ieuenctid Prydain 

ac mae’n gyn-ddisgybl Ysgol Bro Dinefwr. Mae’n astudio yn Ysgol 
Cerdd Cheethams ym Manceinion.

Mwgwd
Lleddf yw mwgwd y lladdfa, - nid oes cwrdd

Nid oes cân cymanfa,

Ers agor bocs Pandora

Aeth pob gŵyl a hwyl yr haf.
                                           

  John Rhys Evans

																Rhyddid
  Ddoe o gof ciliodd y gaeaf caled
  A thrwy y muriau daeth awr ymwared
  Y lloeau heddiw o grit caethiwed
  Ar ras i gyrraedd y drws agored,
  I’r cae a phob sbonc sionced - ȃ chywion
  A da i galon ydyw eu gweled.

J. Eirwyn Williams

Ysgol	Sul	Capel	Newydd
Bu plant Ysgol Sul Capel 

Newydd Llandeilo yn creu 
fideo i ddiolch i'r gymuned ac i  
ymgysylltu gyda'i gilydd. 

Roedd sawl un wedi 
ysgrifennu cerddi, rhai wedi 
bod yn gwerthu cacennau i 
godi arian, a nifer wedi bod yn 
creu campweithiau celf. 

Diolch i bawb am gyfrannu, 
ac i Non Lewis a Rhodri Gomer 
am drefnu.
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Cofio	D.	T.	Davies,	1918-2020	-	carcharor	rhyfel	a	chynghorydd	sir
Ar 7 Ebrill bu farw un o gymeriadau mwyaf cofiadwy Sir Gâr, D.T.	
Davies, Dryslwyn yn 101 oed.

Roedd David Tom neu D.T. fel roedd pobl yn ei nabod, yn ŵr 
bonheddig o gymeriad cryf a fu’n gynghorydd sir a chymunedol 
am ddegawdau.

Tra’n gwasanaethu'r Frenhiniaeth a'r Wlad yn yr Ail Ryfel Byd fel 
aelod o'r Magnelwyr Brenhinol cafodd ei ddal yn garcharor rhyfel 
gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan dderbyn y Fedal 
Filwrol am ei ddewrder.

Mae wedi cael ei ddisgrifio fel "arwr rhyfel anfoddog" a roddodd 
wasanaeth aruthrol i'w gymuned. 

Am flynyddoedd maith ni soniodd am ei brofiadau hyd yn oed wrth 
ei deulu, ond, ag yntau yn ei naw degau, mynnodd y meibion ei fod 
yn cofnodi’r hanes ac aethant ag e nôl i Awstria ac i rai o’r mannau 
y bu’n garcharor rhyfel. Y canlyniad oedd cofnodi ei brofiadau 
rhyfeddol yn y gyfrol Dianc i Ryddid, sy’n cynnwys disgrifiadau 
emosiynol o'r erchyllterau a welodd tra'n garcharor rhyfel.

Cipiwyd ef yn ystod Brwydr Creta ym Mai 1951 a'i gludo ar drên 
am dridiau gyda channoedd o filwyr eraill, heb fawr o ran bwyd na 
diod.

Treuliodd gyfnod yn y lle cyntaf yng ngwersyll Stalag 18 yn 
Wolfsberg, yn ne Awstria, cyn gorfod symud i Hwngari ac yna i 
wersyll-garchar Zemun, ger Belgrâd. Fe ddisgrifiodd y safle hwnnw 
fel "uffern ar y ddaear". Fe’i carcharwyd mewn sawl gwersyll, ond fe 

lwyddodd i ddianc o 
ddwylo'r Natsïaid ar 
bum achlysur. Bu'n 
ymladd hefyd gyda 
byddin partisaniaid 
Tito yn Iwgoslafia.

Yn fuan wedi iddo ddychwelyd i Gymru dechreuodd fusnes llwyddiannus 
Towy Electrical Company ac ymdoddodd i fywyd cymunedol yr ardal. Roedd 
yn gynghorydd sir rhwng 1970 a 1999, oedd yn cynnwys cyfnod yn aelod o'r 
hen Gyngor Sir Dyfed rhwng 1974 a 1996. 

Bu D. T. Davies yn gadeirydd Cyngor Sir Dyfed yn 1981-2 ac yn gadeirydd 
cyntaf Cyngor Sir Gâr yn 1995-7 a gwasanaethodd ar nifer o fyrddau a 
phwyllgorau addysg a chydnabuwyd hyn pan dderbyniodd yr O.B.E.

Roedd yn un o dri sylfaenydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn 
ogystal â Gerddi Aberglasne, lle roedd yn aelod am oes. Yn dilyn ei gyfraniad mawr i’r Lleng Brydeinig ef oedd Llywydd 
Anrhydeddus Cangen Llandeilo Fawr. Ym mro ei febyd bu o gymorth gwerthfawr i’w hen ysgol, Cwrt Henri, y Clwb Ffermwyr 
Ifanc lleol, Ystafell Ddarllen Cwrt Henri a Siop Gymunedol Dryslwyn ac ef oedd sylfaenydd Cylch Meithrin Cwrt Henri.

Cafodd ei anrhydeddu gyda Rhyddfraint Anrhydeddus Sir Gaerfyrddin am ei wasanaeth i lywodraeth leol gan y cyngor 
sir ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 100 oed, ar 11 Gorffennaf, 2018, a chyflwynwyd sgrôl goffa iddo gan y Cynghorydd 
Mansel Charles, sef Cadeirydd 
y Cyngor ar y pryd. Ei ymateb 
oedd “Mae’n fwy o anrhydedd i 
mi nag unrhyw anrhydedd arall 
’rwy wedi ei dderbyn”.

Bu farw D. T. Davies yn 
dawel yn ei gartref Berllan 
Fach, Dryslwyn gerllaw ei hen 
gartref Maesyderi ar 7 Ebrill. 
Gŵr annwyl Beti, tad cariadus 
Michael, Graham, Andrew ac 
Ann, tad yng nghyfraith, tadcu, 
hen dadcu, brawd, brawd yng 
nghyfraith ac ewythr annwyl a 
pharchus. Cydymdeimlir gyda’r 
teulu a’i ffrindiau niferus yn eu 
colled.
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DERWEN	GADARN	DROS	GYMREICTOD	
-	teyrnged	i’r	diweddar	Bob	Roberts	

Yng nghoedwig ieithoedd, fe saif derwen ein Cymreictod, yn gadarn fel erioed, er 
aml i wynt croes a stormydd geirwon. Mae’r goeden dal yno, er i storm ddiweddar 
adael ei hôl, gan ddinistrio un o’r canghennau.

Ym marwolaeth Bob	Roberts, fe gollodd Cymru a bro’r Lloffwr gangen bwysig  o 
dderwen ein Cymreictod. Bu ei ymwneud â phob dim yn ymwneud positif dros  y 
Gymraeg, cyd-ddyn a Christ.

Mab i blismon oedd Bob. Cafodd ei fagu yn ardal Harlech a Pennal. Aeth i ysgol 
Uwchradd Tywyn a Phrifysgol Birmingham gan raddio a dod yn beiriannydd.  
Tra ym Mirmingham cwrddodd ag Ann, oedd yno fel athrawes. Priodi a symud 
i Gaerdydd, wedyn Derwydd ac yn fwyaf diweddar, Llanedi. Magu dau o blant – 
Rhiannon a Llŷr.

Dyma deulu prysur ac ymroddgar yng ngwir ystyr y gair. Yn ardal Dinefwr, bu 
Bob yn weithgar iawn gyda’r gyfeillio, yn gadeirydd cyntaf papur bro Y Lloffwr, 
llywodraethwr ysgol, cynghorydd bro a chadeirydd y Cyngor lleol, y sioe leol a’r 
Sioe Fawr, yn gynhaliwr Steddfod leol Ffair-fach, yn ysgrifennydd a phen diacon yng 
nghapel y Tabernacl, Ffair-fach. Roedd yn is-gadeirydd Eisteddfod Genedlaethol 
Bro Dinefwr, a myrdd o bethau eraill y gallwch chi ddarllenwyr dystio iddyn nhw.

Trwy fudiad yr Urdd y gwnes i fwya gyda Bob ac Ann a dod yn ffrindiau agos. Bu’n 
drysorydd am naw mlynedd ac yn gadeirydd y mudiad am chwe blynedd arall, yn 
ymddiriedolwr ac wedyn yn Llywydd Anrhydeddus. Yn fwy na dim arall  yr oedd yn 
graig o gefnogaeth i drefniadaeth y mudiad. Bu’n ffyddlon yn yr adegau da ac yn 
gadarn yn ystod y cyfnodau anodd. Pan oedd Bob ac Ann yn byw yng Nghaerdydd, bu’r ddau yn helpu rhedeg yn wirfoddol 
Canolfan yr Urdd Conway Road. Wedyn, ar adeg dathlu hanner can mlwyddiant sefydlu’r  Urdd yn 1972, yn rhan enfawr o 
drefnu gêm rygbi y Jiwbili. Gêm oedd hon rhwng tîm Carwyn James a thîm Barry John. Dau gyn-aelod o’r mudiad. Dyma 
oedd gêm ola Barry John a sgoriodd gais prydferth iawn gan sicrhau buddugoliaeth i’w dîm. Roedd hi’n fwy na gêm o rygbi, 
oherwydd yr oedd yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth, cefnogaeth a chyllid – gyda dros 35,000 yno! Bu Bob ac Ann nid 
yn unig yn rhan bwysig o’r trefnu, ond fe drodd eu cartref yn ganolfan gwerthu tocynnau am bron i dri mis!

Mae’n gwestiwn a fyddai’r Urdd wedi goroesi tan heddiw oni bai am waith caled Bob adeg streic yr athrawon pan oedd Keith 
Joseff a Kenneth Baker yn weinidogion addysg yng nghanol yr 80’au. Bu Bob yn teithio Cymru benbaladr  yn siarad gyda 
chlystyrau athrawon gan roi iddyn nhw gefnogaeth yr Urdd a sicrhau eu hewyllys da nhw nôl i’r mudiad ar ôl cyfnod y streic. 
Bu’n ymwelydd cyson gyda’r hen Swyddfa Gymreig yn lobio cefnogaeth a chyllid i’r Urdd, ac yn flaengar yn nhrefniadaeth 
y Mudiad wrth ddatblygu Llangrannog, Glanllyn a Chaerdydd fel prif ffynhonell incwm y mudiad. Mewn pwyllgorau roedd yn 
glir ei farn er bob amser yn barod i wrando ac ystyried. Torchi llewys a gwneud  oedd ei steil, nid trafod diddiwedd. Mewn 
derbyniadau, wrth chwilio noddwyr, wrth sicrhau cefnogaeth i’r Urdd, doedd neb gwell na Bob Roberts. 

Na, dyw’r dderwen ddim yr un peth, ond mae’n parhau a dyna oedd yn bwysig iddo fe. Fe roddodd Bob wasanaeth oes er 
mwyn ei wlad a’i iaith. Diolchwn am hynny ac am bobl tebyg.  Estynnir cydymdeimlad dwysaf i Ann, Rhiannon, Llŷr a’r teulu. 

W Dyfrig Davies

Gwaith	adeiladu	ysgolion	yn	ailddechrau
Mae gwaith adeiladu yn ailddechrau ar ddau brosiect ysgol mawr yn Sir Gaerfyrddin ar ôl iddynt gael eu gohirio dros dro 

oherwydd pandemig y coronafeirws.
Ar ôl ystyried yn ofalus ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi dod i gytundeb â'r contractwr 

Lloyd a Gravell i ailddechrau ar y gwaith ar y safleoedd ysgol newydd ar gyfer Ysgol	Rhys	Prichard, Llanymddyfri ac Ysgol	
Gorslas.

Mae Ysgol Gynradd Rhys Prichard yn symud i hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn, a bydd ganddi leoedd ar gyfer 240 o 
ddisgyblion yn ogystal â Chylch Meithrin integredig a man chwarae ar wahân. Gan gostio £4.3miliwn, bydd yr ysgol newydd 
yn cynnwys neuadd fawr sy'n gallu cael ei rhannu â'r gymuned, cae rygbi, man chwarae amlddefnydd a mannau chwarae 
caled a meddal. Y gobaith yw y gellir parhau i gwblhau'r prosiect erbyn Gwanwyn 2021. 

Mae cyfanswm o £6.8miliwn hefyd yn cael ei fuddsoddi yn Ysgol Gorslas i ddarparu adeilad ysgol newydd i 210 o ddisgyblion 
ar dir ym Mharc Gorslas, a roddwyd yn garedig gan Gyngor Cymuned Gorslas. Bydd y cynllun yn cynnig darpariaeth feithrin 
a chyfleusterau y gall y gymuned eu rhannu megis neuadd fawr, cae'r ysgol ac ardal gemau amlddefnydd. Y gobaith yw y 
gellir cwblhau adeilad newydd yr ysgol erbyn Hydref 2021.

Cafodd y ddau brosiect eu hariannu ar y cyd rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Bydd ailddechrau'r gwaith yn 

diogelu swyddi gwerthfawr yn y sector adeiladu ac yn gosod sylfaen ar gyfer adferiad economaidd Sir Gaerfyrddin wrth i ni 
ddod allan o'r argyfwng hwn. 

“Mae hefyd yn bwysig bod gwaith yn ailddechrau er mwyn i ni gwblhau'r prosiectau hyn cyn gynted ag y bo modd er 
mwyn darparu cyfleusterau dysgu o safon uchel sy'n bodloni anghenion y disgyblion a'r athrawon. Rydym yn ymrwymedig 
i fuddsoddi yn nyfodol ein plant ac wrth feddwl am bob dim y mae ein plant a'n staff addysgu yn ei wynebu ar hyn o bryd 
mae'n wych cael rhywfaint o newyddion da a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb i bawb".
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#EisteddfodT	Miloedd	yn	cystadlu	a	mwy	yn	ymuno	yn	hwyl	yr	ŵyl!
“Eisteddfod wahanol ond Eisteddfod wych! Dyna oedd eisteddfod arloesol a’r cyntaf o’i bath" medd Sian 

Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd.  Cynhaliwyd Eisteddfod	T drwy gydol wythnos Mai 25-29. Roedd 
6,000 o gystadleuwyr wedi cystadlu mewn dros 80 o gystadlaethau, gyda mwy o gystadlaethau byrfyfyr yn 
cael eu gosod yn ystod yr wythnos.

Gyda’r eisteddfodau cylch a sir ar eu hanterth, bu’n rhaid gohirio Eisteddfod yr Urdd eleni tan y flwyddyn 
nesaf oherwydd Covid19. Ond i lenwi’r gwacter, penderfynwyd mentro a chynnal eisteddfod ddigidol am y 
tro cyntaf, gyda chystadleuwyr yn anfon fideos o’u perfformiadau i gael eu beirniadu a chyfuniad o destunau 

traddodiadol a chystadlaethau hwyliog, gwahanol ar gyfer teuluoedd a ffrindiau o bob oed. Roedd y rhain yn cynnwys 
cystadleuaeth deuawd gydag enwogion Cymru, cystadleuaeth lip sync, parodi o ganeuon a sgetshis i’r teulu i gyd.

Cyhoeddwyd y testunau digon o bryd ymlaen llaw gan annog plant, pobl ifanc a‘r genhedlaeth hŷn i ffilmio eu hunain ar 
fideo ac uwchlwytho i’r wefan  a daeth y cystadleuwyr yn eu miloedd,  gyda llawer yn ffilmio gyda theulu a ffrindiau mewn 
lleoliadau gwahanol yn defnyddio Facetime, Zoom, Teams a dulliau eraill a ddaeth yn gyfarwydd i lawer yn y cyfnod hwn 
o aros gartre. Roedd modd ymuno yn yr hwyl, ar deledu, radio ac ar-lein gyda chanlyniadau a gwybodaeth ar wefan s4c.
cymru/urdd ac ar gyfryngau cymdeithasol yr Urdd gyda hashnod #Eisteddfod T. 

“Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel i’r holl gystadlaethau, “meddai Sian Eirian. “Roedden ni yn meddwl ei bod hi’n bwysig 
cynnwys y cystadlaethau arferol, y corau, cerdd-dant, unawd o sioe gerdd ac ati, ond hefyd roi cyfle i gael ychydig bach 
o hwyl a chyfle i rai hŷn na’r aelodau’n unig, yn famau a thadau, neiniau a theidiau a ffrindiau ac athrawon i ymuno yn y 
cystadlu. Mae safon y cystadlu wedi bod yn aruchel a’r deunydd ysgafn yn llawer iawn o hwyl.” 

“Er gwaetha’r siom o golli wythnos Eisteddfod yr Urdd ar ei ffurf draddodiadol, fe wnaeth Eisteddfod T gamu i’r adwy a 
chreu digwyddiad cyffrous a chwbl unigryw.”

Zara Rees ac Elyn Medi Howell o Ysgol Teilo Sant, enillwyr 
y ddeuawd yn Eisteddfod yr Urdd 2020.

Cerys Bowen o Ysgol Bro Dinefwr, enillydd yr Unawd 
Offerynnol i ddisgyblion ym Mlwyddyn 10 ac o dan 19.

Côr Blwyddyn 6 ac Iau. Ail - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
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Pawb	yn	Elwa
gan	Rob	Evans

Wel dyn ni wedi bod dan glo nawr am faint? Y trydydd 
mis? Dw i’n meddwl mod i wedi dygymod â’r sefyllfa yn dda 
iawn. I ddweud y gwir, dim ond un peth sydd yn fy mhoeni 
i, efallai. Dim ond un peth ond mae’r poen yn cynyddu pob 
diwrnod - fy ngwallt! Fel rheol dw i’n teimlo’n ffodus bod gen 
i lond pen da o wallt ac os caiff ei dorri yn gyson dydw i ddim 
yn sylweddoli ei fod yn tyfu mor gyflym. Erbyn hyn â phob 
siop trin gwallt ar gau dw i’n gwybod yn iawn pa mor gyflym, 
ac mae fy ngwallt allan o reolaeth yn llwyr.

Yn yr ystafell ymolchi'r bore 'ma ces i sioc. Roedd rhyw 
ddyn gwyllt yn syllu arnaf yn y drych. Roedd ei ben wedi ei 
orchuddio gan gorongylch o wlân cotwm. Mae’n dechrau 
teimlo’n anghyfforddus, mae’n fy nghosi o gwmpas fy ngwar 
a dyw fy het ddim yn ffitio bellach.

Maen nhw’n dweud mai y siopau trin gwallt fydd yr olaf 
i ail agor, a chlywais rywun yn sôn am rywbryd ym mis 
Gorffennaf. Mi fydda i allan o fy ngho’ ymhell cyn hynny!

Y bore 'ma roeddwn i’n eistedd allan yn yr ardd tua hanner 
awr wedi pump, yr haul heb ddechrau cynhesu’r diwrnod 
ond yn taflu golau hardd. Roedd yr adar yn prysur ganu 
a finnau wedi lapio’n gynnes. Mwynhau’r achlysur. Dw i’n 
eistedd tu allan peth cyntaf yn y bore yn aml iawn a’r adar 
yn gyfarwydd iawn â fi erbyn hyn. Y bore ’ma roedd dau 
aderyn, yn amlwg yn ddwfn mewn cariad ond yn ddigartref. 
Roedden nhw’n syllu ar fy mhen ac yn dangos tipyn o 
ddiddordeb. “Edrycha ar y pen yna,” dywedodd un “bydden 
ni ddim llawer o amser yn adeiladu nyth yn fanna!” “Ti’n 
iawn” meddai’r llall “mae digon o ddefnydd yna i greu nyth 
yn ddigon mawr i chwech o blant!”

Aethon nhw ymlaen i gynllunio eu dyfodol a finnau yn trio 
fy ngorau i ddangos dim diddordeb o gwbl, ond roeddwn i’n 
cydymdeimlo â’u sefyllfa nhw. Na, fyddwn  ddim yn hapus 
iddyn nhw nythu ar fy mhen ond roedd un ffordd y medrwn 
helpu, a helpu fi fy hun ar yr un pryd.

Es i i’r ystafell 
ymolchi, cydio 
yn y siswrn a 
thorri’r cwbl 
lot i ffwrdd. 
Rhoi’r holl wallt 
mewn hen focs 
’sgidiau a’i roi 
yng nghanol un 
o’r coed afalau. 
Ymhen awr 
roedden nhw 
wedi symud i 
mewn ac yn 
cael parti.

A finnau? Wel dw i’n teimlo’n llawer mwy cyfforddus. Bydd 
rhaid gwisgo het wrth gwrs ond erbyn mis Gorffennaf mi 
fyddaf yn barod i gael toriad go iawn.

Peidiwch ag edrych ar y dyddiad, nid Ebrill y cyntaf yw hi. 
Mae’n stori wir ac os nad ydych yn fy nghredu fi edrychwch 
ar Twitter achos ar ôl y parti mawr roedd y ddau aderyn 
lwcus a’r ffrindiau i gyd yn brysur ar Twitter ac yn twîtio’r 
stori i’r holl fyd.
Cadwch yn saff!

Gwilym	Price	–	
colli	un	o	hoelion	wyth	ardal	Llanbed

Bu farw Gwilym	 Price, 
sylfaenydd un o fusnesau 
teuluol hynaf Llanbed yn 
ei gartref yng Nghwmann 
ar ddiwrnod ei ben-blwydd 
yn 90 oed. Mae ei enw’n 
gyfarwydd fel perchennog 
siop gelfi a llestri 
adnabyddus yn Stryd y 
Coleg, Llanbed ac ar gwmni 
trefnwyr angladdau parchus 
yn lleol.

Ganwyd Gwilym yn 
Ffarmers ond bu farw ei 
dad pan oedd Gwilym yn 
dair oed.  Roedd Gwilym a’i ddau frawd John a Tomi wedi 
gorfod sefyll ar eu traed eu hunain felly o oedran ifanc iawn. 
Cafodd Gwilym y profiad cyntaf o waith angladd pan oedd 
yn 16 oed.  Ni fedrodd barhau â’i addysg oherwydd doedd 
dim arian i hynny.  Bu’n cydweithio yn gyntaf fel saer gyda 
D J Davies yn Llanbed ond gwnaeth ei brentisiaeth gyda 
Tomos John o Lanybydder. Ond ar ôl dwy flynedd o fwrw 
prentisiaeth, cafodd alwad i’r Lluoedd Arfog ac ymuno â’r 
Awyrlu.  Danfonwyd Gwilym i Berlin fel rhan o’r awyrgludiad 
enwog, y Berlin Airlift yn 1948.

Wedi dychwelyd i Lanbed yn 1950, ailgydiodd yn ei grefft.  
Roedd ganddo weithdy tu ôl Neuadd y Dref, cyn dechrau 
rhentu siop gan Arthur Rickets.  Bu farw’r perchennog mewn 
tân yn yr adeilad yn 1980, ac wedi hynny ailadeiladwyd y lle yn 
siop a welir yn Stryd y Coleg. Mae Cerdin ac Angharad, dau 
o’r pedwar plentyn wedi gweithio yn y cwmni gyda Gwilym a 
Phyllis ers blynyddoedd ac yn y flwyddyn 2000 yr agorwyd 
capel gorffwys ganddynt yn Stryd y Bont.

Roedd Gwilym yn ddyn teulu hoffus, yn ddyn busnes craff, yn 
ŵr bonheddig ac yn gefnogwr brwd i bopeth lleol.   Mae ef a’i 
deulu wedi cyffwrdd bywydau pawb yn yr ardal ac yn gefnogol 
i lawer wrth golli anwyliaid. Adlewyrchai proffesiynoldeb y 
cwmni yn y ffaith eu bod yn llwyddo i drefnu angladdau o 
broffil uchel.  Cwmni Gwilym Price ei Fab a’i Ferched oedd yn 
gyfrifol am angladd Gwynfor Evans a Caio Evans.

Dros y blynyddoedd roedd cyfraniad Gwilym Price yn enfawr 
i’r fro.  Bu’n Ynad Heddwch, yn gynghorwr ac yn Gadeirydd 
y Siambr Fasnach.  Roedd yn un o aelodau gwreiddiol Côr 
Meibion Cwmann a’r cylch ac roedd yn aelod gweithgar iawn 
o’r Lleng Brydeinig.  Gwilym oedd yr un a ddarllenai wrth 
y gofgolofn yng Nghwmann bob blwyddyn ar Sul y Cofio.  
Roedd yn aelod ffyddlon o Gapel Bethel Parc-y-rhos ac yn 
ymddiriedolwr. Roedd e’n dipyn o gymeriad, yn berson caredig 
iawn, yn meddwl y byd o gyraeddiadau aelodau’r teulu, yn 
trysori traddodiadau a’i wreiddiau ac yn dymuno’r gorau o 
hyd i bobl leol a mudiadau’r fro. Mae Gwilym a’r cwmni wedi 
cyfrannu cadair eisteddfodol ar sawl achlysur gan gynnwys 
Eisteddfod Genedlaethol 1984, Eisteddfod C.Ff.I. Cymru 
1986 ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 1999. 

Cyn cyfnod y cloi mawr hwn, roedd Gwilym yn dal i fynychu’r 
siop yn ddyddiol wedi ei wisgo’n drwsiadus bob tro.  Roedd 
yn mwynhau cwrdd â phawb yn y siop ac ar y stryd am sgwrs 
hyd y diwedd.  

Cydymdeimlir yn ddiffuant â Phyllis ei wraig, Cerdin, Annwyl, 
Angharad ac Eleri y plant a’u teuluoedd.

Dylan Lewis
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CAPEL	DEWI
Tristwch

Gyda thristwch y clywyd fod y baban bach Ben	Dixon wedi 
colli ei frwydr am fywyd ac yntau ond yn ychydig wythnosau 
oed. Gyda’r afiechyd Covid-19 yn rhemp dros y wlad ar yr 
adeg honno anodd oedd hi i’w rieni Kelly a Gareth a’i frawd 
Sam i alaru yn y ffyrdd arferol. 

Cawsant y syniad o godi arian i’r elusennau a fu o gymorth 
i Ben yn ystod ei fywyd byr. Aeth Sam sy’n bedair oed ati i 
gerdded tair milltir (5km) bob dydd am wythnos er cof am 
ei frawd. Codwyd £13,000 drwy haelioni’r teulu, ffrindiau a’r 
gymuned gyfan. 

I	Gofio	DT
Mae tîm nyrsio ardal Dyffryn Tywi am fynegi eu 

gwerthfawrogiad a’u diolchgarwch i aelodau’r cyhoedd a fu 
mor hael eu cyfraniad wrth gofio D	T	Davies, Dryslwyn a 
fu farw ar 7 Ebrill eleni. Fel tîm roeddem yn ei ystyried yn 
fraint o fod wedi cefnogi ac adnabod aelod mor garedig a 
phoblogaidd o’r gymuned. Ynghyd â’i deulu a’i ffrindiau fe 
welir ei eisiau, a chofir amdano’n wir ŵr bonheddig.

Hoffem gyhoeddi, yn dilyn y cyfraniadau sylweddol o dros 
£3,500, ein bod wedi prynu peiriant ABPI awtomatig. Bydd 
yr offer yn galluogi nyrsys yr ardal i asesu a thrin cleifion 
sy’n diodde o dostrwydd y coesau gan gynnig triniaeth 
gymwys a chyflymach yn y gymuned. 

Ni fyddai hyn yn bosib heb gyfraniadau gan y nifer fawr o 
bobl a ddymunai ddangos eu cariad a’u parch er cof am D. 
T. Davies.

Alison Wardrop 
Cydymdeimlad

Cydymdeimlir gyda Gruffydd Rees a’i deulu Angharad, 
Ifan a Llew, Brynbach ar farwolaeth eu mamgu a hen-famgu 
sef Joan	Rees, Llanelli.

Cydymdeimlir gyda Rhiannon Davies, Dryslwyn Stores ar 
farwolaeth ei dyweddi John	Howells, Llanddarog.

DRYSLWYN

Marwolaeth
Yn dilyn cyfnod o afiechyd bu farw Matthew	 Bishop, 

Caerfyrddin gynt o Ffosygaseg, Horeb ar 17 Mai ac yntau 
ond yn 43 mlwydd oed. Cydymdeimlir gyda’i weddw Jo, ei 
fam Jan, a’i frawd Huw a’i deulu.

HOREB

Marwolaeth
Yn dawel yn ei gartref ar 6 Mehefin bu farw Howard	
Thomas, Tresi Aur, Golwg-y-Tŵr, Llanarthne yn 89 mlwydd 
oed. Priod hoff Phyllis, tad cariadus Llinos, Helen, Janet 
a Pamela, tad-yng-nghyfraith parchus a thadcu annwyl 
i'w wyrion a'i or-wyrion. Roedd Howard yn wreiddiol o 
Lansadwrn, a bu ef a’i briod yn ffermio ger Llanpumsaint 
cyn ymddeol i Lanarthne. Roedd Howard a’i briod yn 
ddiaconiaid, yn aelodau ffyddlon yng Nghapel Saron ac yn 
gefnogol i ddigwyddiadau lleol. Gwelir ei eisiau’n fawr gan 
ei deulu a’i ffrindiau. 

Bu’r angladd breifat ar 18 Mehefin.

LLANARTHNE

Dosbarthu	wyau
Yn dilyn newydd fod prinder wyau yn y siopau mi 

benderfynodd Mari Wyn, Cadi Fflur ac Elis Sior James o 
Fferm Stangau, Llanddeusant, sy’n aelodau o Glwb Ffermwyr 
Ieuanc Llangadog, wneud eu cyfraniad a dosbarthu wyau i 
drigolion yn eu cymuned leol. O fewn pythefnos maent wedi 
dosbarthu dros saith dwsin o wyau. Mae ganddynt naw iar 
sy’n saethu’r wyau allan!

LLANDDEUSANT

O	Landeilo	i	Ohio
Mae Ray McDermott 96 oed yn byw yn Ohio, ond treuliodd 

ei dyddiau cynnar yn Llandeilo ac yna yn Hwlffordd ac 
Aberystwyth. Priododd filwr Americanaidd, Jim McDermott 
pan oedd hi’n 18 oed a threuliodd weddill ei hoes yn 
America. Mae ei mab Keith, 70 oed yn byw yn Efrog Newydd. 
Cysylltodd y mab â Melisa, gwraig o’r ddinas, a oedd yn 
wreiddiol o Gaerdydd a bu Ray yn sôn pa mor hyfryd oedd 
siarad Cymraeg â hi wedi iddynt gyfarfod, y tro cyntaf iddi 
siarad Cymraeg am ddeugain mlynedd, ers iddi golli ei mam. 
Wyddoch chi pwy oedd mam Ray o Landeilo? Oes rhai 
ohonoch yn cofio’r teulu? Cysylltwch â’r Lloffwr.
Dathlu	ein	gofalwyr

Mae Mark Revitt wedi bod yn dogfennu bywyd yn ystod 
y cyfnod clo drwy fynd allan i dynnu lluniau o gymuned 
Llandeilo.

LLANDEILO
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LLANDYFAN

Babanod	Cyfnod	Clo
Llongyfarchiadau i Catrin a Tom Marks, Rhosmaen, 

Llandeilo ar enedigaeth eu mab Benjamin Albi. Mae 
Benjamin yn frawd bach i Henri a Matilda. 

Llongyfarchiadau i Aled a Lisa Jones, Heol Alan ar 
enedigaeth eu merch fach Alys Fflur. 

Llongyfarchiadau hefyd i Rachel a Richard Jones, Heol 
Stepney ar enedigaeth eu merch fach, Gwenno Beti. 

Capel	Soar
Mae'n chwithig iawn heb oedfaon ar y Sul ac rydym yn 

dymuno i bawb gadw'n ddiogel.  Edrychwn ymlaen at weld 
popeth yn dod nôl i normalrwydd.  Dymunir yn dda i Justina 
Price, Carreg Cennen a ddathlodd ben-blwydd arbennig yn 
80 oed ar 8 Mai. 
Gwisgo	Mygydau

Mae nifer o deuluoedd y fro eisoes wedi derbyn mygydau 
i'w gwisgo pan yn gadael eu cartrefi i siopa ac ati.  Byddant yn 
gymorth i'n cadw yn ddiogel fwyfwy pan fydd y cyfyngiadau 
presennol yn cael eu llacio. Diolch i'r Gwragedd sy'n Gwnio 
mewn cydweithrediad ag aelodau Sefydliad y Merched Trap.
101	oed

Llongyfarchiadau mawr i Lorraine Owens (Caegarw gynt) 
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 101 oed ar ddechrau Mehefin.  
Cofion cynnes iawn ati.

Marwolaeth		
Trist yw cofnodi marwolaeth Patrick	Nash, gynt o Caeglas, 

Llanfynydd yng Nghartref Nyrsio Parcwern, Penybanc ar 1 
Mai yn dilyn cyfnod o lesgedd ac afiechyd. Cydymdeimlir 
gyda’i weddw Jeanne, a’r plant Alex, Jo, Penny a Pip a’u 
teuluoedd. Cynhaliwyd angladd breifat a chladdedigaeth ym 
Mynwent Eglwys Llanfynydd ar 12 Mai.

LLANFYNYDD

Alcwyn	Deiniol
Wedi salwch byr hunodd Alcwyn	 Deiniol	 Evans yn 

ei gartref yn y Barri ar 1 Mai. Gŵr annwyl Rhoswen, tad 
tyner Trystan a'r diweddar Prys. Mab y diweddar Gwynfor 
a Rhiannon Evans, Talar Wen. Llangadog, roedd yn frawd 
addfwyn i Dafydd, Meleri, Guto, Meinir, Branwen a Rhys. 
Gwelir ei golled gan ei holl deulu a'i gyfeillion. Cynhaliwyd 
angladd breifat a derbyniwyd cyfraniadau er cof, yn 
ddiolchgar, at waith Marie Curie, Bridgeman Road, Penarth.

LLANGADOG
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NANTGAREDIG

PENTREFELIN

Rhodd	o	wyau
Aaron a Ioan Hughes, Fferm 

Godre Garreg, Llangadog 
sydd wedi cytuno i roi tri 
chant o wyau yn wythnosol 
am ddeuddeg wythnos dros 
gyfnod y Coronafeirws. 
Maen nhw ymhlith aelodau 
gweithgar C.Ff.I. Llangadog 
sy’n helpu’r gymuned leol 
mewn argyfwng.

Gwyneth	Jones
Dymuna Lowri a Rhys ddiolch yn ddiffuant i berthnasau, 

ffrindiau a chymdogion Gwyneth	 Jones, Glyn Tywi am 
bob arwydd o gydymdeimlad ddangoswyd tuag atynt 
mewn gair a gweithred o golli mam annwyl. Diolch am 
y cyfraniadau hael yn gwneud cyfanswm o £1,600 i'w 
rhannu'n gyfartal rhwng Meddygfa Tywi, Nantgaredig a 
Chymorth Cristnogol.
Cymorth	gwerthfawr

Oherwydd y galw cyson gan nyrsys, meddygon a staff 
sy’n delio wyneb yn wyneb â chleifion y mae angen mawr 
am fisorau (visors) PPE. Rhaid eu newid sawl tro mewn 
diwrnod gwaith ac mae prinder ohonynt.  Fe gafodd Dr 
Dimitris Pletsas, sy’n byw yn Nantgaredig, syniad am 
sut i'w cynhyrchu. Wedi cysylltu â chwmni yn Nyffryn 
Aman am adnoddau, daeth Julian Lewis Jones, Wayne 
O’Leary ac eraill o aelodau’r pentref i gynorthwyo. Roedd 
swyddogion ac aelodau Clwb Rygbi Nantgaredig yn frwd 
o blaid y syniad.

Cynhyrchir 650 fiswrn yn ddyddiol ac mae 10,000 a mwy 
wedi eu dosbarthu i ysbytai, cartrefi gofal a meddygfeydd. 
Lledodd y sôn amdanynt fel bod ardaloedd megis y 
Bala, Aberystwyth a Chasnewydd bellach wedi derbyn 
cyflenwadau. Mae hyn yn bosib oherwydd parodrwydd tîm 
o yrrwyr yn y gymuned a thu hwnt i ddosbarthu’r offer.
Dull	arall	o	addoli

Mae'r cyfnod clo wedi bod yn un heriol i bawb, yn enwedig 
i’r oedrannus sydd erbyn heddiw yn cynrychioli rhan 
fwyaf o’n cynulleidfaoedd ni ar y Suliau. Felly y mae wedi 
bod yma yng Nghapel M.C. Nantgaredig gyda’r drysau 
dan glo. Ond eto, mae drysau clo yn fodd i agor drysau 
eraill, a thrwy ddarganfod y teclyn ‘Zoom’ ar y cyfrifiadur 
‘rydym wedi llwyddo i gynnal gwasanaethau buddiol yn 
fisol, gyda’r Henaduriaeth yn cynnal gwasanaeth bob 
pythefnos. I’r rhai sydd heb gymwysterau cyfrifiadurol 
dosberthir myfyrdodau yn wythnosol.

‘Roedd y gwasanaeth a gyflwynwyd heddiw, 21 Mehefin, 
ar y thema ‘Crist y meddyg, y ffrind a goleuni’r byd’ ac 
fe ymunodd 64 o gyfrifiaduron â’r oedfa. Fe’i paratowyd 
a’i chyflwyno gan aelodau y Capel. Bwriedir cynnal un 
cyffelyb ar Sul, 19 Gorffennaf ar y thema ‘Oni heuir, ni 
fedir’ gan gynnwys aelodau o’n chwaer eglwysi o fewn yr 
Ofalaeth. Gellir ymuno â’r gwasanaeth trwy ddefnyddio 
y link canlynol ar Zoom  https://us02web.zoom.us/j/8835
0840738?pwd=UHg0MzdyVEJxMWZrRXNXNHk2OFZi
QT09.

Bydd yn fodd i chwi wrando ar gyflwyniadau yr 
Henaduriaeth a braf fyddai cael eich cwmni.

Er mwyn dangos fod yr achos yn fyw trwy gyfnod anodd y 
feirws ac hefyd i'r dyfodol penderfynwyd mynd ati i archebu 
baner a'i gosod tu allan i'r Capel. Gwenann Jones oedd y 
ddolen gyswllt gyda'r cynllunydd, ac mae'n sicr fod y llun sy'n 
dangos plentyn ar ei luniau yn offrymu gweddi bersonol yn 
plesio. Diolch i Rhys Padarn Jones o gwmni Orielodl am y 
caniatad i'w gynhyrchu.

Marwolaeth
Yn dawel ar 26 Mawrth yn 93 mlwydd oed bu farw un o 

gymeriadau amlwg Heol yr Orsaf sef Wyndham	 Roch, 
Pabell. Yn enedigol o Sir Benfro treuliodd ran helaeth o’i 
fywyd yn gweithio i gwmni BP yn Abaty Nedd. Yn ystod yr Ail 
Ryfel Byd bu’n aelod rhan amser o’r frigad dân cyn gwneud 
ei wasanaeth cenedlaethol gyda’r Llynges. Yn amlwg yn ei 
gymuned, fe wasanaethodd ar y cyngor lleol cyn ymddeol i 
Nantgaredig.

Priod ydoedd i’r diweddar Angharad, tad cariadus Frances a 
Llunos, tad-yng-nghyfraith Eirian, tadcu Siwan ac Angharad, a 
hen dadcu Owain, Tangwystl, Nel a Haf. 

Cynhaliwyd angladd breifat iddo. Cydymdeimlir gyda’i deulu 
a’i ffrindiau.
Cydymdeimlad

Cydymdeimlir gydag Eirlys a Tom Howell, Llwyn-Onn ar 
farwolaeth Ray	 Charles, Aberglwydeth, New Inn, chwaer 
annwyl i Eirlys.

Cydymdeimlir gyda theulu’r diweddar Diane	Knight, Westfa 
a hunodd yn dilyn blynyddoedd o afiechyd. Cofir am ei phriod 
Greg, a’r merched Kathryn ac Alexandra.

Marwolaeth
Yn dawel mewn cartref ar 26 Chwefror yn Plymouth bu farw 
Denys	Smith, gynt o Brynhawddgar ac yntau’n 97 mlwydd 
oed. Priod ydoedd i’r diweddar Gwenllian a thad Philip a Hywel 
Parry-Smith.  Oherwydd yr afiechyd cynhaliwyd angladd hollol 
breifat yn Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Saint, Talyllychau ar 
21 Mawrth. Cydymdeimlir gyda’r teulu yn eu hiraeth.
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Neuadd	y	Pentre
Fel pob cymuned arall ar hyd a lled y wlad, gohiriwyd pob 

gweithgaredd yn unol â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth yn 
y cyfnod anodd hwn.  Ond, fe ddaw eto haul ar fryn a mawr 
obeithiwn y daw hynny cyn bo hir.

Gyda thristwch mawr y clywsom am ddarfod sydyn Kevin	
Cartledge, Pantyrheol pan gollodd ei frwydr yn erbyn cancr.  
Roedd yn gymeriad annwyl, diymhongar ac hoffus iawn.  
Ers chwe blynedd bu yn cydlynu archebion olew ardal 
Dyffryn Cennen yn drefnus, effeithlon a heb unrhyw ffws 
o gwbwl.  Roedd ei gariad mawr at ei wraig, Sue, eu mab 
a'u merch Craig a Lauren a'u hwyrion, yn amlwg iawn ac 
estynnir cydymdeimlad dwys â hwy yn eu colled fawr.
Sefydliad	y	Merched

Er nad ydym yn cwrdd ar hyn o bryd, mae'r aelodau yn 
cadw mewn cysylltiad â'i gilydd drwy gyfrwng cylchlythyr 
'Telegraff Trap' ar ebost.  Diolch i Cath Rogerson am roi 
hwn at ei gilydd.  Hefyd, mae nifer o aelodau wedi bod 
wrthi'n gwneud masgiau ar gyfer cartrefi gofal yn dilyn 
cais gan Christian Jones, o Brifysgol Abertawe, sef mab 
Hannahlynne.  Da iawn ferched.

Mae'r aelodau yn cadw'n brysur yn ystod y cyfnod hwn - 
nifer ohonom mewn cydweithrediad â Gwragedd sy'n Gwnio 
Llandyfan, a gyda chymorth grant 'Western Power' yn brysur 
yn gwneud mygydau ar gyfer trigolion Trap, Llandyfan a 
Derwydd.   Eisoes maent wedi gwneud cyfanswm o 350 o 
fygydau ar gyfer 114 o deuluoedd y fro.

Desg	Lydan
Dyma gyfrol gyntaf o gerddi Geraint	 Roberts, y bardd o Gwmffrwd, Caerfyrddin, sy’n gynganeddwr medrus ac yn 

enw cyfarwydd fel enillydd sawl gwobr farddoniaeth yng nghyfansoddiadau’r Eisteddfod 
Genedlaethol. Mae hefyd wedi ennill llu o gadeiriau mewn eisteddfodau dros Gymru gyfan. 

O atgofion plentyn i deithiau tramor, o ddigwyddiadau 
allweddol i gyfarchion teuluol a chyfeillion, dyma gyfrol sy’n 
mynd â’r darllenydd o’i fro enedigol, ar draws Cymru a thu 
hwnt. Cerddi caeth yw ei gyfrwng ac yn y gyfrol ceir sawl 
dilyniant o gerddi sy’n canu o’r galon. Mae’n gynganeddwr 
heb ei ail, a’i lais aeddfed fel bardd yn fyfyriol ond hefyd yn 
obeithiol. Ei fagwraeth yn Rhydgaled a ysgogodd rhai o’r 
cerddi a darlun olew o Ysgol Rhydgaled a baentiwyd yn 
1969 gan ei frawd, Garrod, sydd ar glawr y gyfrol. Bu am 
flynyddoedd yn athro ac yn brifathro a nawr mae bellach 
wedi ymddeol ond yn hynod weithgar gydag Ysgol Farddol 
Caerfyrddin, gan annog eraill i ddysgu’r gynghanedd. 
Sefydlodd yr ysgol farddol o dan arweiniad Tudur Dylan 
Jones ac ysbrydoliaeth Mererid Hopwood. 
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Pris: 7.95   ISBN: 9781911584346

TRAP

RHYDCYMERAU
Marwolaeth

Yn dawel ar 3 Ebrill yng Nghartref Gofal Santes Teresa, 
Abergwaun, bu farw Agnes	Williams, gynt o Brynawelon 
a Maesawel, Rhydcymerau yn 90 mlwydd oed. Priod 
annwyl y diweddar John, mam gariadus Mair, Dilys a 
Bethan, mam yng nghyfraith, mamgu a hen-famgu garedig, 
chwaer a modryb hoffus. Cynhaliwyd angladd hollol breifat. 
Cydymdeimlir gyda’r teulu yn eu colled.

Mae tîm arall wrthi'n gwau dillad ar gyfer elusennau babanod 
gan gynnwys Plant Dewi.  Mae'r aelodau hefyd yn cefnogi'r 
Banc Bwyd lleol a Lloches Menywod.  Digon i'w wneud felly!

Estynnir cydymdeimlad â Liz Davies ar golli ei thad, Kate 
Newport ar golli ei chwaer, a Claudia Jones ar golli ei brawd 
yn ystod y cyfnod hwn.  Ar nodyn hapusach, llongyfarchiadau 
ar enedigaeth ŵyr bach newydd i Chris Ray.
Sioe

Roedd yn chwithig iawn eleni heb y Ras Hwyl Flynyddol a 
felly bydd hi hefyd heb y Sioe ym mis Gorffennaf, ond haf fel 
yna sydd o'n blaen eleni, mae'n amlwg.  

Bydd y rhif lwcus yn cael ei dynnu yn Sioe 2021, pryd y 
byddwn yn cefnogi yr un elusennau ag y dewiswyd ar gyfer 
eleni sef Afiechyd Chrone's a Marchogaeth ar gyfer yr Anabl. 

Mae’r Clwb 200 yn parhau fel arfer eleni gan ddechrau ym 
mis Mai.  Yr enillwyr cyntaf oedd:-

1af - Tim Amery;
2il  - Gerry Murphy;
3ydd - Dulcie Davies;
4ydd  - Esyllt Gravelle. 

Diolch i bawb am eu cefnogaeth. 
Dathliad	dwbl

Mae'n dda cael achos i ddathlu bob amser ond yn arbennig 
mewn cyfnod fel hyn, ac felly y mae i deulu Eirwyn a Justina 
Price, Carreg Cennen.  Fis ar ôl i Tina ddathlu ei phen-
blwydd yn 80 oed, pasiodd eu hŵyr Arwyn Launchbury, 
Lan Fawr, Penybanc ei radd uwch (Masters) ym Mhrifysgol 
Caerfaddon.  Mae Arwyn yn un o stiwardiaid ffyddlon Sioe 
Trap a dymunir y gorau iddo i'r dyfodol.

LLANYMDDYFRI
Genedigaethau

Llongyfarchiadau i Barbara a Ieuan Pugh Morgan ar ddod 
yn famgu a thadcu.

Ganwyd Anna Miriam merch i Lowri a’i gŵr Tudur yng 
Nghaerdydd ar 20 Ebrill. Dymuniadau gorau i’r teulu bach 
newydd.

Croeso hefyd i Ollie William Davies a anwyd ar 17 Mai. Ail 
fab i Louise a Ben Davies a brawd bach annwyl i Theo.
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Ar hyn o bryd rwy’n ceisio cau pen y mwdwl ar gyfrol o 
waith beirdd	Llanymddyfri	a’r	cylch ar hyd y canrifoedd 
-  a hynny er mwyn codi arian at Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd, Llanymddyfri. Bydd y gyfrol yn cynnwys manylion 
am y beirdd a lluniau ohonyn nhw (mae oddeutu 200 ar y 
rhestr), ynghyd â darluniau gan arlunwyr yr ardal.  

Isod, fe welwch enwau tua dau ddwsin o feirdd na fu modd 
cael hyd i’w lluniau.  Os gallwch helpu yn hyn o beth, neu os 
oes gennych fanylion pellach, a fyddech cystal â chysylltu 
â mi.  Ffôn: 01550 760 261.  Ebost: sgriblwr2@gmail.com
S.	GWILLY	DAVIES 
(1885-1979)

Ganed Samuel Gwilly Davies ym Mydroilyn, Sir Aberteifi.  
Bu’n rheolwr banc mewn sawl lle, gan gynnwys Llanymddyfri, 
lle bu farw 26 Gorffennaf 1979. 
D.	MYDDFAI	EVANS
(c. 1856-1916)

Brodor o Fyddfai, a fu’n of yn Nefynnog cyn ymfudo am 
gyfnod i America.  Bu farw o dan amgylchiadau trist yn Llety-
llwyd, Myddfai. 
DAVID	EVANS, Blaencrynfe, Llanddeusant
(1889-1963)

Ganed David Evans ar fferm Blaencrynfe, Llanddeusant.   
Cyhoeddwyd cyfrol o’i farddoniaeth, Murmuron Crynfe.  
D.J.	HOWELLS
(1865-1932)

Brodor o Frynaman, er taw Llansadwrn a nodir yng 
Nghyfrifiad 1911.  Bu’n weinidog mewn sawl man, gan 
gynnwys  Caeo a Chwrtycadno. Bu hefyd am gyfnod yn 
dysgu Cymraeg yn yr Ysgol Ganol yn Llanymddyfri.
DANIEL	JONES, Cil-y-cwm

Y cyfan y gwn amdano yw ei fod yn barddoni yn 1901.
J.	MYDDFAI	JONES
(1870-1954)

Pan oedd yn ei arddegau symudodd ei rieni i Ystradfodwg, 
Morgannwg.  Ar ôl gweithio mewn pwll glo, aeth i’r 
weinidogaeth, a mabwysiadu enw ei fro enedigol. Bu farw 
yn Aberdâr.
J.D.	JONES, Llanymddyfri
(g.1876?)

Ganed John Daniel Jones yn Llanymddyfri. Enillodd y 
Goron yn Eisteddfod Llanddewibrefi yn 1932. Priodwyd ‘John 
D. Jones a Winifred M. Thomas’ yn Llanymddyfri yn 1931
MARGARET	JONES, Maes-bach, Caeo
(1840-1918)?

Cyhoeddwyd cerdd ganddi yn Seren Cymru yn 1915, ac 
mae cerdd arall yn Cerddi Ysgol Llanycrwys.
P.J.	BEDDOE	JONES
(1898-1981)

Ganed Philip John Beddoe Jones yn y Gellifedw 
(Birchgrove), ger Abertawe.  Ar ôl bod yn weinidog yn y Barri, 
symudodd i Lanymddyfri i fod yn weinidog y Tabernacl. Fe’i 
cofir yn bennaf am gyfieithu emyn Isaac Watts,  ‘When I 
survey the wondrous cross”.  Bu farw yn Nhreforys.
GWILYM	EVANS, Blaencrynfe, Llanddeusant
(1920-2003)

MARY	ANNE	THOMAS (Gwendolen Glancell)
(1882-1977)

Brodor o Lanfihangel y Creuddyn, a fu’n byw ym Mhenrhiw-
ydw, Myddfai.  Roedd yn ffyddlon iawn i’r Methodistiaid, ac 
enillodd Fedal Gee. 
JOHN	MORGAN, Maesgwastad, Llanddeusant.

Roedd yn filwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Cyfansoddodd 
gerdd ym Macedonia a gyhoeddwyd yn The Cambria Daily 
Leader ym mis Ionawr 1919.
MORGAN	MORGAN (Bardd o’r Bryn)
(c.1846-1932)

Er taw yn Llanfynydd y ganed Morgan Morgan, treuliodd y 
rhan fwyaf o’i oes yn ffermio Ddyfadfa-isaf, Gwynfe, gyda’i 
wraig, Elizabeth. 
W.T.	REES, Caeo
(1894-1969)

Roedd William Thomas Rees yn byw ar fferm Gwarnoethle, 
yn 1939.  Yna bu’n goedwigwr, ac roedd yn byw ym mhentref 
Caeo pan fu farw.
MORGAN	SAUNDERS-MORGAN (Dyfri ap Tywi)
(1835-1916)

Teiliwr, a fu’n flaenor am 30 mlynedd yng Nghapel y Groes, 
Cil-y-cwm.  Yn 1908, roedd yn byw yn ‘Cilycwm House’, 
Llanymddyfri. 
A.S.	THOMAS (Anellydd)
(1865-1935)

Ganed Arthur Simon Thomas yng Nghrug-y-bar. Bu'n gurad 
mewn sawl plwyf, a bu’n  gydolygydd Yr Haul.
D.	MYDDFAI	THOMAS
(1876-1929)

Fe’i ganed ar fferm Trallwm, Myddfai.  Ym mis Hydref 
1907, fe’i sefydlwyd yn weinidog ar eglwysi Ffaldybrenin 
ac Esgairdawe. Bu wedyn yn weinidog yng Nghrymych a 
Sanclêr.  Fe’i claddwyd ym mynwent Seion, Myddfai.
D.N.	THOMAS, Glantoddeb , Gwynfe (Nicholas Ddu)

Ym mis Mawrth 1871 priododd â Mary Richards, Cysgodlwyn, 
Myddfai. Y diwrnod canlynol ymfudodd y ddau i America.
M.A.	THOMAS, Ffaldybrenin
(1910-1992)

Roedd Margaret Anne Thomas (Evans cyn priodi)  yn briod 
â Tomi Thomas, a weithiai yn y mwynfeydd ar ystâd Dolau 
Cothi.  Bu’n glerc Cyngor Plwyf Llan-crwys ac roedd yn 
weithgar iawn ym mywyd diwylliannol yr ardal.
NATHANIEL	THOMAS (Marlais)
(1845-1931)

Brodor o Lansadwrn, a fu’n offeiriad mewn sawl plwyf, gan 
gynnwys Llanbadarn-fawr, Aberystwyth.
MAIR	WILLIAMS, Gwynfe

Ymddangosodd ei gwaith yn Y Gannwyll yn 1954 a 1955
RHYS	DAFIS	WILLIAMS
(1899-1973)

Fe’i ganed yn Nhŷ’rheol, Crug-y-bar. Yn 1939, roedd yn 
gyfrifydd banc  yn Llansawel (Britton Ferry).

Ar ddiwedd ei oes, roedd yn byw yn Church House, 
Llansadwrn.

Handel Jones

CHWILIO	AM	LUNIAU
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Martin	Watts 
Cyswllt Pensaernïol Cyf. Llanwrda

I fy holl gleientiaid nawr ac yn y gorffennol, hoffwn roi gwybod i chi fy mod 
o'r diwedd wedi penderfynu ymddeol. Dylwn fod wedi ymddeol yn 2009 
ond gwnes ohirio hynny sawl gwaith. Pryd bynnag y byddwn yn cyhoeddi fy 
mod yn mynd i ymddeol, byddai pobl yn dweud: “Byddwn ni’n credu hynny 
pan wnaiff ddigwydd.”  Nawr mae hynny'n bendant.

Dechreuais fy ngyrfa gyda Chyngor Lerpwl yn 1964 ac yn ddiweddarach 
deuthum yn ôl i Gymru a pharhau mewn Llywodraeth Leol gyda Chyngor 
Llanfair-ym-Muallt, Cyngor Llanymddyfri a Chyngor Dinefwr. Yna, yn 1989, 
cychwynnais fy musnes fy hun. Mae’r cyfan yn golygu 56 mlynedd o waith, 
felly, mae’n hen bryd gorffen er mwyn treulio mwy o amser gyda’r teulu, yn 
seiclo - ac wrth gwrs yn canu gyda Chôr Meibion Llanymddyfri.

Un o’r cytundebau cyntaf pan ddechreuais fy musnes fy hun oedd 
arolygu 400 o dai i Gyngor Meirionydd, yna 50 yng Nghaergybi, a 400 yng 
Ngheredigion. Roedd y golygfeydd mor odidog fel y teimlwn y dylwn fod 
wedi talu am y fraint. Cefais y pleser hefyd o gwrdd â llawer o wahanol 
gymeriadau a phobl hyfryd, yn enwedig ym Mlaenau Ffestiniog (mae 
hynny’n stori ar ei phen ei hun!)

Roedd y rhan fwyaf o'm gwaith yn ymwneud ag adnewyddu ac roedd yn 
wych gweld tai mewn cyflwr gwael yn cael eu gwella i safonau modern. 
Mae tai da a chadarn yn hanfodol  - a dylai ein gwleidyddion gofio hynny.

Mwynheais bob munud o’m gwaith. Yn fy mhractis preifat paratoais 
geisiadau cynllunio ar gyfer 17 o'r 22 Cyngor yng Nghymru, o Gaerdydd, i Gaergybi a Hwlffordd.

Dydw i ddim yn mynd yn iau a nawr yw'r amser i ymddeol. Hoffwn i a Glenys ddiolch i'n holl gleientiaid am eu cefnogaeth 
a'u busnes. Mae wedi bod yn bleser i wasanaethu pob un ohonoch.

Colli	Siôn	Eirian	
Bu farw Siôn	 Eirian, y 

dramodydd, bardd a nofelydd yn 
66 oed yn dilyn salwch.

Cafodd ei fagu yn Hirwaun, 
Brynaman a’r Wyddgrug, yn 
fab i James Eirian Davies 
(Nantgaredig) a Jennie Howells 
(Llanpumsaint). Ei frawd yw Guto 
Dafydd, sy’n swyddog y wasg 
gyda Chlwb Rygbi Pontypridd.

Ar ôl ennill gradd yn y Gymraeg 
ac Athroniaeth o Brifysgol 
Aberystwyth, aeth i’r Coleg 
Cerdd a Drama cyn dod i’r amlwg 
gyda’i gyfrol o farddoniaeth Plant 
Gadara.

Erbyn hynny roedd y teulu wedi 
symud i’r Wyddgrug.

Ef oedd enillydd ieuengaf erioed 
Coron Eisteddfod yr Urdd yn 
1971, a Choron yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn 1978.

 Rhwng 1979 a 1985, roedd yn awdur sgriptiau BBC Cymru ar raglenni. Bu’n olynydd Meic Povey yn yr Adran Golygu 
Sgriptiau, o dan gyfarwyddyd Gwenlyn Parry.

Ymhlith ei weithiau amlycaf ar y sgrîn fach mae Marwolaeth yr Asyn o Fflint, y gyfres dditectif Bowen a’i Bartner, a’r ffilmiau 
Noson yr Heliwr a Gadael Lenin. Ymhlith ei weithiau llwyfan mae Wastad ar y Tu Fas, Elvis, y Blew a Fi ac Epa yn y Parlwr 
Cefn.

Roedd yn cael ei ystyried yn un o lenorion mwya addawol ei gyfnod ac ychydig bach o ‘enfant terrible’, yn ysgrifennu am 
fywydau pobol ifanc wrthryfelgar yn ôl yn y 70au. 

Yn ôl Siân Gwynedd, Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys BBC Cymru, roedd Siôn Eirian “yn llenor a sgriptiwr oedd â llais ac 
arddull cwbl unigryw”.

“Mi wnaeth gyfraniad hollbwysig i adran ddrama BBC Cymru a bu’n un o hoelion wyth Pobol y Cwm am flynyddoedd lawer 
– roedd yn sgriptiwr naturiol a threiddgar oedd yn gwybod yn reddfol pa storiau fyddai’n apelio at y gynulleidfa.”

Cydymdeimlir gyda theulu Siôn Eirian yn eu colled.

Llun Teulu



  Y LLOFFWR, GORFFENNAF/AWST 2020 13

Alaw Werin Blwyddyn 10 a dan 25 Oed
Trydydd - Carwen George, Talyllychau

Lleisiol 19-25 Oed
Ail - Owain Rowlands, Llandeilo

Offerynnol dan 25 Oed. Ail - Cerddorfa Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth

Offerynnol Blwyddyn 7-25 Oed
Ail - Triawd Ysgol Bro Dinefwr; Ellie Davies, Cerys Bowen, Lucas Palenek

Creu 14-25 Oed
Trydydd- Lois Campbell, Gelli Aur

LLUNIAU	EISTEDDFOD	T
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Cyfle	i	wella	eich	sgiliau	digidol	–	o	gysur	eich	cartref
Mae cwrs dysgu o bell newydd, sy’n rhoi cyfle i fusnesau ac unigolion wella eu sgiliau cyfryngau digidol, bellach yn cael ei 

gynnal trwy raglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth.
Mae llawer o sylw ar hyn o bryd, yn enwedig yn y sefyllfa heriol sydd yn ein hwynebu, ar weithio tu allan i’r swyddfa ac fel 

unigolion, a nod y cwrs hwn yw cynnig hyblygrwydd tra ar yr un pryd rhoi’r sgiliau ymarferol angenrheidiol i gyflogeion allu 
gweithio gyda thechnolegau digidol a chyfryngau uwch.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae lle i ymfalchïo yn y llwyddiant mae 
Cymru wedi ei gael yn y sector diwydiannau creadigol hyd yn hyn, fodd bynnag, mae’n hanfodol datblygu’r sgiliau technegol 
hyn a pharhau i ysbrydoli menter, ac uwchsgilio’r gweithlu presennol o ganlyniad i’r technolegau a chyfryngau digidol sy’n 
newid o hyd.

“Rydyn ni wedi ystyried busnesau ac unigolion wrth ddylunio’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch fel ei fod yn hyblyg, yn 
hawdd ei gyrchu i’w ddysgu ar-lein ac y gellir ei gyfuno â gwaith ac ymrwymiadau eraill cyflogeion.

“Mae’r hyfforddiant achrededig lefel uchel hwn a’r arbenigedd gyfun gan adrannau Cyfrifiadureg, Astudiaethau Theatr, 
Ffilm a Theledu a Hanes a Hanes Cymru y Brifysgol yn fuddiol i fusnesau ac unigolion ac yn eu galluogi i fod yn fwy 
cynhyrchiol, cynaliadwy ac effeithlon.”

Trwy raglen dysgu o bell gellir astudio heb fod angen cymryd amser o’r gwaith - caiff yr holl hyfforddiant ei ddarparu ar-
lein. Mae pob modiwl yn rhedeg am 14 wythnos ac fe’u cyflwynir trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Nid oes arholiadau 
i’w sefyll ar ddiwedd y cwrs. Fodd bynnag, er mwyn gweithio tuag at gymhwyster Meistr llawn, bydd gofyn i’r cyfranogwyr 
ymgymryd â phrosiect ymchwil.

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

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

Drwy gefnogi ein staff wrth iddyn nhw astudio, 
rydyn ni’n hyderus y caiff ein hadnoddau ninnau 
eu cryfhau maes o law ac y byddwn ni hefyd 
yn ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau digidol 
gwerthfawr i’n tîm.”

Mae agwedd hyblyg y cwrs hefyd yn galluogi’r 
cyfranogwyr i ddechrau astudio pa bynnag 
fodiwl sydd fwyaf o ddiddordeb iddyn nhw ac 
astudio cynifer neu gyn lleied o fodiwlau ag 
yr hoffen nhw, naill ai fel rhan o’u Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus neu i weithio tuag at 
amrywiaeth o gymwysterau ôl-radd.

Gan fod y cynllun wedi cael cefnogaeth gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth 
Cymru, cynigir ffi ostyngol o £165 y modiwl i 
fusnesau neu gyflogeion. Mae bwrsariaethau 
hefyd ar gael i helpu gyda theithio a gofalu am 
ddibynyddion.
Am ragor o wybodaeth am y rhaglen a’r meini 

prawf cymhwyso, cysylltwch â’r tîm Cynhyrchu 
Cyfryngau Uwch ar 07939 203938 neu ccu-
amp@aber.ac.uk neu ewch i: amp.aber.ac.uk.

Tair o dîm y prosiect: Elin Mair Mabbutt, Dr Helen Miles 
a Myfanwy Cowdy

Effaith	pla
Â’r wlad yng ngafael 

y feirws, nid dyma’r pla 
cyntaf i gael effaith ar 
bobl. Gadawodd clefyd 
y frech wen ei ôl yn y 
ddeunawfed ganrif ar ffurf 
craith. Mae’n debyg bod 
olion y clefyd i’w weld ar 
wynebau Gruffydd Jones, 
Llanddowror, William 
Williams, Pantycelyn a 
Thomas Edwards (Twm o’r 
Nant).

Cyfraniadau	Cynghorau	Cymuned
Diolch i chi am gefnogi gwaith Papur Bro Y Lloffwr ac am eich cymorth ariannol sydd yn 

ein galluogi i gynnal papur bro o safon i bobl ardal Dinefwr.

Cyfraniadau	01/04/2019	-	31/03/20
Llanfihangel Rhos-y-Corn £200.00
Llandeilo   £100.00
Cilycwm   £50.00
Cynwyl Gaeo   £50.00
Dyffryn Cennen   £50.00 
Llanarthne   £50.00
Llanfair-ar-y-Bryn  £50.00

Llanfynydd  £50.00
Llanwrda  £50.00
Myddfai   £50.00
Talyllychau  £50.00
Llansawel  £30.00
Llansadwrn  £25.00 
Llanycrwys  £20.00
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Uwch	Olygydd
J. Mansel Charles
Sarn Gelli, Llanegwad,
Nantgaredig, SA32 7NL
 (01558) 668823
 07970 031888
  post@ylloffwr.cymru

Golygydd	Cynorthwyol
Len Richards
(01267) 290741

Golygyddion	
Y Lloffwr Llai

Siân Williams
 llai@ylloffwr.cymru	

Prawf	Ddarllen
Elin Bishop
Carol Davies
Monica Barlow

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

Croesair
Handel Jones (Agrestis)

Argraffu
Lewis Argraffwyr,
Caerfyrddin
 (01267) 233510

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

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

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

Swyddog	Hysbysebion
Wyn Williams
 (01550) 777834

Swyddog	Marchnata	a	
Chyfathrebu	

Rhian Mai Jones
 07971629766

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

Cliff Price
Dyfrig Davies
Meiriona Rees
Owain Gruffydd

Teipio	a	Chysodi
Menter Dinefwr 
 (01558) 825336

gan	Agrestis
~	SWYDDOGION	Y	LLOFFWR	~

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

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

FFÔN:...........................................................................
DYDDIAD	CAU	-	RHIFYN	

MEDI	2020
Rhaid	i	erthyglau	a	newyddion	bro	gyrraedd	

yr	Uwch	Olygydd	erbyn	18	AWST	2020
RHAID	I’R	CYFRANIADAU	FOD	YN	GYMRAEG
Croesewir cyfraniadau ar ebost os yw hynny’n bosibl

post@ylloffwr.cymru

ENILLYDD	CROESAIR	GWANWYN/HAF:
Rhodri	Price,	3 Maitland Place, Grangetown, Caerdydd CF11 
6TB
ATEBION	Rhifyn GWANWYN / HAF
Ar	Draws:	1. Y Pasg  4. Abba  7. Ofn  8. Goglais  9. Oerni
11. Dwli  12. Hen  13. Mynd  16. Rhagfyr 18. Papuro 20. 
Ynad 21. Hyll  22. Sgwd  27. Olwen  28. Ymarfer  29. Odl
30. Ynni  31. Ugain
I	Lawr:  1. Ysgol   2. Araf   3. Gosteg   4. Anodd  5. Byrlymu
6. Oged 10. Ildio  14. Dyn 15. Dau 16. Rhwyfo  17. Gwanwyn
19. Cymylu  23. Gofyn  24. Darn  25. Cnoi  26. Rhaca

I	LawrAr	draws 

														~	CROESAIR	~

7,8 Afiechyd heintus byd-
eang (12)
8  Gweler 7 
10 Dinas lle bu Iesu Grist 
yn byw (7)
11 Gwaelod (5)
12 Ffwrn fawr i losgi calch 
(4)
13 Holi (5)
17 Piser (5)
18 Lle i aros ynddo dros 
dro (4)
22 Gosod mewn amlen (5)
23 Roedd rhai D.J. 
Williams yn hen (7)
24 Rhywbeth gwerthfawr 
(6)
25 Ffliwt fechan (6)

1 Dulliau siarad sy’n 
nodweddiadol o ardal (7)
2 Gorchudd allanol torth o 
fara (7)
3 Dirmyg (5)
4 Diferyn hallt o’r llygad (7)
5 Derbyn fod rhywbeth yn 
wir (5)
6 Defnyddir sawl un i wneud 
cwpwrdd (5)
9 Bydd hwn yn cymharu 
nodweddion pobloedd 
gwahanol (9)
14 Adeilad i storio gwair 
neu ŷd (7)
15 O flaen (7)
16 Disgrifiad o deithiwr (7)
19 Math o fwyd sy’n 
boblogaidd yn yr Eidal (5)
20 Ysbaid fer o orffwys (5)  
21 Lloches (5)   
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HYN	A'R	LLALL
Gemau	Plant

Mae chwarae plant wedi newid a datblygu yn y dyddiau digidol hyn – mae’r rhyngrwyd yn eu galluogi i chwarae gemau 
gyda’u ffrindiau heb adael y tŷ, neu hyd yn oed godi o’r soffa. Ond mae ’na le o hyd i’r gemau traddodiadol, p’un ai yn yr 
ardd, yn y parc, neu ar iard yr ysgol – d’oes dim yn well na chlywed chwerthin hapus plant yn cael hwyl yng nghwmni ei 
gilydd yn yr awyr iach.

Dyma flas ar rai o’r gemau traddodiadol poblogaidd sydd wedi’u cofnodi yn y Geiriadur.
Un o’r hen ffefrynnau yw chwarae	cwato	neu guddio. Beth yw hwnnw, medd rhai ohonoch? Efallai eich bod yn ei adnabod 

yn well wrth un o'r enwau canlynol: micymgudd,	chwarae	whic	whiw,	cwat	a	chwiw,	cŵn	cadno,	chwiw	mig,	sbei,	
chwarae	mig,	licaloi, neu, yn Saesneg, ‘hide-and-seek’. A fu rhai ohonoch erioed yn chwarae	London? Neu efallai mai 
cicston,	chwarae	ecsi,	poitsh neu sgotsh oedd eich enw am ‘hopscotch’.

Mae cofnod yn y Geiriadur am ‘chware cat’, sef gêm o daro neu fatio darn o bren (y ‘gath’) i bellter am bwyntiau, yn dyddio 
o’r 16g. Mae’r gêm yn cael ei hadnabod hefyd fel catio,	chware’r	gath,	chwarae’r	gath	ddwy	gynffon,	chwarae	pren	a	
chati, a pegi. ‘Tip-cat’ yw'r enw Saesneg amdani, a thybed a oes rhai ohonoch erioed wedi ei chwarae?

Beth am ‘leap-frog’? Yn ôl y Geiriadur, adnabyddir y gêm fel chwarae donci	mul,	chwarae	ffwdít,	llam	llyffant,	naid	y	
ffroga,	chwarae	moch	duon,	neidio	caseg	felen, neu neidio	mulod. Beth oedd eich enw chi am y gêm?

Mae’n ddiddorol darganfod yn y Geiriadur bod chwarae pêl-droed yn cael ei adnabod yn y 17-18g. fel chwarae pêl	ddu. 
Nid chwarae ffwtbol fel yr ydym yn ei adnabod heddiw wrth gwrs, ond rhyw ffurf hanesyddol o’r gêm boblogaidd a oedd 
weithiau’n eitha peryglus, yn ôl yr hanes! Cofiwch, mae ’na nifer fawr o bethau diddorol eraill i’w darganfod drwy bori yn y 
Geiriadur. Ewch i: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

Hoffem glywed eich enwau lleol chi am y gemau yr ydych yn cofio eu chwarae yn eich plentyndod, i gael ychwanegu at ein 
casgliad. Medrwch gysylltu ar e-bost (gpc@geiriadur.ac.uk), neu wrth ysgrifennu at: Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH

Apêl	i	blant	y	70,	80	a	90au! 
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 â 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 gartre 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 Urdd Gobaith Cymru 
- mari@urdd.org / Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST / 07976 330361

Cystadleuaeth	Côr	Cymru	yn	dathlu’r	deg
Ymhen blwyddyn bydd un o gorau Cymru yn ennill teitl Côr	Cymru	2021 a gwobr ariannol o £4,000 a bydd yn cael y cyfle 

arbennig i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr Eurovision.
Mae S4C a chwmni teledu Rondo wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth 2021.
Dyma’r degfed tro i brif gystadleuaeth gorawl Cymru gael ei chynnal ac ers y cychwyn yn 2003 nod y gystadleuaeth yw 

cynnal a chodi safonau corawl Gwlad y Gân.
Ceir pum categori yn y gystadleuaeth – corau plant, corau ieuenctid, corau cymysg, corau lleisiau unfath a chorau sioe.  

Bydd panel o feirniaid rhyngwladol yn dewis hyd at bedwar côr ymhob categori i berfformio yn y rowndiau cyn-derfynol ym 
mis Chwefror 2021. Bydd  pob côr sy’n cyrraedd y rowndiau cyn-derfynol yn derbyn £500 gydag enillydd y categori yn ennill 
£1,500. Bydd y pum côr gorau o’r rowndiau cyn-derfynol, ym marn y beirniaid rhyngwladol, yn cael eu dewis i berfformio 
yn y ffeinal fawr ar 2 Mai yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ac yn fyw ar S4C. Bydd gwobr i’r arweinydd gorau a 
gwobr am y perfformiad gorau gan gôr na fydd yn cyrraedd y ffeinal.

Y cam cyntaf yw recordio sain y corau yn eu cynefin ddechrau Rhagfyr 2020 pan y bydd angen i’r corau berfformio rhaglen 
o 6-8 munud o gerddoriaeth.

“Mae’r gystadleuaeth hon yn un o gonglfeini digwyddiadau S4C ac yn un ry’n ni’n falch iawn ohoni,” meddai Elen Rhys, 
Comisiynydd Adloniant S4C. “Mae’n llwyfan gwych i gorau Cymru ac mae’n beth braf gallu arddangos talentau corawl 
Cymru ar S4C.”

Bydd cyfle i gorau ysgolion cynradd hefyd gystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru Cynradd gyda’r ffeinal ar nos Sadwrn, 
1 Mai 2021 a ffeinal Côr Cymru ar 2 Mai. Bydd y rowndiau cyn-derfynol a’r ddau ffeinal yn cael eu darlledu ar S4C.
Am fwy o wybodaeth ewch i www.s4c.cymru/corcymru / www.rondomedia.co.uk 



Helo Blant,
Wel, mae'r misoedd diwethaf wedi 
bod yn rhyfedd dros ben mae'n siwr! 
Gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel 
ac yn mwynhau dysgu gartref. 
Cewch weld eich ffrindiau cyn hir.
Beth am gadw dyddiadur syml o'r 
cyfnod yma? 

Hwyl am y tro,
Elis
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TUDALEN Y PLANT
Cysylltwch y dotiau

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

Enillydd Taleb £5 i siop Cyfoes, Rhydaman mis GWANWYN / HAF oedd:
Suzi Evans, Cwtsh y Clos

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

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

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

HAYDN ADAMS
PEINTIWR A PHAPURWR

10 Heol y Frenhines,

Llanymddyfri,

Sir Gâr

01550 721754 / 07776 036642

I G A M O G A M

103 Stryd Rhosmaen, Llandeilo 01558 822698

www.igamogamgifts.co.uk

Anrhegion personol di-ri ar gyfer unrhyw achlysur

Gwisgoedd

Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Teilo Sant

Ysgol Ffairfach, Ysgol Gynradd Llandeilo, ac eraill

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

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

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

YSWIRIANT AR STEPEN 
EICH DRWS

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

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

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

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

Gwisgoedd
Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Teilo Sant

Ysgol Ffair-fach, Ysgol Gynradd Llandeilo, ac eraill














E-bost: igamogam103@gmail.com 

Neges	y	Cadeirydd
Helo bawb. Mae’n braf bod nôl a medru cyflwyno rhifyn wedi ei argraffu unwaith eto. Bu’r rhifyn digidol yn boblogaidd a diolch i’r 
cannoedd (ar draws y byd)wnaeth ei ddarllen. Bu’r misoedd diweddar yn gyfnod o addasu a newid i bawb. 
Sut gawsoch chi eich effeithio? Rydym yn awyddus i glywed wrth weithwyr allweddol, busnesau,unigolion / teuluoedd, ysgolion, 
meddygfa, deintyddfa, ffermydd ayyb. Beth am ysgrifennu pwt bach am eich profiadau adeg y clo mawr. Credwn ei bod yn bwysig 
fod cofnod o fywyd yn ystod y clo mawr ar gael ym mro’r Lloffwr.
Mwynhewch yr haf. Cadwch yn saff.                  Carol Dyer, Cadeirydd y Lloffwr

Ffoniwch Gareth neu Meredith

07976	467472	/	07814	027045
info@aquafix.wales

Doldderwydd, Hendygwyn, Sir Gâr, SA34 0LS

ARBENIGWYR	MEWN	SYSTEMAU	
DŵR	GLÂN	A	BRWNT

AQUAFIX	WATER	&	ELECTRICS	LTD
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C.Ff.I. Llanymddyfri
Yma i helpu!

Angen help?
Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc yr ardal yma i helpu chi!

Yn ystod y clo mawr mae clybiau yr ardal wedi bod yn helpu pobol fregus y gymuned gan gasglu eu 
meddyginiaeth, siopa bwyd neu ffonio pobol am sgwrs. C.Ff.I. Dyffryn Tywi, Llanymddyfri, Llanfynydd a Dyffryn 

Cothi sydd yn cynnig y gwasanaeth yma ac mae eu posteri nhw isod, felly codwch y ffôn os ydych chi yn yr 
ardaloedd yma ac angen eu cymorth.



TIPS AR SUT I GADW’N BRYSUR YN YSTOD Y CYFNOD CLO
gan Fflur	Davies

Wrth i'r Coronafeirws ledu drwy'r wlad cyhoeddwyd Cyfnod Clo ganol mis Mawrth. 

Dyma rai tipiau ar beth y gallwch chi ei wneud yn ystod y cyfnod yma.

Beth am ddysgu sut i goginio?
Mae David Beckham, Geri Horner a Henry Cavill ymhlith y rhai sy'n defnyddio'u 
hamser i wella eu sgiliau coginio. Gyda'r amrywiaeth o lyfrau ryseitiau ar gael ichi, 
gallwch ddechrau gyda'r pethau sylfaenol a gweithio'ch ffordd i fyny at seigiau 
seren Michelin. Mae yna nifer o gogyddion enwog fel Jamie Oliver yn rhannu eu 
ryseitiau ar-lein er mwyn i chi cael y cyfle i’w gwneud.

Ymarfer Corff
Methu mynd i’r gampfa? Gall gweithio allan adref fod yr un mor fuddiol i'ch 
meddwl a'ch corff. Beth am roi cynnig ar wahanol fathau o weithgorau yn ystod 
yr wythnosau nesaf a dod o hyd i'r ymarfer corff hwnnw sy'n gweithio i chi mewn 
gwirionedd. Gallwch ddilyn Joe Wicks gyda’i sesiynau byw bob bore neu rywbeth 
gwahanol fel Gwers Dawns gyda Oti Mabuse.

Gwnewch ychydig o arddio
Teimlo’n ddiflas o dreulio'ch holl amser y tu fewn? Trawsnewidiwch eich gardd yn 
ofod tawel fel y gallwch fentro y tu allan i’r awyr iach a mwynhau yng nghwmni 
bywyd gwyllt. Angen ysbrydoliaeth? Beth am drawsnewid rhan o’r ardd yn ardd 
lysiau? Rhoi cot o baent ffres ar y waliau. Neu hyd yn oed uwchgylchu hen fainc neu 
balet a rhoi gweddnewidiad iddo.

Trefnwch eich cwpwrdd dillad
Mae gan y mwyafrif ohonom o leiaf un ffrog y gwyddom na fyddwn byth yn 
ei gwisgo eto a phâr o jîns nad ydynt bellach yn gweddu. Mae'n bryd dadosod 
eich cwpwrdd dillad a chael gwared ar y darnau trist hynny nad ydyn nhw 
bellach yn gweld golau dydd. Naill ai eu trosglwyddo i ffrindiau a theulu, eu 
rhoi i elusen neu o leiaf, dod o hyd i'ch banc dillad agosaf ac ailgylchu.

Ewch ar gwrs
P'un ai ydych am wella ar eich portffolio proffesiynol neu ddilyn hobi newydd, mae 
gan FutureLearn lu o gyrsiau ar-lein a ddarperir gan brifysgolion ac arbenigwyr 
diwydiant o'r radd flaenaf. Ennill achrediad proffesiynol neu addysgol, dysgu sgiliau 
newydd. 

Cwis ar Zoom neu House Party
Mae'r apiau ar gyfer sgyrsiau fideo grŵp mawr fel y gallwch ddod at eich gilydd i 
gael diod, sgwrs, neu dim ond i weld rhai wynebau cyfeillgar am gwpl o oriau. Hyd yn 
oed yn well, beth am drefnu cwis rhithwir? Gallwch fod yn rhoi thema wahanol bob 
wythnos. Gweithgaredd llawn hwyl i’w gwneud gyda theulu a ffrindiau.



Waco’n lleol
gan Gruffydd Madoc-Jones

Buddiannau cerdded yn gyffredinol:
-  Cael awyr iach                                                                                    
-  Cadw chi’n heini am gyfnod hir, llosgi calorÏau
-  Gwella cylchrediad yn y corff                                                                                           
-  Esgus i fynd allan o’r tŷ 
-  Gwella eich iechyd meddwl  
-  Gwella cwsg yn y nos                                                                 
-  Cryfhau eich coesau, yn enwedig pan yn cerdded lan bryn                                                                                                 
-  Ffordd o ymlacio, amser hamdden

Rhesymau i gerdded yn lleol:
-  Gweld golygfeydd hardd o’ch ardal                                                                                           
-  Ffordd dda o osgoi  llefydd poblog                                                                                                   
-  Medru gwneud gyda theulu, aelodau tŷ, ffrindiau agos
-  Gallu mynd â’ch ci am dro yr un pryd                                                                                    
-  Dysgu am hanes lleol 
-  Nifer o’r lleoliadau yn llai na 5 milltir o’n cartrefi ac yn  
ddiogel i fynd iddynt     
-  Gwneud y gorau o’r holl lwybrau sy' ar agor ar ein cyfer

Llwybrau sy’n agos i Nantgaredig:                                                                       
Castell	Dryslwyn – Yn debyg i’r olygfa o 
dŵr Paxton, gwelir Dyffryn Tywi ar ei orau 
yn ymestyn hyd at dref Llandeilo. Er nad 
yw’n wâc hir, mae siwr o weithio’ch coesau 
wrth fynd fyny’r bryn serth.
Llwybr	cerdded	glan	afon	Tywi – Fel 
gallwch weld o’r hewl A40, mae modd 
cerdded ar hyd yr afon Tywi ger Llanegwad. 
Mae’n “cynnig taith hamddenol ar dir 
cymharol gwastad” yn ôl pamffled.

Llwybrau sy’n agos i Lanymddyfri:                                               
Fforest	Cilycwm - Dyma wâc ar lwybr hir ond hefyd 
un sy’n haws. Mae’n lleoliad poblogaidd ymysg 
teuluoedd lle mae modd cael golwg ar rhaeadr, 
llynnoedd a barcud coch.

Llwybrau sy’n agos i Langadog:                              
Garn	Goch – Dyma leoliad hanesyddol iawn. Gallwch weld 
mor bell â Bannau Brycheiniog trwy gydol y daith rownd y 
bryn yma.



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

Ateb rhifyn GWANWYN / HAF: Mynedfa Amgueddfa Abergwili
Enillydd: Doedd neb yn deilwng y tro yma!

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

Ble yn y Byd?

Llwybrau sy’n agos i Landeilo:                            
Parc	 Penlan – Dyma wâc hamddenol gall unrhyw 
un ei wneud lan i’r ‘bandstand’ ar dop y dre. Medrir 
gwneud hi’n fwy heriol trwy gerdded nifer o lapiau 
rownd y parc.

Coed	Tregib – Mae coed Tregib yn llawn o rinweddau 
byd natur. Byse’r plant siwr o dderbyn boddhad yma 
lle mae llwybrau’r  coed fel rhyw fath o maze.

Llwybr	 Golygfeydd	 Talyllychau	 – Cymerir tua ¾ 
awr o’r Abaty lan at gopa y coetir ar ba bynnag un 
o'r tair llwybr dewiswch i fynd arni. Dyma yw’r peth 
agosaf gewch chi yn lleol i ŵac debyg i fynyddoedd 
uchaf Cymru.

Llwybrau sy’n agos i Rydaman:                                                                              
Chwarel	 Pantllyn – Dyma gyfle i gerddwyr gweld 
calchfeini trawiadol y gweithwyr cerrig gan roi cynnig i 
gerdded llwybr creigiog lan at olygfa sy’n ymestyn hyd 
at felinau gwynt ar fynyddoedd Betws

Llwybr	cerdded	glan	afon	Aman – Oherwydd yr holl 
amrywiaeth sy’n rhan o’r golygfeydd, mae’r daith hon 
yn un o’r llwybrau hyfrytaf yn yr ardal. Gallwch fynd 
am wâc fer neu hir ar y llwybr 8 milltir o hyd yma. 

Yn amlwg, cofiwch gadw at y llwybr fwyaf lleol i chi. 
Am fwy o wybodaeth, ewch ar y wefan 

‘Cyfoeth Naturiol Cymru’.
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BRIWSION	CYLCH	CINIO	LLANYMDDYFRI	
Daeth tymor presennol y Cylch Cinio i ben oherwydd y coronafeirws, Covid-19.  Cafwyd cyfarfodydd ym misoedd Ionawr 

a Chwefror, ond daethpwyd i’r penderfyniad taw annoeth ac anghyfrifol fyddai cynnal cyfarfodydd pellach am y tro.
Wrth edrych drwy’r archifau, meddyliais y gallai fod o ddiddordeb pe bawn yn cynnig ambell friwsionyn o gyfarfodydd y 

gorffennol.  Er taw dim ond adroddiadau ar gyfer y 17 tymor y bûm i’n gyfrifol am gofnodi’r cyfarfodydd sydd yn fy meddiant, 
mae’n ddigon clir o edrych ar y rhain bod siaradwyr nodedig wedi cael eu denu i’n hannerch dros y blynyddoedd.

Does dim trefn arbennig i’r briwsion a gynigir.  Mae rhai’n ddifrifol ac eraill yn fwy ysgafn.  Gobeithio y  cewch bleser o’u 
darllen yn ystod y misoedd nesaf.

Handel Jones

Detholiad	1

Y peth cyntaf y byddai porthmon yn ei wneud cyn aros mewn gwesty oedd mynd i weld y ceffylau yn y stablau.  
Os gwelai geffyl da ei wedd, roedd lle i ofni fod lleidr pen-ffordd yn y gwesty. – Ronald	Davies, 15 Ionawr 1985.

‘Adeiladwyd gan dlodi’ yw geiriau cyntaf englyn adnabyddus R. Williams-Parry i Neuadd Mynytho.  Diddorol yw nodi 
fod y bardd, wrth feirniadu yn Eisteddfod Genedlaethol 1926, wedi crybwyll iddo gael ei gyfareddu gan linell un o’r 

cystadleuwyr, sef ‘Adeiladwyd gan dlodi’.  Dydw i ddim yn awgrymu fod Bardd yr Haf yn euog  o ddwyn y geiriau.  Mae’n 
bosibl ei fod wedi eu codi o’i isymwybod. – Y	Parch.	W.J.	Gruffydd	(Elerydd), 26 Tachwedd 1985.

Mynnwch ar bob cyfrif taw iaith Sir Gâr yw’r iaith orau, ond gwnewch yn siŵr mai 
Cymraeg Pantycelyn ac Elfed yw honno, ac nid iaith sathredig. 

– Norah	Isaac, 15 Hydref 1985.

Cefais fy magu yng Nghymru, rwy’n byw yng Nghymru, ac mae arna i ddyled i 
Gymru, ond Pwyliad ydw i. Ys dywedodd rhywun, os yw ci’n cael ei eni mewn stabl, 

ci fydd e erioed, ac nid ceffyl. - Wiesław	Gdula, 17 Hydref 2019.

Mae cof megis rhidyll, ac mae’n bwysig ei ddefnyddio felly, sef cadw’r 
pethau gwerthfawr a chael gwared â’r fflwcs. 

– Glyn	Evans, cyn-brifathro Ysgol Uwchradd Tregaron, 19 Mawrth 1985.

Mae elfen artiffisial yn treiddio i’r Gymraeg.  Mae tuedd i fathu geiriau newydd sydd yn aml yn drwsgl a chwbl annerbyniol.  
Onid gwell fyddai ystyried rhai o’r hen eiriau a’u hadfer? – Cyril	Hughes, Cyn-gyfarwyddwr yr Urdd, 19 Chwefror 1985.

Coch a melyn yw lliwiau galar y sipsiwn. Ni fydd neb yn wylo mewn angladd am fod y sipsiwn yn credu y bydd 
dagrau’n llosgi calon y sawl a fu farw.  – Dulcie	James, Llanybydder, 21 Mai 1985.

Peryglus yw tybio eich bod yn gwybod y cyfan. Pan oeddwn yn athrawes ugain oed, 
gofynnais i fab ffarm pam nad oedd yn yr ysgol ddydd Gwener.  

Atebodd y bu’n rhaid iddo fynd â buwch at y tarw. Yn ddiniwed, dywedais y dylai fod 
wedi dod i’r ysgol ddydd Gwener a mynd â’r fuwch at y tarw ddydd Sadwrn. 

– Eiddwen	James, Llambed, 20 Mai 1986.

Pan oeddwn yn dyfarnu unwaith, lloriwyd Ray Gravell gan dacl hwyr.  Pan rybuddiais 
y Gwyddel a oedd yn gyfrifol am y drosedd, meddai: “Mi wn fod y dacl yn hwyr, ond 

rown i’n methu rhedeg yn ddigon cyflym i’w gyrraedd mewn pryd.” 
– Y dyfarnwr Winston	Jones, 15 Ebrill 1986.

Pan oeddwn fyfyriwr yng Ngholeg Coffa Aberhonddu, un o’r darlithwyr oedd yr Athro 
John Evans, a fu farw yn 104 oed yn 1963.  Un diwrnod, cyn iddo ddod i mewn i’r 

ystafell ddarlithio, rhoddodd  myfyrwyr gath ar ei ddesg.  Edrychodd yr Athro ar y gath a 
dweud: “Dydw i erioed wedi darlithio i gath.” Yna trodd at y dosbarth, gan ychwanegu: 

“Ond rwy’n hen gyfarwydd â darlithio i bats.” 
– Y	Parchedig	Ben	Jones, Dyffryn Taf, 18 Chwefror 1986.

Un gêm sy’n aros yn fy nghof yw honno pan ddaeth eilydd ar y cae a mynd yn syth at un o'r gwrthwynebwyr, ei gicio i’r 
awyr a sathru ar ei ben.  Rhoddais gerdyn coch iddo wrth reswm.  Wyddwn i ddim ar y pryd beth oedd y rheswm dros ei 

ymddygiad rhyfedd, ond clywais wedyn yn yr ystafell newid fod ei wraig wedi rhedeg bant gyda’r chwaraewr arall.  
- Hag	Harris, Llambed, 19 Ionawr 2012.

Norah Isaac

Ray Gravell
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~	HYSBYSEBION	~

Modurdy Rhosybedw
Ffaldybrenin

 (01558)
650609

GERAINT	WILLIAMS

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

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

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

Prisiau cystadleuol
Pob math o gig a bacwn o ansawdd da

Gwasanaeth rhagorol bob amser

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

RED DRAGON ATV’S Y DDRAIG GOCH

Ffarmers, Llanwrda
 BEICIAU NEWYDD, TEIARS
RHANNAU, GWASANAETH

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

ADEILAD CLADDINGS LTD
(EIRIAN DAVIES)

Y Stordy, Heol yr Orsaf, Llanwrda

A	&	B	Plant	&	Tool	Hire
BRYNDOLAU, FFARMERS

LLANWRDA, SIR GÂR
SA19 8JP
AR AGOR

LLUN - GWE 8.00 - 5.30
SAD 8.00 - 1.00

FFÔN PUMSAINT 01558 650536
FFACS PUMSAINT 01558 650516

Siop a chanolbwynt Cymraeg yn 
Rhydaman yn gwasanaethu ardal 

Dinefwr a thu hwnt

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

Nwyddau cartref
Llyfrau ac Adnoddau Addysgu 

Cyflenwyr Ysgolion a Llyfrgelloedd
» gwasanaeth post ar gael «

6 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3DB

(01269) 595777

post@cyfoes.cymru · www.cyfoes.cymru

LLOFFION
Llyfryn Y Lloffwr 
yn dathlu’r deugain

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

   Siop y Pentan, Caerfyrddin

Siop Gymunedol Dryslwyn

     Siop Igam Ogam, Llandeilo

      Siop Papur Morgan

 Swyddfa'r Post Llangadog 

                  Siop Cyfoes, Rhydaman 

                    Menter Dinefwr, Llandeilo

             Amgueddfa Treftadaeth Llanymddyfri.

                Garej Morris Isaac, Llanymddyfri.

                     Siop Penlan, Llanymddyfri.

Profion MOT, Batteries,
Exhausts

Gwasanaeth Adfer
ac Atgyweirio

																				Wes	wes
Gwaith olew, sied dato,
Carafanau Sir Benfro,
Preseli, y Cleddau,Tŷ Ddewi,
Clŷd Ad-clad ei heirns amdani.
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DOD	I	ADNABOD	UN	O	DRIGOLION	DINEFWR
Enw: Handel	Davies, 
Llanymddyfri
Beth yw dy gyswllt â bro’r Lloffwr?
Cefais fy ngeni a fy magu yn 
yr ardal ac rwyf wedi byw yn yr 
ardal bron erioed.
Gwaith: Cyn Pennaeth Rheoli 
Adeiladu Cyngor Sir Gâr. 
Cynghorydd Sir Gâr dros 
Llanymddyfri a Llanfair-ar-y-Bryn 
ers 2017.
Ble cefaist dy eni?
Yn 18 Bronhaul, Cynghordy, yn y 

parlwr ar fore dydd Sadwrn yn dilyn ffrwydrad o 10 tunnell o 
deinameit yn y gwaith brics gerllaw! 
Hoff raglen deledu pan oeddet yn blentyn.
‘Stingray’ a ‘Thunderbirds’
Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Capten tim rygbi ysgol Capel Cynfab Cynghordy yn 1969 a 
threchu ysgol gynradd Llanymddyfri 3-0. Chwarae maswr a 
sgorio’r unig gais o hanner ffordd o flaen Carwyn James.
Y peth pwysicaf a ddysgest yn blentyn.
Bod bywyd yn fyr, pan fu farw fy nhad oherwydd tostrwydd 
creulon Multiple Sclerosis.
Beth oedd dy swydd gyntaf?
Gwaith brics Cynghordy dros wyliau haf 1970 yn 12 mlwydd 
oed er mwyn talu am fordaith yr ysgol i Fȏr y Canoldir. 
Yr eiliad o embaras mwyaf.
Fel Cadeirydd Clwb Rygbi Llanymddyfri a chreu hanes pan 
gurwyd Caerdydd i ennill Cwpan Rygbi Cymru yn Stadiwm 
Y Mileniwm yn 2007. Miloedd o gefnogwyr gorfoleddus Y 
Porthmyn yn canu nerth eu lleisiau ar ddiwedd y gêm ond yn 
cynnwys ambell i air ‘ychwanegol’ annisgwyl ar yr union adeg 
pan oeddwn yn ysgwyd llaw gyda rhai o enwogion pwysig 
Caerdydd.  
Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Edward H Dafis: Hen Ffordd Gymreig O Fyw
Taset ti’n gallu mynd nôl mewn amser, beth fyddet ti’n dweud 
wrth dy hun yn 16 oed?
Parcha iechyd da, gwna dy ore, cymera gyfleoedd a mwynha 
dy fywyd. Un cyfle sydd.
Pan oeddet yn blentyn, beth oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Chwarae maswr i dîm rygbi Cymru fel fy arwr cyntaf, Barry 
John.
Pwy yw dy arwr?
Evelyn (mam), asgwrn cefn y teulu trwy dostrwydd a cholled fy 
nhad, codi tri o blant a gweithio’n ddiddiwedd yn benderfynol i 
roi pob cyfle wrth wneud ei gorau drosom.  
Pryd a ble wyt ti fwyaf hapus?
Unrhywle yng nghwmni fy ngwraig Margaret a’n plant Daniel, 
Rhodri ac Angharad.
Beth yw’r peth gorau a’r gwaethaf am dy swydd bresennol? 
Mae’n fraint ac anrhydedd i gynrychioli Llanymddyfri a Llanfair-
ar-y-Bryn fel Cynghorydd Sir a’r peth gorau i ddigwydd i mi 
hyd yn hyn yw llwyddiant (gobeithiol ond annisgwyl) fy nghais 
i ddod ag Eisteddfod yr Urdd i Lanymddyfri am y tro cyntaf yn 
ein hanes yn 2022! Y peth gwaethaf yw’r rhwystredigaeth rwy’n 
teimlo ar brydie wrth fod yn ddiamynedd am weld gwelliannau 
a newidiadau lleol yn digwydd yn llawer cyflymach. 
Y peth gorau am yr ardal hon?
Harddwch ac ysblander tirwedd gwych ein cefn gwlad. Yr 
ysbryd cymunedol anhygoel a chaledwch, cyfeillgarwch a 
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hiwmor y bobol.
Sut wyt ti’n cadw’n heini?
Hoffi chware golff ac ambell sbin ar y beic neu gerdded yn 
y wlad.
Rwyt yn mwynhau seiclo ar dy feic. Pa gyngor sydd gennyt 
ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dechrau seiclo?
Gyda sicrwydd pendant profiad diweddar iawn, gwisgwch 
helmed bob tro. Gall arbed eich bywyd. Mai 2020 cefais 
ddamwain a bûm yn anymwybodol am gyfnod sylweddol ar 
ôl taro fy mhen ar y tarmac, lwcus iawn am yr helmed.  
Pa fath o berson sy’n mynd o dan dy groen?
Unrhyw un sy’n bychanu Cymru. Ein cenedl, ein hiaith, ein 
diwylliant, ein hanes. 
Pa iaith wyt ti’n ei ddefnyddio gyntaf?
Cymraeg.
Beth sy’n codi ofn arnat?
Cwympo o’r beic eto! Hefyd yr ansicrwydd sut fydd yr ardal, 
ein gwlad a’r byd yn ymdopi gydag effaith y Coronafeirws.
Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n broffesiynol neu’n bersonol?
Fel syrfëwr siartredig, cael fy ngwneud yn aelod anrhydeddus 
o’r proffesiwn ar ddiwedd fy ngyrfa; yn bersonol, priodi a 
chodi plant. Hefyd fel Llywydd Clwb Rygbi Llanymddyfri 
derbyniais aelodaeth bywyd anrhydeddus oddi wrth y 
Tywysog am 45 mlynedd o wasanaeth.  
Unrhyw ofergoelion?
Rhoi lwmpyn bach o lo i’r plant am lwc bob tro cyn unrhyw 
arholiad neu brawf pwysig.
Beth yw dy hoff wisg?
Siorts a chrys T ar bob cyfle.
Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Cystadleuol, angerddol, penderfynol.
Pa sioc wyt ti’n gallu rhoi am dy hun i ddarllenwyr Y Lloffwr?
Trefnu ar y funud olaf i hedfan allan a seiclo lan yr eiconig 
Alp D’Huez yn Awst 2018 i ddathlu buddugoliaeth unigryw 
Geraint ‘Titw Tomos’ Thomas yn y Tour de France. Cymryd 
100 munud i seiclo lan a 19 munud i ddod nôl lawr.                          
Beth yw dy ddiod arferol?
Cwpaned o de neu beint o gwrw da.
Beth yw dy hoff fwyd?
Cyfartal rhwng cinio dydd Sul, cyri da neu stecen a sglodion.
Beth wyt ti’n hoffi ei ddarllen?
Tudalennau chwaraeon y Western Mail am y rygbi.
Sut wyt ti’n ymlacio?
Hoffi gwylio rygbi, unrhyw chwaraeon a hala amser tu allan.
Beth yw dy hoff arogl?
Cig moch (bacwn) yn cael ei goginio.
Oes yna rywbeth na elli di ei wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda?
Chwarae’r harmonica yn dda.
Pa beth wyt ti’n ei drysori fwyaf?
Iechyd ac hapusrwydd y teulu.
Pwy yw’r person enwocaf ar dy ffôn symudol?
Warren Gatland.
Pa ffilm welaist ti ddiwethaf mewn sinema?
1917 ym Manceinion.
Y gwyliau gorau?
Mis bythgofiadwy yn teithio o amgylch Seland Newydd 
gyda’r teulu ac ymweld â pherthnasau agos a annwyd yno. 
Y dylanwad mwyaf arnat ti?
Fy ngwraig a'm ffrind agosaf, Mags.

Rhifyn mis nesaf: Ionwen Spowage



22  Y LLOFFWR, GORFFENNAF/AWST 2020 

Masnachwyr coed a nwyddau adeiladu, 
a ffensio o bob math.

Glo caled a glo meddal o’r ansawdd gorau.

D. LLOYD A’I FEIBION
~ SEFYDLWYD 1797 ~

GLANRWYTH, PUMSAINT, LLANWRDA
(01558) 650209 a 650451

Ffacs: 01558 650440

CARPEDI
PUMSAINT

AXMINSTERS, WILTON,  
TWISTS, GWLAN, CORDS, 

CUSHIONFLOOR, 
UNDERLAYS

“Carpedi i Siwtio Pawb”
Gellir trefnu ymweliad â’r 

cartref gyda samplau.

Ffoniwch Alun
(01558) 650364

neu 07977 121201

Gwasanaeth gosod carpedi 
hen, ail-osod neu newydd

blodau ar gyfer pob 
achlysur

Gwasanaethau Iaith Proffesiynol

CYFIEITHU
Cyfieithu ar y Pryd  
Cyfieithu Testun  
Golygu a Phrawf Ddarllen

CYNLLUNIO IAITH
Ymchwil  
Hyfforddi
Rheoli Prosiectau

www.trywydd.cymru
Aberystwyth • Caerfyrddin • Llandeilo

(01267) 246 866

post@trywydd.cymru

  @trywydd

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

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

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

ALUN DAVIES
ADEILADWR	

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

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

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

toeon a simneau, ffenestri a drysau PVC
Am	wasanaeth	heb	ei	ail	a	chrefftwaith	o	safon.
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Daw	eto	haul	ar	fryn	–	neges	nofel	gyntaf	Heiddwen	Thomos	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. 

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 cynnwys lluniau du a gwyn, fel dwdls, negeseuon testun a nodiadau byr, yn britho’r tudalennau. 
Mae Heiddwen Tomos yn adnabyddus fel awdures sy’n 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 cynnwys 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.
Heb Law Mam gan Heiddwen	Tomos	
Pris & ISBN - £5.99 & 9781784618513

Y Silff Lyfrau

Diwinyddiaeth	Paul gan	gynnwys	sylw	arbennig	i’w	ddehonglwyr	Cymreig
Awdur: John	Tudno	Williams

Mae Diwinyddiaeth Paul yn gyfrol gynhwysfawr sy’n trafod holl syniadaeth athrawiaethol yr 
Apostol Paul, ac yn unigryw fel yr ymdriniaeth lwyraf eto yn y Gymraeg ar y maes hwn. Tynnir 
sylw arbennig at drafodaethau cyfoes ar ddiwinyddiaeth yr Apostol, gan danlinellu cyfraniad 
ysgolheigion o Gymru – yn benodol, dau o gewri ysgolheictod y Testament Newydd yn yr 
ugeinfed ganrif, sef C. H. Dodd a W. D. Davies. Ni chyflawnwyd hyn o’r blaen mewn unrhyw 
iaith ar draws holl rychwant dysgeidiaeth Paul.

Trafodir perthynas yr Apostol ac Iesu; cefndir syniadol Paul; natur ei dröedigaeth a’i alwad 
apostolaidd, a’i ddealltwriaeth o natur y ddeddf Iddewig; ei syniadaeth am iachawdwriaeth 
a Pherson Crist; ei ddealltwriaeth o natur y bod dynol a gwaith yr Ysbryd ynddo ac arno; 
dysgeidiaeth foesegol yr Apostol; ei syniadaeth am yr eglwys; ei farn am eschatoleg a’r ‘Pethau 
Diwethaf’; a thrafodaeth ar gyfraniad y llythyrau yr amheir gan rai mai Paul oedd eu hawdur.

Dyma gyfrol a fydd o ddiddordeb i ddarllenwyr cyffredin yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes.
Gweinidog gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw John	Tudno	Williams. Bu’n darlithio ym 

meysydd yr Hen Destament a’r Testament Newydd yn y Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth, 
am gyfnod helaeth, ac mae’n awdur esboniadau ar dri o lythyrau’r Apostol Paul. Bu’n Llywydd Cyngor Eglwysi Rhyddion 
Cymru a Lloegr 1990–1.
Diwinyddiaeth Paul, gan gynnwys sylw arbennig i’w ddehonglwyr Cymreig – John	Tudno	Williams
CM – 9781786835321 – £17.99

Creu	Dinasyddiaeth	i	Gymru	-	Mewnfudo	Rhyngwladol	a’r	Gymraeg
Awdur: Gwennan	Higham

Dyma gyfrol sydd yn ymdrin â mewnfudo rhyngwladol, cymunedau Cymru a’r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a chymdeithasol. 
Tynnir ar waith empeiraidd a wnaed gyda mewnfudwyr, tiwtoriaid iaith a swyddogion llywodraethol 
Cymru, a dadleuir bod angen diffinio dinasyddiaeth Gymreig sydd yn amlethnig ac amlieithog ei 
natur. Mae’n herio rhagdybiaethau'r gymuned groeso am berthynas mewnfudwyr â’r Gymraeg 
a’r gallu i ddysgu’r iaith. Yng ngoleuni'r newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol, mae 
neges y gwaith hwn yn addas i bawb sydd â diddordeb yn nyfodol Cymru fel cenedl allblyg ac 
amlethnig. Neges arall y llyfr yw bod cyfraniad unigolion yn hollbwysig i ffurfio ac ymarfer cysyniad 
lleol o ddinasyddiaeth Gymreig. Bydd  y llyfr felly yn cyfrannu at drafodaethau ar lefel bolisi ond 
hefyd ar lefel leol dinasyddion Cymru, ac yn apelio at academyddion, myfyrwyr Prifysgol ac 
oedolion sydd â diddordeb yn y maes.

Mae Gwennan Higham yn Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Mae’n 
ymchwilydd ym maes mewnfudwyr rhyngwladol yn dysgu Cymraeg, ac mae ei gwaith yn rhoi 
ystyriaeth lawn i’r goblygiadau y gall hyn ei gael ar ddiffinio amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth 
Gymreig.
Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg – Gwennan	Higham	
PB – 9781786835369  – £16.99
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HYSBYSEBU	YN	
Y LLOFFWR

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

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

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

(01550) 777834
Cefnogwch ein hysbysebwyr

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

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

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

Peter	Harries	ar	(01558)	823075

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

Ffôn: 01550 720956 / 07977 913637
Cyfrifon TAW a Chyffredinol

Glastir

Taliadau Sengl (SFP)
Cofnodion Fferm

Penroc, Heol Llangadog, 
Llanymddyfri, SA20 0DZ

Materion Cynllunio Byd Amaeth

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

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

(Power of Attorney)

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

Gwerthwyr	Y Lloffwr
Brechfa -        Siop Gymunedol
Caerfyrddin -     Garej Tanerdy 

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

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

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

         Siop Penlan, Sgwâr y Farchnad 
Manordeilo -     Garej
Myddfai -        Neuadd Gymunedol
Porthyrhyd -     Swyddfa’r Post
Pumsaint -      Siop W. D. Lewis
Rhydaman -     Cyfoes
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BLYNYDDOEDD	YR	EFEILLIO	-	Y	1980au
Tri deg pump o flynyddoedd yn ôl i eleni cynhaliwyd seremoni efeillio rhwng bwrdeistref hynafol 
Llanymddyfri	a thref Plugüen yn Llydaw. Mae'r cysylltiad yn parhau, diolch i ymroddiad llawer ar hyd 
y blynyddoedd megis Glyn Evans, Martin Watts a'r cadeirydd presennol Kate Morgan.     

Gwnaeth nifer o drefi Cymru efeillio yn y 1980au, yn enwedig rhai yn yr ardaloedd gwledig traddodiadol 
Gymraeg yng ngorllewin y wlad - a'r mwyafrif, os nad y cyfan, yn efeillio gyda threfi yn Llydaw. Efallai 
y byddai o ddiddordeb i wybod pam yr efeillio a sut y daeth efeilliad Llanymddyfri a Plugüen i fod.

Cefndir yr efeillio oedd y cynnwrf cymdeithasol yng Nghymru drwy'r 1970au dros sicrhau parhad yr 
iaith Gymraeg fel iaith fyw.  Rhan oedd hyn o gynnwrf ehangach drwy wledydd Ewrop dros barhad 
ieithoedd lleiafrifol megis Llydaweg, Gwyddeleg, Gaeleg, Cernyweg a Basgeg.   Roedd yna deimlad y byddai ffurfio 
cysylltiadau rhwng cymunedau perthnasol yn y gwahanol wledydd yn ffordd o dynnu sylw at fodolaeth yr ieithoedd lleiafrifol 
ac yn hwb i'r ymdrechion i sicrhau eu parhad.

Llandeilo oedd un o'r trefi cyntaf i efeillio, a hynny gyda Le 
Conquet yn Llydaw. Roedd ychydig ohonom yn Llanymddyfri 
â diddordeb yn y syniad ac yng ngwanwyn 1982 daethom i 
gysylltiad â phobl o dref ger Le Conquet oedd yn chwilio am 
efeilldref yn agos i Landeilo. Cawsom wahoddiad i ymweld 
â'r dref ger Le Conquet yn haf 1982. Ond yn gyntaf mewn 
cyfarfod cyhoeddus yn Llanymddyfri a gadeiriwyd gan y 
Maer cytunwyd yn unfrydol i fynd ymlaen â'r syniad o efeillio.  
Sefydlwyd pwyllgor efeillio yn cynnwys dau gynrychiolydd o 
bob cymdeithas yn y dref; diolch fyth bod ystafell fawr yn y 
White Hall a oedd bron yn ddigon i ddal y pwyllgor llawn! 
Fe'm hetholwyd i yn gadeirydd a'r diweddar Eirwyn Stephens 
yn is-gadeirydd, Mel Williams yn ysgrifennydd a Geraint 
Morgan yn drysorydd.  Rhoddwyd rhwydd hynt i minnau 
ymweld â’r dref yn Llydaw yn ystod haf 1982 i ganfod pa mor 
addas ydoedd fel efeilldref.   

Cefais i a’r teulu groeso cynnes gan drigolion y dref ger Le Conquet a chafwyd gwahoddiad gan y Maer i Gôr Meibion 
Llanymddyfri ymweld â'r lle yn haf 1983. Derbyniwyd y gwahoddiad ac aeth aelodau'r côr ati i brynu pasports a chynyddodd 
y diddordeb yn yr efeillio.   

Cytunodd athro Ffrangeg yng Ngholeg Llanymddyfri, Huw S. Thomas, i fod yn ddolen gyswllt pan oedd rhaid cyfathrebu 
dros y ffôn. Yr unig alwad ddaeth o'r lle oedd honno ddechrau 1983 i ddweud fod Maer a chynghorwyr gwahanol wedi eu 
hethol yn ddiweddar ac nad oedd gan y Maer newydd unrhyw ddiddordeb mewn efeillio! Dyna beth oedd siom! Oni wyddai'r 
gŵr bonheddig fod Côr Meibion Llanymddyfri wedi talu am basports!

Troi wedyn at Gymdeithas Cymru/Llydaw, oedd yn dal enwau trefi oedd â diddordeb mewn efeillio. Newyddion da! Roedd 
tref ger Kemper wedi sefydlu pwyllgor efeillio ac yn awyddus i ddod o hyd i efeilldref cyn gynted â phosib.  Newydd da arall 
oedd bod cadeirydd pwyllgor efeillio Plugüen – dyna oedd enw'r dref – yn rhugl yn y Saesneg.  Trefnwyd bod y cadeirydd 
yn fy ffonio, a noson neu ddwy yn ddiweddarach cefais y pleser o siarad am y tro cyntaf â Bruno Le Rumeur oedd yn byw ar 
fferm o'r enw Kernevez vihan (Kernevez fychan) ger Plugüen.   Gwahoddodd Bruno rai ohonom o Lanymddyfri i ymweld â 
Plugüen ddiwedd Mai 1983.  Ac felly y bu i finnau a'r  diweddar Eirwyn Stephens, ynghyd â Colin Bancroft a Gerald Prichard, 
deithio yng nghar Colin i Southampton a chroesi i Cherbourg.  

Ar y ffordd i Rennes – lle’r oedd Bruno a'i gyfeillion am ein cyfarfod - collwyd piben fŵg y car ac am weddill y daith,  roedd 
sŵn tractoraidd y cerbyd yn tynnu bobl o'u tai wrth i ni drafaelu drwy bentrefi Normandi.  Pan ddaeth Rennes i'r golwg yn 
y pellter, sylweddolais fod ein man cyfarfod, sef yr orsaf drên, yn enfawr. Sut yn y byd oeddem i adnabod y Llydawyr o 
Plugüen? 

Wedi parcio’r car, dyma ni’n cerdded tua'r orsaf lle roedd cannoedd o bobl yn mynd a dod.  Yng nghanol y rhain yr oedd 
Draig Goch yn cerdded ar ei thraed ôl.  Fe es ymlaen at y Ddraig a chynnig fy llaw iddi. “Denley?” gofynnodd y creadur tu 
fewn i'r faner fawr. “Bruno?” atebais innau. A dyna ddechrau cyfeillgarwch sydd wedi parhau hyd y dydd heddiw.   

Bu'r ymweliad, dros gyfnod o dri diwrnod, yn un prysur dros ben, ac roedd y pedwar ohonom yn blês iawn â’r hyn a welsom 
ac a glywsom. Er nad oedd yr un ohonom o Lanymddyfri yn rhugl yn Ffrangeg na Llydaweg, roedd digon o debygrwydd 
rhwng y Gymraeg a'r Llydaweg i ni o leiaf fedru gofyn am y tŷ bach.  Adroddiad gobeithiol iawn oedd gan y pedwar ohonom 
i'r pwyllgor efeillio yn Llanymddyfri.

 Yn ystod haf 1983, daeth tua deg o aelodau pwyllgor efeillio Plugüen i Lanymddyfri, pryd y cytunwyd i fwrw ymlaen 
â'r broses o efeillio ac i gynnal dwy seremoni swyddogol – yr un gyntaf yn Plugüen yn haf 1984 a'r llall yn Llanymddyfri 
flwyddyn yn ddiweddarach.

Ac felly y bu. Aeth dau llond bws – un yn cario'r Côr Meibion – a dau neu dri llond car drosodd i Plugüen ddiwedd Awst 
1984. Daeth nifer debyg yma ddiwedd Gorffennaf 1985 i gymryd rhan mewn seremonïau a gynhaliwyd drwy gyfrwng y 
Gymraeg, Llydaweg, Saesneg a Ffrangeg.  

Paratowyd llyfryn amlieithog ar gyfer yr achlysur gan Handel Jones. Ynddo, mae disgrifiadau o'r dref a'r ardal a phentwr 
o hysbysebion sy'n rhoi gwybodaeth ddiddorol am y siopau a'r busnesau oedd yma 35 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r siarter 
efeillio, campwaith Jakez Derouet o Plugüen, a lofnodwyd yn y seremoni, i'w gweld heddiw yn adeilad Y Gannwyll yn 
Llanymddyfri.

Denley Owen

GEFEILLIO 1985 - Yn dangos y siarter mae Denley Owen, 
Bruno LeRumeur, D. Hamilton Evans a Francois Cuzon
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AR	DRYWYDD	DAN	RHYS
Rwy’n amau a oes llawer o bobl y dyddiau hyn yn gyfarwydd â’r enw Dan	
Rhys.  Y tro cyntaf i mi ddod ar ei draws oedd yng nghyfrol Alan Llwyd, 
Byd Gwynn: Cofiant T. Gwynn Jones.  Yno mae cyfeiriadau ato fel trefnydd 
cronfa i anfon T. Gwynn Jones i’r Aifft i atgyfnerthu ei iechyd, ac fel trefnydd 
Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1880.

Pan ddarllenais ei fod yn frodor o Landeilo, penderfynais wneud ychydig 
o ymchwil i’w hanes. Mewn lle o’r enw Pont [Gw]Ladys, - rhan o Ystâd 
Derwydd - y cafodd eni, yn 1850.  Roedd ei dad, Thomas, a fagwyd ar fferm 
yn Lanfihangel Aberbythych, yn trin crwyn, ond aeth i weithio ar y rheilffordd 
pan gyrhaeddodd honno Landeilo yn 1857.

Cafodd ei fam, Elizabeth, ei geni yn Llandeilo.  Roedd yn wyres i’r Parchg. 
Dafydd Jones o’r Mynydd Bach, a oedd yn briod ag un o’r gwragedd a 
heriodd y Ffrancod yn Abergwaun.   Bu Elizabeth yn gweithio fel nyrs yng 
nghyffiniau Llandeilo a bu farw, yn  90 oed, yng nghartref un o’i merched yn 
Tylorstown yn y Rhondda yn 1907.      

Dan oedd y trydydd o bump o blant.  Fe’i haddysgwyd yn yr Ysgol Frutanaidd 
a’r Ysgol Fasnachol yn Llandeilo cyn treulio cyfnod yn ddisgybl-athro yn 
Ysgol y Tabernacl, Ffair-fach.

Yn ddiweddarach, ymunodd â chwmni argraffu D.W Jones i dderbyn 
hyfforddiant i fod yn gysodydd.  Yn ddeunaw oed, symudodd i Abertawe lle 
bu’n gweithio am gyfnod yn swyddfa’r Cambrian Daily Leader.  Symudodd 
wedyn i Gaerdydd, ond ymhen fawr o dro, aeth i Bontypridd i gynorthwyo yn 
y gwaith o argraffu cyfrol ryfedd Myfyr Morganwg, sef Hynafiaethau Aruthrol 
Barddas.

Yn 1869, symudodd i Aberdâr lle treuliodd naw mlynedd gweithgar dros 
ben.  Adeg Cyfrifiad 1871, roedd yn lletya yn Gloucester Street, Aberdâr, lle’r 
oedd ei chwaer Ann yn forwyn. Diddorol yw gweld bod Isaac Foulkes (Llyfrbryf), yr awdur a chyhoeddwr a oedd wedi sefydlu 
ei wasg ei hun yn Lerpwl, yn ymwelydd yn y tŷ ar noson y Cyfrifiad.

Yn 1874, penodwyd Dan Rhys yn drefnydd ac is-olygydd yr 
wythnosolyn, Y Gwladgarwr, lle’r oedd y bardd Islwyn yn olygydd.  
Tua’r un adeg fe’i dewiswyd hefyd yn ysgrifennydd i Gôr Undebol 
Aberdâr, sef un o gorau mwyaf llwyddiannus y cyfnod.  Bedair blynedd 
yn ddiweddarach, gofynnwyd iddo drefnu cyngherddau  i’r Welsh 
Representative Choir dan arweiniad Joseph Parry. 

 Yn wir, pan aeth y côr i America, penderfynodd Dan Rhys y byddai 
yntau’n mynd ac yn ymgartrefu yno.  Ond cafodd ei berswadio gan ei 
ffrindiau i aros yng Nghymru a gwneud cais am y swydd o Ysgrifennydd 
i’r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen-bedw.  Fe’i dewiswyd o blith 26 
o ymgeiswyr, a bu’r ŵyl yn llwyddiant mawr. 

Y flwyddyn ganlynol, fe’i dewiswyd yn Ysgrifennydd Eisteddfod 
Genedlaethol Treffynnon, ond roedd ganddo amheuon a fedrai’r 
Eisteddfod honno lwyddo.  Felly, symudodd i weithio i’r Western 
Mail yng Nghaerdydd, hyd nes iddo dderbyn gwahoddiad i fod yn 
Ysgrifennydd Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1880.  

Ar ôl yr Eisteddfod honno, ar gais Syr Hugh Owen, lluniodd fraslun 
o amcanion i Gymdeithas newydd yr Eisteddfod Genedlaethol. Fe’i 
gwahoddwyd hefyd i fod yn ysgrifennydd cyntaf i’r Gymdeithas, ond 
penderfynodd wrthod y gwahoddiad – yn fwy na thebyg am y byddai’n 
golygu mynd i fyw i Lundain. 

Erbyn hyn, roedd am aros yng Nghaernarfon.  Cafodd waith fel prif 
gyfrifydd a chyfieithydd  i’r Llys Sirol.  Ef oedd y cyfieithydd a ddewiswyd 
pan fu trafodaethau rhwng Arglwydd Penrhyn a’r gweithwyr llechi i 
geisio dod â Streic y Penrhyn i ben.

Mae’n amlwg iddo wneud argraff dda yn ei waith bob dydd oherwydd bu sawl mudiad yn gwneud eu gorau glas i’w ddenu.  
Er gwaethaf ei brysurdeb, cytunodd i fod yn Ysgrifennydd Arddangosfa Geffylau Gogledd Cymru yng Nghaernarfon.  Yn ôl 
un gohebydd papur newydd: “Mae Mr Dan Rhys yn gwneud y Sioe bron yn rhy llwyddiannus.  Mae ein tref yn rhy fach ar 
ei chyfer.” 

Roedd yr Arddangosfa’n cael ei chynnal bob blwyddyn ym Mhafiliwn y Dref, a gâi ei reoli gan neb llai na Dan Rhys.  
Roedd y lleoliad yn boblogaidd ar gyfer pob math o weithgareddau, ond pan wnaed cynnig i gynnal dramâu yno, cafwyd 
gwrthwynebiad ffyrnig gan Ymneilltuwyr y dref.  Yn y diwedd, colli’r dydd fu eu hanes.

Ymhlith swyddi eraill Dan Rees oedd Ysgrifennydd Cynorthwyol Regata Blynyddol Bae Caernarfon,  Ysgrifennydd 
Eisteddfod Gerddorol Gogledd Cymru, a Thrysorydd Darllenfa a Llyfrgell Caernarfon.  Bu hefyd, am flwyddyn, yn Ysgrifennydd 
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TEITHIO
Â’r ffordd yn ddistaw y dyddiau yma, dwy ganrif yn ôl, pan oedd tua 80,239 yn byw yn Sir Gaerfyrddin, roedd carnau 

ceffylau yn gadael eu hôl wrth iddynt dynnu’r goets fawr o le i le. Roedd tref Caerfyrddin yn ganolfan bwysig wrth letya dros 
nos. Roedd lle i 80 o geffylau yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin.

Wrth gwrs rhaid oedd talu am gludiant – pum hen geiniog am 
bob milltir wrth deithio y tu fewn i’r goets. Fe fyddai geiniog yn 
llai i eistedd y tu allan ar ben y goets. Roedd yna ddwy swydd, 
y gard ar gyflog 10/- (50c) yr wythnos a’r gyrrwr 18/- (90c) i bunt 
yr wythnos. 

O 1784 dewisodd y llywodraeth anfon llythyrau mewn 
coets wedi ei llunio’n arbennig. Roedd modd nodi pellter y 
daith oherwydd yn unol â deddf gwlad, rhwng 1764 ac 1766 
ymddangosodd cerrig milltir ar draws y wlad.

Roedd cyflwr y ffyrdd wedi gwella erbyn hynny. O 1755 
cyfrifoldeb pobl y plwyf oedd gofalu am gyflwr y ffyrdd. Rhaid 
oedd i bob perchen tŷ neu fwthyn weithio ar y ffyrdd am bedwar 
diwrnod ymhob blwyddyn yn ddidal. Roedd gweision ffermydd 
yn cyfrif hyn fel gwyliau. Fe’u gelwid yn ‘ddiwrnod i’r brenin’. 
Daeth yr arfer i ben yn 1835 wrth i’r ffyrdd tyrpeg ledu trwy’r 
wlad.

Ond roedd damweiniau yn digwydd. Yn 1820, syrthiodd crwt o ben ucha’r goets wrth iddi fynd trwy Abergwili. Arhosodd y 
goets ar unwaith, ond aeth yr olwyn gefn dros y crwt gan bery niwed difrifol iddo.

Pan ddaeth trafnidiaeth heddiw yn amlwg a blas y ddiod yn orfelys i rai gyrrwyr, bu nifer o ddamweiniau. Ond mae yna 
dystiolaeth i’r ddiod fod yn broblem i rai gyrrwyr y goets fawr. Y mae un digwyddiad wedi ei osod ar gof a chadw ar biler y 
tu allan i dref Llanymddyfri ar yr A40 yn hysbys i bawb ei ddarllen. 

1835 oedd y flwyddyn. Gyrrwr coets post Caerfyrddin a oedd wedi cychwyn ei daith yng Nghaerloyw oedd Edward Jenkins. 
Roedd nid nepell o Lanymddyfri ac fynte wedi dechrau dathlu’r Dolig yn gynnar ar 19 Rhagfyr, efallai yn ei fedd-dod yn 
gyrru ar garlam ar ochr anghywir y ffordd, dyma ddod wyneb yn wyneb â chert. Dyma’r goets yn disgyn 121 troedfedd am 
yr afon a tharo boncyff gan chwalu’r goets. Roedd tri gŵr y tu allan i’r goets a dau y tu fewn. Codwyd piler gerllaw'r lleoliad 
yn 1841 i goffau'r digwyddiad.

L.R. 

Cyffredinol Sioe Gŵn,  Dofednod a Garddwriaeth y dref.  Yn ogystal, 
fe’i hetholwyd yn Ysgrifennydd Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol 
Caernarfon, 1906, er iddo ymddiswyddo yn ddiweddarach.

Bu farw 4 Ebrill 1914 yn ei gartref, sef Bodgwynedd, Ffordd Llanbeblig, 
Caernarfon,  ac fe’i claddwyd yng Nghaeathro, ger Caernarfon.  

Ym mis Tachwedd 1888, roedd wedi priodi â Sarah Elizabeth (Sally) 
Edwards, merch i glerc yn swyddfa’r tollau yn Lerpwl, ond yn wreiddiol 
o Dreffynnon, Sir y Fflint.  

Ganed tair o ferched iddynt.  Y gyntaf, ym mis Medi 1889, oedd Nesta 
Gladys.  Cafodd addysg brifysgol, a phriododd â gweithiwr banc yn 
Lerpwl, Gwilym Edward Lloyd (1882-1963), a oedd yn hanu o Abergele. 
Bu farw Nesta ym Mhrestatyn yn 1976.

Yr ail ferch, a aned ar ddydd olaf 1890, oedd Bronwen Edwards, a fu 
farw cyn ei bod yn ddwy oed.
 Ganed y ferch ieuengaf, Olwen Florence, ym mis Gorffennaf 1893. Bu’n 
gweithio mewn Swyddfeydd Post yn y Gogledd, a bu farw’n ddibriod 
mewn cartref gofal ym Mhrestatyn yn 1977.  Ymddengys nad oedd gan 
Dan a’i wraig, a fu farw 17 Mai 1951 ym Modgwynedd,  unrhyw wyrion 
ac wyresau.

Nid oedd gwraig Dan yn medru siarad Cymraeg, er bod ei thad yn ddiacon yng nghapel y Bedyddwyr Cymraeg yn Everton.  
Ac yn Eglwys Seisnig y Methodistiaid Calfinaidd (Castle Square) y byddai Dan Rhys ei hun yn addoli. Serch hynny, roedd 
eu merched, Nesta ac Olwen, ill dwy yn medru’r Gymraeg.

Wn i ddim pam newidiodd Dan ei enw o Daniel Rees i Dan Rhys.  Efallai am  ei fod yn dymuno Cymreigio’r enw.  Rhaid 
cofio hefyd, bod gŵr arall â’r un enw yn amlwg iawn ar y pryd yng Nghaernarfon.  Rwy’n cyfeirio at Daniel Rees (1855-
1931), a fu’n olygydd a rheolwr Yr Herald Cymraeg.  

O ran gwleidyddiaeth, rhaid tybio fod Dan, am gyfnod o leiaf, yn Geidwadwr; yn 1880, gwnaeth gais aflwyddiannus i fod yn 
Ysgrifennydd Cymdeithas Geidwadol Arfon. Methais gael hyd i unrhyw dystiolaeth bellach am ei dueddiadau gwleidyddol.
Un cwestiwn bach cyn gorffen.  Yn 1904 cyflwynodd Dan hen  fap o Sir Gaerfyrddin gan John Speed i Sefydliad Llenyddol 
Llandeilo.  Tybed beth yw hanes y map hwnnw, dyddiedig 1601, erbyn hyn?

Handel Jones



28  Y LLOFFWR, GORFFENNAF/AWST 2020 

GOHIRIO	DATHLIADAU	Y	PORTHMYN
Bu’n rhaid gohirio cynlluniau uchelgeisiol Clwb	 Rygbi	 Llanymddyfri i ddathlu 

30 mlynedd ers agor ei bencadlys ar dir Banc yr Eglwys a 25 mlynedd ers agor yr 
eisteddle, oherwydd pandemig y Coronafirws. Mae’r cynlluniau i gynnal gêm yn erbyn 
XV Gwahoddiad gorau yn yr hydref wedi cael eu difetha oherwydd y firws ond nid yw 
hynny’n dibrisio llwyddiannau'r clwb, yn y gorffennol nac yn y presennol. Mae gorffen 
yn y pedwerydd safle yn Uwch Gynghrair Indigo eleni - uwchben timau fel Pontypridd, 
Abertawe a Llanelli - yn tystio i iechyd presennol y clwb. Roedd y clwb yn un o unarddeg 
aelod gwreiddiol Undeb Rygbi Cymru ar Fawrth 12 1881.

Roedd prynu tir ochr yn ochr â'r Tywi yn yr 1980au - pan oedd y clwb ar y pryd yn 
chwarae ei gemau cartref ar Gaeau'r Castell, a phencadlys y clwb yn hen Westy'r Great 
North Western - yn benderfyniad pwysig, yn drobwynt yn ei hanes.  Yn y pen draw, 
arweiniodd y penderfyniad hwn at adeiladu cyfleusterau modern a chlwb newydd a 
agorodd ei ddrysau am y tro cyntaf yn ystod mis Mai 1990 ac a agorwyd yn ffurfiol gan 

Hermas Evans o'r WRU ym mis Medi 1990.  O flaen torf fawr ar Fanc yr Eglwys, cafodd Llanymddyfri gêm gyfartal gyffrous 
28-28 yn erbyn y ‘Golden Oldies’ a oedd yn cynnwys Phil Bennett, JPR Williams a Dai Morris.

Roedd sefydlu pencadlys newydd i’r clwb 
gyda phedwar cae yn dyst i ddoethineb a 
gweithgarwch y pwyllgor a benderfynodd 
symud i’r caeau 18 erw ym Manc yr Eglwys. 30 
mlynedd yn ddiweddarach, mae'n werth gofyn 
faint o glybiau yng Nghymru sy'n gallu dweud 
bod ganddynt gyfleusterau o safon yn cynnwys 
pencadlys tŷ clwb, eisteddle gyda 500 sedd, tair 
set o lifoleuadau o safon a phedwar cae rygbi?  
Fel yr unig aelod o’r pwyllgor a oedd hefyd yn 
gweithio fel Syrfëwr Adeiladu i’r awdurdod lleol, 
cafodd y Llywydd presennol Handel Davies y 
dasg o ddrafftio’r cynigion dylunio a pharatoi 
a chyflwyno’r ceisiadau Cynllunio a Rheolaeth 
Adeiladu i gyngor Dinefwr.

Unwaith y cafwyd y caniatâd bu Handel yn 
cwrdd â’r holl adeiladwyr lleol yn eu tro ac 
ynghyd ag eraill cawsant eu perswadio i ‘wneud eu rhan dros y clwb, y dref a’r gymuned’. Paratôdd Ieuan Ingram yr is-
strwythur, y slab llawr a'r draeniad, adeiladodd Evans Bros waliau'r uwch-strwythur, cododd y chwaraewyr brennau a theils 
y to i'w safle yn ystod nosweithiau hyfforddi.  Gosododd John Morgan y ffenestri, cwblhaodd Roy a Vince Scott Jones y 
plastro mewnol, cymerodd Rusty Jones ofal am y rendro allanol. Roedd yna hefyd lawer o enghreifftiau o gymorth ddynion 
busnes a masnachwyr lleol a olygai fod y costau deunydd oddeutu £40,000 tra bod bron pob cost llafur am ddim, gyda nifer 
o gefnogwyr ffyddlon yn codi morthwyl, brwsh paent, neu frwsh llawr.

Wedi eu bendithio â rhagwelediad arall ar yr adeg hon, cymerodd y Pwyllgor yr hyn a oedd, wrth edrych yn ôl, yn 
benderfyniad hynod bwysig arall a oedd i gael oblygiadau buddiol enfawr i gynaladwyedd ariannol tymor hir y Clwb.  Deilliodd 
hyn o archwilio opsiynau posibl i wneud iawn am yr hyn a ragwelwyd a allai fod yn ddiffyg incwm haf, yn enwedig yn ystod 
cyfnod tymor cau Mai - Medi, trwy symud pencadlys y clwb i'r lleoliad newydd ar gyrion y dref.  Penderfynwyd i gyflwyno 
cais cynllunio i ddarparu llety carafanau a gwersylla dros dro ar ddarn ymylol o’r 18 erw. 

Cafwyd caniatâd a 
thros amser daeth 
caniatâd pellach a 
rhoddwyd trwyddedau 
i gynyddu'r capasiti 
a chaniatáu defnydd 
trwy gydol y flwyddyn.  
Mae hyn, yn ei dro, 
wedi galluogi twf, 
buddsoddiad ac ehangu 
pellach, gan arwain 
yn y pen draw at y 
cyfleusterau rhagorol a 
hynod boblogaidd sydd 
wedi cael eu mwynhau 
gan filoedd o ymwelwyr 
dros y 30 mlynedd 
diwethaf.

Cartre'r Clwb

Yr Eisteddle
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Ym mis Awst 1995, codwyd eisteddle newydd sbon, gyda llawer o waith rhaw gan Phil Davies, syrfëwr, cyn-brop a Llywydd 
clwb yn y dyfodol.  Sicrhaodd grant chwe ffigur gan y Cyngor Chwaraeon a thrwy ei gysylltiadau agos â'r diwydiant adeiladu 
cafodd nawdd a grantiau gan fyrdd o gwmnïau a chwmnïau.  Darparwyd y to ar gyfer yr eisteddle a’r terasau o amgylch y 
cae yn hael gan gwmni Adclad o Lanwrda, o dan y perchennog Eirian Davies.

Agorwyd yr eisteddle o 500 sedd gyda gêm yn erbyn ochr broffesiynol Llanelli o flaen torf o 2,000 yn cynnwys saith 
chwaraewr rhyngwladol tim Cymru.  Cododd Llanymddyfri i’r achlysur trwy ennill 12-5 gyda cheisiau gan Dai Wigley a’r 
maswr Dai Lloyd-Jones.

Cwblhawyd y dathliadau ar Fedi 12 1995 pan enwyd yr eisteddle newydd yn swyddogol ‘The Dr Tyssul Williams Stand’ 
gan Ann Williams, gwraig y diweddar feddyg teulu a chyn Lywydd y clwb. Chwaraewyd gêm yn erbyn tîm cryf o Abertawe 
yn cynnwys Aled Williams (mab ieuengaf Dr Williams), Mark Taylor, Chris Anthony, Steve Moore, Richard Moriarty a Colin 
Charvis.  Bachwr yn ochr tim Abertawe a enillodd 40-12 oedd un Euros Evans, hyfforddwr presennol Y Porthmyn!

Gall y clwb ddweud yn gadarn mai ei gymhwyster ar gyfer Cynghreiriau Heineken newydd yn 1990-1991 oedd y trothwy 
gwych o ran chwarae, dechrau dringfa gyson a chyffrous i fyny'r cynghreiriau, gan arwain yn y pen draw at fynediad i'r Uwch 
Gynghrair ar gyfer tymor 2003-2004.

Mae’r ffaith bod Y Porthmyn wedi aros ar lefel uchaf rygbi lled-broffesiynol ers 17 mlynedd ac wedi ennill Cwpan Rygbi 
Cenedlaethol Cymru ddwywaith yn dyst i ddatblygiad y clwb fel grym pwysig yn y byd rygbi yng Nghymru ar y lefel yn is na 
bod yn gwbl broffesiynol.

 “Roeddwn yn meddwl ei bod yn amserol i gofio ac i adlewyrchu ar ba mor bell yr ydym wedi dod yn ystod y 30 mlynedd 
ers agor ein Pencadlys tŷ clwb newydd ym mis Mai 1990,” meddai Llywydd y clwb, Handel Davies.  “Yn anffodus mae’r 
firws wedi atal unrhyw obeithion o ddathlu ond nid yw’n ein rhwystro rhag cydnabod ymdrechion cymaint o bobl sydd wedi 
gweithio’n galed yn y blynyddoedd hynny o dan Gadeiryddiaeth Eifion Morgan - gyda’r brawd Towyn yn Ysgrifennydd - 
a wnaeth ein dyfodol mor gyffrous. Mae gen i gysylltiad teuluol yn yr hyn a aeth ymlaen, gan fod fy niweddar dad yng 
nghyfraith Dr Tyssul Williams yn Llywydd y Clwb ar y pryd ac ar ôl ei farwolaeth, enwyd yr eisteddle Banc yr Eglwys ar ei 
ôl yn 1995.”

 Yn ei nodiadau o raglen gêm Llanymddyfri yn erbyn y ‘Golden Oldies’ yn 1990, canmolodd Dr Williams y chwaraewyr 
ar y pryd a oedd wedi bod yn allweddol i sicrhau mynediad Y Porthmyn i Adran 3 y Cynghreiriau Heineken Cenedlaethol 
newydd, gan orffen fel un o’r chwech uchaf yn Adran A Undeb Rygbi Gorllewin Cymru y flwyddyn flaenorol. Mae’r Porthmyn 
yn dal i fod yno ar ôl 17 mlynedd yn wyneb cystadleuaeth gan hen glybiau mwyaf Cymru - Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, 
Llanelli a Phontypridd i enwi ond ychydig – ac mae hyn yn dyst i fuddsoddiad, ymdrechion a phenderfyniadau doeth y 
swyddogion, rhagoriaeth olyniaeth o dimau hyfforddi rhagorol, a sgiliau, cadernid a theyrngarwch nifer fawr o chwaraewyr 
talentog.

Enillodd Llanymddyfri gwpan Undeb Rygbi Cymru yn 2007 a 2016 yn ogystal â chreu record ryfeddol am saith bob 
ochr, gan ennill cystadleuaeth 7 pob ochr Cenedlaethol Cymru yn 2014-2015-2016-2017, pedair blynedd yn olynol, pan y 
gwnaethon nhw guro pawb gyda rhai arddangosfeydd gwych.

O ystyried y pwysau a'r gofynion presennol o gadw'r tim mewn sefyllfa gref yn yr Uwch Gynghrair, mae'n glir fod y dyddiau 
pan oedd yr ochr yn cynnwys yr holl fechgyn lleol wedi gorffen.  Yn wir pa glwb yn yr Uwch Gynghrair a'r Bencampwriaeth, 
a hyd yn oed yn is i lawr y cynghreiriau all frolio XV bechgyn lleol i gyd?  Ond mae Clwb Rygbi Llanymddyfri wedi cadw ei 
hunaniaeth fel cymuned fach wledig, glos, Gorllewin Cymru, clwb Cymraeg o werthoedd traddodiadol gonest gydag adran 
‘Y Porthmyn Ifanc’ ffyniannus sy'n parhau i feithrin a chynhyrchu chwaraewyr fel prop presennol Cymru, Wyn Jones. Mae'r 
clwb wedi parhau i ddenu llawer o'i chwaraewyr o Gymoedd Tywi, Aman a Gwendraeth.  Mae ysgolion fel Bro Dinefwr 
(unwyd Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri ac Ysgol Tregib, Llandeilo), Coleg Llanymddyfri, Ysgol Dyffryn Aman ac Ysgol 
Maes Y Gwendraeth wedi darparu llawer o chwaraewyr allweddol i lwyddiant parhaus y clwb. Mae chwaraewyr o ardaloedd 
Cymraeg fel Llambed, Aberaeron a Chrymych hefyd yn barod i deithio i fod yn rhan o awyrgylch teuluol, i fwynhau'r 
cyfeillgarwch a gwella trwy hyfforddiant craff Euros Evans a Gareth Potter. Hir oes i'r Clwb! Ymlaen Y Porthmyn!

Huw S. Thomas

Maes Carafannau



Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed 
sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 23 o glybiau yn Sir Gâr sy’n cael eu cynnal gan bobl ifanc ar 
gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth 
iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan 
annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

Oherwydd y feirws ofnadwy yma, mae holl weithgareddau a chystadlaethau'r Mudiad 
wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro. Er hynny, rydym fel mudiad yn ymfalchïo yn y 
gwaith mae yr aelodau a’r clybiau yn parhau i’w wneud yn eu cymunedau lleol. Dyma 
arolwg o’r gweithgareddau mae’r mudiad wedi ceisio parhau i’w gwneud:
Helpu	allan	yn	y	Gymuned

Ers dechrau’r Cyfnod Clo mae Clybiau Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru wedi mynd ati i 
gynnig cefnogaeth i’w cymunedau lleol yn ystod yr amser ansicr yma, ac mae’r clybiau i 
gyd yn Sir Gâr wedi mynd ati i gefnogi nifer fawr o aelodau yn eu cymunedau lleol i siopa 

bwyd a chasglu meddyginiaeth gydag ambell aelod wedi rhoi ambell beth yn wythnosol i’w ganolfan fwyd lleol.
Os ydych chi, neu rywun chi’n adnabod, angen cymorth mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni ac hyderaf y medrwn fod o 

gefnogaeth i chi.
Cadw	mewn	cysylltiad	gyda’r	aelodau

Gan nad oes modd i glybiau gwrdd bellach, mae nifer fawr o glybiau wedi mynd ati i gwrdd ar wefannau megis Zoom neu 
Skype i gymdeithasu gyda’i gilydd. Mae’r gwefannau yma yn addas i gynnal noson gwis neu hyd yn oed bingo.

Rydym wedi rhoi ambell dasg ar ein gwefannau cymdeithasol er mwyn i’r aelodau roi cynnig ar amryw o bethau megis 
coginio neu hyd yn oed wau. Mae’r mudiad yn Sir Gâr hefyd yn dathlu 75 mlynedd eleni, ac fel ffordd o ddathlu hyn yn ystod 
yr amser ansicr yma, rydym yn rhoi fideo i fyny bob nos o aelod yn dangos ‘diwrnod yn ei fywyd’. Mae’n siawns i’r aelod 
ddangos beth mae’n ei wneud o ddydd i ddydd a hefyd yn rhoi cyfle i aelodau eraill ar draws y sir ddod i adnabod aelodau 
gwahanol.

Yn ogystal â C.Ff.I. Sir Gâr, mae C.Ff.I. Cymru wedi creu Llwyfan Rhithwir lle mae heriau yn cael eu cyflwyno bob 
pythefnos, heriau sydd yn ymwneud â Gosod Blodau, Chwaraeon, Coginio, Crefft ac Amaethyddiaeth. Mae’n siawns i 
aelodau ar draws Cymru gymryd rhan, a chadw mewn cysylltiad gyda’r mudiad.
Rali	Rhithwir

Mae Diwrnod Rali'r mudiad wedi bod yn un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr y mudiad yn flynyddol ers degawdau ac yn 
anffodus roedd yn rhaid gohirio’r diwrnod yma eleni. Er hynny, penderfynwyd creu Rali Rithwir ar lein, gan osod pedair tasg 
wahanol i’r aelodau sef Creu clawr i gylchgrawn Egin y Sir, Barnu Stoc Gwartheg Godro, Fideo Tik Tok a hefyd unrhyw 
ddarn o Grefft. Fe wnaeth nifer fawr o’r aelodau fentro ar y tasgau a chafwyd eitemau o safon uchel. 
Tasg 1: Creu clawr i Egin: 1. Gwenann Jones, Dyffryn Tywi, 2. Mared Evans, Penybont; 3. Menna Isaac, Llanddarog.
Tasg 2: Barnu Stoc (Jerseys) 
Dan 18: 1. Iwan Thomas San Ishmael, 2. Nia Thomas, San Ishmael 3. Ryan Lee, Hendygwyn ar Daf.
Dan 26: 1. Arwel Thomas, San Cler 2. Bethan Evans, San Ishmael 3. Elliw Griffiths, Capel Iwan. 
Tasg 3: Creu fideo ar TikTok: 1. Hannah Evans, San Cler 2. Rhiannon Jones, Dyffryn Tywi 3. Hannah Jones, Llannon a 
Catrin Evans, Llanllwni. 
Tasg 4: Crefftwaith: 1. William Griffiths, San Cler. 2. Siriol Richards, Llandeilo. 3. Lowri Jones, Dyffryn Tywi.

Ar ddydd Sadwrn 9 Mai (diwrnod Rali 2020 i fod) buom yn rhoi ambell fideo a lluniau o ddiwrnod Rali’r gorffennol ar ein 
gwefannau cymdeithasol, er mwyn rhoi cyfle i’r aelodau presennol a’r cyn-aelodau edrych nôl ar eu hamser fel aelod.
Y	Dyfodol

Er nad oes neb yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd yn yr wythnosau neu’r misoedd nesaf, rydym ni fel C.Ff.I. Sir Gâr 
yn benderfynol o gadw i fynd a pharhau i fod o fudd i’n cymunedau lleol, cadw mewn cysylltiad gyda’r aelodau a ffrindiau’r 
mudiad.

Rydym yn eich croesawu i ymuno â ni ar ein gwefannau cymdeithasol i weld mwy o’r hyn rydym yn ei gynnig. Os ydych 
am fwy o wybodaeth am unrhyw beth, cysylltwch â ni.
Facebook –  Carms YFC – C.Ff.I. Caerfyrddin
Twitter -  @cffisirgar
Instagram –  cffisirgar
Snapchat –  cffsirgar
E-bost -  sir.gar@yfc-wales.org.uk
Ffôn -  01267 237693

30  Y LLOFFWR, GORFFENNAF/AWST 2020 

Clybiau	Ffermwyr	Ifanc	Sir	Gâr	
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RALI	RHITHWIR	SIR	GÂR	2020

Clawr buddugol Gwenann Jones C.Ff.I. Dyffryn Tywi

Clustog Siriol Richards, C.Ff.I. Llandeilo

Crefftwaith Will Griffiths, C.Ff.I. San ClerBarnu stoc

Crefftwaith Lowri Jones, C.Ff.I. Dyffryn Tywi

Arwydd codi calon Fflur Williams, C.Ff.I. Capel Iwan
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Mae'r cyfnod Covid 19 wedi bod yn rhyfedd i bawb, ond mae Menter Dinefwr yn parhau i 
gysylltu gyda'r gymuned yn ddigidol. Mae gan y Fenter lwyth o weithgareddau a fideos ar 
y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pob oedran. I gyfleu ei diolch i bawb sy'n dal i weithio a 
gwirfoddoli, aeth y Fenter ati i greu fideo gyda help trigolion Dinefwr - derbyniwyd dros 100 
o luniau, a dyma rai ohonynt isod. I weld y fideo llawn ewch i'w cyfri Facebook neu Drydar.


