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GOLYGYDD Y MIS 
Carol Byrne Jones

Y GAMBO MIS RHAGFYR
Philippa Gibson  

Bro Delyn, 11 Heol Hawen, Pontgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AS
01239 654561    e-bost: philippa.gibson@gmail.com

Deunydd i mewn erbyn 24 Tachwedd
Dosbarthu Ca� Emlyn, Tanygroes – dydd Iau, 10 Rhagfyr

PWYLLGOR GWAITH  
Y GAMBO
Cadeirydd:  
Eleri Evans (01239 810871) 
eleri500@hotmail.com
Ysgrifennydd a Clwb 500: 
John Davies, Y Graig, Aber-porth 
(01239 810555)  
e-bost: johnygraig@tiscali.co.uk
Trysoryddion: Des ac Esta 
Davies, Min-y-Maes, Penparc, 
Aberteifi SA43 1RE   
(01239 613447) 
e-bost: desdavies@hotmail.co.uk
Hysbysebion: Mair Heulyn Rees 
Cefn yr Ydlan, Synod, Llandysul 
SA44 6JE 
Rhif ffôn: 01545 580462 
e-bost: mairheulyn@yahoo.com
GOHEBWYR LLEOL
Aberporth: Ann Harwood 
(01239 811217) 
manhaul@hotmail.com
Beulah: Gerwyn Morgan 
(01239 810752) 
gerwyn.morgansa38@gmail.com
Blaenannerch/Tre-main:  
Mary Postance 
(01239 810054)
Blaencelyn: Jon Meirion 
(01239 654309)
Blaen-porth: Nesta Griffiths  
(01239 810780) 
Ennis Howells (07854 938114)

Bryngwyn: Linda Morgan  
(01239 711249)
Marlene Evans (01239 710708)
Brynhoffnant: Llinos Davies  
(01239 654135) 
llinosbengoch@yahoo.co.uk
Caerwedros: Aled a Heledd Dafis 
(01545 561355) 
aleddafis@gmail.com
Ceinewydd: Wendy Davies 
(01545 560344)
Coed-y-bryn: Yn eisiau
Croeslan: Marlene E. 
(01239 851216)
Ffostrasol: Emyr a Gwen Davies 
(01239 851343)
Glynarthen: Dewi Jones, 
Pantseirifach 01239 814609 /  
(07970 042101) 
Horeb/Penrhiwllan: Beth Davies 
(07901 716957) 
bethan@cd1340.f9.co.uk
Llandygwydd: Yn eisiau
Llannarth: Isabel Jones 
(01545 580608)
Llanllwchaearn: Gwyneth Thomas
Llangrannog: Ceindeg Haf 
Llechryd: Peter Hazzelby
Maen-y-groes: Edna Thomas 
(01545 560060)
Penparc: Melanie Davies  
(01239) 621329  
melanie.translation@btinternet.com

Plwmp a Phentre-Gât:  
Celia Richardson a Nigel Blake, 
(01239 851300)  
nigelblake@gmail.com
Pontgarreg: Lynda Evans 
golygfa@tiscali.co.uk 
(01239 654277)
Rhydlewis: Vera Davies 
(01239 851489)
Sarnau a Penmorfa:  
Alison Vaughan-Jones 
(01239 654610) 
alisonvj@icloud.com
Synod: Mair Heulyn Rees 
(01545 580462)
Talgarreg: Heledd Gwyndaf  
(07794 065826) 
heleddgwyndaf@hotmail.com
Tan y groes:  
Elspeth Evans (01239 811026) ac 
Eleri Evans (01239 810871).
Tre-saith: Sally Jones 
(01239 810274)
Y Ferwig: Auriol Williams 
(01239 612507) 
auriolwilliams@hotmail.com
YN EISIAU
Coed-y-Bryn, Llandygwydd

Ariennir Y Gambo 
yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

ATGOFFA’R GOHEBWYR
Mae’n hollol bwysig cadw at y dyddiad cau i bob rhifyn o’r Gambo. Fe nodir y dyddiad ar dudalen 2  

o bob rhifyn, a bydd unrhyw ddeunydd hwyr yn cael ei gario ymlaen i’r rhifyn nesaf. 
Gofynnir i bob gohebydd lleol sy’n defnyddio e-bost sicrhau ei fod wedi cael cadarnhad  

gan olygydd y mis bod y deunydd wedi cyrraedd yn ddiogel.
Diolch am eich cydweithrediad.
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GOLYGYDDOL
Wel dyma ni eto, wedi mynd drwy gyfnod clo arall yng Nghymru ... ond yn dal i weld wynebau 

newydd o gwmpas ein pentrefi ! Beth yw eich barn chi am y sefyllfa? Mae Ceredigion wedi cadw’n 
hynod o iach i gymharu ag ardaloedd eraill ac yn gyffredinol, i ni’n ddiolchgar am hynny. Ond mae’r 
ansicrwydd parhaol, yr unigrwydd a’r gofi d ynglŷn â’r salwch yn peri iselder i rai. Yn bersonol, dwi’n 
gweld eisiau cyfarfodydd Cymdeithas Ceredigion a gwersi gwerthfawrogi barddoniaeth y Prifardd Idris 
Reynolds a’n trafodaethau bywiog yng Nghaffi  Emlyn. Er bod gan y dechnoleg newydd ei rinweddau, 
nid yw cyfathrebu drwy Zoom yn rhoi cweit yr un blas ar bethau!!

Ta waith, i ni yma o hyd ac mae’r Gambo yn trïal i orau i roi gwybod beth sydd yn digwydd – 
ac efallai sydd wedi digwydd, blynyddoedd yn ôl, yn ein hardal ni. Yn y rhifyn yma, cewch ychydig o 
hanes llyfrau ac awduron hen a newydd, dathliadau diolchgarwch a phosau i’ch difyrru – gan gynnwys 
y Gambosair sydd yn denu cystadleuwyr dros Gymru gyfan, nawr ein bod ni yn cyhoeddi ar y Wê, drwy 
BRO 360.

Os y’ch chi’n cofi o, ym mis Medi, gofynnon ni am eich barn ynglŷn â sut hoffech ddarllen Y Gambo
– 1) ar y Wê ; 2) fel cylchgrawn papur yn eich siopau lleol ; 3) y ddau. Mae eich ymateb yn amrywio ac 
i raddau yn dibynnu ar ba mor gyffyrddus i chi a defnyddio cyfrifi adur, os oes gennych un o gwbl! Ac o 
gyhoeddi yn ddigidol, wrth gwrs, mae nifer tu allan i’r ardal yn gallu mwynhau ein newyddion a storiau. 
I ni’n dal i dderbyn eich ymatebion; croesawn eich adborth er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol. 
Ond “diwedd y gân yw’r geiniog”, fel mae Des ac Esta, ein trysoryddion, yn hoffi  atgoffa’r pwyllgor a 
dyna pam mae’r lluniau yn y rhifyn papur yma yn ddu a gwyn, yn hytrach na rhai lliw.

Gobeithio wnewch chi fwynhau’r darllen, ta p’un. Cadwch yn ddiogel.

Carol Byrne Jones (Golygydd mis Tachwedd)

Deddf Diogelu Data
Ar Fai 25, 2018 daeth Deddf 
Diogelu Data i rym.
Oni nodwch yn wahanol byddwn yn 
cyhoeddi’ch enw a’ch cyfeiriad 
o dan y canlynol:
· Gambosair
· Cornel y Plant
· Clwb 500

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd
SA43 2HR

Tanygroes 01239 811298

Aberaeron 01545 570242

Gellir  dilifro’n lleol
Cymerir archebion
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4 Cornel Pendre, Aberteifi SA43 1JL 
Ffon: 01239 615030 / 07971 763272 

 
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk 

Gwefan: teifiembroidery.co.uk 
 

Printio  Corfforaethol 
Gwniadwaith  Gwisg waith 
Gwisg Ysgol   Anrhegion 
Clybiau Chwaraeon Priodasau 
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ABER-PORTH
Mae’n dda clywed bod Ann Rees gartre eto ar ôl bod yn yr ysbyty am gyfnod byr yn cael profion yn 

ddiweddar. Mae ei merch, Eirian, wedi bod yn gofalu amdani ers cryn amser, a’i hwyres, Mali, wedi bod yn 
brysur ar y cyfryngau yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon, Mae Mali hefyd wedi sgrifennu drama ar y thema a 
fydd yn cael ei dangos yn Theatr Sherman, Caerdydd maes o law.

Mae gan Helen Harries, Tegfan, hefyd reswm i fod yn llawen y dyddiau hyn. Mae hi newydd ddathlu ei 
phen-blwydd er y bydd rhaid aros i gael dathliad teilwng. Helen yw Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd 
Aber-porth, a bu’n helpu gyda chynllun gwella sgiliau darllen plant yn yr ysgol am lawer blwyddyn.

Rydyn ni’n cydymdeimlo, ar yr un pryd, â theulu Russell William Davies, Parc-llyn a fu farw’n ddiweddar yn 
75 oed.  

Daeth newyddion da hefyd i Bwyllgor Neuadd y Pentref. Maen nhw wedi clywed eu bod wedi cael sêl 
bendith y Loteri Cenedlaethol i symud ymlaen i gam 2 yn eu hymdrech i godi £450,000 i gael neuadd newydd 
yn y pentref. Bydd y Pwyllgor hefyd yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru Cyngor Ceredigion am nawdd 
cyfatebol tuag at y nod.
Llygod y llocdown yn dychwelyd!

Mae’r llygod bach direidus wedi ymddangos 
unwaith eto, jyst mewn pryd i blant fynd i chwilio 
amdanyn nhw dros yr hanner tymor. Ble maen nhw? 
Mae yna 12 o luniau sy’n dangos helyntion y llygod 
bach, diolch i’r arlunydd, Peter Taylor, Efallai bydd 
‘na un neu ddau o luniau eraill yn ymddangos dros 
wyliau’r Nadolig – ac wedyn – pwy a ŵyr? A fydd y 
llygod yn mynd i gysgu drwy’r Gaeaf?

BRYNGWYN
CYDYMDEIMLAD

Blin iawn oedd clywed am farwolaeth Brian Jones, Delfryn, Bryngwyn. Nid oedd Breian wedi mwynhau’r 
iechyd gorau ers rhai blynyddoedd bellach. Gŵr annwyl Bethan, tad Dylan ac Elen, tad yng nghyfraith Llŷr, 
tad-cu Marged a Rhion. Roedd Breian yn aelod ffyddlon yng nghapel Drewen, Cwmcou. Atgofion melys 
amdano.
LLONGYFARCH

Llongyfarchiadau i Dad-cu a Mam-gu sef Gwyndaf ac Enfys James, Llysowen ar enedigaeth eu hwyr cyntaf, 
Ifan Morgan Jones, mab Cerys a Carwyn, Maes y Môr, Llanarth.

CEI NEWYDD
Trist yw cofnodi marwolaeth Wil Evans, Cerdd y Don, Cei Newydd ar y 27ain o Orffennaf. Brodor o 

Lanwenog oedd Wil. Wedi gadael ysgol, cafodd swydd ym Manc Lloyds yn Llandysul am gyfnod byr, cyn iddo  
orfod ymuno â’r Fyddin Brydeinig – fel gwnaeth nifer o fechgyn ifanc eraill ar y pryd. Wedi ei ymddiswyddiad 
o’r Fyddin, ail-ymunodd â Banc Lloyds a bu’n gwasanaethu yn Nhregaron, 
Castell Newydd Emlyn, Aberhonddu ac Abergafenni.

Wedi i Wil a’i briod Meira, symud i’r Cei, bu Wil yn gefnogol iawn i 
weithgareddau’r gymuned leol, yn ddiacon a thrysorydd Capel Towyn ac yn 
aelod brwd o’r dosbarth arlunio. Ond ei ddiddordeb pennaf oedd chwarae 
bowls, ac enillodd nifer o gystadlaethau yn y clwb ac yn sirol. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, bu ar nifer o fordeithiau, gan gynnwys un am dri mis 
o amgylch y byd.

Yn anffodus, dirywiodd ei iechyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf 
ac wedi cyfnod byr yn yr ysbyty, fe dreuliodd y chwe wythnos olaf yng 
Nghartref Gofal Allt y Mynydd, lle cafodd ofal arbennig hyd y diwedd.
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19 Pendre
Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens
Arberth

01834 861660
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BLAENANNERCH A THREMAIN
Fe fydd dathlu mawr rhwng Blaenannerch a Thre-main hefyd pan ddaw’r byd nôl at ei bethe, i nodi’r ffaith 

fod Margaret Lloyd, y Garth wedi cael ei phen-blwydd yn 80 oed. Llongyfarchiadau mawr iddi. Gobeithio 
y gallwn i gyd fod mor heini â hi pan gyrhaeddwn yr un oed! Diolch o galon i bawb a ddanfonodd cyfarchion 
penblwydd ati. Bydd y cyfraniadau yn mynd tuag at Elusen Ysbyty Arch Noa, Caerdydd.

Mae Margaret Reed, Llwyncelyn, wedi bod yn gofalu am ei mam yn ddiweddar tra oedd ei chwaer, Ann, 
yn cael triniaeth yn yr ysbyty. Mae’n dda clywed bod Ann yn gwella’n dda. Ac mae Elwyn Reed hefyd wedi 
bod yn cael gofal meddygol yn diweddar ac yn dod ymlaen yn iawn. Mae’r ddau hefyd wedi dod yn hen dad-
cu a hen fam-gu eto – y pumed tro, 
bechgyn bob un!
Cyfraniad Gwahanol gan y Maes 
Awyr

Bu’r maes awyr ym 
Mlaenannerch yn fwy prysur nag 
arfer ddechrau mis Medi pan fu’r 
safle’n arddangos ei ddoniau i 
swyddogion o Asiantaeth y Môr a 
Gwylwyr y Glannau. Roedd sŵn y 
dronau i’w glywed yn weddol aml, 
oherwydd y diben oedd dangos 
potensial defnyddio dronau i helpu 
gyda gwaith achub ar y môr a’r 
arfordir.

Mae’r drôn Hermes 900 wedi bod 
yn cartrefu ym Mlaenannerch ers rhai blynyddoedd, a bwriad y digwyddiad hwn oedd ceisio dwyn perswâd 
ar awdurdodau’r Asiantaeth sy’n gyfrifol am achub ar y môr a’r arfordir i ystyried yr Hermes 900 fel dull i 
ychwanegu at y cychod achub a’r hofrenyddion sy’n cael eu defnyddio’n arferol mewn gwaith achub.

Hwyrach nad yw’r drôn yn dod i’n meddwl ar unwaith fel rhywbeth a all fod yn llesol gan ein bod wedi ein 
cyflyru i feddwl amdano fel offeryn ymosod. Ond fel sydd wedi digwydd dros y canrifoedd, mae dyfeisiau 
llesol yn aml yn deillio o ymdrechion dyn mewn ffyrdd hollol wahanol. At hynny, fe wyddom yn iawn ar hyd 
glannau Ceredigion am y gofid sydd wedi’i achosi wrth i’r badau achub mawr traddodiadol gael eu disodli gan 
gychod bach cyflym, sy’n gallu gofalu dim ond am ardal gymharol fach o lannau’r gorllewin.

Beth allai fod yn well, felly, na chynnig llygaid yn yr awyr i roi gwybod pan fydd rhywrai mewn ffwdan 
ar y môr, neu pan fydd llygredd mawr yn bygwth dod i’r lan, neu rywbeth gwaeth hyd yn oed. Ac nid llygaid 
yn unig sydd gan y drôn. Cychod a hofrenyddion arbenigol yn unig, wrth gwrs, sy’n gallu cario’r offer trwm 
i helpu wrth achub bywydau, ond yn wahanol i fadau achub a hofrenyddion sy’n gorfod cael eu gweithredu 
gan bobol gan beryglu eu bywydau, mae’r drôn hefyd yn gallu darparu rhai dyfeisiau ysgafn. Gall gario dan 
ei adenydd bethau fel rafftiau, er enghraifft, sy’n gallu cael eu hagor a’u gollwng i lawr i’r dŵr. Ac er nad oes 
person yn y drôn, gall hefyd helpu arwain cymorth arbenigol i’r man iawn. At hynny mae iddo fantais fawr 
arall, sef ei fod yn gallu aros yn yr awyr am hyd at 36 awr, sy’n help mawr pan fydd rhywbeth anarferol o 
gymhleth yn digwydd.

Gobaith y cwmni Elbit Systems 
UK yw darbwyllo Asiantaeth y Môr 
a Gwylwyr y Glannau i ystyried 
y drôn fel elfen ddefnyddiol wrth 
foderneiddio’i systemau. Wedyn 
efallai y gallwn deimlo’n fwy 
ffyddiog fod trefn ar waith i helpu 
pan na fydd y badau bach cyflym yn 
gallu ymdopi.

Y newydd a’r hen, hen
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FFOSTRASOL
Cydymdeimlwn a theulu y diweddar May Jones, Coedybryn
Dymuna Margaret ac Emyr Llysycoed a’r teulu (Glaniscoed) ddioch yn ddiffuant am bob arwydd o 

gydymdeimlad a dderbynwyd yn dilyn marwolaeth mam, mamgu a hem famgu annwyl, sef May Jones, Coed y 
bryn

Llongyfarchiadau i Dylan Colbourne, ar ddathlu penblwydd arbennig. 
Dymuna Lizzie May Lloyd, Bwlchyrelmen, ddiolch am y cardiau, cyfarchion ac anrhegion a dderbyniodd ar 

achlysur ei phenblwydd yn 90 oed. Cafodd ymweliad gan aelodau o Ferched y Wawr y Garreg Wen, gan ei bod 
yn llywydd anrhydeddus o’r gangen.

GLYNARTHEN A BETWS IFAN
Cydymdeimlir   

Â Ieuan Jones, Y Fron, Betws Ifan yn dilyn marwolaeth ei chwaer Morfydd yn Henllan.
Â Gwyn a Barrie James, Bronyglyn yn dilyn marwolaeth ei hanner chwaer May Lewis, a oedd bellach yn 

byw yn Abertawe. Bu May yn byw am gyfnod ar Fferm Pant a Bronyglyn ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd 
Glynarthen.
Llongyfarchiadau 

I Elin, wyres Lynne a Mary Davies, Delfryn ar dderbyn ei gradd MA o Brifysgol Caeredin yn ystod yr haf.
I Kate McCarthy Keane, Gilfach Las ar raddio gydag anrhydedd o Brifysgol Birmingham yn ystod yr haf.

Penblwydd Hapus
Heddwyn Phillips, Waunfawr, Mererid Penffynnon a Dafydd James Bronyglyn ar ddathlu eu pen-blwydd yn 

ddeunaw oed.
Ymddeoliad Hapus

I Carys James, Bronyglyn yn dilyn blynyddoedd o wasanaeth i Gyngor Sir Ceredigion yn yr adran 
gwasanaethau cymdeithasol.
Bore Coffi 

Trefnwyd bore coffi  llwyddiannus er budd Macmillan ym Mis Medi o dan ofal Karen Thomas a’r teulu Plas y 
Glyn. Cafwyd cefnogaeth deilwng a chodwyd swm anrhydeddus at achos da. Diolch yn fawr i’r teulu.
Cyfl wyno Sedd

Ym Mis Medi, cyfl wynwyd sedd newydd sbon o waith Glyn Morgan, Cae Morgan gan Rose Decaux er 
cof am ei annwyl ŵr Geoffrey. Lleolwyd y sedd ar y lawnt ar sgwâr y pentref. Llywyddwyd y seremoni gan 
y Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE a derbyniwyd y sedd ar ran Cyngor Cymuned Beulah gan y Cynghorydd 
Llion Davies, Is-gadeirydd y Cyngor am 2020/21.
Blwch Post

Newyddion da – mae blwch post newydd ar ddod i bentref Betws Ifan. Pan ddaw, bwriedir ei leoli ger 
Neuadd yr Eglwys, man canolog i’r pentref.

Ffôn 01239 851 005 neu 07760 778 514

Cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth a chyngor proffesiynnol 
mewn profedigaeth ers dwy genhedlaeth 

www.lewisfunerals.co.uk

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo  

Maldwyn Lewis      Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul
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Arwydd Newydd 
Bydd arwydd newydd yn cael ei osod o gyfeiriad Bwlchcrwys 

i bentref Betws Ifan i gymerid lle’r un a ddiflannodd yn ystod y 
misoedd diwethaf.
Clwb Ffermwyr Ifanc Troedyraur 

Llongyfarchiadau i Rhiannon Davies, Pen y Nant ar gael ei 
dewis fel Brenhines y Ffermwyr Ifanc am y flwyddyn 2020/21.

Ers cyfnod y clo ym Mis Mawrth mae’r aelodau wedi estyn 
cymorth i aelodau bregus y gymuned. Maent yn awyddus i barhau 
gyda’r gwaith ac yn gofyn i unrhyw un sydd angen help i gysylltu 
ag un o’r swyddogion a restrir isod.

Ni chafwyd y cyfle i gynnal y gwasanaeth diolchgarwch arferol 
eleni. Dymunir diolch yn ddiffuant i’r Parch Carys Ann am 
ddarparu fideo, gyda neges o ddiolchgarwch pwrpasol ar gyfer 
yr aelodau a’r gymuned ehangach. Mae’r clwb yn ddiolchgar tu 
hwnt i’r Parch Carys Ann am ei chymwynas barod bob amser.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol llwyddiannus iawn dros 
Zoom ar Nos Lun y 19eg o Hydref pan benodwyd y Swyddogion 
canlynol:- Llywydd - Gari Morgan, Is-lywydd - Gwyn James, 
Cadeirydd - Gethin Davies, Is-gadeirydd - Llew Morgan, 
Ysgrifennydd - Dafydd James, Trysorydd - Tomos Rees, 
Ysgrifennydd Cofnodion - Hanna Evans, Ysgrifennydd Rhaglen 
- Hawys Evans ac Elen Davies, Llyfr Lloffion - Criw o’r aelodau iau, Gohebydd y wasg - Dafydd James, 
Arweinyddion - Llŷr Evans, Llion Davies, Delyth Davies, Siwsan Davies, Elen Mathias, Wendy Organ, Glenys 
Williams, Ifan James a Rhian Evans.

LLANARTH
Hoffwn groesawi’r Parchg Beth Davies fel Deon ac Offeiriad Gofal Eglwys Llanarth. Dymunwn bob 

dymuniad da iddi.
Dymunwn wellhad buan i Margaret Williams, Pantcefn Fach, sydd wedi bod yn yr ysbyty.
Dymuniadau gorau i Sally Price, Ael y Bryn, sydd wedi ymgartrefu yn Aberystwyth.
Llongyfarchiadau i Dilwen a Gwyn Lloyd, 11, Cae Cartha, sydd wedi dathlu pen-blwydd priodas o 45 o 

flynyddoedd (sapphire).
Cydymdeimlwn a Jocelyn a Michael Andrews, Dderwen Gam, ar farwolaeth eu mab, Kevin.
Cydymdeimlwn a Mair, Fronwen gynt, a’r teulu, ar farwolaeth ei gŵr Ronnie Davies, Pant yr Onnen.

Eglwys Llanarth
Ar ddydd Sul Hydref 18fed, cafwyd gwasanaeth diolchgarwch yr eglwys ac o fewn y cyfyngderau roedd yr 

eglwys yn llawn. Braf oedd cael diolch am ein rhoddion beunyddiol ac am y cynhaeaf eleni eto o fewn amser 
mor anodd.

Diolch i bawb a ddaeth a rhoddion tuag at y banc bwyd yn Aberteifi.
Eglwysi Bro Aeron Mydr

Mae’r gwasanaethau wedi ail ddechrau eto yn eglwysi Capel Cynon, Talgarreg, Llanarth, Cribyn, Mydroilyn 
a Gwenlli a braf yw cael bod nôl. Nid ydy`r drefn fel arfer, felly os oes unrhyw un eisiau manylion pellach 
dewch i gysylltiad a’r Ficer – Beth Davies ar 07901 716957 neu 01559 362850 neu  bethan@cd1340.f9.co.uk .

Mae yna groeso mawr i chi ymhob eglwys a chroeso hefyd i chi i gysylltu  ar unrhyw adeg.

PLWMP
Croeso i Carole a Ronnie Mortimer sydd newydd symud o Sir Caerlŷr i fyw yng Ngherrig Iwerydd, Plwmp.

Y Parchg Carys Ann yn dangos mwgwd  
ac arwyddion diolch
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LLANLLWCHAEARN
Genedigaeth ar y 7fed o Hydref; Llongyfarchiadau i Samantha a Mathew, 1 Allen View ar enedigaeth Lola 

Olivia, chwaer fach i Oliver. Croeso mawr, Lola! Dyma’r ail enedigaeth yn y pentre’ yn ystod 2020.
Capel Annibynnol Maen-y-Groes

Cynhaliwyd gwasanaeth o ddiolch dan ofal Mrs Gwendoline Evans ar ddydd Sul, Hydref 18fed. Bu Alastair 
(Ysgrifennydd) a Richard (Diacon) yn brysur yn paratoi’r capel a gwneud yn siŵr fod y canllawiau diogelwch 
yn eu lle. Diolch i Cledwyn (Trysorydd) am ofalu bod y capel yn gynnes a chroesawgar. Bu’n oedfa fendithiol i 
bawb oedd yn bresennol. Edrychir ymlaen yn awr am yr oedfa nesaf yn dilyn pythefnos y Cloi.

PONTGARREG
Merched y Wawr Bro Cranogwen

Mentrodd Merched y Wawr Bro Cranogwen i dir newydd pan gynhaliwyd ein cyfarfod Zoom cyntaf, ym mis 
Hydref.

Daeth 7 i’r cyfarfod ac roedd yn braf clywed newyddion pawb. Cytunwyd yr hoffem gwrdd eto gan obeithio 
bydd rhagor yn gallu dod. Awgrymwyd efallai gallwn fynd am dro gyda’n gilydd ond byddai angen cadw at 
reolau diogelwch Covid – ac o dan y cyfnod clo newydd ni fydd yn bosibl am sbel. 

Syniad arall oedd y gallem gael pwnc trafod, ac awgrymwyd llyfr neu ddarn gwrando. Gwirfoddolodd Elsie 
i ddod o hyd i rywbeth ar wefan Merched y Wawr, ac erbyn hyn penderfynwyd y byddwn yn gwrando ar ddarn 
am Wasg Honno fel man cychwyn i’r sgwrs yn ein cyfarfod mis Tachwedd. 

Clywsom y newyddion trist iawn yn ddiweddar am farwolaeth Gwyneth Jones (Gwyneth ‘Moylegrove’). 
Byddwn yn ei chofio am ei chwmni gyda ni yn y gangen lle roedd yn aelod ffyddlon a brwd am sbel hir. 
Byddwn hefyd yn cofio’r gofal arbennig iawn a gafodd hi gan Janet Savinelli dros nifer o flynyddoedd, a oedd 
yn ei galluogi i aros yn ei chartref ei hunan cyhyd, yn y pentref yr oedd yn ei garu cymaint.

RHYDLEWIS 
Teledu

Mae rhaglen newydd wedi dechrau ar sianel S4C ar Nos Sul sef “Agor y Clo” yng nghwmni Manon Elis. 
Pwrpas y rhaglen yw i ymweld a theuluoedd i wybod am yr hanesion tu ôl i hen greiriau sydd i’w gweld yn 
eu cartrefi a’r gymuned. Yn y rhaglen gyntaf bu’r cyflwynydd yng nghwmni Robert ac Anna Powell, Cysgod 
y Coed. Mae pawb sy’n adnabod Robert yn gwybod am ei ddiddordeb o ymweld â Sioeau Moduro ac am 
ei gasgliad o geir a beiciau modur ac am y gwaith mae’n gwneud ar rhain i’w cael yn ôl fel yr oeddynt yn 
newydd. Cafwyd hanesion diddorol amdanynt a chael gwybod bod ei gar cyntaf, yr Austin 10, wedi costio 
£5 ond bu rhaid cael menthyg rhai punnoedd gan ei fam i wneud hyn. Ond yn y rhaglen yma hen gar o eiddo 
Anna a welwyd yn teithio ar hyd lonydd yr ardal. Wrth ymweld a’r Sioeau Moduro mae Anna hefyd wedi dod 
i ymddiddori fel ei gŵr. Diolch Anna a Robert am raglen ddiddorol dros ben a mwynhewch eich teithiau o 
amgylch y wlad.
Croeso

Croeso i ddeiliaid newydd Maesyfelin. Gobeithio y byddwch fel teulu yn ymgartrefu yn hapus yn ein plith.

DALIER SYLW
Mae rheolau’r gyfraith  

ar gyhoeddi lluniau o blant, boed ar 
bapur neu ar y We, wedi eu tynhau. 
Felly mae’n bwysig iawn bod pob 

cyfrannydd neu ohebydd sy’n anfon 
llun ag enw plentyn i’w cynnwys 

yn Y Gambo yn sicrhau ei fod wedi 
cael caniatâd rhieni neu ofalwyr y 
plentyn i wneud hynny. Ni fydd Y 
Gambo yn derbyn cyfrifoldeb am 

unrhyw fethiant i wneud hyn.
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SYNOD
Llongyfarchiadau dwbl i Elliw, Synod Uchaf sydd wedi graddio mewn Amaethyddiaeth yn ystod yr haf o 

Goleg Prifysgol Aberystwyth. Erbyn hyn mae hi wedi cael swydd newydd yn gweithio i EID Cymru (Electronic 
Identifi cation) fel Gweinyddydd y Biwro (tymhorol). Pob dymuniad da wrth weinyddu’r gwaith tagio.

Garej Synod – Os ydych yn chwilio am lyfrau i’w darllen yn ystod y gaeaf mae dewis gan Michelle yn y 
garej, dim ond i chi roi cyfraniad tuag at achos da naill ai i Ymchwil Cancr neu Ysgol Bro Siôn Cwilt, ac ar hyn 
o bryd tuag at y Lleng Brydeinig yn ogystal. Llynedd fe lwyddodd i godi swm da o arian tuag at yr achosion 
hyn.
Ysgol Bro Siôn Cwilt

Dros y mis diwethaf, mae’r ysgol wedi cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd sy’n dathlu eu Cymreictod a’r 
diwylliant Gymraeg.

Bu Cyfnod Allweddol 2 yn dilyn sesiwn stori gan Meleri Wyn James trwy ‘Microsoft Teams’. Buont yn 
mwynhau gwrando ar yr awdures yn darllen rhan o stori ‘Na Nel’, chyn yna gael y cyfl e i holi cwestiwn yn fyw 
i Meleri Wyn James. 

Bu Grŵp Cyswllt Gobaith a Disglair hefyd yn dathlu Pen-blwydd Bardd Plant Cymru yn ugain oed trwy 
ddilyn gweithdai rhithiol Gruffudd Owen. Bu’r plant yn mwynhau datblygu ei sgiliau barddonol a defnyddio’u 
dychymyg i greu cerddi ei hunain ar y thema ‘pen-blwydd’.

Bu’r ysgol hefyd yn dathlu diwrnod ‘Shwmae Sumai’ gan gymryd rhan mewn gweithgareddau di-ri a chreu 
fi deo yn dymuno diwrnod ‘Shwmae Su’mai’ hapus i bawb. 

Rydym bellach wedi dewis aelodau ein cynghorau 
ysgol, a hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion sydd 
wedi cael eu hethol eleni.

Eleni, Tom ac Eiry o fl wyddyn 6 sydd wedi’u hethol 
yn Llysgenhadon Ifanc Efydd. Dyma ddau frwdfrydig 
sy’n barod i gychwyn ar eu dyletswyddau newydd 
yn dilyn prynhawn o hyfforddiant diddorol gyda 
Cheredigion Actif. Bu’r ddau wrth eu boddau yn cael 
y cyfl e i gymryd y wers ymarfer corff ar ddiwedd yr 
hanner tymor. Da iawn chi a phob lwc!

Cafodd grŵp Cyswllt Caredig hwyl yn cynnal 
‘Diwrnod Elfed’. Fel rhan o’r diwrnod, bu’r dosbarth yn 
gwisgo lan ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
llawn sbort. 
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Yn wahanol i’r arfer, nid oeddwn yn gallu cynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch blynyddol. Ond er hyn, 
roedd y plant yn awyddus i ddangos pa mor ddiolchgar ydyn nhw am bopeth. Bu’r disgyblion yn brysur 
yn paratoi gwasanaeth diolchgarwch rhithiol trwy fideo ac mae’n bosib i chi weld ein fideo ar ein tudalen 
Facebook.

PENPARC
Cydymdeimlwn â Val Williams a’r teulu, Dolwerdd ar golli ei mam yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Matthew Jones, Havenburgh, Penllain ar gael ei radd Meistr ym Mhrifysgol Caergrawnt 

yn ddiweddar. Pob lwc gyda’r swydd yn Llundain.
Bu Clwb Rhedeg Aberteifi yn rhedeg yn ardal cware Penparc yn ddiweddar. I baratoi am y noson o redeg, bu 

rhai o aelodau’r clwb wrthi’n trasio a chlirio’r llwybrau oedd 
wedi gordyfu. Diolch yn fawr iddynt.

Pob lwc i blant y pentref sydd wedi gadael Ysgol Penparc 
am yr ysgol uwchradd. Pob lwc i’r plant eraill i gyd sydd yn 
dechrau yn Ysgol Penparc neu hyd yn oed yn mynd nôl ar ôl 
chwe mis o fod adref.

Wnaeth Margaret Davis, 41 Heol y Felin, Penparc ddathlu 
ei phenblwydd yn 90 oed ym mis Gorffennaf.  
Mi gasglodd £300 i RNLI Aberteifi. Diolch i bawb sydd 
wedi cyfrannu ac i bawb a alwodd i ddymuno penblwydd 
hapus iddi yn y glaw!!!

Penblwydd Hapus i Lowri Griffiths, Penparc Villa, yn 
ddeunaw oed yn ddiweddar.

Estynnwn gydymdeimlad ag Auriol Williams, Troed-y-
rhiw, y merched a’u teuluoedd yn dilyn marwolaeth John yn 
ddiweddar.

Dymunwn wellhad buan i Wendy Renshaw, Cotswolds ar 
ôl cyfnod yn yr ysbyty.

Llongyfarchiadau i Rob a Carys, Y Nyth, ar enedigaeth 
mab bach o’r enw Joseff, brawd bach i Morgan a Madi.

Margaret Davis
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BEULAH
Pori Hen Bapurau

Ar Mai 23ain, 1919,can mlynedd union bron yn ôl, fe ymddangosodd 
darn o newyddion yn y ‘Carmarthen Journal’ am Gyngerdd Croeso i Pte. 
Emlyn Davies, Maesycoed, sef tadcu Sue Lloyd, Hafan Hedd.

Roedd Emlyn wedi dychwelyd adref o’r fyddin ar ôl gwasanaethu am 
ddwy flynedd yn y Rhyfel Mawr 1914-18 yn Salonika yng Ngwlad Groeg 
gyda’r Army Service Corps. Cynhaliwyd cyngerdd yn y Capel gyda’r 
Parchg Dalis Davies yn cadeirio. Y cyfeilydd oedd Miss M. E. James, 
Trefaesfawr ac fe gyflwynwyd siec i Mr Davies gan Mr John Harries 
Thomas, postfeistr y pentref. Yn dilyn y cyngerdd cafwyd te parti yn y 
Festri.

Ychydig flynyddoedd ynghynt ar y 23ain Fawrth1908 ymddangosodd 
nodyn eto yn y Carmarthen Journal am ‘Point to Point  Races’ y Tivyside 
Hunt a gynhaliwyd ym Meulah. Yn ôl yr adroddiad roedd y cwrs yn 
cychwyn o Trefaesfawr ac yn croesi nifer o gaeau cyn gorffen yn Noyadd 
Cross.

Fe wnaed i ffwrdd a’r ciosg teliffon o flaen y Swyddfa Bost y llynedd 
felly diddorol oedd gweld yr adroddiad hwn ym mhapur   ‘Baner ac Amserau Cymru’ 15fed Ionawr 1904.

  “Cynhaliwyd darlith ym Meulah gan Dr Gomer Lewis ar y testun ‘Gogoniant Amrywith.’ Roedd yr elw tuag 
at Gronfa Teliffon y pentref.” [Ar y pryd y teliffon agosaf oedd un Swyddfa Bost, Ponthirwaun]

Rwy’n ddiolchgar iawn i Raymond Jones, Castellnewydd Emlyn am dynnu fy sylw at  yr eitem nesa a 
ymddangosodd yn y ‘Lincolnshire Chronicle ‘ ym mis Medi 1843. Mae hyn yn dangos bod newyddion am 
derfysg Rebecca a’r tollbyrth ac ati yn mynd ymhell pryd hynny. Eitem oedd hon yn rhoi hanes yr ymosodiad 
gan Ferched Beca ar Glan Medeni, Betws Ifan ynghynt yn y mis.

Yn fyr dyma’r stori. Cartref dwy foneddiges, sef Jane a Frances Walters, oedd Glan Medeni. Roeddent wedi 
pechu pobl yr ardal trwy fynd a bachgen lleol i’r llys am dreuo cusannu Frances ar y ffordd fawr ym Metws 
Ifan a hefyd oherwydd bod arnynt arian, meddai ‘Beca’, i un o forwynion y plas. Daeth Beca a’u Merched 
ganol nos i Glan Medeni a chreu twrw a saethu drylliau a bygwth y ddwy chwaer. Ni chafodd neb niwed ac 
ni ddaliwyd ‘Beca’ nac un o’r criw oedd ganddi ond fe wnaeth yr ymosodiad golofnau’r papurau dyddiol ac 
wythnosol y cyfnod.

Mae’r adroddiad yn y papur yn mynd ymlaen i roi hanesyn bach arall am ‘Beca’ yn yr ardaloedd hyn, 
hanesyn sydd wedi dwyn gwên i fy ngwyneb. Mae hwn yn berthnasol iawn i wragedd heddi! Dyma’r darn: “At 
the latter end of August Rebecca and several of her daughters paid a visit to Mr David Jones of the parish of 
Troedyraur, Cardiganshire and ordered him, on pain of her displeasure, to keep his wife less noisy, and to make 
up with his neighbours, which he faithfully promised to do ...”

Postman ar S4C 
Hyfryd oedd gweld postman y pentref, Daniel Rees, Parcybig gynt, 

yn cael sylw ar y teledu yn ystod mis Medi. 
Roedd Daniel yn un o dri o bostmyn Cymru i ymddangos ar raglen 

Prynhawn Da S4C. Gwelwyd ffilm o Daniel wrth ei waith ac ymhlith 
y rhai a dalodd deyrnged iddo ar y rhaglen oedd Ian Lloyd, Hafan 
Hedd.

Llongyfarchiadau iddo. Mae yn haeddu cael sylw am ei waith fel 
postman gweithgar a chydwybodol ac am ei gyfraniad amhrisiadwy i 
fywyd cerddorol yr ardaloedd hyn.

Pte Emlyn Davies.



- 12 -

Codi tŷ haf
Yn ystod y cyfnod clo’r feirws Cofid 19 aeth llawer 

o bobl ati i wneud pob math o waith o gwmpas y tŷ a’r 
ardd.

Mi fuodd y wraig a minnau yn ail beintio yn y tŷ 
a chlirio’r holl drugareddau oedd wedi casglu dros y 
blynyddoedd yn y garej.

Ond drws nesa roedd yn bleser gweld ein 
cymdogion Lyn a Liz Jones, Karinia yn bwrw ati i 
godi tŷ haf hardd iawn tu cefn i’r  tŷ. I fod yn hollol 
gywir Lyn wnaeth y gwaith gyda Liz yn goruchwylio 
ac yn gwneud y te a’r coffi i’r gweithiwr.

Mae’n dy haf safonol tu hwnt – gweler y ffoto.  

Da iawn Eifion 
 Llongyfarchiadau gwresog a phob pob dymuniad da i 
Eifion Owen mab Brian a Neris, Hafod y Wennol sydd 
wedi cael ei dderbyn i Goleg Star ger Gloucester.
Personol 

– croeso adre’ i Neil Jones, Karinia gynt, sydd wedi 
treulio rhai wythnosau gyda’r Llu Awyr allan yn y 
Dwyrain Canol.

– estynnwn bob cydymdeimlad i Auriol Williams 
a’r teulu, gynt o Eryl, ar farwolaeth ei gŵr John 
Williams, Troedyrhiw, Ferwig.

– cydymdeimlwn hefyd a Clare ac Aled Nicholas, 
Bronest, ar farwolaeth mam Clare sef Denise Wright, 
Cei Newydd.

Y FERWIG 
Llongyfarchiadau mawr i Janet Joel sydd nawr y byw yn Llanilar ar 

gyhoeddi ei llyfr Nanteos - Life on a Welsh Country Estate. Mae’r plas 
dair milltir i’r dwyrain i Aberystwyth ac estynnai’r stad a oedd yn 31,000 
o erwau ac yn perthyn i deulu’r Powells rhwng 1699 a 1951 mor bell i’r 
de ag Aberteifi. Mae cysylltiadau teuluol gan Janet a Phlas Nanteos, ac 
yn ogystal â hanes y plas ar ystâd, rhestri’r gweithwyr a gyflogwyd yno 
a thenantiaid y ffermydd ar hyd y blynyddoedd. Mae dros 150 o luniau 
ynddo hefyd. 

Cafodd Janet ei magu yn Y Ferwig lle gweithiai ei thad fel cowmon ar 
fferm Penfeidr. Aeth i’r ysgol gynradd yno, a dychwelyd yn hwyrach fel 
gofalwraig amser cinio. Mae wedi treulio blynyddoedd yn ymchwilio i 
hanes Nanteos, ac mae’n hyfryd gweld ffrwyth ei llafur rhwng cloriau’r 
llyfr.

Llongyfarchiadau  mawr hefyd i Rhiannon Lewis, gynt o Frynllyman, 
a lwyddodd i ennill y wobr gyntaf am stori fer yng nghystadleuaeth 
lenyddol William Faulkner yn New Albany, America, mis Medi. Hi oedd 
yr awdur cyntaf o’r Deyrnas Unedig i ennill y wobr ers i’r gystadleuaeth 
ddechrau yn 1997.

Yn anffodus, oherwydd Covid-19, doedd dim modd teithio i New Albany i dderbyn y wobr. Piano Solo oedd 
enw’r stori honno, am athro Mathemateg sy’ a’i fryd ar berffeithio 3ydd concerto piano Rachmaninov.

(Cawn wybod mwy am waith Rhiannon ar dud.19)
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GOBAITH A GOLEUNI  
YNG NGHANOL PRYDERON AC OFNAU COVID 19
Yng nghyfnod y Covid, mae’n rhaid bod yn ddyfeisgar tra’n dathlu oedfaoedd traddodiadol.

Oedfa a ddarlledwyd yn Ysgol Bro Sion Cwilt pryd roedd y Disgyblion wedi ffilmio eu hoedfa Ddiolchgarwch 
â’r Parchedig Carys Ann wedi 
recordio ei neges hi. Yn y llun 
gweler y plant yn ymateb i’w chais 
i gyd-weddio. Hyfryd oedd gweld 
Disgyblion Ysgol Bro Sion Cwilt yn 
ymateb ac wedi mwynhau y profiad. 
Gellir gweld yr oedfa ar Facebook – 
Ysgol Bro Sion Cwilt.

Gweler aelodau y Parchedig Carys 
Ann wedi cefnogi yr oedfaon yn 
ystod yr wythnosau diwethaf. Gan 
edrych ymlaen am yr Oedfaon nesaf 
wedi i’r cyfnod clo diweddar i basio. 

Capel Pantycrugiau a Capel y Wig
Bydd yr oedfa nesaf dan ofal y Gweinidog ar Sul Rhagfyr 1af 2020 am 9.30 Glynarthen, 10.30 Hawen, 1.30 
Brynmoriah a 3.00 o’r gloch yn Bryngwenith.
Oedfa Sul Rhagfyr 8fed dan ofal y Gweinidog am 10.30 Capel y Wig, 1.30 Pisgah, Talgarreg,  
3.00 Pantycrugiau, Plwmp
Edrychwn ymlaen am Oedfa 
Radio Cymru Sul Tachwedd 15fed 
am 12.00 o’r gloch dan ofal y 
Parchedig Carys Ann

Garreg Wen, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion. SA44 4XB
Ffôn: 01545 590254    E-bost: cenfil@bancsioncwilt.co.uk

www.cenfilreevesaifab.co.uk

TREFNWYR ANGLADDAUCR
CENFIL REEVES A’I FAB

(Cenfil a Iona Reeves)TREFNWYR ANGLADDAUCR
CENFIL REEVES A’I FAB

(Cenfil a Iona Reeves)

Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas

Capel Gorffwys Preifat

Tabernacl, Aberteifi
Os am gynnal bore coffi  

neu achlysur tebyg,  
mae’r festri ar gael i’w llogi.

Am fanylion pellach,  
cysylltwch â’r ofalwraig

01239 613514
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Colofn Ben Lake AS
Does dim dwywaith bod wynebu heriau’r cyfyngiadau clo yn mynd i fod dipyn 

anoddach i bob un ohonom a ninnau ar drothwy misoedd oer a thywyll y gaeaf. 
Mae’n gyfnod arbennig o heriol i fusnesau bach lleol, ac er bod rhai mesurau cefnogi 

wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gefnogi busnesau drwy’r 
cyfyngiadau clo diweddaraf, rwy’n ofni na fydd y mesurau hynny’n ddigon i sicrhau 
cynaliadwyedd rhai busnesau a rhai sectorau’n benodol.

Dwi wedi cymryd pob cyfl e yn San Steffan i drio darbwyllo’r Canghellor o’r angen i 
ymestyn ac ehangu’r cynllun presennol i weithwyr hunangyfl ogedig, gweithwyr tymhorol, 
a busnesau sydd wedi gweld cwymp sylweddol yn eu hincwm ers cyfl wyno cyfyngiadau 
lleol yng Nghymru a Lloegr. Rwy’n mawr obeithio y bydd y Canghellor yn gwrando ac yn gweithredu ar y 
mater ar frys.

Peth arall mae’r pandemig byd-eang hwn wedi’i amlygu’n fwy nag erioed o’r blaen yw pwysigrwydd y 
gadwyn gyfl enwi bwyd a diogelwch ein bwyd. 

Mae’r Mesur Amaeth yn ddarn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd wedi bod yn gwneud ei ffordd drwy 
Senedd San Steffan dros y misoedd diwethaf. Er bod polisi amaeth wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, 
bydd Mesur Amaeth y DU yn cael effaith sylweddol ar y gadwyn gyfl enwi bwyd ym mhob un o wledydd y DU 
pan ddaw’r ddeddfwriaeth i rym.

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn dadlau ers amser maith eu bod am gymryd rheolaeth yn ôl, ac yn 
benodol y byddwn yn gallu pennu telerau ein masnach â’r byd ar ôl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Rydw 
innau wedi dadlau o’r cychwyn y dylai’r telerau hynny fod yn eithaf syml: dylai mynediad at y farchnad 
mewnforion i’r DU fod yn ddibynnol ar gwrdd â safonau cynhyrchu bwyd cyfatebol y DU. Heb y diogelwch 
hwn, credaf fod y Mesur Amaeth ar ei ffurf bresennol yn bygwth ffyniant ffermio yng Nghymru.

Er gwaetha’r canlyniad siomedig, dwi’n falch mod i wedi cael y cyfl e i siarad yn i Siambr o blaid cyfl wyno 
gwelliannau i’r Mesur fyddai nid yn unig yn diogelu safonau bwyd mewn cytundebau masnach, ond fyddai 
hefyd yn cryfhau gallu’r Senedd i graffu ar drafodaethau masnach y dyfodol. Byddaf yn parhau i frwydro dros 
ddyfodol ffermwyr Cymru wrth i’r Mesur Amaeth barhau i wneud ei ffordd drwy’r Senedd.

Rhwng popeth, gwn bod yna gyfnod heriol o’n blaenau ond drwy gydweithio, dyfalbarhau a chefnogi’n 
gilydd, rwy’n ffyddiog y dewn ni drwyddi.

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

Gwaith o safon uchel bob amser
Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT

Ffôn: 01239 654931

Perchennog: Mr G T Williams

Rheolwraig: Camwy Griffiths

Is Reolwraig: Faith Wooldridge

Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

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

M: 07816 923618  E: richardjarman@tpllp.com

Efallai nad yw eich banc yn cynnig cyngor – ond rydw i!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi? 

Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad pro� esiynol, gallaf eich cynorthwyo!
Gyda thros 27 o � ynyddoedd o bro� ad, gallaf gynnig cyngor ar:

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

www.richardjarman.tpllp.com
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Ffrind yn Holi Ffrind
Y mis diwethaf fe enwebwyd Maldwyn 
Lewis i ateb rhai cwestiynau gan Tony Hack, 
Rhydlewis. Tro Maldwyn Lewis, Penrhiw-
pâl, yw hi i holi ei ffrind Huw Owen Thomas 
(Huw, Plas, Glynarthen) y mis hwn.
Maldwyn – Rydym wedi bod yn ffrindiau ers 
ein dyddiau yn Ysgol Ramadeg Llandysul, fe 
adewest yr Ysgol yn gynnar er mwyn dilyn 
gyrfa morwrol, atgoffa fi pam dewis gyrfa 
morwrol ?
Huw – Mi es i Lerpwl i gael cyfweliad 
cyn Nadolig 1979 i gael profiad cyfweld – 
‘interview trial run’ a ‘ interview’ cyntaf. 
Roeddwn yn meddwl y buasai yn brofiad da i 
gael cyfle i fynd i’r Coleg ym mis Medi 1980. 
Ar ôl gwneud arholiadau Level A yn lluniadu 

technegol, gwaith pren, ac ‘additional maths’, aeth y cyfweliad yn dda, roeddent hwy yn fy nerbyn i, ond roedd 
rhaid i mi ddechrau ar Ionawr 4ydd, 1981 yn Lerpwl. Roedd hyn cyn fy mod yn gorffen fy arholiadau Level A. 
Dyna pam ddiflannais mor gynnar o’r Ysgol.
Maldwyn – Pam dewis fod yn Beiriannydd, gallet wedi dewis bod yn Gogydd neu Gapten ?
Huw – Ar ôl gweithio un hâf gyda Mr Gwynfor Harris “Tobruck Engineering” (Gôf Blaennanerch) ces flas cryf 
i wneud gwaith peirianneg ar gyfer fy ngyrfa.
Maldwyn – Rwyt wedi teithio o amgylch y byd sawl gwaith, disgrifia y profiad o groesi yr ‘Equator’ am y tro 
cyntaf.
Huw – Odw rwyf wedi bod tair gwaith rownd y byd (“Tri dro i Gymro”) Y tro cyntaf i fi groesi’r ‘Equator’ 
roedd ‘ceremony’ sef i gael rhywun yn gwisgo i fyny fel Brenin Neifion (King Neptune) yn fy nghroesawu i yn 
croesi’r llinell. Rhan o’r seremoni i gael ei gorchuddio â haenau o saim a gali (grease a galley slops) ond i gyd 
mewn hwyl dda.
Maldwyn – Rho fraslun i ni o faint rhai o’r llongau enfawr yma, pwy hyd a lled a faint ma’ nhw yn gario, pa 
fath o nwyddau ma’ nhw yn gario ac a oes rhywbeth rhyfedd yn sefyll yn y cof am rhyw gargo anarferol?
Huw – Y llong cyntaf mi es arno oedd y ‘Liverpool Bay Class’ The Tokyo Bay , mordaith cyntaf i Hong Kong 
a Japan, roedd hi dros 290m mewn hyd 32m beam 58,889 tons roedd yn medru cario tair mil o Containers, 
byddai ei chefn wrth sgwâr Glynarthen, ei Bwa bron ger yr ysgol yn sicr yn dda ym maes Arwyn Deiniol. 
(llong fach o gymharu â’r dyddiau hyn) byddai hi’n cario unrhyw beth y gallech chi ei roi mewn ‘container 
box’ (ceir, tanciau, dillad, olew, bwyd etc). Rwy’n cofio mynd lan y ‘Gulf’ amser Rhyfel y Gwlff, roeddwn yn 
cario ‘Tanks’ a ‘personnel carriers’, un o’r pethau diddorol oedd gweld ‘Australia 2’ ar ôl ennill yr ‘American’s 
cup’ a chario hi ar y dec a gweld ‘Y keel’ arbennig. 
Maldwyn – Rwyt wedi gweld nifer o borthladdoedd gan gynnwys Sydney, pa borthladd sydd yn sefyll allan ac 
am ba reswm ?
Huw – Hong Kong oedd ar y pryd yn un o’r dinasoedd bywiog a mwyaf prysuraf rwyf wedi bod.  
Y ‘skyscrapers’, adeiladau Oriental, ffyrdd prysur iawn, trafnidiaeth, poblogaeth drwchus, y bobl dlawd iawn, 
yn byw ochr yn ochr a’r bobl gyfoethog, a rhain yn gyfoethog iawn, pawb yn gweithio’n galed iawn. Blasu’r 
bwydydd egsotig, mynd i’r ‘Bottom’s UP Club’ Kowloon, lle roedd Roger Moore wedi bod yn y ffilm James 
Bond Man with the Golden Gun. Mwynhau noson allan dda yn Clwb jazz  ‘Ned Kelly’s last stand’. Ac i grwt 
ifanc o Glynarthen, gan gofio mai y pellaf y bues i erioed cyn hyn, oedd gyda chi ar daith Ewropeaidd T. S. 
Lewis (A oedd yn wych).
Dwi’n cofio dod adref ar ôl fy 4 mis cyntaf i ffwrdd ar y môr, fy Mam a Nhad wedi fy nghodi o ddociau 
Southampton, dwi’n cofio dod allan o’r car ar y clos adre a dweud pa mor fach oedd yr holl le’n edrych.
Hwn oedd fy mhrofiad cyntaf o fywyd ar y môr, ac mae Hong Kong yn un o’r porthladdoedd mwyaf yn y byd, 
mae y profiad bythgofiadwy yma wedi aros gyda mi byth ers hynny.
Maldwyn – Rwyt bellach yn gweithio i gwmni Stena ac yn gweithio o Abergwaun, sut mae hyn yn cymharu i 
weithio ar y cefnfor pell ?
Huw – Rwy’n gweithio wythnos arno ac wythnos bant, ac mae fy ngyrfa gyda Stena wedi caniatáu i mi weld 
fy mhlant yn tyfu i fyny a bod yn fwy o ran yn eu bywydau. Dwi ddim yn gweld gwahanol leoedd, ond mae’n 
llawer haws ac yn rhatach y dyddiau hyn (cyn Covid 19) teithio’r byd.
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Cost hysbysebu 
yn Y Gambo

Un golofn (6 x 6cm) 
£5 y mis neu £45 y �wyddyn
Dwy golofn (12.5 x 6cm) 
£9 y mis neu £85 y �wyddyn
Un golofn (6 x 12.5cm) 
£9 y mis neu £85 y �wyddyn
Dwy golofn (12.5 x 12.5cm) 
£15 y mis neu £140 y �wyddyn
Os yn fwy na 12.5cm o hyd 
£1 am bob cm ychwanegol.
Pris hanner tudalen (19 x 13.5cm) 
£35 y mis
Tudalen gyfan (19 x 27cm) 
£70 y mis

Blwyddyn diwethaf gwnaethom doc sych mewn Istanbul, Twrci ac yr oedd yn waith eithaf pleserus a chaled 
mynd â’r cwch yno ac yn ôl.
Maldwyn – Rwyt yn briod â Karen ac mae gennych dri o blant ac yn fab i’r Plas yn Glynarthen, rwyt bob 
amser yr un fath ac yn llawen a llon, gobeithiaf y byddi yn ymddeol yn ardal Y Gambo, ond ble fyddai’r ail 
ddewis ?
Huw – Ni yn byw yn man gorau y wlad a’r byd, ond yr ail ddewis fyddai Auckland, Seland Newydd, achos 
mae’n weddol debyg ond yn dwymach.
Maldwyn – Diolch am gael dy holi, pwy fyddet am enwebu ar gyfer y mis nesaf?
Huw – Diolch am ofyn. Byddwn yn hoffi enwebu, Barrie James, Glynarthen.

PEN-BLWYDD TALWRN RADIO CYMRU

 Mae cyfrol wedi’i chyhoeddi i 
ddathlu pen-blwydd Talwrn Radio 
Cymru yn 40 oed. Cyhoeddiadau  
Barddas sy’n gyfrifol am ei chyhoeddi ac mae ar werth mewn siopau 
llyfrau am £9.95. Mae’n adrodd hanes y Talwrn ers y cychwyn, ac mae’n 
orlawn o gerddi o bob math. Mae nifer o feirdd o gylch y Gambo yn 
amlwg iawn ar y tudalennau – fel y tîm buddugol hwn o 1997 yn y Bala.    

Dyma ichi griw golygus!

O’r chwith i’r dde: Dic Jones (Llywydd), Wynford Jones, Emyr Oernant, 
Jon M O Jones, Gerallt Lloyd Owen (y Meuryn), Arwel Jones  

a Ken Griffiths

Lewis-Rhydlewis

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk
01239 851386
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STACAN YR AWEN
dan ofal Mary Jones

Anfonwch eich cynigion i’r Stacan at maryjones@saqnet.co.uk

Os yw defnydd y stacan yn y rhifyn hwn i’w weld braidd yn hen erbyn hyn, wel, roedd y sgubau wedi eu 
rhoi ynghyd erbyn mis Hydref, ond roedden nhw wedi mynd ar goll ar eu ffordd i’r wasg. Felly, dyma’r Stacan 
honno eto.

Mae gyda ni yn y Gymraeg hefyd ein cerddi godidog i dymor y ‘mists and mellow fruitfulness’, a nifer fawr 
ohonyn nhw, fel y rhain:

 Y Goeden      Ha Bach Mihangel
Gwelais yr hydref dolurus    Dyddiau braisg o dywydd braf – cyn dyfod  
yn sychu’r clwyfau yn dy ddail,      Cnu dei�ol y gaeaf, 
a’th adael ym mwlch y machlud    Ail bwt o haul, bitw haf,   
yn delpyn �amgoch.      Yn niwedd y cynhaeaf.

  W Rhys Nicholas       John Lloyd Jones

       
 Hydref

Yn dymhorol daw golud    Y cawr balch yn cribo’i wallt – llwyth ar lwyth 
Wedi’r haf, a’r lliwiau drud      O’i lywethau emrallt, 
O law Iôr yn gwau rhyw len     A dewis, eto dywallt 
I euro brigau’r dderwen;     Rha�au’r haf i liwio’r allt. 
A’r holl liw yn troi y lle’n       Dic Jones 
Rhaeadrau aur yr hydre.    

  Dai Rees Davies    

Ond dyna ddigon o fod yn ddifrifol: hynny sy wedi bod o’n cwmpas ni bob awr o’r dydd ers misoedd bellach. 
Wnaiff tipyn o chwerthin a dwli ddim drwg inni, siawns. A phwy’n well i arwain y chwerthin nag Idwal Jones. 
Dyma sydd ar ddalen agoriadol Cerddi Digri Newydd:

“Limrig – at wasanaeth fy adolygwyr
Nid ydyw ychydig ysmaldod, 
Bid sicir, islaw fy mentaldod*;                *Bathwyd y gair hwn fel cy�eithiad o’r Saesneg 
Ond yn wir, am y stw�                           “mentality” gan lenor o fri ac aelod o’r Orsedd 
Sy’n y llyfyr hwn – pw�! 
Nid ysmaldod yw hyn ond Idwaldod”.  

A dyma ragor ganddo:

                     (Cyflwynedig i goffadwriaeth Cynddelw Brydydd Mawr)                                               

     Oedfa lawn
A yw porthmyn Sir Feirionnydd   Aeth cyfaill o stiwdent i Nebo, Llan-non. 
Weithiau’n goglais traed ei gilydd?   Bu wrthi’n pregethu am ddwyawr o’r bron. 
A oedd Nebuchodonoser    A phwy a fu’n gwrando am ddwyawr o’r bron? 
Weithiau’n yfed te o soser?    Mae’n hawdd iawn rhoi ateb – wel, Neb o Lan-non

  
Rhyw hiwmor tebyg sy mewn llawer o’r cerddi sy’n cael eu creu mewn dosbarthiadau a steddfodau (ydych 

chi’n cofio’r rheiny?) ar hyd a lled y wlad. A’r Talwrn, wrth gwrs.



- 18 -

  Golff     Deuparth Gwaith Ei Ddechrau
Y gamp yw mynd o gwmpas – cario’r bag,  Deuparth gwaith ei ddechrau! 
  Gyrru’r bêl ag urddas,    Os ydyw hynny’n wir, 
 Ei suddo â �ws addas    Dylai’r gweddill gwpla’i hunan 
 Yna mynd i’w nôl hi ma’s.     Ond oedi’n ddigon hir. 

   Dai Jones     James Morris James

A sôn am steddfodau, yn y Genedlaethol yn Llanelli ym 1962 cafodd Isfoel, y beirniad, 85 o englynion digri 
i’r Sosban i’w tafoli. A beth wnaeth e? Wel, gosod 52 yn y dosbarth cynta a rhannu’r wobr (o £4) rhwng 4 arall! 
A doedd neb yn gwybod pwy oedd Sioni Bach beth bynnag, ond dyma ei gynnig:

Er hiwbŵb hir y babi – er mawr wae 
  Mari Ann a Da�; 
 Diddan yw ei �rwtian �ri, 
 A’r dôn barod yn berwi.

Daliwn i chwerthin a dweud pethau sili: mae’n profi o leia ein bod yn fyw!

Siop a Swyddfa’r Post  
Plwmp

Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ
01239 654548

plwmp@yahoo.co.uk

YN EISIAU
Angen Gohebydd yn ardaloedd 
Coedybryn, Llandygwydd
Mae’r Gambo yn dibynnu 
ar ohebyddion lleol i gasglu 
newyddion yr ardal ac i dynnu 
sylw at beth sy’n digwydd yn ein 
bro. Rydym yn wir ddiolchgar 
i bawb am eu gwaith, achos 
hebddyn nhw ni fyddai ein papur 
bro yn bodoli! 
Felly, a oes ’na rywrai sy’n byw 
yn yr ardaloedd uchod i lenwi’r 
bylchau? Peidiwch â phoeni 
gormod am eich ysgrifennu - 
gwaith Golygydd y Mis yw rhoi 
trefn ar bethe! Hanes eich ardal 
chi sydd yn bwysig. Felly, os oes 
diddordeb gennych, cysylltwch 
ag aelod o’r Pwyllgor Gwaith 
drwy ffôn, e-bost neu anfon 
llythyr atyn nhw.
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RHIANNON LEWIS
Yn dilyn ei llwyddiant gyda’i nofel gyntaf, My Beautiful 

Imperial, mae Rhiannon Lewis o’r Ferwig wedi llwyddo 
i gipio’r wobr gyntaf gyda’i stori fer, Piano Solo, yng 
nghystadleuaeth lenyddol William Faulkner – a hi yw’r cyntaf 
o’r Deyrnas Unedig i wneud hynny!

Beth oedd, ac sydd yn ei sbarduno i ysgrifennu?
“Fi oedd yr hynaf o bedwar o blant i Owen a Menna, 

Brynllynan. Merch ffarm, felly – ond doedd Mam ddim yn 
awyddus i’r un ohonon ni fod yn ffermwyr – gormod o waith!

Es i Ysgol Gynradd y Ferwig, yna i Ysgol Uwchradd 
Aberteifi ac o fanna i Brifysgol Aberystwyth i wneud gradd 
mewn Cymraeg a Drama. Ar ôl hynny, es i mlan i Brifysgol 
Caerdydd i wneud tystysgrif addysg, ac yna, gradd uwch mewn 
Addysg.

Dwi wastad wedi mwynhau ysgrifennu. Pan oeddwn i’n 
17, enillais wobr gyntaf Cystadleuaeth 6ed Dosbarth, Adran 
Ddiwylliant Llyfrgell Dyfed am gasgliad o storïau byrion. Ond 
oeddwn i’n 11 oed pan gyhoeddwyd fy ngwaith cyntaf i yn 
y Demetian (1974), cylchgrawn Ysgol Uwchradd Aberteifi, 
cerdd o’r enw Portread a darn o ryddiaeth, Recollections of My Early Childhood.

Ond ynghyd a’r ysgrifennu cynnar, wnaethoch chi erioed mynychu cwrs ar ysgrifennu creadigol, neu rywbeth 
tebyg?

Pan es i ati i ysgrifennu o ddifri nôl yn 2011, penderfynais yn gyflym iawn bod naill ai amser i fynd ar 
gyrsiau, neu amser i ysgrifennu, ond dim y ddau. Felly, rhaid oedd neidio mewn ‘at the deep end’ a gobeithio 
am y gore. ‘Dwi byth yn lico rhoi’r gorau i rywbeth ar ôl dechre, felly roedd rhaid bennu’r nofel. Roedd nifer o 
gyfrifoldebau eraill ‘da fi ar y pryd ond erbyn 2014 roedd y nofel mwy neu lai wedi’i gorffen.

Ysgrifennais am 3 mlynedd heb ddangos y gwaith i neb ond unwaith oeddwn i wedi ‘gorffen’ y llyfr, anfones 
y drafft cyntaf at Lenyddiaeth Cymru. Ar y pryd, roedden nhw’n cynnig gwasanaeth lle’r oedd awduron yn 
gallu anfon eu gwaith er mwyn cael adborth gan ddarllenydd anhysbys. Ces adroddiad arbennig o dda. Hyd 
y dydd hwn,’dwi ddim yn gwybod pwy oedd y darllenydd. Os ydych chi mas ‘na yn rhywle, diolch yn fawr 
iawn – gwnaeth byd o wahaniaeth! Y peth anoddaf i gyd yw dod o hyd i bobl sy’n gallu (ac yn fodlon!) darllen 
proflenni.

My Beautiful Imperial – ei nofel gyntaf.
Ers blynyddoedd, yn fy amser sbâr, ro’n i wedi bod yn ymchwilio bywyd fy hen, hen wncwl, Capten David 

Davies. Roedd y stori’n syfrdanol ond roedd hi’n mynd i ddiflannu am byth oni bai bod rhywun yn ei hadrodd 
hi. O’n i ddim yn gweld bod neb arall yn mynd i wneud. Felly, codais am 4 o’r gloch un bore, ac ysgrifennu’r 
dyddiad 11 Ebrill 2011 ar dop y tudalen gan feddwl y bydden i’n dechre yn y dechre a chadw’i fynd tan bo’ fi 
wedi ysgrifennu nofel.

Ond mae’r ysgrifennu lot rhwyddach na dod o hyd i gyhoeddwr! Mae’n hen broses diflas tu hwnt achos 
mae popeth ym myd cyhoeddi yn cymryd mor hir. Ac mae’n rhaid datblygu croen eliffant – peth anodd iawn i 
awdur.

Wedi dweud hynny, pan dderbyniodd Victorina Press y llyfr, symudodd pethau yn gyflym. Arwyddes y 
cytundeb ym mis Awst 2017 a daeth y llyfr mas cyn Nadolig yr un flwyddyn. Tri mis yn hwyrach cafodd My 
Beautiful Imperial ei rhestru gan y Walter Scott Prize Academy fel un o’r ‘recommended books’ ar gyfer 2018. 
Roedd llyfr gan John Banville, enillydd y Booker Prize 2005, ar yr un rhestr. Ers 2017, mae’r nofel wedi cael ei 
hail-argraffu yn Saesneg a’i chyhoeddi yn Sbaeneg fel Mi Querido Imperial. Mae fersiwn Cymraeg yn bodoli, 
ond heb ei gyhoeddi.

Felly oeddech chi’n dal i ysgrifennu wrth ddisgwyl i rywbeth ddigwydd gyda’r nofel?
Tra’r disgwyl am atebion oddi wrth asiantaethau a chyhoeddwyr ynglŷn â’r nofel, es ati i ysgrifennu storiâu 

byrion. Daeth y stori, Gabriel’s Halo (am angel drwg!) yn gyntaf mewn cylchgrawn ar gyfer awduron, Writers’ 
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Forum, yn 2016. Yn 2017, enillais gystadleuaeth stori fer Frome Festival gyda stori am ddresel Cymreig, The 
Jugs Stay with the Dresser, a chystadleuaeth ryngwladol Hammond House, am At a Junction. Yn 2018, cafodd 
y stori The Significance of Swans ei gosod ar restr fer y Bristol Short Story Prize, un o 20 stori fer allan o 2,000 
wnaeth ymgeisio. Yn dilyn anogaeth cadeirydd y beirniaid, datblygais y stori honno i fod yn nofel fer, ac yn 
2019, daeth honno yn ail yn y New Welsh Writing Awards yn y categori nofela dystopaidd.

Dwedwch rywfaint am hanes Gwobr William Faulkner.
Er bod y cyfnod ‘lockdown’ wedi bod yn heriol, mae’r ddeufis diwethaf wedi bod yn eitha’ llwyddiannus. 

Ym mis Medi, enillais y wobr gyntaf am stori fer yng nghystadleuaeth lenyddol William Faulker yn New 
Albany, America, braint anhygoel, gan mai fi oedd yr awdur cyntaf o’r Deyrnas Unedig i ennill y wobr ers 
iddi ddechrau yn 1997. Yn anffodus, oherwydd Covid-19, doedd dim modd teithio i New Albany i dderbyn y 
wobr. Piano Solo oedd enw’r stori honno, am athro Mathemateg sy’ a’i fryd ar berffeithio 3ydd concerto piano 
Rachmaninov.

Ym mis Hydref, clywais fod y stori Coercion Cake wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth Gŵyl Lenyddol 
Kinsale, Iwerddon. Ac mae stori arall, The Last Flight of La Librairie d’Afrique du Nord ar restr fer 
cystadleuaeth HG Wells ar hyn o bryd. Byddaf yn clywed y canlyniad ar ddiwedd mis Tachwedd. Rwy’ lan 
yn erbyn nifer o awduron proffesiynol adnabyddus fan honno, pobl sydd wedi bod yn ysgrifennu erthyglau 
ar gyfer y Times a’r Daily Telegraph, Guardian felly dwi ddim yn disgwyl gormod! Cawn weld. Mae fy 
nghyhoeddwraig, Consuelo Rivera-Fuentes, yn awyddus i gyhoeddi cyfrol o’r storiâu byrion y flwyddyn nesaf.

P’un sy’n well da chi i ysgrifennu - y stori fer, neu nofel?
Rwy’n hoffi’r ddwy ffurf, y stori fer, a’r nofel. Mae un fel marathon, a’r llall mwy fel sprint. Ond mae un 

peth yn gyffredin i’r ddwy – rhaid mynd i fyd arall, a threulio amser yn esgidiau pobl eraill. Na beth sy’n apelio 
ata i. Pan oeddwn i yng nghanol ysgrifennu’r nofel, roeddwn i’n arfer jocan gyda’r gŵr mod i wedi bod yn 
Chile drwy’r dydd ond bo’ fi wedi dod nôl mewn pryd i wneud swper!

Pa awduron a’i gwaith sydd wedi dylanwadu arnoch chi?
Mae ‘na ormod i sôn amdano fan hyn. Ond dyma rai dwi wedi bod yn darllen yn ystod ‘lockdown’: Jan 

Morris, Jean Rhys, William Faulkner (wrth gwrs!), F Scott Fitzgerald, Edward Thomas, a Dic Jones i enwi 
ond rhai! A dyw’n copi i o Flodeugerdd Rhydychen o Farddoniaeth Cymraeg byth ymhell o’n gafael i fel 
ysbrydoliaeth. Mae celf a cherddoriaeth yn cynnig ysbrydoliaeth hefyd – llond lle o bethe!

A beth am y dyfodol?
Bydd Victorina Press yn cyhoeddi casgliad o storïau byrion yn 2021. Rwy’ newydd orffen fersiwn hyd 

nofel o The Significance of Swans. 
Gobeithio caf i gyhoeddi honno cyn 
bo hir gan ei bod hi’n amserol iawn 
i fyd pandemic. Ac mae Consuelo 
eisiau i fi ysgrifennu dilyniant i 
Imperial. Os dof i ben a gwneud 
hynna i gyd wedyn falle af ati i 
ysgrifennu’r Nofel Fawr Gymreig, 
rhywbeth fyddai’n dangos i’r byd tu 
fas pa mor gyfoethog yw diwylliant 
Cymru, yn enwedig ardaloedd 
arfordir Ceredigion. Dim bo fi’n 
berson uchelgeisiol!

Pob lwc!

Gall unrhyw un sydd ag anhawster darllen glywed eitemau 
o’r Gambo drwy gysylltu â 

Llyfrau Llafar Cymru 
Tŷ Llafar, Parc Dewi Sant 

Heol Ffynnon Job 
Caerfyrddin SA31 3HB 

01267 238225 
llyfraullafarcymru@carmarthentown.com

NODYN WRTH Y TRYSORYDD

Dalier Sylw: Dylai pob siec o hyn 
allan fod yn daladwy i Y Gambo 
Mae’r nodyn hwn yn diddymu y 

neges yn rhifyn Ebrill 2019.
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NEWYDDION O FYD DYSGU CYMRAEG
Roeddwn i’n sefyll o flaen dosbarth o ddysgwyr oedd hanner ffordd trwy’r flwyddyn gyntaf o ddysgu pan 

ddaeth y neges drwodd ar y 17eg o Fawrth. “Mae croeso i chi orffen eich gwers heddiw, ond o hyn ymlaen ni 
fydd y dosbarthiadau’n cwrdd. Rydym yn gobeithio bydd modd ail-agor y dosbarthiadau erbyn yr haf.”

Yr wythnos wedyn cynhaliais i fy nosbarth rhithiol cyntaf ar Zoom, oedd yn rhywbeth cwbl newydd i mi a 
phob tiwtor Cymraeg arall am wn i.

Bu’n rhaid i ni, y tiwtoriaid, a’r dysgwyr ddod i’r afael â’r dechnoleg newydd ar frys, ond pan mae wir angen 
gwneud rhywbeth, mae modd ei wneud e, ac erbyn hyn mae pawb wedi cyfarwyddo â’r “ystafelloedd breakout” 
(ystafelloedd cwrdd ar wahân? Rwy’n siŵr bod term gwell ar gael yn Gymraeg!), sut mae rhannu sgrîn a 
“chat”.

Er fy syndod, roedd bod bron pob un o’r dysgwyr yn awyddus i gario ymlaen, ac fe ddaeth ambell un newydd 
aton ni.

Fe aeth yr haf, wrth gwrs, ac doedd dim modd cynnal stondinau recriwtio yn yr archfarchnadoedd fel arfer. 
Y gobaith oedd y gallem ddychwelyd i’r ystafelloedd dosbarth erbyn y Nadolig, ond erbyn hyn yn y cyfnod 
rhyfedd sydd ohoni, pwy a ŵyr?

Mae hi wir yn galonogol gweld cymaint o ddysgwyr brwdfrydig yn dysgu’r iaith ac yn darganfod hanes a 
diwylliant ein gwlad. 

CEFNOGI DYSGWYR – Y CYNLLUN SIARAD
Tybed a oes hanner awr gyda chi bob hyn a hyn i helpu rhywun sy’n dysgu Cymraeg? Rydyn ni’n cynnig 
cynllun gwirfoddol o’r enw Siarad i’n dysgwyr ni, sef cynllun i baru dysgwyr a siaradwyr rhugl. Mae’r parau 
yn cwrdd i sgwrsio am bob math o bynciau – y nod yw neilltuo deg awr dros gyfnod o chwe mis, ond nod yw 
hyn. 

Yn wyneb yr argyfwng iechyd a’r gaeaf yn agosáu, sy’n ei gwneud yn anos cyfarfod y tu allan, rydym yn 
edrych am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu trwy gael sgwrs dros ffôn neu ar Zoom, Skype, Whatsapp, 
Messenger ac yn y blaen. Os bydd yr argyfwng iechyd yn newid yn sylweddol, bydd yn bosib trafod cwrdd 
wyneb-yn-wyneb. 

Os teimlwch eich bod yn gallu helpu, ydy hi’n bosib i chi gofrestru yma os gwelwch chi’n dda?  
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/

Ein rhanbarth Dysgu Cymraeg ni yw Ceredigion, Powys a Sir Gaerfyrddin. Byddwn yn cael hyd i bartner i chi 
mor fuan â phosib. 

Bydd y dysgwyr sy’n cofrestru ar y cwrs hwn i gyd yn gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg, o leiaf. 
Bydd rhai ohonyn nhw yn eithaf rhugl. Fydd dim dechreuwyr o gwbl. Meithrin yr hyder i siarad yw’r nod. 

Am fwy o wybodaeth ac i holi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â fi’n uniongyrchol (cyfeiriad 
e-bost: riv1@aber.ac.uk).

Richard Vale, Tiwtor Dysgu Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth

ACCA

� Cyfrifon Blynyddol ac Interim
� Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

� Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW
� Cyflogau a CIS

� Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion
Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

Ffoniwch ni ar 07557 448234   neu
ebost  arwyn@avaccountancy.cymru

CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG

Ffôn: 01239 571005    Symudol: 07557 448234    E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru
136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS
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CORNEL Y PLANT
Ateb i bos mis Hydref – 
Wedi byrstio balwnau â rhifau yn rhannu â 9 (18, 45, 54, 63, 99) a’r odrifau (3, 7, 13, 17, 25), mae 44, 14, 16, 

a 26 ar ôl, sydd yn rhoi cyfanswm o 100!
Roedd Eli-May o Brengwyn, Manon a Carwyn o Flaenporth, Abigail o Ynys Môn ac Osian o Aberaeron 

wedi byrstio’r balwnau ac anfon yr ateb cywir!
Yn ennill y tocyn rhodd y mis hwn mae Manon a Carwyn. Llongyfarchiadau!

Pos mis Tachwedd
Â thymor y Nadolig ar y gorwel, gobeithio eich bod wedi derbyn y dafl en Gwledd 
y Nadolig er mwyn i chi gael gweld beth hoffech chi gael yn anrheg. Os nad ydych, 
peidiwch â phoeni. Mae e ar gael yn eich siop lyfrau lleol neu ar lein:
http://www.cllc.org.uk/ymgyrchoedd-campaigns/catalog?diablo.lang=cym
Defnyddiwch y dafl en i chwilio am atebion i’r cwis.
Cwis Gwledd y Nadolig 2020 (Rhan 1)
Tudalennau 9 - 17

1. Sawl stori sydd yn y llyfr ‘Draig o’r enw Môr’?
2. Beth mae Peppa’n mynd i wneud? 
3. Beth ydy ‘Sam’?
4. Beth yw enw’r carw cloff?
5. Beth yw pris y llyfr ‘Gwyliau Gwirion’?
6. Chwiliwch am lyfr gan Meilyr Siôn.
7. Pwy yw awdur y llyfr ‘Y Castell Siwgr’?
8. Enwch un stori yn y gyfres ‘Pump Prysur’?
9. Pa wasg sy’n cyhoeddi’r llyfr ‘Sw Sara Mai’?
10. Pwy yw awdur y llyfr ‘Y Goeden Hud’?
11. Ble mae Boc?
12. Beth yw pris y llyfr ‘Anrheg Nadolig Taid’?

Anfonwch eich atebion at Lynda Mula, Tyrddol, Blaenannerch, Aberteifi  SA43 2AJ neu lyndamula@yahoo.co.uk
Cadwch y dafl en yn ddiogel - daw rhan 2 o’r cwis yn rhifyn nesaf o’r Gambo.

CYMDEITHAS YR HOELION WYTH YN CEFNOGI YSGOL 
Y CWM TREVELIN.
Yn y llun gwelir Eurfyl Lewis, Cadeirydd 
Cymdeithas yr Hoelion Wyth yn cyfl wyno 
siec arall am £5,000 i Ysgol y Cwm 
Trevelin drwy law y Parchedig Isaias 
Grandis a’i fab Llewelyn. Mae’r Hoelion 
Wyth wedi cyfrannu’r swm anrhydeddus 
o dros £20,000 i Ysgol y Cwm dros y 
bedair mlynedd dwetha a diolchodd 
Isaias yn ddiffuant i’r Gymdeithas am ei 
cefnogaeth aruthrol. Bydd yr ymgyrch 
yn gorffen yn fuan ond mae un cyfl e arall 
gennych i gefnogi - cysylltwch gyda 
Eurfyl ar 07980 883924 neu anfonwch 
neges ar dudalen facebook Cymdeithas yr 
Hoelion Wyth os hoffech archebu bocs o 
win Malbec P15 neu Chardonnay. Diolch 
o galon i bawb sydd wedi cefnogi’r 
ymgyrch, gwerthfawrogwn hyn yn fawr 
iawn.
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Clwb Gwawr Merched y Wawr, Glannau Teifi 
Braf oedd penodi dwy swyddog newydd ar gyfer 

Clwb Gwawr Glannau Teifi. Y cysylltydd fydd Natalie 
Morgan, a’r trysorydd fydd Karen Simmonds. Bydd 
Helen Thomas yn parhau fel Gohebydd y Wasg. 
Pob hwyl i chi ferched yn eich swyddi newydd, a 
llongyfarchiadau.

Rhaid diolch o waelod calon i Siwan Thomas, y 
cyn-gysylltydd ac i Nona Davies y cyn-drysorydd, 
am weithio mor ddiflino ac am sicrhau fod 
gweithgareddau’r clwb, a’r trefniadau ‘cefn llwyfan’ 
fel petai, wedi rhedeg fel watsh yn ystod eu cyfnod 
fel aellodau’r pwyllgor! Cofiwch y dywediad – mewn 
undeb y mae nerth, ac mae hynny’n hollol wir am 
ferched y pwyllgor. Ymlaen â’r gwaith felly!

Hyfryd oedd dod at ein gilydd yn yr awyr agored, ar 
nos Fawrth, Medi’r 15fed, er mwyn mynd am dro fach 
ar hyd llwybr yr arfordir, o faes parcio Gwesty’r Cliff, 
Aberteifi, hyd at Draeth Morgan. Dyma’r cyfarfod 
cyntaf wyneb yn wyneb ers dechrau’r clo mawr.

Aeth rhai ohonom oedd yn ddigon dewr i mewn 
i’r dŵr ac wedyn mwynheuodd pawb eu picnic 
bach eu hunain, gan gael cyfle i sgwrsio a rhoi’r 
byd yn ei le, a thrafod digwyddiadau i ddod wrth 
hamddena ar y tywod. Diolch yn fawr i Janine Wyn 
Davies am feddwl am y syniad ac am drefnu noson 
fythgofiadwy…..a rhad!

Mae Nia James yn dathlu penblwydd pwysig iawn y mis hwn – llongyfarchiadau mawr Nia ar dy benblwydd 
yn hanner cant, oddi wrth dy ffrindiau yn y Clwb, a gobeithio y gei di llawer o sbort yn dathlu yn y flwyddyn 
sydd i ddod.

Mae croeso mawr i unrhywun ymuno â Chlwb Gwawr Glannau Teifi. Cewch groeso mawr! Rydym bob 
amser yn croesawu aelodau newydd. 
Os hoffech ymuno gyda ni, croeso 
i chi gysylltu â Natalie Morgan ar 
07896 174968 neu njm84@outlook.
com. Mae hefyd tudalen Facebook 
gyda ni.

Ar nos Wener, Hydref y 16fed, 
cymerodd Natalie Morgan, Helen 
Thomas, Anwen Griffiths a Janine 
Wyn Davies ran yng Nghwis 
Blynyddol Merched y Wawr. Roedd 
y cyfan ar Zoom wrth gwrs, ond 
cafwyd cryn dipyn o hwyl yn crafu 
pen dros yr atebion.

Ar ddydd Sul, Hydref yr 18fed, 
aeth y criw am dro o amgylch 
pentref Llandudoch, gan ddechrau 
drwy gerdded ar hyd Llwybr 
Pencwm, lle gwelwyd golygfwydd 
godidog o Landudoch ei hunan, 
Aberteifi ac Afon Teifi wrth gwrs. 
Diolch i Karen Simmonds am 
drefnu, ac am arwain y daith. 
Cafwyd croeso mawr ganddi hefyd 
nôl yn ei chartref, pan roedd cyfle 
i sgwrsio y tu allan dros ddished a 
darn o gacen farmalêd a phice ar y 
maen.

45
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Ar Draws
1  Mae llawr yr afon yn ymddangos. 

(Gwêl yr adroddiad swyddogol)  (5)
5  Llestr yn cynnwys coffi olaf y nos  (4)
7  Eglwyswr pwysig yn gadael heb de 

o’m cynhadledd  (4)
8  Cytgord. Bu Ted cyn newid yn gwbwl 

groes  (8)
9  Ystordy pethau gwerthfawr – 

gwahanol i’r ‘Star’ fory  (8)
11  Cig eilradd sydd i’w gael tu hwnt i 

Glawdd Offa lawr hyd Ynys Wyth  (4)
12  Y Methodistiaid Calfinaidd  (13)
15  Salw – yn ddiau, ni pharha graen neb 

yn ddiddiwedd  (4)
17  Unben creulon yw y di-reswm rôg  (8)
19  Dywediad cyffredin ond, o’i ail 

ystyried, tybed, syr?  (8)
21  Aderyn yn hedfan cyn bod angen  (4)
22  ---- a span. Rhodder ateb teidi  (4)
23  Dyma’r gwaelod yn lân – a dirfawr 

iselder sydd yma  (5)

I Lawr
1 Dyma’r mis y cawn olwg wahanol o’r 

ferch, w  (7)
2 --- ei ddyfod, fis y mel (Eifion Wyn) (3)
3 Deisyf ail berfformiad yn Neuadd 

Hamdden Corwen  (5)
4 Parc rygbi enwog lle ceir llawer o 

eiliadau melys tra dymunol  (1,6)
5 Clawdd terfyn – neu frodor o’r 

Gogledd  (3)
6 Drama gerddorol yn cynnwys 

diweddglo peraidd  (5)
10 Llestr bâs – yn dal sos er hynny  (5)
11 Beth yw pwrpas cliw ond ei droi’n 

ateb, ynte?  (5)
13 ------- Aberporth; dau fola mewn un 

corff  (7)
14 Cyfadferiad. rhodder, mewn dull 

priodol, i law Dan  (7)
16 Hen storïwr doeth. Pa oes na ŵyr ei 

enw?  (5)
18 Newid ’nôl o drethie’r Abad  (5)
20 Côr yn bendramwnwgl ar lawr y 

ddawns  (3)
21 Darn haearn o ganol y barbariaid yn 

y dafarn  (3)

Atebion Y Gambosair at John y 
Graig erbyn 24 Tachwedd, 2020

ENILLYDD MIS HYDREF
Tegwen Gibby, Aberporth
Hefyd yn gywir: Delyth Esau, Sarnau; Emrys 
Griffiths, Rhosgadfan; Campbell Jones, 
Brynhoffnant; Nan Evans, Mydroilyn; Iwan 
Davies, Blaenporth; Llinos Devonald, 
Llanduduoch; Meinr Jarman, Aberteifi; 
Deanna Hywel, Blaenporth; Tom Roberts, 
Rhosmeirch, Ynys Mon; Dai Griffiths, 
Blaenporth; Glyn Howells, Blaenporth; Sally 
Jones, Tresaith; Gwyneth Mai, Llanllwchaearn; 
Edna Thomas, Llanllwchaearn; Elgan Jones, 
Castell Newydd Emlyn; Rhidian Evans, 
Aberteifi; Ryann Thomas, Boncath; Myris 
Horton, Boncath; Yvonne Davies, Cenarth.
Atebion Gambosair Mis Hydref
Ar Draws: 2-Gwlyb, 5-Crydd, 7-Brig, 
8-Uchafiaeth, 9-Chwarae’n, 11-Bala,  
12-O Mari, Mari, Cwyd, 15 Saws, 17-Hunan 
Dyb, 19-Pentyrru, 21-Tiwn, 22-Winc, 
23-Nodwr.
I Lawr: 1-Abraham, 2-Gog, 3-Laura, 
4-Braenar, 5-Cri, 6-Y Neil, 10-Aeres, 
11-Bacwn, 13-Maharen, 14-Ynys Wyth, 
16-Adeni, 18-Neuadd, 20-Tac, 21-Tir
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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi    01239 612251   www.eljones.org.uk

Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin
Trydanwyr Disglair Lleol

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

trydanwr Cyf
BarriDavies

CLWB 500
MIS HYDREF

£30 Buddug Meredith, Lamea, Pen-Parc
£20 Lyn Crook, Delfryn, Aberbanc
£15 Mary Bott, Dy�ryn Cottage, Aber-porth
£15 Gareth Wyn, Bryn Dewi, Llangrannog
£10 Margaret Jones, Almora, Cei Newydd
£10 Owenna Davies, Cledlyn,Ffostrasol
£10 A. Wynne Jones, 6, Bridge Lane, Cuddington, Norwich




