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PAPUR BRO’R PRESELI

Her i gynnal yr iaith – rhaid llwyddo
Pan gyhoeddir canlyniadau Cyfrifiad 2021 gellir darogan yn hyderus na fydd 
canran y siaradwyr Cymraeg yn yr un o gymunedau’r fro dros 50%. Roedd y canran 
yng Nghrymych yn 2011 yn llai na 60% ac yn llai na 50% yn Ward Maenclochog. 
Gostyngiad a welwyd o ddegawd i ddegawd. Pan sefydlwyd CLEBRAN yn 1974 
roedd y ffigwr ledled y fro oddeutu 80%. Ond roedd arwyddion tranc posib i’w 
gweld. 
Unwaith y disgyn y ffigwr yn is na 70% dywed yr arbenigwyr y peidia â bod yn 
raddol bach yn iaith gymunedol. Golyga hynny bod llai o gyfle i’w defnyddio yn 
gyhoeddus. Mae’r cyfleoedd yn prinhau hyd yn oed wrth ddelio â’r sawl sy’n 
sefyll y tu ôl i gownteri siopau’r fro bellach. Mae plant ac ieuenctid sy wedi derbyn 
addysg cyfrwng Cymraeg yn fwy tebygol o beidio ei defnyddio wrth chwarae a 
chymdeithasu.

Mwy o statws
Ond ar y llaw arall mae’n llawer mwy gweladwy ac yn mwynhau mwy o statws 
swyddogol nag erioed o ran delio â chyrff cyhoeddus. Ar ôl colli momentwm 
o dan arweiniad y dyn rhyfedd hwnnw, Bryn Parry-Jones, fel prif weithredwr, 
mae Cyngor Sir Penfro bellach yn trin yr iaith fel gwenau’r haul yn hytrach nag 
fel cawod o gesair. Y gorau a wnaed cynt oedd sefydlu Uned Gwynion er mwyn 
delio â’r iaith a llusgo traed ar ddatblygu addysg Gymraeg. Cyflawnir gwaith 
gwiw erbyn hyn. Tagwyd Education First.
Oes, ers 1974 mae gennym sianel deledu a gwasanaeth radio cenedlaethol, 
diwylliant roc a mudiadau penodol sy’n hybu’r iaith. Mae’r sioeau amaethyddol 

yn barotach i’w defnyddio. Mae llai o 
genfigen ac atgasedd tuag ati. Pylodd 
taeogrwydd a chywilydd ymhlith y 
Cymry eu hunain. Mae’r clybiau criced, 
rygbi a phêl-drwêd lleol yn ei harddel.

Dim Polisïau
Gosododd llywodraeth Senedd 
Caerdydd nod o greu miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
Clodwiw. Ond trist fyddai gweld 
cynnydd aruthrol yn y de a’r gogledd 
ddwyrain os gadewir iddi ddisgyn i’r 
graddau y rhoddir statws iaith leiafrifol 
iddi, yn bodoli mewn gwarchodfeydd 
ar hyd arfordir y gorllewin. Hyd yma 
does dim polisïau beiddgar wedi’u 
cyflwyno i ddelio â’r bygythiadau 
amlwg sy’n ei hwynebu.
Yn y rhifyn hwn mae Geraint Jones, 
John ‘Cwmbetws’ Davies, Eurfyl Lewis 
a Hedd Ladd-Lewis yn dweud wrthym 
faint o’r gloch yw hi ar yr iaith ym mro’r 
Preselau. Diau y bydd yna ymateb.

Taith hen 
gerbyde 
Midway – 
(tud. 20)

Teyrnged 
i Llinos 

‘Crofft’ –
(tud. 10)

Arddangosfa 
ciosg coch – 

(tud. 5)

Bois Preseli ar y 'Tour de France'

Roedd tri o gyn-ddisgyblion Ysgol y Preseli yn aelodau o dîm sylwebu S4C 
oedd yn darlledu’r ras seiclo Tour de France. Mae’r cerddorion Rheinallt a 
Pheredur ap Gwynedd yn seiclwyr brwd ac yn gyfarwydd â chymalau’r ras. Wyn 
Gruffudd wedyn yw ‘llais’ y ras a’r un mor gyfarwydd â sylwebu ar gemau rygbi 
rhyngwladol. Glywsoch chi rai o’r perlau? “Bocs sgidie o gapel yw hwnna” am 
adeilad gwyngalchog a welwyd rhywle yn y graig. A’r dilyniant “Tene fydd y 
casgliad fan ‘na prynhawn ‘ma”. Daliwch i bedlo bois!
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CLEBRAN Papur Bro’r Preseli

GOHEBYDDION LLEOL

Golygydd mis Tachwedd: 
HEFIN WYN

hefinwyn367@btinternet.com 
clebran@mentersirbenfro.com

Cadeirydd: Rachel James
Is-Gadeirydd: Llinos Penfold
Ysgrifennydd: Cris Tomos, 
Pant yr Ysgol, Hermon, Y Glôg, 
Sir Benfro. SA36 0DT. 
(01239) 831962 / 07974 099738

E-bost gweinyddol: cristomos831@gmail.com
Trysorydd: Dylan Thomas 
(01239) 831163

Trefnydd Hysbysebion: 
Siân Elin Thomas, 15 Llain Drigan, 
Crymych, Sir Benfro. SA41 3RF. 
(01239) 831163

E-bost: dylanthomas191@btinternet.com
Trefnydd Clebran drwy’r Post: 
Lona Tomos (01239) 831962

Colofn y Dysgwyr: Susan Carey 
(01239) 820822

Colofn ‘Pori ‘Mysg y Geirie’: 
Rachel James (01239) 841457

Pob cyfraniad i’w dderbyn erbyn yr 20fed o’r mis. Cysylltwch â’r 
gohebydd lleol neu os yn bosib anfoner yn uniongyrchol yn electroneg 
at: clebran@mentersirbenfro.com neu golygydd y mis.
Cyhoeddwyd Clebran gan y Bwrdd Golygyddol ac fe’i cysodwyd a'i 
argraffwyd gan Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi.
Nid yw’r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw 
farn a fynegir yng ngholofnau’r papur.
Mae gan Clebran dudalen ffesbwc hefyd. Gosodir darnau o newyddion, 
ynghyd â lluniau, arno’n gyson rhwng pob rhifyn. Trowch ato.
Mae CLEBRAN yn cydio ac yn treiddio i lefydd nad yw papure bro eraill 
yn eu cyrraedd.
Mae'r defnydd o luniau lliw yn rhan naturiol o dudalennau Clebran erbyn 
hyn. Fydde neb am weld dychwelyd i ddu a gwyn trwyddi draw mae'n siwr. 
Ond yr un pryd mae'n siwr y bydd rhaid codi’r pris a phrisiau hysbysebu cyn 
hir er mwyn cyfarfod â’r gost ychwanegol o argraffu.
DALIER SYLW
Mae rheolau’r gyfraith ar gyhoeddi lluniau o blant ar bapur neu ar y we 
wedi’u tynhau. O’r herwydd mae’n bwysig bod pob gohebydd sy’n anfon 
llun ag enw plentyn i’w gynnwys yn Clebran yn gwneud yn siwr ei fod 
wedi cael caniatâd rhieni neu ofalwyr y plentyn i wneud hynny. Diolch.

Abercych: Dewina George (01239) 841229 george@machineryandspares.co.uk
Blaenffos: Eileen Thomas (01239) 841528
Boncath: Nyfed Griffiths (01239) 841823 nyfed.griffiths@btinternet.com
Brynberian: Gillian Lewis (01239) 891387 elfedmlewis@btinternet.com
Bwlch-y-groes: Sharon Harries (01239) 698605 arwynharries@btinternet.com
Capel Newydd: Wendy Lewis (01239) 841242 wendy.2lewis19@gmail.com
Cilgerran: Bethan Phillips (01239) 614321 cortinaewp@aol.com
Cilrhedyn: Meinir James (01239) 698687
Crymych: Siop Siân (01239) 831230 
     Elizabeth John (01239) 831640 elizabethjohn13@hotmail.co.uk

Efail-wen: Angharad Booth-Taylor (01994) 419221 angharad.boothtaylor@btinternet.com
Eglwyswrw: Eileen Thomas (01239) 891372 
       Miriel Davies (01239) 891259 llysybryn@gmail.com

Ffynnongroes: Awen Evans (01239) 891637 alwyn.evans@btconnect.com
Glandŵr: Mair Davies (01994) 419455 mairdavies@btopenworld.com
Hermon: Gwenda Mathias (01239) 831410 g.mathias46@btinternet.com
Llandudoch: Llinos Devonald (01239) 614661 llinosmdevonald@hotmail.co.uk
Llanfyrnach: Joyce Williams (01239) 831254
Llangolman: Angharad Booth-Taylor (01994) 419221 angharad.boothtaylor@btinternet.com
Llwyndrain: Beryl Vaughan (01239) 698394
Maenclochog:
Mynachlog-ddu: Wyn Owens (01994) 419594
Rhos-y-bwlch: Buddug Harries (01437) 532652 buddugh@hotmail.com
Rhydwilym: Eilir Davies (01994) 419649 eilirtyrhos@btinternet.com

Yn y byd sydd ohoni 
gwerthfawrogir pe bai pob 
deunydd yn cael ei anfon yn 
electronig bellach er mwyn 
hwyluso'r gwaith golygu.
Gofynnir i ohebwyr hefyd i fod yn 
gyson gyda'u cyfraniadau.

Beth am wirfoddoli i fod yn ohebydd Clebran yn eich ardal?
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A wyddoch chi?
 1) Enw’r grŵp roc a sefydlwyd gan 

gyn-drefnydd yr Urdd yn Sir 
Benfro?

 2) Enw’r trefnydd?
 3) Ym mha un o lyfrau’r Beibl y ceir 

hanes Shadrach, Meshach ac 
Abednego?

 4) Pwy oedd awdur ‘Only Fools and 
Horses’?

 5) Pa blanhigyn sy’n blodeuo sy’n 
cael ei ddefnyddio i drin iselder?

 6) Ym mha iaith yr ysgrifennodd 
Samuel Beckett ei ddrama ‘Aros 
am Godot’ yn wreiddiol?

 7) Enw’r masnachwr caethweision 
y mae cofgolofn iddo yng 
Nghaerfyrddin?

 8) Enw’r addysgwr o Landdowror?
 9) Sawl lliw sydd ym mwa’r ach?
10) Pwy yw ymgeisydd y 

Democratiaid yn etholiad 
arlywyddol America?

11) Beth yw swydd Nick Thomas-
Symonds yn yr wrthblaid yn San 
Steffan?

12) Pwy yw awdur y gyfres Rala 
Rwdins?

Yr atebion ar dudalen 12

Cyfarfod Is-bwyllgor Torchi Llewys £7,000
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn rhithiol ar nos Lun, Medi 21 gan wthio’r cwch 
i’r dwfn. Bwriedir cynnal yr ail gyfarfod ar nos Lun, Tachwedd 2 unwaith eto’n 
rhithiol oni bai y caniateir cyfarfod wyneb yn wyneb erbyn hynny.
Prif fyrdwn y cyfarfod oedd penderfynu comisiynu Llyfryn Penelin hylaw ar gyfer 
gohebwyr a chyfranwyr. Ei gynnwys fydd cyfarwyddiadau ac awgrymiadau ar sut 

i fynd ati i baratoi adroddiadau’n effeithiol. 
Bydd y llyfryn bychan yn awgrymu sut i 
gywain newyddion lleol er mwyn rhoi darlun 
cyflawn o fywyd yr ardal. Bydd yn tynnu sylw 
at bwysigrwydd lluniau.

Nes at ein darllenwyr
Nodwyd nad yw’r papurau wythnosol yn rhoi 
fawr o sylw i newyddion pentrefol mwyach 
a bod gennym fantais yn hynny o beth am 
ein bod yn nes at ein darllenwyr. Nodwyd 
fel y dylid cydweithio gyda’r amrywiol 
dudalennau gweddlyfr sydd wedi’u sefydlu 
gan wahanol gymdeithasau a chymunedau.

Bro 360 a Rhydychen
Trafodwyd nifer o faterion eraill yn ymwneud 
â marchnata a denu hysbysebion gan 
ystyried gofyn am fewnbwn gan unigolion 
sy’n gweithio yn y maes o ran y Mentrau Iaith 
a Bro 360. Soniwyd hyd yn oed am bapur 
cymunedol deufisol yn ardal Rhydychen a 
fedrai estyn cymorth.

Brwdfrydedd
Ond uwchlaw dim nodwyd waeth pa ffyrdd 
bynnag ddefnyddir i wario’r £7,000 bod 
angen brwdfrydedd a dyfeisgarwch trwyddi 
draw. Rhaid torchi llewys.

Clebran 10Gorffennaf/Awst 2015

C Y N G O R  C Y M U N E D 
CRYMYCH

Eich barn am gofeb rhyfel 
newydd 
Annwyl Olygydd 

Ychydig fisoedd yn ol derbyniodd y 
Cyngor Cymuned lythyr oddiwrth 
perthynas i filwr a fu farw yn ystod y 
Rhyfel Mawr, yn dweud yr hoffai 
weld cofeb rhyfel newydd ym 
mhentref Crymych.  Er fod camau 
wedi eu gymryd i atgyweirio yr un 
sydd ar wal Neuadd y Farchnad, 
m a e ' r  C y n g o r  C y m u n e d  y n 
awyddus i ddarganfod beth yw 
ymateb trigolion Crymych ynglyn â 
hyn, cyn mynd ymlaenI i holi am 
grantiau ac ati.  Os ydych o blaid y 
syniad o gael cofeb newydd a 
fyddech gystal a llofnodi eich enw ar 
y ffurflen sydd yn Swyddfa'r Post, 
Crymych, neu adael i mi wybod.

Diolch yn fawr

Heather Tomos  (Clerc) 

01239 891393 

heathertomos@live.co.uk

Canolfan Bro Preseli

Cyflwynodd deiliaid Bro Preseli, Crymych, £50 punt yr un i Ymatebydd 
Cyntaf Crymych ac Ambiwlans Awyr Cymru. Casglwyd yr arian drwy werthu 
Bric a Brac a llyfrau. Eu dymuniad yw cefnogi elusennau lleol eto i'r dyfodol.

LLANFYRNACH, SIR BENFRO. SA35 0BZ
Ffôn : (01239) 831631   Ffacs : (01239) 831596

Mansel Davies a’i Fab Cyf.

Mansel Davies a’i Fab (Modurdai) Cyf.
Trwsio Cerbydau Masnachol a Pharatoi ar gyfer MOT
Canolfan Tacograff Cydnabyddedig Adran Gludiant

Gwasanaeth Rhenti Cerbydau Masnachol a Threilers

PRIF�GYFLENWR
TRYCIAU

PEMBROKESHIRE
L
T
D

m automotive
mannesmann
���VDO�Kienzle

Arbenigwyr Teithiau Hir a Byr
Arbenigwyr Cludo Hylif

Cludiant gyda Llwytho a Dadlwytho Niwmatig
Llwythwr ar gyfer Cludiant Trwm

Masnachwyr Amaethyddol

Magnesium, Calch, Gweryd gyda
gwasanaeth sgwaru.

Cyflenwyr Angenrheidiau Adeiladu,
Perchnogion Cware,

Cyfleusterau Storïo a Dosbarthu
Cyflenwyr Calch

Rhai o’r criw fu yn y cyfarfod rhithiol
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Newyddion y Fro
Blaenffos

Llongyfarchiadau i Heledd a Daniel, 
Caerdydd, ar enedigaeth Gwydion, 
brawd bach i Ifan ac ŵyr i Iona ac 
Eifion Daniels.
Llongyfarchiadau i Celt Edwards ar 
gyflawni ei sialens Duathalon a chodi 
£150 i Uned Arennau Ysbyty Treforus 
(Tommo), a chyfraniad i Gronfa Owen 
James.
Pob llwyddiant i Steven a Mark 
Maraggiulo sydd wedi cymryd gofal o 
siop y pentref a phob hapusrwydd i’w 
rhieni ar eu hymddeoliad.

Boncath
Cydymdeimlir â Morfudd Edwards, 
Ystad Maes-y-bedw, a'r plant; Lynette, 
Clive, Nigel a Tracey, a'u teuluoedd, ar 
farwolaeth Ian, gŵr Morfudd, a thad y 
plant.
Dymuniadau gorau i Morfudd Helps, 
Yr Olwyn, a oedd yn anhwylus tua 
dechrau mis Medi diwethaf ond yn 
well nawr.
Llongyfarchiadau i Meiddyn Ladd 
Lewis, Brynhedydd, mab Hedd a 
Gaynor, a brawd Mallt, ar ei lwyddiant 
yn asesiad TGAU ag ati, eleni.  Cafodd 
raddau A a B mewn unarddeg o 
bynciau.  Mae'r teulu'n ymfalchïo yn ei 
lwyddiant, ac mae Meiddyn yn golygu 
dilyn pynciau Cyfrifiadureg, Electroneg 
a Busnes yn y chweched dosbarth.  
Mae e'n ddisgybl yn Ysgol Broteifi, 
Llandysul, lle mae ei dad, Hedd, yn 
athro Hanes.
Bu cath Richard Tolbart, Cae'r Ywen, 
sef Mila, ar goll dros ddeuddydd, ar 
ddiwedd mis Awst, ond deithpwyd 
o hyd iddi yn mewian yng ngarej 
cymdogion agos, sef Paul a Sandra 
Hodgkinson, Maes yr Awel.  Da dweud 
fod Mila, y gath, wedi ei rhyddhau o'i 
chaethiwed mewn byr amser. 
A dyma limrig gafodd ei weithio gan 
Beryl George:

Coronafeirws
Mae'r coronafeirws yma'n boen.
I bawb mae fel coron ddrain.
Yng nghanol ein pryder
Codwn ein hyder
I ganu'r emyn 'Cerddwn Ymlaen.'

Brynberian
Clwb Cant Mehefin:  Sheila Birchall, Nottingham; Fee Rogers  Brynberian; 
Roger Morrel, Constant; Robert a Tracy James, Maenclochog
Clwb Cant Gorffennaf: Pat Lewis, Crymych; Lyn Rees, Brynberian; John Rogers, 
Brynberian; Owen a Rosemary Misselbrook, Nottingham.

Clwb Cant Awst: Mathew a Rhian Hill, 
Brynberian; Ivy Edwards, Blaenffos; 
Steve a Sue Watkins, Felindre Farchog; 
Barbara Kent, Brynberian
Clwb Cant Medi: Richard a Jenny 
Llewelyn, Llandudoch; Sion Evans, 
Llantwd; John a Penny Phillips, 
Brynberian; Geraint James, Llantwd.
Llongyfarchiadau i Sally Morris ar 
ddathlu ei phen-blwydd yn 101 yn 
ei chartref ym Mroteifi, Aberteifi yn 
ddiweddar. Mae’r plant yn byw ar 
wasgar – Anne, yr hynaf, yn Rochester, 
Efrog Newydd; Alan yng Nghaer; 
Helen yn Waverham ger Northwich ac 
Ena ym Mhontypwl.

Siop Lyfrau Awen Teifi yn dod dod heibio’r Ganolfan
Fel y gallwch ddychmygu, nid yw Canolfan Llwynihirion Brynberian wedi gallu 
rhedeg fel arfer dros y misoedd diwethaf oherwydd y feirws a chyfyngiadau’r 
llywodraeth. Er gwaethaf hyn mae'r gymuned, y pwyllgor a Chydlynydd y 
Ganolfan, Sophie Jenkins, wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni.
Yn ystod dyddiau cynnar y cloi, darparwyd digwyddiadau ar-lein dros Zoom i 
helpu gyda unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein cymuned wledig. Roedd y 
Ganolfan hefyd yn gweithredu fel Hwb Casglu ar gyfer cyflenwyr bwyd lleol 
i'w cefnogi gyda'u galw cynyddol am ddanfoniadau cartref. Hwyluswyd y 
gwasanaeth hwn gan rai gwirfoddolwyr lleol gwych ac roedd yn wasanaeth 
hanfodol i'r gymuned a busnesau lleol mewn cyfnod mor heriol.
Maent hefyd wedi bod yn gweithio ar greu gwefan, dehongli treftadaeth 
yn ogystal â chynlluniau ar gyfer yr ardd a'r ardal batio. Mae yna gynlluniau 
ar gyfer ocsiwn ar-lein i godi arian ar gyfer y prosiect gardd. Mae'r Ganolfan 
bellach yn derbyn llogwyr unwaith eto yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, ond 
mae normalrwydd yn dal i ymddangos yn bell i ffwrdd!
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Dosbarthu bwyd

Capel Newydd
Llongyfarchiadau i enillwyr Clwb Cant 
y Cae Chwarae ym mis Awst sef Liz 
Fenne, Jon King a Caroline Farnden.
Cyfarchion a dymuniadau da oddi 
wrth y pentrefwyr i’r bonheddwr 
Peter Rees, Hafod yr Efail, sy’n dathlu 
ei ben-blwydd yn 80 mlwydd oed ar 
Hydref y 24ain., a’n gobeithion yw y 
caiff ddiwrnod wrth ei fodd.

Cerddodd Tracey Rogers a Bethan 
Trigg, ugain milltir ar hyd llwybr yr 
arfordir o Aberaeron i Aber-porth 
ar Fedi’r 5ed., er cof am y diweddar 
Emyr Evans (tad Tracey). Mae Tracey, 
sy’n enedigol o Garreg Wen, a Bethan 
a fagwyd yn Llandudoch, wedi codi 
dros £4,000 tuag at Gymdeithas 
Clefyd  Motor Niwron, ac yn dymuno 
diolch i bawb am y rhoddion caredig 
a’r holl gymorth a dderbyniasant.

Cilgerran
Pwyllgor Iaith a Threftadaeth Cilgerran 
- mae’n bron i ddeg mlynedd bellach 
ers i’r pwyllgor dderbyn £1,000 gan BT 

am y syniad o ddatblygu hen giosg yn amgueddfa agored. Prynwyd y ciosg a saif 
ym Mhont-rhyd-y-ceirt ger Cilgerran am bunt wrth y Cyngor Cymuned. Y bwriad 
oedd ei drawsnewid yn amgueddfa agored i waith ffotograffydd cynnar o’r ardal 
oedd â’i gartref rhyw hanner canllath o’r ciosg.

Tom Mathias oedd ei enw, gŵr 
amryddawn iawn yn ei oes a gŵr 
sydd wedi gofalu fod na gofnod o 
fywyd yr ardal ac o bobl yr ardal ar 
gael ar gof a chadw am byth. Yn 
ddiweddar adnewyddwyd y lluniau 
yn yr arddangosfa pan gafodd y 
golygfeydd eu printio ar aliwminiwm na 
fydd yn cael ei effeithio gan y tywydd. 
Gwnaed gwaith ardderchog gan gwmni 
Boomerang Crymych sydd erbyn hyn 
yn gwneud y drydedd set ar gyfer yr 
arddangosfa.
Dewch i Gilgerran i weld y ciosg a’r 
lluniau a darllen mwy am hanes Tom 
Mathias.

Saif y ciosg ar y cyffordd sy’n arwain 
tuag at Llechryd a Boncath ym Mhont-
rhyd-y-ceirt tu fas i bentre Cilgerran. 
Felly, ar yr un pryd, clanhawyd y darn 
tir gyferbyn â’r ciosg ac ail wneud yr 
arwyddion ffordd traddodiadol oedd 
yno. Noder sillafu enw pentre Cilgerran 
yn yr hen ddyddiau, gyda’r Saesneg am 
Capel Newydd hefyd.

Y ciosg o’r tu fewn

Y ciosg coch a brynwyd am bunt 
sy’n llawn lluniau Tom Mathias
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Crymych
Llongyfarchiadau i Llion Harries, 24 oed, 
ar ei lwyddiant arbennig iawn yn cipio’r 
wobr gyntaf yn y Treialon Cŵn Defaid a 
gynhaliwyd ar y rhaglen Ffermio ar S4C 
yn ddiweddar. Roedd yn gystadleuaeth 
glos ac roedd llwyddiant Llion yn fwy o 
gamp oherwydd hynny. Ma’ fe’n ffermio 
ffarm y Tyddyn ym Mhen-y-groes. Roedd 
yr ast, Preseli Fly, o gymorth iddo ennill 
wrth gwrs.
Cydymdeimlir â Molly a Muriel 
Thomas ar farwolaeth eu chwaer 
Gwendolen Faulkner, o Benrhiwllan. 
Llongyfarchiadau i Iwan James a 
Gemma Scourfield ar enedigaeth mab, 
Jack, brawd i Owen.
Gwelwyd fan newydd gan Rhys Davies 
at ddiben ei waith fel trydanwr yn gwibio 
ar hyd y pentref yn ddiweddar. Y dylunio 
chwaethus gan Boomerang wrth gwrs. 
Pwy arall? A rhaid oedd i’r arch-limrigwr, 
Carwyn John, dalu teyrnged i’r crwt ar 
yr achlysur. Go dda Bici.

Un da yw'r trydanwr o Grymych
Crwt hawddgar a hollol fonheddig
Un da ar barc rygbi
Mae'n grwt reli lyfli
Ma gwên ar ei wmed yn fynych!

Diolch i bawb a gefnogodd Noson 
Bingo Cylch Meithrin Crymych a 

gynhaliwyd yn Midway Motors nos Wener, 11eg o Fedi. Codwyd £550.00. Gweler 
yn y llun Wendy Phillips (Arweinydd y Cylch) a Dafydd Vaughan (Menter Iaith) 
yn cael eu cyfweld yn fyw ar gyfer rhaglen Heno ar S4C. Ar ôl misoedd anodd 

AWEN AWEN 
TEIFITEIFI

Dewis da o lyfrau Cymraeg Dewis da o lyfrau Cymraeg 
i blant ac oedolion, i blant ac oedolion, 

hefyd cardiau a recordiau.hefyd cardiau a recordiau.

Ar agor 9yb–5yh Ar agor 9yb–5yh 
Llun i SadwrnLlun i Sadwrn

(01239) 621370(01239) 621370

23 Stryd Fawr, 23 Stryd Fawr, 
Aberteifi. SA43 1HJAberteifi. SA43 1HJ

gyda’r Cylch wedi gorfod cau, mae’r 
Cylch wedi ail agor eto. Mae’r Cylch ar 
agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 
9 y.b. i 12 y.p.

Efail-wen

Rhodri Evan, sydd eisoes yn wyneb 
cyfarwydd i wylwyr S4C, sy’n chwarae 
rhan cymeriad newydd, Mark, yn y 
gyfres opera sebon ‘Rownd a Rownd’ 
sy wedi’i lleoli yn y gogledd.
Rhodri oedd yn chwarae rhan y 
Prifathro lletchwith yn y gyfres ddrama 
boblogaidd ‘Gwaith/Cartref’, ac mae 
hefyd wedi ymddangos yng nghyfresi 
‘Y Gwyll’ a ‘35 Diwrnod’ yn ogystal 
ag mewn dramau llwyfan i’r Theatr 
Genedlaethol. Bu’r actor profiadol o 
Efail-wen yn esbonio sut gymeriad yw 
Mark.
“Mae e wedi bod drwy gyfnod 
gymharol anodd yn ei fywyd yn 
ddiweddar, a tydi e ddim cweit yn siŵr 
ble mae bywyd yn mynd, sai’n credu. 
Mae’n gweithio ym maes PR ac yn dod 
drosodd fel cymeriad digon hyderus a 
phenderfynol. 

Cartref Tom Mathias o fewn tafliad carreg i’r ciosg
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“‘Dy’n ni’n gwybod bod hanes 
rhyngddo fe a Sian. Mae’n anodd 
darllen ar yr wyneb beth sy’n mynd 
drwy ei ben ef. Alla’ i ddim datgelu 
gormod, ond dim ond mater o amser 
fydd tan iddo gynhyrfu’r dyfroedd a 
chreu problemau ym mherthynas Sian 
a John, ei gŵr!” meddai.
Cydymdeimlwn ag Avril Owen, 
Goodwins Row a'r teulu wedi iddi 
golli brawd yn ddiweddar, sef Gareth 
Phillips, Blaenffos.
Hefyd cydymdeimlwn â Heulwen 
Morris, Glandy Cross a'r teulu ar ôl 
colli chwaer yng nghyfraith sef Susan 
Lewis, Hendygwyn.
Dymunwn wellhad buan i Russell 
Davies, Glandy Cross ar ôl ei 
lawdriniaeth yn Ysbyty Treforus yn 
ddiweddar. Hyfryd yw ei weld yn 
cerdded o gwmpas y pentre unwaith 
eto.
Llongyfarchiadau gwresog i Iorwerth 
Davies, Pencerrig a'i efaill Ieuan 
Davies, Rhydwilym ar gyrraedd 80 yn 
ddiweddar. 

Eglwyswrw
Llongyfarchiadau i Wyn a Tracey Rees, 
Sŵn y Nant ar eu priodas yn Eglwys y 
Mwnt yn ddiweddar.
Dymunwn yn dda i Ffion James, 
Eithinduon sydd wedi dechrau cwrs 
gradd yng Ngholeg y Drindod.
Dymunwn yn dda hefyd i’w brawd 
Hedd sydd newydd ddathlu ei 
benlwydd yn 21 oed.
Llongyfarchiadau i bump o wyrion/
wyresau Enid Cole ar eu llwyddiant yn 
ystod y flwyddyn.
Trystan Llyr Phillips, mab Paul a Marion 
wedi graddio o Brifysgol Abertawe 

Glandŵr
Pen-blwydd hapus i Siân Thomas, 
Gwarllwyn, ar ddathlu pen-blwydd 
arbennig ddechrau mis Hydref. Croeso 
i Ayres a Heather sydd wedi symud i 
fyw yng Nglanaber ac i Dewi, Rebecca, 
Scarlet ac Ianto sydd yn byw ar hyn o 
bryd yn Hafan.

Hermon
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 
i Mer a Peter John, Araul ar ddathlu eu 
Priodas Aur yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 
i Gwyneth a Iwan Evans, Llys Meirlas ar 
ddathlu eu Priodas Arian ar Fedi 24ain.

Llandudoch
Llongyfarchiadau i Terwyn Tomos 
ar ennill ‘Stôl Farddoniaeth’ yng 
Ngŵyl AmGen gyda’r darn ‘Ymlaen’,  
cywydd yn ymwneud â Chwm Degwel, 
Llandudoch.
Cydymdeimlwn â theuluoedd y rhai 
sydd wedi colli anwyliaid yn ystod 
y misoedd diwethaf. Y diweddar - 
Mrs. Doreen Wilson, Stryd Fawr; Mrs. 
Marjorie Forster, Gorlan; Mr. Alan 
Palmer, Sunnyside; Mr. Norman High, 
Nantypele; Mr. Les Morris, Church 
Lane; a Mr. David Lloyd, Mariners.
Dymuniadau gorau i Mrs. Nance 
Volk sydd nawr wedi ymgartrefu yng 
Nghartref Brondesbury, Aberteifi. 
Penblwydd hapus i Mrs. Morwen Volk 
wnaeth ddathlu ei phenblwydd yn 99 
oed ar Medi 12fed.
Yn ddiweddar gwelwyd Llinos 
Devonald a Katherine Rees ar y 
rhaglen ‘Heno’. Y ddwy ymhlith y 
cannoedd fu’n gwau siwmperi ar gyfer 
plant ffoaduriaid yn Ewrop.

E. P. PARRYE. P. PARRY
        M. R. Pharm. S.        M. R. Pharm. S.

Y Fferyllfa, CrymychY Fferyllfa, Crymych
✆ 01239 83124301239 831243

Gweinyddion GIG a Phreifat. Gweinyddion GIG a Phreifat. 
Moddion Fferylliaeth. Moddion Fferylliaeth. 
Profion Beichiogaeth. Profion Beichiogaeth. 

Gofal am anataliad a stoma. Gofal am anataliad a stoma. 
Cyfarpar llawfeddygol a dresinau.Cyfarpar llawfeddygol a dresinau.

✩✩✩

ASIANTAETH BAPURAUASIANTAETH BAPURAU
Papurau dyddiol a lleol, Papurau dyddiol a lleol, 
Cylchgronau, Anrhegion, Cylchgronau, Anrhegion, 

Nwyddau Ysgrifennu, Losin Nwyddau Ysgrifennu, Losin 
Gwin a Gwirodydd, Gwin a Gwirodydd, 

Nwyddau CosmetigauNwyddau Cosmetigau

mewn peirianneg mecanyddol; 
Enya Medí Wentling, merch Anne 
a Steve wedi graddio o Brifysgol 
Caerdydd mewn iaith a therapi 
llefaru; Rhydian, ei brawd, wedi 
graddio o Brifysgol Bryste mewn  
cynllunio a daearyddiaeth; Joseff 
John Rees Murphy, mab Huw a Nikki 
ar ei ganlyniadau TGAU a Seren Mair 
Phillips, merch Stephen ac Anthea 
hithau hefyd ar ei chanlyniadau TGAU.
Dymuniadau gore am iechyd da ac 
hapusrwydd i’r pump yn eu gyrfaoedd 
ac astudiaethau.
Dymunir gwellhad buan i Ifor Williams, 
Brodawel ar ôl iddo gael triniaeth yn 
Ysbyty Treforys.
Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch 
gwahanol, lle fydd y gynulleidfa yn 
aros yn eu ceir ar brynhawn Sul, 
Hydref 11fed am 2.30y.p. pan fydd 
Cymdeithas Amgueddfa Amaeth a 
Môr Aberteifi a’r Cylch, ‘CADAMM’, 
yn cynnal cwrdd ar Fferm Ceffylau 
Gwedd, Carnhuan, Eglwyswrw. Arwel 
Evans fydd yn gwasanaethu. Mae 
archebu'n hanfodol i gydymffurfio â 
rheoliadau coronafeirws.
Bydd yn bwysig i bawb sy'n mynychu, 
aros yn eu ceir ac i ddilyn rheolau 
cadw pellter cymdeithasol yn frwd. 
Fydd yna gasgliad i elusen Ambiwlans 
Awyr Cymru.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
Emyr Phillips ar 01239 614321 neu 
Fferm Ceffylau Gwedd ar 01239 
891107.
Enillwyr Clwb Cant y Pentref. Mis Medi 
- Glynwen Bishop, £25; Steve Webb, 
£15; Jean Davies, £10. Mis Hydref - 
Marina Nicholas, £25; Hugh Davies, 
£15; Eileen Thomas, £10.
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Her ryngwladol 2020 Eileen 
Johnson (mam Katherine) oedd hon. 
Dechreuwyd y cyfan nôl yn mis Medi 
2019 a’r sialens oedd casglu 2020 o 
siwmperi o fewn blwyddyn. Daeth 
2,348  i law a rhain nawr wedi cael eu 
danfon dramor. Mae Eileen am ddiolch 
i bawb o bedwar ban byd am gyfrannu 
at yr achos trwy ddanfon arian, gwlan 
ac wrth gwrs, gwau. ‘Mae’r prosiect 
wedi helpu plant sydd wir angen ein 
help’ meddai Eileen.
Yn mis Awst bu Wyn Rees (y garej) yn 
neud 39 hanner marathon mewn 39 
diwrnod. Ei sialens oedd i orffen ar 
ddydd a fyddai’n benblwydd ei dad, 
B.V. Rees, yn 100 oed.
Hyd yn hyn mae dros £6,000 wedi 
ei godi ar arian i’w roi i elusen 
Ocsigen Therapi Aberteifi. Gwnaeth 
Wyn 1,076380 o gamau. 964.42 o 
kilometrau a chanddo draed tost iawn 
ar ôl gorffen. Da iawn wir.
Hefyd ar hyn o bryd mae’r cyn-athro 
Huw Evans yn cerdded o amgylch 
arfordir Cymru a Chlawdd Offa (1,047 
milltir) mewn 70 diwrnod. Mae’n galw’r 
her yn ‘Cymru – Route 66’ am mae 
dyna ei oedran. Mae’n gobeithio codi 
£5,000 i Ambiwlans Awyr Cymru ac i’r 
RNLI.

Llanfyrnach
Does dim offeiriad gennym yn y cylch 
ar hyn o bryd ar ôl i’r Parch J. Copus 
ymddeol ar ddiwrnod ei benblwydd 
yn 70 oed, felly daethom at ein gilydd 
i ddathlu’r Nadolig. Bu’r Cymun 
Bendigaid ym Mynachlogddu ar 
Noswyl y Nadolig am 9.30 yr hwyr ac 
yn Llanwinio ar fore’r Nadolig am 9.30 
y bore.
Cafwyd  noson bingo yng nghanolfan 
Hermon ar y 17eg o Ionawr i godi 

M. L. Davies
–––––––––––

Addurnwyr
–––––––––––

Awelfryn,
Tegryn,

Sir Benfro.
SA35 0BE

07811 871423
07971 545264

(01239) 698320

arian i’r eglwys. Gwnaed elw o 
£266. Diolch i bawb am gefnogi heb 
anghofio’r noddwyr.
Mae’n dda clywed fod Mr. D. M. 
Kaye Davies M.B.E., Mansel Davies a’i 
Fab, yn gwella a hefyd Brian Thomas, 
Llwyncelyn Lan, ar ôl iddo gael penglin 
newydd. 
Cydymdeimlwn â theulu Alcwyn 
Phillips, Arwel, yn eu profedigaeth. 
Llongyfarchiadau i Sam Jackson, 
Pantygwyddil a’i wraig ar enedigaeth 
bachgen bach, Bobby. Dyma ŵyr 
newydd i Robert ac i Mr a Mrs Maxwell 
Phillips, Swyn yr Afon.

Maenclochog
Llongyfarchiadau i Rhiannon Edwards, 
Bryn Mair, ar ddathlu ei phen-blwydd 
yn 80 ar Fedi’r 19ain. Cafodd ddiwrnod 
i’w gofio yng nghwmni’r teulu yng 
Ngwesty Nant-y-ffin.
Dymunir yn dda i John Williams, Arfryn, 
wedi iddo dderbyn triniaeth yn Ysbyty 
Treforys. Yr un modd dymunir yn dda 
i Sheila Vaughan, Rhyd ddu, Llys-y-
frân wedi iddi dderbyn triniaethau i’w 
llygaid yn Ysbyty Bancyfelin.
Bu farw Margaret Bushell, Bro Nant, 
ar ôl cystudd hir. Cydymdeimlir â’r 
meibion, Jonathan, Richard a Peter 
a’r teulu cyfan. Cynhaliwyd gwsanaeth 
preifat yn Eglwys Sant Niclas, Y Mot ar 
Fedi'r 26.

Mynachlog-ddu

Llongyfarchiadau i Mari Grug gynt 
o Fynachlog-ddu a Gareth, gynt o 
Hermon ar enedigaeth eu merch, 
Hanna Medi. Mae Hanna yn chwaer 
fach newydd i Steffan a Tomos ac yn 
wyres i Cerwyn ac Ann Davies, Fferm y 
Capel a Verdi a Iona James, Hermon.

Mae’r blwch post hynod hwn i’w weld 
wrth y fynedfa i faes carafanau 
Drefach. Does dim llawer o iws iddo 
mwyach er ei fod mewn defnydd yn 
swyddogol. Mae wedi’i addurno gan 
iorwg a drysi.

Pa sawl amlen i’w lenwi – a welwyd
  O’i wâl aed â llwythi.
 Drwy ein hoes ein trydar ni
 A’i troes i warchod drysi.

Wyn Owens
Bu farw’r cerflunydd a luniodd 
benddelw efydd o Waldo Williams. 
Roedd John Meirion Morris yn byw yn 
Llanuwchllyn ac yn adnabyddus am ei 
benddelwau o bobl nodedig eraill 
fel Cynan, Gerallt, Gwenallt a Graf. 
Dadorchuddiwyd y penddelw o Waldo 
yn 2012 ar achlysur Darlith Flynyddol 
Cymdeithas Waldo yn Ysgol y Preseli. 
Caiff y cerflun ei gadw yn yr ysgol.

Rhydwilym
Ar ôl y storm ddiweddaraf bu’r ffordd 
drwy’r Cwm ar gau am yr eildro eleni, 
gan fod coed a ddaeth gyda’r llif wedi 
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cau'r bont. Bydd gwaith trwsio a rhoi 
canllawiau newydd ar y bont eto.
Ar ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth y 
Parch Huw George gynnal gwasanaeth 
teledu ‘Dechrau Canu, Dechrau 
Canmol’ ar y fynwent y tu allan i’r 
Capel. Diolch iddo am wasanaeth 
bendithiol iawn.
Dymuniadau da i Ieuan, Alltypistyll a 
fu yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 
ystod mis Awst. Yr oedd e, a’i efaill, 
Iorwerth, Pencerrig yn 80ain. Pob 
bendith i’r ddau ohonynt.
Yn anffodus iawn, oblegid y corona 
feirws ni fydd gwasanaethau yn 
y Capel am y tro. Hefyd ni fydd y 
Cyfarfod Diolchgarwch blynyddol yn 
cael ei gynnal eleni.
Penderfyniadau anodd oedd cau'r 
drysau dros dro, ond mae diogelwch 
ac iechyd pawb yn bwysig, ac 
yn flaenoriaeth wrth wneud y 
penderfyniadau hyn.
Llongyfarchiadau i Peter Rees a Siân 
Bryan ar enedigaeth bachgen bach, 
sef Aneurin Owen. Mae Aneurin yn ŵyr 
bach arall i Leighton a Marilyn Bryan, 
Colman House.
Bu Russell ac Ann Llewelyn, Tŷ Uchaf, 
yn dathlu eu Priodas Aur yn ystod mis 
Awst. Llongyfarchiadau, a dymuniadau 
da i’r ddau ohonynt. Falch i glywed 
bod Llinos Edwards yn gwella ar ôl 
cyfnod yn yr ysbyty.

Cofnodion Teuluol
Dymuna Wil John, Pentalar, 10 Bro 
Deirian, Glandy Cross, a’r plant, 
Russell, Gareth, Shân a Rhinedd a’u 
teuluoedd ddiolch o waelod calon i 
bawb am bob arwydd o gydymdeimlad 
yn dilyn marwolaeth sydyn Llinos Elfair 
John (gynt o’r Crofft, Maenclochog) ar 
14eg Awst, 2020.
Diolch arbennig i Gofalus, Crymych 
am ei gofal tyner o Llinos yn ystod ei 
misoedd diwethaf yn dilyn cyfnod hir 
mewn ysbytai.
Bydd unrhyw roddion yn mynd tuag at 
Ymchwil Cancr drwy law Ken Davies a’i 
Feibion, Clunderwen.

Llinos Y Crofft
I’r pwythau’n chwaer Y Pethe – a’r doniau
  Ar daen hyd yr ede;
 Rhoi ei llaw mor hael i’r lle
 Daw’r Crofft yn weithdy’r creffte.

D. Gerald Jones
Atgofion melys am Russel Davies, 
Delfan, Cilcennin a hunodd Hydref 

bwyd a dderbyniodd Wyn. Diolch yn 
fawr.
Dymuna Kevin Davies ddiolch i 
bawb am y cymorth a’r gefnogaeth 
dderbyniodd pan oedd yn Swyddog 
Addysg Gymunedol dros y 30ain 
mlynedd ddiwethaf yn ardal y Preseli.
Diolch am yr holl gydweithio gan lu 
o unigolion a chymdeithasau. Diolch 
arbennig i bawb a ddaeth i’r noson i 
ddathlu ei ymddeoliad ddiwedd mis 
Ionawr ac i’r rhai gyfrannodd i’r tysteb, 
hefyd am y cardiau a’r cyfarchion 
dderbyniwyd ac am yr anrhegion hael.

19eg, 2013. Mab hoffus a brawd 
annwyl.

O mor felys yw’r atgofion
Am yr amser gynt a fu,
Dal mae hiraeth yn ein calon
Am un annwyl iawn I ni.

Byth yn annwyl i Mam, Gwynfor, Hilary 
a’u teuluoedd.
Hoffai Joyce Williams, Trehenri, 
Llanfyrnach, ddiolch i bawb am y 
cardiau, blodau, bwyd a’r rhoddion a 
dderbyniodd tra oedd yn yr ysbyty ac 
ar ôl hynny a hefyd am yr holl brydau 

Yn y llun gwelir Eurfyl Lewis, Cadeirydd Cymdeithas yr Hoelion Wyth yn cyflwyno 
siec arall am £5000 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 chefnogaeth aruthrol.
Bydd yr ymgyrch yn gorffen yn fuan ond mae un cyfle 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.

Cymdeithas yr Hoelion Wyth 
yn cefnogi Ysgol y Cwm, Trevelin
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Teyrnged i Llinos John 
Gwniyddes ac athrawes feithrin a llawer mwy

Ganed Llinos yn y Crofft, 
Rhosfach, Maenclochog, 
ym mis Mehefin 1932, yn 
ferch ieuengaf i Ezer a Nana 
Rees, a chwaer fach i Mair, 
ac yn y Crofft y bu’n byw tan 
Ebrill 2014 pryd symudodd 
hi a Wil, ei hannwyl ŵr ers 
56 mlynedd, ac ymgartrefu 
ym Mhentalar, Efail-wen. Er 
syndod i’r plant, ni edrychodd 
yn ôl, a setlodd yng Nglandy 
Cross yn ddidrafferth. 
Fe ddangosodd Llinos 
ei dawn ddychmygol a 
chreadigol yn gynnar iawn. 
Roedd hi cymaint ishe 
brawd, fe wnïodd ‘dyngarîs’ 
felfed i’r ddol, a thiwben beic 
fel straps, a galw’r ddol yn 
‘Denzil’. Roedd hefyd â’i bryd 
ar fod yn athletwraig y naid 
polyn a byddai’n ymarfer y 
gamp gyda darn o bren ar 
hyd gardd y Crofft. Er bod 
arian y teulu’n brin, roedd ei 
bywyd cynnar yn llawn hapusrwydd 
wrth odre’ Foel Cwm Cerwyn, gan 
gyd-chwarae ar lan afon Bronwen 
gyda’i chymdogion, Mary Hafod-ddu 
a Gwynfor Galchen.

Athletwraig chwimwth
Cafodd ei haddysg gynnar yn ysgol 
Maenclochog, ac ar ôl colli blwyddyn 
o ysgol oherwydd amrywiol salwch, 
llwyddodd yn yr 11+ a chyrraedd 
Ysgol Ramadeg Arberth. Yno, creodd 
Llinos yr argraff fwyaf fel disgybl 
disglair o allu academaidd arbennig. 
Roedd hefyd yn dda iawn ym myd 
chwaraeon, yn chwaraewraig hoci 
medrus, yn chwarae tenis ac yn 
redwraig chwim. 

Ffrindiau oes
Llwyddodd mewn 14 lefel ‘0’ gyda 
graddau uchel a dychwelodd i astudio 
‘Zoology, Botany a Chemistry’ hyd at 
Safon A. Cafodd gynnig i fynd i astudio 
i Brifysgol Lerpwl ac roedd y dyfodol 
yn argoeli’n dda.  Dyma’r cyfnod pryd 
gwnaeth Llinos ei ffrindiau oes – (Babs) 
neu Barbara Glancleddau, Margaret 
ac Ann ‘Schoolhouse’ ac wrth gwrs 
Joyce Prout o Amroth. Mae Joyce a 
hithau wedi bod yn ffrindiau pennaf 

oddi ar hynny, a Joyce yn ymweld â 
Llinos yn ufudd yn Ysbyty Doc Penfro 
ar ddechrau’r flwyddyn eleni. Dwi’n 
siŵr bod sawl stori ddifyr ganddynt a 
chyfrinachau lawer rhyngddynt am eu 
blynyddoedd glas. 
Ond, daeth tro ar fyd, a bu farw Mam 
Llinos yn sydyn, a gan mai merch ei 
thad oedd hi fwyaf, penderfynodd 
adael yr ysgol i ofalu am Ezer a’r 
fferm. Chwalwyd y freuddwyd o fynd 
i Lerpwl, a phwy a ŵyr lle fyddai wedi 
cyrraedd pe bai wedi mynd a graddio. 
Er hyn, nid oedd yn ddiwedd byd, 
ac oherwydd ei gallu academaidd, 
cafodd gynnig swydd fel ‘pupil 
teacher’ a bu’n dysgu mewn sawl 
ysgol gynradd yn cynnwys Crymych, 
Blaenconin, Llawhaden, Treletert a 
Maenclochog.

Russell, Gareth a Shân
Arweiniodd hyn at gyfnod newydd 
cyffrous yn ei bywyd – priodi â Peter 
Edwards, Awelfa, a rhoi’r gorau 
i’w swydd am y tro i fagu 3 o blant, 
Russell, Gareth a Shân. Ond, yn rhy 
fuan o lawer trodd y cyfnod yn dywyll 
a chollwyd Peter, ac ymhen blwyddyn, 
Mair, ei chwaer, i gancr. Bu hyn yn 
ergyd drom arni a’r teulu.Ond doedd 

dim cyfle i alaru, roedd angen 
magu a chefnogi chwech o 
blant bach, plant y Crofft ac 
Arfryn.
Aeth Llinos yn ôl i gyflenwi, 
ac yn bwysicach fyth, dysgu 
dreifo’r car, a doedd dim 
stop arni wedyn! Ymhen rhai 
blynyddoedd fe briododd 
Llinos a Wil John, Pantbach, a 
ganed iddynt ferch, Rhinedd, 
ar ben blwydd Shân yn 7 oed. 
Parhaodd Llinos a Wil i fyw a 
gweithio’n galed yn y Crofft, 
Wil yn ffermio ac yn gweithio 
i’r Cownsil i gynnal y teulu 
bach.

Cŵen gwair
Mae ’na atgofion hapus iawn 
o gŵen gwair a’r llond ford o 
fwyd i ddilyn i’r holl weithwyr, 
ac roedd Nadolig yn y Crofft 
yn sbesial iawn gyda llu 
o anrhegion, mins peis a 
‘cream slices’ blasus Llinos.  

A dyma’r cyfnod y datblygodd Llinosu 
ei diléit pennaf - gwnïo. Medrai droi 
ei llaw at wnïo unrhyw beth; addasu 
dau ddilledyn yn un, creu dilledyn heb 
batrwm ac roedd yn adnabyddus fel 
gwniyddes fedrus ar draws y sir.
Bu’n dysgu mewn dosbarthiadau gwnïo 
o dan ofal yr Asgell Addysg Bellach 
yng Nghrymych am flynyddoedd, a 
menywod yr ardal yn cael sesiynau 
bob nos Fawrth a nos Iau i ddysgu’r 
grefft. Roedd Crofft yn aml fel 
‘catwalk’ sioe ffasiwn, a Llinos yn gwnïo 
ffrogiau priodas, gwisgoedd carnifals, 
dillad pantomeims, gwisgoedd 
côr, partïon canu a band Ysgol 
Maenclochog. Cymaint oedd ei dawn 
fe fedrai, yn gwbl ddidrafferth, wnïo 
bobo ffrog i Shân a Rhinedd yn y bore, 
cyn Cymanfa bwnc y prynhawn.

Brwdfrydedd
Roedd yn berson llawn brwdfrydedd, 
yn egnïol ac yn uchel ei pharch. Roedd 
yn aelod brwd o dîm Cwis Llyfrau 
Dyfed gyda Ken Thomas, Y Mot, 
Marion Davies Llangolman, a Nellie 
Vaughan, Llwyncelyn, o dan arweiniad 
y Parch Gerald Jones; oriau o ddysgu 
adnodau a barddoniaeth ar gof, a dod 
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yn fuddugol o flwyddyn i flwyddyn. 
Medrai droi ei dawn at farddoni 
hefyd, ac ysgrifennu penillion neu 
stori fer mewn bach o amser, a medrai 
gyfansoddi ambell lythyr swyddogol 
‘straight to the point’ pan oedd gwir 
angen, i roi pobl yn eu lle.
Ymddiddorai mewn Eisteddfota. 
Roedd ganddi lais soprano swynol 
a chafodd wersi canu gyda Mrs 
Davies, Gelli, ac roedd hi a Barbara 
Glancleddau yn ennill ar y ddeuawd 
yn yr eisteddfodau lleol. Talodd 
y dysgu dreifio flynyddoedd cynt 
ar ei chanfed, pan fyddai Llinos 
flynyddoedd yn ddiweddarach yn 
dreifio rownd Cymru gyfan wrth fynd â 
Rhinedd i’r Eisteddfodau bach a mawr 
- dim satnav, dim ffôn symudol a dim 
ffôn yn Crofft - cyrraedd pob man yn 
saff ac mewn pryd a dreifio nôl oriau 
mân y bore. Roedd Llinos o leiaf wrth 
ei bodd!

Eisteddfod a’r eli
Bu’n Ysgrifenyddes Eisteddfod 
Maenclochog am flynyddoedd 
lawer – y tro cyntaf tra roedd hi yn 
ei hugeiniau ac eto yn hwyrach o’r 
1980au ymlaen, ac wedi iddi ymddeol 
o’r swydd, fe’i gwobrwywyd gyda 
thlws am ei chyfraniad i ddiwylliant 
lleol. Rhan arall bwysig o fywyd Llinos 
oedd cadw cyfrinach a thraddodiad 
y teulu o wneud ‘eli’r erod’ (shingles 
lotion). Bellach, Wil sydd wrth y llyw 
yn paratoi’r eli ar gyfer cleifion pell ac 
agos ac mae’r traddodiad yn parhau.
Ond cofiwn am Llinos yn bennaf 
wrth gwrs fel athrawes Ysgol Feithrin 
Casmael, a oedd yn agos iawn at ei 
chalon, ac yn ddiweddarach Ysgol 
Feithrin Maenclochog hefyd. Roedd 
hi’n un o arweinyddion cyntaf y Mudiad 

Ysgolion Meithrin a gychwynnodd 
yn y 1970au. Aeth cannoedd o blant 
drwy ei dwylo a pharhaodd i arwain y 
meithrinfeydd tan gyrhaeddodd ei 70 
oed.

Annibynnol
Roedd hi’n berson annibynnol, cadarn 
a chryf ei meddwl, ac roedd hi’n 
hapus ei byd â’i phenderfyniadau. 
Gallai ddadlau dros ei chredoau yn 
ddidrafferth. Roedd yn un o’r unigolion 
fyddai’n leico herio’r gweinidog ac 
eraill yn ystod yr esbonio yn y Gymanfa 
Bwnc, a doedd dim ofn arni ddweud 
ei meddwl. Roedd yn berson cryf dros 
Y Pethe a’r diwylliant Cymreig, a thros 
gyfiawnder.
Rhoddwyd teyrnged iddi gan Marilyn 
Lewis ar facebook ac fe’i disgrifiwyd 
fel “un oedd yn gadarn dros ei hiaith, 
dros ei gwlad, dros ei phobl, dros ei 
phlant” ac roedd y plant yn bwysig 
iddi.  Fe’u cefnogodd i’r eithaf ymhob 
gweithgaredd, penderfyniad, dysg a 
dawn ar hyd y blynyddoedd a bu hi 
a Wil yn gymorth mawr iawn i fagu 
a gofalu am yr wyrion a’r wyresau. A 
chan gyfeirio at yr wyrion a’r wyresau, 
roedd hi’n meddwl y byd o bob un 
ohonynt. 

‘Halen yn dy gawl’!
Ond, weithiau os byddai’r plant 
bach yn ddiwardd, byddai mamgu 
yn dweud wrthynt gyda gwen fach, 
“Byddai’n rhoi halen yn dy gawl di” 
ond byddai bob amser yn dweud 
wrthynt, “Ti’n werth y byd i gyd”.  
Roedd teulu yn bwysig i Llinos, a’r 
teulu mawr estynedig oedd yn rhan 
fawr o’i bywyd, o’r Prisk a Tŷ Mowr i 
Llys yr Awel, ac o’r Festri i Pantbach, 
ac roedd Wil yn bwysig iddi. Mae’r 
wyrion a’r wyresau’n gyfarwydd iawn 

â chlywed ‘Mamgu’ yn gweiddi “Wi-
il.”
Hoffai’r plant ddiolch i Wil o waelod 
calon am ei ofal drosti ar hyd y 
blynyddoedd ac yn arbennig yn 
ystod y misoedd diwethaf pan na 
fedrent gyrraedd Pentalar oherwydd 
Covid-19, â’r gofal yn drwm arno. 
Bu hwn yn gyfnod anodd i bawb. Ie, 
merch ei milltir sgwâr wedd Llinos ac 
fel aeth yn hŷn, getre wedd hi’n leico 
bod. A dyna pam roedd cael Llinos 
getre i Bentalar o’r ysbyty mor bwysig 
i Wil a’r plant. Roedd yn rhyddhad bod 
hynny wedi digwydd llai nag wythnos 
cyn ‘lockdown’, a bod Llinos wedi cael 
un neu ddau gyfle i fynd am reid yn y 
4 X 4 lle roedd yn enjoio bod lan fry, 
teimlo’n saff a gweld yr olygfa’n glir.
Ni chafodd yr iechyd gorau yn hwyrach 
yn ei bywyd. Dioddefodd o gancr y 
fron ar ddechrau’r 90au ac roedd Wil 
a’r plant yn gytûn bod hynny wedi 
cael effaith ar les meddwl Llinos, pryd 
aeth yn fwy mewnblyg, yn ddihyder a 
dioddef o or-bryder. Cilio wnaeth hi 
o hynny ymlaen, ac mae’n resyn gan 
y plant nad yw’r wyrion a’r wyresau 
wedi cael llwyr adnabod yr hen Llinos, 
yn ei llawn hanterth.
Merch, chwaer, cyfnither, gwraig, 
mam, modryb, mam-gu Crofft (i blant 
Bronllwyn), mamgu ‘Clochog (i blant Y 
Gelli, Llanddarog), hen famgu a ffrind.

Yn ddigŵyn oedd ei gwynfyd.
Bu fyw’n dda, bu fyw’n ddiwyd
A lle bo hon mae gwell byd.

Plant y Crofft
Mae croeso i chi gyhoeddi teyrngedau 
am eich anwyliaid ar dudalennau 
Clebran. Mae yna lawer sydd wedi 
cyfrannu’n helaeth i fywyd y fro ac yn 
haeddu cael eu cydnabod.

PRITCHARDPRITCHARD
a’i Gwmnia’i Gwmni

CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIGCYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG
Mae gennym bartneriaid a staff Mae gennym bartneriaid a staff 
sy’n medru cynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:sy’n medru cynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:

▪ Hunan Asesiad▪ Hunan Asesiad
▪ Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad▪ Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
▪ Ffurflenni Treth Incwm unigolion▪ Ffurflenni Treth Incwm unigolion
▪ Treth ar Werth a thalu wrth ennill▪ Treth ar Werth a thalu wrth ennill
▪ Cyngor ar bob agwedd o drethiant▪ Cyngor ar bob agwedd o drethiant

74 Stryd Fawr, Abergwaun    (01348) 87326374 Stryd Fawr, Abergwaun    (01348) 873263
47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi (01239) 612475 / 61258347 Stryd y Santes Fair, Aberteifi (01239) 612475 / 612583
15-17 Castle High, Hwlffordd     (01437) 76478515-17 Castle High, Hwlffordd     (01437) 764785

MAENCLOCHOG HARDWARE  
Trebengych, Rosebush, Clunderwen, 

Sir Benfro 
 

Rhif ffôn: 01437 532 478 
Ffacs: 01437 532 918 

E-Bost: arfon.williams@btinternet.com 
 

Amserau agor 
Llun - Gwener 9.00 i 5.00 

Ar gau Sadwrn, Sul a Gŵyl y Banc. 
 

Cyflenwyr o bob math o offer amaethyddol; 
Gatiau, offer bwydo a deunyddiau ffensio 

 
Deunyddiau adeiladu; 

Blociau concrit, tywod, sment 
a phibellau draenio 

 
Amrywiaeth eang o ddeunyddiau a nwyddau, 

hefyd o ffitiadau dŵr a phibellau 
 

Bwydydd ceffylau ac anifeiliaid anwes. 
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Penaethiaid Preseli yn ymddeol

Cyhoeddodd Pennaeth Ysgol y Preseli, Mike Davies a’r Dirprwy Bennaeth, Iola 
Phillips eu bod ill dau yn ymddeol ar ddiwedd tymor y Nadolig. Roedd Mr 
Davies hefyd yn Bennaeth Ysgol Caer Elen yn Hwlffordd.
Mae’n rhaid mai’r swyddi hyn yw’r rhai pwysicaf o fewn y fro gan fod y deiliaid 
yn gyfrifol am dywys cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o ddisgyblion ar hyd llwybr 
addysg. Ar ben hynny mae ganddyn nhw’r cyfrifoldeb o sicrhau bod pob 
disgybl yn ddinesydd rhugl ddwyieithog erbyn gadael yr ysgol.
Diau bydd nifer am dalu teyrngedau i’r ddau ac fe fydd y beirdd yn prydyddu a 
rhaid fydd cofnodi hynny ar dudalennau CLEBRAN maes o law. Yn y cyfamser 
dyma fyrdwn y cyhoeddiad a wnaed am benderfyniad annisgwyl y ddau: 
“Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu yn swyddogol o fy mwriad i ymddeol o'm 
swydd fel Pennaeth Ysgol y Preseli ar Ragfyr 31ain 2020. O ganlyniad, byddaf 
hefyd yn ymddeol o'm gwaith fel Pennaeth Gweithredol Ysgol Caer Elen ar yr 
un diwrnod.
Hoffwn bwysleisio nad yw’r penderfyniad hwn wedi bod yn un hawdd i mi gan 
fy mod yn mwynhau arwain a gweithio yn y ddwy ysgol yn fawr. Ond, rwy’n 
gwybod taw nawr yw’r amser cywir i gamu lawr er lles Ysgol y Preseli a Ysgol 
Caer Elen ac i drosglwyddo’r awenau i arweinwyr y dyfodol.

Athro Daearyddiaeth
Braint oedd cael fy mhenodi fel Athro Daearyddiaeth yn Ysgol y Preseli ym 
Medi 1986 ac anrhydedd oedd derbyn cais y llywodraethwyr i fod yn Bennaeth 
yr ysgol yn Chwefror 2009.
Bydd Mrs Iola Phillips, Dirprwy Bennaeth yr ysgol hefyd yn ymddeol ar ddiwedd 
Tymor y Nadolig eleni. Cafodd ei phenodi i’r staff yn 2001 ac yn Ddirprwy 
Bennaeth yn 2012. Hoffwn ddiolch yn arbennig i Mrs Phillips am ei chefnogaeth 
personol a’i hymroddiad llwyr i’r ysgol yn ei gwaith fel Arweinydd Bugeiliol, 
Lles, Cynhwysiant a Gofal sef “Mam yr Ysgol”. Ar eich rhan chi hoffwn ddymuno 
ymddeoliad hir, hapus a iachus i Mrs Phillips.  

Diolch am gefnogaeth
Hoffwn ddiolch i aelodau presennol ac aelodau blaenorol y Corff Llywodraethol 
am eu cefnogaeth, cydweithrediad, hynawsedd a’u didwylledd.  Diolchaf yn 
arbennig i Mr Des Davies sydd wedi gwasanaethu’r ysgol mor ffyddlon fel 
Cadeirydd y Corff am wyth mlynedd ac am ei gefnogaeth a chyngor doeth 
personol i mi wrth arwain yr ysgol yn ystod fy nghyfnod wrth y llyw.
Hoffwn ddiolch hefyd i aelodau’r Tîm Rheoli presennol sydd wedi fy nghynnal 
i a’r ysgol mor wych ers y cychwyn ond yn arbennig ers dechrau prosiect Ysgol 
Caer Elen yn Hydref 2017. Rwy’n mawr obeithio bydd y bartneriaeth unigryw 
sydd wedi ei sefydlu rhwng y ddwy ysgol yn parhau i’r dyfodol.
Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda chorff o staff talentog, gweithgar ac 
ymroddgar sy’n fodlon mynd y filltir ychwanegol er lles ein plant gan sicrhau bod 
Ysgol y Preseli yn cael ei hystyried ymysg un o ysgolion uwchradd gorau Cymru.

‘Cofio Ddysgu Byw’
Diolchaf yn arbennig i rieni a 
gwarcheidwaid presennol a’r 
gorffennol am eich cefnogaeth a 
chydweithrediad dros y blynyddoedd 
ac i’r disgyblion am eu hymroddiad, 
gwaith caled a theyrngarwch i’r ysgol 
ac am wastad “Cofio Ddysgu Byw!” 
Rwyf wedi mwynhau mas draw fy 
nghyfnod o 34 o flynyddoedd yn yr 
ysgol, gan gynnwys bron 12 mlynedd 
fel Pennaeth. Ymfalchiaf yn fawr iawn 
yn llwyddiant yr ysgol ar sawl lefel yn 
ystod y blynyddoedd hyn. Byddaf yn 
trysoru am byth yr amrediad eang o 
atgofion a phrofiadau sydd gennyf 
o weithio gyda`r plant, staff, rhieni, 
llywodraethwyr a’r gymuned gyfan.
Dymunaf bob llwyddiant i’r Pennaeth 
newydd ac i’r ysgol i’r dyfodol.  
Byddaf yn sicr yn gweld eisiau pawb 
yn ofnadwy ac yn hiraethu am y plant 
yn arbennig."

Mike Davies

Atebion i'r cwestiynnau 
ar dudalen 3

1) Rocyn
2) Jim O’Rourke
3) Llyfr Daniel
4) John Sullivan
5) Llysiau’r afu/clust yr asyn
6) Ffrangeg
7) Syr Thomas Picton
8) Gruffudd Jones
9) Saith
10) Joe Biden
11) Ysgrifennydd Cartref Cysgodol
12) Angharad Thomas
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Pan af ar wyliau tramor dwi’n aml 
yn teimlo fod yna rywbeth ar goll. 
Gallaf werthfawrogi'r golygfeydd, y 
bensaernïaeth, yr adfeilion hynafol a’r 
bwydydd a thraddodiadau gwahanol. 
Ond, ar y llaw arall dwi’n dal yn 
ddieithryn. Dwi ddim yn perthyn. Nid 
wyf yn siarad yr iaith felly mae’n amhosib 
cyfathrebu, dwi ddim yn deall ystyr yr 
enwau, dwi ond yn pasio trwy’r wlad 
dros gyfnod byr.
Tybed a’i dyma yw profiad canran uchel 
o’n disgyblion ysgol er eu bod yn derbyn 
eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Dy’n nhw ddim yn barod i ddefnyddio’r 
iaith y tu hwnt i furiau’r ystafell ddosbarth. 
Pam? Rhywbeth estron sy’n perthyn i un 
agwedd o’u bywyd yw’r Gymraeg. Pwnc 
yw’r Gymraeg, iaith mae’n rhaid iddynt 
eu defnyddio i basio eu harholiadau. 
Tybed mai un o’r rhesymau am hyn yw 
nad ydynt yn teimlo unrhyw berthynas 
â’r iaith? Canlyniad hynny yw nad ydynt 
yn barod i ystyried defnyddio’r iaith y tu 
hwnt i furiau’r ysgol.

Beth yw’r ateb?
Mae yna un cam allweddol gall feithrin 
syniad o berthynas a chreu cyd-destun 
ehangach i’r Gymraeg a hynny yw ein 
bod yn dysgu hanes Cymru, boed yn lleol 
neu’n genedlaethol yn ein hysgolion. Pa 
werth i blant Cymru yw hanes Harri’r VIII 
a’i wragedd, yr Ail Ryfel Byd a’r Blitz, 
neu Armada Elizabeth 1af? Gwaetha’r 
modd dyna yw’r arlwy yn llawer gormod 
o’n hysgolion cynradd ac uwchradd. 
Onid gwell byddai dysgu am hanes y 

Rhaid defnyddio’r iaith y tu fas i’r ysgol – meithrin balchder

filltir y sgwâr - beth am gynnig gwersi 
ar enwau lleoedd, rhai o arwyr y fro, 
boed yn Twm Carnabwth, Niclas y 
Glais, Waldo, Cranogwen? Beth am 
ddysgu hanes y tywysogion Cymreig - 
Yr Arglwydd Rhys, Gerallt Gymro? 
Beth am ddysgu am hanes yr iaith 
Gymraeg - yr iaith hynafol yma sydd 
wedi llwyddo i oroesi - beth am ddysgu 
am frwydr y Preselau a’r ymgyrch 
i amddiffyn bro’r Preselau rhag ei 
filitareiddio, hanes Tryweryn, hanes 
Cymdeithas yr Iaith, hanes rhai o’n 
harwyr cyfoes e.e. Angharad Tomos, 
Geraint Thomas, Joe Allen? Mae yna 
gymaint o botensial ac mae 'na ddigon 
o ddeunydd os ydych yn barod i 
ymchwilio.
Mae gan athrawon pob pwnc yn ein 
hysgolion uwchradd a chynradd rôl 
allweddol wrth addysgu ein plant am 
eu treftad anhygoel.

Dyma rai awgrymiadau:
• Daearyddiaeth - y fordaith i 

Batagonia, taith y Capten Scott o 
Gaerdydd i Antartica, tirlun hynafol 
y Preselau a’r ddadl dros darddiad 
meini Côr y Cewri, ymfudo o Sir 
Benfro i’r Unol Daleithiau yn ystod y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

• Cerddoriaeth – hanes bandiau 
arloesol megis Catatonia a’r Super 
Furries, hanes Rheinallt ap Gwynedd 
a’r band byd enwog Pendulum 
a hanes cyfansoddi ‘Hen Wlad fy 
Nhadau’.

• Addysg Grefyddol – Rhyfel y Degwm 
yn Sir Benfro, Waldo a’r Crynwyr, 

• Mathemateg – Robert Recorde o 
Ddinbych y Pysgod 

O wneud hyn efallai gallwn fod yn rhan 
o’r broses o feithrin balchder yn ein 
gwlad a’n hiaith yn hytrach na pharhau 
yn yr un hen rigol o ddysgu hanes 
Prydeinig amherthnasol. O wneud yr 
hanes yn berthnasol byddai’r disgyblion 
yn gwneud y cyswllt ac yn sylweddoli 
bod y Gymraeg yn werth ei siarad a’i 
hamddiffyn.
Mae yna gwricwlwm newydd yn y broses 
o gael ei gyflwyno a dyma gyfle euraidd 
i athrawon ac arweinwyr ysgol sicrhau 
fod ein disgyblion yn derbyn addysg 
sy’n gosod Cymreictod yn y canol gan 
ddechrau gyda’r hanesion lleol ac yna eu 
defnyddio i egluro storiâu mawr y byd.

Hedd Ladd-Lewis, 
Pennaeth Hanes Ysgol Dyffryn Teifi

Dysgu am ein harwyr lleol – 
Waldo Williams

Eurfyl yn ei dweud hi fel y mae
Cefais y fraint o weithio i'r Urdd am gyfnod o 29 mlynedd. Yn ystod y cyfnod 
hwnnw, gwelais newidiade sylweddol yn digwydd – ysgolion, swyddfeydd post, 
siope a chapeli yn cau, mewnfudo ar raddfa eang a'n pobol ifanc yn gadael y fro i 
chwilio am waith, gan nad oes gwaith iddynt yma.
Mae fy ngwydr wastod yn hanner llawn, byth yn hanner gwag, ond mae dylanwade 
Eingl Americanaidd yn pwyso'n drwm ar ein plant a'n hieuenctid. Er gwaetha 
ymdrechion gore'r ysgolion, yr Urdd, y Ffermwyr Ifanc a Menter Iaith Shir Benfro i 
annog hwy i ddefnyddio'r iaith, rwy'n pryderu'n fowr am ei dyfodol. 

Heidio yn eu miloedd
Mae cyfyngiade Covid19 wedi gwneud sefyllfa oedd eisoes yn fregus, yn waeth, 
gan nad oes modd cynnal gweithgaredde cymunedol megis Adrane ac Aelwydydd 
yr Urdd ar hyn o bryd. I ychwanegu at hyn, mae pobol wedi sylweddoli bod modd 
iddynt weithio o adref ac o ganlyniad, mae tai yn gwerthu o fewn diwrnode iddynt 
fynd ar werth, i fewnfudwyr sy'n heidio i Orllewin Cymru yn eu miloedd.
Dymuniad Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y 
flwyddyn 2050. Rwy'n siŵr bod hynny'n ddymuniad gyda ni gyd, ond ma’ rhaid 
rhoi cynllunie cryf a pendant ar waith nawr, nid byw ar ddymuniad yn unig!
Mae canran uchel o blant a pobol ifanc y fro yn dod o gartrefi di-Gymraeg felly 
dim ond o fewn yr ysgol maent yn siarad a chlywed yr iaith. Saesneg yw iaith 

chwarae ar iard rhan fwya’ o ysgolion y 
fro erbyn hyn hefyd gwaetha'r modd.
Os yw'r iaith i oroesi, mae'n rhaid ei 
newid i fod yn iaith fyw a bywiog, nid o 
fewn murie'r ysgol yn unig, ond o fewn 
y gymuned a'r gweithle. 
Dyle'r Gymraeg fod yn weledol ac yn 
glywedol ym mhob agwedd o'n bywyd 
beunyddiol. Er gwaetha fy mhryderon, 
rwy'n hyderus gall yr iaith oroesi, dim 
ond i ni gyd dorchi llewys a gweithio’n 
galed i sicrhau ei pharhad.

Eurfyl Lewis

Bydd cyfraniad gan y Cyng Cris Tomos 
fel deilydd portffolio’r Gymraeg yng 
nghabinet Cyngor Sir Penfro yn y 
rhifyn nesaf, yn ogystal â Siân Griffiths, 
Swyddog Cydlynu Dysgu Gydol Oes Sir 
Benfro.
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Ysgolion y Fro
Ysgol y Preseli

Dechrau Tymor Newydd
Braf oedd croesawu holl ddisgyblion 
y Preseli nôl i’r ysgol ddechrau Medi 
ac yn arbennig y 137 o ddisgyblion 
newydd sydd ym mlwyddyn 7.
Trefnwyd dau ddiwrnod ymdrwytho 
i’r disgyblion newydd hyn dan ofal 
Pennaeth Cynnydd a Lles Bl. 7 Mrs 
Sioned Booth Coates.
Yn yr un modd trefnwyd sesiynau 
arbennig ar gyfer disgyblion Bl. 12 
a 13 dan ofal Mr Dafydd Hughes 
Pennaeth y 6ed Dosbarth.
Er bod yr ysgol yn edrych yn wahanol 
i’r arfer ac yn dilyn amserau egwyl 
a chinio newydd, mae’r swigod 
blynyddoedd yn gweithredu’n 
llwyddiannus a gobeithiwn fod pawb 
yn hapus gyda’r trefniadau iechyd a 
diogelwch manwl sydd wedi eu rhoi 
mewn lle gan yr ysgol.

Baban newydd
Llongyfarchiadau gwresog i Mrs 
Ruth Cummins, Pennaeth yr Adran 
Saesneg a’i gŵr, Joe, ar enedigaeth 
eu mab, Jasper Joseph yn 
ddiweddar. Dymuniadau gorau i chi 
fel teulu.

Swyddogion Ysgol y Preseli 
Dymuniadau gorau i brif swyddogion 
newydd yr ysgol yn dilyn eu 
hapwyntio ddiwedd tymor yr Haf, sef:
Seren Allen (Prif Ferch), 
Thomas Elliott (Prif Fachgen), 
Annest Davies (Dirprwy Brif Ferch), 
Cerys Davies (Dirprwy Brif Ferch), 
Gethin Greenhalgh 
  (Dirprwy Prif Fachgen), 
Rhodri Lewis (Dirprwy Brif Fachgen)
Yn absennol o’r llun mae Annest 
Davies.
Cofiwch anfon adroddiadau am 
weithgarwch eich ysgol chi ynghyd â 
lluniau.

Mae croeso i bob ysgol gofnodi eu 
bodolaeth a'u llwyddiannau.

Erbyn yr 20fed o'r mis.

BWYDYDD ANIFEILIAIDBWYDYDD ANIFEILIAID
BWLCHYGROESBWLCHYGROES

Masnachwyr AmaethyddolMasnachwyr Amaethyddol

Bwyd Anifeiliaid ~ Ffensio ~ Hadau Bwyd Anifeiliaid ~ Ffensio ~ Hadau 
Gweryd ~ Popeth ar gyfer y ffermGweryd ~ Popeth ar gyfer y fferm

Am bris cystadleuol, Am bris cystadleuol, 
ffoniwch 01239 698226ffoniwch 01239 698226
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Rosemarie Davies
Cyfrifydd Technegol

Treth ar Werth - Hunan Asesiad

Cadw Llyfrau

Cyflogau

Ffon: 01994 419005

Symudol: 07854 212799
Yn drwyddedig gan: Association of  Acounting Technicians

ADDURNWYR

 07811 871423
 07971 545264
 01239 698320

Awelfryn, Tegryn
Sir Benfro. SA35 0BE

Da . vL i e. sM

Harddwch Celtes                     
Triniaethau Harddwch

Am Fwy o wybodaeth cysylltwch â Caryl ar 

01239 831699
Salon gwallt Jaqui’s, 1 Tivybanc, Crymych

www.celtesbeauty.vpweb.com

Adeiladwyr 
a Seiri Coed

D
J

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau

Gosod Ffenestri a Drysau
Gosod Ceginau – Gosod Teils
Ystafelloedd Gwydr, Ffasgau, 

Bondoeau a Chafnau
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd

Lloriau – Plastro a Sgimio

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy
Ffoniwch Gareth neu Iwan�

07790 232122
01239 841235
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Fe gofiwch i rifyn mis Medi dynnu sylw 
at ugeinfed pen-blwydd yr ymdrech 
aflwyddiannus i lusgo un o gerrig 
gleision y Preselau yr holl ffordd i Gôr 
y Cewri mewn ymgais i brofi mai dyna 
a wnaed dros 2,000 o flynyddoedd nôl 
i godi teml.
Ar ôl taith helbulus y bu’n rhaid rhoi’r 
gorau iddi heb hyd yn oed adael 
Sir Benfro mae Shani Las bellach 
wedi cartrefu yn yr Ardd Fotaneg 
Genedlaethol yn Llanarthne. Dyma 
hi’n parhau â’i hatgofion wrth iddi 
ymddiddan liw nos:

Hiraeth yr alltud
Jiw, drychwch ar yr houl bron yn felyn 
euraid erbyn hyn. Co fe, ma’ fe ar fin 
diflannu dros yr erchwyn. Os byse gen 
i anadl fe fydden i’n siŵr o’i ddala fe 
am getyn hir wrth syllu ar y rhyfeddod. 
Wdw wir, dwi’n teimlo’n glwm â’r houl 
draw mynco, am fy mod i wedi treulio 
shwd gyment o’m hoes yn ei gesail.
Fe wedd yn mesur fy niwrnod. Bron 
ei fod yn fy nghusanu ar derfyn dydd 
wrth iddo fynd dros y dibyn. Dwi’n 
teimlo hiraeth yr alltud o’i weld ar 
ei fwyaf tanbaid fan hyn o hirbell a 
hwnnw’n hiraeth imbed, imbed ‘fyd. 
Pe bawn i’n medru sarnu deigryn fe 
fyddwn i’n siŵr o wneud nawr, glei.
Ie, i chi siŵr o fod ishe gwbod ble 
ma’ draw yn y pellter sy mor annwyl 
i mi. Wel, fe gewch chi wybod nawr 
whap iawn. Ond gadewch i fi ga’l hoe 

Atgofion Shani Las o’i chartre yn Llanarthne

fach i osod trefen ar fy meddylie ac ar 
ddigwyddiade’r dydd cyn fy mod yn 
dechre traethu. Ma’ rhaid cymryd stoc 
o bethe siwrne siawns nawr yn do’s e?

Shani neu Gwydion?
Ie, i chi siŵr o fod ishe gwbod liweth 
beth yw fy enw, glei. A wês enw ‘da 
fi dwi’n dy glywed yn holi wrandäwr 
mwyn. Wel, wês, mae gen i enw. 
Cei wbod hwnnw ‘fyd. Ti’n gweld, o 
sylwi’n fanwl arnaf fe weli fod gen i 
frychni a hynny mae’n debyg sy’n fy 
ngwneud i a fy nhebyg yn sbesial. Cer 
di am dro nawr i ystwytho dy hun a 
dere nôl ymhen rhyw chwarter awr ac 
fe gei glywed fy stori. Pan ddeui nôl 
wrandäwr mwyn cei fy ngalw’n Shani 
Las. Er, weithie, byddaf yn arddel 
yr enw Gwydion. Ond stori arall yw 
honno. Dwi am roi fy mys yn fy llygad 
am getyn byr os gwedai’r plant crynion 
am yr aerwy yn y glowty. 
O, fe ddest ti nôl. Clywed sŵn y gwcw 
yn fy mhen wên i nawr wrth hepian 
fan’na. Wyddost ti mai fi fydde’r 
cynta’ i’w chlywed bob blwyddyn yn 
gynnar yn y gwanwyn wrth i’r coed 
ddechre deilio yn ystod hanner cynta’ 
mis Ebrill? Fe fydde hi’n canu ar fy 
nghyfer i gynted y bydde hi’n glanio 
wedi’i thaith hirfaith medde hi. Fe 
wydde fy mod i wastad yno ti’n gweld 
heb symud o flwyddyn i flwyddyn. Fe 
wydde fy mod i’n dyheu am ei chlywed 
fel rhan o’r arwyddion treigl y tymhore 

y gwyddwn amdanyn nhw ti’n gweld. 
Canu i berchnogi ei thiriogeth o’dd hi 
ch’wel.

Y gwcw lon
Canu i lawr obry ar wastadedd y rhos a 
wnâi. A chanu ei chalon hi ‘fyd ambell 
ddwarnod. Fe fydde ei chloch yn cael 
ei gario ar yr awel tuag ataf weithie’n 
gryf a chlir a bryd arall yn wan a distaw 
yn dibynnu ar gyfeiriad y gwynt. Ond 
fe ddethon ni i nabod ein gilydd yn 
eitha da. Do, do. Gesum i wybod tipyn 
am ei hynt dros y blynydde. 
Cofiwch sai’n gweud ein bod ni’n 
bartners mowr. Alla i ddim gweud fy 
mod i’n cymeradwyo ei holl gwircs. 
O, na, myn diain i. Ond wedyn rhaid 
i fi dderbyn bod yna bethe rhyfedd 
yn digwydd yn yr hen fyd mowr crwn 
‘ma. Wês wir. Ma’n anodd dirnad ei 
batrwm weithie. Ma’n anodd deall 
pam fod hwn a hwn yn rhico ‘da hwn 
a’r llall. Ond, ‘na fe.
Meddyliwch chi amdani hi meiledi 
nawr yn hedfan yr holl ffordd o Dde 
Affrica dros anialwch y Sahara a dros 
Fôr y Canoldir a hynny bron heb oedi 
cyn dod i fy ngweld i. Tipyn o gamp. 
Sawl awyren gwedwch sy’n hedfan yr 
un pellter heb lanio i gael rhagor o 
danwydd? Cofiwch, wrth ddychwelyd 
ganol haf bydde sawl un ohonyn 
nhw’n oedi yn Sbaen am getyn er 
mwyn magu mwy o floneg ar gyfer 
cwblhau’r siwrne.

‘Drych ar fy nghwt’
Wên i’n ddigon ewn i holi shwd 
oedden nhw’n medru cyflawni’r fath 
gamp o hedfan yr holl bellteroedd – 
cyfanswm o dros 8,000 o filltiroedd - 
heb oedi fawr ddim i glwyda na bwyta. 
Dwi’n cofio un gwcw yn brolian iddi 
hedfan dros 250 o filltiroedd mewn 
pedair awr, heb oedi, ar gyflymdra 
o tua 60mya. Dyna chi fynd. Yr ateb 
gesum i o’dd ‘drych ar fy nghwt hir - 
ma fe’n gweithredu fel llyw wrth i ni 
hedfan ti’n gweld’. Soniodd bod ei 
hesgyll hirgul wedyn wedi’u gwneud 
ar gyfer hedfan yn rhwydd. Mwy na 
hynny ni fedrai esbonio. 
Ysgwyd ei hadenydd a wnâi pan 
ofynnais iddi pam oedd hi’n teimlo 
rheidrwydd i wneud y daith yn hytrach 
nag aros yn ei chynefin. Ond wedyn 
doedd hi ddim yn siŵr beth oedd 

Y garreg las yn cael ei thynnu fel pe bai gan yrr o ychain 
ond araf oedd y symud yr un fath. Llun o gasgliad Hefin Parry-Roberts.
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cynefin na chartref sefydlog medde 
hi. Gesum i’r argraff ei bod hi falle’n 
ystyried y cernydd a’r gweunydd o’n 
hamgylch i yn gartref.
Wedi’r cyfan dyna le’r oedd hi’n 
dodwy ei hwye ac yn dychwelyd o 
flwyddyn i flwyddyn.

Shanis blewog
Wedyn fe ddywedodd rhywbeth mai 
pesgi ei hun fydde hi’n ei wneud 
gydol ei chyfnod yng nghoedwigoedd 
trofannol y Congo.
Hynny er mwyn paratoi ar gyfer y 
siwrne hir gan wybod y bydde hi’n 
colli tipyn o bwyse tra byddai yn yr 
awyr.
Mwy na hynny waeth faint yr holwn 
ryw ysgwyd ei hadenydd a wnâi yn 
awgrymu na fedrai esbonio’r hyn 
oedd yn reddf ac y dylswn inne dewi 
fy holl holi.
Bant â hi wedyn i chwilio am ragor o 
shanis blewog i’w bwyta. Doedd yna’r 
un cwlwm yn ei chlymu’n unman yn 
barhaol.
Ond tan i marco roedd hi’n werth ei 
chlywed yn arllwys ei hysgyfent ambell 
fore.
Weithie bydde dwy neu dair ohonyn 
nhw’n ateb ei gilydd, ar rostir Rhos-
fach rhwng y meini, rhyw filltir neu 
ddwy oddi wrth ei gilydd. Byddai 
hynny’n llonni fy nghalon.
Ond wedyn doeddwn i ddim yn siŵr fy 
mod am wybod beth oedd ar y gweill 
ganddi pan nad oedd yn canu.
Roedd rhywfaint o’r gelfyddyd ddu yn 
perthyn iddi. Wyt ti’n gwybod beth 
dwi’n ei feddwl siŵr o fod? Synno’r 
gwcw’n gwneud ei nyth ei hun yn 
nadydd hi.

Nythod eraill
Chwilio am nythod pibyddion y waun 
a’r teloried hynny sy’n nythu yn y 
brwyn a wna.
Pan wêl fod yna wye ynddyn nhw fe â 
ati i ddodwy ei hwy ei hun yn eu plith 
gan daflu un o’r lleill o’r neilltu pe bai 
angen.
Llwydda’r genawes i ddodwy wy sydd 
bron yr un ffunud â’r wye eraill o ran ei 
olwg ond ei fod ychydig yn fwy.
Fydd hi ddim yn cymryd drosodd 
y nyth ac yn gori ar yr wye ei hun 
chwaith. Gedy hynny i’r iâr lai yr 
ysbeiliwyd ei nyth.

Yr hyn sy’n rhyfedd yw bod yr adar 
bach yn gwybod fod hyn yn digwydd 
ond yn gwneud dim i rwystro’r 
anfadwaith am eu bod yn byw mewn 
ofn. Weithie fe geisia criw ohonyn 
nhw ar y cyd erlid y gwcw o’r llecyn 
ond heb fawr o lwyddiant. Dros dro 
yw’r llwyddiant ar y gore. Pan ddaw’r 
gwcw ar eu gwarthaf uwchben y nyth 
mae’r streipiau tywyll o dan ei bron yn 
gwneud i’r aderyn llai gredu mai un o 
deulu’r curyllod sydd ar fin ymosod 
arnynt. Clefer yn dyfe? Mae cystal ag 
unrhyw un o’r tricie a ddefnyddir gan 
ysbiwyr a herwfilwyr yn eich byd chi. 
Ma’ lliw glaslwyd ei phlu wedyn yn 
ymdoddi i liw’r awyr uwchben.

Gofyn am fwy
Wyddech chi fod yna ddwy haen dew 
i blisgyn wy’r gwcw rhag iddo dorri 
wrth ei ollwng i’r nyth? Prin yw’r adar 
wnaiff ei wthio o’r nyth er yn gwybod 
ei fod yn wy estron a hwythe’n cael eu 
gorfodi i fod yn rhieni maeth. Ma’ ofn 
y dialedd a ddeuai yn sgil gwaredu’r 
wy arnyn nhw. A’r hyn sy’n rhyfedd yw 
mai wy’r gwcw fydd y cynta’ i ddeor 
bob tro. Ife’r gwcw sy’n dod i fwydo 
ei hepil wedyn? Nage wir, dim ffiars o 
beryg. Paid â chredu hynny am eiliad. 
Ni ddaw’r fam go iawn yn agos at y 
nyth. Mae’n rhaid i’r rhieni maeth 
fwydo’r epil yn dragywydd am fod ei 
big wastad ar agor yn gofyn am fwy.
Buan y daw’n ddigon cryf i wthio’r 
wye sydd heb eu deor o’r nyth er 
mwyn iddo ynte gael y sylw i gyd. 
Dyw hi’n ddim iddo chwaith hwpo’r 
cywion gwanllyd eraill o’r nyth yn ei 
hunanoldeb. Do’s gan yr un credidwyn 
ddim siawns. ‘Na chi greulondeb. 
‘Na chi hen elfen anghynnes a dweud 
y lleia’. Erbyn y bydd e’n ddigon cryf i 
adel y nyth mae’n bosib y bydd ei fam 

go iawn ishws wedi cychwyn ei siwrne 
nôl i gyfandir Affrica. Bydd ynte wedyn 
yn gadel ar ei ben ei hun ymhen rhyw 
fis. Er nad yw wedi gwneud y siwrne 
cynt bydd greddf yn ei arwain.

Dibenion hunanol
Hawyr bach, sdim rhyfedd bod yr adar 
bach hyn yn cael eu galw’n weision 
y gog. Sdim cymdeithas yn perthyn 
i deulu’r gwcw. Ma’ nhw’n byw ar y 
cyrion. Prin i’w gweld mewn pare. Ma’ 
nhw’n credu bod eu cân yn ddigon 
o gyfiawnhad dros eu bodolaeth. 
Gwna tlysni’r nodau iawn am yr holl 
anfadwaith a wnant. Synno’r fam hyd 
yn oed yn arddel ei hepil. 
Am ei bod yn teithio’r holl ffordd i’n 
plith i gyhoeddi dyfodiad y gwanwyn 
cred nad oes angen iddi ysgwyddo’r 
cyfrifoldebe arferol o fagu teulu. Gall 
gymryd mantais o eraill a’u defnyddio 
i’r eithaf i gyflawni ei dibenion hunanol 
ei hunan. Ma’ nhw’n byw ar y tu fas 
‘chan.
Synnon nhw hyd yn oed yn arddel eu 
tylwyth eu hunen.
Wyddost ti beth, dwi’n deall nad yw 
ymddygiad tebyg yn ddiarth ymhlith 
dynolieth. Ma’ na gnafon a gweilch 
drwg i ga’l ar gyfer cyflawni pob math 
o anfadwaith. Fe ddes i ddeall hynny 
pan arferwn glywed straeon yn cael 
eu hadrodd ar y cernydd flynyddoedd 
lawer nôl am gymeriade tebyg i 
Ysbyddaden Bencawr ac Efnisien. Fe 
gofia i rai ohonyn nhw mewn munud. 
Fe gei eu clywed wrandäwr mwyn cyn 
bo’r wawr yn torri. Yn wir, dwi’n cofio 
gweld Pwyll yn ceisio ymlid Rhiannon. 
A dwi’n cofio fel tase hi dwê pan 
ddaeth y Twrch Trwyth heibio. O, 
wdw, wdw, fel tase hi dwê. (i barhau).

Shani Las

Mae Malcolm a Suzanne, Bwyd y Byd, Mae Malcolm a Suzanne, Bwyd y Byd, 
nawr yn rhedeg cwmni gofal sydd yn cynnig:nawr yn rhedeg cwmni gofal sydd yn cynnig:

• •  Cymorth yn eich cartref, e.e. gydag ymolchi, meddyginiaeth,  Cymorth yn eich cartref, e.e. gydag ymolchi, meddyginiaeth, 
  symud o gwympas a chymorth i gynnal eich hunan barch.  symud o gwympas a chymorth i gynnal eich hunan barch.
• •  Cymorth i fod yn rhan o’ch cymuned. Cymorth i fod yn rhan o’ch cymuned.
• •  Cwmni Cwmni
• •  Rhywun i aros gyda chi pan fod eich gofalwr arferol yn cael amser bant. Rhywun i aros gyda chi pan fod eich gofalwr arferol yn cael amser bant.
• •  Staff sydd wedi eu hyfforddi. Staff sydd wedi eu hyfforddi.
• •  Staff Cymraeg ar gael. Staff Cymraeg ar gael.
• •  Amserau i’ch siwtio chi. Amserau i’ch siwtio chi.
• •  Holwch ni ynglyn am ffyrdd o dalu e.e. pa gymorth sydd ar gael i chi  Holwch ni ynglyn am ffyrdd o dalu e.e. pa gymorth sydd ar gael i chi 
  neu hunan daliadau.  neu hunan daliadau.
• •  Wedi cofrestru gyda AGGCC. Wedi cofrestru gyda AGGCC.
• •  Diwrnodau allan a chymorth i fynd i apwyntiadau. Diwrnodau allan a chymorth i fynd i apwyntiadau.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Malcolm ar: 01239 832852 / 07817 634810 Am fwy o fanylion cysylltwch a Malcolm ar: 01239 832852 / 07817 634810 
E-bost – Gofalus@hotmail.com  Gwefan – www.gofalus.comE-bost – Gofalus@hotmail.com  Gwefan – www.gofalus.com

Gofalus
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Merched y wawr
Beca

Edrychwn ymlaen at gael cyfarfod unwaith eto yng Nghaffi 
Beca. Yn anffodus mae'r rhan fwyaf o'n haelodau dros oed 
yr addewid ac ofn cymdeithasu o dan do, er fod posib ynysu 
yno, nid yw'r rhan fwyaf o'n haelodau'n barod i wneud hynny 
rhag ofn i ail don o'r Covid 19 ddigwydd yn ystod yr hydref. 
Fe ddaeth rhai ohonom ynghyd ar ddydd Mercher, Medi 16, y 
tu fas i Gaffi Beca. Byddwn yn awyddus i dderbyn tâl aelodeth 
yr un fath. Felly, cadwch yn ddiogel, ac edrychwn ymlaen at 
gael clonc a dished o de yn fuan. Llongyfarchiadau ymlaen 
llaw i Fanw Davies, Rhoswyn fydd yn dathlu ei phenblwydd 
yn 90 yn ystod mis Hydref.

Blaenffos
Ar nos Fercher, Medi 9fed croesawodd Bethan Phillips 
(y Llywydd) bob un oedd wedi dod ynghyd i Faes Parcio Capel 
Blaenffos. Diolchodd yn ddiffuant i swyddogion llynedd am 
eu gwaith. Diolchodd hefyd i Ann Jones am ddosbarthu’r 
‘Wawr’ gan ddweud ei bod yn falch i Ann gytuno i wneud 
hynny eleni eto.
Gwnaeth y llywydd gydymdeimlo â Linda Phillips sydd wedi 
colli ei gŵr a’i thad yn ddiweddar.
Casglodd Eurfron Bowen (y trysorydd) y tȃl aelodaeth a 
dosbarthu’r rhaglen.  Mae rhaglen wedi ei threfnu o fis 
Ionawr 2021 ymlaen gan obeithio y gallwn ddod at ein gilydd 
yn ddiogel bryd hynny.
Canlyniad y cwis ȃ drefnwyd gan Ann Howells (Llywydd 
Rhanbarthol) oedd fod Blaenffos wedi ennill. Diolch i bawb 
wnaeth gymryd rhan.
Derbyniwyd e-bost am y prosiect Rhannu Bydoedd. Prosiect 
digidol sy’n cael ei redeg gan Celfyddydau Span o dan 
arweiniad Dr Jeremy Huw Williams ynghyd ȃ Menter Iaith Sir 
Benfro.
Dosbarthwyd llythyr o swyddfa Merched y Wawr i bob aelod. 
Hefyd roedd holiadur y Cyngor Llyfrau yn y ‘Y Wawr’ i bawb 
ateb. Ffarweliwyd ȃ phawb gan edrych ymlaen at yr amser 
pryd fyddwn yn gallu dod at ein gilydd yn ddiogel unwaith 
eto.

Ffynnongroes

Geraint James, Awen Teifi, yn Set Fawr Bethabara

Croesawyd pawb i gyfarfod mis Medi gan ein Llywydd Pam 
Griffiths. Noson hwylus a hamddenol yng nghwmni Geraint 
James, Siop Awen Teifi. Pawb yn dilyn rheolau pellter 
cymdeithasol wrth gwrs! A lleoliad newydd y noson, sef Capel 

Bethabara a diolch i Rhian Selby a swyddogion Bethabara am 
ganiatáu i'r gangen gwrdd yn y Capel. 

Siop D J
Entrepreneuriaid yr ardal yw Geraint a Siân James, pobl 
busnes gyda gweledigaeth i fentro, ac o hyd yn barod i 
blesio’r cwsmer!
Wnaeth Geraint son am eu dyddiau cynnar yn agor Siop D J 
Abergwaun yn 1995. Geraint yn bostmon a Siân yn athrawes, 
ar angen gan Siân am adnoddau addysgol yn y Gymraeg. 
Symud i Aberteifi yn 1999 yn gyntaf i Ganolfan Teifi ac wedyn 
i'r lleoliad presennol ar y brif stryd. 

Agor Oriel
Geraint a Siân yn agor Oriel lwyddiannus yn arddangos 
lluniau Aneurin Jones a hefyd Meirion a Joanna Jones. Yn 
ddiweddar fe welwyd Siop Awen Teifi ar olwynion.
Yn ystod y cyfnod clo nid oedd cwsmeriaid yn gallu dod i'r 
siop a dyma Geraint a Siân yn teithio at y cwsmeriaid mewn 
fan wedi ei haddurno’n bwrpasol. Menter newydd dros dro 
sydd yn dosbarthu archebion i gadw’r cwsmer yn hapus. 
Cafwyd cyfarfod byr, a dosbarthwyd cylchgrawn Y Wawr. 
Gwelwyd sawl tudalen yn son am anturiaethau nifer o aelodau 
Rhanbarth Penfro ynddo.

Gohirio tan Ebrill
Yn dilyn trafodaeth yn y cyfarfod nos Iau 10 Medi 2020, 
penderfynwyd - ar ôl ystyried pryderon Cofid-19 a chyhoeddiad 
Llywodraeth Cymru ynglŷn â chwrdd mewn adeilad – gohirio 
rhaglen MyW Ffynnongroes 2020-21. Gobeithio bydd y 
gangen yn ail gychwyn ym mis Ebrill 2021. Tâl aelodaeth – 
rydym yn ymwybodol fod hyn yn gyfnod heriol ar bawb ac yn 
mawr obeithio y bydd yr aelodau yn hapus i gefnogi elusen 
Merched y Wawr er mwyn sicrhau dyfodol i’r Mudiad. Am 
fwy o wybodaeth ynglŷn â thalu, cysylltwch gyda thrysorydd 
y gangen Ceri Davies – 01239 891296.

Mynachlog-ddu

Cynhaliodd Merched y Wawr Mynachlog-ddu eu cyfarfod 
cyntaf y tymor ar bnawn Sul Medi`r 13eg gan gyfarfod ym 
maes parcio Capel Bethel.
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Roedd yn brynhawn hyfryd o Fedi a 
phenderfynodd yr aelodau gerdded 
taith gylch o gwmpas yr ardal gan 
basio'r Cylch Cerrig a braf oedd gweld 
Dyfrig, Veronica ac Euros yn ein cyfarch 
ym Mhenrhos. 
Ymlaen i eglwys Sant Dogmael 
Mynachlogddu ac yna nôl i gyfeiriad 
Bont yr Haearn. Pasio Llwynhelyg a 
Glenys, Wyn a Janet yn aros amdanom 
yno.
Cyrraedd nôl i`r maes parcio a phawb 
yn ymgynnull yng ngardd yr hen 
Aelwyd i gael picnic a chyfarfod i 
drafod materion y gangen gan sicrhau 
ein bod yn cadw at y rheol ymbellhau 
yn gymdeithasol.
Oherwydd y cyfyngiadau presennol yn 
ymwneud â Chovid 19 does dim modd 
i ni fel cangen i gyfarfod y tu fewn ond 
os bydd y tywydd yn caniatáu bwriadwn 
gynnal bingo yn yr awyr agored a chael 
barbiciw hydrefol yng ngardd un o’r 
aelodau.

CANOLFANCANOLFAN
Peiriannau Golchi Peiriannau Golchi 
a Golchi Llestri, a Golchi Llestri, 
Rhewgelloedd ac Rhewgelloedd ac 
OergelloeddOergelloedd

Gallwn gystadlu’n fwy ffafriol na’r Gallwn gystadlu’n fwy ffafriol na’r 
siopau mawr. Dewch draw i flasu’r siopau mawr. Dewch draw i flasu’r 
dewis helaeth i’r cartref neu’r busnes.dewis helaeth i’r cartref neu’r busnes.

☎☎ 01437 532325 01437 532325  J. HarriesJ. Harries  MAENCLOCHOGMAENCLOCHOG TR
IC
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wedi’u hadnewyddu

CLWB FFERMWYR 
IFANC HERMON

Yn dilyn blwyddyn anodd oherwydd cyfyngiadau covid-19, daeth y digwyddiadau 
torfol, sirol a wyneb yn wyneb y clwb i ben yn gynnar. Ar adeg yma o’r flwyddyn 
fel arfer, fyddwn ni’n ffarwelio â rhai aelodau ac yn croesawu rhai newydd. Ond 
yn anffodus, ni fydd hyn yn hawdd iawn. Ond gyda bach o ddiolch i’r rhyngrwyd, 
wnaethom drefnu AGM ar Zoom.
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’n swyddogion ni o flwyddyn diwethaf am eu 
gwaith wrth y llyw ac edrychwn ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod yng nghwmni 
Ben Williams (Cadeirydd), Gwyndaf Lewis (Is Gadeirydd), Megan Phillips 
(Ysgrifenyddes), Rhodri Lewis Jnr (Trysorydd) - gan obeithio gydag amser bydd 
pethau yn dechre dod nôl i’r normal newydd.
Yn ogystal â hyn, rydym ni fel Clwb yn dal i helpu yn y gymuned ac wedi bod yn 
gwneud hyn ers i’r cynllun clo ddod i rym.

Gwesty
Nant-y-Ffin

LLANDYSILIO

Gwely a Brecwast
Ciniawau a Phrydau 
ar gyfer pob achlysur

Cysylltwch â 
(01437) 563423
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CELIA VLISMAS OPTEGYDD
Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol 

ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR  CRYMYCH  SA41 3QG
Ffôn a Ffacs 01239 831555

Ac yn awr ar agor yng

NGHASTELLNEWYDD EMLYN
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ

Ffôn a Ffacs 01239 711888

Ymborth nobl I bobl y byd—yn y gwraidd

 

Dan ei gwrysg mae’n golud;

 

Ffein y bo, ffon y bywyd,

 

Wele rodd sy’n ail i’r yd.

 

Waldo

 

FFENSIO
PRESELI

EUROS THOMAS
Pencnwc Mawr, Eglwyswrw

Sir Benfro
Mob.: 07855 448093

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

TY AUCKLAND, CRYMYCH
Ffôn:  (01239) 831493

71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
Ffôn:  (01348) 873237

MERCHED Y WAWR
FFYNNONGROES
Diolch i Glwb Gwawr Rocesi Bro Waldo, a chwmni da canghennau 
Beca,Maenclochog, a Mynachlog- ddu .am nosweth fach gymdeithasol braf.  
Noson trin blode wedd hi ,gan Emma Thomas. Y thema pwrpasol iawn oedd Blas or 
Haf. Gan ddechrau gyda gosodiad o  Rhith yr Haf ymlaen wedyn i Lan y Mor a’r 
Border Bach gan orffen gyda  Cocteil Mohito. Emma yn gwneud i'r holl waith edrych 
yn rhwydd iawn gyda'i hiwmor fres. A dished a un o 'cup cakes' blasus Hafwen i 
o r f f e n  l u s h .
Daeth yn amser ein taith ddirgel. Mynd am waelod y sir ; pawb yn dyfalu'n brysur a 
syndod oedd cyrraedd Martletwy, i Winllan Cwmderi. Tro fach o amgylch y winllan 
a’r perchen yn dweud hanes y cwmni a'r broses o wneud y gwin. Yna i'r bwyty i 
brofi'r gwin. Ffurflen fach yn rhoi eglurhad am y gwinoedd a lle i rhoi marciau , ac 
yna lawr at y gwaith caled o blasu a beirniadu 10 o winoedd a 10 o wirodydd. Ie 
merched sychedig i'w merched y Ffynnon. Yna bwyd bendigedig i orffen. Cyfarfod 
byr gan Sandra. Diolchodd i Rachel, Awen a Dilys am ddarllen Clebrani'w rhoi ar 
dap i'r deillion. Bu tim o'r gangen yn cefnogu  cwis y CFFI ond siom oedd y 
canlyniad.  Bydd stondin cacennau gyda'r gangnen yn diwrnod CADAM yn 
Ngarnhuan ar y 4ydd o Orffenaf, a bydd yr arian yn mynd at ein elusen ieni sef 
clefyd y galon.  Llongyfarchiade i'r canlynol ar gael eu hethol i swyddi 'r gangen sef 
Awen Evans - llywydd, Bethan Davies yn Is lywydd. Pamela Griffiths yn 
ysgrifenyddes, a Meinir Devonald yn is ysg  a Llinos Davies yn trysor ydd  a Ceri 
Davies yn is trysorydd. A llongyfarchiade i Hedydd Lloyd ar ddathlu penblwydd 
arbenig.  Gwnaeth Awen ddiolch i Sandra a Ceri am eu brwdfrydedd a'r gwaith da 
yn ystod y flwyddyn a fu . Mis nesa byddwn yn cwrdd yn Llwynihirion ar. Nos Fawrth 
Gorffenaf y 14eg am 6.30 yh, i fynd ar ein taith cerdded o amgylch gallt Ty-Canol.

Mair Vaughan, Dilys Davies ac Anwen Evans, pencampwyr Cymru ‘Tipwch e’ 
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Midway’n codi dros £1,700 i’r Ymatebydd Cyntaf
Ers tro byd bellach mae sioe hen greiriau a chyngerdd mawreddog Midway Motors bob haf yn achlysur o bwys. 
Oherwydd y coronafeirws bu’n rhaid canslo’r digwyddiad eleni. Ond doedd Sion ac Iwan a’r teulu ddim wedi’u maeddu 
chwaith. Yn wir, fe aed ati i drefnu taith dractore, taith hen gerbydau a thaith seiclo ar ddydd Sadwrn 22 Awst.
Denwyd dros 80 o hen gerbydau ac aed dros y mynydd i Faenclochog. Denwyd dros 50 o dractore ac aed i Lanboidy 
trwy Gellywen. Roedd dewis o daith deng milltir neu daith 25 milltir i’r 30 o seiclwyr.  
Fel petai hynny ddim yn ddigon trefnwyd Helfa Drysor Ceir trannoeth gan ddenu cefnogaeth deilwng. Canlyniad hyn 
oll oedd codi dros £1,700 i’r Ymatebydd Cyntaf yng Nghrymych. Cafwyd hwyl fel y dengys y lluniau a dynnwyd gan 
Gary Jones.

Y cerbydau’n paratoi i adael Midway. 
Verdi James yn ysu i fynd yn ei Forris 1000

Hen gar go iawn yn cyrraedd i ymuno â’r orymdaith

Jac Vaughan yn arwain bois y tractore 
heb yr un smic o fwd, dom na dwst ar y John Deere

Roedd rhai yn cael reid gweddol jycos

Roedd Bois y beics yn rhan o’r orymdaith ‘fyd – 
dou ohonyn nhw’n gwisgo helmedau

Llond car o deithwyr yn croesi’r mini yn yr Escort MK2
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Gerallt Phillips o Hermon sy’n gyrru’r mini sy’n sheino Bois y tractors yn cael whe lawr yng Ngellywen

Ryland James o Bwlltrap sy’n gyrru’r Jaguar Bois y Ffergis – Kevin ‘Tarw’ Phillips o Hermon 
a Iwan ‘Midway’ Rees ei hun yn dilyn

Nos Lun, 19eg Hydref am 7.30yh 
Trafodaeth ar Arddangosfa 

o luniau gan Cathryn Gwynn. 
Yn arwain y drafodaeth fydd Meirion Jones. 

Manylion cyswllt – 
https://www.facebook.com/gwylbropreseli/live/

Nos Fercher, 21ain Hydref am 7.30yh 
Noson Sgwrs a Chân 

yng nghwmni Tecwyn Ifan a Lowri Evans. 
Manylion cyswllt – 

https://www.facebook.com/gwylbropreseli/live/

Nos Iau, 22ain Hydref am 7.30yh 
Cwis Wes Glei Rhithiol 

yng ngofal Marc Griffiths (Radio Cymru) 
Manylion cyswllt – 

Zoom ID: 987 1160 2123 Cyfrinair: 089189 
Gwobr £50 a Tharian Her Cware Trefigin

Nos Wener, 23ain Hydref am 7.30yh 
Traddodir Darlith yr Ŵyl eleni 

gan T. James Jones. Pwnc: Dan y Wenallt 
Manylion cyswllt – 

Zoom ID: 967 6048 5049 Cyfrinair: Gwyl2

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: gwylbropreseli@gmail.com
Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli – 01437 770180 neu 01239 841579

Ni fydd angen tocynnau ar gyfer y gweithgareddau yma!!
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 Teithiau 2020 / 2021     Nifer y dyddiau 
 

 
Hydref 2020 
3 Canolfan Arddio y’r Hen Linell, Aberhonddu       1 
 a thref Aberhonddu 
24 Y Bathdy Brenhinol, Llantrisant         1 
   
Tachwedd 2020 
6 Paignton - Twrci a Uchelwedd         4 
21 Longleat - Gwlad y Goleuni                 2 
30 Ffair Aeaf Llanelwedd           1 
 
Rhagfyr 2020 
6 Nadolig yng Ngerddi Kew           2 
12 Marchnad Nadolig Caerdydd           2 
12 Siopa Nadolig - Trago Mills, Merthyr Tydfil             1    
23 Gwyliau Nadolig - Bournemouth          5 
 
Ionawr 2021 
23 Sioe - We Weill Rock You / Bae Caerdydd       1 
 
Ebrill  
6 Taith Ddirgel            1 
17 Sioe - School of Rock / Bae Caerdydd        1 
19 Swydd Caer - Halen, Sebon a Sidan        5  
24 Sioe - Singing in the Rain / Bae Caerdydd       1     
27 Lock, Stock a’r BBC           5 
 
Mai  
17 Efrog - ‘Ramble in the Shambles’                            5 
22 Strictly Come Dancing - Y Dawnswyr Proffesiynol  1 
22 Caerdydd              1 
 
Mehefin  
1 Taith Ddirgel            1 
5 Saffari Siocled (Cadbury a West Midland)       2 
7 Gwesty Warner - Cricket St. Thomas        5 
16 Diwrnod y Merched, Ascot          3 
21 ‘Brighton’ up the week on the South Coast            5 
28 Potter around the Shires          5 
 
Gorffennaf  
5 Iwerddon - Sligo a’r ‘Wild Atlantic Way’        6 
15 Ceinewydd - ‘The Quay to Conwall’        5  
20 a 22 Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd        1 
22 Ynysoedd Shetland, Alban                                  9 
28 Taith Ddirgel  

Croeseo i’n dewis o wibdeithiau, theithiau i sioeau, gwyliau byr a gwyliau hir am 2020 a 2021.  
Mae rhywbeth at ddant pawb. Mynwch gopi o’n llyfryn neu ewch ar lein i weld y manylion llawn.  

Yn yr amser rhyfedd a phryderus yma cadwch yn iach ac yn ddiogel ac edrychwn ymlaen i’ch  
croesawu ar ein teithiau yn y dyfodol agos. 

    Teithiau 2021 / 2022   Nifer y dyddiau 
 
 

 
Awst 
2, 4 a 8 Eisteddfod Genedlaethol, Ceredigion       1 
12 Castell Highclere - ’Abaty Downton’        2 
31 Taith Ddirgel                    1 
 
Medi  
9 Peintiwch ddarlun yn ardal Constable               5  
17 Gwesty Warner (Castell Bodelwyddan)                  4            
27 Devon on Earth                                                   5                                                    
 
Hydref 
4 Gwesty Warner (Neuadd Thoresby)         5 
14 Concorde, Castellau & Thorwyr Cadau        5 
30 Addurniadau Nadolig Abaty Cwm Hir       1 
       
Tachwedd 
20 Sioe - Y Commitments / Bae Caerdydd        1 
27 Sioe - Sister Act / Bae Caerdydd         1 
 
Rhagfyr 
4 Sioe - Strictly Ballroom / Bae Caerdydd        1 
5 Nadolig yn Windsor           2 
6 Siopa Nadolig - Trago Mills, Merthyr Tydfil       1 
23 Nadolig yn Bournemouth          5 
 
Gorffennaf 2022 
9 Sioe - Lion King / Bae Caerdydd         1 

 

Bysiau 8 - 70 sedd ar gael i’w  
hurio am deithiau pleser a busnes. 

 

 
Llyfryn newydd 2021 ar gael nawr!  

 
Mynwch eich gopi gan ffonio 01437 563277, neu 

edrychwch are lein: 
 

www.joneslogin.co.uk/media/1151/2021-brochure.pdf  

LLooggiinn  
HHeennddyyggwwyynn  

SSiirr  GGaaeerrffyyrrddddiinn  
SSAA3344  00UUXX  

FFffôônn::  0011443377  556633227777  
wwwwww..jjoonneessllooggiinn..ccoo..uukk  

  

Gwasanaeth Drws-i-Ddrws ar deithiau 4 dydd neu fwy, o’r ardal hon!! 
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Pori 'mysg y geirie yng nghwmni Rachel

Awen beirdd Beca
Mae’r wawr yn torri ar y Foel,
Ond mud yw nodau’r hedydd;
Mae cysgod cwmwl ar y tir
A’r glaw’n gwenwyno’r gweunydd.
Cytgan:
Pan gaf y rhyddid yn y man
Nid af ymhell i grwydro;
Mae’r byd i gyd yn dal ei wynt
A’r gofod maith yn gwingo.
Mae’r haul yn ddawns ar donnau’r lli
A’i berlau’n fôr o gelwydd,
A’r llanw oriog ar y traeth
Yn lleisio’i anniddigrwydd.
Pan fydd y ffrwyth ar gangen ir
Heb wrido yn y machlud,
Mi wn fod pryfyn yn y pren
A’r coed dan faich eu dedfryd.

Rachel

Cywydd 8 llinell yn cynnwys y 
llinell ‘Un beryg yw ffordd Boris’

Aeth i’r pen, beth yw’r apêl
I agor? Cadw’n ddiogel
Yw amcanion dynion da
Rhag clatshen ‘rhen Gorona.
Teulu’r praidd sy’n talu’r pris,
(praidd – herd immunity)
Un beryg yw ffordd Boris.
O rannu geiriau anwir
Trwy ei gawl mae’n cwato’r gwir.

Eifion

Un beryg yw ffordd Boris,
A ni’r prae yn talu’r pris;
Ein bro rhwng y cŵn a’r brain
Ă’r hen Nero’n ein harwain
Drwy ‘govid’ o argyfwng,
A’i farn mor oriog â’i fwng.
O Bo-Jo, bydd mawr y joch
A gŵyl o hwyl pan eloch.

Rachel

Englyn ‘Landsker’
Rhyw ffin yn ein gorffennol – i’n hollti
  A’i bellter ieithyddol,
 Awn yn awr heb droi yn ôl
 Hyd feidir ein dyfodol.

Eifion

Rhith o linell sydd bellach – yn uniad
  O hanes sawl llinach
 Gyfrannodd at gyfrinach
 Bro y ‘beck’ ac Aber Bach.

Rachel

Rhoddir y llwyfan y mis hwn i rai o’n 
beirdd lleol, neu o leiaf i aelodau tîm 
Beca ar Y Talwrn ac i’r prentis Lefi 
Dafydd. Diolch yn fawr iawn i Wyn 
Owens am osod y tasgau a thrwy 
hynny rhoi cyfle i ni arfer ychydig ar ein 
crefft. Diolch iddo hefyd am  ddidoli’r 
cynhyrchion ar gyfer y golofn hon. 
Fe welwch fod nifer o’r testunau yn 
amserol. Detholiad yn unig a geir yma 
gan nad oes lle i’r cyfan.

Brysneges (chwe gair) 
ar y llythyren ‘C’

Cofia, cymer co-codamol cyn cael cinio
Eifion 

Cyn cau’r clo mawr, cofiwch covid
Lefi Dafydd

Cyn cael cwtsh cofier cyfyngiadau covid
Rachel

Triban: ‘Tri pheth sydd yn fy nanto’
Tri pheth sydd yn fy nanto:
Clown dwl fel Prif sy’n cafflo,
Tawelwch mynwent iet y clos
A’r rhos yn seisnigeiddio.

Rhiannon
{Tri pheth sy’n danto Donald)

Tri pheth sydd yn fy nanto
Yw: bom sydd heb ei ffrwydro,
Mecsicaniaid ar draws fy ngwlad,
A ffasâd sydd heb ei liwio.

Lefi

Cân a chytgan: 
‘Pan gaf y rhyddid yn y man’

Pan gaf y rhyddid yn y man
Af lan i ben y Frenni,
A gweiddi wrth fynd dros y glwyd
“Fe dorrwyd y cadwyni”.
Cawn fynd am beint yn ddau neu dri
A rhannu’r holl storïau,
A mynd i’r traeth cyn diwedd haf,
Mor braf fydd gwlychu’r coesau.
Cytgan:
Fe ddaeth y dydd, nid wyf dan glo
Sdim angen cilio rhagor,
Caf gwrdd â ffrindiau a mwynhau,
Mae’r drysau nawr ar agor.
Ond wrth ymlwybro i fyny’r bryn
Yr hyn oedd ar y gorwel
Oedd cant a mil o gerddwyr hy
A’r rheiny’n taflu sbwriel.
Y dafarn oedd yn llawn, a’r traeth,
Mae pethau yn gwaethygu,
Paham rwy’n mentro mas mor ffôl?
Rwy’n mynd yn ôl i’r gwely.

Eifion

Gogoniant 
Natur

Glas y dorlan yn hedfan – Tommy eto

Gwyfyn arian ar flodyn 
gan gamera Tommy Evans

Cwcwll y mynach yng ngardd 
Andy Cordy yng Nghrymych

Bwchadanas balch wedi'i ddal gan gamera 
Tommy Evans ym Mharc Natur Cilgerran
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MENTER IAITH AR WAITH

Ebost:ymholiad@mentersirbenfro.com  Ffôn: 01239 831129 01348 873700

Cwis Wes Glei Rhithiol
Nos Iau – 22/10/2020 am 7:30 yng 
ngofal Marc Griffiths.
Bydd Cwis Wes Glei eleni yn un hynod 
o wahanol i’r arfer gan fydd y cwis yn 
cael ei chynnal drwy gyfrwng ‘Zoom’ 
arlein. Bydd y wobr ariannol a chael 
cadw tarian her Cware Trefigin yn aros 
yr un peth!
Manylion i gymryd rhan isod:
Rhif ID: 987 1160 2123
Pasair: 089189
Croeso cynnes i bawb

Gŵyl Fach yr Hydref

Cystadleuaeth Cestyll Tywod a Chystadleuaeth Creu Ffau
Cystadleuaeth Cica Corona i greu castell tywod- naill un go iawn neu fodel. 
Model aeth â‘r wobr- llongyfarchiadau i Sebastian, naw oed, o Eglwyswrw am ei 
waith creadigol!
Ac yn y gystadleuaeth i greu ffau (den) pâr o Sir Benfro aeth â’r wobr gyntaf 
hefyd, sef  Evelyn (3 oed) ac Olivia (5 mis) – roedd y ddwy wedi bod yn brysur yn 
defnyddio lliwiau’r enfys i beintio olion eu troed a’u dwylo i greu ffau arbennig. 
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw hefyd!
Gweler llun o’r 2 buddugol.

Cica Corona
Mae ein gwaith arlein yn parhau gyda tudalen Cica Corona ar Facebook yn 
boblogaidd iawn. Mae ganddo ni amserlen llawn hwyl i bob oedran fel y welwch 
isod:

Dyma’r limrigau 
daeth i’r brig 

yn yr wythnosau dwethaf:

Fe es i’r traeth i dorheulo,
Yng nghanol storm Ffransis a’i rhuo,
Fy ngwallt oedd yn hwthu
Uwchben Abereiddi
Fel pabell y Sais aeth i gampo!

Steff Rees

Bois Bach, mae'n Ŵyl Banc unwaith eto
Un diwrnod yn llau rhaid fi weithio
Y dwetha eleni
Stim ots am hynni
Mae’n wyliau pob dydd yn Sir Benfro

Aled Lewis

Bois Bach, mae'n Ŵyl Banc unwaith eto
mis arall yr haf a aeth heibio
Y gaeaf ddaw gloi
Nawr well paratoi
i fynd nol i'r ysgol i weitho.

Dafydd Vaughan

Aeth Cardi am dro i Sir Benfro
i weld shwt odd ffermwyr yn godro
Wrth weld yr holl dethe
Ar Fferm Maesybedde
Ma fe nawr yn ei sedd yn gorffwyso!!

Carwyn John

Wrth gerdded ar hyd yr arfordir
Mi gwrddais a Gwyndaf a Tudur
Sim son am rhen Guto
Lle ddiawl oedd en cwato?
Da’i wejen mewn tent – Mochyn budur!!

Carwyn John

Beth am 
hysbysebu 

yn Clebran?
Cysylltwch â Dylan: 

01239 831163 
dylanthomas191@btinternet.com
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yn hyfryd ac yn garedig iawn. Mae digwyddiadau fel ‘Sadwrn siarad’ a chyfle i 
gwrdd i ymarfer yr iaith. Mae’n gyfle i gwrdd â phobl newydd.

Sut mae eich bywyd wedi newid ers dysgu Cymraeg?
Dw i’n gallu cael sgwrs yn Gymraeg gyda fy nghymdogion a dw i’n teimlo’n rhan 
o’r gymuned ym Mrynberian. Dw i’n gwneud lot o gamgymeriadau ond mae pobl 
yn amyneddgar iawn. Dw i’n gallu darllen gyda’r plant yn Gymraeg bob dydd.  
Weithiau dw i ddim yn deall gwaith cartre’ Maya, sy’n 10! Rhy anodd i fi!

Y mis ‘ma dyn ni’n dod i nabod Jennie 
Welton. Roedd Jennie yn Ddysgwr y 
Flwyddyn Sir Benfro y llynedd. Dyma 
gyfraniad gan Jennie a gobeithio 
cewch chi gystal hwyl wrth ddarllen ei 
hanes ag y cefais i. 
O ble ych chi’n dod yn wreiddiol?

Dw i’n dod o Wiltshire yn wreiddiol.  Dw 
i’n byw yn Sir Benfro ers 17 mlynedd. 
O’n i'n bwy ar bwys Arberth a dw i’n 
byw ym Mrynberian ers 10 mlynedd.

Pryd symudwch chi i Sir Benfro?
Symudais i yma 17 mlynedd yn ôl i 
ddechrau gwaith. Ges i fy swydd gynta 
fel Therapydd Iaith a Lleferydd yn Sir 
Benfro gyda’ GIG. Nawr dw i’n dechrau 
swydd newydd fel Therapydd Iaith a 
Lleferydd yng Ngholeg Plas Dwbl ym 
Mynachlogddu. Gobeithio bydd cyfle i 
siarad tipyn bach o Gymraeg yna!

Pam aethoch chi ati 
i ddysgu'r Gymraeg?

Symudon ni i’r gogledd Sir Benfro i ardal 
ble mae lot o bobl yn siarad Cymraeg.  
Mae’r Iaith yn bwysig i’r gymuned a 
dyn ni eisiau bod yn rhan o’r gymuned.  
Oedd y plant yn mynd i ddechrau yn 
Ysgol Eglwyswrw, felly oedd rhaid i fi 
ddysgu i helpu nhw. Hefyd yn y gwaith, 
o’n i’n gweithio mewn ysgolion ledled 
Sir Benfro ac mae hanner ohonyn nhw 
yn siarad Cymraeg, felly mae’n bwysig  
defnyddio’r Iaith.
Mae fy ngŵr yn dod o Gymru ond 
dyw e ddim yn siarad Cymraeg. Dros 
y cyfnod Coronafeirws penderfynais 
i aros adra gyda’r plant i helpu nhw 
gyda’r gwaith ysgol.

Sut oedd e’n teimlo i fod 
yn “Ddysgwr Y Flwyddyn 

Sir Benfro 2019”?
O’n i’n mor falch, ond a dweud y 
gwir, dw i ddim yn teimlo fel dysgwr 
y flwyddyn achos dw i’n jwst person 
normal. Dw i’n gweithio, mae’r plant 
da fi a dw i’n brysur… ond mae’n 
bosib dysgu hyd yn oed. Dros y cyfnod 
coronafeirws dw i’n dysgu dros Zoom 
gyda ‘Dysgu Cymraeg Sir Benfro’.

Pa gyngor fasech chi’n roi 
i ddysgwyr eraill?

Dechreuwch nawr! Mae lot o 
ddosbarthiadau ar gael ar lein sy’n 
dechrau ym mis Medi. Mae tiwtoriaid 

Sgwrs gyda Jennie Welton o Frynberian, Dysgwr y Flwyddyn Sir Benfro 2019
Colofn y Dysgwyr dan ofal Susan Carey

Jennie a’i merched Maya (10) a Gwennan (6) 

Jennie gyda’i thiwtor brwdfrydig, Eluned Jones
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Golchi ffenestri 
Golchi gwteri 
Clirio mwswm

Golchi tŷ 
Golchi â dŵr dan wasgedd

(Pressure Washing)
  

Yswiriant llawn  
Ffoniwch am bris cystadleuol 

07811 323 842  
  

‘Preseli window cleaning’  
ar Facebook. 

Ebost: iwanward@hotmail.com 
  

 iwanward@hotmail.co.uk

J. D. JONES a’i GWMNIJ. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYRCYFRIFWYR

TT ˆ̂Y AUCKLAND, CRYMYCHY AUCKLAND, CRYMYCH
FFôn: (01239) 831493FFôn: (01239) 831493

71 Y Stryd Fawr, Abergwaun71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
Ffôn: (01348) 873237Ffôn: (01348) 873237

CELIA VLISMAS OPTEGYDDCELIA VLISMAS OPTEGYDD
Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol ar gyfer y teulu cyfanAm wasanaeth personol a gofal proffesiynol ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR CRYMYCH, SA41 3QGSTRYD FAWR CRYMYCH, SA41 3QG
Ffôn a Ffacs: 01239 831555Ffôn a Ffacs: 01239 831555

NGHASTELL NEWYDD EMLYN NGHASTELL NEWYDD EMLYN 
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ 3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ 

Ffôn a Ffacs: 01239 711888Ffôn a Ffacs: 01239 711888

CANOLFAN IECHYD ARBERTH, SA67 7AA CANOLFAN IECHYD ARBERTH, SA67 7AA 
Ffôn a Ffacs: 01834 861373Ffôn a Ffacs: 01834 861373

Ymborth nobl i bobl y byd – yn y gwraidd Ymborth nobl i bobl y byd – yn y gwraidd 
Dan ei gwrysg mae’n golud; Dan ei gwrysg mae’n golud; 

Ffein y bo, ffon y bywyd,Ffein y bo, ffon y bywyd,
Wele rodd sy’n ail i’r yd.Wele rodd sy’n ail i’r yd.

             Waldo             Waldo
Os am DATO BLASUS Os am DATO BLASUS 

TATO GLAN, DIM WASTTATO GLAN, DIM WAST
Cwdyn 12.5k, rhwydd i’w Cwdyn 12.5k, rhwydd i’w 

drafod a chadw, drafod a chadw, 
Sdim ond un lle!Sdim ond un lle!

www.country-stores.comwww.country-stores.com
01239 891618 / 89137601239 891618 / 891376

D. E. PhillipsD. E. Phillips
a'i Feibiona'i Feibion

Tan-y-Bryn, GlandwrTan-y-Bryn, Glandwr
TrydanwyrTrydanwyr

Siop Radio a TheleduSiop Radio a Theledu
CRYMYCHCRYMYCH

Setiau ar werthSetiau ar werth
Ffôn : (01994) 419361Ffôn : (01994) 419361
Ffôn : Ffôn : (01239) 831589(01239) 831589
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Siop Siân
CRYMYCH

✆ 01239 831230

Llyfrau, Cardiau, Casetiau, 
CD’s a Fideos, 

Crefftau a Gemwaith o Gymru
Tocynnau Anrheg ar gael

Ivor Rees a’i FeibionIvor Rees a’i Feibion
CONTRACTWR TRYDANOLCONTRACTWR TRYDANOL

Hefyd :Hefyd :
Gwerthiant a Gwasanaeth o Offerynnau TrydanolGwerthiant a Gwasanaeth o Offerynnau Trydanol

Goleuadau Diogelwch a Larwm LleidrGoleuadau Diogelwch a Larwm Lleidr

Y Felin, Maenclochog, Clunderwen Y Felin, Maenclochog, Clunderwen 
Sir Benfro. SA66 7JYSir Benfro. SA66 7JY

Ffôn : 01437 532326Ffôn : 01437 532326
Symudol : 0831 621559Symudol : 0831 621559

Rhowch waith i’r iaith medd John 'Cwmbetws'

Parchwch draddodiad ond peidiwch â cheisio byw wrth draddodiad, dyna sylw 
a rannwyd â mi yn ddiweddar, wrth edrych nôl ar y ‘dyddie da’. Wrth gwrs, mae 
defnydd o’n hiaith frodorol yn fwy na thraddodiad ac o ramant am y gorffennol. 
Ond yn y ‘dyddie da’ hynny, roedd gan ein hiaith le a phwrpas naturiol i fodoli ac 
i weithredu ym mhlith y gymdeithas eang Gymraeg.  
Mae ehangder y gymdeithas hynny wedi crebachu yn enwedig rhwng mȏr 
a mynydd yr hen Sir. Pam felly? Gwaith, ail gartrefi, dylanwad gwefannau 
cymdeithasol, steil bywyd ac yn bennaf yr hen yn troi i’r gorllewin ar ifanc yn troi 
i gyfeiriad y dwyrain.

Swnami
Os chwilio am ateb i achub yr iaith, yn naturiol mae cynnig cyfundrefn addysg 
safonol yn gymorth mawr. Diolch i’r drefn fod hynny gyda ni ar blât. Diolch i holl 
waith da staff Ysgol Y Preseli a’r ysgolion cynradd yr ardal a bellach erbyn hyn, 
Ysgol Caer Elen yn Hwlffordd hefyd. 
Ond mae angen pwrpas hir dymor ar yr iaith i oroesi pennod nesaf o storm yr  
iaith. Mae pawb wedi sylwi ers Covid 19 fel mae tai yn gwerthu fel tân gwyllt, 
a mater o amser byr cyn fydd y swnami yma yn gadael ei hȏl ar y cymunedau 
Cymraeg.
Beth yw’r ateb? Wel does 'na ddim un ateb ac yn bendant, nid un syml. Rhaid 
gwneud y mwyaf o ffrindiau newydd yr iaith, a diolch i’r rhai hynny am ei meithrin. 
Ond mae angen mwy na un mewn pob deg o'r mewnlifiad i wneud gwahaniaeth.

Iaith ar Waith
Dywediad mawr Hywel Gwynfryn wrth 
iddo gyflwyno ‘Helo Bobol ar Radio 
Cymru yn y 70au oedd, ‘Yr Iaith ar 
Waith’. Trowch hwnna ar ei ben a dyna 
fad achub yr iaith, ‘Rhowch waith i’r 
iaith’, a thrwy wneud hynny rhoi pwrpas 
ac egni economaidd i fodolaeth 
naturiol y gymdeithas Gymraeg. 
Cewch ddim gwell esiampl o hynny 
sef ar iard Mansel Davies ar brynhawn 
ddydd Gwener pan fydd y lorïau yn 
heidio nol i'r pencadlys yn Llanfyrnach 
a’r iard yn atseinio o iaith gynhenid yr 
ardal. Y Gymraeg yn ei dillad gwaith! 
Mae amaeth hefyd yn rhannu'r un lein 
ddillad!
Trwy gynnig gwaith i’r iaith, ma’ na 
obaith i ddisgyblion Y Preseli a’u tebyg, 
cael rheswm digonol i aros yma a thrwy 
wneud hynny gyfrannu yn helaeth i’n 
diwylliant ac i gynnal y gadwyn bwysig 
honno sydd yn bwydo ein hiaith, sef 
bywyd teuluol.

Plant yr ardal
Esiampl gyfredol a gwych o hyn 
yw ystâd newydd Maes Rheithordy 
Cilgerran sydd yn cynnig tai am bris 
fforddiadwy. Mae hyn yn eli i galon yr 
iaith gan fod dros hanner y tai wedi 
cael eu harchebu gan blant cynhenid 
yr ardal, pob un â gwaith a phob un 
yn cynnal gobaith i ddyfodol ein hiaith. 
Tai fforddiadwy sydd angen, nid tai 
cymdeithasol sydd yn cael eu llenwi 
dros nos gan ddieithried heb unrhyw 
amgyffred o werthoedd yr ardal. 
Mae’n hen stori, nid i’w dŵr ac olew yn 
cymysgu ta faint wnewch i siglo’r fotel!

Cyng. John ‘Cwmbetws’ Davies 
(Annibynnol)

Un o dai fforddiadwy Maes Rheithordy, Cilgerran – “eli i galon yr iaith”
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Y Capeli a’r eglwysi
Taith Gerdded Hywel Dda

Cynhaliwyd taith gerdded blynyddol Cymdeithas Hywel Dda ar fore Sadwrn, 
Medi 12fed gan ddechre a bennu tu allan i gapel Nebo, Efail-wen. Croesawyd 
pawb ynghyd gan y Cadeirydd, Eurfyl Lewis cyn i'r Parch Guto Llywelyn offrymu 
gweddi. Roedd yn hyfryd gweld pobol o bob oed - yn blant, ieuenctid ac oedolion 
(3 ohonynt yn 83 oed) yn ymuno â’r daith. Roedd pawb yn cadw o fewn pellter 
cymdeithasol ond yn gwerthfawrogi'r cyfle prin i gymdeithasu ymysg ei gilydd.
Meddygfa Taf ac elusen Get The Boys a Lift fydd yn elwa o'r daith noddedig eleni 
ac hyderwn byddant yn derbyn y gefnogaeth arferol. Edrychwn mlân i gyflwyno 
elw'r daith gerdded yn fuan, ond nid yw'n edrych yn debyg bydd modd cynnal yr 
Oedfa o Fawl arferol oherwydd cyfyngiade Covid19. Hyderwn y daw eto haul ar 
fryn ond cadwch yn iach ac yn ddiogel yn y cyfamser. Cofnodwyd y cyfan ar fideo 
gan y Parch Huw George.

Capel Nebo
Nid ydym yn gwybod pa bryd fydd y 
cwrdd nesa'n y capel, ond edrychwn 
ymlaen at gael dod at ein gilydd unwaith 
eto'n un teulu pan fydd pethau'n 
ddiogel i'n caniatau i wneud hynny.
Mae plant yr Ysgol Sul yn gweld eisiau 
cwrdd eto yng nghwmni Janice, Jean a 
Rhiannon.
Dyma lun o'u gwaith yn ystod y cyfnod 
clo i ddiolch i'r GIG am edrych ar ein 
holau i gyd.

Capel Degwel
Canol Awst bu nifer o’r aelodau yn 
di-heintio a glanhau’r Capel ar gyfer 
cynnal y gwasanaeth cyntaf yno ers 
dechrau mis Mawrth.  Ar Medi 10fed 
braf oedd gweld drysau’r capel ar led 
agored i groesawu pawb i wasanaeth 
y Cymun yng ngofal y Parch Ifor ap 
Gwilym. Roedd yn fore braf ymhob 
ystyr a phawb yn falch o gael y cyfle i 
addoli gyda’i gilydd unwaith eto.
Roedd Gwasaneth y Sul canlynol yng 
ngofal Hefin Wyn a thema ei fyfyrdod 
oedd ‘Carchar’. I ddilyn rheolau 
Covid19 bu’r gynulleidfa yn adrodd yr 
emynau yn hytrach na’u canu.  Diolch 
i Ruth Davies am roi cyflwyniadau ar yr 
organ cyn ac ar ôl y gwasanaeth. Bydd 
y gwasanaeth nesaf yng ngofal Sian 
Elin Thomas ar Hydref 4ydd am 2.00yp 
a gwasanaeth canol y mis yng ngofal 
Owain Roberts. Dyddiad ac amser i’w 
drefnu eto.

Clebran 30Gorffennaf/Awst 2015
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Y criw tu fas i Gapel Nebo yn barod i ddechrau ar y daith

Oedfaon Eglwysi 
Bedyddiedig 
Cylch y Frenni

Croeso cynnes iawn i’r oedfaon isod.
Hydref

4ydd – 10.30: Oedfa UNDEBOL 
  ym Mlaenffos
11eg – 6.00: Oedfa Ddiolchgarwch 
  ym Methabara.
18fed – 10.30: Oedfa UNDEBOL 
  ym Mlaenffos.
25ain – 10.30: Oedfa UNDEBOL 
  ym Methabara.
** Cynhelir yr oedfaon uchod os bydd 
sefyllfa’r COVID-19 yn ddiogel inni 
wneud hynny, a bydd hi’n orfodol i 
bawb wisgo mwgwd gydol yr amser 
tu fewn i’r addoldy.
“Daw, fe ddaw y wawr wen, olau y bo’r 
cwmwl du yn ffoi, tarth a niwl yn cyd-
ddiflannu a oedd wedi cydgrynhoi: 
dyma’r oriau rwy’n eu gweled draw 
drwy ffydd”. W. Williams

DIHAREB Y MIS
Gwell aderyn mewn llaw 

na dau mewn llwyn.
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Mae’n bosib eich bod yn gwybod eisoes 
bod fy nghyfnod gyda’r Urdd wedi dod i 
ben erbyn hyn, yn sgil derbyn diswyddiad 
gwirfoddol ar ddiwedd mis Gorffennaf. 
Mae gennyf deimladau cymysg ynglŷn â 
hyn, wrth reswm, gan nad dyma’r ffordd 
roeddwn wedi dymuno gorffen fy ngyrfa 
gyda’r mudiad annwyl ac arbennig yma.

Diolch
Hoffwn fanteisio ar y cyfle i estyn fy 
niolch diffuant i chi gyd, yn arweinyddion 
(a chyn-arweinyddion) o Adrannau ac 
Aelwydydd a hefyd athrawon (a chyn-
athrawon) ysgolion am eich gwaith 
gwirfoddol, eich cyfeillgarwch a’ch 
cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. 
Diolch hefyd am eich cydweithrediad 
parod ac am bob cymwynas wnaethoch 
yn enw’r Urdd, ac i mi’n bersonol, 
wrth inni hybu Cymreictod ymhlith ein 
haelodau.

Diwedd Cyfnod yng nghwmni Mr Urdd i Eurfyl

Braint a phleser
Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser 
gweithio yn eich plith, ar ran yr Urdd, dros 
y 29 mlynedd diwethaf. Fe wnaf drysori’r 
atgofion am yr holl weithgareddau’n 
fawr iawn - y cystadlaethau chwaraeon, 
Eisteddfodau, mynychu Gwersylloedd 
Llangrannog, Glan-llyn, Pentre Ifan a 
Caerdydd, gweithgareddau clybiau’r 
Urdd ar ôl ysgol, yr Adrannau, yr 
Aelwydydd a'r Fforwm Ieuenctid, 
gweithgareddau dyngarol, y teithiau 
undydd a tramor yn ogystal â'r teithiau 
cyfnewid i Gatalonia.

Asbri ac afiaith
Roedd bod ynghanol afiaith, asbri, 
brwdfrydedd a bwrlwm ein haelodau 
wastad yn bleser pur, y wefr hon oedd 
yn fy nghadw i deimlo'n ifanc fy ysbryd 
- hyd yn oed os wedd y gwallt wedi 
gwynnu ers blwyddyn neu ddwy bellach!
Diolch o galon am y llu negeseuon 
e-bost, tecst, cardiau ac anrhegion rwyf 
wedi eu derbyn, gwerthfawrogaf y cyfan 
yn fawr iawn. Dyma englyn o waith Eifion 
Daniels wnes i dderbyn wrth Bwyllgor 
Cylch y Frenni :-

I gyfarch Dewi Eurfyl Lewis
A'i dalent, ysbrydoli – yn y Sir
A'i siâr o ddireidi,
Am dy waith a'th fwrlwm di,
Diolch am bopeth Dewi!

Mae'n gyfnod anodd ac ansicr ar yr Urdd 
ar hyn o bryd ond hyderaf daw eto haul 
ar fryn – dymuniadau gore i Sian Lewis a 
holl staff yr Urdd i'r dyfodol.

Eurfyl Lewis

Dyfodol y Gymraeg – yr elfennau angenrheidiol
Wrth warchod iaith leiafrifol, mae rhai 
elfennau yn angenrheidiol:
•  Statws cyfreithiol
•  Sicrhau fod yr iaith yn weladwy 

a chlywadwy
•  Cyfundrefnau trosglwyddiad 

sy’n hygyrch i bawb
•  Sicrhau defnydd
•  Cymunedau economaidd a 

chymdeithasol hyfyw
Gan ddefnyddio’r penawdau hyn fel ffyn 
mesur, lle i ni arni nawr wrth i Clebran 
ymddangos am y pum canfed tro o’i 
gymharu â chyfnod ymddangosiad y 
rhifyn cyntaf?

Statws Cyfreithiol
Yn ystod y cyfnod hwn cafwyd dwy 
gyfraith sylfaenol (statudau) a adeiladodd 
ar Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1967 sef 
Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur 
y Gymraeg 2011. Os yw iaith yn mynd 
i oroesi, rhaid iddi fodoli yn swyddogol 
gyda strwythur cyfreithiol i’w gwarchod. 
Gwelais dystiolaeth ymarferol o hyn 
pan bûm yn gyd awdur  cynllun iaith i 
awdurdod lleol a ddeilliodd o Ddeddf 
1993. 

Gwneud yr iaith 
yn weladwy a chlywadwy

Rhaid i iaith gael ei gweld a’i chlywed 
yn feunyddiol. Bu’r ymgyrchu dros 
arwyddion priffyrdd yn allweddol ynghyd 
â chreu Radio Cymru ac S4C ac yn 

gymunedol, creu’r rhwydwaith papurau 
bro gan gynnwys Clebran. Yr her y 
dyddiau hyn yw sicrhau presenoldeb 
ar yr amryfal blatfformau digidol sy’n 
goddiweddid yr hen gyfryngau print.

Cyfundrefn trosglwyddiad
Nid oes dyfodol i iaith heb y modd i’w 
throsglwyddo i eraill. Mae’r gyfundrefn 
addysg wedi gwneud gwaith arwrol dros 
y degawdau diwethaf. Yn ogystal ag 
athrawon ymroddgar y fro, bu cyfraniad 
Awdurdod Addysg Cyngor Sir Dyfed 
yn allweddol yn hyn o beth trwy greu’r 
polisi categoreiddio ysgolion cynradd 
a dynodiad Ysgol y Preseli yn ysgol 
uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mawr 
yw dyled cymunedau Cymraeg yr hen 
Ddyfed i’r cyfarwyddwr addysg John 
Phillips. Dyn â gweledigaeth oedd a’r 
crebwyll gwleidyddol i fynd a’r maen i’r 
wal.

Sicrhau defnydd
Mae’r pwysau ar y Gymraeg o du’r 
diwylliant Eingl-Americanaidd yn enfawr. 
Un peth yw’r gallu i siarad a darllen yr 
iaith, peth arall yw sicrhau mai honno 
yw’r dewis  naturiol. Mae gan Fenter Iaith 
Sir Benfro gyfraniad i wneud ym mhob 
un o’r meysydd a enwyd yn yr erthygl 
hon. Ond yn y maes hwn efallai y gwna 
ei chyfraniad pwysicaf. Fel cadeirydd y 
Fenter ‘dwi’n ymfalchïo fod ein staff yn 
cael cymaint o lwyddiant yn y maes hwn.

Cymunedau economaidd 
a chymdeithasol hyfyw

Mae economi gref a chymdeithas 
strwythurol gytbwys yn sail i bopeth. 
‘Rydym yn feunyddiol ymwybodol 
o’r problemau. Gwendid y diwydiant 
amaeth, anwadalwch y diwydiant 
twristiaeth, graddfa’r mewnlifiad ac 
annhegwch ac anghyfartaledd yn y sector 
dai i enwi ond rhai. Ond i mi, y prif ofid 
yw’r allfudiad – llif y bobl ifanc galluog 
a thalentog o’r fro i ymsefydlu oddi 
cartref. Heb dalentau a brwdfrydedd yr 
arweinwyr cymunedol arfaethedig hyn 
‘does dim modd gwrthsefyll a goresgyn 
yr heriau i’n cymunedau Cymraeg.
Credaf taw continuum neu daith o’r 
naill begwn i sbectrwm i’r pegwn arall 
yw hanes  bob un o’r elfennau hyn. O 
wendid i gryfder, o fregus i wydn, o 
anwadalwch i sicrwydd. Ar y cyfan dwi’n 
credu ein bod yn symud i’r cyfeiriad 
cywir ond dylem wastad gofio ‘nid da lle 
gellir gwell.’ Amser a ddengys os i ni’n 
symud yn ddigon cloi. Rhaid credu ein 
bod a pharhau i weithredu’n feunyddiol 
o blaid y Gymraeg.
Dymunaf yn dda i Clebran dros y 500 
rhifyn nesaf ym mha bynnag ddull ei 
derbynnir.

Geraint Jones
Cadeirydd Menter Iaith Sir Benfro
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Teithiau 2020
Sul 4 Hydref BANTRY A’R ARFORDIR - IWERDDON £495 6 Diwrnod
Llun 12 Hydref GOLEUADAU BLACKPOOL £285 5 Diwrnod
Llun 19 Hydref GREAT YARMOUTH A THRAETHAU AUR NORFOLK £375 5 Diwrnod
Gwener 30 Hydref DIRGELWCH YR HYDREF £299 4 Diwrnod
Llun 9 Tachwedd NADOLIG YN OES FICTORIA - YNYS WYTH £395 5 Diwrnod
Sadwrn 14 Tachwedd YSBLANDER Y NADOLIG YN THURSFORD £315 4 Diwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG BIRMINGHAM A CHAERLOYW £125 2 Ddiwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd CELYN AG UCHELWYDD YN LLANDUDNO £375 5 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd TINSEL A TORQUAY £265 4 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG MANCEINION A CHAER £185 3 Diwrnod
Mercher 30 Rhagfyr DATHLU’R FLWYDDYN NEWYDD YN BOURNEMOUTH £395 4 Diwrnod 

Am fanylion llawn, 
ffoniwch am ein Llyfryn Gwyliau.

Bysiau Cwm Taf 
ar gyfer eich holl anghenion.

Gwyliau, Theatrau & Phenwythnosau – 
Teithiau hir a byr.

Ffoniwch a gadewch y gweddill i ni!

www.tafvalleycoaches.co.uk

Ffôn : 01994 240908

Bysiau Cwm Taf ar gyfer eich holl anghenion 
Gwyliau - Theatrau & Penwythnosau - Teithiau   
hir a byr.  Ffoniwch a gadewch y gweddill i ni. 

www.tafvalleycoaches.co.ukwww.tafvalleycoaches.co.uk  

GGwwyylliiaauu  oo  SSaaffoonn  aamm  
BBrriissiiaauu  CCyyssttaaddlleeuuooll  

UUççáá||ttââ  VVããÅÅ  ggttyy    
SadSad        28ain Tach    28ain Tach    BIRMINGHAM /WORCESTER BIRMINGHAM /WORCESTER Marchnad NadoligMarchnad Nadolig  
Mer   Mer   30ain Rhag  30ain Rhag        BLWYDDYN NEWYDD yn WATERFORD  BLWYDDYN NEWYDD yn WATERFORD            

                              Teithiau 2016 Teithiau 2016  
 
Gwe  15fed  Ion ADUNIAD CWM TAF - TORQUAY 
Gwe  5ed  Chwe  RYGBI IWERDDON 
Gwe 26ain Chwe CAERNARFON-CLIVE a’i ffrindiau 

Llun  11fed   Ebr EFROG & CHASTELL HOWARD 

Gwe 29ain   Ebr PENWYTHNOS DDIRGEL 
Sul 10fed   Mai     DOLOMITES YR EIDAL    
Llun  16eg  Mai CAERGRAWNT & DAD’S ARMY 
Llun    6ed  Meh Y LLYNNOEDD - “STEAM & CRUISE” 
Sul  19eg  Meh ARDAL Y “PEAKS”  
Gwe   8fed  Gor SIOE FLODAU - HAMPTON COURT   
Sad  23ain  Gor LLYNNOEDD AWSTRIA   
Llun   8fed  Awst LLANDUDNO - HWYL YR HAF 
Sul 21ain   Awst FORT WILLIAM EDINBURGH TATTOO 

Maw  30ain Awst GWYL STÊM ac AGER DORSET  
Iau  15fed  Medi NORFOLK BROADS  
Llun     3ydd  Hyd IWERDDON - GALWAY     
Gwe 14eg Hyd PENWYTHNOS DDIRGEL HYDREF   
Sad 29ain  Hyd CAERFADDON a BRYSTE  
Llun 31ain  Hyd WEYMOUTH - BLAS Y NADOLIG 
Gwe 11fed Tach TAITH DDIRGEL TACHWEDD 
Gwe 25ain Tach PAIGNTON -TWRCI & THINSEL 
      

2 Ddiwr 
4 Diwr 
 
 
4 Diwr 
4 Diwr 
3 Diwr 
5 Diwr 
3 Diwr 
8 Diwr 
5 Diwr 
5 Diwr 
5 Diwr 
3 Diwr 
8 Diwr 
5 Diwr 
7 Diwr 
4 Diwr 
5 Diwr 
6 Diwr 
4 Diwr 
2 Ddiwr 
5 Diwr 
4 Diwr 
4 Diwr 
 

£105.00 
£360.00 
 
 
£150.00 
£295.00 
£195.00 
£340.00 
£235.00 
£655.00 
£379.00 
£375.00 
£365.00 
£245.00 
£655.00 
£310.00 
£655.00 
£260.00 
£370.00 
£445.00 
£310.00 
£110.00 
£320.00 
£275.00 
£250.00 
 

HENDYGWYN  Rhif ffôn 01994 EE--bost bost -- tafvalley@btconnect.com tafvalley@btconnect.com  

Os am deithiau hwylus braf, 
dewch da ni ar Fws Cwm Taf.

Teithiau Undydd 2020
Mawrth 27 Hydref Sain Ffagan / Caerdydd £14.00

Mercher 4 Tachwedd Book of Mormon - Canolfan y Mileniwm - (Tocynnau yn y pris) £68.00

Mawrth 10 Tachwedd Trago Mills - Merthyr Tudful £15.00

Mawrth 24 Tachwedd McArthur Glen - Pen-y-Bont ar Ogwr £14.00

Llun 30 Tachwedd Ffair Aeaf - Llanfair ym Muallt £15.00

Mawrth 8 Rhagfyr Siopa Nadolig - Abertawe £10.00

Mawrth 15 Rhagfyr Siopa Nadolig - Caerdydd £14.00

Bysiau Cwm Taf
Gwyliau o safon am brisiau cystadleuol

NIFER CYFYNGEDIG O LEFYDD CODI – Ffoniwch am fanylion

CEFNOGWYR BALCH O ELUSENNAU CANSER
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TYWOD GWELY ANIFEILIAID YN SYTH 
O'R CHWAREL I'R FFERM

WYN
VAUGHAN

PEIRIANNYDD 
GWAITH PLYMIO/ 
GWRES CANOLOG

DANDDERWEN 
CWM PLYSGOG

CILGERRAN. SA43 9TA
01239 615587
07968 870115

GARETH DAVIES
ADEILADWR

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy!
Ffoniwch Gareth ar

07812 077556 / (01239) 841235

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau, 

Gosod Ffenestri a Drysau, 
Gosod Ceginau – Gosod Teils, 
Ystafelloedd Gwydr, Ffasgau, 

Bondoeau a Chafnau, 
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd, 

Lloriau – Plastro a Sgimio

Twll mewn un i Ifan
Breuddwyd pob golffiwr yw llwyddo i osod y bêl yn y twll gydag un trawiad. 
Dyna wnaeth Ifan Wyn Phillips, Sŵn y Gwynt, Crymych lawr yng Nghlwb Golff 
Trefdraeth a hynny ar dwll rhif 15 – un o’r rhai anoddaf ar y cwrs. A dim ond 19 
oed yw e! Ond bu’n cael ei hyfforddi gan Alun Evans a Julian Noot ers pan oedd 
yn saith oed. Bydd yn cystadlu yn rownd cyn-derfynol cystadleuaeth ‘Kenshole 
Salver’ oddi fewn i’r clwb nawr.



CHWARAEON
Clwb Criced Crymych

Tymor gwahanol iawn i’r arfer i Glwb 
Criced Crymych eleni rhwng ein bod 
wedi symud i chwarae ein gemau 
gartref ar gaeau Ysgol y Preseli a 
hefyd oherwydd y feirws yma. Nid 
oedd unrhyw gêm gynghrair eleni 
ond cafodd gemau cyfeillgar a gemau 
cwpan eu chwarae rhwng diwedd mis 
Gorffennaf, ym mis Awst a dechrau mis 
Medi.
Chwaraeodd y Clwb yng Nghwpan 
Alan Brown, Cwpan Ken Morris a hefyd 
Cynghrair Dyffryn Teifi gyda Llechryd, 
Llandysul ac Aberaeron.
23 Gorffennaf – Aberaeron – Cwpan 
Dyffryn Teifi. Colli o 50 rhediad
Bowlio: Steffan Williams 3-30
Batio: Daniel Jones 23, 
James George 13, Rhodri Lewis 10
28 Gorffennaf – Hundleton – Cwpan 
Alan Brown (Cwarteri). Ennill o 58 
rhediad
Bowlio: Dan Griffiths 2-13, 
Ioan Davies 2-9, Osian Wyn 1-14, 
Alastair Davies 1-6, Dan Jones 1-16
Batio: Sam Kurtz 87, 
Osian Wyn 20 (heb fod allan)
29 Gorffennaf – Llanrhian (tîm 
cynghrair yn uwch) – Cwpan Alan 
Brown (cyn derfynol) colli o 4 wiced
Bowlio: Ioan Davies 2-20, 
Osian Wyn 1-16, James George 1-19
Batio: Sam Kurtz 48, Osian Wyn 27
8 Awst - Creseli – Cwpan Ken Morris. 
Ennill o 5 wiced
Bowlio: Ioan Davies 3-31, 
Alastair Davies 3-22, 
Rhodri Lewis 2-23, Hedd Nicholas 1-16
Batio: Tomos Lewis 24 heb fod allan, 
Ioan Davies 18, Alistair Davies 16 heb 
fod allan, Daniel Jones 13
12 Awst – Aberaeron – Cwpan 
Dyffryn Teifi. Colli o 40 rhediad
Bowlio: Rhodri Lewis 1-25, 
Hedd Nicholas 1-28, Rich Thorne 1-13, 
Tomos Lewis 1-42
Batio: Osian Wyn 53 heb fod allan, 
Tomos Lewis 24
14 Awst – Llechryd – Cwpan Dyffryn 
Teifi. Colli o 6 wiced
Bowlio: Rich Thorne 2-8, Ioan Davies 
1-23, Steffan Williams 1-27
Batio: Jon Hill 45, Sam Kurtz 13, Rich 
Thorne 13 heb fod allan, Ioan Davies 11

Mae’n rhaid llongyfarch un o 
chwaraewyr ifanc y Clwb, sef Megan 
Clewer Evans o ardal Morfil ger 
Rhos-y-bwlch sydd wedi chwarae i 
dîm merched Criced Cymru o dan 12 
eleni eto. Mae’n dilyn ôl-traed Lleucu 
George, Y Mot a fu’n cynrychioli 
Cymru droeon pan oedd yn groten ac 
yn ei harddegau. 
Edrychwn ymlaen at dymor 2021, gan 
obeithio bydd pethau yn medru ail 
gychwyn yn iawn a bod Clwb Criced 
Crymych yn cael tymor llwyddiannus.

24 Awst – Hwlffordd – Cwpan Ken 
Morris – Colli o 4 wiced
Bowlio: Osian Wyn 2-26, 
Ioan Davies 1-14, Alistair Davies 1-18
Batio: Osian Wyn 36, Rich Thorne 14
30 Awst – Arberth – Cwpan Ken 
Morris – Ennill o 9 wiced
Bowlio: Alan Luke 3-24, 
Steffan Jones 2-5
Batio: Sam Kurtz 75 heb fod allan, 
Rich Thorne 26 heb fod allan.
12 Medi – Arberth – Gêm Cyfeillgar – 
Ennill o 6 wiced
Bowlio: Osian Wyn 2-14
Batio: Rich Thorne 46 heb fod allan.
13 Medi - Diwrnod Ffeinal Cynghrair 
Dyffryn Teifi
Rownd Cyn-derfynol erbyn Llechryd 
– Ennill o 22 rhediad
Bowlio: Ioan Davies 2-23, 
Steffan Williams 2-12, 
Rich Thorne 1-14, Daniel Jones 1-14
Batio: Sam Kurtz 60, Ioan Davies 37 
heb fod allan, Osian Wyn 17, 
Rich Thorne 16
Ffeinal erbyn Llandysul – Colli o 9 
wiced
Bowlio: Rich Thorne 1-20
Batio: Sam Kurtz 37 heb fod allan, 
Osian Wyn 17
Tymor eithaf da, gan ddod yn ail yng 
Nghynghrair Dyffryn Teifi, 2ail yn 
ein grŵp Cwpan Ken Morris a cholli 
yn rownd cyn-derfynol Cwpan Alan 
Brown. Er ei fod  yn dymor gwahanol 
iawn i’r arfer, hoffwn gymryd y cyfle o 
ddiolch yn fawr iawn i’r chwaraewyr i 
gyd sydd wedi chwarae eleni. 

Megan wedi cynrychioli 
Cymru o dan 12

Osian Wyn

Richard ThorneIoan Davies


