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£7,180 o gymorth i CLEBRAN wrth
y Loteri – torchwn ein llewysau

Pan gyhoeddwyd y 500fed rhifyn
o CLEBRAN roedd hi’n fwriad i
ddatgelu ein bod wedi derbyn grant o
dros £7,000 wrth Gronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol.
Pan gyhoeddwyd y 500fed rhifyn o
CLEBRAN roedd hi’n fwriad i ddatgelu
nifer o gynlluniau newydd cyffrous.
Ond cafodd y cynlluniau hynny eu drysu
dros dro oherwydd y coronafeirws.
Ni chafwyd cyfle i fireinio’r cynlluniau
nac i alw pobol ynghyd i drafod ac i
weithredu.
Ond dyma ni. Yr union swm o grant
yw £7,180 ac wedi ei ddyfarnu ar sail y
gobeithion a’r weledigaeth a nodwyd
yn y cais. Roedd y cais wedi plesio’r
dyfarnwyr.

Wrth gyhoeddi’r 500fed rhifyn roedd
hi’n fwriad i lansio cyfres o erthyglau
os nad astudiaethau yn cymharu
cyflwr agweddau o fywyd y fro heddiw
â’r hyn oedd adeg cyhoeddi’r rhifyn
cyntaf yn 1974 – 46 mlynedd nôl.
Mae cyflwr y Gymraeg yn destun
amlwg.
Nodi’r
cyfleoedd,
y
gefnogaeth a’r newid agwedd sy’n
bodoli erbyn heddiw. Gwahoddir
unigolion i gyfrannu bydd yn siarad o
brofiad.
Hwyrach y bydd eraill o’r farn nad
yw’r newid yn ddigonol i sicrhau ei
pharhad fel iaith gymunedol yn wyneb
bygythiadau o’r newydd nad oedd
yn bod yn 1974. Rhwydd hynt i eraill
draethu eu gofidiau.

Adnodd Cymunedol
Mae’n
amlwg
fod
y
Loteri
Genedlaethol yn ystyried papur bro
yn adnodd cymunedol pwysig. Roedd
ein syniadau wedi creu argraff. Rhaid
troi’r syniadau yn weithredoedd dros
y misoedd nesaf.

Fferm Deuluol
Bydd amaeth yn destun amlwg. Mae’r
dull o ffermio wedi newid yn ddirfawr.
Deil y ffermydd teuluol yn asgwrn cefn
dyfodol economaidd y fro. Oes yna
heriau yn eu hwynebu? A’r busnesau
teuluol wedyn yn ein pentrefi.

Teyrnged
Wyn Gruffydd
i Eifion 'Garej'
(tud. 10)

Ugain mlynedd
ers taith
y garreg las
(tud. 16)

Pa mor allweddol yw’r rheiny? Cawn
olwg ar yr entrepreneuriaid.
A beth am dai haf ac ail-gartrefi yn
arbennig ar hyd yr arfordir? Ydyn
nhw’n newid cymeriad ambell bentref
bron y tu hwnt i adnabyddiaeth? Oes
angen ac oes modd eu rheoli neu eu
gadael i chwiwiau’r farchnad?
Ni ellir anwybyddu crefydd chwaith.
Faint o gapeli’r ardal sydd wedi cau
ers 1974? A yw Anghydffurfiaeth yn
debyg o arddel gwisg newydd? Neu
ai addasu’r adeiladau oll at ddibenion
eraill fydd hi ymhen 46 mlynedd arall?
Trefnu Ymgyrch
Bwriedir trefnu ymgyrch farchnata a
hyrwyddo hefyd yn unol â’r addewid
a wnaed yn y cais. Mae Cronfa
Gymunedol y Loteri, yn unol â’i henw,
yn disgwyl i’r gymuned gymryd rhan i
wireddu’r hyn maen nhw yn ei ariannu.
Yn ystod y misoedd nesaf bydd rhaid
galw pobl ynghyd, pan fydd canllawiau
yn caniatáu, a chynnal ambell felin
drafod. Gweler manylion ar dudalen 3.
Awn ati. Torchwn ein llewysau.

Mirain yn creu
dyngaris
o hen lenni
(tud. 6)

Taith tractore
Goronwy
(lluniau ar
tud. 34)
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CLEBRAN Papur Bro’r Preseli
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.

GOHEBYDDION LLEOL
Abercych: Dewina George
Blaenffos: Eileen Thomas
Boncath: Nyfed Griffiths
Brynberian: Gillian Lewis
Bwlch-y-groes: Sharon Harries
Capel Newydd: Wendy Lewis
Cilgerran: Bethan Phillips
Cilrhedyn: Meinir James
Crymych: Siop Siân
     Elizabeth John
Efail-wen: Angharad Booth-Taylor
Eglwyswrw: Eileen Thomas
    
Miriel Davies
Ffynnongroes: Awen Evans
Glandŵr: Mair Davies
Hermon: Gwenda Mathias
Llandudoch: Llinos Devonald
Llanfyrnach: Joyce Williams
Llangolman: Angharad Booth-Taylor
Llwyndrain: Beryl Vaughan
Maenclochog:
Mynachlog-ddu: Wyn Owens
Rhos-y-bwlch: Buddug Harries
Rhydwilym: Eilir Davies
Beth am wirfoddoli i

(01239) 841229
(01239) 841528
(01239) 841823
(01239) 891387
(01239) 698605
(01239) 841242
(01239) 614321
(01239) 698687
(01239) 831230
(01239) 831640
(01994) 419221
(01239) 891372
(01239) 891259
(01239) 891637
(01994) 419455
(01239) 831410
(01239) 614661
(01239) 831254
(01994) 419221
(01239) 698394

george@machineryandspares.co.uk
nyfed.griffiths@btinternet.com
elfedmlewis@btinternet.com
arwynharries@btinternet.com
wendy.2lewis19@gmail.com
cortinaewp@aol.com
elizabethjohn13@hotmail.co.uk
angharad.boothtaylor@btinternet.com
llysybryn@gmail.com
alwyn.evans@btconnect.com
mairdavies@btopenworld.com
g.mathias46@btinternet.com
llinosmdevonald@hotmail.co.uk
angharad.boothtaylor@btinternet.com

(01994) 419594
(01437) 532652
buddugh@hotmail.com
(01994) 419649
eilirtyrhos@btinternet.com
fod yn ohebydd Clebran yn eich ardal?

Golygydd mis Hydref:
HEFIN WYN
hefinwyn367@btinternet.com
clebran@mentersirbenfro.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.
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Gwahoddiad Agored i Is-bwyllgor £7,000
Nos Lun, Medi 21 am 7.30pm
yng Nghanolfan Hermon (cyfleuster zoom hefyd)

Gorffennaf/Awst 2015
Cadeirydd: Cyng. Cris Tomos Clebran
Dewch â’ch syniadau!

Canolfan Bro Preseli

AGENDA BOSIB
1) Croesawu ac ymddiheuriadau
2) Creu canllawiau ar gyfer gohebwyr
3) Ehangu cynnwys i adlewyrchu bywyd y fro yn ei gyfanrwydd
4) Ymgyrch farchnata i dynnu sylw trigolion y fro at fodolaeth CLEBRAN
5) Ymgyrch denu hysbysebwyr i gynnal y newidiadau
6) Sefydlu gwefan/Bro 360
7) Penodi panel golygyddol
8) Bod yn ddewr a dyfeisgar a brwdfrydig
9) Cyrraedd trigolion alltud
10) Unrhyw fater arall / Dyddiad cyfarfod nesaf
Rhowch nodyn yn eich dyddiadur nawr.
Mewn dyddiau pan mae papurau newyddion lleol yn crebachu
mae yna gyfle i Clebran ehangu.

"Wedi'r cyfan, er pwysiced statws cyfreithiol a chyfansoddiadol i'r iaith, os
nad yw siaradwyr y Gymraeg yn dewis ei defnyddio yna ofer pob ymgyrch
ac ymdrech. Ac yn y cyswllt hwn mae CLEBRAN yn rhan allweddol o'r frwydr.
Mae papur bro yn arf bwysig: i bob pwrpas mae'n ffenest siop i'r iaith yn
ein cymunedau ac ar yr un pryd yn ffon fesur o gyflwr ei hiechyd. Y mae pob
gweithgaredd, ffurfiol neu anffurfiol, drwy gyfrwng y Gymraeg yn cryfhau ei
statws a'i hapêl yn y gymuned, boed hwnnw'n gig neu gêm rygbi, yn banto
neu gyngerdd. Mae angen ei diogelu. Mae difaterwch fel ffwng yn ymosod
Cyflwynodd deiliaid Bro Preseli, Crymych, £50 punt yr un i Ymatebydd
ar wreiddiau'r
goeden
yn y dirgel
ganCymru.
adael yCasglwyd
canghennau
i wywo
o un
i un.
Cyntaf
Crymych
ac Ambiwlans
Awyr
yr arian
drwy
werthu
Beth
am
addunedu
i
wneud
ein
rhan
dros
y
Gymraeg,
a
byw'r
frwydr
drosti
er
Bric a Brac a llyfrau. Eu dymuniad yw cefnogi elusennau lleol eto i'r dyfodol.
mwyn sicrhau ei goroesiad?"

A wyddoch chi?

1) Beth yw’r enw Ffrangeg a roddir
i bancosen wedi’i gorchuddio10
â
saws oren a’i gweini gyda fflam?
2)
mha
Tennessee
C Ym
YN
G ddrama
O R Co eiddo
YMU
NED
Williams
y
ceir
y
cymeriadau
CRYMYCH
Blanche DuBois a Stanley Kowalski?
Eich
amygofeb
rhyfel
3)
Ym barn
mha wlad
bu farw’r
Shah
o
Iran
yn
1980
wedi
iddo
gael
ei
newydd
ddiorseddi?
Annwyl Olygydd
4) Gorffenwch y dywediad ‘ Hir yw
Ychydig
fisoedd yn ol derbyniodd y
pob aros...
Cyngor Cymuned lythyr oddiwrth
5)
Pwy enillodd y Stôl Farddoniaeth
perthynas i filwr a fu farw yn ystod y
yn
yr Eisteddfod
Rhyfel
Mawr, yn AmGen?
dweud yr hoffai
6)
Pwy
yw awdur
nofel ‘Merch
weld cofeb
rhyfely newydd
ym
Gwern Hywel’?
mhentref
Crymych. Er fod camau
wedi
eu gymryd
i atgyweirio
yr un
7)
Enw’r
gôl-geidwad
a enillodd
41
sydd
ar
wal
Neuadd
y
Farchnad,
capan dros Gymru?
mae'r Cyngor Cymuned yn
8)
Enw’r arlunydd
oedd yn beth
byw yng
awyddus
i ddarganfod
yw
Nghroesgoch?
ymateb trigolion Crymych ynglyn â
9)
Beth
yw’r
enw aymlaenI
roddir i iiarholi
ifanc
o
hyn,
cyn
mynd
am
grantiau
ac ati.
Os ydych o blaid y
dan flwydd
oed?
syniad
o gael cofeb
newydd
a
10)
Gorffennwch
y ddihareb
‘Gwell
fyddech
gystal
a
llofnodi
eich
enw
ar
camsyniad...
y ffurflen sydd yn Swyddfa'r Post,
11)
Pa
ymadrodd
Lladin
ddefnyddir
Crymych,
neu adael
i miawybod.
mewn materion cyfreithiol sy’n
Diolch
yn fawr
golygu
‘ymhlith pethau eraill’?
Heather
Tomos
(Clerc)
12) Beth yw enw’r
gweinidog yr
efengyl
sydd yn frwd dros
01239
891393
ddiddymu Senedd Cymru?
heathertomos@live.co.uk
Yr atebion ar dudalen 32

Mansel Davies a’i Fab Cyf.

Arbenigwyr Teithiau Hir a Byr
Arbenigwyr Cludo Hylif
Cludiant gyda Llwytho a Dadlwytho Niwmatig
Llwythwr ar gyfer Cludiant Trwm
Masnachwyr Amaethyddol

PEMBROKESHIRE

Magnesium, Calch, Gweryd gyda
gwasanaeth sgwaru.
Cyflenwyr Angenrheidiau Adeiladu,
Perchnogion Cware,
Cyfleusterau Storïo a Dosbarthu
Cyflenwyr Calch

L
T
D

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

PRIFGYFLENWR
TRYCIAU

mmannesmann

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

automotive

VDOKienzle
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Newyddion y Fro
Blaenffos

Llongyfarchiadau i Wyn a Janet
Vaughan, Tŷ Newydd, ar ddod yn
fam-gu a thad-cu i ferch fach Lon a’i
phriod, sy’n byw yng ngogledd Cymru.
Dymunir gwellhad buan i Janet
Vaughan ac Ivy Edwards sydd wedi
bod yn yr ysbyty’n ddiweddar.
Cydymdeimlir â Hubert Wilson, Tŷ
Canol ar golli ei fam yn ystod mis
Awst. Cydymdeimlir hefyd â Linda
Phillips ar golli Gareth, ei gŵr, yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau arbennig iawn i Lal
Thomas ar ddathlu ei phenblwydd
yn 96 oed. Dymuna ddiolch o
galon i bawb am eu cyfarchion a’u
dymuniadau da. Braf cael croesawu
Sion Thomas a’i deulu nôl i fyw i’r
pentref.

Boncath

Llongyfarchiadau i Ellis a Myris Horton,
Gwynfryn. Mae Myris wedi dathlu ei
phen-blwydd yn bedwar ugain ym
mis Gorffennaf, ac Ellis wedi dathlu ei
85fed pen-blwydd ym mis Awst. Mae
pump o blant ganddyn nhw, sef, Peter,
Sharon, Llinos, Gaynor a Barry, ac mae
ganddynt hwy eu teuluoedd hefyd.
Dymuniadau gorau i Sylvia Thomas,
Sylfan, gwraig Alan sy'n un o feibion
Jos ac Elsie, a oedd yn cadw Siop
Boncath slawer dydd. Mae Sylvia wedi
treulio amser byr yn Ysbyty Glangwili
sbel fach nôl.
Dymuniadau gorau i Ian Edwards,
Maesybedw, gŵr Morfudd, a thad
Lynette, Clive, Nigel a Tracy, a fu yn
Ysbyty Llwynhelyg yn ddiweddar.
Hefyd dymuniadau gorau i Clive,
a enwir uchod, sy'n cael triniaeth
feddygol ar hyn o bryd.
Mae Gaynor Watts-Lewis, Brynhedydd,
wedi parhau i ddysgu dysgwyr y
Gymraeg drwy adeg y coronafeirws,
mewn cyfarfodydd “Zoom” ar y
rhyngrwyd, a dros y ffôn, yn wirfoddol,
chwarae teg. Fel canlyniad mae'r
dysgwyr wedi ei anrhegu am ei gwaith,
â thocyn rhodd i brynu planhigion i
harddu tu fas ei chartref. Hefyd, mae
Hedd, ei gŵr, wedi bod yn cael ei
ffilmio yn dilyn ei ddiddordeb yn hanes
lleol, a fydd yn rhan o dair rhaglen a
ddarlledir ar S4C dros y gaeaf o biti
diddordebau pobl.

Brynberian

Llongyfarchiadau i Dyfed Davies a Megan Lewis, Penrhiwlas ar eu dyweddïad.
Da gweld Ken Davies Eisteddfa wedi gwella ar ôl cael triniaeth yn Ysbyty
Gwent, Casnewydd yn ddiweddar.
Clwb Cant – Mawrth: Caroline Kedward, Bryste; Marilyn Ennis, Trefdraeth;
Doreen Davies, Blaenffos; Roger Morrell, Constance. Ebrill – Phyllis Morrell,
Constance; Menna Vaughan, Pen y Bryn; Aneurin a Pheobe Lewis, Eglwyswrw;
Delyth Davies, Ffynnongroes. Mai – Tina Lummins, Brynberian; Aneurin a
Pheobe Lewis, Eglwyswrw; Martin a Carol Vittle, Rhoshill; Iori a Janet Thomas
Penparc.

Bwlch-y-groes

Llongyfarchiadau i Elin a Gareth, Blaenbulan am ddod yn dad-cu a mam-gu eto
a hefyd Owen am ddod yn hen dad-cu. Mae Mared ac Osian Davies wedi cael
crwt bach, brawd bach i Mabli sef Arthur Elis Davies.
Dymunir gwellhad buan i Huw Rees, Nantrefel sydd wedi bod yn Ysbyty
Glangwili yn ddiweddar a hefyd Steffan Harries, Garregwen sy wedi bod yn
Ysbyty Treforys. Braf gweld y ddau adre ac yn gwella.
Enillwyr Clwb Cant Neuadd Bwlch-y-groes dros y cyfnod clo: Ebrill: Y Ddraig
Werdd, Keith James a Eunice Anthony. Mai: Rhys George, Kate George,
Gordon Blackburn. Mehefin: Dilys Davies, Mared Davies, Trudy Jones.
Gorffennaf: Laura Lofty, Osian Hedd, Jean George. Awst: Carys Chambers,
Martha, Eirian Elias, Medi: Suzanne Truslove, Liz Roony, Betty Stilwell.
Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddai gwneud taliad banc yn hwyluso'r broses
o ail ymaelodi. Cysylltwch gyda Jean George os hoffech chi ffurflen er mwyn
gwneud hyn.

Capel Newydd

Enillwyr Clwb Cant mis Mehefin oedd David, Clynfiw; Margaret Tarjani a
Steve Brown, ac aeth gwobrau mis Gorffennaf i Julie Rainsbury; David Wilson
a Jessica Ogden. Llongyfarchiadau hwyr i Aled a Michelle Lewis, Henllys ar
ddathlu pen-blwydd priodas, ddechrau Gorffennaf. Edrychwn ymlaen at y
briodas berl yn 2021. Bu Jon ac Emily King yn dathlu deng mlynedd o fywyd
priodasol ar 21ain o Awst, a chafodd Ed Collins ben-blwydd pwysig ar y 15fed
o Awst.
Croeso adre i Mrs. Edna Jones, sy wedi bod yn anhwylus yn ystod yr haf, ac
wedi treulio amser yn Ysbyty Glangwili ac yna derbyn triniaeth yn Nhreforys.
Mae bellach wedi dod adre ac yn teimlo’n eitha ‘da. Yn anffodus, bu farw ei
chwaer Ruth, ddechrau mis Awst, a chydymdeimlwn yn fawr ȃ Edna a’r teulu
ar eu colled. Dymuniadau gore i Jeff a Julie Rainsbury sydd wedi symud o’r
pentre’ i fyw yn Aberteifi, a chroeso i Jake Rainsbury, Rachel Tarbutt a’r teulu
sy’ newydd symud i fyw i’r Hen Ysgol.
Llongyfarchiadau i Ann Thomas, Pencoed, ar ddod yn fam-gu i ferch fach 8
pwys 6 owns. Ganwyd Non Aneira ar y cyntaf o Awst, i Gwyneth a James, sy’
wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Dymuniadau gore i’r teulu bach, ac i Ann,
sy’ wedi dotio’n llwyr ar ei hwyres fach gyntaf.
Llongyfarchiadau i Ffion Jenkins ar lwyddo’n dda yn ei harholiad Lefel A, a
phob dymuniad da iddi ym mis Medi, wrth ddechrau ar gwrs tair blynedd
mewn Ffarmacoleg Meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae teulu Dawns y
Coed ȃ dathliad dwbl gyda nhw eleni, am fod Mam a Dad, (Sian a Warren)
hefyd yn dathlu eu priodas arian ar Awst 25ain Estynnwn ein llongyfarchiadau
gwresog hefyd i Hafwen ar ei llwyddiant rhagorol yn ei harholiadau TGau, ac
mae’n bwriadu astudio Mathemateg; Seicoleg a Daearyddiaeth yn y Chweched
Dosbarth yn Ysgol y Preseli. Dyma gipio’r goron driphlyg yn wir.
Derbyniodd Pwyllgor y Cae Chwarae nawdd oddi wrth Gyngor Sir Benfro
yn gynharach yn y flwyddyn, ac mae’r aelodau yn ddiolchgar iawn,
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a gwerthfawrogir llafur caled a chyson Lynda Williams, Pentre Bach, sy’n
ymdrechu’n ddiflino yn chwilio am ffynonellau cyllid i adnewyddu’r offer
presennol er diogelwch, lles a mwynhad plantos y pentref.

Cilgerran

Tymor y cwrwgle

Nia Morris o Siop y Pentre yn paratoi i gael ei holi
am Ŵyl Cilgerran ar gyfer y rhaglen ‘Heno ar S4C.

Er gwaetha’r pandemig a’r tywydd stormus aeth Gŵyl Cilgerran yn ei blaen eleni
eto ar ei newydd wedd gyda gweithgareddau rhithiol a thraddodiadol. Ond heb y
rasio Cwryglau ar Afon Teifi.

Martin Lloyd yn cynnig cyfarwyddyd i gystadleuwyr yr Helfa Drysor

I ddechrau’r Ŵyl Martin Lloyd oedd yn gyfrifol am yr Helfa Drysor Ceir ar y nos
Lun gyntaf gyda nifer fawr yn cymryd rhan. Y dasg ar y dydd Mawrth oedd chwilio
trwy’r pentref am grysau pêl-droed tîm Rovers Cilgerran. Gwelwyd yr enillwyr ar
safle Pentre Cilgerran a’r Fro a Facebook.
Eto Helfa Drysor arall oedd ddydd Mercher a honno i’r teulu cyfan trwy’r pentref.
Gwelwyd yr enillwyr ar y we. Y bwriad ar y dydd Iau oedd cynnal sioe ‘Sêr yn Eich
Llygaid’ ar y we ond oherwydd y storm rhaid oedd ei gohirio hyd at y penwythnos.
Ar y we hefyd y cyflwynwyd Sioe Dalent Cilgerran gyda’r talentau yn cyflwyno eu
hunain yn eu hystafelloedd byw, yn eu ceginau neu yn eu gerddi. Rhaid i’r sioe fynd
yn ei blaen ble bynnag mae hi. Eto gallwch weld hon ar wefan Cilgerran.
Newidiwyd Cilgerran yn ardal o America nos Sadwrn gyda ffilm yn cael ei dangos
yn yr awyr agored gyda’r gynulleidfa yn eistedd yn eu ceir. Tipyn o newid.
Yn olaf Sioe Gŵn Rhithiol oedd yr arlwy gyda’r perchnogion yn anfon lluniau o’u
cŵn ar y we er mwyn eu beirniadu. Eto cewch eu gweld ar y safle.
Yn cymryd rhan trwy’r wythnos roedd yna gystadleuaeth addurno cartref gyda
thai’r pentref yn cael eu gwisgo i ddathlu’r Ŵyl. Bu hon yn gystadleuaeth
boblogaidd iawn gyda naws traddodiadol y pentre’ yn dod i’r amlwg gyda nifer o’r
cystadleuwyr. Felly Gŵyl wahanol iawn i’r arfer ond Gŵyl a ddangosodd beth sydd
yn gallu digwydd wrth fod pobl yn ymdrechu i greu gweithgaredd cymdeithasol ar
amser anodd. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled. Wele luniau o rai o’r tai a
addurnwyd ar thema cwrwgle gyda’r buddugol, Sarah Moore y tu fas i’w chartref.

Wele, Sarah Moore, y tu fas i'w chartre buddugol, 'The Stables'

William Bowen a Mark Dellar
wrthi’n creu cwrwg.

Y gwaith wedi’i orffen

Tymor byr oedd tymor pysgota cwrwgle
eleni oherwydd penderfyniad dadleuol
CNC i’w gwtogi o’r pum mis arferol
i ddim ond tair mis. Roedd rhaid i’r
pysgotwyr aros hefyd am gadarnhad
wrth yr awdurdodau i gychwyn y tymor
oherwydd y gofynion COVID-19 a oedd
mewn grym ar y pryd, ond yn ffodus
cafwyd caniatâd i gychwyn pysgota ar
Fai’r 1af.
Roedd yr un wynebau cyfarwydd i’w
gweld ar lannau Dolbadau bob nos Lun i
nos Wener wrth iddi nosi tan noson olaf
y tymor ar y 31ain o Orffennaf. Daeth
y glaw trwm yng nghanol Mehefin â’r
diwedd i’r sewin a oedd wedi bod yn
rhedeg ym mis Mai, a prin oedd eu
gweld ym mis Gorffennaf.
Cyfyngiad arall i’r pysgotwyr eleni oedd
polisi ‘dal a rhyddhau’ ar bob eog.
Ychydig iawn oedd i’w gweld yn gynnar
yn y tymor, ond dalwyd a dychwelwyd
sawl un yn ddiogel, yn enwedig ym
misoedd Mehefin a Gorffennaf.
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Profwyd cyfyngiadau COVID-19 a
rheoliadau cyfnod y clo yn anodd i un
pysgotwr cwrwgle adnabyddus. Does
gan ddim hyd yn oed Rod Bowen
rwyd sy’n ymestyn o Boston UDA i
Ddolbadau – roedd ei absenoldeb
trwy’r tymor yn golygu bod mwy o
bysgod i’r pysgotwyr eraill i’w dal!
Llongyfarchiade i Cathryn Gwynn ar
ennill Ysgoloriaeth Miriam Briddon yng
Ngholeg Celf Caerfyrddin. Dyfarnwyd
y wobr iddi am ei gwaith mewn
gwehyddu edafedd cain ar y cyd gyda
papur ag inc a llythrennu i greu darnau
sy’n ymwneud ag atgofion, pethau
brau, naratif a llinellau. Gwelwyd
enghreifftiau o'i gwaith mewn eitem ar
y rhaglen deledu Heno. Dyfernir y wobr
er cof am Miriam o Landysul a fu farw
mewn damwain car yn 2014 pan oedd
ar ei thrydedd flwyddyn yn y coleg yn
astudio dylunio ffasiwn.

Crymych
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Pob dymuniad da i Dilwyn Rees, sydd wedi bod yn anhwylus yn ystod yr wythnosau
diwethaf hyn, ac wedi treulio cyfnod hir mewn ysbyty.
Cydymdeimlir yn ddiffuant â Diana Rogers ar golli Tommo, nai iddi hi a Denley
Thomas o Hermon a hefyd â Terry Reynolds, tad yng nghyfraith Tommo ac â Shelley
Reynolds a’i theulu, ei chwaer yng nghyfraith.
Cydymdeimlir yn ddwys hefyd â Buddug Jones, Llys Eryl, ar golli ei phriod Brian
Jones ac a’r merched Lowri a Lisa a’u teuluoedd. Bu Brian yn athro gwaith metel yn
Ysgol y Preseli gydol ei yrfa ddysgu. Claddwyd ei wedillion ym mynwent Antioch
ar ddydd Sadwrn, Awst 22.
Pen-blwydd hapus i Glenys Davies, Maes y Frenni sydd wedi dathlu carreg filltir
bwysig ym mis Awst.
Bu Ryan Owens, Clos y Meini, yn anhwylus yn ystod mis Awst a chafodd driniaeth
yn ysbyty Treforys. Da ei weld allan yn cerdded ac yn teimlo ei fod ar wellhad erbyn
hyn.
Cydymdeimlir ag Eirian a Hilary Edwards a’r teulu, Maes y Frenni, ar farwolaeth
brawd Eirian sef Ian Edwards o Foncath.
Braf gweld Mirain Iwerydd James yn
dangos sut mae gwneud dyngaris ar
raglen deledu ‘Hansh’. Mae’n ail-gylchu
llenni i wneud y dillad ac yn galw’r fenter
yn Do-Re-Dyngari. Daeth o hyd i beiriant
gwinio rhad ar y we a bant â hi. Braf ei
gweld hefyd ar raglen deledu ‘Pawb
a’i Farn’ yn trafod pwnc Bywydau Du
yn Cyfrif. Roedd pob un o’r cyfranwyr
o gefndir ethnig tywyll a hithau’n
cyfrannu’n aeddfed gan ddatgan nad
oedd wedi profi hiliaeth yn yr ysgol nac
yn yr ardal hon. Pob hwyl iddi yn astudio
Cymraeg a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Efail-wen

Parti Drama Nebo – odych chi’n nabod nhw?
Dymunir yn dda i Maureen Morgan ar
ei hymddeoliad wedi 13 mlynedd wrth
y llyw yng Nghlwb Rygbi Crymych.
Cyflawnodd ei gwaith gyda graen a
gwên bob amser. Mae’r un safon yn
debyg o gael ei gynnal gan fod ei ŵyr,
Owain Richards wedi cymryd drosodd.
Llongyfarchiadau i Eurgain Haf Wyn,
Rhoshelyg, ar ennill gradd 2:1 mewn
Gwleidyddiaeth
a
Chysylltiadau
Rhyngwladol o Brifysgol Caerfaddon.
Pob llwyddiant eto yn y dyfodol.
Llongyfarchiadau i Meleri a Caio
Higginson ar enedigaeth eu merch
Ester Skeel, wyres gyntaf Julie a Phil
Higginson. Llongyfarchiadau hefyd
i Llinos a Gareth ar enedigaeth Etta
Marged. Mae’r ddwy fach yn wyresau i
Windsor a Glynwen, Min y Mynydd.
Llongyfarchiadau i Rhys Davies a
Clair White, Feidr Foel ar enedigaeth
bachgen bach, Harri. Llongyfarchiadau
i Elen Mai a Guto Griffiths, Dinbychy-pysgod, ar enedigaeth Anni Llwyd,
wyres i Iola a Kevin Phillips, a gôr wyres
i Joyce Williams.

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.

AWEN
TEIFI
Dewis da o lyfrau Cymraeg
i blant ac oedolion,
hefyd cardiau a recordiau.
Ar agor 9yb–5yh
Llun i Sadwrn
(01239) 621370
23 Stryd Fawr,
Aberteifi. SA43 1HJ
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Dyma lun a dderbyniwyd o law Lon
Owen (Isaac gynt) sy nawr yn byw yn
Llanymddyfri ond wedi’i magu ym
Mlaenwaun. Mae’n awyddus i ganfod
enwau’r actorion uchod. Perfformio
fersiwn o nofel Daniel Owen, ‘Rhys
Lewis’ a wnai Cwmni Drama Capel
Nebo oddeutu 1904. Mae’n sicr taw ei
mam-gu, Catherine Morris (Catherine
John, Rhydyparc, Blaenwaun yn
ddiweddarach) sy'n eistedd yr ail o'r
dde a'i chwaer, Mari Morris, sy'n sefyll
y trydydd o'r dde. Roedd ei mam-gu
yn forwyn yn Llwyn-yr-Ebol, Efailwen
ar y pryd. Os gwyddoch enwau’r
lleill mae croeso i chi gysylltu â Lon
trwy ffonio 01550 720083 neu 07791
069176 neu e-bostio maesydref5@
gmail.com. Byddai’n braf cyhoeddi
enwau’r cast llawn yn Clebran hefyd.
Pwy oedd y cynhyrchydd?
Cydymdeimlir â Wil John, Pentalar,
Bro Deirian ar farwolaeth ei wraig,
Llinos Elfair, yn 88 oed, a’r teulu
estynedig yn cynnwys y plant, Russell,
Gareth, Shân a Rhinedd. Roedd yn
fam-gu a hen fam-gu. Cyn symud i
Bro Deirian bu’r teulu yn byw yn y
Crofft, Maenclochog lle cychwynnodd
Llinos ar eu bywyd priodasol gyda’i
gŵr cyntaf, Peter Edwards. Rhoddodd
wasanaeth clodwiw i’r Mudiad
Meithrin o ddyddiau cychwyn y
mudiad fel athrawes yng Nghasmael
a Maenclochog a bu’n ysgrifennydd
Eisteddfod Maenclochog am 23
mlynedd. Bu’n briod â Wil am 56
mlynedd.
Er iddi gael ei derbyn i ddilyn cwrs
ym Mhrifysgol Lerpwl bu rhaid iddi
wrthod y cynnig oherwydd anhwylder
yn y teulu. Roedd ganddi bowltis
nodedig er mwyn gwella clwy’r eryrod.
Ni ddatgelai’r cynhwysion – cyfrinach
deuluol.

Clebran
Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa
Parcgwyn dydd Sadwrn, Awst 22, o
dan ofal ei gweinidog, y Parch Ken
Thomas. Roedd eraill o blith y galarwyr
yn medru dilyn y gwasanaeth trwy
drefniant arbennig yng Ngwesty Nanty-ffin.
Bu hefyd yn cynnal dosbarth gwinio
ym Maenclochog am flynyddoedd a
dyna oedd gan ei chyn-weinidog, y
Parch D. Gerald Jones, mewn golwg
wrth lunio englyn coffa;
I’r pwythau’n chwaer Y Pethe – a’r doniau
   Ar daen ar hyd yr ede,
Rhoi ei llaw mor hael i’r lle
Daw’r Crofft yn weithdy’r creffte.

Eglwyswrw

Dymunwn yn dda i Graham Morgan,
Cromlech sydd wedi gwario cyfnod yn
Ysbyty Llwynhelyg yn ddiweddar.
Cydymdeimlwn â Gretta a theulu
Llainfawr ar farwolaeth ei thad yng
ngwlad Pwyl.
Llongyfarchiadau i Gwyneth Edwards,
Cartref sydd newydd ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed, a hefyd i Edna
Thomas, Arfryn ar ddathlu ei phenblwydd yn 80 oed.
Llongyfarchiadau i Gareth a Val
Hughes, Awel y Glyn ar ddod yn ddatcu a mam-gu. Ganwyd merch, Olivia, i
Brianne a Rhys sydd wedi ymgartrefu
yn Llanfihangel y Creuddyn.
Enillwyr Clwb Cant y Pentref:
Mis Gorffennaf – Marian a Terry Jones,
£25; Pat McFaden, £15; Brenda James,
£10.
Mis Awst – John Cwmbetws, £25;
Steve Webb, £15; Mike Bishop, £10.
Mae gwaith Tarian Cymru yn parhau ar
draws y byd ar ôl codi £91,000 ar gyfer
Cymru yn ôl Bethan Williams:
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Y dioddef yn Yemen

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch codi arian
Tarian Cymru mae’r grŵp wedi lansio
ymgyrch newydd, Tarian Cymru: Ni Yw
Y Byd.
Cododd Tarian Cymru dros £91,000
er
mwyn
darparu
cyflenwad
angenrheidiol o PPE yn rhad ac am
ddim i weithwyr yn y sector iechyd
a gofal yng Nghymru. Dosbarthwyd
rhyw 200,000 o eitemau i 200 o
wahanol sefydliadau ar draws Cymru.
Ond roedd y grŵp yn ymwybodol iawn
o fygythiad Covid-19 i gymunedau
ledled y byd. Bwriad Ni Yw Y Byd
felly yw codi arian i gefnogi gwaith
dyngarol rhyngwladol sy’n mynd i’r
afael â’r coronafirws yn rhai o wledydd
tlotaf y byd.
Bangladesh
Hyd yma cyfranwyd at waith Cymorth
Cristnogol a phartneriaid sydd
eisoes yn gweithio mewn gwersyll
ffoaduriaid Rohingya yn Cox’s Basar
ym Mangladesh.
Mae oddeutu 850,000 o bobl yn byw
yn y gwersyll a’r gymuned eisoes yn
wynebu prinder dŵr glân, bwyd a
gofal iechyd. Bydd Ni Yw y Byd yn
cefnogi gwaith yn y gwersyll i geisio
atal y firws rhag lledu yno.

E. P. PARRY

        M. R. Pharm. S.

Y Fferyllfa, Crymych
✆ 01239 831243
Gweinyddion GIG a Phreifat.
Moddion Fferylliaeth.
Profion Beichiogaeth.
Gofal am anataliad a stoma.
Cyfarpar llawfeddygol a dresinau.
✩✩✩
ASIANTAETH BAPURAU
Papurau dyddiol a lleol,
Cylchgronau, Anrhegion,
Nwyddau Ysgrifennu, Losin
Gwin a Gwirodydd,
Nwyddau Cosmetigau
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Bydd rhoddion yn galluogi: darparu
PPE i’r gweithwyr iechyd yn y
gwersyll;
adeiladu gorsaf golchi
dwylo ger mynedfa’r 10 canolfan
iechyd; dosbarthu citiau hylendid i
50,000; hyfforddi 85-100 o weithwyr
iechyd i allu trin pobl wedi’u heintio;
gwirfoddolwyr ac arweinwyr crefyddol
i godi ymwybyddiaeth o’r feirws a
phwysigrwydd hylendid i’r bobl yn y
gwersyll yn eu hieithoedd brodorol.
Razia Khatun
Dywed Razia Khatun, sy’n byw mewn
gwersyll ffoaduriaid yn Cox’s Basar, yn
gwneud masgiau a hyfforddi eraill i’w
gwneud:
“Fe wnaethom ffoi o Myanmar er
mwyn goroesi ac rydym yn ei chael
hi’n anodd yma, ond mi fydd Covid-19
yn cymryd ein bywydau os na wnawn
ni ymgymryd â mesurau yn erbyn
ymledu’r feirws, oherwydd does
gennym ni ddim llawer o opsiynau er
mwyn cadw pellter cymdeithasol a
chorfforol yn y gwersyll.”
Disgrifiwyd y sefyllfa yn Yemen fel
“argyfwng o fewn argyfwng”. Yno mae
9.9 miliwn yn wynebu prinder bwyd
difrifol, mae ysbytai wedi’u dinistrio
yn y rhyfel cartref, prisiau bwyd wedi
codi’n sylweddol, cholera yn fygythiad
a bu llifogydd yn ne Yemen. Mae arian
a godir gan Ni Yw Y Byd yn mynd at
waith Tearfund yno, sy’n dosbarthu
pecynnau glanweithdra a gwybdoaeth
am sut i atal y firws rhag lledu, yn
dobarthu bwyd, dŵr glan, cyfarpar
er mwyn tyfu bwyd ac yn rhedeg
proseictau tyfu bwyd
Cyfrannu
Wrth i’r feirws ymledu drwy’r byd,
mae’r cymunedau sy’n byw mewn
tlodi eithafol dan fygythiad enfawr.
Mae angen codi arian ar frys felly i
gefnogi gwaith dyngarol elusennau

M. L. Davies
–––––––––––
Addurnwyr
–––––––––––
Awelfryn,
Tegryn,
Sir Benfro.
SA35 0BE
07811 871423
07971 545264
(01239) 698320
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sy’n gweithio ledled y byd gyda chymunedau tlotaf y byd. Gallwch gyfrannu trwy
dudalen we justgiving.com/fundraising/niywybyd.

Ffynnongroes

Da gellir dweud fod pwyllgor y neuadd wedi derbyn grantiau yn y Gwanwyn
gogyfer a gwneud gwelliannau i'r neuadd. Derbyniwyd swm sylweddol gan y
Cynulliad ar gyfer adnewyddu'r hen doiledau oedd y tu allan a'u cyfuno a'r prif
adeilad. Yn ogystal derbyniwyd grant gan Gyngor Sir Penfro er mwyn creu llwybr
o'r brif neuadd i'r cefn gan greu llwybr i'r anabl. Rhaid diolch yn fawr i'r crefftwyr
sydd wedi bod yn brysur ar yr amser anodd yma.
Mae sawl un o drigolion yr ardal wedi cael eu pen-blwydd dros yr haf sef Maisie
James, Hafodwynog yn 88 oed, a Cheirwyn John, Noyadd yn 70 oed.
Ar Fai 10fed ganwyd mab i Arwel ac Elise Evans, Pontcynon sef Neurin Peter
Evans, brawd bach i Iona Mai. Pob dymuniad da iddynt fel teulu.
A ninnau yn nhymor y canlyniadau arholiadau dymunwn longyfarch Delun Evans,
Rhostwarch a Ffion Davies, Pontycwm, y ddwy wedi graddio fel nyrsys, y naill yn
gweithio yn Ysbyty Glangwili a'r llall yn Ysbyty Bronglais.
Hoffwn ddymuno yn dda i Catrin Freeeman sydd ar fin dechrau fel myfyrwraig ym
Mhrifysgol Abertawe i ddilyn cwrs Bydwraig. Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi
derbyn eu canlyniadau TGAU a phob dymuniad da iddynt i'r dyfodol.

Glandŵr

Cydymdeimlwn ac Iwan a Jackie Wilson, Yetybanal, ar farwolaeth eu merch
Pen-blwydd hapus i Gwynedd James MBE (Felin Aber gynt) a fydd yn dathlu
ei 80 mlwydd oed ym mis Medi a hefyd i’n cyn-weinidog, Parchedig Emyr Wyn
Thomas a fydd yn dathlu ei 70 cyn diwedd y mis. Dymuniadau gorau iddynt.

Hermon

Cydymdeimlir â Terry Reynolds, Grug-y-mynydd ar golli mab-yng-nghyfraith
a hefyd Denley Thomas, Llysmeigan ar golli nai sef Andrew 'Tommo' Thomas o
Aberteifi. Mae'r ardal gyfan yn meddwl am ei wraig Donna a'i mab Cian Wyn.
Bu farw David Rees, Bryncerdd yn ddiweddar yn Ysbyty Doc Penfro.
Cydymdeimlir â'r teulu oll.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau
i ddwy o ferched y pentref ar ddathlu
eu penblwyddi yn un ar hugain oed
yn ddiweddar sef Siwan Tomos a Jade
Thomas. Llongyfarchiadau i Melonie
Richards ar ennill £100 ar Loteri Cronfa
Asedion Gymunedol.
Mae sawl gweithgaredd wedi cymryd
lle yn y pentref dros y ddau fis dwetha.
Bu na gystadleuaeth tyfu 'Blodyn Haul'
a'r enillwyr oedd:Oedolion - Beverley Morris 79" a
Chris Monk 64" Dan 25" - Diana
Vaughan -Thomas a Clare Thomas.
Melanie a’i £100
Plant - Jaxon 60", Caiden ac Oli 56",
Ifan 52", Elsa Haf 49". Dan 25" Max
Phillips. Cris Tomos fu'n gwobrwyo ar
sgwâr Hermon Nos Lun 27ain Gorff.
Llongyfarchiadau i bawb a diolch i
Lynda Barnes am drefnu.
Cynhaliwyd Ffair Sborion yn y maes
parcio ar Awst 1af a chodwyd arian at
Ysgol Feithrin, Hermon ac achosion
eraill.
Cynhaliwyd Bingo Ceir llwyddiannus yn
y maes parcio brynhawn Sadwrn, Awst
8fed gyda Cris Tomos yn galw'r rhifau.
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Codwyd bron £700 tuag at brynu offer
ar gyfer cynnal a chadw'r maes chwarae
a'r tir o amgylch y maes parcio. Hyfryd
oedd cael cymdeithasu ar brynhawn
heulog braf er gorfod cadw at y pellter
cymdeithasol. Diolchwyd i'r rhai oedd
wedi rhoi gwobrau at y Bingo ynghyd
a'r Raffl.
Mae sawl un wedi bod allan yn casglu
sbwriel o amgylch y pentref. Diolch
iddynt am roi o'i hamser.
Bu S4C Heno yn ffilmio'r "Lloches
Llyfr" a braf oedd gweld Cris Tomos a
Gwenda Mathias yn dweud gair am yr
hanes.

Maenclochog

Trystan Llŷr Griffiths yn y gyfres
‘Miwsig Fy Mywyd’ ar S4C
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yng nghartref Gwen, ei wraig, ym
Mhantithel; ar gae rygbi Crymych; clos
Blaenlliwe ac yn pwyso ar ambell iet.
Gwelwyd ei frawd, Gwydion ac yntau’n
canu medli o ganeuon Ryan a Ronnie a
chôr Ar Ôl Tri yn ei gynorthwyo i ganu
‘Benedictus’ o waith y cyfansoddwr
Karl Jenkins o Benclawdd.
O na byddai’n haf
Ymhlith y perfformiadau eraill roedd
darnau gan Mozart, Tosti, Tchaikovsky,
Donzetti, unawd o’r sioe gerdd ‘Chess’,
cyfansoddiad Gareth Glynne ‘Llanrwst’
a’r hen ffefryn Cymreig ‘O na byddai’n
haf o hyd’ o waith William Davies sy’n
rhan o repertoire pob tenor gwerth ei
halen.
Er i Trystan orfod gohirio nifer o
berfformiadau dros y cyfnod clo, a nifer
o’r rheiny ar y cyfandir, cafodd gyfle i
recordio’r emyn ‘Iesu, Iesu rwyt ti’n
ddigon’, o eiddo Pantycelyn ar y dôn
Llwynbedw o waith J. T. Rees, ar gyfer
‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’.
Emyn newydd
Ar ben hynny, fel rhan o’r Eisteddfod
AmGen, fe’i clywid yn canu emyn
newydd Karen Owen, ‘Mae’r tŷ mwy ar
y tu fewn’, a’r dôn gan Euros Rhys
Ifans, a fagwyd yn Nyffryn Taf. Nid
pawb sydd wedi canu gyda
Cherddorfa’r Philarmonig Brenhinol
fedrai ddweud hynny.

Euros Rhys a Trystan
yn recordio emyn Karen Owen

Paratoi ar gyfer ffilmio yn sied wlân Pantithel

Braf gweld Trystan Llŷr yn cymryd ei le ymhlith ein prif gantorion yn y gyfres
‘Miwsig fy Mywyd’ a gyflwynwyd gan Tudur Owen ar S4C yn ddiweddar. Rhai o’r
mawrion eraill yn y gyfres oedd Gwyn Hughes Jones, y bariton o Fôn, a’r pianydd
disglair, Llyr Williams, o Rosllannerchrugog.
Ffilmiwyd y cyfweliadau o amgylch y fro; yng nghartref Trystan yn Felin-fach;

Bu farw Idris Evans, (ar y dde) Huanfa
slawer dydd, yn ei gartref yn Hwlffordd
yn 93 oed. Pan ymddeolodd roedd yn
drysorydd Cyngor Dosbarth Preseli.
Roedd yntau a’i ddiweddar frawd,
Keri (ar y chwith) yn gyfeillion pennaf.
Pan fyddai’r ddau yn eu hwyliau yn
mwynhau orig nos Sadwrn yn Nhafarn
Sinc byddai’r storiâu am Faenclochog
slawer dydd yn llifo a hwythau wedi’u
hamgylchynu gan gynulleidfa. Magwyd
y ddau yn Hen Gapel lle’r oedd eu
tad, John Evans, yn flaenor a swyddog.
Mynych y clywid yr hanes am eu tad
yn gwrthod gweithio ar y rheilffordd
ar y Sul ac yn gorfod wynebu cael
ei ddiswyddo nes i uchel swyddog
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ymyrryd a chydnabod ei ddymuniad gan ei fod yn gwneud ei safiad ar egwyddor.
Ond pan gaewyd y capel symudodd y ddau eu haelodaeth i Tabernacl gan
barhau’n ffyddlon.
Hoff sylw Keri pan fyddai unrhyw drafod yn tueddu i fynd yn faith ar fore Sul oedd
“dewch nawr neu fe fydd fy salad yn oeri”. Cynhaliwyd angladd Idris yn Amlosgfa
Parcgwyn ar ddydd Gwener, Awst 14 o dan ofal ei weinidog, y Parch Ken Thomas
yn cael ei gynorthwyo gan y Parch Geoffrey Eynon.

Cynhaliwyd Taith Tractore trwy’r fro yn dechrau a chwpla ym Maenclochog ddydd
Sadwrn, Awst 15. Fe’i trefnwyd er cof am Goronwy Griffiths, Penlan, a sefydlodd
y daith flynyddol er mwyn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd tua 45 o
hen dractore yn yr orymdaith a chodwyd £750. Rhagor o luniau ar dudalen 34.
Llongyfarchiadau i Torin Nicholson, Pisgah, ar gael ei dderbyn i astudio Amaeth
ym Mhrifysgol Hartpury, Swydd Gaerloyw. Yr un modd llongyfarchiadau i Menna
John, Caerwen, ar gael ei derbyn i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Lerpwl.
Braf gweld Alun Ifans, Erw Grug, yn sôn am hanes Mynydd Morvil, ger Casmael,
a’i gysylltiadau Normanaidd, ar y rhaglen ‘Heno’. Mae’n debyg bod y gwladychwyr,
tua 1136, wedi gorfodi trigolion y Mynydd Du i lawr i’r gwastadeddau a chodi
castell mot a beili er mwyn eu trin fel caethweision. Ystyr Morvil yw pentre wedi
marw.

Yn ôl yr arfer daeth llwyddiant i’r ardal yn y Sioe Frenhinol eleni eto er mai sioe
rithiol oedd hi eleni diolch i S4C. Barnwyd y gorau o’r goreuon dros y 15 mlynedd
diwethaf. Yn y Grŵp o Bump o blith y Gwartheg Duon barnwyd mai Grŵp 2007
oedd y pencampwyr. Yn eu plith roedd dwy anner o eiddo Gareth a Diane James,
Bernards Well Isaf, Twffton (ar y chwith) - Syfni Gwenno a Syfni Ceinlys – a tharw
o eiddo Marion Phillips, Danycoed, Cwm Gwaun (ail o’r dde) – Dancoed Cymro.
Llongyfarchiade.

Tegryn

Trist oedd colli aelod hynaf Capel Llwyn-yr-hwrdd yn ddiweddar sef Eifion
Morgan, Bro Preseli, Crymych, gynt o Garej Tegryn yn 89 mlwydd oed. Bu'r
gwasanaeth angladdol ar y fynwent yn unig fore dydd Mercher, Awst 5ed
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gyda'r Parchedig Huw George yn
gwasanaethu. Daeth tyrfa luosog i
dalu'r gymwynas olaf. 'Roedd Eifion
yn gymeriad unigryw ac fel oedd wedi
cael ei ysgrifennu ar y daflen goffa, ef
oedd "Legend Garej Tegryn" am dros
70 mlynedd. Coffa da amdano.

TEYRNGED I
EIFION MORGAN

Wedd dim camgymryd yr ‘A wit ti’n
gwbod pwy sy’ ma?’ digon smala ar
ben draw’r ffôn yn hwyr rhyw nosweth
rai wythnosau yn unig cyn ei farw.
Smala, ond rwy’n prysuro i ychwanegu
‘yn yr ystyr orau’, oherwydd wedd yna
wastad rhyw anwyldeb yn y gofyn.
‘Gwed wrtha i – shwt alla i siarad â ti a di weld ti ar yr un pryd?’
Wedd e wedi ei gyflwyno i Facebook
flwyddyn neu ddwy yn ôl ac wedd e
wedi dod i ben â hwnnw yn ‘eitha’
glew’ ond wêdd e’n gweld ishe sgwrs
“ ‘face to face’ os ti’n diall beth dw i’n
feddwl”.
Y rhyngrwyd
Dyna wedd y cais diweddara’ o sawl
un gesum i gan Eifion Tegryn. A heb
gael gwybod ganddo union natur ei
ffôn symudol, mwy na taw ‘ie, ffôn
bach poced sy’ ‘da fi’, ac na fuase
aros tan drannoeth falle yn ei fodloni
dyma awgrymu gwasanaeth Skype sy’n
caniatáu sgwrsio dros y rhyngrwyd.
‘Spike’ wedest ti.’ Wên i yn synhwyro
bryd hynny y gallai hi fod yn nosweth
hwyr. Awr a hanner yn ddiweddarach
wedd pethe ddim cweit i fwcwl! A
chyda’r un anwyldeb heb ddifyrio –
‘Gad e ‘da fi. Os gwahanieth da ti bo
fi’n ffono ti nôl fory?’
Allwn i ddim gwrthod oherwydd
cyn dyddiau Skype, y rhyngrwyd a
ffonie symudol, ac ymhell cyn bod
ffôn yn Glyncoed Y Glôg, fe wnaeth
Eifion gymwynas fawr â ni fel teulu.
Oherwydd Eifion, aeth a fy mam
ar ras i Ysbyty Aberteifi fis Awst fy
nheirblwydd adeg geni Mair, fy chwaer.
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"Doedd breichie ei watsh ddim yn symud
mor gyflym ag eiddo pawb arall"

Yr ambiwlans
A shwt cafwyd neges frys i Tegryn Garage ble roedd yna gar ambiwlans a gyrrwr
ar alw heblaw am y ciosg coch cyfleus o fewn canllath i’r tŷ. Wedi ceisio rhesymu,
roedden ni fel teulu newydd symud i’r Glôg, a doedd fy nhad eto i sefyll ei brawf
gyrru. A doedd hi ddim yn arferol bryd hynny chwaith i’r tad fod yn bresennol
adeg genedigaeth.
Ta beth am hynny, dros drigain mlynedd yn ddiweddarach wedd Eifion yn dal i
gael ei 'goglish' wrth ailadrodd yr hanes – fel y bydde fe bron bob tro – a dwyn
ar gof y nyrs yn ei alw i mewn gyda’r geirie – ‘Congratulations, you have a lovely
daughter!’
Gwahanol
Fe alla i ei weld e nawr yn llygad fy meddwl yn maldodi ei ddwylo gyda gwên o
anghredinedd ar ei wyneb ac yn rhyw hanner cwman oherwydd roedd gan Eifion
rhyw osgo o sefyll yn wahanol i bawb arall.
Eifion Morgan; Eifion Tegryn: cyfaill gweinidogion a ‘choler gron’ o bob enwad
mewn cyfnod pan wedd llawer mwy ohonyn nhw ynghyd â meddygon teulu
mewn cyfnod pan oedd y rheiny yn fwy parod i ateb galwad i’r cartre’ ar ba
bynnag awr.
Eifion ynte hefyd, pan rwy’n cofio i’r car dorri i lawr ar y ffordd gartre o Ŵyl Fawr
Aberteifi yn yr oriau mân, a dim angen mwy na thap gyda morthwyl i ddeffro’r
pwmp petrol diffrwyth i’n rhoi ar ben y ffordd eto. Wedd - wedd yna adlais o’r
‘Open All Hours’ yn perthyn i garej Tegryn a’i pherchennog.
Y sgwâr
Symudodd e ddim ymhell o’i filltir sgwâr - o’i gartre cynnar yn Fronhaul wrth
odre’r Frenni Fach i Ysgol Gynradd Tegryn ac yn syth i’r garej ar ôl dyddie ysgol
- y garej ar y sgwâr a’r annedd uwchben a ddaeth yn gartre parhaol o fewn fy
nghof i. A chyn bod ffyrdd osgoi na thraffyrdd fyddai hi yn poeni dim arno i ddal
trên i Lundain neu ble bynnag i mofyn car newydd o’r ffatri a’i yrru yn ofalus nôl
i‘r garej yn Tegryn - fel yr 'heda’r frân' wedd hi ymhell cyn dyddie'r ‘sat nav’.
Sgwâr Tegryn wedd ei ‘fyd’ a’r garej yn ganolbwynt i’w fydysawd. A phan
ofynnodd ‘nhad i Eifion untro – ‘Beth yw enwau'r llefydd sydd ar y mynegbost
ochor draw i’r hewl. Ti’n ei gweld nhw bob dydd o ddrws y garej’, wêdd e yn
gorfod pwslo yn jogel! San Clêr, Crymych, Boncath, Y Glôg (neu Glogue bryd
hynny siwr o fod), a Chapel Llwynyrhwrdd er gwybodaeth.
Y byd hwn?
Ac ynte ar drothwy’r 90 oed pan fu farw, a bellach wedi ymgartrefi yng
Nghrymych, rhaid wedd troi trwyn y car am y garej yn Nhegryn hyd yn oed yn
y ‘Cyfnod Clo’ – oherwydd fan yno yng nghanol y trugareddau roedd ei galon
o hyd! Ond rhaid i fi gyfadde’ y byddwn i yn gorfod gofyn i fi fy hunan weithie
a wêdd Eifion o’r byd hwn, oherwydd wêdd ei ‘watsh’ e fel tase hi’n cered yn
arafach na ‘watsh’ pawb arall.
Wêdd amser ddim yn golygu llawer iddo hyd yn oed yn nyddiau’r ambiwlans fu’n
cysgodi am rhai blynyddoedd wrth dalcen y garej. Ta faint y brys, ta beth am yr
argyfwng, cyndyn iawn wedd Eifion i fflachio’r golau glas am nad oedd e “am
dynnu sylw ato’i hunan” - eto yn ôl y sôn!
‘Gweitho’
Ac ar ôl cyrraedd pen y daith ac ysbyty yng Nghaerdydd falle, a chydag orie i'w
llenwi cyn cyrchu'r 'claf' eto, wele fe ddim byd o’i le er enghraifft mewn troi fyny
yng nghyntedd y BBC yn Llandaf am 9 y bore - a cheisio ganddo newyddiadurwr
(sydd bellach yn Olygydd Clebran gyda llaw) dim ond am ei fod e' am weld shwt
wedd y stafell newyddion yn ‘gweitho’.
A synnen ni fochyn tase NASA yn nes - bydde Eifion wedi cnocio ar y drws a
gofyn a wedd siawns am gael ishte mewn roced! Nid bychanu Eifion wdw i, ond
dyna’r math o fachan wedd e – mofyn gweld shwt wedd pethe’n ‘digwydd’, shwt
wedd pethe’n ‘gweitho’. A sgwn i shwt fydde’r diweddar Aneurin Jones wedi ei
bortreadu. Mi fyddwn i wedi talu am fod yn bryfyn ar y wal adeg yr eisteddiad!
Erbyn meddwl, nid bachan i’w roi mewn ffrâm wêdd Eifion.
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Wêdd e’ yn ystyried ei hunan yn
ffrind i dipyn o bawb ac o bob haen o
gymdeithas. Ac mi fydde fe’n rhyfeddu
at gampau hwn a'r llall.
Falle na wêdd e’ am dynnu sylw ato’i
hunan ond wêdd y ddawn yma gydag
e’ o ddenu pobol ato. Wêdd gydag e’r
ddawn o ymserchu pobol tuag ato a’u
cythruddo ar yr un pryd gydag ambell
ei ‘Alli di ddod nôl fory?’
MOT
O’i gyfnod heb os ond fe orfu iddo
symud gyda'r oes tase ond i gyflawni
dyletswyddau garej MOT drwyddedig.
Roedd T.J. Morgan & Son, Tegryn
Garage gyda'r cyntaf i gofrestri
gyda'r Weinyddiaeth Drafnidiaeth
ym 1960 pan ddaeth hi'n orfodol
i bob cerbyd dros 10 mlwydd oed
gael tystysgrif addasrwydd ar gyfer y
ffordd yn flynyddol. 70c neu bedwar
swllt ar ddeg mewn hen arian oedd
cost y prawf a 5c – swllt union am y
dystysgrif. Fe gaech chi bum galwyn o
betrol am bunt sy’n cyfateb heddi i 4
ceiniog a hanner y litr.
Yn 2005 fe drodd gweinyddiaeth yr
MOT i system gyfrifiadurol ac erbyn
hynny wedd mwy o angen ‘software’
na ‘screwdriver’.
Ac ynte yn 74 oed erbyn hyn fe aeth
Eifion ati i drwytho’i hunan mewn
cyfrifiadureg er mwyn dal ati i gynnig
prawf MOT. A than y blynyddoedd
diweddar mae’n ffaith taw Tegryn
Garage oedd yr unig ‘orsaf’ a agorodd
ei drysau i’r prawf MOT ym 1960, ac o
blith dros 20,000 yn y Deyrnas Gyfunol
oedd yn dal i gynnig y prawf.
Yn wahanol i nifer, annhegwch o’r
mwya’ fydde dweud – ‘Be chi’n ei
weld yw beth chi’n ei gael’ yng nghyddestun y diweddar Eifion Morgan
oherwydd yn wahanol i nifer fawr o
bobol, ac fel yr holl gerbydau fuodd
e’ yn eu trin ar hyd y blynydde, roedd
llawer mwy i Eifion Tegryn nad oedd yn
amlwg ar yr olwg gyntaf.
Rhannu atgofion wedyn gyda’r
Golygydd: ‘Rhyw hanner ddod i
delerau â'r byd modern wêdd hanes
Eifion gyda rhan ohono yn sownd
holbidag yn yr hen amser’.
Eitha glew
Ie, dyn o’i gyfnod heb os, ond a allodd
symud nôl a blaen drwy sawl ‘byd’, ac a
bontiodd yr oes dechnolegol yn ‘eitha’
glew’.
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Pan dderbyniais i’r newydd am ei ymadawiad wêdd miwsig cyfarwydd y gyfres
Doctor Who i’w glywed ar y teledu yn y cefndir. A dyma rhyw feddwl, wedd
Eifion Morgan yn dipyn o ‘ddoctor’ ei hunan, a thaswn i yn gweld pennawd yn
y Tivy-Side yn ystod yr wythnose nesa’ yn datgan fod ‘Dalek found in Tegryn
Tardis’, fyddwn i ddim yn synnu!
Beth fydde ymateb Eifion sgwn i? Gyda gwên o anghredinedd sdim dowt ‘Jawch, ti ‘eitha’ glew’ ‘fyd’! – Wyn Gruffydd

Rhos-y-bwlch

Nage, nid y Pyreneau ond un o gyfrinachau cudd Rhos-y-bwlch. Mae’r llyn yn
un o’r hen chwareli’n boblogaidd gan nofwyr sy’n hoff o ddŵr oerllyd a hynny
ganol gaeaf. Gorau gyd po oera mae’n debyg er mwyn mwynhau’r profiad na
wna bara dim ond am fyr amser er diogelwch. Fe ellid sythu chwap oherwydd
yr oerfel.
Llongyfarchiadau i Andrew Salmon ar ei benblwydd yn 18 oed yn ddiweddar.
Hefyd i Jason Jennings, Wayne Edwards a Luned Vaughan sydd hefyd wedi
dathlu penblwyddi arbennig.
Llongyfarchiadau i Guto Harries, Rhosawel ar redeg llwybr yr arfordir gyda’i
gyfaill, Gwyndaf Lewis, a chodi swm sylweddol tuag at elusen salwch meddwl
“Get the boys a lift”.
Cydymdeimlwn gyda theulu Phil Rowlands, Lindon Court – yn fwy adnabyddus
fel Phil Mynyddcrwn, un o fugeiliaid y Preselau, a’r olaf a oedd yn llinach
uniongyrchol Penfro Rowlands, cyfansoddwr yr emyndôn ‘Blaenwern’.
Claddwyd ei wedillion ym Mynwent Gyhoeddus Maenclochog gyda’i
ddiweddar wraig, Olga. Roedd hi’n arllwys y glaw ar y pryd ar ddydd Llun,
Awst 10. Roedd y gwasanaeth yng ngofal Richard Davies, Casnewy’ Bach yn
cael ei gynorthwyo gan y Parch Ken Thomas. Roedd yn 89 oed ac wedi bod yn
dioddef ers tro.
Hefyd cydymdeimlwn gyda Gordon Bowen ar golli ei chwaer a dymunir
gwellhad buan i Gordon sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar. Pob
dymuniad da i holl bobl ifanc y pentref sydd wedi derbyn canlyniadau TGAU a
lefel A. Canlyniadau Clwb 100 mis Gorffennaf – 1af Charlotte Ward, 2il Myrddin
Howells 3ydd Wyrion Nicholas.

Cofnodion Teuluol

Megan Ela Rees
Penblwydd hapus iawn i Megan Ela
Rees o Tymawr, Pentregalar, Crymych
a ddathlodd ei phenblwydd yn 5 oed
ar Awst y 6ed. Cariad mawr, wrth,
Dad, Mam, Gwen, Lleucu, Mamgu
a Dadcu Golygfa'r-Cwm, Mamgu a
Dadcu Tymawr a'r teulu i gyd xx
Brenda Lewis
Hoffai Brenda Lewis, Pentalar,
Crymych, ddiolch o galon am yr holl
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gardiau, galwadau ffôn, rhoddion
ariannol, anrhegion a’r blodau a
dderbyniodd ar ei phenblwydd yn 80
oed. Cyflwynwyd siec i’r Ymatebydd
Cyntaf ag i Meddygfa Taf.
Mair Olwen Bowen
Dymuna Len a’r teulu, Maes-y-grug,
Crymych, ddiolch o galon i bawb
am bob arwydd o gydymdeimlad a
charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn
eu profedigaeth. Diolch i’r Parchedig
Eirian Wyn Lewis am y gwasanaeth
a theyrnged dwymgalon, ac i
Colin Phillips am drefnu’r angladd.
Gwerthfawrogir y rhoddion hael yn
fawr iawn ac mae £1,670 wedi cael
ei godi i’r elusen gofal Paul Sartori er
cof am Olwen.

Glannedd Twigg
Dymuna teulu’r diweddar Glannedd
Twigg ddiolch am bob arwydd o
gydymdeimlad a charedigrwydd a
estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth.
Diolch i Mr Peter Evans am drefnu’r
angladd yn ôl dymuniad Glannedd ac
i bawb a gyfrannodd tuag at elusen
Paul Sartori.
Gill Thomas
Hoffai Gill Thomas, Maes Meigan
ddiolch o galon i bawb am y cardiau,
blodau ac anrhegion a dderbyniodd
ar achlysur ei phenblwydd arbennig.

Russell ac Anne Llewellyn
Dymuna Russell ac Anne Llewellyn,
Tŷ-Uchaf, Llandysilio ddiolch o waelod
calon i bawb am eu caredigrwydd
adeg dathlu eu Priodas Aur.
Gwerthfawrogwn y cardiau, blodau,
galwadau a phob dymuniad da.
Danfonwyd rhodd ariannol i Tŷ Hafan,
Caerdydd at y gwaith ardderchog
sydd yn mynd ymlaen yno. Diolch
i’r merched a’r teuluoedd am yr holl
syrpreisis. Cawsom amser bendigedig
gyda’r teulu.
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Rhydwilym
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Daeth rhagor o wybodaeth i’r fei ynghylch y garreg fedd ar ôl ei sgwrio’n lân. Dim ond un John Griffith sy wedi’i
gladdu yno er bod ei enw yn cael ei grybwyll ddwywaith. Y tro cyntaf fel tad Samuel Griffith a fu farw yn 31 oed ar
Awst 4, 1765. Tra bu John byw nes ei fod yn 92 pan fu farw ar Ragfyr 1, 1779. Mae’n debyg bod Hendre yn agos i
gapel Llandeilo ac yn cael ei adnabod yn ddiweddarach fel Pantraser. Mae rhagor o gerrig beddau ar eu gorwedd
wedi dod i’r golwg nawr a fydd yn golygu rhagor o archwilio manwl. Mae’r arysgrifen ar y mwyafrif o’r rheiny hefyd yn
Saesneg.
Achosodd storom Francis cryn ddifrod i’r bont ger y capel unwaith eto ddiwedd mis Awst. Cyrhaeddodd y dŵr ddrws
y capel ond nid aeth ymhellach. Sgubwyd coed a boncyffion lu gyda’r llif nes plygu’r rheiliau. Bu’n rhai dyddiau cyn
clirio’r annibendod. Gwelwyd llawer yn mentro lawr i’r cwm i weld y difrod.

Sgubwyd coed praff gyda nerth y llif nes nad oedd yn bosib i rheiliau'r bont eu gwrthsefyll.
Roedd y dolydd cyfagos o dan dan ddŵr.
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Ysgolion y Fro
Ysgol y Preseli

Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni dywedodd
y Pennaeth Mr M Davies “Fe ddylai bob disgybl Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol
eleni fod yn falch iawn o’u hymdrechion. Rwy’n hynod falch bod y mwyafrif
llethol o’r disgyblion wedi sicrhau llefydd yn eu prifysgolion a cholegau
dewisol neu wedi sicrhau swyddi neu brentisiaethau mewn meysydd penodol.
Dymunwn fel ysgol, bob llwyddiant iddynt i gyd i’r dyfodol.”

Cydymdeimlad
Tristwch yw cofnodi marwolaeth y
diweddar Mr Brian Jones, cyn-athro
yn Ysgol y Preseli. Bu Mr Jones yn
athro yn yr adran Dechnoleg fel
athro Gwaith Metel am flynyddoedd
niferus. Estynnwn ein cydymdeimlad
â Buddug a’r teulu yn eu colled a’u
hiraeth.
Croeso
Croeso cynnes i Miss Rhian Eleri
Davies sydd newydd ymuno â’r Adran
Fathemateg. Mae Miss Davies hefyd
wedi ei phenodi yn Gydlynydd Maes
Dysgu a Phrofiad Rhifedd. Croeso
nôl i’r ysgol hefyd i Mrs Tanya Davies
(Gwyddoniaeth), Mr Phil Higginson
(Saesneg) a Miss Delor Davies
(Daearyddiaeth). Yn ogystal, croeso
i Mrs Eleri Morris (Nyrs yr ysgol) a
Mrs Angharad Gwiliam (Swyddog
Gyrfau). Ffarweliwn â Mr Wyn Davies
fel Swyddog Gyrfau Ysgol y Preseli
dros nifer o flynyddoedd a diolchwn
iddo am ei wasanaeth gwerthfawr.
Croesawn
Mrs
Anwen
Jones,
Pennaeth yr Adran Hanes, nôl i’r ysgol
yn dilyn ei chyfnod mamolaeth.
Cyfrifoldeb Newydd
Llongyfarchiadau i Miss Betsan
Williams ar gael ei phenodi’n
Bennaeth Cynnydd a Lles Bl 7 yn
ystod cyfnod mamolaeth Mrs Sioned
Booth Coates.

Gwesty
Nant-y-Ffin
LLANDYSILIO
Gwely a Brecwast
Cyhoeddwyd canlyniadau TGAU ddydd Iau, 20fed o Awst. Llongyfarchwn
ddisgyblion blynyddoedd 10 ac 11 ar eu llwyddiannau niferus. Dymuna
Mr M Davies ddiolch i bawb, yn staff a disgyblion, am eu hymroddiad a’u
dyfalbarhad ac i Gadeirydd ac aelodau’r Bwrdd Llywodraethol am bob cymorth
a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn academaidd digynsail hon.

Ciniawau a Phrydau
ar gyfer pob achlysur
Cysylltwch â
(01437) 563423
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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)

Ysgol y Frenni

Mrs Rhiannon Ling o Gymdeithas Tai Wales & West
yn cyflwyno iPads newydd i Mrs Ruth Jones a’r Cyngor Digidol

Tai Wales & West
Yn ystod y flwyddyn, bu Cymdeithas Ffrindiau’r Frenni yn llwyddiannus wrth
ymgeisio i ‘Tai Wales & West’ i ariannu 20 Ipad a sefydlu Gorsaf Radio Frenni FM.
Mae’r Ipads yn cael defnydd dyddiol ac yn rhan hanfodol o addysg y disgyblion.
Mae’r orsaf radio yn fodd i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn yr ysgol a’r Gymuned.
Mae’r disgyblion wrth eu bodd yn gwrando ar fandiau Cymraeg ac yn datblygu eu
sgiliau cyflwyno gan hyrwyddo’r diwylliant Gymraeg mewn ffordd hwylus. Mae’r
ysgol yn ddiolchgar tu hwnt i Tai Wales & West am gefnogi’r ysgol a’r gymuned.
Ffarwelio â Blwyddyn 6
Wrth orfod ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 6 ar ddiwedd y flwyddyn, mae’n
sicr nad oedd hi’n flwyddyn arferol. Yn ystod pedair wythnos olaf Tymor yr Haf,
roedd y dosbarthiadau’n llai yn ddyddiol ond braf oedd rhoi cyfle i ddisgyblion
Blwyddyn 6 i fod gyda’i gilydd ar Ddydd Llun, 13eg o Orffennaf. Pob hwyl i
chi gyd yn eich ysgolion Uwchradd. Rydym yn falch iawn o bob un ohonoch.
Gwnewch yn fawr o bob cyfle ac edrychwn ymlaen at glywed eich llwyddiannau
a’ch hanes yn y dyfodol.
Ymddeol
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Mae Mrs Ann Phillips yn ymddeol
fel goruchwylwraig Clwb Brecwast
ac Amser Cinio ar ôl wyth mlynedd
o wasanaeth. Diolch yn fawr i chi
Ann a phob hapusrwydd i chi yn eich
ymddeoliad.
Cystadlaethau Gwaith Cartref
yr Urdd Sir Benfro
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar
eu llwyddiant yng nghystadlaethau
Llenyddol y Sir eleni. Daliwch ati i
ysgrifennu blant!
Barddoniaeth Blwyddyn 5 a 6:
Gwenan Scourfield 1af
Elen Davies 3ydd
Rhyddiaith Blwyddyn 5 a 6:
Gwenan Scourfield 1af
Barddoniaeth Blwyddyn 3 a 4:
Elen Scourfield 1af
Rhyddiaith Blwyddyn 3 a 4:
Grug Davies ac Elen Scourfield 2il
Harry Clarke 3ydd
Barddoniaeth Blwyddyn 2 ac Iau:
Idris Kembery 3ydd

Gogoniant Natur

(lluniau Tommy Evans)

Beth yw’r lluosog – glas y dorlanod?

Mrs Sian Davies a Mrs Higginson, y Pennaeth

Pob dymuniad da i Mrs Siân Davies, athrawes Wyddoniaeth yr ysgol wrth iddi
ymddeol ar ddiwedd Tymor yr Haf. Mae wedi bod yn dysgu gyda ni ers mis
Chwefror 2016. Ynghyd â dysgu Gwyddoniaeth, mae wedi cyflenwi nifer o
ddiwrnodau. Dymunwn y cewch ymddeoliad hir ac iach Mrs Davies.

Bronfraith fawr neu brych y coed
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Taith y garreg las – i’r môr ugain mlynedd nôl
Y garreg ei hun yn adrodd ei hanes

Yr ymdrech i dynnu Shani Las ond ni chyrhaeddodd ben ei siwrne.
Llun o gasgliad Hefin Parri-Roberts.

Trefnwyd
pob
math
o
weithgareddau ar draws y wlad
i ddathlu’r milflwyddiant ugain
mlynedd nôl. Roedd gan y Loteri
Genedlaethol gronfa benodol i
ddelio â cheisiadau. Un o’r rhai
llwyddiannus oedd eiddo Menter
Preseli yn gofyn am £100,000 i ailgreu taith (honedig) un o gerrig
glas y Preselau i Gaersallog i ffurfio
rhan o Gôr y Cewri dros ddwy fil o
flynyddoedd nôl.
Y farn oedd y byddai llusgo’r garreg
ar dir a’i chario ar ddŵr yn fodd o
sicrhau cyhoeddusrwydd a fyddai’n
hybu twristiaeth. Roedd disgwyl

i wirfoddolwyr wneud y llusgo a’r
tynnu gan gredu y bydden nhw
wrth eu bodd yn cymryd rhan yn y
fath fenter.
Anawsterau diri
Wel, do, fe gafwyd cyhoeddusrwydd.
Ond nid am wrhydri gwirfoddolwyr
yn profi mai trwy nerth bôn braich
y cafodd cerrig o’r fath eu cludo
cynt. Ac nid chwaith am fod y
fenter wedi profi’n llwyddiannus.
I’r gwrthwyneb. Rhoddwyd sylw
i’r anawsterau diri ac i’r ffaith i’r
garreg suddo i wely’r môr cyn iddi
adael arfordir Sir Benfro.

Cafwyd anawsterau'r bore cyntaf
hwnnw wrth iddi gychwyn ar ei
thaith o Fynachlog-ddu. Ni fu
digon o ymarfer o ran sut i dynnu’r
rhaffau a sut i’w clymu am y garreg.
Roedd wedi’i gosod ar ryw fath o
gart pren isel. Ond roedd yn anodd
ei chael i symud ychydig o fodfeddi
gyda phob tyniad. Dewiswyd y
garreg o dir Tycwta ond profodd
yn stwbwrn.
Criw o’r Almaen
Roedd yno griw camera o orsaf
deledu yn yr Almaen yn bwriadu
darlledu’n fyw ar yr awr. Rhwng y
darllediadau, a ddangosai bron yr
union un cefndir bob tro, ceisiodd
y criw gynorthwyo i’w symud er
mwyn profi i’w gwylwyr bod y
cynllun yn debyg o lwyddo. Ond
fesul modfeddi ac nid llathenni
oedd y symud. Rhoesant y gorau
i’r ffilmio erbyn diwedd y bore a
diflannu.
Felly y bu am rai diwrnodau wrth
anelu am Faenclochog. Roedd
y trefnwyr wedi paratoi’n dda ar
gyfer y gwirfoddolwyr. Am hanner
dydd roedd yna hoe a chigydd
yno o Hwlffordd yn darparu
byrgers am ddim i bawb. Ond ar
ôl ychydig ddyddiau roedd nifer
y gwirfoddolwyr yn lleihau a’r rhai
oedd yn bresennol yn tueddu i
ddianc ar ôl bwyta’r byrgers am fod
ganddyn nhw apwyntiad deintydd
neu angladd deuluol medden nhw.
Dwy falwoden
Sylw ambell sinig oedd bod dwy
falwoden a adawodd Mynachlogddu yr un pryd â’r garreg wedi
cyrraedd Maenclochog dridiau
o’i blaen. Bu helbulon eraill ar y
ffordd cyn iddi syrthio i’r môr oddi
ar arfordir Dale wrth iddi anelu
am Fryste. Bu’n rhaid defnyddio
offer arbenigol y Llynges i’w chodi
i’r wyneb a’i gosod yn nociau
Aberdaugleddau dan glo am
gyfnod er mwyn ystyried a ddylid
parhau â’r daith neu beidio.
Y penderfyniad oedd rhoi’r gorau i’r
fenter. Ond ni chafodd ei dychwelyd
i’r Preselau chwaith. Yng nghanol
yr hwyl awgrymodd y cyhoeddiad
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hwn y dylid defnyddio’r arian a
oedd yn weddill o’r £100,000 i
gludo’r cerrig gleision oedd eisoes
yng Nghôr y Cewri, ers canrifoedd
lawer, yn ôl i’r Preselau. A hynny
nid trwy eu llusgo ond eu cludo
gan lorïau Cwmni Mansel Davies.
Codi rhent
Pe na bai hynny’n bosib awgrymwyd
codi rhent am eu cadw yno’n
alltud gan ddefnyddio’r arian – yn
cynnwys rhent wedi’i ôl-ddyddio
2,000 o flynyddoedd – i ariannu
prosiect gwerth chweil yn eu
cynefin. Ddaeth yna ddim o hynny
hyd yma.
Ond beth ddaeth o’r garreg? Wel,
rhoddwyd cartref newydd iddi
fel seleb yng Ngerddi Botaneg
Llanarthne yn Sir Gâr. Mae yno i’w
gweld y tu fewn i’r fynedfa. Rhwydd
hynt i’r ymwelwyr ei chyfarch. Yn
wir, mae wedi’i llethu gan hiraeth.
Ac mae’n barod i arllwys ei chalon
ac i son am ei helyntion a’i gofidiau
yn ecscliwsif wrth ddarllenwyr
CLEBRAN o’i chartre alltud:
Atgofion Shani Las
Dwi’n barod i roi fy mhen bach
lawr i gwsgu heno to. Wên i’n falch
o weld yr iete’n clou gynne wrth
ffarwelio â’r fisitors olaf am y dydd.
Cofiwch, ma’ rhai’n meddwl taw
dim ond cwsgu dwi’n neud. Ond
synno’r ffaith nad wdw i’n symud
o’r fan hon trw’r dydd crwn yn
golygu nad wdw i’n effro. O nadi,
dwi’n glustie i gyd, glei. Synnech
chi beth wi’n ei glywed ‘fyd. Ma’
pob rhyw swae a swache yn fy
amgylchynu fan hyn.
Ma’ lot o’r browlan amboiti fi ‘fyd.
‘Na chi sbort wi’n ga’l o’u clywed
nhw’n holi a dyfalu fy hynt. ‘Beth
dwi’n neud fan hyn? O ble dwi
wedi dod? At ba ddiben dwi’n ca’l
fy nghadw fan hyn? Mae’n garreg
fach digon ffel ‘fyd. Odw i’n rhy
drwm i ga’l fy nghodi? Odw i’n
sownd i’r ddaear?’. Ie, dyna rai o’r
sylwade fydda i’n eu clywed trwy’r
dydd gwyn wedi agor yr iete ben
bore.
Nawr, mae’n siŵr bo’ chithe ‘fyd
bron â thorri eich bola ishe gwbod
pwy wdw i, beth wdw i a pam
wdw i a’r cant â mil o gwestiyne
eraill y bydd y plentyn teirblwydd
chwilfrydig yn eu holi’n dragywydd.
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Wel, falle y gwnâi ddweud wrthoch
chi gan bwyll bach nawr. Rhowch
eich pwyse i lawr. Gwnewch eich
hunan yn gartrefol. Sdim taro
arnoch chi i fynd i unman gobeithio.
Ma’ trw’r nos ‘da ni ‘ch’wel. Ac
i chi’n fy nharo i fel rhywun sy’n
barod i wrando. Dwi’n hala digon
o amser yn siarad â’n hunan fan
hyn yn ystod yr orie du ond bydd
ca’l cwmni yn help i fi osod trefen
ar fy meddylie. ‘Na ni, ‘na’r fargen
wedi’i tharo. Gadewch i ni ga’l
hoe fach nawr gynta’ i ni ga’l dod
i nabod ein gilydd yn well. Ma’
gwrando ar y distawrwydd fan hyn
gyda’n gilydd yn help i ni glosio at
ein gilydd. Dim ond ni’n dou sy ma
nawr.
Falle bo’ chi’n meddwl bod golwg
arw arna i. Wel, dwi wedi profi pob
tywydd. Dwi wedi byw yn nannedd
gwynt milain. Dwi wedi wynebu
glawogydd trymion yn golchi
drosof. Dwi wedi fy ngorchuddio â
phlu eira ysgafn o bryd i’w gilydd.
Roedd yr eira’n fy ngoglis nes
gwneud i fi wherthin. Ond wedyn
dwi wedi teimlo gwenau cynnes
yr houl yn gymysg â chysgodion y
cymyle.
Ar un adeg doedd y cymyle ddim
mor bell â hynny uwch fy mhen
ch’wel. Mae’n rhaid fy mod i’n
weddol wddyn i gymryd y cyfan
heb fyth ddal annwyd, gollwng
pesychiad na theimlo’r un cryd
ar hyd fy meingefn. Pan ddeuai’r
trwste yn eu tro wedyn fydden nhw
ddim yn achosi’r un cyffrad ynof.
Doedd y mellt ddim yn tarfu arnaf
chwaith. A dweud y gwir dim ond
gwlith y bore a’r hwyr fydde’n fy
nghyffroi. Teimlwn ryw rin iachusol
yn y lleithder.
Wel, yn fy ngwir, drychwch ar yr
houl yn machlud draw. Yn dyw e’n
bictiwr heno ‘to? Ma’ fe’n codi
hiraeth arna i. Draw fan na rhywle
ar y gorwel yr arferwn inne fod
ch’wel. Falle dy fod ti’n meddwl
nad oes yna fawr o emosiwn yn
perthyn i fi. Rhyw lwmpyn surbwch
wdw i ar yr olwg gynta’. Ond,
diaich i, ma’ ‘da fi fy nheimlade
‘fyd. O, wês, glei. Nid dim ond
hen garreg fach rwff wdw i. Ma’ na
bethe sy wedi fy nghynhyrfu dros y
canrifoedd. Gesum i fy nghynhyrfu
i’r byw weithie ‘fyd. Bydd di’n
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amyneddgar nawr a chei glywed
rhai o’r hanesion o hyn i doriad
gwawr o lygad y ffynnon.
Drychwch wir ar y colsyn ‘na.
Sdim byd i gymharu â fe heblaw
amdano’n codi yn y bore, yn un
gymysgfa o liwie coch a phinc ac
oren llachar. Ti’n gweld, fe fydde’r
hen, hen bobol, a wisgent grwyn,
yn credu fy mod i a’m brodyr a’m
chwiorydd yn byw ar ymyl y byd
am fod yr houl yn suddo uwch ein
penne ni. Cei wybod mwy amdanyn
nhw ‘to. Wês, ma’ ‘na hen chwedle
i’w hadrodd. Mae fy nghof yn hen
gof. Ond mae pob stori a adroddaf
yn dal yn ifanc fel pe baen nhw’n
cael eu hadrodd am y tro cynta’.
Nid fy mod i am hwtran fy hunan
nawr, cofia. Ond ma’ rhai’n mynnu
bod yna rinwedde arbennig yn
perthyn i fi a’n siort. Synna i’n siŵr
o hynny chwaith. Ond ma ambell
un ohonon ni wedi bod o gymorth
i seryddwyr cynnar. Bydde rhai
ohonon ni’n ca’l ein codi a’n gosod
mewn llefydd arbennig wedyn i
gofio am hwn a’r llall. Ma’ na sawl
un ohonon ni wedi cartrefu mewn
mynwentydd. Ma’ rhai ohonon ni
wedi ca’l ein hollti a’n cwyro a’n
caboli at bob math o ddefnydd,
yn anrhegion mewn siope crefft
hyd yn oed. Dwi’n gwbod am rai sy
wedi bod yn bystion iet a phontydd
ers cantoedd. Does dim amau ein
cadernid. Caletach na gwenithfaen
‘chan.
Sa’ch ein bod ni’n solet holbidag
dwi wedi clywed rhai’n sôn am
rinwedde iachusol sy’n perthyn
i ni heb sôn am arwyddocâd
crefyddol. Rhai yn gweud ein bod
ni o’r herwydd yn werthfawr ac
yn haeddu ca’l ein gwarchod. Ma’
pobol wedi bod yn ein hastudio
ni. Daearegwyr ma nhw’n eu
galw nhw. Ma’ na archeolegwyr
yn y busnes rhywle ‘fyd. A dwi’n
siŵr os bysen ni o wneuthuriad
gwahanol, tebycach i chi, fe fydde
anthropolegwyr yn ein diberfeddu
ni ‘fyd. Ond synna i’n rhoi gormod
o bwys ar hyn i gyd. Wedi’r cyfan
pwy sy ishe bod yn seleb? Synna
i’n rhoi llawer o bwys ar beth ma’
pobol eraill yn ei feddwl ohono i.
Dwi’n hapus yn fy nghrwên fy hun
diolch yn fowr. A hynny er nad oes
esgyrn o dan fy nghrwên.
Shani Las (I barhau)
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Dyma gyfarfod cyntaf y gangen ers
cyhoeddiad y Clo Mawr nôl ym mis
Mawrth ar Awst 6! Dyma ni, allan yn
yr awyr agored, ym maes parcio Capel
Bethabara, Pontyglasier, yn dilyn
rheolau pellter cymdeithasol. Diolchodd
Nest i bawb am fynychu’r cyfarfod
ac am gefnogaeth holl aelodau’r
gangen yn ystod y cyfnod digon
anodd. Trafodwyd nifer o faterion, gan
gynnwys ethol is-swyddogion, a hefyd
llythyr a dderbyniwyd wrth y Swyddfa
Genedlaethol ynglŷn ag amodau
cynnal cyfarfodydd yn y dyfodol.
Croesawyd Pam Griffiths i'r swydd
o Lywydd y gangen a Rhian Selby yn
Ysgrifennydd am y flwyddyn sydd i
ddod. Croeso cynnes iawn i aelodau
newydd ac am fwy o wybodaeth ynglŷn
â chyfarfodydd y flwyddyn newydd,
ymunwch a dilynwch dudalen weplyfr
cangen MyW Ffynnongroes.

May Jenkins, Hwlffordd
1935 – 2019

Bu farw May Jenkins ychydig ddyddiau
cyn y Nadolig 2019. Mae gennym oll
yng Nghangen Hwlffordd o Ferched
Y Wawr atgofion annwyl a hyfryd iawn
ohoni. Bu May yn weithgar dros ben yn y
gangen a’r mudiad a phopeth Cymraeg
a Chymreig yn yr ardal am flynyddoedd
lawer. Sefydlwyd y gangen yn 1971,
ac roedd hi yn un o’r aelodau cyntaf
yno. Gweithiodd yn ddyfal i’w chynnal.
Dywedwyd amdani “Fe fuasai Merched
y Wawr wedi darfod yn Hwlffordd oni
bai am May Jenkins”.
Y Tymbl a Threforys
Pwy a ddychmygai, wrth glywed
tafodiaith byrlymus Sir Benfro May, mai
Sais o Lundain oedd ei thad?Daeth yn
‘faciwî’ i Lanycefn adeg y Rhyfel Mawr,
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Terwyn – Bardd y Stôl Genedlaethol
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y byd addysg. Roedd yn un o’r rhai a
sefydlodd CLEBRAN yn 1974.
Ymlaen
Mae carreg yng Nghwm Degwel,
Yno'n hŷn na'r un a wêl
Llygad dyn, pob crwydryn craff.
I estron, y mae'n wastraff
Oedi yma am damaid Daw budd o deithio di-baid!
Dyw ennyd mewn byd unig
Ar y mawn ond chwarae mig.
Ond yma, yma i mi,
Arhosodd a goroesi
Rhyw ffaglen o hen hanes Yn y nant mae'n dod yn nes.
Heddiw aiff, a ddoe a ddaw
Â dwyster i'r man distaw,
Yn lliw del pabi melyn,
Ac yng nghemeg garlleg gwyn;
Yn y mwsog a'r meysydd,
A thrydar yr adar rhydd.
Mae stori a cherdd drwy'r cwm
  yn cerdded,
A hen alawon yno i'w clywed;
Mae rhythmau'r geiriau'n llwybr
  i'm gwared
Yn ddirgel a thawel o 'nghaethiwed,
Eto'n un â 'nghymuned; - ymryddhau,
Y mae golau, y mae fflam i'w gweled
A ddaw, a fydd, neu a ddêl,
Mae digon yng Nghwm Degwel.
ELECTROLUX

CLUDIANT
AM DDIM

Peiriannau Golchi
a Golchi Llestri,
Rhewgelloedd ac
Oergelloedd

Ffyrnau Trydan
wedi’u hadnewyddu

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

☎ 01437 532325

J. Harries MAENCLOCHOG

HOTPOINT

Terwyn Tomos o Llandudoch oedd
enillydd
cystadleuaeth
y
Stôl
Farddoniaeth yng Ngŵyl AmGen
2020. Yr her oedd ysgrifennu darn o
farddoniaeth gaeth neu rydd rhwng
24 a 30 llinell ar y testun ‘Ymlaen’.
Cwm Degwel
Mae'r cywydd buddugol yn trafod
milltir sgwâr a chymuned y bardd
yng Nghwm Degwel wrth iddo
ddod i werthfawrogi yr hyn sydd o
dan ei drwyn. Dywedodd y beirniaid
bod y gwaith buddugol yn "lleol
a chenedlaethol yr un pryd ac yn
deilwng o'r Stôl Farddoniaeth".
Mae'n fardd a ddechreuodd gystadlu
mewn eisteddfodau tua 15 mlynedd yn
ôl, ac sydd wedi ennill 23 o gadeiriau,
gan gynnwys Gŵyl Fawr Aberteifi ac
Eisteddfod Pontrhydfendigaid. Mae
hefyd wedi ennill cadair Eisteddfod y
Wladfa yn 2016 a 2018.
Myrddin a Mererid
Yr Archdderwydd a'r Prifardd Myrddin
ap Dafydd a Mererid Hopwood
– Priflenor a Phrifardd – oedd yn
feirniaid. Dywedodd Myrddin ap
Dafydd: "Dyfnder y filltir sgwâr yw
gweledigaeth y gerdd fuddugol gan
Pererin. Mae'n mynegi canfyddiad
llawer mewn awdl fer. Mae rhyddid
ar lwybrau'r cwm; mae heddiw'n
ymestyniad o orffennol hardd; mae
pobl yn gymuned.”
Dywedodd Mererid Hopwood bod
"elfennau canmoladwy" ym mhob
ymgais, ond bod y gwaith buddugol
yn "crisialu" yr hyn sydd wedi dod yn
amlwg i lawer yn ddiweddar, bod y
"cwbl o dan ein trwynau ni, ond i ni
edrych a gweld, gwrando a chlywed".
Magwyd Terwyn yn ardal Star a Bwlchy-groes a threuliodd ei oes waith yn
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a phenderfynodd aros yma wedi’r rhyfel
yn hytrach na dychwelyd i Lundain.
Priododd un o ferched y fro, a magu’r
teulu yn Gymry yn ardal Mynachlogddu. Wedi’r Ail Ryfel, symudodd y
teulu i’r Tymbl, lle bu tad May yn
lowr. Ar ôl gadael yr ysgol, bu May yn
gweithio yn ffreutur y meddygon yn
Ysbyty Treforys.
Priododd â Tom Jenkins yn 1960 yng
Nghapel Glandŵr. Cwrdd yn yr ysgol
gynradd oedd eu hanes. Cafwyd
y wledd briodas yn festri’r capel –
felly ‘roedd pethau’r adeg honno.
Symudodd y ddau i Hwlffordd, lle’r
oedd Tom yn gweithio i’r ‘Dreth Incwm’
yn swyddfa Hwlffordd, a chafodd aros
yno gydol ei yrfa.
Diaconiaid yn Tabernacl
Magwyd dwy ferch ar yr aelwyd. Bu
Tom a May yn gefn i gymdeithasau
Cymraeg Hwlffordd : y Cymrodorion, y
Cylch Cinio, Merched y Wawr a Chlwb
Cinio Allt yr Afon. Roeddent eu dau yn
ddiaconiaid yng Nghapel y Tabernacl,
a buont yn cefnogi’r gwasanaeth
Cymraeg a gynhelir bob mis yno.
Wedi magu’r teulu, dychwelodd May i
fyd gwaith, gan ddod yn gynorthwyydd
yn Ysgol Roch (Y Garn) ger Hwlffordd,
a symud wedyn i Ysgol Portfield, ysgol
yn Hwlffordd i blant ag anghenion
arbennig. Roedd ganddi amynedd
a synnwyr cyffredin yn ogystal ag
anwyldeb, ac elwodd sawl un o’u gofal.
Casglu’r Wawr
Ni phallodd ei gweithgarwch na’i
hiwmor wedi iddi ymddeol. Roedd hi’n
ei chael yn ddoniol iddi gael yr enw
‘May’ er mai ym mis Ionawr oedd ei
phen-blwydd!
Helpai sawl un yn dawel ac yn
ddirwgnach. Âi yn y car i Grymych i
gasglu’r Wawr pan oedd hithau yn ei
hwythdegau. Agorai ddrws ei chartref
i gyfarfodydd y gangen pan na fedrem
gael neuadd. Ymwelai â phobl yn yr
ysbyty, ac roedd yn barod iawn ei
chymwynas wrth hebrwng ffrindiau yn
ei char pan fedrai.
Pan ddaeth cyfle yn 2007 i wobrwyo
aelod o Ranbarth Penfro am ei
gweithgarwch yn ei chymuned a’r
gangen, roeddem oll wrth ein bodd
wrth i May dderbyn y wobr. Roedd ei
gwên y diwrnod hwnnw bron cymaint
â’r tusw anferth!
Gyda gwên y byddwn yn ei chofio.
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w
merched, Delyth a Carys, ei hwyrion,
Rhys, Lowri a Rhodri a’r teulu i gyd.
Parhawn â’r gwaith, gan mai dyna’r
deyrnged orau iddi.
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Llythyrau o Ffrainc adeg y Rhyfel Byd Cyntaf

Y meddyg teulu, Dr Llinos Roberts, cyflwynwraig y rhaglen deledu ‘Pandemig’
wrth gapel Llwyn-yr-hwrdd, Tegryn. Bu’n ymweld â charreg fedd Hannah Davies
a fu farw o’r ‘Spanish flu’ yn 32 oed ar ôl iddi ddal yr haint tra oedd yn gofalu am
ei brawd, William. Roedd yntau wedi dal yr haint pan oedd yn filwr yn Ffrainc yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ond fe oroesodd. Dangoswyd y rhaglen ar S4C am y
tro cyntaf ar Orffennaf 14. Trwy garedigrwydd Iris Thomas o Bontarddulais, - nith
i Hannah a William - cyhoeddwn luniau o’r teulu a dau o’r llythyrau a ddanfonwyd
gan William at ei dad, James, yn Frondeg, y Glôg. Ysgrifennwyd yr ail lythyr pan
oedd yn yr ysbyty milwrol yn cael triniaeth i’w goes.
Mawrth 6, 1918
Annwyl Dad,
Gan fy mod wedi cael ‘Green Envelope’ y bore yma, a chennyf ychydig amser i
mi fy hun cymraf y pleser mwyaf o ysgrifennu ychydig eiriau yn Gymraeg attoch.
Gwn yn eithaf da nad yw’r Saesneg mor dderbyniol gennych a’r Gymraeg ond
gwyddoch erbyn hyn beth yw’r rheswm fy mod yn ysgrifennu’n Saesneg o hyd.
Mi dderbyniais lythyr oddiwrthych y dydd o’r blaen ac yr oedd yn dda gennyf ei
gael, a chlywed eich bod oll yn iach fel ag yr wyf finnau. Mae’r hanesion dipyn yn
brin y tro yma gan fy mod wedi rhoi pob hanes allwn i chwi yn flaenorol. Mae’r
tywydd dipyn yn oer nawr yr un fath ag mae’n arfer bod fynychaf ym mis Mawrth.
Yr ydym wedi cael tipyn o eira ond dim o un pwys. Diau gennyf ei bod yn oer
gyda chwi yma hefyd.
Gallaf ddweud wrthych fy mod i a thri arall wedi cael ein symud i Headquarters y
bore yma, felly mi fyddwn ar wahan ar Battery am rhywfaint o amser beth bynag.
Nis gwyddom am faint eto. Ein gwaith yw gweithio lle diogel dan y ddaear rhyw
ddeugain i hanner cant trodfedd i lawr. Gwneir yr un peth hefyd yn y Battery. Mae
hon yn job allright. Yr ydym yn dechrau yfory am ddau prynhawn a gorffen am
ddeg y nos. Nid ydym yn gwneud dim byd arall ond gweithio yr wyth awr hyn.
Mae’r bechgyn sydd yn y Battery yn gorfod gweithio bron ddydd a nos nawr heb
gael mynyd iddynt eu hunain. Mae’r bechgyn sydd gennyf yn falch iwan o’r job,
gan ei bod yn llawer esmwythach arnynt na phan yn y Battery. Ni allaf fi achwyn
o gwbl oblegid nid wyf wedi colli awr o gwsg o gwbl ers dau fis, ac wrth gwrs ni
chollaf awr eto tra wrth y job hyn.
Nid oes eisiau i mi newid fy Address. Anfonwch pob llythyr fel o’r blaen. Deuant
i’m llaw yn ddiogel ond diwrnod yn hwyrach. Bydd ‘Dispatch Rider’ yn dod a hwy
i ni bob dydd. Mi fuodd yn dipyn o helbul arnaf yr wythnos ddiweddaf sef treio
ateb y llu llythyron oeddwn wedi’i gael. Yr wyf wedi eu hateb oll erbyn hyn, felly
nid wyf yn nyled neb o lythyr ar hyn o bryd.
Does gen i ddim llawer i’w ddweud am y Rhyfel. Para yr un fath y mnae o hyd
heb yr un gobaith lleiaf iddi orffen. Tipyn o baratoi sydd allwn feddwl ar bob ochr.

Sonir llawer fod y German yn bwriadu
gwneud ‘push’ rhyw ddiwrnod. Os
y gwna hynny ar y front yma mae’n
debyg iawn o gael lle twym. Mae mwy
o saethu yn ystod y nos y ffordd yma
nawr nag sydd wedi bod ers tipyn. Bu
ein Battery ni yn saethu tipyn neithiwr
hefyd, - a chyda eu bod yn gorffen mi
anfonodd Fritz rai ‘shells’ yn groes. Ni
wyddwn ddim am hynny hyd y bore
yma, oblegid ni aflonyddodd yr un
ohonynt ar fy nghwsg. Gobeithio y daw
rhywbeth o honi cyn bo hir. Rhaid ini
obeithio’r goreu. Efallai y daw y terfyn
yn annisgwyliadwy.
Wel, mae Will Glogue wedi bod yn
lwcus i gael joino yr R.G.A. Nis gwn
beth oedd Will Penparc yn feddwl fy
mod wedi ysgrifennu yn Saesneg iddo.
A ydych wedi clywed fod Stephens wedi
derbyn fy llythyr. Yr wyf wedi clywed ei
fod wedi bod dipyn yn eithafol y Sul ar
ôl claddu Anne Penlanisaf. Cefais lythyr
oddiwrth Nellie y dydd o’r blaen, ac yr
oedd yn dweyd mai yn Llwynyrhwrdd
oedd ei meddwl a’i chalon y Sul cyntaf.
Mae’n ddrwg gennyf glywed fod y
canu yn wael ar ôl ei cholli. Ni ddylasai
fod felly pe bae pawb yn gwneud eu
dyledswydd.
Mae’r Cwrdd Dirwestol wedi mynd
heibio erbyn hyn. Sut gyfarfod gawsoch
tybed? Mae’r Eisteddfod yn agoshau
hefyd. A oes sŵn ennill gyda’r Côr
Merched a’r Wythawd tybed? Does
gennyf ddim pellach nawr. Byddaf yn
disgwyl cael atebiad i hwn gyda troad
y post.
Cofion cynhesaf attoch oll
a phawb o’r perthynasau,
Eich annwyl fab
Wm
Nid oes arnaf eisiau dim. Mi a’ch
hysbysaf yn ddigon cloi os byth y bydd
eisiau rhywbeth arnaf. Nid oes angen i
chwi bryderu dim yn fy nghylch. Yr wyf
yn disgwyl gair o No 3 bob dydd. Heb
ddod hyd yn hyn.
Tachwedd 9, 1918
Annwyl Dad,
Gyda’r pleser mwyaf yr ysgrifennaf
ychydig linellau attoch mewn atebiad
i’ch llythyr caredig a chroesawol wyf
newydd dderbyn. Derbyniais y Tivyside
hefyd ynghyd a dau neu dri llythyr
arall. Nid wyf wedi derbyn llawer o
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lythyron oddiar wyf wedi gadael y Bty
o’i cymharu ar hyn arferwn dderbyn
cyn hynny. Da gennyf glywed eich bod
yn iach i gyd yr un fath ag wyf innau.
Deallaf eich bod yn meddwl fy mod yn
waeth nag oeddwn oherwydd fy mod
yn gwely yn yr Hospital.
A dweyd y gwir wrthych ni ddaeth i
fy meddwl y buaswn yn cael mynd i’r
hospital, oblegid pe buaswn gartref
ni fuaswn yn gwneud sylw ohonynt o
gwbl, ond gwyddwn fod y Doctor yn
bur ofalus ynghylch dim o’r fath dyna
pam y darfu i mi eu dangos iddo. Yr
oeddwn yn hollol glir ohonynt pan
ddeuais allan o’r hospital ond y mae un
wedi dod allan ar fy nghlun er hynny.
Nis gwn a gaf yr un lwc y tro hwn eto.
Gwelwch mai Green Envelope sydd
gennyf y tro hwn. Y mae gennyf er
pan adewais y Bty. Gallwn ymhelaethu
llawer ar hyn wyf wedi ddweyd o dro
i dro, ond credaf nad yw o un diben,
gan fy mod wedi disgrifio popeth yn
bur dda i chwi yn fy llythyron arferol. Yr
wyf wedi cael y fraint o siarad Cymraeg
er pan wyf lawr yma ac yn Hospital.
Roedd Cymro o Sgt yn yr un Ward a mi
Hospital, ac mae Cymro yn yr Hut a mi
yma eto, a darfu i mi gwrdd a Cymro
arall y bore yma, un o Sir Aberteifi, ac
mae’n rhaid i mi gyfaddef fod ambell
i air Saesneg yn slippo allan ar fy
ngwaethaf pan yn siarad Cymraeg y
tro cyntaf. Wedi bod cyhyd heb weld
Cymro roedd yn anodd sylweddoli fy
mod yn siarad â Chymro.
Drwg gennyf glywed am gymaint
o farwolaethau yn yr ardal. Roedd
marwolaeth Job efallai yn fwy o syndod
i mi na’r un ohonynt. Da gennyf ddeall
er hynny nad oes llawer yn dioddef o’r
Influenza yna. Y mae yn ddrwg iawn
mewn llawer man. Y mae yn anodd
esbonio hwn. Nid wyf yn meddwl ei fod
wedi digwydd fel yma erioed o’r blaen.
Y mae bron ymhob gwlad.
Fel rwyf wedi dweyd o’r blaen roedd
yn dda gennyf glywed fod Sam wedi
cytuno i fynd i Felindre. Mae yn agos
at gartref beth bynnag. Cefais lythyr
oddiwrth un o’m chums o’r Bty heddyw.
Mae rhai wedi cael eu clwyfo er pan
adewais. Rwyf wedi cwrdd un o honynt
yma. Nid wyf wedi gweld y papur
heddyw eto, felly nis gwn yn iawn beth
fu canlyniad cyfarfod cynrychiolwyr
Germanaidd a “Foch”, ond yn ol yr hyn
wyf wedi glywed na ddaethant i delerau
ac fod Jerry wedi cael 72 hours i wneud
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ei feddwl i fynny. Anodd gwybod a
oes ganddo ddigon o ‘common sense’
i roi fyny ar unwaith. Nid yw’n debyg
y ca well telerau byth na’r presennol.
Mi obeithiwn beth bynnag y daw yr
ymladd i derfyn yn fuan.
Nid olyga hynny y cawn oll ddychwelyd
ar unwaith, ond mi fydd chance am
leave wedyn. Rwyn meddwl gwneud
ymgais am leave pan âf i’r Base. Nis
gwn a lwyddaf a’i peidio. Credaf y
dylaswn ei chael nawr ar ol bod allan
am flwyddyn.
Nis gwn a adnabyddwch Photo pwy
yw hwn sy’n amgauedig. Nid wyf yn
hollol sicr fy hunan. Nid oes disgwyl
iddo fod cystal a phe pe bai yn cael ei
dynnu wrth oleu dydd. Peth arall dim
ond “croten fach”(French) oedd yn ei
dynnu. Tipyn yn ddieithr yw’r llygaid
onide? Tebyg y tyn fy nillad eich sylw.
Rhaid i chwi ystyried fy mod wedi eu
gwisgo yn y line am fisoedd tra mae fy
nghyfaill sydd gennyf, a suit newydd
ganddo i gyd. Mae’r gwahaniaeth yn
ddigon amlwg. Yr oeddem ein dau yn
yr un Iard yn Rouen ac yr ydym wedi
cyfeillachu byth er hynny. Un o Llundain
ydyw. Nid oes gennyf fwy na hanner
dwsin o bob un, felly y pwnc mwyaf
ydyw i bwy i rhoi nhw. Amgauaf bump
yma, tri o mi fy hun a dau arall. Rhaid
i No 3 a Aunty Marged gael un, felly
gadewch iddynt gael yr un a fynnant,
a rhowch y llall i Simon. Mi gadwaf y
lleill am ychydig. Wrth gwrs rhaid fydd
anfon i Pheb, Sarah, a Morfydd.
Disgwyliaf gael eich barn arnynt pan
ysgrifennwch y tro nesaf a gobeithir y
gwnewch ateb ar unwaith. Mae gennyf
syniad nawr beth fydd eich barn ond
nid wyf am i chwi ddweyd dim ond eich
meddwl yn onest. Terfynaf yn awr.
Gyda’r cofion cynhesaf attoch oll,
Eich annwyl fab,
Wil
Rhoddwyd un ‘green envelope’ y mis i’r
milwyr i anfon llythyr adref na fyddai’n
cael ei sensro. O’r herwydd roedd yn
bosib ysgrifennu yn Gymraeg. Fel arall
roedd rhaid ysgrifennu’n Saesneg a’r
cynnwys yn cael ei sensro i wneud
yn siŵr na fyddai unrhyw gyfrinachau
rhyfel yn cael eu datgelu. Roedd
William Davies yn medru mynegi ei
hun yn rhwydd yn y ddwy iaith a hynny
mae’n siŵr yn glod i safon yr addysg
yn Ysgol Tegryn o dan brifathrawiaeth
John Rees.
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Nid gormodiaith fyddai dweud i
William Davies gysegru ei fywyd i’r
achos yng Nghapel Llwyn-yr-hwrdd.
Fe’i penodwyd yn Arweinydd y Plant
yn 22 oed yn 1911 cyn iddo gael ei
alw i’r fyddin. Yn 1922 fe’i gwnaed yn
Arweinydd y Côr ac yn ystod ei gyfnod
maith fel côr-feistr arweiniodd y
‘Messiah’ a’r ‘Greadigaeth’ yn ogystal
ag anthemau heriol gyda chôr pedwar
llais. Fe’i olynwyd fel arweinydd gan ei
frawd Sam wrth i’w iechyd wanychu.
Fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd yr
Eglwys yn 1923 ac yn ddiacon yn 1930.
Bu’n athro Ysgol Sul bron gydol ei yrfa.
Fel cerddor oedd wedi ei addysgu ei
hun hyfforddodd William Davies, Plasyr-onnen, genedlaethau o gantorion i
safon ddaeth â llwyddiant eisteddfodol
iddyn nhw.
Pan ddaeth adref o’r Rhyfel Mawr
roedd yr haint wedi cydio ynddo a
bu rhaid i’w chwaer hynaf, Hannah, ei
ymgeleddu. Roedd y teulu wedi colli
eu mam, Mary, pan oedd yn ddeugain
oed, a saith o blant yn amrywio o chwe
mis i 17 oed ar yr aelwyd. Bu farw
Hannah wedyn o’r ffliw yn 32 oed ym
mis Chwefror 1919. Collwyd un o’r
bechgyn, John yn y Rhyfel Mawr hefyd
ym Mhalesteina yn 21 oed yn 1917. Ni
ddaethpwyd o hyd i’w gorff.
Cewch chi ddyfalu pwy yw’r unigolion
y mae William yn cyfeirio atyn nhw yn y
ddau lythyr. Dewch â’r wybodaeth.
Arferai Iris Thomas dreulio gwyliau
plentyndod yn Frondeg (hen enw oedd
Goodleg) gyda’i mam, Sarah a’i thad,
David John. Cofia’r cyfnod yn dda:
“Yn mynd ar y trên o Lanelli, newid i’r
trên bach yn Hendygwyn a chyrraedd
stesion fach y Glôg yn hapus iawn.
Wedyn yn gorfod cario’n bagiau a
cherdded drwy y chwarel lan i Frondeg.
Roedd mynd ar wyliau i Frondeg yn
brofiad unigryw a phleserus iawn,
roedd y tawelwch yn lletol a gwrando
sŵn yr adar yn bleser pur. Byddai rhaid
cario dŵr o bistyll gerllaw. Arferai dadcu weithio yn y chwarel ond roedd wedi
hen gau erbyn i mi gael fy ngeni yn
1935. Yn wir, bu farw dad-cu flwyddyn
cyn i mi gael fy geni yn 72 oed. Roedd
e’n grefyddol iawn a’r teulu cyfan yn
mynd i’r capel ar y Sul. Ar ôl dod adref
byddai’n cynnal cwrdd gweddi yn y
tŷ gyda’r plant. Ambell waith byddai
Pheobe – fy modryb a gadwai Frondeg
pan oeddwn yn blentyn – yn cael pwl
o chwerthin ac yn cael ei danfon i’r
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gwely! Roedd mam-gu wedi marw
ers 1904 yn 40 oed. Byddem bob
amser yn mynd lawr i Blasyronnen
yn Llanfyrnach ar waelod rhiw Sbeit i
weld Wncwl William a Getta. Bydde hi
wastad yn dweud ‘a wês gwanieth ‘da
chi os gwna i agor tun o sawmn’”.
Cyhoeddwyd marwgoffa i Hannah
Davies yn y Tyst, wythnosolyn enwad
yr Annibynwyr, ar Fawrth 10 1919:
Yn herwydd goruchwyliaeth angeu
yr ydym yn gorfod ymgymeryd â’r
gwaith prudd o gofnodi marwolaeth
a chladdedigaeth chwer ieuanc hoff
ac annwyl yn yr eglwys a’r ardal, sef
Miss Hannah Davies, Frondeg, merch
Mr James Davies, diacon ffyddlon
yn yr eglwys a’r ardal. Ymadawodd
yn gynnar, a machludodd ei haul ym
moreuddydd ei bywyd, canys nid
oedd ond 32 mlwydd oed. Ac yn
wyneb yr amgylchiadau torcalonnus
gorfodir ni i deimlo fod ‘dyddiau dyn
fel glaswelltyn,’ ac mai ‘ynghanol ein
bywyd yr ydym yn angeu.’ Felly y bu yn
hanes yr ymadawedig.
Meddai ar gorff cryf ac iach, phob
amser yn llawn bywyd a sirioldeb. Yr
oedd yn wir barod ei chymwynas, ac
arwyddion fod yn ei chalon fwriadau
lawer, a’r rheiny yn unol â’i chymeriad
pur. Ni fu ei chystudd ond byr iawn,
ac o’r braidd y dychmygodd neb ei
bod yn rhodio megis yn ymyl ‘glyn
cysgod angau’. Ond gafaleodd y dolur
peryglus y penumonia a’r pleurisy
ynddi, a hynny gyda’r fath ffyrnigrwydd
nes ei llwyr ddadfeilio.
O ddydd Gwener, Chwefor 21ain,
deffrowyd cydymdeimlad yr ardal â’r
newydd trist ei bod wedi huno yn yr
angeu. Teimlir colled fawr ar ei hôl a
phrudd-der mawr yn yr ardal, ond iddi
hi mae’r golled yn elw a thragwyddol
hedd. Gresyn i’n golwg ni oedd cymryd
ymaith ddynes ieuanc mor rinweddol:
ond er hynny rhaid ymdawelu ac
ymorffwys ar bwys geiriau’r bardd – Yn
nyfnder moroedd mawrion
Mae ffyrdd fy Arglwydd Dduw.
Ni phetruswn ddweud amdani, ‘Yr hyn
allodd hon hi a’i gwnaeth,’ a hynny’n
arbennig iawn yn y cylch teuluaidd, lle
y gorfu iddi, yn herwydd marwolaeth
ei mam pan oedd hi yn ieuanc iawn,
i ymgymeryd â’r gwaith o fagu’r rhai
oedd iau na hi; a gwnaeth hynny mewn
modd anrhydeddus a llawn deilwng o
glod a pharch, a chadwodd ddrws y
cartref yn agored iddynt hyd y diwedd.
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Yr oedd hefyd yn un o ffyddloniaid
y cysegr, a hynny yn yr wythnos yn
ogystal â’r Saboth. Mae’r teulu wedi
gorfod yfed yn helaeth o chwerw
ddyfroedd Marah. Prin ddwy flynedd
yn ôl syrthiodd brawd yr ymadawedig
sef John Davies, ar faes y frwydr.
Nodded y Nef fyddo drostynt yn eu
horiau tywyll, gan ddwyn ar gof nad yw
hyn oll ond er daioni i’r rhai sy’n caru
Duw.
Y dydd Mawrth canlynol daeth torf
o gyfeillion a pherthynasau ynghyd
i dalu’r gymwynas olaf iddi drwy
hebrwng ei gweddillion marwol i
orwedd yn erw Duw a berthyn i’r capel.
Gweinyddwyd gan ei gweinidog,
y Parch J. Stephens, a’r Parch J.
Jones(B.), Hermon.
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Yr oedd hefyd yn bresennol Mr
J. Brynach Davies. Rhoddwyd
blodeudyrch gan y teulu, ei dosbarth yn
yr Ysgol Sul, Mrs Jones, Llwynyrhwrdd,
a Mrs Phillips, Greenhill.
Y prif alarwyr oedd, Mr James Davies
(tad), Mri William, Samuel ac Ivor Davies
(brodyr), Miss Phoebe Davies, chwaer,
a Mr a Mrs Edwards, Pontardulais
(chwaer a brawd yng nghyfraith).
Mae cydymdeimlad dyfnaf yr ardal
gyda’r teulu parchus yn eu hiraeth
a’u galar. A bydded i’r Hwn sychodd
ddagrau Mair a Martha sychu eu
dagrau hwythau eto, gan gofio fod yr
hon sydd â’i lle yn wag yma yn llanw
gwell lle erbyn heddyw mewn gwlad
lle nad oes neb yn wylo.

Teulu Frondeg o’r chwith: Pheobe, Hannah, John, Sarah, William.
Yn y blaen: Ifor, James Davies a Sam.

William a Getta ar achlysur eu priodas yn 1929. Bu’n gweithio ar y ffordd y rhan
fwyaf o’i oes waith. Yn 1963 pan gyflawnodd William Davies 40 mlynedd fel Ysgrifennydd Capel Llwyn-yr-hwrdd cynhaliwyd Cyfarfod Tysteb iddo. Cafwyd cyfarchion gan Tomi Evans – prifardd Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman 1970.
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Pori 'mysg y geirie yng nghwmni Rachel
Awen beirdd Dyffryn Teifi

William Davies yn ei lifrai milwrol

O blith yr holl ffyddloniaid
A fagodd Llwynyrhwrdd,
Ni chodwyd neb yn daerach
Ei sêl dros ei dŷ cwrdd.
I William, drwy’r blynyddoedd,
Ei gapel oedd ei fyd,
A’i ysgwydd er pob adfyd
O dan y baich o hyd.
Yn ysgrifennydd cywir
Am ddeugain mlynedd lawn,
Yn athro ac arweinydd
Heb derfyn ar ei ddawn.
Ond ar ei orau, cerddor
Yn anad dim a fu,
Rhyw Saul o godwr canu
‘Mhlith codwyr canu’r Tŷ.
Hen eisteddfodwyr pybyr,
Er iddo ennill bri
A’i gôr ar lawer llwyfan
O dano’n mynd â hi,
Gwell ganddo ei gantata
Na’r gwobrau oll ynghyd,
Gwell anthem a chymanfa
Ac emyn-dôn o hyd.
Droeon y daeth o’i gornel
Drwy ofal priod fad,
A dyfod, pan na ddylai,
Yn ôl i sedd ei dad;
Cans nid oedd dim a’i cadwai,
Na gwendid na rhiw Speit,
Rhag dod y funud fedrai
I fan ei holl ddileit.
Ni ellir talu iddo,
Ni chwennych dâl ychwaith,
Ei wobrwy ydyw edrych
Yn ôl dros lafur maith;
Pob bendith a fo arno
Yw swm ein teyrnged ni,
Mae clon eglwys gyfan
Yn siarad drwyddi hi.
Tomi Evans

Dros y cyfnod clo diweddar bu tipyn
o ryfeddu ar brydferthwch byd natur
o’n hamgylch a nifer am honni fod
niferoedd yr adar wedi cynyddu dros
y cyfnod hwn.
Gwadwyd hyn gan adarwyr profiadol
megis Iolo Williams gan ein sicrhau
bo’r ffenomenon a brofwyd yn ystod
y gwanwyn a’r haf cynnar eleni
i’w briodoli i’r ffaith fod y wlad yn
gyffredinol wedi bod yn dawelach
yn sgil y pandemic a bod gennym
fwy o amser i wrando ac i sylwi ar ein
hamgylchfyd, ac yn arbennig felly ar y
côr boreol.
Ac wrth gwrs bu’r tywydd braf a
gafwyd ddechrau’r haf yn ychwanegu
at yr amodau delfrydol i wrando. Mewn
gwirionedd i’r rhai ohonom sy’n byw
yng nghanol cefn gwlad rwy’n amheus
a fu yna ryw lawer o wahaniaeth yng
ngweithgaredd byd natur gan mai’r
un fu patrwm ffermio drwy’r cyfan a’r
lefelau sŵn a’r prysurdeb arferol heb
newid dim.
Ond tybed a fu’r cyfnod gwahanol a
brofwyd, ac a brofir o hyd, yn ysgogiad
i’r awen ymysg ein beirdd lleol. Chware
teg i aelodau tîm Glannau Teifi o’r
Talwrn buont yn parhau i ymarfer eu
crefft trwy drefnu eu bod yn cyflawni
nifer o dasgau bob mis. Un o’r tasgau
a osodwyd iddynt ddechrau’r haf oedd
creu pennill yn ymwneud â byd natur
yn null yr hen benillion.
Bu ffurf yn hen bennill yn boblogaidd
ymysg ein beirdd ar hyd y canrifoedd.
Yn ei ragair i’w gasgliad o Hen Benillion
a gyhoeddwyd gyntaf yn 1940 mae’r
awdur T.H.Parry-Williams yn cyfeirio at
brif nodweddion y penillion : “Bywyd
gwledig, amaethyddol, awyr-agored
yw awyrgylch y mwyafrif ohonynt
– bywyd diddordeb mewn tymor a
thywydd, mewn gŵyl a ffair, mewn
offer ac anifail.
Bywyd ifanc afieithus ydyw hefyd, gan
amlaf, - bywyd diddordeb mewn serch
a charu, mewn gogan a chellwair.
Bywyd ‘paganaidd’ hefyd i raddau
mawr; ni cheir llawer o ddim tebyg i
dinc emynyddol a diwygiadol yn y
canu, na’r math a geir ym maledau
“duwiol” y ddeunawfed ganrif, er bod
llawer o’r penillion yn rhai cynghorol
ac addysgiadol. Mynegir profiadau er
hynny, yn ogystal â disgrifio troeon

chwith; y mae dwyster hiraeth i’w
deimlo yn aml, dyheadau angerddol, a
thristwch calon.”
Rwy’n ddiolchgar i aelodau tîm Glannau
Teifi am ganiatáu i mi gynnwys peth o
ffrwyth eu hymdrechion ym maes yr hen
bennill yn Clebran. Mae’n ddiddorol
sylwi fel mae pob un yn cyfeirio at ryw
ddigwyddiad cyfoes neu yn disgrifio
un o nodweddion arbennig y cyfnod.
I bob pwrpas maent yn gofnod
hanesyddol felly o’r hyn a fu’n rhan
o’n profiad ni gyd eleni. Mwynhewch y
darllen. A llongyfarchiadau gwresog i
Terwyn ar ennill y gadair, neu’r stôl, yn
yr Eisteddfod Genedlaethol AmGen
ddiwedd Gorffennaf.
Pan yw’r byd yn brysur, brysur,
Chlywn ni ddim mo seiniau natur;
Pan yw’r byd yn dawel, dawel
Daw cân adar lond yr awyr.
Terwyn Tomos
Llawn yw’r clawdd o flodau gwynion,
Llawn yw’r cae o dyfiant maethlon,
Llawn o liwiau ydyw’r gerddi
Ond moel yw’r Ynn i gyd eleni.
Nia Llewelyn
Mae’r tresi aur a’r ddraenen wen
Yn flode i gyd eleni,
A’r rhosyn gwyllt a chlatsh y cŵn
Yn llenwi cloddie’r perci.
Mae llaeth y gaseg bron dod ma’s,
Mae’r gwcw wrthi’n canu,
Ond does dim gwennol yn y lle,
O pam, o pam na ddaw hi?
Mary Jones
Gwanwyn sych a gawsom ‘leni
Ond un gwlyb mewn rhai cartrefi;
Anodd beio ‘nyswyr selog
Sydd yn gaeth tu fewn i’w rhiniog.
Cân y fronfraith sydd yn glasur,
Cyngerdd gawn mewn neuadd natur.
Beth a gymell yr holl byncio?
Pwy a ddysgodd hon i gwafrio?
Elfed Evans
Hurt yw dyn yn sarnu’r traethau,
Gwirion bost yn llygru’r llethrau,
Ond drwy’r ‘gofid’ awyr lanach
Ddaw â ffydd am wlad fydd burach.
Nerys Ll. Davies
Gobeithio fod aelodau tîm Beca wedi
cael hwyl ar ymarfer tebyg dros yr haf
ac y bydd peth o’u gwaith hwy i weld
yn rhifyn nesaf Clebran.
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MENTER IAITH AR WAITH

Er gwaetha’r sefyllfa Coronafeirws
mae staff Menter Iaith Sir Benfro’n
dal i weithio gan newid ein harferion
arferol i weithio ar-lein. Gyda’n
tudalennau facebook arferol ac un
newydd, Cica Corona (hon ar y cyd â
‘Cered’, Menter Iaith Ceredigion), mae
gennym weithgareddau a phethau o
ddiddordeb i bobl o bob oed.
Ewch i’r dudalen ar gyfer cwis wythnosol,
cystadleuaeth limrig (fedrwch chi
guro Carwyn John tybed?!), ryseitiau,
hen luniau, gweithgareddau i blant a
llawer mwy. I’r rhai nad ydynt yn dilyn
facebook mae’n cylchlythyr Pethe
Penfro yn dal i fynd ma’s ar e-bost.
Mae gweithgareddau i blant ac i
ddysgwyr, megis Clonc a Choffi
yn cael eu cynnal trwy ddefnyddio
llwyfannau ar-lein fel Zoom gyda nifer
dda’n mwynhau cadw mewn cyswllt a
gwneud ffrindiau newydd hyd yn oed
drwy’r cyfrwng yma.
Dyma rhai o’r uchafbwyntiau’n
gweithgareddau diweddar. Er na
fedrwn ni gwrdd wyneb yn wyneb ar hyn
o bryd dyma rhai o’r uchafbwyntiau’n
gweithgareddau diweddar.
Cica Corona
Mae tipyn o weithgareddau digidol
wedi digwydd yn y misoedd diwethaf
ar dudalen Facebook Cica Corona.
Mae’r Amserlen yn cynnwys Limrig
yr Wythnos; Cwis Mawr; Cwis i Blant;
Sesiynau Drama; Sesiwn Gwener Grwfi
sef disgo a Cwis I blant; Hel Atgofion;
Sesiynau Sgwrsio, Hwyl I Blant a llawer
mwy.
Diolch yn fawr iawn i Eifion Daniels am
feirniadu Cystadleuaeth y Limrig yn
wythnosol. Dyma’r limrigau a ddaeth
i’r brig yn yr wythnosau diwethaf:
Mae Carwyn yn lew am farddoni
Limrigau difrifol a sili
O’r gogledd i’r de
Does neb fel CJ
O leia dim eto tapini
Steff Rees
Ysgolion sy'n agor eu dryse
A rhoi'r holl athrawon dan bwyse
Holl Gymru sy'n gofyn
Am synnwyr cyffredin
Gadewch i'r holl blant aros adre.
Carwyn John
Rôl agor yr holl gyrtiau tenis
Es allan am damed o bractis
Fe sylwes yn gloi
ma ishe doi foi
neu un fordd eith y bel, yn anffodus
Aled Lewis
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Daeth 13 Bwgan Brain i gystadlu yn
rownd Sir Benfro a diolchwn yn fawr
i Mari Grug James am feirniadu'r
campweithiau i ni.
Dyma ganlyniadau rownd Sir Benfro:
1af: Betsi Payne - 9 blwydd oed Dinas. 2il: Helen a Evelyn Thomas
3ydd: Sebastian Tree
Aeth Bwgan Brain buddugol Betsi
ymlaen i gystadlu am Fwgan Brain
gorau Cymru a phenderfyniad y
beirniad Ifan Jones Evans oedd rhoi
Bwgan Brain Betsi sef ‘Ken y Sheriff
Owens’ yn y 3ydd safle dros Gymru
gyfan felly llongyfarchiadau mawr iddi.
Dyfyniad gan Betsi Payne:
“Mae’r teulu yn gefnogwyr mawr o
dîm rygbi'r Scarlets felly pwy arall
ond Ken Owens byddai’r boi i’w
drawsnewid mewn i Fwgan Brain! Ni’n
‘big fan’ o’r Scarlets a Ken. Dewison ni
Ken gan ei fod yn Sheriff y Gorllewin
ac yn enw ac wyneb cyfarwydd iawn i
bawb yng Nghymru ac mae’r angerdd
mae’n dangos wrth ganu’r anthem cyn
gemau rygbi rhyngwladol yn dangos
faint o Gymro yw e!”
Tafarn y Clo
Mae hwn eto ar gael drwy gyfrwng
Facebook. Bob nos Fercher mae
Mentrau Iaith ar draws Cymru yn eu
tro wedi cynnal noson o adloniant ar
thema noson ma’s mewn tafarn. Tro
MISB a Cered oedd hi ar yr 22ain o
Orffennaf a chawsom noson hwyliog
gyda chwis gwybodaeth gyffredinol,
cwis lluniau ‘emoji’, cystadleuaeth
creu brawddeg a chreu limrig, ffeithiau
diddorol a thafodiaith o’r ddwy sir,
clip ffilm creu coctels, cerddoriaeth
gan Bwca a llawer mwy. Diolch i bawb
ymunodd â ni.
Perfformiad o Dan y Wenallt
Daeth cyfle arall i ‘Theatr Soffa’
berfformio Dan y Wenallt (sef trosiad
y prifardd T. James Jones - Jim Parc
Nest- i’r Gymraeg o ‘Under Milk
Wood’ Dylan Thomas) ar ddechrau mis
Awst. Gweithgaredd ar y cyd rhwng
MISB, Cered a Chelfyddydau Span yn
Arberth oedd hyn dan arweiniad Dr
Cynhaliwyd
cystadleuaeth Rowan O’Neill.
genedlaethol gan y Mentrau Iaith Yn berfformiad cymunedol, roedd
eleni i wobrwyo bwganod brain oedd llawer iawn o’r rhai oedd yn cymryd
yn cyfleu Cymru a Chymreictod. rhan yn dod o Geredigion - sef yr
Anogwyd cystadleuwyr i ailddefnyddio ardal fyddai wedi cynnal Eisteddfod
ac ailgylchu’r hyn oedd ganddynt yn Tregaron, ac yr oedd hyn felly yn rhan
eu tai neu eu siediau eisoes a bod mor o’r Eisteddfod AmGen. Cafwyd ymateb
greadigol â phosib.
da - diolch i bawb wnaeth wylio!
Ebost:ymholiad@mentersirbenfro.com   Ffôn: 01239 831129 01348 873700
Os welwn ni lockdown byth eto
Bydd pob un yn barod i gwato
Ac yfed a byta
Drwy gydol y gaea’
Gan aros i’r cyfan fynd heibo
Rhidian Evans
Fe es i'r sioe rithiol eleni
A ches i y fraint o feirniadu
Yr holl anifeilied
Yn fyw yn fy llyged
Na brofiad, Sdim dwy waith amdani.
Carwyn John
Sdim sioe i fi ddangos fy nghennin
Chop Chop nawr i'r sospan yn sydyn
Y llysiau a'r tato
Bois bach rwyf yn starfo
Caws Cenarth a wompyn o grwstyn!
Carwyn John
Cystadleuaeth Brwydr y Bwgan
Brain Mentrau Iaith.
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Mis mêl ynY
Slofenia
a’r ceffylau mas o’r byd hwn
MERCHED
WAWR

Ymborth nobl I bobl y byd—yn y gwraidd

Dan ei gwrysg mae’n golud;
Dw i ddim wedi bod tramor llawer,
FFYNNONGROES
Ffein y bo, ffon y bywyd,
mae’n well gyda fi Cymru. Dim ond
Wele rodd sy’n ail i’r yd.
Glwb
Gwawr
Rocesi
Bro Waldo, a chwmni da canghennau
tairDiolch
gwaithi ers
priodi
ac un
ohonyn
Waldo
Beca,Maenclochog,
Mynachlognhw
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Emma
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nawrThomas. Y thema pwrpasol iawn oedd Blas or
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o Rhith yr Haf ymlaen wedyn i Lan y Mor a’r
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i’r ffinA dished a un o 'cup cakes' blasus Hafwen i
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gyda’r
Eidal na Llyn Bled.
Daeth yn amser ein taith ddirgel. Mynd am waelod y sir ; pawb yn dyfalu'n brysur a
Roedd
gwyliau
yn Iwgoslafia
newydd
syndod
oedd cyrraedd
Martletwy,
i Winllan Cwmderi. Tro fach o amgylch y winllan
ddechrau
ac
roedd
y
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yn a'r broses o wneud y gwin. Yna i'r bwyty i
a’r perchen yn dweud hanes y cwmni
wag.
Roedd
y
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yn
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brofi'r gwin. Ffurflen fach yn rhoi eglurhad am y gwinoedd a lle i rhoi marciau , ac
iawn
y bwyd
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ynaond
lawrdoedd
at y gwaith
caled
o blasu
a beirniadu 10 o winoedd a 10 o wirodydd. Ie
dant
o
gwbl.
Roedd
y
cig
yn
seimllyd
merched sychedig i'w merched y Ffynnon. Yna bwyd bendigedig i orffen. Cyfarfod
byr gandim
Sandra.
Diolchodd
i Rachel,
a doedd
llawer
o lysiau.
RoeddAwen a Dilys am ddarllen Clebrani'w rhoi ar
dap
i'r
deillion.
Bu
tim
o'r
gangen
rhaid i ni archebu yn Almaeneg hefyd.yn cefnogu cwis y CFFI ond siom oedd y
canlyniad. y Bydd
stondin cacennau
diwrnod
yn yn yr eira yn Slofenia
Siaradodd
weinyddes
Slofeneg gyda'r gangnen yn Susan
yn CADAM
ei dillad haf
Ngarnhuan
ar
y
4ydd
o
Orffenaf,
a
bydd
yr
arian
yn
mynd
at
ein
elusen
ieni
sef
(wrth gwrs) ac Almaeneg ond dim
clefyd y(dim
galon.
Llongyfarchiade
canlynol
ar gael
hethol
i swyddi
gangen
sef roedden ni sylwi ar fwyaf oedd y siopau.
Taith
arall eu
oedd
i Fenis
yn yr'r Eidal.
Beth
Saesneg
ots).
Felly roeddeni'rni’n
Awen Evans - llywydd, Bethan Davies
yn Is lywydd.
Pamela
Griffiths
yn
Yn
Slofenia
roedd
y
siopau
bron
yn
wag heb llawer o ddewis o gwbl o dan y
siarad Almaeneg wrthi hi. Gweud y
ysgrifenyddes, a Meinir Devonald yn is ysg
a Llinos Davies
yn
trysor
yddroedd
a Ceriy siopau dan eu sang gyda phob math o
Comiwnyddion
ond
yn
yr
Eidal
gwir
roedd Roger y gŵr yn gwneud y
Davies yn is trysorydd. A llongyfarchiade
i Hedydd
Lloyd
ar ddathlu
penblwydd
bethau.
Roedd
yr arian
yn ddryslyd
iawn. Lire oedd yr arian yr Eidal ar y pryd ac
sgwrsio
oherwydd
arbenig.
Gwnaethroedd
Awen braidd
ddiolch idim
Sandra a Ceri am eu brwdfrydedd a'r gwaith da
roedd
biti
2,000
lire
i’r
bunt.
Cawson
ni ysgytiad yn y caffi pan ddaeth bil o £9,000
o’r yn
iaith
gyda
fi.
ystod
y flwyddyn
a fu . Mis nesa byddwn yn cwrdd yn Llwynihirion ar. Nos Fawrth
am ddau
bitsa
ond dimgallt
ondTy-Canol.
£4.50 oedd e.
GorffenafCwrw
y 14egbob
am 6.30
cerdded
o amgylch
nosyh, i fynd ar ein taith
Ceffylau
Fienna
Cyn y gwyliau prynon ni llyfr “Teach
Yourself Serbo Croatian”. Daethon Uchafbwynt y gwyliau oedd ymweld â
ni i wybod ar ôl i ni gyrraedd ail iaith Lipica ble maen nhw’n bridio a hyfforddi
pobl Slofenia oedd Serbo Croatian a ceffylau Ysgol Farchogaeth Sbaen yn
doedden ni ddim yn dda iawn yn yr iaith Fienna. Mae Ysgol Farchogaeth Sbaen
beth bynnag felly roedd Almaeneg y wedi’i lleoli yn Fienna ond mae’n
ffordd ymlaen. Roedd hi’n hwylus iawn bridio’r ceffylau yn Lipica Slofenia.
dewis beth roedden ni eisiau bwyta Cawson ni ddiwrnod wrth ein bodd.
a chawson ni syndod sawl gwaith. Gwelon ni’r meirch, cesig ac ebolion.
Cawson ni ddau wydraid bach o gwrw Mae’r ebolion yn ddu pan cân nhw eu
EUROS THOMAS
bob nos oherwydd dyna beth roedd geni ac yn troi yn wyn wrth iddyn nhw
aeddfedu.
Diwrnod
twym
arall
roedd
Roger yn gallu cofio yn yr Almaeneg.
Pencnwc Mawr, Eglwyswrw
Roedd yr ardal yn bert iawn. Llogon hi ond roedd hi’n oer yn y stablau
Sir Benfro
ni feiciau, ac aethon ni o gwmpas cerrig. Cawson ni weld y ceffylau yn
perfformio.
Roedd
e
mas
o’r
byd
hwn.
y llyn, hyfryd iawn. Diwrnod arall
Mob.: 07855 448093
penderfynon ni fynd lan y mynydd. Tan y tro nesa, cadwch yn saff! – Susan
Roedd hi’n ddiwrnod twym iawn ac
roedd y cynllun i deithio lan mewn car
Mae Malcolm a Suzanne, Bwyd y Byd,
cebl ac yna cerdded i lawr. Felly bant
nawr yn rhedeg cwmni gofal sydd yn cynnig:
Davies ac
Anwen Evans, pencampwyr Cymru ‘Tipwch e’
a ni.Mair
OndVaughan,
erbyn i Dilys
ni gyrraedd
copa'r
• Cymorth yn eich cartref, e.e. gydag ymolchi, meddyginiaeth,
mynydd roedd y tywydd yn wahanol
symud o gwympas a chymorth i gynnal eich hunan barch.
iawn.
• Cymorth i fod yn rhan o’ch cymuned.
• Cwmni
Siorts yn yr eira
Roedd eira ac roedd hi’n oer iawn • Rhywun i aros gyda chi pan fod eich gofalwr arferol yn cael amser bant.
a dyma ni yn ein siorts a sandalau. • Staff sydd wedi eu hyfforddi.
CELIA VLISMAS OPTEGYDD
Roedd bysedd ein traed yn las. Doedd • Staff Cymraeg ar gael.
wasanaeth
personol
a gofal
proffesiynol
i’ch siwtio
chi.
dim côt naAm
chardigan
gyda ni hyd
yn • Amserau
• Holwchcyfan
ni ynglyn am ffyrdd o dalu e.e. pa gymorth sydd ar gael i chi
ar
gyfer
y
teulu
oed. Roedd y bobl arall yn y car cebl
neu hunan daliadau.
yn chwerthin am ein pennau ni. Felly ar • Wedi cofrestru gyda AGGCC.
STRYD
FAWR
CRYMYCH SA41 3QG
ôl i ni fwrw cipolwg
dros y copa
aethon
• Diwrnodau allan a chymorth i fynd i apwyntiadau.
ni nôl lawr y mynydd yn y carFfôn
cebla cyn
Ffacs 01239 831555
Am fwy o fanylion cysylltwch a Malcolm ar: 01239 832852 / 07817 634810
gynted â phosib.
Ac yn awr ar agor yng E-bost – Gofalus@hotmail.com   Gwefan – www.gofalus.com

FFENSIO

PRESELI

Gofalus

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

TY AUCKLAND, CRYMYCH
Ffôn: (01239) 831493

NGHASTELLNEWYDD EMLYN
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ

71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
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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

Os am DATO BLASUS
TATO GLAN, DIM WAST
Cwdyn 12.5k, rhwydd i’w
drafod a chadw,
Sdim ond un lle!

www.country-stores.com
01239 891618 / 891376

Medi 2020

CELIA VLISMAS OPTEGYDD

Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR CRYMYCH, SA41 3QG
Ffôn a Ffacs: 01239 831555
NGHASTELL NEWYDD EMLYN
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ
Ffôn a Ffacs: 01239 711888
CANOLFAN IECHYD ARBERTH, SA67 7AA
Ffôn a Ffacs: 01834 861373

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.
iwanward@hotmail.co.uk
Ebost: iwanward@hotmail.com

D. E. Phillips

a'i Feibion
Tan-y-Bryn, Glandwr
Trydanwyr

Siop Radio a Theledu
CRYMYCH
Setiau ar werth

Ffôn : (01994) 419361
Ffôn : (01239) 831589

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

ˆ AUCKLAND, CRYMYCH
TY
Ŷ
FFôn: (01239) 831493
71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
Ffôn: (01348) 873237
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Gwyndaf a Guto’n
rhedeg Llwybr yr Arfordir mewn wythnos!

a chyngor rhad ac am ddim gan
gwnselydd proffesiynol ynghylch eich
cyflwr iechyd meddwl, problemau
alcohol a chyffuriau.
Wedi helpu dros 120
Mae’r elusen wedi helpu dros 120
o bobol, ac mae’n destun balchder
i ni’n dau ein bod wedi gallu helpu
achos mor dda yn ein cymuned leol.
Hoffwn ddiolch i’n teuluoedd a’n
ffrindiau am eu holl gefnogaeth
ddiflino yn ystod yr wythnos, yn
enwedig pan roedd ein coesau’n
dechrau gwegian. Hefyd, diolch i
bawb am eich negeseuon drwy’r
wythnos ac am fod mor hael gyda’ch
cyfraniadau. O waelod calon, diolch.
A chofiwch, ma' na wastad rhywle
i droi, a wastad rhywun yn fodlon
gwrando. Cadwch yn saff a chadwch
i siarad. – Guto Harries a Gwyndaf
Lewis

Guto a Gwyndaf yn barod amdani!

Yng nghanol mis Gorffennaf, mi wnaethon ni redeg 186 milltir Llwybr Arfordir
Sir Benfro mewn wythnos – o Lanrath yn y de i Landuduoch yn y gogledd. Mae
hyn cyfwerth â rhedeg saith marathon mewn saith diwrnod, a digon o ddringo
i godi i uchder mynydd Everest!
Codi dros £3,300
Mi roedd hi’n her anferthol, ond hefyd yn brofiad bythgofiadwy, wrth i ni
ymdeithio ar hyd ein harfordir godidog. Ry’n ni hefyd yn browd iawn ein bod
wedi llwyddo i godi dros £3,300 i elusen iechyd meddwl lleol.
Hwb yn Hwlffordd
Fe sefydlwyd yr elusen ‘Get the boys a lift (GTBAL)’ gan fachgen ifanc o Ysgol
y Preseli, Gareth Owens, ac ers 2016 mae wedi tyfu o nerth i nerth. Erbyn
hyn, mae gan yr elusen Hwb yn Hwlffordd ble allwch fynd i gael coffi a chlonc,

Ivor Rees a’i Feibion
CONTRACTWR TRYDANOL

Hefyd :
Gwerthiant a Gwasanaeth o Offerynnau Trydanol
Goleuadau Diogelwch a Larwm Lleidr

Y Felin, Maenclochog, Clunderwen
Sir Benfro. SA66 7JY
Ffôn : 01437 532326
Symudol : 0831 621559

Dou ARWR i'w Gwyndaf a Guto
Am rhedeg arfordir Sir Benfro.
Ie, Lewis a Harries,
Dou ffrind gogoneddus.
Bois hyfryd, Bois Rygbi, Dou GYMRO.
Wel, Bobol, ma'r Bois ma'n ARWROL
Am daclo arfordir mor heriol.
I'w gerdded mae'n frwydyr
Ond rhedeg? Sdim synnwyr.
Ma beth chi di neud yn aruthrol.
Yn Llandoch fe godwyd sawl gwydryn
I Gwyndaf a Guto - Dou dderyn.
Chi'n fechgyn neilltuol
Yn ffit a naturiol
A chariad eich teulu'n ddi-derfyn.
Carwyn John (CJ)

Siop Siân
CRYMYCH
✆ 01239 831230

Llyfrau, Cardiau, Casetiau,
CD’s a Fideos,
Crefftau a Gemwaith o Gymru
Tocynnau Anrheg ar gael
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Y Capeli a’r eglwysi
Bethel, Mynachlog-ddu

Cofio Tonwen

Manteisiwyd ar y tywydd braf i gynnal oedfa ar y llain o dir tu allan i gapel Bethel,
Mynachlog-ddu bore Sul 19 Gorffennaf a phrofwyd bendith wrth wneud.
Daeth cynulleidfa dda ynghyd a hynny am y tro cyntaf ers y meudwyo gorfodol a
osodwyd arnom yn wyneb y coronafeirws a'i fygythiadau. Yn naturiol, roedd pawb
yn falch o weld ei gilydd wedi'r meudwyo anochel, ond, cadw pellter rhyngom
â'n gilydd bu rhaid a dyna yn ôl bob tebyg bydd y patrwm wedi dychwelyd i'n
haddoldai amrywiol i addoli.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan y gweinidog y Parchedig Eirian Wyn Lewis gyda
chymorth Rhian Davies ac Ann Davies yn darllen barddoniaeth yn eiddo i Wyn
Owens a Cerwyn Davies yn coffáu Tonwen Adams a gollwyd mewn damwain ffordd
30 mlynedd yn ôl.
Un a roddodd oes o wasanaeth diwyd i'w bro fabwysiedig oedd Tonwen fel athrawes
yn yr ysgol gynradd leol gan greu perthynas agos rhwng yr ysgol ddyddiol a'r Ysgol
Sul ym Methel. Bu'n ddiacon ac yn organydd am flynyddoedd lawer a'i cholli yn
ergyd drom i'r gymdeithas eang.
Fe'i hanrhydeddwyd gan Orsedd Cymru a'i derbyn yn aelod yn Eisteddfod
Genedlaethol Cymru Casnewydd 1988 a'i chyfarch gan yr Archdderwydd Emrys
Deudraeth gyda'r cwpled,
Gwnaeth bopeth rhag i'r fagddu
Guddio haul Mynachlog-ddu.
Yn ystod cyfnod y cyfyngu cymdeithasol lluniodd y gweinidog oedfaon ar gyfer
addoli'r Sul a'u he-bostio i'r aelodau a bu hynny yn gyfrwng effeithiol o addoli ac
o gadw mewn cysylltiad. Ond, cyfrwng dros dro yn unig oedd hynny a gwelwyd
eisiau'n fawr yr elfen hollbwysig o gyd-addoli a chymdeithasu.
Bu'r oedfa tu allan i'r capel yn gychwyniad ac yn gam am ymlaen ar gyfer wynebu
gobeithio yn ffyddiog, y 'normal newydd' sydd o'n blaenau.
Tybed ai Bedyddwyr Mynachlog-ddu oedd yr achos ymneilltuol cyntaf yng Nghymru
i ymgynnull ynghyd wedi'r cyfyngu ar gymdeithasu ac unrhyw fath o weithgareddau
ers canol fis Mawrth?
Gorffennaf/Awst 2015
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O oergell ein galargerdd
Inni gwag yw Huan-gerdd.
'Does i'r gân na thân na thant,
I'w thaith syber daeth seibiant.
Ar wib cipiwyd heb rybudd
Diwylliant Cerdd Dant y dydd,
Ac i'w phlant ar amrantiad
O'i haelwyd glòs tlodwyd gwlad.
Lle bu angerdd cerdd cyhyd
Galaru lle bu bywyd.
Daeth, er heulwen Gorffennaf,
Ddydd yr ing dduodd yr haf.
Siglwyd, ysigwyd i'w sail
Harddwch yr haf a'i irddail,
A ni bu cwmwl duach,
Na baich mwy trwm i'w phlant bach.
Huan-gerdd ydoedd gwerddon
Hafau'r Ŵyl yn y fro hon.
Cyniwair i'r Cynhaeaf
Blant y tir wnâi wedi'r haf,
Eu dal mewn Cwrdd Nadolig
A dwyn i'w bron doniau'i brig.
Â'i haelioni'n ddilyniant
Craidd y plwyf oedd Cwrdd y Plant.
O Sul i Sul mor ddi-sôn
Bethel oedd ei gobeithion.
Gweithiau'n ddi-feth i'r Pethe
Â graen a phob gweithred gre'
I'w hoes a roes, erys rhain
Er rhwyg y deg ar hugain.
Erys ei llys inni'n llawn
A'i gyfle'n ein co' 'n gyflawn.
Huan-gerdd y Wisg Werdd yw
A nod pob llwyfan ydyw.
Wyn Owens
Un bendant, byth yn danto - yn gefen
   A gafodd ei hurddo,
Ei llais o hyd yn llywio
A'i braint oedd dysgu'n ein bro.
Cerwyn Davies

Cylch y Frenni

Mae eglwysi Bedyddwyr Cylch y Frenni,
o dan weinidogaeth Parchg. Rhosier
Morgan, yn anelu i ail-agor ddechrau mis
Hydref – yn ddibynnol os bydd y sefyllfa
yn ddiogel i wneud hynny. Cytunwyd
mewn cyfarfod o’r Ysgrifenyddion
a’r Gweinidog, i ddefnyddio capeli
Blaenffos a Bethabara oherwydd eu
maint, i gychwyn, gan gynnal UN
oedfa UNDEBOL bob Sul. Byddwn yn
ymgynnull ym Mlaenffos fore’r 4ydd o
Hydref am 10.30; ym Methabara ar yr
11eg am 6.00, am oedfa ddiolchgarwch;
ym Mlaenffos ar y 18fed am 10.30 a
Bethabara ar y Sul ola am 10.30 y bore.

Yr atebion:
1. Blaenffos; 2. Plas Ffynnone, Capel Newydd; 3. Capel Fachendre, Boncath;
4. Pwllderi ger Trefin; 5. Talmynydd, Preselau; 6. Glynsaithmaen, Llangolman;
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Ble ma’r rhain? Odych chi’n gwybod?
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Bysiau Cwm Taf

Gwyliau o safon am brisiau cystadleuol
CEFNOGWYR BALCH O ELUSENNAU CANSER
Llun 7 Medi
Llun 14 Medi
Sul 20 Medi
Gwener 25 Medi
Sul 4 Hydref
Llun 12 Hydref
Llun 19 Hydref
Gwener 30 Hydref
Llun 9 Tachwedd
Sadwrn 14 Tachwedd
Sadwrn 21 Tachwedd
Sadwrn 21 Tachwedd
Gwener 27 Tachwedd
Gwener 27 Tachwedd
Mercher 30 Rhagfyr

Teithiau 2019 / 2020

DIRGELWCH MIS MEDI
YNYS MANAW
RHYFEDDODAU WELLS A GWLAD YR HAF
BIDEFORD AM Y PENWYTHNOS
BANTRY A’R ARFORDIR - IWERDDON
GOLEUADAU BLACKPOOL
GREAT YARMOUTH A THRAETHAU AUR NORFOLK
DIRGELWCH YR HYDREF
NADOLIG YN OES FICTORIA - YNYS WYTH
YSBLANDER Y NADOLIG YN THURSFORD
MARCHNADOEDD NADOLIG BIRMINGHAM A CHAERLOYW
CELYN AG UCHELWYDD YN LLANDUDNO
TINSEL A TORQUAY
MARCHNADOEDD NADOLIG MANCEINION A CHAER
DATHLU’R FLWYDDYN NEWYDD YN BOURNEMOUTH

£340
£465
£395
£240
£495
£285
£375
£299
£395
£315
£125
£375
£265
£185
£395

5 Diwrnod
5 Diwrnod
5 Diwrnod
4 Diwrnod
6 Diwrnod
5 Diwrnod
5 Diwrnod
4 Diwrnod
5 Diwrnod
4 Diwrnod
2 Ddiwrnod
5 Diwrnod
4 Diwrnod
3 Diwrnod
4 Diwrnod

Annwyl Gwsmeriaid,
Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n ddiogel.
Fe fyddwn yn ôl ar y gwyliau cyn gynted â phosib, pan fydd hi’n sâff i wneud.
Diolch am eich cefnogaeth.

Sadwrn 5 Medi
Mawrth 29 Medi
Mawrth 27 Hydref
Mercher 4 Tachwedd
Mawrth 10 Tachwedd
Mawrth 24 Tachwedd
Llun 30 Tachwedd
Mawrth 8 Rhagfyr
Mawrth 15 Rhagfyr

Teithiau Undydd 2019 / 2020

Ffair Hen Bethau Cymru - Llanfair ym Muallt
Henffordd a chasglu ffrwythau
Sain Ffagan / Caerdydd
Book of Mormon - Canolfan y Mileniwm - (Tocynnau yn y pris)
Trago Mills - Merthyr Tudful
McArthur Glen - Pen-y-Bont ar Ogwr
Ffair Aeaf - Llanfair ym Muallt
Siopa Nadolig - Abertawe
Siopa Nadolig - Caerdydd

£15.00
£18.00
£14.00
£68.00
£15.00
£14.00
£15.00
£10.00
£14.00

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

NIFER CYFYNGEDIG O LEFYDD CODI – Ffoniwch am fanylion

Os am deithiau hwylus braf,
dewch da ni ar Fws Cwm Taf.
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Bwthyn Waunsegur a’r farchnad dai nad yw’n segur

Gwelwyd y llun uchod ar dudalen gweddlyfr wedi’i dynnu yn ardal y Crofft i
gyfeiriad Llandudoch. Tynnwyd sylw at y ffaith bod cymaint o enwau Cymraeg yn
yr ardal yn cael eu disodli gan enwau Saesneg. Dadleuir bod hynny’n gyfystyr â
gwladychu am nad oes gan yr enwau dieithr gan amlaf ddim unrhyw gysylltiad â
chefndir a thraddodiad yr enwau gwreiddiol.
Maen nhw yno er mwyn apelio at brynwyr dieithr gan gyfleu’r neges nad oes
angen iddyn nhw barchu naill ai hanes na diwylliant y fro, na chwaith wynebu’r
anhawster o ynganu’r enwau a fu mewn defnydd ers cenedlaethau. Bu ymgyrch
ar droed i basio deddf seneddol i atal gwaredu enwau Cymraeg cysefin.
Y trueni yw na all y bobl hyn weld y difrod maen nhw’n ei gyflawni heb orfod
defnyddio grym deddf. Mae yna swyn i’w deimlo mewn enw fel Bwthyn y
Weirglodd neu Bwthyn y Ddôl ar dir Waunsegur Uchaf.
Dyma ddadansoddiad Ffred Ffransis mewn postiad arall:
Pan fydd symud yn rhwyddach o fewn blwyddyn neu ddwy, daw awydd enfawr
ymhlith trigolion dinasoedd Lloegr i "symud i'r wlad" i osgoi helyntion tebyg i
COVID, yn enwedig y dosbarth proffesiynol (sydd ag arian i brynu tai) sydd wedi
sylweddoli y gallant gyflawni llawer o waith o gartref. Ac maen nhw'n ystyried y
Gymru wledig fel rhan o'u "gwlad" nhw.
Yn 2021/22 caiff prisiau tai yn y Gymru wledig eu chwyddo i fod yn agos at lefel
prisiau tai Llundain, ond bydd cyflogau pobl leol yn dirywio o hyd mewn termau
cymharol. Golygir - fel yng nghyfnod Thatcher yn y 1980au - y bydd cyfoethogion
o du allan yn prynu bron pob tŷ fydd ar werth, a'r mwyafrif i fyw ynddynt, nid
fel tai haf. Bydd trawsnewid poblogaeth yn y Gymru wledig a chyfyngir mwyafrif
Cymry Cymraeg ifainc i stadau bach yn y trefi.
Mae gormodedd tai newydd yn cael effaith ddinistriol ar y Gymraeg, ac eto mae
diffyg tai i Gymry lleol hefyd yn cael effaith ddinistriol. Yn y cyd-destun hwn y
dylid edrych ar bwnc tai gwyliau a thai gwag yn gyffredinol.
I ba raddau y gellir rhoi i Awdurdodau Lleol Cymru rymoedd pryniant gorfodol o
dai haf a gwag mewn ardaloedd lle mae angen tai ar bobl leol.

Dandderwen, Llangolman. Savills o Lundain yn ei werthu

Defnyddir stoc y tai gwyliau i ddiwallu'r
angen yn hytrach na chodi stadau
newydd. Byddai angen grymoedd
benthyca ar awdurdodau lleol hefyd.
A gall fod yn sail i hybu datblygiadau
cymunedol o ran cyflogaeth hefyd,
meddai Ffred.
Gwerthwyd tŷ pedair ystafell wely
yn Llangolman gyda 18 erw o dir a
hawliau pysgota am dros £650,000 yn
ddiweddar. Roedd yn cael ei farchnata
gan gwmni Savills o Lundain. Roedd yr
un cwmni yn cynnig Treleddyn Uchaf ger
Tyddewi ar werth am £1.1 miliwn a dau
fwthyn gwyliau ar fferm yn Abereiddy
am £650,000 a fferm yn Felindre ger
Trefdraeth gyda 36 erw am £725,000.
Eiddo 12 ystafell wely ym Mhenybryn
ynghyd â 95 erw wedyn ar werth
am £1.6 miliwn, ffarm 268 erw yn
Hermon ar y farchnad am £1.9 miliwn
ac Ysguborowen yn Felindre Farchog
gyda 14 erw ar werth am £1.2 miliwn.
Ychydig o dan £2 filiwn oedd y pris
gofyn am Blasdy Ffynnone ger Capel
Newydd. Amcangyfrifir mai cyfartaledd
pris tai ar hyd arfordir y gorllewin yw
£310,000 ac yn codi tra gellir gwerthu
eiddo tebyg yn ne-ddwyrain Lloegr am
yn agos i filiwn o bunnau.
Nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr lle
mae dros 20% o dai heb ‘breswylwyr
arferol’ yn gosod cyfyngiad ar werthu
tai newydd i brynwyr na fedran nhw
brofi eu bod yn mynd i fyw yno am y
rhan helaethaf o’r flwyddyn. Hyn yn cael
ei osod fel rhan o ganiatâd cynllunio
trwy gytundeb Adran 106. Y gobaith
yw y gallai hyn ostwng prisiau fel bo
tai’n fforddiadwy i bobl leol.
Meddai aelod Torïaidd o Gyngor
Sir Cernyw sy’n cynrychioli pentref
pysgota Mevagissey, John Mustoe;
“Yng Nghernyw yn anffodus rydym
yn dioddef erydiad ein cymunedau
arfordirol a gwledig gan yr hyn a ellir
ei ystyried yn gyrch diddiwedd gan
berchnogion ail-gartrefi.”
Yn y cyfamser mae asiantaeth tai yn
Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn wedi
ail-enwi ei hun yn Houses for Sale in
Wales. Mae broliant y wefan yn amlwg
wedi’i anelu at ddarpar brynwyr o
Loegr ac yn eu hannog yn gwbl agored
i ddod i brynu ein tai a’n gwladychu.
Ni sonnir fod yma iaith a diwylliant
gwahanol gennym wrth gwrs. Rhyfyg
o’r mwyaf. Rhyfyg na wna gwerin gwlad
ei ganiatáu gobeithio.
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Taith Rhyddid y Preselau 2020

Rhyddid y bryniau – yr eangderau wastad yn rhydd i’w cerdded

Cafwyd taith arall i’w chofio ar draws y Preselau ar ddydd Sadwrn, Awst 1af.
Ymhlith y pump ar hugain o bererinion roedd yna dri a oedd ymhlith y tri-ar-ddeg
dewr a fentrodd y siwrne gyntaf honno yn 2009 yng nghanol y glaw a’r gwynt –
Dai Llewelyn, Eileen Curry ac Eurfyl Lewis. Awel ysgafn ac ambell ymddangosiad
gan yr haul oedd hi eleni.
Am resymau amlwg bu’n rhaid gohirio’r bwriad gwreiddiol o gyflawni’r daith
ddiwedd mis Mehefin fel rhan o Ŵyl Clochog yn ôl yr arfer. Ond braf oedd medru
galw’r criw ynghyd drachefn rhag bod yna fwlch yn yr arferiad blynyddol.
A braf oedd croesawu’r rheiny oedd wedi trafaelu cryn bellter o’r tu hwnt i’r
sir ond oedd â chysylltiad â’r fro: Huw Roberts, Caerdydd (a Llandysilio) ac Ena
Morris, Pont-y-pŵl (a Brynberian).
O Drawsfynydd
Roedd Elfed Wyn Jones wedyn wedi teithio o Drawsfynydd, a hynny am ei fod
yn awyddus i dalu gwrogaeth i Waldo Williams wrth gofio bod ei daid, Edward
Jones, Hafodwen, wedi eistedd ysgwydd yn ysgwydd â’r bardd ar achlysur
protest yn erbyn sefydlu gwersyll milwrol yn Nhrawsfynydd.
Teithio o Benfro wnaeth Tony Stewart, a Teifryn Williams o Hakin tra bo Lox Busisa
wedi ymuno â ni o Bont Fadlen ond daw o Cenya yn wreiddiol.
Am ein bod yn cofio arweiniad y gweinidogion Anghydffurfiol yn gwrthwynebu
troi’r llethrau’n faes ymarfer milwrol parhaol ar ddiwedd y 1940au, priodol oedd
cael gwasanaeth byr ar ben Bwlchgwynt i gofio am eu safiad, a hynny yn nwylo
un o’r gweinidogion presennol, y Parch Ken Thomas, sy’n gyfrifol am ofalaeth
capeli Annibynwyr Bro Cerwyn. Cafwyd darlleniad o Salm 125 ynghyd â gweddi
bwrpasol.

Hanner ffordd – Foel Drygarn yn y pellter a Thalmynydd ar y dde

Rhocesi ‘Nachlog-ddu
Cychwyn cerdded wedyn o Faes
Mihangel o dan Foel Drygarn gyda
rhocesi Mynachlog-ddu, Siwan Parry
ac Elen a Gwenan Scourfield yn ein
harwain. Yr hoe gyntaf wrth Garreg yr
Allor yng nghanol Carnmeini o ble yr
honnir y cymrwyd y cerrig gleision i Gôr
y Cewri draw ar wastadedd Caersallog.
Yn ôl yr arfer llefarwyd y gerdd
‘Preseli’ gan bwysleisio bod Waldo
wedi’i chyfansoddi pan glywodd am y
bygythiad i’r Preselau ac yntau’n alltud
yn Lyneham yn Lloegr ar y pryd.
Braf oedd y sgwrsio wrth i rai brasgamu
ac eraill ddilyn ling-di-long, gyda’r
merched yn dal ar y blaen, heibio Carn
Bica a Charn Siân ar draws Berthwên, a
heibio Cerrig Marchogion nes cyrraedd
Foel Feddau, - fel y caiff ei adnabod ar
y mapiau - neu Foel Fedw - fel y caiff ei
adnabod ar leferydd pobl Brynberian.
Roedd ambell par o goesau yn falch
o’r hoe a’r cyfle i fwynhau picnic yn y
fan honno.
Ffarwelio ac addo
Un hyrfa olaf wedyn heibio Foel Cwm
Cerwyn a Chwm Coedrym ar y naill law
a Charnau Lladron a Banc Llwydlos ar
y llaw arall nes cyrraedd pen y siwrne
ym Mwlchgwynt. Cyfle i ffarwelio a
hithau’n dal yn brynhawn cynnar ac
addewidion i gyfarfod eto'r flwyddyn
nesaf i gyflawni’r daith symbolaidd.
Pe bai’r drefn arferol wedi’i hadfer
erbyn hynny, a Gŵyl Clochog yn cael
ei chynnal, gwyddom eisoes y bwriada
Lyn Ebenezer ddod i gyflwyno darlith,
a John ac Alun, y ddeuawd canu gwlad
o Ben Llŷn, i gynnal cyngerdd.

Atebion i'r cwestiynnau
ar dudalen 3

1) Crêpes Suzette
2) ‘A Streetcar Named Desire’
3) Yr Aifft
4) Hir yw pob aros a byr pob pleser
5) Terwyn Tomos
6) Saunders Lewis
7) Jack Kelsey
8) John Knapp-Fisher
9) Cwanen
10) Gwell camsyniad na chamshengi
11) Inter alia
12) Parch Felix Aubel
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Gogoniant Natur

(lluniau Tommy Evans)
Tynnwyd y rhan fwyaf o’r lluniau o
amgylch Corstir Teifi

Amser bwyd – gwnaiff madfall y tro

Oedi wrth Garreg yr Allor yng nghanol Carnmeini. O’r chwith: Eileen Curry a
oedd yn un o’r 13 gwreiddiol a groesodd y mini yn 2009; Alex Lox Busisa o Bont
Fadlen a Cenya; Hefin Wyn ar fin llefaru cerdd Waldo ‘Preseli’; Ena Morris o Bonty-pŵl a Brynberian a Teifryn Williams, nai Waldo, o Hakin. Foel Dyrch yn y cefndir.

Cylfinir a’i big hir yn rhydio’r afon

Hoe i edmygu’r olygfa, i gael sgwrs ac i wirio’r ffôn mudol wrth gwrs

PRITCHARD
a’i Gwmni

Hwyaden mandarin
yn cysgodi ger yr hesg

CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG

Mae gennym bartneriaid a staff
sy’n medru cynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:
▪ Hunan Asesiad
▪ Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
▪ Ffurflenni Treth Incwm unigolion
▪ Treth ar Werth a thalu wrth ennill
▪ Cyngor ar bob agwedd o drethiant
74 Stryd Fawr, Abergwaun    (01348) 873263
47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi (01239) 612475 / 612583
15-17 Castle High, Hwlffordd     (01437) 764785

Cyw alarch balch yn mentro ar y dŵr
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Taith Tractore Goronwy

Paul Nicholas o Dinas yn croesi Afon Wern ger Glynsaithmaen
Enfys Thomas yn cadw’n sych gydol y daith

Ceri Davies o Goed-y-bryn yn mynd amdani
trwy ryd Pontsaithgarreg.
Byddai wedi teithio dros 60 milltir y diwrnod hwnnw

Brian Crossley o Landŵr yn cael hoe am bicnic

Trefnwyd y daith gan Eifion Evans a David Nicholas. Tynnwyd y lluniau gan Gary Jones, Llanybydder

Symudol: 07854 212799

Medi 2020
Gorffennaf/Awst 2015
GARETH
avies
L. DDAVIES
M. ADDURNWYR
ADEILADWR
Awelfryn, Tegryn

Yn drwyddedig gan: Association of Acounting Technicians

Clebran

35

28

Clebran

Sir
Benfro.
SA35
0BE
Gwaith
Adeiladu
Newydd,
07811
871423
Estyniadau
ac Atgyweiriadau,
07971 545264
Gosod
Ffenestri
a Drysau,
01239
698320
Gosod Ceginau – Gosod Teils,
Ystafelloedd Gwydr, Ffasgau,
Bondoeau a Chafnau,
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd,
Lloriau – Plastro a Sgimio

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy!
Ffoniwch Gareth ar
07812 077556 / (01239) 841235

BWYDYDD ANIFEILIAID
BWLCHYGROES
Masnachwyr Amaethyddol
Bwyd Anifeiliaid ~ Ffensio ~ Hadau
Gweryd ~ Popeth ar gyfer y fferm
Am bris cystadleuol,
ffoniwch 01239 698226

WYN
VAUGHAN

PEIRIANNYDD
GWAITH PLYMIO/
GWRES CANOLOG
DANDDERWEN
CWM PLYSGOG
CILGERRAN. SA43 9TA
01239 615587
07968 870115

TYWOD GWELY ANIFEILIAID YN SYTH
O'R CHWAREL I'R FFERM

CHWARAEON

Clwb Criced Crymych

Roedd tymor 2020 Clwb Criced Crymych i fod yn un wahanol iawn eleni, gyda’r
Clwb yn symud o Glandy Cross yn ôl i galon pentref Crymych ar gaeau Ysgol y
Preseli.
Yn anffodus, yng nghanol mis Ebrill, gohiriwyd criced a nifer fawr o chwaraeon
arall oherwydd sefyllfa’r feirws yma. Golygai hynny nad oedd gemau Cynghrair
Criced Sir Benfro i fod am 2020.
Er hyn, gyda chanllawiau'r llywodraeth yn newid pob tair wythnos, cyhoeddwyd
ar ddechrau mis Gorffennaf bod modd i griced ail ddechrau ar ddiwedd y mis a
golygai hynny y gallai gemau cwpan neu gemau cyfeillgar gael eu chwarae.
Cofrestrodd Crymych ar gyfer cystadlaethau Cwpan Alan Brown, Cwpan Ken
Morris a Chynghrair Dyffryn Teifi gyda Llechryd, Llandysul ac Aberaeron. Golygai
hyn bod gan Grymych oleuaf 10 gêm i’w chwarae rhwng diwedd Gorffennaf a
mis Awst.
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 (Chwarteri). 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

Y Bustych yn hyderus

Mae aelodau Clwb Pêl-droed Crymych
wedi bod nôl yn ymarfer ers rhai
wythnose nawr ac yn ysu i chwarae’n
rheolaidd ar Sadyrnau. Ar ôl tymor
gwych y llynedd yn eu tymor cyntaf,
bydd y Bustych yn gobeithio am yr
un llwyddiant yn Uwch Gynghrair y
Costcutter.
Gwynebau newydd
Gwelwyd 29 chwaraewr yn ymarfer
ar un achlysur gyda llawer o wynebau
cyfarwydd yno ond hefyd sawl wyneb
newydd. Mae prif sgoriwr y gynghrair
y llynedd - Rhodri George wedi ymuno
o Faesglas, ac mae John Williams,
amddiffynnwr o Faesglas wedi bod yn
ymarfer hefyd. Hefyd, amddiffynnwr
arall, gynt o Aberteifi, Steffan Davies,
wedi bod yn ymarfer ac mae Crymych
yn obeithiol iawn yw llofnodi.
Mae croeso i unrhyw un ddod i’r
ymarferion sy'n digwydd ar Nos
Fawrth am 6:15 yn Nhegryn. Er bod y
tywydd ddim wedi bod yn rhy ffafriol,

mae'r cae yn edrych yn wych gan fod
Nigel James wedi bod yn brysur dros y
misoedd dwetha yn ei baratoi yn barod
pan fydd y tymor yn ail-ddechrau.
Sam Tan-y-bryn

Sam Phillips

Y newid mwyaf y tymor hwn yw fod
gan y Bustych hyfforddwr newydd
fydd yn gweithio wrth ymyl Steffan
James. Mae Sam Phillips (Tan y
Bryn) yn enw cyfarwydd ym myd
chwaraeon o amgylch Crymych, ac
mae ei ddiddordeb a’i ddealltwriaeth

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
Byddwn yn chwarae yn erbyn Llechryd,
Llandysul x2, Arberth a Hwlffordd ar
ddiwedd mis Awst a dechrau mis Medi.
Braf oedd croesawu ambell chwaraewr
sydd heb chwarae dros y Clwb yn
aml iawn dros y ddwy/tair blynedd
diwethaf sydd wedi gwneud tipyn
o argraff. Chwaraewyr megis Osian
Wyn, Tomos Lewis a Jon Hill. Er bod
y cyfnod yma wedi bod yn wahanol,
gobeithio byddwn yn medru dod at ein
gilydd y tymor nesaf a chael blwyddyn
lwyddiannus iawn fel Clwb.
o bêl-droed wedi ei weld yn amlwg yn
yr ymarferion hyd yn hyn.
Cefnogwr Abertawe yw Sam (er mawr
siom i ambell chwaraewr), felly mae
ei dactics yn adlewyrchu hyn. Mae'n
credu mewn cadw'r bêl oddi wrth y
gwrthwynebwyr gyda phasio cyflym a
defnyddio lled y cae, ac yna gweithio’n
galed i ennill y bêl nol mor gyflym ag
sy'n bosib.
Noddwyr
Hoffai’r Clwb ddiolch i’w holl noddwyr
eto'r tymor yma, gwerthfawrogwn
eu cefnogaeth yn fawr iawn. Os oes
diddordeb gyda rhywun i noddi'r
tîm mewn rhyw ffordd y tymor
hwn, cysylltwch â Steffan James ar
07453291447.

Rygbi

Tipyn o siop siafins yw hi o ran y tymor
rygbi ar hyn o bryd. Ni chafodd Clwb
Rygbi Crymych gyfle i gynnal cyfarfod
blynyddol hyd yma heb son am benodi
a threfnu ar gyfer y tymor i ddod. Ofnir
na cheir gemau yr ochr hyn i’r Nadolig.

