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PAPUR BRO’R PRESELI

Mynachlog-ddu yn ddarlun o’n hargyfwng?
“Wrth edrych ar bethau’n oeraidd, mae’n anodd gweld llawer o obaith i’r 
Wyddeleg. Mae’r ffaith bod ei dyfodol cenedlaethol yn dibynnu mor helaeth 
ar fywyd pentref gorllewinol o faint Mynytho neu Fynachlog-ddu yn ddarlun 
o’i hargyfwng. Ei gobaith yw y daw’r byd, hwyrach, yn lle mwy gwaraidd, lle 
rhoir mwy o werth ar wreiddiau ac ar y diwylliant Celtaidd. Er mai tasg gyntaf y 
gymdeithas yw sefydlu gwaith a gwasanaethau er mwyn gwneud Chorca Dhuibne 
yn debycach i weddill y byd, hwyrach y daw’r byd hefyd fymryn yn debycach i 
Chorca Dhuibne.”
Dyfyniad o erthygl gan Ioan Roberts yn Y Cymro yn y 1960au o dan y pennawd 
‘Adfer Chorca Dhuibne neu Benrhyn Dingle’. Atgynhyrchwyd yn y gyfrol Cofio 
Ioan a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch. Ac roedd Mynachlog-ddu yn 
dipyn Cymreiciach yr adeg hynny.

Cris a Siân
A ddarlleno, ystyria. Gweler hefyd erthyglau pellach y Cyng. Cris Tomos a Siân 
Griffiths yn y rhifyn hwn yn delio â goroesiad yr iaith fel iaith gymunedol. Dyw 
dyfodol yr iaith ymhell o fod yn ddiogel neu prin y byddai angen Menter Iaith na 
Chyrsiau Dysgu Cymraeg.
Dagrau’r sefyllfa yw bod nifer cynyddol o fusnesau’r fro bellach lle na ellir 
defnyddio’r Gymraeg wrth y cownter. Mae hynny’n tanseilio ei grym fel iaith 
gymunedol. Ac mae’r modd rydym yn delio â thwristiaeth sy’n hanfodol i’n 
heconomi wledig hefyd yn cael effaith ar Gymreictod cynhenid. Gweler sylwadau 
Jonathan Jones. Darllenwch am ei brofiadau yn Amsterdam.
Mae’n hysbys fod yna symudiad ar droed i alw ar Lywodraeth Cymru i roi hawliau 
i’r awdurdodau lleol geisio rheoli’r farchnad dai er mwyn cyfyngu ar nifer y tai 
haf ac ail gartrefi am eu bod yn newid cymeriad cymaint o gymunedau ar hyd 
arfordir y Gorllewin.

Codi i 75%
Mae grŵp Plaid Cymru o fewn Cyngor Sir Penfro eisoes wedi galw ar yr awdurdod 
i godi cyfradd uwch o dreth ar dai haf; o’r 50% presennol i 75% gan ddefnyddio’r 
cyllid ychwanegol at ddibenion lleol. Mae eraill am weld diddymu’r hawl i 
gofrestru tŷ haf neu ail-gartref yn gyfeiriad busnes sy’n eithrio’r perchennog rhag 
talu cyfradd uwch.
Syniadau eraill sy’n cael eu gwyntyllu yw cyfyngu nifer y tai gwyliau ymhob 
cymuned i 5% o’r stoc dai; ond mae’r gyfradd dipyn yn uwch na hynny eisoes 
mewn llawer o bentrefi arfordirol. A beth am gyflwyno deddf yn ei gwneud yn 

Llongyfarchiade i Mrs Rhonwen Morris 
ar gael ei phenodi’n Bennaeth Ysgol y 
Preseli i olynu Mike Davies.
Mae Rhonwen eisoes yn aelod o’r 
staff ac yn Bennaeth Cynorthwyol a 
Phennaeth yr Adran Gelf. Hi yw’r ferch 
gyntaf i arwain yr ysgol.
Mae'n 41 oed, yn hanu o Bencader ac 
yn byw ym Mlaenwaun.

ofynnol i sicrhau caniatâd cynllunio 
cyn troi adeilad yn ail-gartref neu dŷ 
gwyliau?

Bonansa
Mae’n stori gyffredin erbyn hyn bod 
tai ar hyd yr arfordir ac yng nghefn 
gwlad yn cael eu gwerthu o fewn 
dim o gael eu gosod ar y farchnad 
a hynny am y pris gofyn. Mae’n 
fonansa i’r arwerthwyr. Ac nid pobl 
leol yw’r prynwyr. Mae angen cefnogi 
cymunedau lleol yn ogystal â chefnogi 
twristiaeth wedi’i reoli.
Ni wnaed sylw gan naill ai Stephen 
Crabb, yr AS lleol, na Paul Davies, yr 
AC lleol, ar y mater hyd yma.

‘Pobydd Pen-
na’r Byd': 

Osian Jones 
(tud. 4)

‘Freddie’ yn 
Hermon am 
ddwy awr

(tud. 7)

Lansio 
Llaeth Preseli 

(tud. 8)

O Drewyddel 
i’r Tŷ Gwyn yn 
Washington: 
Jane O’Brien 

(tud. 12)

Twristiaeth a 
chefn gwlad: 

Jonathan Jones 
(tud. 33)
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CLEBRAN Papur Bro’r Preseli

GOHEBYDDION LLEOL

Golygydd mis Rhagfyr: 
HEFIN WYN

hefinwyn367@btinternet.com 
clebran@mentersirbenfro.com

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

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

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

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

Colofn y Dysgwyr: Susan Carey 
(01239) 820822

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

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

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

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

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

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

Beth am wirfoddoli i fod yn ohebydd Clebran yn eich ardal?



Tachwedd 2020 Clebran 3

Is-bwyllgor Torchi Llewys £7,000
Bydd ail gyfarfod yr Is-
bwyllgor Torchi Llewys £7,000 
yn cael ei gynnal trwy gyfrwng 
zoom ar nos Lun, Tachwedd 
16 fel rhan o’r Cyfarfod 
Blynyddol. Gweler y manylion 
yn yr hysbyseb isod. Gwnewch 
ymdrech i gymryd rhan.
Eisoes mae yna weithgaredd 
ar y gweill fel y dengys y clawr 
gyferbyn o’r Llyfryn Penelin 
ar gyfer gohebwyr. Ac nid 
dim ond y clawr sydd wedi’i 
ddylunio ond y cynnwys y tu 
fewn hefyd.

Cyn Nadolig
Mae ynddo ganllawiau a 
syniadau syml ar gyfer pawb 
sy’n llunio adroddiadau ar 
gyfer Clebran. Yn sicr bydd 
yn barod i’w ddosbarthu cyn 
y Nadolig. Dim ond mater o 
fireinio a mynd ar ôl y glo mân 

yw hi nawr.
Ond fydd cynhyrchu’r llyfryn ei hun ddim yn costio £7,000. Bydd rhaid wrth 
brosiectau creadigol eraill i hybu a hyrwyddo’r papur bro. Dewch â’ch syniadau. 
Rhaid torchi llewys.
Mae Cronfa Cymunedol y Loteri am weld gwerth am eu harian. Gadewch i ni eu 
plesio. Ma’ coiled o waith i’w wneud. ‘Milain yw’r gwynt ond mlân â’r gwaith’ ys 
dywedai Tydfor.

CANLLAWIAU 
CLEBRAN 
I OHEBWYR 
BRO

SUT I FYND ATI I BARATOI 
ADRODDIADAU A CHASGLU 

NEWYDDION

LLYFRYN PENELIN 
I ROI HWB A HYDER 

I GYFRANWYR

CADWCH WRTH 
EICH PENELIN!

PARATOWYD GAN CLEBRAN – PAPUR BRO Y PRESELAU

A wyddoch chi?
 1) Pwy oedd yr AS cyntaf i 

gynrychioli Plaid Genedlaethol yr 
Alban (SNP) yn San Steffan?

 2) Ym mha flwyddyn?

 3) Beth yw’r term a ddefnyddir 
i ddynodi Prif Weinidog 
Gweriniaeth Iwerddon?

 4) Beth yw’r enw ddefnyddir i 
gyfeirio at y senedd?

 5) Pwy yw’r prif weinidog ar hyn o 
bryd?

 6) Enw hyfforddwr tîm rygbi 
Cymru?

 7) Pwy oedd ei ragflaenydd?

 8) Enw hyfforddwr tîm pêl-droed 
Cymru?

 9) Pwy oedd ei ragflaenydd?

10) Pa gyn-ddisgybl Ysgol y 
Preseli sy’n chwarae i’r tîm 
cenedlaethol?

11) Sawl cap sydd ganddo?

12) Plant gwirionedd yw......?
Yr atebion ar dudalen 13

CYFARFOD BLYNYDDOL

CLEBRAN
PAPUR BRO’R PRESELI

Ar lein drwy Zŵm – 
cysylltwch â Cris Tomos i gael y ddolen – cristomos831@gmail.com

CEISIWCH FOD YN BRESENNOL 
I DREFNU DYFODOL EICH PAPUR BRO 

NOS LUN 16/11/2020
i ddechrau am 7.00yh drwy Zŵm

Yn ystod y cyfarfod bydd siawns i drafod yn bellach 
y cynllun loteri £7,000 

gydag aelodau’r Is-bwyllgor Torchi Llewys
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Newyddion y Fro
Aber-cuch

Clywid Meredith George, 
Penwernddu, yn sgwrsio am Aber-
cuch ar raglen hwyrol Geraint Lloyd 
ar Radio Cymru yn ddiweddar. 
Dymuniadau gorau i Sian Coates, 
Penlancych, sydd yn cael triniaeth ar 
hyn o bryd.

Blaenffos

Daeth llwyddiant pellach i grwt o’r 
pentref a ysbrydolwyd i bobi bara gan 
ei fam-gu, Mary Thomas. Mae Osian 
a Catrin Jones yn byw yn Y Fron 
ac ynte wrth gwrs yn fab i Richard 
ac Ann Jones, a Catrin yn hanu o 
Benparc. Mynd o nerth i nerth yw 
hanes eu menter busnes yn Aberteifi. 
Bu’r ddau’n hynod brysur yn ystod y 
cyfnod pan oedd Caffi Crwst ar gau 
ac yn dal i bobi ffwl pelt i ddigoni 
cwsmeriaid ar draws y gorllewin.

Angerddol
Mae Osian Jones, perchennog Crwst, 
yn angerddol am dri pheth: Creu 
bwyd gwych, hyrwyddo cynhyrchwyr 
lleol, a rhoi yn ôl i'r gymuned leol. 
Mae hyn yn dyst i’w fuddugoliaeth o 
ennill gwobr ‘Arwr Bara’r Byd 2020’ i 
Gymru.
Er gwaethaf pandemig byd-eang, 
parhaodd Osian i fyw yn ôl ei 
werthoedd. Gyda Chaffi Crwst yn 
Aberteifi wedi cau a'r wlad dan glo, 
dechreuodd bobi bara i'w ddosbarthu 
yn wythnosol o ddrws i ddrws 
dros Orllewin Cymru. O ‘Bloomer 
Traddodiadol’ i ‘Surdoes Torth y 
Wlad’ sicrhaodd fod rhywbeth i blesio 
pawb! Pob wythnos, byddai rhestr 
‘deli’ yn cael ei rhyddhau a oedd yn 

cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol y gallai cwsmeriaid hefyd eu hychwanegu 
at eu harcheb bara.

Blychau Brecwast
Mae Osian yn ymroddedig i gefnogi a hyrwyddo cynnyrch lleol lle bynnag y 
bo modd, a dyma oedd ei ffordd o wneud hynny trwy gydol y broses gloi. Yn 
awyddus i weithio gyda busnesau bwyd lleol, pan gysylltodd cwmni Myrddin 
Heritage, neidiodd at y cyfle i ddarparu bwyd gwych i'r gymuned trwy gyfrannu 
at eu ‘Blychau Brecwast’. 
Roedd yn rhaid i Myrddin Heritage hefyd fod yn arloesol yn ystod y broses gloi. 
Roedd y blychau hyn yn cael eu dosbarthu dros Dde a Gorllewin Cymru ac yn 
gynnwys torth o fara Osian ac amrywiaeth o gynnyrch lleol, a byddai archebion 
yn unrhyw beth rhwng 100-200 yr wythnos!

Un ffwrn
Gydag un ffwrn fara yn unig, a hyd at 200 o dorthau i'w pobi ar fore Iau a 
Gwener, byddai Osian yn dechrau gweithio yn y becws am 1yb. Am tua 8-9yb, 
ar ôl i'r holl bobi ddod i ben, cychwynnodd y dosbarthu o ddrws i ddrws tan 
hwyr y prynhawn! Roedd cwsmeriaid wrth eu bodd yn cael torth grefftus wedi'i 
danfon at eu drws, yn enwedig y rhai a oedd mewn risg uchel ac yn cysgodi.
Yn ystod yr holl wallgofrwydd pobi bara, dechreuodd Crwst hefyd werthu 
pecyn ‘Bake At Home’ gan ddefnyddio tri o ryseitiau Osian. Rhoddwyd £5 o 
bob blwch a werthwyd tuag at brynu ffabrig i wneud ‘scrubs’ i’r GIG. Ymunodd 
Crwst â'r cwmni lleol, Hiut Denim, i gefnogi cost y ffabrig ac yn y pen draw fe 
godwyd dros £1,500 a gyfrannodd at 150 set!

Cwsmeriaid
Fel y dyfynnwyd gan y beirniaid, ‘Mae Osian yn sianelu ei holl egni i sicrhau 
bod cwsmeriaid yn derbyn y safon uchaf yn unig. Rhwng yr holl fara a’r setiau 
‘Bake At Home’, mae ymroddiad Osian i ddarparu gwasanaeth yn rhagorol. 
Er gwaethaf yr oriau gwaith gwallgof, roedd gan Osian agwedd gadarnhaol. 
Cwsmeriaid a'r gymuned yw ei brif flaenoriaeth bob amser!' meddai Catrin 
Jones, ei bartner a chydberchennog Crwst.
Dymunir pen-blwydd hapus iawn i Gwen Thomas, gynt o Awel y Grug, sydd 
newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 94 oed. Yr un cyfarchion da i Margaret 
Lewis, Gwynmar, sydd wedi bod yn dathlu ei 60 oed yn ystod yr wythnosau 
diwethaf hyn.
Cydymdeimlir â Doreen Davies, Penyberth, a’r teulu, ar golli ei chwaer yng 
nghyfraith Nans Davies, gynt o Tegfan ond a oedd wedi bod yng Nghartref 
Nyrsio Parc-y-llyn ers rhai blynyddoedd. Roedd yn 97 oed.
Cydymdeimlir â Phyllis Thomas, Lleine, ar golli ei chwaer Olive Lewis, Gelli, 
Trefdraeth.
Pob lwc i Lea Jones, Cowld, sydd wedi dechrau ar ei swydd newydd yn Ysbyty 
Llwynhelyg.
Dymunir gwellhad buan i Wyn Jones sydd ar hyn o bryd yn cael gofal gan ei 
frawd a’i chwaer yng nghyfraith , Richard ac Ann Jones, yn Nolwen.

Brynberian

Christine Phillips fu’n arwain nifer o Deithiau Cerdded Lles o’r Ganolfan. Mae’r 
cŵn yn cael cymdeithasu hefyd. 
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Llongyfarchiadau i Osian Rees a 
Heledd Thomas, Llwynihirion, ar eu 
dyweddïad. Cydymdeimlir â Meredith 
a Janet Phillips a’r teulu ar farwolaeth 
modryb, sef Nance Davies gynt o 
Tegfan, Blaenffos.

Boncath
Yn absenoldeb y newyddion arferol, mi 
wnai sôn am y fan pysgod a sglodion 
sy'n dod i Foncath pob Dydd Mercher 
o bump tan wyth o’r gloch yr hwyr y 
tu fas i Fryneirw ger y sgwâr – hynny 
yw tu fas i'r tŷ lle mae Huw Davies yn 
byw (perchennog Garej Boncath). Mae 
amrywiaeth o fwydydd gyda Michael 
ac Angharad am bris rhesymol. Maent 
yn gwasanaethu pentre’ Boncath 
a'r cylch ers rhai blynydde, ac yn 
ddiweddar ar ôl i'r pigyn cyntaf o'r 
coronafeirws ddod i ben. Ar nos Iau 
maent yn mynd i Gilgerran, tu fas 
i'r orsaf betrol. Diolch i'r ddau am 
ddarparu prydau parod.

Bwlch-y-groes
Llongyfarchiade i Sion a Jes, 
Gobedig, ar enedigaeth eu mab, 
Osian Savins ac i John a Gwenda am 
ddod yn ddad-cu a mam-gu ac i Mrs 
Frances Savins, Fferm Nantlledfron, 
am ddod yn hen-famgu. Gwellhad 
buan i John a Gwenda Savins. Y ddau 
wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar 
ond adre erbyn hyn.

Capel Newydd
Cydymdeimlir â Dilwyn a Geraldine 
George, 1 Lodj Cilwendeg, ar 
golli perthynas yn ddiweddar. Bu 
Haydn George, cefnder Dilwyn, 
gynt o Frongoch, Llechryd, farw ar 
Fedi’r 12fed yng nghwmni ei deulu, 
a chynhaliwyd yr angladd (yn ôl 
gofynion COVID-19) yng Nghapel 
Penparc. Cymwynaswr o fri oedd 
Haydn gyda’i brif ddiddordeb yn 
gweithio gyda cheffylau. Coffa da 
amdano.
Cydymdeimlwn hefyd gydag Ann 
Thomas, Pencoed a’i theulu, sy’ 
newydd golli cefnder ym mherson 
John ‘Troedyrhiw’ Williams, Ferwig, a 
chladdu modryb, sef Morfudd James, 
Y Deildy, Heol Onnen, Aberteifi.
Dymuniadau gorau ac adferiad buan 
i Sharon Jones, Brodeg yn dilyn 
arhosiad yn Ysbyty Llwynhelyg i 
dderbyn llawdriniaeth. Croeso mawr 
adre iddi, a’r cyngor yw cymryd pwyll 

a gorffwys digon, oherwydd mae Clive yn cymryd at holl waith y tŷ – a hefyd, 
cant a mil o dasgau eraill sydd gan wraig i wneud yn ddyddiol!
Pwyllgor Codi Arian i’r Cae Chwarae; enillwyr tynfa lwcus tynfa mis Medi o’r Clwb 
Cant oedd:- Carol Didcote; Cylch Meithrin Bwlch-y-groes, a Sandra Williams.

Cilgerran
Collwyd un o hoelion wyth Capel Tyrhos ym mherson Peter Williams, Morawel, 
Rhosygilwen yn 84 oed ar Hydref 7. Gŵr y diweddar Ceinwen, a thad y diweddar 
Mandy, a Nicola a thad yng nghyfraith, Gareth a thad-cu Geraint, Nia a Carys yn 
ogystal â hen-dadcu balch. Cynhaliwyd ei angladd yng Nghapel Tyrhos ar brynhawn 
Mercher, Hydref 14. Gweler teyrnged iddo ar dudalen 11.

Crymych
Llongyfarchiadau i Bethan Vaughan, 
merch John a Dailwen Vaughan, Glasdir, 
Blaenffos a Colin Davies, Hermon 
ar eu priodas yn Gretna Green yn yr 
Alban ar Hydref 6 ar ôl gorfod gohirio’r 
bwriad i briodi ar Awst 4. Yr unig dyst 
i'r digwyddiad oedd Whisgi'r ci. Ar ôl 
dyweddio ddeuddeng mlynedd nôl 
mae’n nhw nawr yn ŵr a gwraig ac wedi 
ymgartrefu yn Yr Yrfa. Pob hapusrwydd 
i’r dyfodol. Mae Bethan wrth gwrs yn 
wyneb cyfarwydd y tu ôl i gownter Siop 
y Frenni ac mae gan Colin ei fusnes 
addurniadau haearn ei hun.

Llongyfarchiadau i Dai ac Enid Phillips, Coedcynlas Isaf ar ddathlu eu priodas 
ddiemwnt yn ddiweddar.
Braf oedd gweld Ella Jones- Dieumegard ar y teledu yn cael torri 12 modfedd o’i 
gwallt er mwyn ei gyfrannu i waith sefydliad y Little Princes, elusen sy’n cyfrannu 
gwallt gosod i blant sydd yn mynd trwy driniaeth cancr ac o ganlyniad yn colli eu 
gwallt eu hunain.
Pob cydymdeimlad â theulu’r diweddar Mary Davies, Cyncoed a Phanteg cyn 
hynny. Cydymdeimlir â Wendy Phillips a’r teulu, ar golli ei modryb, Olive Lewis, 
Gelli, Trefdraeth.
Pen-blwydd hapus i Jean Phillips a oedd yn 70 oed ddiwedd mis Hydref. Pen-
blwydd hapus i Dylan Thomas, 15, Llain Drygarn, fydd yn dathlu ei 50 oed ar yr 22 
ain o Dachwedd. 
Cydymdeimlir yn ddwys ag Andrew a Carol, Siop y Frenni, ar golli ei fam Elma, 
yng Nghastell Newydd Emlyn. Cydymdeimlir â Glenys Williams a’r teulu, a’r golli 
ei modryb, Marion Bowen, Dinas, un a fu’n nyrs am flynyddoedd yn Ysgol y Preseli. 
Cydymdeimlir â Dai a Winni Phillips a’r teulu ar farwolaeth ei chwaer Sally, a oedd 
yn byw yn Hwlffordd.
Penblwydd hapus arbennig i Colin Davies ar yr 20fed o Dachwedd. Pob dymuniad 
da am adferiad iechyd i Keith Harden, Maes y Frenni a Michael Williams, mab 
Steffanie Phillips, Siop Siân. Mae’r ddau wedi cael damweiniau yn ddiweddar.

Wele, fws newydd sbon ddiweddara Midway Motors sydd wedi’i henwi yn Eos 
Enfys Midway. Gwelwyd Sion ‘Midway’ Rees yn son am y cynllun dylunio ar y 



Tachwedd 2020Clebran6

rhaglen deledu ‘Heno’ yn ddiweddar. 
Odych chi’n medru enwi’r gwahanol 
lefydd sy’n cael sylw?
Dymuniadau da i Siân Elin Thomas, 15, 
Llain Drygarn, sy’n cychwyn ar ei chyfnod 
olaf o baratoi am y weinidogaeth. Bu’n 
astudio yng Ngholeg Bedyddwyr De 
Cymru ers tro ac nawr wedi dechrau yng 
Nghapel Y Graig, Castellnewydd Emlyn 
ar flwyddyn o leoliad. Mae’r lleoliad yn 
ran allweddol o’i hyfforddiant ac yn ei 
galluogi i gymryd cyfrifoldeb gweinidog 

yn y capel o dan oruchwyliaeth y Parchedig Irfon Roberts, Aberteifi. 

Does ond cwta flwyddyn ers i Adnoddau Adeiladu Crymych ddechrau masnachu ar 
Ystad Parc Gwynfryn, Crymych. Ond nawr cymaint fu’r galw am eu gwasanaeth 
gan grefftwyr lleol nes eu bod newydd symud i adeilad mwy o faint ar y safle. Pob 
hwyl i Gary Phillips, Iwan James a Barry Davies a’r criw.

Dyma lun o Len Bowen, Maesygrug, Crymych a'r teulu yn cyflwyno siec o £1,670 i 
aelodau staff Paul Sartori a fu yn gymorth mawr yn ystod salwch y diweddar Olwen 
Bowen. Diolch eto i bawb a gyfrannodd er cof am Olwen ac am bob arwydd o 
garedigrwydd. Cyflwynwyd ail siec hefyd o £526 ar ôl i Geraint Bowen godi’r arian 
trwy "Just Giving" ar-lein. Diolch i bawb o bell ac agos am ddanfon cyfraniadau a 
negeseuon i'r teulu.

Mae’r cae pob tywydd newydd – yr astroturf – yn Ysgol y Preseli yn barod ar 
gyfer cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion a’r gymuned. Bu’r dirprwy-bennaeth a’r 
pennaeth, Mrs Iola Phillips a Mike Davies yn ei droedio yng nghwmni’r rheolwr 

AWEN AWEN 
TEIFITEIFI

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

hefyd cardiau a recordiau.hefyd cardiau a recordiau.

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

(01239) 621370(01239) 621370

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

prosiect, Ianto Griffiths o gwmni G. D. 
Harries, Arberth. Ac mae Ianto’n un 
o gyn-ddisgyblion yr ysgol yn un o’r 
rheiny arferai deithio o Ddinbych-y-
pysgod yn ddyddiol.
Llongyfarchiadau i Ŵyl Bro Preseli 
am gynnal gŵyl rithiol lwyddiannus. 
Amcangyfrifir bod dros 7,000 wedi 
dilyn y gwahanol weithgareddau gan 
gynnwys nifer o Ogledd America a 
gwledydd eraill. Ceir adroddiad llawn 
yn y rhifyn nesaf.

Efail-wen
Dymunwn ben-blwydd hapus arbennig 
ganol mis Hydref i Fanw Davies, 2 
Rhoswyn, fydd yn dathlu ei 90 pen-
blwydd. Hefyd i Avril Owen, Goodwins 
Row fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 
80 ddiwedd mis Hydref.
Cydymdeimlwn â Nan Williams, 
Glandy Cross a gollodd frawd yng 
nghyfraith, sef Peter Williams, Rhos-
y-gilwen, yn ddiweddar. Yr un modd, 
cydymdeimlwn a Margaret Davies, Llys 
Newydd ar golli chwaer yng nghyfraith 
sef Rose Davies, Arberth ar ôl cystudd 
blin.

Eglwyswrw
Llongyfarchiadau i Tricia Fox am wneud 
a gwerthu masgiau i godi arian i Paul 
Sartori. Mae Tricia yn gwerthfawrogi'r 
gefnogaeth gan y gymuned ac yn 
enwedig Brian Llewelyn a'i Ferched, 
Garej Penfro sy'n gwerthu'r rhain yn 
eu siop. Mae'r swm a godwyd hyd yma 
oddeutu £1,000. Os ydych am gefnogi 
ei menter, galwch yn Ngarej Penfro 
ac fe welwch ddewis o fasgiau mewn 
amrywiaeth o liwiau.
Cynhelir Gwasanaeth Sul y Cofio ar 
Ddydd Sul, Tachwedd 8fed. 10.45yb, 
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gyda dau funud o dawelwch am 11yb, 
gyda’r Parchedig John Powell yn 
gweinyddu.
Oherwydd cyfyngiadau coronafeirws, 
ni fydd gwasanaeth tu fewn yr Eglwys 
eleni. Cynhelir gwasanaeth byr y tu 
allan wrth y Gofeb.
Bydd un dorch yn cael ei gosod 
ar ran y gymuned gyfan, ond mae 
croeso i dorchau neu deyrngedau 
eraill gan unrhyw sefydliad neu 
unigolyn. Gofynnwn i reolau pellhau 
cymdeithasol gael eu dilyn er 
diogelwch pawb. Os oes unrhyw un yn 
poeni am eu diogelwch, gellir gosod 
teyrngedau personol ar ôl i’r brif 
gynulleidfa adael.
Cydymdeimlwn â Ron Vaughan 
Thomas a theulu Nantgwyn ar 
farwolaeth ei chwaer, Glenys Davies, 
yn 94 oed.

Mae Clwb Y Llewod Abergwaun a’r 
Cylch wedi bod yn rhannu Tystysgrifau 
o Werthfawrogiad i’r rheiny sydd 
wedi bod ar flaen y gad o ran delio â 
phandemig y coronafeirws yn lleol. Un 
o’r derbynwyr haeddiannol oedd Siân 
Jones, Garej Penfro.

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

Y Fferyllfa, CrymychY Fferyllfa, Crymych
✆ 01239 83124301239 831243

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

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

✩✩✩

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

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

Nwyddau CosmetigauNwyddau Cosmetigau

Hermon

Yn ystod mis Awst eleni fe fu un o gyflwynwyr y rhaglen deledu "Top Gear", 
sef y cyn-gricedwr Andrew ‘Freddie’ Flintoff yn ymweld â phentref Hermon 
i ymarfer corff yn Yoyo's Gym. Mae'r gampfa breifat wedi ei sefydlu ers nifer o 
flynyddoedd gan Ieuan Butler yn hen efail y gof, Roderick Davies, ar y ffordd 
i gyfeiriad y Glôg, ac yn denu pobol o bell i ymarfer gyda chodi pwysau a 
chystadlu a chryfhau eu cyrff. 
Yr oedd Andrew Flintoff yn ffilmio ar gyfer rhaglen realiti yn ymwneud â rhwyfo'r 
arfordir fydd i’w gweld ar ITV, ‘Don’t Rock the Boat’. Yn ôl Ieuan fe fu ‘Freddie’ yn 
defnyddio’r lle am ddwy awr ar ei ben ei hun yn unol â’r trefniant a wnaed gyda’i 
asiant. “Roedd e’n ŵr bonheddig ac yn holi tipyn am y lle a’r ardal. Pwy fydde’n 
meddwl y byddai rhywun mor enwog yn dod i le bach fel hyn yng nghanol cefn 
gwlad? Roedd hi’n amlwg bod ffitrwydd yn bwysig iddo.” meddai.
Dymuniadau gorau am wellhad buan i Eleanor Parry, Gwalia, sydd wedi derbyn 
triniaeth yn ddiweddar ag sydd yn Ward 10, Ysbyty Llwynhelyg ar hyn o bryd.
Cydymdeimlir â Gwenda Mathias ar golli ewythr sef Peter Williams, Môrawel, 
Rhoshill (Peter Co-op). Bu'r angladd ym mynwent Capel Tŷ-Rhos ddydd Mercher, 
Hydref 14eg.
Penblwydd hapus hwyr i John Morley, Siop Isaf a fu'n dathlu penblwydd arbennig 
yn ddiweddar.
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Llongyfarchiadau i Lynda Barnes 
am gael ei chydnabod am ei gwaith 
gwirfoddoli yn y gymuned dros y 
cyfnod clo Covid19. Diolch i Glwb 
Llewod Gogledd Sir Benfro am 
ddosbarthu’r Tystysgrifau ac i Jeff 
Davies o Ros-y-bwlch am y trefniadau. 
Bu Lynda yn sicrhau fod y Cynllun 
Cymorth i Gymdogion yn gweithio yn 
effeithiol yn ardal Hermon gan greu 
grŵp ar weplyfr i bawb gadw mewn 
cysylltiad o ddydd i ddydd ac i drefnu i 
ymweld â phobol fregus.

Cynhaliwyd digwyddiad Sudd Afal 
Am Ddim ddydd Sadwrn yr 17eg 
o Hydref yng Nghanolfan Hermon. 
Roedd yna dorf dda a drodd i wasgu 
eu hafalau a dysgu am grefft perllan 

M. L. Davies
–––––––––––

Addurnwyr
–––––––––––

Awelfryn,
Tegryn,

Sir Benfro.
SA35 0BE

07811 871423
07971 545264

(01239) 698320

gan ein harbenigwr, Martin Hayes, o 
Trust Juice. Gwnaethpwyd y sudd i gyd 
gan dîm staff Tyfu Cysylltiadau Gwella 
Gwirfoddolwyr Ymroddedig.

Da iawn Mike Bossom, Trem-ar-daf, Y 
Glôg am gipio'r wobr gyntaf o £100 
yn y dynfa fisol o Gronfa Asedion 
Cymunedol. Mae'r gronfa yn talu allan 
y gwobrau misol ond hefyd yn sicrhau 
fod hanner y cyfraniad gan bob aelod 
yn mynd at elusennau ac achosion 
da lleol. Am fwy o wybodaeth am y 
gronfa asedau ymwelwch â'r wefan 
www.asedion.cymru

Llandudoch
Llongyfarchiadau i Nerys a Leigh 
Challinor, Penralltydre ar enedigaeth 
mab, Steffan, brawd i Ellie.
Torrodd Lynda Forster asgwrn yn 
ei choes rai wythnosau yn ôl nawr. 
Dymunwn wellhad buan iddi.
Trefnwyd Helfa Drysor mewn ceir ar 
brynhawn Sul Hydref 18fed. Pawb 
yn cychwyn yn eu tro o faes parcio’r 
pentre’. Siarsiwyd pawb i ddilyn 
rheolau COVID a chadw pellter, er 
roedd rhan fwyaf o’r atebion i’w 
gweld o’r car. Trefnwyd yr Helfa gan 
Wyn a Katherine Rees gyda phwyllgor 
Tafarn Cymunedol yr Hydd Gwyn yn 
stiwardio. Diwrnod braf a chyfle i bawb 
gefnogi’r ymgyrch i brynu’r dafarn.

Maenclochog
Llongyfarchiadau i’r prifardd Eirwyn 
George ar ei orchest yn cyhoeddi 
Blodeugerdd o 62 o gerddi gan dros 
ddeugain o feirdd i anrhydeddu Waldo 
Williams. Mae yna un gerdd Saesneg 
nodedig yn y gyfrol yn ogystal â chyfle i 
flasu tafodiaith bersain bro'r Preseli.
Yn ôl Eirwyn diddordeb personol 
oedd y cymhelliad i fynd ati i chwilio 
am ddeunydd ar gyfer cyhoeddi 
blodeugerdd goffa i Waldo, gŵr roedd 
yn gyfarwydd ag ef. Llyfr amlwg i’w roi 

mewn hosan Nadolig. Ceir adolygiad 
o’r gyfrol ar dudalen 27 yn y golofn Pori 
‘Mysg y Geirie.
Trist cofnodi marwolaeth Gwyneth 
Phillips, gynt o Glennydd, Llangolman a 
fu’n breswylydd yng Nghartref Glyn 
Nest, Castellnewydd Emlyn ers tro. Bu 
farw ar Fedi 21 yn 89 oed a chynhaliwyd 
angladd breifat ym mynwent Capel 
Llandeilo lle bu yn aelod ffyddlon am 
flynyddoedd. Cydymdeimlir ag Emyr, ei 
mab, a Bethan, ei merch yng nghyfraith 
yn ogystal â’i hwyresau, Lowri ac Elin a’i 
gorwyrion Leia, Math a Hari a’u 
teuluoedd. Fe’i blaenorwyd gan ei gŵr, 
Wynford. Gweler teyrnged ar dudalen 
10.

Mae’r gwaith ar y 
gweill i sefydlu Llaeth 
Preseli ar ffarm Moat 
Grange, Y Mot gan 
Angharad Edwards 
a Roger James. Mae 
ei deulu wedi bod 
yn ffermio yno ers 
pedair cenhedlaeth 
ac ar hyn o bryd mae 
yno fuches o 250 o 
wartheg godro. Eisoes mae yna gaban 
hwylus wedi’i godi ar ben y feidir er 
mwyn gwerthu’r llaeth i gwsmeriaid 
mewn poteli siapus wedi’u dylunio gan 
Dylunio Monddu.
Mae gan Angharad radd yn y Gyfraith o 
Brifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd yn 
hyfforddi fel cyfarwyddwr teledu gyda’r 
rhaglen ‘Ffermio’. Mae’n adnabyddus 
wrth gwrs yn y byd cerddorol fel 
cantores a chyn-arweinydd Côr Harmo-
ni. Rhoddodd Roger flynyddoedd 
o wasanaeth i Glwb Pêl-droed Heol 
Clarbeston fel chwaraewr.
Llongyfarchiadau i Naomi Seren 
Nicholas, Troed-y-rhiw, Pont Hywel, 
Llangolman ar ei dyweddiad â Cennydd 
Owen Jones o Bontsian. Ma nhw’n 
nabod ei gilydd ers wyth mlynedd. Mae 
Naomi yn athrawes yn Adran Gymraeg 
Ysgol y Preseli a Cennydd yn ddigrifwr 
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stand-yp ac yn weithgar gyda mudiad y Ffermwyr Ifanc.
Mae perchennog Maes Gwersylla Tir-bach, Llanycefn wedi cael ei gorfodi i waredu 
pedair carafán oddi ar y safle gan Arolygwr Cynllunio Llywodraeth Cymru. Roedd 
Cyngor Sir Penfro wedi gweinyddu gorchymyn gwaredu i’w symud yn barhaol am 
eu bod yn torri rheoliadau cynllunio o ran eu lleoliad a’u defnydd.
Roedd dwy garafán, un sefydlog ac un deithiol, wedi’u gosod ar dir nad oedd wedi 
cael hawl newid defnydd o dan y rheoliadau cynllunio ac roedd y ddwy garafán 
deithiol arall wedi’u lleoli mewn adeilad amaethyddol nad oedd chwaith wedi cael 
hawl newid defnydd. Aflwyddiannus fu’r apêl yn erbyn gorchymyn y Cyngor Sir.
Dadleuwyd nad oedd angen caniatâd newid defnydd ar y ddwy garafan o dan 
do am eu bod yn cael eu defnyddio at amcanion amaethyddol. Ond dyfarniad yr 
Arolygwr ar Hydref 9 oedd eu gwaredu am nad oedd yna ddefnydd amaethyddol 
amlwg yn cael ei wneud ohonyn nhw a bod y ddwy yn yr awyr agored yn tarfu ar 
gymeriad a golwg cefn gwlad a’u bod i’w gweld yn amlwg o ben y feidr. 
Dywedodd nad oedd wedi’i argyhoeddi gan unrhyw dystiolaeth bod cynhyrchu wyau 
soflieir ar y gweill yno. Defnyddiwyd un ohonyn nhw i gartrefu cathod. Rhoddwyd 
cyfnod o fis o ddyddiad penderfyniad yr apêl i Mrs Caroline Davies gydymffurfio.
Da gweld Angie John, Bro Cerwyn, wedi adennill ei hanadl ar ôl cyfnod yn Ysbyty 
Llwynhelyg.
Llongyfarchiadau i Sioned Haf Thomas, Llysalaw, ar gael ei phenodi'n olygydd 
digidol gyda Chydbwyllgor Addysg Cymru yng Nghaerdydd. A llongyfarchiadau i 
Rhwbeth Melys am fynd ati ar y cyd â busnesau lleol eraill i greu Bwrdd Nadolig yn 
llawn danteithion melys. Anrheg trawiadol. Mae menter Megan Davies yn mynd o 
nerth i nerth.

Mynachlog-ddu

Rhos-y-bwlch
Llongyfarchiadau gwresog i Joey 
Robbins, Pantmaenog, ar dderbyn 
gradd BA Cerddoriaeth (Dosbarth 
Cyntaf) o un o golegau cerddoriaeth 
mwyaf blaengar Llundain – Sefydliad 
Cerddoriaeth Gyfoes a Pherfformio. 
Fel yr awgryma’r llun roedd 
wedi canolbwyntio ar y drymiau. 
Dychwelodd i’r ddinas fawr i barhau â’i 
yrfa fel cerddor proffesiynol ym myd 
cerddoriaeth gyfoes. Bu’n aelod o’r 
band Y Ffug am gyfnod.

Roedd yn amlwg bod iddo yrfa ddisglair ers iddo ennill gwobr y cystadleuydd 
gorau yn Eisteddfod Maenclochog pan oedd yn iau. Yn ystod ei wyliau coleg 
roedd yn aml yn gweini y tu ôl i’r bar yn Tafarn Sinc.

Rhydwilym
Falch i glywed bod Mary Watchman yn gwella ar ôl bod yn anhwylus yn 
ddiweddar. Mae ei chwaer, Meinir, yn gwella hefyd ar ôl damwain wrth gerdded 
ar Lwybr yr Arfordir. Bu raid iddi gael help Gwylwyr y Glannau i gyrraedd yr 
Ambiwlans a wnaeth ei chludo i’r ysbyty. Cafodd driniaeth ar ei throed yno. 
Dymuniadau da i’r ddwy, a gwellhad llwyr yn fuan.

Cesyg yn y glaw ger Carnabwth

Dymunwn yn dda i Mona Lewis, La 
Bastille, Maenclochog, sydd wedi 
mynd am ysbaid i gartre henoed yn 
Abergwaun. Llongyfarchiadau i Ann 
Youngman, Tafarn yr Angel, Llandysilio 
fydd yn dathlu pen-blwydd arbennig 
diwedd mis Hydref yn 80 oed.

Cofnodion Teuluol
Gwyneth Phillips

Hoffai Emyr a Bethan Phillips, Brynteg, 
Cilgerran estyn eu diolch i bawb am 
eu negeseuon o gydymdeimlad a’u 
hymweliadau adeg colli Gwyneth 
Phillips, eu mam annwyl gynt o 
Glennydd, Llangolman. Diolch i’r 
Parchedig Ken Thomas am gymryd yr 
angladd ym mynwent Capel Llandeilo, 
Maenclochog; i’r Parch Gerald 
Jones am ei englyn pwrpasol ac i’r 
Bonwr Dennis Jones am y trefniadau 
angladdol. Diolch hefyd i’r nyrsys lleol, 
i Gwmni Gofalus a hefyd i Gartref Gofal 
Glyn Nest, Castell Newydd Emlyn am 
eu gofal di-ffael yn ystod ei gwaeledd. 

Les Francis
Dymuna Rhiannydd ac Aled ddiolch o 
galon am bob arwydd o garedigrwydd 
a chydymdeimlad a ddangoswyd yn 
dilyn marwolaeth Les ym mis Chwefror. 
Yn sgil y rhoddion ariannol hael er 
cof am Les, fe rannwyd £1130 rhwng 
Meddygfa Taf ac Ymatebydd Cyntaf 
Crymych.

Emrys Thomas
Er cof am Emrys Thomas, Dolau Newydd 
a fu farw ar y 7fed o Dachwedd 2019.
“Fe’i carwyd mewn bywyd, Fe’i trysorir 
yn y cof.” Byth mewn cof Eileen, Arwel, 
Dylan a Lea.

Rhiannon Edwards
Hoffai Rhiannon Edwards, Brynmair, 
Maenclochog ddiolch i bawb a 
gyfrannodd ar archlysur ei phenblwydd 
yn 80 oed. Codwyd £450.00 tuag at 
hosbis Tŷ Hafan – diolch yn fawr iawn 
i chi gyd. 

Dylan Thomas
Trysorydd Clebran yn dathlu penblwydd 
arbennig yn ystod y mis. Penblwydd 
hapus wrth y teulu i gyd.
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Teyrnged Gwyneth Phillips
1931 – 2020

Ganwyd Gwyneth mewn tŷ o’r 
enw Glendower a adeiladwyd 
gan ei thad-cu, William Evans, 
a’i thad, William John Evans 
ym mhentre’ Llangolman yn y 
flwyddyn 1931. Aeth i Ysgol 
Pant y Caws gan gerdded 
rhyw bum milltir unffordd 
pob dydd. Gorffennodd yr 
ysgol yn bedair ar ddeg oed 
gan fyw gartre yn Llangolman 
gan weithio gyda Sara Ann 
Williams mewn siop ddillad 
gyferbyn â’i chartref. 
Gweithiodd hefyd gyda gwraig 
a alwodd yn Mari Fforge sef 
tŷ arall yn Llangolman. Ei 
dyletswyddau yn y ddau le 
oedd tacluso a chlanhau a gyda 
Sara Ann paratoi a chynnau’r 
lampau olew i oleuo’r tŷ.

Symud i Glennydd
Yn 1952 priododd Wynfford 
Phillips, Blacknuck, 
Maenclochog a chyn bo hir 
ganwyd Emyr. Symudodd y 
teulu cyfan i fyngalo newydd 
sef Glennydd yn 1957 gyda 
Wynfford erbyn hyn yn 
gweithio yng Nghware Gilfach 
gyda’i dad yng nghyfraith, William 
John.
Gwraig tŷ fuodd Gwyneth felly 
trwy ei hoes. Gwraig nad oedd yn 
hoffi mynd o’i chartre’ rhyw lawer, 
yn enwedig i aros dros nos. Roedd 
rhaid ei pherswadio dipyn i fynd yn 
y garafán i’r Steddfod Genedlaethol 

hyd yn oed. Gwraig ei milltir sgwâr 
oedd hi a’i bywyd wedi ei ganoli yng 
nghymdeithas Capel Llandeilo. 

Cymryd Rhan
Roedd yn cymryd rhan dawel ym 
mhob agwedd o waith yr eglwys, 
byddai ym mhob gweithgaredd. 
Ar y Sul cymerai ei mis i chwarae’r 
organ, bu’n drysorydd yr Ysgol Sul a 

rhannau’r gwaith o lanhau’r 
capel wedi dyddiau’r gofalwyr 
ym Mrynteilo.
Credaf fod yna ffordd o fyw a 
fu yn rhan o gefn gwlad Cymru 
am flynyddoedd maith yn dod 
i ben. Bellach nid yw’r capel 
yn ganolbwynt cymdeithas. 
Ond yn yr amseroedd rhyfedd 
i ni yn byw ynddynt ar hyn o 
bryd, mae yn ein clymu dipyn 
agosach at ein milltir sgwar. 
Hyd at ei dyddiau olaf, a 
ddaeth yn lled sydyn, roedd 
yn gofyn am Llandeilo gan 
ddweud o dro i dro ei bod 
wedi bod mewn cwrdd yno. Er 
ei bod yn gwybod am y feirws, 
roedd hi’n ei chael hi’n anodd 
iawn credu nad oedd cwrdd yn 
cael ei gynnal ar y Sul. 

Cwrdd Llandeilo
A doedd unrhyw gwrdd a 
gafodd ei gynnal yng Nglyn 
Nest, Castellnewydd Emlyn, 
ddim yr un peth â chwrdd yn 
Llandeilo wrth gwrs. Diolch i’r 
Parch Ken Thomas am gadw 
cysylltiad a hefyd i aelodau 
yr ofalaeth am gadw oedfa 

yno ac i aelodau Llandeilo am anfon 
cacennau blasus iawn.
Cafodd Gwyneth ofal da i’r diwedd 
yng Nglyn Nest a diolchwn i Dduw am 
ei bywyd a’i chyfraniad i’r gymdeithas 
Gristnogol yn Llandeilo ac i’r 
gymdeithas Gymraeg yn Llangolman.

Emyr Phillips

PRITCHARDPRITCHARD
a’i Gwmnia’i Gwmni

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

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

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

MAENCLOCHOG HARDWARE  
Trebengych, Rosebush, Clunderwen, 

Sir Benfro 
 

Rhif ffôn: 01437 532 478 
Ffacs: 01437 532 918 

E-Bost: arfon.williams@btinternet.com 
 

Amserau agor 
Llun - Gwener 9.00 i 5.00 

Ar gau Sadwrn, Sul a Gŵyl y Banc. 
 

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

 
Deunyddiau adeiladu; 

Blociau concrit, tywod, sment 
a phibellau draenio 

 
Amrywiaeth eang o ddeunyddiau a nwyddau, 

hefyd o ffitiadau dŵr a phibellau 
 

Bwydydd ceffylau ac anifeiliaid anwes. 
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Teyrnged Peter Williams
1936 – 2020

Ganwyd Peter Williams 
yn rhif 4, Glôg Terrace, yr 
ifanca o wyth o blant, chwe 
bachgen a dwy ferch. Pan 
oedd Peter yn ddwy oed 
symudodd y teulu i Dyffryn 
Villa, tu allan i Grymych. 
Yn yr ardal hon daeth ar 
draws teulu Dyffryn Mawr 
a fu’n ffrindiau mynwesol i 
Peter. Ffrindiau cywir iawn 
a fu’n ddylanwad arno ac yn 
bwysig iddo trwy ei fywyd.
Aeth i Ysgol Crymych ac yna 
i Ysgol Ramadeg Arberth. 
Ond dechreuodd afiechyd 
ei dad a bu rhaid iddo’n 14 
oed adael yr ysgol er mwyn 
dod adre i gadw’r teulu 
trwy gael gwaith a dechrau 
ei oes o ofal am eraill. Felly 
aeth i weithio gyda Johnny 
Edwards, Crymych. Yn 16 
oed bu rhaid iddo fynd i 
Wasanaeth Cenedlaethol, 
a hynny yng Nghaer a 
Gogledd Cymru.  

Dod adre
Bu farw ei dad ac roedd 
rhaid iddo ddod gartref eto 
nawr i ofalu am ei fam. Eto’r 
gair gofalu yn dod i’w fywyd. Aeth 
Peter unwaith eto i weithio i Johnny 
Edwards yn dreifio’r tacsi a hefyd yn 
gondyctor ar y bysus ar nos Sadwrn a 
hefyd yn answyddogol ddreifio’r bws.
Wedi colli ei fam bu Peter yn byw 
gyda’i frawd Eirwyn ym Mynachlog-
ddu a chafodd waith fel porthor ar 
orsaf Crymych a hefyd yn aml iawn yn 
gwneud gwaith yn y signal box, eto’n 
answyddogol. Roedd storiâu diddorol 
iawn gyda Peter am fywyd ar yr orsaf. 
Storiau na ellir ei rhannu, ond storiau 
bywyd gwahanol iawn i beth i ni’n 
nabod heddiw.

Côp Crymych
Wedi cau’r orsaf bu’n gweithio gyda 
Côp Crymych yn mynd o gwmpas 
y tai a’r ffermydd mewn fan yn 
gwerthu bwyd. Dyma ddechrau felly 
adnabyddiaeth Peter o ffermwyr yr 
ardal a datblygodd wedyn i werthu 
bwydydd anifeiliaid a gwrtaith eto 

i’r Côp ac ar ddiwedd y saithdegau 
gwnaed e’n rheolwr Côp Crymych. 
Swydd a oedd yn falch iawn ohoni.
Ymddeolodd ddiwedd y nawdegau 
ac wedyn mynd o gwmpas adrannau’r 
Côp mewn pentrefi eraill pan oedd 
angen. Priododd Ceinwen yn 1960 
wedi iddynt gwrdd yn Ffair Aberteifi. 
Ganwyd iddynt ddwy ferch, Mandy 
a Nicola.  Nôl Nicola disgrifiodd 
un person Peter fel dyn y tair C sef 
Cartref, Capel a’r Côp.

Cartref
O’r cychwyn roedd y Cartref wedi bod 
yn un heriol i Peter. Fel y nodwyd daeth 
galwad arno i ddod gartref ddwywaith 
i ofalu am ei dad ac yna ei fam. Eto 
cafodd her pan ddarganfuwyd bod 
Mandy a Nicola yn dioddef o ‘Muscular 
Dystroffi’. Heriau oedd Peter yn eu 
cwrdd gyda dewrder a gwên. 
Roedd yn ŵr emosiynol yn arbennig 
wrth sôn am lwyddiant y merched 

ond defnyddiodd ei allu i 
godi arian trwy amrywiol 
weithgareddau, raffl, 
barbeciw, cyngherddau i 
godi arian tuag at ‘Dystroffi’r 
Cyhyrau. Roedd yn foi 
peryglus am raffl – roedd 
tocynnau raffl at rywbeth yn 
ei boced bob amser. 
Nid at Distroffi’n unig oedd 
yn casglu ond rhoddodd 
flynyddoedd o wasanaeth 
i’r Lleng Prydeinig yn 
dosbarthu’r pabi coch yn yr 
Hydref a hefyd codi arian 
mewn Ffair. Bu Peter yn 
mynd i helpu yn siop Dystroffi 
Cyhyrau yn Aberystwyth 
am flynyddoedd a hefyd 
cynorthwyo yng Nghlwb 
‘Gateway’ yn Aberteifi.

Capel
Yr ail C oedd y Capel yn 
Nhyrhos. Roedd y Capel 
yn rhan annatod o’i fywyd. 
Roedd yn drysorydd ac 
ymfalchïai mewn cyflwyno 
adroddiad yn gynnar yn y 
flwyddyn. Roedd yn sicrhau 
bod digon o arian ar gyfer 

gwaith yr Eglwys yn ogystal â chodi 
miloedd dros y blynyddoedd at 
achosion da. Addolai yn gyson bob 
Sul ac am flynyddoedd torrai’r borfa 
yn y fynwent gyda sŵn ei chwiban yn 
atseinio uwchben sŵn y torrwr. 
Yn olaf C am y Cop. Roedd yn weithiwr 
cydwybodol, nid yn unig i’r cwmni ond 
hefyd i’r cwsmeriaid. Trwy'r gwaith 
hwn a’i adnabyddiaeth o bobol yr 
ardal a’u parch ato roedd yn medru 
troi hynny yn elw at achosion da.
Derbyniodd heriau hyd at y diwedd, 
her salwch Ceinwen a’i afiechyd ef ei 
hun. Siaradodd yn agored am bopeth 
gan ddiolch bob amser am y driniaeth 
a gafodd. Roedd yn obeithiol hyd at 
y diwedd ac yn llawen am bopeth. 
“Byddwch lawen a hyfryd, canys mawr 
bydd eich gwobr yn y nefoedd”. 
Dilynwn esiampl Peter a dymunwn 
heddwch i’w ysbryd.

Emyr Phillips
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Rhoces o Drewyddel yn darlledu o’r Tŷ Gwyn
Jane O’Brien yn gyn-ddisgybl Ysgol y Preseli

I ddilynwyr newyddion selog mae Jane O'Brien yn llais ac yn wyneb y BBC yng 
ngogledd America. Yn aml mae hi i'w gweld yn darlledu o'r Tŷ Gwyn. Bu'n 
gohebu o seremonïau coffa George Floyd a hi yw cyflwynydd World News 
America ar BBC World. Ond mae'n dod o Drewyddel yn Sir Benfro ac yn gyn-
ddisgybl o Ysgol y Preseli yng Nghrymych.
I chi drydarwyr hi yw @trowynt ac fe ddewisodd yr enw am ei bod am gael 
enw Cymraeg a'r "tebyg yw bod yna ryw gyffro yn fy mywyd ar y pryd ond 
allai'm cofio beth," meddai. Wrth gofio'r dyddiau cynnar yn Sir Benfro dywed 
bod ei mam-gu yn siarad Cymraeg ond dysgu Cymraeg a wnaeth hi yn Ysgol 
Trewyddel.

'Wastad mewn trwbwl'
"Yr ysgol a anogodd fi i gystadlu yn eisteddfodau'r Urdd ac mi ges i gryn 
lwyddiant yn adrodd 'Y Bws' a dwi’n dal i gofio'r llinellau cyntaf. Ond doeddwn 
i ddim yn ddisgybl perffaith o bell ffordd - ro'n yn dueddol o gael fy hun i 
drwbwl ac roedd yn well gen i yrru tractor, cywain gwair, wyna a dofi ceffylau 
na gwaith ysgol.
"Roeddwn yn eitha hoff o Saesneg a Chelf ond gan i fi fethu disgyblu fy hun i 
weithio fe fethais â chyrraedd yr un brifysgol. Ond un diwrnod dyma fi'n mynd 
i swyddfa papur newydd y Tivyside Advertiser yn Aberteifi a diolch byth mi 
wnaeth y golygydd, Aneurin Evans gynnig profiad gwaith i fi.
"Ro'dd bod yn y fan honno yn brofiad gwych ac wedi'r camau cychwynnol ym 
myd newyddiaduraeth dyma gael gwaith gan y Merthyr Express – sioc i bawb! 
Roedd hyfforddiant papur newydd Thomson yn dysgu rhywun i ohebu o'r llys, 
delio â chyfarfodydd cyngor, curo ar ddrysau heb gael eich dyrnu, a llaw fer 
- sgiliau cwbl hanfodol i unrhyw newyddiadurwr," ychwanega Jane O'Brien.
Wedi cyfnod ar y South Wales Echo ac yna gorsaf radio Red Dragon, cafodd 
Jane waith yn BBC Cymru.
"Fy stori fawr, heb os, oedd suddo llong olew y Sea Empress yn 1996. Fi 
oedd y gohebydd BBC cyntaf i gyrraedd ac yna dyma fi'n cael cynnig gwaith 
yn y BBC yn Llundain cyn cael fy mhenodi yn ohebydd gorllewin Lloegr gan 
gyfrannu yn gyson i brif raglenni newyddion y BBC.

Bahrain a Kuwait
"Doeddwn i ddim wedi gwneud fawr o ohebu tramor ond fe wnaeth 9/11 
newid popeth a dyma fi'n cael fy anfon i Bahrain i gyfweld â chriw awyren yr 
US Fifth Fleet oedd yn gwbl ganolog i'r ymgyrch fomio yn erbyn y Taliban 
yn Afghanistan. Bum yn holi'r peilotiaid a'r criw oedd yn ei chanol hi a rhyw 
flwyddyn a hanner wedyn ces fy anfon i Kuwait i ohebu ar ymosodiad Irac.

Swyddog FBI
"Ond yng nghanol yr erchyllterau 
dyma fi'n cyfarfod y dyn a ddaeth yn 
ŵr i fi - roedd e'n swyddog FBI oedd 
yn ymchwilio i ymosodiadau terfysgol 
ar America. Fe briodon ni'n Efrog 
Newydd yn fuan wedyn a symud i fyw 
yno."
Dyma ddechrau pennod newydd 
arall ym mywyd Jane O'Brien - 
gweithio i elusen UNICEF wnaeth 
hi i ddechrau ond yna dychwelyd i'r 
BBC ac ymgartrefu yn Washington i 
fod yn ohebydd Gogledd America a 
chyflwynydd World News America.

Darlledu o'r Tŷ Gwyn
"Mae gohebu o'r Tŷ Gwyn yn fraint 
- fel arfer byddaf yn sefyll ychydig 
lathenni o fynedfa y West Wing yn 
gweld arweinwyr byd yn mynd a dod.
"Mae darlledu o'r Capitol yn brofiad 
rhyfeddol - a chwrdd â Seneddwyr ac 
aelodau o'r Gyngres. Mae'n rhaid i fi 
ddweud bo fi'n teimlo cryn bwysau 
wrth i Americanwyr cyffredin ganiatáu 
i fi fynd mewn i'w bywydau ac mae'n 
gyfrifoldeb mawr.

Dau ddimensiwn
"Yn anffodus dau ddimensiwn sydd 
yna bellach i wleidyddiaeth a materion 
eraill yn America - chwith neu dde, 
da neu ddrwg, Gweriniaethol neu 
Ddemocrataidd. Mae'n fwy pwysig 
nag erioed i glywed lleisiau'r tir 
canol. Mae'r pandemig, heb os, wedi 
effeithio ar y ffordd ry'n yn gohebu 
ar bethau - yn enwedig ymgyrch yr 
etholiad arlywyddol.
“Mae gohebu'n fwy anodd ond nid yn 
amhosib. Rwy'n ymdrin â'r sefyllfa yn 
yr un ffordd a dwi'n trin unrhyw sefyllfa 
beryglus - asesu'r risg, penderfynu be 
sy'n dderbyniol a chymryd camau i 
amddiffyn eich hun, eich tîm a'r bobl 
ry'ch yn eu holi. Dyna'r ystyriaethau 
a wnes i wrth deithio i Minneapolis a 
Houston i ohebu ar seremonïau coffa 
George Floyd.

George Floyd
"Fe ddaeth miloedd i brotestio 
yn erbyn ei farwolaeth ac i alw am 
gyfiawnder. Mae UDA fel petaent 
wastad yn delio â hanes hiliol ac fe 
wnaeth marwolaeth Mr Floyd agor 
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pennod newydd. Mae mwy o bobl 
bellach yn rhan o'r drafodaeth ac 
mae mudiadau hawliau dynol wedi 
cael bywyd newydd," meddai.
Ond er cyffro gwleidyddiaeth a 
newyddion America, dywed Jane 
O'Brien bod Cymru yn agos iawn i'w 
chalon er nad oes ganddi lawer o 
deulu yn Sir Benfro bellach.
"Yn Washington roeddwn i'n aelod 
o'r Washington Welsh ac roedd hynny 
yn lot o hwyl. Rwy' hefyd yn ymarfer 
fy Nghymraeg yn gyson drwy wefan 
ffantastig Say Something in Welsh. 
Mae'n drueni, roedd Mam-gu yn 
gwbl rhugl yn y Gymraeg ac er bod 
Dad yn dod o Lanelli roedden ni'n 
siarad Saesneg adref.

"Dwi wrth fy modd yn dod nôl ac 
ymweld â'r llefydd roeddwn i'n 
arfer mynd iddyn nhw pan oeddwn 
yn blentyn. Mae Llwybr Arfordirol 
Penfro yn ffefryn - yn enwedig Bae 
Ceibwr lle arferwn fynd â fy ngheffyl 
i'r dŵr oer. Dwi fel arfer yn hoffi aros 
ym Mythynnod Troed-y-rhiw – man 
geni Mam-gu.

'Mae'r Mynyddoedd Gwyn 
yn fy atgoffa i o'r Preseli'

"Fy nghariad at Sir Benfro sydd i 
gyfrif, mae'n debyg, fy mod bellach yn 
byw yn New Hampshire yng nghalon 
y Mynyddoedd Gwyn. Maen nhw yn 
fy atgoffa fi o Breseli er ychydig yn 
fwy! Mae pobl, medden nhw, naill 
ai'n dyheu am y môr neu'r mynydd. 

Roedd gen i'r ddau yn Sir Benfro ond 
nawr rwy' wedi dewis y mynyddoedd.

Hiraeth
"O gyffro'r ddinas, rwy'n mwynhau 
bywyd gwledig sy'n debyg iawn i 
Gymru ond mae'r bywyd gwyllt bach 
yn wahanol - yma mae yna eirth du, 
coyotes ac ambell fŵs. Mae'r awyr yn 
lân, mae modd gweld y sêr yn y nos 
a gall y tywydd droi yn sydyn - yn fan 
hyn rwy'n teimlo hiraeth," medd Jane 
O'Brien.
Rydym yn ddiolchgar i wefan 
Cymru Fyw’r BBC am ganiatâd i 
atgynhyrchu’r erthygl.

Jane O'Brien yn holi un o gefnogwyr Donald Trump yn ddiweddar

Jane O'Brien yn cydgyflwyno rhaglen 
etholiadol arbennig 

gyda'r ddarlledwarig Katty Kay

Gohebu o rali Trump yn Concord, New Hampshire

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

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

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

GofalusAtebion i'r cwestiynau 
ar dudalen 3

1) Winnie Ewing
2) 1967
3)Taoiseach
4) Dáil
5) Micheál Martin
6) Wayne Pivac
7) Warren Gatland
8) Ryan Giggs
9) Chris Coleman
10) Joe Allen
11) 56
12).... hen ddiharebion
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Ysgolion y Fro
Ysgol y Preseli

Noson Agored Rhithiol
Eleni, oherwydd cyfyngiadau’r 
sefyllfa bresennol, nid oedd hi’n 
bosib cynnal ein Noson Agored 
flynyddol ar gyfer darpar ddisgyblion 
a rhieni’r ysgol. Aethpwyd ati felly 
i gynnal wythnos o gyflwyniadau 
rhithiol gan staff a disgyblion yr 
ysgol dros gyfnod o wythnos gyfan 
(Hydref 12fed-16eg). Mae modd i 
unrhywun ymweld â facebook Ysgol 
y Preseli er mwyn gwrando a gwylio’r 
cyflwyniadau hyn sy’n cynnwys 
mewnwelediad i waith y gwahanol 
Feysydd Dysgu a Phrofiad ac yn rhoi 
cipolwg i chi hefyd o fywyd yr ysgol.  
Croeso i chi ymweld â’r dudalen 
facebook!

Casgliadau Diolchgarwch 
Yn ôl yr arfer, trefnwyd casgliadau 
ar gyfer achosion da penodol yn 
ystod Wythnos Diolchgarwch yr 
ysgol. Rydym fel ysgol wedi profi 
tristwch mawr yn ystod y flwyddyn 
academaidd hon o golli tri cyn-
ddisgybl annwyl. Penderfynwyd 
codi arian i dair elusen gwahanol 
er cof am y tri cyn-ddisgybl, sef 
Abbi Andreou (MIND Sir Benfro), 
Owen Cable (Y Lleng Brydeinig) 

a Jacob Thomas (Muscular Dystrophy). Derbyniwyd cyfanswm teilwng i’w 
rannu rhwng yr elusennau.  Dymuna’r ysgol ddiolch i bawb am eu cyfraniadau. 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â theuluoedd Abbi, Owen a Jacob yn eu 
hiraeth a’u colled.

Mis Hanes Pobl Dduon

Roedd mis Hydref 2020 yn fis hanes Pobl Dduon. Dyma gyfle i gydnabod, 
gwerthfawrogi a dathlu ein cymunedau amrywiol.
Mae Ysgol y Preseli wedi creu grŵp ffocws sy’n cynnwys disgyblion a staff 
sydd ar hyn o bryd yn trafod Datganiad o Fwriad ar gyfer holl rhanddeiliaid yr 
ysgol o safbwynt parchu a dathlu amrywiaeth ein cymuned ysgol.
Yn ystod mis Hydref cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol oedd yn dathlu 
cyfraniadau pobl dduon i wahanol feysydd; hefyd pwysleisiwyd hanfodion 
parchu eraill drwy’r fideo ‘Meddyliwch Ddwy Waith’, cafwyd ymweliadau gan 
PC Helen Llewellyn i wersi blynyddoedd 7, 8 a 9; defnyddiwyd y sgrin plasma 
er mwyn dathlu cyfraniadau enwogion a thrafodwyd agweddau o hanes bobl 
dduon mewn gwersi amrywiol.

Abbi Andreou Owen Cable Jacob Thomas
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Mae’r ysgol yn hynod falch fod aelod o’r staff sef Miss Nia Williams, Pennaeth 
yr Adran Ddaearyddiaeth yn aelod o Bwyllgor Cenedlaethol ar gyfer trafod 
adolygu adnoddau yn ymwneud â chymunedau BAME gan anelu i godi 
ymwybyddiaeth disgyblion a staff o hanes y gorffennol a’r presennol, ac i 
baratoi adnoddau addas ar gyfer eu cyflwyno fel rhan o gwricwlwm yr ysgol.
Yn sicr, mae’n rhoi cyfle i ni gyd-fyfyrio ar gydraddoldeb hiliol ac ystyried 
y rhan rydym ni i gyd yn chwarae wrth wneud cymuned ein hysgol yn 
amgylchedd teg, croesawgar a chefnogol i bobl o bob ethnigrwydd.

Dymuniadau Gorau
Croeso nôl i Mrs Catrin Rees o’r Adran Fathemateg yn dilyn ei chyfnod 
mamolaeth.  Dymuniadau gorau i Miss Betsan Williams sy’n ymgymryd â 
Swydd Pennaeth Cynnydd a Lles Blwyddyn 7 ar ôl gwyliau’r hanner tymor yn 
lle Mrs Sioned Booth Coates sy’n dechrau ar ei chyfnod mamolaeth.

Ysgol Eglwyswrw
Nol i’r ysgol

Mae blwyddyn newydd wedi cyrraedd yn yr ysgol ar ôl amser hir a rhyfedd. 
“Rwy'n hapus i fod nol i weld fy ffrindiau a’r staff” dywedodd Lowri H . 
Rydym wedi ffarwelio gyda Blwyddyn 6 sydd nawr ym Mlwyddyn 7.  Yn 
nhymor yr Haf, llynedd, cafodd Blwyddyn 6 wasanaeth diwedd tymor 
gwahanol i’r arfer heb gynullleidfa, oherwydd yr amgylchiadau, ond  roedd 
dal cyfle i fwynhau gwylio y gwasanaeth ar hwb.  Roedd yn gyfle i Flwyddyn 
6 i hel atgofion am eu hamser yma yn yr ysgol.  Llongyfarchiadau i Hawys am 
ennill y Tlws Cymreictod, i Dion am ennill Tlws Cynnydd CFfI Eglwyswrw ac i 
Celyn am ennill Tlws Cyfraniad i'r ysgol.  Hoffwn ddweud pob lwc iddynt i gyd 
i’r dyfodol – gan Lowri D

Cynghorau
Eleni eto cafodd pob dosbarth 
etholiadau i weld pwy fyddai'n ennill 
llefydd ar y cynghorau. Yn y Cyngor 
Ysgol yr enillwyr o Flwyddyn 6 oedd 
Gwern a Elin, sef y cadeiryddion, 
yna Blwyddyn 5, Sebastian a Elin sef 
yr Ysgrifenyddion. Yn Blwyddyn 4, 
Sion a Nia, sef y Trysoryddion. Hefyd, 
Iwan, Einir, Rhys, Saran, Tomi, Carina, 
Ollie a Megan. 
Llongyfarchiadau i Manon, Emyr, Lily, 
Enlli, Jack, Ifan, Mared a Sophie am 
gael ei ethol i’r Cyngor Cymreictod. 
Llongyfarchiadau i Bethan, 
Gwyneth, Maisie, Anna, Millie, 
Glain, Rhiannon, Mererid a Ffion am 
gael lle ar y Cyngor Dinasyddiaeth. 
Llongyfarchiadau i Megan, Lowri, 
Dafydd, Betsi, Mali, Poppy, Llyr, Alys 
a Cai sef cynrychiolwyr y Cyngor 
Digidol.
A hefyd llongyfarchiadau i’r plant 
sydd yn cynrychioli'r Darllenwyr 
Dawnus sef Ella, Bella, Maisie, Esther, 
Katie, Maia, Maya, William, Casey 
a Carys. Mae’r Cynghorau wedi 
bod yn brysur yn barod gan drefnu 
sawl dydd hwylus i'r ysgol fwynhau 
fel Dydd T.Llew Jones a Diwrnod 
Shwmae. Bydd llawer mwy i ddod! - 
gan Ella Ph.

Diwrnod T. Llew Jones
Blwyddyn hon, buom yn gwneud 
llawer o bethau i ddathlu y diwrnod 
pwysig yma, er enghraifft edrych 
ar rhai o gerddi mwyaf poblogaidd 
T.Llew.  Gwnaeth Bl 6 ymdrech fawr 
i berfformio a dysgu un o'r cerddi ar 
y cof, sef ‘Yr Hen Dŷ Gwag’. Buom 

Diwrnod olaf criw Blwyddyn 6 2019-2020!

Y murlun a greodd blwyddyn 6 gyda Rhys Padarn Jones
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hefyd yn astudio rhai o’i gerddi arall 
fel ‘Ffonio’r Fet’. Nesaf gwnaeth 
Blwyddyn 4 a 5 gyflwyniad i’r gerdd 
‘Dawns y Dail’ a chwilio am ffeithiau 
am T.Llew Jones.
Wedyn, buodd Blwyddyn 2 a 3 yn 
actio cerddi hyfryd T.Llew, a hefyd 
gwnaethon nhw gerdd ei hunan 
am y diwrnod gwych hon. Buodd 
Blwyddyn 1 a Derbyn yn brysur yn 
gwneud llawer o bethau er enghraifft 
dysgu, adrodd a gwneud symudiadau 
i’r gerdd ‘Dawns y Dail’.
Roedden nhw hefyd wedi gwneud 
crefft anhygoel gyda ei dwylo i greu 
dail am goeden sydd yn gysylltiedig 
â'r gerdd ‘Dawns y Dail’. Roedd 
diwrnod T.Llew Jones yn un llawn 
hwyl a sbri yn Ysgol Eglwyswrw! - gan 
Bethan G

Ymweliad PC Llewelyn
Daeth PC Llewelyn i Ysgol Eglwyswrw 
ar y cyntaf o Hydref 2020. Gyda 
Blwyddyn 5, gwnaeth PC Llewelyn 
siarad am olion bysedd a cyffuriau 
gwael. Roedd Megan yn meddwl ei 

fod yn hwyl iawn oherwydd cafodd 
gyfle i weld olion bysedd ei hun.  
Creodd pawb gylch allweddi o’i olion 
bysedd.
Dysgodd Blwyddyn 4 a 5 am 
beryglon ysmygu a buodd  Blwyddyn 
2 a 3 yn siarad am fwlian.  Yna, 
buodd Blwyddyn 1 a Derbyn yn 
siarad am ddilyn rheolau a siarad am 
waith yr heddlu. Diolch PC Llewelyn! 
- gan Dafydd .E 

Shwmae, S’umai!
Mae diwrnod SHWMAE ar y 
pymthegfed o Hydref yn ddiwrnod 
pwysig bob blwyddyn yn ein hysgol 
ni.  Rydym yn ei ddathlu yn yr 
ysgol hon er mwyn dathlu ein iaith. 
Mae'r Gymraeg fel pêl rygbi a mae 
rhaid ei phasio ymlaen i sicrhau 
buddugoliaeth. Cafon ni cwis ar 
y Pad i dot gyda Menter Iaith ac 
ar ddiwedd y dydd, ymunodd 
Blwyddyn 6 gyda GIG byw rhithiol 
gyda’r gantores Bronwen Lewis.  
Roedd pawb wedi dwli ar ddiwrnod 
SHWMAE. – gan Gwern Ph.

Diolchgarwch
Fel arfer, rydym ni'n dathlu Cwrdd 
Diolchgarwch fel ysgol gyfan yn 
yr Eglwys. Ond eleni, oherwydd 
yr amgylchiadau, roedd pethau 
yn wahanol. Wrth gwrs, roedden 
ni dal eisiau diolch ac felly wedi ei 
gynnal mewn ffordd wahanol ar y 
pedwerydd ar ddeg o Hydref. Roedd 
pob dosbarth wedi cymryd rhan, 
wrth greu clip fideo, fel bod pawb 
yn gallu ei weld o adref. Gweithiodd 
pob unigolyn yn galed iawn i ddysgu 
ei eiriau, ac yn y diwedd roedd y 
canlyniad yn ardderchog! 
Thema y cwrdd eleni oedd 'Yr Enfys'. 
Siaradodd Dosbarth Carn Ingli am 
liwiau'r enfys, yn esbonio’r lliwiau. 
Esboniodd Dosbarth Foel Drigarn am 
sut oedd yr enfys yn cael ei chreu. 
Adroddodd Dosbarth Caer Meini stori 
'Pobol yr enfys'. Yna soniodd Dosbarth 
Foel Cwm Cerwyn am bwysigrwydd 
symbol yr enfys. Hefyd, gwnaeth 
Blwyddyn 6 ddysgu iaith arwyddion 
i'r gân 'Lliwiau'r enfys'. Eleni, codon 
ni arian i'r elusen Ymchwil Cancr 
Cymru, a fel ysgol codon ni £307.10 o 
bunnoedd! – gan Manon R.
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CELIA VLISMAS OPTEGYDD
Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol 

ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR  CRYMYCH  SA41 3QG
Ffôn a Ffacs 01239 831555

Ac yn awr ar agor yng

NGHASTELLNEWYDD EMLYN
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ

Ffôn a Ffacs 01239 711888

Ymborth nobl I bobl y byd—yn y gwraidd

 

Dan ei gwrysg mae’n golud;

 

Ffein y bo, ffon y bywyd,

 

Wele rodd sy’n ail i’r yd.

 

Waldo

 

FFENSIO
PRESELI

EUROS THOMAS
Pencnwc Mawr, Eglwyswrw

Sir Benfro
Mob.: 07855 448093

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

TY AUCKLAND, CRYMYCH
Ffôn:  (01239) 831493

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

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

Mair Vaughan, Dilys Davies ac Anwen Evans, pencampwyr Cymru ‘Tipwch e’ 

Ffair Nadolig Plaid Cymru - Cangen y Frenni 
Yn anffodus ni fydd Ffair Nadolig yn Neuadd y Farchnad eleni oherwydd y Coronafeirws, 
ond byddwn yn cynnal noson ar lein drwy dudalen Weplyfr y gangen ar Nos Wener Rhagfyr 
4ydd am 6 o'r gloch. Fe fydd Adam Price yn agor ein ffair Nadolig ar lein ac fe fydd 
adloniant cyn tynnu y raffl fawr yn fyw. 

Unwaith eto gofynnwn yn garedig am eich cymorth i werthu'r tocynnau raffl. Mae llyfrau 
raffl ychwanegol  ar gael yn Siop Sian, Crymych – 01239 831230, neu gyda Cris Tomos, 
Pantyrysgol, Hermon – 07974 099738. 

Gofynnwn hefyd,  i chi  sôn wrth eraill bod y Ffair Nadolig 2020 ar lein, a bod modd hefyd 
prynu y llyfryn o 5 tocyn raffl werth £5 drwy ddanfon taliad drwy’r banc at y manylion 
canlynol: 
Enw Cyfrif:    ‘Plaid Cymru Cangen y Frenni’ 
Cod Didoli:    52-21-11 
Rhif Cyfrif:     02324296 
Yna danfonwch e-bost at cristomos831@gmail.com i ddweud pa enwau a ddylid rhoi ar y 
tocyn a fydd yn mynd i fewn i’r dynfa. 

Cofiwch ymweld â safle Weplyfr Cangen y Frenni – Plaid Cymru i wybod mwy am y noson a 
chrefftau lleol arbennig sydd ar gael i’w archebu gan gefnogi’r gangen. Ymwelwch a 
www.facebook.com/cangenyfrenni 

* Cofiwch ddweud wrth eich teulu, ffrindiau a chymdogion. Bydd y noson yn un wahanol!

Os oes unrhyw un am wybod mwy neu am helpu allan – yna cysylltwch a Cris Tomos ar 
07974 099738  

COFIWCH FE ALLWCH YMUNO A PHLAID CYMRU. 
Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgan blaenoriaethau y Blaid am etholiad 
y Senedd ym mis Mai 2021 ac am y blynyddoedd i ddod. Beth am ymaelodi heddiw ar 
www.plaid.cymru neu ffonio 029 2047 2272 a gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. 
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Rosemarie Davies
Cyfrifydd Technegol

Treth ar Werth - Hunan Asesiad

Cadw Llyfrau

Cyflogau

Ffon: 01994 419005

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

ADDURNWYR

 07811 871423
 07971 545264
 01239 698320

Awelfryn, Tegryn
Sir Benfro. SA35 0BE

Da . vL i e. sM

Harddwch Celtes                     
Triniaethau Harddwch

Am Fwy o wybodaeth cysylltwch â Caryl ar 

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

www.celtesbeauty.vpweb.com

Adeiladwyr 
a Seiri Coed

D
J

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau

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

Bondoeau a Chafnau
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd

Lloriau – Plastro a Sgimio

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy
Ffoniwch Gareth neu Iwan�

07790 232122
01239 841235

Llythyr
Bro Enllli, Ffordd y Gaer, Aberaeron.
Annwyl ddarllenwyr,
Rwy wedi derbyn Clebran drwy’r post 
am sawl blwyddyn ac yn ei fwynhau 
wastad. Ond rhaid i fi eich llongyfarch 
am y rhifyn dwetha (mis Medi). Wedd e 
yn un sbesial!
Roedd erthyglau mor ddiddorol 
ynddo. Cofion cynnes am Eifion y garej 
gan Wyn Gruffudd.
Wedyn yr hanes am dreio mynd ag 
un o’r cerrig glas draw i Gôr y Cewri. 
Rwy’n cofio gweld rhaglen am hyn ar y 
teledu sawl blwyddyn yn ôl.
Un arall oedd yn fy niddori oedd yr un 
am y Spanish flu a wedyn y llythyron 
wedd yn dod nôl amser y Rhyfel Cyntaf 
a gweld ar ôl edrych ar y lluniau fy mod 
i’n cofio am y teulu.
Erbyn hyn does neb lawer ar ôl o’r rhai 
dwi yn eu cofio yn Hermon.
Da iawn oedd darllen am yr arian o’r 
Loteri sy’n cael ei ddefnyddio er lles y 
gymuned a gweld fod yr ysgol yn dal 
yn hwb i’r ardal.
Mae fy nghysylltiad â’r ysgol yn mynd 
nôl i tua 1855 pan ddaeth fy nhad-cu o 
Felinfoel, Llanelli i fod yn brifathro ar 
yr ysgol.
Er i mi adael Hermon yn 1954 rwy’n dal 
i feddwl am y lle fel cartref. Diolch eto 
a phob hwyl am y dyfodol.
O.N. Cawn atgofion Bidi am ei thad-
cu ac am ei phlentyndod yn Hermon 
yn un o'r rhifynnau nesaf. Cawn rhagor 
o'r llythyrau rhyfel hefyd o eiddo teulu 
Frondeg.

Bidi Griffiths.

Mae'n wir hefyd i bobl Gogledd Lloegr deimlo anfodlonrwydd at agwedd Saeson 
De Lloegr tuag atynt, ambell waith. Er bod cymhleth uwchraddoldeb (superiority 
complex) gyda rhai Saeson tuag atom ni, wnaiff e ddim y tro iddyn nhw anwybyddu'r 
Cymry chwaith.

Winston Churchill
Dwy ddim yn wrth Seisnig. Yn wir un o'm harwyr mwya' i yw Winston Churchill, yn 
enwedig yn ei arweinyddiaeth o'r genedl Brydeinig amser yr Ail Ryfel Byd. Mae'n 
wir fod Lloegr yn wlad ddylanwadol. Wedd Churchill o blaid Ewrop unedig, a dwy 
i dros Y Deyrnas Gyfunol unedig. Beth yw'r dywediad Cymreig? “Mewn undeb y 
mae nerth!”.

Shakespeare
We' William Shakespeare yn athrylith o ddramodydd a bardd. Dywedodd yn ei 
ddrama “Hamlet” y dylem fod yn driw i ni'n hunain. Ac yn y dywediad hynny mae'r 
ffordd ymlaen i ni gyd, y credaf i. Dwy ddim yn credu fy mod yn Gymro cul.
Mae gennym ni fel gwlad sawl Cymro a Chymraes flaenllaw dros y blynyddoedd. 
Ma' David Lloyd George wedi bod yn Brif Weinidog ar y Deyrnas Unedig, a allai 
byth ag anwybyddu gweledydd fel Waldo Williams a'i freuddwyd o frawdoliaeth a 
chyfeillach.

Arwyr teilwng
A thu faes i Gymru ma' Martin Luther King wedi sefyll am frawdgarwch (a 
chwaergarwch meddaf i, yn ogystal) yn ei amser, a Nelson Mandela hefyd yn ei 
ffordd ei hun. Ma' nhw'n arwyr teilwng, yn fy marn i.
Dwy wedi dweud sawl peth, mae'n wir, a wnaiff efallai gynhyrfu'r dyfroedd gyda 
rhai pobl. Tybed, a dwy'n mynd dros ben llestri? – Nyfed Griffiths.

Darn Barn – Mynd dros ben llestri?

BWYDYDD ANIFEILIAIDBWYDYDD ANIFEILIAID
BWLCHYGROESBWLCHYGROES

Masnachwyr AmaethyddolMasnachwyr Amaethyddol

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

Am bris cystadleuol, Am bris cystadleuol, 
ffoniwch 01239 698226ffoniwch 01239 698226

Dwy'n falch o weld Mark Drakeford, 
Prif Weinidog Cymru, yn sefyll lan dros 
Gymru, yn ei drefniadau ar gyfer diogelu 
rhag y coronafeirws yn ddiweddar.
Mae'n wir fod Lloegr wedi gormesu'r 
Cymry dros yr oesoedd, ac mae rhai 
Saeson â'r un agwedd atom ni heddi. 
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Merched y wawr

Yn ystod y cyfnod clo dechreuais wacáu cypyrddau a didoli’r holl lyfrau.  Yng 
nghefn y silff daeth hen lyfr ‘Beeton Shilling Gardening Book’ i’r golwg. Dyddiad 
cyhoeddi tua 1900 a hawdd gweld bod llawer o ddefnydd wedi ei wneud ohono 
ers hynny.
Y cynnwys yn sôn am sut i drin yr ardd, plannu blodau, tyfu ffrwythau a llysiau yng 
ngardd y gegin. Cofiais wedyn bod yna nifer fawr o lyfrau wedi eu cyhoeddi dan 
enw ‘Beeton’ i helpu gwraig y tŷ.

Isabella Mary
Ganwyd Mrs. Beeton (Isabella Mary Mayson) yn Llundain yn 1836.  Yn 1856 yn 
ugain oed fe briododd Samuel Beeton. Doedd hi ddim yn amlwg yn gymwys i 
gynnig cyngor er bod mwyafrif o bobl yn credu ei bod yn rhyw groesiad rhwng 
cogydd mamol a threfnydd digwyddiadau modern yr oes. 
Yr hyn oedd hi mewn gwirionedd oedd merch ifanc gyda phen am fusnes a dawn 
arbennig i fedru ymateb i ofynion y bobl. Am ei bod yn anfodlon ar fod dim ond 
yn wraig tŷ aeth ati i ysgrifennu erthyglau/llyfrau yn ymwneud â’r ‘cartref.’ 

Llyfr cyntaf
Yn 1861 cyhoeddodd ‘The Book of Household Management’,  rhan fwyaf ohono 
yn cynnwys rysetiau coginio, hefyd eitemau ar gyfer ‘the Mistress, Housekeeper, 
Cook, Kitchenmaid, Butler, Footman, Coachman, Wet Nurse,’ ayyb. Roedd 
yn llwyddiant ysgubol a gwerthwyd miloedd o gopïau, yna argraffwyd copïau 
rhatach ‘The Shilling Cookery Book’ gan godi nifer y gwerthiant eto.
Yn anffodus bu farw dau o blant Isabella a Samuel yn fabis ac roedd ysgrifennu 
fel rhyw fath o foddion iddi. Dechreuodd gylchgrawn newydd ‘The Queen’ sy’n 
dal i fodoli heddiw dan y teitl ‘Harpers’

Marw yn 28
Bu hi farw yn 1865 yn 28 oed ar ôl genedigaeth ei phedwerydd plentyn. Er cyn 
fyrred ei bywyd mae ei gwaith wedi goroesi.  Prynwyd holl hawlfreintiau ei gwaith 
gan gyhoeddwyr a dros amser fe ddiwygiwyd ei gwaith i gyd-fynd â’r oes nwy, 
trydan a nawr y ficrodon.
Pam oedd ei gwaith, casgliadau a’i llyfrau mor enwog? Efallai am fod yna 
amrywiaeth eang yn y cynnwys, yn ymarferol ac mewn dull cysurlon a syml.  
Llyfrau ‘Mrs. Beeton’ oedd y cyntaf i ddangos pwysau cywir cynhwysion y rysetiau 
a dilynwyd y ffurf hon gan gogyddion ers hynny. 

O ‘Mrs Beeton’ i ‘Corona Coginio’
Hi oedd y cyntaf i ddefnyddio 
‘brandiau masnachol’ a chynhwysion 
fel ‘Worcestershire Sauce’  a 
‘Baking Powder’. Dywedodd wrth ei  
darllenwyr y dylai pob ‘meistres fod 
yn holl wybodus ynglŷn ag egwyddor 
tŷ a choginio ac yn gwbl hyddysg yn y 
ddawn o gadw cartre’ cyfforddus’.  

Gorfwyta iachus
Roedd pryd bwyd yn ddigwyddiad 
pwysig yng nghartref pobl gefnog 
ac yn achlysur cymdeithasol. Roedd 
gorfwyta yn cael ei ystyried yn beth 
iachus.  Corff llawn yn gyfystyr â golud. 
Mae’n wir dweud nad oedd bywyd 
cartref y mwyaf tlawd yn y wlad yn 
cael ei adlewyrchu yn ‘The Book of 
Household Management’.
Erbyn heddiw rydym i gyd yn 
ymwybodol o bwysigrwydd bwyta’n 
iach.  Rydym yn ymwybodol o ddeiet 
gytbwys a ffitrwydd, y ddau air na 
welwch yn ei llyfrau!

Curo’r Corona
Mi gaiff ‘Mrs. Beeton’ fynd i gefn y silff 
lyfrau a llyfr Merched y Wawr ‘Curo’r 
Corona’n Coginio’ yn cymryd ei le.  
Hwn yn llyfr lliwgar yn llawn rysetiau 
a chynghorion sy’n dangos  cyfoeth a 
thalent Merched Cymru.

Llinos Devonald, Llandudoch

Mynachlog-ddu 
Ymgasglodd criw bach o aelodau 
cangen Merched y Wawr Mynachlog-
ddu yng ngardd Llyn y Gotiar ar 
brynhawn sych o Hydref  i chwarae  
bingo a chael cyfle i drafod materion 
y mudiad. Diolchodd Ann Davies, 
Llywydd y gangen i Nia Phillips  am y 
croeso ac am drefnu'r gweithgaredd. 
Cafwyd tipyn o hwyl yn cofnodi'r rhifau 
a bu ambell un yn ddigon lwcus  i fynd 
adre â mwy nag un gwobr. 
Atgoffodd Bethan Davies, 
ysgrifennydd y gangen, fod y cwis hwyl 
ar gael i bawb gan annog yr aelodau 
i gymryd rhan a hefyd eu hatgoffa o 
gystadlaethau rhithiol  y Ffair Aeaf. 
Dosbarthwyd dyddiaduron a chardiau 
Nadolig y Mudiad ac yna cyn troi tua 
thre cafodd pawb  baned o de cynnes. 
Edrychwn ymlaen yn ffyddiog y cawn 
gyfle i gyfarfod yn yr awyr agored eto 
ym mis Tachwedd os fydd y tywydd yn 
caniatáu.
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CANOLFANCANOLFAN
Peiriannau Golchi Peiriannau Golchi 
a Golchi Llestri, a Golchi Llestri, 
Rhewgelloedd ac Rhewgelloedd ac 
OergelloeddOergelloedd

Gallwn gystadlu’n fwy ffafriol na’r Gallwn gystadlu’n fwy ffafriol na’r 
siopau mawr. Dewch draw i flasu’r siopau mawr. Dewch draw i flasu’r 
dewis helaeth i’r cartref neu’r busnes.dewis helaeth i’r cartref neu’r busnes.
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CLWB FFERMWYR IFANC EGLWYSWRW
Mae’n flwyddyn Newydd i’r CFfI a 
chynhaliwyd cyfarfod blynyddol CFfI 
Eglwyswrw ar y 10fed o Fedi drwy 
gyfrwng 'Zoom'. Yn absenoldeb y 
llywydd Sharon Harries, cadeiriwyd y 
cyfarfod gan ein His-lywydd, Richard 
George, a diolchodd i Sharon am ei 
gwaith a’i chefnogaeth dros y flwyddyn, 
yn enwedig gyda’r anawsterau o 
ganlyniad i ymddangosiad Covid-19 
ym mis Mawrth. 

Swyddogion y clwb 
am y flwyddyn 2020/21

Llywydd–Richard George;
Is-lywydd–Beti ‘Fach’ Thomas;
Cadeirydd–Catrin George;
Is-gadeirydd–Alun Edwards;
Ysgrifennydd–Ifan Phillips;
Is-ysgrifennydd–Gwen Davies;
Trysorydd–Llŷr Hazzelby;
Ysgrifennydd y Wasg–Delun Evans;
Ysgrifennydd Cofnodion–Ffion Davies;

Gwesty
Nant-y-Ffin

LLANDYSILIO

Gwely a Brecwast
Ciniawau a Phrydau 
ar gyfer pob achlysur

Cysylltwch â 
(01437) 563423

Calendr Clwb–Ffion Evans 
  a Sioned Medi Evans.
Ail-etholwyd yr arweinyddion ac 
eithrio Andrew Lewis ac Alwyn Evans. 
Diolchwyd iddynt am eu gwaith dros y 
flwyddyn ddiwethaf yn enwedig Alwyn, 
a fu’n arweinydd ffyddlon i’r Clwb am 
dros 32 o flynyddoedd. Croesawn Nia 
George fel arweinydd newydd i’r Clwb 
ac edrychwn ymlaen at gael cydweithio 
gyda hi unwaith eto.

Helpu’r gymuned
Diolch i holl swyddogion 2019/20, 
gan gynnwys Teleri Vaughan a fu’n 
Gadeirydd ar y Clwb, am addasu i 
weithio o amgylch rhwystredigaethau 
Covid-19. Rydym fel Clwb yn dal yn 
barod i helpu ein cymuned leol cymaint 
ag y gallwn fel bydd yr angen, dim ond 
cysylltu sydd eisiau gwneud.
Llongyfarchiadau hefyd i arweinydd 
y clwb Iwan George ar gyflawni ei 

flwyddyn fel Cadeirydd CFfI Sir Benfro, 
a hynny dros gyfnod anodd ac ansicr.

Addasu
Yn sgil Covid-19 nid yw’r Clwb wedi 
ail-ddechrau yn yr un modd eleni. 
Rydym yn prysur addasu calendr y 
Ffermwyr Ifanc i siwtio'r rheoliadau 
cenedlaethol o amgylch Covid-19. 
Croesawn ein haelodau yn ôl, gan agor 
i aelodau newydd, ar y 26ain o Hydref 
gyda noson Gwis a Helfa dros ‘Zoom’. 
Bydd y rhaglen yn dilyn gyda noson 
anifeiliaid anwes, taith fferm, addurno 
log Nadolig a Thaith Tractorau Tinsel yn 
yr wythnosau yn arwain at y Nadolig. Yn 
ogystal, edrychwn ymlaen at ail-gydio 
yn y cystadlu gyda chystadlaethau'r 
Ffair Aeaf cyn hir.
Croesawn aelodau o 10-27 oed i 
ymuno gyda’r clwb. Am fwy o fanylion, 
dilynwch ni ar Facebook ac Instagram, 
a chroeso i chi gysylltu ag Ifan ar 
07530511792 am wybodaeth bellach 
ynglŷn â’r rhaglen.CLWB FFERMWYR IFANC HERMON

Hoffwn fel Clwb estyn ein llongyfarchiade 
mawr i Eirlys Davies sydd yn cymryd 
dros fel Llywydd y Sir yn AGM Sir Benfro 
am y flwyddyn sydd i ddod. Ni’n edrych 
ymlaen at gyd-weithio gyda chi!
Yn ystod y cyfarfod blynyddol daeth 
Clwb Ffermwyr Ifanc Hermon i’r brig 
yn ennill y gystadleuaeth Llyfr Lloffion. 
Diolch i Sara Williams a’r criw am 
greu’r llyfr. Mae’r tudalennau i gyd ar 

ein tudalen ffesbwc i chi gael gweld y 
deunydd.
Llongyfarchiade i Tomos Lewis am 
gael ei enwebu i fod yn Is-gadeirydd 
Pwyllgor Cystadlaethau'r Sir a hefyd 
pob lwc wrth iddo ddechrau ei swydd 
ddysgu yn Ysgol Caer Elen, Hwlffordd.

Helfa Drysor
Diolch yn fawr iawn i bawb fu’n 
cymryd rhan yn yr Helfa Drysor Ceir 
yn ddiweddar! Roedd hi’n agos iawn a 
diolch i'r 25 car am fynychu. Wnaeth yr 
enillwyr (Mathias Brynhendy) dderbyn 
£25 yn noddedig gan Lywydd y Sir, Eirlys 
Davies. Diolch i’r teulu Mathias hefyd 
am roi’r arian nôl i ni fel Clwb. Llwyddo 
ni i godi dros £250 i’r clwb yn ystod y 
cyfnod anodd yma. Llongyfarchiade i 
Rhodri Lewis JNR ar ennill cwis y Clwb 

yn ystod ein noson ar Zoom.
Ein digwyddiad nesaf fydd Ras Hwyiaid 
ar yr 8fed o Dachwedd, os hoffech chi 
brynu hwyaden, cysylltwch â’r Clwb 
ar Facebook @CFfI Hermon YFC neu 
tecstiwch Ben Williams (Cadeirydd y 
Clwb) ar 07958 544133. £1 yr hwyaden 
a fydd y ras yn cael ei darlledu ar 
Facebook. 

Bingo
Ni’n gobeithio trefnu Bingo Ceir ar yr 
22ain o Dachwedd yng Nghanolfan 
Hermon. Croeso i bawb ganu corn i’r 
‘Tŷ’! Ni’n edrych ymlaen at y Ffair Aeaf 
fydd lawr yn Hendy-gwyn ar ddechrau 
mis Tachwedd a chymryd rhan yn y 
gystadleuaeth Creu Carden Nadolig ar 
gyfer y Sir. Ond yn y cyfamser, cadwch 
yn ddiogel!

Un o’r lluniau o’r Llyfr Lloffion buddugol
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Taith Tractore Jac Vaughan
Eleni oedd y pymthegfed tro i Jac Vaughan drefnu Taith Tractore i godi arian i Ysgol Feithrin Crymych a hynny ar ddydd 
Sadwrn Medi 26ain. Mentrodd 54 o dractore o bob math ar y daith i gyfeiriad Star a’r Henfeddau cyn dychwelyd i 
Grymych. Codwyd cyfanswm o £832. Rhaid diolch unwaith eto i Gary Jones o Lanybydder am ddarparu lluniau.

Jac Vaughan yn bwrw golwg ar dractor 
Allis Chalmers Cefin Mathias cyn bwrw bant Wyn Francis a’i dractor Ford 3000 gloyw lân yn bwrw arni

Wedd rhaid cael hoe cyn dychwelyd George Rees yn barod i roi pabwr i’r David Brown 780

Richard Vaughan wedi cyrraedd Festri Capel Star 
gyda’i Fordson Power Major

Fe lwyddodd Celt, mab Iwan Rees, ddilyn y tractore 
yr holl ffordd, sef tua 21 milltir ar ei feic

Wedd Enfys Thomas hytrach yn sychedig Roedd yna haid o deithwyr gyda Wyn Mathias a’i Fordson E27N
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Penuel, Cemais a Rasys Ceffylau Tra’th Mowr
Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg roedd Anghydffurfiaeth wedi 
hen ennill ei blwyf ar hyd a lled Cymru. 
Yn 1851 cynhaliwyd arolwg o gyflwr 
crefydd gwledydd Ynys Prydain. Mae’r 
gyfrol o ystadegau cyhoeddwyd yn 
dilyn y cyfrifiad yn cynnig darlun o dwf 
yr enwadau Anghydffurfiol ar hyd a 
lled Cymru. Amcangyfrifid fod un capel 
newydd yn cael ei agor yn wythnosol 
yng Nghymru erbyn y 1850au. Rhaid 
oedd cerdded i’r ‘cwrdd’ ac felly 
adeiladwyd capeli ar hyd a lled Cymru i 
sicrhau fod yna ‘achos’ o fewn cyrraedd 
pawb oedd am fynychu oedfa. Yn eu 
tro datblygodd y capeli’n ganolfannau 
o bwys cymdeithasol. Cynhelid amryw 
o weithgareddau diwylliannol a 
chymdeithasol yn y capel a’r festri yn 
ystod yr wythnos.

Ficer Nanhyfer
Wrth lanw’r cyfrifiad bu i ficer Eglwys 
Nanhyfer gydnabod dylanwad twf yr 
achosion Anghydffurfiol ar drigolion y 
fro gan ddatgan byddai plwyfolion y 
cylch yn ‘living the lives of heathens had 
not the Dissenters [Anghydffurfwyr] 
built chapels in different parts of the 
Parish.’
Rhaid bod yn ofalus wrth ddehongli’r 
niferoedd a gofnodwyd yn mynychu’r 
cwrdd ar ddiwrnod y cyfrifiad gan 
ysgrifenyddion yr achosion. Ond, 
mae’r ystadegau yn dangos yn 
fras y niferoedd oedd yn mynychu 
gwasanaeth mewn capel neu eglwysi. 
Dyma’r ystadegau am fore'r cyfrifiad 
yn addoldai cylch Tydra’th a Chemais. 
Roedd 400 yng ngwasanaeth bore’r 
eglwys yn Tydra'th, 270 ym Methlehem, 
120 yn y Tabernacl a 361 yn Ebeneser. 
Yn Gethsemane nid nepell o Dra’th 
Mowr roedd 48 o ‘scholars’[Ysgol Sul] 
yn bresennol bore’r cyfrifiad, a 110 yng 
ngwasanaeth y prynhawn. Yn Penuel, 
Cemais roedd 161 wedi mynychu’r 
gwasanaeth boreol, 85 yng Nglan-
rhyd, 264 ym Mrynberian a 130 yng 
Nghaersalem. Ond nid pawb oedd am 
fynychu capel neu eglwys. Ar un llaw 
roedd nifer sylweddol yn mynychu 
addoldy ar y Sul ynghyd a’r holl 
weithgareddau ychwanegol a gynigid, 
boed yn gwrdd gweddi, cyngerdd, 
eisteddfod, cymanfa neu wasanaeth 
bwnc. Ond nid oedd yr arlwy yma’n 
apelio at bawb.

Hen draddodiadau
Roedd canran sylweddol o’r boblogaeth 
o hyd am barhau i ymhél â’r hen 

draddodiadau boed hynny’n mynychu 
ffair, canu baledi, mynd i’r dafarn, 
chwarae ‘bando’, sef math gynnar o 
bêl-droed, hela a physgota a mynychu 
rasys ceffylau.
Mewn erthygl ddiweddar yn y Llien 
Gwyn cyflwynwyd hanes diddorol 
rasys ceffylau Abergwaun gan Hedydd 
Hughes. Roedd yna gryn fynd arnynt ar 
hyd a lled y sir ac roedd torfeydd mawr 
yn eu mynychu. Un o’r diwrnodau mawr 
yng nghalendr dilynwyr y rasys oedd yr 
un gynhaliwyd ar Dra’th Mawr, Tydra'th. 
Ond nid oedd cynnal rasys at ddant 
capelwyr y fro. Digwydd i mi brynu dau 
o’r posteri oedd yn hysbysebu rasys 
Tydra’th mewn arwerthiant yn Llandeilo 
ar ddiwedd y 90au. Mae’n siŵr mai 
dyma'r unig rai sydd wedi goroesi. 
Maent yn cynnig golwg i ni o’r hwyl a’r 
sbri wedd ar Dra’th Mowr diwrnod y 
rasys.

Ras asyn
Mae un yn dyddio o 1858 a’r llall o 1860. 
Mae’r posteri yn rhestru'r gwahanol 
gystadlaethau oedd i’w cynnal gan 
gynnwys ‘An Open flat Race over a mile’, 
rhas asyn a ras whilber. Digon diniwed 
byddai’r gweithgaredd yma heddiw ond 
yng ngolwg saint Anghydffurfiol y fro 
roeddynt yn bendant yn weithgareddau 
pechadurus. Roedd y capelwyr a’u 
bryd ar ddileu'r hen draddodiadau ac 
arferion oedd yn cynnig tipyn o liw a 
dihangfa o fywyd gymharol undonog 
gwerinwyr y cylch!
Dyma oedd sylw'r Parch John Owen 
[yng nghofiant y Parch Evan Lewis] wrth 
iddo adrodd hanes ymateb ei gyd-
Anghydffurfwyr i’r rasys a drefnwyd 
ym 1858: Yn y flwyddyn 1858 cafodd 
rhyw rai ar eu meddyliau i sefydlu 
rhedegfeydd ceffylau ar y Traeth Mawr, 
yn Nhrefdraeth: a daeth yn wybyddus 
fod dau fonheddwr mawr eu parch 
oeddynt dir arglwyddi yn y gymdogaeth 
yn cefnogi y symudiad. Parodd hyn ofid 
dwys i bobl dduwiol y wlad; galarent 
wrth feddwl fod hen arferion llygredig 
yn cael eu hatgyfodi….’.
Cynhaliwyd y rasys, er i weinidogion y fro 
ymweld â’r trefnwyr, sef Thomas Davies 
Lloyd, Sgweier Ystâd y Bronwydd; 
James Bowen, Llwyngwair a Thomas 
Williams, Trellyffaint gan apelio arnynt i 
ddileu’r adloniant pechadurus yma.
Byddai’r tensiwn yn cyrraedd ei 
benllanw ar y 13 Awst, 1862 pan 
gynhaliwyd ‘cyfarfod agoriadol’ capel 
Penuel, Cemais ar ei newydd wedd. 

Cynhaliwyd y dathliadau yng nghae 
gyferbyn â’r capel, nid nepell o Grugiau 
Cemais, ar yr heol oedd yn arwain o 
Aberteifi i Tydra’th. 

John Owen
Yn ystod oedfa’r bore tarfwyd ar y rhai 
oedd yn bresennol gan y rhai oedd 
yn teithio lawr i Dra’th Mowr i’r rasys. 
Nid oedd gan y Parch John Owen 
rhyw lawer i ddweud amdanynt. Wrth 
basio roedd y ‘gwehilion yn eu plith yn 
ddigon anfoesgar i leisio wrth fyned 
heibio’r maes, a thrwy hynny aflonyddu 
rhyw raddau ar y cyfarfod.’
Roedd Bedyddwyr, Penuel Cemais, a’r 
dyrfa oedd yn bresennol wedi gwylltio 
ac yng nghyfarfod y prynhawn, fe 
weddïodd y Parch Evan Lewis, Felindre 
Farchog a Brynberian, gydag arddeliad 
gan ofyn am ymyrraeth Duw i ddod a 
stop i’r rasys. Yn ôl un o’r llygad dystion 
dyma oedd ei weddi herfeiddiol:
‘Arglwydd amlyga iddynt heddiw dy 
anfodlonrwydd ar eu hannuwioldeb. 
Atolwg, gad iddynt eu bywyd ; paid â 
lladd yr un ohonynt; eithr mewn ffordd 
neillduol a welych di yn briodol. Amlyga 
dy anfodlonrwydd i’w gwaith’. Yng 
ngolwg y rhai oedd yn bresennol roedd 
gweddi'r Parch Evan Lewis wedi bod 
yn hynod effeithiol. Bore trannoeth y 
dathliadau lledodd yr hanes o gwmpas 
y cylch am y ddamwain fu ar Dra’th 
Mowr tua’r un adeg y bu Evan Lewis yn 
gweddïo. 

Evan Lewis
Roedd un o’r ceffylau wrth neidio clwyd 
wedi syrthio, ac wrth i rai o’r dyrfa geisio 
achub y joci daeth gweddill y ceffylau 
a’u taro gan ‘syrthio yn anniben, fel yr 
oedd yno'r gymysgfa fwyaf rhyfedd 
a fu erioed.’ Yn ôl diaconiaid Penuel, 
Cemais roedd yn amlwg fod Evan 
Lewis yn ‘ŵr mawr ei ddylanwad yn y 
nefoedd,’ oherwydd fe lwyddodd i roi 
stop ar y rasys heb i neb gael eu lladd. 
Yn ôl y Parch John Owen, ‘ni laddodd 
yr Arglwydd yr un oedd yn cymeryd 
rhan yn y chwareu, ond rhoddodd 
arwydd amlwg o’i anfodlonrwydd i’w 
hannuwioldeb…’. Gobaith aelodau 
Penuel, Cemais oedd mai dyna fyddai 
diwedd Rasys Tra’th Mowr ond roedd y 
‘cymeriadau anystyriol hyn yn maeddu 
cerdded drachefn yn eu hen lwybrau’ 
ac fe barhawyd i gynnal y rasys hyd at 
y 1870au.

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

Dyheu am glywed y gwcw
Sdim sy’n fy synnu yn yr hen fyd ‘ma. Pe bai rhywun yn creu stori am dderyn o 
alluoedd tebyg i’r gwcw mae’n debyg y buase’n cael ei gyhuddo o lunio ffantasi 
llwyr. Mae llawer o’r hyn sy’n digwydd yn y Mabinogion yn ymddangos yn 
ffantasiol ti’n gweld. Ond synnot ti’n gwbod nawr yn nag wyt ti? 
Dychymyg sy’n galluogi rhywun i fyw o fewn ei ben ac anwybyddu caledu 
allanolion bethe. Galli fod yn borcyn o ran dy eiddo bydol ti’n gweld ond yn 
gyfoethog iawn os wês gen ti stori o fewn dy ben. Synnot ti’n meddwl ni? 
Pwy sydd i ddweud beth sy’n wirionedd a beth sydd ddim? Pwy sydd i ddweud 
nad yw celwy’ gole’n gallu bod yn wir o’i ail-adrodd yn ddigon amal?
Ac am y gwcw, wel, nid wrth ei chân ma’ ‘nabod y gwcw, na chwaith ei chyfnither, 
medde rhywun. Dere i ni ga’l cetyn bach i syllu ar y sêr ‘to. Cofia, dwi’n dal 

i ddyheu am glywed y gwcw. Dwi’n 
cydnabod ei hochor ore ac yn gwybod 
am ei hochor ddrwg. Myn yffarn i. Ma’ 
rhywbeth i’w ddweud dros ei sylwade 
pan fydde’n fy nghystwyo i gered am 
ei holi’n ddiddiwedd. O leia wêdd hi’n 
trafaelu medde hi yn hytrach na sefyll 
yn stond ddisymud. Pwdru wna’r sawl 
a saif yn ei unfan medde hi. Synno’r 

meddwl yn ca’l ei fystyn. A ma’ rhywbeth yn hynny glei. Ma’ rhinwedd mewn 
teithio. Er byr yw ei hoes hi o gymharu â fy hirhoedledd i yn dyfe? Synna i’n gallid 
symud oni bai bo rhywun yn fy symud ch’wel.

Traed go whith
O, ie, un peth sy’n dal yn ddirgelwch i fi ynglyn â’r gwcw. Ei thraed. Odych chi 
wedi sylwi arnyn nhw? Pam mae’r ddau fawd mewnol yn pwyntio sha mlân a’r 
ddau fawd allanol yn pwyntio sha nôl? Ma’ rhywbeth go whith yn hynny.
Falle dy fod ti’n dechre meddwl fy mod i’n byw a bod yn y gorffennol. Wel, dwi’n 
galler mynd nôl mhell cofia di, hyd yn oed os nad wdw i wedi trafaelu. O ran 
amser ma’ canrif fel dwarnod i fi. Synna i’n hen a synna i’n ifanc. Dwi’n bod nawr 

fel dwi wedi bod eriôd. Ma’ pobol ac 
anifeilied wedi trafaelu ata i. O wdw, 
dwi wedi ca’l digon o sylw. Nid carreg 
fach ddinod wdw i, cofia. 
Nid fy mod i am hwtran fy hunan 
chwaith. Ond roedd yna gyfnod ti’n 
gweld pan o’dd pobol yn credu bod 
yna ysbrydion a duwie yn cwato y tu 
mewn i fi. Bachan, fe ddefnyddiwyd 
y gair ‘sanctaidd’ i ddisgrifio fi a’n 
‘nhebyg. Do, do. Caton pawb, do. ‘Na 
ti ddweud mowr.

Cant ohonom
Oherwydd ein bod ni’n cael ein 
hystyried yn sanctaidd ac yn meddu 
ar alluoedd i iachau pobl fe gawsom 
ein hunen mewn tipyn o helbul ar un 
achlysur. Cafodd tua chant ohonom 
ein dethol i gael ein cludo i ffurfio rhan 
o allor a theml fowr mewn rhan arall 
o’r wlad. Caersallog yw enw’r ardal 
heddiw a Chôr y Cewri yw enw’r llecyn. 
Nid y ni oedd y cewri cofia. Wêdd ‘na 
feini mwy o faint na ni yno. Ond ma’ 
‘na rai ohonon ni yno o hyd.
Bydde hi’n braf pe bai pob wan jac 
ohonyn nhw’n ca’l dod nôl i’w cynefin 
a finne ‘da nhw. Falle y daw hi i hynny 
rhyw ddwarnod. Synna i’n anobeithio. 
Bydde eu cludo nhw o’u gorweddfan 
bresennol yn dipyn haws na’r halibalŵ 
a gafwyd i’w cludo nhw yno. Wna i 
ddim datgelu’r hanes wrthot ti ar hyn 
o bryd. Ond fe gei wybod yn y man. 

Dadle ffyrnig
Ma’ na ddadle ffyrnig wedi bod p’un 
ai ca’l ein symud gan rewlif naturiol 
dros amser maith wnaethon ni neu gan 
nerth bôn braich dyn. Dwi’n gwbod. 
Ond ma’r holl amser sy’n cael ei 
wastraffu gan yr arbenigwyr ynghylch 
y mater yn gwneud i fi wenu. A synna 
i’n siŵr os gwna i ddatgelu’r cwbl sy’n 
wybyddus i mi chwaith. Dwi’n credu y 
byddan nhw’n dal i anghytuno wedyn. 
Sdim modd torri’r ddadl siawns. Ma’r 
dyfalu a’r dadansoddi diddiwedd yn 
destun difyrrwch i fi ti’n gweld.
Yr unig beth wna i ei ddatgelu ar hyn 
o bryd yw’r ffaith fod a wnelo’r ddadl 
rhywbeth â’m mhresenoldeb i fan 
hyn. Synna i wedi bod fan hyn yn hir. 
A nid fan hyn yr own i fod i fynd. Do, 
fe gesum i dipyn o halibalŵ ‘fyd. Falle 
na fyddwch chi’n credu’r helyntion 
ddaeth i’m rhan. Ond cofiwch sdim 
byd na all ddigwydd sydd hyd yn oed 

Y gwcw yn brolio ei bod yn teithio

Shani ar ei ffordd wedi’i chlymu’n holbidag gyda byddin o wirfoddolwyr 
yn barod i’w halio ar hyd mat arbennig. Dyn camera’r BBC, Geraint Jones, 

ar y chwith ddim yn siwr ble i osod ei gamera i gael y lluniau gorau 
o’r tynnu a’r tuchan. Llun o gasgliad Hefin Parry-Roberts

Atgofion Shani Las o’i chartre yn Llanarthne
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‘mhell y tu hwnt i ddychymyg dyn. Ond moyn sôn ychydig wdw i nawr am fy 
mhrofiade yn ystod y canrifoedd cynnar. Roeddwn i yno ch’wel.

Eirth gwyllt
Fel y gwyddost fe barodd yr hyn i chi’n ei alw’n Hen Oes y Cerrig am yn agos 
i 50,000 mlynedd yn ôl eich dull chi o fesur amser. Rhaid i mi gyfaddef na 

welais i’r un dyn byw ar hyd y cernydd 
yn y cyfnod hwnnw. Ond gwelswn 
ddigonedd o eirth gwyllt, mamothiaid 
a cheirw anferth yn ogystal ag anifeilied 
llai. Bydde rhai ohonyn nhw’n rhwbio 
eu hunen yn fy erbyn o bryd i’w gilydd. 
Wêdd hi’n gallu bod yn wêr, wêr yn 
y cyfnod hwnnw flynyddoedd maith 
wedi oes yr ia er nad oedd yr hinsawdd 
yn effeithio arna i cofiwch. 

Gan bwyll bach wedyn erbyn tua 4,000 CC fe fydde yna bobloedd yn dod i’r 
ardal o bryd i’w gilydd. Bydden nhw’n mentro o’r arfordir i’r tiroedd uchel i hela 
ac i fwyta llysie a chnau gwyllt. Bydde cŵn gan rai ohonyn nhw a’r rheini wedyn 
fydde’n hela’r ceirw a’u corneli neu efalle eu hysio i bydewe fydde wedi’u paratoi 
ar gyfer dal y ceirw. Clywid tipyn o glindarddach sŵn ar yr adege hynny.

Rhochian siarad
Desum i nabod rhai o’r bobloedd hyn yn dda. Fydden nhw ddim yn byw yn hir 
cofiwch a rhyw rochian digon amrwd o’dd eu dull o gyfathrebu. Pobol Neolithig 
wêdd rhain nawr yn dyfe - Oes Newydd y Cerrig - o gymharu â’r bobol Baleolithig 
a’i blaenorodd. Fe fuon nhw’n fishi’n clirio’r fforestydd gyda’u bwyelli cerrig. 
Codi cysgodfeydd amrwd o bren wedyn a chreu claddfeydd wedi’u gorchuddio 
â phridd a cherrig. Bydde yna ddefode diri ar achlysur claddu’r meirw a fydde’n 
para am ddiwrnode. Ma’r rhan fwyaf o’r siambre wedi diflannu erbyn heddi. Fe 
sefydlon nhw ganolfan gerllaw fy nghartre ar ben Drygarn lle’r oedd tipyn o fynd 
a dod. Wên nhw’n gallu cynne tân a hynny’n gaffaeliad i’w ffordd o fyw ch’wel. 
(i’w barhau) – Shani Las

Y mammoth blewog 
ma Shani yn ei gofio ar y Preselau

Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn gyfrifol am ddysgu Cymraeg ar draws y Sir. 
Cynigir dosbarthiadau ar wahanol lefelau o Fynediad i ddechreuwyr hyd at lefel 
Hyfedredd i’r dysgwyr yna sydd yn rhugl ond angen gloywi eu hiaith. 
Llynedd cafwyd mwy na 1200 o ddysgwyr yn cofrestru ar gyrsiau ar draws y Sir, o 
Landudoch yn y Gogledd hyd at Ddinbych y Pysgod a Doc Penfro yn y De. Mae 
Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn sicrhau bod dysgwyr o bob cefndir yn cael croeso, 
cefnogaeth ac anogaeth ar eu taith i ddysgu’r Iaith. 

Pob anogaeth i ddysgwyr

Ein nod yw cynyddu’r niferoedd sydd 
yn dysgu’r Iaith, cynyddu’r niferoedd 
sydd yn cyrraedd rhuglder a chynyddu’r 
niferoedd sydd yn defnyddio’r 
Gymraeg yn eu cymunedau, ble mae 
hynny’n bosib.

Ymarfer anffurfiol
Mae ein cymunedau Cymraeg yn 
bwysig iawn i ddysgwyr, yn enwedig y 
dysgwyr hynny sydd ar lefel Canolradd 
sydd yn dechrau cynnal sgyrsiau, neu 
ar lefel Uwch ble mae angen yr ymarfer 
arnynt i ddefnyddio’r Gymraeg 
mewn awyrgylch anffurfiol tu allan i’r 
dosbarth. 
Er mwyn gwella rhuglder, mae 
angen i ddysgwyr gael eu cyflwyno 
i amrywiaeth o brofiadau anffurfiol 
yn y Gymraeg yn y gymuned. Mae 
Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn annog 
dysgwyr i gymryd rhan mewn gwyliau 
a digwyddiadau Cymraeg lleol, yn 
ogystal â rhai cenedlaethol. 
Rydyn yn awyddus i hyrwyddo ymdoddi 
i gymunedau ble mae’r Gymraeg 
yn gryf ac yn annog cyfleoedd 
gwirioneddol i ddysgwyr defnyddio’u 
hiaith yn y gymuned.

Gweithgareddau
Mae cael rhaglen gyflawn o 
weithgareddau a digwyddiadau i 
ddysgwyr yn lleol yn rhan annatod o 
unrhyw raglen ddysgu lwyddiannus. Er 
mwyn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr siarad 
y Gymraeg yn naturiol, mae Dysgu 
Cymraeg Sir Benfro yn cynnig cynllun 
Siarad. 
Dyma gynllun gwirfoddol sy’n dod â 
siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ynghyd 
ar gyfer sgwrsio anffurfiol mewn 
sefyllfaoedd cymdeithasol. Nod y 
cynllun yw cynyddu hyder dysgwyr a’u 
cyflwyno i gyfleoedd i ddefnyddio’u 
Cymraeg yn lleol.
Mae datblygu cyfleoedd gyda’n 
Partneriaid, megis y Fenter Iaith, 
Merched y Wawr, Eisteddfodau lleol 
ac ati yn hollbwysig fel bod dysgwyr yn 
cael y cyfleoedd i ennill mwy o hyder 
wrth ddefnyddio’r Gymraeg. 
Credir dylai Cymraeg eglur, syml 
gael ei defnyddio gan unigolion a 
sefydliadau er mwyn i’r dysgwyr 
ddod yn siaradwyr. Wedyn bydd y 
dysgwyr hynny yn cael budd o fod yn 
rhan o gymuned Gymraeg a bydd y 
cymunedau Cymraeg yn elwa o gael 
mwy o bobl yn siarad yr Iaith yn lleol.

Siân Griffiths,
Swyddog Cydlynu Dysgu Gydol Oes 

Sir Benfro.

Coffi a chlonc Gymraeg yng nghwmni Dafydd Vaughan o’r Fenter Iaith
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MENTER IAITH AR WAITH

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

Newyddion MISB
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 a 
hynny ar newydd wedd i gynnwys 
llawer o’r pethau sy’n ymddangos ar 
dudalen Cica Corona- anfonwch e-bost 
at margaret@mentersirbenfro.com i 
dderbyn y cylchlythyr os nad ydych ar 
ein rhestr bostio’n barod. 
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.
Er na fedrwn ni gwrdd wyneb yn 
wyneb ar hyn o bryd dyma rai o’r 
uchafbwyntiau’n gweithgareddau 
diweddar a rhai sydd i ddod;

Diwrnod Shwmae/Sumae 
Hydref 15fed

Mae’r diwrnod yma wedi dod yn rhan 
o’n calendr ers rhai blynyddoedd ar 
hyd a lled Cymru gan annog pawb i 
gyfarch ei gilydd yn Gymraeg- a mwy!. 
Yn Sir Benfro rydym fel arfer yn dathlu 
gyda noson  arbennig yng Ngholeg 
Sir Benfro i wobrwyo unigolion, 
sefydliadau, ysgolion, busnesau ac ati 
am eu hymdrechion wrth gefnogi’r 
Gymraeg. 
Nid oedd hyn yn bosibl eleni wrth 
gwrs ond roedd yn bosib addasu i’r 
sefyllfa bresennol a pharhau i ddathlu 
gan drefnu gweithgareddau ar y 
cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro ac 
adran addysg y Cyngor Sir- diolch i’w 
swyddogion am y cyfle i gydweithio. 
Efallai eich bod wedi gweld Dafydd 
Vaughan, ein swyddog ieuenctid, 
ar y rhaglen ‘Prynhawn Da’ yn sôn 
amdanynt - sesiynau sgwrsio ar-lein i 
ddysgwyr ac oedolion, cystadlaethau 
cwis i ysgolion (o gwmpas 2 fil o blant 

wedi cymryd rhan), gig rithiol i ysgolion gyda Bronwen Lewis gyda phlant yn 
gwisgo coch, gwyn a gwyrdd  a chystadleuaeth ffotograffiaeth i blant ac oedolion. 
Diolch i Cefin Vaughan am feirniadu, caiff enwau’r enillwyr eu cyhoeddi’n fuan. 
Gyda’r nos ymunon ni gyda rhai o swyddogion Mentrau Iaith ar draws Cymru i 
ail-agor ‘Tafarn y Clo’ am un noson yn unig gyda Dafydd o Fenter Sir Benfro’n 
‘Rheolwr Adloniant’, cafwyd noson o hwyl gyda cherddoriaeth, cystadlaethau, 
posau ayb yn debyg i’r nosweithiau a gynhaliwyd gan bob Menter yn ei thro yn 
ystod y misoedd diweddar.

Prosiect Rhannu Bydoedd- Caneuon Gwerin o Sir Benfro
Mae Menter Iaith Sir Benfro wedi gweithio ochr yn ochr â Chelfyddydau Span ers 
rhai blynyddoedd erbyn hyn gan gynnal nifer o ddigwyddiadau ar y cyd, Rydym 
hefyd yn rhoi cymorth i Span i ddefnyddio’r Gymraeg wrth weithredu.
Nawr rydym yn gweithio gyda Span i wahodd siaradwyr Cymraeg i gymryd 
rhan yn eu prosiect diweddaraf. Yn wreiddiol bwriad y prosiect oedd lleihau 
ynysiad, cysylltu pobl o ddwy genhedlaeth o fewn teuluoedd  a rhannu caneuon 
traddodiadol. Ond nawr mae'n agored i unrhyw un sy'n siarad Cymraeg i ddod i 
ddysgu a chanu caneuon traddodiadol Cymraeg. 
Cynhelir y sesiynau ar brynhawn dydd Llun yng ngofal y canwr proffesiynol Dr 
Jeremy Huw Bowen sy’n ein harwain drwy gasgliad o ganeuon traddodiadol 
sydd a’u gwreiddiau yn ein hardal.
I ddarganfod mwy ac i weld sut y gallwch chi fod yn rhan o’r prosiect ewch i 
wefan Span neu e-bostiwch pip@span-arts.org.uk

Gŵyl Fach yr Hydref
Oherwydd y sefyllfa eleni aeth Gŵyl y Dysgwyr 2020 ar-lein ym mis Mehefin gyda’r 
gobaith, ar y pryd o gynnal gweithgaredd wyneb yn wyneb yn yr hydref ond wrth 
gwrs nid oedd hynny’n bosib. Serch hynny daeth y we i’r adwy a chynhaliwyd 
Gŵyl Fach yr Hydref rhwng 10 a 2 drwy gyfrwng Facebook a Zoom. 
Roedd hyn yn cynnwys sesiynau garddio, coginio, canu, theatr a chyfle am 
glonc a choffi dros Zoom. Cafwyd cyfarchion gan y Cyng. Cris Tomos a hefyd 
sgwrs hyfryd rhwng Dysgwr y Flwyddyn Sir Benfro llynedd sef Jennie Welton 
a’i merched Maya a Gwennan. Os hoffech weld y fideos mae manylion pellach 
ar y dudalen facebook Gŵyl Fach yr Hydref www.facebook.com/gwylydysgwyr. 
Cofiwch hoffi’r dudalen a chofrestru am sesiynau sgwrsio er mwyn ymuno.

Cwis Wes Glei
Rhan annatod o galendr y Fenter ers y cychwyn yw cynnal Cwis Wes Glei yn ystod 
Gŵyl Bro Preseli a doedd eleni ddim yn eithriad oherwydd ar Nos Iau, 21 Hydref 
bu’r cwis ar Zoom! Ymunodd 9 tîm o sawl ardal a chafwyd noson hwylus iawn 
a’r dechnoleg o’n plaid drwy gydol y noson - bron! Ni wnaeth yr un ‘blip’ bach 
amharu dim, yn wir ychwanegodd at y difyrrwch! 
Felly o dan ofal y cwisfeistr dawnus Marc Griffiths, neu Marci G - Radio Cymru 
cafwyd noson dda iawn. Diolch i Marc am gynnal y noson ac i Dysgu Cymraeg 
Sir Benfro am bob cymorth gyda’r trefniadau. Tîm y Frenni ddaeth yn fuddugol a 
dyna’r enw fydd yn cael ei nodi ar Darian Her Cware Trefigin am y flwyddyn 2020. 
Roedd gwobr o £50 yn y fantol a thrwy haelioni’r tîm buddugol bydd yr arian yn 
mynd at goffrau Gŵyl Bro Preseli.

Ffair Grefftau’r Gorllewin- Ffair 
Rithiol Helo Blod

Beth am gefnogi busnesau bach lleol ar 
gyfer eich siopa Nadolig? Bydd amryw 
o fusnesau Ceredigion a Sir Benfro 
yn gwerthu eu cynnyrch ar y dudalen 
facebook Ffair Grefftau’r Gorllewin ar 
y 29ain o Dachwedd rhwng 10 a 3 o’r 
gloch. Cofiwch hoffi'r dudalen er mwyn i 
chi gael yr holl wybodaeth ddiweddara'. 
www.facebook.com/ffairgrefftaurgorllewin
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“Mae’n braf cael cyfle i ddysgu’r iaith a 
hybu’r Gymraeg ar ein rhaglen. Dw i’n 
teimlo bod yna adfywiad yn y Gymraeg 
mewn ardal sydd yn draddodiadol 
wedi ei hadnabod fel ‘Little England 
beyond Wales’ meddai Tom.

Seren Aur
Mae’r bartneriaeth newydd hon yn 
ymestyn at holl gyflwynwyr yr orsaf. 
Mae’r cyflwynwyr yn cystadlu yn 
wythnosol gan ddysgu ymadroddion 
syml er mwyn ennill teitl ‘Seren aur yr 
Wythnos’. 
“Mae’n bleser cydweithio â ‘Pure 
West Radio’ sy mor frwdfrydig 
tuag at y Gymraeg a dod â’r iaith at 
gynulleidfaoedd newydd” meddai 
Tomos Hopkins, Dysgu Cymraeg 
Sir Benfro, sy’n siarad ar yr orsaf yn 
wythnosol gan gyhoeddi enillydd seren 
aur yr wythnos.

Cynllun Siarad
Hoffech chi ddarllenwyr Clebran wneud 
cyfraniad tuag at dwf yr iaith yn y sir? 
Beth am gofrestru ar y Cynllun Siarad? 
Cynllun sy’n paru siaradwyr newydd a 
siaradwyr rhugl  er mwyn sgwrsio yn 
anffurfiol am hanner awr yn wythnosol.
Cysylltwch â: TomosD.Hopkins@
pembrokeshire.gov.uk i wybod mwy 
am y cynllun.

Ers mis Mawrth eleni mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro wedi addasu ei ddarpariaeth 
i’r byd digidol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig dosbarthiadau rhithiol a phrofiadau 
dysgu anffurfiol ar gyfer pob lefel i dros 750 o drigolion y sir a thu hwnt.

Tom ac Abz
Dau o aelodau newydd sydd newydd ddechrau ar eu taith i ddysgu’r iaith yw  Tom 
ac Abz, sydd yn frawd a chwaer o Hwlffordd. Mae’r ddau yn gyflwynwyr ar sioe 
frecwast gorsaf radio ‘Pure West Radio’. Mae ‘Pure West Radio’ yn orsaf radio ar-
lein gyda dros 4 mil o wrandawyr yn ddyddiol sydd yn darlledu newyddion lleol 
a hybu digwyddiadau yn y sir.
“Dyn ni’n mwynhau ein gwersi ar-lein gyda’n tiwtoriaid bendigedig Buddug a 
Richard” meddai Abz.

Cyflwynwyr ‘Pure West Radio’ yn dysgu Cymraeg
Colofn y Dysgwyr dan ofal Susan Carey

Tom ac Abz – y cyflwynwyr radio sy’n dysgu Cymraeg

Dysgwyr a thiwtoriaid Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn dathlu 
diwrnod Shwmae, Hydref 15fed wrth greu collage rhithiol.

CYNGOR 
CYMUNED 

MYNACHLOG-DDU
Gwahoddir ceisiadau 

ar gyfer y swydd o CLERC

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddianus 
fod yn medru siarad, darllen 
ac ysgrifennu yn y Gymraeg. 

Bydd gwybodaeth o gadw cyfrifon 
yn fanteisiol.

Manylion pellach oddi wrth: 
Cyng. Hywel Vaughan, 

Llwyncelyn, Llangolman,  
CLUNDERWEN SA66 7XP 

(01437 532391).
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Golchi ffenestri 
Golchi gwteri 
Clirio mwswm

Golchi tŷ 
Golchi â dŵr dan wasgedd

(Pressure Washing)
  

Yswiriant llawn  
Ffoniwch am bris cystadleuol 

07811 323 842  
  

‘Preseli window cleaning’  
ar Facebook. 

Ebost: iwanward@hotmail.com 
  

 iwanward@hotmail.co.uk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             Waldo             Waldo
Os am DATO BLASUS Os am DATO BLASUS 

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

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

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

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

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

Siop Radio a TheleduSiop Radio a Theledu
CRYMYCHCRYMYCH

Setiau ar werthSetiau ar werth
Ffôn : (01994) 419361Ffôn : (01994) 419361
Ffôn : Ffôn : (01239) 831589(01239) 831589
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Ivor Rees a’i FeibionIvor Rees a’i Feibion
CONTRACTWR TRYDANOLCONTRACTWR TRYDANOL

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

Goleuadau Diogelwch a Larwm LleidrGoleuadau Diogelwch a Larwm Lleidr

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

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

“Nid yw’r byd i gyd o’i go’, o’i weld drwy sbectol Waldo.”
Ganol mis Hydref cyhoeddwyd 
BLODEUGERDD WALDO TEYRNGED 
Y BEIRDD dan olygyddiaeth Eirwyn 
George. Y mae hon yn gyfrol i’w 
chroesawu. Hyd y gwn i, dyma’r 
flodeugerdd gyntaf o waith bardd 
unigol o Gymru i’w chyhoeddi a hynny’n 
adlewyrchu statws Waldo fel un o feirdd 
mwyaf Cymru, os nad y mwyaf. 
Cawsom nifer o gyfrolau ar fywyd a 
cherddi Waldo ers ei farw ond dim byd 
tebyg i’r gyfrol hon. Mae’r gyfrol hefyd 
yn dyst i ymroddiad a thrylwyredd 
Eirwyn wrth ymgymryd â’r gwaith holl 
bwysig. Nid dros nos y cyflawnir tasg fel 
hon. Rhaid ei longyfarch a diolch iddo 
am ei weledigaeth.

Trysorau
Daeth Eirwyn o hyd i drysorau. Mae yma chwedeg o gerddi gan ddeugain o 
feirdd a’r arddull yn amrywio rhwng cywyddau, cyfresi o englynion ac englynion 
unigol, detholiad o awdl, sonedau, telynegion, cerddi vers libre a chanu rhydd 
odledig. Yn naturiol ddigon mae nifer o’r beirdd yn gwneud defnydd helaeth 
o ieithwedd Waldo – ‘y ffynnon,’ y môr goleuni’, ‘y cwmwl’, ‘y pren’ – a hyn yn 
creu’r ymdeimlad o gyfanwaith.
Dewisodd Eirwyn rannu’r cerddi i bedair adran a cheisio sicrhau rhyw fath o 
ddilyniant syniadol neu amseryddol o fewn y rhain. Englynion unigol a geir yn y 
bedwaredd adran ond yn y tair adran arall mae Eirwyn wedi gosod dyddiadau 
arwyddocaol fel canllawiau.
Yn yr adran 1957 – 1971 (o gyhoeddi Dail Pren tan ei farwolaeth) ceir nifer o 
gerddi wedi’u hysbrydoli gan gyfnod Waldo yn y carchar neu o flaen y llys a 
soned hyfryd gan T. Llew Jones ‘Yng Nghwmni Waldo’ –“Ei gofio ar ambell 
dangnefeddus hwyr,/ A’i lygaid weithiau’n fflam, ac weithiau ‘nghau,-“.

Tomi a Jâms
Yr ail adran 1971-1986 yw’r cyfnod  cofio: “Y gwylaidd pur o galon,-“ (Tomi 
Evans); cofio am “Hwn a wybu Adnabod,/Rhuddin byw a gwreiddyn Bod;”(James 
Nicholas ar achlysur y Cwrdd Coffa yn Ysgol y Preseli); a Dail Pren ei hun yn gefndir i 
gerddi nifer o’r beirdd megis cerdd Eirwyn, Cip ar Waldo (yng ngoleuni Dail Pren) 
– “Dagrau ffynhonnau’r nefoedd yn un â dail y pren/ Yn disgyn drwy’r brigau 

i iachau ein doluriau/Yng ngloywder 
cynhyrfus dy gân.” Mae’r adran hon yn 
arbennig o gyfoethog a nifer o’r beirdd 
yn gyfoedion, yn gyfeillion iddo ac yn 
ei adnabod a’r adnabyddiaeth honno 
i’w deimlo yn y canu.
Yn y drydedd adran 2004-2019 (y 
cyfnod yn dilyn canmlwyddiant ei eni) 
cawn waith y beirdd y mae Eirwyn yn 
ei ragair yn cyfeirio at nifer ohonynt  
fel gwaith “beirdd cymharol ifanc na 
chafodd y cyfle i’w adnabod.”
(Hwyrach y dylwn ychwanegu mai 
beirdd cymharol ifanc adeg cyfansoddi’r 
cerddi sydd yma oherwydd, yn ôl fy 
nghyfri i, ‘does fawr mwy na llond llaw 
dan ei 70 oed erbyn heddi’!) 

Mererid a Menna
Yn wahanol i feirdd megis James 
Nicholas, T. Llew Jones, Tomi Evans 
a W.R. Evans a oedd yn gyfoedion â 
Waldo, adnabod Waldo trwy fawredd 
ei waith mae’r beirdd hyn.
Braf gweld cerdd yr un gan Mererid 
Hopwood a Menna Elfyn yn yr adran 
hon a’r ddwy gerdd hyn yn cynnig 
dimensiwn arall i’r teyrngedau: rhyw 
ddadansoddiad sydd ar un olwg yn 
glinigol ond ar yr un pryd yn llawn 
sensitifrwydd a threiddgarwch.
Mae’r gyfrol yn briodol iawn yn 
gorffen gydag englyn adnabyddus Tîm 
Ymryson y Beirdd Sir Aberteifi i Sbectol 
Waldo a gyfansoddwyd yn ystod 
ymryson y Beirdd Pontrhydfendigaid 
a’r beirniad, W.R., wedi anghofio’i 
sbectol a chael benthyg un Waldo. Yn 
y dyddiau annifyr hyn peth braf fyddai 
inni gyd gofio esgyll yr englyn:

“Nid yw’r byd i gyd o’i go’ 
O’i weld drwy sbectol Waldo.”

Diolch eto i Eirwyn am ei gymwynas 
amhrisiadwy â holl edmygwyr y dyn a’i 
farddoniaeth ac am gyfle arall i weld y 
byd ‘drwy sbectol Waldo’.
Dyma gyfrol a fydd yn siŵr o roi oriau 
lawer o bleser i’r darllenydd. Cofiwch 
fod y Nadolig ar y gorwel! 
Mae’r gyfrol wedi’i chyhoeddi gan 
wasg Y Lolfa a’r pris yw £7.99.

Pori 'mysg y geirie yng nghwmni Rachel
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Y Capeli a’r eglwysi
Pan safodd Samson rhwng colofnau’r 
deml yn Gasa nid oedd ganddo ond 
dau ddewis: naill ai pwyso ar y colofnau 
a’u cynnal; neu eu dymchwel, gan 
chwalu’r adeilad o’u cwmpas. Nid oedd 
trydydd dewis, sef dymchwel teml yn 
rhywle arall.
Mae Cristnogion Cymraeg wedi bod 
yn gobeithio ers blynyddoedd y byddai  
Samson newydd  yn dymchwel  capeli 
bach a oedd, ers talwm, yn cynnal 
addoliad bywiog a chymdeithas  
Gristnogol, ond sydd bellach yn 
demlau i “dduwiau” bach Traddodiad, 
Cysylltiadau Teuluol,  Enwad Ni, Cadw 
Drws ar “agor” ac Arferiad.

Dymchwel ?
OND mae gennym UN amod pwysig 
ar gyfer y Samson hwn.  Peidiwch â 
dymchwel ein capel ni. Peidiwch â 
dymchwel dim yn ein Gasa ni. Ewch 
i rywle arall i ddymchwel popeth. 
Dymchwelwch y capel i lawr y ffordd, 
neu yn y pentref nesaf.  Ond nid yw’r 
rhain yn ddewisiadau i Samson nag i 
ninnau . 
Wrth gwrs fe allem ofyn i Cytûn neu’r 
enwadau i weithredu  neu awgrymu 
uno capeli yn lleol. Rydym wedi gofyn 
yn aneffeithlon ers blynyddoedd ond 
ni fedrem, fel Cristnogion UNIGOL, 
weithredu ar y dewisiadau hyn. Dau 
ddewis sydd gennym ninnau, sef cynnal 
colofnau sy’n gwegian, neu eu tynnu  i 
lawr. 
Gallem  gynnal colofnau sigledig mewn 
sawl ffordd.

Talu’r pregethwr
A ydym yn dal i fynychu capel lle mae 
llond dwrn o addolwyr sy’n byw yn 
llythrennol ar gyfalaf y gorffennol, lle 
nad yw’r casgliad bellach yn ddigonol i 
‘dalu’r pregethwyr’?
A ydym yn osgoi trafod a ddaeth hi’n 
amser cau ein capel ni, tra’n gobeithio 
y bydd capeli eraill yn cau er mwyn 
cryfhau ein capel ni?
A ydym yn  dal i gefnogi gormod o 
bwyllgorau enwadol yn ein hardal oedd 
unwaith yn effeithiol ond sydd bellach 
yn sugno nerth yr ychydig sy’n “cadw 
pethau i fynd?”

Anghenion
A ydym yn dal i gyfrannu ysgrifau i 
bapurau enwadol sy’n gwrthod uno i 

greu un papur newydd ar gyfer Cristnogion Cymraeg?
A ydym yn trefnu ar gyfer y rhai sydd wedi ymddeol, heb ofyn beth yw anghenion 
cenhedlaeth iau?
A yw gweinidogion sydd wedi ymddeol a phregethwyr yn cynnal colofnau y dylid 
eu dymchwel trwy dderbyn gwahoddiadau i bregethu mewn addoldai  ble mae’n 
amlwg nad oes dyfodol iddynt?
Mae pob sefyllfa yn wahanol. Mae yna gapeli sy’n ffynnu. Mae rhai capeli wedi uno. 
Yn y mannau hynny mae’r colofnau yn gymharol gryf ac nid oes rhaid gofyn rhai o’r 
cwestiynau uchod. 

Colofnau simsan
Mewn ardaloedd eraill, yn enwedig yng nghefn gwlad, mae’n rhaid i Gristnogion 
holi eu hunain a  ddylent gynnal colofnau simsan neu a ddylent eu dymchwel. 
Mae’n gwestiwn anodd, mewn sefyllfa unig,  gan na all neb ei ateb trosom ni.
Credaf fod yr amser wedi cyrraedd pan ddylem ofyn i Dduw am y dewrder i 
ddymchwel y colofnau sigledig. Byddem yn cael ein clwyfo a’n beirniadu. Weithiau 
bydd unigrwydd yn llethol.
Rhaid gweddïo. A phan fydd y rwbel a’r llwch wedi  dechrau diflannu gweddïwn y 
byddwn, gyda’n cyd-Gristnogion, yn cael, gan Dduw, batrwm addas a  hyblyg i’n  
cyfnod ni. Rhan o waith Cristnogaeth 21 yw paratoi ar gyfer cyfnod felly.

20 Medi 2020 

Blaenffos – Bedyddwyr Cylch y Frenni
Daeth cynulleidfa deilwng i gapel 
Blaenffos, fore Sul Hydref y 4edd. yng 
nghanol gwynt a glaw storom Alex, 
i’r oedfa gynta’ ers y cyfnod clo fis 
Mawrth. Braf oedd cael bod nôl yn 
yr addoldy gyda’n gilydd unwaith yn 
rhagor, er bo’r sefyllfa bresennol yn  ein 
cyfyngu i gadw’r pellter cymdeithasol, 
i ddiheintio’n dwylo, gwisgo mygydau 
hwyneb a chadw cofrestr fanwl o bob 
unigolyn.  
Cafwyd gair o groeso gan y Gweinidog, 
y Parch Rhosier Morgan, a diolchwyd i’r 
stiwardiaid oedd wrth law, am eu gwaith 
trefnus a diffwdan.  Ar ôl gair o weddi 
yn diolch am haelioni Duw, sy’n fynych tu 
hwnt i’n haeddiant ni, cydymdeimlwyd 
ȃ’r teuluoedd oedd wedi colli anwyliaid 
yn ystod y cyfnod clo, a bendithiwyd y 
rhai oedd wedi bod yn anhwylus, ond 
bellach yn well.

Yn ei neges cyffelybodd y Parch Rhosier y mwgwd â gofal Duw amdanom yn 
ein hamddiffyn a’n harbed rhag y diafol. Am nad oes hawl ar hyn o bryd i ganu 
cynulleidfaol, na chyd-lefaru, na chwarae’r organ bîb, ymlwybrodd y gynulleidfa 
allan o’r capel yn bwyllog a threfnus, i synau cefndir emynau’r Pȇr Ganiedydd.
Gan bo’r Covid 19 yn lledaenu ar garlam a’r achosion newydd o’r haint yn anelu 
am y mil yn ddyddiol cytunwyd ddiwedd gwasanaeth bore Sul, Hydref 18 i ddileu’r 
oedfaon am yr wythnosau nesa’, gan ail-asesu’r sefyllfa ddiwedd mis Tachwedd. 
Felly, ni chaiff oedfaon eu cynnal yng ngofalaeth y Parch Rhosier Morgan am y tro. 

Capel Nebo
Erbyn hyn mae plant Ysgol Sul Nebo yn cyfarfod ar Zoom bob bore Sul. Maent 
i gyd yn mwynhau cael gweld Janice a Jean, er yn rhithiol, unwaith eto. Maent 

Y DEWIS (Cristnogaeth 21)
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yn gwerthfawrogi eu hymdrechion. Buodd pump o'r plant a'r athrawon ar Daith 
Gerdded Capeli Hywel Dda, a chael hwyl yng nghwmni ei gilydd.

Hywel Mathias, ar y chwith, ar ran Eglwysi Annibynwyr Dyffryn Taf sef   Brynmyrnach, 
Cefnypant, Glandŵr, Hebron, Llwynyrhwrdd a Nebo yn cyflwyno siec i’r Parchedig 
Emyr Wyn Thomas ar ei ymddeoliad ef a Catrin o’r ofalaeth yn ei gartref yn Mhentre 
Morgan oherwydd cyfyngiadau y covid19.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf bu Cymdeithas yr Hoelion Wyth yn gwerthu ei 
raffl blynyddol yn ogystal a cynnal noson wych o adloniant yng Nghaffi'r Emlyn 
Tanygroes. O ganlyniad i'w hymdrechion, codwyd swm anrhydeddus o £1,300 a 
cyflwynwyd £650 yr un i MIND a Gwylwyr y Glannau.

Hoelion Wyth yn cefnogi 
MIND a Gwylwyr y Glannau

Eurfyl Lewis yn cyflwyno siec o £650 i Eirwen Booth, MIND. 
Hefyd yn y llun mae John Watkin a John Jones, cangen Cors Caron.

Eurfyl Lewis, Cadeirydd Cymdeithas yr Hoelion Wyth 
yn cyflwyno siec o £650 i Bleddyn Evans, Gwylwyr y Glannau.

Siop Siân
CRYMYCH

✆ 01239 831230

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

Crefftau a Gemwaith o Gymru
Tocynnau Anrheg ar gael

Gwobr i 
Gwyndaf

Dyfarnwyd Gwobr Cefnogwr 
Cymunedol y Flwyddyn y Mudiad 
Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru a 
Lloegr i Gwyndaf Lewis, Efail-wen, sy’n 
aelod o Glwb Hermon.
Ymhlith y beirniaid roedd Nigel Owens, 
y dyfarnwr rygbi, a Delme Harries, sy’n 
wreiddiol o Gas-mael. 
Rhyfeddodd y beirniaid at ei 
ymdrechion i gefnogi bywyd 
cymunedol ac yn benodol rhedeg 50 
cilometr o gwmpas ei gartref a chodi 
£37,000 at Ysbyty Glangwili er cof am 
ei fam, Undeg, a fu farw o’r aflwydd 
Covid.
Wrth ei waith mae Gwyndaf yn 
Swyddog Iaith Gymraeg, Colegau Sir 
Gâr a Cheredigion ac mae ei olygon ar 
gyflawni gornest Ironman unwaith eto.



Tachwedd 2020Clebran30

Teithiau 2020
Llun 9 Tachwedd NADOLIG YN OES FICTORIA - YNYS WYTH £395 5 Diwrnod
Sadwrn 14 Tachwedd YSBLANDER Y NADOLIG YN THURSFORD £315 4 Diwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG BIRMINGHAM A CHAERLOYW £125 2 Ddiwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd CELYN AG UCHELWYDD YN LLANDUDNO £375 5 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd TINSEL A TORQUAY £265 4 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG MANCEINION A CHAER £185 3 Diwrnod
Mercher 30 Rhagfyr DATHLU’R FLWYDDYN NEWYDD YN BOURNEMOUTH £395 4 Diwrnod 

Teithiau 2021
Sadwrn 9fed Ionawr SIOPA’R FLWYDDYN NEWYDD YM MRYSTE A CHAERDYDD £99 2 Ddiwrnod
Gwener 15fed Ionawr PENWYTHNOS ADUNIAD YN TORQUAY £195 4 Diwrnod
Gwener 22ain Ionawr PENWYTHNOS ARBENNIG YN PAIGNTON £195 4 Diwrnod
Gwener 29ain Ionawr PENWYTHNOS YN LLUNDAIN £199 3 Diwrnod
Iau 11eg Chwefror RYGBI CHWE GWLAD - YR ALBAN V CYMRU £310 4 Diwrnod 
Mawrth 16eg Chwefror DISNEYLAND PARIS (HANNER TYMOR) Ffoniwch 4 Diwrnod
Llun 22ain Chwefror WESTON-SUPER-MARE £285 5 Diwrnod
Gwener 26ain Chwefror GWYLIAU BACH CYSURUS YN BABBACOMBE £190 4 Diwrnod
Gwener 5ed Mawrth PENWYTHNOS YNG NGWESTY’R MOORLAND £265 4 Diwrnod

Am fanylion llawn, 
ffoniwch am ein Llyfryn Gwyliau.

Bysiau Cwm Taf 
ar gyfer eich holl anghenion.

Gwyliau, Theatrau & Phenwythnosau – 
Teithiau hir a byr.

Ffoniwch a gadewch y gweddill i ni!

www.tafvalleycoaches.co.uk

Ffôn : 01994 240908

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

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

GGwwyylliiaauu  oo  SSaaffoonn  aamm  
BBrriissiiaauu  CCyyssttaaddlleeuuooll  

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

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

Llun  11fed   Ebr EFROG & CHASTELL HOWARD 

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

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

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

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

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

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

Teithiau Undydd 2020
Mawrth 10 Tachwedd TRAGO MILLS - MERTHYR TUDFUL £15.00

Mawrth 24 Tachwedd MCARTHUR GLEN - PEN-Y-BONT AR OGWR £14.00

Llun 30 Tachwedd FFAIR AEAF - LLANFAIR YM MUALLT £15.00

Mawrth 8 Rhagfyr SIOPA NADOLIG - ABERTAWE £10.00

Mawrth 15 Rhagfyr SIOPA NADOLIG - CAERDYDD £14.00

Bysiau Cwm Taf
Gwyliau o safon am brisiau cystadleuol

NIFER CYFYNGEDIG O LEFYDD CODI – Ffoniwch am fanylion

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

WYN
VAUGHAN

PEIRIANNYDD 
GWAITH PLYMIO/ 
GWRES CANOLOG

DANDDERWEN 
CWM PLYSGOG

CILGERRAN. SA43 9TA
01239 615587
07968 870115

GARETH DAVIES
ADEILADWR

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy!
Ffoniwch Gareth ar

07812 077556 / (01239) 841235

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau, 

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

Bondoeau a Chafnau, 
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd, 

Lloriau – Plastro a Sgimio

‘LLAIS NICLAS Y GLAIS 
RHUGL OEDD’

A hithau bellach yn flwyddyn ers dadorchuddio carreg goffa Niclas y Glais ar ben 
Crugiau Dwy, yng nghanol y Preselau, a chyhoeddi’r gyfrol ‘Nithio Neges Niclas’, 
dyma gyhoeddi fideo a wnaed o’r achlysur. Gwnaed diwrnod da o waith i gofio 
am ŵr pendant ei farn a oedd am newid ei fyd er gwell. Mae’r fideo i’w gweld 
trwy wasgu https://youtu.be/VpQqHuhNNeA  Yn y llun gwelir y maestro, Gordon 
Main, yn cwblhau’r gwaith o osod y ffilm 19 munud at ei gilydd yn ei stiwdio ar 
gyrion Hwlffordd.
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Ymunwch â’r Urdd a chael bathodyn

Annwyl ddarllenwyr,
Fel y gwyddoch, mae Urdd Gobaith Cymru yn wynebu sefyllfa argyfyngus o 
ganlyniad i bandemig Covid-19 ac mae dyfodol y mudiad yn un bregus.
Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac, ers 1922, rydym wedi cyflawni llawer wrth gynnig 
profiadau Chwaraeon, Ieuenctid, Celfyddydol, Preswyl, Prentisiaethau, Dyngarol 
a Gwirfoddoli i fwy na phedair miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. 

Ymestyn gorwelion
Mae hyn yn ei dro wedi eu galluogi i gyfrannu’n bositif i’w cymunedau, ymestyn 
eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder. Rydym wedi meithrin cenedlaethau 
o ferched a dynion ifanc i ymfalchïo yn eu gwlad, eu hiaith a’u diwylliant ac yn 
agored i’r byd a’i werthoedd.
Ond, wrth i brif ffynonellau incwm y mudiad wynebu colledion, sef ein 
gwersylloedd ar gau i breswylwyr a chyfyngiadau enfawr ar ein gwasanaethau 
cymunedol, rydym yn rhagweld toriadau incwm o £14 miliwn dros y ddwy flynedd 
nesaf a dyled sylweddol, o leiaf £3.5miliwn. 

Colli gweithlu
Mae’n wir i ddweud y gall y ffigyrau yma gynyddu wrth i sefyllfa Covid barhau.  
Mae’r mudiad hefyd wedi colli hanner ei weithlu o 320 o bobl o ganlyniad i’r 
toriadau, ac mae’r her yn un na wynebodd y mudiad ei thebyg o’r blaen.
Rydym wedi bod yn agored a gonest ers y dechrau am yr effaith ar y mudiad a’n 
pryderon am y dyfodol. Rydym hefyd yn trafod yn gyson gyda’n rhanddeiliaid 
a Llywodraeth Cymru, ac yn ddiolchgar am y cyllid argyfwng tymor byr a 
dderbyniom hyd yn hyn.

Her ariannol
Ond, mae’r her ariannol yn un enfawr, fel yr ydym wedi bod yn ategu mewn 
sgyrsiau a chyfweliadau ar y cyfryngau. O ganlyniad, daeth llawer o geisiadau am 
sut y gall pobl ein helpu trwy’r cyfnod anodd hwn, i sicrhau dyfodol i brif fudiad 

plant a phobl ifanc Cymru. Mae unrhyw 
gyfraniad, bach neu fawr, yn hynod 
bwysig i ni ac yn cael ei werthfawrogi’n 
fawr.
Felly hoffem rannu gyda’ch darllenwyr 
yr amrywiol ffyrdd o gefnogi:
• I blant a phobl Ifanc – Os ydych o 
dan 26, yna ymaelodi yw’r ffordd orau 
o gefnogi. Dim ond £9 am flwyddyn, 
neu £25 am aelodaeth teulu a chewch 
fanteisio ar yr ystod o weithgareddau 
sydd ar gael, gan gynnwys arlwy 
digidol amrywiol a chynhwysfawr.
• I Oedolion – Mae ffordd hawdd o 
gyfrannu trwy’r wefan (urdd.cymru), 
neu gallwch anfon cyfraniad trwy siec. 
Byddem yn hynod ddiolchgar petaech 
yn ei gwneud yn daladwy i Urdd 
Gobaith Cymru a’i hanfon at:
Iwan Tudur Jones, Adran Gyllid Urdd 
Gobaith Cymru, Gwersyll yr Urdd Glan-
llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd 
LL23 7ST
Am bob cyfraniad o fwy nag 
£20, byddwn yn anfon bathodyn 
arbennig aelodaeth yr Urdd 20-21 fel 
cydnabyddiaeth, felly cofiwch gynnwys 
eich cyfeiriad.
Ein haelodau yw ein blaenoriaeth bob 
amser a byddwn yn parhau i weithredu 
o fewn ein gallu i sicrhau cyfleoedd 
amrywiol, cyfoethog a chyfoes i blant a 
phobl ifanc Cymru. Mewn dwy flynedd, 
bydd yr Urdd yn dathlu ei ben-blwydd 
yn gant oed. Rydym yn hyderus y 
gallwn, gyda help ein cefnogwyr a’r 
holl ewyllys da sydd tuag at y mudiad 
arbennig yma, oroesi’r cyfnod anodd 
hwn ac ail-adeiladu’r mudiad ar gyfer y 
cenedlaethau i ddod.
Gan ddiolch o waelod calon am yr holl 
gefnogaeth.

Cofion gorau, Sian Lewis
(Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru)
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Rhaid i dwristiaeth fod o fudd i’r gymuned leol
Pan ymunais â’r Bwrdd Croeso ym 
1973 cefais lyfr "Tourism – Blessing 
or Blight?" Roedd yn amlwg y gallai 
twristiaeth fod yn fendith ac yn felltith. 
Roedd yn dibynnu'n llwyr ar sut y caiff 
ei reoli a sut y caiff ei integreiddio â'r 
gymuned leol. 
Hyd yn oed cyn Covid roedd yn amlwg 
nad oedd rhai rhannau o'r byd yn 
ei reoli'n dda iawn. Tri lle sy'n dod 
i'r meddwl yw Fenis, Barcelona ac 
Amsterdam lle mae'r boblogaeth leol 
wedi dweud ‘digon yw digon’. Oedd, 
roedd twristiaeth yn dod ag arian a 
swyddi ond ar yr un pryd roedd yn 
dinistrio ansawdd bywyd y bobl leol. 
Fel un a fu’n byw yn Amsterdam am 
6 blynedd rhwng 1977 a 1983 rwy’n 
cofio’n dda’r llawenydd o gerdded ar 
hyd y camlesi hyd yn oed ym mis Awst. 
Dwi ddim yn meddwl y byddai'r un 
teimlad gen i nawr.
Diolch byth, mae gogledd Sir Benfro 
ymhell o gyrraedd y pwynt dirlawnder 
hwnnw ond mae twristiaeth wedi dod 
â phroblemau eraill y mae angen mynd 
i'r afael â nhw.

Tai gwag
Nid yw mater ail gartrefi, waeth beth 
yw cenedligrwydd y prynwr, yn unigryw 
i Gymru. Os yw'r tai hynny'n cael eu 
prisio y tu hwnt i gyrraedd pobl leol 
ac yn cael eu gadael yn wag am y rhan 
fwyaf o’r flwyddyn, dyna pryd mae’r 
problemau’n codi.
Rwy'n adnabod llawer o berchnogion 
ail gartrefi sy'n dweud wrthyf eu bod 
wedi prynu gan wybod nad oedd gan 
y bobl leol ddiddordeb yn yr adeilad. 
Rhy hen, rhy adfeiliedig ac ati. Mewn 
achosion o'r fath, gallai'r perchennog 
newydd fod yn gwneud peth daioni 
trwy atal yr adeilad rhag mynd yn 
ddiffaith. 
Mae'r dull hwn, fodd bynnag, yn gadael 
gormod i siawns. Byddai'n gymaint 
tecach pe bai canran benodol o'r stoc 
dai yn cael ei gadw ar gyfer y farchnad 
leol yn unig. Byddai angen meddwl yn 
ofalus sut mae rhywun yn diffinio ‘lleol’.

Amsterdam
Roedd hyn yn sicr yn wir pan oeddwn 
i'n byw yn Amsterdam lle roedd canran 
o  dai a fflatiau penodol wedi’u neilltuo 
ar gyfer eu rhentu neu eu gwerthu i 

drigolion lleol. Ar y farchnad agored 
gallai unrhyw un brynu unrhyw beth am 
ba bynnag bris. Gweithiodd y system 
yn dda.
Mae eraill yn awgrymu dylai 
perchnogion ail gartrefi dalu treth 
cyngor uwch. Byddai hyn yn sicr yn 
cynyddu'r arian sydd ar gael i'w wario 
gan awdurdodau lleol, ond a fyddai'n 
atal y prynwr sy'n barod i dalu unrhyw 
bris?
Y broblem sy'n unigryw i Gymru yn y 
DU, wrth gwrs, yw effaith ail gartrefi ar 
yr iaith. Os yw'r iaith i oroesi ac i ffynnu 
yna mae'n rhaid bod cyfleoedd gwaith 
a thai fforddiadwy ar gael i'r rhai sy'n 
dymuno aros yn eu hardal. 

Dysgu’r iaith
Yn yr un modd, mae angen cynorthwyo 
ac annog y rhai sy'n dod i mewn i fyw 

mewn cymunedau Cymraeg i ddysgu'r iaith.
Yn ddiweddar (cyn Covid) ymwelais â Nant Gwrtheyrn ym Mhenrhyn Llŷn lle 
cefais fy nghalonogi i ddod o hyd i deuluoedd o Loegr, yr Alban a'r Almaen yn 
mwynhau'r golygfeydd hyfryd, yn dysgu am ein diwylliant a hyd yn oed yn dysgu 
ychydig o Gymraeg tra oedden nhw ar eu gwyliau. 

A allai fersiwn, neu yn wir lawer o fersiynau, o’r Nant weithio yng ngogledd Sir 
Benfro i ddenu ymwelwyr ac i helpu mewnfudwyr i ddysgu? Dwi ddim yn gweld 
pam lai.
Fe ddylen ni gofio beth ysgrifennodd E. F. Schumaker yn ei lyfr ‘Small is Beautiful’ 
a cheisio annog busnesau twristiaeth bach i ymdoddi’n rhan o’r gymuned leol a 
pheidio â boddi'r diwylliant lleol. 
Fe wnes i drio gwneud hynny pan oeddwn i'n gweithio yn y Bwrdd Croeso. 
Doeddwn i ddim  wastad yn llwyddo ond roeddwn bob amser yn meddwl y 
dylai pwy bynnag sydd â dylanwad ym maes twristiaeth hefyd sicrhau budd i’r 
gymuned leol wrth hyrwyddo twristiaeth. 

Jonathan Jones
(Prif Swyddog Bwrdd Croeso Cymru 1999- 2006, 

Cyfarwyddwr Twristiaeth Llywodraeth Cymru 2006-2012)

Jonathan Jones – crwt o Grymych

Nant Gwrtheyrn – angen lle tebyg yn Sir Benfro?
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Bod yn obeithiol ar draws y sir
Mi fydd cyfrifiad 2021 yn gyfle i gael deall unwaith yn rhagor sefyllfa’r iaith 
Gymraeg o fewn ein cymunedau yng Ngogledd Sir Benfro.  Nôl yn 2011 cafwyd 
manylion cyfrifiad fel y canlynol i gymharu â 2001. Gwelwyd 1,181 yn llai o 
siaradwyr Cymraeg yn y sir.

Er bod y sefyllfa wedi gwaethygu mae yn werth edrych yn fwy manwl o ran 
gwybodaeth y gwahanol grwpiau o oedran a ddaeth i law yn 2011. Mae effaith 
dysgu’r Gymraeg yn yr ysgolion i weld yn amlwg gyda chanlyniadau da iawn, 43% 
o bobol ifanc 5 oed i 15 oed yn medru siarad Cymraeg yn 2011.
Siaradwyr Cymraeg yn ôl Grwpiau oedran Cyfrifiad 2011:

Fel y gwelwn mae'r niferoedd % y siaradwyr 
yn cwympo yn arw o’r oedran 20 oed ac i fynu. 
A dyna'r sialens fawr sydd gyda ni yma yn Sir 
Benfro yw  sut i gadw pobol ifanc sydd yn 
medru’r iaith Gymraeg i fyw ac i weithio o fewn 
y sir ar ôl bod trwy eu cyfnod addysgol. Mae 
nifer o bobol ifanc wrth gwrs yn mynd ymlaen i 
wahanol golegau a phrifysgolion ac mae angen 
cynnig y cyfleoedd i’r bobol ifanc i ddod nôl i 
ddatblygu eu gyrfaoedd yn yr ardal deuluol

Rhoi cyfle
Mae gan y Cyngor Sir strategaeth pum mlynedd 
o ran safonau iaith Gymraeg a gweledigaeth 
y strategaeth yw rhoi cyfle i bobl Sir Benfro 
ddysgu Cymraeg / gwella eu Cymraeg a gallu 
ei defnyddio yn eu bywydau beunyddiol ac yn 

eu gweithle.
Hefyd i roi cyfle i weithwyr Cyngor Sir Penfro ddysgu Cymraeg / gwella eu 
Cymraeg / magu ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg a gallu ei defnyddio yn 
eu hamgylchedd gwaith. Yn olaf galluogi plant i ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol 
gyda'r bwriad o ddefnyddio'r iaith gartref; yn eu cymuned ac fel sgil wrth fynd i 
mewn i'r gweithle.

Dysgu’r iaith
Bwriad y cyngor sir yw hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn ein cymuned a sicrhau 
presenoldeb y Gymraeg bob dydd yn y gymuned trwy sicrhau bod teuluoedd 
yn gallu cyrchu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Hefyd i sicrhau bod cyfleoedd 
dysgu Cymraeg ar bob lefel. 

O fewn y cyngor sir mae defnydd 
o Gymraeg yn y gweithle yn bwynt 
pwysig i ddatblygu a chynyddu 
gwerth y Gymraeg fel sgil. Yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf mae 
blaenoriaethu cefnogaeth i weithwyr 
sy'n darparu gwasanaethau derbyn a 
gwasanaethau fel gofal cymdeithasol 
yn y gymuned i ddatblygu eu sgiliau 
Cymraeg, wedi bod yn her flaengar. 
Y bwriad yw gwella'r nifer o weithwyr 
Cyngor Sir Penfro sy'n gallu siarad 
Cymraeg i lefelau uwch erbyn 2021. 
Mae yn her.

Hyrwyddo o fewn y cyngor
Mae hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg 
yn fewnol o fewn y cyngor yn unol â 
defnydd o’r Gymraeg yn ysgolion y sir 
drwy gynllunio darpariaeth Cymraeg 
o fewn y system addysg i ymestyn a 
datblygu addysg Gymraeg ledled y Sir. 
Drwy hyn sicrhau bod gan ein dysgwyr 
y sgiliau angenrheidiol i'w defnyddio 
yn y gweithle ac yn gymdeithasol. 
Mae yna bolisi o sicrhau bod ysgolion 
Cymraeg yn cefnogi ysgolion eraill i 
ddatblygu ar yr iaith.
Mae Cyngor Sir Penfro am ddatblygu 
atebion tymor hir i sicrhau bod 
gofynion y Safonau Iaith Gymraeg 
yn cael sylw i hyrwyddo a gwarchod 
diwylliant a threftadaeth cymunedau 
Cymraeg Sir Benfro.
Mae ymrwymiad Cyngor Sir Penfro 
i addysg Gymraeg wedi gweld 
datblygiadau o ysgolion Cymraeg 
cynradd ac uwchradd newydd fel Ysgol 
Hafan y Môr ac Ysgol Caer Elen. Mae 
yna fwriad nawr i edrych ar agor ysgol 
gynradd Gymraeg newydd yn nhref 
Penfro.
Ar yr ochr bositif, mewn arolwg ym mis 
Medi 2018 gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol mae'r casgliadau wedi dangos 
cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg 
ledled Cymru gyda'r cynnydd mwyaf 
yn dod o Sir Benfro.
Er ni fydd y ffigurau swyddogol yn 
cael eu rhyddhau tan y cyfrifiad yn 
2021, mae'r arolwg wedi dangos mae 
874,700 o siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru, i fyny o 726,600 yn 2008 
gyda 10 y cant yn fwy bellach yn gallu 
ei siarad yn Sir Benfro na degawd yn ôl.

Ar draws y sir
O'r 119,700 o drigolion Sir Benfro yn 
2018 sy'n dair oed neu'n hŷn, dywed 

Cyfanswm
Yn gallu 
siarad 

Cymraeg
Poblogaeth 
Sir Benfro %

2001 23,967 110,182 21.8%
2011 22,786 118,392 19.2%

Grŵp 
oedran

% sydd 
yn medru 

siarad 
Cymraeg

3-4 22.0%
5-15 43.6%

16-19 31.8%
20-44 14.6%
45-64 13.4%
65-74 15.0%
75 a 

throsodd 16.1%

Criw o ddysgwyr yn mwynhau cawl â sêrs ar ei wmed.
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Gogoniant 
Natur

Ni ellir blino ar edmygu prydferthwch 
glas y dorlan. Tommy Evans wedi’i 
ddal gyda’i gamera ym Mharc Bywyd 
Gwyllt Cilgerran unwaith eto ynghyd â 
chylfinir ar ei haden.

30.2% eu bod yn gallu siarad Cymraeg, y seithfed ffigwr gorau o'r 22 Awdurdod 
yng Nghymru. Yn draddodiadol, mae’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn Sir 
Benfro wedi dod o ogledd y sir a phellteroedd penrhyn Tyddewi, ond mae yn 
dda i gydnabod ers y cynnydd yn y ddarpariaeth ar gyfer addysg Gymraeg mewn 
ardaloedd eraill yn Sir Benfro fel Dinbych-y-pysgod, Penfro ac wrth gwrs yr ysgol 
3-16 newydd sydd wedi agor yn Hwlffordd, bod ffigyrau'r siaradwyr Cymraeg i 
weld yn cynyddu ar draws y sir.
I fynd yn ôl nawr at y pwynt cychwynnol, mae rhaid cynnig cyfleoedd i bobol ifanc 
i weithio a byw yn ein cymunedau traddodiadol Cymreig. Un o’r agweddau yr wyf 
wedi bod yn gweithio arno yw datblygu tai fforddiadwy ac unedau busnes i bobol 
leol i agor a datblygu ei busnesau. 
Hefyd yn ddiweddar mae ardaloedd Bro’r Preseli wedi cael cyfle nawr i gael 
gwasanaeth band eang cryf iawn i weithio o adref neu weithio yn agos i’r 
gymdogaeth leol ble maent yn byw. 

Tai fforddiadwy
Mae'r broses o gael tai fforddiadwy i ddiogelu cymunedau ble mae’r iaith yn 
flaengar yn cael ei nodi yn y Cynllun Datblygu newydd ar gyfer 2021. Mae'r cyfle 
i ddatblygu Ymddiriedaethau Tai Lleol i ardaloedd Bro’r Preseli wedi dechrau a 
bydd cyfle i’r ymddiriedolaethau lleol i benderfynu ar bolisïau gosod tai lleol i 
deuluoedd lleol.
Eisoes mae pentrefi Boncath, Tegryn, Crymych a Hermon wedi cwrdd gyda 
chynrychiolydd Canolfan Cydweithredol Cymru i sefydlu'r mentrau cymunedol 
yma. Gyda’r mentrau bydd yn cael eu rheoli gan bobol leol i gynnig tai ar gyfer 
teuluoedd ac unigolion sydd wedi eu codi mewn ardaloedd ble mae'r iaith o dan 
fygythiad.
Mae angen mwy o bobol i ymuno gyda’r prosiectau yma a da bydde 
clywed wrth unrhyw un sydd am weld mwy o dai fforddiadwy ar 
gyfer bobol leol. Cysylltwch â fi ar cristomos831@gmail.com neu 
01239 831962 / 07974 099738 

Cyng Cris Tomos, 
Aelod o Gabinet Cyngor Sir Penfro (Plaid Cymru)
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C Y N G O R  C Y M U N E D 
CRYMYCH

Eich barn am gofeb rhyfel 
newydd 
Annwyl Olygydd 

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

Diolch yn fawr

Heather Tomos  (Clerc) 

01239 891393 

heathertomos@live.co.uk

Canolfan Bro Preseli

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

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

Mansel Davies a’i Fab Cyf.

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

Gwasanaeth Rhenti Cerbydau Masnachol a Threilers

PRIF�GYFLENWR
TRYCIAU

PEMBROKESHIRE
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T
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m automotive
mannesmann
���VDO�Kienzle

Arbenigwyr Teithiau Hir a Byr
Arbenigwyr Cludo Hylif

Cludiant gyda Llwytho a Dadlwytho Niwmatig
Llwythwr ar gyfer Cludiant Trwm

Masnachwyr Amaethyddol

Magnesium, Calch, Gweryd gyda
gwasanaeth sgwaru.

Cyflenwyr Angenrheidiau Adeiladu,
Perchnogion Cware,

Cyfleusterau Storïo a Dosbarthu
Cyflenwyr Calch



CHWARAEON
Macleod a Varney i wynebu ei gilydd?

Tybed a fydd Josh Macleod a Stephen 
Varney yn wynebu ei gilydd ar y cae 
rygbi rhyngwladol cyn diwedd y tymor 
– y naill yn cynrychioli Cymru a’r llall yn 
cynrychioli’r Eidal?
Er yn gyn-ddisgybl Ysgol Bro Gwaun 
fe fu Josh, sy’n 23 oed, yn chwarae i 
Grymych pan oedd yn iau. Mae wedi 
hoelio ei le yn y rhes gefn gyda’r 
Scarlets a gŵyr Wayne Pivac, hyfforddwr 
newydd Cymru, am ei alluoedd ers y 
dyddiau roedd yn hyfforddi’r Scarlets. 
Hei lwc y gall gadw’n glir o anafiadau.
Mae Stephen Varney, y crwt o Dudra’th, 
eisoes wedi cynrychioli tîm dan 20 yr 
Eidal a bellach wedi’i alw i’r brif garfan 
er mwyn paratoi ar gyfer gemau’r 
Chwe Gwlad. Mae’r cyn-ddisgybl o 
Ysgol y Preseli eisoes wedi serennu 
fel mewnwr dros Gaerloyw a does dim 
dwywaith y caiff gyfle i wisgo’r crys glas 
cyn diwedd y tymor. Mae’r crwt 19 oed 
yn abl i chwarae i’r Azurri am fod ei fam 
yn Eidales.

Josh Macleod yng nghrys y Scarlets yn cael ei gario gan Rob Evans.

Stephen Varney yn sgorio cais arall.

Aur yn Sbaen 
i Ioan

Mae gyrfa focsio Ioan Croft yn 
mynd o nerth i nerth a hynny ar 
lefel rhyngwladol. Enillodd y crwt o 
Grymych fedal aur mewn cystadleuaeth 
yn Sbaen yn ddiweddar wrth iddo 
gystadlu yn yr oedran hŷn am y tro 
cyntaf. Trechodd Eidalwr, Sbaenwr a 
llanc profiadol o Monaco yn y rownd 
derfynol. Llwyddodd i lorio Hugo 
Micallef hyd yn oed yn y rownd gyntaf.  
Mae gwell i ddod mae’n siwr. Mae 
Ioan a’i efaill, Garan nawr yn llygadu’r 
Pencampwriaeth Ewropeaidd dan 22 
oed ac yna Gemau’r Gymanwlad yn 
Birmingham yn 2022. Mae’r ddau yn 
cael eu hyfforddi gan eu tad, Guy, yng 
Nghlwb Bocsio Aberteifi.

Bois yn segur
Dal heb gychwyn mae’r tymhorau pêl-droed a rygbi wrth gwrs a phrin y gwelir 
sgorio’r un gôl na thirio’r un cais yr ochr ‘ma i’r Nadolig. Cafodd gobeithion y 
Bustych o chwarae ambell gêm gyfeillgar eu chwalu gyda chyflwyno’r clo bach.
Cicio sodlau ma’r bois rygbi gan gynnwys y chwaraewyr proffesiynol a gychwynodd 
eu gyrfaoedd gyda Crymych: Josh Macleod–Scarlets; Stephen Varney–Caerloyw; 
Ifan Phillips–Gweilch; Scott Jenkins–Bedford; Rhodri Davies–Morladron Cernyw 
ac Alex Humfrey–Ampthill. Oes yna eraill y gwyddoch chi amdanyn nhw?

Kevin yn Brisbane
Braf oedd gwrando ar Kevin Evans o Gilgerran yn siarad ar y rhaglen bore Sadwrn 
‘Ar y Marc’ yn ddiweddar. Ma’ fe’n byw yn Awstralia ers 14 mlynedd a newydd 
gael ei benodi yn un o brif hyfforddwyr un o brif dimau pêl-droed y wlad, Brisbane 
Roor, ar ôl profi llwyddiant gyda nifer o glybiau llai. Mae’r tîm yn chwarae mewn 
stadiwm sy’n dal 52,000 o gefnogwyr.
Dechreuodd ei yrfa gyda Leeds cyn ymuno ag Abertawe a Chaerdydd a 
chael cyfnod llwyddiannus o dan Mark Aizlewood yng Nghaerfyrddin wedyn. 
Chwaraeodd dros dim 21 Cymru hefyd. Roedd ei Gymraeg yn dal yn loyw heb 
golli dim o acen Dyffryn Teifi. 
Ma’ fe nawr yn 39 oed ac wedi mabwysiadu enw ei wraig yn rhan o’i gyfenw hefyd 
– Kevin Aherne-Evans. Rhaid i Gymru gadw golwg arno gan gofio mai gyda’r FAW 
o dan Osian Roberts y bu’n dilyn cwrs i gymhwyso ei hun yn hyfforddwr.


