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AR Y WE

RHIFYN
DIGIDOL
NEWYDD!
Os yw’n well gennych ddarllen papur na sgrin, gellwch ei argraffu'n rhwydd

Dyma hanes yr ardal i gyd a sawl stori i godi eich calon.

Plant bach y bore 'Parrog' gyda’u teils enfys. Ceir
hanes Ysgol Bro Ingli i gyd ar dudalen 20.
Ewch i dudalen 10 er mwyn darllen am Pudsey
ac Aelodau y Ford Gron yn casglu ar gyfer
'Plant Mewn Angen'.

GWAITH DA GAN Y GOLFFWYR
PLANT Y CWM YN COFIO AM MAY
OWEN, ARWRES Y 'ST PATRICK' YN
1941. Mae'r stori ar dudalen 18

Maurice Weavers a Michael Prager, cyn gapten a chapten golffwyr
hýn Trefdraeth yn cyflwyno siec o arian a godwyd i Elusen Iechyd Da
Hywel Dda. Roedd hwn yn arian a godwyd mewn diwrnod elusen ar y
cyd rhwng y golffwyr hýn ac adran y gwragedd o Glwb Golff Trefdraeth
yn gynt yn yr Hydref. Ceir mwy o'r hanes ar dudalen 10.
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Pwy sy’n neud beth

Y PANEL GOLYGYDDOL
Bonni Davies, Penlanwynt, Cwm Gwaun
(01239 820333); Morys Rhys, Sgubor, Dinas
(01348 811497); Lowri Williams, Maes
Waldo, Abergwaun (01348 872819).
TRYSORYDD
Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth,
SA42 0XP (01348 811255).
SWYDDOGION HYSBYSEBU
Iona a Meirion Williams, Pontiago
(01348 891656)
CYSODWYR
Hedydd Hughes, Bonni Davies, Alwyn
Daniels. Cysodydd y mis hwn: Hedydd
DARLLEN PROFLENNI: Morys Rhys,
Lowri Williams..
Y LLIEN GWYN DRWY’R POST
Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth,
SA42 0XP
GOLYGYDDION Y COLOFNAU
Portreadau - Morys Rhys; Myfi, Tydi,
Efe - Y Parchg Geoffrey Eynon; Colofn
Amaethyddol - Dafydd Williams; Golwg ar
y Ganrif Gynt - Martin Lewis. Tudalen y
Plant - Glan Rees
CYLCH TREFDRAETH
Gohebwyr: Dinas - Y Parchg Alwyn
Daniels (01348 811430); Cwm Gwaun Bonni Davies (01239 820333); Llanychaer
- Delyth Jenkins (01348 872704).
CYLCH ABERGWAUN
Gohebwyr: Abergwaun - Glesni James
(873965), Margaret Watts (872745), Pencaer
- Lowri Williams, Maes Waldo, (01348
872819); Tremarchog - Kay Williams.
(01348 891638).
CYLCH CASBLAIDD
Cysylltwr a Gohebydd: Brian Jones.
Treletert - Ian Williams, Dros Dro; Casmael
- Bethan Williams, Y Wern, Casmael;
Casnewydd Bach - Richard Davies, North
Gate.
TEIPYDD: Glesni James, Abergwaun
(01348 873965)
Cyhoeddwyd a chysodwyd Y Llien Gwyn
gan y Bwrdd Golygyddol ac fe’i argraffwyd
gan E. L. Jones a’i Fab, Aberteifi. Nid yw’r
Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd
yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yng
ngholofnau’r papur.
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PORI YM MYD AMAETH
Yma ar ddechrau’r wythnos gyntaf o
Dachwedd gwelais wennol yn brysio
heibio am y De ac yna tri diwrnod yn olynnol haid o drydwns a choch dan aden yn
bwydo yn mharc yr ydlan. Esiampl o mor
gyflym mae’r byd o’n cwmpas yn medru
newid. Un diwrnod o law wêr diflas ac yna
oriau o awel dyner a gwres yr haul ar ein
cewnau. S’dim syndod bo’r caeau’n las a’r
defaid â golwg gytûn arnyn nhw. Gan fod
y cynhaeaf wedi’i gwblhau a phrisiau’r
farchnad ar y cyfan yn well na llynedd
dylse hyder pawb fod yn gryf.
Ond nid felly mohoni. Mae’r pryder yn
cynyddu. Anodd credu’r sefyllfa. Sut yn y
byd mae gwladwriaeth sy’n hoffi meddwl
ei bod yn wâr, yn ddatblygedig, â economi
sefydlog, yn cael ei hunan mewn sefyllfa
lle nad yw yn gwybod beth fydd y drefn
marchnata gyda’i cymdogion mewn fach
iawn o wythosau Yn waeth byth mae llywodraeth Cymru yn methu cael cadarnhad
o Lundain bo’r addewid ariannol am y
flwyddyn nesaf yn mynd i’w wireddu ac
felly’n methu gwneud unrhyw benderfyniad ar ei chynlluniau ariannu amaeth a
chefn gwlad.
Wrth gwrs mae cryn drafod ar y cynlluniau
rheoli cefn gwlad sydd gan lywodraeth
Cymru. Nid pawb sydd yn cefnogi’r pwyslais ar yr amgylchfyd nac am bwysigrwydd yr egwyddor bo rhaid gofalu am ein
priddoedd. Nid amaeth yw’r unig beth sy’n
effeithio ar ein amgylchfyd ond rhaid derbyn bo gan amaethwyr ran bwysig yn llwyddiant ystod eang o blanhigion ac anifeiliaid a chyfrifoldeb llwyr am ein priddoedd.

AWEN
TEIFI

Mae anwybyddu’r cyfrifoldebau hyn gan
rai ffermwyr yn rhoi enw drwg i bawb yn
y diwydiant. Mae’n drist gweld gor ddefnydd o slyri a’i ôl mewn afonydd heb sôn
am bridd yn llifo allan i’r ffyrdd neu troi’r
afonydd yn lif o siocoled.
I’r gwrthwyneb hyfryd yw clywed yr
hanes am lwyddiannau Hybu Cig Cymru
a’r cigyddion trwy Brydain sydd wedi cael
hwyl wrth farchnata cig oen ac eidion dros
y naw mis diwethaf. Mae’r gwaith ymchwil gan HCC wedi dangos mai teuluoedd
ifainc sydd yn sail i’r ganran sylweddol o
welliant yn y farchnad am gigoedd ffres
Cymreig. Y gobaith yw bydd hyn yn arwain i welliant tymor hir yn y farchnad am
gig ffres lleol. Mae hyn yn bosib iawn gan
fod dyfeisgarwch mwy a mwy o bobl cefn
gwlad Cymru yn dod yn amlwg bob dydd
wrth i fwydydd o bob math ac o bob man
o Gymru ddod i’r farchnad ar stondyn
pen-ffordd, siop leol, trwy’r we neu ddrws
cewn y tŷ ffarm.
Pob llwyddiant iddyn nhw!

Hwyl am y tro,
Dafydd

TAFARN SINC
01437 532214
Gofynnwch am fwydlen
pryd i fynd
www.tafarnsinc.cymru

Dewis da o lyfrau
Cymraeg
i blant ac oedolion,
hefyd cardiau a recordiau
Ar agor 9 - 5.30yh
Llun i Sadwrn

& 01239 621370

23 Stryd Fawr
Aberteifi. SA43 1HJ

Cewch fwyd, clonc a chwrw da

Awgrymir cadw ford
'Aelwyd pob ymwelydd’
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Golwg ar y ganrif gynt

gyda Martin Lewis

Yr Esgob ‘Binny’ Vaughan
Meddyliais fy mod i wedi bod yn dipyn
o grwydryn yn ystod fy ngyrfa, ond nid y
fi oedd y cynta’ o Dydrath i deithio ac i
weithio felly.
Ganwyd Benjamin Noel Young Vaughan
ar Ddydd Nadolig 1917 tu allan i Dydrath,tŷ rhyw ddwy filltir allan o’r dref ar y ffordd
i Abergwaun. Enw ei dad oedd James
Oliver Vaughan,- Maer y dref o 192022. Adnabwyd ef gan bawb fel “Binny”.
Mae’n amlwg ei fod yn fachgen galluog ac
uchelgeisiol iawn oherwydd, tua 1935, fe
aeth i astudio yng Ngholeg Dewi Sant yn
Llanbed lle enillodd radd dosbarth cyntaf.
Yna fe aeth ymlaen i Neuadd Sant Edmund,
Rhydychen a Westcott House, Caergrawnt
lle astudiodd ddiwinyddiaeth cyn iddo gael
ei ordeinio ym 1943.
Fe gymerodd ei swydd gyntaf fel curad
yn Eglwys y plwyf yn Llannon, ger Llanelli
am ddwy flynedd cyn derbyn dyrchafiad i
Eglwys Christchurch yng Nghaerfyrddin lle
yr arhosodd am dair mlynedd arall
Pa ddylanwadau fu’n gweithio arno,
dwn i ddim, ond ym 1948, fe dderbyniodd
swydd fel darlithydd yng Ngholeg
Godrington, Barbados yn India’r Gorllewin.
Coleg diwinyddol oedd hwn ac yn ganolfan
i’r addysg grefyddol drwy holl ynysoedd y
Caribi. Mae’n amlwg ei fod wedi bod yn
llwyddiannus wrth ddysgu oherwydd fod
nifer o’i gyn ddisgyblion wedi eu hethol fel
esgobion ar yr ynysoedd.
Fel canlyniad i nifer ohonom ni fel Cymry,
cafodd flas ar ddysgu oherwydd iddo
ddychwelyd i’r wlad hon a derbyn swydd

fel darlithydd yn ei gyn brifysgol, sef Coleg
Dewi Sant, Llanbed. Ei arbenigrwydd oedd
athroniaeth yr Hen Destament.
Teimlais, yn bersonol, yr angen i fynd nôl i
Affrica ar ôl dychwelyd i’r wlad hon (‘Africa
in the blood’ – medde nhw). Mae’n amlwg
fod Binny wedi teimlo yr un fath oherwydd,
iddo dderbyn swydd fel rheithor yn Eglwys
Gadeiriol y Drindod yn Port of Spain yn
Trinidad, ac yno cafodd ei ddyrchafu yn
Ddeon. Bu yno am chwe’ mlynedd. Nid
oedd yn un am sefyll yn llonydd. Ym 1961,
etholwyd ef yn Bishop Suffrogen (Esgob
Cynorthwyol) ym Mandeville, Jamaica, ac
ar ôl chwe’ mlynedd yn y swydd, etholwyd
ef fel esgob (llawn) i British Honduras, yng nghanol America,- Belize erbyn hyn.
Fe ddigwyddodd hyn yn sgil y corwynt
Hattie a gafodd ganlyniadau arswydus ar
y wlad, - rhywbeth a ddylanwadodd yn
drwm arno yn ystod ei yrfa yn yr eglwys.
Unwaith eto, ‘roedd Cymru fach
yn galw arno, ac fel yr ‘homing Welsh’,
ym 1971, dyma fe’n dychwelyd i Gymru,
Ar hynny o bryd, ‘doedd dim esgobaeth
rydd ar gael yn y wlad. Yna dderbyniodd
swydd fel Deon yn yr Eglwys Gadeiriol
ym Mangor. Yr Esgob ar y pryd oedd
Gwilym O.Williams, cyn brifathro i mi yng
Ngholeg Llanymddyfri. ‘Roedd yn digwydd
bod hefyd yn Archesgob Cymru. Gan fod
ganddo ddyletswyddau ychwanegol,
felly, fe wnaethpwyd Binny yn Esgob
Cynorthwyol.- trefniad oedd yn fendithiol
i’r ddau frawd.
Ar ôl i’r Esgob Jack Thomas ymddeol ym
1976, etholwyd Binny fel Esgob Abertawe
ac Aberhonddu. Dyn hoffus iawn oedd



Jack Thomas ac ‘roedd yn dasg anodd i’w
ddilyn yn enwedig gan mai hon oedd yr
esgobaeth fwyaf ei maint yng Nghymru
a Lloegr – yn ymestyn o Benrhyn Gwyr
i’r Mynyddoedd Du yn agos i Swydd
Henffordd.
‘Roedd ganddo ddiddordeb
arbennig ym myd addysg, a tybed os bu
hwn yn ysbrydoliaeth iddo ymgymeryd â’i
swydd ym Marbados? Tybed os gwelodd
ei hun fel cenhadwr yn hyrwyddo’r efengyl
yn y trydydd byd? Bu yn gadeirydd ar nifer
o bwyllgorau yn ei amser ac hefyd yn
gadeirydd y llywodraethwyr yng Ngholeg
Crist, Aberhonddu. ‘Roedd yn aelod o’r
Llys Canolog, Prifysgol Cymru, ac yn fras
iawn o fod yn aelod o Orsedd y Beirdd.
Cafodd ei brofiad ym Melize effaith
fawr arno yn dilyn y corwynt yno,
a sefydlodd canolfan i’r tlodion a’r
difreintiedig yn y ddinas. (Abertawe)
Fel rhan o’i dathliadau ar ôl iddi fod yn
frenhines am hanner cant o flynyddoedd
ym Mhrydain Fawr, fe ymwelodd hi
Elizabeth â Gogledd Cymru. Ar nos Fawrth,
11eg o Fehefin, 2002, bu yn bresennol
mewn Gwasanaeth o Ddiolchgarwch yn yr
Eglwys Gadeiriol ym Mangor. Binny gafodd
y fraint o ofalu ar ei hôl, ac yn y llun isod,
gweler yr Esgob Binny yn ei harwain i fewn
i’r eglwys.
Ar y 5ed o Awst 2003, bu farw ag yntau
yn 85 oed. Er iddo briodi dwy waith,
‘doedd ganddo ddim plant. Cynhaliwyd
gwasanaeth ei angladd yn yr Eglwys
Gadeiriol yn Aberhonddu.
Yr Esgob ‘Binny’
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MYFI, TYDI, EFE

Coron yr Adfent

Mae yn fwyfwy cyffredin bellach yn ein
heglwysi a’n capeli i osod Coron yr Adfent
fel arwydd gweledol fod y Nadolig yn
agosáu.
I chi sydd ddim yn gyfarwydd efo’r Goron,
yr hyn rydym yn siarad am yw cylch wedi
addurno efo dail bythwyrdd. Mae’r cylch
yn ein hatgoffa ni o Dduw oherwydd
does dim dechrau na diwedd iddi, tra
bod y dail bythwyrdd yn sefyll am fywyd
tragwyddol. Yn y cylch fe ddodir pedair
cannwyll, i gynrychioli pedwar Sul yr
Adfent ac efallai cannwyll arall yn y canol
sy’n symboleiddio Crist. Yn fynych, mae’r
pedair cannwyll ar y cylch yn rhai coch
ac fe gynnir yr un gyntaf ar Sul cyntaf yr
Adfent, dwy ar yr ail Sul ac yn y blaen.
Fe gynnir yr un wen yn y canol ar Ddydd
y Nadolig fel cydnabyddiaeth fod Crist,
goleuni’r byd, wedi cael ei eni.
Ond mae rhai yn dodi canhwyllau efo
lliwiau gwahanol yn y cylch. Fe ddodir
tair cannwyll borffor (porffor yw lliw
litwrgaidd yr Adfent) ac un gannwyll
binc.
Ar Sul cyntaf yr Adfent fe gynnir y gannwyll
borffor gyntaf. Gelwir y gannwyll hon yn
‘Gannwyll broffwydoliaeth’ neu ‘Cannwyll
Gobaith’ er coffâd am y proffwydi a oedd
wedi rhagweld genedigaeth Mab Duw.
Oherwydd ei enedigaeth roedd gobaith
bellach i’r ddynol-ryw. Ebe Eseia,
‘Cysurwch, cysurwch fy mhobl’ a’r
Nadolig hwn onid oes miliynau yn chwilio
am gysur ar ôl blwyddyn mor anodd? Ond

fel mae llawer wedi darganfod eleni, ni
cheir y cysur yma o bethau materol ac mae
Eseia yn mynd ymlaen i ddweud wrthym
gwir reswm ein gobaith. Fel y dywed ym
mhennod naw, ‘Canys bachgen a aned,
mab a roed i ni.’ Darllenwch y saith adnod
yma i weld y gobeithion roedd y proffwyd
yn rhagweld oherwydd y bachgen hwn.

Ar yr ail Sul fe gynnir yr ail gannwyll
borffor. Adnabyddir hon fel ‘Cannwyll
Bethlehem’ er coffâd o daith Mair a Joseff i’r
ddinas hon. Paham mynd i Fethlehem? Wel
gorfodwyd Joseff i ddychwelyd i ddinas
ei gyndad, y Brenin Dafydd, oherwydd y
cyfrifiad, ond roedd pethau mawr wedi eu
rhagweld ar gyfer rôl y ddinas yma yn stori
iachawdwriaeth. Darllenwn yn efengyl
Mathew, ‘A thithau Bethlehem yng ngwlad
Jwda ...ohonot ti y daw allan arweinydd a
fydd yn fugail ar fy mhobl Israel.’ Gelwir
y gannwyll hon hefyd yn ‘gannwyll ffydd’
oherwydd bod Mair a Joseff wedi teithio
mewn ffydd. Eleni, rydym ni gyd wedi
bod ar daith galed - mor galed nes bod rhai
wedi cwestiynu eu ffydd oherwydd Covid,
ond i eraill mae eu ffydd wedi eu cynnal
trwy’r holl drafferthion. Caf i eich annog i
ddal yn dynn at eich ffydd nid yn unig dros
y Nadolig ond i mewn i’r dyfodol fel y
ffordd orau i ymdopi efo’r gofidiau a ddaw
ar draws ein llwybr.
Gaudete yw’r gair Lladin am garol
Gristnogol ac fe ddefnyddir y gair hwn
am y trydydd Sul oherwydd rydym yn
coffau’r garol o lawenydd a adroddwyd i’r
bugeiliaid gan yr angylion: ‘Peidiwch ag
ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi
i chwi’r newydd da o lawenydd mawr
a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi

Maenclochog Hardware
Trebengych, Rosebush, Clunderwen, Sir Benfro
Rhif ffon: 01437 532478 Ffacs: 01437 532918
E-bost: arfon.williams@btinternet.com
Oriau agor: 9–5 Llun-Gwener;
Ar Gau ddydd Sadwrn, dydd Sul ac ar Wyliau Banc
Cyflenwyr pob math o offer amaethyddol: Gatiau, porthwyr a deunyddiau ffensio.
Deunyddiau adeiladu, blociau concrid, tywod, sment, pibau draenio. Dewis da o
offer caledwedd a deunyddiau. Detholiad mawr o ffitiadau dŵr a phibellau.
Hefyd bwydydd ceffylau ac anifeiliaid anwes.
Cyfarwyddiadau: Cymerwch droad Twffton bant o’r ffordd fawr
rhwng Maenclochog a Rosebush. Ni yw’r buarth cyntaf ar y chwith.

heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn
yw’r Meseia, yr Arglwydd.’ Gan mae’r
bugeiliaid oedd y cyntaf i glywed am y
newyddion, mae’r Sul hwn yn cario’r enw
‘Sul y Bugeiliaid’. Pinc yw lliw’r gannwyll
am y Sul oherwydd dyma’r lliw litwrgaidd
am lawenydd. Faint o lawenydd a fydd yn
eich calon chi fel y dathlwch yr ŵyl eleni?
Serch yr amgylchiadau presennol, peidiwch
byth anghofio taw wrth galon y Nadolig
mae llawenydd genedigaeth Gwaredwr
y Byd ac ni all Covid nac unrhyw beth
arall gyffwrdd â’r llawenydd mae hyn yn
cynnau yng nghalon y Cristion.
Porffor eto yw lliw’r gannwyll olaf ac
mae’r Sul hwn yn cario’r enw ‘Sul yr
Angel’ oherwydd y neges o dangnefedd
a ddatganwyd ganddynt i’r bugeiliaid:
‘Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar
y ddaear tangnefedd ymhlith dynion sydd
wrth ei fodd.’ Dyma’r tangnefedd na ŵyr
y byd amdano, yr hyn sy’n dod i galon y
crediniwr wrth iddo dderbyn Crist fel ei
waredwr personol, tangnefedd na all neb
na dim gynhyrfu.
Ac yng nghanol y goron gwelwn y
gannwyll wen sy’n ein hatgoffa o Grist
Yng nghanol ein bywydau dylasai Crist fod
ac mae’r gannwyll yn un wen oherwydd
mae’n cynrychioli purdeb Crist. Purdeb
oherwydd roedd yn ddibechod - dyna sut
roedd yn medru cymeryd ein pechodau ni
ar Fryn Calfaria.
Felly eleni, hyd yn oed os welwch Goron yr
Adfent neu beidio, cofiwch y neges. Mae’n
sôn am obaith, am ffydd, am lawenydd ac
am dangnefedd, rhinweddau sydd yn brin
iawn y Nadolig hwn. Ac ymhell ar ôl i'r
tinsel gael ei ddodi i ffwrdd a’r goleuni
llachar wedi eu diffodd, mae Crist yn
parhau. Bydded neges y Nadolig fyw yn
eich calon a bydded i’r rhinweddau uchod
eich arwain, eich cynnal, eich cryfhau yn
ystod yr Ŵyl a’r flwyddyn newydd, beth
bynnag fydd ei hanes. Nadolig bendithiol i
chi gyd a blwyddyn newydd o iechyd da.
Parchg Richard Davies.
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Eisteddfod Tyddewi 2021
Mae Eisteddfod Tyddewi, a oedd i'w
chynnal ym mis Chwefror 2021 wedi
ei chanslo. Bydd y thema, Gwyliau /
Holidays, yn cael ei defnyddio ar gyfer
yr Eisteddfod nesaf yn 2022. Felly mae
digon o amser i wneud gwaith llaw,
ysgrifennu rhywbeth, neu ddysgu
pennill neu gân!

Pwysleisiodd Mike Hughes ddiolchgarwch
y band am y gefnogaeth ariannol a helpodd
ddatblygu raglen tymor hir y band. Mae’n

galluogi’r band i brynu offerynnau
(sy’n costio weithiau hyd at £12,000),
llyfrau cerdd, ac 'i dalu costau teithio i
Cwrdd Nadolig
J\VWDGOHXWKDXDFK\ÀHRHGGG\VJXDPGGLP
i gerddorion
o bob safon. At ei gilydd, mae
HERMON
bandiau amrywiol Wdig yn cynnwys dros
Capel y Bedyddwyr
RJHUGGRULRQREREJUǒSRHGUDQ
Abergwaun
Eleni, roedd
pawb yn Nhyddewi wrth eu
boddau
gyda’rSul,
gynulleidfa
luosog. Cafwyd
Bore
20fed
sain
hyfryd
y
band
a
hefyd
waith corawl
Rhagfyr, am 10 y.b.
gwych Côr byd-enwog Orpheus Treforys.
Bydd
trefniadau diogelwch
Diddorol hefyd oedd cerddoriaeth werin
yn
cael eu dilyn.
:\GGHOLJGUDGGRGLDGROJDQ2IIEHDWJUǒS
Os hoffech
fod yn bresennol,
egnïol
a ddarganfuwyd
ar daith ddiweddar
byddwn
yn ddiolchgar
clywed
y band o amgylch
Iwerddon.
gennych
er
mwyn
sicrhau
ein cerdd
Yn absenoldeb y cyfarwyddwr
bod
yn
gallu
dilyn
y
canllawiau.
Matthew Jenkins, arweiniwyd Band Wdig
Ffoniwch
- Cymru, Robin
gan Arweinydd
y Flwyddyn
Hedydd
891dderbyn
355 y fraint
Hackett,
sydd01348
newydd
hon.Croeso
Ef yw arweinydd
Band
i bawbBwrdeistref
Casnewydd.
GWNEWCH EWYLLYS NAWR!

Mae ewyllys yn sicrhau bod eich
dymuniadau ar gyfer eich anwyliaid yn
cael eu gweithredu er mwyn sicrhau eu
buddiannau nhw i’r dyfodol a thawelwch
meddwl i chi.
Hefyd mae Atwrneiaeth Arhosol (Lasting
Power of Attorney) yn sicrhau bod eich
buddiannau chi eich hunan yn cael eu
hamddiffyn am weddill eich hoes rhag ofn
ERGDÀHFK\G\QHLFKUKZ\VWURUKDJJZQHXG
penderfyniadau pwysig drosoch chi eich
hunan.

RUSSELL JONES,GWASANAETH
YSGRIFENNU EWYLLYS

Gwasanaeth
proffesiynol,cyfeillgar
a
dwyieithog yn eich cartref eich hunan ar
amser o’ch dewis chi.
Dim cleber cyfreithiol cymleth i’ch drysu
na chostau cudd. Mae’n symlach na beth
chi’n ei feddwl felly peidiwch ag oedi!
Galwch Russell i drefnu apwyntment.

Ffôn
07968156520.
156250
Ffôn symudol:
symudol: 07968
E-bost: 1rujones@gmail.com

DIOLCH
PETER LANE (Pete)
Dymuna Shan Griffiths ddiolch
o galon i bawb yn yr ardal am
bob arwydd o gydymdeimlad,yn
gardiau,blodau a galwadau ffôn
yn dilyn marwolaeth Pete ,ei
chymar annwyl,ar Dachwedd 4ydd.
Diolch i’r Parch. Huw George am
weinyddu’r angladd ac i Ken a Lynys
Davies,Clunderwen am eu trefniadau
urddasol. Gwerthfawrogir hyn yn fawr
ar adeg mor anodd.
Os hoffai rywun gyfrannu i Feddygfa
Abergwaun er cof am Pete,gellir
gwneud hynny trwy gysylltu â Ken
Davies,Blaenwern, Bro Waldo,
Clunderwen,Sir Benfro.
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Tudalen y Llythyrau

Annwyl Syr neu Fadam,
Gwahoddiad i gyfarfod
ar-lein
Hoffem i’ch darllenwyr ymuno â ni i
annog Stephen Crabb AS i gefnogi’r Mesur
Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol (CEE),
sydd â’i ail ddarlleniad 12fed Mawrth
2021. Mae’r llywodraeth yn cytuno
â’r consensws gwyddonol bod angen
gweithredu radical brys arnom i gyfyngu
newid yn yr hinsawdd ac i amddiffyn natur
ac mae wedi cymryd rhai camau i’r cyfeiriad
cywir, ond a yw’r camau hyn yn ddigonol?
Yr ateb byr yw, ‘Na’. Yr ateb hirach yw
bod cynnydd hyd yn hyn wedi bod yn wael
yn ôl Pwyllgor y Llywodraeth ei hun ar
Newid Hinsawdd, ac nid yw’r llywodraeth
hyd yn oed wedi nodi cynllun i gyrraedd
ei hymrwymiad ei hun yn ôl adroddiad
diweddar gan Institute for Government
(yn https://www.instituteforgovernment.
org.uk/publications/net-zero).
Mae’r Mesur CEE yn galw am gynllun
pendant i ymrwymo’r DU i weithredu yn
unol â chyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C,
gan nodi amserlen glir gyda’r cynnydd yn
cael ei adolygu ar hyd y ffordd. Yn sicr,
hwn fyddai’r mymryn lleiaf y dylem
ei ddisgwyl. Rhaid i’r cynllun ddelio
â’n cyfran deg o allyriadau a rhaid iddo
amddiffyn a gwarchod natur fel nad yw
ein defnydd yn dod ar gost ecosystemau
yma na rhywle arall. Mae’r Mesur yn
galw am gynulliad dinasyddion gyda
dannedd. Ar hyn o bryd mae gan lobïwyr
pwerus ddylanwad enfawr ar ASau; byddai
cynulliad dinasyddion yn sicrhau bod
buddiannau pob sector o’r gymdeithas yn
cael eu hadlewyrchu. Ym mis Tachwedd
2021, bydd y DU yn cynnal ac yn cadeirio
COP26, efallai’r trafodaethau hinsawdd

Bach o
Bopeth
Gwaith cyffredinol cynnal
a chadw i’w wneud rownd
y tŷ neu tu allan

Rhowch alwad i Chris ar

01239 820957
07751 047457

pwysicaf hyd yn hyn. Cafwyd mwy na digon
o eiriau teg gan arweinwyr y byd; byddai
pasio’r Mesur CEE yn dangos ymrwymiad
ac arweinyddiaeth wirioneddol.
Yng nghanol pandemig sy’n bygwth iechyd,
bywoliaethau a lles, gall trafodaeth am ‘yr
amgylchedd’ ymddangos yn amherthnasol.
Serch hynny, ni allwn ohirio gweithredu
hinsawdd ac ecolegol mwyach, os ydym am
i’n plant etifeddu byd diogel, byw. Ond mae
angen y weithred hon arnom hefyd i ofalu
am y cenedlaethau cyfredol. Mewn byd sy’n
newid yn gyflym, gall cynllun llywodraeth
i drosglwyddo i economi gynaliadwy greu
swyddi a diogelwch.
Bydd cyflwyniad ar-lein ar y Mesur CEE
ar gyfer unrhyw drigolion sydd â diddordeb
yn Sir Benfro am 7yh. 24ain Tachwedd - ebostiwch info@foepembrokeshire.org.uk i
gael dolen os hoffech fod yn bresennol.
Fel arall, mae mwy o wybodaeth ar gael
ar https://www.ceebill.uk/, gan gynnwys
awgrymiadau ar gysylltu â’ch AS a ffyrdd
eraill o gefnogi’r bil.
Llofnodwyd gan
Ian Bullock, Biologist, Tyddewi, Michael
Bunney,
Llanwnda,
Jasmine
Dale,
Abergwaun, Dr Mike Davies, Mathri, Lynda
Duffil, Abergwaun, Hugh Jenkins, Wdig,
Gary & Liz Jones, Abergwaun
Chris Knibbs, Cwm Abergwaun, Tom Latter,
Cwm Abergwaun, Jeremy Martineau, Wdig
Julia Moffett, Cwm Abergwaun, Philly
Morrall, Cilgwyn,Tydrath, Ant Rogers,
Tydrath
Bryan Stevens, Wdig, Sian Vaughan,
Abergwaun, Sarah Williams, Croesgoch

Haul ar y Bryn
Tachwedd, 2020
Pryd fydd hyn yn dod i ben? Pryd
fydd ein bywydau yn dychwelyd i’r arferol?
Pryd gallwn ni daflu ein mygydau ar y tân?
Mae llawer o fisoedd wedi mynd
heibio ers dywedwyd wrthon ni wisgo
mygydau, cadw ‘pellter cymdeithasol’
(ymadrodd newydd yn ein hiaith) a golchi
ein dwylo - wrth ganu Pen-blwydd Hapus.
Mesurau digynsail, ond yn swnio mor syml.
Ond, yw’r feirws yn bodoli’n
wir? Ceir rhyw grwpiau sydd yn honni
mai dim ond twyll yw C-19, ymgais gan
gartél gorgyfoethog i reoli llywodraethau a
gwireddu tra-arglwyddiaeth y byd, ar yr un
pryd â chael gwared â phobl hen a gwael.
Rydym ni’n byw mewn oes
damcaniaethau cynllwyn, gyda mwy ohonyn
nhw yn cael eu canfod drwy’r amser. Mae’r
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syniadau gwallgof hyn yn tyfu a ffynnu ar
y rhyngrwyd, ac yn enwedig ar gyfryngau
cymdeithasol, lle gall pawb honni eu
bod yn arbenigwr mewn unrhyw beth.
Ardderchog yw’r rhyngrwyd am ledaenu
straeon hurt neu beryglus ac, yn anffodus,
mae rhai pobl yn coelio eu bod yn wir.
Os gall rhywun gyda damcaniaeth
gynllwyn ddenu digon o ‘ddilynwyr’ arlein, bydd rhagor o bobl yn dechrau coelio’r
lol a daw’r ddamcaniaeth yn gaseg eira sy’n
tyfu ac yn tyfu. O ganlyniad bydd llawer o
bobl grac yn gorymdeithio drwy ganol ein
trefi a dinasoedd wrth chwifio placardiau
ac yn galw am ‘y gwirionedd’. Siŵr o
fod y bydd gan y rhai sy’n gwrthdystio
eu damcaniaethau eu hunain hefyd ac, yn
y pen draw, bydd y mudiad yn dymchwel
mewn anhrefn.
Felly gad inni wrando ar yr hyn
mae’r arbenigwyr go iawn yn dweud
wrthon ni, ac yn aros gydag amynedd am
y diwrnodau duon i fynd heibio. Rydym
ni yn rhywogaeth ddeallus a dyfeisgar, a
byddwn ni’n trechu’r feirws hwn. Yn fuan
bydd brechiad i bawb a gallwn ni edrych
ymlaen at ddyfodol siriol.
***
Pat Soper
Hwlffordd

LLYTHYR YR URDD

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.
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.
Mae’n wir i ddweud y gall y ffigyrau yma
gynyddu wrth i sefyllfa Covid barhau.
Mae’r mudiad hefyd wedi colli hanner ei
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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.
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 Glanllyn, 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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Newyddion o'r Parc
Cenedlaethol



Castell Caeriw a Chastell Henllys yn cau
eu drysau tan y Flwyddyn Newydd
Mae Castell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys wedi cau eu drysau i’r
cyhoedd tan 2021 o ganlyniad i effaith covid-19.
Er y bydd y ddau safle Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gau i ymwelwyr,
bydd ysgolion a grwpiau’n dal yn gallu archebu ymweliadau ymlaen llaw.
Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn parhau ar agor i bawb, gydag
amrywiol arddangosfeydd yn cael eu cynnal a siopau dros dro ar agor hyd at y
Nadolig.
Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a
Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bu’n rhaid cymryd y penderfyniad
anodd i gau’r ddau safle hyn fel mesur dros dro i reoli costau’r Awdurdod o ganlyniad
i effaith y pandemig Coronafeirws.
“Hoffem ddiolch i’r miloedd o bobl sydd wedi ymweld â’r atyniadau hyn eleni ac
edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn 2021.
Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cau am 3pm
ddydd Gwener 4 Rhagfyr yn unol â rheoliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru sy’n
nodi bod yn rhaid i atyniadau ac orielau ymwelwyr dan do gau.
Er y bydd y Ganolfan Ymwelwyr a’r Oriel yn cau, bydd ‘Marchnadoedd Dros Dro
Crefftwyr Lleol’ a drefnwyd yn yr awyr agored yn dal i gael eu cynnal yn ôl y bwriad
a bydd y caffi ar y safle yn parhau ar agor.
Meddai James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cymunedol
ac Ymwelwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae’r tîm yn Oriel y Parc wedi
gweithio’n eithriadol o galed mewn amgylchiadau heriol i ddatblygu amrywiaeth o
ddigwyddiadau gyda mesurau diogelu rhag Covid i helpu i gefnogi busnesau lleol yn
y cyfnod cyn y Nadolig.
“Yn anffodus, mae’r cyfyngiadau diweddaraf yn golygu ei bod yn amhosibl cadw’r
ganolfan ar agor ond rydym yn dal yn bwriadu cefnogi masnachwyr lleol drwy’r
Marchnadoedd Dros Dro yn yr awyr agored yn ystod mis Rhagfyr.
“Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi ymweld ag Oriel y Parc eleni, gan gynnwys
aelodau o’r gymuned leol ac ymwelwyr â’r ardal, a byddwn yn adolygu’r sefyllfa
unwaith y bydd y canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn cael eu diweddaru.
“I gael cyngor ar sut y gallwch fwynhau Arfordir Sir Benfro dros gyfnod yr ŵyl,
ewch i wefan y Parc Cenedlaethol.”
Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael
ei rheoli ganddo, gan weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru.
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MENTER IAITH AR WAITH
Abergwaun - 01348 873700
Crymych - 01239 831129
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 ebost a hynny ar newydd wedd i
gynnwys llawer o’r pethau sy’n ymddangos
ar dudalen Cica Corona- anfonwch ebost 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

Canolfan
Gelf
Gorllewin
Cymru
16 Y WESH
ABERGWAUN
SIR BENFRO
SA65 9AE
Ffôn a ffacs :
01348 873867
westwalesartscentre.com

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, 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. 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 misoedd yr haf.
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.
Yn ddiweddar daethom at ein gilydd i gynnal
prosiect yn rhannu, dysgu a chanu caneuon
traddodiadol o Sir Benfro. Cynhaliwyd
wyth o sesiynau ar brynhawn dydd Llun
yng ngofal y canwr proffesiynol Dr Jeremy
Huw Williams a wnaeth ein harwain
drwy gasgliad o ganeuon traddodiadol
sydd â’u gwreiddiau yn ein hardal.
Gŵyl Fach yr Hydref- rhywbeth i’r
Dysgwyr yn bennaf!
Ar ôl cynnal Gŵyl y Dysgwyr 2020 arlein yn yr haf (fel arfer bydden ni wedi
bod ym Maenor Scolton!), daeth ailgyfle i’r Ddysgwyr ymuno â’r Fenter a
Dysgu Cymraeg Sir Benfro ar gyfer Gŵyl
Fach yr Hydref. Gyda sesiynau garddio,
coginio, canu, theatr, clonc a choffi a
mwy roedd yna rhywbeth at ddant pawb.
Cwis Wês Glei
Rhywbeth arall sy’n rhan o’n Calendr
arferol yw’n Cwis Wês Glei blynyddol sy’n
rhan o Ŵyl Bro’r Preseli. Cynhaliwyd cwis

braidd yn wahanol eleni gyda’r cwis yn cael
ei gynnal ar Zoom yn nwylo proffesiynol
iawn Marc Griffiths, Radio Cymru. Daeth 9
tîm at ei gilydd yn rhithiol i fwynhau noson
o gwestiynau amrywiol. Tîm y Frenni
oedd yn fuddugol gan gipio tarian Olew
Trefigin a £50. Roedd y tîm mor garedig â
chyfrannu’r wobr ariannol at gronfa’r Ŵyl.
Hwyl yr Hydref
Rydym fel arfer yn trefnu y digwyddiad
blynyddol yma i deuluoedd, ond eleni bu
rhaid meddwl ychydig yn wahanol a threfnu
digwyddiad rhithiol. Ar ddydd Mawrth,
27ain o Hydref trefnwyd diwrnod llawn
hwyl ar dudalen facebook Cica Corona.
Cawsom lu o weithgareddau Hydrefol,
clipiau fideo a syniadau amrywiol ar gyfer
y teulu oll i fynd ati i wneud yn eu cartrefi
yn ystod y cyfnod atal byr...Helfa Drysor
Hydrefol, chwilair, syniadau crefft, sesiwn
stori, sesiwn ganu, creu bwyd adar, hefyd
clip fideo gan Adam yn yr Ardd. Braf oedd
cael derbyn lluniau yn ystod y dydd gan
blant yr ardal yn cymryd rhan a rhannu
eu campweithiau gyda ni. Bu’n ddiwrnod
llwyddiannus gyda nifer dda o blant a
theuluoedd yn ymweld ac yn ymgysylltu
gyda’r gweithgareddau ar-lein. Cofiwch
wylio allan am fwy o ddigwyddiadau
rhithiol gan y Fenter yn y dyfodol agos.
Parti Ysbrydion
Cafwyd parti Calan Gaeaf dros Zoom ar
ddydd Gwener, Hydref 30 gyda 18 o blant
wedi ymuno gyda ni. Cafwyd Disgo; cwisys
a gemau hwyl yn ystod y sesiwn gyda
phob un wedi gwisgo i fyny mewn amryw
o wisgoedd ffansi ar y thema Calan Gaeaf.
Diolch i bawb wnaeth ddod i gefnogi.
Bydd parti tebyg iawn yn digwydd
unwaith eto ond ar y thema Nadoligaidd
tro yma ar ddydd Mawrth 22ain o Ragfyr.
Ar eich Marciau
Daeth deg tîm at ei gilydd yn rhithiol
ddechrau mis Tachwedd i gystadlu mewn
cwis ‘Ar eich Marciau’. Sefydlwyd ‘Ar
Eich Marciau’ gan Cered: Menter Iaith
Ceredigion a Cheredigion Actif yn 2019
fel cystadleuaeth gwis Cymraeg ei hiaith
ar gyfer clybiau chwaraeon y sir. Gan nad
oedd modd gwahodd clybiau chwaraeon
i greu timau i gystadlu wyneb yn wyneb
mewn un lleoliad eleni, penderfynwyd
addasu’r gystadleuaeth i fod yn un
rhithiol ar Zoom. Yn ogystal â newid
ffurf y cwis, ehangwyd y gystadleuaeth
i unigolion, teuluoedd ac aelwydydd yn
hytrach na chlybiau chwaraeon yn unig ac
fe ehangwyd y cwis yn ddaearyddol trwy
gynnal y cwis ar y cyd rhwng Mentrau Iaith
Ceredigion a Sir Benfro. Ers dechrau’r
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Cyfnod Clo mae’r ddwy Fenter Iaith wedi bod yn cydweithio ar
Cica Corona, sef cynllun poblogaidd i ddod ag adloniant digidol
cyfrwng Cymraeg yn ddyddiol ar Facebook i bobl y ddwy sir.
Gwnaeth deg tîm gystadlu ar y noson gyda’r timau yn hanu o Geredigion,
Sir Benfro a thu hwnt. Ar ôl dwy awr o hwyl a chrafu pen, Arwel Jones
a’i deulu yn Nhregaron ddaeth i’r brig. Llongyfarchiadau iddynt.



Pethau i ddod
Rydym yn bwriadu cynnal wythnos gyfan o weithgareddau
Nadoligaidd ar lein yn yr wythnos yn cychwyn Rhagfyr
7fed- gyda sesiynau Groto Siôn Corn a gweithgareddau
i’r plant lleiaf, Disgo Dolig i blant hŷn, prynhawn o
weithgareddau i ddysgwyr, canu carolau ar-lein a llawer mwy!
Dilynwch ni ar ein tudalen facebook am ragor o wybodaeth.
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Llongyfarchiadau mawr i Aeres James
a wnaeth ennill y wobr gyntaf am ei
gwaith crefft 'crochet' yn Ffair Aeaf
Rithiol Merched y Wawr yn ddiweddar.
Mae Aeres yn aelod o Gangen Trefdraeth.

PRITCHARD
Gwmni

a’i
CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG
Mae gennym bartneriaid a staff sy’n medru cynnig gwasanaeth
Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:
*Hunan Asesiad
* Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
* Ffurflenni Treth Incwm unigolion
*Treth Ar Werth a Thalu wrth ennill
*Cyngor ar bob agwedd o drethiant
74 Stryd Fawr, Abergwaun
47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi

(01348) 873263 / 874473
(01239) 612475 / 612583

Gwasanaethau
Gwaun

Gwaith cynnal a chadw ar
adeiladau o gwmpas y tŷ.
(Perchennog: Andrew Davis,
Ffermdy Pontfaen, Cwm Gwaun)

Am eich holl waith
cynnal a chadw, torri porfa,
strimio, torri cloddiau
a choed, glanhau ffenestri,
peintio ac addurno y tu fewn
a thu allan,
ffoniwch 01348

881361
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PYDSI YN CODI
TOLLAU YN Y CWM
Ddydd Gwener 13eg Tachwedd cynhaliodd aelodau ‘Y Ford
Gron, Abergwaun’, doll ar bont y Cwm er budd ‘Plant Mewn
Angen’ rhwng saith y bore a phump o’r gloch yr hwyr. Roedd
yr aelodau yn casglu arian trwy ddefnyddio rhwydi pysgota
coes hir er mwyn cadw eu hunain, a’r modurwyr oedd yn mynd
heibio, yn saff.
Cymerodd yr aelodau eu tro hefyd ar feic statig, gerllaw,
i gwblhau cyfanswm o 120 milltir yr hyn sy’n cyfateb i’r
milltiroedd rhwng Limerick, man geni Terry Wogan, i Rosslare.
Mae aelodau’r blynyddoedd blaenorol wedi beicio’r llwybr yn
Iwerddon i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.
Oherwydd cyfyngiadau Covid, rhaid oedd aros 72 awr i gyfrif
yr arian. Wedyn cadarnhawyd ein bod wedi codi cyfanswm o
£3,800 gyda rhai cyfansymiau bach i’w hychwanegu.
Hoffem anfon ein diolch i bobl yr ardal a phawb a gyfrannodd
at y cyfanswm. Diolch. Gerwyn Davies (Swyddog Y Wasg, Y
Ford Gron, Abergwaun)

Michael Prager, (ar y dde) capten golffwyr hŷn Trefdraeth, yn
cyflwyno rhodd i Clive Newton ar ei ymddeoliad wedi deng
mlynedd fel ysgrifennydd a thrysorydd yr adran hon o Glwb
Golff Trefdraeth.

Rhifyn Y FLWYDDYN
NEWYDD
'Y Llien Gwyn'
Anelwn at gael y deunydd i mewn
erbyn 30 IONAWR 2021
ond gellid danfon atom unrhyw bryd ac
fe ddaw rhifyn allan pan fydd y papur
yn llawn.
Danfonwch newyddion
i'r Llien Gwyn
lliengwyn@
papurbro.org
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Y GOLOFN
DECHNOLEG
Fy enw i ydi Deian ap Rhisiart a dwi’n
gweithio i Gymunedau Digidol Cymru
a dyma golofn newydd sbon i’ch helpu i
gael y budd wrth fynd ar y We. Rydym
yn cynnig hyfforddiant am ddim i fudiadau
a sefydliadau sydd angen cymorth o ran
gwella sgiliau digidol.
Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heb
ei thebyg. Dyma pryd y daeth cynhwysiad
digidol i lygad y cyhoedd. Beth ydi
cynhwysiad digidol ydych chi’n ofyn? Mi
ydw i wedi bod yn gweithio yn y maes
hwn ers bron i ddeng mlynedd a than eleni,
roedd llawer yn syllu arna i yn rhyfedd pan
oeddwn ni’n ceisio egluro. Gellir dadlau
fod cynhwysiad digidol wedi symud camau
breision eleni yn fwy nag erioed. Yn ystod
y clo mawr, roedd yn rhaid i bawb ddeall
sut i ddefnyddio technoleg er mwyn gallu
cadw mewn cysylltiad gyda theuluoedd a
ffrindiau, boed yn hen neu’n ifanc. Daeth
yr enw Zoom allan o ‘nunlle a bu cannoedd
o aelwydydd ar lawr gwlad yn cymryd
rhan mewn cwisis wythnosol. Dyma
oedd y realiti newydd a bu’r dechnoleg
yn achubiaeth i leddfu unigrwydd mewn
cyfnod anodd. Dychmygwch sut fyddai
pethau wedi bod dri deg o flynyddoedd
yn ôl petai cyfyngiadau wedi digwydd?
byddai cadw mewn cysylltiad wedi bod yn
amhosib gyda archebu bwyd a nwyddau
ar-lein yn rhywbeth cwbl wallgof. Mae’r
cyfnod hwn wedi dangos fod technoleg
yn ei hun a’r gallu i ddefnyddio technoleg
yn gorfod bod yn gwbl hanfodol i bawb
ohonom. Yn fy ngwaith, mi rydw i wedi
clywed yn aml y gred ‘Dwi rhy hen i
ddefnyddio technoleg’. Eleni, profwyd yn
wahanol fod posib i bron bawb ddysgu sut
i ddefnyddio ei ffon clyfar neu dabled os
oes raid. Yn aml, mae pobl yn awyddus i
ddysgu sut i wneud rhywbeth am fod yna
nod i’r dysgu. Dyma nod sy’n bleserus,
nod sy’n mynd ar drywydd diddordeb neu
gall y weithred fod o ddefnydd iddynt,
neu’n ffordd o arbed arian neu’n hanfodol

mewn rhyw ffordd. Os ydi rhywun eisiau’r
cyfle i weld ei wyrion neu wyresau fel a
brofwyd yn ystod y Clo Mawr, aethant ati i
orfodi eu hunain i ddysgu sut i ddefnyddio
Zoom, gan mai dyna’r unig ddewis a
dyna oedd y nod. Ond nid yw’n gorffen
yn fanno, mae posib defnyddio eich ffon
i hwyluso’ch bywyd mewn sawl ffordd.
Y nod i’r gweddill ohonom yw sicrhau
fod gan bawb y sgiliau angenrheidiol
i wneud yn fawr o’r hyn sydd ar gael ar
y We a hynny mewn cyfnod anodd tu
hwnt. Mae’r We yn anferth, yn ddiddorol
ac mae rhywbeth yno at ddant pawb.
Wrth gwrs, mae yna straeon anymunol a
gwael am y We, ond mae yna bethau da
hefyd a’n gwaith ni yw perswadio’r bobl
i fagu’r hyder i fentro. Dwi’n siwr eich
bod yn adnabod ffrindiau neu aelod o’ch
teulu sydd angen help i fynd ar-lein ac mae
sawl rheswm pam fod hynny’n bod. Gall
y rhwystr fod yn nerfusrwydd, yn ddiffyg
sgiliau neu’n ofn. Beth am i chi eu helpu i
fentro er mwyn iddynt gael budd o’r We a’i
galluogi i archebu bwyd neu wylio Pobol y
Cwm ar Iplayer? Ydych chi’n un o’r rhain
sydd angen hwb bach i ddefnyddio’r We
yn llawn? Wrth i’r Nadolig agosáu, beth
am wneud y pethau bychain a dwi’n siwr
yr eith hynny’n bell, a fydd maes o law
yn newid bywydau. Dyna felly yn fyr yw
cynhwysiad digidol.
Fe fydd y golofn yma yn ymddangos
yn fisol a’r bwriad yw cynnig apiau
a gwefannau difyr a defnyddiol, gan
roi cynghorion ar ddiogelwch, a fydd,
gobeithio, yn eich helpu o ddydd i ddydd.
Os ydych chi angen cymorth neu gyngor,
cysylltwch gyda mi ar Cymunedau.
Digidol@wales.coop
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Jac Williams a’i Fab

GAREJ
PONTIAGO

Gwasanaeth cyweirio ceir
M.O.T.
Petrol a Disel
Ffôn: Tremarchog

01348 891244

CHi
Gwelir gerddi Penlan Uchaf ymysg y
bryniau ar lethrau Cwm Gwaun.
olygfeydd gwych a nant fynyddig yn
rhedeg ochr yn ochr â’r fferm.
Mwynhewch dawelwch y wlad ynghyd
â theisennau cartref a lluniaeth ysgafn.
Pecynnau cig oen ac eidion
gwartheg hirgorn ffres
neu rewedig ar gael yn ddyddiol.

AR AGOR YN DDYDDIOL
Dewch am dro i:
Gerddi Penlan Uchaf, Cwm Gwaun, Abergwaun,
SA65 9UA
Ffôn: 01348 881388
neu 07773 789850
ebost: robert@carnedward.co.uk
WWW.CARNEDWARD.CO.UK
Cig oen ac eidion hirgorn Carnedward
Welwn ni chi yn y sioeau!

ARGRAFFWYR
Danfonwch hanes eich
ARDAL CHI i:
lliengwyn@papurbro.org

E.L.JONES
PRINTERS

Tecwyn James

SIOP SIAFINS

Celfi, Gwaith Turnio a Gwaith Coed
Pentrisillt, Pontfaen, Abergwaun

& 01239 820405

Sefydlwyd 1947

(01239) 612251

ymholiadau@eljones.org.uk
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BLODEUGERDD GOFFA WALDO
WILLIAMS
Cyhoeddir teyrnged mewn cerddi i Waldo Williams y bardd
o Sir Benfro, un o feirdd disgleiriaf ein cenedl. Casglwyd y cerddi
ynghyd ar gyfer y gyfrol Blodeugerdd Waldo – Teyrnged y Beirdd (Y
Lolfa) gan Eirwyn George.
‘Diddordeb personol oedd y cymhelliad i fynd ati i gasglu’r
cerddi’, meddai Eirwyn George, a gafodd y fraint o adnabod Waldo ym
mlynyddoedd olaf ei oes. ‘Wedi darllen yn helaeth cefais afael ar 62 o
gerddi ac englynion gan 40 o feirdd!’
Athro ysgol fu Waldo am y rhan fwyaf o’i oes. Bu’n dysgu
mewn sawl ardal yng Nghymru ac mewn dwy ysgol yn Lloegr hefyd.
Daeth yn wrthwynebydd cydwybodol adeg yr Ail Ryfel Byd a chael
ei garcharu ddwywaith am wrthod talu treth incwm fel protest yn
erbyn gorfodaeth filwrol. Bu farw yn 66 oed a’i gladdu ym mynwent
Blaenconin.
Mae’r flodeugerdd yn cynnwys gwaith nifer sylweddol o’n
beirdd amlycaf. Amrywiaeth ffurfiau a mesurau hefyd. Caeth a rhydd
fel ei gilydd.
Trefnwyd y casgliad yn bedair adran : cerddi a gyfansoddwyd
i Waldo yn ystod ei oes; cerddi coffa’r blynyddoedd yn dilyn ei farw yn
1971; cynnyrch y blynyddoedd yn dilyn canmlwyddiant ei eni yn 2004;
casgliad o englynion unigol. Y cyfan yn dadlennu ei bersonoliaeth a’i
ddaliadau cadarn.
Brodor o ogledd Sir Benfro yw Eirwyn George sydd eisoes
wedi cyhoeddi a golygu 22 o gyfrolau barddoniaeth a rhyddiaith.
Mae’n byw ym mhentre Maenclochog. Mae Blodeugerdd Waldo –
Teyrnged y Beirdd ar gael nawr (Y Lolfa, £7.99).

NOFEL DDONIOL A THORCALONNUS, A CHIPOLWG YSGYTWOL
AR FYWYD OEDOLION IFANC

“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” Dyma eiriau Manon Steffan Ros am nofel gyntaf yr
awdures ifanc o Ddyffryn Nantlle, Megan Angharad Hunter. Mae tu ôl i’r awyr (Y Lolfa) yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig
cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.
 	
“Y cymeriadau a ddaeth yn gyntaf ac fe ddatblygodd y stori’n naturiol wrth iddyn nhw esblygu, nes i mi orfod cofnodi eu stori
gan fy mod i’n meddwl amdanyn nhw mor aml. Mae cerddoriaeth yn fy ysbrydoli i sgwennu; weithiau mae naws caneuon neu ddarnau
penodol o gerddoriaeth yn cyfleu cymeriadau neu olygfeydd,” meddai Megan Hunter.
 	
Mae’r nofel yn delio gyda themâu anodd, a’r iaith yn gref. Mae’r iaith hefyd mewn arddull anffurfiol a llafar iawn i adlewyrchu
iaith siarad a thecstio pobl ifanc yng ngogledd Cymru; mae llais un o’r cymeriadau yn llawn byrfoddau tecstio ac yn llifo o’r meddwl,
heb ystyried unrhyw atalnodi.
 	
Mae Anest a Deian yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl. Pan maen nhw’n
cwrdd yn yr ysbyty, ac yna yn y Chweched Dosbarth, mae byd y ddau yn newid
am byth. Mae eu perthynas yn annwyl, yn heriol, yn emosiynol ac ingol, a’r ddau’n
dweud eu hanes yn eu geiriau eu hunain fesul penodau am yn ail. Mae Anest yn
dechrau perthynas gyda merch i ffoaduriaid o Fangladesh mae’n cwrdd â hi mewn
sesiwn therapi ac mae Deian yn dioddef o pyliau o banig difrifol.
 	
“Mae’r nofel yn delio gyda themâu anodd. Mae angen i ni siarad ag eraill
am ein teimladau a sylweddoli nad oes raid i neb ddioddef ar eu pennau eu hunain,”
meddai Megan.
“Dwi meddwl mai gonestrwydd sy’n bwysig wrth drafod iechyd meddwl yn y
celfyddydau, ac efallai mai un ffordd o wneud hynny yw trio peidio â chilio rhag ein
breuder ni. Mae breuder a chreadigrwydd yn greiddiol i fod yn ddynol ac mae gan
bob un ohonom ni ansicrwydd, felly gallwn ddefnyddio dulliau o fynegiant creadigol
i normaleiddio’r breuder hwnnw.”
 	
Mae Megan Hunter yn dod o Ddyffryn Nantlle ac mae’n astudio Cymraeg
ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi
yn Y Stamp ac O’r Pedwar Gwynt, ac yn 2020 enillodd Ysgoloriaeth Awdur Ifanc
Llenyddiaeth Cymru. tu ôl i’r awyr yw ei nofel gyntaf.
Clod am y nofel:
“ Mae’r awdur wedi meddwl yn ddwys ynglŷn â’i arddull – i beintio darlun cwbl
realistig o Gymraeg ifanc gyfoes. Fel hyn mae ieuenctid Cymru’n siarad. Dyma eu
profiadau. Dyma awdur cyffrous, amserol a chyfoes.” Nia Roberts
 	
Bydd tu ôl i’r awyr yn cael ei lansio ar nos Lun 16 Tachwedd am 7yh.
Manylion i ddilyn. Mae tu ôl i’r awyr gan Megan Angharad Hunter ar gael o ddydd
Llun 16 Tachwedd (£9.99, Y Lolfa).
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DIOLCH
Dymuna Bec Thomas, Brynawel, Trefdraeth,
ddiolch i deulu, ffrindiau a pherthnasau am bob
rhodd a charedigrwydd ar achlysur ei phenblwydd yn 90 oed ar 27ain Medi. Diolch i’r ddwy
‘ledi’ fu’n canu ar stepen y drws; a hefyd i Derek
Howells, Treffynnon am ganu. Diolch i aelodau
Caersalem am y plât hyfryd ac i’r gweinidog y
Parchg Alwyn Daniels am gyflwyno’r anrheg iddi.
Mae’r cyfan wedi ei werthfawrogi’n fawr.
Yma gwelir Mrs Rebecca Thomas, Brynawel, Trefdraeth,
gyda’r plat a dderbyniodd o law’r gweinidog y Parchg
Alwyn Daniels ar ran aelodau eglwys Caersalem ar achlysur dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.

Danfonwch newyddion eich YSGOL CHI i'r
Llien Gwyn:

lliengwyn@papurbro.org

Telerau hysbysebu

B. & M. Morgan

y Llien Gwyn

Ffordd Tyddewi, Treletert

achlysurol

Gwasanaeth ceir ac offer
fferm o'r radd flaenaf

Hysbys un colofn - £5
Hysbys dwy golofn -£8
Cwarter tudalen - £15
Hanner tudalen - £25
Tudalen gyfan - £50
rheolaidd
(10 rhifyn y flwyddyn)
Hysbys un colofn - £25
Hysbys dwy golofn -£40
Cwarter tudalen - £60
Hanner tudalen - £80
am wybodaeth pellach Meirion a Iona 01348 891 656

I HOLL GEFNOGWYR Y LLIEN

Darparwyr peiriannau torri
porfa hefyd

GWYN. DIOLCH AM BOB
CYFRANIAD I LWYDDIANT EIN
PAPUR BRO.

& 01348 840480
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NEWYDDION O’CH ARDAL CHI
ABERGWAUN
Côr Abergwaun
Mae’r Côr (fel arfer) yn cwrdd pob nos
Lun yn Festri Hermon am 7.30yh. Os oes
diddordeb gennych i ymuno efo ni, bydd
croeso cynnes iawn yn eich disgwyl- ar ôl
i hyn basio!!
Newyddion o Theatr Gwaun
Er bod y theatr wedi bod ar gau dros y
misoedd diwethaf oherwydd cyfyngiadau
y feirws; tu ol i’r llenni mae’r pwyllgor
wedi bod yn brysur iawn yn gwneud
gwaith adnewyddu yn y theatr. O hyn
ymlaen byddwch yn gallu mwynhau diod
a cherddoriaeth byw yng nghaffi a bar
Martha- ar agor o 11yb tan hwyr pob dydd
Iau, Gwener a Sadwrn. Martha Phillips
Cefnydre oedd enw’r wraig fu’n gyfrifol
am osod carreg sylfaen yr adeilad.

Cafwyd yr agoriad swyddogol gan y
Maer, Jackie Stokes. Mae boiler newydd
wedi cael ei osod yn y theatr hefyd (diolch
i’r Cyngor a’r gymuned am eu cyfraniadau
hael)
Medrwch gadw lan da’r newyddion
diweddara trwy edrych ar y wefan neu
tudalen Facebook.
Edrychwch ar y wefan am fanylion ac
amserau y perfformiadau.
www.theatrgwaun.com rhif ffon – 01348
873421 neu ebost info@theatrgwaun.com
Dymunwn yn dda i ddwy fenter
newydd yn y dre, sef Caffi ‘Ruthie’ - ar y Wesh. Ewch yno i gael
dished a chacen neu bryd bach blasus.
Siop trin gwallt ‘Victoria’ sydd wedi agor
salon newydd ychydig islaw i’r Sgwar- yn
yr adeilad lle dechreuodd siop trin gwallt
gwreiddiol Hilary, sef mam Victoria.
Dymunwn wellhad buan i
Chris Burge, o Fryn Llywelyn, sy’n derbyn
triniaeth ar hyn o bryd.
Penblwydd hapus i
Graham Evans, Victoria Avenue, sy’n

dathlu pen blwydd arbennig iawn.
Cydymdeimlwn â
Shân Griffiths, Tlysfan ar farwolaeth
partner annwyl, y diweddar Mr Peter
Lane.
Alan (Buzz) a Lucie, a’u teuluoedd, ar
farwolaeth mam a mamgu, y ddiweddar
Mrs Sheila Knapp Fisher.
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Miss Hilda
Woolley, Langton a gynt o’r Byrgam.
Teulu y diweddar Mr William Arthur
Salmon.
WDIG

WDIG

Cydymdeimlwn â
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mrs Shirley
Owens, gynt o Wdig.

DINAS
LLONGYFARCHIADAU I Mark a Tanya
Havard, Y Swyddfa Bost ar ddod yn
dadcu a mamgu. Ganwyd Rory i Martyn
a Kayleigh (eu merch) yn Hwlffordd yn
ddiweddar’ Dymuniadau gorau i’r teulu
bach.
CYDYMDEIMLO
Estynnwn ein
cydymdeimlad i Rhys a theulu y
diweddar Marion Bowen, Clydwen a
fu farw ganol mis Hydref. Fe’i magwyd
yn Brithdir Mawr, rhwng Trefdraeth a’r
Cilgwyn a chynhaliwyd ei hangladd yng
Nghaersalem, Cilgwyn y capel bu’n
mynychu yn ei blynyddoedd cynnar.
Daeth ton o dristwch dros Dinas a’r
ardal yr wythnosau diwethaf gyda
marwolaeth Debbie Anne Rodgers mewn
damwain ffordd. Bu torfeydd o bobl yn
dangos eu cydymdeimlad wrth sefyll ar
ochr y ffyrdd o Aberteifi nôl i’r Dinas a
mynwent Macpelah lle cafodd ei chladdu.
Estynnwn ein cymdymdeimlad dwysaf i’r
teulu cyfan, Meinir a Phil, Tanya a Gareth,
Michael a Ffion a’i nithoedd, Megan, Erin,
Mared a Leah yn eu colled.
Tabor
Cynhaliwyd oedfa arbennig yn Tabor fore
Sul ola Tachwedd.Hon oedd oedfa olaf
y Parchg Alwyn Daniels fel Gweinidog
Cylch Carn Ingli.Roedd wedi ymddeol
yn swyddogol ddiwedd mis Hydref ond
oblegid yr anawsterau achoswyd gan
Cofid-19 ni fu’n bosib cynnal yr oedfa
hon tan ddiwedd Tachwedd.
Cafwyd oedfa fendithiol iawn er gwaetha’r
cyfyngiadau a gwerthfawrogwyd

neges arbennig y Gweinidog gan bawb
oedd yn bresennol.
Bydd cyfle i unrhyw un sy’n dymuno dangos
gwerthfawrogiad o waith a gwasanaeth y
Parchg Alwyn Daniels gyfrannu i dysteb a
drefnir ddechrau’r flwyddyn.Ceir mwy
o fanylion yn rhifyn Ionawr/Chwefror Y
Llien Gwyn.

TREMARCHOG

Wrth lwc ry’n ni, trigolion Tremarchog,
er ein bod mewn cyfnod clo byr wrth i mi
sgrifennu hwn, yn dal i fod yn cael mynd
o gwmpas ein gwaith beunyddiol yn y pentref a’n teimlo’n ffodus iawn ein bod yn
byw mewn sir wledig, hyfryd.
Mae Neuadd y Pentre yn dal i fod ar gau.
Er gwaethaf awydd rhai dosbarthiadau
i gwrdd yno does dim modd cadw’r holl
ganllawiau glendid a chadw pellter heb y
posibilrwydd o roi unigolion mewn sefyllfa anghysurus a hyd yn oed argyfyngus.
Felly cadw draw sydd raid.
Mae’r gerddi’n llai cynhyrchiol ond mae’r
chwyn yn dal i ffynnu!
Mae’r drudwns wedi cyrraedd yn eu miloedd a dwsinau o goch-dan-adain.
Fel y dywed Alun Sbardun Hughes
“yn yr hydref dan y dail
lle mae’r mwg a’r tomenni aur
yn gwaedu’r gwrid o’r haul.
Mi ganaf fy nghân i ti
cân o obaith yn ein dyddiau rhyfedd ni”
Bydd y dydd yn ymestyn mewn deufis!

CASMAEL
Llongyfarchiadau i Mari Williams, Y Wern
ar basio ei phrawf gyrru
Llongyfarchiadau mawr i Kira Harris,
Hafan Wennol, ar ennill Gwobr Gyntaf
gyda’i barddoniaeth yng nghystadleuaeth
Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Sir
Benfro. Enw’r gerdd oedd ‘Problemau
Pryderus Plastig’.
Llongyfarchiadau a phob lwc i Callum
Harries, Hafan Wennol, ar ei lwyddiant
ar dderbyn lle yng Ngholeg Churchill,
Prifysgol Caergrawnt. Cafodd Callum
bedair A serennog yn ei Lefel A a bydd
yn astudio peirianneg yng Nghaergrawnt.
Gwelir llun Callum ar dudalen 15
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PENCAER

Llongyfarchiadau i
Mrs Joyce Williams, Pontiago ar ddathlu
pen blwydd arbennig ar ddechrau mis
Rhagfyr.
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Jo Bowen,
gynt o Landruidion ond bellach yng nghartref Y Santes Teresa yn Abergwaun,
ar gyrraedd ei phen blwydd yn 95 oed ar
Dachwedd 26 ain.
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Paddy Tamsett, yr Hen Bost, Trefasser, a fu farw ar
Dachwedd 25 ain yn 97 oed. Gofalwyd
yn dyner amdani hyd yn ddiweddar iawn
gan ei merch, hyd nes iddi fynd i Gartref
y Santes Teresa.

TREFDRAETH

TREFDRAETH
Bu Glan Rees, Cerdd-y-Don yn derbyn
triniaeth yn ysbyty Treforus yn ddiweddar.
Mae’n dda gweld ei fod allan o gwmpas y
lle. Dymunwn wellhad llwyr a buan iddo.
EGLWYSI CYLCH CARN INGLI
Oblegid argyfwng Cofid-19 ni fydd
oedfaon yng nghapeli Cylch Carn Ingli yn
ystod tri mis cyntaf 2021.Bydd oedfaon
ar lein gan bregethwyr gwâdd ar nifer o’r
Suliau.

Y Llien Gwyn

15
I'r chwith - Siop
trin gwallt newydd
‘Victoria’ sydd wedi
ei hagor gan Mrs
Victoria Jones yn
Abergwaun.
Isod - Maer y dre,
Jackie Stokes, yn agor
siop goffi a lleoliad
arddangos
newydd
'Martha's' yn Theatr
Gwaun.
Hefyd , Callum Harries
o Gasmael sydd wedi
ei dderbyn i astudio
yng Nghaergrawnt.
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CWM GWAUN
CLWB
CANT
YSGOL
LLANYCHLLWYDOG
Medi 2019 – 1af, Meurig Williams; 2il,
Marian Phillips; 3ydd, Robert a Gwenda
Morgan. Hydref 2019 – 1af, Marilyn
Salmon; 2il, Ryan ac Anita Thomas; 3ydd,
Meurig Williams. Tachwedd 2019 – 1af,
Joy Phillips; 2il, Clive Morgan; 3ydd, Jim
Grim. Rhagfyr 2019 – 1af, Muriel Morris;
2il, Emma Biddle; 3ydd, Mrs M A Stuart.
Y Gwobrau Mawr – 1af, Leila Evans; 2il,
Spencer Edwards; 3ydd, Margaret Evans.
Ionawr 2020 – 1af, Lucy Williams; 2il,
Mair Francis; 3ydd, Plant Gwen Morris.
Chwefror – 1af, Mrs M A Stuart; 2il,
Emma Biddle; 3ydd, Joyce Jenkins.
Mawrth – 1af, Enfys Howells; 2il, Meurig
Williams; 3ydd, Amanda Lawrence. Ebrill
– 1af, Mererid Francis; 2il, Mary Morgan;
3ydd, Gwennie James. Mai –1af, Jim
Grim; 2il, Rachel Harries; 3ydd Emyr
Jones. Mehefin – 1af, SG a CS Whitehead;
2il, Mrs M A Stuart; 3ydd, Tina Evans.
Gorffennaf – 1af, Ryan ac Anita Thomas;
2il, Emma Biddle; 3ydd, Meurig Williams.
Awst – 1af, Rachel Harries; 2il, Euros a
Gemma James; 3ydd, Robert a Gwenda
Morgan.
OED YR ADDEWID
Cyrhaeddodd dwy o ferched ifainc yr
ardal ‘Oed yr Addewid’ yn ddiweddar.
Cyfarchion cynnes a phen-blwydd hapus
ar ddechrau mis Rhagfyr i Mair Thomas,
Awel Eryr; a Sylvia Williams, Fagwrgoch.
CYDYMDEIMLAD
Mae’r cyfnod oddi ar y rhifyn diwethaf o’r
Llien Gwyn wedi bod yn un digon tywyll i
lawer o bobl yr ardal a meddylir am bob un
a gollodd anwyliaid.
Cydymdeimlir â holl deulu’r ddiweddar
Olive Lewis, Y Gelli, a’r cysylltiadau i
gyd, ymhell ac agos, ar ei marwolaeth
sydyn. Ganwyd a magwyd Olive yng
Nghwm Gwaun a bu’n byw nepell o’i
chartref genedigol ar hyd ei hoes.
Er iddi bellach fod yn byw yn y Dinas, un
a anwyd ac a fagwyd yn ardal Caersalem
oedd y ddiweddar Marion Bowen a
daeth yn ôl i eglwys Caersalem ar gyfer
ei thaith olaf. Gadawodd ar ei hôl ei gŵr
Rhys; ei mab Graham a’i wraig Eira; ei
merch Annette a’i gŵr Anthony Davies,
Plaindealings, Ffordd y Cilgwyn; ynghyd
ag wyrion, gorwyrion a thair chwaer.
Cydymdeimlir â hwy i gyd.
Estynnir cydymdeimlad dwysaf hefyd â
Peter Claughton, Blaenpant, ar farwolaeth
sydyn ei wraig Nancy, ac â Sarah eu merch
a’i theulu ar farwolaeth Mam a Mamgu.
Da deall, er bod Sarah a’i theulu’n byw
yn Awstralia ac wedi methu teithio yma
oherwydd y pandemig, iddynt lwyddo i
ymuno yn yr angladd drwy’r dechnoleg

fodern.
Syfrdanwyd yr ardal gyfan o glywed am
farwolaeth Perys Wyn, mab bach cyntaf
anedig Carwyn a Catrin Morris, Glyn
Rhosyn, ac estynnir cydymdeimlad dwysaf
â hwy a’r teulu yn eu colled drist.
Bu farw hefyd Kathleen Williams,
Tŷ Canol, ar ôl cyfnod o salwch. Ym
marwolaeth Kath, collodd Gordon a
Dyfrig wraig a mam annwyl ac estynnir
cydymdeimlad dwysaf i’r ddau ac i’r teulu
estynedig.
Estynnir cydymdeimlad hefyd i George
a Menna James, Pentrisillt, ar farwolaeth
Dilwyn, brawd Menna. Brodor o Gwm
Gwaun oedd Dilwyn James gan iddo
gael ei eni ym Mhentrisillt, a ffermio
yng Ngernos Fawr a Thregynon ar ôl
priodi, cyn symud wedyn fel teulu i ardal
Llangyndeyrn i ffermio. Gadawodd ar ei ôl
ei wraig Fanw, ei blant Eric, Lon, John a
David a’u teuluoedd, a’i frawd Eirwyn a’r
teulu.
AGOR Y CLO
Hyfryd tu hwnt i bawb a’i hadnabu oedd
clywed llais y diweddar William John
Jenkins, gynt o Blaenwaun, ar raglen
deledu Manon Ellis, “Agor y Clo” ar S4C
yn ddiweddar. Sgwrsio gyda Hedd Ladd
Lewis oedd Manon ac yntau wedi tapio
William John yn adrodd hen hanesion
o’r ardal. Addas iawn oedd i’r rhaglen
ddod i ben gyda golygfa hyfryd o Gapel
Caersalem gan i William John fod yn
aelod, yn ddiacon ac yn ysgrifennydd ar yr
eglwys cyn ei farwolaeth.
GWEITHGARWCH CFFI
Da oedd gweld pobl ifanc o Gwm Gwaun
yn cymryd rhan yn Oedfa Ddiolchgarwch
Digidol Clwb Ffermwyr Ifainc Abergwaun.
Cyflawnodd Teleri, Siôn a Steffan Wilson,
Fagwrlas; Cerys Davies, Tŷ Gwyn; Catrin
Morris, Glyn Rhosyn; a Bedwyr ac Alaw
Thomas, Tŷ Rhys eu gwaith gyda’r graen
arferol. Bu rhai o’r Cwm hefyd yn cystadlu
yn Ffair Aeaf CFFI a nifer ohonynt yn
derbyn gwobrau. Llongyfarchiadau i Cerys
Davies, Teleri Wilson, Steffan Wilson,
a Catrin Morris am gael gwobrau mewn
amrywiol gystadlaethau. Da iawn chi!
BRAGDY BLUESTONE
Pob dymuniad da i Fragdy Bluestone
wrth iddynt gychwyn ar fenter newydd
mewn cydweithrediad gyda’r Canteen yn
Nhrefdraeth. Maent ar y cyd yn mynd i
agor safle Pizza a Bar Diod yn adeilad
Antur TYF yn Nhyddewi.
Llongyfarchiadau iddynt hefyd am lwyddo
i godi £1,381.90 o werthiant eu diod Hop
Gwyrdd. Cyflwynwyd y swm i Sefydliad
Watershed, elusen a fu’n cynorthwyo’r
rhai a gafodd eu heffeithio gan y tân yng
Nghamp Moira yn Lesvos. Maent yn
ddiolchgar, wrth reswm, i’r rhai a brynodd
y ddiod.
Ar ben hynny, mae diod newydd sbon yn
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cael ei lansio ganddynt ar gyfer Nadolig, ar
y cyd gyda’r Welsh Whisperer. Mae’r Lager
Celtaidd “Gwd Thing” ar gael i’w archebu
nawr mewn poteli neu gasgenni mawr a
chlywyd y cyfan amdano gan y ‘Welsh’
ei hun ar raglen Heno S4C yn ddiweddar.
Roedd yn newyddion ardderchog bod
Andrew wedi dewis Bragdy Bluestone i
fragu’r lager.
JABES A CHAERSALEM
Ar ôl derbyn negeseuon dros y we gan
y gweinidog oddi ar ganol mis Mawrth,
hyfryd iawn i aelodau Caersalem a Jabes
oedd cael uno’n gorfforol mewn dwy
oedfa’n ddiweddar.
Croesawodd
Marian
Phillips,
yr
ysgrifennydd, bawb i Jabes ar fore Sul,
18fed Hydref a chafwyd oedfa fendithiol
o dan ofal y gweinidog y Parchg Alwyn
Daniels.
Yna, ar ddydd Sul, 15fed Tachwedd,
tro Gwyndaf Rees, yr ysgrifennydd,
oedd croesawu aelodau’r ddwy eglwys
i Gaersalem pan gyflwynwyd gan y
gweinidog neges galonogol am addewid
o Oleuni yng nghanol y Tywyllwch. Er
na chafwyd canu yn un o’r ddwy oedfa,
crëwyd awyrgylch hyfryd gan y ddwy
organyddes, Gwenno Eynon yn Jabes
a Menna James yng Nghaersalem. Ni
amharodd y mygydau ar yr wynebau, a’r
diheintydd ar y dwylo ddim o’r fendith a
dderbyniwyd yn y ddwy oedfa.
TEULU AR GYNNYDD
Llongyfarchiadau mawr i Leila Evans,
Mynyddmelin, ar enedigaeth gor-ŵyr
bach arall. Ganwyd Caio Siôn Jenkins i’w
hwyres Nia Lloyd a’i chariad Rhys Jenkins
ar 27ain o Dachwedd. Caio yw’r ŵyr bach
cyntaf i Meinir, merch ifancaf Leila, a’i
gŵr Meurig.
AR Y BOCS
Diddorol tu hwnt oedd y cyfweliad a
gymerodd le ar Prynhawn Da’n ddiweddar
rhwng y tîm yn y stiwdio â Glesni Evans,
Tredafydd. Sefydlodd Glesni fusnes yn
ddiweddar sy’n cynorthwyo unigolion a
gafodd eu mabwysiadu i ddod o hyd i’w
teuluoedd biolegol. Mae’r Gwasanaeth
Darganfod Mabwysiadu Cyfryngol, sy’n
rhan o Arolygaeth Gofal Cymru, hyd yn oed
yn gallu helpu unigolion sy’n byw dramor.
Diddorol hefyd oedd darganfod y bydd
Glesni’n gweithio gyda’r rhaglen Gwesty
Aduniad pan ddaw nôl i’n sgriniau.

CROESGOCH

LLONGYFARCHIADAU I Mr Martyn
Roberts a fu yn dathlu pen blwydd
arbennig yn ddiweddar. Da clywed hefyd,
fod y Parchg John Roberts, tad Martyn ,
yn gwella wedi cyfnod o anhwylder. Mae
Parchg Roberts yn aros yng Nghroesgoch,
gyda'r teulu, ar hyn o bryd.
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NEWYDDION YR YSGOLION

Ysgol
Bro Gwaun
Gwobrau Ysgoloriaeth
Goffa Tim Noott 2019-20

Sefydlwyd Gwobr Ysgoloriaeth Goffa
Tim Noott ryw 30 mlynedd yn ôl. Mae
teulu Tim wedi parhau i gefnogi pobl ifanc
Bro Gwaun, trwy ddarparu cyllid yn hael i
gefnogi eu datblygiad a’u cynnydd.
Anogir disgyblion o bob oed i
ymgeisio am wobr ysgoloriaeth, a chaiff y
ceisiadau eu beirniadu gan Mr a Mrs Noott,
ar y cyd ag Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr
ysgol.
Dyfarnwyd y wobr ar gyfer 201920 i Liah Williams, Blwyddyn 10, sy’n
parhau i weithio’n ddiwyd. Defnyddir y
nawdd i dalu am weithgareddau allgyrsiol
fel digwyddiadau Cadetiaid, Theatr, Bocsio,
Dawns a Phiano. Rydym yn dymuno pob
llwyddiant iddi yn y flwyddyn i ddod a thu
hwnt.
Gwnaeth
amrywiaeth
ac
ansawdd y ceisiadau argraff fawr ar y
panel beirniadu, ac roedd penderfynu ar
ddyfarniad yn anodd iawn. Dymunir pob
llwyddiant i’r holl ddisgyblion ar gyfer y
dyfodol.
Yn ogystal â Gwobr Ysgoloriaeth
Goffa Tim Noott, mae Mr a Mrs Noott yn
garedig yn dyfarnu Gwobr Goffa Tim Noott
am Gelf yn flynyddol yn Noson Tystysgrif
yr ysgol. Y derbynnydd llwyddiannus
ar gyfer blwyddyn academaidd 2018-19
oedd Anwen Reed. Penderfynwyd ar y
derbynnydd ar gyfer 2019-20 yn dilyn y
canlyniadau TGAU ym mis Awst, 2020.

RYGBI
Yn y llun uchod gwelir Jac Delaney, Ethan Sapsford, Dan Page, Bryn Thomas, Dylan
Scott a Dan Cleary. Cafodd y bechgyn yma eu dewis ar gyfer carfan rygbi Ysgolion
Sir Benfro a buont yn llwyddiannus iawn. Cyrhaeddodd y bois rownd gynderfynol
cystadleuaeth Plât Genedlaethol Morgan Griffiths cyn i'r cyfan gael ei atal oherwydd y
pandemig Covid.
Llongyfarchiadau iddynt am fod yn llysgenhadon gwych ar gyfer rygbi yn y gymuned
leol. Rydym yn dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol ar ac oddi ar y cae.
PLANT MEWN ANGEN
Diolch enfawr i bawb am yr ymdrech wych a roddwyd i godwr arian Skipathon ‘Plant
Mewn Angen’ Ysgol Bro Gwaun. Codwyd cyfanswm o £ 571.01, cyflawniad enfawr yn
yr hinsawdd sydd ohoni ac yn adlewyrchu’r gwaith tîm gwych o fewn teulu YBG. Diolch
i chi i gyd am eich haelioni.
Cyflwyno’r ‘Cwpan Hiraeth’.
Eleni dyfarnwyd y ‘Cwpan Hiraeth’ i’r ysgol gyfan am fod yn ‘wirioneddol ragorol’ am
gadw mewn cysylltiad â disgyblion yn ystod cyfnod cloi COVID-19.
Fel cyn-ddisgybl, rhoddodd y Capten Brian Thomas y cwpan yn rhodd i’r Ysgol nôl yn
2017 i nodi unrhyw gyflawniadau rhagorol gan ddisgyblion. Dyma’r pedwerydd tro iddo
gael ei ddyfarnu.
Dywedodd y Capten Thomas “Mae Ysgol Bro Gwaun wedi sicrhau bod pob disgybl
wedi cael cyswllt personol o ansawdd uchel â’u hathrawon, ac wedi dangos, trwy gydol
y cyfnod cloi, pwysigrwydd cyswllt personol
rhwng disgyblion ac athrawon.
Yn ystod yr argyfwng COVID-19 hwn, mae
ein bywydau i gyd wedi newid, a rhaid i bawb
gydymffurfio â’r mesurau a gymerwyd gan
Lywodraeth Cymru i atal y firws hwn rhag
lledaenu. Mae’n her, fodd bynnag, y gallwn
gyflawni gyda’n gilydd. “
Ychwanegodd y Pennaeth Mr Paul Edwards,
“Mae Ysgol Bro Gwaun yn falch iawn o dderbyn
gwobr Cwpan‘ Hiraeth ’eleni i gydnabod y gwaith
cymorth aruthrol a wneir gan staff i sicrhau lles yr
holl ddisgyblion yn ystod y cyfnod cloi”.
Yn y llun - Capten Brian Thomas gyda
swyddogion yr Ysgol
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Mae disgyblion a staff yr ysgol
wedi cael cyfnod prysur iawn
yn ddiweddar. Mae misoedd yr
hydref bob amser yn ddiddorol
oherwydd y gwahanol gyfleon
sydd i ddathlu a chofio.
Bu'r plant yn cofio
am gyfnod yr Ail Ryfel Byd.
Yn ystod eu gwaith yn astudio
cyfnod 'Y Blits', bu disgyblion
Dosbarth Derwen yn dysgu am
gyfraniad Miss May Owen, o
Wdig, yn achub bywydau ar
llong y 'St Patrick' yn 1941.
Suddwyd y llong pan drawyd
hi gan ergydion awyren
Almeinig ger Pen Strwmbwl. Llwyddodd May i achub
chwech o deithwyr a dangos
dewrder mawr. Gwobrwywyd
hi ym Mhalas Buckingham
gyda Medal Brenin Sior a
Medal Lloyds. Erbyn heddiw,
mae'r medalau o dan ofal Cwmni Stena yn Harbwr Wdig.
Buom yn ffodus o gael benthyg
y casgliad medalau, dogfennau
a ffotograffau gan staff Stena i'w harchwilio yn yr Ysgol. Trwy
hyn, dysgodd y disgyblion lawer mwy am ddigwyddiadau pwysig
yr ardal yn ystod 1941. (Gwelir llun y plant ar y dudalen flaen.)
Cafwyd cyfle i ddysgu am symboliaeth y pabi coch ym mis
Tachwedd. Bu disgyblion Dosbarth Mês yn creu pabi coch o ddail
yr hydref yn yr allt ac hefyd creu arddangosfa i ffenestri yr Ysgol.
Mae sawl artist glew yn y dosbarth, a bu y dasg o greu lluniau
'Cofio dewrder' gan ddefnyddio siarcol yn llwyddiant mawr.
Yn ôl eu harfer, bu disgyblion yr Ysgol yn cael hwyl er budd
achos teilwng ar ddiwrnod 'Plant mewn Angen'. Codwyd £131.94
i gyd trwy wneud helfa drysor yn yr allt, addurno cacennau, cystadlu mewn tasgau celf ac yn y blaen. Her cyntaf aelodau y Cyngor Ysgol newydd oedd trefnu y gweithgareddau. Hoffai aelodau'r
Cyngor ddiolch i bawb am eu cefnogaeth caredig.
Bu Dosbarth Derwen am daith gerdded am y dydd i ddysgu
am fyd natur a daearyddiaeth yng nghwmni y Parcmon Richard
Vaughan. Dysgwyd llawer am rôl y Parc Cenedlaethol yn gwarchod cynefinoedd ac addysgu ymwelwyr i'r ardal am bwysigrwydd gwneud lle i fyd natur yn ein bywydau.
Â'r Nadolig ar y trothwy, eleni, mae'n
siwr na fydd hi'n bosib cynnal y digwyddiadau traddodiadol sy'n arferol yn ein calendr. Bydd hi'n siom fawr i'r disgyblion i
beidio cael cyngerdd yn y Festri eleni. Er
hynny, mi fydd trefniadau eraill ar y gweill
cyn hir, er mwyn sicrhau digon o hwyl
iddynt. Mae 2020 wedi bod yn wahanol
ac yn rhyfedd iawn. Edrychwn ymlaen
at flwyddyn newydd sy'n fwy caredig i
bawb.

Beth am i chi roi
newyddion eich
ysgol chi yn
Y Llien Gwyn?

Mae'r ddwy chwaer fach yma yn paratoi lanterni Nadolig ac yn gyffrous iawn!
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Ysgol
Bro Ingli

Babi Miss Rees
Llongyfarchiadau mawr i Miss Rees ar
gael bachgen bach nôl ym mis Gorffennaf.
Enw’r bachgen bach yw Oliver Ellis
Sheldon. Mae e yn ciwt iawn. Mae Miss
Rees wedi dod i mewn i’r Ysgol i gyflwyno
Oliver i ni gyd.
Gan Tabi a Jessie
Dod nôl i’r ysgol
Ar ôl bod adref ers diwedd mis Mawrth oni
bai am 4 diwrnod nôl yn yr ysgol ym mis
Gorffennaf roedd hi’n amser i bawb fynd
nôl i’r ysgol llawn amser.
Ar y 3ydd o Fedi gwnaeth bl.1,3,5 dod nôl i’r
ysgol 4 dydd cyn y gweddill achos roedden
nhw mewn dosbarthiadau newydd. Cafon
nhw amser i ddod i arfer gyda’u hathrawon
cyn i weddill y dosbarth ddod nôl. Wedyn
ar ôl amser hwylus heb bl.2,4,6 daethon
nhw nôl ar y 7fed o Fedi. Roedd e mor neis
i weld fy ffrindiau eto ar ôl y cyfnod clo
achos roeddwn i wedi eisiau gweld nhw
trwy’r amser pan oeddwn i gartref. Wrth
gwrs dydyn ni ddim yn gallu chwarae gyda
phlant yn nosbarthiadau eraill ond dwi dal
gallu dweud bod ysgol yn un o fy hoff
lefydd i fod!
Gan Angharad
Thema Iechyd da Bl5 a 6
Yn yr hanner tymor cyntaf mi wnaeth
dosbarth Pwll Gwaelod ddysgu am y
sgerbwd, ble mae pethau yn ein corff, y
galon, yr ymennydd, ein horganau ac am
beryglon ysmygu. Dysgon ni gall ysmygu
achosi wlserau sy’n achosi problemau
treuliad yn y stumog. Yn bersonol,
mwynheais thema’r tymor yma. Roedd
yn hwyl dysgu am y corff a sut i gadw’n
iach.
Gan Poppy
Thema Iechyd Da bl 3 a 4
Ym mis Medi ein thema ni oedd Iechyd Da
yn nosbarth Cwm yr Eglwys. Dysgon ni
am y corff a bod 4 rhan i’r galon a’r arteri
mwyaf yw’r aorta. Roedd yn lot o hwyl.

Tymor yma rydym yn dysgu am Drefdraeth
ers 1800. Ni wedi gwneud llinell amser
o amser Brenhines Victoria a dysgu am
borthladd prysur Trefdraeth.
Gan Lili
Thema
Carnifal
Cyfnod
Sylfaen
Tymor diwethaf ein thema ni oedd Carnifal.
Fe wnes i greu poster i’r Carnifal. Wnes i
hefyd ddysgu triciau carnifal.
Gan Elsa
Tymor diwethaf ein thema ni oedd Carnifal.
Fe wnes i ddysgu gemau Carnifal newydd
i mam a dad a’r teulu. Hefyd wnes i greu
poster i wahodd pawb i’r carnifal.
Gan Ella S
Cynghorau
Ar ddechrau’r tymor wnaeth pob dosbarth
bleidleisio i weld pa fachgen a merch oedd
yn mynd i gael eu dewis i fod ar y Cyngor
Ysgol, Cyngor Cymreictod, Cyngor
Digidol a Dinesydd Da. Roedd rhaid i ni
wneud araith o flaen y dosbarth i ddweud
pam roedden am fod ar y cyngor ac yna
mynd allan o’r dosbarth tra roedd pawb yn
pleidleisio.
Cyngor Ysgol: Bl.6 Cade
a
Katie,
Bl.5 Irfan a Harley, bl.4  Alfie a Lili, bl 3
Rowan, Hetti, Mia a Jessie, bl2 William ac
Elsa, bl 1 Ela ac Ellis
Cyngor Cymreictod: bl.6 Erin a Griff, bl.5
Daisy a Noa, bl.4 Harri a Eve, bl.3 Keeyan
a Sapphire, bl 2 Georgiana, Carwyn a
Morgan, bl 1 Anabel ac Idris
Cyngor Digidol: bl 6 Bluebell ac Eli,
bl.5 Elinor a Thomas, bl.4 James a Tabi, bl
3 Jaidan a Scarlet, bl 2 Jay, Elin a Ruby, bl
1 Laurie a Doti.
Dinesydd da: bl.6 Angharad a Tasker,
bl.5 Bella ac Elden, bl.4 Mathew a
Brianna, bl 3 Macsen a Millie, bl 2 Ella a
Sofia, bl 1 Iolo ac Evie.
Gan Angharad
Fframau gwobrwyo newydd
Ar ddechrau’r tymor gwnaeth gwmni o’r
enw BOOMERANG wneud dau fframyn
i ni i ddefnyddio wrth ddathlu sêr yr
wythnos. Roedd hyn i helpu safio papur ac
i helpu’r amgylchedd. Enwau’r fframiau
yw Sêr yr wythnos a Cymro/Cymraes.

Paul Jenkins a'i Feibion
~ Trefnwyr Angladdau ~
Capel Gorffwys Preifat yn Abergwaun
Cwmni teuluol preifat
Gwasanaeth gofalgar 24 awr

Paul Jenkins

Feidr Castell, ABERGWAUN, SA65 9BB
(01348) 873250
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Maent yn syniad gwych oherwydd mae
e’n gam i’r cyfeiriad cywir yn fy marn i
helpu sawl agwedd - helpu’r ysgol i safio’r
amgylchedd a ddim printio’r lluniau mas
pam does dim angen oherwydd mae’n
wastraff o bapur. Mae’r lluniau yn mynd
lan ar wefannau cymdeithasol yr ysgol bob
wythnos. Ta beth falle fod Mam a Dad yn
rhoi nhw yn y bin ar ôl wythnos ond fydd
y llun yn aros am byth. Mae’n hwyl i gael
dy lun yn y ffrâm.
Gan Erin
Beicio i’r ysgol.
O 28ain o Fedi i Hydref 2il roedd pawb
fod i feicio neu reidio sgwter i’r ysgol os
oeddent yn medru gwneud. Trefnodd yr
Ysgol hefyd fod un dosbarth y dydd yn
cael sesiwn beic neu sgwter yn y MUGA i
ddysgu am ddiogelwch. Dydd Llun roedd
dosbarth Pwll Gwaelod yn cael tro ar eu
beiciau a’u sgwteri. Dydd Mawrth roedd
Cwm yr Eglwys, dydd Mercher roedd
dosbarth Traeth Mawr a dydd Iau roedd
dosbarth Parrog. Roedd yn llawer o hwyl.
Gan Bella.
Diwrnod Diolchgarwch (gwelir
y llun ar y dudalen flaen)
Nid oedd yn bosib i ni fynd i’r capel
eleni i ddathlu Diolchgarwch gyda’n
rhieni achos Covid ond roedd yr ysgol
am wneud rhywbeth i godi arian i achos
da. Gofynnwyd i bawb ddod i’r sgol
wedi gwisgo mewn dillad o liwiau’r
enfys a chyfraniad i’r elusen. Dewiswyd
elusen Sefydliad y Galon eleni gan ein
bod yn dysgu am y galon yn ein gwersi.
Llwyddwyd i godi £150 i’r Sefydliad.
Yr heddlu 
Bob tymor mae PC Helen Llewellyn yn
dod i mewn i siarad gyda phob dosbarth
am wahanol bethau. Tymor yma daeth PC
Llewellyn ar 14eg o Hydref i siarad gyda
dosbarth Pwll Gwaelod am ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Dangosodd dau fideo
am ymddygiad gwrthgymdeithasol a hefyd
am fwlio. Roedd y ddau glip yn drist i
wylio ond roedd pawb wedi gwrando
yn astud. Gobeithio bydd hyn yn stopio
pethau tebyg i ddigwydd yn ein hardal ni.
Gan Daisy
Diwrnod Shwmae, Sumae
Ar y 15fed o Hydref roedd pawb wedi
gwisgo pethau Cymraeg i’r Ysgol. Roedd
pawb ym Mhwll Gwaelod wedi gwneud
llun yn dweud Shwmae Sumae a chanu
caneuon Cymraeg. Roedd pawb yn dweud
Shw mae wrth ei gilydd trwy’r dydd. Ar
ddiwedd y dydd buom ni’n gwylio gig
byw gan Bronwen Lewis ar y we. Roedd
dosbarth Cwm yr Eglwys yn dawnsio mas
tu fas a dosbarth Pwll Gwaelod mewn tu
fewn.
Gan Cade
Calan Gaeaf Bro Ingli
Dros hanner tymor roedd rhaid i bawb
gerfio pwmpen achos roedd Ffrindiau
Bro Ingli am greu arddangosfa pwmpenni
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tu allan i siop Elements fel bod pawb yn
cael hwyl gyda’u teuluoedd dros Galan Goleuo Trefdraeth ar gyfer y Nadolig
Gaeaf yn cerfio ac addurno pwmpenni. Mae Ffrindiau Bro Ingli am geisio gwneud Nadolig yn fwy o hwyl i bawb ar ddiwedd
Yn anffodus daeth y cyfnod clo ac roedd blwyddyn ryfedd iawn trwy gael PAWB i oleuo eu tai i fyny gyda goleuadau Nadolig.
rhaid canslo’r arddangosfa ond newidiwyd Bydd yr ysgol hyd yn oed wedi goleuo a bydd hi werth i chi ddod lawr i’w gweld yn y
i arddangosfa ar ffurf fideo. Roedd rhaid tywyllwch.
i bawb anfon llun o’u pwmpen i mewn i
greu’r fideo. Mae’r fideo yn grêt.
Gan Éinor
Helfa Drysor Calan Gaeaf
Ffrindiau Bro Ingli
Dros yr hanner tymor roedd Ffrindiau
Bro Ingli wedi trefnu helfa drysor i bawb
wneud i basio’r amser. Roedd rhaid talu
£5 am yr helfa drysor. Yn yr helfa drysor
roedd angen mynd i Nanhyfer, Trefdraeth
a Dinas i ddod o hyd i atebion y cliwiau.
Roedd rhai o’r cliwiau yn anodd iawn
i ateb. Os oeddech yn ennill, roeddech
yn ennill hamper o Siop Kiel House.
Fy nheulu i oedd wedi ennill yr hamper
hyfryd. Bwytais i’r losin i gyd cyn roedd
mam, dad na William wedi cael siawns!!
Roedd hefyd gwobr o hamper llai i un
cystadleuydd arall ddaeth allan o het Georgiana oedd yr enillydd lwcus.
Gan Scarlet R
Diwrnod Pydsi
Ar ddydd Gwener y 13eg o Dachwedd
roedd hi’n ddiwrnod Pydsi neu Blant Mewn
Angen. Gwisgodd pawb mewn pyjamas i
ddod i’r Ysgol a dod â £1 neu fwy i Blant
Mewn Angen. Yn y bore gwnaeth dosbarth
Pwll Gwaelod ymarfer corff gyda Joe
Wicks. Cododd Joe Wicks £1.5 miliwn
i Blant Mewn Angen. Dathlodd Joe y
cyflawniad yma drwy wneud olwyn cart.
Ni wnaeth Bro Ingli lwyddo i godi cymaint
â hynna wrth gwrs ond codwyd £95. Roedd
pawb yn chwysu wrth wneud ymarfer corff
yn gwisgo pyjamas blewog!!! Ar ôl yr
ymarfer corff aeth dosbarth Pwll Gwaelod
i weithio pancos. Gan ein bod yn gwneud
her i gyrraedd Lapland, aethom i gyd allan
i’r MUGA i gerdded / rhedeg milltir yn ein
pyjamas hefyd.
Gan Poppy
Her Nadolig Bro Ingli i
Lapland
Yn yr ysgol mae Mrs Howells a’r staff
wedi trefnu her i ni. Mae rhaid i ni
gerdded, rhedeg, seiclo neu nofio
milltiroedd a’u rhoi ar Starva er
mwyn cyrraedd Lapland erbyn
Nadolig. Mae’n 1500 o filltiroedd.
Ni’n gwneud hyn i godi arian
ar gyfer prynu sgrin a bleindiau
newydd i’r Neuadd. Mae tudalen
Just Giving gyda ni i bobl noddi
ni. Mae’n lot o hwyl i wneud hyn
ac mae’n edrych yn debyg byddwn
yn medru cyrraedd Lapland a dod
nôl. Mae pawb yn ymuno yn yr
hwyl o glocio’r milltiroedd i fyny.
Diolch i bawb ac hefyd diolch am
eu cyfraniadau ar y Just Giving
hefyd.
Dosbarth 'Cwm yr Eglwys' yn eu dillad enfys.
Gan Eve
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STORI O SIOPWAITH Yhen ffenest
SAER
i’r sgip yn ddigon di-ffws. Aeth

Mae’r ‘cyfnod cloi’ wedi dod â phob math o
brofiadau a heriau annisgwyl i nifer o bobl.
Sdim dwywaith, buom ni gyd yn pwlffagan
ar y dechre, yn pwslo shwt i gâl gafel ar anghenion syml bywyd. Ych chi’n cofio saga y
papur tŷ bach? We berem a fflŵr bara yn brinnach nag aur ar un adeg! Rhyfedd yw meddwl
bod llwyddo i gadw apwyntiad yn y ganolfan
ailgylchu yn gallu bod yn ffocws dwarnod cyfan, a hynny wedi aros sawl dydd am y fraint
o gâl apwyntiad o gwbwl!
Bu sawl un ohonom yn synnu o glywed
cnoc yn y drws, a chanfod cwdyn neu fwndel
o rywbeth diddorol yn rhodd gan ffrind meddylgar. Dyna ddigwyddodd yn ein teulu ni un
bore. Daeth cnoc ar y drws yn nhŷ fy rhieni, a
dad yn canfod bwndel o hen brennau. Nawr,
i chi a fi, tanwent a dim gwell, fydde rhain,
ond, i dad, we’r bwndel o brennau yn allwedd
i ddrws y cof. Roedd wedi derbyn sawl rhodd
debyg dros y blynydde, yn annisgwyl bob tro,
fel plant amddifad yn dod gatre.
O edrych yn fanwl, we’r pren yn dangos
sawl haen o baent, a’u siâp yn cyfleu ôl crefft
y saer wrth greu ffenest. Yn wir, darnau o
fframau ffenestri, bob tro, sydd wedi bod yn
canfod eu ffordd yn ôl i’r Cwm. Yr hyn sydd
yn gyffredin ynddyn nhw bob tro yw’r ysgrifen mewn pensil ar bob un. Mae’r pensil yn
nodi dyddiadau yn amrywio o’r 1940au cynnar i’r 1950au, a’r enw bob tro - ‘D. Thomas’.
Llawysgrifen bert, o’r math y dysgwyd i blant
adeg y Rhyfel Mawr yw’r ysgrifen. Efallai
mai effaith trychineb y rhyfel hwnnw we’n
fodd i greu syniad ym meddwl y saer mai
peth da fyddai iddo adael ei farc ar ei waith.
Ta beth am hynny, dyna we nhad-cu yn neud
ar bob ffenest ddoi o’i fainc yn siopwaith J J
Morgan (Sawmills), Abergwaun.
Byddai Dannie Thomas yn mynd ar ei feic,
o Gwm Abergwaun, pob dwarnod gwaith, ac
ar fore Sadwrn, i ddefnyddio llif, gain a phlân
yn y siopwaith lle mae gweithle ‘Fishguard
Tyres’ heddi. We ‘na gystadleuaeth rhwng
dou fusnes tebyg, bron gwdderbyn â’i gilydd
yn yr un ardal o’r dre, sef, ‘Y Brodog’ a ‘J
J Morgan’. We gang dda o seiri yn y ddwy
siopwaith a bydde sawr y shafins a’r ‘putty
linseed oil’ yn creu naws arbennig yno. Adeg
y rhyfel, we Mamgu yn gweithio yn y ‘British
Restaurant’ (lle mae siop CK / Nisa heddi) a
bydde y seiri, ac unrhyw un arall oedd angen
pryd twym am bris rhesymol, yn cael bolied
dda yno. Ar fore Sadwrn, fe fydde fy nhad yn
cael mynd ar far canol y beic, gyda Dannie i’r
gwaith, gyda’r addewid o gael gwylio gêm o
bêldroed cyn dod gatre, falle. Ond tan ganol
dydd, gwaith we’r drefn.
Un tro, roedd yn rhaid ymweld â chartre’
menyw fach i osod rhaffau newydd ar y pwyse
Gwisgo ffedog saer y bu fy nhad, Bil, hefyd
am flynydde mowr.
Bil a'i gyfneither Ann, a Dannie a'i frawd
Wil, wedi rhwyfo o'r Cwm i Wdig, tua
diwedd y 1940au

‘sash’ yn y ffenestri. We hon yn broses gyffredin, heb fod yn waith anodd iawn, ond
yn gofyn am amser ac amynedd. Yn ddeg
ŵed, we’r amser yn hir i grwt we â mwy o
ddiléit i wylio ‘ffwtbol’ nag i helpu’i dad!
Y bore hwnnw, tynnwyd darnau o’r ffenestri, ailosodwyd rhaffau newydd i hongian y pwysau, caewyd y pwysau nôl gan
osod darn pren newydd yn lle’r un fu yno,
a gadwyd y cyfan yn gweithio yn berffaith.
Doedd neb wedi sylwi ar y geiriau a’r dyddiad yn y man cuddiedig tu fewn i’r ffrâm
- ‘D. Thomas - Cwm Abergwaun, Awst
1946’.
Ni welwyd y geiriau am dros saithdeg o
flynyddoedd, tan gyfnod cau Cofid, eleni,
pan fu perchennog Siop Lyfrau Seaways
yn gosod trefn ar bethau tra bod busnes yn
dawel.

Trefnwyd cael ffenestri newydd, a thynwyd yr hen rai. Chwarae teg i’r perchennog
am fynd ati i ymchwilio i’r ysgrifen a ddaeth i’r golwg. Mi fyddai eraill wedi taflu’r

Dannie a Magwen Thomas
gyda'r 'hers fowr' yng
Nghwm Abergweun.
Bu Dannie yn trefnu angladdau
wedi i siopwaith J J Morgan
gau.

ati i holi yn lleol a chanfod pwy oedd ‘D.
Thomas’, a thrwy hynny, trefnu bod y darnau pren yn cyrraedd cartre’ nhad.
Mae gan Dad gasgliad bach o brennau
erbyn hyn. Maen nhw’n hollol ddibwrpas,
ond yn werthfawr oherwydd y stori y maen
nhw’n eu hadrodd. Daeth rhai o Bancyfelin, Llanychâr, lle y cafodd fy nhad-cu ei
fagu, ac eraill o’r Cwm. Yn yr oes gymhleth hon, lle mae cymaint o fynd ar y dechnoleg fodern a chymaint o newid ar ein
patrymau byw, mae cysur a chadernid yn y
pren a’r llythrennau pensil syml sydd wedi
goroesi tymhestloedd y blynyddoedd. Hefyd, mae’n gysur meddwl bod ambell un
yn ymddiddori digon yn hanes y dre a’r ardal i wneud ychydig o waith ymchwil.
Pethau bregus iawn yw hanesion lleol,
ac mae’n hawdd colli straeon ardal gyda’r
cenedlaethau. Os wes gwers i’w ddysgu
fan hyn, wel, rhaid mai pwysigrwydd cofnodi a rhannu straeon lleol yw’r wers honno. Os na fuoch chi trwy eich bocs ‘hen
ffotos’ yn ystod y cyfnod cloi, ewch ati
heddi i sgrifennu enwau a dyddiad ar gefn
y lluniau. Defnyddiwch gamera i’ch helpu
i rannu’r llun gyda pherthnasau a ffrindiau
dros y We. Mae trafod llun bob amser yn
ddechrau i sgwrs ddiddorol. Os wes gyda
chi ychydig o hanes i’w rannu am eich
lluniau, byddem yn falch iawn o glywed
wrthoch chi! lliengwyn@papurbro.org
Hedydd Hughes.
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Cronfa Datblygu Cynaliadwy yn cefnogi prosiectau cymunedol sy’n
ymateb i argyfwng hinsawdd ac yn lleihau Ôl troed carbon

Bydd pedwar prosiect cymunedol sy’n ceisio lleihau allyriadau carbon ac ymateb i’r
argyfwng hinsawdd yn cael cymorth gwerth dros £39,000 gan Gronfa Datblygu
Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol
Arfordir Penfro.
Yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd, cytunodd Pwyllgor Cronfa’r Awdurdod i gefnogi ceisiadau gan Theatr Gwaun, Neuadd
Bentref Marloes a Sain Ffraid, Mencap Sir
Benfro Cyf. ac Ymddiriedolaeth Natur De
a Gorllewin Cymru.
Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor y Gronfa, y
Cynghorydd Mike James: “Roeddem wrth
ein bodd o weld cymaint o amrywiaeth yn
y ceisiadau a ddaeth i law gan eu bod yn
dangos y ffyrdd arloesol y mae cymunedau
yn y Parc Cenedlaethol yn chwarae eu rhan

AC I GLOI...........

Efallai fod y Nadolig eleni am fod yn dra
gwahanol i bob Nadolig arall, gyda llai o amser yn cael ei roi yn ymweld a pherthnasau
ar hyd a lled y wlad a mwy amser yn cael ei
dreulio gyda theulu agosaf. Ac fel pob ‘Dolig, mae’n bosib y cewch anrheg neu ddau
gan Sion Corn! Gobeithio mai tabled newydd sbon fydd ar y rhestr i chi eleni! Os mai
tabled fydd yr anrheg, mae yna gant a mil y
gallwch ei gwneud hefo nhw wrth gwrs ond
dwi am drafod adnoddau hanes ar y We yn
y golofn tro yma, esgus da i dreulio oriau
yn chwilota am bethau difyr a diddorol o’ch
soffa dros yr Wŷl.
Dwi’n siwr fod llawer ohonoch yn ymwelwyr
cyson a’ch archifdy, amgueddfa neu’r Llyfrgell Genedlaethol i chwilota mewn dogfennau
hanes neu’n hel achau ond daeth hynny i stop
i bob pwrpas gyda llawer o archifdai a llyfrgelloedd wedi cau dros y misoedd diwethaf.
O ganlyniad i’r prinder cyfleoedd yma, dwi
am fwrw golwg dros yr adnoddau sydd ar
gael yn lleol ac yn genedlaethol er mwyn
ymchwilio ein hanes ar-lein. Ac yn sicr mae
yna gryn dipyn i’ch cadw’n brysur.
I ddechrau wrth ein traed, ac yn lleol. Yn
aml na pheidio, mae’r archifdy lleol yn fan
cychwyn da i ddechrau i ganfod adnoddau
ar y We. Er enghraifft yng Ngwynedd sef
Archifdy Sir Gaernarfon, mae degau o luniau
wedi eu digideiddio a’u catelogio, o bob tref
a phentref. Mae’n gyfle da i hel atgofion a
chyflwyno darnau bach o hanes i’ch teulu.
Yn amlwg, fe fydd casgliad pob archifdy yn
wahanol, gyda graddfa yr adnoddau sydd ar
gael ar y We yn amrywio. Ond cofiwch glicio
ar eich awdurdod lleol i weld sydd beth sydd
ganddynt ar gael ar y We. Yn genedlaethol, y

i ymateb i’r argyfwng hinsawdd.
“Byddem yn annog unrhyw fudiad neu
grŵp a gaiff ei arwain gan y gymuned sydd
angen cymorth i ariannu prosiectau a fydd
yn helpu i leihau carbon a/neu ymateb i
newid yn yr hinsawdd, i wneud cais cyn
gynted â phosib.”
Bydd Theatr Gwaun yn defnyddio’r cyllid
i osod paneli solar fel rhan o’i gwaith i leihau faint o ynni a ddefnyddir yn y theatr,
sinema a lleoliad digwyddiadau.
Bydd y cyllid a roddir i Neuadd Gymunedol Marloes a Sain Ffraid yn cyfrannu at brynu a gosod System Fatris i
ategu system ffotofoltäig (PV) newydd,
gan alluogi’r neuadd i storio unrhyw gyflenwad pŵer ac, yn ei thro, leihau costau
rhedeg a lleihau ôl troed carbon y gymuned.
Rhoddwyd cymorth ariannol i Mencap
Sir Benfro Cyf. er mwyn cyfrannu at bedwar maes o fesurau effeithlonrwydd ynni
yng Ngerddi Ystagbwll, Sir Benfro yn
cynnwys pibellau i gysylltu tanc casglu
dŵr glaw â phwll, gwella insiwleiddio o
amgylch pibellau dŵr poeth ac uned ynni
solar ar gyfer gorsaf olchi.
Bydd cyllid Cronfa Datblygu Cynaliadwy
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin
Cymru yn cyfrannu at wella systemau dŵr

man cyntaf i fynd ati i chwilio yw gwefan
Llyfrgell Genedlaethol Cymru a theipiwch yr enw yn Google.com neu deipiwch
y canlynol ar dop y porwr: https://www.
llyfrgell.cymru/
Mae’r adrannau sydd ar gael ar y We yn
cynnwys Lleoedd Cymru sy’n cynnwys
casgliad o fapiau Degwm Cymru (https://
lleoedd.llyfrgell.cymru/). Gellir hefyd cael
mynediad i Cylchgronau Cymru sy’n gasgliad o gyfnodolion Cymru o’r Traethodydd i’r Geninen (https://cylchgronau.llyfrgell.cymru/)
Gellir tyrchu trwy bapurau newydd Cymru
hefyd o’r Western Mail i’r Goleuad a hynny o foethusrwydd eich cartref: (https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/)
Mae’r Bywgraffiadur Cymreig heb os yn
adnodd gwych i ganfod hanes pobl o bwys
sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at hanes
Cymru ac mae’r fersiwn ar-lein yn estyniad o’r beibl gwreiddiol hwnnw a fu’n
arfer hawlio pob silff lyfrau ar aelwydydd
Cymru. A’r fantais yw fod y Llyfrgell yn
parhau i ychwanegu enwau ato https://bywgraffiadur.cymru/
Prosiect sy’n canolbwyntio’n benodol
ar y Rhyfel Byd Cyntaf yw Cymru 1914
sydd dan adain y Llyfrgell Genedlaethol
a thrwy’r casgliad, datgelir hanes cudd y
Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddangos sut y bu’r
hanes yn effeithio ar fywyd, iaith a diwylliant yng Nghymru. (https://cymru1914.
org/cy) Sefydliad arall sy’n hanfodol ar
gyfer eich ymchwil yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (https://rcahmw.gov.
uk/ ) Mae yna ffilmiau 360 gradd ar gael

a phaneli solar ac uwchraddio systemau ar
ynysoedd Sgomer a Sgogwm.
Ychwanegodd Lisa Morgan, Pennaeth
Ynysoedd a Môr Ymddiriedolaeth Natur
De a Gorllewin Cymru: “Rydyn ni wedi
nodi sawl maes lle gallem leihau ein hallyriadau carbon ac arbed arian, er mwyn
gallu ei wario’n well ar ein gwaith cadwraeth hanfodol.
“Bydd y grant hwn yn ein galluogi i ddod
â hanfodion bywyd bob dydd i Sgomer a
Sgogwm, gan ddiweddaru systemau solar
presennol i gymeradwyo effeithlonrwydd
a gosod hidlyddion UV i wneud dŵr ffynnon yr ynys yn ddiogel i’w yfed.”
“Bydd y ddwy ynys yn gallu yfed eu dŵr
ffynnon heb orfod ei ferwi’n gyntaf ac mae
wardeiniaid a gwirfoddolwyr Sgogwm yn
edrych ymlaen yn arw at y posibilrwydd o
gael cawod boeth y tymor nesaf.”
Yn ogystal â’r pedwar prosiect llwyddiannus, gohiriwyd dau gais er mwyn cyflwyno
rhagor o wybodaeth i’r pwyllgor ac roedd
un yn aflwyddiannus.
Y dyddiad cau nesaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12 hanner dydd, ddydd Llun 14
Rhagfyr 2020.
I gael rhagor o wybodaeth, i lwytho ffurflen gais i lawr neu i wneud cais ar-lein,
ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cdc.
i’w gwylio yn dangos hen dechnegau amaethyddol
(https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/). Fe geir hefyd
miloedd o luniau yng Nghasgliad y Werin
yn cynnwys ffotograffau Geoff Charles
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
Un adnodd gwerthfawr tu hwnt yw Coflein
sy’n gatalog ar-lein anferth o archaeoleg,
adeiladu a threftadaeth ddiwydiannol ac
arforol Cymru. Mi fedrwch dreulio dyddiau yn chwilio am olion archaeolegol yn
eich ardal chi yma. (https://www.coflein.
gov.uk/)
Os mai cestyll yw eich bryd, gellir llawlwytho ap Cadw ar eich ffôn clyfar trwy’r
adran Apps Store ar eich ffon Apple neu
Play ar eich Android https://cadw.gov.
wales/app neu ymweld a’r Wefan, ble ceir
llwyth am gestyll Edward I i’n cestyll cynhenid https://cadw.gov.wales/
Cofiwch hefyd, gellir canfod casgliadau
ar-lein ar wefan Amgueddfa Cymru yn
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/ Un wefan sy’n berffaith ar gyfer hel
atgofion yw chwaraeydd y BFI neu’r British Films Institute lle gellir gwylio degau o
ffilmiau archif dros y 90 mlynedd diwethaf
o’ch ardal leol sy’n cynnwys clasur John
Roberts Williams Yr Etifeddiaeth. https://player.bfi.org.uk/free Ag wrth gwrs,
heb anghofio am www.youtube.com sy’n
llawn fideos o’ch hardal leol.
Mwynhewch y pori, y gwylio a’r syrffio!
A chofiwch wneud defnydd da o’r tabled
neu’r ffôn hwnnw! Nadolig Llawen!

