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Gwyn, gwyn
Yw’r gynnar dorf ar lawr y glyn.
O’r ddaear ddu y nef a’u myn.
Golau a’u pryn o’u gwely pridd
A rhed y gwanwyn yn ddi-glwy
O’u cyffro hwy uwch cae a ffridd.
Pur, pur,
Wynebau perl y cyntaf fflur.
Er eu gwyleidd-dra fel y dur
I odde’ cur ar ruddiau cain,
I arwain cyn y tywydd braf
Ymdrech yr haf. Mae dewrach ‘rhain?

Gobaith

Glân, glân,
Y gwynder cyntaf yw eu cân.
Pan elo’r rhannau ar wahân
Ail llawer tân fydd lliwiau’r tud.
Ond glendid glendid yma dardd
O enau’r Bardd sy’n lliunio’r byd.
Waldo Williams

Mae 2020, ar draws y byd, wedi bod yn flwyddyn heriol. Blwyddyn o bryder, o unigrwydd, ac o siom. Priodasau na
ddigwyddodd, angladdau heb gysur, eisteddfodau nas cynhaliwyd, dathliadau na ddathlwyd. Mae gan bob un ohonom ein stori
am 2020. Ac i ddyfynnu’r hynod Michael Sheen ‘cachu hwch’ o flwyddyn fu 2020.
Ond mae bach o oleuni ar y gorwel. Daw newyddion calonogol am frechiad yn erbyn COVID 19. A gobeithio i’ch calon lamu
wrth weld gwên lydan Joe Biden ... ydych chi, fel fi, yn gobeithio gweld diwedd Y Dyn Oren a’i ddieneidrwydd drwg?
Un peth sy’n codi calon, waeth beth y gofid, yw ymddangosiad yr eirlysiau (lili wen fach, blodyn yr eira ... dewiswch eich
enw, yr un yw’r llawenydd o’u gweld). Er nad oedden nhw’n arfer dod i’r wyneb tan ymhell wedi’r Calan, maen nhw i’w gweld
yn rhy aml erbyn hyn o gwmpas y Nadolig. Newid hinsawdd sy’n gyfrifol digon tebyg a mater o gryn gonsyrn yw hynny.
A dyma droi at un o feirdd mwyaf Cymru, ddoe, heddiw ac yfory, sef Waldo Williams. Mae ei gyfrol, Dail Pren, yn un o
drysorau mawr yr iaith Gymraeg, yn wir, mewn unrhyw iaith. Un o’r cerddi hyfryd yn y gyfrol yw Eirlysiau – cerdd syml ar un
olwg. Mae Waldo yn gweld yr eirlys – neu eirlysiau gan fod Waldo yn rhoi pwyslais ar y lluosog. Rydyn ni byth yn gweld un
eirlys bach yn unig, maen nhw mewn clwstwr yn cwtsio at ei gilydd. Mae Waldo yn gweld eu dycnwch a’u bwriad yn wers i ni
– maen nhw’n gwthio o dywyllwch eu ‘gwely pridd’ tuag at y goleuni. Er bod yr eirlysiau yn fach ac yn wylaidd, maen nhw ‘fel
y dur’ ac yn dioddef tywydd ac oerfel er mwyn dod at y ‘tywydd braf’ ac mae Waldo yn gofyn y cwestiwn mawr:
Mae dewrach ‘rhain? Oes unrhyw beth dewrach na’r eirlysiau bach? Mae’r gerdd yn ein harwain i gofio ac i ddiolch
– i gofio’r rhai fu’n ddewr, fu’n glwstwr bach ac weithiau’n unig yn codi eu lleisiau a hynny mewn tir
ac amodau anodd, er mwyn i ni gael byd dipyn gwell. Ac ymysg y rhai gwerthfawr yw’r beirdd sy’n
canu cân o obaith ar ein rhan.

Blwyddyn newydd gwell i chi i gyd
Siân Wyn Siencyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
1 1
i holl ddarllenwyr
Y Gambo

GOLYGYDD Y MIS
Philippa Gibson

Y GAMBO MIS IONAWR

Heledd Gwyndaf
Blaenglowon Fach, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4ET
07794 065826 heleddgwyndaf@hotmail.com
Deunydd i mewn erbyn 29 Rhagfyr
Dosbarthu Caffi Emlyn, Tanygroes – dydd Iau, 14 Ionawr

PWYLLGOR GWAITH
Y GAMBO
Cadeirydd:
Eleri Evans (01239 810871)
eleri500@hotmail.com
Ysgrifennydd:
John Davies, Y Graig, Aber-porth
(01239 810555)
e-bost: johnygraig@tiscali.co.uk
Clwb 500:
Gareth Evans, Glasfryn, Tanygroes,
Aberteifi, SA43 2JE
(01239 810871)
e-bost: garethe100@yahoo.co.uk
Trysoryddion: Des ac Esta
Davies, Min-y-Maes, Penparc,
Aberteifi SA43 1RE
(01239 613447)
e-bost: desdavies@hotmail.co.uk
Hysbysebion: Mair Heulyn Rees
Cefn yr Ydlan, Synod, Llandysul
SA44 6JE
Rhif ffôn: 01545 580462
e-bost: mairheulyn@yahoo.com
GOHEBWYR LLEOL
Aberporth: Ann Harwood
(01239 811217)
manhaul@hotmail.com
Beulah: Gerwyn Morgan
(01239 810752)
gerwyn.morgansa38@gmail.com
Blaenannerch/Tre-main:
Mary Postance
(01239 810054)
Blaencelyn: Jon Meirion
(01239 654309)

Blaen-porth: Nesta Griffiths
(01239 810780)
Ennis Howells (07854 938114)
Bryngwyn: Linda Morgan
(01239 711249)
Marlene Evans (01239 710708)
Brynhoffnant: Llinos Davies
(01239 654135)
llinosbengoch@yahoo.co.uk
Caerwedros: Aled a Heledd Dafis
(01545 561355)
aledafis@gmail.com
Ceinewydd: Wendy Davies
(01545 560344)
Coed-y-bryn: Yn eisiau
Croeslan: Marlene E.
(01239 851216)
Ffostrasol: Emyr a Gwen Davies
(01239 851343)
Glynarthen: Dewi Jones,
Pantseirifach 01239 814609 /
(07970 042101)
Horeb/Penrhiwllan: Beth Davies
(07901 716957)
bethan@cd1340.f9.co.uk
Llandygwydd: Yn eisiau
Llannarth: Isabel Jones
(01545 580608)
Llanllwchaearn: Gwyneth Thomas
Llangrannog: Ceindeg Haf
Llechryd: Peter Hazzelby
Maen-y-groes: Edna Thomas
(01545 560060)

Penparc: Melanie Davies
(01239) 621329
melanie.translation@btinternet.com
Plwmp a Phentre-Gât:
Celia Richardson a Nigel Blake,
(01239 851300)
nigelblake@gmail.com
Pontgarreg: Lynda Evans
golygfa@tiscali.co.uk
(01239 654277)
Rhydlewis: Vera Davies
(01239 851489)
Sarnau a Penmorfa:
Alison Vaughan-Jones
(01239 654610)
alisonvj@icloud.com
Synod: Mair Heulyn Rees
(01545 580462)
mairheulyn@yahoo.com
Talgarreg: Heledd Gwyndaf
(07794 065826)
heleddgwyndaf@hotmail.com
Tan y groes:
Elspeth Evans (01239 811026) ac
Eleri Evans (01239 810871).
Tre-saith: Sally Jones
(01239 810274)
Y Ferwig: Auriol Williams
(01239 612507)
auriolwilliams@hotmail.com
YN EISIAU
Coed-y-Bryn, Llandygwydd
Ariennir Y Gambo
yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

ATGOFFA’R GOHEBWYR
Mae’n hollol bwysig cadw at y dyddiad cau i bob rhifyn o’r Gambo. Fe nodir y dyddiad ar dudalen 2
o bob rhifyn, a bydd unrhyw ddeunydd hwyr yn cael ei gario ymlaen i’r rhifyn nesaf.

Gofynnir i bob gohebydd lleol sy’n defnyddio e-bost sicrhau ei fod wedi cael cadarnhad
gan olygydd y mis bod y deunydd wedi cyrraedd yn ddiogel.
Diolch am eich cydweithrediad.

GAIR GAN Y GOLYGYDD
Rydym yn ddiolchgar iawn i bob un o’n golygyddion sy’n cymryd tro i sicrhau bod y Gambo yn cael ei
gyhoeddi’n fisol. Erbyn hyn, mae Eleri Evans, Emyr Davies Pen-rhiw, Jon MO Jones, a Vera Rees Davies wedi
penderfynu cael hoe (hir neu fyr) oddi wrth fod yn olygyddion, er y byddant yn parhau i gyfrannu mewn ffyrdd
eraill. Yn ffodus iawn mae eraill wedi gwirfoddoli i ymgymryd â’r gwaith: Heledd Gwyndaf, Elsie Reynolds,
Hywel Rees a Robyn Tomos – ond mae lle i ragor o hyd, felly os hoffech chi wneud y gwaith, byddem yn falch
iawn o glywed oddi wrthych chi.
Clwb 500
John y Graig yn ymddeol – rywfaint!
Mae John Davies, y Graig, am roi’r gorau i’w swydd fel trefnydd Clwb 500 y Gambo – swydd mae wedi’i
chyflawni’n ffyddlon ac yn effeithiol ers y dechrau oll, a mil diolch iddo am hynny oddi wrth y Pwyllgor,
aelodau’r Clwb a’r darllenwyr i gyd.
Rydym yn ddiolchgar iawn bod Gareth Evans, Tanygroes, wedi cytuno i wneud y gwaith a dymunwn yn dda
iddo.
I gyfarch John Davies, Y Graig
Hyrwyddwr a Changhellor y Clwb 500 ers genedigaeth Y Gambo
Mae’n sail gadarn i barhad ein papur bro.
Ein sicrwydd wnaeth hyrwyddo – un o fil
  gofalus a chryno;
rhaid inni ei ordeinio –
pur i’w braidd a’r papur bro.

O’i allu, pen canghellor, – y gŵr hael
   ti’r graig ddeil yn angor;
nawdd a maeth, fel ymchwydd môr –
ti a roes inni’r trysor.

Jon Meirion

Deddf Diogelu Data

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

· Gambosair
· Cornel y Plant
· Clwb 500

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd
SA43 2HR

4 Cornel Pendre, Aberteifi SA43 1JL
Ffon: 01239 615030 / 07971 763272

Tanygroes 01239 811298

Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk
Gwefan: teifiembroidery.co.uk

Aberaeron 01545 570242

Printio
Corfforaethol
Gwniadwaith
Gwisg waith
Gwisg Ysgol
Anrhegion
Clybiau Chwaraeon
Priodasau

Gellir dilifro’n lleol
Cymerir archebion
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ABER-PORTH
Roedd pobol yr ardal gyfan yn drist iawn o glywed am farwolaeth Sandra, gweddw Alun Tegryn Davies.
Roedd y ddau wedi eu magu yn Aber-porth ac wedi bod yn weithgar iawn yn yr ardal yn bobol ifanc. Bu farw
Sandra ddiwedd mis Tachwedd, ac yn drist iawn roedd ei merch-yng-nghyfraith, Mari Lisa, wedi marw prin
wythnos ynghynt. Roedd Mari Lisa yn briod â Huw, mab Sandra ac Alun, a roedden nhw’n byw yn Llanwrin
ger Machynlleth gyda’u merch, Beca. Roedd Mari Lisa yn wyneb cyfarwydd ym myd llenyddol Cymru fel
aelod o dimau Talwrn y Beirdd, a roedd hi hefyd wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn y Genedlaethol ac
yn steddfodau’r Urdd. Rydyn ni’n anfon ein cofion cynhesaf at Huw a Beca, a hefyd at Meryl a gweddill y teulu
i gyd.

BEULAH
Cant ac un oed

Eiluned Jones, Penalltygwin

Eiluned a Ben Lake AS adeg ei phen-blwydd yn 100 oed yn 2019.

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Eiluned Jones, Penalltygwin ar ddathlu ei phen-blwydd ym mis Tachwedd
yn 101 oed.
Mae Eiluned yn hanu o deulu enwog a hynafol Lewisiaid, Dinas Cerdin, Llandysul, teulu sydd yn olrhain eu
hachau i Morydd, Brenin Ceredigion yn y 9fed ganrif.
Daeth ei thad-cu Lewis Lewis Evans i Benalltygwin ar ddiwedd yr 19eg ganrif ac efe adeiladodd y ffermdy
sydd ym Mhenalltygwin heddiw gyda cherrig o chwarel Allt Jim sydd yn wynebu Plas Troedyraur. Mae’r teulu
wedi ffermio Penalltygwin ers y dyddiau hynny.
Mae Mrs Jones yn llawn bywyd a’i chof yn arbennig. Danfonwn ein cyfarchion a’n dymuniadau gorau iddi.
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Flynyddoedd yn ôl cefais fy mhenodi yn Ynad Heddwch ar Fainc
Rhydlewis a oedd cyn hynny yn Fainc Penrhiw-pâl. Diddorol i mi felly oedd
darllen yn ddiweddar am achos o flaen y fainc honno yn ôl yn 1889.
O flaen yr ynadon oedd gwas fferm o’r enw James Rees yn cael ei gyhuddo
o “saethu ergyd o ddryll ar yr heol”.
Dyma’r stori. Roedd James yn was fferm i John Powell, Blaenywern a
oedd newydd ennill lecsiwn i ethol cynghorwyr sir i gyngor newydd Sir
Aberteifi. Roedd hon yn etholiad pwysig gan fod y cynghorau newydd
i ddod yn gyfrifol am lywodraeth leol a oedd gynt wedi bod yn rhan o
gyfrifoldeb Ynadon Heddwch. Roedd yr holl ynadon wrth gwrs yn y cyfnod
hynny yn sgweiars a pherchnogion ystadau.
Gwrthwynebwr John Powell yn yr etholiad oedd un o sgweiars mwyaf yr
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19 Pendre
Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens
Arberth
01834 861660

ardal sef Syr Marteine Mowbray Lloyd, Baronet, Plas y Bronwydd, Llangunllo. John Powell gariodd y dydd a
mawr oedd y dathlu yn dilyn y canlyniad gyda thân gwyllt a saethu drylliau gyda James Rees yn un o rheini.
Ond dim ond James Rees druan, gwas y cynghorydd llwyddiannus, a ddygwyd o flaen “ei well”. Sgwn i pam
dim ond James Rees?
Yn ei wynebu ar y Fainc yn nhafarn Penrhiw-pâl oedd dau sgweiar pwysig o’r ardal – Parchg Rhys Lloyd,
ficer Troedyraur ac ewythr Syr Marteine Lloyd; y Bonheddwr George Tyler, Plas y Gernos, Coedybryn;
a Dr. Lloyd, Castellnewydd Emlyn. Plediodd James yn euog gan ddweud mai dim ond powdwr oedd yn ei
ddryll ac mai dathlu mewn ffordd draddodiadol yr oedd yn ei wneud. Fe’i dyfarnwyd yn euog a bu raid iddo
dalu dirwy o chweugain, sef 10 swllt, gyda 8s 6d o gostau a oedd tua chyflog gwas fferm am wythnos yn y
cyfnod! Beth fydden ni wedi ei wneud yn yr amgylchiadau? Ei ryddhau wrth gwrs ar yr amod ei fod yn ‘cadw’r
heddwch’ am y chwe mis nesa’.

Cydymdeimlir

â Bethan Jones, Delfryn, Bryngwyn a’r teulu ar farwolaeth ei gŵr Bryan yn ddiweddar. Roedd Bryan yn
adnabyddus iawn yn yr ardal ac roedd ganddo gysylltiadau agos â Beulah. Bu ei dad Nathan yn gweithio gyda
Jack Richards, Plasnewydd am flynyddoedd a bu Bryan ei hunan yn aelod o dîm pêl-droed llwyddiannus
Beulah yn y 1960au.

BLAEN-PORTH
Llongyfarchiadau cynhesaf i Gwyn Rennolf, Garthowen sydd wedi
ennill gradd MSc gydag anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe. Rheolaeth
Busnes (Business Management) oedd ei bwnc, ac ers mis Medi mae’n
gweithio i gwmni KPMG yng Nghaerdydd. Roedd e eisoes wedi ennill
gradd Dosbarth Cyntaf mewn Mathemateg o Brifysgol Abertawe.
Roedd Gwyn a’i frawd hŷn, Alun, yn blant ifanc mewn grŵp pop, ac
maen nhw’n dal i ganu. Erbyn hyn mae Gwyn wedi llunio’i label recordio
ei hunan, Recordiau Bica, a fe yw’r drymwr. Mae Alun nawr yn athro yn
Ysgol Gyfun Gŵyr. Ein dymuniadau gorau i’r ddau.

BLAENANNERCH
Neges oddi wrth John ac
Eirlys, Cartref, Blaenannerch:
“Hoffem ddiolch yn fawr i aelodau
Cymdeithas Ceredigion, Côr Blaenporth a Chapel Blaenannerch a
chyfeillion di-ri am eu dymuniadau
da ar achlysur dathlu chwe deg
ein blwydd briodasol. A hefyd am
negeseuon pan fu John yn yr ysbyty
ym mis Medi, a heb anghofio help
llaw Robert a Mary Postance – ond
stori arall yw honno!”
Mae’n dda clywed bod Clyde,
Maesyderi yn gwella’n dda ar
ôl cael triniaeth yn yr ysbyty’n
ddiweddar. Mae e a John, Cartref yn
ysu nawr am weld Côr Blaen-porth
yn ailddechrau ymarfer yn y Capel
’to. Pob lwc i’r ddau.
A rhagor o newyddion
da i’r pentre. Mae peiriant
diffibrileiddio wedi cael ei osod
wrth Garej Crosslyn ar y sgwâr ym
Mlaenannerch.

Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin

BarriDavies
Trydanwyr Disglair Lleol

a

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

CAERWEDROS
Llongyfarchiadau mawr i
Cennydd (teulu Cyffionos) a Naomi
ar eu dyweddïad yn ddiweddar a
dymuniadau gorau iddynt ar gyfer y
dyfodol.
Dymunwn wellhad buan i Siân
Leonard, Brodawel.

Neuadd Caerwedros
yn hwb y gymuned
Mae’n siŵr bod nifer ohonoch
wedi ymweld â Neuadd Caerwedros
yn ddiweddar i gael brechiad ffliw.
Braf oedd gweld y neuadd ar agor
Meddygfa Cei yn barod i roi brechiadau’r ffliw yn Neuadd Caerwedros
ac yn cynnig ei hun mor hwylus fel
adnodd ychwanegol i’r gwasanaeth iechyd. Diolch i feddygfa Cei Newydd am drefnu gwasanaeth effeithiol i
drigolion y gymuned.

Clwb 200 Neuadd Caerwedros
Dyma enwau enillwyr eleni hyd yn hyn!
Chwefror – £25 Nerys Jones; £15 Wyn ac Elizabeth Morgan; £10 Osian Dafis;
Ebrill – £25 Gwyneth Thomas; £15 Silyn a Meryl Roberts; £10 Vic Jones;
Mehefin – £25 Morys Ioan; £15 Wyn ac Elizabeth Morgan; £10 Meilyr Ioan;
Awst – £25 T Ian Jones; £15 Carwen Evans; £10 Roy a Joyce Evans.
Hydref – £25 Eirwen Brown £15 Beti Jones £10 Heledd Evans
Edrychwch allan am ganlyniade mis Rhagfyr. Fel anrheg Nadolig i chi, bydd y gwobrau yn dyblu!! Os ydych
am ymuno ar gyfer y flwyddyn nesa, cysylltwch â Trystan.

C.Ff.I. Caerwedros
Diolch i bawb sydd wedi bod yn gwirfoddoli yn y gymuned leol a chynorthwyo eraill wrth siopa bwyd,
casglu meddyginiaethau ac unrhyw anghenion eraill. Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau a dderbyniodd eu
canlyniadau TGAU a Safon Uwch a phob lwc i’r dyfodol. Hefyd, llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu
hethol fel swyddogion ac arweinyddion i’r clwb eleni.
Dyfodol disglair i Glwb Caerwedros – cenhedlaeth newydd: Hyfryd hefyd oedd dathlu’r newyddion da
am enedigaeth Elsi Mair, merch i Helen a Morys Ioan; Briall, merch i Trystan a Fflur; Elina Lois, merch i Erin a
Daniel; ac Ynyr Dafydd, mab i Teleri a Prys yn ddiweddar.
Yn wahanol i’r arfer, dechreuodd blwyddyn C.Ff.I. ar “Zoom” nos Lun 19eg o Hydref gyda bingo yng ngofal
Nia Jones. Daeth pymtheg o aelodau yng nghyd i gymdeithasu a chael sbort a sbri ar-lein.
Nos Lun, Tachwedd 16eg bu aelodau a ffrindiau C.Ff.I Caerwedros yn cyfrannu bwyd ar gyfer y banc
bwyd lleol. Roedd swyddogion y clwb wedi eu lleoli ym maes parcio Tafarn Ffostrasol a Neuadd Caerwedros,

Maldwyn Lewis

Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul

Ffôn
n 01239 851 005 neu 07760 778 514

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo
Cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth a chyngor proffesiynnol
mewn profedigaeth ers dwy genhedlaeth

www.lewisfunerals.co.uk
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cafodd pawb amser penodol i ollwng eu nwyddau gan ddilyn rheolau ymbellhau Covid. Diolch i bawb am eu
cyfraniad.
Os hoffech ymuno â’r Clwb, croeso i chi gysylltu â ni drwy ein tudalen Facebook.

NANTERNIS
Oedfa Ordeinio Gareth Ioan
Hyfrydwch oedd cael bod yn
bresennol mewn oedfa arbennig yng
nghapel Nanternis ddydd Sadwrn,
14eg Tachwedd, pan ordeiniwyd
Gareth Ioan i’r weinidogaeth
Gristnogol. Llywyddwyd yr oedfa
gan y Parchedig Aled Jones ar ran
Coleg yr Annibynwyr Cymraeg a
chyflwynodd gymeradwyaeth uchel
i Gareth am ei waith academaidd.
Cymerwyd at y rhannau arweiniol
gan Rhiannon Mathias, Elsbeth
Rhes flaen: Y Parch Aled D. Jones (Coleg yr Annibynwyr),
Page a Meinir Eynon – y tair yn
Karine Davies, Cadeirydd Cyfundeb Ceredigion ac Elonwy Phillips,
Ysgrifenyddion ar eu heglwysi
Cadeirydd Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin.
ym Mryn Iwan, Blaen-y-coed a
Yn y pulpud: Y Parchg Gareth Ioan gyda’i wraig Siân a’u meibion
Moreia, Blaen-waun. Gwendoline
Morys a Meilyr. (Mae eu merch, Marged, yn y Brifysgol yng Nglasgow.)
Evans, Ysgrifennydd Eglwys
Nanternis, a gyflwynodd dystiolaeth
a chyfarchion ar ran Eglwys Nanternis, lle mae Gareth a’i deulu’n aelodau. Cyflwynodd y pedair gyfarchion i
Gareth ar ran yr eglwysi sydd dan ei ofalaeth.
Diolchodd Gareth Ioan am ei fagwraeth Gristnogol a thalodd deyrnged hefyd i nifer o weinidogion a
ddylanwadodd arno yn ystod ei fywyd, gan gynnwys ei dad, y diweddar Barchedig John Pinion Jones, ac yn
arbennig i’r Parchedigion Aled D. Jones a Guto Prys ap Gwynfor o Goleg yr Annibynwyr Cymraeg.Oherwydd
yr haint gorfu i’r trefnwyr gyfyngu ar nifer y gynulleidfa. Serch hynny, bu’n oedfa hyfryd dros ben ac edrychwn
ymlaen at eich croesawu i’r cwrdd sefydlu a fydd i’w gynnal rhywbryd yn ystod y flwyddyn nesaf pan fydd yr
haint wedi cilio. Dymunwn fendith yr Arglwydd i’r Parchedig Gareth Ioan wrth iddo weinidogaethu yn ein plith
yn Nanternis a’r tair eglwys ym Mro Beca.

Nanternis yn estyn llaw
Portreadir tlodi a difreintedd yn aml fel problem drefol. Ond, er mor braf yw hi i fyw yn y wlad, mae yna
heriau real iawn yn wynebu canran sylweddol o boblogaeth ein hardaloedd gwledig. Ymysg yr heriau hynny
mae diffyg cyfleoedd gwaith, tlodi bwyd, tlodi tanwydd, tlodi ymysg teuluoedd â phlant, digartrefedd ac allgau
cymdeithasol.
Mae prydferthwch y dirwedd, cymunedau traddodiadol glos a’r boblogaeth denau yn medru cuddio llawer
o’r amgylchiadau anodd hynny. At hynny, mae byw ochr yn ochr ag unigolion a theuluoedd cyfforddus eu byd
yn medru gwaethygu canfyddiad rhywun o’i sefyllfa a dwysáu realiti’r amddifadedd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu tlodi gwledig yn flaenoriaeth ymchwil. Yma yn y gorllewin, mae’n
gryn ofid bod Ceredigion a Sir Gâr ar frig yr ardaloedd hynny sydd â’r cyfraddau uchaf o dlodi gwledig drwy
Gymru.
Yn sgil yr haint cyfredol mae Cristnogion yng nghefn gwlad hefyd yn gynyddol sylweddoli eu cyfrifoldeb
a’u dyletswydd foesol i’w cyd-ddyn. Yn ein bröydd ni mae cariad Duw ar waith yn amlwg iawn trwy
weithgaredd nifer o brosiectau dyngarol yn ardal Llandysul. Dros y misoedd segur diwethaf yma penderfynodd
Eglwys Annibynnol Nanternis eu cefnogi’n ymarferol drwy drefnu cyfres o gasgliadau ym Mro Siôn Cwilt, ger
Ceinewydd.
Mewn cydweithrediad â Neuadd Caerwedros, dechreuwyd drwy gasglu bwydydd ar gyfer Banc Bwyd
Llandysul, a chafwyd ymateb gwych iawn gan drigolion y fro. Dillad ail-law fu’r alwad i’r ail gasgliad gyda’r
cyfraniadau yn cael eu cyflwyno i brosiect Coda Ni ym Mhencader. Mae Coda Ni yn codi arian at brosiectau
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lleol ynghyd â phrosiect dyngarol mewn cymuned wledig yn Burkina Faso. Ac yna casglwyd teganau, llyfrau a
dillad i blant ar gyfer prosiect Plantos sydd â chysylltiad ag eglwys Y Ffynnon yn Llandysul. Eto, bu aelodau’r
eglwys a’u cymdogion yn hael. Rhaid diolch hefyd am gydweithrediad Eglwys Sant Tysilio a dalen Facebook
cymuned Caerwedros am roi hysbysrwydd i’r ymgyrch.
Gyda’r gyflafan yn Beirut a COVID-19 yn lledu drwy wledydd Affrica efallai mai gofynion tramor fydd
yn mynd â’n sylw yn ystod misoedd y Gaeaf. Ond, diolch i ysbrydoliaeth Cristnogion brwd ardal Llandysul,
mi fydd Eglwys Nanternis yn parhau i geisio ymateb i anghenion lleol yn enw Iesu Grist. Os yw’r cyfnod clo
yma wedi amlygu rhywbeth, mae wedi amlygu’r datganiad cadarn a geir yn Epistol Iago bod “...ffydd heb
weithredoedd yn farw” (Iago 2:26b).

CROESLAN

Gwellhad buan i Dai Davies, Bro Gwynfaen, sydd wedi bod yn anhwylus ac yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Croeso i’r teulu newydd sydd wedi symud i mewn yn ddiweddar i Fryn Barcud.
Cydymdeimlad ag Emyr Evans, Bro Gwynfaen a’r teulu yn dilyn marwolaeth ei chwaer Eirlys yn ardal y
Llynnoedd.

FFOSTRASOL

Gwellhad buan i Garnon Davies, Dawns y Dail ac Ifona Lewis, Brynawelon.
Merched y Wawr – Bu nifer o aelodau o gangen y Garreg Wen yn cystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol Merched y
Wawr a sawl tîm yn cystadlu yn y Cwis Cenedlaethol.
Llongyfarchiadau i Trytsan Jones, Cae’r Gof ar gael ei ddewis i chwarae pêl droed i dîm Hwlffordd.

Eglwys Capel Cynon
Diolch i bawb a ddaeth i’r gwasanaeth brynhawn Sul Tachwedd 22ain a da oedd cael dathlu diolchgarwch
er efallai ychydig yn hwyr oherwydd y clo. Diolch i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd. Fe fydd y
gwasanaeth Nadolig ddydd Sul, 20fed o Ragfyr am 1 o’r gloch.

GLYNARTHEN A BETWS IFAN

Llongyfarchiadau – i Fflur, Bronyglyn ac Elliott ar eu dyweddïad yn ddiweddar. Pob dymuniad da i’r ddau
i’r dyfodol.
Clwb Ffermwyr Ifanc, Troedyraur – Apêl ychwanegol i unrhyw un sydd angen cymorth yn ystod y cyfnod
cythryblus yma, boed ai i gasglu siopa neu bresgripsiwn, i gysylltu â swyddogion y Clwb, a enwyd yn llawn yn
rhifyn Tachwedd o’r Gambo.
Yr Oedfa – Braf oedd clywed ar y radio y Parch Carys Ann ar Sul y 15fed o Dachwedd yn cynnal
gwasanaeth i’r genedl. Diolch i’w chymar Maldwyn am ei chynorthwyo yn ystod y rhaglen hanner awr.

LLANARTH

Cydymdeimlwn ag Aled Davies, Perthlwyd gynt, ar farwolaeth ei fam Margaret Davies.
Dymunwn wellhad buan i Marion Evans, Hafan, sydd yn Ysbyty Bronglais.
Dymunwn ben-blwydd hapus i Mabel Holland, Llys Dafydd, a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed
ddiwedd y mis.
Croeso i Wyn Richards a’i wraig sydd wedi dod i fyw yn 3 Pine Grove.

DALIER SYLW

Mae rheolau’r gyfraith
ar gyhoeddi lluniau o blant, boed ar
bapur neu ar y We, wedi eu tynhau.
Felly mae’n bwysig iawn bod pob
cyfrannydd neu ohebydd sy’n anfon
llun ag enw plentyn i’w cynnwys
yn Y Gambo yn sicrhau ei fod wedi
cael caniatâd rhieni neu ofalwyr y
plentyn i wneud hynny. Ni fydd Y
Gambo yn derbyn cyfrifoldeb am
unrhyw fethiant i wneud hyn.
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Capel Pencae
Fel aelodau yr ydym yn meddwl cynnal oedfa yng Nghapel Pencae fore Nadolig am 10yb yng ngofal Gareth
John. Bydd oedfa 13eg o Ragfyr am 10.30yb.
Fel gohebwyr i’r Gambo, o dan yr amgylchiadau, cawn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i’r darllenwyr.

LLANLLWCHAEARN
Cartref newydd
Croeso cynnes i Jane a Hefin Evans i Dôl Halen, eu cartref newydd sbon sydd drws nesaf i Tŷ Clyd, lle roedd
y ddiweddar Lizzie a Huws Williams yn byw.
Mae’r tŷ yn groes i afon Halen i Rhyd-alen. Gerllaw mae stad o dai newydd a enwyd yn Maes yr Halen. Mae
rhagor o dai yn y pentref â chysylltiad â’r afon, sef Bryn-alen, Tir Nant (yr hen swyddfa bost) ac 1 a 2 Allen
View a ddylai fod yn Halen View neu Gwêl Alen yn Gymraeg.
Mae’r afonig yn tarddu ar dir fferm Pensarnau ac yn llifo i’r môr drwy Gwm Cefngwyddil a Chwm Halen a
chroesi’r hewl fawr, o Gei i Gilfachreda ger Hengell Isaf, Cnwc y Lili.
Mae’n ymuno â Bae Ceredigion rhwng Traeth Gwyn a Phen Llanina. Cofiwch edrych amdani’r haf nesaf!

Diolch yn fawr
Oherwydd Covid 19, nifer cyfyngedig a wahoddwyd i oedfa Datgorffori Eglwys Annibynnol Towyn,
Ceinewydd, felly rydym yn ddiolchgar iawn i’r Parch. Gareth Ioan am ei adroddiad cynhwysfawr o’r achlysur
trist hwn yn y Gambo fis Hydref.
Mae gan lawer ohonom atgofion melys am fynychu’r Gymanfa Bwnc a’r Gymanfa Ganu lewyrchus yn y
capel hwn. Beth am anfon eich atgofion i rifyn Ionawr o’r Gambo?
Llongyfarchiadau i Gareth Ioan ar gael ei urddo i’r weinidogaeth a dymuniadau gorau iddo i’r dyfodol.

Clwb 500 y Gambo
Mae John Davies, Y Graig, Aber-porth wedi penderfynu ymddeol o fod yn drefnydd y Clwb 500. Rwyf yn
ddiolchgar iawn i John am fod yn drefnydd trefnus a gofalus iawn am nifer helaeth o flynyddoedd.
Yn ffodus, mae Gareth Evans, Tanygroes wedi gwirfoddoli i’w ddilyn fel trefnydd. Dymuniadau gorau iddo
ef. Mae’n bwysig i’r Clwb 500 barhau, i wneud yn sicr fod y Papur Bro yn cadw yn y gwyrdd. Wyddoch chi
fod cynhyrchu’r Gambo am un mis yn unig yn costio £900, a mil o bunnoedd am gopi llawn lliw. Edrychaf
ymlaen, eleni eto, i dderbyn eich tâl aelodaeth o £5 (mewn amlen). Mae rhywrai yn ennill bob mis, ond i’r
mwyafrif, nid y gwobrau sy’n bwysig ond parhad ein Papur Bro.
Felly diolch, ymlaen llaw, am eich cefnogaeth.
Gwyneth Mai.

Croeso i bentref Cross Inn
Croeso i Dylan, llanc ifanc, pedwar ar bymtheg oed, i ‘Cilmeri’, Cross Inn. Mae’n gweithio i Western Power
ac yn ffrind i Llŷr, Penlon, Pentre’r Bryn. Gobeithio y byddwch yn ymgartrefu’n fuan yn ein plith.

PEN-Y-PARC
Llongyfarchiadau i Ceindeg Davies, Glyn Siriol, Penllain ar gael 2:1 yn ei gradd BA Llenyddiaeth Saesneg
gydag Anrhydedd o Brifysgol Caerwysg.
Pob lwc i Elin Blackford, Cwrt y Brongwyn a adawodd y nyth ddiwedd mis Medi am oleuadau llachar
Caerdydd i astudio gradd mewn Seicoleg.
Pob lwc i Marc a Delor James sydd newydd symud lawr yr hewl i Fro Newydd ar Feidr Tywod.
Pob lwc i Elin Jenkins hefyd a fydd yn symud i mewn i Gwynfan, Feidr Tywod, yn go glou.
Pen-blwydd Hapus i David Jenkins, Trefere Fawr a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 65 oed 21ain Hydref.
Croeso nôl i Gwenith Evans, Nyth y Wennol ar ôl ei theithiau i Seland Newydd.
Pob dymuniad da i Carwyn Evans wrth iddo ymuno â’r Frigâd Dân ar ôl hyfforddi yn y Cotswolds.
Pob lwc i Dewi Evans sydd wedi symud o Wenllys i Gaerfyrddin. Yn yr un modd, croeso cynnes i Ray a
Pippa Williams sydd wedi symud i mewn.
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Croeso cynnes hefyd i Martin
a Liz Williams sydd wedi symud
i’r Nyth a phob lwc i Rob, Carys,
Morgan, Madi a Joseff sydd wedi
symud i Groeslan ger Llandysul.
Mae’n siŵr fod llawer ohonoch
sy’n gyfarwydd â chael rhôl bacwn
neu byrger fach yn Nhremain gyda
Richard Williams a’i ferch Tracy
o Heol y Felin wedi hen arfer â
gweld Richard yn tynnu’r fan
fach nôl ac ymlaen o Dremain i
Benparc ond falle sylwch chi fod y
fan yn sgleinio ychydig yn fwy yn
ddiweddar gan fod fan newydd sbon
wedi cyrraedd. Mae’r ddau wedi bod
yn gweini eu bwyd blasus ers bron i
18 mlynedd felly mae’r hen fan fach
wedi gwneud yn dda. Pob lwc yn yr
un newydd!

C.Ff.I. Penparc

Y fan newydd yn sgleinio yn Nhremain
Mae aelodau’r clwb wedi bod yn
brysur iawn yn ystod y cyfnod clo yn helpu’r gymuned trwy siopa a chasglu meddyginiaethau i bobol yr ardal
ac maen nhw dal wrthi nawr. Diolch i chi ferched, chi’n sêr!! Oherwydd cafodd y Rali nôl ym mis Mehefin ei
ohirio oherwydd Covid fe gynhaliwyd y gystadleuaeth yn rhithiol. Roedd llu o gystadlaethau ac yn y diwedd
fe ddaeth CFFI Penparc i’r brig!!! Da iawn i’r holl aelodau am gystadlu a da iawn i Geredigion am ennill adran
Ffermwyr Ifanc Cymru yn Sioe Llanelwedd. O’r diwedd enillon ni’r Rali gyda help Covid 19 ar ôl bod mor
agos dros y blynyddoedd!!! Cynhaliwyd Cyfarfod blynyddol ni dros Zoom ym mis Hydref, bach o wahaniaeth
i’r arfer ond rhaid newid i’r ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad â’r aelodau! Fe ddewiswyd Delor James
fel Cadeirydd am eleni eto ac Ifan Morgan fel Is-gadeirydd, dewiswyd Mared Rees fel Ysgrifenyddes gyda
Rebecca Reed fel Trysorydd a Gwion Morgan fel Ysgrifennydd Cofnodion. Llywyddion y flwyddyn fydd Mr
a Mrs Symmons am eleni eto. Cynhaliwyd cystadleuaeth gyntaf y flwyddyn yng nghalendr y CFfI gyda’r Ffair
Aeaf Rhithiol. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan a bod yn llwyddiannus! Llongyfarchiadau i Rebecca Reed
ac Ifan Morgan am ddod yn ail a 3ydd yn barnu bîff tew dan 27 oed, Ifan Morgan yn 3ydd yn barnu carcas ŵyn
o dan 27 mlwydd oed a Lleucu Thomas cyntaf yn addurno boncyff siocled o dan 27 oed, cyntaf yn addurno
‘cupcakes’ o dan 19 oed a chyntaf yn gwneud addurn Nadolig o dan 19 oed. Dechreuad da i’r clwb weden i!
Mae rhaglen y clwb yn rhithiol eleni oherwydd yr ansicrwydd o gwrdd yn Ystafell Berkley o dan ganllawiau’r
Llywodraeth. Felly, cynhaliwyd cystadleuaeth ‘Her y Bwmpen’ lle wnaeth yr aelodau gerfio’u pwmpen am
galan gaeaf ac anfon y lluniau at Mared ac wedyn at ein llywyddion ni Mr a Mrs Symmons i feirniadu! Da
iawn i Mari Davies am ddod yn 1af, Lleucu Thomas am ddod yn 2ail ac Emily Davies am ddod yn 3ydd. Ar y
9fed o Dachwedd, cafwyd noson bingo dros Zoom lle wnaeth yr aelodau joio yn chwarae gwahanol gemau o
bingo. Nesaf ar ein rhaglen mae noson crefft ar y 23ain o Dachwedd yng nghwmni Mary Short dros Zoom ac
wedyn noson goginio ar y 7fed o
Ragfyr dros Zoom eto. Gobeithio yn
CENFIL R
EEVES A’I FAB
CENFIL
REEVES A’I FAB
TREFNWYR
ANGLADDAU
y flwyddyn newydd y gallwn gwrdd
TREFNWYR
(Cenfil a Iona
Reeves) ANGLADDAU
(Cenfil a Iona Reeves)
ond rhaid aros i weld pryd fydd
hi’n saff i wneud. Croeso i unrhyw
Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas
aelodau – hen a newydd i ymuno
â’r clwb. Cysylltwch â Mared Rees
Capel Gorffwys Preifat
am fwy o fanylion am ymaelodi neu
am y clwb 07972 034787 neu ewch
ar ein tudalen Facebook ni ‘CFFI
Garreg Wen, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion. SA44 4XB
Penparc’.
Ffôn: 01545 590254
E-bost: cenfil@bancsioncwilt.co.uk

CR

CR

www.cenfilreevesaifab.co.uk
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PONTGARREG
Llongyfarchiadau: Ganwyd
bachgen arall i Andrew a Sioned
Gilfach a brawd i Llew.
Ganwyd Blaedd 13eg o fis
Hydref.
Dymunwn longyfarchiadau
calonnog hefyd i Jonathan a Lynne
Rees sy wedi dod yn dad-cu a
mam-gu am y tro cyntaf. Ganed
merch, sef Gwen Alys i Tomos a’i
wraig Sally ganol mis Tachwedd.
Dymuniadau gorau iddynt fel teulu.

Bois bach y Gilfach: Tudur, Llew, Gruffudd a Blaedd

I gyfarch y cyntaf-anedig i aelwyd Tomos a Sally Rees
(wyres gyntaf Jonathan a Lynne Rees, Brithdir, Llainwen)
I fyd mawl profiad melys, – yn fywyd
   dan fwa yr enfys;
hwrê llwyr! Wrth euro’r llys,
Gwyn yw aelwyd Gwen Alys!
Jon Meirion

Aures
Rydym yn falch o glywed bod Jon Meirion wedi cyhoeddi llyfr coffa i Aures sy’n llawn o luniau hyfryd, a
gallwch gael copi yn eich siop leol. Gweler darn am y llyfr bellach ymlaen yn y rhifyn hwn o’r Gambo.

Sefydliad y Merched Wig a’r Cylch
Wedi rhwystrau’r flwyddyn o achos Covid-19, cawsom gwrdd ym mis Medi o dan Feranda’r Neuadd ar ôl
llenwi ffurflen asesiad risg – a’r tro nesaf, lan i Gwmtydu i gael cerdded a gobeithio gweld y morloi ifanc ar y
traeth. Ond, roeddent rownd y gornel o’r golwg er mwyn cael llonydd. ’Nôl i gael hufen iâ ac eistedd ddwy lath
ar wahân. Ar ôl trafod y busnes, cafodd un aelod syrpreis mawr a pharti penblwydd i’w gofio – araith gan Mair,
blodau o gist un car a chacenau bach o un arall. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd a phen-blwydd hapus hefyd i
Menna Brown!
Ym mis Hydref, cawsom y newyddion trist am farwolaeth Gwyneth, Moylegrove. Bu’n aelod ffyddlon o’r
WI am flynyddoedd hir – ers 1968. Cymerai ddiddordeb yn ein gweithgareddau i gyd. Byddai’n mwynhau
mynd i gyfarfodydd y Sir ble bynnag oeddent ac yn gwmni da ar y daith. Bu’n chwarae dartie am gyfnod a
hefyd yn sgrifennu ambell draethawd hanes safonol a’i rannu gyda ni. Gwelsom ei heisiau pan aeth i
Allt-y-mynydd ond byddai llythyron difyr yn dod nôl wrthi bob amser. Diolch am gael ei hadnabod.
Daeth newid patrwm ym mis Tachwedd, pan wnaethom fentro i dir newydd sbon a chael cyfarfod ar Zoom.
Pwy feddylie, gyda diolch i Tracy am ei drefnu a phob un o’r aelodau yna yn rhywle – ac un ar y ffôn. Dyma’r
ffordd ymlaen nawr – a dim ond am y tro gobeithio. Rhyw ddiwrnod bydd rhywun, rywle yn gweld gwerth ein
neuadde pentre i iechyd meddyliol a hapusrwydd pobol ein cymunedau gwledig.

Merched y Wawr Bro Cranogwen
Daeth naw ohonom ynghyd ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd ar Zoom.
Roedd yn dda gweld ein gilydd a rhannu newyddion. Cawsom drafodaeth
dda ar lyfrau dan arweiniad Elsie. Yn sbardun i’r sgwrs oedd darn gwrando
o wefan Merched y Wawr ar Wasg Honno. Trafodon ni bob math o lyfrau
cyfoes a’r hen ffefrynnau yn ogystal â gwasanaeth Llyfrgell Aberteifi.
Erbyn diwedd y cyfarfod, roedd gyda ni i gyd enw ambell lyfr ac awdur
newydd i chwilio amdanyn nhw. Diolch i Elsie am baratoi ac arwain y
noson, ac i Philippa am ein trefnu a gweithio’r dechnoleg.
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Lewis-Rhydlewis

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk
01239 851386

Gwyneth yn dathlu’i phen-blwydd yn 80 gyda
ffrindiau yn y Pentre Arms 2012

Gwyneth (yn wynebu’r camera) ar fflôt Sefydliad y Merched,
Carnifal Pontgarreg 1994

Cofio Gwyneth Jones, ‘Moylegrove’
Daeth tristwch mawr i drigolion Pontgarreg o glywed am farwolaeth Gwyneth Jones, Gwyneth
‘Moylegrove’. Cyn symud i gartref Allt-y-mynydd, Llanybydder, roedd Gwyneth wastad yn mwynhau cymryd
rhan lawn ym mhob agwedd o fywyd y pentref, a byddwn i gyd yn gweld ei heisiau. Daeth hi i’r ardal yn
blentyn 7 oed gyda’i theulu o Gaerdydd i osgoi’r bomio adeg yr Ail Ryfel Byd, gan fod ei mam yn dod o’r
ardal yn wreiddiol, a chanddi lu o berthnasau yma.
Gofynnodd ei nith inni gasglu rhai o’n hatgofion amdani i’w rhannu gyda nhw, a daeth llawer oddi wrth ei
ffrindiau niferus, yn gymdogion, ac yn gyd-aelodau Sefydliad y Merched, yr Eglwys, Merched y Wawr, grŵp
Cyd, y Clwb Dros 60, a llawer yn ei chofio yn cymryd rhan yn y carnifal a’r Gymanfa Ganu bob blwyddyn.
Rydym yn ei chofio’n gynnes iawn am ei charedigrwydd boneddigaidd at bawb. Roedd sawl un yn sôn am
y ddefod o gael panad o de o’r tebot hen-ffasiwn, gyda phicau bach o’i gwaith ei hun, ar bob ymweliad â’i
thŷ. Yno, caem straeon am ei phlentyndod – am gerdded i’r ysgol trwy’r cwm gyda bois Corgam, am fynd i’r
dosbarth gyda’r faciwîs, am gasglu dŵr mewn bwced o’r ffynnon. Atgofion am ei hwyl sy gyda ni i gyd. Roedd
wrth ei bodd yn gwisgo gwisg ffansi ar gyfer fflôt SyM yn y carnifal, a hefyd roedd yn mwynhau chwarae
tenis bwrdd, ac yn aelod o dîmau dartiau. Cadwai fwrdd dartiau gartref er mwyn ymarfer, a daeth rhai o blant
y pentref i chwarae gyda hi. Roedd hi’n hoff iawn o blant, a daeth sawl cenhedlaeth ati i gael hwyl a maldod
tyner ‘Anti Gwyneth’. Bu cathod a chŵn y pentref hefyd yn ei mabwysiadu, gan elwa o’i charedigrwydd.
Daeth ei phicau bach yn enwog, gan eu bod yn ffein iawn ac roedd hi’n eu gweithio ar gyfer pob achlysur yn y
Neuadd, gyda phancos weithiau hefyd.
Roedd ei ffydd yn rhan fawr ohoni, a hoffai gymryd rhan ym mhob agwedd ar fywyd yr Eglwys, gan
ddarllen yn y gwasanaethau, gwneud bwydydd i’r ‘llan llanast’ i blant, mynd i gyfarfodydd tai ac ar deithiau,
a.y.b. Hefyd byddai’n canu gyda Chymanfa Ganu Capel y Wig bob blwyddyn.
Roedd y Gymraeg yn bwysig iawn iddi hefyd, ond roedd hi bob amser yn ystyried ei hun yn ‘ddysgwr’ er
ei bod yn hollol rugl yn y Gymraeg. Byddai’n mynd yn ffyddlon i’r Pentre Arms gyda’r grŵp Cyd lle roedd
yn gwmni da iawn, yn garedig ac yn gefnogol i bawb, a gyda chymaint o straeon diddorol i’w hadrodd am ei
blynyddoedd lawer ym Mhontgarreg. Roedd un stori am sut yr oedd wedi eistedd trwy ‘God Save the Queen’ ar
ôl digwyddiad er iddi gael ei hannog i sefyll wrth y person nesaf ati, gan fod sefyll yn anodd ac yn boenus iddi.
Fodd bynnag, pan ddechreuodd ‘Hen Wlad fy Nhadau’, cafodd ei hun ar ei thraed yn awtomatig, a dywedodd
na allai fod wedi eistedd trwy hynny! Nid oedd hi’n bwriadu pechu yn erbyn neb - dim ond ymateb awtomatig
ydoedd.
Gofalai Gwyneth am ei mam am flynyddoedd maith, a hiraethu amdani ar ôl ei cholli. Cadwai gysylltiad
agos iawn â’i theulu, yn enwedig ei chwaer Olwen, a oedd yn byw yn Southend. Roeddent yn anfon llythyrau
at ei gilydd sawl gwaith yr wythnos, a nes ymlaen daeth hyn yn alwadau ffôn bob nos. Aeth tramor sawl
gwaith i ymweld â’i theulu yno, ac roedd yn falch iawn ohonynt i gyd. Dan ddylanwad yr academydd Olwen,
dechreuodd Gwyneth gwrs hanes gyda’r Brifysgol Agored ac astudio yno am flynyddoedd. Aeth hefyd i
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ddosbarth Hanes yr Oesoedd Canol, a daeth yn ‘Fyfyriwr y Flwyddyn’ gyda hwnnw am fynychu mor ffyddlon
a gwneud ei gwaith cartref yn gydwybodol. Bu rhaid prynu gwisg newydd Ededa J ar gyfer seremoni’r
gwobrwyo.
Bu ei chymdoges, Janet Savinelli’n ei chefnogi’n ffyddlon iawn trwy’i blynyddoedd olaf yn y pentref, gan
sicrhau bod Gwyneth yn cael aros gartref a mwynhau bywyd llawn yn y gymdogaeth mor hir â phosibl.
Byddwn yn cofio ‘Gwyneth Moylegrove’ yn dyner ac yn gweld ei heisiau.

RHYDLEWIS
Pen-blwydd hapus i Trystan Johns yn 40 oed. Llongyfarchiadau a gobeithio eich bod wedi medru cael parti
bach gyda’r teulu yn ystod yr amser pan nad ydym yn medru mynd at ein gilydd fel y dymunem. Pob hwyl i’r
dyfodol.
Dymunwn gwell iechyd i Mark Webb, cigydd y pentref, ar ôl cyfnod yn yr ysbyty. Gobeithio dy fod yn
teimlo’n well erbyn hyn.
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Hywel Jones, Lanlas gynt, a fu farw yn ei gartref yng Nghaerfyrddin.
Bu’n brifathro Ysgol Gymraeg Aberystwyth, darlithydd yng Ngholeg Cyncoed Caerdydd a Dirprwy Brifathro
Coleg y Drindod Caerfyrddin.
Damwain. Bu damwain yn y pentref bore Sul pan fu tractor mewn gwrthdrawiad â wal gefn Llwynteg. Bu
cymdogion a ffrindiau yn brysur yn gwneud y cartref yn ddiddos cyn diwedd y dydd a gweithwyr y cyngor yn
adeiladu ffens i ymgeleddu’r adeilad. Trwy lwc ni anafwyd unrhyw un ond fel pentrefwyr rydym yn meddwl
am y teulu.

SARNAU A PHENMORFA
Llongyfarchiadau mawr i Tomos a Sally Rees ar enedigaeth eu merch fach Gwen Alys, wyres gyntaf i Lynne
a Jonathan Rees, Brithdir.
Gobeithir trefnu taith Nadoligaidd o gwmpas Penbryn er mwyn creu bach o hwyl yr ŵyl i blant y pentref.

SYNOD

Merched y Wawr Cangen y Bryniau
Er ein bod yn methu cwrdd fel arfer oherwydd y cyfyngiadau, mae’r aelodau wedi bod yn brysur yn ystod
mis Tachwedd trwy ymuno mewn noson o ‘Grefft yn y Cartref’. Yr her a roddwyd i’r aelodau oedd creu blodau
amryliw i’r prosiect ‘Blodau Gobaith’. Mae’r cynllun wedi ei sefydlu gan y mudiad gyda’r bwriad i greu enfys
liwgar i godi calon ac i ddangos arwydd o obaith. Mae rhanbarth Ceredigion a’r mudiad yn genedlaethol yn ein
cadw’n brysur gydag amrywiaeth o weithgareddau rhithiol. Bydd cyfle i werthawrogi gwaith crefft y Ffair Aeaf
ar y wefan ac ar Facebook.
Dymunir gwellhad buan i Ann Jones, Afallon, Anne Evans, Awelfryn a June Morgan, Coedybryn sydd wedi
bod yn anhwylus yn ddiweddar.
Cydymdeimlwn yn fawr â theulu’r diweddar Margaret Davies, Berthlwyd gynt. Roedd Margaret yn wraig
dawel a bonheddig oedd â diddordeb yn hanes y pentref tan y mis diwethaf.
Llongyfarchiadau i Anwen Davies, Synod Uchaf, ar godi £250 er budd y gymdeithas ‘Alzheimers’.
Fe gododd Anwen yr arian trwy gerdded 50 milltir yn ystod mis Hydref a hynny er cof am Anti Megan sef Mrs
Megan Jenkins. Claddwyd Megan yng Nghapel Carmel, Prengwyn gan mai merch Lancwm, Tregroes oedd
hi. Cynhaliwyd yr angladd ym mis
Awst yn dilyn ei marwolaeth ynghynt
yn y flwyddyn. Cydymdeimlwn
gyda Joyce Evans, Tremygorwel ar
Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.
golli chwaer a gadwodd gysylltiad
agos gyda’i theulu er iddi fyw
Gwaith o safon uchel bob amser
yng Nghwmbran am flynyddoedd.
Sefydledig ers 1992
Derbyniodd y teulu gyfraniadau
Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT
ychwanegol tuag at yr elusen
gan ffrindiau a’r cyfanswm i’r
Ffôn:
Gymdeithas Alzheimers oedd £650.

GAREJ WAUNLWYD

01239 654931
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Gwaith dylunio siwmperi Nadolig

Diwrnod y cofio

Ysgol Bro Siôn Cwilt

Cynhaliwyd gwasanaeth hyfryd gan flynyddoedd 2 a 3 ar gyfer diwrnod y cofio. Roedd yn emosiynol dros
ben ac roedd y plant yn dangos llawr o emosiwn ac empathi tuag at yr hanes.
Bu’r plant yn mwynhau codi arian tuag at Plant Mewn Angen eleni trwy gynnal sioe dalent yn eu
dosbarthiadau, dylunio mwgwd, tynnu llun o Pydsi a gwisgo pyjamas (gweler y llun ar glawr cefn Y Gambo).
Diolch i bawb am ein helpu i godi £198 tuag at achos arbennig. Hoffwn hefyd ganmol Serian o flwyddyn 5 a’i
mam oedd wedi cerdded i’r ysgol er mwyn codi arian tuag at yr achos.
Mwynhaodd grwpiau cyswllt Disglair, Enfys a Gobaith sesiynau rhithiol diddorol gyda PC Ian. Cafodd grŵp
cyswllt Disglair sesiwn ‘Cadw’n Smart – Diogelwch ar-lein’, cafodd grŵp cyswllt Enfys sesiwn ‘Nes i ddim
meddwl’ oedd yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chafodd grŵp cyswllt Gobaith sesiwn ‘Dy
Ddewis Di’ oedd yn ymwneud â chyffuriau da a drwg.
Gan nad oes posib cynnal Sioe a Ffair Nadolig fel yr arfer eleni, penderfynodd blynyddoedd 5 a 6 ddylunio
siwmperi Nadolig ar gyfer eu menter busnes er mwyn codi arian tuag at yr ysgol. Diolch o galon i Mrs Donna
Thomas am ddylunio’r dyluniadau terfynol hyfryd ac i ‘Total Textiles
Wales’ am greu’r siwmperi i ni. Diolch o waelod calon i bawb sydd wedi
prynu siwmperi er mwyn cefnogi ein ysgol. Edrychwn ymlaen at eich
gweld yn eu gwisgo dros y mis nesaf!

TALGARREG
Pen-blwydd hapus iawn i Letty Williams, Maen Gwyn a ddathlodd ei
phen-blwydd yn bedair ugain yn ddiweddar.
Dymuniadau da i Albi Thomas, Bryneglur sydd yn yr ysbyty.
Gwellhad buan i Bet Jones, Gwelfryn sydd wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar a pob hwyl iddi yn ei chartref newydd.

Efallai nad yw eich banc yn cynnig cyngor – ond rydw i!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi?
Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proffesiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o flynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig cyngor ar:
Cynilo a Buddsoddi :: Yswiriant a Diogelu :: Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth :: Rheoli Ystad :: Morgeisi ac Yswiriant Cartref
Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Perchennog: Mr G T Williams
Rheolwraig: Camwy Griffiths
Is Reolwraig: Faith Wooldridge

Richard Owen Jarman Dip CII, Cert CII(MP)

Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP

M: 07816 923618 E: richardjarman@tpllp.com
www.richardjarman.tpllp.com
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Pob cydymdeimlad â Siôn, Gellideg ar farwolaeth ei dad, Elgan Thomas, Pontsian ac wedyn yn
ddiweddarach marwolaeth ei fam, Georgina Thomas.
Cydymdeimladau â Teleri Morris-Thomas a’r teulu ar farwolaeth ei mam-gu, Jean Morris, fferm Pontgarreg.
Cydymdeimladau ag Audrey Davies, Blaenglowon Fawr a’r teulu ar farwolaeth ei thad, David Williams,
Corsyfran, Maesycrugiau.
Pob cydymdeimlad â Geraint Thomas, Llys y Wennol a’r teulu, ar farwolaeth ei nai, Wayne Jones, mab
chwaer Geraint, Rhian. Cydymdeimladau â hwy hefyd ar farwolaeth Danny, Cefn Hafod gynt, ewythr Geraint.
Cydymdeimladau â theulu a chyfeillion Mair Gwardafolog a fu farw fis diwethaf.
Clwb 100
Enillwyr Clwb 100 Neuadd Talgarreg fis Awst:
1af - Teulu Glennydd; 2il - Teulu Dyffryn; 3ydd - Gruffudd Ceiro d/o Bryndelyn; 4ydd - Sarah Jones d/o
Maesycoed
Enillwyr Clwb 100 Neuadd Talgarreg fis Medi:
1af - Ronnie Pledrog; 2il - Teulu Hafan Cletwr; 3ydd - Teulu Llawrcwrt; 4ydd - Teulu Dyffryn
Enillwyr Clwb 100 Neuadd Talgarreg fis Hydref:
1af - Marged Gwenllian d/o Bryndelyn; 2il - Dewi Dolydd; 3ydd - Teulu Dwynant; 4ydd - Robyn Sycharth
Enillwyr Clwb 100 Cylch Meithrin Talgarreg fis Hydref:
1af - Audrey Jones, Berllan, Talgarreg; 2il - Glenda Davies, Maes y Llan, Ffosyffin; 3ydd - Dyddgu Owain
d/o Sycharth, Talgarreg
Enillwyr Clwb 100 Cylch Meithrin Talgarreg Mis Tachwedd:1af - Alaw a Macs, Bodwenog;
2il - Audrey, Berllan; 3ydd - Elin Dafydd, Caermeini
Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Talgarreg am gipio’r 3ydd wobr am ‘Cylch Meithrin Gorau Rhanbarth
De-orllewin Cymru’ yn seremoni gwobrau rhithiol y Mudiad Meithrin ddiwedd mis Hydref. Diolch i’r staff,
Carol Rees a Wendy Rees, am eu gwaith arbennig.
Os hoffech i’ch plentyn fynychu’r Cylch, cysylltwch â Carol ar 01545 590647 neu e-bostiwch
cylchtalgarreg@outlook.com

TANYGROES
Cydymdeimlwn â Nancy Davies, 3 Heol Enlli, ar golli mab annwyl Maldwyn a oedd yn byw yn ardal
Abertawe.
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Nansi Davies, Llwynhelyg gynt a oedd bellach wedi ymgartrefu yng
nghartref Blaendyffryn.
Cydymdeimlwn â Ben a Helen Morris a’r teulu ar golli mam a mam-gu annwyl sef Mrs Morris o Dresaith.
Dymunwn wellhad buan i Rian Evans Caffi Emlyn sydd wedi cwympo a thorri ei choes yn ddiweddar.

TRESAITH
Blin yw cofnodi marwolaeth Mrs Mair Morris, Ger y Nant, Tresaith yn ei chartref bore Mawrth, 10fed o
Dachwedd yn 96 oed. Bu ei phriod John Morris (Jamsons) farw flwyddyn yn ôl. Mair oedd aelod hynaf y
pentref ac roedd ganddi lu o atgofion hapus o’r ardal ac o’r hen gymeriadau. Roedd yn aelod selog o eglwys
Sant Mihangel Penbryn. Cydymdeimlwn yn ddwys â’r meibion Richard ac Ioan, y merched yng nghyfraith Siân
a Mags, yr wyrion a’r gorwyrion.

Y FERWIG
Cydymdeimlwn â theulu Jim Bell,
Brynteg a hefyd Mary Thomas,
Pille, a bu farw’r mis hwn,
sydd wedi bod yn cael gofal
yng nghartref Blaendyffryn
ers rhai blynyddoedd.

Tabernacl, Aberteifi
Os am gynnal bore coffi
neu achlysur tebyg,
mae’r festri ar gael i’w llogi.
Am fanylion pellach,
cysylltwch â’r ofalwraig
01239 613514
- 15 -

NODYN WRTH Y TRYSORYDD

Dalier Sylw: Dylai pob siec o hyn
allan fod yn daladwy i Y Gambo
Mae’r nodyn hwn yn diddymu y
neges yn rhifyn Ebrill 2019.

Un funud fach gan ‘Prosiect Fory’
Daeth tro ar fyd yn 2020.

Yn y cyfnod clo cyntaf hwnnw gorfu i ni addasu a newid ac, i lawer
ohonom, arafu.
Daeth nifer ohonom i adnabod ein hardaloedd a’n cymdogion yn well,
daethom i wrando fwyfwy ar fyd natur ac efallai inni gael cyfle bach i
sylweddoli ac ailymweld â’r hyn sydd yn wirioneddol yn bwysig i ni.
Ac mi ddechreuodd nifer fawr ohonom gwestiynu.
A dyma fyrdwn cywaith Prosiect Fory.
Ers diwedd yr haf, â chymorth Prosiect Fory (Radio Beca / Bro360) mae
pobol wedi bod yn Zoom-ddod ynghyd yn eu cymdogaethau i drafod pa
fath o gymdeithas maen nhw am fyw ynddi wedi’r feirws.
Gan nad creu consensws yw’r nod, mae’r gwrando ar ein gilydd wedi
bod cyn bwysiced â’r hyn sy’n cael ei ddweud. Ond eisoes, mae yna un neges sy’n gyson i’r sgyrsiau oll,
boed ar lawr gwlad Sir Gâr, Sir Benfro, Ceredigion neu tu hwnt – ac mae hyn yn cynnwys nifer o ardaloedd y
Gambo sydd wedi bod yn rhan o’r sgwrs hon – o Langrannog i Dalgarreg ac o Ffostrasol i Gaerwedros.
Beth yw’r neges honno? Yn syml: pwysigrwydd y filltir sgwâr. Ein bro. Ein cymdogaeth. O ran yr Economi.
Addysg. Iechyd. Yr amgylchedd. Adloniant. Popeth. Os y’n ni am well fory, yn ôl y sgyrsiau oll, ni sydd â’r
gallu i newid pethe. Gan ddechrau wrth ein traed.
Y tri chwestiwn sydd wedi bod yn cael eu gofyn, yn y sgyrsiau Zoom, yn sail i’r holl hyn ac yn llywio’r
drafodaeth ydy:
Ble ro’n ni cyn dyfodiad y feirws? Gan gymryd bod y feirws yn diflannu yfory nesaf, beth yw’r peth
gwaethaf all ddigwydd? Gan gymryd bod y feirws yn diflannu yfory nesaf, beth yw’r peth gorau all ddigwydd?
Mae’r sgwrs yn ei hun yn bwysig wrth i ni rannu ein dyheadau am y ‘normal newydd’, er gwell. Ond mae
nifer o’n cymdogaethau hefyd wedi dechrau ymestyn y drafodaeth am sut y gellir cyflawni ein dyheadau a pha
ymyrraeth sydd ei angen i’w gwireddu. A’r ateb sydd yn atseinio o bob cwr o Gymru ydy, bod gennym ni’r
pŵer i yrru’r newidiadau hyn wrth ein traed, o’r cyd-drafod a’r cyd-ddyheu i’r cyd-greu.
Mae croeso i unrhyw un ohonoch ddefnyddio’r tri chwestiwn hwn yn eich cymdeithasau neu’ch cymunedau.
Mi allaf addo i chi y bydd hi’n sgwrs
ddifyr ac adeiladol.
W, ac mae yna un rheol – does
dim atebion cywir nag anghywir.
Gadewch i ni wybod shwt mae’n
mynd.
Heledd: 07794 065826
Lowri: 07792 031786
Euros: 07813 173155

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

Rhai o’r bobl sydd wedi bod yn cymryd rhan ym Mhrosiect Fory yn sgwrsio
gyda Beti George am y prosiect, fel rhan o Ŵyl yr Enfys. Gellir gwrando ar y
sgwrs ar wefan Gŵyl yr Enfys: http://gwylyrenfys.cymru/sadwrn4.html
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Cymorth i Geiswyr Lloches
Mae tua 200 o ddynion ym marics Penalun (Penally), lle sydd wedi’i gynllunio ar gyfer hyfforddiant yn yr
haf, nid byw yno yn y gaeaf. Daethant i Brydain i geisio diogelwch a dyfodol. Tra bod eu ceisiadau am loches
yn cael eu prosesu mae llywodraeth y DU yn eu cartrefu. Oherwydd Covid a’r amgylchedd gelyniaethus,
gwagiwyd y barics ar frys a’u llenwi â dynion o lawer o wledydd. Nid oedd gan neb yng Nghymru unrhyw lais
yn y mater.
Mae’r amodau’n wael iawn yn y barics, ond y diymadferthedd a’r anobaith sy’n eu llethu. “Ry’n ni’n cael
ein bwydo, ond does dim ein heisiau at unrhyw beth. Mae pob diwrnod yr un peth.” Dydyn nhw ddim yn cael
gwybod dim am eu ceisiadau am loches; petaent yn gadael, byddent yn colli eu lle yn y ciw i’w gais gael ei
brosesu.
Yn y ffordd Gymreig o greu pwyllgor i bopeth, roeddwn yn credu bod angen i breswylwyr Penalun fod yn
drefnus i ymdopi â’u sefyllfa. Cyflwynais bwyllgorau iddynt. Cyn diwedd y cyfarfod cyntaf roedd ganddyn
nhw’r swyddogion i gyd ac roeddent wrthi’n sefydlu chwe is-bwyllgor. Sefydlon nhw grŵp o’r enw ‘Yma i
Helpu’. Mae’n cwrdd yn wythnosol, ac mae ganddo grŵp dysgu Saesneg a ddaeth o hyd i athrawon ac ystafell
ddosbarth, a sefydlodd is-grŵp celf, un cerddoriaeth, un ar gyfer gwibdeithiau diwylliannol, ac un ar gyfer
gwibdeithiau gwirfoddoli.
Mae ’na lawer o gynorthwywyr y tu allan, ond sy heb ganiatâd i fynd i mewn. Mae rhai yn trefnu dillad,
eraill yn trefnu’r teithiau diwylliannol; mae athrawon Saesneg yn cwrdd â grwpiau bach i gael gwersi ar daith
gerdded neu mewn caffi. Rwyf innau’n trefnu’r diwrnodau gwirfoddoli y tu allan yn y gymuned.
Er gwaethaf yr amodau yn y gwersyll, mae ’na frwdfrydedd mawr i ddod allan i wirfoddoli er gwaetha’r mwd
a’r glaw. Mae 9 neu 10 yn dod allan ddwywaith yr wythnos, yn aros mewn cytiau bach a charafanau dros nos
ac yn gweithio am 2 ddiwrnod. Bob tro maen nhw’n dychwelyd, mae mwy yn ymuno â’r rhestr aros. Mae’r
pwyllgor yn sicrhau bod pawb yn cael tro. Y prif fudd yw cymdeithasu, yr ail yw bod llawer o brosiectau lleol
yn cael gwaith wedi’i wneud mewn ychydig oriau.
Mae’r sgyrsiau dros banad yn hynod ddiddorol. Mae’n fraint cwrdd â phobl mor ddiddorol a gwybodus.
Yma gallwn flasu byd o ddiwylliant y tu hwnt i’n byd ni. Ond mae llawer o straeon torcalonnus am wlad a
diwylliant annwyl sy mewn adfeilion oherwydd grymoedd sy ddim yn hawdd eu deall. Yr hyn sy’n galonogol
yw brwdfrydedd y dynion ifanc hyn i wirfoddoli ac i gwrdd â ni fel cyd-fodau dynol. Maent yn caru Cymru
oherwydd ei phobl garedig a’r harddwch o’u cwmpas.
Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymdrech wirfoddoli, neu gyfrannu, cysylltwch â mi, Vicky Moller ar
vickymoller@btinternet.com neu 01239 820971

CLWB 500
£30
£20
£15
£15
£10
£10
£10

MIS TACHWEDD
A. Wynne Jones,
Cuddington, Northwich
Isaac Rees, Pensarnau,
Cross Inn
Osian Davies, d/o Montrose,
Ceinewydd
Roy Evans, Trem y Gorwel,
Synod Inn
Joe Harris, Brynllynan,
Y Ferwig
Gwenyth Herbert, Wenfro,
Pontgarreg
Alun Williams, Llys yr Haul,
Llanarth

Gwers iaith

Wrth y tân
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Wrth y gwaith

STACAN YR AWEN

dan ofal Mary Jones
Anfonwch eich cynigion i’r Stacan at maryjones@saqnet.co.uk
Fydd yr Ŵyl ddim yn llawer o ŵyl eleni i lawer o bobol, ond dyw hynny ddim yn rheswm i beidio â chynnwys
cerddi gan rai o’n beirdd am y Nadolig.
Drannoeth y Nadolig					Nadolig
O gilio’r hen fugeiliaid				
‘Leni deil y Nadolig – yn Fywyd
At yr ŵyn eto o raid, 				   O grud cysegredig
A chamre’r nifer nefol				  Er ing mall yr angau mig
Tua’r dref wedi troi’n ôl,			  Yn ei dymestl bandemig
A’r Doeth doeth ar gyngor da						
Donald Evans
Yn dianc o Jwdea,					
Nadolig
Yn y gwellt yr unig un				
Cenwch donc, cyneuwch dân,
Arhosodd oedd yr asyn.				  Dygwch i blentyn degan,
Ond, a herwyr du Herod 			  Gelwch wlad i gylch y wledd.
Yn eu dur at Iesu’n dod, 			
Yn llon r’un fath â’r llynedd.
Hwn o’i stâl ar droed ddi-stŵr			
Y newydd hen eto a ddaeth
Waredodd y Gwaredwr.				  I ddyn yn ddiwahaniaeth.
			
John Gwilym Jones					Dic Jones
Jon Meirion yn cyfarch 			
Dafydd Islwyn yn 80 oed			

Detholiad o gywydd gan Idris Reynolds
i Dafydd Islwyn, y peldroediwr dawnus

Mor gre’ ymhob dyhead, – i dalwrn			
   a’i deulu’n ymroddiad;				
y maeth hael, fel mam a thad				
yn euro lles Angharad.					
								
								

Ymhob Parc Ninian anwel
ennill sy’n bennill neu bêl;
wyt grefft farddol canol cae,
y sgoriwr dros Wolves geiriau,
ac ar faes llên dy henoed
Wyt Filly Wright fel erioed.

Mae’r Lôn Goed a Thrawsfynydd, Alltcafan ac Ynys Enlli yn adnabyddus i bawb. Felly, pam nad Banc Siôn Cwilt
medd y Prifardd Donald Evans?
Banc Siôn Cwilt
Y banc sy ar dop y byd					
Hen draed o suon di-ri’
A chyfuwch yw e hefyd				
Hyd hwyr eu helfa’n torri
Â’i law a gwynt, haul ac iâ				
A’u hysu mynd â ias mellt
A hwythau ar eu heitha’.				
Ar we glos drwy y glaswellt.
Tano ymhyrddia’r tonnau				
I Gei-bach y gilfach gau,				
Ac i’w holl arc plyga’r lli				
A dywynlliw hyd Enlli.				

A thesog o gymdogaeth
A fu’n ei noethderau’n faeth
O ymgeledd twymgalon
Â gofal dihafal hon.

Yna fry o ben y Fron				
Wele ymyl Pumlumon				
A rhyw gip o ael Sir Gâr				
I’r de yn bellter daear.				

Brwydrodd â’r pridd anfoddog
I ymhŵedd gwledd o’r glog		
I’w noddi byth yn ddi-ball
I’r mêr am aea’ arall.

Yma bu o drem y ban				
’Rhen Siôn ’da’r nos ei hunan			
Yn gwylio am gargo gwin				
Â’r lleuad o’r gorllewin. 				

A lle bywioca’ mebyd
Yn gŵn ac yn ŵyn i gyd,
Y lloi yn gwmni llawen
A byd o wartheg yn ben.

Ond gylch ei fwthyn unnos				
Y trannoeth noeth wedi’r nos			
Gyda’i lilt a’i got gwiltiog				
Diwair oedd safiad y rôg. 				

Wedyn oriau goleua’
Y naws hir a nosau ha’
Â’r bois ar ben sgwâr y Banc
A’r nef uwchben yn ifanc.

Y grib fain a’i chynfeini				
Yn gyfran o’i hanian hi,				
A draw o’i niwl gyda’r nos				
Swyn eu hawra sy’n aros. 				

Ac uchelder ei weryd
A barha’n asbri o hyd
i’w drum wrth chwifio’n ddi-dranc
O lewych bythol ieuanc!

Fydd y Stacan, wrth gwrs, ddim yn gyfan y tro hwn heb sôn am ein hiraeth o golli’r bardd a’r llenor Mari Lisa.
Duw biau edau bywyd
A’r hawl i fesur ei hyd.
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CORNEL Y PLANT
Gobeithio y cawsoch fwynhad wrth archwilio’r daflen Gwledd y Nadolig ac eich bod wedi cynnwys rhai o’r
llyfrau ar restr i Siôn Corn! Dyma atebion i’r cwis (Rhan1):
1. 6 stori; 2. Dawnsio; 3. Ci Pwdlyd; 4. Gwyn; 5. £6; 6. Cwm y Wrach;
7. Angharad Tomos; 8. Antur y Pen-blwydd / Pump yn Achub y Dydd; 9. Gwasg
Y Lolfa; 10. Sioned Erin Jones; 11. Ar Goll Yn y Chwedlau; 12. £9.99.
Roedd nifer ohonoch wedi dod o hyd i’r atebion cywir – Elinor o Bencader,
Osian o Aberaeron, Eli May o Brengwyn, Enlli o Grymych ac Abigail o
Ynys Môn.
Yn ennill y tocyn rhodd y mis hwn mae Osian. Llongyfarchiadau!

Pos mis Rhagfyr
Defnyddiwch y daflen i chwilio am atebion i’r cwis.
Mae e ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar lein:
www.cllc.org.uk/ymgyrchoedd-campaigns/catalog

Cwis Gwledd y Nadolig 2020 (Rhan 2) Tudalennau 9 - 17
1. Sawl llyfr welwch chi o’r gyfres
‘Teimladau Mawr Bach?
2. Beth mae’r arth wedi’i ddwyn?
3. Beth yw enw’r ysbryd bach annwyl?
4. Beth yw pris y llyfr ‘Stori Nadolig cyn cysgu’?
5. Chwiliwch am lyfr gan Pryderi Glyn Jones.
6. Pwy yw awdur y llyfr ‘Sw Sara Mai?
7. Enwch un o straeon ‘Tintin’.
8. Pa wasg sy’n cyhoeddi’r llyfr ‘Hoff Gerddi
Nadolig Cymru’?

9. Pwy yw awdur y
llyfr ‘Melltith y Mynydd’?
10. Sut Nadolig mae Rwdolff yn ei gael?
11. Beth yw pris y llyfr ‘Wwsh ar y Brwsh?
12. Dewiswch lyfr yr hoffech ei ddarllen a rhowch
reswm am eich dewis.
Anfonwch eich atebion at Lynda Mula, Tyrddol,
Blaenannerch, Aberteifi SA43 2AJ neu
lyndamula@yahoo.co.uk

YN EISIAU

Angen Gohebydd yn ardaloedd
Coedybryn, Llandygwydd
Mae’r Gambo yn dibynnu
ar ohebyddion lleol i gasglu
newyddion yr ardal ac i dynnu
sylw at beth sy’n digwydd yn ein
bro. Rydym yn wir ddiolchgar
i bawb am eu gwaith, achos
hebddyn nhw ni fyddai ein papur
bro yn bodoli!
Felly, a oes ’na rywrai sy’n byw
yn yr ardaloedd uchod i lenwi’r
bylchau? Peidiwch â phoeni
gormod am eich ysgrifennu gwaith Golygydd y Mis yw rhoi
trefn ar bethe! Hanes eich ardal
chi sydd yn bwysig. Felly, os oes
diddordeb gennych, cysylltwch
ag aelod o’r Pwyllgor Gwaith
drwy ffôn, e-bost neu anfon
llythyr atyn nhw.
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Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion
Ychydig iawn o eisteddfodau sy’n cael eu cynnal trwy Gymru, ond cynhelir Eisteddfod Gŵyl Dewi Cymdeithas
Ceredigion nos Sadwrn cyntaf mis Mawrth 2021, sef 6ed o Fawrth. Terwyn Tomos, un o’n haelodau ni ac
enillydd y stôl yn yr Eisteddfod Genedlaethol AmGen eleni, fydd y beirniad. Diolch yn fawr i Terwyn.
Yr unig ran ohoni allai fod yn wahanol fydd datgan y canlyniadau. Os na chawn gwrdd fel arfer erbyn hynny,
fe fydd Terwyn yn traddodi ei feirniadaeth dros y we. Gobeithio y cawn cystadlu brwd gan awduron profiadol a
newydd, hen ac ifanc!
Mae’r manylion isod.
EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION 2021 (Mawrth 6ed)
Beirniad: Terwyn Tomos
Rhestr testunau:
Cystadleuaeth Cadair Pat Neill – Cerdd neu gasgliad o gerddi, caeth neu rydd – Aros
Gwobr: Cadair fechan a £50
1. Englyn – i unrhyw greadur
2. Englyn Ysgafn – Bolaheulo
3. Telyneg – Angor
4. Cywydd – i ofyn am ffafr
5. Cân Ysgafn (dim mwy na 24 llinell) – Ar Goll
6. Parodi – unrhyw gerdd gan T. Llew Jones
7. Trydargerdd – gair o gyngor i ymwelydd
8. Dyddiadur – wythnos o’r Cyfnod Clo
9. Ysgrif /Stori Fer – Storm
10. Erthygl Papur Bro neu Blog – yn ymwneud â hobi neu ddiddordeb
11. Cân werin neu baled – i ddigwyddiad hanesyddol o 1971 ymlaen
12. Cystadleuaeth Cymraeg Ail Iaith – darn o ryddiaith neu farddoniaeth yn ymwneud ag unrhyw le
Gwobr i bob cystadleuaeth; £10 yr un oni nodir yn wahanol.
Gwobrau eraill i’w cadw am
flwyddyn):
Cadair Her am y farddoniaeth orau
(ac eithrio cystadleuaeth Pat Neill)
Cwpan Her Ben Owens am y darn
rhyddiaith gorau.
Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan
ffugenw, gydag enw’r ymgeisydd ar
wahân.
Derbynnir defnydd drwy bost neu ar
ffurf electronig drwy e-bost.
Dyddiad cau: Dydd Llun,
Chwefror 15fed 2021
Gall unrhyw un sydd ag anhawster darllen glywed eitemau
Y cyfansoddiadau i law’r
o’r Gambo drwy gysylltu â
Ysgrifennydd, Carol Byrne Jones,
Pencartws, Ffordd Tresaith,
Llyfrau Llafar Cymru
Aber-porth, Ceredigion, SA43 2EB.
Tŷ Llafar, Parc Dewi Sant
e-bost:
Heol Ffynnon Job
c.byrnejones257@btinternet.com
Caerfyrddin SA31 3HB
01267 238225
01239 811024
llyfraullafarcymru@carmarthentown.com
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99
Cofio Aures
Nid yw’r rhif uchod yn cyfeirio at oedran, nid yw’n
cyfeirio at sgôr unigolyn mewn gêm o griced nac i faint
o filltiroedd sydd o A i B. Yn hytrach nifer o luniau sydd
yn y gyfrol Cofio Aures a ddaeth i olau dydd ddiwedd
mis Tachwedd.
Crefftwaith Eurig Lloyd a’r tîm o Gwmni E. L. Jones
sydd yn gyfrifol am gynhyrchu’r llyfr. Ceir ynddo
luniau lliw a rhai du a gwyn, ynghyd â hanesion ac
englynion.
Oherwydd dyfodiad COFID 19 ni fu’n bosibl cynnal
Jon Meirion ac Aures ar glos Bryndewi, wedi
oedfa draddodiadol mewn addoldy ond yn hytrach
cynhebrwng ar lan y bedd ym mynwent Macpelah yng dychwelyd o’u mis mêl. Nid yw’r llun hwn yn y gyfrol.
Nghapel-y-Wig. Dim ond deg person gawsai fod yn
bresennol ac nid oedd yn bosibl i fy chwaer, Anwylyd, ddod i lawr o Lanrug na fy mrawd, Alun Wynne, ddod o
Northwich, Sir Gaer.
Oherwydd y cyfyngiadau ni fu’n bosibl cynnal oedfa goffa. Penderfynom fel teulu gofio Aures trwy gynhyrchu
llyfr gyda holl elw’r gwerthiant i fynd i Gronfa Ambiwlans Awyr Cymru.
Mae’r llyfr ar werth yn siopau Awen Teifi, Siop Brynhoffnant, Siop Plwmp, Inc Aberystwyth,
a Siop y Smotyn Du Llambed.

Jon Meirion

Siop a Swyddfa’r Post
Plwmp
Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ
01239 654548
plwmp@yahoo.co.uk
Arwyn Vobe advert Cymraeg 120x65:Layout 1

13/2/17

11:17

Page 1

ACCA
CYFRIFYDD
ARDYSTIEDIG
SIARTREDIG
CYFRIFYDD
ARDYSTIRDIG SIARTREDIG
/ CHARTERED
CERTIFIED ACCOUNTANT
136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS
Ffôn: 01239 571005

Symudol: 07557 448234

E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru

 Cyfrifon Blynyddol ac Interim
 Ffurﬂenni Treth Personol ac i Gwmnïau
 Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurﬂenni TAW
 Cyﬂogau a CIS
 Cyngor Cyﬀredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!
Ffoniwch ni ar 07557 448234 neu
ebost arwyn@avaccountancy.cymru
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Nadolig 2020
Dymunaf Nadolig Bendithiol iawn i bob un ohonoch. Dyma’r Nadolig
rhyfeddaf mewn hanes. Serch hynny mae Gair Duw yn cynnig GOBAITH.
Yn ein Heglwysi buasem yn barod i ddathlu Genedigaeth Iesu Grist i’n byd ar
y Nadolig cyntaf. Buasem yn barod i ymgynnull gyda’n gilydd mewn amrywiol
wasanaethau. Buasai yna baratoi ac edrych ‘mlaen. Ond nid felly bydd hi eleni.
Peidiwn ag edrych am ‘nol yn hiraethus, edrychwn ar beth sydd gennym i
Ddiolch amdano. Diolch ein bod ni yma. Diolch fod pethau cystal arnom, wrth
feddwl am aml un sydd wir yn dioddef. Cofiwn fod yna lawer iawn yn waeth
allan na ni. Beth am ddiolch mwy a chwyno llai. Mae’n Nadolig ...
Cofiwn eiriau’r Emynydd Hywel M. Griffiths
‘Daeth eto ŵyl y geniy ddôl, y pant a’r bryn
sy’n bloeddio mewn llawenydd
y rhyfedd newydd hyn:
ddistyllu o holl sylwedd
y cread i ffurf dyn,
a Mair yng ngwewyr esgor
ddug Dduw a’i blant yn un.
Mae’r Nadolig yn adeg ryfeddol,
adeg mae’r plant yn edrych ymlaen
ato ers wythnosau. Daw Duw trwy
ei Fab Iesu Grist i’n plith. Wedi
misoedd gwahanol iawn o ofn
ac ansicrwydd cofiwch ddarlun
y Preseb a’r Baban Iesu. Daw Duw i’n plith i fod ynghanol yr ofnus, y colledig, y rhai tu allan ac ar gyrion
cymdeithas. Daw Duw i’n plith, union beth sydd ei angen ar bawb ohonom, Newyddion Da o lawenydd
mawr a ddaeth i’n byd wrth i’r Baban Iesu gael ei eni yn y Preseb ym Methlehem. Ein braint yw canu yn
fuddugoliaethus yn Nadolig yn y
flwyddyn 2020
‘Wele’n gwawrio ddydd i’w gofio,
geni Seilo, gorau swydd;
wele ddynion mwyn a moddion
ddônt â rhoddion iddo’n rhwydd:
hen addewid Eden odiaeth
heddiw’n berffaith ddaeth i ben;
wele drefniad dwyfol gariad
o flaen ein llygaid heb un llen
John Edwards

Yn yr adeg anodd yma mae’r
plant, yr oedolion, PAWB ohonom
angen Newyddion Da y Beibl mwy
nag erioed o’r blaen. Peidiwch â
chael eich gadael allan, wrth feddwl
yn ormodol am ‘nol, edrychwn
ymlaen: fe ddaw Haul ar fryn eto yn
ein hanes.
Cofion gorau at holl ddarllenwyr
Y Gambo
Carys Ann

45
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Sonede
Llafar

Mae’r ddwy gyfrol fechan
gan Donald Evans

Sonede Llafar
a’r hunangofiant

Trydan

yn y siopau bellach
(nifer ohonynt yn Awen Teifi)
egwyddorol yw hwn
Hunangoﬁant o gynildeb
l Banc Siôn Cwilt â blas
sy’n cyfuno naws werino
twyth, ynghyd â dwy
academaidd Prifysgol Aberys
drwy gyfrwng plethiad
o Ysgoion Uwchradd y dre,
on llenyddol a fynegir
hanesi
a
g
gwledi
o storïau
l
lafar ag ieithwedd glasuro
mewn cytgord o arddull
gyfanwaith o ‘gyfaredd
a’r cwbwl yn ymﬀurﬁo’n
normaledd mawr’.
Llyfrau Cymru
Sylwadaeth darllenydd Cyngor
hon, sef y coﬁant bro
ar berthynas agos i’r gyfrol
yn 1997:
Asgwrn Cefen a gyhoeddwyd
yn y llyfr hwn.’
‘Y mae yna naws clasur

Hunangofiant Donald

Ar gael yn ogystal gan:
Donald Evans,
Y Plas, Talgarreg,
Llandysul SA44 4XA
(01545 590607)

Trydan
Trydan

£5 yr un

Evans

(Danfonir copïau atoch chi)

Hunangofiant

Donald Evans

£5.00
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Donald Evans

Ar Draws
2 Cwrso driplith-draphlith – mae fel ha
(5)
5 Mynd mas o le ar y grisiau symudol (4)
7 Hen beiriant a fu’n ddefnyddiol yn y
golchdy – o rhythm angladdol (4)
8 Bara toredig (8) neu glais Siôn (4,4)
9 Math o fadarch anhyfryd ei sawr sy’n
ffurfio egin corn (8)
11 Y crasu sy’n rhan o goginio bresych
uwch-las (4)
12 Prifardd poblogaidd ‘Ar Lan y môr’
(5,8)
15 Anifail corniog yn wyllt o’r cwar (4)
17 Dyma fryn ym Mhenfro; rhaid rhoi
ring i lanc oddi yno (8)
19 Yr Ail ________. Grŵp pop enwog (8)
21 Cawn, o’i ddymchwel, enw cwch
ysgafn (4)
22 Crac – neu sialens gan sentri cryglyd!
(4)
23 Toll o fynd yn groes i’r Taff (5)
I Lawr
1 Gwibio fel mellten (os fel arall,
ni chaiff dâl) (7)
2 Tylwyth, er enghraifft,
y cenhedlaethau o Noah i Lefi (3)
3 Llafurio gan wneud defnydd hynod
o’r bâl (5)
4 Swyddfa sydd o gownt i bawb ond,
yn rhyfedd, nid yr A.A. (7)
5 Hadau’r dderwen ym mwdram esgob
(3)
6 Thanciw (5) neu grys brwnt (2,3)
10 Gwraig yn ei du. Yn nhyb cariadfab fe
wna newid i’w gŵd (5)
11 Chwedl sy’n sôn am ffisto’r Indiaid (5)
13 Un o’r newydd? Ie’r, crwt! (7)
14 Un yn canlyn bob cam, fel dŵr i lyn (7)
16 Gwyntyllu. Da i ddyn awyr iach,
o bosib, ond a wyr o’r gost? (5)
18 Dyfais wyddonol i’r awyrennwr o
drosi aradr y ffermwr (5)
20 ‘Tawelwch!’ Clywch y gri o fainc
yr ustus (3)
21 Bôn y goeden. Rhan o’r Tŷ Cyffredin
(3)

Atebion Y Gambosair at John y
Graig erbyn 24 Rhagfyr, 2020
ENILLYDD MIS TACHWEDD
Rhydian Evans, Aberteifi

Hefyd yn gywir: Dai Griffiths, Blaenporth; Nan
Evans, Mydroilyn; Sally Jones, Tresaith; Betty
Jones, Aberarth; Tegwen Gibby, Aberporth;
Campbell Jones, Brynhoffnant; Tom Roberts,
Rhosmeirch; Glyn Howells, Blaenporth; Joan
Jones, Lanbedr Pont Steffan; John Jones,
Llanbadarn Fawr; Emrys Griffiths, Rhosgadfan;
Mary Bott, Aberporth; Anne Rees, Aberporth;
Ken Griffiths, Mwnt; Gwenda Jones, Aberteifi;
Elgan Jones, Castellnewydd Emlyn; Nia
Williams, Llandysul; Rayann Thomas, Boncath;
Myris Horton, Boncath; Yvonne Davies,
Cenarth; Meinir Jarman, Aberteifi; Llinos
Devonald, Llandudoch; Elonwy Rennolf,
Blaenporth; Iwan Davies, Blaenporth; Edna
Thomas, Llanllwchaearn; Gwyneth Mai,
Thomas; Delyth Esau, Sarnau.

Atebion Gambosair Mis Tachwedd
Ar Draws: 2-Gwely; 5-Ffiol; 7-Deon;
8-Cytundeb; 9-Trysorfa; 11-Offal;
12-Presbyteriaid; 15-Hagr; 17-Gormeswr;
19-Ystrydeb; 21-Boda; 22-Spic; 23-Nadir
I Lawr: 2-Gwn; 3-Encor; 4-Ystrade; 5-Ffin;
6-Opera; 10-Soser; 11-Onide; 13-Ysgadan;
14-Iawndal; 16-Aesop; 18-Rabad; 20-Roc;
21-Bar
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Y Jwg o Ganada
Wrth edrych ar y llun o’r jwg yma sydd
ym meddiant Margaret Evans, Dolgian,
Brongest, gofynnir i ddarllenwyr Y
Gambo a oes jwg tebyg ym meddiant un
o’r darllenwyr? Neu a ydych wedi gweld
jwg tebyg iddo? A hefyd a oes rhywun
yn gwybod beth ddigwyddodd i’r teulu a
roddodd yr anrheg hon, sef y teulu Kennedy?
Jwg hyfryd gyda lluniau o bobl yn
marchogaeth ceffylau, tŷ wedi ei gerfio gyda
phobl yn edrych trwy ffenestr, merch a het
fel bonet yn cario dŵr, coed, gyda phen
ceffyl ar ddolen y jwg. Y cwbl yn gywrain tu
hwnt.
Wrth edrych ar y stamp ar yr amlen gwelir
llun y brenin ar y pryd, sef Siôr VI a fu farw yn 1952.
Yn ôl beth gall Margaret Dolgian ei gofio, roedd ei diweddar fam, Eiry, a fu
farw yn 2018, wedi rhoddi ar bapur hanes y jwg. Yn ôl yr hanes daeth teulu
o Ganada, rhieni a thri o blant i fyw i fferm Llynddu, Plwmp ger llaw i Dŷ’r
Esgob. Teulu oedd yn hoff iawn o rasys Trotian Delaware, Talaith New Jersey.
Daeth y plant yn ffrindiau gydag Eiry a Jenny Fferm Cwmbychan ger llaw,
gan eu bod yr un oedran. Cafodd y plant amser da rhyfeddol yn cael eu cludo
ar boni a thrap i ben cae Llynddu gyda golygfa ysblennydd ac yno roeddent yn
mwynhau bwyta picnics. Daeth y teulu hwn yn gyfeillion mawr gyda rhieni Eiry
oedd yn ffermio Tŷ’r Esgob, a rhoddwyd y jwg i fam Eiry, sef Asha Ella Jones,
yn rhodd am ei chroeso a’i chyfeillgarwch.
Roedd Eiry yn ffrind i’r ferch ifanc o Ontario, Canada o’r enw Maureen
Kennedy. Roedd Maureen ac Eiry yn ffrindiau trwy lythyrau sef ‘Pen Pals’, yn
y cyfnod pan oedd Eiry yn ferch ifanc ac yn byw ar y pryd yn Nhŷ’r Esgob,
Synod Inn. Bu’r jwg am flynyddoedd yn y fynedfa i’r tŷ yn Dolgian ac wedi
colli ei mam mae Margaret yn dymuno cael mwy o wybodaeth am y jwg ac am
y teulu yma fu mor garedig.
Os gall rhywun fod o gymorth, gallwch gysylltu â Margaret Evans, Dogian,
Brongest neu e-bostio i’r cyfeiriad evansdolgian@gmail.com
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Plant Ysgol Bro Siôn Cwilt yn cael hwyl
wrth godi arian at Blant Mewn Angen

Anni Llŷn yn cyflwyno gwers barddoniaeth
i Fl 4 Ysgol T. Llew

Bl3 Ysgol T.Llew yn codi arian i Shine

Disgyblion Traeth y Pigyn, Ysgol T. Llew
ar ddiwrnod Plant mewn Angen

Joio yn yr Ysgol
Ysgol T. Llew Jones

Yn dilyn cyfnod y clo mawr, hyfryd oedd clywed sŵn plant yn llenwi’r coridor unwaith eto a phlant yn
chware ar y buarth fis Medi’r 3ydd. Braf iawn oedd cael croesawu disgyblion a staff yn ôl i’r ysgol ar ddechrau
Mis Medi. Er bod yna dipyn o newidiadau i drefniadau o fewn yr ysgol, mae’r disgyblion wedi ymdopi’n
wych gyda’r newidiadau newydd yma. Maent yn saniteiddio eu dwylo wrth gyrraedd yr ysgol a hefyd mae eu
tymheredd yn cael ei ddarllen wrth fynedfa eu dosbarth. Nid yw disgyblion yn cymysgu dosbarthiadau ac maent
yn aros o fewn eu ‘Pod’ drwy’r dydd. A hefyd, mae yna lawer o olchi dwylo yn ystod y dydd.
Oherwydd argymhellion a chyfyngiadau Cofid 19, nid yw’r disgyblion yn medru mynd ar deithiau ac nid
ydym yn gallu croesawu ymwelwyr i’r ysgol. Serch hyn, rydym yn gallu defnyddio’r dechnoleg ddiweddara er
mwyn gwahodd ymwelwyr i’n dosbarthiadau yn rhithiol. Gwnaeth Anni Llŷn ymweld drwy’r sgrin â dosbarth
Dawns y Dail gan gynnal gweithdy barddoniaeth gyda’r disgyblion. Buodd Ffion Wyn Jones yn disgrifio ac
yn dangos lluniau o’i thaith i India gyda disgyblion Bl 3 a Delun Jones yn disgrifio ei thaith i Gamp America.
Bu PC Ian Ayers yn addysgu’r disgyblion am e-ddiogewlch a hynny yn rhithiol hefyd. Mae sesiynau Pontio
i ddisgyblion Bl 6 wedi cychwyn yn barod rhwng Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol Bro Teifi. Mae gwersi
offerynnol bellach yn digwydd yn rhithiol, gyda disgyblion yn derbyn gwersi drymiau, ffidil, ffliwt, sacsoffon,
cornet a thrymped ar-lein.
Yn ystod y tymor rydym wedi codi arian tuag amrywiol elusennau. Rydym wedi codi £297 i Blant mewn
Angen a £169 i elusen Shine syn codi ymwybyddiaeth Spina Bifida. Hefyd fel rhan o ddigwyddiadau
Diolchgarwch, fe wnaethom gasglu bwyd tuag at Fanc Bwyd Aberteifi.
Byddwn yn dathlu’r Nadolig eleni fel arfer. Edrychwn ymlaen at gael ein cinio Nadolig 9fed o Ragfyr. Bydd
pob dosbarth yn cynnal parti Nadolig 16eg o Ragfyr o fewn ei ddosbarth, ac mae’n bosib bydd yna ymwelydd
pwysig iawn yn ymweld â’r parti yn rhithiol (wrth gwrs!)! Mae’r tymor wedi bod yn heriol oherwydd haint
Cofid. Ni allaf ond diolch i ddisgyblion, staff a rhieni’r ysgol am weithredu a dilyn y canllawiau er mwyn
diogelu pawb o fewn muriau’r ysgol.
Croeso ichi ymuno â Chlwb 100 yr ysgol drwy gysylltu â’r ysgol ar 01239 654 553.
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