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

CylCh Carn 
InGlI’n DIOlCh

Mae’r Parchg Alwyn Daniels wedi ymddeol ar ôl deugain 
mlynedd o waith a gwasanaeth fel Gweinidog yr Efengyl.
Dechreuodd ei yrfa yn ardal Llanbed cyn symud i Gylch Carn 
Ingli ym 1982,ac yma y bu yn fawr ei barch ers hynny,yn gwneud 
cyfraniad cyfoethog iawn i fywyd yr ardaloedd hyn.
Mae’r fro gyfan yn ddyledus iddo am ei arweiniad cadarn a’i 
ofal cyson drwy’r blynyddoedd. Bwriedir trefnu tysteb i ddan-
gos ein diolchgarwch i Alwyn a’i briod,Jean. Cynhelir oedfa 
ddiolch arbennig pan fydd amgylchiadau’n caniatau. Gweler 
isod am fanylion ynglŷn â chyfrannu i’r dysteb.   DIOLCH.

Pwy sydd i weld fan hyn gyda Mr Urdd? Wel ewch i        
dudalen 6 er mwyn cael gwybod yr hanes. Hefyd, yma, 
gwelir plant Ysgol Llanychllwydog adeg dathliadau    
diwedd  y flwyddyn  - 2020.

 
eGlWysI CylCh Carn InGlI

(Bethlehem,Caersalem,
ebeneser,Jabes,Tabor)

Mae’r Gweinidog,y Parchg Alwyn Dan-
iels, bellach wedi ymddeol wedi deugain 
mlynedd o weinidogaeth ymroddedig a 
thystiolaeth loyw yn ein cylch a thu hwnt. 
Byddwn yn cyflwyno tysteb i ddangos ein 
gwerthfawrogiad o’i waith a’i wasanaeth 
ef a Jean,ei briod,pan fydd amgylchiadau’n 
caniatau.
Os carech chi gyfrannu,gellir an-
fon siec,taladwy i “Cyfrif Tabor, 
Bethlehem,Caersalem a Jabes”, 

i Gwenno Eynon, Glan Gwaun,Pontfaen,
Abergwaun,Sir Benfro SA65 9SG,

cyn CHWEFROR 28,2021. DIOLCH YMLAEN LLAW. 
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PORI YM MYD AMAETHY Llien Gwyn -
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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.

Hwyl am y tro, 
Dafydd

AWEN 
TEIFI
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

TaFarn sInC
01437 532214

Gofynnwch am fwydlen       
pryd i fynd

www.tafarnsinc.cymru
 

Cewch fwyd, clonc a chwrw da

awgrymir cadw ford

'aelwyd pob ymwelydd’

Wel mae’r flwyddyn newydd yn sicr 
o ddechrau yn fis glân! Cawn weld 
beth fydd y cyfanswm mewn wythnos 
ond  cafwyd mwy na 120mm o law yn 
Nhremarchog hyd yn hyn, sef bron draean 
o’r cyfanswm blwyddyn am y rhan hon o 
Sir Benfro. Os hyn bydd y drefn arferol, 
ac mae’r gwyddonwyr wedi darogan hyn 
ers rhai blynyddoedd, bydd rhaid ystyried 
yn ofalus sut byddwn ni’n rheoli’n tir a’r 
anifeiliaid sy’n eu pori dros fisoedd y 
gaeaf. Efallai gwelwn alw mawr am dir sâl 
ar lechwedd raeanog neu garegog i’w pori 
er mwyn amddiffyn ein glaswellt gorau tan 
y gwanwyn.
      Mae gennym hefyd daflen lân, yn ôl rhai 
o’n gwleidyddion, gyda’n cymdogion ar 
draws y môr. Bydd eisiau llawer o amynedd 
a dyfeisgarwch wrth gwmpasu’r trefniadau 
newydd er mwyn darganfod y ffyrdd 
mwyaf effeithiol o farchnata ein cynnyrch 
a phrynu mewnbynnau angenrheidiol. 
Unwaith eto bydd hyblygrwydd wrth 
drefnu amcanion ein hamaethu yn holl 
bwysig. Gan nad yw’r manylion wedi’u 
cyhoeddi hyd yn hyn [ canol Ionawr] ar y 
cynlluniau newydd ar reoli Cefn Gwlad ac 
Amaeth, mae cynllunio tymor hir dal yn 
amhosib.
     Er yr holl ddryswch am y dyfodol mae 
prisiau eidion a chig oen yn dal yn well na 
blwyddyn yn ôl. Ond gan fod chwyddiant 
ym mhrisiau cymaint o’r pethau sydd 
raid eu prynu mae’n debygol y byddwn 
yn darganfod ar ddiwedd ein blwyddyn 
ariannol nesaf mai yn ein hunfan byddwn 
ni unwaith eto. Ac os bydd yr arolwg 
blynyddol nesaf o fusnesau amaeth Cymru 
gan Brifysgol Aberystwyth yn debyg i’r 
un ddiwethaf gall nifer o’n ffermydd fod 
mewn trafferth ariannol. Hynny yw os nad 

oes incwm arall yn dod i’r cartref. Un o’r 
pethau sydd yn galonogol iawn yw clywed 
yn wythnosol am y syniadau newydd sy’n 
dod i’r fei gan ffermwyr ifainc. Er ein 
tuedd i gwyno rhaid clodfori a llongyfarch 
y gwleidyddion a’u swyddogion yng 
Nghymru sydd wedi datblygu trefn o 
gefnogi a datblygu busnesau bwyd o bob 
math.
      Rwy’n eitha’ sicr fod y cennin Pedr 
a agorodd eu pennau’n llachar ar yr 20fed 
o Ionawr ger y llyn yma, y cynharaf  i mi 
eu gweld erioed. Mae hyn yn arwydd o’r 
tymheredd uwch nag arfer sydd wedi bod 
gyda ni ers yr haf. Mae’r cwtiau ŵyn bach 
ar y cyll a’r wawr wyrdd ar flaen brigau’r 
sycarmorwydden yn cefnogi hyn. Awgrym 
o wanwyn cynnar, neu dwyll tymhorol? 
Cawn weld. Yr ochr drist i’r newidiadau 
hinsawdd sy’n amlwg yn yr ardal hon yw 
colli gweld a chlywed rhai adar a fu’n 
gyfarwydd iawn. Cof plentyn sydd gennyf 
nawr o’r gylfinir yn codi a disgyn dros eu 
nythod yng ngweundir Trellys gerllaw â’u 
cân glir nodweddiadol. Erbyn hyn hefyd 
anaml y gwelir heidiau o gannoedd o hen 
hetiau yn troelli’n yr awyr ar ddyddiau 
gaeafol. Y llynedd oedd y tro cyntaf i mi 
fethu clywed ehedydd uwchben y caeau tu 
ôl i’r pentref a hyd yn hyn y gaeaf hwn heb 
socan eira a choch dan adain yn bwydo’n 
fisi ar yr hen gwndwn o flaen y tŷ. Ys gwn 
i a fydd newidiadau arfaethedig cynlluniau 
amaeth a chefn gwlad llywodraeth Cymru, 
pan ddôn’ nhw i’r golwg, yn newid hyn ?

Ionawr / Chwefror �0�1                      Ionawr / Chwefror  �0�1



Y Llien Gwyn �

Golwg ar y ganrif gynt
gyda Martin Lewis 

Rhyfedd i mi fod yr Iwerddon wedi       
dangos cymaint o gydymdeimlad a Hitler 
â’r Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn 
enwedig o ystyried nifer y llongau Gw-
yddelig oedd wedi cael eu suddo gan yr 
Almaenwyr. O ystyried y teimladau hyn, 
mae’n rhyfedd i mi hefyd fod Hitler heb 
ddefnyddio’r Iwerddon fel sail i ymosod 
ar y wlad hon. Efallai fod yr hanner can 
milltir sy’n gwahanu’r ddwy wlad wedi 
bod yn ormod iddo, ond gallwn fod yn 
ddiolchgar fod hyn heb ddigwydd.
 Fe gofiwn sut oedd yr Almaen-
wyr wedi suddo’r Lusitania ar 7fed o Fai 
1915,- yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a 
hynny wedi digwydd rhyw ddeuddeg 
milltir o arfordir Iwerddon yn agos i Old 
Head, Kinsale. Collwyd bron i 1,200 o 
fywydau gan gynnwys dynion, meny-
wod, plant a’r criw. Wrth gwrs, doedd y 
golled hon   ddim byd i wneud ag Adolf 
Hitler, ond mae’n sicr mai’r Almaenwyr 
oedd y tu cefn i’r weithred.
 Roedd y llongau cyntaf a ddef- 
nyddiodd harbwr newydd Abergwaun yn 
rhan o eiddo’r City of Cork Steam Pack-
et Company, (CoC/SPC) a’r llong gyntaf 
i wneud unrhyw ddefnydd o’r harbwr 
oedd yr s.s.Inniscarra (uchod). Adeilad-
wyd hi ym 1903 gan Wigham, Richard-
son & Co., o Newcastle ond bu’n darparu 
gwasanaeth o Abergwaun i Cork o 1906 
nes ei cholled ar ddiwedd y Rhyfel Byd 
Cyntaf. Roedd yn hwylio nôl i Cork ar y 
12fed o Fai 1918, a thrwy drugaredd, nid 
oedd yn cario teithwyr,- dim ond criw a 
nwyddau. Am 4.20 y bore, trawyd hi gan 
dorpido amser oedd ond rhyw ddeg mill-
tir o Ynys Ballycotton a deg ar hugain 
nes diwedd ei thaith. Dim ond pump o’r 
criw a achubwyd gan gynnwys Capten 
Kelly, ei Brif Swyddog (Chief Officer) 

Swan a tri arall. Yn drychinebus, collwyd hyd at 
ddeg ar hugain o'r criw. Fe suddodd y llong rhyw 
dair munud ar ôl y ffrwydrad, ond dim cyn i long 
tanfor yr Almaenwyr  ymddangos ar ei phwys. 
Ymysg y criw a gollwyd, bu un o Gei Newydd a 
rhai o Sir Benfro (Neyland).
 Ar ddechrau’r flwyddyn 1918, ychydig 
fisoedd cyn diwedd y rhyfel byd cyntaf, coll-
wyd nifer o longau Gwyddelig trwy ymosodi-
adau torpidos yr Almaenwyr,- rhain yn cynnwys 
yr s.s.Kenmare (I) (ail o Fawrth) ac hefyd yr 
s.s.Innisfallen (I), (23ain o Fai) ond am suddo’r 
m.v.  Innisfallen (II) ‘rwyf am sôn yng ngweddill 
yr erthygl hon.
  Adeiladwyd hi (uchod) ym 1930 gan yr (CoC/
SPC) er mwyn rhoi gwasanaeth ar y fordaith o 
Abergwaun i Cork. Rhaid fod yr awdurdodau 
wedi ystyried fod y fordaith hon yn rhy beryglus 
ar ddechrau’r ail ryfel byd, yn enwedig o gofio 
am eu colledion yn y rhyfel byd cyntaf. O gan-

lyniad rhoddwyd hi ar y gwasanaeth o 
Lerpwl i Ddulyn.
 Ar brynhawn yr 21ain Rhag-
fyr, 1940, fe adawodd y llong Lerpwl, 
ac wrth hwylio heibio New Brighton, a’r 
Wirral, fe darodd ffrwydryn yn y môr 
(mine), ac yna, y suddwyd hi o fewn 
rhyw bedair munud. Trwy lwc a bend-
ith, achubwyd pob un o’r teithwyr, ond 
fe gollwyd pedwar aelod o’r criw. 
 Mae’r cwestiwn yn codi “Pwy 
osdodd y ffrwydryn yn y fan hon ?”,- ai 
yr Almaenwyr er mwyn ymosod ar y 
llynges Brydeinig,- wedi’r cyfan, ‘roedd 
Lerpwl yn le hynod o bwysig o safbwynt 
mewnforio nwyddau, ac yn enwedig 
bwyd, neu ydi hi yn bosib mai y llynges 
frenhinol oedd wedi ei gosod er mwyn 
rhwystro llongau tanfor yr Almaenwyr 
rhag ymosod ar ddociau Lerpwl ? Efal-
lai na chawn wybod byth ?
‘Rwyn cofio fy nhad a minnau, ym 1948, 
yn mynd lawr ar fusnes i Harbwr Aberg-
waun i’r llong newydd, yr m.v.Innisfallen 
(III),- llong newydd sbon. ‘Roeddwn yn 
lygaid i gyd, a meddwl pa mor braf fyd-
dai cael y cyfle i hwylio  yn y fath foe-
thusrwydd. Bu yn croesi fy meddwl ar y 
pryd maint y golled a thrychineb fyddai 
suddo rhywbeth mor fendigedig , hardd 
a phrydferth.
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myFI, TyDI, eFe 

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.

Rwy’n cofio cael mynd i aros gyda tad-
cu a mam-gu pan oeddwn yn blentyn nôl 
yn niwedd pumdege’r ganrif ddiwethaf ac 
er bod trydan wedi dod i’r rhan fwyaf o 
gartrefi erbyn hynny, roedden nhw’n byw 
ar dyddyn rhwng dwy ran o bentref ac heb 
gael eu cysylltu â’r brif ffrwd. Felly roedd 
hi’n gynhyrfus i grwt bach weld y goleuade 
nwy yn cael eu cynnau yn y gegin a’r 
parlwr yn ôl yr angen. Ond doedd rheiny 
ddim ar gael ar y llofft a phan ddeuai amser 
gwely roedd hi’n stori wahanol. Newid o 
gynnwrf y goleuni gwahanol i ystafell 
wely a thywyllwch. Mae’n siŵr bod mam-
gu yn ymwybodol o’m hofn oherwydd 
byddai’n cario lamp fach olew lan i’r llofft 
a’i gosod ar ford pen draw’r stafell wely. 
(Dwn i ddim beth fydde rheole iechyd a 
diogelwch yn dweud am hynny heddi’!) 
Roedd y gole’n rhoi cysur ar un olwg, 
ond byddai’r cysgodion a daflai’r lamp ar 
draws yr ystafell yn hala mwy o ofon arna 
i na’r tywyllwch. Ond o edrych nôl mae’n 
rhaid i fi nodi un peth rhyfedd. Alla’i ddim 
cofio’r lamp yn diffodd o gwbwl. Mae’n 
siŵr mod i wedi hen fynd i gysgu cyn iddi 
wneud hynny, neu roedd tad-cu wedi ei 
diffodd wrth fynd i’r gwely. Ac er bod y 
tywyllwch yn cyfleu ofn i blentyn bach, 
mae’n siŵr taw cofio’r amsere hynny 
gydag elfen o gysur yw’r hyn sydd wedi 
aros ’da fi ar draws y blynyddoedd.
Yn yr Hen Destament fe gawn hanes y 
bachgen Samuel yn cael ei alw gan Dduw.  
Roedd  Samuel yn cysgu ac yn clywed llais 
yn ei alw i ddeffro ac yn meddwl mai’r 
Offeiriad Eli oedd yn ei alw  - cyn i hwnnw 
ddweud wrtho am ymateb i’r galw a dweud  
- Llefara, Arglwydd, canys mae dy was yn 
gwrando. Mae’r stori’n dechre gydag adnod 

sy’n cynnwys y geirie - “Nid oedd lamp 
Duw wedi diffodd eto ac yr oedd Samuel 
yn cysgu yn Nheml yr Arglwydd.” Mae 
hynny’n awgrymu ei bod hi’n hwyr yn y 
dydd ac yn tywyllu. Ond fe allai awgrymu 
hefyd bod pethe’n dywyll yn hanes 
cenedl Israel. Ac yr oedd y sefyllfa’n 
wael gyda chymaint o anghyfiawnder 
ac anwybyddu gorchmynion Duw. Ond 
os oedd hi’n dywyll, roedd y lamp yn 
dal i fod ynghyn. Ac i fi mae hynny’n 
awgrymu - ta pwy mor dywyll yw pethe 
- mae’r lamp yn dal i fod yn ddarlun o 
obaith ym mhob sefyllfa.
Yn y dyddiau anodd hyn, gyda Covid 
19 yn dal i  wneud y sefyllfa yn ddyrys 
ac anodd i deuluoedd a chymunedau, i 
weithwyr ac ysgolion, ac i’r capeli a’r 
eglwysi - daliwn ein gafael yn y gobaith 
y mae goleuni’r lamp yn ei gynnig, 
oherwydd mae’n cynrychioli presenoldeb 
Duw gyda ni bob amser, beth bynnag 
fyddo’r gofid.
Dyw hi ddim wedi diffodd - a gweddïwn 
yng ngeirie emyn Casi Jones
Air disglair Duw, dyro d’olau i Gymru 
heddiw.
Grist clyw ein cri, goleua ni.
Gadewch i ni gael ein goleuo:-
• mewn ffydd. Ffydd bod Duw yn dal i 
arwain ei bobl.
• mewn gobaith. Gobaith bod goleuni yn 
drech na’r tywyllwch.
• mewn cariad. Y cariad sy’n cynnal ac 
yn cadw, y cariad sydd ar waith ac yn 
gweithredu, y cariad sy’n galluogi pob un 
ohonom i ddweud – a boed i eraill trwof 
fi adnabod cariad Duw.       
 alwyn Daniels
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Blwyddyn newydd dda i chi. Wrth i ni 
brofi cyfnod clo arall yng Nghymru, gyda 
chyfyngiadau teithio yn ein cadw i’r filltir 
sgwar, a chan bod hi’n fis Ionawr lle ydan 
ni’n tueddu i wneud addunedau i gadw’n 
iach, roeddwn yn meddwl y byddai’n am-
serol i drafod gwefannau ac apiau sy’n 
denu pobl i’r awyr agored ac i werthfawro-
gi byd natur. 
   Cofiwch nad oes raid dringo mynydd 
neu gerdded mewn coedwig law Geltaidd i 
ganfod bywyd gwyllt, mae llawer i’w ddar-
ganfod ar garreg eich drws, boed yn for-
grug neu robin goch. Hyd yn oed os ydych 
yn byw ynghanol dinas fel Caerdydd, mae 
natur o fewn tafliad carreg i ni. 
   Mae ymchwil yn dangos fod gweld 
gwyrddni a natur yn llesol i’n iechyd med-
dwl a chorfforol ac mae gwir angen hynny 
pan ydym yn byw mewn cyfnod clo. 
Y gred arferol yw fod technoleg yn eich 
nadu rhag mynd allan a chael awyr iach, 
ond i’r gwrthwyneb, mae’n gallu hwyluso 
a thanio’ch diddordeb mewn byd natur.
  Mae defnyddio Google Maps yn ffordd 
dda o ddechrau arni er mwyn i chi greu 
llwybrau a chynllunio a darganfod lleo-
liadau o ddiddordeb. Mae posib chwilota 
a phori trwy’r wefan https://www.google.
com/maps/
   Gallwch fynd yn bellach a chael blas ar 
y golygfeydd sy’n rhan o’ch dewis daith 
trwy Google Streetview, mae hwn i’w gael 
ar waelod y map fel dyn bach. Er mwyn 
ei agor, mae angen llusgo’r dyn i’ch lleo-
liad o’ch dewis – mae’n bosib hyd yn oed 
cerdded i ben Yr Wyddfa! Gellir defnyd-
dio hwn ar liniadur, ffôn clyfar neu dabled/
llechen electronig. Mae Google Earth he-
fyd ar gael yn yr app store ar eich tabled 
neu ffôn clyfar. Teipiwch Google Earth yn 

Google ac fe ddewch ar ei draws os mai 
gliniadur sydd gennych. 
Ond mae apiau ar gael sy’n ddefnyddiol 
tu hwnt ar gyfer adnabod bywyd gwyllt, 
heb orfod i chi fynd yn bell. Ac i bobl sy’n 
methu cerdded yn bell, mae yna apiau difyr 
i adnabod natur ar garreg eich drws.  Mae 
Seek gan INaturalist yn helpu i chi adnabod 
bywyd gwyllt o’ch cwmpas o’r adar yn yr 
awyr i’r madarch wrth eich traed ac mae’n 
gweithio’n gymharol dda. Sut mae’r apiau 
hyn yn gweithio? Pan fyddwch yn agor yr 
ap a thrwy bwyso’r symbol lens, mae hwn-
nw wedyn yn agor y camera ar eich ffôn, 
yna, anelwch y camera at y gwrthrych dan 
sylw gan dynnu ei lun. Wedyn, mi fydd yr 
ap wedyn yn gwneud y gwaith o’i adnabod 
– rhowch funud iddo. Ond cofiwch fod dif-
fyg signal yn gallu effeithio ar hyn! 
   Mae yna apiau eraill yr ydw i wedi eu 
gweld yn ddefnyddiol, un lle ydach chi’n 
gorfod talu amdano ydi PictureThis – un-

waith yn rhagor yn dilyn yr un egwyddor 
a’r apiau y crybwyllais i gyna. Ond arbeni-
gedd yr ap hwn yw adnabod planhigion ac 
mae’n gywir iawn. Mae rhai apiau adna-
bod natur, wedi’u hanelu at fywyd gwyllt 
mewn cynefinoedd yn yr Unol Daleithau er 
enghraifft ac ni fyddant yn debyg o adna-
bod planhigion yn gywir yng Nghymru a 
gweddill ynysoedd Prydain ac Iwerddon, 
gan yn hytrach eu hadnabod fel rhywoga-
ethau sy’n tyfu neu’n byw yng Nghalifor-
nia neu rywle tebyg!  Felly byddwch yn 
ofalus. 
    Mi ydw i’n gwneud defnydd da o apiau 
sy’n perthyn i’r un teulu sef ap Tree Id, 
Mushroom Id a Tree Id  a Bird Id – nid 
ei pwrpas yw adnabod rhywogaethau, dim 
ond yn rhoi canllaw gwybodaeth i chi. 
Caiff y Bird Id ddefnydd cyson gyda’r mab 
Gwern sy’n 5 oed, ble mae posib gwrando 
ar recordiad o drydar yr aderyn, lle ceid 
disgrifiad ohono – mae’r ap yn adnodd ad-
dysgol wych i bob oed

DIFYRION DIGIDOL 
GYDA DEIAN AP RHISIART

Y Llien Gwyn Rhagfyr 20194

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 

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 symudol: 07968 156520.
E-bost: 1rujones@gmail.com

HANES DIWEDDAR 
BAND PRES WDIG

Unwaith eto mae Seiri Rhyddion Gogledd 
Sir Benfro wedi cydnabod ymroddiad 

cerddorol i’r gymuned.
Yng nghyngerdd gala blynyddol y band yn 

plac i’r band yn nodi grant o £ 2,500 gan 
ddod â chyfanswm y gefnogaeth er 2009 i 
£20,000.
Yn y llun gwelir y Brawd Eric Mock, y 
Prif Feistr Taleithiol, a’r Brawd Dr Bryn 
Barton, Stiward Elusen Strumble Lodge, 

Wdig, Mike Hughes yn ystod yr egwyl.
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 

i gerddorion o bob safon. At ei gilydd, mae 
bandiau amrywiol Wdig yn cynnwys dros 

 Eleni, roedd pawb yn Nhyddewi wrth eu 
boddau gyda’r gynulleidfa luosog. Cafwyd 
sain hyfryd y band a hefyd waith corawl 
gwych Côr byd-enwog Orpheus Treforys. 
Diddorol hefyd oedd cerddoriaeth werin 

egnïol a ddarganfuwyd ar daith ddiweddar 
y band o amgylch Iwerddon.
Yn absenoldeb y cyfarwyddwr cerdd 
Matthew Jenkins, arweiniwyd Band Wdig 
gan Arweinydd y Flwyddyn Cymru, Robin 
Hackett, sydd newydd dderbyn y fraint 
hon. Ef yw arweinydd Band Bwrdeistref 
Casnewydd.

CYDNABYDDIAETH O WAITH DA JAC
Williams, Pontiago fel cydnabyddiaeth gan Gymdeithas y Sgowtiaid o’r ymrwymiad y 
mae wedi’i ddangos trwy fod yn Llywydd am 40 mlynedd. Yn ystod yr amser hwn mae 
Jac wedi bod yn help a chefnogaeth anhygoel i’r Afancod, Cybiaid, Sgowtiaid, Arweinwyr 

gorau y gallant. Gyda’i agwedd gadarnhaol a’i ddiddordeb gwirioneddol mewn pobl, 

oes. Yn y llun mae Mr Jac Williams, Owain Williams (Sgowt), Imogen Thomas (Cub), a 
Rose Evans (Afanc).

Ffôn symudol: 07968 156250
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Tudalen y llythyrau

   annwyl Olygydd,  
Darllenais gyda diddordeb “stori o siopwaith y seiri”, yn y rhifyn diwethaf o’r 

Annwyl ddarllenwyr,   

LLYTHYR WRTH YR URDD
  
Fel rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, 
mae Urdd Gobaith Cymru wedi – ac 
yn parhau – i wynebu’r cyfnod mwyaf 
heriol yn ei hanes o ganlyniad i bandemig 
Covid-19.

Rydym wedi gorfod colli hanner ein 
gweithlu (dros 160 staff) ac yn rhagweld 
colled incwm o oddeutu £14M dros y ddwy 
flynedd nesaf. Oni bai am gefnogaeth 
sylweddol gan Lywodraeth Cymru 
bydden ni wedi bod mewn sefyllfa llawer 
mwy trychinebus, a’r gefnogaeth ariannol 
ychwanegol wedi ein galluogi, yn syml, i 
gadw ein pennau uwchben y dŵr a sicrhau 
y bydd Urdd yn gallu goroesi.  

Mae hi wedi bod yn gyfnod o bryder mawr, 
ac mae gwaith caled iawn o’n blaenau o 
hyd. Ond, rwyf yn hynod falch ein bod fel 
mudiad wedi gallu arall-gyfeirio rhai o’n 
gwasanaethau er mwyn cadw cysylltiad 
gyda’n haelodau.

Mae ein gwersylloedd wedi agor eu drysau 
i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc 
bregus, rydym wedi sefydlu cyfleodd 
ddigidol yn ein meysydd Ieuenctid, 
Chwaraeon a’r Celfyddydau, yn parhau i 
redeg ein gwasanaeth Prentisiaethau, wedi 
llwyddo i hyrwyddo Neges Heddwch ac 
Ewyllys i gynulleidfa o dros 37 miliwn, 
wedi cynnal Eisteddfod T llwyddiannus 
ac wedi creu a chynnal digwyddiadau 
rhyngwladol rhwng aelodau’r Urdd a 
phobl ifanc Alabama a’r Iwerddon.

Braint oedd cael hefyd cydweithio gyda 
Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth 
lansio ein hymgyrch codi arian, ‘het i 
helpu’, cyn y Nadolig. Mae’r gefnogaeth 
a ddangoswyd i’r Urdd yn ein cymunedau 
ar draws Cymru (a thu hwnt!) wedi 
codi ein calon ni fel mudiad, a fedraf i 
ddim diolch ddigon i bawb sydd wedi’n 
cefnogi. 

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o 
blant a phobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, 
yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiad 
o’n hiaith a’n diwylliant ac ar drothwy 
ein canmlwyddiant rydym yn edrych i’r 
dyfodol gydag agwedd bositif ac hyderus. 
Mi ddaw’r Urdd drwy’r cyfnod yma, yn 
gryfach ac yn barod i weithredu er budd 
plant a phobl ifanc Cymru unwaith yn 
rhagor. 
   Diolch o waelod calon i chi am yr holl 
gefnogaeth.

Cofion gorau, Siân Lewis
Prif Weithredwr
Os hoffech wneud cyfraniad tuag at yr 
Urdd gallwch wneud hynny drwy ymweld 
â’n gwefan (urdd.cymru/cyfrannu), 
neu drwy anfon siec yn daladwy i Urdd 
Gobaith Cymru at:
Adran Ariannol Urdd Gobaith Cymru, 
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, 
Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

 sTOrI O 
 sIOPWaITh 
 y seIrI”

llien Gwyn, â’r cyfeiriad at y diweddar J.J.morgan. efe oedd arolygydd yr 
ysgol sul yng nghapel Pentowr amser oeddwn yn grwt bach, ac fel plant bach 
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‘roeddem yn ei addoli, a gweld ei eisiau yn ofnadwy amser y diflannodd.
Pob prynhawn Dydd sadwrn, ‘roeddwn yn cael chwe’ cheiniog o arian 
poced gyda mam,- arian mawr yr adeg hynny clywaf chi’n dweud,- nag 
oedd,- dim ond digon i brynu dau becyn o greision smiths,- hwna â’r 

halen mewn ‘wrap’ bach glas tu fewn. Ta waeth, byddwn yn mynd 
lawr i’r Cwm, i’r “siopwaith” ar y cei, a hurio cwch rhwyfo oddi wrth 

y meistri Dannie a Billy Thomas. Pris hurio’r cwch oedd tair 
ceiniog yr awr. Wyth neu naw mlwydd oed oeddwn,- yn rhwyfo 
draw i’r porthladd newydd, ac efallai draw i’r goleudy coch (coch 
oedd pryd hynny) (‘sgwn i os fydd yn dychwelyd o wyrdd i goch 
nawr ein bod wedi ymadael â’r Undeb ewropeaidd? ) Byddai yn 
agosach i bedair awr erbyn y byddwn yn dod nôl â’r cwch i’r Cei. 
Byddai Billy yno o hyd i’m croesawu yn ôl. ‘roedd yr esgus o hyd 
yr un peth “Drwg calon gen i mr Thomas,- ‘roedd gwynt cryf 
ofnadwy yn fy erbyn wrth geisio rhwyfo nôl”. ‘roedd Dannie 

a Billy yn amyneddgar iawn, a gwybod         
yn iawn beth oedd y gêm, ac o hyd yn 
troi llygad dall ar fy nhriciau!     
                          yn gywir,  martin lewis
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Gwaith cyffredinol cynnal 

a chadw i’w wneud rownd 

y tŷ neu tu allan

Rhowch alwad i Chris ar 

01239 820957 
07751 047457

Bach o 
BopethEisteddfod 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! 

 

haUl ar y Bryn
Cyn bo hir byddwn i’n llusgo’r hen beiri-
ant torri lawnt mas o’r cwt, tynnu i ffwrdd 
y llwch a’r gweoedd côr, a rhoi tipyn bach 
o olew i’r peirianwaith.  Wrth bo'r gaeaf 
yn dod i ben mae yna olwg arw a gwyllt 
ar y gwellt, ac mae’r pridd yn rhy wlyb 
i’r peiriant torri lawnt weithio.  Ond, ar ôl 
ychydig o wythnosau, bydd yn barod am 
doriad cyntaf y flwyddyn.  Dyma rywbeth 
fy mod yn edrych ymlaen arno bob tro, 
wrth deimlo fel taswn yn dweud ffarwél 
wrth yr oerfel, y gwyll a thywydd gwlyb 
y gaeaf.
Mae fy nhŷ gwydr wedi bod yn wag ers 
dechrau’r hydref, pan wnes i balu i’r wyn-
eb y tatws olaf.  Dwi’n edrych yn ofalus 
ar y gwydr rhag ofn y byddai angen arnaf 
i newid cwarel neu ddau sy wedi hollti yn 
ystod y tywydd oer, ond mae popeth yn 
iawn.  A hefyd y byllt byrion sy’n cadw’r 
fframwaith alwminiwm i gilydd, i wneud 
yn sicr eu bod yn solet, bob un.  Mae pridd 
y tŷ gwydr yn llwm a heb fywyd. Nid oedd 

chwyn hyd yn oed wedi goroesi’r gaeaf.  
Felly dyma fi’n dechrau palu, yn troi’r 
pridd drosodd.  Hyn yw ymarfer corff iawn 
i mi, ac yn creu golwg well ar y tŷ gwydr.
Mae golwg drist ar y clawdd gwnes i blan-
nu ar droed wal y cefn ddwy flynedd yn ôl 
ond dwi’n gallu gweld ambell eginyn, ac 
yn y gwanwyn y bydd fy nghlawdd ifanc 
yn wyrdd ac yn ddeiliog, wrth gynnig 
cynefin i adar y to ac esgyll brithion.  Yn 
y cyfamser, mae’r lilis bach y gwanwyn a 
chlychau’r gog yn ymddangos eisoes.
Nid y gwanwyn yw'r unig beth sy’n digw-
ydd, chwaith.  Bydd Biden yn disodli Trump 
yn Llywydd yr UD, mae brechlyn yn cael 
ei ddosbarthu dros y byd i drechu C-19, a’r 
DU wedi gwneud cytundeb gyda’r Undeb 
Ewropeaidd; gwell yw cytundeb nag ang-
hydfod, bob tro.  Felly mae’r haul ar y bryn 
yn bendant, a gallwn ni edrych ymlaen ar 
2021 a fydd yn hapusach o lawer na 2020.

Diolch i Patrick Soper am anfon atom

Diolch i Martin Lewis am anfon y llun hwn atom. Creda ei fod yn dangos milwyr yn 
Wdig slawer dydd. Mae Martin yn awyddus i wybod a oes gan unrhyw un o ddarllenwyr 
y Llien Gwyn fanylion am y llun. Mae croeso i chi anfon atom.
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abergwaun - 01348 873700
Crymych - 01239 831129

menTer IaITh ar WaITh

Canolfan 
Gelf 

Gorllewin  
Cymru
16 Y WESH 

ABERGWAUN 
SIR BENFRO 

SA65 9AE

Ffôn a ffacs : 
01348 873867

westwalesartscentre.com

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, 
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.
Blwyddyn Newydd Dda -os ychydig yn 
hwyr!- i holl ddarllenwyr y Llien Gwyn. 
Er na fedrwn ni gwrdd wyneb yn wyneb 
ar hyn o bryd dyma rai o uchafbwyntiau’n 
gweithgareddau diweddar.

Gweithgareddau nadolig y Fenter

CarOlaU CICa COrOna
Nid oedd hi’n bosib i ni gynnal Noson 
Garolau na’n Cyngerdd Adfent eleni wrth 
gwrs ond drwy ddulliau’r dechnoleg fodern 
llwyddwyd i ddathlu’r Nadolig drwy gerdd 
a chân ar Nos Sul, 13 Rhagfyr.
Drwy gydweithrediad gyda Cered a’r 
dudalen Facebook Cica Corona cafwyd 
amrywiaeth o eitemau o Sir Benfro a 
Cheredigion gyda staff y ddwy Fenter yn 
cyflwyno a chyfle hefyd i gydganu ambell 
garol adnabyddus – a phawb ar mute wrth 
gwrs!!
Rhoddwyd cais am eitemau ar y dudalen 
Facebook a daeth ymateb da iawn gyda 
rhywbeth oedd, gobeithio yn apelio at 
bawb. Diolch i’r cyfranogwyr sef Dafydd 
Rees, Dafydd Pantrod, Steff Rees, Ieuan 
Wyn a Hanna Hopwood, Lowri Evans 
a Lee Mason, Eirian Wyn Jones, C.Ff.I 
Pontsian, Anwen Pierce, Margaret Morgan 
ac Alwena Owen am ei fideos ac i staff y 
ddwy Fenter am sicrhau bod y cyfan wedi 
gweithio’n hwylus iawn.
Roedd yr adborth yn dda a phawb yn 
teimlo’r naws Nadoligaidd a grewyd. Os 
hoffech weld recordiad o’r noson yna 
ymwelwch â thudalen Cica Corona neu 
Menter Iaith Sir Benfro ar Facebook.

CWIs CyD-GUrO’r COrOna
Aeth criw Cica Corona ati i drefnu 
noson gwis ar y cyd â Menter Cwm 
Gwendraeth Elli ar nos Iau, 10 Rhagfyr 
a hynny drwy gyfrwng Zoom. Prin iawn 
byddai pobl o Aberystwyth, Tyddewi a 
Phontyberem wedi llwyddo i fod mewn 
cwis arferol felly da oedd cael trawstoriad 
da o wahanol ardaloedd yn y de orllewin 
yn dod at ei gilydd am noson o hwyl.  
Roedd y tair Menter yn gyfrifol am osod 
y cwis a holi’r cwestiynau a chafwyd 
amrywiaeth o rowndiau gweledol yn 
ogystal ag ar lafar. Roedd y rowndiau am 
yr ardaloedd lleol yn boblogaidd a hefyd 
ceisio adnabod llefydd yn y tair ardal drwy 
luniau wedi eu tynnu o’r awyr! Roedd 
y sgôr yn weddol agos a daeth tîm o 
Geredigion a Chwm Gwendraeth i’r brig! 
Noson hwyliog iawn ac edrychwn ymlaen 
at gynnal noson debyg tuag adeg Gŵyl 
Dewi 2021.

DaThlIaD naDOlIG DysGWyr 
CymraeG sIr BenFrO
Mae’r ail ddydd Gwener yn Rhagfyr fel 
arfer yn ddyddiad mae dysgwyr Cymraeg 
Sir Benfro a’u tiwtoriaid yn edrych 
ymlaen ato gan mai dyma ddyddiad ein 
cinio Nadolig blynyddol, yn wir mae’n 
ddigwyddiad mor boblogaidd fel ein 

bod yn archebu’r tŷ bwyta yng Ngholeg 
Sir Benfro ar gyfer y flwyddyn ganlynol 
yn syth ar ôl yr un y byddwn newydd ei 
fwynhau!
Gyda’r sefyllfa Covid eleni wrth gwrs nid 
oedd yn bosib parhau gyda’r trefniadau 
felly dyma chwilio am ffordd amgen i 
ddathlu’r Nadolig. Dathliad ar-lein gan 
ddefnyddio Zoom oedd yr ateb a bu’r 
Fenter yn cyd-weithio gyda Siân Griffiths 
a Tomos Hopkins o Ddysgu Cymraeg Sir 
Benfro i baratoi gweithgareddau. Daeth 
criw da o ddysgwyr a thiwtoriaid at ei 
gilydd ar y dyddiad arferol i fwynhau dwy 
sesiwn bingo dan ofal Dafydd o’r Fenter 
Iaith a chwis dan ofal Margaret, Rhidian a 
Dafydd. Gyda thocynnau llyfrau’n wobrau 
roedd pawb wedi mwynhau’r prynhawn yn 
fawr. Diolch i Dafydd am fod yn gyfrifol 
am yr ochr dechnegol! Gobeithio cawn 
gwrdd i ddathlu yn y modd arferol yn 2021. 
FFaIr GreFFTaU’r 
GOrlleWIn
Ar benwythnos ola’ mis Tachwedd, 
cynhaliwyd Ffair Grefftau ar-lein i 
fusnesau Ceredigion a Sir Benfro. Roedd 
hi’n hyfryd gweld dros 20 o fusnesau o dde 
Sir Benfro i ogledd Ceredigion yn cymryd 
rhan. Roedd yn gyfle gwych i bobol wneud 
eu siopa Nadolig, gan gefnogi busnesau 
lleol yr un pryd. Os hoffech weld pa 
stondinwyr oedd yn rhan o’r digwyddiad, 
croeso i chi ymweld â thudalen ‘Ffair 
Grefftau’r Gorllewin’ ar Facebook gan fod 
dal modd gweld y stondinau oedd yn rhan 
o’r diwrnod.
GrOTO sIôn COrn
Bu Menter Iaith Sir Benfro yn ffodus iawn 
i fedru cysylltu gyda Siôn Corn eleni a 
threfnu digwyddiad rhithiol arbennig iawn 
i deuluoedd. Ar y 7fed a 9fed o Ragfyr 
rhwng 4:00-6:00yh, mi wnaeth y dyn ei 
hun gadw lle yn ei ddyddiadur prysur i 
gynnal Groto Sion Corn. Bu’r ddwy noson 
yn brysur iawn i Siôn Corn a’i gorach bach 
gyda nifer fawr o enwau ar y rhestr wrth 
iddynt ymuno gyda theuluoedd dros Zoom. 
Braf oedd medru rhoi’r cyfle hudolus yma 
i blant gysylltu gyda Siôn Corn.
sIanI sIOnC a DO re mI
Ar yr 8fed a 22ain o Ragfyr trefnwyd 
Sesiynau Nadolig cyffrous iawn ar y cyd 
gyda Cered (Menter Iaith Ceredigion).  
Cawsom gwmni’r cymeriad hoffus Siani 
Sionc ar yr 8fed o Ragfyr, wrth iddi ein 
diddanu yn fyw dros Zoom. Ymunodd 
21 o deuluoedd gyda ni yn yr hwyl a sbri 
wrth i Siani Sionc ein hadlonni a mynd â 
ni ar daith i begwn y Gogledd ac ymweld 
â gweithdy Siôn Corn. Bu llawer o ganu, 

Danfonwch newyddion i'r Llien Gwyn
lliengwyn@papurbro.org
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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

PRITCHARD 
a’i Gwmni

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

dawnsio a joio wrth i bawb 
edrych ymlaen at y Nadolig. 
Diolch yn fawr i Siani 
Sionc! 
I gloi’r holl ddathlu cawsom 
fwrlwm ar fore 22ain o 
Ragfyr yng nghwmni DO 
RE MI, sef Siân a Trystan 
o Gaerdydd, eto yn fyw 
dros Zoom. Braf oedd cael 
cwmni 14 o deuluoedd gyda 
phawb yn mwynhau’r canu 
a dawnsio Nadoligaidd wrth 
helpu i greu pwdin Nadolig 
blasus iawn. Diolch yn fawr 
i Do RE MI.
ParTI DOlIG Cafwyd 
Parti Dolig dros Zoom ar 
ddydd Mawrth, Rhagfyr 22 
gyda 18 o blant wedi ymuno 
gyda ni. Cafwyd Disgo; 
cwisiau a gemau hwyl yn ystod y sesiwn gyda sawl un wedi gwisgo i fyny mewn amryw o wisgoedd ffansi ar thema’r Nadolig. Diolch 
i bawb sydd wedi cefnogi’r Disgos a’r Partïon ar Zoom yn ystod y misoedd diwethaf.

Ac i ddod...  dydd Gŵyl dewi
Erbyn hyn rydym wedi cynnal dau Barêd Dathlu Dydd Gŵyl Dewi llwyddiannus yn 
Hwlffordd ac eleni roeddem yn edrych ymlaen at gynnal un ar y dydd ei hun. Nid yw 
hynny’n bosib erbyn hyn wrth gwrs ond rydym yn bwriadu cydweithio gydag aelodau 
eraill o Fforwm Iaith Sir Benfro i gynnal diwrnod o ddigwyddiadau rhithiol ar gyfer 
pawb. Bydd manylion yn dilyn ar ein tudalen facebook.

Jac Williams a’i Fab
GAREJ 

PONTIAGO

Gwasanaeth cyweirio ceir 
M.O.T.

Petrol a Disel
Ffôn: Tremarchog
01348 891244
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Dyma erthygl a ymddangosodd gyntaf ar 
CYMRU FYW,gwefan newyddion BBC 
Cymru,ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost ddi-
wedd Ionawr.Ynddi cawn stori ddirdynnol 
Renate,a gollodd 65 aelod o’i theulu yn yr 
Holocost.
   Darllenwn fel y bu iddi,yn bum mlwydd 
oed,ffoi o Prâg a chael ei chroesawu a’i 
mabwysiadu gan Weinidog a’i wraig yn 
Y Rhondda.Roedd y wraig, Arianwen,yn 
wreiddiol o Wdig/Abergwaun. Un o 
uchafbwyntiau’r flwyddyn i Renate oedd 
mynd gyda’i mam newydd i dair oedfa’r 
Gymanfa Ganu yn Hermon ar adeg y 
Pasg.
    Credwn fod Arianwen wedi ei magu 
mewn gwesty (y ‘Commercial’ o bosib) ar 
brif stryd Wdig a bod ganddi 6 chwaer ac 
un brawd, sef Essex. Dywed Renate fod 
Arianwen a’i chwaer wedi cael priodas 
ddwbwl.
Oes mwy o wybodaeth am Arianwen a’i 
theulu gan ein darllenwyr?
Os oes,wnewch chi gysylltu â Hedydd.    
Diolch ymlaen llaw.Gol.  
(Awdur yr erthygl yw Angharad Rhys,Y 
Dinas,ac fe’i ail-gyhoeddir drwy ganiatâd 
BBC Cymru). 

“Ro’wn i ar y trên olaf allan o Brâg cyn 
i’r Ail Ryfel Byd ddechrau. Fi oedd yr     
ieuengaf ar y trên Kindertransport, a fi 
yw’r unig un sy’ wedi goroesi allan o’r 
teulu cyfan.”
Ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost mae           
Renate Collins, 87, o Gil-y-Coed (Caldi-
cot), Sir Fynwy yn rhannu ei stori gyda 
Cymru Fyw.
Wedi ffoi ar un o drenau Kindertransport 
yn 1939 yn bump oed, cafodd y ferch fach 
ei chroesawu i gartref gweinidog gyda’r 
Bedyddwyr ym Mhorth, Cwm Rhondda. 
Trefnwyd y Kindertransport gan Syr Ni-
cholas Winton er mwyn i blant Iddewig  
ffoi cyn dechrau’r rhyfel.

Collodd Renate 65 aelod o’i theulu yn yr 
Holocost ac welodd hi ddim mo’i rhieni 
eto. Dyma ei stori.
      Ar y diwrnod roedd y trên yn gadael 
Prâg roedd gen i frech yr ieir a thymheredd 
o 105. Ro’wn i’n aros ar y platfform gyda 
fy mam, oedd yn nyrs theatr, a’i ffrind hi, 
oedd yn feddyg.
Dywedodd fy mam wrth ei ffrind, ‘Alla’i 
ddim roi Renate ar y trên, mae hi’n rhy 
sâl.’
A dywedodd y ffrind, ‘Hilda, os na wnei di 
roi hi ar y trên, fydd hi byth yn gadael.’
Dyna wirionedd oedd hynny oherwydd 
roedd gan Syr Nicholas [Syr Nicholas 
Winton] drên hwyrach oedd i fod i adael 
ar ddechrau Medi 1939. Ond dechreuodd y 
rhyfel a gadawodd y trên ddim gorsaf Prâg 
hyd yn oed.
Felly wnaeth y plant oedd i fod ar y trên 
hynny byth allu dianc a, hyd y gwn i, wna-
eth ddim un ohonynt oroesi’r rhyfel. Felly 
os na fydden i wedi mynd ar y trên hwn-
nw... ro’wn i’n lwcus iawn fy mod i wedi 
cael dianc.
Taith anodd
Gorweddais i lawr drwy’r daith ac ro’wn 
i’n mess erbyn i fi gyrraedd Lloegr, yn 
boeth ac roedd fy nghoesau wedi’u plas-
tro.
Roedd rhaid i unrhyw un dan saith mlwydd 
oed ar drenau Kindertransport gael cartref 
i fynd iddo.
Cyrhaeddais orsaf Liverpool Street, Llun-
dain a chael fy rhoi i’r gŵr bonheddig yma 
oedd yn gwisgo het ddu, cot ddu, siwt ddu 
a choler offeiriad. Allwch chi ddychmygu 
plentyn pump oed gyda dyn bron i chwe 
troedfedd o daldra nad yw hi erioed wedi 
cyfarfod o’r blaen ac yn gorfod mynd gyda 
fe?
Roedd ganddo wên hyfryd ac i ffwrdd â fi! 
Roedd y Parchedig Sidney Coplestone yn 
weinidog gyda’r Bedyddwyr ym Mhorth 
ac roedd ef a’i wraig Arianwen, oedd yn 

dod o Abergwaun, wedi fy maethu.
Gwahanu
Ar ôl i fi adael Prâg, cafodd yr Iddewon 
i gyd eu cymryd i’r holding concentra-
tion camp yma o’r enw Terezin ac yna 
anfonwyd fy mam a fy nain i [wersyll 
difrodi]Treblinka.
Anfonwyd fy ewythr a fy nhad i Auschwitz 
a dyna lle lladdwyd nhw.
Lladdwyd fy hen fodryb, a oedd yn ger-
flunydd, yn Lodz. Dyna’r unig bump ty-
stysgrif marwolaeth sy’ gen i.
Roedd tystysgrif marwolaeth fy mam yn 
dweud fod hi a’i mam wedi cael eu lladd 
yn Treblinka. Ond daeth fy mab o hyd i’w 
records nhw yn Israel ddwy flynedd yn ôl a 
dyma beth digwyddodd iddyn nhw.
Roeddent ar eu ffordd i Treblinka pan dor-
rodd y trên i lawr. Yn lle aros i’r trên gael 
ei drwsio ac yna parhau â’r daith, fe’u sa-
ethwyd i gyd a’u cludo i Treblinka i gael 
eu claddu. Felly wnaethon nhw byth fyw 
yno.
Cofio
Yr unig beth dwi’n teimlo yw nad oes gen 
i lawer o ddim ar ôl o fy nheulu. Ond roedd 
y meddyg oedd yn ffrind i fy mam wedi ll-
wyddo i ddianc oherwydd bod ganddi fwy 
o ryddid fel meddyg.
Cyn iddi fynd, pobodd fy mam dorth o fara 
a rhoi ei modrwy ddyweddïo hi a modrwy 
ddyweddïo ei mam a chas arian gyda chrib 
yn y dorth a’i rhoi i’r meddyg. Daeth y 
ffrind â rhain gyda hi i Lundain ar ôl y rhy-
fel - felly mae gen i’r trysorau hynny.
Dyna’r unig beth sy’ gen i er cof am fy 
nheulu cyfan.
atgofion
Dwi ddim yn cofio dim byd o’r cyfnod 
hynny (cyn ffoi i Gymru) a dw i’n meddwl 
ei fod yn seicolegol. Roedd fy mywyd i yn 
y gorffennol wedi diflannu - roedd popeth 
wedi mynd.
Pan aethon ni i Brâg i gael y   tystysgrifau 
marwolaeth buon ni yn yr ystafell records 

- bu farw 88,000 
o Iddewon ym 
Mhrâg ac mae 
cerdyn ar gyfer 
pob un.
Pan aethon ni 
i mewn i weld 
eu henwau ar y 
wal yn synagog 
Pinkas ym Mhrâg 
roedd Otto a Hil-
da Kress [rhieni 
Renate] wedi eu 
aduno.
Sefais ar y wal 
a dywedodd fy 
ngŵr mai dyna’r 
mwyaf o emosi-
wn i fi ddangos 
yno. I feddwl eu 
bod nhw wedi 
marw mewn lle-

HOLOCOst: FFOI AR Y tRêN OLAF O BRâG
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fydd ar wahân ar wahanol adegau ac yna 
roedden nhw ar y wal gyda’i gilydd.
Achub
Rhwng 1939 a 1988 doeddwn i ddim yn 
gwybod mai Syr Nicholas Winton ddaeth 
â ni i Brydain. Yn rhaglen Esther Rantzen 
[daeth gwaith Syr Nicholas yn achub mwy 
na 600 o blant Iddewig i’r amlwg yn 1988 
ar raglen y BBC [/CPS/25677484]That’s 
Life!] mae Syr Nicholas yn sefyll i fyny 
yng nghanol yr holl bobl wnaeth e achub 
ac mae menyw yn eistedd yn agos ato yn 
gwisgo ffrog werdd lachar. Dyna fi.
Roedd yn brofiad swreal iawn. Gwnaeth e 
ddim effeithio arna’i tan ar ôl y rhaglen.
 Bywyd yng nghymru
Pan gyrhaeddais i Gymru doeddwn i ddim 
yn siarad Saesneg - yr unig eiriau Saesneg 
ro’wn i’n gwybod oedd yes a no. Ro’wn 
i’n siarad Almaeneg a Tsieceg - oedd ddim 
yn lot o help yng Nghwm Rhondda.
O’n i fel rhyw rhyfeddod, y ferch hon oedd 
wedi dod o wlad doedd neb wedi clywed 
amdani ac yn methu siarad Saesneg!
Pan nad o’n i’n deall rhywun ar stepen y 
drws, o’n i’n slamio’r drws yn eu gwyn-
ebau! Gyrhaeddais i ym mis Gorffennaf 
ac roedd yn rhaid i fi ddechrau’r ysgol ym 
mis Medi a chario ‘mlaen. Mae’n rhaid ei 
fod wedi bod yn anodd ond dwi wedi cael 
ffrindiau gwych yng Nghymru.
Roedd fy mam fabwysiedig Arianwen yn 
dod o Abergwaun, yn siarad ac yn pregethu 

yn Gymraeg (ar ôl astudio gyda’r ysgol 
Feibl ym Mhorth) ac roedd yn rhaid i fi 
ddysgu ychydig o eiriau Cymraeg.
Roedden ni’n mynd i’r Gymanfa Ganu yng 
nghapel Hermon yn Abergwaun bob Pasg. 
Roedd yn hyfryd ac ro’wn i’n mwynhau 
hynny’n fawr.
Mabwysiadodd y teulu fi - roedd yn rhaid 
imi ddod yn British citizen er mwyn cael 
fy mabwysiadu ac roedd rhaid aros am ga-
darnhad bod fy nheulu i gyd wedi marw. 
Doedd gen i ddim byd i fynd yn ôl ato.
Dw i wedi bod yn lwcus iawn, dw i wedi 
cael bywyd da pan dw i’n meddwl am 
weddill fy nheulu, i gyd wedi diflannu.
Priodais â dyn o Gernyw ac mae ei deulu 
wedi bod yn anhygoel. 
Diwrnod Cofio’r holocost
Dwi’n ymwybodol o’r Holocost drwy’r 
flwyddyn oherwydd mod i wedi colli 65 
aelod o fy nheulu.
Yn llythrennol, does gen i neb ar ôl o fy 
nheulu yn Tsiecoslofacia. Mae’r diwrnod 
yn golygu digwyddiad blynyddol i gofio’r 
Holocost i lawer o bobl ond does dim rhaid 
fy atgoffa i.
Pan chi’n cyrraedd fy oedran i, chi’n tued-
du i beidio ag edrych ymlaen, chi’n edrych 
yn ôl ac yn gweld beth sy’ wedi digwydd 
yn ystod eich oes.
Peidiwch ag anghofio amdano a gwnewch 
bywyd yn well fel nad yw’n digwydd eto.
Dyw’r Diwrnod Cofio’r Holocost ddim 

yn cofio am yr Holocost yn unig - mae’n 
cofio Rwanda, Daifur a llefydd eraill 
hefyd. Dydyn ni ddim wedi dysgu o 
gamgymeriadau’r gorffennol.
Yr unig wahaniaeth gyda’r Holocost oedd 
hyn - roedd un dyn yn benderfynol i’r hil 
hon gael ei ddarfod. Erbyn hyn mae pobl 
yn cael eu lladd gan eu cydwladwyr eu hu-
nain.
Rwy’n falch iawn bod Tsiecoslofacia wedi 
rhannu’n ddau ac yn cyd-dynnu â’i gilydd. 
Mae Slofacia a’r Weriniaeth Tsiec yn ddwy 
wlad ac maen nhw’n hapus ochr yn ochr 
ond mae gennych chi wledydd eraill sy’ 
wedi gwahanu ac mae’r bobl hynny nawr 
yn erbyn ei gilydd.
Mae’n rhaid i ni gyfleu’r neges bod yn 
rhaid i ni ddysgu byw gyda’n gilydd. Pa 
bynnag gymuned ydych chi, mae’n rhaid i 
chi ddysgu byw gyda chymunedau eraill

LLUNIAU  - 
Ar y chwith, gwelir y brif stryd yn Wdig fel 
yr oedd slawer dydd. 

Canol - syr Nicholas Winton gydag un o'r 
plant y bu'n gyfrifol am eu hachub. Roedd 
dros chwe chant i gyd. 

Ar y dde - llun o Renate fach fel yr oedd 
yn cyrraedd Cymru i ddechrau ei bywyd 
newydd.

Diolch o galon i Angharad am anfon yr 
hanes atom.
.
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TeleraU hysByseBU              

y llIen GWyn

aChlysUrOl

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

BreCWasT 
GWeDDI 

sIr BenFrO 
2021

Bydd pethe braidd yn wahanol ‘leni! Dros 
y tair blynedd diwethaf, mae Brecwast 
Gweddi Sir Benfro (BGSB) wedi cael ei 
gynnal mewn canolfannau addas iawn. 
Cynhaliwyd yr un cyntaf yn 2018 yn Crug 
Glas, ger Croesgoch, gydag Arfon Jones o 
Gaerdydd yn annerch. Ydych chi’n cofio’r 
cyfnod, wythnos wedi’r “Beast from the 
East”? Yna, yn 2019, Gwesty Nantyffin, 
Llandissilio oedd yn agor ei ddrysau ar ein 
cyfer, gydag Emyr Lewis, cyn-chwaraewr 
rygbi a sylwebydd cyfredol fel gŵr gwadd. 
Y llynedd buom yn gwrando ar Parchg. 
Rhys Llwyd o Gaernarfon yn annerch yng 
Ngwesty Allt-yr-afon Casblaidd. Eleni, 
bydd pawb yn aros getre am frecwast!

    Bydd BCSB 2021 yn rhithiol, ar lein, 
ar ddydd Sadwrn Mawrth 6ed am 10.00 
y bore. Byddwn yn defnyddio Facebook 
“Churches across Pembrokeshire.” 
Disgwylir Dafydd Morse, o Gaerdydd, i 
gyflwyno neges. Mae e’n aelod yn Grace 
Church, Grangetown, Caerdydd ac wedi 
dechrau pregethu yno’n ddiweddar. Eisoes 
mae’r gwaith dan law, pobl yn paratoi 
gweddïau, caneuon a chyflwyniadau.
     Bydd hwn yn gyfle arbennig i gyd-addoli 
gan ddefnyddio’r cyfryngau digidol a chyd-
weddïo dros ein cymunedau. Yn benodol 
byddwn yn gweddïo dros ddiwydiannau 
Sir Benfro, ffermio, twristiaeth, busnesau 
bach a mawr. Bydd sylw arbennig yn cael 
ei roi i addysg, iechyd a’r gwasanaethau 
brys. Mae angen gweddi ar bob un sy’n 
ein cynrychioli yn San Steffan, Llundain, 

yn y Senedd yn y Bae ac ar y Cyngor Sir. 
Yn bennaf oll, byddwn yn gweddïo dros y 
dystiolaeth Gristnogol yn Sir Benfro.
    Bydd rhaid neud trefniadau personol 
eleni am y brecwast. Beth tybed bydd 
gyda chi ar y ford amser brecwast ar ddydd 
Sadwrn, Mawrth 6ed, “Full Welsh”, uwd, 
grawnfwyd, tost, ffrwyth ac iogwrt, neu 
bopeth falle? Rwy’n cofio clywed rhywun 
yn awgrymu mai’r peth gorau i neud 
oedd bwyta fel brenin amser brecwast, fel 
tywysog amser cinio ac fel tlodyn amser 
swper. ‘Ta beth fydd ar y plât, bwyd 
brenin, tywysog neu dlodyn, gallwch 
fwyta ym mhresenoldeb y Brenin ei hun, 
yr Arglwydd Iesu. Yn sicr bydd y wledd 
yn yr addoliad, y gair, y gweddïau a’r 
gymdeithas yn coroni’r brecwast.  

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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Diolch i bawb a ddanfonodd erthyglau ac 
adroddiadau ar gyfer y rhifyn hwn. Daliwch 
ati i wneud er mwyn sicrhau y bydd gennym 
ddigon o ddeunydd ar gyfer yr un nesaf yn 

absenoldeb ein gweithgareddau arferol.

B. & M. Morgan
Ffordd Tyddewi, Treletert

Gwasanaeth ceir ac offer 
fferm o'r radd flaenaf

Darparwyr peiriannau torri 
porfa hefyd

& 01348 840480

BreCWasT GWeDDI
sIr BenFrO

Ymunwch â ni ar lein eleni   
     Dydd Sadwrn, Mawrth 6ed 2021

10.00 y bore (live stream)
siaradwr gwadd: mr Dafydd morse 
Bydd yn cael ei ddarlledu trwy wefan
“The Church across Pembrokeshire.”

Os oes gennych Facebook ymunwch gyda’r  grŵp “the 
Church across Pembrokeshire” o flaen llaw, ac yna byddwch 
yn medru clicio ar y linc fydd ar y safle yma ar y dydd, a bod 

yn rhan o’r Brecwast. 
Os na allwch ymuno gyda’r “live stream”  bydd y sesiwn ar 

gael yn hwyrach ar safle YouTube.
Fe allwch gysylltu gydag Anna Williams (07976 550694) 
neu Geraint Morse (07805617555) am fanylion pellach
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NEWYDDION O’CH ARDAL CHI

WDIG

ABERGWAUN

LLANYCHAER

Ysbyty
Dymunwn yn dda i Rita Saggese, Min-y-
Ffynnon sydd yn yr ysbyty yn Llwynhelyg 
ar hyn o bryd. 
Mae Paul Nicholas, Greenacres wedi 
bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn 
ddiweddar. Dymunwn wellhad buan iddo.
Cydymdeimlo
Bu farw Roy Davies, Bryn Elfed, 
Abergwaun yn ddiweddar ond byddai’r rhan 
fwyaf o bobl y Dinas yn ei nabod fel Roy 
Pencnwc. Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Rhian ei ferch a’r teulu ac hefyd Gillian ac 
Islwyn yn Tymeini.

Cydymdeimlwn gyda theulu a ffrindiau 
Iwan Davies a fu farw’n sydyn ganol mis 
Ionawr. Er i’r teulu fyw yng Nghrymych 
ers sawl blwyddyn bellach fe gofir Iwan 
fel un o blant Tydrath ac yntau wedi bod 
yn gigydd yno fel ei dad o’i flaen ac am 
gyfnod hefyd yn rhedeg y Swyddfa Bost. 
Cofiwn am ei briod Ceri a’r plant a’i 
chwaer a’i frawd Ann a Mefyn.

Cydymdeimlwn â theulu un arall a 
dreuliodd rhan fwyaf o’i hoes yn Tydrath, 
sef Eluned Williams, Gwaunydd. Treuliodd 
ei blynyddoedd olaf yng Nghartref Gofal 
Brondesbury yn Aberteifi. Estynnwn 
ein cydymdeimlad i Hildreth, Sandra, 
Richard, Jennifer a Kathleen a’u teuluoedd.                                                                                          
                                                
                                                
                                                 
                                                
                                                 
                                                
                                                 
                                                
                                                 
                                                
                                                  
                                                
                                                  
                                                
                                                  
                                                
                                                  
                                                
                                                 
                                                
                                                 
                                                

TREFDRAETH

DINAS

Cydymdeimlwn â 
Robert a Jackie ar farwolaeth mam a mam 
yng nghyfraith, sef y ddiweddar Mrs 
Gwenllian Morgan.
Teulu a ffrindiau Mr Lyn Jones.
Teulu y ddiweddar Mrs Lena Hart, Black 
Gate.

Cydymdeimlwn â 
Teulu y diweddar Mr David Green, Rhyd 
yr Harding.

Cydymdeimlwn â 
George, Dyfrig, Emyr a Sarah, ar farwolaeth 
gwraig, mam a mam yng nghyfraith, 
y ddiweddar Mrs Gwen Davies

Cydymdeimlwn â 
Mrs Brenda Mason ar farwolaeth ei gŵr, 
John.

TRELETERT

CAS-MORYS

CASTELL HAIDD

MATHRI

Cydymdeimlad
Mae’r gymdeithas gyfan yn cydymdeimlo’n 
ddwys gyda Mr Mike Watson, Llwyn 
Onn, ei fab Ben, a’i ferched Lucy a 
Celyn, a’u teuluoedd, ar golli gwraig a 
mam annwyl sef Mrs Marilyn Watson ar 
noswyl Nadolig. Bu yn derbyn triniaeth 
am wythnosau yn yr ysbyty ond yn y pen 
draw Covid a brofodd yn ormod iddi. 
Roedd Marilyn wedi’i geni a’i magu yn 
Dyffryn, Wdig ac ar ôl mynychu ysgolion 
lleol bu’n gweithio yn Nhrecwn am 
bum mlynedd, lle cyfarfu â’i gŵr. Ym 
1984 symudodd y teulu i Dremarchog. 
Bu yn aelod o staff Ysgol Wdig am ddeg 
mlynedd ar hugain, y rhan fwyaf o’r amser 
yn gweithio fel athrawes gynorthwyol yn 

arbenigo mewn helpu plant i ddarllen. 
Roedd yn drysorydd gwerthfawr ar 
bwyllgor Neuadd y Pentref a bu hi a’i 
gŵr yn cadw’r Neuadd fel pin mewn 
papur. Gellid dibynnu arni bob amser i 
roi o’i gorau yn ein gweithgareddau lleol. 
Fe fydd yn golled fawr i’r teulu 
ac i’r gymdeithas gyfan ar ei hôl. 
 
Mae’r ffyrdd yn dawel unwaith eto, 
nifer o’r pentrefwyr yn gweithio 
gartref ond â’r fantais fawr o allu 
symud allan i gael awyr iach, boed ar 
droed, ar feic, ar geffyl neu ar dractor. 
Caewyd ffordd Treseisyllt yn ystod y 
glaw mawr gan bo’r Afon Glaethau 
wedi gorlifo ac erydu rhan o’r bont 
fach ond mae eisoes wedi’i hail agor. 
Bu’r Bwrdd Dŵr a’r Bwrdd Trydan ill dau 
yn gwneud gwaith cynnal a chadw yn y 
pentref felly maen nhw fel ni yn byw mewn 
gobaith y daw haul ar fryn cyn bo hir gan 
bo’r rhaglen brechu yn mynd yn ei blaen 
ac y daw’r byd yn ôl i ‘normal’ cyn hir. 
Ac mae’r gwanwyn ar ei ffordd...

TREMARCHOG
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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
Fe welwch y newyddion diweddara, 
manylion ac amserau y perfformiadau trwy 
edrych ar wefan y Theatr neu eu tudalen 
Facebook. 
www.theatrgwaun.com  
rhif ffôn – 01348 873421 neu ebost 
info@theatrgwaun.com

NEWYDDION Y DRE
Cydymdeimlwn â 
Nev ac Allison, Elaine a Stephen a Wayne, 
- teulu y ddiweddar Mrs Eveleen Williams, 
Heol Glyndwr.
Teulu y diweddar Mr Phil Lewis.
Mrs Linda Ogilvie-Davies ar farwolaeth ei 
gŵr Michael.
Jean, Anthony, David, Adrian a Karen ar 
farwolaeth gŵr, a thad; y diweddar Mr 
Gordon Brooks, Penyraber
Teulu a ffrindiau y diweddar Mr Roy 
Davies, Bryn Elfed a gynt o Pencnwc, 
Dinas.
Ann, Gwyneth, Martin a Susan a’u 
teuluoedd ar farwolaeth mam, mamgu a 
hen famgu- y ddiweddar Mrs Mair Luke, 
Lôn y Brodog
Teulu y ddiweddar Mrs Audrey Scott.

Cydymdeimlwn â 
Jonathon, Vanessa ac Allan, ar farwolaeth 
eu mam - sef y ddiweddar Mrs Sylvia 
Patricia Lean.
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mrs Mair 
Rees, Church View, Church Terrace.
Teulu y ddiweddar Mrs Norah Lanham, 
Pencŵ.
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Miss 
Lyndsay Waugh

Cydymdeimlwn â Mrs Marie Sapsford, 
Ciara, Cameron, Ethan, Natalie a Kirsty, ar 
farwolaeth gŵr a thad sef y diweddar Mr 
George Sapsford.
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manylIOn 
CysODI

mis mawrth / ebrill

Deunydd erbyn Dydd 
mercher, mawrth 23ain

os gwelwch yn dda

newyddion Cwm Gwaun - rhifyn 
Ionawr/Chwefror 2021

ClWB CanT ysGOl 
llanyChllWyDOG
medi 2020 – 1af, Clive Morgan; 2il, 
Ryan ac Anita Thomas; 3ydd, SG & CS 
Whitehead. Hydref 2020 – 1af, Peter a Jane 
Heard; 2il, Joy Phillips; 3ydd, Val Reed. 
Tachwedd 2020 – 1af, Robert a Gwenda 
Morgan; 2il, Lowri Thomas; 3ydd, Gareth 
a Bethan Wilson. y Gwobrau mawr – 1af, 
Sara Grim; 2il, Euros a Gemma James; 
3ydd, Vivian a Bonni Davies. 
llOnGyFarChIaDaU DWBl
Llongyfarchiadau i Owain Howells, Buarth 
Gwyn, ar lwyddo yn ei brawf gyrru ar 
ddechrau Rhagfyr. Roedd hynny’n dipyn 
o gamp gan i’r gwersi a’r profion gael eu 
rhwystro cymaint gyda’r cyfnodau clo. 
Llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad 
da iddo hefyd wrth iddo gamu mewn i fyd 
yr oedolyn ar Ionawr 7fed - a ninnau erbyn 
hynny nôl eto yng nghanol cyfnod clo! 
Er iddo gael dechreuad digon bregus i’w 
fywyd, bu fawr o gyfle i ddathlu’r garreg 
filltir hon ar y dyddiad. Gobeithir y daw 
cyfle eto.
Pen-BlWyDDI arBennIG
Dau arall a ddathlodd cerrig milltir o 
fewn y cyfnod clo oedd Gordon Williams, 
Tŷ Canol ar Ionawr 22ain; a Gwilym 
Thomas, Lodor Ganol, ar Chwefror 6ed. 
Llongyfarchiadau i’r ddau sydd â 30 o 
flynyddoedd rhyngddynt. 
hamPerI CODI CalOn  - gweler y 
llun isod.
Cafodd pobl dros 70 oed oedd yn byw yng 
Nghwm Gwaun syrpreis hyfryd iawn un 
diwrnod yn arwain lan i’r Nadolig. Heb 
yn wybod iddynt, roedd Gwreiddiau’r 
Dyfodol, sef Cymdeithas Rieni Ysgol 
Llanychllwydog wedi derbyn grant “Yn 
Hyn Gyda’n Gilydd - Cronfa Materion 
Cymunedol” drwy Western Power 
Distribution. Galluogodd y grant o £250 

iddynt ddosbarthu 25 o hamperi i gartrefi 
o fewn i ddalgylch yr ysgol. Gyda’r 
hamper yr oedd carden fach yn dweud 
Nadolig Llawen oddi wrth blant Ysgol 
Llanychllwydog. Yng nghanol amser 
tywyll y pandemig, roedd wir yn fodd 
i godi calonnau. Diolch o galon i bawb 
a fu wrthi’n ddiwyd yn paratoi ac yn 
dosbarthu.
eGlWys sanT BrynaCh
Gan na allodd plant y cwm ddathlu’r 
Nadolig gyda’u cyngerdd a’u dathliadau 
arferol, penderfynodd yr eglwys gyflwyno 
bagiau Christingle iddynt. Mae’n siŵr 
i’r bagiau fynd ychydig bach o’r ffordd i 
wneud iawn am yr hyn yr oeddent wedi’i 
golli. 
Agorodd yr eglwys ei drysau ar gyfer y 
Sul cyn y Nadolig a chynnal gwasanaeth 
Noswyl Nadolig cyn mynd i mewn 
i gyfyngiadau symud arall. Roedd y 
Parchedig Jennie Annis a’i gŵr David 
yn arwain a hyd yn oed gyda thipyn llai 
o gynulleidfa nag arfer, cafodd neges y 
Nadolig ei derbyn yn ddiolchgar gan y rhai 
oedd yn bresennol.
OeDFa naDOlIG a 
myFyrDODaU’r aDFenT
Daeth yn amlwg, hyd yn oed cyn y cyfnod 
clo diweddaraf, a ddechreuodd ar 20fed 
Rhagfyr, na fyddai modd cynnal Oedfa 
Nadolig y Plant a’r Ifainc yng Nghylch 
Carn Ingli eleni. Ond wedi bwrw eu pennau 
at ei gilydd, penderfynodd yr athrawon 
Ysgol Sul, Marian, Menna a Bonni, y 
byddai’n dda creu fideo i’w anfon allan 
ar y Sul y dylai’r oedfa gael ei chynnal. 
Bu Marian fawr o dro’n ysgrifennu sgript 
addas ar gyfer ffyddloniaid yr Ysgol Sul, 
a gyda chydweithrediad y rhieni a’r plant, 
a medrusrwydd Enfys yn rhoi’r cyfan at 
ei gilydd, llwyddwyd i gyflawni’r dasg. 
Pan ddaeth y Sul penodol, anfonodd y 
gweinidog y Parchg Alwyn Daniels y fideo 
allan i’r holl aelodau a phawb wedi cael 
pleser a bendith fawr wrth wylio’r plant yn 
rhoi o’u gorau, yn ôl eu harfer.

Tra bu’r tair yn trefnu’r plant Ysgol 
Gynradd, bu’r gweinidog wrthi’n prysur 
gasglu’r plant oed Uwchradd ynghyd ar 
gyfer creu cyfres o fyfyrdodau’r Adfent yn 
arwain lan i’r Nadolig, a rheini eto’n cael 
eu hanfon drwy’r we at yr holl aelodau gan 
ddwyn bendith yn eu sgil.
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, trefnwyd 
trip i’r Pantomeim i blant ac ieuenctid y 
cylch, gyda phryd o fwyd ar ei ôl. Gan nad 
oedd hynny’n bosibl eleni, aethpwyd nôl 
i’r hen drefn o roi tocynnau anrheg i bob 
un ohonynt mewn gwerthfawrogiad o’u 
ffyddlondeb.  
CyDymDeImlaD
Estynnir cydymdeimlad dwysaf i’r 
canlynol o’r ardal a gollodd anwyliaid yn 
ddiweddar: 
Ann Stuart, Penbont, ar golli ei mam 
Helen; 
Joyce Jenkins, Golwg y Garn ar golli ei 
chwaer Nan;
George a Menna James, Pentrisillt ar 
golli eu chwaer yng nghyfraith, Dawn. 
Cydymdeimlwyd gyda’r ddau ym mis 
Rhagfyr ar golli brawd, a daeth ergyd 
arall ym mis Ionawr. Cyn symud i ardal 
Caerfyrddin, bu Eirwyn a Dawn James 
yn byw yn Nhregynon am flynyddoedd a 
mynychodd eu plant Catrin, Guto a Siôn, 
Ysgol Llanychllwydog.
Gareth a Bethan Wilson, Fagwrlas a’r teulu 
ar farwolaeth wncwl Bethan, y diweddar 
Austin John, Long Hook, Treamlod.
ysByTy
Dymunir adferiad buan i Ann Morris, 
Trewern, ar ôl derbyn triniaeth yn yr 
ysbyty’n ddiweddar. Pob dymuniad da 
hefyd i Arthur Reed, Delnant, sydd yn yr 
ysbyty ar hyn o bryd. 
TeUlUOeDD ar GynnyDD
Llongyfarchiadau mawr i Geraint a Ffion 
Jenkins, Cilycwm, ar enedigaeth Betsi 
Lois, eu cyntaf anedig, ar 30ain Rhagfyr. 
Yng ngenedigaeth Betsi, daeth John a 
Katrina Jenkins, Trefach, yn Dad-cu a 

CWM GWAUN
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Mam-gu am y tro cyntaf. Mae Betsi hefyd 
yn or-wyres fach arall i Joyce Jenkins, 
Golwg y Garn.
Cynyddodd teulu Ann Stuart, Penbont, 
wrth i Layla Ann Tebbatt gael ei geni i’w 
merch Jen yn Awstralia ar 22 Rhagfyr.
Mae gan Robert a Gwenda Morgan, Tŷ 
Gwyn, or-wyres fach newydd hefyd. 
Ganwyd Isabella i Rhys ac Alisha yn 
Seland Newydd ym mis Ionawr. Pob 
dymuniad da i’r teuluoedd i gyd. 
CalenDr DPJ
Llongyfarchiadau i Ceinwen Reed, Ymyl-
y-coed, gan i lun a dynnwyd ganddi ar gyfer 
cystadleuaeth a drefnwyd gan Sefydliad 
DPJ gael ei ddewis i ymddangos yng 
Nghalendr DPJ am 2021. Os yw’r calendr 
gyda chi, dyfalwch ble yng Nghwm Gwaun 
y tynnwyd y llun a welir drwy gydol mis 
Ebrill. 
ar yr aWyr
Da oedd clywed lleisiau adnabyddus o’r 
ardal ar Radio Cymru’r mis hwn eto.
Bu Glesni Evans, Tredafydd, yn sgwrsio 
am ei busnes Darganfod Mabwysiadu 
gydag Aled Hughes ar ei raglen foreol. 
Pleser digymysg oedd clywed Lilwen 
McAllister, Erw Lon, yn dwyn atgofion 
am y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yng 
nghefn gwlad ar Troi’r Tir gyda Terwyn 
Davies ar ddau fore Sul. 
ar y BOCs
Gwelwyd wynebau adnabyddus ar y bocs 
hefyd. Ar y rhaglen deledu “Cofio Dai” 
ar S4C, gwelwyd Teleri Jenkins-Davies, 
Penrallt-ddu, yn dwyn atgofion gyda’i thad 
am Dai Jones, Llanilar. Gwelwyd clipiau 
hefyd o’r rhaglen pan ymwelodd Cefn 
Gwlad â Phenrallt-ddu a Phantrhodyn. Bu 
Teleri’n dwyn atgofion hefyd am y Sioe 
Frenhinol a noddwyd gan Geredigion a 
hithau’n Llysgenhades. Ar yr un rhaglen 
gwelwyd un arall a hanodd o Gwm Gwaun, 
sef y diweddar Ifor Davies, Llwyncelyn, 
pan oedd Dai’n cyflwyno’r rhaglen Siôn 
a Siân.
Ail-ddarlledwyd rhaglen ‘Straeon Tafarn’ 
o Dafarn Bessie unwaith eto gyda llond 
rhaglen o bobl o’r ardal arni. Honno oedd 
y rhaglen pan gyrhaeddodd Lilwen, Erw 
Lon, y dafarn ar ben tractor! 
Yna, pan ddaeth yr eira i’r ardal, gwelwyd 
Richard Vaughan ar y Newyddion, ar ran y 
Parc Cenedlaethol, yn annog pobl i beidio 
mynd i’r mynyddoedd ar yr eira – yn 
arbennig gan y byddent yn torri rheolau’r 
cyfnod clo. Daeth yn amlwg i nifer dorri’r 
rheolau gan i ardal Bwlch Gwynt fod yn 
llawn o bobl wedi dod yn eu ceir i fwynhau 
yn yr eira ar y llethrau. 
hen Galan
Fel arfer, ar 13eg Ionawr, fe fyddai’r Cwm 
yn atseinio gyda lleisiau plant yn mynd 
o gwmpas cartrefi’r ardal yn canu ac yn 
hel calennig. Ond tawel iawn fu’r cyfan 
ar y dyddiad hwnnw eleni, gan i Gymru 
gyfan a gweddill y Deyrnas Unedig fod 
yng nghanol cyfnod clo arall oherwydd 
y Coronafeirws. Ond fe ddaeth technoleg 

i’r adwy. Trefnodd yr ysgol fod y plant yn 
canu’r caneuon Hen Galan traddodiadol o 
ddiogelwch eu cartrefi, anfon y fideo i’r 
ysgol i’w osod at ei gilydd i’w gyflwyno 
wedyn i’r gymuned drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol. Bu eraill yn eu hanfon 
yn bersonol i’r plwyfolion a rheini wrth 
eu boddau’n clywed ‘ping’ eu ffonau 
symudol.
O ystyried yr amgylchiadau, meddyliwyd 
y byddai’r cyfryngau wedi cadw draw, 
ond roeddent hwythau hefyd yn awyddus i 
beidio anghofio’r diwrnod. Gwahoddwyd 
Bonni Davies, Penlanwynt, i siarad drwy 
gyfrwng ‘skype’ o’i chartref i sôn am y 
diwrnod, gan bwysleisio’r ffaith nad oedd 
yn ddiogel i’r plant fynd o gwmpas y tai 
eleni. Yn ystod y sgwrs, braf oedd gweld 
clipiau diddorol o’r gorffennol yn cael 
eu dangos. Hyfryd hefyd oedd clywed 
Miriam Grim yn canu ar raglen “Bore 
Cothi”. Rhoddwyd cryn sylw i’r Hen 
Galan ar “Heno”, hefyd gyda chlipiau 
o Hanna; Iestyn, Erin a Deio; Miriam ac 
Ianto; a Mared a Leah yn canu ar ddechrau 
a diwedd y rhaglen.
JaBes a Chaersalem
Gyda diwedd y flwyddyn daeth yn ddiwedd 
cyfnod ar eglwysi Jabes a Chaersalem. Bu’r 
Parchg Alwyn Daniels yn gweinidogaethu 
ac yn gofalu am braidd y ddwy eglwys 
oddi ar 1985, ond oherwydd ymddeoliad y 
gweinidog ar ddiwedd y flwyddyn, fe fydd 
y ddwy eglwys (ynghyd â’r tair eglwys 
arall yng Nghylch Carn Ingli) yn ddi-
weinidog. 
Yn ystod 35 mlynedd ei weinidogaeth yn y 
Cwm, fe wnaeth gyfraniad enfawr i’r ardal 
ac mae’r aelodau a thrigolion Cwm Gwaun 
ac ardal ehangach yn ddiolchgar iawn iddo 
am ei ddygnwch a’i weithgarwch ar hyd y 
blynyddoedd, nid yn unig ymhlith y plant 
a’r ifanc ond ymhlith pob oed. Cofir yn 
arbennig iawn am ei waith ef a Jean gyda’r 
Ysgol Sul; am gystadlaethau Gŵyl y Gair 
a’r Gân, a chyflwyniadau a sioeau cerdd 
yr ifanc. Cofir hefyd am ei weithgarwch 
gyda’r Aelwyd; ac am hwyl a sbri a gafwyd 
wrth baratoi a chyflwyno sioeau Cwmni’r 
Garn, gyda phob oed yn rhan ohonynt. Yn 
ddi-os, cafodd yr ardal o’i orau ar hyd y 
blynyddoedd ac fe fydd yn chwith iawn 
ar ei ôl. Yr unig gysur sydd gennym fel 
aelodau yw nad yw’n symud o’r ardal ac y 
bydd yn parhau yn rhan o aelodaeth Cylch 
Carn Ingli. Ymddeoliad hapus Mr D!

ARGRAFFWYR

E.L.JONES
P R I N T E R S

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!

CHi

sefydlwyd 1947

(01239) 612251
ymholiadau@eljones.org.uk

Cydymdeimlwn â:-
Mrs Gillian Davies a’r teulu, Mount Pleas-
ant Treffgarne, ar farwolaeth ei Mham, sef 
Mrs Brenda Vaughan.

Mrs Betty John a’r teulu ar farwolaeth 
brawd sef Mr Dilwyn Phillips, Simpson 
Cross.

Teulu y ddiweddar Mrs Betty Lewis, gynt 
o Gasblaidd, ond wedi bod yng Nghartref 
Parc y Llyn, Treamlod ers ychydig o am-
ser.

Mrs Mary Thorne a’r teulu ar farwola-
eth ei chwaer, Mrs Doreen Mainwaring, 
Crundale.

Plant, wyrion, chwiorydd, brawd a ffrin-
diau y ddiweddar Mrs Alonwy Thomas, 
Glancleddau, Casblaidd, bu farw yn frawy-
chus o sydyn ar ddydd Sul Ionawr 10fed.

Mrs Sharon George a’r teulu, Bryndewi, 
Casblaidd ar farwolaeth ei thad, sef Mr 
Tony Davies, Crundale bu farw’n dawel 
yng Nghartref Woodfield, Arberth yn ddi-
weddar
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Mae RABI wedi lansio’r arolwg mwyaf 
erioed yn ymwneud â llesiant pobl sy’n 
ffermio. Nod yr Arolwg Ffermio Mawr 
yw dod i ddeall sut mae’r heriau mwyfwy 
cymhleth yn y sector yn effeithio ar les 
meddyliol a chorfforol pobl, ynghyd ag 
iechyd busnesau ffermio. 
   Gan fod y pwysau’n cynyddu a’r an-
sicrwydd yn parhau yn y sector, bydd yr 
ymchwil hanfodol hwn yn darparu trosol-
wg cynhwysfawr ar y gymuned ffermio 
ledled Cymru a Lloegr. Mae’r ymchwil yn 
ceisio canfod yr heriau penodol y mae cen-
hedlaeth o bobl sy’n ffermio yn eu hwyn-
ebu a deall sut mae’r rhain yn effeithio ar 
fywyd bob dydd.
   Mae RABI wedi cefnogi’r sector ffer-
mio ers dros 160 o flynyddoedd, ac yn 
nawr mae wedi pennu’r targed uchelgei-
siol o gasglu 26,000 o ymatebion arolwg 
yn ystod yr wythnosau hyd at 31 Mawrth 
2021. Mae Prif Weithredwr RABI, Alicia 
Chivers, yn annog pawb ym myd ffermio i 
gefnogi’r prosiect.
“Er mwyn gwasanaethu ein cymuned yn 
effeithiol, mae angen gwella’n dealltwria-
eth o sut mae’r heriau a’r ansicrwydd sy’n 
wynebu pobl sy’n ffermio yn effeithio ar 
eu bywyd bob dydd. Credwn y bydd y 

darn pwysig hwn o ymchwil yn ein helpu i 
ddeall yn well beth yw’r materion sy’n ef-
feithio ar fywyd bob dydd ac yn llywio ein 
dealltwriaeth,” esboniodd Alicia.
“Dim ond 15 munud fydd ei angen i lenwi’r 
holiadur a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn 
gwneud cyfraniad pwysig tuag at greu dar-
lun cynhwysfawr o fywyd ym myd ama-
eth heddiw. Bydd yr ymchwil yn galluogi 
RABI a’n partneriaid i ddatblygu offer a 
gwasanaethau mwy effeithiol i wella lle-
siant ffermwyr nawr ac yn y dyfodol.”
   “Yn ogystal â thystiolaeth anecdotaidd 
neu leoledig, mae gwir angen am gael 
tystiolaeth ddibynadwy, ar raddfa eang, 
ynghylch llesiant pobl sy’n ffermio. I gy-
flawni hyn rydym yn gweithio gyda sefy-
dliadau a busnesau ar draws y diwydiant 
i hybu’r Arolwg Ffermio Mawr drwy eu 
rhwydweithiau.  Ac yn bwysicach fyth, ry-
dym eisiau i unigolion gymryd rhan, neill-
tuo 15 munud i lenwi’r arolwg, a gofyn i 
aelodau eraill eu cartref neu eu rhwydwaith 
ffermio wneud hynny hefyd. 
 Cynhelir yr arolwg gan y Ga-
nolfan Ymchwil Gwledig ym Mhrifysgol 
Caerwysg, a bydd yn agored i’r holl ffer-

NEILLTUWCH 15 MUNUD I LENWI’R AROLWG FFERMIO MAWR

HELPWCH NI I GREU DARLUN MWY MEWN 15 MUNUD
Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid a phlant sy’n oedolion

Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021 
Ar-lein:  http://ex.ac.uk/BigFarmingsurvey

Print:  Gofynnwch am gopi printiedig gan farmsurvey@exeter.ac.uk
Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol: #ArolwgFfermioMawr

nODaU’r #arOlWG
FFermIO maWr

•  Deall llesiant cenhedlaeth o 
bobl sy’n ffermio 

•  Deall iechyd ein ffermwyr a’u 
busnesau 

•  Cael dirnadaeth o’r pwysau 
allanol a’u heffeithiau 

 • Llunio cymorth a gwasana-
ethau yn y dyfodol

mwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, 
a phlant sy’n oedolion, tan 31 Mawrth 
2021.  
 Mae’r arolwg ar gael ar-lein drwy 
wefan RABI, ac mae copïau caled yn cael 
eu dosbarthu hefyd mewn cyhoeddiadau 
ffermio allweddol.
 Cymerwch ran yn http://ex.ac.uk/
BigFarmingSurvey Nawr, neu gofynnwch 
am gopi printiedig gan FarmSurvey@ex-
eter.ac.uk
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Wel dyma ni gyfeillion
Wedi dyfod atoch chwi
I geisio eich diddori

Mewn pwt o hwyl a sbri.
Gobeithio y cewch bleser

O’r ieuanc hyd yr hen,
Ac erbyn daw y diwedd

Y byddwch ar eich gwên.

Mae Patty, Lil ac Alice
A Willie gyda ni.

Poblogaidd iawn yw Willie
Lawr yma gyda chwi.

Ac hefyd John James Greystone
A Mairwen gydag ef

A Betty James o’r Castell
A Millie Hughes o’r dref.

Mae ein arweinydd canu
Sef Davies Penralltddu

Yn gweithio yn bur galed
I ddysgu rhai fel ni,

Ac hefyd mae dau faswr
sef Dewi a William John
A Dilys Jenkins, Wenvoe,

Soprano dda yw hon.

Mae Alun Vaughan a Jeffrey
A llais tenoried da;

Does dim yn ormod iddynt
I ganu ar sol-ffa.

Mae Mrs James o’r Greystone
O hyd yn barod iawn,

Mae’n rhaid i ni gael alto
Cyn bod y côr yn llawn.

Ysgrifenyddes drefnus,
Mae hon yn werth y byd,
Sef Mrs Alice Jenkins -

Mae’n gwneud y gwaith i gyd.
Ac O! Mae ein gweinidog

N’ein cadw oll yn gref,
Am weithio da’r ieuenctid

Does debyg iddo ef.

ambell bennill...
Daethpwyd o hyd i’r geiriau rhain yn ddiweddar gan Annette Davies, 
Plaindealings. Daeth yn amlwg mai geiriau a ysgrifennwyd ar gyfer aelo-
dau capel Caersalem Dyfed, ger trefdraeth ydynt. Faint o’r enwau sy’n 
adnabyddus i chi? Tybed pwy sy’n gwybod pwy ysgrifennodd y gerdd? 
Byddai’n dda clywed gennych.


