RHIF 381

IONAWR / CHWEFROR 2021

1

1

£1.00
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GOLYGYDD Y MIS
Heledd Gwyndaf

Y GAMBO NESAF, FIS MAWRTH

Hywel Gealy Rees
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01239 811531
rees2468@btinternet.com
Deunydd i mewn erbyn 27 Chwefror

PWYLLGOR GWAITH
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Eleri Evans (01239 810871)
eleri500@hotmail.com
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(01239 810752)
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(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
Croeso i rifyn cyntaf 2021 o’r Gambo.
Croeso hefyd i’n colofnydd newydd – Mr Clust, ein Clust i Wrando, gwelwch ef â’i
gyngor doeth ar dudalen 23 y rhifyn hwn, gan obeithio y daw yn golofnydd rheolaidd.
Byddai croeso hefyd i unrhyw un sydd eisiau bod yn ohebwyr yn y pentrefi hynny sydd
heb ohebwyr ar hyn o bryd, i’n cymunedau oll gael cynrychiolaeth a chwarae teg yn ein
papur bro.
Ac un croeso arall, rhag blaen fel petai, cyn eich gadael i fynd – os yr ydych yn teimlo
bod gennych gyfraniad i’w wneud mewn unrhyw ffordd i’r Gambo – stori neu erthygl;
llun i’w rannu; sgiliau golygu a threfnu; y gallu i ddatblygu’r Gambo ar-lein; neu unrhyw
beth arall y gallwch feddwl amdano – os gwelwch yn dda cysylltwch ag Eleri,
y Cadeirydd ar 01239 810871 neu ar e-bost: eleri500@hotmail.com.

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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BEULAH
Adferiad Buan – Braf oedd clywed fod William Davies, Trem y Maes adref o Ysbyty Glangwili. Torrodd
William ei goes ym mis Tachwedd a bu rhaid iddo gael llawdriniaeth yn yr ysbyty. Dymunwn lwyr adferiad
iddo ac edrychwn ymlaen i’w weld eto yn mynd o gwmpas y pentref ar gefn ‘Martha’.
Naw deg oed – Danfonwn ein dymuniadau gorau a’n llongyfarchiadau gwresog i Mrs Molly James, Cae’r
Deon ar ddathlu ei phen-blwydd ym mis Ionawr yn 90 oed.
Ymddeoliad – Danfonwn ein dymuniadau gorau am ymddeoliad hir i Michael Davies yn dilyn ei ymddeoliad
fel pennaeth Ysgol y Preseli ddiwedd fis Rhagfyr. Bu Michael yn athro yn yr ysgol ers 1986 ac yn brifathro
ers 2009. Dan ei arweinyddiaeth daeth Ysgol y Preseli yn un o ysgolion gorau’r wlad. Dymunwn ymddeoliad
hapus iddo.
Y Capel – Er i’r capel fod ar gau ers mis Medi oherwydd Cofid 19 mae nifer o’r aelodau wedi bod yn brysur
yn cynnig atebion i gwisiau wythnosol y gweinidog, y Parchg Dorian Samson. Braf yw gweld enwau aelodau
Beulah yn gyson ymhlith yr enillwyr.
Cydymdeimlir â Bethan a’r mab, Gareth, Maes yr Haf, ar farwolaeth ei gŵr Roy Evans yn ddiweddar.
Cydymdeimlir â Mrs Margaret Jones a’r teulu ar farwolaeth ei gŵr Hywel Jones, Trem y Wawr gynt o
Pencaeau, Glynarthen. Roedd Hywel wedi ymddeol i Beulah rai blynyddoedd yn ôl ac roedd yn aelod ffyddlon
o’r capel.

BLAEN-PORTH
Llongyfarchiadau i Richarad ac Alwen Fleet-Chapman, Maes-Ir, Lôn Ladi, ar ddathlu eu priodas arian. Mae
Alwen yn ferch i Gwyneth Wauntrefalau.
Llongyfarchiadau i Iwan a Beryl Davies, Rhyd-y-gaer, ar ddathlu 66 mlynedd o fywyd priodasol.
Dymuniadau gorau i Iwan Davies, Rhyd-y-gaer ar achlysur ei benblwydd. Blwyddyn fach arall tan
benblwydd arbennig.
Estynnwn gydymdeimlad i Mrs Joyce Wilson (Brynteg, Lon-y-Ladi) ar ei phrofedigaeth o golli ei gŵr, Ricky
Wilson, ym mis Ionawr.

CAERWEDROS
Dymuniadau da i ddwy o ferched y Gwindy. Mae Nia wrth ei bodd yn nyrsio yn Ysbyty Glangwili a Ceinwen
ar ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio seicoleg. Dymunir dyfodol llwyddiannus i’r
ddwy ohonoch.
Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon Davies o Glwb Ffermwyr Ifainc Caerwedros ar gael ei dewis i deithio i
Saffari De Affrica fel rhan o Raglen Teithio Ryngwladol 2021.

Clwb Ffermwyr Ifainc Caerwedros
Ar yr 2il o Dachwedd, daeth aelodau’r clwb at ei gilydd ar “zoom” gyda noson o yoga. Diolch i Lona Harris
am baratoi fideos ar ein cyfer i’w dilyn ac i gwblhau agweddau gwahanol o yoga.

Dyma barti’r clwb dros “zoom”.
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Ar y 30ain o Dachwedd, daeth aelodau ac arweinyddion y clwb at ei gilydd eto ar “zoom” gyda noson
Nadoligaidd. Diolch i Heledd ac Aled Dafis am gynnal y noson. Roedd pawb wedi mwynhau gwisgo siwmperi
Nadoligaidd ac ambell un hyd yn oed yn gwisgo ei cŵn i fyny. Uchafbwynt y noson oedd coginio tryffls pwdin
Nadolig ac roedden nhw wir yn flasus iawn.
Gorffennodd 2020 gyda Parti Nadolig y Clwb dros “zoom” gyda swyddogion, arweinyddion a ffrindiau’r
clwb yn ymuno i mewn yn yr hwyl a’r sbri. Diolch i Bleddyn Davies a Sioned Davies am gynnal gêmau
amrywiol e.e. cwis hwyliog. Dwi’n siŵr fod pawb dal wedi mwynhau cymdeithasu mewn ffordd gwahanol i’r
arfer ar gyfer parti clwb eleni a chael ambell i ddiotyn bach a charol annisgwyl yn ystod y noson.
Dechreuodd 2021 gyda noson clwb dros “zoom”, wrth chwarae “Would I lie to you?”. Diolch i Bleddyn
Davies am drefnu’r noson yma. Dwi’n credu y gwnaeth yr aelodau a’r arweinyddion fwynhau yn yr hwyl wrth
chwarae mewn grwpiau gwahanol.
Daeth nos Lun arall dros “zoom” gan gynnal noson gyda Tir Dewi a Nerth dy Ben. Siaradodd Alaw Owen
ac Amanda Harries ar ran Nerth dy Ben a Wyn Thomas ar ran Tir Dewi. Fe wnaethon nhw sgwrsio gyda ni am
bwnc pwysig iawn sydd yn ymwneud gyda chodi ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae’r ddau elusen hwn yn
helpu ffermwyr a phobl cefn gwlad ar sut i ymdopi â phroblemau iechyd meddwl, ac maent yn barod i sgwrsio
a helpu ar unrhyw achlysur. Roedd y noson hon yn hynod o ddiddorol i glywed am y gwaith gwych maent yn ei
wneud. Hefyd, roedd rhai o bobl y gymuned wedi ymuno yn y drafodaeth.
Nanternis – Roedd yn braf cael ymuno gyda’n gilydd ar ail Sul yr Adfent mewn oedfa yng nghapel
Nanternis o dan arweiniad ein gweinidog, y Parch Gareth Ioan. Goleuwyd yr ail gannwyll a chafwyd anerchiad
diddorol ar arwyddocâd tymor yr Adfent gyda darlleniadau, gweddïau, llun a chân.
Cyfnod yw’r Adfent i baratoi i ddathlu geni gwyrthiol yr Arglwydd Iesu. Mae’n arferiad gosod torch yn
yr addoldai yng nghyfnod yr Adfent gan gynnau cannwyll ar y pedwar Sul yn arwain i fyny i’r Nadolig gyda
phob cannwyll ag arwyddocâd arbennig. Mae cerdd Robin Gwyndaf ‘Canhwyllau’r Adfent’ yn cyfeirio at
neges y canhwyllau fel gobaith, heddwch, llawenydd, a thrugaredd, a’r pumed cannwyll yn cael ei chynnau ar
fore’r Nadolig i adlewyrchu goleuni Crist. Mae’r gerdd yn cloi â’r geiriau: ‘A nawr mae’r canhwyllau yn olau
i gyd yn dweud bod yr Iesu’n Oleuni i’r byd; A bydded i ninnau yn llawen mewn ffydd oleuo un gannwyll o
GARIAD BOB DYDD.
Gyda lledaeniad yr haint bu’n rhaid addasu gweddill oedfaon y Nadolig er mwyn cadw pawb yn ddiogel.
Gwerthfawrogwyd y myfyrdodau tymhorol gan Gareth ar Facebook ar bedwerydd Sul yr adfent ac ar fore’r
Nadolig. Atgoffwyd ni gan Gareth bod Gŵyl y Nadolig yn para hyd nos Ystwyll – y 5ed neu’r 6ed o Ionawr –
deuddeg diwrnod wedi dydd Nadolig. Credwyd mai dyma’r nos y cyrhaeddodd y Doethion i Fethlehem ac yn ôl
traddodiad, dylid tynnu addurniadau’r Nadolig i lawr erbyn y diwrnod hwn.
Wedi’r Nadolig daeth cyfle i ymdawelu am ychydig ac oherwydd y cyfyngiadau presennol penderfynwyd mai
doeth oedd parhau gyda’r myfyrdodau ar lein yn ystod mis Ionawr. Edrychwn ymlaen yn obeithiol i’r flwyddyn
newydd.
Carolau Cymunedol – Cafodd y ‘Carolau Cymunedol’ sydd yn cael eu cynnal yn flynyddol yn Neuadd
Caerwedros weddnewidiad eleni. Darlledwyd y Carolau ar system sain o’r Neuadd a goleuwyd y pentre a’r
ardal gyfagos wrth i’r trigolion ddod allan i drothwy’r drws i gyd-ganu, a chlywyd ‘ O Deuwch Ffyddloniaid’ a
nifer o garolau cyfarwydd eraill yn atseinio am filltiroedd ar draws y fro. Trefnwyd y digwyddiad yn enw Capel
Nanternis, Eglwys Llandysilio a Neuadd Caerwedros. Diolch i bawb am yr ymateb cadarnhaol i’r darllediad.
Yn arferol byddai casgliad y gwasanaeth yn mynd at Shelter Cymru ond croesawyd pawb i gyfrannu at elusen
o’u dewis.

FFOSTRASOL
Cydymdeimlir â Liz Jones a’r teulu, Tresi Aur, ar golli ei chwaer, Eirian.
Cydymdeimlir hefyd â Linda Davies, Dawns y Dail, a chyda Tresi, Rayland, a’u teuluoedd ar farwolaeth
Garnon.
Cydymdeimlir â theulu Peter Brown, Tŷ Pedr, Bwlchygroes.
Merched y Wawr – Bu aelodau o gangen y Garreg Wen yn cystadlu yn y cwis cenedlaethol. Cafodd un tîm
farciau llawn. Yr aelodau oedd Carol Davies, Lynn James a Luned Morgan. Bu un o’r aelodau yn cystadlu yn
y Ffair Aeaf, sef Gwen Davies a chipiodd y wobr gyntaf a’r ail wobr am addurno cacennau. Blwyddyn newydd
dda i’r holl aelodau.
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CEI NEWYDD
Gwellhad buan i Ann Leek, Stryd y Parc sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar a phob cydymdeimlad â
hi ar golli ei chwaer, Eirian.

GLYNARTHEN A BETWS IFAN
Cydymdeimlir â Bedwyr a Siân, Parcydelyn yn dilyn marwolaeth dau riant Bedwyr, sef John Davies, Castell
Newydd Emlyn ar Ragfyr 29ain ac Ann yn sydyn ar ddechrau fis Chwefror. Eraill yn ardal Glynarthen a Betws
Ifan sydd â chysylltiad teuluol â John ac Ann yw Lynne a Mary Delfryn a Dewi a Bernice Pantseiri Fach.
Cydymdeimlir â Dewi a Bernice Jones Pantseirifach yn dilyn marwolaeth perthynas sef Ken Waters,
Aberporth, ar Ragfyr 31ain.
Cydymdeimlir â Peter a Llinos Evans Betws Ifan ar golli perthynas sef Washington James, Cenarth, yng
Nghartref Gofal Glyn Nest ar Ragfyr 31ain.
Cydymdeimlir â theulu Pantseirifawr yn dilyn marwolaeth Victor Jones ag yntau bron â chyrraedd 102 oed.
Bu Victor a’i briod yn byw yn Ashcourt, Cwm Cou ar un adeg. Mae cyswllt teuluol hefyd ganddo â Rhydian ac
Angharad, Bryncelyn gan fod Victor yn ewythr i dad Rhydian.
Cydymdeimlir â Richard a Caradog, Alltycordde yn dilyn marwolaeth eu tad, Gwyn, ar Ionawr 12fed mewn
cartref gofal yn Peniel, brawd Nancy, Jean, Eirian ar diweddar Mair.
Gwellhad buan i Martyn, Pantseirifach a ddioddefodd o anhwylder ar ddau achlysur yn Rhagfyr a Ionawr. Bu
yn glaf yn Ysbyty Glangwili am gyfnod. Newyddion da yw ei fod adre yn atgyfnerthu.
Dymuniadau gorau i deuluoedd yn y ddau bentref sydd wedi cael eu heffeithio gan y feirws, sydd yn destun
pryder i lawer.
Darllenwr y Beibl – Mae nodyn wedi dod wrth un o drigolion y ddau bentref i gyhoeddi bod 1189 o benodau
yn y Beibl (929 yn yr Hen Destament a 260 yn y Testament Newydd).
Ers cychwyn y Feirws mae darllen y Beibl wedi rhoi ysbrydoliaeth a nerth yn ystod y cyfnod pan mae addoli
cyhoeddus yn brin. Wrth ddarllen dwy bennod y dydd, cymerir ychydig o dan 600 diwrnod i ddarllen y Beibl
yn gyfangwbl (hynny yw llai na dwy flynedd).
Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin

BarriDavies
Trydanwyr Disglair Lleol

Lewis-Rhydlewis
a
Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk
01239 851386
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19 Pendre
Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens
Arberth
01834 861660
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trydanwr Cyf

LLANARTH
Cydymdeimlwn â Mrs Nerys Vobe a’r teulu ar farwolaeth eu mamgu, Mereryd Reeves gynt o Dalgarreg.
Cydymdeimlwn â Gwyn Lloyd a’r teulu yn 14, Cae Martha ar farwolaeth ei ewythr, Mansel Edwards,
Pennant.
Cydymdeimlwn ag Ann Evans a’r teulu yn Huanfa, Cei Bach ar ôl marwolaeth ei thad, Llewelyn, o Gribyn.
Cydymdeimlwn â Geraint Davies, Brodawel ar farwolaeth ei ewythr, Byron Davies o Bontsian.
Neuadd y Pentref – Mae Neuadd y pentref Llanarth yn dathlu can mlwyddiant. Dim dathlu eleni oherwydd y
cyfyngiadau, edrychwn ymlaen am gael dathlu yng nghyfnod Nadolig 2021.
Llongyfarchiadau i Lucy Beddowes ar basio ei arholiad gradd 8 piano gydag anrhydedd. Da iawn hi.
Llongyfarchiadau i Gareth John sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 40.
Llongyfarchiadau i Egryn ac Isabel ar enedigaeth ei gorwyr, Osian Daniel, mab i Nia a Martin Dihewyd.
Llongyfarchiadau i Cliff ac Anthea Williams ar enedigaeth eu wyr, mab i Wyn a Ceili.
Gwellhâd buan i Marion Allt y Bryn sydd wedi bod yn cael triniaeth yn yr ysbyty ar ôl cwymp.

LLANGRANNOG
Marwolaeth – Trist ydyw cofnodi marwolaeth Mairlys Keen, (née Jones) o Bronwylfa, mewn cartref gofal yn
Llundain fore dydd Gŵyl San Steffan.

LLANLLWCHHAEARN
Croeso – Pleser o’r mwyaf yw croesawu Rhodri a Gwen i Glyn Parc, Heol y Gof, Cross Inn. Fyddwch chi
fawr o dro yn cartrefu yn ein plith.
‘Pam Heol y Gof?’ oedd cwestiwn Rhodri. Wel, fe safai’r efail ar dir tyddyn Pendre yn agos i dafarn
Penrhiwgaled. Roedd gan y gof a’i wraig, Sarah, bedwar o blant. Tri mab ac un ferch, Frances. Dilynodd y
meibion ôl traed eu tad. Aeth Dafydd yn of i Landysul. Aeth Tom i’r Ceinewydd – roedd e a’i wraig, Hannah,
yn byw ym Mhenrhiwllan Isaf, sy’n rhan o’r dafarn erbyn hyn. Roedd ei efail yn groes i’r ffordd fawr a gerllaw
iddi roedd gweithdy’r Sadler, D. O. Williams. Erbyn hyn tŷ o’r enw Telegwyn sydd ar y safle. Aeth William i’r
Porth, yn y Rhondda a bu’n gyfrifol am ofalu am y ceffylau yn y pyllau glo. Cafodd Dafydd Williams, y tad,
iechyd da a bu fyw nes cyrraedd ei nawdegau (94 oed) a chladdwyd ef ym mynwent Capel Annibynnol Maeny-groes.
Cydymdeimlad – Ar Ragfyr yr 22ain, yn 103 oed bu farw Betty Mary Hughes, Minnie i’w ffrindiau, Blaenrhyd, Cross Inn yng Nghartref Min y Môr, Aberaeron. Cydymdeimlir â’i merched – Thelma, Audrey a Hilary
a’u teuluoedd.
Cydymdeimlad – Trist hefyd yw cydymdeimlo â Meryl Roberts, Castell y Gwynt, Pentre’r Bryn, ar
farwolaeth ei mam, Sandra Davies o Aberporth, ac hefyd ar farwolaeth annisgwyl ei chwaer yng nghyfraith,
Mari Lisa.
Derbyniwch ein cydymdeimlad ar adeg mor drist yn eich bywyd.

Maldwyn Lewis

Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul

Ffôn 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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PENPARC
Penblwydd Hapus i Elin Lois Williams, 34 Heol y Felin ar ei phen-blwydd yn 18 oed ar ddechrau’r
flwyddyn.
Llongyfarchiadau mawr i Marc a Delor James, Bro Newydd ar enedigaeth crwt bach o’r enw Gwern Elis ar
21 Rhagfyr. Aelod bach diweddaraf y Clwb Ffermwyr Ifainc. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Mamgu a Dadcu,
sef Aled a Hedydd, Trefere Fawr ac i Melian Davies, Penfeidr sydd wedi dod yn Hen Famgu.
Estynnwn bob cydymdeimlad i’r canlynol:
Buddug Meredith, Cwrt y Brongwyn ar farwolaeth ei gŵr, Steve ym mis Rhagfyr. Cydymdeimlwn hefyd â
chwaer a brawd-yng-nghyfraith Buddug, sef Delyth a Goronwy Thomas.
Washy a Helen James, Gwalia a’r teulu ar ôl colli tad Washy, sef Washington James ym mis Ionawr.
Teulu Elizabeth Davies, Penllain a fu farw yng Nghartref Glyn Nest ym mis Ionawr.
Richard a Heather Williams, Heol y Felin a’r teulu ar golli mam Richard, oedd yng nghartref Brondesbury,
ym mis Ionawr.
Terry a Margaret Page, Bryntywod ar ôl i Terry golli ei dad, Ivor Page yn ddiweddar.
Estynnwn gydymdeimlad â Bethan a Sioned Mair a gollodd eu mam,
Dorothy, ar 17 Rhagfyr. Mae’n siŵr bod llawer ohonoch yn cofio’r
Parchedig Idris a Dorothy Hughes a arferai fyw yn y pentref. Mae’n
debyg mai dyma lle buon nhw hapusaf yn ystod eu hoes. Cofion cynnes
at y merched.
Gwellhad buan i Mathew Jones, Haverburg, Penllain.
Diolch. Gan fod y Cyngor wedi cael trafferthion yn casglu’r sbwriel
dros gyfnod y Nadolig ac yna’r storm yng nghanol y cyfan, mae’n siŵr
eich bod chi wedi sylwi y bu tipyn o annibendod o gwmpas pentref
Dorothy Hughes a’i theulu
Penparc. Aeth rhai o drigolion y pentref ati o’u pen a’u pastwn eu hunain
i gasglu’r sbwriel hyn. Diolch yn fawr i’r unigolion hynny.
Wrth deithio ar hyd y ffordd fawr, efallai bod rhai ohonoch wedi sylwi ar y gwaith torri coed a thacluso
sydd wedi bod yn digwydd o gwmpas ardal Cae Gwyrdd (y cae chwarae). Mae modd gweld y parc yn ei holl
ogoniant erbyn hyn. Diolch i’r Cyngor Cymuned am drefnu.

Newyddion Trist o Sir Gaerlŷr
Ar y 28fed o Dachwedd ar ôl ymladd dros sawl blwyddyn yn erbyn
‘dementia’ bu farw Peggy Evans, gwraig y diweddar Dewi Evans,
prifathro Ysgol Gynradd Penparc rhwng 1966 a 1983 a mam i Shân,
David a John. Roedd hefyd yn famgu ac yn hen-famgu. Cafodd Peggy
ei geni yn Blackpool a chyn cwrdd â Dewi yng Ngholeg Cartrefle yn
Wrecsam, bu yn gweithio fel ysgrifenyddes yn Neuadd y Dref. Fe aeth
i goleg ar ôl y rhyfel i wneud hyfforddiant i fod yn athrawes. Ar ôl i’r
ddau briodi yn 1950 buon nhw yn gweithio ym Manceinion a Blackpool
ac ym 1958 symudodd y teulu i Gymru, yn gyntaf i Lanybydder, wedyn
i Fydroilyn ym 1960 ac yn olaf, i Dremain a Phenparc. Cafodd John, y
mab ieuengaf ei eni ym Mydroilyn.
Yn fam annwyl ac ymroddgar, dim ond ar ôl i’r plant dyfu i fyny yr aeth hi i weithio yng ngholeg Ceredigion
yn Aberteifi. Roedd hi hefyd yn aelod ffyddlon o Sefydliad y Merched yn Aberporth ac yn aelod o Eglwys Sant
Cynwyl, Aberporth.
Roedd galwad Gogledd Lloegr yn gryf a dychwelodd Peggy a Dewi i fyw yna ar ôl i ‘Sgwlyn Penparc’
ymddeol. Ar ôl sawl blwyddyn gwnaethon y penderfyniad i symud i Ashby de la Zouch, yn Sir Gaerlŷr, i fyw
yn agos i’w merch, Shân a’i theulu. Bu farw Dewi yn 2015 a symudodd Peggy i fyw mewn cartref arbennig i
bobol sy’n byw gyda dementia. Bu farw yn dawel ac yn llawn hedd yn ei chwsg.
Mae’r teulu i gyd yn cofio y bywyd llawn hapusrwydd gyda ffrindiau arbennig ac yr oedd Peggy yn
ddiolchgar iawn am yr agwedd hon o’i bywyd.
JOHN EVANS
(mab Dewi a Peggy Evans)
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PONTGARREG
Cydymdeimlad – estynnwn ein cydymdeimlad i Emma Evans a’r plant Ela a Luke, Plas y Ddraig
Pontgarreg, a gollodd ei mam a mamgu yn ddiweddar.

Merched y Wawr Bro Cranogwen
Cawson ni hwyl gyda’n gilydd ar Zoom eto ym mis Rhagfyr. Yn sbardun i’n trafodaeth oedd darn gwylio,
‘Ble mae’r menywod? – Cydbwyso’n Cofnod Hanesyddol’ (Gwefan Eisteddfod Amgen / Cymdeithasau / Dydd
Gwener / Sesiwn Llyfrgell Genedlaethol). Roedd yn cynnwys tipyn o sôn am Cranogwen ymhlith eraill. Buon
ni’n trafod hanes merched – rhai enwog a rhai fu’n hollol anhysbys, a rhai o’n perthnasau. Diolch eto i Elsie am
ddod o hyd i ddarn diddorol ar ein cyfer, ac i Philippa am drefnu’r cyfarfod.
Trist yw cofnodi marwolaeth Bethan Roberts, Delfryn a fu’n aelod brwd a gweithgar o’r gangen am nifer o
flynyddoedd.
Bethan Roberts
Gyda thristwch y cofnodir marwolaeth Bethan Margaret Roberts, a hunodd ar ddydd Gwener 11eg, Rhagfyr
2020 yn 88. Gwraig annwyl Glan, mam hoff Catrin, Elin ac Aled, mamgu a hen famgu balch Alys, Sara,
a Matthew, Mari, Harry, Toby a Jack. Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yn hollol breifat dydd Sadwrn
19eg Rhagfyr a rhoddwyd i orffwys gyda’i phriod Glan ym mynwent Capel y Wig, Blaencelyn, Llangrannog.
Derbyniwyd llu o lythyrau yn mynegi geiriau o gydymdeimlad a llu o atgofion hyfryd, gwerthfawrogir
presenoldeb ffrindiau lu ar ochr y ffordd trwy Pontgarreg, Neuadd Pontgarreg gan basio Delfryn ac ymlaen i
Gapel y Wig. Gwerthfawrogir hefyd y cyfraniadau, er cof am Bethan, tuag at Mudiad Ysgolion Meithrin ac
Ambiwlans Awyr Cymru.
Yn ei theyrnged i gofio Bethan dewisodd ei Gweinidog y Parchedig Carys Ann y geiriau o Efengyl Mathew
5ed bennod a’r 14eg adnod, sef “Pwy bynnag a’th gymhello i fynd un filltir, dos gydag ef ddwy” oherwydd
ei fod wedi bod yn fraint i’w Gweinidog y Parchedig Carys Ann, Capel y Wig o gael adnabod Bethan ers 28
o flynyddoedd a’r un dystiolaeth a gafwyd oddi wrth ei chyn Weinidog Ebeneser, Caerdydd, y Parchedig Ddr
Alun Tudur. Bu i Eglwys Ebeneser, Caerdydd a Capel y Wig elwa yn fawr o gael Bethan a Glan yn eu plith.
Roedd Bethan wedi profi ei bod yn berson a oedd yn gwneud mwy nag oedd yn ofynol ohoni bob tro. Doedd
‘gwneud y tro’, na ‘ffwrdd â hi’, ddim yn perthyn iddi. Roedd rhaid i bopeth fod yn iawn, ‘spot on’ bob tro.
Ac os oeddech eisiau ei chymorth buasai yna yn gadarn, yn sefyll wrth eich hochr, gan barchu y Weinidogaeth
Gristnogol. Mae yr adnod yn ei siwtio i’r dim “Pwy bynnag a’th gymhello i fynd un filltir, dos gydag ef ddwy”.
Dyma edrych yn ôl ar hanes taith dearol Bethan. Fe’i ganed ar 17eg Ionawr, 1932 yn unig blentyn i Thomas a
Sarah Ellen (Sal) Williams. Fe’i ganed a’i magwyd yn Pant, Llangrannog, cyn symud dros y ffordd i Delfryn, tŷ
a godwyd gan ei thadcu i’w mam.
Addysgwyd Bethan yn Ysgol Pontgarreg lle roedd ganddi dair ffrind
agos, fu’n agos tan y diwedd un sef Elinor, Beti a Nel, y tair yn rhy fregus
i ddod i’w gwasanaeth angladdol ond roedd Gareth Llewelyn, mab Nel a
mab Bedydd Bethan yn ei gwasanaeth angladdol.
Wrth feddwl nôl i blentyndod Bethan, yn hanes y byd roedd hi yn
gyfnod yr ail Ryfel Byd, cyfnod anodd, ac yn arbennig i Bethan gan bod ei
thad yn forwr, ac i ffwrdd ar y môr am amser maith. Ni welodd Bethan ei
thad am bum mlynedd. Cafodd ei gipio gan yr Almaenwyr ym mis Ebrill
1940 yn Narvik, Norwy cyn cael ei symud i Sweden. Yna yn 1942 cafodd
ei gipio eilwaith a’i anfon i Garchar Rhyfel Marlag yn Milag Nord, i’r
Gogledd Ddwyrain o Bremen.
Dim ond ei mham a hi oedd ar yr aelwyd, arwahân i gyfnod pan roedd
na Evacuee o Islington, o’r enw Christine, yn aros yn Pant. Yn ystod y
rhyfel symudodd Bethan i Ysgol Uwchradd Aberteifi ac aeth i’r Coleg ym
Mangor i astudio i fod yn Athrawes. Aeth i Goleg St Mary’s a aeth yn rhan
o’r Coleg Normal wedyn.
Bu Bethan wedyn yn Aberystwyth am flwyddyn yn gwneud cwrs ôlradd ac yna cafodd ei swydd dysgu gyntaf yn Nhrefforest a symud i fyw i
Bethan Roberts
Bontypridd.
Caerdydd a Llangrannog
Ym Mhontypridd fe gyfarfu Bethan a’r un arbennig a ddaeth yn ŵr iddi
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am dros 62 o flynyddoedd, sef Glan. Cyfarfu hwy yng Nghapel Sardis. Roedd Glan yn Bensaer yn y dref, ac fe
briodon nhw yn 1956. Fe symudon nhw i Gaerdydd yn 1958 ar ôl i Aled, eu plentyn cyntaf, gael ei eni a byw
yn Pantmawr Road, Eglwys Newydd.
Bryd hynny dechreuodd Bethan wrth ei gwaith pwysig gydag Ysgolion Meithrin gan ddechrau Ysgol Feithrin
yn Rhiwbeina hefo Sali Hughes a chymorth Gwilym Roberts, fu’n ffrind agos gydol ei hoes.
Cafodd Elin eu hail blentyn ei geni yn 1960 a Catrin eu trydedd plentyn yn 1962. Tua 1965 aeth Bethan
nôl i ddysgu yn rhan amser yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, oedd yn ysgol newydd ar y pryd, gan ddysgu plant ag
anghenion ychwanegol.
Gadawodd Rhydfelen yn 1971 pan ddechreuodd ei merch Elin yn yr ysgol, ond fuodd hi ddim yn segur yn
hir. Yn Eisteddfod Bangor 1971 hi oedd un o’r criw bach wnaeth sefydlu Mudiad Ysgolion Meithrin a hi oedd
Ysgrifennydd cyntaf y Mudiad. Roedd Bethan yn gweithio o’i thŷ yn Radyr, ac wrth ei gwaith a’r papurau i
gyd ar hyd bwrdd y gegin.
Yn ei gwaith gyda Mudiad Ysgolion Meithrin, roedd Bethan yn teithio ar hyd a lled Cymru, yn helpu pobl
i sefydlu Ysgolion Meithrin ym mhob cwr o’r wlad. Llond llaw o gylchoedd meithrin oedd yn bodoli yn 1971
ond ymhen deng mlynedd roedd 350 o gylchoedd ar hyd a lled Cymru.
Gwaith gwirfoddol oedd hwn i Bethan ar y dechrau ond yn y pendraw fe gytunodd y Swyddfa Gymreig i roi
rhywfaint o arian i’r Mudiad ac fe agorwyd Swyddfa yng Nghanolfan yr Urdd yn Conway Road.
Fe roddodd Bethan y gorau i’w gwaith fel Ysgrifennydd Cyffredinol yn 1975 ac fe benodwyd Emyr Jenkins
yn Gyfarwyddwr. Serch hynny fe barhaodd Bethan yn weithgar gyda’r Mudiad am flynyddoedd.
Ar ôl gorffen gyda’r Mudiad Meithrin aeth nôl i ddysgu fel athrawes ‘llanw’ i ddechrau, yn Porth, a’r Barri
ac yn y cyfnod hwn roedd iechyd ei thad a’i mam yn dirywio a bu’n teithio yn ôl ac ymlaen i Langrannog yn
aml.
Yn 1978 cafodd swydd dysgu Cymraeg yn ysgol newydd Glantaf yng Nghaerdydd yn 1978. Roedd wrth ei
bodd yna ac yn falch iawn o fod wedi dysgu cynifer o blant sy’n dal i’w chofio hyd heddiw.
Penderfynodd ymddeol yn 1989 ac yn raddol dros y blynyddoedd fe symudodd Glan a Bethan yn ôl i’w
chartref yn Delfryn, Llangrannog, nes setlo’n barhaol yno yng nghanol y 90au. Taflodd ei hunan i mewn i
fywyd Llangrannog a Cheredigion a bu’n weithgar gyda Merched y Wawr, Cymdeithas Ceredigion, Capel
Crannog a Chapel y Wig.
Cafodd Bethan a Glan eu anrhydeddu i fod yn Ddiaconiaid anrhydeddus yng Nghapel y Wig gan gyflawni eu
gwaith gydag anrhydedd a pharch eithriadol. Cafodd Bethan ei phenodi yn Drysorydd Capel y Wig, yn dilyn
ymddeoliad Ann Tydfor. Bu Bethan yn Drysorydd Capel y Wig o 2007-2014 ac wrth ei hochr yn gefn eithriadol
oedd ei phriod Glan.
Yn anffodus erbyn y flwyddyn 2012 roedd ei hiechyd yn dirywio gyda’r dementia yn raddol waethygu. Yn
2015 fe wnaed y penderfyniad anodd i fynd nôl i Gaerdydd er mwyn i’r merched allu rhoi gwell cefnogaeth a
chymorth i’w tad a oedd yn gofalu am eu mam. Erbyn 2016 roedd cyflwr Bethan wedi gwaethygu eto a bu raid
i Bethan a Glan symud i Gartref Gofal Sunrise, Caerdydd, lle bu farw Glan ym mis Mawrth 2019. Ac roedd
Bethan wedi gorfod symud i dderbyn gofal yng Nghartref Regency House.
Gwerthfawrogir y gofal a dderbyniodd gan yr holl staff yng Nghartref Regency House, ar gyrion Caerdydd,
lle bu farw.
Rhoddwn ddiolch i Dduw am Gymraes i’r carn, yn hyrwyddo gweithgareddau cyfrwng Cymraeg trwy
fudiadau fel yr Urdd ac Addysg Gymraeg, yr Eisteddfod Genedlaethol ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
Carai ei gwlad a’i hiaith a charai ei
phobl. Yn wraig fonheddig, galluog,
CENFIL R
EEVES A’I FAB
triw i’w daliadau ac i’w gwreiddiau.
CENFIL
REEVES A’I FAB
TREFNWYR
ANGLADDAU
TREFNWYR
(Cenfil a Iona
Reeves) ANGLADDAU
Bydded i bob un a gafodd y fraint
(Cenfil a Iona Reeves)
o’i hadnabod ddiolch i Dduw am
Busnes teuluol preifat yn cynnig
Bethan.
gwasanaeth gyda pharch ac urddas
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CR

Capel Gorffwys Preifat

Garreg Wen, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion. SA44 4XB
Ffôn: 01545 590254
E-bost: cenfil@bancsioncwilt.co.uk
www.cenfilreevesaifab.co.uk
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TALGARREG

Cydymdeimlwn â holl deulu a chyfeillion Mererid
Reeves a fu farw cyn y Nadolig.
Cydymdeimlwn â holl deulu Albi Thomas,
Bryneglur a fu farw fis diwethaf.
Cymdymdeimladau â theulu Alun Pantlluest a fu
farw yn sydyn y mis hwn.
Gwellhad buan a llwyr i Breian Griffiths a fu yn
yr ysbysty yn ddiweddar a phob hwyl iddo yntau
a Wendy gyda’u menter newydd yn y siop yn
Aberaeron.
Llongyfarchiadau i Dyddgu o Dre-lai, Caerdydd,
Megan Jones Roberts yn derbyn siec gan Siwsan
wyres Sian a Robyn Sycharth ar ddod yn ail yng
Davies, (Ysgrifennydd newydd) ar ran aelodau Capel y
nghystadleuaeth Mastermind Plant Cymru.
Fadfa, fel arwydd o ddiolch am ei gwaith arbennig fel
Cylch Meithrin Talgarreg – Diolch i’r staff am
ysgrifennydd y capel am ugain mlynedd
eu gwaith diwyd ac ardderchog dan amgylchiadau
anodd iawn. Dymuna’r Cylch ddiolch yn fawr iawn
i’n cynorthwyydd ardderchog, Wendy Rees, Llwyneithin am ei gwaith arbennig dros y 4 mlynedd a hanner
ddiwethaf. Dymuniadau gorau iddi i’r dyfodol.
Clwb 100 Cylch Meithrin Talgarreg – Enillwyr mis Rhagfyr yw 1) Teulu Tŷ Saddler 2) Robyn Tomos,
Sycharth. 3) Rhys Davies c/o Maesllan, Ffosyffin. Enillwyr mis Ionawr yw 1) Ynyr Reeves 2) Bleddyn Davies,
Maesllan, Ffosyffin 3) Mary Davies, Bryndelyn.
Enillwyr Clwb 100 Neuadd Talgarreg – Enillwyr fis Tachwedd yw 1) Sioned Pencwm 2) Owain ac Erin
Nantyglyn 3) Rhiannon Evans, Cilgwyn Uchaf, Llangybi 4) Teulu Brynbarcud. Enillwyr fis Rhagfyr yw 1)
Teulu Bodwenog 2) Audrey Jones, Berllan 3) Ffarm, Talgarreg 4) Gerallt Davies, Maes y Llan 5) Elin Dafydd,
Caermeini.
Diolch – Dymuna Ynyr, Mannon, Cenfil, Deilwen a’u teuluoedd ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o
garedigrwydd a chydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth ddiweddar. Diolch am y cyfraniadau
er cof am Mereryd. Diolch i’r Parchedig Carys Ann a’r Parchedig Wyn Thomas am gynnal y gwasanaeth ym
mynwent Capel Pisgah ac i Nerys Wyn Vobe (wyres) am y deyrnged arbennig, diolch i’r rhai a drodd allan ar
hyd y ffordd ar fore mor wlyb i ffarwelio a Mereryd. Diolch hefyd am y gofal neilltuol a gafodd yng Nghartref
Henllan.

TANYGROES

Gwellhad buan i Elen Short, Morawel, 5 Heol Enlli sydd wedi cael llawdriniaeth ac hefyd i Elfed Thomas,
Wauntrefalau sydd wedi bod yn yr ysbyty. Braf gweld y ddau adref ac ar wellhad erbyn hyn.
Cydymdeimlwn â Nancy Davies a’r teulu, 3 Heol Enlli ar golli brawd, Gwyn Jones Alltycordde, Glynarthen.
Cydymdeimlwn â Sandra Kirby a’r teulu, 7 Heol Enlli ar golli tad a thadcu annwyl oedd yn byw yn
Nhrewyddel.
Dymuniadau gorau i James Gill, Cerlis, sydd newydd ddathlu ei benblwydd yn 50 oed.
Llongyfarchiadau i Gareth ac Eleri Evans, Glasfryn, ar ddod yn Ddat-cu a Mamgu i Cayo Prys, mab i Iestyn
a Sian a brawd bach i Ioan. Dymuniadau gorau i’r teulu bach sydd bellach yn byw yn Llandysul.

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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SARNAU A PHENMORFA
Taith Penbryn
Hoffen ni ddweud diolch o galon i bob un wnaeth gymryd rhan yn ‘Nhaith Penbryn’ a drefnwyd gan Fiona
Balchin (Maesglas), naill ai drwy roi goleuadau y tu allan i’w tai neu trwy roi arian tuag at yr Ambiwlans Awyr.
Codwyd £180 at yr achos. Gobeithio i bawb yn y gymuned deimlo bach o Hwyl yr Ŵyl. Blwyddyn Newydd
Dda i chi i gyd a dymuniadau gorau a gwellhad buan i unrhyw un sy’n teimlo’n anhwylus ar hyn o bryd.
Llongyfarchiadau mawr i Ifan a Caryl Rees ar enedigaeth eu merch fach Lleucu Anest yng nghanol mis
Ionawr, ail wyres i Lynne a Jonathan Rees, Brithdir.
Dymuniadau gorau i Nansi Jenkins, Cilhaul ar achlysur ei phen-blwydd 90 oed ym mis Ionawr. Gobeithio i
chi gael pen-blwydd hapus iawn Nansi.

TRESAITH

Trist yw cofnodi marwolaeth Dr John Mathias gynt o Gwm Berwyn, Tresaith. Bu’n gweithio fel anesthetydd
yn Ysbyty St Thomas, Llundain, drwy gydol ei yrfa. Mab ydoedd i’r diweddar Dr a Mrs Idris Mathias a chofir
am Idris Mathias yn ddeintydd yn Aberteifi am gyfnod hir. Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu John, sef ei briod
Sonia a’r bechgyn, Jonathan a Gareth.
Croeso mawr i deulu ifanc i Dresaith sef Meg a Sam Bailey a’i bachgen bach, Gulliver, sydd yn flwydd oed.
Maent yn hapus iawn yn eu cartref newydd.
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SYNOD
Hen famgu am y tro cyntaf – Llongyfarchiadau mawr i June Morgan, Coedybryn, ar ddod yn hen famgu i
Arthur Huw Morgan sef mab bach Eirwyn a Heather. Ond o fewn diwrnod roedd yn dathlu unwaith eto pan
ddaeth Isabelle Morgan Armour sef merch fach Hannah a Dan i mewn i’r byd a’i gwneud yn hen fam-gu
unwaith eto.
Nôl yn yr hen gartref – Ar ôl blynyddoedd yn byw ym Mhontypridd daeth Meinir nôl i fyw yn Synod Parc
gyda’i phriod Brian. Croeso mawr i’r ddau.
Diddanu gyda’r Delyn – Dros y Nadolig bu Claire Lloyd, Brynwerydd yn diddanu ar ‘Facebook’, wrth
lawrlwytho fideo ohoni hi’n canu’r delyn ar gyfer pob diwrnod o’r calendr adfent. Hefyd, da iawn i Sarah
a Ianto Lloyd am ymuno mewn ambell i fideo. Roedd pawb wedi mwynhau’r amrywiaeth o garolau a
chwaraewyd.
Pob cydymdeimlad gyda Roy Evans, Trem y Gorwel ar golli ei gefnder yn ddiweddar, sef Gareth Davies
(Amoria, Caerwedros gynt). Cydymdeimlwn gyda’i deulu yn yr amser anodd yma. Roedd Gareth yn cadw
mewn cysylltiad cyson gyda’i deulu a’i ffrindiau yn yr ardal.
Gwellhad buan – Rydym yn meddwl am Alun Evans, Maes yr Einion sydd wedi bod yn yr ysbyty ar
ddechrau’r flwyddyn. Hefyd, Ann Jones, Synod Villa ar ôl ei thriniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar. Gwellhad
buan i’r ddau.
Llongyfarchiadau i Emma, merch Jane a Steven Warren, Glanyrafon ar gael ei gwneud yn bartner gyda
chwmni cyfreithwyr Ashfords yng Nghaerwysg.
Llongyfarchiadau i Mair ac Alun, Cefn yr Ydlan, ar ddod yn famgu ac yn dadcu unwaith eto. Ganwyd merch
fach i Owen a Lydia, Greta Heulyn Rhys.
Merched y Wawr
Cangen y Bryniau – Mae’r gangen
bellach wedi sefydlu tudalen
Gweplyfr i’r gangen, sydd yn fodd
i’r aelodau gadw cysylltiad â’i
gilydd. Mae hefyd yn fodd i rannu
gwybodaeth am ddigwyddiadau’r
gangen a’r mudiad ac yn gyfle
i rannu lluniau ac atgofion o
weithgareddau’r gangen. Mae
ambell lun diddorol wedi cyrraedd
yn barod a phenillion hyfryd i
groesawu’r ardal i’r Cawl Gŵyl
Ddewi. Fe rannwn y penillion yn
nes at Fawrth 1af. Ond hyd yn hyn
does neb yn medru dyfalu ym mha
flwyddyn y tynnwyd y llun yma nac
ymhle y cafodd y llun ei dynnu.
Cynhaliwyd ein cyfarfod mis
Ionawr yn llwyddiannus iawn ar Zoom, diolch i Mair Heulyn am ein cysylltu. Roedd Gwenno wedi paratoi
cwis yn seiliedig ar arferion y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cafodd yr aelodau dipyn o hwyl wrth ddyfalu
pryd y dechreuodd yr arfer o anfon cardiau Nadolig, pa greaduriaid arferai wisgo sgidiau wrth fynd ar daith
hir; pwy ddyfeisiodd y cracer Nadolig cyntaf, beth oedd y cysylltiad rhwng Sion Corn a photel Coca Cola ac
ar ba ddyddiad y cynhelir Gŵyl Fair y Canhwyllau? Daeth y sesiwn i ben gyda’r aelodau yn hel atgofion am
eu profiad yn hel calennig o amgylch yr ardal. Roedd pawb wedi gwerthfawrygi’r cyfle i gael sgwrs a gweld ei
gilydd ac yn edrych ymlaen at noson yng nghwmni Lowri Jones o Bro 360 ym mis Chwefror.
Gwasanaethau Nadolig – Eleni, fe ganslwyd y gwasanaethau yn Sant Marc a Brynrhiwgaled ar ddydd
Nadolig ond diolch i’r Parch. Gareth Ioan a Chapel Nanternis bu modd gwrando ar neges Gristnogol trwy
gyfrwng ‘Facebook’.
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ABER-PORTH

Tristwch mawr i’r ardal oedd clywed am farw Elizabeth Davies, Pen-parc ddechrau Ionawr yng Nghartref
Glyn Nest. Bu’n byw yn Aber-porth am flynyddoedd lawer, a byddai’n weithgar iawn yn nigwyddiadau’r
pentref. Rydyn ni’n anfon ein cofion at ei phlant Morlais a Glesni a’i hwyrion a’i theulu i gyd.
Ddiwedd y flwyddyn bu farw gŵr arall a oedd yn adnabyddus i’r pentrefwyr, sef Ken Waters, aelod o un o
hen deuluoedd yr ardal. Rydyn ni’n cofio am ei fab, Ceri, a gweddill ei deulu i gyd.
Roedd Peter Taylor, crëwr lluniau’r Llygod Clo sydd wedi eu gweld ar waliau yn y pentre ers rhai misoedd,
wedi cyflwyno ei lun gwreiddiol o’r llygod i Bwyllgor Neuadd Aber-porth i’w rafflo. Aeth yr elw i gyd i’r
gronfa i godi Neuadd Bentref newydd, a chodwyd dros £500. Cafodd y llun ei arddangos yn ffenestr Siop
Winstone (Hardware Centre) yn y pentre, a phan dynnwyd y raffl ddechrau’r mis cyhoeddwyd mai’r enillydd
oedd Beryl Green. Roedd Peter Taylor hefyd wedi cyflwyno print mewn ffrâm o’r llun, ac enillwyd hwnnw gan
Matthew Kiebon.
Dros y Nadolig bu llawer o weithgarwch i gysylltu â rhai o drigolion hynaf y pentref. Roedd cyfraniadau
wedi eu hel i ddarparu bocs o fisgedi a dosbarthwyd y rheiny dros y Nadolig. Pwyllgor Neuadd y Pentref, yr
ysgol, Dechrau’n Deg a’r cynllun Dillad Dwywaith oedd yn gyfrifol am y trefnu a’r dosbarthu, a chafodd yr
arian dros ben ei roi i goffrau’r Ysgol Gynradd a Chanolfan y Don.
Mae nifer o bobol sydd â chysylltiad â’r pentre, mae’n siŵr, yn gwneud eu rhan i helpu yn ystod y pandemig
presennol. Un o’r rheiny yw Catrin Lewis, Foinavon, sydd erbyn hyn yn aelod o’r Lluoedd Meddygol yn y
Fyddin. Mae’r Lluoedd Arfog yn gwneud gwaith gwerthfawr iawn yn helpu mewn ysbytai a chanolfannau
brechu, ac ar hyn o bryd mae Catrin yn gweithio yn y Royal Free Hospital yn Llundain. Rydym yn anfon ein
dymuniadau gorau iddi hi a phawb arall sy’n helpu gyda’r gwaith anodd hwn.
Mae gan Mike Lewis, Foinavon, nofel ar y gweill – ei nofel gyntaf – a fydd yn cael ei chyhoeddi ym mis
Mehefin eleni. William James, mab fferm o ardal Dinas yn Sir Benfro, yw arwr y stori, yr unig Gymro i gael ei
ladd ym Mrwydr enwog Little Big Horn yn ystod Brwydr yr Indiaid yn America ym 1876, neu ‘Custer’s Last
Stand’, fel y caiff ei galw. Bydd y nofel ‘If God Will Spare My Life...’ yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin
eleni, ac mae eitem gynhwysfawr amdani i’w chael ar wefan y Western Telegraph.
Gohirio Cyfarfod o Bwyllgor Neuadd y Pentref
Oherwydd y sefyllfa bresennol a’r cyfyngiadau, penderfynodd Ymddiriedolwyr Pwyllgor Neuadd y
Pentref nad oedd yn bosibl cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Chwefror. Gan nad yw pawb
yn gallu cyfarfod ar-lein, doedd dim dewis ond gohirio’r cyfarfod tan yn ddiweddarach eleni. Gallwch gael y
wybodaeth hon ar wefan y Pwyllgor www.aberporthvillagehall.co.uk neu ar Facebook https://m.facebook.com/
AberporthVillageHall

BRYNHOFFNANT
CLWB GOLFF CWMRHYDNEUADD, PENTREGAT
Dymuna Tom Evans, Capten Clwb Golff Cwmrhydneuadd yn ystod
2019, ddiolch o galon i aelodau’r Clwb yn ogystal ag i’r noddwyr allanol a
gynorthwyodd i godi £1,617.60 tuag at Prostate Cymru. Diolch yn fawr.

GAREJ WAUNLWYD
Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.
Gwaith o safon uchel bob amser
Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT
Ffôn: 01239

654931
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BLAENANNERCH A THRE-MAIN

Llongyfarchiadau mawr i Helen Thomas, Arafon, Tre-main ar ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant
ddiwedd Ionawr. Doedd Helen ddim yn dymuno cael anrhegion, ond roedd croeso i ffrindiau roi arian iddi i’w
gyfrannu at Ymchwil Canser Cymru ac Awtistiaeth Cymru.
Llongyfarchiadau hefyd i Myris Samson, Afallon, Blaenannerch ar ei phen-blwydd yn 85 oed, ac i Ken Pratt
ar ei ben-blwydd yn 90 oed.
Rydyn ni’n cydymdeimlo â Sandra, Saplyn, Blaenannerch ar farwolaeth ei gŵr, Peter Morris, a hefyd â Lyn,
y mab, a’r teulu.
Buom fel eglwysi gofalaeth De Aberteifi yn brysur iawn yn y cyfnod tan y Nadolig. Llwyddwyd i grynhoi
llwyth teilwng o ddillad a bagiau i’w hanfon at y ceiswyr lloches ym Mhenalun, ger Dinbych-y-pysgod.
Roedden ni’n falch iawn o allu bod o gymorth i’r cant a hanner o ddynion ifanc yno, sydd eisoes wedi wynebu
amgylchiadau heriol iawn ac sydd nawr yn byw dan amgylchiadau digon annymunol yn yr hen wersyll milwrol
yno.
Er ein bod yn cynnal oedfa dros y we a chael cyfarfod Zoom wythnosol, mae’n hanfodol bwysig, yn y cyfnod
anodd hwn pan nad ydym yn gallu cyfarfod i addoli yn y modd traddodiadol, inni ddangos bod yr eglwys yn
fyw ac yn gweithredu drwy estyn llaw i helpu eraill. Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb am eu cyfraniadau
a’u cefnogaeth. Rydym yn bwriadu gwneud casgliad arall yn ystod y mis hwn, gan obeithio y bydd y llwyth
nesaf yn mynd i Benalun tua Chwefror 25ain.
Os hoffech chi gyfrannu, neu i gael mwy o fanylion, cysylltwch â Llunos Gordon ar 01239 683063 neu
Margaret Reed ar 01239 811032. Mae rhestr o’r math o bethau sydd eu hangen yn cynnwys bagiau o bob maint
(ar ben y rhestr), dillad dynion (bach a Chanolig) a phethau angenrheidiol eraill. Llawer o ddiolch.
Mae’n gyfnod pryderus ac unig i nifer yn y cyfnod anodd hwn, felly dyma rai rhifau ffôn a all fod o gymorth
ichi, neu i’w rhoi i rywun y gwyddoch fod arnyn nhw angen siarad â rhywun: Age UK 0800 169 6565; Age
Concern Cymru 0800 023 444; Mind 0300 169 6565;Samariaid 116123; Domestic Violence Hotline 0808 2000
247;Domestic abuse - Refuge 0808 2000 247; Childline 0800 1111;Macmillan Cancer Support 0808 808 00 00;
Mae gwasanaeth sy’n helpu mewn cyfnod o alar ar gael ar linell gymorth Cruse Bereavement Care 0808 808 16.

RHYDLEWIS

Teledu – Mae’r gyfres “Hewlfa Drysor” i’w weld ar S4C ac yn ddiweddar gwelwyd teulu o’r pentre yn
cymryd rhan. Bu Mags, Dafydd a Ffion Jones o Bro Hawen yn cymryd rhan o dan yr enw “Rhydlewis Rebels”.
Roedd y daith yn gwrs cylch o ddwy filltir ar hugain yn dechrau a gorffen yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.
Roedd rhaid casglu trysorau wrth fynd o amgylch pentrefi’r ardal. ‘Ydych chi’n gwybod beth sy’n dod ar ôl
soh?’; ‘ble mae Cwm Lladron?’ a ‘ble mae’r Forwyn Fair yn ymdrochi?’ Roedd yn hyfryd i weld a chlywed
y cystadleuwyr yn y tri cerbyd yn ceisio dyfalu beth oedd atebion i’r cliwiau yma. Casglwyd seren fôr ar ôl
dynwared dolffin ar draeth Aberporth, cawsant flasu caws (druan a thi Ffion!), galw gyda’r cigydd yn pentre
Rhydlewis a gwneud anifail allan o falŵns. Llongyfarchiadau i’r tîm lleol ar ennill. Da iawn chi.
Cyfres arall a welwyd ar S4C oedd “Nyrsys” lle bu Nyrs Gymunedol yn ymweld â Marlene Kerr (Barlow gynt)
yn ei chartref yn Aberporth i drin ei choes. Magwyd Marlene yn Rhydlewis yn ferch i Emily a Johnny Barlow ac
yn chwaer i John. Mae’n dda gweld y staff gymunedol yma yn medru siarad Cymraeg gyda’r cleifion.
Cydymdeimlwn â Katie Davies Dolanog ac ag Anne, Stan, Rhys a Lowri Williams yn Eryl ar farwolaeth
David Edward Davies (Dai Dolanog); â Valerie (Price gynt) a’r plant ar farwolaeth ei thad Glyn Price Bronallt.
Bu farw yng Nghartref Brondesbury Aberteifi; hefyd a theulu a ffrindiau John Lyn Jones Newgât Rhydlewis
gynt. Roedd John Lyn a’r teulu wedi ymgartrefu yn ardal Llundain ers blynyddoedd.
Teyrnged i David Edward Davies (Dai Dolanog)
Daeth y newyddion am farw Dai. Mae ei farw yn ddiwedd ar gyfnod yn hanes pentref Rhydlewis. Roedd
Dai yn perthyn i genhedlaeth arbennig yn y pentref ac rwy’n cofio am ddiddordeb Dai mewn chwaraeon, gan
gynnwys Billiards a chriced. Gweithiodd Dai yn galed gyda chymorth David Griffiths (Dai School House)
i gael neuadd newydd. Un o bleserau bywyd oedd galw yn Dolanog a chlywed Dai yn adrodd storïau am
gymeriadau’r fro megis Griffith Nantbrenni ac eraill. Roedd gwreiddiau Dai yn ddwfn ar lannau’r Ceri a’i dad
yn un o deulu mawr Penffos sydd yn cynnwys Dan Teilwr, fyddai yn cynhyrchu dramâu ac yn dysgu adrodd.
Roeddd Dai yn adnabyddus iawn yn ne Ceredigion gan iddo weithio i’r AI gan fynd o gwmpas ffermydd y fro
a phawb yn ei adnabod. Mae gennym atgofion da amdano a’i gymeriad hawddgar ac hoffus. Cydymdeimlwn â
Katie Ann a’r teulu. Y mae’r Arglwydd yn agos.
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Y FERWIG
Trist oedd clywed am farwolaeth Janita Owen, Maes Pedrog, Y Ferwig.
Roedd Jan yn gefnogwraig gyson ym moreau coffi yr Hen Ysgol, ac hefyd
yn mwynhau cyfarfodydd cymdeithasol bore dydd Iau. Gwelir ei heisiau
gan ei theulu a’i ffrindiau yn y pentre.
Cydymdeimlir hefyd ag Islwyn Iago, Felinwynt ar farwolaeth ei frawd,
Eilir Webb yn Aberteifi.
Penblwydd hapus iawn i Lyn Jones, Tygwyn sydd yn dathlu penblwydd
arbennig yn ystod mis Chwefror.
Pob dymuniad da i Richard James, Penfeidir gynt sydd yn mentro agor
siop trin gwallt ei hun yn Aberystwyth. Mae e a’i wraig, Laura, a’r ddwy
ferch yn byw yn Penrhyncoch.
Pob hwyl hefyd i Rik Selood, Tanyfron a Chris Tanner, Heolas sydd
wedi cyfuno eu brwdfryddedd am arddio a’u gwybodaeth technolegol
i greu tai gwydr bychain sy’n dyfrhau eu hunain ac yn gallu cael eu rheoli gan App. Delfrydol i’r rhai na all
dendio eu planhigion bob dydd. Cynhyrchir y tai gwydr dan yr enw ‘Harvst’ yn eu gweithdy yn Aberteifi.
Cyngor Cymuned
Ers llawer blwyddyn bellach, mae Cyngor Cymuned y Ferwig wedi gwahodd trigolion y gymuned sydd dros
saithdeg oed i ginio Nadolig a phrynhawn cymdeithasol yng Nghlwb Golff Aberteifi yn ystod mis Rhagfyr.
Wrth gwrs, nid oedd hyn y bosib eleni oherwydd y pandemig, felly pendefynwyd dosbarthu hamperi i’r
trigolion oedd yn arfer mynychu’r cinio. Darparwyd yr hamperi chwaethus gan Bopty Queens yn Aberteifi a’u
dosbarthu gan y cynghorwyr. Cafwyd ymateb hyfryd i’r weithred a wnaeth roi tipyn o bleser i’r derbynwyr.
Dymuniadau da i Glerc y cyngor, Delyth Phillips, Lleine sydd wedi cael triniaeth yn yr ysbyty.
Clwb Gwawr Glannau Teifi
Tachwedd 2020 – Gweithgaredd mis Tachwedd oedd mynd am dro yn yr awyr agored o Hen Orsaf Aberteifi
draw i Barc Bywyd Gwyllt Cilgerran. Roedd y tywydd yn digwydd bod yn sych ac yn fwyn, ac roedd cyfle i
sgwrsio, o bellter, a chafwyd dished a chacen ar y meinciau y tu allan i’r ganolfan – roedd pawb wedi dod â’u
byrbryd eu hunain wrth gwrs. Diolch yn fawr i’r cysylltydd Natalie Morgan am drefnu’r prynhawn.
Ionawr 2021 – Llongyfarchiadau gwresog i ddwy o aelodau’r clwb, sef Hedydd Rees ac Enfys James
am ddod yn ddwy famgu i Gwern Elis, ar Ragfyr yr 20fed. Dyma beth oedd anrheg Nadolig perffaith.
Llongyfarchiadau hefyd i’w rieni sef Marc a Delor James.
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Llongyfarchiadau mawr i Helen Thomas, un o aelodau’r clwb oedd
yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant ar y 29ain o Ionawr. Dathliad
tawel oedd hi siwr o fod oherwydd y clo mawr. Nid yw Helen eisiau
unrhyw anrhegion oddi wrth neb, ond ei dymuniad eleni yw codi arian at
ddau achos da, sef Ymchwil Cancr ac Awtistiaeth Cymru. Bydd unrhyw
gyfraniadau yn cael eu derbyn yn ddiolchgar.
Noson ‘Dangos a Dweud.’ – Diolch i Anwen Griffiths a Karen
Symmonds am feddwl am y weithgaredd a gynhaliwyd ar Nos Wener,
Ionawr y 22ain, ar Zoom. Daeth pawb ag ambell eitem oedd yn golygu
llawer iddynt, fel:
Sofren aur o 1908, oriawr aur; Arth Rupert; lluniau oedd wedi eu
gwneud allan o wlân; maen coginio pice ar y maen; hen feibl y teulu
a bocs o luniau; pelfis blastig (mae un o’r aelodau yn gyn-fydwraig);
tystysgrif aelodaeth Gorsedd Beirdd Prydain a llun o Dic Jones fel yr
Archdderwydd; a chadair bren ddefnyddiol.
Roedd yn hyfryd gweld yr eitemau hyn a’r hanesion diddorol.
Os oes chwant arnoch ymuno â Chlwb Gwawr Glannau Teifi, bydd
croeso mawr i chi. Ein cysylltydd yw Natalie Morgan – ffoniwch 07896
174968 neu danfonwch ebost at njm84@outlook.com. Mae hefyd tudalen facebook gyda ni. Rydym yn trefnu
gweithgareddau rhithiol yn ystod y clo mawr, ond yn edrych ymlaen at gwrdd wyneb yn wyneb cyn bo hir.

Gall unrhyw un sydd ag anhawster darllen glywed eitemau
o’r Gambo drwy gysylltu â
Llyfrau Llafar Cymru
Tŷ Llafar, Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin SA31 3HB
01267 238225
llyfraullafarcymru@carmarthentown.com

TREILYRS HEN A NEWYDD AR WERTH
HURIO A THRWSIO

Perchennog:
Mr G T Williams
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STACAN YR AWEN

dan ofal Mary Jones
Anfonwch eich cynigion i’r Stacan at maryjones@saqnet.co.uk
Ni fydd byd y gân yn yr ardaloedd hyn yr un fath bellach ar ôl marw ‘Washy’, sef Washington Grant James,
Cenarth – un o’r lleisiau tenor melysaf yng Nghymru gyfan. Bu’n cystadlu am flynyddoedd mewn eisteddfodau
mawr a bach, ac yn enwedig mewn eisteddfodau lleol, ac ni ddaeth hynny i ben er iddo ennill y Rhuban Glas yn y
Genedlaethol ym 1993 ac yntau tua 60 oed. Enillodd nifer o wobrau hefyd yng Ngŵyl Fawr Aberteifi.
Roedd Washy yn ddyn ceir, a sefydlodd garej a chwmni bysiau Cenarth yn ifanc. Ac yn 1970, ar ôl paratoi car
Hillman Imp yn ei garej, teithiodd ef a dau gyfaill, y naill o Gaerfyrddin a’r llall o Gastell-nedd, i gystadlu yn Rali
Cwpan y Byd yn y Stadiwm Aztec ym Mecsico – taith o ryw 16,000 o filltiroedd – gan ddod yn 15fed allan o ddim
ond 23 o’r 100 o geir a lwyddodd i orffen y ras. Tipyn o gamp.
Washy
Ai ar bwys un o’r bysiau – yn gwenu
Neu’n gân ar lwyfannau,
Yn y cof nad yw yn cau
Washy, bydd gweld dy eisiau.

Ar geulan y llwyfannu – yn y llais
Roedd llif yn rhaeadru,
A naws o fawl oes a fu
Yn ei Genarth o ganu.

Tudur Dylan

Idris Reynolds

Mae Ken Griffiths, y Graig, hefyd wedi hala nodyn yn sôn am ei edmygedd o Washy:
Doeddwn i ddim yn adnabod Washy yn dda iawn, ond rown i’n llawn edmygedd ohono. Pan gipiais gadair
Eisteddfod Rhydlewis rai blynyddoedd yn ôl, Washy oedd yn canu Cân y Cadeirio. Fel y gallwch ddychmygu, roedd
hynny’n gymaint o anrhydedd i fi ag oedd ennill y gadair. Cefais ysgwyd llaw ddiolchgar â’r gŵr bonheddig, a
meddyliais tybed sawl enillydd Rhuban Glas arall a fyddai wedi bodloni i ddod i Eisteddfod bentrefol fel Rhydlewis.
Yr hyn rwyf wedi ceisio’i wneud yw defnyddio enwau rhai o’r caneuon sydd ar CD Washy, a recordiwyd yn
stiwdio Fflach ym 1993.
Wrth rodio’r byd ymhell o ‘Wlad y Delyn’
A’i gar yn bwyta y milltiroedd sydyn,
Roedd ‘Bugail Aberdyfi’ yn ei hudo,
Ond bugail ‘Beibl Mam’ fu yn ei swyno,
Nid oedd ‘Arafa Don’ yn agos wedyn
A ‘Gwalia Annwyl’ oedd ei linell derfyn.‘
Câr fi’n Dyner’ roedd ei weddi’n ceisio,
A Rhuban Glas ein ‘Hiraeth’ sydd amdano.
Ond inni gael codi’n calonnau, roedd Owen James wedi cael ei oglais (neu ddim, efallai) gan brofiad a gafodd ar
ei ffordd i Gastellnewydd pan ddaeth i ‘gysylltiad’ â lori’n cario slyri:
Wrth fynd i Gastellnewy’
I siopa bore heddi
O fy mla’n roedd tractor las
Ar ras â’i thancer slyri.
Ac yna fe arafodd
A thwll ei din agorodd,
Ac yna whap bu fawr o dro
Cyn sbowto dros ben weirglodd.
Daeth awel dro yn sydyn
A chawod slyri wedyn,
Ac o’i ôl yr oeddwn i
Yn ffili gweld trw’r windsgrin.

Mi gostiodd bunnoedd hefyd
Heno yn garej Llechryd.
Fe hales lot o amser, do,
Yn powerwasho’r cerbyd,
Yn awr caf unwaith eto
Gael mynd mewn car sy’n sheino
I drampan weithie draw i’r dre,
Ond diawch y mae e’n smelo.
A’r wers a ges i heddi
Yw watsio’r boi o mla’n i.
Sa chi’n gwbod pryd na ble
Y mae e‘n mynd i boeri.

A chi feirdd, prin fod angen eich atgoffa bod Steddfod Cymdeithas Ceredigion wedi ei chynnal eleni ar-lein, ac
mae’r holl wybodaeth am y cystadlaethau ar gael ar wefan y Gymdeithas: cymdeithasceredigion.tumblr.com
Mae’n siŵr y bydd y canlyniadau i’w gweld yn rhifyn nesaf y Gambo.
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Atgofion Isabel Parry
Jones, Llanarth
o Eglwys Annibynnol
Towyn, Cei Newydd
Yn dilyn adroddiad Gareth
Ioan o oedfa Datgorffori Eglwys
Annibynnol Towyn yn rhifyn
Hydref y Gambo, ac wedyn cais
yn rhifyn Rhagfyr y Gambo am
atgofion am fynychu’r Gymanfa
Bwnc a’r Gymanfa Ganu yn y capel
hwnnw, diolch i Isabel Parry Jones
am rannu ei hatgofion â ni:
Mae gennyf gof am fynychu’r
Gymanfa Bwnc a’r Gymanfa Ganu
yng Nghapel Towyn, Cei Newydd.
Fy mrawd a minnau yn cerdded
lawr o Pencae lle yr oeddwn yn byw (Llwyn Teg) i fynd ar y bws o Lanarth.
Plant Pant-yr-hendy, Gwarllyn a Fronwen.
Cassie Richards, ein athrawes Ysgol Sul yn gofalu bod un o’r plant i ddarllen emyn, ac eistedd bob amser ar
y llofft mewn rehersal ar brynhawn dydd Sul.
Yna diwrnod y Gymanfa, cael dillad newydd a chael cinio a thê yn festri Towyn.
Yna’r Gymanfa Bwnc – Gweinidog o’r Cylch yn ein holi. Yr oedd Cassie Richards wedi ein dysgu yn
drwyadl.
Pan yn hŷn dw i’n cofio chwarae yr organ i’r plant lleiaf.
Mae gennyf atgofion melys yn blentyn am fynychu Capel Pencae a mynd i Gapel Towyn.
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.

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
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PIP I FYWYDAU EIN GILYDD
Sut mae’r feirws wedi effeithio arnon ni gyd yn wahanol
Mae’r feirws wedi effeithio ar bob un ohonon ni yn wahanol ac i raddau gwahanol ac rydym yn cofio a
meddwl am y rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau oherwydd y feirws.
Eirioni mawr y feirws mae’n siŵr ydy ei fod yn bandemig byd eang, eto i gyd ry’n ni oll mewn sefyllfaoedd
hollol wahanol i’n gilydd wrth orfod delio ag ef.
Dyma bip ar sut mae’r feirws wedi effeithio ar fywyd gwaith gwahanol bobl yn ardal Y Gambo. Diolch
iddynt un ag oll am gymryd o’u hamser i gymryd y cwestiynau.

NYRS
Mae Llinos Davies, Ffostrasol yn nyrs yn adran deialasis, cleifion allanol, yn Ysbyty Glangwili.
Beth yw’r prif newidiadau sydd wedi bod o ran dy waith yn y cyfnod hwn?
Ry’n ni wedi bod yn gofalu am gleifion sydd â Covid yn dod i’r adran am ddeialasis ers fis Mawrth diwethaf.
Dydyn ni ddim yn gallu bod mor agos at y cleifion a chael y berthynas agos honno gyda nhw. Ry’n ni’n gorfod
gwisgo’r PPE drwy’r dydd, am shifft o 12 awr, sy’n her i ddweud y lleiaf. Mae cyfathrebu yn gallu bod yn
anodd, yn enwedig gyda cleifion sydd yn drwm eu clyw. Dw i’n gofidio llawer cyn bob un o fy shifftiau.
Os oes rhaid dewis un peth, beth yw’r her fwyaf wedi bod i ti yn y cyfnod hwn?
Pan gyrhaeddodd y feirws gyntaf doeddwn ni ddim yn gwybod llawer amdano ac am ba mor rhwydd oedd
dal y feirws. Fel nyrs oedd yn gweithio gyda pobl oedd â Covid mi wnaethon ni’r penderfyniad yn go gynnar y
byddai Mark, y gŵr, a’r plant, sydd yn bedair ac yn flwydd, yn symud allan o’r tŷ. Nes i ddim felly allu gafel a
rhoi cwtsh i’r plant am naw wythnos. Ro’dd hynny yn anodd iawn.
Ydyn ni wedi newid ein hagweddau o gwbwl yn y cyfnod hwn?
Falle ein bod wedi dod i werthfawrogi ein teuluoedd fwyfwy a’r amser ry’n ni’n ei gael gyda’n gilydd.

PERSON SY’N BYW AR EI PHEN EI HUN
Sut mae bywyd wedi bod i chi yn y cyfnod hwn, fel rhywun sydd yn byw ar eich pen eich hun?
Roedd hi’n anodd iawn rhwng fis Mawrth a Gorffennaf. O’n i’n lwcus mod i’n gallu mynd mas am dro ac
roedd ambell i alwad ffôn o gymorth. Wrth gerdded hefyd, falle baswn i’n gweld pobl ac yn cael sgwrs iawn.
Roedd hynny’n neud byd o wahaniaeth. Mae bod yn y tŷ ar eich pen eich hun heb neb i siarad â nhw yn ddiflas
iawn.
Yn ogystal â cherdded, beth arall sydd wedi’ch cadw i fynd?
Mi welais i hysbyseb Llesiant Delta yn rhywle, sef cymdeithas sydd yn cynorthwyo pobl i fyw yn
annibynnol. Nawr mae rhywun yn fy ffonio bob nawr ac yn y man o Llesiant Delta i gael sgwrs. Mae hynny yn
gymorth mawr. Rhif ffôn Llesiant Delta ydy 0300 3332222.

ATHRAWES
Mae Teleri Morris-Thomas yn athrawes Fathemateg mewn ysgol uwchradd.
Beth yw’r newidiadau mwyaf sydd wedi bod i dy swydd yn y cyfnod hwn?
Colli’r cyswllt agos gyda’r plant a’r berthynas honno a’r adnabyddiaeth bwysig
honno o’r plant yw’r peth mwyaf trawiadol. Mae wedi bod yn heriol cadw cyswllt
cryf â’r plant. Ond hefyd yn heriol ydy’r ffaith bod cysylltiad gwê mor wael gyda
ni yn y pentref. Am dros fis yn ystod y cyfnod clo cyntaf bues i’n gorfod mynd i
weithio o fainc tu fas i’r ysgol er mwyn cael mynediad i’r wê i baratoi gwersi ar
gyfer y plant. Diolch byth nad oedd hi’n bwrw glaw yn y cyfnod hwnnw. Mae yn
peri pryder hefyd i fod yn mynd i’r gwaith a bod yn dod wyneb yn wyneb gyda tua
cant o blant gwahanol mewn un diwrnod.
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Beth am weithio o adre, achos ma plant bach gennyt adre hefyd?
Ro’n i’n aml ddim yn dechrau ar fy ngwaith fy hun tan dri i bedwar y prynhawn achos fy mod wedi bod
yn dysgu’r plant yn y dydd. Ac mi ro’n i’n rial athrawes adre hefyd, credwch chi fi. Ond mae wedi bod yn
gyfnod hapus adre ar y cyfan a ry’n ni’n gwbod ein bod yn lwcus o allu mynd am dro a chael sgwrs fach gyda
chymdogion. Roedd y tywydd braf o gymorth mawr yn ystod y misoedd cyntaf hynny.
Yn ogystal â mynd am dro, oes ‘na rhywbeth arall y cynigodd y cyfnod hwn y cyfle i ti wneud?
Mi wnes goginio llawer. Mi borais trwy lawer o lyfrau coginio i drio gwneud pethau newydd. Mi wnes
Eclairs am y tro cyntaf erioed – llwyddiant ysgubol os ga i ddweud.

PERCHENNOG CAFFI
Gyda’i theulu ma Rian yn rhedeg Caffi’r Emlyn yn Nhanygroes.
Beth yw’r newidiadau mwyaf ry’ch chi wedi eu gweld yn ystod y cyfnod hwn?
Y lleihad enfawr yn y ciniawe nos a’r digwyddiadau nos yw’r prif beth. Mae peth
cynnydd wedi bod yn y pryd ar glud ry’n ni’n eu gwneud. Ry’n ni wedi gwneud
newidiadau i tu fewn y caffi hefyd gan gynnwys llawr pren sydd yn haws i’w lanhau
na’r carped oedd yno.
Beth yw’r rhwystrau mwyaf y’ch chi yn ei wynebu fel busnes yn y cyfnod hwn?
Yn ogystal â cholli’r digwyddiadau a chiniawe nos, mae’n heriol bod rheolau yn
newid funud olaf. Mae hyn wedi golygu ein bod wedi archebu llawer o fwyd a stoc
mewn ond, ar y funud olaf, dydyn ni ddim yn gallu ei ddefnyddio – mae e’n gost ac yn wastraff. Mae costau
sefydlog y busnes dal angen eu talu hefyd wrth gwrs.
Oes rhywbeth wedi gallu codi dy galon yn y cyfnod hwn?
Mae wedi codi calon i weld y gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn cynorthwyo eraill a gweld y gymuned yn
tynnu at ei gilydd.

GWEITHIWR FFATRI
Ma Tudur Jones yn gweithio yn ffatri prosesu maidd, Volac yn Felinfach.
Beth yw’r prif newidiadau wedi bod yn y ffatri yn ystod y cyfnod hwn?
Sdim llawer iawn wedi newid – ma’r fuwch yn dal i odro a ma’r maidd yn dala i
ddod mewn. Ma mygydau ar bawb wrth gwrs a diheintyddion ymhobman, ond ry’n
ni wedi bod yn lwcus iawn. Ma pobol yn dod i weithio i’r ffatri o bob cwr o’r sir – o
Aberystwyth i Landudoch ond ry’n ni wedi safio hyd yma. Mae tua cant yn gweithio
yn y ffatri, a thua pymtheg yn gweithio ar un shifft.
Beth yw’r newid gwaethaf, i ti, sydd wedi digwydd yn y gwaith?
Bod ar shifft deuddeg awr yn gwisgo mwgwd ... gyda sbectol.

RHODDION

Diolch i’r canlynol am eu rhoddion
hael i goffrau’r Gambo:

£6.50 A. W. O. Jones,
Cudington
£5.00 Minnie Jones,
Aberystwyth
£5.00 Dr E. M. White,
Aberystwyth

Diolch i bawb am eu rhoddion yn
enwedig ar adeg pan nad oes arian yn
dod i mewn trwy werthiant.
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Ffrind yn Holi Ffrind
Y mis hwn Huw Plas Glynarthen
sy’n holi ei ffrind Barrie James,
Glynarthen.

Huw – Rwyt ti a fi wedi bod yn
ffrindiau ac yn adnabod ein gilydd
ers i mi gofio, roedd ein mamau’n
ffrindiau gorau, beth yw dy atgofion
cynharaf o’n cyfeillgarwch?
Barrie – Rwy’n cofio mynd draw i
Plas pan oeddwn yn blentyn, a Nans
a Tom yn godro y gwartheg yn y
glowty le wyt ti’n byw nawr. Rwy’n
cofio ti yn dod draw i Bron-y-Glyn
pan o’dd Huw James a Gwyn wedi
bwrw mas ar nos Sadwrn, a ti a fi
yn mynd â car Huw rownd ardal
Glynarthen.
Huw – Mae gen i atgofion melys o dy fam yn gofalu amdanom ni, a cael ‘chips’ pob amser cinio, a dy dad yn
adrodd ei anturiaethau ar y môr gyda’r ‘Jenkins Bros’ o Dde Cymru, efallai mai dyma un o’r pethe a wnaeth
fy ysbrydoli i fynd i’r môr. Gyda dy frawd Gwyn wedi mynd i’r RAF yn ei ddyddiau cynnar, cyn dod adref i
ffermio, a oedd chwant arnot ti i fynd bant?
Barrie – Sai’n meddwl mod i wedi cael yr un awydd i fynd bant i weithio. Bachgen y filltir sgwâr ydw i yn y
bôn, a pan o’n i yn ifancach o’n i yn joio peint ar nos Sadwrn gyda ffrindiau o’r ardal. Fi’n falch fy mod i wedi
cael y cyfle i weitho yn fy ardal enedigol ac i gael gwneud y gwaith fi’n joio neud. Ers i fi ddod yn hynach rwy
‘wedi mwynhau cael y cyfle i fynd ar fy ngwyliau gyda Christine i wledydd tramor, mae gweld gwledydd er’ill
a chael y cyfle i ymlacio yn y gwres yn bleser.
Huw – Rwyt wedi gweithio fel peiriannydd amaethyddol/diwydiannol ers dros ddeugain mlynedd, un o’r
lleoedd weithest ti a dysgu masnach oedd gyda J M Jones yn Talsarn, beth oedd y peth gorau i ti af’el ynddo yn
ystod dy amser yno (ar wahan i Christine).
Barrie – ‘Nes i fwynhau gweithio ar y peiriannau amaethyddol, ces i gyfle i deithio o amgylch Cymru yn
reparo y Massey 50B. Ges i hefyd ben rhyddid i wneud fel o’n i moyn yn ystod yr amser o’n i gyda fe. Roedd
Morian a’r teulu wedi fy nhrin i’n dda iawn yn ystod y’n amser i gyda nhw.
Huw – Ar ôl y cyfnod gyda J M Jones, fe ddes di adref, a ail neud hen sgubor yn Rhydlewis i fod yn weithdy
cyntaf. Yn amlwg fe welest di gyfle a bwlch i weithio yn yr ardal leol. A wyt ti’n meddwl byddai’n hawdd ei
wneud y dyddiau hyn gyda chymorth wrth y Llywodraeth?
Barrie – Fe gymerodd hi rai blynyddoedd i ffermwyr yr ardal fagu ffydd yndda i cyn dod â’u gwaith i mi.
Gyda’r math o fusnes sydd gyda fi, doedd y Llywodraeth ddim yn cynnig llawer o gymorth pryd ‘ni, nac heddi
‘chwaith.
Huw – Mae technoleg wedi symud ymlaen yn ystod y deugain mlynedd diwethaf, gyda offer yn dod yn fwy
cymhleth i weithio arno, shwt wyt ti wedi addasu gyda hyn?
Barrie – Yn bendant, mae pethau wedi symud ymlaen yn sylweddol yn yr ugain mlynedd dwethaf. O fewn y
byd amaeth ma cymaint o’r gwahanol beiriannau mawr wedi cynyddu. Mae hyn yn golygu mod i’n gorffod
dysgu am wahanol beiriannau. Does neb yn gweithio gyda fi, er rwy’ wedi cael sawl un ‘ma ar brofiad gwaith
o wahanol ysgolion. Mae nifer o ffrindiau wedi cyfrannu eu sgiliau, gan fod yn amal angen fwy nag un pen i
ddatrys problemau.
Huw – Ma’ dy waith yn amrywio o wahanol dractorau, beth yw dy hoff dractor? (Cofia ma’ Caradog Jones Allt
y Cordde yn darllen Y Gambo)
Barrie – Yn fuan ar ôl dechrau busnes y’n hunan, wedodd Geraint Morfa Uchaf bod PTO ei SAME newydd
e ddim yn gweithio, fe wedes i bod dim profiad gyda fi ar PTO SAMEs, ateb Geraint oedd ‘os na nei di un,
ddysgu di byth’. Wedi hynny ma’r SAME wedi dod mewn sawl gwaith dros y 30 mlynedd dwethaf, a mae’n
dal i fynd. Er fod nifer o dractore da gyda Caradog Allt y Cordde, mae rhaid i mi weud mai fy hoff dractor i yw
SAME Leopard 90 turbo Morfa Uchaf; mae wedi bod yn dractor da i fi ac i Geraint.
Huw – A wyt ti yn meddwl bod tractor modern mor anodd â’i hynfiaid? Pa mor fuan fydd tractor ‘cyfeillgar i’r
amgylchedd’ gyda ni?
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Barrie – Yn fy marn i ma’ spelen gyda nhw i fynd, ac erbyn y daw nhw fydda i wedi hen ymddeol.
Huw – A wyt ti a dy fab Andrew yn gweithio’n dda ochor yn ochor â’ch gilydd, a ydych chi’n gweld cyfle i
ehangu wrth adwerthu offer newydd?
Barrie – Mae Andrew yn gwerthu treilers newydd yn barod, ond dwy’n hapus i weithio gyda’r peiriannau aillaw.
Huw – Dwy’n gwbod dy fod yn mwynhau pysgota, mae Christine yn mwynhau yn yr ardd, a oes hobiau er’ill
yn dy helpu i ymlacio ? (‘It’s a hard life being a Barrie man”)
Barrie – Sdim lot o amser gyda fi ar gyfer hobiau, ond rwy’n hoffi ambell i daith dractor ar y MF 35 ac ambell
spin ar y motorbeic; ac hefyd fi a Christine yn mwynhau mynd ar ein gwyliau.
Huw – Wel diolch Barrie am adel i mi ofyn y cwestiynau ma i ti, nawr pwy hoffet ti enwebu ar gyfer Y Gambo
mis nesaf?
Barrie – Hoffwn ddiolch i Huw Thomas am addo neud y gwaith yma drosta i ond yna yn ffono o Belfast yn
gweud ei fod ddim adref am bythefnos. Hoffwn enwebu cymeriad lliwgar iawn sef Carwyn Michael Beechey,
Llangrannog.

Dyma glust i wrando a fydd yn sicr o fynd i’r afael â’ch holl broblemau.
Anfonwch unrhyw broblem neu gwestiwn at clustygambo@ambyth.ceredigion
Annwyl Clust,
Dw i’n troi a throsi yn chwyslyd reit yn fy ngwely yn y nos yn poeni am y mater hwn. Dw i WRTH FY
MODD yn ymateb i ymgynghoriadau gan Gyngor Sir Ceredigion, alla i ddim meddwl am ddim byd gwell i’w
wneud. Ond dw i newydd golli dyddiad cau ymateb i ymgynghoriad
‘Hybu Economi Ceredigion: Strategaeth 2020-35.’Beth wnaaaaaa i?
Beth yw fy opsiynau?
Yn gywir,
Mrs M. Gyng-Horiad

Annwyl Mrs M.Gyngh-Horiad,
Gallaf gydymdeimlo â chi a dw i’n siŵr y gall
cymunedau ardal y Gambo gydymdeimlo hefyd, y criw
adeiladol, cyfrifol a chyfrannog ag yr ydym.
Os yw’r dyddiad cau wedi mynd heibio, gallwch drio
anfon eich ymateb i’r ymgynghoriad at y person penodol
o’r Adran gywir yn y Cyngor, ond alla i ddim addo y
byddant yn ystyried eich ymateb.
Mae’r straen a’r pryder y mae colli ymgynghoriad yn gallu
ei achosi mor fawr, y mae gwerth gwneud ymdrech arbennig
i wiro YN DDYDDIOL beth yw’r ymgynghoriadau sydd ar y
gweill gyda’r Cyngor ar eu gwefan – www.ceredigion.gov.uk >
Eich Cyngor > Tudalennau Poblogaidd > ‘Ymgynghoriadau’.
Gan ddymuno pob hwyl i chi yn y cyfnod cythryblus o fethu’r
fath beth pwysig – cymrwch anadl ddofn, cawl poeth, picen ar y
maen a phaned o de a dylsech ddod dros hyn.
Gwd nawr,
Mr Y. Clust
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Ben a Brexit

Holwyd bedwar cwestiwn i Ben Lake am Brexit, tybed
be sy ganddo i’w ddweud ...
Beth ma’r ddêl yn ei olgyu i bobol ardal y Gambo?
Mewn gwirionedd fyddwn ni ddim yn deall holl
oblygiadau’r cytundeb am sawl mis eto. Mae hyn
oherwydd na fydd nifer o agweddau’r cytundeb yn
dod i rym ar ddechrau’r flwyddyn. Er enghraifft
mae rheolau newydd ar gyfer allforion o’r Undeb
Ewropeaidd (UE) i’r Deyrnas Unedig (DU) yn dod
mewn yn raddol dros y chwe mis nesaf, felly fyddwn
ni ddim yn gwybod yn iawn sut fydd cadwyni cyflenwi
yn addasu i’r newidiadau hyn – na chwaith beth fydd
yr effaith ar brisiau – lot cyn yr haf. Fydd yna ddim
llawer o newid i’r diwydiant pysgota chwaith am y
pum mlynedd nesaf, ond mae’n bosib ceir newidiadau
sylweddol ar ôl trafodaethau yn 2026.
Fodd bynnag, mae rhai newidiadau yn dod i rym yn
syth. O hyn ymlaen, ni fydd y DU yn rhan o’r Undeb
Tollau na’r Farchnad Sengl, ac felly bydd angen i
fusnesau sy’n allforio i’r UE ddiogelu eu bod nhw’n
cydymffurfio gyda’r gofynion biwrocrataidd newydd.
Ar gyfer allforion cig, er enghraifft, bydd angen gwneud
yn siŵr bod y tystysgrifau milfeddygol perthnasol
mewn lle o flaen llaw, a bydd rhaid dilyn trefn newydd
o ran cludo’r cynnyrch trwy’r porthladdoedd i Ewrop.
Fydd yna gost ychwanegol i hyn oll, ac yn anffodus
mae rheolau ‘Sanitary Phystosanitary’ y cytundeb yn
golygu bod allforion amaethyddol o Gymru nawr yn
wynebu fwy o rwystrau biwrocrataidd nag allforion
amaethyddol o Seland Newydd i’r UE. Er hyn, mae’r
cytundeb yn sicrhau na fydd tollau na chwotas ar
allforion o’r DU am y tro – cyhyd a bod yna ddim
newidiadau i’n safonau cynhyrchu. Petai’r fath
newidiadau yn digwydd, yna mae’r cytundeb yn rhoi’r
hawl i’r UE godi tollau ar gynnyrch Prydeinig.
Mae modd nawr i’r Llywodraeth Brydeinig addasu’r
gyfundrefn ‘Cymorth Gwladwriaethol’ (state aid),
sydd yn cynnig cyfle i newid rheolau caffael ein cyrff
cyhoeddus mewn ffordd sy’n fuddiol i’n busnesau
lleol. Fodd bynnag, mae termau’r cytundeb yn golygu
bod hawl gan yr UE herio unrhyw benderfyniad os
ydynt o’r farn bod unrhyw newid yn anfanteisiol i’w
busnesau nhw, ac yn caniatáu iddynt godi tollau ar
gynnyrch o’r DU mewn ymateb. Bydd angen bod yn
ofalus felly gydag unrhyw newidiadau i’r gyfundrefn
Cymorth Wladwriaethol rhag iddynt achosi tollau
ychwanegol ar ein hallforion i’r UE.
I’r rhai sy’n hoff o deithio i’r UE ar eu gwyliau, fydd
rhaid o hyn ‘mlaen ymuno a’r ciw ‘Gweddill y Byd’
ym meysydd awyr Ewropeaidd ac ati, a fydd y drefn
yswiriant iechyd yn newid pan fydd eu cardiau EIHC
yn dod i ben. I’r rhai sy’n gyrru i’r cyfandir fydd angen
trefnu ‘cerdyn gwyrdd’ trwy eich cwmni yswiriant os

ydych am ddefnyddio eich car
eich hun, ac os mai trwydded yrru
papur yn unig sydd gennych, yna
fydd angen i chi gael trwydded
yrru ryngwladol – ‘IDP’ – er mwyn
gyrru ar y cyfandir yn gyfreithiol. Fydd na ddim angen
i deithwyr prynu fisa er mwyn cael mynediad i’r UE,
ond fydd angen talu am ‘visa-waiver’ o 2022 ymlaen.
Oedden ni’n gwybod ddigon am yr Undeb Ewropeaidd
cyn y refferendwm yn 2016? Os ddim, pam?
Nac oeddem, ac yn fy marn i mae’r wasg a phleidiau
gwleidyddol ar fai am hyn. Ers ymuno â’r Farchnad
Sengl ac Undeb Tollau yn y 1970au, yn hytrach
nag ymdrin â manteision – ac anfanteision – ein
haelodaeth o’r UE mewn ffordd agored ac aeddfed,
mae gwleidyddion o bob plaid wleidyddol unai wedi
anwybyddu’r pwnc i bob pwrpas, neu ddefnyddio’r
UE fel bwch dihangol. Yn aml roedd gwell gan
wleidyddion Prydeinig cuddio tu ôl yr UE fel esgus
dros benderfyniadau amhoblogaidd neu anodd,
pan roedd tipyn o ddylanwad ganddyn nhw dros y
canlyniad. Yn anffodus roedd y wasg Brydeinig yn
hapus i dderbyn y naratif yma ar y cyfan.
Beth wyt ti’n ei boeni fwyaf ynghylch gadael yr Undeb
Ewropeaidd?
Y canlyniad gwaethaf nawr fydd y Llywodraeth
Brydeinig yn setlo am y cytundeb sgerbwd yma, ac
yn penderfynu peidio trafod ymhellach gyda’r UE
am ffyrdd i adeiladu arni. Mae tipyn o sylw wedi
ei roi ar y ffaith nad yw’r cytundeb yn ymdrin â’r
sector ‘gwasanaethau’, sy’n cynrychioli oddeutu 80%
o’r economi. Ond mae hefyd angen i’r Llywodraeth
Brydeinig fynd ati i drafod cytundeb fyddai’n llwyddo
i waredu nifer o’r rhwystrau biwrocrataidd y bydd
allforion amaethyddol yn gorfod eu hwynebu dan y
cytundeb presennol. Y canlyniad gwaethaf posib, wrth
gwrs, yw os fydd cytundebau masnach gyda gwledydd
eraill, fel Awstralia a’r UDA, yn gorfodi’r Llywodraeth
Brydeinig i newid ein safonau cynhyrchu mewn modd
sy’n golygu bod tollau ar ein hallforion i’r UE.
Beth yw’r gorau all ddigwydd o ble ry’n ni nawr?
Y peth gorau all ddigwydd yw bod y Llywodraeth
Brydeinig yn bwrw ati i adeiladu perthynas fwy clos
gyda’r UE yn y misoedd nesaf, ac yn llwyddo i setlo’r
nifer o’r bylchau sydd yn y cytundeb presennol. Yn
ddelfrydol hoffwn weld y Llywodraeth yn negodi
cytundeb fyddai’n gweld ffermwyr Cymru yn cael
masnachu gyda’r UE heb orfod poeni am yr holl
fiwrocratiaeth newydd, sefyllfa fyddai’n golygu bod ein
ffermwyr ni yn mwynhau’r un manteisio a ffermwyr
Seland Newydd wrth fasnachu gydag Ewrop.
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Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni …
Mae’r misoedd diwethaf wedi gorfodi gwleidyddion, y
gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, mudiadau a busnesau
i newid – newid polisiau, newid blaenoriaethau, newid
gwasanaethau a newid ein ffordd o fyw – i gyd yn sgil
Covid-19.
Ond a fydd Covid-19 yn fodd i ni newid cymdeithas er gwell, wrth i ni
edrych i’r dyfodol?
Mae ymdrech arwrol y gwasanaeth iechyd i roi rhaglen frechu nas gwelwyd
ei thebyg o’r blaen ar waith yn rhywbeth sydd wedi rhoi gobaith i bob un
ohonom, ac wedi gwneud i ni fentro meddwl am fywyd ar ôl Covid.
Ond pa fath o gymdeithas ydyn ni eisiau ei gweld yn y dyfodol? Ydyn ni
eisiau dychwelyd i’r hen drefn neu ydyn ni eisiau ailadeiladu cymdeithas
mewn modd sy’n cryfhau ein cymunedau?
Yn sicr mae’r pandemig wedi’n hatgoffa unwaith ac am byth o bwysigrwydd
gweithwyr allweddol: o’r nyrsys i’r cynhyrchwyr bwyd; o staff ein cartrefi
gofal i’r gweithwyr sy’n casglu sbwriel – maent wedi cadw cymdeithas i
fynd drwy gyfnodau tywyllaf y pandemig, ac mae angen i ni gydnabod
hynny ar fyrder. Mae angen budsoddi yn ein gwasanaethau cyhoeddus.
Mae angen codiad cyflog teg ar weithwyr y gwasanaeth iechyd a’r sector
gofal. Mae angen rhoi gwerth ar y gadwyn fwyd leol a’r busnesau bach
lleol hefyd sydd mor ganolog i’r economi lleol.
Maes arall sydd angen sylw ar fyrder yn sgil y pandemig yw iechyd
meddwl, yn enwedig yma yng nghefn gwlad. Mae’n anodd dadlau gyda’r
rheiny sy’n rhybuddio y gallai problemau iechyd meddwl ddatblygu i
fod yn bandemig ynddo’i hun os na wnawn ni fuddsoddi ar fyrder a
chyflwyno newidiadau sylweddol i’r ffordd ry’n ni’n cefnogi unigolion
o bob oed sy’n dioddef. Mae angen mwy na chodi ymwybyddiaeth
am iechyd meddwl erbyn hyn (er mor bwysig yw hynny) - mae angen
buddsoddi a gweithredu nawr cyn ei bod hi’n rhy hwyr.
Argyfwng arall sydd wedi dod i’r amlwg fwyfwy yn sgil y pandemig
yw’r argyfwng dai, yn enwedig yma yn y gorllewin. Er gwaetha pa mor
gymhleth yw’r sefyllfa, does dim dwywaith bod angen trafod y pwnc a
rhoi llais i bobl ifanc lleol sy’n ei chael hi mor anodd i ymagrtrefu yn
eu cynefin. Yn bwysicach oll efallai, mae angen sicrhau bod unrhyw
benderfyniadau yn ymwneud â thai a chynllunio yn cael eu gwneud yn
lleol, ac er lles ein cymunedau.

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:

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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Ar ddydd Sul olaf o Ionawr braf
oedd cael cynnal gwasanaeth o`r
cymun ar Zoom. Diolch i bawb a
oedd yn ddigon dewr i ymuno â
ni. Dyma`r tro cyntaf i ni drefnu
gwasanaeth tebyg gan obeithio
y medrwn gwrdd eto. Y disgwyl
mawr yw ein bod yn medru dod at
ein gilydd o fewn ein heglwysi
a chael ail ddechrau ein
gwasanaethau yn ogystal â
gweithio gyda`n gilydd, ond am
y tro rhaid yw aros adref a bod yn
ddiogel.

CLWB 500
MIS RHAGFYR
£30 Meriel Roper, Hafan,
Aberporth
£20 Elspeth Evans, Penyfro,
Tanygroes
£15 June Morgan, Coedybryn,
Synod
£15 Ann Jones, 20 Brogwynfaen,
Croeslan
£10 Eluned Morgan,
Llwyngwern, Penrhiwllan
£10 Nerys Davies, Minymaes,
Penparc
£10 Branwen Owens,
Brynheulwen
Gwobr Nadolig
£100 Brenda Davies,
2 London Terrace, Crymych
£50 Rita Lewis, Glynrhosyn,
Saron, Llandysul

CORNEL Y PLANT
Gobeithio eich bod wedi derbyn rhai o’r llyfrau ar daflen Gwledd y Nadolig oddi wrth Siôn Corn. Dyma
atebion i’r cwis (Rhan 2):
1. 4 llyfr; 2. Pyjamas; 3. Ynyr; 4. £8.99; 5. Brenin y Trenyrs; 6. Casia Wiliam; 7. Trysor Rhaca Goch /
Dirgelwch yr Uncorn; 8. Gwasg Gomer; 9. Elidir Jones; 10. Gwyntog; 11. £5.99; 12. Amrywiol
Roedd nifer ohonoch wedi dod o hyd i’r atebion cywir – Osian o Aberaeron, Eli May o Brengwyn, Enlli o
Grymych, Abigail o Ynys Môn, Lleucu-Haf o Flaenporth ac Elinor o Bencader.
Yn ennill y tocyn rhodd y mis hwn mae Enlli o Grymych Llongyfarchiadau!

Pôs mis Ionawr
Ydych chi wedi cadw at eich addunedau blwyddyn newydd? Rydyn ni’r Cymry wedi cael mwy nag un
cyfle oherwydd dathliad yr Hen
Galan. Mae blwyddyn newydd arall
ar y gorwel hefyd. Ie, Blwyddyn
Newydd Tsieina sy’n dechrau eleni
ar Chwefror 12fed. Mae’r dyddiad
yn amrywio oherwydd ei fod yn
dibynnu ar gylchdro’r lleuad. Mae’r
dathliadau’n para am bymtheng
niwrnod yn ystod mis Ionawr neu
Chwefror. Gelwir pob blwyddyn
ar ôl creadur. Mae yna ddeuddeg
ohonynt ac mae 2021 yn Flwyddyn
yr Ych. Dewch o hyd i’r creaduriaid
sydd yn cuddio yma:
Pob lwc!
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.
- 26 -

Hadau
Mae cwmni bach tu fas i
Drefdraeth sy’n tyfu ac yn gwerthu
hadau, ac yn prynu hadau oddi
wrth bobl eraill er mwyn eu
gwerthu. Dim ond planhigion sy’n
tyfu’n bur maen nhw’n gwerthu
(h.y. dim ‘hybrids’.) Gyda phob
pecyn o hadau maen nhw’n rhoi
cyfarwyddiadau ar sut i gasglu a
chadw hâd i’r dyfodol. Fe fuon
nhw’n brysur dros ben y llynedd
yn ystod y clo mawr o fis Mawrth
ymlaen. Pan agoron nhw’r siop arlein un bore y llynedd, fe gawson
nhw yr un faint o archebion mewn
deng munud ag roedden nhw’n arfer
eu cael mewn mis da. Mae cwmnïau hadau eraill sydd â’r un feddylfryd â nhw i gyd yn eithriadol o brysur yn
ymateb i’r galw am hadau ‘naturiol’. Mae llawer yn holi pam nad ydyn ni’n tyfu rhagor o lysiau yn lleol yn
hytrach na’u mewnforio o bell. Gan mlynedd yn ôl roedd gerddi marchnad trefol/dinesig yn tyfu tato, erfin,
bresych gaeaf, bresych cynnar, dail gwyrdd, pŷs, ffa, moron, winwns, cennin, salad o fathau amrywiol, a rhai
gerddi marchnad yn tyfu brocoli, bresych, asparagus, seacale a riwbob.
Os dilynwch chi’r ddolen isod fe gewch glywed sgwrs ddifyr gan Carwyn Graves ar y teitl: Gwerth ein hanes
bwyd i’n dyfodol ni. (https://www.youtube.com/watch?v=8VDCx-KvWsE) (byddwn yn rhannu’r ddolen hon ar
dudalen Facebook y Gambo).
gan Roni Roberts

Llafur Ni. Ceirch Du.
Roedd tad-cu Gerald Miles o Sir Benfro yn arfer tyfu ceirch du a siprys. Bu Gerald yn chwilio am y ceirch
du am dros ugain mlynedd, gan hysbysebu mewn papurau cenedlaethol hyd yn oed, ond heb ddim llwyddiant.
Pan oedd Owen Shiers yn crwydro Ceredigion yn casglu gwybodaeth am dreftadaeth ddiwylliannol fe
gyfarfu ag Iwan Evans, Coed Fardre, a darganfod ei fod e’n dal i dyfu ceirch du – fe oedd yr unig un oedd yn
dal i’w dyfu. Gan fod Owen yn gwybod am awydd Gerald i gael gafael ar hadau yr hen geirch du, trefnwyd
cyfarfod. I Gerald Miles roedd hyn fel dod o hyd i aur.
Nawr mae ugain erw o geirch du gan Gerald Miles ar ei fferm organig tu fas i Dyddewi. “Rŷn ni’n gwneud
hyn gyda’n gilydd, yn dyrnu gyda’n gilydd, yn siario beth rŷn ni’n gwybod am y llafur, mae e’n tynnu’r hen
iaith a’r hen feddwl yn ôl, ac mae e wedi dod ‘nôl â pharch i’r hen lafuriau,” meddai.
“Hadau yw ffynhonnell bywyd. Hadau yw ffynhonnell bwyd. Er mwyn amddiffyn rhyddid bwyd rhaid i ni
amddiffyn rhyddid hadau.” meddai Vandana Shiva.
Dyma ddolen arall i ffilm fer am
y stori hon (byddwn yn rhannu’r
fideo hwn ar dudalen Facebook y
Gambo): https://spark.adobe.com/
page/ D5E4sqWAFkATC/?fbclid=
IwAR2HxKnPcTNZuH9d_
9YjuFlL53WTvg
FKw_9OBKz2Rf5S
VrHfEm0dQql1rGw

45
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Ar Draws
1. Lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol
(5,4)
8. Hawdd i fuwch neu geffyl (4)
9. Yn ymwneud â chreigiau ac ati (9)
10. Yr A yn A.D. (4)
13. Ffarwel (Ffrangeg) (5)
15. Chwilen – yn y pen! (6)
16. Nenbren (6)
17. Cyffiniau (6)
19. Planhigyn sy’n llidio (6)
20. Mae ganddo lawer i’w ddysgu (5)
21. Uno pedair llafariad i harnesu dau ych
(4)
24. Gwlad y cangarŵ (9)
25. Yr ardd gyntaf! (4)
26. ‘Anghofia’r oll o’th ______’ (Myfanwy)
(9)
I Lawr
2. Dal yn ôl (4)
3. Y –––– a’r llanw (4)
4. Lle cedwir llaeth, ymenyn ac ati (6)
5. Taflegryn peryglus (Ffrangeg) (6)
6. Safwn ar ein traed ar ei alwad (4,5)
7. Disgrifiad o berfformiad sâl (5,4)
11. A mae i’r wyth, ond newid ychydig!
(9)
12. Gwall neu gamsyniad (9)
13. ‘I Fethle’m yr –––’ (5)
14. Does fawr o hwn yn perthyn i 7 (5)
18. Anodd ei gweld mewn tas o wair (6)
19. –––– y daw ‘tros y bryn’ (6)
22. ‘––––– of Hope’ (4)
23. Doli wna le i nofio (4)

Atebion Y Gambosair at John y
Graig erbyn 27 Chwefror, 2021
ENILLYDD MIS RHAGFYR
Eirlys Evans, Y Garth, Caerwedros

Hefyd yn gywir: Campbell Jones,
Brynhoffnant; Sally Jones, Tresaith; Tegwen
Gibby, Aberporth; Laura Davies, Aberporth;
Delyth Esau, Sarnau; Gwyneth Mai Thomas;
Edna Thomas, Llanllwchaearn; Ken Griffiths,
Mwnt; Gwenda Jones, Aberteifi; Beti Daniel,
Cwmyrheidol; Dai Griffiths, Blaenporth;
Marged Fflur, Llanon; Iwan Davies, Blaenporth;
Gwenda Davies, Hen Fynyw; Llinos Morgan,
Crymych; Elonwy Rennolf, Blaenporth; Meinir
Jarman, Aberteifi; Wendy Jones, Beulah;
Gaynor Jones, Beulah; Mair Lewis, Ffostrasol;
Betty Jones, Aberarth; Nan Evans, Mydroilyn;
Glyn Howells, Blaenporth; Rayann Thomas,
Boncath; Myris Horton, Boncath; Yvonne
Davies, Cenarth; Joyce Bowen, Bow Street;
Elgan Jones, CNE; Joan Jones, Llanbedr Pont
Steffan; Iona Davies, Llanilar
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Atebion Gambosair mis Rhagfyr
Ar Draws: 2-Helfa; 5-Mudo; 7-Mangl;
8-Briwsion; 9-Cingroen; 11-Sychu;
12-Idris Reynolds; 15-Carw; 17-Carningli;
19-Symudiad; 21-Canŵ; 22-Hollt; 23-Tariff.
I Lawr: 1-Fflachiad; 2-Hil; 3-Labro; 4-Ariandy;
5-Mes; 6-Diolch; 10-Gwidw; 11-Stori;
13-Recriwt; 14-Dilynwr; 16-Awyro; 18-Radar;
20-Ust; 21-Cyff.

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

Siop a Swyddfa’r Post
Plwmp
Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ
01239 654548
plwmp@yahoo.co.uk
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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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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi

01239 612251 www.eljones.org.uk

