
PLANT YR ARDAL YN  DATHLU 

Mae'n dymor y cawl, cennin pedr ac eisteddfod. Uchod gwelir nifer o ddisgyblion Ysgol Glannau Gwaun yn dathlu.  Hefyd, 
(isod) gwelir ychydig o blant Cyfnod Sylfaen Ysgol Bro Ingli.  Ac yn wên o glust i glust, wedi ennill cadair 'Shwmae Sir 
Benfro' ydy Elen Francis, o Ysgol Casmael. Ceir hanes yr ysgolion, yr eisteddfodau a'r ardal yn y rhifyn hwn!
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Cawsom ddechrau tawel i mis Ebrill o ran 
y tywydd a gwleidyddiaeth amaethyddol 
ond fe newidiodd yn sydyn. Daeth gwynt 
a glaw a phenderfyniad siomedig gan y 
Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am amaeth 
a’r amgylchedd. Er trafodaeth eang dros 
rhai blynyddoedd a chyflwyno llawer o 
dystiolaeth oedd yn dangos mai ymateb i 
drafferthion lleol oedd y ffordd synhwyrol 
i ddilyn. Nid hynny a gafwyd. Erbyn hyn, 
o’r cyntaf o Ebrill, bydd y rheolau newydd 
mewn grym a phob modfedd o Gymru yn 
cael ei gynnwys ym Mharth Diogelu Ni-
trad [NVZ].
 Wes mae na drafferthion dwys 
mewn rhai ardaloedd ac mae cyfrifoldeb ar 
bob ffarmwr i sicrhau nad yw yn difwyno’n 
hamgylchfyd. Yn sicr buasai’n haws o 
lawer i gyrff fel Cyfoeth Naturiol Cymru 
sydd wedi diodde’n sylweddol o ddiffyg 
adnoddau ers rai blynyddoedd, i sicrhau 
gwelliannau i’r nifer fach o drafferthion na 
phlismona rhai degau o filoedd o ffermydd 
sydd heb greu unrhyw lygredd erioed. Yn 
anffodus, os na fydd newid gan lywodra-
eth newydd wedi’r etholiad neu ganlyniad 
llesol o achos llŷs posib bydd rhaid i  bob 
ffarm gadw cofnodion ychwanegol cymh-
leth o’r cyntaf o Ebrill. Mae na addewid 
am lythr arbennig, llawlyfr a hyd yn oed 
fidio er mwyn i ni gael llenwi’r cofnodion 
newydd yn gywir. Ai siawns oedd y cy-
hoeddiad bo adran amaeth y llywodraeth 
nawr â mynediad i loeren sy’n medru arch-
wilio pob ffarm yng Nghymru yn ddyddiol 
? Neu bygythiad!
 Siomedig hefyd i mi fu’r ddog-
fen ddiweddaraf ar bolisiau’r llywodraeth 
ar amaeth a sut i’w gefnogi yn y dyfodol. 

Rhaid dweud mod i yn y bôn yn gefnogol 
o’r egwyddor o symud cymorth ariannol 
i ffwrdd o gynyrchu a chanolbwyntio ar 
wella’n hamgylchfyd. Mae rhaid i amaeth-
wyr a rheolwyr tir dderbyn os ydyn nhw’n 
gyfrifol am 80 y cant o arwynebedd Cymru 
eu bod nhw hefyd â rhan sylweddol o’r cy-
frifoldeb am y dirywiad erchyll sydd wedi, 
ac yn cadw digwydd, i ystod eang o bethau 
byw o adar a mamaliaid i’r meicrobau 
lleiaf. Wrth gwrs mae na nifer sy’n der-
byn bod na broblem, ac ers rhai degawdau 
mae nhw wedi ceisio darganfod ffyrdd o 
ffarmio sy’n ateb rhai o’r gofynion, ond 
mae wedi profi’n anodd gwneud hyn tra’n 
sicrhau sefyllfa ariannol y busness a chyn-
nal incwm teuluol digonol.
 A dyna sail fy siomedigaeth. Gan 
fod dwy ddogfen ar newidiadau polisi 
wedi’u dosbarthu am sylwadau o’r blaen 
roeddwn wedi disgwyl buasai’r ddogfen 
newydd wedi cynnwys manylion pen-
dant ar yr ariannu sydd i  gefnogi’r cynl-
luniau amgylcheddol. Y canlyniad amlwg 
i’r diffyg yw ei fod yn amhosib i unrhyw 
ffarmwr wneud unrhyw fath o asesiad o 
incwm posib ei fusnes yn y dyfodol agos 
neu phell. Pa syndod felly bo ymateb ffer-
mwyr a’r undebau sy’n eu cynrychioli 
mor chwyrn? Mae’n syndod nad oedd y 
Gweinidog, a’r pobl sy’n ei gynghori wedi 
rhagweld hynny. Rhagweld y gofid am 
ddiwedd ffermydd teuluol ar raddfa ddin-
istriol i gymunedau gwledig heb sôn am yr 
effaith bydd hynny’n ei gael ar ein hiaith 
a’n diwylliant. Sut yn y byd mawr bu iddyn 
nhw fethu ystyried polisiau a chyfreithiau 
eraill Llywodraeth Cymru ar, er enghraifft, 
yr iaith Gymraeg.?  

Hwyl am y tro - Dafydd 

Diolch i bob un sy'n anfon newyddion neu luniau i mewn i'r Llien 
Gwyn. Hebddoch chi ni fyddai papur ar gael! Diolch hefyd i'r tîm o 
weithwyr sydd wrthi'n ddiwyd bob mis! Danfonwch newyddion i:

lliengwyn@papurbro.org

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

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 Alwyn Daniels; Colofn 
Amaethyddol - Dafydd Williams; Golwg ar 
y Ganrif Gynt - Martin Lewis. Tudalen y 
Plant - Glan Rees

CYLCH TREFDRAETH
Gohebwyr: Dinas - Y Parchg Alwyn 

Daniels (01348 811430); Cwm Gwaun - 
Bonni Davies (01239 820333); Llanychaer 
- Delyth Jenkins (01348 872704).

CYLCH ABERGWAUN
Gohebwyr: Abergwaun - Glesni James 

(873965), Margaret Watts (872745), Pencaer 
- Lowri Williams, Maes Waldo, (01348 
872819); Tremarchog - Kay Williams. 
(01348 891638).

CYLCH CASBLAIDD
Cysylltwr a Gohebydd: Brian Jones. 

Treletert - Ian Williams, Dros Dro; Casmael 
- Bethan Williams, Y Wern, Casmael; 
Casnewydd Bach - Richard Davies, North 
Gate.

TEIPYDD: Glesni James, Abergwaun 
(01348 873965)

Cyhoeddwyd a chysodwyd Y Llien Gwyn 
gan y Bwrdd Golygyddol ac fe’i argraffwyd 
gan E. L. Jones a’i Fab, Aberteifi. Nid yw’r 
Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd 
yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yng 
ngholofnau’r papur.
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Golwg ar y ganrif gynt
gyda Martin Lewis

Mawrth / Ebrill �0�1



Y Llien Gwyn� Mawrth / Ebrill �0�1 Mawrth / Ebrill �0�1

TAFARN SINC
01437 532214

www.tafarnsinc.cymru

Cewch fwyd, clonc a chwrw da

Awgrymir cadw ford

'Aelwyd pob ymwelydd’

Mae pethau’n datblygu o hyd! A datblygiad 
newydd yn hanes Menter Iaith Sir Benfro 
ac Adran Addysg Cyngor Sir Penfro oedd 
y modd dathlwyd Dydd Miwsig Cymru 
eleni oherwydd cystadlaethau ar ffurf ‘lyp 
sync’.  Derbyniwyd 100 ymgais i gyd a 
chafwyd ymateb arbennig yn y frwydr i 
ddod yn Bencampwyr Sir Benfro!
 
Er mwyn cystadlu roedd rhaid dewis un-
rhyw gân Gymraeg - hen, fodern, caneuon 
i blant neu rap gan berfformio dros fideo 
ac yna anfon ymlaen i dudalen Facebook 
Shwmae Sir Benfro. Roedd pum categori  
sef Cyfnod Sylfaen; Cyfnod Allweddol 2; 
Uwchradd; Oedolion a Theuluoedd.
Roedd yn gyfle da i blant a theuluoedd i 
berfformio caneuon poblogaidd Cymraeg 
ac ar yr un pryd cael tipyn o hwyl a difyrru 
nifer o bobl gyda’r clipiau creadigol. “

Bu tipyn o fwrlwm ar y dudalen Facebook 
wrth i’r holl fideos ddod mewn gydag am-
bell un yn rhoi’r sylw fod hyn yn well na 
gwylio’r teledu!

Os ydych yn defnyddio Facebook yna di-
lynwch dudalen Shwmae Sir Benfro, gall-
wch weld clipiau’r lyp sync a’r holl gan-
lyniadau 

Dyma lun o’r teulu George a gipiodd y 
3ydd safle ym Mrwydr Lyp Sync - Cate-
gori Teulu ac Elin George hefyd yn cipio’r 

ail safle yng nghategori Cyfnod Allweddol 
2. Llongyfarchiadau i bawb gymrodd ran.

Y PASG
Tymor rhyfedd yw’r Pasg.  Mae’r dyd-
diad pan ydym yn ei ddathlu yn newid 
bob blwyddyn, mae yna ryw anghydfod 
ynglŷn â beth yw'r dyddiadau ‘cywir’, ac 
mae’r Pasg yn golygu gwahanol bethau 
i wahanol bobl.  Nid hynny’n unig, ond 
mae’r tymor hwn yn cael ei alw dan en-
wau gwahanol ac yn cael ei ddathlu mewn 
amryw ffyrdd gan bobl Gristnogol, pobl 
Iddewig, a’r rhai nad oes gynnon ni ffydd 
grefyddol o gwbl.
 Fel dathliad Cristnogol mae e’n 
coffáu’r Swper Olaf, y Croeshoeliad ac 
Atgyfodiad Iesu, yn profi y gallai grym 
ffydd drechu marwolaeth.  A gall ein ffy-
dd ni wneud yr un peth.
       I bobl Iddewig mae’r Pasg yn coffáu 
Angel Marwolaeth yn mynd heibio’r car-
trefi lle’r oedd yr Iddewon a oedd yn ga-
ethweision yn yr Aifft yn byw.  Roedden 
nhw wedi cael eu cyfarwyddo i baentio 
gwaed oen dros eu drysau, fel na fyddai 
eu plant hynaf yn cael eu lladd fel cosb 
Duw.  Mae yna lawer o ieithoedd Ewro-
peaidd eraill yn defnyddio enwau’n debyg 
i’n gair Cymraeg ‘Pasg’, ac mae hyn yn 
dod o’r gair ‘mynd drosodd’ yn Hebraeg.
Ymhell cyn y Pasg cyntaf, câi’r adeg hon 
ei ddathlu fel diwedd y gaeaf a dyfodiad y 
gwanwyn.  Dywedir bod y gair Saesneg 

yn deillio oddi wrth Eostre, duwies y gwan-
wyn, bywyd newydd a dadeni.
    Fel dathliad digrefydd, dyma dymor gyda 
digonedd o arwyddion y gwanwyn: mae 
wyau’n cynrychioli bywyd newydd ac, yn 
rhai ardaloedd, roedd wyau’n cael eu gwr-
thod yn ystod y Grawys; mae cwningod yn 
awgrymu ffrwythlondeb; mae ŵyn yn ein 
hatgoffa o’r gwaed ar ddrysau’r Iddewon yn 
yr Aifft, a hefyd roedd ŵyn yn darddle o gig 
ffres ar ddiwedd y gaeaf.  Roedd ‘teisennau’r 
Groglith’, ar y llaw arall, yn bodoli ymhell 
cyn yr oes Cristnogol.
    Yn 2021 mae gynnon ni lawer o bethau 
i’w dathlu, os gaiff y pla creulon a ysgubodd 
dros y byd ei drechu; nawr mwy nag eri-
oed, mae’r Pasg yn dymor bywyd newydd, 
gobaith newydd a dechreuad ffres.

Patrick Soper

 

SIANI SIONC
Ar y 15fed o Chwefror, trefnwyd sesiwn 
rithiol i deuluoedd ar y cyd gyda Cered 
(Menter Iaith Ceredigion). Cawsom sesi-
wn yng nghwmni’r cymeriad hoffus Siani 
Sionc, yn fyw dros Zoom. Ymunodd 18 o 
deuluoedd gyda ni yn yr hwyl a sbri wrth i 
Siani Sionc ein diddanu. Bu llawer o ganu, 
dawnsio a joio yn ystod y bore. Hyfryd 
hefyd oedd cael cwrdd â Heti, sef ffrind 
bach newydd Siani Sionc. Diolch i Siani 
Sionc am ein llonni unwaith eto! Rydym 
yn gobeithio cael ei chwmni eto yn ystod 
gwyliau’r Pasg.

    

BRWYDR NEWYDD YN EIN HANES!!
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Y cwestiwn a ofynnwyd ac a ofynnir hyd 
heddiw gyda golwg ar Gristnogaeth ydyw 
‘A ddigwyddodd yr atgyfodiad mewn 
gwirionedd? A gododd Crist o’r bedd?

Mewn ateb i’r cwestiwn, dywed Paul “os 
na chododd y Meseia, mae beth dych chi’n 
ei gredu’n wastraff amser - dych chi’n dal 
yn gaeth i’ch pechodau.” (1 Cor. 15: 17 
BNET)

Sut inni’n gwybod fod rhywbeth yn real? 
Cwestiwn digon syml efallai, ond nid mor 
syml â hynny chwaith.

Mae Luc yn dweud wrthym taw dwli 
oedd y cyfan i gyd. Doedd y cyfan ddim 
yn gwneud synnwyr o gwbl. “Ond dyma 
Pedr yn rhedeg at y bedd i edrych. Plygodd 
i edrych i mewn i’r bedd a gweld y stribedi 
o liain yn gorwedd yno’n wag. Gadawodd 
y bedd yn methu’n lân a deall beth oedd 
wedi Digwydd.” (Luc 24: 12, BNET)

Daeth yr Iesu i’n byd fel Iachawdwr a 
Gwaredwr. Gorchfygodd amryw o elynion 
yn ystod ei fywyd. Bwriodd allan gyth-
reuliaid; iachaodd bobol o’u clefydau; 
nerthodd y gweiniaid a rhyddhaodd y ca-
ethion. Ond yn awr daeth wyneb yn wyn-
eb â’r gelyn olaf a’r mwyaf dychrynllyd 
ohonynt i gyd.

Ond diolch, “ni allodd angau du, ddal 
Iesu’n gaeth, ddim hwy na’r trydydd dydd 
–yn rhydd y daeth”. Do, fe atgyfododd 
Crist o’r bedd!

Brysiodd cwmni bach o wragedd at y 
bedd lle claddwyd ein Harglwydd dri di-
wrnod yng nghynt, ac y mae ffyddlondeb a 
charedigrwydd y gwragedd hyn yn haeddu 
ein sylw a’n cymeradwyaeth ni.

Gwyddom fod yr Arglwydd Iesu wedi 
derbyn tipyn o gymorth a chydymdeim-
lad gan y gwragedd fu’n gweini iddo hyd 
y diwedd. Sylwn mai hwythau yw’r rhai 
cyntaf i ddod at ei fedd.

Ond am ba rheswm daethant at y bedd? 
Roeddent yn credu ei fod yno o hyd. Nid 
oedd neb ohonynt yn ymwybodol o’r ffaith 
fod yr Iesu wedi ei atgyfodi, a neb ohon-
nynt ychwaith yn disgwyl hynny.

Dod yno i’w eneinio gan ddwyn y peraro-
glau roeddent wedi eu paratoi, a gwneud 
hynny i ddangos eu parch a’u hiraeth am 
un yr oeddent yn ei garu yn fawr iawn.

Cofiwn fod un ohonynt sef Mair o Fetha-
nia, wedi torri’r blwch enaint o nard pur a 
gwerthfawr, a golchi traed yr Iesu a’u sy-
chu â’i gwallt pan oedd yn fyw.

Y cwestiwn ar wefusau’r gwrgaedd wrth 
gerdded tuag y bedd oedd, ‘pwy oedd yn 
mynd i symud y garreg oedd wrth ddrws 
y bedd?’

Siomwyd hwy yn fawr wrth weld fod y 
maen wedi treiglo i ffwrdd, ar bedd yn 
wag. Ond ar ol eu siomedigaeth mae yna 
wawr newydd ar dorri. 

Onid oes yma awgrym i ni beidio â bod 
yn or-bryderus pan fo ni’n cwrdd ag anaw-
sterau ar ein ffordd. Rhaid inni fynd ym-
laen mewn ffydd a gwneud ein dyletswyd-
dau, a gadael y gwaith o agor y ffordd a 
symud y rhwystrau i ddoethineb Duw.

Roedd y gwragedd wedi tystio i atgyfodiad 
yr Arglwydd Iesu, a mi ddylai’r rhai a gly-
wodd credu’r neges.

Un o’r gwirioneddau sydd yn deillio o’r 
hanes yma yw nid ffrwyth dychymyg y 
disgyblion yw’r atgyfodiad. Nid oeddent 
yn disgwyl i’r Arglwydd Iesu atgyfodi. 
Hyd yn oed wedi derbyn y dystiolaeth, yn 
gwrthod credu ar y dechrau.

Alexander Maclaren ddywedodd, “The 
evidential value of the disciples’ slowness 
to believe cannot be overrated.”

Beth amdanom ni? A ydym yn credu fod yr 
Iesu wedi dod o’i fedd yn fyw?

Mae yna ddigon o dystiolaeth i ddangos 
fod yr Iesu wedi atgyfodi. Ond meddai’r 
Apostol Paul “bod y Meseia wedi marw 
dros ein pechodau ni, fel mae’r ysgrifau 
sanctaidd yn dweud. Yna ei fod wedi’i 
gladdu, a’i fod wedi’i godi yn ôl yn fyw 
ddeuddydd wedyn, fel mae’r ysgrifau’n 
dweud.” (1 Cor. 15 3-4, BNET)

Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn sydd 
wedi mynd heibio, mae wedi bod, ac yn 
dal i fod yn amser digon pryderus. Inni 
wedi gorfod addasu a newid ein ffyrdd o 
addoli, ac yn wir mae’r ymateb wedi bod 
yn anhygoel.

Yr oedd yn amser digon pryderus i lawer 
cyn y Pasg gyntaf, pan laddwyd yr Iesu 
ar Galfarî Fryn. Ond fel y gwyddom, yn 
ôl y dystiolaeth, nid dyna oedd diwedd yr 
hanes.

Yn ystod y Pasg eleni, gallwn edrych ym-
laen yn hyderus “am ei fod wedi codi Iesu 
Grist yn ôl yn fyw dŷn ni’n edrych ym-
laen yn hyderus i’r dyfodol.” (I Pedr 1:3 
BNET)
PARCHG GEOFF EYNON.

MYFI,  TYDI, EFE
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CYHOEDDI 
HWIANGERDDI I 
BLANT MEWN 6 

IAITH
HWIANGERDDI 
NODAU NATUR 

– PROSIECT NEWYDD 
SY’N CYFLWYNO 
HWIANGERDDI I 

BLANT MEWN 6 IAITH
Mae Mudiad Meithrin yn croesawu can-
fyddiadau yr adroddiad addysg ar gy-
munedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig, gan yr Athro Charlotte Williams 
OBE, yn y Cwricwlwm Newydd i ysgo-
lion a gafodd ei gyhoeddi yr wythnos di-
wethaf (gweler Adroddiad Terfynol). Mae 
cynhwysiant yn rhan greiddiol o’n gwaith 
ni ac ymdrechwn i gynrychioli pob plen-
tyn sydd yn ein Cylchoedd Meithrin trwy 
gyhoeddi mwy o adnoddau cynhwysol. Yr 
enghraifft mwyaf ddiweddar yw cyhoeddi 
ein prosiect hwiangerddi Nodau Natur, 
yr wythnos hon sy’n cynnwys cyfuniad o 
hwiangerddi Cymraeg a chaneuon syml 
yn ieithoedd Arabeg, Wrdw, Romaneg, 
Pwyleg a Bangla.

Mae Cylchoedd Meithrin y Mudiad wedi 
cyflwyno hwiangerddi a rhigymau Cym-
raeg i’r plant yn eu gofal ers dros hanner 
can mlynedd a bwriad y prosiect Nodau 
Natur yw cyflwyno cyfuniad o hwianger-
ddi Cymraeg a hwiangerddi o ieithoedd 
eraill sydd wedi eu clymu i ddiwyllian-
nau a thraddodiadau amrywiol sydd wedi 
gwreiddio yng Nghymru ers canrif a mwy. 
Mae traw cenedlaethol i’r prosiect gan fod 
y Mudiad wedi gweithio gyda’r cerddo-
rion talentog Siân James, Gwyneth Glyn 
a’r grŵp gwerin Bragod i greu adnodd 
cerddorol cyfoes sy’n cyfuno hwiangerddi 
Cymraeg a chaneuon syml yn ieithoedd 
Arabeg, Wrdw, Romaneg, Pwyleg a Bang-
la.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, 
Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Nod y prosiect Nodau Natur yw hybu 
ymwybyddiaeth o amrywiaeth treftada-
eth Gymreig a Chymraeg gan ddathlu cy-
munedau a diwylliannau sydd wedi ymgar-
trefu yng Nghymru ac i ysbrydoli rhagor o 
bobl i edrych yn fanylach ar dreftadaeth eu 
milltir sgwâr.  Bydd hyn yn annog y plant 
i ganolbwyntio ar dreftadaeth mewn ystyr 
eang ac i ddathlu amrywiaeth a chyfoeth 
y diwylliannau a’r traddodiadau o’n cwm-
pas gan feithrin deialog ynglŷn â beth yw 
perthyn, hunaniaeth a hefyd gydnabod yr 
iaith Gymraeg fel arf pwerus i greu cy-
munedau cydlynol.”

Meddai Siân James –  cantores sy’n arbe-
nigo ar ganu gwerin Cymru:

“Dyma un o’r prosiectau hyfrytaf a mwyaf 
ysbrydoledig i mi ymwneud â hi ers tro 
byd. Diolch o waelod calon am y fath 
fraint ac edrychaf ymlaen yn eiddgar i gly-
wed y plant bach yn cydganu’r rhigymau 
bach bendigedig yma.”

Mae’r pecyn addysgu yn cynnwys 9 o 
ganeuon, geiriau’r gân, stori syml yn 
egluro beth yw tarddiad a chwmpawd pob 
hwiangerdd/cân gyda gweithgaredd crefft 
i gyfoethogi pob hwiangerdd, gyda’r bwri-
ad o hybu datblygu ethos amlddiwylliant 
o oed cynnar, fel bod ein plant yn gallu 
mwynhau a dod i werthfawrogi diwyllian-
nau a ieithoedd eraill.

Fe gomisiynwyd Nia Beynon, Ymgyng-
horydd a Hyfforddwraig y Blynyddoedd 
Cynnar, i ymgymryd â’r gwaith. Meddai 
Nia:

“Pan gefais fy nghomisiynu i lunio adnodd 
i blant ifancaf Cymru ei ddefnyddio, doed-
dwn i heb ystyried i ba raddau y byddwn 
yn cael mynd ar daith rhithiol mor gyfoe-
thog o gwmpas diwylliannau cenhedloedd 
eraill sydd wedi ymgartrefu yma yng Ng-
hymru. Roedd y gwaith o gasglu’r rhigy-
mau yn golygu fy mod wedi cydweithio 
gydag amryw gymunedau megis Indiaidd, 
Arabeg, Romanaidd a Phwyleg yn ogystal 
a’n cymuned traddodiadol Gymraeg. Mae 
gweithio ar y casgliad o rigymau wedi 
ehangu fy ngorwelion i fy hun ac rwy’n 
mawr obeithio y bydd plant bach Cymru 
yn elwa gymaint o’u canu ac y gwnes i 
wrth eu casglu!”

Meddai’r gantores Gwyneth Glyn:
“Mae canu rhigymau yn gyflwyniad gwych 
i unrhyw iaith - boed hynny i’n hiaith ni 

ein hunain, neu i ieithoedd ein ffrindiau. 
Dwi wedi cael modd i fyw yn canu mewn 
ieithoedd hollol newydd i mi.”
    Mae’r adnodd ar gael i’w lawrlwytho am 
ddim ar ein gwefan: https://www.meithrin.
cymru/dysguadatblygu/

Lluniau -  o'r pen i'r gwaelod -
Nia Beynon
Siân James,  Gwyneth Glyn a 'Bragod'.
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B. & M. Morgan
Ffordd Tyddewi, Treletert

Gwasanaeth ceir ac offer 
fferm o'r radd flaenaf

Darparwyr peiriannau torri 
porfa hefyd

& 01348 840480
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UN MAN CANOLOG AR 
GYFER HOLL BAPURAU 

BRO CYMRAEG
Yn mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan 
newydd ar gyfer yr holl Bapurau Bro Cym-
raeg, sef www.papuraubro.cymru. Bwriad 
y wefan yw creu un man canolog lle gall 
ddarllenwyr hen a newydd ddarganfod 
gwybodaeth am yr holl Bapurau Bro Cym-
raeg.
   Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth 
gyswllt a mwy ar gyfer pob un o’r 58 o 
Bapurau Bro Cymraeg ar draws Cymru a 
Lloegr sy’n dod â newyddion a gwyboda-
eth leol i’w cymunedau. Gallwch ddefnyd-
dio map interactif y wefan  i ddarganfod pa 
bapur bro sydd ym mha ardal. 
   Dywed Dylan Lewis, cadeirydd Papur 
Bro Clonc (ardal Llanbedr Pont Stef-
fan): “Ry’n ni wedi bod angen un o rhain 
ers blynyddoedd. Mae’r Papurau Bro yn 
gwneud gwaith anhygoel ym mhob ardal 
drwy Gymru, ond mae hefyd yn braf iawn 
cael y teimlad ein bod yn rhan o rywbeth 
mwy.” 
    Mae’r Papurau Bro yn cael eu rhedeg 
gan dimau o wirfoddolwyr. Fel rhan o’r 
wefan, bydd llwyfan i wirfoddolwyr y Pa-
purau Bro rannu adnoddau a chyfathrebu.
Dywed Heledd ap Gwynfor o Fentrau Iaith 
Cymru [MIC]: “Ry’n ni’n falch iawn o fod 
wedi gallu cefnogi’r Papurau Bro drwy 
weithio ar y prosiect hwn. Gobeithiwn 
bydd y wefan hon yn helpu i greu seilwaith 
i’r Papurau Bro allu symud ymlaen gyda’i 
gilydd a datblygu mewn cyfnod lle mae 
presenoldeb ddigidol mor bwysig.”
Mae perthynas adeiladol wedi ei greu 
rhwng Mentrau Iaith Cymru â Bro360, 
cynllun sy’n darparu gwefannau bro i gy-
munedau. Trefnwyd hyfforddiant ar y cyd 
gan MIC a Bro360 ar gyfer gwirfoddolwyr 
y Papurau Bro yn ystod mis Mawrth 2021. 
Dywed Lowri Jones ar ran Bro360: “Ry’n 
ni’n falch bod Bro360 wedi gallu helpu 
papurau bro i barhau i gyhoeddi yn ystod 
cyfnod heriol Covid. Edrychwn ymlaen 
at helpu’r papurau i ddatblygu ymhellach 
trwy gynnig arbenigedd cwmni Golwg ym 
maes newyddiaduraeth annibynnol i gyn-
nal tair sesiwn hyfforddiant i gyfranogwyr 
y papurau bro dros yr wythnosau nesa.”

HANES 
AUDREY

Dyma erthygl a anfonwyd atom gan Non 
Hughes. Mae Non yn ddisgybl Bl 6 mewn 
ysgol gynradd yng Nghaerdydd, ond mae ei 
theulu i gyd yn dod o ardal Trefin. Bu Non 
yn cyflawni gwaith ymchwil dros y We yn 
ystod y cyfnod clo. Roedd hyn yn waith 
cartref hanes iddi wrth i'w dosbarth astu-
dio Yr Ail Ryfel Byd. Cafodd ei hysbry-
doli i greu adroddiad am ifaciwi ifanc yn 
cyrraedd yr ardal, wedi gael yr hanes tra'n 
sgwrsio gyda'i mamgu, Mrs Mair Davies. 
Diolch i ti Non am dy waith. Mwynhewch 
y  darllen bawb!

'Roedd Audrey yn byw yn 79 Chilton 
Grove, Deptford, Llundain gyda ei theulu. 
Yn ystod adeg y Blitz (1940), symudwyd 
miliynau o blant o’r dinasoedd peryglus 
i ddiogelwch cefn gwlad.  

Teithiodd Audrey a’i chwaer, Joan, i 
bentref Trefin yn Sir Benfro. Aeth y ddwy 
ferch i wahanol gartrefi tua milltir oddi 
wrth ei gilydd.  Roedd Audrey yn aros 
mewn bwthyn bach ‘Caerau Uchaf’ 
gyda fy mamgu.

    Arhosodd y ddwy ifaciwî yn yr ardal 
am tua 8-12 mis.  Caniatawyd i’r ddwy 
ferch weld ei gilydd yn ystod y cyfnod 
hwn. Roedd Audrey yn drist iawn am 
yr holl sefyllfa ac yn gweld eisiau ei 
theulu. 

   Dychwelodd Audrey a Joan i Lundain.  Yn anffodus, cafodd Audrey ei lladd gan fom ar 
yr 20fed o Ionawr yn 1943, pan oedd yn 13 oed.  Gwnaeth Joan, chwaer Audrey, ymweld 
â Sir Benfro ar ôl y rhyfel.  Joan ddywedodd wrth  bobol ardal Trefin am farwolaeth 
Audrey.  Yn anffodus nid oes unrhyw gysylltiad wedi bod â’r teulu yn ddiweddar.  Yn y 
llun (uchod) gwelir Audrey gyda bachgen bach o'r ardal ar y traeth yn Sir Benfro.

   Mae Audrey wedi cael ei chladdu ym Mynwent Nunhead, Southwark, Llundain.
Plot : Sgwar 29. Bedd 41035. Cofeb: 24604669. Cafodd o leiaf 13 o bobl eu lladd yn 
Plough Way ar Ionawr 20, 1943 gan ffrwydriad a gwympodd o awyren.. Mae 13 ohonynt 
wedi eu claddu yn y fynwent hon. Audrey yw yr un ieuengaf. Hoffwn, un dydd, fynd i 
ymweld â bedd Audrey a rhoi blodau arno'.     NON HUGHES
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BETH SYDD MEWN ENW?

YSGOL 
BRO GWAUN

Mae apêl codi arian sy’n anelu at blannu a diogelu 
1,000 o goed ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro wedi cyrraedd carreg filltir bwysig tuag at ei 
tharged o £10,000.
Bydd apêl Gwyllt am Goetiroedd Ymddiriedolaeth 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn helpu i greu 
coridorau coetiroedd newydd er mwyn helpu by-
wyd gwyllt i dyfu ac i ffynnu.
Mae dros £4,000 wedi’i godi hyd yma a hynny gyda 
help Millie Marotta, darlunydd llwyddiannus sy'n 
byw ger Dinbych y Pysgod, ac sy’n darparu taflen 
liwio arbennig i bawb sy’n cyfrannu.
Dywedodd Elsa Davies LVO, cadeirydd yr elusen: 
“Mae coed yn chwarae rôl hollbwysig yn gwrthbw-
yso ein hôl troed carbon a’r effaith niweidiol rydyn 
ni fel pobl wedi’i chael ar ein tirwedd werthfawr, ac 
maen nhw hefyd yn gallu cael effaith gadarnhaol ar 
ein hiechyd a’n lles. 
“Rydyn ni’n ddiolchgar dros ben i bawb sydd wedi 
cyfrannu hyd yma a hoffai’r Ymddiriedolaeth ddi-
olch i’r Greener Camping Club a’i aelodau, sydd 
wedi cyfrannu 250 o goed sy’n tarddu o’r ardal leol 
at y prosiect.”
Gallai rhodd o £5 yn unig helpu i dalu am blannu 
a gofalu am goeden newydd, a gallai cyfraniad o 
£100 helpu i greu 100m2 o goetir newydd.
Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro yn elusen sydd wedi’i chofrestru gan Go-
misiwn Elusennau’r DU. Rhif cofrestru’r elusen yw 
1179281.
I gyfrannu ar-lein a chael rhagor o wybodaeth am 
bartneriaeth yr Ymddiriedolaeth â Millie Marotta, 
ewch i: https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cym-
ru/sut-gallwch-chi-helpu/gwyllt-am-goetiroedd/

CYFANSWM CODI ARIAN 'GWYLLT AM 
GOETIROEDD' YN PARHAU I DYFU 

Mae Millie Marotta yn ddarlunydd hunangyflogedig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir 
Benfro. Yn arloeswr yn y mudiad lliwio byd-eang, roedd Millie wedi bod yn ddarlunydd 
ymhell cyn iddi roi inc ar ei llyfr cyntaf. Mae lluniau cywrain Millie wedi’u hysbrydoli gan 
gariad at fywyd gwyllt a diddordeb yn y byd naturiol.
   Yn 2015, treuliodd cyfrol gyntaf Millie, Animal Kingdom, record o 22 wythnos fel y 
ffuglen clawr meddal Rhif 1 swyddogol.Ers hynny, mae hi wedi gwerthu 9 miliwn o lyfrau 
ledled y byd ac mae ei llyfrau wedi’u cyfieithu i dros 30 o ieithoedd.
   Ymhlith ei llyfrau mae Tropical Wonderland, Wild Savannah, Curious Creatures a Beauti-
ful Birds and Treetop Treasures.   Gallwch ddarganfod mwy am waith Millie trwy ymweld â 
www.milliemarotta.co.uk a’i dilyn ar Facebook ac Instagram.

Yn ddiweddar, holodd  un o'n darllen-
wyr ystyr neu darddiad yr enw 'Henner'. 
Mae'n enw ar ysgoldy ac ardal uwchben 
'Stop and Call'. Hyd yma, does dim ateb 
i'r ymholiad wedi dod i''r golwg, yn anf-
fodus. Cofiwch hala gair os wes gyda chi 
syniad am ystyr 'Henner'.
     Wrth edrych ar sillafiad  yr enw Ab-
ergwaun / Fishguard ar hen fapiau, mae 
tipyn o newid wedi bod yno. Yn 1610, 
roedd William Camden, darluniwr mapi-
au i Elizabeth y 1af yn defnyddio ''ABER 
GWAIN' a 
'FISHGARD'.  
Erbyn 1870-72, roedd John Marius Wil-
son yn defnyddio 'FISHGUARD' yn yr 
'Imperial Gazetteer of England and Wales' 

a gyhoeddwyd yng Nghaeredin. 
     John Bartholomew oedd yn cyhoeddu y 
'Gazetteer of the British Isles' yng Nghae-
redin yn 1887, ac erbyn hynny, sillafwyd 
enw'r dre yn 
'ABERGWAEN'.

Mae'r enw Goedwig / Wdig yn darddiad i 
'Goodwick', mae'n siwr ac yn adrodd cy-
frolau am natur yr ardal ganrifoedd yn ôl.  
Pa newidiadau fydd yn y dyfodol wrth i'n 
disgynyddion chwilio am wybodaeth am-
danom ni?

 
     Ar fap o 1767 gan Thomas Kitchin, gwelir 'Fiscard / Aberguain' (uchod). Mae gwreiddiol 
hwn ar  werth  am bris resymol ar y We ar hyn o bryd. 'Map stribed' yw, sy'n dangos y daith 
o Dyddewi i Dalybont. Dyma'r 'sat nav' cyntaf!



Y Llien Gwyn �

YSGOL  
LLANYCHLLWYDOG
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Eleni cafwyd Eisteddfod Ysgol ar blatform ddigi-
dol , - am y tro cyntaf! Anfonwyd gwaith ar gyfer 
cystadlaethau llwyfan, ac oddi ar lwyfan, trwy'r 
We gan aelodau y tai gwahanol. 

DISGYBLION NEWYDD BL 7
Er na allwn gwrdd â’n blwyddyn derbyn newydd 
2021 yn bersonol, rydym yn cynnal cyflwyniad-
au wythnosol ar bynciau amrywiol o Ysgol Bro 
Gwaun. Gall disgyblion blwyddyn 6 gymryd rhan 
trwy Google Classroom ar eu cyfrifon hwb. Mae’n 
gyfle gwych i gwrdd â staff, disgyblion blwyddyn 
6 eraill, mwynhau cyflwyniadau pwnc hwyliog a 
chymryd rhan mewn heriau wythnosol.

YSGOL 
BRO GWAUN

Danfonwch newyddion 
eich YSGOL CHI i:

lliengwyn@papurbro.org

Bu plant Ysgol Llanychllwydog yn fishi fel 
arfer ar hyd mis Chwefror a Mawrth. Er nad 
oedd y cystadlaethau Urdd arferol, buont yn 
cystadlu  mewn nifer fawr o ddulliau gwahanol  
a chreadigol. Cafwyd llwyddiant yn addurno 
cartrefi ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, ysgrifennu 
barddoniaeth a symud i gerddoriaeth mewn 
dull 'lip sync'. Dyna a wnaeth Iestyn (llun isod) 
er mwyn ennill y wobr ddeniadol sydd yn ei 
ddwylo. Da iawn ti!
    Hefyd, gan weld y tywydd yn gwella, aed ati 
i beintio ychydig ac i blannu hadau yn yr awyr 
iach. Mae cynlluniau mawr ar waith ynghylch 
gardd yr Ysgol wrth i ni weld mwy o'r haul ac 
i'r diwrnodau ymestyn. Ond pwy fydd â'r blodyn 
haul talaf, gwedwch?

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.
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PLANT I GYD NÔL YN YR YSGOL
Ar ôl tri mis o weithio gartref ar waith ysgol 
oherwydd y cyfnod clo, mae’n hyfryd i gael 
y plant nôl yn yr ysgol. Mae pawb wedi setlo 
nôl yn dda iawn ac mae’n grêt i glywed sŵn 
rhwng muriau’r ysgol a disgyblion yn chw-
erthin a chwarae allan ar yr iard. Gobeithio 
mae dyna’r tro diwethaf fydd yn rhaid i’r plant 
a’r staff weithio o adref.

ARDAL ALLANOL CA2 
(LLUN AR DUDALEN 11)
Mae disgyblion Cwm yr Eglwys a Phwll 
Gwaelod wedi bod yn brysur yn paratoi a 
‘sbriwso’r ardd i fyny wedi dychwelyd i’r ys-
gol. Mae’r tir wedi’i droi a thato wedi cael eu 
plannu, hadau wedi cael eu rhoi mewn potiau 
bach yn y tŷ eco i egino. Edrychwn ymlaen 
at weld ffrwyth eu llafur mewn cwpwl o fi-
soedd.
Diolch o galon hefyd i Ffrindiau Bro Ingli am 
archebu dau fwrdd picnic i grwpiau o blant fe-
dru weithio tu allan yn y tywydd braf.

Y GOEDWIG – Grant Ffrindiau Parc 
Cenedlaethol
Amser hyn llynedd, enillodd yr ysgol 
grant gyda Ffrindiau’r Parc Cenedlaethol i 
ddatblygu’r ardal goedwig yn y maes chwarae. 
Plannwyd clawdd o lwyni a hefyd prynwyd 
celfi ar gyfer medru mynd lawr i’r goedwig 
i wneud ardal ddysgu ond wrth gwrs nid yw’r 
ardal wedi medru cael ei ddefnyddio i’w lawn 
botensial oherwydd y pandemig. Daeth Rich-
ard Vaughan a Carol Greenhalgh i mewn di-
wedd tymor i orffen y gwaith a’r clawdd trwy 
roi ffens yno i sicrhau fod y llwyni yn cael y 
cyfle gorau i dyfu. Diolch o galon iddynt.

MUNUD O DAWELWCH
Mae’n anodd credu fod blwyddyn gyfan wedi 
mynd ers y cyfnod clo cyntaf, blwyddyn lle 
rydym wedi colli nifer fawr o bobl i’r feirws 
creulon yma. Ar Fawrth 23ain fe wnaeth yr ys-
gol gyfan fyfyrio am funud i gofio am y rhai a 
gollwyd yn ystod y flwyddyn.

BANC BWYD TREFDRAETH 
Mae’r Cyngor Dinesydd Da wedi cael syniad 
i gael casgliad Banc Bwyd yn yr ysgol i helpu 
teuluoedd llai ffodus na nhw. Chwarae teg id-
dynt am feddwl am eraill. Maent wedi cysylltu 
gyda’r Grŵp Llesiant Trefdraeth ac wedi tref-
nu fod Banc Bwyd yn cael ei leoli yn yr ysgol 
ar ôl Pasg. Bydd y bwyd yn cael eu casglu o’r 
ysgol ac yn mynd lawr i’r brîf fanc bwyd yn 
Abergwaun i gael eu rhannu.
Gweler y poster amgaeedig am wybodaeth 
bellach.

CLWB 100 FFRINDIAU BRO INGLI
Tynnwyd y Clwb Cant cyn diwedd tymor am y 
3 mis cyntaf o’r flwyddyn. Dyma’r enillwyr:
Ionawr £48 Pat Davies, £16 Isobel Curtis-Fal-
lows a Meleri Ennis.

Chwefror £48 Lynsey Ponsonby-
Lewes, £16 Kevin Duggan a Paul 
Beaton.
Mawrth £48 Meleri Ennis, £16 
Siobhan Ashe a Thomasin Derby-
shire.

CYNGOR CYMREICTOD A 
DEN Y DREIGIAU
Yn ystod y cyfnod clo cynhaliw-
yd cystadleuaeth Den y Dreigiau 
gan adran Gymraeg Sir Benfro 
unwaith eto eleni. Roedd rhaid 
cyflwyno fideo yn nodi beth a 
sut fyddai’r Cyngor Cymreictod 
yn bwriadu gwario eu harian. 
Gellid cynnig am i fyny i £200. 
Ysgrifennwyd cerdd yn gofyn 

am £200 ar gyfer prynu offer i greu blychau 
storio i’r Cyfnod Sylfaen. Roeddent yn llwyd-
diannus a derbyniwyd yr arian cyn y gwyliau. 
Edrychwn ymlaen at wario’r arian yn y tymor 
newydd a dechrau defnyddio’r blychau storio.

YMWELYDD DRWG (LLUN AR Y 
CHWITH)
Ar ddiwrnod diwetha’ y tymor, cafodd pawb 
sioc wrth gyrraedd yr ysgol yn y bore gan fod 
ymwelydd drwg wedi bod yn yr ysgol dros nos 
gan adael olion traed o’r brif fynedfa i ddos-
barth Betws. Roedd cyffro mawr gan fod yr 
ymwelydd wedi dodwy nifer o wyau siocled o 
gwmpas yr ysgol ac roedd mynd am helfa i’w 
darganfod. Daliwyd y dihiryn ar ‘CCTV’ yr 
ysgol! (Mae’n wych beth allwch wneud gyda 
thechnoleg dyddiau ‘ma!!)

BAG2SCHOOL 27/5/2021 AM 9YB
Mae casgliad arall wedi cael ei drefnu ar gyfer 
dydd Iau, Mai 27ain. Rwy’n siŵr fod llawer 
ohonoch â chasgliad pellach o ddillad, es-
gidiau a bagiau rydych am gael eu gwared un-
waith eto. Os oes bag gyda chi’n barod dewch 
ag e i mewn i’r ysgol ac mi wnawn storio nhw 
yn yr ystafelloedd newid. Ewch ati i glirio’ch 
cypyrddau a thrwy hynny helpu codi arian i’ch 
ysgol leol.

 TLWS DAFYDD (LLUN ISOD)
Ar ddiwedd bob tymor, rydym yn cyflwyno 
Tlws Dafydd i blentyn rydym yn teimlo sydd 
wedi gwneud cynnydd arbennig yn ystod y ty-
mor. Enillydd y Tlws am Dymor y Gwanwyn 
oedd Ethan Jenkins o flwyddyn 6. Llwyddodd 
Ethan i wneud ymdrech arbennig yn ystod y 
dysgu adref ac roedd yn llawn haeddu’r Tlws. 
Cyflwynwyd y Tlws iddo mewn gwasanaeth 
rhithiol ysgol gyfan ac yna rhoddwyd y Tlws 
iddo gan y cyn-enillydd Ellis Roberts o flaen 
Coeden Dafydd yn y maes parcio. Mae’r 
goeden ar fin dod i flodau
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Uchod - dyma luniau o blant y Cyfnod Sylfaen ar 
Ddydd Gŵyl Dewi. Yr unig luniau sydd o blant CA2 
yw'r rhai ohonynt yn eistedd o flaen sgrin adref yn eu 
sesiynau Teams. Chwarae teg roeddent wedi gwisgo 
yn eu gwisgoedd Cymreig cofiwch!!! Ond nid yw 
rhain yn luniau cyffrous iawn i'r papur!!!
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      Mae wedi bod yn hanner tymor prysur iawn 
yma yn Ysgol Glannau Gwaun.  Fe ddechreuodd 
y tymor gyda dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y   Cy-
fnod Sylfaen ac yn yr Hwb i Gyfnod Allweddol 
2.
   Bu cynnyrch Puffin Produce yn garedig dros 
ben yn rhoddi tusw o gennin pedr i bob plentyn 
yn yr ysgol.  Diolch yn fawr iawn i Puffin Pro-
duce am eu caredigrwydd.
     Bu plant yr Hwb yn brysur o dan ofal staff yr 
Ysgol yn creu sêr o ddiolch i weithwyr allwed-
dol 'Y Ganolfan Iechyd' yn Abergwaun.  Fel Ys-
gol, hoffem ddiolch o galon iddynt am eu gwaith 

Draig Dydd Gŵyl Dewi ar gyfer parêd 
rhithiol 'Oriel y Parc'.

gwych yn ystod cyfnod y pandemig.

Blwyddyn 1 a 2
Thema’r hanner tymor i Flwyddyn 1 a 2 oedd y'YGofod', 
ac mi gawson ddechreuad gwych i’r thema oherwydd 
glaniad ryfeddol gan estroniaid ar safle’r Ysgol! Roedd 
y disgyblion yn gyffrous iawn i astudio’r thema. 

Sêr i weithwyr allweddol Y 
Ganolfan Iechyd.

Dydd Gŵyl Dewi i'r Dosbarth Derbyn
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Bu cynnyrch Puffin Produce yn garedig dros ben yn rhoddi tusw o gennin pedr i bob plentyn

Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Datbly-
gu Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru:

“Rydym yn croesawu penderfyniad Y 
Lolfa i gyhoeddi amrywiaeth o lyfrau lla-
far newydd ac yn falch o gefnogi’r fent-
er. Mae’n hynod bwysig sicrhau bod gan 
ddarllenwyr Cymraeg ddewis da o fforma-
tau gwahanol ac fel Cyngor Llyfrau rydym 
yn awyddus i weithio gyda phartneriaid ar 
draws Cymru er mwyn datblygu’r ddar-
pariaeth ymhellach.”

Ymhlith y llyfrau llafar Cymraeg sydd 
ar Audible ac iTunes mae Llyfr Glas 
Nebo (Manon Steffan Ros), I Botany 
Bay (Bethan Gwanas), Gwreiddyn (Caryl 
Lewis), Pantywennol (Ruth Richards) ac 
Ymbelydredd (Guto Dafydd).   

LLYFRAU LLAFAR CYMRAEG AR FFÕNAU 
CLYFAR AM Y TRO CYNTAF 

Am y tro cyntaf mae modd gwrando ar 
ddetholiad lyfrau Cymraeg ar apiau Au-
dible ac iTunes. Mae’r Lolfa newydd ryd-
dhau dwsin o lyfrau amrywiol Cymraeg y 
gellir eu mwynhau heb orfod agor llyfr na 
phrynu CD. Mae’r chwyldro ym mhoblo-
grwydd ffonau clyfar wedi arwain at dwf 
aruthrol yng ngwerthiant llyfrau llafar 
electronig drwy’r byd, ond hyd yn hyn araf 
bu’r ymateb yn Gymraeg.

 Dywedodd Garmon Gruffudd ar ran Y 
Lolfa:

“Fel gwasg rydym wedi bod yn ymwy-
bodol iawn o’r ddiffyg darpariaeth o lyfrau 
llafar Cymraeg ar Audible ac iTunes ers tro 
ac o’r diwedd rydym wedi mynd ati i drio 
gwneud iawn am hyn. Am sawl rheswm 
gall gwrando ar lyfr fod yn brofiad mwy 
dymunol i rai na darllen llyfr. Yn un peth 
dwi’n credu bod pobl am orffwys eu llyg-
aid ar ôl bod yn llygadrythu ar sgriniau 
drwy’r dydd. Ein bwriad yw cyhoeddi 
rhagor o lyfrau llafar dros y misoedd a’r 
blynyddoedd i ddod.”

Mae’r datblygiad yma yna dilyn cyhoeddi’r 
cofiant Cymraeg cyntaf ar lwyfan Audible 
fis Tachwedd llynedd, sef hunangofiant 
yr arloeswr Huw Jones, sef Dwi isio bod 
yn... a recordiwyd yn arbennig ar gyfer 
y pwrpas yn addas iawn yn stiwdio Sain, 
sef un o’r cwmnïau a sefydlwyd gan Huw 
Jones. Recordiwyd nifer eraill o’r llyfrau 
gan Gymdeithas y Deillion Gogledd Cym-
ru ac addaswyd rhai o CDau sydd eisoes 
ar gael.

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

Tecwyn James

SIOP SIAFINS
Celfi, Gwaith Turnio a Gwaith Coed

Pentrisillt, Pontfaen, Abergwaun
& 01239 820405

ARGRAFFWYR

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

Sefydlwyd 1947

(01239) 612251
ymholiadau@eljones.org.uk
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TUDALEN
Y LLYTHYRON

Annwyl Gyfaill,
Lansio cyfres o Bodlediadau Saesneg i 
Drafod Profiadau Rhieni cymysg eu hiaith 
o Addysg Cyfrwng Cymraeg
   Bydd y gyfres o bodlediadau ‘Baby steps 
into Welsh’ gan Mudiad Meithrin yn cael 
ei lansio ddydd Mercher 31ain Mawrth 
pan fydd cyflwynydd Good Morning Brit-
ain Sean Fletcher a’i wraig Luned Tonde-
rai yn trafod yn agored eu profiadau yn y 
bennod gyntaf.
   Cyfres o bodlediadau newydd a chyffrous 
gan Mudiad Meithrin yw ‘Baby Steps Into 
Welsh’. Cyflwynydd y podlediad yw Nia 
Parry, y cyflwynydd teledu Cymraeg. 
Mae’r podlediad yn gyfle i rieni rannu eu 
profiadau go iawn ac unrhyw bryderon  
ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg.
   Efallai y bydd y gyfres o ddiddordeb i'ch 
darllenwyr
Diolch yn fawr,
Arddun Rhiannon (Swyddog Cyfathrebu 
Mudiad Ysgolion Meithrin)

Annwyl Olygydd
DIOGELWN - CYNLLUN NEWYDD 
I DDIOGELU ENWAU CYMRAEG 

AR DAI
    Hoffwn, trwy gyfrwng eich tudalen 
llythyron, dynnu sylw eich darllenwyr at 
gynllun newydd o’r enw DIOGELWN y 
mae Cymdeithas yr Iaith wedi’i lansio.      
Bwriad y cynllun yw diogelu enwau Cym-
raeg ar dai er mwyn cenedlaethau’r dy-
fodol.
 Mae’r syniad sydd wrth wraidd y 
cynllun yn un syml iawn, ac yn berthna-
sol i bawb sy’n byw yng Nghymru ac sy’n 
berchen ar dŷ ag enw Cymraeg.
 Os ydych ar fin gwerthu eich tŷ: 
gallwch ofyn i’ch cyfreithiwr gynnwys 
cymal penodol yn y cytundeb gwerthu er 
mwyn atal prynwyr a’u holynwyr mewn 
teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.
Os nad ydych yn bwriadu gwerthu’ch tŷ: 
gallwch ddiogelu’r enw trwy lofnodi a 
chofrestru cytundeb (gyda chymorth eich 
cyfreithiwr) er mwyn atal prynwyr neu 
gymyndderbynwyr o dan eich Ewyllys chi 
a’u holynwyr mewn teitl rhag newid yr 
enw yn y dyfodol.
Mae’r dogfennau perthnasol (sydd wedi’u 
paratoi gan ein cyfreithwyr) ar gael ar we-
fan y Gymdeithas i’w lawrlwytho. Ewch i 
cymdeithas.cymru/diogelwn (neu gallwch 
ffonio 01970-624501 a gallwn anfon y 
dogfennau atoch trwy’r post).
Cofion gorau
Mabli Siriol     Cadeirydd

Mewn colofn flaenorol fe wnes i fwrw golwg 
dros yr adnoddau hanes sydd ar gael ar-lein er 
mwyn chwilota eich hanes lleol a chenedla-
ethol, ond y tro hwn dwi am drafod sut y gall-
wch gofnodi’r hanes eich hun a chreu eich darn 
bach o hanes, trwy gymorth offer digidol.  

Y ffordd orau a mwyaf hwylus i wneud hyn 
yw trwy greu stori ddigidol. Beth yn syml ydi 
stori ddigidol ond ffilm fer yn cofnodi digwyd-
diad, gall fod yn gyfweliad gyda unigolyn di-
fyr a diddorol yn trafod pob math o bynciau, yn 
trafod gwrthrychau/lluniau sydd o bwysigrw-
ydd hanesyddol. Fe allith fod yn hel atgofion 
am deulu, am gyfnod penodol mewn bywyd, 
yn ddigwyddiad neu’n brofiad yn y gorffen-
nol sy’n bwysig i chi neu’r unigolyn, ble bydd 
arwyddocad ehangach.   Mae’r syniad o greu 
straeon digidol wedi bod yn boblogaidd ers rhai 
blynyddoedd. Dwi’n cofio bron i ddegawd yn 
ôl, fe roeddwn i’n mynd o amgylch neuaddau 
pentref yn cynnal cyrsiau straeon digidol gyda 
WEA Cymru. Er mwyn gwneud y gwaith, 
roedd ganddom lond car o offer, yn cynnwys 
gliniaduron, recordydd sain, camera fideo 
proffesiynol ac ar ben hynny roedd rhaid cael 
y feddalwedd i olygu’r cyfan. Ddeng mlynedd 
yn ddiweddarach mae’n bosib gwneud hyn i 
gyd, yn ddidrafferth gyda’ch ffôn clyfar. Roedd 
y rhan fwyaf o’r bobl a fynychodd y cyrsiau 
hyn yn bobl wedi ymddeol, ac yn fwy na heb, 
roedd ganddynt stôr eang o atgofion am eu 
magwraeth, yn gyfarwydd gyda’r hen enwau 
lleoedd neu hanes cymdeithasol yr ardal leol. 
Trafodwyd testunau difyr iawn yn amrywio o 
hanes Robin Jac neu’r Fellten Goch - y gyrrwr 
beic modur adnabyddus, i ffilm yn hel atgofion 
am dad oedd yn ganwr opera.  Yr hyn sy’n 
bwysig i’w gofio yw fod gan bawb stori i’w 
hadrodd, ac fod yr hanesyn lleiaf yn gallu bod 
yn aur i haneswyr cymdeithasegol y dyfodol.  
Dyna pam fod creu stori ddigidol yn werthfawr 
tu hwnt ac mae Amgueddfa Cymru a Llyfrg-
ell Genedlaethol Cymru, Canolfan Storiel ym 
Mangor yn ddiweddar wedi bod yn chwilio am 
brofiadau pobl yn y cyfnod clo. Mewn deng 
mlynedd, mi fydd profiadau pobl yn y cyfnod 
clo yn hynod o bwysig ac arwyddocaol. Ni 
ellir gorbwysleisio pwysigrwydd cyfresi fel 
Cefn Gwlad a roddodd oriau o archif fideo i 
ni yn cofnodi ymweliadau Dai Jones i gartre-
fi gwledig dros y deugain mlynedd diwethaf 
- Cofnod amhrisiadwy o fywyd cefn gwlad 
yng Nghymru ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. 
A’r hyn sy’n wych y dyddiau hyn, fe allwch 
chi fod yn ymchwilydd eich hun neu’n gynhy-
rchydd ffilm yn cofnodi’r hanes drwy gyfwe-
liadau gyda phobl yr ydych yn ei hystyried yn 
hanesyddol bwysig i’ch bro, neu i Gymru.  O 
ran llesiant iechyd, mae’n gyfle da hefyd i hel 
atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia 
er enghraifft.  Wrth gwrs, ar hyn o bryd, mae’r 
cyfyngiadau yn rhwystr i ni allu gwneud hyn 
ond gydag amser, gobeithio y gallwn ddych-
welyd i gyfweld a phobl wyneb yn wyneb. 

Er mwyn gallu creu stori ddigidol wrth 
gwrs, mae angen apiau sy’n gwneud y 
gwaith ar eich rhan. Os mai Apple yw eich 
ffôn neu dabled, chwiliwch am Adobe 
Spark yn yr App Store a’i llwytho, neu 
ar gyfer ffôn neu dabled Android, chwili-
wch am YouCut neu PowerDirector yn y 
Play Store. Mae’r apiau hyn yn gymharol 
hawdd iawn i’w defnyddio, ac ewch ati i 
arbrofi gyda hwy. 

Gyda’ch fideo bersonol, mae yna ddewis i 
ychwanegu cerddoriaeth, troslais, delwed-
dau, geiriau testun, fideos ac mae posib 
golygu clipiau o fewn un ffilm. Yn Power-
Director er enghraifft, does yna ddim cyf-
yngiad am ba mor hir ydi’r ffilm, ond wrth 
gwrs, mi gymerith fwy o amser i’w lwytho 
fel cyfanwaith wedyn i’ch ffon. Rhowch 
dro arni! Os ydych chi’n adnabod rhywun, 
efallai yn aelod o’ch teulu sydd â stori 
ddifyr i’w hadrodd, ewch ati i greu stori 
ddigidol i roi’r hanes llafar ar gôf a chadw 
–  gellir gwneud hynny dros alwad fideo 
Zoom hyd yn oed! Mae yna gymaint o’n 
hanes llafar yn mynd yn angof, felly pei-
diwch ag oedi, ewch ati!  Pob lwc gyda’r 
cynhyrchu a’r hel hanes. 

Adobe Spark https://spark.adobe.com/
Power Director: tinyurl.com/3ydb32ar
YouCut https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.camerasideas.
trimmer&hl=en_GB&gl=US

Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn 
oed ac angen hyfforddiant am ddim i greu 
stori ddigidol, mae croeso i chi ebostio Cy-
munedau.Digidol@wales.coop. 

DIFYRION DIGIDOL 
GYDA DEIAN AP RHISIART
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Roedd prosiectau yn cynnwys compostio â 
mwydod, plannu cymunedol a phaneli solar 
ymysg llu o brosiectau a gafodd gymorth yn 
ddiweddar gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dyfarnwyd dros £140,000 i wyth o brosiectau 
yng nghyfarfod y pwyllgor ym mis Ionawr, a’r 
dyddiad cau nesaf ar gyfer derbyn ceisiadau 
yw hanner dydd ar 23 Mawrth.

Bydd cais Clynfyw Care Farm ar gyfer pros-
iect compostio â mwydod, yn creu compost 
cynaliadwy cyfoethog ac o ansawdd y gellir 
ei ddefnyddio i wella cyflyrau pridd mewn 
ffordd organig. Bydd hyn yn helpu cynhyrch-
wyr llysiau lleol ac yn dal ac yn storio carbon 
ar yr un pryd.

Bydd Grŵp Amgylchedd Ardal Trefdraeth yn 
cael cyllid i arwain prosiect plannu cymunedol 
i hybu datgarboneiddio drwy fioamrywiaeth.

Fe wnaeth Cwm Arian Renewable En-
ergy Ltd gael cymorth ariannol i ymch-
wilio i raglen Effeithlonrwydd Ynni ar 
draws Sir Benfro, gyda’r nod o gael pobl 
i ddefnyddio llai o ynni a mynd i’r afael 
â thlodi tanwydd drwy annog mwy o bobl 
i wneud dewisiadau bywyd carbon isel a 
normaleiddio’r dewisiadau hynny.

Cytunwyd i gyllido panelau ffotofoltäig 
(PV) ar gyfer prosiectau a gyflwynwyd gan 
Gymdeithas Chwaraeon a Hamdden Her-
brandston, Cymdeithas Gymunedol South 
Ridgeway, Neuadd Gymunedol Bwlchy-
groes, Gwarchodfa Natur a Chanolfan 
Ymwelwyr Ynys Dewi, a Chlwb Rygbi 
Crymych, sydd oll yn cael cyllid i helpu i 
harneisio ynni solar.

Meddai’r cyfarwyddwyr o Clynfyw Care 
Farm: “Diolch i’r cyllid gan SDF, bydd y 

PROSIECTAU PANELI SOLAR, PLANNU A CHOMPOSTIO YN 
CAEL CYMORTH DRWY GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY 

AWDURDOD Y PARC
prosiect compostio â mwydod hwn yn 
offer defnyddiol i ymgysylltu â phobl, 
gan leihau CO2 ac addysgu proses gy-
naliadwy syml y mae iddi gamau pwysig 
mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 
Ar ôl sefydlu’r prosiect, bydd compost 
mwydod ar gael i’w brynu mewn siopau 
lleol, gan roi dewis amgen, ystyriol o’r 
amgylchedd i dyfwyr lleol.”
Anogir ceisiadau am gyllid gan grwpiau 
dielw, gan gynnwys neuaddau pentref, 
cynghorau cymunedol a grwpiau am-
gylcheddol yn y sir sydd â phrosiect sy’n 
cyfrannu at ostwng carbon ac yn helpu i 
ymateb i’r argyfwng hinsawdd.
I ddysgu rhagor am y Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy ac i ymgeisio ar-lein neu i 
lawrlwytho’r ffurflen gais ewch i www.
arfordirpenfro.cymru/cdc. 

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

Jac Williams a’i Fab

GAREJ 
PONTIAGO
Gwasanaeth cyweirio ceir 

M.O.T. 
Petrol a Disel

Ffôn: Tremarchog
01348 89124474 Stryd Fawr, Abergwaun

47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi 
(01348) 873263 / 874473
(01239) 612475 / 612583
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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 disg-
wyl- ar ôl i hyn basio !!

NEWYDDION O THEATR 
GWAUN

Am y newyddion diweddara edrych-
wch ar y wefan neu'r dudalen Face-
book.  www.theatrgwaun.com  rhif 
ffôn – 01348 873421 neu ebost info@
theatrgwaun.com

DYMUNWN BEN BLWYDD 
HAPUS I:

Mrs Merle Davies, Cefn Brith, Plas y 
Fron sydd wedi dathlu ei phenblwydd 
yn 90 .

CYDYMDEIMLWN â
Teulu Evan Jon Llewellyn Evans, Heol 
Dewi. Cofir amdano fel ffotograffydd 
a pherchennog Studio Jon gynt.

Jean a Jimmy Nicholas PenWalis, Beth 
ac Amanda ar farwolaeth mab a brawd; 
y diweddar Paul Nicholas Greenacres.

Teulu y diweddar Mr David Dobbins.

CYDYMDEIMLWN â 

David ac Alicia a Jessica ar farwolaeth 
mam a mamgu, y ddiweddar Mrs Sian 
Elizabeth Lavis

CYDYMDEIMLWN â 
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mrs Jessie 
Elizabeth Williams a fu'n byw ar y Cei ers 
blynyddoedd mawr. Cofir am ei phriod, 
Victor, ac am Jessie fel person cyfeillgar a 
chanddi bersonoliaeth heulog. Bydd colled 
yn y Cwm ar eu hôl.

CYDYMDEIMLWN â 
Theulu a ffrindiau y diweddar Mr Eain 
Peart.

DINAS

CYDYMDEIMLAD
Gyda siom a thristwch y clywsom i gyd 
am farwolaeth Paul Nicholas, Greena-
cres. Yn frodor o’r Dinas sefydlodd fusnes 
fel mecanic amaethyddol yn y pentre 
ddechrau’r 1980au cyn newid a dechrau 
cyflenwi sgips yn yr ardal. Ehangodd a 
symud allan i Manorowen yn ddiwed-
darach a bod yng nghanol y diwydiant ail-
gylchu a ddaeth yn angenrheidiol ar bawb 
ohonom. Cynhaliwyd ei angladd ar Fawrth 
11 a gwelwyd nifer sylweddol o bobl yn 
sefyll ar ochr y ffyrdd wrth i’r gwasana-
eth symud o Abergwaun i amlosgfa Parc 
Gwyn. Estynnwn ein cydymdeimlad i’w 
briod Wendy a’r plant Cathryn, David ac 
Andrew, heb anghofio’i rieni Jimmy a Jean 
a’i chwiorydd Beth ac Amanda.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu y diwed-
dar Propert Jenkins, Bwlchygroes, Y Cross 
a fu farw’n sydyn yn ei gartref ganol mis 
Mawrth.

MERCHED Y WAWR 
CANGEN DINAS

Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol ar ‘Zoom’ 
o’r gangen ar brynhawn ddydd Mawrth 
16eg. Dyma’r ail waith inni gwrdd ar 
lein a chawsom brynhawn bach hyfryd 
gyda phawb yn trafod a dangos rhyw 
drysor neu beth fuon nhw’n ei wneud 
yn ystod y cyfnod rhyfedd yma !! Bu 
rhai yn hel achau’r teulu, sawl un yn 
gwnio neu’n crosho a gwau a clywsom 
llawer stori diddorol am hanes lleol . 
Diolchwn i bawb am eu cyfraniad ac i 
Susan Carey ein Cadeirydd am wneud 
y trefniadau gyda Hazel o Swyddfa 
Merched y Wawr. Byddwn yn cwrdd 
eto pnawn Mawrth Ebrill 20fed am 2 
o’r gloch. Os hoffech chi ymuno efo 
ni, cysylltwch efo unrhyw un o’r aelo-
dau i gael gwahoddiad. 

CYDYMDEIMLWN â:-
Theulu y ddiweddar Enid George.
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mrs 
Phyllis Lavis.

Llongyfarchiadau i ddwy ffrind o ar-
dal Trefin sydd yn dathlu pen blwyddi 
arbennig  y Gwanwyn hwn - sef, Mrs 
Rian Hughes, Talywerydd a Mrs Mair 
Davies, Penparc. Mae'r cyfle i rannu'r 
dathliadau gyda theulu a ffrindiau ele-
ni, yn brin, oherwydd amgylchiadau, 

TRELETERT

CASBLAIDD

LLONGYFARCHIADAU 
I Mari Williams, Y Wern, ar ddathlu ei 
phen blwydd yn 18 oed.
Hefyd, Mary Lewis, Windy Hill yn 60 
oed.
Llongyfarchiadau mawr i Graham ac An-
nette Harries, Felin Wern, ar enedigaeth 
ẁyr yn diweddar. 
CYDYMDEIMLWN â Des ac Ann Lewis 
Fargwrfran ar golled chwaer a chwaer yn 
nghyfraith yn ddiweddar.

CASMAEL

Trefdraeth

PEN BLWYDD.
Mae Sam Llongwr yn dathlu ei ben blw-
ydd. Llongyfarchiadau i Glan Rees, Cerd-
dydon ar ddathlu ei ben blwydd yn 80 oed. 
(Pan ddechreuodd Y Llien Gwyn, fe oedd 
yn gyfrifol am y golofn Sam Llongwr am 
sawl blwyddyn a bu wrthi eto’n ddiweddar 
wrth i’r golofn ailymddangos.)

CYDYMDEIMLO
Estynnwn ein cydymdeimlad â Gerald, Joy, 
Mark a Wyn, plant y diweddar Dilys Dav-
ies, Maes Morfa. Cynhaliwyd ei hangladd 
yn Ebeneser, lle bu’n aelod ffyddlon, ar 
Fawrth 14.

DINAS

Estynnwn ein cydymdeimlad i Dyfed Reed 
a’i deulu, Bryn y Werydd, ar golli tad, tad 
yng nghyfraith, a thadcu annwyl sef Mr. 
Arthur Reed, Cwm Gwaun. Roedd y gŵr 
hawddgar hwn i’w weld yn gyson ym 
mhentref Trmarchog cyn y clo mawr cyn-
taf wrth iddo helpu ei fab wrth ei waith ac 
wrth gefnogi gweithgareddau yn neuadd y 
pentref. Fe fydd yn chwith iawn i bawb ar 
ei ôl.

Mae’r gwanwyn ar gerdded - yr ydfrain yn 
clebar yn fyddarol wrth nythu, y blodau 
gwanwynol yn eu gogoniant (ac on’d ‘dyw 
hi’n sioe i weld y cennin pedr eleni?) a’r 
ŵyn bach yn cael modd i fyw yn rhasio’i 
gilydd yn y caeau.

Ry’n ni’n byw mewn gobaith felly y bydd 
y tywydd a’r brechlyn yn cadw’r Covid  
dan reolaeth.

TREMARCHOG

TREFIN

ond y dymuniadau gorau yn ddiffuant.

TREFDRAETH
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CWM GWAUN
CLWB CANT YSGOL LLANYCHLLW-
YDOG
Rhagfyr 2020 – 1af, Euros a Gemma James; 
2il, Maya Donnelly; 3ydd, Val Reed. Ion-
awr 2021 – 1af, Margaret Evans; 2il, Gles-
ni James; 3ydd, Gareth a Bethan Wilson. 
Chwefror 2021 – 1af, Enfys Howells; 2il, 
Dosh Eynon; 3ydd, Michael Morris. 
  
SHWMAE SIR BENFRO
Yn ystod y cyfnod clo diwethaf mae Shw-
mae Sir Benfro wedi difyrru llawer gyda 
chystadlaethau niferus ac amrywiol ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Hyfryd iawn 
oedd gweld nifer o enwau plant a phobl 
ifanc Cwm Gwaun ymysg y cystadleuwyr 
yn yr adrannau megis “Llun ar y sgrin” a 
“Cipio’r Gadair”. Pob clod iddynt i gyd 
am eu hymdrechion. Ymhlith yr enillwyr 
ac yn haeddu llongyfarchiadau mae:
Gethin James, Clyn Eryr, a ddaeth yn ail i 
rai mewn Ysgolion Uwchradd am ei berf-
formiad ar ddydd Miwsig Cymru ym mis 
Chwefror. 
Teulu Williams, Fagwrgoch. Cystadle-
uaeth “Coroni’r Cartref” ddaeth â llwyd-
diant iddynt hwy. Yr her oedd addurno 
coeden, gardd, tŷ, ffenestr neu gerbyd ar 
gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Cafodd y teulu’r 
drydedd wobr am eu hymdrech nhw’n 
addurno’r ‘pick-up’. (Llun isod)
Bu un arall o’r Cwm yn prysur weithio 
ar gyfer y cystadlaethau hefyd gan mai 
Tecwyn James, Siop Siafins, fu’n gyfrifol 
am yr holl gadeiriau a aeth i enillwyr yn y 
cystadlaethau barddoni “Cipio’r Gadair”.

AR Y BOCS
Bu digon o wynebau cyfarwydd o’r Cwm 
ar ein rhaglenni teledu unwaith eto’r mis 
hwn. 
Gwelwyd Vivian Salmon, Trepant, ar y 
rhaglen “Cic Lan yr Archif” ar S4C ag 
yntau’n iodlan yn Steddfod Tafarn Sinc. 
Ar yr un rhaglen yr oedd Aneurin Evans 
(Penfeidr Cwm gynt) yn ei het Gymreig yn 

canu gyda chrib.  
Un o sêr y rhaglen ynghylch cerrig y 
Preselau yn mynd i Stonehenge oedd Si-
mon Turner, Tyriet.
Gwelwyd sgap o gapel Jabes a Ffald-y-
Brenin ar raglen “Songs of Praise” wrth i 
Emyr Lewis, y cyn chwaraewr rygbi, sôn 
am ei brofiad wrth ymweld â’r Cwm. Ar yr 
un rhaglen yr oedd Teleri Jenkins-Davies, 
Penrallt-ddu yn canu yn y gynulleidfa fawr 
o Sioe Frenhinol Cymru yn 2017. 
Canu o’i chalon ar ‘Dechrau Canu Dechrau 
Canmol’ yr oedd Ffion Jenkins, Cil-y-Cwm 
pan welwyd hi. 
Braf hefyd oedd gweld unwaith eto blant 
Ysgol Llanychllwydog yn yr ail neu’r 
trydydd ddarllediad o’r rhaglen “Cyne-
fin Cwm Gwaun” gyda Heledd Cynwal a 
Siôn Tomos Owen. Wrth wylio Mererid 
Francis a’r plant yn sôn am fyd natur yn 
yr allt a’r plant yn siarad am bobl enwog 
o’r ardal, gwelwyd cymaint yr oedd y plant 
wedi tyfu oddi ar y darllediad cyntaf! Nid 
oedd Gwennie James, a Robert a Richard 
Vaughan wedi newid fawr ddim! 

PEN-BLWYDDI ARBENNIG
Unwaith eto, mae sawl un o bobl y Cwm 
wedi, neu ar fin, dathlu pen-blwyddi 
arbennig. Dathlodd Mark Moane, Del-
nant, ei ben-blwydd yn 50 oed yn ystod 
mis Mawrth; a bydd Gemma James, Clyn 
Eryr, yn “Dechrau Byw” ganol mis Ebrill. 
Yn dathlu’r un pen-blwydd â Gemma ar 
ddechrau Mai bydd Nerys Davies, Tŷ 
Celyn, ac wrth gwrs ei hefaill Lisa. Bydd 
Gwennie James, Penfeidr, yn dathlu ei 
phen-blwydd yn 80 oed yn ystod mis Mai. 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da id-
dynt i gyd.

PRIODAS ARIAN
Llongyfarchiadau i Gareth a Bethan Wil-
son, Fagwrlas, a fydd yn dathlu eu Priodas 
Arian yn ystod mis Mai. 

YSBYTY
Dymunir adferiad iechyd i Alun Nicholas, 
Lodor Fawr; ac i Dilwyn Vaughan, Penlan 

Uchaf, y ddau wedi derbyn llawdriniaethau 
yn yr ysbyty’n ddiweddar. 

MARWOLAETH
Trist oedd clywed am farwolaeth y diwed-
dar Arthur Reed, Delnant, ar 19eg Chwe-
fror yn Ysbyty Glangwili. Un a anwyd, a 
fagwyd ac a fu’n byw yn y Cwm ar hyd ei 
oes oedd Arthur, ac yn ei farwolaeth col-
lodd yr ardal un a wnaeth gyfraniad mawr 
i’w fro, i’w gapel, i’w filltir sgwâr ac i 
ardal ehangach. Yn ogystal â bod yn ŵr, 
tad a thad-cu, yn frawd ac yn ffrind, roedd 
Arthur hefyd yn un a oedd yn weithiwr 
caled ac yn gymwynaswr o’i fodd. “Fydd 
y Cwm fyth yr un fath ar ôl colli Arthur” 
oedd y geiriau a glywid ar wefusau pawb 
yn dilyn ei farwolaeth. Wrth reswm fe we-
lir ei eisiau’n fawr gan ei deulu a’i ffrin-
diau ond fe fydd yn gadael twll mawr ar 
ei ôl yn eglwys Jabes hefyd, lle’r oedd yn 
ddiacon, yn gyn ysgrifennydd yr eglwys ac 
yn ysgrifennydd pwyllgor y fynwent hyd 
y diwedd.
Estynnir cydymdeimlad dwysaf i’w wraig 
Val; i’w blant: Dyfed a’i wraig Ann a’i 
deulu sy’n byw ym Mhencaer; Hefyn a’i 
wraig Andrea a’r plant sy’n byw yn Ymyl-
y-Coed;  Mair a’i gŵr Mark a’r plant sy’n 
byw yn Danycoed ac i’w unig chwaer 
Marian Phillips, Y Bwthyn; ac i’r teulu 
ehangach. 

CYSTADLAETHAU CFFI AC YSGOL
Braf oedd gweld enwau pobl ifainc Cwm 
Gwaun ymhlith enillwyr cystadlaethau 
rhithiol Clwb Ffermwyr Ifainc Sir Benfro’n 
ddiweddar. Llwyddodd Cerys Davies, Tŷ 
Gwyn i gael y wobr gyntaf yn y gystadle-
uaeth Llefaru i rai 19 oed ac iau yn yr Ei-
steddfod; a Teleri Wilson, Fagwrlas, i gael 
yr ail wobr yn yr unawd offerynnol. Roedd 
y ddwy hefyd, ynghyd â Siôn a Steffan 
Wilson yn rhan o’r ‘meim i gerddoriaeth’ 
a ddaeth yn ail.
Daeth llwyddiant i’r ddwy hefyd yng ng-
hystadlaethau Siarad Cyhoeddus y Mu-
diad. Dyfarnwyd Cerys yn Siaradwraig 
Orau Adran Iau’r gystadleuaeth Gymraeg 
a Teleri’n Gadeirydd Gorau Adran Ganol-
raddol y gystadleuaeth Saesneg.
Daeth llwyddiant i Cerys hefyd yng nghys-
tadlaethau “Yr Awen o Adre” yn Ysgol y 
Preseli. Cafodd wobrau cyntaf yn y gystad-
leuaeth “Troslais ar Fideo”, a’r Monolog i 
Flynyddoedd 11-13.  Llongyfarchiadau! 

CIPIO CORON CFFI 
“Stori ddirdynnol” oedd disgrifiad y beir-
niad, Shân Griffiths, o’r stori fer fuddugol 
yn Eisteddfod Rithiol Clwb Ffermwyr 
Ifainc Sir Benfro eleni. Gosodwyd “Mwg-
wd” neu “Mygydau” fel testun i’r stori ac 
roedd pedwar allan o’r pum ymgeisydd 
wedi dewis cyfeirio at fygydau’r pan-
demig. Profiad merch ifanc oedd yn gaeth 
i’r gwely’n dilyn damwain oedd dewis “Y 
Wiwer” a hanes y teulu a orfodwyd o gan-
lyniad i’r digwyddiad i wisgo ‘mwgwd’ 
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CWM GWAUN
parhâd

hapusrwydd. Llawenydd mawr i aelodau 
Clwb Ffermwyr Ifainc Abergwaun, i’w 
theulu, ac i drigolion Cwm Gwaun oedd 
clywed mai’r ‘Wiwer’ oedd Cerys Dav-
ies, Tŷ Gwyn. Da iawn hi hefyd am feir-
niadaeth ganmoladwy iawn gan y beirniad 
Dr Hywel Griffiths yn Eisteddfod CFFI 
Cymru mewn cystadleuaeth o safon arben-
nig o uchel. Llongyfarchiadau mawr iawn 
Cerys!!

CARTREFI NEWYDD
Pob dymuniad da i John a Tacey 
Collingridge, Penfeidr Cwm wrth iddynt 
symud o’r ardal ddiwedd mis Mawrth i 
ardal y Bontfaen. Estynnir croeso cynnes 
i’r pâr ifanc a’u merch a fydd yn ymgar-
trefu ym Mhenfeidr Cwm am gyfnod wrth 
iddynt ail wneud eu cartref newydd ym 
Mharc-y-Dyffryn.
Croeso cynnes i’r ardal hefyd i Jared a 
Judith Gethin a’r plant yn eu cartref new-
ydd ym Mhenrhiw; a phob dymuniad da 
i Meurig Jones yn ei gartref newydd yn 
Arberth. 

EGLWYS SANT BRYNACH 
Dros y cyfnod clo, bu aelodau Sant Bry-
nach, ynghyd ag eglwysi’r Santes Fair 
Abergwaun a Sant Gwyndaf Llanwnda, yn 
ymuno mewn oedfaon ar zoom bob bore 
Sul. Yna’n ddiweddar bu’r Parchg Jordan 
Spencer yn ffilmio oedfa ‘Gwylnos y Pasg’ 
yn Sant Brynach ac fe fydd yr oedfa’n cael 
ei ffrydio’n fyw nos Sadwrn cyn y Pasg. 
Fore Sul Ebrill 4ydd, cynhelir Oedfa Gy-
mun Sul y Pasg am 11.30 y bore yn Eglw-

ys Sant Brynach. Bydd angen i’r sawl sydd 
am ymuno yn yr oedfa ffonio Lilwen ar 
01348 881297 i archebu sedd a bydd trefn 
yr oedfa’n cael ei hanfon allan ymlaen llaw 
i’r rhai fydd yn mynychu.

PROSIECT PASG YR EGIN GWYRDD
(Gwelir y llun isod) Ymunodd dwsin o 
blant o Ysgol Sul Cylch Carn Ingli gyda 
phlant Ysgolion Sul Seion Crymych, 
Blaenffos, ac Ebeneser Dyfed i gyflwyno 
oedfa fer bob dydd yn ystod “Yr Wyth-
nos Fawr” yn arwain i fyny i’r Pasg. 
Roedd gan blant y cylch gyfraniadau i’w 
cyflwyno ym mhob un o’r oedfaon byr a 
ymddangosodd ar ‘You Tube’ a’r cyfryn-
gau cymdeithasol, gan ddechrau gyda Sul 
y Blodau. Ar y dydd Llun cafwyd hanes 
glanhau’r deml; dysgu’r bobl yn y deml 
ar y dydd Mawrth; Jwdas yn cynllunio 
yn erbyn Iesu ar y dydd Mercher; y swper 
olaf ddydd Iau; tristwch dydd Gwener y 
Groglith; distawrwydd dydd Sadwrn; ac 
yna gorfoledd a dechrau newydd y Pasg. 
Trefnwyd yr oedfaon a’u rhoi i gyd at ei gi-
lydd gan Siân Elin Thomas, ysgrifennydd 
Pwyllgor Yr Egin Gwyrdd a diolchir yn 
fawr iddi am gynllunio a threfnu. Diolchir 
hefyd i athrawon Ysgol Sul Cylch Carn In-
gli am rannu a dosbarthu’r gwaith i’r plant; 
ac i bob un o’r plant a’u rhieni am fod mor 
ufudd unwaith eto i’r cais i ffilmio’r clipiau 
a’u hanfon ymlaen. Y gobaith yw i’r cyfan 
fod yn fendith fawr i bawb a’u gwelodd.

BYSEDD
Aethpwyd drwy ryw gyfnod bach digon 
rhyfedd ym mhen uchaf y Cwm yn ystod 
Chwefror a Mawrth o ran damweiniau. Yn 
rhyfedd iawn, cafodd Vivian Davies, Pen-
lanwynt; Chris Howells, Buarth Gwyn; ac 
Eric Morris, Trewern i gyd ddamweiniau 
digon cas ar eu bysedd - doluriau a olygodd 
ymweliadau ag ysbytai neu uned ddam-

weiniau. Yna ar ôl ysbaid byr, dyma ddau 
frawd - Gethin ac Emyr James, Clyn Eryr - 
hefyd yn cael damweiniau ar eu bysedd, un 
ohonynt wedi torri’i fys bach. Yng nghanol 
y cyfan, fe gafodd John Jenkins, Trefach 
ddamwain hefyd ond ar ei ben ac nid ar ei 
fys! Da yw dweud, er yr holl ddamweiniau 
mewn un ardal fach, fod pawb bellach ar 
wellhad a phawb wedi dweud yr un peth 
“Gallai fod wedi bod cymaint gwaeth!”

YR AMAETHWR
Bydd y ffermwyr sy’n aelodau o NFU 
Cymru yn derbyn cylchgrawn lliwgar 
trwchus “Yr Amaethwr” (Farming Wales) 
drwy’r post yn fisol. Nid yn aml iawn fodd 
bynnag, y bydd rhywun lleol yn cael sylw 
– yn enwedig ar y dudalen flaen. Bu cryn 
gyffro yn y Cwm felly, pan ddaeth rhifyn 
mis Mawrth drwy’r drws ac arno lun ar y 
dudalen flaen o’r pedwar dyn o dair cen-
hedlaeth, sy’n ffermio ym Mhenlanwynt. 
Yn ogystal â’r dudalen flaen, roedd erthygl 
gynhwysfawr a rhagor o luniau o’r ardal 
odidog yr ydym yn byw ynddi oddi mewn 
i’r cloriau. Bu pobl yr ardal a thu hwnt yn 
ddigon parod eu geiriau caredig a’u can-
moliaeth o’r erthygl am Vivian, Hedd, 
Llŷr a Gethin a ysgrifennwyd gan Debbie 
James

MANYLION 
CYSODI
RHIFYN 

MAI/MEHEFIN
deunydd i law erbyn 

Mai 21, 2021, 
os gwelwch yn dda.
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Bydd croeso cynnes i ymwelwyr â’r gor-
llewin meddai Awdurdod Parc Cenedla-
ethol Arfordir Penfro, ond mae’n annog 
pawb i gynllunio ymlaen llaw wrth iddo 
baratoi am ddechrau prysur i’r tymor wrth 
i’r cyfyngiadau Aros yn Lleol ddod i ben.

Roedd mwy nag erioed o’r blaen wedi 
ymweld ag arfordir eiconig Sir Benfro yn 
2020 ac mae disgwyl i’r tymor nesaf fod 
yn brysurach fyth.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro: “Mae hi’n hollol naturiol y bydd 
pobl eisiau mynd i’r arfordir wrth i’r cyf-
yngiadau lacio yn dilyn gaeaf hir, tywyll ac 
anodd i bawb.

“Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig fu’r 

Parc Cenedlaethol dros y flwyddyn ddi-
wethaf o ran cefnogi iechyd a llesiant pobl 
a’r rôl hollbwysig y bydd yn ei chwarae 
dros y misoedd nesaf. Ond rydyn ni’n 
gofyn i bawb gynllunio ymlaen llaw, os 
mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld neu os 
ydych chi’n dod yma’n rheolaidd. Gallwch 
ddisgwyl y bydd y mannau sy’n boblogaidd 
ymysg twristiaid yn brysur, felly beth am 
archwilio rhai o drysorau cudd y Parc yn 
lle.”

Mae’r Awdurdod yn gweithio gyda 
phartneriaid i sicrhau bod ymwelwyr yn 
mwynhau’r gorau o Sir Benfro yn ddiogel 
a bod cymunedau lleol yn cael eu cefnogi 
drwy gydol y misoedd nesaf.

“Drwy weithio gydag asiantaethau partner, 

rydyn ni’n barod i reoli heriau posibl fel y 
problemau a gawsom yr haf diwethaf gyda 
gwersylla anghyfreithlon, problemau par-
cio lleol a gweithgareddau gwrthgymde-
ithasol,” meddai Tegryn Jones.

“Dydyn ni ddim eisiau pregethu, ond rydyn 
ni eisiau diogelu’r darn hwn o baradwys 
Sir Benfro i bawb ei fwynhau, felly rydyn 
ni’n gofyn i’n holl ymwelwyr droedio’n 
ysgafn a pheidio â gadael eu hôl.”

Ar gyfer y rheini sy’n bwriadu ymweld â 
Sir Benfro, mae’n bosibl cynllunio ymlaen 
llaw gyda fersiwn digidol papur newydd 
ymwelwyr Awdurdod y Parc, Coast to 
Coast, sy’n llawn erthyglau a gwybodaeth 
i helpu pawb i wneud y gorau o’u hymwel-
iad a chefnogi cymunedau a busnesau lleol 
ar yr un pryd. I weld copi, ewch i www.
arfordirpenfro.cymru/coast-to-coast. 

Cafodd adeiladau Awdurdod Parc Cened-
laethol Arfordir Penfro eu goleuo heno i 
gofio am y rheini sydd wedi colli eu by-
wydau oherwydd Covid-19 a phob un y 
mae’r pandemig byd-eang wedi effeithio 
arno.
Cafodd pencadlys yr Awdurdod yn Noc 
Penfro, Oriel y Parc yn Nhyddewi a 
Chastell Caeriw eu goleuo’n felyn fel rhan 
o’r digwyddiad Goleuo Cymru i gofio i 
nodi blwyddyn ers dechrau cyfnod clo 
cyntaf y DU.
Mae calonnau melyn wedi dod yn symbol 
o gofio yn ystod pandemig y Coronafeirws. 
Bydd cartrefi ac adeiladau cyhoeddus ar 
draws y wlad yn ymuno yn y digwyddiad 
coffa cenedlaethol ar 23 Mawrth, a bydd 
staff yr Awdurdod yn cymryd rhan mewn 
munud o dawelwch am hanner dydd.
Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, 
Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Er bod ni-
fer enfawr y marwolaethau coronafeirws 
ledled y byd yn gallu bod yn anodd eu 
deall yn iawn weithiau, dylem gofio bod 
dros 450 o bobl wedi colli eu bywydau yn 
ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
yn unig. 
“Rydym ni hefyd yn cydymdeimlo â’r 
rheini sy’n dal i wella o effeithiau Covid-

19, neu sy’n byw gydag effeithiau dilynol 
y pandemig. 
“Hoffwn hefyd ddiolch ar ran yr Awdur-
dod i’r rheini sydd wedi bod yn gweithio i 
gadw pawb yn ddiogel yn ystod y cyfnod 
anodd hwn ac sy’n parhau i wneud hynny, 
yn ogystal â’r rheini sydd wedi cefnogi’r 
gweithwyr hyn drwy aros gartref a dilyn y 
rheolau i helpu i leihau lledaeniad Covid-
19.
“Mae pawb wedi aberthu llawer dros y 
flwyddyn ddiwethaf, ac roeddem yn te-

imlo bod angen nodi’r flwyddyn hon 
drwy ymuno â’r genedl i fyfyrio wrth i ni 
ddechrau edrych yn ofalus tuag at y golau 
ym mhen draw’r twnnel.”
Mae’r digwyddiad Goleuo Cymru i gofio 
wedi cael ei hyrwyddo gan grŵp Facebook 
Covid19 Families-Wales, sydd wedi cael 
ei sefydlu i gefnogi teuluoedd sydd wedi 
colli anwyliaid.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Aw-
durdod y Parc Cenedlaethol am y Corona-
feirws, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/
coronafeirws. 

ADEILADAU AWDURDOD Y PARC YN TROI’N FELYN ER COF AM DDIODDEFWYR COvID-19

AWDURDOD Y PARC YN PARATOI AM 
BASG PRYSUR
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TELERAU HYSBYSEBU  Y LLIEN GWYN

HYSBYSEBION ACHLYSUROL

Neges bersonol - £5   Hysbys un golofn - £10  Hysbys  dwy golofn -£12  

 Cwarter tudalen - £25  Hanner tudalen - £35     Tudalen gyfan - £50

HYSBYSEBION RHEOLAIDD (10 rhifyn y flwyddyn)

Hysbys un colofn - £35,   Hysbys dwy golofn -£55,   Cwarter tudalen - £70  

Hanner tudalen - £100
Am wybodaeth bellach -  Meirion ac Iona  01348 891 656,

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
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Canolfan 
Gelf 

Gorllewin  
Cymru
16 Y WESH 

ABERGWAUN 
SIR BENFRO 

SA65 9AE

Ffôn a ffacs : 
01348 873867

westwalesartscentre.com

Un o ardal Llanboidy yw Dewi Griffiths yn wreiddiol a bu’n byw yn yr ardal honno ac 
o gwmpas Llangynin a San Clêr bron ar hyd ei oes. Ond, fe briododd merch o Gwm 
Gwaun, y ddiweddar Margaret (gynt Morris), un o ddisgynyddion teulu Ffynondici. 
Pan ddathlodd Dewi ei ben-blwydd yn 90 oed ganol Chwefror, fe benderfynodd ei fod am 
wneud rhywbeth arbennig i dalu nôl rhyw ychydig bach i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
ac fe heriodd ei deulu a’i gydnabod i’w noddi i feicio pum milltir ar ddydd ei ben-blwydd. 
Cafodd sylw i’r digwyddiad ar ‘Prynhawn Da’ a ‘Heno’ ac roedd y camerau yn mynd i’w 
ddilyn ar ei daith feic ar ddydd ei ben-blwydd.
Yn anffodus, galwyd Dewi i fynd am brofion i’r ysbyty rai dyddiau ar ôl ei ben-blwydd, 
gyda’r amod ei fod yn cael prawf Covid ac yn hunanysu am gyfnod o sawl diwrnod cyn 
hynny. Yn anffodus (eto) roedd hynny’n cynnwys diwrnod ei ben-blwydd! Ni fu’n bosibl 
iddo felly gyflawni’r dasg ar y ‘Diwrnod Mawr’. 
Ond, nid oedd yn un i roi lan, felly rhyw bythefnos ar ôl bod yn yr ysbyty, dyma fe’n 
cyflawni’r her a llwyddo i godi swm o £2,500 i’w gyflwyno i Ward Cilgerran, Ysbyty 
Glangwili. 
Gan fod cymaint o bobl o’r ardal hon wedi ei gefnogi, drwy ‘gofundme’ neu drwy rod-
dion mewn cardiau, roedd Dewi’n awyddus iawn i ddiolch yn fawr iawn i bawb o ardal 
Y Llien Gwyn am eu cefnogaeth.     

DATHLU YN 90 OED AR GEFN BEIC MWY O HANES RENATE
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Os cofiwch, yn rhifyn 
mis Ionawr / Chwefror 
o’r ‘Llien Gwyn’, ymd-
dangosodd hanes Renate 
Collins, merch ifanc o 
Wlad Pwyl, gafodd ei 
mabwysiadu adeg Yr 
Ail Ryfel Byd gan Ari-
anwen Davies, o Aberg-
waun. Cafwyd llawer o 
ymateb i’r stori gan ein 
darllenwyr, ac felly, gw-
naed ymchwil pellach 
i’r cysylltiadau lleol.
   Yr oedd Arianwen 
yn un o ferched y teulu 
Davies ‘Commercial 
Hotel and Bakery’, Main 
Street, Wdig. Yr oedd 
ganddi bedair chwaer ac 
un brawd. Yr oedd ei chwaer, Bessie, wedi 
priodi â Will Llewellyn. Buont yn byw yn 
Llwynonn, Glanymor Rd, Wdig. Roedd 
Will yn cadw’n siop grocer drws nesaf at 
Westy’r Commercial yn Wdig. Priododd 
Will a Bessie ar yr un diwrnod ag Arian-
wen a’i gŵr mewn ‘priodas ddwbwl’ yng 
Nghapel Goedwig. Roedd ganddynt ddau 
fab, sef, Gareth a Barry Llewelyn. Mae 
Gareth yn byw yn Amlwch, Sir Fôn.
  Un arall o’r chwiorydd Davies, ‘Commer-
cial Hotel’ oedd Hettie. Priododd â Haydn 
Williams a buont yn magu teulu ym Mh-
lasygamil. Mildred a John oedd eu plant. 
Dydyn nhw ddim yn byw yn lleol.
   Dwy chwaer sydd ar ôl, sef, Gwen a Meg. 
Aeth Gwen i fyw yn Llundain a does gand-
di ddim disgynyddion. Priododd Meg â Sid 
Carter, ac ni chafwyd teulu ganddyn nhw 
chwaith. Roedd gan Meg ferch, ac mae hi 
yn byw yn Abergwaun o hyd.
  Un brawd oedd gan Arianwen, sef, Essex 
Davies, ac mae nifer o’i ddisgynyddion yn 
dal i fyw yn lleol. Magodd Essex a’i wraig 
Maggie, bedwar o blant, yng Nghwm Ab-
ergwaun, - Joyce, Sylvia a Tony (efeilliaid) 
a Richard. Priododd Joyce â Ken Slatter. 
Priododd Sylvia â Terry Rosser a bu ei 
brawd, Richard Davies mewn busnes yn y 
dre ac yn flaenllaw fel Maer hefyd.  Mae’r 
teuluoedd yn adnabyddus iawn yn yr ar-
dal. Yn anffodus, bu Tony farw tra'n ddyn 
ifanc.

  Wrth ddefnyddio gwefan ‘100 o Bapurau 
Newydd Cymru’ (Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru) yr oedd yn hawdd darganfod erthy-
gl yn cynnwys enw anghyffredin fel 'Arian-
wen'. Mae’r erthygl yn disgrifio seremoni 
coroni bert, ‘Brenhines Mai’, yn hen ysgol 
yr Henner yn 1908. Ar y pryd, enw’r ys-
gol oedd ‘Llanwnda School’ a’r frenhines 
mewn golwg am 1908 oedd Violet Davies. 
Roedd ganddi weision a morynion, sef, 
Gomer Williams, Fred Richards a Lewis 
Rees, Alice ac Iris Williams ac Arianwen 
Davies. Dewiswyd rhain i gyd gan ddis-
gyblion yr Ysgol eu hunain.  

MWY O HANES RENATE

Os na lwyddoch chi i ddarllen yr erthygl-
flaenorol - dyma flas ohonni. -
“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.” Collodd Renate 65 aelod o’i 
theulu yn yr Holocost ac welodd hi ddim 
mo’i rhieni eto.
I weld yr erthygl gyfan, ewch at rhifyn 437 
o'r Llien Gwyn ar safle Bro 360.

     
Dyma lun o Renate pan yn ferch fach yn   cyr-
raedd Cymru.
 
Adfer hen draddodiad oedd y digwyddiad 
hwn, medd yr erthygl, lle roedd gorymdaith 
yn dechrau am hanner awr wedi dau y pryn-
hawn, o’r Henner i Benrhiw, wedyn i Ben 
Cw , i Stryd y Cei a’r ‘Bay Hotel’, ar hyd y 
Dyffryn, ac wedyn i dywod y traeth.
     Roedd bechgyn hŷn yr Ysgol yn arwain yr 
orymdaith ar ferlod ac asennod, a dau ddwsin 
o ‘filwyr’ yn gwisgo rubannau cochion a blo-
dau ac yn cario ‘cleddyfau’ yn dilyn. Yr oedd 
gan y ‘Frenhines’ ferlen wen yn tynnu ei 
cherbyd ac roedd yn cario ac yn gwisgo pob 
math o flodau’r Gwanwyn - coron o lilis ar ei 
phen a ‘septre’ wedi ei addurno â briallu.
    Ym mhob ardal ar hyd yr orymdaith 
byddai’r plant yn canu sawl cân. Ar y traeth, 
yr oedd cynulleidfa yn barod i dystio i ser-

emoni wobrwyo gan y Frenhines. Cafodd 
Emlyn Williams, David Miles a Henry 
Morgan, Harry Hamer, Roy John a Wil-
lie Powell, Tom Harries, Thomas G Vittle, 
Freddie Harries, Isabella Owen a Mary 
Jane Evans fedalau am bresenoldeb yn y 
dosbarth ar hyd y flwyddyn. Canwyd  ‘God 
Save The King’ cyn dod â’r seremoni i ben. 
Ar ddiwedd yr adroddiad cafwyd diolch i 
Mr Harries, 104, Pen Cw am gael benthyg 
merlen a cherbyd i’r frenhines. Ar y 21ain 
o Fai yr ymddangosodd yr adroddiad yn yr 
Echo ..... dyddiad tipyn yn hwyrach na’r 
bwriad gwreiddiol. Y cyntaf o Fai oedd 
y dyddiad traddodiadol ar gyfer y dathlu, 
ond bu’r tywydd ar ddiwedd Ebrill, 1908 
mor ddiflas, rhaid oedd gohirio oherwydd 
diffyg blodau ar gyfer yr addurno!

Dyma luniau o gasgliad y diweddar Roy Lewis, Trefin yn dangos dathliadau  ym mis Mai 
1909 ar y traeth. Mae'n amlwg i'r plant gael digon o flas ar yr hwyl yn 1908 fel eu bod yn 
awyddus i barhau'r traddodiad.
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Anfonodd y diweddar Roy Lewis,  
y lluniau yma yn dangos dath-
liadau mis Mai 1909 at y Llien 
Gwyn nôl yn 2011. Mae'n hy-
fryd medru eu rhannu eto, gyda 
stori Renate, er cof am ei mam,        
Arianwen, ac er cof am Roy ei 
hunan.

O gofio hiwmor Roy, a'r  hwyl yr 
oedd yn cael wrth rannu hanes 
lleol â phawb, dyma gerdyn post 
o'i eiddo. Mae'n dangos 'Goleudy 
Strwmbwl' ac yn addas iawn ar 
gyfer  cyfnod 'Ffŵl Ebrill!' 


