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Y cledd gwych ar y clawdd gwâr,
Llyfnwyrdd yw, llafn o’r ddaear 
      (Waldo)



GOLYGYDD Y MIS 
Hywel Gealy Rees

Y GAMBO NESAF, MIS EBRILL
Robyn Tomos 

Sycharth, Talgarreg, Llandysul SA44 4EP 
Ffôn: 01545 590629           ebost: robyn.tomos@outlook.com

Deunydd i mewn erbyn 30 Mawrth 
Dosbarthu 15 Ebrill. Lleoliad ac amser i’w cadarnhau

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

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

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.
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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

Cawsom dywydd mawr yn 
ystod Chwefror, ac unwaith 
eto gadawodd rhyferthwy’r 
gwynt a’r glaw eu hôl 
dinistriol ar hyd glannau 
môr a thorlannau afonydd 
yr ardal hon. 

Yma y mae’r Dr Dyfed Elis-Gruffydd, 
y daearegwr blaenllaw o Lechryd, ac 
awdur y gyfrol hardd 100 o Olygfeydd 
Hynod Cymru, yn sôn am effeithiau 
grym y stormydd. Ac mae ganddo  
rybudd sobreiddiol yn ogystal: 

   ‘Fel y gŵyr darllenwyr Y Gambo, 
yn enwedig y rheini sy’n byw o 
fewn cyrraedd glannau afon Teifi a’i 
hisafonydd, un o sgileffeithiau amlycaf 
y glaw trwm a ddisgynnodd y mis 
diwethaf oedd y llifogydd enbyd a 
foddodd ddolydd gwastad dwylan 
Teifi. Am gyfnod, diflannodd Pont 
Llechryd o’r golwg o dan y dŵr.

   ‘Ond nid boddi tir ac eiddo fu 
unig effaith y dilyw. Bu’r glaw hefyd 
yn gyfrifol am iro llechweddau dyffryn 
Teifi gan beri i’r llethrau serthaf, a 
oedd eisoes yn ddwrlawn, lithro ar i 
waered dan ddylanwad disgyrchiant.

   ‘Dyna hefyd fu tynged rhannau 
o arfordir y fro wrth i donnau’r môr 
tymhestlog danseilio godreon y 
clogwyni creigiog. O ganlyniad, un o 
nodweddion amlycaf arfordir gogledd 
Penfro a Cheredigion yw olion 
tirlithriadu mawr a mân. Yn wir, araf 
encilio tua’r tir y mae’r clogwyni, gan 
gynnwys y rheini rhwng Aber-porth 
a Phenbryn, erydiad a symudiad na 
ddaw byth i ben cyhyd ag y bydd lefel 
y môr yn dal i godi dan effaith ddifaol 
cynhesu byd-eang.’

STORMYDD CHWEFROR YN DINISTRIO
Tir yn Boddi a Llithro

Afon Teifi’n gorlifo’i glannau y mis diwethaf

Tirlithriad ar graig uwchben traeth Tre-saith

Aung San Suu Kyi 
(Arweinydd carismatig gwerin Myanmar, Burma gynt,  

sydd wedi ei charcharu eto gan y fyddin)

A’i hurddas, nid atgasedd, – nid y dryll, 
  nid o drais dialledd; 
 ymroddgar, wâr yw â’i hedd 
 a’i rannu â serenedd.

Cynhaliwyd protestiadau drwy’r wlad gan y bobl gyffredin yn erbyn y 
Fyddin a ddiddymodd y Senedd a charcharu’i haelodau. Saethwyd nifer o’r 
protestwyr yn farw gan y milwyr treisgar, gan gynnwys merched ieuanc. 
Gofynnir am etholiad democrataidd a sylw’r byd.

Jon Meirion
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BEULAH

Dyfodol Ysgol Beulah
Mae’n bosib y bydd dyfodol adeilad 

ysgol Beulah wedi’i benderfynu yn 
ystod y misoedd nesaf, ac mae’n 
edrych yn debyg y bydd y Cyngor Sir 
yn rhoi’r adeilad ar werth.

Yn dilyn ymgynghoraid gan 
y Cyngor, i weld a oedd gan 
gymdeithasau neu unigolion lleol 
syniadau ynglŷn â gwneud defnydd o’r 
adeilad, dywedodd y cynghorydd lleol, 
Mr Lyndon Lloyd, mai ychydig bach 
iawn o syniadau ymarferol a gafwyd. 
Un syniad oedd addasu‘r adeilad i fod 
yn ganolfan dydd ar gyfer yr henoed  
a’r rhai sy’n dioddef o dementia, ond 
nid oedd cyllid gan y cyngor i wneud 
hynny, a byddai angen gwario llawer ar 
yr adeilad. Dywedodd y Cyng. Lloyd 
fod mwy o ddiddordeb wedi’i ddangos 
yn ysgol Trewen, oherwydd, o bosib, 
bod yr adeilad mewn gwell cyflwr.

Aeth Mr Lloyd ymlaen i ddweud 
bod Beulah’n ffodus o’r festri / neuadd 
dros y ffordd i’r ysgol, lle mae’r 
pentrefwyr yn medru cynnal pob math 
o weithgareddau – a bod y Cyngor Sir 
wedi rhoi £20,000 at wella’r adeilad 
hwnnw ychydig flynyddoedd yn ôl. 

Mae dyfodol y cae chwarae yn 
ddiogel, meddai Mr Lloyd, oherwydd 
nid yw ei ddyfodol yng nghlwm ag 
unrhyw beth sy’n digwydd i adeilad 
yr ysgol, a bod y darn o’r cae, lle mae 
offer chwarae’r plant, ar lês i Gyngor 
Cymuned Beulah.

Bydd dyfodol y ddau adeilad yn 
Beulah a Threwen yn cael ei ystyried 

yn fuan gan Gabinet y Cyngor, a 
thybia’r Cyng. Lloyd taw rhoi’r ddau 
adeilad ar werth bydd y penderfyniad 
terfynol.

Agorwyd ysgol Beulah yn 1917 
ac fe’i cauwyd yn haf 2019 ar ôl iddi 
roi 102 mlynedd o wasanaeth i’r 
gymuned.

Mrs Megan Hardwick
Mae Beulah wedi colli un arall o hen 

deuloedd yr ardal gyda marwolaeth 
Mrs Megan Hardwick, neu Megan 
Dolwerdd fel bydd nifer o’r ardal yn ei 
chofio. Bu Megan farw yn 93 mlwydd 
oed ar 22 Chwefror yn Ludlow, Sir 
Amwythig, lle roedd wedi byw am 
flynyddoedd lawer. 

Roedd hi’n ferch i’r diweddar John 
a Hetty Baker Jones, Dolwerdd, 
Ffordd y Bowls, ac yn chwaer i Morris, 
Hirwen, ac Eleanor. Roedd ei thad 
yn dod o ardal Dre-fach Felindre, 
a’i mam yn un o 9 o blant Griffith 
ac Annie James, Trefaesfawr gynt, a 
Penlanfach, Llandygwydd cyn hynny. 
Roedd Megan yn perthyn, felly, i deulu 
lluosog y Jamesiaid yn yr ardaloedd 
hyn. Eleanor, yn unig, sydd ar ôl nawr 
o deulu Dolwerdd, ac mae hi mewn 
cartref preswyl. 

Athrawes mewn ysgol gynradd oedd 
Megan wrth ei galwedigaeth, ac er 
iddi adael Beulah yn ifanc, roedd yn 
ymwelydd cyson â’r hen gartref yn 
Nolwerdd tan i’w brawd, Morris, farw 
yn 2013. Roedd hefyd yn dal yn aelod 
yng Nghapel Beulah ac yn mynychu’r 
oedfaon a boreau coffi’r pentref pan 
fyddai yn yr ardal. Cydymdeimlwn yn 
fawr iawn ac Eleanor a’r teulu i gyd.

Y diweddar Megan Hardwick

Mrs Glenys Williams, Erwlon
Blin yw cofnodi marwolaeth un arall 

o’r pentref yn ystod mis Chwefror, sef 
Glenys Williams, Erwlon, a fu farw yn 
92 mlwdd oed ar 5 Chwefror. Roedd 
Glenys yn gymeriad hoffus a thawel, 
yn wraig i’r diweddar Danny Williams 
ac yn famgu a hen-famgu.

Fe’i ganwyd yng ngogledd Cymru, 
ond roedd wedi byw yn yr ardal hon 
ers yn ifanc, ac wedi mynychu ysgol 
Rhydlewis. Bu hi a Danny yn byw 
yn Nhydraw, Beulah, lle ganwyd eu 
mab Bryan a’i merch, Linwen, sy’n 
byw yn Tasmania. Symudon nhw 
wedyn i Erwlon yn ystod yr 80au, i 
dŷ a godwyd gan Danny, a oedd yn 
adeiladwr.

Claddwyd Glenys ym mynwent 
Beulah. Roedd y gwasanaeth yng 
ngofal ei gweinidog, Y Parchedig 
Dorian Samson. Cydymdeimlwn yn 
fawr iawn â’r teulu oll.

Ysgol Beulah
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Barbara Wiliams
Trist hefyd yw cyhoeddi marwolaeth 

Barbara Williams, cyfnither y 
diweddar David Alban Davies, Plas 
Troedyraur, ac unig ferch y diweddar 
Dr Henry Lloyd Davies a fu’n feddyg 
yn Aberteifi am flynyddoedd lawer. 
Cydymdeimlir yn fawr iawn â’r teulu.

Catrin Aur mewn Opera Sebon
Bydd Catrin Aur, Plas Troedyraur 

yn ymddangos ar S4C mewn cyfres 
o operâu meicro mewn datblygiad 
arloesol yn hanes opera Cymraeg. 

OPRA CYMRU, yr unig gwmni 
opera Cymreig, sydd wedi comisiynu’r 
operâu, sef prosiect a fydd yn torri 
tir newydd trwy greu cyfres o operâu 
sebon ‘Golcha Dy Ddwylo’, yn seiliedig 
ar brofiadau cymunedau yn ystod y 
pandemig. Ariennir y prosiect gan 
y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor 
Celfyddydau Cymru.

Bydd y cantorion hefyd yn cynnwys 
Huw Ynyr a Buddug Aerona James. 
Mae’r gerddoriaeth eisioes wedi’i 
recordio gan Sain, 

Catrin Aur

Bocs Llythyron
Ers peth amser mwyach mae Beulah 

wedi bod heb flwch llythyron a arferai 
fod o flaen hen Swyddfa Bost y pentref 
ers pan agorwyd y swyddfa yn 1903. 

Mae si ar led fod y bocs postio wedi 
cael ei daro i’r llawr mewn damwain, 
ond does neb yn gwybod pwy oedd yn 
gyfrifol am hynny. Roedd rhywun ar 
dudalen Facebook Bryngwyn yn honni 
mae rhywun ar gefn cwadbeic oedd yn 
gyfrifol!

Mae’n debyg na fydd y bocs yn cael 
ei ail-leoli o flaen yr hen Swyddfa 
Bost, ond yn hytrach yn agos i’r 

hysbysfwrdd ger yr ysgol a’r cae 
chwarae.

Y bocs post

Ble mae Beulah?
Mae arwyddbost Beulah ar ffordd 

Brongest wedi’i ddwyn, ac eto, does 
neb yn gwybod pwy fu’n gyfrifol am 
hynny. Os oes gennych wybodaeth, 
cysylltwch â’r Cyng. Lyndon Lloyd. 

BLAENANNERCH  
a THRE-MAIN

Pen-blwydd hapus i Ruth Webb, 
Brynheulwen, a fydd yn 50 oed 
ddiwedd mis Mawrth.

Hoffai Helen Thomas, Arafon, Tre-
main, ddiolch i bawb am eu haelioni 
wrth gyfrannu at y ddwy elusen o’i 
dewis pan ddathlodd ei phen-blwydd 
yn hanner cant ddiwedd mis Ionawr. 
Bydd swm teilwng iawn o £840 yn cael 
ei roi i Ymchwil Canser ac Ymchwil 
Awtistiaeth. 

ABER-PORTH

Bronwen Davies
Bydd y pentre i gyd yn drist i 

glywed am farw Bronwen Davies, a 
fu’n byw yn y Garth, Aber-porth, am 
flynyddoedd cyn symud i Aberteifi 
yn y blynyddoedd diwethaf. Tan 
iddyn nhw ymddeol roedd hi a’i 
gŵr, Ieuan, wedi bod yn ffermio yn 
Nantperchellan, Pen-y-bryn. Roedd 
Bronwen yn adnabyddus iawn yn 
y pentre ac yn weithgar ym mhob 
ffordd, a bu’n aelod ffyddlon o Gôr 
Pensiynwyr Aberteifi am gyfnod 
maith. Rydyn ni’n cydymdeimlo â’r 
teulu a’r perthnasau i gyd ac yn anfon 
ein cofion atynt.

Ken Waters
Gyda thristwch y cofnodir 

marwolaeth Kenneth (Ken) Laurence 
Waters, Morlais (gynt o Dolwyn), 
Aber-porth, priod annwyl y diweddar 
Joyce, tad ymroddgar Ceri. Hunodd 
ar 31 Rhagfyr yn 92 mlwydd oed. 
Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol 
yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth, dan 
ofal y Parchedig Carys Ann. 

Ganwyd Ken ym Morlais, cartref a 
siop ei rieni, Benjamin a Margaretta. 
Un o Aberteifi oedd ei dad, ac aelod 
o deulu mawr Michaeliaid Cilgerran 
oedd ei fam. Sefydlodd Ben ei siop ar 
sgwâr y pentref yn yr ugeiniau cynnar, 
ac fel ‘Sgwâr Waters’ y daethpwyd i 
adnabod y lle ar ôl hynny. 

Enilliodd Ken ei brentisiaeth fel 
peiriannydd yn yr RAE yn Aber-porth, 
tan iddo gael ei alw i’r fyddin yn 1947 
a dechrau gweld y byd gyda’r Royal 
Engineers yn gyntaf, cyn ymuno â’r 
Llynges Fasnachol yn ddiweddarach. 
Ail-ymunodd å’r RAE yn Aber-porth 
ar ôl y cyfnod hwn, lle buodd yn hapus 
ei fyd tan ei ymddeoliad.

Priodwyd Ken a Joyce (merch Keri 
ac Olwen, Tŷ Cornel, Bryngwyn) yng 
Nghapel Bryngwyn yn 1958, a buon 
nhw’n byw yn Erw Las, Parcllyn, 
Thalatta a Sŵn y Don yn Aber-porth, 
cyn codi byngalow bach eu hunain, 
Dolwyn, ger Fferm y Dyffryn yn y 
pentref. 

Pan ddechreuodd Joyce ddioddef o 
salwch Alzheimers symudodd y ddau 
i fyw gyda Ceri, lle cafodd Joyce ofal 
mawr am ddwy flynedd. Cafwyd lle 
iddi wedyn yng nghartref gofal Plas y 
Dderwen yng Nghaerfyrddin. 

Y diweddar Ken Waters



- 6 -

 “Banksy” Aber-porth yn codi £594 
at gronfa’r Neuadd

Beryl Green yn derbyn llun  
yr artist Peter Taylor.

Cododd llun gwreiddiol gan Peter 
Taylor, ‘Banksy’ Aber-porth, bron i 
£600 ar gyfer cronfa adfer Neuadd 
y Pentref. Cyflwynodd Peter – sydd 
wedi plesio pobl leol yn fawr yn ystod 
y cyfnod clo gyda’i luniau o lygod 
ar hyd y pentref – baentiad Nadolig 
gwreiddiol ar gyfer ymgyrch codi 
arian Calon y Gymuned ar gyfer y 
Neuadd. Cafodd y darlun ei arddangos 
yn Siop Winston, ac oherwydd rheolau 
Covid, gwerthwyd y tocynnau raffl ar-
lein yn bennaf.

Dywedodd y Trefnydd a’r 
Ymddiriedolwraig, Kristina Jackson: 
‘Cawsom ein synnu gan yr ymateb! 
Hwn oedd y tro cyntaf erioed inni 
gynnal raffl rithwir ac roeddem wrth 
ein bodd gyda’r canlyniad. Diolch 
hefyd i Muriel yn y siop a helpodd 
trwy werthu tocynnau raffl papur.’

Yr enillydd oedd Beryl Green, a’r ail 
oedd Matthew Kieboom, a enillodd 
brint o lygoden.

Bydd yr arian yn mynd tuag at 
gronfa Calon y Gymuned ar gyfer 
y Neuadd, sef prosiect gwerth £1m 
i ailadeiladu Neuadd y pentref. 
Ychwanegodd Kristina: ‘Diolch i Peter 
ac i bawb a gymerodd ran – byddwn 
yn cynnal ymgyrchoedd codi arian 
eraill trwy gydol y flwyddyn, felly, 
cadwch eich llygaid ar agor!’

BLAEN-PORTH
Cydymdeimlo 

Bydd trigolion ardal eang yn drist 
i glywed am farwolaeth Iwan Davies 
(Chic, Rhyd-y-gaer) ar ôl cyfnod o 
salwch. Anfonwn ein cofion at Beryl a 
Huw.

Cydymdeimlir hefyd â Mr Mac 
a Mrs Jane Allen, Parc y Rhos, ar 
farwolaeth eu merch, Debra Ann 
Wardle, o Aber-cuch.

Croeso 
- i Dave a Mandy a ddaeth i fyw i’w 

cartref newydd yng Nghaerwilym o 
Cresswell;

- i Andy Prior ac Alexis Johnson a’r 
meibion i’w cartref newydd yn yr Hen 
Ysgol;

- i Lois Pennant sydd wedi 
ymgartrefi yng Nghaerwilym Fach. 
Mae Lois yn gweithio fel aseswraig 
prentisiaeth gyda’r Urdd.

Llongyfarchiadau 
- i Mick Williams, Willowdene, 

ar ddod yn dad-cu unwaith eto. 
Estynnwn bob dymuniad da i Gareth 
ac Amy, sydd bellach yn byw yn 
Aberteifi, ar enedigaeth merch fach, 
Annika;

- i Lleucu-Haf Thomas, Llety-Aur, 
ar ei llwyddiant cerddorol ym mis 
Rhagfyr pan ennillodd deilyngdod yng 
ngradd 6 piano a gradd 4 telyn y Coleg 
Brenhinol. Mae Lleucu-Haf yn 11 
oed ac yn cael ei hyfforddi gan Helen 
Jefferson a Marian O’ Toole. 

Lleucu-Haf Thomas

I Gyfarch Alun a Gwyn Rennolf,  
Garthowen, Blaen-porth

(Wedi llwyddiant mewn coleg  
a swyddi)

Dau frawd â’r un brwdfrydedd – 
anian goeth 
  Doniau gwych a’u rhinwedd; 
 dau frawd a dwy wefr o wedd 
 a’u nod mewn un anrhydedd.

Jon Meirion

 

Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin
Trydanwyr Disglair Lleol

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

trydanwr Cyf
BarriDavies
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BRYNGWYN

Cofio Bryan Jones, Delfryn 
Hunodd Bryan ar nos Fawrth, 27 

Hydref, 2020 yn 79 oed. Cynhaliwyd 
yr angladd ym mynwent Parce ar 3 
Tachwedd yng nghofal ei weinidog,  
Y Parchedig Dorian Samson.

Fe’i ganwyd ym Mryn Parc, 
Bryngwyn a bu’n byw yn ardal Cwm-
cou a Beulah gydol ei blentyndod. 
Ar ôl dyddiau ysgol, aeth i weithio 
i’r RAE yn Aber-porth, ac yna 
ymlaen i Farnborough, lle enillodd 
gymwysterau mewn peirianneg.

Yn ei ugeiniau cynnar aeth i’r 
môr fel peiriannydd mecanyddol 
gyda’r Llynges Fasnach, gan dreulio 
15 mlynedd yn teithio’r byd. Ar 
ôl ymddeol o’r mor, bu’n gweithio 
yn ffatri laeth Felin-fach, cyn cael 
swydd fel prif beiriannydd yn ffatri 
Dairy Crest, Hendy-gwyn ar Daf. 
Pan gauwyd y ffatri  cafodd swydd 
rheolwr peirianneg yn Protherics, ger 
Ffostrasol, a bu yno am 12 mlynedd 
cyn ymddeol yn 2008.

Yn ei deyrnged yn yr angladd, 
cyfeiriodd ei weinidog at Bryan fel 
dyn teulu, a fu’n ofalus iawn o’i fam 
a’i dad dros y blynyddoedd, gan boeni 
am les pawb o’i gydnabod. Un o’i 
nodweddion pennaf oedd ei amynedd. 
Byddai byth yn codi’i lais na cholli’i 

dymer, fel y tystia’i gydweithwyr. 
Roedd Bryan yn mwynhau tynnu 

coes, a hoffai hel atgofion am ei 
ddireidi gyda’i ffrindiau cynnar yn 
Beulah a Chwm-cou. Clywodd y 
staff yng nghartre gofal Annedd, 
Llanybydder, lawer o’i storïau digri, ei 
chwerthin a’i lais yn canu Calon Lân.

Roedd Capel Drewen yn agos iawn 
at ei galon. Yn ystod ei blentyndod 
bu’n mynychu’r Ysgol Sul a’r cyrddau 
plant, ac roedd yn aelod brwdfrydig o 
gwmni drama Y Parch Irfon Evans yn 
y capel. Bu’n ffyddlon i’r oedfaon yno 
tan i’w iechyd ddirywio’n raddol gyda’r 
dementia.

Dymuna Bethan, Dylan, Ellen 
a’r teulu ddiolch i aelodau’r teulu 
ehangach, y cymdogion, y ffrindiau 
a staff cartref gofal Annedd am 
bob arwydd o gydymdeimlad, 
cyfeillgarwch a charedigrwyd 
a dderbyniwyd, a hynny o dan 
amgylchiadau anodd Covid 19. 

Roedd y £1,080 a dderbyniwyd er 
cof am Bryan yn arwydd o barch y 
gymdogaeth tuag ato. Cyflwynwyd 
yr arian i Gymdeithas Ymchwil 
Dementia.

CEINEWYDD

Gwellhad buan
Yn dilyn strôc cafodd Gareth 

Edwards, Ashgrove, Rhiw Penrhiw-
llan, driniaeth feddygol yn ysbytai 
Aberystwyth ac Abertawe. Dymunir 
gwellhad buan iddo fel y gall, eleni eto, 
blannu blodau lliwgar ar gyfer yr haf er 
mwyn i ni eu hedmygu a’u mwynhau. 

LLANLLWCHAEARN

Clwb 500 Y Gambo
Gobeithio eich bod erbyn hyn wedi 

anfon eich tâl aelodaeth i Gareth 

Evans, Glasfryn, Tan-y-groes, Aberteifi 
SA43 2JE, neu i gasglwr lleol y clwb. 
Mae 140 wedi talu eu haelodaeth 
i gasglwr Llanllwchaearn eisoes. 
Diolchwn i bawb am gefnogi mor 
llawen a pharod.

CROES-LAN
Llongyfarchiadau – i Gloria a 

Jimmy ar enedigaeth ei merch Lilly, 
sy’n ŵyres newydd i Max a Janet, Bro 
Gwynfaen;  
- i Delana a Des ar enedigaeth eu hŵyr 
Ifan Alun, mab cyntaf i Rhydian a 
Llinos; 
- i Gemma Bliss, Siop Croes-lan, am 
basio ei hail radd mewn arholiadau 
Gwregys Ddu (Black Belt) Cic Bocsio 
(Kick Boxing).

Cydymdeimlwn 
- â Dafydd a Myfanwy ar golli mam-

gu a hen fam-gu i Idris Wyn;
- â Lowri, Tom ac Isam ar golli 

mam a mam-gu, sef Mrs Beryl Jones, 
Llandysul, cyn Brifathrawes Ysgol 
Capel Dewi;

- ag Ann Jones ar teulu ar golli 
brawd a chwaer-yng-nghyfraith, sef 
Ann a John Davies o Gastellnewydd 
Emlyn, ac i Margaret ac Andrew ar 
golli ewythr a modryb. Dymunwn 
wellhad buan i Margaret hefyd.

Gwellhad Buan 
- i Emyr Jones a Rhian Hartley; 
- i Dai Davies ar ôl cyfnod yn yr 

ysbyty rai wythnosau’n ôl;
- i Emyr Evans, Bro Gwynfaen, a 

fuodd yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Braf yw gallu adrodd hefyd bod nifer 

yn y pentre wedi cael y brechlyn.
Croeso cynnes i’r teuluoedd sydd 

wedi symud i’r pentre.
Pob lwc i Sioned Haf, ŵyres Bill 

ac Olwen Rees, Bro Gwynfaen, sy’n 

 

FFffônn  0011223399  885511  000055  nneeuu      0077776600  777788  551144  

Cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth a chyngor proffesiynnol  
mewn profedigaeth ers dwy genhedlaeth  

wwwwww..lleewwiissffuunneerraallss..ccoo..uukk  

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo   

Maldwyn Lewis      Ymgymerwr Angladdau 

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul 

Lewis-Rhydlewis

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk
01239 851386
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bwriadu cerdded deng mil o gamau 
bob dydd am 8 diwrnod rhwng 26 
Mawrth a 2 Ebrill, sef Diwrnod Codi 
Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y byd. 
Bwriad Sioned yw casglu arian ar 
gyfer elusen awtistiaeth. Mae modd 
cyfrannu drwy Apêl Angharad ar 
walkforautism.co.uk.

FFOSTRASOL

Cydymdeimlir
- â Len Evans, Gelli Aur, a’r teulu, a 

Ken Evans, Brodeg, a’r teulu, o golli eu 
chwaer Mali;

- â Glyn Davies, Blaencerdin Fach, 
a’r teulu ar farwolaeth ei frawd Alun;

- â Keith Jones, Dolwerdd, ar 
farwolaeth ei chwaer, Maureen. Bu 
farw hefyd ei chwaer-yng-nghyfraith.

Llongyfarchiadau 
- i Elgan a Gwenda Williams, 

Blaenafon, ar ddod yn dad-cu a mam-
gu eto. Ganwyd mab i Eleri ac Elgan, 
Caerdydd – Lewis Cynan; 

- i Christine Jones, Pencaeau, ar 
ddathlu pen-blwydd arbennig;  

- i Emyr Llewelyn, Tŷ’r Ardd, 
sydd hefyd wedi dathlu pen-blwydd 
arbennig.

Gwen Davies a gipiodd ddwy wobr – 
 y gyntaf a’r ail – yng nghystadleuaeth 

addurno cacennau yn Ffair Aeaf 
Merched y Wawr

GLYNARTHEN  
A BETWS IFAN

Cydymdeimlwn â Barry, Debbie a 
Christopher ar farwolaeth tad Barry 
ddiwedd Chwefror.

Dymuniadau gorau i Lynne, Delfryn, 
ar ôl ei harhosiad yn Ysbyty Glangwili.

LLANNARTH

Cydymdeimlwn fel ardal â Mr 
Vivian Davies, 11 Bron Llethi, ar 
farwolaeth ei wraig Jean.

Pen-blwydd hapus i Bessie Davies, 
Mydroilyn, sy’n 90 oed y mis hwn. 

Dymuniadau gorau i Elma Fisher, 6 
Cae Martha, a symudodd i’r Cartref yn 
Llanybyther o Ysbyty Bronglais.

Diolch. Mae Mrs Isabel Jones, 
gohebydd Y Gambo yn Llannarth, 
sydd, fel ei gŵr Egryn, dros 80 oed, am 
ddiolch i’w chymdogion a’i chyfeillion 
am eu cymwynasau: Dilwen Lloyd, 
11 Cae Martha; Dewi a Rhian Davies, 
Wenallt; Nans Jones, Siop Llwyncelyn, 
â’r cigydd yn Aberaeron – ond yn 
bennaf i’w theulu annwyl yn Nihewyd.

PONTGARREG

Merched y Wawr Bro Cranogwen
Coginio a bwyd oedd pwnc 

trafod cyfarfod mis Ionawr. Cawson 
drafodaeth hwyliog ar rai o’n hoff 
ryseitiau, bwydydd ein plentyndod a’n 
hieuenctid, offer cegin defnyddiol, a’r 
rhai sy’n llechu yng nghefn cwpwrdd 
ar ôl eu defnyddio! 

Ym mis Chwefror cawsom sesiwn 
Dangos a Dweud, gyda phawb yn 

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd 
SA43 2HR

Tanygroes 01239 811298

Aberaeron 01545 570242

Gellir  dilifro’n lleol
Cymerir archebion

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk 

Gwefan: teifiembroidery.co.uk 
 

Printio  Corfforaethol 
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cyflwyno eitem o ddiddordeb er mwyn 
sôn amdani. Cafwyd amrywiaeth 
eang: plât o Lydaw â hanes o gyd-
ddigwyddiadau anhygoel; llun 
trawiadol o waith un o’n haelodau; 
bronfraith ffelt; albwm o luniau tad-
cu yn India a’r Aifft ar ddechrau’r 
ugeinfed ganrif; cragen arbennig o 
draeth ar arfordir Cefnfor India yn 
Ne Affrica; llyfr lloffion o fywyd tad; 
tylwythen deg gywrain; llyfr arbennig; 
casgliad o wrthrychau o China; a llun 
o bum cenhedlaeth teulu. 

RHYDLEWIS

Cydymdeimlwn â Malcolm Davies, 
Delfryd, a’r teulu, ar farwolaeth ei 
chwaer Mair a oedd yn byw ym Mhen-
y-bont ar Ogwr. Nyrsio oedd gwaith 
Mair cyn ymddeol.

Llongyfarchiadau i Dot Hedges 
ar ei phen-blwydd yn 80 oed. Gyda’r 
cyfyngiadau sydd arnom ar hyn o bryd 
does neb ohonom yn medru dathlu fel 
y dymunem drwy cael cwmni teulu a 
ffrindiau. 

SARNAU a PHENMORFA

Gwellhad buan 
Mae’n dda gennym glywed bod 

Byron Richards, Waunlwyd, yn gwella 
ar ôl cael llawdriniaeth yn Ysbyty 
Glangwili, a therapi radio yn Ysbyty 
Singleton, Abertawe, Estynnwn i chi 
Byron ein dymuniadau gorau wrth 
wella.

SYNOD

Merched y Wawr, Cangen y Bryniau
Cafwyd noson o Grefft yn y 

Cartref nôl ym mis Tachwedd fel 

rhan o broject y mudiad, sef Blodau 
Gobaith. Mae’n dda gallu cyhoeddi 
bod cynnyrch y noson honno wedi 
eu casglu ynghyd i greu enfys liwgar 
– mae’r enfys yn cynnig goleuni a 
gobaith inni yng nghanol cyfnod 
anodd. Mae hefyd yn arwydd o 
ddiolch i’r holl weithwyr allweddol 
am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad yn 
ystod y pandemig. Diolch i’r dwylo 
prysur a fu’n creu’r blodau.

Cafwyd noson o hwyl yng nghwmni 
Lowri Fron yn ein cyfarfod Zoom ym 
mis Chwefror. Mae Lowri yn gweithio 
gyda Bro 360 ac wedi bod yn brysur 
yn ystod y cyfnod clo yn datblygu 
gweithgarwch ac yn cynorthwyo 
cymdeithasau a phapurau bro i rannu 
eu newyddion ar y we.  

Pwysleisiodd pa mor bwysig oedd 
i ni rannu straeon ein milltir sgwâr 
ac i gefnogi ein papurau bro. Y cam 
cyntaf oedd adnabod stori oedd yn 
werth ei hadrodd ac o ddiddordeb i’r 
darllenwyr. Penderfynodd y merched 
roi sylw i hanes gwraig leol oedd ar 
fin dechrau busnes newydd gan fod  
busnesau bach yn helpu’r economi 
lleol, a’r economi lleol yn amlwg yn  
helpu’r gymdeithas. Cafwyd cyfle i’w 
holi am hynt a helynt y fenter newydd  
sy’n  gwerthu cynnyrch y fferm a’r clôs. 
Synnwyd pawb cymaint o gymorth 
oedd ar gael wrth ddechrau busnes 
newydd, ac roedd y cyfweliad yn sicr 
yn haeddu tudalen flaen y papur bro.  
Diolchwyd i Lowri am noson hwyliog 
ac am roi hyder i ni i rannu ein stori. 

Edrychwn ymlaen i ddathlu Gŵyl 
Ddewi eleni gyda noson o Frethyn 
Cartref ar Zoom, ond, yn anffodus, 
fyddwn ni’n methu eich croesawu i 

fwynhau basned o gawl a bara brith yn 
ôl ein harfer. 

Llongyfarchiadau i Anwen Davies, 
Synod Uchaf, ar ei swydd newydd yn 
Adran Ddiheintio Ysbyty Bronglais.

Cydymdeimlwn ag Eryl a’r teulu yn 
Erwlas yn dilyn marwolaeth wnwcl 
iddo, sef Alun Davies, Pantlluest.

TALGARREG

Cydymdeimlir â Val, Breian a 
Janice, ynghyd â theulu a chyfeillion 
Dai Ffarm a fu farw ddiwedd 
Chwefror.

Croeso i Miss Rhian Lewis, athrawes 
newydd Ysgol Talgarreg. Dymunwn 
bob hwyl i Miss Sturrock yn ei swydd 
newydd, a diolchwn iddi am ei gwaith 
ar hyd y blynyddoedd.

Y Cylch Meithrin 
Estynnwn groeso i Sioned Bryant o 

Landysul fel cynorthwywraig newydd.
Mae’r Cylch ar agor ar brynhawnau 

Llun - Iau. Cysylltwch â’r arweinydd 
Carol Rees ar 01545 590647 os hoffech 
fwy o wybodaeth,

Enillwyr Clwb 100 y Cylch ym mis 
Chwefror yw: 1. Bleddyn Davies, 
Maesllyn, Ffos-y-ffin; 2. Catrin Evans, 
Dwynant; 3. Ianto Evans, Gors-goch.

TAN-Y-GROES

Llongyfarchiadau i Elen Short, 
Morawel, 5 Heol Enlli, ar ddathlu ei 
phen-blwydd yn 18 oed. Dymuniadau 
gorau i ti i’r dyfodol.

Y FERWIG

Cydymdeimlir â theulu Mr Haydn 
Jenkins a fu farw yng nghartref Yr 
Hafod, Aberteifi. Cafodd ei fagu ar 
fferm Login ac roedd yn un o Fechgyn 
Y Ferwig.

Llongyfarchiadau i Lyn a Annete 
Jones, Tygwyn, ar enedigaeth ŵyres 
fach newydd. Mae Liwsi Jen yn 
drydedd ferch fach i Owen ac Elin ar 
aelwyd Pantygrwndi, ac yn chwaer i 
Lili a Lois.

Cylch y Traeth
Wrth fynd am dro i’r Mwnt yn 

ddiweddar roedd hi’n syndod ac 
yn bleser gweld cylch mawr wedi’i 
lunio ar y tywod. Roedd y cylchoedd 
cymhleth hyn yn ymddangos ar y Enfys flodau
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traeth yn rheolaidd hyd at farwolaeth 
yr artist tywod, Mark Treanor,  
y llynedd. Roedd Mark yn fyd-enwog 
am ei gerfiadau enfawr, a braf gweld 
fod ei bartner, Rachel, yn parhau gyda’i 
gelfyddyd.

Mae tywydd garw a glaw trwm y 
gaeaf wedi gwthio cwrs yr afon tua 
chanol y traeth gan beri i’r clogwyni 
clai yng nghefn y traeth lithro. 

Edrychwn ymlaen at y gwanwyn a 
thywydd tecach!

Dwy Chwaer a’u Telynau
Mae cerddoriaeth wastad wedi bod 

yn rhan bwysig o fywydau’r ddwy 
chwaer, Awen ac Annest Davies, 
Blaen-waun, Y Mwnt, ac er bod y 
ddwy wedi cyrraedd gradd 8 ar y 
piano,  
y delyn bellach i’w eu prif offeryn.

Dechreuodd y ddwy ddysgu’r delyn 
gyda Buddug Stephens, Aberteifi, 
pan oeddent tua 10 oed. Mae nhw’n 
gyn-aelodau o Glwb Telynau’r Castell, 
dan arweinyddiaeth Meinir Heulyn, 
ac wedi bod yn fuddugol yn yr Ŵyl 
Gerdd Dant. 

Yn ddisgyblion nawr i’r gyn-
delynores frenhinol Claire Jones, mae 
nhw hefyd yn aelodau o’i ensemble 
telynau ac wedi cael profiadau 
perfformio arbennig – o’r gadeirlan yn 
Nhŷ Ddewi, MusicFest Aberystwyth 
a’r Welsh Proms, i Washington, Efrog 
Newydd a Boston.

Gyda’u bryd ar fod yn gerddorion 
proffesiynol, mae’r ddwy wedi derbyn 
cynigion i astudio’r delyn yn rhai o 
golegau cerdd mwya blaenllaw’r DU. 

Mae Awen wedi derbyn ysgoloriaeth 
i astudio yng Ngholeg Cerdd Frenhinol 
yr Alban, Glasgow, tra bydd Annest 
yn derbyn ei lle yn y Coleg Cerdd 
Brenhinol yn Llundain. Dymunwn 
bob lwc i’r ddwy ohonyn nhw!

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

www.cenfilreevesaifab.co.uk

TREFNWYR ANGLADDAUCR
CENFIL REEVES A’I FAB

(Cenfil a Iona Reeves)TREFNWYR ANGLADDAUCR
CENFIL REEVES A’I FAB

(Cenfil a Iona Reeves)

Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas

Capel Gorffwys Preifat

Y cylch ar draeth y Mwnt

Tri chanwr lleol sydd wedi ennill y Rhuban Glas  
yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

O’r chwith: Gwyn Morris, Kees Huysmans a Washington James (Washy)

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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Yr Ywen yn Ysbrydoli Crefftwraig
Mae Roni Roberts, y grefftwraig o Felin-wynt ger Aber-porth, wedi bod yn 

creu cadeiriau bychain, cain ar gyfer eisteddfodau Cymdeithas Ceredigion ers 
rhai blynyddoedd bellach. Mae pob cadair yn unigryw, ac wedi eu llunio o bren 
â chymeriad arbennig a ysbrydolodd Roni i weithio arnynt. Dyma ychydig o 
hanes Cadair Goffa Pat Neill yn eisteddfod 2021 y gymdeithas yng ngeiriau 
Roni.

‘Mae sedd a chefn y gadair eleni wedi cael eu gwneud o bren yr ywen. Daeth 
y bonyn o ardd breifat yng Nghenarth. Ystyrir yr ywen yn goeden gysegredig, 
efallai oherwydd ei gallu i adnewyddu ei hunan. Ond sut mae hynny’n digwydd? 

‘Un esboniad posibl yw pan mae’r goeden yn heneiddio mae wastad yn mynd 
yn gau. Weithiau mae cangen yn tyfu lawr trwy’r canol cau ac yn ail-gydio, gan 
ddefnyddio fel achles y dail, y brigau bach, a hyd yn oed yr hen fonyn sydd wedi 
pydru dros y blynyddoedd. Mae’r ywen newydd, felly, yn gallu tyfu eto allan o’r 
hen fonyn.

‘Mae’r ywen hefyd yn gallu newid ei rhyw, neu weithiau’n tyfu’n wrywaidd a 
benywaidd yr un pryd! Mwy na thebyg taw rhain yw’r coed hynaf ym Mhrydain 
a oroesodd newidiadau anferth yn ystod eu bodolaeth. Mewn cyfnod pan mae 
cymaint o bethau’n newid a marw, teimlais fod defnyddio coeden yw yn symbol 
pwysig.

‘Pîn ail-law yw coesau a breichiau’r gadair, wedi eu creu allan o hen balet, sef 
rhywbeth rydyn ni’n ei ddefnyddio unwaith ac yna’n ei daflu. Rwy’n cyfri hynny’n bechod! Pan lifiais y pren gwelais pa 
mor hyfryd ydoedd. Mae’r gadair, felly, yn cyfuno’r cysegredig â’r hyn a ystyrir gan lawer yn ddiwerth.’

Cadair fechan Roni Roberts

Ceredigion Drwy Lygaid Beirdd
Mae’n siŵr y bydd darllenwyr 

Y Gambo yn rhoi croeso mawr 
i gyfrol o farddoniaeth am 
Geredigion a gyhoeddir y mis hwn. 
Bydd y diddordeb yn fwy o glywed 
mai’r Prifardd Idris Reynolds, 
Brynhoffnant, a olygodd y cerddi 
yn Rhwng Teifi, Dyfi a’r Don. 
Gofynnwyd i Idris ddweud gair am 
y gyfrol:  

‘Mae Ceredigion yn enwog am 
ei golygfeydd trawiadol ac hefyd 
am ei beirdd. Fy nhasg i, ar ran 
Barddas, y cyhoeddwyr, oedd 
dwyn y ddau ynghyd i ddathlu’r 
harddwch naturiol hwn. Trwy 

lygaid deugain awen wahanol cawn 
gip ar y Geredigion sydd ohoni yn 
negawdau cyntaf y ganrif hon. 

‘Mae’r lleisiau’n amrywio o’r 
ifanc i’r profiadol, o’r hiraethus 
i’r gobeithiol, o’r llon i’r lleddf ac 
o’r môr i’r mynydd. Mewn cerddi 
caeth a rhydd cawn gyfle i grwydro 
tirlun cymdeithasol a diwylliannol, 
i ymweld â rhai o’r sefydliadau 
arwyddocaol ac i ddod i adnabod y 
Cardi a’i sir yn well.

‘Dylid nodi hefyd fod 
ffotograffiaeth Iestyn Hughes yn 
ychwanegu’n sylweddol at y gyfrol. 
Gyda’i gamera bu’n ymateb i’r 
cerddi ac mae’r lluniau hynny yn 
delynegion eu hunain.

‘Y gobaith yw y bydd y gyfrol 
allan y mis hwn ac y bydd yn cael ei 
lansio’n ffurfiol, gyda darlleniadau 
gan rai o’r cyfranwyr, ar y we ar 
nos Wener, 26 Mawrth am 7.30 
o’r gloch. (Gweler Barddas: Y 
Gymdeithas Gerdd Dafod;  
Y Gymdeithas Gerdd Dafod a  
@trydarbarddas).’

Y Prifardd Idris Reynolds
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GARNON
Mae yna rai pobl sy’n dwyn llawenydd i unrhyw gwmni 

ac un felly oedd Garnon. Fe ddywedodd S. B. Jones am 
un felly, ‘Fe ddaw â haf i’r stafell’. Wedi dyfodiad Garnon i 
bentre Ffostrasol fu hi ddim yn aeaf yma tan ei golli.

Cafodd Garnon ei fagu yn Llechryd ar aelwyd lle’r oedd 
canu’n bwysig. Roedd ei dad, druan, yn gaeth i gadair olwyn 
ar hyd ei oes, ond yn wrandäwr cyson ar gerddoriaeth 
cantorion fel David Lloyd, Paul Robeson a Nat King Cole.

Roedd ei fam yn soprano fedrus a enillodd yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd hi amser caled yn gofalu 
am ei gŵr methedig, ond roedd, er hynny, bob amser yn 
llawen ac yn llawn bywyd. Cerddoriaeth oedd popeth iddi a 
phan oedd hi’n ifanc roedd hi’n bencampwraig canu organ 
geg ac yn ennill llawer ar gystadlaethau cerddorol mewn 
eisteddfodau.  

Yn ôl Garnon, ei fam a’i magodd i hoffi canu. Fe fyddai 
hi’n mynd ag e o gwmpas yr eisteddfodau bach ac wedyn 
eisteddfodau mwy fel Eisteddfod Aberteifi. Datblygodd 
Garnon yn denor gyda llais arbennig a phresenoldeb 
carismatig a fedrai swyno unrhyw gynulleidfa.  

Doedd dim gwahaniaeth lle’r oedd e’n canu, a byddai 
pob sŵn yn y stafell yn tewi, a phawb yn gwrando mewn 
distawrwydd llwyr wedi eu cyfareddu gan ei lais a’i angerdd. 
Dywedodd Ryland amdano unwaith:

‘Dwy erioed wedi gweld neb sy’n perchnogi cân fel y mae 
e. Mae e fel petai’n mynd i berlewyg. Ac mae hyn yn ei dro 
yn trosglwyddo i’r gwrandawr.

‘Rwy’n cofio’n grwt unwaith gweld Mam-gu Felin yn crio 
wrth i Dad ganu ‘Myfanwy’. Roeddwn i’n chwerthin wrth fy 
hun wrth weld y fath ddwli sentimental. Doedd hi ddim tan 
oeddwn i yn fy arddegau pan deimlais i lwmp yn fy ngwddf 
wrth glywed y gân.’

Ar ôl priodi Linda buodd Garnon yn gwneud bywoliaeth 
drwy ganu’n broffesiynol. Roedd ganddo ei asiant fyddai’n 
trefnu teithiau iddo i wahanol glybiau yn ne Cymru, ac yng 
ngogledd Lloegr am gyfnod. Roedd yn boblogaidd iawn a 
byddai pawb, ble bynnag y byddai’n mynd yng nghlybiau 
gogledd Lloegr, am iddo ganu ‘Myfanwy’.  

Yna bu’n gweithio yn yr RAE yn Aber-porth a dod yn 
enwog fel tynnwr coes – ac un oedd yn destun tynnu coes.

Daliodd ati i ddiddanu gan deithio ledled Cymru gyda 
Bois y Ferwig, Garnon, Maldwyn Griffiths a Dai Davies i 
ddechrau, ac yna Ian ap Dewi, Alun Rees a Peter Evans. 
Roedd Bois y Ferwig mor boblogaidd roedden nhw allan 
dair gwaith yr wythnos yn diddanu mewn neuaddau ledled 
Cymru. Byddai cynulleidfaoedd yn morio chwerthin ar eu 
sgetshis anfarwol.

I ychwanegu at flas y nosweithiau hyn byddai Garnon yn 
efelychu cantorion y dydd – fel Richie Thomas, Bob Tai’r 
Felin, Tom Jones, Louis Armstrong, Demis Roussos ac 
eraill. Heddiw fe fyddai’n gwneud ffortiwn ar y cyfryngau 
gyda’i amryfal ddoniau, ond diddanu heb hidio am dâl 
a wnâi Garnon. Fe’i clywais yn canu ganwaith a bob tro 
byddai, fel Adar Rhiannon y chwedl, yn ein codi ni i gyd i 
fyd lle nad oedd amser yn bod.  

Daeth Garnon a’r teulu o Lechryd i Ffostrasol yn 1981. 
Cyn pen dim roedd Garnon y sosialydd mawr wedi troi 
yn Garnon y brogarwr a’r iaithgarwr mawr, ond yn dal yn 
sosialydd cadarn.

Roedd Garnon yn un o sylfaenwyr Clwb Gwerin 
Ffostrasol ac Eisteddfod y Clwb Gwerin yn Neuadd y 
pentre. Roedd hefyd yn un o sefydlwyr y papur bro hwn, Y 
Gambo a Chymdeithas Adloniant i Ni’r Cymru (Cainc).

Garnon oedd y Cnapan a’i egni a’i frwdfrydedd yn sail i’w 
holl weithgareddau.

Byddai artistiaid gwadd o Iwerddon yn dod i aelwyd 
Garnon: y Fureys, De Dannan, Capercaillie, Sean McGuire 
a’r Dubliners, a’r pibydd enwog Davy Spillane yn eistedd yn 
gartrefol yn y lolfa yn sgwrsio a chanu am yn ail.

Cefais y fraint o fod yn gymydog ac yn gyfaill iddo a 
recordio ei ddigrifwch yn y gyfrol Hiwmor Garnon. Y fraint 
fwyaf oedd cael adnabod a bod yn ffrindiau gyda Garnon, 
Linda, Tresi a Ryland, a chael teimlo fy mod i’n rhan o’u 
bywydau.

Mae bwlch mawr ym mhentref Ffostrasol a bwlch mawr 
yn ein diwylliant o’i golli.

Roedd dwy deyrnged arbennig iddo ar ei daflen 
angladdol, sef englynion y Prifardd Idris Reynolds ac Iwan 
Tyglyn o Ddyffryn Aeron:

 Tenor mwyn fel tonnau’r môr – yn oriau 
   Tynera’r dygyfor 
  Ac ynys werdd o gerddor 
  Yng Nghnapan ei gân a’i gôr.
    Idris Reynolds

 Cymro i’r carn oedd Garnon – yn dyner 
   a’i denor yn foddion; 
  Y fro wâr a hawlia’i fron 
  A Gŵyl oedd cur ei galon.
    Iwan Tyglyn

Mawr yw cydymdeimlad bro gyfan, a Chymru gyfan, â 
theulu Garnon - Linda, Tresi a Bob, Ceris ac Aron, Ryland a 
Roisin, Lowri, Cifa a Myfi.

Emyr Llewelyn

Y diweddar Garnon Davies
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Hanes a Rhamant Ddoe a Heddiw
Un o’r pethau sy’n nodweddu gwaith yr awdur John 

F. Wake yw ei fod yn ymddiddori mewn dau faes cwbl 
wahanol i’w gilydd: byd hanes real, diweddar ar y naill law, 
a byd mytholeg a chwedloniaeth hynafol ar y llall. 

Ac yntau wedi treulio 23 o flynyddoedd yn gweithio 
gyda’r CID yn y Brifddinas, mae’r awdur yn dod â holl 
brofiad ymchwilydd fforensig i gyfrolau fel Horrors of the 
Dead House: Policing the Streets of Old Cardiff, a Darkest 
Cardiff: a Peep into Hell, er enghraifft. Ond, eto, mae’n gwbl 
fyrlymus wrth adrodd stori garwriaethol am forwr yn The 
Mermaid of Cardigan Bay.

Erbyn hyn mae John, sydd wedi ymddeol ac yn byw 
yn Nhan-y-groes ers 10 mlynedd, yn awdur 12 o lyfrau. 
‘Fe wnes i ddefnydd helaeth o archifau’r heddlu i ddod â 
hanes tywyll strydoedd Caerdydd i olau dydd’, meddai, ‘a 
hynny pan oedd ardaloedd peryglus Tiger Bay, Stryd Bute 
a mannau eraill yn cael eu gwarchod gan Heddlu Dinas 
Caerdydd, cyn ffurfio Heddlu De Cymru yn 1969.’

Mae’r awdur hefyd yn ymgomiwr brwdfrydig. Byddwch 
chi ddim yn hir yn ei gwmni cyn iddo ddechrau sôn am 
gymaint mwy y gallwn ni fel Cymry wneud i fanteisio ar 
stôr cyfoethog ein treftadaeth i ddenu twristiaid yma, yn 
enwedig y rhamant sy’n gysylltiedig â chwedlau’r Brenin 
Arthur. Afallon, gyda llaw, fydd lleoliad ei lyfr nesaf a 
gyhoeddir cyn hir.

Mae gan John brofiad helaeth mewn twristiaeth – bu’n 
gyfarwyddwr asiantaeth yn hybu Caerdydd a’r de-ddwyrain 
am gyfnod, yn aelod o ddau fwrdd twristaidd, a darlithiodd 
yn helaeth am Gymru a’i hatyniadau mewn nifer o wledydd 
tramor. 

Dechreuodd y diddordeb mewn hyrwyddo Cymreictod 
nôl yn 1994 pan ffurfiodd ef a ffrind gwmni teithiau 
mewn bysiau top-agored yn y Brifddinas, gyda thywyswyr 
profiadol yn cyflwyno’i hanes i ymwelwyr – y fenter gyntaf 
o’i bath yng Nghaerdydd. 

Dechreuodd fenter arall hefyd gyda chyfaill pan aethant 
ati i greu gwisg draddodiadol Gymreig i ddynion. ‘Fe 
wnaethon ni ymchwil manwl,’ meddai. ‘Dewison ni frethyn 
tartan yn seiliedig ar batrwm ar siôl Gymreig o’r 1880au, 
brethyn a gafodd ei wau yn gilt ym melin Cambrian yn 
Llanwrtyd. Fe alwon ni e’n Frithwe Dewi Sant.’ 

Lluniwyd hefyd ysgrepan (cyfateb i sporran yr Albanwyr) 
o ledr a blew gafr, a siaced i gwblhau gwisg y byddai Cymro 
gwlatgar yn falch o’i gwisgo ar adegau seremonïol arbennig. 
Lansiwyd y wisg mewn arddangosiad yng nghastell 
Caerdydd.  

Er mwyn gwahaniaethu’r dillad rhwng gwisgoedd tartan 
Yr Alban, Iwerddon a Chernyw, roedd angen eu brandio 
ag arwydd Cymreig. Ond pa arwydd fyddai’n addas i’w 
ddefnyddio? Daeth yr ateb ar ôl i John sylwi ar faner Dewi 
Sant yn chwifio uwchben yr Eglwys Gadeiriol yn Nhŷ 
Ddewi, baner â chroes aur ar gefndir du. 

‘Yn dilyn trafodaeth gyda Deon yr Eglwys Gadeiriol a 
swyddog yng Ngholeg yr Arfau, y corff herodrol Prydeinig, 
caniatawyd i ni gynnwys arwydd o faner ein Nawddsant 
ar y siaced a’r cilt,’ meddai. Ond aeth John gam ymhellach. 
Trefnodd bod miloedd o faneri Dewi Sant yn cael eu 
cynhyrchu er mwyn eu gwerthu mewn siopau ledled 
y wlad, gan gynnwys y siop Canolfan Tartan Cymreig 
newydd yng Nghaerdydd.

Bu tartan y wisg a’r faner yn destun darlithiau a 
draddododd yr awdur i nifer o gymdeithasau Cymreig yn 
yr Unol Daleithiau a Canada. Enillodd eu lle yng Nghymru, 
wrth gwrs, ac fe’u defnyddir i arddangos gwedd liwgar, 
newydd ar Gymreictod mewn sioeau, gorymdeithiau a 
dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. 

O gofio’i ran yn poblogeiddio’r faner, mae’n siŵr bod y 
Cymro brwd yn cael ei lonni’n fawr ble bynnag y bydd yn 
gweld y faner yn cyhwfan - boed mewn gorymdeithiau yn 
y Brifddinas, neu ar y safle ym Mhenrhodyn, uwchlaw’r 
traethau yn Aber-porth.

Hywel Gealy ReesJohn Wake yn y wisg Gymreig yn cario baner Dewi Sant  
yng Ngŵyl Geltaidd Lorient, Llydaw 

Baneri ein Nawddsant yn cyhwfan yng Nghorymdaith  
Dydd Gŵyl Dewi yn y Brifddinas
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TREILYRS	HEN	A	NEWYDD	AR	WERTH	

HURIO	A	THRWSIO	

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

Perchennog:  
Mr G T Williams
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Enillwyr Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion  
Cynhaliodd Cymdeithas Ceredigion eisteddfod rithiol 

eleni, neu rithwir, gair sydd well gan rai i ddisgrifio 
digwyddiad a gynhelir drwy gyfrwng digidol. Fe’i 
recordiwyd ar Zoom yng nghwmni’r enillwyr, yr aelodau o 
bwyllgor y gymdeithas a’r beirniad Terwyn Tomos. 

Ers i’r Eisteddfod agor ei drysau i gystadleuwyr y tu allan 
i gylch ei haelodau ryw ddwy flynedd yn ôl, mae nifer yr 
ymgeiswyr wedi cynyddu. Ym mysg yr enillwyr eleni roedd 
na ŵr o Alberta, Canada, ac un arall o Didcot. 

Arweiniwyd y digwyddiad gan Eleri Evans, llywydd y 
gymdeithas, ac fe wnaeth pawb fwynhau sylwadau adeiladol 
a difyr Terwyn.  

Enillwyd Cadair Goffa Pat Neill gan Huw Dylan Owen, 
Treforys, Abertawe, gweithiwr gyda’r gwasanaethau 
cymdeithasol ym Mhowys. Ganwyd y bardd yn Crewe, 
a’i fagu yn Nolgellau. Ar ôl cyfnodau mewn prifysgolion 
(Pontypridd, Caerdydd, Caerwysg ac Abertawe), bu’n byw 
ers troad y ganrif yn Nhreforys. Mae’n briod ac yn dad i 
ddwy o ferched. 

Ar wahân i’w ddiddordeb mewn barddoniaeth, mae hefyd 
yn gerddor gwerin ac wedi cyhoeddi cerddoriaeth gyda 
grwpiau gwerin fel Gwerinos ac Alltud. Yn ogystal â threfnu 
a chynnal digwyddiadau Cymraeg yn Abertawe, bu’n rhoi 
gwersi Cymraeg yng nghlwb y gweithwyr yn Nhreforys. 
Cyhoeddodd gyfrol ar archeoleg ym Meirionnydd, Meini 
Meirionnydd, a chyfrol ar ddiwylliant cerddoriaeth werin, 
Sesiwn yng Nghymru. Mae’n cyhoeddi englynion yn gyson 
drwy drydar: @Gurfal.

Enillwyr eraill Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 
oedd:
Cadair Her Barddoniaeth: Ffion Morgan, Aberteifi; 
Cwpan Her Ben Owen: Ian Roberts, Machynlleth; 
Englyn: Tudor Davies, Alberta, Canada; 
Englyn Ysgafn: Nia Llewelyn, Dre-fach Felindre; 
Telyneg: Ffion Morgan, Aberteifi; 
Cywydd: Philippa Gibson, Pontgarreg; 
Cân Ysgafn: John Meurig Edwards, Aberhonddu; 
Parodi: John Meurig Edwards, Aberhonddu; 
Trydargerdd: Ffion Morgan, Aberteifi; 
Dyddiadur: Gaenor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf; 
Ysgrif /Stori Fer: Meleri Williams, Y Bala; 
Erthygl Papur Bro / Blog: Trefor Huw Jones, Llanfarian; 
Cân Werin / Baled: Jon Meirion Jones, Llangrannog; 
Cymraeg Ail Iaith: Alan Iwi, Didcot, ger Rhydychen.

Wrth clicio ar y ddolen hon
https://youtu.be/twZj1a5Te3w 

gallwch ymuno yn yr Eisteddfod, gan wylio beirniadaeth 
Terwyn Tomos a chwrdd â rhai o’r enillwyr. Bydd y ddolen 
hon hefyd yn eich arwain i’r un man:

tinyurl.com/eisteddfodcc21

Y diweddar Mrs Marian 
Jenkins, Aberteifi 

Talwyd y deyrnged ganlynol gan y 
Cynghorydd John Addams-Lewis yn 
ystod cyfarfod o Gyngor Tref Aberteifi.

‘Rwyn teimlo’n gryf y dylai’r 
cyfarfod hwn gofnodi marwolaeth drist 
Mrs Marian Jenkins, gwraig annwyl 
y cyn-Gynghorydd Gwynfi Jenkins, a 
fu’n gynghorydd y dref hon am bron 
hanner can mlynedd. Bu Gwynfi a 
Marian yn Faer a Maeres Tref Aberteifi 
bedair o weithiau, y tro cyntaf yn 
1979-80 a’r tro olaf yn 2013-14.

‘Gwasanaethwyd y Cyngor hwn, a’r 
dref yn ei chyfanrwydd, gydag urddas 
ac arddeliad pan oeddent yn brif-
ddinasyddion. Yn ogystal, roeddent 
ill dau yn gefnogol i bob digwyddiad, 
boed hwnnw’n ddinesig, yn achlysur 
o ddathlu, neu’n goffadwriaeth. Yn 
wir, roedd eu presenoldeb i holl 
weithgareddau’r dref a’r cyffuniau yn 
chwedlonol. Atgofion annwyl sydd 
gennym am Marian, a meddyliwn am 
Gwynfi yn ei hiraeth amdani. Anodd 
yw meddwl amdano heb ei briod 
ffyddlon yn ei ymyl’.
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Ffrind yn holi Ffrind

Dere â d’atgofion cynhara o bentre 
Llangrannog i ni?

Ges fy magu yn nhŷ cyngor rhif 
6 Bro Crannog, neu ‘Laramie’, fel y 
galwodd fy nhad y lle – ar ôl rhyw 
ffilm cowbois yn y 60au, cyn symud 
lan i Frondeiniol. Rwy’n un o naw o 
blant Dai a Bessie, Troedrhiwgam, 
gynt, y cyw melyn ola ar ôl Tony, John, 
Ann, Iona, Valerie (Boko), Mansel, 
Stephen a Janet.

Yr atgofion melys sy gen i o’r pentre 
odd i fod e bron i gyd yn llawn 
o deuluoedd Cymrâg hyfryd; lle 
arbennig i blant – digon o le i chware 
ar y trâth ac archwilio’r traethe erill; 
pysgota gyda Teifion Jones yn ei gwch, 
yr Island Queen, a hefyd gydag Alban 
‘Caffi’ Davies yn ei gwch Albatross. 
Y ddou yna na’th roi’r ysbrydolieth 
i fi gael cwch fy hunan i bysgota 
am ddraenogod y môr (seabass) a 
chimwch.

Byddwn yn pysgota hefyd yn Afon 
Hawen, o dan rhaeadr Y Gerwn, a dal 
ambell lysywen a brithyll ar ôl gwario 
orie yn palu’r ardd am fwydon.

Wy’n cofio dringo’r Banc tu ôl i’r 
eglws a dilyn y graith yn y ddaear bob 
cam lan i’r copa, ble na’th nhad, Gwyn, 
Dôl Meddyg, a William Henry, gladdu 
cebl o festri’r eglws lan i’r erial ar y 
top er mwyn i drigolion y pentre cael 
gweld y teledu am y tro cynta.

Beth yw’r gwahanieth mwya ddath 
dros y pentre ers y dyddie ’ny?

Y peth mwya yw’r tai haf. Mae 
90% ohonyn nhw yma erbyn hyn, a 
dim ond rhyw hanner dysen o bobol 
gynhenid sydd ar ôl ’na nawr. Ma’r 
gweddill yn fewnfudwyr di-Gymrâg. 

Pan oeddet ti’n ifanc buest ti’n 
gwitho ar y ffarm gydag Arthur Jones, 
Eisteddfa, dy frawd-yng-nghyfraith, 
ac yng ngarej Cil y Gorwel, gyda Pwyll 
Jones ac Iwan Jones, Brynarfor ?

Do. Ar ôl i nhad farw, a finne’n 
ddeuddeg oed, bues i’n ffodus iawn i 
gal pobol fel Arthur yn fy mywyd er 
mwyn rhoi bach o drefen ar grwtyn 
gwyllt. Rown i’n mynd at Arthur i 
helpu gyda’r gwair a’r gwellt, aredig 
a rowlo caeau. Ambell waith fyddwn 
i ddim mor fodlon i fynd ato, yn 
enwedig yn yr haf pan oedd merched 
pert ar y trâth, a finne’n gorfod mynd i 
godi bêls!

Arwyr arall i fi, heblaw am Teifion, 
Alban ac Arthur, odd Iwan, Brynarfor. 
Nes i weitho gyda Pwyll yn garej Cil-
y-Gorwel am ryw ddeunaw mis fel 
mecanic. Ar y pryd, dyna’n bendant 
beth oedd y dyfodol i fod. 

Dysges i lawer dan arweiniad Pwyll, 
ond yn anffodus dodd dim prentisieth 
i gâl ar y pryd, felly es mlân i weitho 
gydag Iwan, Brynarfor – arwr a ffrind 
a ddysgodd fi i fod yn ddyn. Wy’n 
cofio Iwan yn tynnu’r blewyn cyntaf ar 
fy mrest i ryw brynhawn heulog wrth 
gymysgu siment. ‘Paid â becso’, medde 
fe, ‘neith chwech arall dyfu nôl yn lle 
honna.’

Nes i weitho am sawl blwyddyn 
yn R.A.E. Aber-porth, cyn symud i 
Aberystwyth i weitho gyda mrawd, 
Mansel, yn nhafarn Y Llew Du. Erbyn 
hyn rodd na ddou o blant bach gyda fi, 
Ryan a Beci. 

Dere ag ambell stori o dy gyfnod yn 
gweitho gyda’r heddlu?

Ar ôl cyfnod yn gweitho mewn 
tafarne wnes i ymuno â Heddlu 

Dyfed-Powys, a dechre yn Llambed 
fel Cwnstabl, cyn symud ar ôl rhyw 
dair blynedd, i’r tîm cyffurie. Yno fues 
i am ryw 10 mlynedd cyn symud i 
adran CID, a wedyn i’r adran Gwrth-
Derfysgeth (Counter Terrorism) hyd 
nes ymddeol yn 2018.

Bues yn rhan o’r tîm cyffurie a 
‘surveillance’ am sawl blwyddyn yn 
ymchwilio trosedde ynglŷn â gwerthu 
cyffurie, gan roi tystioleth yn Llys y 
Goron, Abertawe, mewn sawl achos. 
Mae na amrywieth o achosion gallen 
i sôn amdanyn nhw. Un achos odd 
hwnnw am blanhigfa cyffurie yng 
Ngheredigion, gwerth £500,000, 
a fi odd y swyddog arweiniol ar y 
pryd. Bues hefyd, yn anffodus, yn 
rhan o’r tîm CID mewn achosion 
o lofruddieth. Yr un sy’n dal yn y 
meddwl yw’r ymchwiliad i lofruddieth 
April Jones ym Machynlleth. Bydd 
hwnna’n aros gyda fi am byth. Fi na’th 
gyfeirio fy nghydweithwyr i arestio 
Bridger am ladd yr un fach.

Beth am y rhaglen ‘1900 Island’ ar y 
BBC ? 

Ar ôl ymddeol o’r heddlu, wnes 
i ganolbwyntio ar bysgota mas o 
Langrannog yn fy nghwch Lowri – mas 
â photie cimwch ac ambell rwyd. Un 
diwrnod wrth ddod miwn â’r cwch a 
llwyth o gimwch, mecryll a draenogod 
y môr, dath rhyw ferch ifanc i siarad 

BARRY JAMES, GLYNARTHEN, 
SY’N HOLI MICKEY BEECHEY, 

LLANGRANNOG

Barry James Mickey Beechey
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â fi yn yr iard gychod, a gofyn a fydde 
gen i ddiddordeb i wneud rhaglen am 
bysgota i’r BBC, ond pysgota fel odd hi 
ddechre’r ganrif ddiwetha. Ar ôl chydig 
o berswâd, fe gytunes.

Bues lan yn Ynys Llanddwyn yn 
ffilmio am ryw 6 wthnos – yn hwylio 
mewn hen longe, a rhwyfo hen gychod 
pren, fel yr oedden nhw yn yr hen 
amser wrth ddysgu teuluodd sut i 
bysgota. Gwaith caled, ond profiad 
gwych.

Rwy’n gwbod dy fod ti’n hoff iawn 
o’r hen Nuffield 10/60 sy da ti, ond 
beth fydd y tractor nesa, ife SAME, 
Geraint, Morfa Ucha ?

Ma’r Nuffield yn dractor arbennig. 
Nes i brynu Nelda, y Nuffield, ym 

Mhendein, nôl yn 2006; es lawr gydag 
Andrew Rowlands, Arthen Plant, i’w 
phrynu wrth hen ffarmwr o’r enw Dai 
Greenbridge. Gofynnodd e, cyn rhoi 
drosodd y cash, ‘Where you from, 
boi?’  ‘Llangrannog’, medde’n i. Odd e 
ffaelu credu’r peth. ‘She’s going home!’, 
wedodd e. ‘What do you mean?’ 
gofynnes i. ‘I bought this tractor years 
ago from Arfor in Llangrannog’, odd 
yr ateb. Ie, hen Nuffield 10/60 Tom 
Arfor Gwndwn gynt wedi dod nôl o 
fewn chwarter milltir i’w chartre. Am 
SAME, Geraint, Morfa Ucha, wel, sain 
siŵr byti hynna. Gwd thing, ond dim 
gystal â’r Nuffield!

Gweitho ym Mozambique – beth odd 
mlân fan’ny? 

Yn 2019 fe ges i gynnig swydd, 
drwy gysylltiad gyda’r hen gyfell Gari 

‘Iwan’ Jones, mab Iwan. Brynarfor, 
ac Euronwy, i ymuno gyda fe ym 
Mozambique i weitho mewn adran 
diogelwch i edrych ar ôl prosiect 
adeiladu porthladd i gwmni nwy ac 
olew. Rodd e’n brofiad anhygoel, yn 
beryglus ar adegau, ond nes i gwrdd 
â phobol leol hyfryd a ffyddlon iawn, 
a nes i ddysgu rywfaint o’r iaith leol, 
sef Swahili a Phortwgëeg. Gwlad 
brydferth, ond un gythryblus, serch 
ny. Gwrddes â phobol o bob cornel 
o’r byd, ond y gardie odd o dan fy 
rheoleth i, fydd yn agos at fy nghalon i 
am byth.

Y mis nesa rwy’n enwebu Rhian 
Owens, Waunmaendy, Sarnau, i ateb 
rhai cwestiynau.

Annwyl Ddarllenwyr, 
Heb ewyllys mae eich ystâd yn atebol i’r gyfraith. 

Mae’r Rheolau Marwolaeth Heb Ewyllys yn rhestru 
mewn trefn benodedig y perthnasau gwaed hynny 

a fyddai’n etifeddu. Mae’r rhestr hon yn gymharol gyfyng ac os nad oes 
unrhyw un o’r perthnasau a benodir yn y rhestr wedi eich goroesi yna aiff eich 
holl eiddo i’r Goron. 

Heb ewyllys, os ydych chi’n briod a bod gennych blant a bod gwerth eich 
ystâd yn fwy na £270,000, ni fydd eich gŵr, neu eich gwraig, yn etifeddu 
popeth. Byddant yn etifeddu £270,000 a rhennir y gweddill yn gyfartal 
rhyngddyn nhw a’ch plant. Os yw gwerth eich cartref yn fwy na £270,000 nid 
yw hyn yn ddelfrydol, ac fe all achosi trafferthion mawr. 

Mae ewyllys yn rhoi’r cyfle i chi benodi gwarchodwyr ar gyfer plant ifanc. 
Heb benodiad fel hyn gallai fod anghytuno mawr ynglŷn â phwy fydd yn 
gofalu amdanyn nhw ar ôl eich marwolaeth. 

Heb ewyllys, oni bai eich bod yn briod gyda’ch partner, neu mewn 
partneriaeth sifil gyda nhw, fydden nhw’n cael dim byd. Chaiff llysblant nad 
ydych wedi’u mabwysiadu ddim byd chwaith os nad oes ewyllys. Mae gwneud 
ewyllys yn rhoi’r cyfle i chi ddarparu ar gyfer teuluoedd estynedig. 

Mae ewyllys hefyd yn eich galluogi i nodi dymuniadau penodol ar gyfer 
eich angladd. A ydych am gael eich claddu, neu i’ch corff gael ei losgi? Efallai 
bod gennych gyfarwyddiadau penodol ynglŷn â lle y dymunwch gael eich 
claddu, neu lle y dymunwch i’ch gweddillion gael eu gwasgaru. 

Mae gwneud ewyllys, gan wybod eich bod wedi nodi eich dymuniadau, yn 
dod â thawelwch meddwl, ac yn sgîl yr argyfwng presennol, mae hi efallai yn 
bwysicach nag y bu hi erioed i wneud ewyllys. 

Ruth Ceri Jones LL.B. Cyfreithwraig 
(Aelod o Gymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau) 
Os hoffech drafod llunio Ewyllys yn y Gymraeg cysylltwch trwy e-bost: 

ruthcjones25@aol.com, neu bost: Park Rd, Y Barri CF62 6NU, neu ffonio: 
07925 246199

Annwyl Olygydd,
Hoffwn 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 Cymraeg ar dai er mwyn 
cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r syniad sydd wrth wraidd 
y cynllun yn un syml iawn, ac yn 
berthnasol 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 eich tŷ, gallwch ddiogelu’r 
enw trwy lofnodi a chofrestru 
cytundeb (gyda chymorth eich 
cyfreithiwr) er mwyn atal prynwyr 
neu gymundderbynwyr 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 wefan y 
Gymdeithas i’w llawrlwytho. Ewch 
i cymdeithas.cymru/diogelwn (neu 
gallwch ffonio 01970  624501 a 
gallwn anfon y dogfennau atoch 
drwy’r post).

Cofion gorau,
Mabli Siriol, Caerdydd
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RHODDION
Diolch i’r canlynol am eu rhoddion 

hael i goffrau’r Gambo:
£29.50  Gwyndaf Evans, Caint

£20.00 Cenvil Reeves

£10.00  Dewi a Valmai Jones,  
 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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T Erbyn hyn mae dathliadau’r Flwyddyn 

Newydd Tsieineaidd wedi dod i ben ar ôl 
pymtheng niwrnod! Mae’r flwyddyn hon yn 
Flwyddyn yr Ych. Dyma’r creaduriaid oedd 
yn cuddio yn y chwilair:

Ych; teigr; cwningen; draig; neidr; ceffyl; 
hwrdd; mwnci; ceiliog; ci; mochyn; llygoden 
fawr.

Roedd nifer ohonoch wedi dod o hyd i’r 
atebion cywir – Enlli o Grymych; Martha 
Jên o Dalgarreg; Abigail o Ynys Môn; Osian 
o Aberaeron; Eli-may o Fryngwyn; ac Elis a 
Sara o Gors-goch. Yn ennill y tocyn rhodd 
y mis hwn mae Martha-Jên o Dalgarreg. 
Llongyfarchiadau!

Pos Mis Mawrth
A ninnau wedi dathlu dydd ein Nawddsant ar 

ddechrau’r mis, beth wyddoch chi am Gymru, ein 
gwlad? Dewch o hyd i fap o Gymru (mewn atlas neu 
ar y we). Chwiliwch am y canlynol:
1. dwy sir yng Ngogledd Cymru
2. dwy afon yn dechrau â’r lythyren T
3. un Parc Cenedlaethol
4. dwy dref ar Ynys Môn

Anfonwch yr atebion at Lynda Mula, Tyrddôl, 
Blaenannerch, Aberteifi SA43 2AJ neu  
lyndamula@yahoo.co.uk

A phob lwc i chi!

Cafodd Hannah Schafer, Ceinewydd, 
ei charcharu’n ddiweddar wedi’i 
chyhuddo o Atal y Briffordd yn 
Llundain ym mis Medi y llynedd, a’i 
dedfrydu wedyn am Ddirmyg Llys. 
Mae Hannah yn un sy wedi dysgu 
Cymraeg ac mae’n aelod o Wrthryfel 
Difodiant Aberteifi.

Roedd yn hyfforddwr yng 
Nghanolfan Chwaraeon Dŵr 
Ceinewydd, ond oherwydd Covid, ni 
allai’r Ganolfan agor fel arfer adeg y 
Pasg y llynedd, felly cafodd Hannah 
swydd fel Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd yn Ysbyty Tregaron. Wedyn 
bu’n cymryd rhan ym mhrotestiadau 
Gwrthryfel Difodiant yn Llundain lle 
cafodd ei harestio.

Ar ôl 40 mlynedd o wrthdystio’n 
heddychlon a chyfreithlon ym mhob 
ffordd bosibl, roedd Hannah wedi 
anobeithio ynghylch yr hinsawdd a’r 
dinistr amgylcheddol y mae’n ei weld 
yn digwydd o’i chwmpas ym Mae 
Aberteifi, ardal y mae hi’n ei hadnabod 
mor dda. 

‘Mae newid yn yr hinsawdd yn 
digwydd yn gynt o lawer o hyd’, 
meddai. ‘Dyw pobol yn y dinasoedd 
ddim yn sylweddoli hyn, Mae’n 
effeithio’n wael ar fywyd gwyllt y Bae 
- heb sôn am yr holl bobol leol sy’n 
dioddef o lifogydd, a’r ffermwyr sy’n 
gorfod ymdopi â chymaint o dywydd 
eithafol.

Hannah Schafer yn protestio  
yn Aberteifi, Rhagfyr 2020

‘Er fy mod i wrth fy modd yn helpu 
unigolion ar y ward ac yn cefnogi fy 
nghydweithwyr yn yr ysbyty, rwy’n 
teimlo bod y bygythiad i ni i gyd o’r 
argyfwng hinsawdd ac ecolegol yn 
llawer mwy na’r dinistr presennol 
a achosir gan Covid. Roeddwn i’n 
teimlo bod yn rhaid i mi ddilyn fy 
nghydwybod i geisio gwneud i’r rhai 
sydd mewn grym sylwi ar beth sy’n 
digwydd, a dechrau gweithredu’n 
effeithiol.’

Parhaodd Hannah â’i phrotest 
gweithredu uniongyrchol di-drais pan 
oedd yn y llys wedyn, gan ffilmio ei 
hun a ffrydio’r fideo’n fyw. Dywedodd 
nad oedd ei throsedd o eistedd yn y 
ffordd i’w gymharu â ‘throsedd enfawr 
y drydedd redfa yn Heathrow.’ 

Dywedodd Hannah ei bod yn credu 
y bydd hanes yn dangos pwy oedd 

Yn y Carchar dros yr Hinsawdd

yn iawn. Bydd y rhai sy’n cael eu 
gweld yn droseddwyr gan y llysoedd 
am eu rhan mewn protestiadau 
amgylcheddol ‘yn cael eu hystyried 
fel rhai ar flaen y gad ar gyfer byd 
newydd, tecach a harddach’.

Dedfrydwyd Hannah i 21 diwrnod 
am Ddirmyg Llys.
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STACAN YR AWEN
DAN OFAL MARY JONES

Anfonwch eich cynigion i’r Stacan at 
maryjones@saqnet.co.uk

Erbyn ichi weld y rhifyn hwn o’r 
Gambo bydd Dydd Gŵyl Dewi wedi 
bod, a’r ciniawau a’r steddfodau. 
Felly, gobeithio bob pawb wedi cael 
eu gwala, mewn rhyw ffordd, ac na 
chafodd neb gam! Mae’n siŵr fod 
ugeiniau o gerddi wedi eu canu i 
Ddewi Sant dros y blynyddoedd, ond 
mae’n rhyfedd cyn lleied sy wedi’u 
cynnwys mewn casgliadau o gerddi. 
Felly, os oes gyda chi gerdd yn cuddio 
yng ngwaelod y drôr, neu os cewch 
eich ysbrydoli i gyfansoddi cerdd 
newydd, cofiwch ei hala.

Dyma deyrnged Ceri Wyn Jones i’r 
Sant: 

Dewi Sant
Yr oedd ei nefoedd ddi-nod yn erw 
  a garai gydnabod 
 y manion bach mwya’n bod, 
 y dwyfoldeb difaldod.

Ac englyn wedyn gan Arfon 
Williams: 

Tyrd eto i’r Cymry truain yn obaith  
  cans hebot i’w harwain 
 aeth baich y ‘pethau bychain’ 
 yn drech nag ysbryd y rhain.

Rhaid cael cinio cawl i nodi’r 
achlysur, wrth gwrs, a gobeithio bod 
eich cawl chi wedi bod yn un blasus, 
p’un a oeddech wedi gorfod ei fwyta 
ar eich pen eich hunan wrth y tân, neu 
mewn rhyw fath o griw bach dethol. 
Ond os byddwch wedi anghofio sut 
i wneud cawl, fel hyn roedd Dic yn 
credu y dylai gael ei wneud:

Cawl
Berwa dy gig y bore – yna dod 
  dy datws a’th lysie. 
 Toc o fara gydag e 
 a chaws, beth mwy sy eisie?

Mae’n arferiad gofyn bendith cyn 
dechrau’r Wledd, ac mae nifer o’n 
beirdd ni wedi creu perlau at y diben.

Cyfansoddodd Arfon Williams 
englyn hyfryd ar gyfer achlysur yng 
Nghaerdydd:

Gofyn Bendith
A gawn ni, wrth in giniawa, gofio 
  am a gafwyd yma, 
 am win, am iaith o’r mwya 
 a thorth a chwmniaeth dda. 

Ac mae gan J. M. Edwards gyfres o 
englynion ‘Gweddi Dros Gymru’:

Rhag ei bri, pob rhwyg a brad,  
– dirion Iôr, 
  dyro nawdd dy gariad. 
 I’n heniaeth rho eneiniad 
 a rho iawn lwydd i’r hen wlad.

Ac ar y bwrdd bydd rhaid cael 
bowlen o ddaffodils i gael y naws yn 
iawn. Mae corau Cymru’n gyfarwydd â 
gosodiad Mansel Thomas o gyfieithiad 
godidog T Gwynn Jones o ‘Daffodils’ 
gan Robert Herrick, ‘Cennin Aur’.

Fe wylwn ni, o Gennin aur,  
O’ch mynd yn ebrwydd iawn. 
A haul y bore ar ei hynt 
Heb gyrraedd ei brynhawn 
Hwy, hwy a’r dydd yn treiglo mwy 
Arhowch, arhowch amdanom ni, 
Ac wedi’n gosber weddi 
Fe ddown ninnau gyda chwi.

Byr fydd yr hynt i ni a chwi, 
A’n gwanwyn unwedd yw.   
Mor rhwydd y down i ben y daith 
Â chwi neu unpeth byw. 
Awn oll, a’ch oriau chwi ar goll fel 
rhith. 
Mwy nag am fanlaw Mai 
Neu berlau awr y bore wlith, 
Sôn am ein dydd ni saif.

Yna wedi’r holl ddathlu, yr 
uchafbwynt fydd gwrando ar yr 
ymdrechion rhyfeddol sy’n dal i gael 
eu creu flwyddyn ar ôl blwyddyn 
mewn eisteddfodau mawr a bach, yn 
wych ac yn wachul, ar hyd a lled y 
dwten fach hon o wlad. A rhag inni 
golli golwg ar arwyddocâd hynny, 
dyma englyn arall gan Dic Jones:

Yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae i wlad ei melodedd – ac i iaith 
  Ac i gelf orfoledd. 
 Mae i ŵyl ei gwin a’i medd. 
 Mae i werin ei mawredd. 

Fydd dim angen atgoffa neb o 
ddarllenwyr Y Gambo mai yng 
Nghastell Aberteifi y cynhaliwyd 
y gystadleuaeth a alwn heddiw 
yn eisteddfod (‘ymryson’ oedd y 
gair a ddefnyddiwyd ym Mrut y 
Tywysogion). 

Rhyw fath o ddyddiadur oedd Brut, 
ac mae hwn wedi ei gadw yn Llyfr 
Coch Hergest. Dyma sydd yn y Brut ar 
gyfer y flwyddyn 1176 (mae’r Gymraeg 
wedi ei diweddaru ryw ychydig):

‘Ac yna y cynhaliodd yr Arglwydd 
Rhys wledd arbennig yn Aberteifi 
ac y gosododd ddau fath o 
ymryson: un rhwng y beirdd 
a’r prydyddion ac arall rhwng 
y telynorion a’r crythorion 
a phibyddion ac amryfal 
genhedloedd cerdd arwest [canu 
gyda’r tannau]. 

A dwy gadair a osododd i 
fuddugolion yr ymrysonau. A’r 
rhai hynny a gyfoethogodd ef o 
ddirfawr roddion. Ac yna y cafodd 
gwas ieuanc o’i lys ef ei hun y 
fuddugoliaeth o gerdd arwest. 

A gwŷr Gwynedd a gafodd y 
fuddugoliaeth o gerdd dafod. 
A phawb o’r cerddorion eraill a 
gawsant gan yr Arglwydd Rhys 
gymaint ag oeddent wedi gofyn 
amdano, fel na wrthodwyd neb. 

A’r wledd honno a gyhoeddwyd 
flwyddyn cyn ei gwneuthur ar 
hyd Cymru a Lloegr a Phrydain 
ac Iwerddon a llawer o wledydd 
eraill.’

Yr Eisteddfod Ryngwladol 
gyntaf erioed, yn amlwg, ac nid yn 
Llangollen!  
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Falle y bydd o ddiddordeb i 
ddarllenwyr Y Gambo, yn enwedig 
y rhai hynny sy’n byw yn ardaloedd 
Pont-hirwaun, Tre-saith a Sarnau, 
glywed am hanes cwpan arbennig sydd 
yn fy meddiant. Roedd fy Nhad, Gwyn 
Reed, rhwng diwedd y dauddegau tan 
y pumdegau, yn cystadlu’n gyson, yn y 
cyfnod pan oedd eisteddfod yn cael ei 
chynnal bron ym mhob pentref. 

Llais tenor oedd ganddo a chafodd 
gryn lwyddiant, fel mae’r casgliad 
sylweddol o gwpanau, a bron cant o 
rubanau buddugol sydd gennyf, yn dyst. 
Ond mae’r cwpan a ddarlunir yma yn 
wahanol, gan ei fod wedi’i wneud o bren. 
I’r rhai sy’n gyfarwydd â gweithio gyda 
phren, tasg gymharol syml yw troi corff 
cwpan ar beiriant turnio (lathe), ac yna 
gosod y clustiau ar wahân. Ond wedi’i 
gerfio o un darn o bren y mae’r cwpan 
hwn – a fu’n dasg go heriol i’w wneuthurwr. 

Dydw i ddim yn gwybod pwy gerfiodd y cwpan, ond mae’r flwyddyn 1929 
wedi’i osod ar ei waelod. Fel y gwelwch, mae ‘BETHESDA’ a ‘Ponthirwen’, yn 
ogystal ag enw fy Nhad, wedi’u hysgrifennu ar flaen y cwpan. 

Cefais fy ngeni yn y flwyddyn 1954, ac erbyn hynny, roedd Nhad wedi rhoi’r 
gorau i gystadlu, felly, ni chefais y fraint o’i glywed pan oedd ar ei orau. Er hynny, 
bu’n canu fel aelod o Gôr Meibion Blaen-porth yn y saithdegau a’r wythdegau, 
a byddai’n aml yn canu unawdau mewn cyngherddau gyda’r côr. Mae’r cwpan 
pren, yn ogystal â’r rhai arian a’r rhubanau, yn eitemau gwerthfawr i mi. 

Eurfyl Reed

Casgliad o gwpanau a rhubanau a 
enillodd Gwyn Reed  
mewn eisteddfodau

Paratoi i ganu gyda’r  
Tivyside Mastersingers

Cwpan pren a enillodd Gwyn Reed  
yn Eisteddfod Bethesda,  

Pont-hirwaun, 1929

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

Cwpan Arbennig Eisteddfod Pont-hirwaun
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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

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

www.richardjarman.tpllp.com

Disgynyddion Lewisiaid Dinas Cerdin
Gan fy mod yn un o ddisgynyddion Lewisiaid Dinas Cerdin, roedd gen i 

ddiddordeb wrth ddarllen yn rhifyn Rhagfyr o’r Gambo am Eiluned Jones, 
Penalltygwin yn dathlu ei phen-blwydd yn 101 oed, a’i bod hithau hefyd yn 
ddisgynnydd i’r Lewisiaid. 

Fel yr awgrymwyd yn yr hanesyn hwnnw, yr oeddynt yn ddisgynyddion i Forydd 
Brenin Ceredigion, nôl yn y 9fed ganrif. Mae rhestr eu hachau yn y llyfr Hanes 
Plwyf Llandysul, 1896. Yr oedd ganddynt arfbais deuluol, sydd i’w weld wedi’i 
gerfio ar garreg fedd aelodau o’r teulu ym mynwent Eglwys St Ffraid, Tre-groes. 

Mae rhai o’u disgynyddion yn ardaloedd Ffostrasol a Banc Siôn Cwilt,  
a welir yn y cyfrifiadau o 1841 hyd ddiwedd y ganrif, yn cynnwys: y ddau 
frawd Benjamin Lewis, Blaenglowon Fawr a John Lewis Pencae; Watcyn Lewis, 
Nantllofach; David Lewis, Blaenrhydarwen; James Lewis, Cwmhyar; a John 
Lewis, a fu’n weinidog capel Pantycreuddyn. 

Meibion David Lewis Wstrws, oedd y ddau frawd Benjamin a John Lewis. 
Benjamin Lewis
Priododd Benjamin Deborah Evans yn Eglwys Sant Tysul, Llandysul, ym mis 

Rhagfyr 1823. Adeg cyfrifiad 1841 yr oeddynt yn ffermio Pantycetris. Erbyn 
cyfrifiad 1851 yr oeddynt wedi symud dros y ffin i Blaenglowon Fawr, fferm dros 
300 o erwau, ac yn cyflogi 11 o weithwyr, yn cynnwys tri mab. 

Yr oedd Benjamin yn dipyn o rebel, ac yn ddig iawn wrth yr Eglwys 
Anglicanaidd, er ei fod yn disgyn o deuluoedd eglwysig. Mae hynny’n amlwg gan 
iddo fod yn cymryd rhan yn Helyntion Rebeca. 

Disgynyddion iddo yw teuluoedd Pantsod; Esgerwenfach; Pantrodyn, Brongest; 
Moiddynfawr; Wainlle, Brynhoffnant; Horace Jones, Modurdy Ffostrasol; Iwan 
Evans, Coed Faerdre; Elizabeth Evans, Pannau, Llwyndafydd; y nofelydd Caryl 
Lewis; y diweddar Ann Selwood a’r diweddar enwog John Jones, Glangraig.

John Lewis
Bu John Lewis yn ffermio Cruclas - yr oedd yno yn 1841, ond erbyn 1851 yr 

oedd yn byw ac yn gweithio fel saer coed ym Mhencae. Ŵyr iddo oedd William 
Amphlet Lewis (Willie Lewis), y cyfreithiwr yn Llannarth a fu farw yn 1964. 
Disgynyddion eraill iddo oedd teuluoedd Pandy, Llannarth. 

Ymhlith disgynyddion eraill i’r Lewisiaid oedd: y diweddar D. T. Lewis, aelod 
o dîm Ffostrasol yn Nhalwrn y Beirdd; y diweddar Alun Lewis, Ffostrasol; 
Lewisiaid Bysus Penrhiw-pâl ac Eirian James, Llain. 

Adroddodd John Jones stori wrthyf am ei hen dadcu, Benjamin Lewis, yn hau 
llafur ym Mhantycetris, a’i ferch Ann yn llyfni ar ei ôl. Wrth i Benjamin rowlio’r 
cae ar ôl i’r llafur ddechrau egino, gwelai ôl traed Ann yn y pridd, er ei bod hi, 
erbyn hynny, wedi marw. 

Y tebygrwydd yw bod stori John yn wir, oherwydd ar garreg fedd ym mynwent 
Pisgah mae’r cofnod ‘Ann merch Benjamin a Deborah Lewis Pantycetris marw 
20 Ebrill 1840 yn 11 oed.’ 

Lloyd Jones

MYNNWCH FARGEN!
Anaml fyddwch chi’n clywed fod 

y Cardis yn cynnig bargen, ond pan 
mae’n digwydd, rhaid manteisio 
arni’n syth. Yn dilyn y cyhoeddiad 
diweddar am ohirio Eisteddfod 
Genedlaethol Ceredigion tan fis 
Awst 2022, mae’r Eisteddfod am 
wneud cynnig arbennig ar nwyddau 
oedd eisoes wedi’u cynhyrchu ar 
gyfer y Brifwyl.

Gwelodd y nwyddau olau dydd 
yn wreiddiol yng Ngŵyl Gyhoeddi 
2019, ond ers hynny, ac yn sgîl 
effaith Covid-19, mae’r Eisteddfod 
wedi’i gohirio ddwywaith, a’r 
gobaith erbyn hyn yw y caiff ei 
chynnal yn Nhregaron yn 2022.

O ganlyniad mae’r nwyddau 
bellach yn cael eu hystyried yn rhai 
go unigryw, gyda’r dyddiad 2020 
arnynt. Mae nhw ar gael nawr am 
bris gostyngol am gyfnod. Mae 
hwdis a chrysau–t ar gael i blant ac 
oedolion, gyda’r prisiau’n cychwyn 
ar £2.50 am grys–t plentyn, i £10 am 
hwdi oedolyn. Bargeinion heb eu 
hail!

Os hoffech archebu cysylltwch â 
Nia ar niawynmaesglas@gmail.com 
neu ffoniwch 01570 480015 neu 
07968 223653.

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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CLWB 500
Blwyddyn Newydd Dda hwyr i 

ddarllenwyr Y Gambo!  
Eleni eto mae’r ymateb i 

aelodaeth o’r Clwb 500 wedi 
bod yn arbennig o dda. Hoffwn 

ddiolch i’r rhai a fu’n helpu gyda’r 
gwerthiant a phawb a brynnodd  

docynnau aelodaeth i sicrhau 
llwyddiant y Clwb – ac yn y 
pendraw sicrhau llwyddiant  

ein papur bro. 
Bydd y tyniad cyntaf yn cael 

ei wneud yn ystod cyfarfod o’r 
Pwyllgor Golygyddol ddiwedd 

Mis Mawrth. Bydd enwau’r 
enillwyr am fisoedd Ionawr, 

Chwefror a Mawrth yn cael eu 
cyhoeddi yn rhifyn mis Ebrill  

o’r Gambo. 
Gareth Evans, Trefnydd

Cloch Goll Eglwys Llannarth?
Saif eglwys hynafol Llannarth ar fryncyn, ac yn ôl 

arbenigwyr ar enwau lleoedd, hynny a roddodd yr enw i’r 
pentref. Y mae dwy elfen i’r gair, ‘llan’ a ‘garth’, sy’n golygu 
eglwys ar fryn neu drum. Does yna ddim sôn bod unrhyw 
un wedi gweld arth yn y pentref erioed! 

Mae gan Eglwys Dewi Sant hanes hynod ddiddorol. 
Sonia Coflein, sef cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru, am garreg hen sydd yno ac arni 
nodau Ogam, am y fedyddfaen wreiddiol, am bensaernïaeth 
canol oesol yr adeilad, am y tŵr gosgeiddig a godwyd yn y 
15ed ganrif ac am dair cloch yn y clochdy a ailgastiwyd gan 
gwmni Parry o Friste yn 1776.   

Fe gawn fwy o hanes am y garreg a’r clychau, nas 
cafwyd gan Coflein, mewn rhifyn o Cymry’r Plant, dan 
olygyddiaeth Owen M. Edwards, nôl yn Nhachwedd 
1894. Fel hyn yr adroddodd E. P. Evans, hanesydd lleol 
o Rydymaengwyn, Meidrolyn, y stori gyffrous 121 o 
flynyddoedd yn ôl:

Yn y fynwent, ar y tu deheuol i’r eglwys, saif carreg 
hynafol, mor hen â’r ddeuddegfed ganrif o’r hyn leiaf, ac 
arni mae llun y Groes. Mae’r garreg tua phedair troedfedd 
a chwe modfedd uwchlaw y ddaear, a dwy droedfedd a deg 
modfedd o led.

Ar ran isaf y Groes mae llythrennau, ond mae rhai 
wedi eu dileu i raddau helaeth, ac yn anealladwy yn awr. 
Y llythrennau ar ôl ydynt ‘...NRIC...’. Tebygol mae y gair 
Henricus oedd yn ysgrifenedig. Mae traddodiad yn y lle 
ynghylch y garreg hon.

Un noson ystormus ganrifoedd yn ôl, yr oedd y fath drwst 
a thwrw anghyffredin yn y clochdy fel y taflwyd yr holl 
bentref i gyffro. Dychmygodd rhai o’r diwedd mai Satan 
oedd yno, a chyrchwyd y person o’r periglordy yno i geisio 
gan y trawsymwthiwr fyned ymaith, a pheidio aflonyddu 
rhagor ar y lle.

I fyny yr aeth y ficer, ar hyd y grisiau culion, â chloch, 
llyfr a channwyll yn ei law; a gwir ddigon, pwy oedd yno 
ymysg y clychau, ond Satan yn bersonol. Mor gynted ag 
y dechreuodd yr offeiriad ddarllen y Conjurate in nomine 
Domini, ymaith yr aeth y diafol, gan redeg i fyny ar hyd y 
grisiau hyd nes y daeth i’r llofft blwm ar ben y clochdy.

Canlynodd yr offeiriad dewr ef mor wisgi, fel y gorfu ar 
yr ‘hen fachgen’ neidio dros y canllawiau. Disgynnodd ar 
un o’r beddfeini islaw, a gwnaeth olion â’i ddwy benelin 
a’i ddwy benlin, sef y pedwar twll a welir ar y garreg yn 
awr. Galwyd y garreg ar ôl hyn ar lafar gwlad yn ‘Garreg y 
Diafol’.

Hefyd, y mae yma draddodiad am glychau yr eglwys, sef 
fod unwaith bedair cloch yng nghlochdy Llannarth, ond i’r 
diafol gymeryd un ohonynt ymaith, fel nad oes ond tair ar 
ôl yn awr. 

Mae yn debyg mai i Lanbadarn fawr yr aeth efe â hi. 
Cymerodd hamdden ar y rhiw, Rhyw Feili, yr hon riw sydd 
yn awain o’r pentref i ddrws yr eglwys, ac yn union dani 
pan yn myned â’r gloch ymaith. A dywed y traddodiad mai 
dyna yr achos na chlywir sŵn y gloch mewn un man ar y 
rhiw.
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Ar Draws
2.  _ _ _ _ _ Byd. Enillodd Mabon a’i gôr 

y wobr gynta!  (4,1)
5.  Dawn morwr i drin hwyliau –  

a chelwyddau  (4)
7. _ _ _ _ a SAWE: dawns y chwe degau  

(4)
8.  _ _ _  _ _ _  _ _ Safle bigog yr Agenda 

(2,1,5)
9. _ _ _  _ _ _  _ _ Ffa, Soh  (3,3,2)
11.  Gwartheg iachus (2,2) neu’i babi’n 

cyfarch ei dad  (4)
12.  Cyfres deledu go hallt  (5,2,1,5)
15.  Fi a neb arall. Yf i mi!  (4)
17.  Ystad yn dwyn yr arwyddair:  

‘Balch ei osgo gerdda’n gymwys’  (8)
19.  ‘Telynegion _ _ _ _  _  _ _ _ ‘. Teitl 

cyfrol Eifion Wyn, lle rhoir cân i bob 
mis o’r flwyddyn  (4,1,3)

21  Gwas y golffwr – yn gwic a diamwys 
ei gyngor  (4)

22.  P.P.P.P.P. Pa sawl llythyren?  (3,1)
23.  Dull o wahanu gwenith, iorwg, ysgall 

ac ati er cadw yr ŷd  (5)
I Lawr
1.  Rhaid newid arian os am weld y dalaith 

hon (a newid llythyren hefyd)  (7)
2.  _ _ _  Ebrill. Un hawdd ei dwyllo  (3)
3.  Morys y Gwynt ac _ _ _ _  _ Glaw  (4,1)
4.  ‘Am nad oedd lle iddynt _ _  _  _ _ _ _’ 

(T.N)  (2,1,4)
5. Deunydd sglefrio’r sy’n rhan o’r hewl  

(3)
6.  Pa berthynas yw Siarlys i Gamilla?  (5)
10.  ‘Pwy a bechodd. Hwn ai ei _ _ _ _ _ ?’ 

(T.N.)  (5)
11.  Dai _ _ _ _ _  . Paffiwr enwog, o 

Ferthyr  (5)
13.  Pobl felltigedig. Prin bod newid dull 

ysmygu’n eu gwneud felly!  (7)
14. Fe grewyd tipyn o le pan drodd e 

’nghader trosodd  (7)
16.  Y cyfnod cyn-briodasol. (Nid yr unig 

gyfnod, os bosib)  (1,4)
18.  Un o’i filwyr hawddgar, etholedig gan 

Arthur – i hysbysebu efallai  (5)
20.  Gosodwch y cawl i lawr ac fe ddaw  

Pws yn ôl  (3)
21.  Safle allweddol Derwyn Jones yn 

nhîm rygbi Cymru  (3)
Atebion Y Gambosair at John Davies,  
Y Graig, Aber-porth. erbyn 27 Mawrth, 2021

ENILLYDD MIS CHWEFROR
Ryann Thomas, Boncath
Hefyd yn gywir: Meinir Jarman, Aberteifi; Dai 
Griffiths, Blaenporth; Delyth Esau, Sarnau; Rhidian 
Evans, Aberteifi; Sally Jones, Tresaith; Tegwen Gibby, 
Aberporth; Elgan Jones, CNE; Joan Jones, Llambed; 
Yvonne Davies, Cenarth; Myris Horton, Boncath; 
Ryann Thomas, Boncath; Tom Roberts, Ynys Mon.
Yn anghywir: 3
Atebion Gambosair mis Chwefror
Ar Draws: 1-Castell Nedd; 8-Pori; 9-Daearegol; 
10-Anno; 13-Adieu; 15-Mympwy; 16-Trawst; 
17-Ymylon; 19-Danadl; 20-Nofis; 21-Ieuo; 
24-Awstralia; 25-Eden; 26-Addewidion.
I Lawr: 2-Atal; 3-Trai; 4-Llaethdy; 5-Exocet; 
6-Corn Gwlad; 7-Digon tila; 11-Amrywiaeth; 
12-Amryfusedd; 13-Awron; 14-Urddas; 
18-Nodwydd; 19-Distaw; 22-Band; 23-Lido.
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��  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

CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG

Ffôn: 01239 571005    Symudol: 07557 448234    E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru
136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS

CYFRIFYDD ARDYSTIRDIG SIARTREDIG / CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT
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Siop a Swyddfa’r Post  
Plwmp

Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ
01239 654548

plwmp@yahoo.co.uk

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

NODYN GAN  
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.
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Bydd y Crocysau yn codi’u 
pennau y mis hwn.  

Mae eu lliwiau’n amrywio’n 
fawr, ond  y rhai mwyaf 

cyffredin yw leilac, porffor, 
melyn a gwyn

Daw’r gwanwyn atom yn swyddogol ddydd Sadwrn, 20 Mawrth  
a dathlwn hefyd ddyfodiad y canlynol yn ystod y mis 

I’N LLONNI A’N DIDDORI 

Cyfrol o farddoniaeth a lluniau am Geredigion

Ar ôl bod yn gaeafu yn Ewrop a gogledd Affrica, fe glywir cân 
hyfryd Telor Penddu lle mae coed aeddfed yn tyfu 

O Affrica y daw Tinwen y Garn, sy’n hoffi llecynnau 
agored a chreigiog i delori 

Set o dri darn arian 50 ceiniog newydd i goffáu Mary Anning  
a ddarganfuodd ffosilau sgerbydau o’r cyfnod Jurasig.


