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Llandygwydd: Yn eisiau

Llannarth: Isabel Jones 
(01545 580608)
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Llangrannog: Ceindeg Haf 

Llechryd: Yn eisiau

Maen-y-groes: Edna �omas 
(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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ABER-PORTH

Ysgol Gynradd Aberporth

Ar ôl tymor tymhestlog, mae wedi 
bod yn braf iawn croesawu’r plant 
nôl i’r ysgol. Mae wedi bod yn gyfnod 
anodd a hir heb eu gweld – mae’r staff 
wedi gweld eisiau y chwerthin iach a’r 
straeon. Diolch o galon i’r holl staff 
am eu cefnogaeth a’u parodrwydd i 
addasu’r ffordd o weithio dros y tymor 
a darparu gofal plant dyddiol trwy 
gydol yr ail don a chynnal gwersi a 
gweithgareddau yn fyw ar-lein er 
mwyn i’r plant barhau â’u haddysg 
gartre’. Mae’n dyled yn fawr iawn hefyd 
i’r rhieni am gefnogi’r ysgol i gynnal y 
dysgu o bell ac yn fwy na dim i’r plant 
am eu dyfalbarhad a dewrder yn ystod 
y cyfnod rhyfedd hwn. 

Bu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr 
ysgol yn wahanol iawn i’r parêd arferol 
gan mai dim ond hanner plant y Cyfnod 
Sylfaen oedd nôl ar y safle ar y 1af o 
Fawrth a’r hanner arall ar yr 2il ... Serch 
hynny cafwyd dau ddiwrnod o ddathlu 
dydd ein nawddsant tra bod plant 
Cyfnod Allweddol 2 yn dathlu o adref.

Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn dathlu 
Diwrnod y Llyfr drwy greu gwaith celf 
ar raddfa fawr o’r Gryffalo a Sali Mali 
yn yr ardal allanol. 

Llongyfarchiadau i Steffan Davies, 
Elis Richardson a Scarlette Legge ar 
berfformiad rhithiol bendigedig ar y 
piano fel aelodau o Barti Pianos “Y 
Piandemics” a drefnwyd gan Menna 
Rhys.

Cafwyd cyfleoedd i wisgo i fyny 
ar gyfer diwrnodau elusennol gyda 
“Smotiau a Gwallt Gwyllt” ar gyfer 
Diwrnod Trwynau Coch a dillad 
lliwgar ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth 
Awtistiaeth.

Yn ogystal, bu plant a staff Canolfan 
y Don yn brysur iawn yn creu hetiau 
Pasg ac yna yn eu harddangos mewn 
Parêd Pasg arbennig. A phawb yn joio 
mas draw.

Llongyfarchiadau 

Roedd hi’n hyfryd deall bod Doris 
James, Glanmordy wedi dathlu ei 
phen-blwydd yn 99 yn ddiweddar. 
Gobeithio’ch bod yn cadw’n iach ac yn 
paratoi ar gyfer eich dathliad mawr y 
flwyddyn nesa’. 

Mae’n dda gweld rhai wynebau 
cyfarwydd o gwmpas y pentre’ eto ar 
ôl cyfnod o fod yn anhwylus neu’n 
cadw draw. Dymuniadau gorau i bawb 
sy’n achwyn. 

Pwyllgor y Neuadd

Mae’ pwyllgor yn obeithiol y daw 
newyddion da yn yr wythnosau nesaf 
ynglŷn â’r cais am gyllid i adnewyddu 
Neuadd y Pentref. Byddai hynny’n 
newyddion da i’r rhai sydd wedi bod 
yn gweithio mor galed i sicrhau nawdd 
ar gyfer y gwaith. 

BEULAH

Capel Beulah yn 160 oed

160 o flynyddoedd yn ôl ar y 10 
Mawrth 1861,cynhaliwyd y cwrdd 
cyntaf yng nghapel newydd Beulah 
dan ofal y gweinidog newydd Y 
Parchedig Owen �omas. 

Codwyd capel cyntaf Beulah ar dir 
Trefasfawr yn Heol y Bowls yn 1831. 
Adeilad bach to gwellt oedd hwn 
a’i cafwyd ar les oddi wrth sgweier 
Plas Noyadd Trefawr. Yn 1859 pan 
fu’r hen sgweier farw gwrthododd ei 
fab, a oedd yn eglwyswr eithafol, les 
newydd i’r capel bach. Roedd hon yn 
ergyd drom i’r aelodau ond aethant 
ati ynghyd â Chapel Brynmair i roi 
galwad i weinidog newydd sef Y 
Parchedig Owen �omas, brodor o 
Bentrefoelas, i wasanaethu’r ddau 
gapel.

Gorchwyl cyntaf Y Parch Owen 
�omas oedd cael tir fel safle i 
godi capel newydd. Cafwyd tir, lle 

mae’r capel presennol, gan James 
Bowen, sgweier Plas Troedyraur ac 
fe godwyd y capel newydd mewn llai 
na blwyddyn am £300. Cynhaliwyd 
y cwrdd cyntaf cyn cwblhau’r gwaith 
adeiladu yn llwyr ym mis Mawrth 
1861 ac yno mae oedfaon y capel wedi 
cael eu cynnal ers hynny.

Colli Iwan Rhydygâr

Trist iawn yw nodi marwolaeth 
Iwan Davies, [Chic] Rhyd-y-gaer, 
Blaenporth yn gynnar ym mis 
Mawrth. Roedd Iwan yn ffyddlon 
iawn i wasanaethau’r ofalaeth hon ac 
yn ymwelydd cyson â Chapel Beulah 
gyda’i wraig Beryl. Roedd yn ffyddlon 
ym mhob math o weithgareddau 
Cymraeg yr ardal a byddwn yn gweld 
ei eisiau yn fawr iawn yn enwedig ei 
lais canu cyfoethog. Cydymdeimlwn 
yn fawr iawn â Beryl a Huw a’r teulu 
oll.

BLAENANNERCH

Oedfa’r Pasg

Erbyn i’r rhifyn hwn o’r Gambo 
ymddangos, yn ôl y bwriad bydd oedfa 
fer wedi ei chynnal ar Zoom ar gyfer 
aelodau capeli gofalaeth y Parchedig 
Llunos Gordon, nos Sul y Pasg, 4 
Ebrill. Bydd adroddiad yn y rhifyn 
nesaf gobeithio.

Capel Beulah a agorwyd 160 mlynedd yn ôl i eleni.
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BLAEN-PORTH

Brysiwch Wella

Mae’n dda deall bod Glyn Howells, 
Murmur Erin, gartre’ eto ar ôl bod yn 
yr ysbyty. Dymuniadau da iddo am 
wellhad buan.

CAERWEDROS

CFfI Caerwedros

Dechreuodd gweithgareddau mis 
Chwefror gyda noson Diogelwch 
Ar-lein gyda DC Gareth Jordan ar 
Zoom. Roedd yn noson hynod o 
ddiddorol a dysgwyd llawer o ran 
dulliau ar sut i gadw’n ddiogel tra’n 
defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, 
meddalweddau ac ati wrth weithio ar 
y we.

Noson ‘Dwli Dwl’ dan ofal Trystan 
Jones, Fron oedd y digwyddiad nesa’ 
ymhen pythefnos. Diolch iddo am 
gynnal noson llawn sbort a sbri i’r holl 
aelodau a’r arweinyddion a ymunodd 
yn yr hwyl ar Zoom.

Ddechrau mis Mawrth, ymunodd 
Helen Patterson â ni (eto ar Zoom) i 
goginio pice ar y maen. Fe wnaeth yr 
holl aelodau mwynhau coginio o adref, 
... ryden ni’n credu ...

Ac mae modd ymarfer y corff ar 
Zoom hefyd. Ganol y mis, daeth Llŷr 
Jones atom i gynnal noson ffitrwydd 
a phawb yn joio mas draw ... Mae’r 
dechnoleg wedi gweddnewid ein 
gweithgareddau.

Dros y cyfnod diweddar bu aelodau 
a ffrindiau CFfI Caerwedros yn 
casglu nwyddau ar gyfer banciau 
bwyd Aberteifi a Llandysul. Lleolodd 
swyddogion y clwb eu hunain ym 

maes parcio Tafarn Ffostrasol a 
Neuadd Caerwedros, gan ddilyn 
rheolau ymbellhau COVID-19, 
pennwyd amserau penodol i bobol 
ollwng eu nwyddau Diolch i bawb am 
eu cyfraniadau.

Capel Nanternis

Er mwyn sicrhau diogelwch mae’r 
eglwys yn parhau i addoli yn rhithiol 
trwy gyfrwng Facebook a Zoom. Ein 
gweinidog, y Parchg Gareth Ioan 
oedd yn arwain Oedfa ddigidol Gŵyl 
Ddewi yr Undeb a gyhoeddwyd ar 28 
Chwefror. Ac ar 7 Mawrth roedd yn 
braf ymuno gydag aelodau’r cylch i 
gyflwyno Oedfa Dydd Gweddi’r Byd. 
Merched Cristnogol Vanuatu oedd 
wedi paratoi’r gwasanaeth eleni ar y 
thema ‘Adeiladwch ar Sylfaen Gadarn’. 
Mae ynysoedd Vanuatu i’r dwyrain o 
Awstralia yn ne-orllewin y Môr Tawel 
ac er mor brydferth yw tirwedd yr 
ynysoedd mae llawer o broblemau 
yn eu hwynebu yn enwedig gyda’r 
gwragedd a’r plant. Cymaint oedd 
y diddordeb penderfynwyd cynnal 
cyfarfod arall ar Zoom i ddysgu 
mwy am Vanuatu a thrafod ffyrdd o 
geisio eu cynorthwyo. Cyhoeddwyd 
myfyrdodau gan y gweinidog i 
ddathlu Sul y Mamau a Sul y Blodau 
ar Facebook ac edrychwn ymlaen at 
ymuno mewn oedfa Gymun ar Zoom 
ar ddydd Sul y Pasg.

Cydymdeimlwn yn fawr gyda 
Mr Alun Davies MBE, Caersallwg 
(Sailsbury) a’i deulu ar farwolaeth ei 
frawd, y Capten Gareth Alfor Davies 
BSc., gynt o Derw Cottage ac Amoria, 
Caerwedros, ar 30 Rhagfyr 2020.

Derbyniwyd y neges ganlynol gan 
Alun Davies:

‘Hoffem ddiolch i bawb a fu mewn 
cysylltiad â mi gyda geiriau o gysur 
a chydymdeimlad ar farwolaeth fy 
mrawd Capten Gareth Alfor Davies 
ar y diwrnod olaf namyn un o 2020. 
Oherwydd rheolau Coronavirus nid 
oedd yn bosibl fod yn bresennol yn yr 
eglwys yn Embsay ond mawr ddiolch 
hefyd gyda’r dros ddeugain a fu’n 
siario’r oedfa drwy Zoom.’

O Nanternis i’r India.

Diolch i Gwendoline Evans am 
ymchwilio ac ysgrifennu’r hanes y 
gŵr ifanc a aeth o Nanternis i ogledd-
ddwyrain India fel cenhadwr yn 1887. 

Mae’r Eglwys yn nhalaith Mizoram 
yn dathlu ar 15fed o Fawrth yn 
flynyddol ac mae’r diolch i’r Parchg 
William Williams bod yr Efengyl wedi 
cyrraedd y rhan hon o’r India. Erbyn 
heddiw mae tua 87% o boblogaeth y 
dalaith yn Gristnogion.

Ganwyd William Williams ar 11 
Chwefror 1859 yn Nanternis, yn 
fab i Daniel ac Elizabeth Williams. 
Cafodd ei addysg gynnar yng 
Nghapel Neuadd, ger Nanternis o dan 
fugeiliaeth y Parchg William Lewis. 
Roedd ei dad yn gapten llong ac yn 
ddeuddeg oed dilynodd ôl traed ei 
dad i’r môr a bu yn forwr am bum 
mlynedd. Mae’n debyg iddo roi’r gorau 
i fywyd ar y môr ar ôl profi storm 
enbyd a ddrylliodd ei gwch yn llwyr. 
Yn 1876 dechreuodd ar brentisiaeth 
mewn gwaith saer ac o gael amser i 
ddarllen y Beibl fe ymddiddorodd 
mewn diwinyddiaeth. Ym 1878 ac 
yntau yn bedair ar bymtheg oed aeth 
i Ysgol Ramadeg baratoadol yng 
Ngheinewydd, ac yna parhaodd yn 
Llandysul. Yn Llandysul derbyniodd 
ysgoloriaeth am dymor i fynd i Goleg 
Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl 
cwblhau’r tymor, symudodd i Lundain 
i ymuno â Sefydliad Hyfforddiant 
Cenhadol Dwyrain Llundain gan 
raddio yn 27 oed.

Derbyniodd William Williams 
wahoddiad fel gweinidog y 
Methodistiaid Calfinaidd yn ne 
Cymru. Ond cyn iddo gwblhau 
blwyddyn o wasanaeth bugeiliol 
cafodd gyfle i ymuno â gwaith 
cenhadol ym Mryniau Casia yng 
ngogledd o dan Genhadaeth Dramor 
Fethodistaidd Galfinaidd Cymru. 
Cychwynnodd am India ar 28 

Casglu i Fanciau Bwyd: Diolch i bawb am eu cyfraniad. Mae’r holl fwyd wedi gael 
eu rannu rhwng Banc Bwyd Aberteifi a Llandysul.
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Medi 1887 o borthladd Lerpwl, yng 
nghwmni saith cenhadwr arall. Roedd 
yn gweithio ymhlith pobl Casia yn 
Shella. Roedd yn efengylydd selog, 
yn dysgu iaith Casia, yn cyfansoddi 
emynau yn yr iaith, roedd yn amlwg 
yn ganwr eitha’ da, a chai ei alw gan y 
brodorion fel “canwr melys Cymru.” Er 
mai ymhlith pobl Casia y bu Williams 
yn genhadwr, ei waith mwyaf nodedig 
yn hanesyddol oedd ei ymweliad â 
Mizoram. Nid oedd unrhyw dramorwr 
erioed wedi ymweld â’r Mizos a thrwy 
ymdrech Williams y cyrhaeddodd 
yr efengyl i glustiau’r bobl ac mae’r 
eglwys yn Mizoram yn dathlu 
dyfodiad yr Efengyl yn flynyddol ar 
15fed o Fawrth ac enw’r cenhadwr 
ifanc o Nanternis yn dal ar wefusau’r 
Cristnogion ym Mizoram hyd heddi’. 
Gwnaeth waith da yn ystod cyfnod 
cymharol fyr o bum mlynedd y bu yn 
genhadwr yn y maes. Un mentrus ac 
anturus ydoedd a welai gyfle di-ben-
draw yn y wlad i efengylu a chenhadu. 
Caiff William Williams ei gofio a’i 
barchu am ei waith cenhadol o 1887 
hyd ei farwolaeth o’r teiffoid yn 1892 
ac yntau ond yn 33 oed.

Neuadd Caerwedros

Er nad ydym ni wedi gallu cynnal y 
bwrlwm o weithgareddau arferol hyd 
yn hyn oherwydd yr haint, braf nodi 
bod Pwyllgor y Neuadd yn cydweithio 
gyda Meddygfa Ceinewydd i ddarparu 
lleoliad i ddosbarthu brechlynnau 
Covid-19 ar gyfer yr ardal. Bu’r 
Neuadd yn gweithredu fel canolfan 
drwy gydol Chwefror a Mawrth, gyda’r 
feddygfa yn llwyddo brechu dros 1,600 
o bobl. Bydd y feddygfa’n ailddechrau 
brechu yn Neuadd Caerwedros ym mis 
Ebrill tan fis Mehefin. Mae’r Feddygfa 
a’r Neuadd yn diolch i bawb am eu 
geiriau caredig a’u gwerthfawrogiad o’r 
gwasanaeth pwysig hwn.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol y Neuadd ar 19 Chwefror. 
Ail etholwyd y swyddogion cyfredol 
am flwyddyn arall o wasanaeth. Hyd 
yn hyn nid oes dyddiad wedi ei bennu 
ar gyfer ail agor yr adeilad i’r cyhoedd 
yn gyffredinol. Bydd rhaid dilyn 
cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru.

Clwb 200 Neuadd Caerwedros

Newyddion da o lawenydd mawr. 
Dyma enillwyr lwcus mis Rhagfyr yn 
ennill dwbwl y wobr.

£50 Vic Jones, Cross Inn, £30 Anwen 
Davies, Synod Uchaf, £20 Meilir Ioan, 
Croesheddig. Llongyfarchiadau mawr 
a phob lwc i bawb y blwyddyn nesa’.

Dathliadau

Llongyfarchiadau mawr i Alun a 
Davena Evans, Afallon, Caerwedros a 
fydd yn dathlu eu Pen-blwydd Priodas 
Aur ym mis Ebrill.

Llongyfarchiadau hefyd i Gareth a 
Siân Ioan, Croesheddig a fu’n dathlu 
eu Pen-blwydd Priodas Berl ym mis 
Mawrth.

CEINEWYDD

Radio Cymru

Llongyfarchiadau calonnog i 
Pamela Jones, Stryd y Parc ar ennill 
radio digidol ar raglen Aled Hughes. 
Roedd yn rhaid gwrando’n astud ar ei 
raglenni boreol yn ystod yr wythnos ac 
ateb cwestiwn yn gywir fore Iau.

CROESLAN

Pen-blwydd Hapus

Llongyfarchiadau i Gwion �omas 
ar ddathlu ei ben-blwydd yn 18 oed ac 
i Ifan John Jones, Panteg ar ddathlu ei 
ben-blwydd yn 80 oed.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i Ieuan 
a Ray Tobias, Cân-yr-awel yn dilyn 
marwolaeth chwaer Ieuan.

Llawenydd

Llongyfarchiadau i Gareth a Sharon 
Tobias ar enedigaeth eu hwyres gyntaf 
Lois Erin – merch i Carys a Tomos, 
Ffos-y-ffin a gor-wyres i Ieuan a Ray 
Tobias.

Brysiwch wella 

Gwellhad buan i Eirian James, Llain 
sydd yn Ysbyty Glangwili ac i Dai 
Davies, Gwel-y-cwm sydd adref ar ôl 
cyfnod yn yr ysbyty.

Pob lwc

Dymunwn y gorau i Emyr Jones, Bro 
Gwynfaen gynt a mab Ann Jones, ar ei 
fenter newydd yn agor siop yn Ffos-y-
ffin. 

FFOSTRASOL

Croesawu

Croeso i Dilwen a’i brawd i Rhif 9, 
Llyscerdin ac i ddeiliaid newydd Rhif 
6, Llysgwyn, Pendorlan, Llwynteg a 
Glas Olwg.

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

BarriDaviesLewis-Rhydlewis

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk

01239 851386

Y Parchg William Williams
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Brysiwch wella

Dymunwn wellhad buan i Dewi 
Williams, Blaenafon yn dilyn ei 
lawdriniaeth ddiweddar. Dymunwn 
yn dda hefyd i Lizzie May Lloyd, 
Bwlchyrelmen sydd dal yn yr ysbyty.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mary 
� omas ar farwolaeth ei brawd Merfyn 
a hefyd Maureen Evans, Elmor a’r 
teulu ar farwolaeth ei phriod Sam.

Yn dilyn blwyddyn anodd i bawb 
dyma edrych ymlaen at y gwanwyn 
pan gawn ni ddyddiau gwell.

Yng ngeiriau awdl Y Prifardd Dic 
Jones:

Tra bod cyw i’r ddeuryw’n ail ddeori
Ni bydd i ff ydd ei ddiff oddi,
Bydd gŵr diorff wys yn torri cwysi
Ac yn gleien bydd og yn gloywi,
Bydd gwanwyn a bydd geni-’n
dragywydd,
A’r glaw o’r mynydd yn treiglo’r meini.

Merched y Wawr Y Garreg Wen

Llongyfarchiadau i’n trysorydd, 
Carol Davies ar ennill calendr 
garddio Adam mewn noson rithiol 
ar Zoom i aelodau Merched y Wawr 
y Gorllewin. Carol ddaeth i’r brig 
yng Ngheredigionyn yn y cwis enwi 
ff rwythau a llysiau.

Dyma ddymuno’r gorau i Lywydd 
AnrhydeddusY Garreg Wen, Lizzie 
May Lloyd sydd yn yr ysbyty. 

Rydym yn falch iawn bod Owena 
Davies wedi ei ethol yn Is-lywydd 
Merched y Wawr Ceredigion.

GLYNARTHEN 

A BETWS IFAN

Dymuniadau gorau

Pob dymuniad da i Anita ac Anwen, 
Pwllpair gynt yn eu cartre’ newydd 

yng Nghaerfyrddin. Bu Anita yn 
ohebydd lleol Glynarthen i’r Gambo
am fl ynyddoedd ac yn weithgar iawn 
yng Nghapel Glynarthen gan ofalu am 
yr Ysgol Sul. 

Brysiwch wella

Croeso adre’ i Lynne, Delfryn wedi 
treulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili. 

Cymymdeimlo

Dymunwn gydymdeimlo â Mary 
Delfryn a’r teulu yn dilyn marwolaeth 
perthynas agos, Valmai Jones, 
Penybryn, Aberteifi  ar 23 Chwefror. 

LLANLLWCHAEARN

Croeso

Mae’n bleser croesawu Marc Evans, 
mab y diweddar Lynda ac Eli, Bro 
Ffi on, Caerwedros i Rif 5, Bro Hafan, 
Cross Inn. Ni fyddwch yn hir cyn 
ymgartrefu’n ddedwydd ymhlith 
trigolion y pentre’.

Cyngor Cymuned Llanllwchaearn

Dyma ddymuno’n dda i Sian Gwyn 
sy’n ymddeol ar ôl deunaw mlynedd o 
wasanaeth fel clerc y cyngor.

PENPARC

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Delyth a John 
Rees, Trefi n, Glasdir ar ôl i Delyth golli 
ei thad yn ddiweddar.

Estynnwn ein cydymdeimlad yn 
ogystal i Llinos Price a’r teulu ar ôl iddi 
golli ei chwaer-yng-nghyfraith, Irene 
yn ddiweddar.

Pob cydymdeimlad hefyd â theulu’r 
diweddar Molly James, Maes-y-
meillion.

Llongyfarchiadau

Pob lwc i Gwenith Evans sydd 
wedi cael swydd newydd fel Rheolwr 
Digwyddiadau yng nghastell Aberteifi  
a’r un neges i’w brawd Carwyn sydd 
wedi cael swydd gyda’r Frigâd Dân yn 
Hwlff ordd.

PLWMP

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimliad 
i Patricia Storr, Ardwyn Isaf, a’i 
merched Gail ac Anna ar adeg colli 
gŵr a thad Terence Storr wedi cyfnod 
o salwch.

Croesawu

Croeso i Carol a Ronnie sydd wedi 
dod i fyw yng Ngherrig Iwerydd.a 
Carol a Dave sydd wedi ymgartrefu 
ym Maes-y-crugiau.

PONTGARREG

Cydymdeimlo

Trist oedd clywed am farwolaeth 
Mrs Margaret Jenkins, mam Steff  
Jenkins, Tŷ Gwyn, Pontgarreg yn dilyn 
gwaeledd hir yn ddiweddar Estynnwn 
ein cydymdeimlad i Steff  a’i deulu yn 
eu colled a’u galar.

Merched y Wawr, Bro Cranogwen

Testun trafodaeth cyfarfod mis 
Mawrth oedd ein hoff  lefydd yng 
Nghymru. Cawsom glywed am hoff  
lefydd pawb a’r rhesymau dros eu 
dewis – Aberdaron a Nant Gwrtheyrn 
ym Mhen Llŷn, Castell y Bere ym 
Mro Dysynni, Borth ac Ynyslas, 
Coed Tŷ Canol, Tyddewi a Llanusyllt 
yn Sir Benfro, Bro Gŵyr, Yr Hendy, 
Dyff ryn  Aeron a Lochtyn. Cafwyd 
sgwrs fywiog iawn a gododd yr awydd 
arnom ni i ymweld â rhai o’r llefydd 
hyn nawr bod gyda ni hawl i deithio. 

Ffôn 01239 851 005 neu 07760 778 514

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

www.lewisfunerals.co.uk

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo  

Maldwyn Lewis      Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul
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RHYDLEWIS

Llongyfarchiadau

Mae  Bleddyn Morgan, Aberbarre 
yn 18 oed. Gobeithio dy fod wedi 
llwyddo i ddathlu dy ben-blwydd yng 
nghwmni’r teulu.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Stan ac Anne 
Williams, Eryl ar farwolaeth nith yng 
nghyfraith ifanc o Arberth.

SARNAU A PHENMORFA

Dymuniadau gorau

Hoffai ffrindiau a chymdogion 
ddymuno’r gorau i Rayanne Jenkins, 
Coed-y-Wern, Sarnau gan obeithio 
i chi fwynhau eich pen-blwydd yn 
ddiweddar a’ch bod wedi gwella’n llwyr 
ar ôl cwympo ym mis Chwefror.

SYNOD

Ysgol Bro Siôn Cwilt

Roedden ni mor falch o allu 
croesawu holl ddisgyblion yr ysgol 
yn ôl i orffen tymor y Gwanwyn. 
Dyma ddiolch i deulu’r ysgol am yr 
holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod 
clo diweddar. Rydym mor falch o’u 
dyfalbarhad. 

Bu’r Cyfnod Sylfaen yn brysur yn 
setlo’n ôl i’r ysgol ar ddechrau mis 
Mawrth a gwnaethant hynny’n wych! 
Buont yn brysur yn dathlu Dydd Gŵyl 
Dewi a Diwrnod y Llyfr yn yr ysgol.

Cafodd grŵp cyswllt Disglair amser 
arbennig gyda Lisa Angharad yn sôn 
am ei gyrfa lwyddiannus. Diolch o 
galon iddi am ei hamser ac am sgwrs 
rithiol ddifyr dros ben.

Cafodd grŵp cyswllt Disglair syniad 
gwych i gynnal diwrnod er mwyn 
dathlu pen-blwydd pawb o’r dosbarth 
gan eu bod wedi colli allan yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y plant 
wir wedi gwerthfawrogi’r dathliadau ac 
wedi mwynhau’r parti yn fawr.

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu’r 
Pasg wrth orffen y tymor. Bu grŵp 
cyswllt Caredig yn mwynhau cynnal 
ras wyau gan ddyfalu pa wy oedd am 
ennill gan yna gynnal ras derfynol 
rhwng yr enillwyr. Hoff beth y Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn 
bendant oedd gweithgareddau Helfa 
Drysor y Pasg. 

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb 
nôl wedi’r gwyliau ar gyfer tymor yr 
haf. Bydd grŵp cyswllt Caredig yn 
dilyn thema ‘Teithio ar y Carped Hud’ 
ac yn teithio nôl i oes y cestyll tra bydd 
grŵp cyswllt Disglair yn dilyn thema 
‘Dathliadau’. ‘Cymru’ fydd thema grŵp 
cyswllt Enfys a Gobaith. Welwn ni 
chi’n fuan. 

Merched y Wawr, Cangen y Bryniau.

Mae blwyddyn arall wedi dod 
I ddathlu dydd Gŵyl Ddewi 
Ac yma ‘rydym ar y Zoom  
Yn barod i’ch croesawu.

Er nad oedd cyfle gyda ni eleni i 
ddathlu Gŵyl Ddewi gyda chawl a 
bara brith, cafwyd noson hwylus  o 
Gerdd a Chân gyda’n gilydd ar Zoom. 
Croesawodd ein Llywydd,  Elin ni i 
gyd i’r cyfarfod gan longyfarch nifer 
o’r aelodau ar enedigaeth wyrion ac 
wyresau newydd yn ystod y flwyddyn. 
Cyflwynodd Gwenno benillion 
amserol i’n croesawu hefyd. A phleser 
mawr oedd croesawu’r delynores 
Meinir Heulyn yn ôl i’w hen ardal a 
braf oedd cael ei chwmni i’n diddanu 
ar y delyn. Roedd Meinir wedi paratoi 
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cwis i ni yn seiliedig ar ddeg o alawon 
gwerin cyfarwydd. Roedd yn hyfryd 
gwrando ar alawon fel ‘Dafydd y 
Garreg Wen’, ‘Myfanwy’ a ‘Chlychau 
Aberdyfi’  yn cael eu canu ar y delyn 
gan ddwylo medrus Meinir. Allwn 
ni ddim bod wedi cael neb gwell na 
Nerys i lefaru yn ein gŵyl a chafwyd 
dwy gerdd hyfryd ganddi – ‘Telyn 
Cymru’ allan o ‘Cofio’ gan Eiddwen 
James ac ‘Ar Ddydd Gŵyl Ddewi’ gan 
Eifion Wyn yn ein hatgoffa o’r geiriau 
cyfarwydd ‘ Gwisg genhinen yn dy 
gap a gwisg hi yn dy galon.’ Diolchodd 
Elin i’r merched am noson gofiadwy ac 
edrychwn ymlaen at gyfarfod eto ym 
mis Ebrill.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn yn fawr gyda 
theulu y diweddar Mrs Anne Evans, 
Awelfryn. Bu farw Anne yn dawel a 
hithau’n 97 oed. Bydd hi’n rhyfedd bod 
heb un a fu’n byw yn Synod erioed. 
Byddwn yn gweld ei cholli’n fawr. 
Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys 
Sant Marc, Gwenlli ar 27 Mawrth. 
Roedd yr eglwys hon yn bwysig 
iawn i Anne. Gwasanaethwyd gan y 
Parchedig Beth Davies a threfnwyd 
popeth yn urddasol gan Cenfil a Iona 
Reeves. Dymuna Elwyn, Ray, Alun a’u 
teuluoedd ddiolch yn ddiffuant i bawb 
am bob cefnogaeth a chydymdeimlad 
a estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth 
o golli un a oedd mor annwyl.

TALGARREG

Llawenydd mawr

Llongyfarchiadau i Gwion ac Elin 
Dafydd, Caermeini ar enedigaeth 
Martha Rhys. 

Pob lwc

Dymunwn bob llwyddiant i Teleri 
Evans, Brebast gyda’i busnes cacennau 
Trîts Tels.

Cylch Meithrin Talgarreg

Mae’r Cylch ar agor Llun i Iau 
o 12.30 tan 3.00 y prynhawn. Am 
fanylion pellach, cysylltwch â’r 
arweinydd, Carol Rees ar 01545 
590647.

Diolch i bawb gyfrannodd ddillad 
i’r cynllun Bag 2 School er mwyn codi 
arian i’r Cylch Meithrin a Ti a Fi.

Clwb 100 y Cylch – enillwyr mis 
Mawrth:

1. Robyn Tomos, Sycharth, Talgarreg

2. Gwenno a Prys, Glaneiddig, 
Cwmann

3. Rhun a Non, Glennydd, Talgarreg

Banc Bwyd

Yn dilyn ymgyrch gasglu, aeth 
Clwb Ffermwyr Ifainc Pontsian â thri 
llond bŵt car o nwyddau i Fanc Bwyd 
Llandysul. Diolch i bawb gyfrannodd 
at yr apêl.

TAN-Y-GROES

Pen-blwydd hapus

Pen-blwydd hapus i Mrs Sali Jones, 
Cysgod-y-Gorlan gynt, sydd bellach 
yng nghartref Yr Hafod Aberteifi, fydd 
yn 99 mlwydd oed ar 26 Ebrill. Cofion 
cynnes oddi wrth eich cymdogion a’ch 
ffrindiau yn Nhan-y-groes.

Llongyfarchiadau

i Peter Davies, Cartref ar ddod yn 
dad-cu eto – ganwyd Griff brawd 
bach i Efan a mab i Robert a Sara, 
Llandygwydd.

Croeso 

Pob croeso i’r teulu newydd sydd 
wedi dod i fyw i Pellorwel.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad 
â theulu’r diweddar Bill Abbot, 
Tanybryn.

Lluniau

Da gweld llun Lyn a Rhian Evans, 
Caffi’r Emlyn yn harddu’r gyfrol 
farddoniaeth a ffotograffau ‘Rhwng 
Teifi, Dyfi a’r Don’ a olygwyd gan y 
Prifardd Idris Reynolds. Dewiswyd 
ffotograffau Iestyn Hughes i gydfynd 
â chywydd Emyr Oernant ‘Caffi’r 
Emlyn,Tan-y-groes’.

Y FERWIG

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Haf Davies, 
Blaenwaun ar ennill cadair Eisteddfod 
Rithiol Gŵyl Dewi Ysgol Uwchradd 
Preseli.

Diolch

Hoffai Auriol Williams a’r 
merched ddiolch o waelod calon 
am bob arwydd o gydymdeimlad, 
caredigrwydd a chefnogaeth 
wnaethant dderbyn ac y maen nhw’n 
dal i dderbyn yn dilyn colli John. 
Diolch hefyd am y cyfraniadau hael 
sydd bellach wedi cael eu trosglwyddo 
i Uned Gofal Dwys Ysbyty Glangwili.

19 Pendre

Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens

Arberth

01834 861660
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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)

Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas

Capel Gorffwys Preifat

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.

21

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk 

Gwefan: teifiembroidery.co.uk 
 

Printio  Corfforaethol 
Gwniadwaith  Gwisg waith 
Gwisg Ysgol   Anrhegion 
Clybiau Chwaraeon Priodasau 

NID TRAMP OEDD 
DANIEL DAVIES

Cafodd Heiddwen Jones, Pentre-
cwrt dipyn o sioc pan welodd ei hen 
dad-cu ar glawr llyfr Ar Grwydir Eto
gan Goronwy Evans. Mae’r gyfrol a 
gyhoeddwyd gan wasg Y Lolfa yn 
adrodd hanes rhai o grwydriaid nodedig 
Cymru – ond nid trempyn yw’r gŵr 
bonheddig sy’n harddu clawr y llyfr (a 
thudalen 104) ond dyn busnes. Roedd 
Daniel Davies a’i wraig Ann yn byw 
yn Rhydiau Bach, Rhos – lle bach yr 
oeddynt yn berchen arno a lle magwyd 
pump o blant ganddyn nhw. Arferai 
Daniel fynd o amgylch yr ardal gyda’i 
gart a’i geff yl yn gwerthu glo. Tynnwyd 
y ff otograff  tua 1920 ac mae’r llun erbyn 
hyn yn hongian yng nghyntedd cartre’ 
Heiddwen Jones. Bu farw Daniel ym 
1932 ac mae ef a’i wraig wedi eu claddu 
ym mynwent Eglwys Sant James, Rhos. 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
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Gwaith Celf Meinir Mathias

Un o gyfrinachau mawr Ceredigion yw’r nifer fawr o artistiaid sy’n gweithio yn 
y sir – boed yn frodorion neu’r rheiny sydd wedi ymgartrefu yma.

Yn ei stiwdio yn Nhalgarreg mae Meinir Mathias wrthi’n ddiwyd yn paentio 
corff  newydd o waith ar gyfer arddangosfa unigol ym Mhlas Glyn-y-weddw, 
Llanbedrog, ym Mhen Llŷn. Mae ei chyfres o baentiadau wedi’u hysbrydoli gan 
hanes Merched Beca eisoes wedi denu diddordeb mawr.

Yn dilyn arddangosfa ‘Rebel’ a gynhaliwyd yn oriel gelf Canfas, Aberteifi  y 
llynedd prynwyd dau lun ar gyfer casgliad y Llyfrgell Genedlaethol. Yn ôl y 
Curadur Celf yno, mae Meinir Mathias yn portreadu Merched Beca mewn modd 
deinamig a chyfoes na welwyd erioed o’r blaen.

“Mae’r printiadau du a gwyn o Ferched Beca a gyhoeddwyd gan y wasg yn ystod 
y 19eg ganrif yn lled gyfarwydd i ni,” meddai Morfudd Bevan, “ond dyma’r tro 
gyntaf i Twm Carnabwth a’i gyfoedion gael eu portreadu mewn modd mor fyw, 
gyda’r paent olew yn rhoi ail fywyd i’r cymeriadau. “Mae ei gwaith yn ein hatgoff a 
ni o’r aberth a wnaeth Merched Beca dros hawliau sylfaenol y Cymry am degwch.”

 “Mae’n rhywbeth eitha’ sbesial ... cael eich gwaith mewn casgliad cenedlaethol,”
meddai Meinir sydd wrth ei bodd â’r gydnabyddiaeth. “Mae’n dda gwybod y bydd 
unrhyw un yn gallu ei weld. Mae pobol eisiau cael gafael ar eu hanes mewn ff ordd 
wahanol,”

Dechreuodd Meinir ymddiddori fwyfwy yng ngwrthryfel y werin yn erbyn y 
tollau a godwyd am deithio ar hyd ff yrdd Cymru pan oedd hi’n artist preswyl 
yn Ysgol Penboyr, Felindre. Aeth hi a’r disgyblion ati i ymchwilio’r hanes yn 
drwyadl gyda chymorth yr hanesydd lleol Hedd Ladd Lewis. A daeth hanes 
dryllio’r tollbyrth yn fyw wrth siarad â disgynyddion Merched Beca a chlywed y 
straeon ar lafar gwlad oedd wedi’u pasio ymlaen o un genhedlaeth i’r nesa’.

Bois lleol a pherthnasau yw’r cymeriadau yn ei phaentiadau. Gall Meinir 
eu dychmygu nhw’n ymuno â rhengoedd Beca nawr pe byddai’r ‘rebels’ ar 
gered heddi’. Wrth barhau i ddilyn y thema, mae’r tirlun yr un mor bwysig â’r 
‘portreadau’ erbyn hyn. Mae hi’n dwlu ar y ff ordd y mae modd cysylltu â’r tir 

drwy straeon.

Ac er ei bod wedi ‘joio paentio’ ers pan 
oedd hi’n groten, mae’n cyfadde’ ei bod 
hi wastad wedi cael ei denu gan stori 
dda ... gyda bod modd ei darlunio mewn 
olew ...

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd
SA43 2HR

Tanygroes 01239 811298

Aberaeron 01545 570242

Gellir  dilifro’n lleol
Cymerir archebion

DOD Â BECA’N FYW MEWN PAENT

Mynwenta

Dyma ddau feddargraff  ym mynwent 
Eglwys Brongwyn o’r fl wyddyn 
1832 a dynnodd sylw Dewi Jones, 
Pantseirifach: 

Merch fach 2 oed

Ffarwelio wnes ar isod fyd,
Fy oes yn hwn oedd fyred hyd,
Ond oes dragwyddol sydd om mlan,
Cyd stad wif ar angelion glan.

Gŵr ifanc a fu farw yn 32 oed

Gerllaw Brongwyn gynt ym ganwyd, 
Gerllaw Brongwyn trwy’n holl fywyd,
Wrth y Brongwyn y gorweddaf,
Hyd y bore mawr diweddaf.

Printiadau ‘Rebels’ 
gan Meinir Mathias
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CYHOEDDI RHESTR TESTUNAU 
EISTEDDFOD AMGEN 2021

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi’r Rhestr 
Testunau ar gyfer Eisteddfod AmGen 2021 gynhelir ar-lein 
ddechrau mis Awst. 

Gan fod y Brifwyl yng Ngheredigion wedi ei gohirio 
unwaith eto oherwydd COVID-19, mae’r trefnwyr wedi 
llunio rhestr sy’n cynnwys dros 80 o gystadlaethau 
amrywiol. Yn y gobaith o ddenu cynulleidfa ar-lein 
mor eang â phosib, maen nhw’n cwmpasu pob elfen o’r 
celfyddydau, yn gystadlaethau llwyfan a chystadlaethau 
cyfansoddi.

Cystadleuaeth sy’n siŵr o ddenu diddordeb yw honno 
sy’n cael ei threfnu ar y cyd gyda’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol, sef ysgrifennu pennod gyntaf 
nofel ar gyfer siaradwyr Cymraeg ail-iaith – un o lu o 
gystadlaethau ar gyfer siaradwyr ail-iaith ar bob lefel, gan 
gynnwys cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ei hun.

Am y tro cyntaf, mae dwy gystadleuaeth gerddoriaeth 
electroneg wedi’u cynnwys yn y rhestr, sef cystadleuaeth 
ar gyfer perff ormio gwaith electroneg a chystadleuaeth 
cyfansoddi darn o waith.

 Yn ogystal, mae cynlluniau ar gyfer Y Lle Celf. Bydd dwy 
arddangosfa rithwir yn cael eu cynnal, un yn arddangos 25 
o weithiau gan artistiaid o dan 25 oed a’r llall yn arddangos 
25 o weithiau gan artistiaid dros 25 oed.

Mae modd cael golwg ar yr holl gystadlaethau drwy fynd 
i’r adran gystadlaethau ar wefan eisteddfod.cymru.

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 proff esiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o fl ynyddoedd o brofi ad, 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

HYSTING 
YR HINSAWDD 

Nos Lun, 19 Ebrill,
7.00 - 8.30yh

Bydd ymgeiswyr y Senedd ar gyfer 
Canolbarth a Gorllewin Cymru 
a Phreseli Sir Benfro yn egluro 
cynlluniau hinsawdd eu pleidiau 
ac yn ateb cwestiynau mewn 
digwyddiad ar-lein arbennig. 

Ym mha bynnag etholaeth rydych 
chi’n byw, bydd hwn yn gyfl e i chi 
glywed polisïau’r gwahanol bleidiau.

Yn wahanol i’r hystings arferol, 
bydd hwn yn dechrau gyda 
chynulliad y bobl lle bydd cyfl e i chi 
drafod a chytuno ar y cwestiynau 
pwysicaf mewn grwpiau bach 
gyda’r ymgeiswyr. Yna bydd yr 
ymgeiswyr yn ateb, gan gymryd 
un funud yr un i ymateb i bob 
cwestiwn. Trefnir y digwyddiad 
gan Wrthryfel Difodiant Aberteifi  
a’i gefnogi gan Esgobaeth Tyddewi, 
Egni, Trawsnewid Bro Gwaun a 
Dadfuddsoddi Dyfed a sefydliadau 
eraill.

Mae’ch cwestiynau’n bwysig. Bydd 
yr etholiad hwn yn penderfynu 
sut bydd Cymru’n ymdrin 
ag argyfyngau’r hinsawdd a’r 
amgylchedd.

I gael y manylion llawn 
ac i gofrestru: tinyurl.com/
ClimateHustingsBooking neu 
e-bostio xraberteifi @protonmail.
com
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Clefyd y Siwgr – profiad Teleri
Mae Teleri Lewis, Dwylan, Llanafan 

(Caerwedros gynt), yn ddiabetig. Yn 
ddiweddar cyhoeddodd lun o’i mab 
6 oed ar y cyfryngau cymdeithasol 
yn rhannu ei geiniogau siocled gyda 
hi pan aeth ei lefelau siwgr yn isel. 
Roedd yn dangos pwysigrwydd codi 
ymwybyddiaeth ynglŷn â chlefyd 
y siwgr. Ymddangosodd yr erthygl 
wreiddiol ym mhapur bro Y Ddolen. 
Roedd Teleri’n fwy na pharod i rannu 
ei stori eto.

Nôl yn 2007 roeddwn i ar noson 
allan arferol yng nghwmni criw o 
ffrindiau yn Aberystwyth. Ond roedd 
rhywbeth yn wahanol oherwydd 
peintiau o squash ro’n i eisiau yfed 
drwy’r nos ac roedd hyn yn hollol 
anarferol i mi! Soniais wrth fy nhad y 
bore canlynol am fy mhrofiad y noson 
gynt. Mae e’n ddiabetig a dywedodd 
wrtha i ‘gad fi checko dy waed’. Dylai 
eich lefelau gwaed fod rhwng 4 - 8 
ond roedd fy un i yn 33 ... Dyna sioc a 
siom wrth ddeall beth oedd o’m mlaen 
ar ôl gweld dad yn injecto ei hun ers 
blynyddoedd mawr. Ar ôl trip i Ysbyty 
Bronglais, dyma fi’n cael y cadarnhad 
bod gyda fi Math 1 Clefyd y Siwgr.

Er bod clefyd y siwgr yn rhywbeth 
a fydd gyda fi am weddill fy mywyd 
rwyf bellach wedi dysgu sut i fyw 
gyda’r cyflwr gyda chymorth tîm 
Clefyd y Siwgr Ysbyty Bronglais, teulu 
a ffrindiau. Rwy’n gwisgo pwmp sydd 
yn dosbarthu inswlin i’r corff drwy’r 
dydd a pheiriant bach o’r enw Dexcom 
G6 sydd yn hela canlyniadau fy lefelau 
gwaed i app ar y ffôn. Mae hwn yn 
help mawr pan rwyf allan yn cerdded 
neu’n chwarae gyda’r plant. Mae 
Tomos y mab, sy’n 6 oed, yn gallu agor 
yr app i weld sut mae lefelau mam.

Roedd y broses o drïo am blant 
yn wahanol iawn i mi o gymharu â 
merched eraill. Ni fyddai’n saff i mi 
na’r babi os na fyddai fy lefelau gwaed 
o fewn targed llym iawn o 4 i 6 (targed 
sydd ychydig yn wahanol i’r lefelau 
arferol o ddydd i ddydd). Roedd hyn 
yn ychwanegu tipyn o stress sydd 
hefyd yn gallu effeithio’r gwaed. 
Unwaith roedd y lefelau’n codi’n uwch 
na’r targed roedd yn rhaid stopio 
ac ail edrych ar y meddygyniaeth, y 
dôs a’r deiet. Unwaith roeddwn i’n 
feichiog roedd yn rhaid symud fy holl 

apwyntiadau i Ysbyty Glangwili a 
mynd unwaith y mis ar y dechrau ac 
yna bob yn ail wythnos yn ystod dau 
fis olaf y beichiogrwydd. Er gwaethaf 
y gwaith caled, stress a phoeni rwy’n 
hapus iawn i ddweud bod gyda ni 
ddau o fois iachus a chryf, Tomos Eben 
sy’n 6 oed ac Ynyr Dafydd sy’n 4 mis 
oed.

Er cymaint o sialens y gall pethau 
fod ar adegau oherwydd fy iechyd 
rwy’n lwcus iawn i gael y fath 
gefnogaeth gan fy nheulu a ffrindiau. 
Does dim ots lle rydw i, allan gyda 
ffrindiau, yn y gwaith neu adre’, mae 
wastad rhywun â jelly babies gerllaw.

Nôl yn 2017 fe wnaeth Prys 
benderfynu rhedeg hanner marathon 
Caerdydd er mwyn codi arian i Glefyd 
y Siwgr a Chancr y Fron. Cododd 
gyfanswm o £4,000 a ro’n i mewn 
cymaint o sioc gyda’r cyfanswm a’r 
symiau a gyfrannwyd gan ein ffrindiau 
a’n perthnasau tuag at ddau achos sy’n 
bwysig iawn i ni fel teulu.

Erbyn heddiw mae Tomos wedi 
dod i ddysgu a deall pwmp inswlin 
mam a pha mor bwysig yw hi i helpu 
mam pan mae hi’n sâl – hyd yn oed 
os yw hyn yn golygu rhoi ei geiniogau 
siocled olaf i fy helpu pan mae hypo 
arna’ i (lefelau gwaed isel). Rwyf wedi 
gorfod dangos iddo beth i wneud os 
bydd angen ffonio am ambiwlans – 
rhywbeth rwy’n gobeithio na fydd 
angen iddo wneud.

Mae clefyd y siwgr wedi effeithio 
ar fy mywyd mewn sawl ffordd - 
apwyntiadau di-ri yn yr ysbyty, cleisiau 
ar fy mola lle mae’r pwmp yn cael ei 
osod, blinder, llond bol o lucozade, 
gorfod cario bag anferth i bob man 
– ond er hyn rwyn dal yn medru 
mwynhau’r un pethau â phawb arall.

Nid yw’r ffaith bod gan rywun glefyd 
y siwgr yn amlwg ar unwaith, gall 
nodweddion corfforol ac ymddygiad 
arwain at stigma cymdeithasol. Er 
enghrai�, gellir camgymryd effeithiau 
hypo (hypolglycemia) i fod yn feddw. 
Trwy siarad mwy am glefyd y siwgr 
a chodi ymwybyddiaeth am y clefyd 
rwy’n gobeithio bod modd codi’r 
stigma a helpu’r rhai sydd ddim yn 
ymwybodol eu bod nhw’n ddiabetig i 
fynd i weld y meddyg teulu.

Tomos a’r ceiniogau siocled

Teleri, Prys, Tomos ac Ynyr – Teulu Lewis, Llanafan
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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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POB NERTH I ‘NERTH DY BEN’

Ychydig dros fis ers ei sefydlu mae menter wirfoddol newydd sy’n cynnig llwyfan i bobol rannu profiadau am iechyd 
meddwl yn mynd o nerth i nerth. Amcan gwefan Nerth Dy Ben yw cynnig llwyfan i unigolion rannu profiadau positif am 
fyw a gweithio yng nghefn gwlad, drwy gyfrwng cân, fideo, sgwrs, podlediad, stori a llun.

“Mae’r mis diwethaf wedi bod yn anhygoel,” meddai Amanda Harries un o sylfaenwyr y cynllun. “Rydyn ni mor ddiolchgar 
i gyfranwyr y wefan, y cerddorion a’r tîm o wirfoddolwyr am alluogi ni i wireddu’r freuddwyd o roi platfform digidol, yn y 
Gymraeg, i rannu profiad cryfder meddwl.”

Mae Amanda, sy’n ffermio Castell Crugiau, ger Plwmp, yn credu ei bod hi’n hollbwysig rhoi gogwydd mwy cadarnhaol 
i’r pwnc trwy gydnabod a dathlu’r cryfderau hynny sydd gan bawb.

“Trwy bori trwy’r wefan a chlywed am brofiadau pobl eraill, y gobaith yw y bydd yn hybu mwy o sgwrsio naturiol am iechyd 
meddwl,” meddai. “Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ni greu bob math o gyfleoedd i rannu syniadau am y gwahanol bethau mae 
pobl yn ei wneud er mwyn cynnal nerth a chryfder meddwl.”

Mae adran benodol ar y wefan o’r enw ‘Nerth yr Ifanc’ sy’n cynnwys cyfraniadau blogs a vlogs gan bobol ifanc. Un o 
lwyddiannau’r adran yw rhestr o bum cân ucha’ ‘Cana nerth dy ben’ gan gyfranwyr sy’n rhannu ‘cerddoriaeth codi calon’ – 
miwsig sy’n gwneud i bobol ganu a dawnsio. 

“Ein gobaith – wedi COVID-19 – wrth i’r wefan sefydlu ac i’r cynllun ddatblygu, yw cynnal digwyddiadau Nerth Dy Ben 
gan godi ymwybyddiaeth a thanlinellu’r pwysigrwydd o gynnal meddwl cadarnhaol. Mae rhannu profiad a meddylfryd pobol 
o fewn y gymuned wledig, yn ffordd o atgoffa’n gilydd o gryfder meddwl pob un ohonom.”

I ddeall mwy am Nerth dy Ben, ewch i’r wefan www.nerthdyben.cymru 

IWAN DAVIES (CHIC) RHYD-Y-GAER, BLAEN-PORTH

Prin fod neb yn fwy adnabyddus yn yr ardaloedd 
hyn yn ystod ei oes na Chic Rhyd-y-gaer, y baswr a’r 
cymdeithaswr. Fe’i ganed yn 1932 yn Rhyd-y-gaer yn 
drydydd mab i Jac a Mari Leisa Davies ac yn Rhyd-y-gaer 
bu’n byw erioed. James oedd y mab hynaf (ond roedd Chic 
yn methu ag ynganu ‘James’ yn blentyn, felly ‘Besh’ fuodd 
y brawd mawr erioed). Danny oedd yr ail frawd, ond 
cafodd Danny ei ladd yn grwt ifanc mewn damwain ar ei 
feic.

Bu Chic yn Ysgol Gynradd Blaen-porth ac wedyn 
yn Ysgol Ramadeg Aberteifi. Ar ôl gorffen yn Aberteifi 
daeth adre i helpu ein dad ar y fferm, ond gan fod Jac yn 
yrrwr tacsi, byddai Chic yn helpu gyda hynny hefyd. Nid 
gyrrwr tacsi masnachol fel mae pethau heddiw (yn wir, 
car Jac Rhyd-y-gaer oedd yr unig gar yn yr ardal bryd 
hynny), ond car a fyddai’n mynd â phobl leol i wahanol 
gyfarfodydd, ac yn enwedig swyddogion y ‘Wag Ag’. 
Byddai ffermwyr cyfrifol yn cael eu penodi’n aelodau o’r 
pwyllgorau lleol a gafodd eu sefydlu i wella dulliau ffermio 
a chynhyrchu bwyd ar ôl y Rhyfel. Byddai pwyllgorau’r 
Wag Ag (War Agricultural Executive Committee) yn 
cwrdd yn rheolaidd yn Llambed, a swyddogaeth Jac, a 
Chic wedyn, fyddai cludo’r dynion hynny.

Mae’n siŵr fod Chic wedi bod yn aelod o fwy o gorau yn 
yr ardaloedd hyn na bron neb. Ymunodd â Chôr Meibion 
Blaen-porth tua 15 oed pan ffurfiwyd y côr yn 1947, a 
bu’n aelod tan y diwedd. Roedd yn aelod am flynyddoedd 
o Aelwyd yr Urdd yn Aber-porth, fel ei ffrindiau i gyd, 
ac wedyn cafodd ei ddenu i gôr Cantorion Teifi, Côr 

Pensiynwyr Aberteifi, a sawl côr arall hefyd, mae’n siŵr.

Roedd ganddo las bas dwfwn (basso profundo), ac 
o’r herwydd roedd yn werthfawr iawn mewn unrhyw 
grŵp o gantorion. Byddai’n canu mewn pedwarawdau 
a grwpiau llai, ac yn enwedig gyda’i ffrindiau oes, fel 
Gerwyn Richards, Gwynfor Harries, Alun Tegryn a 
Dic Tanyreglwys. Ond roedd yn wybodus iawn am 
gerddoriaeth hefyd, a gallech ofyn unrhyw gwestiwn iddo 
am ddarn penodol neu ryw artist arbennig, a byddai’n 
dod â’r ateb bob tro. Roedd ganddo nifer fawr o recordiau 
hefyd, ac mae’n siŵr mai yn Nhanyreglwys y tyfodd ei 
ddiddordeb mewn canu, gyda’i ffrindiau pennaf Goronwy 
a Dic (y tri’n agos iawn o ran oed) a Gerwyn a fyddai’n 
treulio llawer iawn o amser yno.  

Hefyd yn aelod gwerthfawr o’r Aelwyd yn Aber-porth 
roedd Beryl, Creigle, Tre-saith, alto gadarn iawn a fu hefyd 
yn aelod o nifer o gorau yn yr ardal. Priodwyd y ddau a 
chawsant un mab, Huw. Ymhen amser aeth Chic a Beryl i 
weithio yn yr RAE, ac ar ôl ymddeol trodd Chic ei law at 
bob math o ddiddordebau. Roedd yn dipyn o arddwr, ond 
yn bennaf roedd yn ddefnyddiol iawn yn trwsio clociau.

Mae cenhedlaeth gyfan bron o leisiau cyfoethog wedi 
mynd erbyn hyn, a bydd yn rhyfedd iawn peidio â chlywed 
sain Chic nawr mewn cymanfa a chyngerdd ac eisteddfod, 
fel byddem yn clywed llais Alun Tegryn, Gerwyn, Gwyn 
Reed, Gwynfor a’r lleill. Coffa da amdanyn nhw i gyd a’u 
doniau cyfoethog. Ond nawr un ‘basso profundo’ yn llai.

“Mae alaw pan ddistawo

Yn mynnu canu’n y co.”
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Ffrind yn holi Ffrind

Ble cest ti dy eni a dy fagu?  

I ba Ysgol est ti?

Ces i fy ngeni yn Ysbyty Bronglais, 
Aberystwyth dros Nadolig ’78. Dwi’n 
cofio mam yn sôn am y tywydd oer yn 
ystod y cyfnod hwnnw a’r ffaith fod 
y Pier yn Aberystwyth wedi rhewi’n 
galed a phan gyrhaeddon ni adre’ i’r 
tŷ, roedd hyd yn oed ffenestri’r tŷ wedi 
rhewi o’r tu fewn. Dwi’n credu fod 
gyda hynny rhywbeth i wneud gyda’r 
ffaith fy mod i’n hoff iawn o lan môr 
yn enwedig yn y gaeaf.

Es i i’r Ysgol Feithrin yng 
Nglynarthen ac wedyn i’r ysgol yno.

Beth oedd dy hoff atgofion pan 

oeddet yn blentyn?

Pan dwi’n meddwl nôl am atgofion 
yn blentyn, mae’r rhan fwyaf o’r 
atgofion hynny’n ymwneud â bywyd y 
fferm, bywyd prysur a’r digwyddiadau 
pwysig yn y calendr amaethyddol. 
Mae atgofion o fynd naill ai i draeth 
Penbryn neu Langrannog yn fyw 
iawn ac wrth gwrs, mynd ar fin nos 
i’r traeth ar ôl gorffen y godro oedd y 
norm. Roedd y bywyd amaethyddol 
yn golygu nad oedd modd mynd ar 
wyliau yn aml iawn ac roedd diwrnod 
mas yn drip arbennig. Dwi’n cofio 
mynd i weld teulu yng Nghaerdydd a 
mynd i Barry Island am y diwrnod – 
roedd hyn fel mynd i Efrog Newydd 
i ni bryd hynny. Un atgof sy’n aros 

yn y cof yw mynd i brynu esgidiau 
ysgol newydd yn Aberteifi ond mynd 
gyda fy nhad gan fod fy mam wedi 
rhoi genedigaeth i fy chwaer ieuengaf. 
Mae’n aros yn y cof am sawl rheswm ... 
cael yr esgidiau mwyaf hyll erioed gan 
fod fy nhad am brynu esgidiau cadarn 
fyddai’n para am hydoedd yn hytrach 
na phethau bach pert a fyddai ond yn 
para ychydig wythnosau ac ar ôl dod 
getre o’r trip i’r dre’ y ddwy ohonom 
yn sâl dros y cyfan yn y tŷ ar ôl bwyta 
gormod o losin a fy mam yn addo na 
fyddai fy nhad yn cael mynd â ni i 
siopa. Fe barodd yr esgidiau ta beth!

Rho tamed o dy hanes di ar ôl 

gorffen ysgol.

Treulies i bum mlynedd o fy nyddiau 
Ysgol Uwchradd yn Ysgol Dyffryn 
Teifi, Llandysul ac wedyn symud i 
Ysgol Uwchradd Aberaeron er mwyn 
cael y cyfle i astudio pynciau Lefel ac 
nad oedd ar gael fel opsiwn yn Nyffryn 
Teifi. Roedd y newid hwn yn un mawr 
– symud i ysgol newydd, dod i arfer 
gyda phobl ac ysgol newydd, gwneud 
ffrindiau newydd a dysgu tri o’r 
pynciau trwy gyfrwng iaith newydd,  
y Saesneg, iaith oedd yn ail-iaith ac yn 
gyfrwng cyfathrebu gwannach o lawer 
i fi. Diolch byth am astudio Cymraeg 
fel un o’r pynciau Lefel A a chael dwy 
awr o hiwmor Emyr Llew yn cyflwyno 
rheolau gramadegol yn ei ffordd fach 
unigryw a doniol.

Ar ôl gorffen Lefel A y cam naturiol  
wedyn oedd mynd i’r Brifysgol ond yn 
wahanol i fy nghyfoedion yn yr ysgol, 
gwnes i’r penderfyniad i fynd i deithio 
i Awstralia am gyfnod cyn parhau 
gyda fy astudiaethau.

Roedd hwnnw’n gyfnod cyffrous 
ac mae’r atgofion o deithio i wlad 
ddieithr y pen arall y byd yn rhai melys 
iawn. Dwi’n hoff o deithio o hyd – 
mae cwrdd â phobl o ddiwylliannau 
gwahanol yn rhoi llawer o fwynhad 
i fi a’r gobaith yw teithio mwy yn y 
dyfodol agos – mae shwt gymaint i’w 
ddysgu wrth deithio.

Ble fues di yn gweithio ar ôl ysgol ac 

am faint?

Ces i fy swydd gyntaf pan ro’n ni tua 
13 oed yn y caffi ar Fferm Llanborth 
ar draeth Penbryn – bues i yno am 
flynyddoedd. Roedd gweithio o 8 y 
bore ar fore Sadwrn tan tua 6 o’r gloch 
y nos ac weithiau’n hwyrach yn ‘dwff ’ 
i blentyn 13 oed ac yn aml iawn yn 
ystod cyfnod o dywydd sych, ro’n ni’n 
gweddïo am law gan y byddai hynny’n 
golygu na fyddai neb yn dod i’r traeth. 
Ond, fe ddysgais i gymaint yma. Ac 
yn fwy na dim fe gwrddes i â phobl 
o bob cwr o’r byd a hyd yn oed cael y 
cyfle i goginio a gweini brecwast i gast 
a chriw cynhyrchu’r ffilm Die Another 
Day, James Bond.

Beth yw dy swydd di erbyn hyn?

Pe byddai rhywun wedi holi’r 
cwestiwn yma i fi rhyw ddwy flynedd yn 
ôl, bydden ni wedi gallu ateb yn hawdd 
gydag un gair – athrawes, ond dwi’n 
gorfod meddwl am y cwestiwn ychydig 
yn fwy erbyn hyn – dwi’n holi fy hun 
yn aml, beth yn union yw fy swydd? Yn 
syml dwi’n berchennog busnes ac yn 
rheoli tri busnes o fewn y maes arlwyo, 
Pretty Platters, Pretty Platters Pizzas a 
Pretty Platters Parties ond mae hynny’n 
cwmpasu bod yn gogydd, yn rheolwr, yn 
ysgrifenyddes, yn swyddog marchnata, 
yn lanhawraig ac yn gyfrifydd (a dwi 
ddim yn gyfrifydd effeithiol iawn mae’n 
rhaid cyfadde).

MICKEY BEECHEY, 

LLANGRANNOG YN HOLI 

RHIAN OWENS, MAENCLOCHOG 

(CAERWEDROS GYNT).

Mickey Beechey Rhian Owens
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Ble ges di’r ysbrydoliaeth i wneud y 

fath yma o waith? Wyt ti erioed wedi 

mwynhau coginio?

Daeth yr ysbrydoliaeth i ddechrau’r 
cwmni cyntaf trwy anffawd a chyfnod 
o salwch. Yn dilyn cyfnod i ffwrdd 
o’r gwaith fe benderfynes i fod angen 
newid gyrfa a gwneud rhywbeth 
lle’r oedd modd i mi barhau i fod 
yn greadigol ond roedd y newid o 
ddysgu Cymraeg i sefydlu, datblygu a 
rhedeg busnes fy hun yn sialens. Mae 
bwyd a choginio wedi bod yn rhan 
annatod o’n magwraeth i. Fel merch 
ffarm, roedd bwyd ac amser bwyd yn 
bwysig iawn. Serch hynny, dwi ddim 
yn siŵr os dwi’n mwynhau coginio 
cymaint â hynny ond yr hyn dwi yn ei 
fwynhau yw creu seigiau o’r newydd 
a chyflwyno a threfnu’r bwydydd 
mewn modd creadigol a gweld y 
boddhad y mae’r gwaith hynny’n ei roi 
i’r cwsmeriaid. Dwi’n ddim yn hoff o 
ddefnyddio na dilyn unrhyw rysáit, 
ac yn anaml iawn dwi’n pwyso ac yn 
mesur.

Beth yw dy hoff fwyd i’w fwyta a 

choginio? 

Dwi’n hoff iawn o fwydydd sbeislyd 
a sdim byd yn waeth na bwyd heb 
unrhyw flas. Mae bwyd lleol a ffres yn 
hanfodol hefyd – dwi ddim yn ffan 
o unrhyw fwyd sy’n dod yn syth o’r 
rhewgell.

Pan dwi’n coginio, mae’n rhaid 
i’r hyn dwi’n ei greu fod yn syml a 
chynnwys cyn lleied o gynhwysion â 
phosib. Dwi’n casáu gweld rhestrau hir 
o gynhwysion mewn ryseitiau. Mae’r 
rhan fwyaf o’r seigiau dwi’n eu creu yn 
cynnwys pedwar cynhwysyn neu lai. 
Mae modd creu pethau blasus trwy 
gadw pethau’n syml.

Mae’n well da fi goginio bwydydd 
sawrus nad phobi cacennau ac ati ac 
un o’r prydau rwy’n troi ato’n aml yw 
Chilli Chorizo a Ffa sbeislyd – mae’r 
cyfan yn cael ei daflu yn y sosban a’i 
adael am ryw hanner awr i ferwi. Sdim 
angen treulio orie yn y gegin er mwyn 
gallu creu prydau blasus.

Beth wyt ti’n ei fwynhau fwyaf 

gyda’r busnes?

Y cyfathrebu a’r cyswllt gyda 
chwsmeriaid yw’r hyn dwi’n ei 
fwynhau fwyaf gyda’r busnes. Dwi’n 
lwcus iawn fod gyda fi nifer o 
gwsmeriaid sy’n gwsmeriaid rheolaidd 
erbyn hyn ac mae’n broses braf dod 
i adnabod y cwsmeriaid hynny a’u 
gweld nhw o un wythnos i’r llall.

Beth sy’n mynd o dan dy groen di 

fwyaf?

Diogi a diffyg parch! Dyma ddau 
beth sy’n fy nghorddi i!

Beth yw’r weledigaeth ar gyfer y 

dyfodol?

Ar hyn o bryd y brif weledigaeth 
yw datblygu’r tri busnes ymhellach er 
mwyn gallu sicrhau dyfodol i’r plant 
pe bydden nhw’n dymuno cymryd yr 
awenau rhyw ddiwrnod.

Y mis nesa’ bydd Rhian Owens  
yn holi Ryan Powell o Rydlewis.

Cofiwch Dryweryn – 
Cofiwch Kenya

Wythnos Cymorth Cristnogol  
10 - 16 Mai 2021

Os ydi’r neges ar wal adfail Troed-
y-rhiw, uwchlaw Llanrhystud dal i 
gorddi teimladau, mewn rhannau 
eraill o’r byd mae codi argae er 
mwyn cronni dŵr yn gallu bod yn 
weithred o gyfiawnder. Dyna fydd 
neges ganolog Wythnos Cymorth 
Cristnogol eleni.

Yn Kenya, mae’r argyfwng 
hinsawdd yn effeithio ar y tywydd 
– fel y mae trwy’r byd. Ond mewn gwledydd tlawd, 
mae’r effeithiau yn llawer gwaeth. Roedd modd 
rhagweld y tywydd gan ganiatáu i’r ffermwr ddilyn 
trefn cenedlaethau wrth hau a medi yn. Ond erbyn 
hyn, mae patrwm y tywydd wedi newid yn fawr. Ceir 
sychder difrifol ac yna gyfnod o lawogydd trwm sy’n 
arwain at lifogydd.

Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath bron yn 
amhosibl ac mae pobl yn marw o newyn o’r 
herwydd.

Mae Cymorth Cristnogol yn helpu i godi argaeau 
sy’n golygu bod modd crynhoi dŵr ar gyfer ei 
ddefnyddio ar adegau sych. 

Yn Kenya mae’r argae’n cael ei godi gyda chymorth 

y gymdogaeth a’r pentrefwyr yn helpu gyda’r gwaith.  

Y nhw sy’n berchen ar yr argae a nhw sy’n berchen ar 

y dŵr. Mae’r gronfa ddŵr er budd y gymuned leol.

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni – 

10-16 Mai – cynhelir ymgyrch i godi arian tuag at 

brosiectau tebyg. Cynlluniau a fydd yn helpu pobol 

ymdrechu i godi eu hunain allan o dlodi.

Am fwy o wybodaeth gwelwch – https://www.

christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-

aid-week
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Gan fod dewis helaeth o atebion i rai 
o gwestiynau pos mis Mawrth, dyma rai 
ohonynt a gyfl wynwyd:

1. Gwynedd, Sir Fôn, Conwy, Dinbych, 
Y Ffl int, Wrecsam

2. Teifi , Taf, Tywi

3. Eryri, Sir Benfro, Bannau Brycheiniog

4. Amlwch, Caergybi, Llangefni

5. Llanarth, Llannon, Llanfairpwll, 
Llanddarog, Llanrhystud, 

6. Y Trallwng, Trefynwy, Wrecsam, 
Yr Wyddgrug

7. Abertawe, Port Talbot, Aberafan

8. Castell Conwy, Castell Biwmares

Roedd nifer ohonoch wedi dod o hyd i’r 
atebion cywir – Abigail o Ynys Môn; Osian o 
Aberaeron; Eli-May o Brengwyn; Elis a Sara 
o Gorsgoch. Enillydd tocyn rhodd y mis hwn 
yw Elis o Gorsgoch. Llongyfarchiadau.

Pos Mis Ebrill

Dyma rai o faneri gwledydd y byd. 
Chwiliwch amdanynt mewn llyfr neu ar-lein 
Yna, lliwiwch nhw gan ddefnyddio’r lliwiau 

cywir ac ysgrifennu enwau’r gwledydd o danynt. Mae 
yna ddewis o wledydd i rai ohonynt. Pob lwc.

Anfonw ch eich atebion at Lynda Mula, Tyrddol, 
Blaenannerch, Aberteifi  SA43 2AJ neu lyndamula@
yahoo.co.uk

Ymgyrch i goff áu’r ferch fwya’ nodedig Llangrannog 

Mae ymgyrch ar droed i godi arian i godi cerfl un i ‘ferch Gymreig fwya’ nodedig y19eg ganrif ’.

Y nod, yn ôl trefnydd yr apêl Anne-Marie Bollen, yw codi £10,000 er mwyn comisiynu cerfl un i ddathlu bywyd a 
llwyddiannau Sarah Jane Rees (1839 - 1916).

O farddoniaeth i newyddiaduraeth roedd Cranogwen, i roi ei henw barddol mwy adnabyddus, yn dipyn o arloeswr. 
Enillodd dystysgrif forio – cymhwyster a oedd yn caniatáu iddi reoli llong yn unrhyw ran o’r byd. Daeth yn brifathrawes 
yn 21 oed, a diolch i’w sgiliau ysgrifennu, daeth yn seren dros nos yng Nghymru pan enillodd wobr farddoniaeth yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol – y wraig gynta’ i wneud hynny. Ac 
ar adeg pan nad oedd hi’n dderbyniol i fenywod siarad yn 
gyhoeddus, cychwynnodd yrfa fel darlithydd a phregethwraig – 
gan deithio ledled Cymru ac America ddwywaith.
Yn ogystal, hi oedd y fenyw gyntaf i olygu cylchgrawn Cymraeg 
i fenywod – ‘Y Frythones’, a oedd yn ymgyrchu dros addysg 
merched. Ar ben hynny Cranogwen sefydlodd Undeb Dirwestol 
Merched y De.

‘Ein hamcan yw dathlu uchelgais, llwyddiannau a dylanwad 
pellgyrhaeddol ein harwres leol,” meddai Anne-Marie Bollen ar 
ran criw Cerfl un Cymunedol Cranogwen “Bydd pob ceiniog yn 
mynd tuag at godi cerfl un efydd ohoni er mwyn diolch iddi am 
arwain y ff ordd ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’.

Mae’r apêl yn rhan o’r ymgyrch i wneud iawn am y diff yg 
cydnabyddiaeth ar ff urf celfyddyd gyhoeddus i gyfraniad 
menywod yng Nghymru. Ar hyn o bryd does dim cerfl uniau 
awyr agored o fenywod Cymreig yng Nghymru. Cefnogir y 
fenter gan Monumental Welsh Women sy’n anelu at godi pum 
cerfl un o bum Cymraes ymhen pum mlynedd. 

Bydd atgynhyrchiadau o baentiad Meinir Mathias o 
Cranogwen ar werth er mwyn codi arian at yr achos.

Paentiad olew ‘Cranogwen’ gan Meinir Mathias
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STACAN YR AWEN
DAN OFAL MARY JONES

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

Rhwng Teifi, Dyfi a’r Don – teitl 
llyfr sydd newydd ei gyhoeddi 
gan Gyhoeddiadau Barddas ac a 
oedd wedi’i fwriadu’n wreiddiol i 
ddathlu’r Eisteddfod Genedlaethol yn 
Nhregaron yn 2020. Casgliad o gerddi 
am Geredigion sydd yma wedi eu 
dethol dan Idris Reynolds, ynghyd â 
lluniau godidog i gyd-fynd â’r cerddi 
gan Iestyn Hughes. Ewch i brynu copi 
ar eich cyfle cynta: mae’n werth llawer 
mwy na’r pris o £12.95. Esgus gwych, 
felly, i gynnwys rhai cerddi am ardal y 
Gambo yn y Stacan y mis hwn. 

“Tre-saith”  
gan Emyr Davies 

Darfu yr Awstiau hirfaith 
ar y swnd ym mae Tre-saith 
lle bûm ger y pyllau bas, 
neu’n erlid tonnau irlas.  
Roedd llethr uwch dadwrdd y lli 
a drynaid o dai arni  
a’u hoedl oedd fel cragen dlos, 
cragen ymhlith caregos. 
Ond y trysor a dorrwyd  
gan ferw y llanw llwyd; 
gwnaed cofeb o bentre bach, 
o gymuned, gwymonach. 

Mae’n amlwg fod ein 
Harchdderwydd presennol, Myrddin 
ap Dafydd, hefyd wedi bod yn 
Aberteifi rywbryd ar Ddydd Sadwrn 
Barlys, ac fel hyn mae’n disgrifio rhan 
o’r olygfa a welodd:

“Cobiau Sadwrn Barlys”  
gan Myrddin ap Dafydd 

Heddiw, mae’r wlad a’i hadar 
yma’n segura’n y sgwâr 
hwn-a’r-llall yn llenwi’r llan 
yn neuaddau cefn llydan, 
yn cellwair â’u ffyn collen 
a’u capiau, fel hwythau’n hen; 
yn poeri’r ateb parod 
sy’n sbort yn eu sgwrs, nes bod 
y dre’n wlith o straeon lu, 
yn hewl fawr o lefaru. 

A rhaid cynnwys hen Eglwys y 
Grog yn y Mwnt, wrth gwrs, sy mor 
unigryw. Cyfansoddodd T. Llew Jones 
ail set o englynion i’r eglwys yn y 1990:

“Eglwys y Mwnt”  
gan T Llew Jones

Yn y Mwnt y mae o hyd – adeilad 
  I dawelu’r ysbryd; 
Lle i ddod o boendod byd 
Yn ôl at fy anwylyd.

Addurnwaith celfydd arni – ni welir, 
  Nac ôl dwylo’r meistri; 
 Dim ond symledd tŷ gweddi 
 A harddwch ei heddwch hi.

Diysgog gartref crefydd, – hen le’r mawl 
  Uwchlaw’r môr a’i stormydd; 
 Sêl y saint i’w seiliau sydd, 
 Grym y Gair yw’r magwyrydd. 

Mae Ken y Graig wedi anfon telyneg 
deimladwy am brofiad nifer ohonom 
o gael brechiad rhag y feirws Covid yn 
ddiweddar:

“Brechlyn”  
gan Ken Griffiths

Eistedda yn y gadair 
A rho dy fraich i mi, 
Rhof i ti bigiad gobaith 
A all dy achub di.

A chofia yn dy weddi, 
Wrth deimlo’r nodwydd fain, 
Yr Un sy’n dal i deimlo 
Pigiadau’r goron ddrain.

Ac mae Jon Meirion hefyd wedi 
cyflwyno nifer o englynion:

Beiciau Gwaed -  
I Grahame Jones,  

Castell-bach, Caerwedros ac eraill

Rhoi hael er lles y rhelyw – er ein cur 
  a’i rin coch unigryw; 
 nawdd brig, nodedig ydyw – 
 gwaed yn fodd i gadw’n fyw.

Mae bywydau’n cyfrif

Er o’i law Beibl arlywydd – ac i lawr 
  dros ben-glin ar gynnydd; 
 I frawd siom, difrodi sydd 
 Yn gwlwm o gywilydd.

Ond i gloi ar nodyn ysgafnach, 
roedd Ken y Graig wedi cael ffwdan 
wrth orffen ei Gambosair yn 
ddiweddar oherwydd gwall teipio. Sigl 
a Swae oedd y ddawns o’r 60au, ond 
Sigl a Sawe a welwyd. Felly, ysgogwyd 
Ken i gyfansoddi cerdd i gywiro’r 
amryfusedd, fel hyn:

“Dawns y Gambo”  
gan Ken Griffiths

Roedd dawns Mari Ann mewn 
twmpathe, 
A �wistais nes treulio fy sgidie. 
Fe ddawnsiais y Rwmba 
A hefyd y Swmba, 
Ond ni ddawnsiais Sigl a Sawe.

GAREJ WAUNLWYD
Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.

Gwaith o safon uchel bob amser

Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT

Ffôn: 01239 654931
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COLOFN 
BEN LAKE AS

Un o ucha� wyntiau’r fl wyddyn i mi ers cael fy 
ethol yn 2017 oedd cael y cyfl e i gefnogi sioeau bach 
amaethyddol Ceredigion yn ystod misoedd yr haf. 
Roedd yn gyfl e arbennig i gwrdd ag etholwyr na 
fyddai o reidrwydd yn cysylltu â’u Haelod Seneddol 
ar e-bost neu dros y ff ôn, ond y bydden nhw’n ddigon 
hapus i fwrw’u bol neu rannu barn wrth cylch y defaid 
neu yn y babell gre�  au, ac yn sgil hynny byddwn yn cael darlun go agos 
ati o’r pryderon, yr heriau a’r anghyfi awnderau sy’n wynebu ff ermwyr a 
chymunedau cefn gwlad Ceredigion.

Mae pob un o’n sioeau amaethyddol yn chwarae rhan mor bwysig 
nid yn unig yn hyrwyddo’r diwydiant amaeth ond hefyd yn dathlu’r 
amrywiaeth gyfoethog o draddodiadau a hanes sy’n gysylltiedig â chefn 
gwlad. Maent hefyd yn cynnig cyfl eoedd i gymunedau ddod at ei gilydd, 
i gymdeithasu, i brynu a gwerthu ac i roi’r byd yn ei le. Ac mae hyn oll 
cyn dechrau ystyried y cyfraniad enfawr mae’r sioeau yn ei wneud i’r 
economi leol. 

Yn anff odus, yn sgil y pandemig gorfodwyd y rhan fwyaf o sioeau a 
digwyddiadau’r sir i ohirio llynedd, ac mae rhai trefnwyr sioeau yng 
Ngheredigion eisoes wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio’u digwyddiadau 
eleni, yn cynnwys Sioe Sir Aberystwyth, Sioe Meirch Llanbed, Sadwrn 
Barlys Aberteifi  a Sioe Llanilar.

Mae’n rhaid canmol y cymdeithasau a’r mudiadau hynny aeth ati 
i drefnu digwyddiadau amgen, ar-lein llynedd i lenwi bwlch y sioeau 
arferol. Ond er bod y digwyddiadau rhithwir hyn wedi mynd rhywfaint 
o’r ff ordd i lenwi’r gwagle a adawyd, nid oes dim yn disodli’r wefr o 
sioeau awyr agored byw.

Gyda’r posibilrwydd o ganslo sioeau pellach eleni, rydw i ac Elin Jones 
wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth ariannol i bob 
sioe amaethyddol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu parhau ac ailgydio 
yn eu gwaith yn 2022. Ry’n ni’n credu’n gryf ei bod yn amserol i’r 
Llywodraeth ystyried darparu taliad grant unwaith ac am byth i bob sioe 
amaethyddol, waeth beth eu maint, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu 
goroesi’r pandemig hwn.

Waeth faint o amser bydd rhaid aros cyn medru dod ynghyd, dwi’n 
edrych ymlaen yn sobor i allu troedio i gae sioe a chael rhoi’r byd yn ei le 
gyda fy nghyd-Gardis unwaith eto.

Cost hysbysebu yn 

Y Gambo

Un golofn (6 x 6cm)
£5 y mis neu £45 y fl wyddyn

Dwy golofn (12.5 x 6cm)
£9 y mis neu £85 y fl wyddyn

Un golofn (6 x 12.5cm)
£9 y mis neu £85 y fl wyddyn

Dwy golofn (12.5 x 12.5cm)
£15 y mis neu £140 y fl wyddyn

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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Tŷ newydd y Cilie. Dymchwelwyd hanner yr hen dŷ ym 1935 ac adeiladwyd y tŷ newydd ym 1936. Ar y dde y mae rhan o’r 
hen dŷ, a rhannau o’r gweithdy, y ‘coach-house’, y llo� uwchben, y lle cysgai’r bechgyn a’r gweision a’r stâr i fynd i’r storws. 

Erbyn heddiw, dim ond y tŷ newydd sydd ar ôl. Mae rhai o’r adeiladau eraill wedi’u dymchwel – y sgubor, y gegin fach,  
yr efail a’r ydlan fel oedd hi ynghyd â’r sied wair. Mae’r adeiladau isaf ar waelod y clos, y beudy a’r storws,  

yn dal yno ac mae sied fawr newydd lle bu’r ydlan.

Teulu’r Cilie (yn nyddiau Jeremiah Jones a’i deulu) ar ddiwrnod talu rhent.

RHODDION
Diolch i’r canlynol am eu rhoddion 

hael i goffrau’r Gambo:

£16.50  Alun O Davies,  

 Salisbury

£15.00 Maldwyn Lewis, 

 Rhydlewis

£10.00  Eirlys Evans, Caerwedros

Diolch i bawb am eu rhoddion yn 
enwedig ar adeg pan nad oes arian yn dod i 

mewn trwy werthiant.

Y CILIE – UN O ‘GARTREFI CYMRU’
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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

CLWB 500
MIS IONAWR

£30 Mari Lloyd, Tegryn, Llanarth
£20 Enid Jones, Deffrobani, 

Llanarth
£15 Lili Davies, Montrose,  

Yr Arba, Cei Newydd
 Euros Lloyd, Ffynnonlas, 

Cross Inn
£10 Elin Evans, Tŷ Gwyn, Mwnt.
 Magw Ifan Evans,  

d/o Panteg, Croeslan
 Ron a Janet Evans, Briscwm, 

Aberteifi

MIS CHWEFROR
£30 Dave Protheroe, Arfryn, 

Ffostrasol
£20 Delyth Richards, Plasnewydd, 

Beulah
£15 Alun Evans, Afallon, 

Caerwedros
 Helen Bevan, Ffosybeili, 

Ffostrasol.

£10 Buddug Meredith, Louien, 
Penparc

 Auriol Williams, Troedyrhiw, 
Ferwig

 Ennis Davies, Glaspant, 
Beulah

MIS MAWRTH
£30 Arwyn a Sarah Edwards, 

Blaenllebu, Beulah
£20 Defi Owen, d/o Elin Owen, 

Rhyderwen, Synod Inn
£15 Nesta Davies, Derwen Deg, 

Penrhiwllan
 Eifion �omas, Cigydd, 

Golwg y Môr, Cei Newydd.
£10 Peter �omas, Melyn yr Haf, 

Caerwedros
 Gareth Edwards, Ashgrove, 

Cei Newydd
 Mary a Lyn Davies, Delfryn, 

Glynarthen

O’r Cynulliad gan Elin Jones

Wrth i mi ysgrifennu’r golofn yma mae bron i 40% 
o bobol ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi derbyn 
y brechlyn yn erbyn y coronafeirws. Mae’r ymdrech i 
frechu wedi bod yn arwrol a’n diolch i bawb sydd wedi 
bod wrthi yn trefnu ac yn chwistrellu yn enfawr. Diolch 
i’n NHS. Bydd yr wythnosau nesaf yma eto yn brysur 
iawn er mwyn cwblhau’r naw grŵp blaenoriaeth. 
Er bod hyn yn newyddion da, mae’r feirws dal yn 
fygythiad ac mae angen i ni gyd fod yn ofalus iawn yn 
ein bywydau bob dydd.

Mae dwy ymgyrch wedi hawlio fy holl sylw yn 
ddiweddar. Y cyntaf oedd sicrhau mwy o gyllid i’r 
Llyfrgell Genedlaethol er mwyn gwarchod swyddi. 
Bu hynny’n llwyddiannus a daeth mwy o gyllid o 
Lywodraeth Cymru. Yr ail ymgyrch yw i weld cynnydd 
yn y cyllid i’r Cyngor Sir yma yng Ngheredigion er 
mwyn atal torri swyddi a chadw treth y cyngor mor 
isel â phosib.

Ddechrau mis Mawrth bu i Blaid Cymru alw pleidlais 
ar lawr y Senedd er mwyn trechu’r ddeddfwriaeth 

NVZ newydd sydd wedi cythruddo 
ffermwyr Ceredigion a phob man. Fe 
gyflwynodd Plaid Cymru ddadl gref 
yn erbyn cyflwyniad o’r mesuriadau 
llawdrwm hyn, ond yn anffodus, serch 
cefnogaeth gan nifer o’r gwrthbleidiau 
fe syrthiodd y cynnig o 30 pleidlais i 
27. Rydym yn ymwybodol bydd Adolygiad Barnwrol 
yn erbyn y ddeddfwriaeth yn debygol o gael ei wneud, 
a bydd Llŷr Gruffydd AS yn gofyn am adolygiad o’r 
rheoliadau yn syth wedi’r etholiad, os fydd Plaid Cymru 
mewn grym ar ôl mis Mai. Mae bwriad Llywodraeth 
Cymru i leihau llygredd afon yn rhy lym ar ein patrwm 
ffarmio. Mae angen targedu ymyrraeth fel hyn, nid 
gosod pob ffermwr o dan yr un ddeddfwriaeth.

Hefyd, er bod ein defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus 
wedi cwympo yn ystod Covid-19, mae’n braf croesawu 
agoriad gorsaf drên newydd sbon Bow Street. Mi 
fydd hon yn orsaf ddefnyddiol i’r gymuned leol ac i’r 
Brifysgol yn IBERS Gogerddan. Prysured y dydd pan 
fydd mwy ohonom yn dychwelyd i drenau a bysus.

Mae’r cyfyngiadau yn dechrau llacio bob yn damed, 
a fydd yn codi dipyn ar yr ysbryd, ond tan hynny, 
cadwch yn saff.
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EILUN HAEL YW ALUN WYNNE
(Northwich, Swydd Gaer)

Ar brynhawn yr 11eg o Fawrth 
2021 bu Alun Wynne Owen Jones 
yn ŵr gwadd ar raglen ddyddiol 
Shân Cothi. Rhyw ddeuddeg munud 
gafodd i ateb cwestiynau Shân 
ac i sôn dros amser cyfyng am ei 
fywyd. Roedd yn cynrychioli Cymry 
Cymraeg sy’n byw bellach dros 
Glawdd Offa.

Mae Wynne yn un o bedwar o 
blant i’r Capten John Alun a Sarah 
Ellena Jones, Cilfor. Roedd swydd 
ei dad, a’r traddodiad y pryd hynny, 
i aelodau o’r Llynges Fasnach forio 
dros gefnforoedd y byd, yn golygu 
y byddai yn morio am gyfnodau o 
dair blynedd ar y tro – a rhagor!

Cafodd Jon Meirion, ei frawd 
hynaf, ei eni yn Tancastell, 
Blaencelyn, pan oedd ei dad yn 
Vladivostok, dwyrain Rwsia. 
Ganwyd Wynne ym 1940 yng 
Ngarthowen(Soar Fach) pan oedd ei 
dad yng Nghanada. Galwodd John 
Tydu i’w weld ar y llong ‘gan dy fod 
yn �ree Rivers’ , a dywedodd ‘run 
man i ti ei fedyddio a’i enwi yn ‘Alun 
Wynne �ree Rivers Jones’. Ganwyd 
Anwylyd yn Glendale ond gan fod 

ei thad gartref ac yn dioddef o’r 
doben ni chafodd weld ei ferch fach 
newydd am chwe wythnos. Roedd 
ef gartref pan anwyd Joshua Tudor 
Owen eto yn Nhancastell.

Roedd Wynne yn athletwr 
cymwys iawn gan ddisgleirio fel 
rhedwr, chwaraewr pêl-droed a 
chriced. Enillodd fat (Gunn & 
Moore) am sgorio dros 50 i dîm 
criced Ysgol Ramadeg Aberteifi 
oddi wrth Mr Tom Evans. Fe’i 
dewiswyd i gario’r batwn wrth 
gyhoeddi Gemau’r Gymanwlad yng 
Nghaerdydd ym 1958, gyda neges y 
Frenhines yn guddiedig ynddo. Ef 
oedd yn rhedeg o New Inn i Sarnau 
cyn ei drosglwyddo i Roy Welson 
(Aberporth). Roedd hefyd yn 
asgellwr chwith i dîm llwyddiannus 
Biwla (dan y rheolwr carismatig 
– Hywel �omas). Sgoriodd y gôl 
fuddugol i’r tîm ar gae Sior y Brenin, 
Aberteifi, pan enillodd y tîm Gwpan 
Roderick Bowen. Bryd hynny, roedd 
tîm Biwla yn ennill popeth.

Un tro ffoniodd Hywel �omas 
Wynne ac Edryd Lloyd i ddod 
gartref o’r coleg yng Nghaerdydd 
i chwarae gêm bwysig iawn yn 
erbyn Llandudoch. Addawodd eu 
cyrchu o’r orsaf yng Nghaerfyrddin 
a’u dychwelyd. Gwyddai Wynne 
ac Edryd fod y trên olaf yn gorffen 
ei daith yn Abertawe. Ai ymlaen 
i Gaerdydd mewn tywyllwch heb 
ddim teithwyr. Cuddiodd Wynne 
ac Edryd o dan y sedd pan ddaeth y 
‘guard’ o amgylch. Cyrhaeddodd y 
trên am 1.30 y bore gyda’r ddau yn 
neidio allan a rhedeg fel y gwynt lan 
i’r Coleg.

Wedi dyddiau Coleg fe’i 
cofrestrwyd fel athro ymarfer corff 
yn Birmingham. Yno cyfarfu â’i 
wraig Myfanwy. Symudodd y teulu i 
Winsford a Northwich, Swydd Gaer, 
lle maent yn byw o hyd. Ganwyd tri 
o blant iddynt – Siân, Simon ac Alun 
a chynhaeaf o wyrion.

Gofynnodd Siân iddo a oedd yn 
barddoni oherwydd ei berthynas 

â theulu’r Cilie. Ni chafodd amser 
i ddatblygu ei dalent pennaf. Mae 
yn arlunydd dawnus o fri ac mae 
ei luniau i’w gweld mewn mannau 
gwasgaredig a chartrefi. Un o’i 
brif ddiddordaebau yw casglu 
crochenwaith Ewenni a’r diarhebion 
trawiadol mewn Cymraeg ar eu 
llestri. Bu’r stori ar dudalen flaen  Y 
Gambo.

Fe’i hadnabyddir hefyd am ei 
ddiddordeb mewn ceir SAAB o 
Sweden. Bu’n berchen ar lawer 
ohonynt ac mae ganddo hyd heddiw 
fwy nag un yn hedfan dros yr 
heolydd. Ychydig flynyddoedd yn ôl 
enillodd gystadleuaeth wedi ymateb 
i gwestiynau ar Sweden mewn papur 
neu gylchgrawn poblogaidd. Er 
syndod mawr iddo,enillodd y wobr 
gyntaf. A’r llawryf aur oedd wythnos 
yn Sweden, ymweld â ffatri SAAB, 
cael gyrru model ddiweddaraf 
y cwmni am yr wythnos a chael 
swm sylweddol o arian poced. Ni 
chlywsom ei diwedd hi ac roedd yn 
ei seithfed nef!

Gwisgai siwmper a bathodyn 
SAAB arni ac os gwelai fodur SAAB 
mewn maes parcio, neu mewn 
arhosfan ar y ffordd fawr, ai draw 
i siarad â’r perchennog. Byddai yn 
ymweld â ralïau y moduron SAAB 
a derbyn cylchgronau amdanynt. 
Dywedodd Wynne ar y rhaglen 
mai hoff gar athrawon a phenseiri 
ydoedd. Roedd Dave Williams, 
Cyfarwyddwr Addysg Ceredigion yn 
gyrru un ynghyd â Hywel Williams 
athro Wynne.

Os gwelwch SAAB yn y cyffiniau 
a’r rhif AWJ, ewch draw ato i 
gael sgwrs, os yw yn ddiogel ac 
yn gyfleus. Ni chafwyd amser i 
drafod llawer o’r elfennau yn yr 
amser byr a ganiateir. Efallai caiff 
wahoddiad arall eto! Mae wedi 
derbyn Y GAMBO drwy’r post 
ers genedigaeth y papur ym 1982 
ynghyd ag ennill ambell wobr gyda’r 
CLWB 500.

Alun Wynne Owen Jones, gynt o Cilfor, 
Pontgarreg, un o sêr tîm pêl-droed 

enwog Biwla. Mae yn gwisgo crys ail 
liwiau cynnar ‘Manchester United’.
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Ar Draws
2.  Caffi   yn gorwedd y tu ôl i sgrin 

bambŵ y tŷ  (5)
5.  ____ Tomos Las (4)
7.  Llysieuyn sai’n ei weld yn y cawl  (4)
8.  Gŵr o Ewrop, Noddwr yr unawd 

agored (8)
9.  Dyma’r tîm rygbi â’r blaenwyr gore 

ym marn Mr. Max Boyce  (8)
11.  _____ y cwrdd dau  ddyn na dau 

fynydd  (4)
12.  “Hi fydd yr olaf i droi ei chefn ___ 

__ __ _____ _” Llinell olaf “Olwen” 
(Crwys) a atgyfodwyd gan Plethyn 
(3,2,2,5,1)

15.  Llinell sydd yn gweddnewid Elin  (4)
17.  Ymddeol? Ie, reit o’r cyff ro i gyd  (8)
19.  Cynnwys archifau, Yn Llangadog fe’n 

niweidir o’r herwydd  (8)
21.  Potes a roddir yn fynych i’r ast i’w 

fwyta  (4)
22.  “ Rho i’m yr hedd sy’n ____ megis 

afon” (Elfed)  (4)
23.  Rhoi llong yn sownd. Fe fyddai’n rong 

i ddri�  io yn yr harbwr  (5)
I Lawr
1.  Cwblhewch: ___ Dysilio ____ Goch  (7)
2.  Cerbyd cyhoeddus â phob teithiwr yn 

ei gob wstyd  (3)
3.  _ ____ lawn. Ymgais fl ynyddol tîm 

rygbi Cymru  (1,4)
4.  Ymddwyn yn ddireidus gan ysgwyd 

siol Amy (7)
5.  Trigfan Herbert, Lewis a Madog.  (3)
6.  _____ y llo. Blodyn yn aroglu  (5)
10.  Brenin yn siyntio y trên  (5)
11.  Goliath a’i dylwyth, We’r ci yn 

afl onyddu?  (5)
13.  Balconi neis ond adar nef yn afreolus  (7)
14.  Brenin y moroedd  (7)
16.  Pren Caled, gwerthfawr. Tebygol o 

boeni os camddefnyddir  (5)
18.  Byw yn gyson mewn tir go anhrefnus 

(5)
20.  “Ac mae’r rhod fu gynt yn rhygnu 

Ac yn chwyrnu drwy y ___ (Melin 
Trefi n)  (3)

21.  Mae sglefrio ar hon yn dipyn o dasg 
i’r anghyfarwydd  (3)

Atebion Y Gambosair at John Davies, 

Y Graig, Aber-porth. erbyn 27 Ebrill, 2021

ENILLYDD MIS MAWRTH

Tom Roberts, Rhosmeirch, Ynys Mon
Hefyd yn gywir: Rayann � omas, Boncath; Myris 
Horton, Boncath; Yvonne Davies, Cenarth; Ken 
Griffi  ths, Mwnt; Gwenda Davies, Aberteifi ; Meinir 
Jarman, Aberteifi ; Rhidian Evans, Aberteifi ; Sally Jones, 
Tresaith; Tegwen Gibby, Aberporth; Gwyneth Mai 
� omas; Edna � omas, Llanllwchaearn; Glyn Howells, 
Blaenporth; Delyth Esau, Sarnau; Elgan Jones, CNE; 
Campell Jones, Brynhoff nant.
Yn anghywir: 1

Atebion Gambosair mis Mawrth

Ar Draws: 2 Ffair y (Byd); 5 Rhaff o; 
7 Sigl (a swae); 8 Ar y gweill; 9 Doh Ray Me; 
11 Dada; 12 Halen yn y gwaed; 15 Myfi ; 
17 Gogerddan; 19 (Telynegion) Maes a Môr; 
21 Cadi; 22 Pump; 23 Nithio.

I Lawr: 1 Arizona; 2 Ffwl (Ebrill); 3 Ifan y (gwlaw); 
4 ‘Yn y llety’; 5 Rhew; 6 Ffrind; 10 ‘(hwn neu ei) 
rieni’ 11 (Dai) Dower; 13 Ysgymun; 14 Ehangder; 
16 Y caru; 18 Gareth; 20 Swp; 21 Clo.
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ACCA

❖ 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

Siop a Swyddfa’r Post 

Plwmp

Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ

01239 654548

plwmp@yahoo.co.uk

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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