
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGOFION 
Crwtyn tair 

ar ddeg oed oeddwn 

pan ymwelodd 

Eisteddfod 

Genedlaethol Urdd 

Gobaith Cymru â 

Dyffryn Teifi ym 

1981.  Ar gaeau 

fferm Parc Nest, 

Castell Newydd 

Emlyn y 

cynhaliwyd yr 

Eisteddfod, ac yn 

ffinio â’r Maes 
roedd Ysgol 

Uwchradd Emlyn 

lle roeddwn yn 

ddisgybl ar y pryd. 

Ar ôl glaw trwm a chyson trodd y Maes yn fôr o fwd a chofiaf fynd o amgylch yn gwerthu Rhaglen y 

Dydd, gwlychais yn diferu ac yn fwd o’r top i’r gwaelod. 
Ar y dydd Sadwrn olaf bum yn cystadlu mewn rhaglen nodwedd gydag Aelwyd yr Urdd Penrhiwllan 

o dan arweiniad Ainsleigh a Carol Davies. 

Rhai misoedd cyn ymweliad yr Eisteddfod ces fynd un diwrnod, o dan ofal Mrs Eleri Davies ein 

hathrawes Gymraeg, i Ysgol Ramadeg Llandysul i gael clyweliad ar gyfer un o’r prif rannau ym Mhasiant y 
Plant a bod yn llwyddiannus i gael rhan ‘Wil’.   

Awdur a chynhyrchydd y Pasiant oedd y Prifardd T James Jones (Jim Parc Nest) ac roedd wedi 

selio’r rhaglen ar hanes y dyffryn, gyda’r enw pwrpasol - Dwylan Deifi.   

Stori am ddau bysgotwr sef ‘Wil’ a ‘Dai’ yn mynd lawr afon Teifi mewn cwrwgl (Paul Davies oedd 
yn chwarae rhan ‘Dai’) Plant ysgolion cynradd y dalgych oedd yn actio yn y golygfeydd a chanu yn y côr ac 

Aled (Hall) Jones yn portreadu John Ifans. 

Bu hefyd i ddwy olygfa o’r Pasiant gael eu ffilmio ar gyfer rhaglen plant Bilidowcar.  Un olygfa ar yr 
afon Teifi yn Llechryd lle bu Wil a Dai yn pysgota mewn cwrwgl, a’r olygfa ‘Welsh Not’ yn Ysgol Gynradd 
Tregroes. 

Bu yn adeg brysur a phleserus a phrofiad arbennig oedd cael perfformio ar lwyfan Prifwyl yr Urdd. 

Braint yw cael cofio nôl. 

Deiniol Wyn Jones,Llandysul (Pentrecwrt gynt) 

 

 

 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 

Mai 2021 

Wil a Dai yn y cwrwgl 
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Pwy yw Pwy 
Cadeirydd: 
Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor 

Ll.B., B.D. 

 

BWRDD RHEOLI 

Yvonne Griffiths, Beth Davies,  
Aled Eynon, Haulwen Lewis,  
Martin Griffiths, Hefina Davies, 
Rowena Davies - Franklin 

Miriam James, Wenna Bevan-Jones 

 

PRAWF DARLLENWYR 

Martin Griffiths 

Aled Eynon 

 

BWRDD GOLYGYDDOL  

Yvonne Griffiths,  

Guto Prys ap Gwynfor 

Peter a Bethan Evans 

 

CYSWLLT LLEOL 

Llandysul/Capel Dewi – 

Beth Davies, 01559 362850 

Cd1340@cd1340.force9.co.uk 

Pontsian – Hefina Davies, Cwrt,  

Pontsian, 01545 590423 

Pencader –  

Ann Phillips, Rhoslwyn 

01559 384558 

annwyn15@hotmail.com 

Mair Jones, Bro'r Hen Wr, 

mairggg@icloud.com 

Drefach Felindre –  

Aled Eynon, 07811680497 

aoeynon@yahoo.co.uk 

Olive Campden, Coed y Pry,  

01559 370302 

Prengwyn, Maesymeillion, Tregroes  

Wenna Bevan Jones, 

Pantycreuddyn, Prengwyn,  

01559 363328 

Betty Evans, Caerlyn, Prengwyn, 

01559 363610 

Castell Newydd Emlyn –  

Janet Kench, Brynmeillion,  

Llandyfriog, 01239 711112 

Elgan Jones, Berwyn, 01239 710840 

Rhos/Bryn Iwan/Saron –   

Miriam James, Dôl-werdd, Rhos, 

Llangeler, 01559 370286 

Gwyddgrug – Yvonne Griffiths, 

01559 384468 

yvonneg43@gmail.com 

Capel Iwan – 

Rita Davies, Arwelfa 01559 370539 

Helen Williams, Black Oak, 

01559 370392  
Llanfihangel – ar - Arth –  

Meinir Ffransis, Dolwerdd,  

Llanfihangel - ar - arth 01559 384378 

Mair Wilson, 01559 384283 

mair_wilson@hotmail.co.uk 

 

 

TREFNYDD CLWB 100: 

Haulwen Lewis 01559384279 

haulwen279@yahoo.co.uk  

 

CYSODYDD: 

Rowena Davies - Franklin 

01559 362104 

 

PRAWF DARLLENYDD 

MIS MAI – 

Martin Griffiths  

 

 

GOLYGYDD MAI -  
Haulwen Lewis 
 
 
Gwerthir Y GARTHEN 

yn y canolfannau canlynol –  

Llandysul – Siop CK 

       Siop Ffab 

Pontsian —  Siop Premier 

Pencader —  Siop Premier 

Alltwalis – Siop Windy Corner 

Drefach Felindre – Siop Spar 

                    Swyddfa'r Post 

Saron – Garej Bargod 

Castell Newydd Emlyn –   

Gwynnant 

Caerfyrddin – Siop y Pentan, 

Llanllwni – Swyddfa’r Post 
Aberteifi – Siop Awen Teifi 

Aberaeron – Llanon House 

Penrhiwllan - Siop Popeth 

Mae Siop Deithiol Talgarreg 

yn gwerthu’r Garthen hefyd, 

neu drwy law y cyswllt lleol. 

 

Tanysgrifiadau blynyddol tu 

allan i’r dalgylch — 

Y Garthen drwy’r post 
Yvonne Griffiths, 

Y Felin, 

Gwyddgrug, 

Pencader, 

SA39 9AX .Ffôn: 01559 384468 

e-bost: yvonneg43@gmail.com 

£14.50 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Mehefin: 

Mai 22 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 
Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 
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Hel atgofion am Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Castell Newydd Emlyn Mai 1981 - deugain 

mlynedd yn ôl, - gyda Jên Dafydd, Bangor, (Maesgwion, Llandysul gynt) a Jên oedd Brenhines 

yr Eisteddfod. Hefyd Deiniol Jones, Llandysul un o actorion y pasiant ‘DWYLAN TEIFI’. 

Atgofion ‘Brenhines Eisteddfod yr Urdd, Dyffryn Teifi’ 1981 
Mae’n anodd credu bod deugain mlynedd wedi mynd heibio ers yr adeg hapus hwnnw yn fy 

mywyd.  Mae gweld llun ohonof fy hun ar flaen y Garthen ac yn atodiad y Cardigan and Tivy-Side 

yn dod ag atgofion melys yn ôl.  Rwy’n cofio’r noson y cefais fy newis fel ‘Brenhines’ ar ôl i Carol 
ac Ainsleigh Davies fy narbwyllo i ymgeisio am y swydd fygedol hon. Mae fy nyled yn fawr i’r 
ddau wedi i mi dreulio blynyddoedd lawer yn aelod o Aelwyd Orllwyn Teifi ym Mhenrhiwllan.   

Dyna lle y dechreuodd fy nghariad tuag at yr Urdd a minnau yn fy arddegau a phan gefais i’r 
anrhydedd, un o’r breintiau oedd cael mynd i wersyll Llangrannog am wythnos fel ‘swog’ sef 
swyddog gweithgareddau.  Maes o law, arweiniodd hyn at swydd haf yn ystod gwyliau cyfnod coleg 

fel un yn gyfrifol am y ceffylau. Wedi graddio ym Mhrifysgol Caerdydd a dilyn cwrs ymarfer dysgu 

ym Mhrifysgol Aberystwyth, bûm yn ffodus o gael fy mhenodi’n Drefnydd yr Urdd yn Eryri yn 
1986. Sir Eryri ar yr adeg honno oedd yr hen Sir Gaernarfon oedd yn ymestyn o Aberdaron ar 

Benrhyn Llŷn i Bentrefoelas.  Aeth pymtheng mlynedd hapus iawn gyda’r Urdd heibio a dyma fi yn 
dal i fod yn y Gogledd, wedi magu pedwar o ‘gogs’ bach – Glain, Wesyn, Cedol a Marteg.  Nid Jane 

Williams ydw i bellach ond Jên Dafydd wedi priodi gydag Einion yn 1990.  

Wnai fyth anghofio bwrlwm yr wythnos honno yn 1981 gan fod fy rhieni, Dick a Sally 

Williams (Maesgwion), yn brysur dros ben gyda’r Eisteddfod. Roedd fy nhad ar y pwyllgor cyllid a 
mam ar bwyllgor llety a chroeso. Rwy’n cofio plant yn aros gyda ni ar wahanol nosweithiau a rwy’n 
credu mai dyna’r tro cyntaf i mi ddod ar draws iaith y Gogledd yn ein tŷ ni!  Rhoddodd y ddau oriau 
ac oriau’n ddi-flino fel llawer o bobl eraill yn yr ardal. Roedd dyfodiad yr eisteddfod i’r ardal yn 
dod â’r gymuned at ei gilydd a gwnaeth sawl gweithgaredd barhau am flynyddoedd.  

Ymhlith fy nyletswyddau oedd cyflwyno tlysau ar y llwyfan i’r buddugwyr.  Roedd rhaid i 
mi wisgo sash efo “Brenhines yr Urdd” wedi’i ysgrifennu arno a sydd gen i hyd heddiw. Wedyn 
allan bob nos mewn cyngerdd, cymanfa neu ddrama. 

Profiad arall i mi oedd cael cyfeilio ar y delyn ym mhasiant y plant Dwylan Deifi gyda fy 

athrawes telyn, Helena Lewis.  Byddwn wedi hoffi bod yn rhan o’r opera roc Ripihara oni bai fy 
mod ynglwm gyda nifer o weithgareddau eraill yn sgil fy rôl fel Brenhines a chystadlaethau Ysgol 

Ramadeg Llandysul ac Aelwyd Orllwyn Teifi. Un atgof digri oedd cyrraedd maes yr eisteddfod 

mewn cot wen a mynd ar fy hyd i ganol y mwd! 

Atgofion braf yn wir a thrueni mawr na fu eisteddfod llynedd nac eto eleni oherwydd y 

pandemig ond mi ddaw haul ar fryn.  Mae fy mab Wesyn wedi dilyn yr un trywydd â mi ac yn 

gweithio i’r Urdd yng Nghaerdydd fel swyddog chwaraeon. 
Wrth feddwl yn ôl yn sicr roedd yr wythnos honno ymhlith un o’r cyfnodau brafiaf yn fy 

mywyd.  

           Jên Dafydd 
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Difyrion Digidol 
Gyda chyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn 1588 gan yr Esgob William Morgan ynghŷd ȃ chyfieithiadau gramadeg 

John Davies, Mallwyd, mae haneswyr ar y cyfan yn gweld y digwyddiadau a’r cyfnod hwn yn hynod o arwyddocaol yn 
hanes a goroesiad yr Iaith Gymraeg. Yn ogystal â’r cerrig milltir hyn, gyda’i ysgolion cychlynnol yn y ddeunawfed 
ganrif, sicrhaodd Gruffudd Jones, Llanddowror fod llythrennedd yn cael ei gyflwyno i werin gwlad a hynny trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Gan wibio mewn peiriant amser i’r ugeinfed ganrif, gwelwn yn 1960au ffrwydrad cerddoriaeth 
Gymraeg, gyda artistiaid blaenllaw fel Dafydd Iwan a Huw Jones yn esgori ar Sîn Gerddoriaeth Gymraeg ffyniannus 

sydd dal gyda ni heddiw. Slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ers hynny yw ‘Popeth yn Gymraeg’.  Beth ymhlith y 
rhain sy’n berthnasol gyda’r byd digidol? Gan wibio eto i’r unfed ganrif ar hugain, gwelwn chwyldro arall yn digwydd, 

y chwyldro digidol, ble bydd y Gymraeg yn gorfod esblygu a goroesi unwaith yn rhagor.  

Er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn cofleidio’r byd digidol, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ddiweddar 
wedi galw am sefydlu menter iaith ddigidol er mwyn datblygu cynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, beth sydd ar 

gael ar hyn o bryd? Mae yna sicr fylchau mawr ond ar y llaw arall mae yna hefyd doraith o gynnwys ar gael yn 

Gymraeg. Mae’n holl bwysig ein bod yn ei defnyddio! Dwi’n siwr eich bod yn gyfarwydd iawn gyda llawer o’r 
adnoddau a’r gwefannau sy’n bodoli eisoes. O ran y newyddion, wrth gwrs, fe ellir darllen gwefan 
https://golwg.360.cymru/  neu https://bro.360.cymru/  i ddarllen newyddion o’ch milltir sgwâr. Mae 

www.Lleol.cymru yn ffordd dda o gadw llygaid ar newyddion lleol a chenedlaethol heb son am chwilio am swydd lle 

mae’r Gymraeg yn angenrheidiol.  Datblygiad newydd iawn ydy dyfodiad ap newydd Newyddion S4C sydd yn 

wasanaeth cwbl newydd, gellir llwytho’r ap ar Google Play trwy’r ddolen hon: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cymru.s4c.newyddion  

Un o wefannau mwyaf y Gymraeg yw BBC Cymru Fyw, ceir yno lond gwlad o erthyglau, cyfweliadau 

ysgrifenedig ac eitemau fideo o’r ysgafn i’r difrifol i gyd mewn un lle https://www.bbc.co.uk/cymrufyw Digon i’ch 
cadw’n brysur am oriau.  

Gwasanaeth fideo poblogaidd tu hwnt yw Hansh https://www.facebook.com/hanshs4c/ sy’n profi’n 
boblogaidd iawn, le trafodir pob mathau o bynciau mewn ffordd gynnil a difyr. Mae Hansh wedi gweld cannoedd o 

filoedd yn clicio ar ei fideos megis y cogydd Chris Roberts o Gaernarfon.   

Mae’n werth hefyd croesawu gwefan newydd wych y Papurau Bro sy’n brosiect ar y cŷd gyda Mentrau Iaith 

Cymru https://papuraubro.cymru/ Ewch yno i chwilio am eich papur bro chi.  

Yn ystod y cyfnod clo, mae’r ap a’r platfform cymunedol Ambobdim wedi sefydlu’i hun ymhlith y platfformau 
mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg yn darlledu cyngherddau, cyfweliadau, gigiau, gwyliau gan ddiddanu pobl o 

foethusrwydd eu soffa. Mae’n werth galw heibio ar wefan Ambobdim https://www.amam.cymru/ambobdim  i weld 

beth sydd ar y gweill. Mae’n wefan brysur tu hwnt sy’n llawn o gynnwys diddorol.  
Heb anghofio am yr holl gynnyrch sydd hefyd ar wefan ffrydio cerddoriaeth http://www.spotify.com , neu 

http://www.youtube.com , boed yn gerddoriaeth Gymraeg neu’n archif ffilm, neu’n wefannau fel Llên Natur ar 

Facebook. Er mwyn cael mynediad i’r holl bodlediadau Cymraeg sydd ar y We, ewch i’r https://ypod.cymru/. Mae 

gwefan http://Meddwl.org er enghraifft yn llawn o gynnwys hanfodol ar gyfer hybu eich iechyd meddwl. Mae ôl yr 

Iaith Gymraeg yn sylweddol ac mae’n hanfodol ein bod fel siaradwyr yn defnyddio’r adnoddau hyn – i ddechrau mae 

yna rywbeth at ddant pawb ac mae’r cynnwys yn berthnasol iawn. 
 Er hynny, mae angen mwy o gynnwys a mwy o blatfformau i apelio at y genhedlaeth yma a’r genhedlaeth 

nesaf. Rydym fel diwylliant yn cystadlu yn erbyn diwydiant enfawr Eingl-Americanaidd, ac heb yr adnoddau ariannol 

anferth, mae’n dalcen caled i fedru cystadlu. Ond mae’n rhaid bwrw ‘mlaen ac mae’n wir i ddweud ein bod yn 
llwyddo er gwaetha cyn lleied o adnoddau. Mae gan y Llywodraeth rôl yma i fuddsoddi ac ysgogi hyn trwy greu’r 
amodau er mwyn creu cynnwys newydd a sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol yn y byd digidol. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi gaddo fod hyn yn rhan o weledigaeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 gyda phwyslais 

sylweddol ar y digidol – y gobaith yw y byddant yn gweithredu ar eu gair i fuddsoddi a datblygu arloesedd ond mae 

yna ddyletswydd arnom fel siaradwyr Cymru yn gyffredinol i greu cynnwys a chreu platfformau newydd hefyd. I 

fachu slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae’n rhaid cael ‘Popeth yn Gymraeg’ yn union fel y Beibl Cysegrlȃn dros 

bedair can mlynedd ynghynt.  

Mae gan Cymunedau Digidol Cymru sesiwn ‘Y Gymraeg ar y We’ yn bwrw golwg ar yr adnoddau hyn, mae 

croeso i chi ebostio Cymunedau.Digidol@wales.coop i drefnu hyfforddiant am ddim.  
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Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 

O dan yr 

amgylchiadau 

presennol, mae 

Menter 

Gorllewin Sir 

Gâr yn gweithio 

i ddarparu gweithgareddau a sesiynau i chi allu barhau i 

gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol ac wyneb 

yn wyneb yn unol â chyfarwyddiadau’r llywodraeth 
parthed cyfyngiadau. 

Dydd Santes Dwynwen: Yn flynyddol mae Menter 

Gorllewin Sir Gâr a Chyngor Tref Caerfyrddin yn 

cynnal cystadleuaeth Dylunio Carden Santes Dwynwen 

gydag ysgolion ar draws y Sir. Hoffwn ddiolch i’r 
cannoedd sydd wedi cystadlu eleni a diolch yn fawr 

iawn i Maer y Dref, Cyng Gareth Jones am feirniadu. 

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol; 

Cyfnod Sylfaen: Poppy Broekhoven 

Cyfnod Allweddol 2: Tyla-Rose Jones 

Uwchradd: Daniel Whithouse 

Cystadleuaeth Addurno Stand Laeth: Am y tro 

cyntaf eleni fe wnaeth Menter Gorllewin Sir Gâr a 

Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr lansio cystadleuaeth 

addurno stand laeth ar y thema Gwanwyn. Hoffem ni 

longyfarch pawb sydd wedi gystadlu a diolch i chi am 

fod yn greadigol dros gyfnod y Pasg. Llongyfarchiadau 

mawr i Geriant Lloyd ar ennill y gystadleuaeth.  

Cystadleuaeth Dylunio Arfbais a Gwisg 

Gymreig Fodern: Eleni am y tro cyntaf trefnwyd 

cystadleuaeth ar y cŷd rhwng Menter Gorllewin Sir Gâr 
a Chyngor Tref Caerfyrddin i ddylunio arfbais a gwisg 

Gymreig fodern. Hoffwn ddiolch i’r cannoedd sydd 
wedi cystadlu eleni a diolch yn fawr iawn i Maer y Dref, 

Cyng Gareth Jones am feirniadu. Llongyfarchiadau 

mawr i’r canlynol; 

Dylunio Arfbais: 

1af: Grace C-E 

2il: Macsen Spicer 

3ydd: Summer H 

 

Dylunio Gwisg Gymreig Fodern: 

1af: Elsie Lewis 

2il: Lili Williams 

3ydd: Caitlin Crewe 

 

Cornel Creu: Cynhaliwyd sesiwn Cornel Creu Pasg ar 

y cŷd â’r Atom ar y 27ain o Fawrth. Roedd e’n fore 
llwyddiannus a chyfle i blant a’u teuluoedd wneud 

gwaith crefft, canu caneuon, helfa a stori ar thema’r 
Pasg.  

Dywedodd rhiant: Diolch am gynnig sesiwn yn ystod y 

clo i allu gwneud rhywbeth creadigol gyda’r plant, ni’n 
edrych ymlaen at y sesiwn nesaf yn barod. 

Parti Pasg Siani Sionc: I ddathlu’r Pasg eleni fe wnaeth 
Menter Gorllewin Sir Gâr, Menter Cwm Gwendraeth 

Elli a Menter Dinefwr gyflwyno Parti Pasg gyda Siani 

Sionc ar Zoom. Cyfle arbennig i deuluoedd ymuno i 

ddawnsio, canu a chael llawer o sbri gyda Siani Sionc ar 

thema’r Pasg. 
Dywedodd rhiant: Diolch i bawb bu ynghlwm gyda 

threfnu’r parti hwn, fe wnaeth y bechgyn gwir fwynhau 
dawnsio, diolch am gynnig dathliad Cymraeg hollol saff 

i ni fel teulu. 

Noson Gofal Croen a Harddwch: Ar nos Wener 

9fed Ebrill cafwyd noson hyfryd yng nghwmni Andrea 

Davies sy’n gwerthu nwyddau gofal croen a harddwch. 
Cafwyd arddangosfa gyda hi ar sut i wisgo colur ar 

gyfer y dydd a cholur ar gyfer noson allan. Dangoswyd 

i’r mynychwyr hefyd pa gynnyrch ddylen nhw fod yn ei 
ddefnyddio er mwyn sicrhau’r gofal gorau posib o’r 
croen. Diolch i Andrea am rannu’i harbenigedd gyda ni 
mewn ffordd glir a hwyliog ac i bawb a fynychodd y 

noson. 

Taith Fygi: Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod 

yn ail-gychwyn ar ein sesiynau teithiau bygi poblogaidd 

yn y dair ardal, sef Hendygwyn-ar-Daf, Castell Newydd 

Emlyn a Chaerfyrddin. Bydd y teithiau yn ymgynnull 

am 10:15yb ac yn cychwyn am 10:30yb ymmhob ardal. 

Ymunwch â ni am gyfle i sgwrsio, gwneud ychydig o 

ymarfer corff ac am wac hamddenol. Mae’n 
angenrheidiol i bawb gofrestru o flaen llaw gan fod 

nifer cyfyngedig yn gallu mynychu yn dilyn 

canllawiau’r llywodraeth. Cysylltwch gyda 
gwawr@mgsg.cymru i gofrestru. 

Sesiynau Cymorth Digidol: Rydym fel Menter yn 

cynnig cymorth digidol. Gallwn gynnig cymorth i chi 

ddefnyddio unrhyw ddyfais neu i’ch helpu i ddatblygu 
unrhyw sgiliau digidol. Y cyfan sydd angen i chi ei 

wneud yw cysylltu gyda ni a gallwn gynnig cymorth 1 i 

1 i chi dros y ffôn neu dros Zoom. Os oes gennych 

unrhyw anghenion eraill cysylltwch gyda ni am sgwrs. 

Cysylltwch ar 07939 962042 neu e-bostio 

ceris@mgsg.cymru i drefnu eich sesiwn. 

Byddwn yn parhau gyda’n darpariaeth o eitemau a 
chyfresu difyr megis ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 

wythnosol, ein fideos amser stori a chreu crefft, ap yr 

wythnos a chwis cyflym, yn ogystal â chyflwyno 

cyfresu newydd dros y Gwanwyn. 
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Cyfryngau Cymdeithasol: 

Gyda’r cyfyngiadau yn newid o hyd, mae gwaith y 
fenter yn newid gydag amryw o ddigwyddiadau a 

gweithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein. Am y 

diweddaraf, ewch i’n cyfryngau cymdeithasol: 

 

 

 

Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar  

Trydar - @MenterGSG 

Instagram - @MenterGSG 

E-bost - ceris@mgsg.cymru neu am fwy o wybodaeth 

ar sut i gyrraedd y platfformau yma cysylltwch gyda 

Ceris dros y ffôn: 07939 962042. 

 

Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr: 
 

Gweithgaredd Digwyddiad Dyddiadau Amser Grŵp targed Mewn 
cydweithrediad 

Cofrestru drwy 

Sesiynau 
Cymorth 
Digidol 

Dros Zoom I’w drefnu I’w 
drefnu 

Oedolion  ceris@mgsg.cymru  

Clwb Darllen 
Oedolion 

Dros Zoom Misol 
18/05/21 

7yh Oedolion  ceris@mgsg.cymru  

Clwb Darllen 
Dysgwyr 

Dros Zoom Misol 
25/05/21. 

7yh Oedolion Yr Atom ceris@mgsg.cymru  

Sgyrsiau 
Cefn Gwlad  

Dros Zoom Misol 
 

7:30yh 11 oed + Clybiau 
Ffermwyr Ifanc 
Sir Gâr 

nia@mgsg.cymru  

Coffi a 
Chlonc 

Dros Zoom Wythnosol 
06/05/21, 
13/05/21, 
20/05/21, 
27/05/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymru  

Clwb Joio 
Drama 

Dros Zoom Wythnosol  
05/05/21, 
12/05/21, 
19/05/21, 
26/05/21. 

5:00yp Blynyddoedd 2, 
3 a 4 

Theatr 
Genedlaethol 
Cymru 

alma@mgsg.cymru  

Taith Fygi 
Hendygwyn-
ar-Daf 
 

Parc Dr 
Owen Park 

Wythnosol 
04/05/21, 
11/05/21, 
18/05/21, 
25/05/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 ceris@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Castell 
Newydd 
Emlyn 

Maes 
Chwarae 
Brenin Siôr 
V King 
George V 
Playing 
Fields 

Wythnosol 
05/05/21, 
12/05/21, 
19/05/21, 
26/05/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 gwawr@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Caerfyrddin 

Parc 
Caerfyrddin 
Park 

Wythnosol 
06/05/21, 
13/05/21, 
20/05/21, 
27/05/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 alma@mgsg.cymru 

Fforwm 
Ieuenctid 

Dros Zoom Misol 4:00yh Rhwng 
blwyddyn 11 a 
25 mlwydd oed 

Urdd Myrddin alma@mgsg.cymru 
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CYHOEDDI RHESTR TESTUNAU EISTEDDFOD AMGEN 
Heddiw (29 Mawrth), mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi’r Rhestr Testunau ar gyfer Eisteddfod 

AmGen, a gynhelir ddechrau mis Awst eleni. 
Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgîl COVID-19, roedd y trefnwyr yn 

awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod 

o ddwy flynedd. 
Mae’r rhestr testunau’n cynnwys dros 80 o gystadlaethau amrywiol, sy’n cwmpasu pob elfen o’r celfyddydau, 

yn gystadlaethau llwyfan ac yn gystadlaethau cyfansoddi, felly mae digon o ddewis ar gyfer pawb sydd ag unrhyw 

ddiddordeb i gymryd rhan. 
Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi ein Rhestr Testunau 

ar gyfer Eisteddfod AmGen heddiw.  Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod heriol i bawb ac mae cymaint 
ohonom ni wedi gweld eisiau’r cyfle i gystadlu, fel unigolion ac fel grwpiau a phartïon, felly rwy’n gobeithio y bydd y 
rhestr yma’n llwyddo i ddenu cynulleidfa eang iawn.” 

“Ry’n ni’n ddiolchgar i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith i dynnu’r rhestr ynghŷd.  Mae wedi bod yn 

dipyn o gamp dod â phopeth at ei gilydd mewn cyfnod cymharol fyr a phawb yn parhau i weithio o gartref.  Ac rwy’n 
gobeithio y bydd y rhestr yn apelio – mae ‘na ambell gystadleuaeth wahanol a newydd yn y rhestr eleni, ynghŷd â 
thestunau mwy cyfarwydd sy’n sicr o ddenu diddordeb. 

“Fe fyddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion a gwybodaeth am wythnos yr Eisteddfod ei hun dros y misoedd 
nesaf, ac yn y cyfamser, mae’r neges yn glir – ewch ati i gystadlu a mwynhewch!” 
 

Cystadlaethau Newydd 
Gan mai Eisteddfod AmGen yw hon eto eleni, mae’n gyfle i arbrofi gydag ambell gystadleuaeth newydd.  Am 

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

Cystadleuaeth arall sy’n sicr o ddenu diddordeb yw un sy’n cael ei threfnu ar y cŷd gyda’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol i ysgrifennu pennod gyntaf nofel ar gyfer dysgwyr lefel Canolradd, ac mae hon yn un o lu o 

gystadlaethau cyffrous ar gyfer dysgwyr ar bob lefel, gan gynnwys cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ei hun. 

Mae modd cael golwg ar yr holl gystadlaethau drwy fynd i’r Adran Gystadlaethau ar ein gwefan. 
  

Y Lle Celf 
Mae cynlluniau cyffrous ar droed ar gyfer y Lle Celf eleni.  Efallai nad oes modd i ni gynnal arddangosfa 

arferol, ond fe fydd gennym ni arddangosfa rithwir arbennig iawn, fydd yn datblygu’r elfennau a grëwyd ar gyfer 
prosiect Epona y llynedd.  Gan weithio gyda chwmni 4Pi, bydd dwy arddangosfa’n cael eu creu, 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’r manylion 
a’r ffurflen gais i gyd ar ein gwefan. 
  

Dyddiad Cau 

Gan ein bod yn dal i fyw mewn cyfnod o gyfyngiadau, bydd rhaid i bawb gofrestru ar-lein eleni, 

gyda fideos yn cymryd lle ein rhagbrofion arferol y tro hwn.  Bydd digon o gyfarwyddiadau ar ein gwefan 

i’ch helpu chi ar hyd y daith.  Dyddiad cau'r cystadlaethau llwyfan yw 17:00, dydd Llun 17 Mai a 17:00 ar 

ddydd Mawrth 1 Mehefin yw’r dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi. 
 Am ragor o wybodaeth am yr holl gystadlaethau ac i gofrestru, ewch i www.eisteddfod.cymru/cystadlaethau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWESTY’R PORTH  

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 

Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
 

Gorsaf Prawf MOT 



Mai 2021           Y Garthen    Tudalen 8 

Chwilio am gantorion Cymru sy’n 
breuddwydio am ganu gyda’u 

harwyr 

Mae’r rhaglen sy’n codi’r galon, Canu Gyda Fy 

Arwr, yn ôl am ail gyfres ac yn rhoi cyfle arall i 

unigolion neu, am y tro cyntaf eleni, grwpiau, gymryd 

rhan mewn profiad hollol unigryw o ganu gyda’i arwr 
cerddorol. 

Roedd y gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar S4C ym 

mis Ionawr 2021, yn cynnwys Elin Fflur, Shân Cothi a 

Dafydd Iwan yn canu gyda phobl o wahanol gefndiroedd 

gyda rhai yn enwebu eu hunain ac eraill yn cael eu 

henwebu gan ffrindiau neu deulu, fel sypreis llwyr! 

Roedd rhai o’r unigolion lwcus a gymerodd ran y 
tro diwethaf yn cynnwys gweithiwr y Gwasanaeth Iechyd, 

gofalwr Parc y Scarlets, disgybl chwech oed sydd wrth ei bodd yn canu, cymeriad lleol yn dathlu ei phen-blwydd yn 95 

oed, cyn-ganwr oedd wedi colli ei hyder a llawer iawn mwy. 

Mae'r tenor adnabyddus Rhys Meirion, sy'n cyflwyno'r rhaglen, nawr yn chwilio am freuddwydwyr newydd 

sydd wrth eu boddau â cherddoriaeth i gymryd rhan mewn deuawdau disglair ar gyfer y gyfres nesaf. 

Ac eleni, nid dim ond unigolion sy’n gallu cael y cyfle unigryw yma. Mae modd i deulu, grŵp o ffrindiau, 
aelodau o’r un côr neu gymdeithas gymryd rhan! 

Mae Rhys wedi gweld y potensial sydd gan y gyfres hon i newid bywydau. 

“Dwi wedi bod yn ffodus i gael y cyfle i ganu gyda rhai o’m harwyr ar hyd fy ngyrfa – nid yn unig ar lwyfan 

ond ar y sgrin hefyd yn y gyfres Deuawdau Rhys Meirion. Mae profiadau fel hyn wir yn newid eich bywyd er gwell. 

“Mae Cymru’n cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân ac rydyn ni am ddod â mwy o’i chantorion cudd i’r awyr 
agored, arddangos eu talentau a’u cael i ganu gyda’u harwyr a’u harwresau cerddorol. 

“Rydyn ni eisiau clywed gan gymaint o bobl â phosib i ddweud wrthym am eu gobeithion a’u breuddwydion 
cerddorol. Ac unwaith eto, does dim terfyn ar bwy all wneud cais. Rydyn ni'n chwilio am bobl o 10 i 110, a gall y rhaglen 

ymdrin ag unrhyw genre cerddoriaeth – o’r pop i'r clasurol, roc i reggae, jazz, gwerin, unrhyw beth!" 

“Cymerwch y cyfle a gwnewch gais - mae gennych bopeth i ennill a dim i'w golli. Rydych chi wedi gweld y 

profiadau anhygoel a bythgofiadwy gafodd pobl yn y gyfres gyntaf – felly ewch amdani!” 

Un o’r rhain oedd Catrin, Ffisiotherapydd yn Ysbyty Glan Clwyd a aeth i weithio yn yr Uned Gofal Dwys yn 

ystod cyfnod Covid-19. Mae Catrin o hyd wedi mwynhau perfformio ac roedd y profiad o ganu gyda’i harwres 
gerddorol, Elin Fflur, yn hwb mawr iddi: 

“Roedd canu gydag Elin yn fythgofiadwy – ac roedd o’n arbennig i gael canu’r gân Enfys gan ei fod o’n 
berthnasol iawn ac yn dod o’r galon. Ac roedd gwneud hyn tu allan i’r ysbyty o flaen fy nheulu a ffrindiau yn anhygoel.” 

“Dwi’n sicr wedi cael mwy o hyder i ganu ar ôl gwneud y rhaglen. A hyd yn oed tu ôl i’r camera, roedd Elin yn 

hynod o gefnogol. Mae cael rhywun o’r safon yna sy’n hapus i ganu efo fi ac wedi mwynhau canu efo fi yn help mawr 
i’n hyder i.” 

A beth fyddai cyngor Catrin petai rhywun rhwng dau feddwl i wneud cais i fod ar y rhaglen? 

“Yn sicr, gwnewch o! Mae’r profiad ti’n cael allan o’r rhaglen yn rhywbeth fase ti byth yn cael yn unman arall.” 

Un lwcus arall gafodd ei ddewis i gymryd rhan oedd Brynle Griffiths, Adeiladwr o Abergele, a ganodd gyda’i 
arwres o, Shân Cothi: 

“I mi, roedd o’n rhywbeth reit bersonol. Oni isio magu bach o hyder yn ôl i ganu unawdau ac mi oedd o jyst y 

peth i roi cic yn fy mhen ôl i ac i gael codi ar fy nhraed a’i wneud o eto.” 

“Fyswn i’n cynghori unrhyw un i wneud yr un peth, i ganu efo’i arwr neu arwres. Mae’n rhywbeth i drysori am 
weddill dy oes. Dwi wedi cael y fraint a’r pleser o ganu efo un o sopranos gorau’r byd! Ges i amser wrth fy modd.” 

Roedd canu gyda Shân gyda’i deulu yn ei annog ymlaen yn brofiad arbennig iawn i Brynle: 
“Roedd hi mor agos at rywun ac mor annwyl. A canu efo hi...da ni gyd wedi gweld hi ar y teledu a’i chlywed hi 

ar y radio, ond roedd sefyll ryw ddwy lath ohoni a’i chlywed hi’n canu efo’r llais mwya’ bendigedig ‘na... bois bach, 
roedd hwnnw’n arbennig iawn.” 

Felly os ydych chi’n breuddwydio am ganu gydag arwr neu arwres arbennig, neu eisiau enwebu ffrind, aelod 

o’r teulu neu grŵp sy’n haeddu’r profiad bythgofiadwy yma, mae angen cysylltu â chwmni cynhyrchu teledu Cwmni 
Da yng Nghaernarfon, erbyn dydd Llun, Mehefin 7, 2021. 

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ac anfonwch glip fideo byr i https://www.cwmnida.cymru/canu/. Ac am 

ragor o wybodaeth, cysylltwch â canu@cwmnida.tv  neu 07483904452. 
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Rhowch wybod i Crimestoppers am fasnachwyr 

diegwyddor a throseddau ar drothwy’r drws 

  Gall trigolion a busnesau ar hyd a lled Cymru sy’n credu bod 
masnachwyr diegwyddor yn targedu eu cymuned, neu sy’n adnabod 
rhywun sydd wedi dioddef yn sgil trosedd ar drothwy’r drws 
roi gwybod yn ddienw i Crimestoppers. 

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru ac elusen wedi 

ymuno i ddarparu gwasanaeth sy’n galluogi aelodau o’r 
cyhoeddi i ddarparu gwybodaeth werthfawr yn ddi-enw i gadw 

cymunedau’n ddiogel ac yn iach. 
Dyma’r mater diweddaraf y mae’r ddau sefydliad wedi bod yn 

cydweithio arno i annog aelodau o’r cyhoedd i ddarparu 
gwybodaeth am bryderon a allai fod ganddynt, yn gwbl 

ddienw. 

Meddai Helen Picton, Cadeirydd Gwasanaeth Safonau 

Masnach Cymru: “Rydym ni’n falch iawn gallu gweithio gyda 
Crimestoppers a chynnig ffordd i aelodau o’r cyhoedd roi 
gwybod am y troseddau hyn yn ddienw. 

  “Gall trosedd ar y trothwy effeithio ar unrhyw un, ond yn aml iawn, yr henoed a phobl agored i niwed sy’n 
cael eu targedu gan fasnachwyr diegwyddor sy’n cynnig gwasanaethau gwella’r cartref. 
  “Gall gwerthwyr o’r fath gynnig gwasanaethau, gan gynnwys glanhau ffenestri, cwteri, atgyweirio llwybrau 
neu ddreif, a gwaith ar y to neu adeiladu, gerddi, tocio coed neu hyd yn oed perswadio’r trigolion bod yn rhaid iddyn 
nhw ddod i mewn i’w cartref i ‘wirio rhywbeth”. 
  “Gallent fod yn argyhoeddiadol iawn a cheisio’n galed i’ch darbwyllo trwy eu dulliau gweithredu a’r hyn a 
ddwedant – mae’n hawdd cael eich twyllo. Sgâm ŵyr di-gymhwyster yw’r bobl yma sy’n codi ffioedd anferthol am 
ddim neu’r nesaf peth i ddim.” 

  Dylai trigolion a busnesau fod yn ymwybodol o’r arwyddion hyn os yw masnachwr diegwyddor yn 
gweithredu yn eu hardal: 

• Gwasanaethau heb eu gorffen neu wasanaethau o ansawdd gwael 

• Prisiau uwch a mynnu bod y gwaith yn waith brys 

• Pwysau i gytuno yn y fan a’r lle 

• Taliadau arian parod ymlaen llaw 

• Dim gwaith papur a/neu hawl i ganslo’r gwaith 

• Heb fod yn darparu manylion y masnachwr 

• Taflenni’n datgan Cyfnod Callio Statudol 
• Anwybyddu arwyddion neu sticeri sy’n gofyn i’r masnachwr adael a pheidio â dychwelyd 

• Gwerthu nwyddau o fan yn dilyn galwad ddi-rybudd ar drothwy’r drws 

• Gwerthu o leoedd anarferol, e.e. sêl cist car 

  

“Os credwch bod masnachwr diegwyddor yn gweithredu yn eich cymuned chi, neu os yw rhywun yr ydych yn ei 
adnabod wedi dioddef yn sgîl trosedd ar drothwy’r drws, yna rhowch wybod i Crimestoppers ar 0800 555 111 neu 
ewch i http://crimestoppers-uk.org a dweud wrthynt beth wyddoch chi. Gall eich gwybodaeth gadw cymunedau ar hyd 

a lled Cymru’n ddiogel,” ychwanega Helen Picton. 
Os yw’n fater brys, neu os yw masnachwr diegwyddor yn yr eiddo, cysylltwch â 999, neu os oes angen cyngor 

arnoch i helpu gydag anghydfod, pryder neu amheuaeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 

CARTREF HENLLAN 

Aelwyd gartrefol Gymraeg 

Bwyd maethlon a gofal arbennig 

24 awr y dydd 
 

Perchennog: Mr G T Williams 

Metron: Jackie Cannell 

Is Reolwraig: Camwy Griffiths  

01559 3712 93 
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CYSTADLEUAETH SWDOCW - AGORED I BAWB 
Y cyfan sydd rhaid ei wneud yw cwblhau’r Swdocw a’i anfon ar e-bost at ygarthen@yahoo.com neu 

drwy’r post at Rowena Davies-Franklin, Penrhiw, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LL. 

Bydd yr enw cyntaf allan o’r het ar ddiwedd y flwyddyn yn derbyn £20. Pob lwc. 

Yr enw cyntaf allan o’r het ym Mis Ebrill oedd 

John Lewis, Llanbadarn, Aberystwyth. 

 

 

 

Merched Y Wawr, Llandysul a’r Cylch 
Ar ôl blwyddyn yn methu cyfarfod a gweld 

eisiau y cyfle i gymdeithasu penderfynodd swyddogion 

y gangen fentro arbrofi a threfnu cyfarfod ar-lein. 

Croesawodd Megan, y Llywydd, pawb i’r cyfarfod cyn 
cyhoeddi bod y swyddogion wedi trefnu cwis ar Gymru 

ar eu cyfer. Cafwyd hwyl wrth wneud y cwis, gyda 

Valerie yn dod i’r brig.  Pawb wedi mwynhau'r 

prynhawn ac yn falch o weld cyd-aelodau er mai ar-lein 

oedd hynny. 

Gan bod y cwis wedi bod yn lwyddiant, aed ati wedyn. i 

drefnu cyfarfod ar-lein i ddathlu Dydd Gwyl 

Dewi.  Croesawodd Megan ein gŵr gwadd sef John 
Jones (John Clocs) o Landysul. Cafwyd ganddo ei hanes 

yn blentyn yn cael ei fagu ar aelwyd Saesneg, cyn i’r 
teulu symud i Sir Fôn, lle cafodd gyfle i ddysgu'r 

Gymraeg.  Cyn diweddu bu’n son am effaith y 
Pandemig a’r clo mawr arno. Diolchodd Megan iddo ac 
roedd pawb wedi mwynhau prynhawn pleserus iawn. 

Prynhawn o chwarae bingo cafwyd wedyn a’r galw yng 
ngofal Sheila.  Er dyma'r tro cyntaf i rai o'r aelodau i 

chwarae bingo cafwyd tipyn o hwyl wrth wneud hynny. 

Gan ein bod yn dal i fyw yng nghysgod Covid-19 a 

chyfyngiadau clo arall dim ond yn dechrau cael ei 

rhyddhau, a byd yr opera a theatrau wedi distewi dros 

dro, fe fu yn bosib cael cwmni y tenor Aled Hall i'n 

cyfarfod nesaf. Estynnwyd croeso iddo ac i aelodau 

Merched Y Wawr Pencader a’r Garreg Wen a oedd wedi 
cael gwahoddiad i ymuno â ni. Cafwyd ganddo hanes ei 

addysg gynnar ym Mhencader a Llandysul a’r pobol a 
ddylanwadodd arno.  Aeth wedyn i astudio Cerddoriaeth 

yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac yna ymlaen i’r Royal 
Academy of Music yn Llundain ac mae nawr yn  enwog 

iawn ym myd yr opera.  Diolchwyd iddo gan Valerie, a 

phawb wedi cael amser hwylus yn gwrando arno yn 

adrodd peth o’i hanes cynnar. 

Llongyfarchiadau i: 

 Bethan a James, Caerdydd ar enedigaeth mab, 

ŵyr i Gwyneth ac Allan Shiers, Melin 
Broneinon, Capel Dewi. 

 

Penblwydd Hapus i: 

❖ Peter Evans, Awel Dyfi, 41Parc Yr Ynn, 

Llandysul ar ei 60 oed. 

❖ Meinir Jones, Fferm Rhydowen, Pontsian ar ei 

60 oed. 

❖ Steffan Davies, Gwardafolog, Pontsian ar ei 30 

oed. 

❖ Kevin Jones, Trysor, Llanllwni ar ei 40 oed. 

 

Dymuniadau gorau i: 

▪ Brian Evans, Glynteg, Pontsiân. 

▪ Gwynfor a Betty Jones yn eu cartref newydd yn 

Eryl, Pontsiân. 

▪ Dion Evans, Rhosalaw, Bwlchyfadfa fydd yn 

cystadlu yng nghystadleuaeth sgiliau Cymru 

Gwaith Saer. 

 

Cydymdeimlad â theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar: 

• Brian Davies, Llandudno, gynt o’r ‘ARCADE’ 
Llandysul. 

• Derek Allan Green, Dyffryn Llynod, Tregroes. 

• Betty Hatcher, Coedfryn, Pontsian. 

• Malgwyn Adams, Hirhaul, Llandyfriog.  

• Enid Adams, Tŷ Clyd, Adpar. 
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SWDOCW  Rhif 70 

(Ebrill 2021) 

 

SWDOCW   

Rhif 71 

(Mai 2021) 
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TABERNACL PENCADER 

Y Pasg drwy lygaid plentyn 
Ers dechrau’r pandemic a’r cyfnod clo mae rhai o blant 
Clwb Sul Tabernacl Pencader wedi bod yn cwrdd pob 

bore Sul ar Zoom.  Yn anffodus roedd rhai yn methu 

ymuno. 

Ar Sul y Pasg eleni cafwyd yr uchafbwynt, gyda’r plant 
yn penderfynu ddefnyddio LEGO i ddarlunio’r Pasg. 
Gweler lluniau o’r ‘Pasg’ mewn Lego, a’r plant wrth eu 

bodd. (Cyfaddef nad yw’r lluniau yn fanwl gywir, ond 
mae yn anodd cywiro gyda’r plant ar y sgrîn, a hynny 

am awr yn unig). 

Pan ddaeth ychydig o lacio ar y cyfyngiadau, a’r plant 
heb weld ei gilydd ers dros flwyddyn, rhaid oedd mynd 

allan i’r awyr agored a mynd am dro ar eu beiciau, 
gyda’r rhieni yn gwneud eu gorau glas i ddal fyny â’r 
plant.  Diolch i fferm Wynt Brechfa am roi caniatâd i ni 

fynd ar y trac sydd yn  ymlwybro tuag at y melinau 

gwynt.  Unwaith eto roedd y plant wedi mwynhau, yn 

enwedig cael ychydig o fwyd a diod ym mhen pellaf y 

daith.  Roedd nifer o’r plant heb ymuno oherwydd 

amgylchiadau teuluol.  Roedd lluniau gwahanol 

storïau o’r Beibl wedi eu rhoi ar y pyst ar hyd y ffordd, 
a’r dasg i’r plant oedd gwneud nodyn o pa hanes 
roedd y lluniau yn cyfleu. 

Roedd pob plentyn wedi dyfalu’r lluniau yn gywir.  
Gobeithio wir y medrwn gwrdd nôl yn y festri yn fuan, 

ond mae yn dda ein bod wedi medru cario ymlaen ar 

Zoom,  efallai o hyn ymlaen fydd mwy o 

weithgareddau tu allan. 

Mae croeso i’ch plant chi ymuno â’r Clwb Sul, 
cysylltwch â Haulwen Lewis ar 01559 384279 

haulwen279@yahoo.co.uk       MAE’N HWYL. 
Haulwen Lewis 
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos,  

                          Hwre! Mae`r Gwanwyn wedi cyrraedd a`r haul allan unwaith eto. Rwyf wrth fy modd 

yn gweld byd natur yn dihuno a`r blodau hyfryd yn y cloddiau. Mae`n dda hefyd i glywed yr adar 

bach yn canu`n swynol wrth fwynhau y tywydd teg. Mor braf yw cael mynd am dro a gweld yr holl 

brydferthwch o`n hamgylch. Ar adegau dwi`n methu credu bod yna sut gymaint o flodau gwyllt 

prydferth ar gael o`n hamgylch.  

             Diolch i chi am eich lliwio yn ystod y mis. I`r brig y tro yma fe ddaeth  

Eli May, Penrhiw, Prengwyn. Wel, roeddet wedi lliwio yn arbennig o dda.  

Y mis yma wrth i ni weld sut gymaint o flodau gwyllt yn harddu ein gwlad, mi hoffwn i chi eu lliwio 

a`u henwi. Efallai hefyd y gallwch fynd am dro a`u chwilio. Ar hyn o bryd rwyf yn eu sychu gyda`r 

bwriad i greu llyfr; syniad i chi wneud yr un peth ac i ddysgu`r enwau. 

Mwynhewch y gwyliau a hwyl fawr am y tro. 

Beth 

Enw___________________________________________________________ Oed________ 

Cyfeiriad___________________________________________________________________ 

______________ ________________ _______________ ___________ 

 

________________ __________________ ________________ _____________ 

 


