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

Blaen-porth: Nesta Griffiths  
(01239 810780) 
Ennis Howells (07854 938114)
Bryngwyn: Linda Morgan  
(01239 711249)
Marlene Evans (01239 710708)
Brynhoffnant: Llinos Davies  
(01239 654135) 
llinosbengoch@yahoo.co.uk
Caerwedros: Aled a Heledd Dafis 
(01545 561355) 
aledafis@gmail.com
Ceinewydd: Wendy Davies 
(01545 560344)
Coed-y-bryn: Yn eisiau
Croes-lan: Marlene E. 
(01239 851216)
Ffostrasol: Emyr a Gwen Davies 
(01239 851343)
Glynarthen: Dewi Jones, 
Pantseirifach 01239 814609 /  
(07970 042101) 
Horeb/Penrhiw-llan: Beth Davies 
(07901 716957) 
bethan@cd1340.f9.co.uk
Llannarth: Isabel Jones 
(01545 580608)
Llanllwchaearn: Gwyneth Thomas
Llangrannog: Ceindeg Haf 
Llechryd a Llandygwydd:  
Margaret Symmons 
(07772 206724)
Maen-y-groes: Edna Thomas 
(01545 560060)

Penparc: Melanie Davies  
(01239) 621329  
melanie.translation@btinternet.com
Plwmp a Phentre-Gât:  
Celia Richardson a Nigel Blake, 
(01239 851300)  
nigelblake@gmail.com
Pontgarreg: Lynda Evans 
golygfa@tiscali.co.uk 
(01239 654277)
Rhydlewis: Vera Davies 
(01239 851489)
Sarnau a Penmorfa:  
Alison Vaughan-Jones 
(01239 654610) 
alisonvj@icloud.com
Synod: Mair Heulyn Rees 
(01545 580462) 
mairheulyn@yahoo.com
Talgarreg: Heledd Gwyndaf  
(07794 065826) 
heleddgwyndaf@hotmail.com
Tan-y-groes:  
Elspeth Evans (01239 811026) ac 
Eleri Evans (01239 810871).
Tre-saith: Sally Jones 
(01239 810274)
Y Ferwig: Auriol Williams 
(01239 612507) 
auriolwilliams@hotmail.com

YN EISIAU

Coed-y-Bryn

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

Rydyn ni’n anfon ein cofion cynhesaf 
at Mary Bott, sydd yn Ysbyty Bron-
glais ar hyn o bryd. Ond mae ganddi 
reswm i ddathlu er hynny, oherwydd 
nawr mae ganddi or-ŵyr newydd yng 
Nghanada a’i enw fydd Oliver Steffan. 
Dewch adre glou, Mary.

Cronfa’r Caban – Un o’r syniadau ar 
gyfer cefnogi Eisteddfod Genedlaethol 
Ceredigion nad yw wedi ei chynnal 
eto, wrth gwrs, oedd prynu gwin o 
Batagonia a chyfran o’r elw’n mynd i 
gronfa’r Eisteddfod. Bu’r cynllun yn 
llwyddiannus iawn, a chyflwynwyd 
miloedd o bunnau i’r gronfa.

Ond er nad yw’r gronfa’n parhau yn 
yr un modd oherwydd gohirio’r Ŵyl, 
daliwyd i werthu cyflenwadau o’r gwin, 
gan roi dewis i ddosbarthwyr lleol roi 
cyfran o’r elw at elusennau lleol.

Yn ardal Aber-porth penderfynwyd 
cyfrannu at Gronfa’r Caban, sef lle 
mae’r Ysgol Feithrin yn cael ei chynnal, 
ac mae dros £1,000 wedi’i gyflwyno i 
Gymdeithas y Caban. Ond yn ogystal 
â thrwy werthu’r gwin, ychwanegwyd 
at y swm gan June, Trem y Bae, a fu’n 
gwau teganau meddal a’u gwerthu’n 
lleol yn y garej ac ar y rhyngrwyd.

A rhagor o newyddion da yw bod 
gwin ar gael o hyd. Cysylltwch ag 
Oliver Davies, garej Trem y Bae am 
ychydig boteli.

Mae’n dda deall bod Hywel Richards, 
Moorings gartre ar ôl bod am sbel fach 
yn Ysbyty Glangwili ac Ysbyty’r Enfys 
yn Llanelli. Dymuniadau gorau iddo.

BEULAH

Alun Gwynfryn yn 90 oed

Llongyfarchiadau gwresog i Alun 
Morgans, Gwynfryn ar ddathlu ei ben-
blwydd yn 90 oed ar Ebrill 22ain.  

Mae Alun yn un o gymeriadau 
amlycaf y capel, y pentref a’r ardal 
gyfan. Fe’i ganwyd yng Ngwynfryn 
yn unig blentyn Johnny ac Achsah 
Morgans, yn 1931. Trydanwr oedd ei 
dad a thrydanwr oedd Alun hefyd. 
Dysgodd ei grefft wrth ei dad ac fel 
prentis gydag Enoch Davies, Aber-
porth. Roedd yn drydanwr galluog, 
gofalus a chrefftus. Cofiaf amdano yn 
ail-weirio Muriau Gwyn yn y 1970au 
ac yn mynd i drafferth ddychrynllyd i 
neud yn siŵr nad oedd weiren drydan 
mewn golwg yn unman.  

Dros y blynyddoedd bu Alun yn 

weithgar yn y ‘Pethe’, yn gapelwr selog, 
yn ddiacon ac athro Ysgol Sul, yn 
aelod brwd o Aelwyd yr Urdd, Aber-
porth ac yn rheolwr llwyfan Cwmni 
Drama Beulah gyda Mr D. A. Beynon. 
Roedd yn mynd a’i wasanaeth uchel 
seinydd i weithgareddau ar draws yr 
ardaloedd hyn ac wrth gwrs Alun 
a’i feicroffon fyddai yn cyflwyno 
a sylwebu ym mhob carnifal a 
mabolgampau Beulah am flynyddoedd 
a hynny heb unwaith codi tâl am ei 
wasanaeth. Danfonwn gyfarchion pen-
blwydd gwresog ato.

Alun Morgans

Llongyfarchiadau i Neil Jones, mab 
Lyn a Liz Jones, Karinia sydd wedi 
cael ei ddyrchafu yn Brif Dechnegydd 
gyda’r RAF yn Brize Norton ger 
Swindon. Yn ddiweddar bu Neil yn 
gwasanaethu gyda’r awyrlu yn Dubai.

Y Capel – Erbyn i’r rhifyn 
hwn o’r Gambo ymddangos bydd 
gwasanaethau wedi ail ddechre 
yng ngofalaeth y Parchedig Dorian 
Samson. Os bydd pawb wedi cytuno, 
y bwriad yw cynnal gwasanaethau 
undebol i’r pum capel yng Nghapel 
Beulah ar ddydd Sul, Mai 2 a 16, 
Mehefin 6 ac 20, Gorffennaf 4 ac 18. 
Mae Capel Beulah wedi ei baratoi 
yn barod i gwrdd ag anghenion y 
llywodraeth ynglŷn â’r Coronafeirws 
megis cadw pellter personol a rheolau 
hylendid. Y gobaith yw y bydd y 
sefyllfa ynglŷn â’r feirws yn dal i wella 
fel ein bod yn medru dychwelyd maes 
o law i’r capeli eraill.

BLAENANNERCH  

a THREMAIN

Rai blynyddoedd yn ôl roedd y 
Gambo wedi adrodd hanes Dug 
Caeredin yn ymweld â Rhosygadair 

Fawr, i weld sut oedd ei wartheg 
Ayrshire yn dod ymlaen. Roedd y Dug 
wedi penderfynu gwerthu ei fuches 
Ayrshire a mynd am y Jersey a throi’n 
organig. Roedd yn rhaid cynnig am y 
gwartheg, wrth gwrs, a’r ffermwr lwcus 
o blith rhai cannoedd oedd Philip 
Reed, Rhosygadair, Blaenannerch. 

Clywsom am y digwyddiad eto yn 
ddiweddar ar ôl marwolaeth y Dug, 
pan fu uned ffilmio Tinopolis yn cael 
sgwrs â Philip Reed. 

Dymunwn wellhad buan i Mia 
Lloyd, y Garth, sydd wedi bod 
yn yr ysbyty’n ddiweddar yn cael 
llawdriniaeth. Dymuniadau gorau 
iddi, fel bob amser.

Y Capel – Llwyddwyd i gynnal 
gwasanaeth ar Sul y Pasg gan aelodau 
gofalaeth y Parchedig Llunos Mai – 
pawb yn ei gornel Zoom ei hun, wrth 
gwrs. Cafwyd darlleniadau, ac roedd 
Meinir Jones Parry yng Nghaerfyrddin 
yn cyfeilio i’r emynau ar y piano. Bu’n 
arbrawf llwyddiannus.

BLAENPORTH 

Telyn Newydd

Nid yn aml y byddwn yn clywed am 
delynorion yn cael telyn newydd: cael 
hen rai enwog fyddan nhw fel rheol, fel 
y fiolinwyr mawr gyda’u Stradivarius 
a’u Guarneri.

Ond mae Lleucu Haf Thomas 
sy’n 12 oed ac yn byw yn Heol y 
Bowls, Blaen-porth o’r diwedd wedi 
cael telyn newydd sbon sydd wedi 
ei gwneud iddi’n arbennig yn yr 
Eidal – sef y wlad bwysicaf yn y byd 
am wneud offerynnau cerdd. Telyn 
Salvi yw hon, a bu’n rhaid aros yn 
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hir amdani oherwydd y galw mawr 
a’r cyfyngiadau, wrth gwrs. Ond bu’n 
werth aros: mae’n delyn liwgar iawn, 
yn gallu newid ei lliw yn ôl y golau.

Yn Ysgol Gynradd Pen-parc y 
dysgodd Lleucu Haf ganu’r delyn 
gyntaf, yna aeth ymlaen at y delynores 
Marian O’Toole. Mae’n lew ar y piano 
hefyd – wedi gwneud Gradd 7 – a’i 
hathrawes piano yw Helen Jefferson.

Bwriad Lleucu ar hyn o bryd yw 
mynd ymlaen yn y byd cerddorol, felly 
bydd gennym yn yr ardal nythaid o 
delynoresau dawnus. Dymuniadau 
gorau iddyn nhw bob un, ac rydyn ni’n 
edrych ymlaen yn eiddgar at gael eu 
gweld yn ein diddori’n lleol pan fydd 
pethau’n fwy normal eto.  

Etholiadau 

A ninnau newydd gael etholiad 
yr wythnos ddiwetha’ mae’r rhai 
fu’n gyfrifol am y gweinyddu yn 
ymwybodol faint o waith sydd 
ynghlwm wrth hynny. Ond dyma 
hanes merch leol fu’n brysur iawn 
fis Tachwedd diwetha’ yn yr Unol 
Daleithau.

Mae Siân Marshall yn byw yn 
Oxford ym Michigan yn yr Unol 
Daleithiau, a bu’n gweithio fel 
Arolygydd yno yn ystod yr Etholiad 
Arlywyddol diwethaf. Merch Mairwen, 
Ffynnon-fair, Blaen-porth gynt yw 
Siân, a symudodd hi a’i gŵr, Steve 
i UDA ym 1999. Mae hi’n gweithio 
fel Cynorthwyydd Llyfrgell ac mae 
hefyd yn gwneud gwaith trawsgrifio. 
Gwirfoddolodd i wneud y gwaith yn 
ystod yr Etholiad, ac roedd yn rhaid 
cael oriau lawer o hyfforddiant ymlaen 
llaw.

Roedd y papur pleidleisio 
Arlywyddol yn 3 dalen o hyd, 
oherwydd nid yn unig yr Arlywydd 
oedd yn cael ei ethol, ond hefyd 
y Seneddwyr a’r cynrychiolwyr 
sy’n rhan o’r ddeddfwriaeth ym 
Michigan. A hefyd roedd yno bobol 
sy’n cynrychioli’r dalaith yn Nhŷ’r 
Cynrychiolwyr yn Washington, 
barnwyr sirol a rhanbarthol, bwrdd 
llywodraethwyr llyfrgell y dref yn 
Oxford, llywodraethwyr ysgolion 
yr ardal a llywodraethwyr dosbarth 
colegau cymunedol ymhlith eraill. 
Dim rhyfedd bod arnyn nhw angen 
system drwyadl iawn o gyfrif, a dim 
rhyfedd chwaith ei bod yn cymryd 
mor hir iddyn nhw allu cyhoeddi rhai 
o’r canlyniadau! Wrth gwrs, y tro hwn 
roedd angen i ninnau yng Nghymru 

daro pleidlais ar 3 phapur.

Roedd diwrnod Siân yn dechrau 
am 6 y bore a’r pleidleisio’n digwydd 
mewn mannau cymunedol digon 
tebyg i’r drefen yng Nghymru – 
neuaddau eglwys, stafelloedd cyfarfod 
ac ysgolion. Pawb yn gwisgo mygydau 
ac yn cadw pellter o 2 fetr, wrth gwrs. 
Roedd yna drefen fanwl o sicrhau 
pwy oedd pwy cyn i’r pleidleiswyr 
gael eu papur pleidleisio, ac ar ôl 
iddyn nhw wneud eu dewis roedden 
nhw’n rhoi’r papur i mewn i beiriant 
cyfrif a hwnnw’n sicrhau bod nifer y 
pleidleisiau’n cyfateb i nifer y papurau 
oedd wedi eu rhoi.

Daeth y pleidleisio i ben am 
8pm, a dyna pryd oedd y cyfrif a’r 
croesgyfeirio’n digwydd. Roedd yn 
rhaid i’r ffigurau i gyd gyfateb, ac yn y 
Cyfrif roedd yn rhaid cael yr un nifer 
o Weriniaethwyr a Democratiaid i 
weithio fel Arolygwyr. Ar ôl paratoi’r 
adroddiadau i gyd, roedd y rhaid i’r 
holl Arolygwyr lofnodi’r adroddiadau, 
ac ar ôl i hynny i gyd gael ei wneud 
aeth Rheolwr yr Etholiad ac un 
Arolygydd arall â’r holl bapurau 
a’r adroddiadau i swyddfa Clerc yr 
Etholiad.

CAERWEDROS

CFfI – Ar ddechrau mis Ebrill, 
aeth aelodau ac arweinyddion y clwb 
allan i gerdded, seiclo neu i redeg 
yn ystod noson clwb. Roedd hyn yn 
gyfle i gefnogi Her CFfI Ceredigion 
“Cardis ar Daith o Amgylch y Byd” ac 
fe wnaeth bawb dracio eu hunan ar 
“Strava”.

Tuag at ddiwedd Ebrill, fe aeth 
aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r 
clwb allan am noson i gasglu sbwriel 
o amgylch eu hardaloedd lleol. Diolch 
i Siân a Gareth Ioan am adael i ni 
fenthyg yr offer casglu sbwriel.

Llongyfarchiadau i Jano Evans a 
ddaeth yn gyntaf fel rhan o dîm CFfI 
Ceredigion, yng Nghystadleuaeth 
Adran ddarllen, y Siarad Cyhoeddus 
Cymraeg CFfI Cymru!

CROES-LAN

Pen-blwydd Hapus iawn i Janice 
Pocock Siop a Swyddfa Bost Croes-lan 
oedd yn dathlu pen-blwydd arbennig 
yn 70 oed yn ddiweddar.

Cyfarchion hefyd i Catrin Thomas 
oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 
oed.

Llongyfarchiadau i Lowri a Tom 
ar enedigaeth bachgen bach brawd i 
Isam.

Pob Dymuniad Da i Llŷr Tobias 
a Cerys yn eu cartref newydd yn 
Llandysul.

FFOSTRASOL

Cydymdeimlir â Judith Williams, 
Capel ar farwolaetlh ei chwaer

Gwellhad buan i Lizzie May, 
Bwlchyrelmen sydd gartre’ erbyn hyn. 

Hefyd Elgan Williams, Blaenafon, 
sydd yn cael triniaeth yn yr ysbyty.

Merched y Wawr - Cyfarfu Merched 
y Wawr Cangen y Garreg Wen ym 
maes parcio Capel Bwlch-y-groes. 
Croesawodd y llywydd Beryl Jones yr 
aelodau a threfnwyd gweithgareddau 
i’r dyfodol. Gobeithir cael cyfarfod cyn 
hir o dan do.

DIRGELWCH Y BLODYN

Yn ddiweddar, ymddangosodd 
blodyn mewn gardd yn un o gartrefi’r 
pentre’. Blodyn o deulu’r lili a welir 
yn gyffredin adeg y gwanwyn. Yn 
arferol mae’n tyfu i uchder o ryw wyth 
modfedd ond yn rhyfedd tyfodd y 
blodyn yma i uchder o dair troedfedd 
a chwe modfedd. Ond y dirgelwch 
mawr yw na wnaeth neb blannu’r 
blodyn ac nid oes blodyn wedi tyfu yn 
fan yma o’r blaen. A ddaeth o blaned 
arall?
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LLANARTH

Cydymdeimlir â Mandy a Joe 
Bryndewi gynt ar farwolaeth eu tad sef 
Tommy Williams.

Capel Pencae - Bu oedfa yn y capel 
ar ddydd Sul yr 16eg o Ebrill. Daeth 17 
o aelodau ynghyd gan gynnwys rhai o 
gapeli cyfagos.

Dymunwn wellhad buan i Isabel 
Jones, Talarwen sydd wedi bod yn 
Ysbyty Bronglais.

LLANLLWCHAEARN

Diolch - Hoffai Kitty Derlwyn 
ddiolch am y cardiau, blodau, bwyd, 
anrhegion, arian, galwadau ffôn ac i 
bawb am eu dymuniadau gorau wrth 
iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 90 
oed. Diolch yn fawr.

LLECHRYD

Llongyfarchiadau i Dat-cu a Mam-
gu sef Paul ac Amanda Maes y Deri ar 
enedigaeth bachgen bach i’w merch 
Celyn a Joe.

Estynnwn ein cydymdeimlad â Colin 
Lewis, Tŷ Derwen, a’r teulu yn dilyn 
marwolaeth ei wraig Janette.

PENPARC

Cydymdeimlwn â Fred Hoddinott, 
Dolwerdd a’r teulu i gyd ar ôl iddo 
golli ei wraig, Lesley, yn ddiweddar.

Cydymdeimlwn â Carys a Bethan ar 
farwolaeth eu tad, Kevin ‘Butt’ Davies, 
5 Glasdir yn ddiweddar.

PONTGARREG

Merched y Wawr Bro Cranogwen

Yng nghyfarfod mis Ebrill cawsom 
gwmni’r llenor Elinor Wyn Reynolds 
o Gaerfyrddin. Bu’n sôn am ei nofel 
Gwirionedd – y profiadau bywyd mawr 
a sbardunodd ei hysgrifennu,  

y broses o’i hysgrifennu, ei chyflwyno 
i gystadleuaeth Medal Ryddiaith 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 
yn 2018 (a dod yn ail i Lyfr Glas Nebo 
Manon Steffan Ros), a mynd ymlaen 
i’w chyhoeddi. Roedd yn gyflwyniad tu 
hwnt o ddifyr ac agored a wnaeth ein 
cyffwrdd ac ysgogi tipyn o drafod.

Profedigaeth – Trist iawn oedd 
clywed am farwolaeth Mrs Jayne 
Snape, Trecregin East yn ddiweddar. 
Cydymdeimlwn â’i gŵr Geoffrey Snape 
a’i meibion yn eu colled.

RHYDLEWIS

Llongyfarchiadau i Ffion Jones, 10 
Bro Hawen ar ei llwyddiant yn rhan 
ysgrifenedig y prawf gyrru.

Diolch. Dymuna teulu’r diweddar 
David Edward Davies (Dai Dolanog) 
ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd 
o gydymdeimlad a dderbyniwyd 
adeg ei golli ddechrau’r flwyddyn. 
Diolch hefyd am y cyfraniadau hael i 
Feddygfa Llynyfran a dderbyniwyd er 
cof amdano.

Deiliaid Newydd – Hyfryd gweld 
bod un o fechgyn y pentre’ yn aros yn 
yr ardal. Mae Dafydd Wyn Jones yn 
symud drws nesaf o’i gartref arferol 
i Rif 9 Bro Hawen. Pob lwc i ti yn dy 
gartref newydd.

Gobeithio bydd Iain a Susie yn 
ymgartrefu’n hapus yn ein plith. Maent 
wedi prynu “Bluebell Cottage”. Pan 
gysylltwyd gyda’r cyngor i ddweud eu 
bod am newid enw’r tŷ cawsant wybod 
nad oedd gwneud hyn yn boblogaidd 
yn y Sir. Ond pan ddeallwyd mai eisiau 
newid yn ôl i’r hen enw Cymraeg oedd 
y bwriad roedd yn foddhad i bawb. Mae 
Iain a Susie wedi dod i fyw i Ffynnon 
Wen. Rydym i gyd yn falch o gael yr 
hen enw yn ôl ar yr annedd yma. 

SARNAU A  

PHENMORFA

Llongyfarchiadau mawr i Jess a 
Bobby Vaughan-Jones, Arosfa, ar 
enedigaeth eu merch fach, Nancy 
Meryl, ar y trydydd o Ebrill. Chwaer 
fach i Polly Mai.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i 
Kate a Huw Reed, Pantygenau, ar 
enedigaeth eu mab bach ar yr ail ar 
bymtheg o Ebrill. Brawd bach i Mabli 
Dot. 

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

19 Pendre

Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens

Arberth

01834 861660
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SYNOD

Merched y Wawr Cangen y Bryniau

Cyfarfu’r gangen ar Ebrill 11eg 
trwy gyfrwng Zoom unwaith eto. 
Croesawodd Elin ni i gyd i’r cyfarfod 
gan ddiolch i Gwenno am baratoi 
ar ein cyfer. ‘Y Border Bach’ oedd 
testun ei sgwrs wedi cael ei hysbrydoli  
gan eiriau Crwys a chawsom gyfle i 
wrando ar Bryn Terfel a Rhys Meirion 
yn canu’r geiriau cyfarwydd.

‘Gydag ymyl troedffordd gul 
A rannai’r ardd yn ddwy 
Roedd gan fy Mam ei border bach 
O flodau perta’r plwy’. ...

Cawsom glywed am arwyddocâd 
ambell flodyn i’r bardd yn ogystal 
â hanesion arferion llen gwerin a 
thraddodiadau sy’n cael eu cysylltu â 
rhai o’n planhigion mwyaf cyffredin yn 
ogystal â’i defnydd meddyginiaethol. 

Roedd pawb yn gytûn bod gweld 
y Lili Wen Fach yn ymddangos yng 
nghanol oerni’r gaeaf yn fodd i godi 
calon ac yn arwydd bod y Gwanwyn 
ar ddod. Diolch i Nerys am gyflwyno 
cerdd gan Megan Lloyd Elis i’r Lili 
Wen Fach. Diddorol iawn hefyd 
oedd dysgu am y chwedloniaeth a’r 
traddodiadau oedd yn gysylltiedig â’r 
gwahanol Gennin Pedr a braf oedd 
gweld llun o Genhinen Pedr Merched 
y Wawr yn tyfu yn yr ardal. Dyma’r 
tro cyntaf i Genhinen Pedr gael enw 
Cymraeg sef ‘Y WAWR’.

Er bod yr arfer o ddefnyddio 
planhigion i wella doluriau yn mynd 
yn ôl ganrifoedd mae’n amlwg bod y  
diddordeb yn parhau.  Diddorol oedd 
dysgu bod y Wermod Wen wedi rhoi 
rhyddhad o’r mîgren i gannoedd o 
bobl; Saets yn dda at ddolur gwddf  a’r 
Camri yn help i’ch ymlacio cyn mynd 
i’r gwely. Ond y ffefryn mae’n siwr 

oedd yr Ysgawen gyda’r dail, y blodau 
a’r aeron wedi cael eu defnyddio yn 
helaeth ar gyfer meddyginiaethau cefn 
gwlad. Roedd Gwenno yn defnyddio’r 
blodau i wneud eli at y croen yn 
ogystal â diod at yr anwyd. I gloi’r 
cyflwyniad cawsom gip olwg ar flodyn 
prin iawn sef Lili’r Wyddfa, sydd yn 
tyfu yn uchel ar fynyddoedd Eryri. 
Cyn ffarwelio cawsom gêm fach o 
Bingo gyda Sally a Nerys yn llwyddo 
i ennill y llinell. Diolchodd Elin am 
noson hwylus a diddorol. Edrychwn 
ymlaen at groesawu Ffion Medi i’n 
cyfarfod mis Mai.

Pwy yw Llew Synod?

Yn ddiweddar, daeth llyfr i glawr 
gyda phenillion i nifer fawr o drigolion 
ardal Synod a Cross Inn. Y bardd yw 
Llew Synod ond hyd yn hyn does neb 
wedi gallu rhoi manylion ynglŷn â 
phwy yw e. Os oes unrhyw wybodaeth 
gyda chi cysylltwch gyda Mair ar 
01545 580462. Diolch.

Eglwys Gwenlli  
a Chapel Brynrhiwgaled

Da gallu nodi bod gwasanaethau 
wedi eu cynnal ar ôl y cyfnod clo 
diwetha’. Bu’r Parchg Beth Davies yn 
yr eglwys a’r ParchgWyn Thomas yn y 
capel. Diolch iddynt.

 

FFffônn  0011223399  885511  000055  nneeuu      0077776600  777788  551144  

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

wwwwww..lleewwiissffuunneerraallss..ccoo..uukk  

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo   

Maldwyn Lewis      Ymgymerwr Angladdau 

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul 

Perchennog:  

Mr G T Williams

Aeron y sgawen

Saets
 Y wermod wen

Blodau’r sgawen
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TALGARREG

Diolch

Hoffai Vai, Brian a Janice ddiolch o 
waelod calon am yr holl garedigrwydd, 
cefnogaeth a chydymdeimlad 
wnaethant dderbyn yn eu profedigaeth 
ddiweddar yn dilyn colli Dai a oedd 
mor annwyl ganddynt. Diolch hefyd 
am y cyfraniadau hael sydd bellach 
wedi cael eu trosglwyddo i Alzheimer’s 
Cymru.

Dymuna teulu Y Glyn ddiolch 
am bob arwydd o gydymdeimlad 
trwy alwadau ffôn a chardiau a 
dderbyniwyd amser marwolaeth Dai 
Ffarm.

S4C

Roedd hi’n dda gweld Meinir 
Mathias, Cân-y-gwynt ar raglen S4C 
Cymry ar Gynfas yn ddiweddar. Hi 
oedd yr artist a ddewiswyd i baentio 
portread y naturiaethwr a’r darlledwr 
Iolo Williams. Mae dal modd gwylio’r 
rhaglen ar S4C Clic neu BBC iPlayer 
ond yn y cyfamser dyma ddau englyn i 
nodi’r digwyddiad.

Yn ysgafn caiff ei wisgo ag olew 
  y gweled a’r gwrando, 
 yno’n frwd, yn un â’i fro, 
 y daliwyd ysbryd Iolo.

Idris Reynolds

Oet rith o’r naturiaethwr, – llygaid taid 
  pob tasg i’r gwarchodwr; 
 cynefin, deulin a dŵr 
 o’i fodd trwy grefft celfyddydwr.

Jon Meirion

Mae criw bach yn cwrdd bob 
ddydd Mercher am 2.30 yng nghanol 
y pentref, ar y gwyrddni ar bwys y 
dafarn, i fynd am dro drwy’r pentref 
tuag at Fwlchyfadfa. Croeso i unrhyw 
un ymuno. Byddwn yn glynu at reolau 
COVID-19 y Llywodraeth.

Cylch Meithrin Talgarreg

Hoffai’r Cylch ddiolch yn fawr iawn 
am bob cefnogaeth yn ein hymgyrch 

Bag2school eto. Codwyd dros £400 o 
dros 180 o fagiau. Enillwyr mis Ebrill 
Clwb 100 y Cylch Meithrin: 1af – Mari 
Rees, Maesllwyd. 2il – Morgan Reeves, 
Garreg Wen. 3ydd – Carwyn a Delyth 
Davies, Brynhaul. Mae’r Cylch ar agor 
ar brynhawniau Llun i Iau. Cysylltwch 
gyda’r Arweinydd, Carol Rees ar 01545 
590647 os hoffech fwy o wybodaeth. 

Merched y Wawr

Ddiwedd mis Ebrill fe ddaeth cangen 
Merched y Wawr y pentre’ ynghyd 
am y tro cyntaf ers sbel fach am sgwrs 
a chlonc ym maes parcio’r Neuadd 
Goffa. Dan arweiniad Heledd Gwyndaf, 

Blaenglowon Fach trafodwyd pa fath o 
fyd ac yn wir pa fath o gangen Merched 
y Wawr yr hoffai’r aelodau ei weld 
yn dilyn C-19. Bydd y drafodaeth yn 
parhau yn eu cyfarfod nesa’ a digon 
posibl bydd yr aelodau wedi dod â 
fflasgiau te y tro hwnnw.

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
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TAN-Y-GROES

Llongyfarchiadau i Tony Cooper, 
Bryntirion, ar ddod yn hen-dad-cu eto 
– ganwyd Ayla Veronica i Siân a Jake, 
chwaer fach i Arlo.

Pen-blwydd priodas hapus i Alun 
a Zena, 12 Heol Enlli, sydd newydd 
ddathlu eu Priodas Ruddem. Pob 
dymuniad da i chi.

Llongyfarchiadau i Ron a Gretta 
Snow, Hafan ar ddathlu eu priodas 
ddiemwnt yn ddiweddar.

Y FERWIG

Llongyfarchiadau mawr i Hari 
Thomas, Ffynnoncyff ar ennill 
cystadleuaeth stori fer a osodwyd 
gan y Premier League dros Loegr a 
Chymru. I roi ychydig gefndir, mae 
Hari wedi bod yn teithio i ymarfer 
gyda thîm pêl-droed ieuenctid Dinas 
Abertawe dair gwaith yr wythnos 
ers yn chwech oed – ymrwymiad 
mawr i’r teulu i gyd. Y dasg oedd 
ysgrifennu stori tua 650 o eiriau ar 
y teitl ‘Fearless’.  Ysgrifennodd Hari 
am bêl-droediwr a oedd yn hyderus a 
di-ofn ar y maes pêl-droed, ond pan 

oedd yn dod i orfod aros oddi cartref 
ar deithiau pêl-droed, roedd yn ofnus 
iawn o gysgu mewn gwely dierth ac i 
fod ar ben ei hun yn y tywyllwch. Ond 
sylweddola bod ei gyd chwaraewyr yn 
rhannu’r un ofnau a phawb yn cefnogi 
ei gilydd oddi ar y cae pêl-droed fel 
ar y cae. Er mai Tomi oedd enw’r 
pêl-droediwr nerfus yn y stori, creda 
Catrin, mam Hari fod tamed bach o 
Hari yn perthyn i’r cymeriad. Dan 
Freedland, awdur nofelau pêl-droed 
oedd y beirniad. Da iawn ti Hari. Dal 
ati gyda’r ysgrifennu a phob lwc gyda’r 
pêl-droed hefyd.

Dymuniadau da i Annest Davies, 
Blaenwaun ar ddathlu ei phen-blwydd 
yn ddeunaw yn ystod mis Ebrill ac i 
Lowri Lewis, Mount Pleasant fydd yn 
dathlu pen-blwydd arbennig y mis hwn.

Trist oedd y newyddion am 
farwolaeth y Parchedig William 
Richards, Peniel ar ddiwedd mis 
Ebrill. Roedd yn berson hynaws iawn 
ac yn gantor penigamp a rhoddodd 
ef a’i wraig Wendy wasanaeth diflino 
i eglwysi a phlwyfi Aberteifi, Y 
Ferwig a Mwnt cyn ei ymddeoliad o’r 
weinidogaeth.

Gyda llacio’r rheolau Covid, bydd 
y dosbarth Karate yn ail ddechrau yn 
Hen Ysgol y Ferwig ar nos Fawrth Mai 
18 rhwng 6.00 a 8.00yh. Gobeithio 
bydd y cymdeithasau, clybiau eraill yn 
dilyn cyn hir.

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd 
SA43 2HR

Tanygroes 01239 811298

Aberaeron 01545 570242

Gellir  dilifro’n lleol
Cymerir archebion
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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.

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

BETH YW BOD YN ‘COELIAC’? 
WYTHNOS CODI YMWYBYDDIAETH  
Y CYFLWR COELIAC  
(Mai 10-16)

Yn dilyn darllen erthygl ddiddorol y mis diwethaf am 
Tomos yn helpu ei fam, Teleri Lewis, sy’n dioddef gyda 
Diabetes Math1 rwy’ wedi holi un o drigolion ardal Y 
Gambo am ei phrofiad o fod â’r cyflwr Coeliac sydd yn 
golygu cadw at ddeiet arbennig. Gobeithio y bydd cael 
gwybod rhai ffeithiau o help i rai ohonoch. Yn gynta’, dyma 
fy mhrofiad i.

Rwy’ wedi bod yn dioddef o’r cyflwr Coeliac ers pan 
oeddwn yn 39 oed. Fe sylwais yn gyntaf fy mod yn colli 
pwysau difrifol ac yn ysu am rai bwydydd fel moron 
amrwd a letys ‘iceberg’. Er i fi fynd i weld arbenigwr yn 
Ysbyty Glangwili doedd e ddim yn barod i dderbyn mai’r 
cyflwr coeliac oedd arna i. Felly, fe es i weld kineseologist a 
ddwedodd wrtha i am gadw bant bwydydd â glwten. Wedi 
mis o wneud hyn ro’n i’n teimlo ychydig yn well. Felly, pan 
es i nôl at yr arbenigwr fe ddwedais fy mod wedi osgoi 
bwydydd â glwten. Dyna pryd yr anfonodd brofion bant i 
weld a oeddwn yn dioddef o’r cyflwr coeliac. Fe ddaethon 
nhw nôl yn gadarnhaol.  

Y cyngor oedd cadw bant bwydydd â glwten. Y bwydydd 
rheiny yw bwyd sy’n cynnwys gwenith, rhyg, barlys ac 
weithiau ceirch. Ers tua dwy flynedd mae fy stumog 
wedi gwella tipyn o ran treulio bwyd gan fy mod yn 
cymryd Kefir gan gwmni ‘Chuckling Goat’ Brynhoffnant 
a hynny’n weddol rheolaidd. Mae perthyn i’r gymdeithas 
Coeliac hefyd yn help gan fy mod yn derbyn y wybodaeth 
ddiweddara’ ynglŷn â’r datblygiadau o ran deiet.

Erbyn hyn mae modd cael prawf gwaed i weld a ydych 
yn dioddef o’r cyflwr felly ewch ati i gysylltu â’ch meddyg 
os ydych yn rhedeg i’r tŷ bach yn rhy aml, yn colli pwysau 
neu’n cael bola sy’n chwyddo’n enfawr.

Mair H

Fy enw i yw Myfanwy 
Williams, a’r un fath â Mair 
rwy’ wedi bod yn dioddef 
o’r cyflwr Coeliac a hynny 
ers dros 49 o flynyddoedd. 
Yr amser hynny, nid oedd 
llawer o sôn amdano felly 
doedd y meddygon lleol 
ddim yn medru gweithio 
allan beth i’w ddweud.   

Ar y pryd, gan fy mod 
yn dioddef o ‘rash’ ar fy 
nghroen, ac yn bwyta 
trwy’r amser ond eto’n colli 
pwysau gorfod i mi fynd ar frys i’r ysbyty ym Mronglais 
un noson. Dyna pryd y cefais weld arbenigwr croen ac fe 
wnaeth ef y diagnosis yn union a dweud bod yn rhaid i mi 
fynd ar ddeiet di-glwten. Wedi clywed y geiriau nesaf ei 
fod yn gyflwr am weddill fy mywyd a minnau ddim ond yn 
24 oed (SIOC). Bryd hynny nid oedd llawer o fwydydd di-
glwten i’w cael ar y farchnad ond erbyn heddiw mae digon 
o ddewis.   

Ers cadw at ddeiet ddi-glwten roeddwn yn teimlo 
llawer yn well ond yn ystod y 18 mis diwethaf teimlaf fod 
bwydydd eraill yn achosi problemau. Felly, fe es innau i 
weld kineseologist yn ystod mis Ebrill. Erbyn hyn, fel Mair, 
dyma rai o’r bwydydd, ychwanegol at glwten, i’w hosgoi – 
cynnyrch llaeth, caws glas, gwin coch, siwgr a burum. Does 
dim llawer o broblem wrth fwyta gartre’ achos mae’r prydau 
yn addas i bawb.

Erbyn hyn mae bwyta mas yn haws, mae bron pob bwyty 
yn ymwybodol o’r cyflwr erbyn hyn. Y broblem fwyaf o fod 
yn dioddef o’r cyflwr Coeliac yw gweld amrywiaeth o fwyd 
a minnau yn methu eu blasu. Nid yw bywyd ar ben gyda’r 
cyflwr Coeliac ond yn fwy cymhleth.
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O’R GEGIN  gan Siân Ioan
Mae pob rysait da wedi cael ei basio ymlaen naill ai drwy’r 

teulu neu trwy law ffrindiau.

Dyma fy hoff fisgedi, diolch i’m ffrind o’r Unol Daleithiau.

CWCIS SGLODION SIOCLED ELAINE

60g trex

30g menyn

60g siwgr brown meddal

60g siwgr ‘caster’

1 ŵy

½ llwy de fanila

¼ llwy de o ddŵr

200g blawd (cyffredin neu ddi-glwten)

½ llwy de o halen 

½ llwy de o soda bicarb

180g sglodion siocled

Cymysgu’r menyn a’r trex gyda’r siwgr yn dda.

Cymysgu’r ŵy i mewn yn dda.

Ychwanegu’r blawd yn ofalus, ychydig ar y tro.

Ychwanegu’r halen a’r soda, gan sicrhau bod popeth wedi ei gymysgu yn dda.

Ychwanegu’r sglodion siocled yn ofalus.

Gosodwch lond llwy de o’r gymysgedd ar dun wedi ei iro’n ysgafn (gweler y llun)

Coginiwch ar wres o 350 F/ 180 C / nwy 4 am 10 munud neu tan eu bod wedi 
brownio’n ysgafn.

Oerwch ar weiren cyn eu storio mewn tun.

Mwynhewch!

Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman  Dip CII, Cert CII(MP)

Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP 

M: 07816 923618  E: richardjarman@tpllp.com

Efallai nad yw eich banc yn cynnig cyngor – ond rydw i!

Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi? 
Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proffesiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o flynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig cyngor ar:
Cynilo a Buddsoddi  ::  Yswiriant a Diogelu  ::  Cynllunio ar gyfer ymddeol 

Taliadau treth  ::  Rheoli Ystad  ::  Morgeisi ac Yswiriant Cartref

www.richardjarman.tpllp.com

RHODDION
Diolch i’r canlynol am eu rhoddion 

hael i goffrau’r Gambo:

£10 Peter Thomas,  
 Melyn yr Haf,  

 Caerwedros

£10 Anne Rees,  
 Aberporth

Diolch i bawb am eu rhoddion.
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Y Don Fawr  
yn anfon neges at 
Uwchgynhadledd 
G7

Cynhelir uwchgynhadledd y G7 yng 
Nghernyw 11eg-13eg Mehefin eleni, 
a bydd yn un bwysig dros ben, gan 
ganolbwyntio ar ddatblygu ymateb i 
COVID-19 a Newid yn yr Hinsawdd. 
Yn cymryd rhan, bydd arweinwyr 
Canada, Ffrainc, Siapan, UDA, yr 
Almaen, y DU, yr Eidal, yr Undeb 
Ewropeaidd, Awstralia, De Affrica, De 
Corea, ac India. 

Er mwyn anfon neges at y G7, 
bydd gweithred Y DON yn cael ei 
chynnal ledled y DU yn y pedwar 
diwrnod (7fed - 10fed Mehefin) yn 
arwain at yr uwchgynhadledd. Gan 
ddechrau yn Ynysoedd Shetland, 
bydd y Don yn dilyn arfordir yr 
Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon, 
Gweriniaeth Iwerddon, a Lloegr, a 
bydd yng Nghymru ddydd Mercher 
9fed Mehefin. Bydd gweithred y Don 
yn anfon signal clir at yr arweinwyr 
fod pobl gyffredin mewn cymunedau 
arfordirol yn mynnu mwy o weithredu 
i fynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd 
a lefel y môr yn codi.

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn 
amcangyfrif y gallai fod rhywle rhwng 
25 miliwn ac 1 biliwn o ymfudwyr 
amgylcheddol erbyn 2050, gyda 
llawer o’r rheini yn symud oherwydd 
effeithiau lefel y môr yn codi. Cyn 
bo hir byddwn yn profi llifogydd, 
neu lifogydd gwaeth, o amgylch ein 
harfordiroedd ein hunain, ac mae 
cenhedloedd sy’n ynysoedd ledled y 
byd yn dioddef yn aruthrol yn barod. 
Mae hyn yn golygu y bydd cynnydd 
yn lefel y môr yn effeithio ar bawb ac 
yn enwedig y rhai yn ein cymunedau 
arfordirol.

Gwrthryfel Difodiant (XR) sy wedi 
llunio cynllun Y DON yn fras, ond 
grwpiau a chymunedau lleol fydd 
yn penderfynu beth i’w wneud ar 
y diwrnod. Dyma’ch cyfle i fod yn 
greadigol a defnyddio’ch dychymyg.

Mae XR Aberteifi’n dechrau 
cynllunio ar gyfer y diwrnod. Bydd 
yn bosibl gwneud popeth gan gadw at 

  

 
reolau Covid-19. Efallai bydd 
cychod a chaiacau yn mynd 
o Aberteifi i draeth Poppit. 
Efallai bydd theatr stryd, 
celfyddyd tywod, stondinau, 
a phwy a ŵyr beth. Gobeithir 
bydd cymunedau arfordirol 
yn cynnal digwyddiadau yn 
eu pentrefi ac ar eu traethau. 
Os hoffech wybod mwy, 
cysylltwch ag XR Aberteifi 
protonmail.com  

Tir lithriad rhwng  
Llangrannog a Chei

Llun tirlithriad Tresaith
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TYDI A RODDAIST

Gwelir y plac i gofnodi cyfansoddi’r emyn dôn Tydi a 
Roddaist ar blatfform 1 yng ngorsaf reilffordd Amwythig. 
Gwahoddwyd mab y cyfansoddwr, Owain Arwel Hughes, 
i ddadorchuddio’r plac i goffáu campwaith Arwel Hughes 
ar Hydref 9ed 2004. Roedd Côr Cymysg Llansilin a’i 
arweinydd yn bresennol i ganu sawl tôn yn ystod y 
seremoni. Mae’n debyg bod Arwel Hughes, ym 1938, ar 
ei ffordd o Ogledd Cymru wedi newid trên, ac wedi aros 
am orig cyn dyfodiad trên i fynd i Gaerdydd. Yno yn 
nhawelwch unigrwydd yr ystafell aros y cyfansoddwyd yr 
emyn dôn i eiriau cofiadwy T. Rowland Hughes.

Daeth tyrfa niferus ynghyd i’r seremoni. Wedi i Gôr 
Llansilin ganu’r emyn dôn ddwywaith, unwaith dan ei 
arweinydd a hefyd i arweinyddiaeth Owain Arwel Hughes. 
Gyferbyn â Phlatfform 1 ar blatfformau 2,3 a 4, roedd 
tyrfaoedd yn disgwyl trenau eraill. Wedi clywed y canu 
arbennig torrodd ton barhaol o gymeradwyaeth allan 
dros yr orsaf, oddi wrth y gwrandawyr. Digwyddiad hollol 
unigryw i orsaf Amwythig! Roedd Jon Meirion ac Aures 
yn bresennol yn y digwyddiad. 

Bu farw Wyn Rees yn ddiweddar ac estynnwn ein 
cydymdeimlad dwysaf ag Ann a’r teuluoedd. Mae 
llawer o ardal y Gambo a thu hwnt yn cofio am Wyn 
ac Ann a fyddai yn trefnu gwyliau i wledydd Prydain a 
chyfandir Ewrop ym mws (Setra) T.S. Lewis, Penrhiw-pâl. 
Roedd Wyn yn aelod blaenllaw o gymdeithas Gymraeg 
Amwythig a chapel y Tabernacl, ac yn athro parchus yn 
Ysgol Uwchradd Belvidere. Roedd yn un o’r pwyllgor a 
fu’n paratoi’r ddefod arbennig a nodwyd uchod. Cofir am 
Wyn yn canu ac yn cystadlu gyda’i chwaer Beti (George) 
mewn eisteddfodau lleol fel deuawd lwyddiannus iawn.

Tydi a roddaist liw i’r wawr
A hud i’r machlud mwyn

CYMRY AR GYNFAS
Paentiad olew o Beti George  

gan Catrin Williams

O’i horiel, celf a welais, – a rhin paent 
  oren, pinc ‘r uchelgais; 
 o’i swyn heriol, synhwyrus – 
 golud llun yw gweld y llais.

Jon Meirion
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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

Y CILIE
UN O ‘GARTREFI CYMRU’

Yn rhifyn mis Ebrill Y Gambo roedd 
dau lun o fferm Y Cilie ac ychydig o 
hanes y lle. Dyma fwy o hanes y fferm 
enwog hon.

Ganwyd un Dr John Jones yng 
nghyffiniau Tyddewi ym 1650. 
Fe’i magwyd yn Lawrenny ond yn 
hwyrach, wedi ennill trwydded 
meddygaeth, bu yn gwasanaethu fel 
meddyg ym mwrdeistref Caerfyrddin. 
Bu farw yn 47 oed ar Ionawr 10ed, 
1698, ychydig wedi iddo wneud 
ei ewyllys gan adael ei holl eiddo i 
ymddiriedolwyr ar gyfer achosion 
elusengar.

Yn adroddiad 1834 rhestrir y 
ffermydd a’r tiroedd canlynol:

Pendderw Fach – 15 erw

Kilie Uchaf – 141 erw

Kilie Ganol – 127 erw

Rhoddwyd y tair fferm ar rent i John 
Owen sef cyfanswm o £85 y flwyddyn. 
Roedd y tir yn gyfan gwbl yn 285 o 
erwau, cymharol i fferm y Cilie a John 

Owen oedd rhagflaenydd Jeremiah 
Jones.

Hefyd yn yr ystâd roedd Kilie 
Isaf, Millin Cwm Tidy (Kilie Mill), 
Rhydyhwyaid Uchaf , Rhydyrhwyaid 
Isaf a Glanrhyd. Yr ymddiriedolwyr 
sy’n parhau i fod yn rheoli’r fferm a 
ffermydd eraill yn y cyffiniau. Mae 
cwmni o gyfreithwyr yn cynrychioli’r 
ymddiriedolwyr.

Gadawodd Dylan (mab Alun 
Jeremiah ac Elizabeth Mair) y fferm 
wedi’r arwerthiant cyhoeddus ar 
Fedi 30ain 1978. Wedyn bu’r fferm 
dan denantiaeth un Mrs Richards 
o’r Fenni, ond fe estynnodd hi is-
denantiaeth i Glyn Davies, brodor o 
gylch Tregaron, i ffermio’r Cilie. Bu 
farw Glyn yn ddiweddar ac estynnwn 
ein cydymdeimlad â’r teulu.

Llawenydd mawr a ddaeth i’n bro 
gan fod Cymry Cymraeg lleol yn 
symud i’r Cilie. Mae Dylan, Enfys a’r 
plant Sioned (15 oed) a Lois (13 oed), 
o Droedrhiwfach, yn symud i’r Cilie 
oddeutu mis Medi. Maent eisoes yn 
ffermio ac wedi ffenso tiroedd y Cilie.

Nid oedd tir gan Droedrhiwfach. 

Oes Gennych Chi Stori?
Mae rhywbeth yn dod i’ch ardal chi, 

rhywbeth y gallwch chi fod yn rhan 
o’i greu, a rhywbeth na ellir ei weld 
ond unwaith. 

Oherwydd yr ynysu a fu yng 
nghefn gwlad yn sgil Cofid-19, a’n 
gorddibyniaeth ar gyfryngau torfol 
i’n diddori, bydd Cwmni Theatr 
Arad Goch yn mynd ati i greu 
perfformiadau bach awyr-agored ar y 
thema Ein Storïau Ni. A byddant am 
gynnwys eich stori chi.

Meddai swyddog ar ran Arad 
Goch: ‘Rydym yn gofyn i chi gysylltu â 
ni i rannu eich stori – boed am berson, 
neu ddigwyddiad, neu atgof. Mae 
tameidiau bach o hanes yn gallu creu 
stori fawr! Gallwch anfon eich stori ar 
bapur, drwy e-bost, neu fel recordiad 
sain o’ch ffôn.

‘Yn ogystal rydyn ni am i chi 
awgrymu lleoliadau i ni ymweld â nhw 
i berfformio yn yr awyr agored. Bydd 
criw o grwydriaid lliwgar yn cyrraedd, 
heb fawr o rybudd, i berfformio, canu 
a dawnsio ar y sgwâr, yn yr ardd, ar 
glos fferm, ar ochr yr hewl, neu ar 
stepen drws - gan gadw pellter diogel, 
wrth gwrs. Awgrymwch le i ni fynd i 
berfformio, neu enwebwch rywun a 
fyddai’n hoffi cael ymweliad bach i godi 
calon ar ein taith.’

Gellir cysylltu â’r cwmni ar post@
aradgoch.org neu ffonio 01970 
617998.

Felly bu tir (100 erw) Gwersyll yr 
Urdd a fferm Cefncwrt ganddynt ar 
rent. Hefyd bu rhan o dir fferm Erwan 
Fach (16 erw) dan eu gofal. Mae Dylan 
ac Enfys yn blant i amaethwyr ac mae 
crefft gyntaf dynol ryw yn eu gwaed. 
Defaid a gwartheg stôr fydd cefn yr 
economi.

Croeso cynnes i’r teulu bach. 
Bydded rhwydd hynt, iechyd a lwc dda 
iddynt yn y Cilie. Dyna braf yw cael 
cymdogion yn Gymry Cymraeg yng 
Nghilie Hwnt, Parcypwll, Felin Huw a 
Throedrhiwfach hefyd gobeithio!

FFERM Y CILIE

Mynnaf nad fferm mohoni, – ei hawen 
  Yw’r cynhaeaf ynddi; 
 a blaenffrwyth ei thylwyth hi 
 yw y grawn geir ohoni.

Gerallt Lloyd Owen
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HELYNT Y TÂN YN LLANGRANNOG

Cafodd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ei ffurfio 
yn 2011, ac erbyn hyn mae ei gwaith yn bwysig tu hwnt 
oherwydd y pryder a’r diddordeb cynyddol yn enwau 
brodorol Cymru. Ym Mwletin y Gymdeithas yn yr hydref 
eleni roedd hanes y slipiau enwau enwog gan yr Athro 
Melville Richards, a’r gwaith hwnnw yw sail yr Archif 
Genedlaethol o Enwau Lleoedd Cymru. Ond pan oedd 
y teulu’n byw yn Llangrannog, bu bron i’r holl waith gael 
ei golli. Dyma adroddiad Siân Lewis, merch yr Athro 
Richards, am y digwyddiad.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd bu ’nhad yn gweithio yn 
Bletchley Park yn yr adran a oedd yn delio â’r Abwehr. 
Yr Abwehr oedd gwasanaeth cudd-wybodaeth filwrol yr 
Almaen. Yn 1942 dadansoddwyd negeseuon gan yr SS 
a oedd yn ymwneud â thablau yn cofnodi niferoedd y 
bobl a gâi eu gyrru i’r gwersylloedd ac yn marw ynddynt. 
Roedd y math hwn o wybodaeth yn galluogi’r wlad hon 
i ymateb drwy gyfansoddi negeseuon ffug i’w dosbarthu 
drwy asiantau yn yr Almaen. Yn ei thro, daeth gwybodaeth 
werthfawr oddi wrth yr asiantau hyn yn dangos faint o 
wybodaeth oedd gan yr Almaen am ein hamddiffyniadau 
ni, ac unrhyw symudiadau y gwyddent amdanynt o 
safbwynt ein byddin ni, Byddai’r wybodaeth yn cael ei 
chadw ar ‘slips’ o bapur. 

Wrth i waith fy nhad ar astudiaethau ieithoedd ac enwau 
lleoedd ddatblygu, byddai’n defnyddio slips i gofnodi 
gwybodaeth. Pan oeddwn yn groten fach yn Lerpwl 
treuliais lawer prynhawn hapus yng nghwmni fy nhad yn 
y stydi yn torri papur yn ddarnau o’r maint delfrydol, sef 
tua chwarter dalen A4. Trefnid y slips yn nhrefn yr wyddor 
a’u gosod mewn bocsys tua maint bocs esgidiau, a byddai’r 

rhain yn cael eu cadw ar silffoedd yn nhrefn yr wyddor. 
Gydag amser cynyddodd nifer y bocsys yn sylweddol, ac 
erbyn symud i Langrannog roedd un wal o’r stydi yn focsys 
o’r llawr i’r nenfwd.

Rwy’n cofio haf 1959 fel cyfnod o dywydd sych, poeth. 
Tua dechrau mis Medi roedd tipyn o gyffro ar sgwâr 
Llangrannog. Dechreuodd tân yn yr eithin a’r grug sych ar 
y bryn y tu ôl i’r eglwys. Mewn dim amser roedd cwmwl du 
dros y pentref a fflamau’n saethu i’r awyr. Daeth trigolion y 
tai gerllaw, a finnau yn eu plith, i weld yr olygfa. Yn sydyn 
daeth awel o wynt a dechreuodd y tân symud yn araf i 
ddechrau, ac yna ynghynt tuag at gefn ein tŷ ni. Roedd 
Heulfryn ar ochr y bryn gyda pherllan y tu ôl iddo, ac roedd 
yr ardd yn dringo’r llethr ar ffurf sawl teras a’r tŷ gwydr ar y 
rhan uchaf. Dyma bawb yn rhedeg at y tŷ i rybuddio ’nhad. 
Ei ymateb cyntaf oedd ‘Y SLIPS’ - roedd rhaid eu hachub! 
Chwarae teg i bawb, ffurfiwyd llinell a mrawd a minnau â’r 
biben ddŵr i wlychu’r ddaear ar y bryn y tu ôl i’r tŷ er mwyn 
atal y tân rhag cyrraedd y tŷ gwydr a’r coed o amgylch. 
Llosgodd y tân ei ffordd heibio i’r tŷ gan adael llwybr du ar 
ei ôl.

Pan ddaethom i lawr i’r lawnt roedd y bocsys wedi eu 
gosod yn drefnus o flaen ffenestr y stydi, ac ar yr ochr arall 
roedd pentwr o ddillad. Wrth edrych yn agosach, gwelwyd 
bod fy mam wedi achub fy nillad yn barod i fi ddychwelyd i 
Brifysgol Lerpwl yn yr hydref!

Mae’r dillad wedi hen fynd, ond mae’r slips a’r bocsys 
bellach yn ddiogel yn Archifdy Prifysgol Bangor a’u 
cynnwys ar gael i bawb.

Siân Lewis

UN MAN CANOLOG AR GYFER HOLL  
BAPURAU BRO CYMRAEG

Ym mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan newydd ar gyfer yr holl Bapurau Bro Cymraeg 
www.papuraubro.cymru. Bwriad y wefan yw creu un man canolog lle gall darllenwyr 
hen a newydd ddarganfod gwybodaeth am yr holl Bapurau Bro Cymraeg.

Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth gyswllt a mwy ar gyfer pob un o’r 58 o Bapurau 
Bro Cymraeg ar draws Cymru a Lloegr sy’n dod â newyddion a gwybodaeth leol i’w 
cymunedau. Gallwch ddefnyddio map interactif y wefan i ddarganfod pa bapur bro sydd 
ym mha ardal. 

Dywed Dylan Lewis, cadeirydd Papur Bro Clonc (ardal Llanbedr Pont Steffan): “R’yn ni wedi bod angen un o’r rhain ers 
blynyddoedd. Mae’r Papurau Bro yn gwneud gwaith anhygoel ym mhob ardal drwy Gymru, ond mae hefyd yn braf iawn 
cael y teimlad ein bod yn rhan o rywbeth mwy.”

Mae’r Papurau Bro yn cael eu rhedeg gan dimau o wirfoddolwyr. Fel rhan o’r wefan, bydd llwyfan i wirfoddolwyr y 
Papurau Bro rannu adnoddau a chyfathrebu.

Dywed Heledd ap Gwynfor o Fentrau Iaith Cymru [MIC]: “Ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu cefnogi’r Papurau Bro 
drwy weithio ar y prosiect hwn. Gobeithiwn bydd y wefan hon yn helpu i greu seilwaith i’r Papurau Bro allu symud ymlaen 
gyda’i gilydd a datblygu mewn cyfnod lle mae presenoldeb digidol mor bwysig.”

Mae perthynas adeiladol wedi ei greu rhwng Mentrau Iaith Cymru â Bro360, cynllun sy’n darparu gwefannau bro 
i gymunedau. Trefnwyd hyfforddiant ar y cyd gan MIC a Bro360 ar gyfer gwirfoddolwyr y Papurau Bro yn ystod mis 
Mawrth 2021. Dywed Lowri Jones ar ran Bro360: “R’yn ni’n falch bod Bro360 wedi gallu helpu papurau bro i barhau i 
gyhoeddi yn ystod cyfnod heriol Covid. Edrychwn ymlaen at helpu’r papurau i ddatblygu ymhellach trwy gynnig arbenigedd 
cwmni Golwg ym maes newyddiaduraeth annibynnol i gynnal tair sesiwn hyfforddiant i gyfranogwyr y papurau bro dros yr 
wythnosau nesa.”
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Ffrind yn holi Ffrind

Ryan, dw i’n dy adnabod di ers ein 

dyddiau yn gweithio gyda’n gilydd ond 

rho ychydig o dy hanes cynnar i ni.

Cefais fy ngeni ar yr 11eg o 
Dachwedd yn Ysbyty Bronglais 
Aberystwyth a’m magu yn Rhydlewis. 
Mae gen i atgofion melys o chwarae 
pêl-droed yn y parc, pob eiliad oedd 
yn rhydd. Wrth iddi dywyllu bydden 
ni’n bwrw mewn i’r clwb snwcer am 
gêm a ‘chat’ efo gofalwr y neuadd Roy 
Seely. Wedd Roy a Dad-cu Pontgarreg 
yn ffrindiau mawr ac roedd sawl 
stori ganddo am yr amser buont yn 
gweithio gyda’i gilydd yn Camp RAF 
Aber-porth.

Ble cest ti dy Addysg? Wes unrhyw 

beth penodol sy’n aros yn y cof am 

ddyddiau ysgol?

Fi’n cofio diwrnod cyntaf yn Ysgol 
Gynradd Rhydlewis! ‘Traumatising!’  
Roedd Plismon yna yn siarad â’r 
holl ddisgyblion am ddiogelwch ar 
y ffyrdd! Fi’n cofio meddwl bod e na 
i fynd â fi i’r carchar! Flynyddoedd 
wedyn astudiais radd mewn busnes a 
thechnoleg gwybodaeth yn y Drindod 
cyn gwneud hyfforddiant athrawon 
rhan amser pan yn gweithio fel 
darlithydd yng Ngholeg Ceredigion 
Aberteifi.

Mae gyda fi atgofion ohonot ti a dy 

frawd yng Ngharnifal Rhydlewis sawl 

blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Beth yw dy 

atgofion di o’r digwyddiad blynyddol 

yma?

Diolch i Mam, fuodd Griff a fi’n 
llwyddiannus iawn yn ystod tymor 
Carnifal! Rhydlewis, Pontgarreg a 
Choed y Bryn wedd fy hoff rai. Un 
wisg gofiadwy i fi oedd Dic Deryn! 
Wedd e’n gadel Cwm Deri ar feic 
modur a llond ‘suitcase’ o ‘cash’. Wedd 
gyda fi BMX wedi’i addasu, siaced ledr, 
mwstas ffug a hyd yn oed arian wedi 
llungopïo!!

Rwyt ti’n gefnogwr pêl-droed brwd. 

Wyt ti wedi chwarae pêl droed i glwb?

Chwaraeais i dîm Ieuenctid Crannog 
cyn symud i Ffostrasol. Dwi ddim 
wedi chwarae ers fy ugeiniau cynnar 
a nawr rwy’n mwynhau gwylio’r tîm 
cenedlaethol yn chwarae gartref ac 
i ffwrdd! Fues i allan yn Bordeaux 
yn ystod Euro 2016! Anhygoel oedd 
gweld môr o gefnogwyr mewn crysau 
coch yn mwynhau’r achlysur! Hefyd, 
un o’r tripiau gorau oedd gyrru allan 
i Wlad Belg yn 2014. Mae pêl-droed a 
chwaraeon yn gyffredinol yn rhoi cyfle 
i Gymru ddisgleirio ar lwyfan Byd.

Buest ti’n diwtor yng Ngholeg 

Ceredigion am gyfnod, beth oedd her 

fwyaf y swydd hon?

Hwn oedd fy nghyfweliad cyntaf ar 
ôl gadael y brifysgol, nid oeddwn yn 
disgwyl cael cynnig y swydd mewn 
gwirionedd! Credaf fod gan y coleg 
ran bwysig i’w chwarae yn addysg 
oedolion ifanc, yn enwedig y rhai sydd 
yn methu cydymffurfio gyda ffiniau 
addysg gyffredinol. Mwynheais ochr 
addysgu’r swydd, ac roedd y staff yn 
wych. Y rhan wnes i ddim ei fwynhau 
oedd y gwaith marcio a pharatoi, nid 
rhywbeth y gallwn i weld fy hun yn 
‘neud tymor hir!

Ar ôl gadael y swydd fel tiwtor, beth 

wnest ti ar ôl hynny?

Ymunais â busnes y teulu; Cware 
Crug-Yr-Eryr, Talgarreg. Roedd y 
systemau yn y swyddfa i gyd ar bapur 
felly daeth fy sgiliau yn ddefnyddiol! 

Rydym yn chwareli a golchi tywod a 
graean afon. Sefydlwyd y busnes gan 
fy rhieni, Richard a Jennifer, bum 
mlynedd ar hugain yn ôl. Mae’n wych 
gweld natur wyllt yn y chwarel, bob 
gwanwyn mae gwenoliaid y glennydd 
yn tyllu ac yn gwneud nythod yma. 
Adar prin iawn i’w gweld!

Rwyt ti’n aelod o Glwb Snwcer 

Rhydlewis – ers pryd wyt ti wedi bod 

yn aelod a pha mor bwysig yw’r clwb 

i ti?

Rwyf wedi bod yn aelod am 
amser hir iawn ac yn chwarae yng 
Nghynghrair Ceredigion. Mae fy 
nhad yn dal i fod yn aelod ac roedd fy 
niweddar ewythr Alan yn chwaraewr 
gwych, ac yn rhan o dîm Rhydlewis 
a enillodd yr Adran 1af. Mae’r hen 
gae chwarae wedi diflannu ers amser 
maith o’r pentref, felly mae’n bwysig 
cadw cymaint o gyfleusterau â phosib!

Sut mae’r cyfnod clo wedi dy 

effeithio di fel person?

O ran gwaith, dim ond am un 
diwrnod yr ydym wedi gorfod cau ers 
Mis Mawrth llyne’, rydw i wedi bod 
yn brysur iawn ac mae hynny wedi 
bod yn ffordd o gadw ymdeimlad o 
normalrwydd. Mae’r cyfnod wedi 
fy nysgu i beidio â gohirio pethau! 
Rwyf bob amser wedi bod wrth fy 
modd yn teithio ac am ymweld ag 
Efrog Newydd! Yn sicr mae angen i 

RHIAN OWENS, MAENCLOCHOG 

YN HOLI  

RYAN POWELL, BRYNHOFFNANT.

Rhian Owens (gynt o Sarnau) Ryan Powell (gynt o Rydlewis)
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mi archebu tocyn pan fydd bywyd 
yn mynd yn ôl i normal! Mae grŵp 
ohonom eisoes wedi prynu tocynnau 
i Gwpan Rygbi’r Byd 2023 yn Ffrainc! 
Rhywbeth i edrych mlaen ato!

A ...  ti’n mwynhau teithio tramor! 

Pa un oedd dy hoff wlad a pham?

Ymwelais â Seland Newydd yn 2007. 
Ma’r Alpau Deheuol fel Gogledd 
Cymru ond ar raddfa fwy! Cefais gyfle 
i eirafyrddio yn Queenstown, teithio ar 
drên byd-enwog TranzAlpine a ‘neud 
naid bynji 134 metr! Rwy’n cofio cael 
pryd o fwyd mewn bar yn Mt Cook, 
edrych i fyny ar y mynydd y gwnaeth 
Edmund Hillary ymarfer arno cyn 
concro Everest! Profiad anhygoel! 
Mae’r bobl mor gyfeillgar ac mae’r 
wlad yn hawdd i deithio o gwmpas.

Pe byddai’n rhaid i ti ddisgrifio dy 

hun mewn 3 gair, pa 3 gair fyddet ti’n 

eu defnyddio?

Cymro – Anturus – Dibynadwy

Diolch Ryan.  Pwy wyt ti am ei holi 

fis nesa’? 

Rwy’ wedi dewis Emma Davies o 
Fydroilyn (Talgarreg gynt).

CLWB 500
MIS EBRILL

£30 Bethan Jones, Delfryn, 
Bryngwyn.

£20 Meia Elin  
d/o Elin Owen, 
Rhyderwen, Synod Inn.

£15 Gwyneth Mai, 2 Allen 
View, Cross Inn, 
Llandysul.

£15 Osian Davies, Montrose,  
Yr Alba, Cei Newydd.

£10 Teulu Maes y Wennol,  
Cross Inn, Llandysul.

£10 Simon Church, 
Mariners,  
Cei Newydd.

£10 Margaret Jenkins,  
Tyhen, Ferwig.

O’r Cynulliad
gan Elin Jones

Diolch am bob cefnogaeth  
gan bobol Ceredigion  

am fy ethol yn Aelod o’r Senedd. 

Dyma fy chweched etholiad a fy nghanlyniad  
gorau erioed a dwi’n hynod falch o hynny.  

Bydd y gwaith o gynrychioli Ceredigion  
unwaith eto yn cychwyn yn syth  

ac edrychaf ymlaen at wasanaethu pawb  
yn ardal y Gambo am y bum mlynedd nesaf.

SGWRS DAN Y LLOER
gydag 

ELIN JONES AoS ac ELIN FFLUR

A allai roedd didwylledd – un gadarn 
  a gwyd trwy ei sylwedd; 
 un o’r sir, ‘cwlwm’ yw’r sedd – 
 Hosanna! – mam y Senedd!

Jon Meirion
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Dyma atebion i bos mis Ebrill:

1. Cymru; 2. Unol Daleithiau America;  
3. Iwerddon / Yr Eidal / Ffrainc; 4. Yr Alban / 
Jamaica; 5. Twrci; 6. China; 7. Japan;  
8. Canada; 9. Israel

Roedd nifer ohonoch wedi cyflwyno baneri 
lliwgar ac enwi’r gwledydd yn gywir – Eli-May 
o Brengwyn, Elis a Sara o Gorsgoch, Elliw 
Grug o Drefach, Llanybydder ac Enlli Haf o 
Grymych. Yn ennill y tocyn rhodd y mis hwn 
mae Elliw Grug o Drefach, Llanybydder. 
Llongyfarchiadau!

Pos Mis Mai

Mis Cenedlaethol Cerdded ydy mis Mai –
cyfle i ni gyd fynd am dro. Dyma fap o Dde 
Cymru sy’n nodi’r nifer o filltiroedd rhwng 
pob lle – braidd yn rhy bell i’w cerdded. 
Efallai y cawn fynd am dro yn y car hefyd. 
Sawl milltir sydd rhwng y lleoedd hyn?

Tyddewi – Aberystwyth

Merthyr – Y Drenewydd

Machynlleth – Tyddewi

Y Drenewydd – Aberaeron

Caerdydd – Caerfyrddin

Hwlffordd – Abertawe

Llanelli – Tyddewi

Caerdydd – Machynlleth

Nawr ewch ati i ychwanegu dwy daith a nodi sawl 
milltir sydd iddynt.

Pob lwc! Anfonwch eich atebion at Lynda Mula, 
Tyrddol, Blaenannerch, Aberteifi SA43 2AJ neu 
lyndamula@yahoo.co.uk

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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STACAN YR AWEN
DAN OFAL MARY JONES

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

Siawns bod angen ymddiheuro 
am fod yn ‘blwyfol’ y mis hwn, a 
ninnau wedi bod yn trin ac yn trafod 
pob agwedd ar ein milltir sgwâr ers 
rhai wythnosau wrth ddewis ein 
llywodraethwyr newydd.

Ceredigion fydd yn cael y sylw y 
tro hwn, felly, ac mae mwy na digon 
o gerddi wedi eu hysgrifennu amdani 
erioed. Ond sgwn i beth oedd y gerdd 
gynta’ erioed i gael ei chofnodi am yr 
hen sir? Gwaith cartref i chi’r beirdd y 
mis yma.

Prin y gallwch chi fod yn fwy lleol na 
cherdd Damian Walford Davies yn sôn 
amdano’n crwydro ger Tre-saith yn ei 
gerdd Glasach ei Glas, sydd i’w gweld 
yn Rhwng Teifi, Dyfi a’r Don.

Bob haf, dilynwn hynt afon Saith 
o’i mabinogi yn y ffos o byllau brag 
ym Mlaen-saith Fawr 
hyd foment fawr ei hymwacau 
yn bistyll ger y traeth –  
dŵr yn torri’n darth ar ddŵr.

Ac yn yr un gyfrol mae cywydd 
hyfryd gan Philippa Gibson, Gŵyl Nôl 
a Mla’n, Llangrannog:

Un gronyn o Langrannog 
A’n try’n ôl i’n Tir na n Og 
A’i ogof o atgofion. 
Yr haf a’r Urdd yw’r fro hon 
i’n co’, lle bu’r tro i’r traeth 
yn anadl ein hunaniaeth – 
a Bica’n rhoi ei hanwes 
i ni; lle deuem yn nes  
trwy fân siarad; bu’n adeg  
‘da’n gily’ mewn tywy’ teg’.

Fe wyddom ni, wrth gwrs, fod 
gyda ni reswm da dros ymfalchïo yn 
ein plwyfoldeb. Mae ein chwedlau’n 

dweud bod gennym ddiwylliant sy’n 
hŷn o lawer na sawl ‘diwylliant’ byd-
enwog arall. Ac un o’r ffynonellau 
hynny, wrth gwrs, yw’r Mabinogi.

Awn ni ddim i mewn i’r ddadl 
ynglŷn â chywirdeb neu beidio y 
ddamcaniaeth mai Banc y Warin 
ym Mhen-parc oedd Arberth, prif 
lys Pwyll Pendefig Dyfed: fe gaiff 
yr ysgolheigion ddadlau ymhlith ei 
gilydd am hynny. Ond fe wyddon ni fe 
darllenwyr y Gambo yn iawn mai o’r 
fan honno yr aeth e a’i ddynion i hela 
ryw ddiwrnod ar ôl cael gwledd fawr. 
Ac mae sôn wedyn amdano’n teithio o 
Arberth a dod i le o’r enw Pen Llwyn 
Diarwya – does bosib nad tafarn 
Penllwyn-du oedd hwnnw, ar y ffordd 
o Aberteifi i Gastellnewydd!

Mae Idris Reynolds wedi ‘profi’ 
hyn yn ei gywydd Penllwyn Du, sydd 
wedi’i gyhoeddi yn ei gyfrol Ar Ben y 
Lôn:

Penllwyn Du yw’r llety llawn 
lle gwariai Pwyll ac Arawn 
yr amseroedd pan oeddynt 
yn eu gwin yn hela gynt. 
Rhyw ddoe o hyd sy’n rhyddhau 
Dyfedeg hen dafodau 
mewn un gyfeddach lachar 
o rithio byd wrth y bar. 
Yno fyth yr hen helfâu 
â’r un â’n heddiw ninnau. 
A’r ‘Wes Wes’ yn cynhesu, 
lle nid oes fel Penllwyn Du.

Yn y cyfnod rhyfedd diweddar 
‘ma, mae nifer o gymdeithasau wedi 
gorfod dechrau meddwl sut i fwrw 
mlaen fan yr amodau gwahanol. Ond 
mae nifer fawr o wahanol fudiadau 
a grwpiau wedi dal i fynd, mewn 
ffyrdd gwahanol. Mae dosbarth Trafod 
Cerddi wedi arfer cwrdd yn yr Emlyn 
yn Nhan-y-groes ers blynyddoedd 
mawr, ac mae rhai o’r aelodau’n dal i 
baratoi cerddi ar Zoom bob nawr ac 
yn y man. Dros y blynyddoedd yno 
byddai timau’r Talwrn yn cwrdd, ac fel 
y byddech yn dychmygu, byddai tynnu 
coes mawr rhwng tîm Tan-y-groes ei 
hunan a thîm Llangrannog gerllaw. 
Dyma ichi gynnig gan Idris Reynolds 
eto yn tynnu blew o drwyn tîm 
Crannog. Roedd rhai o’r aelodau wedi 
bod o flaen eu gwell, mae’n amlwg:

Rhyfelgri Crannog  
yn erbyn Tan-y-groes

Mae’r tîm yn cael ei alw  
ffordd hyn yn Guilford Fo’, 
Rhyw bedwar o droseddwyr  
dan ofal Jon M O. 
Roedd Emyr, yn llythrennol,  
am flwyddyn yn y llaid, 
A Ken am blastro’r Castell  
a’r geiriau ‘Fotiwch Plaid’. 
Yn Nant Gwrtheyrn mae Arwel  
am gystrawennu’n sâl 
Ac am gyhoeddi’r gyfrol  
y cafodd Wynfford jâl.  
Nid oeddwn i yn disgwyl  
eu gweled heno’n ôl. 
Mae’n rhaid mai Maud a drefnodd  
i’r diawled gael parôl.   

Ac i brofi nad yw’r ‘beirdd’ ’ma’n 
cymryd eu hunain yn ormod o ddifri, 
dyma’r gwirionedd mawr fel roedd 
Ifor Owen Evans yn gweld pethau:

Cerdd

Rwy’n cario rhyw syniad o hyd  
yn fy mhen, 
Er gwn nad oes gen i ryw lawer  
o glem, 
Mae cynganeddu’n rhywbeth iawn 
i’w wneud 
Os ydych yn ffaelu cael dim byd  
i’w ddweud.

Mae’r aelodau sy’n dod ynghyd ar 
hyn o bryd hefyd yn paratoi cerddi 
ac yn gloywi eu crefft yr un pryd. 
‘Enfys’ oedd y testun a osodwyd yn 
ddiweddar, a dyma gynnig hyfryd gan 
Nia Llewelyn:

Am eiliad drwy’r cymylau – â’i olud 
  Daw’r haul nôl i’r bryniau. 
 Daw â‘i had, i droi o’u hau 
 Yn feysydd dan enfysau. 

Ryn ni’n cofio am ddoniolwch un 
arall a fu’n aelod o’r dosbarth hwn 
am flynyddoedd lawer, Dai Rees 
Davies. Tynnwr coes peryglus, ond 
mae ei gyfrol Y Dwys a’r Digri yn 
brawf o’i allu i fod yn ddifrifol hefyd. 
Roedd wedi ennill cadair Eisteddfod 
Rhydlewis am ei awdl ‘Enfys’, Dyma 
ddetholiad ohoni:

Er i’r holl liwiau gael eu gwau’n 
dragywydd 
A bwa Noa i ddod o’r newydd 
Yn arlwy inni o law’r Arlunydd, 
Fy enfys i ydyw’r seren ysblennydd. 
Un sy’n bont yr holl bontydd –  
yw honno, 
Hi a all lunio fy holl lawenydd.

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 
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Arian y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau Cymru i addasu ac adfer

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi pobl a chymunedau drwy COVID-19. Mae grantiau 
wedi cael eu hehangu i helpu cymunedau ledled Cymru i edrych yn gadarnhaol i’r dyfodol. Mae Cronfa Gymunedol 
y Loteri Genedlaethol yn cynnal sesiwn gymorth rithiol drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer grwpiau cymunedol ac 
elusennau ar 26 Mai. Bydd y sesiwn yn rhoi mwy o wybodaeth i gymunedau ledled Cymru am wneud cais am grant gan 
y Loteri Genedlaethol ac yn atgyfnerthu’r blaenoriaethau ariannu newydd. Maen nhw’n arbennig o awyddus i siarad 
â grwpiau cymunedol nad ydynt wedi gwneud cais am grant gan y Loteri Genedlaethol o’r blaen. Dywedodd Ruth 
Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, “Dydy ein rôl ni fel ariannwr 
gweithgaredd cymunedol erioed wedi bod mor bwysig. Rydym yma i gefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau i gael mynediad 
at arian Loteri Genedlaethol. Rydym yn canolbwyntio’n arbennig ar gefnogi grwpiau i addasu, adfer a ffynnu. Mae ein timau 
ariannu i gyd yn gweithio gartref ac yn barod i siarad â chi am eich syniadau i gefnogi cymunedau drwy’r cyfnod digynsail 
hwn, a thu hwnt i hynny. 

“Rydym am ariannu prosiectau sy’n bwysig i bobl a chymunedau, a gwyddom mai’r prosiectau mwyaf llwyddiannus yw’r 
rhai sydd wedi’u datblygu gan y bobl a fydd yn elwa ohonynt. Rydym hefyd yn deall bod hwn yn gyfnod heriol i sefydliadau’r 
trydydd sector, ac felly rydym yn cefnogi grwpiau’n rhagweithiol drwy gynnig cymorth datblygu sefydliadol.” 

Mae grantiau, a wnaed yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ar gael i gefnogi sefydliadau i addasu, adfer 
a ffynnu drwy raglenni Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn 
dyfarnu hyd at £10,000 ar gyfer amrywiaeth o brosiectau cymunedol, gan gynnwys prosiectau sy’n ymateb i bandemig 
COVID-19. 

Mae Pawb a’i Le yn dyfarnu hyd at £500,000 i gymunedau gydweithio i gael effeithiau cadarnhaol ar y pethau sy’n bwysig 
iddyn nhw. Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu datblygiad sefydliadol fel rhan o’r prosiect ac mae 
Gwiriwr Cryfderau wedi’i ddatblygu i helpu cwsmeriaid i nodi cryfderau eu cymuned er mwyn adeiladu arnynt. 

Ers mis Ebrill 2020, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £20 miliwn i elusennau a 
chymunedau ledled Cymru sy’n newid bywydau ac yn cynnig gobaith i lawer o’r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan 
y pandemig. Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y 
DU.  Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r sesiwn rithiol ar ddydd Mercher, 26 Mai, cysylltwch â fflur.
davies@cronfagymunedolylg.org.uk. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni ariannu: http://
cronfagymunedolylg.org.uk/cymru

Cost hysbysebu yn  

Y Gambo

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

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

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

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

Os yn fwy na 12.5cm o hyd 
£1 am bob cm ychwanegol.

Pris hanner tudalen (19 x 
13.5cm) 
£35 y mis

Tudalen gyfan (19 x 27cm) 
£70 y mis



- 20 -

Hongian dail ‘Dail Pren’

Mae Cymdeithas Waldo yn annog gosod llinell o 
waith Waldo Williams ar label a’i hongian fel deilen ar 
goeden ar Fai’r 20.

Ar y dyddiad hwnnw 50 mlynedd nôl y bu farw’r 
bardd a’r heddychwr o Sir Benfro. Cyhoeddodd un 
gyfrol o farddoniaeth a’i galw yn ‘Dail Pren’. Dyna pam 
yr anogir gosod label yn cynnwys llinell o’i waith fel 
deilen ar goeden i gofio amdano.

Cyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant hefyd ar y cyd 
ag E. Llwyd Williams, ‘Cerddi’r Plant’. Dyna pam yr 
anogir disgyblion ysgol cynradd i ddewis eu hoff linell 
o blith y cerddi hynny i’w hongian fel dail.

Dywedodd Eirian Wyn Lewis, Cadeirydd 
Cymdeithas Waldo, “ fod llawer wedi’i drefnu eisoes 
eleni i gofnodi ei farwolaeth hanner can mlynedd nôl 
yn 1971 ac fe fydd y dail symbolaidd hyn yn ein dwyn 
yn nes at y syniadau sydd yn ei gerddi. Ma’ cymaint o 
linellau y gellir eu dewis sy’n drymlwythog o ystyr”.

Eisoes mae mwy o gyfrolau wedi’u hysgrifennu am 
Waldo na bron yr un bardd Cymraeg arall. Geiriau clo 
Alan Llwyd yn ei gofiant iddo, wrth nodi ei farwolaeth, 
oedd “ Roedd enaid Waldo, bellach, yn un â’r goleuni”. 
Ac yn ôl Emyr Llywelyn “roedd hi wedi cymryd dwy 
fil o flynyddoedd o wareiddiad Cymraeg i greu dyn fel 
Waldo”.

Anogir caredigion llên ac edmygwyr Waldo ledled y 
wlad i gymryd rhan yn y dathliad hwn o fywyd Waldo 
ar Fai’r 20fed. Rhagwelir y bydd amrywiaeth eang o’i 
linellau wedi’u gosod ar labeli yn cyhwfan yn y gwynt 
ar goed ar draws Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Waldo yn 2009 er mwyn 
hyrwyddo gwybodaeth am Waldo Williams. Ceir 
rhagor o wybodaeth ar y wefan www.waldowilliams.
com

D.S.
Un o feirdd mwyaf Cymru’r ugeinfed ganrif oedd 

Waldo Williams (1904 – 1971). Roedd hefyd yn 
heddychwr, yn Grynwr ac yn genedlaetholwr o 
argyhoeddiad. Cafodd ei eni yn Hwlffordd. Dysgodd 
Gymraeg pan symudodd y teulu i Fynachlog-ddu 
yng ngogledd Sir Benfro yn 1911 lle roedd ei dad yn 
brifathro’r ysgol gynradd. Roedd yn wrthwynebydd 
cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yr oedd yn 
teimlo mor gryf yn erbyn Rhyfel Corea nes iddo 
wrthod talu’r dreth incwm. Fe’i carcharwyd ar ddau 
achlysur oherwydd ei ddaliadau heddwch. Codwyd 
carreg goffa iddo ar y comin ger Mynachlog-ddu.

Dyma dempled o ddeilen er mwyn hwyluso 
cofnodi eich dyfyniad o waith Waldo Williams.

Wrth hongian eich gwaith ar y goeden cofiwch fod 
yn wyrdd a pheidio cael eich temtio i hongian eich 
deilen gyda phlastig na chael eich temtio  
i lamineiddio eich deilen.

Diolch Philippa am fy atgoffa am bwysigrwydd 
gwneud y pethau bychain.

Gol.
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PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Cyfle olaf i gael hyfforddiant achrededig AM DDIM 
mewn sgiliau cynhyrchu cyfryngau a digidol 

Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a arweinir 
gan Brifysgol Aberystwyth wedi mynd o nerth i nerth yn 
ystod y pandemig. Mae gan fusnesau a sefydliadau gyfle 
i ennill a gwella sgiliau cyfryngau digidol eu gweithlu 
AM DDIM a chefnogi eu gweithwyr wrth iddynt weithio 
tuag at gymhwyster ôl-raddedig (Tystysgrif Ôl-raddedig, 
Diploma Ôl-raddedig neu Feistr MSc). Mehefin 2021 
fydd y cyfle olaf i gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant 
achrededig AM DDIM hwn. 

Cyflwynir cwrs MSc Cynhyrchu Cyfryngau Uwch 
Prifysgol Aberystwyth trwy gyfrwng y Gymraeg, y 
Saesneg ac yn ddwyieithog, ac fe’i cefnogir gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru ac fe 
ddaw yn sgil cynllun amlddisgyblaethol unigryw rhwng 
adrannau Cyfrifiadureg ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a 
Theledu. 

Mae’n cyfuno gwybodaeth ymarferol am raglennu 
cyfrifiadurol â chynhyrchu cyfryngau, a’r nod yw arfogi 
gweithwyr â’r sgiliau damcaniaethol a’r byd go iawn er 
mwyn gweithio gyda thechnolegau digidol a chyfryngau 
uwch. 

Cynlluniwyd Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyda 
busnesau ac unigolion mewn golwg ac felly mae’n hyblyg, 
yn hygyrch trwy ddysgu o bell ar-lein a bydd yn ategu at 
waith y gweithiwr ac ymrwymiadau eraill. Nod y cwrs 
hyfforddi achrededig lefel uchel hwn yw galluogi busnesau 
ac unigolion i ddod yn fwy cynhyrchiol, cynaliadwy ac 
effeithlon yn enwedig yn y byd digidol hwn sy’n newid yn 
barhaus. 

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan 
Celfyddydau Aberystwyth “Mae’r cwrs Cynhyrchu 

Cyfryngau Uwch yn gyfle gwych i’r rheini sydd eisiau 

gwella eu sgiliau yn y sector diwydiannau creadigol yng 

Nghymru! Pa amser gwell i wella sgiliau er mwyn cael gwell 

dealltwriaeth o’r heriau sy’n ein hwynebu a sut i ddefnyddio’r 

cyfryngau a thechnolegau digidol sy’n newid yn ein tirwedd 

greadigol. Y newyddion da i gwmnïau yw bod yr hyfforddiant 

hwn yn rhad ac am ddim.” 

Mae cyfranogwyr yn astudio trwy raglen dysgu o bell 
â chymorth a does dim angen cymryd amser i ffwrdd o’r 
gwaith. Mae pob modiwl yn para tua 14 wythnos ac yn cael 
eu cyflwyno mewn rhaglen dreigl gyda dyddiadau cychwyn 
blynyddol ym mis Chwefror, Mehefin a Hydref, gan roi cyfle 
i gyfranogwyr y cwrs ddewis pob modiwl yn ei dro. Mae 
pynciau’r modiwlau yn cynnwys: Rhywedd a Chynhyrchu 
Cyfryngau; Graffeg Gymhwysol; Sgiliau Cynhyrchu 
Cyfryngau Rhagarweiniol ac Uwch; Diwylliant Digidol a 
Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol 

Dywedodd Meredudd Jones, Pennaeth yr Adran TG 
a Chydlynydd Cymhwysedd Digidol yn Ysgol Maes-y-
Gwendraeth, Cefneithin “Mae astudio ar gyfer gradd Meistr 

yn rhywbeth rydw i wedi bod eisiau ei wneud ers gadael y 

Brifysgol. Dwi erioed wedi llwyddo i ddod o hyd i gwrs sy’n 

cyd-fynd â’r hyn rydw i eisiau dysgu yn ei gylch a hefyd yn 

fy helpu gyda fy ngwaith beunyddiol fel athro. Pan welais 

yr unedau oedd ar gael o fewn Cynhyrchu Cyfryngau Uwch 

roeddwn yn eiddgar i ddechrau! Gallaf wneud popeth o 

gartref! Mae’r holl ddarlithoedd ar-lein yn ogystal â’r taflenni 

gwaith a’r tasgau ymarferol. Mae’r darlithwyr a’r tiwtorialau 

byw ar-lein a gynhelir unwaith yr wythnos yn help mawr i’ch 

paratoi ar gyfer yr aseiniadau.” 

Mae dull hyblyg y cwrs hefyd yn caniatáu i gyfranogwyr 
ddechrau astudio pa bynnag fodiwl sydd fwyaf o 
ddiddordeb iddynt a chymryd cynifer neu gyn lleied o 
fodiwlau ag y dymunant, naill ai fel rhan o’u Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus (DPP) neu i adeiladu tuag at ystod o 
gymwysterau ôl-raddedig (Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma 
Ôl-raddedig neu Feistr MSc). 

Mae Siwan Dafydd, Pennaeth Cyfryngau Cymdeithasol 
Cwmni Cynhyrchu Telesgop yn gweld Cynhyrchu 
Cyfryngau Uwch fel y cyfle perffaith i ddatblygu ei sgiliau 
yn ei gwaith beunyddiol sy’n newid yn barhaus, “Mae’r cwrs 

hwn yn rhoi cyfle i mi ddatblygu ymhellach y sgiliau sydd 

gen i eisoes a datblygu rhai newydd y mae angen i mi fod yn 

ymwybodol ohonynt yn y diwydiant hwn.” 

Cydnabyddir yn eang bod diffyg sylweddol yn y math 
hwn o hyfforddiant yn y diwydiannau creadigol yng 
Nghymru. Diolch i gefnogaeth ariannol gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, mae 
hyfforddiant yn cael ei gynnig AM DDIM ar hyn o bryd i 
fusnesau a gweithwyr cymwys sy’n cofrestru cyn Mehefin 
2021. I wirio cymhwysedd ar-lein ewch i: https://amp.aber.
ac.uk/cy/study/eligibility-and-fees/enrolment-eligibility/ 

Dywedodd Doug Neil, myfyriwr aeddfed o Abertawe sy’n 
gweithio i’r GIG “Mae dysgu o bell wedi caniatáu imi weithio 

gartref ar amser sy’n addas i mi. Mae rhyw 30 mlynedd wedi 

bod ers i mi weithio’n academaidd ddiwethaf ar lefel Meistr 

a byddwn yn annog unrhyw un sy’n chwilio am brofiad 

cyfryngau amrywiol a heriol i ystyried y rhaglen Feistr hon.” 

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ewch i amp.aber.
ac.uk neu cysylltwch ag aelod o’r tîm trwy e-bost: ccu-
amp@aber.ac.uk



- 22 -

Darganfod cysylltiad teuluol
Mae Collette Byatt a’i gŵr Keith 

newydd ddod i fyw i Mount Pleasant, 
Blaen-porth ac mae hi’n brysur yn 
dysgu siarad Cymraeg. Fel rhan 
o’i gwaith cartref yn ddiweddar 
ysgrifennodd yr ysgrif hon am 
gysylltiad teulu ei gŵr ag Aberteifi ac 
ardal Blaen-porth. Gobeithio y bydd ei 
hanes yn eich ysgogi chi, aelodau eraill 
o’r teulu Reed yn yr ardaloedd hyn, 
i ychwanegu at yr hanes. Edrychwn 
ymlaen at weld eich cyfraniadau.

“Mae Castell Aberteifi wedi bod yn 
rhan o hanes Cymru ers bron i fil o 
flynyddoedd, ac mae manylyn bach 
yn ei hanes hefyd yn rhan o stori fy 
nheulu i fy hun.

Tad-cu mamol fy ngŵr oedd Edwin 
Reed, un o un ar ddeg o blant – wyth 
bachgen a thair merch. Roedd y teulu’n 
byw yn y Lodge ym mhlasty Sioraidd 
Parc-y-Gors, ble gweithiodd eu tad fel 
gwas stabl. Edwin oedd yr ail ieuenga 
o’r bechgyn, a’r ieuenga oedd Victor.

Mae’n amhosib dychmygu sut roedd 
y rhieni, James ac Eleanor Reed, yn 
teimlo pan ymrestrodd pump o’u 
meibion   i ymladd dros eu gwlad ar 
ddechrau’r Rhyfel Byd Cynta – David, 
James, Arthur ac Alfred yn y Fyddin, a 
George yn y Llynges Frenhinol.

Roedd Edwin ychydig yn rhy ifanc i 
ymrestru ond doedd e ddim yn mynd 
i ganiatáu i hynny ei stopio. Ymunodd 
e â’i frodyr ond cafodd ei anfon adre 
pan cafodd e ei ddarganfod i fod o dan 
oedran. Roedd Victor, yr ieuenga, yn 
ddim ond 13 oed.

Yn anhygoel, ac yn erbyn pob 
disgwyl, dychwelodd y pum brawd a 
aeth i ryfel adre yn ddiogel ac roedd 
eu stori i’w gweld ym mhapur newydd 
lleol “Tivy-Side”.

Yn gynnar yn y 1920au, dechreuodd 
Victor weithio yng Nghastell Aberteifi 
fel garddwr. Ym 1927 roedd dynes 
ifanc o’r enw Gladys Wadley hefyd yn 
gweithio yno, fel gwraig cadw tŷ.

Daeth Victor a Gladys yn gariadon 
ac ar 16 Tachwedd 1927 briodon nhw 
a chael eu brecwast priodas yn Castle 
Green House, y plasty Sioraidd cafodd 
ei adeiladu ym 1808 o fewn waliau’r 
Castell.

Ym mis Gorffennaf 1940 symudodd 
Miss Barbara Wood, perchennog 
preifat olaf y Castell, i mewn i Castle 
Green House a daeth Victor yn 
chauffeur iddi hi.

Digwyddiad nodedig o’r dyddiau 
hynny roedd pan gwympodd y to 
a’r lloriau yn y Tŷ Coets ym 1946. 
Sathrodd y digwyddiad gar Morris 8 
Miss Wood, a hefyd ei char y byddai 
Victor bron yn sicr wedi’i yrru – 
yr Armstrong-Siddeley moethus. 
Dihangfa lwcus.

Ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd, 
cymerodd y Fyddin drosodd lawer 
o’r Castell ac ym mis Ionawr 1940 
gadawodd Victor a Gladys eu cartre yn 
Nhŷ Ardd a symud i’w cartre parhaol 
gerllaw 43 St Mary Street, ble roedd 
giât haearn yn yr ardd darparodd 
fynedfa gyfleus i’r Castell.

Parhaodd Victor i weithio fel 

chauffeur i Miss Wood am nifer o 
flynyddoedd. Bu e farw gartre ar 
8 Rhagfyr 1962. Mae ei bortread 
i’w weld yn y Castell, a agorodd i’r 
cyhoedd yn 2015.”

George Reed

Brodyr David, James ac Arthur Reed 
yn y llun a ymddangosodd ym mhapur 

newydd y Tivy-Side

CANOLFAN DYSGU CYMRAEG CENEDLAETHOL

Annwyl olygydd,

Tybed oes rhai o’ch darllenwyr awydd sialens newydd 
neu’n chwilio am ychydig o waith ac eisiau gweithio fel 
tiwtor Cymraeg?

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eisiau 
casglu cronfa o enwau pobl fyddai â diddordeb gweithio fel 
tiwtor, gyda’r oriau gwaith yn gallu amrywio o ddwy awr i 
dros 20 awr yr wythnos.

Mae wedi bod yn flwyddyn hynod brysur o wersi ar-
lein i’r Ganolfan, ac mae ’na alw parhaus am diwtoriaid i 
ddysgu’r miloedd o oedolion sy’n cofrestru ar gyrsiau bob 
blwyddyn.

’Dyn ni’n chwilio am bobl ym mhob rhan o Gymru 
i ymuno gyda’r tîm o diwtoriaid gwych sydd eisoes yn 
gweithio gyda ni. Yn ddelfrydol, ’dyn ni’n chwilio am 
brofiad dysgu blaenorol, ond y nodweddion hollbwysig ydy 
brwdfrydedd ac ymroddiad at y Gymraeg.  

Bydd y Ganolfan yn casglu enwau pobl sydd â diddordeb, 
i’w rhannu gyda’i darparwyr cyrsiau, fel y gallan nhw 
gysylltu’n uniongyrchol i drafod cyfleoedd gwaith posibl. 

Mae tiwtoriaid yn cael eu cyflogi’n 
uniongyrchol gan y darparwyr.

Mae’r dysgwyr yn dysgu ar bum lefel 
wahanol – o gyrsiau Mynediad ar gyfer dechreuwyr, i gyrsiau 
Uwch a Hyfedredd ar gyfer y rheiny sy’n siaradwyr profiadol. 
Mae’r gwersi i gyd yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd. 
Rhagwelir y bydd canran o’r dosbarthiadau yn dychwelyd i 
ddysgu wyneb-yn-wyneb mewn lleoliadau ar draws Cymru 
pan fydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

I gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://dysgucymraeg.
cymru/tiwtoriaid/recriwtio-tiwtoriaid/ 

Diolch yn fawr a chofion gorau,

Helen Prosser

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu,  
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
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Ar Draws
2.  Argraffdy Y Gambo –  

E.L. Jones __ ___  (2,3)
5.  Ystad ddigyffro ond heb fod yn 

ddiweddglo llwyr  (4)
7.  Arogl a ddaw o botes awr ginio  (4)
8.  Saethwyr Tân Gwyllt,  

neu staff y R.A.E Aberporth  (8)
9.  3 a.m.  (3,1,4)
11.  Canlyniad y lecsiwn i’r Ceidwadwyr  

yn 1997  (4)
12.  Enw alaw Gymreig a fu’n gysylltiedig 

â dawns Forsig. Daeth yr un llinell yn 
gytgan, boblogaidd mewn canu ysgafn  
(3,1,4,5)

15.  ___ _ Canoldir. Mare Nostrum  (3,1)
17.  Stripio’r cyfan gan ddilladu un o’n 

rhieni  (8 neu 3,5)
19.  Pentref ym Morgannwg sydd yn 

oleuedig er mai o ran all hir welliant 
ddigwydd  (8)

21.  Cynnwys basged Beti Bwt  (4)
22.  Coffr yn gartref i’r ci stiwpid  (4)
23.  Llanw tanfor ag iddo bosibiliadau sifil (5)
I Lawr
1.  Mae’n boreuo! Diwrnod newydd – 

 a’i gwrw o yn macsu  (7)
2.  Yr etifedd a gladdwyd yn gynta erioed (2)
3.  “Ar fynd i’r môr mi rois fy mryd,  

I _____ hyd bellteroedd byd”  
(Cerddi Huw Puw)  (5)

4.  Addurniadau ffasiynol a’r esgidiau’r 
crachach gynt. Ceid blw yn gymysg â 
lliwiau eraill yn ogystal (7)

5.  Peth i’w roi ar lythyr a pheth i roi’r 
llythyr ynddo  (3)

6.  O gymysgu bwtsh a llaeth a gafwyd 
mwy? Do!  (5)

10.  Lle mae’r wrthblaid, fel y wraig 
ddiamynedd, yn difyrrio  (2,1,2)

11.  Pan fo’r tato wedi llosgi  
A’r cawl ddim ffit i’r ci, 
Y mae clywed cân _____ 
Yn diddanu dyn fel fi” (Idwal Jones)  (5)

13.  Sleisio er rhannu oren i dri  (7)
14.  Y pwynt sy’n gwahanu ym myd 

mathamateg. Medr dyn gole ei leoli’n 
gywir  (7)

16.  “_ ___ _ law” Nofel gan T. Rowland 
Hughes  (1,3,1)

18.  Wyneb oriawr. Ai del yw o’i ail setio?  (5)
20.  “___ wen ar ei ben  

A dwy goes bren” Rhigwm plant  (3)
21.  I weithdy’r crefftwr hwn fe ddygir 

llawr hen hanes  (3) 
Atebion Y Gambosair at John Davies,  

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

ENILLYDD MIS EBRILL

Delyth Esau Sarnau
Hefyd yn gywir: Campbell Jones, Brynhoffnant; Deanna Hywel, 
Blaenporth; Dai Griffiths, Blaenporth; Meinir Jarman, Aberteifi; 
Emrys Griffiths, Rhos Gadfan; Edna Thomas, Llanllwchaearn; 
Gwyneth Mai Thomas; Emyr Davies, Ffostrasol; Glyn Howells, 
Blaenporth; Nan Evans, Mydroilyn; Eirlys Evans, Caerwedros; 
Sally Jones, Tresaith; Tegwen Gibby, Aberporth; Gaynor 
Jones, Bronwion, Beulah; Wendy Jones, Bronwion, Beulah; 
Rhidian Evans, Aberteifi; Joan Jones, Llanbedr Pont Steffan; 
Gwenda Jones, Aberteifi; Ken Griffiths, Mwnt; Myris Horton, 
Boncath; Ryann Thomas, Boncath; Yvonne Davies, Cenarth; 
Nel Griffiths, Blaenporth; Elgan Jones, CNE; John Lewis, 
Aberystwyth; Anne Rees, Aberporth.

Hefyd yn anghywir: 1

Atebion Gambosair mis Mawrth
Ar Draws: 2. Bwyty; 5. Titw; 7. Anis; 8. Almaenwr; 
9. Pontypwl; 11. Cynt; 12. “Hon yw fy Olwen i”; 1 
5. Lein; 17. Reteirio; 14. Dogfennu; 21. Stiw;  
22. Llifo; 23. Angori.

I Lawr: 1. Llan-Gogo; 2. Bws; 3. Y Gamp;  
4. Ysmalio; 5. Tre; 6. Trwyn; 10. Teryn; 11. Cewri; 
13. Feranda; 14. Neifion; 16. Eboni; 18. Trigo;  
20. Fro; 21. Sgi
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❖❖  Cyfrifon Blynyddol ac Interim

❖❖  Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

❖❖  Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW

❖❖  Cyflogau a CIS

❖❖  Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

Ffoniwch ni ar 07557 448234   neu
ebost  arwyn@avaccountancy.cymru

CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG

Ffôn: 01239 571005    Symudol: 07557 448234    E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru

136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS

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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Cyfle olaf i wella 
eich sgiliau digidol AM DDIM

@CCUAMPAber

●	 Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg ac yn 
ddwyieithog

●	 Hyfforddiant o gysur eich cartref ar adeg sy’n addas i chi

●	 Mae pob modiwl yn para tua 14 wythnos gan roi cyfle i chi 
ddewis pob modiwl yn ei dro

●	 Ewch i amp.aber.ac.uk a gwiriwch eich cymhwysedd nawr 

Am fwy o wybodaeth

amp.aber.ac.uk

Mehefin 2021 fydd eich cyfle olaf i gofrestru ar 
gyfer yr hyfforddiant achrededig mewn sgiliau 

cynhyrchu cyfryngau a digidol

Dadorchuddio paneli a llyfryn newydd am y Llwybr Cerdd drwy dir yr Hendre, Blaen-porth


