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Bu sawl ysgol leol yn cofio 
am Waldo Williams ar Fai yr 
20fed - hanner canrif ers ei                  
farwolaeth.  Am fwy o'r hanes, 
ewch i dudalen 11 a 14

Os yw’n well gennych ddarllen papur na sgrin, gellwch ei argraffu'n rhwydd

CERYS 
YN ENILLYDD 

CENEDLAETHOL
 
Mis diwethaf, llongyfarchwyd Cerys Dav-
ies, Tŷ Gwyn, Cwm Gwaun ar ennill coron 
Eisteddfod CFFI Sir Benfro. Y mis hwn, 
rydym yn ei llongyfarch ym maes y Siar-
ad Cyhoeddus ar ôl iddi gymryd rhan yn y 
gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg 
gyda’r Clwb Ffermwyr Ifainc. Llwyddodd 
Cerys yn y gystadleuaeth honno hefyd gan 
ennill y teitl ‘Siaradwraig Orau Sir Benfro’ 
yn yr Adran Iau gan fynd ymlaen wedyn i 
gynrychioli’r sir ar raddfa genedlaethol. Er-
byn hyn, dyfarnodd Rhian Parry’r beirniad 
mai Cerys Davies, aelod o Glwb Ffermwyr 
Ifainc Abergwaun, yw “Siaradwraig Gorau 
Cymru gyfan” yn yr Adran Iau! Llongy-
farchiadau mawr iawn Cerys! 
Llongyfarchiadau!  Am fwy o'r hanes ewch 
at dudalen 20 

AwDuron y DyFoDol ym mro InGlI
Bu dosbarth Pwll Gwaelod yn ysgrifennu storïau 100 gair i gystadleuaeth ‘A wander in 
the woods’. Cafwyd tystysgrifau i Scarlotte, Bluebell, Elden, Erin, Cade, Eli, Malakai, 
Daisy, Griff, Dion ac Angharad. Hefyd cyhoeddwyd eu gwaith mewn cyfrol newydd. Am 
fwy o'r hanes, ewch at dudalen 12.  Llongyfarchiadau mawr i chi blant!

COFIO 
WALDO

anTUr 
Jane

Os yw’n teimlo fel 
petai’r byd a’i nain 
wedi darganfod bywyd 
newydd o feicio, nofio 
gwyllt, mynydda neu 
redeg yn ystod y cyfnod 
clo, ond bod angen hwb 
arnoch chi i ymuno yn 
yr antur, efallai bod an-
gen i chi gwrdd â Jane 
harries. mae ei stori ar 
dudalen 23
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PORI YM MYD AMAETH
Y Llien Gwyn -
Pwy sy’n neud beth
y Panel GOlyGyDDOl

Bonni Davies, Penlanwynt, Cwm Gwaun 
(01239 820333); Morys Rhys, Sgubor, Dinas 
(01348 811497); Lowri Williams, Maes 
Waldo, Abergwaun (01348 872819).

TrysOryDD 

Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth, 
SA42 0XP (01348 811255).

sWyDDOGIOn hysByseBU

Iona a Meirion Williams, Pontiago 
(01348 891656)

CysODWyr

Hedydd Hughes, Bonni Davies, Alwyn 
Daniels. Cysodydd y mis hwn: Hedydd

 
Darllen PrOFlennI: Morys Rhys, 

Lowri Williams..

y llIen GWyn DrWy’r POsT

Ann Hughes, Glandy, Dinas, Trefdraeth, 
SA42 0XP 

GOlyGyDDIOn y COlOFnaU

Portreadau - Morys Rhys; myfi, Tydi, 

efe - Y Parchg Alwyn Daniels; Colofn 

amaethyddol - Dafydd Williams; Golwg ar 

y Ganrif Gynt - Martin Lewis. 

CylCh TreFDraeTh

Gohebwyr: Dinas - Y Parchg Alwyn 
Daniels (01348 811430); Cwm Gwaun - 
Bonni Davies (01239 820333); Llanychaer 
- Delyth Jenkins (01348 872704).

CylCh aBerGWaUn

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

CylCh CasBlaIDD

Cysylltwr a Gohebydd: Brian Jones. 
Treletert - Ian Williams, Dros Dro; Casmael 
- Bethan Williams, Y Wern, Casmael; 
Casnewydd Bach - Richard Davies, North 
Gate.

TeIPyDD: Glesni James, Abergwaun 
(01348 873965)

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

Hwyl am y tro,  Dafydd

AWEN 
TEIFI
Dewis da o lyfrau 

Cymraeg 

i blant ac oedolion, 

hefyd cardiau a recordiau

Ar agor 9 - 5.30yh 

Llun i Sadwrn

& 01239 621370 

23 Stryd Fawr 

Aberteifi. SA43 1HJ

TaFarn sInC
01437 532214

Gofynnwch am fwydlen       
pryd i fynd

www.tafarnsinc.cymru
 

Cewch fwyd, clonc a chwrw da

awgrymir cadw ford

'aelwyd pob ymwelydd’
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Wedi Ebrill hynod o sych unwaith eto ele-
ni, [ lle cofnodwyd tair milimetr yn unig], 
daeth sawl diferyn ers dechrau Mai. Erbyn 
yr unfed ar hugain o Fai mae’r mesurydd 
yn yr ardd wedi cofnodi dros 70 mm.! Yn 
anffodus mae’r gwynt sy’n ei gario yn dal 
yn wyllt ac mae’r planhigion, er y cysgod, 
wedi’u ffusto’n ofnadwy. Ys gwn i sut 
olwg sydd ar y tatws cynnar sydd mewn 
caeau agored? Mae gennyf gof o ddarllen 
canlyniadau gwaith ymchwil o’r 1950’au 
ar dir agored dwyrain swydd Efrog ar ef-
faith gwynt ar gnydau. Roedd y dystiola-
eth yn glir iawn ar fanteision cloddiau a 
gwrychoedd o ran y cnwd , gan gynnwys 
porfa, grawn a thatws, safon, ac felly yr 
elw a gafwyd. Roedd y mantais ariannol 
yn fesuriadwy mor bell allan i’r parc ag 
wyth gwaith uchder y clawdd neu wrych. 
Rhywbeth rwy’n ofni sydd wedi cael ei 
hen anghofio gan gymaint o ffermwyr â’u 
hoffter o beiriannau chwalu cloddiau’n 
flynyddol.
Erbyn hyn rydym bron a bod yn gyfarw-
ydd â chael stori chwyldroadol bob wyth-
nos sydd â thebygolrwydd o gael effaith, 
fel arfer yn niweidiol, ar gymunedau cefn 
gwlad ac amaeth. Ac mae’r wythnos hon 
heb fod yn eithriad, gyda dau gyhoeddiad 
gan Lywodraeth Prydain. Yr un cyntaf ar 
delerau posib ar gytundeb masnach gydag 
Awstralia a thebygolrwydd o greu an-
rhefn llwyr yn y farchnad gig. Wel dyna 
farn ddealladwy nifer o arbenigwyr yn y 
farchnad ac arweinwyr amaethwyr Cymru. 
Roedd ateb gwyllt a sarhaus Prif Weinidog 
Prydain wrth iddo gael ei holi ar y pwnc 
yn creu’r argraff o naill ai anwybodaeth o’r 
effeithiau neu gofid am yr ymateb. Wrth 
gwrs mae o bwys rhyfeddol i bob ffarmwr 
eidion a dafad petai cyflenwad sylwed-
dol o gigoedd rhad yn dod ar y farchnad. 
Ond rhaid pwysleisio bod gan gwsmeriaid 

lais. Ar ôl blwyddyn a mwy o gael canran 
lawer uwch o’u cyflenwadau cîg yn lleol, 
yn lle o’r archfarchnad, a phrofi mor fla-
sus yw hwnnw, rwy’n amau a fydde’r un 
croeso i fewnforion yn y dyfodol. Ar ben 
hynny mae’n debygol iawn na fydd y cy-
flenwadau rhad yma ar gael i’r archfarch-
nadoedd. Y mae Prydain yn bellach na 
dwyrain Asia o Awstralia. Yn sicr mae ei 
hinsawdd yn newid yn gyflym a’i gallu i 
gynhyrchu bwyd o unrhyw fath yn mynd 
i ostwng.
Yr ail gyhoeddiad sydd efallai o bwys yw 
yr un ar gynllun arfaethedig i dalu amaeth-
wyr hŷn i ymddeol a rhoi cyfle i bobl ifan-
cach sydd yn fwy tebyg o dderbyn syniad-
au newydd. [Yn ôl datganiad San Steffan! 
Esiampl arall o sarhau y genhedlaeth hŷn?]  
Y penawdau’n sôn am dalu £100,000 yr un 
ond y manylion yn dangos mai o £10,000 i 
£50,000 sydd yn fwy tebyg yma. Ydy hyn 
yn ddigon i ddwyn perswâd i ddadwreiddio 
o’ch tir a symud o’ch cynefin ar ddiwedd 
oes? Cawn weld. A fydd y rheolau dewis 
olynydd yn achosi diflaniad uned deuluol 
arall?
 Diddorol clywed bod rhai o’r cwmniau 
prynu llaeth nawr yn canolbwntio ar gael 
eu cyflenwadau o ffermydd a llai na 300 
o wartheg. Hyn yn rhan o’u hymdrech i 
ddangos i’w cwsmeriaid wyneb sy’n fwy 
gofalus o’r anifeiliaid a’r amgylchedd. Hyn 
er fod digonedd o brawf ei bod yn bosib 
cael manteision sylweddol i ofal ac iechyd 
anifeiliaid mewn unedau llawer mwy. Yr 
effaith ar yr amgylchfyd o’r unedau mawr 
sy’n dal yn ofid, ac yn rhywbeth bydd rhaid 
iddynt hwy ddarganfod ateb iddo.
Felly digon am ddadl. Mwynhewch yr haul 
pan ddaw.



Y Llien Gwyn �

Golwg ar y ganrif gynt gyda Martin Lewis 
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Bydd rhai ohonoch yn sylweddoli erbyn 
hyn fy mod  yn hoff iawn o fordeithio i 
wledydd pell. Rhywbeth a fu yn croesi 
fy meddwl lawer tro oedd, ‘sgwn i os oes 
rhywun o Dydrath wedi bod yma o’r blaen 
‘ Ar y fordaith ddiwethaf, glaniais ym 
marbados yn India'r Gorllewin. Croesodd 
y cwestiwn fy meddwl eto. Yn un rhifyn 
diweddar o’r llien Gwyn, esboniais fod 
y Parch Benjamin (Binny) Vaughan wedi 
treulio blynyddoedd lawer ar yr ynys. Er-
byn hyn, mae esiampl arall wedi dod i’r 
amlwg,- darllenwch ymlaen.
    Ar ôl prynu dodrefn yng Nghrymych 
rhyw dro, fe ddaeth y diweddar Mrs Leila 
Morris â dwrned o lun-gerdiau post i mi, 
ac yn eu plith roedd llun o Neli Preseli 
(isod),- cantores o Dydrath. Felly, ‘roedd 
yn hanfodol i mi wneud ychydig o ymch-
wil amdani.
‘Roedd Nellie Jones yn byw ym Myrtle 
Cottage, Stryd y Santes Fair. Anogwyd hi i 
fod yn gantores broffesiynol gan y diwed-
dar Mr H.R.Felix, ac yna, mabwysiadodd 
yr enw Neli Preseli; Esboniodd Mrs Enid 
Davies  wrtha i fod ganddi ffrind o'r enw 
Grace nevern,- sef Doreen Grace richards 
a fu yn byw yn nanhyfer a Thydrath. Gan-
wyd hi ym 1908, ac o dro i dro bu yn byw 
yn Lodj Llwyngwair lle ‘roedd ei thad yn 
gweithio fel cerbydwr (coachman) a gard-
dwr. Cafodd ef ei anafu yn ddifrifol yn 
y Rhyfel Mawr ac fe gollodd un llygad.                         

fel dwy gantores broffesiynol yn hwyr yn 
y 1920’au
 Ar ôl colli fy Mam ym 2011, y 
fordaith gyntaf gymerais oedd i Norwy a 
Rwsia yn galw yn Ynysoedd yr Orkney- 
lleoliad Scapa Flow. O’r fan hon, ‘roedd 
y Llynges Frenhinol Brydeinig yn cadw 
llygad ar weithgareddau yng Ngogledd 
Môr yr Iwerydd . Eu pwrpas oedd amd-
diffyn y llongau a fu’n cario nwyddau o 
America neu Prydain Fawr i Rwsia yn ys-
tod yr ail ryfel byd. Gweler un o’r llongau, 
(uchod),- y Duke of York, prif long y llyn-
ges. Y menywod yn y llun, (o’r chwith i’r 
dde) yw Patricia Davies, Dorothy Hagen a 

Grace nevern wrth iddynt diddori’r criw 
o dan gynllun ENSA ar yr 28ain o Fawrth 
1944. Dangoswyd hwy o gwmpas y llong 
gan corporal o’r Royal Marines.
 O ystyried y poster isod, mae’n 
amlwg fod Grace wedi cyrraedd yr uchel -
diroedd  yn ei maes o weld ei henw ar yr un 
poster ag enwogion fel Petula Clark, Joe 
Loss ac eraill. Ni wyddom yn union lleo-
liad y ‘Pafiliwn’ na’r amser y cynhaliwyd 
y gyngerdd, ond tybiwn, gan fod y poster 
yn sôn am 're-opening', y byddai tua 1944 
neu 1945 amser ‘roedd cymylau yr Ail Ry-
fel Byd yn codi
    Ni fyddai’r erthygl hon wedi bod yn bosib 
heb yr help a gefais gan Hedydd.  Hefyd. 
hoffwn gydnabod yr help sylweddol gefais 
gan y diweddar Mrs. Enid Davies o Dy-
drath fu farw yn gymharol ddiweddar dros 
ei chant oed.

…….Fel cyfoedion, ‘roedd Grace a neli  
yn ffrindiau mawr. Fe dreuliodd y ddwy  y
rhan fwyaf o’u bywydau yn byw yn Llun-
dain lle datblygodd y ddwy eu gyrfaoedd 
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Maenclochog Hardware
Trebengych, Rosebush, Clunderwen, Sir Benfro

Rhif ffon: 01437 532478 Ffacs: 01437 532918 
E-bost: arfon.williams@btinternet.com

Oriau agor: 9–5 Llun-Gwener; 

Ar Gau ddydd Sadwrn, dydd Sul ac ar Wyliau Banc
Cyflenwyr pob math o offer amaethyddol: Gatiau, porthwyr a deunyddiau ffensio. 

Deunyddiau adeiladu, blociau concrid, tywod, sment, pibau draenio. Dewis da o 

offer caledwedd a deunyddiau. Detholiad mawr o ffitiadau dŵr a phibellau. 
Hefyd bwydydd ceffylau ac anifeiliaid anwes. 

Cyfarwyddiadau: Cymerwch droad Twffton bant o’r ffordd fawr 
rhwng Maenclochog a Rosebush. Ni yw’r buarth cyntaf ar y chwith.

DIFyrIOn 

DIGIDOl 
GyDA DEIAn AP rHISIArT

GWNEWCH EWYLLYS NAWR!
Mae ewyllys yn sicrhau bod eich 
dymuniadau ar gyfer eich anwyliaid yn 
cael eu gweithredu er mwyn  sicrhau eu 
buddiannau nhw i’r dyfodol a thawelwch 
meddwl i chi.
Hefyd mae Atwrneiaeth Arhosol (Lasting 
Power of Attorney) yn sicrhau bod eich 
buddiannau chi eich hunan yn cael eu 
hamddiffyn am weddill eich hoes rhag ofn 

penderfyniadau pwysig drosoch chi eich 
hunan.

RUSSELL JONES,GWASANAETH 
YSGRIFENNU EWYLLYS

Gwasanaeth proffesiynol,cyfeillgar a 
dwyieithog yn eich cartref eich hunan ar 
amser o’ch dewis chi.
Dim cleber cyfreithiol cymleth i’ch drysu 
na chostau cudd. Mae’n symlach na beth 
chi’n ei feddwl felly peidiwch ag oedi!
Galwch Russell i drefnu apwyntment. 

Ffôn symudol: 07968 156520.
E-bost: 1rujones@gmail.com

Ffôn symudol: 07968 156250
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Gyda chyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn 
1588 gan yr Esgob William Morgan yn-
ghyd ȃ chyfieithiadau gramadeg John Dav-
ies, Mallwyd, mae haneswyr ar y cyfan yn 
gweld y digwyddiadau a’r cyfnod hwn yn 
hynod o arwyddocaol yn hanes a goroe-
siad yr Iaith Gymraeg. yn ogystal a’r cer-
rig milltir hyn, gyda’i ysgolion cychlynnol 
yn y ddeunawfed ganrif, sicrhaodd Gruf-
fudd Jones, Llanddowror fod llythrennedd 
yn cael ei gyflwyno i werin gwlad a hyn-
ny trwy gyfrwng y Gymraeg. Gan wibio 
mewn peiriant amser i’r ugeinfed ganrif, 
gwelwn yn 1960au ffrwydrad cerddoria-
eth Gymraeg, gyda artistiaid blaenllaw fel 
Dafydd Iwan a Huw Jones yn esgor ar Sin 
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 es-
blygu 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 Gym-
raeg. Felly, beth sydd ar gael ar hyn o bryd? 
Mae yna sicr fylchau mawr ond ar y llaw 
arall mae yna hefyd doreth 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 adnod-
dau a’r gwefannau sy’n bodoli eisoes. O 
ran y newyddion, wrth gwrs, fe ellir darl-
len gwefan https://golwg.360.cymru/  neu 
https://bro.360.cymru/  i ddarllen newyd-
dion o’ch milltir sgwâr. Mae www.Lleol.

cymru yn ffordd dda o gadw llygaid ar 
newyddion lleol a chenedlaethol heb sôn 
am chwilio am swydd lle mae’r Gymraeg 
yn angenrhediol.  Datblygiad newydd iawn 
ydi 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/cym-
rufyw Digon i’ch cadw’n brysur am oriau. 
Gwasanaeth fideo poblogaidd tu hwnt yw 
Hansh https://www.facebook.com/han-
shs4c/ sy’n profi’n boblogaidd iawn, ble y 
trafodir pob mathau o bynciau mewn ffordd 
gynnil a difyr. Mae Hansh wedi gweld can-
noedd o filoedd yn clicio ar ei fideos megis 
y cogydd Chris roberts o Gaernarfon.  
Mae’n werth hefyd croesawu gwefan new-
ydd wych y Papurau Bro sy’n brosiect ar 
y cyd 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 dar-
lledu cyngherddau, cyfweliadau, gigiau, 
gwyliau gan ddiddanu pobl o foethusr-
wydd 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 Gym-
raeg neu’n archif ffilm, neu’n wefannau 
fel Llên Natur ar Facebook. Er mwyn 
cael mynediad i’r holl bodlediadau Cym-
raeg 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 genhed-
laeth yma a’r genhedlaeth nesaf. Rydym 
fel diwylliant yn cystadlu yn erbyn di-
wydiant 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 lywodraeth rôl yma 
i fuddsoddi ac ysgogi hyn trwy greu’r 
amodau er mwyn creu cynnwys newydd 
a sicrhau fod 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 ses-
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   Yn y golofn ddiwethaf, y testun dan sylw 
oedd cynnwys Cymraeg ar y We ac mi 
rydw i am gadw yn fras ar yr un pwnc y 
tro hwn trwy fwrw golwg ar yr adnoddau 
cymorth iaith sydd ar gael. 
 Dwi’n siwr eich bod wedi crafu pen law-
er gwaith yn chwilio am gyfieithiad i air 
Saesneg sy’n rhy ddiweddar i gopi caled 
o Eiriadur yr Academi - Peidiwch mynd 
yn bell! mae yna gymorth hanfodol ar gael 
trwy’r Ap Geiriaduron neu Eiriadur yr 
Academi ar y We.   Dyma ddwy adnodd 
cwbl amhrisiadwy i’ch cynorthwyo wrth 
ysgrifennu. mae Geiriadur yr Academi ar 
y We yn cael ei ddiweddaru’n gymharol 
gyson ac mae unrhyw dermau newydd yn 
cael eu hychwanegu at y rhestr. I gyrraedd 
hwn ewch chi https://geiriaduracademi.
org/ ond yn amlwg mae’n cyfieithu yn 
unig o’r Saesneg i’r Gymraeg. yr hyn 
sy’n dda am yr Ap Geiriaduron – yw ei 
fod yn bosib cyfieithu gair o’r Saesneg 
i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg. 
Mae hefyd yn galluogi i chi ganfod beth 
yw ffurf y gair a’i genedl enw ac mae hyd 
yn oed yn gweithio fel odliadur, dim ond 
i chi roi y symbol * o flaen y gair yn y 
blwch chwilio.  Os nad yw’r gair yr ydych 
yn chwilio amdano yn yr ap, mae’n cania-
tau i chi fynd yn awtomatig at y Porth Ter-
mau Cenedlaethol i weld os ydio yn fanno. 
Mae’r wefan hon yng ngofal y Coleg Cym-
raeg Cenedlaethol ac yn elwa o arbenigedd 
adrannau prifysgol ym maes y gwyddorau, 
y gyfraith a’r celfyddydau. Gellir canfod y 
Porth yma yn uniongyrchol trwy’r ddolen 
hon http://termau.cymru/. Er mwyn gallu 
defnyddio’r Ap Geiriaduron ar eich ffôn 
clyfar neu dabled, ewch i chwilio amdano 
yn y Play Store (ar gyfer ffôn neu dabled 
Android) neu’r Apps store (ar gyfer teclyn-
nau Apple), gan ei lwytho ar eich teclyn. 
Os ydych yn ansicr gyda’ch treigladau he-
fyd, mae posib defnyddio Ap Treiglo sydd 
wedi ei greu gan Ganolfan Peniarth, sy’n 
egluro’r gwahanol dreigliadau. Mae’r ap 
yma eto ar gael yn yr un lle. 

Os ydych yn chwilio am darddiad enwau a 
diffiniad termau, mae Geiriadur Prifysgol 
Cymru ar-lein yn ffordd wych o ganfod 
hynny https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html 
    Dau adnodd sy’n ddefnyddiol tu hwnt 
wrth sicrhau cywirdeb ysgrifenedig yw 
gwefan Cysill https://www.cysgliad.
com/cysill/arlein/  a rhaglen feddalwedd 
Cysgliad sydd bellach am ddim i’w lawrl-
wytho – Mae Cysgliad yn gallu gwirio 
dogfen hirach na Cysill a gellir ei lawrlwy-
tho trwy’r ddolen ganlynol https://www.
cysgliad.com/cy/ . Y gwahaniaeth rhwng y 
ddau sy’n rhan o’r un gwasanaeth yw bod 
modd cyfieithu mwy o eiriau ar un tro trwy 
ddefnyddio rhaglen Cysgliad ar eich prif 
gyfrifiadur, a hynny heb gyswllt gwe.  Heb 
os, os ydych angen cymorth i’ch cynorth-
wyo wrth wirio darn ysgrifenedig a gwella 
cywirdeb, mae’r ddau yn ddefnyddiol 
mewn amgylchiadau gwahanol a Cysill 
yn fwy defnyddiol os ydych angen gwirio 
brawddeg neu ddwy yn sydyn ar eich ffôn 
clyfar er enghraifft.
     mae yna lawer yn feirniadol o Google 
Translate a hynny am reswm da – mae 
ambell i awdurdod lleol a chyrff cyhoed-
dus yn ei ddefnyddio i gyfieithu bob dim 
dan haul ac yn gwneud llanast ofnadwy! 
Ond dwi am roi fy mhen ar y bloc a dweud 
fod defnyddio Google Translate yn iawn 
yn ei le. Pam dwi’n deud hyn? Os ydych 
isio dechrau’r broses o gyfieithu dogfen, 
mae’n werth gadael i Google Translate ei 
gyfieithu yn ei gyfanrwydd yn gyntaf ond 
gan bwysleisio eich bod wedyn yn ei brawf 
ddarllen yn ofalus i sicrhau nad oes yna 
gyfieithiadau gwirion. Fe allwch ddefnyd-
dio Google Translate i gyfieithu o’r Gym-
raeg i’r Saesneg neu fel arall. mae Google 
Translate wedi gwella dros y blynyddoedd 
diwethaf ac mae’n gweithio fel sylfaen dda 
cyn prawf ddarllen y darn ysgrifenedig ond 
cofiwch fel drafft a man cychwyn yn unig! 
Mae Microsoft Bing yn wasanaeth arall 
cyfieithu ac mae Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn gweithio gyda hwy i ddatblygu’r 
gwasanaeth. Dwi ar ddeall fod gwasanaeth 
cyfieithu Bing yn fwy cywir na Google, 
ond ewch ati i gymharu’r ddau!   https://
translate.google.co.uk/  https://www.bing.
com/translator  ond eto byddwch yn ofa-
lus! 

iwn ‘y Gymraeg ar y we’ yn bwrw golwg 
ar yr adnoddau hyn, mae croeso i chi eb-
ostio Cymunedau.Digidol@wales.coop i 

drefnu hyfforddiant am ddim. 

CYFARPAR I 
WIRFODDOLWYR 

TREFTADAETH
   Defnyddiwyd rhoddion ariannol gan rai a 
fynychodd Ddiwrnod Archaeoleg Rhithiol 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2020 i 
dalu am wisgoedd a chyfarpar i helpu gwir-
foddolwyr treftadaeth i fonitro henebion.
   Er bod y digwyddiad am ddim, gwahod-
dwyd pobl i wneud rhodd ariannol i Ym-
ddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro, sydd wedi defnyddio’r arian a god-
wyd i dalu am wisgoedd i’r tîm o wirfod-
dolwyr treftadaeth.
   Recriwtiwyd y tîm o 16 o wirfoddolwyr 
gan Awdurdod Y Parc Cenedlaethol yn 
2020 i helpu i arolygu henebion yn y Parc 
Cenedlaethol ac adnabod unrhyw broble-
mau er mwyn gallu rhoi sylw iddynt.
   Meddai Archaeolegydd Cymunedol Aw-
durdod Y Parc Cenedlaethol, Tomos Jones: 
“Digwyddiad rhoddion yn unig oedd Di-
wrnod Archaeoleg 2020 ond mae’n wych 
gweld y cyfraniadau a wnaed gan bobl sy’n 
teimlo’n gryf am dreftadaeth gyfoethog 
y Parc yn mynd i helpu i dalu am waith i 
ddiogelu nodweddion archaeolegol.
   “Mae staff yr Awdurdod yn monitro 
safleoedd gymaint â phosib, ond gyda bron 
i 300 o henebion yn y Parc, mae angen pob 
help posib arnom i sicrhau bod unrhyw 
broblemau’n cael eu hadnabod cyn gynted 
â phosib.
   “Mae tua hanner yr henebion yn y Parc 
Cenedlaethol yn cael ymweliad fel rhan 
o’r cynllun ac mae’r cyfraniad hwn yn 
golygu bod y Parc mewn sefyllfa gryfach 
i ddiogelu’r henebion cenedlaethol bwysig 
hyn.”
   Cafodd Diwrnod Archaeoleg 2020, a 
drefnwyd ar y cyd â PLANED, ei wylio’n 
fyw gan rhwng 160-190 o bobl ac mae’r 
cyflwyniadau’n dal i fod ar gael i’w gwylio 
ar sianel YouTube y Diwrnod Archaeoleg, 
gyda dros 4,500 wedi gwylio hyd yma.
   Elusen yw Ymddiriedolaeth Parc Cen-
edlaethol Arfordir Penfro sy’n gweithio’n 
galed i ddiogelu popeth sy’n unigryw 
ac arbennig am dirlun y Parc ar gyfer 
mwynhad cenedlaethau’r dyfodol, i gef-
nogi cadwraeth, cymuned a threftadaeth 
ddiwylliannol, gan arwain y ffordd yn eu 
gwarchod.

Capel hermon 
Abergwaun,

Cyrddau Blynyddol
o dan ofal 

Parchg martin Williams
10 o'r gloch, 

Bore Sul, Mehefin 6ed, 2021.
Bydd rheolau Covid 
yn cael eu parchu.

Croeso cynnes i chi droi i mewn atom.
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sef Jane Harries, Cefnydfa. Mae Jane wedi 
dechrau cylchgrawn o’r enw ‘Adventure 
She’ sy’n rhannu straeon am ferched o bob 
man yn y byd sy’n gwneud pob math o 
bethau mentrus. Mae Jane yn un dda i sôn 
am  hynny gan ei bod hi wedi cyflawnu pob 
math o orchestion gan gynnwys gwneud y 
ras 150 milltir, ‘Marathon des Sables’ ar 
draws y Sahara ym Morocco, ynghyd â rh-
edeg sawl ras redeg, cerdded a seiclo – heb 
sôn am gystadleuaeth hanner ‘Ironman.’ 
Mae Jane wedi marchogaeth ers yn blen-
tyn, a’i menter nesaf yw gwneud hynny 
ar draws Gwlad yr Iâ. Pob hwyl iddi ar ei 
mentergarwch.
llonGyFArCHIADAu i:
Hetty Edwards a Orissa Watts,y ddwy’n 
dathlu eu pen blwydd yn gant oed.

Diddorol oedd gweld Keith Battrick yn 
siarad ar y BBC am  broblem diboblogi 
cefn gwlad.  Gan gyfeirio at Gwm yr 
Eglwys, roedd yn dristwch clywed ganddo 
mai ond tri bwthyn, o hanner cant, sydd yn 
nwylo pobl lleol. Mae'r gweddill i gyd yn 
dai haf.  Pan ddaw canlyniadau y cyfrifiad 
diweddar i law, mi fydd yn bosib gweld, 
mae'n siwr, nifer fawr o bentrefi yr arfordir 
mewn sefyllfa debyg.

Trefdraeth
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Leslie 
Lindquist a fu farw yn ddiweddar. Roedd 
yn gymeriad adnabyddus yn y fro, wedi 
bod yn bostmon yn yr ardal ac yn warden 
yn yr eglwys. Daliodd i fynd am dro lawr 
at yr aber tan y diwedd a hynny yn ei sgw-
ter bychan. Coffa da am y sgyrsiau difyr a 
gafwyd yno ar sawl achlysur.

NEWYDDION O’CH ARDAL CHI

CASMAEL

ABERGWAUN

DINAS

CASBLAIDD

PENCAER

TREMARCHOG
Llongyfarchiadau i Mr. Mike Watson, 
Llwyn Onn, Tremarchog, ar enedigaeth 
wyres fach,  Nancy Rose, sef chwaer i 
Tommy, ar ddydd Gŵyl Dewi. mae Celyn, 
merch mike, a’i gŵr David Davies a’r teu-
lu bach yn byw yn Dyffryn, Wdig.

Erbyn y 6ed. o Fai roedd neuadd ein pen-
tref wedi cael ei sbriwsio’n lân ar gyfer yr 
etholiad ar ôl mwy na blwyddyn dan glo 
oherwydd y Coronafeirws. Bu sawl un yn 
brysur iawn yn adnewyddu, peintio, golchi, 
diheintio a pholisho nes bodloni’r gwirfod-
dolwyr a’r Cyngor Sir ei bod yn addas i 
bawb ymweld â hi a phleidleisio yn sâff.
Diolch i bawb am eu help.
   Erbyn hyn y mae sôn gan ambell un am 
ail gydio yn eu cyfarfodydd amrywiol ond 
eto mae eraill yn dal yn betrus am y se-
fyllfa hir dymor. Y gobaith yw y bydd haul 
a gwres yr haf yn ogystal â’r brechlyn yn 
gostwng y rhifau sy’n dioddef o’r Covid 
yma yn ogystal â gweddill y byd fel bo 
bywyd yn cael cyfle i ddychwelyd i’r hyn 

oedd e.

llonGyFArCHIADAu I 
Wyn a Bethan Williams Wern ar ddathlu 
eu Priodas Arian ar y 1af  o Fehefin.

CYDYMDEIMLWN â 
Selwyn Harries a’r teulu, Spencer Build-
ings ar farwolaeth ei briod Pegi yn ddiwed-
dar.
Eirian a Peter, Roger a Catrin ar farwolaeth 
eu mam, y diweddar Mrs Hannah, Eirlys 
Griffiths, maes y llan.

MERCH YN MENTRO   Roedd hi’n dda 
gweld  stori ar wefan Cymru Fyw yn ddi-
weddar yn sôn am wraig anturus o’r Dinas, 

TREFDRAETH

CYDYMDEIMLWN â -
Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mr Owen 
Jones, Penbanc, Abergwaun. Cynhaliwyd 
yr angladd yng nghapel Gorffwys Paul 
Jenkins a’i Feibion, Abergwaun, ac yna 
ym Mynwent Penybont Casblaidd./
   Teulu a ffrindiau y ddiweddar Mrs Mona 
rogers, gynt o Gasblaidd, ond yn byw er-
byn hyn yng Nghaergrawnt.

llonGyFArCHIADAu I Mr Ronnie 
John,          Rinaston, Treamlod ar ddathlu 
pen blwydd arbennig yn ddiweddar. 

nEwyDDIon o THEATr GwAun
Medrwch gael y newyddion diwed-
dara trwy edrych ar y wefan neu dudalen        
Facebook. Am fanylion ac amserau y perf-
formiadau. www.theatrgwaun.com  
Rhif ffon – 01348 873421 
neu ebost info@theatrgwaun.com

DYMuNWN BEN BLWYDD HAPuS 
I: Tim Owen, sydd wedi dathlu ei ben blw-
ydd yn 60 mlwydd. 
Graham lewis, Tresinwen, Parc loktudi, 
sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 90 oed.
Jane Griffiths, Feidr Dylan, Penyraber sy’n 
dathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd.

DYMuNWN WELLHAD BuAN I;
Dot Lewis. Parc Loktudi sydd wedi bod yn 
yr ysbyty.
Joyce Braddock, Victoria Avenue sydd 
adre erbyn hyn ar ôl cwympo.
CYDYMDEIMLWN â 
Teulu a ffrindiau y diweddar Parchedig 
John Roberts, Bryn Road, bu farw yn 95 
mlwydd oed. Bu’n Brifathro yn Ysgol 
Brynconin, Llandissilio cyn mynd yn Wei-
nidog gyda’r Bedyddwyr ym 1977. Tad, 
tadcu a hen datcu parchus a hoffus, a gŵr 
annwyl y diweddar Olwen.
   Teulu y ddiweddar Mrs Hazel Pollard, 
Parc Loktudi,
   Teulu a ffrindiau y diweddar Mr Brian 
Williams, Parc Loctudi.
   Teulu y ddiweddar  Mrs Dilys John, Llain 
Las a Heol Dyfed gynt.
   Teulu y diweddar Mr William Owen 
Jones, Penbanc.
   Teulu y ddiweddar Mrs Pat Hillmansen

CYDYMDEIMLWN â 
   Teulu y ddiweddar Mrs Elizabeth Iris 
Griffiths, new Hill, gwraig y diweddar 
Gapten Arthur Griffiths.
   Teulu y ddiweddar mrs Gwen Fox, Heol 
Penlan,

TRELETERT 
llonGyFArCHIADAu I 
Ceinwen a Derek Tucker, Crug Glas. 
ar  enedigaeth ŵyr ac wyres arall iddynt 
eleni. Ganwyd mab bach cyntaf i‘r ferch-       
Angharad a’i phartner, Tim ac yna merch 
fach arall - mia Grace- i Bethan a‘i gŵr 
Mathew Watkins.
 CYDYMDEIMLWN â 
   Teulu y diweddar Mr Jim Thomas, gynt 
o Gastell Haidd.
   Teulu y diweddar Mr Patrick CampbellCôr ABErGwAun 

Mae’r Côr (fel arfer) yn cwrdd pob nos 
Lun yn Festri Hermon am 7.30yh. Os oes 
diddordeb gennych i ymuno efo ni, bydd 
croeso cynnes iawn yn eich disgwyl- ar ol 
i hyn basio !!

WDIG

TRELETERT

Croeso adref a dymuniadau da i Cathy 
Kurtz, Swn y Morloi, Pwllderi, a fu’n
glaf yn Ysbyty Llwynhelyg, ac sy’n dal i 
dderbyn gofal nyrs wedi  dod adref.

Tra’n anfon cyfarchion i Cathy, rhaid he-
fyd llongyfarch Sam, ei mab hi a’i phriod
Michael ar ei lwyddiant yn ennill sedd yn y 
Cynulliad.     Politics oedd pwnc
Sam yn y Brifysgol felly mae’n amlwg bod 
ei fryd ar hyn o’r cychwyn.

Da clywed bod Dr. Sion Owen, Pontiago 
wedi hen gynefino a’i waith fel
meddyg teulu yn Nhrefdraeth a Chrymych 
erbyn hyn.   Mae Dr. Miriam, ei
briod, ar hyn o bryd, ar fin gorffen ei hyf-
forddiant hithau, felly yn fuan iawn
bydd cyfle i groesawu meddyg teulu ifanc 
arall i ogledd y sir.    Estynnwn
ein dymuniadau gorau i’r ddau yn eu gyr-
faoedd.
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CYDNABYDDIAETH 
HAEDDIANOL AM 

WEITHREDu 
CYMuNEDOL YN 

SIR BENFRO
Cyflwynwyd Tystysgrifau Cydnabyddiaeth 
Arbennig gan Sharron Lusher, uwch Siryf 
Dyfed, i Rwydwaith Cefnogi Cymunedol 
Sir Benfro (PCSn) a Chymdeithas Gwasa-
naethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 
– gan gynnwys tystysgrifau unigol ar gyfer 
dau aelod unigol o’r tîm - mewn seremoni 
wobrwyo ar-lein nos Lun.
Mae’r PCSN yn cynnwys bron i 100 o 
grwpiau cymorth cymunedol dan arwein-
iad gwirfoddolwyr (o wahanol feintiau) 
sydd wedi gweithredu dros flwyddyn yn 
ôl i helpu yn eu cymunedau i ymateb i se-
fyllfa COVID-19.
Drwy gynnig cymorth fel siopa, casglu 
presgripsiynau, cerdded cŵn, llais cy-
feillgar ar ddiwedd y ffôn, a hyd yn oed 
gweithgareddau ar-lein/cymunedol i gadw 
ysbryd pobl i fyny, daeth y grwpiau hyn yn 
abwyd i lawer o bobl a oedd yn gwarchod 
neu yn methu byw eu bywydau arferol o 
ddydd i ddydd.
Daeth cannoedd, os nad miloedd, o wirfod-
dolwyr ymlaen i gefnogi pobl yn eu hardal 
leol. Pan ddechreuodd cyfyngiadau symud 
Covid-19 gyntaf, ychydig o’r grwpiau hyn 
oedd yn rhagweld y byddai eu hangen dros 
flwyddyn yn ddiweddarach ond mae gwir-
foddolwyr wedi parhau’n ymrwymedig 
i’w cymunedau ac wedi mynd tu hwnt 
i’r disgwyl i helpu eu cymdogion. Daeth 
y rhai a oedd yn cydlynu’r ymdrech leol 
(gwirfoddolwyr eu hunain) at ei gilydd, 
gyda chymorth PAVS, i ffurfio PCSN er 
mwyn helpu ei gilydd gyda syniadau ac 
arfer gorau o ran gwirfoddoli. Drwy gy-
farfodydd ar-lein wythnosol a grŵp Fa-
cebook gweithredol, rhannodd cydlynwyr 
syniadau ac adnoddau lle gallent ac yn 
gyflym daethant yn rhan amhrisiadwy o’r 
ymateb i COVID a gynigiwyd drwy Hwb 
Cymunedol Sir Benfro. Talodd Sue Leon-
ard, Prif Swyddog PAVS, deyrnged i holl 
aelodau’r PCSN:
‘Mae’r gefnogaeth a roddwyd i gymunedau 
Sir Benfro gan bawb sy’n ymwneud â 
PCSN wedi bod yn syfrdanol. Roeddent 
yn darparu gwasanaeth hanfodol yn eu 
cymunedau heb ofyn hyd yn oed – roed-
dent yn gweld yr angen ac yn ymateb yn 
gyflym. Rydym yn aml yn siarad am grw-
piau gwirfoddol a chymunedol yn llenwi 
bylchau ac yn mynd i’r afael ag angen - 
ond yn yr achos hwn PCSN oedd y ‘glud’ 
a oedd yn dal cymunedau gyda’i gilydd 
gan fod yno i’r rhai oedd ei angen nhw pan 
oedd ei hangen nhw.
Hefyd, cyflwynwyd Tystysgrif Cydnabyd-
diaeth Arbennig i PAVS gan yr uchel Siryf 
yn sgil y gwaith a wnaed gan y tîm cyfan 
dros y 12 mis diwethaf i gefnogi grwpiau 
gwirfoddol a chymunedol, gwirfoddolwyr, 

gofalwyr di-dâl a phobl sydd angen gofal 
a chymorth.
Derbyniodd aelodau unigol o’r tîm, Cherry 
Evans (Dementia Supportive Communities 
Connector) a Rhys Eynon (Hyrwyddwr 
Anableddau Dysgu), Wobrau Cydnabyd-
diaeth Arbennig hefyd am y cyfraniadau 
rhagorol y maent wedi’u gwneud yn ystod 
y 12 mis diwethaf i gefnogi pobl sy’n byw 
gyda dementia, pobl ag anableddau dysgu, 
eu teuluoedd a’u gofalwyr.
Dywedodd Cadeirydd PAVS, John Gos-
sage: ‘Mae staff ac Ymddiriedolwyr PAVS 
yn hynod falch o fod wedi cael eu cydna-
bod ochr yn ochr â Rhwydwaith Cymorth 
Cymunedol Sir Benfro gan yr uchel Siryf. 
Mae pandemig COVID-19 wedi cyfly-
mu newid ac wedi ein gorfodi i addasu i 
amgylchiadau hollol wahanol. Mae Sir 
Benfro yn ffodus o gael haen drwchus o 
gyfalaf cymdeithasol, ac mae’r gymuned 
wedi ymateb yn wych. Mae grwpiau wedi 
codi, a gychwynnir yn aml gan unigolion 
gweledigaethol, i ddiwallu angen. Mae 
PAVS wedi eu cefnogi i gyflawni. Mae’r 
Gymdeithas Sifil, a’r Trydydd Sector sy’n 
cyfrannu cymaint at ei bywiogrwydd, wedi 
dangos ei gwerth.
Cydnabu’r uchel Siryf hefyd nifer o un-
igolion y mae eu cyfraniad i’r ymdrech 
hon wedi bod yn rhagorol. Mae PAVS yn 
chwarae rhan mewn chwarae llawer mwy, 
heb ymdrech unigolion a’r grwpiau y 
maent yn cysylltu â hwy, byddai bywyd y 
Sir hon gymaint yn dlotach. Ar ran tîm cy-
fan PAVS, diolch am yr hyn rydych chi’n 
ei wneud.’
Bydd nifer o unigolion yn derbyn eu Ty-
stysgrifau Cydnabyddiaeth Arbennig yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd 
cyfyngiadau’n caniatáu hynny. Llongy-
farchiadau mawr i bawb.
Wrth arwain y gwobrau hyn, dywedodd 
Sharron Lusher, uchel Siryf Dyfed: ‘mae 
wedi bod yn anrhydedd wirioneddol i 
gyflwyno’r gwobrau hyn. Mae’r ymrod-
diad, y tosturi a’r egni a ddangoswyd gan 

Gwasanaethau 

Gwaun
Gwaith cynnal a chadw ar 

adeiladau o gwmpas y tŷ.

(Perchennog: Andrew Davis,

Ffermdy Pontfaen, Cwm Gwaun)

Am eich holl waith 

cynnal a chadw, torri porfa, 

strimio, torri cloddiau 

a choed, glanhau ffenestri, 

peintio ac addurno y tu fewn 

a thu allan,

ffoniwch 01348 881361

Jac Williams a’i Fab

GAREJ 

PONTIAGO

Gwasanaeth cyweirio ceir 

M.O.T.

Petrol a Disel
Ffôn: Tremarchog

01348 891244

Canolfan 
Gelf 

Gorllewin  
Cymru
16 Y WESH 

ABERGWAUN 
SIR BENFRO 

SA65 9AE

Ffôn a ffacs : 
01348 873867

westwalesartscentre.com

dîm PAVS a rhwydweithiau o wirfoddol-
wyr wedi bod yn eithriadol, ac mae wedi 
helpu nifer o bobl gymaint, yn ystod blw-
yddyn mor anodd. Diolchwn iddynt o 

waelod ein calonnau”
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DyDD Gŵyl DEwI
Erbyn hyn rydym wedi cynnal dau Barêd 
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi llwyddiannus 
yn Hwlffordd ac eleni roeddem yn edrych 
ymlaen at gynnal un ar y dydd ei hun. Nid 
oedd modd gwneud hyn wrth gwrs oherw-
ydd y pandemig ond roedd digon o weith-
gareddau ar dudalen facebook y Parêd- 
rhain wedi eu trefnu gan rai o aelodau 
Fforwm Iaith Sir Benfro er mwyn dathlu’r 
diwrnod.
   Dechreuodd yr wythnos gyda chyng-
erdd ar-lein gyda thalentau o Sir Benfro a 
Cheredigion, yna ar Fawrth 1af decreuodd 
dathliadau’r dydd, yn addas iawn, yn Nhy-
ddewi  gyda’r chwiorydd Richardson yn 
canu. Dilynwyd hyn ar hyd y dydd gyda 3 
sesiwn i blant bach yng nghwmni’r Fenter, 
Cymraeg i Blant a Mudiad Meithrin. Cafw-
yd bore Coffi a fideo hanes Dewi Sant i 
Ddysgwyr yng nghwmni Dysgu Cymraeg 
Sir Benfro, sesiwn goginio cace planc gan 
Ferched y Wawr a sgwrs rhwng Rhidian 
o’r Fenter Iaith a Gwenno Dafydd. Ar ôl 
amser ysgol cafwyd sesiwn i blant ifanc 
gan Do Re Mi wedi ei drefnu gan y Fenter 
cyn mynd yn ôl i Dyddewi am fwy o gerd-
doriaeth. Daeth digwyddiadau’r dydd i ben 
gyda Hen Wlad Fy Nhadau yng nghwmni 
Stephen Richard-Downes, Cyfarwyddwr 
Addysg Sir Benfro.
     Yn ogystal â’r digwyddiadau hyn trefn-
wyd cystadlaethau cartref hwylus yn addas 
at bob oedran i gymryd rhan: Coroni’r Car-
tref sef Cystadleuaeth Addurno eich cartref 
i fod yn weladwy i’r cyhoedd ar y thema 
Cymru; Cipio Cadair sef cystadleuaeth 
farddoni a hefyd cystadleuaeth Ffotograf-
fiaeth ‘Llun ar y Sgrin’ o’ch milltir sg-
wâr - gan gofio cadw o fewn y rheoliadau 
presennol wrth gwrs. Bydd y canlyniadau 
wedi dod i law erbyn i’r llien Gwyn gael 
ei gyhoeddi – ewch i’n tudalen facebook i 
weld enwau’r enillwyr a’u hymdrechion!
CWIS DATHLu DEWI
Ar Fawrth 3ydd cynhaliwyd cwis trwy 
gyfrwng Zoom i ddathlu Gŵyl Dewi. Cy-
dweithrediad oedd hyn rhwng pedwar o 
Fentrau’r Gorllewin sef menter Iaith Sir 
Benfro, Cered, menter Cwm Gwendraeth 
Elli a Menter Dinefwr. Cafwyd noswaith 
llond hwyl a chrafu pen gydag 19 o di-
moedd yn cystadlu gydag aelodau o bob 
cwr o Gymru. Cafwyd tipyn o hwyl a chy-
fle i’r timoedd fynd i’w ystafelloedd ‘brea-
kout’ er mwyn trafod – a chael sgwrs! Ar 
ddiwedd y noson, gyda nifer o’r timoedd 
yn agos iawn at ei gilydd o ran marciau cy-
hoeddwyd mai tîm o Sir Benfro oedd wedi 
ennill sef nia a richard George a’r teulu, 
Trewyddel. Llongyfarchiadau mawr iddyn 
nhw a hefyd i bawb a ddaeth i gymryd rhan 
mor frwd.
   Yna ar Nos Fercher, 31 Mawrth dyma roi 
cynnig arall ar gynnal cwis ar-lein a’r tro 
yma ymunodd menter Gorllewin Sir Gâr 
â ni a chafwyd noson hwylus arall. Roedd 
pob ardal yn gyfrifol am ofyn i wyneb cy-
farwydd anfon rownd ar fideo a diolch yn 
fawr i Aled Scourfield am gytuno i’n cais. 

Pwy oedd yn fuddugol y tro hyn tybed? 
Wel nôl i Sir Benfro daeth y wobr gyda’r 
teulu George a enwyd uchod yn ennill – 
llongyfarchiadau unwaith eto! Tybed a fy-
ddant yn gwneud hatrig yn y cwis nesa’!
THEATR SOFFA
Llynedd, un o brofiadau newydd y cyfnod 
clo oedd i’r Fenter fod yn rhan o’r digwyd-
diad Theatr Soffa pan ddaeth criw brwd-
frydig at ei gilydd i berfformio darlleniad o 
‘Dan y Wenallt’, sef trosiad T. James Jones 
(Jim Parc Nest) o ‘under Milk Wood Dy-
lan Thomas. Cafodd y ddau berfformiad, 
un ohonynt yn ystod wythnos yr Eistedd-
fod AmGen, dderbyniad da, gan gynnwys 
canmoliaeth gan y cyfieithydd, felly mae’r 
criw yn ail-ymuno ar gyfer perfformiad 
newydd ar Fawrth 26ain. 
   Tair drama gomedi fer ‘Bynji Jymping 
a Straeon Eraill’, yn dilyn hynt a helynt 
Gwynn a’i ‘Fisus’ a chymeriadau eraill, 
a’r sefyllfaoedd doniol sy’n dod i’w rhan, 
oedd yr arlwy y tro yma. Addasiad o 
fonologau gan Gareth owen yw’r rhain a 
chawsom ganiatâd i addasu’r sgript i da-
fodiaith y gorllewin a newid rhai o’r lleo-
liadau yn y straeon i fod yn lleol i’n hardal 
ni hefyd.Cafodd y perfformiad ei ffrydio’n 
fyw ar-lein ac er gwaethaf ambell broblem 
technegol (rhywbeth ym mhrofiad pawb 
dros y flwyddyn â aeth heibio siwr o fod!) 
cawsom ymateb da gan ein cynulleidfa. 
Mae Theatr Soffa’n brosiect cymunedol 
dan arweiniad Mentrau Iaith Sir Benfro 
a Cheredigion a Chelfyddydau Span, Ar-
berth, a daw’r perfformwyr o ardaloedd ar 
hyd a lled y ddwy sir.
CWMNI ‘RôL CINIO
Mae gan Fenter Iaith Sir Benfro, ynghyd 
â Chered, Menter Iaith Ceredigion, ddig-
wyddiad rhithiol newydd ‘Cwmni ‘Rôl 
Cinio’, Cawsom ddechreuad da i’r gyfres 
o sgyrsiau ar-lein yng nghwmni’r  sylwe-
bydd wyn Gruffydd. Ers hynny rydym 
wedi cael cwmni ‘r awdures Anwen Fran-
cis yn sôn am ei llyfrau i blant a bywyd 
teuluol yn y cyfnod clo, Llinos Dafydd, 
y golygydd creadigol newyddiadurwraig, 

cyfieithydd a ffotograffydd, Andrew Tam-
plin o gwmni Canna fu’n siarad am lesiant 
ac iechyd meddwl ac Adam ‘yn yr ardd’  
Jones yn rhannu ei brofiadau gan gynnwys 
gardd o’r newydd yn ei gartref. 
Y Prifardd Mererid Hopwood oedd ein 
gwestai ar Fawrth 18fed, yn sôn yn ben-
naf am y grefft o lunio englyn ac yna Ed-
die Ladd oedd nesaf gan drafod ei dau 
fyd gwahnol sef dawnsio a ffermio. Di-
lynwyd hyn gan yr awdures a golygydd 
creadigol Meleri Wyn James a gan Dwyn-
wen Teifi yn sôn am ei bywyd hithau fel 
cyn-athrawes, tiwtor Cymraeg i oedolion 
a gwraig busnes yn ne Ceredigion. Soni-
odd Hazel Thomas am hanes ei theulu a’i 
phrofiadau’n coginio yng ngwesty enwog 
y Dorchester yna cawsom gwmni’r nofely-
dd Alys Hawkins. Ein gwestai diweddaraf 
oedd yr actores Heledd Gwynn gan sôn yn 
ddiddorol iawn am ei gwaith ar y llwyfan 
a’r sgrin a gwaith nad yw’n cael ei weld 
gan y cyhoedd – trosleisio er enghraifft. 
Ym mhob sesiwn mae cyfle i holi’r siarad-
wyr am eu gwaith a’u profiadau -mae man-
ylion pellach ar ein tudalennau facebook 
ac yn ein cylchlythyr Pethe Penfro.

I’r dyddiadur
Eleni eto cynhelir Gŵyl y Dysgwyr ar-lein. 
Chwiliwch am ‘Gŵyl y Dysgwyr 2021’ ar 
facebook am fanylion y gweithgareddau ac 
am sut i ymuno

Diolch i bawb a ddanfonodd 

erthyglau ac adroddiadau ar 

gyfer y rhifyn hwn. Daliwch ati 

i wneud er mwyn sicrhau y bydd 

gennym ddigon o ddeunydd ar 

gyfer yr un nesaf yn absenoldeb 

ein gweithgareddau arferol.
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PRITCHARD 
a’i Gwmni

CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG
Mae gennym bartneriaid a staff sy’n medru cynnig gwasanaeth

Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:
*Hunan Asesiad

* Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
* Ffurflenni Treth Incwm unigolion
*Treth Ar Werth a Thalu wrth ennill

*Cyngor ar bob agwedd o drethiant

74 Stryd Fawr, Abergwaun

47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi 
(01348) 873263 / 874473

(01239) 612475 / 612583
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Fel arfer, o gwmpas gwyliau’r Pasg, fe fydd Pwyllgor Egin Gwyrdd Cymanfa Bedyd-
dwyr Penfro’n trefnu ‘noson Gymdeithasol’ ym maenordy llwyngwair, Trefdraeth. Er 
mai trefnu gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc y sir fydd y pwyllgor yn bennaf, 
mae’r noson hon yn un sy’n agored i bob oed ac yn noson sy’n denu tyrfa dda o bobl yn-
ghyd yn ddi-ffael. Wrth reswm, roedd dod ynghyd eleni’n amhosibl - fel llynedd. Ond nid 
oedd angen pryderi, roedd gan ysgrifenyddes ddiwyd y pwyllgor, Mrs Siân Elin Thomas, 
syniad ardderchog a phan gyfarfu’r pwyllgor ar ‘zoom’ cafodd sêl bendith y pwyllgor i 
fwrw ymlaen â’r cynlluniau.
O ganlyniad, bu plant a phobl ifainc o Ysgolion Sul Blaenffos, Cylch Carn Ingli, Seion 
Crymych, ac Ebeneser Dyfed yn prysur gyflwyno myfyrdodau yn eu cartrefi ar gyfer 
bob dydd  yn ystod “Yr Wythnos Fawr” yn arwain i fyny i’r Pasg. Roedd gan bob Ysgol 
Sul rhyw gyfraniad i’w gyflwyno ym mhob un o’r oedfaon byr a ymddangosodd ar ‘You 
Tube’ a’r cyfryngau cymdeithasol, gan ddechrau gyda Sul y Blodau. Ar y dydd Llun 
cafwyd hanes glanhau’r deml; dysgu’r bobl yn y deml ar y dydd Mawrth; Jwdas yn cynl-
lunio yn erbyn Iesu ar y dydd mercher; y swper olaf ddydd Iau; tristwch dydd Gwener y 
Groglith; distawrwydd dydd Sadwrn; ac yna gorfoledd a dechrau newydd y Pasg. Pleser 
o’r mwyaf wedyn oedd i’r cyfan gael ei roi at ei gilydd i greu un oedfa gyflawn a rannwyd 
ar y cyfryngau cymdeithasol ac a ddanfonwyd allan  drwy gyfrwng e-byst ar ddydd Llun 
y  Pasg.
Ysgrifennwyd y sgriptiau a’u dosbarthu i’r athrawon Ysgol Sul gan Siân Elin Thomas, 
aelod yn Seion Crymych, a myfyrwraig Ddiwinyddol sy’n cael ei hyfforddi ar y cyd gan 
y Coleg Gwyn, Bangor a Choleg y Bedyddwyr, Caerdydd. Hithau hefyd fu’n rhoi trefn ar 
y clipiau i gyd ar ôl eu dychwelyd iddi, gan greu wyth oedfa fer i’w dangos yn ddyddiol, 
ac un oedfa gyflawn ar y diwedd.  Mae dyled y pwyllgor yn fawr iawn iddi am gynllunio 
a threfnu. Diolchir hefyd i athrawon yr Ysgolion Sul am rannu a dosbarthu’r gwaith i’r 
plant; ac i bob un o’r plant a’u rhieni am fod mor ufudd i’r cais i ffilmio’r clipiau a’u 
hanfon ymlaen.
Anodd mesur na dirnad y pleser a’r fendith a gafodd pawb wrth wylio’r genhedlaeth 
ifancaf yn ein heglwysi yn cyfleu mor naturiol, ac eto mor ddiymhongar, Stori’r Pasg. Os 
hoffech chi rannu’r fendith honno ewch i <https://youtu.be/D0AuKL2yC-Q>

ProSIECT PASG yr EGIn GwyrDD Dymuna teulu y ddiweddar 
Gwenllian (Gwen) morgan, Trel-

etert, ddiolch yn ddiffuant am bob 
arwydd o gydymdeimlad a ddan-
goswyd tuag atynt yn eu profedi-
gaeth. Derbyniwyd er cof y swm 
o £1,000.00 tuag at ‘Tŷ Hafan a 

‘Cymdeithas strôc’.

ARGRAFFWYR

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

Gwelir gerddi Penlan Uchaf ymysg y 
bryniau ar lethrau Cwm Gwaun. 

olygfeydd gwych a nant fynyddig yn 
rhedeg ochr yn ochr â’r fferm. 

Mwynhewch dawelwch y wlad ynghyd 
â theisennau cartref a lluniaeth ysgafn. 

Pecynnau cig oen ac eidion 
gwartheg hirgorn ffres 

neu rewedig ar gael yn ddyddiol.

AR AGOR YN DDYDDIOL

Dewch am dro i: 
Gerddi Penlan Uchaf, Cwm Gwaun, Abergwaun, 

SA65 9UA
Ffôn: 01348 881388 
neu 07773 789850 

ebost: robert@carnedward.co.uk 
WWW.CARNEDWARD.CO.UK

Cig oen ac eidion hirgorn Carnedward
Welwn ni chi yn y sioeau!

CHi

Sefydlwyd 1947

(01239) 612251
ymholiadau@eljones.org.uk

hoffai Gwennie James, Penfeidr 
Uchaf, Cwm Gwaun ddiolch o 

waelod calon am y caredigrwydd 
a’r haelioni a gafodd wrth ddathlu 
ei phenblwydd yn 80 yn ddiwed-

dar. mae’r cyfan wedi bod yn llesol 
mewn amser anodd i bawb. 

Diolch yn fawr iawn
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Disgyblion hapus a chyffrous! Roedd disgyblion CAD Yr Harbwr yn hapus ac yn gyffrous iawn i ddychwelyd i’r ysgol ar ôl y cyfnod 
cloi. Roedd iard antur newydd wedi ei hadeiladu yn yr ysgol. Bydd oriau lawer o ymarferion adeiladu tîm, datblygu cydbwysedd a 
chydlynu yn digwydd yma, ac oriau o hwyl i'w cael yn y gampfa awyr agored a’r ardal chwarae hon. Hoffai disgyblion a staff Harbwr 
ddiolch i bawb a fu’n ymwneud â dod â’r prosiect hwn at ei gilydd. Diolch yn fawr iawn!

ysgol 
Bro Gwaun

GwoBrwyo 2020 
ySGol Bro GwAun

Er gwaethaf methu â chynnal ein Seremo-
ni Tystysgrifau Blynyddol ym mis Ebrill, 
rydym yn llongyfarch yr holl ddisgyblion 
ar eu canlyniadau rhagorol yn ystod blw-
yddyn academaidd 2019-20. Anogwyd y 
disgyblion i ddyfalbarhau ac i fod yn hy-
blyg wrth iddynt weithio’n galed tuag at 
eu dyfodol.
Talodd Mr Paul Edwards, y Pennaeth, 
deyrnged i’r gwytnwch a’r ymroddiad a 
ddangoswyd gan ddisgyblion a staff. Diol-
chodd i bawb dan sylw am eu hymdrechion 
anhygoel trwy gydol blwyddyn anodd.

Dyrannwyd y Gwobrau Cyflawniad yn 
ystod blwyddyn academaidd 2019-20 i -

Tomos Davies -  
Cemeg - Cwpan a Thystysgrif Mr T J Wil-
liams
Cwpan Coffa a Thystysgrif Ken Longstaff 
ar gyfer Bioleg TGAu
Tystysgrif JL Edge ar gyfer Cymwysiadau 
Mathemategol 
Tystysgrif Ffiseg TGAu 
Astudiaethau Crefyddol TGAu - Cwpan a 
Thystysgrif
Daearyddiaeth TGAu - Tystysgrif
Gwobr Goffa miss Clair newton am y 
‘Gwyddonydd Gorau (bechgyn)’
Tystysgrif Technoleg Gwybodaeth TGAu
Gwobr Carey George am y Prif Fachgen
TGAu 2il Iaith Cymraeg - Tystysgrif
Tarian Cymreictod Stena - Blwyddyn 11

Joss lerwill-
• Cwpan Her Cymunedol Goffa Shannon 
Van Oppen
• TGAu Saesneg - Cwpan a Thystysgrif 
Miss D Bennett Rees
• Addysg Gorfforol TGAu - Tystysgrif
• Gwobr a Thystysgrif llywodraethwyr
• Cymreictod - Tystysgrif Tarian Stena - 
Blwyddyn 11

Beatrice hole -
• Gwobr a Chwpan Barddoniaeth ‘Poppy’
• Tlws Coffa Itziar Susaeta am Ymdrech 
mewn Ieithoedd Modern.
• Gwobr a Thystysgrif llywodraethwyr

Diolchir hefyd i 'r Llywodraethwyr am 
noddi Gwobr y llywodraethwyr a ddy-
farnwyd i’r disgyblion canlynol am eu 
hymroddiad i’w hastudiaethau trwy gydol 
2019-20 -
Blwyddyn 7 - Jack Davies
Blwyddyn 8 - Beatrice Hole
Blwyddyn 9 - Thea Lerwill

alonwy roberts -
Gwobr miss C newton am y Brif Ferch
TGAu Cymraeg - Tystysgrif
TGAu Cerddoriaeth - Tystysgrif
Bagloriaeth Gymreig TGAu - Tystysgrif
 Tarian Cymreictod Stena - Blwyddyn11

Blwyddyn 10 - Dion Williams
Blwyddyn 11 - Joss Lerwill

Cyflwynir tariannau teilyngdod hefyd i 
ddisgyblion i gydnabod eu cyfraniadau ca-
darnhaol i waith yr ysgol. Mae disgyblion 
yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion 
arbennig o ran agwedd at waith, prese-
noldeb a chyfraniad at fywyd ysgol. Der-
bynwyr y tariannau teilyngdod oedd -

Blwyddyn 7 - Tarian y Western Telegraph 
- Jack Davies
Blwyddyn 8 - Tarian Mrs Janet Bennet-
Howell - Archie Davies
Blwyddyn 9 - Tarian Mr Joe D’Cruz - Liah 
Williams
Blwyddyn 10 - Tarian y County Echo - 
Bronwen Williams
Blwyddyn 11 - Tarian ‘y llien Gwyn’ - 
Rebecca Hall

manylIOn CysODI

mis medi

Dydd mercher, 8-9-21

Deunydd erbyn Dydd llun  

os gwelwch yn dda
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ysgol Casmael

 Os cofiwch, llwyddodd 
Elen Francis i ddod i'r 
brig mewn cystadleua-
eth ysgrifennu yn 
ddiweddar. Dyfarnwyd 
ei cherdd 'Cymru' yn 
gyntaf ar draws y Sir ac 
enillodd  gadair iddi ei 
hunan. Dyma'r gerdd i 
chi fwynhau.  Da iawn 
ti, Elen.

Ein thema y tymor hwn 
yn Ysgol Casmael yw 
“Saffari Lleol”. Buom 
yn dysgu wrth dreulio 
amser yn yr ardd yn ta-
cluso ac yn plannu.

  Hefyd, fe fuom yn cofio am y bardd a'r athro  Waldo Williams. Bu'n athro yn ein hysgol 
ni! Mae 50 mlynedd ers iddo farw ym Mai 1971. Buom yn ysgrifennu darnau

  Ar ddiwedd yr hanner tymor ,
cafodd y Dosbarth Pinc hwyl wrth gy-
flawni her annibyniaeth. Roedd angen 
iddynt ddatrys cliwiau er mwyn cas-
glu cynhwysion i greu tân a choginio 
selsig. Cafwyd llawer o hwyl!

 o farddoniaeth ar ddail a’u hongian ar 
goed o gwmpas yr ysgol.
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BEICIO BL.6 
Syth ar ôl i ni ddod ‘nôl i’r Ysgol ar ôl 
Pasg, daeth merch o’r enw Rebecca atom 
ni i wneud prawf beicio diogel. Aethon 
ni mas i heol Parrog i wneud ein prawf. 
Roedd wedi cymryd lle dros dri diwrnod.  
Trwy lwc, wnaeth pawb basio.
Roedd rhaid i ni ddangos ein bod ni’n gallu 
reidio ar yr hewl yn ddiogel. Roedd hi’n 
weddol galed mynd lan rhiw heb gael gêr 
ar y beic! Diolch byth fod ffrind fel Ang-
harad i roi benthyg beic i fi. Roedd hi’n lot 
rhwyddach mynd fyny’r rhiw wedyn!  
Gan  Erin.  
AWDuRON Y DYFODOL 
(llun ar y dudalen flaen)
Nôl yn nhymor yr Hydref gwnaeth plant 
dosbarth Pwll Gwaelod ysgrifennu storïau 
100 gair i gystadleuaeth ‘A wander in the 
woods’. Roedd rhaid i ni ysgrifennu stori 
i neud gyda cherdded yn y goedwig. Pan 
ddaethon ni nôl ar ôl y cyfnod clo, wnaeth 
Mr Davies rhoi syrpreis i ni!
Cyflwynodd Mr Davies dystysgrifau i 
Scarlotte, Bluebell, Elden, Erin, Cade, Eli, 
malakai, Daisy, Griff, Dion a fi am ein 
storïau ond yn fwy pwysig byth - mae’n 
storïau ni wedi’u hargraffu mewn llyfr go 
iawn! Gwnaeth hyn wneud i fi deimlo mor 
hapus a balch i gael stori fi yn y llyfr ac 
rydw i’n siŵr bydd llawer o’r dosbarth yn 
tyfu lan i fod yn awduron da da iawn.
Gan  Angharad 
CWIS DIM CLEM! 
Ar ddydd Mawrth Ebrill 20fed cafodd dos-
barth Pwll Gwaelod ymwelydd ar Teams 
o’r enw Dafydd Vaughan. Roedd Dafydd 
wedi trefnu cwis i ysgolion Cymraeg Sir 
Benfro i weld faint o ‘glem’ oedd gan y 
disgyblion am bobl a phethau yn ymwneud 
â Chymru.
Roedd pob un yn y dosbarth mewn 
timoedd gwahanol yn erbyn ein gilydd yn 
ateb y cwestiynau ar Kahoot. un tîm oedd 
yn cael ennill wrth gwrs a’r tîm yna oedd 

Tîm Smarty.
Byddai’r timoedd gyda’r sgôr uchaf dros 
Sir Benfro yn mynd ymlaen i’r rownd 
derfynol. Mae’n amlwg nad oes lot o glem 
gyda ni gan na gyrhaeddon ni’r rownd 
derfynol!!!
Gan Bella ac Erin
PC LLEWELLYN 
Ar 18/05/2021 daeth PC Llewellyn mewn 
i’r ysgol i siarad gyda dosbarth Pwll 
Gwaelod a Chwm yr Eglwys.
Roedd hi wedi siarad am fod yn barchus ar 
y bws, yn yr ysgol, mas tu fas, yn y parc ac 
adre yn nosbarth Pwll Gwaelod. roedd hi 
wedi siarad am beryglon ysmygu yn nos-
barth Cwm yr Eglwys a dweud pa fath o 
bethau ych-a-fi sydd mewn sigarét.
Diolch am ddod mewn i’r ysgol PC 
Llewellyn. Chi wedi dysgu ni sut i fod yn 
barchus ym mhob man a pa mor ych-a-fi 
mae ysmygu.
Gan Daisy ac Elinor. 

CWIS LLYFRAu 
Roedd Eve, Brianna, Maisie a Lili wedi 
cymryd rhan yng nghwis llyfrau Sir Ben-
fro. Roedd rhaid i ni ddarllen y llyfr Dos-
barth Miss Prydderch. Ar ôl darllen y llyfr 
a chreu sgript roedd rhaid gwneud fideo 
ohonom ni yn trafod y llyfr i Mrs Penfold. 
Roedd y fideo wedi cymryd sbel! Roedd 
Mrs Rodgers wedi hala fe mewn i’r gys-
tadleuaeth. Ac yna roedd angen i ni aros 
am y canlyniadau. Roedd hyn wedi hala 

sbel hefyd!
Ond o’r diwedd roedd newyddion cyffrous 
wedi cyrraedd yr Ysgol……… roedden 
ni wedi dod yn ail. Ac hefyd dim ond un 
pwynt tu ôl yr enillwyr. Ni’n edrych ym-
laen at flwyddyn nesaf gan obeithio en-
nill.
Gan Eve a Brianna 
HWYL FAWR MRS LEWIS
Mae’n amser trist i ddosbarth Parrog achos 
mae Mrs Lewis yn eu gadael. Mae’r plant 
wedi cael llawer o hwyl gyda Mrs Lewis 
a byddwn yn drist iawn i weld hi’n mynd. 
Gobeithio bydd yn galw nôl i’n gweld ni 
eto. Diolch yn fawr Mrs Lewis am bopeth.
 Gan lili 
CROESO NôL MISS REES 
Mae Miss Rees yn dod ‘nôl i Fro Ingli ar 
ôl bod bant yn cael babi. Ni wedi gweld 
eisiau hi ym Mro Ingli. Bydd Oliver, y babi 
bach siŵr o fod yn gweld eisiau miss rees 
nawr fydd hi nôl yn yr ysgol yn dysgu dos-
barth Parrog bob dydd.
Gan maisie. 
BLODWEN Y BOCHDEW
Mae dosbarth Cwm yr Eglwys wedi cael 
syrpreis un bore Llun wrth iddynt gyrraedd 
y dosbarth. Roedd Mrs Rodgers a Miss Su-
sie wedi prynu bochdew  bach newydd i 
ni. Enw hi yw Blodwen. Mae hi’n ferch 
ac yn llwyd a gwyn.  Saith wythnos oed 
yw hi. Mae hi’n hoffi bwyta pop corn mae 
hi’n meddwl ei fod yn flasus iawn. Mae hi 
bach yn swil ond mae wedi setlo mewn yn 
wych. Mae hi’n hoffi mynd ar yr olwyn 
ond mae’n well ganddi  gysgu yn drwm. 
Mae hi’n hoffi chwarae a chuddio. Mae 
hi’n hyfryd i gael yn y dosbarth.
Gan Tabi, Hetti a Jessie
CASGlu SBwrIEl GyDA rICHArD 
VAuGHAn  (lluniau ar dudalen 23)
Ar un dydd Iau roedd Richard Vaughan 

TrIP I lAnGrAnnoG 
Ar ddydd Gwener 7fed o Fai roedd disgyblion blwyddyn 
6 wedi bod digon lwcus i fynd i  Langrannog am y dydd. 
Roedden ni gyd wedi colli allan ar aros yno dros nos achos 
Covid ond o leiaf ni wedi cael diwrnod yno!
Y peth cyntaf roedden ni wedi gwneud oedd mynd ar 
y cwods ac yna y ffram ddringo. Roedd y ddau yn lot o 
hwyl. 
Cododd y weiren ‘zip’ ofn mawr ar lot ohonom ni ac roedd 
llawer yn nerfus. Lwcus nad oedden wedi bwyta cinio cyn 
gwneud hwnna! Roedd un gweithgaredd arall cyn cinio sef 
neidio ar y bag aer o uchder. Roedd yn lot o hwyl ond y 
peth gorau oedd gweld Mr Davies yn crynu wrth sefyll ar y 
top cyn neidio. Roedd pawb yn sgrechain a chwerthin.  
Roedd Llangrannog yn paratoi’r cinio ac roedd yn flasus 
iawn.
Ar ôl cinio aethom ar y ‘go carts’. Waw! Roedden nhw’n 
mynd yn gloi iawn! Ein hoff beth ni oedd nesaf sef y gwib-
gartio ac i orffen y diwrnod bendigedig roedd sgïo.
Diolch i’r Ysgol am drefnu’r dydd ac i staff Llangrannog 
am wneud yn siŵr ein bod yn cael amser da.
Gan Cade a Tasker 

ysgol Bro Ingli
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o’r Parc Cenedlaethol wedi dod i’r ys-
gol. Roedden ni wedi mynd i’r Traeth 
i bigo sbwriel achos mae anifeiliaid yn 
gallu bwyta’r sbwriel ac maen nhw’n gallu 
marw. Roedd lot o sbwriel o gwmpas. Di-
olch i Richard am helpu ni a dysgu pethau 
newydd i ni.                       Gan Elin
GwnEuD HuFEn Iâ
Ni wedi bod yn dysgu am y Traeth tymor 
hwn yn nosbarth Betws ac ni wedi gwneud 
hufen iâ blas fanila gyda Miss Sandra. 
Roedd grwpiau eraill wedi gwneud mefus, 
mintys a siocled. Roedd yr hufen iâ yn fla-
sus iawn.
Gan laurie
FFrInDIAu Bro InGlI
Mae’r Ffrindiau yn dal i geisio gwneud eu 
gorau glas i godi arian i’r ysgol er gwa-
ethaf y pandemig. Mae nifer o bethau wedi 
trefnu ganddynt dros y tymor. 
mai – Golff Antur yn llwyngwair manor
Mai a Mehefin - Raffl Sgwâr 100 - maent 
allan yn y siopau o gwmpas yr ardal. Pryn-
wch eich sgwâr am £1 am gyfle i ennill 
gwobrau gwych
mehefin 18fed – Helfa Drysor Geir. 
Ac wrth gwrs mae’r Clwb Cant yn rh-
edeg drwy’r flwyddyn. Mae croeso i bobl 
ymuno ar unrhyw adeg. Cysylltwch gyda’r 
ysgol.
GolFF AnTur yn llwynGwAIr 
Trefnodd Ffrindiau Bro Ingli gystadle-
uaeth golff antur i weld pwy yw’r teulu 
gorau wrth chwarae golff antur. Roedd y 
gystadleuaeth wedi’i chynnal dros wyth-
nos ar ôl ysgol. Roedd y teulu buddugol yn 
ennill hamper o Kiel House, Dinas. Roedd 
y golff yn lot o hwyl! Ar ôl chwarae golff 
roedd cyfle i fynd mewn i Lwyngwair i 

MYNYDD MORFIL
Ar Radio Cymru, rhai wythnosau yn ôl, 
bu Mr Alun Ifans, Maenclochog yn siarad â Shan Cothi. 
Atgoffwyd ni o'r geiriau a gyfansoddwyd am Fynydd Morfil 
gan Tecwyn Ifan yn dilyn sgwrs rhwng y ddau ohonynt. Mae'r 
gân ‘Mynydd Morfil’  i'w clywed (trac 4 ) ar  CD Tecwyn -  
‘Wybren Las’ Sain SCD2453.
Dyma'r geiriau -

Dringo mynydd Morfil yn llewyrch haul prynhawn
Cawodydd ddoe ac echdoe’n dal yn byllau yn y mawn
Llongau cario olew wrth angor yn y bae

gael swper hefyd. roedd y goujons cyw iâr a sglodion yn fendigedig!  Gan Dion a Griff 

A chudyll fry a’i lygaid craff yn chwilio am ei brae.

Daw cwthwm chwim o rywle a’i gynnwrf yn y llwyn
Fel atgof pell o’r hanes a’r braw yn crynu’r brwyn.
y gwenyn aeth i guddio ym mlodau Clats y Cŵn
ond rwy’n dal i’w clywed - clywed ofn eu sŵn. 

Bu pobl yma unwaith,a mynydd oedd eu byd
Mae olion eu haelwydydd i’w gweld yma o hyd
Ond o’u lleisiau ffraeth tafodrydd does ‘run i’w glywed nawr
Ac angof yw’r afon islaw.

Gelyn ddaeth o’r cefnfor a cherdded drwy y tir,
Cyrraedd troed y mynydd a wnaeth efe cyn hir
Diarbed oedd yr estron ac wedi’r ymladd blin
O’r diwedd ef a orfu, daeth taw ar ôl y drin.

A does dim byd yn aros dim o le bu’r byw agos
Y Fflemiaid a’u tafodau Ffrengig hy
A gaethgludodd bob un i’w caer yn y dyffryn
Gan adael y llecyn a rhoi iddo’r enw ‘morte-ville’.

Dringo mynydd Morfil yn llewyrch haul prynhawn
Cawodydd ddoe ac echdoe’n dal yn byllau yn y mawn
Daw cwthwm chwim o rywle a’i gynnwrf yn y llwyn
Yn  atgof pell o’r hanes a pheri braw’n y  brwyn.
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ysGOl llanyChllWyDOG
COFIO WALDO

Bu disgyblion yr Ysgol yn cofio am  Waldo 
Williams ar Fai yr 20fed, sef, hanner  canrif 
ers ei farwolaeth. Hoff gerddi y plant oedd 
'Clatsh y Cŵn' a 'Byd yr Aderyn Bach'. 
Buont yn gosod llwybr farddoniaeth trwy 
yr allt ac hefyd hongian 'caffi bwyd adar' 
yno.

    YMWELIAD â'R 
GwESTy TryCHFIloD

   Mae llawer o weithgareddau y tymor 
hwn wedi ymwneud â byd natur. Dysgwyd 
llawer tra ar daith gyda'r parcmon,Richard 
Vaughan. Rhyfeddwyd at y gwahanol 
fathau o greaduriaid  a  ymgartrefodd yn 
y 'gwesty trychfilod' sy'n sefyll ger Tafarn 
Llwyncelyn. Mae'r disgyblion yn deall fod 
bioamrywiaeth yn bwysig ar gyfer byd 
natur a byd amaeth.

YMWELIAD 'MARI LWYD'
mae traddodiad 'yr Hen Galan' yn gryf 
iawn yn ardal Cwm Gwaun, ond, a oes   
rhywun yn cofio pryd y daeth 'Y Fari Lwyd' 
ar ymweliad â'r Cwm o'r blaen? (Er nad 
yw'r 'Fari' wedi ei defnyddio yn Sir Benfro 

ers blynyddoedd maith, mae esiampl  yn 
Amgueddfa Sain Ffagan o'r 'march Gyn-
fas' a ddefnyddiwyd yn Solfach, tu a chan-
rif yn ôl.) Wel, er mawr syndod i'r plant, 
daeth tair 'Mari' i'r 
Ysgol yn ddiweddar. 
Buont yn   dysgu sut 

y mae'n bosib gael llawer o hwyl wrth ad-
fywio hen draddodiad. Roedd y dair 'Mari' 
yn siaradus iawn, ac yn gwmni da ar hyd 
y daith.

MILLTIROEDD 
YM MAI

Gosododd 'Gwreiddiau y    
Dyfodol', (cymdeithas rhieni 
a ffrindiau yr Ysgol) her                 
iddyn nhw eu hunain y mis 
hwn. Er mwyn codi arian i'r 
Ysgol, penderfynwyd drio 
cerdded / beicio 'o gwmpas 
Cymru'. Felly, mae pob teulu, 
ynghyd â'u cyfeillion wedi bod 
yn cyfri pob milltir, ar hyd y 
mis, er mwyn cyrraedd y nôd.
    Hyd yma, llwyddwyd i      
deithio         milltir ar droed 
neu ar gefn beic. Mae hynny'n 
gyfartal a dwy waith o gwm-
pas Cymru a mwy!  Hefyd,        
codwyd dros £600.  Mae   lefe-
lau ffitrwydd wedi codi hefyd, 
mae'n siwr! Llongyfarchiadau 
i bawb fu'n ymuno yn y dasg.
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Tecwyn James

SIOP SIAFINS
Celfi, Gwaith Turnio a Gwaith Coed

Pentrisillt, Pontfaen, Abergwaun

 01239 820405

Dysgwyr!
Dyma’ch cyfle i ennill £150!
CySTADlEuAETH: ErTHyGl I’r 
NATuRIAETHWR
Oes gennych chi ddiddordeb mewn byd 
natur, neu mewn effeithiau dyn ar fyd 
natur?
'Y Naturiaethwr' yw cylchgrawn Cymde-
ithas Edward llwyd, sef Cymdeithas Gen-
edlaethol Naturiaethwyr Cymru. Enwyd y 
Gymdeithas ar ôl y naturiaethwr, yr ieithy-
dd a’r hynafiaethydd Edward Llwyd (1660 
- 1709).  Penderfynwyd cynnal cystadleua-
eth i ddysgwyr i ysgrifennu erthygl ar un-
rhyw bwnc sy’n ymwneud â diddordebau 
Edward Llwyd. Sonnir am ei ddiddorde-
bau yn yr englyn er cof amdano gan John 
Morgan, yn y ddeunawfed ganrif: 

Meini nadd a mynyddoedd – a gwaliau
Ac olion dinasoedd

A dail, dy fyfyrdod oedd,
A hanesion hen oesoedd.

Dylai eich erthygl fod rhwng mil a dwy fil 
o eiriau a chroesewir lluniau addas i fynd 
gyda’r erthygl, a dylid anfon erthyglau yn 
ffurf MS Word neu raglen gyfrifiadurol 
gyffelyb, os bosib, drwy ebost at: naturia-
ethwr@triban.net
Bydd erthyglau addas yn cael eu cyhoeddi 
yn Y Naturiaethwr, a bydd gwobr o £150 
i’r erthygl orau. Anfonwch eich erthygl 
erbyn 5ed o Orffennaf 2021 os gwelwch 
yn dda.
Mae enghreifftiau o’r Naturiaethwr i’w 
gweld ar y we, yma:
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-
naturiaethwr/
NODYN: Mae ysgrifennu yn rhan bw-
ysig iawn yn eich ymdrech i ddysgu Cym-
raeg. Mae’n rhoi amser i chi feddwl am y 
ffordd gorau o fynegi eich hun. Pan dach 
chi’n sgwrsio efo rywun dach chi’n gor-
fod meddwl yn gyflym ac mae’r sgwrs yn 
eich blino. Mae pawb yn gallu ysgrifennu 
dim ond iddyn nhw wneud y camau cyntaf. 
Felly rhowch gynnig ar y gystadleuaeth 
yma, hyd yn oed os nad ydych yn ennill 
bydd y profiad yn werthfawr iawn.
Pob lwc - Rob Evans

   Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol           
Arfordir Penfro yn gwneud mwy o ym-
drech i achub glöyn byw britheg y gors, a 
oedd unwaith yn gyffredin yng Nghymru 
ond sydd bellach yn agos at ddiflannu yn 
Sir Benfro.
   Nod y strategaeth newydd ar raddfa’r 
dirwedd, a ariennir gan Bartneriaeth Natur 
Sir Benfro, yw gwella dyfodol rhywoga-
ethau prin, sy’n dibynnu ar rwydweithiau 
o laswelltiroedd corsiog sy’n gyfoeth o 
flodau ar draws y dirwedd.
    Mae llawer o’r cynefin hwn, sy’n gar-
tref i hoff fwyd ei larfa – tamaid y cythraul 
(succisa pratensis) wedi’i golli oherwydd 
draeniad, plannu coed amhriodol ac esgeu-
lustod rheoli glaswelltiroedd yn draddodi-
adol, gydag anifeiliaid trwm, fel gwartheg, 
yn pori’n ysgafn.
   Dywedodd Swyddog Bioamrywiaeth 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Sarah 
Mellor: “Mae britheg y gors yn Sir Benfro 
bellach mewn sefyllfa fregus iawn. Ry-
dym yn credu ei bod eisoes wedi diflannu 
mewn nifer o ardaloedd yn ei hamrywia-
eth flaenorol, ac nid yw wedi cael ei gweld 
ar Benrhyn Tyddewi ers 2013. Credir bod 
y boblogaeth o amgylch Keeston a Tiers 

CYNLLuN  I  ACHuB 
IâR FACH YR HAF PRIN YN SIR 

BENFRO
Cross hefyd wedi diflannu erbyn hyn.
   “Mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ffordd 
o greu lle i fywyd gwyllt yn ein tirwedd, 
er mwyn sicrhau bod natur yn gallu ffynnu 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n 
eithaf sobr meddwl y gallai’r rhywogaeth 
hon ddiflannu o Sir Benfro yn ystod fy oes. 
Mae gennym gyfrifoldeb i beidio â gadael i 
hyn ddigwydd ar ein gwyliadwriaeth ni.
    “Hyd yn oed yn yr ardaloedd hynny 
lle mae’n dal i fodoli, rydym wedi gweld 
dirywiad dramatig, er enghraifft, o gwm-
pas Mynachlogddu, roedd yn arfer cael ei 
chofnodi ar 32 safle, ond ers 2015, dim ond 
mewn saith safle y mae wedi’i gweld.”
   Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei-
soes wedi cymryd camau i achub y glöyn 
byw prin drwy helpu tirfeddianwyr i gael 
rheolaeth addas o’u safleoedd drwy gy-
morth grant a darparu anifeiliaid pori add-
as, drwy Rwydwaith Pori Sir Benfro a’r 
Cynllun Gwarchod y Parc.
    Bydd y strategaeth newydd yn cynnwys 
galluogi staff a gwirfoddolwyr Awdurdod 
y Parc i gynnal arolygon wedi’u targedu 
mewn safleoedd ledled y sir, yn ogystal 
â helpu tirfeddianwyr i reoli eu tir mewn 
ffordd sensitif er mwyn helpu i sicrhau dy-
fodol y glöyn byw prin hwn.

Fe fu'r gwcw yn canu'n gyson, 
am sawl diwrnod tua diwedd mis 
mai yn ardal Pencaer (o gwmpas 

Trefisheg ac ardal Caerlem). 
hefyd, mae'r ehedydd i'w 

chlywed ger y goleudy. 
Fuoch chi'n gwrando ar a gwylio 

adar yn ddiweddar? 
Dewch â'ch straeon. Bydd gan ein 
darllenwyr ddiddordeb i glywed.
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Mae wedi bod yn dymor wyna gyda llawer 
o ffermwyr wrthi ddydd a nos yn gofalu 
am eu preiddiau ac erbyn hyn – ble byn-
nag mae dyn yn edrych ar y meysydd a’r 
brynie o gwmpas yr ardal – mae’r ŵyn i’w 
gweld ym mhobman.
Mor wir geiriau a darlun englyn Evan 
Jenkins, Ffair Rhos sy’n disgrifio twf 
sydyn yr oen:-
Yn yr awr y bwrir o – gwêl y gwan
 Sigl ei gwt yn signo
Encyd a bydd yn prancio 
A rhedeg ras ar hyd gro.
Ac wrth gwrs mae Salm 23 yn tynnu’r 
darlun o’r gofal mae Duw yn rhoi dros ei 
braidd.  “Yr Arglwydd yw fy mugail, ni 
bydd eisiu arnaf...”
Cyhoeddodd y diweddar Barchedig Lewis 
Valentine ei gyfieithad ei hun o rannau 
o lyfr y salmau nôl yn y mil naw tri de-
gau, ac mae’n cael sylw y dyddiau hyn 
wrth i’r deugain ac un ohonynt gael ei hail 
gyhoeddi yn ddigidol. Mae e’n sôn am y 
salm hon a gweld nid un darlun yn unig 
o Dduw – ond fel y mae llawer yn cytuno 
– tri ohonynt.

Yr adnodau cyntaf mae’n cymharu ei ofal 
fel bugail. Yr adnodau canol yn ei weld 
fel arweinydd a’r rhai olaf fel gwesteiwr. 
Mae hon yn salm sydd yn gyfarwydd i 
ni gyd ac yn un y byddwn yn troi ati yn 
gyson. mae’n gwmni i ni ar ddydd gŵyl 
a dydd galar. Gobeithio ein bod ni wedi 
profi gwirionedd y tri darlun hyn yn ystod 
y flwyddyn ddwetha ma.
Er gwaetha gweld eisiau teulu a ffrindie, 
oedfa a chymdeithas – a chant a mil o 
bethau eraill – diolch am y sicrwydd nad 
i ni'n gweld eisie dim pan mae Duw yn 
bwrw ei ofal bugeiliol drosom.
Os buon ni’n teimlo ar goll yng nghanol 
ansicrwydd cyfnodau clo  - diolch am  yr 
arweiniad tawel cyson a ddaw gan Dduw 
trwy ei bobl. Ac os buon ni’n teimlo’r uni-
grwydd yn ystod y cyfnod, diolch  am y 
gwesteiwr sydd yn fawr ei groeso i ni gyd 
– pwy bynnag i ni – a beth bynnag yw’n 
sefyllfa.
Mae Iesu’n cymryd y darlun hwn a chy-
feirio at ei hunan fel Y Bugail Da. Ynddo 
fe eto mae’r tri darlun yn amlwg.  Y bugail 
a’i ofal a’i gonsyrn drosom ni. Yr arweiny-

dd sydd yn dangos y ffordd i ni fyw ein by-
wydau o ddydd i ddydd. Y gwesteiwr sydd 
a’i groeso a’i freichie’n agored i bawb. Di-
olch am eiriau syml salm sydd yn mynd a 
ni at graidd yr efengyl a’i neges am gariad 
Duw tuag atom i gyd.
Gweddi
Ein Tad, neu ’falle gallwn ni dy alw’n ein 
bugail, ein harweinydd a’n gwesteiwr.
Diolchwn nad ydym yn gweld eisie dim 
pan rwyt ti’n ein bugeilio, a’n bod ni’n cael 
o’th arweiniad pan ry ni’n gorfod wynebu 
amseroedd a sefyllfaoedd anodd bywyd. 
Ac fel yr oedd y tad yn nameg Iesu am y 
Mab Afradlon yn ei groesawu â breichie 
agored, diolchwn mai gwesteiwr fel’ny 
wyt ti i ninne hefyd.
Cymell ni i gyflwyno’n hunain yn ddiogel 
i’r Bugail da a chael ein harwain ganddo i 
feysydd gwaith a gwasanaeth yn dy enw 
di,  - ac yng nghwmni’r praidd – yng ng-
hwmni pobol dy eglwys pan gawn dod at 
ein gilydd unwaith eto, gad i ni wahodd 
a chroesawu gyda breichie agored fel y 
gwesteiwr croesawgar wyt ti. 
Alwyn Daniels

myFI, TyDI, eFe 

 
TEyrnGED I'r  PArCHEDIG  

JOHN  ROBERTS
Yn ystod gwasanaeth angladdol Y Parchg 
John Roberts yn Hermon, Abergwaun
talodd ei fab, Huw ,deyrnged hyfryd i’w 
dad. Dyma grynodeb o rai o’i sylwadau.

“Cofion da am ŵr rhyfeddol a roddodd    
fywyd o wasanaeth fel Prifathro, 
Gweinidog, tad a thad-cu”.  Un o nifer o 
deyrngedau dderbyniodd y teulu.

Ganwyd John yn Wdig yn 1925, gadael 
ysgol yn 14 i weithio yn Nhrecŵn ac ymu-
nodd â’r llynges yn 17, yn gweithio fel 
gweithredwr technegol a dysgu còd Morse 
yn Saesneg a Siapanëg.  Aeth ar gonfoi i 
Ganada a Norwy ac oedd yn Sydney pan 
orffennodd yr Ail Ryfel Byd.  Priododd ei 
ddiweddar wraig Mrs Olwen Roberts yn 
1950 a chafwyd 65 blwyddyn o fywyd prio-
dasol hapus a chefnogol.

Bu’n Brifathro yn Ysgol Brynconin o 1960-
1977.  Mewn geiriau cyn disgybl “Atgofion 
melys o’r ysgol, person a fu’n ysbrydolia-
eth i lawer”.  

Ymunodd â’r weinidogaeth ym 1977 a 
bu’n gwasanaethu ynn Nghapel Ruhamah 
Penybont tan 1990 ac roedd hefyd yn gap-
lan yn Ysbyty Penybont.  Brenin y Bregeth 
oedd teyrnged y Parchedig Huw George.

Dychwelodd i Abergwaun ym 1990 ond 
ddim i ymddeoliad tawel!  Yn hollol  an-
nisgwyl ym 1996 cafodd alwad i fod yn 
Weinidog yng Nghapel Harmoni, Pencaer 
a bu’n gwasanaethu yno tan oedd bron yn 

90.  Roedd mor falch o’r cyfle i bregethu 
a gwasanaethu.  “O hyd a gwên ac yn ha-
pus i sgwrsio, roedd â diddordeb i glywed 
hanes pawb”.  Fe barhaodd i yrru tan yn 
95, haf diwethaf.

Hoffai Martin a Huw ddiolch am bob esty-
niad o gydymdeimlad.  Os dymunir,  gellir 
gwneud cyfraniadau trwy Paul Jenkins a’i 
Fab, Chapel of Rest, Feidr Castell, Aberg-
waun SA65 9BB i BMS World Mission.

Ysgrifennodd emynau ac un frawddeg 
oedd
“Cyhoeddi wnaf tra byddaf byw
Does dim amhosib gyda Duw”.

“Gwr bonheddig a ffrind annwyl.  roedd 
yn fraint ei adnabod”.
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 Yn Nhachwedd 2020 agorodd y Maer 
Jackie Stokes gaffi, a gofod perfformiad a 
digwyddiadau newydd yn Theatr Gwaun 
Enw'r lleoliad ydy 'martha's'. Gyda rhaglen 
o ddigwyddiadau byw yn ystod y dydd 
yn rheolaidd, roedd Martha’s yn bwriadu 
cynnig amgylchedd diogel, cynnes i’r 
gymuned gyda digon o letygarwch syml, 
rhagorol a’r cyfle i fwynhau amrywiaeth o 
berfformwyr ac artistiaid lleol.
  Yn anffodus, cwtogwyd ar hyn gan gyf-
yngiadau COVID, ac mae  arlwy Martha’s 
yn cael ei ohirio am y tro.
  Mae’r sefyllfa bresennol yn ychwanegu 
at hanes cyfoethog ac amrywiol Theatr 
Gwaun sydd wedi gweld sawl cyfnod did-
dorol a heriol.
  Dechreuodd yr hanes ym 1885, pan adei-
ladwyd y lle fel Neuadd Ddirwestol, a ga-
fodd effaith fawr ar fywyd cymdeithasol y 
dre. Tua’r adeg hon, roedd gan Abergwaun 
enw drwg fel tref lle roedd yfed trwm ac 
ymladd yn gyffredin. Roedd un dafarn ar 
gyfer pob wyth deg o drigolion (4 gwaith 
y cyfartaledd cenedlaethol). Nid oedd hyd 
yn oed y tafarndai hyn yn ddigon i dorri 
syched yr yfwyr i gyd. Cafodd llawer o 
dafarnai 'smwglin'  (tai cwrw anghyfreith-
lon) yn gwerthu 'cwrw bach', eu reoleiddio 
a’u cau trwy gydol yr 1870au. Lansiodd 
arweinwyr capeli a grwpiau dirwest ym-
gyrch gryf a arweiniodd at osod y garreg 
sylfaen ar gyfer neuadd ddirwestol syl-
weddol newydd yn West Street ym 1878. 
Daeth y gymuned ynghyd bryd hynny, gan 
ymgymryd â chyllid cyfan y prosiect trwy 
roddion a thanysgrifiadau.
   Daeth y 1920au â chyfnod newydd i'r 
adeilad fel y ‘Studio Cinema’  - un o’r cyn-
taf yng Nghymru ac yn chwaer i’r 'Studio 
Cinema' ym Mryste. Adeiladwyd y bocs 
taflunio dros y cyntedd a newidwyd y 
meinciau pren am 400 o seddi ‘tip-up’. 
Ar y pryd, hwn oedd yr unig leoliad ‘sgrin 
arian’ i drigolion Gogledd Sir Benfro.
     Erbyn 1931 roedd gan y sinema dafluny-
ddion Kalee ‘o’r radd flaenaf’, a system 
sain ddiweddaraf Western Elec-
tric. Parhaodd i weithredu yn 
ystod y rhan fwyaf o’r Ail Ryfel 
Byd ac ym 1955 cyflwynwyd 
CinemaScope. Profodd perch-
nogaeth breifat yn her ac erbyn 
yr 1980au  newidwyd yr enw i 
'Theatr Gwaun', a daeth yr adei-
lad yn eiddo i Gyngor Sir Dyfed. 
Chwistrellwyd mwy o arian i'r 
fenter er mwyn adnewyddu ac 
uwchraddio offer ym 1996 gan 
Gyngor Sir Penfro. ond, pan go-
dodd toriadau gwariant fygythi-
ad o gau'r theatr yn 2010, daeth y 
gymuned ynghyd eto. 
       Sefydlwyd Ymddiriedolaeth  
Gymunedol fel elusen gofres-
tredig ac roedd  deugain a mwy 
o wirfoddolwyr lleol yn diwallu 

mwyafrif o’r anghenion gweithredol. Ar ôl 
8 mlynedd o brofi llwyddiant, cyflawnodd 
y theatr garreg filltir bwysig arall. Yn dilyn 
trafodaethau hir gyda’r Cyngor Sir, cyn-
haliwyd Trosglwyddiad Asedau llawn ym 
mis Rhagfyr 2018 gan roi perchnogaeth 
Theatr Gwaun yn nwylo’r gymuned.
   Yr un ysbryd cymunedol sy'n gyrru 
'martha’s'. Gyda chymorth cyllid a phŵer 
gwirfoddolwyr, mae’r cyntedd a’r caffi 
wedi cael eu weddnewid a mesurau gofal 
COVID-19 wedi’u gosod drwyddi draw. 
Pan fyddwn yn agor eto, bydd unrhyw 
un sy’n dod trwy’r drysau yn cael croeso 
cynnes, lluniaeth syml wedi’i gynhyrchu’n 
lleol, y cyfle i edmygu gweithiau celf lle-
ol a’r opsiwn i eistedd yn yr awditoriwm 
i fwynhau amrywiaeth o berfformiadau 
cerddorol a dramatig byr, adrodd straeon, 
sgyrsiau arbenigol a gweithdai creadigol.
   mae gan Theatr Gwaun gefnogaeth 
llawer o bartneriaid lleol i ymgymryd â’r 
fenter newydd hon gan gynnwys grwpiau 
sydd wedi’u hen sefydlu: Best Foot For-
ward, FADDS ac AberJazz ynghyd ag of-
ferynwyr annibynnol, cerddorion ifanc, 
awduron, gwneuthurwyr ffilmiau, storïwyr 
a haneswyr. Mae Cymdeithas Celfyddy-
dau Abergwaun eisoes wedi defnyddio’r 
lle i drefnu Arddangosfa Aeaf gweithiau ei 
haelodau a threfnu dosbarthiadau darlunio 
byw.
   Mae yna lawer o enghreifftiau diwed-
dar o gefnogaeth codi arian lleol. un engh-
raifft yw'r fenter gan y cerddorion clasurol 
proffesiynol Matthew Bale a Lorna Osbon. 
Wedi symud yn ddiweddar i Abergwaun, 
fe wnaethant ddathlu eu pen-blwydd prio-
das  '35' gyda chynllun codi arian 'ar-lein'.
yn benodol ar gyfer Theatr Gwaun. yn ys-
tod y cyfnod clo, byddent yn anfon traciau 
allan yn ddyddiol gan gynnwys llawer o 
geisiadau gyda dolen i dudalen rhoi. Mae’r 
theatr hefyd wedi derbyn rhodd o gasgliad 
rhyfeddol o lyfrau celf gwerthfawr, prin-
tiau, peintiadau dyfrliw a recordiadau sydd 
i gyd ar werth yn y caffi a’r cyntedd.     

Dyma hysbyseb ar gyfer arlwy 
sinema abergwaun ym mehefin 
1935 o dudalenau yr 'echo'. ar yr un 
dudalen mae hysbyseb ar gyfer 
trefniadau Gŵyl Gyhoeddi yr 
eisteddfod Genedlaethol yn 
abergwaun. Fel y cofiwch, roedd yr 
Ŵyl yn Sir Benfro yn Awst 1936.

    Derbyniwyd tanysgrifiadau aelodaeth 
hefyd, gan gynnwys cyfraniad hael iawn 
gan Mr a Mrs Stephen Ley.
   Nawr bydd rheolwyr 'martha's', sef  
anne- marie moreno a Tim spelling 
(gwelir y llun isod) gyda chymorth y 
Siambr Fasnach, yn lansio ‘Cyllid ar gyfer 
y Dyfodol’ . Bydd yr ymgyrch yn  helpu 
Theatr Gwaun ymhlith prosiectau eraill 
yn y gymuned i sefydlu rhaglen newydd o 
weithdai theatraidd i bobl ifanc.
    Bydd Theatr Gwaun yn parhau fel sin-
ema leol werthfawr - adnodd sydd yn wir 
hanfodol - gyda’r nos, a slotiau dethol yn 
ystod y dydd, gyda ffilmiau sy adlewyr-
chu ystod eang o ddiddordebau lleol, gan 
gynnwys ffilmiau a ddewiswyd mewn 
cydweithrediad â Chymdeithas Ffilm Ab-
ergwaun. Bydd lluniau archif o fywyd yn 
Abergwaun ac Wdig yn cael eu sgrinio o 
bryd i’w gilydd yn ardal y caffi, gan gani-
atáu i'r gymuned gysylltu â’u gorffennol ac 
ychwanegu at ddiddordeb ymwelwyr.
Gobeithiwn lwyfannu mwy o gynyrchiad-
au theatrig ar raddfa lawn cyn gynted ag y 
gellir ehangu lefelau cynulleidfa.
     Felly, pam dewis yr enw 'Martha’s'? 
Wel, yn hongian yn falch am nifer o flyny-
ddoedd yng nghyntedd Theatr Gwaun mae 
ffotograff sepia. Mae'n dangos Martha Phil-
lips-Harries yn blentyn ifanc, yng nghanol 
torf, ar achlysur pwysig gosod carreg syl-
faen yr adeilad. Ar y pryd (ym 1878) i neu-
add ddirwestol oedd yn cael ei godi - ond 
bellach mae'n 'Theatr Gwaun'. Cymuned 
Abergwaun ac Wdig oedd yn gyrru y pros-
iect bryd hynny fel y mae ar hyn o bryd. 
Yn y ddau achos y nod yw darparu gofod 
cymdeithasol a diwylliannol i’r gymuned. 
Mae’n briodol y dylai Martha ymddangos 
yng nghanol yr oes newydd hon ar gyfer 
Theatr Gwaun, wrth inni gyflwyno gofod 
newydd, croesawgar ar gyfer pob math o 
weithgarwch greadigol ac artistig.

'mArTHA’S' yn THEATr GwAun
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TeleraU hysByseBU              

y llIen GWyn

aChlysUrOl

Hysbys un colofn - £5

Hysbys  dwy golofn -£8

Cwarter tudalen - £15 

Hanner tudalen - £25 

Tudalen gyfan - £50

rheOlaIDD

(10 rhifyn y flwyddyn)

Hysbys un colofn - £25

Hysbys dwy golofn -£40

Cwarter tudalen - £60

Hanner tudalen - £80

am wybodaeth pellach -

meirion a Iona  01348 891 656

Paul Jenkins a'i Feibion
~ Trefnwyr Angladdau ~

Capel Gorffwys Preifat yn Abergwaun

Cwmni teuluol preifat

Gwasanaeth gofalgar 24 awr

Paul Jenkins

Feidr Castell, ABERGWAUN, SA65 9BB

(01348) 873250

TîM Y PARC 
CENEDLAETHOL 
YN CYRRAEDD Y 

RHESTR FER
Yn fuan, bydd Tîm Cyfathrebu Awdur-
dod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 
mynd benben â gweithwyr proffesiynol 
blaenllaw ym maes cysylltiadau cyhoed-
dus ledled y Du, ar ôl cyrraedd y rhestr 
fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth y Sefy-
dliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig 
(CIPR).
Mae ymateb Awdurdod y Parc Cenedla-
ethol i’r argyfwng wrth ddelio ag effaith 
pandemig y Coronafeirws wedi cael ei 
gydnabod fel un o’r cynigion gwych yn y 
categori ymgyrch Cyllideb Isel Orau, ochr 
yn ochr â chyflwyniadau gan sefydliadau 
ac asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus le-
dled y wlad. 
Dywedodd Marie Edwards, Rheolwr Cy-
fathrebu a Marchnata’r Awdurdod: “Ar ôl 
blwyddyn eithriadol o heriol o ran delio ag 
effaith y pandemig a’r pwysau cysylltiedig 
mae ymwelwyr wedi’i roi ar y Parc Cen-
edlaethol, rwyf wrth fy modd bod gwaith 
caled a chreadigrwydd ein tîm Cyfathrebu 
wedi cael ei gydnabod mewn gwobr mor 
nodedig gan arbenigwyr blaenllaw yn y 
diwydiant.
“Mae’r tîm wedi gweithio’n ddiflino dros y 

12 mis diwethaf i ddatblygu a chyflawni’r 
Cynllun Adfer Cyfathrebu drwy Covid:19 
a’r ymgyrch gysylltiedig, gan ymgysylltu 
â phartneriaid ledled Cymru, y diwydiant 
twristiaeth a’n cymunedau lleol i ymateb i 
heriau’r pandemig.
“Roedd yr ymgyrch wedi’i strwythuro o 
amgylch tair elfen o weithgarwch:
- Sicrhau cymunedau lleol mai dio-
gelwch oedd ein blaenoriaeth, a phan oedd 
yr amser yn iawn i groesawu ymwelwyr, y 
byddai’r croeso’n gynnes.
- Ymateb i faterion sy’n dod i’r am-
lwg mewn perthynas ag ymddygiad gwrth-
gymdeithasol a meithrin ethos o barch – i’r 
tir, i gymunedau lleol ac i’n gilydd.
- Ysbrydoli ein cynulleidfaoedd 
drwy greu cysylltiad emosiynol â’r Parc 
Cenedlaethol yn y gobaith y bydd ymwel-
wyr yn dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyd-
dyn.
    “Byddwn yn parhau i adeiladu ar lw-
yddiant gwaith y llynedd, gan ddatblygu’r 
ymgyrch #TroedionYsgafn ar gyfer y ty-
mor hwn, i hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol 

fel cyrchfan eiconig, diogel a chroesawgar 
i ymwelwyr, ac i annog ymddygiad cyfri-
fol gan ymwelwyr.”
Dywedodd Prif Weithredwr Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol, Tegryn Jones: “Dylai’r 
tîm fod yn falch iawn eu bod wedi cyr-
raedd y rhestr fer yn y gwobrau arbennig 
hyn, sy’n dilyn blynyddoedd hynod lwyd-
diannus a buddugoliaethau mewn gwobrau 
blaenorol, ac yn pwysleisio safon uchel y 
swyddogion sy’n gweithio i’r Awdurdod.
“Mae Marie a’r tîm wedi profi unwaith 
eto eu bod yn rhagori wrth gyflawni ym-
gyrchoedd creadigol a sicrhau canlyni-
adau arbennig, hyd yn oed gyda’r pwysau 
ychwanegol o weithredu yn ystod pan-
demig byd-eang.”
Bydd y tîm yn cael gwybod a ydynt wedi 
ennill eu categori mewn seremoni wo-
brwyo a gynhelir o bell ar 17 Mehefin.

I gael rhagor o wybodaeth am fwynhau’r 
Parc Cenedlaethol yn ddiogel ac yn 
gyfrifol, ewch i 
www.arfordirpenfro.cymru/troedion-ys-
gafn. 
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B. & M. Morgan
Ffordd Tyddewi, Treletert

Gwasanaeth ceir ac offer 

fferm o'r radd flaenaf

Darparwyr peiriannau torri 

porfa hefyd

& 01348 840480

yr Hyn SyDD yn BwySIG
Mae yna lawer o bobl, a grwpiau fel ‘Yes 
Cymru’, yn galw am annibyniaeth i Gym-
ru.   A fyddai hynny’n syniad da?  Fi, dwi 
ddim yn sicr.  Cwestiwn: beth yw ystyr 
y gair ‘annibyniaeth’?  I mi, mae’n rhaid 
inni gadw a pharchu’r Senedd am mai 
dyma rywbeth sylweddol sy’n cynrychioli 
democratiaeth genedlaethol.  Ond, wedi 
dweud hynny, y peth yn diffinio cenedl yw 
ei diwylliant unigol.  A chraidd pob diwyl-
liant yw ei hiaith.  Faint o Ffrancwyr nad 
yw'n gallu siarad Ffrangeg?  Dim un.  Heb 
iaith does dim diwylliant, a heb ddiwyl-
liant bywiog dyw cenedligrwydd ddim byd 
ond breuddwyd gwrach. 
    Rydym ni’n wlad fach, a dim ond rhyw 
20% ohonon ni’n siarad Cymraeg .. ac yn 
ei defnyddio gyda'n cyfeillion yn unig.  Yn 
ystod y rhan fwyaf o’r amser mae’r iaith 
yn aros yn cloi mas o olwg.
Mae’n hollbwysig newid hyn.  Dwi’n ei-
stedd yma yn ysgrifennu hyn i gylchgrawn 
Cymraeg.  Ond hefyd dwi’n anfon llythy-
rau pob pythefnos i bapurau newyddion 
fy mharth, sef y Western Mail, y Western 
Telegraph a’r Pembrokeshire Herald.  Dim 
ond llythyrau byrion ydyn nhw, efallai 100 
o eiriau, ac ar unrhyw bwnc.  Siŵr o fod 
y bydd y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu 
taflu yn y bin sbwriel.  Sdim ots.  Bydda 
i’n ysgrifennu bob penwythnos.  Problem 
yw fy mod dim ond un person.  Felly, pam 
na wnewch ymuno â fi, yn mynd ati’r un 
peth?  Beth am anfon llythyr pob pythef-
nos i’ch papurau newyddion lleol eich hu-
nain?  Mae’n hawdd.  Llythyrau byrion ar 
unrhyw bwnc.  
   Ffaith annymunol: Mae ein hiaith uni-
gryw ac amhrisiadwy yn marw, felly does 
dim amser nawr am yr hen esgus, ‘Dyw 
fy iaith ysgrifenedig ddim yn ddigon da.’  
Rwtsh!  Dyma’r her - gwnewch y peth!  
Mae’n hanfodol inni ‘normaleiddio’ ein 
hiaith ar frys, yn ei gwneud yn weladwy 
nid yn y ‘bro Cymraeg’ yn unig ond hefyd 
yn y ‘bro Saesneg’.  Pam lai? 
PATRICK SOPER

SIALENS 
NEWYDD ?

Annwyl olygydd,
Tybed oes rhai o’ch darllenwyr awydd 
sialens newydd neu’n chwilio am ychydig 
o waith ac eisiau gweithio fel tiwtor Cym-
raeg?
mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedla-
ethol eisiau casglu cronfa o enwau pobl fy-
ddai 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 bro-
fiad 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 dar-
parwyr 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 profia-
dol.  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.

APêL I 
BErCHnoGIon Cŵn yn 
YSTOD Y TYMOR WYNA

Mae hi’n dymor wyna ac mae llawer o’r 
llwybrau cyhoeddus yn croesi caeau o dde-
faid, felly mae Awdurdod Parc Cenedlae-
thol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy’n 
cerdded eu cŵn i ddilyn yr arferion gorau 
pan fyddant allan yng nghefn gwlad.
  Wrth gerdded Llwybr Cenedlaethol Ll-
wybr Arfordir Sir Benfro yn ogystal â 
hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau 
ceffylau eraill, gwnewch yn siŵr:
•  Eich bod bob amser yn cadw cŵn ar den-
nyn byr ac o dan reolaeth agos pan fydd 
defaid a da byw eraill gerllaw
•  Eich bod yn glanhau ar ôl eich ci; rhowch 
y baw mewn bag a’i roi yn y bin os gallwch 
chi, neu fynd ag ef gyda chi – peidiwch â 
gadel bagiau baw yng nghefn gwlad.
  Dywedodd Meurig Nicholas, Swyddog 
Hawliau Tramwy Awdurdod y Parc Cen-
edlaethol: “Os aiff eich ci o’ch golwg neu 
os na fyddwch yn ei reoli’n iawn, efallai 
y bydd yn mynd ar ôl y defaid ac yn tarfu 
neu’n ymosod arnynt. Gall defaid cyfoen 
sy’n bryderus a dan straen erthylu neu 
gam-esgor eu hŵyn.  
  “mae ŵyn ifanc hefyd yn agored iawn 
i niwed yn ystod y cyfnod hwn, a gallan 
nhw fod yn ofidus iawn a marw hyd yn oed 
os ydyn nhw’n cael eu gwahanu oddi wrth 
eu mamau neu’n cael eu gadael ar ôl i gŵn 
redeg ar eu holau.”
  Hefyd, rydym wedi gweld achosion lle 
mae cŵn wedi gorfod cael eu hachub o 
glogwyni oherwydd nad oedden nhw wedi 
cael eu cadw o dan reolaeth agos. 
  Ychwanegodd Mr Nicholas: “Mae’r se-
fyllfaoedd hyn wedi golygu bod gwasa-
naethau brys fel Gwylwyr y Glannau ac 
rnlI wedi gorfod nôl ac achub cŵn. Byd-
dai modd osgoi achosion o’r fath, sy’n rhoi 
pwysau diangen ychwanegol ar ein gwasa-
naethau brys prysur.”
  I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys 
Cod Ymddygiad Cerdded eich Ci Awdur-
dod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.ar-
fordirpenfro.cymru/cwn.
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CWM GWAUN
ClwB CAnT ySGol llAnyCHllw-
yDoG
Mawrth: 1af, Rhian Homer; 2il, Marilyn 
Salmon; 3ydd, Bob Kilmister. Ebrill: 1af, 
Aled a Glesni Evans; 2il, Hannah Evans; 
3ydd, Joy Phillips. 
  
SIArADwrAIG o FrI
Mis diwethaf, llongyfarchwyd Cerys Dav-
ies, Tŷ Gwyn, ar ennill coron Eisteddfod 
CFFI Sir Benfro. Y mis hwn, rydym yn ei 
llongyfarch ym maes y Siarad Cyhoeddus 
ar ôl iddi gymryd rhan yn y gystadleuaeth 
Siarad Cyhoeddus Cymraeg gyda’r Clwb 
Ffermwyr Ifainc. Llwyddodd Cerys yn y 
gystadleuaeth honno hefyd gan ennill y teitl 
‘Siaradwraig Orau Sir Benfro’ yn yr Adran 
Iau gan fynd ymlaen wedyn i gynrychioli’r 
sir ar raddfa genedlaethol. Erbyn hyn, dy-
farnodd Rhian Parry’r beirniad mai Cerys 
Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifainc Ab-
ergwaun, yw “Siaradwraig Gorau Cymru 
gyfan” yn yr Adran Iau! Llongyfarchiadau 
mawr iawn Cerys! 
Llongyfarchiadau hefyd i Teleri Wilson 
Fagwrlas a ddyfarnwyd y cadeirydd gorau 
yn adran Brainstrust Canolradd CFfI Sir 
Benfro.  

PEn-BlwyDDI ArBEnnIG
unwaith eto, mae sawl un o bobl y Cwm ar 
fin dathlu pen-blwyddi arbennig. Y cyntaf 
i ddathlu fydd Gareth wilson, Fagwrlas, 
gan y bydd yn 50 oed ddiwedd Mehefin. 
Bonni Davies, Penlanwynt, fydd nesaf gan 
y bydd yn 70 oed ddechrau Gorffennaf. Fe 
fydd Rita Davis, Pontfaen, yn dynn ar ei 
sodlau gan ddathlu’r un pen-blwydd ar ga-
nol Gorffennaf. Bydd Edward Eynon, Glan 
Gwaun, yn dal i fyny gyda’r ddwy ym mis 
Awst gan y bydd yntau hefyd yn cyrraedd 
‘Oed yr Addewid”. Yn yr un mis mae pen-
blwydd Meurig Williams, Fagwrgoch ac fe 
fydd yntau’n “Dechrau Byw” wrth ddathlu 
ei 40 oed. Llongyfarchiadau a phob dymu-
niad da iddynt i gyd.

PEN-BLWYDDI PRIODAS
Llongyfarchiadau i ddau bâr o’r Cwm a 
fydd yn dathlu cerrig milltir priodasol dros 
yr haf. Ar ddiwrnod olaf mis Mai fe fydd 
Peter a Jane Heard, Tregynon yn dathlu eu 
Priodas Berl; ac yna ar ddiwrnod cyntaf 
mis Awst fe fydd Michael a Siân Morris, 
Tyriet yn dathlu eu Priodas Ruddem.

CLEIFION
Dymunir adferiad iechyd llwyr a buan 
i George James, Pentrisillt, a Vivian 
Salmon, Trepant, gan i’r ddau dderbyn 
llawdriniaethau’n ddiweddar. Roedd hi’n 
ofid i glywed hefyd bod Dilwyn Vaughan, 
Penlanuchaf, wedi gorfod mynd nôl i’r ys-
byty eto. Gobeithir ei fod ar wellhad erbyn 
hyn. Dymunir yn dda i Rita Davis, Pont-
faen wrth iddi ddechrau ar ei thriniaeth ra-

dioleg yng Nghaerdydd. 

CYDYMDEIMLO
Mis diwethaf, cyfeiriwyd at farwolaeth y 
diweddar Arthur Reed, a’r mis hwn trist 
oedd clywed am farwolaeth un arall o 
gymeriadau’r Cwm ac aelod arall o eglwys 
Jabes, y diweddar Ronald Lloyd. Er nad yn 
y Cwm y magwyd Ronald, ymgartrefodd 
ef a’i wraig June ym Mhenbont yn dilyn eu 
priodas ac yno y ganwyd eu tri phlentyn. 
Bydd pobl o ardal eang yn cofio’n arben-
nig am Ronald oherwydd ei ddiwydrwydd 
a’i weithgarwch gyda charnifal blynyddol 
Cwm Gwaun am flynyddoedd lawer. yn 
anffodus, oherwydd bregusrwydd iechyd, 
ymadawodd Ronald â’r Cwm ers sawl 
blwyddyn bellach gan ymgartrefu mewn 
cartrefi gofal. Estynnir cydymdeimlad dw-
ysaf â’i unig ferch Jean a’i gŵr y Parchg 
Alwyn Daniels, Dinas; ei fab hynaf Parry 
a’i wraig Val, sy’n byw yn ardal Clunder-
wen; ei fab ieuengaf Euros a’i bartner An-
nie sydd bellach yn byw yn hen gartref y 
teulu ym Mhenbont; ynghyd â’r saith o 
wyrion a’r saith o orwyrion oedd ganddo. 
Meddylir hefyd am ei ddau frawd, Howard 
a Gareth a’u teuluoedd a theulu ei ddiwed-
dar chwaer Pat.  
Estynnir cydymdeimlad dwysaf hefyd i Ju-
dith Wainwright, March Pres ar farwolaeth 
ei Mam oedd yn byw yn yr Alban; ac i Mr 
a Mrs Jonathan Hughes, Dolhaidd ar golli 
mam a mam-yng-nghyfraith yn ddiwed-
dar. 

EGlwyS SAnT BrynACH 
Profiad newydd sbon i lawer oedd cael y 
cyfle i wylio’r oedfa ‘Gwylnos y Pasg’ a 
ffrydiodd ar facebook ac Youtube o Eglw-
ys Sant Brynach ar y nos Sadwrn cyn y 
Pasg. Nid oedd yn brofiad newydd i’r 
aelodau fodd  bynnag gan mai hon oedd y 
drydedd waith i oedfa o’r fath gael ei chyn-
nal yn Sant Brynach. Roedd y gwasanaeth 
yn dechrau wrth gynnu cannwyll y Pasg yn 
fflamau’r tân byw oedd wedi ei gynnu y 
tu allan i furiau’r eglwys. Roedd y Parche-
digion Christopher Brown a Jordan Spen-
cer wedyn yn cludo’r gannwyll i mewn 
i’r eglwys dywyll ar gyfer yr oedfa. Darl-
lenwyd y llithiau gan Lilwen McAllister, 
Perys Worth, Felicity Hough a Tim Owen, 
wardeniaid y cylch o eglwysi, a David 
Annis, darllenydd Lleyg. Bu’r Parchedi-
gion Christopher Brown a Dr Jennie An-
nis hefyd yn cyflwyno darlleniadau ac yn 
arwain y gweddïau. Symudwyd wedyn i’r 
ffont lle bendithiwyd dŵr y Bedydd a lle 
cafodd yr Addunedau Bedydd eu hail-ga-
darnhau. Hyfryd ar ddiwedd yr oedfa oedd 
clywed seiniau pêr yr organ, gyda Gwenda 
yn chwarae.
O hyn ymlaen, hyd at y bydd y cyfyngi-
adau covid wedi eu codi’n gyfan gwbl, fe 
fydd oedfa yn Eglwys Pontfaen un waith y 
mis yn unig. Dechreuwyd ar y drefn honno 
ar y trydydd Sul ym mis Mai, ac fe fydd 

oedfa’r Cymun Bendigaid yn cael ei chyn-
nal yno ar y trydydd Sul bob mis. Oher-
wydd y cyfyngiadau, bydd angen i’r sawl 
sydd am ymuno yn yr oedfaon ffonio Lil-
wen ar 01348 881297 i archebu sedd.

JABES A CHAERSALEM
Wedi cyfnod hir o fod â drysau’r capeli ar 
gau, da yw cael ar ddeall y bydd drysau 
eglwysi Jabes a Chaersalem unwaith eto ar 
agor ar gyfer oedfaon o ganol mis Mehe-
fin ymlaen. Cynhelir yr oedfaon yn Jabes a 
Chaersalem am bob yn ail Sul drwy’r haf, 
gan ddechrau yng Nghaersalem ar Fehefin 
13. Mae hyn yn eithrio dydd Sul, Mehefin 
27 pan fydd Rali’r Ysgolion Sul yn cael ei 
rhannu ar y we. Bydd eglwysi Tabor, Beth-
lehem ac Ebeneser yn cyfarfod am yn ail. 
Derbyniodd yr aelodau neges bwrpasol neu 
fyfyrdod drwy e-bost bob Sul yn rheolaidd 
drwy gydol y cyfnodau clo, ond edrychir 
ymlaen at gael gweld pawb ‘yn y cnawd’ a 
chael addoli yn nhŷ Dduw unwaith eto. 

ATYNIADAu’R CWM
Hyfryd oedd deall bod dau o brif 
atyniadau’r Cwm erbyn hyn wedi agor ar 
ôl y cyfnod clo, sef Tafarn y Dyffryn Arms 
a Gerddi Penlanuchaf. Edrychir ymlaen at 
weld gweithgareddau Bluestone Brewery 
yn ail gychwyn hefyd.

ARHOLIADAu TERFYNOL
llongyfarchiadau mawr i Gwenno Eynon, 
Glan Gwaun, ar lwyddo yn ei harholiadau 
terfynol ym maes  cyfrifwyr. mae Gwenno 
bellach yn Gyfrifydd Ardystiedig Siar-
tredig Cymdeithas y Cyfrifwyr (ACCA).  

y CyFrynGAu
Gwelwyd wynebau cyfarwydd gyda chy-
sylltiadau â’r Cwm ar ein rhaglenni teledu 
unwaith eto’r mis hwn. Cerdded ar hyd yr 
arfordir gyda Derek Brockway ar “Weath-
erman Walking” oedd Richard Vaughan, 
Penlanuchaf gynt, gan olrhain hanes y 
smyglwyr yn ardal Trefdraeth. Gwelwyd 
Nia Booth, sy’n drefnydd priodasau yng 
Ngellifawr ar y rhaglen “Iaith ar Daith” yn 
siarad yn yr Emlyn Arms yng Nghastell-
newydd Emlyn.
Ar Radio Cymru y clywyd Teleri Jenkins-
Davies, Penrallt-ddu, ar y rhaglen “Dai 
Llanilar – y Dyn ei Hun” gyda Nia Roberts 
yn cyflwyno. Bu Teleri’n hel atgofion am 
ei chyfnod fel llysgennad Sioe Amaethyd-
dol Cymru.
SWYDD NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Owain Howells 
, Buarth Gwyn ar sicrhau ei swydd gyntaf 
ar ôl gadael ysgol. Pob dymuniad da iddo 
wrth gydio fel cynorthwyydd dosbarth yn 
uned Iaith y Preseli. Bydd yn cydio ar ôl 
hanner tymor.
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eGlWysI 
CylCh 

CarnIGlI
Ailgychwyn yn y 

Capeli
Mehefin 13, 2021

10.00 - Ebeneser, 
Trefdraeth

11.15  - Caersalem

Yr oedfaon yng 
ngofal 

Sian Elin Thomas

Croeso nôl

1                      Rhifyn yr Haf    �0�1

 Mae dyn lleol o gefndir ama-
ethyddol wedi cael ei benodi’n Swyddog 
Cyswllt Ffermio newydd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae hon yn 
rôl bwysig sy’n darparu cyswllt â phawb 
sy’n ymwneud â’r sector amaethyddol.
   Cafodd Arwel Evans ei eni a’u fagu yng 
Ngogledd Sir Benfro ac mae wedi bod yn 
ymwneud â Ffermwyr Ifanc Sir Benfro 
ers blynyddoedd lawer. Yn ddiweddar, 
dechreuodd yn ei swydd newydd ar ôl bod 
yn gweithio cyn hynny yn atyniad yr Aw-
durdod i ymwelwyr, Pentref Oes Haearn 

Castell Henllys.
   Dywedodd Arwel: “Rwy’n edrych ym-
laen at weithio gyda phartneriaid lleol a 
chenedlaethol i fanteisio i’r eithaf ar gy-
fleoedd cadwraeth gyda chymunedau yn y 
Parc Cenedlaethol, gan gynnwys y ffyrdd 
newydd o reoli tir yn gynaliadwy sy’n dod 
i’r amlwg ar ôl Brexit.
   “Byddaf hefyd yn gweithio’n galed i 
barhau i feithrin y cysylltiadau a’r partne-
riaethau y mae fy rhagflaenydd, Geraint 
Jones, wedi’u sefydlu a’u datblygu dros y 

Daeth y llun hwn atom wrth Mr Martin Lewis. 
Trefdraeth. Mae'n gofyn dau gwestiwn -
1 A oes rhywun yn nabod y ddau ddyn yma ?Mae’r 
lleoliad yn amlwg - ger Tafarn y 'Glendower' yn 
Wdig.  2 A oedd hwn yn drip ar brynhawn Dydd Sul, 
neu a oedd e yn achlysur arbennig ?

SwyDDoG CySwllT FFErmIo nEwyDD

degawdau diwethaf.” 
    Bydd Arwel yn gweithio gyda ffermwyr 
lleol, tirfeddianwyr a phorwyr tir comin i 
ddatblygu atebion i bwysau amgylcheddol 
yn y Parc Cenedlaethol ac i gyflawni am-
rywiaeth eang o brosiectau amgylcheddol.
   Bydd ei waith hefyd yn cynnwys 
gweithio gyda sefydliadau fel undebau’r 
ffermwyr, PlAnED, Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yr 
ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

PWy sy'n GWyBOD?

 Os medrwch gynnig syniadau, cysylltwch. Diolch.

    Hefyd, daeth ymholiadau ynghylch 
tarddiad dau enw yn ardal Wdig. Oes sy-
niad gennych chi, ddarllenwyr, beth ydy 
ystyr yr enwau 'Henner' (fel yn 'Ysgol yr       
Henner'), a'r Drim'?
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SuT I FENTRO A BYW BYWYD AR ANTuR

Os yw’n teimlo fel petai’r byd a’i nain 
wedi darganfod bywyd newydd o feicio, 
nofio gwyllt, mynydda neu redeg yn ys-
tod y cyfnod clo, ond bod angen hwb ar-
noch chi i ymuno yn yr antur, efallai bod 
angen i chi gwrdd â Jane harries.

Jane yw sylfaenydd y cylchgrawn
 'adventure she' sy’n rhannu straeon am 
ferched o bob cwr o’r byd sy’n gwneud 
pethau mentrus.
   Gyda chydraddoldeb i ferched yn thema 
i Neges Ewyllys Da yr urdd 2021, mae’n 
bwnc amserol sy’n agos at galon Jane, 
cyfreithwraig o Sir Benfro sydd wedi 
gweithio i gwmnïau cyfrifo mawr y byd yn 
arbenigo mewn trethi.
   Mae hi wedi teithio a chymryd rhan 
mewn sawl ras redeg, cerdded a seiclo a 
chwblhau hanner Ironman ac un o faratho-
nau anodda’r byd yn anialwch y Sahara.
    Ac mae eisiau ysbrydoli eraill i fentro yn 
eu bywydau.

EISIAu ‘GAlluoGI’ mEnywoD
Mae’n egluro iddi ddechrau’r cylchgrawn 
yn 2018, pan roedd y drafodaeth am dâl 
cyfartal i fenywod a dynion yn y newyd-
dion.
   Roedd wedi sylwi yn ystod ei chyfnod 
yn gweithio yn Llundain pa mor ddi-hyder 
roedd menywod o’u cymharu â dynion, a 
hynny hyd yn oed mewn cynadleddau oedd 
wedi eu trefnu yn arbennig i fenywod.
   “O’n i wastad yn gweld bod lot o feny-
wod iau yn nerfus a nad oedden nhw’n rhoi 
llaw nhw lan i ateb cwestiynau,” meddai.
   “Ac o’n i’n meddwl os yw’r menywod 
‘ma sy’n gweithio yn y banciau neu’r cw-
mnïau ariannol neu gyfreithiol yma yn 
swil yn yr awyrgylch yna, sy’n awyrgylch 
ddiogel, beth maen nhw fel yn y gwaith?

“O’n i’n meddwl mae angen galluogi nhw 
ac ysbrydoli nhw hefyd i fod y gorau mae 
nhw’n gallu bod a peidio rhoi eu hunain i 
lawr.
   “O’n i’n dwli ar hanes yn yr ysgol ac 
o’n i’n meddwl faint o fenywod dwi wedi 
clywed amdanyn nhw mewn hanes? Ac 
eithrio Jemima Niclas neu Florence Night-
ingale neu Mari Jones a’i beibl, bach iawn 
rwy’n ei glywed am fenywod ond mae 
hanner poblogaeth y byd yn fenywod. Beth 
yw stori y bobl yna i gyd?
   “Ac o’n i’n meddwl mae’n amser inni 
rhannu straeon mwy o fenywod ac os nad 
oes pobl eraill yn mynd i wneud hynna, 
rwy’n mynd i’w wneud e!

‘PAM DDIM FI?’
“O’n i am eu galluogi nhw ond mewn 
ffordd hawdd iawn a gyda’r cylchgrawn 
rwy’n rhannu straeon am deithio, am wa-
hanol bobl yn y byd a gwahanol anturia-
ethau,” meddai Jane.

   Mae hi’n gobeithio bod y straeon yn difyr-
ru ond hefyd yn dysgu ac ysbrydoli’r darl-
lenwyr i feddwl ‘os ydi’r menywod yma’n 
gallu gwneud hyn, pam ddim nhw?’
   “Os mae hi’n gallu mynd a gweithio 
mewn elusen yn Madagasgar pam nad ydw 
i’n gwneud hynny? Os yw hi’n gallu mynd 
a rhwyfo ar draws yr Atlantic, pam ‘sa i’n 
gallu ymuno â’r clwb rhwyfo yn Nhrefdra-
eth neu ym Mhwllheli?”

uNRHYW BETH YN BOSIB DRWY 
YMDRECH
Mae Jane wedi cofleidio antur yn ei bywyd 
ei hun ar ôl i’w swydd gyntaf dramor “agor 
y drws” iddi.
    “Oherwydd mod i’n gweithio gyda’r Big 
Four [cwmnïau cyfrifo mwya’r byd] yn 
Llundain ymgeisies i am swydd yn Hong 
Kong achos o’n i’n teimlo fel cael antur 

Clywodd am daith 100km Trailwalker i 
godi arian a mynd amdani.

   “Nag o’n i’n gyfarwydd â gwneud y pethe 
‘ma ond oherwydd bod byw yn Hong Kong 
fel ryw ffantasi neu ffârs, ‘wedes i ‘ie’!”
    Bu’n ymarfer am dros chwe mis ac fe 
lwyddodd i’w gwblhau. A dyna ddechrau 
ei thaith.
   “Beth wnaeth Hong Kong a Trailwalker 
oedd dangos i fi beth sy’n bosib os ni’n 
ymgeisio - os ni’n fodlon rhoi’r gwaith 
mewn i wneud y peth.”

MARATHON DE SABLES
Bu’n byw a gweithio wedyn yn Seland 
Newydd ac Awstralia hefyd ac, ar ôl bly-
nyddoedd o fagu hyder, fe benderfynodd 
wneud Marathon de Sables yn Morocco 
- sef ras dros 150 milltir yn anialwch y Sa-
hara mewn gwres llethol.
   “O’n i’n dwli arno fe,” meddai Jane. “Yn 
yr anialwch, dan y pebyll Berber, o’n i’n 
meddwl - ‘ie dyma’r bywyd!’ Oedd e’n 
hyfryd.”
   Roedd hi ymhlith yr arafaf, meddai, ond 
does dim ots am hynny.
   “’Sai’n mynd i ennill e, ond ‘di hwnna 
ddim yn golygu bod fi ddim yn gallu ‘neud 
e - fi’n gallu mynd mas ‘na a rhoi go i’r 
peth achos os na ro i go fyddai ddim yn 
cael y profiad.”

a ges i’r swydd yna a newidiodd hynna fy 
mywyd i.
   “Oedd Hong Kong fel byw mewn La-La 
Land. Nagoedd unrhyw un yn byw bywyd 
normal, oedd e fel byw mewn ryw ffantasi. 
Yr unig beth o’ch chi ddim yn gwneud di-
gon ohono oedd cysgu: o’ch chi’n partïo 
gormod, gweithio gormod, gwneud gor-
mod o ymarfer corff - oedd hwnna wedi 
agor cymaint o ddrysau imi.”

Llun uchod - “O’n i’n dwli arno fe,”       
meddai Jane am farathon yr anialwch.

Llun isod - Mae Jane wedi rhannu ei phro-
fiadau mewn cyflwyniadau

Ail-gyhoeddwn yma erthygl a 
ymddangosodd gyntaf ar wefan 
BBC Cymru, - CYMRu FYW. 
Mae gwrthrych yr erthygl, Jane 
Harries,bellach yn ôl yn byw yn Y Dinas. 
Croeso gartre, Jane. Diolch i BBC Cymru 
am ganiatau i’r llien Gwyn ei ail-gyhoed-
di.
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Beth am ei chyngor i bobl eraill? I ddechrau 
mae rhywbeth mor syml â mynd am dro, 
cerdded y plant i’r ysgol neu fynd â’r ci am 
dro yn gallu gwneud gwahaniaeth i iechyd 
meddwl a chorfforol.
   Ond mae rhoi amser i ddeall eich hun yn 
fan cychwyn da hefyd:
   “I feddwl yn gyntaf beth yw eich gw-
erthoedd chi? ‘Na’r peth mwyaf pwysig 
i gyd. Beth yw’r pethe mwyaf pwysig 
yn eich bywyd? Ac i fyw eich bywyd fel 
mae’ch enaid eisiau i chi ei fyw.”
   Tip arall ganddi yw ysgrifennu eich 
amcanion yn glir a mewn ffordd realistig 
- smart goals yn Saesneg (specific, meas-
urable, achievable, realistic, timely).

   Os nad ydych chi erioed wedi rhedeg 
ewch ar y we a ffeindio cynllun couch i 5k. 
Os chi’n rhedeg 5k yn barod i feddwl am 
gôl arall - 10k neu hanner marathon.
   “Does dim rhaid gwneud marathon neu 
ultra. Gwneud rhywbeth sy’n ffitio mewn 
gyda’ch bywyd chi sy’n bwysig: cerdded, 
seiclo tair gwaith yr wythnos, neu fynd â’r 
ci - gwnewch be’ allwch chi ei wneud.”

YR ANTuR NESAF
Ar ôl 13 mlynedd o waith ac antur dramor 
roedd hiraeth ar Jane a daeth nôl i Lundain 
i weithio.

   Ond â hithau’n gweithio ar ei liwt ei hun 
bellach mae wedi sylweddoli nad oes raid 
iddi fod yn Llundain ac mae wedi dod nôl i 
fyw yn ei bro enedigol yn Sir Benfro.

   Mae wrth ei bodd gyda’r cyfleoedd new-
ydd sydd yng Nghymru bellach, gan gyn-
nwys rhai o gyrsiau beicio gorau’r byd.
   Ond mae’n ysu hefyd am ei hantur nesaf: 
mae’n gobeithio mai merlota ar draws Gw-
lad yr Iâ fydd hynny.
   “Dwlen i wneud rhaglen deledu amdano 
fe a cwrdd â’r ffermwyr a’r cerddorion 
sy’n byw yna - mae’n debyg bod corau 
yn beth mawr yn Gwlad yr Iâ achos yn y 
gaeaf bach iawn o olau dydd sydd yno so 
maen nhw’n cwrdd lan a canu lot ac mae’r 
ceffyl yn allweddol i’r wlad.
   “Dwi wedi prynu ceffyl... fi’n edrych 
ymlaen i fynd nôl i farchogaeth a dwlen i 
wneud teithiau marchogaeth yng Nghymru 
hefyd.”

Beicio yn y Kimberleys, gogledd orllewin 
Awstralia

mae Jane wedi marchogaeth ers ei bod yn blentyn ac mae’n gobeithio gwneud hynny ar draws Gwlad yr Iâ yn ei hantur nesaf

“Been there, done that! Fe wnaeth lock-
down hala i fi feddwl be’ sy’n bwysig 
mewn bywyd. Pam symud i rywle arall 
pan galla i ddod lawr fan yma?”

manylIOn 
CysODI

mis medi

Dydd mercher, 8-9-21

Deunydd erbyn Dydd llun  

os gwelwch yn dda



Y Llien Gwyn�� Rhifyn yr Haf �0�1                      Chwefror /Mawrth 

EnwoGIon A 
FFIGurAu 

CYHOEDDuS BYD-
EAnG yn CEFnoGI

nEGES HEDDwCH 2021 
YR uRDD

Mae Hillary Clinton, Prif Weinidog Cym-
ru Mark Drakeford, Matthew Rhys, Cerys 
matthews, michael Sheen, Tanni Grey-

Thompson, Jess Fishlock, Rhys Patchell, Llysgennad Prydain i’r uDA Karen Price ac uN Women ymhlith y rheiny sydd wedi dangos 
cefnogaeth i neges Heddwch ac Ewyllys Da pobl ifanc Cymru a ryddhawyd ar ffurf fideo gan urdd Gobaith Cymru ar ddydd mawrth, 
18 Mai.
Mae’r Neges Heddwch yn bodoli ers 99 o flynyddoedd, a lluniwyd Neges 2021, ‘Cydraddoldeb i Ferched’ gan fyfyrwyr o Brifysgol 
Abertawe ar ran pobl ifanc Cymru. Mewn fideo pwerus maent yn galw ar bobl ledled y byd i sicrhau bod cydraddoldeb i ferched yn 
“fwy na hashnod.”
Bu’r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol i’r ymgyrch yn cynyddu trwy gydol y dydd, gyda’r Neges yn cyrraedd dros 30 o wledydd mewn 
65 iaith, ac yn denu cefnogaeth gan lu o enwogion a sefydliadau clodfawr, gan gynnwys uN Women. 
Mae cannoedd o ysgolion a sefydliadau Cymru wedi cefnogi Neges Heddwch 2021, yn ogystal â sawl cyn-aelod adnabyddus o’r urdd, 
gan gynnwys yr actor Matthew Rhys, sy’n dweud ei fod yn “hynod falch” o’r thema eleni.
“Fel cyn-aelod dw i mor falch o weld yr urdd yn 
rhannu neges Heddwch ac Ewyllys Da o Gydraddol-
deb i Ferched, ac mewn dros 60 o ieithoedd at hynny,” 
meddai Matthew Rhys. “Fel y sefydliad ieuenctid 
mwyaf yng Nghymru sy’n 99 oed, maent wedi profi 
eu bod nhw mor berthnasol heddiw ag erioed, drwy 
wneud addewidion i helpu mynd i’r afael â thlodi 
mislif a chynnig eu Gwersylloedd fel preswylfeydd i 
fenywod bregus.”
Mae’r urdd fel sefydliad wedi ymrwymo i helpu i 
fynd i’r afael â thlodi mislif yng Nghymru drwy ddar-
paru cynnyrch hylendid am ddim yn eu gwersylloedd, 
Eisteddfod Genedlaethol yr urdd, ac yn eu digwyd-
diadau chwaraeon cenedlaethol. Bydd canolfannau 
preswyl sy’n eiddo i’r urdd hefyd yn cael eu cynnig 
fel lleoliadau i grwpiau o ferched bregus gael ymla-
cio.
meddai Siân lewis, Prif weithredwr urdd Gobaith 
Cymru: “Mae’r urdd yn arwain drwy esiampl ac yn 
sicrhau cydraddoldeb i ferched ar bob lefel, gan brofi 
fod y Neges Heddwch yn gymaint fwy na hashtag ele-
ni. Mae cydraddoldeb a hawliau merched yn hollbw-
ysig er mwyn sicrhau dyfodol sy’n darparu i bawb. 
“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Academi Hywel Teifi, 
Prifysgol Abertawe am ei chefnogaeth i’r Neges. Mae 
wedi bod yn fraint i gyd-weithio â’r Brifysgol o gofio 
ei hymrwymiad clir i gydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynwysoldeb. Mae brwdfrydedd ac ymrwymiad y 
myfyrwyr i lunio’r Neges ac i wneud gwahaniaeth yn 
heintus – rwy’n hyderus y bydd y Neges yn taro tant 
ar draws y byd ac y bydd gweithredu yn ei sgil.”
Gellir darllen neges Heddwch ac Ewyllys Da yr urdd 
2021 mewn dros 65 iaith ar wefan urdd.cymru/hed-
dwch 


