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Llwybr Cerdd
Roedd hi’n anodd credu mai Gŵyl Banc Mis Mai oedd hi ddydd
Llun 3 Mai eleni: roedd hi’n arllwys y glaw ac yn chwythu storm o’r
môr. Ond dyna pryd y trefnwyd i ryw 30 o bobol ddod ynghyd ar
glos yr Hendre ym Mlaenannerch i ddadorchuddio paneli’n dangos y
Llwybr Cerdd drwy dir y fferm er cof am Dic Jones.
... parhad tu fewn i’r Gambo.

Llun agos o un o’r paneli.

Y Cynghorydd Gethin Davies a Chadeirydd Cyngor Sir,
Ellen Ap Gwynn yn dadorchuddio ail banel
1

Delyth Wyn, merch Dic ac Anne Mc Creary, Cadeirydd
Cyngor Cymunel Aber-porth, yn dadorchuddio’r panel
yn yr Hendre

GOLYGYDD Y MIS
Carol Byrne-Jones
Y GAMBO NESAF, MIS GORFFENNAF
Mary Jones
Hoddnant, Aber-porth. SA43 2BZ
Ffôn: 01239 811409 e-bost: maryjones@saqnet.co.uk
Dyddiad cau a’r pwyllgor golygyddol nesaf – Mehefin 28, 2021
Dosbarthu – Gorffennaf 15, 2021

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

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

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

ATGOFFA’R GOHEBWYR
Mae’n hollol bwysig cadw at y dyddiad cau i bob rhifyn o’r Gambo. Fe nodir y dyddiad ar dudalen 2
o bob rhifyn, a bydd unrhyw ddeunydd hwyr yn cael ei gario ymlaen i’r rhifyn nesaf.

Gofynnir i bob gohebydd lleol sy’n defnyddio e-bost sicrhau ei fod wedi cael cadarnhad
gan olygydd y mis bod y deunydd wedi cyrraedd yn ddiogel.
Diolch am eich cydweithrediad.

Llythyr at ohebwyr Y Gambo
Annwyl Gyfeillion
Wrth i reolau Covid-19 lacio hoffai’r pwyllgor ddiolch yn fawr iawn i chi am
eich cyfraniadau gwerthfawr dros y cyfnod anodd hwn – mae’r cyfraniadau
hyn wedi bod yn allweddol i barhad Y Gambo ar-lein ac ar bapur.
Asgwrn cefn pob papur bro yw’r newyddion lleol ac os ydi’r eitem yn denu
rhywun o’r pentre’ nesa’ i’w darllen gorau i gyd. Gyda’r diwrnodau’n ymestyn,
rwy’n siŵr ein bod yn edrych ymlaen at y rhyddid i grwydro ymhellach.
Dyma gyfle eto i fynd ati go iawn i holi yn y gymdogaeth am straeon o bob
màth a chofiwch pwysigrwydd lluniau da.
Ac, wrth edrych tua’r dyfodol, beth am annog pobol i gynnig syniadau neu
gwell fyth, ’sgrifennu erthygl ar gyfer Y Gambo?
Pob hwyl wrth hela straeon.
Yn gywir
Eleri Evans
Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Y Gambo

RHODDION
Diolch i’r canlynol am eu rhoddion
hael i goffrau’r Gambo:

£50
£25
£10
£10
£15

Merched y Wawr,
Bro Cranogwen
Delyth Esau
Simon Church,
Cei Newydd
Ian a Stella Davies,
Cross Inn
Gwyneth Mai,
gohebydd Llanllwchaearn

Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

Penodiad lleol
Llongyfarchiadau mawr i Dawn,
Glanhowni ar gael ei phenodi’n
Rheolwraig ar Gartref yr Hafod yn
Aberteifi. Dymuniadau gorau iddi.

Aelodau’r pwyllgor a thîm y prosiect yn dathlu’r newyddion da
am ddyfarniad cyllid y loteri
yn defnyddio’r systemau goleuo a
ABER-PORTH
gwresogi diweddaraf sy’n defnyddio
ynni’n effeithlon.
Neuadd y Pentre
Mae pwyllgor elusen neuadd y
Mae trigolion Aberporth yn dathlu
pentref,
sy’n cynnwys 16 o unigolion,
ar ôl i’w prosiect i ail-adeiladu hen
wedi treulio’r ddwy flynedd ddiwethaf
neuadd y pentref dderbyn £450,000
yn llunio’r prosiect, ac maent yn aros
gan Gronfa Gymunedol y Loteri
am newyddion ynglŷn â cheisiadau
Genedlaethol.
am arian cyfatebol gan Lywodraeth
Mae’r prosiect “Calon y Gymuned”
Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.
werth £1m yn cynnwys dymchwel
“Mae hyn wedi bod yn hwb gwych i’r
y neuadd fawr a adeiladwyd yn y
pentref,
” meddai cadeirydd neuadd y
1930au a’i hail-adeiladu gyda chynllun
pentref,
Richard Jennings. “Rydym yn
mwy hyblyg, ynghyd ag atgyweirio’r
ddiolchgar
iawn i Gronfa Gymunedol y
adeilad brics llai a adeiladwyd yn y
Loteri
Genedlaethol
am ein cefnogi.”
1950au, sef “neuadd yr ŵyl” trwy
Dylai’r gwaith o ddymchwel yr hen
osod cyfleusterau cegin a thoiledau
neuadd
ddechrau’n ddiweddarach
newydd. Bydd y neuadd yn dod yn
eleni, ac mae’r pwyllgor yn gobeithio
“ganolbwynt” cymunedol cynnes a
y bydd y neuadd newydd yn agor ei
chroesawgar gydag oriau agor hwy,
drysau i’r cyhoedd erbyn gwanwyn
gan ddarparu wifi am ddim, canolfan
alw heibio, oergell gymunedol a nifer o 2023.
weithgareddau cymunedol eraill.
Bydd diweddariadau rheolaidd yn
cael eu cyhoeddi ar wefan y neuadd
Bydd yr adeilad hefyd yn fwy
www.aberporthvillagehall.co.uk.
hygyrch i bobl gydag anableddau ac
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Marwolaethau
Tristwch mawr yn lleol oedd clywed
am farwolaeth sydyn Dominique
Auffret-Smith ddechrau mis Mai, gynt
o Gilgerran ond yn byw yn Aber-porth
yn ddiweddar. A hefyd bu farw Arnie
Wilkes, Erw-las, Parc-llyn yn 87 oed.
Rydym yn cydymdeimlo â’r ddau
deulu yn eu colled.
A bu colled fawr arall yn lleol yn
ddiweddar pan laddwyd merch o’r
pentre mewn damwain car. Merch caffi
Water’s Edge, Aber-porth oedd Nicola
Jennings a rydym yn anfon ein cofion
cynhesaf at y teulu i gyd yn eu galar.
Dymuniadau da
Newyddion da yw deall bod Mary
Bott adre o’r ysbyty ac yn gwella gyda’i
theulu. A hefyd mae Fflur Williams,
Heol y Felin gartre ar ôl cyfnod yn
Ysbyty Bron-glais. Cofion cynnes atyn
nhw’i dwy, ac at bawb sydd ar wellhad.
Cae’r Felin
Mae Parc Carafanau Cae’r Felin
wedi newid dwylo’n ddiweddar, a’r
perchnogion newydd yw’r teulu
Davies, sydd hefyd yn rhedeg Parc
Gwyliau Pen-cnwc, Cross Inn. Un
o’r meibion, sef Daniel Davies, yw’r
rheolwr yng Nghae’r Felin, ac mae’n
argoeli’n flwyddyn brysur iawn iddyn
nhw. Dymuniadau da iddyn nhw i gyd.

BEULAH
Etholiad 2021
Defnyddiwyd Festri Capel Beulah
eto ym mis Mai fel gorsaf bleidleisio
etholiad y Senedd a Chomisiynydd
Heddlu Dyfed-Powys. Yng ngofal yr
orsaf oedd Gerwyn Morgan, Muriau
Gwyn, a Delyth Richards, Plasnewydd.
Yn wahanol i’r arfer, oherwydd
gofynion Cofid 19, bu rhaid cymeryd
mesurau penodol i sicrhau pellter
o ddwy fedr rhwng pawb oedd yn
dod i bleidleisio. Felly defnyddiwyd
y neuadd yn lle yr ystafell bwyllgor a
defnyddiwyd system un ffordd i mewn
ac allan.
Daeth tua 130 i bleidleisio yn ystod
a dydd ac yn ychwanegol roedd 60 o’r
cylch wedi pleidleisio drwy’r post. Dim
ond un o’r ifanc 16+ fanteisiodd ar y
cyfle i fwrw pleidliais sef Tia merch
Gary a Carys Davies, Maesygwylan.
Pori hen bapurau ... sgandal!
Cafwyd sgandal a wnaeth y papurau
dyddiol ym 1877 pan gyflawnodd
morwyn 21 oed hunanladdiad drwy
yfed carbolic asid ym Mhlas y Gernos,
Coedybryn. Yn y cwest yng Ngastell
Newydd Emlyn dywedodd bwtler y
plas yn ei dystiolaeth iddo ddod o hyd
i’r forwyn, Amelia Bartlett, o Wlad
yr Haf, yn ddiymadferth ar lawr yr
ystafell wely orau gydag ewyn gwyn o
gwmpas ei cheg. ‘Roedd arogl cryf o
garbolic yn yr ystafell.
Roedd Amelia wedi gadael llythyr i
fab y plas sef George Tyler, 22 mlwydd
oed. Darllenwyd y llythyr yn y cwest
ac roedd yn cychwyn fel hyn: “Darling,
my own darling, don’t mind what
people say, I have loved you so much.
You never thought I cared for you so,
did you? But darling, I did, and that is
why I have done what I have done ...”
Dedfryd y cwest wrthm gwrs oedd
‘suicide whilst temporarily insane’.
Rwyn argyhoeddiedig fy hunan fod
y ddau mewn cariad ond i George
naill orffen y garwriaeth neu i Amelia
druan sylweddoli nad oedd dyfodol
i garwriaeth rhwng morwyn a mab
cyfoethog un o blasau mwyaf yr ardal.
Beth sydd yn ironig yn yr hanes hyn
yw fod mam George, sef Gwinnett
Tyler gwraig y sgweiar, ei hun yn ferch
i un o gyn-forwynion y plas. Ei thad
oedd yr hen sgweiar Thomas Lloyd a
fe gyda llaw yn uchel ei barch ac wedi
rhoi tir i godi Capel Bwlchygroes!

Tia, Maesygwylan, 16 oed yn pleidleisio am y tro cyntaf.
Gwellhad buan
Dymunwn llwyr wellhad i Mrs
Lorraine Lloyd, Penglais sydd wedi
cael llaw driniaeth cataract yn yr
ysbyty yn ddiweddar.

diwedd y flwyddyn.
Mae’n drist clywed bod Elwyn Reed,
Llwyncelyn yn gaeth i’w wely ers
sbel fach gyda chefen poenus iawn.
Dymuniadau gorau iti, Elwyn.

Cyfarchion
Dyma englyn i gyfarch Alun
Morgans, Gwynfryn ar ddathlu ei
benblwydd yn 90 oed yn ddiweddar.
Diolch i Jon Meirion am yr englyn.

Mynd a dod
Bydd yn chwithig iawn peidio â
gweld neb o’r hen deulu yn byw ym
Mrynhyfryd pan fydd Hywel a Telor
yn symud i ardal Alltyblaca i fyw.
Dymuniadau gorau iddyn nhw, a
gobeithio na fyddan nhw’n ddierth
i’r hen ardal er hynny. Dymuniadau
gorau hefyd i drigolion newydd y
fferm, sy’n dod o ardal Caeo. Mae’n
debyg mai ceffylau yw eu byd nhw.

Yn ffrwd, ynni’r cyffredin, – a’r Gymraeg
ym mhridd ei gynefin;
pur a hael, arloesi prin –
lles o’i air, llais y werin.

BLAENANNERCH
a THREMAIN
Bydd aelodau o Gapel Blaenannerch
yn dod ynghyd am y tro cynta ers
amser maith fore dydd Sul 20 Mehefin
am 10.30. Edrychwn ymlaen at gael
dweud helo o leiaf. Ac mae gweddill
capeli’r Ofalaeth yn gobeithio
dod ynghyd unwaith y mis mewn
gwahanol fannau rhwng Gorffennaf a
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Y Tywydd Eto
Mae’r tywydd bob amser yn destun
siarad i ni, ac yn bendant mae wedi’n
cadw ni’n brysur eleni. Mae Huw Lewis,
Treprior er hynny yn gallu dweud yn
union pa mor ddychrynllyd yw pethe
eleni, waeth mae e’n cadw cofnodion
manwl er pan oedd e’n ifanc. Ryn ni’n
sicr wedi sylwi, ac wedi clywed yn y
newyddion, fod mis Ebrill eleni yn
eithriadol o sych, ac fe wyddom fod mis
Mai yn eithriadol i’r cyfeiriad arall, yn
wlyb iawn a hefyd yn oer. Yr hyn sy’n
rhyfeddol, er hynny, yw bod y ddau fis
eithriadol hyn wedi digwydd yn yr un
flwyddyn. Ac os nad ydych chi’n credu’r
newyddion, gall Huw ddweud wrthoch
chi fod 6ml o law wedi disgyn ym mis
Mai y llynedd a 142ml ym mis Mai
eleni. A’r cyfartaledd mewn blwyddyn
normal? 70ml. Sgwn i a fydd rhywbeth
diddorol i sôn amdano cyn diwedd y
flwyddyn eleni – rhywbeth tebyg i haf
da, falle?

Dau Frawd a Laddwyd yn Ne Affrica
Ryn ni lawer yn rhy gyfarwydd â chlywed am
ddamweiniau dan ddaear yng Nghymru, yn ein
gweithfeydd glo fel rheol. Ond ym mynwent Capel
Ffynnon-bedr ger Pen-parc mae carreg fedd yn adrodd
hanes dau frawd o’r ardal a laddwyd dan ddaear mewn
gweithfeydd mwyngloddio yn Ne Affrica. Mae Morlais
a Helen Rees, sy’n byw yn Swydd Stafford, o hyd yn hala
hanesion difyr i’r Gambo ar sail eu gwaith ymchwil, a’r tro
hwn maen nhw wedi paratoi manylion a lluniau am ddau o
feibion y Bliw, Blaenannerch, sef Bluefields, neu Maesglas.
Yn adnabyddus nawr, wrth gwrs, fel cartref Eddie Ladd, neu
Gwenith Owen, a’i brawd, Roger Owen.
Roedd Samuel a William, dau o bum plentyn David a
Mary Jones, y Bliw, wedi ymfudo i Dde Affrica. Ond cyn
hynny roedd Samuel yng Nghyfrifiad 1881 yn gweithio
fel ostler yn Rhosygilwen. Ond ddeng mlynedd yn
ddiweddarach roedd wedi symud i’r Rhondda i weithio
fel glöwr ac yn lletya ym Mhen-rhys. Roedd nifer fawr o
weithwyr fferm bryd hynny yn symud i’r Gweithfeydd gan
fod y gyflog yn well na chyflog gwas ffarm.
Rywbryd wedyn symudodd Samuel i Rhodesia
(Mozambique erbyn hyn) i weithio yn Umtali, tref ar y ffin â
Mozambique a oedd yn bwysig am weithfeydd aur a haearn.
Roedd hefyd yn fan pwysig ar y rheilffordd o Bulawayo
i Beira a oedd yn cael ei hadeiladu ar y pryd. Felly, gallai
Samuel fod yn gweithio yn y gweithfeydd aur/haearn neu i’r
cwmni British South Africa Company a oedd yn adeiladu’r
rheilffordd. Roedd Cecil Rhodes yn cefnogi’r ddwy fenter.
Does dim gwybodaeth am achos marwolaeth Samuel,
ond gwyddom mai yn Umtali mae wedi’i gladdu, yn ddim
ond 44 oed.
Yng Nghyfrifiad 1881 roedd William, y brawd iau, yn was
ffarm yn Ffynnon-grog, y Mwnt. Ond rywbryd rhwng 1891
a 1901 roedd wedi teithio i’r Transvaal yn Ne Affrica, ac ym
mis Mai 1905 roedd yn gweithio fel Rheolwr yng ngwaith
glo Vereeniging pan fu tân anferth. Fel Rheolwr aeth â nifer
o ddynion i mewn i’r gwaith y geisio achub y glowyr, ond
cawsant i gyd eu lladd gan y nwy. Roedd Cymro arall hefyd
wedi ei alw i mewn i’r gwaith i chwilio am y dynion, sef
Alfred Lewis a oedd gynt yn rheolwr ar waith glo Troed-yrhiw ger y Porth.

CR

Y garreg fedd ym mynwent Ffynnon-bedr

Ar y gofgolofn ym mynwent Vereeniging

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

Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas
Capel Gorffwys Preifat

19 Pendre
Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens
Arberth
01834 861660

Garreg Wen, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion. SA44 4XB
Ffôn: 01545 590254
E-bost: cenfil@bancsioncwilt.co.uk
www.cenfilreevesaifab.co.uk
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BRYNHOFFNANT
HAELIONI SIOP BRYNHOFFNANT
£18,160.42 – Dyma’r swm o
gyfraniadau ers 2005 mae Siop
Hoffnant wedi’u rhoi i achosion lleol.
Mae gormod o enghreifftiau i’w rhestri
ond mae’n cynnwys rafflau, ‘hampyrs’
(basgedi o nwyddau), nawdd a
rhoddion a.y.b.
Ers 2012, mae’r Siop hefyd wedi
cyfrannu £5,268.17 i sefydliadau
lleol drwy werthu bagiau plastig.
Rhoddwyd cyfraniadau i Ysgol T.
Llew Jones, Neuadd Pontgarreg,
Neuadd Rhydlewis, Pwyllgor Lles
Tan-y-groes, Pwyllgor Lles Pontgarreg,
Cae Cymunedol Pontgarreg, Cyngor
Cymuned Penbryn, ynghyd â pheiriant
diffibriliwr i Neuadd Sarnau a Siop
Brynhoffnant.
Diolch i’r Gambo a’r cwsmeriaid
oddi wrth Helen (Swyddfa Siop
Brynhoffnant) ar ran Marc a Sarah
Jones a’r teulu.
Mae croeso’r drws agored yn gynnes
a gwên ym mhob basged;
ei un llawr yw hyd a lled
y man a’n gwna’n gymuned.
Idris Reynolds

CAERWEDROS
C.Ff.I. Caerwedros
Ar ddechrau mis Mai, fe ddaeth
aelodau ac arweinyddion y clwb at
eu gilydd eto ar ‘zoom’ gyda ‘Adam
yn yr Ardd’ o Cross Hands yn siarad.
Roedd yn noson hynod o ddiddorol
wrth glywed am helyntion y garddwr
o fri yma. Mae’n arddwr organig
wrth ddefnyddio dulliau gwahanol
iawn i’r arfer. Cafodd sawl tip ei roi
ar sut i edrych ar ôl eich gardd mewn
ffordd syml gan ddefnyddio gwlân fel
gwrtaith a ffordd o atal chwyn a llai
o ddyfrio yn ystod cyfnodau sych (os
cawn ni dywydd sych!!).
Clwb 200 y Neuadd
Dyma ganlyniade cynta’r flwyddyn
i chi.; Chwefror – 1af Llinos Young,
Neuadd Farm Cottages, 2il Dai a
Dilwen Morgan, Glas y Dorlan, 3ydd
Guto Dafis, Caerwedros. Ebrill -1af
Lowri Jones, Garthlwyd, Cilie, 2il
Gareth ac Eirwen Evans, Hafod Iwan,
3ydd Alun a Mair Rees, Cefn yr Ydlan.
Diolch bawb am gefnogi.

Teulu Siop Brynhoffnant – o’r chwith Luke, Sarah, Marc a Cara Jones
o flaen y diffibriliwr ar fur allanol y siop. Cyflwyned y peiriant gan y teulu
er lles yr ardal , y gymdeithas leol a theithwyr.

CROESLAN
Penblwydd Hapus i Mrs Beti Evans o
Bro Gwynfaen gynt oedd yn dathlu ei
phenblwydd yn 95 yn ddiweddar. Mae
Beti bellach yn byw yng Nghartref
Henllan.
Cyfarchion hefyd i Mabel Adams
Garth oedd yn dathlu penblwydd
arbennig yn 60 oed yn ddiweddar.
Pob Dymunad da i Dafydd Davies
neu Dafydd Pantrod ar rhyddhau ei
sengl ddiweddara o’r enw Bob Tro.
Braf oedd clywed y gân a chlywed
Dafydd yn siarad ar rhaglen Ifan Jones
Evans ar BBC Radio Cymru.

Radio Cymru. Bu’r ddau yn rhoi eu
hanes ac roedd yna dipyn o son am yr
anifeiliaid anwes sef y ddau fochdew
Elvis a Gwynfor heb anghofio Titw.

Caio Glyn a’r bochdew.

FFOSTRASOL
Gwellhad buan i Emyr Llywelyn,
Tŷ’r Ardd, sydd wedi bod yn yr ysbyty
yn ddiweddar.
Cydymdeimlir ag Elinor Colbourne,
Anor a’r teulu ar farwolaeth ei
modryb.
Llongyfarchiadau i Lyn a Lisa
Hyfrydle are u dyweddïad.
Gwenlli a ‘r bochdew
Gwych hefyd oedd clywed Caio
Glyn a Gwenlli o’r pentre yn sgwrsio
ar raglen Trystan ac Emma ar BBC
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Merched y Wawr
Cafodd ffair rithiol ei chynnal yn
ddiweddar a braf oedd cael gweld y
cyfan ar Zoom. Roedd llawer wedi

cystadlu yn yr adran Celf a Chrefft,
Ffotograffiaeth a Choginio. Bu
Gwen Davies yn llwyddiannus yn y
gystadleuaeth addurno pedair cacen
fach, hefyd rwlâd, yn ogystal â gwneud
cennin Pedr allan o unrhyw ddefnydd.
Cafodd ddwy wobr gyntaf ac un
drydedd wobr. Sicrhaodd hyn saith o
farciau i gangen y Garreg Wen.

GLYNARTHEN
Apêl gan Bethan Evans
am wybodaeth.
Cefais y llun yma gan berthynas pell
o Gaerdydd, sydd, fel finnau yn disgyn
o deulu Josiah Jones Nantbrenni. Daw
ef i lawr o fab Josiah, sef William, oedd
yn ffermio Llain lan hyd yr 1860au.
Aeth ei hen dadcu i ffwrdd a sefydlu
fel gwerthwr dillad yng Nghaerdydd
yn y pen draw. Ei dadcu yw’r gŵr ar y
chwith a’r mab yw’r crwt tal ar y dde.
Y ddynes yw Jane Jones. Merch y Llain
oedd Jane a phan fu farw ei thad daeth
ei mam a’i chwaer a hithau i fyw i’r Tŷ
Capel. Efallai mai nhw oedd y deiliaid
cyntaf yno yn yr 1860au. Ymweld
a’i fodryb Jane oedd George a’i fab
Lyndon. Yn ei glocs a dillad bob dydd
mae’r dyn arall yn y llun; Naill ai un o’i
brodyr neu ŵr o’r pentre efallai. Mae
gen i ddamcaniaeth mai Rees Jones,
y masiwn yw. Roedd ef a’i wraig Mari
yn byw tua’r adeg yma yn Llwynonnen
(Glennydd wedyn ).

Teulu Josiah Jones.
rhestri y bechgyn ieuanc oedd yn y
meddwl ei bod yn werth dangos y llun.
pentre ar y pryd ond heb gael unrhyw
Credaf iddo gael ei dynnu tuag adeg y
oleuni ar y mater. Ydi’n bosib fod
rhyfel byd cyntaf.
rhywun yn adnabod un o’r bechgyn
Byddai Bethan, ar 01239 851 651 yn
neu’r gŵr canol oed o hen luniau
ddiolchgar am unrhyw wybodaeth neu
teuliol? Neu ydy’r cyfan wedi mynd i
cysylltwch â’r Gambo.
ebargofiant! Beth bynnag, ’roeddwn yn

Nawr, pan welais y llun gyntaf,
gan wybod fod Jane wedi byw am
flynyddoedd yn Tŷ Capel, dyna lle
’roedd yn y llun dybiwn i. Wedi edrych
yn fanwl gallwn wneud allan yr enw
uwchben y drws – Glynfa. Gwyddwn
ei bod yna yn 1911 beth bynnag. Ble
mae Glynfa? Wel, Dalegarth yw’r enw
ers tua chan mlynedd bellach, ac y
mae y drws nesaf i Glennydd. Bum yn

Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin
Trydanwyr Disglair Lleol

BarriDavies

Lewis-Rhydlewis
a

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk
01239 851386

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

LLANARTH
Llongyfarchiadau i Ifan a Gwawr ar
enedigaeth ei mab, Defi, brawd bach i
Heti a Jôs.
Llongyfarchiadau i Wynne
Davies Fronwen Uchaf, sy’n
dathlu ei phenblwydd yn 70 oed
Llongyfarchiadau hefyd i Fflur Jones,
wyres Wynne, sydd wedi dathlu ei
phenblwydd yn 18 oed.
Eisteddfod Llanarth 2021
Rhyfedd iawn bu hi heb eisteddfod
llynedd o ganlyniad i bandemig Covid,
ac er nad yw pethau wedi dychwelyd
i fel yr oedd hi, yr ydym fel pwyllgor
yn awyddus iawn i gynnal eisteddfod
o fath eleni. Er na fydd cystadlu ar
lwyfan yn neuadd y pentref, yr ydym
yn falch iawn i allu cynnal Eisteddfod
Lenyddol. Ein beirniad yw’r bardd
Eurig Salisbury a dyma’r cystadlaethau
a’r testunau:
Tlws yr ifanc (dan 25 oed) : cyflwyno
unrhyw un darn o’r ffurfiau canlynol:
stori fer, ymson, cerdd neu bortread.
Cerdd ddigri: Hunanynysu
Limrig yn cynnwys y llinell ‘Un
diwrnod ar lan afon Llethi’
Brawddeg: Pandemig
Felly beth am fynd ati i gystadlu?!
Danfonwch eich ceisiadau, ffug enw
a’ch enw a manylion cysylltu trwy’r
post neu e-bost at ysgrifennydd yr
eisteddfod sef Catrin Bellamy Jones,
Pantyrhendy, Llanarth, Ceredigion.
SA47 0QS e-bost: catrinbj1@gmail.
com erbyn Dydd Sadwrn, Hydref
23ain 2021.
Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar lein
(rhagor o wybodaeth i ddilyn) ar
Dachwedd 6ed 2021 ac yn y wasg leol
yn fuan wedi hynny. Pob hwyl gyda’r
ysgrifennu!

Brysiwch wella – Dymunir gwellhad
buan i Evlyn Sayce, Crud-yr-Awel,
sydd yn Ysbyty Glangwili.

Y FERWIG
Estynnir cydymdeimlad i Hywel
Davies a’r teulu, Gwynfro gynt ar
farwolaeth ei chwaer, Molly Wilson,
Penparc. Hefyd i’w chwaer yng
nghyfraith, Megan Davies, Trechefn
Uchaf a’r teulu.
Llongyfarchiadau i Annest Davies,
Blaenwaun ar ennill cystadleuaeth
telyn Gŵyl Gogledd Llundain yn
ddiweddar. Y beirniaid oedd y ddwy
delynores enwog, Catrin Finch a
Kesiah Thomas.

Llongyfarchiadau enfawr i Gareth
‘Cawdor’ Davies ar gael ei ddewis i
deithio gyda thîm rygbi’r Llewod i
Dde Affrica fis nesaf. Mae Gareth yn
ŵyr i John a Mair Phillips, Y Dderwen,
ac maent yn browd iawn ohono. Mae
yn glod mawr iddo a bydd yn gyfnod
cyffrous iawn i’r teulu i gyd. Mae yn
siom i’r teulu nad yw yn edrych yn
debygol ar hyn o bryd bydd neb yn
gallu teithio i gefnogi’r tîm, ond mae’n
siŵr bydd brwdfrydedd a bwrlwm y
teulu a’r cefnogwyr yn ysbrydoliaeth
dros y pellter. Pob dymuniad da i’r tîm
i gyd, a hefyd i Gareth a’i ddyweddi
Katie fydd yn priodi ym mis Medi.

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion
Ceinewydd
SA43 2HR
Tanygroes 01239 811298
Aberaeron 01545 570242
Gellir dilifro’n lleol
Cymerir archebion

LLECHRYD
Cydymdeimlir â Mr Brian a Mrs
Lorrina Phillips, Maes-yr-Awel ar golli
eu hŵyr, sef Jack, mewn damwain beic
yn ddiweddar. Colled fawr i’r teulu
cyfan.
Llongyfarchiadau i Mrs Margaret
Hewitt, Heddfan, ar ddathlu ei phenblwydd yn 100 oed. Cafodd ddiwrnod
hapus yng nghwmni ei theulu a’i
ffrindiau.
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PENPARC
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Aaron ac
Emma, Talar Deg ar enedigaeth merch
fach.
Llongyfarchiadau i Cari Toft, Min yr
Awel, ar lwyddo yn ei phrawf gyrru yn
ddiweddar.
Buodd sawl aelod o’r pentre allan ar
fore dydd Sul gwlyb iawn ar yr 16eg i
gasglu sbwriel wrth ochr y ffordd, ar
y palmentydd ac yn y cae pêl-droed.
Llenwyd sawl cwdyn sbwriel. Bu
aelodau o’r Clwb Ffermwyr Ifanc yn
casglu, ynghyd ag aelodau o’r Cyngor
Cymuned a’r Cyng. Clive Davies a
ddaeth â’r offer priodol i ni. Mae’n siŵr
yr oedd pawb yn falch o gyrraedd y
bath ar ôl gwlychu o’u corun i’w sawdl!
Diolch i bawb.

Casglu sbwriel

Dyma blant Ysgol Penparc yn dymuno pob lwc i dîm pêl-droed Cymru
yn yr Euros drwy wisgo coch.
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Dyma ein
Cyngor
Lles
newydd,
fydd yn
cynorthwyo’r Staff wrth hyrwyddo
agweddau Lles, Empathi ac Iechyd
Corfforol a Meddyliol yn yr ysgol.

RHYDLEWIS

Penblwydd Hapus
Dymunwn penblwydd hapus i Alan
Davies, Yr Encil ar ddathlu penblwydd
arbennig
Priodas

Y par yn gwisgo mygydau
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau i Jenny a Wyn Owens,
Llwyncerdinen a Modurdy’r Ddôl ar
eu priodas. Ar ôl gorfod gohirio eu
gwasanaeth Priodasol oedd i fod ar
Sadwrn y Pasg 2020 oherwydd cyfnod
clo – COVID 19. Daeth y dydd hir
ddisgwyliedig i’r par oedd yn priodi
yng Nghapel Hawen, Rhydlewis ar
Sadwrn Mai 8fed, 2021. Priodwyd

Wyn Owens, Dolwen, Rhydlewis a
Jenny Evans, Tremallt, Rhydlewis.
Roedd y gwasanaeth yng ngofal
Gweinidog Wyn sef y Parchedig Carys
Ann, gan gael cymorth ei phriod
Maldwyn yng ngofal y peiriant cryno
ddisg gan werthfawrogi cymorth
cerddorol Gwawr Owen, Caerdydd a
Glynarthen, gyda Ceri Jones, Penparc
a David Thomas, Penffos, yn gofalu
bod pawb yn cadw at y rheolau.
Ni fu dim yn syml o’r paratoadau;
bu rhaid cyflawni Asesiad Risg ar
gyfer cynnal Priodas gan gydymffurfio
â rheolau Cyngor Sir Ceredigion ac
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
Ni welwyd erioed par priod yn cael
gwasanaeth o’r fath yng Nghapel
Hawen, pawb yn eu mygydau a pawb
yn cadw 2 fedr oddi wrth eu gilydd.
Serch yr holl reolau cafwyd dydd o
lawennydd ac o fendith rhyfeddol. Er
i’r glaw geisio tarfu ar y dathliadau ni
fu dydd mor hapus ers amser maith
yng Nghapel Hawen. Bellach mae Mr
a Mrs Wyn Owens, Llwyncerdinen,
Rhydlewis yn hapus eu byd wrth gyd
redeg Garej Ddôl, Rhydlewis. Bendith
Duw fo ar eu bywyd Priodasol.
Teledu.
Bu tîm dartiau o Tafarn Ffostrasol
yn cymeryd rhan ar rhaglen Oci! Oci!
Oci! ar S4C yn erbyn dau dîm lleol
arall. Roedd Alan Thomas, Cae Bach
a Gareth Davies, 1 Bro Hawen yn ateb
cwestiynau gyda Gary Brown, Erwlas
a Tommy o Pontsian yn taflu’r dartiau.
Cawsant sgôr uchel a dod yn ail agos
iawn i dîm o Pentrecwrt.
Diolch
Dymuna Alan Davies, Yr Encil
ddiolch i bawb a ddanfonodd
gyfarchion penblwydd arbennig iddo;
trwy anrhegion, cardiau, galwadau
ffôn a chyfryngau cymdeithasol.

Jenny a Wyn tu allan.
- 10 -

SYNOD
Llongyfarchiadau i Trystan a Fflur,
Graig Villa, ar enedigaeth Siencyn
Madog sydd yn frawd bach newydd i
Briall. Mae’n siŵr bod Mam-gu a Datcu Fron a Mam-gu Aberystwyth wrth
eu bodd hefyd.
Ysgol Bro Siôn Cwilt
Mae Blwyddyn 4, 5 a 6 wedi bod yn
cymryd rhan yng ngweithdy celf amlgyfrwng Utopias Bach. Mae’r gweithdy
wedi’i gomisiynu gan ‘Rural Futures’ er
mwyn cael ymateb plant yr ysgol i dri
chwestiwn:
Beth ydych chi’n hoffi am eich bro?
Beth sy’n heriol am y fro (beth
dydych chi ddim yn hoffi)?
Beth fyddai’n gwneud eich bro yn
well?
Mae’r plant eisoes wedi cymryd rhan
mewn 1 sesiwn sy’n cael ei gynnal
dros ‘Microsoft Teams’ gyda Lindsey
Colebourne a Seran Dolma. Mae’r
plant yn mwynhau ymgyfarwyddo
gyda’u hardal leol ac yn edrych ymlaen
at y sesiynau sydd i ddod.
Pwy oedd Llew Synod?
Diolch i un o ddarllenwyr Y Gambo
cafwyd ateb i’r cwestiwn. Perthynas
i Ieuan Thomas sy’n byw bellach
ym Mynydd y Garreg oedd y bardd
gwlad. Ei enw oedd David James
Thomas sef brawd Thomas Thomas
(tad Ieuan Thomas). Yn y flwyddyn
1911 meibion Synod Ganol oedden
nhw ynghyd â John Owen, Evan,
Samuel a Daniel. Roedd ganddyn nhw
un chwaer sef Elizabeth. Ond wedi
gadael Synod Ganol fe fu Llew Synod
yn byw ym Mlaenwaun Fawr gyda’i
frawd Thomas Thomas. Bydd y llyfr o’i
farddoniaeth yn ei lawysgrifen yn cael
ei drosglwyddo i’r teulu.

Ar y cyfan barddoniaeth ar
achlysuron megis priodasau, cyrddau
croeso i drigolion fu bant adeg y
rhyfel ac helyntion caru ambell un o’r
ardal sydd yn y llyfr. Cyfansoddwyd
penillion hefyd ar gyfer cwrdd
diwylliadol y Bryn. Dyma enghraifft:Y Ddeilen Grin
Fe welaist Wanwyn tirion
Awelon cryf yr Hydref
Yn gwenu uwch dy ben
I chwythu ddaeth cyn hir
A thithau fel brenhines
A disgyn fu dy hanes
Ar frigyn ar y pren
I grino yn y tir.
A’r Haf ddaeth wedi hynny
Gwnawn ddysgu gwers fan yma
a’i wres a’i awel fwyn
Oddi wrth y ddeilen grin
I gadw’th wisg yn wyrddlas
Sef, bod Hydref bywyd
A’r cread yn llawn swyn.
Ryw ddydd yn aros dyn.
Ll.S.

Merched y Wawr, Cangen Bryniau
Cynhaliwyd ein cyfarfod mis Mai yn
llwyddiannus iawn ar Zoom, diolch
i Gareth a Siân Ioan am ein cysylltu.
Buom yng nghwmni Ffion a Meilyr

Maldwyn Lewis

Lewis-Hughes yn sôn am eu busnes
‘Argraffwyr Lewis-Hughes’ sydd
wedi ymsefydlu yn Nhregaron ers
Tachwedd 2019. Cafodd yr aelodau
eu diddori’n llwyr wrth gael taith
rithiol o’r fusnes, gyda Ffion a Meilyr
yn dangos yr amrywiaeth o nwyddau
trawiadol e.e. byrddau sydd wedi’i
bersonoli, arwyddion magnetig,
llyfrau anfonebau, mygiau, poteli,
matiau llygoden, murluniau, cardiau,
cylchgronnau, llyfrynnau, byrddau
‘pull up’, cardiau busnes, sticeri,
printiadau, matiau diod a matiau llawr.
Roedd hi’n ddiddorol hefyd gweld
yr holl beiriannau modern oedd yn
creu’r nwyddau a chael gwybod fel
oedden nhw wedi gorfod meddwl
tu fas y bocs fel petai, dros y cyfnod
clo. Llongyfarchiadau mawr i Ffion a
Meilyr ar eu llwyddiant a dymuniadau
gorau i’r dyfodol! Edrych ymlaen
i fynd i siopa yn Nhregaron mae
aelodau MyW y Bryniau nawr!

TALGARREG
Gwellhad buan i Peter Whitfield
sydd wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Angharad ac
i Tommy a’r teulu ar enedigaeth eu
merch, Eos Cerys Gwenllian. Chwaer

fach i Osian, Dyfan, Guto, Macsen a
Twm.
Llongyfarchiadau i Samantha ac Ian
a’u teuluoedd ar enedigaeth Tomi Alffi.
Magwyd Samantha yn Nhalgarreg ac
maent wedi ymgartrefu yn Mydroilyn
erbyn hyn.
Llongyfarchiadau i Bleddyn, mab
Carol a John, Llwynteg a Jess, merch
Trish, Islwyn ar eu dyweddiad.
Pob dymuniad da i Pat a Donald
ac i Siôn Onwy a Sera a’r teulu, Plas
gynt, yn eu cartrefi newydd yn ardal
Aberaeron.
Am dro – mae criw yn mynd am dro
drwy’r pentref bob prynhawn Mercher.
Rydyn yn cwrdd am 2.30 y prynhawn
wrth yr hen felin, o dan faner Cymru.
Croeso i bawb.
Cylch Meithrin Talgarreg
Clwb 100 y Cylch, enillwyr mis
Mai yw: 1af Ynyr Reeves, Delfryn,
Mydroilyn; 2il Teulu Cletwr, Hafan
Cletwr; 3ydd Angharad Davies,
Maesyllan, Ffosyffin.
Neuadd Goffa Talgarreg
Clwb 100 - Enillwyr
Chwefror 2021: 1af Llinos Whitfield,
Maes y Crug; 2il Siân Sycharth; 3ydd
Teulu Hafad Cletwr; 4ydd Wendy

Ymgymerwr Angladdau

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul

Ffôn
n 01239 851 005 neu 07760 778 514

Yn gwasanaethu ardal Y Gambo
Cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth a chyngor proffesiynnol
mewn profedigaeth ers dwy genhedlaeth

www.lewisfunerals.co.uk
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Perchennog:
Mr G T Williams

Gwêl y Cwm.
Mawrth 2021: 1af Teulu Dwynant;
2il Bleddyn Davies, Maes y Llan; 3ydd
Audrey Jones, Y Berllan; 4ydd Richard
Sayce, Greenacres.
Ebrill 2021: 1af Wendy Gwêl y Cwm;
2il Teulu Bodwenog; 3ydd Llinos
Whitfield, Maes y Crug; Morgan
Hedd, Garreg Wen.

TANYGROES
Penblwydd hapus a dymuniadau
gorau i Michael Harrison, Hafody-coed, sydd newydd ddathlu ei
benblwydd yn 60 oed, ac i Caerwyn
Owen, Bwlchcrwys, ar gyrraedd 70
oed. Pob hwyl i’r ddau.

CLWB 500

Ysgol Talgarreg
Disgyblion yr Adran Iau yn mwynhau prynhawn o arddio a thacluso tir yr ysgol.

Dosbarth Aeron yn joio ‘Disgo yn y
Dosbarth’ gyda Marci G ar Cymru.FM

MIS MAI

Hongian ‘Dail Pren’ – Bu disgyblion yr
Adran Iau yn ysgrifennu llinell o waith
Waldo Williams ar label a’i hongian fel
deilen ar goeden ar Fai’r 20fed i gofio
am Waldo Williams a fu farw hanner
can mlynedd yn ôl i’r diwrnod.

£30 Hywel James, Y Faenor,
Blaenporth.
£20 Alun O. Davies, MBE
Salisbury
£15 Adrian Neal, Clwydfan,
Beulah.
£15 Ellis Morgan,
Glas y Dorlan, Cross
Inn, Cei Newydd.
£10 Margaret Jenkins,
Tyhen, Ferwig.
£10 Arwel Lloyd, Pengwern,
Rhydargaeau.
£10 Anest Morgan,
d/o Glas y Dorlan,
Cross Inn, Cei Newydd
Gweithgareddau Mesur Dosbarth Aeron
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Llwybr Cerdd
... parhad o’r dudalen flaen

Roedd y Llwybr wedi’i greu rai blynyddoedd ynghynt, ond heb gael
sylw ers cryn amser. Felly, roedd angen adfer y llwybr ei hun a hefyd rai
o’r dyfyniadau ar hyd y daith. Mae’r llwybr fwy neu lai yn dilyn rhai o’r
llwybrau a ddefnyddid gan y teulu, a’r anifeiliaid, ar hyd y blynyddoedd.
A hwnt ac yma roedd paneli pren a theiliau wedi’u gosod yn dangos
dyfyniadau o waith Dic, er enghraifft, ‘Mor hir yw’r tymor eira. Mor hwyr
yn dyfod mae’r ha’. Mae yna rai yn Saesneg hefyd, fel ‘Seed will grow in a
crooked furrow’.
Gallwch ymuno â’r Llwybr o ddau fan, sef ar Ffordd y Felin yn Aberporth, neu o’r Hendre ei hun, a chan mai taith gylch yw hon, mae’n bosib
cerdded rhan o’r llwybr yn unig. Mae rhai mannau’n ddigon serth, a gall
fod yn llithrig dan draed. Mae taflen wedi’i pharatoi am y llwybr, sydd
ar werth mewn siopau lleol, ac yn honno mae ychydig o gefndir y llwybr
a hanes Dic Jones ei hun. Cyngor Cymuned Aber-porth a Chyngor Sir
Ceredigion fu’n gyfrifol am y gwaith.
Nid hwn yw’r unig Lwybr Llên yng Ngheredigion ychwaith, oherwydd
mae llwybr tebyg yn Llandre yng ngogledd y Sir. Gan ddechrau yn Eglwys
Sant Mihangel yn y pentre, cewch hanes yr ardal ynghyd â gwaith gan yr
awdur Tom MacDonald a aned yn y pentre. Wrth ddilyn y llwybr drwy’r
coed, gallwch ddarllen dyfyniadau o waith gan 16 o awduron yn Gymraeg
ac yn Saesneg. Ac nid dyna’r unig gysylltiad rhwng y ddau lwybr hyn,
oherwydd mae’n debyg fod perthynas teuluol rhwng Dic Jones a Tom
MacDonald.

Eglwysi AWL Bro Aeron
Mydr
Braf yw bod yn ôl yn ein heglwysi
ar ôl amser hir o wasanaethu Zoom.
Mae pob eglwys wedi bod yn cwrdd
ers Sul y Pasg a’r gobaith yw y
medrwn gario ymlaen heb doriad
arall.
Mae Eglwys Talgarreg gyda
gwasanaeth 9.30y.b. ar y Sul 1af a’r
3ydd o bob mis
Gwenlli - 2il a 4ydd Sul o’r mis am
10y.b.
Llanarth - Gwasanaeth bob Sul am
11y.b. Cymun Bendigaid. Fe fydd yna
wasanaeth o’r Cymun bob bore Iau
cyntaf o’r mis am 9y.b.
Capel Cynon - Gwasanaeth ar y
4ydd Sul o’r mis am 2y.p.
Cribyn - Bob 2il Sul am 2y.p.
Mydroilyn - Sul 1af o’r mis 2y.p.
Am fanylion cysylltwch â’r ficer
Beth 07901 716957 01559362850

Gall unrhyw un sydd ag anhawster darllen glywed eitemau o’r Gambo
drwy gysylltu â
Llyfrau Llafar Cymru
Tŷ Llafar, Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin SA31 3HB
01267 238225
llyfraullafarcymru@carmarthentown.com

Deddf Diogelu Data
Ar Fai 25, 2018 daeth Deddf Diogelu
Data i rym.
Oni nodwch yn wahanol byddwn yn
cyhoeddi’ch enw a’ch cyfeiriad
o dan y canlynol:

· Gambosair
· Cornel y Plant
· Clwb 500
TREILYRS HEN A NEWYDD AR WERTH
HURIO A THRWSIO

DALIER SYLW
Mae rheolau’r gyfraith
ar gyhoeddi lluniau o blant, boed ar
bapur neu ar y We, wedi eu tynhau.
Felly mae’n bwysig iawn bod pob
cyfrannydd neu ohebydd sy’n anfon
llun ag enw plentyn i’w cynnwys
yn Y Gambo yn sicrhau ei fod wedi
cael caniatâd rhieni neu ofalwyr y
plentyn i wneud hynny. Ni fydd Y
Gambo yn derbyn cyfrifoldeb am
unrhyw fethiant i wneud hyn.
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Geiriadur Prifysgol Cymru yn 100 oed!
Eleni mae Geiriadur Prifysgol Cymru, sef geiriadur
hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg, yn dathlu ei ben
blwydd yn 100 oed!
Cychwynnwyd ar y gwaith dan nawdd y Bwrdd
Gwybodau Celtaidd yn 1921, a rhoddwyd y dasg o drefnu’r
gwaith i’r Parchg John Bodvan Anwyl fel Ysgrifennydd
cyntaf y fenter. Cyn mynd ati i ddechrau llunio geiriadur,
roedd angen casglu deunydd crai yn sail i’r gwaith, sef
esiamplau o eiriau’r iaith ar hyd y canrifoedd. I wneud hyn,
roedd angen darllen cymaint o lenyddiaeth y Gymraeg ag
oedd yn bosib, ac fe aeth Bodvan Anwyl ati i gasglu byddin
o wirfoddolwyr i ymgymryd â’r dasg enfawr.
Trwy anfon dros 2,000 o lythyrau ac apelio yn y wasg,
fe lwyddodd i ddenu dros 170 o ddarllenwyr gwirfoddol,
a diolch i’r caredigion hyn ac eraill dros y blynyddoedd,
crëwyd y casgliad slipiau mae’r Geiriadur wedi ei adeiladu
arno. Darn bach hirgul o bapur tua maint cerdyn post
yw slip lle cofnodir esiampl o air mewn brawddeg o gyddestun, ynghyd ag enw’r testun daw’r esiampl ohoni,
y dyddiad, a’r rhif tudalen. Erbyn heddiw mae gan y
Geiriadur dros 2.5 miliwn o slipiau wedi eu storio’n ddiogel,
ac mae dyled GPC, a’r Gymraeg, i’r darllenwyr gwirfoddol
yn un enfawr.
Diolch i’r cynllun darllen, medrwyd dechrau ar y
gwaith o olygu’r Geiriadur yn 1948 dan ofal R. J. Thomas.
Cymerwyd yr awenau wedi ei ymddeoliad gan Gareth A.

Bevan ac ymunwyd ag ef fel Cyd-Olygydd yn ddiweddarach
gan Patrick J. Donovan, ac erbyn 2002 roedd pedair cyfrol
swmpus wedi ymddangos. Gan fod y Gymraeg yn iaith fyw
a’i geirfa’n ehangu’n gyson, mae angen diweddaru’r gwaith
yn rheolaidd drwy ychwanegu geiriau ac ystyron newydd,
ac mae’r gwaith hynny yn parhau heddiw tan olygyddiaeth
Andrew Hawke. Ers 2014, mae’r Geiriadur Ar Lein ar gael
yn rhad ac am ddim, ac erbyn heddiw medrwch lawrlwytho
ap GPC i’ch ffôn clyfar neu dabled. Mae’r fersiynau
electronig hyn yn fodd hwylus i chwilio am eiriau ac
ymadroddion Cymraeg, ac yn adnodd amhrisiadwy i bawb
sy’n ymddiddori yn yr iaith.
Felly o oes papur a phensil i’r oes ddigidol, mae Geiriadur
Prifysgol Cymru yn goroesi, yn haws nag erioed i’w
ddefnyddio, yn berthnasol, ac yn falch i fedru dathlu ei
ganmlwyddiant.
Ar y we: http://geiriadur.cymru ac fel ap (Apple, Android,
Amazon Fire): chwiliwch am ‘ap GPC’.

Sawl enw am gartref?
‘Does unman yn debyg i gartref’, sef, yn ôl Geiriadur
Prifysgol Cymru, ‘Y man lle bo dyn a’i deulu yn arfer
byw, trigfan, preswylfa’. Dros gyfnod y pandemig, yr
ydym wedi treulio mwy o amser nag arfer yn ein cartrefi
wrth geisio gwneud ein rhan i rwystro lledaeniad y
firws Covid-19. Fel arfer, ein cartref yw’r lle yr ydym yn
dychwelyd iddo i ymlacio ar ôl diwrnod o waith, ond
oherwydd y gwaharddiadau, mae ein cartrefi yn awr hefyd
yn weithle, gyda nifer ohonom wedi creu swyddfa fach
ar fwrdd y gegin, neu yng nghornel ystafell arall. Tipyn
o newid byd, gyda’r llinellau rhwng gwaith a chartref
wedi pylu. Serch hyn, ein cartrefi yw ein noddfa (lle sy’n
rhoddi cysgod neu amddiffyniad), ac maent o bob maint a
chynllun.
Efallai mai maenordy (tŷ arglwydd y faenor), plas,
bwthyn, byngalo, hendy (hen dŷ neu blasty) fflat, neu hyd
yn oed tŷ â tho o gawn neu wellt crin, sef crindy, yw eich
trigias (trigfan, preswylfa). Ond gobeithio bod modd i chi
fudo (symud tŷ) os mai briwdy (tŷ drylliedig), cwthwal
(hofel), lluest (trigfan dros dro wedi ei chodi ar frys),
magwyren (adfail) neu furddun (adeilad wedi mynd a’i
ben iddo) yw eich edrydd (cartref). Mae pawb yn haeddu
adlam (trigfan sefydlog), petai’n faesty (tŷ yn y wlad), neu
ddinasty (tŷ yn y dref), ac os ydych am godi tŷ newydd,
gwnewch yn siŵr nad yw’n hogl (adeilad chwithig ei
gynllun) nag yn dŷ trafaelus (a llawer o waith cerdded
ynddo), a bod iddo ddrws ffrynt pwrpasol,

nid berddor (drws allanol isel). Bydd angen digon o le tan
y gronglwyd (yn y tŷ) ar gyfer pawb sydd am gytya (cydfyw) ynddo – fyddai’n annifyr gorfod didyo (troi allan o
dŷ) aelod o’r teulu!
Gobeithio eich bod wedi eich difyrru gan yr enwau
llai adnabyddus, ac os ydych am ddarganfod rhagor
amdanynt, cymerwch olwg yn y Geiriadur, naill ai drwy
bori yn y cyfrolau print neu yn y Geiriadur Ar Lein - ewch
i: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html.
Os ydych yn gwybod am enwau diddorol eraill yn
ymwneud â’r cartref, rhowch wybod i ni os gwelwch yn
dda. Medrwch gysylltu â ni drwy ein gwefan, ar e-bost
(gpc@geiriadur.ac.uk), neu drwy ysgrifennu i’r cyfeiriad
canlynol:
Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH
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Ffrind yn holi Ffrind
Y mis diwetha’ dewisodd Ryan Powell,
Brynhoffnant holi rhai cwestiynau
i’w ffrind Emma Davies sy’n byw
ym Mydroilyn nawr ond sy’n dod yn
wreiddiol o Dalgarreg.

Ryan Powell (gynt o Rydlewis)
Shwdi Emma, dwi i’n dy adnabod
di ers ein dyddiau yng Ngwersyll
yr Urdd, Llangrannog! Beth yw dy
atgofion o’r amser yma?
Mae gen i atgofion melys iawn o
weithio yn y gwersyll ger y lli. Profiad
bythgofiadwy a wnaeth i fi wneud
ffrindiau oes. Roedd cael y cyfle i
weithio gyda’r ceffylau, cwrdd â phobl
ifanc a phlant o bob rhan o Gymru a
thramor yn brofiad arbennig. Roedd
cael bod yn rhan o atgofion da’r
gwersyllwyr yn anrhydedd. Cofiwch
nid oedd yn fêl i gyd. Roedd cerdded
10,000 cam mewn diwrnod yn ddim
byd adeg hynny yn y gwynt, glaw a
hyd yn oed eira. Er hynny roedd cael
gweld y dolffiniaid yn chwarae yn y
môr gerllaw wrth i fi ddal y ceffylau yn
y bore neu weld gwên enfawr ar wyneb
plentyn wrth iddynt farchogaeth am
y tro cyntaf yn fwy na gwneud i fyny
amdano.
Mae’n amlwg dy fod yn caru
ceffylau, rho ychydig o dy atgofion
cyntaf efo nhw.
Yr atgof cyntaf sydd gen i o geffylau
yw eistedd ar ferlen adran D fy mam
a’i henw oedd Cinders. Byddai Mam
yn fy rhoi i eistedd o’i blaen ar y ferlen
wrth iddi fynd o gwmpas y defaid.
Roeddwn yn marchogaeth cyn medru
cerdded. Roedd Cinders yn ferlen
dawel oedd yn mwynhau ei bwyd.
Pan oeddwn yn ei marchogaeth ar fy

mhen fy hun byddai yn troi am adre ac
yn syth i’r sied gêc nid ar garlam ond
wrth gerdded yn araf ac ofalus ond
ni fydden i’n medru gwneud dim i’w
stopio!
Mae gyda ti ferch fach o’r enw
Bethan, a oes ganddi hi yr un
diddordeb mewn anifeiliaid?
Mae Bethan yn dair blwydd oed ac
yn dwlu ar anifeiliaid o gorynod i jiraff
tal yn Fferm Ffoli. Ei hoff anifeiliaid
yw cŵn a cheffylau. Mae’n helpu i
edrych ar ôl ei Shetland o’r enw Doli
yn enwedig ei brwsio, ond ei hoff
beth yw ei marchogaeth. Mae Bethan
a’r ddau gi sydd gyda ni yn ffrindiau
gorau.
Rwyt ti wedi dechrau swydd
newydd! Ble a beth wyt ti’n ei wneud?
Rwyf wedi dechrau swydd newydd
gyda Chyfoeth Naturiol Cymru
ym Mwlch Nant yr Arian ar bwys
Aberystwyth. Mae ‘na lwybrau
cerdded, beiciau mynydd a cheffylau
yn ogystal â’r caffi a’r parc sgiliau.
Rwy’n gweithio yn y siop\ canolfan
wybodaeth. Rwyf hefyd yn bwydo’r
barcudiaid coch fel rhan o fy swydd.
Rwyf yn ei mwynhau yn fawr iawn.
Pan wyt ti’n mynd i’r sioe frenhinol
yn flynyddol, beth wyt ti’n mwynhau
fwyaf?
Mae sut gymaint i fwynhau yn Sioe
Frenhinol Cymru o’r anifeiliaid i’r
bywyd nos. Erbyn hyn rwy’n gwneud
gweithgareddau gwahanol iawn gyda
fy merch Bethan sef ymweld â Sali
Mali, chwarae yn stondin y mudiad
meithrin a gwneud gweithgareddau
yn yr adran goedwigaeth. Rwy wedi
bod yn ddigon lwcus i fynychu pob
sioe frenhinol ers fy mod yn chwe mis
oed ac mae’n od iawn y ddwy flynedd
diwethaf i ddim mynd i fyny. Croesi
popeth i gael mynd y flwyddyn nesaf.
Roedd fy rhieni pan oeddwn yn ifanc
yn dangos Gwartheg Duon Cymreig
ac wedi ennill y brif bencampwriaeth
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Emma Davies (gynt o Dalgarreg)
gyda buwch o’r enw Cwmhyar Catrina.
Defaid mynydd Cymreig y Balwen
rydw i yn eu harddangos ac wedi
bod yn ddigon lwcus i ennill y brif
bencampwriaeth ddwywaith ac yn y
flwyddyn 2013 cefais y fraint o fod yn
feirniad ar y Balwen.
Sut Brofiad oedd ymweld ag Efrog
Newydd?
Roedd Efrog Newydd yn brofiad
anhygoel. Es allan yno am wythnos
gyda ffrind. Aethon ni fyny adeilad
yr ‘Empire State’ a Chanolfan y
‘Rockefeller’. Wedd y golygfeydd o’r
top yn anhygoel. Cawsom bryd o fwyd
yn y bwyty sydd yn troi felly wedd yr
olygfa yn newid trwy’r amser. Wedd
y cwch ar yr Hudson yn rhoi cyfle i
weld y ddinas mewn ffordd wahanol.
Y peth nes i fwynhau fwyaf wedd
yr hofrennydd a oedd yn hedfan o
amgylch y ddinas a’r cerflun ‘Liberty’.
Rwyt wedi gwneud ‘skydive’ yn
Seland Newydd, nad oedd ofn arnot
ti?
Am brofiad wnaf i fyth anghofio.
Rwy’n cofio dy fod wedi mynd i wneud
y naid Byngi’r un dydd, ma’ hwnna
yn rhywbeth ni fydden i’n medru
gwneud. Felly ‘nes i fwcio’r ‘skydive’
yn lle hynny. Nid oeddwn yn ofnus
nes iddi fod yn amser i fynd allan
o’r awyren, ond wedd dim troi nôl
erbyn ‘ny. Wen i ddim yn hoffi’r naid

allan ond unwaith o’n i allan wnes ei
fwynhau. Wedd yr olygfa yn anhygoel
gyda’r holl fynyddoedd o’m cwmpas.
Rwyt ti’n mwynhau gwylio Cymru
yn chware rygbi, pa gêm sy’n sefyll
allan?
Rwyf wedi bod yn lwcus i weld
Cymru yn chwarae yng Nghaerdydd
sawl gwaith. Rwyf yn gobeithio mynd
â Bethan yna rhyw ddydd. Roedd
e’n rhywbeth oedd ei thad Keith am
wneud gyda hi ond ni chafodd y
cyfle. Yr un sydd yn sefyll allan fwyaf
yw Cymru yn erbyn Lloegr roedd yr
awyrgylch yn anhygoel. Diwrnod na’i
byth anghofio.
Mae gen ti Mini bach coch, pa gar
fyddai gen ti yn dy freuddwydion?
Fy nghar breuddwydiol yw fan
gwersylla VW. Bydden i‘n gallu mynd
am benwythnos neu deithio o gwmpas
Ewrop, y dewis arall fyddai lori fach
ceffylau. Os byddai rhaid i fi ddewis
car byddai rhaid iddo fod yn Bugatti
Chiron super sport. Mae’n medru
teithio 300+ milltir yr awr felly falle
byddwn yn medru cyrraedd ar amser
pan yn cwrdd â ffrindie!
Yn olaf, beth oedd dy hoff bwnc yn yr
ysgol a pham?
Fy hoff bynciau yn yr ysgol oedd celf
a gwaith coed. Roedd yn llawer gwell
gen i’r pynciau ymarferol.
Pwy wyt ti am ein holi y mis nesa’?
Bydd rhaid i ti brynu Gambo mis
Gorffennaf i weld!

Englyn Alan Iwi.
Eleni, enillodd Alan Iwi, o Didcot ger Rhydychen,
gystadleuaeth Cymraeg Ail Iaith Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion
am gerdd neu ddarn o ryddiaith ar y testun “Lle.”
Fe ddringodd Alan i ben Eryri i dynnu llun o’r man – a’r gerdd!

CYMDEITHAS CEREDIGION
Bydd y Gymdeithas yn cynnal
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar
Nos Sadwrn 19 Mehefin 2021:
7:00 y.h: ar Zoom
Dyma’r agenda:
Croeso ac ymddiheuriadau.
Cofnodion CCB 2019
(nid oes CCB yn 2020)
Materion sy’n codi.
Adroddiadau’r Swyddogion
Penodi Gwyndaf Tomos yn Llywydd
y Gymdeithas 2021/22
Ethol Is-lywydd ar gyfer 2021/22,
y Swyddogion ac unrhyw
aelodau eraill i’r Pwyllgor
Pennu tâl aelodaeth
Unrhyw fater arall*

*Os ydych am godi rhyw fater
yma gadewch i Carol Byrne Jones
neu finnau wybod ymlaen llaw, os
gwelwch yn dda.
Os ydych am ymuno â’r cyfarfod (ac
mae croeso mawr ichi wneud hynny)
a wnewch chi gysylltu â minnau erbyn
14 Mehefin er mwyn imi sicrhau y
cewch chi’r ddolen / linc i’r cyfarfod.
Howard Williams :
howard.swnynant@btinternet.com
erbyn Mehefin 14

Efallai nad yw eich banc yn cynnig cyngor – ond rydw i!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi?
Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proffesiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o flynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig cyngor ar:
Cynilo a Buddsoddi :: Yswiriant a Diogelu :: Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth :: Rheoli Ystad :: Morgeisi ac Yswiriant Cartref
Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman Dip CII, Cert CII(MP)
Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP
M: 07816 923618 E: richardjarman@tpllp.com
www.richardjarman.tpllp.com
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CORNEL Y PLANT

Dyma atebion i bos mis Mai:
1. 70 milltir; 2. 71 milltir; 3. 88 milltir; 4.
64 milltir; 5. 70 milltir; 6. 55/ 53 milltir; 7.
67/65 milltir; 8. 127 milltir. (Rhoddir dewis
ar ambell i ateb oherwydd bod rhai rhifau yn
aneglur.) Roedd yna amrywiaeth yn y teithiau
ychwanegol – rhai byr o Lanarth i Eglwyswrw
ac un go hir, yr holl ffordd o Aberhonddu i
Dyddewi!
Roedd nifer ohonoch wedi dod o hyd i’r
atebion cywir – Osian o Aberaeron; Eli-May o
Brengwyn; Abigail o Ynys Môn; Elliw Grug o
Lanybydder; Elinor o Bencader ac Enlli Haf o
Grymych. Yn ennill y tocyn rhodd y mis hwn
mae Elinor o Bencader. Llongyfarchiadau!
Pos Mis Mehefin
Mae’r Cyngor Llyfrau wedi cyhoeddi
catalog o lyfrau sef Blwyddlyfr Plant a Phobol
Ifanc 2021. Gobeithio eich bod wedi derbyn
copi. Os nad ydych, dyma gyfeiriad y catalog
arlein:
ht t p s : / / l l y f r au . c y m r u / w p - c o nt e nt /
uploads/2021/03/Blwyddlyfr_2021.pdf
Defnyddiwch y llyfryn i chwilio am atebion
i’r cwis yma.

Tudalennau 30 - 44
1. Chwiliwch am deitl llyfr gan Heiddwen Tomos.
2. Pwy yw awdur y llyfr Dewin y Gaeaf?
3. Ydych chi’n gwybod ble mae’r Drws Du?
4. Mae llyfrau Tintin yn addas ar gyfer plant o ba
oed?
5. Sawl llyfryn sydd wedi’u cynnwys yn ‘Y Lloer
a’r Sêr’?
6. Pa wasg sy’n cyhoeddi’r llyfr Branwen?
7. Pwy yw awdur y llyfr Iaith a Gwaith?
8. Beth ydy enw’r gêm cardiau gan Elin Meek?
9. Beth yw pris y cylchgrawn Mellten?
10. Pwy yw awdur y llyfr Trio ac Antur yr Eisteddfod?
11. Beth yw pris y llyfr Y Mamoth Mawr?
12. Beth yw enwau’r ddau gymeriad yn y nofel
Tu ôl i’r Awyr?
Pob lwc! Anfonwch eich
atebion at Lynda Mula,
Tyrddol, Blaenannerch,
Aberteifi SA43 2AJ neu
lyndamula@yahoo.co.uk

GAREJ WAUNLWYD
Gwaith atgyweirio ceir a.y.y.b.
Gwaith o safon uchel bob amser
Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT
Ffôn: 01239
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Sgwrs gyda Mike Lewis

Bydd nofel gyntaf Mike Lewis o
Aber-porth, If God Will Spare My
Life, yn cael ei gyhoeddi ar Fehefin
30ain gan Victorina Press. Mae’n stori
afaelgar a chyffrous, sy’n adrodd hanes
William Batine James, mab ffarm Peny-cnwc, Dinas Cross, a ymunodd â’r
US Seventh Cavalry o dan y Cadfridog
Custer.
Mae Mike Lewis yn enedigol o Aberporth, o hen deulu ffermio. Mae’n fab
i Rhiannon Sanders – neu Rhiannon
Tanyreglwys – ac yn nai i’r Prifardd
a’r cyn-archdderwydd Dic Jones yr
Hendre.
Ar ôl gadael Ysgol Aberteifi i fod yn
brentis ar bapur lleol, aeth ymlaen i
weithio fel gohebydd ac is-olygydd ar
nifer o bapurau dyddiol yn Llundain,
gan gynnwys The Guardian, The Daily
Telegraph a The Sunday Telegraph. Ym
2008, fynychodd Gemau Olympaidd
Beijing fel gohebydd paffio ar ran y
Sunday Telegraph.

4 Cornel Pendre, Aberteifi SA43 1JL
Ffon: 01239 615030 / 07971 763272
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk
Gwefan: teifiembroidery.co.uk
Printio
Corfforaethol
Gwniadwaith
Gwisg waith
Gwisg Ysgol
Anrhegion
Clybiau Chwaraeon
Priodasau

Mae’n briod a Sue ac mae ganddyn
nhw bump o blant. Ar hyn o bryd,
mae’n ohebydd gyda’r Tivyside
Advertiser ac yn helpu i redeg Clwb
Paffio Amatur Aberteifi.
Beth ysgogodd eich diddordeb mewn
ysgrifennu ac yn enwedig gohebu ar
chwaraeon ?
Wnes i ddim mwynhau ysgol rhyw
lawer, ar wahân i chwaraeon. Pan o’n
i’n unarddeg, wnaeth y diweddar athro
Hywel Williams fy nghanmol am
draethawd ysgrifennais ar gêm rhwng
Cymru a Lloegr. Sbardunodd hwn fi i
ddatblygu gyrfa yn y maes. Tan hynny,
dwi ddim yn cofio neb yn fy nghanmol
o gwbwl! Dwi’n dal i feddwl, tase
Hywel ddim wedi bod mor frwdfrydig
am yr adroddiad na, beth fydden i’n
neud nawr?
Ces fy nylanwadu hefyd gan y
gyfres deledu Americanaidd, The
Night Stalker. Penderfynais felly, yn
14 oed, byddwn yn ceisio am yrfa fel
gohebydd. Ces waith dros yr haf gyda’r
Tivyside Advertiser a wnaeth hynny
fy arwain at waith fwy gyda’r South
Wales Guardian. Yn 21 oed, symudais
i Ddyfnaint i ymuno â’r Herald Express
fel gohebydd chwaraeon, yn gwneud
adroddiadau ar baffio. Er bod gennyf
ddiddordeb mawr mewn chwaraeon,
doeddwn i ddim yn serennu mewn
unrhyw gamp!
A nawr rychi wedi mentro i fyd
braidd yn wahanol i ohebu, sef
ysgrifennu nofel. Sut ddigwyddodd
hynny?
Wnaeth Roy Noble ddarganfod
cysylltiad Cymreig gyda Brwydr y
Little Bighorn a ddarlledodd raglen
deledu Little Big Welshman – ym 2002
ar gyfer BBC 2 Wales. Achos o’n i’n
gweithio i’r Fishguard County Echo
ar y pryd, wnes i geisio datblygu’r
hanes. O’n i’n teithio heibio hen gartref
William James bob dydd, bron. Roedd
hi’n anodd peidio ceisio dychmygu pa
fath o fywyd cafodd e. Shwt wnaeth
mab i ffarmwr o Ddinas Cross bennu
lan yn ymladd yn un o frwydrau
mwyaf eiconig gorllewin America?
Ffeindiais berthnasau roedd yn byw
yn nyffryn Teifi a phenderfynais
ffeindio llun o’r dyn i hunan. Wrth
ymchwilio yn Archifau Sir Benfro,
digwyddais ddarganfod llythyron
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roedd James wedi’u hanfon at ei frawd
ifancaf. Roedd dim sôn am y rhain cyn
hynny – a’r ohebiaeth yma yw sail a
fframwaith fy nofel.
Oes ’na wahaniaeth mawr rhwng
ysgrifennu gohebiaeth ac ysgrifennu
nofel?
“Chalk and cheese!” Doeddwn i byth
wedi ’sgrifennu ffuglen o’r blaen a
roedd y profiad yn un anghyffyrddus
iawn ar adegau! Mae creu adroddiad
ar gyfer papur newyddion yn golygu
trin pethau sy’n ffeithiol gywir; ond
mae ysgrifennu ffuglen yn gofyn i chi
ddefnyddio eich dychymyg.
Ac ym myd ffuglen hanesyddol,
rhaid i’r ymchwil bod yn drwyadl –
rhywbeth hynod o bwysig, yn arbennig
wrth drafod digwyddiad dadleuol
a hanesyddol fel safiad olaf Custer.
Dwi wedi ceisio gwneud byd y nofel
mor gywir a chredadwy a phosib, yn
enwedig drwy ddangos ymddygiad a
modd o siarad y cymeriadau.
Oes gennych chi awdur neu fath o
lyfr rychi’n hoffi’n arbennig?
Dwi yn dueddol o hoffi ffuglen
hanesyddol, sydd, mae’n debyg, yn
boblogaidd iawn nawr.
Mae addasiad teledu o The Terror,
llyfr gan Dan Simmons, yn enghraifft
dda o’r modd mae digwyddiad trist a
thywyll o’r gorffennol yn gallu cael ei
ail-ddychmygu a’i ail-becynnu ar gyfer
gynulleidfa gyfoes. Wnes i ddim mynd
i brifysgol, ac felly dim wedi darllen
llawer o’r clasuron. Serch hynny, llyfr a
wnaeth argraff fawr arna’i oedd Moby
Dick gan Herman Melville. Nid yn

unig mae’n dangos sut oedd gweithwyr
yn siarad yn y bedwaredd ganrif
ar ddeg, mae’n llwyddo i adeiladu
awyrgylch dywyll, fygythiol, sydd yn
awgrymu bod rhywbeth ofnadwy yn
mynd i ddigwydd i’r Pequod a’i chriw.
Wnes i geisio creu awyrgylch debyg yn
fy nofel.
Roedd angen tipyn o ymchwil i
gefndir yr hanes?
Oedd, a hynny dros sawl blwyddyn,
a dweud y gwir. Ym 2016 es i Montana
i gyflwyno copïau o lythyron William
James i Amgueddfa Genedlaethol
Little Bighorn. Roedd yr ymchwil yma
yn allweddol. Cerddais faes y gad a
dilynais lwybrau James a’i gyd-filwyr a
thrwy hynny, gerddais dirwedd roedd
y brodorion wedi defnyddio i drechu’r
US Seventh Cavalry. Mae’n fan noeth,
ac mae rhywbeth arallfydol amdano.
Mae yna arwyddion marblys gwyn yn
dangos y mannau lle bu’r milwyr farw
– a licsen ddim bod mas ’na ar ôl iddi
nosi!!!
A faint o amser gymeroch chi i
ysgrifennu’r nofel?
Ysgrifennais y nofel dros gyfnod o
ryw 3 mis – roedd y geiriau yn llifo
allan. Heb ddilyn unrhyw gynllun

arbennig, ysgrifennais tua 3000 o
eiriau’r diwrnod. Fe gymerodd o
gwmpas 3 mis i mi orffen y gwaith.
Mae hyn yn swnio’n od, ond teimlais
fel petai rywun yn sefyll wrth fy ochor
ac yn dweud wrtha’i beth i sgrifennu.
Faint o’r llyfr sy’nn ffeithiol, a faint
sy’n tarddu o’ch dychymyg?
Y llythyron anfonodd William
James at ei frawd sy’n creu fframwaith
yr hanes ac mae’r stori wedi cael ei
gweu o gwmpas y rheiny. Mewn
ffordd, roedd gennyf sgets amrwd a
defnyddiais fy nychymyg i greu darlun
mwy cyflawn. Mae tipyn o fywyd Will
yn ffuglen, er i’r nofel ddilyn ei lwybr
o Lanelli i Lundain ac yna i Toronto,
Canada, lle benderfynodd groesi’r ffin
i Chicago ac enlistio yn yr US Seventh
Cavalry. Nes ymlaen, fel aelod o
Gwmni E (“The Gray Horse Troop”) fe
wasanaethodd yn y “Deep South” yng
nghyfnod cythryblus yr ail-adeiladu,
pan oedd y Ku Klux Khan yn ffynnu
a “lynchings” pobol groenddu yn
gyffredin. Felly mae rhai cymeriadau
yn ffrwyth fy nychymyg, ond mae’r
mwyafrif yn bobol go iawn.
Ynglŷn â manylion y frwydr, wnes
i ddibynnu’n helaeth ar hanesion

a straeon yr Indiaid. Mae’n debyg
bod eu hadroddiadau nhw yn cydfynd a darganfyddiadau archeolegol
diweddar. Rwy’n credu bod yr hanes
dwi’n ei ddisgrifio yn fwy agos i
wirionedd y “Last Stand” chwedlonol
na dim byd arall sydd wedi ei
gyhoeddi o’r blaen.
A beth nesaf ? Nofel arall, hollol
ffuglennol, neu beth?
Diolch i’r cyfnod Clo – dwi wedi
gorffen naratif hanesyddol arall,
sef “Broken”. Dyma stori’r ymgais
gyntaf i ddringo’r Matterhorn yn
1865, sy’n cael ei adrodd drwy
lygaid y dringwyr eu hunain. Mae’r
hanes wedi ei sgrifennu mewn saith
rhan – un ar gyfer pob mynyddwr
unigol a’i bersbectif gwahanol ar
ddigwyddiadau’r fenter, cyn cael eu
taro gan drychineb.
Wel pob lwc gyda’r lansiad a’r gwerthiant!
Llongyfarchiadau a diolch.

Cost hysbysebu yn
Y Gambo
Un golofn (6 x 6cm)
£5 y mis neu £45 y flwyddyn
Dwy golofn (12.5 x 6cm)
£9 y mis neu £85 y flwyddyn
Un golofn (6 x 12.5cm)
£9 y mis neu £85 y flwyddyn
Dwy golofn (12.5 x 12.5cm)
£15 y mis neu £140 y flwyddyn
Os yn fwy na 12.5cm o hyd
£1 am bob cm ychwanegol.
Pris hanner tudalen (19 x
13.5cm)
£35 y mis
Tudalen gyfan (19 x 27cm)
£70 y mis

- 19 -

STACAN YR AWEN
DAN OFAL MARY JONES
Anfonwch eich cynigion i’r Stacan at maryjones@saqnet.co.uk

Mae angen cywiro camgymeriad
gan y Stacanwr yn rhifyn mis Mai
o’r Gambo. Rhag i neb feddwl
bod bardd arall wedi bod yn torri
rheolau cystadlu eisteddfodol, nid
yn Eisteddfod Rhydlewis roedd
Dai Rees Davies wedi ennill y
gadair am ei awdl i’r Enfys, ond
ym Mhontrhydfendigaid. Dai,
wrth gwrs, oedd Ysgrifennydd
Eisteddfod Rhydlewis am amser
maith.
“Geiriadur Prifysgol Cymru yn
100 oed!” Dyna’r pennawd pwysicaf
yn yr iaith Gymraeg y dyddiau
hyn – o leiaf i’r bobol lengar sy’n
darllen y Stacan! Mae hanes creu’r
Geiriadur yn dipyn o ryfeddod
ynddo’i hun, a chawn ddarllen yr
hanes hwnnw rywbryd eto, efallai.
Er mwyn codi’n calonnau ni y
dyddiau hyn, mae’r datganiad i’r
wasg yn cynnig hyn:
“Rwy’n gobeithio eich bod yn
darllen hwn ar wiwdymp, sef
ar adeg ffafriol, a’i fod yn rhoi
heulfodd (pleser gwych) i chi
ddarganfod y geiriau. Rhaid dweud
mai hapuswaith oedd chwilio’r
fath eiriau, yn peri i mi ganu
llwyddwawd (cân hapus) wrth
weithio. Rydych yn hyffawd (ffodus)
nad oedd modd i chi fy nghlywed!
Gobeithio cewch fwynhau haf diaele
(diofal) a chynedwydd (dedwydd)
yng nghwmni cyfeillion breulon
(hynaws). Byddwch wastadwyn
(hapus yn barhaus) a ffriwlon (llon
eich gwedd). Ac os oes gennych gi,
gobeithio ei fod yn gynffonlon!”
Roedd Cymdeithas Waldo wedi
pennu Mai 20fed yn Ddiwrnod
Cofio Waldo, gan mai ar y dyddiad
hwnnw y bu’r bardd farw hanner
canrif yn ôl. Gwahoddwyd pobol
i hongian llinell neu gerdd o’i
eiddo ar goeden i’n hatgoffa o deitl
unig gyfrol barddoniaeth y bardd
Dail Pren. Sgwn i faint o linellau
a faint o gerddi gafodd eu gosod

dros Gymru gyfan? Prosiect difyr i
rywun fyddai ceisio’u cyfri. A sgwn
i a oes gwledydd eraill yn y byd
sy’n gwneud pethau mor ‘od’ â ni’r
Cymry?
Ond o gofio synnwyr digrifwch
anarferol Waldo, ac o gofio
bod Mai 20fed yn anarferol o
stormus a gwlyb, bron na allech
ei ddychmygu e’n cwato y tu ôl
i ryw wal rywle yn ei ddyble yn
chwerthin am ein pennau ni’n
ceisio clymu darnau o bapur ar
y coed yng nghanol y gwynt a’r
glaw! Y synnwyr digrifwch hwnnw
sydd yn y parodi yn Ymadawiad
Cwrcath, er enghraifft:
“Dan y don mae tre dirion nad ery
Cŵn yn y lle, ac yno yn llyfu
Llaeth heb ei fath mae pawb o’r
hen gathlu
Heb un llygoden ar wib yn
llygadu.
Ysgyfen neis ac afu - i bob rhai;
Dinas Efallai a’i dawn sy felly.”
“Yno mae crap pob cathol ysgrapio
Fu dan y sêr hyd holl uchder
llechdo,
Cig oer a chawl pob ceg ar a
chwilio,
Pwys o gaws i bob pwsi a geisio.
Naw chwyth fyn cwrc er cyn co yn ddi-ddadl
Ei ddegfed anadl a ddugwyd yno.”
Efallai y dylen ni droi’n amlach
at gerddi ysgafn Waldo: darllenwch
Fel Hyn y Bu a’i helynt gyda’r
Identity Card os oes angen codi’ch
calon chi.
Mae’r aflwydd Cofid wedi
tagu cymaint o weithgarwch
cymdeithasol fel ei bod bron yn
anodd dychmygu ailddechrau
pethau fel dosbarthiadau trafod
- 20 -

ac yn y blaen. Ond mae’n dda
deall bod yna weithgarwch felly’n
digwydd o hyd, ac yn y dosbarth
dydd Mercher yn Nhan-y-groes
yn ddiweddar y dasg a osodwyd
oedd ymateb i un o luniau Kyffin
Williams A Man and His Dog.
Soniwyd, wrth gwrs, am englyn
enwog Thomas Richards i’r Ci
Defaid yn Eisteddfod Genedlaethol
Pen-y-bont ar Ogwr ym 1948:
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell –
i’r mynydd
A’r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
Beirniad yr englyn (am y tro
cyntaf yn Genedlaethol) y tro
hwnnw oedd S. B. Jones, Cilie, ac
mae’n siŵr fod yn ei feddwl y darn
hwnnw yn ei bryddest Rownd yr
Horn lle mae’n cofio am ei fywyd
gartref yn y Cilie cyn mynd i’r môr:
Pan elo Mot ac Alun
I edrych hynt yr ŵyn,
Sy’n pori ar Fanc Llywelyn
Uwch dyfnder mawr Pwll Mwyn,
Bydd hwyliau gwyn Tripolia
Yn agor dros ei gwar,
A minnau’n mynd o Walia
I’r byd sy’ dros y bar.

O’r Cynulliad

gan

Elin Jones

Wel, mae’r etholiad heibio a mi oedd hi’n dipyn o
sioc i mi mae’n rhaid dweud i glywed y canlyniad ar
brynhawn Gwener cyntaf Mai yn Ysgol Bro Teifi yn
Llandysul.
Roeddwn yn gobeithio, wrth gwrs, i gael fy ethol
unwaith eto i gynrychioli Ceredigion, ond roedd
maint y mwyafrif yn annisgwyl. Diolch i’r 16,946
person a roddodd eu ffydd ynof fi i barhau gyda’r
gwaith. Roedd clywed y ganran o 55.1% a’r mwyafrif o
12,145 yn sioc fawr.
Rwyf ar ddeall erbyn hyn, mai dyma’r mwyafrif
mwyaf ond un yn hanes etholiadau datganoledig yng
Nghymru. Cafodd Dafydd Wigley 12,273 yn etholiad
cyntaf y Cynulliad yn 1999 – 128 yn fwy.
Hoffwn ddiolch i bobol Ceredigion am fy ailethol
unwaith eto. Dyma’r chweched tro i mi gynrychioli
Ceredigion yn y Senedd. Mae’n fraint o’r mwyaf i
dderbyn gymaint o gefnogaeth, yn enwedig ar ôl
blwyddyn anodd i nifer yng Ngheredigion a thrwy
Gymru.
Rhaid i mi ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgyrch
anarferol yma. Diolch i bawb am y negeseuon o
gefnogaeth, ac am roi o’u hamser i ddosbarthu taflenni
neu gnocio ar ddrysau pan roedd yna gyfle.
O dan yr amgylchiadau Covid, dim ond tua tair

wythnos o ganfasio oedd ar gael i ni yn
ôl y rheoliadau. Mae pobl Ceredigion
yn hoffi siarad yn uniongyrchol
gyda’u cynrychiolwyr, felly roeddwn
yn awyddus i wneud hynny gymaint
fedrwn i. Braf oedd cael y cyfle i
sgwrsio gyda nifer ohonoch, a diolch
am eich croeso. Diolch hefyd i bawb a
weithiodd ar ran y Cyngor Sir i weinyddu’r etholiad a
chyfrif y pleidleisiau.
Mae’r gwaith yn awr yn parhau fel Aelod o’r Senedd
dros Geredigion, gyda’r flaenoriaeth tymor byr wrth
gwrs ar ddiogelu pobl Ceredigion ac adfywio ein
heconomi, wrth i ni barhau i adfer o’r pandemig.
Mae’n fraint hefyd i gael fy ailethol yn Llywydd y
Senedd. Yn ystod y Senedd ddiwethaf, roeddwn yn
falch iawn o weld ehangu cyfraniad pobl ifanc at ein
democratiaeth. Rwy’n edrych ymlaen at fedru parhau
gyda’r gwaith yma a mwy.
Llongyfarchiadau hefyd i’r 4 Aelod o’r Senedd a
gafodd eu hethol dros y Canolbarth a’r Gorllewin –
Eluned Morgan, Joyce Watson, Cefin Campbell a Jane
Dodds. A llongyfarchiadau gwresog iawn i Dafydd
Llywelyn ar gael ei ail-ethol yn Gomisiynydd Heddlu
Dyfed-Powys.
Mae croeso i chi gysylltu os allaf fod o unrhyw
gymorth ichi, drwy ffonio fy swyddfa ar: 01970 624516
neu e-bostio: elin.jones@senedd.cymru

DIOLCH
CEREDIGION
Elin Jones AS
Sut i gysylltu:

32 Heol y Wig, Aberystwyth,
Ceredigion, SY23 2LN
01970 624516
elin.jones@senedd.cymru

Talwyd am yr hysbyseb yma gan Senedd Cymru
gan ddefnyddio arian cyhoeddus.
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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 Cymdeithas Edward
Llwyd, sef Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru.
Enwyd y Gymdeithas ar ôl y naturiaethwr, yr ieithydd a’r
hynafiaethydd Edward Llwyd (1660 - 1709).
Penderfynwyd cynnal cystadleuaeth i ddysgwyr i
ysgrifennu erthygl ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â
diddordebau Edward Llwyd. Sonnir am ei ddiddordebau
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.
Dylid i’ch 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: naturiaethwr@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 bwysig iawn yn eich ymdrech i
ddysgu Cymraeg. 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 gorfod 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

Annwyl Ddarllenwyr
Hoffwn dynnu eich sylw at gyfrol arbennig, Syr DJ
James: Ei Fywyd a’i Ddylanwad, fydd yn cael ei chyhoeddi
cyn hir gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen. Cyfrol
yw hon yn croniclo hanes Syr David James, sylfaenydd
yr Ymddiriedolaeth, ac yn rhannu ychydig o wybodaeth
am y gwaddol a adawodd ef i Gymru a’i phobl. Gŵr
a’i wreiddiau’n ddwfn yng Ngheredigion, ac yn ardal
Pontrhydfendigaid yn benodol, oedd David James, a bu’r sir
hon a Chymru yn agos iawn at ei galon trwy gydol ei fywyd.
Awdur y gyfrol yw Richard Morgan, fu’n Ysgrifennydd
Gweithredol yr Ymddiriedolaeth am dros ddeng mlynedd ar
hugain, ac a fu’n ddiwyd iawn dros y blynyddoedd diwethaf
yn casglu gwybodaeth a lluniau ac yn ysgrifennu’r hanes.
Rydym yn y broses o gasglu tanysgrifiadau ar gyfer y
gyfrol (pris £18 yn cynnwys postio), a byddwn yn cynnwys
enwau’r holl danysgrifwyr yn y gyfrol a brynir ganddynt.
Os hoffech danysgrifio, gofynnwn i chi gysylltu â Swyddfa
Pantyfedwen cyn gynted â phosibl, ac erbyn 16 Gorffennaf
2021 fan bellaf. Gweler y manylion cyswllt isod.
Yn gywir
Gwenan Creunant
Ffôn: 01970 612806
E-bost: post@jamespantyfedwen.cymru
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Ar Draws
2. Testun pwysig i wyddonwyr ifanc (5)
5. Y gwthio sydd rhwng Rhydlewis
a Coedybryn (4)
7. Creadur fel mul o San Steffan yn A.S.
(4)
8. Cadnoid Ceredigion yn tramwyo’r
Gogledd (8) ac un ohonynt yn hynod
(6,2)
9. “Ni chlywais lais un utgorn
Uwch bedd y gaeaf du
Na sŵn fel neb yn treiglo
------- wrth ddrws fy nhŷ” [Cynan](8)
11. Llais Prima Donna yn gwichial
“Tosca” (4)
12. Y pellter rhwng Wicklow ac
Aberystwyth (3,10)
15. Y llywodraeth sydd yn fater i wlad
gyfan ei phenderfynu (4)
17. Pentre’r Cardiau Nadolig ar y Mynydd
Du (8)
19. Rhoi cerydd lem nas gellir byth ei roi
ond yn annuniongyrchol (8)
21. Yr hâd sy’n tyfu o’r geni annaturiol (4)
22. Sant a gerddai’n sionc – y biwgl oedd
ei offeryn! (4)
23. Tonic cerddorol (3,2)
I Lawr
1. Ymyrryd yn ormodol ym mhethau
preifat (7) neu’r cerbyd cyhoeddus
sydd ar fin cyrraedd (3,4)
2. “Na roddwch yr hyn sydd sanctaidd i’r
---” (Y Beibl) (3)
3. Awyrgylch glos – cwbwl wahanol i’n
llym aeafau (5)
4. Sgid. Gad i ryw droad ei gymoni (7)
5. Mwmial yn swynol tra’n mynwesu
organyddes (3)
6. Robert ----- Troellwr enwog Tîm
criced Morgannwg (5)
10. Dwad i ----- Cael trefn ar bethau (5)
11. Amddiffynfa ragorol mewn ymryson
ar gae rygbi (5)
13. Evan ------- Arweinydd diwygiad
1904/05 (7)
14. Maen uchel ar ffurf glasurol SGI
EBOL (anagram) (7)
16. “Ble’r ei di, ble’r ei di yr hen dderyn
du, fry ar y goeden” (Rhigwm plentyn)
(1,4)
18. Agorir am gyflymdra ar feic modur o
ddyfais ewythr O. T. Lewis (5)
20. “Heb ei fai, heb ei ---”
Dihareb Gymraeg (3)
21. Un o deulu eang Shani, Ceinewydd
(3)
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NODYN GAN
Y TRYSORYDD

Dalier Sylw: Dylai pob siec o hyn
allan fod yn daladwy i Y Gambo
Mae’r nodyn hwn yn diddymu y
neges yn rhifyn Ebrill 2019.

Siop a Swyddfa’r Post
Plwmp
Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ
01239 654548
plwmp@yahoo.co.uk

Atebion Y Gambosair at John Davies,
Y Graig, Aber-porth. erbyn 27 Gorffennaf,
2021

ENILLYDD MIS EBRILL
Tegwen Gibby, Aberporth
Hefyd yn gywir: Elgan Jones, CNE; Gwenda Jones, Aberteifi;
Ken Griffiths, Mwnt; Rayann Thomas, Boncath; Myris Horton,
Boncath; Yvonne Davies, Cenarth; Glyn Howells, Blaenporth;
Campbell Jones, Brynhoffnant; Sally Jones, Tresaith; Wendy
Jones, Beulah; Gaynor Jones, Beulah; Meinir Jarman, Aberteifi;
Delyth Esau, Sarnau; Rhidian Evans, Aberteifi.
Hefyd yn anghywir: 2

Atebion Gambosair mis Mai
Ar Draws: 2. A’i Fab; 5. Coma; 7. Sawr; 8. Rocedwyr;
9. Tri y Bore; 11. Siom; 12. Hob-y-Deri-Dando;
15. Mor y; (17) Dadwisgo; 19. Llanharri; 21. Golch;
22. Cist; 23. Islif.
I Lawr: 1. Gwawrio; 2. Aer; 3. Forio; 4. Bwcledi;
5. Cod; 6. Mwydo; 10. Yn y tŷ; 11. Siani; 13. Endorri;
14. Degolyn; 16. O law i; 18. Deial; 20. Het; 21. Gof.

ACCA
CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG
136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS
Ffôn: 01239 571005

Symudol: 07557 448234

E-bost: arwyn@avaccountancy.cymru

❖ Cyfrifon Blynyddol ac Interim
❖ Ffurﬂenni Treth Personol ac i Gwmnïau
❖ Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurﬂenni TAW
❖ Cyﬂogau a CIS
❖ Cyngor Cyﬀredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!
Ffoniwch ni ar 07557 448234 neu
ebost arwyn@avaccountancy.cymru
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Ysgol Gynradd Aberporth
Mae hanner tymor arall wedi mynd heibio yn yr ysgol
gyda’r plant ar draws yr ysgol yn gweithio ar y thema
“Trychfilod a Chuddfannau”. Mae pawb wedi bod yn brysur
yn edrych ar gylchoedd bywyd gwahanol greaduriaid
ynghyd ag ymchwilio yn yr ardd a phlannu pob math
o flodau a llysiau. Mae pawb wedi gwneud y mwyaf o’r
tywydd drwy gwneud llu o weithgareddau yn yr ardal
allanol. Rydym hefyd wedi derbyn nifer o ymweliadau
rhithiol gan gwahanol gwmniau.
Cawsom ymweliad rhithiol gan gwmni “ZooLab”
sy’n rhoi cyfleoedd i blant weld a dysgu am wahanol
greaduriaid. Roedd y plant wrth eu boddau yn edrych ar y

gwahanol mathau megis tarantula, neidr, neidr gantroed ac
amrywiaeth o chwilod a bwystfilod bach.
Fe fuom yn dysgu am gadwraeth a phwysigrwydd
gwarchod coedwigoedd glaw yr Amazon gyda “Size of
Wales” .
Pwysigrwydd hylendid bwyd a glendid oedd thema sioe
rithiol “Môr-Ladron a’r Ffa Ffiaidd” gan Asiantaeth Safonau
Bwyd.
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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi 01239 612251 www.eljones.cymru

