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GOLYGYDD Y MIS 

Robyn Tomos
Y GAMBO NESAF, MIS TACHWEDD

Carol Byrne-Jones 
Pencartws Aberporth SA432EB  

Ffôn: 01239 811024    e-bost: c.byrnejones257@btinternet.com
Deunydd i gyrraedd erbyn 26 Hydref

Dosbarthu: 11 Tachwedd

PWYLLGOR GWAITH  

Y GAMBO

Cadeirydd:  
Eleri Evans (01239 810871) 
eleri511@outlook.com
Ysgrifennydd:  
John Davies, Y Graig, Aber-porth 
(01239 810555)  
e-bost: johnygraig@tiscali.co.uk
Clwb 500:  
Gareth Evans, Glasfryn,  
Tan-y-groes, Aberteifi, SA43 2JE  
(01239 810871)  
e-bost: garethe100@yahoo.co.uk
Trysoryddion: Des ac Esta Davies, 
Min-y-Maes, Pen-parc, Aberteifi 
SA43 1RE   
(01239 613447) 
e-bost: desdavies@hotmail.co.uk
Hysbysebion: Mair Heulyn Rees 
Cefn yr Ydlan, Synod, Llandysul 
SA44 6JE 
Rhif ffôn: 01545 580462 
e-bost: mairheulyn@yahoo.com
GOHEBWYR LLEOL

Aber-porth: Ann Harwood 
(01239 811217) 
manhaul@hotmail.com
Beulah: Gerwyn Morgan 
(01239 810752) 
gerwyn.morgansa38@gmail.com
Blaenannerch/Tre-main:  
Mary Postance 
(01239 810054)
Blaencelyn: Jon Meirion 
(01239 654309)

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

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

YN EISIAU

Coed-y-Bryn

Ariennir Y Gambo 

yn rhannol gan 

Lywodraeth Cymru

ATGOFFA’R GOHEBWYR

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

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

Diolch am eich cydweithrediad.
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ABER-PORTH

Mae digon o newyddion trist yn yr 
ardal y dyddiau hyn eto. Mae Allan 
Williams, Ffordd y Bedol wedi marw 
yn 79 oed, a bu farw Bill Needham, 
Cnwc y Rhedyn yn ddiweddar wedi 
cyrraedd ei 96 oed. 

Rydyn ni’n cydymdeimlo hefyd â 
theulu Gareth Thomas, Tresco, Parc-
llyn a fu farw yn 88 oed. Mae ei wraig, 
Vireen, yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Ein 
dymuniadau gorau iddi hi, a hefyd i 
Paul James, mab Gethin a Jess James, 
Glanmordy gynt, sydd yn yr ysbyty yn 
Llundain wedi cael llawdriniaeth.

Roedd y pentre’n drist tu hwnt i 
glywed am farw Tegwen Gibby. Er ei 
bod yn 93 oed, roedd hi’n heini iawn 
tan yn ddiweddar yn cerdded yn y 
bore i nôl ei phapur o’r siop. O Sir 
Benfro roedd Tegwen yn wreiddiol, 
ond roedd hi a’i gŵr, a fu farw rai 
blynyddoedd yn ôl, wedi byw yn 
Westerhaven ers llawer blwyddyn. 
Roedd yn aelod ffyddlon yng Nghapel 
Bryn-mair ac yn ymfalchïo yn ei 
gardd, a oedd yn llawn blodau bron 
drwy’r flwyddyn. Byddai’n ennill 
yn aml iawn ar y Gambosair ac yng 

A’i dyma sut mae ein  

hen enwau’n diflannu?
Cau llen yw colli enwau – ffenest wag  
  a phoen stad tai gwyliau,  
 ysu aelwyd i’w seiliau,  
 o un i un ein gwanhau.

Annes Glynn

‘Dwi’n gweld hanes Gwynedd fel hen dapestri mawr lliwgar, yn frith o fân luniau 
a digwyddiadau sy’n adrodd hanesion y sir drwy lun a lliw. Un rhan o’r tapestri 
gwerthfawr hwnnw yw hanes enwau llefydd. Mae colli enw Cymraeg ar dŷ er 
enghraifft yn creu twll yn y tapestri ac mae tyllau’n ymddangos fesul dydd.’

Meirion MacIntyre Huws Prifardd a Chydlynydd Prosiect Gwarchod Enwau 
Cynhenid Cyngor Gwynedd

‘Mae’r arfer cynyddol o ddisodli enwau Cymraeg â rhai Saesneg ... yn fygythiad i 
hunaniaeth y genedl. Pan fydd Saeson, a phobl eraill o’r tu allan,  
yn symud i Gymru i fyw, y peth lleiaf y mae gyda ni hawl i’w ddisgwyl yw iddyn-
nhw barchu treftadaeth ieithyddol gyfoethog eu cartref newydd...’ 

Cynog Dafis

Beth tybed  

yw ymateb  

Cyngor Ceredigon 

i’r her

nghroesair y Dwrgi. Ein cofion cynnes 
a’n cydymdeimlad â’i merch, Esme, a’r 
teulu i gyd.  

Anfonwn eich llongyfarchion a’n 
dymuniadau gorau i Hywel ac Eve 
Evans, Ffordd y Felin, sydd newydd 
ddathlu bod yn briod ers 65 mlynedd. 

Llongyfarchiadau hefyd i Bronwen, 
y Felin, sydd wedi newid ei swydd 
yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth i 
ddod yn nyrs yn y Ganolfan Gofal yn 
Aberteifi. (Mae’n anodd peidio â galw’r 
lle yn ysbyty, on’d yw hi).

Mae’n dda cael croesawu teulu 
newydd i Swyn y Môr, Parc y Plas, 
sydd wedi symud bob cam o’r Ferwig. 

Bu llawenydd mawr yn Camara yn 
ddiweddar pan fu Mary, merch ifancaf 
Goronwy (Tanyreglwys, Blaen-porth 
gynt) a’i mab Jake yma yn ymweld am 
ychydig ddiwrnodau. Maen nhw’n 
byw yn y Swistir ers sawl blwyddyn, 
a bydd Jake yn dechrau yng Ngholeg 
Wadham, Rhydychen yn fuan.

A bu Mike Lewis, Foinavon, cefnder 
Mary, yn siarad yn ddiweddar mewn 
gŵyl sydd newydd ei ffurfio yn 
Abergwaun. Enw’r Ŵyl yw Ar Ymyl 
y Tir / On Land’s Edge, sy’n rhan 
o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol / 

Ancient Connections. Nod y prosiect 
yw dathlu’r hen berthynas rhwng 
Swydd Wexford yn Iwerddon a 
Gogledd Sir Benfro. Roedd Mike wedi 
ei wahodd i siarad am ei nofel gynta’, If 
God Will Save My Life.

Oergell gymunedol Aber-porth  

yn agor ei drysau 

Dadorchuddiwyd ffordd arloesol 
o leihau gwastraff bwyd a hybu 
cynaliadwyedd yn Aber-porth ddydd 
Gwener, 24 Medi pan lansiwyd 
oergell gymunedol y pentref. Bydd 
yr oergell – a gefnogir gan Cynnal y 
Cardi a Sefydliad y Co-op – ar agor 
i bawb yn y gymuned leol. Mae’n 
rhan o brosiect ysbrydoledig Calon y 
Gymuned, Pwyllgor Neuadd y Pentref, 
Aber-porth sy’n ceisio ailadeiladu 
neuadd leol y pentref, a chyflwyno 
sawl cynllun sy’n canolbwyntio ar y 
gymuned. Ben Lake, AS a agorodd 
y cynllun yn swyddogol, a chafodd 
weld yr oergell a phrosiectau eraill yng 
Nghanolfan y Dyffryn, gan gynnwys 
Dillad Dwywaith, sef dillad wedi’i 
hailgylchu. Ac mae gardd gymunedol 
wedi dechrau sy’n cael ei hariannu 
gan Keep Wales Tidy a’r Clwb Digi a 
gefnogir gan Good Things Foundation. 
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Dywedodd Nic King, sydd newydd ei 
benodi’n gydlynydd yr oergell: “Mae’r 
oergell yn ymwneud â chynaliadwyedd 
a lleihau gwastraff bwyd. Ni yw’r ail 
oergell gymunedol yn y sir, ac rydyn 
ni wrth ein bodd ein bod ni’n agor 
ein drysau o’r diwedd. Byddwn yn 
hysbysebu’r hyn sydd gennym yn yr 
oergell trwy ein tudalen Facebook - 
cadwch lygad ar y cynigion blasus 
sydd gennym a helpwch atal gwastraff 
bwyd!”

Mae’r prosiect hwn wedi cael 
cyllid trwy’r Rhaglen Cymunedau 
Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig  
Llywodraeth Cymru 2014-2020, a 
ariennir gan Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a 
Llywodraeth Cymru. Mae’r oergell 
hefyd yn apelio am wirfoddolwyr i 
helpu ei rhedeg ac i gasglu bwyd. Gall 
unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu 
â Nic yn avhcommunity.fridge@
gmail.com. Mae angen gwirfoddolwyr 
ar Galon y Gymuned hefyd ar 

gyfer y Clwb Digi, yr ardd a Dillad 
Dwywaith, a chafwyd diwrnod agored 
i wirfoddolwyr yng Nghanolfan y 
Dyffryn ar 2 Hydref.

Ysgol Gynradd Aberporth

Braf oedd croesawu’r plant yn ôl 
drwy ddrysau’r ysgol ddechrau Medi. 
Rydym wedi manteisio ar y tywydd 
braf i weithio yn yr awyr agored ac 
yn hynod o hapus ein bod bellach 
yn medru mynd am ymweliadau â’r 
traeth...

Rydym wedi croesawu nifer o 
aelodau newydd o staff i’n plith gan 
ddechrau gyda thri athro newydd. 
Mae Rhys Davies wedi dychwelyd 
atom ac yn dysgu plant Blwyddyn 5 
yn nosbarth Penrodyn ac rydym yn 
falch o groesawu Stephanie Gowman, 
cyn-ddisgybl, yn ôl i ddysgu plant 
Blwyddyn 4 yn nosbarth Pentraeth. 
Mae Bethan John yn athrawes newydd 
sy’n dysgu rhan-amser gyda phlant 
Blwyddyn 2 yn nosbarth y Dolffiniaid. 
Rydym hefyd yn croesawu Llŷr Jones a 
Hefin Davies fel cynorthwywyr cynnal 
dysgu yng Nghyfnod Allweddol Dau 
a Becky Simmons yng Nghanolfan y 
Don. Dymunwn bob llwyddiant iddynt 
a gobeithio y byddant yn hapus iawn 
yn ein plith.

Garreg Wen, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion. SA44 4XB

Ffôn: 01545 590254    E-bost: cenfil@bancsioncwilt.co.uk
www.cenfilreevesaifab.co.uk

TREFNWYR ANGLADDAUCR
CENFIL REEVES A’I FAB

(Cenfil a Iona Reeves)

Busnes teuluol preifat yn cynnig
gwasanaeth gyda pharch ac urddas

Capel Gorffwys Preifat

19 Pendre

Aberteifi
01239 612004

Spring Gardens

Arberth

01834 861660

Agor yr Oergell
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Fe wnaethom ffarwelio gyda thri 
aelod o staff sef Tomos Green a fydd 
yn dechrau swydd dysgu yn Ysgol 
Cilgerran, Faye Spencer sydd wedi 
symud i Gaerdydd a Donna Jones. 
Dymunwn yn dda i’r tri ohonynt.

Cynhaliwyd etholiadau ar ddechrau’r 
tymor ar gyfer cyngor unedig yr ysgol 
sef Criw y Porth.

Dyma’r aelodau newydd: Sara 
Davies, Gracie Mayer, Freya Box, Harri 
Barnsley, Elli Marks, Maisie Attewell, 
Zoe Jones, Jack Smith, Kaleb Irving, 
Riley Banks, Rebecca Davies, Olivia 
Dunnell, Noah Farmer, Elliot Davies a 
Mollie Draper-Jones.

Dewiniaid Digidol: Lacey Owens-
King, Guto-Jon Brown, Emily Harper, 

Ethan Davies, Toby John, Holly Mayer, 
Obi Champniss, Mali Jones, Lexie 
Thomas, Molly Owens, Evangeline 
Roser, Brân Lewis, Dexter Eldridge ac 
Emily Blackburn.

Llysgenhadon Efydd: Sara Davies a 
Jac Watmough

Llysgenhadon Gwych: Caden-Scott 
Wilkins a Ffion Rees

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

Merched y Wawr, Aberporth

Braf yw cael dweud “’Ry’n ni yma o 
hyd”. Mae hanner can mlynedd wedi 
mynd heibio ers sefydlu’r gangen ac ar 
yr un dyddiad a’r mis eleni,16 Medi, 
croesawodd y Llywydd Laura Davies, 
yr aelodau i gyfarfod cyntaf y tymor yn 
Festri Capel Blaenannerch.

Gyda thristwch y cofnodwyd colli 
un o aelodau ffyddlonaf y gangen, 
Elizabeth Davies. Bu Elizabeth yn 
Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd 
y gangen nifer o weithiau ar hyd y 
blynyddoedd ac yn barod bob amser  
i gymryd rhan yn y gweithgareddau. 
Gwelir ei heisiau’n fawr iawn.

Dymunwyd gwellhad buan i un o 
aelod  ddaeth yn fam-gu neu’n hen 
fam-gu yn ddiweddar.

Gan nad oedd yn bosib cynnal 
cyfarfodydd y llynedd ‘roedd y 
cyfarfod yma yn Gyfarfod Blynyddol. 
Darllenwyd y cofnodion a chafwyd 
bod y sefyllfa ariannol yn iach. 

Etholwyd y canlynol yn swyddogion 
am y flwyddyn. Llywydd - Laura 
Davies; Ysgrifennydd - Angela Rees; 

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
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Trysorydd - Mari Owen; Is-lywydd 
- Llunos Gordon; Is-ysgrifennydd 
- Deanna Hywel; Is-drysorydd - 
Gwenith Owen.

Bu Laura yn brysur yn edrych dros 
hen lyfrau cofnodion y gangen ers 
ei sefydlu a chafwyd tipyn o hanes y 
gangen ganddi. Diddorol oedd clywed 
sut yr oedd y gangen wedi datblygu 
a daeth nifer o atgofion yn ôl i’r cof. 
Diolchwyd iddi am waith manwl a 
thrwyadl.

Gorffennwyd y noson gyda the a 
danteithion wedi eu paratoi gan y 
swyddogion.

Ar 16 Hydref bydd y gangen 
yn ‘Dathlu’r Aur’ yn festri capel 
Blaenannerch am 3.00yp.

BEULAH

Y Feirws

Mae’r feirws wedi cael effaith 
andwyol ar bopeth eleni ond erbyn 
i’r rhifyn hwn o’r Gambo ymddangos 
bydd gweithgareddau’r pentref yn 
raddol ailddechrau. Mae Merched y 
Wawr wedi cael eu cyfarfod cyntaf; 
bydd gwasanaethau wedi ailgychwyn 
yng nghapeli’r cylch a’r gobaith 
yw y bydd boreau coffi Beulah yn 
ailgychwyn yn y festri yn ystod mis 
Hydref.  

Y Capel

Mae Capel Beulah wedi cael organ 
newydd yn ystod yr haf. Daeth yr 
hen organ i ben wedi 40 mlynedd o 
wasanaeth a bu’n rhaid defnyddio 
piano yn y gwasanaethau am gyfnod 

byr. Mae’r organ newydd yn offeryn 
hardd iawn a gan ei bod bron yn 
union yr un maint â’r hen organ mae 
wedi cymryd ei lle yn y capel yn daclus 
iawn. Er, oherwydd lleoliad pileri’r 
capel nid chwarae plant oedd cario’r 
hen allan a’r newydd i mewn ond gyda 
help pedwar o ddynion cryf cafwyd yr 
offeryn newydd i’w le heb niwed i neb 
na’r adeilad.

Diolch i Huw Davies, Trefaesfawr 
am roi ‘power wash’ dros furiau 
a chafnau’r festri a’r capel. Diolch 
hefyd i Janet Evans, Wenallt a theulu 
Gwrthwynt am gael gwared â’r chwyn 
y tu blaen i’r capel.  Mae’r ddau adeilad 
yn edrych fel newydd ac yn barod am 
y gaeaf.

Merched y Wawr 

Braf nodi bod cangen Beulah wedi 
cwrdd am y tro cyntaf ers y llynedd. 
Nos Fercher, 22 Medi daeth dros 20 
o aelodau’r gangen ynghyd yn Festri 
Beulah ar gyfer ein cyfarfod cyntaf 
ers mis Mawrth 2020. Braf iawn 
oedd croesawu’r aelodau, a phawb y 
tu ôl i’w mygydau yn gwenu’n braf o 
gael dod allan, cael sgwrs ac ailgydio 
yng nghyfarfodydd y gangen. Roedd 
pethau ychydig bach yn wahanol i’r 
arfer gyda phawb yn eistedd wedi 
ymbellhau ac nid oedd y wledd arferol 
ar gael ar ddiwedd y cyfarfod yn 
anffodus. Ond ta waeth, cafwyd noson 
ddiddorol tu hwnt gyda’r aelodau wedi 
dod ag eitem a oedd o ddiddordeb 
neu o bwys iddyn nhw. Cafwyd 
amrywiaeth helaeth o eitemau, a hanes 
hynod o ddiddorol yn gefndir iddynt 

bob un. Ymhlith yr eitemau amrywiol 
roedd hen bâr o glocs, Medal Gee 
a phenillion a ysgrifennwyd gan yr 
enillydd, plât pren prydferth, pincas 
cartref, jwg wydr hardd a darn o tsieina 
cain. Cafwyd sawl llun diddorol, het 
gron galed a hyd yn oed pengwin o 
Ynysoedd Falkland. Dangoswyd llun 
gan un o’r aelodau ohoni mewn papur 
newydd lleol â phennawd yn dilyn a 
arweiniodd at gryn dipyn o chwerthin! 
Roedd yn noson hwyliog dros ben a 
gobeithio’n wir y cawn gwrdd eto ym 
mis Hydref.

Llwyddiant Soffia Cynwyl

Er mai prin iawn yw’r sioeau ceffylau 
wedi bod dros yr haf, cafodd Soffia 
Cynwyl, merch Anwen Francis, Plas 
Pedol cryn lwyddiant ym myd y 

Yr organ newydd

Soffia Cynwyl

Pedwar dyn cryf
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ceffylau. Roedd yn bencampwr Sioe 
Sir Benfro yn nosbarth y neidio ac yn 
Bencampwr y Sioe Gyfan gyda Helfa Sir 
Gâr ar ei cheffyl Moin na Guise Paddy. 

Llwyddodd hefyd yn yr arholiad 
Lefel 2 gyda Chymdeithas Geffylau 
Prydain a chyrraedd rownd derfynol 
cystadleuaeth neidio’r Pony Club. Bu 
ei cheffyl ifanc Gorfelyn Persian Gold 
hefyd yn llwyddiannus gyda Hope a 
Millie Davies yn ei farchogaeth ac yn 
ennill ail orau gyda BSPS Cymru.

Mae Soffia hefyd yn marchogaeth 
i deulu’r Jackson o Fridfa Crafton, 
Tan-y-groes, a hyd yn hyn, mae wedi 
ennill pob dosbarth gyda’r poni High 
Command of Crafton.

Sioe Gŵn Beulah   

Cynhaliwyd sioe gŵn lwyddiannus 
ar gaeau Glasfryn yn ystod mis Awst. 
Ymhlith yr enillwyr roedd Gwenllian 
Rees, Parcybig a Celt Davies, 
Blaengwrog.

Llongyfarchiadau 

Bu i’r Cynghorydd Lyndon a 
Lorraine Lloyd, Penglais ddathlu 
pen-blwydd priodas ddiemwnt yn 
ystod y cyfnod clo yn gynharach eleni. 
Anfonwn ein llongyfarchiadau a’n 
dymuniadau gorau iddynt.

Cyfarchion

Pen-blwydd hapus hwyr a 
dymuniadau gorau i Eleri Morgan, 
Muriau Gwyn a ddathlodd ei phen-
blwydd yn 80 oed ym mis Awst.

BLAENANNERCH

Y Capel

Daeth aelodau capeli gofalaeth 
y Parch Llunos Gordon ynghyd 
ganol mis Medi ar gyfer y Cwrdd 
Diolchgarwch blynyddol, ac mae 
rhestr wedi’i llunio o’r gwasanaethau 
y gobeithir eu cynnal rhwng nawr a’r 
Nadolig. 

Er bod sawl addoldy wedi bod ar 
gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19, 
mae nifer fawr o bobl wedi ymweld 
â’r Capel oherwydd ei gysylltiadau 
hanesyddol. Maen nhw’n dod o bob 
rhan o’r byd, ac mae’n ddiddorol gweld 
y cyfeiriadau a’r sylwadau yn y Llyfr 
Ymwelwyr.

Cydymdeimlo

Roedd yr aelodau’n drist iawn o 
glywed am farw Sally Jones, Tan-y-

groes a oedd wedi bod yn ffyddlon 
iawn yn y capel tra oedd hi wedi 
medru. Roedd hi wedi cael bywyd 
diddorol iawn, wedi ei geni yn Llan-
non, ond y rhieni wedi symud i 
Lundain gyda busnes laeth pan oedd 
Sally yn weddol ifanc. Roedd hi’n Nyrs 
Ardal yn Llundain adeg y Rhyfel, yn 
mynd o gwmpas ei gwaith ar gefn beic. 
Wedyn daeth y teulu nôl i Lan-non, 
a Sally yn gweithio yn yr ardal, ac yn 
Nhan-y-groes hefyd.

Yno cyfarfu ag Ifor, Glasfryn, 
lle’r oedd ei dad yn cadw siop. Bu 
Sally wedyn yn rhedeg y siop, ac fel 
Sally Siop roedd hi’n adnabyddus. 
Byddai wedi bod yn 100 oed yn 
fuan. Cydymdeimlwn ag aelodau ei 
theulu niferus, a byddwn yn gweld ei 
heisiau’n fawr.
Da iawn wir

Llongyfarchiadau i Dylan Davies, 
Closyberllan, cyn-ddisgybl Ysgol 
Gynradd Penparc ac Ysgol Dyffryn 
Teifi, Llandysul ar ennill Gradd Meistr 
Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg 
Fecanyddol ym Mhrifysgol Bryste. 
Pob hwyl iddo yn ei swydd newydd 
gyda chwmni Yasa ger Rhydychen. 
Mae Mam-gu a Dad-cu Tynewydd, 
Blaenannerch a Mam a Dad-cu, 
Glasfryn, Tan-y-groes yn browd iawn 
ohono.
Priodasau yn Yr Efail

Bu Awst yn fis prysur iawn yn Yr 
Efail ym Mlaenannerch. Na, doedd 
y cwsmeriaid ddim eisiau trwsio’u 
peiriannau nac eisiau gatiau newydd. 
Ond cynhaliwyd dwy wledd briodas 
yno. 

Ansicrwydd y cyfnod pandemig 
arweiniodd at y sefyllfa. Roedd 
dau aelod o’r teulu – Catherine a 
Daniel, a’u dyweddïon, wedi gwneud 
trefniadau i briodi’r llynedd ond 
cafodd popeth ei ohirio gan achosi 
colled ariannol iddynt.

Bu llawer o waith paratoi ar gyfer 
y priodasau dros yr wythnosau 
cynt – symud peiriannau, peintio, 
adnewyddu’r llawr, heb ddifetha 
awyrgylch yr adeilad – yr hen waliau 
trwchus, y lle tân, y simne a’r offer yn 
hongian gerllaw.

Ar 6 Awst, priododd Catherine 
Harries a Gwyndaf James yng Nghapel 
Blaenannerch gyda’r Parchg Llunos 
Gordon yn gweinyddu. Yna i’r Efail ar 
gyfer y wledd. Orwig Davies oedd yn 

gyfrifol am baratoi a gweini’r bwyd ac 
roedd y gwasanaeth yn arbennig.

Ar 9 Awst, priodwyd Emma Crosby 
a Daniel Harries yn Eglwys Felin 
Newydd Aberteifi gan y Parchg Sylvia 
Harries. A ble oedd y wledd? Wel yn 
Yr Efail wrth gwrs.

Llongyfarchiadau i’r parau priod a 
dymuniadau gorau i’r dyfodol. Mae’r 
Efail yn barod ar gyfer y digwyddiadau 
nesa’.

Priodas Gwyndaf James a Catherine James

Priodas Emma Crosby a Daniel Harries
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BLAEN-PORTH

Ffarwelio ag Iwan Davies, Rhydygaer

“A’th popeth yn deidi iawn, ond do 
fe,” dyna oedd barn Beryl Davies, 
Rhydygaer, Blaen-porth yn dilyn 
gwasanaeth claddu llwch ei gŵr, ddydd 
Sadwrn, 10fed Gorffennaf.

A gwir oedd y peth. Cynhaliwyd 
y gwasanaeth ym mynwent yr Hen 
Gapel, Aber-porth dan ofal cywir Alun 
Esau ac arweiniad gofalgar y Parchg 
Dorian Samson. Cafwyd caniatâd i 
hyd at 50 o bobol ddod ynghyd, ac o’r 
diwedd, roedd yn bosib i ganu emyn 
i ffarwelio ag un a roddodd y fath 
wasanaeth i fywyd corawl yr ardal ers 
ymhell dros hanner canrif.

Gan fod sawl aelod o Gôr Meibion 
Blaen-porth ac Ar ôl Tri’n bresennol 
a digon gantorion profiadol a 
brwdfrydig yn bresennol, cafwyd 
datganiad teilwng iawn o ‘Mi 
Glywaf Dyner Lais’ ar y dôn ‘Sara’.  
Dewiswyd yr emyn gan Elgan Jones, 
Castellnewydd Emlyn a Dafydd Jones, 
Yr Hendre. Er mor briodol a chywir 
fu’r gwasanaeth angladd yn Amlosgfa 
Aberystwyth ni ellid dychmygu 
ffarwelio ag Iwan heb ganu nodyn 
chwaith ac fe gyfeiriwyd at hyn yn y 
deyrnged gan y Parch Dorian Samson.

Cafwyd te angladd i ddilyn yng 
Nghaffi Emlyn, Tan-y-groes a chafwyd 
diolchiadau yno gan Beryl i’r rheiny 
a fu’n gymorth ac yn gefn i’r ddau 
ohonynt yn ystod cystudd Iwan. Mae 
cydymdeimlad diffuant ardal eang 
tuag at Beryl, Huw a Lorna yn eu 
colled. Fuodd Blaen-porth erioed mor 
‘fflat’ ag ar Ddydd Gŵyl Dewi 2021.

RhMJ

Pen-blwyddi hapus

Mae hi wedi dod yn flwyddyn 
arbennig i nifer o ‘hen’ ddisgyblion 
Ysgol Blaen-porth yn y 1950au, sydd 
wedi neu a fydd yn 80 oed eleni 
- Eluned, Pwll-y-grifft, Margaret, 
Tan-yr-eglwys, Glyn, Ffynnon-Fair a 
Myrfyn ,Yr Efel. Maddeued y lleill i ni 
os ydynt heb eu henwi.

BRYNGWYN

Da iawn wir

Llongyfarchiadau i Elen Evans, 
Albar, Brogorwel ar ei llwyddiant yn yr 
arholiadau TGAU. Pob lwc ar gyfer y 
dyfodol.

Cyfarchion 

Llongyfarchiadau i Nesta Jones, 
Maesyderi a’r ddathlu ei phen-blwydd 
yn 90 oed.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i Enfys 
James, Llysowen a’r teulu a’r farwolaeth 
ei thad Emrys Jones Penrhyn 
Neuaddlwyd. 

BRYNHOFFNANT

Pen-blwydd Hapus

Llongyfarchiadau i Gwyneth Jones, 
Glanawel ar ddathlu ei phen-blwydd 
yn 80 oed yn ddiweddar. Hoffai 
Gwyneth ddiolch i bawb am yr holl 
gyfarchion, cardiau ac anrhegion.

Ysgol T. Llew Jones

Croeso nôl i holl ddisgyblion yr 
ysgol. Braf gweld bwrlwm plant nôl 
yn y pentref ar ôl y gwyliau. Pob lwc 
hefyd i’r holl ddisgyblion newydd sydd 
wedi ymuno â chymuned yr ysgol.

Brysiwch wella

Dymunwn wellhad buan i 
Carol Morgan, Brynhedd wedi ei 
llawdriniaeth ddiweddar yn Ysbyty 
Bronglais, Aberystwyth.

CAERWEDROS

Codi arian at MND

Mae Bob, gŵr Lowri, sy’n gyfnither i 
Geraint Davies, Tir Gwyn, yn dioddef 
o’r clefyd Motor Niwron. Mae MND 
yn glefyd angheuol sy’n effeithio ar y 
systemau nerfol a’r cyhyrau. Ac ar hyn 
o bryd does dim triniaeth effeithiol 
na modd i’w wella. Does dim disgwyl 
chwaith i’r claf oroesi ond rhwng dwy 
a phum mlynedd ar ôl cael diagnosis

Er mwyn codi arian at waith 
ymchwil i geisio dod o hyd i driniaeth 
i wella’r dolur, gosododd teulu Lowri, 
sy’n byw ym Mheniel ger Caerfyrddin, 
dipyn o sialens ddechrau Gorffennaf 
Yr her oedd dringo tri chopa mynydd 

– Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan 
a seiclo’r holl ffordd o un i’r llall.  

Gwnaeth Sara Davies, Tir Gwyn 
ymateb i’r sialens gan ddringo a seiclo 
gyda 40 person arall, tra’r oedd rhyw 
gant arall yn gwneud y dringo yn 
unig. Llwyddodd teulu Tir Gwyn i 
godi cannoedd o bunnoedd i gefnogi’r 
achos teilwng hwn. Maen nhw am 
ddiolch o waelod calon i’w ffrindiau a 
chymdogion am eu caredigrwydd a’u 
cefnogaeth.

Yn y cyfamser, bwriad y teulu ym 
Mheniel yw seiclo o’r Wyddfa yr holl 
ffordd i’r Alban er mwyn cyflwyno’r 
arian i’r ganolfan ymchwil yng 
Nghaeredin. Mae Sara yn ddigon 
dewr i gymryd rhan yn y fenter honno 
hefyd. Dymunwn bob hwyl iddi ar 
y daith. Erbyn hyn, mae swm o dros 
£65,000 wedi ei gasglu i’r gronfa.

Pob lwc

Llongyfarchiadau i Cai Hallows 
ac Osian Dafis sydd wedi cael eu 
dewis i chwarae rygbi dros Ysgolion 
Ceredigion. Pob lwc i’r ddau yn y 
tymor sydd i ddod. 

Dymuniadau gorau

Pob dymuniad da i Cecil ac 
Inocencia Jones, Cyffionos gynt yn eu 
cartref newydd yn Aberteifi. Mawr yw 
ein diolch i’r teulu am eu cyfraniad i 
fywyd y pentref dros y blynyddoedd.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Davena Evans, 
Afallon a’r teulu yn dilyn colli ei brawd 
yn ddiweddar.

COED-Y-BRYN

Capel Bryngwenith

Mae Brenda Jones wedi dychwelyd 
i’w chartre’ ysbrydol wrth ailymaelodi 
â’i mam eglwys yng Nghapel 
Bryngwenith. Yno cafodd hi ei 
bedyddio, ei haddysgu a dod ymhen 
amser yn athrawes yr ysgol Sul, dysgu’r 
sol-ffa, canu’r organ, dod yn aelod 

Seiclo dros MND
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a phriodi. Ym Mryngwenith bu ei 
thad-cu Samuel Thomas, Blaenwenllan 
Cross a’i thad Benjamin Elias, 
Cwrws yn ddiaconiaid. Ac ymhlith 
cenedlaethau o’i theulu sy’n gorffwys 
ym mynwent Bryngwenith y gorwedd 
ei diweddar briod Alan. Mae gan 
Bryngwenith le arbennig yn ei chalon.

CROESLAN

Cyfarchion

Pen-blwydd hapus i Tommy 
Jones, Caerlan a fu’n dathlu ei ben-
blwydd yn 90 oed yn ystod yr haf. 
Bu’n gynghorydd sir am nifer o 
flynyddoedd.

Brysiwch wella

Dymuniadau gorau i Dai Davies, 
Gwel y Cwm sydd yn yr ysbyty. 

Croeso nôl

Croeso adre’ i Desmond Jones, 
Angorfa sydd wedi bod yn yr ysbyty 
yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Darren, 12 Bro 
Gwynfaen ar ddod yn dad-cu ac i 
Steffan am ddod yn ewythr.

Llongyfarchiadau i Sioned wyres Bill 
ac Olwen Rees, Bro Gwynfaen ar gael 
swydd fel nyrs yn yr Ysbyty Plant yng 
Nghaerdydd

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn ag Ieuan, Gwenith 
a Dafydd Blaeniago ar golli mam a 
mam-gu sef Beti Davies, Panteryrod, 
Llwyncelyn (Maengwyn gynt).

Hefyd, estynnwn gydymdeimlad i 
Catrin, Owain, Caio a Gwenlli ar golli 
ei ewythr Len Evans, Ffostrasol.

Pob lwc

Pob dymuniad da i Carys merch 
Gareth a Sharon Tobias ac wyres 
Ieuan a Ray Tobias briododd a Tomos 
Fanning yn ddiweddar. Cynhaliwyd 
y gwasanaeth yng Nghapel Bwlch-y-
groes dan ofal y Parch Guto Prys ap 
Gwynfor.

FFOSTRASOL

Llongyfarchiadau

Hwrê fawr i Elin Jones, Brynderwen 
ar gael ei dewis i chwarae pêl-droed 
merched dros Gymru.

Hwrê fawr hefyd i Tomos Evans, 
Rhyd-y-coed ar gael ei ddewis i 
chwarae i dîm rygbi ieuenctid y 
Scarlets.

A llongyfarchiadau i Jan a Dai, 
Castell a fu’n dathlu eu pen-blwydd 
priodas arian ym mis Awst.

Cydymdeimlo  

Estynnwn ein cydymdeimlad i Dilys 
Evans, Gelli Aur a Nia a’r teulu ar 
farwolaeth Len. Cydymdeimlwn hefyd 
â’i frawd Ken Evans, Brodeg.

Cydymdeimlwn ag Emyr ac Eiris 
Llywelyn, Tŷ’r Ardd ar farwolaeth Iolo 
Ceredig – brawd annwyl, pencampwr 
gwyddbwyll, ac aelod gwerthfawr o 
dîm Talwrn y Beirdd, Ffostrasol.

GLYNARTHEN  

A BETWS IFAN

Cyfarchion

Llongyfarchiadau Christopher, mab 
Barry a Debbie Adams, Brynmeillion 
ar ddathlu ei ben-blwydd yn 18 oed.

Pob lwc i Nerys a Siôn Pensarn 
ar achlysur eu priodas ym mis 
Gorffennaf.

Brysiwch wella

Eleri Evans, Marffo yn dilyn 
llawdriniaeth i’w llaw ym mis 
Gorffennaf.

Martyn Jones, Pantseirifach yn 
dilyn triniaeth yn Ysbytai Glangwili a 
Bronglais.

Marc Price, Penlon gynt, yn dilyn 
llawdriniaeth yn ddiweddar. 

John James, Glandulais (Hazeldene 
gynt) yn dilyn triniaeth yn yr ysbyty.

Dathlu llwyddiant 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion y 
ddau bentref ar eu llwyddiant yn eu 
harholiadau TGAU a Lefel Uwch. Mae 
rhai yn symud i brifysgolion, colegau 
addysg bellach, prentisiaethau, i fyd 
gwaith neu’n dychwelyd i barhau a’i 
haddysg yn y chweched. 

Cystadleuaeth Bwgan Brain

Bu cystadlu brwd eleni eto gyda 18 

o ymgeiswyr. Fel hyn y dyfarnodd y 
beirniad : 
i) Y Bwtshwr yn Perthi Deg;  
ii) Y Pobydd ym Mhenlon;  
iii) Y Garddwr yn Windy Rise. 

Rhodd er cof

Derbyniodd elusen Marie Curie 
y swm o £920 er cof am y diweddar 
Lynne Davies, Delfryn.

LLANARTH

Pob lwc

Dymunwn y gorau i James a 
Charlotte perchnogion newydd 
Gwesty Llanina ac ymddeoliad llawen 
i Arwyn a Hefina Davies yn Nihewyd. 
Can diolch am eich lletygarwch.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i 
Tommy Evans, Hafan a’r teulu ar 
farwolaeth ei wraig Marion Evans wedi 
cystudd hir.

Eisteddfod Llanarth 2021

Mae tymor yr hydref yn agosáu 
ac felly hefyd Eisteddfod Lenyddol 
Llanarth. Y 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?! 

Anfonwch eich ceisiadau, ffug enw a’ch 
enw a manylion cyswllt trwy’r post 
neu e-bost at Catrin Bellamy Jones, 
Pantyrhendy, Llanarth, Ceredigion. 
SA47 0QS   e-bost: catrinbj1@gmail.
com erbyn dydd Sadwrn, 23 Hydref. 
Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar-lein ar 
6 Tachwedd ac yn y wasg leol yn fuan 
wedi hynny. Pob hwyl gyda’r sgrifennu.
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LLANGRANNOG

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i 
deulu’r diweddar Mavona (Mona) 
Robinson (nee Jones), Bronwylfa gynt, 
a fu farw mewn cartref gofal yn Y 
Sgeti, Abertawe ar 3 Medi.

LLANLLWCHAEARN

Llawenydd

Llongyfarchiadau i Tomos a Gwawr 
ar enedigaeth eu mab – ŵyr i Stella ac 
Ian Davies, Hafod y Wennol, Cross 
Inn.

A chroeso i’r byd i Elen Owen – 
merch i Lea a Dylan, Dolau Newydd, 
Blaen-ffos ac wyres gyntaf i Delyth a 
Lynn Jones, Talar Deg, Maen-y-groes.

Diolch yn fawr

Hoffai Nel Evans, Nant-oer, Maes 
yr Halen, Cross Inn ddiolch o galon 
i bawb am yr holl gyfarchion ac 
anrhegion a derbyniodd ar ei phen-
blwydd yn 80 oed ym mis Gorffennaf.

Y Cyngor Cymuned

Diolch i ymdrechion Dai Morgan, 
Glas-y-dorlan, sy’n aelod gweithgar o’r 
Cyngor Cymuned, mae’r sedd ar dro 
Bro Hafan wedi’i hadnewyddu. Mae’n 
edrych fel newydd felly, drigolion 
Llanllwchhaearn, gwnewch ddefnydd 
da ohoni.

Pob lwc

Mae 12 mlynedd ers i Ysgol 
Llanllwchaearn a sefydlwyd ym 
1875 gau. Ond yn dilyn adnewyddu 
chwaethus gan y perchennog newydd, 
agorwyd caffi ‘Yr Hen Ysgol’ yn yr 
adeilad ddiwedd Awst. Bydd y caffi ar 
agor o ddydd Mercher i’r Sul o amser 
brecwast tan 4 o’r gloch. Dymunwn 
bob llwyddiant i’r fenter. Dyma’r ail 
adeilad yn y pentref i newid ei ddiben 
gwreiddiol. Capel Penuel sydd bellach 
yn dŷ gwyliau oedd y cyntaf.

PENPARC

Cyfarchion pen-blwydd

Mae sawl dathliad pen-blwydd 
arbennig wedi bod yn ddiweddar yn 
ôl y balwnau a’r baneri a welwyd o 
amgylch y pentref.

Pen-blwydd hapus i Louise 
Goldsmith a ddathlodd ei phen-

blwydd yn 40 yn ddiweddar, a hefyd 
i’w mam Marsley Goldsmith a 
ddathlodd ei phen-blwydd yn 70 oed. 
Roedd y balwnau aur yn hyfryd.

Pen-blwydd hapus i Hedydd Rees, 
Trefere Fawr a ddathlodd ei 50 yn 
ddiweddar a da iawn i bwy bynnag 
fuodd yn brysur yn paratoi’r faner 
fawr.

Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin 
Penparc a ddathlodd ei ben-blwydd 
arbennig yn 50 yn ddiweddar. 

Brysiwch wella

Dymunwn wellhad buan i Delor 
James, Feidr Tywod ar ôl treulio amser 
yn yr ysbyty.

Cydymdeimlo

Pob cydymdeimlad â June Powney, 
Tyddyn ar ôl colli ei gŵr yn ddiweddar.

Pob cydymdeimlad hefyd â theulu’r 
diweddar Linda Steer, Heol y Felin.

Clwb Ffermwyr Ifainc Penparc

Llongyfarchiadau i Lleucu Haf 
Thomas am ddod yn agos iawn at y 
brig yn y Wobr Aelod Mwyaf Newydd 
y Flwyddyn yng ngwobrau NFYFC. 

Llongyfarchiadau hefyd i Ifan 
Morgan am ddod yn 3ydd yn y 
tîm Barnu Stoc yn Llanelwedd ar 
Ddiwrnod Maes Cymru.

Llongyfarchiadau hefyd i Annette 
Jones, Tŷ Gwyn, cyn aelod ac wyneb 
cyfarwydd iawn i’r Clwb sydd wedi’i 
phenodi’n Is-lywydd Clwb Ffermwyr 
Ifanc Ceredigion. Pob lwc i chi 
Annette.

Mae’r clwb wedi ailgydio yn ei 
weithgareddau ers mis Medi a braf 
iawn yw gweld cymaint o aelodau 
ifanc newydd yn ymuno.

Cylch Meithrin Penparc

Lleucu Haf Thomas
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PENRHIWLLAN

Sêl Garej Haulfryn

Ers ail agor y garej ym mis Ebrill 
mae Parlys yr Ymennydd Cymru 
wedi derbyn siec o £1500. Ond o hyn 
ymlaen dim ond ambell i ddiwrnod 
yma ac acw bydd y garej ar agor er, 
mae’r un brwdfrydedd dros godi arian 
tuag at elusennau plant yn parhau. 
Mae yna beth wmbreth o ddeunydd 
ar ôl i’w werthu ond does dim angen 
rhoi’r un pilyn o ddillad, llestriach na 
llyfrau bellach.

Mae poblogrwydd y garej yn dipyn o 
syndod gydag ymwelwyr o bob cwr o 
yn galw heibio’n gyson.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu 
mewn unrhyw ffordd. Dros y 
blynyddoedd mae’r holl roddion a 
gwerthiant y garej wedi codi dros 
£44,000 at achosion da.

Wrth edrych yn ôl i’r man 
cychwyn, sef Apêl Eisteddfod yr 
Urdd Llanerchaeron 2010, mae’n rhoi 
boddhad gweld y gwaith caled a’r 
llafur cariad yn dwyn ffrwyth. Mae’r 
holl hwyl a sbri yn y garej yn brofiad 
bythgofiadwy o bleserus. Diolch am 
ymddiried yn Sêl Garej Haulfryn.

Ella Cook

PLWMP

Diolch Bill y Post 

Cyrhaeddodd Bill Moss, Siop Plwmp 
garreg filltir bwysig yn ei yrfa fel 
postfeistr ym mis Medi. Mae’n dathlu 
30 blynedd o wasanaeth ac wedi bod 
yn darparu gwasanaeth anhygoel i’r 
gymdogaeth. Mae’n berson cyfeillgar, 
diymhongar ac yn egnïol ar ran ei 
gwsmeriaid, ei gymdogion a’i gapel.

Dyma fe’n ymgymryd â’r swyddfa 
bost yn Awst 1991 ar ôl symud o 
Uckfield, Dwyrain Sussex ym 1989. 

Bellach, mae Bill yn 74 ac yn dal i 
garu ei waith a does dim cynlluniau i 
ymddeol ganddo.

Yn ddiweddar cyflwynwyd gwobr 
gwasanaeth hir iddo gan Reolwr yr 
Ardal, Ryan Leonard yng nghwmni’r 
bostfeistres gynorthwyol Babbz ac 
eraill sy’n helpu yn y siop. Diolch 
o galon Bill. Mae pawb yn yr ardal 
yn gwerthfawrogi popeth chi wedi 
gwneud a phopeth chi’n parhau i 
wneud drosom ni.

Capel Pantycrugiau

Derbyniwyd Audrey Elder yn aelod 
o Gapel Pantycrugiau sy’n ymuno 
â’i chwaer Thelma Jones a ddaeth yn 
aelod y llynedd ynghyd â’i diweddar 
mam Betty Mary Hughes (Minni), 

Cartref Min y Môr, Aberaeron a Cross 
Inn, Cei Newydd gynt. 

Bedydd

Cynhaliodd y Parch Carys Ann 
fedydd yn yr awyr agored, wedi 
sicrhau bod pawb wedi cael ail 
frechiad Covid-19. Bedyddiwyd 
Bethan Louise Pugh, merch Emma 
Davies a’r diweddar Keith Pugh, 
Gwndwn, Pentregât. Cynhaliwyd y 
ddefod mewn cae ar dir ei modryb 
Nichola Davies, Mydroilyn a 
Chwmarch gynt. Roedd wyth o 
rieni bedydd yn bresennol – rhai o’r 
unigolion sydd wedi bod yn gymorth 
eithriadol i’w Emma dros y misoedd 
diwethaf. Edmygwn ei chryfder 
a nerth a’i magwraeth arbennig o 
Bethan. Pob dymuniad da iddynt.

Popty Kate Bakery
SGWÂR SYNOD

Oriau Agor

Llun –  Gwener: 9.00-5.00

Dydd Sadwrn: 9.00-1.00

Cacennau Cartref
Bara /Brechdanau Byrbrydau

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.

Bedydd Bethan Louise Pugh
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PONTGARREG

Cofio Iolo Ceredig 

Dôl-nant, Heol y Beirdd, Pontgarreg 
Cymydog poblogaidd.

Deil yn hedd dros lif Dôl-nant, – mae 
odl hardd, 
  medal aur a’u nodiant; 
 hiraeth hil, cywair ei thant, - 
 cofio’i hwyl yn gyfeiliant.

Jon Meirion

Cydymdeimlo

Trist iawn oedd clywed am 
farwolaeth Barry Evans, Taliesin 
wedi gwaeledd byr. Estynnwn ein 
cydymdeimlad dwysaf i Jaci ei wraig 
a’r plant, Dylan a Lisa a Rhodri a’r 
wyrion, Efa, Eben a Mali. 

Merched y Wawr, Bro Cranogwen

Cawsom noson arbennig wrth agor 
ein tymor newydd. Roedd unarddeg 
ohonom ni yno, a sawl un yn siomedig 
o beidio gallu dod am wahanol 
resymau. Roedd Enfys Jenkins, Tŷ 
Gwyn wedi paratoi bwydydd hyfryd 
a dewis o ddiodydd, a phopeth wedi’i 
osod yn bert iawn, ond hefyd mewn 
ffordd oedd yn sicrhau diogelwch 
o ran peidio trosglwyddo unrhyw 
heintiau. 

Wrth fwynhau’r caws a gwin, roedd 
y sgwrs yn llifo – clywed newyddion 
pawb; prynu mêl oddi wrth Mel 
Williams, Morfa Glas â’r elw’n mynd 
at elusen; ymateb i bynciau trafod 
Enfys – clywed am anifeiliaid anwes 
yr aelodau, clywed am bobl enwog 
sydd wedi bod yn y pentref, clywed am 
ein gwyliau gorau a’n swydd waethaf. 
Mae digon o adroddwyr straeon 
arbennig yn ein cangen... cafwyd raffl 
ac enillodd Wendy Roberts, Glangraig 
y wobr fawr. 

Dyma gasglu syniadau ar gyfer 
ein cyfarfodydd yn y dyfodol – bydd 

rhaid mynd ar ôl siaradwyr gwadd, 
ond efallai y bydd hi’n bosibl cael 
rhai pethau tu fas i’r neuadd hefyd. 
Cynigiodd Mel de pnawn yn ei 
gardd ym Mhenmorfa yn yr haf, er 
enghraifft. Os oes syniadau gyda chi, 
rhowch wybod.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar nos 
Lun, 18 Hydref. Croeso cynnes i 
aelodau hen a newydd. 

RHYDLEWIS

Cyfarchion

Llongyfarchiadau i Ffion Jones, Bro 
Hawen ar gael ei dewis yn un o brif 
swyddogion Ysgol Bro Teifi 2021-
2022. Roedd yn broses eitha’ ffurfiol. 
I ddechrau roedd yn rhaid llenwi 
ffurflen gais a chael cyfweliad gyda’r 
Prifathro a Llywodraethwyr yr ysgol. 
Yna roedd y disgyblion a’r athrawon 
yn bwrw pleidlais. 

Dymunwn briodas hapus i Emma 
Evans, Gwarllwyn a Matt Veneer 
a unwyd yn Eglwys Sant Tysul. 

Cyfarfu Emma â Matt ym Mhrifysgol 
Southampton. Mae’r gŵr yn hanu o 
Milford, ger Guildford yn Surrey ac yn 
gweithio fel cynllunydd llongau hwylio 
i gwmni yn Southampton. Athrawes 
Gwyddoniaeth yn yr ardal yw Emma. 
Fel rhieni Emma dros 30 mlynedd yn 
ôl cynhaliwyd y neithior yn y Cliff, 
Gwbert. A’r bwriad yw treulio eu 
mis mêl yn teithio Seland Newydd, 
Awstralia a Siapan pan fydd sefyllfa’r 
Cofid-19 yn caniatáu.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mags 
Jones, Dafydd a Ffion, Bro Hawen 
ar golli mam yng nghyfraith a mam-
gu. Bu farw Jen Jones, Glanrhyd Isaf, 
Boncath yn sydyn yn 88 oed. 

Amserau’r Blychau Post

Mae amserau blychau postio’r 
pentre’ wedi newid – 9.00 y bore Llun 
i Gwener a 7.00 y bore Sadwrn yw 
amseroedd y blwch ger yr hen ysgol yn 
Hawen ac yn siop y pentre’.

Iolo Ceredig a Howard Williams, aelodau o dîm Gwyddbwyll Cymru yn Neuadd 
Goffa Pontgarreg, ar gyfer eu ffilmio gan uned ‘Heno’ cyn iddynt fynd allan i Wlad 

Groeg i chwarae mewn cystadleuaeth Wyddbwyll Ewrop Unedig.

21

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Ebost: anne@teifiembroidery.co.uk 

Gwefan: teifiembroidery.co.uk 
 

Printio  Corfforaethol 
Gwniadwaith  Gwisg waith 
Gwisg Ysgol   Anrhegion 
Clybiau Chwaraeon Priodasau 

TREILYRS	HEN	A	NEWYDD	AR	WERTH	

HURIO	A	THRWSIO	
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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

SARNAU A PHENMORFA

Llongyfarchiadau 

Braf gweld Marian a John Morgan, 
Penlôn yn dathlu eu pen-blwydd 
priodas aur ym mis Gorffennaf 
gyda chacen hyfryd a wnaed gan 
eu mab, y cogydd penigamp Huw. 
Llongyfarchiadau i chi’ch dau.

Pob lwc

Llongyfarchiadau mawr i Chris 
Welch a Rachel Linfoot ar eu priodas 
yn Eglwys Penbryn ym mis Medi. 
Dymuniadau gorau i chi Mr a Mrs 
Welch a George bach.

Croeso i’r byd

Llongyfarchiadau hefyd i Carys 
James ac Oliver Allen ar enedigaeth 
Dylan Llewelyn Robert ym mis Awst, 
ŵyr bach i Pat James, Blaenwern. Mae 
Carys, Oliver a Dylan wedi ymgartrefi 
yn Llundain lle mae Carys yn gweithio 
fel athrawes. 

SYNOD

Ffarwelio

Ar fore Gwener y 16eg o Orffennaf 
daeth Cylch Ti a Fi Bro Siôn Cwilt 
ynghyd am y tro olaf dan arweiniad 
Elizabeth Morgan, sy’n ymddeol ar 
ôl 14 mlynedd o wasanaeth. Cafwyd 
bore bendigedig yn llawn hwyl, sbri, 
cacennau a hufen iâ. Hoffai Pwyllgor 
y cylch, y rhieni a’r plant dymuno’n 
dda i Elizabeth ar ei ymddeoliad a 
diolch iddi am ei holl waith dros y 
blynyddoedd.

Bedydd Esgob yn Eglwys Gwenlli 

Cafwyd gwasanaeth bendithiol 
iawn yn Eglwys Sant Marc, Gwenlli 
ar 22 Awst yng nghwmni cyn Esgob 
Tŷ Ddewi, Esgob Wyn Evans, wrth 

iddo weinyddu gwasanaeth Bedydd 
Esgob. Da oedd derbyn Elliw a Mirain 
Davies, Synod Uchaf yn aelodau llawn 
o’r eglwys gan ddiolch i’r aelodau a’r 
Parchg Beth Davies am eu gwaith 
caled yn paratoi’r eglwys. Diolch 
hefyd i Gaplan yr Esgob, Parchg 
Shirley Murphy a’r darllenydd Lleyg, 
Ian Morgan. Yn dilyn y gwasanaeth 
cafwyd cinio hyfryd yng Nghaffi 
Emlyn, Tan-y-groes gyda phawb yn 
mwynhau cymdeithasu.

Llongyfarchiadau i’r Parchedig Beth 
Davies ar ennill gradd Meistr mewn 
Diwinyddiaeth o Brifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont 
Steffan yn ddiweddar.
Canu Clychau Gwenlli

Dyma un ffordd o ddenu ein pobl 
ifainc i’r eglwys, meddai Beth Davies. 
Mae’n hyfryd cael cymorth Lydia a 
Gethin i ganu’r gloch yn Eglwys Sant 
Marc ar fore Sul bendigedig yn yr 
hydref.

Cyfarchion 

Dymuniadau gorau i Emma Warren 
(Glan yr afon gynt) a fu’n dathlu ei 
phen-blwydd yn 40 yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Siriol 
(Maesyreinon gynt) ar ei dyweddïad 
â Luke.

Derbyn Elliw a Mirain Davies yn aelodau Eglwys Sant Marc

Marian a John Morgan

Chris Welch a Rachel Linfoot (a George)

Elizabeth Morgan
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Ysgol Bro Siôn Cwilt  

Mae hi’n anodd credu ei bod hi’n 
dymor newydd eto. Mae’r plantos i gyd 
yn barod am flwyddyn arall o ddysgu 
a joio... Ac mae’n braf gweld ychydig o 
normalrwydd. Rydym yn gobeithio y 
byddwn yn gallu dychwelyd yn araf yn 
ôl i arferion yr ysgol.

‘Rwy’n Arbennig’ yw thema’r 
dosbarth Meithrin, Derbyn a 
Blwyddyn 1 y tymor hwn lle maent yn 
dysgu amdanyn nhw eu hunain. Bu 
Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 yn 
brysur yn casglu mwyar duon ar dir 
yr ysgol er mwyn gwneud jam blasus. 
Penderfynon nhw wneud hyn fel rhan 
o’u huned bwyta’n iach ar ôl cael eu 
synnu gyda faint o siwgr sydd mewn 
jam!

Y Gofod fydd thema blynyddoedd 2 
– 6 eleni. Mae’r plant yn awyddus iawn 
ac yn chwilfrydig dros ben sydd wir yn 
profi gwybodaeth yr athrawon druan. 
Hyd yn hyn maent wedi bod yn dysgu 
am holl blanedau Cysawd yr Haul ac 
maent yng nghanol dysgu am y lleuad. 
Maent wedi bod yn arbrofi gyda blawd 
a marblis er mwyn dysgu sut mae’r 
lleuad wedi cael ei chraterau ac maent 
wedi bod yn defnyddio ‘Oreos’ er 
mwyn dangos cyfnodau’r lleuad.

Rydym fel ysgol yn awyddus 
i ganolbwyntio ar ddatblygu’r 
Gymraeg eleni ac rydym eisoes wedi 

penodi ein criw Cymraeg brwd sydd 
wedi penderfynu galw ei hunain 
yn ‘Cymreigwyr Cwilt’. Buont yn 
mwynhau Cynhadledd Siarter Iaith 
Ceredigion yn ddiweddar sydd 
wedi tanio llawer o syniadau ym 
meddyliau’r criw. Edrychwn ymlaen 
tuag at gael gweld eu syniadau ar 
waith.

Hoffwn groesawu plant newydd 

sydd wedi cychwyn gyda ni yn yr 
ysgol y mis Medi hwn ac estynnwn 
groeso cynnes yn ôl i’r athrawes Elinor 
Davies.

Capel Brynrhiwgaled 

Braf oedd cael bedydd yn y capel 
ym mis Awst. Bedyddiwyd Idris, mab 
bach Euros a Catrin Lloyd ac ŵyr 
John a Meryl Lloyd, Ffynnon-las. 
Gweinyddwyd y ddefod gan y Parchg 
Gareth Morgan Jones sy’n berthynas 
i’r teulu. Ruth Rees oedd wrth yr 
organ yn arwain y canu. Cafwyd cyfle 
i gymdeithasu yn y festri yn dilyn y 
gwasanaeth a mwynhau te prynhawn 
arbennig.

TALGARREG

Curo Cancr 2021 

gan Cara a Dion Evans, Rhosalaw
Eleni penderfynom ni wneud her ar 

gyfer codi arian tuag at uned Cancr 
yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin. 
Roedden ni wedi gwneud her debyg 
bum mlynedd yn ôl, a chawsom 
gymaint o gefnogaeth oddi wrth y 
gymuned roedden ni eisiau cael pawb 
at ei gilydd fel yna unwaith eto. Yn 
enwedig ar ôl y flwyddyn ddiwethaf a 
Covid-19 ac wrth gwrs, yn bwysicach 
fyth, er mwyn codi arian at achos 
hynod o bwysig.

Mae cancr yn salwch sydd wedi 
cymryd gormod oddi wrthym, mae 
nifer o’n cymuned agos wedi dioddef o 
golledion yn y teulu neu wedi dioddef 

o’r salwch eu hunain. Felly roedd hyn 
yn gyfle i gofio’r rhai ry’n ni wedi eu 
colli a hefyd yn gyfle i gynorthwyo’r 
uned ysbyty i gael y dechnoleg fwyaf 
diweddar.

Yr her y tro hwn oedd seiclo 85 
milltir o Dalgarreg o amgylch Llyn 
Brianne a gorffen yn Aberystwyth. 
A’r diwrnod dilynol, i gerdded o 
Aberystwyth ar hyd llwybr yr arfordir 
i Aberaeron. Fe allwn eich sicrhau ei 
fod wedi bod yn her a hanner, gyda 
sawl person yn dal i ddioddef am 
beth amser wedyn. Er hynny, roedd 
yn ddau ddiwrnod anhygoel. Roedd 
y gefnogaeth a gafwyd drwy gymryd 
rhan yn y seiclo a’r cerdded; y rhai 
a ddaeth i weld pawb yn gadael a 
chyrraedd yn ôl; y rhai a gyfrannodd 
arian tuag at yr achos; a’r rhai hynny 
a gynorthwyodd gyda’r gwaith trefnu 
yn wych. Hoffwn ni fel teulu ddiolch 
o galon i bawb. Mae’n meddwl y byd, 
yn enwedig oherwydd taw dyma’r 
ddegfed flwyddyn ers i ni golli ein 
mam, Angela, o’r salwch difrifol yma. 
Rydym yn galaru amdani bob dydd 
a byddai gwybod bod cymuned yn 
medru dod at ei gilydd fel hyn yn 
rhywbeth a fyddai wedi ei gwneud hi 
yn hapus dros ben, er ry’n ni’n credu 
ar y diwrnod fel y soniwyd sawl gwaith 
ar y daith, i roedd hi siŵr o fod yn 
edrych lawr ac yn dweud “beth yn y 
byd ŷch chi gyd yn ‘neud!”.

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

Lewis-Rhydlewis

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach

enquiries@lewis-rhydlewis.co.uk

01239 851386

Ymgyrch codi arian at Uned Cancr Ysbyty Glangwili
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Sioe Hen Beiriannau

Cynhaliwyd sioe lwyddiannus ar 
gaeau Iwan, Coed Faerdre. Trefnir y 
Sioe yn flynyddol gan Gymdeithas 
Henebion Talgarreg. Sioe Hen 
Beiriannau, Gweithio a Chynnyrch 
ydyw, ond heb y cynnyrch y tro hwn. 
Mae’r arian a gasglwyd wrth yr iet ar y 
diwrnod yn mynd eleni tuag at Ysbyty 
Bronglais ac Ysbyty Glangwili – maent 
i dderbyn £2,000 yr un.

Llongyfarchiadau

Mae Dion Evans, Rhosalaw wedi cael 
ei ddewis i fynd ymlaen i rowndiau 
terfynol rhanbarthol diweddar 
WorldSkills. Mae tri myfyriwr o’r 
adran arlwyo a dau o’r adran gwaith 
coed yng Ngholeg Ceredigion wedi’u 
dewis, a Dion yn un ohonynt.

Cyfarchion

Llongyfarchiadau i John a Carol 
Jones, Llwynteg ar ddod yn dad-cu a 
mam-gu unwaith eto – croeso i’r byd i 
Tomi, mab i Dorian a Rebecca a brawd 
bach i Moli.

Hwrê fawr

Cyfarchion i Enfys Llwyd, Tŷ’r Ysgol 
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

Cylch Meithrin Talgarreg

Mae’r Cylch ar agor ar brynhawniau 
Ddydd Llun tan Ddydd Iau 12.30 - 
3.00yh gyda gofal dydd cyfan ar gael 
ar ddyddiau Mercher ac Iau 8.00yb 
- 3.00yh. Cysylltwch â’r Arweinydd 
Carol Rees yn ystod yr oriau hyn, ar 
01545 590647 am fwy o wybodaeth.

Mae’r Cylch Ti a Fi ar brynhawniau 
Gwener o 1.30 - 3.00yh, cysylltwch â 
Sioned Bryant, yr Arweinydd, ar y rhif 
uchod.
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Cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth a chyngor proffesiynnol  
mewn profedigaeth ers dwy genhedlaeth  
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Yn gwasanaethu ardal Y Gambo   

Maldwyn Lewis      Ymgymerwr Angladdau 

Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul 

Croeso nôl

Croeso nôl i Wmffre Davies, 
Gwardafolwg gynt, sydd wedi 
ymgartrefu yn Llygad yr Haul ar ôl 
treulio blynyddoedd lawer yn byw 
a gweithio dros Glawdd Offa yn 
Henffordd.

Croeso i’r pentref

Yn y cyfnod hwn, ble mae pethau 
rhyfedd wedi digwydd yn y farchnad 
dai yng Nghymru, och a gwae na 
fu rheoleiddiadau mewn lle ers 
blynyddoedd, ond ta waeth, mae 
sawl un wedi dod i fyw i’n plith yma 
yn Nhalgarreg. Felly croeso iddynt, 
gan obeithio y gwelwn y mudwyr 
yn cymhathu a pharchu diwylliant, 
priod iaith a ffordd o fyw eu hardal 
fabwysiedig.

Un teulu mae’n edrych yn debyg 
sydd yn awyddus i wneud hynny ydy 
teulu Crugyreryr Isaf.

Fel cymaint o’r mewnfudwyr o 
Loegr, cyswllt cyntaf Paul Frampton a 
Sophie Clarke â Chymru oedd eu bod 
wedi dod yma fel twristiaid. Fel ambell 
i berson dŵad arall, mae cyswllt 
teuluol â Chymru yno yn rhywle hefyd 
– roedd mam-gu a thad-cu Sophie yn 
dod o Fro Gŵyr, a mam-gu Paul yn 
dod o Aberdâr.

Actores oedd Sophie yn wreiddiol 
cyn mynd yn athrawes ac yna’n 
bennaeth adran ddrama. Rhedeg 
tafarn yn Nyfnaint am saith mlynedd 
y bu Paul cyn dechrau’r busnes sydd 
ganddo ar hyn o bryd yn 2013.

Mae Paul Frampton Design Ltd, yn 
cyfuno gwaith metel, gwaith coed a 
gwaith clustogi lledr. Mae yn cyflogi 
pedwar o bobl yng Nghrugyreryr 
Isaf ac yn gwerthu ar draws y byd - o 
Rwsia i’r Unol Daleithiau. Yr hyn a 
chwyldrodd y busnes i Paul oedd y 
we – golygai hyn nad oedd yn gorfod 
llusgo ei nwyddau i farchnadoedd 

Greenwich a Putney rhagor – roedd 
ei gwsmeriaid ar flaen ei fysedd, yn 
llythrennol.

Mae yna hefyd dri bwthyn gwyliau 
yng Nghrugyreryr Isaf – ry’n ni gyd 
am wn i yn ymwybodol o hyd a lled 
y busnesau hynny. Mae Sophie a 
Paul ysywaeth yn awyddus i glywed 
syniadau am enwau newydd i’r 
bythynnod gan mai enwau Saesneg 
oedd arnyn nhw pan ddaethon nhw 
yma. Braf clywed hyn, wrth fod 
cymaint o sôn am yr enghreifftiau 
sarhaus ac amharchus hynny o roi 
enwau Saesneg ar ein henwau hynafol. 
Maen nhw’n awyddus i glywed am 
unrhyw syniadau am enwau addas.

Felly, yn ogystal â theulu sydd yn 
awyddus i gymhathu, mae yma hefyd 
fusnes cynaliadwy arall bellach yn 
y pentref – yn dod i gornel ble mae 
Cware Crug yr Eryr a Coed y Cardi 
eisoes yn fusnesau hynod lewyrchus, 
heb sôn am yr holl fusnesau eraill a 
chrefftwyr eraill sydd yng ngweddill 

RHODDION
Diolch i’r canlynol am eu rhoddion 

hael i goffrau’r Gambo:

£30 Merched y Wawr,  

 Cylch y Mwnt

£5 Ken Griffiths, Y Graig

Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

Dion Evans

Paul Frampton a Sophie Clarke
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y pentref. Ac mae Sophie wedi 
addo dechrau dysgu Cymraeg yn yr 
wythnosau nesaf. Ac fe allwn obeithio 
y bydd ei ymdrechion yn dwyn ffrwyth 
– mae ei ynganiadau eisoes yn wych.

Cydymdeimlo

Pob cydymdeimlad â Catrina Parry, 
Croesgwyn a’r teulu ar farwolaeth 
ei hefaill, Erik Mitchell, a oedd yn 
byw yn ym Massachusetts yn yr Unol 
Daleithiau. Mae Catrina a’i theulu 
a ffrindiau yn ei gofio fel brawd 
gwarcheidiol, clyfar yn llawn egni a 
chymhelliant ac maen nhw’n hiraethu 
amdano’n fawr.

Estynnwn gydymdeimlad hefyd i 
Carol Rees, Rhosdir a’r teulu ar golli 
modryb, Gwyneth Jones, Heddle, 
Pontsian yn 93 oed. Magwyd hi yn 
Glasfryn, Pontsian a fu’n byw yn 
Birmingham am flynyddoedd cyn 
dychwelyd at ei gwreiddiau. Bydd cof 
amdani fel gwraig hoffus a charedig.

Yn y meddwl hefyd mae Enfys 
Needham-Jones, Esgaironwy Fawr a’r 
teulu ar farwolaeth ei mam, Louisa 
Jones, Rheol, Pontsian. Magwyd 
Louisa Jones yn Rhydlewis, merch 
fferm Cwmbarre Isaf. Priododd â 
Hugh Jones a symud i Heolfeinog 
(Rheol), Pontsian i ffermio gan fagu 
tri o blant, Delyth, Gethin ac Enfys. 
Byddant yn ei chofio fel rhywun a 
weithiodd yn ddi-baid ac a fagodd 
ei phlant a’i hwyrion gyda chariad a 
gofal.

TAN-Y-GROES

Da iawn wir

Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Hefin a Tomos Powel, Gernos. 
Mae Hefin wedi pasio HNC Peirianneg 
Fecanyddol gydag anrhydedd yng 
Ngholeg Sir Gâr Llanelli a Tomos wedi 
pasio ei arholiadau AS. Pob lwc i’r 
ddau ar gyfer y dyfodol.

Cyfarchion 

Pen-blwydd hapus i Mary Short, 
Nicola Davies, Zena Williams, Sheena 
Thomas, Eluned Davies a Les Smart 
sydd wedi dathlu penblwyddi arbennig 
yn ddiweddar.

A llongyfarchiadau i Pat James, 
Blaenwern ar ddod yn fam-gu am y tro 
cyntaf – ganwyd mab Dylan Llywelyn  
i Carys ac Oliver Allen sy’n byw yn 
Llundain.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i Les 
Smart 1 Heol y Gaer ar golli ei wraig; 
Ivor Williams, Delfryn ar golli ei frawd 
Lyn a oedd yn byw yn Aberteifi, a 
theulu Sally Jones, Cysgod y Gorlan a fu 
farw yng Nghartref Yr Hafod, Aberteifi.

TRESAITH

Croeso i’r byd

Llongyfarchiadau i Sam a Meg Bailey 
ar enedigaeth Nina Haf, chwaer fach i 
Gulliver. Ers rhai blynyddoedd mae’r 
rhieni balch wedi bod yn achubwyr 
bywyd gyda’r RNLI ar lannau 
Ceredigion ac mae Sam bellach wedi 
cael ei ddyrchafu’n oruchwyliwr.

Pob lwc

Dymunwn yn dda i Henrietta 
Robinson a Will Delve sydd wedi 
ail-agor Gwesty Bryn Berwyn. Maen 
nhw wedi adnewyddu’r hen adeilad 
Fictoraidd a’i droi’n westy moethus 
o safon. Llwyddodd y ddau, gyda 
chymorth gweithwyr lleol, i gwblhau’r 
gwaith mewn pum mis.

Golygydd yn ymddeol

Mae Hywel Gealy Rees, Y Gilfach 
yn sefyll lawr o fwrdd golygyddol Y 
Gambo. Diolch iddo am ei holl waith 
a’i barodrwydd i gynorthwyo dros y 
blynyddoedd. Dyma ddymuno’n dda 
iddo ar gyfer y dyfodol.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i 
Geraint Jeremiah, Awel y Môr ar 
farwolaeth ei briod Ann.

Y FERWIG

Cyfarchion

Pen-blwydd hapus hwyr i Martyn 
Evans, Tygwyn, Mwnt a fu’n dathlu 
ei 70 yn ystod mis Awst. Cyfarchion 
hefyd i Dai Davies, Rocklands gynt, a 
Simon Bowen, Trecefnisaf. Dathlodd y 
ddau eu penblwyddi yn 90 oed o fewn 
diwrnodau i’w gilydd yn ystod mis 
Medi.

Llongyfarchiadau i Dick a Jenny 
Linfoot ar ddod yn dad-cu a mam-
gu unwaith eto. Ganwyd mab bach 
i Dyfed a Christine ym Mhenyparc, 
brawd bach i Efan ac ŵyr arall i Ken a 
Margaret Symmons, Llangoedmor.

A phob dymuniad da i’r Cynghorydd 
Clive Davies yn ei gartref newydd yn 
Aberteifi.

Pob lwc i Fflur Davies, Hafod, Y 
Ferwig a Brychan Lewis, Trefaes 
Uchaf, Llangwyryfon a briododd yng 
Nghapel Ffynnonbedr fis Awst.

Hefyd i Ian Davies, Ferwig a Lizzie 
Nicholas a briododd yng Ngwesty 
Penrallt, a Chris Welch a Rachel 
Linfoot yn Eglwys Penbryn. Hir oes a 
hapusrwydd iddynt.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys 
i Hywel Davies, Fronwen (Gwynfro) 
a’r teulu ar farwolaeth ei frawd Dai 
‘Trefere’ Davies yn Aberteifi.

Diffibriliwr Mwnt

Mae diffibriliwr wedi ei osod ar dop 
traeth y Mwnt. Ariannwyd y cynllun 
gan Gyngor Cymuned y Ferwig a 
derbyniwyd rhodd ariannol drwy law 
Sheila Williams, Mi Training, drwy 
gyfraniadau mynychwyr ei dosbarth 
ffitrwydd. Diolch i gwmni trydan 
LewLec, Y Ferwig am osod y cyfarpar, 
i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am 
ddarparu trydan ac i Jenny Linfoot, 
Caban y Mwnt am ofalu am y blwch.  

Mae’r diffibriliwr yn defnyddio 
synhwyrydd sy’n rhoi rhybudd os 
yw’r uned yn cael ei defnyddio. Wrth 
i’r teclyn gael ei fonitro o bell, ac mae 
modd iddo anfon neges i sefydliadau, 
megis yr heddlu a’r RNLI. Diolch 
i’r Cynghorydd Peter Williams a’r 
Cynghorydd Clive Davies am eu 
cefnogaeth.

Priodas Brychan Lewis a Fflur Davies
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Tractors ar daith

Gan nad oedd yn bosib cynnal Sioe 
Aberteifi eleni eto oherwydd Cofid-19, 
penderfynwyd cynnal taith tractorau 
ar ddiwrnod y sioe. Cychwynnodd 
120 tractor hen a newydd o’r Sied 
ym Mwnt, gan ddychwelyd oriau 
yn hwyrach ar ôl teithio lonydd 
godre Ceredigion a gogledd Sir 
Benfro. Cafodd yr arian a godwyd ei 
drosglwyddo i Sefydliad DPJ.

Y Treialon Cŵn Defaid

Roedd y tywydd yn braf pan 
gynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid 
Y Ferwig ar 19 Medi. Roedd y 
drefn ychydig yn wahanol eleni 
a defnyddiwyd dau gae – un yn 
Heolgwyddil a’r llall yn Bolafron. 

Diolch i Elizabeth James a’r teulu ac i 
Morris a Nona Davies a’r teulu am eu 
caredigrwydd a’u cyd-weithio hwylus. 
Bu 85 o gŵn yn cystadlu gyda’r wyth 
ci gorau yn mynd ymlaen i’r ffeinal ar 
gwrs tipyn mwy heriol yn y prynhawn. 
Yr enillydd oedd David Howells 
a’i gi Gem o’r Cymer, Cwm Afan. 
Dymunwn ddiolch i bawb a fu’n helpu 
sicrhau llwyddiant y digwyddiad. 
Bydd yr arian a godwyd yn mynd 

tuag at gefnogi Treialon Cŵn Defaid 
Cenedlaethol Cymru a fydd yn cael eu 
cynnal yn Sir Benfro y flwyddyn nesaf.

Merched y Wawr, Cylch y Mwnt

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y 
gangen gyda 16 aelod yn bresennol a 
chytunwyd ei bod yn braf i gael cyd 
gwrdd unwaith eto. Penderfynwyd 
cyfrannu £100 i Ganolfan y Don, 
Aberporth a £30 i’r Gambo.

Etholwyd swyddogion 2021 – 2022 
fel a ganlyn 
Llywydd: Beth Howells 
Ysgrifennydd: Auriol Williams 
Trysorydd: Hildreth Owen 
Is- Swyddogion 
Llywydd: Eleri Jenkins  
Ysgrifennydd: Davina Evans  
Trysorydd: Geinor Griffiths 

Yr Hen Ysgol

Roedd yn braf agor drysau’r 
Hen Ysgol ar gyfer y digwyddiad 
cymunedol cyntaf i’w gynnal ers i’r 
adeilad gael ei adnewyddu. O’r diwedd 
cynhaliwyd y Bore Coffi McMillan 
hir ddisgwyliadwy a phenderfynwyd 
cadw’r ysgol yn agored drwy’r dydd 
er mwyn rhoi cyfle i’r ardalwyr 
ymweld â’r adeilad ar ei newydd 
wedd. Braint hefyd oedd cael cwmni 
ein haelod seneddol, Ben Lake, trwy 
gyfrwng Zoom yn fyw o San Steffan 
trwy ddyfeisgarwch ein cynghorydd 

lleol Clive Davies. Llongyfarchodd 
y Pwyllgor am ei gwaith caled a’i 
dyfalbarhad yn y fenter a chreu 
canolfan gymunedol ddeniadol yn y 
pentref. Trosglwyddwyd dros £500 i 
goffrau McMillan.

Y bwriad yw cynnal bore coffi misol 
yn Yr Hen Ysgol ar y trydydd bore 
Mercher o bob mis. Hydref 20fed yw 
dyddiad y bore coffi nesa’.

Bellach mae rhai gweithgareddau 
wedi ail gydio yno.

Mae’r Clwb Crefft yn cwrdd bob 
dydd Iau rhwng 10.30yb a 1.30yp. Os 
nad ydych yn hoff o grefftio, croeso i 
chi alw am ddisied a chlonc a hwyl.

Mae Merched y Wawr, Cylch 
y Mwnt yn cyfarfod ar y nos Iau 
ddiwethaf bob mis. Hoff rysetiau 
fydd yn cael eu profi ddiwedd Hydref 
a bydd Non Lewis, Penyparc yn eu 
paratoi ar gyfer y Nadolig ddiwedd 
mis Tachwedd.

Mae dosbarthiadau Karate bob nos 
Fawrth am 6.00yh. 

Mae Clwb Bowlio Mat Byr 
Aberporth yn cwrdd ar brynhawn 
dydd Llun a Gwener tra bod neuadd 
Aberporth yn cael ei hadnewyddu, ac 
mae croeso i unrhywun sydd am flas 
neu ymuno â’r clwb i alw heibio rhwng 
2.00 a 4.00yp.

Bydd y Cylch Ti a Fi yn ail ddechrau 
yn fuan.

Cadeirydd, Clerc a Chynghorwyr Cymuned Y Ferwig,  
gyda Sheila Williams a Jenny Linfoot
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Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman  Dip CII, Cert CII(MP)

Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP 

M: 07816 923618  E: richardjarman@tpllp.com

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

Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi? 

Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proffesiynol, gallaf eich cynorthwyo!

Gyda thros 27 o flynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig cyngor ar:

Cynilo a Buddsoddi  ::  Yswiriant a Diogelu  ::  Cynllunio ar gyfer ymddeol 
Taliadau treth  ::  Rheoli Ystad  ::  Morgeisi ac Yswiriant Cartref

www.richardjarman.tpllp.com

GOLWG-Y-MÔR
Cigyddion

Ceinewydd 
SA43 2HR

Tanygroes 01239 811298

Aberaeron 01545 570242

Gellir  dilifro’n lleol
Cymerir archebion

Perchennog:  

Mr G T Williams

Diwrnod Byd-eang Dros 

Gyfiawnder Hinsawdd
Caerdydd, 6 Tachwedd 2021

Bydd ymgyrchwyr o ddalgylch 
Y Gambo yn gweithredu dros 
Gyfiawnder Hinsawdd yng 
Nghaerdydd mis nesa’.

Tra bod arweinwyr y byd yn 
cyfarfod yn Glasgow ar gyfer 
trafodaethau hinsawdd byd-eang 
COP26 bydd llawer o Gymry’n 
mynychu un o’r protestiadau 
torfol sy’n digwydd yn fyd-eang, 
ac yn dweud yn groch wrth 
y gwleidyddion bod eisiau 
cyfiawnder hinsawdd ar unwaith. 
Bydd y protestiadau’n uno 
mudiadau hinsawdd, grwpiau 
brodorol, undebau llafur, grwpiau 
cyfiawnder hiliol a streicwyr 
ieuenctid ymysg eraill. Bydd yr 
ymgyrchwyr yn ymgynnull wrth 
Neuadd y Ddinas am hanner dydd, 
yn gorymdeithio trwy’r ddinas, a 
chlywed gan wahanol siaradwyr. 
Bydd eraill, gan gynnwys tipyn 
o Aberteifi a’r ardal, yn ymuno 

â’r gwrthdystiadau yn Glasgow 
trwy gydol pythefnos cynhadledd 
COP26.

Maen nhw’n lleisio barn 
oherwydd yr effaith ofnadwy sy’n 
digwydd wrth i’r hinsawdd newid 
yma yng Nghymru. Mae llifogydd 
sylweddol yn dod yn fwyfwy 
rheolaidd mewn sawl ardal, gan 
gynnwys ardal y Teifi. Hefyd mae 
angen cadw mewn cof y ffaith bod 
cymunedau yn ne’r byd yn profi 
argyfwng yr hinsawdd waethaf, ac 
mae’u hymgyrchwyr yn aml mewn 

peryg difrifol am brotestio ac yn 
anaml iawn y cawn wybod am hyn.

Bydd llawer yn ymuno â’r 
orymdaith yng Nghaerdydd, mewn 
undod â’r rhai sydd yn y rheng 
flaen o ran newid yn yr hinsawdd, 
ac yn mynnu gweithredu i newid i 
drefn er lles pawb.

Am wybodaeth, cysylltwch 
â philippa.gibson@gmail.com 
01239 654561 neu cymru@
cop26coalition.com
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Ceredigion ~ Sir Benfro ~ Sir Gaerfyrddin

Trydanwyr Disglair Lleol

a  Rhosnewydd, Brynhoffnant,  

 Llandysul, Ceredigion. SA44 6EA

t  01239 654135   

m 07812 346150   

e barri@bdelectrical.co.uk   

w www.bdelectrical.co.uk

trydanwr Cyf

BarriDavies

Donald Evans – 

Telynegu’r Canu Caeth

Mae Donald Evans yn fardd o bwys 
yn hanes barddoniaeth Gymraeg yr 
hanner canrif a aeth heibio. Enillodd 
y Goron a’r Gadair Genedlaethol 
yn 1977 ac 1980 a chyhoeddodd 
un-ar-ddeg cyfrol o gerddi ynghyd 
â hunangofiant ar ffurf pryddest 
estynedig. Ond, yn fwy na hynny, 
daeth o hyd i’w lais a’i thema unigryw 

ei hunan. Bardd y traddodiad mawl 
ydyw yn canu clodydd y grymoedd 
hynny sy’n troi rhod bywyd. Er hynny, 
mae i’r cerddi islais gofidus wrth i ffordd 
o fyw afradlon y ddynoliaeth beryglu 
dyfodol y greadigaeth sy’n ei chynnal. Ac 
mae’n werth nodi ei fod wedi gwyntyllu’r 
ofnau hyn cyn geni Greta Thunberg na’r 
Extinction Rebellion. Ni allaf feddwl am 
unrhyw fardd arall Cymraeg sydd wedi 
mynd i’r afael â’r broblem anferth hon i’r 
fath raddau.

Yna, o fewn y flwyddyn a aeth 
heibio, cyhoeddodd dair cyfrol arall, 
sef estyniad i’r hunangofiant a dwy 
gyfrol o farddoniaeth. Sonedau Llafar 
yw teitl y gyntaf ac yna, ychydig 
yn ddiweddarach, ymddangosodd 
Telynegu’r Canu Caeth, fel petai’r 
gynghanedd hefyd wedi mynnu cael 
dweud ei dweud am ein hargyfyngau 
presennol.

Bardd ei gynefin yw Donald gyda’i 
awen wedi’i gwreiddio’n ddwfn yn 
nhirwedd Banc Siôn Cwilt. O’r banc 
hwn a’i gyfoeth naturiol y caiff ei 
ysbrydoliaeth. Gyda’i lygad main 
gall glywed y Gwanwyn y egino 
wrth droedio llwybrau cyfarwydd y 
Whilgarn, teimlo’r tes yr Hafau yn 
newid lliw’r cnydau ar feysydd Esgair 
Onwy gynt, synhwyro aeddfedrwydd 
ffrwythau’r Hydref yng ngwm Moelifor 

a 

phrofi ias y dwyreinwynt ar lethrau’r 
Bannau Duon. Ond er mai lliwiau 
bro Talgarreg sydd yn y llun, perthyn 
i Donald y crebwyll prin i ymestyn 
y filltir sgwâr o’r lleol i’r byd-eang a 
hynny o fewn ffiniau un gerdd. Mae’n 
canu cân y blaned gyfan.

Mae’n anodd meddwl am unrhyw 
fardd arall o Gymro a ganodd i fyd 
natur gyda’r fath arddeliad ers dyddiau 
Dafydd ap Gwilym. Yn wir mae 
disgleirdeb y delweddau yn y gyfrol 
hon yn dwyn i gof rhai o gywyddau 
mawr y bardd o Fro Gynin. Fel rheol 
bydd dyn wrth heneiddio yn colli’r 
ddawn i ryfeddu at nemor ddim. Ond 
yn y gyfrol hon mae Donald, ac yntau 
bellach wedi croesi’r pedwar ugain, yn 
ymateb i wyrthiau’r byd o’i gwmpas 
gydag afiaith llanc ifanc. O graffu ar 
destunau’r cerddi daw’n amlwg fod 
draenogod a chadnoid, yr eirlysiau 
a’r fanhadlen, yr awel a’r storm yn 
ogystal â’r bore a’r cyfnos yn dal i’w 
wefreiddio.

Dewisodd yr awdur gyhoeddi’r 
dair cyfrol hon yn breifat. 
Oherwydd hynny nid oes beiriant 
cyhoeddusrwydd gwasg y tu ôl i’r 
fenter i hybu’r gwerthiant. Mae’n bosib 
felly bod nifer o bobol a garai eu gweld 
heb fod yn ymwybodol o’u bodolaeth. 
Er hynny, fe ddylai prynnwr a glywodd 
amdanynt ddod o hyd i gopïau drwy 
unrhyw lyfrwerthwr Cymraeg. Mae 
glendid crefft yr argraffwyr, E. L. Jones, 
Aberteifi, yn harddu’r cyfrolau. Ac ar 
glawr trawiadol Telynegu’r Canu Caeth 
mae’r llun a dynnwyd gan y mab, Siôn 
Onwy, o’r felin wynt ar dir Esgair 
Onwy yn delyneg ynddo’i hunan.

Idris Reynolds
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Dyma atebion i bos mis Gorffennaf:
1. Y Ferch Newydd / Y Pwll Perffaith;  

2. Mererid Hopwood; 3. Cadi; 4. 12; 5. Gwasg 
Carreg Gwalch; 6. Gareth Evans; 7. Dôn a 
Llŷr; 8. £6.99; 9. Rebecca Roberts; 10. £9.99; 
11. 7-13; 12. Roedd yna ddewis da o lyfrau yr 
hoffai’r plant eu darllen – ‘Sôn am Sgarmes’ 
oherwydd yr hoffter o chwarae rygbi; ‘Ble mae 
Boc?’ oherwydd bod cyfle i chwilio amdano; 
‘Y Castell Siwgr’ oherwydd y diddordeb mewn 
cestyll.

Roedd y canlynol wedi dod o hyd i’r 
atebion cywir – Osian o Aberaeron; Eli-May 
o Brengwyn; Abigail o Ynys Môn; Yn ennill 
y tocyn rhodd y mis hwn mae Eli-May o 

Brengwyn. Llongyfarchiadau.

Pos Mis Hydref
Mae’r hydref wedi cyrradd ac yn ein hatgoffa 

o gerdd T. Llew Jones - ‘Dawns y Dail’.

‘Fe waeddodd gwynt yr hydref,

   mae’n waeddwr heb ei ail,

‘Dewch i sgwâr y pentre i gyd

   i weled dawns y dail.’

Ydych chi’n adnabod y coed wrth eu dail? 

Ar ba goed mae’r dail yma’n tyfu? 

Rhowch gynnig ar enwi’r coed.
Os oes angen help arnoch, mae llyfr gwasg Gomer Llyfr 

Llwybr Natur Coed a Dail yn llawn gwybodaeth. 
Hefyd mae’r gwefannau yma yn rhoi cymorth:
www.llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo/

adnoddau/canllaw-adnabod-dail
www.facebook.com/LearnCymraegPembs/posts/

b58f1d92/1318047748586183/
Pob lwc. 
Anfonwch eich atebion at Lynda Mula, Tyrddol, 

Blaenannerch, Aberteifi SA43 2AJ neu lyndamula@
yahoo.co.uk

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

Gwaith o safon uchel bob amser

Sefydledig ers 1992

Waunlwyd, Llangrannog. SA44 6RT

Ffôn: 01239 654931
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Iolo Ceredig Jones  

1947-2021
Bu farw Iolo ar 6 Medi 2021 ychydig 

yn llai na flwyddyn ar ôl iddo ddioddef 
strôc ddifrifol nad oedd gwellhad 
ohoni. Cafodd Iolo ei eni yng nghefn 
gwlad Ceredigion, yn fab i’r llenor, T 
Llew Jones, a Margaret Enidwen Jones 
o’r teulu Ciliau. Mynychodd ysgolion 
cynradd Tre-groes a Choed-y-bryn 
ac wedyn Ysgol Ramadeg Llandysul. 
Wrth adael y byd addysg gweithiodd 
Iolo trwy ei yrfa yn y diwydiant dŵr yn 
ne-orllewin Cymru, i’r Bwrdd Dŵr ar 
y dechrau ac yn y pen draw i Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

Ar ôl dysgu rheolau gwyddbwyll 
gartref o lawlyfr ar y cyd â’i dad, aeth 
Iolo ymlaen i arwain tîm gwyddbwyll 
yr ysgol. Ond yn wahanol i’r rhan 
fwyaf o chwaraewyr blaenllaw 
Cymru ei genhedlaeth, a ddaeth 
i’r brig drwy wyddbwyll ieuenctid 
drefnedig, hunanddysgedig oedd Iolo 
ac ni fanteisiodd lawer ar gynlluniau 
hyfforddiant Undeb Gwyddbwyll 
Cymru. Chwaraeais innau yn erbyn 
Iolo am y tro cyntaf adeg y Pasg yn 
1968, ym Mhencampwriaeth Cymru 
yn Aberystwyth, a dyna oedd y cyfnod 
yr oedd Iolo yn dod yn adnabyddus 
yn y byd gwyddbwyll y tu allan i 
dde-orllewin Cymru; gorffennodd 
Iolo ychydig y tu ôl i enillwyr y 
Bencampwriaeth yn 1968 a 1969 gan 
barhau i ddod yn agos at y brig yn y 
blynyddoedd canlynol. Am hynny, ni fu 
syndod pan gafodd ei ddewis yn aelod 
o dîm Cymru ar gyfer ein Olympiad 
cyntaf erioed (y bencampwriaeth i 
holl wledydd y byd) yn 1972. Ond yn 
llawer mwy trawiadol daliodd ei le 
wedyn ar gyfer yr 13 Olympiad nesaf, 
tan 1998 gan deithio i gyrchfannau mor 
wasgaredig â Buenos Aires, ynysoedd y 
Ffilipinau, Mosgo ac Elista, gweriniaeth 
anenwog ym mynyddoedd y Cawcasws. 
Nid oedd Iolo ar gael rhwng 2000 a 
2008, am fod angen iddo aros gartref 
i ofalu am ei rieni yn eu henaint, ond 
adenillodd ei le ar gyfer y digwyddiadau 
yn 2010 a 2012. Cipiodd Iolo un 
o’r medalau aur am ei ganlyniad yn 
Olympiad Novi Sad (yn Serbia bellach) 
yn 1980, lle sgoriodd 6/7, ac enillodd y 
teitl, Meistr FIDE, am ei berfformiad yn 
yr Olympiad yn 1998.

Ni phylodd blas Iolo ar wyddbwyll 
ryngwladol yn ystod degawd olaf ei 
fywyd. Fe oedd yn allweddol wrth 
sicrhau bod timau o Gymru yn 

cymryd rhan ym Mhencampwriaeth 
Ewrop i chwaraewyr hŷn (dros 60) ac 
wedyn yn y gystadleuaeth fyd-eang 
debyg (i’r rhai dros 65), gan chwarae 
ar Fwrdd Un a chapteinio’r tîm yr un 
pryd. Cafodd gêm gystadleuol olaf Iolo 
ei chwarae ym Mhrâg yn y digwyddiad 
hwnnw ym mis Ebrill 2020 – enillodd 
Iolo yn rhwydd. Arweiniodd hefyd 
dîm ‘Aberteifi’ a chwaraeodd yn y 
gystadleuaeth swyddogol i glybiau 
Ewrop deirgwaith rhwng 2013 a 
2016, yn Rhodos, Skopje a Novi Sad, 
a hynny ar ôl inni ennill ein lle trwy 
Uwchgynghrair Gwyddbwyll Cymru.

Roedd Iolo, ar y cyd â’i dad, T Llew 
Jones, a’r Canon Seamus Cunnane, a’r 
ddau yn wyddbwyllwyr eu hunain o’r 
iawn ryw, yn gyfrifol am sefydlu Clwb 
Aberteifi (oedd yn cwrdd yn gyntaf 
yn Llandysul yn y 1960au). Aeth Iolo 
ymlaen i redeg y clwb dros yr hanner 
can mlynedd nesaf pan oedd y clwb yn 
tra-arglwyddiaethu dros glybiau eraill 
yng Nghynghrair Gwyddbwyll Dyfed. 
Mae colli Iolo yn ergyd arbennig o 
drwm i’r clwb am ein bod ni wedi 
colli’n ddiweddar hefyd ein cyd-aelod 
Tony Haigh, dyn amryddawn a hoffus 
roedd sawl darllenydd Y Gambo yn ei 
’nabod.

Roedd cyfraniad Iolo i’r ddau 
dwrnamaint i unigolion a gynhelir yn 
Nyfed yn swmpus hefyd. Yn 1972, pan 
oedd cystadlaethau dros y penwythnos 
o’r fath yn brin ledled Prydain, 
cynhaliwyd Cyngres Agored Gyntaf 
Dyfed yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert. 
Dilynwyd honno gan 48 digwyddiad 
blynyddol tebyg wrth dynnu 
chwaraewyr da o bob rhan o Gymru 

a Lloegr gan gynnwys sawl uwchfeistr 
(grandmaster) a gafodd ei siomi’n aml 
wrth adael Ceredigion yn ddi-wobr. 
Enillodd Iolo ei hun yr adran uchaf 
ar nifer o achlysuron, y diweddaraf 
yn 2017. At hynny, roedd Iolo yn 
gyfrifol am redeg Pencampwriaeth 
Gaeedig Dyfed yn flynyddol gan 
weithredu fel ysgrifennydd y gyngres, 
rheolwr y twrnamaint a hyd yn oed 
yn gyflwynydd y gwobrau. Ar adeg ei 
salwch roedd yn Drefnydd Cynghrair 
Dyfed, Swyddog Graddio Dyfed a 
chynrychiolydd Dyfed ar bwyllgor 
dewis Undeb Gwyddbwyll Cymru 
ymhlith swyddi gwyddbwyll eraill.

Rhoes Iolo a T Llew gynnig ar 
chwarae gwyddbwyll ryngwladol 
trwy’r post ar un adeg, a hynny cyn yr 
oes ddigidol sydd bellach ohoni. Nid 
oedd canlyniadau Iolo yn wych iawn 
ond cipiodd ei dad sawl wobr. Ymysg 

Iolo Ceredig ar Faes yr Eisteddfod 
Genedlaethol. (Llun Jon Meirion)

Iolo Ceredig wrth y bwrdd yn yr Olympiad yn Lucerne, Swistir 1982
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STACAN YR AWEN
DAN OFAL MARY JONES

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

Mae’r ardal gyfan yn drist o feddwl 
na fydd Iolo Jones yn ein plith 
mwyach. Mae nifer o deyrngedau 
hyfryd wedi’u mynegi iddo, a dyma 
ddau englyn gan ddau gyfaill iddo:

Ti arwr hoff ym mhob trin, – ac arwr 
  y sgwariau cynefin, 
 hyd y daith fe’u troediaist di’n 
 werinwr ac yn frenin.

Tudur Dylan Jones

O’i rhyddhau o boenau’r byd – yn ei fynd 
  roedd na fendith hefyd, 
 ond ar daflen yr ennyd 
 colled sy’n golled i gyd.

Idris Reynolds

Dyma ddwedodd ei dad am Iolo yn 
ei lyfr Fy Mhobol I yn 2002:

‘Mae ef yn chwaraewr gwyddbwyll 
gyda’r gorau yng Nghymru, ac mae wedi 
teithio’r byd fel aelod o dîm gwyddbwyll 
Cymru. Yn yr Olympiad Gwyddbwyll 
yn Iwgoslafia fe ddaeth yr anrhydedd 
uchaf i’w ran pan enillodd fedal aur. 
Mae gan Iolo hefyd ddiddordeb mewn 
llên a gall lunio ambell englyn’.

Dyma rai Cerdd ganddo:

Betty Campbell

Ym mro lle roedd amrywiaeth – o hilion 
  yn hawlio hunaniaeth, 
 merch ddi-nod mewn cyfnod caeth 
 a honnodd wneud gwahaniaeth.

Undeb

Ni yw y saith-ar-hugain 
sy’n falch o weld bod Prydain 
yn gadael, ac yn mynnu byw 
yn nistryw’n gwlad ein hunain.

Pentref (i bobol Llangyndeyrn)

Gwerth dwyster eu gwrthdystio –  
fu’n neges 
  gefnogol i’r cyffro 
 a fynnodd ein cyfuno 
 fel gwlad pan fu brad mewn bro.

Nadolig 2015

Er gaethaf pob cyflafan – a’r ymladd  
  mor amlwg ym mhobman, 
 i bawb mae stori’r Baban 
 yn llafar dros bedwar ban.

Ond mae yna berlau gan y beirdd i 
godi ein calonnau hefyd, a phwy’n well 
i wneud hynny na Jacob Davies:

Treigladau

Mae gwallau treigladau  
Yn boen ac yn bla, 
Ond mae’r gwall yn gywir 
Yn ‘ladi-da’.

a Gwydderig ynte:

Dim

Hen hosan a’i choes yn eisie – ei brig 
  Heb erioed ei dechre, 
 A’i throed heb bwyth o’r ede, 
 Hynny yw dim, onid e?

Mae cyfoeth o gerddi i’w cael yn 
y llyfrau bach glas a gyhoeddwyd 
ar ddechrau’r 1960au, un i bob sir 
yng Nghymru. Yng nghasgliad 
Ceredigion – sef Awen Aberteifi 
bryd hynny – mae englyn gan Tim 
Davies i’r Hen Stand Laeth. A beth 
yw honno, medd y to ifanc!

Hen Stand Laeth 

Sigledig a thrwsgl odiaeth – yw ei llun, 
  Ôl llaw ddi-brentisiaeth, 
 Un ddiwall iawn i ddal y llaeth 
 A man newydd cwmnïaeth.

Tim Davies

Ond mae’n anodd bod yn llawen 
iawn a hithau’n Hydref, dim ond y 
gaeaf sydd i ddod.

Cerdd T. Gwynn Jones Hydref yw 
un o’n cerddi mwyaf adnabyddus 
am ddiwedd yr haf, mae’n siŵr:

Gwelais fedd yr haf heddiw 
Ar wŷdd a dail, hardded yw 
Ei liwiau fyrdd olaf ef 
Yn aeddfedrwydd lleddf Hydref.

A doedd Robert Williams 
Parry yn ei awdl Yr Haf ddim yn 
llawenhau chwaith:

Wedi’r chwarae daw’r gaeaf, 
Gwynfyd yr ynfyd yw’r haf.

Ac meddai Gwilym Cadle: 

Amen yw’r Hydref mwynaf  
Ar ddiwedd aur ddyddiau haf. 

Ond na hidiwn, mae gan y beirdd 
ateb i hynny hefyd:

Nid yw’r gaea’n dragywydd –  
daw yr haf 
Wedi’r holl ystormydd. 

gwyddbwyllwyr Cymru, criw digon 
sinicaidd, rhaid dweud, roedd ’na suon 
ar led y byddai Iolo wedi gwneud yn 
llawer gwell pe na bai wedi treulio’r 
rhan fwyaf o’i amser wrth helpu ei dad 
â’i gemau yntau.  

Yn 1980 ysgrifennodd Iolo a’i dad 
yr unig lyfr gwyddbwyll Cymraeg 
ei iaith i’w gyhoeddi erioed, llyfr 
i ddechreuwyr, A Chwaraei di 
Wyddbwyll? Mae’r teitl yn cyfeirio at 
y chwedl Gymraeg ganoloesol sy’n 
adrodd breuddwyd Rhonabwy ac 
ynddo mae’r Brenin Arthur yn herio 
marchog i chwarae’r fath gêm yn ei 
erbyn wrth i filwyr y Brenin ymladd y 
tu allan yn erbyn yr haid o gigfrain y 
marchog.

Wrth y bwrdd roedd gan Iolo 
bresenoldeb arbennig. Yn gyntaf, 
roedd ei allu i ganolbwyntio yn enfawr. 
Ni fyddai byth bron yn gadael y bwrdd 
yn ystod y gêm, ni waeth pa mor hir 
oedd hi, hyd yn oed i fynd i’r tŷ bach. 
Byddai’n troi’r byrddau ar sawl un yn 
y bedwaredd awr o chwarae ac wedyn, 
yn enwedig yn y rhan derfynol o’r 
gêm. Ni fyddai byth yn bwnglera. Ac 
ychydig iawn oedd y gwrthwynebwyr a 
lwyddai i achub y gêm ar ôl colli darn 
iddo. Efallai y byddai ei ganlyniadau 
wedi bod yn well byth pe na bai wedi 
dangos weithiau ormod o barch tuag at 
enwau mawr ei wrthwynebwyr cryfaf. 
Ond mae ei gyfraniad i wyddbwyll yn 
Aberteifi, yn Nyfed ac yng Nghymru 
benbaladr wedi bod yn anferth beth 
bynnag.

I ffwrdd o’r bwrdd gwyddbwyll 
roedd Iolo wastad yn gyfeillgar, hael 
ac yn llawn afiaith, yn hoff o’i beint 
(yn enwedig Doom Bar) a gwydraid 
o’r gwin coch roedd wedi magu blas 
arno ar ei deithiau gwyddbwyll dramor. 
Roedd yn hoffi ceir da a chwmni 
benywaidd trwy gydol ei fywyd. 
Roedd ei berthynas ag aelodau’r timau 
niferus roedd yn eu harwain yn dda, a 
hynny’n dipyn o gamp. Roedd yn arfer 
chwarae criced i dîm y Gwerinwyr yng 
Nghynghrair Dyfed. Yn ddiweddar 
roedd yn aelod gwerthfawr o dîm 
Ffostrasol ar y Talwrn ar Radio Cymru 
gan droi’r gynghanedd at ddibenion ei 
hiwmor, er enghraifft wrth chwerthin 
am ben y Cardi darbodus. Mae rhagor 
i’w ddarllen am ddawn farddonol Iolo 
yn y Stacan yn y rhifyn hwn o’r Gambo.  

Bydd pawb oedd yn nabod Iolo yn 
gweld ei eisiau yn ddirfawr.

Howard Williams
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CYMDEITHAS 

CEREDIGION

Am y tro cyntaf ers mis Mawrth 
y llynedd, cynhaliodd Cymdeithas 
Ceredigion gyfarfod wyneb yn 
wyneb a hynny yng Nghaffi Emlyn 
ar ddechrau’r mis diwethaf. Yn 
ymwybodol o hyd o beryglon y Cofid, 
daeth criw go lew ohonom ynghyd yn 
ofalus i drafod rhai o gyfansoddiadau 
buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol 
Amgen 2021, i ddathlu llwyddiant 
ein haelodau a chyfeillion eraill ac i 
fwynhau peth lluniaeth.

Agorwyd y cyfarfod gan Gwyndaf 
Tomos, Llywydd y Gymdeithas ar gyfer 
y tymor newydd, cyn i’r prifardd Ceri 
Wyn gadeirio’r drafodaeth. Roedd 
Gwenallt Llwyd Ifan, enillydd y Goron, 
gyda ni i wrando ar y gwerthfawrogiad 
o’i awdl gan Terwyn Tomos, a rhannu 
manylion diddorol am ei datblygiad. 
Gwnaeth y Prifardd Glenys Roberts 
bwyso a mesur pryddest arobryn 
Dyfan Lewis ac er nad oedd y bardd 
yn bresennol roedd ei dad, y Prifardd 
Emyr Lewis, yn ein plith ac yntau’n 
arwain trafodaeth ar gystadleuaeth y 
delyneg a enillwyd gan Terwyn Tomos 
â cherdd gynnil, aflonyddol ar y testun 
Cyffwrdd. Siaradodd y Prifardd Idris 
Reynolds yn ganmolus am yr englyn 
buddugol, am y bardd, un o’n haelodau 
dawnus eraill, Philippa Gibson, ac 
am wrthrych yr englyn, y diweddar 
ac annwyl Dai Rees Davies. Cawsom 
ymdriniaeth ffraeth a chytbwys gan 
Siân Wyn Siencyn o stori fer Menna 
Machraeth ar y testun, Silff, sy’n 
ymwneud â’r profiad o weithio o gartref. 
“Ti ar mute, Llinos” yw’r llinell gyntaf. 

Cyn i bawb droi at baned, 
cloriannodd Carol Davies rai o 
nodweddion neilltuol yr Eisteddfod 
Amgen gan gyfeirio’n benodol at 
y gwahaniaeth y mae argaeledd 
adnoddau technegol yn ei wneud yn y 
cystadlaethau cerddorol.

Bydd rhaglen y Gymdeithas yn 
ymestyn dros sawl maes yn ystod 
y tymor, gan gynnwys hanes, canu 
plygain, canu gwerin a dawns. Ac yn 
ein cyfarfod ar 6 Tachwedd fe fydd 
yr arlunwraig leol dalentog, Meinir 
Mathias, yn cael ei holi gan Robyn 
Tomos.  

Am fod yr haint yn dal o gwmpas 
mae gofyn i chi:

– peidio â dod os oes symptomau 
arnoch neu os ydych wedi cael cyngor 
swyddogol i ymynysu ac os ydych yn 
bwriadu bod yn y Caffi sicrhau eich 
bod wedi cael y ddau frechiad

– gwisgo mwgwd os nad oes gyda 
chi resymau cryf dros beidio

– cadw pellter cymdeithasol 
rhesymol - bydd digon o le rhwng y 
cadeiriau ta beth

I ymuno â Chymdeithas Ceredigion, 
cysylltwch â’r ysgrifennydd aelodaeth, 
Howard Williams, Sŵn y Nant, Glan 
Arberth, Llechryd, SA43 2QQ; 01239 
682182; howard.swnynant@btinternet.
com 

EISTEDDFOD  

CYMDEITHAS CEREDIGION
5 Mawrth 2022:  

Caffi Emlyn, Tan-y-groes: 7:00yh

Beirniad: Y Prifardd Aneirin 
Karadog

Mae’r holl gystadlaethau yn agored 
i’r cyhoedd.

TESTUNAU

Cadair Goffa Pat Neill: Awdl mewn 
cynghanedd gyflawn – Tyfu (heb fod 
dros 40 o linellau)

Gwobr: Cadair Fechan a £50

1. Englyn: Cymydog

2. Englyn Ysgafn: Dirwy

3. Telyneg: Trwy Gil y Drws

4. Cywydd am le sy’n arbennig i chi 
(hyd at 18 o linellau)

5. Cân Ysgafn: Pwyllgora (hyd at 20 
o linellau)

6. Parodi: Fflat Huw Puw

7. Trydargerdd: (cerdd gaeth neu 
rydd fel neges Twitter hyd at 280 o 
nodau) yn cynnig polisi newydd i 
unrhyw blaid

8. Dyddiadur sy’n ymestyn dros 
gyfnod o flwyddyn i gynnwys 
llinyn storîol cryf (hyd at 1,500 o 
eiriau)

9. Ysgrif neu Stori Fer agored ond ag 
elfen o ddirgelwch ynddi (hyd at 
1,500 o eiriau)

10. Erthygl ar gyfer Papur Bro: 
Datguddio hanesyn lleol sy’n 
haeddu mwy o sylw (hyd at 1,000 
o eiriau)

11. Cyfansoddi Cân Werin neu Faled 
(seiliedig ar rhyw ddigwyddiad 
neu gyfyngedig i ryw gyfnod / 
flwyddyn: Y Flwyddyn a Fu

12. Cystadleuaeth i siaradwyr 
newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y 
testun Gwreiddiau

Y beirdd yn seiadu

Gwyndaf Tomos yn croesawu’r aelodau
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Tony Haigh –  

dyn o egwyddor, 

Cymro o ddewis
Ddechrau mis Hydref daeth 

oddeutu 50 o bobol ynghyd i ddathlu 
bywyd Tony Haigh a rhannu atgofion 
amdano. Roedd yn ddyn o egwyddor 
a wnaeth gryn argraff ar lawer trwy’i 
oes.

Daeth Tony Haigh i fyw yng 
Nghymru, yng Nghymuned Glaneirw 
ym Mlaenporth, yng nghanol y 
1970au yn ddyn ifanc. Bu farw ym 
mis Chwefror 2021 yn 70 oed a 
chynhelir seremoni goffa iddo ym 
mis Hydref 2021.

Roedd wedi ymrwymo’n ddwfn i 
fywyd cymunedol lle gwnaeth lawer 
o ffrindiau a chyfrannodd gydag 
angerdd at nodau hunangynhaliaeth. 
Mynnodd hefyd ddod yn rhan 
o’r gymuned leol yn ogystal. 
Ymrwymodd felly i ddysgu’r 
Gymraeg, dod yn rhugl ac ymgyrchu 
dros yr iaith gyda Chymdeithas yr 
Iaith. Roedd yn y llys a’r carchar am 
baentio sloganau ar wal y Swyddfa 
Gymreig a gwrthod talu’r ddirwy. 
Mynnodd gael ei arestio yn Gymraeg. 
Bu hefyd yn aelod brwd a gweithgar 
o Blaid Cymru gan ymgyrchu dros 
ethol Cynog Dafis yn AS ym 1992 ac 
mewn etholiadau eraill. 

Mae gwaddol Tony yng Nglaneirw, 
sydd bellach dan berchnogaeth 
breifat, yn cynnwys planhigfa o 
gannoedd o goed. Roedd yn blymwr 
hanhyfforddedig a gosododd ac 
addasu stofiau Rayburn am nifer o 
flynyddoedd a thrwy hyn yn dod yn 
adnabyddus yn yr ardal.

Roedd Tony, a oedd wedi astudio 
mathemateg yng Nghaergrawnt, 
yn chwaraewr gwyddbwyll 

medrus iawn. Fel aelod o Glwb 
Gwyddbwyll Aberteifi fe rannodd 
yn llawer o’u buddugoliaethau, gan 
gynnwys teithio yn 2013 i Wlad 
Groeg gyda’r tîm i gymryd rhan 
yng nghystadleuaeth cwpan Clwb 
Gwyddbwyll Ewrop. Roedd yn ddyn 
deallus, tawel ac addfwyn, ond gyda 
digon o hiwmor a chwerthin, a 
enynnai barch gan bawb a oedd yn eu 
’nabod.

Am y 22 mlynedd diwethaf bu Tony 
yn byw ym Mrithdir Mawr, cymuned 
fach yn Nhrefdraeth, Sir Benfro ac fe 
oedd yr aelod hynaf yno. Gofalai am 
y llysiau a chyfrannu ei flynyddoedd 
lawer o ddoethineb ynglŷn â bywyd 
cymunedol. Yno hefyd, fe rannodd 
gydag aelodau eraill y gymuned ei 
ddiddordeb mawr mewn seryddiaeth, 
gan dynnu ei delesgop allan ar 
adegau i arddangos ffenomenau’r 
planedau. Aeth y diddordeb hwn ag 
ef i Lydaw ym 1999 ar ei feic i weld 
yr eclips mawr. Roedd hefyd yn 
mynd ar ei feic i wyliau cerddoriaeth 
Gymraeg, ac roedd yn hoff iawn 
o fynychu Gŵyl Nôl a Mla’n yn 
Llangrannog.

Roedd y gymuned lle’r oedd yn 
byw fel teulu iddo, a byddai hefyd yn 
cadw mewn cysylltiad â hen ffrindiau 
gydag ymweliadau achlysurol ar ei 
feic (a fu gyda fe am hanner canrif) 
neu yn ei gar bach tolciog, ac yn 
ddiweddarach drwy sgyrsiau Zoom.

Roedd Tony yn byw bywyd 
minimalaidd, yn troedio’n ysgafn ar 
y Ddaear ac yn mwynhau pleserau 
syml. Nid oedd yn ceisio ‘eiddo’ na 
‘phethau’. Pan ddarganfu yn 2020 fod 
ganddo ganser nad oedd yn bosibl 
cael llawdriniaeth ato, derbyniodd 
heb gynhyrfu y byddai ei fywyd yn 
dod i ben yn fuan, ac roedd yn gallu 
derbyn a chofleidio hyn. Yn ffodus 
ni ddioddefodd boen, a chyda gofal 

selog gan Eve ac aelodau eraill o 
gymuned Brithdir Mawr yn ystod ei 
wythnosau olaf, llwyddodd i aros yn 
gyffyrddus a bu farw’n heddychlon 
gyda ffrindiau o’i gwmpas. Cafodd ei 
ddymuniad am gladdedigaeth seml 
ym Mrithdir Mawr ei anrhydeddu 
gan y gymuned. Mae ei fedd syml, 
mewn lleoliad roedd ef wedi’i ddewis 
yng nghanol y coed ar lethrau Carn 
Ingli. Ei feddargraff yw: Tony Haigh, 
Cymro o ddewis. Buost yn llawen, 
cedwaist dy ffydd, gwnest y pethau 
bychain.

Phillippa Gibson

Tony Haigh
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CLWB 500
MIS GORFFENNAF

£30 Auriol Williams, Troedyrhiw, 
Y Ferwig

£20 Elonwy Rennolf, Garthowen, 
Blaenporth

£15 Dilys Evans, Gelli Aur, 
Ffostrasol

£15 Eirlys Evans, Y Garth, 
Caerwedros

£10 Nerys Jones, Y Fron, Llanarth
£10 Mansel Jones, Garreglwyd, 

Rhydlewis
£10 Fflur Rowlands, d/o Llysalaw, 

Sarnau

MIS AWST
£30 Daniel Potter, 8 Cwm Ifor, 

Ceinewydd
£20 Mags Davies,  

Castell Nadolig, Tan-y-groes
£15 Gaynor Davies,  

7 Heol y Bedw, Henllan
£15 Nia Williams,  

d/o Maengwyn, Talgarreg
£10 Susan Vaughan, Garregwen, 

Tan-y-groes
£10 Nell Evans, Nantoer,  

Maes-yr-halen, Cross Inn
£10 Teulu Thomas,  

Maes-y-dderwen, Llanarth

MIS MEDI
£30 Mansel Jones, Garreglwyd, 

Rhydlewis
£20 Sara Patterson, Blaenbedw 

Fach, Plwmp
£15 Osian Davies, Montrose,  

Yr Arba, Ceinewydd
£15 Susan Vaughan, Garregwen, 

Tan-y-groes
£10 Emyr Llywelyn, Tŷ’r Ardd, 

Ffostrasol
£10 Wynne Davies, Fronwen 

Uchaf, Llanarth
£10 Vera Davies, Pendre, 

Rhydlewis

Beth am wefan fro?
Yn dilyn llwyddiant gwefannau bro Clonc360, Caron360 a BroAber360 yn 

rhannau eraill o’r sir, mae Bro360 yn awyddus i gael gwybod os oes diddordeb 
gan gymunedau de Ceredigion mewn datblygu gwefannau bro. Llwyfan ar 
gyfer straeon lleol gan bobol leol yw gwefan bro. Fe allai gydweithio’n dda â 
phapurau bro a chynnig cyfle i gyfranwyr newydd gyhoeddi fideos, blogs a 
newyddion ar-y-funud ar-lein. Bydd cwmni IAITH yn ein helpu i gasglu’r farn 
yn ardal Y Gambo, felly cadwch lygad mas am gyfleoedd i gymryd rhan ar 
dudalen Facebook, Twitter a gwefan Bro360.cymru dros yr wythnosau nesa’.

Clwb Telyn y Castell

Beth amdani delynorion ifanc?
Mae aelodau Clwb Telyn y Castell wedi gallu ail-ddechrau ymarfer yn Aberteifi 

ar ôl y cyfnod clo ac yn gwahodd ceisiadau gan delynorion yr ardal i ymuno 
â nhw unwaith bob pythefnos ar fore Sadwrn yn ystod y tymor ysgol. Dyma 
gyfle i fod yn rhan o griw o delynorion brwdfrydig sydd yn mwynhau’r cyfle i 
ddatblygu eu dawn ac yn cael hwyl wrth ganu’r delyn mewn ensemble.

Y bwriad yw llwyfannu dau gyngerdd pob blwyddyn pan fydd aelodau’r clwb 
nid yn unig yn cael y cyfle i berfformio mewn cyngerdd cyhoeddus ond hefyd 
yn cael y pleser o wrando a dysgu wrth unawdwyr gwadd. Eisoes rhoddwyd 
datganiadau gan delynorion gwych o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 
yn ogystal â datganiadau gwefreiddiol ar y delyn deires gan Robin Huw Bowen.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae’r clwb wedi denu telynorion o gryn bellter ac 
mae’n bleser eu gweld yn mwynhau’r profiad o gyd-chwarae a gwneud ffrindiau 
newydd ym myd y tannau. Gwahoddir ceisiadau gan delynorion o bob safon a 
byddwn y darparu dosbarth priodol i bob ymgeisydd. Rydym hefyd yn sicrhau 
pellter cymdeithasol rhwng pob telynor yn yr ensemble i gadw at argymhellion 
rheolau Covid-19.

Am fanylion pellach cysylltwch â Meinir Heulyn: 
e-bost: sgwrs@meinirheulyn.com neu ffôn symudol: 07879 437631
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Yfed Honedig ar y Sabath

Addasiad o’r Cambrian News 30 Ionawr 1891

Cyhuddwyd Thomas Jones, tafarnwr trwyddedig, 
Talgarreg gan yr Uwch-arolygydd Williams, 
Llandysul o gadw ei dŷ trwyddedig ar agor yn 
anghyfreithlon a gwerthu gwirod meddwol ar 
ddydd Sul, y 28ain diwrnod o Ragfyr, 1890. 
Cyhuddwyd David Evans, Ffarm, Talgarreg, 
Thomas Evans, sadler, Glanyrafon, Talgarreg a 
John Lloyd, mab ffarm, Talgarreg o fod mewn 
tŷ trwyddedig ar yr amser rhag-grybwylledig. 
Dywedodd Cwnstabl David James (26) iddo 
ymweld â’r Glanyrafon Arms, Talgarreg am 7.30 ar 
nos Sul, y 28ain Rhagfyr, a chanfod y personau a 
enwyd eisoes yn eistedd yn y gegin. Roedd David 
Evans yn eistedd ar sgiw gyda bliw o gwrw yn ei 
law, Evans yn eistedd ar yr un sgiw ger y lle tân 
yn smocio gyda bliw o gwrw ar fwrdd crwn o’i 
flaen ac roedd yr holl fesurau cyfagos iddo bron i 
gyd yn llawn, ac yfodd y dynion eu cynnwys cyn 
ymadael. Tynnodd sylw’r tafarnwr at bresenoldeb 
y dynion yn y tŷ a dywedodd yntau fod yn ddrwg 
iawn ganddo, ond ei fod wedi rhoi cwrw i’r dynion 
heb gymeryd taliad. Ymbiliodd y tafarnwr a’r 
tri dyn arno i beidio ag adrodd yn ôl ynglŷn â’r 
achos. Ar ei lw, dywedodd Thomas Evans ei fod 
wedi mynd yno i fenthyg y Cambrian News a 
rhoddwyd y cwrw iddo ac ni thalwyd amdano. 
Dywedodd David Evans iddo fynd yno i drefnu 
troi ei geffyl allan y bore trannoeth. Dywedodd y 
Fainc bod ychydig o amheuaeth ynglŷn â’r achos 
a gwrthodwyd y gwysion, er y rhybuddiwyd y 
diffynyddion rhag tramgwyddo.

Dywedodd y Cadeirydd mewn cyswllt â’r achos 
hwn bod aelodau’r Fainc wedi derbyn llythyron, 
a phe bai ganddo’r un pwerau ag eiddo barnwyr, 
byddai yn traddodi eu hawduron i ddirmyg llys.

Nodyn

Mae’n debyg bod PC James wedi dod ar ei feic 
yr holl ffordd o orsaf heddlu Llandysul i drïo dal y 
dihirod. Hen fesur o gwrw yw bliw.

COLOFN  

BEN LAKE AS

Ydy’r banciau wedi troi eu cefn  

ar ein cymunedau?

Does dim dwywaith bod y pandemig 
wedi cael effaith enfawr ar weithgarwch 
ein mudiadau, clybiau a chymdeithasau 
lleol ar draws y sir. Mae’r diffyg gallu 
i ddod at ein gilydd, i gymdeithasu a chydweithredu wedi 
golygu bod bywyd yn ein cymunedau gwledig wedi bod yn 
llwm iawn ar adegau yn ystod y deunaw mis diwethaf.

Gan fod y cyfyngiadau wedi dechrau codi erbyn hyn, mae’n 
braf gweld nifer o fudiadau yn ailgydio unwaith eto ac yn 
cynllunio eu rhaglen weithgareddau ar gyfer y misoedd nesaf. 
Serch hynny, ar ôl clywed gan ddwsinau o grwpiau lleol, rwy’n 
bryderus iawn am y dirywiad yn y gwasanaethau bancio lleol 
a’r effaith allai hyn gael ar fudiadau. Mae cynrychiolwyr ystod o 
fudiadau wedi cysylltu â mi i ddweud eu bod yn anhapus iawn 
gyda’r ffordd mae’r banciau yn trin cyfrifon banc cymunedol. 
Rwyf ar ddeall bod y broses o agor cyfrif banc cymunedol yn 
drafferthus, y broses o newid llofnodwyr cyfrifon yn gymhleth 
dros ben a bod y costau gweinyddol sydd ynghlwm a rhai 
cyfrifon banc cymunedol ar fin cynyddu’n sylweddol.  

Mae grwpiau cymunedol eraill yng Ngheredigion wedi egluro 
wrthyf fod cyfyngiadau bancio tynnach, ynghyd â chyfnod o 
ddiffyg trafod ariannol yn sgil y pandemig, wedi golygu bod 
rhai banciau wedi rhewi eu cyfrifon banc cymunedol. Mae 
hyn wedi creu anawsterau diri i nifer o fudiadau.

Ar y cyfan, mae’n amlwg nad oes gan lawer o fanciau’r 
stryd fawr ddealltwriaeth sylfaenol o sut mae mudiadau a 
chymdeithasau cymunedol yn gweithredu o ddydd i ddydd. 
Gan ystyried hefyd bod cynifer o’n canghennau banc lleol 
wedi cau eu drysau yn y blynyddoedd diwethaf, mae’n teimlo 
fod y banciau wedi troi eu cefn yn llwyr ar gymunedau cefn 
gwlad.

Ydy eich mudiad chi wedi cael ei effeithio? Rhannwch eich 
barn gyda mi!

Ar ddechrau mis Medi, cyhoeddais arolwg byr i gasglu barn 
mudiadau, clybiau a chymdeithasau lleol ar y gwasanaethau 
bancio sydd ar gael iddynt. Hoffwn ddeall maint y broblem 
i’n clybiau a’n cymdeithasau lleol yn well, ac i’r perwyl hwn, 
byddwn yn ddiolchgar y byddech yn rhannu eich profiadau 
eich hun trwy gwblhau fy arolwg byr ar-lein: https://forms.
gle/zJMKQBoYBWa12pkw8

Os hoffech chi gopi papur o’r holiadur, ffoniwch fy swyddfa 
ar 01570 940333 neu anfonwch ebost ataf: ben.lake.mp@
parliament.uk

Bydd holl ymatebion yr arolwg yn cael eu trin yn gyfrinachol, 
ac fe’u defnyddir yn unig i lywio fy ymdrechion i godi unrhyw 
faterion a nodwyd gyda banciau yn uniongyrchol, ac yn y 
Senedd yn San Steffan.

Talgarreg ar droad y ganrif ddiwetha’ –  
mae’r Glanyrafon Arms ar y chwith
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Ar Draws
2.  Llais y frân yn aflonyddu’r cwc a pheri 

gôr gymsygu  (5)
5. Pwdin i sêr sy’n sglefrio’n igam ogam  (4)
7. Un ffroenuchel – un o’r nobs, go debyg  

(4)
8. Rhinweddau (8) a amlygir ym 

monedd Sbaen?  (6,2)
9. Cludiant cyntefig; cant sy’ ar ôl –  

yn gwbl sathredig  (4,4)
11. Bu Frenhines hon farw – fel y gŵyr 

pawb  (4)
12. Digwyddiadau politicaidd pwysig yn 

yr Alban a Chymru yn 1997  (3,10)
15. Trwnc – lle mae ffroc wyneb i waered  

(4)
17. Dynion a fu’n ymosod ar Gasnewydd 

yn 1839  (8)
19. Wyneb Gwelw y Fari Lwyd  (3,5)
21. Cyn hir, ac yn sydyn, wele chwa poeth 

Gorffennaf  (4)
22. Comedi ysgafn fel sarff droellog  (4)
23. Merch sy’n sâl o bosibl – sani’n mynd 

o gwmpas  (5)
I Lawr
1.  Brodor o Awstralia. Pe cawn gar 

newydd gellid ei weld yn neidio  (7)
2. Ceffyl? Clogyn? Morglawdd? Torth?  

(3)
3. Mynyddoedd yn Ne Amerig lle gwelir 

aml Gaban destlus  (5)
4. Eglwyswr pwysig yn aelod o’r artileri!  

(7)
5. Estrys De’r Amerig  (3)
6. Cynnwys potel o’r fferyllfa – 

defnyddiol i nodi gwahanol greithiau  
(5)

10. Treth o ffatri estron  (5)
11. Arddodiad sy’n ymddangos yn gyson 

mewn llafar Naturiol  (5)
13. Pentref ger Aberaeron lle mae ffyn 

Soffi yn baglu  (7)
14. Y rhyw ____; Adda nid Efa  (7)
16. “Myfi yw’r Alpha a’r ____” (Y Beibl)  

(5)
18. Brwnt a all fod tafod y lanaf lances  (5)
20. Letysen mewn pac o sosejys  (3)
21. “Iechyd da i ____ foneddigion; Dewch 

i weld os yw’r gwin yn dda”  
(Cân Werin)  (3)

Atebion Y Gambosair at John Davies,  

Y Graig, Aber-porth. erbyn 30 Hydref, 2021

ENILLYDD MIS GORFFENNAF
Gwenda Davies, Hen Fynyw
Hefyd yn gywir: Campbell Jones, Brynhoffnant; Eirlys Evans, 
Caerwedros; Meinir Jarman, Aberteifi; Rhidian Evans, 
Aberteifi; Delyth Esau, Sarnau; Sally Jones, Tresaith; Gwenlli 
Rosina Thomas, Croeslan; John Lewis, Llanbadarn Fawr; Elgan 
Jones, CNE; Gwenda Jones, Abeteifi; Ken Griffiths, Mwnt; 
Rayann Thomas, Boncath; Horton, Boncath; Yvonne Davies, 
Cenarth; Tom Roberts, Rhosmeirch.

Hefyd yn anghywir: 3

Atebion Gambosair mis Gorffennaf

Ar Draws: 2. Brad y; 5. Ynyd; 7. Crwth; 8. Flynyddol; 
9. Ynys yr Iâ; 11. Gothi; 12. Pob twll a chornel; 15. 
Deon; 17. Ers Talwm; 19. Llythyrdai; 21. Dwrn; 22. 
Criw; 23. Illtyd

I Lawr: 1. Gwrando; 2. Byth; 3. Ar Fyr; 4. Yn yr 
arch; 5. Yn y; 6. Y Borth; 10. Satan; 11. Gyrfa; 13. 
Llaethdai; 14. Enw arall; 16. Ewythr; 18. Seiat; 20. 
Ysw; 21. Dad
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❖❖  Cyfrifon Blynyddol ac Interim

❖❖  Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

❖❖  Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW

❖❖  Cyflogau a CIS

❖❖  Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

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

CYFRIFYDD ARDYSTIEDIG SIARTREDIG

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

136 Maesglas, Aberteifi. SA43 1AS

Siop a Swyddfa’r Post  

Plwmp

Plwmp, Llandysul, Ceredigion. SA44 6HJ

01239 654548

plwmp@yahoo.co.uk

NODYN GAN  

Y TRYSORYDD

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

neges yn rhifyn Ebrill 2019.
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Lluniau gan Jon ac Yvonne Holder

Sioe Hen Beiriannau Talgarreg


