
Mehefin 2020 60cPapur Bro Ystwyth ac WyreRhifyn 460

Cynnyrch tasg a osodwyd 
i ddisgyblion yr Hafod yn 

Ysgol Llangwyryfon yn 
ystod mis Mai i greu’r gair 
‘Diolch’ gydag eitemau bob 

dydd o’r tŷ neu’r ardd.
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Sandra Jenkins, Pant yr ŵyn, 
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(01974 272261)

Ysgrifennydd
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(01974 272131) 
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Rhian Thomas, 20 Crugyn Dimai, 
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(01974 202287)

Cysodwyd gan: Elgan Griffiths
Golygyddion y mis: 

Elen Lewis ac Andrew Hawke
  

Y RHIFYN NESAF:
Dyddiad cau ar gyfer deunydd:  

17 Mehefin  
Yn y siopau: 27 Mehefin

RHIF 460 MEHEFIN 2020 
SEFYDLWYD MEDI 1978

Aelod o Fforwm Papurau 
Bro Ceredigion 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Noddir Y DDOLEN gan 
Gyngor Sir Ceredigion

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn. Cyhoeddir Y DDOLEN yn fisol 
gan Gymdeithas Y DDOLEN gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru. Argraffwyd gan Y Lolfa, Tal-y-bont, Ceredigion. Cyfeirir pob 
gohebiaeth at yr Ysgrifennydd. Ni ellir gwarantu cynnwys unrhyw ddeunydd a anfonir i’w gyhoeddi yn Y DDOLEN na derbyn cyfrifoldeb 
am ei ddychwelyd.

Golygyddol

Diolch

Braf yw medru cyhoeddi rhifyn arall o’r DDOLEN 

yn ddigidol a hynny mewn cyfnod argyfyngus lle 

mae papurau newydd dyddiol yn brwydro i oroesi. 

Er mai prin yw’r newyddion o’r pentrefi mae’r 

arlwy yn ddifyr gydag amrwyiaeth o erthyglau a 

chyfranwyr newydd. Rydym i gyd yn gweld eisiau 

teulu a chyfeillion, a gobeithio bod Y DDOLEN  

gyfredol  yn un ffordd fach o gludo newyddion ein 

gilydd i gartrefi eraill a phlesio’r darllenydd.

Tra deil y cyfnod clo a’r pryder a’r ansicrwydd 

daw eto gyfle i ni  gymdeithasu o’r newydd a daw 

bwrlwm nôl i’n bröydd. Ond yn y cyfamser, rwy’n 

siŵr ein bod yn rhannu yr un dymuniad â Dic Jones: 

Fy Nymuniad

Gweld, ryw adeg, ail droedio – yr un daith,

A’r un ffrindiau eto,

Yr un hwyl, a’r un wylo,

Yn ôl y drefn yr ail dro

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant ag Eilian 

Rosser Lloyd, Felin Dyffryn, ein cyd olygydd, a’i 

theulu ar farwolaeth ei mam, Rhiannon Eilian 

Rosser o Ruthin.  Rydym yn meddwl amdanat yn 

dy siom a’th hiraeth a hynny o dan amgylchiadau 

anodd y cyfnod clo.

Mwy o luniau ‘Diolch’
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Mae’n anodd credu ein bod wedi cyrraedd 

canol Mai 2020 a’r cyfarwyddyd i aros adref 

wedi bod mewn grym am bron hanner y cyfnod 

hynny. Yn wir teimlad rhyfedd noson o’r blaen 

oedd eistedd adref pan ddyliwn fod wedi bod 

draw yn yr hen ysgol yn Llanilar yng nghyfarfod 

blynyddol Y DDOLEN. Wrth i’r sefyllfa Covid-19 

ddatblygu nôl ar ddechrau Mawrth, gwnaed 

y penderfyniad i oedi danfon llythyron at 

gasglwyr ffyddlon Cyfeillion y DDOLEN. Doedd 

hi ddim yn briodol i ofyn iddynt fynd o dŷ i dŷ 

yn casglu. Rydym wir yn gobeithio y bydd pob 

un ohonynt yn fodlon ein cynorthwyo pan 

ddaw’r cyfle mewn ychydig (gobeithio) i fynd ati 

i gasglu enwau’r cyfeillion mewn ffordd ddiogel. 

Efallai y byddwn ychydig yn hwyr yn dod â’r 

enwau ynghyd ond yr un fydd y drefn gyda 

10 tynfa o wobrau i’w cwblhau cyn Mawrth y 

flwyddyn nesaf.

Yn y rhifyn yma fe welwch ffurflen talu drwy’r 

banc – pe bai rhai o’n darllenwyr ffyddlon am 

gwblhau’r ffurflen yma a’i dychwelyd ataf, mi 

fyddwn yn hynod ddiolchgar o’i derbyn. £5 yn 

flynyddol gyda chyfle i ennill gwobrau ariannol 

a chefnogi ein papur bro arbennig. Hoffwn 

eich annog i wneud hyn, gan ei fod hefyd yn 

ysgafnhau’r baich ar ein casglwyr ffyddlon. 

Danfonwch eich ffurflen at Eirwyn Evans, Hafan, 

Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DT. 

Diolch i chi i gyd a chadwch yn ddiogel.

I  FANC  /   TO
Bank

Mandad Sefydlog         /  
Standing Order Mandate

Cyfeiriad Banc / Bank Address

Banc / Bank Cangen / Branch Cod Didoli / Sort Code

Talwch / Pay Barclays Aberystwyth 20  -  18    -  41  
Rhif Cyfrif      /   

Account Number Cyfeirnod    /  Reference

I Gredyd  /  for Credit of CYFEILLION    Y   DDOLEN 00298395

y swm o  /   the sum of £5-00 Pum punt yn unig

Dyddiad/Date

yn cychwyn  /  commencing 01/04/2020 ac yna / thereafter
1 Ebrill yn flynyddol /  
1st April annually

hyd nes yr ysgrifennaf atoch   /  
until further notice in writing

Enw'r Cyfrif / Name of Account Cod Didoli/Sort Code Rhif y Cyfrif / Account Number

 -      -

Llofnod    /    Signature Dyddiad    /    Date

Eich Cyfeiriad / Your Address:

Dychwelwch i: Mr Eirwyn Evans, Hafan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DT

Os hoffech ymuno â Chyfeillion y Ddolen yn flynyddol gallwch lenwi'r ffurflen isod a thalu trwy'r Banc. Diolch am eich cefnogaeth i'ch Papur Bro lleol.

Cyfeillion y Ddolen

Hoffwn / Na hoffwn i fy enw gael ei gyhoeddi yn Y DDOLEN os byddaf yn ennill (dilewch un)

Cyfeillion y DDOLEN

Gemau Plant
Mae chwarae plant wedi newid 

a datblygu yn y dyddiau digidol 

hyn – mae’r rhyngrwyd yn eu 

galluogi i chwarae gemau gyda’u 

ffrindiau heb adael y tŷ, neu hyd 

yn oed godi o’r soffa. Ond mae ’na 

le o hyd i’r gemau traddodiadol, 

p’un ai yn yr ardd, yn y parc, neu 

ar iard yr ysgol – d’oes dim yn 

well na chlywed chwerthin hapus 

plant yn cael hwyl yng nghwmni 

ei gilydd yn yr awyr iach. Dyma 

flas ar rai o’r gemau traddodiadol 

poblogaidd sydd wedi’u cofnodi 

yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru.

Un o’r hen ffefrynnau yw 

chwarae cwato neu guddio. Beth 

yw hwnnw, medd rhai ohonoch? 

Efallai eich bod yn ei adnabod yn 

well wrth un o’r enwau canlynol: 

micymgudd, chwarae whic whiw, 

cwat a chwiw, cŵn cadno, chwiw 

mig, sbei, chwarae mig, licaloi, 

neu, yn Saesneg, ‘hide-and-seek’.

A fu rhai ohonoch erioed yn 

chwarae London? Neu efallai mai 

cicston, chwarae ecsi, poitsh neu 

sgotsh oedd eich enw chi am 

‘hopscotch’.

Mae cofnod yn y Geiriadur 

am ‘chware cat’, sef gêm o daro 

neu fatio darn o bren (y ‘gath’) i 

bellter am bwyntiau, yn dyddio 

o’r 16eg ganrif. Mae’r gêm yn 

cael ei hadnabod hefyd fel catio, 

chware’r gath, chwarae’r gath 

ddwy gynffon, chwarae pren a 

chati, a pegi. ‘Tip-cat’ yw’r enw 

Saesneg amdani, a thybed a oes 

rhai ohonoch erioed wedi ei 

chwarae?

Beth am ‘leap-frog’? Yn ôl y 

Geiriadur, adnabyddir y gêm fel 

chwarae donci mul, chwarae 

ffwdít, llam llyffant, naid y ffroga, 

chwarae moch duon, neidio caseg 

felen, neu neidio mulod. Beth 

oedd eich enw chi am y gêm?

Mae’n ddiddorol darganfod 

yn y Geiriadur fod chwarae pêl-

droed yn cael ei adnabod yn y 

17–18fed ganrif fel chwarae pêl 

ddu. Nid chwarae ffwtbol fel yr 

ydym yn ei adnabod heddiw wrth 

gwrs, ond rhyw ffurf hanesyddol 

o’r gêm boblogaidd a oedd 

weithiau’n eitha peryglus, yn ôl 

yr hanes! Cofiwch, mae ’na nifer 

fawr o bethau diddorol eraill 

i’w darganfod drwy bori yn y 

Geiriadur. Ewch i: http://geiriadur.

ac.uk/gpc/gpc.html

Hoffem glywed eich enwau lleol 

chi am y gemau yr ydych yn cofio 

eu chwarae yn eich plentyndod, 

i gael ychwanegu at ein casgliad. 

Medrwch gysylltu â ni drwy ein 

gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.

ac.uk), neu wrth ysgrifennu 

at: Geiriadur Prifysgol Cymru, 

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a 

Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, 

SY23 3HH.
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Ysgol Syr John Rhys
Er bod yr ysgol ar gau mae ein 

disgyblion yn brysur iawn yn 

dysgu o adref ac yn gwneud jobyn 

arbennig ohoni!

Cyfnod Sylfaen

Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn 

brysur dros ben yn ystod y mis 

diwethaf yn cyfarwyddo gyda’r 

drefn newydd o ddysgu gyda’u 

rhieni gartref. Maent wedi bod yn 

canolbwyntio ar thema yr wythnos 

ac yn cwblhau amryw o dasgau 

diddorol. 

Dechreuodd y mis gyda’r thema 

‘trychfilod’ lle cafodd y disgyblion 

y cyfle i fwynhau’r tywydd braf 

wrth archwilio yn yr ardd gan 

ddarganfod gwahanol drychfilod. 

Bu rhai yn creu trychfilod eu 

hunain, dosbarthu trychfilod o 

wahanol grwpiau, darganfod ble 

roedd hoff le y trychfilod i fyw a 

hyd yn oed creu cartrefi unigryw i’r 

trychfilod. 

Yr ail thema oedd ‘Yr 

Enfys’ a’r cyflau i ddangos eu 

gwerthfawrogiad i’r rhai hynny 

sy’n gweithio yn ddiffuant i’r 

Gwasanaeth Iechyd a phob 

gwasanaeth allweddol. Bu 

disgyblion ieuengaf y dosbarth 

yn dysgu am liwiau’r enfys a 

darganfod ffrwythau i gyfateb i bob 

lliw, tra bod y disgyblion hynaf yn 

ysgrifennu llythyron o ddiolch at y 

gweithwyr allweddol. Wedi iddynt 

ddarllen stori Arch Noa cafodd y 

disgyblion gyfle i arbrofi a chreu 

enfys eu hunain.

‘Y Corff’ oedd y thema nesaf 

lle cafodd y disgyblion y cyfle 

i fesur gan defnyddio eu traed 

a’u dwylo yn ogystal â threfnu 

aelodau o’r teulu o’r byrraf i’r talaf. 

Manteisiodd y disgyblion ar y 

tywydd braf unwaith eto wrth fynd 

am dro a defnyddio eu synhwyrau 

a chofnodi beth allant ei weld, ei 

glywed, ei arogli, ei flasu a’i deimlo. 

Y thema diweddaraf oedd ‘Pobl 

sy’n ein helpu’ a bu’r disgyblion 

yn brysur yn dysgu am y bobl 

sy’n ein helpu yn y gymuned 

leol drwy dynnu lluniau ohonynt 

a’u labelu. Dysgwyd hefyd sut 

i groesi’r ffordd yn ddiogel yn 

ogystal â’r pwysigrwydd o helpu 

eraill ar ôl clywed stori y Samariad 

Trugarog. Bu’r disgyblion yn 

datblygu eu sgiliau codio yn ystod 

y thema hwn gan ddysgu rhoi 

cyfarwyddiadau i eraill a gwrando 

ar gyfarwyddiadau. 

Cyfnod Allweddol 2

Braf yw gweld yr holl waith mae 

plant y dosbarth wedi bod yn 

brysur yn ei wneud yn ystod yr 

wythnosau diwethaf o goginio 

i ysgrifennu esboniadau i dyfu 

enfysau!

Yn ystod cyfnod y Pasg buont yn 

arbrofi gydag wyau. Profi cryfder 

plisgyn oedd y sialens drwy weld 

faint o lyfrau oedd yn bosib i’w rhoi 

arnynt cyn iddynt dorri. Cafodd 

pawb sioc wrth weld pa mor gryf 

oeddynt gyda ambell set yn dal 

dros 10 llyfr!

Symudwyd ymlaen wedyn i 

edrych ar enfysau gan eu bod yn 

llenwi ffenestri a chartrefi pobl o 

bob cwr o Gymru. Mwynhaodd y 

plant geisio tyfu enfysau a dysgu’r 

wyddoniaeth tu ôl i’r broses wrth 

i’r papur cegin a’r dŵr amsugno’r 

enfys i fyny. Buont hefyd yn dysgu 

am yr enwog Gapten Syr Tom 

Moore a’i gyfraniad aruthrol i’r GIG. 

Dysgont am ei hanes yn mynd i 

ryfel ac ysgrifennodd y plant lythyr 

ato yn canmol ei ymdrechion 

Ponterwyd

Disgybl o’r cyfnod Sylfaen 
gyda’i arch.

Ymchwiliad profi cryfder 
plisgyn wy.

Xylophone cartref! Gwaith prosiect ar yr Hen Aifft. Llun arbennig o rywun sy’n 
ein helpu.

Arbrofion ‘tyfu’ enfys.

Coginio cacen siocled yn 
defnyddio rysait o’r Ail Ryfel byd.
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Ponterwyd Blaenplwyf
Cydymdeimlad

Trist iawn yw cofnodi marwolaeth 

Griff Jones Llainbach (Pentre 

gynt) yng Nghartref Blaendyffryn 

ar Ddydd Iau 26 Ebrill yn 93 oed 

wedi cyfnod go hir o anhwylder. 

Symudodd y pâr ifanc, sef Griff 

a Myfanwy, i’r ardal yn 1956 

a threulio noson gyntaf eu 

priodas yma yn y Pentre. Brodor 

o ardal Llanrwst oedd Griff ac 

yn un o deulu niferus (dim ond 

un chwaer sydd ar ôl bellach). 

Ffermwr cydwybodol fu Griff 

drwy’i oes gan gynnal diddordeb 

y teulu yn llinach y Da Duon 

Cymreig. Yn y cyfnod anodd hwn 

estynnwn ein cydymdeimlad â 

Myfanwy, ei briod am ymron i 65 

mlynedd a’i blant Dylan, Gwenfor, 

Anwen, Menai a Geraint a’u 

teuluoedd. Cynhaliwyd yr arwyl 

hollol breifat yn yr Amlosgfa ar 

Ddydd Mercher, 6 Mai o dan y 

cyfyngiadau presennol ac o dan 

arweiniad y Parch Richard Lewis.

Anhwylder

Nid yw Tommy Williams, Gwynfryn 

yn mwynhau iechyd da ar hyn 

o bryd ac wedi treulio rhai 

wythnosau bellach nôl a mlaen ym 

Mronglais a Thregaron. Da iawn 

gweld Rhiannon Parry, Bwlch Dal 

Owen yn gwella ar ôl cyfnod yn yr 

ysbyty ddechrau mis Mai.

Siop y Parc

Gair o ddiolch didwyll i’r tîm 

gweithgar sy’n cadw’r drws ar 

agor ac yn sicrhau fod y silffoedd 

yn llawn o’r angenrheidiau. O 

dan arweiniad trylwyr Alan Lewis, 

Lleifior mae trigolion y pentref am 

ddiolch o galon i’r tîm o weithwyr 

serchog am eu gwasanaeth – 

diolch i Anwen, Jo, Anita, Beth ac 

eraill am gamu i’r bwlch a hefyd 

i Holly a Phoebe, Parc Isaf am 

gludo’r papurau dyddiol i’r cartrefi 

– gwerthfawrogwn y cyfan yn 

fawr iawn a DIOLCH yn fawr i 

bawb. Ein cydymdeimlad â Jo 

sydd wedi colli ei thad.

Torri gwallt i godi arian

Llongyfarchiadau mawr i Anwen 

Evans wedi eillio ei gwallt i godi 

arian i elusen HAHAV – Hospis 

yn y Cartref, Aberystwyth. Mae’r 

cyfraniadau ychydig o brin o £1000 

ar hyn o bryd, felly os nad ydych 

wedi rhoi eto, byddai’n falch o’r 

nawdd i gyrraedd y pedwar ffigwr.

GWASANAETH 
GARDDIO MYNACH

G w a s a n a e t h  c y f e i l l g a r  a  p h r i s i a u  r h e s y m o l
F f o n i w c h  M e i r i o n :  0 7 7 9 2 4 5 7 8 1 6  /  0 1 9 74  2 6 1 7 5 8 

e - b o s t :  m y n a c h h a n d y m a n @ y a h o o . c o m

Torri Porfa, Sietynau, Tirlinio, 
Chwynu a Dal Gwaddod

G W T E R I 
A L W M I N I W M  D I - D O R

S A E R  CO E D  .  G WA I T H  TO  .  A D E I L A DW R  .  A S I E DY D D

Cwmni annibynnol, teuluol, lleol, Cymraeg

www.trefigin.cymru

TYWOD
GRAEAN
CERRIG
BLOCS

DERV
TANWYDD TŶ
DISEL FFERM
LIWB OLEW

(01239)
881282

(01239)
881630T

T

T

T

T

T

T

T

T

Cware ac  OlewCware ac  Olew

arbennig a dymuno pen blwydd 

hapus iawn iddo yn 100 oed.

Yr Aifft oedd y thema nesaf 

ble gwelwyd y plant yn creu 

pyramidiau a darnau ysgrifenedig 

yn sôn am fywyd yng nghyfnod 

yr Hen Aifft. Diddorol oedd dysgu 

am fywyd a thraddodiadau o’r 

cyfnod ac mi oedd y gwaith a 

gynhyrchwyd gan y plant yn 

arbennig! Bu rhai hyd yn oed yn 

gwisgo i fyny fel pobl o’r cyfnod! 

I nodi dathliad diwrnod VE 

(Buddugoliaeth yn Ewrop), 

treuliwyd wythnos yn gwneud 

pethau amrywiol i addysgu mwy 

am gyfnod y rhyfel a pham bod 

angen cofio a dathlu diwrnod o’r 

fath. Ymysg y tasgau oedd dysgu 

am ddogni bwyd a chod Morse. 

Gwelwyd seigiau o gyfnod yr Ail 

Ryfel Byd mewn ceginau gyda 

chacennau siocled heb wy yn 

dod allan o sawl ffwrn, spam yn 

cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf 

a phincws heb siwgr yn cael ei 

fflipio mewn ffreipan. Mae’n rhaid 

dweud bod ein plantos i gyd yn 

gogyddion dawnus iawn! Buont 

hefyd yn dylunio medal i gofnodi’r 

achlysur gan ystyried lliwiau 

rhengoedd gwahanol a symbolau 

addas. Roedd y gwaith yn wych 

gyda sawl model wedi’i gynhyrchu 

yn y broses.

I orffen yr hanner tymor yma 

bu’r plant yn dysgu am solidau, 

hylifau a nwyon drwy wneud 

sawl arbrawf bach yn cynnwys 

rhewi hylifau gwahanol a gweld 

beth oedd yn digwydd iddynt, 

ynghyd â dysgu am gymysgu, 

gwahanu a hydoddi deunyddiau. 

Rhaid canmol plant Bl 5 a 6 am 

ysgrifennu esboniadau arbennig yn 

y thema yma.

Yna, aethant ati i ddysgu am 

offerynnau cerdd a’r gerddorfa. 

Fel rhan o’r gwaith DT yn y thema 

aethant ati i greu offerynnau cerdd 

o ddeunyddiau yn y cartref. Mae’n 

rhaid cyfaddef bod gennym blant 

creadigol iawn sydd yn gallu creu 

campweithiau allan o ddeunyddiau 

gwahanol iawn! Gwych blantos!

Ymarfer ffurfio llythrennau  
yn yr ardd.

Anwen Evans a’i steil gwallt newydd.
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• Arddangoswr NAFAS cymwysedig
• Trefnydd blodau arbenigol ar gyfer priodasau
• Pob Achlysur Arbennig
• Angladdau
• Gweithdai Trefnu Blodau
• Cynigir Gwasanaeth Personol i ateb eich   
 holl ofynion
• Gellir trefnu ymweliadau yn y cartref yn   
 ystod profedigaeth i drafod blodeugedau

Siop Blodau’r Bedol Florist

Hen Efail, 1a Moelifor Terrace
Llanrhystud, Aberystwyth SY23 5AB
blodaurbedol@aol.com
07763 282548 ~ 01974 202233

E N I L LY D D  M E D A L  A U R  S I O E  C H E L S E A  Y N  2 0 1 6
Trydan 

WILL DAVEY 
Electrical & AV

NYTHFA, PANTYCRUG, ABERYSTWYTH  SY23 4EF

@trydanwilldavey07581 173 684 / 01970 880593 info@willdavey.co.uk

APPROVED 
CONTRACTOR

Certified Electrical Installation 
Audio, Visual & Data 

CCTV 
Inspection & Testing

Gosodiad Trydanol Ardystiedig 
Sain, Gweledol & Data
CCTV 
Arolygu & Phrofi

Trefenter
Cydymdeimlad

Siom oedd clywed am farwolaeth Kathleen 

John (Kathleen Evans, Maesnewydd, gynt) 

yng Nghartref Hafan y Waun, Aberystwyth 

yn 97 mlwydd oed. Roedd yn fam  i Alan, 

Mary, Ronald, Gwenda a’r diweddar George. 

Mi fuodd fyw ym Maesnewydd am lawer 

blwyddyn ac yno y magwyd y teulu. Collodd 

ei gŵr cyntaf, David Evans, Maesnewydd (neu 

Dai Bys i drigolion Y Mynydd Bach) pan oedd 

y teulu’n ifanc. Bu’n gogyddes benigamp yn 

Ysgol Cofadail am flynyddoedd a mawr oedd 

parch y plant a’r athrawon tuag ati. Roedd y 

cinio wastad yn plesio, onibai am y bresych i 

ambell un ohonom!

Adeg y Nadolig byddai wastad yn gadael i 

bob un o’r plant droi’r pwdin Dolig! Er ei bod 

wedi cael byw i oedran arbennig o 97 ni fuodd 

heb gwrdd â threialon a stormydd bywyd. Fel 

y soniais ynghynt collodd ei gŵr yn frawychus 

o sydyn ac yn ifanc. Cafodd George yr ail fab 

ddamwain a effeithiodd arno gydol ei fywyd. A 

phwy ohonom fel plant yr ysgol all anghofio’r 

bore hynny ym mis Ionawr pan drawyd hi’n 

ddifrifol wael yn yr ysgol a’r meddyg a’r 

ambiwlans yn dod yno. Ni ddaeth nôl i’r ysgol 

wedi hynny. Yn ddiolchgar a bendithiol cafodd 

wellhâd llwyr a medru mwynhau bywyd 

unwaith eto.

Cyfarfu â’i hail ŵr Tom John a chafodd 

y ddau flynyddoedd lawer gyda’i gilydd. 

Ergyd arall iddi oedd colli Tom ac ychydig o 

flynyddoedd yn ôl ergyd drom ofnadwy iddi 

hi a’r teulu oedd colli George. Ond brwydro 

ymlaen gwnaeth tan ddiwedd y daith ar 22 Mai. 

Braint oedd cael ei hadnabod. Atgofion melys 

iawn am un annwyl ac addfwyn.

Cydymdeimlwn yn fawr gydag Alan, Dilys, 

Jeff, Wyn a’r teulu yn Awelon a Maesnewydd, 

hefyd gyda Mary, Ronald, Gwenda a’u 

teuluoedd. Mae’n meddyliau hefyd gyda theulu 

Greenmeadow ar golli modryb arbennig.

Defaid Jacob Gwenerin

Roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at dymor 

arall o gystadlu gyda Defaid Jacob Gwenerin 

eto dros yr haf. Ond oherwydd Coronofirws 

ni fydd hyn yn bosib rhagor. Ond nid dyna 

ddiwedd y stori am eleni. Rwyf wedi ffeindio 

ambell i sioe rithwir, ac wedi cael tipyn o 

lwyddiant trwy gystadlu ar lein. Mae’n rhoi’r 

cyfle i ddangos y defaid heb adael adref! 

Gobeithio byddwn nôl i’r hen drefn erbyn y 

flwyddyn nesaf (gan Gwenllian Evans).

Hwrdd ‘rhithwir’ Gwenllian Evans.

O’r gegin
gan Mair Jones, Trem y Môr

Bisgedi Sinsir

5 owns o siwgr

5 owns o fenyn

1 llwy de o sinsir mân

1½ owns o stem sinsir

5 owns o flawd codi

4 owns o geirch uwd

Gwres y ffwrn: 190ºC / 170 ffan

Uro a leinio tun

Torrwch y stem sinsir yn fân. Curwch 

y siwgr a’r menyn. Ychwanegwch y 

cynhwysion sych a’u cymysgu’n dda, yna 

y stem sinsir, a’i gymysgu eto.

Rhannwch mewn i 18–20 darn cyfartal, 

a’u rolio yn beli bach. Rhowch ar y tun. 

Pobwch yn y ffwrn am 15–20 munud.

GOLCHDY
LLANBADARN
LAUNDERETTE

CYTUNDEB GOLCHI . CONTRACT WASHING
GWASANAETH GOLCHI . SERVICE WASHING

DUFET MAWR . KING SIZE DUVETS
CITS CHWARAEON . SPORTS KITS

FFON:- 01970612459 
JEAN JAMES
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Cwrdd y 
Mynydd

Adeg digon rhyfedd ac anodd yw’r cyfnod yma. 

Ond, wrth gwrs y peth pwysicaf yw ein bod yn 

cadw’n ddiogel ac yn iach. Mae’r holl bethau 

wedi gorfod eu gohirio neu eu canslo. Eleni 

canslo yw hanes Cwrdd y Mynydd sy’n achosi 

siom i bawb. Dim cyfle i weld y plant bach o 

Ysgol Llangwyryfon yn ein diddori. Mae Cwrdd 

y Mynydd wedi cael ei gynnal yn ddi-dor ers y 

dechrau nôl yn adeg Diwygiad 1904–05. Byddai’n 

cael ei gynnal ar y dydd Gwener agosaf at y 

dydd hiraf ym Mis Mehefin ac mae’r traddodiad 

yn parhau. Cofio rhai yn dweud fod yna Gwrdd 

Gweddi yn cael ei gynnal yng Nghapel Bethel 

ar y nos Iau cynt. Byddai dau gyfarfod ar y dydd 

Gwener ac roeddent yn cael eu cynnal ar y 

mynydd rhwng Pant y Gwair ac Ysgol Cofadail. 

Byddai bwyd yn cael ei baratoi ac mi fyddai 

pawb yn gwledda ac mae’r traddodiad yna yn 

parhau hefyd. Amser hynny, byddent yn berwi’r 

ffowntan naill ai yn Ysgol Cofadail neu yn 

Tancastell. Roedd y plant wrth eu boddau gan y 

byddent yn cael diwrnod bant o’r ysgol. Mi ddeuai 

sawl bws lan o’r De i’r cyfarfodydd. Byddai’r 

pregethwyr mawr yn sefyll ar gert i bregethu. 

Byddai pawb yn mynd i hwyl a thaflu eu hetiau 

i’r awyr ac yn gweiddi ‘Haleliwia’ a ‘Diolch Iddo’, 

rhai yn gweddïo a rhai yn torri allan i ganu. Mor 

wahanol mae’r cyfarfodydd nawr. Roedd sôn am 

Gwrdd y Mynydd trwy’r wlad. Ond, mae rhaid i ni 

ddiolch am beth sydd gennym nawr a diolch ein 

bod wedi medru cynnal y cyfarfod yma hyd yn 

oed yn y dyddie yma pan mae crefydd yn mynd 

yn brin. 

Falle, gwelwn droad ynddo eto ar ôl i’r 

Coronafeirws yma basio neu i ni y Cymry – 

Gofid-19 oherwydd mae’n ofid difrifol i bawb. 

Ond, mi ddaw haul ar fryn, mae’n rhaid i ni gredu 

hyn ac edrych ymlaen i’r amser y byddwn yn 

gallu bod gyda’n gilydd unwaith eto fel un teulu 

mawr. Edrychwn ymlaen at gael Cwrdd y Mynydd 

ARBENNIG y flwyddyn nesaf. Cadwch yn saff ac 

yn iach bobol bach. Dyma bennill allan o gerdd 

Ardal Llyn Eiddwen o waith y diweddar Betty 

Davies, Tynddraenen:

Pan oedd y Diwygiad yn uchel ei fri,

A’r seintiau yn moli’n Gwaredwr mor gu, 

Hen drigfan y Duwdod oedd pen Mynydd Bach,

Yng Nghwrdd Gweddi’r Mynydd roedd tyrfa mor 

iach;

Hoff fan cysegredig y seintiau a fu,

Hen ardal Llyn Eiddwen sy’n nefoedd i mi.

Cwis Yr Wyddor

A
F

LL
Rh

B
Ff
M
S

C
G
N
T

Ch
Ng
O
Th

Dd
I

Ph
W

E
L
R
Y

1. Islwyn ---- Elis, awdur

2. --- Ifans, actor a brawd Llŷr Ifans

3. ---- Owens, dyfarnwr rygbi o Fynyddcerrig

4. Harri ------, môr-leidr

5. ----- Jane Rees, Cranogwen

6. -------- Evans, awdur Drych y Prif Oesoedd

7. Catrin o ------, ‘Mam Cymru’

8. Huw -------, canwr a chyfansoddwr Dwylo dros y Môr

9. ----- Cadwaladr, nyrs

10. Eluned -------, bardd a enillodd y goron ddwywaith

11. --- Bendragon, tad y Brenin Arthur

12. Vaughan ------ AS, Gweinidog Iechyd 

13. Alfred ------ Wallace, naturiaethwr

14. Joe ---------. pencampwr bocsio a hyfforddwyd, pan oedd yn 

fachgen, gan ei dad, Enzo

15. Cymdeithas Edward ------ ar gyfer naturiaethwyr

16. Bob ---- Croesor

17. J. G. ----- Thomas, gyrrwr y car rasio, Babs

18. Ann Thomas oedd yn byw yng ---- Ydfa

19. David ------, Llandinam, diwydiannwr

20. Syr ---- ab Owen Edwards, sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru

21. Brian ---------, peilot, a’r cyntaf i hedfan Concorde

Gorffennwch enwau’r enwogion, a chroeswch allan lythyren gyntaf pob ateb. Bydd 7 

llythyren ar ôl. Aildrefnwch y llythrennau hynny i wneud enw un o dywysogion Cymru.

ATEBION CWIS YR WYDDOR MEHEFIN

1 Ffowc  2 Rhys  3 Nigel  4 Morgan   5 Sarah  6 Theophilus  7 Ferain   8 Chiswell  

9 Betsi  10 Phillips  11 Uthr  12 Gething  13 Russel  14 Calzaghe  15 Llwyd  16 Owen  

17 Parry  18 Nghefn  19 Davies  20 Ifan  21 Trubshaw

Enw’r tywysog: HYWEL DDA

Llythyr
Llyfr newydd i ddathlu’r twf mewn 

cefnogaeth i annibyniaeth!

Mae Gwasg y Lolfa’n paratoi cyfrol 

ddwyieithog i drafod a dathlu’r twf 

mewn cefnogaeth i Annibyniaeth i 

Gymru. Bydd y gyfrol yn cynnwys 

detholiad o straeon gan unigolion 

sydd wedi tystio i’r twf yma ers Ewros 

2016, sydd wedi ymuno â’r ymgyrch 

yn sgil refferendwm Brexit neu wedi 

penderfynu yn nyddiau’r Coronavirus 

mai annibyniaeth i Gymru yw’r unig 

ffordd ymlaen. 

Meddai golygydd y gyfrol, Mari Emlyn: 

“Byddai’n dda cael straeon o bob cwr o 

Gymru yn nodi pam eich bod chi wedi 

dewis cefnogi annibyniaeth i Gymru. 

Beth oedd y sbardun i chi gefnogi’r 

ymgyrch? Pam bod angen annibyniaeth? 

Byddai’n dda hefyd pe gallech anfon 

lluniau ohonoch chi a’ch teulu/ffrindiau 

i gyd-fynd â’ch profiad – yn yr Ewros yn 

2016, mewn cyfarfodydd canghennau 

Yes Cymru, ar un o’r gorymdeithiau dros 

Annibyniaeth, o fewn eich cymuned neu 

yn eich cartref yn ystod y lockdown.”

Cysylltwch gyda Mari Emlyn i gynnig 

eich lluniau a’ch straeon: mari.emlyn@

btinternet.com. Dyddiad cau derbyn 

deunydd yw 1 Mehefin, 2020.

Siop Llanfarian 
Dewis helaeth o nwyddau

Gwasanaeth dosbarthu i gartrefi - 
papurau dyddiol a.y.y.b

Ar agor bob dydd o’r wythnos
Galwch i’n gweld

01970 612 067 
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Atebion Croesair Mai
Ar draws 7. anferth  8. gorwel  9. taro 10. limrigau  11. Cledwyn  12. ac acw   

15. ffatri  17. yn anaml  20. fferyllwyr  22. Fôn i  23. cymoedd  24. egnïol

I lawr 1. yn hael  2. recorder  3. etholwyr  4. i gamu  5. thrai   

6. ieuanc   13. cynefino  14. un ar ddeg   16. aderyn  18. miniog  19. gweddi   

21. y top

Geiriau cudd: Yr eithin pigog

Enillydd Croesair mis Mai: Enid Hughes, Pontrhydfendigaid. Mae tocyn 
llyfr ar y ffordd.

Ar draws

7.   Canu – ar gangen neu ar eich cyfrifiadur! (6)

8.   Ei rawn sy’n troi’n blanhigyn gwyllt. 

(Anagram) (6)

9.   ‘Fy amser i ganu yw Ebrill - ---,’ meddai’r 

gwcw wrth y bardd. (1,3)

10. Coeden fythwyrdd â dail pigog (8)

11. Pethau i’w clymu yn y gwallt (7)

12. Erwau (5)

15. Llawen (5)

17. Rhedeg yn gyflym, fel ceffyl (7)

20. Dewi yw -------- Cymru (8)

22. Afonig (4)

23. Defnyddio arian (6)

24. Dyfnder y môr neu ddyfnder calon (6)

I lawr

1. Cyfansoddiadau sy’n cael eu perfformio ar 

lwyfan. (6)

2. Codi rhywbeth – tŷ, er enghraifft (8)

3. Mae Prifysgol Glyndŵr yn y dref hon. (7)

4. Plismyn (5)

5. Mae bedd Dafydd ap Gwilym dan y goeden 

hon. (4)

6. Hylif sy’n dda ar sglodion (6)

13. Codi ysbryd, annog (8)

14. Does unman yn debyg i hwn. (7)

16. Un sy’n dal creaduriaid pluog (6)

18. Gyda’r hwyr (3,3)

19. Prydau -----, wedi eu coginio ymlaen llaw 

ar eich cyfer (5)

21. Y Ddraig Goch ---- cychwyn.(4)

Pawb yn Elwa
Wel dyn ni wedi bod dan glo rŵan am faint? 

Wyth wythnos? Dw i’n meddwl mod i wedi 

addasu â’r sefyllfa yn dda iawn. I ddweud y 

gwir, dim ond un peth sydd yn fy mhoeni 

i, efallai dim ond un peth ond mae’r poen 

yn cynyddu pob diwrnod – fy ngwallt! Fel 

rheol dw i’n teimlo’n ffodus mod gen i lond 

pen da o wallt ac os mae o’n cael ei dorri 

yn gyson dydw i ddim yn sylweddoli ei fod 

yn tyfu mor gyflym. Erbyn hyn efo pob siop 

trin gwallt ar gau dw i’n gwybod yn iawn 

pa mor gyflym, ac mae fy ngwallt allan o 

reolaeth yn llwyr.

Yn yr ystafell ymolchi’r bore ’ma ces 

i sioc, roedd rhyw ddyn gwyllt yn syllu 

arnaf trwy’r drych, roedd ei ben wedi ei 

orchuddio gan gorongylch o wlân cotwm. 

Mae’n dechrau teimlo’n anghyfforddus, 

mae’n fy nghosi o gwmpas fy ngwar a dydy 

fy het ddim yn ffitio bellach. Maen nhw’n 

dweud mai’r siopau trin gwallt fydd yr 

olaf i ailagor a chlywais rywun yn sôn am 

rywbryd ym mis Gorffennaf. Mi fydda i allan 

o’n ngof ymhell cyn hynny!

Y bore ’ma roeddwn i’n eistedd allan 

yn yr ardd tua hanner awr wedi pump, 

yr haul heb ddechrau cynhesu’r diwrnod 

ond yn taflu olau hardd. Roedd yr adar yn 

prysur ganu a finnau wedi lapio’n gynnes. 

Mwynhau’r achlysur. Dw i’n eistedd tu allan 

peth cyntaf yn y bore yn aml iawn a’r adar 

yn gyfarwydd iawn â fi erbyn hyn. Y bore 

’ma roedd dau aderyn, yn amlwg yn ddwfn 

mewn cariad ond yn ddigartref. Roedden 

nhw’n syllu ar fy mhen ac yn dangos tipyn o 

ddiddordeb. ‘Sbïa ar y pen yna,’ dywedodd 

yr un ‘bydden ni ddim llawer o amser yn 

adeiladu nyth yn fanna!’ ‘Ti’n iawn’ meddai’r 

llall ‘mae digon o ddefnydd yna i greu nyth 

yn

ddigon mawr i chwech o blant!’

Aethon nhw ymlaen i gynllunio eu 

dyfodol a finnau yn trio fy ngorau i ddangos 

dim diddordeb o gwbl ond roeddwn i’n 

cydymdeimlo efo’u sefyllfa nhw. Ni fyddaf 

yn hapus iddyn nhw nythu ar fy mhen ond 

mi oedd un ffordd byddaf yn gallu helpu, a 

helpu fi ar yr un pryd.

Es i i’r ystafell ymolchi, cydio yn y siswrn 

a thorri’r cwbl lot i ffwrdd, rhoi’r holl wallt 

mewn hen focs ’sgidiau a’i thycio fo yng 

nghanol un o’r coed afalau. Ymhen awr 

roedden nhw wedi symud i mewn ac yn 

cael parti.

A finnau? Wel dw i’n teimlo’n llawer mwy 

cyfforddus, bydd rhaid gwisgo het wrth 

gwrs ond erbyn mis Gorffennaf mi fyddaf 

yn barod i gael toriad go iawn.

Peidiwch ag edrych ar y dyddiad, nid 

Ebrill y cyntaf yw hi – mae’n stori wir ac 

os nad ydych yn fy nghredu fi edrychwch 

ar Twitter achos ar ôl y parti mawr roedd 

y ddau aderyn lwcus a’r ffrindiau i gyd yn 

brysur ar Twitter ac yn twîtio’r stori i’r holl 

fyd.

Cadwch yn saff!

Rob Evans

Ar ôl i chi lenwi’r croesair, bydd y llythrennau yn y rhes uchaf a’r llythrennau yn y rhes isaf, yn eu 
trefn, yn sillafu tri gair amserol a chalonogol.   Anfonwch y tri gair at y.ddolen@gmail.com neu 
drwy’r post i Gelli Aur, Cwrt y Cadno, Llanilar, SY23 4PS erbyn 16 Mehefin. Mi fydd yr atebion 
cywir yn mynd i’r het a’r enillydd yn derbyn tocyn llyfr gwerth decpunt.
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Nodiadau Natur
Dyna wahaniaeth mae mis yn ei wneud! Nid oes 

brigyn o’r Derw na’r Bedw i’w gweld gan mor 

drwchus yw’r dail a rheini yn cael eu chwyrlïo i 

bob cyfeiriad gan y gwynt sydd wedi mynd yn 

gyffredin iawn. Bues yn poeni am nyth y Barcut 

ond rwy’n tybio fod cymaint o stwff wedi ei 

ychwanegu ati o flwyddyn i flwyddyn fel ei bod 

yn weddol solet erbyn hyn. O gornel uchaf Cae 

Cwm mae modd gweld ble mae’r nyth a syndod 

pleserus oedd gallu gweld pen yr aderyn hardd yn 

eistedd ar y nyth.

Mae wedi bod yn dywydd ardderchog i’r adar 

nythu ond digwyddodd 

yr hyn a ofnais. Mae’r 

Fronfraith wedi gorfod 

ailadeiladu ac wedi dewis 

Collen eto yn y lôn ychydig 

yn nes at y tŷ. Gobeithio 

fydd hon yn goroesi. Ond 

wedi dweud hynny, mewn 

ychydig ddyddiau, taro 

heibio ar fy nhro i’r coed 

a heb weld y pen bach 

pert uwchlaw ymyl y nyth. 

Trannoeth, o sbïo mewn i’r nyth o lechwedd 

y cae, dim ond y leinin perffaith oedd i’r nyth. 

Tybed a fydd yna dri chynnig i Fronfraith. Mae’r 

hen dractor yn feithrinfa i rywun hefyd ond mae 

cymaint o Iorwg drosto erbyn hyn a’r adar mor 

llechwraidd – anodd gwybod pwy sydd yno. Bu’n 

dipyn o ffrae rhwng y Gwybedog Brith a’r Titw am 

ddau o’r bocsys ond y Gwybedog sydd wedi ennill 

y tro hwn.

Aderyn y To enillodd ar y Titw Tomos mewn 

bocs arall – wedi taflu’r plu a’r mwswm allan a 

meddiannu’r bocs. Mae gan rai o’r blychau glawr 

bach metal gyda mynedfa fach ac nid yw’r adar 

mwy yn gallu cael mynediad. Mae hyn yn rhoi 

cyfle i’r rhai llai o faint fel y Titw a’r Gwybedog 

Brith. Mae’r Bioden mewn coeden Tresi Aur yng 

ngardd cymydog er mawr ddig iddo. Yn ei ardd 

yntau mae’r Teilwr Llunden wedi dewis nythu eleni 

– ar dop y goeden Magnolia. Bu honno yn hwyr 

yn blodeuo ond roedd yn odidog pan wnaeth. Wn 

i ddim beth fydd tynged nyth y Sigl-di-gwt gan 

fod hwnnw braidd yn ffôl yn nhyb y cymydog, 

wedi adeiladu’r nyth ar waelod y biben sy’n cario 

dŵr glaw o ben y tŷ gwydr. Sut oedd y creadur 

bach i fod i wybod beth oedd y twll cyfleus 

hwnnw a dim diferyn o ddŵr wedi disgyn trwyddo 

ers wythnosau! Ond, ers ysgrifennu hwnna, er 

gwaethaf y glaw, mae’r teulu bach yn dal yn un a’r 

ceiliog yn dawnsio ar ben y wal yn feunyddiol.

Pan ddaeth y glaw roedd pawb yn falch ohono, 

yn enwedig y penbyliaid oedd wedi gorfod mudo 

draw i ben dwfn y pwll pan oedd eu hoff le yn 

sychu i fyny. Caeodd y Dant y Llew eu disgiau 

melyn ar unwaith ond roedd llawer wedi hadu 

yn barod ac mae’r Ji-Binc a’r Nico wrth eu bodd 

gyda’r hadau.

Mae sawl Llwydyn y Berth yn chwilota yn y 

border blodau a roeddwn i’n amau fod nyth 

yn agos ond mae sietin yr ardd fach yn ddrain 

gwynion trwchus ac anodd dirnad beth yw beth 

yng nghanol yr Iorwg a’r mwswm. Ond aeth 

fy chwilfrydedd yn drech un diwrnod a dyma 

gydio’n ofalus mewn brigyn a’i symud naill du. 

Dyna a welais oedd rhes o gegau agored gydag 

ymylon melyn! Fues i ddim yn hir yn diflannu 

oddi yno rhag tarfu rhagor arnyn nhw. Roedd 

y reddf i agor y geg pan fydd unrhyw symudiad 

neu gryndod o gwmpas y nyth, wedi gweithio 

i’r dim. Siom iddyn nhw nad y rhiant oedd yno 

gyda rhyw ddanteithfwyd i’w digoni – ond diolch 

nad y Bioden oedd yno 

chwaith. Rwy’n amau ei bod 

hi wedi darganfod nyth yn y 

Clematis ar ganol y lawnt – 

roedd ei phen o’r golwg un 

bore yn y dail a’i chynffon 

hir yn unig yn arwydd o’i 

phresenoldeb. Hysiais hi 

bant ond mae cof rhy dda 

gan deulu’r brain i roi fyny’r 

ymdrech mor rhwydd â 

hynny.

Mae sawl person wedi nodi eleni fod dwy o’r 

Ieir Bach yr Haf cynnar yn fwy niferus nag arfer. 

Nid wyf fi wedi gweld cymaint o Frych y Coed ag 

sydd wedi ymddangos yn ein coed ni – degau 

ohonyn nhw – ac maen nhw yn yr ardd hefyd. Yn 

ddiweddar mae yna fwy o’r rhai gwynion. Roedd 

yna adeg pan fyddai hynny yn boen oherwydd y 

niwed i’r teulu bresych yn yr ardd. Erbyn hyn, mae 

eu gweld yn sionci’r dydd. Yr unig bethau sydd ar 

gael iddyn nhw yw dail y Capan Cornicyll (Mari a 

Meri) ac ambell aelod o’r bresych sydd wedi tyfu 

o’r hadau sy’n bwydo’r adar.

Mae’r nodiadau yma yn mynd yn fwy o 

ddyddiadur nawr – rhywbeth newydd bob 

dydd! Magodd Aderyn y To ei deulu yn y blwch 

ysbeiliodd e’ gan y Titw ac mae ei epil yn swnio 

mor haerllug ag yntau. Mae hyd yn oed ein lleisiau 

ni yn ddigon i wneud i’r cywion weiddi allan am 

sylw. Maen nhw’n cael digon o hwnnw hefyd, 

wrth ei golwg hi. Mae’r rhieni yn ôl ac ymlaen 

drwy’r dydd ac weithiau, yn eu brys yn saethu 

o fewn modfeddi i ni wrth anelu am y nyth. 

Maen nhw wedi bod yn farus wrth bwll dŵr ein 

cymydog – yn chwilota yn nail Gold y Gors ac yn 

bwyta’r Morwynion i gyd. Dyma rai o deulu Gwas 

y Neidr, rhai llai o faint ond mae gan y ceiliogod 

adenydd glas llachar a chorff gwyrdd. Nid yw’r 

adar yn ffrindiau i’r pwll!

Rydw i wedi darganfod ble mae un pâr o Robin 

Goch yn nythu – mewn llwyn Leylandi yng ngardd 

drws nesa’. Wrth i ni sgwrsio dros y clawdd â’n 

cymdogion roedd yr iâr a’r ceiliog yn disgwyl yn 

amyneddgar ar y weiren bigog am gyfle i gario eu 

pryd ar glud i’r cywion.

Pan ddaeth y teulu â nwyddau i ni a chanu pen 

blwydd hapus o bellter diogel bu’r Gwcw mor 

garedig â chanu’r amen gan roi clo hyfryd ar yr 

ymweliad croesawus.

gan Ann M. Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

CARPEDI 
K&M

Ffôn: 
01974 251656

Ken: 
07970 045129

Meirion: 
07811 479791

GWASANAETH 
GWERTHU 
A GOSOD

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CRÊD A GWEITHRED 
4-25 Ionawr (oriau agor: Mercher i 

Sadwrn: 10-12 & 2-4) 
Arddangosfa am wrthwynebwyr 

cydwybodol, recriwtio, heddwch a dal 
eich tir yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

 

DONALD BRICIT  
A STRYD Y DOMEN 
7.30, 11 a 12 Ionawr 

Cwmni Morlan yn cyflwyno anterliwt 
gyfoes o waith saith o feirdd. 

Tocynnau: £4 (ar gael o Morlan)  
 

morlan.cymru 
 

01970-617996; post@morlan.cymru 

morlan.aber@gmail.com

Morlan,  
Morfa Mawr,  
Aberystwyth 

SY23 2HH      
01970 617 996

Pontarfynach
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Edryd a Jane 

Jenkins, Faengrach ar ddod yn 

dad-cu a mam-gu unwaith eto 

ar 24 Ebrill. Cyfnither newydd i 

Llion ac Elliw, Rhosfaen. Croeso i 

Alys Fflur, cyntaf-anedig i Lisa ac 

Aled yn Llandeilo.  Maent i gyd yn 

edrych ’mlaen i roi cwtsh iddi. Mae 

Heti a Jos, Rhos-y-rhiw wedi cael 

cyfnither newydd hefyd, merch i 

Robyn ac Aneira ac wyres i Crwys a 

Lal yn Nhŷ’n Rhos.

Profedigaeth

Cydymdeimlwn â Jane Hopkins, 

Tŷ’r Wawr yn ei phrofedigaeth o 

golli ei mam yng nghyfraith Joyce 

Hopkins, New Row, a hefyd ei 

modryb yn Lloegr. 

Gold y Gors.
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Mae nifer ohonom wedi troi at ein diddordebau 

i’n cadw ni’n brysur tra bo ni dan orchymyn i 

aros adref. Braf yw gallu ailgydio mewn hen hobi 

neu ddechrau gwneud rhywbeth o’r newydd. 

Dwi’n siŵr bod sawl un ohonom wedi ceisio bod 

yn grefftus gan greu campwaith yn defnyddio 

paent, pren neu’r peiriant gwnïo! Rhoddir 

pwyslais ar y ‘ceisio’ gan fod ein creadigrwydd 

a’n lefelau o lwyddiant yn amrywio tipyn dwi’n 

siŵr ar draws ardal Y DDOLEN!

Heb os mae’r crefftwyr hynny sy’n fwy o 

arbenigwyr yn parhau â’u gwaith ac ambell un 

efallai’n falch o’r amser ychwanegol adref i allu 

bwrw ati i greu rhagor o ddarnau. Yn rhinwedd 

ei swydd bob dydd fel athrawes yn Ysgol Syr 

John Rhys mae Caryl Jones yn cyfrannu’n fisol 

i’r DDOLEN fel arfer, ond y mis yma dyma ofyn 

iddi ateb rhai cwestiynau am ei gwaith llaw 

Chwaethus.

Ers faint mae Chwaethus wedi ei sefydlu. Rho 

ychydig o gefndir i ni.

Fel nifer o famau ar gyfnod mamolaeth, rhyw 

naw mlynedd  yn ôl dechreuodd rhyw awydd 

i botisan yn y byd crefft gan ddechrau drwy 

greu canfasau fabrig ag enwau / geiriau pren fel 

rhyw hobi fach.  Ers hynny dwi wedi trio nifer o 

bethau amrywiol yn cynnwys addurno bynting 

pren a chreu torchau ffabrig, ond wedi derbyn 

peiriant gwnïo gan fy chwaer yng nghyfraith, 

Elan, dyma ddechrau potsian eto!  Wedi cael 

cwpwl o wersi gyda Melanie Hughes ar sut oedd 

ei ddefnyddio’n iawn dyma fentro i arbrofi gyda 

chreu darluniau yn defnyddio ffabrig ac o hynny 

daeth ladis Chwaethus.

Wyt ti’n gallu cofio’r tro cyntaf i ti ddefnyddio 

peiriant gwnïo?

Un peth dwi’n gwybod yw nad oedden i wedi 

cyffwrdd â pheiriant hyd nes i mi gael un fy 

hunan, yn fy 30au! Wnes i byth cael gwersi 

tesctiliau yn yr ysgol uwchradd ac felly doeddwn 

i ddim yn siŵr iawn beth oeddwn yn gwneud. 

Dwi’n cofio bod yn nerfus a gofalus iawn sydd 

wedi newid ychydig erbyn hyn! 

Disgrifa’r hyn rwyt ti’n greu...

Yn syml dwi’n gwnïo lluniau ladis Cymreig a’u 

fframio ynghyd â chreu cardiau cyfarch naill ai 

mewn ffabrig neu yn argraffu dyluniadau ffabrig.  

Dwi’n defnyddio steil ‘raw edge’ wrth wnïo, sy’n 

golygu fy mod yn amlinellu’r lluniau rwy’n creu 

gyda ffabrig a dwi’n hoff o ddefnyddio edau du 

sydd yn sefyll allan. Dwi’n hoffi cael gwneud 

y cardiau ynghyd â’r ladis gan ei fod yn rhoi 

amrywiaeth i mi, does dim dal beth mae cwsmer 

yn holi amdano pan yn archebu cerdyn a hyd 

yma dwi wedi gwneud pob math o bethau o 

gŵn spaniels, gwartheg godro, beiciau i lawer 

iawn o foteli gin! Mae nifer ohonom wedi troi 

at ein diddordebau i’n cadw ni’n brysur tra bo 

ni dan orchymyn i aros adref. Braf yw gallu 

ailgydio mewn hen hobi neu ddechrau gwneud 

rhywbeth o’r newydd. Dwi’n 

siŵr bod sawl un ohonom 

wedi ceisio bod yn grefftus gan 

greu campwaith yn defnyddio 

paent, pren neu’r peiriant gwnïo! 

Rhoddir pwyslais ar y ‘ceisio’ 

gan fod ein creadigrwydd a’n 

lefelau o lwyddiant yn amrywio 

tipyn dwi’n siŵr ar draws ardal Y 

DDOLEN!

 

O ble daeth yr ysbrydoliaeth ar 

gyfer y darnau?

O ran y ladis, neidio ar y 

‘bandwagon’ wnes i mewn 

ffordd gan eu bod wedi dod yn 

boblogaidd yn y blynyddoedd 

diwethaf.  Bu llawer o waith sgetsio wrth 

gynllunio’r ladis gan fod nifer i gael yn barod 

a doedden i ddim eisiau mynd â chynllun neb 

arall. Erbyn hyn mae pump ladi gwahanol, 

Branwen, Fflur, Martha, Gwenno ac Angharad, 

rhywbeth dwi’n gobeithio sydd yn siwtio pawb. 

Yn ystod cyfnod y ‘lockdown’ dwi wedi troi at 

greu enfysau, eto yn dilyn y trend ond hefyd yn 

cynnig rhywbeth newydd a chyfoes i’r cyhoedd.  

Dwi’n creu cardiau a fframiau ‘Daw eto haul ar 

fryn’ ac mae cyfraniad o’u gwerthiant yn mynd i 

gael ei roi i Ambiwlans Awyr Cymru. Hyd yn hyn 

maent yn boblogaidd iawn.

Sut ddaeth y cysylltiad gyda Melin Tregwynt i 

fodolaeth?

Pan ddechreuais i greu’r ladis roeddwn yn 

defnyddio ffabrig cyffredin ond yn teimlo fy 

mod eisiau iddynt fod yn wahanol ac felly 

dyma edrych am wlân i’w ddefnyddio.  I fod yn 

onest, doedden i ddim yn sylwi faint o reolau 

oedd i’w dilyn wrth fynd ati i wneud hyn.  Dwi’n 

dwli ar wlân Melin Tregwynt a dyma oedd y 

cwmni cyntaf i mi gysylltu â nhw i weld fyddai 

modd i mi gael defnyddio’r wlân. Dim mater o 

brynu’r wlân a chlatsho bant oedd hi. Roedd 

rhaid danfon samplau ladis, samplau fframiau 

a chadarnhau eu bod yn llwyr hapus gyda’r 

cynnyrch cyn eu bod yn rhoddi’r caniatâd i mi 

gael ei ddefnyddio’n swyddogol. 

Roedd hyn yn broses a barodd 

rai misoedd ond pan ddaeth 

y neges yn rhoi’r caniatâd 

roeddwn i wrth fy modd.  Dyma 

dwi’n credu sydd yn gwneud 

i’r ladis fod mor arbennig a 

chwaethus (esgusodwch y pûn!).

Dwi wrth fy modd yn treialu 

cynlluniau a syniadau newydd.  

Nid yw popeth wastad yn 

gweithio allan, sydd yn gallu bod 

yn dorcalonnus os dwi wedi bod 

wrthi ers sbel. Ond pan maent yn 

gweithio mae’n wych! Dwi’n dwli 

cael ymateb oddi wrth bobl ar y 

cyfryngau cymdeithasol ac wedi 

ar adegau holi iddynt am farn pan dwi’n methu 

gwneud penderfyniad. Mae gen i lyfr sgetsio ble 

dwi’n cynllunio popeth newydd ac yna daw’r 

dasg o fatsio ffabrigau a gosod popeth yn ei le.  

Ar y dechrau roedd fy newis o ffabrig yn eithaf 

cyfyngedig, ond wrth i mi ddatblygu a thyfu 

dw i wedi gallu buddsoddi mewn mwy!  Mae’n 

wendid a dweud y gwir, mae rhai yn hoff o brynu 

bagiau neu esgidiau ond ffabrig sydd gyda fi! 

Ydi popeth yn gweithio allan, bob amser!?

Haha! Fydden i’n hoffi tase fe achos fydde fy 

mywyd i’n hawdd iawn! Na, pethau bach fel 

y peiriant yn jamo a chreu llanast wrth orffen 

cerdyn personol a gorfod ailgychwyn, stamps yn 

creu marciau di angen, fframau yn cyrraedd yn 

y post wedi torri! Mae ambell gynllun wedi cael 

mynd i’r bin hefyd wrth dreialu pethau gwahanol. 

Esiamplau prin yw’r rhain, gan amlaf mae popeth 

yn iawn achos gyda phrofiad ŷch chi’n dysgu 

o’ch camgymeriadau.  

Faint o foddhad wyt ti’n gael o dreulio amser yn 

creu darnau newydd?

Dwi wrth fy modd yn treialu cynlluniau a 

Cwrdd â 
chrefftwyr 

ardal Y 
DDOLEN

Caryl Jones 
a’i chrefftau 
‘Chwaethus’
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Cofio’r Rhyfel: Hitler yn 
Bomio Llangwyryfon!
Ar ddechrau pedwardegau’r ganrif ddiwethaf 

ar nos Sadwrn, tua 10 o’r gloch, torrwyd ar 

ddistawrwydd ardal Llangwyryfon gan ffrwydriad 

anferth a ysgydwodd adeiladau i’w seiliau dros 

gylch eang.

Roeddwn i yn y gwely ac wedi cael tipyn o 

fraw. Cefais fynd yn ôl lawr i’r gegin ac ymhen 

amser daeth y gwas nôl o’i gartref wedi bod 

yn newid ei ddillad. Roedd Jim Evans Gorsfach 

yn was gyda ni yn y Facwn: Tomi ei frawd yn 

Gardeni a Dai y brawd arall yn Nhrefaes Uchaf. 

Mae’n debyg bod y tri yn siarad â’u tad y tu 

allan i’r tŷ pan glywsant awyren Almaenig yn 

hedfan drosodd ac yna y ffrwydriad o gyfeiriad 

Llangwyryfon. Roedd pawb yn adnabod sŵn 

awyrennau‘r Almaen gan ei fod yn sŵn hollol 

wahanol – fel rhyw chwrynu dwfn o’i gymharu 

ag awyrennau’r wlad hon. 

Roedd ’na dyrfa fawr wedi mynd i weld y man 

lle y gollyngwyd y ddwy fom fore Sul. Roedd yr un 

a ffrwydrodd wedi disgyn mewn tir gwlyb rhwng 

bwthyn Tanbryn a thyddyn Rhandir Hen ac un 

arall ar dir Pencwm. Y farn gyffredin oedd petai’r 

bom wedi ffrwydro ar dir sych a’r graig yn agos 

byddai’r difrod i dai cyfagos wedi bod yn waeth. 

Fe syrthiodd ychydig o blastar o’r nenfwd mewn 

ambell dŷ a fe dorrwyd gwydr ffenestri capel bach 

Blaenpant. 

Ymhlith y rhai a aeth i weld safle’r bom fore Sul 

oedd Jim y gwas a daeth â darn bychan o’r bom 

adref – darn o fetal oedd wedi ei rwygo i ffwrdd 

tebyg i blat gweddol o faint. Petai rhywun yn dod 

o hyd iddo byddwn yn medru ei adnabod yn syth. 

Cefais gadarnhad o’r wybodaeth gan William 

Griffiths Comins Coch a oedd yn byw yn nes 

na fi i’r safle ac wedi mynd gyda’i dad i weld y 

cyfan y bore dilynol. Roedd e’n cofio bod yna gar 

mawr wedi dod â rhai o bobl bwysig y cyfnod 

o Aberystwyth a’u bod wedi mynd ag ychydig 

ddarnau o’r bom gyda nhw. 

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf 1914–18 fe 

ddisgynnodd rhywbeth tawelach a llai peryglus yn 

ardal Llangwyryfon. Tua 6 o’r gloch y bore roedd 

gŵr a gwraig y tu allan i’r Facwn yn gweiddi am 

help ac aeth fy nhad i lawr i weld beth oedd yn 

bod. Fe welodd fy nhad y ddau yn sefyll y tu allan 

i ffenest gefn y tŷ ac yn gwneud rhyw arwyddion 

arno. Dim ond un gair a ddeallai ‘BALŴN’. 

Roedd y ddau yn gwneud arwyddion arno i’w 

dilyn ac felly fe’i arweiniwyd i gae Trefaes Uchaf 

lle roedd basged mewn un cae a rhaffau yn 

mynd dros y clawdd i’r cae nesaf lle roedd balŵn 

enfawr. Mae’n debyg fod yna ras falŵn wedi ei 

drefnu o Ffrainc i Iwerddon ar y pryd a bod dau 

dîm wedi ofni mentro ymlaen wedi gweld y môr, 

rhag ofn nag oedd ganddynt ddigon o nwy i gario 

ymlaen. Daeth un balŵn i lawr yng nghae Frondeg, 

Blaenplwyf – Cae Balŵn yw enw’r cae y tu ôl i 

Blasdy Ffosrhydygaled hyd heddiw. 

Rhododd y gŵr a’r wraig gyllell a fforc i fy nhad 

i gofio amdanynt. Mae’n debyg bod Teulu Phillips 

Trefaes wedi cludo’r fasegd a’r balwn i orsaf 

reilffordd Llanilar. Dwn i ddim be ddigwyddodd i’r 

offer yn dilyn hynny….

Ieuan Parry

syniadau newydd.  Nid yw popeth wastad 

yn gweithio allan, sydd yn gallu bod yn 

dorcalonus os dwi wedi bod wrthi ers sbel. 

Ond pan maent yn gweithio mae’n wych! 

Dwi’n dwli cael ymateb oddi wrth bobl ar y 

cyfryngau cymdeithasol ac wedi ar adegau 

holi iddynt am farn pan dwi’n methu gwneud 

penderfyniad. Mae gen i lyfr sgetsio ble dwi’n 

cynllunio popeth newydd ac yna daw’r dasg 

o fatsio ffabrigau a gosod popeth yn ei le.  Ar 

y dechrau roedd fy newis o ffabrig yn eithaf 

cyfyngedig, ond wrth i mi  ddatblygu a thyfu 

dwi wedi gallu buddsoddi mewn mwy!  Mae’n 

wendid a dweud y gwir, mae rhai yn hoff o 

brynu bagiau neu esgidiau ond ffabrig sydd 

gyda fi!

Pa ddarn o waith rwyt ti’n ymfalchïo ynddo 

fwyaf?

Does dim un darn yn sefyll allan i ddweud 

y gwir er ’mod i ’di gwnïo un llun o ladi 

Branwen gyda daffodils, dwi’n meddwl bod 

honno yn lyfli (i fi gael brolio fy hunan) ac 

wedi bod yn boblogaidd fel cerdyn Sul y 

Mamau. Dw i’n joio gweld sut mae’r ladis 

gwahanol yn troi allan ’rôl eu fframio gan fod 

pob un yn wahanol. Dwi’n teimlo’n hynod 

o freintiedig pan mae rhywun yn holi i mi 

wneud cardiau personol i nodi achlysuron 

arbennig ac yn rhoi sioc i fi fy hunan pan yn 

taclo briff newydd a gorfod creu darluniau 

newydd.

Sylwais dy fod wedi bod yn rhan o Ffair 

Grefftau a gynhaliwyd ar y we drwy gyfrwng 

Facebook dros benwythnos Gŵyl y Banc. Pa 

mor llwyddiannus fu’r arbrawf yma?

Gyda phob dim wedi ei ohirio neu ei ganslo 

roedd rhai o ardal Aberystwyth yn teimlo bod 

angen cynnal rhywbeth i werthu nwyddau a 

fyddai fel arfer yn cael eu harddangos mewn 

sioeau amaethyddol, ffeiriau haf a siopau 

lleol hyd yn oed.  Mae crefftwyr yn dibynnu 

ar y digwyddiadau yma er mwyn gwerthu 

a chyrraedd cynnulleidfaoedd newydd.  

Felly, fe wnaeth Ani, ani-bendod a Vicky 

Jones, gemwaith Vicky Jones gael y syniad 

o wneud y ffair ar lein sydd yn cynnwys 15 

crefftwraig Gymraeg o ardal Aberystwyth.  

Doedden i ddim yn gallu credu pa mor dda 

aeth hi! Roedd pobl o bob cwr o Gymru 

wedi archebu yn ein stondinau ar lein a 

llwyddwyd hefyd i godi arian rhyfeddol at 

elusennau drwy gynnal raffl oedd yn cynnwys 

eitem gan bob crefftwraig. Maent wedi bod 

yn llwyddiant ysgubol gyda grwpiau eraill 

o Gymru yn cynnal digwyddiadau yn yr un 

fformat â’n un ni a dwi’n mawr obeithio bydd 

hyn yn parhau. Mae’n braf cael cymysgu 

gyda chrefftwyr eraill a rhannu phrofiadau yn 

ogystal.

Ble byddi di’n gwethu’r mwyafrif o dy 

gynnyrch?

Dwi’n lwcus i gael gwerthu yn lleol yn Siop 

Inc ac yn y Llyfrgell Genedlaethol ac yna 

mae siopau amrywiol o amgylch Cymru yn 

gwerthu’r ladis a chardiau yn ogystal.  Fel 

mae pethau ar hyn o bryd mae’r cyfryngau 

cymdeithasol yn wych gan fod pawb adre 

yn sgrolio drwy dudalennau fel Instagram, 

Facebook a fy siop Etsy, lle mae’r busnes yn 

parhau yn brysur.

A fyddi di’n gwnïo gyda’r plant yn yr ysgol?

Wrth gwrs!  Mae nhw’n joio pan dwi’n mynd 

â’r peiriant fewn a chael tro eu hunain 

– o dan oruchwyliaeth wrth gwrs!  Mae 

cystadlaethau yn yr Urdd yn rhoi cyfle iddynt 

i gystadlu yn yr adran tecstiliau ac maent yn 

cael cyfle bob blwyddyn boed yn unigol neu 

fel grŵp. Maent hefyd wedi cael y cyfle i’w 

ddefnyddio pan yn gwneud prosiect DT ac 

yn creu ffedogau wrth ailgylchu parau o jîns!  

Lot o hwyl a phrofiadau gwahanol iddynt.

Diolch yn fawr i ti Caryl am ateb ein 

cwestiynau y mis yma. Mae yna lu o grefftwyr 

yn ardal Y DDOLEN yn creu campweithiau 

arbennig. Gobeithio gallwn ni ddod i 

adnabod tipyn mwy ohonynt yn ystod y 

misoedd nesaf. 

Bomiau y Rhyfel
Ychydig yn ôl wrth sgwrsio 

â Mrs Augusta Rowlands, 

Brynhope am fod 75 

mlynedd ers diwedd y 

rhyfel, dyma hi’n dechrau 

sôn am weld dim un ond 

dwy o fomiau Hitler wedi eu 

gollwng yn ardal Y DDOLEN.

Un nos Sul ac Augusta 

yn ei gwely, dyma glywed 

ergyd mawr ac yna ei thad 

yn gweud, ‘ma rhwbeth wedi 

digwydd heno’. Cerddodd 

Augusta ei chwaer Muriel a’u 

tad o Maenelin lle roeddynt 

yn byw, i ochor draw i 

Tanbryn yn Llangwyryfon 

a gweld yr holl fobol wedi 

ymgynnull yno. Roedd un 

o awyrennau Hitler wedi 

gollwng bom a dyna beth 

oedd yr ergyd ôn nhw wedi’i 

glywed o bellter go lew. 

Roedd rhannau o’r bom wedi 

ei chwalu dros y cae i gyd 

ac fe gafodd Augusta ddarn 

ohoni i fynd adre.

Yna ar dro arall dyma 

Augusta a’r teulu yn mynd 

ar y bws i Aberystwyth a dal 

bws arall i fynd i fyny at ei 

hewythr a’i modryb oedd 

yn byw yn Pant y Cyrne, Y 

Gors. Roedd tyrfa fawr wedi 

ymgynnull, pawb wedi dod i 

weld y bom oedd wedi disgyn 

yno. Mae Augusta yn cofio 

hyd heddi gweld y twll mawr 

roedd wedi ei wneud yn y 

cae. Gorfu iddi hi a’i chwaer 

wedyn fynd i gât y cae a dal 

bocsys Y Groes Goch er 

mwyn i’r bobol fyddai’n dod 

i fewn i’r cae roi rhoddion a 

chyfraniadau ynddynt. 

Felly dyma Augusta yn 

blentyn ifanc wedi gweld dwy 

fom wedi cael eu gollwng 

gan awyrennau Hitler. Oedd 

mi oedd yn amser gofidus 

iawn amser hynny ac mae’n 

amser gofidus eto ond bod 

y gelyn yma, y Covid-19, yn 

anweledig.
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Y clirio mawr!
8 wythnos dan orchymyn aros 

adref, hyd at ysgrifennu’r darn yma! 

56 o ddiwrnodau! Ydi mae’n gyfnod 

hir ond rhaid cyfrif bendithion. 

Diolch ein bod yn byw mewn ardal 

mor odidog a’n bod yn medru 

mynd am dro a gwerthfawrogi byd 

natur yn holl ogoniant y gwanwyn. 

Diolch hefyd am y cyfle i glirio! 

Mae na gypyrddau, hyd yn oed 

stafelloedd mewn ambell dŷ sy’n 

drysorfa o drugareddau! Mae 

ein tŷ ni yn enghraifft arbennig o 

annedd lle cedwir popeth ‘rhag 

ofn’! Yn aml iawn, 5 mlynedd yn 

ddiweddarach pan ddoi ar draws yr 

arteffact eto, dyw’r ‘rhag ofn’ heb 

ddod! Dwi’n rhoi’r bai yn rhannol 

ar y CFfI – mudiad arbennig o ran 

cyfleoedd, ond mae wedi fy nhroi’n 

bioden. Yn ôl y dywediad Saesneg, 

‘one man’s junk is another man’s 

treasure’ ac yn wir mae’r pethe 

rhyfedda yn dal fy sylw ac yn cael 

eu storio’n ofalus. Yn anffodus, pan 

mae’r diwrnod mawr yn cyrraedd, 

a’r trysor bendigedig yn ffitio’r briff 

i’r dim, mae wedi ei storio’n rhy 

ofalus! Does dim posib chwilio’r 

damn thing! Tro’r cynnwrf yn 

rhwystredigaeth wrth i’r wiwer 

chwilio’n ofer am ei storfa.  

Erbyn hyn mae mwyafrif o 

stafelloedd y tŷ wedi ildio i’r ‘COVID 

spring clean’. Troies at Google i 

ofyn am gyngor ar gadw cofnodion 

papur. Chwe mlynedd yn ddigonol 

yn ôl ffynhonellau cyfrifol felly 

mae pob darn papur a dyddiad cyn 

Mae siocled o bob math yn cuddio yn y chwilair isod.

Pan ddewch o hyd iddyn nhw i gyd, bydd y llythrennau sy’n weddill yn sillafu hen ddihareb.

Aero;  After Eight;  Black Magic;  Bounty;  Bourneville;  Bueno:  Buttons;  Cadbury;  Crunchie;  Ferrero Rocher;  

Flake;  Fudge;  Galaxy;  Heroes;  Kit-Kat;  Lindt; Maltesers;  Milk Tray;  Milky Bar;  Munchies;  Oreo;  Picnic;  

Revels;  Rolo;  Smarties; Snickers;  Terry;  Thorntons;  Toblerone;  Topic;  Turkish Delight;  Twix;  Wispa;  Yorkie.

CHWILAIR
Siocled – melys moes mwy gan Sharon Howell, Caerffili

Diolch i Sharon Howell o Gaerffili am greu’r chwilair yma i’r Ddolen! Mae  Sharon yn derbyn  
Y Ddolen yn fisol ac yn ferch i’r diweddar Dafydd ac Enid Oliver.

2014 wedi troi’n danwydd i dân 

fydd i’w weld o bell! Mi wnes 

i ailgylchu popeth oedd yn 

addas! Dwi wedi cadw dynion 

y bins (diolch amdanynt!) yn 

brysur iawn gyda fy sachau 

clir yn ystod yr wythnosau 

diwethaf. 

Peidiwch gofidio, dwi heb 

dwlu popeth ac mae drâr archif 

wedi ei greu o bethau diddorol! 

Mae adroddiadau dad o’r ysgol 

gynradd yn eistedd ochr yn ochr 

a fy rhai i. Sut mae pethau wedi 

newid! Ychydig eiriau oedd ar 

adroddiad dad (ond r’on nhw’n 

eiriau da iawn cofiwch!). Dwi’n 

siŵr mai cenfigennu fydd nifer 

o athrawon heddi wrth weld 

hyd y cynnwys wrth iddynt 

droi eu sylw at ysgrifennu ei 

hadroddiadau yn nhymor yr haf. 

Roedd hi’n braf iawn ailddarllen 

fy adroddiadau i a hel atgofion 

am gyfnod hapus yn Ysgol 

Myfenydd. Ar y cyfan, ces i’r 

argraff bo fi’n ddisgybl ddigon 

diwyd ond yn bendant daeth 

i’r amlwg drwy eiriau gonest 

Mr Rhys Hughes, nad ymarfer 

corff oedd fy nghryfder. ‘Mae’n 

brysur iawn wrth chwarae ac 

wedi gwellai’i sgiliau ond fe all 

fod braidd yn drwsgl ar brydiau’ 

oedd y sylw ym mlwyddyn 5. 

Gwelliant oedd hyn yn fy nhyb 

i ar sylw’r flwyddyn flaenorol 

‘Yn dda ar ochr cerdd ond peth 

lletchwithdod gyda chwaraeon!’ 

Mae’n drist dweud bo fi ddim 

yn ‘late developer’ yn y maes 

yma chwaith, lletchwith fues i a 

lletchwith fydda i! 

Dyna’r broblem gyda chlirio, 

ma sawl saib gyda phaned o de 

pan fo rhywbeth diddorol o’r 

gorffennol i’w ddarllen! Mae’r 

tŷ yma wedi cael rhyddhad 

ac yn diolch am y ‘lockdown’! 

Ond ma na un cornel arall sydd 

angen sylw – yr atig! Am faint 

to fyddwn ni dan warchae? Os 

a’i mewn mynny, sai’n siŵr pa 

bryd ddo’i mas!

Enfys Evans

Ateb Chwilair mis Mai: Aros Gartref Cadw’n Ddiogel
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Llanfihangel-y-creuddyn

Prosiect Eglwys a Threftadaeth

Gan na fedrwn gyfarfod ar hyn o bryd, dyma 

grynodeb o sefyllfa’r prosiect ar 1 Mai 2020. Fel 

y gwelwch, gwnaed camau mawr, ac mae ’na 

bethau medrwn eu gwneud.

Gwaith yn yr Eglwys

Cyflawnwyd llawer o waith cynllunio a datblygu 

ond ni fedrwn ddechrau’r gwaith ar yr eglwys 

cyn bod y rhan fwyaf o’r cyllid yn ei le a phob 

caniatâd angenrheidiol wedi ei dderbyn.

Sicrhawyd 80% o’r cyllid ac mi fyddwn yn 

cael gwybod ym mis Gorffennaf ynglŷn â chais 

bwysig am grant gan y National Churches Trust. 

Os yn llwyddiannus, mi fyddwn wedi sicrhau 

digon o arian i ddechrau ar y gwaith cyfalaf.

Mae’n bleser adrodd bod yr Eglwys yng 

Nghymru wedi rhoi caniatâd i’r holl waith. 

Golyga hyn y gall ein pensaer geisio am 

gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu ar gyfer 

y fynedfa newydd i’r tŵr. Yr unig ganiatâd sydd 

eto ei angen yw Trwydded Ystlumod.

Gobeithir dechrau ar y gwaith ym mis Medi 

2020, i orffen Gorffennaf 2021. Golyga’r 

gwaharddiadau Covid-19 y bydd rhaid trefnu’r 

gwaith i gyfyngu’r nifer o weithwyr ar y safle 

bob amser, gan ymgymryd â’r gwaith mewnol 

yn ystod yr hydref a’r gaeaf, a’r gwaith allanol ar 

y tŵr rhwng Ebrill a Gorffennaf 2021.

Os medrwn gael Trwydded Ystlumod, hoffem 

ddechrau’r gwaith gan roi reilen llaw ar y grisiau 

troellog, yna gwneud y gwelliannau trydanol 

a chymryd allan yr hen system wresogi. Y cam 

nesaf fydd y gwaith saer, yn benodol y grisiau 

newydd rhwng lloriau 1 a 3 o’r tŵr. Atgyweirir y 

gloch, a thynnu paent o’r mannau mwyaf llaith 

ar y welydd i’w helpu i sychu.

Mae ’na rai manteision i weithio fesul cam, 

megis y gallu i dendro’r gwaith mewn darnau 

llai a fydd yn rhoi gwell siawns i gwmnïau lleol 

roi cynigion. Gobeithir i waith trwsio allanol y 

tŵr gael ei wneud gan gontractiwr arbenigol a 

fydd efallai yn medru cynnig peth hyfforddiant 

ar sgiliau adeiladu cadwraethol.

Hanes a Chyfathrebu

Erbyn hyn mae gennym dudalen Facebook 

swyddogol ar gyfer y prosiect lle byddwn yn 

rhannu gwybodaeth, ynghyd â chyfleoedd i 

gymryd rhan. Hoffwch, dilynwch, a rhannwch 

y dudalen os gwelwch yn dda. Ewch i: Eglwys 

a Threftadaeth – Llanfihangel y Creuddyn – 

Church & Heritage

Fel y gwyddoch un o brif geinciau’r prosiect 

yw casglu gwybodaeth am yr eglwys a’r pentref. 

Mae’r grŵp hanes wedi cynnal rhai cyfarfodydd, 

ac mi oedd llawer ohonoch yn awyddus i rannu 

gwybodaeth ar y noson a gynhaliwyd yn Y 

Ffarmers fis Tachwedd diwethaf. Bwriadwyd cynnal 

nifer o sesiynau ar gyfer rhannu gwybodaeth dros 

beint neu ’baned, ond rhaid gohirio hyn tan y bydd 

hi’n ddiogel i ni gyfarfod eto.

Felly, rydym am ddechrau menter ‘Hanes o’ch 

Cartref’. Bob wythnos mi fyddwn yn cysylltu trwy 

e-bost â’r sawl sydd wedi dangos diddordeb, 

ac yn postio thema ar ein tudalen Facebook 

gan obeithio y byddwch yn medru rhannu 

gwybodaeth, atgofion, a lluniau perthnasol i’r 

thema. Mi fydd yna themâu amrywiol megis 

digwyddiadau yn yr eglwys, gosodion ac offer 

yr eglwys; bywyd yn y pentref a hanes tai, ac yn 

y blaen. Rydym yn ymwybodol nad yw pawb 

yn meddu ar y dechnoleg i sganio delweddau, 

felly bydd llun wedi ei gymryd gan gamera ffôn 

symudol yn gwneud y tro yn iawn – medrwn 

gymryd copïau gwell rywbryd eto.

Gan ei bod yn ddiwrnod ‘Buddugoliaeth yn 

Ewrop 75’ ar 8 Mai, meddyliwyd y byddai’n 

braf cofnodi’r dyddiad gan ddechrau ‘Hanes 

o’ch Cartref’ gyda’r thema ‘Llanfihangel 

amser rhyfel’. Rhannwch unrhyw atgofion 

neu hanesion sydd gennych am y pentref a’i 

drigolion amser y rhyfeloedd, os gwelwch yn 

dda. Fe bostir y thema ar y dudalen Facebook 

ar 8 Mai er mwyn i chi gymryd rhan.

Os nad ydych ar Facebook, medrwch anfon 

unrhyw wybodaeth ar e-bost i: louise.barker1@

btinternet.com . Medrwch hefyd e-bostio 

Louise os hoffech dderbyn gwybodaeth am y 

themâu hanes, neu gynnig syniadau.

& Oriau agor:  
Dydd Llun  - Dydd Iau:    10-7 
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn: 10-5
Dydd Sul:        10-4

Ystafell arddangos ar agor yn:  
Uned 25 
Ystad Ddiwydiannol Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3JQ 
(Ar bwys Canolfan ailgylchu gwastraff cartref)

Ffôn:  01970 615400
E-bost:  sales@afanbility.wales 

Cefnogi bywyd annibynnol 
ar draws Canolbarth Cymru

Ffôn:  01970 630202
E-bost:  enquiries@afanelectrical.co.uk

Ffôn:      01970 626609
E-bost:  enquiries@crosswoodpropertyservices.co.uk

Adeiladwr Cyffredin

•  Cawodydd mynediad
    rhwydd - stafelloedd
    gwlyb
•  Adnewyddu 
    stafelloedd ymolchi
•  Gwresogi olew a
    gwaith plymio
•  Adnewyddu eiddo
•  Gwaith gosod teils
•  Gosod lloriau 
    diogelwch

Gosod a chynnal systemau trydanol
• Gosod larymau tân a’u cynnal
• Goleuadau argyfwng
• PAT (profi offer cludadwy)
• Profi ac arolygu rheolaidd
• Gosod a chynnal systemau teledu cylch cyfyng (CCTV)
• Systemau dŵr a gwresogi
• Gosod ceblau rhwydweithiau cyfrifiadurol a’u hardystio

HAMDDENA AWYR AGORED
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Aros i feddwl
Ynghanol ein holl brysurdeb, ein holl ruthr, a’n 

holl gynllunio, pwy feddyliai y deuai popeth i 

STOP mor sydyn. Felly y bu ac fe dreiddiodd 

effeithiau feirws ‘Corona’ i gyrrau pellaf y 

ddaear ac yn ôl yr arbenigwyr mae yma i aros 

am gyfnod sylweddol. Caewyd ysgolion a 

busnesau mewn amrantiad ac anogwyd pawb 

i aros adref. Cawsom gyfle i werthfawrogi a 

sylweddoli mor fawr yw ein dibyniaeth ar y 

Gwasanaeth Iechyd – gweithwyr sy’n rhoi 

heb gyfri’r gost ac yn brwydro heb sylwi 

ar y clwyfau. Peth lleiaf fedrem ei wneud 

oedd mynd allan unwaith yr wythnos i 

gymeradwyo.

Profwyd llawer o garedigrwydd yn ystod 

y cyfnod hwn a gwelwyd yr hen a’r ifanc yn 

cynnal ei gilydd. Dyna wir ystyr ‘Cymuned’ a 

dyna natur bywyd cefn gwlad.

Yn ystod yr amser pryderus, bu’n Wythnos 

Cymorth Cristnogol. Wrth inni gael ein 

hatgoffa o bwysigrwydd golchi ein dwylo’n 

rheolaidd, fedrem ni ddim peidio meddwl 

am y plentyn bach yna ar y teledu (sy’n rhan 

o hysbyseb ‘Water Aid’) yn cerdded pellter i 

gyrraedd y ffynnon ac yn dychwelyd gyda’r 

piser ar ei gefn. Gall bywyd fod yn annheg! 

Dim dŵr i’w yfed heb sôn am ymolchi.

Wyddom ni ddim eto beth fydd 

canlyniadau’r Meudwyo a’r Hunanynysu yma. 

Profodd llawer un beth yw unigrwydd llethol 

ac mae unigrwydd felly yn medru esgor ar 

broblemau iechyd meddwl. Mae yna gerdd 

gan Jacob Davies yn darlunio gwir unigrwydd 

i’r dim:

Roedd y diwrnod yn hir

Rhwng sŵn y botel laeth

A phan aeth yr hewl i gysgu, – 

Oedd e fel cylionen ar ffenest 

Yn cymeryd amser

I hogi blinder ei thra’d, – 

Ond heddi, – 

ALWODD NEB DDIM.

Mewn cyfnodau fel hyn, mor bwysig yw 

meddwl am arall. Dyna ein cyfrifoldeb. Diolch 

am bawb sydd wedi cysegru eu bywydau ar 

‘Allor Gwasanaeth’ ac yn gwneud y cyfan yn 

dawel. Cyfansoddodd Euryn Ogwen Williams 

emyn i’r cyfnod yma:

gan Beti Griffiths

Emyn yr Ynysu

Holl dristwch y colledion sydd

Yn ofid ac yn herio’n ffydd,

Mor fregus ydyw byw;

O ddydd i ddydd yr un yw’n cri

Dros bawb ofala drosom ni

Mae’n diolch byth, O! Dduw.

Agorir drysau yn eu troawn ailgysylltu yn ein bro,

A dechrau llawenhau;

Lle bu distawrwydd, bydd Dydd Gŵyl

A’r strywd fu’n wag yn llawn o hwyl

A’n gobaith yn cryfhau.

A yw yn natur dyn, O! Dduw

I newid o’i hen ffordd o fyw

Os daw yn iach o’r clwy?

A welir y traha i gyd

Yn troi yn aberth yn ein byd

Fel na fydd trachwant mwy?

CADWCH YN SAFF!

Mae Gofal Canser Tenovus wedi 

lansio gwasanaeth newydd ‘Tele-

Ffrindiau’, sy’n cael ei arwain gan 

gwirfoddolwyr, er mwyn ymladd 

unigrwydd ymhlith cleifion canser 

yn ystod argyfwng y coronavirus.

Mae nifer o goroeswyr canser 

wedi cofrestru i ymuno â’r rhaglen, 

lle fydd gwirfoddolwyr yn gwneud 

galwadau cyson naill drwy ffôn 

neu fideo i bobl y mae canser yn 

effeithio arnynt sy’n efallai dioddef 

unigrwydd yn ystod hunan-

arwahanu.

Ymhlith y rheini i gynnig 

cymorth ydy Laura Lloyd-Morris, a 

chafodd ei ddiagnosio â Hodgkin’s 

Lymphoma ar ôl dod o hyd i lwmp 

ar ei gwddf pan oedd hi’n 19 

mlwydd oed.

Dwedodd Laura o Gaerffili, “Fel 

rhan o’m triniaeth mwy na 30 

mlynedd yn ôl, chefais fy nueg 

gweithredu ar a chymryd allan.

‘Fe wnaeth hwn effeithio fy 

system imiwnedd a roeddwn i 

yn un o’r miloedd o unigolion a 

chafodd lythyr o’r Llywodraeth i 

hunan-arwahanu am 12 wythnos.

‘Yn y ddechrau, roeddwn i’n 

teimlo’n hynod o rhwystredig 

bod ni allaf ymuno â’r sawl 

gwirfoddolwr i fynd i’r siopau neu 

gwneud tasgau eraill ar gyfer bobl 

bregus.

Felly pan ofynnodd Gofal Canser 

Tenovus am wirfoddolwyr i fod 

yn Tele-Ffrindiau, wnes i neidio 

at y cyfle i helpu eraill oedd yn 

teimlo’n unig, oedd eisiau sgwrsio 

neu hyd yn oed rhywun i wrando. 

Rwy’n ddiolchgar am y cyfle i 

wneud rhywbeth werth chweil.”

Mae Jenny Gregory o Gwmbrân 

wedi bod yn aelod o gôr ‘Sing with 

Us’ Gofal Canser Tenovus am saith 

mlynedd.

“Rydw i wedi cael profiad fy 

hunan o’r sawl buddion o fod 

gyda’n gilydd,’ ddwedodd Jenny. 

‘Yn ystod amser pan na allwn 

bod gyda’n gilydd yn gorfforol, 

mae’n arbennig fod Gofal Canser 

Tenovus yn dal i ddod o hyd i 

ffyrdd i helpu bobl deimlo’n llai 

unig. Mae’n amser frawychus i 

unrhyw un sy’n dioddef o canser, 

felly mae’n fwy pwysig nag erioed  

i wneud popeth ag y gallwn i rhoi 

gobaith ac helpu bobl i ymdopi.”

Gill Morton o Deganwy 

dwedodd: “Rydw i wedi bod 

yn gwirfoddoli i Gofal Canser 

Tenovus ers bron chwe mlynedd 

mewn sawl fford gwahanol, er 

mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i elusen 

sy wedi rhoi cymaint i mi.

“Gyda cyfyngiadau symud, 

cadw pellter cymdeithasol ac 

yn y blaen, mae bywyd nawr yn 

hollol wahanol i’r hyn rydym yn 

gyfarwydd â. Rydw i’n lwcus iawn 

bod teulu a ffrindiau gennym, a 

rydym yn cadw mewn cysylltiad yn 

ystod yr amser anodd hwn.

“Rydw i’n ymwybodol hefyd fod 

bobl eraill, sy’n cael eu cefnogi 

gan Gofal Canser Tenovus, yn 

teimlo’n unig ac yn ynysig. O 

brofiad, mae edrych ymlaen i 

glywed llais cyfeillgar a chael 

sgwrs gyda rhywun sy’n rhannu’r 

un diddordebau yn gallu gwneud 

gwahaniaeth enfawr i’ch diwrnod 

a’ch llesiant. Mae’n gallu rhoi tipyn 

o hwb.

“Mae’n well gyda’r mwyafrif o 

bobl sy â’r Gymraeg fel iaith gyntaf 

gyfathrebu drwy gyfrwng yr iaith 

mae nhw’n dewis. Fel siaradwr 

Cymraeg, mae’n peth wych fy 

mod i’n gallu cynnig hyn, ac efallai 

fydd pobl yn teimlo’n mwy hapus 

ac ymlaciedig wrth wybod eu bod 

yn gallu cael y gwasanaeth drwy 

gyfrwng y Gymraeg.”

Mae Gofal Canser Tenovus yn 

gobeithio fydd y gwasanaeth yn 

helpu gymaint o bobl â sy’n bosib 

sy’n byw â chanser, ac yn annog 

unrhyw un sy’n teimlo fyddent 

yn buddio i gofrestru drwyddo’r 

wefan.

Dwedodd Rebecca Dabill, 

Rheolwraig Gwirfoddolwyr Gofal 

Canser Tenovus, “Rydym wedi cael 

ymateb gwych o bobl yn cynnig 

eu amser i gefnogi cleifion canser 

a’u anwyliaid drwy galwadau 

cyson.

‘Mae cael diagnosis canser yn 

amser pryderus i bobl, ac mae bod 

i ffwrdd o ffrindiau a theulu yn 

ystod hunan-arwahanu yn gallu 

cynyddu pryder.

‘Rydym yn ymwybodus fod 

angen ein cefnogaeth ar cleifion 

canser mwy nag erioed, ac rydym 

yn benderfynnol i helpu cymaint o 

bobl ag y gallwn.”

Goroeswyr canser yn gwirfoddoli i gofrestru ar gyfer 
gwasanaeth ‘Tele-Ffrindiau’ er mwyn ymladd unigrwydd 

ymhlith cleifion canser
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CORNEL 
Y BEIRDD

O tyred in gwaredu Iesu da

O haint Coronafeirws

Sydd yn bla.

Yn gaeth nawr i reole

Mae pawb yn aros adre,

Ond fe ddaw eto haul ar fryn

Pob un yn cwrdd â ffrindie’

Ond er gofid Coronafeirws

Sydd yn poeni’r byd a’r betws

Natur sydd yn dal i weithio

Ymhobman fe welir cyffro.

Canu mae y fwyn fwyalchen 

Fry ar frigyn ucha’r goeden,

Côr y goedwig yn ein deffro

Gyda’r bore wawr i’n swyno.

Daw y wennol nôl i nythu

O dan fondo llwyd y beudy,

Cân y gog ar frig y dderwen

Ninnau fydd yn teimlo’n llawen.

Blodau’r maes fydd oll yn gwenu 

Gyda’i gilydd yn un teulu

Yn yr awel fwyn yn dawnsio

Heb run feirws yn eu becso.

Yn ddiolchgar byddwn ninnau

Er mewn byd yn llawn rheolau

I’r meddygon da a’r nyrsys 

Sydd yn trin pawb gyda’r feirws.

Ddydd a nos maent wrthi’n gweithio

Mewn ysbytai yn ddi-ildio

O mor fawr yw’n dyled iddynt

Mewn byd poenus llawn o helynt.

Ti, O Luniwr mawr y Cread

I bob cri O rho d’arweiniad

Fe cawn weled unwaith eto

Iechyd perffaith i ymlwybro,

Oes yna olau pen draw’r twnel?

A oes golau rownd y gornel?

Byw mewn gobaith gwelir eto

Bawb yn mynd a dod fel mynno.

 

Mari Morgan

Cwmystwyth

Rhydyfelin

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fydd 

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth yn cael 

ei chynnal mis Medi eleni. Gobeithio y bydd 

pethau’n well erbyn y flwyddyn nesaf.

Llanilar

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â theulu Felindyffryn 

yn eu profedigaeth. Bu farw 

Mam Eilian Rosser-Lloyd 

yn Rhuthun yn ddiweddar 

a chofiwn hefyd am Nigel, 

y mab-yng-nghyfraith 

ac Euros ac Angharad, yr 

wyrion. Rydym yn meddwl 

amdanoch.

Llongyfarchiadau

Hoffem longyfarch Sioned 

Llywelyn, Collen, ar 

ennill gradd PhD mewn 

Daearyddiaeth o Brifysgol 

Aberystwyth am draethawd 

ar ddehongli a hyrwyddo 

tirffurfiadau Cymru. Mae 

Sioned bellach yn gweithio i 

Cyswllt Ffermio sy’n rhan o 

Menter a Busnes.

Gohebydd lleol

Ar hyn o bryd, ar ôl i Rowland 

Jones ymddiswyddo o 

fod yn ohebydd Llanilar 

ar ôl blynyddoedd lawer 

o wasanaeth, nid oes neb 

yn casglu newyddion i’r 

DDOLEN yn y pentre. Os 

hoffech chi ymgymryd â’r 

gwaith a dod i nabod y lle’n 

well, croeso i chi gysylltu â ni.

Yn y cyfamser, os oes 

unrhyw newyddion neu 

luniau gennych, anfonwch 

nhw drwy e-bost at 

y.ddolen@gmail.com neu 

eu rhoi i’r Cadeirydd neu’r 

Is-Gadeirydd (sydd ill dau yn 

byw yn y pentre, gw. tud. 2).

Siop y Pentref a’r Falcon

Mae pawb yn yr ardal 

yn hynod ddiolchgar 

am waith caled Keith a’r 

criw yn y siop am sicrhau 

cyflenwad digonol o fwyd 

da, dosbarthu’r papurau, 

a chwrdd ag anghenion y 

pentrefwyr. Diolch hefyd i’r 

Falcon sy’n darparu prydau 

poeth unwaith eto ac yn eu 

cludo i dai pobl – cyfle i gael 

pryd blasus heb yr ymdrech 

o’i baratoi! Gobeithio bydd y 

gefnogaeth leol i’r busnesau 

hyn yn parhau.

Siopa’n lleol
Daeth tro ar fyd! Mae’r siop unwaith eto yn 

ganolbwynt i’r pentref, yn fangre bwysig 

i’r trigolion lleol ac yn cynnig gwasanaeth 

amhrisiadwy i nifer yn yr ardal sy’n gaeth i’w 

cartrefu. Hoffwn ddiolch i bob un o’r siopwyr 

sydd wedi cadw’r drws yn agored yn ystod y 

misoedd diwethaf. Mae’n dyled yn fawr i chi 

oherwydd tra bo pawb arall yn cilio rydych 

wedi parhau i wynebu’r cyhoedd a chadw’r 

silffoedd yn llawn. Rydych wedi gweini’r 

hen gwsmeriaid â’r gofal arferol a chyfarch 

cwsmeriaid newydd gyda gwân.

Wrth siarad ag un o siopwyr annibynnol 

Aberystwyth daeth i’r amlwg hefyd fod y 

cyfnod hwn wedi gwneud i bobl roi mwy o 

ystyriaeth i’w bwyd. Yr hyn mae nhw’n fwyta 

o ddydd i ddydd ac o ble mae’n dod! Mae’n 

drueni ei fod yn cymryd pandemig i ni dalu’r 

sylw teilwng i un o hanfodion bywyd ond 

rhaid edrych am y da ym mhob sefyllfa. Ein 

gobaith yw y bydd pobl yn parhau â’r arferion 

siopa yma wedi i ni ddychwelyd i ‘normal’. 

Gadewch i bawb gofio am siop y pentref, 

y cigydd, y pobydd, y groser a phob un o’r 

siopau annibynnol eraill sy’n cyfrannu cymaint 

i’n heconomi lleol. 

Mae siopa’n lleol yn fendithiol mewn sawl 

ffordd wahanol ac mae’r cynnyrch sydd gyda 

ni yma yng Ngheredgion o’r safon gorau. 

Dewch i ni ddysgu gwersi da o’r cyfnod hwn 

a newid ein harferion am y gorau yn yr hir 

dymor.

Hoffwn glywed gennych am eich profiadau 

chi yn ystod y ‘lockdown’ o ddefnyddio’r siop 

leol. Beth am ysgrifennu pwt ar gyfer rhifyn 

Gorffennaf Y DDOLEN?

Enfys Evans

Jacob Williams. Osian Williams.



Y DDOLEN RHIFYN 460 MEHEFIN 202016

Llanrhystud
Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen, Pentre Isaf 

(01974 202260)

Megan Williams yn 90

Pen blwydd hapus iawn i Megan Williams, 

Pentref Isaf yn 90 oed. Dathlodd mewn steil 

ar 22 Mai, er gwaetha’r canllawiau aros adre. 

Ymunodd yr wyrion i ddathlu gyda hi mewn 

parti dros Zoom! Dwi’n siŵr y byddai’n well 

ganddi fod wedi eu gweld mewn person, ond 

am y tro nes byddant yn medru dathlu go iawn, 

roedd hyn yn well na dim. Derbyniodd dusw o 

flodau gan siop Morrisons ar ei phen blwydd 

mewn cydnabyddiaeth o’r gwaith casglu arian 

mae’n ei wneud yn y siop yn flynyddol er budd 

Marie Curie. Hoffai’r teulu i gyd ddymuno pen 

blwydd hapus iawn iddi.

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Wel, rydym ar drothwy gwyliau hanner tymor 

ac mae’n rhyfedd iawn edrych yn ôl dros yr 

wythnosau diwethaf a nodi fod gatiau’r ysgol wedi 

bod ar glo am un wythnos ar ddeg. Mae’n hyfryd 

medru cadw cysylltiad gyda’r rhieni a’r plant trwy 

eu gwaith, negeseuon trwy gyfryngau amrywiol 

a galwadau ffôn a lluniau / ffotograffau. Daliwch 

ati blant, nid yw’n rhwydd mynd ati i wneud eich 

tasgau pob dydd yn enwedig gyda’r tywydd 

mor braf ond rydym i gyd yma ym Myfenydd yn 

falch iawn o’r ymdrech a’r gwaith caled rydych 

yn ei wneud. Diolch hefyd i chi y rhieni am eich 

cefnogaeth wrth weithio gyda’r plant a nifer 

ohonoch hefyd yn gorfod gweithio a diolch hefyd 

am gydweithio gyda ni. Rydym yn gwerthfawrogi 

hyn yn fawr iawn.

Un o’r tasgau a gafodd criw o blant oedd 

cyfansoddi cerdd acrostig a dyma un Dosbarth 

Calon Lân yn mynd â ni yn ôl i ddiwrnod olaf yr 

ysgol cyn cau dros gyfnod y ‘Dysgu o Bell’:

Calon Lân

Codi llaw a dweud ‘ta-ta’ yn drist ac un cwtsh 

olaf. 

A phob plentyn â’i becyn gwaith llawn dop yn 

mynd i’w cartref diogel.

‘Lockdown’ yn rhoi stop ar deithio yn bell. 

O mae popeth mor dawel a phob stryd fel tref 

ysbrydion. 

Nes daw pawb allan i glapio yn uchel i ddweud 

diolch.

Logio ymlaen yn gyffrous i Hwb i gael tasg a 

Miss yn cael ddarllen gwaith arbennig y plant. 

Â phob un yn gwneud ei orau glas.

Ni fydd yn hir, gobeithio, cyn dweud yn llawen 

‘Bore Da Dosbarth Calon Lân’ 

Un o dasgau eraill y plant oedd ysgrifennu 

nodyn ar gyfer Staff GIG Ysbyty Bronglais 

gyda nifer o rieni yr ysgol ynghyd â ffrindiau 

ac aelodau o’n teuluoedd yn gweithio yna 

ynghanol y cyfnod yma. Dyma felly rai o 

negeseuon y plant i’r bobl yma rydym yn eu 

galw’n arwyr:

I bawb sy’n gweithio yn Ysbyty Bronglais, 

Hoffwn ddiolch i chi am ofalu am bawb 

sy’n sâl yn yr ysbyty ac rwy’n gobeithio y 

byddwch yn ddiogel ac yn iach tra byddwch 

yn ymladd y firws. Rydych chi’n gwneud 

gwaith da iawn yn cadw pobl yn fyw. Rydw 

i a fy nheulu yn mynd allan bob nos Iau am 

8 o’r gloch i glapio ar gyfer holl weithwyr 

y GIG. Byddwn tu allan eto’r wythnos hon. 

Mae fy Anti Katie, Anti Rachel, Anti Teleri, Anti 

Meryl a fy Ewythr Rhydian i gyd yn gweithio i’r 

GIG. Yr wyf yn falch iawn ohonynt a’r gwaith 

maent yn ei wneud. Rwy’n gobeithio y bydd 

y firws yn dod i ben yn fuan er mwyn i bawb 

allu mynd allan a chwarae gyda’u ffrindiau 

a gweld eu teuluoedd a theimlo’n ddiogel 

eto, ond ni fyddwn byth yn anghofio’r gwaith 

a wnaethoch chi yn y GIG i helpu ni drwy’r 

helynt hwn.

Diolch eto am ofalu am bawb. 

Cadwch yn ddiogel a byddwch yn hapus.

Cariad gan Annabelle – bron 8 oed,

Ysgol Myfenydd

Annwyl bawb yn Ysbyty Bronglais,

Fy enw yw Jac a dw i’n mynd i Ysgol Myfenydd 

yn Llanrhystud. Rwy’n ysgrifennu’r llythyr yma i 

ddweud ‘Diolch’ i chi am ofalu am y bobl sâl ac 

am gadw ni’n ddiogel.

Rwy’n drist iawn bod y firws yma ac rwy’n 

misho Miss James a chwarae gyda ffrindiau. 

Ond, ni yn lwcus i gael chi i gyd, rydych chi’n 

arwyr!

Mae fy mrawd Elis, mami a fi wedi bod yn clapio 

tu allan i’r tŷ. Roedden ni wedi gwneud Enfys 

ar yr hewl. Rydyn ni hefyd wedi gwneud carreg 

gyda llun Enfys arni.

Diolch yn fawr iawn, iawn, IAWN.

Cariad mawr, 

Oddi wrth Jac

I’r holl staff yn Ysbyty Bronglais,

Diolch am ofalu am bawb yn Ysbyty Bronglais. 

Rydym yn gwerthfawrogi fod pawb yn cael help 

mawr gennych chi.

Gobeithio y bydd pawb yn dweud diolch 

wrthoch chi am eu helpu. Gobeithio y gallwn 

fod yn hapus, cael byw a bod gyda’n gilydd am 

byth. Rwy’n gobeithio bod y bobl sy’n gwella yn 

hapus am gael byw. Ond mae’n drist iawn i’r rhai 

hynny sy’n methu bod gyda gweddill y teulu.

Cariad,

Rosa McBride

Plant Myfenydd yn postio eu llythyron  

diolch i Ysbyty Bronglais.

Diolch i chi blant Myfenydd a phob ysgol arall am 

gadw’n ddiogel a dilyn y rheolau.

Un o blant Myfenydd yn creu ei ffordd  

unigryw i ddiolch.

Da iawn bois Myfenydd am ddod allan i ddiolch.
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Annwyl weithwyr y GIG yn Ysbyty Bronglais,

Rwyf am ddiolch i’r holl staff sy’n gweithio yn 

Ysbyty Bronglais am yr hyn y maent wedi ei 

wneud, yr hyn y maent yn ei wneud ar hyn o 

bryd a’r hyn y byddant yn ei wneud i bawb. 

Diolch am roi eich hunain mewn perygl i 

nyrsio’r bobl yn yr ysbyty gyda firws corona a 

phawb arall yn yr ysbyty.

Diolch am helpu pobl sydd ddim yn gallu 

helpu eu hunain. Diolch ichi am yr holl waith 

caled yr ydych wedi’i wneud ac yr ydych yn ei 

wneud, a’r hyn y byddwch yn ei wneud. Rwy’n 

hapus i wybod eich bod yno felly os bydd 

unrhyw beth yn digwydd i fy nheulu, byddwch 

yno i’w helpu.

William Darby

Annwyl y Staff i gyd ym Mronglais,

Diolch am ofalu ac am edrych ar ôl pawb yn yr 

ysbyty ac am fod yna yn ystod y coronafeirws 

arswydus yma. Rydych yn arwyr ac rydym yn 

clapio i chi pob nos Iau am 8 o’r gloch.

Llawer o ddiolch, Miley 

I bawb yn Ysbyty Bronglais, 

Rydych yn gwneud fi’n hapus iawn. Diolch am 

edrych ar ôl yr holl bobol a diolch am achub 

yr holl bobl. Mae dad yn gweithio yn ysbyty 

Bronglais ac rwy’n browd iawn ohono.

Oddi wrth Kielan

I’r holl arwyr yn Ysbyty Bronglais

Fy enw i yw Dominic ac rwy’n 9 mlwydd oed 

ac rwy’n mynd i Ysgol Myfenydd, Llanrhystud. 

Rwyn ysgrifennu y llythyr yma oherwydd 

popeth rydych yn ei wneud. Rydych yn 

anghygoel a chi yw fy arwyr yn helpu y bobl sâl 

i wella. Diolch yn fawr iawn a daliwch ati gyda’r 

gwaith da.

Cariad Dominic

I holl staff Bronglais,

Diolch am eich holl gwaith caled yn cadw ni i 

gyd yn iach. Rwy’n gobeithio eich bod chi i gyd 

yn cadw’n ddiogel. Rydym mor hapus i gael 

doctoriaid a nyrsys sydd mor gymwynasgar. Chi 

yw’r enfys ar ddiwrnod gwlyb, yr heulwen trwy 

gwmwl llwyd, y blodyn sy’n tyfu trwy’r chwyn 

a’r sêr sy’n disgleirio ar noson dywyll.  Daliwch 

ati i wneud y gwaith da. Rydym yn caru chi.

Ariana, 7 mlwydd oed

Annwyl Maggie a’r staff,

Goebithio eich bod i gyd yn iawn? Diolch yn 

fawr iawn am eich holl waith caled yn yr ysbyty. 

Fy enw i yw Tomos ac rwy’n 9 mlwydd oed. 

Mae fy mam yn gweithio ar ward Enlli. Mae 

gennyf ddwy gath o’r enw Rocky a Charlie ac 

rwy’n mwynhau gwylio Pokemon a chwarae 

ar fy PS4. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd am 

eich gwaith caled yn yr ysbyty. Rydych chi yn 

gwneud job gwych.

Oddi wrth, Tomos

I’r NHS

Diolch am helpu pawb dros y blynyddoedd ac 

am helpu pawb nawr. Daliwch ati gyda’r gwaith 

da. Rydym yn gobeithio fydd y coronafirws yn 

mynd yn glou iawn. Gobeithio y gwnewch chi 

gadw’n ddiogel hefyd.

Cariad mawr, April xxx

Annwyl Staff Ysbyty Bronglais,

Fy enw yw Klara-Lou ac rwy’n mynd i Ysgol 

Myfenydd yn Llanrhystud. Yn gyntaf fe 

hoffwn ddiolch am eich holl waith caled yn 

gofalu ac yn gwarchod pawb sy’n sâl ac yn 

eu amddiffyn rhag y feirws cas sydd yn mynd 

o gwmpas. Rwy’n gobeithio fod y staff i gyd 

yn cadw’n ddiogel a bod eich teuluoedd i 

gyd yn iawn. Pan fydd hyn drosodd rwy’n 

credu eich bod yn haeddu gwyliau. Plîs 

parhewch gyda’r gwaith, rydych chi i gyd yn 

arwyr.

Diolch a chariad mawr, Klara-Lou

I Staff Ysbyty Bronglais,

Diolch am yr holl waith rydych yn ei wneud i’n 

cadw ni’n saff a gwneud ni’n well. Diolch am 

fentro eich bywyd fel mae mam yn gwneud. 

Cadwch yn saff, Lucie xxx

I holl staff Ysbyty Bronglais,

Rwy’n ysgrifennu i ddweud DIOLCH am fynd i’r 

gwaith a gofalu am eich cleifion. Plîs, plîs, plîs 

cadwch yn ddiogel, rydych yn anhygoel ac mi 

rydych yn cael eich caru.

Cariad, Alesha xx 

I’r holl staff yn Ysbyty Bronglais,

Diolch yn fawr iawn am bopeth rydych yn ei 

wneud yn yr ysbyty ac am wneud yn siŵr fod 

y cleifion yn cael gofal er eich bod yn rhoi 

eich hunan a’ch teulu mewn risg. Gobeithio y 

byddwch nawr yn cael gwisg ac offer amddiffyn 

personol rydych yn ei haeddu. Rydw i a fy 

nheulu yn gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn 

clapio i ddangos ein gwerthfawrogiad.

Arhoswch yn gryf a byddwch ddiogel,

Oddi wrth

Jake Williams a’r teulu. 

Llongyfarchiadau

Ynghanol gofid cofid mae’n braf medru dathlu 

newyddion da ac mi ddaeth hynny wrth i Theo 

Jax mab bach i Natalie ac ŵyr bach i Miss 

Sharon a Dai gael ei eni. Llongyfarchiadau 

mawr a dymuniadau gorau i chi i gyd fel teulu. 

Rydym yn aros yn eiddgar i fedru cael cwrdd â 

Theo bach pan fydd hi’n ddiogel i wneud. 

Eisteddfod yr Urdd

Mi fydd yn wythnos hanner tymor go ryfedd 

heb daith fach i faes eisteddfod yr Urdd a dilyn 

hynt a helynt plant Cymru a thu hwnt. Efallai 

na chawn y stondinau a chwrdd a ffrindiau 

a’r cyffro o fod ynghanol pawb ond rydym 

yn edrych ymlaen yn eiddgar at Eisteddfod T. 

Diolch i’r Urdd am greu llwyfan newydd i fedru 

gweld y talentau amrywiol.

Fel arfer rydym yn danfon ein dymuniadau i 

chi i gyd, parhewch i gadw’n ddiogel tan y tro 

nesaf.

Gŵyl Dewin a 
Doti Ddigidol
Newyddion da i ffrindiau bach Dewin a 

Doti! Mae Mudiad Meithrin yn falch iawn 

i gyhoeddi y bydd Gŵyl Dewin a Doti yn 

dychwelyd eto eleni, ond nid ar ei ffurf 

arferol yn teithio o gwmpas Cymru ond 

yn hytrach bydd yn cael ei chynnal dros 

ein platfformau digidol yn ystod wythnos 

gyntaf mis Mehefin (1-5 Mehefin 2020).

Y bwriad yw dangos sioe fer bob dydd 

am 2.00 y pnawn a fydd yn 

cynnwys tua 3 

chân - o ddydd 

Llun i ddydd 

Gwener yng 

nghwmni’r 

diddanwr 

Martyn 

Geraint - a 

Dewin a Doti 

wrth gwrs! 

Am 2.00 

bnawn dydd Llun, 1 

Mehefin bydd Rhan 1 o’r sioe ‘Dewin, Doti 

a’r Het Hud’ yn cael ei dangos yna bydd 

Rhan 2 yn cael ei dangos ddydd Mawrth 

ac yn y blaen nes bydd y sioe gyfan wedi 

cael ei gweld erbyn pnawn Gwener 5 

Mehefin.

Yn ogystal â hyn, bydd gweithgareddau 

i blant yn cael eu rhoi ar dudalen 

Facebook a thrydar Mudiad Meithrin pob 

dydd ar ôl y sioe.

Meddai Iola Jones, Pennaeth 

Cyfathrebu a Phartneriaethau Mudiad 

Meithrin,

“Mae Gŵyl Dewin a Doti yn rhan bwysig 

o galendr digwyddiadau’r Cylchoedd 

Meithrin erbyn hyn ac mae’n ffordd wych 

o ddod â’r Gymraeg yn fyw yn enwedig 

i deuluoedd lle nad yw’r Gymraeg yn 

cael ei siarad yn y cartref. Roeddem yn 

awyddus i barhau i wneud hyn mewn 

rhyw fodd yn ystod y cyfnod anodd yma, 

felly bydd yr Ŵyl yn cyrraedd cartrefi 

pawb trwy’r cyfryngau cymdeithasol 

ar ffurf fideos byr a fydd yn cynnwys 

caneuon poblogaidd a genir yn ein 

Cylchoedd Meithrin gyda’r ddiddanwr 

plant bytholwyrdd Martyn Geraint!’

Cynhelir sesiwn cyntaf Gŵyl 

Dewin a Doti Ddigidol ar Facebook/

MudiadMeithrin, fore Llun, 1 Mehefin am 

2.00 y prynhawn.

Bydd yr uchod yn rhan o arlwy 

‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ y Mudiad 

(1-5 Mehefin) gan y bydd #ClwbCylch 

– sef sesiynau wedi eu seilio ar ‘Amser 

Cylch’ yn y Cylch Meithrin arferol gydag 

arweinydd Cylch Meithrin profiadol yn 

eu cynnal ar-lein yn cael ei lansio ar 1 

Mehefin hefyd gyda’r sesiynau yn cael 

eu cynnal am 10.00 bob bore i gefnogi 

teuluoedd.  
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Llangwyryfon
Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai 

rhyfedd iawn ac wedi effeithio ar fywydau 

pawb. Dim cyfarfodydd, dim ysgol, dim 

gwasanaethau, dim teithiau/tripiau ac, yn 

achos llawer, dim Facebook na chyfryngau 

cymdeithasol tebyg. Diolch am ffôn gyffredin. 

Ond mae’r llinyn cyswllt oedd yn sicrhau 

trosglwyddo newyddion ar gyfer eu cynnwys 

yn Y Ddolen wedi mynd yn denau iawn. Rhaid 

ymddiheuro, felly, os bydd peth o’r newyddion 

y tro hwn yn ymddangos yn hen erbyn hyn.

Cydymdeimlo

Collodd Huw Griffith, Tŷ Cart, ei dad yn 

ddiweddar a chydymdeimlwn gydag ef a’r teulu. 

Mae Linda Evans, Gwynfa hefyd wedi cael y 

brofedigaeth o golli ei thad, a chydymdeimlwn 

gyda hi a’i theulu. Bu farw Joyce Hopkins, gynt 

o New Row, Pontrhydygroes. Roedd hi’n fodryb 

i deuluoedd Hafod Las, Delfryn a Phenlôn.

Gwellhad

Mae’r sôn wedi’n cyrraedd fod nifer wedi eu 

taro’n wael yn ystod y ddau fis diwethaf ond, 

yn aml iawn, maent ar wellhad cyn i ni glywed 

amdanynt. Bu Joyce Phillips, Maes y Meillion, 

yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Bronglais, a bu 

Maldwyn Morgan, Esgair, yno am rai diwrnodau, 

ac mae’r ddau adref erbyn hyn. Ond mae 

Danny Jones, Newbridge, yno ar hyn o bryd. 

Cafodd Eleri Hughes, Llwynbedw, gyfnod gwael 

ond mae’n gwella. Deallwn fod John Jones, 

Trem y Môr hefyd yn gwella’n raddol.

Ymddiheuriadau, os oes rhywrai heb eu 

henwi, ond dymuniadau gorau am wellhad 

iddynt hwythau yr un fath.

Pen blwydd

Gwelsom yn Y Ddolen ddiwethaf fod ein 

postman cymwynasgar Kevin Williams wedi 

cyrraedd oedran nodedig. Tua’r un adeg fe 

ymddangosodd posteri trawiadol yn y pentre 

yn tynnu sylw at hyn. Wedi holi ymhellach 

deallwyd mai gwaith Glyn Jones, Gerwyre oedd 

y poster ac mae’n ymddangos yn y rhifyn hwn 

am ei fod yn haeddu cynulleidfa ehangach. Mae 

pawb yn hoff iawn o Kevin a’i chwerthin parod.

Diolch

Mae aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc wedi 

bod yn barod iawn i helpu’r rhai hŷn neu 

fethedig yn yr ardal trwy fynd i siopa drostynt 

neu unrhyw gymwynas arall. Mae rhai wedi 

gofyn i ni ddatgan eu DIOLCH YN FAWR i 

aelodau’r Clwb trwy gyfrwng Y Ddolen. Maent 

yn wir gymwynaswyr cymdeithasol ar adeg o 

argyfwng.

Llongyfarchion

Llongyfarchiadau i Alun a Christine Evans, Plas 

y Dderwen, ar ddathlu Priodas Ruddem. Dim 

llawer o gyfle i ddathlu ar hyn o bryd ond fe 

ddaw cyfle eto gobeithio.

Mentro

Golygfa newydd yn y pentre yw fan ag enw 

Paul Evans, Simne Wen, ar yr ochr. Mae Paul 

yn dechrau busnes Trin Gerddi ar ei liwt ei hun. 

Mae’n cynnig torri coed, llwyni a pherthi, neu 

lawnt neu blannu a chwynnu neu unrhyw beth 

arall sydd ei angen yn yr ardd. Dymunwn bob 

llwyddiant iddo yn ei fenter newydd.

Diolch

Hoffai Dewi Williams, Rhandir ddiolch yn fawr 

am y galwadau a’r dymuniadau gorau mae wedi 

eu dderbyn yn ystod cyfnod ei driniaeth yn 

Ysbyty Singleton. Mae wedi gwerthfawrogi pob 

un yn fawr.

Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon

Dysgu o Adref

Mae’r cyfnod o ddysgu adref wedi parhau yn 

ystod mis Mai a’r staff a’r plant wedi rhyw fath 

o gyfarwyddo â threfn newydd o baratoi a 

chwblhau tasgau erbyn hyn. Mae’r disgyblion 

wedi ymateb yn tu hwnt o bositif i’r her o 

weithio adref a mae yna sawl athro ac athrawes 

arbennig yn byw ar sawl aelwyd – ond wrth 

gwrs er y cyfle i fod adref a chael mwynhau’r 

tywydd braf yn eu gerddi a chaeau cyfagos 

mae’n ddigon naturiol bod pawb yn gweld 

eisiau yr ochr gymdeithasol o fod yn yr ysgol a 

chael mwynhau cwmnïaeth ffrindiau

Mae Gwenno ym Mlwyddyn 4 (sydd yn 

hoff iawn o ddarllen Y Ddolen bob mis) wedi 

ysgrifennu am fod adref yn ystod y cau lawr:

‘Dwi wedi diflasu ar yr hen coronafeirws ’ma 

erbyn hyn – does dim ysgol a chyfle i gael 

cloncan a chwarae gyda fy ffrindiau a does 

dim posib mynd am wac i unman yn y car! 

Dwi’n derbyn gwaith ysgol trwy Hwb ac yn ei 

ddanfon yn ôl at Miss cyn diwedd y dydd i’w 

farcio – er mae Mrs Parry wedi bod yn sâl ers 

sawl wythnos nawr – gobeithio eich bod chi’n 

teimlo’n well Miss – cofion cynnes atoch! Dwi’n 

lwcus mod i’n byw allan yn y wlad ac ar fferm 

felly mae digon i’w wneud. Mae’r defaid wedi 

cael eu hŵyn bach i gyd a rydym wedi gorffen 

cneifio a gwneud silwair yn ystod yr wythnosau 

diwethaf. Mae’r tywydd wedi bod yn braf 

diolch byth ac er nad oes gen i gwmni plentyn 

i chwarae â nhw mae gen i fy nghi bach, Molly 

a rydym ni’n dwy yn cael llawer o hwyl yn 

chwarae yn y den tu fas neu wrth rhoi bath iddi. 

Rydw i’n cadw cysylltiad a fy ffrindiau drwy’r 

ffôn ond dwi’n gobeithio’n fawr y byddwn nôl 

yn ysgol yn fuan er mwyn i mi gael gweld nhw i 

gyd unwaith eto.’

Fel rhan o dasg Cymraeg ysgrifennodd 

Siencyn, sydd hefyd ym Mlwyddyn 4, benillion 

am weld eisiau ei ffrindiau:

Dwi’n colli gweld fy ffrindiau 

Sy’n chwarae gyda fi 

A dydw i methu aros 

Nes bod nhw’n gallu dod i’r tŷ! 

Mae fy ffrindiau yn garedig 

Ac yn helpu fi o hyd,

Rydw i yn eu colli 

Mae nhw yn werth y byd! 

Ar ôl bydd hwn gyd drosodd 

Pan fydd Covid wedi mynd 

Bydda i’n methu aros i rhoi 

Cwtsh mawr i fy ffrind! 

Danfonwyd copi o lyfryn o’r enw Capsiwl Covid 

at bob disgybl yn ystod mis Mai – llyfryn sydd 

yn rhoi cyfle i’r disgyblion nodi eu teimladau 

yn ystod y cyfnod anarferol yma, sut y maent 

yn cadw yn brysur, yn cadw cysylltiad ag eraill, 

toriadau papur newydd ac yn y blaen. Dydy 

cwblhau’r llyfryn ddim yn orfodol ond mae yna 

ambell i ddisgybl wedi dechrau ei lanw a dwi’n 

siŵr y bydd yn gofnod diddorol tu hwnt iddynt 

edrych yn ôl arno ymhen blynyddoedd.

Diolch i’n Gweithwyr Allweddol

Bu Jac a Twm Lewis yn brysur yn peintio cerrig 

gyda lluniau a negesuon o ddiolch i’r GIG yn 

ystod yr wythnosau diwethaf a penderfynodd 

y ddau eu gadael o gwmpas y pentref i blant 

eraill yr ardal gael edrych allan amdaynt wrth 

fynd am dro. Mae un o blant yr ysgol, Eiddwen, 

eisioes wedi bod allan yn chwilio amdanynt AC 

wedi ychwanegu ambell garreg arall i’r casgliad 

– syniad gwych fechgyn.

Un o dasgau disgyblion yr Hafod yn ystod mis 

Mai oedd creu’r gair ‘Diolch’ gydag eitemau bob 

dydd o’r tŷ neu’r ardd a chafwyd ymateb gwych 

gan nifer fawr ohonynt a sawl ymgais drawiadol 

a deniadol – dwi’n siŵr na fydd y disgyblion 

yn gweld chwith mod i wedi eu rhannu â 

darllenwyr Y Ddolen er mwyn mynegi ein 

diolch i’w perthnasau ac yn wir yr holl weithwyr 

allweddol sydd yn gweithio’n ddiflino yn ystod y 

cyfnod heriol yma.

Mae llawer ohonynt wedi bod yn tynnu 

lluniau ac yn ysgrifennu llythyron i bobl leol yn 

osgytal â thrigolion a staff cartrefi gofal lleol 

megis Abermâd, Cysgod y Coed, Carlton a 

Pennal View.

Pontio Blwyddyn 6

Fel arfer byddai disgyblion Blwyddyn 6 yn edrych 

ymlaen yn eiddgar at dreulio ychydig ddiwrnodau 

yn ymweld â’u hysgolion uwchradd yn ystod 

yr hanner tymor nesaf – eleni fe fydd y cyfnod 

pontio â gwedd dipyn fwy gwahanol i’r arfer gyda 

gweithgareddau yn digwydd drwy gyfrwng y we.

Poster o waith Glyn Jones, Gerwyre, 
i ddathlu pen blwydd Kevin Williams.
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Llangwyryfon

Mae Jac a Rhys eisioes wedi cymryd rhan 

mewn prosiect fach gyda darpar ddisgyblion 

Ysgol Henry Richard. Y bwriad oedd creu ffilm 

yn diolch i’r GIG am eu holl waith yn ystod y 

cyfnod yma a gofynnwyd i’r disgyblion ffilmio 

eu hunain yn clapio, yn dangos llun enfys ac 

yn y blaen – ymddangosodd Jac Lewis o flaen 

arwydd Llangwyryfon a Rhys Lewis ar y fferm 

gyda un o’i ddefaid Jacob o flaen llun o enfys!

Bagiau Rhodd

Derbyniodd plant yr ysgol (a’r Cylch Meithrin) 

fag rhodd yr un o Eglwys Santes Ursula yn 

ddiweddar – bag o nwyddau amrywiol i’w 

diddori yn ystod y cau lawr wedi eu rhoi at ei 

gilydd gan Terry a Diana Davies, Felin Pontfaen, 

y ddau yn aelodau yn yr eglwys. Roedd y plant 

wrth eu boddau yn derbyn y bagiau a charwn 

ddiolch yn fawr iawn (ar eu rhan!) i Terry, Diana 

a holl aelodau’r eglwys am y rhodd hael ac am 

feddwl amdanynt yn ystod y cyfnod yma.

Gardd y Pentref

Yn rhifynnau blaenorol o’r Ddolen soniwyd 

am ddisgyblion yr Hafod yn mynd i arddio 

gyda Brian a Maureen Couch, yn plannu ac yn 

trawsblannu bylbiau – roedd yn hyfryd cael 

clywed gan ambell deulu a oedd wedi bod am 

dro o gwmpas y pentref am yr olygfa hardd o 

flodau lliwgar a oedd wedi ymddangos ger Siop 

y Pentref yn ystod yr wythnosau diwethaf 

Caerfaddon – cafodd Jesse ei eni i’w mab Liam 

a’i wraig ganol mis Mai. Ein llongyfarchiadau 

hwyr hefyd i Hazel Pugh Jones, Plas y Bryn 

Trefenter, ein cyn-gogyddes, ar enedigaeth 

dwy wyres hefyd yn ystod y misoedd diwethaf 

– Olivia i Natalie o gwmpas y Nadolig ac Elsie 

i Kieron – mae’r ddau yn byw o gwmpas ardal 

Aberystwyth. Dwi’n siŵr bod y ddwy yn ysu am 

gael y cwtsh cyntaf yna ar ôl i’r cyfnod yma o 

gadw adref basio.

I Abbie Evans, Dolwyre a ddilynodd esiampl ei 

dwy chwaer hŷn a thorri ei gwallt ar ddechrau’r 

cau i lawr a’i gyfrannu i’r Princess Trust – da 

iawn ti am barhau i feddwl am eraill yn ystod y 

cyfnod yma.

I gyn-ddisgybl, Beca Lewis ac Ann Lloyd, 

Cadeirydd y PRhA ar eu hymddangosiad ar y 

Sioe Fach Fawr a ddarlledwyd o Dregaron ganol 

y mis. Roedd Beca yn rhan o grŵp y Pictons 

Ysgol Henry Richard ac Ann yn canu gyda 

merched Soar. Gwnaeth Beca ymddangos ar 

raglen Noson Lawen ychydig wythnosau yn ôl 

hefyd yn canu gyda chôr Ysgol Henry Richard.

I dwy gyn-ddisgybl,Lowri Jones, Abernac 

ac Eiry Williams, Tŷ Newydd, ar gael eu dewis 

yn Is-Lysgenhadon i’r CFfI yng Ngheredigion 

am eleni – Lowri yn aelod yn CFfI Lledrod a 

Eiry yma yn CFfI Llangwyryfon. Cyn-ddisgybl 

arall, sef Esyllt Ellis Jones, yw Cadeirydd y CFfI 

yma yng Ngheredigion am eleni hefyd. Ni 

fydd Rali Flynyddol y CFfI, sef pinacl calendar 

y flwyddyn, yn cael ei chynnal eleni ond pob 

hwyl i’r tair ohonoch gyda’ch dyletswyddau. 

Hoffwn gydnabod y gwaith arbennig y mae 

aelodau’r CFfI yma yn Llangwyryfon ac ar draws 

Ceredigion yn ei wneud yn dosbarthu nwyddau 

i’r rheiny sy’n methu gadael eu cartrefi yn ystod 

y cyfnod yma.

I nifer o rieni a theuluoedd y disgyblion sydd 

wedi cwblhau’r Sialens Wy ar y cyfryngau 

cymdeithasol a chyfrannu arian i’r Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol / NHS. Mae sawl disgybl wedi 

cwblhau’r Sialens Ddŵr. hefyd!

I bostmon yr ardal, Kevin, ar ddathlu ei ben 

blwydd yn 60 oed – ni chawsom fel staff na 

disgyblion y cyfle i ddymuno’n dda iddo ar ei 

ddiwrnod arbennig ond edrychwn ymlaen at 

gael canu Pen Blwydd Hapus iddo pan fyddwn 

yn ôl yn yr ysgol – bydd hi’n achos o ‘well hwyr 

na hwyrach’ sbo!

Gwellhad Buan

I Mrs Rhiannon Parry yn dilyn cyfnod o salwch 

yn ystod mis Mai – edrychwn ymlaen at eich 

croesawi yn ôl i’r ystafell ddosbarth ddigidol 

ddechrau Mehefin. Diolch i Miss Siân Thomas 

a Miss Eleri Jones am gamu i’r bwlch yn ei 

habsenoldeb a chael blas ar wahanol fath o 

ddysgu ac addysgu!

Yr un yw ein dymuniadau i Charlotte Baxter, 

Trysorydd y PRhA, am wellhad buan a llwyr yn 

dilyn llawdriniaeth hefyd.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad at Linda Evans, 

Gwynfa, Ysgrifenyddes y PRhA, a’r teulu yn 

Gwynfa ar eu profedigaeth yn ystod mis Mai.

Llongyfarchiadau

I holl ddisgyblion, staff a llywodraethwyr yr ysgol 

sydd ar gwblhau hyfforddiant yn yr ysgol ac ar 

lein yn cynyddu eu hymwybyddiaeth yn ystod y 

misoedd diwethaf – bu’r staff a’r plant yn cwblhau 

hyfforddiant cyn i’r ysgol gau ganol mis Mawrth 

ac mae’r corff llywodraethol wedi gwneud erbyn 

hyn hefyd. Byddwn yn derbyn ein tystysgrif oddi 

wrth y tîm Dysgu gydag Awtistiaeth Cenedlaethol 

(ASD) yn fuan mae’n siŵr.

I Mrs Sue Fisher, Brynbeidiog sydd yn dod 

atom i wrando ar y plant hynaf yn darllen bob 

wythnos, ar enedigaeth ŵyr newydd yn ardal 

Y blodau sydd wedi tyfu o’r bylbiau a blannwyd 
gan y plant gyda Brian a Maureen Couch.

Y merched wrth eu gwaith ysgol yn 
ysgol fach Maesllyn.

Y cerrig a addurnwyd gan Jac a Twm.

Dyma enfys o galonnau y mae Janet wedi ei 
chreu a’i gosod yn ffenestr ei chartref.

Eiddwen wedi peintio carreg ac yn ei 
hychwanegu at y casgliad o gwmpas y pentref.
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CFFI Ceredigion
Dyma ni yn byw yn y cyfnod mwyaf unigryw 

yn ein hanes! Y byd cyfan mewn ‘lockdown’ 

ers dros ddeufis a ninnau Ffermwyr Ifanc 

Ceredigion yn gwneud ein rhan i gyfrannu 

at hwyluso bywyd pobol y Sir yn y cyfnod 

yma. Nifer o aelodau ar hyd a lled y Sir wrthi 

yn cynorthwyo’r bobol fwyaf bregus yn ein 

cymunedau a braf oedd clywed ein Aelod 

Seneddol, Ben Lake, yn rhoi cymeradwyaeth 

i waith yr aelodau yn y Senedd yn ddiweddar. 

Cofiwch, os oes unrhyw un angen cymorth 

mewn unrhyw ffordd, gellir cysylltu efo 

swyddfa’r CFfI ar 01570 471 444, neu drwy 

e-bost ar anne@yfc-ceredigion.org.uk.

Fel arfer, byddai Mis Mai yn fis prysur iawn i 

holl aelodau’r mudiad. Byddai pawb wrthi yn 

paratoi ar gyfer Rali’r Sir. Un peth yn siŵr, does 

dim angen crafu pen am syniadau ar gyfer 

yr arwyddion neu boeni am gynllun y tablo 

a chwilio amser i ddysgu dawnsio neu fynd i 

ymarfer barnu stoc. Rhai o’r aelodau mwyaf 

prysur a fyddai wedi bod yn edrych ymlaen 

at y Rali fyddai’r swyddogion newydd, ac 

felly dyma gyfle i ni gael cwrdd â hwy a chael 

ychydig o’u hanes a sut maent yn ymdopi yn 

ystod ‘Lockdown’.

Darpar Frenhines y Sir yw Rhiannon Davies 

sy’n gweithio i Menter a Busnes ar prosiect 

Cyswllt Ffermio fel Rheolwr Rhanbarthol 

y De Orllewin. Mae wedi ei magu ar Fferm 

Blaenglowon, Talgarreg ac yn aelod gweithgar 

o CFfI Caerwedros. Bu’n forwyn i Frenhines y 

Sir yn 2015 ac mae’n Gadeirydd ar Bwyllgor 

Rhyngwladol CFfI Cymru ar hyn o bryd. Mae 

wedi cael cyfle i deithio dramor dan faner y 

mudiad ond wedi mwynhau’r nosweithiau 

o gymdeithasu yng nglwb Caerwedros gan 

ddweud mai rhai o’r nosweithiau gorau 

gafodd o fewn y clwb yw nosweithau coginio, 

‘ni wastad yn cal lot o sbort yn gwneud 

hynny!’ 

Wrth drafod effaith Covid-19 ar ei bywyd 

dywed fod ‘cyflymder bywyd llawer mwy araf 

nawr. Er bod sawl cyfarfod, cwis a bingo dros 

Zoom yn digwydd gyda’r nos, rwy’n gwario 

llawer mwy o amser gartre! Definite yn cael 

gwerth am arian allan o’r mortgage nawr! Y 

car sydd wedi cael y sioc mwyaf wrth iddo 

fynd o wneud bron 200 milltir yr wythnos 

i ddim hyd yn oed 2 filltir yr wythnos nawr! 

Rwy’n gweld eisiau teulu a ffrindiau fwyaf, 

a methu cwrdd lan am goffi neu beint! Y 

peth cyntaf rwy am wneud unwaith fydd y 

cyfyngiadau’n dod i ben fydd mynd draw i 

weld mam a dad a chael cwpaned o de gyda 

nhw! Rydym fel clwb wedi bod yn rhedeg 

‘Penbleth y dydd’ ar Facebook y clwb lle 

rydym ni’n rhannu lluniau ayyb i bobl ddyfalu 

pwy sydd ynddynt’. 

Stori fach ddoniol oedd ganddi a fydd yn 

gwneud i ni i gyd chwerthin yng nghanol 

yr argyfwng yma yw ei hanes yng Ngala 

Nofio’r Mudiad. ‘Stori mwya’ embarrassing fi 

o fod yn aelod yn y CFfI oedd yn gala nofio’r 

sir, roeddwn i ond tua 13 oed ar y pryd yn 

cystadlu yn y front crawl ac aeth y chwiban ac 

fe es i mor glou ag ôn i’n gallu, clywed pobol 

ar yr ochr yn gweiddi ‘go go go’ a cyrraedd 

y diwedd a sylweddoli mai ‘wow wow wow’ 

oedden nhw’n gweiddi achos odd false start 

wedi bod a dim ond fi oedd yn nofio yn y pwll! 

Odd rhaid i nhw aros am sbel nes i fi gael fy 

anadl nôl cyn gwneud y ras eto!’ Diolch i ti 

Rhiannon am rannu’r stori.

Un o’i dirprwyon yw Heledd Besent, aelod 

o Glwb Mydroilyn lle mae’n gadeirydd ar y 

clwb eleni. Athrawes Gerdd yn Ysgol Bro 

Pedr yw Heledd. Mae wedi bod yn aelod o’r 

mudiad ers yn 15 oed, yn gyn-aelod o Glwb 

Bro Ddyfi ond wedi ymuno â chlwb Mydroilyn 

pan symudodd i Geredigion. Dywed ‘Dwi wedi 

datblygu cymaint o sgiliau trwy’r mudiad a 

dwi wedi magu lot o hyder wrth wneud. Ond 

yn fwy diweddar, mae’r mudiad wedi helpu 

fi setlo yng Ngheredigion a dwi wedi dod i 

nabod gymaint o bobl yn yr ardal o’i herwydd. 

I mi, fy hoff weithgaredd yw’r gystadleuaeth 

adloniant, fel yr hanner awr o adloniant. Mae’n 

rhoi cyfle grêt i ddod i nabod aelodau’n well 

a chael bach o sbort wrth wneud. Hefyd, 

mae gwylio perfformiadau pawb ar y diwedd 

wastad yn grêt gan fod perfformiad pob clwb 

yn hollol wahanol. Mae bywyd wedi newid 

cryn dipyn ers y ‘lockdown’. Fethais i fynd 

adre at fy nheulu cyn i bopeth gau lawr felly 

dim ond fi sydd yn y tŷ. Dwi’n cadw mewn 

cyswllt â ffrindiau a theulu drwy’r ffôn a 

laptop. Fel arall, dwi’n dal i ddysgu a gosod 

gwaith i ddisgyblion dros y we. Gan fod llawer 

mwy o amser rhydd gennyf fi, dwi wedi bod 

yn gwneud tipyn o waith DIY o gwmpas y 

tŷ, felly dwi’n cadw’n brysur. Y peth mwyaf 

positif i mi weld ydy cymunedau yn dod at ei 

gilydd i helpu ei gilydd, boed hynny’n siopa, 

nôl pethau neu hyd yn oed cadw llygad ar 

rywun a chael gair o bell. Dwi’n edrych mlaen 

cwrdd fyny gyda fy nheulu a ffrindiau ac i gael 

eistedd rownd bwrdd yn llawn o bobl gyda 

phryd o fwyd a diod a chael sgwrs go dda 

gyda phawb.’

Dirprwy arall yw Bleddyn Davies o glwb 

Caerwedros sydd hefyd yn Is-Gadeirydd 

presennol y mudiad o fewn y Sir ac yn 

digwydd bod yn frawd i Rhiannon, ein 

darpar Frenhines. Graddiodd o Brifysgol 

Aberystwyth ac erbyn hyn mae’n ffermio biff 

a defaid ar fferm y teulu ym Mlaenglowon 

Fawr, Talgarreg. Dywed ‘Gan fod Covid wedi 

cyrraedd yng nghanol amser wyna dwi heb 

weld gormod o wahaniaeth eto – y broblem 

fwya yw trefnu prydiau ’mlaen llaw, yn lle 

ffansïo rywbeth munud ola a popo i’r siop/

takeaway i’w hôl e!’. Dywed mai’r peth mae’n 

gweld ei eisiau fwyaf yw’r elfen gymdeithasol 

o’r mudiad. ‘Oedd dydd Sul hwylus y Pasg 

yn hir, ac yn boenus! Diolch byth am playlist 

Tomos i ga’l fi trwy’r diwrnod! Y peth cyntaf 

dwi am wneud pan ddaw y cyfyngderau 

i ben yw cael Fish a Chips ar y wal yng 

Nghei Newydd ac yna peint neu ddau yng 

ngardd gwrw y Black Lion. Dydyn ni heb ga’l 

noswaith clwb yn y ddeufis dwethaf a od 

yw mis Mai heb i ni brysuro o un lle i’r llall ar 

gyfer ymarferion Rali!’ Moment balch iawn 

iddo oedd cael ei ddewis yn aelod mwyaf 

gweithgar y mudiad yn 2019 ac mae’n hoff o 

gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr ac yn ‘croesi 

pob dim bydd cyfle i chwarae am y tro olaf y 

flwyddyn nesaf.’

Un arall o’r Dirpwyion yw, Lowri Jones, sy’n 

aelod gweithgar o glwb Lledrod ers 2008 ac 

yn gweithio fel ymgynghorydd amaethyddol 

gydag ADAS. Mae’n hoff o nosweithiau 

sosial sy’n gyfle i gael hwyl ac i gymdeithasu. 

Mae’r mudiad wedi rhoi cyfle iddi ddysgu 

amrywiaeth o sgiliau gwahanol a chreu 

cyfeillgarwch newydd. Mae ganddi brofiad 

Trwsio Ieir ac wedi cystadlu nifer o weithiau 

dan faner y mudiad ac yn ddiweddar gwelwyd 

fideo ohonni yn torri ac yn paratoi cyw iâr 

fel rhan o her wythnosol CFfI Ceredigion ar 

y cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod y cyfnod 

yma dywed ‘Fel y rhan fwyaf o bobl, dwi wedi 

treulio llawer mwy o amser adre. Mae wedi 

bod yn braf gallu manteisio ar yr amser i helpu 

mwy ar y fferm yn Abernac a chael cyfle i 

goginio mwy (mae’r deiet yn dechrau ‘fory). 

Fel cymaint o aelodau eraill drwy’r mudiad, 

dw i’n falch fy mod wedi gallu bod o gymorth 

i bobol fregus yr ardal drwy siopa bwyd a 

chasglu negesuon iddynt. Mae’n hyfryd gweld 

bod gwaith da y mudiad wedi parhau o fewn 

ein cymunedau trwy gydol y cyfnod ansicr 

yma. Da iawn C.Ff.I.! Rwy’n edrych ymlaen i 

gael cwrdd â theulu a ffrindiau a chael mynd 

allan ar nos Sadwrn unwaith eto’.

Y ddirprwy arall yw Eiry Williams sy’n 

ferch i fferm Tynewydd ac yn aelod o glwb 

Llangwyryfon ers yn 12 mlwydd oed, ac 

sy’n gweithio ar brosiect ymchwil i IBERS yn 

edrych ar llyngyr mewn defaid.

Wrth ofyn iddi am ei hoff weithgaredd 

dywed ‘Fy hoff beth i am y mudiad yw 

cael mynd i’r clwb yn wythnosol a chael 

cymdeithasu gyda ffrindiau a gwneud 

amrywiaeth o weithgareddau gwahanol. 

Oherwydd Covid-19 rwyf bellach yn gweithio 

o adre ac yn methu defnyddio’r labordy yn 

anffodus. Er hyn, mae digon o waith gyda 

fi i’w wneud ac rwy’n gallu gwneud hyn o 

fy nghyfrifiadur adre. Mae Covid-19 wedi 

effeithio mwy ar fy mywyd personol nag ar 

fy mywyd gwaith. Does dim byd diddorol yn 

digwydd i fi y dyddie ’ma, sori i ’weud. Dwi’n 

meddwl bod y Mudiad i’w ganmol am estyn 

llaw i helpu’r gymuned yn ystod y cyfnod yma. 

Mae Clwb Llangwyryfon wedi bod yn siopa 

dros bobl sy’n methu mynd allan o’u cartrefi, 

a chasglu presgripsiwn. Rydyn ni hefyd wedi 

cynnal un noson Clwb yn ystod y ‘lockdown’, 

sef noson cwis. Fi ac Esyllt oedd yn holi ac 

roedd hi’n braf cael siarad â phawb. Y peth 

rwy’n edrych mla’n at fwya’ ar ôl ‘lockdown’ 

yw medru mynd mas i’r dre!’

Darpar Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn yw 

Cennydd Jones o Glwb Pontsiân. Ymchwilydd 

doethur gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

yn IBERS, Aberystwyth yw Cennydd. Mae’n 

dwlu bod ar y fferm deuluol hefyd, ac yn ei 

amser rhydd yn mwynhau yng nghwmni’r 

gwartheg godro a moch. Cafwyd cyfweliad 
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diddordol ganddo yn ddiweddar a 

dechreuais wrth ofyn beth yw’r foment 

fwyaf balch rwyt ti wedi’i gael yn y 

Mudiad? ‘Yn bersonol, roedd ennill y 

teitl ‘Aelod Hŷn dros GFfI Cymru’ yn 

rhywbeth bydd yn aros yn fy nghof am 

byth, ac wedyn cael cynrychioli Cymru 

yn y CCB yn Blackpool. Ces flwyddyn 

arbennig fel swyddog ’da Cheredigion 

a Chymru, trwy gael cyfleoedd i deithio 

i wahanol ffederasiynau, ac ymweld â 

CCB CFfI Wlster yn Derry. Ond, mae fy 

mhrif uchafbwyntiau i gyd yn rhai sydd 

yn cynnwys mynd i rywle fel clwb neu sir. 

Roedd ennill y cystadlaethau pantomeim 

a’r ddrama ar lefel Cymru gyda Phontsiân 

yn rhywbeth bydda’i wastad yn cofio 

gyda gwên. Roedd y ddrama yn enwedig 

yn sbesial, gan i lond bws o gefnogwyr 

wneud y daith i’r Galeri yng Nghaernarfon 

i wylio Oli. Clywsom feirniadaeth hael 

dros ben wrth Ffion Dafis, cyn dathlu ar 

ddiwedd y canlyniadau a chael noson 

wych yn y dre’.’ 

Cawsom glywed ei farn bositif am y 

cyfnod cythryblus yma. ‘Byddai bywyd 

yng nghanol Covid-19 tipyn gwaeth pe 

bai wedi digwydd 10–20 mlynedd yn ôl o 

safbwynt cymdeithasol. Rydym yn ffodus 

bod canran helaeth o’r boblogaeth gyda 

mynediad at declyn clyfar, we a chriw o 

ffrindiau a theulu sy’n ddigon awyddus 

am gwis neu sgwrs wythnosol. Gobeithio 

gall cymdeithas barhau gyda’i harferion 

da dros y cyfnod yma – o gynnig help 

llaw i aelodau bregus ein hardaloedd, i roi 

galwad ffôn am sgwrs gyda’m ffrindiau 

ac i ffeindio amser i’n hunan i ddarllen, 

gwneud ymarfer corff neu ddysgu 

‘crochet’ (dw i heb ddysgu ‘crochet’ yn 

yr wythnosau diwethaf yn anffodus).’ 

Dywedodd ei fod yn gweld eisiau’r ‘rhyddid 

roeddem mor gyfarwydd ag e. Y gallu o 

benderfynu ar nos Wener ein bod am fynd 

i gael swper mas yn Aberaeron, neu fynd 

am beint gyda ffrindiau yn Aberystwyth 

ar ôl gwaith. Un peth dydw i ddim yn 

gweld eisiau yw’r bil petrol o deithio i 

Aberystwyth yn ystod yr wythnos.’

Ac efallai’n rhannu gormod gyda ni… 

‘Fi wedi bod yn cael breuddwydion od 

yn ystod yr wythnosau diwethaf – lot o 

rhai wedi ticlo fi. Ges i un breuddwyd bod 

Llŷr Gruffydd (Aelod o Senedd Cymru) yn 

trial gwerthu car i fi, a doedd e ddim yn 

cymryd ‘na’ fel ateb. A ges i freuddwyd 

arall taw fi oedd ‘brand ambassador’ Um 

bongo (dw i byth wedi yfed y stwff) a oedd 

yn fy ngalluogi i gael mynd i bob math o 

ddigwyddiadau. Credu bo’r cyfnod yma yn 

fy hala i’n wallgo’n araf bach…’ 

Mae’r Sir yn cynnal ‘Her yr Wythnos’ ar 

y gwefannau cymdeithasol, felly tarwch 

draw a rhowch gynnig arni. Daliwch ati i 

gadw mewn cysylltiad drwy gyfrwng y we 

a’r cyfryngau cymdeithasol ac edrychwn 

ymlaen i gael cyd-gymdeithasu eto cyn hir.

Tan y tro nesaf, cadwch yn ddiogel, Elliw 

ac Elin.

Pen blwydd 
Hapus 

Pen Blwydd Hapus Eirlys Rees, Maesllyn, 
Llangwyryfon a fydd yn 8 oed ar 27 Mehefin.

Llongyfarchiadau i Robyn Lyn ac Aneira Evans 
ar enedigaeth merch fach ar 25 Ebrill. Ei henw 

yw Eos Aneira, wyres fach newydd i Crwys a Lal 
Evans, Tynrhos, New Row. Pob dymuniad da i 

chi fel teulu.

Pen Blwydd hapus i Lisa Rees, Maesllyn, 
Llangwyryfon a fydd yn 9 oed ar 27 Mehefin.

Pen Blwydd Hapus iawn i Jac Morgan Lewis, 
Erwr’r Llan, Ponterwyd fydd yn dathlu ei ben 
blwydd yn 5 oed ar 30 Mehefin.  Cariad Mawr 

oddi wrth Dad, Mam a brawd Mawr Ifan.

Pen Blwydd Hapus i Gwenno Haf, Maesbeidiog 
a fydd yn 9 oed ar 30 Mehefin.

Pen Blwydd Hapus iawn iti Catrin Astrid yn saith 
oed ar 20 Mehefin. Cariad Mawr oddi wrth Dad-
cu a Mam-gu Trem y Môr. A Phen Blwydd Hapus 

i Dad-cu Trem y Môr hefyd sy’n dathlu ei ben 
blwydd ar yr 24ain. Welwn ni chi i gyd cyn hir!

Pen Blwydd Hapus i Mared Lowri Parry, 
Bwlchdalowen, Blaenplwyf a fydd yn 6 oed ar  
14 Mehefin. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, 

Elin, Lois a’r ddau deulu.
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Gwrthdaro – Rhan 2
Enillodd Glesni Morri, Maenelin isaf, 

Llanddeiniol dlws Trystan Maelgwyn yn 

Eisteddfod Ysgol Gyfun Penweddig eleni. Y 

testun a osodwyd oedd Gwrthdaro. Diolch iddi 

am ei ddanfon atom i’w gynnwys yn Y

DDOLEN. Cewch ddarllen y rhan gyntaf yn 

y rhifyn diwethaf (gw. https://broaber.360.

cymru/2020/ddolen-rhifyn-ddim/)

Dydd Llun y cyntaf o Orffennaf

Mae arholiadau drosodd o’r diwedd!! Dwi mor 

hapus! Dim mwy o adolygu. Dim mwy o boeni 

a dim mwy o streso mas … ond mae’r frwydr yn 

fy mhen yn parhau ……… ac mae’n gwaethygu. 

Dwi methu bwyta dim. Hyd yn oed os dwi yn, 

dwi’n mynd yn sâl syth ar ôl ny. Dwi’n wanach 

a wastad yn flinedig. Ond heddiw, mi wnaeth 

Mrs Williams chwaraeon sylwi nad oeddwn yn 

iawn. Ar ôl gorffen y trawsgwlad, mi lewygais. 

Doeddwn i ddim yn deall beth oedd yn digwydd. 

Doeddwn i methu clywed. Aeth popeth o 

ddotiau..i smotiau...i ddim. Roedd popeth yn ddu 

fel glô a doeddwn i methu symud. Dwi’n cofio 

deffro yn yr ystafell feddygol gyda fy ffrindiau 

o’m hamgylch. Cynigiodd Mrs Williams ddarn 

o siocled i mi er mwyn cael egni. Edrychais ar y 

darn roedd fel rhywbeth gwenwynig yn ei llaw. 

Gallwn ni ddim o’i gymryd a doeddwn i ddim 

eisiau iddi wybod pam. Ond mi orfododd Elliw i 

ddatgelu fy nghyfrinach. Roeddwn i’n ddryslyd, 

yn ansicr o beth oedd yn digwydd, fy mhen yn 

drwm ond roedd fy nghorff yn teimlo’n drymach 

fyth. Yng nghornel fy llygaid, gwelais ddrych. 

Dechreuais lefen. Pam nad oedd neb yn sylwi ar 

y braster?! Ddim yn sylwi fy mod yn dioddef o 

ordewdra?! Rhowch fi mewn ystafell arbennig 

heb unrhyw ffordd allan fel fy mod yn medru 

mynd yn llai! Dwi’n dew! Mae’r anghenfil wedi 

mynd yn fwy a dwi bron â byrstio. Pam nad oes 

neb yn gweld hyn! Roeddwn i yn gweld popeth 

yn glir felly pam fod pawb am fy hela i fwyta 

a’m gwneud yn fwy? ‘Elan pam nad wyt ti’n 

bwyta?’ ‘Elan plis’ ‘Does neb angen gwybod am 

hyn heblaw am dy ffrindiau a fi’. Ond wedais i 

ddim byd. Dim ond eistedd yno fel llo. Doedd 

dim geiriau yn dod allan o fy ngheg. Dim ond 

dagrau’n llifo i lawr fy mochau pwfflyd. Roedd y 

ferch gegog swnllyd … yn fud. Doedd dim byd 

gyda fi i weud os nad oedden nhw’n sylwi ar 

y gwir. Geiriau Mrs Williams oedd ‘Dwi wastad 

yma i siarad gyda ti os wyt ti eisiau Elan. Ond 

dwi’n credu bod ti angen help proffesiynol’. 

Dyma fi’n llefen yn fwy wrth i Miss rhoi cwtsh 

i mi. Dwi’n undeg chwech ond yn actio fel 

plentyn bach. Erbyn diwedd y dydd, roedd pawb 

yn yr ysgol yn gwybod mod i’n sâl. Roedden 

nhw’n dweud mod i’n eithafol o dennau. Na jôc 

yndyfe! DWI’N DEW! DWI’N ANGHENFIL! Doedd 

yr athrawon heb adael i fi fynd i nofio nac i’r 

gym ar ôl ysgol. Felly, cerddais i a Trystan adref 

yn syth ar ôl ysgol. Roedd e’n gofyn pethau 

i mi fel ‘Elan ti’n gwybod bod ti’n gallu siarad 

gyda fi am unrhyw beth’ a ‘oes rhywbeth yn 

bod?’ a ‘mae pawb yn becso amdano ti tybo’. 

Wedes i ‘ti heb sylwi naddo fe’, ‘sylwi ar be?’ 

atebodd e. ‘Fi’n dew Tryst yn ‘really’ dew, fel 

rhyw anghenfil’. Wedodd e bod angen i fi fynd 

i weld rhywun am y peth achos bod pawb arall 

yn meddwl fy mod yn rhy denau. Mae angen 

sbectol ar y bobl yna! Cyrhaeddon ni adref yn 

iawn. Tynais oriad y tŷ allan ond roedd y drws 

ar agor. Cerddon ni mewn i’r tŷ a sylwi bod Mari 

yn y lolfa a llais dyn … llais dad. Aeth Trystan 

yn syth mewn i’r lolfa i’w weld. Ond edrych yn 

nrych y ‘porch’ roeddwn i. Sut roedden nhw’n 

gweld mod i’n denau? Yna daeth dad allan o’r 

lolfa a dechrau rhoi cwtsys mawr i fi. Roedd 

teimlo breichiau mawr dad yn cau amdanaf 

yn gwneud i mi deimlo mor ddiogel.‘Waw ti 

wedi newid!’ dywedodd. Beth oedd dad yn 

i feddwl wrth ddweud hyn? Beth oedd wedi 

newid, yr un person oeddwn ni neu a oedd e 

wedi sylwi fy mod yn edrych yn fwy nawr nac 

o’r blaen? Penderfynais beidio gofyn dim a ateb 

gan ddweud,‘ie wel ma lot o bethe wedi newid 

mewn blwyddyn a hanner twel’. Eisteddodd y 

pedwar ohonom yn gwylio ffilm tan i dad godi 

i dynnu’r pitsa allan o’r ffwrn. Pitsa dad oedd fy 

ffefryn! Roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi ei 

fwyta yn lle’i siomi. Hwn oedd y tro cyntaf i mi ei 

weld e ers blwyddyn a hanner cofia ddyddiadur. 

Cymrais gegaid o’r pitsa ond roedd y frwydr 

yn fy mhen yn mynd yn wyllt. ‘paid bwyta fe 

Elan, ei di’n dew’ ‘Mae’n rhaid i ti fwyta’ ‘Paid!’ 

‘Gwna fe’ ‘Paid!’ ‘Bwyta fe’. A dyma fi’n codi 

o’r soffa a rhedeg yn syth i’r tŷ bach a chyfogi 

sawl gwaith nes bod y blas i gyd wedi mynd o 

fy ngheg. Rhedais yn syth i fyny’r grisiau, cloi 

drws fy ystafell a chrio a chrio. Mae’n rhaid fy 

mod wedi cwympo i gysgu ynghanol fy nagrau 

ond deffrais yn sydyn i sŵn dadlau uchel. Pwy 

oedd yn cwympo mas? Cerddais i lawr y grisiau 

a gweld Trystan a Mari yn chwarae Monopoly. 

Mam a dad oedd yn cwympo allan! Doeddwn i 

erioed wedi’u gweld yn dadlau fel hyn o’r blaen, 

beth oedd yn bod? Ceisiodd Trystan dynnu sylw 

Mari oddi ar y dadlau.Gwenodd e arno fi fel 

petai’n gofyn os on i’n iawn. Nodiais a gwenu 

gan ymuno yn y gêm. Roedd mam a dad yn dal 

i ddadlau pan aeth Mari i’r gwely! Eisteddodd 

Trystan a minnau ar dop y grisiau yn gwrando ar 

y ffrae i gyd. ‘Ti’n ddoctor Anwen a ti heb sylwi 

bod merch dy hunan yn sâl. Mae hi yn fregus 

ac yn sâl iawn a ti’n gweud wrtho fi bo ti heb 

sylwi. Heb sylwi?! Bydde ti’n sylwi ar blant pobl 

eraill ond shwt ddiawl na sylwes ti ar Elan,dy 

ferch dy hunan. Dere mlan. Fi moyn ateb’. ‘Fi 

byth yn ei gweld hi Geth. Dyw hyn ddim yn 

esgus ond dyw hi heb godi pan dwi’n mynd i’r 

gwaith a ma hi wastad yn ei hystafell pan dwi’n 

dod adref’. Doeddwn i ddim yn gwybod beth 

i’w ddweud. Fi oedd achos y gweiddi! Doeddwn 

i ddim eisiau i neb gwympo mas o’m hachos 

i! Llonydd roeddwn i ei angen, llonydd i gael 

ceisio gwaredu’r anghenfil mawr yma. Hwn 

oedd y tro cynaf i fi glywed dad yn codi’i lais er, 

ddyddiadur, dwi’n cyfaddef nad yw wedi bod 

adref rhyw lawer erioed. ‘Wel pam na fyddet ti’n 

gwneud ymdrech i fynd i’w gweld hi Anwen? 

… Ti’n gwybod be, dwi wedi cael digon. Dwi’n 

mynd i siarad da Tryst i weld beth ma fe’n ei 

wybod’. Edrychais ar Trystan ac ymbiliais arno i 

beidio gweud dim. Ond gweud y gwir wnaeth 

Trystan y twpsyn ag e. Dyw dad ddim wir yn 

deall plant i fod yn onest. Dyw e ddim yn gorfod 

byw gyda ni’n aml ond mae e’n trio’i orau. Mae 

ganddo galon fawr. Mae nifer fawr o fechgyn 

oed Trystan yn edrych lan i dad ac eisiau bod yr 

un peth ag e. ‘The thirty eight year old legend’ 

ma nhw’n ei alw e. Trueni bod un o’i blant e mor 

dew. Felly, diwrnod gwael heddi ond, gall fory 

ddim mynd dim gwaeth. Nos da x

Dydd Mawrth, yr ail o Orffennaf

Roedd heddiw yn anodd. Cyrhaeddais ysgol a 

cefais fy hela yn syth at Mrs Williams. Roedden 

ni wedi cael digon erbyn hyn a dywedais y 

cwbwl wrthi am y drych, y ffaith fy mod i’n 

dew a fy mherthynas gyda bwyd. Aeth hi â fi 

at y nyrs ysgol. Catrin oedd ei henw ac roedd 

hi’n deall y cyfan. Dywedodd hi gan fy mod i’n 

16, nid oedd rhaid i mi weud wrth fy rhieni am 

yr apwyntiad doctor roedd hi am i drefnu i mi. 

Hi aeth â fi at y meddyg. Mynodd y doctor fy 

mhwyso. Dwi wedi mynd o wyth a hanner stôn 

i bedwar mewn tri mis. O ni’n meddwl byddai 

fy mhwysau yn llawer fwy na hynny wrth be 

roeddwn yn gweld yn y drych. Dywedodd y 

doctor gan nad oeddwn i’n bwyta bwyd er 

mwyn cael egni, roeddwn i’n dychmygu popeth 

roedden i’n gweld yn y drych. Dywedodd y 

byddai’n syniad i ni wneud cynllun bwyd er 

mwyn ceisio dod yn ôl i fwyta’n gywir unwaith 

eto. Dwi wir ofn y cynllun yma, bydd yn RHAID 

i mi drio bwyta nawr. Dywedodd wrtha’i os 

byddwn yn cario ymlaen yna ymhen byr 

amser byddai prif organau’r corff yn cau i lawr. 

Byddwn yn marw, yn marw ddyddiadur bach a 

finnau ond yn 16. Edrychais yn y drych, ac am 

eiliad gwelais yr union lun yr oedd pawb arall yn 

ei weld. Y ferch denau, denau. Ond dim tenau, 

doedd dim iddi ond sgerbwd! Roedd dad yn 

iawn, roeddwn i wir yn fregus. Dywedodd y 

doctor fy mod yn dioddef o rywbeth o’r enw 

anorexia. Roedd hyn yn golygu nad oeddwn 

wedi bod yn bwyta am gyfnod hir a pan dwi’n 

ceisio bwyta, mae fy nghorff yn ei wrthod. 

Eglurodd hi bod nifer o bobl fel fi yn mynd i 

ysbytai arbennig. Ond, dim ond yn Lloegr mae’r 

ysbytai a dwi wir ddim eisiau gadael gatref. Yr 

opsiwn arall oedd fy mod yn mynd at y nyrs 

ysgol ac yna at y doctor yn wythnosol er mwyn 

monitro popeth. Dwi nawr ar dabledi a dwi fod 

i geisio bwyta rhywbeth bob dydd neu yfed 

diodydd trwchus megis smŵthis. Dwi wir eisiau 

gwella er mwyn mynd yn ôl i’r ferch hapus 

egnïol roedden i o’r blaen. Ond, mae dwy ochr 

i bob dadl. Dwi ddim eisiau mynd yn ôl i’r ferch 

dew a dwi eisiau aros yn denau fel bod neb yn 

medru gwneud hwyl ar fy mhen. Does gen i 

ddim syniad beth i wneud. Mae pawb eisiau i 

mi wella. Ond dwi ddim eisiau! Wel dwi eisiau 
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ond dwi ddim eisiau a dwi ddim yn gwybod 

be i wneud a fydda i’n mynd nôl yn dew neu 

alla i aros yn denau? Ahhh!! Does gen i ddim 

cliw beth i ddewis. Dewis gwella a gwneud 

pawb yn hapus, neu dewis peidio a gwneud fy 

hun yn hapus? Dyw mam a dad heb siarad o 

gwbwl heno ac mae dad yn gwrthod mynd nôl 

i’r gwaith tan i fi wella. Dim pwysau o gwbwl 

arna i! Dwi wir eisiau gwella ond byddai’n 

mynd nôl i’r hen Elan. Elan Lloyd, tew a hyll. 

Neu dwi’n gallu aros fel yr Elan Lloyd denau a 

phrydferth a marw. Does neb eisiau i fi aros fel 

hyn. Dwi methu penderfynu o gwbwl. Mae fy 

mhen yn troi i bob cyfeiriad ac mae’r lleisiau 

yn fy ngyrru o ngho eto! ‘Rhaid i ti wella’ ‘Sdim 

pwynt i ti wella’ ‘Gwella’ ‘Na’ ‘Gwella Elan’ ‘Paid 

meiddio gwella’…… Mae dad yn gwybod ond 

dwi heb ddweud wrth mam gan bod hi wedi 

sylwi nawr beth oedd yn digwydd. Mae’n rhaid 

i mi ddewis bore fory. Tara x

Dydd Mercher, y trydydd o Orffennaf

Dwi methu dewis. Newid neu aros yr un peth? 

Tew neu denau? Mae fy meddwl yn newid 

bob eiliad ac mae’r lleisiau yn sgrechian yn 

fy mhen. Dywedodd Mari wrtha i bore ma os 

ydw i’n sâl bod rhaid i mi wella fel fy mod yn 

medru gofalu ar ei hôl. Mae hi mor addfwyn 

weithiau. Dwi wedi cymryd fy nhabledi, y 

rhai fitaminau hynny yw, sy’n golygu fy mod 

am wella ond dwi ddim yn gwybod. Dwi 

ddim yn gwybod dim. Ddim yn gwybod 

pryd fyddai’n newid. Ddim yn gwybod pryd 

fyddai’n gwella neu’n gwaethygu. Ddim yn 

gwybod pryd fyddai’n dewis. Ddim yn gwybod 

pryd fydd y lleisiau’n fy mhen yn tawelu…… 

ddim yn gwybod pryd byddai’n penderfynu. 

Mae’r frwydr rhwng y ddau elyn yn parhau, 

Anorexia neu gwella. Efallai y daw’r rhyfel yma 

i ben yn fuan…… neu a fydd y gwrthdaro’n 

parhau am ddiwrnodau, wythnosau, misoedd, 

blynyddoedd…… tan y diwrnod bydda’i farw? 

Does dim pwynt i mi feddwl am y dyfodol 

nawr. Dwi’n undeg chwech, yn sâl ac mae’r 

gwrthdaro rhwng fi a fy salwch yn ffyrnig.... 

yn greulon..... a dwi yn sownd yn y canol heb 

unrhyw ffordd allan. Mae’r gwrthdaro yma yn 

fy nghadw’n gaeth. Plis, Plis ddyddiadur gwed 

wrtha i beth i’w wneud. Dwi mewn twll mawr 

tywyll a does DIM goleuni i’w weld yn unman. 

Plis helpa fi! xx

Trawsgoed
Taith gerdded

Yn ystod yr amser rhyfedd yma, mae Tomos 

Davies, 11 oed o Abermagwr wedi bod yn 

cadw ei hunan yn brysur er nag ydyw yn yr 

ysgol. Mae Tomos wedi cymryd rhan mewn 

taith gerdded genedlaethol a oedd yn cael ei 

chynnal rhwng Ebrill 21 hyd at Mai 21, 2020, i 

godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru (https://

www.ambiwlansawyrcymru.com/), er cof am 

Dad-cu Jack.

I gychwyn roedd Tomos a’r teulu wedi 

penderfynu cerdded 15 milltir gyda’r gobaith 

o godi £50, ond erbyn hyn maen nhw wedi 

cerdded 65 o filltiroedd o gwmpas ardal 

Trawsgoed ac mae Tomos wedi codi dros 

£700 i’r achos. 

Hoffai’r teulu ddiolch yn fawr iawn i bawb 

sydd wedi cyfrannu yn barod at yr elusen. Os 

hoffech noddi Tomos, mae’r dudalen isod ar 

gael i dderbyn eich cyfraniad ac mi fydd ar 

agor tan ddiwedd mis Mehefin: https://www.

justgiving.com/fundraising/tomosharri77

Colofn BroAber360
gan Daniel Johnson

Mae’n gyfnod ers i mi sgwennu fy ngholofn 

dwetha i’r DDOLEN, ac i ddweud y gwir mae 

cryn dipyn o bethau di newid ers hynna. Yn 

amlwg, mae’n gyfnod anodd i lawer o bobl, 

ac rydw i’n falch iawn o’r gwaith mae Bro360 

yn ei wneud wrth helpu i dros 50 o bapurau 

bro Cymru i gyhoeddi rhifynnau ar lein, a 

dosbarthu newyddion ymhellach na gogledd 

Ceredigion ac Arfon.

Ta beth, nôl i ogledd Ceredigion. Ers i’r 

coronafeirws ein cadw ni i’n tai, dan ni di bod 

yn ceisio rhoi sylw i bethau all fod o ddefnydd, 

megis rhestr o fusnesau sy’n cludo bwyd a 

nwyddau, a chynorthwyo capeli ac eglwysi 

lleol i gyrraedd eu cynulleidfa’n ddigidol. O 

ran straeon o’r gymuned, mae’n werth darllen 

diweddariad wythnosol Lloyd Warburton am 

y sefyllfa yng Ngheredigion. Dyma’r unig le i 

chi ddarllen colofn wythnosol am sefyllfa ein 

bro ni, a dan ni’n ddiolchgar iawn i Lloyd, un o 

feibion ardal Y DDOLEN, am greu’r darnau.

Mae hefyd ddarnau grêt am bynciau 

amrywiol, o hanes un o feibion 

Aberystwyth yn y Rhyfel Byd Cyntaf, i brosiect 

arbennig newydd Côr ABC – mae siŵr o fod 

rhywbeth at ddant pawb ’na! Felly ewch am 

dro i www.broaber360.cymru! Cofiwch fod 

modd i CHI gyfrannu i’r wefan hefyd – wedi’r 

cyfan, eich gwefan chi ydy hi. Os dymunwch 

greu cyfrif, pwyswch ‘Ymuno’ ar dop-dde’r 

sgrin, a dilynwch y camau.

Ymysg y digwyddiadau i gyd sy di cael eu 

gohirio gan COVID-19 mae lansiad BroAber360, 

oedd i fod i ddigwydd ar ddydd Gwener, 14 

Mai. Ond os mae’r sefyllfa bresennol di dysgu 

un peth i ni, does dim angen bod yn yr un man 

i fod yn rhan o ddigwyddiad cymunedol, felly 

rwy’n falch alla’i ddatgan fod lansiad digidol 

BroAber360 am gymryd lle yn yr wythnos sy’n 

cychwyn ar 8 Mehefin. Dilynwch ein cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol i ymuno’n yr hwyl, i 

ddarllen straeon diddorol, ac i ddilyn amserlen 

ddigwyddiadau digidol ar ddydd Gwener, 

12 Mehefin. Bydd hefyd modd ailwylio’r 

digwyddiadau ar ôl y diwrnod, felly peidiwch 

â phoeni os dach chi’n gweld yr erthygl ma’n 

hwyr.

Os rydych eisiau cysylltu â mi ynglŷn â stori, 

neu am unrhyw reswm arall, gallwch wneud 

drwy e-bostio danieljohnson@golwg.com

Gwasanaeth Angladdol Teuluol Cyflawn
Wedi ei arwain yn Bersonol gyda Urddas

Capel Gorffwys Preifat, Gwasanaeth Ddydd a Nôs

01970 820 013 gwyn@ct-evans.co.uk 
Brongenau, Llandre, Aberystwyth SY24 5BS

C. T. Evans
Perchnogion Gwyn & Janet Evans

Trefnwyr Angladdau
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Gweithio gyda’n gilydd er budd disgyblion Ceredigion
6 Mai 2020

Mewn ymateb i adeilad Penweddig 

yn cael ei ddefnyddio i ffurfio 

rhan o Ysbyty Enfys Ystwyth, 

mae cynlluniau wrth gefn wedi’u 

sefydlu pe bai disgyblion yn 

dychwelyd i’r ysgol yn raddol cyn 

mis Medi 2020.

I’r perwyl hwnnw, yn garedig 

iawn mae Prifysgol Aberystwyth 

wedi cynnig adeiladau a 

chyfleusterau pwrpasol inni fedru 

addysgu ynddynt tan ddiwedd 

naturiol Tymor yr Haf, sef 

Gorffennaf 2020. 

Rydym wedi cytuno mai gofod 

ar Gampws Penglais fydd ar gael 

i ni, ac rydym nawr yn gweithio 

gyda’n gilydd er mwyn cwblhau’r 

trefniadau ymarferol o ran sut 

gall hyn weithio, a hynny o fewn 

cyfyngiadau’r Llywodraeth.

Dywedodd Meinir Ebbsworth, 

Prif Swyddog Addysg: “Rydym yn 

falch iawn bod un o’n hysgolion 

yn barod i helpu Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda mewn cyfnod 

o angen mawr. Fodd bynnag, 

rydym yn gobeithio na fydd angen 

defnyddio’r lleoliad fel ysbyty 

ac y bydd ein hymdrechion i 

reoli’r haint yn ddigon effeithiol. 

Rydym yn ddiolchgar i Brifysgol 

Aberystwyth am eu haelioni a’u 

perthynas waith wych. Os bydd 

angen, bydd y cyfleusterau hyn yn 

sicrhau y bydd disgyblion yn gallu 

derbyn addysg mewn amgylchedd 

diogel a phriodol.”

Nid oes unrhyw gyhoeddiad 

wedi’i wneud ynglŷn â disgyblion 

yn dychwelyd i’r ysgol. Pan 

ddaw y cyhoeddiad hwnnw, 

bydd y Cyngor yn gweithredu 

yn unol â’r canllawiau ar y pryd. 

Yng nghyhoeddiad y Gweinidog 

Addysg yr wythnos ddiwethaf, 

nodwyd y byddai disgyblion yn 

dychwelyd i ysgolion yn raddol ac 

nad oes unrhyw ddyddiad wedi’i 

bennu ar gyfer hyn.

Nid yw’r Cyngor yn gwybod eto 

a fydd angen y trefniadau wrth 

gefn hyn. Fodd bynnag, mae’r 

cynlluniau hyn wedi’u sefydlu er 

mwyn sicrhau y bydd grwpiau o 

ddisgyblion Penweddig yn gallu 

dychwelyd i’w haddysg ffurfiol ar 

yr un pryd â phob disgybl tebyg yn 

y sir. Mae’r Cyngor yn ddiolchgar 

i’r Brifysgol am eu parodrwydd i 

gydweithio yn y cyfnod digynsail 

hwn.

Mae’r Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol wedi cadarnhau na fyddant 

yn defnyddio adeilad Penweddig ar 

ôl cyfnod yr haf. Bydd disgyblion yn 

gallu dychwelyd i safle Penweddig 

yn ddiogel ym mis Medi 2020 ar ôl 

proses ddatgomisiynu a glanhau 

drylwyr a fydd yn digwydd dros 

sawl wythnos cyn dechrau tymor yr 

hydref.

Meddai Andrea James, 

Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau 

a Phreswylfeydd ym Mhrifysgol 

Aberystwyth: “Rydym yn falch 

o allu cynorthwyo’r ysgol a’r sir. 

Dyma’r diweddaraf mewn cyfres 

o gyfraniadau gan y Brifysgol, o 

ran adnoddau ac arbenigedd, at yr 

ymdrechion i fynd i’r afael â’r feirws 

o fewn ein cymuned, yn ogystal ag 

yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Yn yr amseroedd heriol iawn 

hyn, mae ein rôl ganolog o fewn 

ein cymuned yn bwysicach nag 

erioed.”

Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio apêl 

gyhoeddus a phroject arsylwi torfol digidol 

er mwyn casglu profiadau pobl sy’n byw yng 

Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol Covid-19.

Gyda chymorth pobl Cymru, bydd yr 

Amgueddfa yn creu cofnod a chasgliad 

cenedlaethol o atgofion o’r pandemig yng 

Nghymru. Gofynnir i bobl fynd i wefan 

Amgueddfa Cymru www.amgueddfa.cymru/

casglu/covid i rannu eu profiadau yn ystod y 

cyfnod hwn.

Mae gan Amgueddfa Cymru hanes o gofnodi 

atgofion cenedlaethol Cymru, gan gydnabod 

fod bywyd pawb yn bwysig. Yn rhan o’r fenter 

gasglu newydd hon, bydd Amgueddfa Cymru 

yn lansio holiadur digidol torfol gan wahodd 

unigolion, cymunedau a sefydliadau ar draws 

Cymru i gofnodi eu profiadau o fyw dan y 

cyfyngiadau cyfredol ar symud.

Gellid olrhain y dull ymchwil hwn yn ôl 

i 1937. Yn ystod y cyfnod hwnnw o newid 

cymdeithasol digynsail (Dirwasgiad y 1930au), 

lansiodd yr Amgueddfa apêl gyhoeddus ac 

anfon dros 500 o holiaduron i wirfoddolwyr, 

cymunedau, sefydliadau ac ysgolion ar draws 

Cymru. Y dasg oedd cofnodi eu bywydau bob 

dydd, gan ddefnyddio’u gwybodaeth leol i lywio 

gwaith casglu’r Amgueddfa yn y dyfodol.

Mae archif Sain Ffagan Amgueddfa Werin 

Cymru yn cynnwys bron i 800 ymateb i’r 

holiadur hwn, o ddiwedd y 1930au hyd 

y 1980au, gyda llawer o’r gwirfoddolwyr 

gwreiddiol yn cadw cofnod o’u bywydau dros 

ddegawdau.

Yn ei lyfr Amgueddfeydd Gwerin / Folk 

Museums, a gyhoeddwyd ym 1948, disgrifiodd 

Iorwerth Peate yr angen i amgueddfeydd gasglu 

diwylliant a hanes cyfoes.

“Roedd yn grediniol nad oedd hi’n ddigon 

i arddangos a chadw’r hyn a fu; roedd hi’n 

hanfodol eu bod yn olrhain a chofnodi’r hyn a 

oedd yn digwydd yn y presennol a’r dyfodol”.

Yn rhan o’r fenter hon, bydd Amgueddfa 

Cymru yn adeiladu rhwydwaith o gasglwyr 

cymunedol; yn casglu hanes llafar; yn creu 

oriel ar-lein o ddelweddau mewn partneriath 

â Chasgliad y Werin Cymru ac ymatebion i’r 

holiaduron; ac yn casglu gwrthrychau sy’n 

berthnasol i’r pandemig yng Nghymru wedi i’r 

cyfyngiadau ar symud gael eu codi.

Bydd yr holiadur yn llywio datblygiad casgliad 

Covid-19 Cymru. Gofynnir i’r rheini sy’n 

cymryd rhan bennu gwrthrychau o’u cartrefi 

a’u cymunedau sy’n cynrychioli eu profiad nhw 

o fywyd o dan y cyfyngiadau ar symud. Wrth 

i’r cyfyngiadau godi, bydd yr Amgueddfa yn 

cysylltu â’r gwirfoddolwyr er mwyn casglu a 

dogfennu eu gwrthrychau.

Meddai David Anderson, Cyfarwyddwr 

Cyffredinol Amgueddfa Cymru:

“Ni yw amgueddfa genedlaethol Cymru, 

ac mae gennym gyfrifoldeb i greu cofnod a 

chasgliad cenedlaethol o atgofion o’r pandemig 

yng Nghymru – dyma stori ein bywydau ar yr 

eiliad hon, yn gofnod o brofiad byw pawb yng 

Nghymru. Mae’n gyfnod digynsail ac mae’n 

rhaid i ni ei chofnodi ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol.

“Roedd Amgueddfa Cymru’n eiriolwr 

cynnar o’r dull hwn o gasglu – dull sy’n gosod 

gwybodaeth y gymuned wrth ei wraidd, ac sy’n 

parhau hyd heddiw.”

Bywyd o dan y cyfyngiadau: Amgueddfa 
Cymru yn lansio apêl gyhoeddus

Llyfr Newydd
‘Iaith Oleulawn’: Geirfa Dafydd ap Gwilym 

gan Dafydd Johnston i’w gyhoeddi Mehefin 

2020, clawr meddal, ISBN 9781786835673, 

£24.99

Dyma’r astudiaeth 

gyflawn gyntaf 

o eirfa hynod 

a chyfoethog 

Dafydd ap Gwilym, 

bardd enwocaf y 

Gymraeg. Mae’r 

llyfr yn dangos sut 

y creodd Dafydd 

ei farddoniaeth 

amlweddog trwy 

gyfuno ieithwedd 

hen a newydd, 

llenyddol a llafar, brodorol ac estron. 

Trafodir y geiriau a gofnodwyd am y tro olaf 

yn ei waith, a’r nifer fawr a welir am y tro 

cyntaf, y benthyciadau o ieithoedd eraill, 

ei ddulliau o ffurfio geiriau cyfansawdd, a 

geirfa arbenigol amryw feysydd fel crefydd, 

y gyfraith, masnach a’r meddwl dynol. Mae’n 

cynnig ffyrdd newydd o werthfawrogi cerddi 

Dafydd ap Gwilym trwy drafod ystyron a 

naws geiriau’n fanwl. Mae llawer o’r geiriau 

a drafodir yn y llyfr yn gyffredin hyd heddiw, 

ac mae’r dadansoddiadau’n gymorth i ddeall 

datblygiad yr iaith a’r modd y mae geiriau’n 

cael eu ffurfio. Bydd y gyfrol felly yn apelio 

i’r darllenydd cyffredin, llengar sy’n hoff 

o farddoniaeth, yn ogystal â myfyrwyr ac 

academyddion Cymraeg.

Yr Athro Dafydd Johnston yw Cyfarwyddwr 

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd 

Prifysgol Cymru.
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Cystadleuaeth 
Côr Cymru yn 

dathlu’r deg
Ymhen blwyddyn bydd un o gorau Cymru 

yn ennill teitl Côr Cymru 2021 a gwobr 

ariannol o £4,000 a chael y cyfle arbennig 

i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth 

Côr Eurovision.

Heddiw, cyhoeddodd S4C a chwmni 

teledu Rondo fanylion cystadleuaeth 2021.

Dyma’r degfed tro i brif gystadleuaeth 

gorawl Cymru gael ei chynnal ac ers y 

cychwyn yn 2003 nod y gystadleuaeth yw 

cynnal a chodi safonau corawl Gwlad y 

Gân.

Mae ‘na bump categori yn y  

gystadleuaeth – corau plant, corau 

ieuencNd, corau cymysg, corau lleiisau 

unfath a chorau sioe. Bydd panel o 

feirniaid rhyngwladol yn dewis hyd at 

bedwar côr ymhob categori i berfformio 

yn y rowndiau cyn-derfynol ym mis 

Chwefror 2021.

Mae pob côr sy’n cyrraedd y rowndiau 

cyn-derfynol yn derbyn £500 gyda 

enillydd y categori yn ennill £1,500.

Bydd y pump côr gorau o’r rowndiau 

cyn-derfynol, ym marn y beirniaid 

rhyngwladol, yn cael eu dewis i berfformio 

yn y ffeinal fawr ar Fai 2ail yng Nghanolfan 

y Celfyddydau, Aberystwyth ac yn fyw ar 

S4C. Bydd gwobr i’r arweinydd gorau a 

gwobr am y perfformiad gorau gan gôr na 

fydd yn cyrraedd y ffeinal.

Y cam cyntaf yw recordio sain y corau 

yn eu cynefin ddechrau Rhagfyr 2020 pan 

y bydd angen i’r corau berfformio rhaglen 

o 6-8 munud o gerddoriaeth.

“Mae’r gystadleuaeth hon yn un o 

gonglfeini digwyddiadau S4C ac yn un ry’n 

ni’n falch iawn ohoni,” meddai Elen Rhys, 

Comisiynydd Adloniant S4C. “Mae’n lwyfan 

gwych i gorau Cymru ac mae’n beth braf 

gallu arddangos talentau corawl Cymru ar 

S4C.”

Mae enillwyr y gorffennol yn cynnwys 

Ysgol Gerdd Ceredigion, Cywair, Côr Heol 

y March, Serendipity, Côr y Wiber a Chôr 

Merched Sir Gâr.

Bydd cyfle i gorau ysgolion cynradd 

hefyd gystadlu yng nghystadleuaeth 

Côr Cymru Cynradd gyda’r ffeinal ar nos 

Sadwrn 1af o Fai 2021 a ffeinal Côr Cymru 

ar 2ail o Fai 2021.

Bydd y rowndiau cyn-derfynol a’r 2 

ffeinal yn cael eu darlledu ar S4C.

Am fwy o wybodaeth ewch i

www.s4c.cymru/corcymru

Yn ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws, mae 

Mudiad Meithrin yn cyfrannu at weithgarwch 

Cymraeg yn y cartref trwy ddarparu sesiynau 

agored dan faner ‘Clwb Cylch’ (#ClwbCylch) i 

blant oedran Cylch a’u rhieni trwy lwyfannau 

digidol. 

Bydd pwyslais penodol ar blant o deuluoedd 

ble na siaredir y Gymraeg yn y cartref.

Cynhelir sesiwn byw bob bore am 10.00 

wedi’i seilio ar brofiad ‘Amser Cylch’ yn y 

Cylch Meithrin arferol gydag arweinydd Cylch 

Meithrin profiadol, gan ddefnyddio cynnwys o 

gynllun trochi iaith Mudiad Meithrin, Croesi’r 

Bont a chynllun hyfforddiant Mudiad Meithrin, 

Academi. Hyd y sesiynau dyddiol fydd 20 

munud, a bydd thema gwahanol i bob wythnos.

Pwrpas ‘Clwb Cylch’ yw cefnogi teuluoedd, 

cynnig arlwy a diddanu plant mewn modd 

agored a deinamig. Rydym yn ymateb i rai 

pryderon na fydd plant yn clywed yr iaith 

arferol a glywir yn ystod sesiwn Cylch Meithrin 

yn ystod cyfnod y pandemig, ac yn darparu 

cefnogaeth ymarferol i rieni di-Gymraeg.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif 

Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Nod ‘Clwb Cylch’ yw ceisio ail-greu peth 

o hwyl a chynnwrf Cylch Meithrin ar gyfer 

plant sydd naill ai’n colli allan ar ddarpariaeth 

ar y funud neu sy’n paratoi at fynd i’r Cylch 

maes o law. Bydd hyn hefyd yn cyfoethogi 

arlwy presennol ‘Cymraeg i Blant’ sydd wedi ei 

anelu at rieni a gofalwyr wrth iddynt gyflwyno’r 

Gymraeg i’w plant”. 

Bwriedir cynnal sesiwn cyntaf Clwb Cylch ar 

dudalen Facebook Mudiad Meithrin ar Ddydd 

Llun 1 Mehefin am 10.00 y bore. Bydd yr holl 

sesiynau i’w gweld ar blatfformau digidol y 

Mudiad (Facebook/MudiadMeithrin, trydar@

MudiadMeithrin) yn ogystal ag ar adran newydd 

ar wefan y Mudiad – www.meithrin.cymru/

cymraegadre/

Dyma’r arweinyddion fydd yn arwain y 

sesiynau ar ddyddiau penodol o’r wythnos:

Dydd Llun: Wendy Phillips – Cylch Meithrin 

Crymych

Dydd Mawrth: Sophie Allen - Cylch Meithrin 

Cwmbrân

Dydd Mercher: Emma Healy - Cylch Meithrin 

Llanllyfni

Dydd Iau: Rachael Duddle - Cylch Meithrin Bae 

Cinmel 

Dydd Gwener: Emma Monroe - Cylch Meithrin 

Gwdihŵ, Brynithel

Bydd yr uchod yn rhan o arlwy ‘Wythnos 

Cymraeg yn y Cartref’ y Mudiad gan y bydd 

Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol yn cael ei 

chynnal am 2.00 bob pnawn ar holl gyfryngau 

cymdeithasol y Mudiad yng nghwmni Martyn 

Geraint am yr wythnos 1 – 5 Mehefin. 

Lawnsio Sesiynau 
Agored ‘Clwb Cylch’

Cofiwch gefnogi eich 
busnesau lleol
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Dau gyfaill gweithgar o fro’r Ddolen

‘Ar arferion Cymru gynt, Newid ddaeth o rod 

i rod’, meddai Ceiriog, ac yn ddiddadl daeth 

newid mawr yn hanes yr hen ddiwrnod cneifio 

ar gefn gwlad.

Lle gwelid gynt ar y lluestau mawr mynyddig 

tua thrigain i bedwar ugain o gneifwyr, ni 

welir heddiw ond rhyw bedwar neu bump yn 

ymosod ar y dasg trwy gyfrwng y peiriannau 

cneifio trydan sydd ers blynyddoedd bellach 

wedi disodli yr hen ddull traddodiadol o gneifio 

â gwellaif. Bellach aeth yr hen ddiwrnod cneifio 

hwyliog i blith y pethau a fu yn sgil y rhuthr 

nwydwyllt sydd mor nodweddiadol o’n byd 

cyfoes. Dau bencampwr yn yr hen ddull o 

gneifio â’r gwellaif yw’r ddau gyfaill sydd yn 

y darlun, yn gymeriadau diddorol ac yn dod 

o gefndir amaethyddol cadarn, ac er iddynt 

fod yn dystion o’r newid mawr a ddaeth i fyd 

y cneifio modern, daliant serch hynny i fod o 

wasanaeth amhrisiadwy fel gwlanwyr destlus 

a chryno, ac adnabyddus i drigolion bröydd 

Trisant a Phonterwyd fel Griff Llethrmeirch a Wil 

Tynffordd (er symud ohono bellach ers chwe 

blynedd i ymddeol yn rhan-amser i dyddyn ger 

Llanbadarn).

Yn y Mart

Trewais ar y ddau pwy ddydd ym mart ddefaid 

Pontarfynach a Griffith Williams yn gwenu yn 

foddhaus wedi iddo ychwanegu yn sylweddol 

at ei gyfalaf enfawr drwy farchnad dda ar y 

mamogiaid. Hyfryd er hynny fu cael egwyl i 

sgwrsio â’r ddau gyfaill a thaflu cipdrem frysiog 

yn ôl dros wegil y blynyddoedd o dlodi a 

chaledi eu bore oes, pan oedd yr amaethwr ‘yn 

gwasgu’r rhent o groen y gweryd gwael’ mewn 

ymdrech ddygn i geisio cael deupen llinyn 

ynghyd.

Griffith Williams

Gwelodd Griffith Williams olau dydd yn ffermdy 

Llethrmeirch ac yntau erbyn hyn y chweched 

genhedlaeth i breswylio yno. Wedi ymadael 

â’r ysgol leol yn Nhrisant, bu wrth ei gyflog am 

ddwy flynedd ar fferm ei ewythr sef  Morgan 

Evans, Brynperffaith yr hwn oedd amaethwr 

trefnus ac enwog am ei hwsmonaeth dda. 

Cofiwn mai dyma’r unig gyfle oedd gan 

ieuenctid i ymberffeithio yn y grefft amaethu, 

sef gwasanaethu ar amrywiol ffermydd yr 

ardaloedd ac yn sicr fe gynhyrchwyd to ar ôl to 

o ffermwyr medrus a disgybledig.

Y Dirwasgiad

Wedi treulio’r ddwy flynedd wrth ei gyflog 

dychwelodd adref i gynorthwyo ei fam ar 

fferm Blaenmagwr, ac yna yn y flwyddyn 

1930 priododd un o ferched y fro, gan 

ddychwelyd i Lethrmeirch i ffermio mewn 

cyfnod o ddirwasgiad mawr, a chof ganddo 

weld gwerthu’r mamogiaid am wyth swllt yr 

un, a chwlins o’r Gelmast, Cwmystwyth am 

ddau swllt a thair ceiniog y pen. Caled fu’r 

blynyddoedd cynnar hynny a thrwy weithio’n 

ddiwyd a byw yn gynnil y llwyddodd i ddal ei 

dir.

Crefydd

Cofia hefyd am deuluoedd niferus yr ardal, 

pan oedd crefydd yn flodeuog a sêl dros gapel 

ac Ysgol Sul. Er bod i’w deulu draddodiad 

ymneilltuol cadarn, fe ymadawodd ei ewythr 

sef y diweddar Barch William J. Williams am 

hen ysgol enwog Edward Richard yn Ystrad 

Meurig a bwrw ei goelbren gyda’r Eglwys yng 

Nghymru gan ennill ysgoloriaeth i Rydychen 

a graddio gydag anrhydedd yn y clasuron, 

gan orffen ei yrfa fel ficer Eglwys Gwnnws ger 

Ystrad Meurig.

Eithr glynu  yn Fethodist pybyr wnaeth Griffith 

Williams, a bellach ers deng mlynedd ar hugain 

mae’n flaenor ac ysgrifennydd yng Nghapel 

Trisant. Er ei fod o fewn ychydig o fisoedd i 

ddathlu ei bedwar ugain oed, fe ddeil ‘yn syth 

fel ffon ac mor ystwyth â maneg’. Bellach 

ac yntau yn un o amaethwyr blaenaf y cylch 

gofynnais iddo beth oedd y gyfrinach ei fod 

yn cadw mor dda, a’r ateb oedd ‘Gweithio yn 

synhwyrol a chadw rhag gwag bleserau’r byd’.

 

William Griffiths

Cyffelyb hefyd yw cefndir ei gyfaill William 

Griffiths sydd yn gymeriad hoffus, cwmnïwr 

diddan ac ystorïwr diguro. Yn un o niferus blant 

y diweddar Mr a Mrs Hugh Griffiths fe’i ganwyd 

yn Chatham, Cwmystwyth yn 1906, gan symud 

ohono yn ieuanc i Nantllyn ger Nantymoch, 

pan gafodd ei dad y gwaith o fugeilio y ddiadell 

fawr yno. Cyn cyrraedd oedran gadael ysgol 

cyflogwyd ef yn was yn Tanffordd ac yna yn 

ddiweddarach yn Erwbarfau. Ymadawodd i 

gynorthwyo ei dad a oedd bellach yn bugeilio 

Lluest Nantrhys.

Ugain mlynedd unig

Ymbriododd â merch o Ffair Rhos ac olynodd ei 

dad fel bugail y ddiadell gan dreulio cyfanswm 

o ugain mlynedd yn yr unigeddau diarffordd. 

Yna yn 1940 ymadael i ffermio Tynffordd, 

Ponterwyd lle y bwriodd ei brentisiaeth pan 

yn llanc, ac yno y llafuriodd yn ddiwyd nes 

ymddeol chwe mlynedd yn ôl i dyddyn yn 

Llanbadarn, ac ergyd greulon iddo fu colli ei 

briod cyn ymadael.

Tlodi a chaledi

Fel ei gyfaill Griffith Williams, profodd 

yntau dlodi a chaledi cyfnod bore oes, gan 

werthfawrogi aberth ei rieni i gynnal teulu 

niferus o blant pan oedd amgylchiadau 

caled y cyfnod ymron llethu y dewraf, ‘ac nid 

heb ymdrech ddygn’, meddai, ‘y llwyddwyd 

i’n dilladu a chael esgidiau am ein traed’ a 

gwyddom heddiw gymaint cyfraniad a wnaeth 

y teulu yma i amaethyddiaeth cefn gwlad.

Bellach mae’r llanc a fagwyd ger tarddle 

y Rheidol, yn treulio ei ymddeoliad eto ar ei 

glannau ar ddoldir Llanbadarn ac yma mae’r 

afon wedi ei rhuthur o unigeddau Pumlumon 

yn ymlonyddu ac ymorffwyso megis cyn 

ymgolli ohoni yn fuan yn eigion y môr.

Wrth ffarwelio â’r ddau gyfaill gofynnais 

iddynt am ba hyd o amser ymhellach yr 

oeddynt am ddal ymlaen a’r ateb oedd, ‘Dal 

ati tra y gwêl y Bod Mawr yn dda ein cadw ar 

y ddaear’. Hwyl fawr i’r ddau eto i fwynhau 

bywyd, ac yn sicr fe hawliant eu lle yn oriel 

enwogion amaethyddol cefn gwlad.

Iorwerth G. Davies

PORTREAD Y MIS
William Griffiths a Griffith Williams

O’r Archif

Ymddangosodd y portread yma yn Y DDOLEN, ddeugain 
mlynedd yn ôl bron, ym mis Hydref 1980.

William Griffiths (ar y dde) a Griffith Williams  
(ar y chwith) – ar diwrnod cneifio Llaindegugain, 

Cwm Rheidol, fis Mehefin 1980.
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Llanafan

Gobeithio bod pawb yn cadw’n 

ddiogel yn yr amser anodd hyn. 

Mae’n rhyfedd ein bod yn methu 

cyfarfod na gwahodd neb i’r 

cartref, ond mae galwadau ffôn 

a’r we yn gysur mawr. Gobeithio 

yn wir y daw goleuni yn fuan ac 

y cawn i gyd gyfarfod fel cynt. 

Yn y cyfamser cadwch yn saff.

Pen blwydd

Ar 16 Ebrill dathlodd Ceredig 

Thomas, Pengrogwynion 

ei ben blwydd yn 80 oed. 

Llongyfarchiadau iddo a 

gobeithio iddo gael diwrnod 

wrth ei fodd.

Geni

Llongyfarchiadau i Donald 

a Gwenda Evans, Rhandir ar 

enedigaeth ŵyr bach arall. 

Ganwyd bachgen bach i Anna 

a Delwyn Evans a’i enw yw Cai 

Siôn. Pob dymuniad da iddynt.

Cartref Newydd

Dymunir pob iechyd a 

hapusrwydd i Eifion a Heledd 

Hughes sydd newydd symud 

i’w cartref newydd sef Dan y 

Dderwen. Mae’n dda gweld pobl 

ifanc yn ymgartrefu yn y pentref.

Radio

Hyfryd oedd clywed Julie 

Thomas, Penbontgate yn 

sgwrsio ar y radio ar y rhaglen 

‘Post Cyntaf’ yn ddiweddar. 

Roedd yn sôn am ei gwaith fel 

un o’r gofalwyr yng Nghartref 

Hafan y Waun. Diolch yn fawr 

i’r holl ofalwyr yno am y gwaith 

da maent yn ei wneud yn gofalu 

am iechyd a hapusrwydd y 

preswylwyr yno, yn enwedig yn 

yr amser anodd hyn.

Gwella

Da deall bod David Lucas, Afan 

Fryn yn gwella’n foddhaol ar 

ôl derbyn triniaeth yn Ysbyty 

Singleton.  Pob dymuniad da 

iddo.

Diolch

Dymunir diolch i’r holl 

wirfoddolwyr sydd yn gwneud 

cymwynasau lu yn yr ardal yn 

yr amser argyfyngus hyn. Maent 

yn siopa, ymofyn presgripsiwn 

a llawer o gymwynasau 

eraill. Gwerthfawrogir eich 

caredigrwydd yn fawr iawn.

Llanddeiniol
Teyrnged

Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs 

Elizabeth Jane Evans (Betty) gynt 

o Lwyndeiniol, Llanddeiniol yn 93 

oed. Bu farw yn nghartref gofal 

Pennal View, Blaenpennal ar 28 

Ebrill lle cafodd ofal arbennig am 

bron pedair blynedd.

Fe’i ganwyd yn Nhrefeglwys, 

sir Drefaldwyn a phan yn 6 oed 

symudodd y teulu i ffermio 

Llwyndeiniol. Mynychodd hi a’i 

chwaer Marian ysgol Llanddeiniol 

a wedyn symud i’r ‘Dairy Buildings’ 

yn Llanbadarn (Gorwelion erbyn 

hyn) i ddysgu sut i wneud caws a 

menyn ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Priododd Evan David Evans, 

Bryngwyn yn nghapel Elim, 

Llanddeiniol yn 1951, lle bu’n aelod 

ffyddlon am y rhan fwyaf o’i hoes. 

Yn drist iawn bu farw ei thad tri 

diwrnod ar ôl ei phriodas. Ganwyd 

tri o blant iddynt, Richard, David 

a Margaret. Canolbwynt ei bywyd 

oedd y teulu, ag yn ymfalchïo yn 

llwyddiant yr wyrion. Bu’n aelod 

o Ferched y Wawr Llanfarian am 

nifer o flynyddoedd a gwneud 

llawer o ffrindiau drwy mynychu’r 

cyfarfodydd.

Yn frawychus o sydyn yn 1990 

bu farw David yn 34 oed, colled 

a oedd yn drychinebus i’r ardal 

gyfan. Penderfynwyd gwerthu’r 

ffarm deuluol y flwyddyn ganlynol 

a symud i fyw i Dôlwerdd (Y Fedw 

erbyn hyn). Ar ôl marwolaeth Evan 

David yn 1999, penderfynodd 

symud i Plas yr Afon, Trefechan, 

Aberystwyth, ble cafodd pymtheng 

mlynedd hapus yn ymweld a 

chyfarfod ffrindiau yn y dre. 

Oherwydd gwaeledd bu raid i Betty 

gael gofal mewn cartref preswyl a 

symud i Pennal View yn 2016.

Yn sgil amgylchiadau Covid-19 

fe gynhaliwyd angladd preifat i’r 

teulu agos yn unig ym mynwent 

y plwyf ar fore Mawrth, 5 Mai 

yng ngofal Y Parch. Julian Smith. 

Cyfeiliwyd yr emyn ‘Mi glywaf 

dyner lais’ gan ei hwyrion Carwyn 

a Huw – y ddau yn chwarae’r 

trombôn. Derbyniwyd rhoddion 

yn ddiolchgar tuag at Gymdeithas 

Alzheimer’s Ceredigion.

Dymuna’r teulu ddatgan 

eu diolch am bob arwydd o 

gydymdeimlad a charedigrwydd 

a estynnwyd iddynt yn eu 

profedigaeth. Diolch i’r Parch. 

Julian Smith a’r ymgymerwyr 

R. B. Benjamin a’i feibion am eu 

gwasanaeth teimladwy.

Richard, Siân, Carwyn, Huw 

(wyrion); Margaret, Dewi, Carys 

ac Aled (wyrion); Ifan, Anni (gor-

wyrion). 

Tyner fu ei gofal drosom

O am rodio yn ei cham

Chollodd neb y ffordd mewn bywyd

’Rhyd y llwybrau gerddodd Mam.

Marwolaeth 

Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs 

Betty Evans (gynt Llwynddeiniol) 

yn 93 mlwydd oed. Bu Mrs 

Evans yn preswylio yng nghartref 

Pennal view ers sawl blwyddyn 

a derbyn gofal penigamp yno. 

Cydymdeimlwn yn fawr â Richard 

a Siân a’r teulu, Geryllan a Margaret 

a Dewi a’r teulu yn Rowen. Yn 

ystod y cyfnod rhyfedd hwn talwyd 

y deyrnged olaf iddi ar lan y bedd 

yn mynwent Eglwys St Deiniol ym 

mhresenoldeb y teulu agos. 

Helfa Drysor

Yn dilyn wythnosau lu o ‘lockdown’ 

roedd angen rhywbeth bach 

gwahanol i ddigwydd yn y pentref! 

Dros benwythnos gŵyl y banc Calan 

Mai cafodd trigolion Llanddeiniol 

y cyfle i gymryd rhan mewn helfa 

drysor yn ystod eu hymarfer corff 

dyddiol. Gosodwyd bocs tu allan 

i’r hen ysgol i’r timoedd allu pigo’r 

papur cwestiynau i fyny a dechrau 

ar eu taith, un ai ar y dydd Sadwrn 

neu’r dydd Sul. Braf iawn fod 15 

o bapurau wedi cyrraedd y bocs 

atebion a ni’n gwybod hefyd bod 

un teulu arall wedi bod allan ond 

heb ei ddychwelyd. Felly dyna 16 o 

griwiau wedi mwynhau cymryd rhan 

mewn rhywbeth bach gwahanol. 

Cafwyd ambell i gyfle am glonc 

hefyd, gyda 2m o bellter wrth gwrs, 

wrth i sawl criw ddweud helô wrth 

basio! Llongyfarchiadau i Aberffrwd 

ar ennill, Criw Ffospilcorn gyda 

help Ros a Nantybenglog ar ddodd 

yn gydradd ail a theulu Geryllan ar 

ddod yn drydydd. Yn adran y plant 

daeth Criw Swydd Efrog a 3 Clos 

Llwyndeiniol yn gydradd gyntaf a 

Nantybenglog, Delfan a Bryngwyn 

yn gydradd ail. Diolch yn fawr iawn 

i bawb am fynd i’r hwyl a chymryd 

rhan. Mi fydd yn rhaid meddwl beth 

arall allwn ni ei drefnu yn y pentref – 

gan gadw pellter cymdeithasol wrth 

gwrs! 

Penblwyddi arbennig

Yng nhanol y ‘lockdown’ dathlodd 

Ros Gruffudd, Y Draingwynion ei 

phen blwydd yn 70 oed! Rhyfedd 

iawn iddi druan oedd peidio bod 

yng nghanol ei theulu a ffrindiau 

ar ddiwrnod a ddylai fod wedi 

bod yn llawn bwrlwm. Er hyn 

llwyddodd Heledd a Steffan i roi 

gwên fawr ar ei hwyneb a dod â 

deigryn i’r llygad drwy drefnu fideo 

pen blwydd hapus arbennig oedd 

yn cynnwys cyfarchion gan lwythi 

o’i chyfeillion. Pen Blwydd Hapus 

Ros. Dwi’n siŵr cewch chi gyfle i 

ddathlu go iawn yn fuan.

Un arall a fu’n dathlu yn ystod 

y cyfnod rhyfedd hwn oedd Lynn 

Morris, Glancarrog. Tawel iawn 

oedd ei dathliadau hi’n ddeunaw 

oed yn ôl ym mis Ebrill. Does dim 

amheuaeth gyda ni y bydd dathlu 

mawr pan fydd y ffrindiau’n gallu 

dod ynghyd unwaith eto!

Gohebydd: Alwena Richards,  

Awel y Bryn (01974 261382)

DEIAN REES
Peintiwr ac Addurnwr
Glannant, Stryd y Capel

Tregaron SY25 6HA
01974 298 615 
07900 174 699 

(tecst yn unig)
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Mae ein ffordd ni o fyw wedi 

newid dros nos, gweithio o adre, 

a Gwenllian bellach yn derbyn 

ei haddysg drwy gyfrwng y we, 

adref. Ond rydym yn gwneud y 

gorau o’r sefyllfa hyll sydd ohoni 

ac yn cyfri ein bendithion am gael 

bod yn iach ac yn ddiogel adref 

ac yn diolch i’r rhai hynny sy’n 

allweddol i gadw olwynion ein 

gwlad i droi.

Yng nghanol argyfwng y 

coronofirws presennol, rwy’n 

cyfaddef, ar adegau, fy mod yn 

edrych ar fwyd a’i baratoi mewn 

ffordd wahanol. Gyda phawb yn 

gaeth i’r cyfyngiadau symud, nid 

yw’n bosib picio i’r siop fel mae’r 

awydd yn codi. Mae ymweliad o’r 

fath yn gorfod cael ei gynllunio 

yn ofalus, dyddiau o flaen llaw, 

ac yn aml, yn gorfod cyd-fynd 

gyda mynd i’r fet, i’r syrjeri i moyn 

presgripsiwn neu neges hanfodol 

arall. Ar ddechrau’r argyfwng 

presennol, a phan oedd rhai 

nwyddau yn brin, roeddwn yn 

meddwl dwywaith cyn coginio 

ambell bryd, gan boeni mewn 

ffordd, a fyddai digon o hwn a’r 

llall gyda fi tan y ‘siopa’ nesaf. 

Rwy’n perthyn i genhedlaeth 

sydd erioed wedi gorfod meddwl 

fel hyn o’r blaen, wedi cael ein 

sbwylio yn ôl rhai efallai. Ond 

meddyliwch orfod meddwl fel hyn 

am fwyd am gyfnod mwy na rhai 

misoedd. Dyna fel oedd pethau 

adeg y rhyfeloedd. 

Yn ffodus iawn, daeth teulu 

ochr fy nhad at ei gilydd am 

gwpwl o oriau dros y Nadolig, 

ni feddyliodd neb bryd hynny, ni 

fyddai’n bosib dod at ein gilydd 

am beth amser wedyn. Roedd mis 

Mai yn fis pwysig o ran dathliadau 

VE, y Fuddugoliaeth yn Ewrop, a 

gyda sôn am hyn ers sbel, roedd 

Gwenllian wedi cymryd diddordeb 

yn hanes y rhyfel, ac yn fwy 

pwysig hanes ei hen dad-cu yn 

gwasanaethu yn y rhyfel. Cafodd 

gyfle i weld rhai pethau’n eiddo 

i’n nhad-cu adeg y rhyfel. Wrth 

edrych ar yr holl bethau, tynnwyd 

fy sylw at y llyfr bach dogni 

bwyd. Meddyliwch orfod byw 

gyda’ch siâr chi o fwyd am gyfnod 

penodol o amser. Gyda nwyddau 

megis siwgr, cig, olew coginio, a 

bwyd mewn tun yn cael eu dogni 

i sicrhau bod digon ar gyfer pawb.

Meddyliwch am heddiw, sefyllfa 

hollol i’r gwrthwyneb. Dim llyfr 

dogni bwyd gan fod digon o 

laeth, a digon o gig ar gael. Ond 

mae gweld ffermwyr llaeth yn 

arllwys llaeth ffres i lawr y draen, 

gan fod dim galw amdano yn 

dorcalonnus.

Mae pawb yn gorfod bwyta 

adref yn hytrach na mynd allan 

i fwyta, ac yn golygu bod neb 

digon mentrus i goginio’r darnau 

gwell o gig fel y stêcs ayyb, a 

hynny’n arwain at ostyngiad yn 

y galw. Rydym mor ffodus yma 

yng Nghymru o’n ffermwyr, sy’n 

gweithio bob awr posib i edrych 

ar ôl eu hanifeiliaid i sicrhau bod 

bwyd gwych o safon ardderchog 

ar gael ar y plât. Mae’n amser i ni i 

gyd gyfrif ein bendithion a diolch 

i’r rhai hynny sy’n sicrhau bod 

digon o fwyd ar gael i ni. Beth am 

gofio am aberth fy nhad-cu a’i 

gyd-filwyr wrth gefnogi’n arwyr 

modern, ein ffermwyr. Cofiwch 

am y stecen orau o bîff neu’r 

golwyth o gig oen sy’n tynnu’r 

dŵr o’ch dannedd, a chodwch 

wydraid o laeth i’n ffermwyr oll – 

Iechyd da bawb.

Angharad Evans

Cyfrif fy mendithion 
am y pethau bach

Cofiwch gefnogi eich busnesau lleol

CORNEL 
CLECS


