
Diolch

Marathon Mai Llonyddwch

Llongyfarchiadau i Tomos a Gwen (Erwtomau, Pisgah) 

am godi arian i Tŷ Hafan. Ceir yr hanes yn llawn o dan 

newyddion Capel Seion.

Arwydd Jac yn diolch i’r gweithwyr allweddol.

‘Llonyddwch’ gan Charlotte Baxter. Cyfweliad gyda’r arlunydd a rhagor  

o’i gwaith ar dudalen 18.

Cadwch 
yn saff
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Andrew Hawke, Collen, 
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Elin ap Hywel

Angharad Evans
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Andrew Hawke
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Elen Lewis
Edgar Morgan

Eilian Rosser-Lloyd
Hywel Llyr Jenkins

Gethin Rhys

Teipyddion
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SY23 5DT
Sandra Jenkins, Pant yr ŵyn, 

Trefenter SY23 4HU 
(01974 272261)

Ysgrifennydd
Rina Tandy, Brynawel, Trefenter, 

Aberystwyth SY23 4HJ 
(01974 272131) 

Trysorydd/Tanysgrifio
Rhian Thomas, 20 Crugyn Dimai, 

Rhydyfelin SY23 4PR (01970 
611691)

Swyddog Hysbysebion
Wil Davies, Porth Penrhyn, Capel 
Seion SY23 4EE (01970 880495)

Trefnydd Cyfeillion Y Ddolen
Eirwyn Evans, Hafan, Llanddeiniol 

SY23 5DT 
(01974 202287)

Cysodwyd gan: Elgan Griffiths
Golygyddion y mis: 

Hywel Llŷr Jenkins a Gethin Rhys
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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.

Diolch
Pontarfynach

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn ag Edryd 

a Jane Jenkins a’r teulu 

Faengrach yn eu profedigaeth 

o golli Tomi Williams, 

Tregaron, cefnder i Jane. 

Cydymdeimlwn hefyd â Rob 

a Lynfa Davies, Godre’r Coed 

yn eu profedigaeth o golli 

ewyrth i Rob sef Eric Bailey, 

Pontrhydfendigaid. 

Merched y Wawr

Yn ystod  yr wythnosau 

diwethaf mae nifer o 

aelodau’r gangen wedi eu 

hynysu ac yn gweld eisiau 

cymdeithasu. Rhai ohonynt 

gyda’i teulu yn byw tu  allan 

i’r ardal ac yn gwerthfawrogi 

cefnogaeth cymdogion a 

ffrindiau yn ystod yr amser 

anodd yma. Ar ddydd Sul, 7 

Mehefin fel trît derbyniodd 

pob aelod de prynhawn 

wedi ei gludo at y drws gan 

rai o’r aelodau. Roedd y te 

wedi’i baratoi gan Mirain Haf 

a’i ariannu gan Fferm Wynt 

Cefn Croes. Dyma beth 

oedd gwledd, llond bocs o 

ddanteithion blasus o bob 

math ac roedd yr aelodau 

yn canmol y rhodd ac yn 

ddiolchgar i Fferm Wynt Cefn 

Croes am eu haelioni.

Teledu

Gwelwyd Lisa, (merch Edryd 

a Jane Jenkins) a’i gŵr Aled ar 

y rhaglen teledu Babis Covid 

– Babis Gobaith yn ddiweddar 

yn siarad am eu profiad o eni 

plentyn yn ystod y pandemig. 

Profiad rhyfedd o eni plentyn 

heb gael teulu a ffrindiau 

yn galw heibio i groesawu’r 

newydd-ddyfodiad ond mae 

Alys Fflur yn seren y sgrin fach 

yn barod.

Anffawd

Yn anffodus yn ystod yr amser 

anodd yma cwympodd Mia 

Lewis, Bodcoll a chael niwed 

ar ei phigwrn, anfonwn ein 

cofion ati gan obeithio y bydd 

yn gwella yn fuan.

Bod yn Bositif
Rhaid cyfaddef ein bod ni’n byw mewn cyfnod 

anodd ar hyn o bryd – mae’r newyddion i’w 

weld hyd yn oed mwy diflas nag arfer, ac mae’r 

tywydd wedi dechrau troi. O ganlyniad, mae 

bron yn amhosib gweld unrhyw olau ar ddiwedd 

y twnnel. Felly, dyma ychydig o effeithiau positif 

sydd wedi dod gyda chyfnod y cloi a chadw pellter 

cymdeithasol: 

Mae’r amgylchedd wedi cael budd o’r lockdown 

byd-eang, ac mae newyddion o’r newidiadau i’w 

gweld ar draws y gwefannau cymdeithasol a’r we. 

Mae’r newidiadau yma’n cynnwys: 

1.  Cofnodion o aer glanach ar draws y byd, a 

sawl tref yn gweld gostyngiadau sylweddol 

mewn lefelau llygredd

2.  Dŵr mwy clir, gyda mwy o fioamrywiaeth – 

mae Fenis yn esiampl amlwg o’r newid yma, 

gyda’r bobl yn sylwi ar heigiau o bysgod yn 

dilyn y lleihad o draffig yn y camlesi.

3.  Anifeiliaid i’w gweld yn crwydro yn rhydd trwy 

drefi anghyfannedd – yn Llandudno mae 

cenfaint geifr i’w gweld wedi cymryd drosodd 

canol y dref! 

Mae’r cloi yn sicrhau bod llai o straen ar y GIG, 

sydd wedi bod yn hanfodol o feddwl am y gwaith 

caled ag oriau hir sydd yn wynebu ein doctoriaid 

a’n nyrsys yn ddyddiol. Er hyn, rhaid peidio 

anghofio bod aelodau ein system gofal iechyd yn 

parhau i weithio yn galed yn y sefyllfa bresennol.

Rhaid peidio anghofio chwaith bod y cloi yn 

achub bywydau ar draws y byd!

Er y newyddion o effeithiau positif y cloi, mae’n 

hawdd teimlo eich bod wedi’ch gorlethu gan y 

straen o fod gartref yn gyson. Dyma ychydig o 

‘tips’ ar sut i sicrhau eich bod yn aros yn hapus yn 

ystod y cyfnod hwn:

·  Cadwch mewn cysylltiad gyda’ch teulu a 

ffrindiau

·  Peidiwch anghofio cymryd amser yn ddyddiol i 

ymlacio a chymryd anadl

·  Ceisiwch gadw ‘routine’ dyddiol

·  Sicrhewch nag ydych yn sownd tu fewn bob 

dydd. Pan mae’n bosib ceisiwch fynd allan 

o’r tŷ – mae mynd i gerdded gyda’r teulu neu 

anifail anwes yn ffordd dda o wneud hyn. 

A chofiwch, daw eto haul ar fryn!

Elin Mair. Bwlch dal owen

Te Prynhawn yn barod i’w fwyta!

Y bocsys Te Prynhawn yn barod i’w cludo 
i aelodau Merched y Wawr.
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Llanafan

Rhedwr o Fri

Ers 2003 mae Dic Evans, Abermagwr, wedi 

trefnu Ras y Barcud Coch i godi arian at wahanol 

adrannau o Ysbyty Bronglais. Gan na ellir cynnal 

honno eleni rhoddodd Dic her arbennig iddo’i 

hun i redeg mil o filltiroedd mewn can diwrnod 

a gorffen cyn diwedd Mehefin – tipyn o her ac 

yntau yn 73 oed.

Bu tîm y BBC ar dir fferm Pengrogwynion 

fore dydd Mercher, 10 Mehefin i gyfweld Dic a’i 

ffilmio’n rhedeg i fyny rhiw serth Gellilas. Mae’n 

codi arian eleni er budd adran Cemotherapi 

Ysbyty Bronglais gan i’w bartner dderbyn 

triniaeth arbennig tuag at y cancr yn yr uned 

honno. Mae wedi codi swm o dros bum mil o 

bunnoedd at yr achos yn barod, ond os bydd 

rhywun yn awyddus i gyfrannu, mae modd 

gwneud hynny ar lein drwy safle ‘Just Giving’ 

neu drwy law Dic.

Dymunir pob lwc iddo gyda’r fenter hon a 

diolch iddo am godi cymaint o arian at yr achos 

teilwng hwn.

Diolch

Dymuna Ceredig Thomas, Pengrogwynion 

ddiolch am y llu cyfarchion, boed yn gardiau, 

galwadau ffôn neu anrhegion, a dderbyniodd 

adeg ei ben blwydd yn 80 oed. Mae’n 

gwerthfawrogi’r cyfan yn fawr iawn.

Pen blwydd

Pen blwydd hapus a phob dymuniad da i Elan 

Evans Hendrerees ar ddathlu ei phen blwydd yn 

21 oed ar 1 Gorffennaf. Mwynha dy ddiwrnod ac 

mae’n siŵr y cei gyfle i ddathlu cyn hir.

Marw

Blin iawn oedd clywed am farwolaeth sydyn 

Odette Jones a ddigwyddodd yn ddiweddar. 

Cafodd ei dwyn i fyny yn Nhrawsgoed lle 

roedd ei thad yn Rheolwr ar Fferm Trawsgoed. 

Mynychodd Ysgol Gynradd Llanafan ac Ysgol 

Ardwyn ac yna i’r coleg i astudio Cerddoriaeth. 

Dechreuodd ddysgu yn Bury St Edmunds 

ac yna yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Bu’n 

Bennaeth Cerdd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

am yn agos i chwarter canrif ac ymddeol ar ôl 

Eisteddfod yr Urdd Llancaiach Fawr 2015.

Bu’n gefnogol iawn i waith yr Urdd yn 

Aberteifi a Gwent gan sefydlu ac arwain nifer 

o gorau.  Enillodd yr unawd soprano dan 25 

yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith yn 

ogystal â chystadleuaeth yr oratorio. Roedd 

hefyd yn feirniad eisteddfodol o fri.

Cydymdeimlir yn fawr â’i chwaer Yvette a’i 

phriod Ken, ei nith Ffion a’i phartner Ryland a 

Llywelyn bach yn eu colled a’u hiraeth.

Gohebydd: Alwena Richards, Awel y Bryn 

(01974 261382)

Wn i ddim amdanoch chi, ond 

rwyf wedi hen golli trac ar ba 

ddiwrnod, pa wythnos a pha fis 

yw hi – mae’r diwrnodau i gyd 

yn teimlo’r un fath - yn llawn 

cyfarfodydd gwaith (dros Zoom), 

sgyrsiau gyda theulu (dros Zoom) 

a chwisiau gyda ffrindiau (ie, dros 

Zoom!). Mae’n anodd coelio nad 

oeddwn i erioed wedi clywed 

am Zoom ddechrau fis Mawrth, 

a nawr mae’n anodd dychmygu 

bywyd hebddo.

Yn sicr mae’r Coronafeirws wedi 

cyflwyno heriau anferthol i’n ffordd 

o fyw. Mae bywyd fel yr oeddem 

i gyd yn gyfarwydd ag ef wedi 

trawsnewid yn llwyr, ac rwy’n falch 

iawn o’r ffordd y mae cymunedau 

Ceredigion wedi ymdopi ac wedi 

addasu yn sgil yr argyfwng. Diolch 

i chi gyd am eich amynedd, eich 

cydweithrediad a’ch dyfalbarhad 

- gyda’n gilydd rydym wedi cadw 

ein cymunedau’n ddiogel, ac rwy’n 

siŵr y dewn ni drwyddi’n gryfach 

fel cymdeithas.

Un peth mae’r cyfnod hwn 

wedi’i brofi yw pwysigrwydd cadw 

mewn cysylltiad, ac mae technoleg 

newydd nid yn unig wedi caniatáu 

i ni gadw mewn cysylltiad gyda 

theulu a chyfoedion, ond mae 

hefyd wedi caniatáu i nifer o 

fusnesau, cwmnïau a sefydliadau 

fedru parhau i fod yn gynhyrchiol. 

Yn hynny o beth, ry’n ni wedi 

profi bod modd i rai sectorau a 

gweithwyr weithio o bell, a chredaf 

fod y darganfyddiad hwn yn cynnig 

cyfleoedd arbennig i gefn gwlad. 

O weld mwy o swyddi amrywiol yn 

caniatáu i weithwyr weithio o adre, 

boed hynny’n llawn amser neu’n 

rhan amser, dwi’n ffyddiog y gallai 

hynny alluogi ein pobl ifanc i aros 

yn eu cynefin.

Ond wrth gwrs, er mwyn 

symud yn llwyddiannus i’r 

cyfeiriad hwn, mae’n hanfodol 

bwysig bod ein hisadeiledd band 

eang a’n cysylltedd digidol ni yn 

ymestyn i bob cornel o’r sir a 

bod pob cartref yn medru cael 

mynediad at gysylltedd cyflym a 

dibynadwy. Bûm mewn cyfarfod 

â phrif swyddogion BT ychydig 

wythnosau yn ôl i drafod y 

diffygion parhaus o safbwynt band 

eang yng Ngheredigion ac ro’n i’n 

falch o glywed bod trafodaethau 

ar waith, ochr yn ochr â Phrifysgol 

Aberystwyth, i drio datrys y sefyllfa 

bresennol yn ein hardaloedd 

gwledig.

Wrth gwrs, mae’n bwysig 

cael cydbwysedd rhwng ffyrdd 

traddodiadol a thechnolegol 

o gymdeithasu ac ymwneud 

â’n gilydd. Rwy’n croesawu’r 

datblygiadau technolegol sydd 

wedi bod yn amhrisiadwy i ni 

dros yr wythnosau diwethaf, ond 

ochr yn ochr â thechnoleg, mae 

angen cynnal cymdeithas a chadw 

cysylltiad mewn ffyrdd corfforol, 

wyneb-i-wyneb hefyd, ac rwy’n 

edrych ymlaen yn fawr at allu 

gwneud hynny unwaith eto – yn y 

“normal newydd”.

Colofn Ben Lake

P.T PRESERVATION Ltd
Arbenigwr trin tamprwydd mewn welydd, pryfed mewn pren, 

pydredd pren a gosod clymau wal mewn welydd dwbl.

GWASANAETH CYMRAEG | CWMNI LLEOL

PETER TANDY
0 1 9 74  2 7 2  3 1 0  |  0 7 8 6 6  0 7 8  2 2 1

O’r gegin
gan Mair Jones, Trem y Môr

Cig Oen gyda leim (lime)

1 coes cig oen

1 leim

6 olif werdd heb gerrig

3 ewin o arlleg

2 sbrigyn o Fintys ffres

Gwres y ffwrn 180ºC / Nwy 4-5

Torrwch yr olif, garlleg a’r mintys yn fân, 

a’i rhoi mewn bowlen. Gratiwch groen 

y leim a gwasgu’r sudd a’i ychwanegu 

i’r bowlen gan gymysgu’r cyfan yn 

dda. Torrwch holltau dwfn yn y goes, a 

rhowch y gymysgedd yn yr holltau.

Rhowch mewn tun a’i rhostio nes bydd 

yn barod.

Cofiwch gefnogi 
eich busnesau lleol
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Capel Seion
Ymddiheuriad

Rydym yn ymddiheurio yn ddiffuant am fethu â 

danfon deunydd i’r Ddolen mis diwethaf! Dyma 

hanesion y fro am y misoedd cynt.

Y Feirws

Wel, rydym yn byw bywyd rhyfedd a dyrys 

gyda’r feirws yma. Mae llawer ohonom yn 

gorfod dibynnu ar aelodau o’r teulu neu 

gyfeillion i siopa a gwneud cymwynas drosom, 

diolch enfawr iddynt am eu caredigrwydd. 

Dyma bennill bach gan Vernon Jones:

Cyfeillion

Môr hyfryd cael cyfeillion,

Sy’n gymwynaswyr ffyddlon,

Na thorred byth dolennau mwyn

Y gadwyn o fendithion.

Newid Aelwyd

Dymunwn bob hapusrwydd ac iechyd i John, 

Louise ac Aled Griffiths, sydd wedi symud i’w 

cartref newydd Awel y Grug, Pantycrug.

Llongyfarchion

Llongyfarchion lu i:

● Gina Davies, Moreia ar ei llwyddiant 

arbennig ar ennill y gadair yn eisteddfod yr 

ysgol yn Llanfarian. Miss Beti Griffiths oedd 

y beirniad a theitl y gystadleuaeth oedd 

‘Hunllef’.  Da iawn ti a phob hwyl eto Gina;

● Haydn Williams, Pisga ar ddathlu pen 

blwydd arbennig yn ôl yn mis Mawrth;

● Sheila a Harvey Robinson, Pantycrug ar 

enedigaeth gor-ŵyr o’r enw Llew Tudur 

Arthur, a oedd y pwyso 9 pwys a 3 owns. 

Baban newydd i’w hwyres Hannah a’i phriod 

Andrew, sydd yn byw ger Henffordd;

● Rebecca Hughes, Capel Seion ar fod yn 

llwyddiannus i gael ei swydd gyntaf ym myd 

addysg,  fel athrawes yn ysgol Plascrug, ac

● Angharad Edwards a Matthew Hughes, 

Capel Seion ar eu dyweddïad yn ddiweddar. 

Rydym yn dymuno pob llwyddiant a mwyniant i 

chi gyd yn y dyfodol. 

Nôl yn y Gwanwyn 

cwympodd Sycamorwydden 

ar dir Cennant. Does dim 

yn anarferol am hyn, mae’n 

rhan o gylch natur, ond mae 

na dristwch wrth i goeden 

aeddfed fu’n rhan o’r tirlun 

am dros ganrif golli ei 

gogoniant. Safodd y goeden 

yma’n Cennant yn gadarn am 

ddegawdau lawer a tystiodd 

i lawer mynd a dod o dan ei 

changhennau. Trueni na allai 

rannu ei straeon a’n tywys yn 

ôl i’r oes a fu. 

Ond pam y goeden yma’n 

fwy nag unrhyw goeden arall? 

Mae hi a’i chyfaill yn borth i 

hanes y tir o’u cwmpas. Caiff 

hanes eu plannu ei gofnodi 

yn llyfr Hanes Capel Seion a 

gyhoeddwyd yn 1935 gan D J 

Evans. ‘Plannwyd dwy goeden 

Sycamor o flaen drws y capel 

gan Daniel Evans, Cefngarreg, 

tadcu y Parch J. D. Evans, 

M.A., er nad oes olion o’r hen 

gapel yno mwy.’ Ie, dyma 

safle hen gapel Cennant a 

adeiladwyd gyntaf yn 1861 

mewn ymateb i’r cynnydd 

mewn cynulleidfa, pan oedd 

bobl bryd hynny yn ymgynnull 

i addoli yn nhai yr ardal. 

‘Safai yr hen Gapel Cennant 

ar y dde wrth ymyl yr hen 

ffordd sydd yn arwain o’r 

ffordd drympeg gerllaw 

Penbwlch-heble, heibio 

Tygwyn, Cennant, Erwtome 

ac allan i Bwlchrwys.’ Roedd 

y ddwy Sycamorwydden wedi 

goroesi’r capel gan sefyll 

yn dal i nodi’r fan lle bu ein 

cyn-deidiau’n dod ynghyd i 

gymdeithasu ac addoli. Tybed 

o aros yno heddiw a fyddech 

chi’n clywed yr un ‘canu yn yr 

awyr’ a glywodd Shôn Lloyd 

wrth basio heibio’r safle dros 

ganrif a hanner yn ôl. 

Sycamorwydden Cennant

Profedigaethau

Rydym yn danfon ein cydymdeimlad diffuant i’r 

canlynol:

• Mary, Alan a Lleucu Chamberlain, Pantycrug 

ar farwolaeth brawd yng nghyfraith, sef Dr 

Richard Edwards, Aberystwyth;

• Mary Raw, Moreia a’r teulu ar farwolaeth ei 

nai, sef Mr Richard Tudor, Llanerfyl, wedi 

damwain angheuol ar y fferm;

• Janice a Colin Davies a’r plant, Moreia ar 

farwolaeth mam a mam-gu ychydig amser 

yn ôl, sef Mrs Anne Jones, Moreia, a

• Mike a Siân Davies, Pantycrug a’r teulu oll, 

eto ar farwolaeth mam a mam-gu, sef Mrs 

Jean Davies, Penparcau.

Rydym yn cydymdeimlo â chwi oll yn eich 

hiraeth a’ch tristwch ar yr adeg anodd yma.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Tomos a Gwen (Erwtomau, 

Pisgah) am godi tua £160 i Elusen Tŷ Hafan fel 

rhan o dîm Apêl Elain wrth seiclo hyd marathon 

(26.2 milltir) yr un yn ystod Mis Mai. Hoffa’r 

ddau ddiolch i bawb am ei noddi.

Rhaglen ‘Y Fets’ S4C

Gwelwyd Roland Williams, Aneddle ar raglen ‘Y 

Fets’ S4C ar 18 Fehefin gydag un o’i ddefaid a 

oedd ar fin rhoi genedigaeth i efeilliaid. Roedd 

y ddafad yn cael trafferthion gyda’r enedigaeth, 

ond trwy fedr Catrin y fet, llwyddwyd i eni 

yr ŵyn, gydag un byw ac un marw.  Braf 

oedd clywed Roland yn tystio i arbenigedd a 

deallusrwydd Milfeddygon Ystwyth.

Dyfsi Pws – Seren y Sgrin (golygyddol)

Ar rhaglen ‘Y Fets’ ar S4C nos Iau, 18 Mehefin, 

roedd Dyfsi Pws, Gwarallt ynghyd ag Eirlys 

ac Angharad Jones, gohebyddion gweithgar 

y Ddolen yn ardal Capel Seion yn serennu!  

Dilynwyd Dyfsi o’i gartref cysurus yng Ngwarallt 

i Filfeddygfa Ystwyth lle bu’n rhaid iddo dderbyn 

triniaeth, a chafwyd cyfweliad diddorol gyda’i 

berchnogion, Eirlys ac Angharad.  Mae Dyfsi yn 

un o deulu annwyl o bedwar, a mawr yw gofal 

Eirlys ac Anghard o bob un ohonynt – Dyfsi 

Pws, Mabon Llwyd, Lois Elizabeth ac Ema Grug. 

Soniodd Eirlys fel y bu iddi roi cartref iddynt 

pan ddaethant yn gathod bach i fuarth y fferm 

gan dyfu’n gathod deallus a chariadus iawn. 

Mae cyfres ‘Y Fets’ yn hynod o ddiddorol ac ni 

allwn lai na rhyfeddu at ddoniau ac amynedd 

y milfeddygon yn Milfeddygfa Ystwyth wrth 

iddynt drin pob math o anhwylderau a phob 

math o anifeiliaid. Pob dymuniad da i Dyfsi Pws!

Ychwanegiad i’r teulu 

Mae aelodau newydd wedi symud i fyw yn 

Ffoslas yn ddiweddar.  Ychydig wythnosau 

yn ôl, pan aeth Crwys i’w waith adeiladu 

daeth o hyd i nyth Jac-y-do, a phedwar o 

gywion bach ynddi, a’r fam wedi ymadael.  

Chwarae teg i Crwys, aeth â hwy adref yn 

ofalus i ofalu amdanynt yn y tŷ.  Roeddynt 

môr ifanc nad oeddynt wedi agor eu 

llygaid.  Yn drist, fe gollwyd dau ohonynt, 

ond rhaid dweud bod Smokey a Bandit 

wedi dod yn eu blaenau yn ardderchog.  

Erbyn hyn, maent wedi cael mynd allan 

i barhau eu gwersi hedfan! Pob hwyl i’r 

ddau fach, yn wir maent yn ffodus iawn o’u 

cartref newydd.
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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. Caer----, prifddinas yr Alban

2. Caer----, porthladd ar Ynys Môn

3. Caerwra---, dinas a sir yng ngorllewin Lloegr

4. Caer------, ar lannau’r Fenai a’r Seiont

5. Castell ------, Penfro, lle hyfforddir milwyr

6. Caer---- ger Casnewydd, lle mae amffitheatr a baddondai Rhufeinig (sillafiad 

Cymraeg)

7. Caer------, lle mae campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant

8. O fryniau Caer----- ceir gweled

9. Din---, tref a sir yn y gogledd

10. Caer---, ein prifddinas

11. Dinbych y ------, Penfro

12. Din-----, ger Llanberis, lle mae gorsaf bŵer

13. Caer--, ger Maesteg 

14. Dinas Maw---

15. Caergw---, Fflint

16. Caer----, tref sy’n enwog am gaws (sillafiad Cymraeg)

17. Caer-----, tref sy’n enwog am gaws (sillafiad Saesneg!)

18. Castell Caere-----, Powys

19. Casnew-- ---, pentref genedigol Barti Ddu

20. Castell ----- y-mur Gwynedd

21. Castell y ------, rhwng Cross Hands a Llandeilo

22. Diniei---, hen gwmwd yn dwyn enw’r afon sy’n llifo heibio Llandrindod, Powys

Yn y cwis hwn rhaid gorffen enwau nifer o drefi caerog, sef enwau sy’n cynnwys y gair 

caer/castell/din/cas. Ar ôl i chi ddarganfod ateb, croeswch allan y llythyren sy’n ffitio i’r 

blwch gwag cyntaf.

Er enghraifft: Caer------: pentref ger Cei Newydd.

Caerwedros yw’r ateb, felly rhaid croesi allan y llythyren ‘w’, gan mai’r llythyren honno 

sy’n ffitio i’r blwch gwag cyntaf. Ar ôl i chi orffen, bydd 6 llythyren ar ôl ar yr wyddor. 

Aildrefnwch y llythrennau hynny i sillafu enw perthynas i’r Brenin Arthur.

Rhydyfelin
Pen blwydd Arbennig

Dathlodd Ifan Rees 21, Crugyn Dimai ei ben 

blwydd yn 21 mlwydd oed ddechrau Mai. 

Pen blwydd hapus i John Davies, Dwylan sy’n 

dathlu pen blwydd arbennig ar 6 Mehefin. 

Dathlu 75 mlynedd ers VE

Bu aelodau Seindorf Arian Aberystwyth yn 

chware y ‘Last Post’ am 2:55pm ar 8 Mai i nodi’r 

garreg filltir arbennig. Dyma Luniau o Osian 

Williams, Llechwedd, Cae Bachyrhiw a Jacob 

Williams, Yr Hen Bont, sy’n aelodau o’r seindorf. 

Da iawn fechgyn.

Dyweddïad

Dymuniadau gorau i Sioned Thomas 20 Crugyn 

Dimai a  Jack Treloar o Hayle, Cernyw ar eu 

dyweddïad yn ddiweddar. Llongyfarchiadau 

gwresog.

Cydymdeimlo

Chydymdeimlwn efo theulu a ffrinidau y 

diweddar Sue Sherman, Plas Tanybwlch yn ei 

profedigaeth.

Jacob ac Osian Williams a fu’n cofio Diwrnod 
VE fel aelodau o Seindorf Arian Aberystwyth.

Saer Coed / Adeiladydd
01970 880652
07773 442 260
Bronllys, Capel Bangor
Aberystwyth

JONATHAN 
LEWIS

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 

DEIAN REES
Peintiwr ac Addurnwr
Glannant, Stryd y Capel

Tregaron SY25 6HA
01974 298 615 
07900 174 699 

(tecst yn unig)

Atebion ar  
dudalen 9



Y DDOLEN RHIFYN 461 GORFFENNAF 20206

• 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

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

Cwrdd Gweddi’r Mynydd
Diddorol oedd yr adroddiad, ‘Cwrdd y 

Mynydd,’ yn rhifyn mis Mehefin o’r Ddolen 

yn sôn am gynnal cyfarfodydd gweddi yn 

ardal Trefenter a hynny “yn ddi-dor ers 

y dechrau nôl yn adeg Diwygiad 1904-

05.” Eleni, ysywaeth, fe fu raid torri ar y 

traddodiad rhyfeddol hwn a gynhaliwyd mor 

driw gan frodorion y Mynydd Bach.

Ond ysgwn i faint o ddarllenwyr Y Ddolen 

sy’n sylweddoli fod y traddodiad yn mynd 

yn ôl ymhellach na dyddiau diwygiad Evan 

Roberts, 1904-05, hyd yn oed? Mewn ysgrif 

werthfawr a gyhoeddwyd yn Cymru (Ebrill 

1897) dan y teitl ‘Cwrdd Gweddi’r Mynydd’ 

mae’r Parch J. Myfenydd Morgan (1852-

1916), offeiriad Llandudoch ar y pryd, ond 

un fagwyd ym Mlaenpennal yn haeru mai 

‘un o effeithiau diwygiad Dafydd Morgan 

(1814-83), Ysbyty, oedd ei gychwyniad 

cyntaf’. A’r man lle cynhelid y cyrddau 

cynharaf oedd ‘gerllaw i amaethdy o’r enw 

Lluest Newydd…ond ar gae perthynol i fferm 

o’r enw Tan Chwarel’ a hynny tua diwedd 

Mehefin neu ddechrau Gorffennaf. 

Byddai diwrnod cyfan yn cael ei 

neilltuo i’r cyfarfodydd gweddi ‘am 

ddeg yn y boreu, dau y prydnawn 

a chwech yn yr hwyr’. Mae ysgrif 

Myfenydd yn enwi nifer o’r rhai fu’n 

flaengar gyda’r trefniadau dros y 

blynyddoedd hyd nes i bethau farw 

allan. ‘Ond mae y ‘Cwrdd’ ymysg y pethau 

a fu ers blynyddoedd bellach’ meddai tua 

diwedd ei ysgrif yn 1897.

Difyr iawn yw’r sylw hwn o eiddo 

Myfenydd hefyd: ‘Yr unig beth a welais yn 

myned ymlaen yno heblaw darllen, canu, 

a gweddio a gwrandaw, ydoedd rhyw hen 

wreigan yn gwerthu eirin Mair a thê a choffi’.

Hyd y gwn i does na ddim lluniau ar gael 

sy’n mynd yn ôl i gyfnod y cyrddau gweddi 

cynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

ond mae cryn nifer ar gael wedi 1905, wrth 

reswm. Ac erbyn ailgynnau’r hen arferiad, 

yn sgil diwygiad 1904-05, roedd lleoliad 

y cyrddau wedi symud o gyffiniau Lluest 

Newydd yn nes at Drefenter ei hun ac 

i lethrau’r Mynydd Bach nepell o Ysgol 

Cofadail. Ac yno, yn yr awyr agored, y 

cawsant eu cynnal am ddegawdau lawer 

gan ddod yn rhan annatod o gynhysgaeth y 

fro ryfeddol hon.

Rheinallt Llwyd
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Llanfihangel-y-Creuddyn

Priodas Arian

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Sharon 

a David Edwards, Glasfryn ar ddathlu eu priodas 

arian ar 3 Mehefin.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rhys a Gwenno, Llwyn 

y Rhiw ar enedigaeth eu merch fach, Elan Haf, ar 

9 Mehefin. Mae’n siŵr bod Dad-cu a Mam-gu, 

sef Tom ac Elen Lewis, Sarnau Fawr wrth eu bodd 

gyda’u hwyres gyntaf yn ogystal ag Anti Megan ac 

Wncwl Huw.  Pob dymuniad da i ti Elan!

Detholiad o waith cartref disgyblion Llanfihangel yn ystod y mis diwethaf.

Gohebydd: Elen Lewis, Sarnau Fawr  

(01974 261236)
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Atebion Croesair Mehefin
Ar draws 7. trydar  8. erwain  9. a Mai   10. celynnen  11. rubanau 12. aceri  15. hapus   

17. carlamu  20. nawddsant  22. nant  23. gwario  24. eigion 

I lawr 1. dramâu  2. adeiladu  3. Wrecsam  4. heddlu  5. ywen  6. finegr 

13. calonogi  14. cartref   16. adarwr  18. min nos  19. parod   21. ddyry

 
Geiriau cudd: Daw hyfryd fis
Llongyfarchiadau i enillydd rhifyn Mehefin, sef Mr Emrys Griffiths, Rhosgadfan, Gwynedd.

Ar draws
7. Teithio mewn llong (6)

8. --- --- yr haf: glöyn byw (3,3)

9. Christian ----, cynllunydd ffasiwn o Ffrainc (4)

10. Cred ddi-sail – bod cath ddu yn lwcus, er 

enghraifft (8)

11. Darn o bapur sy’n nodi’r tâl am nwyddau a 

ddarparwyd (7)

12. Stribedi o ddail palmwydd sy’n cael eu 

defnyddio i glymu pethau ac i wneud bagiau 

ac ati (5)

15. Glanhau beudy (5)

17. Darnau o bapur sy’n dangos eich bod wedi 

talu am nwyddau (7)

20. Pobl o Glasgow neu Aberdeen, er enghraifft 

(8)

22. Lle i dyfu blodau a llysiau (4)

23. Ar ------: bron â marw (6)

24. Mae 60 mewn munud. (6)

 
I lawr
1. Siarad yn aneglur (6)

2. Tu -- -’-  ---- mae’r blawd, meddai’r gân. 

(2,1’1,4)

3. Y dechnoleg o greu peiriannau sydd 

weithiau’n edrych yn debyg i bobl (7)

4. Peiriant -----, sy’n gallu recordio rhaglenni 

teledu (5)

5. Gori yn troi’n ysbaid fer o amser (Anagram)(4)

6. Defnyddir y rhain i daro peli tennis. (6)

13. Tref ar arfordir y gogledd rhwng Bae Colwyn 

a’r Rhyl (8)

14. Anaconda, cobra a gwiber, er enghraifft (7)

16. Siop --- ---, sy’n gwerthu pethau a fu’n 

perthyn i rywun arall (3-3)

18. Ara’ fel rhywbeth dychmygol (Anagram) (6)

19. Cryf a chadarn (5)

21. Rwy’n tyngu: -- -- llw (2,2)

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 dau air, sef enw rhywbeth 

a welwyd yn y môr ger Tanybwlch ym mis 

Gorffennaf 1826.  Anfonwch yr enw at y.ddolen@

gmail.com neu drwy’r post i Gelli Aur, Cwrt y 

Cadno, Llanilar, SY23 4PS erbyn 15 Gorffennaf. 

Bydd yr atebion cywir yn mynd i’r het a’r enillydd 

yn derbyn tocyn llyfr gwerth decpunt.

1

7

9

11

15

20

23 24

21 22

16 17

19

18

12 13

10

2 3 4

14

8

5 6

Croesair

Llanfarian
Ysgol Llanfarian
Yn dilyn wythnosau o ddysgu o adre a chysylltu 

gyda’r plant a rhieni dros y ffôn ac ar y we, 

mae’n bleser i gyhoeddi byddwn yn agor ar 29 

Mehefin.

Mae’r staff wedi bod yn brysur iawn dros y 

bythefnos diwethaf yn paratoi’r dosbarthiadau, 

clirio’r garej a’r dosbarthiadau a chreu 

awyrgylch newydd i’n disgyblion. Diolch yn 

fawr i Mrs Hopkins, Mrs Jones a Miss Phillips 

am eu cydweithrediad a’u cyfraniad gwerthfawr 

gyda’r clirio!

Carwn ddiolch o galon i’r holl rieni am eu 

gwaith caled yn cadw’r plant yn ddiogel ac am 

ddyfalbarhau gyda’r sefyllfa ryfedd o ddysgu 

o gartef. Fel athrawon, rydym yn ymwybodol 

iawn o heriau technoleg, yn arbennig mewn 

rhan mor wledig o’r wlad. Mae’r plant, y rhieni 

a ninnau fel staff wedi dysgu sgiliau technoleg 

newydd yn go gloi er mwyn medru sicrhau 

bod gan y plant fynediad i weithgareddau 

addysgiadol a hwylus.

Fel staff, edrychwn ymlaen yn fawr at 

weld y plant i gyd bydd yn dychwelyd eto, a 

hefyd i gael y cyfle i ffarwelio gyda disgyblion 

Blwyddyn 6. Siom mawr yw peidio medru 

cynnig y dathliadau arferol, ond byddwn yn 

gwneud ein gorau glas i wneud eich profiadau 

yn yr wythnosau olaf yn Ysgol Llanfarian yn rhai 

melys a chofiadwy.

Neges i gymdogion a ffrindiau’r ysgol: 

gobeithio eich bod i gyd yn iach ac yn ddiogel 

ac edrychwn ymlaen i fedru eich gwahodd i’r 

ysgol eto yn y dyfodol.

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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Nodiadau Natur
Penderfyniad da! Gwylio rhaglen arddio neu 

fynd allan i’r awyr iach? Dim problem! Roedd 

rhyw sain bach newydd tu allan i’r drws cefn, 

tebyg iawn i alwad y Gwybedog Mannog. Mae 

wedi bod yn ddieithr yma ers sawl blwyddyn 

ond rwy’n dal i fyw mewn gobaith. Sleifio allan 

yn dawel bach gan ddilyn y sŵn, drwy’r glwyder 

ac allan i wrando wrth ddrws mawr y sied. Yn 

sydyn, Dryw yn saethu heibio 

a galw yn uchel o’r goeden 

Tresi Aur – ac nid bach yw 

foliwm y Dryw pan fydd yn 

dewis! Cynyddodd y galw 

bach glywais i ar y dechrau a 

dilynodd fy llygaid i fyny o dan 

y bondo, mewn pryd i weld 

pedwar pen bach brown a 

gwên felen lydan yn ymladd 

i fod y cyntaf i ateb yr alwad 

o’r goeden. Allan a nhw 

gan hedfan yn gryf i’r lôn ac 

ymdroelli yno am sbel rhwng 

brigau’r cyll. Trannoeth cefais 

y pleser o weld y pedwar eto 

yn y shetin gyferbyn â ffenest 

y cyntedd yn sboncio yn ôl ac ymlaen, i fyny ac i 

lawr wrth hela eu tamaid rhwng y dail – ac mor 

fach. Roedd y ‘nyth’ dan fondo’r sied wedi bod 

yno ers blynyddoedd. Un o’r pocedi bach gwellt 

oedd hi wedi ei chael yn anrheg ac wedi ei gosod 

yno yn y gobaith y byddai rhyw dderyn bach yn ei 

ffansïo. Ond ofer y disgwyl er i un arall gyferbyn 

â drws y tŷ, yng nghysgod cantal y glydwer, 

fod yn wely clyd i tua saith Dryw un tymor. Yno 

bydden nhw yn ymgasglu i glwydo a chadw ei 

gilydd yn gynnes dros nos. Efallai mai lloches 

felly oedd y boced arall. Mae ceiliog y Dryw yn 

adeiladu sawl nyth a’r iâr yn gwneud ei dewis 

ac yn magu mwy nag un nythaid. Hefyd, mae’n 

casglu cywion y nythaid gyntaf i lochesi yn un 

o’r nythod gwrthodedig neu mewn man cyfleus 

arall tra bydd yr iâr yn dodwy a gori eto. Gan nad 

oedd arwyddion o ddeunydd nyth o gwmpas y 

boced, efallai mai lloches yn unig oedd hi a bod 

y pedwar cyw welais i wedi eu magu mewn rhyw 

nyth arall a’r ceiliog wedi gweld lle da i’w cadw’n 

gynnes. Nid yw’n bryd eto i fusnesa a glanhau 

bocsys nythu ond o bosib caf ateb bryd hynny. 

Ffaith ddiddorol arall am y ceiliog Dryw prysur 

– mae e’ weithiau yn cadw dwy iâr a dau deulu i 

fynd ar yr un pryd – tipyn o gamp i gorffyn mor 

fach.

Creadur prysur arall yw’r Wenynen Bwm neu’r 

Cachgi Bwm. Maen nhw wedi cael tywydd wrth 

eu boddau yn haul y gwanwyn hyfryd gawsom 

ni, er nad ydyn nhw yn hoff o wynt. Mae yna 

fwy o wahanol rai wedi ymweld yma eleni. Nid 

wyf wedi gweld llawer o’r un sydd yn y llun tan 

eleni ond mae wedi penderfynu gwneud nyth 

yng ngardd cymydog, yn y banc gyferbyn â’r 

ffenest. Mae’r llun yn dangos y dafod hir yn 

ymestyn mewn i’r blodyn ac mae patrwm y 

lliwiau ar y blew yn dangos mai Gwenynen Bwm 

Gynffonwen yw hon. Mae ganddi striben felen ar 

draws y pen blaen ac ar draws canol yr abdomen. 

Mae’r gweddill o’r corff yn ddu ar wahân i’r 

‘gynffon’ sydd â blew gwynion. Mae’n wenynen 

hardd iawn a phrysur. Cacynen yw’r enw yn Llyfr 

Natur Iolo ond nid yw’r enw hwnnw yn gyffredin 

yn yr ardal yma.  (Bydd rhai yn cofio rhaglen 

Galwad Cynnar yn Llanrhystud 

a syndod y gogleddwyr ar 

y panel mai Iâr-fach-yr-Haf 

fyddai bobol yr ardal yn arfer 

galw’r Pili Pala). Byddai pobol 

Sir Gâr yn defnyddio’r enw 

Cacynen  neu Picwn am y 

Gwenyn Meirch melyn a du 

gyda’r pigad poenus. Mae’n 

drueni fod yr enwau lleol yma 

sydd wedi bod mewn defnydd 

ers cenedlaethau yn mynd i’w 

colli os na fyddan nhw yn cael 

eu cofnodi a’i defnyddio.

Gobeithio fod y Gwenyn 

Bwm a’r Gwenyn dof 

wedi gallu ennill tir eleni 

oherwydd maen nhw mor bwysig i beillio 

blodau ffrwythau a planhigion sydd yn fwydydd 

i gymaint o wahanol greaduriaid. Mae rheini 

yn eu tro yn ffurfio’r cadwyni bwyd sydd yn 

gwbwl angenrheidiol i gynnal bywyd ar y blaned. 

Mae strwythur y blodyn yn y llun i’w weld yn 

arbennig o glir gyda pen y wenynen yn cyffwrdd 

â’r brigerau niferus sydd yn gwneud y paill. Yn 

y canol mae’r stigma ar goesen hir a thri bwlyn 

bach coch fydd yn derbyn paill o flodyn arall 

o gefn y wenynen. Bydd y paill yn tyfu tiwb hir 

lawr i’r ofari (wyfa) crwn ble fydd y darpar hadau 

yn cael eu ffrwythloni. Os na fydd y paill wedi 

gwneud ei waith ni fydd yr ofari yn datblygu 

ymhellach. Ond yn ôl y drefn arferol bydd y 

darpar hadau yn danfon neges gemegol i wneud 

i’r ffrwyth ddatblygu a gweddill y blodyn yn 

gwywo. Mae llun da o ffrwyth y blodyn yma – 

Yr Eurinllys (lliw aur) yn rhan isa’r llun. Bydd yn 

newid ei liw o goch i ddu pan fydd yr hadau yn 

aeddfed ac mae yn boblogaidd iawn gyda’r adar. 

Os oes un o’r planhigion yma yn yr ardd bydd yna 

ddegau yn tyfu ble mae’r adar wedi gollwng yr 

had, ynghyd â gwrtaith naturiol!

Un o’r mathau o lwyn Eurinllys gardd sydd yn 

y llun ond mae dros ddeg o wahanol fathau o rai 

gwyllt hefyd ar gael – rhai yn fach iawn, rhai yn 

ffafrio tir calchog ac eraill yn casáu calch! Gelwir 

un yn Dail Beiblau am fod olew aroglus yn y 

dail ac ofergoel yn peri i bobol eu rhoi o fewn y 

Beibl am lwc! Mae’r olew yn gallu ceulo gwaed 

a defnyddiai marchogion Urdd Sant Ioan hwn i 

wella archollion milwyr adeg y Croesgadau yn 

Palesteina. Dyna reswm am enw arall arnyn nhw, 

sef Llysiau Ioan neu Ifan. Yn Ysbyty Ifan sefydlwyd 

yr ysbyty wreiddiol ar gyfer pererinion a dyna 

darddiad enw Brigâd Ambiwlans Sant Ioan.

gan Ann M. Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

CARPEDI 
K&M

Ffôn: 
01974 251656

Ken: 
07970 045129

Meirion: 
07811 479791

GWASANAETH 
GWERTHU 
A GOSOD

KANGALOOS
Gwasanaeth Hurio 
Toiledau Symudol a 

Gwacáu ‘Septic Tanc’

Cysylltwch â Iwan ar
01974831266 neu

07855364947

Atebion Cwis 
Gorffennaf

 

1 Caeredin E  2 Caergybi G   

3 Caerwrangon Ng   

4 Caernarfon N  5 Castell Martin M   

6 Caerllion Ll  7 Caerfyrddin F   
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Cyfnod agor ysgolion Ceredigion 
yn dair wythnos

22 Mehefin 2020

Bydd ysgolion Ceredigion yn ailagor am 

gyfnod o dair wythnos, yn hytrach na’r pedair 

wythnos y nodwyd yn wreiddiol. Cafwyd 

cefnogaeth aruthrol gan staff ysgolion 

Ceredigion i groesawu disgyblion yn raddol 

yn ôl i’r ysgol o 29 Mehefin ymlaen. Nodwyd 

yn wreiddiol gan Kirsty Williams, y Gweinidog 

addysg fod wythnos 20-24 Gorffennaf yn 

wythnos ysgol, ond bellach mae wedi cael ei 

galw gan Llywodraeth Cymru yn ‘bedwaredd 

wythnos wirfoddol’.  Ni fydd ysgolion yng 

Ngheredigion yn agor am y cyfnod rhwng 20 a 

24 Gorffennaf.

Mae Cyngor Sir Ceredigion a’u holl 

ysgolion yn siomedig iawn nad ydynt mewn 

sefyllfa i agor am y bedwaredd wythnos 

fel a gyhoeddwyd yn wreiddiol. Mae hyn o 

ganlyniad i’r ffaith nad yw Llywodraeth Cymru 

wedi gallu sicrhau cytundeb gydag Undebau 

Llafur eu bod yn bwriadu ymestyn y tymor 

ysgol. Oherwydd hyn, byddai staff allweddol 

mewn ysgolion yn gweithio’n groes i’w 

contract cyflogaeth yn ystod y bedwaredd 

wythnos wirfoddol. Mae nifer o staff eisoes 

yn methu â mynychu safleoedd ysgolion am 

resymau meddygol teilwng, a gallai’r wythnos 

ychwanegol arwain at rai ysgolion yn brin o 

staff, ac o bosibl yn methu ag agor o gwbl.

Bydd ysgolion Ceredigion felly yn cau i 

ddisgyblion ar ddyddiad gwreiddiol diwedd 

tymor yr haf, sef 17 Gorffennaf. Yn y cyfamser, 

mae holl ysgolion Ceredigion yn parhau i baratoi 

profiadau dysgu digidol ar gyfer disgyblion gan 

hefyd gynorthwyo i baratoi adeiladau ysgol yn 

barod i groesawu dychweliad rhai disgyblion ar 

29 Mehefin. Mae’r Cyngor yn rhannu eu diolch 

diffuant i staff ysgolion ac hefyd rhieni a gofalwyr 

am eu cefnogaeth amhrisiadwy yn ystod y 

cyfnod hwn.

Cyhoeddi camau pellach i 
ddod â Cheredigion allan o’r 

cyfnod cloi yn ddiogel
19 Mehefin 2020

Cyhoeddwyd camau pellach gan Brif 

Weinidog Cymru Mark Drakeford heddiw, 

ddydd Gwener 19, i ddod â Chymru allan o’r 

cyfnod cloi. Bydd pob busnes manwerthu 

yng Ngheredigion nad yw’n hanfodol yn gallu 

agor o ddydd Llun 22 Mehefin os gallant 

gymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â’r 

ddyletswydd yng nghyfraith Cymru i gadw 

pellter corfforol. Roedd y cyhoeddiadau eraill 

a rannwyd heddiw yn cynnwys y canlynol:

Galluogi pobl i weddïo’n breifat mewn 

mannau addoli. Bydd angen cadw pellter 

cymdeithasol ac ni fydd hawl i ymgynnull.

Ailgychwyn y farchnad dai drwy alluogi pobl 

i fynd i weld tai os ydynt yn wag, ac i symud 

tŷ os cytunwyd ar y gwerthiant ond nad yw’r 

trefniadau wedi’u cwblhau eto.

Llacio’r cyfyngiadau ar gyrtiau chwaraeon 

awyr agored, ond gan gynnal pellter 

cymdeithasol. Ni chaniateir unrhyw 

chwaraeon cyswllt na chwaraeon tîm.

Caniatáu cyfleusterau gofal plant i ailagor 

yn raddol. Am unrhyw ymholiadau ynghlŷn 

a gofal plant, cysylltwch a Gofal_Plant_

Argyfwng@ceredigion.gov.uk.

Mae’r cyngor o ran aros yn lleol yn parhau. 

Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi siopau 

a busnesau lleol. Bydd hyn yn ei dro yn 

helpu economi Ceredigion. Bydd pobl yn 

gallu teithio y tu hwnt i’w hardal leol ar sail 

trugaredd yn unol â’r canllawiau newydd. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi’r 

newidiadau i lacio cyfyngiadau’r Coronafeirws 

tra hefyd yn aros yn lleol er mwyn cadw 

Ceredigion yn ddiogel.

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ddydd 

Llun 22 Mehefin. Ni fydd unrhyw newidiadau 

eraill yn cael eu gwneud yng Ngheredigion 

am y tro. Mae’r wybodaeth lawn ar gael ar 

wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.

cymru/prif-weinidog-cymru-yn-cyhoeddi-

camau-pellach-i-lacior-cyfyngiadau?_

ga=2.54634539.1865970786.1592478055-

437383635.1575977580

Daw cyhoeddiad heddiw yn sgil adolygiad 

statudol o’r rheoliadau yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi y 

byddant yn adolygu’r gofyniad i aros yn lleol 

erbyn 6 Gorffennaf. Byddant yn gweithio 

gyda’r diwydiant lletygarwch, cymunedau 

a llety gwyliau yn barod ar gyfer diwedd y 

cyfnod adolygu nesaf er mwyn gweld beth y 

gellir ei wneud i godi’r cyfyngiadau yn ddiogel.   

Masnachu’n 
ddiogel wrth 

ailagor y drysau
19 Mehefin 2020

Gall siopau yng Ngheredigion ailagor o ddydd 

Llun, 22 Mehefin 2020, yn dilyn cyhoeddiad Prif 

Weinidog Cymru.

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Cymru) 2020 yn cael eu 

hadolygu gan Weinidogion Cymru bob 21 

diwrnod. Ar 19 Mehefin, cyhoeddodd Mark 

Drakeford fod busnesau manwerthu nad ydynt 

yn hanfodol yn cael ailagor gan bwysleisio’r 

angen am ofal ac i gadw Cymru’n ddiogel.

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo 

i gefnogi busnesau lleol trwy gynnig cyngor 

ac arweiniad. Mae’r Cyngor yn gweithio gyda 

rhanddeiliaid lleol i roi cynlluniau ar waith i 

sicrhau bod busnesau yn ailagor yn ddiogel. Fel 

busnesau cyfrifol, mae’n siŵr y bydd nifer yn 

ystyried sut y byddant yn agor yn ddiogel ac yn 

sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau. 

Rydym yn annog busnesau i dreulio amser i 

ystyried rhoi cynlluniau ar waith er mwyn sicrhau 

bod eu proses o ailagor yn ddiogel ac wedi’i 

reoli. Yn ogystal â hyn, rydym yn eu hannog 

i ymgyfarwyddo â’r cyfyngiadau a amlinellir 

yn y Rheoliadau er mwyn sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ar y diwrnod 

cyntaf y byddant yn ailagor. 

Bydd yn ofynnol i fusnesau yng Ngheredigion 

y caniateir iddynt ailagor i’r cyhoedd 

gydymffurfio â’r tri gofyniad sylfaenol hyn: 

· Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 

pellter o ddau fetr yn cael ei gynnal rhwng 

pob person ar safle’r busnes, ac ati (mae hyn 

yn cynnwys staff a chwsmeriaid);

· Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 

nifer y bobl a ganiateir ar safle’r busnes yn 

ddigon bach i allu cynnal pellter o ddau fetr;

· Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 

pellter o ddau fetr yn cael ei gynnal rhwng 

pob person sy’n aros i gael mynediad i safle’r 

busnes.

 

Gan fod y sefyllfa’n datblygu’n gyflym, mae’n 

hanfodol fod busnesau yng Ngheredigion yn 

paratoi’n ddigonol i ymateb i’r heriau hyn. Mae’n 

hanfodol eu bod yn cynllunio er mwyn i’r staff 

ddychwelyd yn ddiogel i’r gwaith ac i aelodau’r 

cyhoedd ddefnyddio eu busnes mewn modd 

diogel. Mae gwybodaeth a chyngor perthnasol 

ar gael gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau 

Rheoleiddio eraill er mwyn cefnogi busnesau 

mewn perthynas â chydymffurfiaeth. 

Os bydd arnoch angen cyngor busnes 

yn sgil y Coronafeirws, a hynny ynghylch y 

rheolau cadw pellter cymdeithasol a sut y 

maent yn berthnasol i fusnes, mae cyngor ac 

arweiniad llawn ar gael ar dudalen Cefnogi 

Economi Ceredigion: www.ceredigion.gov.

uk/CovidCefnogiEconomi a gan Wasanaeth 

Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor. 

Cofiwch gefnogi eich  
busnesau lleol
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Annwyl Ddarllenwyr, 

 

Bydd y Mudiad Meithrin yn 

dathlu ei ben-blwydd yn 50 

flwyddyn nesaf (2021). Felly heb 

os, rydym yn cynllunio ar gyfer 

nifer o ddigwyddiadau gwahanol i 

ddathlu’r achlysur. 

Ein bwriad yw casglu lluniau 

diddorol, hanesion a digwyddiadau 

sydd yn gysylltiedig gyda’r Mudiad 

a phrofiadau unigolion dros y 

blynyddoedd hyd at heddiw, er 

mwyn ychwanegu at yr amryw o 

ddathliadau fydd y Mudiad yn ei 

gynnal. 

Os oes gan unrhyw un ohonoch 

chi lun, hanes neu brofiad i rannu 

a fyddech cystal â chysylltu gyda 

ni trwy e-bostio marchnata@

meithrin.cymru gan nodi’r 

flwyddyn, enwau’r bobl yn y llun ac 

ychydig o wybodaeth i gyd-fynd os 

gwelwch yn dda. 

Rydym hefyd yn awyddus i glywed 

gan unrhyw un o’r darllenwyr sydd 

wedi mynychu un o’r Cylchoedd 

Meithrin cyntaf – y rhai oedd 

mewn bodolaeth cyn 1971.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich 

atgofion a phrofiadau. 

Diolch yn fawr

Cofion

Helen Mai  

Swyddog Cydgordio Dathliadau 50  

Y Mudiad Meithrin

Ar 19 Mehefin cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr 

Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2020, ar y cyd 

gan yr Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio 

Cymru. Gyda chymaint o albymau o safon 

yn gymwys ar gyfer y wobr eleni, cytunodd y 

beirniaid i gynnwys 11 o albymau ar y rhestr 

fer, yn hytrach na’r deg arferol. Bwriad y wobr 

yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg 

sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o 

bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd 

eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd 

y rhestr fer. 

Bu panel o feirniaid sy’n rhan o’r diwydiant 

cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff 

gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau 

ar ddiwedd y broses.  Y beirniaid oedd Elan 

Evans, Siân Eleri Evans, Huw Foulkes, Gwenan 

Gibbard, Dyl Mei, Siân Meinir, Gwyn Owen a 

Neal Thompson.

Gyda’r Eisteddfod yng Ngheredigion wedi’i 

gohirio eleni, mae’r trefnwyr yn cydweithio 

gyda Gŵyl AmGen BBC Radio Cymru, a 

chyhoeddir enillydd y wobr yn ystod yr ŵyl a 

gynhelir o 30 Gorffennaf – 2 Awst.

Yr albymau a ddaeth i’r brig yw:

· 3 Hwr Doeth – Hip Hip Hwre

· Ani Glass – Mirores

· Carwyn Ellis & Rio 18 – Joia!

· Cynefin – Dilyn Afon

· Georgia Ruth – Mai

· Gruff Rhys – PANG!

· Gwilym Bowen Rhys – Arenig

· Los Blancos – Sbwriel Gwyn

· Llio Rhydderch – Sir Fôn Bach

· Mr – Amen

· Yr Ods – Iaith y Nefoedd

Bydd BBC Radio Cymru yn rhoi sylw i 

bob un o’r albymau yn ystod y dydd ar eu 

rhaglenni, ac am 18:30, cynhelir sgwrs fyw 

ar facebook yr Eisteddfod, fel rhan o raglen 

AmGen fydd yn cloriannu’r rhestr fer.  Yn 

ogystal, bydd Sôn am Sîn yn cynnal sgwrs yn 

ystod Gŵyl Tafwyl Digidol i drafod y rhestr 

fer yn benodol. Cyhoeddir y rhestr fer ar 

raglen Huw Stephens ar Radio Cymru 2 am 

08:00, fore Gwener, ac yna, bydd yr enillydd 

yn cael ei gynhoeddi ddydd Sadwrn 1 Awst, a 

chyhoeddir rhagor o fanylion am y Wobr maes 

o law dros yr wythnosau nesaf.

Rhestr Fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Llythyr
Yn dilyn wythnosau di-gwsg yn arhos am 

ganlyniadau lefel A cefais wybod yn mis Awst 

2019 fy mod yn mynd i Brifysgol Bryste yn mis 

Medi i ddechrau fy siwrne i ddod yn ddeintydd. Fe 

deithiais dros y bont i Fryste ddiwedd mis Medi a 

chyrraedd yn fy neuadd breswyl am y flwyddyn. 

Roeddwn yn aros yn neuadd Goldney yn ardal 

moethus Clifton. Roedd cael Bont ‘Suspension’ 

Clifton a gwaith celf Bansky ar fy stepen drws yn 

anhygoel. Bues i’n ffodus iawn i gael fflat hynod 

gyfeillgar ac yn syth fe ddaethom yn ffrindiau agos. 

Fe aeth wythnos y glas yn gyflym! Wythnos o 

bartis, mynd ar goll a dysgu pawb sut i ddweud fy 

enw (See-wan)! Buan ar ôl hynny roedd yn amser 

i’r gwaith go iawn ddechrau. 

Mae cwrs deintyddiaeth fel unrhyw gwrs iechyd 

yn ddwys gyda rhwng 20-30 o oriau cyswllt megis 

darlithoedd a sesiynau yn y labordy ac yn y clinig. 

Er fy mod yn gorfod codi llawer cynt na gweddill 

fy fflat roeddwn i’n wir mwynhau y gwaith. Pan y 

cefais fy sgyrwyr meddygol - dyna pryd dechreiais 

deimlo fel deintydd go iawn! Ro ni’n rhan o’r criw 

cyntaf i wneud cwricwlwm deintyddol newydd 

yn Mryste ac un mantais o’r cwricwlwm yna ydy’r 

ffaith ein bod yn gwneud gwaith clinigol o’r tymor 

cyntaf, rhywbeth sy’n unigryw iawn i Fryste. Cefais 

gyfle i ymarfer fy sgiliau sylfaenol ar fy nghyd-

fyfyrwyr megis sut i wneud archwiliadau yn y geg 

a chofnodi’r cafnyddiadau, sut i staenio dannedd 

am blac a sut i wneud ymchwiliad am arwyddion o 

gingivitis. 

Tu allan i’r gwaith academaidd bues i’n ffodus i gael 

lle yng nghôr y Brifysgol ‘Bristol Singers’. Roedden 

ni’n cwrdd yn wythnosol ac yn canu darnau 

corawl heriol yn ddi-gyfeiliant ac yn perfformio 

mewn cyngherddau yn dymhorol. Yn sicr un o 

uchafbwyntiau fy mlwyddyn gyntaf oedd canu yn 

y côr yma ac er bod ein cyngherddau haf wedi 

cael ei gohirio rydym wedi bod yn cwrdd ar-lein 

ac wedi recordio darnau sydd ar gael i wrando ar 

youtube. 

Yn anffodus daeth yr ail dymor i ddiwedd annisgwyl 

wrth i’r Brifysgol orfod cau pythefnos yn gynnar 

oherwydd coronafeirws. Roedd hi’n siom aruthrol 

gorfod gadael Bryste a fy holl ffrindiau yn sydyn. 

Bu rhaid i’r Brifysgol addasu y ffordd o ddysgu 

ar gyfer y drydedd dymor gyda fy narlithoedd a 

fy arholiade yn newid i fod ar-lein a sesiynnau 

ymarferol clinigol yn cael ei gohirio. Er na chefais 

y diweddglo roeddwn i’n disgwyl i fy mlwyddyn 

cyntaf, dwi wedi cael profiadau anhygoel gyda 

phobl anhygoel a dwi’n edrych ymlaen i gael 

ddychwelyd i Fryste cyn gynted â phosib!

Siwan Phillips

Deintyddiaeth ym Mryste
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Aros i feddwl
Erbyn hyn mae clywed am y feirws a’r hunan-ynysu 

yn feichus a phawb yn dyheu am weld y golau 

ym mhen draw’r twnnel a dychwelyd i ryw fath ar 

normalrwydd. Disgwyliwn i blant ddychwelyd i’w 

hysgolion ac ail-addasu i’r drefn. Mae angen trefn ar 

bob un ohonom. Gwyddom ers tro fod yna agendor 

sylweddol yn bodoli rhwng y plant o gefndir 

cyfoethog a’r rhai o gefndir tlawd ac amlygwyd hyn 

unwaith eto yn y cyfnod hwn. Mae’n swnio’n dda 

pan glywn fod rhai plant yn cael eu haddysgu adref 

ond mae rhai ohonynt mewn tai moethus a’r holl 

dechnoleg at eu gwasanaeth. Beth yw’r realiti bois 

bach? Rwy’n ysgrifennu’r ysgrif hon ar y diwrnod 

pan mae Marcus Rashford, peldroediwr Manchester 

United, wedi herio’r Llywodraeth yn Llundain a 

llwyddo i ganiatáu i blant bregus dderbyn talebau i 

gael cinio am ddim dros wyliau’r haf. Does dim dadl 

nad yw Marcus, ar wahân i fod yn beldroediwr abl 

yn gyfathrebwr effeithiol hefyd. Siaradai o brofiad a 

soniodd am wewyr ei fam druan pan na wyddai sut 

na phle i gael y pryd bwyd nesaf pan oedd y plant 

yn ifainc. Mae clywed geiriau fel ‘The system doesn’t 

want us to succeed’ yn cyffwrdd a’n teimladau 

dyfnaf. Gallaf innau siarad o brofiad oherwydd 

cafodd fy nhri brawd a minnau brofi bendithion y 

‘ciniawau rhad’ drwy gyfnod anodd pan gafodd fy 

nhad ddamwain erchyll a methu gweithio. Diolch 

am y bendithion hynny. Cofiwch, dyw’r ffaith eich 

bod yn derbyn talebau ar gyfer cinio rhad ddim yn 

golygu fod plant yn llai galluog. Rhai blynyddoedd 

yn ôl fe gyhoeddodd y ‘Cenhedloedd Unedig’ restr 

o ‘Hawliau’r Plentyn’ ac mae’n hen bryd inni gael ein 

hatgoffa o’u bodolaeth. Peidiwn rhoi fyny yn ystod 

y dyddiau anodd hyn, daliwn ati fel gwnaeth Marcus 

Rashford, ‘fe ddaw eto haul ar fryn!’

Dal dy Dir – Elin Angharad

Pan aiff popeth o’i le fel sy’n gallu digwydd,

A’r llwybr o’th flaen yn ymddangos fel mynydd,

Yr arian yn brin a’r dyledion yn codi

Dy ysbryd yn wan a’th obeithion yn pylu;

Pan fo bywyd yn pwyso yn drwm ar d’ysgwyddau,

Gorffwys am ennyd, ond paid byth a rhoi’r gorau!

Peth rhyfedd ’di bywyd gyda’i hynt a’i helyntion,

Dyn ni gyd wedi profi ein siâr o bryderon,

Ac mae’n hawdd colli gafael ar adegau felly;

Colli’r awydd i ennill pan fo’n haws inni fethu – 

Paid byth ag ildio pan fo’r llwybr yn serth,

Cymer dy wynt, ail-gydia’n dy nerth;

Llwyddiant yw methiant wedi’i droi ar ei ben,

Ni phrofir y melys heb y chwerw drachefn

A d’oes wybod byth pa mor agos wyt ti

At yr ymyl arian i bob cwmwl du;

Felly, pan fo’r frwydr yn ymddangos yn hir

A bywyd fel gwydr, – COFIA DDAL DY DIR!

Beti Griffiths

gan Beti Griffiths

& 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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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
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Llanilar

Carmel

Cydymdeimlad

Rydym yn dymuno cydymdeimlo’n ddiffuant 

iawn â Miss Jennie Davies, 8 Gwarfelin a 

gollodd ei chwaer, Marina, yn annisgwyl o 

sydyn ddiwedd mis Mai. Mae’n cydymdeimlad 

hefyd gyda’r teuluoedd yn Ffosbompren, 

Bryn Madog a Gorswgan. 

 

CORNEL 
Y BEIRDD

Cefais fy atgoffa o’r pennill yma yn 

ddiweddar.

Mae’n enwi llawer o ffermydd a 

thyddynod yr ardal. 

Tybed oes gennych chi rywbeth tebyg 

o’ch ardal chi?

Hen scwlcen oedd y ddafad

Yn hoffi mynd a dwad

Ond pwy wnaeth y penillion hyn

Oes rhywun gyda syniad?

Mwynhewch y darllen

Fy Nafad

Bum yn chwilio ’nafad wirion 

Echdoe roedd ar rôs Gwar Ffynnon ; 

I Bant Lleiniau’r aeth y faeden,

A thros fronnydd Garn Wialen.

 

Gwelwyd hi ar dir Lluest Newydd 

A Rhos Lwyd a Hafod Ruffydd, 

Yna brysiodd i Warolchfa, 

Talwrn Coch a’r Pigin Isa.

 

Ym Mlaen’r Esgair caed hi wedyn, 

I’r Wern Fach y cadd ei herlyl, 

Yna heibio i’r Goetre llamodd, 

Yng Nghnwc y Barcut roedd pan safodd.

 

Crwydrodd rhagddi at Nant Cwta, 

Heibio i’r Comins aeth yn swta 

A Phen Cwm Beidiog a Thy’n Cefen 

Nes cyrraedd dolydd Pen Glan Owen. 

O Bwll Draenllwyn i Dan Glogau, 

A Thŷ Nant yr aeth yn ddiau, 

O Lwyn Bedw i Luest Llwyni 

Ac wrth y Llain ces afael arni.

 

Gair a ddaeth o Aber Deuddwr, 

Bwlch y Geuffordd a Blaen Camddwr, 

Ffynnon Wen a Phant Cynghorion 

Am grwydriadau ’nafad wirion.

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

Pen blwydd Hapus 

Pen blwydd hapus i ti Emrys Ifan yn flwydd 
oed ar 31 Gorffennaf. Ti werth y byd i gyd! 
Cariad mawr oddi wrth Dad, Man, Meia ac 

Elsa.

Penblwydd hapus i Annabelle yn chwech 
blwydd oed. Cariad mawr oddiwrth Mam a 

phawb yn y teulu. 

Pen blwydd hapus i ti Meia Elin, Pendre, 
Llanfihangel y Creuddyn yn 8 oed ar 19 

Mehefin. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, 
Elsa ac Emrys

Penblwydd hapus iawn i Jos Ernest Jones 
Evans, Rhosyrhiw yn 2 oed ar y 24 ain o 

Fehefin. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a 
Heti xxx

I’r ysbyty ac oddi yno

Fe dreuliodd Gwyndaf  Evans wythnos gyntaf 

mis Mehefin yn Ysbyty Bronglais. Rydym yn 

falch iawn o fedru dweud ei fod wedi dod 

adref, wedi gwella’n dda erbyn hyn ac yn 

medru gwneud ei ddyletswyddau arferol.

Cofion at bawb

Rydym yn parhau i anfon ein cofion at bawb 

ac yn dyheu am weld yr amser pan fyddwn yn 

rhydd i fynd a dod ac i gyfarfod i addoli gyda’n 

gilydd.  Cymerwch bob gofal.

Diolch

Dymuna Eilian a’r teulu yn Felin Dyffryn 

ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o 

gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd 

iddynt yn eu profedigaeth diweddar.

Gohebydd: Beti Griffiths, Lleifior, Cwm Aur; 

Iola Alban
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Llanrhystud
Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen,  

Pentre Isaf (01974 202260)

Ffarwelio

Hoffai trigolion y pentref ddumuno’n dda 

i Andy, Karen a Holly wrth iddynt symud i 

Gurnsey. Mae’n anodd credu bod 12 mlynedd 

wedi pasio ers iddynt gymryd dros y siop a’r 

swyddfa bost yn Llanrhystud. Diolchwn iddynt 

am wasanaethu’r gymuned yn ystod y cyfnod 

hwn ac am eu cefnogaeth i gymdeithasau 

a gweithgarwch y pentref a’r ardal. Pob lwc 

iddynt ar eu hantur newydd.

Neges gan Karen ac Andy

‘Hoffwn ddiolch i holl bobl hyfryd Llanrhystud, 

rydych wedi gwneud ein amser yma yn 

arbennig iawn. Symudo ni i’r pentref yn 

nabod neb ond rydych wedi ein croesawu 

a neud i ni deimlo’n gartrefol. Rydym wedi 

mwynhau amseroedd da ac wedi gwneud 

ffrindiau arbennig. Mi fydd lle yn ein calon i’r 

pentref arbennig yma bob amser. Dymunwn 

bob llwyddiant i Bethan a Martyn yn y siop ac 

edrychwn ymlaen i weld eu holl syniadau’n 

troi’n realiti. Diolch yn fawr i chi gyd am eich 

cefnogaeth ac edrychwn ymlaen i’ch gweld 

flwyddyn nesaf.’

Cyfnod Newydd

Cyhoeddwyd ganol Mehefin mai Bethan a 

Martyn Jenkins fydd deiliaid newydd y swyddfa 

bost a’r siop yn Llanrhystud. Pob lwc iddynt 

gyda’r fenter ac edrychwn ymlaen i ddod i’w 

hadnabod yn well yn rhifyn Awst Y DDOLEN. 

Mi fydd Blodau’r Bedol yn symud ar draws y 

ffordd i ymuno gyda Bethan a Martyn ar safle’r 

swyddfa bost. Pob lwc i Donald wrth iddo ail-

sefydlu’r busnes wrth ail agor mewn lleoliad 

newydd.  

Blodeuo Llanrhystud

Mae Blodau’r Bedol a Siop y Pentref am 

gynnal cystadleuaeth flodau i godi calon ac 

ysbryd y pentref. Gall unrhyw un sy’n byw o 

fewn 3 milltir i Lanrhystud gystadlu mewn 5 

dosbarth gwahanol. Codir tâl o £1 i gystadlu 

ym mhob dosbarth gyda’r arian yn mynd 

tuag at Gymdeithas Athrawon a Rhieni Ysgol 

Myfenydd. Cyflwynir gwobrau i’r buddugol gan 

Siop Pentre, Llanrhystud a Blodau’r Bedol. Y 

prif feirniad fydd Donald Morgan a cyhoeddir 

enwau beirniaid eraill ar 10 Gorffennaf sef 

diwrnod beirniadu’r cystadlaethau. Gallwch 

gofrestru i gystadlu drwy gwblhau ffurflen sydd 

ar gael ar dudalen facebook y pentref neu i’w 

phigo lan o’r siop. Ymunwch â ni i flodeuo’r 

pentref. 

Dosbarthiadau

Pot neu fasged blodau tu fas i’r tŷ (oedolion a 

phlant)

Trefniant blodau yn y ffenest

Lluniau neu crefft (blodau) yn y ffenest – o 

dan 16 oed yn unig

Arddangosfa anarferol tu fas i’r tŷ

Prif gystadleuaeth – Tŷ blodeuol Llanrhystud

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Dyma ni eto yn cyflwyno ychydig o newyddion 

i chi heb i ni fod yn yr ysgol am y tro olaf gan 

y byddwn wedi dychwelyd erbyn i chi dderbyn 

y rhifyn nesaf o’r Ddolen. Prin iawn yw’r 

newyddion yn naturiol heblaw fod y plant wrth 

eu bodd fod McDonald’s ‘gyrru o gwmpas’ wedi 

ail agor felly gobeithio y cewch flas ar darnau 

o waith y plant a rhoi cynnig ar rhai o’r tasgau 

a roddwyd yn waith iddynt. Roedd hi’n hyfryd 

derbyn lluniau o Ysbyty Bronglais yn arddangos 

llythyron a lluniau diolch y plant yn y brif 

fynedfa yn arwain i mewn i’r ysbyty. Rydym mor 

falch o gael diolch a chefnogi ein gweithwyr 

allweddol yn yr Ysbyty a hefyd yn ehangach.

Llythyrau’r pwll padlo

Un o dasgau eraill y plant oedd anfon llythyr 

i’r Faeres Mari Turner yn cyflwyno eu syniadau 

ar gyfer ail wneud y pwll padlo ar y prom yn 

Aberystwyth gan ei fod mewn cyflwr ofnadwy 

ar hyn o bryd. Dyma i chi rai o syniadau a 

chynlluniau y plant ac er mae blwyddyn Mari 

wedi dod i ben erbyn hyn rydym yn gobeithio y 

bydd yn hoffi llythyron y plant.

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Llanrhystud, Ceredigion  SY23 5 AT

Annwyl Maeres Mari 

Mae pwll padlo y plant ar y prom yn 

Aberystwyth ddim yn dda i’r plant chwarae 

ynddo. Mae angen rhywfaint o waith arno i’w 

wneud yn well i’r plant.

Rwy’n credu y dylid symud y tywod allan o’r 

pwll padlo, dylid ei beintio, a’i lenwi gyda dŵr. 

Diolch am gymryd amser  i darllen fy llythyr. 

Gobeithio bod fy syniadau yn helpu’r cyngor 

tref. 

Yr eiddoch yn gywir 

William Darby

* * *

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd  

Llanrhystud, Ceredigion,  SY23 5 AT

Annwyl Maeres Aberystwyth,

Roeddwn am gysylltu i ddweud bod y pwll ar 

y prom yn edrych yn wael iawn. Pan fyddwn 

yn gallu dod i Aberystwyth eto, hoffwn cael y 

cyfle i fynd i’r pwll yn enwedig ar ddiwrnodau 

heulog. Mae’n lleoliad hyfryd i gael hwyl gyda 

ffrindiau hen a newydd. Mae’r môr gerllaw ond 

nid yw hynny yn addas i plant bob amser.

Gan fod y pwll mewn lleoliad pwysig i werthu 

y dre ac i wneud yn siwr bod ymwelwyr yn cael 

profiad ac amser da rhaid I pethau wella. Mae 

dad yn cofio chwarae yn y pwll hefyd, felly 

mae’n bwysig i hanes y dre.

Mae gen i syniadau o sut i wella y pwll ac i 

roi yn ôl fel canolbwynt y Prom. Hoffwn i weld 

yr ardal yn cael ei tacluso, llawr newydd glas 

gyda dau sleid mawr yn y pwll - un pinc ac un 

glas. Hoffwn hefyd weld ffynhonnau lliwgar 

ger y pwll fel lle i chwarae, tebyg i ffynhonnau 

Barcelona. Gellir cadw y ffens ond gofyn i 

ysgolion lleol greu lluniau i’w addurno.

Diolch am ddarllen fy llythyr, gobeithio bod fy 

syniadau o help i chi a’r Cyngor.

Yr eiddoch yn gywir

Miley Jones

* * *

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AT

 

Annwyl Maeres Mari,

Nid yw’r pwll padlo plant ar y prom yn 

Aberystwyth yn edrych yn braf iawn. Mae`n 

drist iawn gweld ein pwll padlo fel hyn.

Mae gan fy mam a dad atgofion gwych pan 

oeddent yn iau yn chwarae yn y pwll padlo 

gyda’u ffrindiau a’u teulu. Roedd yn edrych fel 

llawer o hwyl.

Mae mor drist gweld nad oes gennym 

unrhyw beth yn Aberystwyth i ni blant ei 

wneud. A allwch chi edrych ar fy syniad am 

barc a fyddai’n wych i bob oedran?

Yn y parc sblash, fe ddylai fod ardal ar wahan 

ar gyfer plant 0-5 oed. Byddai gweddill y parc 

sblash ar agor i’r henoed. Yn yr ardal fach 

byddai sleid ddŵr ddwbl gyda pholion enfys 

gyda jetiau arnyn nhw i chwistrellu dŵr wrth i’r 

plant fynd oddi tanyn nhw. Byddai seren môr ar 

y llawr gyda jetiau dwr. Cornel felen sy’n edrych 

fel tywod a Dolffin sy’n chwistryllu dŵr allan o’i 

geg.

Yn yr ardal fwy bydd pedair sleid ddŵr fawr. 

Un bwced fawr sy’n saethu dŵr allan o’i geg a 

dŵr tonnog gyda gwahanol lefelau.

Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen fy 

llythyr a gobeithio y bydd fy syniadau yn helpu’r 

cyngor lleol.

Hwyl

Jake Williams

 

* * *

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Llanrhystyd, Ceredigion,  SY23 5AT

 

Annwyl Maeres Mari, 

Rydw i yn ysgrifennu’r llythyr yma i chi achos 

mae pwll padlo ar y prom yn Aberyswyth wedi 

torri a ddim yn edrych yn neis iawn. Mae’r giât 

yn llwyd ac mae angen lliwiau arno fe. Mae’r 

baneri wedi diflannu, mae’r pwll llawn tywod a 

mae’r teils wedi torri.  Yn fy marn i mae’n drist 

bod dim lle i plant i chwarae.  

Syniad da byddai newid y pwll i parc splashio 

yn thema deinosoriaid i fwynhau yn y tywydd  

braf.  Hoffwn i weld dŵr yn saethu allan o’r 

llawr ac allan o ceg deinosor.  Efallai byddai tap 

enfawr yn syniad da sy’n llenwi bwcedi gyda 

dŵr a tipio allan dros y plant pan mae e’n llawn.  

A hefyd trampolîn bach yn y cornel. 

Diolch am eich amser chi a rydw i’n gobeithio 

bod chi’n licio syniadau fi. 

Yr eiddoch yn gywir  

Jac Whitlaw  

* * *
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Llanrhystud
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd 

Llanrhystud, Ceredigion  SY23 5AT 

Annwyl Faeres, 

Rydw i yn credu body pwll nofio yn edrych 

fel toiled cath gyda tywod mewn e. Rydw i yn 

credu fod y pwll  fel ‘pit sincio’.  Mae pobl yn 

gallu bod yn drist achos nid oes pwll mas tu fas 

ac mae’r plant bach ddim yn gallu cael hwyl 

mewn pwll ar y prom nawr dim ond pwll mewn 

tu fewn yn y ganolfan hamdden. 

Pam oedden nhw wedi rhoi tywod mewn yn 

y pwll? Shwt mae’r plant yn gallu defnyddio y 

pwll eto?

Mae gennyf i syniadau. Gall y pwll cael sleid 

a bwrdd bach i neidio ffwrdd oddi arno.  Mae 

pobol yn gallu cael parti yna a cael hufen ia a 

diod yna hefyd. Byddai’r plant bach yn gallu 

ymarfer nofio. Byddech efallai yn gallu troi y 

pwll i bwll craig bach ac mae’r plant yn gallu 

chwilio pethau yn pwll craig a ddim yn gorfod 

mynd mewn i’r môr i chwilio am bethau yn y 

pyllau creigiog ar y traeth.

 

Diolch yn fawr, 

Rosa McBride 

Ysgol Myfenydd 

* * *

Ysgol Gynradd Wirfoddol

Myfenydd, Llanrhystud, Ceredigion SY23 5AT

Annwyl Maeres Mari,

Hoffwn i siarad gyda chi am y pwll plant yn 

Aberystwyth. Mae’r pwll yn edrych yn fudr ac 

yn flêr. Mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth i’w 

drwsio. Mae angen i ni dacluso y pwll.

Mae gen i rhai syniadau. Yn fy marn i mae’n 

rhaid iddo fod yn fwy o hwyl, a mwy lliwgar. 

Hoffwn cael sleid a teganau, a pwll bach i 

babanod.

Diolch am ddarllen fy llythyr a gobeithio bod 

fy syniadau yn help i gyngor y dref.

Cadwch yn ddiogel,

Yr eiddoch yn gywir

Ariana Cornes 

* * *

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd 

Llanrhystud, Ceredigion  SY23 5AT 

Annwyl Faeres,

Rwy’n ysgrifennu heddiw i ddweud wrthych am 

fy syniad  ar gyfer y pwll padlo ar y promenâd. 

Mae’r pwll padlo yn edrych yn llanast, mae’n 

edrych yn fudr ac yn llawn cerrig, gyda darnau 

wedi’u torri i ffwrdd. 

Fy syniad yw rhoi skelter helter yn ei le. Byddai 

plant yn cael llawer o hwyl yn llithro i lawr mewn 

sachau a byddai’n braf a lliwgar ar y prom.

Diolch am ddarllen fy llythyr a phob lwc yn y 

swydd. 

Oddi wrth  

Annabelle 

A  F Y D D A I ’ N  W E L L  G E N N Y C H  . . . .

Chwarae ar dîm sydd pob amser yn ennill 

ond yn gorfod chwarae yn y glaw pob 

amser....

neu Chwarae ar dîm sydd pob amser yn colli 

ond chwarae pob tro mewn tywydd braf.

Bod y chwaraewr gorau ar y tîm sydd pob 

amser yn colli ...

neu Bod y chwaraewr salaf ar y tîm sydd pob 

amser yn ennill.

Mynd heb deledu am flwyddyn... neu  Mynd heb felysion / siocled am flwyddyn.

Archwilio o dan y môr neu  Archwilio ar y lleuad. 

Gwybod llawer am un peth neu Gwybod ychydig am llawer o bethau...

Cael 6 dymuniad nawr neu  Cael 1 dymuniad pob mis am flwyddyn. 

Medru hedfan... neu  Bod yn anweledig

Cael eich gwahardd o’ch cyfrifiadur/ffôn 

symudol am flwyddyn...

neu Cael eich gwahardd o gael eich anifail 

anwes am flwyddyn.

Cael £1,000 nawr neu £200 y mis am flwyddyn. 

Bod yn actor neu seren byd pop enwog... neu  Chwilio am iachâd at glefyd penodol. 

Medru sibrwd yn unig ... neu  Medru gweiddi yn unig. 

Cael Cangarŵ yn anifail anwes neu  Cael Koala yn anifail anwes. 

Medru rhagweld y dyfodol ... neu  Medru darllen meddwl pobl. 

Cael ffrind sydd yn hwyl ond heb fod yn 

garedig iawn.

neu  Cael ffrind sydd yn swil ond yn garedig 

iawn.

Medru rheoli y tywydd. neu  Medru siarad gyda anifeiliaid.

Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd

Llanrhystud, Aberystwyth, Ceredigion

SY23 5AT  

Annwyl Maeres Mari,

Fy enw i yw Dominic ac rydw i’n hoffi mynd i’r 

traeth yn Aberystwyth gyda fy nheulu. Byddwn 

i wrth fy modd yn mynd yn y pwll bach ger 

y traeth ond nid yw’n edrych yn le braf iawn. 

Mae’n edrych yn beryglus ac yn fudr ac yn 

ffiaidd. 

Dwi’n hoffi nofio a dwi’n meddwl y byddai’r 

pwll yn edrych yn anhygoel gydag ambell 

lithren. Rwy’n credu os bydd y plant yn dylunio 

lluniau i’w rhoi ar ochr y pwll bydd yn edrych yn 

dda ac yn wych. 

Os gwelwch y dda a fyddai modd i chi 

ddweud am syniadau y dosbarth canol wrth y 

Cyngor . 

Diolch am ddarllen fy llythyr a cadwch y 

ddiogel.      

Yr eiddoch yn gywir,

Dominic

Gwneud penderfyniadau doeth a synhwyrol

Nid pawb ( tu hwnt i Gymru ) yn ystod y 

cyfnod cofid sydd wedi llwyddo i wneud 

penderfyniadau doeth ac un o dasgau gafodd 

y plant yr wythnos olaf oedd ceisio gwneud 

penderfyniadau doeth a medru egluro pam 

gwneud y dewis / penderfyniad yna. Wel 

ddarllenwyr y Ddolen beth fuasech chi yn ei 

ddewis? Pob hwyl gyda’r penderfynu.

Cyfansoddi

Un o’r tasgau mae’r plant yn ei hoffi yw 

ysgrifennu cerddi mewn ffyrdd amrywiol. Dyma 

gerdd acrostig a ysgrifennwyd gan Miley am 

Myfenydd. Nodwch llythyren cyntaf pob llinell.

Mynd am dro gyda’r teulu yn ystod y 

‘lockdown’ 

Yn hiraethu am fy ffrindiau Ysgol Myfenydd 

Falch bod pawb yn saff ond yn colli 

chwerthin ar y iard 

Estyn llaw ar draws Llanrhystud am ddyfodol 

gwahanol 

Na fydd neb yn atal ni fynd i ysgol eto 

Yn gweld, chwarae ac cael hwyl gyda 

ffrindiau 

Dysgu, canu a sgyrsio gyda athrawon 

Daw y dydd cyn bo hir, gobeithio! 

‘Y Dwsin Doeth’

Un o’r pethau sydd wedi amlygu ei hun yn 

ystod cyfnod y cloi yw teuluoedd, ffrindiau, 

cydweithwyr a chymdogaeth yn dod at ei 

gilydd trwy gyfrwng y wefan cymdeithasol ar 

gyfer cael cwis ac yn naturiol cymdeithasu a 

chadw cysylltiad ar lein. Mae eraill sydd ddim yn 

hyderus gyda’r we wedi darganfod ffyrdd eraill 

o gadw’r meddwl yn iach ac yn finiog. Felly 

dyma rannu deuddeg o bosau gyda chi. Tybed a 

fyddwch chi yn derbyn coron ‘Y Dwsin Doeth’? 

Beth sydd yn berchen i chi ond mae pobl 

eraill yn ei ddefnyddio mwy na chi?

Mae 3 meddyg yn dweud bo ganddynt frawd 

o’r enw Twm. Mae Twm yn dweud bo dim 

Cadwch 
yn saff
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Ysbyty Bronglais yn arddangos llythyron a 
lluniau diolch Plant Myfenydd.

Tybed pa syniadau fydd gan y plant ar gyfer newid y pwll padlo ar y prom yn Aberystwyth?

brodyr gyda fe. Pwy sy’n dweud celwydd?

Beth yw’r peth olaf rydych yn tynnu i ffwrdd 

cyn mynd i’r gwely?

Beth sy’n gallu teithio o gwmpas y byd tra’n 

dal i fod mewn cornel?

Beth sy’n rhedeg ond byth yn cerdded, a 

chanddi geg ond byth yn siarad?

Dwi’n ysgafnach na phluen ond ni fyddai’r 

dyn cryfaf yn medru fy nal am 10 munud. Beth 

ydw i?

Pa fis sydd a 28ain o ddiwrnodau?

Mae gen i drefi ond dim tai, coedwig ond dim 

coed, dŵr ond dim pysgod. Beth ydw i?

Beth fedrwch chi dorri hyd yn oed os na 

wnewch ei gyffwrdd?

Dwi’n dal pan dwi’n ifanc ac yn fyr pan dwi’n 

hen, beth ydw i?

Beth fedrwch chi ei ddal yn eich llaw chwith 

ond nid yn eich llaw dde?

Colli fi unwaith, byddaf yn dod yn ôl yn 

gryfach. Colli fi ddwywaith, byddaf yn gadael 

am byth.  Beth ydw i?   

Paratoi at ychydig o normalrwydd

Rydym yn dawel wedi bod fel lladd nadroedd 

wrthi yn paratoi ar gyfer croesawi pawb yn 

ôl i’r ysgol gan ar yr un pryd cynnal y dysgu 

o bell ar gyfer y plant. Hoffwn ddiolch i pob 

un aelod o’r staff am fod mor amyneddgar 

ac ymroddgar yn y gwaith yma. Fel pennaeth 

rwy’n gwerthfawrogi eu cefnogaeth a’u 

parodrwydd i gyd deithio gyda mi ar y llwybr 

anodd ac ansicr ar brydiau ac mi fydd yn 

sicr mwy o waith ymateb i newidiadau yn y 

dyfodol i ddod. Hoffwn ddiolch i gyfeillion 

yr ysgol hefyd sydd wedi bod yn estyn llaw 

i helpu atgywewirio, gwneud newidiadau a 

chreu amgylchedd hyfryd yn yr ysgol. Diolch 

i Gyngor Tref Aberystwyth am rannu blodau 

rhwng y llu o pobl a daeth ynghyd ym mharc 

Ffordd y Gogledd ac i Donald am ychwanegu 

at y casgliad yma a phlannu popeth yn yr ysgol. 

Diolch hefyd unwaith eto i’r plant a’r rhieni am 

fod mor ymroddgar wrth fod yn rhan o’r dysgu 

o bell ac am rannu lluniau hyfryd o’r plant 

werth eu gweithgareddau. Rydym yn falch iawn 

o bawb sydd wedi drebyn a gwneud y gorau 

o’r newidiadau a ddaeth ar ein traws. Rydym 

bellach y gobeithio fod yr haul yna yn dechrau 

dringo tu ôl i’r bryn.  

Cydymdeimlo

Ar nodyn trist hoffwch gydymdeimlo gyda 

Rhian sydd yn bennaeth yn Ysgol Llannon 

a’r teulu oll ar golli gŵr a tad annwyl. Roedd 

Martin (Nelmes) yn gyfarwydd iawn gyda 

Ysgol Myfenydd ac yn rhan o’i swydd gyda’r 

Brifysgol yn Aberystwyth mi fuodd yn ymweld 

â’r ysgol yn cynorthwyo’r plant wrth arwain 

gweithgareddau technoleg a rheoli ac roedd 

y plant pob amser wrth eu bodd yn gweithio 

gydag ef. Roedd yn wr bonheddig , yn 

hawddgar ac hyddysg yn ei waith ond yn fwy 

na dim roedd yn falch iawn o’i deulu. Rydym 

yn meddwl amdanat ti Rhian a’r teulu yn ystod 

y cyfnod anodd yma ac yn falch iawn o gael 

adnabod Martin dros y blynyddoedd.

Llanrhystud

Un o ferched Dosbarth Robin Goch Myfenydd 
wedi creu Map Trysor.

Map Trysor arall gan un o fechgyn Dosbarth 
Robin Goch.

Môr Leidr hapus Myfenydd ar fwrdd ei long.  
Ahoi Capten.

Llongyfarchiadau mawr i un o fechgyn Dosbarth 
Calon Lân Myfenydd ar ennill bathodyn Blue 

Peter am ei lythyr arbennig.
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Llangwyryfon

Cydymdeimlo

Trist iawn oedd deall fod Danny Jones, 

Newbridge wedi colli’r frwydr yn y diwedd 

ar ôl cystudd anodd. Cydymdeimlwn yn 

fawr gyda’i briod, Stephanie, a’r teulu. Roedd 

Danny yn berson tawel, hawddgar, cymen 

a destlus ac yn barod bob amser i wneud 

cymwynas a rhoi help llaw. Fe fydd yn 

chwithig yn y pentre hebddo.

Pen blwydd

Llongyfarchiadau i Gwen Jones, o Cwman, un 

o deulu Rhandir Uchaf, ac aelod cefnogol o 

gapel Tabor, ar gyrraedd pen blwydd nodedig. 

Mae pawb sy’n gwrando ‘Ar Eich Cais’ ar y 

radio yn gwybod y rhif, hefyd!

Cyngor Cymuned

Oherwydd y cyfyngiadau presennol nid yw’r 

Cyngor wedi cwrdd ers mis Chwefror. Yn 

y cyfamser mae cyfrifon ariannol 2019/20 

wedi eu cwblhau a’r archwiliwr mewnol wedi 

edrych drostynt a rhoi ei adroddiad. Nid yw’n 

bosibl i’r Cyngor gynnal pwyllgor er mwyn 

cymeradwyo’r cyfrifon yn ffurfiol ar hyn o 

bryd a bydd hysbyseb i’r perwyl hynny ar 

wefan y Cyngor.

Mae’r ardd fach a fu mor llawn o flodau 

gwanwynol lliwgar yng nghanol y pentre yn 

awr wedi ei hail-blannu gyda blodau’r haf. 

Gobeithio y bydd plant yr ysgol yn cael cyfle 

i ail-ddangos eu diddordeb yn y datblygiadau 

cyn hir.

Mae’r blodau hyfryd yn y cynhwysydd ar 

waelod llwybr yr ysgol yn ennyn gwên hefyd 

bob tro wrth fynd heibio.

Ysgol Llangwyryfon

Dysgu o bell

Wel dyma ni ar fin cychwyn wythnos rhif 

11 (heb gyfrif gwyliau’r Pasg a Sulgwyn) o’r 

dysgu o bell. Mae’r disgyblion yn parhau i 

gwblhau tasgau ar themau amrywiol ac yn 

gwneud hynny gyda graen – er enghraifft 

mae criw yr Hafod wedi bod yn recordio eu 

hunain yn cyflwyno rhagolygon y tywydd, 

yn creu cwrs rhwystr ac yn edrych ar waith 

Charlotte Baxter. Mae criw yr Hendre wedi 

mentro o dan y dŵr i astudio pysgod, morfilod 

a deifiwyr tanddwr! Mae’r tymor yma fel arfer 

yn un prysur tu hwnt pan fyddwn yn mynd 

i Gapel Bethel Trefenter ar gyfer Cwrdd y 

Mynydd, yn cynnal ein mabolgampau, Proms 

a Phontio Blwyddyn 6, yn mynd ar drip 

ddiwedd tymor a mi roedd Blwyddyn 5 a 6 a 

Miss Parry yn edrych ymlaen yn fawr at dridiau 

yng Nghaerdydd gyda’r Urdd ddiwedd mis 

Mehefin. Yn anffodus bydd rhaid hebgor rhain 

am eleni ond edrychwn ymlaen yn fawr at ail 

gydio yn yr holl weithgareddau hwyliog yma y 

flwyddyn nesaf.

Fe fydd cyfle i rai disgyblion sydd yn 

dymuno gwneud hynny ymweld â’r ysgol 

am ychydig o ddiwrnodau i ‘Alw Mewn a Dal 

i Fyny’ cyn ddiwedd Tymor yr Haf ac mae 

peth gwaith wedi cael ei wneud yn paratoi yr 

adeilad ar gyfer hynny. Fe fydd hi’n braf cael 

gweld y disgyblion a chael cyfle i gael clonc â 

nhw wyneb yn wyneb. Mae Gwilym sydd ym 

Mlwyddyn 5 wedi ysgrifennu am y cyfnod clo 

a beth mae’n edrych ymlaen i’w wneud pan 

ddaw i ben :

‘Dwi wedi cael hen ddigon o’r feirws yma 

erbyn hyn. Mae’n teimlo fel bod y cyfnod clo 

yma wedi para ryw gant wythnos neu hyd 

yn oed fwy erbyn hyn! Rwy’n gweld eisiau 

chwarae gyda fy ffrindiau a gweld gweddill 

fy nheulu. Dydw i heb weld neb ers misoedd, 

heblaw am pan fyddaf yn mynd am dro gyda 

fy nheulu o gwmpas y pentref. Rydw i wedi 

mwynhau cael amser i chwarae gemau gyda 

fy nheulu a threulio amser gyda fy anifeiliaid 

anwes. Fy hoff peth yw creu anrhegion bach 

i’r anifeiliaid i chwarae â nhw !

Mae fy mhen blwydd cyn bo hir – bydd yn 

teimlo’n od i ddathlu fy mhen blwydd heb allu 

gweld fy nheulu na fy ffrindiau chwaith.

Rydw i yn edrych ymlaen yn fawr at 

ddiwedd y cyfnod clo. Mae’n amser i rhywun 

rhoi cic lan penol i’r hen feirws yma, fel bo 

ni’n gallu mynd yn ôl i fel yr oedd pethau 

cyn hynny. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i 

weld fy nheulu a ffrindiau eto. Rydym ni fel 

teulu, wedi creu rhestr ac yn ychwanegu ato 

o bethau yr ydym ni eisiau gwneud ar ôl i’r 

feirws ddiflannu. Mae hyn wedi rhoi rhywbeth 

i ni edrych ymlaen ato – beth am i chi wneud 

rhywbeth tebyg hefyd?’

Pontio

Ni fydd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 6 ymweld 

â’u hysgolion uwchradd cyn fis Medi eleni 

a felly mae’r athrawon sydd yng nghofal y 

trefniadau Pontio wedi defnyddio Microsoft 

Teams i greu platfform cyswllt iddynt sydd 

yn cynnwys gwybodaeth am yr ysgol, tasgau 

i’w cwblhau a chyfle iddynt ddod i adnabod 

disgyblion eraill a fydd yn trosglwyddo a staff. 

Mae’n adnodd gwerthfawr iawn iddynt mewn 

amgylchiadau anarferol. Fe fydd Charlie 

ac Ella yn mynd i Benglais, Cynan a Janet i 

Benweddig a Rhys a Jac i Ysgol Henry Richard.

Eisteddfod

Gan na fu modd cynnal Eisteddfod yr Urdd 

eleni yn Sir Ddinbych, arbrofwyd yn hytrach 

gyda Eisteddfod rithiol – Eisteddfod T a fu yn 

tipyn o lwyddiant. Er mwyn nodi yr Eisteddfod 

ychydig yn wahanol i’r arfer bu rhai plant ar 

draws Cymru yn ail greu stondinau a fyddai 

wedi ymddangos ar faes yr Eisteddfod a bu 

Gwenno yn brysur yn ail greu stondin cwmni 

dillad Cowbois – mi oedd ei stondin yn 

edrych yn wych!

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Stephanie Jones, 

Newbridge ar farwolaeth ei gwr Danny ganol y 

mis – mae gardd Newbridge yn ffinio â’r ysgol 

ac roedd galw ar Danny yn aml iawn i daflu 

peli yn ôl dros y clawdd i iard yr ysgol.

Dysgu o bell yn Llangwyryfon –  
dyma Enfys Tudur

Gwaith celf yr Hafod sef efelychu gwaith Charlotte (llun CH gwaelod dde )

Gohebydd: Mary Williams, Pant yr Haf  

(01974 241256) a Delyth Lewis, Nant yr Efail 

(01974 241737)
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Ni’n troi ein sylw at fath wahanol o greu mis 

yma wrth i ni gwrdd ag un arall o grefftwyr 

ardal Y DDOLEN. Mae arlunydd yn derm mwy 

addas ar gyfer ein crefftwr gwadd mis yma sef 

Charlotte Baxter o Langwyryfon. Dyma ofyn 

rhai cwestiynau iddi am ei gwaith celf.

Sonia wrthon ni ychydig am dy gefndir fel artist? 

Mae gen i diddordeb mewn celf a creu pethau 

erioed. O’n i’n ffodus iawn bod fy mam â 

diddordeb hefyd a dysgais lawer wrth ei gwylio 

hi’n peintio ac arlunio. Mwynheais i gelf llawer 

yn yr ysgol uwchradd a mae gen i atgofion da o 

wersi ‘Mr Celf’ yn Ysgol Penweddig yn enwedig 

gwneud print leino am y tro cyntaf yn defnyddio 

hen fangl fel gwasg. Es i ymlaen i astudio celf 

yng Ngholeg Ceredigion ac wedyn i Goleg 

Sir Gâr lle enillais radd mewn Ffasiwn. Ar ôl 

graddio gweithiais am nifer o flynyddoedd yn 

Abertawe fel dylunydd ond ar ôl priodi roedd yn 

gwneud mwy o synnwyr i symud yn ôl i ardal 

Llangwyryfon i ddechrau teulu. Yn ystod yr 

adeg yma dechreuais beintio ac arlunio unwaith 

eto a mynychais gwrs yn yr Ysgol Gelf yn 

Aberystwyth i ddysgu sut i wneud torluniau pren 

a leino. Ymunais ag ‘Argraffwyr Aberystwyth’ a 

chefais fynediad i’r gweithdy argraffu yn y Hen 

Goleg a’r cyfle i ddangos gwaith mewn nifer o 

arddangosfeydd trwy’r flwyddyn. Nawr rydw i’n 

lwcus i weithio o gartref lle mae gen i wasg fy 

hunan a stiwdio bach yn yr ardd.

Pa artisitiaid sydd wedi dylanwadu ar dy steil? 

Rydw i’n mwynhau edrych ar waith artistiaid 

eraill ac yn aml rhywbeth bach yn y gwaith 

sy’n gwneud dylanwad fel gwead yn y paent, 

cymysgiad lliw neu gyfansoddiad diddorol.  Ar 

hyn o bryd dwi wedi bod yn edrych ar waith 

gan Barbara Hepworth, Paul Klee, Emmy Lou 

Packard, David Jones a Katsushika Hokusai.

Pa ddeunydd / dulliau fyddi di’n ddefnyddio i 

greu dy ddarnau celf?

Rydw i’n gweithio yn bennaf gyda torluniau 

Crefftau Charlotte Baxter

Charlotte Baxter

‘Adlewyrchiad’ a ‘Trwy’r Helyg’

pren a leino i greu printiau cyfyngedig.

Faint o amser sy’n mynd i greu darn o waith 

gorffenedig? Beth yw’r camau yn y broses? 

Fel arfer rydw i’n casglu syniadau wrth fynd am 

dro. Rydw i’n tynnu lluniau, brasluniau ac ambell i 

beintiad bach er mwyn nodi lliwiau. Rydw i hefyd 

yn ysgrifennu nodiadau am y tywydd, yr adar a’r 

anifeiliaid dwi’n gweld a chlywed ac unrhyw beth 

arall i’n atgoffa am y diwrnod. Nôl yn y stiwdio 

rydw i’n gwneud nifer fawr o ddarluniau bach yn 

chwarae gyda gwahanol gyfansoddiadau. Ar ôl 

penderfynu ar gyfansoddiad rydw i’n ailddrafftio 

i’r maint rydw i eisiau ac yn symleiddio’r dyluniad 

gan wneud penderfyniad am y lliwiau a’r nifer o 

flociau bydd angen cyn trosglwyddo’r dyluniad 

i’r blociau. Wedyn rydw i’n barod i ddechrau 

cerfio! Mae gen i nifer o wahanol siapau o 

offer cerfio a mae’n bwysig iawn i gadw nhw’n 

finiog iawn er mwyn torri llinell llyfn. Ar bob 

bloc rydw i’n cymryd i ffwrdd popeth dydw i 

ddim eisiau brintio a rydw i’n defnyddio’r offer 

i greu patrymau a siapau yn y leino/pren. Ar ôl 

gorffen y blociau rydw i’n arbrofi gyda lliwiau 

gwahanol ac yn addasu trwch yr inc i greu 

effeithiau gwahanol trwy adeiladu haenau o liw 

a phatrwm. Pan dwi’n hapus gyda’r print rydw i’n 

printio’r ‘edition’ – sef y nifer cyfyngedig rydw 

i wedi penderfynu gwneud. Mae’n rhaid gadael 

pob haen i sychu am 24 awr cyn printio’r lliw 

nesaf ac fel arfer mae na bedwar bloc i brintio. 

Mae’n broses eithaf hir ond un dwi’n ei fwynhau 

- yn enwedig y canlyniadau annisgwyl sydd yn 

digwydd wrth weithio trwy’r broses. 

O ble daw dy ysbrydoliaeth?

Rydw i’n cael ysbrydoliaeth o fyd natur, yn 

enwedig lleoedd lle mae dŵr yn cwrdd â’r 

tir.  Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar gyfres 

sydd wedi’i ysbrydoli gan ‘Cors Caron’ yn 

Nhregaron, lle sy’n fy nenu i nôl dro ar ôl tro 

gan fod gymaint i’w weld. Mae’r lliwiau yna’n 

diddorol iawn ac rydw i wedi bod yn mwynhau 

cyferbyniadau’r pyllau dŵr dwfn yn erbyn y 

brwyn a’r gwair golau a hefyd siapiau diddorol 

yr adlewyrchiadau. Hefyd rydw i wedi bod 

yn darllen am y Celtiaid, yn enwedig am y 

cysylltiad oedd ganddynt â’r tir a byd natur 

ac mae’r syniadau yma wedi creu argraff ar fy 

ngwaith yn diweddar.  

Pa ddarn o waith wyt ti’n mwyaf balch ohono?

I ddweud y gwir erbyn i mi orffen print rydw 

i wedi cael digon o edrych arno! Ond, os oes 

rhaid dewis un, rydw i mwyaf balch o’r print 

‘Llonyddwch’ - print torlun pren a leino sy’n 

defnyddio graen y pren i greu patrymau ar y 

dŵr. Y pren wnes i defnyddio i’r bloc yw darn 

o Onnen ddaeth o Langwyryfon a dwi’n hoffi’r 

syniad o’r cysylltiad yma gyda’r pren a’r tirlun 

rydw i’n creu fy ngwaith. 

Wyt ti wedi cael cyfle i gynnal arddangosfa o 

dy waith?

Rydw i wedi bod yn dangos gwaith trwy 

arddangosfeydd ‘Argraffwyr Aberystwyth’ ac 

roedd gen i waith mewn arddangosfa yn Oriel 

Jay’s, ynghyd â thair argraffwr arall, oedd i fod 

agor y drysau ym mis Mawrth ond yn anffodus 

ni agorodd achos sefyllfa y Cofid 19. Roedd gen 

i arddangosfa unigol oedd i fod i agor ym mis 

Tachwedd yn Oriel Rhiannon yn Tregaron ond 

bydd rhaid gweld sut mae’r sefyllfa ar ôl agor 

pethau lan unwaith eto.

Sut all pobl weld y gwaith celf a’i brynu?

Mae Oriel-Y-Bont yn Aberystwyth wedi bod yn 

gwerthu fy ngwaith o’r dechrau ac yn gefnogol 

iawn ac yn diweddar rydw i wedi ymuno ag 

Oriel Rhiannon yn Nhregaron a hefyd Studio 

Cennen sef oriel ar lein newydd sy’n dangos 

gwaith 30 o artistiaid yng Nghymru.  Dwi hefyd 

yn gwerthu o siop Etsy ac ar wefan fy hunan 

www.charlottebaxterart.com.

Beth sydd ar y gweill nesaf? 

Wel bydd digon o waith i wneud weddill y 
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Trefenter

Anffawd

Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau am 

wellhâd buan a llwyr i dri o bobol ifanc yr 

ardal. Mae Josh Pugh-Jones, Plas y Bryn wedi 

torri ei fraich, Jac Jenkins, Tŷ Uchaf wedi 

torri ei ysgwydd ac Elin Calan Jones, Penbryn 

Mawr wedi torri asgwrn yn ei throed. Brysiwch 

wella.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn ag Ewan a Mair Hughes a’r 

teulu yn Greenmeadow ar farwolaeth modryb 

i Ewan, sef Marina Hughes, Cilcennin. Rydym 

yn meddwl amdanoch.

Y Brodyr Caredig

Mae Jac a Hedd Jenkins, Tŷ Uchaf wedi 

bod yn brysur yn diolch i’r gweithwyr 

allweddol.

Fe welwch arwydd arbennig iawn ar bwys 

arwydd TREFENTER ar sgwâr Troedfoel. 

Arwydd ydy o DDIOLCH i GIG o waith Jac.  

Mae’n hynod iawn o grefftus a lliwgar ac yn 

codi calon ar adeg mor bryderus a hyn. Da 

iawn ti.  

Dydd Gwener 5 Mehefin bu Hedd yn brysur 

yn coginio sgons i’r gweithwyr allweddol. 

I rhai hynny ohonom a gafodd y fraint o’i 

derbyn a’i blasu gadewch i fi ddweud wrthoch 

roeddent yn flasus dros ben. Oes rhywun 

angen chef bach?!

Diolch yn fawr iawn i chi fechgyn 

am feddwl am bobol eraill ac rydym yn 

gwerthfawrogi’ch caredigrwydd.

Penblwydd Arbennig

Pen blwydd Hapus a Dymuniadau Gorau i 

Jeff Jenkins, Tŷ Uchaf a fydd yn dathlu ei ben 

blwydd yn ddeugain oed ar 16 Gorffennaf. 

Mwynha’r diwrnod, Jeff.

 

Diolch

Dymuna Alan a Dilys Awelon a’u teulu ddatgan 

eu gwerthfawrogiad o’r holl arwyddion o 

gydymdeimlad a charedigrwydd a gawsant, trwy 

wahanol gyfryngau, ar adeg eu profedigaeth 

o golli mam, mamgu a hen-famgu annwyl, ac 

maent am ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at 

Ymchwil Cancr Cymru er cof amdani.

Defed Jacob

Roeddem yn darllen yn Y Ddolen mis 

diwethaf bod Gwenllian Evans, Rhosfach 

wedi ennill amryw o wobrau gyda’i defed 

Jacob mewn sioe rithiol dros y we, wythnos 

hon fe glywsom hi’n siarad â Geraint Lloyd ar 

ei raglen y Shift Hwyr ar Radio Cymru. Roedd 

yn ddiddorol tu hwnt i wrando arni yn sôn 

am ei diadell ag yn amlwg bod ei diddordeb 

a’i gwybodaeth o fagu a pharatoi defed erbyn 

sioeau yn arbennig. Da iawn ti Gwenllian a 

phob lwc eto yn cystadlu ar y we.

Ma’ hi wedi bod yn flwyddyn 

a hanner ers i mi ysgrifennu i’r 

ddolen tro diwethaf. A blwyddyn 

a hanner yw hi wedi bod ’fyd! 

Ynghyd â’r pendemig, mae sawl 

peth wedi newid. Rydyn ni o’r 

diwedd wedi symud mewn i dy 

Tanglogau, a braf iawn yw cael 

byw yma. Ond yn fwy na hynny, 

credwch neu beidio, dwi wedi cael 

cariad ers ’ni, neu gymar falle fel 

bydd rhai ohonoch chi yn deud. 

Mae hyn yn dibynnu beth yw eich 

ACEN chi! A dyna sy’n dod a fi i’r 

pwynt nesa; acenion. 

‘Lodes’ (Merch) o Fachynlleth 

yw Elin, neu Penegoes i fod yn 

iawn. Chi siŵr y fod wedi clywed 

y term ‘language barrier’ wel mae 

‘na ‘accent barrier’ i gal fyd! Mae’n 

debyg bod yna ddim llythyren A 

i gael yn wyddor Sir Drefaldwyn, 

gan ei bod yn newid bob A am E. 

Er enghraifft; ‘Ne’,’bore dê’, ‘me’r 

tywydd yn bref’.

Pan ddechreuon ni fynd 

gyda’n gilydd, es i lan i Rali sir 

Drefaldwyn. Wel am le i glywed 

acenion gwahanol, rhai doeddwn 

ni heb glywed y fath o’r blaen! 

Yn anffodus ma’ sir Drefaldwyn 

yn sir saesnegedd i gymharu â 

sir Ceredigion, ac felly Saesneg 

oedd y sylwebydd yn siarad yn 

ystod cyflwyno’r timau tynnu 

rhaff, ac ychydig o’r feirniadaeth 

llwyfan. Doniol iawn oedd clywed 

y sylwebydd yn enwi’r clybiau 

Cymraeg gyda’i acen gref. ‘Here 

comes Broww Dyfi’ (Aelod o Fro 

Ddyfi yw Elin). Fyddwch chi yn falch 

o glywed mod i wedi dod i ddeall y 

‘lingo’ dipyn gwell ers hynny. 

Ers dechrau’r lockdown mae 

Elin wedi symud mewn ata i, i 

Tanglogau. A bod yn deg iddi 

mae o hyd yn barod iawn i helpu 

ar y fferm, er dweud hyn, dyma 

pryd mae’r ‘accent barrier’ ar ei 

waethaf. I ddechrau, i fi’n mynd 

‘mas’ ond ma’ Elin yn mynd ‘allan’. 

Pan symudodd Elin i lawr, 

roedd hi’n amser cneifio, amseru 

gwych gan Elin! Wrth i mi fynd ati i 

gneifio, Elin oedd yn lapio. 

‘Lle me’r paclothe gwlen’ 

I chi neu fi, sachau gwlân yw 

‘pacloth’, enw gwbl newydd i fi, ac 

i dad; oedd yn edrych hyd yn oed 

mwy syn arni! 

‘Nesdi chwitho fi’ 

Rhoi sioc i rywun yw ‘chwitho’, 

mae’n debyg. 

Ond mae’r ‘accent barrier’ ‘ma 

yn gweithio dwy ffordd. Roeddwn 

i’n ‘clywed hi’n deg’ am ambell 

wythnos yn yr haul danboeth mis 

diwethaf. Tro Elin oedd i edrych 

arnai yn syn bryd hynny! 

Mae’n debyg bod dim ‘ffrwcs’ i 

gael ym Machynlleth chwaith, dim 

ond chwyn. Gair newydd arall i 

Elin. Fe welith hi sens yn y diwedd 

mae’n siŵr! 

Dwi’n siŵr dew ni ar draws 

ambell i air newydd dros y 

misoedd nesaf hefyd. Ond does 

ddim ots be yw’r acen, does 

run ohonon ni yn iawn, nac yn 

anghywir. Dwi’n meddwl mai’r 

acenion gwahanol sy’n gwneud yr 

iaith ac ni’r Cymry mor unigryw. I 

ddweud y gwir, am wlad mor fach 

ma’ fe yn anhygoel bod cynifer 

o wahanol acenion gyda ni. Mae 

bron yn bosib medru cysylltu acen 

wahanol i bob tref, a rhai pentrefi 

hyd yn oed, boed hynny yn newid 

llythrennau neu ddefnyddio 

geiriau gwahanol. 

Gobeithio eich bod i gyd yn 

cadw yn saff ac yn iach yn ystod y 

cyfnod hyn. 

Gethin Hughes

flwyddyn yn paratoi yr arddangosfa nesaf. 

Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar dorluniau 

pren fwy o faint ac yn arbrofi gyda phrintio ar 

bapur Japan. Hoffwn i wneud mwy o waith 

collage hefyd gan fod llond bocs o brintiau 

gwrthodedig gen i yn y stiwdio!

Mae plant Ysgol Llangwyryfon wedi bod yn 

efelychu dy waith yn ystod y mis diwethaf. Sut 

deimlad yw hynny?

Mae’n deimlad bendigedig a wnes i fwynhau 

edrych ar holl waith y plant ar Facebook a 

gweld sut wnaeth pawb ddefnyddio’r syniadau 

o llinell a siâp i greu gwaith unigryw eu hunain.  

Diolch yn fawr Charlotte am ateb ein 

cwestiynau a gadael i ni ddod i nabod ti a dy 

waith ychydig yn well.

Cerfio blog pren onnen.

Sgons blasus gan Hedd.

Acenion
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CFFI Ceredigion
Dyma fis arall wedi gwibio heibio! 

Er nad ydym yn cwrdd wyneb yn 

wyneb, rydym yn cadw’n brysur ac 

yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd 

drwy gynnal nosweithiau clwb dros 

y rhyngrwyd. Eleni, bydd Rali go 

wahanol i’r arfer. Na, nid heidio i 

Lanwenog, ond rydym yn torri tir 

newydd drwy gystadlu ar-lein! Mae 

nifer o wahanol gystadlaethau o 

farnu stoc dros Zoom i greu TikTok 

lip-sync, arwydd diolch a fideo 

ffitrwydd. Plethu’r traddodiadol 

gyda bywyd beniwaered heddiw! 

Felly, ‘watch this space’! Fis yma 

eto, rydym am rannu hanes aelodau 

gyda chi a phedair stori go wahanol 

a gawn ym mis Mehefin. 

Dechreuodd Marged Jones 

o Glwb Mydroilyn y cyfnod clo 

ben draw’r byd! Beth oedd hi’n ei 

wneud yno, dwi’n clywed chi’n 

gofyn? Wel, aethon ni ati i sgwrsio 

gyda Marged i glywed ei hanes.

‘Ymgeisiais o dan gynllun teithiau 

tramor gyda CFFI Cenedlaethol, 

gyda’r daith yn cael ei noddi gan C 

Alma Baker Trust. Bues yn ffodus o 

gael fy newis ar ôl cyfweliad i fynd i 

weithio ar fferm Limestone Downs, 

yn ynys y gogledd Seland Newydd 

rhwng Ionawr ac Ebrill 2020. Mae 

ffermio yn Seland Newydd ar 

raddfa lawer yn fwy na Chymru, 

ac mae’r gefnogaeth i ffermio yn 

llawer fwy yn Seland Newydd gan 

fod ffermio yn rhan hanfodol o’r 

economi. Oherwydd bod tywydd yr 

haf yn tueddu i fod yn sychach na 

Chymru, nid oes gymaint o bwysau 

ar y ffermwyr i gymryd mantais o’r 

tywydd braf i gynhaeafu silwair. 

Felly mae cydbwysedd bywyd 

a gwaith ychydig yn well na fan 

yma. Ond weithiau gan ei bod hi’n 

sychach allan yn Seland Newydd, 

mae hyn yn rhoi heriau eraill iddynt, 

fel diffyg porfa.

Roeddwn yn wreiddiol fod i 

hedfan adref o Seland Newydd ar 

6 Mai, ond oherwydd y feirws a’r 

‘lock down’ roedd pob peth yn cael 

ei ganslo, ac roedd prisiau hedfan 

un ffordd yn ddrud iawn. Ond bues 

yn lwcus tu hwnt o fedru hedfan 

adref ar 6 Ebrill a dim ond tridiau 

o rybudd gefais i drefnu’r cwbwl, 

gan nad oedd llawer o gwmnïau 

awyrennau yn hedfan. Syndod 

mawr oedd dod nôl i faes awyr 

gwag Heathrow ar 7 Ebrill gyda neb 

yn rhoi unrhyw gyfarwyddyd am 

hunan ynysu. Ond er hyn, fe wnes i 

hunan-ynysu am bythefnos wedi i 

mi gyrraedd adref.’

Gofynnais iddi a oedd ganddi 

stori i’w rannu o Seland Newydd... 

‘O ni’n meddwl bod fi’n casáu 

pysgota cyn mynd i Seland 

Newydd, ond ddales i hwn o fewn 

5 munud o roi’r wialen bysgota 

yn y dŵr: Snapper yw’r enw ar 

y pysgodyn yma. Ges i’r llysenw 

‘Snapper Slayer’ tra bues i yno.”

Mae’r Mudiad yn llawn o aelodau 

hunangyflogedig, ac mae’r 

cyfnod yma wedi cyfyngu’n fawr 

arnynt. Ond mae un aelod, Betsan 

Hughes o Landdeiniol, am herio’r 

cyfyngiadau yma ac wedi mentro 

ac addasu ei busnes yn y cyfnod 

clo.

‘Dwi’n berchen ar fusnes 

dylunio ac adnewyddu dillad, 

‘Betsan Jane’, felly fel arfer yn 

ystod y cyfnod yma o’r flwyddyn 

bydden i’n brysur iawn yn fy 

nghaban pren sydd wedi’i leoli ar 

ein fferm deuluol – Llwynbedw 

yn Llangwyryfon. Yn anffodus, 

gan nad oes priodasau yn cael eu 

cynnal eleni, dwi’n dawelach nag 

arfer. Ond dwi’n edrych ymlaen at 

groesawu fy nghwsmeriaid yn ôl i’r 

caban. Gan nad oes cymorth gan 

y Llywodraeth ar gyfer busnesau 

newydd, mi fyddai wedi bod yn 

anodd aros tan fyddai’r pandemig 

wedi dod i ben cyn derbyn unrhyw 

fath o incwm. Felly, dechreuais 

greu dillad plant a’i enwi’n ‘Beti 

Bwt’. Dwi’n mwynhau creu dillad 

plant, wrth i mi greu ambell i beth 

i’m nith a’m nai. Wrth i mi fynd ati 

i greu casgliad Beti Bwt, roeddwn 

i’n ystyried beth fydde Alaw a Macs 

yn eu mwynhau gwisgo. Dwi wedi 

creu dillad gyda’r thema tractor i 

fois a’r thema cactws i’r merched a 

hefyd dillad i’r oedolion i gyd-fynd 

â’r plant.’

‘Er gwaetha’r lockdown, dwi’n 

credu bydde cwpwl o bethe positif 

yn medru dod allan o hyn. Mae 

cynnydd yn y gefnogaeth i fusnesau 

bach gan nad yw’r cwmnïau mawr 

yn medru cadw i fyny gyda’r galw. 

Gobeithio bydd y gefnogaeth yma 

yn mynd i barhau ar ôl i’r lockdown 

yma basio a bod llai o air miles ar y 

cynnyrch yr ydym yn eu prynu.”

Nyrs yw Meleri Davies o 

Lanwenog yn uned gofal dwys 

ysbyty Treforys, Abertawe. Un o 

arwyr rheng flaen y gwasanaeth 

iechyd ac fe gawsom gyfle prin i’w 

holi am y newidiadau i’w bywyd yn 

y cyfnod yma.

‘Yn bersonol, rwyf wedi gorfod 

symud i fyw gyda fy ffrindiau gwaith 

yn y cyfnod yma er mwyn gallu 

hunanynysu a chadw fy nheulu 

yn ddiogel gan fy mod mewn 

cysylltiad â chleifion Covid-19. Yn 

y gwaith, rhaid i ni ddechrau shifft 

hanner awr yn gynt er mwyn medru 

newid ‘scrubs’ a gwisgo deunydd 

diogelwch cyn mynd ar y ward. 

Mae’n rhaid i ni wisgo masgiau am 

ein cegau a haenen o blastig er 

mwyn amddiffyn ein gwynebau 

rhag y clefyd. Mae menig hefyd yn 

rhan bwysig o’r wisg amddiffynnol. 

Rhaid i ni wisgo’r wisg ychwanegol 

yma am bedair awr o’r bron, ac 

wedyn cael seibiant a newid gwisg 

cyn trin claf gwahanol. Fel rhan o’m 

swydd, rhaid i mi hyfforddi nyrsys 

ar sut i ddefnyddio offer gofal 

dwys, megis peiriannau anadlu a 

pheiriannau cynnal bywyd. Ar ôl 

gorffen shifft, mae’n rhaid cael 

cawod a newid dillad cyn gadael 

yr ysbyty er mwyn amddiffyn eraill 

rhag y clefyd.’

‘Pe bawn i am roi neges i bawb, 

fe fyddwn i’n cynghori pobl i fod yn 

gall ac yn ddiogel, gan gadw pellter 

a dilyn gofynion y Llywodraeth. 

Mae hyn yn bwysig er mwyn atal 

lledaeniad y clefyd ac er mwyn 

diogelu bywydau’r rhai mwy bregus 

o fewn ein cymunedau.’

‘Ar ôl dod allan o’r cyfnod clo, 

rydw i’n edrych mlaen i gael 

treulio amser gyda fy nheulu a 

ffrindiau (gan ddilyn canllawiau’r 

Llywodraeth). Rydw i hefyd yn 

edrych ymlaen at fyw yn ôl yng 

nghefn gwlad Ceredigion a 

mwynhau awyr iach gwledig.’

Cyfraith yw maes Manon Jones 

o Dregaron, a gofynnom iddi beth 

yw’r newidiadau ma hi wedi’u weld 

i’w bywyd? 

‘Ma Covid-19 yn golygu bod 

y swyddfa wedi cau i’r cyhoedd 

a ni nawr yn delio â chleientiaid 

trwy e-bost ac ar y ffôn sy’n gallu 

bod yn heriol ar ôl arfer cwrdd â 

phobl wyneb yn wyneb. Ma’r staff 

hefyd yn rhannu amser rhwng y 

swyddfa ac adref ac mae’n siŵr 

bod y rhan fwya’ sy’n gweithio o 

adre erbyn hyn yn gallu uniaethu 

gyda rhai o’r heriau sy’n dod yn sgil 

hynny! Dwi’n delio gyda chyfraith 

eiddo gan fwyaf ac ma’r sefyllfa 

bresennol wedi effeithio’r farchnad 

dai a’r gallu i barhau a chwblhau 

materion.’

‘Y peth mwya positif dwi wedi’i 

weld yw shwt ma’r cymunedau 

lleol wedi dod at ei gilydd i gefnogi 

a rhoi cymorth i fusnesau lleol 

ac i unigolion mwya bregus ein 

hardaloedd gwledig ni. Dwi’n 

edrych mhla’n i weld ffrindie a 

theulu a gallu ymgymryd nôl â 

gweithgareddau cymdeithasol.’

Hoffwn gymryd mantais o’r cyfle 

yma i longyfarch a diolch i bob 

aelod sydd wedi bod yn cynnig 

cymorth yn eich cymunedau a’ch 

annog chi fel trigolion i gysylltu yn 

y ffyrdd arferol os bod unrhyw beth 

allwn ni wneud i helpu, ar 01570 

471 444 neu drwy e-bost ar anne@

yfc-ceredigion.org.uk.

Tan y tro nesaf, cadwch yn 

ddiogel,

Elliw ac Elin

Meleri yn ei gwisg ddiogelwch.

Marged y ‘Snapper Slayer’.

Un o eitemau newydd Beti Bwt 
(Betsan).
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Hel Meddyliau

Cynhyrchiad Tân ar y Comin gan Theatr Felinfach
Ar ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd Theatr 

Felinfach yn lansio recordiad o un o glasuron 

T Llew Jones, sef nofel Tân ar y Comin gyda 

darlun o waith Gwenllian Beynon i gyd-fynd â’r 

stori. Dyma’r prosiect diweddaraf yn y gyfres 

Dychmygus, sef gweithgareddau creadigol 

digidol a ddarperir gan y theatr yn ystod 

cyfnod y clo mawr ar blatfformau Facebook, 

Trydar, Instagram a YouTube.

Gwaith yr artist o Bontrhydfendigaid, 

Gwenllian Beynon a welir yn y ffilm sy’n cyd-

fynd gyda’r recordiad. Dywedodd Gwenllian: 

‘Roedd yn her wahanol iawn i fi ymateb i stori a 

cheisio meddwl sut oedd cyfleu hynny mewn 

darn o waith arlunio fyddai’n dal y ddrama a’r 

emosiwn sydd yn y nofel. Roeddwn yn awyddus 

hefyd i’r gwaith celf gyd-blethu gyda’r naratif yn 

hytrach nag edrych fel ‘tiwtorial arlunio’.

Dywedodd Dwynwen Lloyd Llywelyn, 

Pennaeth Theatr Felinfach: ‘Ro’n i’n awyddus 

i blant a phobl ifanc gael mynediad at glywed 

straeon Cymraeg yn ystod y cyfnod ynysig 

hwn, a phenderfynwyd mynd am un o glasuron 

Cymru, Tân ar y Comin oherwydd ei bod yn 

stori sy’n cynnig cyffro, emosiwn, gobaith a 

heriau. Un o brif nodweddion gwaith T Llew 

oedd creu darluniau gyda geiriau, a meddyliais 

y byddai’n gyffrous gofyn i artist ymateb i’r stori 

a chreu darn o waith i gyd-fynd â’r recordiad’.

Bydd y gwaith celf yn datblygu yn ystod bob 

pennod o Tân ar y Comin a recordiwyd gan y 

theatr ac a gaiff ei ryddhau yn wythnosol am 

14 wythnos.

‘Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i deulu T Llew 

Jones ac i wasg Gomer am y caniatâd i 

gyhoeddi’r gwaith fel hyn a gobeithio y bydd 

gweld dehongliad Gwenllian o’r stori yn cydio 

yn nychymyg y gwrandawyr a’r gwylwyr!’ 

meddai Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a 

Marchnata Theatr Felinfach.

Mae rhaglen Dychmygus, Theatr Felinfach 

yn cynnwys gweithgareddau wythnosol crefft, 

coluro i’r theatr, gêmau drama, straeon i blant 

bach a sgriptiau meicro i blant eu hactio. Mae 

hefyd sesiwn greadigol TicToc i blant bach yn 

cael ei rhyddhau bob pythefnos.

‘Hud a lledrith cyfranogi creadigol a 

diwylliannol yw pobl yn dod at ei gilydd i gyd-

greu, cyd-ddatblygu syniadau a chyd-ddathlu,’ 

medd Dwynwen, ‘Mae bod ar wahân yn anodd 

ac yn ynysu rhai yn fwy na’i gilydd, ond mae 

platfformau digidol yn rhoi blas a bywyd 

newydd i waith grwpiau a lleoliadau creadigol 

ac yn gyfle i ni fel tîm ddatblygu ein sgiliau. 

Tra y byddwn ni’n datblygu’r arlwy ddigidol yn 

ystod yr wythnosau nesaf, byddwn hefyd yn 

cynllunio a dychmygu’r dyfodol pan y gallwn 

ddod â phobl at ei gilydd i greu mewn modd 

diogel a chynhwysol.’

Bydd y bennod gyntaf yn cael ei darlledu ar 

30 Mehefin. Dilynwch y stori ar dudalennau 

cyfryngau cymdeithasol Theatr Felinfach ar 

Facebook, Twitter, Instagram ac ar YouTube.

Wythnos diwethaf cefais gyfle i fod 

yn rhan o sgwrs, sgwrs ddiddorol a 

thra gwahanol i’r arfer yn nhermau’r 

lleoliad. Ystafell rithiol ar y we 

oedd y man cyfarfod a phob un o’r 

cyfranogwyr yno’n bresennol yn ei 

focs bach, wrth i gamera’r ddyfais 

ein taflu bob un at ein gilydd. 

Prosiect Fory oedd teitl ein 

cyfarfod a Lowri Jones, Cydlynydd 

Prosiect Bro360 oedd wedi 

ein gwahodd i sgwrsio a hi 

fu’n sbarduno’r drafodaeth. Tri 

cwestiwn oedd gyda hi i ni.

1. Ble oedden ni cyn ymyrraeth yr 

argyfwng?

2. Beth yw’r gwaethaf a all 

ddigwydd wedi i’r argyfwng 

glirio?

3. Beth yw’r gore all ddigwydd? 

Pa gyfleon mae’r ymyrraeth yn 

eu gwneud yn bosibilrwydd?

Roedd y digwyddiad yn rhan o 

wythnos lawnsio BroAber360 – 

https://broaber.360.cymru/. 

Dyna dda oedd cael cyfle i feddwl 

am effaith cyfnod y ‘clo mawr’ 

ac ystyried sut fyd hoffwn weld 

yn gwawrio ar yr yfory wedi i’r 

pandemig gilio. Dwi wedi clywed 

ambell un yn cyfeirio at Lyfr Glas 

Nebo, Manon Steffan Ros, wrth 

ymdrin â’r clo mawr. Y cyfnod cyn, 

y presennol a’r dyfodol yn amlwg 

iawn rhwng cloriau’r llyfr hwnnw. 

Yn wir, dyna’r perfformiad Theatrig 

olaf i mi gael y pleser o’i fwynhau 

cyn dyfodiad Covid-19 gan ddod 

o Theatr Felinfach wedi fy swyno 

gan y perfformiad grymus. Ychydig 

a feddyliais bryd hynny y byddai 

bywyd bob dydd pob un ohonom 

yn cael ei effeithio gymaint gan 

firws anweladwy prin mis yn 

ddiweddarach. 

Felly sut le oedd ‘y cyfnod cyn’ 

i mi, dyna oedd angen ateb yn y 

cwestiwn cyntaf dan sylw. Prysur, 

gormod o haerns yn tân, byth 

adre, trio heb lwyddo bob amser 

i gyfrannu’n bositif. I mi mae’r 

cyfnod clo wedi bod yn gyfle i 

arafu a chael trefn, gwerthfawrogi 

a myfyrio, creu a mwynhau. 

Cwympo’n ôl i’r hen drefn 

fyddai’r peth gwaethaf allai 

ddigwydd nesaf gyda phawb yn 

anghofio’n sydyn am y llonyddwch 

a’r amser i feddwl ddaeth yn sgil 

hyn. Byd lle fydd neb wedi dysgu 

unrhyw wersi fyddai fy hunllef 

gwaethaf a’r hunanoldeb oedd 

wedi dechrau ymledu fel pla yn ail 

ymddangos eto.

Gwelwyd cynnydd hyfryd yn ein 

defnydd o siopau lleol annibynnol 

yn ystod y misoedd diwethaf. 

Gadewch i ni gyd barhau i siopa’n 

lleol i’r dyfodol. Clywyd yr adar yn 

canu’n uwch heb orfod cystadlu’n 

ddyddiol â sŵn aflafar bod dynol. 

Gadewch i ni barhau i wrando. 

Gwelwyd llai o sbwriel ar ein 

strydoedd a’n heolydd. Gadewch 

i ni gofio roi hwnnw yn y bin yn 

enwedig nawr bod McDonalds 

wedi agor. Gwelwyd llai o geir a 

phobl yn rasio o un lle i’r llall ac 

effaith positif ar ein hamgylchedd. 

Gadewch i ni gofio arafu a mynd 

pan fo angen dim mynd er mwyn 

mynd. Gwelwyd pobl yn helpu 

ei gilydd gan wirfoddoli a bod yn 

Samariaid Trugarog i’r rhai mewn 

angen. Gadewch i ni barhau i 

feddwl am eraill. Clywyd a gwelwyd 

myfyrdodau, gwasanaethau a 

chyflwyniadau bendigedig i gynnal 

ein ffydd trwy amrwyiol ffyrdd tra 

bod ein haddoldai ar gau. Gadewch 

i ni symud i’r dyfodol gyda syniadau 

bywiog newydd ar sut i rannu 

cariad Duw.

Yn fy myd ôl Covid delfrydol mae 

na fwrlwm. Bwrlwm o’r newydd am 

gyffro cymdeithasol ein milltir sgwâr. 

Pobl yn barod i drio pethau newydd 

heb fod yn gaeth i’r hen drefn. 

Pobl yn gwerthfawrogi cyfraniadau 

ei gilydd i’n cymuned fendigedig 

yma’n nghefn gwlad Cymru. Pobl 

yn barod i gyfrannu ond eto’n 

cydbwyso hynny’n synhwyrol gydag 

amser gyda’u teuluoedd a gwneud 

amser iddynt eu hunain. Pob un yn 

barod i gymryd bach o gyfrifoldeb 

fel nad yw’r cyfrifoldeb yn faich 

i un. Efallai mai breuddwydio’n 

ofer ydw i am y cyfnod ôl clo ond 

mae’n rhaid i bob un ohonom, beth 

bynnag ein sefyllfa weld goleuni 

yn yr yfory newydd. Beth bynnag 

ddaeth heddiw, mae yfory heb ei 

gyffwrdd a bydd yr haul yn gwawrio 

ar ddiwrnod newydd sbon. Daliwch 

ati bawb.

Enfys Evans

Cofiwch gefnogi eich busnesau lleol



Y DDOLEN RHIFYN 461 GORFFENNAF 202022

Ydych chi’n cofio Mr J. D. Lewis, 

cyn-brifathro ysgol Chancery? 

Glywsoch chi son am Miss 

Jane Daniel, Y Laundry? A beth 

am Miss Jones o Lanon? Wel, 

os ydych chi yn gyfarwydd ag 

enwau’r athrawon yma, mae 

siawns go dda felly eich bod chi 

o’r un genhedlaeth a thestun ein 

Portread y Mis hwn, sef Elizabeth 

Gwendoline Evans, neu i roi iddi 

ei henw priodasol, Mrs Elizabeth 

Williams, Preswylfa Blaenplwyf.

Olrhain Achau 

Ganed Mrs Williams ym 

Mhantygog, bwthyn ar dir ffarm 

Cefngraigwen ym mhlwyf Llanilar. 

Roedd ei thad, Tom Deiniol Evans 

yn fab i John ac Elizabeth Evans 

(Walter gynt), Gwarffynnon, 

Llanddeiniol. A dyma fynd a ni’n 

ôl yn uniongyrchol i’r flwyddyn 

1883- blwyddyn geni John Evans 

neu ‘Siongrydd yr India’, fel yr 

adweinid ef gan bawb yn yr ardal. 

‘Siongrydd’ gan mai John y crydd 

ydoedd, India am mai dyna enw ei 

weithdy.  Aderyn go frith oedd yr 

hen Sion un o’r eneidiau aflonydd 

hynny a fyddai yn diflannu o bryd 

yw gilydd, ond crefftwr medrus 

ydoedd a chlocsiwr heb ei ail yn 

y fro.

Yn ôl i 1753  

Merch i William a Jane Edwards 

Tancwarel Fach, Blaenplwyf, 

bwthyn ar dir Penrallt, oedd 

mam Mrs Williams.  Roedd Jane 

Edwards yn ei thro yn ferch i 

William a Margaret Morgan, 

‘Y Corn’, Blaenplwyf, a hithau, 

Margaret Morgan yn ferch i 

Catherine a Richard Davies. Ganed 

Richard Davies yn y flwyddyn 1753 

a dyna ni’n rhachwantu cyfnod 

o 220 mlynedd mewn pedair 

cenhedlaeth o deulu Mrs Williams. 

Faint ohonom tybed, yn yr oes 

ddiwreiddiau yma, all olrhain 

hanes ein teulu yn ôl i’r flwyddyn 

1753, i gyfnod pan welwyd Roland 

a Howel Harris, a’r cweryl a 

rwygodd y Gymru grefyddol ben 

baladr. Tybed a fu Richard Davies 

yn mynychu un o oedfaon y gŵr 

o Langeitho oedd mor uchel ei 

barch ymhlith ei gefnogwyr yn Sir 

Aberteifi?

Dyna agos mae digwyddiadau’r 

oes bell honno’n ymddangos i 

ni wrth gofio bod hen, hen daid 

Elizabeth Williams yn dyst i’r 

cyfan, neu o leiaf yn cydoesi a’r 

cyfan! 

Trysori Hanes 

Nid oes rhyfedd felly, o gofio 

bod gan Mrs Williams gymaint o 

ddiddordeb yn ei hynafiad ei bod 

yn ymfrydu yn hanes ein hardal. 

Ond un peth yw ymhyfrydu, 

peth arall yw casglu gwybodaeth 

bellach a thrafferthu i chwilio a 

thrysori llun a dogfen fel y gwna 

Mrs Williams. Rhaid cyfaddef yn 

awr ei bod yn amhosibl gwneud 

tegwch â’r holl wybodaeth a 

gefais ganddi tra’n sgwrsio gyda 

hi dros gyfnod o amser. Felly 

rhaid bodloni ar fraslun o’r hanes 

fel y gallwch chi, ddarllenwyr 

‘Y Ddolen’, gael cip ar fywyd y 

wraig unigryw hon. Wedi byw 

ym Mhant-y-gog yn ystod y 

dyddiau cynnar, symudodd ei 

theulu i Benrhiwbrynhir, Llanilar.  

Oddi yno aethant i fyw i Banc y 

môr, Blaenplwyf, ac yna i’r Gyrn, 

Llanddeiniol. Fel y gwelwch mae 

gan Mrs Williams gysylltiadau 

agos a darn helaeth o ardal 

‘Y Ddolen’, a bydd sawl un yn 

cofio enwau’r bythynnod a nodir 

uchod, er bod ambell un bellach 

yn adfail llwyr.

Mynd i Lundain

Yn 1930, a hithau’n ugain oed 

ac wedi bod yn gweini am agos 

i chwe mlynedd ym Mhantgwyn 

Villa gyda Mr a Mrs Lewis Lloyd 

ac yna yn Rhoscellan Fawr, 

Clarach, cafodd gyfle i fynd i 

Lundain i weithio gyda chwaer 

Mr Lloyd, sef Mrs Howells (Ilar 

Villa, Llanilar, yn ddiweddarach). 

Syndod i bobl ifanc heddiw 

clywed mai dim ond £16 o 

gyflog y flwyddyn a gai am 

weithio yn union wedi gadael 

ysgol. Yn ddiweddarach enillai 

yn nes £36, ond roedd yn 

rhaid gweithio yn galed iawn 

am gyflog felly. Yn Llundain 

cyfarfu â Morgan Williams o 

Pantybeddau, Bethania. Priodwyd 

hwy yn Eglwys Llanddeiniol 

yn 1934. Wedi cadw Tŷ Capel 

Bronant am gyfnod a magu 2 o 

blant, symudodd y teulu yn ôl i 

Blaenplwyf yn 1945 ac yno mae 

Mrs Williams wedi ymgartrefu ers 

hynny. Collodd ei gwr yn 1969,  

ac o’r nifer brodyr a chwiorydd 

oedd ganddi does ond un 

chwaer yn aros, sef Mrs Jane M 

Morgans Tŷ’n Fron, Abermeurig. 

Fodd bynnag, nid gwraig 

sy’n edrych yn ôl yn unig yw 

Elizabeth Williams, ac mae dwy 

genhedlaeth o’i theulu yn byw yn 

y cylch ac yn ffynhonnell barhaus 

o gysur a diddanwch iddi!    Mair 

ei merch, a’i theulu yn Bow 

Street a Tom, ei mab, a’i deulu 

yntau yn y Garej, Llanilar. Mae’r 

rhai sy’n cydnabod Elizabeth 

Williams, yn gwybod yn dda am 

ei phrysurdeb a’i diddordebau yn 

ardal Blaenplwyf.

Y Capel yn Ganolbwynt

Yn y capel, y capel, yn anad 

dim arall yw canolbwynt ei 

gweithgarwch yn y pentref. 

Mae’n aelod ffyddlon yn yr Ysgol 

Sul, yr oedfaon a’r cymdeithasau 

Ddiwylliadol, ac mae’n weithgar 

iawn gyda Chymdeithas y 

Chwiorydd ers blynyddoedd 

lawer. Cafodd bleser eithriadol 

y llynedd pan ddathlwyd 

canmlwyddiant y capel yn 

Blaenplwyf, wrth ddwyn i gof ei 

chysylltiadau â’r achos dros nifer 

helaeth o flynyddoedd. Mae rhai 

o’r cymeriadau a fu’n amlwg 

yn hanes y capel yn parhau’n 

fyw iawn iddi, gwŷr fel y Parch 

Llywelyn Davies; Mr John Ellis, 

Bwlch; Mr John Davies, Garreg 

Lwyd; Mr Edwards Jenkins, 

Parc; Mr D. Davies, Frondeg 

Villa a Mr John Stephens, yn 

arweinydd y gân yn yr ysgol Sul. 

Gwŷr o gymeriad oedd y rhain 

i gyd, a mawr eu parch yn yr 

ardal er mai hunan ddysgedig 

oeddynt bron bob un. Felly Mrs 

Williams hithau. Er mai prin 

fu ei haddysg ffurfiol, cafodd 

ysgol brofiad a choleg bywyd a’i 

gwnaeth yn wraig hawddgar a 

charedig, yn ddirodres a diwyd, 

yn ffyddlon i’r pethau gorau ac 

yn werthfawrogol o bopeth da. 

Boed iddi flynyddoedd lawer eto 

o nerth ac iechyd i’w galluogi i 

ymddiddori yn ‘y pethau’.

Ann Ffrancon Jenkins

PORTREAD Y MIS
Elizabeth Evans

O’r Archif

Llun: Marian Delyth
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Llanafan
Gohebydd: Alwena Richards, Awel y 

Bryn (01974 261382)

Llanddeiniol
Casgliad y Banc Bwyd
Mae Polly Morgan, 3 Clos 

Llwynddeiniol yn gwirfoddoli 

unwaith yr wythnos ym 

manc bwyd Aberystwyth 

sef Stordy’r Jiwbili (‘Jubilee 

Storehouse’) sydd yn cael ei 

gynnal gan Eglwys y Santes 

Anne, Penparcau ac Eglwys 

Llanychaearn, Rhydyfelin. 

Roedd yn braf i ni fel 

trigolion pentref Llanddeiniol 

allu ei chefnogi hi a gwaith 

y banc bwyd trwy gynnal 

casgliad yn y pentref yn 

ystod mis Mehefin. Agorwyd 

drws yr Hen Ysgol ar ddwy 

noson er mwyn i bobl allu 

gadael eu cyfraniadau. 

Diolch i bawb a alwodd 

mewn gyda’u rhoddion. Wrth 

siarad â Polly daeth i’r amlwg 

fod y nifer o becynnau bwyd 

sy’n cael eu dosbarthu’n 

wythnosol wedi cynyddu 

tipyn yn ystod y flwyddyn 

yma, wrth i sgil effeithiau’r 

cyfnod clo daro teuluoedd 

yr ardal. Diolchwn am waith 

hynod werthfawr yr elusen 

yma yn cefnogi teuluoedd 

mewn angen ac i bob un 

sy’n rhoi’n gyson i helpu 

diwallu yr angen yn lleol. Os 

hoffech gyfrannu mae yna 

bwyntiau casglu rhoddion 

yn Morrisons, Tesco a’r Co-

op ym Mhenparcau. Mae eu 

tudalen facebook yn rhoi 

diweddariad ar y mathau o 

fwyd maent yn brin ohono yr 

wythnos honno.

Rhedwr o Fri

Ers 2003 mae Dic Evans, Abermagwr, 

wedi trefnu Ras y Barcud Coch i godi 

arian at wahanol adrannau o Ysbyty 

Bronglais. Gan na ellir cynnal honno 

eleni rhoddodd Dic her arbennig 

iddo’i hun i redeg mil o filltiroedd 

mewn can diwrnod a gorffen cyn 

diwedd Mehefin – tipyn o her ac 

yntau yn 73 oed.

Bu tîm y BBC ar dir fferm 

Pengrogwynion fore dydd Mercher, 

10 Mehefin i gyfweld Dic a’i ffilmio’n 

rhedeg i fyny rhiw serth Gellilas. 

Mae’n codi arian eleni er budd adran 

Cemotherapi Ysbyty Bronglais gan i’w 

bartner dderbyn triniaeth arbennig tuag 

at y cancr yn yr uned honno. Mae wedi 

codi swm o dros pum mil o bunnoedd 

at yr achos yn barod, ond os bydd 

rhywun yn awyddus i gyfrannu, mae 

modd gwneud hynny ar lein drwy safle 

‘Just Giving’ neu drwy law Dic.

Dymunir pob lwc iddo gyda’r fenter 

hon a diolch iddo am godi cymaint o 

arian at yr achos teilwng hwn.

Pen blwydd

Pen blwydd hapus a phob dymuniad 

da i Elan Evans Hendrerees ar ddathlu 

ei phen blwydd yn 21 oed ar 1 

Gorffennaf. Mwynha dy ddiwrnod ac 

mae’n siŵr y cei gyfle i ddathlu cyn 

hir.

Diolch

Dymuna Ceredig Thomas, 

Pengrogwynion ddiolch am y 

llu cyfarchion, boed yn gardiau, 

galwadau ffôn neu anrhegion, a 

dderbyniodd adeg ei ben blwydd yn 

80 oed. Mae’n gwerthfawrogi’r cyfan 

yn fawr iawn.

Marw

Blin iawn oedd clywed am 

farwolaeth sydyn Odette Jones a 

ddigwyddodd yn ddiweddar. Cafodd 

ei dwyn i fyny yn Nhrawsgoed 

lle roedd ei thad yn Reolwr ar 

Fferm Trawsgoed. Mynychodd 

Ysgol Gynradd Llanafan ac Ysgol 

Ardwyn ac yna i’r coleg i astudio 

Cerddoriaeth. Dechreuodd ddysgu 

yn Bury St Edmunds ac yna yn Ysgol 

Uwchradd Aberteifi. Bu’n Bennaeth 

Cerdd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

am yn agos i chwarter canrif ac 

ymddeol ar ôl Eisteddfod yr Urdd 

Llancaiach Fawr 2015.

Bu’n gefnogol iawn i waith yr 

Urdd yn Aberteifi a Gwent gan 

sefydlu ac arwain nifer o gorau.  

Enillodd yr unawd soprano dan 25 

yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl 

gwaith yn ogystal â chystadleuaeth 

yr oratorio. Roedd hefyd yn feirniad 

eisteddfodol o fri.

Cydymdeimlir yn fawr â’i chwaer 

Yvette a’i phriod Ken, ei nith Ffion a’i 

phartner Ryland a Llywelyn bach yn 

eu colled a’u hiraeth.

Blaenplwyf

Cydymdeimlo

Trist yw cofnodi marwolaeth Tommy Williams, 

Gwynfryn a Brynafon, Tregaron yn 87 oed ar 

fore Llun, 25ain Mai yn Ysbyty Tregaron wedi 

cyfnod byr o salwch  –  cymar ffyddlon I Audrey 

(diddorol deall iddo farw union 20 mlynedd 

I’r diwrnod y cyfarfu y ddau  gyntaf) a gwr y 

ddiweddar Mair (Gilfachgoed, Llangwyryfon). 

Cymeriad poblogaidd oedd Tommy ac fe’i 

magwyd yn deulu o bump o fechgyn ar lethrau 

Ffair Rhos. Y byd amaethyddol oedd ei bleser 

mawr,  bu’n amaethu yn ardal Tregaron am 

flynyddoedd a rhedeg busnes lewyrchus yn 

darparu nwyddau amaethyddol I gylch eang o 

gwsmeriaid – un da am daro bargen yn ol pob 

sôn! Bu farw Mair yn frawychus o sydyn tua 25 

mlynedd yn ol ac ychydig wedi hynny trawyd 

Tommy â’r stroc wnaeth ei lesteirio yn enbyd. 

Serch hynny, roedd yr ysbryd yn gadarn a buan y 

llywiodd ei fywyd i gyd-weddu â’i amgylchiadau. 

Cafodd gyfle i gymdeithasu o’r newydd, 

mwynhau tripiau a gwyliau i rannau diddorol o’r 

wlad. Roedd wrth ei fodd yn gwylio pêl-droed ar 

bob lefel ac yn gampster ar chwarae gem dda o 

chwist. Gyda’r blynyddoedd daeth yn hoff iawn 

o’r aelwyd yn Gwynfryn a chafodd ofal gwych 

gan Audrey. Anfonwn ein cydymdeimlad ati hi; y 

merched – Glenys a’r teulu ym Mhenrhyncoch 

a Iona a’i theulu yn ardal Hwlffordd. Cynhaliwyd 

angladd hollol breifat ym mynwent Bwlchgwynt, 

Tregaron ar bnawn Mawrth, 2 Mehefin o dan 

arweiniad y Parch Carwyn Arthur.

Diolch

Hoffai Audrey, Glenys a Iona a’u teuluoedd ddiolch 

am bob arwydd o gydymdeimlad  yn ystod eu 

profedigaeth o golli un fu’n gwmni a ffrind da a 

charedig i lawer. Gwerthfawrogwyd y cyfarchion, 

ymholiadau a’r cyfraniadau ‘Er Cof’ yn fawr iawn.

Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i Audrey 

yn ddiweddar – estynnwn gydymdeimlad 

pellach iddi ar farwolaeth ei brawd Roy 

Williams, Penparcau fu farw ar 24 Ebrill yn 75 

mlwydd wedi cyfnod hir o anhwylder.

Gwellhad buan

I Richard Woolley, Dolawel sydd wedi treulio 

cyfnodau yn ysbytai Bronglais a Threforus. Ein 

dymuniadau am wellhad llwyr a buan.

Pen blwydd hapus

I Robat Ellis, Cwrtycwm  ar ei benblwydd yn 

18 oed ar 23 Mehefin. Pob dymuniad da i’r 

dyfodol.

Deiliaid newydd

Croeso i Charles a Peta Romaine sydd wedi 

symud i fyw i Dolwerdd, Lôn Rhydygwin o 

Swydd Somerset gan ddod yn agosach at 

aelodau o’r teulu sy’n byw ym Mhontarfynach 

– mae Peta yn chwaer i Sian Jenkins Y ‘Two 

Hoots’. Gobeithio byddwch yn setlo yn fuan. 

Pob dymuniad da hefyd i Meinir a’r teulu wrth 

iddynt sefydlu dros dro yn 5 Maes Llanio.

S4C

Braf iwan gweld Mair Hopson, Brennig a’i chi 

Ralph ar raglen ‘Y FETS”’ (Llanbadarn Fawr) 

yn ddiweddar. Rhaid canmol y gyfres ac er 

gwaethaf ambell olygfa ‘waedlyd’ mae’n 

rhoi darlun  cyflawn inni’r gwylwyr o’r gofal 

anhygoel gaiff anifeiliaid o bob rhywogaeth.

Rhoddion trigolion Llanddeiniol wedi cyrraedd y banc bwyd. 

Gohebydd: Mary Parry, Troedyfoel  

(01970 612612)
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Mis gwahanol, ond yr un yw’r 

sefyllfa. Mae gafael Coronafirws 

yn parhau’n dynn ar y byd a 

ninnau’n cyfarwyddo’n araf bach 

gyda’r ‘normal’ newydd.  Nid 

oeddwn eisiau’ch diflasu gyda 

sôn am y firws, ond, gan mai 

hwnnw’n unig sy’n dominyddu’r 

byd ar hyn o bryd, sylweddolais 

nad oes dim byd arall yn 

digwydd, dim clecs i’w clywed!

Mae’n rhwydd iawn i bawb 

gwyno am y sefyllfa ryfedd yma, 

ond beth am edrych ar bethau 

o ongl arall am eiliad a chwilio 

am y positif. Roedd hi’n Wythnos 

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 

yn ddiweddar, ac mae’n fwy 

pwysig a phwrpasol nag erioed i 

sicrhau bod pawb yn iawn a bod 

neb yn dioddef yn dawel.

Yn sgil y pandemig byd eang 

yma, rwyf wedi dysgu rhywbeth 

pwysig am fy hunan.  Does 

dim angen rwtîn fel y cyfryw.  

Roeddwn mor gyfarwydd â 

thasgau dyddiol bywyd yn 

digwydd yn eu trefn naturiol. 

Codi, mynd i gwrdd â’r bws 

ysgol, mynd i’r gwaith, dod 

adre, swper a gwely. Ynghanol 

y prysurdeb roedd hi’n anodd 

iawn dod allan o’r rwtîn yna. 

Ond wrth i’r ysgolion gau, 

lluniais ryw fath o amserlen, fel 

bod modd i ni ddilyn rhyw fath 

o strwythur adre. Ond buan 

iawn y sylweddolais nid oedd 

angen hyn, ac yn amhosib i’w 

gadw yn byw ar fferm! Nid oedd 

yr wyna’n mynd i gydymffurfio 

gyda’n hamserlen ni!  Mae 

bywyd wedi arafu a natur wedi 

cael amser i anadlu, ninnau 

hefyd – wrth aros adre – lle i’r 

enaid gael llonydd!

Gyda’r posibilrwydd go 

iawn, na fydd ein hysgolion yn 

dychwelyd i normal yn y dyfodol 

agos, nid wyf yn poeni rhyw 

lawer bod Gwenllian, y ferch 

wedi colli misoedd o’i haddysg. 

I’r gwrthwyneb i ddweud y gwir.  

Ers bod adref, mae hi wedi cael 

profiadau na fyddai wedi bod yn 

bosib wrth fynd i’r ysgol.  Dysgu 

tynnu ŵyn – gwers bywyd.  Sut 

i fesur dos a thocio defaid – 

gwers Mathemateg. Dysgu’r 

grefft o ffensio gyda’i thad – 

gwers Dylunio a Thechnoleg.  

Coginio prydau bwyd a sicrhau 

bod fy mhen-blwydd ‘lockdown’ 

i yn arbennig trwy goginio ac 

addurno cacen – gwers Arlwyo. 

Ac wrth gwrs, digonedd o 

wersi ymarfer corff a chadw’n 

heini yn yr awyr iach! Ond y 

wers bwysicaf yw treulio amser 

gwerthfawr fel teulu.  Wrth iddi 

agosáu at yr arddegau, mi fydd 

hi, wrth reswm, eisiau treulio 

llai o amser gyda ni, a ni chawn 

yr amser hwn eto.  Mae hi, a 

ninnau wedi cael amser eleni i 

weld y tymor yn newid, y dail 

yn ymddangos ar y coed, y 

gwcw’n canu, a’r blodau gwyllt 

yn llenwi’n cloddiau, efallai nad 

oedd amser cynt i sylwi ar y 

manylion bach lleiaf.

Nid oes neb yn gwybod faint 

mwy o’r sefyllfa ryfedd hyn 

sydd i ddod, na sut bydd bywyd 

yn edrych ar y pen draw.  Ond 

rwy’n hyderus o un peth, mae 

Gwenllian wedi elwa o’r holl 

brofiadau sydd wedi dod ger ei 

bron hi, a gobeithio yn sylfaen 

gadarn i’w sgiliau yn y dyfodol.   

Cadwch yn ddiogel bawb!  

Angharad Evans

Lle i’r enaid gael llonydd

CORNEL 
CLECS

16 Ffordd y Môr, Aberystwyth 
Rhif Ffôn 01970 626160   
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