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Mynd 
am Dro

CRICEDWR  
O FRI

FFAIR HAF RITHIOL

Noa Elias Jones, Capel Seion sydd wedi cael ei ddewis i 

gynrychioli Rhanbarth Criced dan 11 Gogledd Cymru.

Cynhaliwyd Ffair Haf rithiol Ysgol y Mynach yn ddiweddar gan godi’r swm ardderchog 

o £2194 at yr ysgol! Llwyddwyd cynnal raffl, ocsiwn a chynnal gwerthiant o enfysau 

crochenwaith o waith y plant. Hyfryd iawn!

Un o’r golygfeydd godidog a fwynhaodd 

criw cerdded Llanddeiniol ar eu 

cylchdaith o amgylch yr ardal. Colofn 

Gilfachafael yw hon, darllenwch yr 

adroddiad llawn ar dudalen 8.
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y.ddolen@gmail.com

Llywydd
Mair Hughes, Greenmeadow, 

Trefenter (01974 272612)

Cadeirydd
Gethin Rhys, Gelli Aur, Cwrt y 

Cadno, Llanilar (01974 241062)

Is-Gadeirydd
Andrew Hawke, Collen, 

Cwrt y Cadno, Llanilar 
(01974 241745)

Panel Golygyddol
Elin ap Hywel

Angharad Evans
Enfys Evans

Andrew Hawke
Mair Hughes

Elen Lewis
Edgar Morgan

Eilian Rosser-Lloyd
Hywel Llŷr Jenkins

Gethin Rhys

Teipyddion
Siân Evans, Ger-y-llan, Llanddeiniol 

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, Gethin Rhys  
ac Andrew Hawke
Y RHIFYN NESAF:

Dyddiad cau ar gyfer deunydd:  
21 Hydref

Yn y siopau: 31 Hydref

RHIF 464 HYDREF 2020 
SEFYDLWYD MEDI 1978

Aelod o Fforwm Papurau 
Bro Ceredigion 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Noddir Y DDOLEN gan 
Gyngor Sir Ceredigion

Prynwch Y Ddolen yn y siopau lleol hyn:

LLEOLIAD GWERTHWR
Aberaeron Siop Lyfrau Aeron
Aberystwyth Inc
Aberystwyth Siop y Pethe
Aberystwyth Y Llyfyrgell Gen.
Blaenplwyf Siop y Parc
Bronant Siop y Bont
Cross Inn Swyddfa’r Post
Cilcennin Garej y Groesffordd
Llanfarian Siop
Llanfihangel y  Ffarmers
Creuddyn 
Llangwyryfon Judith Jones,  
 Ger Wyre
Llanilar Siop
Llanon Spar
Llanrhystud Swyddfa Post
Penparcau Spar
Penrhyn-coch Garej Tŷ Mawr
Ponterwyd Garej Rheidol
Pontrhydygroes Cwtsh
Tregaron Caron Stores

CEFNOGWCH EIN CEFNOGWYR!

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
Diolch i

Llywodraeth Cymru £1870

Cyngor Cymuned Llanilar £100

Merched y Wawr Llangwyryfon £50

Golygyddol
Soniwyd y tro diwethaf am y bwriad i aildrefnu’r 

Cyfarfod Blynyddol a ohiriwyd fis Mai. Gan 

na fu modd trefnu lleoliad addas bydd yn 

rhaid bodloni ar Zoom, ond ni fydd y croeso’n 

llai felly beth am ymuno â ni? Byddwn yn 

cwrdd nos Iau 15 Hydref am 7.30 o’r gloch. 

Anfonwch neges at y.ddolen@gmail.com 

ymlaen llaw fel bod modd i ni ddarparu’r 

manylion Zoom. Cofiwch hefyd ein bod yn 

chwilio am Ysgrifennydd ac am ohebwyr ar 

gyfer ardaloedd Llanilar a Phonterwyd, rhowch 

wybod i un o’r swyddogion os ydych am drafod 

hyn ymhellach.

Annog pobl i 
gymryd cyfrifoldeb 

i atal lledaenu’r 
coronafeirws

Mae pobl yng Ngheredigion yn cael eu hannog i 

ddilyn y canllawiau sy’n berthnasol i’r coronafeirws 

yn llym, a hynny wrth i nifer yr achosion o’r haint 

gynyddu yng Ngheredigion.

Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser 

er mwyn diogelu eich hunain, eich teulu a’ch 

ffrindiau, a’r gymuned.

Daeth y rheolau newydd, a gyhoeddwyd gan 

Lywodraeth Cymru i rym ar 14 Medi 2020, ac 

maent yn cynnwys:

• Caniatáu i 6 person yn unig gwrdd y tu 

mewn (nid yw hyn yn cynnwys plant 11 oed 

ac iau). Mae’n rhaid i’r unigolion hynny fod 

yn perthyn i gartref estynedig.

• Gwneud gwisgo gorchuddion wyneb yn 

hanfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, 

er enghraifft siopau.

• Atgoffa pobl i weithio gartref, lle bo’n bosibl.

• Rhoi pwerau gorfodi newydd i Awdurdodau 

Lleol.

Ni fydd unrhyw newid i’r rheolau cyfredol o ran 

creu cartrefi estynedig unigryw yng Nghymru, na 

chwaith i’r rheolau ynghylch cwrdd yn yr awyr 

agored.

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan i leihau’r 

risg o ledaenu’r coronafeirws, a chofiwch gadw 

pellter cymdeithasol o 2m bob amser a golchi eich 

dwylo yn rheolaidd.

Mae prif symptomau’r coronafeirws yn cynnwys:

• tymheredd uchel.

• peswch newydd, parhaus.

• newid neu golli eich synnwyr o arogl neu 

flas.

Os bydd gennych unrhyw un o’r symptomau 

uchod, sicrhewch eich bod chi a’ch cartref 

uniongyrchol yn hunanynysu yn syth. Ewch 

i wefan Llywodraeth Cymru i drefnu prawf: 

www.llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-

coronafeirws-covid-19, neu ffoniwch 119. Rhaid 

i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 

10 diwrnod o’r adeg y dechreuodd ei symptomau. 

Rhaid i unrhyw un sy’n byw yn yr un cartref 

â chi ac sydd heb symptomau hunanynysu 

am 14 diwrnod ar ôl i’r person cyntaf yn eich 

cartref ddechrau cael symptomau. Os bydd 

canlyniad eich prawf yn dod nôl yn bositif, bydd 

y tîm Olrhain Cysylltiadau yn cysylltu â chi i roi 

canllawiau pellach ar y camau nesaf.

Mae’r holl wybodaeth a’r cyngor diweddaraf 

ynghylch y coronafeirws ar gael ar wefan 

Cyngor Sir Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk/

preswyliwr/coronafeirws-covid-19/

Gyda’n gilydd gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Linc ar-lein: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/

newyddion/annog-pobl-i-gymryd-cyfrifoldeb-i-

atal-lledaenu-r-coronafeirws/
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Nodiadau Natur
Ymestynnodd tymor y ffyngoedd o’r Madarch 

toreithiog i gnwd hydrefol mwy lliwgar. Mae’n 

argoeli am gynhaeaf o bob math o ffyngoedd, 

rhai yn fwytadwy ac eraill yn wenwyn ac eraill 

yn ddiniwed ond fel gwadn esgid o wydn! 

Danfonodd ffrind lun o Gap Tyllog (Boletus) o’i 

gardd yn Halifax! Pam Cap Tyllog? Yn wahanol 

i’r Madarch nid rhesi o dagellau sydd gan rhain 

ond miloedd o dyllau mân o dan y cap i wasgar 

y sborau. Mae tua hanner cant o’r math yma ar 

gael a llawer yn fwytadwy, er enghraifft y Cap 

Tyllog Bwytadwy sy’n ffefryn gyda rhai cogyddion 

(ond nid wyf fi yn brofiadol o hyn!). Yr enw 

Saesneg am hon yw’r Penny Bun ac mae’r enw 

Cymraeg – Wicsen Gron yn swnio’n fwy deniadol 

i’r glust na’r enw swyddogol – yn fy nhyb bach i! 

Mae enw Cap Tyllog y Cythraul yn rhybudd clir 

nad yw’r eithriad hwn yn un i chwarae ag e’.

Rhywogaeth niferus arall yw’r Amanita sy’n 

cynnwys un o fwyd y broga mwyaf adnabyddus 

mewn llyfrau, yn enwedig llyfrau plant gyda’r 

tylwyth teg yn dawnsio o’u cwmpas. Dyma’r 

un a’r cap coch hardd a smotiau gwynion ond 

gwenwynig yw hwn hefyd. Yr enw cyffredin arno 

yw Amanita’r Gwybed am fod rhywbeth yn y cap 

sydd yn lladd pryfed. Mae’n debyg fod pobl gogledd 

Ewrop wedi arfer mwydo’r cap mewn llaeth i ddenu 

a lladd pryfed. Perthynas melyn iddo, nad yw’n tyfu 

yn y wlad yma, yw Caws Cesar am mai hwn oedd 

un o hoff fwydydd y gwyr enwog hynny.

Yn y llun sydd yma mae Amanita arall oedd yn 

tyfu yn y clawdd o dan Ffawydden enfawr wrth 

ymyl y ffordd. Mae’n debyg fod hwn yn fwytadwy 

hefyd ond mae cymaint o fathau sydd yn edrych 

yn debyg a gwell peidio na mentro. Enw hwn yw 

Amanita Winau ac mae’r llun yn dangos fel mae 

yn tyfu. Mae fel petai yn torri allan o blisgyn wy ac 

yn aml gwelir olion y plisgyn wrth fon y goes – yn 

union fel plisgyn wy brecwast yn y cwpan wy!

Wrth fynd am dro mewn coedlan, ar ffridd 

neu faes neu lawnt, mae pob math o ffyngoedd 

yn ymddangos yn awr. Yn aml nid ydynt yn 

adnabyddus fel ffwng gan mor amrywiol yw eu 

siapiau.

Er enghraifft, mae yna rai bach sy’n gwthio 

eu hunain fyny drwy’r glaswellt ac yn edrych fel 

gwreiddiau bach canghennog neu gwrel, ychydig 

gentimetrau o uchder neu a’u lliwiau yn wyn, yn 

binc, yn felyn neu liw croen. Mae rhai wedi cael 

enwau swyddogol digon disgrifiadol fel Cwrel 

Corniog, Gwerthyd Wen neu Pastwn y Waun. 

Yn cadw cwmni iddyn nhw yn aml mae’r Capiau 

Cwyr sy’n enw da ar y capiau bach sgleiniog 

lliwgar sydd hefyd yn dangos amrywiaeth o liwiau 

hyfryd fel bron y robin goch er enghraifft.

Mae yma sawl Robin yn cystadlu am sylw fan 

hyn ac un yn cyfeilio’n hyfryd wrth ddilyn pob 

symudiad pan fydda’ i yn ceisio cael rheolaeth 

ar y chwyn yn yr ardd fach. Yna mor chwim 

mae e’n manteisio ar unrhyw bryfyn genwair 

fyddai’n dod i’r wyneb. Mae un arall yn cuddio 

dan lwyn Barf Hen Ŵr ac yn tasgu allan yn sydyn 

i ddal rhyw bryfyn o’r glaswellt. Pan fydd dau yn 

cwrdd a’i gilydd mae natur gystadleuol y teulu 

yn ymddangos ac mae’n mynd yn dipyn gwrsad. 

Weithiau mae tri o fewn golwg i’w gilydd ac 

yna mae’n mynd yn dipyn o sioe gyda’r gwddf 

yn ymestyn a’r fron goch fel baner rhyfel yn 

fflachio’n fygythiol. Rwy’n ofni y bydd plu yn 

hedfan cyn fydd yr awr wedi troi a’r tiriogaethau 

wedi eu hennill neu eu colli – a gobeithio fod 

digon o le a lluniaeth i bob un i oroesi’r gaeaf.

gan Anne 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

Llanfarian

Dathlu pen blwydd yn 102

Os byw ag iach fydd John 

Williams, Ffawydd, Llanfarian yn 

dathlu ei ben-blwydd yn 102 oed 

ar Ddydd Mawrth 17eg Dachwedd. 

Wythnos yn union ar ôl i ddiwedd 

Rhyfel Byd Cyntaf gafodd John 

ei eni ac mae o wedi bod yn 

ffodus i gael bywyd llawn. Saith 

mlynedd yn Llundain o 1947-1954 

yn arwain iddo fod yn gefnogwr 

brwd o Glwb Peldroed yr Arsenal. 

Fydd John a’i briod Megan wedi 

byw yn Llanfarian ers un mlynedd 

ar hugain erbyn hyn ar ôl symud 

lawr o Ddyffryn Clwyd. Mi fydd y 

Ddolen digon caredig i hysbysebu 

ei ben-blwydd yn gant yn 2018 

ble dathlwyd gyda theulu o 

Ogledd Ddwyrain Cymru ond 

y tro yma, diwrnod bach tawel 

adref fydd hi yn bwyta Jelly Babies 

o Siop y Pentref. Dymuna John 

longyfarchiadau i’r Brodyr Turner 

yn enwedig Richard am gadw’r 

achos i fynd yn ystod cyfnod y 

clo ac mae o yn ddiolchgar am 

y papur dyddiol sydd yn cael ei 

throsglwyddo yma bob bore. 

Diolch o flaen llaw am eich 

dymuniadau da a hoffem fel 

teulu groesawu ein cefnder John 

Medwyn Jones, Cysgod y Barcud, 

Bryn Eglur, Llanfarian i’r pentref. 

Diolch hefyd i Mrs Iona Mason am 

ei chymdogaeth.

morlan.aber@gmail.com

Morlan,  
Morfa Mawr,  
Aberystwyth 

SY23 2HH    
01970 617 996
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Crefftus
Pan ddechreuodd y golofn Crefftus cyfeiriwyd 

at yr amser ychwanegol oedd gan pobl ar 

eu dwylo yn ystod y cyfnod clo! Defnyddiod 

rhai yr amser i dyfu busnes bach crefftus 

oedd eisioes yn bodoli tra bod eraill yn troi at 

greu am y tro cyntaf. Mis yma rydym am holi 

merch ifanc o ardal Llangwyryfon sydd wedi 

defnyddio’r cyfnod clo i ddechrau dylunio a 

chreu gemwaith allan o glai. Lansiodd Enfys 

Morris ei thudalen facebook Gemwaith Enfys 

ganol Gorffennaf felly dyma gyfle i holi ychydig 

mwy iddi am ei hobi newydd.

Wyt ti wastad wedi mwynhau creu a bod yn 

greadigol?

Fi wastad wedi mwynhau celf a thynnu lluniau. 

Pan oeddwn yn iau, roedd gwersi celf yn yr 

ysgol gynradd a’r tair blynedd gyntaf o’r ysgol 

uwchradd yn rhywbeth oeddwn i yn hoffi yn 

fawr, ac yn edrych ymlaen ato. Falle bod yr 

elfen greadigol gyda fi o ganlyniad i hynny, ond 

mae’r creu yn rhywbeth hollol newydd i mi ac 

yn rhywbeth dwi’n parhau i ddatblygu. Ond yn 

sicr mae’n rhywbeth dwi’n mwynhau ei wneud.

Sut es di ati i ddatblygu dy gynnyrch?

Fel nifer o fusnesau bach eraill dwi’n siŵr, 

diflastod y cyfnod clo wnaeth arwain fi i 

ddechrau creu. Doedd dim bwriad gyda fi i 

ddechrau busnes ar y cychwyn. Roeddwn 

wedi clywed am bobl yn gwneud pethau allan 

o glai, a dyma fi’n penderfynu archebu bocs 

i weld beth allwn i wneud. Dysgu fy hunan 

wnes i, a hynny drwy chwarae ac arbrofi gyda’r 

clai. Dewisais weithio gyda chlai am ei fod yn 

ddeunydd gymharol gyfarwydd i mi, a bod 

modd creu nifer o bethau ohono.

Faint gymrodd hi cyn bo ti’n hapus gyda dy 

bâr cyntaf o glustlysau?

Cymrodd hi ychydig o amser i mi fod yn hollol 

hapus gyda fy mhâr cyntaf o glustdlysau. 

Prynais fy mocs cyntaf o glai polymer tua 

dechrau Mehefin, ac fel mae nifer yn gwybod, 

ganol Gorffennaf dechreuais werthu fy 

nghynnyrch am y tro cyntaf. O ran dyluniad, 

roeddwn i’n hapus iawn o’r cychwyn am fod 

delwedd yn fy mhen o sut oeddwn i am iddo 

edrych ond rhaid oedd gweithio allan sut i 

wneud pob un i edrych yr un peth, hynny yw 

run maint, trwch, bod yr un faint o batrwm ar y 

ddwy ac yn y blaen. Hefyd ar ôl ychydig amser, 

sylwon fod y dechneg o goginio’r clustdlysau 

yn medru cael effaith ar eu hansawdd, felly 

rhaid oedd ail-greu ac addasu gymaint oeddwn 

yn gallu.

O ble daw dy ysbrydoliaeth ar gyfer y 

patrymau gwahanol?

Daeth fy ysbrydoliaeth drwy chwarae gyda’r 

clai, ystyried pa liwiau sydd yn ffasiynol a’r adeg 

o’r flwyddyn. Er hyn, cefais fy ysbrydoli hefyd 

gan beth oedd o’m cwmpas e.e. y clustdlysau 

‘cowprint’ a’r blodau ‘llygaid y dydd.’

Sut ymateb wyt ti wedi gael ers sefydlu 

Gemwaith Enfys?

Credaf fy mod wedi cael ymateb da, gyda nifer 

yn dweud nad oeddent erioed wedi gweld y 

fath yma o glustdlysau o’r blaen. Mae archebion 

bellach wedi’u hanfon ar draws Cymru a rhai i 

Loegr.

Pa bâr o glustlysau yw dy ffefrynnau mor 

belled?

Does gen i ddim hoff bâr yn benodol, ond 

rwyf yn hoff iawn ar y clustdlysau sydd gyda’r 

patrwm ‘cowprint.’

Beth wyt ti wedi mwynhau fwyaf am y cyfnod 

yma o greu dros yr haf?

Yr amser a’r rhyddid i greu rhywbeth, a chael 

cyfle i weithio yn annibynnol. Mae’n deimlad 

braf pan mae pobl yn archebu rhywbeth 

dwi wedi’i greu, a gan fy mod ar fîn mynd i’r 

Brifysgol mae bach o arian poced yn ddigon 

defnyddiol!

Ni’n clywed bo ti’n dechrau cwrs ym 

Mhrifysgol Aber wythnos yma – wyt ti’n mynd 

i barhau gyda hobi’r cyfnod clo?

Dwi’n mawr obeithio parhau gyda’r busnes tra 

yn y Brifysgol, gan ddatblygu fwy o syniadau 

cyn y Nadolig. Felly cadwch lygad ar fy 

nhudalen ar Facebook ac Instagram.

Cofiwch gefnogi eich  
busnesau lleol
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ATEBION CROESAIR MEDI
Ar draws 7 mwsogl  8 Afallon  9 cloi  10 Aberdyfi  11 morgais  12 morlo  15 golchi   

17 munudau  20 fel yr wyf  22 llyfu  23 Almaen  14 ar werth

I lawr 1 gwylio  2 robin goch  3 Albania  5 waled  5 naid  6 morfil  13 o’r unlliw a  14 mulfran  

16 o le i le  18 arf, arf  19 gwyn y 21 y wal  

Geiriau cudd: grawn melynaf (Gwilym R. Tilsley oedd y bardd.) 

Ar draws
7. Lili wen fach (6)

8.  Ceredigion yw --- --- ni. (3,3)

9.  Roedd heliwr bonheddig yn byw yn y 

dref hon, meddai’r gân. (4)

10. Mynd y ffordd gywir: bod -- - ----- 

iawn (2,1,5)

11. Niwsans, rhywbeth sy’n tarfu arnoch (7)

12. Lloches y ceffyl (5)

15. ----- sebon: Pobol y Cwm (5)

17. ------- Môn: mae colofn yr uchelwr 

hwn yn Llanfairpwllgwyngyll. (7)

20. Meddwl am y gorffennol: hel -------- 

(8)

22. Gronyn bach, bach a holltwyd gan 

wyddonwyr (4)

23. Cerbyd o blaned arall? - ----- hedegog 

(1,5)

24. Chwilboeth (6)

I lawr
1. Difater (6)

2. Dyn o Hamburg neu Munich, efallai (8)

3. O safon isel – o ardd Lis, efallai? (7)

4. Llysiau gwyrdd mewn salad (5)

5. Tasg ddyrys iawn: tasg ddyrys ar - --- 

(1,3)

6. Planhigyn â choes hir binc sy’n dda 

mewn tarten (6)

13. Teg edrych ---- ---- (4,4)

14. Diffyg: ------- bwyd, er enghraifft (7)

16. Gwrtaith a ddefnyddir gan ffermwyr (6)

18. -- ---- a fydd yn flaenaf, meddai’r 

efengylau. (2,4)

19. Cilfach ddofn rhwng y creigiau ar 

arfordir Norwy (5)

21. Cyfnod hanesyddol: --- - Cerrig (3,1)

Ar ôl i chi lenwi’r croesair, bydd y llythrennau 

yn y rhes uchaf a’r llythrennau yn y rhes isaf, yn 

eu trefn, yn sillafu tri gair, sef enw pethau sydd 

weithiau’n bleser, weithiau’n boen! Anfonwch 

yr enw at y.ddolen@gmail.com neu drwy’r post 

i Gelli Aur, Cwrt y Cadno, Llanilar, SY23 4PS 

erbyn 14 Hydref. Mi fydd 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

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)

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

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

gan Sian Lewis

Llongyfarchiadau i enillydd Croesair rhifyn Medi, sef Alice Jones, Blaencaron.
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Pontarfynach
Prawf Gyrru

Llongyfarchiadau i Annie Marie Powell-Hughes, 

Blaen Pentre ar pasio prawf gyrru car. Pob hwyl 

i ti.

Hel Atgofion

Dyma adroddiad a ymddangosodd mewn papur 

lleol drigain a deg o flynyddoedd yn ôl ar 13eg 

o Orffennaf 1950:

Cneifio Defaid

Y mae yn adeg brysur ar y bryniau yma ar hyn 

o bryd ynglyn a chneifio defaid. Dydd Mercher, 

Gorff. 5, oedd dydd cneifio Bwlchcrwys. Yn 

ystod y dydd cafwyd cystadleuaeth cneifio 

defaid, ac yr oedd ugain o gystadleuwyr. 

Rhoddwyd cwpan arian i’r cystadleuydd gorau 

gan Mr. H. E. Williams. Y buddugwyr oedd: 1, 

Mr Ceredig Jones, Pwllpeirian; 2, Mr Jim Lewis, 

Tŷ Mawr, Cwmystwyth; 3, Mr John Hopkins, 

Dolgors. Y beirniaid oedd Mri. T. O. Hopkins, 

Ceunant; David George, Brenan; Henry Hughes, 

Bwlchgwynt a R. D. Lewis, Ponterwyd.

Academi Pêl Droed

Nôl ym mis Mawrth cafodd Catrin Evans, Llain 

Fawr sy’n un ar bymtheg oed gynnig di-amod 

efo Academi Pêl Droed Merched Cymru i 

ddilyn cwrs dwy flynedd BTEC Chwaraeon 

yng Ngholeg y Cymoedd Ystrad Mynach. Cwrs 

ymarferol ydy e, felly mae Catrin yn mynd bant 

i’r coleg. Hi ydy’r unig ferch o’r canolbarth sy’n 

dilyn y cwrs yma. Yn ystod yr haf mae Catrin a 

Gwyn ei brawd wedi bod yn rhedeg o amgylch 

lonydd yr ardal yn reolaidd. Mae Catrin eisoes 

yn chwarae pêl droed i dîm cyntaf Merched 

Clwb Pêl-droed Aberystwyth am yr ail dymor. 

A dyma hi yng nghit pêl droed merched 

Aberystwyth. Pob hwyl a rhwydd hynt i ti Catrin.

Dymuniadau gorau hefyd i Gwyn sy’n cychwyn 

ar ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Merched y Wawr Mynach

Nos Fawrth 15 Medi cwrddodd aelodau 

rithiol amdani! Roeddwn am gynnal un dros 

Facebook. Aethom ni a’r disgyblion ati i gasglu 

gwobrau i’r raffl ac eitemau i’r ocsiwn fawr. 

Roedd modd prynu tocyn raffl ar lein ac roedd 

modd gosod ‘bid’ ar eitemau’r ocsiwn ar 

Facebook. Yn ogystal â hyn, mi aeth y plantos 

ati i greu enfysau crochenwaith ar gyfer eu 

fframio. Roedd rhain yn boblogaidd tu hwnt 

ac yn addas iawn ar gyfer y sefyllfa roeddwn 

ynddo.

Roedd y digwyddiad yn un llewyrchus tu 

hwnt gyda’r ysgol yn codi £2194.00! Swm 

eithriadol i ysgol fach y wlad yn enwedig gyda’r 

sefyllfa presennol! Diolch o galon i holl deulu 

a ffrindiau’r ysgol am ein cefnogi yn ddi-ffael. 

Rydym yn lwcus iawn o’r gymuned wledig sy’n 

ein hamgylchynu.

Merched y Wawr Mynach tu allan i’r ysgol er 

mwyn mynd ar daith gerdded. Gan gadw at y 

rheolau cadw pellter cymdeithasol cerddon 

ni drwy Goed y Bobl ac allan at Glanfedw. 

Ymlwybro ymlaen wedyn at Ochr Rhos a 

nôl i’r ysgol. Ar noson braf cawsom gyfle i 

werthfawrogi prydferthwch yr ardal a chael 

clonc wrth gerdded.

Ysgol Mynach

Ffair Haf

Wel am lwyddiant. Bu Mrs James a minnau’n 

pendroni am amser maith dros beth i’w wneud 

yng nghylch a’r Ffair Haf. Bob blwyddyn, 

uchafbwynt tymor yr Haf oedd trefnu y 

diwrnod mawr. Beth ar y ddaear fydden i’n 

gwneud eleni? Yna, cafom syniad. Ffair Haf 

Llongyfarchiadau i Catrin Evans sydd wedi 
derbyn cynnig di-amod gan Academi Pêl 

Droed Merched Cymru.

Gwaith crochenwaith hyfryd plant  
Ysgol Mynach.

Merched y Wawr Mynach yn barod i gerdded. Gwaith pren o’r ffair haf rithiol
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Cefncroes

Rhaid rhoi diolch arbennig i Gefncroes. 

Rydym wedi derbyn rhodd ariannol er mwyn 

medru prynu gliniaduron newydd i’r ysgol. 

Mae ei haelioni wedi galluogi i ni brynu 

gliniadur YR UN i flynyddoedd 2-6. Mae hyn 

yn anhygoel mewn ysgol fach ac yn cael 

effaith aruthrol ar eu haddysg. Mae wedi 

hwyluso’r cyfnod o ‘ddysgu o adref’ yn fawr 

iawn. Rydym yn hynod ddiolchgar am eu 

caredigrwydd unwaith yn rhagor. Rydym 

bellach wedi dychwelyd i’r ysgol ac yn medru 

clustnodi gliniadur yr un i’r plant sy’n sicrhau 

ein bod yn medru parhau i ddefnyddio 

technoleg mewn ffordd ddiogel.

Yn ogystal a hyn, mae Cefncroes wedi ariannu i 

ni fedru darparu pob plentyn efo pecyn adnoddau 

unigol. Golyga hyn fod gan bob plentyn bob 

adnodd fydd angen arnynt yn bersonol. Mae hyn 

yn esmwytho bethau dipyn ac yn galluogi i ni 

unwaith eto i fod mor ddiogel a phosib. Diolch o 

galon, wrth holl staff a disgyblion ysgol Mynach.

Ail-agor mis Medi

Roedd hi’n hen bryd dychwelyd i’r ysgol 

erbyn mis Medi. Nid oeddwn wedi gweld rhai 

o’r plantos ers mis Mawrth! Roedd pawb â 

gwên fawr ar eu wynebau wrth gerdded drwy 

gatiau’r ysgol. Roedd sawl un wedi tyfu tipyn 

a hyfryd oedd eu gweld mor hapus wrth weld 

eu hathrawon a’u ffrindiau unwaith eto. Mae 

sawl peth wedi newid ond rydym yn gwneud 

y mwyaf o fwynder mis Medi ac yn mwynhau’r 

ardal allanol cymaint ag y gallwn.

Croeso

Hoffwn estyn croeso cynnes i bedwar disgybl 

bach newydd i’r Cyfnod Sylfaen. Tipyn o strabs 

i ddweud y lleiaf! Theo Lewis, Magi Arllwyd, 

Lucas a Gruff Evans. Maent wrth eu boddau 

yn ein plith ac wedi hen ymgartrefu erbyn hyn. 

Hyfryd yw gweld teulu Mynach yn ehangu. 

Pob lwc i chi blantos, dwi’n siŵr y byddwch yn 

hapus iawn yma.

Disgyblion Mynach a’u gliniaduron newydd.

Croeso i ddisgyblion newydd Mynach.
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Mynd am dro

Mae’n braf pan ddaw diwrnodau 

heulog i’n llonni ym mis Medi 

a hirhau’r haf am damed mwy! 

Hyfryd iawn oedd cael dod 

ynghyd fel criw i gyd-gerdded a 

chymdeithasu wrth fynd am dro 

yn nalgylch pentref Llanddeiniol 

ganol Medi.

Y man cychwyn oedd yr Hen 

Ysgol, canolbwynt gweithgarwch 

cymdeithasol y pentref fel arfer 

ond tawel iawn fu hi rhwng y 

muriau yn ystod y chwe mis 

diwethaf. Cerdded am lan ar hyd 

yr hewl tuag at y brif ffordd ond 

cyn gadael y pentref dyma droi 

i’r chwith i gerdded drwy’r caeau. 

Diolch i Dafydd Glancarrog am 

roi caniatad i ni grwydro ar draws 

y caeau gan fod y golygfeydd yn 

dipyn brafiach na chadw at yr 

hewl. Wrth edrych am nôl gwelir 

Llanddeiniol o ongl wahanol i’r 

arfer wrth i ni godi’n uwch dros 

y bryncyn a thŵr yr Eglwys yn 

tynnu’r llygad tuag ato. Dyma 

gyrraedd gât rhwng dau gae ac 

aros am saib i werthfawrogi’r 

olygfa – pentref Llanddeiniol 

i’w weld wrth edrych nôl ac 

edrych ymlaen am lawr i gyfeiriad 

pentref Llanrhystud. Roedd fel 

pe bai’r gat yn borth rhwng dau 

bentref. Cario ymlaen drwy’r 

caeau gwyrdd oedd newydd ei 

cynhaeafu a mwynhau gweld 

y tir amaethyddol yn agor allan 

o’n blaenau. Ar dop Rhiwgoch 

daethom nôl allan i’r hewl a 

cherdded ymlaen heibio top lôn 

Glancarrog a Ffospilcorn.

Cyrraedd tro gwaelod fferm 

Moelifor. O fynd yn syth ymlaen, 

gallwch ddilyn llwybr cerdded 

aiff a chi am bentref Llanrhystud. 

Ond er mwyn arbed ychydig 

ar y gylch daith, dyma ofyn yn 

garedig i Deiniol Moelifor am 

ganiatad i ddefnyddio’r trac sy’n 

torri drwy ei gaeau gan ddod 

allan nid nepell o Gilfach Wen. 

Gweld fferm Moelifor, hen dŷ 

fferm a adeiladwyd yn 1780 

ond cyn hynny safai plasdy ar y 

tir hwn lle bu teulu’r Gwynn yn 

byw – teulu a fu’n uchel siryf 

Ceredigon am dros ganrif yn 

ystod yr unfed ganrif a’r bytheg 

a’r ail ganrif a’r bymtheg.

Wrth gerdded ar hyd y trac am 

lan dyma weld cip o dŵr Eglwys 

Llanrhystud yn tynnu ein llygaid 

tuag at ein golwg cyntaf o’r môr. 

Dilyn yr hewl tuag at Gilfachafael 

ac yna dilyn llwybr cerdded sy’n 

mynd tu ôl y fferm a oedd yn 

caniatau i ni groesi’n ôl dros y 

top i Landdeiniol. Bu sawl barcud 

coch yn hofran uwch ein pennau 

wrth i ni ymlwybro drwy’r caeau 

yn edrych am eu tamed nesaf! A 

dyma ni’n cyrraedd uchafbwynt 

y daith – ar bwynt uchel, 148 

metr uwchben lefel y môr mae 

un o orsafoedd triongliant yr 

Ordanance Survey. Yn ôl y 

cofnodion ar y we, defnyddiwyd 

y golofn yn Gilfachafael i gasglu 

data yn 1952. Mae’n un o dros 

6500 a adeiladwyd gan yr 

OS i’w cynorthwyo gyda ail-

driongliant Prydain Fawr. Dyma 

ddull mathemategol oedd yn 

caniatau cynhyrchu mapiau 

manwl gywir. Pwrpas y golofn 

triongliant oedd darparu sail 

cadarn ar gyfer y theodolit, sef 

offeryn i fesur onglau rhwng 

pwyntiau gweladwy dynodedig 

(pwyntiau triongliant eraill), 

gan sicrhau darlleniadau mwy 

cywir. Mae’n siwr bod yna sawl 

gorsaf triongliant arall yn ardal 

y DDOLEN – wyddoch chi 

amdani nhw? Saif y colofnau 

yma mewn safleoedd trawiadol 

ar draws y Deyrnas Unedig, yn 

fangre i gerddwyr, yn sefyll fel 

tlws i’w hymdrechion i gyrraedd 

pen y daith. Pwy sydd wedi 

cerdded i ben ein mynydd 

uchaf yng Nghymru a sylwi ar 

y golofn triongliant hardd yno? 

Erbyn hyn mae’r golofn yn 

ddiwerth yn nhermau ei pwrpas 

gwreiddiol gan fod yr OS yn 

defnyddio technegau tipyn mwy 

soffistigedig i fapio’r wlad.

Yn ôl un o’n cyfeillion ar y 

daith, gallwch weld colofn 

triongliant Gilfachafael o fflats 

Pencwm Mawr – sylwais i ddim 

o’r blaen ond byddaf yn edrych 

tro nesaf!

Ar ôl mwynhau’r golygfeydd 

godidog o fae Ceredigion i lawr 

at Aberaeron a’r tir amaethyddol 

i fyny am Blaenplwyf roedd yn 

amser i barhau a’r daith. Aeth 

a’r llwybr ceredded a ni draw 

dros y caeau gan groesi nôl i 

Landdeiniol gan gerdded lawr 

ar ochr fferm Gilfachau. Mae 

Gilfachafael yn Llanrhystud a 

Gilfachae yn Llanddeiniol a thir 

y ddwy fferm yn ffinio ochr yn 

ochr. Ymlwybro nôl ar hyd yr 

hewl i’r pentref ond dim cyn 

edrych nôl a gweld Llanrhystud 

yn y pellter o ongl wahanol eto 

yn disgleirio’n braf a’r môr yn 

gefnlen llonydd ar ddiwrnod 

heulog. Cerdded ymlaen gan 

droi ein golygon at Landdeiniol 

a dod i olwg y pentref o dop 

Glanwern. Golygfa gyfarwydd, 

ond hon yw fy milltir sgwâr a 

dwi byth yn blino ar ddod lan i’r 

pwynt yma i edrych lawr dros y 

pentref dwi’n galw’n adre.

Cylchdaith hyfryd o rhyw 

ddwy awr yn ymlwybro a 

sgwrsio. Galle unrhyw un 

fwynhau’r wac hon gan fod 

opsiynau i ddilyn yr hewl a 

llwybr cyhoeddus yn golygu 

na fyddai angen mynd ar dir 

preifet. Heb os roedd pawb yn 

falch o fwynhau picnic wedi i 

ni ddychwelyd i’r ysgoldy gan 

lynu at rheolau ymbellhau 

cymdeithasol os gwrs!

?

Criw cerdded Llanddeiniol.

Yr olygfa wrth gerdded tua Llanrhystud
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• Arddangoswr NAFAS cymwysedig
• Trefnydd blodau arbenigol ar gyfer priodasau
• Pob Achlysur Arbennig
• Angladdau
• Gweithdai Trefnu Blodau
• Cynigir Gwasanaeth Personol i ateb eich   
 holl ofynion
• Gellir trefnu ymweliadau yn y cartref yn   
 ystod profedigaeth i drafod blodeugedau

Siop Blodau’r Bedol Florist

Moelifor Terrace, Llanrhystud  SY23 5AA
Ebost blodaurbedol@aol.com
Ffôn 01974 202233
Symudol 07763 282548

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

Llanddeiniol
Cymdeithasu

Cynhaliwyd wac flynyddol 

y pentref ar 14 Medi. Cyfle 

i’r trigolion ddod ynghyd a 

chymdeithasu tra’n sicrhau 

hefyd pellter o 2m! Mae’n rhaid 

trio cynnal gweithgareddau yn 

ein milltir sgwâr er gwaetha 

cyfyngiadau presennol Covid-19. 

Darllenwch hanes y daith yng 

ngholofn Mynd am Dro.

 

Pen Blwydd Priodas Ruddem

Llongyfarchiadau i Des a Caroline 

Moore, Ffospilcorn ar ddathlu 

penblwydd priodas ruddem yn 

ystod mis Medi.

 

Seiclo i godi arian

Diolch i Sue, mam Owen am 

ysgrifennu’r darn yma o hanes 

i’r DDOLEN. Mae Sue wedi 

dysgu Cymraeg ac yn ein barn ni 

drigolion y pentref yn rhugl ond 

ni fyddai hi yn cytuno gyda hyn. 

Mae’n falch o’r cyfle i ymarfer 

ysgrifennu yn Gymraeg.

Yn ddiweddar cwblhaodd 

Owen Youell o Landdeiniol 

taith feic hir o Lands End i John 

O’Groats. Seiclodd Owen ynghyd 

â ffrind ysgol Tommy Pearson 

o Dre’r Ddol a Gary a Chris Bell, 

Wncwl a chefnder Tommy 955 

milltir dros 12 diwrnod.

Pwrpas y reid oedd codi 

arian at ymchwil tiwmor ar y 

ymennydd. Bu farw Rob Bell, 

mab Gary a brawd Chris o 

diwmor ar yr ymennydd yn 2013. 

Mae’r pedwar ohonyn nhw wedi 

bod yn ymarfer ar gyfer y reid ers 

mis Ionawr. Roedden nhw wedi 

paratoi llwybr a lle i aros bob nos 

a lle i fwyta yng nghanol y dydd. 

Gwnaeth y rhan fwyaf o’r llwybr 

ar hyd ffyrdd bach ond yn yr 

Alban, roedd yn rhaid iddyn nhw 

ddefnyddio prif ffyrdd. Gyrrodd 

rhieni Gary gar cefnogi a oedd yn 

cario’r bagiau.

Cawson nhw lwc gyda’r tywydd 

ond cawson nhw eu socian 

gwpl o weithiau! Yn rhyfeddol, 

ni chafodd unrhyw un puncture 

yn ystod y reid. Aeth Ray a fi i 

weld nhw yn gorffen yn John 

O’Groats. Roedd yn wyntog iawn. 

Cawson ni botel o Siampên a 

chacen i ddathlu’r diwedd. Y 

diwrnod nesaf, gyrro ni Owen, 

Tommy a’u beiciau adref gyda 

stop dros nos ym Mryste.

Erbyn hyn, maen nhw wedi 

codi bron £7000. Y ddolen i’r 

dudalen codi arian yw https://

www.justgiving.com/fundraising/

Gary-Bell12

Trefenter

Llwyddiant eto

Mae Gwenllian Evans, Rhosfach 

wedi bod yn brysur iawn trwy’r 

haf yn cystadlu gyda’i defaid 

Jacob mewn sioeau rhithiol 

ar y we a chael llawer iawn o 

lwyddiant wrth wneud hynny, fel 

rydym wedi gweld yn y Ddolen 

yn ystod y misoedd ddiwethaf. 

Mae llwyddiant Gwenllian yn 

parhau trwy ennill nifer o wobrau 

yn Sioe Talybont, 1af tywysydd 

ifanc a nifer o wobrau eraill yn 

Sioe Rithiol Sir Nawdd CFAC Sir 

Morgannwg 2022, tywysydd ifanc 

gorau yn Brynbuga ac ennill y 

Prif Is Bencampwr y defaid yn 

Sioe Rithiol Pontsenni. Mae hyn 

yn dipyn o gamp, da iawn ti a 

llongyfarchiadau mawr.

Llongyfarchiadau i Marian 

Hamer, Bryncewyll ar ennill 

amryw o wobrau mewn 

cystadlaethau gwahanol yn y 

Sioeau Rhithiol yma hefyd.

Hyfryd yw dweud bod Ela 

Hamer, Cysgod y Llyn, wyres 

i Marian, wedi ennill am 

addurno wellington yn Sioe 

Rithiol Morgannwg, da iawn 

Ela gobeithio y cei di dipyn 

o hwyl wrth gystadlu yn y 

dyfodol.

 

Gwellhad

Bu Dylan Benjamin yn derbyn 

triniaeth yn ysbyty yng 

Nghaerdydd yn ddiweddar, 

dymunwn pob dymuniad da 

am wellhad llwyr a buan.

Llongyfarchiadau i Ela Hamer, Cysgod y Llyn, enillydd cystadleuaeth 

addurno wellington yn Sioe Rithiol Morgannwg.

Dafad Jacob Gwenllian Evans, Rhosfach 

a enilliodd Is Bencampwr adran y Defaid 

yn sioe rithwir Pontsenni.
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CORNEL Y BEIRDD
Ni ddysgant Ddiharhebion

Yn awr yn ein ysgolion

Yn amddifadu maent yn awr

Y gwerthfawr ymadroddion.

 

Wele rai cwpledi ar ffurf Dihareb. Mwynhewch eu darllen.

Pan yn codi o dy wely / Cofia am y rhai sy’n methu.

Os bydd rhywun angen cysur / Cofia gerdded yr ail filltir.

Pan yn llwyddo ac ymgodi / Cofia’r nyth y ce’st dy fagu.

Cofia gwell it gau dy lyg’ed / Ar ambell beth rwyt yn ei weled

Paid a bod rhy ucheleisiol / Gall dy gwymp fod yn ddifrifol.

Meddyg da yw gwên ar wyneb / Maint bynnag yw dy gyfrifoldeb

Paid gwerthu heddi am dy fory / Neu falle byddi yn dyfaru.

Gwêl a chêl a chlyw / Dyna’r ffordd orau i fyw.

Paid a bod yn berson angall / I agor un drws a chau y llall.

Mam doethineb yw amynedd / Cofia hyn o’th grud i’th fedd.

Bydd yn ofalus wrth fynd a dod / Baich mawr yw baich pechod.

Gwae yr hwn a gerdd mewn niwlen dew / Yn baeddu’r arth yng ngwydd y llew.

 

Berwa dy uwd ar araf dân / Os am fod yn gogydd glân.

Yr ynfyd a gablo ei deulu / Sy’n ffwl yngolwg cwmpeini.

Gall gwenwyn fod mewn ambell gusan / Cofia hyn ‘da merch benchwiban.

 

Clust y doeth a lwnc wybodaeth / Ond gwenwyn ddaw o dafod annoeth.

Os y ceisi ddal dy gysgod / Ni fydd neb am dy adnabod.

Os wyt am fyw bywyd dedwydd / Rhaid wrth gof da i ddwedyd celwydd.

 

Cas gan y gath y ci a’i brathodd / Ond cyn pen eiliad y ci a’i llyfodd.

Paid a pwyso ar y frwynen / Nu falle cwympo wnei yn glotshen.

Paid a deffro’r ci sy’n cysgu / Neu falle fyddi yn dyfaru.

 

O mor gyfrwys yw y brain / Nid ag us y daliwn rhain.

Nid oes dim mwy siwr nag angau / Ni ddihangwn o’i grafangau.

Nid yw’r call yn gall bob amser / Fe all hyn achosi pryder.

 

Os yn uchel iawn y dringi / Gall y brigyn ucha dorri.

Gwae a wêl heb weld ei hunan / Barnu pawb gweld drwg ymhobman.

Na werth y nef er benthyg byd / Gall hyn droi’th rawd yn adfyd.

Cofiwch anfon eich cyfansoddiadau at Mary Morgan, Tynewydd, Llanrhystud

Penblwydd hapus

Pen Blwydd Hapus i Maredudd Rhys, Gelli Aur, 

Llanilar, oedd yn 8 oed ar 7 Medi.

Pen Blwydd Hapus Colbi Flynn yn ddwy mlwydd 

oed. Cariad mawr oddiwrth mam, dad a teulu ni. 

Mwynha dy ddiwrnod xx

Pen Blwydd Hapus i Alaw Fflur a Macs Dafi Penrallt 

Llanfarian. Mae Alaw yn 4 oed ar 13 Hydref a Macs 

yn 2oed ar 22 Hydref oddi wrth Dad-cu a Mam-gu 

Llwynbedw, Wncwl Gethin ac Anti Betsan x

Pen Blwydd Hapus iawn i Mari Gwenllian Evans, 

Rhosfach, Trefenter a fydd yn dathlu ei phen-

blwydd yn 13 oed ar 17 Hydref.

Pen Blwydd Hapus i Elliw Williams a fydd yn 6 oed 

ar 5 Hydref ac i Rhun Williams a fydd yn 2 oed ar 

9 Hydref. Llawer o gariad oddi wrth mam a dad a 

mam-gu a dad-cu Hafan ac Enfys. xx
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Penblwydd Hapus i Llŷr, Gilfach Goch, New 

Cross a fydd yn 15 oed ar 11 Hydref.

Pen Blwydd Hapus iawn i Anti Enfys, Hafan, 

Llanddeiniol ar ddathlu ei phen blwydd yn 40 

oed, cariad mawr oddi wrth Enfys a Rhun.

Atgofion 
Gwenynen

 BwmBombus yw fy enw i a rydw i wedi fy 

anfarwoli ar y darlun yma am reswm da. 

Sylwch fod fy maint yn anarferol ymhlith fy 

rhywogaeth ac mae rheswm da am hynny 

hefyd. Gwell dechrau yn y dechrau.

Yn fy ardal enedigol mae tŷ gyda digon o 

flodau o’i gwmpas i fi a’m teulu gasglu hynny o 

neithdar a paill fydd angen arnom. Mae hyn yn 

dipyn o waith pan fydd y teulu yn tyfu a rydyn 

ni yn gorfod codi yn weddol bore i ddal y stwff 

gore.

O flaen y tŷ mae rhyw fath o ystafell sy’n 

edrych yn debyg i dŷ gwydr. Mae blodau yno 

hefyd a byddaf yn taro mewn weithiau ond nid 

yw’r helfa yn rhain cystal â’r rhai tu allan. Ni 

fyddaf yn oedi yno yn hir er fy mod yn gwybod 

mai cyfeillgar yw’r rhai sy’n byw yno.

Mae un ohonyn nhw yn hoffi darllen, 

ysgrifennu a gwneud gwaith llaw yn yr ystafell 

yma - os na fydd yr haul yn rhy boeth. Roedd 

darn o waith llaw eitha deniadol wedi ei adael 

ar y bwrdd un diwrnod poeth o haf tra roedd 

pawb allan yn cysgodi rhag y gwres.

Toc daeth y wraig nôl a symud y gwaith 

braidd yn sydyn a gwelais fwg yn codi oddi 

arno ac oddi ar y papur oedd dano. Daeth y 

dyn i mewn wedyn ac wedi mwmial rhywbeth 

mewn iaith ddieithr i fi dyma fe yn cydio mewn 

rhywbeth o’r sil ffenest a mynd ag ef i ystafell 

arall. Peth bach crwn oedd e, ar goes fach a 

gwydr crwn yn ei ganol.

Gan ein bod ni fel gwenyn yn gallu dysgu 

mor gyflym, buan y des i ddeall yr iaith a 

chlywais sôn am wres yr haul, gwydyr y ffenest, 

chwyddwydr, marwlosgi a rhuddo. Drwy’r 

ffenest roeddwn i yn gallu gweld y broblem. 

Darn o’r gwaith llaw wedi ei losgi’n dwll ac 

ymyl o ddefnydd brown o’i amgylch.

Roedd y siom yn amlwg ar wynebau’r ddau 

ar ôl oriau o waith manwl lliwgar. Dyma ble 

des i mewn i gynnig fy hunan fel model. Roedd 

fy nghorff i yr union siap oedd angen i lenwi’r 

twll. Felly, dyna fu – gwnaed darlun ohonof 

mewn sidanau main i gadw cwmni i’r Iar Fach 

yr Haf oedd yno yn barod.

Gan fod y twll braidd yn fwy na fy maint 

arferol rhoddais ganiatad i’m gwneud yn fwy na 

naturiol. A dweud y gwir, roeddwn i yn teimlo 

yn fwy na’r arfer erbyn i fi gael fy nefnyddio fel 

hyn a gwneud fy nhro da am y dydd. Ond nid 

wyf yn credu fod gyrfa fel model yn fy siwtio i. 

Gwell gen i yr awyr iach a’r rhyddid i fynd a dod 

yn ôl fy mympwy fy hun ac felly bant a fi cyn 

gynted ag oedd cyfle. 

Ond cofiwch yr enw – Bombus. Fy enw 

bedydd yw terrestris oherwydd cefais fy ngeni 

mewn nyth yn y ddaear o deulu brenhinol. 

A dweud y gwir cafodd fy mam, y frenhines, 

fargen dda yn ein cartref gan fod teulu o lygod 

bach wedi gwneud y gwaith i gyd. Dim ond 

symud mewn oedd angen arni a magwyd y 

teulu cyfan yno dan gysgod y clawdd. 

Mae’n tylwyth ni yn hoffi cartefi fel’ny a 

mwy na thebyg welwch chi fwy o’r teulu yn 

eich gardd chi os oes gennych chi flode go 

lew a dim hen gemegau i wneud i ni disian i 

farwolaeth.

 

A.D. Medi 2020

16 Ffordd y Môr, Aberystwyth 
Rhif Ffôn 01970 626160   

e-bost sales@aledellis.com

ARWERTHWYR . PRISWYR
ASIANTWYR TAI

Cofiwch gefnogi eich busnesau lleol
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Ceir dyfyniad  
y mis gan  

Mr Aled Griffiths,  
Capel Seion.

“Athro da  
yw amser”

Dyfyniad  
y mis

Sawl un ohonoch chi welodd 

eisiau’r opera sebon Pobol y Cwm 

dros yr haf? I rai mae’n gyfaill 

fyddlon a ma nhw ar goll heb ei 

dos dyddiol o dreialon y Cwm 

a’i drigolion! Rhyddhad felly i’r 

gwylwyr selog oedd clywed fod 

recordio wedi ailddechrau ac yna, 

wedi hir aros, mwynhau’r penodau 

cyntaf nôl ar y sgrin fach ddechrau 

Medi.

Wyddoch chi fod gan yr actor 

Aled Llŷr Thomas sy’n chwarae 

rhan y cymeriad bywiog Tyler 

Davies-White gysylltiadau â 

phentref Blaenplwyf?  Mae’n ŵyr i 

Albert ac Ann James, Maesgwyn, 

Blaenplwyf. Cytunodd Aled i ateb 

cwpl o gwestiynau i ni am y profiad 

diweddar o fynd nôl i ffilmio.

Sut brofiad ges ti dros y cyfnod 

clo pan ddaeth dy waith i stop 

mor sydyn?

Profiad rhyfedd iawn oedd bod 

adref am gyfnod mor hir. Wnes 

i dreulio’r amser yn cadw’n iach 

trwy wneud ymarfer corff yn yr 

ardd a seiclo’n aml a gwneud 

llawer o ‘diy’ o gwmpas y tŷ. 

Roedd yr ansicrwydd o beth oedd 

yn mynd i ddigwydd nesaf yn 

anodd ond wnes i dreial cadw’n 

bositif a defnyddio’r amser i gadw 

yn brysur.

Beth wnest ti weld eisiau fwyaf o 

beidio bod ar y set?

Ni’n ffodus iawn yn Bobol Y Cwm i 

gael gweithle le mae’r cast a’r criw 

fel teulu. Mae pawb yn dod ymlaen 

mor dda ac mae’n lle hyfryd i 

weithio. Wnes i weld eisiau gweld 

wynebau cyfarwydd a chlywed 

storïau unigolion. Wnes i hefyd 

sylweddoli pa mor bwysig yw 

cael ‘routine’ mewn bywyd 

bob dydd, roedd e’n rhyfedd 

iawn ddim gorfod dysgu geiriau a 

pharatoi ar gyfer golygfeydd.

Sut deimlad oedd clywed bod 

ffilmio am ailddechrau?

Rhyddhad enfawr! A hynod 

o gyffrous. Roeddent yn cael 

cyfarfodydd wythnosol ar Zoom 

i drafod diweddariadau a pan 

gawsom y wybodaeth y bydden 

ni’n ailddechrau eto roedd hyn yn 

newyddion ffantastig.  

 

 

 

 

 

 

Ar ôl pum mis o fod adref yn 

aros roeddwn yn barod i fynd nôl 

i ffilmio. 

Beth sy’n wahanol i chi nawr fel 

actorion wrth fynd yn ôl i’r set?

Mae’r broses ffilmio wedi newid 

yn llwyr i ni fel actorion. Mae’n 

hynod o bwysig ein bod yn dilyn 

canllawiau Llywodraeth Cymru 

i sicrhau diogelwch pawb yn y 

gweithle. Rydym nawr yn gorfod 

gwneud ein colur a gwallt ein 

hunain a hefyd golchi a pharatoi 

propiau ein hunain cyn ac ar ôl eu 

defnyddio. Rydym wedi lleihau’r 

nifer o olygfeydd sy’n cael eu 

ffilmio mewn diwrnod er mwyn 

sicrhau mwy o amser i wneud 

pethau yn ddiogel. Mae hyn yn 

grêt i ni fel actorion, mae’n rhoi 

mwy o ryddid i ni i chwarae o 

gwmpas efo wahanol syniadau efo 

ein perfformiadau.

Ydi hi wedi bod yn anodd addasu 

i’r ffordd newydd o ffilmio?

Mae’r wythnosau cyntaf 

nôl wedi bod yn wahanol 

iawn ac mae wedi cymryd amser i 

ddod i arfer efo’r normal newydd, 

ond mae pethau yn dechrau 

setlo ac mae’r system newydd yn 

gweithio’n dda iawn. Mae llawer 

o waith caled wedi mynd mewn 

i gynllunio er mwyn sicrhau bod 

popeth yn cael ei wneud yn ofalus 

a diogel. Mae’n her newydd i 

bawb! Ond rydym yn sicr yn barod 

ar gyfer y sialens. 

I’r rheiny sydd heb gael cyfle i 

ddal lan â’r penodau cyntaf eto – 

ble mae trigolion y Cwm arni?

Mae’r penodau cyntaf ar sgrin 

yn dangos flashbacks o’r 

wythnosau cyntaf o lockdown. 

Mae hyn ar gyfer sefydlu storïau 

a digwyddiadau a wnaeth 

ddigwydd yn ystod lockdown. 

Mae’r cymeriadau’r cwm wedi 

bod yn aros adref wrth i Gwmderi 

fod ar glo. Mae Tyler wedi bod 

yn mwynhau cwmni Mark a Kath 

yn Maesyderi, yn yfed a bwyta lot 

gormod ac yn gwneud y mwyaf o’r 

amser rhydd.

Oes stori ddiddorol ar y gorwel 

i Tyler, heb rannu gormod o 

gyfrinachau wrth gwrs!?

Mae Tyler yn benderfynol i symud 

ymlaen efo ei fywyd trwy wneud 

penderfyniadau ar gyfer ei hunan. 

Mae o’n hapus ac yn barod i roi 

perthynas ef ag Iolo tu ôl iddo 

er mwyn canolbwyntio ar ei 

ddyfodol. Mi fydd yn rhaid i chi 

wylio er mwyn darganfod beth yn 

union fydd yn diwgydd i Tyler yn 

y misoedd nesaf! Ond am nawr, 

hwyl am y tro!

Nôl ar y sgrin fach

Llanafan
Gohebydd: Alwena Richards, Awel y Bryn (01974 261382)

Geni
Llongyfarchiadau i Jo ac Ollie Corder, 

Creiglan, ar enedigaeth mab bach sef 

Elijah – brawd i Kyle, Jake a Millie. Pob 

dymuniad da iddynt fel teulu.

 

Ysbyty
Yn Ysbyty Bronglais ar hyn o bryd mae 

Rees Lloyd, Brodawel. Dymunir y gorau 

iddo gan obeithio’n wir y cawn ei weld 

adref cyn bo hir ac yn llawn direidi fel arfer.
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Capel Seion
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Noa Elias Jones, 

Pêr Awel, Capel Seion am gael ei ddewis i 

gynrychioli Rhanbarth Criced dan 11 Gogledd 

Cymru.  Er y cyfyngiadau Covid diweddar, 

cafodd Noa gyfle i gynrychioli’r rhanbarth 

mewn sawl gêm gystadleuol yn ystod yr Haf.  

Mi fydd yn chwarae ddiwedd y mis ym Mae 

Colwyn i Ranbarth dan 12 Gogledd Cymru. 

Pob Hwyl iddo!  Gweler y llun o Noa ar y clawr, 

ar ei ffordd i fatio yng nghysgod Y Gogarth, 

Llandudno ganol Awst eleni.

Gwerthfawrogiad
Tybed faint o ofalaethau neu eglwysi unigol 

sydd wrthi’n pwyllgora ar hyn o bryd ynglŷn ag 

agor adeiladau i addoli fel cynulleidfaoedd gan 

fod y cyfyngiadau wedi eu llacio. Serch hynny, 

mae’r broses o asesu’r risg o wneud hynny 

yn gyfyng, a diolch am y canllawiau gofalus, 

manwl oddi wrth Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

Bydd y patrwm ailagor yn amrywio dipyn ar 

draws ardaloedd Y Ddolen, mae’n siŵr.

Daeth Zoom yn rhan o eirfa a phrofiad 

cyfnod y clo a’r ddarpariaeth amrywiol ar y 

cyfrwng hwn yn cynnig bendith, cefnogaeth 

a chwmni i nifer.  Mae Seion yn un o bum 

eglwys Gofalaeth y Garn a dros y misoedd 

diwethaf bu’n bugail y Parch. Ddr. Watcyn 

James, yn ofalus iawn o’i braidd gyda defnydd 

detholus a chreadigol iawn o Zoom. Bob bore 

Sul arweiniodd oedfa ddeugain munud gyda 

myfyrdod, darlleniadau, gweddïau, emynau a 

thrafodaethau ar draws nifer o ddamhegion a 

gwyrthiau’r Arglwydd Iesu, a nifer o’r aelodau 

yn cymryd rhan. Lle nad oedd dilyn ar y we 

yn bosib i bawb roedd modd clywed ar y ffôn. 

Hefyd, cynhaliodd wasanaethau’r Cymun 

gyda phawb yn cyfranogi o’r elfennau yn eu 

cartrefi eu hunain. Yn dilyn y gwasanaethau 

hyn cynlluniodd y Gweinidog weithgareddau 

ar gyfer plant yr Ysgol Sul a chymerodd nifer 

dda ohonynt ran yn y rhain. Yn ogystal, bob 

bore Mercher cafwyd orig felys iawn o Baned a 

Chlonc gyda sgyrsiau ar amrywiaeth o bynciau 

llenyddol a cherddorol oddi wrth yr aelodau. 

Mwynhad pur! Diolch yn fawr iawn i Watcyn a 

Lowri am y ddarpariaeth a fu’n gyfrwng i’n dod 

ynghyd ac i dderbyn bendithion lawer.

Cyhoeddi Cyfrol
Ym mis Mawrth ymddangosodd cyfrol yr Athro 

John Tudno Williams ar Ddiwinyddiaeth Paul, 

sy’n cynnwys sylw arbennig i’w ddehonglwyr 

Cymreig. Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth 

blynyddoedd o ymchwil a darlithio ganddo. 

Cyflwynir ynddo holl syniadaeth athrawiaethol 

yr Apostol Paul a’i gefndir meddyliol mewn 

un bennod ar ddeg, ynghyd â swmp y farn 

ysgolheigaidd ddiweddar ar y pwnc. Mae’r 

gyfrol yn unigryw fel yr ymdriniaeth lwyraf 

eto yn y Gymraeg ar y maes hwn. Yn ogystal, 

rhydd sylw i gyfraniad dylanwadol, ac yn aml 

arloesol, dau ysgolhaig o Gymru, sef C.H. 

Dodd a W.D. Davies, i astudiaethau Paulaidd. 

Dywed dau o brif ysgolheigion diwinyddol 

Cymru heddiw, yr Athrawon Eryl W. Davies a D. 

Densil Morgan, y ‘bydd y gyfrol yn anhepgor i 

weinidogion, ac, yn wir, i bawb sy’n ymddiddori 

ym maes y Testament Newydd’, a hefyd ei 

bod yn ‘gyfraniad hynod gyfoethog i’r meddwl 

diwinyddol Gymreig’.  Fel Bro, rydym yn danfon 

ein llongyfarchiadau i John ar gyhoeddi llyfr 

mor bwysig a chynhwysfawr.  Cyhoeddir y 

gyfrol gan Wasg Prifysgol Cymru a’r pris yw 

£17.99. 

Y Wigwams
Mae’r ymwelwyr sydd yn dod i aros yn 

wigwams Pantmawr yn medru mwynhau 

golygfeydd anhygoel o’r môr ym Mae 

Ceredigion neu i fyny i’r gogledd – ac i’r 

mynyddoedd.  Menter newydd sbon ac arall-

gyfeirio yw hon yn siŵr i’r holl deulu.  Ers agor 

mis Gorffennaf, maent wedi cael ymwelwyr 

o Ganada, Lloegr a Chymru - hyd yn oed 

pobl cymharol agos o Geredigion.  Mae yna 

ddwy wigwam wedi eu harchebu yn barod 

ar noson Gŵyl Calan!  Mae arallgyfeirio yn 

rheidrwydd i lawer o ffermwyr y dyddiau hyn, 

pris difrifol o wael am eu gwlân yw un esiampl, 

a’r ansicrwydd o Brecsit diwedd y flwyddyn yn 

esiampl arall. 

Wel, deulu bach, mwynhewch eich menter 

newydd, fe gewch brofiadau amrywiol a 

chyfarfod â phobl o bob rhan o Brydain ac 

ymhellach mae’n siŵr. Menter yr ydym yn 

dymuno’n dda i chi, a phob llwyddiant yn y 

dyfodol. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb i 

aros yn y wigwams, mae’r cwmni ar y we, neu 

ffoniwch Angela ar 07890 405487, fe gewch 

groeso cynnes yn ogystal â phrofiad arbennig.

Dathlu
Ein llongyfarchiadau cynhesaf i Tom Morrell, 

Capel Seion a fu’n dathlu ei ben blwydd yn 

ddeunaw oed ar 6 Medi. Pob hwyl i ti Tom, a 

dymuniadau gorau i’r dyfodol.

Llongyfarchiadau hefyd i Magdalen Davies, 

Moreia ar ennill cystadleuaeth ar raglen Heno, 

S4C. Y gamp oedd ateb cwestiwn cywir trwy 

gael dewis o dri ateb posibl.  Bu Mags yn lwcus 

dros ben gan ddewis yr ateb cywir, ac ennill 

teledu - da iawn ti. Anrheg pen blwydd cynnar i 

ti – mwynheua’r dathlu ar ddiwedd y mis!

Mae’r rhaglen Heno yn dathlu ei phen-

blwydd yn drideg oed eleni.  Am wyth o’r 

gloch yr hwyr, maent yn darlledu rhaglen 

Heno Aur. Maent yn dewis cynnwys difyr ac 

uchafbwyntiau, gyda phob blwyddyn yn cael ei 

dangos yn ei thro ers y cychwyn. Diddorol dros 

ben, fel mae’r byd a’n gwlad fach ni a’i phobl 

wedi newid yn y cyfamser.

Cydymdeimlo
Trist iawn oedd derbyn y newydd fod Mrs 

Megan Lloyd, Tyncoed, Capel Seion wedi 

colli’r frwydr ar ôl salwch yn ddiweddar, a 

hithau wedi cyrraedd yr oedran teg o 101.  

Boneddiges oedd â diddordeb o bob agwedd 

o weithgareddau’r fro, byddai – hyd ei gallu, yn 

bresennol a chefnogol ym mhob un ohonynt.  

Roedd y Capel a’r Ysgol Sul yn agos iawn i’w 

chalon.  Bydd yn gadael bwlch enfawr ar ei hôl, 

nid yn unig i’r teulu ond i’r fro gyfan, ac mi fydd 

yn chwith iawn hebddi.

Rydym yn danfon ein cydymdeimlad didwyll i 

Susan a Gareth, Valerie a Gwilym ac i’r wyrion/

esau a’r gorwyrion/esau, a oedd yn rhan fawr 

o’i bywyd.

Wigwams Pantmawr.

Yr Athro John Tudno Williams a’i gyfrol newydd, 

Diwinyddiaeth Paul.

Llongyfarchiadau i Magdalen Davies, enillydd 

cystadleuaeth Heno ar S4C.
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Llangwyryfon
Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

deulu Plas y Grug, Valerie, Gwilym a’r plant, 

Gwenllian, Goronwy a Gerallt ar golli mam 

Valerie, Megan Lloyd o Gapel Seion.  Roedd 

hi’n wraig arbennig, wedi byw i fod yn 101 oed, 

a than yn ddiweddar iawn roedd yn mynychu 

cyfarfodydd a digwyddiadau Capel Seion, yn 

cymryd diddordeb ym mhob peth, a’i chof yn 

rhyfeddol. Bu’r teulu yn ofalus ohoni ac roedd 

hi yn eu mysg pan ddaeth y diwedd.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu Llwynbedw, 

gan fod Mrs Lloyd yn fodryb i Wyn Hughes.

Gwellhad

Bu Beca Lewis, Glennydd mor anffodus â thorri 

ei phigwrn wrth chwarae allan, a gorfod mynd 

am lawdriniaeth i’r ysbyty. Da gweld ei bod 

yn llwyddo i fynd i’r ysgol gyda’i ffyn baglau 

ond mae’n siŵr nad yw’n hawdd.  Dymunwn 

iddi wellhad llwyr ac efallai y bydd y ffyn yn 

ddefnyddiol pan fydd angen procio rhywun 

allan o’r ffordd!

 

Cyngor Cymuned

Cynhaliwyd cyfarfod arall o’r Cyngor yn yr awyr 

agored ym mis Medi, yn maes parcio Capel 

Tabor. Trafodwyd llythyr oddi wrth y Cylch 

Meithrin yn sôn am eu sefyllfa ar hyn o bryd. Ni 

fu modd cynnal digwyddiadau i godi arian dros 

yr Haf, ac mae nifer y plant wedi gostwng, ac 

mae mwy o gostau wrth dreulio mwy o oriau 

yn glanhau.

Roedd y Cynghorwyr yn barod i gefnogi’r 

Cylch ac yn ymwybodol o werth a chyfraniad 

y Cylch Meithrin i’r gymuned a’r ysgol ers 40 o 

flynyddoedd. Cytunwyd i roi dwy fil o bunnau 

iddynt o’r Gronfa Gymunedol.

Gardd yr Ysgol

Rai misoedd yn ôl cynigiwyd pecyn o 

ddeunyddiau garddio i bob Cyngor Cymuned 

GOLCHDY
LLANBADARN
LAUNDERETTE

CYTUNDEB GOLCHI . CONTRACT WASHING
GWASANAETH GOLCHI . SERVICE WASHING

DUFET MAWR . KING SIZE DUVETS
CITS CHWARAEON . SPORTS KITS

FFON:- 01970612459 
JEAN JAMES

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

gan Cadw Cymru’n Daclus er mwyn tynnu 

sylw at bwysigrwydd gwarchod yr amgylchfyd 

a harddu llecyn cyhoeddus. Oherwydd 

cyfyngiadau nid oedd modd dechrau ar eu 

prosiect ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ cyn hyn.

Ond wrth gwrs roedd Gardd yr Ysgol yn 

Llangwyryfon wedi ei chychwyn eisoes a bu 

lluniau o’r blodau lliwgar yn Y Ddolen.  Cyn 

hir fe welir estyniad i’r ardd fel bod modd 

defnyddio’r nwyddau a’r offer a ddarparwyd 

gan Cadw Cymru’n Daclus, a chyfle i’r plant 

gael eu dwylo yn y pridd unwaith eto. Gwyliwch 

y Gofod Hyn!

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon

Dychwelyd i’r Ysgol

Wel daeth mis Medi ar ein traws ac amser i 

gychwyn ar flwyddyn ysgol newydd sydd wedi 

profi dipyn yn wahanol i’r arfer eleni.

Roedd hi’n hyfryd cael agor ein drysau ar 3 

Medi i ddechrau croesawu ein disgyblion yn ôl 

a hynny fesul blwyddyn dros gyfnod o wythnos 

ac erbyn 9 Medi roedd dosbarthiadau yr Hafod 

a’r Hendre yn gyflawn, a hynny am y tro cyntaf 

ers 20 Mawrth. Braf oedd rhoi croeso arbennig 

i bum disgybl a oedd yn dechrau yn yr ysgol am 

y tro cyntaf sef Niamh Hunter, Martha Morice, 

Elis Jones, Efan Hamer a Gwern ap Rhodri. 

Mae’r pump wedi ymgartrefu yn dda iawn yn yr 

Hendre erbyn hyn a phob un yn haeddu SEREN 

AUR am ffarwelio â’u rhieni wrth y gat bob bore 

yn hapus!

Tra rydym wedi ailgydio yng 

ngweithgareddau dosbarth o ran gwersi nid 

ydym yn gallu gwneud unrhyw weithgareddau 

fel ysgol gyfan gan fod disgwyliad arnom 

gadw o fewn ein grwpiau bach / swigod am y 

misoedd nesaf.

Ni fyddwn yn derbyn ymwelwyr nac yn mynd 

ar unrhyw ymweliadau chwaith am y tro ond 

mae ambell i beth fel gwersi pres a chwyth 

yn cael ei gynnal yn rhithiol gyda Mr Hassan a 

Miss Grierley yn dysgu y disgyblion drwy Hwb / 

Teams!

Er waethaf hyn mae pawb yn hynod o falch 

i gael dychwelyd i ryw fath o drefn o ddydd i 

ddydd ac mae’r disgyblion wrth eu bodd yn 

cael gweld a chymdeithasu gyda’u ffrindiau eto.

Mae’r plant wedi bod yn WYCH yn derbyn ac 

yn addasu i’r newidiadau anorfod yma i fywyd 

yr ysgol am y tro a rydym yn ddiolchgar iawn 

i rieni yr ysgol hefyd am eu cydweithrediad a 

chefnogaeth yn ystod yr amser rhyfedd yma.

 

Pwyllgor Rhieni ac Athrawon

Gan fod digwyddiadau’r PRhA wedi dod i ben 

yn go sydyn ym mis Mawrth ac na fydd hi’n 

bosib cwrdd am sawl mis eto cynigiodd Ann 

Lloyd ymestyn ei chyfnod fel Cadeirydd am 

flwyddyn arall. Fe fydd Charlotte Baxter yn 

parhau fel Trysoryddes hefyd.

Mae’r Is-Ysgrifenyddes, Becky Evans yn 

cymryd lle Linda Evans fel Ysgrifenyddes – 

rydym yn diolch yn fawr i Linda am ei holl waith 

yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Mae’n fwriad gan y PRhA gynnal y Sioe 

Ffasiwn a Ffizz (a oedd i fod i gael ei chynnal 

mis Mawrth diwethaf) rhywbryd o gwmpas y 

Gwanwyn y flwydddyn nesaf – amgylchiadau 

yn caniatáu wrth gwrs – felly cadwch lygad 

allan am unrhyw hysbys yn ymwneud â hyn!

 

Cystadleuaeth Bwgan y Brain y PRhA

Gweler isod wybodaeth am digwyddiad gyda‘r 

PRhA.

Digwyddiad Arbennig i’r Teulu a’r Gymuned

CYSTADLEUAETH GWNEUD BWGAN BRAIN 

CYNALADWY ALLAN O SBWRIEL / JYNC

O leiaf un meter o uchder - Does dim 

uchafswm uchder

Mae angen iddo fod yn weladwy o gar!!

Gwobr/au ariannol

I fod yn barod i’w beirniadu ar Hydref 3ydd

Tâl cystadlu - £10

Dyddiad Cau / Enwau i Becky Evans erbyn Medi 

30ain

07746335064

rebecca.evans@hotmail.co.uk

 

Gardd Fach y Pentref

Pleser oedd gyrru am yr ysgol tuag at ddiwedd 

mis Awst a chael gweld gardd fach y pentref 

yn llawn blodau hardd a lliwgar – ffrwyth llafur 

Brian a Maureen Couch a disgyblion yr Hafod. 

Roedd y blodau haul yn edrych yn arbennig o 

drawiadol! Mi rydw i’n siŵr bod y disgyblion a’u 

rhieni wedi cael yr un pleser o’u gweld ar ôl i’r 

ysgol ailddechrau – diolch i chi am eich holl 

waith.

 

Glanhawr Newydd

Rydym yn croesawu Mel Hayfield atom fel 

glanhawraig newydd ers ddechrau’r mis – tra 

yn estyn croeso i Mel rydym yn diolch i Patrick 

Sayles, Llanfarian, am ei waith fel glahawr dros 

y ddwy flynedd diwethaf ac yn dymuno’n dda 

iddo yn ei swydd newydd.

 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i holl gyn-ddisgyblion yr ysgol 

ar eu llwyddiannau ym meysydd TGAU, Lefel 

A a gradd dros gyfnod yr Haf – mae’n hyfryd 

clywed am eich llwyddiannau. Pob hwyl i bob 

un ohonoch wrth i chi gychwyn ar y bennod 

nesaf yn eich bywydau.

Rhydyfelin

Llongyfarchiadau i’r canlynol:

• Carol a Morlais Hughes, gynt o Pantlleiniau 

Rhydyfelin ar enedigaeth ŵyr ac wyres sef 

Tomi Wyn ac Ivy Olivia, efeilliaid i Caroline a 

Gareth, Maes Crugiau. Dymuniadau gorau i’r 

teulu i gyd.

• Nerys a Rhodri Davies, Dwylan a fydd yn 

dathlu eu penblwydd yn 21 ar 4 Hydref

• Beti Wyn Davies, 15 Cae Bachyrhiw ar ei 

llwyddiant yn sioe rhith Talybont.
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Llanilar
Gohebydd: Beti Griffiths, Lleifior, Cwm Aur; 

Iola Alban

Gwellhad Buan

Bu Dewi Rattray, Fferm Llidiardau o dan driniaeth 

ddwys yn Ysbyty Treforus yn ddiweddar ond 

braf yw ei weld wedi dychwelyd adref yn 

teimlo’n well. Nid yw ffordd Trawsgoed yr un 

fath heb gael Dewi a’i fan felen yn tramwyo arni. 

Dymunwn iddo wellhad buan a llwyr.

Edrychwn ymlaen at gael croesawu Dai 

Jones adref wedi cyfnod hir yn Ysbytai 

Bronglais a Thregaron. Daliwch ati eich dau! 

Nid yw pentref Llanilar ddim ru’n fath heb eich 

cael o gwmpas.

Cydymdeimlad

Taenwyd tristwch dros ardal eang pan glywyd 

am y brofedigaeth lem a ddaeth i ran Celine 

Jones (Berthlwyd) a’i chwaer fach Anna Marie. 

Bu farw eu mam a’u mam-gu ar yr un diwrnod 

gan adael gwacter a chwithdod mawr. Bu’r 

Gwasanaeth angladdol ym Mynwent Llanddewi 

Brefi o dan arweiniad y Parch Nicholas Bee. 

Cydymdeimlwn yn ddwfn â’r teulu yn eu 

hiraeth.

 

Diolch (Roland Owen George)

Dymuna Anne a theulu y diweddar Roland 

George, Garth Fawr, Llanilar ddiolch yn 

ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad 

drwy air a gweithred adeg eu profedigaeth 

ddiweddar. Gwerthfawrogir y cyfan a 

diolch am y swm anrhydeddus o £2,300 

a dderbyniwyd at Gronfa Cardiofasgwlar 

Ceredigion er cof am Roland.

Marwolaeth

Mae’n drist gorfod cofnodi marwolaeth 

Glyn Hughes, (gynt o Cwm Glas, Talar 

Deg) ym Mhlas Cwmcynfelin ar 14 Medi. 

Roedd wedi ymgartrefu yn Y Cwm ers 

misoedd ac yn gwerthfawrogi’r gofal a gâi 

yno. Cydymdeimlwn â’i ferch a’i fab yng 

nghyfraith, Olwen a Phil Pulker, Albrighton, 

Wolverhampton, ac â’i ŵyr, Steven, a’i wyres, 

Hannah a’r plant.

Merched y Wawr Bro Ilar

Yr adeg hon o’r flwyddyn, rydyn ni fel arfer yn 

edrych ymlaen at

‘ailgychwyn Merched y Wawr

A threulio ambell awr

Mewn llawnder o chwerthin ac o sgwrsio,

A chwmpeini naw neu ddeg

O enethod glân a theg

Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio.’

 

Mae’n chwith meddwl na fyddwn yn cwrdd 

y mis Medi hwn o achos y coronafeirws, ond 

os ydych yn dymuno ymaelodi beth bynnag, 

croeso i chi roi eich taliadau i Jean Jones, ein 

trysorydd.

Mae Tegwen a’r criw yn y Swyddfa yn 

brysur yn darparu deunydd ar y cyfryngau. 

Hefyd, fis nesaf bydd modd cystadlu ar y Cwis 

Hwyl, ac ym mis Tachwedd, cyfle i gystadlu 

yn y Ffair Aeaf Rithiol. Fe ddaw’r manylion 

yn nes ymlaen. Efallai bod rhai ohonoch chi 

eisoes wedi gweld y llyfr ‘Curo’r Corona’n 

Coginio’ a lansiwyd ddechrau’r mis.

Edrychwn ymlaen at guro’r corona go 

iawn a chwrdd cyn bo hir. ‘Mae amser gwell i 

ddyfod!’

Carmel

O’r Ysbyty

Rydym yn falch iawn o glywed bod Dai Jones, 

Berthlwyd wedi cael dod adref o Ysbyty 

Tregaron. Rydym yn dymuno’n dda iawn iddo 

ac yn gobeithio y bydd yn cryfhau fesul tipyn 

ar ôl cael dychwelyd at y teulu.

Ysgol Gynradd Llanilar

Dychwelyd i’r ysgol

Roedd yn braf iawn dychwelyd i’r ysgol 

ar ddechrau mis Medi i weld ein ffrindiau, 

athrawon ac i gyfarwyddo â’r systemau 

newydd. 

Cafodd pawb groeso cynnes, gyda nifer 

o ddisgyblion yn dechrau gyda ni am y tro 

cyntaf sef Reese, Eva, Ted, Oliver, Mason, 

Tomos, Siwan, Lili, Georgia, Idris, Avrila ac 

Alisha. Rwy’n siŵr y byddant yn hapus iawn yn 

ein plith. 

Edrychwn ymlaen at adrodd hanes y 

flwyddyn gyda darllenwyr Y Ddolen dros y 

misoedd nesaf.

Yn sicr fe gofir y flwyddyn eleni fel 

blwyddyn ryfedd am resymau gwahanol. 

Un garfan a gafodd amser ddigon anodd 

oedd y genhedlaeth o fyfyrwyr ifainc oedd 

yn eistedd eu TGAU a SAFON UWCH. Do, 

bu llawer o ddryswch pan ddaeth amser 

y canlyniadau ond cofiwn mai UN cyfle a 

gaiff y plentyn ac mae’r dyfodol yn agor o’i 

flaen. Mor wir yw geiriau Gabriela Mistrela, 

y bardd o wlad Chile a enillodd Wobr Nobel 

am farddoniaeth pan mae’n sôn am y 

plentyn.

 

‘Gallwn ni aros am lawer o bethau

Ond nid y plentyn:

Nawr yw’r funud

Y ffurfir ei esgyrn

Y llunir ei waed,

Y datblygir ei feddwl:

Ni allwn ei ateb gydag YFORY

HEDDIW yw ei enw’.

 

Fel rhywun a dreuliodd ei hoes waith yn y 

byd addysg ni allaf orbwysleisio mor bwysig 

a gwerthfawr yw dysgu ar y cof. Gobeithio 

y caiff hyn ei amlygu wrth inni wynebu 

heriau’r Cwricwlwm Newydd maes o law.

Roedd erthygl hynod ddiddorol yn y 

cylchgrawn ‘Golwg’ rhyw bythefnos yn ôl 

gan Non Tudur. Nododd y rhestr o Lyfrau 

Gosod y disgwylir i’n myfyrwyr astudio ar 

gyfer TGAU a SAFON UWCH. Calondid 

oedd gweld fod cerddi fel ‘Eifionydd’ (R. 

Williams Parry), ‘Y Coed’ (Gwenallt) ac 

‘Etifeddiaeth’ (Gerallt Lloyd Owen) ymysg 

y farddoniaeth ac ‘Un Nos Ola Leuad’ 

(Caradog Prichard) a ‘Martha Jac a Sianco’ 

ymysg y nofelau. Rwy’n cytuno â’r dewis, 

ond gallaf feddwl am ragor.

Roedd Isaac, fy niweddar frawd druan 

yn bencampwr ar ddysgu ar y cof. Gwn y 

medrai lefaru dwy awdl enwog Dic Jones 

sef ‘Y Cynhaeaf’ a’r ‘Gwanwyn’ yn hollol 

ddidrafferth yn ogystal â rhai o sonedau 

Parry Williams ac R. Williams Parry ymhlith 

degau o emynau. Trueni na fyddai un o 

awdlau Dic Jones wedi eu cynnwys yn y 

Maes Llafur hwn, byddai wedi cyfoethogi 

profiadau ein hieuenctid. Bu Isaac yn 

aelod o ddau gôr a gŵyr y cyfarwydd mor 

ddiamynedd y byddai os oedd ambell i 

aelod yn gaeth i’w gopi a methu gweld 

eu hwynebau. Cofiaf sylw perthnasol yr 

actores amryddawn Elen Roger Jones 

mewn sefyllfa debyg. Meddai – ‘Rydych fel 

cŵn yn sownd wrth dennyn’. Gwir bob gair!

Yn ei herthygl yn ‘Golwg’ mae Non Tudur 

wedi gofyn am farn rhai Cymry llengar am y 

rhestr o Lyfrau Gosod. Wrth gwrs, fedrwch 

chi ddim plesio pawb ond credaf fod 

Rheinallt Llwyd a’i fys ar y pyls pan soniodd 

am ei dristwch wrth feddwl nad oedd 

gwaith bardd fel I. D. Hooson wedi cael ei 

gynnwys yn yr adran Farddoniaeth. Cytunaf 

yn llwyr oherwydd mae ei gyfrol ‘Cerddi 

a Baledi’ yn gyforiog o gerddi cofiadwy, 

nifer ohonynt yn seiliedig ar fyd natur fel ‘Y 

Llwynog’ a’r ‘Cudyll Coch’ ac ni ellir rhagori 

ar y gerdd ‘Yr Oed’ sydd yn oesol ei apêl fel 

y gwelwch:

 

‘A thithau, Fab y Dyddiau Pell

Ni wn pa wedd fydd arnat ti

Ond tra bo calon dan dy fron

Cei ofid fel ein gofid ni –

Hiraeth a siom, amheuon blin,

Ond ti gei hefyd beth o’r rhin

A rydd y ddaear fyth i’w phlant

Yn su y dail a murmur nant;

Yng ngwên blodeuyn ar y ffridd,

Yng ngwyrth yr haul, y glaw a’r pridd’.

 

Diolch i Non Tudur am ei herthygl 

gynhwysfawr – pa ryfedd – a hithau wedi ei 

dwyn i fyny yn LLEDROD!

Pob hwyl i’n hieuenctid wrth ddychwelyd 

i’n Sefydliadau Addysgol gobeithio y daw 

‘haul ar fryn’. 

ga n  B ET I  G R I F F I T H S
Aros i feddwl
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Ydi’n wir, mae hi’n hen bryd i’r Ddolen gynnwys 

gwraig fel testun ei phortreadau misol o 

gymeriadau’r fro a phwy’n well i’w chyflwyno 

i chi’r mis hwn na’r wraig ddiddorol o bentref 

Llanafan – Miss Mary Ann Evans.

 

Gwreiddiau
Dyma wraig sy’n destun edmygedd nifer fawr 

ohonom, yn arbennig ymysg y merched, 

oherwydd mae hi’n gogyddes ddi-ail. Ac mae 

hi’n stori ddiddorol iawn sut 

y bu i ferch hynaf gwerinwr 

o Frynafan dyfu i fod yn 

Gogyddes yng ngheginau rai 

o blastai mwyaf Lloegr, a chael 

ei dewis i goginio i’r Iarll ac 

Iarlles Strathmore a’r teulu yng 

nghastell Glamis!

Ond yn ôl at y gwreiddiau. 

Un o deulu Pantaihirion, 

Brynafan – Alfred (Fred), yr 

ieuengaf ond un o ddeg o blant 

oedd tad Miss Evans. Hanai ei 

mam hefyd o’r ardal, ac yno 

gyda’i mam-gu, Mrs Susannah 

Bonner, y treuliodd Miss Evans 

rai o’i blynyddoedd cynnar. 

Mae ganddi ddwy chwaer, sef Miss Susie Evans, 

Trawsgoed, sydd wedi dilyn yr un alwedigaeth a 

Miss Evans ei hunan a Mrs Elizabeth (Bessie) Price 

sydd bellach yn rhannu aelwyd gynnes a chysurus 

gyda Miss M.A. Evans yn Is-y-Coed, Llanafan. 

Mae Mr George Price yn adnabyddus i lawer yn 

yr ardal fel garddwr penigamp ac un a dreuliodd 

flynyddoedd lawer yn gweithio i’r Comisiwn 

Coedwigo cyn ymddeol beth amser yn ôl.

Y cof cynharaf sydd gan Miss Evans am ei thad 

yw ei glywed yn cychwyn cerdded oddeutu 

hanner awr wedi pedwar y bore tua’r Glog Fawr, 

y gwaith mwyn yng Nghwmystwyth. Rhaid oedd 

iddo gerdded yno erbyn chwech o’r gloch i fod 

ar y shifft gyntaf. Adeg digon caled oedd hi ar 

bawb y cyfnod hwnnw ond gwaethygu a wnaeth 

pethau gyda cychwyniad y Rhyfel Byd Cyntaf 

pan oedd Miss Evans yn 9 oed. Aeth bechgyn 

ifanc yr ardal draw i’r drin, aeth nwyddau 

cyffredin fel blawd a siwgwr yn hynod o brin, a 

daeth diwedd ar addysg ffurfiol Miss Evans yn 

Ysgol Gynradd Llanafan pan yn 14 oed.

Dyddiau Ysgol
Atgofion melys iawn sydd ganddi am ddyddiau 

ysgol. Bryd hynny ’roedd tua 100 o blant yn 

mynychu’r ysgol fach i gael eu haddysgu gan 

dri athro a’r Prifathro, Mr Herring Hansford 

Herring, athro da a Sais rhonc a ddysgodd yr iaith 

Gymraeg yn rhugl. Loes calon i Miss Evans oedd 

gorfod gadael ysgol mor ifanc gan mai uchelgais 

mawr ei bywyd oedd cael mynd yn athrawes. 

Ond nid felly y bu. Wedi bod gartre’n helpu ar y 

tyddyn am beth amser, ac yna’n gweithio i deulu 

yn Aberystwyth, cafodd gynnig swydd, a hithau’n 

20 oed, yng nghegin Plas Trawsgoed. Erbyn hyn 

’roedd ei thad wedi cael gwaith fel cipar ar y stâd 

ac ’roedd yn naturiol felly fod Miss Evans yn cael 

siawns am swydd yno, er mai ychydig iawn ar 

y cyfan o bobl leol gâi waith yn y Plas. “Pobol 

ddŵad” o Loegr oedd y staff ymron i gyd.

I Blas Trawsgoed
Roedd gan y seithfed Iarll a’r 

Iarlles Lisburne bedwar o blant 

ifanc yr adeg honno ac roedd 

ganddynt staff helaeth at eu 

galw tra’n aros yn y Plas. Pedair 

morwyn, un bwtler, dau was, 

un gwas bach (Hall-boy) ac 

un Sioni-bob-swydd (Odd-

man), un Governess, un nyrs 

(nanny) a dwy forwyn i ofalu 

am y plant; un Gogyddes, 

dwy forwyn yn y gegin, ac un 

forwyn fach. Ac fel morwyn 

fach, ar gyflog o £30 y 

flwyddyn, yr aeth Miss Evans i 

Blas Trawsgoed ym 1925.

Yn ystod mis Mehefin fel arfer deuai’r Iarll 

a’i deulu i lawr o Lundain i aros ym Mhlas 

Trawsgoed.

Pan ddaeth y plant i oedran ysgol byddent hwy 

a’r staff a ofalai amdanynt yn cychwyn yn ôl am 

Lundain ym mis Hydref, tra’r arhosai’r gweddill 

tan Ragfyr, gan adael mewn digon o bryd i 

ddathlu’r Nadolig yn eu cartref yn 55 Green 

Street, Park Lane. Deuent yn ôl ar ymweliadau 

yn achlysurol, weithiau ar adeg y Pasg, ond nid i 

aros yn barhaol tan ddechrau’r haf.

Lledu Gorwelion
Wedi sawl blwyddyn yng nghegin y Plas daeth 

awydd ar Miss Evans i ledu’i gorwelion, a chafodd 

le yn coginio i deulu o’r Alban oedd yn byw yn 

Swydd Gaer. Ni fu’n hir yno cyn cael lle fel Prif 

Forwyn y Gegin yn ‘The Who’, Hitchin, Swydd 

Hertford, cartref Lady Hampden, sef gweddw Dug 

Caerloyw a hen fodryb y Dug presennol. Dyma 

un o gyfnodau hapusaf ei gyrfa fel cogyddes, er 

efallai mai dyma un o’r cyfnodau prysuraf gan ei 

bod yn dwyn cryn gyfrifoldeb ar ei hysgwyddau.

Dau o uchafbwyntiau gyrfa yn coginio i’r 

boneddigion yr adeg honno oedd cael gweithio 

tymor yn Llundain (The London Season), ac 

yna’n bwysicach fyth, tymor yr Alban (the Scotch 

Season). Yn naturiol ddigon, cynhwysid yn hwn 

dymor saethu’r grugiar, a byddai plastai’r Alban yn 

llawn o ddechrau Gorffennaf hyd yr Hydref. Drwy 

gysylltiad â chydweithwraig iddi llwyddodd Miss 

Evans i sicrhau swydd yng ngwasanaeth Iarll ac 

Iarlles Strathmore, yng Nghastell Glamis, a hynny 

mewn cyfnod o ddathlu mawr, sef eu priodas aur. 

Roedd ganddynt nifer o blant a deuent hwy a’u 

teuluoedd hwythau yno i aros yn fynych yn ystod 

yr haf hwnnw. Bu dros 80 o wahoddedigion 

yn aros yno am ddeng niwrnod ar y tro ac nid 

chware plant oedd paratoi prydau bwyd i’r teulu 

a staff y castell i gyd yr adeg honno, gyda dim 

ond pump yn gweithio yn y gegin. Ar ymweliad 

â’i chartref i ymuno yn nathliadau ei rhieni daeth 

y Fam Frenhines bresennol, gyda’i gŵr a’i dwy 

ferch fach. Roedd Elizabeth yn bum mlwydd oed 

a Margaret oddeutu blwydd oed, ac un darlun 

byw yng nghof Miss Evans yw gweld Elizabeth 

yn ymwled â’r gegin cyn ymadael i ddiolch i’r 

cogyddesau am baratoi bwyd mor flasus yn 

ystod eu hymweliad! A dyma i chi un gyfrinach 

fach cyn gadael Castell Glamis, er cael cynnig y 

danteithion mwyaf moethus posib, e.e. cig carw, 

eog ffres, cimychiaid a grugieir, hoff fwyd y Fam 

Frenhines oedd ‘pwdin bara-a-menyn’ a ’sgaden 

oedd ffefryn y Dug!

Yn ôl i Lanafan
Wedi gadael Castell Glamis bu Miss Evans 

yng ngwasanaeth sawl teulu enwog arall cyn 

dychwelyd i’w hardal enedigol ar ddiwedd yr Ail 

Ryfel Byd. Ymysg y rhain oedd Sir Aubrey Fletcher 

(neu Henry Wade, i roi iddo’i enw llenyddol), Lady 

Joan Peake, Iarlles Spencer o Althorp a theulu 

enwog Courtaulds. Tipyn o newid byd iddi oedd 

ailgydio ym mywyd pentrefol Llanafan ond fe 

wnaeth hynny heb ffws na ffwdan.

Efallai fod rhai o ddarllenwyr Y Ddolen 

yn ei chofio fel cogyddes yn Ysgol Ardwyn, 

Aberystwyth rhwng 1949 a 1960, ac mae’n sicr 

fod nifer o gyn-ddisgyblion Ysgol Llanafan yn 

cofio’r ciniawau blasus a roddid o’u blaenau yn 

ystod y blynyddoedd y bu Miss Evans yn coginio 

yno hyd ei hymddeoliad yn 1975.

Roedd Miss Evans a Mr Dafydd Oliver yn 

cychwyn gweithio yn ysgol Llanafan o fewn mis 

i’w gilydd, ac yng ngeiriau Prifathro, ‘Fu dim ei 

gwell erioed. Roedd Miss Evans yn ffito i mewn i’r 

dim i fywyd yr ysgol. Roeddem ni fel teulu mawr 

ac roedd Miss Evans yn un ohonom ni’. A hawdd 

credu hynny. Nid dyma’r teulu cyntaf i Miss Evans 

fod ynghlwm ag ef.

Mae ei dawn fel cogyddes yn ddihareb yn 

yr ardal. Mae’n debyg fod ei phwdin Nadolig y 

peth mwyaf godidog a flasodd neb erioed – 

chefais i ddim blasu hwnnw pan elwais heibio 

Is-y-Coed yr wythnos ddiwethaf, ond mi allaf 

dystio fod ei ‘mince pies’ hi yn rhai mwyaf 

blasus i mi erioed eu bwyta!!

Ann Ffrancon Jenkins

PORTREAD Y MIS
Mary Ann Evans

O’r Archif
(Rhagfyr 1980)
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Llanrhystud
Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen,  

Pentre Isaf (01974 202260)

Llongyfarchiadau

Cyhoeddwyd mae Dewi Davies, 

Penlan oedd enillydd tlws SAFC i 

fyfyriwr gorau amaethyddiaeth yn 

adran IBERS Prifysgol Aberystwyth. 

Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan 

ei ddarlithwyr am ei ymroddiad i’w 

astudiaethau yn ystod ei drydedd 

flwyddyn o astudio. Llongyfarchiadau 

iddo ar dderbyn yr anrhydedd yma 

a phob dymuniad da iddo wrth 

ddechrau ar swydd barhaol gyda 

CCF.

Cyngor Cymuned Llanrhystud

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol 

Cyhoeddus ar 2 Medi pan etholwyd y 

Cyng. Claire Jones fel Cadeirydd a’r 

Cyng. John Evans fel Is-Gadeirydd. 

Yr oedd Mr. Anthony Morgan wedi 

cytuno i barhau fel Archwilydd 

Mewnol a chytunodd pawb ei 

ailbenodiad.

Yn dilyn y Cyfarfod Cyhoeddus 

Blynyddol cynhaliwyd y cyfarfod 

misol rheolaidd. Ni chafwyd 

ymateb i hysbysiadau a bostiwyd 

ar yr hysbysfwrdd yn ymwneud ag 

ymgynghoriad ar waredu ffôn talu BT 

nac i helpu gyda sefydlu Gardd Wyllt. 

Felly gofynnwyd i’r clerc wneud 

ymholiadau pellach.

Derbyniwyd llythyr oddi wrth 

Elin Jones AS a Ben Lake AS yn 

egluro’r cyllid sydd ar gael i drigolion 

Ceredigion i’w galluogi i uwchraddio 

eu band eang ac annog preswylwyr 

â chyflymder o lai na 30Mbps i 

gofrestru eu diddordeb yn y Cynllun 

Cronfa Uwchraddio Band Eang trwy 

ddilyn y ddolen: https://broadband-

upgrade-fund.campaign.gov.uk. Mae 

copi o’r llythyr wedi’i bostio ar yr 

hysbysfwrdd ac ar wefan y Cyngor 

Cymuned.

Nid oedd gwrthwynebiad i’r naill 

gais cynllunio A200632 i godi tŷ ar 

blot 4 Maes Wyre na’r cais A200578 

i ddileu cytundeb S106 ar Delfan, 

Llanddeiniol.

Codwyd pryder dros yr haf 

fod y bin yn y cae chwarae yn 

orlawn. Mae’r Cyngor Cymuned yn 

edrych i gael rhywun i wagio’r bin 

yn rheolaidd o hyn ymlaen. Plîs, 

defnyddwyr y cae chwarae peidiwch 

â thaflu eich sbwriel ar y cae chwarae 

ond rhowch ef yn y bin neu yn well 

byth ewch ag ef adref.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 7 Hydref 

am 7.30yh yn y Neuadd Goffa.

CFfI Ceredigion
Mae’n braf cael y cyfle i rannu 

llwyddiant a gwaith aelodau 

CFfI Ceredigion gyda chi.

Sioe Rithiol

Llongyfarchiadau mawr i 

bawb a gystadlodd yn y Sioe 

Rithiol a gynhaliwyd yn ystod 

wythnos Sioe Llanelwedd ym 

mis Gorffennaf gan sicrhau 

bod Ceredigion ar frig y 

tabl ar ddiwedd yr wythnos. 

Yn ystod wythnos y Sioe, 

cyhoeddwyd bod Laura Evans 

o Glwb Llangwyryfon wedi’i 

dewis yn rhan o gynllun ‘Cyfle 

i siapio’r dyfodol’ gan Dŵr 

Cymru. Bydd Laura yn cael 

cyfle i dreulio wythnos gyda’r 

cwmni. Yng ngeiriau Laura, 

‘Bydd yn ddiddorol gweld 

sut mae dŵr yn mynd o’r 

ffynhonnell i’r tap’. Cafodd 

enillwyr Menter Moch Cymru 

2020 eu datgelu hefyd. Pleser 

yw rhannu bod dwy wedi’u 

dewis o Geredigion, Teleri 

Evans o Bontsian ac Emily 

Lloyd o Langwyryfon. Bydd y 

ddwy yn derbyn 5 mochyn i’w 

pesgu ac edrychwn ymlaen i 

weld y cynnyrch ar ddiwedd 

y flwyddyn! Mae’n arbennig 

gweld aelodau’n mentro i 

feysydd newydd.

Cystadleuaeth Aelod Iau

Rhaid llongyfarch Elin 

Rattray ar ddod yn ail yng 

nghystadleuaeth Aelod Iau 

Clybiau Ffermwyr Ifanc 

Cymru a Lloegr ym mis Awst, 

anrhydedd o’r mwyaf iddi hi 

a’r Sir. Da iawn Elin.

 

Is-Gaderiydd CFfI Cymru

Caryl Haf sydd wedi’i ethol 

yn Is-Gadeirydd CFfI Cymru 

am y flwyddyn 2020-2021 

ac rydym fel Sir yn falch iawn 

ohoni ac yn dymuno pob 

llwyddiant iddi yn y swydd.

Cyfarfod Blynyddol 

Cofiwch am ein cyfarfod 

blynyddol fydd yn cael ei 

gynnal dros Zoom ar 30 

Medi 2020. Cysylltwch ag 

Anne drwy e-bost anne@

yfc-ceredigion.org.uk neu 

ffôniwch 01570 471444, i gael 

dolen i’r cyfarfod.

Yn yr un modd, cofiwch 

gysylltu, os allwn ni fel 

aelodau’r Sir wneud unrhyw 

beth i helpu chi. Diolch 

yn fawr i’r holl aelodau 

sydd wedi cynnig cymorth 

eisoes dros y cyfnod anodd 

diweddar ac sy’n barod i 

helpu yng nghymunedau 

Ceredigion yn y dyfodol. Mae 

eich ymdrech a’ch amser 

wedi bod yn amhrisiadwy.

 

Hwyl am y tro a chadwch yn 

ddiogel,

Elliw ac Elin

Llanfihangel-y-Creuddyn
Prosiect Eglwys a 

Threftadaeth

Gwaith Adnewyddu

Erbyn hyn mae gennym 

gynllun gwaith llawn yn ei le 

sydd wedi ei gynllunio gan 

gymeryd cyfyngiadau COVID 

19 i ystyriaeth er mwyn osgoi 

cael contractwyr gwahanol 

ar y safle ar yr un pryd.  Mae’r 

gwaith wedi ei drefnu rhwng 

mis Medi eleni a Gorffennaf 

y flwyddyn nesaf.  Gweler 

rhestr o’r gwaith i’w gwblhau 

yn y tabl islaw gan ddechrau 

gyda’r gwaith mewnol ac 

yna’r gwaith allanol ar y 

tŵr i’w gwblhau yn ystod y 

gwanwyn a’r haf.  Os hoffech 

wybod mwy am y cynllun 

gwaith cysylltwch â Peter 

Garson ar mapgarson@gmail.

com

Gobeithir ailagor yr Eglwys 

yn gyfan gwbl ym mis 

Gorffennaf 2021.

Welwch chi’r gwahaniaeth yn y ddau lun yma? Mae’r gwaith wedi dechrau ar 

adnewyddu wal Cofiwch Dryweryn. Y cam cyntaf oedd torri lawr y coed ynn tu ôl i’r 

wal gan fod clefyd arnynt. Mae’n syndod faint o wahaniaeth mae hyn wedi wneud 

eisioes i’r safle gan oleuo’r wal a’i gwneud yn fwy amlwg. Erbyn hyn mae scaffald 

wedi ei godi er mwyn galluogi’r cam nesaf sef cryfhau ac ailadeiladu rhannau o’r wal a 

ddifrodwyd. Edrychwn ymlaen at rannu’r cynnydd gyda chi eto yn y rhifyn nesaf.
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Cwmystwyth
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i James Llywelyn 

Raw, Tŷ Llwyd ar gael ei ddewis i fod yn rhan 

o academi sgiliau genedlaethol Swim Wales 

2020-2021. Hefyd llongyfarchiadau iddo am 

ddod yn bedwerydd mewn ras elusennol ‘The 

Mere Mile’ yn Ellesmere, trwy nofio milltir yn y 

môr, a’r arian a godwyd yn mynd tuag at Ysbyty 

Gobowen. Da iawn ti James!

Gwellhad Buan

Dymunwn wellhad buan i Brian Cleaton, 

Tynrhos ar ôl iddo dreulio amser yn yr ysbyty yn 

ddiweddar.

Blodau’r pentre

Mae’n ganol mis Medi ac mae’r blodau o 

amgylch y pentre yn dal i flodeuo ac yn edrych 

yn hardd iawn.

Ciosg teleffon y Cwm

Dros adeg y cyfnod clo, bu’r ciosg teleffon yn 

lle i fenthyg a chyfnewid llyfrau. Nid yw hwn ar 

gael bellach. Ond mae’r diffibriliwr yn dal i fod 

yno.

Coleg Sir Gâr

Pob dymuniad da i Thomos Morgan, Pentre yn 

Ngholeg Sir Gâr i astudio ffabrigo a weldio.

Ysgoldy Goch - Casgliad dillad i’w hailgylchu

Mi fydd casgliad dillad Dydd Mercher, Hydref 7 

rhwng 9yb a 5yh.

Os oes gennych gyfraniadau, gofynnwn i 

chwi ddod â’r dillad mewn bagiau du a dod 

â’r nhw i Ysgoldy Goch ar y dydd Mercher 7 

Hydref.

Gwelir isod rhestr o’r hyn maent yn eu 

derbyn.

Diolch am eich cefnogaeth.

*Dillad dynion, menywod a phlant

*Esgidiau (careiau wedi eu clymu)

*Bagiau

*Hetiau

*Sgarffiau a theis

*Gemwaith

*Lingerie

*Sanau

*Gwregysau

*Tegannau meddal

*Dillad gwely

*Tywelion

*Llieiniau cartre

*Llenni

Tegwen Green

Trist yw cofnodi marwolaeth Tegwen Green 

(Thomas gynt) yn 94 oed yn ardal Sutton, 

Surrey. Cafodd ei geni yn Ysgoldy, Cwmystwyth 

yn un o naw o blant i Lewis a Lizzie Thomas. 

Pob un ohonynt wedi mynychu Ysgol fach 

y Cwm. Gydag amser ac yn dilyn gwaith a 

chymar aeth pawb i’w ffordd eu hun ac i 

wahanol ranau o Brydain. Llawer ohonynt i 

Lundain ac i fyd y Cardi ac i werthu llaeth, lle y 

bu i lawer gyfarfod a phriodi. Ymfudodd un o’r 

plant sef Glyn i Awstralia, lle y bu gydol ei oes.

Bu Tegwen farw yng nghartref ei mab 

Ralph. Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol 

yn Amlosgfa Kingstone, Surrey ar 19 Awst. 

Bu farw ei gŵr Tom flynyddoedd yn ôl. Ein 

cydymdeimlad dwys i’r plant Ralph a Hillary ac i 

weddill y teulu.

Mae sawl un o ddisgynyddion Thomas’ 

Penffynnon yn cadw cysylltiad agos ar Cwm 

ac yn ymweld yn amal â’r ardal ac yn arbennig 

Eglwys Newydd yr Hafod, lle mae amryw 

cyndeidiau yn gorffwys.

Melys yr atgofion am yr hyn a fu. Amal 

i ddigwyddiad ddod yn fyw i’r cof. Drws 

Penffynnon bron bob amser yn agored, neb 

yn pasio heibio heb alw mewn gan gofio fod 

paned bob amser wrth law ar gornel y bwrdd. 

Gwn hynny o brofiad.

Edgar

Blodau’r Cwm

Ciosg ffôn Cwmystwyth

Ysgoldy Goch

James Llywelyn Raw, Tŷ Llwyd

O’r gegin
gan Mair Jones, Trem y Môr

Shytni Bricyll (apricot) sych

1 pwys o fricyll sych

1½ pwys o winwns wedi’u torri’n fân

1 pwys o siwgr

2 oren

8 owns o syltanas

1½ peint o finegr seidr

Ychydig o halen

2 ewin garlleg

1 llwy de o fwstard

½ llwy de o sbeis mân

 

Rhowch y bricyll mewn bowlen a dŵr 

drostynt, a’u gadael dros nos. Trannoeth 

draeniwch a’u torri’n fân.

Rhowch mewn sosban, ac ychwanegwch 

y winwns, sudd a chroen yr oren, syltanas, 

finegr seidr, garlleg, mwstard a’r sbeis mân. 

Berwch am hanner awr, yna ychwanegwch 

y siwgr a’i ferwi am hanner awr arall, nes yn 

barod.

Rhowch mewn jariau glân a chynnes, a’u 

selio.
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Mae hi’n ddydd Gwener 8 Mai 2020, ac yn 

ystod y diwrnodau diwetha rwy wedi clywed 

ugeiniau o bobl yn sôn am eu hatgofion o’r 

diwrnod hwnnw 75 o flynyddoedd yn ôl. 

Rwy’n cofio’n union ble roeddwn i – profiad 

gwahanol iawn i’r rhan fwyaf o bobl oedd yn 

dathlu. Doeddwn i ddim efo’r miloedd tu fas 

i Balas Buckingham, na chwaith mewn parti 

stryd, fel y byddwn i wedi dyheu am fod 

rwy’n siŵr. Na, roeddwn i a’m brodyr mewn 

gwasanaeth o ddiolchgarwch yng Nghapel 

Gosen, Rhydyfelin, yn gwrando ar bregeth 

gan y Parcherdig Tom Beynon, gweinidog 

y capel hwnnw. Dyna lle’r oedd fy modryb, 

Anti Mary Gwarfelin, yn credu y dylen ni fod, 

a falle ei bod hi’n iawn. Wedi’r cyfan, roedd 

fy rhieni wedi dod drwy’r rhyfel yn saff er 

eu bod yn byw yn un o’r ardaloedd mwyaf 

peryglus o ddinas Llundain.

Roeddwn i a’m dau frawd, Alun a John, 

wedi bod yn efaciwis ar ffarm Gwarfelin, 

Rhydyfelin, Aberystwyth, ers dechrau’r 

rhyfel, yn byw gyda chwaer hyna fy mam, 

Anti Mary a’i gŵr, Uncle Morgan. Roedd fy 

nhad a mam yn berchen ar fusnes llaeth 

yn yr East End yn Llundain, ac yn cael eu 

cyfri yn ‘essential workers’ gan eu bod yn 

darparu bwyd angenrheidiol – sef llaeth – i 

bobl Llundain. Felly, doedden nhw ddim yn 

cael gadael y ddinas i ddianc rhag y bomio. 

Roedden nhw’n cadw 50 o wartheg godro 

yn yr iard a roedd yna ryw hanner dwsin o 

fechgyn ffermydd Sir Aberteifi yn gweithio 

yno, ond unwaith dechreuodd y rhyfel 

roedd yn rhaid iddyn nhw adael eu gwaith 

ac ymuno â’r fyddin. Felly, roedd rhaid 

cyflogi dynion hŷn, neu rai oedd heb basio’r 

prawf meddygol i fynd i’r fyddin, i odro’r da 

a gwneud y rownds llaeth. Roedd yno hefyd 

siop fach y gwerthu llaeth dros y cownter 

a roedden ni’r teulu yn byw ‘over the shop’ 

fel petae. Felly pan dorrodd y rhyfel allan 

yn 1939 penderfynodd fy rhieni nad oedd 

dim dewis ond i ni’r plant – Alun a fi yn y 

dechrau – fynd lawr ‘i’r wlad’.

Fe gafodd John, fy mrawd ieuengaf, ei 

eni ym mis Tachwedd 1939, ddau fis ar ôl 

i’r rhyfel ddechrau, ac fe glywais fy mam yn 

dweud lawer gwaith ei fod wedi treulio naw 

mis cyntaf ei fywyd mewn basged ddillad 

– yr unig beth ysgafn a chyfleus i’w gario 

i’r ‘shelter’ pan oedd y seiren yn canu. Ar ôl 

naw mis, pan oedd e’n cropian, ac yn rhy 

drwm i’r fasged ddillad, doedd dim dewis 

ond dod ag e lawr i ymuno â ni ar y ffarm. 

Erbyn hyn roedd Anti Mary ac Uncle Morgan 

yn eu pumdegau, ac wedi magu pedair o 

ferched, felly roedd cymryd y gwaith a’r 

cyfrifoldeb o ofalu am dri o blant bach yn 

dipyn o her. Ond os cafodd babi naw mis 

ei sboilio erioed, ein John bach ni oedd 

hwnnw! Roedden nhw eu dau wedi dwlu 

arno fe. Cael bachgen bach o’r diwedd! Ond 

chware teg, fe gawson ni ein tri bob croeso 

a chariad ganddynt nhw.

Unwaith yn unig yn y flwyddyn fydden 

ni’n gweld ein rhieni. Roedd fy nhad yn 

dod lawr am wythnos o wyliau ym mis 

Mehefin a fy mam yn dod ym mis Awst. 

(Fe allwch chi ddeall, felly, nad oes gen i 

lawer o gydymdeimlad â’r ‘celebs’ y dyddiau 

yma sy’n cwyno am nad ydynt yn cael 

cofleidio eu hwyrion yn ystod argyfwng y 

Coronafeirws.) 

Roedd ffarm Gwarfelin ar y ffordd ganol 

fel ych chi’n gadael pen ucha Penparcau 

– Southgate oedd yn arfer bod yn hen 

enw ar yr ardal – yr hen Benparcau cyn i’r 

tai cyngor gael eu hadeiladu. Roedd ’na 

Eastgate a Northgate yn Aberystwyth, a 

dyna ble oedd Southgate. Yr hewl ganol 

oedd yr hewl i Bontrhydfendigaid, yr hewl 

dop oedd hewl Devil’s Bridge a’r hewl isa 

oedd hewl Aberaeron. Ar y groesffordd yma 

yr oedd y Tolldy sy nawr yn Sain Ffagan yn 

arfer sefyll. Roedd Uncle Morgan wedi ei 

fagu ym Mhenparcau ar ffarm Piercefield 

– sy nawr yn Cae Prys, ond Piercefield yn 

ein dyddiau ni! Roedden ni’n mynd i ysgol 

Penparcau, lle’r oedd y rhan fwyaf o’r plant 

yn siarad Saesneg, a Saesneg yn unig oedd 

iaith yr ysgol, er bod yr athrawon i gyd yn 

medru siarad Cymraeg. Un o’r athrawesau 

oedd Mrs Eluned Jones, yn ddiweddarach 

Eluned Tilsey, gwraig Gwilym Tilsey a mam 

Gari Tryfan! Roedd pob bore yn dechrau 

efo emyn, wedyn adrodd y Credo a’r Deg 

Gorchymyn, er nad oedd hi ddim yn ysgol 

eglwysig.

Roedd rhyw ddwsin ohonon ni’n dod 

o’r ffermydd cyfagos a roedden ni i gyd yn 

siarad Cymraeg. Rwy’n cofio enwau rhai 

ohonyn nhw – Vernon Jones Bach-yn-rhew 

– yn cael ei adnabod yn ddiweddarach yn y 

byd llenyddol fel Vernon Jones Bow Street, 

Erddyn James o deulu mawr y Jameses 

o Rydyfelin, a bachgen o’r enw Philip a’i 

chwaer Gwen, oedd yn byw yn Tanyfron.

Ar fore Sul fe fydden ni’n mynd i’r Ysgol 

Sul yn Ebeneser, Penparcau, (Janet Phillips 

yn yr un dosbarth â fi) ac yn y prynhawn 

i’r Ysgol Sul yn Gosen, Aberystwyth. Yn ein 

dosbarth ni – dosbarth Richard y Waungrug 

– roedd Alun a fi, Vernon eto, Erddyn eto, 

Orllwyn Pengraig ac Owen Edwards. Bryd 

hynny roedd Syr Ifan a’r teulu yn byw ym 

Mhlas Bryneithin, Rhydyfelin, ac roedd Syr 

Ifan yn flaenor yn Gosen. Rwy’n mynd i 

neidio nawr i ddiwedd y rhyfel neu fydda 

i yma drwy’r dydd yn rhoi hanes y pum 

mlynedd yn y canol, a phwrpas y pwt yma 

yw sôn am 8 Mai 1945.

Doedd ganddon ni ddim wireless yng 

Ngwarfelin (doedd ganddon ni ddim 

trydan) a doedden ni ddim yn derbyn 

papur newydd, ond doedden ni ddim yn 

brin o newyddion! Roedd Lissie Post yn 

galw bob dydd am baned o de ar ei thaith 

yn dosbarthu’r post ar ei beic. Roedd hi 

a’i chwaer yn rhedeg y swyddfa bost yn 

Rhydyfelin a’i chwaer oedd y gyfrifol am 

y gyfnewidfa ffôn, felly rhwng y post a’r 

ffôn doedd na ddim byd yn digwydd yn y 

byd na’r betws nad oedd yn wybyddus i 

Lizzie a’i chwaer! Roedd dynion y lori laeth, 

hefyd, yn rhai da am wybod beth oedd yn 

mynd ymlaen ym mhobman. Y peth nesa, 

wrth gwrs, oedd gwneud y trefniadau i 

fynd yn ôl i Lundain – fi yn awyddus i fynd 

yn syth ond y brodyr yn hapus iawn i aros 

ar y ffarm.

Roedd yn rhaid mynd ar y trên – ond 

meddyliwch am yr holl drugareddau oedd 

wedi’u casglu gan dri o blant dros chwe 

blynedd! Doedd dim cesys ar olwynion y 

dyddiau hynny, a rwy’n cofio trync anferth 

yn dod i lawr a rhyw gymysgedd o cesys a 

bocsys. Wedyn, pwy oedd yn mynd â ni – 

pwy oedd yn ddigon cryf i gario’r stwff? Y 

broblem oedd gorfod newid yn Amwythig 

a mynd i fyny’r grisiau i blatfform arall. Wn i 

ddim sut y daethpwyd i’r penderfyniad, ond 

Jane, un o ferched Gwarfelin, oedd newydd 

gael ei rhyddhau o’r RAF, a Luned Llwynbrain, 

cyfnither arall, oedd yn mynd â ni – dim un 

ohonyn nhw yn fwy na rhyw 25 oed, felly 

roedd yr holl beth yn dipyn o her iddyn 

nhw. Ta beth, fe lwyddon ni i ddod i ben â 

chyrraedd Paddington lle roedd fy nhad a 

mam y disgwyl yn eiddgar, a rwy’n siŵr ei fod 

wedi bod yn aduniad emosiynol iawn.

Y peth nesa wedyn oedd dod o hyd 

i ysgolion. Roedd Alun newydd basio’r 

Scholarship felly roedd hi’n weddol rhwydd i 

ddod o hyd i ysgol Ramadeg iddo fe. Roedd 

fy rhieni yn awyddus i fi fynd i’r adran is yn y 

Central Foundation School, oedd yn Spital 

Square (fe ro i hanes yr ysgol i chi rywbryd 

eto, falle). Roedd rhaid pasio arholiad i fynd 

yno, ac ar ôl cael fy newis, dyna ddechrau ar 

wyth mlynedd hapus mewn ysgol newydd, 

wahanol iawn i’r un roeddwn wedi arfer â hi. 

Fe wnes i lawer o ffrindiau yn yr ysgol, ond 

does gen i ddim syniad ble ma’n nhw heddi.

Dechreuais yn yr ysgol newydd ar 13 Medi 

1945. Roedd y dydd Sul canlynol, efallai, 

wedi cael mwy o ddylanwad ar fy mywyd 

na’r dyddiau ysgol. Dyna’r diwrnod es i am 

y tro cyntaf i Ysgol Sul Jewin. Roedd tua 

cant o blant yno, o bob oedran, pob un 

ohonon ni wedi dod nôl at eu teuluoedd ar 

ôl y rhyfel. Mae’r plant gwrddes i y dydd Sul 

hwnnw wedi bod yn ffrindiau oes – ffrindiau 

sydd wedi bod yn gefn i’w gilydd trwy bob 

math o helyntion dros 75 o flynyddoedd, a 

hefyd wedi rhannu rhai oriau hapusa’r daith.

Atgofion Byw
Stori bersonol gan Janet Wheatley
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Y Mwgwd

Ydw chi’n gallu gweld fy mod yn 

gwenu?

Dwi’n hoffi gwenu! Mae’n neud i 

fi deimlo’n well a dwi’n gobeithio 

ei fod yn cael effaith positif ar y 

pobl o’n nghwmpas i. Wrth gyfarch 

plant i’r dosbarth byddai’n trio 

gwenu bob amser neu wrth basio 

rhywun yn y stryd. Dyw gwên yn 

costio dim ac efallai taw dyna’r wên 

gynta fydd y person hynny wedi 

gweld y diwrnod hwnnw. Mae’n 

debyg i’r Fam Theresa ddisgrifio’r 

wên fel gweithred o gariad, rhodd 

i berson, peth hardd. Dyna braf i’w 

meddwl bo chi’n rhannu rhodd 

gyda pherson drwy rannu gwen. 

Y weithred symlaf sydd orau bob 

amser. Nes i ddod ar draws hen 

ddihareb Tsieniaidd ‘defnyddiwch 

eich gwen i newid y byd; peidiwch 

a gadael i’r byd newid eich gwên.’ 

Ac yna daeth rheoliadau COVID-19 

i darfu ar y wen. Erbyn hyn mae’n 

orfodol i wisgo masg mewn siopau 

a mannau cyhoeddus lle nad oes 

modd ymbellhau’n gymdeithasol 

a dwi hefyd angen ei wisgo ar 

goridorau’r ysgol. Fy nghwestiwn 

i ddisgybl wythnos yma wrth 

agosáu at ddrws y dosbarth – wyt 

ti’n gallu gweld bo fi’n gwenu? 

Ydw Miss oedd yr ateb. A oedd 

fy wen yn treiddio trwyddo er 

gwaetha’r masg? Efallai fy mod i’n 

defnyddio fy llygaid fwy nag on in 

feddwl ac efallai fy mod i eisoes, 

heb yn wybod, yn defnyddio’r wên 

Duchenne! Peidiwch a becso, 

doeddwn i heb glywed am y wên 

Duchenne cyn mynd i ymchwilio 

ychydig i’r wên ar y we chwaith! 

Mae’n debyg fod gwên Duchenne 

yn un sy’n cyrraedd eich llygaid gan 

wneud i’r corneli allanol grychu. 

Cynhyrchir y wên gan weithrediad 

ar y cyd dau o gyhyrau’r wyneb, 

un yn codi corneli eich ceg a’r llall 

yn codi eich bochau gan achosi’r 

llinellau chwerthin ar gorneli allanol 

eich llygaid.

Dywedodd Marilyn Monroe ‘A 

smile is the best make up a girl can 

where!’  Am y tro Marilyn bydd rhaid 

i’r crychau yng nghorneli fy llygaid 

wneud y tro!

Er gwaetha’r masg a’r 

cyfyngiadau, cadwch i wenu!

Enfys Medi

Gwnio Mygydau

Mae Betsan Jane Hughes, 

Llwynbedw, Llangwyryfon yn 

enghraifft dda o unigolyn sydd 

wedi addasu ei busnes yn wyneb 

pandemig Covid 19. Roedd wedi 

sefydlu busnes oedd yn altro dillad 

ayyb ac bu’n brysur llynedd yn altro 

ffrogiau priodas. Yn ddisymwyth 

eleni daeth popeth i stop ond 

rhaid oedd chwilio cyfle allan o’r 

sefyllfa bresennol a mynd ati i wnio 

mygydau. Dyma ychydig o’r hanes.

Ers pryd wyt ti wedi bod yn gwnio’r 

mygydau?

Pan dechreuodd y cyfnod clo, a’r 

priodasau i gyd wedi’i gohirio es 

ati i greu mygydau. Gan nad oedd 

modd i gwsmeriaid ddo ata i i’r 

gweithdy creais siop ar wefan etsy. 

Dwi wedi gwerthu tipyn erbyn hyn, 

a mae’r mygydau wedi teithio yn 

bell wrth i mi bostio i Iwerddon ac 

America. Doedd dim syniad gen i 

pan ddechreuais i werthu nhw fy 

mod i Betsan Jane o bentre bach 

Llangwyryfon yn mynd i fod mor 

brysur a hyn a’i danfon mor bell. 

Dwi wir yn gwerthfawrogi pob un 

archeb dwi wedi dderbyn.

Pa fath o fwgwd wyt ti wedi greu?

Mae’r Llywodraeth bellach wedi 

gosod rheol bod yn rhaid gwisgo 

mwgwd ym mhob lle cyhoeddus 

a siopau. Mae’r mygydau yma fod 

yn rhai tri haen. Felly pan es i ati i 

ddylunio a chreu mwgwd roedd 

yn rhaid cymryd y pwyntiau hyn i 

ystyriaeth. Mae’r mygydau dwi’n 

greu yn rhai dau haen sydd a lle i 

rhoi ffilter eich hunan i mewn sef y 

trydydd haen.

 

Sawl mwgwd wyt ti wedi wnio a’u 

dosbarthu erbyn hyn? Pa batrwm 

sydd mwyaf poblogaidd?

I fod yn onest dwi wedi colli cownt 

ar faint o fygydau dwi wedi eu creu 

ond dwi’n siwr fy mod i dros y 500 

gydag archebion yn dod trwyddo’n 

ddyddiol ers i reol Llywodraeth 

Cymru ddod i rym ar 14 Medi. Y 

patrwm mwyaf poblogaidd ar y 

funud yw’r patrwm leopard print 

glas sydd gen i. Dwi wedi mynd 

trwy metrau o’r defnydd erbyn hyn! 

Ydych chi yn byw yn ardaloedd cynghorau 
cymuned Blaenrheidol neu Bontarfynach ac yn 
wynebu trafferthion ariannol o achos y pandemig 
Coronavirus?

Mae grantiau hyd at £300 ar gael i ymgeiswyr sy’n 
byw yn ardal cynghorau cymuned Blaenrheidol 
neu Bontarfynach trwy Gronfa Caledi Covid-19 
Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes.

Grantiau ar gael drwy Gronfa 
Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth 
Gymunedol Fferm Wynt Cefn 
Croes

Am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio galwch 
02920 379 580 neu ewch i 
www.communityfoundationwales.org.uk i 
wneud cais ar-lein.

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

pydredd pren a gosod clymau wal mewn welydd dwbl.
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I’r dynion mae’r defnyddiau plaen 

yn fwy poblogaidd ac i’r plant mae 

unrhywbeth gydag ungorn neu 

tractor wastad yn mynd yn dda!

Beth ywr top tip sydd gen ti rannu 

am edrych ar ôl y mwgwd?

O ran y rhai dwi’n werthu mae ´na 

le i chi rhoi ffilter eich hunan yn y 

masg. Unwaith fyddwch chi wedi 

gorffen gyda’r masg tynnwch y 

ffilter allan, taflwch y ffilter i’r bin 

ac yna rhowch y masg yn y peiriant 

golchi gyda’ch dillad ar 40˚c. 

Peidiwch a chyffwrdd unrhywbeth 

arall yn y cyfnod yma nes eich bod 

wedi cael cyfle i olchi eich dwylo.

Pa fath o fygydau sydd ar gael gen ti 

a beth yw eu prisiau?

Mae gen i dri gwahanol maint yn 

y mygydau rhai plant am £3.00, 

oedolion am £3.50 a dynion £4.00. 

Ma nifer o ddefnyddiau ar gael gen 

i ar gyfer creu’r masgiau ond os oes 

gennych ddefnydd penodol mewn 

golwg danofnwch neges a gwna i fy 

ngorau i helpu.

Os bod rhywun agen masg – sut 

alla nhw gysylltu a ti?

Y ffordd gorau yw i fynd ar fy 

nhudalen Facebook lle gwelwch 

cyfeiriad fy ngwefan etsy i brynu’r 

masg. Neu os nad oes Facebook 

i gael gyda chi ma croeso i chi fy 

ffonio 07794078472 i archebu 

masg neu galw hebio’r gweithdy yn 

Llwynbedw, Llangwyryfon.

Hoffen i gymyrd y cyfle yma i 

ddiolch i fy holl gwsmeriaid yn ystod 

y cyfnod yma am bob cefnogaeth 

dwi wedi ei dderbyn. Mae’n meddwl 

lot i mi fy mod yn medru cario 

ymlaen gyda fy musnes bach yn 

ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Diolch 

eto a cadwch yn saff.

Betsan Jane


