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Diogelu’r gofeb 
i’r dyfodol

Bwgan Brain 
Bendigedig

Ruth Jên yn ail beintio graffiti wal Cofiwch Dryweryn yn defnyddio 
golau car fel gwnaeth Meic Stephens wrth beintio’r gwreiddiol 55 
mlynedd yn ôl. Darllenwch fwy am adnewyddu’r wal ar dudalen 11. 
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Gwenno Jones a’i bwgan brain buddugol mewn cystadleuaeth 
a drefnwyd gan Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd 
Llangwyryfon.

Disgyblion dosbarth 2 Ysgol Syr John Rhys o flaen adfeilion cartref genedigol Syr John Rhys, Aberceiro fach wrth iddynt gychwyn ar y daith gerdded 
rithwir yn dilyn ôl troed yr ysgolhaig i Fangor.

Taith Rithwir i Fangor

Aelodau Merched y Wawr Llanafan yn gwneud y gorau o’r heulwen braf 
cyn i’r tywydd droi gan fwynhau taith gerdded gyda’i gilydd. 

Cerdded a Chymdeithasu
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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
Hawys Hughes, Dolgwybedin, 

Llanafan, Aberystwyth. 
SY23 4AX (01974 261221)

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: 

 Angharad Evans, Mair Hughes  
ac Enfys Evans

Y RHIFYN NESAF:
Dyddiad cau ar gyfer deunydd:  

18 Tachwedd
Yn y siopau: 28 Tachwedd 

RHIF 465 TACHWEDD 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
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

Golygyddol
Mae’r clociau wedi mynd am nôl a’r dail yn 

prysur ddisgyn oddi ar y coed. Ydyn, rydym wedi 

cyrraedd hydref 2020 a’r gaeaf rownd y gornel. 

Wrth i’r DDOLEN gyrraedd y siopau rydym yng 

nghanol cyfnod clo byr arall sy’n tarfu ar ein 

gweithgarwch arferol amser hyn o’r flwyddyn. 

Mae’n rhaid diolch i bawb sy’n cyfrannu erthyglau, 

lluniau a straeon i gynnal y papur yn ystod y 

cyfnod hwn ac mae’n bleser derbyn adborth 

positif am y cynnwys. Diolch i Rhiannon Evans, 

Caerdydd am gymryd yr amser i ysgrifennu atom 

gyda’i sylwadau ar rifyn HYDREF. Gwelir y llythyr 

ar dudalen 6. Wrth i’r nos dduo o’n cwmpas yn 

gynnar gobeithio y gwnewch fwynhau’r arlwy 

sydd gan rifyn Tachwedd o’n papur bro i’w 

gynnig.

Ychydig yn hwyrach na’r arfer cynhaliwyd 

Cyfarfod Blynyddol Y DDOLEN drwy gyfrwng 

Zoom ganol y mis. Diolchodd Gethin, Cadeirydd 

i bawb am eu gwaith yn ystod y flwyddyn 

ac wrth gwrs i Rina am gyflawni ei rôl fel 

ysgrifenydd dros y blynyddoedd cyn camu i lawr 

eleni. Ail-etholwyd y swyddogion presennol 

a chroesawyd Hawys Hughes, Dolgwybedin 

i’r tîm fel ysgrifennydd. Braf oedd clywed fod 

ein sefyllfa ariannol bresennol yn caniatau i ni 

barhau i gyhoeddi’r papur am 60c y mis ar hyn 

o bryd. Gwelwyd gostyngiad yn y nifer o gopiau 

a argraffwyd yn ystod y cyfnod clo ond mae 

mwyafrif y copiau hynny yn gwerthu allan. Y 

gobaith yw gallu cynyddu’r nifer eto ac ymestyn 

ein cylchrediad pan ddaw pethau’n well. Rydym 

yn ddiolchgar am y cyfleon drwy Bro360 Golwg 

yn ystod y cyfnod yma wrth iddynt ganiatau i ni 

gyhoeddi ar-lein yn ystod y mis pan fu’r LOLFA 

yn methu argraffu. Mae hyn wedi caniatau i ni 

gyrraedd cynulleidfa newydd yn ddigidol gan 

obeithio y bydd hyn yn rhywbeth y gallwn barhau 

i’w gynnig ond heb danseilio dim ar bwysigrwydd 

y rhifyn print. Mi fydd opsiwn i dderbyn 

tanysgrifiad o’r papur fel pdf drwy e-bost ar gael 

i chi o hyn allan - £6.60 am 11 rhifyn a ddaw i’ch 

cyfrif e-bost ar ddiwrnod cyhoeddi’r papur.  

Nodwyd pwysigrwydd ein hybysebwyr a 

Chyfeillion y DDOLEN fel ffynhonnell ariannol 

bwysig i’n papur. Os wyddoch am unrhyw fusnes 

a hoffai hysbysebu yn fisol, rhowch wybod i’n 

trefnydd hysbysebion. Mae’r telerau’n ffafriol ac 

mae’n gyfle i’n busnesau hysbysebu yn lleol er 

mwyn cyrraedd pobl leol. Gofynnwn yn garedig 

i bob un ohonoch ddarllenwyr gefnogi ein 

hysbysebwyr.

Rydym yn parhau i chwilio am ohebwyr yn 

ardaloedd Ponterwyd, Llanilar a Llanrhystud. Os 

wyddoch am unrhyw un a fyddai’n hoffi bod yn 

ddolen gyswllt rhwng y golygyddion a’r pentrefi, 

plis peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Hoffai’r tîm 

golygyddol sicrhau ein bod yn derbyn newyddion 

o bob twll a chornel o ardal y papur bro. Hefyd 

os bod unrhyw un a diddordeb i ymuno â’r tîm 

golygyddol mi fydden yn falch iawn o glywed 

oddi wrthych. 

Ar ddiwedd pob cyfarfod byddwn fel arfer 

yn mwynhau paned o de a bisged! Trueni nad 

oedd hyn yn bosib eleni er braf iawn oedd gweld 

wynebau pawb er bod hynny ar y sgrin. Edrychwn 

ymlaen at flwyddyn lewyrchus arall o gyhoeddi 

papur bro Y DDOLEN.

Cyfarchion 
Nadolig
 

Mae’r Nadolig yn nesau ac mae cyfle i chi 

ddymuno Cyfarchion y Tymor i‘ch cyfeillion o 

fewn tudalennau Y DDOLEN. Mae’n bosib rhoi 

cyfarchion yn unig neu fe allwch gynnwys llun 

i fynd gyda’r cyfarchion. Unrhyw lun, chi, y 

teulu, y ci neu’r defed.

Pris cyfarchion yw £5 neu £10 yn cynnwys 

y llun.

Cysylltwch ag un o’r golygyddion neu drwy’r 

ebost y.ddolen@gmail.com er mwyn trefnu’r 

taliad a danfon y cyfarchion a’r lluniau atom.

Dyddiad cau: 18 Tachwedd

Cyngor Sir Ceredigion £500

Ateb Chwilair mis Medi:   
Y Forwyn a’r Glorian - (Virgo a Libra) -  

Sharon Howell
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CARPEDI 
K&M

Ffôn: 
01974 251656

Ken: 
07970 045129

Meirion: 
07811 479791

GWASANAETH 
GWERTHU 
A GOSOD

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

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

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

 

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

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

Tocynnau: £4 (ar gael o Morlan)  
 

morlan.cymru 
 

01970-617996; post@morlan.cymru 

morlan.aber@gmail.com

Morlan,  
Morfa Mawr,  
Aberystwyth 

SY23 2HH    
01970 617 996

Gwell hwyr na hwyrach! Diolch i bob un o gasglwyr 

ffyddlon Cyfeillion Y DDOLEN am ei gwaith eleni 

eto. Rydych werth y byd yn grwn. Mae’r Cyfeillion 

yn gefnogaeth ariannol bwysig i gynnal Y DDOLEN 

yn flynyddol.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol gynhaliwyd 

ganol Hydref tynnwyd tri mis gwerth o wobrau. Y 

bag pwysig yn cael ei ddal o flaen y sgrin wrth i’r 

rhifau gael eu tynnu fesul un o flaen cynulleidfa 

o wynebau cyfarwydd! Rydyn ni gyd yn gorfod 

addasu i wneud pethau ychydig yn wahanol fel mae 

pethau nawr! Mi fyddwn yn tynnu pedwar mis arall 

a chyhoeddi’r enillwyr yn rhifyn Rhagfyr.

Ebrill 2020

£20 Einir Rattray, Trem y Wawr, Llanfihangel y 

Creuddyn

£20 Cledwyn Fychan, Y Fedw, Llanddeiniol

£10 Joy Jones, 10 Maes Wyre, Llanrhystud

£10 Julie Rattray, Fferm Llidiarde, Llanilar

£10 Owen Randel Jones, Annedd Wen, Llanfihangel 

y Creuddyn

£10 Teulu Corfield, Delfan, Llanddeiniol

£10 Wyre James, Tyncelyn, Dyffryn, Llanilar

£10 Emily Rose Birch, Minffordd, Y Gors

£8 Mr a Mrs Dylan Pugh, Tŷ Gwyn, Llangwyryfon

£8 Glain, Ela a Swyn Jones, Tŷ Ni, Talybont

£8 Teulu Evans, Moelifor, Llanrhystud

£8 Mrs B Jones, Trem y Ffridd, Rhydyfelin

Mai 2020

£20 Mrs M.B. Morgan, Tŷ Newydd, Llanrhystud

£20 Jac Dafi Lloyd, Dôlyllan, Llanddewi Brefi

£10 Mr Ian Evans, Arosfa, Cellan

£10 Dr Ann Hawke, Collen, Cwrt y Cadno, Llanilar

£10 Mr Haydn Manley, Heddfan, Llanilar

£10 Owain a Siwan Price, Parc y Deri, Rhos y Garth

£10 Mrs Olwen Evans, Maes y Perthi, Llanrhystud

£10 Eifion Evans, Brynpyllau, Llanrhystud

£8 Mrs Rowlands, Brynhope, Trefenter

£8 Teulu Hafan, Llanddeiniol

£8 Mirain Haf Griffiths, Blaengader, Llanfarian

£8 Emyr a Ada Evans, Rhosgoch, Llanilar

Mehefin 2020

£20 Mrs Betty Jenkins, Cwrt y Cadno, Llanilar

£20 Mrs Pam Macczack, Gernant, Llanon

£10 Mr a Mrs G Evans, Hendre Rhys, Trawsgoed

£10 Lowri Mair Jones, Abernac, Rhosygarth

£10 Mrs Anita Owen, Rhoshelyg, Pantycrug

£10 Lynn Morris, Glancarrog, Llanrhystud

£10 Mrs Myfanwy Thomas, Bedw Arian, Llanrhystud

£10 Lona Phillips, Glyndwr, Abermagwr

£10 Mr a Mrs D. Jones, Brynceiro, Ponterwyd

£8 Teulu Hopton, Dôlau Ceunant, Llanfihangel y 

Creuddun

£8 Eileen Williams, Rhandir Isaf, Llangwyryfon

£8 Osian Wyn ac Elliw Williams, Blaen Penlan, 

Aberarth

Cyfeillion y Ddolen
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Crefftus
O ddydd i ddydd, gwaith saer ac adeiladu yw 

gwaith Aled Daniel, Gilfach Goch, New Cross 

ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae 

wedi troi ei law at fath arall o waith coed. Yn 

ystod y cyfnod COVID, pan nad yw’n helpu 

gyda’r gwaith fferm, mae wedi gallu rhoi mwy 

o amser i’r hobi sydd bellach yn troi’n fusnes 

yn ei hunan. 

Dwed ychydig wrtho ni am dy gefndir gyda 

gwaith coed?

Dwi’n meddwl fod fy niddordeb mewn gwaith 

coed wedi dechrau yn ôl yn yr ysgol gynradd 

yn Llanfihangel y Creuddyn. Ar y diwrnodau 

byddai cyfle i neud gwaith coed, roeddwn yn 

bendant eisiau mynd i’r ysgol! Wrth symud i 

Benweddig roedd yn ddewis amlwg i ddilyn 

cwrs NVQ lefel gwaith coed ac adeiladu. 

Ar ôl gadael ysgol roeddwn yn lwcus i gael 

prentisiaeth gydag adeiladwr lleol tra hefyd yn 

mynychu’r coleg. Cefais gyfle i weithio gyda 

Lewis Griffiths yn Rhydyfelin am ddeunaw 

mis gan ddatblygu fy sgiliau saer cyn sefydlu 

busnes fy hunan yn 2004.

Sut ddechreues ti gyda’r crefftau?

Dwi wastad wedi mwynhau trio pethau 

newydd a defnyddio tŵls a pheiriannau 

gwahanol. Cwpl o flynyddoedd nôl des i ar 

draws y peiriant ‘laser engraver’ a phrynu 

un i’r gweithdy. Mae’n rhaid cyfadde mae 

chwarae fues i’n neud mwy na dim ar y 

dechre gan weld beth oedd yn bosibl creu gan 

ddefnyddio’r tegan newydd! Mae’n beiriant 

sy’n gallu gwneud cymaint yn cynnwys rhoi 

lluniau ar goed a llechen a thorri siapiau 

allan o bob math o ddeunydd fel pren a lledr. 

Potsian a mwynhau trio pethau newydd 

fel hobi oedd y bwriad ond mae bellach yn 

ychwanegiad i’r busnes gyda lot o archebion 

am eitemau gwahanol.

Er bod y peiriant yn dipyn o help gyda 

chreu’r darnau gwahanol, dwi hefyd yn gorfod 

trin popeth a llaw felly mae popeth yn pasio 

trwy fy nwylo ar ryw gam neu gilydd. Unwaith 

mae’r peiriant wedi creu’r llun neu dorri allan 

mae angen rhoi’r darn at ei gilydd ac wrth 

gwrs sandio i gael gorffeniad da.

Ble ti’n cael dy syniadau ar gyfer yr 

amrywiaeth o ddarnau ti’n 

cynhyrchu?

Mae llawer o’r syniadau ar 

gyfer y lluniau yn dod gan mod i 

wedi tyfu lan ar y fferm. Ma lluniau 

anifeiliaid yn ymddangos ar lot 

o’r darnau. Dwi hefyd yn gweld 

rhywbeth ar y we sy’n fy ysbrydoli. 

Pan fo rhywun yn gofyn am rywbeth 

penodol dwi’n datblygu’r syniad gyda 

nhw er mwyn cwrdd â’i gofynion. 

Dwi newydd fod yn datblygu bocs 

arbennig ar gyfer dal jariau mêl ar 

gyfer y Nadolig.

Beth wyt ti’n mwynhau greu fwyaf?

Dwi’n mwynhau gweithio gyda phren felly 

mae pob diwrnod yn y gweithdy yn rhoi 

mwynhad. Dwi newydd fod yn arbrofi gyda 

chreu ‘coasters’ pren ond defnyddio resin 

hefyd ar gyfer amlygu’r llun. Mae’n gyfle i 

gyflwyno lliwiau gwahanol i’r gwaith a thrio 

rhywbeth newydd. Dwi’n hoffi cael cyfle 

i arbrofi a gwthio’n hunan i neud pethau 

gwahanol.

Pa ddarn sydd wedi rhoi’r sialens fwyaf i ti?

Dwi’n lwcus mod i’n eitha da yn gweithio 

problemau mas felly mae’r darnau eu hunain 

yn dod at ei gilydd yn iawn. Y sialens fwyaf

 yw gweithio’r peiriant gan fod angen 

cwblhau’r llun ar y cyfrifiadur yn gyntaf. Dwi 

ddim yn foi cyfrifiaduron felly roedd hwnnw yn 

dipyn o sialens i ddechrau gyda ond unwaith 

cael y ‘settings’ yn barod mae popeth yn mynd 

yn iawn wedyn! Ma ambell lun wedi cymryd 

sawl tro i’w gael e’n iawn cyn bod y gwaith 

torri allan yn gallu dechrau.

Pa bren fyddi di’n defnyddio ar gyfer y 

gwahanol grefftau?

Dwi’n defnyddio poplar plywood i gynhyrchu’r 

mwyafrif o’r bocsys a derw i greu’r stolion. 

Dwi’n trio defnyddio derw lleol gymaint â 

phosib. Dwi’n mwynhau gweithio gyda phob 

math o bren ond rhaid dweud mae derw 

yw’r un sy’n edrych orau ond mae’n anodd 

ei drin gan ei fod yn galed. Dwi’n mwynhau 

gweld y gwahaniaeth mewn lliw sydd gan 

goed gwahanol. Mae pîn hefyd yn bren dwi’n 

gweithio tipyn gyda ac mae’n haws i’w drin. 

Wrth gwrs ar ddiwedd y dydd mae’n dibynnu 

beth mae’r cwsmer eisiau ac yn ddiweddar mi 

fues i’n defnyddio lledr i greu darn siâp calon i 

ddathlu penblwydd priodas.

Wyt ti’n derbyn gwaith comisiwn?

Ydw, dwi’n gallu cynhyrchu pethau i gwrdd â 

gofynion y cwsmer. Mae’n werth gofyn pob 

amser i weld beth sy’n bosib ei greu. Dwi wedi 

sôn yn barod am y bocsys ar gyfer y jariau 

mel! Un cais gwahanol dwi wedi derbyn fel 

comisiwn i’w creu blwch ar gyfer dal llwch 

anifail anwes. Felly mae pob math o bethau 

yn bosib i gwrdd ag anghenion y cwsmer. 

Dwi’n gallu personoli y gwahanol ddarnau a 

hynny’n weddol sydyn hefyd. Cyn cyfyngiadau 

COVID, on in gallu personoli’r darnau yn y fan 

a’r lle pan o’n i’n mynd i ffeiriau gan fod gen i 

beiriant ‘laser engraver’ llai ar y fan hefyd.

Ble gall pobl weld yr hyn sydd gen ti gynnig?

On i wedi bwriadu mynd a stondin i’r sioe 

frenhinol eleni ond doedd hynny ddim i 

fod. Mae sôn fod y ffair aeaf am gynnal 

rhywbeth ar lein ond dwi ddim yn foi da gyda 

chyfrifiaduron! Dwi’n gwerthu’r darnau yn Siop 

y Pethe, Aberystwyth ac yn siop Amgueddfa 

Ceredigion ond yn anffodus mae hwnnw’n 

parhau ar gau. Mae gen i wefan www.

aleddaniel.co.uk a thudalen facebook. Er, un 

bai sydd ar y we yw dyw’r lluniau ddim yn 

neud daioni a’r darnau. Mae sawl person wedi 

dweud bod teimlo a thrin y darn yn llawer 

gwell na llun! Trueni mawr wedyn bod cymaint 

o ffeiriau wedi canslo leni. 
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Dyfyniad  
y mis

Ceir dyfyniad y mis gan 

Gwyn ac Elizabeth Hawkins, 

Pantycrug:

Dyw’r firws ddim yn symud,

Ni sydd yn symud.

Os na wnawn ni symud,

Fydd y firws ddim yn symud.

Yna, bydd y firws yn marw,

Mae mor syml â hynna!

Ysgol Syr John Rhys

Thema Dyma Fi

Yn ystod hanner tymor cyntaf yn ôl yn yr 

ysgol bu’r plant yn gweithio ar y thema ‘Dyma 

fi’. Cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 

fwynhad wrth edrych ar bortreadau, nid yn 

unig yn ysgrifenedig ond hefyd ar baentiadau. 

Bu’r disgyblion yn efelychu arddull artistiaid 

o wahanol gyfnodau gan gynnwys Leonardo 

de Vinci ac Andy Warhol. Yn debyg iawn bu 

disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edrych ar 

bortreadau ond ar yr artist Picasso y tro yma, 

braf oedd gweld ei dyluniadau amrywiol yn 

efelychu arddull amgen Picasso. Bu ffocws 

mawr yn ystod y thema ar bwysleisio bod pawb 

yn bwysig er bod pawb yn wahanol. 

Cymerodd y disgyblion rhan yn niwrnod 

Iechyd Meddwl Rhyngwladol wrth i bawb 

ddod i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth melyn er 

mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. 

Cynhaliwyd sawl trafodaeth yn ystod y diwrnod 

ynglŷn â sut allwn ni fod yn garedig a chodi 

calon eraill. Mwynhaodd y disgyblion gymryd 

rhan mewn sesiynau ioga a gweithgareddau 

celf yn defnyddio adnoddau naturiol. 

Ar 15 Hydref roedd hi’n ddiwrnod Shwmae 

Su’mae a braf oedd gweld nifer o ddisgyblion yr 

ysgol yn dathlu eu Cymreictod wrth wisgo coch, 

gwyn neu wyrdd. Fe wnaeth llawer o’r disgyblion 

gymryd rhan yng nghystadlaethau’r diwrnod 

wrth greu’r gair ‘Shwmae’ mewn ffordd unigryw. 

Llongyfarchiadau  i bawb wnaeth gystadlu!

Taith Gerdded

Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld yn barod, 

mae’r disgyblion wedi gosod her i gymuned 

yr ysgol i gymryd rhan yn ein taith gerdded 

noddedig rithwir. Fe ddaeth y syniad o ganlyniad 

i ddysgu ychydig am hanes Syr John Rhys. 

Byddwn yn cerdded o Bonterwyd i’r Coleg 

Normal ym Mangor ag yn ôl yn union fel 

gwnaeth Syr John Rhys i eistedd yr arholiad. 

Pellter y daith fydd 164 o filltiroedd.  Rydym 

wedi dechrau ar y daith gerdded ac rydym 

bron a chyrraedd Bangor yn barod heb fod 

hanner ffordd drwy’r her eto. I ddechrau’r her 

fe gerddodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 o’r 

ysgol i Aberceiro Fach sef cartref genedigol Syr 

John Rhys ag yn ôl. Bu plant y Cyfnod Sylfaen 

yn cerdded o gwmpas iard yr ysgol i gofnodi eu 

milltir gyntaf. Braf yw gweld nifer o’r disgyblion 

wedi bod allan yn cerdded gyda’u teuluoedd 

yn ystod yr wythnos diwethaf. Diolch hefyd 

i aelodau’r gymuned sydd wedi bod allan yn 

cerdded a chofnodi eu milltiroedd tuag at yr her.

Gwasanaeth Diolchgarwch

Ar ddiwrnod olaf yr hanner tymor, cynhaliwyd 

gwasanaeth diolchgarwch rhithwir ar y cyd 

gydag Ysgol Mynach ag Ysgol Pontrhydfendigaid. 

Roedd hi’n wych gweld cynifer o ddisgyblion 

yn cymryd rhan yn y gwasanaeth a lledaenu’r 

neges o ddiolchgarwch. Roedd hi’n wasanaeth 

hyfryd gyda neges gref o ddiolch am y byd o’n 

cwmpas a phwysleisio bod pawb yn wahanol yn 

ganolbwynt i’r cyfan.

Ponterwyd

Disgybl yn mwynhau gweithgareddau 
creadigol a lles ar ddiwrnod iechyd meddwl 

cenedlaethol.

Argraffu hunan bortreadau yn efelychu  
gwaith Andy Warhol

Disgyblion dosbarth 1 yn mwynhau ioga ar 
ddiwrnod cenedlaethol iechyd meddwl.

Gwisgo melyn i godi ymwybyddiaeth o iechyd 
meddwl.

Disgybl o ddosbarth 1 gyda’i fwgwd Shwmae.

Darlith Flynyddol Morlan 
Pantyfedwen 2020

‘Understanding Young Millennials: 
Values, Identities and Belonging’

gyda’r  

Athro Linda Woodhead,  
Prifysgol Caerhirfryn

 
“one of the world’s leading experts on religion”

Nos Lun 16 Tachwedd 2020  
am 7.30 ar Zoom

Ebostiwch  
post@jamespantyfedwen.cymru   

er mwyn cofrestru a chael y ddolen zoom.
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Pontarfynach

Pen-blwydd

Cyfarchion Pen-blwydd arbennig i Beca Elin 

James, Grugwen oedd yn ddeunaw oed ar 21 

Hydref. Gobeithio y cei gyfle i ddathlu gyda dy 

ffrindiau yn fuan.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i Meuryn 

Davies, Tŷ’n Lôn a Gareth Davies, Rhandir yn eu 

profedigaeth o golli eu chwaer Dawn Ashton 

yn 93 oed.

Cyngor Bro Pontarfynach 

Trafodwyd y materion isod yng nghyfarfodydd 

misoedd Medi a Hydref.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Bro 

Pontarfynach ar 1 Hydref ac etholwyd y 

swyddogion canlynol: Gareth Jones Cadeirydd; 

Robert Davies Is-gadeirydd; Jane Hopkins 

Swyddog Cyllid.

Gohebiaeth gan ddeiliaid lleol am un o’r 

goleuadau stryd yn yr ardal gael ei adael arno 

drwy’r nos gan fod yr ardal o’i amgylch yn 

eithaf tywyll. Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd 

na fyddi’n ymarferol i ganiatáu’r cais gan nad 

oedd yn bosibl cadw ond un golau arno, 

byddai’n ofynnol i gael goleuadau eraill o 

amgylch arno ar yr un pryd hefyd.

Ceisiadau Cynllunio 

A150060 - Tir Wrth ymyl Pendre, 

Pontarfynach. Mae’r cais cynllunio uchod 

wedi’i gadarnhau gan Gyngor Sir Ceredigion 

yn Awst 2020 ar gyfer adeiladu 11 tẏ (cais 

gwreiddiol Mawrth 2015).

Yn sgil y posibilrwydd o dai ychwanegol i’r 

ardal ymholiadau i’w gwneud i Ddŵr Cymru a 

Chyfoeth Naturiol Cymru am y posibilrwydd o 

uwchraddio system garthffosiaeth newydd ym 

mhentref Pontarfynach.

A200718 a A200719 Yr Hen Stablau, 

Pontarfynach, Aberystwyth

Y Bwriad: Conversion of a former coach 

house into a single dwelling in addition to 

providing a single storey rear extension. Dim 

gwrthwynebiad.

Grant Covid 19 Cefn Croes 

Cyfeiriwyd at Gronfa Caledi Covid-19 

Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn 

Croes ar gyfer y rhai sy’n wynebu trafferthion 

ariannol o achos y pandemig Coronafirws sy’n 

byw o fewn ardaloedd cynghorau cymuned 

Blaenrheidol neu Bontarfynach. Gwybodaeth 

bellach ar gael ar 02920 379580 neu www.

communityfoundationwales.org.uk

Materion i dynnu sylw i Gyngor Sir Ceredigion:

Twll dwfn yn y ffordd tu allan i Gapel 

Cwmystwyth.

Ceir yn parcio ar linellau melyn dwbl ym 

Mhontarfynach yn peri gofid – mater i’w 

gyfeirio at yr Heddlu a Chyngor Sir Ceredigion.

Ychydig o bryder am safon y gwaith o dorri 

cloddiau mewn rhai mannau o fewn yr ardal.

Biniau sbwriel wrth y safle ail-gylchu yn 

gorlenwi’n aml.

Ochr y ffordd a draen dŵr rhwng Heol 

Elennydd ag Ysgol Mynach angen sylw.

Pont bren ar lwybr troed cyhoeddus yng 

Nghoed y Bobl angen adnewyddu.

Gair o Gaerdydd
‘Diolch yn dalpe a thencin 

garnedde.’ Dyna fel byddai John 

Panteg, neu John Troedyrhiw 

cyn hynny, yn diolch am unrhyw 

garedigrwydd y byddai e wedi ei 

dderbyn yn Glancarrog slawer 

dydd ac mae Iona, fy chwaer, a 

finne yn dal i’w ddweud e. Ond 

yw hi’n wych i feddwl, gyda llaw, y 

caiff hen fwthyn Troedyrhiw (wal 

Cofiwch Dryweryn) ei arbed rhag 

mynd â’i ben iddo’n llwyr? Beth 

ddwedai’r hen John fod ei gartre’ 

tlawd yn eicon cenedlaethol? 

Eisiau diolch ydw inne i bawb 

sydd ynglŷn â chael Y DDOLEN 

i olau dydd yn ystod y cyfnod 

clo heriol ‘ma. Rwy’n hollol siŵr 

fod yna rai sy’n teimlo’n unig yn 

falch iawn o’i dderbyn ac yn sicr 

mae’r bobol sy’n ei dderbyn ar 

dâp yn cael bendith fawr o allu 

cadw cysylltiad â’r fro. Rwy’n 

synhwyro fod yna dipyn o fywyd 

a hwyl yn y ‘cefn gwlad’ a bod 

gwahanol fudiadau yn paratoi 

gweithgareddau amrywiol ar 

gyfer pobol o bob oed. Mae’r 

DDOLEN yn cael croeso mawr 

yn tŷ ni yn fisol ac mi fydda i’n 

darllen pob sill ohono. Mae gyda 

chi ohebwyr yn y gwahanol 

ardaloedd sydd a’r ddawn i 

sgrifennu yn fywiog a difyr ac yn 

ogystal â hynny mae’r erthyglau 

mwy swmpus yn ychwanegu 

cyfoeth o wybodaeth arbenigol, 

amrywiol, ymhob rhifyn. Ond 

rwy’n mynd i gyfeirio at rifyn mis 

Hydref yn benodol achos dyna 

beth sydd wedi fy ysgogi i anfon 

gair. Fe darodd y clawr fi yn syth. 

Banc Gilfachafael! Wrth ddarllen 

MYND AM DRO rown i’n cerdded 

gyda chi bob cam ac yn ‘gweld’ 

pob golygfa wrth i chi oedi hwnt 

ac yma. Mor falch fyddai John, 

fy mrawd, i ddeall fod pobol 

Llanddeiniol yn tynnu at ei gilydd 

fel hyn wrth drio dod i delerau 

gyda’r cyfnod diflas yma. Wedyn, 

gweld llun Mary Ann Evans, yr 

ysgrif yna wedi ei chodi o rifyn 

Rhagfyr 1980. Mor annisgwyl! Fe 

gofiwch chi mai Susie, chwaer 

Mary Ann, oedd yn cadw tŷ i 

Dadcu ac Wncwl Morgan yn 

Lisburne House, Trawscoed, a 

phan fydden ni yn blant yn mynd 

yno i aros ar ein gwyliau fe fydden 

ni wastad yn cerdded draw i 

Is-y-coed a chael croeso mawr 

gan Mary Ann, Bessie a George, ei 

phriod. Rydyn ni’n gweld Marian, 

merch Bessie a George, ymhob 

Eisteddfod Genedlaethol lle 

mae hi’n stiwardio yn flynyddol. 

Roedd Susie, fel ei chwaer, yn 

‘housekeeper’ tan gamp. Rwy’n 

dal i weld crysau’r dynion yn 

rhes uwchben y lle tân yn crasu 

ar ôl eu smwddio, pob un yn 

berffaith yn ei blŷg fel ‘tae nhw 

newydd ddod o’r siop. ‘Gadewch 

i fi lanhau’ch sgidie chi John 

Dafis; mae ‘na wahaniaeth rhwng 

baw diwrnod â baw wythnos’! 

Diolch Ann Ffrancon. Melys, 

moes, mwy. Rwy’n rhyw dybio 

fod Janet Wheatley wedi cael 

blas ar sgrifennu ATGOFION BYW 

wrth ddwyn i gôf y dyddiau pan 

oedd hi’n ifaciwi yng Ngwarfelin 

adeg y rhyfel. Ces inne flas arni. 

Dau beth sy’n rhoi pleser i fi yw 

garddio a choginio ac rwy’ wedi 

elwa yn helaeth yn y gorffennol 

wrth ddilyn cyfarwyddiadau Gwyn 

Tyncoed yn ei golofn O’R ARDD. 

Yn rhyfedd ddigon roedden ni’n 

crafu gwaelod y potyn o shytni 

bricyll pan gyrhaeddodd y rhifyn 

cyfredol o’r DDOLEN a dyna lle’r 

oedd rysáit gan Mair Jones O’R 

GEGIN. Mi fydda i’n cael trafferth 

i ddod o hyd i’r catwad arbennig 

yma sy’n dipyn o ffefryn yn tŷ ni 

ond mae e wastad ar y silff yn siop 

Gwalia yn yr Amgueddfa Werin yn 

Sain Ffagan. Fel mae pethau, bydd 

raid i mi dorchi llewys a bwrw ati 

i’w wneud e fy hunan. Dim esgus! 

Fe awn ni ati hefyd i grafu pen 

uwchben y CROESAIR a chofio 

ei bostio! Bydd Beti Griffiths yn 

tynnu ar ei phrofiad helaeth o 

fywyd, ei phersonoliaeth gynnes 

a’i doethineb yn peri i ni AROS 

I FEDDWL, ac ynghanol rhuthr 

bywyd mae’n talu i ni wneud 

hynny. ‘Ni syrth un aderyn y to’ 

heb i Ann M. Davies sylwi arno a 

rhoi i ni ei sylwadau arbenigol ar 

fyd natur o’i chwmpas a hynny 

mewn iaith mor ddarllenadwy. 

Mae hi’n gwneud clamp o 

gymwynas wrth gofnodi’r enwau 

Cymraeg lliwgar sydd mewn 

perygl o fynd i golli. A dyna ddod 

at y clawr cefn a phrofiadau dwy 

ferch yn gorfod gwisgo’r mygydau 

bondigrybwyll. Mae’n rhaid wrthyn 

nhw ond yn bersonol rwy’n eu 

cael nhw’n drafferthus am fod gen 

i declyn clyw a choes sbectol tu ôl 

i ‘nghlustiau eisoes ac mae’r lens 

yn stemio cyn pen dim. Oedd, 

roedd rhifyn mis Hydref wedi 

plesio’n arw. Diolch amdano.

Rhiannon Evans

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
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Llanfarian

Llongyfarchiadau

I Nesta Edwards, Llanio, Lon Tyllwyd ar 

enedigaeth gor-wyres ddechrau Hydref 

- merch gyntaf-anedig i Hana ac Aled, Y 

Fron, Capel Bangor, a’i henw yw Martha 

Gwen.

Penblwydd hapus arbennig

Mae hirhoedledd yn elfen gref ym 

mywydau llawer o bobl ar ddechrau’r 

unfed ganrif ar hugain. Bydd John 

Williams, Y Ffawydd, Lon Cwmcoedwig 

yn dathlu ei ben-blwydd yn 102 mlwydd 

ar 17 Tachwedd. (Diolch am y wybodaeth 

a’r geirda yn rhifyn olaf Y Ddolen). 

Mae darllenwyr ein Papur Bro am eich 

llongyfarch unwaith eto ar gyrraedd 

carreg filltir mor arbennig gan ddymuno 

diwrnod wrth eich bodd i chi. Ein cofion 

hefyd at Megan, ei wraig (sy’n hanu o 

Aberaeron) ac sydd hefyd wedi cyrraedd 

oedran teg. Mae eu mab David yn ofalus 

ohonynt ac yn gwerthfawrogi’r consyrn 

a’r llawenydd.

Gweithiwr cydwybodol

Llongyfarchiadau i Paul Evans, gofalwr y 

gwartheg ar Fferm Aberbrwynen ar gael 

ei enwebu a chyrraedd rownd derfynol 

cystadleuaeth ‘Gweithiwr Fferm y 

Flwyddyn’. Cynhaliwyd yr uchod yn rhithwir 

ar ddydd Mercher, 21 Hydref ac edrychwn 

ymlaen at glywed y canlyniad yn y dyfodol.

Ysgol Llanfarian

Croeso nôl

Braf iawn oedd medru croesawu’r 

disgyblion nôl i’r ysgol ar ôl cyfnod mor 

rhyfedd ac ansicr. Hoffwn estyn croeso 

cynnes i Arthur ac Alfie oedd fod wedi 

cychwyn yn yr ysgol ar ôl gwyliau’r Pasg, a 

Lili, Daniel a Carron sydd wedi ymuno â ni 

ar ôl gwyliau’r haf. Gobeithiwn y byddant 

yn hapus iawn yn ein plith. Carwn hefyd 

Estyn croeso cynnes i Mrs Sue Summers 

sydd yn gweithio yn yr ysgol am ddiwrnod 

yr wythnos tra bod Mrs Hughes ar ei 

chyfnod mamolaeth.

Newyddion Da!

Cychwynnodd Mrs Heledd Hughes ei 

chyfnod mamolaeth yn ystod mis Medi a 

braf iawn yw medru cyhoeddi’r newyddion 

da bod Enlli Hughes wedi cyrraedd! Mae 

mam ac Enlli yn gwneud yn dda, ac fel 

ysgol, carwn estyn llongyfarchiadau enfawr 

i Mr a Mrs Hughes. Gobeithiwn yn fawr 

cawn gwrdd ag Enlli yn fuan iawn. Mae yna 

lwyth o gardiau ac anrhegion ar eu ffordd!

Newididau

Er bod yna nifer o newidiadau wedi gorfod 

cael eu gwneud, hyfryd yw clywed sŵn y 

plant unwaith eto. Mae’r plant a’r staff wedi 

ymgyfarwyddo erbyn hyn yn hapus iawn i 

fod nôl.

Gweithgareddau Llyfrgell

Bu disgyblion CA2 yn rhan o weithgareddau’r 

Llyfrgell drwy TEAMS. Cafwyd stori allan o 

gyfrol ‘Na Nel!’ a sesiwn cwestiwn ag ateb 

gyda’r awdures. Diolch yn fawr i Delyth am 

drefnu, mwynhaodd y plant yn fawr iawn.

Pontio Penweddig

Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 gyfle i 

gyfarfod â Sara James, cydlynydd Blwyddyn 

6/7 fel rhan o weithgareddau PONTIO gyda 

Phenweddig yn ddiweddar. Cawsant sgwrs 

fach braf wrth baratoi ar gyfer eu gyrfa yn 

yr Uwchradd.

Diwrnod Shwmae, Su’mae

Roedd yr ysgol yn lliwgar iawn ar ddydd 

Iau, 15 Hydref wrth i’r ysgol ddathlu 

Diwrnod Shwmae, Su’mae. Daeth y 

plant i gyd i’r ysgol yn eu dillad coch, 

gwyn a gwyrdd a chafwyd cyfle i wneud 

amrywiaeth eang o weithgareddau Celf, 

Iaith a Chwaraeon. Mwynhaodd y Cyfnod 

Sylfaen eu helfa drysor Shwmae, Su’mae yn 

fawr iawn gyda rhai yn parhau i chwilio nes 

Dydd Gwener!

Diwnod T.Llew Jones

Bu disgyblion CA2 yn dathlu diwrnod 

T.Llew Jones drwy ddarllen ac astudio’r 

gerdd Dawns y Dail. Arweiniodd hwn at 

weithgareddau celf a dawns hyfryd gyda’r 

disgyblion yn perfformio eu dawnsfeydd 

ar yr iard i Gerddoriaeth Hydref llan o’r 

Pedwar tymor gan Vivaldi. Braf iawn oedd 

gweld pawb yn mwynhau’r gweithgareddau 

ac yn cynnig syniadau gwreiddiol.

Diwrnod Bardd Plant Cymru

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen 

a Chyfnod Allweddol 2 gyfle i ymuno 

yn y gweithgareddau hwylus oedd ar 

gael er mwyn dathlu Penblwydd Bardd 

Plant Cymru yn 20 oed. Dilynodd y 

ddau ddosbarth weithgareddau ar lein a 

gyflwynwyd gan y Bardd Plant cyfredol, 

Gruffydd Owen. 

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn brysur yn 

cyfansoddi barddoniaeth grŵp/dosbarth o 

dan arweiniad Gruffydd Owen (ar lein!)

Thema CA2 oedd Dathlu Gwirion. Cafodd y 

plant gyfle i ymarfer odli, creu cymariaethau, 

gweithio yn annibynnol, mewn parau, 

grwpiau ac fel dosbarth wrth fynd ati i greu 

darn o farddoniaeth dosbarth effeithiol. 

Da iawn blant am ymgymryd mor dda i’r 

dasg. Byddwn nawr yn creu arddangosfa 

o’r gwaith fel rhan o ddathliadau wythnos 

Gymreigaidd iawn yn yr ysgol!

Llongyfarchiadau

Hoffai staff yr ysgol longyfarch ein cyn 

ddisgybl, Shannon Haird am gael eu henwi 

yn Brif Ferch yn Ysgol Uwchradd eleni. 

Rydym i gyd yn prowd iawn ohonot, da 

iawn ti Shannon!

Rhydyfelin

Dathlu Penblwydd arbennig

Penblwydd hapus i Lynne Williams, Llechwedd, 

Cae Bachyrhiw ar ei phenblwydd arbennig ym 

mis Hydref.

Anrhydedd

Llongyfarchiadau i Barry Rees, 21 Crugyn Dimai 

ar dderbyn anrhydedd yr MBE am ei waith yn y 

gymuned yn ystod Covid-19. 

Cofiwch gefnogi eich  
busnesau lleol
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Llanddeiniol
Cadw’n heini

Bu criw bach ohono ni’n 

dyfalbarhau gyda’r sesiynau cadw’n 

heini allan yn yr awyr agored er 

gwaetha’r ffaith bod y nos yn tynnu 

ati! Er hyn rhaid oedd rhoi fyny am 

y tro bellach a meddwl am syniad 

arall. Rydym wedi bod yn cwrdd 

am 10yb ar fore Sul i fynd am dro 

a chael clonc wrth gwrs. Peth braf 

oedd hyn ond byddwn ar stop nawr 

eto tan ar ôl y cyfnod clo.

Eglwys St Deiniol

Cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch 

yn yr Eglwys ar ddydd Sul cyntaf 

mis Hydref dan arweiniad y Parch 

Julian Smith. Yn garedig iawn 

estynnwyd gwahoddiad i aelodau 

Capel Elim ymuno ag aelodau’r 

Eglwys wrth ddiolch am roddion 

y flwyddyn. Braf iawn oedd dod 

ynghyd er gwaetha cyfyngiadau 

Covid i gyd-addoli. 

Nodiadau Natur
Mae’r ffyngoedd wedi hawlio’r 

llwyfan eto yn ystod y mis 

diwethaf ’ma gan gystadlu yn 

effeithiol iawn gyda’r dail yn 

eu gogoniant hydrefol. Pan 

yn blant bydden ni yn cael ein 

rhybuddio i beidio chwarae 

gyda Choden Fwg Gyffredin 

rhag ofn i’r llwch brown (y 

miliynau sborau bach) fynd i’n 

llygaid a’n dallu. Mae’r goden 

yn ymddangos i ddechrau fel 

pêl wen ac weithiau yn ein 

twyllo fod madarchen flasus 

go lew yno. Wrth aeddfedu 

mae’r croen gwyn yn sychu i 

liw llwydaidd fel papur brown 

a cheg agored yn datblygu 

ar y corun. Hwyl fawr fyddai 

gwasgu’r goden gyda’r esgid 

i weld y llwch yn codi – yn 

ddigon pell o’n llygaid. Mae 

math arall o goden yn tyfu 

mewn coedlan ac mae hon yn 

fwy melynaidd ei lliw a’r sborau 

yn gwasgar drwy dwll bach 

crwn. Enw hon yw’r Goden Fwg 

Winau.

Yn y llun gwelir math arall o 

ffwng sy’n perthyn i’r ffyngoedd 

Cwrel y soniwyd amdanynt y 

tro diwethaf – y Cwrel Gwyn. 

O dan y coed Ffynidwydd mae 

casgliad hyfryd o’r Cwrel Oren 

sy’n debyg iawn o ran ffurf a’i 

enw yn dweud y gweddill. Yn 

y lawnt mae nifer o ffyngoedd 

bach digon dinod tan mae 

rhywun yn edrych yn fanylach 

ac yn gwerthfawrogi’r patrymau 

a’r lliwiau.

Gwnaed ymdrech eleni i 

adael ychydig o’r lawnt i dyfu’n 

wyllt a’i dorri yn hwyrach. 

Cafodd amser i sychu a 

gwlychu sawl gwaith cyn rhoi’r 

rhaca ynddo ac erbyn hynny 

roedd nifer o ffyngoedd wedi 

elwa ar y cysgod llaith. Prin 

fydden nhw yn gallu aros yn 

gyfan dan y driniaeth ac anodd 

oedd medru penderfynu 

beth oedd beth. Roedd un yn 

arbennig o hardd, o liw lelog 

pert o’u chorun i’w throed a’i 

chap fel cap corrach bach, yn 

mynd braidd yn bigyn ac yn 

wawr dywyllach na’r gweddill. 

Os yw fy ymchwil i yn iawn, 

mae’n perthyn i’r Capiau Ffeibr 

- y Cap Ffeibr Lelog. 

Mae saith deg o wahanol 

fathau o gapiau ffeibr yn cael 

eu henwi yn y llawlyfr sydd 

gen i a rydwyf yn bell o fod 

yn gyfarwydd â’r holl dermau 

technegol sydd yn gwahanu’r 

rhywogaethau. Ond roedd y 

rhybudd fod y rhan fwyaf yn 

wenwynig i’w bwyta yn ddigon 

clir, hyd yn oed i anwybodyn 

fel fi. 

Rwy’n teimlo’n fwy hyderus 

yn enwi’r ffrindiau pluog gan 

fod llawer llai ohonyn nhw. Er 

hynny, y rhai sy’n niferus iawn 

ac yn gallu bod yn debyg iawn 

i’w gilydd, yw’r rhai sy’n byw ar 

lan dyfroedd a glannau’r môr. 

Fyny yn y bryniau fan hyn nid 

oes llawer o’r rheiny yn ymweld 

ond weithiau clywir y gwyddau 

gwyllt neu ambell bâr o hwyaid 

yn hedfan uwchben.

Mae’r Sigl-di-gwt gwyn a 

du wedi bod yn ymwelydd 

rheolaidd yma, yn dal pryfetach 

ar do drws nesaf. Tynnwyd sylw 

rai dyddiau yn ôl gan fflach o 

felyn a sylweddoli nad y Sigl-

di-gwt oedd yno ond perthynas 

agos – y Siglen Lwyd. Mae tair 

math o Siglen yng Nghymru 

a’r un bertaf yn fy marn i yw’r 

Siglen Felen. Yn ôl yr enw mae’n 

gallu bod yn felen drosti a 

hynny’n felyn llachar a’r gynffon 

yn estyniad hardd i’r corff hir. 

Mae’n hawdd camenwi’r Siglen 

Lwyd ond mae mwy o lwyd arni 

ac fel y felen, yn amrywiol iawn 

o ran patrwm y melyn a’r llwyd. 

Daeth yn gartrefol iawn un 

diwrnod at y dŵr adar a’i gweld 

yn agos trwy ffenest y gegin a 

theimlo’n freintiedig fod aderyn 

mor swil wedi dod am y tro 

cyntaf i’r ardd yma.

 Cawsom aderyn 

arall anarferol am rai dyddiau 

yn ddiweddar hefyd er i fi ei 

weld yma unwaith o’r blaen ar 

ymweliad sydyn. Y tro hwnnw, 

roedd yng nghwmni Adar y to 

ac ar y dechrau tybiais mai un 

ohonyn nhw oedd e’ ond roedd 

yn debyg i Ji-Binc hefyd ond y 

pen yn dywyllach a phatrwm y 

plu yn fwy pendant rywsut. Pinc 

y Mynydd oedd e’ a’r tro hyn 

roedd wrth ei fodd yn bwydo ar 

yr hadau niger er mai un o’i hoff 

fwydydd yw cnau Ffawydd. Mae 

coeden Ffawydd fawr wrth ymyl 

y ffordd gerllaw. Drwy’r ffenest 

roedd y pen brith, y pig melyn 

cryf a’r fron oren yn ei gwneud 

yn haws i adnabod mai iâr oedd 

hi. Nid oedd yr oren yn ymestyn 

cyn belled ag y mae ar fron 

y Robin ac yn oren tynerach. 

Roedd yn cystadlu yn ffafriol a’r 

Nico am ei harddwch ond mae 

wedi ein gadael mor sydyn ag 

y daeth – ar hyn o bryd beth 

bynnag. Os bydd y cyfyngiadau 

iechyd yn parhau falle welwn 

ni ragor o adar mudol rhwng 

yr hydref a’r gwanwyn a mwy o 

amser i’w mwynhau.

gan Ann M. Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

KANGALOOS
Gwasanaeth Hurio 
Toiledau Symudol a 

Gwacáu ‘Septic Tanc’

Cysylltwch â Iwan ar
01974831266 neu

07855364947



9RHIFYN 465 TACHWEDD 2020 Y DDOLEN

• 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

Marwolaeth

Ar ddydd Iau, 24 Medi yng 

nghartref nyrsio Abermad bu farw 

Myfanwy (Fanw) George, gynt o 

Dolwerdd a hithau yn 93 mlwydd 

oed. Cynhaliwyd ei hangladd o 

dan ofal y Parch Ingrid Rose ym 

mynwent Eglwys Llanfihangel y 

Creuddyn ar ddydd Llun, 5 Hydref.  

Ein cydymdeimlad â’i nai, John 

George a’r teulu, Llwynybrain, ei 

nith, Iris George, Y Wern, ei chwaer 

Lona yn Aberystwyth a’r teulu oll.

Gwellhad

Danfonwn ein dymuniadau 

gorau am wellhad buan i Meirion 

Williams, Ceunant House ar ôl iddo 

dreulio cyfnod yn yr ysbyty.  Da 

deall ei fod adre erbyn hyn ac yn 

gwella’n raddol.  

Hefyd dymunwn wellhad llwyr i 

John Powell, Melin Ucheldre sydd 

ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth 

yn ysbyty Singleton.  Brysiwch 

wella!

Yr Ysgol

Braf oedd cael croesawu pob un 

disgybl yn ôl i’r ysgol ym mis Medi.  

Roedd pob un ohonynt yn falch 

iawn i fod yn ôl gan ymgartrefu 

i’r ‘normal newydd’ yn gyflym 

Llanfihangel-y-Creuddyn

iawn.   Mae’r plant yn gyfarwydd 

â’r drefn newydd a’r dosbarth bach 

yn mwynhau cael bwyta cinio yn y 

dosbarth!  

Clwb 120

Gan ein bod wedi ein cyfyngu ar 

gwrdd yn dorfol, rydym yn parhau 

i gynnal Clwb 120 er mwyn codi 

arian i’r ysgol. Byddwn yn trefnu 

gweithgareddau rhithiol yn fuan 

iawn – cadwch lygad allan ar 

ein tudalen Facebook am fwy o 

fanylion! Yn y cyfamser, os ydych 

am docyn Clwb 120 am £5 yr 

un, cysylltwch â’r ysgol ar 01974 

261347.

Llysgenhadon Efydd 

Llongyfarchiadau i’n llysgenhadon 

Efydd eleni sef Emiah Williams a 

Rhys Davies.  Unwaith y byddant 

wedi derbyn eu hyfforddiant ar-lein, 

byddant yn dechrau sesiynau amser 

cinio gyda gweddill y plant ar ôl 

hanner tymor. Bydd cyffro mawr ar 

yr iard amser cinio unwaith eto!

Dysgu am yr ardal leol

Mae CA2 wedi bod yn brysur 

iawn yn dysgu am yr hyn sydd ar 

ein stepen drws sef yr ardal leol. 

Maent wedi bod am dro o gwmpas 

y pentref ac yn archwilio i hanes 

yr hen adeiladau.  Mae Cyfnod 

Sylfaen hefyd wedi bod yn crwydro 

yn chwilio am arwyddion o’r 

Hydref ac ymchwilio nodweddion 

y tymhorau.   

Cyngor Ysgol

Etholwyd Cyngor Ysgol newydd 

ar gyfer eleni – Emiah Williams 

– Ysgrifennydd, Rhys Davies 

– Cadeirydd a’r cynrychiolwyr 

blwyddyn yw Delilah Gleghorn 

- Bl 5, Meia Evans, Bl 4, Mollie 

Gleghorn Bl 3, Mabon Dafydd Bl 

2.  Maent wedi dechrau  trefnu 

digwyddiadau codi arian ar gyfer 

Plant mewn Angen a Diwrnodau 

Siwmperi Nadolig.

Cwmni annibynnol, teuluol, lleol, Cymraeg

www.trefigin.cymru

TYWOD
GRAEAN
CERRIG
BLOCS

DERV
TANWYDD TŶ
DISEL FFERM
LIWB OLEW

(01239)
881282

(01239)
881630T

T

T

T

T

T

T

T

T

Cware ac  OlewCware ac  Olew

Dysgu am ein hardal leol. Y plant yn sylwi ar nodweddion yr Hydref.

Plant Cyfnod Sylfaen yn dysgu sgiliau beicio. 
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Llanrhystud
Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen,  

Pentre Isaf (01974 202260)

Penblwydd Hapus 

Dymuniadau gorau i Ifan Davies, 

Penlan ar ei benblwydd yn 18 oed 

ganol Hydref. Llongyfarchiadau 

hefyd ar gael dy ethol yn un o 

ddirprwy swyddogion Ysgol Gyfun 

Penweddig eleni.

Llongyfarchiadau

Braf clywed fod Beca Jones, 

Gwarfelin nawr yn chwaer fawr! 

Cyrhaeddodd Jac Morgan y byd 

ganol Hydref, mab i Gareth a 

Meinir ac wŷr bach newydd i Gwyn 

ac Enid Jones, Morfa. 

Priodas Aur

Ddim yn aml fyddwn ni’n cael 

cyfle i ddathlu penblwydd priodas 

aur ond yn ystod yr wythnosau 

diwethaf mae tri cwpl yn yr ardal 

wedi cyrraedd y garreg filltir 

nodedig. Llongyfarchiadau i Tudor 

ac Eluned Jones, Dôlwyre, Elwyn 

ac Anthea Jones, Tŷ Hen ac i Dewi 

a Mair Jones,  Alltgerrig, Glanperis 

gynt ar ddathlu 50 mlynedd o 

fywyd priodasol.

Cerdded i godi arian

Bu Mary Davies, Siop Siswrn a 

Steil ac Anthea Jones, Tŷ Hen  

yn cerdded 5km o gwmpas 

Llanrhystud ar ddiwedd Medi wrth 

iddynt gwblhau Ras am Fywyd 

Ymchwil Cancr. Roedd y tywydd 

yn fendigedig ar ddiwrnod y daith 

ac wedi casglu’r holl arian nawdd 

maent wedi trosglwyddo £330 i’r 

elusen. Llongyfarchiadau i’r ddwy 

ohonynt. 

Paentio’r Neuadd Goffa

Bu criw o wirfoddolwyr wrthi’n 

ddiwyd yn paentio wal flaen y 

Neuadd Goffa ar ddiwrnod braf o 

Hydref. Mae’n edrych yn gret wedi 

cael cot o baent. Diolch i’r criw fu 

wrth y gwaith.

Ysgol Myfenydd

Croeso nôl

Roedd yna deimladau cymysg 

o gyffro, ofn, yr annisgwyl ar ôl 

cymaint o gynllunio ac awydd 

am ryw fath o normalrwydd 

pan ddaeth cychwyn tymor yr 

hydref ond nid oedd angen i ni 

ofni oherwydd roedd y wên ar 

wynebau y plant wrth gyrraedd yr 

ysgol yn cynhesu’r galon. Erbyn 

hyn mae hanner tymor wedi mynd 

heibio a phob diwrnod yn llawn 

hwyl, bywiogrwydd, straeon a’r 

dysgu a phawb wedi hen arfer a’r 

rheolau newydd, y saniteiddio, 

eu bwbl dosbarthiadau a threfn 

diwrnod. Mae’n dda bod yng 

nghwmni y plant a’r dosbarth ac yn 

ffordd wych o anghofio yr hyn sy’n 

rheoli y newyddion ar hyn o bryd. 

Mae wedi bod yn gychwyn tymor 

gwahanol a digwyddiadau arferol y 

tymor wedi gorfod newid ychydig 

ond y tymor yr un mor brysur.

Criw Newydd

Er i ni groesawi Emilia, Florence, 

Violet Rose, Cai, Brac a Jac yn 

gynharach yn y flwyddyn ni 

chawsant y profiad o ddod trwy 

gatiau’r ysgol tan fis Medi yn 

dilyn tymor o ddysgu o gartref ac 

yn ymuno a hwy roedd Xavier a 

Marcus oedd yn cychwyn ym mis 

Medi. Roedd hi’n hyfryd cael dod 

i adnabod y criw arbennig yma a 

phob un ohonynt yn ymgartrefu yn 

gloi iawn ac yn mwynhau bwrlwm 

y dosbarth. Maent yn gymeriadau 

bach hyfryd ac rydym yn mwynhau 

yn eu cwmni. Pob hwyl i bob un 

ohonynt ar gychwyn eu taith yn 

Ysgol Myfenydd.

Plant Prysur 

Er gwaethaf yr amser clo mae 

nifer o’r plant wedi llwyddo 

i gadw’n brysur er fod llawer 

o weithgareddau wedi eu 

gohirio neu yn methu cael 

eu cynnal. Llongyfarchiadau 

i Alanna am ennill gwobr yng 

nghystadleuaeth Coreograffi 

Dawns Cymru a’r Gorllewin, da 

iawn ti Alanna. Llongyfarchiadau 

hefyd i Erin ac Annabelle Bran, 

Erin yn derbyn tystysgrif nofio 

pellter 400M ac Annabelle yn 

derbyn tystysgrif 800M. Tipyn 

o gamp wir a’r ddwy mor ifanc. 

Tro William oedd hi wedyn i 

gael ei ddewis i fod yn aelod o 

Academi Pêl Droed Aberystwyth, 

newyddion bendigedig ar ôl 

tipyn o gystadleuaeth am le. 

Llongyfarchiadau hefyd i Trystan 

am ennill bathodyn cerddoriaeth 

‘Blue Peter’. Daliwch ati blant.

Diwrnod Shwmae Su’mae

Bu’r tri dosbarth yn mwynhau 

gweithgareddau ‘Shwmae 

Su’mae’ gan gofleidio y ffaith fod 

y Gymraeg ar waith yn yr ysgol a 

thu hwnt. Bu’r plant wrthi yn dilyn 

clipiau cyfarch o fyd cerdd a’r 

cyfryngau a chwaraeon, yn feirdd 

ac aelodau y senedd, buont yn 

darlunio dwdl o ‘Oriel Odl’ ymhlith 

gweithgareddau eraill. Wrth 

drydaru ein cyfarchion roedd hi’n 

braf cael ymateb wrth nifer o’r sêr 

uchod yn cyfarch ‘Shwmae’.

Bags2School

Yn ein ymgyrch i godi arian tuag 

at yr ysgol mi fydd Bags2School 

yn casglu bagiau o hen ddillad 

a.y.b o’r ysgol fore dydd Mawrth 3 

Tachwedd. Croeso i chi adael eich 

bagiau yn yr ysgol ger y sied werdd 

cyn hynny.

Cyn ddisgyblion – gradd, gyrru, 

swyddogion

Rydym bob amser yn hynod falch 

i glywed llwyddiannau ein cyn 

ddisgyblion ac mae nifer wedi bod 

yn dathlu ers mis Medi boed wrth 

raddio, cychwyn colegau, llwyddo 

mewn arholiadau amrywiol, 

cychwyn swyddi/ prentisiaeth, 

dyrchafu mewn proffesiwn, cael 

aelod newydd i’r teulu, ennill 

gwobrau rhagoriaeth mewn 

addysg a gwaith, pasio prawf gyrru 

ond yn rhai meysydd rydym yn 

estyn ein llongyfarchiadau. Mae 

cael hanes ein cyn ddisgyblion yn 

dod ag atgofion melys o’r amser 

gyda ni ym Myfenydd. Boed i’w 

llwyddiant hwy ac eraill barhau.

Llongyfarchiadau

Wrth sôn am gyn ddisgyblion 

rydym hefyd am longyfarch dwy 

o’n cyn staff. Llongyfarchiadau 

Anthea a Mary yn barod i 

ddechrau ar eu taith 5km 

Ras am Fywyd.

Llongyfarchiadau i blant prysur Ysgol Myfenydd.

Croeso yn ôl i blant Dosbarth Calon Lan, Myfenydd.

Croeso yn ôl i Blant Dosbarth Tryweryn, Myfenydd.
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mawr i Miss Michaela a Tomos 

ar ei dyweddïad yn ddiweddar. 

Rydym i gyd fan yma yn dymuno 

pob hapusrwydd i chi’ch dau 

yn y dyfodol. Llongyfarchiadau 

hefyd i Mrs Llewelyn Davies a 

Gethin ar enedigaeth merch fach 

sef Nanw Menai, chwaer fach 

i Cadi a Harri. Rydym i gyd yn 

edrych ymlaen i gwrdd a Nanw 

fach. Llongyfarchiadau i chi gyd, 

mae mor braf derbyn newyddion 

da a hapus ynghanol cymaint o 

ansicrwydd.

Etholiadau

Yn debyg i’r Unol Daleithiau 

mae’r ysgol yn paratoi ar gyfer 

etholiadau, er mae ein ymgeiswyr 

ni dipyn yn fwy call wrth baratoi 

eu hareithiau. Mae rhai aelodau o 

bwyllgorau a swyddogion wedi eu 

hethol yn barod ond mi gewch y 

rhestr gyflawn yn y rhifyn nesaf o’r 

Ddolen. Mae yna llawer o waith 

i’w gwblhau yn dilyn colli misoedd 

o waith o fewn y cynghorau a’r 

pwyllgorau amrywiol.

Rhodd Sied

Dyna braf yw cael syrpreis neis 

annisgwyl a dyma beth wnaeth 

ddigwydd pan gafwyd sgwrs ar y ffôn 

gyda chyn riant yn cynnig rhodd o 

‘gwtch’ bach allanol i fyfyrio / darllen 

ac i gynnal gwersi. Yn brafiach fyth 

oedd croesawi cyn ddisgybl yn ôl 

i osod y cartref bach newydd yng 

nghae yr ysgol a chael dal i fyny a 

dwyn i gof straeon ac atgofion. Dyma 

wnaeth ddigwydd wrth groesawi 

Karen ac Elliott yn ôl i’r ysgol. Diolch 

i’r ddau am eu caredigrwydd ac am 

feddwl amdanon ni. Mae’n rodd 

arbennig iawn ac mi fydd y plant wrth 

eu bodd yn cael treulio amser yn y 

‘cwtch’ bach.

Wal Tryweryn

Wrth ysgrifennu hanes y Ddolen 

mae yna gyffro mawr wrth i ni 

weld llun a dynnwyd orie man 

fore Gwener o Wal Tryweryn 

wedi ei pheintio yn dilyn gwaith 

atgyweirio. Roedd nifer o’r plant 

wedi sylwi fod yr haenen goch 

wedi ei beintio y diwrnod blaenorol 

ond neb wedi gweld y llythrennau 

wedi ail ymddangos. Petai hanes 

y flwyddyn yn wahanol mi fyddai 

y plant wedi bod yn cyd weithio 

gyda’r arlunwraig Ruth Jên ac 

eraill gyda’r brosiect o atgyweirio 

a diogelu’r wal ond yn anffodus 

nid oedd modd i’r plant ymweld 

a’r safle oherwydd rheolau ‘cofid’. 

Ond rydym yn gobeithio gweithio 

gyda Ruth Jên ar brosiect arall pan 

ddaw y cyfle cynta i wneud hyn 

yn ogystal a chael cwrdd a Dilys 

sydd wedi gwneud popeth yn 

bosib a diogelu y wal gan wneud 

y weithred hanesyddol i’r plant. 

Rydym ar hyn o bryd yn astudio 

gwaith Ruth Jên ac yn edrych 

ymlaen i gael sgwrs gyda hi yn fuan 

iawn. Gobeithio hefyd y byddwn 

wedi cael cyfle i ddysgu mwy am 

yr adeiladu a’r pwysigrwydd o 

ddiogelu y wal a’i hanes.

Diolch

Hoffwn ar ddiwedd hanner 

tymor ddiolch yn fawr i’n rhieni 

a chyfeillion yr ysgol am fod mor 

amyneddgar wrth i ni dreialu 

rheolau a threfniadau newydd, am 

ein cefnogi mewn amryw ffyrdd 

ac am gydweithio gyda ni. Rydym 

wedi wynebu cyfnodau heriol ond 

gyda’r cyd weithio mae’r hanner 

tymor wedi hedfan yn hwylus iawn. 

Mae’r plant wedi ein ysbrydoli ac 

wedi llenwi’r ysgol gyda chwerthin 

a’u brwdfrydedd. Ymlaen yn awr at 

yr ail dymor nesaf gan obeithio y 

bydd yn dymor di dor a’r chwerthin 

yn parhau.

Rydym oll yn gyfarwydd â wal ‘Cofiwch 

Dryweryn’, sydd rhwng Llanddeiniol 

a Llanrhystud, ac mae wedi dod yn 

adnabyddus i yrrwyr ers blynyddoedd 

bellach fel ‘Cornel Cofiwch Dryweryn’. Mae’r 

geiriau yn cyfeirio at foddi Capel Celyn, 

Tryweryn, yn y flwyddyn 1965, a dyna pryd 

wnaeth Meic Stephens greu’r darn graffiti 

gwreiddiol.

Dros y blynyddoedd mae’r wal wedi cael 

ei ddifrodi ar sawl achlysur. Llynedd daeth i’r 

amlwg fod y ffermwr lleol am werthu yr adfail 

a Dilys Davies am ei brynu i’w ddiogelu i’r 

dyfodol. 

Nathan Goss arweiniodd y prosiect o 

adnewyddu’r wal gan weithio ar y cyd gyda’r 

saer maen Wil Gapper i ailadeiladu’r mur gan 

ddefnyddio cerrig o’r safle a morter calch. 

Erbyn hyn mae nôl yn debycach i ucher y 

wal pan beintiwyd y graffiti gwreiddiol, 55 

mlynedd yn ôl. 

Wedi i’r wal gael ei hadnewyddu, Ruth Jên, 

yr arlunydd o Dalybont, gafodd y gwaith o 

ail beintio’r slogan ‘Cofiwch Dryweryn’ arni. 

Dywed Ruth ‘ei bod wrth ei bodd yn cael 

gwneud’ a bod ganddi, ‘barch mawr i’r rhai a 

Cofiwch 
Dryweryn

oedd wedi gwneud yn y gorffennol’. 

Roedd yn brofiad gwych meddai, ‘roedd 

rhaid ei wneud pan oedd y tywydd yn caniatau, 

a phan ddaeth y newyddion bod cyfnod clo 

byr ar ddod, dyma fynd amdani. Peintio y 

cefndir coch yn gyntaf a disgwyl i hwnnw 

sychu. Roedd yn brofiad gret’ meddai ‘gan fod 

pobol yn tynnu fewn i dynnu llun neu i sgwrsio 

a llawer iawn yn canu corn wrth basio’. ‘Yna 

mynd ati ar nos Iau, yng ngolau car, fel gafodd 

ei wneud yn wreiddiol, er fod gyda fi sgaffold 

i’m helpu’. 

Tair menyw oedd yna ar y noson, Ruth 

Jên, Marian Delyth y ffotograffydd, sydd â 

thrysorfa o luniau sy’n olrhain hanes lleol a 

chenedlaethol, a Catrin M.S.Davies a fu’n 

ffilmio’r cyfan ar gof a chadw.

‘Roeddwn am ei wneud mor naturiol a 

phosib’ medde Ruth ac wrth edrych ar y wal 

mae wedi cyflawni ei dymuniad. Mae’n rhan 

o hanes Cymru ac mae mor bwysig bod ni’n 

cofio.
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Y criw a fu’n gweithio ar y wal.

Diolch wrth Myfenydd i Karen ac EliotCroeso yn ôl i griw Dosbarth Robin Goch, Myfenydd.



Y DDOLEN RHIFYN 465 TACHWEDD 202012

Hwylio
A fuoch chi ‘rioed yn morio?

Wel do, mewn padell ffrio.

Chwythodd y gwynt fi i’r Isle of Man,

A dyna le bûm yn crio! 

Ond nid dyma hanes Steve Wood, Capel 

Seion o bell ffordd, gan ei fod yn hwylio yng 

Nghei Newydd. Mae ganddo gwch ei hun o’r 

enw Sprite. Erbyn hyn mae yn hyfforddwr yn 

y Clwb Hwylio yng Nghei Newydd, ac yno 

mae yn treulio’r haf - os bydd y tywydd yn 

caniatáu!

Mae yna ras fyd eang pwysig yn cael ei 

chynnal ar ddechrau mis Medi bob blwyddyn, 

er cof am forwr - Andrew ‘Bart‘ Simpson 

MBE, a enillodd fedal aur yn y Gemau 

Olympaidd yn 2008. Yn drist iawn bu Andrew 

foddi wrth baratoi ar gyfer ras arall bwysig 

yr ‘Americas Cup’. Pwrpas y ras hon, nid yn 

unig i’w goffau, ond hefyd i godi arian at 

wahanol elusennau. Bu Steve a’i gyd hwyliwr 

- Crawford McLeary, yn cystadlu yn eu 

dosbarth hwy, ynghyd a dros ddeg ar hugain 

arall mewn gwahanol ddosbarthiadau arall. Er 

mawr pleser a boddhad i Steve a Crawford, 

daethant i’r safle cyntaf yn ei ras hwy! 

Llongyfarchion cynnes i’r ddau ohonynt.

Capel Seion
Cydymdeimlo

Rydym yn estyn ein cydymdeimlad 

diffuant i Mark a Jean Watson, 

Pantycrug ar farwolaeth tad Mark 

yn gynharach y mis yma. Roedd 

tad Mark yn ficer yn yr Amwythig. 

Rydym yn meddwl amdanynt ar yr 

amser trist yma.

Hefyd i Eilir, Jane a Gethin 

Morgan, Pisga, ar farwolaeth 

mam a mamgu dirion, sef Mrs 

M. Morgan, Capel Seion. Eto, 

estynnwn ein cofion diffuant atynt 

yn eu hiraeth.

Dathlu 

Mae mis Hydref wedi bod yn 

fis prysur, yn llawn dathliadau. 

Danfonwn ein cyfarchion at y 

canlynol.

Mrs Beryl Davies, Tŷ Capel gynt 

sydd wedi dathlu ei phen-blwydd 

yn 70 oed ar 4 Hydref.

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

Alan Axford Jean Shaw

Ardal allanol Tafarn Hanner Ffordd Pisgah ar ei newydd wedd.

Mr a Mrs Hopkins ar ddydd eu 
priodas yn 1970.

Dr Alan Axford, Capel Seion sydd 

wedi dathlu ei ben-blwydd yn 80 

oed ar 16 Hydref.

Mrs Jean Shaw, Capel Seion sydd 

wedi dathlu ei phen-blwydd yn 90 

oed ar 17 Hydref.

Alun a Margaret Hopkins, Pisga 

sydd wedi dathlu eu priodas aur ar 

24 Hydref.

Ein llongyfarchiadau cynhesaf 

i chwi i gyd, gan fawr obeithio 

eich bod wedi medru dathlu 

er gwaethaf y cyfyngiadau. Ein 

dymuniadau gorau i’r dyfodol.

Tafarn yr Hanner Ffordd 

Mae’r Dafarn wedi ail agor ym mis 

Medi, wedi cyfyngiadau Cofid. Yn ystod 

cyfnod y clo, manteisiwyd ar y cyfle 

i wneud gwaith atgyweirio i’r maes 

parcio isaf. Rhaid dweud bod y maes 

parcio wedi newid yn llwyr, gyda man 

eistedd tu allan wedi ei greu, sydd 

yn benigamp. Yn ystod y cyfnod o ail 

agor, mae Stuart ac Ann wedi ennill 

gwobr gan Travellers’ Choice, sydd yn 

adlewyrchu’r gwasanaeth arbennig 

maent yn darparu i’w cwsmeriaid. 

Pob hwyl i’r ddau gyda’r dafarn yn y 

dyfodol, gan fawr obeithio bydd y firws 

yn cilio cyn hir iawn.
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Llanafan
Gohebydd: Alwena Richards, Awel y Bryn 

(01974 261382)

Marw

Taenwyd tristwch dros yr ardal ar 8 Hydref pan 

ddaeth y newyddion am farwolaeth Rees Lloyd, 

Brodawel yn 66 oed.

Er iddo ddioddef salwch blin un ar ddeg 

mlynedd yn ôl, mi barhaodd gyda’i waith yn y 

garej yn Waunbant, ac yr oedd wrth ei fodd yn 

sgwrsio a chael hwyl gyda phawb a alwai yno, 

fel yn wir yr oedd yn mwynhau cymdeithasu 

gyda phawb arall.

Roedd yn ddarllenwr mawr ac yn llawer gwell 

ganddo ddarllen llyfr na gwylio’r teledu. Roedd 

hefyd wrth ei fodd yn yr ardd ac yr oedd yn 

bleser gweld y cynnyrch a dyfai bob blwyddyn.

Roedd yn aelod selog o Eglwys Llanafan 

a bu’n Warden yno am 18 o flynyddoedd, a 

llanwodd y swydd i’r ymylon.

Gwelir ei eisiau’n fawr yn yr ardal gan ei fod 

yn cefnogi pob peth a a’i ymlaen yno.

Cydymdeimlir yn ddiffuant â’i briod Eirian, a 

fu mor ofalus ohono, a’r meibion Alun, Emyr 

ac Iwan a’r wyrion Owain, Rhun, Mari a Jac, a’i 

fam a’i frodyr a’r merched yng nghyfraith yn eu 

colled a’u hiraeth.

Merched y Wawr

Oherwydd y cyfyngiadau, bu’n amhosibl 

i Ferched y Wawr Llanafan gynnal eu 

cyfarfodydd arferol ers mis Mawrth, a bu’r 

aelodau’n teimlo’r golled yn fawr, yn enwedig 

gan mai un o gryfderau’r gangen hon yw dod 

â merched o wahanol oedran a chefndir at ei 

gilydd. Bu croeso brwd felly i syniad Angharad 

o gynnal cyfarfod yn yr awyr agored a thrwy 

lwc, bu’r tywydd yn hynod o braf ddydd Sul, 

20 Medi, pan ddaeth yr aelodau ynghyd ar faes 

chwarae Maes-y-felin, Llanafan. Daeth pawb 

â’i chadair neu garthen a’u gosod ar y glaswellt 

gyda’r pellter dyledus. Wedi gorffen trafod 

y materion ffurfiol a chyfnewid syniadau ar 

gyfer dathlu pen blwydd y gangen yn 50 oed 

fis Tachwedd 2021, cawsom gyfle i ymlacio a 

sgwrsio’n hamddenol yn yr heulwen cynnes, 

pawb â’i diod a sleisen o un o gacennau blasus 

Nia. Diolch yn fawr iawn i ti, Nia!

Gan fod pawb wedi mwynhau’r cyfarfod 

cymaint, ein bwriad yw ceisio trefnu 

cyfarfodydd awyr agored eto, neu efallai taith 

gerdded hamddenol, fel y bydd y tywydd a’r 

rheoliadau iechyd yn caniatáu.

Yn sgil llwyddiant ein cyfarfod cadw-pellter-

dyledus ar gae Maes-y-Felin, penderfynwyd 

manteisio ar barhad yr ha’ bach Mihangel 

a mynd i gerdded gyda’n gilydd bnawn Sul, 

27 Medi. Ymgasglodd yr aelodau ger Pont 

Grogwynion, rhai wedi dod yn eu ceir, eraill wedi 

cerdded bob cam o Lanafan, a Rachel wedi dod 

ar ei beic! Wedi croesi’r bont dros Afon Ystwyth, 

gan symud o’r cysgod i’r heulwen braf, cawsom 

ein tywys gan Wendy i fyny’r rhiw i ddechrau ac 

wedyn ar hyd llwybr weddol wastad ar hyd ochr 

y bryn, gyda golygfeydd braf o’r dyffryn coediog. 

Disgyn wedyn i ailymuno â’r ffordd ar hyd yr 

afon, a gorffen y daith gyda chyfle i ymlacio a 

sglaffio’r danteithion a ddarparwyd gan Wendy 

a Nia! Roedd pawb wedi mwynhau’r pnawn yn 

fawr a chyn i ni ffarwelio â’n gilydd a throi am 

adref, cytunwyd i drefnu taith gerdded arall eto 

yn fuan.

Does dim dwywaith, mae’r merched wedi 

cael blas ar deithiau cerdded dros yr wythnosau 

Cnwch Coch
Pen blwydd arbennig   

(Nodyn Golygyddol)

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Kerry 

Rattray, Golygfa ar ddathlu ei phen blwydd yn 

50 oed ar 5 Hydref.

Penblwydd hapus

diwethaf! Gan fod parhad y pandemig 

yn golygu na fydd modd i ni gynnal ein 

cyfarfodydd arferol am sbel go lew, mae ein 

teithiau cerdded yn rhoi cyfle gwerthfawr i ni 

weld ein gilydd ac yn rhoi hwb bach i’r galon 

bob tro.

Dydd Sul, 11 Hydref, â glaw’r diwrnod cynt 

wedi ildio i heulwen braf, ymgasglodd criw 

da o’r aelodau ym Mrynafan a chychwyn ar 

daith o gwmpas y goedwig. A’r awyr yn glir, 

cafwyd golygfeydd gwerth chweil ar hyd ac ar 

draws afon Ystwyth, a draw i’r môr yn y pellter. 

Croesi’r hen fryngaer wedyn, lle bu’r Rhufeiniaid 

a chyn hynny, mae’n debyg, yr hen Frythoniaid, 

wedyn ymlaen â ni i lawr rhiw i ymuno yn y 

man â’r ffordd gyhoeddus. Bu rhaid dringo’r 

rhiw am ychydig, ond cyn bo hir dyma droi i 

gyfeiriad Pantyrhirion, ble roedd Beryl yn codi 

llaw arnom, yn barod i’n croesawu i’w gardd. 

Erbyn hynny, roeddem yn barod i eistedd a 

sgwrsio’n hamddenol dros baned cyn troi am 

adref. Diolch yn fawr, Beryl a Tony, am y te a’r 

danteithion blasus! Yn fuan iawn daeth yr amser 

i ni ffarwelio â’n gilydd, ond nid cyn gofyn ‘Ble’r 

awn ni y tro nesaf?’

Cofiwch gefnogi eich 
busnesau lleol

Penblwydd hapus i Heti Eira Mair Evans, 
Rhos-y-Rhiw, Pontarfynach yn 4 oed ar 2 

Tachwedd. Cariad Mawr oddi wrth Dad, Mam 
a Jos ei brawd bach x

Penblwydd hapus i Aron Llyr Pugh, Ty Gwyn, 
Llangwyryfon a fydd yn 3 oed ar 4 Tachwedd. 

Oddi wrth y teulu i gyd. x

Aelodau Merched y Wawr ar eu taith gerdded.



Y DDOLEN RHIFYN 465 TACHWEDD 202014

CFfI Ceredigion
Braf yw rhannu rhai o weithgareddau’r mudiad 

wrth i flwyddyn newydd, wahanol i’r arfer, 

ddechrau 

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Eleni roedd yn rhaid troi at dechnoleg er mwyn 

cynnal ein Cyfarfod Blynyddol ar nos Fercher 

30 Medi. Braf oedd cael cwmni tua 60 o 

aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau’r mudiad yn 

bresennol trwy gyfrwng sgrin y cyfrifiadur. Yn 

ystod y cyfarfod, etholwyd Esyllt Ellis-Jones, 

Llangwyryfon yn Gadeirydd y Sir, Bleddyn 

Davies, Caerwedros yn Is-Gadeirydd y Sir, Ifan 

Davies, Dolyrychain, Tregaron yn Llywydd ar 

y Sir, a Sion Jenkins, Cathal, Pontsian yn Is-

Lywydd y Sir am y flwyddyn 2020-2021.

Pwyllgor Materion Gwledig

Trefnwyd noson ddiddorol iawn gan y Pwyllgor 

materion gwledig ar nos Fercher 14 Hydref. 

Gan ddefnyddio technoleg fodern, llwyddwyd 

i ymweld yn rhithwir â fferm Tynewydd, 

Llangwyryfon. Diolch i Dyfrig Williams am ein 

tywys o gwmpas y fferm a chael cyfle i weld ei 

ddull o ffermio. 

Fforwm Ieuenctid y Sir 

Mae fforwm ieuenctid y sir hefyd yn troi 

at dechnoleg i gynnal eu cyfarfodydd a 

digwyddiadau. Agorwyd cyfarfodydd y gaeaf,ar 

nos Fawrth 20 Hydref pan gafodd criw o 

aelodau iau’r Sir noson o ‘hwyl Calan Gaeaf’ yn 

paratoi pwmpen. 

Er na fedrwn edrych ymlaen at fwrlwm 

arferol y Ffair Aeaf, mae’r Mudiad yng 

Nghymru wedi paratoi rhaglen amrywiol o 

gystadlaethau rhithwir, ac ar hyn o bryd, mae 

aelodau’r Sir yn paratoi i gymryd rhan mewn 

llu o weithgareddau, gan gynnwys barnu stoc, 

crefftau megis creu addurn Nadolig, addurno 

cacen, gosod berth ac ‘ar eich marciau, barod, 

coginiwch’. 

Clwb 200 y Sir

Llongyfarchiadau i enillwyr clwb 200 y Sir ym 

mis Hydref sef – 

1af – David Davies, Maes y Delyn, Godre Rhiw 

Goch, Aberaeron 

2il – Mac a Wendy Jenkins, Ysgubor Wen, 

Mydroilyn 

3ydd – C.Ff.I Bryngwyn

Hefyd, os oes unrhyw un a diddordeb yn 

ymaelodi yn y Clwb 200, byddwn fel sir 

yn ddiolchgar iawn, am fwy o wybodaeth 

cysylltwch efo Swyddfa’r Sir.

Rydym fel mudiad hefyd yn cynorthwyo efo 

elusen y DPJ drwy wau capiau bobl ‘bobble 

caps’ o unrhyw batrwm. Mae’r elusen yn 

gobeithio casglu 100 o gapiau wedi’u wau 

erbyn diwedd y Gaeaf, felly os rydych chi 

yn gallu gwau bydd eich help wir yn cael ei 

werthfawrogi. 

Neges i’ch atgoffa hefyd ein bod fel Sir dal i gasglu 

stampiau ar gyfer y deillion, felly os oes ganddoch 

chi unrhyw stampiau, mi fydd y Swyddfa, Anne neu 

Esyllt yn barod i’w derbyn oddi wrthych. 

Cyfnod Clo

Efo cyfnod clo arall wedi taro Cymru bellach, 

rydym ni fel aelodau’r mudiad dal yma i 

gynorthwyo yn y gymuned. Cysylltwch â’r 

swyddfa neu swyddogion eich clwb lleol os 

ydych eisiau unrhyw cymorth. 

Diolch yn fawr

Elliw ac Elin 

Llongyfarchiadau

I Sarah Hughes, Brookside ar basio ei 

phrawf gyrru yn ddiweddar - Cymer ofal!

I Elin Mair, Bwlchdalowen fydd yn 

dathlu ei deunawfed pen-blwydd ar 

ddydd Guto Ffowc (5 Tachwedd). Pob 

dymuniad da i’r dyfodol.

Cymwynaswyr

Clywed yr ydym yn gyson am 

‘gymwynaswyr’ diwyd ein cymunedau 

sy’n gwirfoddoli dros gyfnod y pandemig. 

Bu Audrey Evans a Judith Kendall yn reit 

brysur ganol mis Hydref yn dosbarthu 

hamperi ‘Te Prynhawn’ i aelodau Clwb 

y Strôc, Aberystwyth. (Diolch i Gaffi 

Rheidol am eu paratoi). Mae aelodau’r 

uchod yn cymdeithasu yn rheolaidd, 

ond wedi gorfod ymatal ers y ‘CLOI’ - 

gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr iawn.

Yma ym Mlaenplwyf mae’r criw ffyddlon 

o wirfoddolwyr yn cadw drws Siop y Parc 

yn agored o dan arweinyddiaeth y gŵr 

busnes profiadol Alan Lewis, Lleifior. Yn 

nyddiau cynnar ‘y cloi’ buwyd yn cynnig 

gwasanaeth dosbarthu nwyddau, ond ers 

y llacio yn dal i baratoi bocsys o nwyddau 

i gwsmeriaid sy’n ynysu. Mae’r silffoedd 

yn llawn a chynigir amrywiaeth anhygoel 

o nwyddau i’ch plesio. Diolch enfawr i 

Anwen, Anita, Jo, Judy a Lotte - hefyd 

Dilwyn a Geraint (sydd wedi dychwelyd i’r 

‘gorlan’ wedi’r ynysu). Croeso mawr hefyd 

i ddau aelod newydd i’r criw gwirfoddol 

sef John a Frances, Mynachdy’r Graig (y 

lle hudolus wrth ymyl llwybr Yr Arfordir, 

Blaenplwyf). Oherwydd cyfyngiadau nid 

yw Swyddfa’r Post ar agor ar hyn o bryd. 

Dewch i gefnogi a diolch am bob hwb.

Blaenplwyf

Crugyn Dimai
Tua 1887-88, cymerodd fy nhadcu 

a mamgu, Thomas ac Elen Jones, 

denantiaeth Bachyrhew ar ystâd 

Nanteos (Nantews ar lafar gwlad). 

Yno y ganed fy nhad, John, yn 

1892. Sefydlwyd marchnad ardd 

ar ran o’r tir, ac yn ddiweddarach 

rownd laeth yng Nghae Ffynnon 

a Threfechan. Gallt o goed talsyth 

cryfion oedd y Crugyn bryd hynny, 

a chysgod gwych i fwydo a magu 

gwartheg mân yn y gaeaf. I’r de o’r 

coed roedd Cae Pys, yn rhan o’r 

Cae dan Tŷ. I’r gogledd roedd Cae 

dan Coed, ystâd dai Crygyn Dimai 

heddiw, a Cae Crug, oedd lle mae 

ystâd Bachyrhiw bellach, a Cae ben 

Lôn Gosen oedd nesaf at Rydyfelin.

Yn fuan wedi i’r Rhyfel Byd 

Cyntaf gychwyn, torrwyd y 

coed i gyd a chlirio pob tyfiant. 

Wagenwyd y coed i fyny’r rhiw 

heibio Ben Lôn Bwbach lawr i orsaf 

Llanrhystud Road (Llanfarian) a’u 

trycio i feysydd glo de Cymru, i’w 

haddasu’n pit props yn y pyllau glo. 

Digon posibl bod darnau o goed 

Crugyn Dimai o dan rai o bentrefi’r 

cymoedd mewn rhyw gyflwr neu’i 

gilydd heddiw.

Mewn cydweithrediad â Nanteos, 

ffensiodd dadcu y crugyn llwm lle 

bu coed i mewn rhag anifeiliaid, 

gan feithrin y blanhigfa, fel y 

dywedodd Waldo Williams yn ei 

gerdd ‘Yr Hen Allt’: 

Wele, mae’r hen allt yn tyfu eto

A’i bywyd yn gorlifo ar bob tu.

Cymaint oedd gofal dadcu am 

y coed ifanc fel y credodd, yn 

gam neu yn gymwys, bod Cnocell 

y Coed Gwyrdd yn difa’r blagur 

newydd, ac ar awr wan, cydiodd 

yn y dryll a saethu’r aderyn druan. 

Drannoeth, efallai ar gymhelliad 

un o’r merched, cludodd yr aderyn 

ar y fflôt laeth i’r dre, ac at un o’i 

gwsmeriaid dyddiol sef James 

Hutchings, y taxidermist enwog, 

i stwffio’r aderyn hardd a’i osod 

mewn dôm gwydr. Ac mae’r 

aderyn diniwed wedi ein dilyn i 

Bow Street yn dyst i grefftwaith 

Hutchings a chamddealltwriaeth 

dadcu! Deil ei ben i fyny yn sbïo’n 

hiraethus tua’r golau!

Gyda llaw, dywedodd D. J. 

Williams, Abergwaun, wrthyf 

mai Hutchings oedd gwrthrych 

y tacsidermydd yn ei stori fer, 

‘Mr Cornflake’. Daeth D. J. yn 

gyfarwydd â Hutchings pan 

oedd yn fyfyriwr yng Ngholeg 

Aberystwyth. Doi’r hen Hutchings 

i Bachyrhew i saethu cwningod, 

minnau yn ei ganlyn!

Erbyn yr Ail Ryfel Byd roedd 

Crugyn Dimai wedi tyfu’n llawn o 

goed castan tal eto. Gwelais nyth 

tylluan yng ngwreiddyn pydredig 

un o’r hen goed. Ond Chestnut 

Woods oedd yr enw ar y Crugyn 

gan blant Penparcau! Deuent yma 

yn griwiau ar brynhawniau Sul 

i gasglu’r cnau, tra byddai plant 

Rhydyfelin yn Ysgol Sul Gosen! 

Pwy allai eu beio, roedd hi’n amser 

caled, a dognau ar felysion a bwyd.

Diddorol yw’r ‘crug’ yn Crugyn, 

o gofio bod Waungrug gerllaw, a 

phlasdy y Crugiau, a Cae Crug y 

cyfeiriwyd ato eisoes. Da yw deall 

bod yr allt yn cael gofal arbennig 

heddiw.

Vernon Jones
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& 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

Swyn a 
Dirgelwch 
Nanteos

Efallai fod rhai ohonoch wedi cael 

blas ar ddarllen, ‘Nanteos – Life on 

a Welsh Country Estate’ gan Janet 

Joel a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

Fel sy’n wybyddus i ddarllenwyr 

y Ddolen mae’r plasty Sioraidd 

hardd a’i adeiladau cofrestredig 

yn westy pum seren poblogaidd 

erbyn hyn. Mae’n bosib i chi fod 

yno mewn gwledd briodas neu 

de prynhawn go arbennig. Tybed 

fuoch chi, fel fi, tra’n eistedd wrth 

fwrdd y wledd yn ceisio dychmygu 

sut oedd bywyd bob dydd rhwng 

muriau’r plasty ysblennydd yma 

ddwy ganrif yn ôl ?

Un sydd wedi ei chyfareddi a’i 

ysbrydoli gan hanes teulu Powell 

Nanteos ers iddi ymweld a’r lle 

gyda’i mam pan oedd ond yn ddeg 

oed yw’r awdur adnabyddus Jane 

Blank. Mae Jane wedi ysgrifennu 

dwy nofel hanesyddol seiliedig ar 

fywyd y teulu yma. Cyhoeddodd 

y gyntaf ‘The Shadow of Nanteos’ 

yn 2015. Pan etifeddodd 

William Powell a’i wraig yr ystad 

ymddengys y byddai bywyd yn 

ddelfrydol ond llethwyd William 

gan ddyled a’i rwydo mewn 

ymrafael am dir a thrais rhyfeloedd 

y gweithfeydd mwyn 1750. Mae 

ei wraig Elizabeth yn cael ei denu 

fwy, fwy gan Cai – beili golygus yr 

ystad ! Mae ofergoeliaeth, straeon 

hela a grym Greal Nanteos yn 

taflu eu cysgod dros y plas a buan 

mae’r teulu yn cael ei dal mewn 

brwydr boliticaidd a chyfreitha 

milain sydd yn gorffen mewn 

trasiedi.

Mae’r ail nofel ‘Nanteos – The 

Dipping Pool’ a gyhoeddwyd 

Awst eleni, yn barhad o’r stori 

wreiddiol a oedd yn ôl Jane wedi 

gorffen yn sydyn. Tro yma 

mae’r stori yn canolbwyntio 

mwy ar fywydau’r werin 

bobol oedd yn gweithio yn 

y mwyngloddiau, y ffermydd 

a’r melinau gan gynnwys 

cymeriadau difyr fel y 

pannwr, y fydwraig, y 

consurwyr a’r sipsiwn. 

Yr adeg yma roedd 

bywyd yn gallu 

bod yn fyr, caled a 

chreulon. Yr Eglwys 

a’i phregethwyr 

carismatig a’r 

consurwyr yn brwydro 

am galon a meddwl 

y bobol. Byddai’r werin yn cael 

eu rheoli, ac yn aml, yn cael eu 

gormesi gan ychydig deuluoedd 

breintiedig a dylanwladol.

Mae Jane Blank yn llenor 

toreithiog, yn fardd ac awdur 

tair nofel. Enillodd wobrau o 

fri am ei gwaith creadigol sydd 

wedi ymddangos mewn nifer 

o gylchgronau a chasgliadau 

llenyddol fel ‘Planet,’ ‘Poetry 

Wales’, ‘Big Issue’, Western Mail, 

‘Observer’ a’r ‘Independent’. 

Cafodd Jane ei geni a’i magu 

yn Sheffield a derbyn ei addysg 

yn Lloegr ond mae ganddi 

gysylltiadau teuluol cryf â 

Chymru – ei thad o Aberhonddu 

a’i mam o Geredigion. Pan 

symudodd i fyw o Loegr i’r 

Fenni dechreuoedd ddysgu 

Cymraeg ac erbyn hyn 

mae’n rhugl yn yr iaith. 

Dywed ei bod wedi teimlo 

ymlyniad cryf iawn tuag 

at ei thras Cymreig 

erioed. Mae llawer o’r 

storiau llafar gwlad 

a glywodd pan yn 

blentyn gan ei mam 

a’r teulu estynedig 

yn Eglwysfach wedi 

eu gweu i’w nofelau. 

Mae wedi cyflwyno’r 

ail nofel i’w mam gan 

ddiolch iddi am yr ‘holl straeon a’r 

ysbrydoliaeth i gyd’.

Ym mis Awst 2018 ar ôl ymddeol 

fel athrawes Gymraeg a Drama 

yn ysgol Gymraeg Gwinlliw fe 

symudodd Jane a’i gŵr Jeremy i 

fyw i Tynrhos, Llanrhystud. Un o’r 

pethau cyntaf wnaethon nhw ar 

ôl cyrraedd yno oedd chwilio am 

y capel Cymraeg agosaf a chael ei 

cyfeirio i Rhiwbwys lle mae nhw 

wedi bod yn ffyddlon ers hynny. 

Mae’r ddau yn frwd iawn dros 

ein hiaith a’n diwylliant gwerin ac 

yn gerddorion difyr, Jeremy yn 

aelod o’r band ‘Calennig’ ac mae 

Jane yn diwtor soddgrwth. Cyn 

y cloi byddai Jane i’w gweld yn 

rheolaidd yn diddanu’r gwesteion 

yn Nanteos. Gallwn hefyd ymuno 

a hi mewn darlleniadau byw o’i 

nofel ddiweddaraf ar Instagram a 

Facebook. Yn y sesiynau mae yn 

trafod yr ymchwil i gefndir y nofel 

sy’n adlewyrchu’r ffordd o fyw yng 

Ngheredigion yn y ddeunawfed 

ganrif. Ydy, mae’r awdur byrlymus 

yma yn siwr o ddeffro eich 

dychymyg i swyn a dirgelwch Plas 

Nanteos. 

Cyhoeddwyd y ddwy nofel gan 

wasg y Lolfa ac ar gael yn eich 

siop lyfrau leol ac yn Storfa Wyre , 

Llanrhystud.

Luned Jones, Llanrhystud
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ATEBION CROESAIR HYDREF

Ar draws 7. eirlys  8. ein sir  9. Bala 10. ar y llwybr  11. poendod  12. stabl   15. opera   

17. Ardalydd  20. atgofion  22. atom  23. y soser  24. eirias

I lawr 1. didaro  2. Almaenwr  3. israddol  4. letys  5. y naw  6. riwbob   13. tuag adre   

14. prinder   16. potash  18. Yr olaf  19. ffiord   21. Oes y

Geiriau cudd: Dail yr hydref

Ar draws

7.   Credu (6)

8.   Y dyn yn ffau’r llewod (6)

9.   Nant y mynydd groyw ---- (4)

10. O geiniog - ------- yr â’r arian yn bunt. (1,7)

11. ---- --- benllinyn ynghyd (4,3)

12. Rwy’n ---- - wlad y Saeson  

       A’m calon fel y plwm. (4,1)

15. Bedd - ----, bryngaer Oes yr Haearn, Cefn 

Meiriadog, Dinbych (1,4)

17. Moesgar(7)

20. Cartref Dafydd ap Gwilym. Mae’n bosib ei 

fod yn go brin! (8)

22. Addoldy Islamaidd (4)

23. ------ Owen a Geinor Haf, deuawd mam a 

merch (6)

24. Dirywio: mynd -- ---- (2,4)

I lawr

1. Enw ar botel o bop unwaith, ac enw feirws 

nawr (6)

2. Nofel gan T. Rowland Hughes – sy’n sôn am 

estyn rhywbeth?  (1,3,1,3)

3. Olion planhigion neu anifeiliaid o’r gorffennol 

pell, sy’n cael eu darganfod yn y creigiau (7)

4. Dod yn ôl â rhywun neu rywbeth i’w gyflwr 

blaenorol (5)

5. ---- bawb i ganu

    Gyda lleisiau mwyn (4)

6. Disg (6)

13. Llan--------, pentref ger Cricieth a gysylltir 

â David Lloyd George (8)

14. Ysgol Gyfun -------, Pont-y-pŵl (7)

16. Anifail tebyg i’r wenci, sy’n newid ei liw yn y 

gaeaf (6)

18. Rhewllyd, brawychus (6)

19. Diffaith (5)

21. Ac arno fan cyn ----: llun twll bach y clo! 

(4)

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 ffurfio dau air sy’n gysylltiedig 

â’r mis hwn.   Anfonwch y ddau air at 

y.ddolen@gmail.com neu drwy’r post i Gelli 

Aur, Cwrt y Cadno, Llanilar, SY23 4PS erbyn 18 

Tachwedd. 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 Hydref, sef Ieuan a Mary, Troedyfoel.
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Mynd am dro: darganfod yr ardal
Ers mis Mawrth, pan 

argymhellwyd pawb i aros gartref 

cymaint â phosib, a hunan-ynysu 

os oedd raid, daeth cyfle i gydio 

mewn diddordebau gwahanol. 

Anogwyd ni hefyd i fanteisio ar 

yr awyr iach. Rydym yn ffodus 

iawn yn yr ardal yma fod gennym 

ddigon o awyr ‘iach’, ac mae 

mwy a mwy o bobl yn cerdded 

yn rheolaidd.

I gyrraedd unrhyw fan allan 

o bentref Llangwyryfon mae’n 

rhaid dringo rhiw, ac mae hyn yn 

lles i’r ysgyfaint, i’r coesau, ac i’r 

pwysau! Dechreuwyd y teithiau 

cerdded yn araf, gan wneud 

cylch bach o’r sgwâr heibio’r 

Felin a’r Capel a’r Eglwys ac yn 

ôl lawr i’r sgwâr, yn ddyddiol. 

Mentro ychydig ymhellach, at y 

groesffordd rhwng Glangors a 

Chnwc y Barcud. Ar hyd y ffordd 

yma mae adeilad a fu’n dŷ cwrdd 

Wesle, ond ar y map mae’r enw 

Gwarffordd a gellir gweld olion 

wal Tanffordd ochr arall i’r hewl. 

Mae’r teithiau wedi ymestyn yn 

sylweddol dros y misoedd, a 

llawer mwy i’w weld ar droed 

nag mewn car.

Ar ochr y llwybr bach sy’n 

mynd o gapel Tabor i fyny at 

yr Hen Ficerdy mae olion dau 

fwthyn, Cilcwm ar y gwaelod a 

Henffordd ar y top. Er bod hwn 

yn lwybr cyhoeddus ni fyddwn 

yn ei argymell i neb oni bai eich 

bod o anian gafr. Mae’r adran 

bwrpasol o’r Cyngor Sir wedi 

rhoi addewid y bydd y llwybr yn 

cael sylw yn fuan. Cyn dod at 

lôn Penciog roedd lle o’r enw 

Penrhiw ar un adeg. O droi 

tuag at Ffynnonwen ac ymlaen i 

Maesllyn, mae cae wedi ei nodi 

ar y map gyda ‘Inscribed Stone’. 

Oddi yma y codwyd carreg fedd 

o’r 5ed ganrif gydag arysgrif 

Lladin. Mae hon yn awr yn yr 

Amgueddfa Genedlaethol yng 

Nghaerdydd. Cadw i fynd i’r 

dde a chyn dod i Tynrhos mae 

enwau awgrymog fel Bwlch 

y Gwragedd a Bryn Dofedd 

(dioddef) yn ymddangos ar y 

chwith.

Un tro cafwyd taith i Drefenter 

heibio Saron (Capel Saron 

gynt) gan basio enwau sy’n 

egluro’u hunain megis Panteg, 

Llwynbedw, Gwarnant, Pen y 

banc, Pen y graig. Ger Capel 

Bethel mae Ty’n rhyd, Tŷ uchaf 

a Pentre Mynydd a nid nepell 

mae Troed y rhiw a Lluest Llwyni. 

Troi i’r dde ar ôl Troedyfoel 

a darganfod bod dau Cefn y 

garn, Uchaf ac Isaf ar un adeg, 

a Cruglas i’r chwith o’r hewl. Ar 

hyd Lôn Sais rhoddwyd enwau i’r 

murddunnod y tu ôl i Blaenplwyf, 

sef Lluest y Garn a Bwlch y 

Gwynt, a Pant y Ffynnon tu hwnt 

i Bryn. Bu efail y gôf unwaith ym 

Mhant Coch ger Blaen Esgair, 

mae’n debyg.

Taith hir ar gyfer prynhawn 

braf yw mynd i gyfeiriad Rhandir 

– Rhiw Carne fan yma yw’r 

lleiaf o’r rhiwiau allan o’r pentre 

– a thrwy Cwm Gwŷdd. Troi i’r 

chwith a mwynhau’r olygfa o’r 

ucheldiroedd rhwng Brynchwith 

a Facwn. O edrych dros y cwm 

ac afon Wyre gellid gweld Pant 

y Barwn a’r ddau Penglanowen, 

Fawr a Fach. Cyn troi i’r dde ger 

y ciosg ffôn coch (gwag!) mynd 

heibio tŷ cymharol newydd o’r 

enw Rhos y Barcud. Hawdd dotio 

ar yr holl enwau disgrifiadol yn 

yr ardal hon. Ar ôl pasio Cwm 

Clyd roedd yr enw Persondy yn 

ymddangos allan o le nes gweld 

bod y map yn dangos, rywle 

heb fod ymhell o Nant Clyd 

‘St Michael’s Church’ ‘School 

(disused)’ 

Pan fydd y tywydd yn rhy 

oer a garw i fynd allan rhyw 

lawer gallaf bori trwy’r map yn 

edrych dros y mannau lle bûm 

a chynllunio’r daith nesaf. Mae’r 

flwyddyn hon wedi bod yn un 

dywyll iawn, ond rhaid gwneud 

ymdrech i ddarganfod llygedyn 

o haul y tu ôl i’r cymylau duon. 

Dod i adnabod fy ardal yn well 

fu’n heulwen i mi.

Delyth Lewis

Elin ap Hywel, Dal i Fod 

(Barddas, 2020), ISBN 978-

1911584360, £8.95

Roedd Elin eisoes yn 

adnabyddus fel bardd 

hynod o ddisglair pan 

ddaeth hi i Aberystwyth 

yn fyfyriwr yn y 1980au 

cynnar. Daeth ei chyfrol 

gyntaf, Pethau Brau 

(1982) a ymddangosodd 

yng nghyfres Beirdd 

Answyddogol y Lolfa, fel 

chwa o awyr iach yn myd 

barddoniaeth y cyfnod. 

Fe’m trawyd ar y pryd gan 

aeddfedrwydd y cerddi 

cynnar hynny. Roedd y 

bardd, a hithau ond yn 20 

oed, fel petai hi wedi dod 

i’w llawn dwf yn syth. 

Ond nid seren wib fu 

hi. Dros y blynyddoedd 

mireiniodd ei chrefft a 

dod yn un o’n beirdd 

mwyaf dawnus, a hefyd yn 

athrylith o gyfieithydd o’r 

Gymraeg ac yn enwedig 

o’r Wyddeleg, ond un 

ddiymhongar fu hi erioed, 

ac ni frysiai i gyhoeddi. A 

bellach ni ddaw rhagor o 

gerddi, gan fod salwch blin 

wedi dwyn ei llais.

Dyna pam mae cyhoeddi 

Dal i Fod yn ddigwyddiad 

mor bwysig. Rhwng 

cloriau’r gyfrol hon diogelir 

cynhaeaf bron deugain 

mlynedd o waith Elin, gan 

gynnwys cerddi Pethau 

Brau. Ynddynt mae hi’n 

archwilio’r cyflwr dynol 

mewn ffordd onest a 

heriol, a hynny trwy lygaid 

merch a chan fyfyrio ar 

brofiadau benywaidd. Daw 

ei hysbrydoliaeth o hen 

chwedlau Cymru a thu 

hwnt, o ddigwyddiadau 

ddoe a heddiw, o’i 

chydberthynas ag eraill, 

neu o fod ar ei phen ei hun. 

Mae ei cherddi’n ddwys 

ond yn gwbl hygyrch, 

yn gafael ynom ar y 

darlleniad cyntaf ond yn 

datgelu mwyfwy bob tro 

y trown yn ôl atynt. Mewn 

ychydig linellau twyllodrus 

o syml gall Elin ddistyllu 

ystod eang o brofiadau a 

theimladau cymysg, o’r llon 

i’r lleddf. 

Wrth ddarllen y gyfrol 

syfrdanol hon ni allwn 

ond rhyfeddu mai dyma’r 

unig gasgliad o’i cherddi 

ers 1982. Rhaid diolch o 

waelod calon i’w chyd-

fardd Menna Elfyn am 

gydweithio gydag Elin a’r 

cyhoeddwyr Barddas er 

mwyn rhoi’r trysor hwn o 

lyfr yn ein dwylo, fel nac 

anghofiwn fyth lais unigryw 

un o ‘chwiorydd Heledd’.

Ceridwen Lloyd-Morgan

ADOLYGIAD

Yr olygfa wrth ddringo am fyny rhwng 

Brynchwith a Facwn.

Y blwch ffon gwag!
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Llangwyryfon
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Elizabeth a Ken Evans 

Penglanowen fach ar ŵyr newydd ym mis Medi, 

sef mab i Dwynwen a’i enw yw Glyn Llewelyn. 

Mae’n siwr y caiff dipyn o’i sbwylio gan y merched.

Symud Tŷ

Er gwaethaf cyfyngiadau‘r rheolau presennol a’r 

cyfnod clo, mae nifer wedi cael caniatad i symud 

tŷ a bydd hyn wedi digwydd cyn i’r Ddolen 

ymddangos. Mae Heulwen Lewis a’i theulu yn 

Glennydd eisoes wedi symud i Ledrod, sy’n fwy 

cyfleus i Beca a Jac am eu bod yn mynychu 

Ysgol Tregaron. Ond mae Twm wedi aros gyda’i 

ffrindiau yn Ysgol Llangwyryfon am y tro.

Bydd Tom a Rebecca Jewel, Llwynfynwent, a’r 

bechgyn, yn symud i Rydyfelin yn ystod hanner 

tymor ac mae’r misoedd diwethaf wedi rhoi 

cyfle iddynt wneud nifer o welliannau i’r tŷ cyn 

symund i mewn.

Mae Cara a Marc Williams, Tanybryn, hefyd 

yn symud i Ochr Gader, ac mae Iona Hopkins, 

Hafod Las, a’i chymar Luke wedi symud i fflat yn 

Aberystwyth.

Dymuniadau gorau i bob un ohonynt a phob 

hapusrwydd yn eu cartrefi newydd.

Gwellhad

Bu Ifor Morgan, Esgair, mor anffodus â chael 

damwain wrth ei waith ar y fferm a thorri ei fraich. 

Ond does dim byd yn tarfu llawer ar Ifor ac mae 

yr un mor serchog. ‘Bydda’i byw’ oedd ei ateb 

wrth holi sut oedd. Clywais ganmoliaeth uchel 

iddo am ei barodrwydd i helpu’r rhai oedd yn 

cadw’n gaeth i’r tŷ trwy ddod â nwyddau iddynt.

Mae Wendy Lloyd, Facwn, hefyd yn cael 

problem gyda’i phenglin ac yn ei chael yn anodd 

i gerdded yn rhwydd. Gobeithio y bydd amser ac 

amynedd yn dod â gwellhad i’r ddau.

Diolch, Ffermwyr Ifanc

Hoffwn ddweud Diolch yn Fawr Iawn yn 

ddifuant i holl bobl ifanc Llangwyryfon a fu mor 

barod i roi ei hamser i helpu’r rhai ohonom 

oedd yn methu mynd o gwmpas yn ystod y 

cyfnod clo. Buont yn siopa drosom yn gyson a 

chyflawni unrhyw neges arall oedd angen pan 

oddem ni’n methu gwneud. Hoffwn ddiolch 

yn bersonol i Elin Calan Jones a Sioned Morris 

am eu help a’u cymorth serchog trwy gydol y 

cyfnod anodd hwn. Llawer iawn o ddiolch.

Maureen a Brian Couch

Coed Clychau Glas

Llangwyryfon

Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon

Codi arian gyda bwganod brain

Digwyddiad cyntaf y PRhA am eleni oedd trefnu 

Cystadleuaeth Creu Bwganod Brain - y dasg 

oedd i deuluoedd wneud bwgan brain allan o 

ddeunyddiau ailgylchu neu ‘jync’ a’u gosod ger 

eu cartrefi mewn man a oedd yn weladwy o’r 

ffordd. Cafwyd ugain o ymdrechion a dyna beth 

oedd gwledd i’r llygad. 

Diolch yn fawr iawn i Dewi a Non Williams, 

Rhandir Uchaf am fodloni i feirniadu y 

gystadleuaeth a llongyfarchiadau mawr i 

Gwenno, Maes Wyre am ddod i’r brig, gydag Elis, 

Osian a Tudur, Brynchwith a Jemma, Simne Wen 

yn gydradd ail!!

Paratowyd eitem i wefan Golwg BroAber360 

am y digwyddiad hefyd.

Pwyllgorau Plant 

Cyngor Ysgol

Etholwyd aelodau o’r Cyngor Ysgol am y 

flwyddyn. Mae’r cyfrifoldebau a roddir i’r plant yn 

gyffredinol wedi cynyddu dros y blynyddoedd 

diwethaf a felly rydym yn cyfuno y gwaith o 

hyrwyddo agweddau Iach ac Eco o fewn yr 

ysgol a rhoi y cyfrifoldeb i’r Cyngor Ysgol yn 

ei gyfanrwydd. O ganlyniad i hyn mae holl 

ddisgyblion Blwyddyn 6 yn aelodau o’r Cyngor 

Ysgol gyda chynrychiolwyr o Flynyddoedd 2 i 

5. Yr aelodau am eleni fydd Mari, Cet, Sophie, 

Jemma, Gwilym, Iolo, Ewan, Wyre, Lisa, Eirlys, 

Angharad a Gwen. 

Llysgenhadon Efydd a Gwych

Dewisiwyd Cet ac Wyre gyda chymorth 

Gwenno ac Aron i fod yn Lysgenhadon Gwych 

am y flwyddyn hefyd. Cynllun gan swyddfa 

Comisiynydd Plant Cymru yw Llysgenhadon 

Gwych a gwaith y ddwy fydd hyrwyddo hawliau 

plant o fewn yr ysgol. 

Sophie ac Ewan fydd yn cymryd at y gwaith 

o fod yn Lysgenhadon Efydd yr ysgol am eleni. 

Yn dilyn hyfforddiant bydd y ddau yn dechrau 

cynnal sesiynau chwaraeon yn ystod amserau 

cinio gyda chymorth Lisa a Teifi. 

Llysgenhadon gwych: Cet, Wyre, 
Gwenno ac Aron

Cynrychiolwyr y Cyngor Ysgol

Llysgenhadon efydd: Sophie, Ewan, Lisa 
a Teifi.

Y Cyngor Cymreig

Dewiniaid Digidol: Iolo, Jemma,  
Erin a Chloe

Y Cyngor Cymreig

Mari, Gwilym, Siencyn, Sammy, Eirlys, Tudur a 

Solomon sydd yn arwain ein Cyngor Cymraeg 

am y flwyddyn – dyma bwyllgor fydd yn gyfrifol 

am hyrwyddo y defnydd o’r Gymraeg o gwmpas 

yr iard ag yn y blaen. 

Dewiniaid Digidol

Penodwyd Iolo a Jemma yn Ddewiniaid 

Digidiol am y flwyddyn gydag Erin a Chloe 

yn eu cynorthwyo – eu swyddogaeth fydd 

cynorthwyo y staff gyda gweithgareddau yn 

ymwneud a thechnoleg gwybodaeth yn y 

dosbarthiadau a’r ysgol gyfan yn ogsytal a 

hyrwyddo agweddau o e–ddiogelwch. 

Archwilwyr yr Amgylchedd

Morgan ac Alban sydd yn cymryd at fod yn 

‘archwilwyr yr amgylchedd’ am eleni – bydd 

y ddau yn cynorthwyo gyda ‘archwilio’ 

amgylchedd yr ysgol am bethau sydd wedi torri, 

sydd angen eu trwsio ag yn y blaen! 

Bardd Plant Cymru

Fe rhan o ddathliadau ugain mlynedd sefydlu 

cynllun Bardd Plant Cymru bu criw yr Hafod yn 

astudio odlau a chymariaethau cyn mynd ati i 

ysgrifennu darnau barddoniaeth ‘dwl’ ar y cyd er 

mwyn nodi yr achlysur. Y bardd plant presennol, 

Gruffudd Owen oedd wedi ysgrifennu y pennill 

cyntaf a rhannwyd y gwaith gorffenedig gydag ef!

Bydd panda’n chwarae piano

ac esgidiau’n yfed te.

Bydd cacennau’n gwisgo hetiau

ac yn canu dros y lle.

Bydd arth yn gwisgo bicini

a balwns yn bwrw’r plant.

Bydd ugain mwnci’n canu

tra’n rhoi ‘mec over’ i Dewi Sant!

Bydd eliffant amryliw yn djo

a chlown yn jyglo bychod

Bydd mochyn pinc yn chwarae’r gitar

a chathod yn dawnsio da physgod.
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Bydd dau jiraff yn chwarae tag

ac iar yn yfed Pepsi

Bydd plant a beirdd yn gweiddi’n groch

Penblwydd Hapus yn 20 leni!!

(Blwyddyn 5 a 6)

Bydd panda’n chwarae piano

ac esgidiau’n yfed te

Bydd cacennau’n gwisgo hetiau

ac yn canu dros y lle.

Bydd y cardiau’n chwythu balwnau

ac eliffantod yn dawnsio disgo

Bydd goleuadau pert yn bwyta pitsa

ac adddurniadau lliwgar yn ffrwydro.

Bydd y creision yd yn dweud jocs

a mwnciod yn hedfan fry

Bydd y canhwyllau yn siglo’n wyllt

a phlant yn sgrechen dros y tŷ.

Bydd buwch yn neidio dros ben gat

mochyn mewn tw-tw ac arth mewn bicini

Bydd pawb yn canu ‘Gee Geffyl Bach’

achos bod Bardd Plant Cymru’n ugen ‘leni!

(Blwyddyn 3 a 4 )

Pontio

Cafodd criw Blwyddyn 5 a 6 sgwrs rithiol gyda 

Sara James o Ysgol Penweddig - hi yw pennaeth 

newydd Blwyddyn 7 a roedd am gyflwyno ei 

hun i’r plant a rhoi amlinelliad o ddigwyddiadau 

pontio y flwyddyn iddynt – digwyddiadau pontio 

a fydd ychydig yn wahanol am gyfnod ta beth. 

Diwrnod Shwmae

Ymunwyd a dathliadau Diwrnod Shwmae ganol 

mis Hydref drwy wylio fideo o selebs Cymraeg 

yn dymuno Diwrnod Shwmae Hapus i bawb, yn 

gwrando ar gerddoriaeth ac yn creu baneri bach. 

Neges o ddiolchgarwch 

Eleni nid oedd hi’n bosib i ni gynnal ein Cwrdd 

Diolchgarwch arferol yn Eglwys Santes Ursula 

felly bu’r ddau ddosbarth yn brysur yn ffilmio 

neges ddiolchgarwch fer i’w rhannu yn rithiol 

gyda rhieni yr ysgol. Gofynnwyd i deuluoedd 

gyfrannu eitemau i fanc bwyd lleol yn hytrach 

na gwneud casgliad ariannol – diolch i bawb am 

eu cefnogaeth unwaith eto a diolch i Charlotte 

Baxter gyda chymorth Erin am gludo y nwyddau 

i’r banc bwyd ym Mhenparcau. 

Hwyl yr Hydref

Bu plant yr Hafod yn paratoi Helfa Ddraenogod 

i griw yr Hendre drwy adael draenogod wedi eu 

rhifo o gwmpas yr iard i’r criw iau gael edrych 

amdanynt – cafodd y plant lawer o hwyl yn 

chwilio amdanynt mewn gwahanol leoliadau 

o ddydd i ddydd. Mae’r ddau ddosbarth wedi 

mwynhau cyfleoedd i dreulio amser yn yr awyr 

agored yn edrych am arwyddion o’r Hydref 

hefyd.

Gweithgareddau Amrywiol 

Er waethaf y cyfyngiadau ar ymwelwyr ac 

ymweliadau mae plant yr Hafod a’r Hendre 

wedi cael hanner tymor go brysur yn 

gwneud amrywiol weithgareddau o fewn 

eu dosbarthiadau - o sesiynau beicio i’r 

criw newydd yn y Derbyn, cyflwyniadau o 

ffotograffau ar y thema DYMA FI gan blant yr 

Hendre i ddawnsfeydd sgerbydau a chlipiau 

fideo e-ddioglewch gan blant yr Hafod.  

Gardd yr Ysgol

Wrth fynd nôl ac ymlaen i’r ysgol rydym yn 

gweld Brian a Maureen yn brysur yn paratoi 

y darn tir ar bwys y siop ar gyfer y Gaeaf a’r 

Gwanwyn nesaf a dyna braf oedd gweld arwydd 

hyfryd wedi eu osod i fyny wrth y wal yn dweud 

Newid Byd
Ym mis Ebrill 2020 fe newidiodd 

fy mywyd yn gyfangwbl. Rwy’n 

gerddor sydd yn gweithio fel 

arholwraig i ABRSM (Associated 

Board of the Royal Schools of 

Music) ac yn canu’r obo a’r Cor 

Anglais mewn sioeau cerdd a 

cherddorfeydd fel bywoliaeth. Ym 

mis Ebrill, roeddwn yng nghanol 

sesiwn o arholi yn Northampton, 

pan ddaeth neges fod arholi 

wedi eu ganslo am weddill yr 

wythnos. Roedd hon yn sefyllfa 

anarferol, ond ni fyddwn wedi 

gallu dychmygu ar y pryd beth 

oedd gwir arwyddocad ac 

oblygiadau’r neges hon. Dros 

yr wythnosau nesaf derbyniais 

negeseuon lu yn canslo’r holl 

waith oedd gennyf ar y gweill – 

cyngherddau clasurol, chwarae 

mewn sioeau Back to the Future, 

Les Miserables a King and I, yn 

ogystal â’r neges na fydde yna 

unrhyw arholi o gwbl yn cael 

ei drefnu. Yn anffodus, gyda’r 

datblygiadau yn sefyllfa’r salwch, 

does dim golwg o ail ddechrau 

unrhyw agwedd o berfformio, 

ac mae’n anodd gweld unrhyw 

obaith fod hyn yn mynd i newid 

o fewn y chwe mis neu hyd yn 

oed y flwyddyn nesaf! Rwyf fi, yn 

ogystal â mwyafrif cerddorion 

hunan-gyflogedig, wedi mynd o 

sefyllfa o gael gyrfa lwyddiannus 

yn y celfyddydau, i orfod edrych 

am swyddi di-sgil, cyflog isel i 

ennill arian i fyw. Mae hi’n anodd 

disgrifio pa mor drychinebus, 

i’n byd ni, yw’r rheolau sy’n atal 

niferodd o bobl rhag ymgynnull, 

a does dim gobaith ar y gorwel i’r 

sefyllfa wella. 

Mae nifer o gerddorion a 

chantorion yn ceisio cadw 

ychydig o’r awen yn fyw drwy 

gynhyrchu perfformiadau ar 

lein. Un enghraifft o hyn, ac 

rydw’i wedi cael cyfle i fod 

yn rhan ohono, yw gwaith y 

grŵp The West End of Wales 

(The WeoW) sydd yn gasgliad 

o berfformwyr proffesiynol o 

theatrau West End Llundain sydd 

wedi dod at ei gilydd (o bell) i 

recordio caneuon o’r sioeau 

cerdd. Mae’r perfformwyr i gyd 

yn hannu o Orllewin Cymru. 

Gellwch weld a gwrando ar 

y perfformiadau wrth roi The 

WeoW yn Google. Bwriad y grŵp 

yw ceisio codi arian a datblygu 

prosiectau addysgiadol. Maent yn 

hyrwyddo hyn trwy gydweithio 

gyda Gwasanaeth Cerdd 

Ceredigion. Tra bod cyfleoedd 

fel hyn yn cadw ychydig o’r fflam 

berfformio ynghyn, a’n hatgoffa 

o’r yrfa sydd wedi ein hysbrydoli 

dros ddegawdau o ymarfer i 

berffeithio’n crefft, yn anffodus, 

nid yw’n gallu ein cynnal yn 

ariannol, felly rhaid troi i edrych 

am waith fel gyrru fan dros Tesco 

neu weithio’r til yn B&Q, fel rydw 

i’n wneud! 

Dwi’n obeithiol y bydd 

perfformiadau byw yn 

gallu dychwelyd rywbryd, a 

pherfformwyr yn cael ysbrydoli a 

diddanu cynulleidfa fyw unwaith 

eto, ond am nawr, 2020 yw’r 

flwyddyn wnaeth ddistewi’r gân.

Manon Lewis

(Mae Manon yn ferch i Geraint 

a Delyth Lewis, Nantyrefail, 

Llangwyryfon)

Gardd yr Ysgol - ffrwyth llafur Mike Warren. 

Diolch i chi gyd am eich gwaith gyda’r ardd ac 

am danio diddordeb y plant mewn garddio!

Cardiau Nadolig

Mae Nadolig wedi dod ychydig yn gynnar i 

Langwyryfon eleni gan bod y plant wedi bod yn 

brysur yn dylunio a chreu cardiau Nadolig a fydd 

yn cael eu hargraffu a’u gwerthu ar ôl hanner 

tymor! Rydym yn gobeithio bydd tipyn o fynd ar 

y gwerthu a’r prynu!!!

Bag2School

Gwnaethpwyd casgliad ar gyfer Bags2School 

ddechrau mis Hydref - codwyd sŵm o £256 – 

diolch i bawb am eu cefnogaeth eto.

Cylch Meithrin Llangwyryfon

Her Gerdded 40 diwrnod 

Eleni mae Cylch Meithrin Llangwyryfon yn dathlu 

40 mlynedd ers agor ym 1980! Y bwriad oedd 

cynnal dathliad mawr, ond yn anffodus yn sgil 

cyfyngiadau Covid, nid yw hyn wedi bod yn 

bosib eleni.

Felly, ar hyn o bryd, rydym yn gwneud taith 

gerdded noddedig. Y bwriad yw i bob plentyn ac 

aelod o staff gerdded o leiaf 40 milltir mewn 40 

diwrnod. Mae hynny’n dipyn o gerdded i goesau 

bach plant dwy oed felly mae’r staff wedi herio 

eu hyn i gerdded gymaint â phosib o fewn y 

pedwardeg diwrnod. Mae pob teulu yn cerdded 

ar wahân yn amser eu hunain gan ddefnyddio 

app i gadw cofnod o’r milltiroedd maent yn eu 

gerdded.

Dechreuodd yr her ar 23 Medi a bydd diwrnod 

40 ar 1 Tachwedd. Gobeithio erbyn hynny 

bydd pawb wedi cyrraedd y nod! Os ydych yn 

dymuno cefnogi’r Cylch mae modd gwneud ar y 

we trwy givey.com neu drwy noddi unrhyw un o 

blant neu staff y Cylch.
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Dyma ail gyhoeddi Portread y Mis ac rydym yn 

dymuno Pen blwydd Hapus hwyr i Dai Jones a 

phob dymuniad da am iechyd gwell. 

O’r braidd y gellir enwi Dai Jones heb 

ychwanegu’r gair ‘Llanilar’.

Anodd sylweddoli’n iawn p’un yw’r cyfenw, 

Jones neu Llanilar, gan mor glos y cysylltir 

hwynt gan y cyhoedd trwy Gymru gyfan. Ac 

eto, nid yma y ganwyd Dai.

Gwreiddiau

Hanai ei dad o Ledrod, a’i fam o Dalybont, ond 

yna symud i Lundain, yn weddol gynnar yn 

eu bywyd, i ddilyn gyrfa yn myd masnach, ac 

yn y brifddinas honno y ganwyd Dai, a’i frawd 

a’i chwaer. Os mai yn Llundain y magwyd y 

tri phlentyn hyn, ’roedd yr aelwyd yn hollol 

Gymreig, a chadwai’r teulu gysylltiad agos â’r 

hen sir. Mi fyddai Dai pan yn blentyn bach, yn 

dod i aros ar ei wyliau i’r fferm yn Llangwyryfon, 

a chymaint y cafodd ei swyno gan y bywyd, fel 

y penderfynodd, ac yntau ddim ond yn bedair 

oed, mai gwladwr oedd am fod. Cyn hir felly, 

dyma ef yn symud i fyw at ei ewythr a’i fodryb.

Dechrau canu 

Dai Jones a fyddai’r cyntaf i gydnabod gwerth 

gweithgareddau diwylliannol pentref, a 

chyfraniad pwysig a diflino ambell gymeriad 

cefngwlad. Ymhen amser sylweddolwyd fod 

gan Dai lais arbenning ac fe ddechreuodd gael 

hyfforddiant gan gymydog, sef William Evans, 

Tanglogau, gyda Dafydd Rees, Tanrallt (Semprini 

i’w edmygedd ifanc) yn cyfeilio. Arweiniodd hyn 

yn naturiol at y byd cystadlu.

Digwyddiad bythgofiadwy oedd ennill y 

wobr nofis yn ‘Cwrdd Cystadleuol Tabor’ yn 

bedair ar bymtheg oed. Canodd yr emyn dôn 

‘Gwalchmai’, a’r beirniad oedd John Islwyn 

Jones, Bwlchllan. Deallodd hwnnw ar unwaith 

nad canwr cyffredin mo’r cystadleuydd ifanc 

hwn, a phwysodd yn ddwys ar Dai i ddal ymlaen 

â’i wersi ac anelu am y brîg.

Yr athro nesaf oedd y diweddar Ifan Maldwyn, 

Machynlleth. Bu’r gŵr hyn o fudd mawr iddo, 

ac arhosodd yn ddisgybl iddo tan i salwch 

chwalu’r berthynas.

Eisteddfod arall a oedd yn garreg filltir yn ei 

hanes oedd yr un honno yn Nhyngraig pan 

enillodd ei gwpan cyntaf. Canai yn y gystadleuaeth 

dan 25, a’r beirniad y tro hwn oedd Idris Daniels, 

yntau’n ganwr mawr yn ei ddydd. Yr un oedd 

cyngor y beirniad hwn eto, - ‘Sticiwch ati, 

’machgen i, ac mi fydd ’na ddyfodol disglair i chi’.

Athrawon eraill a oedd a dylanwad 

mawr arno oedd Redvers Llewelyn, Coleg 

Aberystwyth, a Colin Jones y Rhos, a oedd yn 

athro canu yn y Coleg Cerdd ym Manceinion. 

Yr oedd yr olaf yn awyddus iawn i Dai fynd 

i Llundain i ddilyn cwrs hyfforddiant, ond ni 

dderbyniodd y cynnig. 

O sôn am ei eisteddfodau, mae gan Dai 

Jones barch mawr i’r eisteddfodau bach 

a mawr, yr eisteddfodau pentref yn help 

i ddatblygu’r grefft ar ddawn o wynebu 

cynulleidfa leol, efallai y cynulleidfaoedd mwyaf 

anodd ohonynt i gyd, a’r eisteddfodau mawr 

yn rhoi cyfle i gystadlu o dan feirniaid mwyaf 

blaenllaw’r wlad, dynion a merched sydd yn 

arbenigwyr ac yn enwog yn eu maes.

Mi fu rhaid i Dai aros yn hir cyn iddo lwyddo ar 

raddfa genedlaethol, canys enillodd ar yr Unawd 

Tenor yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng 

Nghaerfyrddin, a’r flwyddyn ganlynol yn ennill yr 

un gystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd yn Llanrwst, ac yntau ar y pryd yn aelod o 

Aelwyd Ysbyty Ystwyth. Yn y cyfnod hwn cafodd 

gyngor gan ei athro Colin Jones, i gyfyngu ei 

weithgarwch i’r eisteddfodau pwysig yn unig. 

Gweithredodd yn ôl y cyngor hwn yn 1970 a 

phrofi llwyddiant ysgubol.

Y Flwyddyn Fawr 

Eisteddfod Môn – Gwobr Goffa David Lloyd. 

Gwŷl fawr Aberteifi – Yr Unawd dan 30, a’r Prif 

Unawd Agored. Eisteddfod Bont – Unawd i Fab. 

Eisteddfod Llangollen – Yr Unawd Tenor a’r 

Rhuban Glas.

Roedd ennill y Rhuban Glas yn golygu 

mae Dai Jones oedd y gorau allan o 200 o 

unawdwyr, a diddorol yw sylwi mae merch o’r 

Eidal ddaeth yn ail iddo.

Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman a’r Cylch 

– Yr Unawd Tenor a’r Rhuban Glas.

O ennill y Rhuban Glas yn y ddwy Eisteddfod 

uchod dyma Dai Jones yn creu record, canys ef 

yw’r unig gystadleuydd i gyflawni’r orchest hon 

– ennill y ddau yn yr un flwyddyn.

Gellid meddwl y byddai hyn yn ddigon 

o gystadlu am un flwyddyn, ond yr oedd 

Eisteddfod Ponterwyd yn dilyn yn fuan ar ôl 

Rhydaman a chafodd Mr. Geraint Howells A.S., 

berswâd ar Dai i gytuno i fynd yno.

Roedd rheswm arall hefyd dros iddo gytuno, 

sef y ffaith mai Dr Llifon Hughes Jones oedd 

yn beirniadu. ‘Roedd ganddo barch mawr i’r 

beirniad hwn, er nad oedd erioed wedi cystadlu 

odano.

Manteisiodd ar y cyfle y tro hwn a ddaeth yn 

gyntaf ar y prif unawd. Canodd ‘In Native Worth’ 

allan o ‘Greadigaeth, Haydn’ a dyma gloi hapus 

yrfa gystadlu, canys ni ymddangosodd ar lwyfan 

eisteddfod fel cystadleuydd byth wedyn, ond 

mae ganddo dros 200 o gwpanau i’w atgoffa 

am y dyddiau cyffrous a difyr.

Teithio

Dim cystadlu efallai, ond yr awydd i ganu yn dal 

mor fyw ag erioed. Cawsai wahoddiad i fynd i 

Milan am hyfforddiant gan feirniad Llangollen, 

sef yr enwog Enrico Gileini, a geisiodd hefyd ei 

berswadio i fynd yn ganwr amser llawn.

‘Roedd yn demtasiwn fawr i dderbyn y 

gwahoddiad, ond yn y diwedd ei wrthod a 

wnaeth. ‘Roedd y greddf plentyn pedair oed yn 

dal o hyd. Nid oedd cefnu ar y wlad i fod.

O weithio’n galed a dangos cryn dipyn o 

hunan ddisgybleth, llwyddodd i gael y gorau o 

ddau fyd - ffermio a chanu.

Canodd mewn 82 o gyngherddau un 

flwyddyn, a hynny’n golygu teithio o Fôn i 

Fynwy yn llythrennol. Ymddangosodd yn 

‘Cyngerdd Gŵyl Ddewi’ yn yr Albert Hall yng 

nghwmni ei gyfaill a’i arwr Richard Rees, ac 

yn 1973 aeth ar daith i’r America a Canada fel 

unawdydd i Gôr Meibion Pendyrus. Profiad 

gwefreiddiol arall oedd y teithiau i Nigeria ym 

1977 a ’78.

Agorwyd maes newydd iddo pan wahoddwyd 

ef i fod yn gyflwynydd cyson ar y teledu. 

Ymddangosodd ar y rhaglen boblogaidd 

‘Siôn a Siân’ a chael hwyl anghyffredin. Dim 

ond un peth a siomai ei gynulleidfa yn y 

dyddiau cynnar, sef y ffaith nad oedd yn canu. 

PORTREAD Y MIS
Dai Jones (Llanilar)

O’r Archif
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O’r Archif
(Mai 1980)

Derbyniodd y pencadlys yng Nghaerdydd 

nifer fawr o lythyrau yn gofyn am i’r 

awdurdodau unioni’r cam, ac yn fuan ar 

ôl hyn daeth cân gan Dai Jones yn rhan 

hanfodol o’r rhaglen.

Mae Dai Jones wrthi’n brysur y dyddiau 

hyn yn paratoi ar gyfer yr wythfed gyfres.

Ffermio 

Os yw Dai yn cael hwyl ar y canu yr un 

yw’r stori ym myd ffermio. Mae’n cadw 

da pedigree, sef Friesians, ac wedi ennill 

y wobr am y fuches orau yn Sir Aberteifi 

ddwywaith, a’r ail a’r drydydd wobr am y 

fuches orau yn Ne Cymru. Yn ddiweddar 

mae wedi dechrau cael blas hyfforddi a 

rhedeg cŵn defaid. Gwelir ef yn beirniadu 

hefyd y dyddiau hyn, yn enwedig 

cystadlaethau yn ymwneud â’r Mudiad 

Ffermwyr Ifanc, a phan yr oedd ar waith 

tebyg y cwrddodd ag Olwen, a hynny ar 

fferm Trawsgoed. Priododd y ddau, ac mae 

Dai yn dal i ddweud mai Olwen yw ei wobr 

bwysicaf o bell ffordd. 

Amrywiol Weithgareddau

Un peth sydd yn taro dyn ar unwaith, 

o wylio Dai Jones yn ei ymwneud â 

phobol eraill, yw’r hwyl a’r afiaith sydd 

yn nodweddu pob gweithgarwch. Mae’n 

arweinydd selog gyda Clwb Ffermwyr 

Ieuainc Llanilar, a dyma glwb sydd wedi 

cael llwyddiant neilltuol yn y blynyddoedd 

diwethaf, gan gynnwys ennill y Rali Sirol 

ddwy waith o’r bron. Mae’r bobl ifainc wrth 

eu bodd yn ei gwmni, ac mae paratoi am 

rali neu unrhyw gystadleuaeth arall, er yn 

golygu llafur caled a dygn, hefyd yn gyfle i 

gyfathrachu’n hapus, gydag aml sylw digri i 

ysgafnu’r gwaith. Yr un yw’r stori gyda Sioe 

Amaethyddol flynyddol y pentref, Dai bob 

amser yn barod i gynorthwyo, yn enwedig 

yn y busnes codi arian.

Cyngherddau, rhaglenni teledu, gwaith 

recordio, (mae 5 L.P. ganddo ar y farchnad 

yn barod, ac un arall ar y gweill i ddod 

allan erbyn y Nadolig, - fe a Richard Rees 

yn canu Unawdau a Deuawdau) teithio, 

ffermio, dyna fywyd Dai Jones. Rhaglen 

rhy drwm o lawer oni bai am help a 

chydweithrediad Olwen groesawgar, sydd 

yn ei ffordd ei hun llawn mor brysur â’i 

gŵr, ac oni bai am help John, sy’n barod 

bob amser i baratoi paned o goffi cryf i roi 

egni o’r newydd i’w dad.

J.R.E.

Pan dach chi’n clywed 

cerddoriaeth ar Radio Cymru 

mae gennych chi syniad 

go dda o bwy sy’n canu. 

Byddech chi’n adnabod Bryn 

Fôn, Elin Fflur ac, os dach 

chi’n ddigon hen, Edward H 

Dafis. Ond nid y fath yna o 

gerddoriaeth yw’r unig fath 

dach chi’n clywed mewn 

diwrnod. Sut ydach chi efo 

caneuon yr adar? Os ydach 

chi fel fi fyddech chi ddim yn 

rhy dda. Gresyn nad oes DJ 

yna i gyflwyno fel ‘A dyma, 

yn rhad ac am ddim, y robin 

goch i ganu ‘Cheap, Cheap!’

Rhestr go fyr yw’r 

caneuon adar dw i’n 

adnabod sef - ysguthan, 

pioden, y fwyalchen, sgrech 

y coed, brain a’r robin 

goch. Tydi hynny ddim yn 

ddigon da. Roedd Daniel 

Jenkins Jones yn arbennig 

ar y rhaglen Natur a Ni 

wrth gyflwyno cân aderyn 

bob wythnos ac esbonio 

sut i’w gofio. Er i mi drio’n 

galed doedd hynny ddim yn 

gweithio i mi, yr unig un alla 

i gofio yw’r robin goch.

Ddoe pan oeddwn i wedi 

mynd am dro cyn i’r haul 

godi roeddwn yn clywed y 

robin goch ym mhob man, 

bron fel oedd yn fy nilyn 

i ar y daith. Y gwir oedd 

roedd llawer ohonyn nhw 

ond mi wnaeth wneud i mi 

feddwl. Tu ôl i gan y robin 

roedd llawer o ganeuon 

eraill. Tybed os dw i’n troi’r 

broblem wyneb i waered 

a chanolbwyntio ar un o’r 

caneuon eraill a thrio ei 

glywed mewn gwahanol 

lefydd yn ystod y daith? 

Gwneud yr un peth y tro 

nesaf, a’r nesaf am wythnos 

gyfan tan i mi fod yn hollol 

gyfarwydd â’r gân wedyn 

chwilio am y canwr, bydd 

hynny’n ffordd well? Treulio 

wythnos neu ddwy i sicrhau 

mod i’n ddigon gyfarwydd 

wedyn mynd am y nesaf.

Petaswn i ddim ond yn 

dysgu pedwar newydd bob 

blwyddyn mi fydda i wrth fy 

modd!

Beth amdanoch chi? Os 

dach chi eisiau gwneud yr 

un peth ewch allan tuag awr 

cyn y wawr a chyn i sŵn y 

drafnidiaeth ddechrau, a 

mwynhewch!

Mae teithiau Cymdeithas 

Edward Llwyd wedi ail 

ddechrau ond, o achos 

y cyfyngiadau, dim ond i 

aelodau. Yn anffodus mae 

llawer o deithiau wedi 

cael eu gohirio achos 

cyfyngiadau lleol. Edrychwn 

ymlaen am ddyddiau gwell 

i ni gyd.

Cadwch yn ddiogel

Rob Evans

Adnabod y Gân

Llanilar
Gohebydd: Beti Griffiths, 

Lleifior, Cwm Aur; Iola Alban 

 

Merched y Wawr Bro Ilar

Ar brynhawn Gwener Hydref 

16 daeth criw ohonon ni 

ynghyd ger llyn y pentref 

a mynd am lonc a chlonc. 

Roedd yn braf cael cwrdd ar 

ôl cymaint o amser. Gan fod 

y digwyddiad wedi ei drefnu’n 

sydyn i gymryd mantais o’r 

tywydd braf, fedrai pawb ddim 

bod yno, ond roedden ni’n 

meddwl amdanoch chi i gyd. 

Os ydych chi awydd rhywbeth 

i’w wneud dros yr wythnosau 

nesaf, beth am gystadlu ar 

Ffair Aeaf Rithiol Merched y 

Wawr? Gan mai ffair rithiol 

yw hi, fydd dim rhaid symud 

o’r tŷ, dim ond e-bostio neu 

bostio llun o’ch gwaith. ‘Enfys 

mewn unrhyw gyfrwng’ yw 

testun y gystadleuaeth grefft, 

a ‘Gosodiad o flodau neu 

wyrddni ar gyfer y bwrdd’ yw’r 

gystadleuaeth flodau. Gallwch 

hefyd wneud fideo, dim mwy 

na 3 munud o hyd, ar y testun 

‘Cynefin’. Y dyddiad cau yw 20 

Tachwedd 2020, ac am fwy o 

fanylion, cysylltwch â Siân.

Carmel

Dymuno’n dda

Rydym yn anfon ein cofion 

a’n dymuniadau gorau at yr 

Athro Len Jones sydd wedi 

cael llawdriniaeth yn Ysbyty 

Treforys yn ddiweddar. 

Rydym yn falch iawn ei fod yn 

gwella’n foddhaol. Mae nifer 

o’n haelodau nad ydyn nhw’n 

mwynhau’r iechyd gorau ar 

hyn o bryd ac anfonwn ein 

cofion a’n dymuniadau da atyn 

nhw hefyd.   

Y Weinidogaeth

Mae diwedd y flwyddyn yn 

nesáu ac rydym yn awyddus 

i fedru cwblhau y cyfrifon 

ariannol erbyn hynny. Rydym, 

felly, yn eich gwahodd i anfon 

eich cyfraniadau at unrhyw 

un o’r blaenoriaid neu i’w 

rhoi i unrhyw un ohonom 

yn bersonol. Os dymunwch 

i ni alw heibio i dderbyn eich 

cyfraniad gadewch i ni wybod 

ac fe allwn drefnu hynny. 

Rydym yn ffyddiog iawn y 

bydd ymateb da i’r apêl hon.

Llongyfarchiadau

Dymuniadau gorau i Mike ac 

Angela Francis, 2, Cwm Aur ar 

ddod yn Dad-cu a Mam-gu 

yn ddiweddar. Ganwyd merch 

fach, Enlli Angharad i Heledd 

a Llew a nith i Anti Catrin. Pob 

hwyl i’r teulu bach.

Cofiwch gefnogi 
eich busnesau lleol
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Cwmystwyth
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Lyn a Helen Lewis, 

Dolchgenog ar enedigaeth wyres fach 

Menna Wyn, merch fach i Rhian a Dwylan 

sy’n byw ym Manordeilo, ger Llandeilo. 

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.

O’r gegin
gan Mair Jones, Trem y Môr

Pwdin Bara gyda Briwfwyd Melys

2 owns o Fricyll (barod i fwyta)

2 llwy fwrdd o Frandi

12 sleisen o fara

1 pwys o siwgr

3 ŵy

¼ peint o hufen dwbl

Ychydig o flas fanila

½ peint o laeth

1 llwy fwrdd o siwgr Demerara

Dysgl

Gwres y ffwrn: 180º /Nwy 4

Torrwch y bricyll yn fân a’u rhoi yn y 

brandi wrth wneud y pwdin.

Gwnewch frechdanau o’r bara gan 

ddefnyddio’r briwfwyd melys. Torrwch yn 

drionglau a’u rhoi yn y ddysgl. Curwch yr 

wyau, siwgr, hufen a’r blas fanila ac yna 

trowch y llaeth a’i rhoi dros y cyfan.

Gwasgarwch y bricyll drostynt. 

Gadewch i aros am hanner awr. 

Arllwyswch y Demerara dros y cyfan. 

Pobwch yn y ffwrn am 40 munud.

Diwrnod Golchi

Ar ddechrau’r cloi ym mis Mawrth roeddwn 

i, fel pawb arall mae’n debyg, yn falch iawn 

i gael cyfnod o dywydd bendigedig. Er i mi 

fod yn un o’r rhain a oedd yn ynysu, ’roedd 

yn bleser pur i dreulio oriau yn yr ardd a’i 

pharatoi erbyn yr haf. ’Roedd yn amser gwych 

i olchi ac i grasu dillad trwm y gwelyau ar ôl 

gaeaf gwlyb. Nid oes dim byd, yn fy marn i, yn 

fwy dymunol na aroglau ffres dillad sydd wedi 

sychu yn yr awyr agored.

Cefais ddigon o amser sbâr yn ystod y cloi 

ac fel nifer eraill treulais oriau yn hel atgofion 

o amser a fu. Wrth hongian dillad ar y lein 

un diwrnod, daeth rhai o’r atgofion hyn ataf. 

Roedd yr haul yn disgleirio mewn awyr las; 

a sŵn y nant i’w chlywed wrth iddi lifo ym 

mhen yr ardd; canai’r adar yn y coed a oedd 

ar fin deilio. Anghofiais bob gofid am sbel 

wrth i mi werthfawrogi hyfrydwch natur a’r 

ffaith fy mhod yn fyw ac yn iach yn ystod 

cyfnod o argyfwng.

Dyna wahaniaeth i gynefin fy mhlentyndod! 

Gorweddwn yn fy ngwely dim ond yn 

hanner deffro pan ddaeth gwaedd o waelod 

y staer. Mewn cwpl o eiriau danfonodd fy 

nhad-cu adroddiad y tywydd at fy mam-gu. 

‘Up the town, Ma’. Addawodd y gwaedd hwn 

ddiwrnod prysur iawn. Cyfrifoldeb cyntaf 

Tadcu oedd i lenwi’r hen foeler, a adeiladwyd 

yng nghornel y gegin, â dŵr ac wedyn cynnau 

tân o dano. Nid oedd tanc dŵr poeth ar 

gael yn y tŷ, ac felly roedd angen poethi pob 

dyferyn o ddŵr er mwyn golchi llestri a dillad 

ac i bawb cael bath (unwaith yr wythnos!). 

Nesa, codwyd hen fath sinc ar fainc isel ac 

roedd popeth yn barod i Mamgu a’m mam 

ddechrau ar waith trafferthus a llafurus y 

dydd; golchi dillad. 

Gwn y byddai nifer fawr ohonoch yn 

gyfarwydd iawn â’r broses hwn ond beth sy’n 

taro f’atgofion yw’r geiriau, ‘Up the town, Ma’

Roeddem yn byw yn agos iawn at waithdai 

dur East Moors, safle diwydiant trwm yng 

Nghaerdydd. Gweithiai’r ffwrnesi chwythu 

bedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr 

wythnos â’u simneiau’n pwmpio mwg tew, 

du drwy’r amser. Ar ddiwrnod golchi roedd 

rhaid sicrhau na chwythai’r mwg i gyfeiriad 

ein iard fach ni. Ar ôl i Tadcu cadarnhau bod 

y tywydd yn braf, fe ai allan i’r iard i wylio i ba 

gyfeiriad roedd y gwynt yn chwythu o ben y 

simneiau tal. Os deuai’r gwynt o’r gorllewin 

roedd posibilrwydd glaw. Os oedd y gwynt 

yn ogleddol byddai hynny’n golygu fod mwg 

brwnt a smytiau parddu yn cyrraedd y dillad 

glân. Y gwynt perffaith ym marn Mamgu oedd 

un o’r de a chwythai tuag at ganol y ddinas; 

yng ngeiriau Tad-cu, ‘Up the town’. Yn fy 

meddwl ifanc i, cafodd diwrnod golchi ei reoli 

yn gyfan gwbl gan y gwynt.

Dychwelais at y presennol, yn edrych ar y 

dillad yn chwythu’n dawel fach yn yr awel. 

Diwrnod perffaith i sychu dillad!

Digwyddodd hynny ar ddechrau’r ‘clo mawr’ 

ac erbyn diwedd y cloi roedd pawb wedi cael 

hen ddigon arno! Heddiw, wrth i mi sgrifennu’r 

geiriau hyn wynebwn gyfnod arall o gloi. Mae’n 

anodd iawn i fod yn bositif ac yn hyderus am y 

cyfnod heriol o’n blaen a gobeithiwn i gyd mai 

byr iawn y bydd e’ y tro hwn.

Yn byw gyda Mamgu a Thadcu roeddwn 

i a Mam yn ystod blynyddoedd cynnar fy 

mywyd ac wrth edrych yn ôl cyfaddefaf 

gymaint roedd eu dylanwad arnaf. Roeddent 

wedi byw mewn ardal ddifreintiedig yn ystod 

cyfnodau mwyaf heriol yr Ugeinfed ganrif; y 

Rhyfel Mawr, Dirwasgiad y Dau Ddegau a’r Ail 

Ryfel Byd. Er gwaethaf popeth, llwyddasant i 

roi gwasanaeth sylweddol i bobl eu cymuned 

flwyddyn ar ôl blwyddyn. Roeddent wastad yn 

ddiolchgar am bob dim yn eu bywydau syml 

ac yn gosod esiampl barhaol i’w teulu ac yn 

enwedig i mi. Roedd yn anodd iawn cwyno i 

Mamgu bod bywyd yn annheg, derbyniwn yr 

un ateb pob tro, ‘Cyfrifa dy bendithion, mae’n 

waeth ar filoedd yn ein byd ni heddi’. Erys y 

geiriau hyn yn wir, hyd yn oed yn ein sefyllfa 

ansicr heddiw.

Rwy’n benderfynol y byddaf yn y dyddiau 

heriol sydd o’m blaen yn cyfri fy mendithion a 

cheisio dysgu sut i fyw un dydd ar y tro. Mae 

croeso cynnes i chi ymuno â mi.

Cynthia Edwards

Trefenter

Penblwyddi Arbennig

Pen blwydd Hapus a 

Dymuniadau Gorau i Nigel 

Squires Hafod Newydd a fydd 

yn dathlu ei hanner cant ar 

29 Hydref ac i Jayne Jones 

Pantlleinau a fydd yn dathlu ei 

thrigain oed ar 10 Tachwedd. 

Mwynhewch y dathlu.

Llwyddiant

Rydym yn gyfarwydd o glywed 

am lwyddiannau Gwenllian 

Evans Rhosfach yn y Sioeau 

ar Sioeau Rhithiol, ond 

tro yma mae wedi bod yn 

brysur eto yn cystadlu mewn 

cystadleuaeth Ffotograffiaeth 

Rhithiol. Llongyfarchiadau 

mawr ar ennill gwobrau mewn 

amryw o’r catagoriau.

Dyweddiad

Llongyfarchiadau mawr i 

Steffan Lewis Tycoch ar ei 

ddyweddiad ag Alaw Sioned. 

Dymuniadau Gorau i chi a 

phob hwyl gogyfer ar dyfodol.

Gwellhad

Dymuniadau Gorau i Idris 

Morgan Bancllyn sydd wedi 

treulio amser yn Ysbyty 

Bronglais. Mae ar hyn o bryd 

yn atgyfnerthu ar aelwyd 

Margaret, ei ferch. Rydym yn 

anfon ein cofion cynhesaf atat 

Id. ac yn edrych ymlaen i dy 

weld yn ôl gyda’r cŵn defaid 

ar y mynydd yn dy gynefin.

Hel Meddyliau

Bu casgliad dillad Ysgoldy Goch yn un 

llwyddiannus iawn mis diwethaf. Roedd y 

neuadd yn llawn bagïau, diolch yn fawr i bawb 

wnaeth cyfrannu. Fe fydd yr arian a godwyd 

yn help mawr i’r neuadd fach yn ystod yr 

cyfnod hwn. Diolch i chi gyd.
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Dyma ni nôl unwaith eto dan glo gan 

obeithio’r tro hwn mai byr fydd ei barhad. 

Bu’r misoedd olaf yn rhai rhyfedd a’r ffordd 

ymlaen yn ddryslyd. Teimlwn erbyn hyn ei 

bod wedi datblygu yn gêm wleidyddol a 

phawb yn ceisio sgorio pwyntiau yng nghorn 

gyddfau ei gilydd. Cofiwn yr hen ddywediad: 

‘Mae’r sawl sy’n taflu mwd yn colli tir’.

Mae’n frwydr bellach rhwng diogelu 

iechyd a gwarchod yr economi ond cofiwn 

na ‘thramwyasom y ffordd hyn o’r blaen’. 

Felly, doethach yw gwrando ar gyngor 

arbenigwyr ond mae pawb eisiau dweud eu 

dweud.

Rhaid edmygu’r gweithwyr dygn hynny 

sydd wedi llafurio’n dawel i wasanaethu 

arall heb chwennych clod na chyfri’r gost. 

Gwyddom fod yr ysbryd hwn wedi bodoli 

yng nghefn gwlad ar hyd y cenedlaethau, 

mae’n ail natur i gerdded yr ail filltir a 

baich un yn faich i arall. Diolch amdanynt. 

Pererinion ydym i gyd ar y daith a gwyddom 

fel Pantycelyn gynt mor hawdd yw gwyro ar 

y dde ac ar yr aswy law.

Un teclyn gwerthfawr sydd gennym yn 

ein ceir erbyn hyn yw’r ‘sat nav’. Dim ond 

rhoi’r cod post yn ei fol cewch eich arwain 

i ben y daith. Yn ystod y daith fe gawn ein 

rhybuddio hefyd pryd i droi ar y ‘dde neu’r 

aswy law.’

Cyn dyddiau’r ‘sat nav’ y MAP oedd y 

cyfrwng i’n cyfeirio a byddem yn troi ato am 

gyfarwyddyd os byddai’r daith yn ddieithr. 

Yn Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbed 

rai blynyddoedd yn ôl enillodd y bardd Dai 

Rees Davies o Rydlewis y wobr gyntaf am 

gyfansoddi emyn a’i thema oedd cymharu 

bywyd i ddilyn map. Mae yn berl ac yn un i’w 

drysori:

Pan fyddo’r seiliau’n siglo

A chraciau yn y mur,

Pob diwrnod yn ddi-waelod

Pob nos ddi-gwsg mor hir,

O weld Dy fap fe allaf droi

A dod o hyd i’r ffordd osgoi.

Pan fyddo’r bywyd modern 

Yn hyrddio’n wyllt ymlaen,

A nerth y corff a’r meddwl

Yn plygu dan y straen

O gael Dy fap, caf weld y daith

Fel na wnaf golli’r ffordd un waith.

Pan fyddo hwyrnos bywyd 

Yn hofran uwch fy mhen

A brwsh yr Artist olaf

Yn prysur dduo’r nen,

Bydd hyn yn arwydd clir i mi

I blygu’r map a diolch i Ti.

Cadwch yn saff!

gan BETI GRIFFITHS

Aros i feddwl
Yn ystod y cyfnod clo mae trigolion Llanilar a’r 

cylch wedi gwerthfawrogi Siop y Pentref yn 

fawr. Ar adeg anodd lle nad oedd modd i nifer 

ohonom adael y cartref, daeth achubiaeth gan 

Keith a Helen Edwards trwy eu gwasanaeth 

dosbarthu newydd yn cludo nwyddau a bwyd i’r 

stepen ddrws. 

Galwodd Gwenllian Rhys o Gelli Aur, Cwrt y 

Cadno, heibio’r siop i holi mwy am brofiadau’r 

perchnogion yn ystod y 6 mis diwethaf. 

1. Ers pryd ydych chi’n gweithio yn Siop y 

Pentref yn Llanilar?  Beth yw’r peth gorau am 

weithio yno? 

Ryda ni wedi bod yn y siop ers Rhagfyr 2019. 

Bernadette oedd cyn berchenog y siop, nes iddi 

ymddeol i ganolbwyntio ar weithio ar ei fferm er 

iddi barhau i roi help llaw ar adegau. 

Y peth gorau am y gwaith yw’r tîm anhygoel 

o gynorthwy-wyr sydd yn y siop. Roeddyn ni’n 

falch iawn fod Bex yn parhau i weithio gyda ni 

gan ei bod yn aelod blaenllaw a phwysig o’r tîm 

ac yn gaffaeliad i’r siop. 

2. Disgrifiwch beth sy’n digwydd ar ddiwrnod 

arferol yn y siop...

Rydym yn cyrraedd y siop am 7yb bob dydd i 

drefnu a gwiro’r papurau newydd dyddiol a sicrhau 

fod yr archebion yn barod i’w casglu/dosabarthu. 

Bydd Keith yn ymweld â’r cyflenwyr rhan fwyaf o’r 

boreau er mwyn sicrhau lefelau stoc da. 

Ein bwriad yw stocio’r holl nwyddau bwyd 

a chartref sylfaenol ag sy’n ffitio ar y silffoedd. 

Rydym yn ffodus o gael sawl cyflenwr lleol fel 

Wyau Cwm Ystwyth ac Allt Fedw, llysiau organic 

Nantclyd, Becws Pelican a chacennau lleol 

‘Creative Cakes’ o’r pentref. 

3.  Sut mae gweithio yn y siop yn wahanol ers y 

cyfnod cloi? 

Yn ystod y cyfnod clo, roedd yn rhaid i Keith 

ail-feddwl a chwilio ymhellach am stoc, gan fod 

silffoedd gwag yn aml gyda’n cyflenwyr lleol. Bu 

rhaid iddo deithio mor bell â Chaerfyrddin ac 

Abertawe i sicrhau stoc i’r siop, ac mae’n dal i 

ddibynnu ar y cyflenwyr hyn yn gyson.

Pan oedd sawl unigolyn a theuluoedd cyfan 

yn hunan-ynysu yn y cyfnod clo, ymunodd Jac 

Morris â’r tîm i ddosbarthu papurau newydd ar 

ei feic. Rydym yn hynod ddiolchgar i Jac am ei 

ymroddiad a’i waith diflino a chyson nes iddo 

ddychwelyd i addysg llawn amser fis Medi. 

Roedd y cyfnod clo yn sialens enfawr i 

ni gyd, ac yn dal i fod yn sialens i nifer sy’n 

parhau i hunan-ynysu. Bu rhaid i ni addasu ein 

diwrnod gwaith yn y siop i hwyluso gwasanaeth 

dosbarthu nwyddau dyddiol. Daeth newid 

hefyd yn sgîl canllawiau o’r llywodraeth sef creu 

system un teulu yn y siop ar y tro a sicrhau man 

cysgodol i gwsmeriaid aros eu tro gan gadw 

pellter o 2 fetr o dan y gazeebo newydd. Daeth 

hyn a chyfleon newydd i ni i ymestyn y siop a 

stocio llawer mwy o ffrwythau a llysiau ffresh. 

4. Beth sy’n digwydd os ydych chi’n cael archeb 

am rhywbeth sydd ddim yn y siop? 

Mae cwsmeriad yn gofyn am eitemau penodol 

Siop Llanilar

yn aml, ac os nad ydynt ar gael yn y siop, 

mae Keith yn gweithio’n galed i ddod o 

hyd i’r eitemau ar gyfer y diwrnod canlynol. 

Rydym wastad yn croesawu cynnigion a 

syniadau am stoc newydd, ac os oes lle 

gwag ar y silff, byddwn yn ymdrechu i’w 

stocio. 

5. Beth yw’r archeb mwyaf anarferol rydych 

wedi’i dderbyn a beth wnaethoch chi 

werthu fwyaf dros y cyfnod cloi? 

Er fod ffrwyth a llysiau’n gwerthu’n dda, 

nwyddau pobi oedd yn diflanu o’r silffoedd 

gyflymaf – blawd, wyau, menyn, llefrith a 

bara, gyda siocled yn ail agos iawn!

6. Oes gennych chi neges i drigolion 

Llanilar? 

Mae Keith a minnau yn teimlo’n lwcus i 

ymgartrefu mewn pentref gyda chymuned 

glos, ac mae’r ysbryd gymunedol anhygoel 

hwn wedi goleuo’r misoedd tywyll y cloi 

mawr i ni. 

Rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth tryw 

pob cwsmer, boed yn picio fewn am fara 

neu beint o lefrith neu yn galw am eu siopa 

wythnosol. Allwn ni ddim parhau hebddo chi 

bobl Llanilar - diolch o galon i chi gyd!

MANYLION Y SIOP

Oriau Agor:

Llun i Sadwrn: 7.30yb-6.00yh

Sul: 8.00yb-1.00yp
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CORNEL Y 
BEIRDD
Dim oedfa yn y capel 

A’r broydd oll yn dawel

A ninnau’n byw dan gwrlid pla

A’r Gaea’ ar y gorwel

Rwyf yn mynd yn ôl i ddyddiau fy 

mhlentyndod yn ysgol Llangwrddon pan 

oedd Jams yr ysgolfeistr yn dweud mor 

bwysig oedd dysgu Diharebion a dweud y 

Tablau bob bore.

Dyma rai o’r diharebion sydd wedi aros ar fy 

nghof am dros bedwar ugen mlynedd.

Nid aur yw popeth melyn.

I’r pant y rhed y dŵr.

Nid byd, byd heb wybodaeth.

Nid ar redeg y mae aredig. 

Cyntaf ei og, cyntaf ei gryman. 

Gwyn y gwel y fran ei chyw.

Gorau arf, arf dysg.  

Yr hen a wyr ar ifanc a dybia. 

Nid yn y bore mae canmol diwrnod teg.

Carreg a dreigla, ni fwsogla.  

Melys yw hun y gweithiwr.  

Niwl o’r môr glaw ar ei ôl.

Niwl o’r mynydd tes o’r glennydd.

Enfys y bore aml gawode. 

Enfys y prynhawn tes a gawn.  

Yr oen yn dysgu’r ddafad i bori.    

Cuwch cwd a ffetan.

Nid da bod dyn ei hunan.

Bod ben, bid bont.  

Porfa las, mynwent fras.

Yng ngenau y sach mae cynilo y blawd. 

Adar o’r unlliw ehedant i’r unlle.

Cadw dy afraid erbyn dy raid.    

Y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Yn ara bach mae mynd ymhell.

Gweld man gwyn man draw.

Mor dlawd a llygoden Eglwys.

Gwell aderyn mewn llaw na dau mewn llwyn.

Cas gŵr na charo’r wlad a’i maco.

M.B.Morgan.

Am genedlaethau, mae’r farchnad da byw wedi 

bod yn galon ac enaid i ffermwyr Cymru.

Pan gyhoeddwyd y clo mawr gan lywodraeth 

San Steffan ar 23 Mawrth, er yn amser pryderus 

i bawb, roedd amaethwyr da byw yn wynebu’r 

posibilrwydd o fod heb eu marchnadoedd, 

marchnadoedd maent yn hollol ddibynnol arno 

i werthu eu cynnyrch a chreu incwm. Yn ogystal 

i hyn mae’r marchnadoedd byw yn gosod 

Sylfaen i’r pris a heb y Sylfaen hyn mi fyddai hi’n 

caniatáu’r proseswyr yn y lladd-dŷ i llwyr reoli’r 

pris rydym yn derbyn am ein cynnyrch.

Ar y pryd roedd cyfartaledd da tew o amgylch 

£2.15/kg ac ŵyn £2.55/kg sydd yn fwy na 

70c/kg yn uwch na’r cyfartaledd dros y pum 

mlynedd diwethaf am ŵyn tew. Yn yr wythnos 

ganlynol i’r cyhoeddiad cwympodd pris wyn 

60c/kg yn y marchnadoedd a defaid lladd yn 

cwympo tua £30 y pen.

Yn ffodus mi gafodd y marchnadoedd yr hawl 

i aros yn agored yn yr wythnosau oedd i’w ddilyn 

wrth iddynt weithredu system ‘drop and go’. 

Roedd gofyn cael ffydd yn y farchnad i wneud 

hyn yn y cychwyn ac yn deimlad go ryfedd i 

ddweud y lleiaf ond yn ffodus sefydlodd y pris a 

chynhaliodd y pris trwy’r haf ac mewn i’r Hydref.

Erbyn tymor yr arwerthiannau defaid 

magu yr oedd hawl gan ffermwyr fynychu’r 

marchnadoedd, roedd yn eithaf swrealaidd cwrdd 

â chyd ffermwyr a ffrindiau yn gwisgo mwgwd 

ac ambell waith ddim nabod pobol, hyd yn oed 

rhai cymdogion. Yr oedd sôn am rai arwerthwyr 

mewn rhai marchnadoedd yn stopio’r sêl am 

ychydig os gwelwyd rhywun o amgylch y cylch 

gwerthu a oedd wedi tynnir mwgwd.

Mae’r marchnadoedd wedi gorfod addasu 

a rhoi cynlluniau mewn lle i gael cadw ar agor 

gan fynnu taw dim ond un person o bob busnes 

oedd yn mynychu a rheini yn llenwi ffurflen 

‘track and trace’ a chadw pellter o 2 medr. Mi 

ddaeth yn eithaf cyffredin i sawl marchnad 

gychwyn ffrydio’r arwerthiant yn fyw ar y 

cyfryngau cymdeithasol ar y we ac erbyn nos 

postio adroddiad llawn o’r niferoedd a werthwyd 

a phris uchaf ar gyfartaledd y farchnad, roedd 

hyn yn gyfle gwych i’r to hynaf a rheini oedd ffili 

mynychu ddal fyny a’r hyn oedd yn digwydd. 

Gwelwyd y sawl ac oedd wedi enwi yn rhannu’r 

adroddiadau ar welydd Facebook nhw eu hunan 

yn llawn balchder a chael eu llongyfarch gan 

ffrindiau am eu hymdrechion.  Buodd y cwmni 

Innovis yn cynnig i brynwyr allu neud drwy 

fidio ar lein yn ystod eu gwerthiannau hyrddod, 

profiad hollol newydd i rai mae’n siwr! Yn ôl pob 

sôn mae hyd yn oed Mart Pontarfynach gyda 

tudalen Facebook erbyn nawr!

Gwelwyd sawl adroddiad yn ystod yr Hydref 

yn adrodd cyfartaleddau oedd yn barchus iawn 

ac yn llawer fwy na welwyd blynyddoedd cynt. 

Gwelwyd cynnydd cyfartaledd o dros £25 y pen 

yn sêl gymdeithas y defaid mules yn Y Trallwng, 

defaid 5 oed yn cyrraedd £125 yn Nhregaron, 

defaid penfrith ym Mhontarfynach dros £90, 

350 o hyrddod Cymraeg Tregaron yn cyrraedd 

cyfartaledd o dros £600 ac un hwrdd Texel o’r 

Alban yn gwneud sŵm a bryne tŷ diogel.

Clywais  sawl ffarmwr o amgylch y cylch yn 

dweud ‘duw, mae na tred ma heddi’ mewn 

un farchnad. Ond yn fy marn i, nag yw hi’n 

hen bryd i ffermwyr dderbyn pris teg am eu 

cynnyrch, mae costau ffermwyr wedi mynd 

trwy’r to ac mae’r prisiau cynnyrch wedi aros 

yn eithaf tebyg. Er gwelwyd defaid penfrith 

yn croesi £90 ym Mhontarfynach leni, roedd 

Jim Powell, Blaenpentre yn gwerthu defaid 

penfrith ym Mhontarfynach yn 1979 am £77. 

Beth oedd cost diesel pryd ni neu belen o 

wellt neu sach o ddwysfwyd?

Y gobaith yw pa bynnag heriau sydd o flaen 

amaethyddiaeth, wrth i’r pandemig newid ein 

ffordd o fyw a Brexit rownd y gornel, yw bod y 

marchnadoedd yn llewyrchu ac aros ar agor. Y 

gwirionedd yw, maen nhw yn gymaint yn fwy 

na man i werthu a phrynu stoc. Mae diwrnod 

mart yn torri’r wythnos i fyny, yn ganolfan 

cymdeithasol i rai ac yn lle gall ffermwyr rannu 

hynt a helynt eu hwythnos gyda ffrindiau a 

phobol efo’r un meddylfryd. Heb y mart mae’n 

bosib byddai rhai ffermwyr ddim yn gweld neb o 

un wythnos i’r llall ac mae cael cyfathrebu boed 

yn rhannu stori, adrodd hanes neu jôc, yn donic.

Wrth i ni fynd mewn i ail gyfnod clo, dwi’n 

gobeithio gwelwn bris teg am ein stoc a 

phris sydd yn dilyn cyfradd chwyddiant yn y 

misoedd a blynyddoedd i ddod i gael buddsoddi 

yn ein ffermydd. Er mwyn gosod Sylfaen i’r 

genhedlaeth nesa sydd yn mentro i mewn i’r 

diwydiant arbennig yr ydym yn digon ffodus i 

fod yn rhan ohono.

Tom Evans, Llanfihangel

16 Ffordd y Môr, Aberystwyth 
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