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Ffenest Dathlu Dewi

EWCH ATI I GYSTADLU
Manylion ar dudalen 2

Dyddiad Cau 14 Mawrth

Ffenest Siop y Parc, Blaenplwyf wedi ei addurno’n barod ar gyfer dydd Gŵyl Ddewi gan Anwen Evans. Mae ffenest y siop wedi cael sawl 
gwedd newidiad i gyd fynd a themau gwahanol yn ystod y misoedd diwethaf. Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg Siop y Parc, Blaenplwyf ac mae’r 

siop wedi bod yn brysur yn gwasnaethu’r pentref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yma.

Teleri, Prys, Tomos ac Ynyr - Teulu Lewis, Dwylan, Llanafan. Darllenwch hanes  
Teleri ‘Fy mhrofiad i gyda Chlefyd y Siwgr’ ar dudalen 13.

Fy mhrofiad i gyda Chlefyd y Siwgr

Dydd Gŵyl Dewi 
hapus i chi gyd

Eisteddfod Gadeiriol 
y DDOLEN 2021 
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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, Enfys Evans  
a Mair Hughes  

Y RHIFYN NESAF:
Dyddiad cau ar gyfer deunydd:  

17 Mawrth
Yn y siopau: 27 Mawrth

RHIF 468 MAWRTH 2021
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 Siop
Llanilar Siop
Llanon Spar
Llanrhystud Swyddfa Post
Penparcau Spar
Penrhyn-coch Garej Tŷ Mawr
Ponterwyd Garej Rheidol
Tregaron Caron Stores

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.

Dyma ni, wedi cyrraedd y rhestr o enillwyr olaf ar 

gyfer tynfa 2020-21. Diolch i chi gyd am ymuno eleni 

eto a chefnogi’r papur bro ac i nifer ohonoch sydd 

wedi dychlwelyd eich gwobrau i gronfa’r papur. Os 

gwrs dyma’r amser y byddai’r ffurflenni ar y ffordd 

allan eto i’n casglwyr ffyddlon. Mae cyfyngiadau’r 

Covid yn parhau felly bydd oedi eleni eto. Mi fyddwn 

yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn eu danfon pan fydd 

canllawiau’r Llywodraeth yn caniatau i ni fynd ati’n 

ddiogel i gasglu enwau Cyfeillion y DDOLEN 2021-22.

Yn y cyfamser dyma gynnwys y ffurflen talu drwy’r 

banc pe byddai unrhyw rai am ddechrau cefnogi’r 

Cyfeillion a chaniatau’r i’r tâl ddod yn syth i’r banc 

yn flynyddol. Mi fyddai hyn yn ysgafnhau dipyn ar 

waith ein casglwyr ffyddlon. Cwblhewch y ffurflen 

a’i ddychwlyd i Eirwyn Evans, Hafan, Llanddeiniol, 

Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DT. Diolch yn fawr.

Chwefror 
£20 Fred a Susan Jones, Maesbeidiog, Llangwyryfon

£20  Cledwyn Fychan, Y Fedw, Llanddeiniol

£10  Mr a Mrs W Evans, 8 Dolfelen, Llanilar

£10  Sheila Rattray, Ffosyfuwch, New Cross

£10  Miss Eluned Edwards, Nantcennin, Llanrhystud

£10  Ann a Gareth Jones, Pencefn, Capel Seion

£8  Mrs Evelyn Mary Jones, Murmur yr Ystwyth, 

Llanfarian

£8  Mr a Mrs Jarman, Nantcwtta, Llangwyryfon

£8  Mrs G. M. Lewis, Gyfarnllwyd, Ponterwyd

£8  Mr a Mrs W Evans, Glangorslwyd, Pontarfynach

Mawrth
£20 Kevin Williams, 35 Trefaenor, Commins Coch

£20  Mr Gwylon Davies, Gorslas, Llangwyryfon

£10  J.R. Evans, Maes Perthi, Llanrhystud

£10  Mr a Mrs P. Lloyd, Penllerfedwen, Pontarfynach

£10  Mrs M. B. Morgan, Ty Newydd, Llanrhystud

£10  Hywel Llyr Jenkins, Saron, Llangwyryfon

£10  Mrs M. Evans, Ninir, New Cross

£8  Geraint ac Esyllt Price, Parc y Deri, Rhos y Garth

£8  Cyfaill o Aberystwyth

£8  Mrs Phyllis Evans, Afallon, Cwmystwyth

£8  Mrs Mair Jones, Brynrychain, Rhydyfelin

Cyfeillion y Ddolen

Gobeithio wir eich bod wedi dechrau ar y 

cyfansoddi ar gyfer Eisteddfod Gadeiriol y 

DDOLEN 2021. Mae gyda chi tan 14 Mawrth 2021 

i’r awen lifo! Cofiwch mae’n eisteddfod gadeiriol 

gyda chadair gyfforddus, ddefnyddiol arbennig Y 

DDOLEN yn cael ei roi’n wobr i gerdd ddigri neu 

stori ddigri orau.  

Mae’n braf gallu cyhoeddi enwau’r beirniaid a 

diolch iddynt am gytuno i’n cefnogi. Ifan a Dilys 

Jones, Tregaron yw beirniaid y cystadlaethau agored 

ac yn adran y plant a phobl ifanc bydd Geoff a 

Bethan Davies, Rhydyfelin yn beirniadu’r ysgrifennu 

creadigol a Lizzie Spikes yn beirniadu’r celf.

Cyhoeddir yr enillwyr yn rhifyn Ebrill Y DDOLEN.

Dyddiad cau derbyn cyfansoddiadau yw’r 14 

Mawrth 2021 a dylid ei danfon at Enfys Evans, 

Hafan, Llanddeiniol, Llanrhystud, SY23 5DT neu 

drwy ebost i y.ddolen@gmail.com. Cofiwch 

gynnwys ffug enw ar y gwaith yn ogystal a’ch 

enw a chyfeiriad hefyd. Ewch ati i gystadlu!

Eisteddfod 
Gadeiriol 
Y Ddolen 2021

AGORED

1. Limrig: ‘Gwelais yn ystod y cyfnod clo’ 

2. Brawddeg: PANTGLAS

3. Neges mewn potel: cyfarchiad o 

ddalgylch Y DDOLEN

4. Erthygl addas i’r papur bro

5. Deg gair tafodieithol gan egluro eu 

hystyr

6. Ffotograffiaeth: Allan yn yr awyr agored

7. Coginio rhywbeth addas i’w gynnwys 

mewn picnic (tynnwch lun o’r bwyd a’i 

ddanfon atom!)

8. Cerdd Ddigri neu Stori Ddigri (Gwobr –  

Y gadair gyfforddus ddefnyddiol!)

Gwobrau: £5 i gystadlaethau 1 - 7; Cadair 

gyfforddus ddefnyddiol i gystadleuaeth 8

PLANT a PHOBL IFANC

Mae 4 categori oedran: 

1. Derbyn, Bl.1 a Bl.2

2. Bl. 3 a 4

3. Bl. 5 a 6

4. Bl. 7, 8 a 9

Celf (unrhyw gyfrwng): Fy milltir sgwâr

Ysgrifennu Creadigol: Fy arwr (dim mwy na 

500 gair)

Gwobrau: £5 i’r enillydd ym mhob adran.

Cyngor Cymuned Melindwr £100
Cyngor Cymuned Pontarfynach £75

Diolch
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Golygyddol
Croeso i rifyn Mawrth o’r Ddolen sy’n llawn dop 

o erthyglau ac eitemau i’ch diddori. Mis dathlu 

ein nawdd Sant Dewi ond eleni fydd dim dathlu 

gyda’n gilydd ond mae’n siwr bydd llawer 

ohonom yn mwyhau Cawl, Bara Brith a Welsh 

Cakes traddodiadol.

Rydym yn edrych ymlaen i dderbyn eich 

cyfansoddiadau, ffotograffiaeth, lluniau coginio, 

celf  ag ysgrifau creadigol, ewch ati un ac oll 

i gystadlu yn Eisteddfod Gadeiriol Y Ddolen, 

(cadair gyfforddus a defnyddiol) y dyddiad cau 

yw 14 Mawrth. Rydym wedi bod yn ffodus o 

gael beirniaid penigamp, cewch y manylion i 

gyd yn y rhifyn yma.

Mae’n fis Mawrth ac mae blwyddyn Cyfeillion 

y Ddolen yn ail ddechrau, o dan y cyfyngiadau 

Covid presenol dyw’r casglwyr ddim yn gallu 

mynd o dŷ i dŷ i dderbyn eich cyfraniadau ond 

gobeithio daw pethau yn well cyn hir. Mae 

croeso i chi dalu drwy’r banc os bod hynny yn 

haws gennych, fe welwch y mandad yn y rhifyn 

yma.

Llongyfarchiadau mawr i Edgar Morgan, 

Brynmâd, aelod gwerthfawr o’r bwrdd 

golygyddol, sy’ wedi cyhoeddi llyfr yn 

ddiweddar. Enw’r llyfr yw, Cofio’r Cwm / 

Cwmystwyth / The Valley Remembered, ac 

mae’n sôn am ei ardal enedigol, cewch ragor 

o’r manylion dan hanes pentref Cwmystwyth. 

Pob lwc da’r gwerthiant Edgar.

Hyfryd oedd clywed un o’n cyfranwyr selog 

sef Beti Griffiths, Llanilar yn sgwrsio â Dei 

Tomos ar Radio Cymru yn ddiweddar, diddorol 

iawn a’ch dewis o farddoniaeth sef gwaith 

Graham Davies, yn ddarn trawiadol gyda’r llon 

a’r lleddf. 

Llongyfarchiadau i Elen Lewis, Sarnau, un o’n 

golygyddion hawddgar, ar ddathlu penblwydd 

arbennig yn ddiweddar. Gobeithio i ti gael 

amser da. 

Diolch i bob un ohonoch am gefnogi’r 

Ddolen mewn gwahanol ffyrdd.

Diolch
Dymuna William a Brenda Evans 

(Glangorslwyd, Pontarfynach) ddiolch am 

y cardiau a’r anrhegion a dderbyniodd 

Brenda gan bawb ar achlysur ei phen 

blwydd yn 90oed. [Derbyniwyd y 

neges hon ar gyfer rhifyn Chwefror, 

ymddiheuriadau ein bod yn ei chyhoeddi 

fis yn hwyr.]

Genedigaethau

Llongyfarchiadau i ddau deulu yn y 

pentref ar gyhoeddi eu newyddion 

da – i Otar ac Allison Akanyeti, 7 

Y Gerddi ar enedigaeth eu cyntaf-

anedig ar 26 Ionawr sef bachgen 

a’i enw yw Ari. Yr un dymuniadau 

hefyd i Lisa ac Alun, Glasfryn ar 

enedigaeth eu merch ddechrau 

Chwefror – ei henw yw Olive.

Croeso

I deulu newydd i fyw i 9 Y Gerddi 

sef Katy Alban (merch Diane 

a Lloyd Alban, Fferm Ffantasi, 

Llanrhystud), ei phartner Garry 

Beck a’u tri plentyn. Gobeithio 

byddwch yn hapus yn ein plith.

Penblwydd Hapus

I un o ddarllenwyr a chefnogwr 

brwd Y DDOLEN sef William 

Edwards, Brynawel, Tyngraig ar 

ddathlu ei 90fed penblwydd ar 4 

Mawrth. I’r trigolion hŷn ef yw gŵr

 Jane (Trefedlyn gynt). Mae’n dal 

yn heini ei gam ac yn falch iawn 

o’I ddiadell ddefaid! Ymlaen at y 

cant!

Marwolaeth

Er iddo symud o’r ardal yn fachgen 

ifanc, trist oedd clywed am farw 

Stephen Jones (gynt Berthrhys) a 

mab y diweddar Morice a Gaenor 

Jones yn 63 oed. Treuliodd 

flynyddoedd gyda’r Heddlu yn 

Llundain ond wedi ymddeol camu 

i’r byd ‘lletygarwch’ ac yn byw yng 

nghyffiniau Abersoch.

Y Cyfryngau

Llongyfarchiadau i amryw 

o ferched dawnus y fro ar 

eu hymddangosiad ar y 

cyfryngau yn ddiweddar. Mae 

ymddangosiad Elen Rhys (Lleifior) 

mewn dramau amrywiol yn 

Gymraeg neu Saesneg wir yn 

arddangos ei doniau theatrig – ei 

hymddangosiad diweddaraf yw 

y ‘Mallorca Files’ lle mae Elen yn 

chwarae y brif ran sef Ditectif 

Miranda Blake. Do! bu Elen a’r 

teulu allan y Sbaen yn ffilmio 

dwy gyfres ond cwtogwyd ar 

gynlluniau yr ail gyfres gan COVID 

19. Llongyfarchiadau iddi hefyd ar 

ei hymddangosiad ar raglen HENO 

(8/2/21).

Cyfres Newydd ar S4C yw 

‘FFLAM’ a’r prif gymeriad yw 

Noni yn cael ei phortreadu gan 

Gwyneth Keyworth. Cysylltiad 

pell sydd gan Gwyneth a’i chwaer 

Gwawr ond bu eu diweddar dadcu 

a mamgu yn byw yn Bryngolau 

(Y Mans) am gyfnod a bu Annette 

Keyworth (ei mam) yn rhannu yr 

aelwyd hefyd. Mae galw mawr 

am wasanaeth y ddwy yn y byd 

adloniant a phob hwyl i’r dyfodol.

Pleser mawr hefyd yn ddiweddar 

fu gwrando ar Dr. Gwenno 

Ffrancon yn sgwrsio am ddathlu 

degfed penblwydd Canolfan 

Hywel Teifi ym Mhrifysgol 

Abertawe. Mae Gwenno wedi 

Blaenplwyf

hen ymsefydlu fel Cyfarwyddwr 

y Ganolfan ac roedd wrth ei 

bodd yn rhoi cyhoeddusrwydd 

i Ysgoloriaeth Newydd yn enw’r 

Ganolfan. Dymuniadau gorau i chi 

gyd yn eich gyrfaoedd.

‘Ariannol’

Llongyfarchiadau i Ffion Hughes, 

Penrallt ar ei hymddangosiadau 

cyson ar raglenni nodwedd S4C 

yn ddiweddar. Mae Ffion wedi 

cymhwyso fel cynghorwr ar sut i 

arbed arian gyda’ch biliau cartref 

neu deuluol. Mae ganddi wefan 

o’r enw SAFFIA.com – cysylltwch 

â hi os am ragor o wybodaeth. 

(Odi! Mae pris nwy a thrydan yn 

cynyddu ddechrau Ebrill – pa well 

amser i ymholi!)

Pob hwyl hefyd i Alaw Fflur, 

Penrallt ar ddechrau ei gyrfa yn 

Ysgol Gynradd Llanilar - dylai fod 

wedi cychwyn ar ddechrau Ionawr 

ond bu’ n rhaid aros am lacio’r 

cyfyngiadau clo.

Dathlu Penblwydd

Mae tymor y penblwyddi wedi dechrau i deulu 

Llain Wen, Blaenplwyf. Llongyfarchiadau i 

Geraint Huw Jenkins, Llain Wen, oedd yn 

75 oed, a’i wyres, Myfanwy Watson, oedd 

yn 10 oed ar 24 Ionawr eleni. Dathlodd ei 

ferched, Angharad Watson (Jenkins gynt) 

nawr o Dirdeunaw, Abertawe, a Gwenno 

Ffrancon, ei chwaer hŷn, nawr o Bontardawe, 

eu penblwyddi cyn diwedd mis Ionawr. 

Hefyd cyfarchion cynnes iawn i Gwennan 

Watson oedd yn 5 oed dechrau Chwefror 

a’i thad, Trystan Watson, oedd yn dathlu yn 

yr un wythnos. Hefyd pob hwyl i Dafydd, 

mab Gwenno a Steve Thompson, a fydd 

yn 11 oed a Rhiannon Edwards (Jenkins 

gynt a’r ieuengaf o chwiorydd Llain Wen) 

nawr o Landre a Marchnad Bysgod Jonah’s, 

Aberystwyth, fydd yn cael pen blwydd cyn 

diwedd Chwefror! A bydd dau ddathliad 

arall ym misoedd Mawrth ac Ebrill, sef Ieuan 

Watson yn 8, Maïwenn Watson yn 12, heb 

anghofio Huana Mai, merch Gwenno a Steve, 

a fydd yn 8 oed yn y mis canlynol!

Dyma lun o’r unig aduniad llawn a gafodd 

teulu Llain Wen yn ystod 2020, sef dathlu 

pen blwydd Dylan bach, mab Rhiannon 

a Craig Edwards o Landre, yn 3 oed (a 

Mamgu, sef Ann Ffrancon, Llain Wen, yn 21 

unwaith eto!!) ym mis Medi. Mae yna edrych 

ymlaen yn fawr at gael un parti mawr i 

ddathlu’r pen blwyddi i gyd pan fydd hi’n 

ddiogel i bawb gwrdd unwaith eto, a hynny 

cyn mis Medi nesaf, gobeithio!
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Dyfyniad  
y mis

Ceir ddyfyniad y mis  

gan Bryn Shepherd,  

Capel Seion:

‘Gyda’n gilydd 
gallwn lwyddo’

Cwmystwyth

Llyfr Y Cwm 

Cafodd llyfr Edgar Morgan, Lanfawr 

ei gyhoeddi’n ddiweddar fel rhan 

o Brosiect Cofio’r Cwm. Prosiect 

arloesol, gafodd ei lansio flwyddyn 

yn ôl, yw hwn sydd yn dathlu 

treftadaeth Cwmystwyth. Teitl y 

llyfr dwyieithog hwn yw ‘Cofio’r 

Cwm / Cwmystwyth / The Valley 

Remembered’ ac mae’n trafod 

hanes, treftadaeth a chymuned 

Cwmystwyth – pentref cefn 

gwlad oedd hefyd yn gartref i un o 

weithfeydd mwyn pwysicaf Cymru.

Yn ystod yr 20fed ganrif 

roedd tynged y Cwm yn debyg i 

gymunedau gwledig eraill ledled 

Cymru ond erbyn hyn mae 

Cwmystwyth yn ardal fywiog 

unwaith eto. Yn y llyfr hwn, a 

gyhoeddir gyda chymorth Cronfa 

Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 

ac Ymddiriedolaeth Gymunedol 

Ffermwynt Cefn Croes, ceir hanes 

pentref a chymuned a wrthododd 

farw.

Pris y llyfr yw £14.99 ac 

i’w brynu, cysylltwch â 

cofnodioncwmystwyth@gmail.

com neu ffoniwch Eluned Evans ar 

01974 282214.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad i 

Susan Jenkins, Bwlchgwynt ar golli 

ei brawd yn ddiweddar.

Gwellhad

Dymunwn wellhad buan i Keith 

Hicks, Tynbryn ar ôl iddo dreulio 

ychydig ddiwrnodau yn yr ysbyty 

yn ddiweddar ar ôl cael trawiad ar 

y galon. 

Merched Bro’r Mwyn

Mae blwyddyn gyfan wedi mynd 

heibio ers i’r côr gwrdd i ganu. 

Bu’r merched yn ffodus o gael 

cefnogaeth Cefn Croes i allu 

cychwyn ymarferion rithiol trwy 

‘zoom’. Mae’r côr wedi bod yn 

‘cwrdd’ yn aml i ganu, cael ambell i 

gwis a nosweithiau bingo. 

Bu’r côr yn mwynhau noson 

‘Who wants to be a millionaire’ ym 

mis Ionawr, â Sandy Pantyrodyn 

– aka ‘Jeremy Clarkson’ yn arwain 

y noson. Cafodd y merched 

llawer o hwyl mewn timoedd 

yn ceisio cyrraedd y miliwn! 

Llongyfarchiadau i dïm Beehave 

ar lwyddo hynny! Gwell lwc i Trebl 

Fortei tro nesa. 

Dydd Gwyl Dewi

Hoffai aelodau Ysgoldy Goch 

ddymuno Gwyl Dewi Hapus i bawb 

yn y gymuned. Ni chawn ni noson 

Cawl eleni, ond gobeithio byddwn 

yn medru dathlu efo’n gilydd 

blwyddyn nesaf.

Capel Seion

Croeso

Pan ddaeth rhai o gymdogion Pant-y-Crug allan i’r 

ffordd yn eu swigod dydd ‘Dolig i gyfarch ei gilydd, 

cafwyd cyfle i atgyfnerthu hen gyfoedion yn ogystal â 

chyfarfod teuluoedd newydd ac estyn croeso iddynt 

i’r pentref. Gobeithio y gwnewch deimlo’n hapus yn 

y cwmwd: Eleanor a Andrew Merry a’u plant - Anwen 

ac Osian, Tŷ Cornel; Louise ac Eirion Thomas ac Elan 

a’i brawd bach, Hafod Wen; Rhianedd Jewell a Peter 

Wootton-Beard a’u mab bach Heulyn, Rhos Eithin; a 

John, Louise ac Aled Griffiths, Awel y Grug, gynt o Pisga.

Digwyddiadau rhithiol:

Yn ystod y cyfnodau clo mae eglwysi Gofalaeth y 

Garn dan arweiniad y Parchedig Ddr. Watcyn James 

wedi cyfarfod i gyd-addoli mewn oedfa bob bore 

Sul am 10 o’r gloch a’r Ysgolion Sul, Seion, Penllwyn 

a’r Garn am 11.00 yn rhithiol. Yn dilyn gwers un 

Sul ar ‘hatling y weddw dlawd’ cyflwynodd Watcyn 

elusen i ni a her i gasglu arian mân mewn poteli neu 

diniau i godi swm penodol tuag at yr elusen ‘Gyfeillio 

Tŷ bach /Toiled i rai o wledydd tlotaf y byd’. Wrth 

gyfrannu £60 bydd modd i gymuned dlawd adeiladu 

toiled syml gyda thap dŵr a derbyn hyfforddiant 

mewn hylendid. Diolch i aelodau Ysgol Sul Seion am 

gyfrannu £70 tuag at un toiled a deallwn fod digon 

o arian wedi ei gasglu ar gyfer un arall hefyd. Mae 

tua dau biliwn o bobl yn y byd heb y cyfleustra hwn 

a gymerwn yn ganiataol. Diolch am y cyfle i ymateb 

mewn ffordd mor ymarferol yn dilyn esiampl ‘hatling 

y weddw dlawd’. Cyfeiriad yr elusen yw: <https://

www.toiletwinning.org>

Ysbyty

Brawychus iawn oedd derbyn y newydd fod Alun 

Hopkins, Pisga wedi ei anafu mewn damwain ar y 

fferm. Ar y cychwyn oedd yna gryn dipyn o bryder yn 

ei gylch, ond wedi cael archwiliadau a thriniaeth yn 

Ysbyty Bronglais, da yw cofnodi bod Alun adref erbyn 

hyn. Cofion cynnes atat ti Alun a gwellhad buan.

Llanfihangel-y-Creuddyn

Priodas Ddiemwnt

Llongyfarchiadau calonnog i Meirion a 

Rose Williams, Ceunant House ar ddathlu 

eu priodas ddiemwnt ar 4 Mawrth.  Pob 

dymuniad da!

Ffarwelio a Chroesawu

Trist fu ffarwelio â Wendy Grisedale, Y 

Fedw Fach wrth iddi symud o’r ardal i 

gyfeiriad Leeds er mwyn bod yn nes at eu 

merched. Bu Wendy yn gefnogol i holl 

weithgaredd y fro a dymunwn yn dda iddi 

yn ei chartref newydd.

Yr un modd estynnwn groeso cynnes i 

ddeiliaid newydd Y Fedw Fach, sef Rhian 

a Gareth Lanagan a’i mab bach Gruff.  

Croeso cynnes i chi i’n plith!

Balchder Bro

A ninnau ar drothwy tymor y Gwanwyn, 

cafodd Pwyllgor Cymdeithas Llanfihangel-y-

Creuddyn a’r Cylch syniad a fydd gobeithio 

yn codi calon ac yn annog ni i edrych ar 

harddwch ein bro trwy lens y camera!

Y bwriad yw creu calendr ar gyfer 

2022 ac felly rydym yn eich gwahodd i 

anfon lluniau o’r fro, y gymuned, llefydd 

o harddwch naturiol – beth bynnag sy’n 

cyfleu ‘Balchder Bro’ i chi ac a fyddai’n 

edrych yn ddeniadol ar galendr.

Byddwn yn gwahodd beirniad i ddewis 

a dethol y lluniau fydd yn ymddangos yn 

y calendr. Dyddiad cau derbyn lluniau i’w 

hystyried yw 31 Hydref 2021.  Y gobaith 

yw argraffu mewn da bryd ar gyfer y 

Nadolig.  

Anfonwch luniau ar ffurff jpeg high 

res, 300 dpi ar ebost at rhyswwilliams@

btinternet.com. Pob hwyl!

Marwolaeth

Trist oedd clywed y newyddion am 

farwolaeth Nancy Maimone, Preswylfa. 

Estynnwn ein cydymdeimlad â’i merch yn 

Aberystwyth.

Actores

Hyfryd oedd gweld un o’n pobol ifanc yn 

actio ar y gyfres Rownd a Rownd S4C ar 

3 Chwefror.  Cafodd Sara Hopton, Dolau 

Ceunant ynghyd â thair ffrind arall gyfle i 

actio rhannau ar y gyfres boblogaidd yma.  

Da iawn Sara, profiad arbennig!

GOLCHDY
LLANBADARN
LAUNDERETTE

CYTUNDEB GOLCHI . CONTRACT WASHING
GWASANAETH GOLCHI . SERVICE WASHING

DUFET MAWR . KING SIZE DUVETS
CITS CHWARAEON . SPORTS KITS

FFON:- 01970612459 
JEAN JAMES
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KANGALOOS
Gwasanaeth Hurio 
Toiledau Symudol a 

Gwacáu ‘Septic Tanc’

Cysylltwch â Iwan ar
01974831266 neu

07855364947

Nodiadau Natur
Y Barcut! – dyna enw sy’n dal i swyno er mor 

gyffredin yw’r aderyn yma yn yr ardal hon. Mae yn 

fwy cyffredin na’r Boda erbyn hyn. Y Curyll fydden 

ni yn galw’r Boda pan yn blant pan fyddai sawl 

un yn mewian dros fanc Tyllwyd yn Llanfarian. 

Nid mewian ond chwibanu mae’r Barcut a 

hynny yn weddol awdurdodol y dyddiau hyn 

pan fydd yn amddiffyn ei diriogaeth yn y coed. 

Mae pob Barcut dieithr a Boda yn cael cwrsad 

yn go ddiseremoni. Yn y llun mae’r unigolyn 

hwn yn gwneud rhywbeth anarferol mor agos 

i’r ddaear, sef cynrhona neu chwilio am bryfed 

genwair. Rhyfedd fel mae aderyn mor fawr yn 

gallu rheoli ei gorff mor gelfydd a defnyddio pob 

pluen i’r eithaf. Mae llygad Barcut yn ddiarhebol 

o effeithiol ac mae’n gallu gweld o uchder mawr 

wrth aer-nofio yn hamddenol yn yr entrychion 

heb unrhyw ymdrech i bob golwg. Pan oedd y 

tywydd yn oer a gwlyb roedd yn ddiddorol gweld 

y Barcut hyd yn oed yn gorfod defnyddio ei 

adenydd enfawr i ennill uchder a newid ei olygfa. 

Yna, wrth groesi dros y tai yn y pentref, yn sydyn 

reit roedd yn codi fry heb unrhyw ymdrech ar y 

don gynnes oedd yn codi oddi tano a’r gynffon 

wenolaidd yn ymateb i bob symudiad. Mor sensitif 

a hynny i’r newidiadau yn ansawdd yr awyr! Mae’n 

werth ei weld yn teyrnasu dros dir ac awyr.

Ceisio teyrnasu oedd y pedwar Robin Goch 

wrth y bwydwyr ond efallai mai ymbellhau 

cymdeithasol fyddai yn well disgrifiad! Anarferol 

yw gweld gymaint â hynny o Robin gyda’i gilydd 

ond roedd y tywydd rhewllyd diweddar wedi eu 

gorfodi i fod yn fwy beiddgar. Roedd un pâr yn 

weddol gwrtais wrth ei gilydd a tybiwn mai ceiliog 

a iâr oedd rheini ond gwae i un o’r lleill ddod yn 

rhy agos. Er y gystadleuaeth lem hon, llwyddo 

oedd pob un i gael ei wala yn y diwedd trwy i ni 

wasgar y bwyd yn weddol helaeth.

Roedd pedwar o Fwyeilch yn dod yn rheolaidd 

hefyd ond yr un yw’r stori – hyd yn oed yr ieir a’r 

ceiliogod yn cwympo mas dros y lle gore. Roedd 

ambell un wedyn yn gallach ac yn darganfod 

yr afalau ar lawr ac yn pigo’r cnawd yn lân gan 

adael y croen yn unig ar ôl. Yn awr fod y tywydd 

wedi newid mae’r Adar Duon yma yn rhoi gwledd 

o gân fore a nos ac yn ystod y dydd hefyd. Y 

Fronfraith yw’r cyntaf i ganu yn y bore fel arfer 

ond swil iawn i ddod at y bwrdd. Roedd hi hyd 

yn oed yn dod yn y dyddiau oeraf pan nad oedd 

gobaith am ddim arall dan y rhew a’r eira.

Gwelwyd rhywbeth go anarferol o bert yn yr 

ardd gefn pan oedd yn rhewi drwy’r dydd a’r 

nos. Mae hen bwmp dŵr wedi ei gysylltu i bwmp 

trydan yn y ffynnon a gellir ei gael ei weithio 

o’r gegin. Roedd yr adar angen dŵr a bob llestr 

yn rhewi nôl yn syth. Llwyddais i chwythu ffiws 

y trydan wrth ei droi ymlaen y tro cyntaf ond 

problem fach oedd honno i’r un oedd yn gwybod 

mwy na fi! Cliriodd y dŵr yn fuan a thasgu i 

bobman wrth ddisgyn a tharo’r cerrig. Roedd yr 

adar yn hapus a bore trannoeth roedd artistiaeth 

o grisial o gwmpas y pwmp. Ble’r oedd y dŵr 

wedi disgyn ar y dail roedd wedi rhewi ac yna 

mwy o ddŵr yn ychwanegu ato nes ffurfio pob 

math o batrymau oedd yn disgleirio yn yr haul. 

Byrhoedlog oedden nhw wrth gwrs ond hyfryd tra 

parodd.

Cyn y cyfnod gwyntog rhewllyd – oedd yn 

ddigon i sythu brain – roedd mynd am dro i’r 

coed yn ymarfer pleserus ac mae un diwrnod yn 

sefyll allan yn y cof. Efallai mai’r hedd cyn y storm 

oedd hi ond nid oedd smic i’w glywed – dim 

un aderyn na bref o unman. Yr unig beth oedd 

i’w glywed yn y tawelwch llethol oedd ambell 

ddiferyn o ddŵr yn disgyn o frigyn uwchben a 

disgyn ar ddeilen grin ar lawr – a’r sŵn yn llanw’r 

lle! Pob man yn llonydd a’r mwswm yn gwrlid 

dros bob man hyd yn oed fonion y coed. Dyma 

sylwi fod un math o fwsogl ar y bonion eisoes 

wedi cynhyrchu capsiwlau bach browngoch 

bregus. Roedd rheini ar y teneuaf o goesau bach 

a’u blaenau mor fain a nodwydd. Ond yr hyn 

oedd yn unigryw oherwydd llonyddwch yr awyr 

oedd fod diferyn bach o ddŵr yn hongian wrth 

flaen pob nodwydd. Yn y golau rhyngof fi a’r 

awyr roedd bonyn y goeden wedi ei haddurno 

a channoedd o ddiemwntau disglair. Trannoeth, 

pan oedd awel ysgafn yn y coed nid oedd sôn 

amdanynt ond erys yr olygfa am hir yn y cof. Peth 

fel na yw rhyfeddod natur.

gan Ann M. Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

CARPEDI 
K&M

Ffôn: 
01974 251656

Ken: 
07970 045129

Meirion: 
07811 479791

GWASANAETH 
GWERTHU 
A GOSOD

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

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

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

 

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

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

Tocynnau: £4 (ar gael o Morlan)  
 

morlan.cymru 
 

01970-617996; post@morlan.cymru 

morlan.aber@gmail.com

Morlan,  
Morfa Mawr,  
Aberystwyth 

SY23 2HH    
01970 617 996
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Pontarfynach

Clwb Cerdded Bro Mynach

Er nad yw wedi bod yn bosib 

cynnal teithiau cerdded yn ystod 

yr amser clo, mae aelodau y clwb 

sydd yn dod o ardal eang wedi 

gallu cadw mewn cysylltiad drwy 

nosweithiau Zoom. Dechreuwyd 

gyda Lynfa Davies yn sôn am 

gynhyrchu mêl. Mae’n adnabyddus 

am gadw gwenyn ac mae mêl 

Mynach yn werth ei flasu. 

Edryd Jenkins fu yn sôn am hen 

hanes yr ardal yn enwedig pan 

ddaeth y faciwis i Bontarfynach 

yn ystod yr ail ryfel byd. Tro Clare 

Goodman Jones oedd hi wedyn a 

bu’n sôn am ba offer ddylai pawb 

gario yn eu bag pan yn mynd a’r 

daith gerdded. 

Diddorol iawn oedd cyflwyniad 

Jonathan Styles ar hanes 

awyrennau oedd wedi cael 

damweiniau ar hyd y blynyddoedd 

yng Ngheredigion. Un damwain yn 

lleol ger Gelmast ar 8 Tachwedd 

1971.  Mae Fred Long yn byw yn 

Aberystwyth ac wedi gwirfoddoli 

am flynyddoedd gyda gwylwyr y 

glannau. Noson ddiddorol arall. O 

Aberystwyth daw Ray Ricketts hefyd 

a siaradodd am Gwm Elan. ’Roedd 

ganddo wybodaeth eang o’r ardal. 

Adeg y Nadolig cawsom gwis 

wedi ei baratoi yn drylwyr iawn gan 

Amanda ac Eifion Roberts.  Llawer 

o hwyl a chrafu pen! Mae Geraint 

Roberts wedi ysgrifennu llyfr ‘The 

Turn of the Wheel’ am hanes 

gwaith mwyn Frongoch ac hanes 

yr Eidalwyr oedd yn gweithio yno. 

Mae’n amlwg fod gan yr aelodau 

dalentau lluosog ac mae’n dda 

cadw mewn cysylltiad â phawb. Y 

nod yw cwrdd dros Zoom ar nos 

Sul olaf pob mis. Gobeithio y cawn 

ail ddechrau ein teithiau cerdded 

yn ystod yr haf a dwi’n siwr y bydd 

pawb wrth eu bodd. Edrychwn 

ymlaen yn eiddgar.

Meuryn Thomas Davies

Ganwyd Meuryn yn Nhŷ’n Lôn ar 6 

Ionawr 1929 yn fab i Evan Richard 

a Lizzie Ann. Gadawodd yr ysgol 

yn bedair ar ddeg oed gan fynd 

i weithio yng ngarej Gwalia yn 

Aberystwyth cyn cael ei alw lan i 

wneud ei Wasanaeth Cenedlaethol 

yn yr Almaen. Dysgodd waith 

mecanig yno ac yna dychwelyd i 

garej Gwalia. Pan gaëodd y garej 

cafodd waith gyda’r Comisiwn 

Coedwigaeth. Roedd Meuryn yn 

mwynhau pysgota yn y Rheidol 

ac yn gwerthu’r pysgod i Westy’r 

Hafod. Byddai hefyd yn ffereta ac 

yn mynd â’r cwningod i’w gwerthu 

i Simkins yn Aberystwyth i gael 

pres baco.

Pan oedd Atomfa Niwclear 

Trawsfynydd yn cael ei hadeiladu 

cafodd Meuryn waith yno. Wrth 

weithio yno cafodd ddamwain 

gas gan dorri ei benglog a threulio 

cyfnod yn yr ysbyty heb neb 

o’r teulu’n gwybod dim am y 

ddamwain.

Ar ôl i Meuryn ddychwelyd adref 

i Tŷ’n Lôn prynodd ei dad friciau 

o Blas yr Hafod ac adeiladu garej 

wrth y tŷ. Yn 1963 dyma Meuryn 

yn dechrau ar ei fusnes un dyn o 

drwsio ceir. Bu wrthi pob awr o’r 

dydd tan ei ymddeoliad gyda pobl 

o bell ac agos yn dod ato i gael 

‘service’ neu drwsio’u ceir. Roedd 

canmoliaeth mawr iddo ac nid 

oedd prinder gwaith a hynny heb 

ffôn yn agos. Roeddent hefyd yn 

dod a’r newyddion lleol iddo ac 

roedd yn gwybod am bopeth oedd 

yn digwydd yn y gymdogaeth. 

Gŵr ei filltir sgwar oedd Meuryn 

ac ar ôl colli Idwal, ei frawd, 

treulioddd Meuryn bron i ddeng 

mlynedd ar hugain yn byw ar ben 

ei hunan yn Nhŷ’n Lôn. 

Ni fu ei iechyd yn dda iawn yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf a 

bu farw ar 28 Ionawr yn Ysbyty 

Bronglais.

Dymuna Gareth a’r teulu, 

Rhandir ddiolch yn ddiffuant am 

bob arwydd o gydymdeimlad a 

amlygwyd yn ei brofedigaeth o 

golli brawd.

Merched y Wawr

Oherwydd y pandemig dydy hi 

ddim yn bosib i ni gwrdd ond 

rydym yn ceisio cadw mewn 

cysylltiad trwy gael ambell i 

gyfarfod ar Zoom. Yn ddiweddar 

cawsom gwis yn seiliedig ar 

Gymru gyda phob aelod yn paratoi 

tri cwestiwn. Noson o ddysgu 

ambell i ffaith diddorol! Cawsom 

noson Zoom fel Rhanbarth hefyd. 

Hazel Thomas Swyddog Datblygu 

Rhanbarth Ceredigion a Phenfro 

oedd yng ngofal y noson. Bu’n 

siarad am ei blynyddoedd cynnar 

yn Nhrefach, Llanwenog ac yn 

gadael cartref yn un-ar-bymtheg 

oed i gael ei hyfforddi fel cogydd 

proffesiynol yn Llundain. Wedyn 

bu’n ffodus o gael gwaith yng 

Ngwesty’r Dorchester yn Llundain. 

Noson arall ddiddorol a diolch 

byth am Zoom i ni allu cadw mewn 

cysylltiad. Cyfarchion arbennig i 

un o’n haelodau sef Beatrice Lewis 

sydd newydd ddathlu ei phen 

blwydd yn bedwar ugain.

Ysgol Mynach

Blwyddyn newydd dda!

Blwyddyn newydd dda i holl deulu 

a ffrindiau’r ysgol. Diolch am eich 

cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at 

flwyddyn newydd well eleni.

Dysgu o adref

Fel rydych yn ymwybodol, rydym 

wedi bod yn dysgu o adref ers cyn 

y Nadolig. Mae hi wedi bod yn 

gyfnod digon heriol i ni gyd. Mae’r 

plant wedi ymdopi ac addasu’n 

ardderchog ar lein, gyda phob 

disgybl yn bresennol bob bore 

mewn gwersi byw. Hyfryd yw 

gallu parhau i ymgysylltu gyda 

nhw y gorau gallwn. Yn ystod y 

cyfnod clo diwethaf, roedd cyfnod 

dysgu o adref yn heriol iawn gyda 

phrinder teclynnau digidol adref. 

Felly, penderfynom ofyn am help 

llaw gan gronfa leol Cefncroes. 

Gofynnwyd am arian i gefnogi 

prynu 25 gliniadur newydd sbon, 

er mwyn sicrhau bod dyfais yr un 

gan blant blynyddoedd 2-6 rhag 

ofn byddai cyfnod clo unwaith eto. 

Diolch byth ein bod wedi cymryd 

y cam yma, gan fod dysgu o adref 

tro yma wedi hwyluso llawer. 

Maent wedi ein cefnogi’n ddi-ffael 

ar hyd y blynyddoedd, diolchwn o 

waelod calon am ei haelioni. Felly, 

penderfynodd y plant ysgrifennu 

llythyron o ddiolch iddynt. Gweler 

enghraifft isod gan Peni Macy, 

blwyddyn 6.

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen hapus i chi gyd! 

Mwynheuodd y disgyblion ddysgu 

am hanes Dwynwen druan. Buon 

nhw’n mapio Ynys Llanddwyn, 

dysgu am y chwedl a hyd yn oed 

yn coginio pryd blasus o fwyd i’r 

teulu. Hyfryd oedd cael gwneud 

rhywbeth arbennig adref a rheswm 

i ddathlu. Rhaid dweud bod tipyn o 

‘Chefs’ yn ysgol Mynach!

Blwyddyn Newydd Tseineiaidd

Bu’r plant yn dathlu’r flwyddyn 

newydd Tseineaidd yn ddiweddar. 

Dyma’r thema am yr wythnos. 

Mi fwynheuon nhw ddysgu am 

y chwedlau a’r hanesion pwysig. 

Bwyd blasus i ddathlu Santes 

Dwynwen.

Malen ac Efa yn rocio ac yn barod 

i’r disgo ar ddydd Miwsig Cymru

Llusern Tsieneiaidd harddDarn o gelf o weithdy Oriel Odl.
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Cafon nhw gyfle i wneud ychydig 

o grefftau hefyd gan greu lanterni 

coch Tseineaidd. Diolch o galon 

i Miss Menna Pugh-Jones o 

Gapel Dewi am gynnal sesiwn 

addysgiadol dros Teams gyda 

phlant dosbarth 2. Mae Miss 

Menna yn hyfforddi i fod yn 

athrawes Uwchradd ar hyn o 

bryd, ar ôl dychwelyd o bedair 

mlynedd yn dysgu yn Tseina 

mewn ysgol Gynradd. Felly, 

roedd llu o wybodaeth a lluniau 

diddorol ganddi i ddangos. 

Roedd plant ysgol Mynach 

wrth eu boddau yn dysgu am 

y traddodiadau cyferbyniol. Un 

sialens fach hyfryd fwynheuodd y 

plant yn ystod yr wythnos, oedd 

sialens ‘Chopsticks’. Prynodd yr 

ysgol bar yr un i’r plant, y sialens 

oedd i fwyta pryd o fwyd yn ei 

defnyddio. Cafwyd dipyn o sbort 

wrthi!

Gweithdy Oriel Odl

Cynhaliwyd gweithdy celf gan 

yr artist Rhys Padarn Jones dros 

Teams yn ddiweddar. Mae gan 

yr artist ddull modern, cafodd 

y plant gyfle i fabwysiadu ei 

waith a gwylio’r artist ei hun 

wrthi. Cafon nhw’r cyfle i ofyn 

cwestiynau ac i ddysgu am yr 

artist. Roedd hi’n gyfle hyfryd 

i gwrdd a dysgu yng nghyd ac 

ysgolion Pontrhydfendigaid a 

Syr John Rhys hefyd. Bwriad y 

sesiwn oedd i ddechrau ar waith 

cynllunio murlun arbennig i’r 

ysgol efo arwyddair yr ysgol sef 

‘Dysg, Dawn Daioni’. Diolch i ti 

Rhys am dy amser.

Dydd Miwsig Cymru

Roedd hi’n ddiwrnod pwysig yn y 

calendar Cymreig yn ddiweddar 

sef Dydd Miwsig Cymru. Dysgodd 

y plant am artistiaid a bandiau 

enwog Cymru. Mwynheuon 

nhw ddisgo rhithiol Mistar Urdd i 

orffen yr wythnos hefyd. 

Llythyr diolch Peni 

Annwyl Aelodau Pwyllgor Cefn 

Croes,

Gai ddechrau gan ddweud 

diolch am bopeth rydych chi 

wedi wneud dros y blynyddoedd 

i’r ysgol. Rydyn ni yn ddiolchgar 

iawn i gael eich help yn enwedig 

dros y cyfnod clo.

Yn gyntaf, mae eich help chi 

wedi newid yr ysgol i’r gorau. 

Yn gyfan, gyda eich gwaith 

cydweithio gyda’r ysgol, rydyn 

ni wedi gallu cael ysgol well. 

Rydych chi wedi helpu ni brynu 

sawl peth e.e. Tarmac glas i’r 

cae pêl droed sydd yn arbennig. 

Yn ogystal a hyn diolch am y 

cwrs antur (sleid, twnnel, wal 

ddringo, rhwyd a siglen) a 

marciau ar y llawr. Hefyd rydyn 

ni mor ffodus i gael chi yn 

cefnogi ni. Un o fy ffefrynnau i 

yw y Murlyn Graffiti gan roedd 

e yn hwyl iawn yn defnyddio y 

paent chwistrell i wneud rhyw 

beth arbennig i’r ysgol.

Yn ail, gallai ddweud diolch 

am y peth mwyaf diweddar 

sef y 25 o liniaduron. Mae’r 25 

gliniaduron yma yn arbennig ac 

yn help iawn i pob un ohono ni 

dros yn cyfnod clo yma. Mae’n 

bwysig iawn i ni gael technoleg 

da yn ysgol fach y wlad. Fel mae 

amser yn mynd ymlaen, mae 

llawer o bethau (rhan fwyaf 

yn y dosbarth ) yn dibynnu 

ar y we. Hefyd, diolch am y 

‘Clevertouch’ sydd hefyd wedi 

helpu llawer i ddysgu pob dydd.

Yn amlwg, mae y cyfnod clo 

wedi bod yn anodd i bawb; 

rheolau newydd, aros yn y 

tŷ, ond y peth gwaethaf yw 

gweithio o adre a ddim gweld 

ffrindiau ysgol. Rydw i’n siŵr 

bod chi yn bersonol yn gwybod 

bod gweithio o adre wedi bod 

yn boen. Dyw e ddim yr un peth 

a gweithio wyneb i wyneb. Yn 

anffodus, yn y cyfnod clo cyntaf 

(rydw i yn siarad o brofiad fan 

hyn) roedd e yn anodd iawn 

oherwydd doedd dim digon o 

gliniaduron i bawb. Roedd rhaid 

i fi rannu gliniadur gyda fy nwy 

chwaer. Ond nawr mae gennym 

gliniadur yr un (diolch i chi)!

Hon yw’r ail wythnos yn y 

cyfnod clo ac mae’r gliniaduron 

wedi bod yn wych! Mae wedi 

bod yn help anferthol i fynd ar 

Teams, cael gwersi gyda Miss 

Jenkins, gwneud gwaith ac 

ambell waith chwarae gemau 

hefyd ac fwy pwysig gweld 

ffrindiau. Mae pob peth chi 

wedi helpu gyda wedi bod yn 

ddefnyddiol iawn.

I gloi’r llythyr yma, ga i 

ddweud DIOLCH am yr holl 

bethau yma ac am bopeth 

rydych chi wedi wneud i’r 

gymuned dros y blynyddoedd. 

DIOLCH YN FAWR.

Yr eiddoch yn gywir,

Peni Mair Macy

Y disgyblion yn gwneud y mwyaf o’r laptops newydd.

Pawb yn mwynhau y sialens chopsticks.
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Trefenter

Cnwch Coch

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â Glanville 

Morgan, Dyma Ni, Rhodfa’r Drindod, Aberystwyth a 

chyn flaenor Capel Bethel ar golli ei annwyl wraig, 

Maralyn (Lyn) ddiwedd mis Ionawr. Er na chafodd 

Maralyn ei geni a’i magu yn Nhrefenter fel Glanville, 

bu’n byw am gyfnod yma pan yn ifanc a chyn priodi 

â Glanville. Rwy’n siwr y cofir y rhan fwyaf ohonom 

hi yn gweithio yn Newmans yn Aberystwyth. Roedd 

yn berson cymwynasgar a rhadlon a wastad gwen 

ar ei hwyneb. Bu’r gwasanaeth angladdol yng 

Nghapel Bethel a rhoddwyd i orffwys yn y fynwent 

gerllaw. Melys cof amdani.

Croeso

Llongyfarchiadau mawr i John a Rina Tandy ar 

enedigaeth wyres fach Lisia Madi. Merch i Enfys a 

Matthew ar ddydd Santes Dwynwen, 25 Ionawr. 

Bydd yna cwtches hyfryd yn eu disgwyl pan fydd 

Lisia a’i rhieni yn gallu dod lan i weld Mamgu a 

Dadcu ym Mrynawel.

Diolch

Dymuna John a Rina, Brynawel ddiolch i bawb am 

y cardiau a’r cyfarchion a dderbyniwyd ganddynt 

ar achlysur genedigaeth eu hwyres, Lisia Madi ar 

25 Ionawr. Diolch yn fawr.

Marwolaeth

Trist iawn oedd clywed y newyddion am farwolaeth 

Mair Williams, Glanyrafon Terrace, Trefechan ar 

6 Chwefror yn 89 oed. Yn enedigol o Gwmagwr, 

Llanfihangel y Creuddyn, bu Mair a’i diweddar 

briod, Glyn yn byw yn Tynffordd, Cnwch Coch 

trwy gydol eu bywyd priodasol. Wedi colli Glyn 

symudodd i’r dre ond parhaodd i fod yn ffyddlon i 

Gapel Rhydyfagwyr, yn gyrru allan i’r wlad i fynychu 

pob gwasanaeth hyd at ddechrau’r cyfnod clo 

mis Mawrth llynedd. Bu hefyd yn aelod ffyddlon a 

gweithgar o Ferched y Wawr Llanafan, yn mwynhau 

cymryd rhan ym mhob agwedd o’r mudiad, bob 

amser gyda’i gwen siriol. Cydymdeimlwn yn 

ddiffuant a’r teulu oll yn ei profedigaeth.

Dyweddiad

Llongyfarchiadau gwresog i Jon a Glesni, 

Brynhyfryd ar eu dyweddiad ar ddydd Nadolig. 

Dymuniadau gorau i chi eich dau i’r dyfodol.

‘Rwy’n dwlu byw ar y fferm!’
Ydw! Mi rydw i yn un o’r miloedd o bobl 

sy’n treulio awr, neu ddwy (neu dair…) ar y 

cyfryngau cymdeithasol bod dydd! Erbyn 

hyn pwrpas y cyfryngau cymdeithasol yw 

rhannu, dysgu, rhyngweithio a marchnata. 

Ond i chi a fi, ei brif bwrpas yw cadw mewn 

cysylltiad gyda phobl, ac mae hynny’n llinyn 

cyswllt pwysicach nag erioed ar hyn o bryd 

ynghanol cyfnod clo arall.

Wrth edrych drwy un o’r sianelau sbel 

nôl, mi ddes i ar draws rhywbeth diddorol 

sydd wedi sbarduno’r stori fach yma. Roedd 

yr erthygl, gan y Faithful Farming Family, yn 

canolbwyntio ar blant sy’n cael eu geni a’u 

magu ar fferm, a’r rhinweddau unigryw sy’n 

perthyn iddynt.

A dyma fi’n dechrau meddwl am hyn, ac 

wrth gwrs, mae’r esiampl berffaith o dan fy 

nhrwyn, Gwenllian, sydd ag amaethyddiaeth 

yn rhedeg yn gryf trwy’i gwythiennau, a 

hynny o oedran ifanc iawn. Felly pam bod 

plant fferm mor unigryw? Y peth pwysicaf yw 

bod y gwersi maent yn dysgu ar y fferm yn 

datblygu plant i fod yn oedolion anhygoel.

Pan fydd plentyn yn tyfu lan ar fferm, 

maent yn dysgu am ethneg gwaith. Mae 

gan bawb ei gyfrifoldeb ac amser penodol 

i gyflawni tasgu mewn modd effeithiol. 

Maent wedi dysgu o’i rhieni, a’r teulu 

estynedig, o doriad gwawr i fachlud haul, 

a hynny heb gwyno oherwydd dyma’r unig 

ffordd o fyw sydd iddynt.

Mae plentyn yn dysgu am fywyd a 

marwolaeth o oedran ifanc iawn. Gwylio 

oen bach yn cymryd ei gamau bregus 

cyntaf, a gweld y siom pan na fydd yr un 

oen yn goroesi am ba bynnag rheswm. 

Mae colli un o’r anifeiliaid anwes yn brofiad 

amrwd iawn, ond buan iawn daw gobaith 

newydd yn y gwanwyn gyda’r holl fywyd 

newydd ar y fferm.

Mae’n bwysig dysgu am aberthau. Pan 

oedd bywyd yn ‘normal’, yn aml iawn 

doedd dim llawer o gyfle i gael diwrnodau 

allan yn ystod gwyliau hanner tymor y 

gwanwyn gan fod angen gwylio’r wyna 

a’r lloia 24/7. Mae babis yr haf yn aml yn 

gorfod aberthu dathliadau pen-blwydd 

oherwydd bod angen gwneud y cynhaeaf. 

Mae’n bosib bod y tadau sy’n godro yn 

gorfod colli dechrau cyngherddau ysgol 

gan fod nhw, yn aml, yn dechrau’n gynnar. 

Mae’n rhaid i’r teulu cyfan aberthu weithiau.

Mae dychymyg byw gan blant y fferm. 

Treulio oriau tu allan yn creu ac yn adeiladu 

campwaith allan o ddeunyddiau sbâr, a 

nabod clos y fferm fel cefn eu llaw. Allan 

drwy’r dydd, bob dydd, ac yn sbario hanner 

awr brin i fynd mewn i’r tŷ i gael bwyd.

Oes, mae gan Gwenllian agwedd iach 

tuag at waith, weithiau wedi gorfod dysgu 

colli’r oen bach swci oedd mor annwyl iddi, 

wedi gorfod aberthu rhywbeth rhywbryd 

- ond does dim ots yn y byd - mi ddaw 

cyfle eto, ac yn sicr, mae’r dychymyg yn 

fyw iawn! Rwy’n teimlo’n ffodus iawn, mae 

dyma ffordd o fyw ein plentyn ni. Efallai na 

fydd ganddi ffortiwn yn y banc, ond mi fydd 

ganddi, gobeithio, y rhinweddau pwysicaf 

mewn bywyd, a hynny diolch i’r fferm.

I gloi, holais i Gwenllian, yw hi’n hoffi 

bod yn ferch fferm, a dyma’r ateb:- ‘Ydw, ni 

fydden yn dewis unrhyw fywyd arall, rwy’n 

dwlu byw ar fferm, mae’n ffordd o fyw!’

Angharad Evans

Rhydyfelin

Dymunuiadau Penblwydd 

Fe fydd Sian Davies, Dwylan yn dathlu 

penblwydd arbennig ar 17 Mawrth. 

Penblwydd Hapus iawn i ti a dymuniadau 

gorau.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau mawr i Lisa a Marc Lewis, 

1 Maes Gosen ar enedigaeth Joshua Daniel 

Vincent Lewis. Brawd bach newydd i Zac 

a Tyler, wŷr i Vince ac Alison Morgans, 

Waungrug a gor-wŷr i Mrs Mair Morgans, 

Bronystwyth. Pob dymuniad gorau i chi fel 

teulu.

Croeso

Estynnwn groeso cynnes iawn i Emyr, 

Gareth ac Anwen Hughes a’r teulu i Ddolau 

Hirion. Gobeithio y byddwch yn hapus iawn 

yn ein plith.

Y lle hapus...o bosib nid yw’r holl ddysgu’n 

digwydd yn yr ystafell ddosbarth?

Gwasanaeth Angladdol Teuluol Cyflawn
Wedi ei arwain yn Bersonol gyda Urddas

Capel Gorffwys Preifat, Gwasanaeth Ddydd a Nôs

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

C. T. Evans
Perchnogion Gwyn & Janet Evans

Trefnwyr Angladdau
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Llanafan
Gohebydd: Alwena Richards, Awel y Bryn 

(01974 261382)

Merched y Wawr

Gorchwyl diflas yw gorfod cofnodi i aelod 

arall o’r gangen ein gadael yn ddiweddar. Bu 

farw Mrs Mair Williams, Aberystwyth (gynt o 

Gnwch Coch) ar 6 Chwefror yn 89 oed. Bu’n 

aelod ffyddlon o’r gangen am flynyddoedd 

lawer ac yn barod i gymryd rhan mewn llawer 

o weithgareddau. Bu hi a Cassie yn gyfrifol am 

baratoi’r Cawl Gŵyl Ddewi am sawl blwyddyn 

ac roedd wrth ei bodd yn dod ar y trip 

blynyddol a’r Helfa Drysor. Coffa da amdani.

Cydymdeimlir yn ddwys â’i mab Ceredig 

a’i briod Glenys, yr wyrion, gor-wyrion, gor-

wyresau a’r teulu oll yn eu colled a’u galar.

Geni

Hyfryd yw cofnodi bod plentyn newydd wedi 

cyrraedd Minafon. Ganwyd merch fach i Gwen 

ac Owen, chwaer i Ieuan Jac a gor-wyres i 

Iola Evans, Tynant. Llongyfarchiadau mawr 

iddynt a dymuniadau gorau i’r teulu bach.

Neges Gŵyl Dewi
Mae 1 Mawrth yn ddiwrnod 

pwysig iawn i bobl Cymru 

– wrth gwrs mae’n Ddydd 

Gŵyl Dewi. Mi fydd yn 

achlysur gwahanol iawn 

eleni oherwydd argyfwng 

COVID, ond rwy’n siŵr y 

bydd rhai o draddodiadau’r 

dydd yn parhau.

Y traddodiad o fwyta 

bwydydd arbennig – fel 

Cawl – Cig Eidion neu Gig 

Oen (mae’n well gen i’r 

olaf!!) a chacennau Cymreig. 

Y traddodiad o wisgo symbol 

arbennig, fel cennin neu 

gennin Pedr. Y traddodiad o 

wisgo gwisgoedd Cymreig 

traddodiadol. Y traddodiad 

o gynnal Eisteddfod – canu, 

dawnsio a barddoniaeth. Y 

traddodiad o orymdeithio – 

cafodd un ei atgyfodi yn 

Aberystwyth yn ddiweddar.

Ond ynghanol yr holl 

ddathliadau, gadewch inni 

beidio ag anghofio’r dyn 

– Dewi, ein Nawddsant. 

Roedd yn arfer ei ffydd 

Gristnogol yn y rhan 

hon o Gymru yn 

ystod y 6ed ganrif 

– mae rhai lleoedd sy’n 

gysylltiedig â Dewi yn 

cynnwys Henfynyw, Llannon 

a Llanddewi Brefi.

Cofiwn am y geiriau 

a ddywedodd wrth ei 

ddilynwyr yn ystod ei 

bregeth ddiwethaf, ‘Byddwch 

lawen a chadwch eich 

ffydd a’ch cred. Gwnewch y 

pethau bach rydych chi wedi 

fy ngweld yn eu gwneud ac 

wedi clywed amdanyn nhw. 

Mi gerddaf y llwybr y mae 

ein tadau wedi’i droedio o’n 

blaenau.’

Yn yr amseroedd tywyll 

ac anodd hyn, gadewch inni 

lynu wrth y geiriau hynny, a 

rhoi diolch i Dduw am Dewi.

Y Parchedig Julian Smith

Aeth man cyfarwydd yn le dieithr. Dyna’r ymateb 

pan welais yr adeilad amlwg a saif ar ymyl y 

briffordd rhwng Blaenplwyf a Llanfarian ym 

mhentref bach Chancery. Profodd cenedlaethau 

o blant yr ardal ddechrau’r daith addysg ffurfiol 

oddi mewn i furiau’r adeilad a fu’n ysgol. 

Mabwysiadwyd yr enw Rhydgaled wedi hynny. Er 

yr enw Cymraeg, rhaid cydnabod mai Chancery 

ac Ysgol Chancery fydd y llecynnau yma i fi 

ar lafar ac yn ysgrifenedig yn bennaf. Mae’n 

debyg mai atgofion pobl hŷn a digwyddiadau 

hanner can mlynedd yn ôl a mwy cyn arddel 

Rhydgaled fel enw cydnabyddiedig yw’r rheswm 

am hyn. Wrth gamu’n ôl i’r gorffennol, deellir 

bod darpariaeth addysgol yma ganrifoedd 

ynghynt. Bu Chancery yn noddfa i un o ysgolion 

cylchynol Griffith Jones Llanddowror a Madam 

Bevan. Ymdrech i roi addysg i’r werin yn ystod y 

cyfnod 1737-1777 oedd ysgol o’r fath. Adroddir 

am ddylanwad amlwg yr ysgolion sef cadarnhau 

safle’r iaith Gymraeg a chryfhau crefydd y 

brodorion. Yn naturiol, dirywio wnaeth cyflwr 

addysg y cylch ar ôl i’r ysgol gau.

Aeth nifer o flynyddoedd heibio hyd nes y 

cofnodir bodolaeth ysgol ddyddiol yn Chancery. 

Mae’n debyg mai Ysgol Sul yn unig a gynhelid 

mewn adeilad a elwid yn Ysgoldy. Cyfeirir 

at gytundeb i gael ysgol i’r plwyf yn 1874. 

Digwyddodd hyn wedi cynnig gan Vaughan 

Davies, Tanybwlch a eiliwyd gan John F Evans, 

Aberllolwyn. Wedi cyfarfod arall ar y pumed 

o Fai y flwyddyn honno, etholwyd pum aelod 

ar y bwrdd a phenodwyd Vaughan Davies 

yn gadeirydd. Cyfrifoldeb y bwrdd fyddai 

hwyluso adeiladu’r ysgol. Cynhaliwyd cyfarfod 

cyntaf y bwrdd ar yr ail o Orffennaf 1874 yn 

Ysgoldy Chancery. Darparodd Morris Davies, 

Ffosrhydgaled dir ar gyfer codi’r ysgol. Cytunwyd 

ar daliad o £35 iddo a phenodwyd cwmni 

Szlumper ac Aldwinckle yn benseiri. David 

Evans fyddai’n adeiladu am £1050 a chrybwyllir 

y gwerthid yr hen ysgoldy. Paratowyd cais i 

fenthyg y swm o £1450 gan fod Tŷ’r Ysgol yn 

ran o’r cynllun. Er hynny, yr oedd angen mwy 

o dir er mwyn darparu maes chwarae. Mae’r 

cofnodion yn datgan mai £105 oedd y gofyn gan 

Morris Davies am y tir ychwanegol. Awgrymwyd 

y gallai’r gloch gostio hyd at deirpunt ond talwyd 

saith a chwech yn fwy na hyn. Denwyd tri ar 

ddeg o ymgeiswyr ar gyfer swydd y prifathro a 

phenodwyd Henry Williams o Ysgol yr Eglwys, 

Porthaethwy. Canpunt oedd cyflog blynyddol 

y gŵr o ardal Llangoed, talwyd degpunt i’r 

disgybl-athrawon a swllt yr wythnos i’r glanhawr. 

Camodd 76 o ddisgyblion dros y trothwy pan 

agorodd yr ysgol yng Ngorffennaf 1876. Daeth 

rhai o ysgolion Llanddeiniol a Phenparcau. Yr 

oedd pymtheg ohonynt dan saith oed a chyfran 

helaeth o’r gweddill sef 33 heb fod ar gyfyl ysgol. 

Yn gyfan gwbl anwybodus o lythrennau a rhifau, 

dyna’r farn ysgytwol arnynt yn yr iaith fain. Talu’n 

wythnosol oedd y gofyn ar fore Llun a’r swm 

dyledus yn amrywio yn ôl amgylchiadau’r rhieni. 

Dyma gamau cyntaf ysgol ddyddiol Chancery 

a fu ar agor tan yr ail o Chwefror 1968. Yn 

ddiweddarach, treuliodd plant Ysgol Cwmpadarn 

gyfnod yn yr adeilad oherwydd bod nam ar yr 

adeilad yn Llanbadarn Fawr. Ymhen dwy flynedd 

cwblhawyd yr ysgol newydd a gadawodd plant 

Cwmpadarn eu cartref dros dro.

Defnyddiwyd yr adeilad gan Amgueddfa 

Ceredigion fel gweithdy ac ystordy tra bu’n 

gartref i deuluoedd wedi hynny. Treuliais gyfnod 

fel disgybl yn yr hen ysgol a gwerthfawrogaf yr 

addysg amhrisiadwy a gefais yno. Heddiw sy’n 

bwysig bellach. Af ymlaen. 

Trefor Huw Jones

GAIR O’R 
ESGAIR O’r gegin

gan Eleri Hughes, Llwynbedw

Cyw iâr a chennin Hufenog

Mae hon yn rysait syml ag yn boblogaidd 
iawn yn tŷ ni.

4 brest cyw iâr
8 tafell o facwn wedi mygu
1 cenhinen fawr
1/2 pt stoc
1/2 pt hufen sengl

Dull:
1 Torrwch y cyw iâr, bacwn a’r cennin yn 

ddarnau
2 Ffriwch y cyw iâr ar bacwn yn sych 

mewn padell ffrio fawr
3 Ar ôl i‘r cig selio ychwanegwch y stoc 

ar cennin
4 Gadewch i‘r cyfan ferwi a’r wres 

cymhedrol tan fydd y stoc wedi 
gostwng i’r hanner

5 Tynnwch i ffwrdd o‘r gwres ag 
ychwanegu yr hufen

6 Gweinwch gyda reis.

Mwynhewch 

Siencyn Davies, 

Llangwyryfon yn 

barod i ddathlu dydd 

gŵyl Dewi.
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Llanrhystud

Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen,  

Pentre Isaf (01974 202260)

Dathlu

Llongyfarchiadau i Enid a Gwyn Jones, Morfa ar 

ddod yn famgu a thadcu unwaith eto. Ganwyd 

merch fach, Mabli Grug Esmé James i Nerys a 

Damian, chwaer fach i Gruff. Mi fydd Morfa’n le 

prysur pan fydd y pedwar wyr yn cael y cyfle i 

ddod at ei gilydd. 

Penblwydd Hapus

Dymuniadau gorau i Myfanwy Thomas, Bedw 

Arian a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 

oed ar 9 Mawrth.

Diolch

Torrwyd tant yn nhelyn teulu

Yn Ionawr dwy fil dau ddeg un. 

Hoffai teulu Llys y Cwmwd a theulu 

Tynewydd ddiolch i bawb am eu cydymdeimlad 

a hwy yn y golled fawr o golli Ceredig ac yntau 

ond yn 65 mlwydd oed.

Diolch am y blodau a’r galwadau ffôn, a’r holl 

gardiau a dderbyniwyd, ac roedd hyn yn gysur 

mawr ar yr adeg drist yma.

Diolch i’r Parch Stephen Morgan am ei 

wasanaeth clodwiw ac i’r Parch Nicholas Bee 

am ei wasanaeth hefyd.

Methodd y Parch J Wynne Davies a bod yn 

bresennol oherwydd amgylchiadau anorfod.

Diolch hefyd i Gareth, Carys ac Anwen Flynn 

am ganu ar y tap Anfonaf Angel.

Diolch i Tudor Jones am rannu‘r taflenni ac i 

R.B. Benjamin am ei wasanaeth urddasol

Mae ein diolch hefyd i’r dyrfa luosog ddaeth i 

wylio‘r orymdaith ar ochr yr hewlydd ynghanol 

y glaw mawr. Mae‘r derbyniadau i gronfa Nyrsys 

Cymuned Aberaeron a’r uned Cemotherapi 

Ysbyty Bronglais wedi cyrraedd dros 2000 

fil o bunnoedd yn barod ond os oes rhywun 

yn dymuno cyfrannu bydd Donald Morgan 

Blodau’r Bedol yn barod i’w derbyn.

Diolch

Dymuna Mari, Nia, Eleri a’r teulu, Hafod-yr-Eos, 

41 Pentre Isaf, ddiolch yn fawr am bob arwydd 

o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu 

profedigaeth o golli Dilwyn mor annisgwyl. 

Diolch am y llu cardiau, galwadau ffôn, blodau 

a’r cyfraniadau caredig.

Diolch i’r Parch. Stephen Morgan am y 

gwasanaeth yn y capel ac ar lan y bedd. Hoffwn 

ddiolch i Mr Bryn Benjamin yr Ymgymerwr a’r 

teulu, am angladd urddasol a pharchus, ac i 

Donald Morgan am drefnu’r blodau.

Diolch i bawb a ddangoswyd eu parch wrth 

sefyll ar ochr y ffordd a thu allan i’r capel 

oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Diolch yn fawr.

Diolch

Hoffai Mair Owen, Ynys Wen ddiolch i’r 

rhai anfonodd flodau hardd ar achlysur ei 

phenblwydd yn 90 oed, yr oeddent yn bert 

iawn i gyd. Derbyniais lond y lle o ddanteithion 

eraill, anrhegion ac arian, Yr oedd naw deg 

yn werth dathlu. Nid oeddwn yn meddwl fod 

gennyf gymaint o ffrindiau. Diolch i chwi oll a 

roddodd help llaw. Bendith arnoch oll. 

Ysgol Gynradd Wirfodddol Myfenydd

Wel gyfeillion annwyl, ychydig iawn o 

newyddion sydd y mis yma gan fod yr ysgol 

wedi bod yn dysgu ar lein y tymor yma. Wedi 

dweud hyn mae’r ysgol wedi bod ar agor trwy 

gydol yr amser er mwyn cefnogi ein plant 

gweithwyr allweddol. Mae’r plant fel arfer wedi 

bod yn brysur iawn ynghlwm a’r addysgu a’r 

dysgu ac mae’n bleser cael sgwrs gyda’r plant 

yn ddyddiol trwy gyfrwng ‘teams’ ein llwyfan 

dysgu ac addysgu. Diolch eto iddynt hwy ac i’w 

rhieni am ein gadael i mewn i’w cartrefi a chael 

bod yn rhan o’u diwrnod.

Erbyn i chi ddarllen ein cyfraniad ni fel ysgol 

mi fydd rhai o’r disgyblion wedi dychwelyd 

i’r ysgol a’r gobaith yw y bydd plant bach ein 

Cyfnod Sylfaen i gyd wedi dychwelyd llawn 

amser erbyn wythnos gyntaf fis Mawrth ac mi 

fydd yna groeso mawr yn eu disgwyl. Y gobaith 

yw y bydd gweddill o blant Myfenydd fel pob 

ysgol arall yn dilyn yn fuan.

Mae’r plant wedi bod yn brysur iawn yn 

gwneud eu tasgau amrywiol ac yn dilyn themâu 

diddorol ond yn ôl i dymor yr Hydref yr awn pan 

oedd pawb yn yr ysgol . Bu plant Dosbarth Calon 

Lân yn dilyn bywyd a gwaith yr arlunydd Ruth 

Jên. Roedd y gwaith yn cyd fynd a’r digwyddiad 

o atgyweirio Wal Tryweryn. Yn ogystal â’r gwaith 

celf wnaeth y plant a dysgu am waith Ruth Jên, 

mi fuont wrthi yn creu rhestr o gwestiynau er 

mwyn cael dysgu mwy. Roedd y plant yn llawn 

brwdfrydedd a diddordeb pan wnaeth yr atebion 

gyrraedd y dosbarth cyn diwedd y tymor ac mae 

Ruth Jên yn garedig iawn wedi cytuno i ni rannu‘r 

atebion gyda chi ddarllenwyr y Ddolen. Gobeithio 

y cawn ei chwmni yn fuan iawn yn yr ysgol.

Holi Ruth Jên (Cwestiynau Dosbarth Calon Lân) 

Annwyl Ruth Jên,

Diolch am gytuno i ateb ein cwestiynau. Rydym 

wedi bod yn astudio dy waith (gobeithio ei 

bod hi’n iawn i ni dy alw yn ti) yn y dosbarth ac 

wedi mwynhau dysgu amdanat a chwilio am 

dy waith ond fe hoffem ni gyd ddysgu mwy. 

Rydym yn hoff iawn o’r gwaith rwyt ti wedi ei 

wneud ar Wal Tryweryn - ‘gwd job’. Mwynha 

ateb y cwestiynau, rydym yn edrych ymlaen at 

ddarllen yr atebion.

Beth yw dy hoff beth i wneud yn ystod dy 

amser sbâr? (Ariana) Mynd allan i gerdded y 

mynyddoedd o gwmpas yr ardal ble dwi’n byw 

a mynd i weld bandiau.

Beth yw dy hoff fwyd? (Isabelle) Unrhyw beth 

efo lot fawr o arlleg ynddo fe.

Beth yw dy hoff liw? (Kielan) Gwyrdd tywyll

Pa liwiau rwyt yn ei hoffi defnyddio fwyaf 

wrth beintio? (Miss James) Dwi’n defnyddio 

lliwiau llachar yn fy ngwaith - ma’ coch yn 

ffefryn!

Pa fath o anifeiliaid gwahanol sydd yn dy 

luniau, rwyf wedi gweld dafad yn un o dy 

luniau? (Erin B) Dwi’n darlunio anifeiliaid y 

fferm yn aml ond dwi hefyd wedi neud rhai efo 

draenog, crwban, alarch ac eliffant.

Pa brosiect sydd gen ti nesaf? (Tristan) 

Darluniau ar gyfer llyfr barddoniaeth 

Sawl llun rwyt ti wedi ei werthu? (Jac) 

Cannoedd! 

Ers faint o flynyddoedd rwyt ti wedi bod yn 

peintio? (Finnley) Ers yn 5 oed - dwi’n 56 nawr!

Beth yw dy hoff hobi? (Emlyn) Crochenwaith

Beth yw dy hoff lun di o’r rhai rwyt wedi 

eu peintio? (Miley) Dwi’n hoff iawn o’r rhai 

efo moch. Roedd fy nhad yn cadw moch ar y 

tyddyn lle cefais fy magu.

Pam rwyt ti yn hoffi peintio? (Osian) Printio 

yw fy mhrif gyfrwng ond dwi’n hoffi chwarae 

efo paent hefyd - yn enwedig os dwi’n cael 

gweithio tu fas ac ar wal.

Beth sydd yn gwneud arlunydd da? (William) 

Rhywun sydd yn edrych ar bopeth o’i gwmpas 

ac yn ymarfer darlunio pob dydd.

A oeddet ti yn gyffrous i gael dy ddewis i 

beintio Wal Tryweryn? (Lucie) Oeddwn, mae’n 

wal enwog a phwysig iawn.

Pa mor hir wnaeth hi gymryd i ti beintio Wal 

Mi fu’r plant yn llunio cwestiynau i holi Ruth Jen pan fu hi wrthi’n paentio wal Cofiwch Tryweryn.
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Y Lolfa Talybont? (Erin J) Dim ond 3 wythnos 

oedd gen i baentio’r wal felly penderfynais fy 

mod am ddefnyddio stensils (wedi eu torri o 

blastig mawr) fel fy mod i’n gallu gwneud y 

gwaith paratoi cyn mynd ar y sgaffald.

Sut wyt ti yn cael syniadau ar gyfer peintio? 

(Jake) Dwi’n cael fy ysbrydoli gan y byd o’n 

cwmpas, pethau dwi’n darllen neu glywed 

drwy sgwrsio efo pobol neu wrth wrando ar 

gerddoriaeth.

Beth oedd dy ddarlun cyntaf fel arlunydd? 

(Annabelle) Mae gen i lun o hwch wedi iddi 

gael moch bach - nes i fe yn fy nyddiadur pan 

oedden ni’n ysgol gynradd! 

Wyt ti wedi medru gweithio yn ystod ‘Covid’? 

(Ariana) Dwi wedi methu mynd mewn i ysgolion 

i wneud gweithdai ond dwi’n lwcus mod i’n 

gallu gwerthu fy ngwaith dros y we. 

Oes gen ti anifail anwes? (Isabelle) Nagoes, 

roedd gen i gwningen o’r enw ‘Cynrig’ ond mi 

wnaeth drigo 2 flynedd yn ôl. 

Beth yw dy hoff ddiod? (Kielan) Guiness 

Sawl llun rwyt ti wedi ei beintio o’r ‘Ladis bach 

Cymreig’? (Erin B) Does gen i ddim syniad – 

ond mae yn y cannoedd!

Beth yw’r llun olaf rwyt ti wedi ei beintio? 

(Tristan) Un o’r ladis efo corgi. 

Wyt ti’n gwneud portreadau? (Jac) Nagw 

- dwi wedi gwneud rhai ond dyw e ddim yn 

rhywbeth dwi’n mwynhau gwneud. 

Beth yw dy hoff lyfr? (Finnley) Un nos ola 

leuad gan Caradog Pritchard 

Pam wyt ti wedi dewis bod yn arlunydd? 

(Emlyn) Dwi ddim yn cofio gwneud y dewis – 

dwi ddim wedi ishe gwneud dim byd arall. Dyw 

e ddim fel mynd i’r gwaith ond dyw’r oriau ddim 

yn 9 - 5pm chwaith! 

Pam wnes di ddewis peintio ‘Y Ladis 

Cymreig’? (Miley) Damwain oedd creu’r ladis. 

Dechreuodd yr holl beth efo dwdl oedd yn fy 

llyfr braslunio. Ges i gyfle i arddangos efo 2 

artist arall a wnes i ddewis datblygu’r dwdl gan 

ddefnyddio proses monoprint.

Wyt ti yn mwynhau dy waith? (Osian) Wrth fy 

modd - jobyn gore yn y byd! 

Pa lun yw dy lun mwyaf llachar? (William) 

Mae’r rhai mwy haniaethol ac sydd yn 

ymwneud a phatrwm yn dueddol i fod mwy 

llachar i gymharu a’r rhai sydd yn fwy naturiol. 

Pan dwi’n paratoi lluniau ar gyfer calendr y ladis 

dwi’n defnyddio lliwiau mwy llachar gan eu bod 

nhw’n cael eu printio ar bapur sgleiniog..

Pwy yw dy hoff arlunydd a dy hoff lun? 

(Lucie) Dwi’n dwli ar waith y paentiwr William 

Brown a gwaith print y mynegiadwyr o’r 

Almaen.

Rydw i yn Nosbarth Calon Lân ac rwyf wedi 

gweld y llun ‘Calon Lân’, faint y bydd yn costio? 

(Erin J) Dim ond 50 print wnes i argraffu. Dwi’n 

gwerthu nhw am £28 heb ffram. 

Pam wnes di ddewis peintio llun ‘Calon 

Lân’? (Jake) Mae’n un o’r caneuon yna sydd yn 

gysylltiedig â lot o atgofion i fi ac eraill – canu 

hi yn yr ysgol / wrth fynd i wylio’r rygbi / ac 

mewn dathliadau o bob math.

Pe bydde ti yn cael dewis unrhyw wal yn y 

byd i’w pheintio pa wal y bydde ti yn ei ddewis? 

(Annabelle) Dwi wedi ishe paentio wal fy stiwdio 

ers misoedd ond heb gael cyfle eto! 

 Diolch yn fawr i ti Ruth Jên

Meddwl am eraill

Mae’r cyfnod yma yn anodd ar bawb ac mi 

fydd am ychydig eto ond mae yna obaith 

gyda’r brechiadau yn cyrraedd mwy a mwy 

o’n cartrefi. Wrth feddwl am y plant yn danfon 

cardiau a negeseuon yr Ŵyl i Gartref Carlton 

a Phlasgwyn a nifer o’r plant yn sôn nad ydynt 

wedi gweld teulu ers misoedd rhaid cofio 

ei bod yn fwy anodd ar rai nag eraill. Mae’r 

un peth yn wir am nifer o gyn teuluoedd a 

theuluoedd presennol yr ysgol sydd wedi colli 

un sy’n annwyl iddynt yn ystod y cyfnod clo 

yma eto. Rydym yn meddwl amdanoch i gyd.

Llongyfarchiadau Erin – Dyfal Donc a Dyrr  

y Garreg

Mae Erin sydd ym mlwyddyn 3 yn yr ysgol 

wedi bod yn brysur iawn yn ystod y cyfnod 

clo wrth iddi fynychu cyfarfodydd ‘Rainbows’ 

Llanrhystud yn wythnosol. Erbyn hyn mae Erin 

wedi llwyddo i gwblhau‘r cyfan o’r 6 gwobr 

thema a oedd yn cynnwys:

Mynegi fy hun; Adnabod fy hun; Bod yn Iach; 

Cael anturiaethau; Gweithredu; Sgiliau ar gyfer 

fy nyfodol.

Ym mhob thema mae gweithgaredd 

bathodyn diddordeb a gwblhaodd Erin gartref 

yn ei hamser ei hun a gweithgaredd adeiladu 

sgiliau gyda nifer o oriau o weithgareddau 

cyfarfod uned wedi‘u dyrannu i bob thema. 

Cwblhaodd Erin bob un o‘r 6 a chwblhau ei 

Gwobr Efydd: cwblhau unrhyw ddwy wobr 

Thema, y wobr Arian: cwblhau unrhyw bedair 

gwobr Thema a‘r wobr Aur: ennill pob un 

o‘r chwe gwobr Thema ac yna gwneud her 

derfynol.

Y wobr Aur yw’r brif wobr y medr ei ennill 

felly llongyfarchiadau mawr i ti Erin am ddyfal 

barhau gan sicrhau dy fod yn cyflawni pob cam 

o’r gweithgareddau ac ennill pob bathodyn. 

Mae Erin bellach wedi symud i fyny i grŵp y 

‘Brownies’ ac yn ddiweddar mae wedi cymryd 

llw addewid y ‘Brownies’ ac mae bellach yn 

dechrau gweithio ei ffordd drwy wobrau thema 

Brownie. Dal ati Erin a phob lwc yn ennill mwy 

o fathodynnau.

Ymarfer Corff
Mae Lois Rhiannon, Bwlch 

DalOwen, Blaenplwyf newydd 

gael ei phenodi yn Llysgennad 

Chwaraeon yr Urdd yn ysgol 

Penweddig. Dyma hi’n rhannu 

rhai syniadau am wneud ymarfer 

corff gyda ni ddarllenwyr Y 

DDOLEN.

Rydw i wedi bod yn gwneud 

ymarfer corff ers blynyddoedd, 

jiwdo, nofio a chwarae rygbi. 

Rydw i hefyd wedi gweld 

rhinwedd mewn gwneud 

ymarfer corff a’r lles y mae’n 

ei wneud i fi ers y Cyfnod Clo. 

Cefais y fraint o gael fy ngwneud 

yn Llysgennad Chwaraeon yr 

Urdd eleni hefyd. Rwy’n ceisio 

cerdded o leiaf dair gwaith yr 

wythnos achos mae’r awyr iach 

a’r ffaith fy mod yn mynd allan 

o’r tŷ yn gwneud i mi deimlo’n 

iachus a llon.

Boed chi’n blentyn, yn 

berson ifanc, yn oedolyn neu’n 

bensiynwr mae modd i chi 

wneud rhyw fath o ymarfer 

corff.

Ceisiwch wneud rhai o’r rhain 

yn wythnosol: 

Mynd am dro ar yr heol – a 

sylwi ar fyd natur o’ch cwmpas.

Mynd am dro drwy gaeau

Mynd i loncian – does dim ots 

pa mor bell neu gyflym rydych 

yn mynd just ewch amdani!

Gwnewch ymestyniadau 

dyddiol.

Gwnewch ychydig o ioga 

– mae nifer o rhaglenni byr 

ioga ar Youtube a hynny yn 

y Gymraeg. Mae rhai 

addas i blant ac 

oedolion.

Dilynwch 

raglen ymarfer 

corff – eto mae nifer o’r rhain 

i’w cael am ddim ar wefanau 

fel Ceredigion Actif ac yn y 

Gymraeg! 

Mae llawer o syniadau ar gael i 

blant a phobl ifanc i’w wneud ar 

wefan yr Urdd.

Beth bynnag rydych chi’n 

penderfynu ei wneud – mae 

gwneud un gweithgaredd 

yn gret ond byddai gwneud 

tua ugain munud y dydd 

yn WYCH! A chofiwch – 

mwynhewch!

Lois Rhiannon

Erin gyda’i holl fathodynau wedi eu harddangos 
ar flanced arbennig y mudiad.
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O’r Archif

‘Y Gŵr mwyn â chalon gynnes’

Dyna ddisgrifiad o’r Parch W.M.Jenkins a 

gaed yng nghân Mr. Davies, 2 Moelifor Tce, 

Llanrhystud a ymddangosodd yn Y Ddolen y 

mis diwethaf. Ac mae’r llinell yna yn dweud 

llawer am y gwrthrych sydd dan sylw gennym y 

tro hwn.

Brodor o Cross Inn ger y Cei Newydd 

yw’r Parch W.M.Jenkins Ficer Llanrhystud 

a Llanddeiniol, a ymddeolodd o’r ofalaeth 

ddiwedd mis Ebrill eleni ar ôl deugain mlynedd 

yn y weinidogaeth. Mae ei wreiddiau yn gryf yn 

y traddodiad anghydffurfiol ond ei uchelgais 

yn gynnar oedd mynd yn offeiriad yn yr Eglwys 

yng Nghymru.

Cafodd Mr Jenkins ei addysg yn ysgol 

gynradd Llanllwchaearn(Cross Inn). Oddi yno 

aeth i Ysgol Ramadeg (neu’r Ysgol Sir fel y’i 

gelwid bryd hynny) yn Aberaeron lle roedd Mr 

Howell T.Evans yr hanesydd yn brifathro. Yno 

hefyd roedd Mr J.T.Owen yn athro Cymraeg 

bryd hynny. Dewisodd Mr Jenkins fynd i Goleg 

y Brifysgol Aberystwyth yn hytrach nag i Goleg 

Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. Graddiodd 

gydag anrhydedd mewn Cymraeg ar ddiwedd 

ei yrfa yng Ngholeg Aberystwyth.

Ordeinwyd ef yn offeiriad yn 1939 – y 

flwyddyn y cyhoeddwyd yr ail ryfel byd yn 

Iwrop. Gwasanaethodd Mr Jenkins fel curad 

ym Mhontyberem yn yr un flwyddyn ac yno 

y bu tan 1942. Bu gwasanaethu mewn ardal 

lofaol, ddiwydiannol fel Pontyberem yn brofiad 

gwerthfawr iddo. O 1942 hyd 1980 gwasanaethu 

mewn plwyfi gwledig fu ei hanes. Yn 1942 

daeth i blwyf Llandysul fel curad mewn gofal yn 

eglwysi Sant Ioan (Pontshan) a Chapel Dewi.

Yna yn 1946 daeth yn rheithor Capel Cynon 

a Dewi Sant, Talgarreg. Yn y cyfnod hwn y 

deuthum i’w adnabod gan fod yr ‘eglwys fach’ 

(ai’r eglwys leiaf yng Nghymru tybed?) yng 

Nghapel Cynon yn ffinio ag ardal fy mebyd. Nid 

eglwyswr oeddwn yn digwydd bod ond gwelwn 

ef mewn cyrddau diolchgarwch yn addoldai’r 

ardal. Cofiaf amdano yn arwain yn hwyliog yng 

nghyfarfodydd Y Goeden Nadolig yn Neuadd 

Ffostrasol ar ddechrau blwyddyn newydd yn 

ddi-eithriad. Yno y gwelid ‘y gŵr mwyn â chalon 

gynnes’ yn rhannu’r anrhegion i blant y cylch.

Symudodd ym 1954 i fod yn Ficer 

Llanpumpsaint a Sant Celynin (Bronwydd 

Arms). Yn Llanpumpsaint y ganwyd y Parch 

David Owen a ysgrifenai’n ddeifiol yn Yr HAUL 

o dan yr enw Brutus. Un o’i weithiau mwyaf 

adnabyddus yw Wil Brydydd y Coed. Mae 

bedd Brutus ym mynwent eglwys Llywel. Yn 

Llanpumsaint eto cafodd Y Parch W.M.Jenkins 

blwyf oedd yn gydnaws a’i anian caredig a’i 

ddiddordebau. Ym 1967 gwahoddwyd ef gan 

Esgob Tŷ Ddewi i fod yn Ficer yn Llanrhystud 

a Llanddeiniol. Bu’r dathlu yn y ddau le yn 

ddiweddar yn ogystal â Chlwb Ffermwyr 

Ifainc, Llanddeiniol yn brawf digonol o’r parch 

a’r edmygedd tuag ato gan ei blwyfolion a’i 

gyfeillion yn yr ofalaeth hon. Nid oes eisiau 

ymhelaethu o gwbwl.

A dyma fi wedi bod yn sobor o hunanol 

wrth sôn am y Ficer yn unig. Partneriaeth a fu 

ei weinidogaeth ym mhob un o’r cylchoedd. 

Yma’n sicr cafwyd gwasanaeth dau am gyflog 

un, ta waeth am hynny’n awr.

‘Cofio rhaid y wraig o’i eiddo 

 Mrs Jenkins, wych soprano:

Rhoddodd hon ei nerth a’i hamser

 I hyrwyddo gwaith y ficer.

Pâr a fu am amser maith

 Yn cyd-gerdded ar y daith,

Yn yr eglwys yn yr ardal

 Yn ddi-rwgnach yn y gwaith’.

Y Ficer ei hun fyddai’r cyntaf i gydnabod ei 

werthfawrogiad o wasanaeth ei briod sydd yn 

hannu o Bontshan ger Llandysul. Mae croeso 

cynnes ar eu haelwyd bob amser a’r ddau yn 

agos iawn at eu pobol. 

Bydd galw cyson am wasanaeth Mr Jenkins 

ar y Suliau o hyd. Hwyrach y bydd ganddo fwy 

o amser o hyn mlaen i ddilyn ei diddordebau. 

Ymhlith y rhain mae darllen llyfrau Cymraeg yn 

uchel ar y rhestr. Mae’n hoff iawn o eisteddfota 

hefyd a bu’n gefn i eisteddfod flynyddol 

Llanrhystud. Mae wedi cymryd diddordeb yng 

nghwaith ieuenctid ar hyd yr amser. Hwyrach y 

caiff ambell egwyl i bysgota ar yr Wyre. Mae’n 

hoff o wylio chwaraeon. Falle mod i’n rong ond 

credaf taw’r wraig sy’n garddio fwyaf.

Dymunwn yn dda i’r ddau ar ôl diwrnod da o 

waith. 

 G.J.T.

PORTREAD Y MIS
 W.M.Jenkins

(Mehefin 1980)

Talybont
 Ceredigion
 SY24 5HE

   www.ylolfa.com

Holwch Paul
am bris!

paul@ylolfa.com
 01970 832 304

Gwasanaeth argraffu diguro

• 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
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Fy mhrofiad i gyda 
Chlefyd y Siwgr

Mae Teleri Lewis, Dwylan, 

Llanafan yn ddiabetig. Yn 

ddiweddar cyhoeddodd 

lun o’i mab 6 oed ar y 

cyfryngau cymdeithasol 

yn rhannu ei geiniogau 

siocled gyda hi pan aeth ei 

lefelau siwgr yn isel. Roedd 

yn dangos pwysigrwydd 

codi ymwybyddiaeth am y 

clefyd a roedd Teleri yn fwy 

na pharod i rannu ei stori 

gyda ni.

Yn nôl yn 2007 roeddwn 

i ar noson allan arferol yng 

nghmwni criw o ffrindiau 

yn Aberystwyth. Ond roedd 

rhywbeth yn wahanol 

oherwydd peintiau o squash 

ro’n i eisiau yfed drwy’r 

nos a roedd hyn yn hollol 

anarferol i mi! Soniais wrth 

fy nhad y bore canlynol am 

fy mhrofiad noson cynt. Mae 

e yn ddiabetig a dywedodd 

wrthai ‘gad fi checko dy 

waed’. Dylai eich lefelau 

gwaed fod rhwng 4 – 8 ond 

roedd fy un i yn 33! Sioc a 

siom gan ddeall beth oedd 

o’m mlaen ar ôl gweld 

dad yn injecto ei hun ers 

blynyddoedd mawr. Ar ôl trip 

i Ysbyty Bronglais, dyma fi’n 

cael y cadarnhad fod gen i 

Math 1 Clefyd y Siwgr.

Er bod clefyd y siwgr 

yn rhywbeth fydd gyda fi 

am weddill fy mywyd rwyf 

bellach wedi dysgu sut 

i fyw gyda’r cyflwr gyda 

chymorth tîm Clefyd y 

Siwgr Ysbyty Bronglais, 

teulu a ffrindiau. Rwy’n 

gwisgo pwmp inswlin sydd 

yn dosbarthu inswlin i’r corff 

drwy’r dydd a pheiriant bach 

o’r enw Dexcom G6 sydd yn 

hela canlyniadau fy lefelau 

gwaed i app ar y ffôn. Mae 

hwn yn help mawr pan allan 

yn cerdded neu’n chwarae 

gyda’r plant. Mae Tomos 

y mab sy’n 6 oed yn gallu 

agor yr ap i weld sut mae 

lefelau mam.

Roedd y broses o drio am 

blant yn wahanol iawn i mi 

i gymharu â merched eraill. 

Nid fyddai’n saff i mi na’r babi 

os na fyddai fy lefelau gwaed 

o fewn targed llym iawn o 

4 i 6 (targed sydd ychydig 

yn wahanol i’r lefelau arferol 

o ddydd i ddydd). Roedd 

hyn yn ychwanegu tipyn o 

stress sydd hefyd yn gallu 

effeithio’r gwaed. Unwaith 

roedd y lefelau’n codi’n 

uwch na’r targed roedd yn 

rhaid stopio ac ail edrych 

ar y meddygyniaeth, y dos 

a’r deiet. Unwaith roeddwn 

i’n feichiog roedd yn rhaid 

symud fy holl apwyntiadau 

i Ysbyty Glangwili a mynd 

unwaith y mis ar y dechrau 

ac yna bob yn ail wythnos 

yn ystod dau fis olaf y 

beichiogrwydd. Er gwaethaf 

y gwaith caled, stress a 

phoeni rwy’n hapus iawn i 

ddweud fod gyda ni ddau o 

fois iachus a chryf, Tomos 

Eben sy’n 6 oed ac Ynyr 

Dafydd sy’n 4 mis oed.

Er gymaint o sialens 

gall pethau fod ar adegau 

oherwydd fy iechyd rwy’n 

lwcus iawn i gael gymaint o 

gefnogaeth gan fy nheulu 

a ffrindiau. Does dim ots lle 

ydw i, allan gyda ffrindiau, 

yn y gwaith neu adre, mae 

wastad rhywun a jelly babies 

ger llaw! 

Nôl yn 2017 mi wnaeth 

Prys benderfynu rhedeg 

hanner marathon Caerdydd 

er mwyn codi arian i Glefyd 

y Siwgr a Cancr y Fron. Mi 

wnaeth godi cyfanswm 

o £4000 a ro’n i mewn 

gymaint o sioc gyda’r 

cyfanswm a’r symiau 

gyfrannwyd gan ein ffrindiau 

ac aelodau o’n teulu tuag at 

ddau achos sy’n bwysig iawn 

i ni fel teulu.

Erbyn heddiw mae Tomos 

wedi dysgu am a deall 

pwmp inswlin mam a pha 

mor bwysig yw hi i helpu 

mam pan yn sâl – hyd yn 

oed os yw hyn yn golygu 

rhoi ei geiniogau siocled olaf 

i fy helpu pan mewn hypo 

(lefelau gwaed isel). Rwyf 

wedi gorfod dangos iddo 

beth i wneud os bydd angen 

ffonio am ambiwlans – 

rhywbeth rwy’n gobeithio na 

fydd angen iddo wneud.

Mae clefyd y siwgr wedi 

effeithio fy mywyd mewn 

sawl ffordd – apwyntiadau 

di-ri yn yr ysbyty, cleisiau ar 

fy mol le mae’r pwmp yn 

cael ei osod, blinder, llond 

bol o lucozade, gorfod cario 

bag anferth i bob man – ond 

er hyn rwyf dal yn medru 

mwynhau yr un pethau a 

phawb arall.

Nid yw’r ffaith fod gan 

rywun glefyd y siwgr yn 

amlwg ar unwaith, gall 

nodweddion corfforol ac 

ymddygiad arwain at stigma 

cymdeithasol. Er enghraifft, 

gellir camgymryd effeithiau 

hypo (hypolglycemia) i 

fod yn feddw. Trwy siarad 

mwy am glefyd y siwgr a 

chynyddu ymwybyddiaeth 

am y clefyd rwy’n gobeithio 

fod modd codi’r stigma a 

helpu rhai sydd ddim yn 

ymwybodol eu bod nhw’n 

ddiabetig i fynd i weld y 

meddyg teulu.

Teleri Lewis

Tomos a’r ceiniogau siocled 
gwerthfawr a roddodd i’w 

fam yn ystod hypo.

I  FANC  /   TO
Bank

Mandad Sefydlog         /  
Standing Order Mandate

Cyfeiriad Banc / Bank Address

Banc / Bank Cangen / Branch Cod Didoli / Sort Code

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

Account Number Cyfeirnod    /  Reference

I Gredyd  /  for Credit of CYFEILLION    Y   DDOLEN 00298395

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

Dyddiad/Date

yn cychwyn  /  commencing 01/04/2021 ac yna / thereafter
1 Ebrill yn flynyddol /  
1st April annually

hyd nes yr ysgrifennaf atoch   /  
until further notice in writing

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

 -      -

Llofnod    /    Signature Dyddiad    /    Date

Eich Cyfeiriad / Your Address:

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

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

Cyfeillion y Ddolen

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

Cyfeillion y DDOLEN
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ATEBION CROESAIR CHWEFROR

Ar draws 7. gwenci  8. plannu  9. alffa 10. cyntaf i’r  11. pori mae  12. opera   15. ffidil   

17. bisgedi  20. Dosbarth y   22. nadu  23. tarian  24. yn dwyn

I lawr 1. hwylio  2. Yn iach i ti  3. wincian  4. Epynt  5. lafa  6. ansicr  13. Pegwn y De   

14. difywyd   16. Ifor ap  18. didwyll  19. arena   21. beic

Geiriau cudd: Hywel ap Cadell (Hywel Dda)

Enillydd: Ros Gruffudd, Llanddeiniol

Ar draws

7. Cochi wrth deimlo’n swil (6)

8. Tywys (6)

9. Un sy’n bygwth rhywun gwannach (4)

10. Ychwanegiad i’r tŷ (8)

11. Mae trên yn teithio dros y rhain. (7)

12. Rhywbeth sy’n cael ei offrymu i dduw (5)

15. Gair o -----: gair i wneud i chi deimlo’n 

hapusach (5)

17. Pan fydd y ------- aer yn uchel, mae’r 

tywydd yn braf. (7)

20. Iâr fach yr haf (8)

22. Mae hwn yn flasus gyda chyrri, neu fel 

pwdin. (4)

23. Diod ar droi’n ddi-hid (Anagram) (6)

24. Canodd Crwys am felin y pentref hwn yn 

Sir Benfro. (6)

I lawr

1. Cwch bach ar y Teifi neu’r Tywi (6)

2. Cyfnodau byr iawn o amser (8)

3. Llyfrau sy’n cynnwys un stori hir: Un Nos 

Ola’ Leuad a Llyfr Glas Nebo, er enghraifft 

(7)

4. Port-au-Prince yw prifddinas y wlad hon 

yn y Caribî.  (5)

5. Dafydd ----, canwr (4)

6. --- --- yw popeth melyn. (3,3)

13. Un o’r deg peth sy’n swatio yn eich sanau. 

(3,5)

14. Defnyddiwn y rhain i droi ein paned. (5,2)

16. Teulu o feirdd: Bois - ----- (1,5)

18. ------ Fach ac ------ Fawr, dau fynydd 

yn Eryri (6)

19. Cobra sy’n troi’n fwyd â blas tebyg i 

siocled. (Anagram) (5)

21. Syr ---- ab Owen Edwards, sylfaenydd 

Urdd Gobaith Cymru (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 sillafu enw rhywbeth llon a hyfryd.   
Anfonwch yr enw (2 air) at y.ddolen@
gmail.com neu drwy’r post i Gelli Aur, 
Cwrt y Cadno, Llanilar, SY23 4PS erbyn 
17 Mawrth. 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
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Penblwydd Hapus i Alys Ann, 
Tynbedw, New Cross yn 1 oed ar 

13 Mawrth. Cariad Mawr wrth Dad, 
Mam, James a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus iawn i Leusa Miriam 
Gruffudd, Crugyn Dimai, Rhydyfelin, a fydd yn  
7 oed ar 20 Mawrth, ac i’w brawd bach, Cadog 
Rhun Gruffudd, a ddathlodd ei ben-blwydd yn  

4 oed ar 16 Chwefror.

Penblwydd Hapus yn 40 i Meinir 
Evans, Heol Isfoel, Llanrhystud ar 
11 Mawrth. Cariad mawr, Harri a 

Gwenno xxx

Penblwydd Hapus i Tomos Eben, 
Dwylan, Llanafan sy’n 6 oed ar  

8 Mawrth. Llawer o gariad Mam, 
Dad ac Ynyr Dafydd x

Penblwydd Hapus iawn i Ela Hamer, 
Cysgod y Llyn, Bontnewydd a fydd 
yn dathlu ei phen-blwydd yn 8 oed 

ar 2 Mawrth.

Penblwydd hapus i Lois Rees, Maesllyn, 
Llangwyryfon fydd yn 6 oed ar 24 Chwefror.

Penblwydd hapus Malen Eluned Davies, 
Tyddyn Llwyd, Pontarfynach a fydd yn ddeg 
oed ar 24 Chwefror, oddiwrth Mam Dad a’r 

chwaer fach Efa.

Penblwydd hapus i Eva Shan a 
fydd yn 3 oed ar 6 Mawrth. Wyres 

Donald a Gwenda, Rhandir, 
Llanafan.

Penblwydd hapus iawn i Ifan Hedd 
Lewis, Erw’r Llan, Ponterwyd fydd 
yn dathlu ei benblwydd yn 10 oed 
ar 19 Mawrth. Cariad mawr oddi 

wrth Dad, Mam a’r brawd bach Jac.

Penblwydd hapus i Lili Mair Davey, 
Nythfa, Pantycrug yn 3 oed ar  

3 Mawrth. Cariad mawr Mami, Dadi 
a Magi Haf xxxxx
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Mynd am dro: darganfod yr ardal

Pant a Bryn: Taith maes 
Cymdeithas Edward Llwyd 

Doedd rhagolygon y tywydd 

ddim yn rhy dda yn y bore bach 

ond proffwydoliaeth gau oedd 

hynny gan iddi droi allan yn 

ddiwrnod bendigedig i gerdded. 

Deunaw ohonom, gan gynnwys 

yr arweinydd John Williams, 

yn ymgynnull, ar 17 Hydref, 

yn y maes parcio ger Eglwys 

Newydd yr Hafod. Y mwayfrif 

llethol ohonom heb weld ein 

gilydd ers dechrau’r Clo Mawr 

ym mis Mawrth, felly, roedd 

digon o ddeunydd sgwrsio! Ac 

arweinydd penigamp gan nad 

oes neb yn adnabod canolbarth 

Ceredigion fel John, nid yn 

unig oherwydd ei fagu yno, ond 

oherwydd ei adnabyddiaeth 

o’r teuluoedd brodorol sydd 

wedi meddiannu’r ffermydd 

er cenedlaethau lawer a’i stôr 

dihysbydd o straeon cysylltiedig 

â’r ardal a’i phobl. Byddai’r daith 

yn mynd a ni o gyffiniau’r Hafod 

a throsodd i ardal Rhos y Gell 

a’r briffordd B4343 sy’n cysylltu 

pentrefi Pont-rhyd-y-groes a 

Phontarfynach. 

Cychwynwyd y daith trwy 

goedwig Allt y Dafarn cyn 

dringo allan i’r tir agored 

uwchlaw. Roedd arwyddion o 

ddiffyg rheolaeth amlwg yn y 

goedwig ond hynny’n fantesiol, 

debyg, i fywyd gwyllt gan inni 

weld enghreifftiau diddorol ac 

amrywiol o fadarch a ffyngau 

ar goed ac yn y prysgwydd. 

Unwaith yn yr ucheldir roedd 

golygfeydd rhyfeddol i’w gweld 

i bob cyfeiriad, draw goruwch 

pentref Cwm Ystwyth ar y naill 

law, ac i gyfeiriad yr arfordir yn y 

pellter ar y llaw arall. Dangoswyd 

inni leoliad llyn enfawr a grewyd 

yn nyddiau’r Dug Newcastle a 

brynodd stad yr enwog Thomas 

Johns, Hafod Uchtryd, yn 1833.

Pasio gerllaw tyddyn Pant y 

Mawn a John yn adrodd stori 

ddifyr am hen ofergoel ynglyn 

ag un o’r trigolion gynt. Heibio 

ffermdy pur enwog Cae’r 

meirch sy’n wag a digon trist ei 

wedd bellach. Yna, ymlwybro 

o fryn i bant ac o bant i fryn a 

chydag ymyl ambell gors bob 

hyn a hyn. Ymdoniad y bryniau 

mor amlwg ar bob llaw ond 

graen arbennig ar y tir ac ar 

yr anifeiliaid a welsom. Sawl 

diadell o ddefaid a sawl gyr o 

wartheg porthiannus eu golwg. 

Ond ychydig iawn o adar a bron 

ddim coed ar y ffriddoedd. Rhaid 

cofio mai yn yr ucheldir yma 

y bu Syr George Stapledon yn 

arloesi gyda’i Gynllun Gwelliant 

Cahn Hill o’r 1930au ymlaen. 

Roeddem, wrth gwrs, yn weddol 

agos i Bwllpeiran sy’n parhau’n 

ganolfan ymchwil o bwys. 

Egwyl i gael cinio ger murddyn, 

Pantwn, dwi’n tybio? Pawb 

ohonom yn cadw ‘pellter 

cymdeithasol’ yn unol â 

chanllawiau Cymdeithas Edward 

Llwyd! A chawsom brofi dau 

beth cofiadwy. Fe dywynnodd yr 

haul yn fendigedig arnom ac yn 

eilbeth fe gawsom yr arweinydd, 

John Williams, yn adrodd cerdd a 

enillodd iddo gadair yn Eisteddfod 

Felindre, Abertawe, yn Hydref 2018 

dan feirniadaeth y Prifardd Emyr 

Lewis. Nid yn aml y mae arweinydd 

taith faes yn fardd cadeiriol.

Cyrraedd y B4343 a’i cherdded 

am ychydig cyn troi nôl i 

gyfeiriad coedwig Brignant a 

phasio tŷ anghysbell iawn o’r 

un enw. Roedd John yn cofio 

teulu, a symudodd i fyny o Dde 

Cymru, ac a berthynai i sect 

grefyddol gul iawn, yn byw yno 

yn nechrau’r 1950au, mewn 

tlodi affwysol. Anelu wedyn at yr 

hyn a elwir The Arch ar fapiau’r 

OS, sef Bwa’r Hafod, a godwyd 

gan Thomas Johns yn 1810 i 

ddathlu Jiwbili Aur Sior III. Nôl 

wedyn i gyfeiriad Pwllpeiran, 

ond gan osgoi’r ffermdy ei hun, 

a chyrraedd y maes parcio toc 

wedi 3 ar ôl taith fu’n llesol i’r 

corff ac yn falm i’r ysbryd. 

Rheinallt Llwyd

Lluniau gan Jackie Wilmington  

a Beryl Wyn Jenkins 

16 Ffordd y Môr, Aberystwyth 
Rhif Ffôn 01970 626160   

e-bost sales@aledellis.com

ARWERTHWYR . PRISWYR
ASIANTWYR TAI

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
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T

T

Cware ac  OlewCware ac  Olew

Ffermdy anghysbell Brignant

John Williams yn adrodd un o’i straeon difyr
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Yn ystod mis Ionawr mi 

wnaeth y syniad daro fi bod 

y gair ‘pigiad’ yn llawer gwell 

na’r gair Saesneg ‘jab’. Mae 

‘jab’ yn awgrymu gweithred 

sydyn a diofal tra bod ‘pigiad’ 

yn awgrymu rhywbeth mwy 

gofalus a thyner. Dydi o ddim 

yn help bod ‘Jab’ yn odli efo 

‘stab’.

Chi’n gweld roeddwn i wedi 

cael y llythyr i ddweud mod i’n 

mynd i gael y pigiad yn ystod 

yr wythnosau canlynol ac i 

ddisgwyl y llythyr a fydd yn 

cadarnhau’r apwyntiad. 

Roedd fy meddwl i’n mynd 

yn ôl i fy nyddiau ysgol a’r 

diwrnod pan oedd y nyrs 

yn galw i roi injecshyn i 

ni. Dyna beth oedd o yn y 

dyddiau hynny, roedden ni’n 

cael injecshyn achos roedd 

hyn cyn i rywun benderfynu 

byddai’r gair ‘pigiad’ yn 

llawer gwell. Doedd dim 

sensitifrwydd am y peth, 

roedd holl blant y dosbarth yn 

sefyll mewn rhes ac yn gweld 

pob plentyn o’u blaenau 

yn gwingo mewn poen. Os 

oeddech chi ar ddiwedd y 

rhes roeddech chi wedi codi 

ofn yn ofnadwy erbyn eich 

tro chi.

Chi bobl ifanc! Does 

gennych chi ddim syniad 

o faint oedden ni’n gorfod 

dioddef!

Mae pethau’n llawer gwell 

erbyn hyn wrth gwrs ac 

roeddwn i’n edrych ymlaen 

at gael y peth drosodd. 

Am chwech o’r gloch ar 

ddiwrnod olaf mis Ionawr 

roeddwn i’n eistedd yn yr 

adeilad yma oedd wedi cael ei 

addasu ar gyfer marathonau 

o bigiadau. Chwarae teg i’r 

Gwasanaeth Iechyd roedd y 

ffordd o weithio yn reit slic. 

Roedden ni i gyd yn eistedd 

ar gadeiriau ar ddwy ochr 

yr ystafell hirsgwar a fi oedd 

y cyntaf yn y rhes. Dyma’r 

nyrs yn dod ataf fi efo’i throli, 

tynnu clipfwrdd allan ac yn 

cadarnhau fy enw a chyfeiriad 

ac ati ac wedyn yn gofyn 

cwestiynau am fy nghyflwr 

iechyd. Dw i’n falch o ddweud 

fy mod i wedi ymateb pob 

un yn gywir ac fel gwobr am 

hynny ces i’r pigiad. Wedyn 

mi nes i siomi fy hun, ia, mi 

nes i grio! Ond roeddwn i’n 

teimlo’n llawer gwell ar ôl i’r 

nyrs roi cwtsh i mi!

Hen dric dw i’n gwybod, 

ond mae’n gweithio pob tro!

Pigiad
gan Rob Evans

Llanilar
Gohebydd: Beti Griffiths, Lleifior, 

Cwm Aur; Iola Alban

Gwellhad Buan

Dymunwn adferiad buan a llawn 

i’r Athro John Aitchison, Tanparc 

a dreuliodd rai dyddiau yn Ysbyty 

Bronglais yn ddiweddar. Braf 

deall ei fod adref erbyn hyn a 

dymunwn y gorau iddo.

Cydymdeimlad

Trist fu clywed am farwolaeth 

Mrs. Penny Barrett, gynt o 

Rhiw Hir, Llanilar a fu farw’n 

ddiweddar. Bu hi a’i theulu, y 

diweddar Athro John Barrett a’u 

merched, Sarah a Kate yn byw 

yn yr ardal am flynyddoedd. 

Wedi marwolaeth ei phriod, 

dechreuodd ei hiechyd ddirywio 

a phenderfynodd symud lawr 

i’r de i fod yn agosach at ei 

merch Sarah ym Mhontypwl. 

Anfonwn ein cydymdeimlad 

dwysaf at Sarah a’i chwaer Kate 

a’u teuluoedd yn eu hiraeth a’u 

colled.

Diolch

Dymuna Enfys a Matthew 1, Dôl 

y Meillion ddiolch yn fawr iawn 

i bawb am y cardiau, y rhoddion 

a’r cyfarchion a dderbyniwyd 

ganddynt ar achlysur 

genedigaeth eu merch Lisia Madi 

ar Ddydd Santes Dwynwen, sef 

25 Ionawr. Gwerthfawrogwn eich 

caredigrwydd yn fawr iawn.  

Carmel

Yn yr ysbyty

Rydyn ni’n anfon ein cofion 

a’n dymuniadau gorau at un 

o’n haelodau sydd yn Ysbyty 

Bronglais ar hyn o bryd sef Miss 

Ann J.Evans, Glynwern. Rydyn 

ni’n gobeithio y byddwn yn 

clywed ei bod yn llawer gwell yn 

fuan.

Trydan 

WILL DAVEY 
Electrical & AV

NYTHFA, PANTYCRUG, ABERYSTWYTH  SY23 4EF

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

APPROVED 
CONTRACTOR

Certified Electrical Installation 
Audio, Visual & Data 

CCTV 
Inspection & Testing

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

Anodd credu fod Gŵyl Ddewi wrth 

y drws unwaith eto; yn sicr, nid 

yw’r gair ‘dathlu’ wedi bod yn ein 

geirfa ers blwyddyn bellach. Er 

hynny, rhaid diolch am wyrthiau 

technoleg a’r cyfle a gawn i 

gyfathrebu, os yw’n wahanol. 

Drwy’r cyfan i gyd, mae geiriau 

Dewi Sant yn parhau’n berthnasol 

beth bynnag yw’n hamgylchiadau:

‘Byddwch lawen, cedwch y ffydd 

a gwnewch y pethau bychain’.

Oes, mae angen pwysleisio’r 

llawenydd, angen cynnal y 

wên a’i rhannu ag eraill. Ers tro 

bellach mae hiwmor yn prinhau 

a daw hyn i’r amlwg wrth wylio 

rhaglenni teledu. Un o’r eithriadau 

prin yw Ifan Tregaron a phan 

wnaiff ef ymddangos ar lwyfan 

yn portreadu’r hen Idwal yn ei 

got slic, ei feret du a’i sbectol 

unigryw rydych yn saff o gael 

hwyl. Mae amseru Ifan bob amser 

yn berffaith ac i mi dyna gyfrinach 

ei lwyddiant.

Hen law arall ar gynnwys dos 

dda o hiwmor yn ei waith yw Harri 

Parri a llwydda i apelio at Gymru 

gyfan ac erbyn hyn mae trigolion 

Porth-yr-Aur mor adnabyddus inni 

a thrigolion Cwmderi. Pa ryfedd 

felly fod yr actor amryddawn, 

John Ogwen yn llwyddo i 

ddenu’r tyrfaoedd pan fyddai’n 

cyflwyno’r storïau yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol gynt? Dyma awdur 

a chyflwynydd ar yr un donfedd ac 

yn llwyddo i daro deuddeg.

Braf yn ddiweddar ar y teledu 

oedd cael gweld ambell i ail-

ddarllediad o’r gyfres ‘Fo a Fe’. 

Dyma glasur yn ddi-os ac ni 

wnawn fyth flino arni. Mae wyneb 

‘dadi’ (Ryan) a wyneb Ephraim 

(Guto Roberts) yn dweud y 

cyfan a’r gynulleidfa yn rowlio 

chwerthin.

Rhaid imi gyfaddef fod gen i un 

ffefryn Saesneg hefyd sef ‘Open all 

Hours’ gyda Ronnie Barker a David 

Jason yn serennu – yma eto mae’r 

wynebau yn cyfleu’r doniolwch.

Oes, mae gwir angen bod yn 

llawen!

Yna, cadw’r FFYDD! Yn sicr, mae 

ffydd wedi ein cynnal yn nyddiau 

tywyll llynedd a’i gofidiau. Cofiwn 

am ymdrech Syr Tom Moore yn 

gant oed ac yn llwyddo i godi 

tri-deg-a-thair o filiynau tuag at 

elusennau. Yn bwysicach, cofiwn 

ei anogaeth yn pwysleisio fod yfory 

yn ddiwrnod gwell ac yn cynnig 

GOBAITH.

Yn drydydd – ‘gwneud y pethau 

bychain’

Do, fe gafodd rhain eu 

gweithredu yn ystod y cyfnod 

clo. Roedd gweithredu fel hyn yn 

ail-natur i’r mwyafrif ohonom yng 

nghefn gwlad:

‘Os gallaf helpu rhywun ar fy 

nhaith drwy’r byd

Nid yn ofer y bydd imi fyw’.

Hyderaf y caiff pob un 

ohonoch gyfle i hamddena adeg 

Gŵyl Ddewi a myfyrio ar emyn 

cyfoethog a pherthnasol Raymond 

Williams:

‘Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr

Mewn gweddi wrth dy orsedd fawr

Gad i’n teuluoedd geisio byw

Mewn heddwch gyda thi O! Dduw.

Lle mae casineb, cariad fo

A lle mae cam, maddeuant rho,

Yn lle amheuaeth, dyro ffydd

A gobaith lle mae calon brudd’.

Aros i feddwl
Gan Beti Griffiths
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Llangwyryfon

Gwellhad

Bu Gwen fach, Brynchwyth yn yr 

ysbyty am rai diwrnodau ganol y 

mis ond mae’n dda medru dweud 

ei bod adref yn awr ac yn gwella. 

Mae cyfnod fel hyn yn amser 

gofidus i’r rhieni a gweddill y teulu.

Dymunwn bob hwylustod a llwyr 

iachad i Michael Phillips, Bwlch 

y Rhandir, a Diana Davis, Felin 

Pontfaen, wrth i’r ddau dderbyn 

triniaeth mewn gwahanol ysbytai. 

Bydd ein meddyliau gyda chi yn 

ystod yr wythnosau heriol nesaf.

Yn ôl pob sôn mae’r rhan fwyaf 

o drigolion y pentre sydd o fewn 

yr oedran priodol neu mewn 

grŵp blaenoriaeth, wedi cael 

eu brechlyn cyntaf yn erbyn y 

coronavirus, ac mae canmoliaeth 

gan bawb am y trefniadau 

diffwdan yn y canolfannau brechu. 

Da iawn Ceredigion, am fod ar 

flaen y gâd yn hyn o beth, a diolch 

i’r gweithwyr iechyd am wneud 

hyn yn bosibl.

Ysgol Gynradd Llangwyryfon

Dysgu o bell

Mae’r dysgu o bell wedi parhau 

am yr hanner tymor cyfan gyda 

gogwydd ychydig yn wahanol i’r 

cyfnod clo cyntaf gan ein bod 

wedi bod yn ffrydio’n fyw gyda 

ein disgyblion y tro yma – mae 

hyn wedi bod yn brofiad newydd 

iawn i ni gyd ond mae wedi bod 

yn hyfryd cael gweld wynebau 

ein disgyblion ar y sgrin o ddydd 

i ddydd wrth gyflwyno tasgau, 

gwneud gweithgareddau grwp 

a chael clonc! Mae’r disgyblion 

sydd yn chwarae offerynnau 

wedi parhau a’u gwersi ar lein a 

mae sawl plentyn wedi mwynhau 

sesiynau ymarfer corff gyda 

Ceredigion Actif yn foreol hefyd. 

Mae yna amrywiaeth o themau 

wedi cael eu hastudio – o 

ddathliadau Blwyddyn Newydd 

i Santes Dwynwen, o rygbi i 

ddeinosoriaid.  

Mae ambell lun o waith y 

disgyblion wedi ymddangos 

ar dudalen Trydar yr ysgol a fe 

ddenodd ffotograffau o berllannau 

Bl 3 sylw ymchwilwyr y rhaglen 

CYW.  Danfonwyd y lluniau ymlaen 

i’r cynhyrchwyr ac edrychwn 

ymlaen i weld y lluniau yn 

ymddangos ar y teledu yn fuan.

DIOLCH o waelod calon i bawb 

– yn ddisgyblion a rhieni am eu 

hymrwymiad a’u cefnogaeth 

gyda’r dysgu o bell – dydy hi ddim 

yn sefyllfa ddelfrydol i neb ond 

hyderwn y daw haul eto ar fryn..a 

hynny yn go fuan. 

Ceredigion Salads 

Bu plant yr Hafod yn astudio o ble 

y mae eu bwyd yn dod yn ystod 

hanner tymor a gofynnwyd iddynt 

wneud pot allan o ddefnyddiau 

y gellir eu hailgylchu er mwyn 

plannu a thyfu planhigion eu 

hunain. Cysylltwyd a chwmni lleol - 

Ceredigion Salads ym MhenComins, 

Llangwyryfon - yn gofyn am 

gymorth gyda’r prosiect yma a fe 

roddodd y cwmni bot yr un o hadau 

i’r disgyblion - a hynny am ddim. 

Roedd y disgyblion wedi mwynhau 

gweld eu planhigion yn tyfu a’u 

bwyta- DIOLCH yn fawr iawn i 

Ceredigon Salads am eu haelioni. 

Wythnos Iechyd Meddwl

‘Mynega Dy Hun’ oedd thema 

Wythnos Iechyd Meddwl eleni 

a gwnaethpwyd amrywiol 

weithgareddau gyda’r disgyblion.  

Bu’r plant hynaf yn trafod a 

disgrifio amrywiol deimladau ac yn 

gwneud gwaith celf tra bu’r rhai 

iau yn rhannu gwybodaeth am 

eu hunain mewn sesiwn Amser 

Cylch gyda’u cyfoedion drwy ateb 

cwestiynau am eu hoff liw, bwyd 

ag yn y blaen! 

Diwrnod Miwsig Cymru

Nodwyd Diwrnod Miwsic 

Cymru drwy wneud amrywiol 

Efan a’i ddeinosor o lego Elis a’i benwisg deinosoriaid.

Archie a’i ddeinosor mewn pot.

Dyma luniau’r Perllan wnaeth disgyblion Blwyddyn 3 a 4 i Mrs Parry ar ôl dysgu am yr Hen Galan! Mae nhw’n wych!

Rhai o’r potiau hardd a greuwyd gan ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 i ddal eu hadau.
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weithgareddau ar Ddydd 

Gwener, 5 Chwefror – bu’r plant 

yn gwrando ar ganeuon ac yn 

dewis eu hoff gân ac yn gwneud 

cwis.  Llongyfarchiadau i Aron ac 

Angharad am ennill y cwis ENWA 

Y GÂN gan lwyddo i gael pob un 

ateb yn gywir. 

Ymunodd rhai â gig rithiol yng 

nghwmni Mr Urdd tra bu eraill yn 

gwrando ar raglen arbennig Marci 

G ar gyfer disgyblion ysgolion 

Ceredigion a ar Gymru FM.  

Danfonodd rai negesuon at Marci 

G i’w ddarllen ar y rhaglen hefyd.  

Penwythnos Gwylio Adar

Rhannwyd posteri gwylio adar 

ymysg teuluoedd yr ysgol er 

mwyn eu hannog i fynd allan i 

edrych am amrwyiol adar yn eu 

gerddi a’r ardal gyfagos. Dysgodd 

sawl un ohonom - yn aelodau 

staff a disgyblion - bod y drudwy 

i’w weld yn aml o gwmpas ein 

ffermydd godro gan eu bod yn 

hoff iawn o’r gymysgedd bwyd y 

mae’r gwartheg yn eu gael gan y 

ffermwr!

Diogelwch ar y we 

Roedd Dydd Mawrth, 9 Chwefror 

yn ddiwrnod hyrwyddo diogelwch 

ar y we- neges berthnasol iawn i ni 

gyd y dyddiau yma. Bu disgyblion 

yr Hafod yn trafod pwysigrwydd 

cadw yn ddiogel drwy lunio poster 

a throsglwyddwyd y negeseuon 

pwysicaf i blant yr Hendre drwy 

gyfrwng fideo.  

Ail agor yr ysgol 

Edrychwn ymlaen at ddechrau 

croesawi ein disgyblion ieuengaf 

yn ôl i’r ysgol ar ôl hanner tymor 

gan obeithio na fydd y criw hŷn yn 

aros yn rhy hir cyn cael dychwelyd 

i’r ystafell ddosbarth. Bydd hi’n braf 

cael gweld a chlywed sŵn plant o 

fewn muriau yr ysgol unwaith eto!

Llongyfarchiadau 

I ddisgyblion yr ysgol ar ennill 

grant o £750 oddi wrth Ceredigion 

Actif er mwyn peintio iard yr 

Elin Calan Jones
Mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 

achlysur mae llawer yn edrych ymlaen tuag ati, 

wedi i gyfnod y Nadolig fynd heibio. 

Mewn amgylchiadau arferol byddwn ninnau, 

ynghyd â channoedd o Gymry eraill, wedi heidio 

i fyny i’r Alban ar gyfer y gêm fawr. Erbyn eleni, 

rwy’n falch fy mod wedi cymryd y cyfle i deithio 

i Ddulyn ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Iwerddon 

cyn y cyfnod clo cyntaf, sy’n teimlo fel amser 

maith yn ôl erbyn hyn. Mae’n rhaid bodloni ar soffa 

Penbryn eleni yn hytrach na sedd yn y stadiwm. 

Er gwaetha’r diffyg cefnogwyr, mae hi’n saff i 

ddweud fod y gemau wedi bod mor gystadleuol a 

chynhyrfus ag arfer.

Mae’r Chwe Gwlad yn ôl ei arfer wedi bod yn 

gyfle i mi ddal i fyny gyda hen ffrindiau. Nôl yn 

2016 ces y cyfle arbennig i gynrychioli C.Ff.I Cymru 

ar dîm y Rali Ewropeaidd yng Ngogledd Iwerddon. 

Mae’r gemau rygbi wedi bod yn achlysur delfrydol 

i ni gael aduniad gydag aelodau o dimau Gogledd 

Iwerddon, Iwerddon, Yr Alban a Lloegr. Yn wir, mae 

canlyniadau’r gemau yn ddefnydd i dynnu coes 

yn aml rhwng aelodau’r grŵp. Bellach, rydym yn 

cysylltu dros y cyfryngau cymdeithasol, sy’n mynd 

yn wyllt yn ystod yr hanner amser, fel y gallwch 

ddychmygu!

Edrychaf ymlaen at weld pwy gaiff y gair olaf 

eleni!

 

Rhodri Davies
Wel mae flwyddyn yma dros y Chwe 

Gwlad wedi bod yn rhyfedd iawn, dim 

crowd, dim canu’r cefnogwyr a’r strydoedd 

yn dawel. Wedi bod yn gwylio’r gem yn y 

tŷ heb ffrindiau na theulu agos.

Mi fydden i fel arfer yn gwylio yn y dafarn 

lleol. Ond braf o beth i weld Cymru yn neud 

yn dda a fod y chwe gwlad yn parhau.

Rowland a Sian Rees Evans
Mae twrnament y chwe gwlad 

yn rhan fawr o’r calendr rygbi i ni yng 

Nghymru a phob blwyddyn yr ydym yn 

edrych ymlaen yn eiddgar tuag at gemau’r 

penwythnos. Yma ym Mhenrhos mae yna 

dorf eang yn dod ynghyd i wylio’r gemau 

ac mae’r tynnu coes bob amser yn hwyliog 

yn enwedig rhwng y Saeson a’r Cymry!

Eleni mae pethe’n wahanol iawn, dim 

torf yn y gemau, y clwb ar gau oherwydd 

Covid, a pwy feddylie ar ôl siom yr hydref y 

bydde Cymru yn ddiguro ar ôl eu dwy gem 

gyntaf!

Yr adeg hon y llynedd fe chwaraeodd 

Cymru yn erbyn Ffrainc yng Nghaedydd, 

y gem olaf cyn y clo, roeddwn i yno yn 

cefnogi ynghyd a 75000 eraill.

Dyna wahaniaeth y mae blwyddyn yn 

ei wneud, gadewch inni obeithio y gallwn 

gael rhywfaint o normalrwydd nôl yn y 

dyfodol agos.’

Gwyn ac Enid Jones
Mae edrych mlan i’r chwe gwlad fel 

arfer yn helpu i fyrhau’r gaeaf ac yn ein 

cadw i fynd trwy mis Ionawr. Ni’n gutted 

bod ni methu mynd i’r gemau eleni. 

Penwythnos gem yr Alban fuo ni’n dweud 

trwy’r amser, bydden ni wedi bod man hyn 

nawr neu bydden ni wedi gweld hwn! Yr 

un bobl fyddwn ni’n gweld yn flynyddol, yr 

un peth a pan chi’n mynd i’r sioe a gweld 

pobl yno unwaith y flwyddyn. Ma’n drueni 

bod ni methu eu gweld nhw eleni. Ni wedi 

bod yn gwylio’r gemau adre ar y teledu 

ond dyw e ddim run peth. Yr unig fantais 

yw bod ni adre yn syth ar ôl y gem a ddim 

yn gorfod wynebu’r siwrne hir nol i Morfa y 

bore wedyn!

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

ysgol gyda marciau a fydd yn 

hyrwyddo gweithgarwch corfforol 

– edrychwn ymlaen at gael sgwrs 

a’r disyblion ar ôl hanner tymor er 

mwyn dewis pa farciau i’w gosod. 

I Twm a’r teulu cyfan yn Lledrod 

ar enedigaeth chwaer fach 

newydd ganol mis Chwefror sef 

Efa Ceri.

Chwe   
Gwlad
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Hel Atgofion
Drwy garedigrwydd Morgan Evans, Llain Fawr 

cefais fenthyg cylchgrawn ‘Contact’. Dyddiad 

y cylchgrawn ydy Chwefror 1962. Cylchgrawn 

oedd hwn i staff Merseyside and North Wales 

Electricity Board (Manweb). Ynddo mae erthygl 

dan y pennawd ‘Dros y Bryniau i Pontarfynach’ 

(Over the hills to Devil’s Bridge).

Mae’r erthygl yn sôn am leoliad Pontarfynach 

ym mhen uchaf Cwm Rheidol lle mae’r 

afon Mynach wedi creu tyllau dwfn yn y 

creigiau. Mae’n cyfeirio at y tair bont, yr olaf a 

adeiladwyd yn 1901, islaw yr ail a adeiladwyd yn 

1708 a’r isaf sy’n croesi’r ceunant a adeiladwyd 

yn ôl yr hanes yn 1087. Ceir y stori am yr hen 

wraig a’r diafol yn yr erthygl 

a dyna yn ôl yr hanes sut y 

cafodd Pontarfynach ei enw. 

Ardwyn Lewis gŵr 68 oed oedd 

wedi byw yn y pentref ar hyd 

ei oes adroddodd y stori wrth 

swyddogion ‘Contact’ oedd wedi 

dod i’r pentref i weld cynnydd y 

gwaith o osod trydan ar draws y 

bryniau i’r pentre bach yn Sir Aberteifi. Eglurodd 

Ardwyn wrthynt ei fod yn amheus o’r stori ac 

yn dweud mai’r mynachod adeiladodd y bont i 

hwyluso’u taith i Ystrad Fflur. 

Tan 1934 roedd Ardwyn mewn partneriaeth 

gyda’i dad a’i frawd yn gweithio melin wlân yn y 

pentref. Bu’n gweithio am gyfnod fel dyn ffordd 

i’r Cyngor Sir ac wedyn rhedeg busnes gwerthu 

petrol i gyflenwi anghenion nifer cynyddol o 

geir sy’n mynd drwy’r pentre.

Roedd cyflenwad trydan preifat ym mhentref 

Pontarfynach cyn hyn. Wiliam Morgan, fferm 

Tŷ’n Rhyd oedd y gŵr fu’n gyfrifol am gyflenwi 

trydan i’r pentref.  Roedd y trydan yn mynd i 

Trisant mor bell a Rhydypererinion, a gwnaeth 

gangen i fynd i Brynperffaith o Gapel Mynydd 

Bach. Roedd cangen arall yn mynd o gaeau 

Tynrhyd i Tyncastell ac ymlaen i Gelli Dywyll. 

Roedd ganddo dyrbin ar Nant y Fawnog ar 

dir Tŷ’n Rhyd yr ochr isaf i’r rheilffordd. Hefyd 

roedd ganddo ddwy injan yn Nhŷ’n Rhyd i’w 

defnyddio pan fyddai’r dŵr yn brin neu galw 

mawr am drydan. Roedd wedi defnyddio coed 

derw o goedwig ar ei dir i wneud polion i gario’r 

trydan. Doedd dim llawer o offer trydanol gyda 

phobl pryd hynny ond mae’r plant oedd o 

gwmpas cyn trydan Manweb yn cofio gwylio 

teledu. Roeddent yn cael blas ar wylio pêl 

droed a’r Lone Ranger ar ddydd Sadwrn. Yr unig 

anfantais oedd pan fyddai mwy yn defnyddio’r 

trydan neu Wil Morgan yn mynd i odro byddai’r 

llun ar y teledu yn mynd yn llai neu yn dechrau 

rowlio! Parhaodd Wil i gynhyrchu trydan at 

ddefnydd ei hunan ar ôl i’r mains gyrraedd y 

pentref gan adeiladu argae newydd yn Nant 

y Fawnog a peipio’r dŵr i dyrbin newydd 

ochr uchaf i’r rheilffordd a gosod tyrbin mwy 

modern ar sylfaen yr un gwreiddiol tua tri chan 

troedfedd yr ochr isaf i’r rheilffordd heb fod 

ymhell o’r afon Rheidol.

Mair Davies

Griffith Evans, Llain Fawr (ar y dde) mewn 
trafodaeth gyda swyddogion MANWEB am y 

llinell trydan oedd i groesi ei dir.

Un o swyddogion MANWEB yn trafod y 
trefniadau ar gyfer darparu prif gyflenwad 

trydan i gartref Ardwyn Lewis.

& 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


