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Cadair Bryn Ffansi Ffortiwn

Bryn Williams, enillydd y gadair yn Eisteddfod 

Rithiol Ysgol Llanilar.

Galwodd y darlledwr Alun Williams i gyflwyno’r wobr dda a enillodd 

Hywel Wyn Jones ar ‘Ffansi Ffortiwn’ ar y rhaglen ‘Heno’ S4C.

Diwrnod 
Trwynau 
Coch
Disgyblion dosbarth 1, 

Ysgol Syr John Rhys, 

Ponterwyd gyda’u 

mygydau ar Ddiwrnod y 

Trwynau Coch.
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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)

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: 

Gethin Rhys a Hywel Llŷr Jenkins  

Y RHIFYN NESAF:
Dyddiad cau ar gyfer deunydd:  

19 Mai
Yn y siopau: 29 Mai
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Aelod o Fforwm Papurau 
Bro Ceredigion 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Noddir Y DDOLEN gan 
Gyngor Sir Ceredigion

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd 

yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y 

papur hwn. Cyhoeddir Y DDOLEN yn fisol gan 

Gymdeithas Y DDOLEN gyda chymorth ariannol 

Llywodraeth Cymru. Argraffwyd gan Y Lolfa, Tal-

y-bont, Ceredigion. Cyfeirir pob gohebiaeth at yr 

Ysgrifennydd. Ni ellir gwarantu cynnwys unrhyw 

ddeunydd a anfonir i’w gyhoeddi yn Y DDOLEN na 

derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

Golygyddol
Cyfarfod blynyddol

Bydd cyfarfod blynyddol Y 

Ddolen yn cael ei gynnal nos 

Iau 20 Mai am 7.30 o’r gloch. 

Cyfarfod rhithiol fydd hwn 

eleni eto ond bydd croeso 

mawr i ohebwyr a darllenwyr i 

ymuno â ni. Anfonwch neges 

at y.ddolen@gmail.com er 

mwyn cael y manylion Zoom. 

Mae’r Ddolen yn chwilio 

am Ysgrifennydd newydd 

felly rhowch wybod i un o’r 

swyddogion os oes gennych 

ddiddordeb neu am drafod 

ymhellach. Anfonwn ein 

diolchiadau a’n cyfarchion at 

Mrs Hawys Hughes sydd wedi 

gorfod rhoi’r gorau i swydd yr 

Ysgrifennydd oherwydd pwysau 

galwadau eraill.

Tanysgrifio

O’r mis nesaf ymlaen ni fydd Y 

Ddolen ar gael am ddim ar lein 

bellach. Bydd yr holl siopau 

wedi ailagor erbyn hynny, 

gobeithio, a bydd modd prynu 

copïau yn y ffordd arferol. Os 

hoffech ddarllen Y Ddolen ar 

lein, bydd modd tanysgrifio 

drwy wefan bro.360.cymru/

papurau-bro/ am yr un pris â’r 

fersiwn print. Gallwch ddarllen 

y rhifyn yn y fan a’r lle, neu ei 

lawrlwytho fel PDF i’w ddarllen 

eto. Os hoffech dderbyn y 

papur trwy’r post, cysylltwch â 

Rhian Thomas am y telerau, ond 

bydd hyn yn costio tipyn mwy 

gan fod y cludiant yn ddrud. 

Cyfarchion

Anfonwn ein cyfarchion at 

Mrs Mari Morgan, gohebydd 

‘Cornel y Beirdd’ sydd wedi 

treulio cyfnod yn yr ysbyty 

yn ddiweddar, gan ddymuno 

adferiad llwyr a buan.

Croesair

Llongyfarchiadau mawr i 

Alwena Richards, Llanafan, 

enillydd cystadleuaeth y 

Croesair ar gyfer rhifyn Ebrill. 

Bydd y tocyn llyfr ar ei ffordd. 

Yr un yw’r wobr y tro hwn felly 

ewch at i gystadlu. Diolch yn 

fawr i Sian Lewis am baratoi’r 

Croesair misol sy’n hynod 

boblogaidd ymhlith darllenwyr 

Y Ddolen.

Trefenter

Gwellhâd

Treuliodd Dilys Evans, Awelon 

ychydig o amser yn Ysbyty 

Bronglais yn ddiweddar. Da yw 

medru dweud ei bod adref ac yn 

gwella’n ffafriol.

Gorfu i Augusta Rowlands, 

Brynhope fynd i Ysbyty Bronglais 

hefyd ar frys ac rydym yn 

falch ei bod hithau adref ac yn 

atgyfnerthu. Gwellhâd llwyr a buan 

i chi’ch dwy.

Cartref Newydd

Dymuniadau gorau am 

bob dedwyddwch i Nerys 

Maesnewydd a’i phartner, Glyn, 

yn eu cartref newydd yn Llanilar.

Pen blwyddi Arbennig

Pen blwydd Hapus i Angharad 

Evans, Rhosfach a ddathlodd ei 

deugain oed ar 14 Ebrill. Ar yr 

un diwrnod dathlodd Tegwen 

Evans, Maesnewydd ei hanner 

cant. Pen blwydd hapus iddi 

hithau. Llongyfarchiadau mawr 

a gobeithio eich bod wedi 

mwynhau eich diwrnod. Ar 21 

Mai bydd Edwina Jones, Penbryn 

Mawr yn dathlu ei thrigain oed. 

Pen blwydd Hapus a mwynhâ’r 

dathlu. Dymuniadau Gorau hefyd 

i Edwina ar ei hymddeoliad. 

Treuliodd 33 o flynyddoedd yn 

gweithio i’r Cambrian News. 

Amser i ymlacio nawr.

Diolch

Hoffai Dilys Awelon ddiolch 

i bawb am y galwadau ffôn, 

negeseuon ar y wê, y blodau a’r 

cardiau a dderbyniodd yn ystod 

ei hamser yn yr ysbyty ac ar ôl 

dod adref. Gwerthfawrogwyd 

hwy yn fawr.

Saer Coed / Adeiladydd
01970 880652
07773 442 260

Bronllys, Capel Bangor

Aberystwyth

JONATHAN 
LEWIS
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Llanilar

Gohebydd: Beti Griffiths, Lleifior, 

Cwm Aur; Iola Alban

Genedigaeth

Llongyfarchiadau calonnog i Iwan 

a Jane Thomas, Penrhiw ar ddod 

yn dad-cu a mam-gu unwaith eto. 

Ganwyd mab bach arall i Ffion 

a’i phriod yn Swydd Wiltshire a 

brawd bach i Joshua a Lewis. Bydd 

yn braf cael pâr arall o ddwylo i 

helpu adeg y cynhaeaf sgrewyll! 

Dymuniadau gorau i’r teulu bach.

Cydymdeimlad

Anfonwn ein cydymdeimlad 

didwyll at Kenny Anderson a’i 

deulu, 37 Cwm Aur ar farwolaeth ei 

fam yn Llundain wedi cystudd blin. 

Mae wedi bod yn gyfnod anodd 

ar lawer y dyddiau hyn yn methu 

gweld eu hanwyliaid oherwydd 

effaith y pandemig.

Yr un yw ein cofion at Mrs. 

Jennings, Hendre-haidd wedi iddi 

golli ei phriod yn ddiweddar.

 

Dwy Raglen Gofiadwy

Gwyddom erbyn hyn fod Dai 

Jones wedi ymddeol wedi hanner 

can mlynedd o wasanaeth 

teilwng a chofiadwy i’r cyfryngau 

a chafwyd dwy raglen yn nodi’r 

achlysur. Gwelwyd un ar y teledu 

yn cynnwys nifer o’i gydweithwyr 

a ffrindiau yn diolch iddo am 

ei gyfraniad unigryw ar hyd y 

blynyddoedd.

Rhaglen radio oedd y llall a 

gwyddom mor boblogaidd oedd 

ei raglen ‘Ar eich Cais’ bob nos Sul 

ar Radio Cymru. Roedd ganddo 

wrandawyr ffyddlon drwy Gymru 

benbaladr ac roedd yn feistr ar y 

grefft o gyflwyno ac yn adnabod 

pawb fel y soniodd Huw Jones 

o S4C. Ni chawn ei debyg eto 

a diolchwn ninnau fel ardalwyr 

iddo am ei wasanaeth anhunanol. 

Cofion cynhesaf ato ef ag Olwen 

y dyddiau hyn.

Carmel

Yn yr ysbyty

Ar hyn o bryd mae un o’n blaenoriaid 

sef Mr William Roberts yn Ysbyty 

Bronglais wedi iddo gwympo yn ei 

gartref. Deallwn ei fod yn ymateb 

i’r gofal a’r driniaeth y mae’n ei gael 

yno a dymunwn yn dda iawn iddo. 

Brysiwch wella, William.

 

Diolch

Mae teulu’r ddiweddar Miss 

Jennie Davies, Gwarfelin, yn 

dymuno diolch yn fawr am bob 

caredigrwydd a chydymdeimlad 

a ddangoswyd atynt yn eu 

profedigaeth. Oherwydd y 

cyfyngiadau presennol bu’n rhaid 

cynnal yr angladd yn breifat ym 

mynwent Llanilar a hynny dan 

ofal yr offeiriad, y Parchedig Alun 

Evans, yn cael ei gynorthwyo 

gan y Parchedig Nicholas Bee 

ac mae’r teulu am ddatgan eu 

gwerthfawrogiad o’u gwasanaeth. 

Dymunant ddiolch hefyd i Mr 

Gwyn Evans, y Cyfarwyddwr 

Angladdau am drefnu popeth 

mor urddasol ac effeithiol, i 

gymdogion a chyfeillion Jennie 

am eu presenoldeb yn y pentre ac 

am bob rhodd at Ganolfan Iechyd 

Llanilar er cof am Jennie.

Wythnos Cymorth Cristnogol, 10 

– 16 Mai

Yn y gorffennol bydden ni’n dod 

at ein gilydd yn ystod yr wythnos 

hon i godi arian tuag at Cymorth 

Cristnogol. Yn anffodus, o achos 

y coronafirws, fedrwn ni ddim 

gwneud hynny eleni, ond os 

hoffech chi wneud cyfraniad, a 

wnewch chi, os gwelwch yn dda, 

gysylltu ag un o’r blaenoriaid? 

Neu, os dymunwch, gallwch anfon 

cyfraniad yn uniongyrchol at 

Christian Aid, 35-41 Lower Marsh, 

London SE1 7RL. Diolch yn fawr.

Ysgol Llanilar

Croeso nôl

Mae wedi bod yn braf i groesawu 

disgyblion yn ôl i’r ysgol yn 

araf bach ers hanner tymor mis 

Chwefror. Bellach mae pawb nôl 

yn yr ysgol ac rydym yn falch i 

weld hen ffrindiau ac i groesawu 

rhai newydd. Ers y Pasg mae tri 

disgybl wedi ymuno â Dosbarth 

Gelert (dosbarth Derbyn), sef Poli, 

Eadie a Zephyr. Croeso mawr 

iddynt, rwy’n siŵr y byddant yn 

hapus iawn yn ein plith.

Eisteddfod Rithiol Ysgol Llanilar

Ar ddydd Iau, 25 Mawrth 

cynhaliwyd Eisteddfod rithiol 

gyntaf yr ysgol. Buodd y disgyblion 

yn paratoi baneri o flaen llaw 

er mwyn cefnogi eu llysoedd 

gwahanol sef Rheidol, Aeron ac 

Ystwyth. Roedd pawb yn gyffrous 

ar fore’r Eisteddfod a buodd Mrs 

Jones ein Pennaeth yn cyhoeddi 

enillwyr pob dosbarth dros Teams. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb 

a gymerodd ran. Uchafbwynt y 

dydd oedd y seremoni gadeirio. 

Enillydd y gadair eleni oedd ‘Bob 

Willis’ sef Bryn Williams, am ei stori 

‘Y Llwybr Hud’. Llongyfarchiadau 

mawr i ti Bryn – ardderchog! Y 

llys buddugol oedd Ystwyth gydag 

Aeron yn ail a Rheidol yn drydydd. 

Cafwyd diwrnod hwylus dros ben 

yn dathlu ein Cymreictod.

Cystadlu

Bu plant yr ysgol yn cystadlu yn 

Eisteddfod Cardi-Iaith yn ogystal 

â’r Eisteddfod ysgol yn ddiweddar. 

Cafodd pedwar disgybl llwyddiant 

a derbyn tystysgrifau sef Gwenllïan 

a Meredudd ac Osian a Gruffudd. 

Da iawn blant!

Y Pasg

Diolch yn fawr i aelodau ‘Agor y 

Llyfr’, Capel y Morfa, am rannu 

stori’r Pasg gyda’n disgyblion yn 

ddiweddar. Roedd y plant wedi 

mwynhau’n fawr.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i Miss 

Nia Evans a’i phartner James ar 

enedigaeth Hana Wyn. Edrychwn 

ymlaen at groesawu chi i’r ysgol 

un prynhawn pan fydd yn ddiogel 

i wneud hynny. Llongyfarchiadau 

hefyd i Mrs Jane Edwards ar ddod 

yn Fam-gu am y tro cyntaf!

Canlyniadau yr Eisteddfod rithiol. Paratoi baneri ar gyfer yr 

Eisteddfod.

Joio yng nghwmni ffrindiau 

unwaith eto.

Osian a Gruffudd a’u tystysgrifau 

Eisteddfod Cardi-Iaith.

Gwenllian a Maredudd a’u 

tystysgrifau Eisteddfod Cardi-Iaith.

Siop Llanfarian 
Dewis helaeth o nwyddau

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

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

01970 612 067 
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Capel Seion Trawsgoed

Ysbyty

Mae Mr Mark Watson, Pantycrug wedi bod yn yr 

ysbyty yn Abertawe a chael triniaeth ar y galon.  Mae 

ef adref erbyn hyn ac yn gwella yn foddhaol, sydd yn 

dda i ddeall.  Daliwch ati i wella, mae’r gwanwyn wedi 

cyrraedd.

Atgof Barddoniaeth

Ar droad y flwyddyn eleni, derbyniodd Mrs Elen Lewis, 

Cadeirydd Cymdeithas y Paith lythyr diddorol wrth 

Mr Cledwyn Fychan. Y cynnwys oedd pedwar darn 

o farddoniaeth gan ein beirdd lleol a oedd wedi cael 

ei gosod ar gyfer cystadleuaeth rhwng Cymdeithas 

Capel Seion a Threfeurig, ‘nôl yn Chwefror 1992.  Y 

gamp oedd cyfansoddi tri phennill wyth llinnell yr un, 

yn enwi ffermydd ei hardal.  Y canlynol oedd ymdrech 

ardderchog Mr John Williams, Bwlchbach o dan y 

ffug enw ‘Estron’.

Ymhellach o’r môr na’r Wernddu neu Bantgwyn

Cyn cyrraedd y Ceunant yng nghesail y bryn

Ger Llain-deg-ugain a’i redwyr o fri

Yn ffermio Ffoslas mae ein llywydd ni.

Gyda’i chaeau cymen, heb chwyn na gwaddod

Yn swatio yng ngysgod y Llwyn-crychyddod

Does dim rhyfedd bod eu bustych mor iach

A theirgwaith gymaint a rhai y Bwlch-bach.

O Droed-rhiw-lasgrug wele’n harweinydd

Ac wyres Rhoslawdden yw’n cyfeilydd.

O’r Sarnau Fawr cawn berlau ar lafar

Ac Ifan Tynbwlch yw’n hactor llachar.

Yn barod i ganu yn bêr ac ardderchog

Mae pobl Gwarallt a Nant-y-benglog,

A llinnach Penrhiw a’r ddau Dafarn-crug

Yn ysu am weled y Paith ar y brig.

Ty Gwyn a Rhoserchan, tyddynod y fro

Ac hefyd y Buildings a Bryngwyn sbo

‘Run fath a Nantrhudd a Nant-yr-Onnen

Bob un yn ein hannog i ennill pluen.

Tyncwm, Ffynnon-oer a Throed-rhiw-fron-frech

Y Llain a Phenuwch-fawr yn ein ‘chwenech’.

I frwydo yn ddewr a gwneuthur ein gorau

I guro yr hen Ben-Bont, Rhyd-y-Beddau.

Dathlu

Llongyfarchiadau - er braidd yn hwyr, i Steffan 

Griffiths, Pisga ar ddathlu ei ben-blwydd yn ddeunaw 

oed ers canol mis Mawrth. Gobeithio dy fod wedi 

cael diwrnod i’w gofio, er gwaethaf y Cofid, a phob 

dymuniad da i’r dyfodol.

Cyngor Bro Trawsgoed

Y materion isod yn parhau angen sylw:

• Llinellau gwyn angen ail-baentio ar y 

ffyrdd.

• Nifer o dyllau yn ffyrdd yr ardal angen 

sylw ynghyd a draeniau dwr sydd wedi 

gorlenwi.

• Rhiw o Lanafan i Brynafan. Dŵr yn 

rhedeg ar arwynebedd y ffordd yn 

amharu ar deithio a cherdded ar y 

ffordd ond mater i weld wedi sefydlogi.

• Cais i’r glanhawr ffordd deithio i fyny at 

Gapel Carmel, Cnwch Coch gan nad 

yw’n glanhau’r ffordd yno ar hyn o bryd.

• Yn dilyn trafodaethau blaenorol am gais 

am bolyn fflag i’w dodi ym mhentref 

Cnwch Coch penderfynwyd peidio 

gweithredu gyda’r trefniadau gan nad 

oes darn tir cyhoeddus addas yn y 

pentref i leoli polyn ond edrychir i’r 

posibilrwydd o ddodi sedd eistedd 

newydd yn y Pentref.

• Coed angen torri nôl ger Cwmseiri 

sy’n amharu ar welededd wrth deithio i 

gyfeiriad Llanfihangel-y-Creuddyn.

• Goleuadau fflachio’n dynodi rhybudd tu 

allan i Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn 

yn dod arno ar amserau anghyson i 

oriau ysgol – goleuadau i weld wedi 

sefydlogi i oriau priodol.

• Arwyddion ffyrdd wedi cwympo mewn 

lleoliadau o fewn yr ardal.

• Sefyllfa Dŵr yn cronni ar ffordd ger y 

Gors yn parhau – yn nwylo swyddogion 

Cyngor Sir Ceredigion.

• Gwteri ochr y ffordd wedi gorlenwi 

gyda phorfa a drysni ar y ffordd o 

Benffordd, Y Gors i Lanfihangel-y-

Creuddyn gyda dŵr yn gorlifo ar y 

ffordd.

• Banc y Nant Nantyrhaidd wedi gordyfu 

yn agos at Adeilad Sefydliad y Merched 

ac angen torri’r drysni nôl.

• Cebl ffôn wedi clymu o amgylch 

polyn fflag ym Mhentref Llanfihangel-

y-Creuddyn – Openreach wedi 

gweithredu.

• Materion diogelwch ar lwybrau 

cyhoeddus ar y B4340 yn Llanafan ac fe 

weithredodd swyddogion y Cyngor Sir 

yn gloi i ddatrys y problemau.

• Y ffordd o Lanfihangel-y-Creuddyn i 

Drisant angen sylw brys oherwydd nifer 

o dyllau yn y ffordd ac ochr y ffordd yn 

erydu mewn rhai mannau.

• Y ffordd sy’n mynd heibio Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn angen 

atgyweirio, nifer o dyllai cas arni.

• Nifer o dyllau yn y ffordd o’r hen Ysgol 

Llanafan a heibio Maes Chwarae Maes 

y Felin.

• Y Ffordd C1055 o Lanfihangel-y-

Creuddyn i Gnwch Coch wedi cau ar 

frys gan fod problem wedi codi gyda 

chynhaliaeth y Ffordd ac yn debygol o 

fod ar gau am beth amser.

• Ochr y Ffordd wedi erydu ar y B4343 

ger Llanafan. 

Cyllid

Cytunwyd ar ddyraniad o dendr am y 

flwyddyn 2021 am dorri Llwybrau yn 

Llwynprenteg, Pont Sigl a Ffordd Uchaf 

Llanafan a hefyd torri’r porfa’r Tir Comin 

yn Llanfihangel-y-Creuddyn.

Dyrannwyd rhoddion ariannol fel a 

ganlyn:

£50.00: Cylch Meithrin Penllwyn:

£100.00: Clwb Ffermwyr Ifainc Trisant; 

Radioa Ysbyty Bronglais; Eisteddfod 

Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru.

£150.00: Y Ddolen: Ambiwlans 

Awyr Cymru, Beiciau Gwaed Cymru, 

Ceredigion.

£200.00:  Sefydliad y Merched Llanafan 

tuag at gostau’r Bwthyn y Sefydliad 

yn Llanafan gan na fedrwyd cynnal 

digwyddiadau codi arian yn ystod y 

Cyfnodau Clo.

£500 Cymdeithas Maes Chwarae 

Maesyfelin tuag at Yswiriant y Maes 

Chwarae.

Cytunwyd i barhau gydag aelodaeth Un 

Llais Cymru.

Cofnodir derbyn yr ohebiaeth ganlynol:

Dogfen wrth Archwilio Cymru ‘Cylch 

Archwilio 2020-21 Ymlaen – Cynghorau 

Tref a Chymuned yng Nghymru’ sy’n nodi 

bod trefniadau newydd o ran archwiliad 

allanol cyfrifon y Cyngor Bro am y tair 

blynedd i ddod.

Cylchlythyr Newid Hinsawdd

Gwybodaeth fod Cyfoeth Naturiol Cymru 

(CNC) yn gwahodd tri aelod Newydd ar 

draws Cymru i eistedd ar Fwrdd Rheoli 

CNC.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021 sy’n caniatau i Gynghorau 

Cymuned barhau i gynnal cyfarfodydd yn 

rhithiol neu gyfuniad o’r ddau.

Datganiad i’r Wasg am Gyrff y GIG yn 

cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng 

COVID-19

Gwybodaeth wrth Heddlu Dyfed Powys 

i fod yn ymwybodol am sgamiau posibl yn 

ymwneud a brechlyn yn erbyn Covid-19.

Cyngor Sir Ceredigion yn ymholi am 

wybodaeth am dai gwag yn yr ardal ar 

gyfer prosiect arfaethedig.

Cais Cynllunio: Nid oedd 

gwrthwynebiad i’r cais A210149, Y 

Farmers, Llanfihangel-y-Creuddyn. Y 

Bwriad yw creu bythod bwyta awyr 

agored i’w gosod yn lle’r babell fawr a 

godwyd yn yr ardd gwrw dros dro. Byddai 

hyn yn darparu ardal gysgodol gyda 

digon o awyr iach er mwyn bwyta neu 

gynnal cyfarfodydd i grwpiau lleol mewn 

modd diogel, gan gadw pellter yn yr awyr 

agored. 
‘Rwy’n gweld dipyn mwy o’r fan yma, a mae’n  

nhraed yn gynnes!’
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KANGALOOS
Gwasanaeth Hurio 

Toiledau Symudol a 

Gwacáu ‘Septic Tanc’

Cysylltwch â Iwan ar
01974831266 neu

07855364947

Nodiadau Natur

Mae gair yn Saesneg am bobol sydd yn rhuthro 

gyda’u gwydrau a’u telisgopau i weld unrhyw 

aderyn anarferol sydd wedi cael ei weld yn rhywle. 

Bydd rhai yn teithio cannoedd o filltiroedd i fedru 

rhoi tic yn eu llyfrau yn enwedig os yw’r aderyn 

yn un dieithr i’r wlad yma. Rydym ni wedi bod yn 

ymylu ar gael ein galw yn ‘twitchers’ eleni ond nid 

oherwydd fod aderyn dieithr wedi tynnu ein sylw 

ond un cyffredin iawn yn yr ardal yma – Y Barcut. 

O fewn golwg i’r tŷ mae hwn, nid cannoedd o 

filltiroedd i ffwrdd. Rydym wastad wedi gweld ble 

mae’r nyth ond eleni, gyda help telisgop gawsom 

ni yn anrheg, rydym yn gallu gweld mewn i’r nyth, 

gan ein bod ar lechwedd a bron ar yr un lefel a hi. 

Mae’r telisgop wedi ei osod yn barhaol yn ffenest 

y portsh. Nid yw ‘ciosg Talysarn’ i’w gymharu a 

hyn! Mae’r llyfrau yn dweud mai’r iâr sydd yn gori 

ond rydym wedi gweld fod y pâr yma yn rhannu’r 

gwaith. Mae un yn dod mewn ac yn cyfnewid lle 

ar y nyth a dechrau shifft newydd. Weithiau bydd 

y newydd-ddyfodiad yn treulio ychydig o amser 

yn tacluso ymyl y nyth cyn setlo lawr i gynhesu’r 

wyau. Dyna ddarlun o amynedd yw hwn, dydd ar 

ôl dydd. Cyn hir bydd y coed wedi deilio a bydd y 

cyfan allan o’n golwg ni – dim ond gweld y ddau 

Farcut yn ymweld â’r goeden yn gyson i fwydo – 

gobeithio.

O’r aderyn mwyaf i un o’r lleiaf – Siani Lwyd neu 

Llwyd y Berth – creadur bach eitha dinod sydd 

yn hawdd ei gamgymryd am Aderyn y To. Mae 

ychydig yn llai, yn feinach o gorff, pig fain (pig fer 

gref gyda’r Aderyn To) a choesau a thraed pinc. 

Fel arfer, chwilio ei damaid ar lawr dan gysgod y 

planhigion fydd y Llwydyn ond mae un gyda ni 

sydd yn dipyn o gymeriad. Nid yn unig mae wedi 

meistroli’r grefft o hongian ar y bwydydd hadau 

ac mae wedi darganfod fod bwyd ar y bwrdd 

adar. Mae to ar hwnnw i gadw adar mawr i ffwrdd. 

Mae Robin wedi bod gyda’r cyntaf i ddarganfod y 

wledd yma ond os daw Llwydyn yno mae ‘meistr 

ar Mister Mostyn’ ac mae Robin hyd yn oed, sydd 

yn dipyn o dderyn ei hunan, yn gorfod dianc  yn 

go ddiseremoni! Nid wyf wedi gweld ei nyth eto 

ond mae’r darlun yn un arbennig o dda ohono yn 

bwydo’r cywion ceg-agored.

Mae’r Siani Lwyd yn nythu yn weddol agos at y 

tŷ ond nid wyf wedi darganfod y nyth eto. Mae’n 

syndod mor dynn mae’r adar yn glynu wrth y nyth. 

Pan es i docio ychydig ar y man-goed wrth droed 

y Tresi Aur cefais sioc i weld dau lygad bach yn 

craffu arnaf. Roedd Aderyn Du wedi dewis man 

cysurus iawn ar yr hen dractor yng nghysgod yr 

Iorwg sydd wedi tyfu drosto. (‘The tractor in the 

bushes’yw enw’r wyrion yn Seland Newydd am yr 

hen Ffyrgi fach yma!). Bronfraith oedd yma ddwy 

flynedd ynô l ac mae’r Aderyn Du bron yn yr un 

man – o fewn llai na llathen o flaen fy nghliper 

prysur.

Er ei bod wedi gwneud Ebrill go oer hyd yma 

mae’r Wennol wedi mentro yma eto a chlywais 

Siff-Saff yn Aberystwyth ac wedi wythnos, roedd 

yn galw yma hefyd. Clywais Telor yr Helyg – mae’r 

ymfudwyr wedi cyrraedd bron i gyd. Mae wedi 

bod yn ddigon cynnes i gael ambell ‘de deg’ (ydi’r 

Cymro yn cael ei ‘elevenses’ awr o flaen y Sais?) 

yng nghysgod y sied yn y lôn, gyda’n cefnau at 

wynt y gogledd. Cyfle hefyd i geisio ychwanegu 

at y Fitamin D yn yr haul i gryfhau ein system 

imiwnedd. Yno clywsom larwm bach y Gwybedog 

Brith, yntau wedi dod dros y moroedd unwaith eto 

i hawlio ei le yn y bocs nythu. Ni oedd yn tresbasu 

yn ddiarwybod ac er ein bod ni yn ei groesawu fe 

nid oedd ein presenoldeb yn ei blesio fe! Disgwyl 

deunod y Gwcw fyddwn ni nawr – mae wedi 

cyrraedd Crymych beth bynnag.

Wrth feddwl am y coed yn deilio, mae golwg 

drist ar rai o’r Ynn yn yr ardal a sawl un ar y rhiw 

yma. Mae’r clefyd Marw’nol wedi cydio ynddyn 

nhw ac ni fydd rhai yn deilio o gwbwl eleni. 

Gan eu bod yn goed mor uchel a phraff bydd y 

canghennau marw yma yn dipyn o berygl os daw 

gwyntoedd cryf eto.  Nid oes golwg iach iawn ar 

rai o’r Llarwydd ar draws y cwm chwaith. Dyma’r 

unig Gonwydden gynhenid sydd yn colli ei dail 

yn yr hydref. Mae tyfiant newydd y gwanwyn bob 

amser yn wyrdd mor ffres a hyfryd, fel brwshys 

bach siafio ar y brigau. Nid yw pob coeden wedi 

gwyrddio fel y lleill ac mae ofn fod afiechyd ar 

rhain hefyd. Dyna un o’r trychinebau sydd yn dilyn 

plannu niferoedd o’r un rhywogaeth mewn un 

man.  Mae unrhyw afiechyd yn lledu yn rhydd ac 

yn rhwydd trwy’r cyfan wedyn ac yn cynyddu’r 

maint o’r haint yn gyffredinol. Mae’r un peth yn 

digwydd gydag anifeiliaid niferus dan do fel mae 

pob bugail defaid yn gwybod. A dyna un wers 

galed sydd wedi ei dysgu yn ystod y pandemig 

dychrynllyd yma. Wrth feddwl am yr adar a’r 

anifeiliaid a’i gofal ffyrnig am eu tiriogaethau, mae 

ynysu a phellter cymdeithasol yn dilyn yn naturiol 

iddyn nhw. Mae llawer gyda nhw i’w ddysgu i ni. 

Roedd fy nhad yn aml yn tynnu ein sylw at hyn 

trwy ddweud ‘Mae creadur yn gallu bod yn gallach 

na dyn yn amal iawn, ti’n gwybod’.

gan Ann M. Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

CARPEDI 
K&M

Ffôn: 
01974 251656

Ken: 

07970 045129

Meirion: 

07811 479791

GWASANAETH 
GWERTHU 
A GOSOD

morlan.aber@gmail.com

Morlan,  
Morfa Mawr,  
Aberystwyth 

SY23 2HH    
01970 617 996
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Pontarfynach

Geni

Braf yw cofnodi bod plentyn bach newydd arall 

wedi cyrraedd Rhos-y-gell. Croeso i ail fab 

Carl a Tiffany Cater, Minffordd a brawd bach i 

Lochlan Osian.

Ysgol Mynach

Croeso nôl

Croeso cynnes nôl i’n holl ddisgyblion. Hyfryd 

yw gweld bod drysau’r ysgol nawr ar agor 

llawn amser i’r holl flynyddoedd. Braf yw gweld 

wynebau hapus y plant wrth iddyn nhw fod nôl 

yng nghwmni ei gilydd unwaith yn rhagor.

Pasg

Buodd y plant yn lwcus tu hwnt o gael helfa 

wyau hyfryd fyny yng nghoed y bobl, cyn 

gwyliau’r Pasg. Cuddiwyd llu o wyau pren yn 

y coed, tasg y plant oedd chwilio am rifau er 

mwyn cracio cod. Unwaith roeddent wedi 

llwyddo i ddatgelu’r ateb, roedd wy siocled 

yn aros amdanynt. Roedd hi’n brynhawn 

bendigedig gyda heulwen y Gwanwyn yn 

gwenu arnom.

Heti, Heulwen a Haf

Wrth ddychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r Pasg, 

roedd tair ladi fach yn aros yn eiddgar i’r plant 

gyrraedd. Allan yn yr ardd, roedd Heti, Heulwen 

a Haf wedi hen ymgartrefu yn y cwb. Roedd y 

plant yn wen o glust i glust wrth sylwi ar y dair 

aelod newydd i Mynach. Mae’r ieir mor hapus 

yn ein plith, mi ddodwon nhw wy ar y diwrnod 

cyntaf! Hyd yn hyn, rydym yn cael un wy y 

dydd, rydym yn eithaf siŵr taw Haf sydd wrthi!

Am dro i goed y bobl

Mwynheuodd y plant brynhawn yn crwydro 

coed y bobl, yn edrych ar ddail, blagur a grifft 

broga yn y llyn. Rydym yn lwcus o’r goedwig 

sydd ar stepen ein drws.

Sgwad Barddoniaeth

Llongyfarchiadau i Peni Macy am gael ei dewis 

i fod yn rhan o’r Sgwad barddoniaeth Aneurin 

Karadog. Cafodd hi’r cyfle i ysgrifennu cerdd ar 

gyfer cystadleuaeth Eisteddfod T.

Diwrnod y llyfr

Gwisgodd y plant i fyny fel cymeriadau o lyfrau 

amrywiol unwaith eto eleni. Cafwyd pob lliw 

a llun, o dylwyth teg i Peter Pan, o Paddington 

Dewch ataf fi...
Mae’r flwyddyn ddiwethaf dan glo wedi 

bod yn anodd iawn i gynifer o bobl. Mae 

hyn oherwydd bod pobl, dros nos, wedi 

colli’r hyn a roddodd sefydlogrwydd i’w 

bywydau – efallai mai ysgol, gwaith neu 

arferion arferol eraill oedd hynny. Mae wedi 

arwain at broblemau iechyd meddwl ac yn 

anffodus i gynnydd yn y nifer sy’n cymryd 

eu bywydau eu hunain – nid ydym wedi 

clywed llawer am hynny, ydyn ni?

Deuthum fy hun i ‘crisis point’ 34 

mlynedd yn ôl ar 14 Ebrill 1987. Ydych 

chi’n cofio’r ffilm ‘Educating Rita’? Roedd 

hi’n ffilm gyda Michael Caine a Julie 

Walters yn serennu. Mae yna olygfa yn y 

ffilm pan mae ffrind gorau Rita yn ceisio 

cyflawni hunanladdiad. Mae Rita yn mynd 

i’w gweld yn yr ysbyty, ac yn gofyn ‘Why?  

You have so much – music, good looks, 

the lot’. Ateb ei ffrind oedd hyn, ‘Rita, the 

music always ends, and then there’s only 

me, and I don’t like it!’. Fe wnaeth y geiriau 

hynny fy nharo fel tunnell o frics ym 1983. 

4 mlynedd yn ddiweddarach, pan gefais 

wybod bod fy ffrind gorau o’r ysgol wedi 

mynd i gysgu un noson a heb ddeffro’r 

bore wedyn gwnaeth i mi ofyn y cwestiwn 

– beth yw bywyd? Dyna pryd cofiais am 

hen Destament Newydd fy ysgol Sul. 

Dechreuais ei ddarllen a deuthum at y 

geiriau hyn gan Iesu, ‘Dewch ataf fi, bawb 

sy’n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf 

fi orffwystra i chwi’ – a sylweddolais mai’r 

hyn yr oeddwn ei angen a’r hyn a oedd ar 

goll o fy mywyd oedd Iesu. Mae Iesu wedi 

bod yn ffrind i mi ers hynny. Mae wedi rhoi 

ystyr i mi.

Parch Julian Smith

Penblwydd hapus arbennig iawn i Alun 

Jenkins, Derw Wen, Pontarfynach, ar ei 

benblwydd yn 70 oed ar 25 Ebrill. Dymuniadau 

gorau oddi wrth deulu a ffrindiau.

Croesawu Heti, Heulwen a Haf i’r Ysgol!Eisteddfod y Caban yn Ysgol Mynach.

Dathlu’r Pasg yn Ysgol Mynach.

bear i Postman Pat! Hyfryd oedd ychydig o 

gyffro yn yr ysgol. Da iawn blantos.

Eisteddfod y Caban

Nid oedd modd cynnal Eisteddfod arferol eleni. 

Felly, penderfynom gynnal un dros Teams ar 

gyfer plantos y Caban. Cafodd y plant dasg 

o gyflwyno un eitem yr un. Amrywiwyd yr 

eitemau o bobi cacennau, perfformio can ar 

yr offeryn, tynnu llun a llawer mwy. Da iawn 

blantos.
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Blaenplwyf

Pen blwyddi hapus

I Tia Woolley, Rhosfawr fydd yn dathlu ei 

deunawfed penblwydd ar 21 Mai. Mae Tia yn 

fyfyrwraig ail flwyddyn yng Ngholeg Ceredigion 

ac yn ogystal wedi cael amser prysur iawn 

yn ystod y gwanwyn rhwng gwaith y fferm a 

garddio. Pob dymuniad da i’r dyfodol.

Hefyd i Carwyn James, Cwmparc fydd yn 50 

oed ar 17 Mai. Pob hwyl i tithau hefyd.

Genedigaethau

Llongyfarchiadau i Dilwyn a Delma Jones, 

Ardwyn ar ddod yn dadcu a mamgu yn 

ddiweddar – merch fach i Aled a’i wraig Kate 

– ei henw yw Seren.

Hefyd i Lotte a Kelvin, Bancymor ar 

enedigaeth eu trydedd wyres ddechrau Ebrill. 

Mae’r teulu ifanc yn byw yn Denmarc ac mae 

mamgu a dadcu yn ysu am ymweld.

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

Wel dyma ni eto ar drothwy tymor newydd 

o arddio, anodd credu fel mae’r tymhorau 

yn hedfan heibio! Mae mis Ebrill mor belled 

wedi bod yn fis rhagorol i baratoi’r ardd i’w 

thrin gan ei bod wedi bod yn afresymol o 

sych. Ond peidiwch â brysio i’w hau! Gellir 

cael tywydd oerllyd a llwydrew hyd yn 

oed tan ganol mis Mai gan ddifetha eich 

planhigion ieuainc. Gwell oedi tan fydd y 

tymor wedi cynhesu ychydig. Er dweud 

hyn, gellir hau rhai rhai planhigion sy’n 

medru dioddef tywydd oerllyd fel plannu 

eich setiau winwns a phlanhigion bresych 

ac yn y blaen. Ond gofalwch ar ôl y tatw a’u 

tyfiant gan nad ydynt yn dioddef dim rhew 

o unrhyw fath. Os am blannu yn gynnar 

rhaid i chi fod yn barod i’w cuddio efo 

cadachau ar nosweithiau sy’n debygol o fod 

yn rhewllyd. Felly, mae’n rhaid fod yn ofalus 

ac yn wyliadwrus os am blannu yn gynnar 

hyd ddiwedd mis Mai, ac ar adegau, ambell 

i flwyddyn hyd canol mis Mehefin. Rwyf yn 

dechrau y rhan fwyaf o’n planhigion yn y Tŷ 

Gwydr a’u trawsblannu allan pan fo’r tywydd 

yn caniatáu.  Ar ddechrau pob tymor rhaid 

dewis eich tatw hau ac yn yr oes yma mae 

yn agos i hanner cant o wahanol fridiau i’w 

dewis – rhai newydd ac eraill sydd wedi 

profi eu hunain ym mridiau tatw fel Arran 

Pilot, Winston ac ati. Hefyd rhaid dewis pa 

fathau o datw cynnar, ail gynnar, a’r crop 

penna rydych am hau.  Rwyf pob blwyddyn 

yn dewis Winston, Arran Pilot a Casablanca 

fel tatw cynnar a Maris Peer, Charlotrte, 

Picasso Peatland Crown, Rocket fel ail grop 

a’r diweddar. Pob un o’r rhain yn cropio’n 

dda ond fy ffefryn penna yw’r Picasso. Rhyw 

fath o welliant ar y daten Cara yw’r Picasso 

ond mae’n cropio’n ardderchog yng ngardd 

Tyncoed.

Rhaid plannu eich setiau winwns a’ch 

shalots mor gynnar ag sy’n bosibl yn y tymor. 

Mae angen tymor hir ar y rhain i aeddfedu. 

Rwy’n dechrau fy winwns mewn potiau 

bychain ym mis bach a’u dosbarthu allan 

i’r ardd ddiwedd Ebrill i ddechrau Mai. Mae 

hyn yn rhoi cychwyn da iddynt. Rwyf bob 

blwyddyn yn prynu setiau o gylchgrawn 

Marshalls. Y math Stuttgarter Stanfield sy’n 

cynhyrchu crop boddhaol ac yn dal eu tir hyd 

y Gwanwyn cynnar. Fe gewch rhai bridiau 

sydd wedi cael eu gwresogi yn flaenorol, 

ond yn anffodus nid wyf wedi cael llawer o 

lwc ar y math yma o setiau. Mae yna lawer 

math o fylbiau shallot ar y farchnad ac un 

o’m ffefrynnau yw’r Golden Gourmet. Mae’r 

shallot yn ffefryn mawr ym myd salad ac mae’r 

Golden Gourmet yn feddal iawn yn eich salad.

Ar ôl y winwns rhaid ymroi i hau eich 

Ffa. Rwy’n hau y ffa mewn hambwrdd fach 

unigol a’u trawsblannu allan i’r ardd ddiwedd 

Ebrill. Maent yn tyfu yn agos i bedair 

troedfedd, felly rhaid gofalu nad yw’r gwynt 

yn eu difetha.

Beth am y Ffa Ddringo? Wel peidiwch 

â hau y  rhain yn rhy gynnar oherwydd y 

rhew, felly cadwch yn ôl tan canol mis Mai 

a gyda lwc ni ddônt i’r golwg hyd ddechrau 

Mehefin. Fe gewch gnwd llawn mor gynnar 

â’r rhai blannodd cnwd lawer yn gynharach, 

felly nid yw hau yn gynnar ddim o fantais 

bob amser.

Llysieuyn arall nad yw yn synhwyrol i’w 

hau tan mis Mai yw’r moron oherwydd y 

pryfyn dinistriol sef y Carrot Root Fly sy’n 

dinistrio’r moron o’r gwreiddiau a goruwch. 

Mae yn ei anterth ddwywaith y flwyddyn. Yn 

bennaf mis Mai a mis Awst. Rhof bwyslais ar 

hyn yn y rhifyn nesaf.

Rwy’n siŵr bod eich Rhiwbob ar ei 

dyfiant nerthol erbyn hyn ond byddwch yn 

wyliadwrus oherwydd gall cenllysg neu eira 

hwyr ei ddifetha’n gyfan gwbl. Felly byddwch 

yn barod i’w guddio rhag  tywydd eithagfol. 

Un o lysiau cynharaf y tymor yw’r Rhiwbob 

ac mae’n addas i’w fwydo gyda chymysgedd 

o Nitrogen yn ystod mis Mawrth er mwyn 

cael tyfiant cryf ar gyfer cael ffrwyth cryf 

cyntaf y tymor.

Mae’r lawnt angen ei bwydo adeg hyn o’r 

flwyddyn ar ôl gaeaf oer. Does dim yn well 

na dyfrhau efo Phostrogen a rhoi ychydig 

o wrtaith Potash a Phosphate ar yr wyneb 

– dim yn ormodol ond bydd hyn yn rhoi 

bywyd newydd iddi ar ôl y rhew a’r gaeaf hir.

Yn ôl rhai mae fy erthygl yn eich anfon 

allan i weithio, ond rwy’n siŵr y bydd yn 

talu’r ffordd yn y pen draw – daliwch ati!

Dyfyniad  
y mis

Ceir dyfyniad y mis 

yma gan Graham 

Edwards,Capel Seion.

‘Mewn tymestl 
mae adnabod 
llongwr da.’

Garddio gyda Gwyn Tyncoed 
LLANILAR (01974261361 )
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Llanfarian

Llwybr Bryn Eglur

Os ewch i grwydro ar y llwybyr sy’n pasio Bryn 

Eglur cewch eich swyno.

1. Cerrig lan môr wedi‘u peintio yn bert gyda 

neges fach weithie.

2. Sylwch ble mae drysau’r tylwyth teg ar y 

coed.

3. Hoe i ymlacio ar y fainc? Bydd lliwiau’r 

blodau yn eich swyno.

4. Coedlan ddaw â gwên i bob wyneb wrth 

basio heibio. 

Mae gan y llwybr nifer o gyfeillion lleol sy’n ei 

lanhau, tocio, trwsio a’i harddu i godi calon y 

cerddwyr yn y cyfnod clo.

Iona Mason

Ysgol Llanfarian

Yn gyntaf, carwn nodi mor hyfryd yw hi i 

groesawu’r disgyblion i gyd nôl i’r ysgol ar 

ddechrau tymor newydd. Mae hi wedi bod yn 

flwyddyn ysgol rhyfeddol iawn ond croeswn 

ein bysedd y cawn ychydig o normalrwydd yn 

ystod tymor yr haf!

Estynnwn groeso cynnes i ddisgybl newydd, 

Jessica a’i theulu sydd newydd symud i’r 

pentref ac i’r ysgol. Gobeithio byddant yn 

gartrefol a hapus iawn yn ein plith.

Gweithgareddau cyn Pasg

Cyn gwyliau’r Pasg, cawsom gyfle i groesawu’r 

disgyblion nôl am gyfnod byr a chafwyd tipyn 

bach o amser i ddal fyny gyda gweithgareddau 

ymarferol oedd ddim mor hwylus i’w cyflawni 

yn y gwersi gartre.

Gwyddoniaeth CA2

Bu tipyn o fwrlwm a chyffro yn nosbarth CA2 

wrth iddyn nhw ymgymryd â gweithgaredd 

gwyddonol – darganfod ffordd i gwympo wy 

oddi ar ysgol heb ei gracio i gyd fynd ag adeg 

y flwyddyn!

Gweithiodd y dosbarthiadau mewn grwpiau 

i gynllunio teclyn fyddai’n amddiffyn eu hwyau 

gan gwneud penderfyniadau pwysig megis 

pa ddeunyddiau fyddai orau a sut i arafu’r wy 

wrth iddo ddisgyn.

Yn y prynhawn, bues ar ben ysgol yn 

gollwng y teclynau oedd yn cynnwys yr wyau 

i ddarganfod pwy oedd wedi llwyddo i greu’r 

cynllun gorau. Rhaid dweud bod BRON pob 

wy naill ai wedi chwalu neu gracio….ond, 

llwyddodd UN wy (allan o 5) i lanio’n ddiogel 

yn ei declyn amddiffynnol! Llongyfarchiadau i 

grwp Lisa, Evie, William a Joe. Da iawn i bawb 

am gydweithio’n arbennig yn eu grwpiau.

Hetiau Pasg

Cafodd y disgyblion gyfle i gael ychydig o hwyl 

ar ddiwedd y tymor wrth iddyn nhw gynllunio 

a chreu hetiau/modelau Pasg. Diolch o galon i 

Edna Ascher am gyfrannu llwythi o adnoddau 

celf Pasg i ni.

Cerrig lan môr wedi‘u peintio yn bert gyda 

neges fach weithie.

Hoe i ymlacio ar y fainc? Bydd lliwiau’r 

blodau yn eich swyno.

Sylwch ble mae drysau’r tylwyth teg ar y coed.

Coedlan ddaw â gwên i bob wyneb wrth 

basio heibio.

Sant Padrig (Karen o Eglwys 

Llanychaearn) yn ymweld â’r ysgol i 

rannu ei hanes.
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Cystadlaethau Cyfnod Clo

Yn ystod y cyfnod clo, ymgymrodd disgyblion 

CA2 mewn dwy cystadleuaeth. Y cyntaf oedd 

i beintio carreg Dydd Gwyl Dewi gyda lluniau 

yn ymwneud â’r thema Cymru. Roedd y 

canlyniadau fel a ganlyn:

1af Skyler

2il Arwel

3ydd (cydradd) Tirion, Celyn, Tomos a Gruff.

Sioe Ffasiwn

Yr ail gystadleuaeth oedd i greu darn o ddillad 

allan o bethau wedi eu hailgylchu (ysbwriel) fel 

rhan o weithgareddau diwrnod ail-gylchu byd 

eang. Yn hytrach na danfon lluniau i ni feirniadu, 

penderfynodd y plant byddai cael sioe ffasiwn yn 

llawer mwy o hwyl. Aethom allan i’r iard gyda’n 

seinydd (rhaid cael cerddoriaeth mewn sioe 

ffasiwn!) a charped gwyrdd (i gyd-fynd gyda’r 

thema o fod yn wyrdd drwy ail-gylchu!)

Rhaid dweud ein bod ni fel staff yn bles iawn 

gydag ymdrechion y plant a chafodd pawb 

(staff ac athrawon) dipyn o her wrth benderfynu 

pwy oedd yr enillydd. Roedd y canlyniadau 

yn agos iawn, ond yn y diwedd, dyma oedd yr 

enillwyr:

1af Angharad

2il Skyler

3ydd (cydradd) Ella a Tirion

Helfa anifeiliaid y Pasg

Pan ddychwelodd y plant i’r ysgol, buom yn 

hynod o lwcus bod gennym Edna Ascher yn un 

o’n rhieni! Yn ystod y cyfnod clo, bu’n brysur 

iawn yn gwinïo anifeilaid bach Pasg a chreu 

pecynnau bach wyau siocled i bob plentyn.

Cafodd disgyblion CA2 a’r Cyfnod Sylfaen 

gyfle i gael helfa fach i ddod o hyd i’r 

anifeiliaid oedd wedi eu cuddio o amgylch tir 

yr ysgol. Diolch o galon i chi Edna am eich 

caredigrwydd a’ch parodrwydd i sicrhau bod 

y plant yn cael ychydig o hwyl ac anrheg bach 

hyfryd ar ddiwedd y tymor.

Ymweliad Sant Padrig

Ymwelodd Sant Padrig (Karen o Eglwys 

Llanychaearn) â ni i rannu ei hanes a dosbrthu 

crochan yn llawn aur (wyau Pasg!) Diolch yn 

fawr i Karen a Mary am barhau i ymweld er eu 

bod yn gorfod aros yn y maes parcio er mwyn 

gweld y plant. Rydym i gyd yn gwerthfawrogi 

eich hymroddiad a’ch caredigrwydd yn fawr.

GOLCHDY
LLANBADARN
LAUNDERETTE

CYTUNDEB GOLCHI . CONTRACT WASHING

GWASANAETH GOLCHI . SERVICE WASHING

DUFET MAWR . KING SIZE DUVETS

CITS CHWARAEON . SPORTS KITS

FFON:- 01970612459 
JEAN JAMES

Llanafan

Gohebydd: Alwena Richards, Awel y Bryn 

(01974 261382)

Cydymdeimlad

Cydymdeimlir â Rachel Jenkins a’r teulu, Capel, 

ar farwolaeth ei thad yn ddiweddar.

 

Pen blwydd

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Gloria 

Burrell, Alaw’r Afon, Abermagwr ar ddathlu ei 

phen blwydd yn 80 oed yn ddiweddar.

 

Croeso

Estynnir croeso i Mr a Mrs Cooper ac Anwen 

sydd wedi ymgartrefu yn Tan y Coed. Gobeithio 

y byddant yn hapus iawn yn ein plith.

O’r gegin
gan Mirain Haf

‘Jammie Dodger Blondies’

200g Menyn di-halen

125g Siwgr Gwyn

125g Siwgr Brown Golau

3 Wy

1 llwy fwrdd Fanila

1 llwy fwrdd o Flawd Corn

275g Fflwr Plaen

150g o ddarnau siocled gwyn

200g Jam Mafon

12 Jammie dodger

1) Trowch y ffwrn arno i wres 180°C 

a leiniwch din 11’’x8’’ gyda phapur 

gwrthsaim.

2) Rhowch y Siwgr a’r Menyn wedi toddi 

mewn bowlen a’i chwisgio nes newid i 

fod yn lliw hufennog.

3) Adiwch yr wyau a’r fanila a chwisgwch yn 

dda.

4) Ychwanegwch y fflwr a’r Blawd Corn a’i 

chwisgio nes fod gennych gymysgedd 

drwchus.

5) Adiwch y darnau siocled a’i gymysgu i 

mewn yn ysgafn gyda llwy fetel.

6) Arllwyswch y gymysgedd mewn i’r tin 

pobi.

7) Rhowch y jam ar dop y gymysgedd a’i 

chwyrlio gyda fforc yn ysgafn heb wasgu 

y jam i lawr mewn i’r gymysgedd.

8) Rhowch y Blondies yn y ffwrn am 35 

munud.

9) Tynnwch y Blondie allan o’r ffwrn a 

gwasgwch y Jamie Dodgers i mewn 

i’r top a rhowch nôl yn y ffwrn am 10 

munud arall.

10) Dylai sgiwer fetel ddod allan yn glir o’r 

blondie.

11) Gadwch yn y tin i oeri.

12) Torrwch i mewn i 12 darn pan yn oer.

Enillwyr y gystadleuaeth paentio Carreg 

Dydd Gwyl Dewi gyda’u tystysgrifau.

Joe, Evie, William a Lisa gyda’u teclyn 

achub wy!

Enillwyr y sioe ffasiwn gyda’u tystysgrifau.

Disgyblion gyda’u modelau a’u hetiau Pasg 

ar ddiwedd y tymor.

Rhai o’r plant yn eu gwisgoedd allan o bethau 

wedi eu hailgylchu yn ystod y sioe ffasiwn.
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Ponterwyd

Ysgol Syr John Rhys

Mae’r plant wedi bod yn mwynhau 

amyrywiaeth o weithgareddau ar ôl 

dychwelyd i’r ysgol.  Mae plant dosbarth 2 

wrth eu boddau gyda’r bwrdd dartiau newydd 

sydd yn y dosbarth ac yn mwynhau ymarfer 

ei sgiliau mathemateg pen. Rydym wedi 

bod yn cymryd mantais o’r tywydd braf a 

threulio amser yn yr awyr agored yn dysgu. 

O fathemateg, ffurfio llythrennau, darllen, 

chawarae rôl i ymarfer corff.  

Mae’r plant i gyd wedi derbyn llyfrau lles 

newydd sbon ac wedi mwynhau treulio amser 

yn dysgu a meddwl am sut mae pethau da 

wastad yn dilyn cyfnodau anodd, yn union fel 

mae’r haf wastad yn dilyn y gwanwyn. Mae’r 

cymryd amser i wrando ar gerddoriaeth, lliwio 

a myfyrio yn ymlacio’r plant ac yn help i’w lles 

yn bendant. 

Bu’r plant yn brysur cyn torri am wyliau’r 

Pasg yn dysgu hanes Iesu a’r rheswm ein 

bod yn dalthu yr adeg yma.  Dysgont am y 

digwyddiadau oedd yn arwain at y croesholiad  

ac yna yr atgyfodiad a deall taw nid wyau yw’r 

rheswm  ein bod yn dathlu. Ynghyd â dysgu 

am yr hanes buont yn edrych ar yr agweddau 

modern, cyfarwydd o’r Pasg a mwynhaodd 

bob disgybl helfa wyau.  Diolch yn fawr i’r 

Gymdeithas Rieni ac Athrawon am gyfrannu’r 

wyau i’r plant.

Diolch

Hoffem ddiolch yn fawr am y llu cardiau, 

blodau ar holl alwadau ffon ar fy mhenblwydd 

yn 80eg oed yn ddiweddar.  Gwerthfawrogaf 

eich caredigrwydd yn fawr.

Beatrice Lewis, Gyfarllwyd, Ponterwyd

Meibion y Mynydd

Derbyniwyd newyddion trist ar ddechrau 

mis Ebrill pan ddysgwyd am farwolaeth un 

o aelodau’r côr, Glyn Rowlands o Aberceiro, 

Ponterwyd.  Roedd Glyn yn aelod ffyddlon 

ofnadwy ac wedi bod yn rhan o’r criw ers 

yr ymarferion cyntaf. Roedd e wastad yn 

barod ei gymwynas ac yn weithgar ym mhob 

agwedd o fywyd y côr.  Cydymdeimlwn gyda’r 

teulu a byddwn yn gweld colled fawr ar ei ôl.
Y Gors

Mrs Eirwen Williams

Hunodd yn dawel ar 29 Mawrth yng nghwmni 

ei theulu a staff gofalgar Bryn Seiont Newydd, 

Caernarfon yn 95 oed. Cynhaliwyd y 

Gwasanaeth Angladdol ym Mynwent Eglwys 

Llansadwrn ar 12 o Ebrill i’r teulu agosaf 

yn unig, yng ngofal Dr Huw Tegid Roberts, 

Llangefni.

Dyma ychydig o hanes ei bywyd cynnar. Fe’i 

ganwyd yn Bwlch Gwyn, Aberdyfi yn ferch i 

Barbara a Joshua Davies ac yn chwaer annwyl 

a chefnogol i Robert, David a Dorothy.

Symudodd y teulu i fferm Pyllu Isaf, New 

Cross pan oedd Eirwen tua 9 oed a cherdded 

yr allt serth i Ysgol y Gors ym mhob tywydd 

i gael ei haddysgu gan yr unig athrawes, 

Miss Griffiths. Capel Horeb, New Cross oedd 

Addoldy’r teulu ar y Sul.

Yn 11 oed, wedi pasio’r 11+ symudodd i 

Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth, dipyn o 

newid byd ond roedd yn mwynhau y gwersi a 

chael dipyn o flas ar y gwersi Lladin hefyd!

Gadael ysgol yn 14 wedyn a dychwelyd i’r 

fferm i weithio fel oedd y drefn bryd hynny.  

Bu’n aelod brwd o’r Ffermwyr Ifanc gan 

gystadlu mewn llefydd fel Lincoln ac Efrog 

oedd yn bell iawn yr adeg hynny.

Yng Nghorffennaf 1952 priododd fy nhad, 

Gwynn Williams a symudodd y ddau i’w cartef 

ger Porthaethwy, Ynys Môn a dyna gychwyn ar 

bennod arall yn ei bywyd.

Cadwodd gysylltiad agos gyda’r teulu a 

chyfeillion yng Ngheredigion, Y Canolbarth ac 

America ar hyd y blynyddoedd a chael pleser o 

wrando ar eu sgyrsiau.

Diolchwn am gael ei chwmni gyhyd.

Gyda llawer o ddiolch a chofion,

Sian Bevan

Ymarfer sgiliau mathemateg  

ar y bwrdd dartiau.

Dosbarth 1 gyda’u hwyau Pasg.

Dosbarth 2 gyda’u hwyau Pasg.

Mwynhau defnyddio’r llyfrau lles 

newydd gan Rhiannon Parry.

Ymarfer sgiliau lluosi wrth chwarae yn yr awyr agored.
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Llanfihangel-y-Creuddyn

Newyddion Ysgol Llanfihangel

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Gareth a Rhian Lanagan, Y 

Fedw Fach ar enedigaeth merch fach o’r enw 

Ela Grug ar 16 Mawrth.  Mae’n siwr bod Gruff 

wrth ei fodd gyda’i chwaer fach newydd.

 

Cystadleuaeth y Pasg Y Ffarmers

Llongyfarchiadau i Gwern a Freddie ar ennill 

cystadleuaeth y Pasg a drefnwyd gan Y 

Ffarmers. Mae’n siwr bod y bechgyn wrth eu 

bodd gyda’r pitsas hyfryd a gawsant yn wobr.

 

Ffarwelio

Mae Mike a Heather Davies, Haulfryn wedi 

ffarwelio â ni ac wedi symud i’w cartref newydd 

yn Nhycroes, Rhydaman.  Pob dymuniad da 

iddynt!

 

Prosiect Eglwys a Threftadaeth

Braf yw medru cyhoeddi bod Cronfa 

Treftadaeth Genedlaethol y Loteri wedi rhoi 

caniatad ffurfiol i ‘r gwaith adeiladu gychwyn ar 

yr eglwys.  Dyma garreg filltir bwysig i’r prosiect 

ac yn ystod y misoedd diwethaf aethpwyd ati i 

orchuddio y corau a’r lloriau o fewn yr eglwys 

ac mae’r bwyler olew wedi cael ei ddatgysylltu 

a’i dynnu allan o’r tŵr.  Wrth i ni ddisgwyl ar i’r 

gwaith carreg gychwyn rydym yn falch deall 

bod gwaith adeiladu ar risiau derw newydd i’r 

tŵr wedi cychwyn.  Caiff y grisiau eu hadeiladu 

yng ngweithdy Piers Lance ger Cribyn. Yn 

ogystal, mae gwirfoddolwyr wedi bod yn 

frysur yn tacluso’r fynwent dros yr wythnosau 

diwethaf.

Os hoffech ymuno yn y gwaith gwirfoddol o 

gwmpas yr Eglwys a’r fynwent yna cysylltwch 

â Steve King ar mangotree@btopenworld.

com Hefyd os oes gennych hen luniau yn 

gysylltiedig â’r pentref a’r gymuned hoffai’r 

prosiect eu derbyn er mwyn datblygu 

arddangosfa a gwefan i’r dyfodol. Cysylltwch 

os gwelwch yn dda â Louise Barker, Ty’r Ysgol 

os oes gennych hanes a lluniau a fyddai o 

ddiddordeb i’r prosiect.

Gweithgareddau’r Pasg yn Ysgol Llanfihangel.

Disgyblion Llanfihangel yn hela wyau.

y.ddolen@gmail.com

Rhan gyntaf o’r grisiau newydd ar gyfer tŵr yr 

Eglwys.

Yr hen fwyler olew yn cael ei dynnu i lawr.
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Llanrhystud

Gohebydd: Mair Owens, Ynys Wen,  

Pentre Isaf (01974 202260)

Cyngor Cymuned Llanrhystud

Cyfarfu Cyngor Cymuned Llanrhystud ar y 24 

Mawrth ar Zoom. Y brif eitem ar yr agenda oedd 

trafod yr apeliadau am grantiau a dderbyniwyd 

yn y flwyddyn 2020/21 ac i benderfynu pa 

rai i’w cefnogi. Penderfynwyd cefnogi y 

canlynol: £2,000 at Neuadd Goffa Llanrhystud, 

£100 yr un at Y Ddolen, Eglwys Llanddeiniol, 

Eglwys Llanrhystud, Cymdeithas Cymunedol 

Llanddeiniol, Cylch Meithrin Glan y Môr, CFfI 

Llanddeiniol, Ysgol Myfenydd, CFfI Ceredigion, 

Ambiwlans Awyr Cymru a £50 i Eisteddfod yr 

Urdd. Yn gynharach yn y flwyddyn rhoddwyd 

£50 i elusen er cof am y Cyng. Ceredig Morgan. 

Felly cyfanswm o £3,000.00 o dan bwerau 

S137 a ddosbarthwyd yn y flwyddyn ariannol 

2020/21.

Rhoddwyd caniatâd, hefyd, i dalu Clwb Pêl 

Droed Llanrhystud am dorri’r porfa yn y cae 

chwarae ac i adnewyddu aelodaeth Un Llais 

Cymru.

Y cyfarfod nesaf bydd y Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol ar 12 Mai yn y Neuadd Goffa am 

7.30yh. Bydd y cyfarfod misol rheolaidd yn dilyn 

yn union ar ôl y cyfarfod blynyddol.

Ffansi Ffortiwn

Roedd wythnos olaf mis Mawrth yn llawn 

cyffro i Hywel Wyn Jones, Porth-y-rhyd. Bu’n 

llywio ei gyfarfod olaf fel Cadeirydd Pwyllgor 

Safonau’r Awdurdod T�n, cyn dod i ddiwedd ei 

dymor 10 – mlynedd yn y swydd. Drannoeth 

cafodd ei ail frechlyn, diolch i ymdrechion 

arwrol y Gwasanaeth Iechyd, ac – fel y gwelir 

yn y llun – fe alwodd y darlledwr Alun Williams i 

gyflwyno’r wobr dda a enillodd Hywel ar Ffansi 

Ffortiwn, y rhaglen ‘Heno’ S4C. ‘Lwc pur oedd 

hynny’, medde Hywel, ‘a diolch i Kieran Hardy 

am ddangos cymaint o ddawn wrth droi’r olwyn 

fawr ag a ddangosodd e wrth sgorio’i gais yn 

erbyn Lloegr!’

Cyfarchion penblwydd

Penblwydd hapus yn 50 oed i Donald Morgan, 

Blodau’r Bedol, Llanrhystud a fydd yn dathlu ei 

benblwydd ar 1 Mai.

Y gylchfan arfaethedig

A welsoch chi ymddangosiad Llanrhystud 

ar raglen Newyddion S4C ddechrau Ebrill? 

Rhoddwyd sylw i’r gwelliannau arfaethedig 

i heol yr A487 ar y ffordd allan o Lanrhystud 

tuag at Aberaeron. Mae’r cynllun yn cynnwys 

gosod cylchfan a lôn gyflymu wahaniaethol 

sy’n golygu cyflwyno lôn ychwanegol a fydd 

yn caniatau i gerbydau basio cerbydau arafach. 

Hefyd yn rhan o’r cynllun mae lon gerdded a 

beicio sy’n cyd-fynd ar hyd y lon ychwanegol. 

Cafwyd cyfraniadau i’r eitem newyddion 

gan Gareth Jones, Morfa a gaiff ei effeithio’n 

uniongyrchol gan y prosiect gan y bydd ei allu 

i symud da byw o un ochr o’r hewl i’r llall yn 

cael ei stopio. Caeeir pob mynedfa breifat ar 

y rhan yma o’r hewl. Soniodd Donald Morgan, 

cynghorydd cymuned lleol am broblemau eraill 

traffig yn y pentref sy’n teilyngu mwy o sylw 

sef y gyffordd i Lanbed a’r broblem barcio ar y 

stryd hynny. Cyfrannodd Rowland Rees-Evans, 

cynghorydd sir hefyd i’r raglen drwy groesawu 

buddsoddiad i’r ardal.

Gellir gweld y cynlluniau llawn ar dudalen 

Llywodraeth Cymru a’ch anogir chi gyd i 

ymateb i’r ymgynghoriad er mwyn sicrhau fod 

barn pobl leol yn cael ei gynrychioli.

Ysgol Myfenydd

Croeso

Wrth groesawu pawb yn ôl ar gyfer Tymor yr 

Haf gyda’r gobaith y bydd yn dymor hwyliog di-

dor rydym yn croesawu yn arbennig ein plant 

bach newydd. Croeso mawr i Milla sydd wedi 

ymuno â’r flwyddyn derbyn hynaf ac i Betsan 

a Morgan sy’n cychwyn am y tro cyntaf ym 

mlwyddyn derbyn lleiaf. Maent eisoes wedi hen 

ymgartrefu ac yn aelodau hoffus dros ben o 

ddosbarth Robin Goch, mae’n bleser ac yn hwyl 

cael eich cwmni gyda ni ym Myfenydd.

Eisteddfod Rhithiol Myfenydd 2021

Yn anffodus yn 2020 daeth rhybudd o gau 

ysgol ynghanol trefniadau ein eisteddfod ac 

yn anffodus ni fydd unrhyw ddathlu o ran y 

ddau dîm Carrog ac Wyre am y flwyddyn hon 

felly eleni er gwaethaf y cyfyngiadau roedden 

yn benderfynol o ddathlu yr Eisteddfod mewn 

unrhyw fodd posib a felly dyma fynd ati i 

gynnal ein Eisteddfod Rithiol gyntaf ac yn wir 

dyma beth oedd hwyl. Gyda chymsgedd o’r 

traddodiadol a dilyn arweiniad Eisteddfod T 

yr Urdd llynedd dyma gyflwyno cystadlaethau 

newydd yn ogystal gan sicrhau fod y teulu 

hefyd yn cael hwyl wrth ymuno yn y cystadlu. 

Bu’r seremoni lenyddol ychydig yn wahanol ac 

yng nghwmni plant Dosbarth Tryweryn yn unig 

gan nad oes modd cyfuno dosbarthiadau ond 

roedd y seremoni yr un mor urddasol gyda’r 

cyfan yn cael ei raeadru arlein i’r dosbarthiadau 

eraill a dyna deimlo ias seremoni y fedal wrth 

glywed y plant yn datgan ‘heddwch’ yn ystod 

cyfarch a’r ddwy enillydd yn codi i sain y ffanffer 

yn yr awyr agored. Llongyfarchiadau enfawr 

i Alanna ar ennill y fedal ar gyfer cerdd yn y 

Gymraeg ac i April ar ennill y fedal ar gyfer 

cerdd Saesneg. Roedd baner ein nawddsant a 

baner y ddraig goch yn cofleidio ysgwyddau 

teilwng iawn. Llongyfarchiadau i chi’ch dwy ac 

i’r plant hynny a ddaeth yn agos iawn at y brig. 

Diolch yn fawr iawn i’n beirniaid allanol sef Mrs 

Margaret Williams a Mrs Mari Williams am eu 

gwaith arbennig o feirniadu dros ugain o gerddi 

yr un o fewn y ddwy gystadleuaeth.

Sicrhawyd fod canlyniadau yn ystod y 

diwrnod yn cael eu rhannu ar safle trydar yr 

ysgol ynghyd â nifer o luniau fel bod pawb yn 

teimlo’n rhan o’r eisteddfod anarferol yma ac 

mi dderbyniodd pawb dystysgrifau cyn ddiwedd 

y dydd i ddathlu. Roedd cyffro mawr wrth i’r 

sgôr gael ei ddatgan arlein yn ystod cyfnodau 

gwahanol o’r diwrnod ond Carrog oedd yn 

dathlu ar ddiwedd y dydd gyda’r marciau uchaf 

ac yn enillwyr Eisteddfod Rithiol Myfenydd. Yn 

sicr mae pawb yn enillwyr eleni am ymdrech 

go wahanol wrth sicrhau fod yr Eisteddfod yn 

llwyddiant felly llongyfarchiadau i’r arweinwyr – 

Dylan, Caitlin, Llion, Ryan, Ellie a Ruby ac i bawb 

yn Carrog ac i Alanna, Bella , Joshua , Jasmine, 

Isis, Kelsey a Louie a phawb yn Wyre.

Diolch i bawb am fod yn gymaint o hwyl ac 

am gefnogi yr Eisteddfod. Diolch i’n beirniaid 

allanol am feirniadu y prif gystadlaethau ac 

i staff yr ysgol am feirniadu y cystadlaethau 

eraill. Er yr holl hwyl a’r ymdrech rydym yn 

mawr obeithio y byddwn yn medru dychwelyd i 

Neuadd y Pentref ar gyfer y cystadlu.

Dyma felly ganlyniadau yr eisteddfod: 

Teithio / Cardiau Post

Thema y tymor olaf oedd ‘Teithio’ ac un o 

gystadlaethau yr Eisteddfod Rithiol oedd ceisio 

derbyn cerdyn post o’r wlad pellaf posib. Mi 

wnaeth plant ymgais arbennig i gysylltu a 

pherthnasau a ffrindiau i geisio cael cerdyn post 

yn ôl erbyn diwedd tymor a oedd yn dipyn o 

gamp o gofio pa mor brin oedd yr amser ond 

chwarae teg mi dderbyniwyd nifer o gardiau a 

nifer yn parhau i gyrraedd yr wythnos yma. Mi 

fydd yn gyfle da i ddysgu mwy am y gwledydd 

amrywiol yn cynnwys America, Seland Newydd, 

Awstralia, Yr Iseldiroedd ac Iwerddon. Diolch 

yn fawr i bawb am yr ymdrech ac rwy’n siŵr 

nad yw’r postmon wedi gorffen trosglwyddo y 

cardiau ac yn sicr mae mwy i ddod.

Prynhawn Sinema

Mi ddaeth diwedd tymor y Gwanwyn yn reit 

sydyn ar ôl ychydig wythnosau yn ôl yn yr 

ysgol. Cyn gadael am wyliau’r Pasg mi gafwyd 

y cyfle i gael prynhawn sinema gyda phob 

dosbarth yn cael gwylio ffilm o’u dewis ac yna 

mwynhau rhoddion o greision a diod trwy 

garedigrwydd yr archfarchnad ‘Tesco’. Roedd 

hi’n ffordd berffaith o ffarwelio unwaith yn 

rhagor a thymor go anarferol.

‘Nid Fi’

Gyda’r ysgol yn methu gwahodd neb i’r adeilad 

na chwaith medru mynd rydym yn hynod 

ddiolchgar i ‘Arad Goch’ am feddwl am ddull 

gwahanol o gadw byd y ddrama yn fyw o fewn 

y byd addysg. A dyma yn union a ddigwyddodd 

wrth i’r plant gael perfformiad rithiol o ‘Nid Fi’ 

gan actorion Arad Goch. Mi wnaeth y plant 

fwynhau y perfformiad mas draw ac yna i ddilyn 

bu’r plant yn paratoi ar gyfer gweithdy arlein gan 

gyfarfod ag un o’r perfformwyr er mwyn trafod 

neges y perfformiad. Diolch i ti Cadi am ymuno 

gyda ni ac i Arad Goch am barhau, er gwaethaf 

popeth, i ddod â’r byd drama yn fyw i’r dosbarth.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau enfawr i Jake a Kielan a 

ddaeth yn gyntaf ac yn ail yn Eisteddfod y 

Ddolen am ysgrifennu darn ar y testun ‘Fy 

Arwr’ i flwyddyn 3 a 4 ac i Alanna am ddod 

yn drydedd yn y gystadleuaeth i flwyddyn 5 

a 6. Da iawn chi blant, mae’n amlwg fod y 

beirniaid wedi mwynhau darllen eich gwaith. 
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Llongyfarchiadau hefyd i’n rhedwyr Trystan 

a Lily – Ella am ennill medalau amrywiol. Mi 

fuodd Trystan yn cystadlu yn Ras Rhedeg Nant 

yr Arian gan ddilyn y llwybr arian a Lily – Ella 

yn cystadlu yn rithiol gan redeg 21 milltir sy’n 

cyfateb i groesi lled Môr Udd. Falch gweld eich 

bod yn cadw’n heini er gwaethaf y cyfnod clo. 

Plant eraill sydd wedi bod yn brysur yw’r ddwy 

chwaer Annabelle ac Erin. Cafodd nifer o blant 

Dosbarth Calon Lân fathodynnau ‘Blue Peter’ yn 

ystod y cyfnod clo ond mi wnaeth y merched 

barhau i geisio ennill cymaint i fathodynnau a 

phosib sy’n dynodi gweithgerddau amrywiol o 

gerddoriaeth, celf, ysgrifennu, Eco a chwaraeon 

i enwi rhai. Mae un bathodyn ar ôl i’w ennill ac 

mae deryn bach wedi sôn na fydd yn hir cyn 

y bydd yr un yma yn ddiogel yn nwylo y ddwy 

chwaer. Da iawn chi’ch dwy.

Miss Pam

Ar ôl nifer o flynyddoedd yn gweithio ym 

Myfenydd mi fuodd y Cylch Meithrin yn ffodus 

iawn o gael Miss Pam fel un o’i arweinwyr 

ynghyd â Miss Angharad. Fel y gŵyr pawb 

sydd wedi profi gwasanaeth y ddwy roedd 

yna bartneriaeth arbennig rhwng y ddwy, 

un hwyliog a hawddgar yn ogystal â’r gofal 

a’r addysg gychwynol a ddarperir ar gyfer y 

plant. Bu’r holl blant yn ffodus iawn o fod yng 

nghwmni Miss Pam ac wrth eu bodd ynghanol 

yr hwyl. Rydym ni fel ysgol yn gwerthfawrogi 

y cyfeillgarwch a’r cyd weithio dros y 

blynyddoedd a’r plant yn meddwl y byd ohoni. 

Felly gyda thristwch a gwerthfawrogiad rydym 

yn dweud ‘diolch yn fawr iawn’ i chi Miss Pam 

dros y staff a’r holl blant gan ddymuno yn dda i 

chi yn y dyfodol, nawr mi gewch mwy o amser 

i fod ynghanol y teulu ac i fwynhau fod yng 

nghwmni yr wyrion a’r wyresau. Mwynhewch a 

diolch fil.

Shanti Croeso yn ôl

Braf oedd derbyn Shanti ‘Croeso N’ôl’ ar 

ddechrau tymor. Gwaith Delor James a 

perfformiad hyfryd Sam Ebenezer oedd y 

‘shanti’ yma ac yn addas iawn ar gyfer ein 

thema y tymor yma sef – ‘Y Môr / Llanw a 

Thrai’. Fel ysgol buaswn yn ddiolchgar iawn 

am unrhyw wybodaeth /  lluniau lleol i gyd 

fynd gyda’r thema er mwyn eu rhannu gyda’r 

plant gan nad yw’n bosib gwahodd unrhyw un 

i’r ysgol ar hyn o bryd. Gobeithio felly y cawn 

ddysgu mwy trwy garedigrwydd a gwybodaeth 

chi ein ffrindiau yn ein milltir sgwâr.

Rhedwyr chwim Myfenydd gyda’u medalau.

Y ddwy chwaer o ddosbarth Calon Lân 

Myfenydd yn arddangos eu camp o ennill 

sawl bathodyn ‘Blue Peter’.

Dwy brif lenor Myfenydd gyda’u medalau.

Cochion Carrog yn dathlu ennill Eisteddfod Rhithiol Ysgol Myfenydd.

Triawd Myfenydd yn dathlu llwyddiant yn eisteddfod y Ddolen.

Wyre – y cystadleuwyr melyn yn dathlu cystadlu yn eisteddfod rithiol Ysgol Myfenydd.



Roedd llond lle o waith celf bendigedig gan 

Lizzie Spikes i feirniadu a’i sylw oedd ‘gwaith 

ffantastig’. Diolch iddi am ymgymryd a’r dasg 

a gobeithio ei bod wedi mwynhau ymweld â 

milltir sgwâr y cystadleuwyr. Llongyfarchiadau i 

bob un am greu campweithiau a diolch yn fawr i 

bawb am gefnogi.

Gwaith Celf: Fy Milltir Sgwâr

Blwyddyn derbyn, 1 a 2

1.     Freddie Gleghorn, Ysgol Llanfihangel y 

Creuddyn

2.     Rosa Bates, Ysgol Llanfarian

3.     Gwen Rhys Galvin, Ysgol Llangwyryfon

 Clod i Elliw Williams, Esgairmaen, Llanfair 

Clydogau

Blwyddyn 3 a 4

1.     Gwern Dafydd, Ysgol Llanfihangel y 

Creuddyn

2.     Erin Bran, Ysgol Myfenydd, Llanrhystud

3.     Sion Raeburn, Ysgol Llanfihangel y 

Creuddyn

Blwyddyn 5 a 6

1.     Ellie Benjamin, Ysgol Llanfarian

2.     Delilah Daisy Gleghorn, Ysgol 

Llanfihangel y Creuddyn

3.     Joe Newby, Ysgol Llanfarian

Blwyddyn 7, 8 a 9

1.     Bethan Rosser, Llanrhystud

2.     Lleucu Haf Thomas, Aberteifi

Eisteddfod Y Ddolen

Llongyfarchiadau 
i bob un am greu 
campweithiau a 
diolch yn fawr i 

bawb am gefnogi.

1af Bethan Rosser:  

Ladis y Ddolen

2il Erin Bran

Gwaith Celf Bl. 3 a 4: 1af Gwern Dafydd

3ydd Sion Raeburn 2il Lleucu Haf Thomas: Mwnt



Limrig

Gwelais yn ystod y cyfnod clo,

Holl fywyd cefn gwlad yn dirywio,

Capeli ar drai,

Holl siopau yn cau

A’r dafarn a’r ysgol yn brwydro.

(1af, Megan Richards)

 

Gwelais yn ystod y cyfnod clo,

Sawl un yn fy ardal yn cwyno,

Bod rhaid aros yn tŷ

Am wythnosau diri

Ac aelodau seneddol’n crwydro.

(2il, Megan Richards)

 

Gwelais yn ystod y cyfnod clo

Mhwyse gwa’d i yn mynd drwy y to.

Oedd gobeth gweld doctor?

Dy’ nhw ddim ar agor...

Am gyngor ma’ rhaid i chi ffono!

(3ydd, Aled Evans)

 

 

Neges mewn potel: Cyfarchiad o ddalgylch  

y DDOLEN

Os derbyniwch y botel fach hon, rydych ffodus,

Felly, agorwch y caead yn hynod ofalus.

Cyfarchion ddaw atoch o Bapur Bro gore Cymru,

Does dim amheuaeth o gwbwl am hynny.

O fryniau Cwm Ystwyth yr holl ffordd i Gwm Wyre,

Mae ardaloedd hudolus a golygfeydd gyda’r gore.

O Drisant i Drawscoed, Llanilar a Llanfarian,

Trefenter, Llangw’rddon maent bentrefi llawn anian.

Ponterwyd, Pontarfynach, Capel Seion a’r Cwm,

Llan y Creuddyn, Ystumtuen hen bentref y plwm. 

Blaenplwyf Rhydyfelin, Llanrhystud a’r Cnwch,

Wel dyma bentrefi a’u diwylliant yn drwch.

Ein papur ddaw allan boed hindda neu law,

Mewn adfyd neu Covid, fe wyddom y daw.

Cans gwarchod yr iaith wna papur ‘Y Ddolen’,

A chlymu’r darllenwyr fel canghennau hen goeden.

(1af, Aled Evans)

Fy Arwr: Bl. 5 a 6

Enzo Ferrari

Yn ystod y cyfnod clo rwyf wedi bod yn 

chwarae llawer o gemau cyfrifiadur yn 

cynnwys un gyrru ceir. Yn y gem rwyf wedi 

bod yn prynu llawer o geir drud Ferrari a 

llawer o geir eraill – ond rwy’n prynu mwy 

o Ferraris nag unrhyw beth arall! Y rheswm 

am hyn yw am ei bod yn geir sydd mor 

gyflym a mellten ac maent yn edrych mor 

brydferth!! Rwy’n hoff iawn o’r rhai lliw 

coch llachar fel Draig Cymru. Dyma enwau 

y Ferrari’s rwyf wedi eu prynu yn y gem: 

F12TDF, 488GTBm FF, 599XX, 458ITALIA a 

575M MARANELLO. Yr un mwyaf newydd 

yw’r FXX K sydd yn gar sydd yn rasio ar 

drac. Dyma y car Ferrari sydd yn gyrru 

orau oherwydd mae’n corneli fel ‘fidget 

spinner’!!

Rwyf hefyd yn denfyddio olwyn yrru 

Ferrari pan yn chwarae y gem sydd yn 

gwneud i mi ddychmygu fy mod yn yrrwr 

rasio car go iawn! Mae hyn yn deimlad 

cyffrous ond weithiau mae’n frawychus yn 

enwedig pan fyddaf yn mynd bant o’r trac 

ar gyflymder rhy uchel!!

Pan ddywedodd Mam fy mod yn gwario 

gormod o amser yn chwarae y gem, 

dechreuais feddwl pwy oedd yn gwneud y 

ceir enwog Ferrari a dyma fi yn darllen am 

ddyn o’r enw Enzo Ferrari. Fe oedd wedi 

dechrau’r cwmni. Cafodd Enzo Ferraru 

ei eni ar 20fed o Chwefror yn 1898 yn 

Modena yn yr Eidal. Tyfodd i fyny heb gael 

llawer o addysg. Pan oedd yn ddeg oed 

roedd yn hoffi gwylio rasio ceir ac wedi 

gwylio y gyrrwr enwog Felice Nazzaro 

yn ennill ras fawr y ‘Circuito di Bologna’, 

penderfynodd ei fod am fynd yn yrrwr rasio 

ceir ei hun pan oedd wedi tyfu.

Ei swydd gyntaf oedd fel ‘test driver’. 

Wedyn cafodd gyfle i fynd yn yrrwr rasio 

ac yn 1919 bu’n cystadlu yn ei ras gyntaf. 

Cwpl o flynyddoedd wedyn aeth yn yrrwr 

proffesiynol i Alfa Romeo ac enillodd ei 

‘Grand Prix’ cyntaf yn 1923. Fe enillodd un 

ar ddeg ‘Grand Prix’ i gyd. Ar ôl ymddeol o 

gystadlu cafodd Enzo waith fel peiranydd 

yn creu ceir rasio i Alfa Romeo.

Erbyn hyn roedd yn briod gyda dau o 

blant a meddyliodd ei fod moen dechrau 

busnes ceir ei hun. Yn 1947 dechreuodd 

gwmni o’r enw Ferrari S.p.A ac enw ei 

gar cyntaf oedd y 125 S. Roedd ei geir yn 

wych ac enillodd ceir Ferrari llawer o rasus 

enwog fel y ’24 Hours Le Mans’ a ‘Formula 

1’. Bu farw Enzo Ferrari yn 1988 ond 

cariodd y cwmni ymlaen i wneud ceir rasio 

ac erbyn hyn mae Ferrari yn un o’r ceir F1 

mwyaf llwyddiannus yn y byd ac wedi ennill 

dors 200 o rasus.

Mae’r cwmni yn gwerthu ceir ar gyfer yr 

hewl hefyd sydd yn rhai cyflym a cŵl. Mae 

logo Ferrari yn cael ei alw y ‘prancing horse’ 

gan fod ceffyl yn neidio arno ac erbyn hyn 

mae’n logo byd enwog a mae pawb yn ei 

gysylltu gyda’r ceir gwych yma.

Rwyf yn gobeithio cael gyrru Ferrari fy 

hunan un diwrnod ond am nawr, diolch 

byth am y gemau cyfrifiadur! Efallai rhyw 

ddydd y byddaf yn gallu rasio ceir cyflym fel 

fy arwr Enzo Ferrari!

(Cydradd 1af, Aron Thomas)

Mr Lordi

Fy arwr yw Mr Lordi. Ei enw go iawn yw 

Tomi Petteri Putaansuu. Ef yw blaenwr 

band roc y Ffindir, Lordi. Cafodd ei eni ar 

Chwefror 15fed 1974.

Ef yw fy arwr achos yn 2006 nhw 

enillodd cystadleuaeth Can Eurovision 

gyda’u cân Hard Rock Hallelujag. Lordi 

oedd y band cyntaf o’r Ffindir i ennill a nhw 

oedd y band roc cyntaf i ennill. Roedd yn 

ffuddugoliaeth hanesyddol iawn oherwydd 

iddynt ennill y rownd gyn-derfynol a’r 

rownd derfynol.

Mae yna bump aelod o Lordi ac maen 

nhw’n gwisgo gwisgoedd anghenfil, 

masgiau a cholur sy’n holloll anhygoel 

ac yn edrych yn frawychus. Mae’n nhw’n 

gwisgo hwn ar gyfer eu cyngherddau a’u 

cyfweliadau felly mae’n rhaid ei fod yn 

mynd yn boeth iawn pan maen nhw’n 

perfformio. Mae aelodau’r band eisiau aros 

yn breifat o ran pwy ydyn nhw a dyna pam 

maen nhw’n gwisgo’r gwisgoedd ar gyfer 

cyfweliadau ond wrth berfformio mae’r 

cyfan yn rhan o’r act. Mae’r gwisgoedd 

a’r masgiau’n cael eu newid ar gyfer pob 

albwm.

Mae Mr Lordi yn ddyn anghygoel, clyfar, 

nid yn unig ei fod yn gerddor gwych ond 

mae hefyd yn ddyn busnes, yn artist colur 

effaith arbennig, yn gyfansoddwr caneuon, 

yn actor, yn arlunydd, yn artist comig ac 

yn ddylunydd graffeg. Mae’n rhaid bod 

gwneud hyn i gyd yn ei gadw’n brysur iawn.

Mae Mr Lordi yn ysgrifennu’r rhan fwyaf 

o’r caneuon ar gyfer y band, ar hyn o bryd 

mae ngw’n gweithio ar ei 11eg albwm ac ni 

allaf aros amdano, rwy’n gyffrous iawn. Mae 

ei cerddoriaeth yn galed ac yn ymwneud a 

bwystfilod. Rydw i wrth fy modd a’r gitar a’r 

drymiau. Mae ganddyn nhw sain gwych a 

rythm da. Mae nhw’n canu yn Saesneg yn 

wych oherwydd fy mod i’n gallu canu gyda 

nhw pan rydyn ni’n chwarae ei CD.

Mr Lordi yw fy arwr yn bendant oherwydd 

ei fod yn gweithio’n galed iawn, yn 

ysgrifennu cerddoriaeth anhygoel ac wedi 

cadw’r gwisgoedd. Mae e ‘allan o’r byd 

hwn’ ac yn anghygoel!

(Cydradd 1af, Sammy Yarwood)

Eisteddfod Y Ddolen

DEIAN REES
Peintiwr ac Addurnwr
Glannant, Stryd y Capel

Tregaron SY25 6HA

01974 298 615 
07900 174 699 

(tecst yn unig)
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O’r Archif

Os digwydd i chi glywed llais 

operatig hyfryd yng nghyffiniau 

Tŷ Capel Llangwyryfon, clywed 

llais Olwen Davies y byddwch. 

Nid pob ardal yng Nghymru sy’n 

gallu ymffrostio yn y ffaith fod un 

o’i thrigolion wedi canu ar lwyfan 

La Scala ym Milan – ond dyna a 

wnaeth Olwen Davies yn ystod 

gyrfa hynod ddisglair yn y byd 

cerddorol. Er iddi gael ei geni yn St 

John’s Wood yn Llundain ym 1924, 

un o blant cefn gwlad Ceredigion 

yw hi yn y bôn. Maged ei mam ym 

Mwlchllan, ac yn ystod dirwasgiad 

mawr y1930au treuliodd Olwen ei 

phlentyndod gyda’i modryb, Mary 

Evans, Cornhill, Blaenpennal. Âi 

bob dydd i Ysgol Tanygarreg yng 

nghwmni ei hanner-chwaer, a 

chael blas ar ddysgu Cymraeg dan 

gyfarwyddyd y prifathro, William 

Thomas.  Mae’n cofio’n dda cael 

ei galw o flaen y dosbarth i ganu 

‘O anfon di yr Ysbryd Glân yn enw 

Iesu mawr’ yng ngwydd Arolygwr 

yr Ysgolion. Wedi gadael yr ysgol 

gynradd, aeth yn ei blaen i ysgol 

uwchradd Tregaron, gan letya yn y 

dref am bedwar swllt yr wythnos. 

Fe’i galwyd yn ôl i Lundain ym 

1937 ond cymaint oedd ei hiraeth 

am gefn gwlad Cymru fel y 

dychwelodd i Dregaron ychydig 

fisoedd cyn dechrau’r rhyfel. Er bod 

pobol Tregaron yn gwbod am allu 

Olwen fel cantores ni flodeuodd ei 

dawn nes iddi fynd ymlaen i Goleg 

Hyfforddi Llundain. A hithau’n 

adeg rhyfel, bu’n rhaid symud y 

myfyrwyr i Gaerdydd. Yn ystod ei 

horiau handdwen byddai Olwen 

yn canu caneuon fel ‘One Fine 

Day’ yn Sioe Rag y Myfyrwyr – a 

neb llai nag Alun Williams (y BBC) 

ar yr organ! Cyn gadael y Coleg 

aeth Olwen, ynghyd â rhai o’i 

ffrindiau, at desnïwr (fortune-teller) 

i ofyn am ffortiwn. Dywedodd 

yr hen wraig wrthi fod dyfodol 

disglair yn ei disgwyl ym myd 

cerddoriaeth: ‘bydd eich tŷ yn llawn 

cerddoriaeth’, meddai, ‘a byddwch 

yn mynd dros y môr ac yn cymysgu 

â ser’ Ni feddyliodd Olwen fwy am 

y peth ar y pryd, ond wrth edrych 

yn ôl mae’n rhyfeddu at ddawn yr 

hen wraig i ragweld y dyfodol.

Ar ôl bod yn dysgu am ddwy 

flynedd yn Canvey Island yn 

Southend, dechreuodd Olwen 

fynd am wersi canu at y tenor, 

Parry Jones. Fe’i swynwyd ganddi: 

‘y mae gennych y llais naturiol 

gorau dwi wedi’i glywed ers 

blynyddoedd’, meddai wrthi.

Ym 1947 enillodd ysgoloriaeth 

i’r Guildhall a bu yno am bedair 

mlynedd. Cafodd ei hathrawes, 

Carrie Tubb, ddylanwad aruthrol 

arni, a thalodd deyrnged fawr iddi 

pan ddywedodd, ‘pe buasai Syr 

Henri Wood yn fyw nawr buasai 

wedi mwynhau eich llais’. Wedi 

bwrw’i phrentisiaeth yn y Guildhall 

cafodd Olwen gontract am 

ddwy flynedd i ganu yn Convent 

Garden. Cyfareddwyd Syr Thomas 

Beecham gan ei llais, a chafodd 

gymeradwyiaeth fawr am eu rhan 

mewn operâu megis ‘The Magic 

Flute’ ac ‘Aida’.

Daeth y cyfle i deithio ym 1952-

53 pan aeth Olwen i ddatblygu 

ei doniau ymhellach yn Rhufain. 

Luigi Ricci, prif hyfforddwr Theatr 

Rhufain, oedd ei hathro yno. 

Tra bu yno, cafodd sawl profiad 

gwefreiddiol: cael canu yn La 

Scala ym Milan, cael cwrdd â’r 

tenor byd enwog, Gigli, ychydig 

fisoedd cyn iddo farw, a chael 

teithio o gwmpas yr Eidal a’r 

Almaen i ganu mewn operâu. Yn 

1961 dychwelodd Olwen i Lundain 

i ganu opera gyda chwmni Carl 

Rosa, cwmni o gantorion hynod 

gyfeillgar, ac aeth ar lawer taith 

gyda hwy ledled Prydain. Wedi 

i’r cwmni hwnnw ddirwyn i ben 

dychwelodd Olwen i Rufain i 

gymryd swydd fel cyfieithydd ac 

i ganu yn ei horiau sbâr. Bu hefyd 

am gyfnod yn gweithio fel is-

olygydd a darllenydd proflenni i’r 

Cenhedloedd Unedig. Ym 1979, 

wedi blynyddoedd cofiadwy 

o ganu a teithio, dychwelodd 

Olwen i Gymru, a hi bellach, 

gyda’i mam, sy’n gofalu am Dŷ 

Capel Llangwyryfon. Ond nid 

yw ei llais yn segur. Y mae’n 

hyfforddi myfyrwyr ifainc y coleg, 

yn canu mewn cymanfaoedd a 

chyngherddau, ac yn beirniadu 

mewn eisteddfodau lleol. Y mae 

pawb yn yr ardal wedi cymryd 

ati ac yn gwerthfawrogi ei 

pharodrwydd i rannu ei phrofiad 

a’i dawn gerddorol â phawb yn ei 

chynefin.

G.H.J

PORTREAD  
Y MIS

Olwen Davies

(Mehefin 1981

)

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

Siop Blodau’r Bedol Florist

Moelifor Terrace, Llanrhystud  SY23 5AA
Ebost blodaurbedol@aol.com

Ffôn 01974 202233

Symudol 07763 282548

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

Eglwys Sant Deiniol

Gwasanaethau

Mae gwasanaethau yn parhau yn 

Sant Deiniol bob ail Sul o’r mis. 

Cawsom wasanaeth ar brynhawn 

Gwener y Groglith a Sul y Pasg gyda 

chynrychiolaeth eithaf da. Pleser 

mawr yw cael clywed ein ficer yn 

canu’r emynau iddo ni.

 

Gwellhad buan

Dymunwn anfon ein cofion gorau 

at Barbara Evans, Montrose gan 

obeithio ei bod yn teimlo’n well 

erbyn hyn.

 

Llongyfarchiadau

Hoffai aelodau’r eglwys longyfarch 

Daniel Smith ar ei lwyddiant ysgubol 

yn arholiad yr organ yn ddiweddar.  

Llwyddodd Daniel i gael bron 

marciau llawn yn yr arholiad. Pob 

lwc yn y dyfodol. Rydym yn lwcus 

ac yn falch iawn o gael Daniel yn 

chwarae’r organ yn reolaidd iddo ni 

yn ein gwasanaethau – mae’n bleser 

ei glywed ar yr organ.

 

Torri gwair cymunedol

Gobeithio byddwn yn gallu cynnal 

y toriad gwair cymunedol yn yr hen 

fynwent eleni fel arfer a’r toriad 

cyntaf ar ddydd Llun, 14 Mehefin am 

6yh.

Gweithgareddau’r Pasg

Yn dilyn llwyddiant y Cennin Pedr, 

cydweithiodd aelodau Eglwys St 

Deiniol a Chapel Elim unwaith eto i 

greu arddangosfa’r Pasg tu allan yr 

Hen Ysgol. Gosodwyd croes bren 

a phosteri yn esbonio arwyddocad 

yr ŵy Pasg wrth gofio’r hanes. Cyfle 

gwych i ledaenu’r neges tu hwnt i 

furiau’r adeiladau.

Dosbarthwyd pecyn crefft i holl 

blant y pentref gan Ysgol Sul Elim. 

Roedd yn cynnwys gweithgareddau 

amrywiol i’w diddanu a’i hatgoffa o 

stori a symbolau’r Pasg.

Prynhawn Sul y Pasg trefnwyd 

gweithgaredd i drigolion y pentref ar 

ran Pwyllgor yr Hen Ysgol. Diolch i 

Dafydd Glancarrog am gael crwydro’r 

caeau! Helfa Wyau oedd i’r plant 

gyda nifer o dasgau wedi eu gosod 

i’w cwblhau ym mhob un o’r caeau. 

Sialens croesair melys y Pasg oedd i’r 

oedolion. Gosodwyd cliwiau y croesair 

ar hyd ffiniau’r caeau fel bod pawb yn 

mwynhau wac ac ychydig o grafu pen. 

Casglwyd £80 o gyfraniadau tuag at 

dau elusen sef Shelter Cymru a NSPCC. 

Rhaid diolch i bawb yn y pentref sydd 

wedi bod yn cefnogi’r gweithgareddau 

amrywiol, sydd wedi dilyn rheoliadau 

Covid, ar hyd y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’n werth pob eiliad o drefnu pan 

fydd pobl yn troi allan.

Gruff a Cai yn mwynhau’r helfa wyau!

Mared a’r gwaith celf y bu’n ei greu yn 

dilyn derbyn pecyn Pasg yr Ysgol Sul.

Yr arddangosfa Pasg o flaen 

yr Hen Ysgol.

Mae’r misoedd diwethaf yma wedi rhoi cyfle i bob un ohonom 

edrych yn ôl yn hiraethus ar y gorffennol, gwrando mwy ar fiwsig 

a Radio Cymru yn ogystal â nifer o bethau eraill. Atgoffir ni hefyd 

am yr afiechydon sy’n parhau i flino’r ddynoliaeth ar wahân i’r 

Covid 19. Un o’r afiechydon hynny yw ‘Dementia’ sydd wedi 

llethu aml i deulu. Dyna oedd testun sgwrs a glywais ar raglen 

Dei Tomos ryw brynhawn Sul rhyngddo ef a Trystan Lewis. Roedd 

Trystan wedi dewis pryddest John Roderick Rees i’r ‘Glannau’ fel 

sail i’w trafodaeth ac yn raglen hynod swmpus. Fel nifer eraill yng 

nghylch ‘Y Ddolen’ cefais y fraint o gael John Roderick Rees yn 

athro Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Tregaron. Ychydig a feddyliais 

yr adeg honno mor freintiedig oeddem i gael y fath athrylith i’n 

harwain a chael ein boddi mewn gwir ddiwylliant.

Cawsom gyfle i gyd-lawenhau pan enillodd y Goron 

Genedlaethol ddwy waith: Yn Llanbed yn 1984 ac ym Mhrifwyl y 

Rhyl yn 1985 am y bryddest ‘Glannau’. Yn hon mae’n cyfeirio at 

y cyflwr ‘Dementia’ oedd wedi cael gafael ar ei fam wen neu ei 

fam faeth, yr un a’i magodd. Darlunia’n fyw sut mae wedi ymladd 

rhyferthwy’r afiechyd am flynyddoedd:

 

‘Aeth ei llestr i’r môr agored

Toc wedi oed yr addewid,

Daeth rhyngom gulfor

A ledai beunydd…’

Disgrifia artaith yr aflwydd a chofia’r prynhawn hwnnw pan 

gafodd alwad tra wrth ei waith yn yr ysgol i ddod adref a dyna 

derfyn ar ei yrfa fel athro ymroddedig:

‘Arhosaf yma

I warchod y porthladd…’

A dyna a wnaeth – gwylio a gwrando arni yn ail-fyw ei 

phlentyndod yn ei byd bach ac yn morio rhai o’r emynau 

cyfarwydd a ddysgodd ’slawer dydd mewn Ysgol Sul ac Ysgol 

Gân.

 

‘Eu hadrodd nhw yn rhibin di-res

Un ar ôl y llall, o hyd ac o hyd,

Pa le? Pa fodd dechreuaf?

‘Wele cawsom y Meseia…’

‘Iesu, Iesu, ’rwyt ti’n ddigon .....’

Yna, cofio rhai o’r rhigymau a ddysgwyd ar lannau Cymraeg 

‘Ynys y Plant’:

 

‘Jac y Padi’n mynd i’r dre

Iâr a cheiliog gydag e,

Canodd y ceiliog go-go-go,

Canodd y Padi ‘Tali-Ho.’

Yna, ymhen hir a hwyr daeth yn amser i’r llong ddychwelyd i’r lli 

a gadael y Glannau’.

‘Llithrai’r llong

O afael y glannau

I ru y môr

Ar y penrhyn hwnnw.

Stafell yr ymennydd sy dywyll heno’.

Tystia’r Prifardd Alan Llwyd mai’r ‘Glannau’ yw pryddest fwyaf y 

ganrif ddiwethaf a phwy all anghytuno? PERL O BRYDDEST!

 

‘A’r môr nid oedd mwyach’.

Aros i feddwl
Gan Beti Griffiths
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ATEBION CROESAIR EBRILL

Ar draws 7 Rownd a  8 fynychu 9 Elwy  10 Honolulu  11 un ffunud  12 y perl  15 dafod   

17 y gwndwn  20 i Ynys Bŷr  22 rhythu  23 hen law  24 ei dref

I lawr 1 dorlan  2 yn cytuno 3 ddaw haul  4 ifanc  5 anil  6 uchelwr  13 Pont-rhyd-y  

14 y gorwel  16 ar y dec  18 Wythfed 19 i bawb  21 y pla

Geiriau cudd: Dydd Iau Cablyd

Ar ôl i chi lenwi’r croesair, fe fydd y 

llythrennau yn y rhes uchaf a’r llythrennau 

yn y rhes isaf yn sillafu enw rhywun sy’n dod 

dros y môr i’n gweld. (3 gair.) Anfonwch 

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

post i Gelli Aur, Cwrt y Cadno, Llanilar SY23 

4PS erbyn 18 Mai. Mi fydd yr atebion cywir 

yn mynd i’r het a’r enillydd yn derbyn tocyn 

llyfr gwerth decpunt.

Ar draws

7.  Mae chwaraewyr rygbi sy’n cynrychioli 

eu gwlad yn ennill y rhain. (6)

8.  Yr oriau tywyll: rhwng cyfnos - ----- 

(1,5)

9. William Frederick ----, “Buffalo Bill” (4)

10.  Codi tŷ (8)

11.  Ffedogau (7)

12.  Dinas -----, ger Beddgelert, lleoliad 6 i 

lawr  (5)

15.  Dod yn aelod (5)

17.  Set o strapiau ar gyfer ceffyl  (7)

20.  Merch o Berlin neu Hamburg, efallai. (8)

22.  ---- Domini (4)

23.  Mae cŵn yn eu gwisgo. (6)

24.  Y seithfed blaned o’r Haul (6)

I lawr

1.   Stori ------, sy’n gwneud i chi grynu (6)

2.   Mae e wedi colli’i anadl: -’- ---- -- ei 

ddwrn (1’1, 4, 2)

3.   Stribedi o ddefnydd i’w gwisgo yn y 

gwallt (7)

4.   Y -----: papur a sefydlwyd gan Thomas 

Gee, ond mae un Newydd erbyn hyn. (5)

5.   Gwynt ysgafn (4)

6.   ----- - Ddwy Ddraig, stori a leolir yn 12 

ar draws (5,1)

13.  Un o ynysoedd y Philipinau – a nodi 

man? (Anagram) (8)

14.  Mae angen hwn ar ein dannedd a’n 

hesgyrn. (7)

16.  Creaduriaid araf iawn (6)

18.  Yr adeg o’r flwyddyn pan mae’r ‘barrug 

yn wyn’, meddai Eifion Wyn.  (6)

19.  Narendra Modi yw Prif Weinidog y wlad 

hon.  (5)

21.  Erw (4)

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
gan Sian Lewis

Cwmystwyth

Cofio’r 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.

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

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i Robin 

Morris, Tynddol wedi iddo dreulio 

rhai dyddiau yn Ysbyty Bronglais yn 

ddiweddar.

Ysgol Feithrin

Pob lwc i Nansi Jenkins, 

Bwlchgwynt sydd wedi dechrau 

ysgol feithrin y mis yma. Pob hwyl 

i ti Nansi!

Croeso!

Croeso cynnes i John a James 

sydd wedi dod i fyw i Dai 

Newyddion. Gobeithio byddant yn 

hapus yn eu cartref newydd.

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 

Fferm Wynt 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.
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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

Mae’r pyliau o wyrddni a lliw, adar 

bach yn taro nodau newydd ac 

arogleuon gwahanol yn yr awyr 

yn dynodi bod y gwanwyn wedi 

cyrraedd. Caiff rhai eu llorio gan 

dwymyn y gwanwyn, teimla eraill 

yr egni newydd a ddaw o’r cyfnod 

– cylchdro o greadigrwydd ac 

ysbrydoliaeth, cyfle i anadlu’n 

ddyfnach a chynyddu pylsiau’r 

galon. Gall dechreuadau fod yn 

feddal a thyner, gallant gyrraedd 

fel corwynt cynddeiriog. Pa 

fodd bynnag maen nhw’n dewis 

ymddangos, mae pob dechreuad 

â photensial a phosibiliadau. Ers 

symud i Lundain rhyw ddeng 

mlynedd yn ôl, mae sawl ‘gwanwyn’ 

wedi dod i’n rhan. Dros y misoedd 

nesaf, byddaf yn rhannu tri o’r rheiny 

gyda chi yma. Heddiw byddaf yn 

sôn am EIN BWYD, O’R NEWYDD.

Flwyddyn yn ôl cawsom brofi’n 

go iawn hysteria nas gwelwyd o’r 

blaen yn ein harchfarchnadoedd 

lleol. Pobl yn gwylltio a gor-brynu 

gan adael silffoedd gweigion. 

Un o’r troeon olaf i fi fynd i’r 

Sainsbury’s ‘Superstore’ yng 

Ngogledd Greenwich oedd Mis 

Mawrth y llynedd. Roedd hi’n 

olygfa anhygoel a brawychus, 

wynebu rhesi di-ri o silffoedd 

gweigion, doedd DIM BWYD 

FFRES YNO O GWBL – DIM 

bara, DIM llysiau, DIM ffrwythau, 

DIM cig, DIM llaeth. Dod adref 

yn waglaw. Roedd yr olygfa 

honno yn rhybudd gweledol bod 

ein systemau gweithredol ni’n 

fregus a bod gwareiddiad mewn 

argyfwng, yn wir mae gennym 

berthynas fodern gythryblus â 

bwyd. Dywed Caroline Steel mai 

bwyd yw’r ‘cyfrwng mwyaf pwerus 

sydd ar gael inni o bell ffordd 

ar gyfer meddwl a gweithredu 

gyda’n gilydd i newid y byd er 

gwell’. Caroline yw awdur y llyfr 

‘Sitopia: How Food can Change 

the World’. Mae’r enw Sitopia yn 

fathiad o ddau air Groegaidd SITOS 

(bwyd) a TOPOS (lle). Trwy ail-greu 

perthynas newydd â bwyd, mae 

hi’n dadlau, gallwn ddod o hyd i 

ffyrdd newydd a gwell o fyw gan 

fod bwyd yn dylanwadu ar bopeth. 

Mae’r ddau begwn bwyd yn hynod 

glaear erbyn hyn: cyfraddau 

gordewdra uchaf erioed ac eto 

tlodi bwyd yn cynyddu.

‘Sut yn y byd y gellid cyfuno’r 

cysyniad o dyfu bwyd a choncrit 

dinas enfawr fel Llundain?’ medde 

chi. Dyfalwch faint o Lundain 

Fwyaf sy’n wyrdd? 7%, 24%, 47% 

neu 74%. Nawr, dyfalwch faint o 

dir Llundain sy’n erddi preifat? 3%, 

16%, 33% neu 66%.

Gwaith fy ngŵr yw rheoli fferm 

ddinas weithiol yn Greenwich, 

Llundain. Cyn dyddiau COVID-19, 

roedd y fferm yn cynnal y 

traddodiad blynyddol o groesi 

defaid ar hyd pont Llundain, 

Newydd-deb
Rhan 1: ein bwyd, o’r newydd

byddai ddiadelloedd Llŷn a Manx 

Loaghtan yn cael eu harddangos 

yn gyson mewn amrywiol sioeau 

ac yn ennill ambell i wobr hefyd 

�, a byddai’r fferm yn cefnogi

ymweliadau gan oddeutu 4,500 o 

ddisgyblion ysgol yn flynyddol.

Fe reolir yr 89 erw felly’n 

bennaf ar gyfer rhedeg prosiectau 

cadwraeth ac addysg ffermio. 

Ond, yn ddiweddar daeth cynllun 

newydd i’r fei, neilltuwyd dwy 

acer o’r fferm ar gyfer sefydlu 

FFERM SITOPIA. Llwyddwyd i hel 

ddigon o addewidion ariannol i 

sefydlu’r cynllun, erbyn hyn mae 

gan y cynllun yn agos i 300 o 

gefnogwyr, sy’n cynnwys rhodd 

o £37,500 gan Faer Llundain. 

Cafwyd y gefnogaeth hon 

ganddo er hyrwyddo un o brif 

gyfrifoldebau’r Maer sef darparu 

arweinyddiaeth ledled y ddinas, 

gosod y weledigaeth gyffredinol ar 

gyfer Llundain a chreu cynlluniau a 

pholisïau i gyflawni’r nod hwn.

Yn y dyddiau nesaf bydd llwythi 

o bridd yn hanu o wastraff gwyrdd 

y ddinas yn cyrraedd ac unwaith 

y bydd hwnnw yn ei le bydd y 

gwaith garddwriaethol o blannu 

yn cychwyn. Mae 47% o Lundain 

Fwyaf yn wyrdd a thrydedd 

rhan o arwynebedd Llundain yn 

erddi preifat – a wnaethoch chi 

ddyfalu’n gywir? Mae yma gyfle 

enfawr i ddyblygu’r model hwn 

drosodd a throsodd ar draws y 

ddinas, i droi pridd yn aur gwyrdd, 

i adfywio’r arfer o dyfu i’r tŷ a chael 

mynediad i fwyd da a hygyrch.

Ysgrifennodd Erica Wagner, FT                                                                                                                               

‘Efallai bod Sitopia yn swnio fel yr 

hyn rydyn ni i gyd i fod yn ei wneud 

i gadw’n ddiogel rhag Covid-19 ... 

mae’r pandemig wedi golygu, yn y 

tymor byr o leiaf, ailasesiad radical 

o’r hyn y gall lywodraethau eu 

gwneud i’w dinasyddion fel eu bod 

nhw gallu byw bywydau pur dda. 

Mae llawer wedi cael eu gorfodi 

i newid yn sylfaenol y ffordd y 

maent yn dod o hyd i fwyd ac yn ei 

fwyta, mae newid mwy parhaol o’u 

blaenau ... “

Ydy hyn wirioneddol O’R 

NEWYDD? Wel, nac ydy siŵr, 

gwrthdroi’r datgysylltiad sy’n 

digwydd fan yma ac ail-bartneru â 

rhythmau’r tymhorau. Cornel cae 

gyda rhesi o datws, pys a ffa dw i’n 

eu cofio wrth dyfu fyny, rhewi’r pys 

a’r ffa a chadw’r tatws yn dywyll a 

sych yn yr hen ‘railway van’. Eleni, 

byddaf innau yn rhoi cynnig ar gael 

mwy na phorfa yn yr ardd gefn – 

dw i am dyfu sbigoglys a phupur …a 

rhes o bys i’w bwyta yn y fan a’r lle!

Os am ddilyn taith Fferm Sitopia, 

ewch i: https://twitter.com/

SitopiaFarm

Sioned Rees-Jones

O Lundain…



Y DDOLEN RHIFYN 470 MAI 202120

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
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Deian ap Rhisiart 
Canolfan Cydweithredol Cymru

Gyda chyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn 

1588 gan yr Esgob William Morgan ynghyd 

� chyfieithiadau gramadeg John Davies, 

Mallwyd, mae haneswyr ar y cyfan yn gweld 

y digwyddiadau a’r cyfnod hwn yn hynod o 

arwyddocaol yn hanes a goroesiad yr Iaith 

Gymraeg. Yn ogystal a’r cerrig milltir hyn, 

gyda’i ysgolion cychlynnol yn y ddeunawfed 

ganrif, sicrhaodd Gruffudd Jones, Llanddowror 

fod llythrennedd yn cael ei gyflwyno i werin 

gwlad a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Gan 

wibio mewn peiriant amser i’r ugeinfed ganrif, 

gwelwn yn 1960au ffrwydrad cerddoriaeth 

Gymraeg, gyda artistiaid blaenllaw fel 

Dafydd Iwan a Huw Jones yn esgori ar Sin 

Gerddoriaeth Gymraeg ffyniannus sydd dal 

gyda ni heddiw. Slogan Cymdeithas yr Iaith 

Gymraeg ers hynny yw ‘Popeth yn Gymraeg’.  

Beth ymhlith y rhain sy’n berthnasol gyda’r byd 

digidol? Gan wibio eto i’r unfed ganrif ar hugain, 

gwelwn chwyldro arall yn digwydd, y chwyldro 

digidol, ble bydd y Gymraeg yn gorfod esblygu 

a goroesi unwaith yn rhagor.

Er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn cofleidio’r 

byd digidol, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

yn ddiweddar wedi galw am sefydlu menter 

iaith ddigidol er mwyn datblygu cynnwys trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Felly, beth sydd ar gael ar 

hyn o bryd? Mae yna sicr fylchau mawr ond ar 

y llaw arall mae yna hefyd doraith o gynnwys 

ar gael yn Gymraeg. Mae’n holl bwysig ein 

bod yn ei defnyddio! Dwi’n siwr eich bod yn 

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

Difyrion 
Digidol

gyfarwydd iawn gyda llawer o’r adnoddau 

a’r gwefannau sy’n bodoli eisoes. O ran y 

newyddion, wrth gwrs, fe ellir darllen gwefan 

https://golwg.360.cymru/  neu https://bro.360.

cymru/  i ddarllen newyddion o’ch milltir sgwar. 

Mae www.Lleol.cymru yn ffordd dda o gadw 

llygaid ar newyddion lleol a chenedlaethol heb 

son am chwilio am swydd lle mae’r Gymraeg 

yn angenrhediol.  Datblygiad newydd iawn ydi 

dyfodiad ap newydd newyddion S4C sydd yn 

wasanaeth cwbl newydd, gellir llwytho’r ap ar 

Google play trwy’r ddolen hon: https://play.

google.com/store/apps/details?id=cymru.s4c.

newyddion

Un o wefannau mwyaf y Gymraeg yw BBC 

Cymru Fyw, ceir yno lond gwlad o erthyglau, 

cyfweliadau ysgrifenedig ac eitemau fideo o’r 

ysgafn i’r difrifol i gyd mewn un lle https://www.

bbc.co.uk/cymrufyw Digon i’ch cadw’n brysur 

am oriau.

Gwasanaeth fideo poblogaidd tu hwnt yw 

Hansh https://www.facebook.com/hanshs4c/ 

sy’n profi’n boblogaidd iawn, ble y trafodir pob 

mathau o bynciau mewn ffordd gynnil a difyr. 

Mae Hansh wedi gweld cannoedd o filoedd yn 

clicio ar ei fideos megis y cogydd Chris Roberts 

o Gaernarfon. 

Mae’n werth hefyd croesawu gwefan newydd 

wych y Papurau Bro sy’n brosiect ar y cyd gyda 

Mentrau Iaith Cymru https://papuraubro.cymru/ 

Ewch yno i chwilio am eich papur bro chi.

Yn ystod y cyfnod clo, mae’r ap a’r platfform 

cymunedol Ambobdim wedi sefydlu’i hun 

ymhlith y platfformau mwyaf poblogaidd 

yn y Gymraeg yn darlledu cyngherddau, 

cyfweliadau, gigiau, gwyliau gan ddiddanu 

pobl o foethusrwydd eu soffa. Mae’n werth 

galw heibio ar wefan Ambobdim https://www.

amam.cymru/ambobdim  i weld beth sydd ar y 

gweill. Mae’n wefan brysur tu hwnt sy’n llawn o 

gynnwys diddorol.

Heb anghofio am yr holl gynnyrch sydd hefyd 

ar wefan ffrydio cerddoriaeth http://www.spotify.

com , neu http://www.youtube.com , boed yn 

gerddoriaeth Gymraeg neu’n archif ffilm, neu’n 

wefannau fel Llên Natur ar Facebook. Er mwyn 

cael mynediad i’r holl bodlediadau Cymraeg 

sydd ar y We, ewch i’r https://ypod.cymru/. Mae 

gwefan http://Meddwl.org er enghraifft yn llawn 

o gynnwys hanfodol ar gyfer hybu eich iechyd 

meddwl. Mae ôl yr Iaith Gymraeg yn sylweddol 

ac mae’n hanfodol ein bod fel siaradwyr yn 

defnyddio’r adnoddau hyn – I ddechrau mae 

yna rywbeth at ddant pawb ac mae’r cynnwys yn 

berthnasol iawn.

 Er hynny, mae angen mwy o gynnwys a 

mwy o blatfformau i apelio at y genhedlaeth 

yma a’r genhedlaeth nesaf. Rydym fel diwylliant 

yn cystadlu yn erbyn diwydiant enfawr eingl-

americanaidd, ac heb yr adnoddau ariannol 

anferth, mae’n dalcen caled i fedru cystadlu. 

Ond mae’n rhaid bwrw ‘mlaen ac mae’n wir i 

ddweud ein yn llwyddo er gwaetha cyn lleied 

o adnoddau. Mae gan lywodraeth rôl yma i 

fuddsoddi ac ysgogi hyn trwy greu’r amodau 

er mwyn creu cynnwys newydd a sicrhau fod 

y Gymraeg yn berthnasol yn y byd digidol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gaddo fod hyn 

yn rhan o weledigaeth i gyrraedd miliwn o 

siaradwyr erbyn 2050 gyda phwyslais sylweddol 

ar y digidol – y gobaith yw y byddant yn 

gweithredu ar eu gair i fuddsoddi a datblygu 

arloesedd ond mae yna ddyletswydd arnom fel 

siaradwyr Cymru yn gyffredinol i greu cynnwys 

a chreu platfformau newydd hefyd. I fachu 

slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae’n 

rhaid cael ‘Popeth yn Gymraeg’ yn union fel 

y Beibl Cysegrl�n dros bedair can mlynedd 

ynghynt.

Mae gan Cymunedau Digidol Cymru 

sesiwn ‘Y Gymraeg ar y We’ yn bwrw golwg 

ar yr adnoddau hyn, mae croeso i chi ebostio 

Cymunedau.Digidol@wales.coop i drefnu 

hyfforddiant am ddim.
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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

Adolygiad

‘Cofio’r Cwm - CWMYSTWYTH 

– The  valley remembered’  gan 

Edgar Morgan

 

‘I mi, dyma fro y broydd, y 

godidocaf ohonynt oll. Dysgais 

ei charu, mi gredaf, cyn dysgu 

cerdded.’

Dyna sut mae’r diweddar D J 

Williams yn disgrifio ei hoffter 

anrhaethol tuag at fro ei febyd 

yn y bennod gyntaf o ‘Hen Dy 

Ffarm’ a gyhoeddwyd ym 1953, ar 

lun hunangofiant. Fe fedrai Edgar 

Morgan, sef awdur ‘Cofio’r Cwm 

– CWMYSTWYTH - The valley 

remembered’  fod wedi defnyddio 

yr un geiriau yn union i ddisgrifio 

yr anwyldeb a’r hoffter dihysbydd 

sydd ganddo yntau tuag at fro ei 

febyd yntau, sef Cwmystwyth. Fel 

DJ, fe dreuliodd Edgar Morgan 

fwy o flynyddoedd iffwrdd o’i fro 

enedigol nag yn byw yno, ond, 

mae’r cwlwm cyswllt wedi parhau, 

ac os rhywbeth wedi tynhau wrth 

i’r blynyddoedd ddirwyn yn eu 

blaen.

Ar ôl gadael yr ysgol fe dreuliodd 

Edgar Morgan dair blynedd yn 

y fyddin gyda’r Gwarchodlu 

Cymreig, ac yn sgil hynny cael 

cyfle i weld tipyn o’r byd. Wedi 

gadael y fyddin cafodd swydd yn y 

Fridfa Blanhigion yng Ngogerddan 

fel aelod o Adran Ymchwil Tir  

Mynydd. Yno, ac mewn ffermydd 

cysylltiol y Fridfa y treuliodd ei holl 

yrfa gan gael dyrchafiad gydag 

amser i fod yn Bennaeth Adran 

y Fferm, y gerddi a’r tir nes iddo 

ymddeol.

Mae’r gyfrol hon yn ffrwyth 

oes o gasglu deunyddiau, 

ymchwilio mewn cylchgronau a 

phapurau newydd a Chofnodion 

Cyfrifiad, ynghyd ag oriau lawer 

yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae 

diddordeb ysol yr awdur yn hanes 

y gymdeithas leol lle magwyd 

ef, ynghyd ag atgofion personol 

cyfoethog yn pefrio drwy bob 

tudalen. Mae Edgar yn gredwr cryf 

bod llun yn ffordd amheuthun o 

gofnodi digwyddiadau, ac mae yna 

berlau yn y gyfrol hon na welodd 

olau dydd o’r blaen. Yn ogystal â 

lluniau a gasglodd neu a dynnodd 

Edgar ei hun, mae yma luniau o 

gasgliad ‘Cofnodion Cwmystwyth’ 

lle cesglir adnoddau am yr ardal, 

ynghyd â dogfennau a lluniau a 

gyfranwyd gan garedigion lleol. 

Lle bo lluniau pobol, mae’r awdur 

wedi sicrhau hyd ei allu bod enwau 

pob unigolyn yn cael ei rhifo fel 

bod modd dod o hyd i enw’r 

gwrthrych yn hwylus. Llwyddwyd 

i ddal talp go dda o hanes ‘y 

Cwm’ o dan benawdau gwahanol 

mewn deg pennod, gan groniclo 

hanesion, arferion, ynghyd â 

rhoi hanes llu o unigolion  a 

theuluoedd yr ardal unigryw hon 

yng ngogledd Ceredigion.

Er bod amaethyddiaeth yn 

parhau i gynnig cyflogaeth i nifer 

sylweddol yn yr ardal fynyddig hon 

hyd heddiw, mewn gwirionedd 

ardal ôl-ddiwydiannol yw rhannau 

helaeth o Gwmystwyth. Yno, 

fe welir olion rhai o weithfeydd 

mwyn mwyaf Cymru. Bu yma 

boblogaeth niferus iawn yn ystod 

y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

pan oedd y mwyngloddio yn ei 

anterth. Adlwyrchir hynny yn 

y nifer lluosog o fythynnod a 

adeiladwyd i gartrefu’r mwynwyr 

a’u teuluoedd. Erbyn heddiw mae 

nifer helaeth o’r bythynnod a’r 

tyddynnod hynny, yn enwedig 

yn ardal Rhospeiran, lle magwyd 

yr awdur yn fagwyrydd. Atgof o’r 

boblogaeth fawr a’r prysurdeb a 

fu yw’r capel sylweddol a leolir 

ynghanol y pentref. Mae’n ynddo 

oriel a lle i eistedd 500, ac mae’n 

parhau i fod yn gofgolofn hardd i 

gyfnod pan oedd yn angenrheidiol 

talu am sedd yn flynyddol os am 

sicrhau eisteddle yn yr oedfa.

Er bod nifer o gyfrolau eisioes 

wedi eu cyhoeddi  sydd yn 

trafod amrywiol agweddau yn 

ymwneud â Chwmystwyth a’r 

ardaloedd cyfagos, credaf bod 

y gyfrol hon yn cynnig  llawer 

mwy o fanylder wrth ymdrin 

ag agweddau cymdeithasol a 

chrefyddol yr ardal. Ceir pennod 

hynod ddiddorol  o dan y pennawd 

‘Gweinidogion Siloam’, gydag un 

portread anfarwol am y diweddar 

Barchedig D H Lloyd fu’n weinidog 

yno am dros ddeugain mlynedd. 

Dyma gymeriad broc, gwladwr 

gwreiddiol gyda dywediadau 

bachog ac yn bregethwr ugain 

munud union, gan y credai ‘fod 

pob dyn call wedi dweud y cyfan 

oedd ganddo i’w ddweud mewn 

ugain munud.’

Mae’r awdur yn ei elfen yn y 

bennod ar ‘Tyddynnod Rhospeiran’ 

wrth ein tywys drwy ardal ei 

faboed. Mae’n rhoddi disgrifiadau 

manwl am bob bwthyn, tyddyn ac 

adfail, ac yn llwyddo i ddarlunio 

naws cyfnod nas gwelir mwy. 

Gwna hynny heb hiraethu gormod 

am ei fod yn ymwybodol nad oedd 

y bywyd syml hwnnw yn fêl i gyd, 

ac y medrai fod yn un hynod o 

galed, yn enwedig pan oedd tlodi, 

stormydd a lluwchfeydd eira yn 

medru llesteirio bywyd bob dydd 

llawer aelwyd.

Cyfrol ddwyieithog yw hon, ac 

yn sicr fe fydd hynny yn ehangu 

ei hapêl i gynulleidfa ehangach. 

Hwyrach bod hynny hefyd yn 

adlewyrchu y newid sylweddol a fu 

yn iaith trigolion y Cwm yn ystod 

yr hanner can mlynedd diwethaf. 

Daeth nifer o fewnfudwyr 

amrywiol gan sefydlu yn y Cwm 

dros y blynyddoedd. Cymerodd 

rhai ohonynt wir ddiddordeb yn 

yr iaith a’r diwylliant, bu eraill yn 

fodlon iawn i gyfrannu mewn 

gwahanol ffyrdd at y gymdeithas 

a’i thraddodiadau, tra bu rhai yn 

hollol ddihid. Bydd y gyfrol hon 

yn sicr yn gyfle i’r trigolion lleol a’r 

mewnfudwyr i ymfalchio yn hanes 

cyfoethog y fro yn eu dewis iaith.

Mae Edgar Morgan yn cydnabod 

ei ddyled i Bwyllgor Prosiect 

Cofio’r Cwm ynghyd â’r golygydd 

Lyn Ebenezer am y cymorth o 

wireddu’r weledigaeth bod y gyfrol 

hon yn gweld golau dydd. Mae’n 

gyfrol hardd sydd yn ychwanegiad 

gwerthfawr i lyfrgell trigolion 

lleol, ac mewn gwirionedd i 

unrhyw un sydd yn trysori hanes 

cymdeithasol.

Nifer cyfyngedig o’r gyfrol sydd 

wedi eu hargraffu, ac rwyf ar ddeall 

fod ymhell dros hanner y tri chan 

copi hynny  wedi eu gwerthu 

eisioes. Pris y gyfrol hardd hon 

yw £14.99, ac os am gael eich 

dwylo ar gopi bydd angen i chi 

symud yn go gyflym drwy e bostio 

cofnodioncwmystwyth@gmail.

com neu archebu drwy’r post yn 

: Cofnodion Cwmystwyth, Ty Cae 

Bach, Cwmystwyth, SY23 4AD.  

Aled Evans
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Llangwyryfon

Mae’n hyfryd clywed sŵn y plant 

yn chwarae allan ar iard yr ysgol 

unwaith eto.  Ac mae Gardd yr 

Ysgol yn dal i edrych yn lliwgar er 

bod y cennin pedr bron ar ben.

Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn 

gwybodaeth yn rheolaidd oddi 

wrth Swyddog Seibramddiffyn 

Heddlu Dyfed-Powys ynglŷn â ryw 

sgam neu’i gilydd.  Mae’r achosion 

o hyn wedi cynyddu dipyn ers 

dechrau cyfnod y pandemig ac 

mae’n rhywbeth y dylai pawb 

fod yn ymwybodol ohono. Dyma 

enghreifftiau o rai diweddar a 

chyngor yr heddlu ar sut i ddelio 

â nhw.

Fel mae mwy a mwy o bobl yn 

siopa ar-lein, mae adroddiadau’n 

cyrraedd yr heddlu am alwadau 

sgam wrth rai sy’n esgus galw 

ar ran Tesco.  Daw galwad i 

ddweud bod eich archeb wedi 

ei baratoi a £350 wedi ei gymryd 

o’ch cyfrif banc. Os nad yw hyn 

yn gywir gwasgwch 1. O hynny 

ymlaen mae’r twyllwr yn ceisio 

cael gwybodaeth bersonol gan 

gynnwys manylion banc.  Mae 

nhw’n ymddangos yn ddilys, ond y 

peth gorau i wneud yw rhoi’r ffôn i 

lawr a naill ai gwirio’ch cyfrif Tesco 

ar-lein eich hun neu ffonio Tesco 

yn uniongyrchol gan ddefnyddio 

rhif sydd gennych yn barod.

Efallai eich bod wedi derbyn 

galwad oddi wrth ‘Microsoft’, 

‘Norton’ neu ‘BT’ yn dweud bod 

eich cyfrifiadur wedi’i heintio 

neu fod ganddo wallau difrifol, 

neu mae angen diweddaru eich 

meddalwedd gwrthfeirws. Rhowch 

y ffôn i lawr. Ni ddylai gweithwyr 

Microsoft, Norton na BT fyth eich 

ffonio i ddweud hyn wrthych. 

Troseddwyr yw’r galwyr hyn, ac 

Rhowch wybod i Heddlu Dyfed-

Powys.

Mae rhai troseddwyr yn ceisio 

cymryd mantais o sefyllfa ofidus 

y pandemig trwy yrru e-bost yn 

dweud eich bod ar restr derbyn 

brechlyn a bod rhaid  dewis ydych 

chi eisiau derbyn neu beidio. Bydd 

unrhyw un o’r ddau ateb yn eich 

harwain i safle lle bydd gofyn i 

chi fewngofnodi gwybodaeth 

bersonol/ariannol fel manylion 

cyfrif banc, rhifau cardiau banc, 

rhif trwydded gyrru, gan honni bod 

angen gwirio’r manylion.  Mewn 

gwirionedd defnyddir y manylion 

i ddwyn eich ID a’ch arian.  Ar yr 

olwg gyntaf mae’n ymddangos 

bod yr e-bost yn dod oddi wrth 

(noreply@nhs.gov.uk) ond o hofran 

y cyrchwr dros y cyfeiriad, mae’r 

cyfeiriad cywir yn ymddangos. Nid 

yw’r Gwasanaeth Iechyd yn anfon 

e-byst fel hyn.

Y cyngor cyffredinol yw: 

peidiwch rhoi unrhyw wybodaeth 

bersonol neu ariannol i unrhyw 

un sy’n eich galw’n ddirybudd. 

Peidiwch â dilyn unrhyw ddolenni 

os yw’r troseddwr yn eu hanfon 

trwy neges destun neu e-bost.  

Bydd y rhain yn eich tywys i 

safleoedd ffug sydd wedi eu creu 

i edrych yn ddilys. Peidiwch byth 

â derbyn neu lawr-lwytho unrhyw 

feddalwedd mynediad o bell i’ch 

cyfrifiadur sy’n rhoi mynediad i 

bobl eraill.

Os byddwch wedi cael eich 

twyllo ac wedi gadael mynediad 

i’ch cyfrif neu wedi trosglwyddo 

arian, cysylltwch â’r banc gan 

ddefnyddio’r rhif sydd ar gefn 

eich cerdyn banc, Peidiwch byth 

â defnyddio’r rhif yr ydych wedi ei 

dderbyn gan y galwr.

Medrwch adrodd am unrhyw 

ddigwyddiadau lle’r ydych chi wedi 

dioddef y mathau hyn o dwyll i 

Heddlu Dyfed-Powys drwy ffonio 

101.

Ysgol Llangwyryfon

Hwyl y Pasg

Cafwyd cyfle i fwynhau ychydig o 

Hwyl y Pasg yn ystod wythnos ola’r 

tymor. Bu disgyblion yr Hafod yn 

astudio y themau WYAU yn ystod 

y cyfnod ar ol iddynt ddychwelyd 

i’r ysgol a bu disgyblion yr Hendre 

yn gwneud amrywiol waith celf a 

chrefft ac yn mwynhau Helfa Wyau 

o gwmpas yr ysgol.

Croeso

Croesawn Helen Bound, 

Rhydyfelin atom fel cogyddes dros 

dro a danfonwn ein dymuniadau 

gorau i Nia Jones wrth iddi 

gychwyn ar ei chyfnod mamolaeth.

os byddwch yn rhoi mynediad 

iddynt i’ch cyfrifiadur rydych mewn 

perygl o gael arian wedi ei ddwyn 

o’ch cyfrif banc a chael eich 

cyfrifiadur wedi ei gloi. Peidiwch 

sgwrsio â nhw. Rhowch y ffôn 

i lawr. Rhwystrwch y rhif ffôn a 

ddefnyddiwyd i’ch galw. Dwedwch 

wrth eich ffrindiau a’ch cymdogion 

am y twyll.

Os byddwch chi’n derbyn neges 

trwy Facebook yn holi ‘ai ti yw 

hwn/hon?’

Peidiwch â chlicio ar y 

ddolen.  Peidiwch â nodi eich 

rhif defnyddiwr na’ch cyfrinair 

ar gyfer Facebook. Os byddwch 

chi’n clicio ar y ddolen bydd yr 

hysbysiad Facebook ffug yn eich 

tywys i safleoedd lle bydd eich 

manylion yn cael eu casglu a’u 

defnyddio gan droseddwyr  Mae 

defnyddwyr Facebook wedi bod 

yn derbyn neges sy’n honni bod 

yr anfonwr wedi dod o hyd i fideo 

neu ddelwedd o’r dioddefydd. 

Yna mae’r neges yn arwain y 

defnyddiwr drwy gadwyn o 

wefannau sydd wedi’u heintio 

â sgriptiau maleisus, sy’n casglu 

manylion am y dioddefydd.  

Cofiwch ddefnyddio cyfrineiriau 

unigryw a chymhleth ar gyfer eich 

holl gyfrifon ar-lein.

Mae rhai twyllwyr yn honni eu 

bod yn blismyn, a’u bod yn ceisio 

helpu.  Daw galwad i ddweud 

bod gweithred dwyllodrus wedi 

digwydd ar eich cerdyn banc, ac 

yn gofyn am wybodaeth bersonol 

a hyd yn oed rif PIN i wirio pwy 

ydych chi.  Mae nhw’n ceisio 

cynnig sicrwydd trwy drefnu bod 

rhywun yn dod i nôl eich cerdyn 

banc i arbed y drafferth i chi i fynd 

i’r banc eich hun.  Peidiwch gadael 

iddynt eich twyllo. Peidiwch cynnal 

sgwrs â nhw. Rhowch y ffôn i lawr.  

Blodau’r ysgol.

Plant yr Hendre yn mwynhau Helfa Wyau.
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Ail agor drysau lletygarwch 
yn yr awyr agored

Mae golau ar ddiwedd y twnnel i dafarndai a 

bwytai’r ardal wrth iddynt gael ail agor i weini 

bwyd a diod allan yn yr awyr agored ar 26 

Ebrill. Bu’n aeaf hir iawn i bawb yn y diwydiant. 

Daeth y cyhoeddiad i gau eu drysau yn sydyn 

ac hynny yng nghanol un o gyfnodau mwyaf 

prysur y flwyddyn. Llwyddodd rhai i gynnal y 

fflam drwy gynnig gwasanaeth tecawe ond i 

eraill doedd hyn ddim yn bosib. Dymunwn yn 

dda i bob un o fusnesau ardal Y DDOLEN yn 

ystod yr wythnosau nesaf. Edrychwn ymlaen i 

ddod i fwynhau pryd o fwyd neu beint bach yn 

fuan.

Dyma ofyn i berchnogion yr Halfway Inn, Pisgah 

am eu profiadau nhw. Diolch i Ann am ateb ein 

cwestiynau.

Sut fyddech yn disgrifior’r flwyddyn ddiwethaf i 

dyfarnwyr?

Ma hi wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb yn 

enwedig i fusnesau ac yn amlwg wedi bod yn 

amser anodd ac aniscr i’r diwydiant lletygarwch.

Beth sydd wedi bod mwyaf rhwystredig am y 

cyfnod?

Y peth mwysaf rhwystredig oedd gorfod agor a 

chau o hyd yn enwedig ar ôl buddsoddi a gwneud 

newidiadau sylweddol er mwyn sicrhau diogelwch 

pawb. Roedd y rheolau hefyd yn newid yn gyson 

ar ôl pob cyfnod clo fel faint o bobl /teulu oedd 

yn cael eistedd gyda’i gilydd ag ati ac felly roedd 

angen gwneud newidiadau o hyd er mwyn 

cydymffurio efo rheolau Llywodraeth Cymru.

Pa addasiadau ydych chi wedi gwneud wrth i’r 

rheoliadau newid?

Fel pob busnes arall roedd rhaid neud 

penderfyniadau ac addasiadau er mwyn sicrhau 

dyfodol y busnes e.e cynnig tecawe a buddsoddi 

i greu lle tu allan addas i’r ffordd newydd o fyw yn 

sgil y feirws.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen at fwyaf wrth ail 

agor?

Yn amlwg edrychaf ymlaen i gael agor unwaith eto 

a chroesawu’r cwsmeriad yn ôl. Fel pawb arall mi 

fydd hi’n braf cael rhywfaint o normalrwydd yn ôl 

unwaith eto.

Beth yw eich gobeithion ar gyfer gweddill 2021?

Fy ngobeithion ar gyfer gweddill 2021 yw na fydd 

yna gyfnod clo arall ac unwaith bydd y feirws o 

dan reolaeth, bydd llawer o reolau sydd yn eu lle 

ar hyn o bryd yn cael eu llacio.

Estynnwn groeso i Euros, Alys a 

Catrin at griw y Derbyn hefyd yn 

ystod yr wythnosau diwethaf yma 

– mae’r tri wedi ymgartrefu’n dda 

yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r holl 

ddisgyblion am gymryd rhan yn 

Eisteddfod y Ddolen yn ystod mis 

Mawrth a hefyd i’r rhai a ddaeth i’r 

brig am eu gwaith ysgrifenedig!

Llongyfarchiadau hefyd i’r criw 

a fuodd yn llwyddiannus yn ennill 

swm o arian i gael paentio rhannau 

o’r iard gyda marciau ar gyfer 

hyrwyddo gweithgarwch corfforol 

– edrychwn ymlaen at weld y 

marciau yn cael eu gosod pan fydd 

hi yn ddiogel gwneud hynny.
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Dewch am dro ar hyd lwybrau 

cysegredig ein bro fel y bu hi fil a 

hanner o flynyddoedd yn ôl. 

Yr oedd y Rhufeiniaid wedi gadael 

Prydain. Gwlad y Brythoniaid 

oedd hon yn cynnwys llawer o fân 

deyrnasoedd a’u brenhinoedd fel 

Ceredig a Brychan. 

Yr oedd y môr yn cysylltu’r 

gwledydd Celtaidd – Cymru, 

Iwerddon, Cernyw a Llydaw ac yr 

oedd brodorion y gwledydd hyn yn 

siarad ieithoedd tebyg i’w gilydd – 

nid oedd y Gymraeg wedi datblygu 

fel iaith ar wahân eto.

Yn ystod y cyfnod yma, 

dechreuodd cenhadon deithio ar 

draws y môr  i’r gwledydd Celtaidd 

a sefydlu eglwysi cynnar trwy 

glirio darn o dir yng nghanol y 

coed. Dyma beth oedd y ‘llan’ yn 

wreiddiol, llain o dir wedi’i chlirio 

yn y goedwig. 

Dechreuwn ein taith yn 

Llanbadarn, ymlaen i Llanychaearn 

(Glanfarian oedd enw gwreiddiol 

Llanfarian). Troi i’r chwith i Llanilar 

Llanddeiniol

Llanafan

Llangwyryfon 

Llanrhystud

Llanwnnws (Gwnnws) 

Llansanffraid

Llannon

Llanddewi Aber-arth

Yr oedd saint y llannau hyn yn 

perthyn i’r cyfnod rhwng Non (tua 

450) Afan, Padarn, Rhystud, Dewi, 

Ffraid, Llwchaearn hyd at Deiniol 

(tua 580). 

Dyma’r saint a roddodd i 

Gristnogaeth y cyfnod ei 

chymeriad  Celtaidd.

Yr oedd y teitl ‘Sant’ yn cael ei 

gyfyngu i aelod o deulu brenhinol.

Un o nodweddion yr Eglwys 

Geltaidd oedd y lle ynddi i 

santesau: mae Non, Ffraid ac 

Wrswla (Ursula) yn dair santes a 

gofnodir o fewn ychydig filltiroedd 

i’w gilydd. Non, mam Dewi Sant, 

Ffraid, Santes Brigit y Gwyddelod, 

ond pwy oedd Wrswla y cysegrir 

eglwys Llangwrddon iddi? A pam 

Llangwrddon yn lle Llangwyryfon?

Dwy eglwys yn unig sydd wedi 

eu cysegru i Santes Wrswla ar 

gyfandir Ewrop un yn Llangwrddon 

a’r llall yn Cologne yn yr Almaen. 

Yn ôl yr hanes, merch brydferth 

i un o frenhinoedd Prydain oedd 

Wrswla. Yr oedd brenin grymus 

arall, nad oedd yn Gristion wedi 
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ar ddeg o forynion â’r casgliad 

enfawr o esgyrn a ganfuwyd ger 

eglwys Santes Ursula yn Cologne. 

Er gwybodaeth, enwyd The 

Virgin Islands gan Christopher 

Columbus,  ar ôl Wrswla - yr enw 

Cymraeg felly fyddai ‘Ynysoedd y 

Gweryddon’.

Y ddadl fawr yn Oes y Saint 

oedd a allai dilynwyr Iesu Grist 

ennill mynediad i deyrnas Dduw 

drwy eu gweithredoedd da. 

Yr ateb yn y diwedd oedd Na! 

pendant. Dim ond trwy dderbyn 

Iesu Grist a cheisio ei faddeuant 

y ceir mynediad i’r Nef. Un 

canlyniad i hyn oedd bod yr 

eglwysi hynny oedd wedi derbyn  

y gam-athrawiaeth wedi cael eu 

hail gysegru yn enw Mihangel.  

Mihangel oedd yr Archangel 

oedd yn gyfrifol am ddiogelu 

gwirioneddau’r Ffydd.

Felly yn y cylch yma cedwir 

enwau hen, hen saint o’r bumed 

ganrif, gan gynnwys Dewi a Non 

ac yn  Llanfihangel y Creuddyn 

ceir eglwys wedi’i chysegru i 

Mihangel, yr angel oedd yn gyfrifol 

am ddiogelu gwirioneddau’r ffydd 

yn erbyn heresi.

Y peth mwyaf trawiadol imi, 

yw’r tair santes a enwir o fewn 

rhyw bum milltir i’w gilydd,  Non a 

Ffraid ac Wrswla a chof am yr un 

ar ddeg o chwiorydd a gysegrodd 

eu bywydau i wasanaethu Iesu 

Grist. Yn y cilcyn bach hwn o’r 

Ddaear, dathlwn y lle anrhydeddus 

a roddwyd i ferched o fewn y 

Gristnogaeth Geltaidd  gynnar. 

Geraint Lewis

syrthio mewn cariad â hi, ac 

yn bygwth ymosod ar dad 

Wrswla oni bai iddo roi Wrswla 

iddo yn wraig. Er mwyn ceisio 

gohirio’r briodas, teithiodd 

Wrswla ynghyd ag un ar ddeg o 

forynion bonheddig ar hyd afon 

Rhein nes cyrraedd Cologne. 

Aethant yn eu blaenau wedyn 

ar bererindod i Rufain lle 

cawsant ymweliad â’r Pab 

cyn dychwelyd i Cologne. 

Ond erbyn hyn yr oedd 

Cologne wedi’i goresgyn gan 

Farbariaid. Er iddi gael cynnig 

priodi pennaeth y Barbariaid, 

gwrthododd Wrswla ac fe’i 

lladdwyd hi a’i dilynwyr gan 

y Barbariaid. Gwelir yn y llun 

Santes Wrswla yn cysgodi ei 

‘gweryddon’ dan ei chlogyn.

Eto ‘Llangwyryfon’ neu yn 

gywirach Llan-y-gweryddon yw 

enw’r pentref (‘Llangwrddon’ 

ar lafar), nid ‘Llanwrsa’ fel y 

byddech chi’n ei ddisgwyl. ‘Sant’ 

oedd teitl plant o dras frenhinol 

ond ‘gwyryf’ oedd yr enw a 

roddwyd ar ferch oedd wedi 

cysegru ei bywyd i wasanaethu 

Iesu Grist - fel ‘chwaer’ neu 

‘lleian’ heddiw. ‘Gweryddon’ 

oedd ffurf luosog wreiddiol 

‘gwyryf’ ac fe enwyd yr ardal ar 

ôl y merched hyn yn hytrach 

nag ar ôl Wrswla neu ‘Wrsa’ 

fel ym mron pob llan arall yng 

Nghymru.

Os edrychwch ar hen fap 

y degwm fe welwch fod 

mynwent gron o gwmpas yr 

eglwys wreiddiol. Arwyddocâd 

y fynwent gron yw bod eglwys 

hen iawn yn ymgorffori efallai 

gylch o feini derwyddol. Hynny 

yw bod y man yn lle cysegredig 

a fodolai cyn dyfodiad y 

cenhadon Cristnogol.

Hefyd ceir llun o groes arbennig 

a arferai fod yn rhan o’r hen eglwys. 

Mae’n cael ei dyddio yn ôl ei 

gwneuthuriad i’r nawfed ganrif, a 

gwelir arni un ar ddeg o groesau 

bychain ac amlinelliad o gwch o dan 

y groes. (llun o hen gyfrol Meyrick 

The History of Cardiganshire

Cofnodir hanes taith Wrswla a’i 

gweryddon mewn casgliad enwog 

o hanesion y saint ‘Y Chwedl Aur’ 

(The Golden Legend) a luniwyd 

gan fynachod y Canol Oesoedd. 

Gan ei fod mor boblogaidd fe’i 

copïwyd â llaw lawer iawn o 

weithiau gan wahanol fynachod. 

Yn anffodus fe gamddehonglwyd 

y talfyriad Lladin XI.M.V undecim 

martyres virgins (un ar ddeg o 

ferthyron morwynig) fel rhifau 

Rhufeinig ac yn ‘un fil ar ddeg’ 

o weryddon a ferthyrwyd yn 

Cologne yn yr Almaen. Y mae nifer 

fawr o hanesion yn cysylltu un fil 

Ffenest Wydr y Santes Wrswla.

Map y Degwm: Rhif 505 sy’n 

dangos lleoliad yr eglwys a ffurf  

y fynwent yn 1847

Copi o groes yn ymyl eglwys 

Llangwyryfon a dynnwyd gan 

S.R.Meyrick yn 1808. Mae’r gofeb 

wedi diflannu ond ystyrir y gallai 

fod yn gerflun o’r 9fed ganrif. 


