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Rhagfyr 2012www.clonc.co.uk    Yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

Papur Bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, 
Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg

Alex Jones
yn y 
Coleg

Cadwyn 
Cyfrinachau 
yn ôl

Tudalen 27Tudalen 2

Tecwyn 
Ifan yn y 
Clwb Rygbi

Carol, Cerdd a Chân Eglwys Sant Pedr, Llambed
Nos Sadwrn 22 Rhagfyr 2012 am 7 o’r gloch, yng nghwmni: 
Cwlwm, Côr Corisma, Ysgol Bro Pedr, Parti Sarn Helen, Kees Huysmans
Aelodau’r Urdd, Elin Williams a Lowri Daniel. Pris Mynediad £5. Elw at Gymorth Cristnogol.

Tudalen 6

Eisteddfod CFfI Cymru

Nadolig Llawen 
a Blwyddyn 
Newydd Dda

Sion Corn, y Ceirw, Ffair Gynnyrch a’r 
goleuadau yn nathliad Nadolig Tref Llanbed 
a’r Drindod Dewi Sant ar y 24ain Tachwedd

Gwobrau cyntaf: Rhian Davies, Clwb Llanllwni - Monolog dan 21; Deuawd Doniol Clwb Dyffryn Cothi a Pharti Llefaru Clwb Bro’r Dderi
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Plant  Mewn  Angen

Y Maer, Cyngh Kistiah Ramaya gydag Alex Jones a Matt Baker yn cyfarch 
‘Team Rickshaw’, Lauren, Jack a Darren, wrth iddynt gyrraedd Llambed.

Goronwy a Beti Evans a’r gwirfoddolwyr yn cyfri’r ceiniogau ar ddiwedd 
diwrnod prysur gan gofnodi casglu dros filiwn ar hyd y blynyddoedd.

Plant Ysgol Bro Pedr yn ystod 
eu taith gerdded noddedig.

Rhai o blant Ysgol 
Llanwnnen yn codi arian i 

Blant mewn Angen drwy olchi ceir.

Plant Ysgol Llanwenog mewn gwisgoedd ffansi yn codi arian i Blant Mewn Angen

Bro Pedr

Rhai o blant Ysgol y Dderi gyda 
Pudsey wedi’i wneud o arian mân, 

a chacennau i’w gwerthu.
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Rhagfyr  Delyth Morgans Phillips, Llety Clyd, Llanbed  422992
Chwefror  Elaine Davies, Penynant, Llanwnnen  480526
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk

Tîm Golygyddol: Elaine Davies, Dylan Lewis, Rhian Lloyd, 
  Marian Morgan a Delyth Morgans Phillips

Dylunydd: Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349

Swyddog Dosbarthu Eifion Davies, Afallon, Drefach    480590
e-bost:   bedwyr@btopenworld.com

Teipydd:  Nia Davies, Maesglas   480015

Gohebwyr Lleol:
Cellan  Alwen Edwards, Awel Teifi   421001
Cwmann  Gwyneth Morgan, Llety’r Dderwen   422922
Cwmsychbant  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Llanwenog/Drefach Mary Davies neu Eifion Davies
Ffaldybrenin/Ffarmers Elfyn Davies, Troed y bryn, Ffarmers        01558 650507
Gorsgoch  Eiddwen Hatcher, Tafarn Cefnhafod   434238
Llanbed  Janet Evans, Haulfryn   422856
Llanfair  Dan ac Aerwen Griffiths, Pengarn  493407
Llangybi a Betws  Mair Spate, Tŷ Capel Maesyffynnon  493325
Llanllwni  Dewi Davies, Glanafon   480218
Llanwnnen       Elin Thomas, 1 Teras Sycamor  480239
Llanybydder Menna Jones, Ceginau Lifestyle   480257
Pencarreg Linda Thomas, Dolgwm Uchaf  422270

Bwrdd Busnes:
Cadeirydd Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349  
e-bost:   cadeirydd@clonc.co.uk 
Is-Gadeirydd Marian Morgan, Rhyd-y-felin, Drefach  481855
Ysgrifenyddes  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Trysorydd Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015  
e-bost:   ysgrifennydd@clonc.co.uk 

Ceidwad y Camera: Janet Evans, Haulfryn, Llanbed  422856
Ffotograffwr: Tim Jones, Llainwen, Llanbed  422644
Argraffwyr: Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573

• Mae Clonc yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion.
• Gwerthfawrogir gwaith pob gwirfoddolwr a sicrhaodd ymddangosiad y rhifyn hwn o Clonc.  
Os hoffai eraill ymuno â’r tîm, cysylltwch ag aelod o’r bwrdd busnes.  
• Sicrhewch newyddion eich ardal chi yn Clonc.  Peidiwch â meddwl y bydd rhywun arall yn 
gwneud.  Mae’n rhy hwyr i feio neb os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn CLONC.  
• Ewch â’ch newyddion at eich gohebydd lleol, neu ebostio golygydd@clonc.co.uk 
• Gallwch adael newyddion a lluniau yn Crown Stores, Y Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan.
• E-bostiwch eich eitemau ar gyfer y dyddiadur i ysgrifennydd@clonc.co.uk
• Mae croeso i chi ddefnyddio eich camera eich hun. Defnyddiwn luniau o gamera cyffredin 
lliw, a du a gwyn. Ni fyddwn yn dychwelyd lluniau os na fyddwch wedi gwneud cais am hyn 
ar gefn y llun.  Croesawn luniau digidol ar CD, cofbin USB, ac e-bost cadeirydd@clonc.co.uk 
• Sicrhewch fod gennych ganiatad rhieni cyn tynnu llun plant i’w gynnwys yn Clonc.  
Rhoddir rhifynnau Clonc ar y wefan maes o law.
• Dyma gyfeiriad gwefan Clonc: www.clonc.co.uk os am fwy o wybodaeth.
• Beth am ddilyn Clonc ar: Gweplyfr - www.facebook.com/clonc a Trydar - @Cloncyn
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. 
• Gellir tanysgrifio i Clonc am £17.50 yn unig y flwyddyn.  Cysylltwch â’r ysgrifenyddes.
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Y  Ffenest Gerald Morgan

Gan eich bod wedi dysgu y 
cordiau Em a D fis diwethaf, 
rydych yn barod i ymestyn eich 
hymarferiadau drwy ddysgu 
carol newydd sbon o’m gwaith, 
TYRED, sy’n defnyddio’r un ddau 
gord a 33 CHILE o’r rhifyn olaf. 

Canwch hi’n araf a phwyllog. 
Gobeithiaf i’r dyfodol fedru 
recordio’r caneuon ar chwaraeydd 
MP3, a’u llwytho i’m gwefan ar 
eich cyfer ond nid yw pethe’n 
barod cweit eto. 

Byddwn yn ychwanegu cord 
newydd i’r cwrs yn Rhagfyr, felly 
gwnewch yn siŵr eich bod wedi 
concro’r ddau yma’n llwyr cyn 
hynny. 

Hwyl fawr!
 Gerald Morgan

TYRED

Em                     D
Y seren uwch y preseb llwm,
D   Em                 D
Angylion oedd yn llu,
Em                     D
Yn gogoneddu’r Baban Bach,
D  Em           D    
Goleuni oddi fry,
D  Em    A7   D
Goleuni oddi fry.

Edrycha ‘mewn i’w lygaid taer,
Ei gariad di-ben-draw;
Gad i’w dynerwch gyffwrdd di,
O cydia yn Ei law.

Wrth roi dy galon iddo Ef,
Daw Crist o dan y fron;
Bydd sedd i ti ar ddec y llong,
Â’r Capten dros y don.

TYREDDiffyg anfaddeuol
Do fe gawsom gyfle i ddewis 

Comisiynwyr yr Heddlu. Yr un gân 
glywais gan bawb o bob cyfeiriad. 
Pobol yn gwybod y nesaf peth i ddim 
am yr ymgeiswyr, neb yn sicr beth 
fyddai swyddogaeth y Comisiynwr; 
dim gwybodaeth wedi dod drwy’r 
post, a’r peth sy’n fy nghythruddo 
fwyaf yw’r ymadrodd cyson ar y 
cyfryngau ‘Mae’r wybodaeth ar y 
we ac mae pawb ar y we erbyn hyn’. 
Dyma beth yw meddylfryd pobol 
sydd heb fod â’u traed ar y ddaear, 
a’u pennau yn y cymylau! Oedd, yr 
oedd ‘na wybodaeth bitw ar y we. 
Treuliais amser yn chwilio amdano 
ond roedd yr hyn y deuthum ar ei 
draws yn dweud ail i ddim. Roedd yn 
rhaid aros tan y canlyniadau i gael y 
manylion roedd pawb am eu gwybod 
cyn y lecsiwn. Gobeithio fod ymateb 
y mwyafrif i’r ffars o lecsiwn yn wers 
i’r trefnwyr, ac na welwn fyth eto y 
fath amarch i ni’r pleidleiswyr.

Eisteddfod Gampus
Da iawn y Ffermwyr Ifanc am roi 

i ni wylwyr y teledu noson dda o 
adloniant. Roedd y safon yn uchel 
a phawb a gymerodd ran i’w gweld 
yn mwynhau. Siom oedd clywed ar 
y radio fod rhai yn gwrthwynebu 
llawer o’r eitemau digri. Yn un peth 
fod llawer o’r eitemau yn dilorni 
merched, ac eraill yn teimlo fod y 
ddeuawd ddigri gyda’r ddau Tsieini 
yn hiliol. Bobol bach, oes raid 
bod mor un llygeidiog, onid oes 
traddodiad o fechgyn yn dynwared 
merched? Pwy oedd Phyllis Doris 
slawer dydd? Beth am y ‘Mikado’, 
ydyn ni’n mynd i wahardd 

campweithiau Gilbert and Sullivan 
am yr un rheswm? Dylan Iorwerth 
yn Golwg, yn pwysleisio y dylem 
ganmol gwaith arbennig y CFfI. 
Mae’n rhoi ‘meini prawf’ call dros 
ben i bawb eu dilyn ble mae hiwmor 
yn y cwestiwn. Cyngor bach rhwydd 
i’w ddilyn – gadewch i’ch mam-gu 
roi ei barn ar eich perfformiad cyn 
mynd ag e’n bellach. Mwynheais 
i’r Eisteddfod, gan i fi beidio â 
chwilio am wendidau. A gyda llaw 
roedd Ping a Pong yn fy marn i yn 
wirioneddol ddoniol.

Addurniadau Nadolig
Mae Llambed wedi llwyddo 

unwaith yn rhagor i wneud y dre 
i edrych ar ei gorau. Roeddwn yn 
mynd trwy’r dre ar fore Sul ac yn 
gweld criw o weithwyr wrth goeden 
Nadolig ger Pontfaen. Meddyliais 
fod hyn yn wahanol gan i mi feddwl 
mae addurno’r goeden oeddynt. Awr 
yn ddiweddarach ar ail ymweliad 
â’r dre roedd y goeden yn addurno 
sgwâr y dre. Da iawn wir!

Tywydd
Mae’r tywydd gwael yma wedi 

sicrhau un peth - mae pawb yn 
siarad amdano. Dau gyfaill yn 
trin y tywydd a’r cyntaf yn dweud 
“Dyma’r Tachwedd gwaethaf ers 
19??”. Ei gyfaill yn ateb “Rwyt ti’n 
anghywir fan’na, dyma’r tywydd 
gwaethaf erioed”. Doeddwn i 
ddim mewn sefyllfa i amau â’r un 
ohonynt.

Rhaid cymryd y cyfle yma i 
ddymuno gorau’r ŵyl i bawb 
ohonoch oddi wrth 

 y Mrs a Chloncyn.

Nid yw’r golygydd o reidrwydd 
yn cytuno â’r farn a adlewyrchir yn 

mhob un o erthyglau CLONC.
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Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

RHAGFYR
6 Bingo C.Ff.I. Cwmann yng Nghanolfan y Pentref.
9 Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg C.Ff.I. Ceredigion.
9 Cyngerdd yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h. Artistiaid ‘Ar 
Wasgar’ C.Ff.I. Dyffryn Cothi a’r ddeuawd Sara Mair a Carys Haf o 
Gaio. Elw at Ymchwil Parkinson ac Eglwys Sant Iago.
9 Carolau Plwyf Cellan, yng Nghapel Caeronnen am 3.30 y.p.
16 Cwrdd Nadolig Ysgol Sul Noddfa am 3.30y.p.
22 Carol, Cerdd a Chân yn Eglwys San Pedr am 7.00y.h.
26 Taith Flynyddol Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg. Cwrdd ger 
Motorworld, Cwmann am 10.30 y bore.
27 Dawns Brenhines a Ffermwr Ifanc C.Ff.I. Ceredigion yn Pier Pressure 
Aberystwyth. Tocynnau ar gael o Swyddfa’r Sir am £10 i rai dros 18 oed.
30 Gwasanaeth Golau’r Gannwyll am 6.30y.h, yng nghwmni artistiaid 
lleol.

IONAWR �01�
20 Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion.
22 Cymdeithas Cerdd Llambed yn cyflwyno Daniel Evans am 7.30yh yn 
Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

CHWEFROR
11-15 a 18 Cystadleuaeth Drama C.Ff.I. Ceredigion.
12 Cymdeithas Cerdd Llambed yn cyflwyno Fabien Genthialon am 
7.30yh yn Neuadd y Celfyddydau, Y Drindod Dewi Sant.
15 Noson Sant Ffolant Sefydliad Prydeinig y Galon Llanybydder a 
Llanbedr Pont Steffan ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant am 7.30y.h. 
Swper ysgafn. Artistiaid: Mr Clive Edwards a Lleisiau’r Werin. 
Tocynnau £12.50.

MAWRTH
1 Ysgol Gynradd Llanybydder yn cynnal Bingo a Cawl yng Nghlwb 
Rygbi Llanybydder.
2 a 3 Gwledd o Adloniant C.Ff.I. Cymru yn Abertawe.
8 Dawns Dewis Swyddogion C.Ff.I. Ceredigion.
10 Cymdeithas Cerdd Llambed yn cyflwyno Inner City Brass am 2.30yp 
yn Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

EBRILL
15 Gala Nofio C.Ff.I. Ceredigion.
27 Diwrnod Chwaraeon  C.Ff.I. Ceredigion.

MEHEFIN 
15  Rali C.Ff.I Ceredigion yn Nhalybont.

Enwau Lleoedd gan David Thorne

Alltyblaca

Cellan

Ogo-dwnsh, Fathgarreg, Ystum Sebon, Welle-wen, Welle-lwyd
Mae amryw enwau diddorol ar yr arfordir ger Aberporth. Ogo-dwnsh yw 

un ohonyn nhw ac mae Fathgarreg yn un arall. Ogof Dwnsh yw’r ffurf a 
geir ar fap Arolwg Ordnans 1891 a dyna ddatrys arwyddocâd ac ystyr elfen 
gyntaf yr enw yn weddol o ddidrafferth. 

Talfyriad o ‘dwnsiwn’ sy’n dynodi ceunant neu ddibyn neu ddyfnder yw’r 
ail elfen ac yn yr achos hwn mae cwymp ryw 110 o droedfeddi rhwng pen 
a gwaelod y pwll. Benthyciad a geir yma o’r Saesneg ‘dungeon’ a all, wrth 
gwrs, ddynodi cell neu garchar yn ogystal. ‘Dwnshwn’ yw’r ffurf a gofnodir 
gan Meredith Morris yn ei drafodaeth ar dafodieithoedd Sir Benfro a dyna’r 
ffurf a geir gan y Ficer Prichard pan sonia am ‘ddwnshwn Gehanna’ sef 
carchar uffern. Ond ‘dwnshwr’ neu ‘dwnshwrn’ neu ‘dwnjwr’ yw’r ffurfiau 
eraill a glywir yng Ngheredigion. 

‘Pwllderi’ oedd dan sylw gan Dewi Emrys yn 1926: ’Ry’ch chi’n sefill fry 
uwchben y dwnshwn/A drychid lawr i hen grochon dwfwn.

Fathgarreg
Mae map Arolwg Ordnans 1982 yn dangos y Cerrig Duon ger pentref 

Aberporth: rhes o greigiau sy’n cael eu gorchuddio ar benllanw ond sy’n dod 
i’r golwg pan fo’r môr ar drai. Ar ben draw’r Cerrig Duon ceir bwlch neu 
hollt yn y greigres ar ffurf cwpan. Yn ôl y sôn, mae dŵr bob amser yn cael 
ei ddal yn y cafn hwn. Ffurf gynnar ar yr enw yw ‘Y Vath Garreg’. Er mai 
enw gwrywaidd yw ‘bath’, sef baddon, erbyn hyn, ar un adeg yn hanes yr 
iaith mae tystiolaeth mai enw benywaidd ydoedd a rhydd hyn eglurhad ar y 
treigladau meddal yn yr olyniad Y Vath Garreg ac ystyr digon synhwyrol o 
ystyried ei safle. Yr ystyr yw ‘y baddon yn y graig’.

Nant Sebon, Ystum Sebon, Craig Sebon
Cadw cwmni i’r dyfroedd a’r creigiau a wnawn ni wrth ystyried yr enwau 

hyn eto. 
Mae ‘sebon’ yn digwydd yn weddol gyffredin fel elfen mewn enwau 

lleoedd ledled Cymru. Ceir Nant y sebon ger Llandeilo’r-Fân yn Sir 
Frycheiniog (1754); ger Penrhosllugwy ym Môn (1675); yn Llangynnwr, 
Sir Gaerfyrddin (1629) ac yn Isygarreg, ger Machynlleth yn Sir Drefaldwyn. 
Mae Cwm Sebon yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion (1744-5) a cheir Ystum 
Sebon (1387) yn enw ar nant fechan neu ystum ar nant ger Llanddewi Fach 
yn Sir Fynwy. Mae Sebonig (1587-8) yn enw ar nant fechan sy’n llifo i’r môr 
ger Llanddwywe yn Sir Feirionnydd.

Yn achos enwau nentydd fel hyn, mae’n debyg mai disgrifio ewyn gwyn 
llifeiriant y dŵr fel trochion neu drwyth sebon a wna’r enw.

Mewn enwau eraill megis Craig Sebon (1809) ger Llandygái, Sir 
Gaernarfon a Troedrhiwsebon (1871) yng Nghwm Rheidol, Ceredigion, gall 
ddynodi bod carreg ‘steatite’, sef maen sebon, yn nodwedd ar y tirwedd.

Welle-lwyd, Welle-wen
Mae’r ddwy fferm hon yn Llangoedmor a’r ffurfiau cynharaf ar yr enwau 

yn dangos mai talfyriad yw ‘Welle’ o ‘Gwernlle’ sef ‘man lle y mae coed 
gwern yn tyfu’. Defnyddir ‘llwyd’ a ‘gwen’ er mwyn gwahaniaethu rhwng 
dwy fferm gyfagos o’r un enw.

I’r de ddwyrain o Welle-lwyd ceir Gwern-medd; i’r gogledd o Welle-wen 
ceir Gwernynad.

PentrebachOs hoffech gynorthwyo’r 
gwirfoddolwyr gyda’r 

gwaith o gynhyrchu’r papur 
hwn, croeso i chi gysylltu 
ag un o’r bwrdd busnes.

Sicrhewch eich newyddion yn y 
papur hwn.  Peidiwch â disgwyl 
i rywun arall ei gynnwys ar eich 
rhan.  Mae’n rhy hwyr i achwyn 

ar ôl i CLONC ymddangos.

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys ag 

Edwina a Kevin Lewis a’r teulu yn 1 
Bro Teifi ar farwolaeth tad a thad-cu 
annwyl, sef Gerallt Williams, Llys-
y-wawr, Penuwch. Derbyniwch ein 
cydymdeimlad dwysaf. 

Capel Caeronnen
Croesawyd Cyrddau Cymdeithas 

Deheudir Cymru i Gaeronnen 
ar ddydd Sul y 7fed o Hydref. 
Anerchwyd y gynulleidfa gan 
Gwynn Pritchard, Caerdydd. 
Diolchwyd iddo gan ein gweinidog, 
Y Parch Cen Llwyd; diolchodd 
hefyd i Miss J. Eirian Jones am ei 
gwasanaeth wrth yr organ. Yn dilyn 
lluniaeth wedi’i baratoi gan wragedd 
y capel cynhaliwyd cyfarfod o’r 
Gymdeithas dan lywyddiaeth Mrs 
Elaine Davies. 

Ar dydd Sul y 28ain o 
Hydref, cynhaliwyd ein Cwrdd 
Diolchgarwch, yng ngofal ein 
gweinidog Y Parch Cen Llwyd. 
Diolchodd i Mrs Ceinwen Roach am 
ei gwasanaeth wrth yr organ, ac i 
bawb a ddaeth i’n cefnogi.

Dyddiadau i’w cofio
9fed Rhagfyr, Carolau Plwyf 

Cellan, yng Nghapel Caeronnen 
am 3.30 y.h..  30ain Rhagfyr, 
Gwasanaeth Golau’r Gannwyll am 
6.30 y.h. yng nghwmni artistiaid 
lleol.  Noder yr amserau newydd.

Ysbyty
Falch clywed fod Mari Jones, 

Caerau yn gwella yn dilyn ei 
llawdriniaeth yn yr ysbyty.   

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Catrin, 

Llwynifan ar enedigaeth merch 
fach yn ddiweddar o’r enw Gwen. 
Llongyfarchiadau hefyd i mam-gu a 
tad-cu, sef Alun a Marian Llwynifan 
ar enedigaeth wyres fach.

Sinema
Y mis yma, ond un noson ffilm 

fydd yn cael ei ddangos yn y 
ganolfan mileniwm, sef ‘Celebration 
Day – Led Zeppelin’. Croeso i bawb.

Diolch
Dymuna Eric Jones, Pant teg, 

ddiolch i’w ffrindiau, cymdogion 
a pherthnasau am y llu o gardiau, 
anrhegion a phenillion a dderbyniodd 
ar achlysur ei ben-blwydd arbennig yn 
ddiweddar. Diolch o galon ichi gyd.

Rhifyn mis Chwefror
Yn y Siopau 

Chwefror 7fed
Erthyglau i law erbyn 

Ionawr ��ain
Newyddion i law erbyn

Ionawr �8ain
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Diolch
Dymuna Tommy, Gelliwrol 

ddiolch yn fawr iawn i’r teulu, 
cymdogion a ffrindiau am y cardiau 
a’r anrhegion a dderbyniodd ar ei 
ben-blwydd arbennig yn ddiweddar.

Dymuna Dafydd Williams, 
Bryn-y-wawr ddiolch yn fawr i 
bawb am eu y cardiau a rhoddion 
a dderbyniodd ar achlysur ei 
ben-blwydd yn ddeunaw oed yn 
ddiweddar. Diolch o galon. 

Dymuna Mair a Wynzie ddiolch i 
ffrindiau a theulu am hael gyfarchion 
o bob man yn ystod eu dathlu!

Neuadd Sant Iago - Clwb 1��
1.Mrs Lena Williams, Heol 

Hathren, Cwmann, 79; 2. Miss 
Angharad Price, Bryn Dewi, 
Cwmann, 33; 3. Mrs Carol Doughty, 
Cerys, Cwmann, 15; 4. Mrs S. 
Davies, Coedywaun, Cwmann, 107; 
5. Mr Edwin Harries, 2 Nant-y-glyn, 
Cwmann, 23; 6. Mr Julian Evans, 
Brynllys, Bryn Road, Llambed, 113; 
7. Mrs M. Evans, Fronallt, Cwmann, 
55; 8. Mrs M. Morgan, Blaenmaes, 
Pencarreg, 133; 9. Mr Tony Lewis, 
Brynawel, Cwmann.

Priodas Ddiemwnt
Llongyfarchiadau mawr i Canon 

Wynzie a Mair Richards, Maesteifi 
ar ddathlu eich Priodas Ddiemwnt ar 
y 5ed o Dachwedd. Nid oedd Canon 
yn teimlo’n dda yr adeg hynny ond 
da deall ei fod adref o’r ysbyty 
gan obeithio eich bod yn teimlo 
ychydig yn well. Dymuniad pawb 
yw gwell iechyd i’r dyfodol a phob 
hapusrwydd i chwi eich dau am 
flynyddoedd i ddod.

Penblwyddi Arbennig
Dathlodd Eifion Davies, Four 

Winds ei ben-blwydd yn 70 oed a 
Dafydd Williams, Brynywawr yn 
ddeunaw. Gobeithio bod yn ddau 
ohonoch wedi mwynhau dathlu.

Ysbyty
Da deall fod Stanley Evans, 

Coed y Waun, Parcyrhos wedi dod 
adref ar ôl derbyn llawdriniaeth yn 
Ysbyty Treforus a hefyd Dai Davies, 
11 Heol Hathren sydd wedi cael 
llawdriniaeth yn Ysbyty Glangwili. 
Gobeithio bod y ddau ohonoch yn 
parhau i wella.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Ronnie ac Ann 

Roberts, Brynview a Verina Roberts a 
theulu Gelli Aur yn dilyn marwolaeth 
brawd a brawd yng nghyfraith sef Mr 
Denley Roberts yn Sir Fôn.

Sefydliad y Merched
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol 

y gangen yn y Ganolfan ar nos Lun, 
Tachwedd 5ed. Croesawodd Mary 
y llywydd, yr aelodau ynghyd a’r 
VCO Mair Stephens atom.

Cafwyd adroddiad am 

weithgareddau’r flwyddyn gan Mary 
a diolchodd i Gwyneth a Joyce 
am eu cydweithrediad yn ystod 
y flwyddyn, a diolch i’r aelodau 
am eu cefnogaeth. Yna aethpwyd 
ymlaen i ethol swyddogion fel a 
ganlyn: Llywyddion – Ann Lewis 
a Morfudd Slaymaker; Is- Lywydd 
– Gwen Jones ac Elma Phillips; 
Ysgrifennydd – Gwyneth Morgan; 
Trysorydd – Joyce Williams; 
Is-Drysorydd – Glesni Thomas; 
Cofnodydd – Noleen Davies; 
Gohebydd y Wasg – Veronica James; 
Cofrestrydd - Gwynfil Griffiths; 
Llyfr Lloffion – Dilys Godfrey; 
Swyddog Adloniant – Helena 
Gregson a Tegwen Williams.

Diolchodd Morfudd Slaymaker i 
Mair Stephens am ei gwaith yn ystod 
y noson ac i Mary, Gwyneth a Joyce 
am wledd o ddanteithion yr oeddent 
wedi’i pharatoi. Yna aed ymlaen i 
drefnu rhaglen am y flwyddyn sydd 
i ddod.

Cofiwch fod croeso cynnes i 
aelodau newydd i ymuno â ni ar nos 
Lun cyntaf y mis am 7:30y.h. yn y 
Ganolfan yng Nghwmann. 

Llongyfarchiadau
Roedd Sally Davies, Four 

Winds yn un o 60 dros Gymru 
a gafodd eu henwebu am Fedal 
Diamond Champion i anrhydeddu 
jiwbilî ddiemwnt y Frenhines. 
Roedd y fedal yn cael ei rhoi am 
wasanaeth hir gan wirfoddolwyr 
o unrhyw elusen. Trosglwyddwyd 
y fedal yn neuadd y brifddinas, 
Caerdydd, gan y dirprwy faer y 
ddinas a Roy Noble yn llywydd y 
cyfarfod. Cafodd Sally fedal am 
ei gwasanaeth i Geir Gwledig dan 
nawdd WRVS.

Clwb ���
1.Canon Wynzie a Mair Richards, 

Maesteifi, Cwmann, 15; 2. Cerdin 
Price, Langwm, Bryn Road, 
Llambed, 41; 3.  Glyndwr Jones, Y 
Glyn, Cwmann, 204; 4. Ormonde & 
Jean Jenkins, Oranmore, Cwmann, 
113; 5. Neville & Eleanor Davies, 
Pleasant View, Llanfair Road, 128; 

6. Eirios Jones, Felindre Uchaf, 
Cwmann, 212; 7. Ryan a Gabriel 
Davies, Delfan, Cwmann, 107; 8. 
Mr G. Howel, Manorafon, Stryd 
Newydd, Llambed, 143; 9. Tomos 
ac Elen Jones, Felindre Uchaf, 
Cwmann, 137; 10. Helen Randell, 
Maesyrhendre, Cwmann, 149.

Ysgol Carreg Hirfaen
Cynhaliwyd etholiad yn ystod y 

tymor a dewiswyd plant i’n cyngor 
ysgol ac i’r eco ysgol. Dymunwn 
bob lwc iddyn nhw yn eu rôl. 

Bu’r disgyblion yn codi arian 
i Blant Mewn Angen gydag 
amrywiaeth o weithgareddau. 
Roedd plant y cyngor ysgol wedi 
trefnu twba lwcus a dyfalu lle aeth 
tedi ar ei wyliau, ac roedd cyngor yr 
eco ysgol eisiau gwybod beth oedd 
enw’r tedi a gorchuddio Pudsey 
gyda cheiniogau. Roedd y plant a’r 
staff i gyd yn edrych yn smart iawn 
yn eu pyjamas a chodwyd y swm o 
£324.83. Diolch i bawb am gefnogi.

Cynhaliwyd noson o chwaraeon 
i aelodau’r Urdd. Cafodd y plant 
hwyl yn dysgu sgiliau hoci. 
Mwynhaodd y plant gymryd rhan 
mewn cwis am Gymru.  

Yn ystod y mis bu tîm nofio 
Carreg Hirfaen yn cystadlu yng 
Ngala Nofio Ceredigion ym Mhwll 
Nofio Aberystwyth. Yn cynrychioli 
Carreg Hirfaen roedd Seren James, 
Sion Aled Evans, Gabriel Faulkner 
ac Undeg Jones o flynyddoedd 3 a 
4, a Beca Mai Roberts, Beca Ann 
Jones, Elin Williams, Shannon 
Jones, Lisa Elan Evans. Daniel Ifan 
Jones a Bryn Thomas o flynyddoedd 
5 a 6. Nofiodd pob aelod o’r tîm yn 
rhagorol, ond seren y dŵr i Garreg 
Hirfaen ar y diwrnod yn ddi-os 
oedd Undeg Jones a orffennodd 
yn ail trwy Ceredigion gyfan yn 
y ras broga i ferched blwyddyn 4. 
Llongyfarchiadau mawr i bob un a 
gynrychiolodd yr ysgol. 

Mae dosbarth 5 a 6 wedi bod yn 
mwynhau darllen nofel Gymraeg 
‘Ta Ta Tryweryn’ y tymor hwn ac 
ar fore Gwener cynta’r mis cafodd 
disgyblion Cyfnod Allweddol 

2 y cyfle i ymweld â Theatr 
y Lyric, Caerfyrddin i wylio 
panto blynyddol Cwmni Mega, 
‘Trywerinws’. Eleni, roedd y 
panto yn seiliedig ar hanes boddi 
Cwm Tryweryn ond y tro hwn, yn 
wahanol i’r hanes gwreiddiol ac er 
mawr ryddhad i’r plant, achubwyd 
y cwm rhag cael ei foddi gan arwr 
y panto; ‘Meirionydd’. Diweddglo 
hapus! Diolch i Gwmni Mega am 
fore bendigedig o adloniant.

Fel rhan o’n gwaith ar y thema 
‘Ni ein hunain’ daeth Mrs Cathy 
Griffiths ac Eli, chwaer fach Jamie 
bl 2 a Scott bl 4 ar ymweliad i’r 
ysgol. Cafwyd amser difyr iawn 
wrth i’r plant ofyn cwestiynau 
ynglŷn â datblygiad Eli o’i 
genedigaeth.

Cofiwch am ein sioe Nadolig yn 
Neuadd yr Eglwys Cwmann ar y 
18fed o Ragfyr. Bydd y sioe  yn 
cychwyn am 6.30yh. Dewch yn llu!

Ysgol Feithrin Coedmor
Cynhaliwyd ein sioe ffasiynau 

yn ddiweddar a chawsom noson 
lwyddiannus iawn. Carem ddiolch 
i  Angharad a Janice o  Lan Lofft/
Duet am eu gwaith caled, Rhiannon 
Lewis am arwain y noson ac i Gary 
Jones am arwain yr arwerthiant. 
Llwyddodd yr ysgol Feithrin godi 
llawer o arian at gronfa’r Meithrin. 
Diolch i bawb am gefnogi.

Gwellhad buan
Dymunwn gwellhad buan i Gwen 

Jones, Felindre yn dilyn ei arhosiad 
yn Ysbyty Bronglais yn ddiweddar. 
Da yw deall ei bod hi adre erbyn hyn.

Er Gwybodaeth
Ar nos Lun, Rhagfyr 3ydd am 

9.00y.h. dechreuodd cyfres o dair 
rhaglen ar S4C sef ‘Ysbyty Plant’. 

Yn ystod y gyfres bydd Elain 
James [Apêl Elain] o Aberystwyth 
yn ymddangos yn un o’r 6 plentyn 

byddant yn dilyn, sef merch 
Gareth a Bridget, ac wyres i John 

a June James, Maesteg. 

Cwmann

Undeg Jones Ysgol Carreg Hirfaen 
a orffennodd yn ail trwy Geredigion 
yn y ras broga i ferched blwyddyn 4.

Mae plant yr ysgol wedi darparu blychau Nadolig ar gyfer eu danfon fel 
anrhegion i blant llai ffodus yn Romania.
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Urdd y Benywod, Brondeifi
Fel y dywedodd Llywydd Urdd y 

Benywod, Beti Evans, os ydych yn 
ceisio cael cymwynas, gofynnwch 
i berson prysur. Felly y buom yn 
ffodus pan gytunodd y Canon Eileen 
Davies i siarad â’r aelodau ar nos 
Iau, 8fed Tachwedd. Aeth Eileen â’i 
gwrandawyr ar daith, gan ddechrau 
ym mhlwyf Llanllwni, ymlwybro 
trwy Gaer a Chaerdydd a Thŷ 
Dewi, cyn dod yn ôl i ardal Ciliau 
Aeron, Llanerchaeron, Dihewyd a 
Mydroilyn. Ar hyn o bryd mae hi’n 
offeiriad yn gofalu am ddeg eglwys. 
Roedd yn rhaid iddi wynebu pob 
math o sialens ar ei ffordd trwy ei 
‘Vicar Academy’ personol. Nid oedd 
yn ysgolhaig, ond astudiodd Eileen 
ochr yn ochr â rhai a gafodd lawer o 
addysg. Gorffennodd y cwrs o fewn 
tair blynedd gyda phawb arall, nid y 
pum mlynedd roedd yr awdurdodau 
wedi caniatáu iddi hi. Allan o 
ddosbarth o 30 myfyriwr yn ne 
Cymru, hi oedd yr unig ffermwraig 
a’r unig un a fedrai siarad Cymraeg. 
Gyda hiwmor a fyddai’n deilwng 
o’r ‘Vicar of Dibley’ ei hun, sef 
Dawn French, clywsom am rai o’r 
digwyddiadau yn ystod y daith.

Nid yn unig mae gan Canon 
Eileen Davies ddawn siarad, 
mae ganddi hi hefyd ddawn sy’n 
bwysig i offeiriad, sef y ddawn o 
wrando. Mae hi’n gwirfoddoli i 
sawl llinell gymorth ac i elusennau 
fel Farm Crisis Network a’r Royal 
Agricultural Benevolent Fund. Yn y 
gwaith yma mae’i phrofiad personol 
o ffermio yn bwysig iawn, oherwydd 
ei gwybodaeth am drafferthion 
a chymhlethdod y bywyd 
amaethyddol. Mae’n amlwg bod ei 
magwraeth yn Llanllwni wedi bod 
yn baratoad da at ei swydd bresennol 
yng nghymdeithas cefn gwlad. 
Roedd Llanllwni hefyd yn bwysig 
gan mai yma y cafodd ei magwraeth 
ysbrydol a’i galw i wasanaethu Duw 
fel offeiriad. Nododd Canon Eileen 
nifer o bobl a ddylanwadodd arni yn 

ystod y daith, pobl fel y Canon Sam 
Jones a’i wraig Nansi, a’r Parchedig 
Delyth Bowen, a siaradodd yn 
ddiolchgar am gefnogaeth ei theulu, 
ei ffrindiau a’r gymdeithas gyfan ar 
hyd ei siwrne. 

Wrth dalu’r diolchiadau, 
dywedodd Jenny Bracher iddi 
glywed ei bod yn amhosib i offeiriad 
blesio pawb, ond roedd y noson 
yng nghwmni Canon Eileen Davies 
wedi profi bod yr hen ddywediad yn 
anghywir. Roedd y gynulleidfa wedi 
mwynhau mas draw.

Y Gymdeithas Hanes
Daeth cynulleidfa ardderchog 

ynghyd i gyfarfod mis Tachwedd, 
i glywed Cadeirydd y Gymdeithas, 
Selwyn Walters, yn siarad am un 
o ferched y dref. Testun ei ddarlith 
oedd ‘O Lambed i Salonica’ sef 
hanes Nyrs Ella Richards, VAD, 
merch hynaf y diweddar Mr a Mrs 
Timothy Richards, Ardwyn.

Ganwyd Ella Richards yn 1887, 
ac fe’i magwyd yn Llambed trwy 
gyfnod olaf teyrnasiad y Frenhines 
Fictoria, yna daeth Edward VII 
ar yr orsedd, ac yna gwelodd 
Siôr V yn ei ddilyn. (Clywyd 
hefyd am ddatblygiadau’r adeg, 
y cymdeithasau a fu yn eu bri yn 
Llambed, a llawer am hanes byd-
eang y cyfnod.)

Roedd ei thad-cu ar ochr ei mam 
yn weinidog capel Soar, Y Parch 
John Thomas, ond bu ef farw y 
flwyddyn y ganwyd Ella. Daeth ei 
thad i Lambed o Lanycrwys, gan 
ymaelodi yn Soar, a phriodi merch 
y gweinidog. Bu Timothy Richards 
yn arweinydd y gận yn Soar am 
45 mlynedd, yn ddiacon am 38 
mlynedd, ac yn ysgrifennydd y capel 
am 33 o’r rheiny. Bu hefyd yn Faer y 
Dre yn 1908-09.

Pan ddechreuodd y Rhyfel 
Mawr yn 1914, roedd galw am 
wirfoddolwyr i ymuno â’r Groes 
Goch Brydeinig. Aeth Ella a’i 
chyfnither, Gladys Rees, Barry 

House - hithau hefyd yn ferch i 
weinidog - i’w hyfforddi yn y 
gwaith. Ym Mehefin 1915, bu’r 
ddwy yn gweithio mewn Ysbyty 
milwrol yn Whalley, Swydd 
Gaerhirfryn, lle byddai milwyr 
clwyfedig yn dychwelyd o faes y 
gad. Buont yno am ddwy flynedd 
a hanner, ac yna anfonwyd y ddwy 
i Alecsandria yn yr Aifft. O’r fan 
honno anfonwyd Ella i Salonica 
ym Macedonia i nyrsio ar  faes y 
gad.

Roedd yn lle afiach; llawer iawn 
o’r milwyr yn marw o falaria yn 
hytrach nag o’u clwyfau. Aeth Ella 
ei hun yn sâl iawn, a bu farw o 
effaith ‘pneumonia’ ar y 14eg o fis 
Hydref 1918, rhyw fis cyn diwedd 
y rhyfel. Mae wedi ei chladdu ym 
mynwent Mekra, yng nghanol 1,900 
o feddau milwyr. Bu Selwyn a 
Judith yn ymweld â’r fynwent  fel 
rhan o’i waith ymchwil i hanes Ella 
Richards, a gwelwyd llun ohono yn 
gosod rhith o flodau pabi ar ei bedd, 
a’r coch yn sefyll allan ymysg y 
beddau gwyn.

Yn Llambed, mae enw Ella 
Richards wedi’i gofnodi ar 
gofgolofn y dref ddwywaith - ar 
ochr chwith y golofn ac hefyd ar y 
blaen lle dywedir i’r gofgolofn cael 
ei chodi ‘Er fythol goffadwriaeth 
am fechgyn Llambed a Nyrs Ella 
Richards, a buont farw yn y Rhyfel 
Mawr, 1914-18’.  Cofnodir ei henw 
hefyd yng nghapel Soar, mangre a fu 
mor annwyl iddi, mewn plac ar ochr 
chwith y pulpud. 

Diolchodd Penny David i Selwyn 
am ddarlith arbennig iawn, ac un a 
gofir yn hir amdani.

Ar ddiwedd y noson, lansiwyd  
Calendr 2013 y Gymdeithas, ar 
thema Ffermio.  Gwerthwyd nifer 
ar unwaith, a bu gwerthiant pellach 
ar y calendrau, fel sy’n arferol, yn y 
Ffair Nadolig. Bydd y cyfarfod nesaf 
i’r aelodau’n unig, a hwnnw ar ffurf 
sosial Nadoligaidd.

Cylch Cinio
Ar ddechrau’r cyfarfod ar nos 

Iau 1af o Dachwedd, estynnodd 
y Llywydd, Dan Griffiths, groeso 
cynnes i aelod newydd sef y cyn 
brifathro Aneurin Jones. Gwnaeth 
hefyd longyfarch Andrew Jones ar 
y rhaglen ddiddorol am yr Iddewes 
fel rhan o hanes ei deulu. Dymunodd 
yn dda i’r Parch Goronwy Evans ar 
gyrraedd 48 mlynedd fel Gweinidog 
Brondeifi a dymunodd yn dda 
iddo ef a Beti wrth iddynt anelu i 
gyrraedd y miliwn dros Blant Mewn 
Angen - ymdrech rhyfeddol.

Cyflwynodd y Llywydd ein 
gwestai am y nos sef Dwynwen 
Lloyd Llywelyn, un o ferched 
dawnus a disglair ardal Tregaron ac 
yn un o bedwar o blant. Ymledodd 
ei gorwelion wedi graddio 
mewn drama yn y Brifysgol yn 
Aberystwyth drwy weithio fel 
athrawes yng Nghwm Rhymni cyn 
penderfynu treulio tair blynedd 
yn dysgu plant gyda anghenion 
arbennig yn Seland Newydd. Er iddi 
fwynhau’r profiad yn fawr, roedd 
y dynfa yn ôl i Gymru yn ormod 
a dychwelodd fel Pennaeth Theatr 
Felinfach. Cafwyd hanes ei bywyd 
a’r hyn oedd wedi dylanwadu mwyaf 
arni sef ei theulu, Ffermwyr Ieuanc, 
cariad at y tirwedd yn enwedig ardal 
Ffair Rhos, a phobl yn gyffredinol. 
Roedd ganddi gariad mawr at yr 
iaith Gymraeg a chyfeiriodd fwy 
nag unwaith am yr her a’r sialens 
sydd yn ein wynebu i ddatblygu 
cymunedau naturiol ddwyieithog. 
Cyfeiriodd at ddylanwadau o 
farddoniaeth o waith ei thad, Dylan 
Thomas, T. H. Parry Williams, 
Coleridge a’i ffefryn mawr, sef 
Waldo, ac yn enwedig ei gerdd i’r 
Eirlysiau. Cwblhaodd ei haraith 
drwy gyfeirio at ei dyletswyddau 
fel pennaeth y Theatr ac am y 
fraint a’r wefr o gael cydweithio 
gyda chymaint o gymeriadau 
lliwgar o bob oed. Ceri Davies yr Is 
Lywydd gafodd y fraint o ddiolch i 

Tîm pêl-droed cymysg Adran 
Llambed a enillodd y twrnament 
i Adrannau’r Urdd yn sirol. 
Llongyfarchiadau i Dafydd, Lucy, 
Chloe, Rhys, Dewi, Bryn a Guto a 
diolch i Mr John am hyfforddi.

Dorothy Williams enillodd 
cystadleuaeth Brwydr y Fwydlen 
ar S4C.

Cynhaliwyd noson lwyddiannus gan gangen Llambed o Blaid Cymru ar 
2 Tachwedd. Daeth nifer ynghyd i’r Clwb Rygbi i fwynhau cymdeithasu 
a gwrando ar y canwr bytholwyrdd Tecwyn Ifan a’i fand. Diolch i Ann 
Bowen Morgan am y trefniadau. Cadwch lygad ar ddyddiadur Clonc am 
weithgareddau y flwyddyn nesaf!
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Dwynwen a diolchodd iddi am fod 
mor frwdfrydig a gweithgar dros yr 
iaith a’r holl weithgareddau o fewn 
Theatr Felinfach. Mae’r holl waith 
sy’n cael ei gyflawni yn y Ganolfan 
bwysig hon yng Ngheredigion 
mewn dwylo diogel.

Cymdeithas Ddiwylliadol Shiloh 
a Soar

Ar noson ddigon gaeafol, daeth 
tyrfa deilwng ynghyd i ail noson 
y Gymdeithas. Y gwestai oedd y 
bonheddwr Arwel Jones o Giliau 
Aeron; cyfeiriodd y Llywydd 
Dorothy Lloyd ato fel gŵr 
gweithgar ac amryddawn yn ei 
fro. Cyn ymddeol, roedd Arwel yn 
gyfrifol am amaethyddiaeth gyda 
Banc Barclays yng nghanolbarth 
Cymru ac ef oedd Trysorydd yr 
apêl yng Ngheredigion i Sioe y 
Cardis. Noson o gwis gafwyd gan 
ein gwestai, gyda’r pedwar tîm yn 
brwydro am fuddugoliaeth a llawer 
un ohonom yn rhyfeddu at ein 
diffyg gwybodaeth o gwestiynau 
amrywiol a diddorol! Diolchodd 
Owen Jones i Arwel am noson 
hwyliog yr oedd pawb yn medru 
cymryd rhan. Cyfeiriodd Owen 
hefyd at y ffaith fod Margaret 
Roberts yn symud i fyw i Aberaeron 
er mwyn bod yn nes at ei theulu a 
diolchwyd iddi am ei ffyddlondeb 
a’i theyrngarwch rhyfeddol dros 
y blynyddoedd i Eglwys Shiloh. 
Gobeithio yn wir y bydd yn medru 
dod yn ôl atom, yn enwedig i rai 
o gyfarfodydd y prynhawn yn y 
dyfodol. 

Ŵyr Newydd
Llongyfarchiadau i Sian a Ceri 

Davies, Talfan, Heol Llanwnnen 
ar gael ŵyr bach newydd - Ralph 
Llewelyn, mab bach i’w merch 
Mari a’i phartner yn Lloegr. Pob 
dymuniad da i chwi fel teulu. 

Diolch
Dymuna Lena, Mareth a’u 

teuluoedd ddiolch o waelod 
calon i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt 
yn ystod eu profedigaeth annisgwyl. 
Roedd Helen yn wyres, merch, 
chwaer, nith a chyfnither annwyl 
iawn. Anodd iawn yw meddwl am y 
teulu lluosog hebddi hi yn rhan mor 
bwysig ohono.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Mesach a June 

Williams, Station Terrace, Llambed 
sy’n dathlu eu Priodas Aur ar y 1af 
o Ragfyr.

Diolch
Dymuna John Morgan, Maesyfelin 

ddiolch i bawb am yr holl alwadau 
ffôn, cardiau ac anrhegion a 
dderbyniodd yn dilyn ei ddamwain 
yn ddiweddar. Gwerthfawrogir y 
caredigrwydd a ddangoswyd ato yn 
fawr iawn.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

â’r teuluoedd i gyd sydd wedi colli 
anwyliaid yn ystod y mis.  

Aelwyd yr Urdd
Nos Fawrth 6 Tachwedd daeth 

criw o’r aelodau ynghyd i Ysgol 
Bro Pedr i noson o hwyl Calan 
Gaeaf yng ngofal Geinor Medi. 
Rhannwyd yr aelodau i dri thîm sef 
Y Merched, Tîm Rylan, a Morgan 
a’i Griw. Cafwyd llawer o sbri yn 
cymryd rhan mewn cystadlaethau 
amrywiol, gan gynnwys ras pry cop, 
creu mymi trwy orchuddio aelod â 
phapur tŷ bach a chodi siocled gyda 
gwelltyn allan o fowlen o hufen. Ar 
ddiwedd cystadlu brwd Tîm Rylan 
oedd ar y brig a’r lleill yn agos iawn. 
Diolchodd  Teon i Geinor am noson 
ddifyr ac i Janet am gadw trefn ar 

bawb.   
Treuliwyd awr yn ymlacio nos 

Fawrth 20 Tachwedd pan ddaeth 
pawb ynghyd i wylio DVD a 
mwynhau popcorn. Roedd yr aelodau 
wedi cael noson wrth eu bodd. Diolch 
i Geinor Medi am drefnu ac i Heulyn 
Roderick am ei gymorth yntau.

Daw gweithgareddau’r tymor i ben 
mewn noson arbennig i ddathlu’r 
Nadolig.

Sul yr Urdd
Er gwaetha’r tywydd anffafriol 

daeth cynulliad teilwng ynghyd 
i Noddfa ar 25 Tachwedd i oedfa 
Sul yr Urdd. Pleser oedd cael 
cwmni Maer a Maeres y dref, y 
Cynghorydd Kistiah Ramaya a’i 
briod, Carol. Braf oedd gweld tua 
40 o aelodau’r Adran a’r Aelwyd o 
7 i 17 oed yn cymryd rhan ar lafar 
ac ar gân ac yn cyflawni’u gwaith 
gyda graen. Thema’r oedfa eleni 
oedd ‘Y Freuddwyd’. Yn ystod y 
gwasanaeth soniwyd am Martin 
Luther King yn breuddwydio am 
gael chwarae teg i bobol ddu, 
Gwynfor Evans yn breuddwydio 
am weld sianel Gymraeg, Syr Ifan 
ab Owen Edwards yn breuddwydio 
am greu mudiad lle byddai pobol 
ifanc yn medru mwynhau profiadau 
amrywiol trwy gyfrwng y Gymraeg, 
a Iesu Grist yn breuddwydio am 
weld byd heb ryfel, pawb yn 
rhannu’u hadnoddau ac yn caru ei 
gilydd. Cyflwynwyd darlleniadau, 
gweddïau, unawdau ac adroddiadau 
o safon uchel ynghyd â datganiadau 
swynol gan Gôr yr Adran a’r Aelwyd 
dan arweiniad Rhiannon, a Lois yn 
cyfeilio.  

Gwireddwyd breuddwyd Sian Elin 
un o aelodau’r Aelwyd yn ddiweddar 
wrth iddi dreulio pythefnos ym 
Mhatagonia gydag ugain o bobol 
ifanc o bob cwr o Gymru.  Trefnwyd 
y daith ar y cyd gan Fenter Patagonia, 

Menter Caerdydd a Mudiad yr Urdd.  
Pleser pur oedd gwrando ar Sian 
Elin yn rhoi ychydig o hanes y daith 
i ni a’i phersonoliaeth bywiog, ei 
brwdfrydedd heintus a’i hiwmor iach 
yn rhoi gwên fawr ar wynebau pawb.      

Diolchodd Geinor Medi yn gynnes 
iawn i Weinidog a swyddogion 
Noddfa am gael cynnal yr oedfa yno, 
i Alwena am ei gwasanaeth wrth yr 
organ ac i  bawb oedd wedi cymryd 
rhan - o’r lleiaf i’r hynaf. Talodd 
deyrnged hefyd i Rhiannon, Elin, 
Janet a Llinos am eu paratoadau 
trylwyr. Wrth droi am adre roedd 
pawb yn uchel iawn eu canmoliaeth 
o gyfraniadau clodwiw aelodau’r 
Urdd mewn oedfa arbennig iawn. 

Casglwyd tuag at apêl Nancy 
ac at waith yr Urdd yn lleol - 
gwerthfawrogir eich cyfraniadau hael.

Brwydr y Fwydlen
Llongyfarchiadau cynnes i 

Dorothy Williams ar ei llwyddiant 
yn ennill cystadleuaeth Brwydr 
y Fwydlen mewn cyfres goginio 
newydd ar S4C. Bu’n rhaid i 
Dorothy a dau gystadleuydd arall 
sef Wayne Delve o Aberteifi ac 
Esyllt Roberts o Faenclochog, 
goginio pryd o fwyd yng 
Ngwesty’r Harbourmaster yn 
Aberaeron mewn amser penodedig. 
Beirniaid y gystadleuaeth oedd 
Menna Heulyn, perchennog y 
Gwesty, a Kelly Thomas y Prif 
Gogydd. Pryd bwyd llwyddiannus 
Dorothy oedd ‘Tafod y Ddraig’ 
sef cig oen Cymreig gyda llysiau 
a saws mwstard a’r cynnyrch i 
gyd yn rhai lleol. Derbyniodd 
ganmoliaeth uchel iawn am ei 
champwaith. Gwobr Dorothy yw 
gweld ei phryd bwyd ar fwydlen 
y Gwesty. Felly os yw darllenwyr 
Clonc am flasu rysáit Dorothy 
galwch heibio’r Harbourmaster 
- bydd gwledd yn eich aros.                 

Ar 3 Tachwedd, cynhaliwyd 
aduniad cyn-ddisgyblion 
Ysgol Gyfun Llambed, y rhai 
a ddechreuodd yn yr ysgol 30 
mlynedd yn ôl, fis Medi 1982.

Llun: Tim Jones
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Llanbedr  Pont  Steffan
 Noddfa

Mae aelodau’r Ysgol Sul yn brysur 
yn paratoi ar gyfer gwasanaeth y 
Nadolig a gynhelir ar Sul 16 Rhagfyr 
am 3.30 o’r gloch. Bydd te parti yn 
dilyn. Croeso cynnes i bawb.

Clwb Rotari Llanbed
Ein prif elusen eleni yw Cŵn 

Clywed ar gyfer y Byddar ac ar 
nos Lun, 12fed Tachwedd, ym 
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, 
Llanbed, daeth Marilyn Sydenham 
i’n hannerch am waith yr elusen. 
Marilyn yw Rheolwraig Cymunedol 
a Chodi Arian yr elusen ar gyfer 
De Cymru a Gorllewin Lloegr. 
Cyfeiriodd at hanes yr elusen 
sefydlwyd yn 1982, y gwaith o 
ddewis a hyfforddi’r cŵn ar gyfer 
y byddar a’r gost sylweddol o 
wneud hynny. Y mae’n costio tua 
£45,000 i hyfforddi pob ci ac mae’r 
elusen yn llwyr ddibynnol ar godi 
arian i ariannu ei gwaith. Mae’n 
cymryd tua 18 mis i hyfforddi 
pob ci a rhoddir y cŵn i’r byddar 
yn rhad ac am ddim. Yr oeddem 
yn falch iawn o groesawu Ceri 
Howard a’i chi clywed, Vinny, i’r 
cyfarfod, ac yn hynod ddiolchgar 
am gefnogaeth rhai o aelodau 
Clwb Rotari Aberaeron a’r Cylch. 
Cynhaliwyd raffl a chyflwynir yr 
arian wnaed o’r raffl i’r elusen yn y 
dyfodol agos. Diolchwyd i Marilyn 
am ei chyflwyniad ac i bawb am 
gefnogi gan ein Llywydd, Neil 
Howard. Trefnir siaradwyr eraill i 
ddod i’n hannerch yn Ionawr ac mae 
croeso i unrhyw un ymuno â ni yn 
y nosweithiau hyn. Pe byddech am 
ddod i’r nosweithiau agored hyn 
ac am gael gwybod mwy am waith 
Rotari a sut i ddod yn aelod o Glwb 
Rotari Llanbed, cysylltwch â’n 
Ysgrifennydd, y Parch. Bill Fillery, 
ar 01570 421425.

Merched y Wawr
Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y 

gangen yng Ngwesty’r Grannell ar 
nos Lun, 12fed o Hydref. 

Croesawodd Noleen, ein Llywydd, 
yr aelodau, ynghyd â dwy aelod 
newydd sef Deina Jones a Jill Tomos 
atom.

Offrymwyd gras gan Gwyneth 
Morgan. Ar ôl cinio cyflwynodd 
Noleen y gŵr gwadd a dywedodd 
mae pleser oedd croesawu Ifan 
Gruffydd neu Ifan Tregaron a’i briod 
Dilys atom i’r ginio. Soniodd ei fod 
yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau 
Cymru a thu hwnt. Cafwyd noson o 
hwyl a chwerthin iach wrth wrando 
ar ei storïau doniol a difyr.

Gwnaed y diolchiadau gan 
Morwen Thomas, yr Is-Lywydd. 
Diolchodd yn gyntaf i Gwyneth am 
drefnu’r noson, i Westy’r Grannell 
a’u staff am y pryd bwyd blasus 
a’r croeso twymgalon. Dywedodd 
Morwen ei bod yn fraint i gael 
diolch i’r gŵr gwadd am ein diddanu 

gyda’i hiwmor a’i ddawn arferol. 
Ategodd hyn trwy ddweud mai 
chwerthin iach yw’r meddyginiaeth 
orau gellid ei gael.

Diolchodd Noleen i Ann Morgan 
am werthu tocynnau raffl, a’r 
enillwyr oedd Joan James, Irene 
Jones, Ifan Gruffydd, Mair Jones, 
Brenda Morgan, a Margaret Roberts 
enillodd y raffl fisol a dymunodd 
Noleen yn dda iddi yn ei chartref 
newydd yn Aberaeron ac am ei 
ffyddlondeb i’r gangen ar hyd y 
blynyddoedd. 

Soniodd Noleen mai ymgyrch y 
mudiad eleni yw casglu bagiau. Os 
oes gennych fagiau i’w rhoi dewch 
â nhw i gyfarfodydd eich cangen 
leol yn ystod y misoedd nesaf er 
mwyn eu danfon i’r swyddfa yn 
Aberystwyth i’w trosglwyddo i 
elusen Cymorth Cristnogol.

Cawsom wahoddiad i ymuno 
â Changen Felinfach diwedd 
mis Hydref. Noson arbennig yng 
nghwmni Deanne Hartwell Jones 
yn dangos cwiltiau o’u gwaith llaw. 
Roedd yn bleser bod yn bresennol. 
Cyn troi am adref cawsom wledd o 
fwyd; diolch am noson i’w chofio!

Bydd yr aelodau yn canu carolau 
yng Nghartref Hafan Deg ar Sul, 
9fed o Ragfyr. Pawb i gwrdd am 
4.15 yn Hafan Deg.

Cyfarfod nesaf y gangen ar 10fed 
o Ragfyr yn festri Shiloh gyda 
Wayne Delve yn coginio.

Gyrfa Chwist
Ar y 7fed o Dachwedd cynhaliwyd 

Gyrfa Chwist yng Nghartref Hafan 
Deg gyda Mr Iorwerth Evans, 
Llangybi yn arwain.

Enillwyr fel a ganlyn: Dynion 
– 1. Joan Lewis, Stryd Newydd, 
Llambed. 2. Mary Jones, Stryd y 
Bont, Llambed. Cydradd 3. Peggi 
Davies, Bro Henllys, Felinfach 
a Ifan J. Jones, Bro Henllys, 
Felinfach.  Merched – 1. Dilwen 
Roderick, Stryd y Bont, Llambed. 
2. Gwen Davies, Llanwnnen. 3. 
Cathrina Davies, Aberaeron.  Carden 
Miniatiure – Dynion – Edward 
Lockyer, Hafandeg. Merched – June 
Mason, Rhes Harford, Llambed.  
Bwrw allan – Enillwyr – Dai Davies, 
Cellan a Nancy Davies, Heol y Wig, 
Llambed, Ail – Nan Davies, Stryd 
Newydd, Llambed a Joan Lewis, 
Llambed.

Ar 21ain o Dachwedd cynhaliwyd 
Gyrfa Chwist yng Nghartref Hafan 
Deg gyda Mr Iorwerth Evans, 
Llangybi yn arwain.

Enillwyr fel a ganlyn: Dynion – 1. 
Yvonne Jones, Tregaron. 2. Maggie 
Vaughan, Felinfach. 3. Ray Jenkins, 
Llanybydder.  Merched – 1. Nanna 
Davies, Stryd Newydd, Llambed. 
Cydradd 2. Lil Thomas, Ffostrasol 
a Morfudd Slaymaker.  Carden 
miniature – Dynion – Peter Jones, 
Llambed. Merched – Beryl Roach, 
Bro Henllys, Felinfach.  Bwrw Allan 

– Enillwyr – Gwendoline Jones, 
Llanybydder a Catherina Davies, 
Aberaeron. Ail – Ifan P. Jones 
Aberarth a Mai Williams, Tregaron.

Bydd y Gyrfa Chwist nesaf ar 
Ragfyr 19eg. Croeso cynnes i bawb.

Adran yr Urdd
Cipiodd tîm pêl-droed cymysg 

y bechgyn y wobr gyntaf yn y 
gystadleuaeth sirol – da iawn chi 
a phob lwc yn y rownd nesaf. 
Cafwyd noson o hwyl yng nghwmni 
Rhydian o’r Urdd gyda dros deugain 
o blant yn chware gemau gyda’r 
parasiwt lliwgar. Bu Dwynwen ac 
Ilar o Theatr Felinfach yn gwneud 
gweithgareddau drama gyda’r plant 
hefyd a chafwyd llawer o sbort a 
sbri. Diolch yn fawr i Rhydian ac i 
Dwynwen ac Ilar am roi o’u hamser 
prin i ddod atom. Pleser oedd clywed 
yr aelodau yn canu ac yn llefaru 
yng ngwasanaeth Sul yr Urdd a 
gynhaliwyd yn ddiweddar a diolch 
o galon i Janet am drefnu’r oedfa ac 
i Rhiannon a Lois am hyfforddi a 
chyfeilio i’r partïon canu.

Gefeillio Tref Llambed
Y flwyddyn nesaf, bydd tref 

Llambed yn dathlu deng mlynedd o 
efeillio gyda St. Germain-sur-Moine 
yng ngogledd orllewin Ffrainc.

Mae’r pwyllgor yn prysur baratoi 
digwyddiadau i nodi’r achlysur, 
ac yn gofyn ar i sefydliadau a 
chlybiau yn yr ardal i gynnig 
syniadau. Anogwn y sefydliadau 
a chymdeithasau i ymweld â’n 
gefeilldref. Mae trigolion St. 
Germain yn hynod groesawgar ac yn 
llawn hwyl!

Os oes gennych ddiddordeb, 
cysylltwch â’r Ysgrifennydd: Carol 
Ramaya  01570 422 766.

Y Gymdeithas Amaethyddol
Mae’r Gymdeithas yn edrych 

ymlaen at y 125ain Sioe yn 2013 
ac yn llawenhau ein bod yn creu 
hanes gyda’r ferch gyntaf erioed yn 
y gadair.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol y Gymdeithas nos Fawrth 
6ed o Dachwedd yng Nghlwb Rygbi 
Llambed. Cadeiriwyd y cyfarfod gan 
Mr Gareth Russell (Cadeirydd) yn 
absenoldeb y Llywydd Mr Aneurin 
Davies oherwydd salwch, a’r 
Llywydd newydd Mr Nigel Davies.  

Etholwyd Swyddogion newydd am 
y flwyddyn fel a ganlyn. Llywyddion 
– Mr Nigel a Mrs Siân Davies 
(Gwili Jones); Is-Lywydd – Mr 
Ronnie Jones, Penbryn; Cadeirydd 
– Miss Eira Price, Brynsteffan; 
Is-Gadeirydd – Miss Haf Hughes, 
Cwmere; Ysgrifennydd – Mr Ioan 
Williams, Dolgwm Isaf; Trysorydd 
– Mr Richard Jarman; Trysorydd 
Cynorthwyol – Mr Bedwyr Davies 
(Lloyds TSB); Swyddog Iechyd 
a Diogelwch – Mr Clive Mills, 
Ffynnonfair; Gohebydd y Wasg 

– Miss Haf Hughes.
Cynhelir Sioe 2013 ar ddydd 

Gwener 9fed o Awst ar gaeau 
Pontfaen drwy garedigrwydd Mr 
a Mrs Aeron Hughes a’r teulu, 
Cwmhendryd. Hon fydd y 125ain   
Sioe  Flynyddol i’r Gymdeithas; 
cadwch lygad am wybodaeth i nodi’r 
achlysur arbennig hwn.

Mae gan y Gymdeithas wefan 
newydd a fydd yn cael ei datblygu 
fel mae’r flwyddyn yn mynd rhagddi 
www.lampetershow.co.uk

Shiloh a Soar
Mae’r Dr Huw Owen yn cael 

ei gydnabod fel un o arbenigwyr 
Cymru ar hanes ein capeli a braint 
oedd cael ei wahodd i’r Gymdeithas 
Ddiwylliadol ar nos Wener 
Tachwedd 23. Llywydd y noson 
oedd Owen Jones a chyflwynodd 
y siaradwr fel brodor o Gross 
Hands, yn flaenor yng Nghapel y 
Morfa Aberystwyth, yn archifydd, 
gweinyddwr, cyn ddarlithydd a’i 
swydd olaf cyn ymddeol oedd 
ceidwad darluniau a mapiau yn 
y Llyfrgell Genedlaethol. Trwy 
gyfrwng sleidiau, cyfeiriodd y 
siaradwr at gefndir rhai o gapeli 
enwocaf Cymru o bob enwad gan 
gynnwys Maesyronnen (y capel 
hynaf yng Nghymru), Penrhiw, 
Capel John Hughes Pontrobert, 
Bethesda’r Fro, Hen Gapel 
Llanbrynmair, a Soar y Mynydd. 
Cafwyd enghreifftiau o capeli 
wedi’u codi mewn gwahanol 
gyfnodau ac y mae rhai wedi eu 
rhestri gan Cadw. Braf oedd clywed 
y siaradwr yn cyfeirio yn benodol 
at bump o gapeli Llambed ac am 
y cyffro a’r bwrlwm a fu yn ystod 
y cyfnod euraidd rhwng 1822 
-1894 pan godwyd yr adeiladau 
a’r ymdrech fu i glirio’r dyledion 
mor fuan ag oedd yn bosibl, yn aml 
drwy gynnal cyfarfodydd pregethu. 
Hyfrydwch oedd cael cwmni’r Parch 
Jill Tomos ac aelodau o eglwys 
Noddfa yn bresennol. John Phillips 
gafodd y fraint o ddiolch i’r Dr 
Huw Owen am noson arbennig o 
ddiddorol ac addysgiadol ac am 
dreiddio i hanes ein capeli sydd mor 
bwysig fel rhan o’n etifeddiaeth 
Cristnogol.

Prynhawn dydd Iau yma am 2 
o’r gloch, cynhelir cyfarfod agored 
i eglwysi’r dref a’r cyffiniau pan 
y byddwn yn croesawu teulu 
Tynybraich Dinas Mawddwy atom 
i sôn am hanes rhyfeddol y teulu lle 
ganwyd tri brawd dall a’r tri yn tyfu 
i fod yn ysgolheigion o fri. Dyma 
sail nofel Angharad Price a enillodd 
y Fedal Ryddiaith yn eisteddfod 
genedlaethol Ty Ddewi. Dangosir 
ffilm o’r hanes ac am y cysylltiad 
a Chwm Maesglasau a’r emynydd 
Hugh Jones, awdur yr emyn mawr 
‘O tyn y gorchudd yn y mynydd 
hyn’. Bydd te yn dilyn. Croeso 
cynnes i bawb.
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01559 395420

Ffon: 422819 Ffacs: 421019

m

Ceris Jones 
Cwmann, ond yn barod i deithio’r ardal.
trin gwallt yn eich cartref
Prisau rhesymol.
Ffoniwch: 07738 492613

Torri  a  sychu,  steilo  a  lliwio, cwrlo  a  
gosod  gwallt  ar  gyfer achlysuron  arbennig.

Profion MOT, Gwerthu a thrwsio teiars 
ac atgyweiriadau i’ch car.

Caffi/Deli Neuadd y Dref
Tŷ Coffi, Siop Bwydydd Tramor ac Arlwyo Allanol

Arif a Malorie Saad

Neuadd y Dref, Stryd Fawr
Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB

Ffôn: 01570 421 599
e-bost: townhallcafedeli@hotmail.co.uk

Caffi - Deli
Neuadd y Dref

The Beauty Room
Sgwâr Harford, Llanbed, SA48 7HE

01�70 ����81
Hoffai Angela ddiolch

 i’w holl gleientiaid ffyddlon
 am eu cefnogaeth eleni,

 a dymuna flwyddyn newydd
 hapus a llewyrchus i bawb.  

ac o 5.30 tan 11 yr hwyr
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Cinio Nadolig Sul 23ain Rhagfyr

Ruth Thomas a’i Chwmni
Cyfreithwyr

Adeiladau’r Llywodraeth, Llambed
Ffon: 423300 Ffacs: 423223
mail@ruththomassolicitors.co.uk

yn cynnig pob gwasanaeth cyfreithiol
Cyfarchion y Tymor i holl ddarllenwyr Clonc

Dymuna Chris a’r staff 
Nadolig Llawen i bawb.

Steil Ni    Our Style

Nadolig Llawen oddi wrth pawb yn

01570 422036

Treetops Garage
Llanllwni

Gwasanaeth leol o amaethyddiaeth
Gwerthiant a thrwsio peiriannau

Dymuna Robert a Jessie a’r teulu Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

01559 395652

Milfeddygon 
Davies & Potter Cyf

18-20 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
www.lampetervets.co.uk

Meddygfa Agored Llun - Gwener 9-10yb
Apwyntiadau Llun - Gwener 4-5yp

Dydd Mercher 4-6yp Sadwrn 9-12yp

01570 422454 info@lampetervets.co.uk
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r cwsmeriaid i gyd

           STEFFAN
Llanbedr Pont Steffan a Thregaron
01�70 ������ www.steffanvets.com

9 - 10am Dydd Llun i Ddydd Gwener Apwyntiadau.
1.30 - 2.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener Apwyntiadau.
6 - 6.30pm Dydd Mawrth a Dydd Gwener Meddygfa Agored.
9 - 10am Dydd Sadwrn Meddygfa Agored.
Tregaron: 2 - 2.30pm Dydd Llun i Iau Meddygfa Agored.

Oriau Swyddfa 9am - 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener heblaw Dydd Mercher 9am i 4pm.

    MILFEDDYGON

Dewis eang o dractorau “Ride on” a pheiriannau i blant.
Dewch draw i ‘neud eich siopa ‘Dolig!

Nadolig Llawen i bawb.

18

Cyf

Siop Lestri yn 
cau, hyd at 50% 

o ostyngiad

ac hefyd siop fwyd

YSWIRIANT FUW
Yswiriant Fferm, Busnesau, 
Ceir a Thai.
Arbenigedd lleol, Polisiau at bopeth
Prisiau cystadleuol

Dewch i drafod eich anghenion gyda
Alan Jacob 07968 371823 / 01570 481361 neu
Gwion James 07980 608337 / 01570 480623
Yn Swyddfa Yswiriant FUW, Sgwar y Mart, Llanybydder
Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ei awdurdodi a’i reoli gan Awdurdod 
Gwasanaethau Aiannol yng nghyd-destun cyfryngu yswiriant o dan rif cofrestru 308935

Dymuniadau gorau dros yr Ŵyl oddi wrth y perchnogion newydd a diolch am eich cefnogaeth.

18 Stryd Fawr, Llanbed
01570 422201 
www.merlins-cave.co.uk
Dillad, anrhegion, gemwaith ac ategolion cartref masnach deg, gothig 

a chyfoes o bedwar ban byd.  Cyflenwyr lleol Gringo, Namaste, 
Adini, Amari, Coline Diffusion a llawer mwy.  

Llambed a Chaerfyrddin

Nadolig Llawen



        www.clonc.co.uk  Rhagfyr �01�    11 

Eglwys Llanllwni 
Rhaid dechrau’r adroddiad ar 

nodyn trist yn anffodus. Mae ein 
Ficer, y Parchedig Suzy Bale, wedi 
colli’i thad, ac mae’r aelodau i 
gyd yn cydymdeimlo’n ddwys â 
hi a’r teulu. Hefyd mae’r Eglwys 
wedi dioddef colled enfawr ym 
marwolaeth Mr Douglas Parry, 
Borthyn (gynt fferm Blaenborthyn). 
Bu Douglas yn aelod ffyddlon a 
diwyd o Eglwys Sant Luc ar hyd ei 
oes. Doedd dim cymwynas yn ormod 
iddo, a gwnaeth pob gweithred yn 
dawel a diymhongar. Wrth gwrs 
mae’r golled yn fwy i’w deulu, ac 
mae’n cydymdeimlad ni â Meg a’r 
teulu yn ddiffuant. Roedd yn bleser i 
adnabod Douglas.

Y pregethwr gwadd yn ein 
Cwrdd Diolchgarwch eleni oedd 
y Parchedig John Gillibrand. Ar y 
noson ganlynol cynhaliwyd  Swper y 
Cynhaeaf yn y Neuadd Gymunedol. 
Aeth y trefniadau yn hwylus fel 
arfer, a phawb wedi mwynhau’u 
bwyd. Eleni daeth Cennydd Jones, 
Rhydowen Pontsian i’n diddori 
gyda’i storïau doniol. Diolch yn fawr 
iddo, ac hefyd i Sioned Howells, 
Pantglas am ganu.

Undeb y Mamau
Dechreuodd y tymor, yn ôl yr 

arfer, gyda chymun yn yr Eglwys. 
Fis Medi daeth Avis Morris o 
Bencader i siarad â’r aelodau 
am ddarluniau mewn llyfrau 
Fictorianaidd, a gwaith un artist 
yn arbennig, sef Hugh Thomson 
1860-1920. Roedd Avis wedi dod 
â nifer fawr o lyfrau a lluniau i’w 
harddangos, ac roedd ei brwdfrydedd 
yn amlwg. Diolch yn fawr iddi.

Yng nghyfarfod Hydref y 
siaradwraig wadd oedd Lynne 
Bowles o Brechfa. Am nifer o 
flynyddoedd bu Lynne yn gweithio 
fel swyddog mewn gwahanol 
garchardai, gan ddal swyddi uchel 
iawn. Roedd yn ddiddorol iawn 
i wrando ar storïau Lynne, rhai 
ohonynt yn ddigon i godi gwallt eich 
pen! Orig wahanol iawn oedd hon, 
ac fe’n tywyswyd i fyd dieithr. 

Priodas Dda
Llongyfarchiadau i Gary ac 

Eirlys, Cwmderi ar eu priodas yn 
ddiweddar. Pob dymuniad da i’r 
ddau yn y dyfodol. 

Gwellhad Buan 
Da yw gweld Emrys Evans, 

Llanerch yn ôl yn ei hwyliau gorau 
ar ôl iddo dreulio ychydig ddyddiau 
yn Ysbyty Glangwili. 

Hefyd mae Lilian Griffiths, 
Ffynnonddrain wedi treulio rhai 
wythnosau yn ysbyty Glangwili yn 
ddiweddar. 

Diolch 
Dymuna Meg a’r teulu, Borthyn, 

Llanllwni ddiolch i’r perthnasau, 

cymdogion a ffrindiau am y 
cardiau, blodau a’r rhoddion a 
dderbyniwyd , ac am bob arwydd 
o gydymdeimlad adeg marwolaeth 
Douglas. Cydnabyddir yn ddiolchgar 
gyfraniadau yn lle blodau o £580 tuag 
at Diabetes lleol. Diolch yn fawr. 

Bingo
Cafwyd noson bleserus nos Lun, 

Tachwedd 19eg yn Nhafarn Talardd. 
Roedd y cyfan wedi’i drefnu gan 
Morfudd a Ffion Rees, Llys-y-wawr 
ar ran Eglwys Llanllwni. Daeth tyrfa 
dda ynghyd ac ar ôl chwarae dyfal 
gwnaed elw o £951.00 at gronfa’r 
Eglwys. Diolchwyd i bawb gan y 
Ficer Suzy Bale. 

Fferm Wynt Alltwalis 
Ynghanol y cyffro am Ffermydd 

Gwynt yn yr ardal, teg yw 
nodi y cyfraniad y mae cronfa 
ymddiriedolaeth Budd Cymunedol 
Fferm Wynt Statkraft Alltwalis wedi’i 
wneud i’r gymuned dros yr amser 
byr y mae wedi bod mewn bodolaeth. 
Y prif gyfraniadau yn ymwneud â 
Llanllwni yw’r canlynol: Neuadd 
Gymunedol Llanllwni - £11,800 
[paneli Solar]; Ysgol Llanllwni 
- £2,405 [canopi rhag i’r plant 
wlychu ac hefyd Tŷ Chwarae]; C.Ff.
I. Llanllwni - £2,344  [pabell fawr 
newydd, byrddau a chadeiriau] a 
£423 [offer ffilmio]; Cylch Meithrin 
- £5,069 [cyflogau a costau – ac hefyd 
addewid am £5,000 y flwyddyn].

Rhai o’r cyfraniadau a wnaed 
ar gyrion Llanllwni oedd: £8,985 
i’r hen Ysgoldy yn Llanfihangel 
[paneli Solar]; £10,000 i Frigâd Dan, 
Llandysul [cerbyd galwad brys]; 
£8,385 i Paddlers, Pontwelly [Gŵyl 
yr afon].

Y mae cymunedau Gwyddgrug, 
Alltwalis, New Inn, Pontwelly 
a Llanfihangel wedi elwa yn 
sylweddol o’r gronfa – dros £200,00 
i gyd a disgwylir dros £80,000 eto 
ddechrau’r flwyddyn newydd. Felly, 
os oes angen arian ar eich sefydliad, 
gwnewch gais amdano.

Pen-blwydd
Pen-blwydd hapus iawn i Huw 

Evans o Lanllwni a oedd yn dathlu 
ei ben-blwydd yn 30 ar yr 17eg o 
Dachwedd.

C.Ff.I. Llanllwni
Wel am fis prysur ac amrywiol! 

I ddechrau cynhaliwyd ein Cwrdd 
Diolchgarwch blynyddol yng 
Nghapel Salem, New Inn, ar nos 
Fawrth yr 23ain o Hydref, o dan 
arweiniad y Parchedig Ganon Eileen 
Davies. Cafwyd casgliad at y clwb; 
codwyd £67.10. Diolch i bawb a 
wnaeth ein cefnogi a chyfrannu.

Ar y 31 o Hydref roedd Noson 
Chwaraeon y Sir. Llongyfarchiadau i 
bawb a gymerodd rhan, ond yn bennaf 
i Siriol Howells ar ennill cystadleuaeth 
y drafftiau; i Ifor Jones am ddod yn 

Llanllwni
Josh Joynson CFfI 
Llanllwni a ddaeth i’r 
brig yn creu poster yn 
Eisteddfod Cymru

Rhai rhieni, plant a staff Ysgol Llanllwni yn barod i feicio nôl lawr 
mynydd Llanllwni adeg y daith feicio a cherdded noddedig i godi arian i 

Ambiwlans Awyr Cymru.

Plant adran iau Ysgol Llanllwni yn paratoi i wneud gweithgareddau 
yn yr ardal allanol tu ôl yr ysgol gyda Maria Evans.

drydydd yn y dartiau i fechgyn ac 
i Siôn Evans, Ben Duffty ac Arwel 
Jones am ddod yn drydydd yn tip-it.

Ar y 6ed o Dachwedd cynhaliwyd 
ein Swper Cynhaeaf. Cawl oedd ar 
y fwydlen, gyda dewis o 6 bwdin! 
Roedd te a chacennau i ddilyn, 
i’r rhai oedd â lle am fwy! Ar ôl 
y gwledda, cafwyd  eitemau a 
baratowyd gan yr aelodau ar gyfer yr 
eisteddfod. Cawsom ddwy eitem gan 
Lois Thomas, sef unawd sioe gerdd 
ac unawd, adroddiad unigol gan 
Betsan Jones, adroddiad digri gan 
Owain Davies a’r parti llefaru.

Beirniadu Carcass oedd ar y 7fed o 
Dachwedd yn Dunbia, Llanybydder. 
Llongyfarchiadau i Ifor Jones a ddaeth 
yn drydydd o dan 16, ac i Anwen 
Jones am ddod yn drydydd o dan 18.

Ar y 17eg o Dachwedd roedd 
Eisteddfod C.Ff.I Cymru yn 
Abergwaun Sir Benfro. Pleser mawr 
yw bod dwy wobr gyntaf wedi dod 
yn ôl i Llanllwni. Llongyfarchiadau 
i Rhian Davies am ddod yn gyntaf 
yn y monolog, ac i Josh Joynson 

am ddod i’r brig yn creu poster. Ar 
ddiwedd y cystadlu daeth C.Ff.I Sir 
Gâr yn ail. Llongyfarchiadau!

Rydyn ni wedi bod yn brysur 
iawn yn wythnosol yn y clwb hefyd. 
Rydym wedi bod yn bowlio deg yn 
Abertawe, cafwyd taith ddiddorol 
a phleserus i cwmni Tri-Star yn 
ymweld â’r stablau ar gweithdy, 
a chafwyd noson ymarferol iawn 
yn creu cardiau Nadolig o dan 
ofal Rosanne Joynson. Tipyn o 
amrywiaeth!

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth
Cynhelir Eisteddfod Llanfihangel 

a’r Plwyf ar Chwefror 23ain 2013, 
yn Ysgol Cae’r Felin, Pencader. 
Bydd y sesiwn agored yn dechrau 
am 3yp. Chwefror 3ydd yw dyddiad 
cau llenyddiaeth. Mae’r rhaglen 
ar www.steddfota.org neu www.
pencader.org.uk Am fwy o fanylion 
cysylltwch â Margaret Bowen 01559 
362215, wernmacwydd@supanet.
com neu Gerald Coles 01559 
384987, geraldcoles@supanet.com
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Yn y Gegin gyda Gareth MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan IorwerthCynhwysion yn creu ‘Anrhegion Cartref Creadigol’

Gyda phobi yn boblogaidd ac yn ffasiynol, beth am neilltuo prynhawn 
yn y gegin i greu amrywiaeth o ddanteithion cartref i’w rhoi fel 
anrhegion dros y Nadolig i deulu, ffrindiau neu gymdogion.

Rwy’n siŵr y byddant yn gwerthfawrogi’r amser a’r meddwl tu ôl i 
anrhegion personol. Yna eu pecynnu yn atyniadol mewn bocs fel bod y 
cyfan yn rhan o’r anrheg orffenedig.

Cofiwch gadw digon i chi fel teulu hefyd!  Nadolig Llawen a 
mwynhewch yr ŵyl,

  Gareth.

Biscotti Nadolig
Cynhwysion

200 gm o flawd plaen
1 llond llwy de o bowdwr codi
75 gm o siwgr caster
50 gm o gneuen goco (dessicated coconut)
100 gm o ffrwythau sych cymysg
75 gm o geirios wedi’u torri’n fân
25 gm o gnau pistachio
2 wy wedi’u curo

Dull
1. Trowch y ffwrn i 180ºC, Ffan 160ºC, 350ºF, Nwy 4. Cymysgwch 
y blawd, powdwr codi, siwgr a’r dessicated coconut. Ychwanegwch y 
ffrwythau a’r cnau pistachio, a chymysgwch yn dda.
2. Yn raddol ychwanegwch yr wyau. Siapiwch y gymysgedd yn 
rholyn. Gosodwch ar hambwrdd pobi  a phobwch am 25 munud. 
Trowch y gwres yn ôl i 160ºC, Ffan 140ºC, 312ºF, Nwy 3. Gadewch 
i’r toes oeri am tua 10 munud yna sleiswch a’u gosod ar hambwrdd 
pobi a phobwch am tua 20 munud. Gadewch i oeri.

Sgwariau siocled gyda sglein
Cynhwysion

225 gm o siocled tywyll
50 gm o fenyn
2 lond llwy fwrdd o driog
100 gm o falws melys bach (mini marshmallows)
100gm o ddarnau siocled gwyn (Chips)
50 gm o resins
200 gm o fisgedi crau (shortbread) wedi’u torri’n ddarnau

Dull
1. Gosodwch y siocled a’r menyn mewn powlen a thoddwch yn y 
meicrodon am tua 2 funud. Yna cymysgwch y triog ynddo.
2. Gosodwch y malws melys a’r siocled gwyn, resins a’r bisgedi mewn 
powlen ac ychwanegwch y gymysgedd siocled.
3. Rhowch bapur gwrthsaim ar dun pobi 20 cm. Gwasgarwch y 
gymysgedd ynddo a rhowch yn yr oergell am tua hanner awr, wedyn 
torrwch yn giwbiau.

Picl Winwns Coch
Cynhwysion

2 llond llwy fwrdd o olew
6 winwnsyn coch wedi’u sleisio 
225 gm o siwgr brown
125 ml o sudd oren
125 gm o finegr gwin coch
60 ml finegr balsamic
Croen un oren
Un llond llwy fwrdd o plu chilli (chilli flakes)
Un llond llwy fwrdd o rosemary

Dull
1. Cynheswch yr olew mewn sosban, yna i mewn â’r winwns. 
Coginiwch am tua 25-30 munud nes eu bod yn feddal.
2. Ychwanegwch y cynhwysion eraill a choginiwch am tua 30 munud.
3. Llenwch botiau jam a labelwch.

Dyna fe, mae’ch anrhegion yn barod. Pob hwyl.

Rhaid i ni ddysgu gwers gan y twrci
Cyn i ni setlo lawr i fwyta ein cinio Nadolig, fe fyddwn wedi cael 

clywed y ffigurau cynta’ o’r Cyfrifiad am iaith a phoblogaeth Ceredigion. 
Ac maen nhw’n debyg o greu blas drwg.

Does dim angen dewin na phroffwyd i ddweud y bydd ffigurau’r iaith 
yn wael. Y cwestiwn mawr ydi, pa mor ddrwg. A’r cwestiwn mwy fyth: 
beth allwn ni ei wneud am hynny?

I ddechrau, fe fydd rhaid gwneud yn siŵr ein bod yn deall y ffigurau yn 
iawn a pheidio â gwylltu gormod, i’r naill gyfeiriad â’r llall.

Efallai, fel yn 2001, y bydd myfyrwyr yn sgiwio’r ystadegau – gyda 
dwy brifysgol yn y sir, mae hynny’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Os 
oedden nhw yn Llanbed neu Aberystwyth noson y Cyfrifiad, mi all dynnu 
ffigurau’r Gymraeg ar i lawr. Felly rhaid cofio hynny.

Ar y llaw arall, mae’n bosib y bydd ffigurau’r iaith ymhlith plant yn 
codi; arwydd eu bod yn dysgu’r iaith yn yr ysgol. Ond dydi hynny ddim 
yn golygu eu bod nhw o angenrheidrwydd yn defnyddio’r iaith yn unman 
arall. Rhaid cofio hynny hefyd.

Ar ôl datrys cymhlethdodau fel’na, fe fydd hi’n bosib gweld beth sydd 
wedi digwydd i’r Gymraeg yn ystod y degawd diwetha’ a, phan ddaw’r 
ffigurau manwl, fe fydd hi’n bosib dweud hynny fesul plwy.

Does dim angen proffwyd ... ond fe wna’ i roi cynnig arni ...
Dw i’n amheus a fydd yna lawer iawn o gymunedau lle mae mwy na 

60% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Mae rhai’n darogan y bydd y 
ffigurau trwy’r sir i gyd yn cwympo o dan yr hanner.

Mae’r ffigurau’n debyg o ddangos hefyd faint o bobol sydd wedi symud 
i Geredigion o’r tu allan ac yn fras o ble daethon nhw. Ar wahân i siroedd 
y dwyrain, sydd ar y ffin â Lloegr, go brin fod yr un sir wedi gweld 
cymaint o fewnlifiad â Cheredigion.

Mae hi’n chwarter canrif union ers i ni symud i fyw i Lanwnnen. Hyd 
yn oed yn 1987 pan oedden ni’n chwilio am dŷ, yn aml iawn ni oedd yr 
unig bobol leol yn swyddfeydd yr asiantau tai (a chymryd fod dyn o’r 
Gogledd a dynes o Landysul yn gallu cael  eu cyfri’n lleol).

Ers hynny, oherwydd yr economi a phob math o ffactorau eraill, mae’r 
broses wedi cyflymu. Os ydi’r economi’n gry’, mae’n ymddangos fod pobol 
fwy cefnog yn symud i mewn i brynu tai; os ydi’r economi’n wan, mae’n 
ymddangos fod pobol llai breintiedig yn dod yma i chwilio am brafiach lle.

Mae yna rai pethau y gall gwleidyddion ei wneud, wrth drio datblygu’r 
economi neu wrth roi’r gorau i gynlluniau gwallgo i godi tai diangen. Ac 
mi allen nhw fod yn llai parod i agor y drysau i archfarchnadoedd mawr 
sy’n dinistrio busnesau lleol ac yn dod â llwyth o weithwyr gyda nhw.

Ond, ar y cyfan, yn yr oes yma, gyda llywodraethau sy’n llacio rheolau 
cynllunio ac yn mynnu creu cystadleuaeth, does dim llawer o ddim y gall 
neb ei wneud i atal y mewnlifiad yn y tymor byr. A go brin y byddai neb 
eisiau atal pob symud poblogaeth. 

Mae yna rai o’r bobol sy’n dod yma’n dangos diddordeb yn yr iaith, 
yn ei dysgu hi ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr efo gwaed a syniadau 
newydd. Yn anffodus, mae yna lawer hefyd sy’n hollol ddi-hid am y 
diwylliant newydd o’u cwmpas, a rhai yn hollol ddilornus.

Yr unig ddewis, felly, ydi ceisio newid hynny. A’r unig ffordd o wneud 
hynny ydi dangos balchder yn ein diwylliant ein hunain. Croesawu pawb i 
gymryd rhan ynddo fo a’i werthfawrogi yn ei gryfder, nid yn ei newid.

Os dechreuwn ni lastwreiddio ein diwylliant, neu ddechrau troi iaith 
ein gweithgareddau o Gymraeg i Saesneg, mi fydd pawb yn colli. Fydd y 
newydd-ddyfodiaid ddim yn cael y cyfle i ennill diwylliant a phrofiadau 
cyfoethog newydd. Ac fe fyddwn ninnau’n colli’r cyfan.

Wrth eistedd i fwyta’r cinio Nadolig, meddyliwch am y twrci. A 
phenderfynu peidio â bod fel fo.

Rali’r Cyfrif - dwi eisiau byw yn Gymraeg, ydych chi? 
Cred y Gymdeithas na fydd dyfodol i’r Gymraeg heb gymunedau 

daearyddol lle mae canran uchel o siaradwyr yr iaith yn byw gyda’i gilydd. 
Credwn mai dyhead pawb yng Nghymru yw gwlad lle gallwn ni i gyd fyw 
ein bywydau yn Gymraeg; deallwn hefyd mai sicrhau cryfder cymunedau 
Cymraeg eu hiaith yw’r unig ffordd o wireddu’r weledigaeth honno.

Rydyn ni’n cynnal rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn Rhagfyr 15fed ar y Maes 
am 11 y bore. Byddwn yn gosod her i Lywodraeth Cymru a phob plaid wleidyddol 
yng Nghymru, i weithredu ar fyrder ar fater y Gymraeg a’n cymunedau.

Siaradwyr: Jill Evans ASE, Toni Schiavone, Rhys Llwyd ac eraill. 

Gohebiaeth Clonc
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Delfryn
Llanllwni

Llanybydder
Sir Gaerfyrddin

SA40 9SQ

evansdvd63@tiscali.co.uk

Peiriannau ac offer 
golchi a glanhau 

diwydiannol o bob math

Heol Caerfyrddin

Sarn Helen
Cwmann

01570423640
07817262798

www.wigsandco.co.uk

Wigiau ar gyfer pob achlysur, bronglymau a 
dillad isaf masectomi, twrbanau, sgarffiau, 

estyniadau i’r gwallt gyda chlipiau.

Dymuna Dave a Tracy yn

Siop y Pentre Llanllwni
Nadolig Llawen 

a Blwyddyn Newydd Dda
i’r holl gwsmeriaid.

Diolch am eich cefnogaeth.

Cegin Coedlannau
‘Bwyd cartref ar gyfer pob achlysur’

Cacennau pen-blwydd gyda llun, Bwffe mawr 
neu fach, Danteithion i de, Pwdinau, Arlwyo ar 

gyfer pob achlysur.
Sirian Davies, Coedlannau Fach, Cwrtnewydd.

01�70 ������
0781� ���0��

Gwesty’r Castell
Llanbedr Pont Steffan

01570 422554
Cerfdy Dydd Mawrth-Gwener 12-2yp, 6-8.30yh. 
9 ystafell wely gydag ystafell ymolchi i’w gosod.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 
i’r holl gwsmeriaid.

e-bost: grannellhotel@gmail.com

Alec Page - Gof
Gwaith metal o safon 
i’r tŷ a’r ardd.

Dewch i drafod eich syniadau.
Yr Efail, Barley Mow, Llambed.

01570 423955 www.alecpageblacksmth.co.uk
Cyfarchion yr Ŵyl i’m holl gwsmeriaid.

GWERTHU
FANIAU A CHEIR

GWASANAETH 24 AWR

Nant yr Hendre, Llanllwni
Ffôn: 01559 395635
Symudol: 07792 649084

Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl gwsmeriaid.

Partïon 
Nadolig 
hyd at 30 

o bobl

Cinio 
rhost llawn 
Dydd Sul 
12-3yp

Diolch am eich cefnogaeth 
yn ystod y flwyddyn

07794188971

Bwtîc anrhegion a 
chartref hynafol.

23 Stryd y Bont
Llanbed

01570 422359

Nadolig 
Llawenrubyroselampeter@hotmail.co.uk
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Brian Jones a’i Fab
Arbenigwyr Gosod

TARMAC
Nanthendre, Llanllwni

01559 395675neu 07974 068844
Nadolig Llawen i’n holl gwsmeriaid 

a Blwyddyn Newydd Dda

Cludfwyd pysgod ffres a sglodion yn ogystal â bwyd i’r plant.
Cerfdy bob dydd Sul 12.15 - 2.15pm.  Croeso i blant.

Ffenestri dwbl o safon uchel 
Cysylltwch â ni am bris teg

Llanbedr Pont Steffan

D. L. Williams
Canolfan Cartref

Llanbed
Stryd Fawr    Stryd y Coleg
421 200                  422527

Os am nwyddau di-ri
Dewch i mewn atom ni.

Diolch am bob cefnogaeth 
gan ddymuno Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Ffôn: 01�70�81171 Symudol: 07�8�1�1��7

Gethin Jones a’i feibion
Masnachwyr Amaethyddol

Llysnant, Llanllwni
Rhif Ffôn: 01��� ����1�

Am holl nwyddau amaethyddol.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,
Oddi wrth Gethin, Sonia a’r teulu.

Mark Palmer
Arbenigwr Peintio ac Addurno
01570 423225 / 07813 647901
Hafod y Bryn, Heol y Bryn, Llambed.

Dymuna Mark a’i deulu Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i’w holl gwsmeriaid.

01570 422307 / 422936 / 480002
Dros 30 blynedd o gydweithio.

Partïon
Nadolig

Cinio Dydd
Nadolig

01570 481534

31
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Sefydliad y Merched
Nos Lun, Tachwedd 5ed 

cyfarfu’r sefydliad yng Ngwesty’r 
Grannell. Cafwyd noson bleserus 
yng nghwmni ein gwraig wadd sef 
Mrs Merwash o Bencae, Llanarth 
a ddangosodd gwahanol fathau o 
‘saris’.  Roedd ganddi ddefnyddiau 
gwerthfawr, moethus a lliwgar a 
disgrifiodd nhw’n fanwl.  Roedd 
yn agoriad llygad, yn noson hyfryd 
iawn a phawb wedi mwynhau.  

Cadeiriwyd y noson gan ein 
llywydd, Mrs Avril Jones, gyda Mrs 
Ann Hughes ein hysgrifenyddes 
wrth law. Estynnwyd croeso i 
aelod newydd sef Mrs Jean Jones, 
Alltyblaca a llongyfarchiadau i 
Mrs Glenys Jones, Penbontbren ar 
ddathlu pen-blwydd arbennig yn 
ddiweddar.

Enillwyr y gystadleuaeth am y 
defnydd mwyaf godidog oedd: 1af 
– Mrs Ceinwen Roach; 2il – Mrs 
Gwen Davies; 3ydd – Mrs Avril 
Jones. Enillydd y raffl, rhoddedig 
gan Miss Elsa Thomas, oedd Mrs 
Avril Jones. Talwyd y diolchiadau 
gan Mrs Gwen Davies.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf yn 
festri Capel y Groes ar y 3ydd o 
Ragfyr gyda Mrs Catrin Thomas yn 
arddangos coginio.  

Pwyllgor Lles
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol 

y Pwyllgor Nos Lun y 12fed o 
Dachwedd a chadeiriwyd gan Mr 
Haydn Richards, Lowtre. Diolchodd 
i bawb am eu cydweithrediad yn 
ystod y flwyddyn a soniodd fod ein 
gwibdaith ym mis Medi wedi bod yn 
llwyddiant mawr. Trefnwyd rhaglen 
am y flwyddyn yn cynnwys Rhodd 
Nadolig i oedolion dros 70 oed a 
gwibdaith yr haf. Gwerthfawrogwyd 
rhoddion ariannol oddi wrth Mrs 
Sali Jones, Llanwnnen House, o 
ganlyniad i wahanol weithgareddau. 

Dymunwyd gwellhad buan i Mr 
Aneurin Davies, Tynffynnon, sydd 
yn yr ysbyty, a dymunwyd yn dda 
i Mr Emyr Lloyd a’r teulu yn eu 
cartref newydd.  

Ail etholwyd y swyddogion sef 
Cadeirydd – Mr Haydn Richards, 
Lowtre; Is-gadeirydd – Mr Emyr 
Lloyd, Hendre’r Dail; Ysgrifenyddes 
– Mrs Gwen Davies, Llys Aeron; 
Trysorydd – Mrs Ann Hughes, 
Cwmhendryd. Etholwyd Mrs Magw 
Hughes, Pantdderwen yn aelod 
anrhydeddus o’r pwyllgor, am ei 
chyfraniad gwerthfawr am nifer o 
flynyddoedd. Edrychwn ymlaen am 
flwyddyn lewyrchus a dymunwn 
Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd Dda i bawb.

Llwyddiant
Llongyfarchiadau i deulu Hughes, 

Cwmhendryd ar eu llwyddiant 
aruthrol yn y sioeau canlynol lle 
buont yn arddangos eu gwartheg. 
Yn Sioe Aeaf Lloegr a gynhaliwyd 
yn Bingley Hall, Birmingham, 
Swydd Stafford, enillwyd dwy wobr 
gyntaf a hefyd y gil wobr. Yn Sioe 
St Merryn, Merthyr, enillwyd tair 
gwobr gyntaf, Pencampwr Cymru, y 
Pencampwr Cyffredinol, Pencampwr 
y ‘British Blues’ a llu o wobrau 
eraill. Campus a phob llwyddiant eto 
yn y dyfodol.

Cydymdeimlo 
Yn ystod y mis daeth profedigaeth 

i ran teulu Tynllyn. Danfonwn ein 
cydymdeimlad dwysaf â Geraint, 
Kim a’r teulu ar golli tad a thad-cu 
annwyl, Gerallt Williams o Benuwch. 

Allan o’r plaster
Erbyn hyn mae Dylan Thomas, 

Castell Du, lawer yn well ar ôl 
treulio nifer o wythnosau â’i goes 
mewn plaster. Gobeithio Dylan fod y 
goes yn bihafio nawr!

Llanwnnen

Bu Heledd yn cystadlu yn y “Welsh 
Tumbling Championships” gyda 
Gymnasteg Cymru yn Hwlffordd, gan 
ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth 
tîm (gyda Charlotte Saunders a Mari 
Lewis o Ysgol Bro Pedr).

Llongyfarchiadau i Rhodri, 
Delyn Aur, Llanwnnen ar raddio o 
Brifysgol Caerhirfryn.  Pob lwc yn 
dy swydd yn Ysbyty Cyffredinol 
Caerhirfryn.

Bu nifer o ddisgyblion Ysgol Llanwnnen yn cysgu dros nos ym Mhentre 
Bach ac yn mwynhau’r profiad yn fawr ymhlith y cymeriadau.

Plant Ysgol Llanwnnen a ddaeth â bocsys sgidiau yn llawn anrhegion i 
blant mewn gwledydd llai ffodus o dan gynllun ‘Joy in a Box’.

Diolch
Dymuna Jack, Cornicyll, ddiolch 

yn ddiffuant am y llu cardiau, y 
rhoddion a’r dymuniadau da a 
dderbyniodd ar achlysur ei ben-
blwydd yn 90 oed yn ystod mis 
Tachwedd.

Ysgol Llanwnnen 
Trefnodd y Cyngor Ysgol nifer o 

weithgareddau er mwyn codi arian ar 
gyfer Plant mewn Angen. Bu’r plant 
wrthi’n golchi ceir, creu Pudsey 
allan o arian mân ac yn coginio a 
gwerthu cacennau.  Casglwyd £185 
a diolch yn fawr iawn i bawb am 
gefnogi. 

Diolch i’r holl blant a ddaeth â 
bocsys sgidiau yn llawn anrhegion i 
blant mewn gwledydd llai ffodus o 
dan gynllun ‘Joy in a Box’.

Diolch hefyd i bawb a fu mor 
garedig yn casglu ar gyfer ‘Bags 2 
school’ yn ddiweddar. 

Bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn 
cysgu dros nos ym Mhentre Bach 
ac yn mwynhau’r profiad yn fawr 
ymhlith Sali Mali, Jac y Jwc a’i 
ffrindiau. Diolch i Mrs Llwyd am 
drefnu.

Bu disgyblion hynaf yr ysgol 
yn canu carolau yng Nghwm Aur 
Llanybydder yn ddiweddar ac yn 
mwynhau yng nghwmni’r trigolion.

Mae’r disgyblion hynaf wrthi’n 
brysur yn paratoi ar gyfer y ffair 
Nadolig ar 3ydd Rhagfyr rhwng 
4-5.30pm. Mae pob grŵp wedi bod 
wrthi’n brysur yn creu deunydd i’w 
werthu yn y ffair.

Cynhelir y sioe Nadolig ‘Chwilio 
a chwilio am goeden Nadolig’ ar nos 
Fawrth 11eg Rhagfyr yn y Llew Du 
Llanybydder. Bydd y plant hefyd yn 
perfformio eitemau allan o’r sioe ar 
nos Iau 13eg Rhagfyr yng Nghribyn. 
Croeso cynnes i bawb i’n cefnogi.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth wirfoddolwyr 
Papur Bro Clonc.

Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth drwy’r flwyddyn.
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O’r  Cynghorau  Bro
CYNGOR BRO LLANLLWNI

Cadeirydd: Tom Bowen, Clerc: Eirlys Davies, 
Cynghorydd Sir: Linda Evans.  Cyfarfu’r Cyngor ar 
10 Medi 2012 yn Neuadd Gymunedol Llanllwni.

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod. 
Llongyfarchwyd Tom Jones ar ddathlu pen-blwydd 
arbennig yn 80 oed yn ddiweddar, a dymunwyd yn 
dda iddo.  Estynnwyd cydymdeimlad dwys ag Eirlys 
Davies a’r teulu ar farwolaeth ei modryb.

Croesawyd yr heddwas newydd i’r ardal sef y 
Cwnstabl Steven Greensmith a dymunwyd yn dda 
iddo yn ei swydd. Cafwyd gwybodaeth ganddo 
y bydd ceir patrol traffig yn yr ardal yn ystod yr 
wythnosau nesaf i wylio cyflymder ceir sydd yn 
mynd drwy’r  pentref.  Yn ogystal y mae Eleri 
Morgan o Lanybydder newydd ddechrau ar ei swydd 
yn yr ardal. Diolchwyd i Linda Evans am drefnu i’r 
plismon cymunedol fynychu’r cyfarfod. 

Cadarnhawyd bod y maes chwarae a’r adnoddau 
wedi’u harchwilio yn fanwl yn ystod yr wythnosau 
diwethaf gan Tom Jones ac Eric Davies.  

Y mae’r matiau yn y lle chwarae yn llithrig. 
Penderfynwyd gwneud trefniadau i lanhau’r matiau.

Yr oedd y Clerc wedi ceisio dychwelyd y 
gweithredoedd i ofal Banc Lloyds, Llanbedr Pont 
Steffan, ond nid oedd y Banc yn fodlon eu derbyn. 
Awgrymwyd y byddai Dewi Davies yn siarad â’r 
Banc unwaith yn rhagor, felly trosglwyddodd y Clerc 
y gweithredoedd i ofal Dewi Davies.

Yr oedd llun gan y Clerc i’w gyflwyno i Emrys 
Evans ar ei ymddeoliad.  Penderfynwyd fod Eric 
Davies yn cyflwyno’r llun iddo. Cafwyd prisiau gan 
Tim Jones y ffotograffydd ar gyfer aelodau eraill 
fyddai â diddordeb i brynu’r llun.

Cyflwynwyd enghraifft o’r mapiau ym Maplyfr 
Ystad Herbert Evans Y Dolau gan y Clerc.

Mynydd Llanllwni - Yr oedd y Clerc wedi 
darganfod ei bod yn bosibl i gael y rhifyn 
diweddaraf o’r gofrestr gan y Cyngor Sir am £17.10. 
Penderfynwyd bod y Clerc yn archebu copi i’r 
Cyngor Bro.

Penderfynwyd cysylltu â Chomisiynwyr y Goron 
am yr hawliau sydd ar y mynydd, ac i holi a ydy’r 
mynydd yn cael ei gamddefnyddio. Yn ogystal â’r 
byfflos, mae tarw wedi ymddangos yno’n ddiweddar 
hefyd.

Ceisiadau Cynllunio - Yr oedd y Cynghorwyr wedi 
clywed nad oedd y Cyngor Sir yn cyflwyno pob 
gwybodaeth cynllunio fel “Certificate of Lawfulness” 
i Linda Evans nac i’r Clerc. Penderfynwyd yn 
unfrydol anfon llythyr i’r adran gynllunio, i ddatgan 
pryder am hyn. 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb 
a’u brwdfrydedd dros y plwyf.

CYNGOR TREF LLAMBED
Y Dirprwy Faer: Dorothy Williams, Clerc: Eleri 

Thomas, Cynghorydd Tref a Sir: Robert (Hag) Harris, 
Cynghorydd Sir: Ivor Williams.  Cyfarfu’r Cyngor ar 
25 Hydref 2012 yn Neuadd yr Eglwys, Llanbedr Pont 
Steffan.

Croesawyd yr aelodau i’r cyfarfod gan y Dirprwy 

Faer. Offrymwyd gweddi gan Greg Evans.
Cafwyd cyflwyniad ar gamerâu cylch cyfyng gan 

Mr Arwyn Morris o Gyngor Ceredigion. Roedd chwe 
chamera cylch cyfyng yn Llambed er 2012 ar gost o 
£19,600 y flwyddyn. Erbyn hyn y gost oedd £12,000 
y flwyddyn.

Byddai’r Maer yn ymateb i nifer o bynciau yn 
ymwneud â phlismona lleol. Nodwyd achos o ddwyn 
o siop ac achos o ymosod.

Bydd rhaid i’r Cyngor wneud cais am drwydded a 
chais i gau’r ffordd ar gyfer Sul y Cofio.

Bydd David Smith yn gweithredu fel Marsial 
yn y gwasanaeth a’r Parch Chris Webb yng ngofal 
y gwasanaeth. Argreffir y taflenni gan argraffdy’r 
Brifysgol.

Cytunwyd y byddai RAY Ceredigion yn cael 
caniatâd i ddefnyddio’r Maes Chwarae.

CYNGOR CYMUNED LLANWENOG
Cadeirydd: Bill Green, Clerc: Gwennan Davies.  

Cafwyd cyfarfodydd yn ystod y misoedd diwethaf a 
thrafodwyd y pynciau canlynol:

Y gysgodfan newydd sy’n dod i Alltyblaca cyn bo 
hir.

Mae’r Cyngor Cymuned yn ystyried ffyrdd o 
lanhau cofgolofn Drefach.

Talwyd teyrnged gan y Cynghorwyr Cymuned 
a gosodwyd torch er cof am ein milwyr yn y 
rhyfeloedd.

Hysbysebwyd am dendrau i lanhau cysgodfannau’r 
plwyf

Mae’r Cyngor Cymuned wedi cofrestru yn unol â’r 
Ddeddf Hapchwarae eleni eto. Os oes mudiad o fewn 
y plwyf am fanteisio ar hyn, cysyllter â’r Clerc.

Bydd cyflymder pob heol yn cael ei hadolygu o hyn 
tan 2014.

Mae’r Cyngor Cymuned yn gobeithio y bydd cyllid 
ar gael gan y Cyngor Sir i osod mesurau arafu traffig 
ym Mrynteg.

Mae’r Cyngor Cymuned wedi gofyn i’r Cyngor 
Sir am ddau focs halen ar riw Ysgol Llanwenog ac 
un arall y tu allan i Ysgol Cwrtnewydd. Rydym yn 
disgwyl am ymateb.

Y Cynllun Grantiau Cymdeithasol – mae grantiau 
ar gael gan y Cyngor Sir i fudiadau yr ardal.

Derbyniwyd llythyr gan y Swyddfa Bost yn dweud 
y bydd Swyddfa Bost Llanwnnen yn ail agor yn 
Central Garage, Pentrebach ddiwedd y flwyddyn.

Derbyniwyd adroddiad gan y Cadeirydd am 
gyfarfod blynyddol Un Llais Cymru. Roedd sawl 
siaradwr gwadd gan gynnwys Jane Davidson a 
Carol Anne Davies. Dywedwyd bod y mudiad yn 
trio ennill mwy o bwerau i’r Cynghorau Cymuned 
a’u bod yn mynd i adolygu ffiniau etholiadol bob 15 
mlynedd. Siaradodd Chris Blake am ynni adnewyddol 
a dywedodd mae ei hoff ffordd ef o greu ynni oedd 
drwy ddefnyddio dŵr ac y byddai cyfle i Gynghorau 
Cymuned ddatblygu prosiectau. Yn y prynhawn 
cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol a dywedwyd bod 
72% o Gynghorau Cymuned Cymru yn rhan o Un 
Llais Cymru. Bydd y tâl aelodaeth yn cynyddu o 2% 
y flwyddyn nesaf.

Pymtheg o rhedwyr Sarn Helen wedi 
cystadlu yn marathon Eryri. Glyn Price yn 
gorffen mewn 3 awr 05 munud 14 eiliad, 
Daniel Hooper 3:10:49, Steve Holmes 
3:11:21, Michael Davies 3:12:13, Gethin 
Jones 3:23:13, Simon Hall 3:29:35, Mark 
Dunscombe 3:32:28, Eric Rees 3:48:46, 
Caryl Davies 4:02:26, Aneurin James 
4:14:25, Haydn Lloyd 4:24:46, Jane 
Holmes 4:28:26, Teifion Davies 4:29:27, 
Carwyn Thomas 4:29:28, Gareth Jones 
4:29:28. Gwelwyd llawer o redwyr Sarn 
Helen ar raglen Marathon Eryri ar S4C.

Yr ail gyfres o draws gwlad Gwent yn 
Aberhonddu, dan 11 Daniel Jones 13, dan 
13 Grace Page 54 a Daniel Willoughby yn 
55ed yn ras y bechgyn. 8fed Caitlin Page 
dan 15,  menywod hun Caryl Davies 53, a 
Helen Willoughby 61. Dynion hŷn Andrew 
Abbot 59, Steve Holmes 113, a Mark 
Dunscombe 173.

Blaenwern Llanybydder oedd lleoliad 
ras y mast, a Glyn Price Sarn Helen yn 
ennill y ras mewn 45 munud 25 eiliad ac 
yn gyntaf  m40, ail Daniel Hooper Sarn 
Helen a 2il dynion agored 45:46, 3ydd a 
3ydd dynion agored Dylan Lewis Sarn 
Helen 46:32, 2il d40 Michael Davies Sarn 
Helen 47:05, 3ydd d40 Jonathon Jones 
Carmarthen harriers 49:23,  1af d50  Dave 
Powel Aberystwyth AC 49:36, 2il Calvin 
Williams 50:24, 3ydd Hywel Jones Amman 
Valley 54:04.  Louise Barker Aberystwyh 
m35 oedd yn gyntaf yn ras y merched 
mewn 51:21, 2il Claire Cleathro Trots 
54:25, 3ydd Alison Griffiths Pembs harriers 
68:41. 1af menywod agored Helen Marshall 
Aberystwyth AC 55:41, 2il Ann Marie 
Amman Valley 62:08, 3ydd Hannah Austin 
Pembs Harriers 67:09, 1af m45 Celia 
White Ingli runners 55:17. Aberystwyth AC 
enillodd y tîm Dave Powell, Daniel Burgess 
a Louise Barker.  Ras y beics 1af Dylan 
Stevens Ystwyth 41:52, 2il Chris Schroder 
Sarn Helen 44:19, 3ydd Eric Rees Sarn 
Helen 53:25  

Ras  plant ysgolion cynradd 1af Daniel 
Jones Sarn Helen 5:20, 2il Harry Worth 
Pembs harriers 5:34, 3ydd Henry White 
Roach School 5:40, a’r merched 1af 
Beca Jones Sarn Helen 6:29, Heather Mc 
Kenzie Carmarthen 7:06 3ydd Mail Jones 
Sarn Helen 7:08. Ras i blant ysgolion 
hun 1af Aled Jones Aberystwyth AC 
11:30, 2il Tomos Jones Sarn Helen 12:33, 
3ydd Josh Newton Jones Sarn Helen 
13:44, a’r merched 1af Emily Mc Kenzie 
Carmarthen 13:34, 2il Danielle Lewis 
Amman valley 15:10, a 3ydd Zoe Jones 
Bro Pedr 17:16.

GWAITH SAER, GWAITH TO, GWAITH GOSOD LLECHI, RHEOLI PROSIECTAU, 
GWAITH ADEILADU CYFLAWN, ESTYNIADAU, GWAITH BLOCIAU, GOSOD BRICS, 

CYFLENWI CEGINAU AC YSTAFELLOEDD YMOLCHI A’U GOSOD, 
FFENESTRI UPVC, FFENESTRI  A  DRYSAU PREN  CALED  A  MEDDAL

Gwahoddir ceisiadau i gyflenwi bwyd i’r cyhoedd ar ddydd Gŵyl Cerdd 
Dant Ystrad Fflur a’r Fro 2013, 9fed o Dachwedd 2013, yn Neuadd 

Pantyfedwen Pontrhydfendigaid.  Rhaid wrth dystysgrif gyfredol 
Diogelwch a Hylendid Bwyd.

Ateber erbyn y 1af o Fawrth 2013.

Am ragor o wybodaeth, a thelerau, cysyllter â 
Jean Williams 01974 831685 neu Myfanwy Huws 01974 831627

Tŷ ar osod
ger Ysgol y Dolau

3 ystafell wely
Gwres canolog a ffenestri dwbwl

Garej ddwbwl a lle parcio
Dim cŵn

Cysylltwch 01570 480780
neu 07896122597
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Rali Sefydliad y Merched

Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 17eg cynhaliwyd Rali Gaeaf Sefydliad y 
Merched yn Neuadd Goffa Tregaron, wedi’i threfnu gan y gangen leol a’r 
Undeb. Bu’n rali lwyddiannus iawn i aelodau Llanfair unwaith eto gan 
iddynt ennill y cwpan am y mwyaf o bwyntiau a Chwpan Iarlles Lisburne 
am y mwyaf o bwyntiau am y flwyddyn 2012. Enillydd Tarian Abermeurig 
oedd Elaine Coombes, Penlanmedd am y mwyaf o bwyntiau gan unigolyn. 
Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran eleni, gyda sawl un wedi cystadlu 
am y tro cyntaf. 

O’r chwith yn y llun: Iris Quan, Diane Greubel, June Adams, Yolante 
Wilson, Elaine Coombs, Katie James ac Eleanor Evans.

Pen-blwydd Hapus
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i John Jones, Fferm Llwyn, Heol 

Llanfair ar gyrraedd oed yr addewid yn ddiweddar.

Caws a Gwin
Cafwyd noson hwylus o gymdeithasu ar Dachwedd 17eg pan ddaeth 

dros 30 ynghyd i flasu amrywiaeth o gaws a sawl gwydred o win. Achlysur 
llwyddiannus arall yng nghalendr y pentref.

Cwis
Ar nos Wener, Tachwedd 9fed, trefnwyd noson gwis gan aelodau 

Eglwys Santes Fair, a’r elw yn mynd at Gymorth Cristnogol. Gosodwyd 
y cwestiynau gan brif swyddfa’r elusen, ac fe’u dosbarthwyd gan Linda 
Quelch a Tony Barker. Y tîm buddugol oedd ‘The Famous Five’ yn cynnwys 
Julian, Jane ac Edward Bransdon, Fach Ddu, a Gwen a Colin, Brynheulog. 
Llongyfarchiadau iddynt. Gwnaethpwyd elw o £270 at yr elusen. Diolch 
i Gwyneth am werthu tocynnau raffl ac i Daphne Penlan ac Eleanor 
Nantymedd am baratoi lluniaeth i bawb yn yr egwyl. Diolch hefyd i bawb 
a gyfrannodd wobrau i’r raffl. Enillwyd y brif wobr, yr hamper, gan Elaine 
Coombes. Diolch i bawb a gyfrannodd at y noswaith mewn unrhyw ffordd.

   
Gohiriadau

Oherwydd y tywydd garw yn ddiweddar bu’n rhaid gohirio dau achlysur 
yn y pentref, sef noson Sefydliad y Merched a’i chyfarfod blynyddol, a’r 
twmpath dawns oedd fod i ddigwydd nos Sadwrn, Tachwedd 24ain. 

Beth sy’n dod nesaf
Gwasanaeth Carolau y pentref yng Nghapel Mair, Rhagfyr 16eg am 2.00 

yp; Canu carolau o gwmpas y pentref ar Nos Lun, Rhagfyr 17eg a Nos Iau, 
Rhagfyr 20fed am 6.00yh. Yr elw yn mynd at Ambiwlans Awyr Cymru.

Pencampwr Pencarreg 
Gyda balchder yr ydym yn estyn ein 

llongyfarchiadau gwresog i Luke Jones 
ar ôl iddo ennill Marathon Dulyn i bobl 
sydd yn gaeth i gadair olwyn. Fe oedd 
ar y blaen am dros ugain milltir, gan 
ennill y ras 26.2 milltir a gorffen mewn 
2 awr 3 munud a 30 eiliad. 

Mae Luke yn arwr ac yn 
ysbrydoliaeth nid yn unig i bobl 
eraill sydd yn gaeth i gadair olwyn 
ond hefyd i blant ifanc Pencarreg. 
Dywedodd mewn cyfarfod o Bwyllgor 
Pencarreg taw ei ddymuniad yw 
rhoi darn o dir o’i eiddo i greu parc 
chwarae er mwyn i blant y pentref 
gael chwarae’n ddiogel – diolch Luke. 

Cyffro yn y pentref

Daeth criw o bob oed ynghyd yn Nhalar Wen, Pencarreg ddiwedd Hydref, 
sydd â gwir ddiddordeb mewn sefydlu grŵp yn y gymuned leol i edrych ar 
ddyfodol y pentref. Oddi ar i’r ysgol gau, mae plant y pentref yn teithio i bob 
cyfeiriad i fynychu ysgolion yr ardal ehangach a ddim yn cael cyfle i gwrdd 
am nad oes mannau ymgynnull naturiol yn y pentref. Gwraidd y cyfarfod i 
drefnu grŵp cymunedol yw’r angen am faes chwarae plant, cyfleusterau i 
gwrdd, cymdeithasu a chynnal bywyd yn y pentref.

Cynhaliwyd cyfarfodydd dilynol yn Eglwys Sant Padrig, Pencarreg a 
phenodwyd cadeirydd, is-gadeirydd, trysorydd ac ysgrifennydd er mwyn 
ffurfio grŵp swyddogol. Mae’r ficer, William Strange, wedi bod yn gefnogol 
iawn i’r fenter newydd ac yn mynychu’r cyfarfodydd yn selog. Roedd tua 
25 wedi dod i’r ail gyfarfod i drafod pa fath o ddyfodol yr hoffen nhw i’w 
plant ym Mhencarreg. Gwnaeth Luke Jones hyd yn oed gynnig rhoi darn o 
dir at ddefnydd creu parc chwarae i’r plant. Mae hyn yn ddibynnol ar nifer o 
ffactorau, ond, mae gobaith yno.

Yn y tymor byr, penderfynwyd cynnal parti Nadolig yn yr eglwys ar 
Noswyl Nadolig rhwng 4 a 6yp, yn dilyn y Cymun am 3yp. Bydd plant a 
phobl ifanc y pentref yn canu carolau ac mae sibrydion efallai y bydd Siôn 
Corn yn mynychu hefyd. Mae croeso i bawb.

Gellwch chi ‘hoffi’ grŵp Pencarreg ar Facebook er mwyn cael y 
newyddion diweddaraf - www.facebook.com/pencarreg. Mae pawb wrthi’n 
cynnig enwau bachog ar hyn o bryd ar gyfer y grŵp newydd. Bydd y 
datblygiad cyffrous hwn ar dudalennau rhifyn nesaf Clonc. Cysylltwch 
ag ysgrifennydd y grŵp, Lleucu Meinir, os hoffech chi wybodaeth am y 
cyfarfod nesaf - 01570 480907.

Llanfair  ClydogauPencarreg

Mynwent Ystrad Fflur
Mae ‘vases’ a photeli gwydr 

yn achosi tipyn o broblem yn y 
fynwent, yn enwedig ar adeg o 

rew. Maent yn berygl nid yn unig 
wrth eu trin ond i’r peiriannau a 
ddefnyddir i drwsio’r lle. Mae 
Ymddiriedolwyr y fynwent yn 

gofyn yn garedig i bawb sy’n rhoi 
blodau yn y fynwent o i beidio 
â defnyddio ‘vases’ na photeli 

jam gwydr, os gwelwch yn dda. 
Diolch am eich cydweithrediad. 

ddilyn.

Gobeithio y 
gallwch ddod.

Cofion Cynnes,
Danny a Chloe               

Annwyl Sion Corn,

     Hoffwn eich gwahodd i’n 
gwasanaeth Nadolig ar Noswyl 
Nadolig, yn Eglwys Pencarreg. 

I ddechrau am 4 y.h. a pharti i’w 
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David Lewis Jones, sydd nawr yn ymgartrefu yn Alltymynydd, 
Llanybydder, yn dathlu ei ben-blwydd yn gant oed. Daeth yn ôl i Gapel 
Maesyffynnon, Llangybi ac i fro ei febyd i fwynhau parti a drefnwyd iddo yn 
y festri gan ei berthnasau a’i ffrindiau. Yn y llun gydag ef mae’r Parch Elwyn 
Jenkins, cyn weinidog.

Plant Blwyddyn 5 a 6 Ysgol y Dderi ar ymweliad â Felinganol, 
Llanrhystud, gyda ffrindiau o Ewrop

Rhai o blant Blwyddyn 3 a 4 Ysgol y Dderi yn mwynhau ymweliad â 
Fferm Organig Blaencamel.

Llangybi   a  Betws

Tanysgrifiad fel anrheg Nadolig
Wrth brynu tanysgrifiad i Clonc, daw’r papur bro i’ch tŷ 

drwy’r post deg gwaith y flwyddyn.  Dim angen mynd i’r siop, 
a’r hwylustod o dalu unwaith yn unig.

Efallai eich bod yn adnabod rhywun sy’n byw yn bell o’r 
ardal.  Dyma anrheg Nadolig ddelfrydol iddynt.  Dim ond i chi 
dalu £17.50 y flwyddyn drwy siec neu archeb banc, cewch fag 
newydd Papurau Bro i chi ac un i’ch ffrind a fydd yn derbyn 

yr anrheg.  Bydd tâl ychwanegol er mwyn postio tramor.
Archeb  Banc  yn  unig

At Rheolwr Banc y / Manager of  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cangen / Branch . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ………………

Wedi derbyn yr archeb hon, telwch i FANC NATWEST Llambed 53 61 
42 PAPUR BRO CLONC  03434389 y swm o £17.�0 NAWR ac yna ar y 
dydd cyntaf o Dachwedd bob blwyddyn nes y rhybuddiaf chi ymhellach, 
telwch y swm o £17.50.

Enw llawn / Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cyfeiriad Llawn / Address . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rhif y cyfrif / Account no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 Dyddiad / Date . . . ./. . ./12 

Arwyddwyd / Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

os am dalu ag arian parod neu siec, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd 
at yr ysgrifenyddes cyn diwedd mis Tachwedd os gwelwch yn dda.

Amgaeaf tâl o £17.50 neu fwy.
**** Arian / Siec yn daliadwy i ‘Clonc’ ****

Enw person sy’n talu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cyfeiriad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Enw person fydd yn derbyn tanysgrifiad fel anrheg (os yn wahanol i’r uchod):

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cyfeiriad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bag Papurau Bro
am ddim i chi a ffrind, 
wrth i chi brynu tanysgrifiad 
i Clonc fel anrheg Nadolig.

Disgyblion Ysgol Cwrtnewydd yn croesawu athrawon o Sbaen ac 
Iwerddon, fel rhan o’r prosiect ‘window on the wide world’

Plant Ysgol Cwrtnewydd yn dathlu ennill yr ail Faner Werdd

Adroddiad Ysgol Cwrtnewydd ar dudalen 20

Cwrtnewydd
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Maesyffynnon
Ar brynhawn Sul, Tachwedd 18fed cafwyd oedfa arbennig a hanesyddol 

yng nghapel Maesyffynnon i ddathlu pen-blwydd Mr David Lewis Jones 
yn 100 oed, un a fu â chysylltiad agos â’r capel ers blynyddoedd lawer gan 
wasanaethu fel blaenor am gyfnod. Mae wedi ymgartrefu yn Alltymynydd 
ond treuliodd flynyddoedd cynnar ei oes yn Llangybi. Bu’n aelod o’r fyddin 
a threuliodd gyfnod yn yr Aifft yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yna yn Llundain 
cyn dychwelyd i Lambed i ymddeol. Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parch 
Elwyn Jenkins a chafwyd te parti i ddiweddu prynhawn cofiadwy iawn. 

CFfI Bro’r Dderi
Dros y misoedd diwethaf bu CFfI Bro’r Dderi yn llwyddiannus yn 

Eisteddfod Ceredigion a Chymru. Rhaid llongyfarch y parti llefaru am 
ddod i’r brig yn Eisteddfod Cymru. Hefyd, llongyfarchiadau i Lowri Elen 
am ennill yr unawd dan 16 ac am fod yr unawdydd mwyaf addawol yn 
Eisteddfod Ceredigion. Da iawn Aron Dafydd a enillodd y llefaru dan 16 a 
Gethin Morgan am ddod yn ail. Daeth Elliw Dafydd a Hedydd Davies yn 
drydydd yn y ddeuawd. Ar ddiwedd y noson yn Eisteddfod Ceredigion daeth 
Bro’r Dderi yn 4ydd felly da iawn bawb am eu hymdrechion a diolch i bawb 
am eu cymorth gyda cystadlaethau.

Dymunwn bob lwc i Aron Dafydd yn beirniadu stoc yn y Ffair Aeaf yn 
Llanelwedd.

Yn ystod Rhagfyr, cynhelir noson i baratoi ar gyfer y Nadolig a chanu 
carolau, felly edrychwn ymlaen at hynny.

Hoffai Bro’r Dderi ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i 
bawb a diolch am eich holl gymorth yn ystod y flwyddyn. Edrychwn ymlaen 
at ailgyfarfod ar ôl y Nadolig.

Ysgol Y Dderi
Llongyfarchiadau mawr i Miss Gwen, un o’n gweinyddesau Meithrin, ar 

enedigaeth merch fach ar ddechrau mis Tachwedd – croeso cynnes i Seren Fflur.
Cynhaliwyd ein gwasanaethau Diolchgarwch eleni ar y 24ain o Hydref. 

I Gapel Maesyffynnon, Llangybi, aeth plant y Cyfnod Sylfaen, tra’r oedd 
yr Adran Iau yng Nghapel Mair, Llanfair Clydogau yn y bore, ac yna daeth 
pawb ynghyd yn y prynhawn yn neuadd yr ysgol. Diolch i gyfraniadau 
cynulleidfaoedd y tair gwasanaeth, casglwyd £170 at gronfa April Jones.

Croesawyd ffrindiau o dramor i’r ysgol ar ôl wythnos hanner tymor, fel 
rhan o’r prosiect Comenius. Cafodd ymwelwyr o’r Eidal, Groeg, Norwy a 
Slofenia wythnos brysur yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau yn yr 
ysgol ac yn cymdeithasu gyda’r plant a’r staff.

Bu criw o blant o flynyddoedd 3-6 yn cynrychioli’r ysgol yn ddiweddar 
yng Ngala Nofio’r Urdd yn Aberystwyth. Mwynhaodd pob un y profiad 
a diolch iddynt am eu hymdrech a’u gwaith caled. Enillodd Tirion Lloyd 
o Flwyddyn 4 ras nofio rhydd, ac fe fydd hi’n mynd ymlaen i gynrychioli 
Ceredigion yng Nghaerdydd. Da iawn Tirion.

Cawsom ddiwrnod prysur a hwyliog ar Ddiwrnod Plant Mewn Angen eleni, 
gyda phob dosbarth yn paratoi rhywbeth i’w werthu – cacennau, bisgedi, hufen iâ a 
phob math o gêmau. Codwyd dros £350  at yr elusen – diolch i bawb a gyfrannodd.

Bu’r plant wrthi’n brysur yn ddiweddar hefyd yn llenwi bocsys esgidiau gwag 

gydag anrhegion Nadolig ar gyfer plant 
o Romania. Apêl ‘Joy in a Box’ oedd 
hwn, a chasglwyd pentwr o focsys o’r 
ysgol wythnos diwethaf.

Hamdden
Croesawodd y Llywydd Janet 

Farrow bawb i gyfarfod mis Tachwedd 
gan ddymuno adferiad buan i Mrs E 
Holgate yn dilyn ei llawdriniaeth yn 
Ysbyty Bronglais. Treuliwyd orig 
hapus ac addysgiadol yng nghwmni 
Mr Lyn Richards. Hanes ardal a 
lluniau bendigedig o Myddfai oedd 
yr arlwy gan ganolbwyntio ar hanes 
Llyn y Fan a’r meddygon. Rhoddwyd 
gwerthfawrogiad gwresog i’r gŵr 
gwadd gan Ann Bennet. Enillwyd y 
raffl gan Joan James, Janet Farrow, Alan 
Jones, Glenys Lloyd, Ann Bennet a 
Maisie Morgans. I ddiweddu’r cyfarfod 
cawsom baned o de a bisgedi wedi’u 
rhoi gan Glenys Lloyd a Llinos Jones. 
Ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr arddangosfa o goginio sydd ar y rhaglen a hynny 
ar Rhagfyr 7fed am 2.00 o’r gloch yn Ysgol Y Dderi. 

Adferiad
Dymunir adferiad llwyr a buan i’r canlynol: Mrs E Holgate, Forest Lane; 

Mrs Gwen Pugh, Glangors, a Mrs Rita Jones, Olmarch Castle – y dair wedi 
derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Bronglais ond adref yn awr yn gwella. 

Llwyddiant Eisteddfodol
Llongyfarchiadau i Dion Teilo o Langybi ar ddod yn gyntaf am Ganu a 

thrydydd am Lefaru o dan 6 oed yn Eisteddfod Felinfach. Hefyd am ddod yn 
ail am Ganu a Llefaru yn Eisteddfod Llanarth. Da iawn ti.

Merched y Wawr y Dderi 
Croesawyd yr aelodau yn gynnes iawn gan y Llywydd, Gwyneth Jones, 

a dymunwyd adferiad buan i Lettie Vaughan ein cyn-lywydd. Estynnwyd 
croeso cynnes i’r wraig wadd sef Meinir Green a chawsom noson ddifyr yn 
ei chwmni. Un o ddiddordebau Meinir yw cynllunio cardiau cyfarch a bu’n 
arddangos ei doniau arbennig yn ddeheuig iawn. Diolchwyd iddi am noson 
ddymunol ac addysgiadol gan Irene Lewis. Rhoddwyd y raffl gan Gwyneth 
Jones ac fe’i enillwyd gan Deborah Jones ac Eleanor Evans. Bu Gwyneth 
Evans, Deborah Jones, Mary Jones a Mair Spate yn cynrychioli’r gangen yn 
y Cwis Hwyl a gynhaliwyd yng Ngwesty Tyglyn Aeron. I ddiweddu’r noson 
cawsom baned o de a bisgedi wedi’u rhoi gan Eleanor Evans ac Iris Quan. 
Cofiwch mae’r Cinio Nadolig fydd y cyfarfod nesaf ar nos Fawrth, Rhagfyr 
11eg yn yr Hedyn Mwstard am 6:30 – 7:00 o’r gloch.

Llangybi   a  Betws
Ail agor Capel Cilgwyn

Daeth tyrfa dda i Gapel Cilgwyn ar Sadwrn y 27ain o Hydref i weld y capel bach ar ei newydd wedd. Cafwyd grantiau gan CAVO  a Chwaraeon Cymru 
‘Community Chest’, i dalu am y gwaith ac am adnoddau chwaraeon. Mae’r gymuned yn ddiolchgar dros ben.

Adnewyddwyd y Capel, a oedd yn brysur ddadfeilio, gan aelodau o Aelwyd Llangybi o’r Urdd rhwng 1984-86. Mawr yw diolch yr ardal i’r bobol ifanc 
dan arweiniad Odwyn ac Ann am eu holl ymdrechion i sicrhau fod y capel bach yn parhau i fod yn lle chwarae unwaith eto.

Ail agorwyd y Capel gan Lynn Williams i gydnabod y gwaith caled gyflawnodd hi a’i diweddar briod, Graham, wrth ail adeiladu’r wal o amgylch y capel. 
Yn anffodus bu Graham farw wrth ei waith yn tacluso’r wal, a diolchwn i Lynn am gwblhau’r gwaith trwy dalu dau berson i wneud hyn. Gosodwyd plac yn y 
wal er cof am Graham.

Dywedodd y Cynghorydd Odwyn Davies mai braint o’r mwyaf oedd cael cwmni Lynn yn agor yr adeilad a diolchodd iddi am araith bwrpasol a rhodd 
anrhydeddus. Cyflwynwyd tusw o flodau iddi gan Sioned Evans. Mwynhaodd y dyrfa luniaeth ysgafn wedi’r ail agor.

Tirion Lloyd, disgybl yn Ysgol y 
Dderi, Llangybi, a enillodd ras rhydd 
i ferched Bl3 a 4 yng Ngala Nofio’r 
Urdd yn Aberystwyth yn ddiweddar. 
Bydd Tirion yn mynd ymlaen i’r 
rownd nesaf yng Nghaerdydd.
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Ysgol Cwrtnewydd
Mae ysgol Cwrtnewydd ac ysgol 

Llanwenog wedi ymuno mewn 
partneriaeth ag ysgolion o Iwerddon, 
Ffrainc a Sbaen yn y prosiect www.
windowonthewideworld.  Roedd yn 
rhaid cael logo ar gyfer y prosiect a 
chynhaliwyd cystadleuaeth creu logo 
rhwng yr holl ysgolion dan sylw. Un 
o ddisgyblion ysgol Cwrtnewydd a 
enillodd sef Lleucu Rees, ac yn wir 
roedd yn logo go arbennig. Da iawn 
ti! Disgwyliwn ymlaen fel plant i 
gwrdd â’n ffrindiau o dramor drwy 
skype. Bydd yn amser cyffrous i 
bawb a gobeithio y cawn dipyn o 
wybodaeth am y gwledydd hyn.

Adroddiad gan Madeleine, Macy 
a Skye. 

Cynhaliwyd  gwasanaeth 
diolchgarwch yn yr ysgol ar 25ain 
Hydref. Fe wnaeth athrawon o Sbaen 
ac Iwerddon, fel rhan o’r prosiect 
‘window on the wide world’, ymuno 
â ni. Thema’r gwasanaeth oedd 
Ffrwythau ac fe wnaethom gymharu 
cymeriadau pobl â ffrwythau megis 
orennau, afalau, eirin a mefus. 
Canodd y plant ddau emyn ac ar 
y diwedd canwyd yr emyn ‘All 
things bright and beautiful’  gyda’r 
gynulleidfa. Aeth y ffrwythau a 
gasglwyd i gartref Hafan Deg yn 
Llambed a Maes y felin yn Nrefach. 
Beca Jenkins, Carwyn Davies, Lisa 
Jenkins a Sara Davies a gyflwynodd 
y ffrwythau a’r llysiau i’r cartrefi. 
Gobeithio bod yr henoed wedi cael 
sawl pryd da allan ohonynt! 

Adroddiad gan Arwel Williams a 
Beca Jenkins.

Daeth llwyddiant arall i’n rhan 
ym mis Hydref oherwydd enillodd 
cyngor ysgol Cwrtnewydd dystysgrif 
am gwblhau tasg hunan asesiad 
cyngor ysgolion Ceredigion. Da 
iawn wir! 

Adroddiad gan Owen Schröder a 
Nathaniel Wroe.

Daeth Mr Robert Blayney i’r 
ysgol i’n dysgu ni sut i arlunio. 
Dangosodd ei waith i ni ac roedd yn 
llawn o liwiau cyfoethog. Gwelsom 
enghreifftiau o goed ar wahanol 

adegau o’r flwyddyn a chawsom 
ninnau gyfle i efelychu ei arddull. 
Defnyddion ni inc a gwelltyn i greu’r 
effeithiau a chafwyd campweithiau 
bendigedig. Dysgwyd llawer ac 
mae pawb yn gobeithio y bydd e’n 
fodlon dod nôl unwaith yn rhagor 
i’n harwain a’n dysgu ni. Diolch yn 
fawr Mr Blayney. 

Adroddiad gan Owain Jones a 
Zachary Wroe. 

Ar y 7fed o Dachwedd cynhaliodd 
Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog 
noson pigion yr eisteddfod yn 
neuadd ysgol Cwrtnewydd. Roedd 
y neuadd yn llawn o rieni, teulu, 
ffrindiau a chefnogwyr. Diolch i 
glwb Llanwenog am ein diddori ni 
drwy feimio, ganu, actio a llefaru. 
Roedd yn noson arbennig a phawb 
wedi mwynhau mas draw.  

Adroddiad gan Elin ac Alaw.
Yn ystod y mis cafodd y cyfnod 

sylfaen ddiwrnod Elfed. Roeddent 
wedi gwisgo lan yn lliwgar a 
chafwyd diwrnod o hwyl a sbri. 
Cafwyd amrywiol weithgareddau yn 
ystod y dydd. Coginiwyd bisgedi, 
dysgwyd ffeithiau am eliffantod a 
chafwyd cyfle i liwio lluniau a’u 
gwneud yn lliwgar. Roedd pawb yn 
amryliw o’u corun i’w sawdl! Roedd 
yr ysgol yn lliwgar tu hwnt. 

Adroddiad gan Catrin a Libby.
Ar y 15fed o Dachwedd, doedd 

dim ysgol i ni’r plant oherwydd 
cafodd yr ysgol ei throi’n orsaf 
bleidleisio. Cawsom ddiwrnod i 
ffwrdd o’r ysgol a chyfle i gael 
diwrnod adref yn mwynhau ein 
hunain. Braf ein byd!  

Adroddiad gan Elin ac Alaw.
Cafodd plant yr ysgol dipyn o 

brofiadau gwerthfawr yn ddiweddar 
o dan arweiniad Mrs Wendy Davies. 
Llwyddodd plant cyfnod allweddol 2 
ennill lefel un ‘Heartstart conscious 
& unconscious casualty’ a’r cyfnod 
sylfaen ‘conscious casualty’. 
Derbyniwyd tystysgrifau i ddangos 
ein llwyddiant.  Diolch i Miss 
Davies am ein dysgu.  

Adroddiad gan Owen Schröder a 
Nathaniel Wroe.

Ar yr 22ain o Dachwedd, aeth 
blwyddyn 2, 3 a 4 i Bentre Bach 
i aros am noson. Cawsant  hwyl 
a sbri ymysg llu o ffrindiau a 
gweithgareddau di-ri i’w diddori. 
Roedd yn dipyn o brofiad i ambell 
blentyn gan mai dyma’r tro cyntaf 
iddynt aros i ffwrdd o adre. 

Adroddiad gan Madeleine, Macy 
a Skye.

Ar y 12fed o Rhagfyr bydd ysgol 
Cwrtnewydd yn cynnal gwasanaeth 
carolau yn neuadd yr ysgol. Mae 
croeso cynnes i bawb ymuno â ni. 
Dewch yn llu i gefnogi a mynd i 
ysbryd yr ŵyl. 

Adroddiad gan Elin ac Alaw.
Yn ystod y mis, bu plant 

blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu gyda’r 
‘young writers’. Treuliwyd bore 
cyfan yn barddoni a disgwyliwn yn 
eiddgar i weld y canlyniadau. Bydd 
rhai o’r penillion yn cael eu rhoi 
mewn llyfryn, felly gwyliwch allan 
amdano! 

Adroddiad gan Beca Jenkins, 
Carwyn Davies a Leah Kersey.

Diolch. 
Dymuna Mair Davies, Pant 

yr Onnen, ddiolch i bawb am y 
cyfarchion, cardiau a rhoddion 
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn 
ddiweddar.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Mary 

a Hefin Jenkins a’r teulu oll, Cathal 
ar farwolaeth brawd yng nghyfraith 
ac ewythr hoffus sef Glyn, 
Penrallteifed, Llechryd.

Clywyd am farwolaeth Mrs 
Rachel Davies, Afonog gynt yn 
Ysbyty Bronglais, Aberystwyth 
a hithau wythnosau cyn dathlu ei 
phen-blwydd yn 87 oed. Roedd hi 
wedi gadael y pentref ers rhyw dri 
mis i fyw gyda’r bechgyn yn ardal 
Aberystwyth. Cydymdeimlir yn 
ddwys â’r meibion Brian a Vivian 
a’u teuluoedd oll, a’i brawd Wyn 
Evans, Parc ar farwolaeth un a oedd 
yn hoffus gan bawb. Bu’r angladd  
yn breifat yng Nghapel y Bryn lle 

daearwyd ei gweddillion hefyd.
Cydymdeimlir hefyd a theulu 

Mrs Jennie Jones o Bryn yr Eglwys, 
Lambed ond gynt o Brynllefrith, 
Cwrtnewydd a fu farw yn ystod y mis. 

Arwerthiant Seion 
Ar Sadwrn olaf mis Tachwedd 

ers blynyddoedd di-ri cynhelir 
Arwerthiant Blynyddol Seion yn y 
festri. Daeth cnewyllyn da ynghyd 
i’r Arwerthiant eleni, lle’r oedd y 
byrddau yn llawn ac fe’i hagorwyd 
gan Mrs Sian Jones, Blaenblodau, 
New Inn (neu Sian Maesnewydd 
i bawb yn yr ardal hon). Parch Jill 
Tomos fu’n dweud hanes Sian yn 
blentyn pan oedd yn mynychu’r 
Ysgol Sul yn Seion am nifer o 
flynyddoedd heb golli’r un Sul ar 
hyd yr amser. Derbyniwyd rhodd 
hael i’r gronfa gan Sian a diolchwyd 
iddi gan Jill Tomos. 

Dyma restr o enillwyr y raffl: 
Carol Rees, Davina Rees, Anne 
Thomas, Llyr Rees, Lyn Thomas, 
Blaencribor, Pontsian, Margaret o 
Lanybydder,  Eileen Rees ac Edith 
Williams.  Enillydd ‘cownto’r 
botymau’ oedd Angharad Jones o 
Lanybydder. Diolchwyd i bawb yn 
ddiwahân gan y Parch Jill Tomos am 
lwyddiant ysgubol y prynhawn. 

Cylch Ti a Fi Cwrtnewydd
Fel rhan o ddiwrnod Plant Mewn 

Angen roedd plant y Cylch wedi’u 
gwisgo mewn smotiau lliwgar, roedd 
pawb yn edrych yn smart iawn!  

Yn ystod y mis hefyd bu’r plant yn 
gwneud calonnau wedi eu gwneud 
o wifren, yna rhoi cnau arnynt er 
mwyn eu rhoi allan i’r adar i fwyta 
gan ei bod mor llwm iddynt adeg 
yma’r flwyddyn. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf 
byddwn yn gwneud gweithgareddau 
Nadolig ac yn cael ein parti Nadolig 
ar y cyd â’r ysgol ar brynhawn 
Mawrth Rhagfyr 18 am 1.30y.p. 
Croeso i aelodau newydd ymuno â ni 
am glonc ac i ddathlu’r Nadolig. Am 
ragor o wybodaeth ffoniwch 01570 
434 273.

Sulwen Lloyd (Ysgrifennydd y Capel), Sian Jones (Llywydd) yn agor 
Arwerthiant Blynyddol Capel Seion, Cwrtnewydd ar brynhawn Sadwrn olaf 
mis Tachwedd, gyda’r Parch Jill Tomos (Gweinidog).

Beca Jenkins, Carwyn Davies, Lisa Jenkins a Sara Davies Ysgol 
Cwrtnewydd a gyflwynodd y ffrwythau a’r llysiau o’r gwasanaeth 
diolchgarwch i’r cartrefi henoed. 
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Dymunwn ddiolch i bawb am eu 
cefnogaeth dros y blynyddoedd a 

phob hwyl dros y Nadolig

Ffôn: 422064, Ffacs: 421937
www.knobblycarrot.co.uk

Belle Vue
Llanllwni 01570 480495

Cwrw Traddodiadol
Cwrw Oer, Bwyd Twym a Chwmni Da

Cinio Dydd Sul, Partion Nadolig
Dymuna Andy a Sue Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Salon Trin Gwallt a Harddwch
16 Stryd Fawr, Llanbed

01�70 ������
Dymuna Catrin a’r staff Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i’w chwsmeriaid i 

gyd a diolch am eu cefnogaeth. 

Oddi wrth Rhian

Ger-Y-Nant,

duet  a lan llofft

www.tlthomas.co.uk

Canolfan Cwiltiau 
Cymreig Jen Jones
01�70 ���088

Arddangosfa 2013:
Cwiltiau a Chlytwaith lliwgar hen a newydd

Kaffe Fassett a Jen Jones
9fed Mawrth - 2ail Tachwedd

Neuadd y Dref, Llanbedr Pont Steffan SA�8 7BD

H C DAVIES
yn gwerthu tractorau a pheiriannau

Pantyderi
Pentrebach
Llanbed

01�70������
Angen Tractorau Ford a Byrnwyr ar gyfer allforio.

Nadolig Llawen i’m holl gwsmeriaid, ffrindiau a’r teulu.

Siop y Sm  tyn Du
Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan

Ffôn: 01570 422587
Llyfrau, cardiau, DVDs 

anrhegion Nadolig amrywiol.
Cyfarchion y tymor a’r flwyddyn 

newydd i bawb.

●

12,

Dymuna Janice, Angharad a’r staff

T.A.Evans
Saer Coed , 

Arbenigwr mewn gosod 
Ffenestri Pvcu, 

Drysau ac Haulfannau

Rhoswen
Maesycrugiau
Pencader

01559 395401
07971 874920

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl gwsmeriaid.

GWNEUD ADEILADAU AMAETHYDDOL A 
DIWYDIANNOL A’U CODI

Dymuna Eric a Carol Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w cwsmeriaid.

Tanrhos, Cwrtnewydd, Llanybydder

Tel: 01�70 ��� ��7 / 01��� ��0 1��
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£7.95

 a chludfwyd

01570 422595
North rd, Lampeter

info@pontsteffandentists.co.uk
www.pontsteffandentists.co.uk

Now accepting
new patients

Fluent welsh speaking Dentist,
Dr Eleri Marks BDS Hons (Cardiff)
is joining the practice in August.
Contact us to receive your new
patient information pack.
• Modern, up-to-date practice
• Preventative approach to dentistry
• Low cost monthly dental plans from

£4.50 - £15.50,depending on dental status
• Dental Hygienist and Dental Therapist
• Free children’s check-ups *
• Open Evenings and Saturdays
*Subject to terms and conditions

Heol y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan

Nawr yn derbyn cleifion newydd.
Deintydd Cymraeg

Dr Eleri Marks BDS Hons (Caerdydd)
wedi ymuno â’r practis ym mis Awst.

Cysylltwch â ni er mwyn derbyn eich pecyn gwybodaeth claf newydd.
● Practis cyfoes diweddaraf.
● Dull deintyddiaeth ataliol.

● Cynlluniau deintyddol misol costau isel 
o £4.50 i £15.50, yn dibynnu ar statws deintyddol.

● Hylenydd deintyddol a therapydd deintyddol.
● Archwiliadau plant am ddim. *

● Ar agor gyda’r hwyr ac ar ddydd Sadyrnau.
* yn dibynu ar delerau ac amodau
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�1 oed
Pen-blwydd hapus i Catrin Davies, 

Gwastod Iago a fydd yn 21 oed ar 
Ragfyr 21ain. Llongyfarchiadau a 
phob hwyl.

Sêr y Teledu
Braf oedd gweld tad a mab 

sef Daniel a Rhodri Thomas, 
Llysneuadd, yn siarad ar raglen Cefn 
Gwlad o Peterbrough yn ddiweddar, 
lle’r oedd y sioe ceffylau gwedd. 
Yn ogystal â hynny roedd Rhodri yn 
cystadlu ar wneud dwy bedol ac yn 
wir bu’n llwyddiannus i ddod un o’r 
deg cyntaf allan o 30. Mae hyn yn 
rhoi hyder mawr iddo i fynd ymlaen 
â’i brentisiaeth fel gof. Tipyn o gamp 
yn wir a phob dymuniad da iddo 
gyda’r gwaith.

Diolch
Dymuna Cynthia o Gaerdydd 

ddiolch yn ddiffuant i bobl 
Llanybydder a’r ardal am eich 
caredigrwydd, ymholiadau a 
chonsyrn yn ystod fy salwch yn 
ystod y misoedd diwethaf. Yr ydym 
fel teulu yn gwerthfawrogi eich 
haelioni yn fawr iawn.

Bore coffi 
Bydd yr Ysgol Feithrin yn cynnal 

bore coffi yn festri capel Aberduar 
ar yr 8fed o Ragfyr am 10.30. Bydd 
stondinau, raffl ac adloniant gan 
blant y meithrin.

Ysgol Gynradd Llanybydder
Llongyfarchiadau mawr i Jessica 

Thomas, disgybl ym mlwyddyn 4 
am gymryd rhan yn sialens ddarllen 
yr haf. Da iawn ti.

Llongyfarchiadau mawr i Finlay-
Yates Jones, disgybl ym mlwyddyn 6 
a gystadlodd ym mhencampwriaeth 
caiac yn ddiweddar. Fe lwyddodd 
Finlay i gipio’r wobr gyntaf a’r teitl 
Pencampwr Caiac Iau 2012. Camp 
arbennig; da iawn ti!

Côr Lleisiau’r Werin
Nos Sul, 23ain Tachwedd, aeth y 

côr draw i Gapel Gorsgoch i gymryd 
rhan yn y Gymanfa.

Llongyfarchiadau gwresog 
i Gwyneth a Wyn, Glydwern 
gynt, ar ddathlu’u Priodas Aur. 
Gobeithio ichi fwynhau’r dathlu. 
Llongyfarchiadau i Sioned 
Glantrenfach a Daniel Glydwern a 
oedd yn aelodau o dîm buddugol 
barnu stoc iau Clwb Ffermwyr 
Ifanc Llanwenog, yn Diwrnod Maes 
CFfI Ceredigion. Da iawn chi! 
Dymunwyd yn dda i Edith a oedd yn 
dathlu pen-blwydd arbennig. 

Yn ymarfer nos Iau, 11eg Hydref, 
llongyfarchwyd Margaret a’i gŵr 
Tom, ar ddathlu’u Priodas Ruddem. 
Hyfryd oedd clywed am Lowri a 
Rhys Bellamy Jones, wyrion Ann, 
ar eu llwyddiant yn Eisteddfod 
Llanarth. Hefyd, cafodd Betrys a 
Gruffydd, wyrion Alwena, lwyddiant 

yn Eisteddfod Ysgol Felinfach. 
Llongyfarchiadau a da iawn chi blant 
am eich gwaith arbennig. Gyda’r 
holl wobrau canu yma, mae dyfodol 
Côr Lleisiau’r Werin yn ddiogel!

Ar nos Iau, 18fed Hydref, roedd 
y côr i fod yn cyflwyno eitemau ar 
gyfer Merched y Wawr Llanrhystud, 
ond oherwydd marwolaeth, 
fe’i canslwyd. Danfonwn ein 
cydymdeimlad. Felly, cafwyd noson 
o ymarfer carolau. Llongyfarchiadau 
i Nans, sydd yn fam-gu i Hedd 
Gwesyn.     Roedd Kay, ein 
Cadeiryddes, ar ei gwyliau ym 
Mhrestatyn felly doedd hi ddim yn 
yr ymarfer, ond clywodd y côr trwy’r 
ffôn symudol fod Steve wedi gofyn 
iddi ei briodi! Yn ôl un aelod o’r côr, 
syniad da byddai cael pob aelod o’r 
côr yn ‘bridesmaids’ yn y briodas! 
Ond go brin fod digon o le i bawb yn 
yr ‘aisle’ yn Eglwys Llanybydder!

Nos Iau 25ain Hydref, cynhaliwyd 
AGM y côr. Gan fod Kay wedi colli 
ei llais yn llwyr, gwnaeth Catrin 
gamu i’r adwy. Roedd Kay wedi 
diolch i bawb a’i helpodd mewn 
unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn, 
i Elonwy am arwain y côr mor dda, 
i Margaret am fod yn gyfeilyddes 
arbennig, i Catrin am ei gwaith 
fel ysgrifenyddes, ac i Margaret 
Roberts am ei gwaith fel trysorydd. 
Diolch i chi gyd. Hefyd diolchodd 
Kay i bob aelod o’r côr am ddod 
i’r ymarferion, dysgu’u geiriau ac 
am gymryd rhan ymhob cyngerdd. 
Penderfynodd aelodau’r côr i ailethol 
Kay fel Cadeiryddes, penodi Jean fel 
is-gadeirydd, Edith fel ysgrifenyddes 
a Margaret Roberts yn drysorydd 
eto. Diolch i chi gyd am fodloni i 
gymryd y swyddi, a phob lwc i chi 
am y flwyddyn.

Ar ddiwedd ymarfer 1af Hydref 
daeth Fioled i gasglu bagiau o 
ddillad oddi wrth aelodau’r côr. 
Mae’r dillad yma’n cael eu danfon 
i Affrica ar gyfer bobol llai ffodus. 
Roedd Mair Wilson allan yn Affrica 
yn gweld ble’r oedd y dillad a’r 
cyfraniadau’n mynd.

Rydym wedi bod yn brysur 
yn dysgu carolau ar gyfer ein 
cyngherddau Nadolig yn Dihewyd ac 
yn Eglwys Llanybydder. Oherwydd 
y glaw ofnadwy, roedd yn rhaid i 
ni ganslo ymarfer nos Iau 22ain. 
Ond, rwy’n siŵr fod pob aelod wedi 
defnyddio’r amser i ddysgu geiriau’r 
caneuon ar gyfer yr ymarfer nesaf!

Eglwys Llanybydder
Estynnwn ein cydymdeimlad â’n 

Ficer, y Parchedig Suzy Bale, yn sgil 
colli’i thad ar ôl dioddef salwch byr. 
Cofiwn amdanoch chi a’ch teulu yn 
ein gweddïau.

Dydd Sul, 11eg Tachwedd, 
cynhaliwyd gwasanaeth Sul y Cofio 
yn yr Eglwys. Mae’n hynod o bwysig 
i ni gofio am y bobol sy’n ymladd 
mewn rhyfeloedd dros y byd, ac am y 
bobol sydd yn ymladd dros heddwch. 

Dyma oedd ein cyfle ni i ddangos 
hyn. Paratôdd Kay wasanaeth a 
oedd yn cynnwys barddoniaeth, 
storïau am bobol sydd wedi goddef 
oherwydd rhyfel a darlleniadau o’r 
Beibl. Hyfryd roedd gweld yr Eglwys 
yn llawn. Diolch o galon i bawb a 
gymerodd ran yn y gwasanaeth: Iona, 
Elonwy, Ieuan, Eleri, Jean, Emyr, 
Kay, Susan, Meinir, Heather, Avril, 
Noeleen a Alpha. Diolch hefyd i 
Jean am chwarae’r organ ar gyfer yr 
emynau: The Lords my shepherd; 
O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau; 
Cofia’n gwlad; Make me a channel 
of your peace. Diolch i Ieuan am 
drefnu bod Lois o Gwmann yn 
canu’r trwmped yn yr Eglwys ac 
wrth y gofgolofn. Roedd dy gael di 
yn canu’r trwmped yn y gwasanaeth 
wedi creu naws arbennig iawn.  
Diolch o galon i ti Lois am ddod. 
Cafwyd gwasanaeth byr gan Eurwyn 
wrth y gofgolofn, wrth i bobol osod 
eu torchau a’u pabïau. Diolch i 
Eurwyn am ei arweiniad.

Dydd Sul 18eg Tachwedd, 
roedd yna gyffro mawr yn yr 
Eglwys, gan bod y Clwb Plant 
yn dechrau! Daeth 5 o ferched 
hyfryd i’r Clwb, sef Sophie, Ellie, 
Elain, Nia a Sian. Roedd Kay wedi 
paratoi gweithgareddau creadigol 
ar thema Noa, ac ar ôl hanner awr 
o ddefnyddio pob math o glitters, 
papurau pert ac adnoddau o bob 
math, roedd y merched wedi gwneud 
masgiau arbennig o’r gwahanol 
anifeiliaid oedd ar Arch Noa. Tra bod 
y plant yn y Clwb, roedd eu rhieni, 
ynghyd â’r aelodau arferol, yn yr 
Eglwys yn y gwasanaeth Cymun. 
Roedd y Ficer wedi darllen stori 
Arch Noa ac egluro beth yw ystyr 
gwasanaeth Cymun. Ar ddiwedd 
y gwasanaeth, daeth y plant a’r 
gynulleidfa at ei gilydd ar gyfer te a 
bisgedi, a rhoddodd hyn gyfle i plant 
i ddangos eu gwaith. Hyfryd roedd 
gweld pawb yn gadael y gwasanaeth 
a’r Clwb gyda gwên ar eu hwynebau.  

Bydd y Clwb a’r gwasanaeth cymun 
teuluol nesaf ar Ddydd Sul, 16eg 
Rhagfyr am 11yb. Croeso i bawb!

Mae merched y Clwb Plant, 

Sophie, Ellie, Elain, Nia, Sian, 
Sasha ac Eira, yn ymarfer ar gyfer 
Cyngerdd Lleisiau’r Werin, sydd yn 
yr Eglwys ar y 9fed Rhagfyr. Diolch 
i’r merched am ddod i’r ymarferion, 
a diolch i’w rhieni am fodloni i 
wneud gwisgoedd iddynt. Mae’n 
siŵr bydd pob un ohonynt yn edrych 
yn grêt fel sêr, angylion, bugeiliaid 
ayb. Edrychwn ymlaen i glywed a 
gweld y merched yn y gyngerdd!

Cofiwch am ein gwasanaethau 
Nadolig: Nos Sul 9fed Rhagfyr, 7yh 
- Cyngerdd Côr Lleisiau’r Werin yn 
yr Eglwys; Dydd Sul 16eg Rhagfyr, 
11yb - Clwb Plant a Cymun teuluol; 
Dydd Sul 23ain Rhagfyr, 6yh - 9 
Llith a Charol; Dydd Llun 24ain 
Rhagfyr, 11.30yh - ‘Midnight mass’.

Diolch
Dymuna Steve a Kay, 70 Bro 

Einon ddiolch o galon i bawb 
am y llu o gardiau, anrhegion a 
dymuniadau da, a dderbyniwyd ar 
achlysur eu dyweddïad mis diwethaf. 
Maent yn gwerthfawrogi pob dim. 

Llanybydder

Plant Canolfan Deulu Llanybydder mewn gwisg nos adeg apêl Plant Mewn 
Angen ynghyd â’u mamau a staff y Ganolfan. Codwyd £45 at yr apêl.

Mae CLONC ar werth yn:
Aeron Booksellers, Aberaeron

Awen Teifi, Aberteifi
Bwydydd Rees, Cwrtnewydd

Compton, Llanybydder
Co-op, Llambed

Eryl Jones, Llambed
Garej Central, Llanwnnen
Garej Checkpoint, Harford
Garej Troedrhiw, Llambed

Garej LFS Llandeilo
Gwasg Gomer, Llandysul

Inc, Aberystwyth
J H Williams a’i Feibion, Llambed

Lomax, Llambed
Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth

Medical Hall, Tregaron
Spar, Llambed

Siop y Bont, Llanybydder
Siop Llangybi

Siop y Cennen, Rhydaman
Swyddfa Bost, Llanybydder

Swyddfa Bost, Felinfach
Swyddfa Bost, Llanllwni
Swyddfa Bost, Pontsian

Tafarn Cefnhafod, Gorsgoch
Tafarn Glanyrafon, Talgarreg

t-hwnt, Caerfyrddin
W D Lewis a’i Fab Pumsaint
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£50 rhif 270 :
Aneurin Jones,

Hathren, Llambed.
£50 rhif 476 :

Mrs Mair Williams,
Awelfa, New Inn, Pencader.

£25 rhif 407 :
Daniel Thomas,

Ffosffald, Drefach.
£25 rhif 356 :

Mrs Gwyneth Morgan,
Llety’r Derwen, Cwmann.

£20 rhif 466 :
Mrs Nia Wyn Williams,

Bwlch-y-ffin, Silian.
£20 rhif 164 :

William Evans,
Rylwyn, Llanybydder.

£15 rhif 456 : 
Nia Williams,

Ty Coch, Alltyblaca.
£15 rhif 442 : 

Mrs Olga Thomas,
Brynderw, Cwrtnewydd.

£10 rhif 465 :
Mrs Anita Williams,

Gwel-y-Coed, Cwmann.
£10 rhif 79 : 

Lilwen Davies,
Brynawel, Cwmsychpant.

£10 rhif 8 :
Mrs Myfanwy Bryce,
20 Penbryn, Llambed.

£10 rhif 206 :
Delfryn James,

Y Fron, Llambed.
£10 rhif 299 : 
Mandy Jones,

Nanthendre, Llanllwni.
£10 rhif 147:

Mrs Marina Evans,
Murmur-y-Coed, Aberaeron.

Cyngerdd yn 
Eglwys Sant Iago, Cwmann 

Nos Sul, 9fed o Ragfyr
 am 6.00y.h. 

Artistiaid: ‘Ar Wasgar’ o Glwb 
Dyffryn Cothi a’r ddeuawd Sara 

Mair a Carys Haf o Gaio. 
Elw tuag at Ymchwil Parkinson 

ac Eglwys Sant Iago.

Sefydliad Prydeinig Y Galon
Llanybydder a Llanbedr Pont Steffan

Noson Sant Ffolant
15 Chwefror 2013

Ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant
Artistiaid - Mr Clive Edwards a 

Lleisiau’r Werin
am 7.30 o’r gloch.

Swper Ysgafn
Tocynnau: £12.50

7 Côr yn Eisteddfod CFfI Ceredigion
Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion ar ddwy noson - nos Iau, y 1af a dydd Sadwrn, y 3ydd 

o Dachwedd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.  Roedd y Pafiliwn yn orlawn i’r ddwy sesiwn, gan gadarnhau bod yr 
Eisteddfod yn un o brif atyniadau y ffermwyr ifanc yn eu calendr llawn o weithgareddau.  

Cloriannwyd y cystadlaethau gan y canlynol: Canu – Gwyn Nicholas, Llanpumsaint; Llefaru – Dorothy Jones, 
Llangwm; Adran Ysgafn – Andrew Lewis, Cilgwyn; Llên – Emyr Llywelyn, Ffostrasol; Cywaith Clwb – Euros 
Lewis, Felinfach; Rhaglen y Clwb – Nia Lloyd, Swyddfa CFfI Cymru; Cyfansoddi Sgets – Nia George, Sir Benfro; 
Celf – Elonwy Evans, Cwmann. Y cyfeilyddion oedd Gwawr Jones a Meleri Williams. Llywydd anrhydeddus 
yr Eisteddfod oedd Gwynne Davies a chafwyd ganddo araith bwrpasol iawn a rhodd anrhydeddus i’r Mudiad. 
Noddwyd yr Eisteddfod eleni gan Gwesty’r Talbot, Tregaron; ADT, Seamless Aluminium Guttering; DJ Motors, 
Pontrhydfendigaid; Cegin Cig Cymru, Trefenter; Express Contract Drying Ltd, Tregaron; Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol Llanerchaeron a Siop Fferm Llwynhelyg, Sarnau - a diolch iddynt am gefnogi’r Eisteddfod.

Enillwyd yr eisteddfod gan glwb Llanwenog, gyda 94 o farciau, gyda chlwb Troedyraur yn ail gyda 72 o farciau a 
Chaerwedros yn drydydd gyda 68 o farciau. Emyr Lloyd, Cadeirydd y Sir, oedd yng ngofal y Seremoni a chanwyd 
cân y cadeirio gan Iwan Rhys Davies o glwb Llanddewi Brefi a seiniwyd y Corn Gwlad gan John Jenkins o glwb 
Lledrod. Traddodwyd y feirniadaeth ar ran y beirniad gan Einir Ryder, Is-gadeirydd y Sir. Enillwyd y gadair gan 
Elin Dafydd o glwb Troedyraur gyda’i stori fer ar y testun ‘Mynydd’. Rhoddwyd y gadair gan Gwennan Davies, 
Brenhines y Sir a Llion Davies, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith Carwyn Davies, aelod o glwb Llanwenog. Stori fer 
hefyd ddaeth yn ail a thrydydd yng nghystadleuaeth y gadair sef Megan Lewis, Trisant yn ail ac yn drydydd roedd 
Siwan Davies, Llanwenog.

Dyma restr o’r rhai ac enillodd gwpanau’r Eisteddfod: Parti Llefaru: Cwpan her Janet Morgan, Pant-Defaid – Bro’r Dderi; 
Parti Deulais: Cwpan Coffa her parhaol Penlanlas Isaf – Troedyraur; Meimio i Gerddoriaeth: Cwpan her Mared Rand Jones 
– Pontsian; Sgets: Cwpan her parti drama Dyffryn Cletwr – Mydroilyn; Unawdydd gorau: Cwpan her Mr a Mrs Gwyndaf 
James – Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi; Llefarydd gorau: Cwpan y diweddar Mr a Mrs Elfyn Owen – Catrin Medi Pugh, 
Llanddewi Brefi; Côr: Cwpan Her y diweddar Arglwydd Geraint Howells – Caerwedros; Marciau uchaf yn y Gwaith Cartref: 
Cwpan Her Heather Price, Esgereinon – Llanwenog a Troedyraur; Ail fuddugol yn yr Eisteddfod - Tlws Coffa y diweddar 
Mr Eryl Jones, Mydroilyn – Troedyraur; Clwb Buddugol: Tlws Teulu Hafod Iwan – Llanwenog; Cafwyd hefyd ganlyniadau 
y cystadlaethau canlynol – Llyfr Lloffion – 1. Llanwenog; 2. Pontsian; 3. Mydroilyn. Llyfr Trysorydd – 1. Llanwenog; 2. 
Pontsian; 3. Llangwyryfon. Llyfr Cofnodion – 1. Llanwenog; 2. Troedyraur; cydradd 3. Felinfach, Llangwyryfon a Pontsian.

Dyma ganlyniadau Eisteddfod nos Iau – Unawd 16 neu iau – 1. Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi; 2. Carwyn Hawkins, 
Felinfach; 3. Elen Davies, Pontsian. Stori a Sain – 1. Dewi a Geraint, Talybont; 2. Llyr a Dion, Pontsian; 3. Megan a Ffion, 
Llanddeiniol. Unawd offerynnol – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Betsan Siencyn, Talybont; 3. Elin Jenkins, Llanddewi Brefi. 
Meimio i Gerddoriaeth – 1. Pontsian; 2. Mydroilyn; cydradd 3. Felinfach, Llanddewi Brefi a Troedyraur. Cân Bop – 1. 
Troedyraur; cydradd 2. Caerwedros a Mydroilyn.

Canlyniadau Dydd Sadwrn – Unawd 13 neu iau - 1. Elin Davies, Llanwenog; 2. Heledd Evans, Caerwedros; 3. Emily 
Jones, Llangeitho. Llefaru 13 neu iau – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2.Alaw Mair Jones, Felinfach; cydradd 3. Ffion Jones, 
Llangwyryfon ac Alwen Morris, Llangwyryfon. Unawd 21 neu iau – 1. Gwawr Hatcher, Llanwenog; 2. Osian Rees, Penparc; 
cydradd 3. Elen Thomas, Talybont a Rhys Lloyd Jones, Llanddewi Brefi. Llefaru 16 neu iau - 1. Aron Dafydd, Bro’r Dderi; 
2. Gethin Morgan, Bro’r Dderi; 3. Gwenyth Richards, Pontsian. Llefaru 21 neu iau - 1.Luned Mair, Llanwenog; 2. Ceris 
James, Bryngwyn; 3. Sioned Davies, Llanwenog. Unawd Alaw Werin – 1. Ceris James, Bryngwyn; 2. Caryl Haf Jones, 
Llanddewi Brefi; cydradd 3. Catrin Reynolds, Troedyraur a Lowri Davies, Troedyraur. Llefaru 26 oed neu iau – 1. Elin Haf 
Jones, Llanwenog; 2. Enfys Hatcher, Llanwenog; 3. Einir Ryder, Pontsian. Canu Emyn -  1. Carwyn Hawkins, Felinfach; 
2. Elen Thomas, Talybont; 3. Ceris James, Bryngwyn. Parti Llefaru – 1. Bro’r Dderi; 2. Llanwenog; 3. Felinfach.  Deuawd, 
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant – 1. Llanwenog; 2. Caerwedros; 3. Troedyraur. Deuawd – 1. Emyr ac Iwan, Llanddewi 
Brefi; 2. Ceris a Dafydd, Bryngwyn; 3. Hedydd ac Elliw, Bro’r Dderi. Monolog – 1. Catrin Medi Pugh, Llanddewi Brefi; 
Unawd Sioe Gerdd - 1. Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi; 2. Elen Thomas, Talybont; 3. Iwan Davies, Llanddewi Brefi. Adrodd 
Digri – 1. Cennydd Jones, Pontsian; 2. Dyfan Jones, Lledrod; cydradd 3ydd. Twm Ebbsworth, Llanwenog a Gethin Hatcher, 
Llanwenog; Ensemble Lleisiol – 1. Mydroilyn; 2. Llanwenog; cydradd 3. Bryngwyn, Caerwedros a Troedyraur. Sgets - 1. 
Mydroilyn; 2.Caerwedros; cydradd 3. Penparc a Troedyraur. Parti Deulais – 1. Troedyraur; 2. Caerwedros; 3. Llanddewi Brefi. 
Deuawd Doniol - 1. Morys a Trystan, Caerwedros; 2. Arwel a Heilin, Llanwenog; 3. Aled ac Emyr, Felinfach. Côr cymysg - 1. 
Caerwedros; 2. Penparc; 3. Llanwenog.

Gwaith Cartref: Stori fer – 1. Elin Dafydd, Troedyraur; 2. Megan Lewis, Trisant; 3. Siwan Davies, Llanwenog. Cerdd – 1. 
Gwenan Davies, Mydroilyn; 2. Lowri Davies, Troedyraur; 3. Gwennan Davies, Llanwenog. Cyfansoddi Geiriau Cân – 1. 
Meleri Morgan, Llangeitho; 2. Siwan Jones, Troedyraur; 3. Einir Ryder, Pontsian. Cywaith Clwb – 1. Pontsian; 2. Caerwedros; 
3. Llanwenog. Poster i Hysbysebu Digwyddiad CFfI (16 oed neu iau)  – 1. Steffan Jones, Pontsian; 2. Meinir Davies, 
Llanwenog; cydradd 3. Sioned Fflur Evans, Llanwenog a Beca Thomas, Pontsian. Blog Materion Gwledig (21 neu iau) - 1. 
Luned Mair, Llanwenog; 2. Ifan James, Troedyraur; 3. Dwynwen Lewis, Mydroilyn. Cyfansoddi Sgets – 1. Meleri Morgan, 
Llangeitho; 2. Cennydd Jones, Pontsian; 3. Aron Dafydd, Bro’r Dderi. Brawddeg “Preseli”– 1. Ifan James, Troedyraur; 
2. Enfys Hatcher, Llanwenog; 3. Meleri Morgan, Llangeitho. Limrig – 1. Gwennan Davies, Llanwenog; 2. Ffion Lewis, 
Llanddeiniol; 3. Siôn Jones, Felinfach. Celf – 1. Gwennan Thomas, Pontsian; Gwenan Davies, Troedyraur; cydradd 3. Miriam 
Briddon, Caerwedros a Carwyn Davies, Llanwenog. Rhaglen Clwb – 1. Felinfach; 2. Troedyraur; 3. Mydroilyn.

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ar Dachwedd yr 17eg yn Neuadd Ysgol Bro Gwaun, 
Abergwaun, a do, fe gafwyd  eisteddfod gyffrous! Ar ddiwedd y noson, daeth Ceredigion i’r brig o un pwynt. 
Derbyniodd Ceredigion darian Elonwy Phillips am y ffederasiwn orau yng nghystadlaethau llwyfan a hefyd 
derbyniodd Ceredigion Tarian Mansel Charles i’r ffederasiwn buddugol yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod. 

Dyma ganlyniadau clybiau Ceredigion:- Cystadlaethau Llwyfan: Llefaru 21 oed neu iau – 2il - Luned Mair, 
Llanwenog; Unawd Offerynnol 26 oed ac iau – 1af - Nest Jenkins, Lledrod; Can Bop – 2il – Troedyraur; Stori a Sain 
– 2il - Geraint a Dewi, Talybont; Parti Llefaru – 1af - Bro’r Dderi; Meimio i Gerddoriaeth – 2il - Pontsian; Ensemble 
Lleisiol – 1af  – Mydroilyn; Sgets – 1af - Mydroilyn; Canu Emyn – 2il – Carwyn Hawkins, Felinfach; Adroddiad 
Digri – 3ydd – Cennydd Jones, Pontsian; Monolog – 3ydd – Catrin Medi Pugh, Llanddewi Brefi; Deuawd Ddoniol 
– 3ydd - Morys a Trystan, Caerwedros – 3ydd; Côr - 1af Caerwedros a Cheredigion.

Gwaith Cartref: Blog Amaethyddol 21 oed neu iau – 2il – Luned Mair, Llanwenog; Brawddeg – 3ydd – Ifan James, 
Troedyraur; Cywaith clwb – 2il - Pontsian; Limrig – 1af – Gwennan Davies, Llanwenog; Sgets – 3ydd – Meleri 
Morgan, Llangeitho.  Llongyfarchiadau mawr i’r holl aelodau a gymerodd ran yn y ‘Steddfod a braf o beth oedd 
gweld cynrychiolaeth o 13 o glybiau’r Sir yn cystadlu yn yr Eisteddfod eleni - Da iawn chi.  
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www.evansbros.co.uk

Llanbedr Pont Steffan
Bwthyn rhestredig gradd 2 semi gyda 
chymeriad, o gerrig a llechi, gyda 2 neu 3 
ystafell wely a gwres canolog nwy, wedi ei leoli 
ger y brifysgol, gyda chwrt bach yn y cefn a 
sied feics ayb.

Llanbedr Pont Steffan
Tŷ teulu tair ystafell wely cyfoes (diwedd teras 
o dri) gyda gwarant NHBC yn weddill.  O fewn 
pellter cerdded i’r dref.  Llety cyffyrddus a 
digon o le gyda ffenestri dwbl, gwres canolog 
nwy, gardd ddiogel a lle i barcio 2 gar.

Cwmann
Byngalo arwahan mewn llain eang gyda 4 
ystafell wely, lolfa fawr, cegin / ystafell fwyta, 
golchfa ac ystafell ymolchi.  Gwres canolog 
nwy llawn, Ffenestri dwbl pren, garej arwahan, 
nant a thir preifat.  Lle i barcio 6 char a mwy.

Bwlchllan
Hen ffermdy a rheithordy arwahan atyniadol 
gyda chymeriad, o gerrig a llechi gyda wynebedd 
ddeheuol a golygfeydd syfyrdanol.  5 ystafell 
wely, gwres canolog olew, ffenestri dwbl, garej / 
gweithdy dwbl, 16 panel solar a 7.5 erw o dir.

Llanybydder, SA40 9SX
Ffôn: 01570 480020

Symudol: 07721452250
Ffacs: 01570 481111

Arbenigwr mewn atgyweirio, 
adnewyddu a gwerthiant ceir a 

cherbydau masnachol.
Gwasanaeth torri i lawr a chasglu

24 awr y dydd.
Dewis o gerbydau masnachol 

ail-law ar gael.

Dymuniadau gorau am Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl 

gwsmeriaid.
Diolch am eich cefnogaeth.

Bara Gwalia a Briwsion
01570 480 465 / 421 433

Eich popty traddodiadol 
lleol - yn falch o gadw’r 

grefft yn fyw.

Amrywiaeth eang o 
gynnyrch ffres ar gael 

bob dydd.

Nadolig llawen a 
blwyddyn newydd dda i’n 

holl gwsmeriaid.

£7��

Nadolig Llawen i bawb

Teledu  Panasonic 
/ Linsar hyd at 5 

mlynedd o warant.  
Prisiau o £159.

Peiriannau Golchi hyd at 6 
mlynedd o warant.  Prisiau 
o £279

Cofiwch brynu’n lleol ‘leni.  
J H Roberts yw’r lle i chi.

Prisiau cystadleuol sy’ ‘ma,
After sales yw’r peth pwysica’.
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Tim Jones
Ffotograffydd

Llainwen, Rhodfa Glynhebog
Llanbedr Pont Steffan

01�70 ������

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r cwsmeriaid

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r Cwsmeriaid i gyd.

Garej Tanrhos, Cwrtnewydd, Llanybydder SA40 9YN
Gwaith – 01570 434 555. Symudol – 07973 420 664.

Ceir  ~  Faniau  ~  4x4  ~  Teiars
Hoffai Dorian a Carol ddiolch i bawb am eu 
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a dymuno 

Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i bawb.

Dymuna
John ac Ann Jones

Y Talardd
Llanllwni
01559 395633
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 
i’w holl gwsmeriaid.  Diolch am eich cefnogaeth.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 
oddi wrth Teulu Downes 

‘Sgubor Teile, Bwlchllan. LOMAX
Llambed - 01570 422539

am eich papur dyddiol, loteri, 
teganau a llawer mwy.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod eleni.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 

Cyri bob nos Wener 
£6 y pen.  

Cwis - nos Iau cynaf bob mis 
[bwyd yn rhan o’r noson].

Bwydlen Nadolig ar gael.

Croeso Cynnes i bawb!

Teifi Fruit & Veg
1 Harford Row, Llambed
Ffrwythau a llysiau 
o’r safon uchaf

Cysylltwch â Gareth a’r teulu, Nantymedd, 
Llanfair. Ffôn: 07989182253 / 01570 493248
Cefnogwch eich busnesau lleol.
Nadolig hapus i bawb.

Sefydlwyd 1797

D. Lloyd a’i Feibion
Glanrwyth, Pumsaint, Ffôn: 01558 650209 

a 01558 650451, Ffacs: 01558 650440

Masnachwyr coed 
a nwyddau adeiladu a ffensio o bob math
Glo caled a glo meddal o’r ansawdd gorau
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Gwasanaethau Coed Teifi
Tree Services

Pob math o waith ar goed, 
Torri cloddiau, Plygu cloddiau.

Wedi yswirio’n llawn. Dyfynbris am 
ddim. Coed tân ar werth.

Lyn Davies 01239 851001 / 07796 682448

Does yr un ohonom yn gallu gwneud popeth, ond gall pawb wneud 
rhywbeth.

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i helpu gyda’r gwasanaethau lleol.  
Gwirfoddolwyr i sefydlu grŵp codi arian, ymgyfeillio, a gan fod 

llawer o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli mae yna rhywbeth i bawb.
Mae 40,700 o bobl â dementia yng Nghymru ac mae’r ffigwr hwn yn 

debygol o gynyddu i 43,500 erbyn 2013.
Cysylltwch â Gill Morgan - Swyddog Gwirfoddoli ar 01269 845953 / 

07715 802632 neu e-bostio: gillian.morgan@alzheimers.org.uk
Elusen gofrestredig rhif 296645

DAI JONES 07791 840 500

Arbenigwr mewn:
• Gwasanaethu a thrwsio beiciau ATV

• Cynnal a chadw cyfarpar pŵer

Gwersi Piano 
gan athrawes brofiadol

Cysyllter ag 
Ann Bowen Morgan  01570 422413

        Teiars, Brêcs, 
Tracio, Tyllau, Egsôsts, 

Bateris a’u gosod ar leoliad
Rydym yn cyflenwi teiars ar gyfer ceir, cerbydau amaethyddol, 

gyriant pedair olwyn, treilers, carafannau a cheir cystadlu
^
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Enw:   Marc Evans
Oed:   23
Pentref:  Cellan
Gwaith:  Dyn Post
Partner:  Carys Jenkins 
Teulu:  Avril (mam) Dorian (dad) 
 Alis a Hanna (chwiorydd).

Unrhyw hoff atgof plentyndod. 
Mynd ar dripiau gyda mamgu lan 
i’r gogledd yn amal.

Hoff raglen deledu yn blentyn. 
Wacky races.

Yr eiliad o’r embaras mwyaf. 
Colli 9-1 i Landudoch yn 
ddiweddar.

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn. 
Parchu eich hynafiaid.

Y CD cyntaf a brynest di erioed? 
Afro man. 

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu? 
Peilot.

Y peth mwyaf rhamantus a 
wnaeth rhywun i ti erioed? 
Trip i Baris ar fy mhen-blwydd!

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus? 
Ar gae pêl-droed pan rydyn ni’n 
ennill.

Beth yw dy lysenw? 
Marc Post.

I ba gymeriad enwog wyt ti’n 
debyg? 
Mae Colin Firth wedi cael ei 
grybwyll.

Taset ti’n fisged, pa fath fyddet 
ti a pham? 
Jammy dodger, swnio’n dda!

Taset ti’n anifail, pa anifail 
fyddet ti a pham? 
Cath, gosgeiddig a phwyllog.

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol? 
Cael y cyfle i gwrdd â phobol 
newydd bob dydd. 

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol? 
Gofod bod mas ym mhob tywydd.

Y peth gorau am yr ardal hon? 
Yr ysbryd gymunedol.

Y peth gwaethaf am yr ardal 
hon? 
Dim digon o siopau dillad.

Pa fath o ddeddf hoffet ti weld y 
Cynulliad yn ei phasio? 
Pawb yn cael 6 wythnos bant dros 
yr haf.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr? 
Rhoi blaendal ar dŷ.

Pryd llefaist ti ddiwethaf? 
Pan gollodd Andy Murray yn 
Wimbledon haf diwethaf.

Pryd chwydaist ti ddiwethaf? 
Yn bin y wejen ar ôl bach gormod i 
yfed tua mis yn ôl!

Pryd est ti’n grac ddiwethaf? 
Pan gollodd QPR ei gêm diwethaf 
(eto).

Ble oedd y lle mwyaf annisgwyl i 
ti ddihuno ynddo yn y bore? 
Tŷ bach twt yn yr ardd.

Unrhyw ofergoelion? 
Rhaid troi golau ymlaen 3 gwaith 
cyn gadael ymlaen.

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 
broffesiynol? 
Dod mas o amser Nadolig dal yn fyw!

Ac yn bersonol? 
Pasio prawf gyrru.

Wyt ti’n dyfaru rhywbeth? 
Tynnu mas o goleg.

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
gryf? 
Cod liver oil bob bore.

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini? 
Digon o ymarfer caled wy’n 
mwynhau.

Disgrifia dy hun mewn tri gair. 
Tawel, anniben, defnyddiol .

Pa gar wyt ti’n gyrru? 
Ford Fiesta.

Beth yw dy hoff air? 
Bean.

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis? 
Indian.

Beth yw dy ddiod arferol? 
Ribena.

Beth wyt ti’n ei ddarllen? 
Llyfr Bradley Wiggins.

Beth yw dy hoff arogl? 
Petrol.

Sut wyt ti’n ymlacio? 
Hoffi coginio a chware’r Xbox. 

Pa wefan wyt ti’n ymweld â hi 
fwyaf aml? 
Youtube a skysports.

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook? 
527

Pa raglenni sydd ar dy Sky+? 
The Wire, House of lies a I’m a 
celebrity.

Sawl tecst y dydd wyt ti hala? 
10-20

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol? 
Steff ‘chest’. 

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf? 
James Bond Sky Fall, ffilm dda 
iawn.

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw? 

Xbox, teledu a’r cathod.

Oes yna rywbeth na elli di ei 
wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda? 
Chware golff i safon uchel.

Beth sy’n rhoi egni i ti? 
Digon o gwsg.

Pwy sy’n rhoi ysbrydoliaeth i ti? 
Pawb sy’n agos i fi.

Pa gerddoriaeth yr hoffet ti yn dy 
angladd? 
Bon Jovi, Living on a prayer.

Beth fyddet yn ei wneud pe na 
baet yn gwneud y gwaith hwn? 
Yn y gampfa neu’n gwylio teledu.

Ar beth y gwnest orwario arno fwyaf? 
Car newydd.

Pa beth wyt ti’n ei drysori fwyaf? 
Bywyd.

Pwy oedd y dylanwad mwyaf 
arnat ti? 
Dad.

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti nawr? 
Carys y partner.

Y gwyliau gorau? 
Lake Garda yn yr Eidal.

Pa dri lle yng Nghymru yr hoffet 
ymweld â nhw cyn dy fod yn 
hanner cant? 
Eryri, arfordir Sir Benfro, Ynys 
Barri.

Pa dair gwlad yr hoffet fynd 
iddyn nhw cyn marw? 
Mecsico, Brasil a Seland Newydd.

Pa dri pheth yr hoffet ti wneud 
cyn dy fod yn ddeugain? 
Mynd mewn balŵn awyr poeth, 
gyrru car F1, rhedeg marathon. 

Arferion gwael? 
Anniben dros ben.

Pa sioc alli di roi i ddarllenwyr 
Clonc amdanat ti dy hun? 
Dw i wedi torri fy nhrwyn 4 waith.

Pa bwerau arbennig fyddet ti’n 
hoffi eu meddu? 
Y gallu i hedfan.

Beth yw’r peth diwethaf wyt ti’n 
‘neud cyn mynd i’r gwely? 
Brwsio dannedd a gwneud yn siŵr 
bod popeth yn lân!

Ble fyddi di mewn deng mlynedd? 
Tŷ fy hunan, wedi priodi ac ambell 
i blentyn wy’n credu.

Testun Cyfrinachau’r rhifyn nesaf:
Angharad Watkins, Cellan.

I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
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Y Gymdeithas Hŷn
Daeth 22 o aelodau ynghyd i 

Bethel, Drefach, dydd Mercher 14eg 
Tachwedd, a chroesawyd pawb gan 
Dilwen George, Y Cadeirydd.

Derbyniwyd ymddiheuriadau 
oddi wrth saith aelod. Cyfarchwyd 
Bronwen ar ei phen-blwydd, a 
dymunwyd adferiad iechyd i bawb 
sydd wedi bod yn sâl yn ddiweddar. 

Darllenwyd cofnodion cyfarfod 
mis Hydref, a chynigwyd eu bod yn 
gywir gan Mair Williams, ac Irene 
Jones yn eilio.

Wedi cwblhau’r gwaith busnes, 
croesawyd un o’r aelodau gan y 
Cadeirydd i ddangos ei gwaith 
llaw. Roedd wedi dod â llond 
bagiau o’i gwaith i ddangos i’r 
aelodau, a syfrdanwyd pawb gan ei 
chrefftwaith. Crëwyd ganddi luniau 
collage mewn sidan a phwythau, ac 
roedd wedi gwneud y fframiau ei 
hun. Roedd ganddi luniau mewn ffelt 
yn ail-greu lluniau roedd wedi eu 
tynnu â chamera. Dangosodd nifer 

Drefach

O’r Cynulliad
Fis diwethaf yn y Cynulliad, codais y ffaith fy mod yn bryderus iawn nad oes yn awr 

gwelyau argyfwng ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl rhwng yr M4 a’r A55 ers i ward Afallon gau 
yn ysbyty Bronglais. Gan nad ydym eto yn gwybod pryd y bydd ward Afallon yn ail agor, mae yna fwlch yn y 
ddarpariaeth leol ac nid ydyw’n cael ei ddiwallu. Rwyf wedi holi Carwyn Jones i ymyrryd ar y pwynt pwysig hwn a 
chodi’r mater gan y Bwrdd Iechyd Hywel Dda a gobeithiaf yn fawr y bydd yn gwneud hynny.

Newyddion trist oedd clywed am y difrod a grëwyd gan y llifogydd yn Aberteifi. Es i lawr i Aberteifi i gwrdd â’r 
cynghorwyr sir lleol, John Adams-Lewis a Catrin Miles, ynghyd ag ychydig o drigolion y dre i weld y difrod. Yn sgil 
y cyfarfod hwnnw, trefnais ail gyfarfod safle yn y dre, y tro hwn gyda chynrychiolydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
bresennol, er mwyn iddo weld y difrod ac i drafod pa gamau y gellid eu cymryd i osgoi sefyllfa o’r fath yn y dyfodol.

Mae yna drafodaethau wedi bod ers blynyddoedd bellach ynghylch adeiladu canolfan iechyd newydd yn 
Nhregaron. Pwrpas datblygiad Cylch Caron byddai cyfuno gwelyau a thriniaethau’r ysbyty, gwelyau gofal preswyl, 
meddygfa a thai ar yr un safle yng nghanol tref Tregaron. Erbyn hyn, mae’r cynlluniau wedi derbyn caniatâd 
cynllunio amlinellol ond rydym yn dal i aros am sêl bendith y gweinidog iechyd. Rwyf wedi codi’r mater hwn gyda 
hi droeon ac rwy’n gobeithio na fydd yna lawr mwy o oedi.

Yn olaf, rwy wedi dechrau arolwg er mwyn dod o hyd i’r ardaloedd yng Ngheredigion sydd ar hyn o bryd yn 
derbyn cyflymder band llydan gwael neu mewn rhai achosion, sydd yn methu derbyn band llydan o gwbl. Rwy’n 
gobeithio casglu gwybodaeth am y cyflymder sydd yn cael ei derbyn ar hyn o bryd mewn pob rhan o Geredigion. 
Byddaf yna’n cyflwyno’r data i Lywodraeth Cymru. Mae croeso i unrhyw un roi gwybod i mi beth yw cyflymder 
eich band llydan drwy fy e-bostio ar elin.jones@cymru.gov.uk neu ffonio fy swyddfa ar 01970 624 516.

gan Elin Jones AC

Dyma hanes byr am awdur y darn barddoniaeth ymddangosodd yn Clonc mis Mehefin. Fel y nodwyd eisoes, un 
o’i wyrion oedd Caradog y beili dŵr arferai fyw yn Llambed ond sydd nawr wedi symud gyda’i briod i Gaernarfon. 
Dyma bortread byr o fywyd Lewis Jones - llawer o’r ffeithiau yma wedi ymddangos yn yr Ymofynydd yn 1938.

“Yn 73 mlwydd oed wedi dioddef cystudd caled bu farw Lewis Jones Wattstown, Rhondda. Brodor oedd o 
Lanstephan, a nyddwr wrth ei alwedigaeth. Cododd ei adain o fro ei enedigaeth a disgynnodd yng ngweithfa wlân 
Gwernfach Llanllwni ac wedi treulio ychydig amser yno, symudodd i Ffatri Gelliaur, Dyffryn Clettwr.” 

Yna yn 21oed priododd â Mary Thomas o Camnant Fach, Llandysul. 
 Bu’n aelod o’r Annibynwyr cyn iddo ddechrau ymweld â Chapel Llwynrhydowen; yn fuan daeth yn Undodwr 

goleuedig ac mae sôn amdano ef a’r teulu yn cael eu derbyn yn gyflawn aelodau ar Awst yr ail 1885. Tua 1913 roedd 
hi’n amser gwael yn ffatrïoedd gwlân yr ardal, a symudodd Lewis i Ferndale a gweithio yno o dan ddaear yn cywiro 
peiriannau.

Yr oedd Lewis yn hoff o farddoniaeth a “chyfansoddodd wmbreth o ganeuon”. Casglwyd ei gyfansoddiadau yn 
lyfryn o dan yr enw Awelon y Mynydd a argraffwyd gan D Jones Pencader yn 1905. Bu farw yn Awst 1938 ac fe’i 
claddwyd ym mynwent Penrhys, Cwm Rhondda.

Diolch i Menna, gorwyres Lewis, am ddanfon yr hanes i ni, ac i’r teulu estynedig ym Mhontardawe a gyflawnodd 
yr ymchwil.

Lewis  Jones  1909  -  1938

Fis diwethaf yn y Cynulliad, codais y ffaith fy mod yn bryderus iawn nad oes yn awr 
gwelyau argyfwng ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl rhwng yr M4 a’r A55 ers i ward Afallon gau 
yn ysbyty Bronglais. Gan nad ydym eto yn gwybod pryd y bydd ward Afallon yn ail agor, mae yna fwlch yn y 
ddarpariaeth leol ac nid ydyw’n cael ei ddiwallu. Rwyf wedi holi Carwyn Jones i ymyrryd ar y pwynt pwysig hwn a 
chodi’r mater gan y Bwrdd Iechyd Hywel Dda a gobeithiaf yn fawr y bydd yn gwneud hynny.

Newyddion trist oedd clywed am y difrod a grëwyd gan y llifogydd yn Aberteifi. Es i lawr i Aberteifi i gwrdd â’r 
cynghorwyr sir lleol, John Adams-Lewis a Catrin Miles, ynghyd ag ychydig o drigolion y dre i weld y difrod. Yn sgil 
y cyfarfod hwnnw, trefnais ail gyfarfod safle yn y dre, y tro hwn gyda chynrychiolydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
bresennol, er mwyn iddo weld y difrod ac i drafod pa gamau y gellid eu cymryd i osgoi sefyllfa o’r fath yn y dyfodol.

Mae yna drafodaethau wedi bod ers blynyddoedd bellach ynghylch adeiladu canolfan iechyd newydd yn 
Nhregaron. Pwrpas datblygiad Cylch Caron byddai cyfuno gwelyau a thriniaethau’r ysbyty, gwelyau gofal preswyl, 
meddygfa a thai ar yr un safle yng nghanol tref Tregaron. Erbyn hyn, mae’r cynlluniau wedi derbyn caniatâd 
cynllunio amlinellol ond rydym yn dal i aros am sêl bendith y gweinidog iechyd. Rwyf wedi codi’r mater hwn gyda 
hi droeon ac rwy’n gobeithio na fydd yna lawr mwy o oedi.

Yn olaf, rwy wedi dechrau arolwg er mwyn dod o hyd i’r ardaloedd yng Ngheredigion sydd ar hyn o bryd yn 
derbyn cyflymder band llydan gwael neu mewn rhai achosion, sydd yn methu derbyn band llydan o gwbl. Rwy’n 
gobeithio casglu gwybodaeth am y cyflymder sydd yn cael ei derbyn ar hyn o bryd mewn pob rhan o Geredigion. 
Byddaf yna’n cyflwyno’r data i Lywodraeth Cymru. Mae croeso i unrhyw un roi gwybod i mi beth yw cyflymder 
eich band llydan drwy fy e-bostio ar elin.jones@cymru.gov.uk neu ffonio fy swyddfa ar 01970 624 516.

Melinau  Gwynt
Ar 25 Ionawr 2010 cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Gymunedol Llanllwni i drafod cynllun i godi 21 o 

dyrbinau gwynt ar Fynydd Llanllwni. O ganlyniad i’r cyfarfod hwnnw ffurfiwyd grŵp i herio’r cais ac i ddiogelu’r 
unig ardal o fynydd-dir agored yng ngogledd Sir Gaerfyrddin. Cafwyd cefnogaeth unfrydol gan Gyngor Cymuned 
Llanllwni.

Etholwyd John Jones yn gadeirydd ar y grŵp a alwyd yn Ffrindiau Mynydd Llanllwni.
Dros y ddwy flynedd diwethaf mae’r grŵp wedi cwrdd yn gyson ac wedi gweithio’n ddiflino i godi 

ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o’r problemau y byddai codi’r tyrbinau gwynt yn ei achosi, tyrbinau a fyddai’n 
saith gwaith uwch na thŵr eglwys Llanllwni. Y cam cyntaf oedd ymateb i’r Arolwg Amgylcheddol a gynhyrchwyd 
gan y cwmni. Aeth pob aelod o’r grŵp wrthi fel lladd nadroedd a llwyddo yn y pen draw i gynhyrchu dogfen o swmp 
a sylwedd i’w chyflwyno i adran gynllunio’r Cyngor Sir. Roedd yn ddogfen a ddisgrifiai’n fanwl yr effaith andwyol y 
byddai codi’r tyrbinau gwynt yn ei gael ar bob agwedd o fywyd ym mhlwyf Llanllwni.

Trefnwyd arddangosfa er mwyn i’r cyhoedd weld drostynt eu hunain sut yr oedd tyrbinau gwynt wedi effeithio er 
drwg ar gymunedau eraill. Aeth yr aelodau mwy creadigol ati i gynllunio gwefan, i greu cerdyn Nadolig doniol ac yn 
fwy diweddar i ryddhau CD a fideo sydd wedi cael llwyddiant aruthrol ar YouTube. Cadwyd y pwnc ar flaen llygaid 
y gymuned trwy’r wasg yn lleol ac yn genedlaethol. Dosbarthwyd taflenni gwybodaeth o dŷ i dŷ yn dangos drwg 
effeithiau’r bwriad ar brisiau tai ac adnoddau hamdden drwy’r ardal. 

Mae’r ffaith bod bron i 500 o unigolion wedi cofrestru’u gwrthwynebiad yn ffurfiol i’r cynllun yn dangos yn glir 
gryfder y gwrthwynebiad i’r cynllun.

Roedd 14 Tachwedd 2012 yn ddiwrnod i’w gofio; clywyd bod swyddogion cynllunio Sir Gaerfyrddin wedi 
argymell gwrthod y cynllun i godi tyrbinau gwynt ar Fynydd Llanllwni. Roedd ganddynt hwythau ddogfennaeth 
sylweddol yn gefn i’w penderfyniad.

Yn eu tro cytunodd pwyllgor cynllunio’r Cyngor Sir ar 20 Tachwedd ag argymhellion swyddogion y sir. 
Croesawyd y camau cadarnhaol hyn gan John Jones, cadeirydd Ffrindiau Mynydd Llanllwni, a nododd fod y 

llwyddiant wedi dod trwy ddycnwch yr aelodau hynny yn y gymuned a benderfynodd herio cynlluniau gwallus cawr 
o gwmni rhyngwladol. ‘Trech gwlad nac arglwydd’ yw’r ddihareb sy’n dod i’r cof, meddai John Jones. A diolch i bob 
un o’r cynghorwyr lleol am eu cefnogaeth ar y mater hwn.

Ychwanegodd John ei bod yn annhebyg mai dyma ddiwedd yr ymgyrch. Byddai neb yn ymlacio ar hyn o bryd ond 
yn bwrw iddi mor ddygn ag erioed i gladdu’r cynllun unwaith ac am byth.

Ceir dolen at ddyfarniad 14 Tachwedd ac at y fideo: www.llanllwni-mountain.co.uk

Gohebiaeth 
Eisteddfodwyr Ddoe a Heddiw

Oes gennych chi atgofion difyr, 
dwys, diddorol am Eisteddfodau 
ddoe a heddiw? Rhyw hanesyn 
bach sydd yn felys i’r cof ond na 
fydd byth o ddiddordeb i unrhyw 
Gyfansoddiadau Eisteddfodol na 
phapur newydd? Efallai mai mewn 
Eisteddfod y cwrddoch ag eilun eich 
calon ryw hanner canrif yn ôl. 

Er enghraifft, yn Eisteddfod Bro 
Morgannwg, es i stiwdio recordio ar 
y Maes Gwyrdd, ac wrth ddod oddi 
yno, clywais y llais tenor hyfryd 
yn canu gerllaw. Wedi chwilio, 
dyna lle roedd hen ŵr yn pedlo 
beic hynach fyth er mwyn darparu 
trydan i chwaraewr recordiau (eto’n 
hen!). Richie Rees oedd y tenor a 
‘Hen Rebel Fel Fi’ oedd yr unawd. 
Eisteddais ar y garthen gyda’r 
chwaraewr recordiau a’r hynafgwr 
heini, a chwaraeais f’acordion gydag 
un o arwyr cerddorol teulu’r Hendre. 
Gwasgais ar y barfog i chwarae’r 
gân deirgwaith cyn iddo ddweud: 
‘Drychwch ‘ma merch i, os y’ch 
chi eisie clywed hi ‘to, gallwch chi 
bedlo’ch  hunan. Dw i’n wacd.’ 
Ac off ag e at ryw dipî fan draw. 
Eiliadau y byddaf yn eu trysori byth 
oedd yr eiliadau hynny pan fûm yn 
gyfeilyddes i Richie Rees ar acordion.

Erbyn 2014 bydd Castell Aberteifi, 
Castell yr Arglwydd Rhys a safle’r 
Eisteddfod gyntaf erioed, yn gartref 
i unig arddangosfa Eisteddfodol 
parhaol. Byddwn wrth fy modd yn 
clywed am eich atgofion chithau am 
Eisteddfodau.

Cysylltwch â Rhian Medi 
rhianmedi.cadwganbpt@btconnect.
com neu Castell Aberteifi, Stryd 
Werdd, Aberteifi, SA43  1JA. 
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Ras Hwyl Llanwenog 

Ras Hwyl Llanwenog ar y 7fed Hydref. Ysgol Gynradd: Ras Bechgyn 
8 oed a thano 1. Harry Saunders, 2. Jamie Jones, 3. Sion O’Keefe.  Ras 
Merched 8 oed a thano 1. Lucy Davies, 2. Lisa Jenkins, 3. Sara Thomas.  Ras 
Bechgyn dros 9 oed 1. Kieran Davies, 2. Joseph Saunders, 3. Osian Davies.  
Ras Merched dros 9 oed 1. Heledd Jenkins, 2. Molly Greenfield, 3. Beca 
Jenkins.  Ysgol Uwchradd: Ras Bechgyn dan 16 oed 1. George Greenfield.  
Ras Merched dan 16 oed 1. Caitlin Page, 2. Ffion Quan, 3. Grace Page, 
4. Cerys Pollock.  Agored Dynion 16 – 39 oed 1. Jeremy Davies, 2. Sion 
Griffiths, 3. Gary Davies.  Menywod 16 – 34 oed 1. Dee Jolly, 2. Angharad 
Hull, 3. Tracey Jones a Tina Morris. Dynion 40 – 49 oed 1. Andrew Abbott, 
2. Huw Price, 3. Eric Rees, 4. Gareth Jones.  Dynion dros 50 oed 1. Tony 
Hall, 2. Allen Watts.  Rhedwr Hynaf 1. Allen Watts – 84 oed.

Drefach   a   Llanwenog
o flodau wedi eu gwneud â ffelt,  
ynghyd â mwclis, sgarff a menyg 
mewn edafedd angora, gwaith 
brodio a lês, a chyda’r Nadolig yn 
agosáu, roedd ganddi sawl enghraifft 
o addurn Nadolig, gan gynnwys 
golygfa’r preseb a  chymeriadau 
Stori’r Geni.  

Diolchwyd yn gynnes iawn iddi  
am ddangos ei gwaith ardderchog 
gan Irene Jones, yr Is-gadeirydd, 
gan gyfleu edmygedd pawb o’r hyn 
yr oedd wedi’i greu, ac yn wledd i’r 
llygad.

Symudwyd i’r festri i fwynhau 
cwpaned a phice bach wedi’u paratoi 
gan wragedd Bethel. Diolchwyd 
iddynt hwythau eto gan Irene.

C.Ff.I Llanwenog
Ar y 5ed o Dachwedd rhaid 

oedd gwisgo’n gynnes ar gyfer 
gwylio arddangosfa Tân Gwyllt yn 
Llanddewi Brefi. Cafwyd croeso 
cynnes gan aelodau Llanddewi Brefi 
- noson llawn hwyl a bwyd blasus. 

Cawsom bigion yr Eisteddfod ar 
y 7fed o Dachwedd. Cyngerdd yn 
dangos yr eitemau a wobrwywyd 
yn yr Eisteddfod. Diolch i bawb am 
gefnogi unwaith eto; roedd y neuadd 
yn ysgol Cwrtnewydd dan ei sang.

Ar y 12fed o Dachwedd, ymunodd 
clwb Dyffryn Cothi â ni yn Nhafarn 
Cefn Hafod am social yng ngofal Mr 
Geraint Hatcher a Mr Pete Ebsworth. 
Roedd yn noson llawn sbort a diolch 
i glwb Dyffryn Cothi am ymuno â ni.

Cwis y Sir oedd gennym ar y 
19eg o Dachwedd. Roedd gan Clwb 
Llanwenog dri thîm yn cystadlu. 
Cafodd y gystadleuaeth ei chynnal 
yn ysgol Bro Pedr.

Bu’r clwb yn cystadlu’n frwd yn 
Eisteddfod y Sir gan ddod yn 1af ar 
ddiwedd y dydd. Tipyn o gamp! 

Dyma ganlyniadau’r Eisteddfod: 
Unawd dan 13 oed: 1af Elin Davies; 
Unawd dan 21: 1af Gwawr Hatcher; 
Llefaru dan 21: 1af Luned Mair, 
3ydd Sioned Davies; Llefaru dan 
26: 1af Elin Haf Jones, 2ail Enfys 
Hatcher; Parti Llefaru: 2ail; Deuawd, 
triawd neu pedwarawd cerdd dant: 
1af  Enfys a Gwawr Hatcher; 
Adrodd digri: Cydradd 3ydd: 
Gethin Hatcher a Twm Ebbsworth; 
Ensemble lleisiol: 2ail

Deuawd Doniol: Arwel a Heilin: 
2ail; Côr: 3ydd.  Adran Gwaith 
Cartref: Stori Fer: 3ydd Siwan 
Davies; Cerdd: 3ydd Gwennan 
Davies; Poster i Hysbysebu 
Digwyddiad C.Ff.I: 2ail Meinir 
Davies, 3ydd Sioned Fflur Evans; 
Cywaith Clwb: 3ydd; Blog Materion 
gwledig: 1af Luned Mair; Brawddeg 
Preseli: 2ail Enfys Hatcher; Limrig: 
1af Gwennan Davies.  Celf: 3ydd 
Carwyn Davies; Llyfr Cofnodion: 
1af; Llyfr Trysorydd: 1af; Llyfr 
Lloffion: 1af.

Llongyfarchiadau i Menna 
Williams  a gafodd ei dewis i fynd i 
America fel rhan o deithiau tramor y 

C.Ff.I. Llongyfarchiadau mawr i ti.

Ysgol Llanwenog 
Cyn hanner tymor, cawsom 

ymwelwyr o Sbaen ac Iwerddon 
fel rhan o brosiect Gwreiddiau ac 
Adenydd. Bu’r plant hynaf, yn 
cynnwys y Cyngor Ysgol, yn eu holi 
ynglŷn ag ailgylchu a’r amgylchedd. 
Cawsant eu diddori hefyd wrth i’r 
plant ganu caneuon traddodiadol yn 
cynnwys ein hanthem genedlaethol 
yn eu gwisgoedd Cymreig. Diolch i 
Mrs Catrin Evans am ei chymorth.

Mwynhaodd y plant lleiaf eu 
hymweliad ag Orsaf Dân Llambed. 
Cawsant gwmni disgyblion Ysgol 
Llanwnnen. Cawsant flas ar fod yn 
ddyn/dynes tân wrth iddynt eistedd 
yn yr injan, dala piben ddŵr a chael 
gwisgo rhannau o’i gwisg. Diolch i Mrs 
Enfys Llwyd am drefnu’r ymweliad.

Cafwyd gweithgareddau Calan 
Gaeaf yn yr Urdd. Bu’r plant yn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau 
amrywiol megis ‘apple bobbin’ ar 
linyn, gosod y gath ar ysgub y wrach 
tra roedd mwgwd dros eu llygaid, yn 
ogystal â thaflu ystlum papur i fewn 
i focs. Cawsant ‘punch’ ffrwythau i 
orffen y gweithgaredd. Diolch i Mr 
Roderick a’r rhieni am eu cymorth.

Cafodd Ysgol Feithrin Gwenog 
arolwg ar ôl gwyliau hanner tymor. 
Fel ysgol hoffem eu llongyfarch yn 
fawr ar eu gwaith caled ac ar arolwg 
lwyddiannus iawn.

Hoffem estyn ein cydymdeimlad 
i Ficer Suzy Bale ar ôl marwolaeth 
ei thad yn ddiweddar. Rydym oll 
yn meddwl amdanoch yn eich 
profedigaeth.

Cafwyd diwrnod llawn o 
weithgareddau ac adloniant ar 
ddiwrnod Plant Mewn Angen. Bu’r 
plant a’r staff yn gwisgo pyjamas 
a gwisgoedd ffansi. Roedd Chloe 
Marie wedi coginio teisen Pudsey 
i werthu i’r staff, bu’r plant yn 
gorchuddio Pudsey mawr gyda 
cheiniogau ac yn ystod y prynhawn 
cafwyd sioe dalent. Cawsom eitemau 
amrywiol o safon a phawb yn ymuno 
a mwynhau. Ben fu’n fuddugol yn 
chwarae’r gitâr drydan. Derbyniodd 
Mr a Mrs Roderick £118 o bunnoedd 
gennym fel ysgol ar ddiwedd y dydd. 
Da iawn blant.

Llongyfarchiadau i Hafwen Davies 
ar gael ei dewis i ymddangos ar raglen 
Stwnsh ar S4C. Bu’n rhan o dîm a 
wnaeth yn dda iawn ar y rhaglen.

Roeddem yn ffodus iawn i gael 
cwmni’r artist lleol Rhiannon 
Roberts yn yr ysgol. Bu’n cynnal 
gweithdy celf lle bu’r plant yn 
arsylwi ac yn trafod ei gwaith 
creadigol. Cawsant greu gwaith 
paent eu hunain yn efelychu’i dull 
hi o arlunio. Mwynhaodd y plant 
yn fawr iawn. Diolch iddi am ddod 
atom a rhannu’i harbenigedd.

Mae’r plant wedi bod yn brysur 
eleni eto yn llenwi bocsys gydag 
anrhegion ac eitemau addas i blant 

llai ffodus na hwy. Diolch i’r rhieni 
am eu cefnogaeth. Braf meddwl ein 
bod yn helpu plant bach sydd heb 
ddim yn Romania.

Bu disgyblion blynyddoedd 2, 3 a 4 
yn aros ym Mhentrebach am noson yn 
ddiweddar. Cawsant gwmni disgyblion 
o ysgolion Llanwnnen a Chwrtnewydd 
hefyd. Er y tywydd gwlyb a gwyntog, 
ni ddiflaswyd yr hwyl wrth iddynt gael 
cwmni Bili Bom Bom a Sali Mali. 
Profiad arbennig iawn. Diolch i’r 
athrawon oll am eu gofal.

Neuadd y Pentref – Clwb 100
Hydref - £10 Hywel Davies 2 

Highmead Cott. £5. Angharad 
Morgan Modurdy G&M. Tachwedd - 
£10 Emyr Jones, Meysydd. £5.Teulu 
Bracey Manorafon.

Eglwys Santes Gwenog.
Cydymdeimlwn yn ddwys 

â’n Ficer y Parch Suzy Bale yn 
ei phrofedigaeth o golli ei thad. 
Rydym yn siŵr, Suzy, y bydd 
caredigrwydd a chonsyrn eich 
aelodau a’ch ffrindiau y gymorth 
mawr i chi. Diolchwn i’r Offeiriaid 
canlynol, y Parch Bill Fillery, Parch 
Janet Robbins a’r Parch Brendan 
O’Malley, am eu gwasanaeth yn 
ystod absenoldeb ein Ficer.

Ym mis Medi cafwyd cyngerdd 
yn yr Eglwys gan Gôr Cardi Gân. 
Er mai siomedig oedd y gynulleidfa, 
cafwyd noson o fwynhad llwyr. Eu 
harweinydd ydy Mrs Carys Griffiths-
Jones, yn enedigol o Cwrtnewydd. 
Diolchwyd i’r ddwy gyfeilyddes ac i’r 
unigolion am eu heitemau hwythau. 
Mwynhawyd lluniaeth ysgafn wedi’i 
baratoi gan wragedd yr Eglwys. 
Diolch yn gynnes i’r gwragedd ac i 
Mrs Nia Evans am eu harweiniad ar 

ddechrau a diwedd y noson.
Derbyniodd criw ohonom 

hyfforddiant gan Nicola, siop flodau 
Cascade Llambed, ar wneud torchau 
Nadoligaidd. Cafwyd llawer o 
hwyl ac yn sicr bydd drysau ffrynt 
llawer o dai yn y plwyf yn brawf o’r 
gweithgaredd!

Bu’r noson gwis yn llwyddiannus 
a gwnaed elw o £152.00.

Cynhelir Noson Goginio yn yr 
Eglwys Fach ar y 7fed Rhagfyr dan 
nawdd Clwb Cledlyn. Manylion 
oddi wrth Nia Evans, Vale of 
Cledlyn. Ar y 14eg Rhagfyr cynhelir 
Noson o Garolau yn Y Llew Du yn 
Llanybydder gan y bedair Eglwys. 
Hyfryd fydd cael cwmni y Clybiau 
Ffermwyr Ifanc lleol.

Ar Rhagfyr 16eg cynhelir 
Gwasanaeth Naw Llith a Charol 
yn yr Eglwys am 2 o’r gloch y 
prynhawn. Bydd rhai o blant yr 
ysgol yn ymuno â ni.

Clwb 100 – Hydref 1. Jeff Bone, 
Drefach; 2. Sian Davies, Pentrebach; 
3. Ken Davies, Rhydyfodrwy.

Dymunwn wellhad buan i bawb 
sy’n anhwylus neu’n galaru. 
Cyfarchion y Nadolig i bawb, a’n 
dymuniad yw i bawb ohonom gael 
heddwch, iechyd a thangnefedd dros 
y flwyddyn newydd.

Babi Newydd
Llongyfarchiadau i Cerys a Llyr 

Jones, Glynfaes ar enedigaeth Noa 
Jac yn ystod mis Tachwedd, brawd 
bach i Erin Mair. 

18 oed
Dathlodd Rhian Milcoy, Llwynteg 

ei phen-blwydd yn ddeunaw yn 
ystod y mis. Gobeithio dy fod wedi 
cael dathliad i’w gofio.
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Caroline Jones 
a Wendy Evans o 
Gorsgoch yn dilyn 
rhedeg Hanner 
Marathon Caerdydd 
yn ddiweddar. 
Codwyd £950 at 
Ambiwlans Awyr 
Cymru.

Gair o Ddiolch
Dymuna Eifion Morgans, Cefnmaes, Mydroilyn (Glwydwern gynt) ddiolch 

i bawb a’i gefnogodd drwy ei noddi i gymryd rhan yn hanner marathon 
Caerdydd, a chodi arian i Ymchwil Parkinsons. Yn dilyn y nawdd a noson 
o rasus moch ym Mydroilyn, bydd yn cyflwyno siec o £2,200 o bunnoedd i 
grŵp Parkinsons Castell Newydd. Hoffai ddiolch i’r holl gwmnïoedd lleol 
a gefnogodd y rasus moch. Yn ystod y noson honno hefyd, codwyd £1000 
i ward cemotherapi, Ward Leri, Ysbyty Bronglais. Diolch i bawb am eu 
haelioni.

Pen-blwydd
Pen-blwydd hapus i Mair Jones (Argoed gynt) ar ei phen-blwydd arbennig 

yn ddiweddar. 
Dathlodd Gwilym ac Eirwen Evans, Gwynfryn eu Priodas Aur yn 

ddiweddar hefyd. 
Dymuniadau gorau i’r tri ohonoch.

Diolch
Dymuna Gwilym ac Eirwen Evans, Gwynfryn ddiolch o galon am y llu 

cardiau, cyfarchion, anrhegion ac arian a dderbyniwyd ar achlysur eu Priodas 
Aur.

Diolch i’r plant, plant yng nghyfraith a’r wyrion a hefyd Gwesty’r Grannell 
am noson fendigedig.

Cwmsychpant

Campws Iau
Daeth Mrs Hughes o’r llyfrgell i gyflwyno  tystysgrifau a medalau i dros 

30 o ddisgyblion am fynychu’r llyfrgell o leiaf chwech gwaith dros wyliau’r 
haf. Daliwch ati i ddarllen blant. Aeth nifer o ddisgyblion i gystadlu yng 
ngala nofio’r Urdd a phawb yn gwneud yn arbennig o dda. Llongyfarchiadau 
arbennig i Zoe Jarman Davies am ddod yn ail yn y ras cefn i ferched 
blwyddyn 3 a 4 ac i dîm cyfnewid rhydd bechgyn blynyddoedd 5 a 6 ar 
ddod yn bedwerydd, sef Iestyn Owens, Dewi Hobbs, Matt Small ac Aaron 
McKay. Diolch i Mrs Davies a Miss Benjamin am fynd gyda’r plant ac i’r 
rhieni a fu’n cludo. Daeth Menna Elfyn atom i lansio ei llyfr newydd ‘Y 
Pussaka Hud’ a chafodd disgyblion blynyddoedd 4 a 5 gyfle i wrando arni’n 
sôn am y llyfr ac i ofyn cwestiynau iddi. Diolch iddi am roi o’i hamser i 
ddod atom. Bu Matt Small a Becky Janes a Sean Wood a Kesley Nisbett yn 
cynrychioli ffes 1 a 2 yng ngwasanaeth Sul y Cofio – diolch iddynt. Daeth 
llwyddiant ysgubol i Filip Poczatek yng nghystadleuaeth gymnasteg Cymru 
a gynhaliwyd yn ddiweddar lle cipiodd yr ail wobr. Da iawn ti Filip ac i Mr 
Rees am ei hyfforddi. Ar ddiwrnod Plant mewn Angen bu rhai disgyblion 
dan gyfarwyddyd Mrs M Evans yn coginio a gwerthu cacennau blasus iawn. 
Cynhaliwyd taith gerdded noddedig a’r plant mewn gwisg ffansi er mwyn 
codi arian at yr achos teilwng hwn. Bu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar 
daith addysgiadol i Sain Ffagan wedi iddynt astudio rhyfeddodau Cymru yn 
ystod y tymor. Cafodd disgyblion blwyddyn 6 gyfle i fynd i wylio gêm rygbi 
Cymru yn erbyn Samoa a diolch i’r staff a fu’n barod i drefnu a mynd gyda’r 
plant i Gaerdydd. Llwyddodd yr ysgol i gipio Gwobr Ysgolion Rhyngwladol 
am waith rhagorol ar ddeimensiwn rhyngwladol yn y cwricwlwm a diolch 
i Mrs Howard am gydlynu. Cynhelir gwasanaeth Nadolig ffes 1 a 2 yn 
Neuadd y Campws Hŷn ar ddydd Mawrth Rhagfyr 11 am 6.00 o’r gloch. 
Croeso cynnes i bawb. 

Gorsgoch

Filip Poczatek, Ysgol Bro 
Pedr, yn derbyn yr ail wobr yng 
nghystadleuaeth gymnasteg Cymru 
dan hyfforddiant Mr Rees.

Zoe Jarman Davies, Ysgol Bro Pedr, yn derbyn yr ail wobr yng ngala 
nofio sirol yr Urdd yn y ras gefn i ferched blynyddoedd 3 a 4 a Matt Small, 
Iestyn Owens, Dewi Hobbs ac Aaron Mckay yn dod yn bedwerydd yn y ras 
gyfnewid i fechgyn blynyddoedd 5 a 6.

Noson Bingo
Ar noson olaf mis Hydref cynhaliwyd noson Bingo yn Festri Capel y 

Cwm. Daeth llond festri ynghyd i’r noson a chafwyd tipyn o hwyl a sbri yn 
chwarae bingo a mwynhau paned o de. Mrs Caroline Davies o Bontsian oedd 
yn gofal y Bingo; gwnaeth ei gwaith gyda graen. 

Enillwyd gwobrau yn y raffl fach gan Eifion Jones, Caroline Davies, Carol 
Rees, Bethan Thomas, Nia Davies a Hannah Evenden. 

Diolch i bawb am fu’n gwerthu tocynnau’r raffl fawr dros yr wythnosau 
diwethaf a dyma’r enillwyr: 1. Sara Davies, Coedlannau Fach, Cwrtnewydd. 
2. Emyr Davies, Glynteg, Llanybydder. 3. Miriam Butcher, d/o, 47 Bro 
Einon, Llanybydder. 4. John Powell, Eryl, Llandysul. 5. Cai Williams, 
Meinigwynion Bach, Gorsgoch.

Diolchodd y Parch Wyn Thomas i bawb am noson dra llwyddiannus; 
codwyd swm anrhydeddus o arian i goffrau’r Capel. 

Ŵyr newydd
Llongyfarchiadau i Mair a Brian Potter, Rhoslwyn ar enedigaeth ŵyr 

newydd – mab bach Noa Jac i Cerys a’i gŵr Llyr yn Nrefach. Hefyd 
dymunwn longyfarch Mrs Joyce Williams, sydd bellach wedi ymgartrefu yn 
Rhoslwyn ar ddyfodiad dau or-ŵyr bach newydd Hedd Gwesyn i’w hwyres 
Dwynwen yn Llundain a Noa Jac i’w hwyres Cerys yn Nrefach. Bendith 
arnoch i gyd. 

Gwellhad Buan 
Gobeithio fod Jack Jones, Rhandir ac Eirwyn Davies, Maesnewydd yn 

teimlo’n well erbyn hyn yn dilyn eu harosiadau yn yr ysbyty yn ystod mis 
Tachwedd.

Ysgol  Bro  Pedr

Llongyfarchiadau mawr i Anisur 
Rahman ar ennill Sioe Dalent cyntaf 
Ysgol Bro Pedr.

H Y S B Y S E B U  Y N  ‘ C L O N C ’
“Mae mwy a mwy yn gweld gwerth mewn hysbysebu yn y Papur Bro.”

Amcangyfrifir bod tua 3,000 yn darllen CLONC.
£10.00 am floc bach.  £40.00 am chwarter tudalen.

£60.00 am flwyddyn o flociau bach.  Hysbysebion lliw yn bosibl hefyd
am ragor o wybodaeth ffoniwch: 01570 480015  ysgrifennydd@clonc.co.uk
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Campws Hŷn
Sioe Dalent: Llongyfarchiadau mawr i Anisur Rahman ar ennill Sioe 

Dalent cyntaf Ysgol Bro Pedr. Llongyfarchiadau hefyd i Klean Dalton a 
Kamil Drodz o flwyddyn 11 am drefnu’r noson lwyddiannus hon; eu bwriad 
oedd codi arian ar gyfer Ymchwil Canser - codwyd £1,000 ar y noson. 
Hoffai’r bechgyn diolch i bawb am eu cymorth. Da iawn chi fechgyn! 

Cwrs Band a Cherddorfa Ceredigion: Mae’r disgyblion canlynol wedi 
bod yn mynd yn selog i ymarferion ar nos Wener ar ôl ysgol, ac hefyd 
dros benwythnos ar gwrs preswyl yng nghanolfan yr Urdd Llangrannog: 
Arianna Morris 9N (sielo), Charlotte Saunders 7P (sielo), Julianna Barker 9N 
(fiola), Aoifa Wooding 7D (ffidil), Christopher Barker 11G (ffidil), Natalie 
Woodcock 10N (ffidil), Aleksandr Odell 9N (clarinét), Katie Woodcock 
10N (ewffoniwm), Myfi Studman 10G (ffliwt), Bethan Webb 10G (corn 
Ffrengig), Francis Webb 8G (taro), Max Zinn 10S (trombôn), Benedict Webb 
12S (trwmped) a Lucy Hill Bl.6 (ffidil). Ar nos Lun y 12fed o Dachwedd 
buon nhw’n perfformio mewn cyngerdd yn Neuadd Ysgol Aberaeron. 
Roedd yn gyngerdd safonol iawn, a’r neuadd yn orlawn o ffrindiau a rhieni. 
Perfformiwyd amrywiaeth o ddarnau gan gynnwys cerddoriaeth o’r ffilm 

‘Pirates of the Caribbean’ a medli o ganeuon o’r sioe gerdd ‘Mama Mia’. 
Bocsys Nadolig: Dros yr wythnosau diwethaf mae disgyblion yr ysgol 

wedi bod wrthi’n casglu eitemau i’w gosod mewn bocsys Nadolig ar gyfer 
Casgliad Blythswood. Mae’r bocsys wedi dechrau ar eu taith erbyn hyn i 
alluogi plant llai ffodus ar hyd y byd gael gwell Nadolig. Hoffem ddiolch yn 
arbennig i Mr Evan Davies am ei gymorth gyda’r trefniadau ac am lapio’r 
holl focsys.

Y Tempest: Ar Dachwedd y 14eg bu criw o’r ysgol yn perfformio’r 
Tempest yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe. Roedd y 
perfformiad yn rhan o ‘Wŷl Shakespeare Ysgolion’, sy’n digwydd yn 
flynyddol ar draws y wlad. Hoffai Miss Richards diolch i’r disgyblion am eu 
gwaith caled a’u hymrwymiad dros yr wythnosau diwethaf, a hefyd i’r Adran 
Saesneg am eu cefnogaeth yn ystod yr ymarferion. 

Plant Mewn Angen: Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion yr ysgol 
gyfan am eu gwaith caled yn codi arian ar gyfer elusen Plant Mewn Angen. 
Codwyd dros £4,000! Bu’r disgyblion yn gwneud taith gerdded noddedig 
mewn gwisg ffansi, a bu aelodau o flwyddyn 13 yn chwarae gêm hoci 
merched yn erbyn bechgyn - y bechgyn oedd yn fuddugol.

Ysgol  Bro  Pedr

Mrs Hughes o’r llyfrgell yn cyflwyno tystysgrifau a medalau i ddisgyblion Ysgol Bro 
Pedr a fu’n mynychu’r llyfrgell a darllen llyfrau dros yr haf. Daliwch ati i ddarllen blant!

Ysgol Bro Pedr yn derbyn gwobr Ysgolion Rhyngwladol 
2012- 15. Yn y llun gweler Mrs W Howard (cydlynydd) gyda 
rhai o ddisgyblion yr ysgol.

Llongyfarchiadau gwresog i’r prif swyddogion newydd: 
Vaughan Evans a Cari Lake yw’r Prif Fachgen a’r Brif Ferch, 
a Dafydd Williams a Sioned Davies yw’r dirprwyon. 

Bu aelodau o flwyddyn 13 yn chwarae gêm hoci merched yn erbyn bechgyn fel rhan o 
weithgareddau Plant Mewn Angen - y bechgyn oedd yn fuddugol.

Atebion swdocw mis 
Tachwedd:
Llongyfarchiadau i 
Teifion Williams, 
Bronallt, Llangadog, 
a diolch i bawb arall 
am gystadlu: Hugh 
Evans, Coedparc, 
Llanybydder; Bryn 
Hughes, Cwmere, 
Felinfach; Eirlys 
Davies, Eurfann, 
Llanybydder; Joan Stacey, Tynwaun, 
Ffaldybrenin a Bethan Williams, Neuadd Fryn, 
Llanybydder.
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Helo blant. Mae’r Nadolig yn agosáu ac rwy’ wedi bod yn meddwl tipyn yr 
wythnos hon ynglŷn â pha anrhegion yr hoffwn i gael gan Siôn Corn. Ydych 
chi wedi ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eto? Wel mi fues i’n brysur iawn yn 
ysgrifennu fy llythyr i heddiw ac rwy’ wedi gofyn am wely clyd i gysgu dros 
y gaeaf. Beth hoffech chi gael gan Siôn Corn? Cofiwch fod yn blant bach da 
i Mam a Dad a Miss neu Syr yn yr ysgol nawr, achos mae Siôn Corn yn ein 
gwylio ni gyd ac yn clywed popeth! 

 
Wel bu’r postmon yn brysur iawn yn ystod mis Tachwedd eto yn 

cario’r holl luniau y buoch chi’n brysur yn eu lliwio. Arbennig blant! 
Llongyfarchiadau mawr i bawb ond yn enwedig i Elonwy Thomas o Lanbedr 
Pont Steffan, Ellie Lona Gorman o Aberystwyth, Luned Haf o Gwmsychpant 
a Tomos Godfrey o Gwmann - lluniau gwych.  Ond yn cyrraedd y brig gyda’i 
lun lliwgar a’r sbarclyrs yn disgleirio i gyd mae Rhodri Jenkins, Esgairwen 
fach, Mydroilyn. Llongyfarchiadau i ti Rhodri a phawb arall wrth gwrs! 
Ewch ati nawr i liwio llun o’r anrhegion Nadolig rwy’ wedi eu cael yn barod.  
Nadolig Llawen i chi gyd ac edrycha’ i ymlaen i gael lot mwy o luniau yn 
2013.

Ta ta tan toc

Rhodri 
Jenkins

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

Dyma gyfl e gwych ichi ennill cymhwyster Diploma
Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad 
Plant yn y gweithle – a derbyn grant hyfforddiant tra’n 
astudio.

Mae’r cynllun hyfforddi cenedlaethol yma yn cael 
ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni 
Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 
2014.

Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i 
ymgeisio am le ar y cynllun hyfforddi yma a leolir 
mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd ac 
ysgolion cynradd ledled Cymru.

Am becyn gwybodaeth: 
01970 639 601

post@camwrthgam.co.uk 
 www.camwrthgam.co.uk

Dyddiad cau:  14 Ionawr, 2013.

 www.meithrin.co.uk 
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Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin
Tybed a oes gan rai ohonoch ddiddordeb mewn ymgeisio i fynd ar gwrs 

gofal plant?  Mae Mudiad Meithrin yn gweinyddu ei gynllun hyfforddi 
cenedlaethol ar draws Cymru trwy un o’i is-gwmnïau, Cam wrth Gam. 

Mae lle i 200 o fyfyrwyr newydd ar y cwrs Diploma Lefel 3 CACHE 
mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a fydd yn dechrau fis Ebrill 2013. 
Mae’r cynllun hyfforddi yma yn cael ei gynnig mewn cylchoedd meithrin, 
meithrinfeydd dydd neu ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd ar 
hyd a lled Cymru.  Mae Cam wrth Gam wedi hyfforddi dros 1,200 o fyfyrwyr 
sy’n eu galluogi i weithio gyda phlant blynyddoedd cynnar (0-7 oed). 

Mae’r cwrs yn para blwyddyn ac yn cael ei gynnal o fewn oriau ysgol (16 
awr yr wythnos) ac yn ystod tymor ysgol yn unig (sy’n hynod o ddefnyddiol 
os oes gan fyfyrwyr blant ifanc oed ysgol!). 

Yn wahanol i lawer o gyrsiau, nid oes raid ichi dalu am fynychu’r cwrs 
yma a byddwch yn derbyn yr holl adnoddau addysgol e.e. llyfrau’r cwrs, dvd 
a.y.b. am ddim. Byddwch yn derbyn grant hyfforddi am fynychu’r cwrs.

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi eich cais i mewn yw 14 Ionawr, 2013.  Am 
wybodaeth bellach, ewch i’n gwefan  www.camwrthgam.co.uk, neu e-
bostiwch post@camwrthgam.co.uk, neu ffoniwch 01970 639601.

Dau gynllun sy’n cefnogi pobl ifanc a busnesau lleol
Yn ogystal â darparu nawdd ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio eu cwrs gradd 

yn rhannol, neu’n llawn drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol (y Coleg) yn falch o ddatgan eu bod yn cynnig cynllun profiad 
gwaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg i’r myfyrwyr hynny. Ond, cofiwch 
fod y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn agored i bob myfyriwr sy’n astudio mewn 
prifysgol yng Nghymru, felly os ydych chi’n fyfyriwr, dewch mewn cysylltiad! 

Mae’r Coleg eisiau clywed gan fusnesau a mudiadau bach a mawr ar draws 
y wlad.  Allwch chi gynnig cyfnod o brofiad gwaith i fyfyrwyr ysgoloriaeth y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol? Bydd swyddogion y Coleg wrth eu boddau o 
gael trafod y ddau gynllun gyda chi.  Cysylltwch gyda ni am sgwrs.

Lois Roberts, 01248 833770 / l.roberts@colegcymraeg.ac.uk
Lisa Haf, 02920 870945 / l.haf@colegcymraeg.ac.uk  
Am fwy o wybodaeth:  www.colegcymraeg.ac.uk

Gohebiaeth Clonc
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Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol
Dymuna cwmni Pedr ddiolch i bawb am eu  cefnogaeth a’u busnes yn 

ystod y flwyddyn.  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

�0 Stryd Fawr, Llanbeder Pont Steffan, SA�8 7BG
01570421925  enquiries@pedrfinancialplanning.co.uk
‘Pedr Finacial Planning is a trading style of Merchant House Financial Services Limited, an appointed representative of 

TenetConnect Limited, which is authorised and regulated by the Financial Services Authority’

Am gyngor diduedd annibynnol ar amryw o faterion ariannol, yn cynnwys:
Buddsoddiadau,  Pensiynau, Treth Etifeddiaeth,  Yswiriant Bywyd,

Yswiriant salwch difrifol a diogelwch incwm.
Gary Davies BSc(Hons), Cert PFS

Beca Hands BSc(Hons), MSc(Hons), Dip PFS
Cysylltwch â ni am wasanaeth proffesiynol y gallwch ymddiried ynddo.

Mae’n bosib i werth eich buddsoddiadau a’ch pensiwn gostwng  yn ogystal â chynyddu. Nid ydych yn sicr o gael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl.  
Os nad ydych yn cadw lan gyda’ch ad-daliadau mae’n bosib i chi dderbyn gorchymyn ailfeddiannu am eich cartref.

23 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7DY

GAREJ BRONDEIFI
Heol Llanfair Road, Llambed, SA48 8JX

* Gwasanaeth trwsio ac atgyweirio
* Teiars am brisiau cystadleuol

*Ceir newydd ac ail law ar werth
* Batris * Brecs * Egsost

*Gorsaf Brawf MOT Ceir a Beiciau Modur

Gorsaf 
Brawf
MOT

Peiriant Poeth i Olchi Ceir

01570 422305
07974 422 305

TEIARS
TYRES

BRECS
BRAKES

BATRIS
BATTERIES

GWACAWYR
EXHAUSTS

GWASANAETHAU
SERVICES

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR/LAMPETER: 01570 422 221

TEIARS HUW LEWIS
LLANBEDR PONT STEFFAN
01570 422 221

TEIARS
TYRES

BRECS
BRAKES

BATRIS
BATTERIES

GWACAWYR
EXHAUSTS

GWASANAETHAU
SERVICES

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR/LAMPETER: 01570 422 221

Gerwyn Morgan, Cwmann yn 
ennill y wobr gyntaf ar yr Englyn yn 
Eisteddfod Pumsaint.

Eisteddfod Pumsaint: Sara Elan 
Jones Cwmann 1af am Lefaru 8-10 
oed a thrydydd am Ganu 8-10 oed.

Eisteddfod Ciliau Aeron - Nia 
Beca Jones, Llanwnnen 1af ar yr 
Unawd a’r Unawd Piano dan 12 oed.

Eisteddfod Pumsaint -  Enillydd 
yr unawd offeryn cerdd dan 12 oed 
oedd Megan Mai Jones, Blaencwrt.

Eisteddfod Ciliau Aeron - Enillydd 
yr unawd a’r Cerdd Dant 16-25 oedd 
Gwawr Hatcher, Gorsgoch.

Eisteddfod Ciliau Aeron - 
Gwennan Jones, Llambed oedd yn 
fuddugol ar yr Her Unawd a’r Emyn.

Dion Teilo, Langybi - 1af am 
Ganu a 3ydd am Lefaru dan 6 oed yn 
Eisteddfod Felinfach ac ail am Ganu 
a Llefaru yn Eisteddfod Llanarth.

Eisteddfodau

Elen Morgan, Drefach a’i 
chwpanau a enillodd yn Eisteddfod 
Abergorlech. Bu’n llwyddiannus 
mewn eisteddfodau eraill hefyd.
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Eisteddfod  C.Ff.I.  Ceredigion

Dawns   Nancy
Nos Sadwrn Hydref y 27ain, yn Neuadd 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, 
cafwyd noson o hwyl yn codi arian at elusen 
Cystic Fibrosis. Trefnwyd Dawns Nancy  yn 
bennaf am fod Nancy fach yn dioddef o’r 
cyflwr creulon. Wyres Glesni Thomas, 1 Heol 
Hathren, Cwmann yw Nancy a merch fach 
Lyn a Lucy o Lanilltud Fawr. Llenwyd y 
neuadd gyda chwmni hwylus, a phawb wedi 
gwneud ymdrech arbennig i wisgo lan! Ond 
Tywysoges y Ddawns oedd Nancy wrth gwrs!

Cyfrannwyd yn hael iawn! Mae ein 
diolch yn enfawr i fusnesau a ffrindiau am 
eu rhoddion diddiwedd at y raffl a’r ocsiwn, a 
hefyd am eu cymorth wrth drefnu a pharatoi’r 
ddawns. Derbyniwyd cyfraniadau ariannol wrth 
gyfeillion, llawer rhy niferus i’w henwi! Diolchwn 
yn ddiffuant am eich haelioni. Mae llawer mudiad 
neu sefydliad wedi cyfrannu neu godi arian at 
ein apêl ac yn wir mae’r cyfraniadau yn dal i’n 
cyrraedd. Mae’r arian a godwyd ar y noson ac 
yn ystod y cyfnod hyd yma wedi cyrraedd swm 
syfrdanol; mae’r cyfanswm hyd yn hyn dros 
£12,500 ! Diolchwn unwaith yn rhagor am roi eich 
dwylo yn eich pocedi at achos sydd mor agos i’n 
calonnau ni.

Ann, Elin a Tina

Dwy chwaer, Gwawr ac Enfys Hatcher, 
Llanwenog yn ennill y Ddeuawd 

Cerdd Dant

Aron Dafydd yn gyntaf ar y Llefaru dan 16 
gyda Gethin Morgan, y ddau o Glwb Bro’r 
Dderi, yn ail

Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi yn 
gyntaf ar yr Unawd dan 16 oed

Unawd 13 oed ac iau: y cyntaf 
oedd Elin Davies, Llanwenog

Luned Mair, Llanwenog yn 
gyntaf ar y Llefaru 21 oed neu iau

Enillydd yr Unawd dan 21 oed 
oedd Gwawr Hatcher, Llanwenog

Côr Caerwedros a Cheredigion yn 
ennill yn Eisteddfod Cymru


