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Ymchwil £2.76 miliwn
John a Maria

Mae tîm bridio ceirch arobryn 
IBERS Prifysgol Aberystwyth 
wedi sicrhau cyllid newydd 
gan y BBSRC (Cyngor Ymchwil 
y Gwyddorau Biotechnoleg a 
Biolegol) ar gyfer ymchwil gyda’r 
nod o wella cynaliadwyedd 
economaidd ceirch. Mae’r galw 
am geirch gradd bwyd o safon 
uchel yn cynyddu yn flynyddol, a’r 
galw hwnnw yn cael ei yrru gan 
ei fanteision iechyd sydd wedi eu 
profi, a thrwy ddatblygu cynnyrch 
newydd gan y diwydiannau melino 
a grawnfwydydd. Er gwaethaf 
marchnad sy’n ehangu, mae’r 

Elin Lloyd Wallace o Troed-y-rhiw, Cefn-llwyd un o enillwyr ysgoloriaeth, yn 
derbyn siec am £2,500 gan yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor 
o Brifysgol Bangor. Mae Elin yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Penweddig ac, 
erbyn hyn, mae’n astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mangor. Dyfarnwyd 
Ysgoloriaeth Deilyngdod iddi ar ôl iddi ragori yn arholiadau Ysgoloriaethau 
Mynediad y Brifysgol. Gweler hefyd t5. 

t.9 t.4

cnwd ceirch yn parhau i gael ei 
herio gan y buddsoddiadau uchel 
sy’n cael eu gwneud mewn cnydau 
amgen ac mae hyn yn dwysau 
cystadleuaeth.

Bydd y prosiect BBSRC LINK 
5 mlynedd newydd hwn yn mynd 
i’r afael â rhai o’r prif heriau sy’n 
wynebu amaethyddiaeth yn y DG 
o ran cynhyrchu cynaliadwy o 
fwyd diogel a maethlon. Yn y llun 
gwelir Yr Athro Athole Marshall 
gydag aelodau tîm bridio ceirch 
IBERS yn y Ganolfan Genedlaethol 
Ffenomeg Planhigion a ariennir 
gan y BBSRC.

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da 
i Garmon Ceiro, Dolau Gwyn, Dolau, a 
Julie Laisné a briodwyd yng Nghaerdydd 
ar Ionawr 3ydd.

Panto

Noson y 
Zorbs
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GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch  
( 828017 | Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD – Iona Bailey

CYSODYDD – Elgan Griffiths (832980

CADEIRYDD – Elin Hefin 
Ynyswen, Stryd Fawr, Y Borth ( 871334

IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION  
Y TINCER – Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228

YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce
3 Bryn Meillion, Bow Street ( 828337

TRYSORYDD – Hedydd Cunningham 
Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre, Aberystwyth  
( 820652 hedyddcunningham@live.co.uk

HYSBYSEBION – Cysyllter a’r Trysorydd 

LLUNIAU – Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ( 828173

TASG Y TINCER – Anwen Pierce

TREFNYDD GWERTHIANT – Lila Piette
Llys Hedd, Bow Street ( 820223

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel 

Glyn Rheidol ( 880 691

Y BORTH – Elin Hefin  
Ynyswen, Stryd Fawr 
elinhefin@gmail.com

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro ( 828 102

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908
Anwen Pierce, 3 Bryn Meillion ( 828 337

Maria Owen, Swyddfa’r Post (828 201

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis 

Rheidol Banc, Blaengeuffordd ( 880 645

CAPEL MADOG, CEFN-LLWYD A CAPEL DEWI
Eirian Hughes, Lluest Fach ( 880 335  

Elwyna Davies, Tyncwm ( 880 275 
Dei Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch  

( 623 660

DÔL-Y-BONT
Mrs Llinos Evans - Dôlwerdd ( 871 615

DOLAU
Mrs Margaret Rees - Seintwar ( 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno ( 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England  

Pantyglyn, Llandre ( 828693

PENRHYN-COCH
Mairwen Jones - 7 Tan-y-berth ( 820642

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies 

Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau ( 828 296

Sefydlwyd Medi 1977

Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

I SS N  0 9 6 3 - 9 2 5 X

dyddiadur
Rhifyn Mawrth 

Deunydd i law: Mawrth 6   Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 18

dyddiadur

Camera’r Tincer  
Cofiwch am gamera digidol y Tincer 
– mae ar gael i unrhyw un yn yr ardal 
fydd am ei fenthyg i dynnu llun ar gyfer y 
papur o gyngerdd, cinio neu ddigwyddiad 
a gynhelir o fewn ein dalgylch. Fe’i cedwir 
gan Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, 
Bow Street (( 828102). Os byddwch am 
gael llun eich noson goffi yn Y Tincer 
defnyddiwch y camera.

Telerau hysbysebu
Tudalen lawn (35 x 22 cm) £100
Hanner tudalen £60
Chwarter tudalen £30
neu hysbyseb bach ca. 5 x 8 cm £6 
y rhifyn - £40 y flwyddyn (10 rhifyn 
- misol o Fedi i Fehefin); mwy na 6 
mis + £4 y mis , llai na 6 mis - £6 y 
mis. Cysyllter  â’r trysorydd os am 
hysbysebu.

CHWEFROR 18 Gwyn Jenkins – sgwrs 
am  Ceredigion yn y Rhyfel Mawr Cymdeithas 
y Penrhyn yn festri Horeb, Penrhyn-coch am 
7.30

CHWEFROR 20 Dydd Gwener Ysgolion 
Ceredigion yn agor ar ôl hanner tymor

CHWEFROR 20 Nos Wener Bywyd yn 
Glasgow gyda Mabli Hall (Dolau gynt). 
Cymdeithas Lenyddol y Garn yn festri’r Garn 
am 7.30.

CHWEFROR 20-22 Dyddiau Gwener i Sul 
Côr Cymru 

CHWEFROR 25 Nos Fercher Dr David 
Thorne, Llanllwni, yn sôn am Gaeau 
cyffredin anghyffredin yn Neuadd yr Eglwys, 
Llanddeiniol, am 8.00. Cymdeithas Hanes 
Amaethyddiaeth Ceredigion

CHWEFROR 28 Dydd Sadwrn Parêd Gŵyl 
Ddewi

MAWRTH 1 Bore Sul Gwasanaeth Gŵyl 
Ddewi Menter Gobaith yng Nghapel y Morfa, 
Aberystwyth am 10.00

MAWRTH 3-4 Nosweithiau Mawrth a 
Mercher Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyflwyno Y fenyw ddaeth o’r môr (Ibsen: 
cyfieithiad Menna Elfyn)yn Theatr y Werin 
am 7.30

MAWRTH 8 Pnawn Sul Cymanfa Ganu 
ddwyieithog eciwmenaidd yn Eglwys St 
Matthew, Y Borth am 3.00. 

MAWRTH 20 Nos Wener Tudur Owen : 
Pechu yn Theatr y Werin am 7.45

MAWRTH 21 Nos Sadwrn Cinio Gŵyl Ddewi 
Cymdeithas y Penrhyn Gwestai: Richard 
Morgan. Enwau i Ceris Gruffudd 
 
MAWRTH 27 Dydd Gwener Ysgolion 
Ceredigion yn cau am wyliau’r Pasg 

MAWRTH 27 Nos Wener Cymdeithas 
Lenyddol y Garn yn y festri am 7.30 yng 
nghwmni Mr Hywel Wyn Edwards, yr 
Wyddgrug. Sylwer ar y newid dyddiad. 

Ymunwch â Grŵp Facebook Ytincer

Dilynwch y Tincer ar Trydar @TincerY

Cyhoeddir y Tincer yn fisol o Fedi i Mehefin gan Bwyllgor y Tincer. Argreffir gan y 
Lolfa, Tal-y-bont. Nid yw’r Pwyllgor o angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn a 
fynegir yn y papur hwn. Dylid cyfeirio unrhyw newyddion i’ch gohebydd lleol neu i’r 
Golygydd, ac unrhyw lythyr neu ddatganiad i’r wasg i’r Golygydd.

Y mae pawb sy’n ymwneud â’r Tincer yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn ddi-
dâl er budd y gymuned leol. Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 
(cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y 
papur a’i ddosbarthiad.

ytincer@googlemail.com
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CYFEILLION Y TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 
Tincer mis Ionawr 2015

£25 (Rhif 232) Llinos Evans, Dolwerdd,  
 Dôl-y-bont
£15  (Rhif 57) Eirwen Sedgewick,  
 Rheidol House, Capel Bangor
£10  (Rhif 127) Iwan B Roberts,  
 4 Garnwen, Penrhyn-coch

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 
aelodau o’r tîm dosbarthu yn festri 
Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 
Ionawr 14

Canmlwyddiant marw Syr John Rhys
Mae 2015 yn gan mlynedd ers marw’r 
ysgolhaig Syr John Rhŷs a anwyd yn 
Aberceiro-fach, Ponterwyd, yn 1840 yn 
fab i fwynwr a thyddynnwr, ond a oedd 
yn Brifathro Coleg Iesu Rhydychen pan fu 
farw ar 17 Rhagfyr 1915. I nodi cyfraniad 
Syr John Rhŷs i ysgolheictod Celtaidd 
a bywyd cyhoeddus Cymru, bwriada 
Adran y Gymraeg a Llyfrgell Hugh Owen, 
Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, gynnal cynhadledd 
undydd ar y Cawr o Aberceiro ddydd 
Sadwrn 21 Chwefror yn adeilad yr Hen 
Goleg, Aberystwyth – lle traddododd Rhŷs 
ei ddarlithiau ar Ieitheg Gymraeg yn 1874 
a ystyrid gan rai i fod yn fan cychwyn ei 
yrfa academaidd. Ceir mwy o fanylion 
am y gynhadledd yma www.aber.ac.uk/cy/
cymraeg/cynhadleddsyrjohnrhys/.

I ragflaenu’r gynhadledd, ar nos Wener 
20 Chwefror bydd yr hanesydd Dr Russell 
Davies yn traddodi darlith, ‘Y Byd Wedi 
Dadreibio?: Syr John Rhŷs a’i amserau’, 
yn Neuadd Arholiadau yr Hen Goleg am 
7.30pm. Mae hon yn ddarlith gyhoeddus 
sy’n agored i bawb.

Ganrif yn ôl 
PENRHYNCOCH. Rhol Anrhydedd. 
Lladdwyd Mr. Henrv Tl. Edwards. 68, 
Lewis-terrace, Porth, Rhondda, ar faes 
y gad ar Chwefror 9fed. Ailymunodd â’r 
3ydd Welch ar ddechrau y Rhyfel. Roedd 
yn aelod o’r cefnlu ac wedi gwasanaethu 
trwy Ryfel De Affrica. Roedd yn enedigol o 
Benrhvn-coch. Mae’n gadael gwraig a thri 
o blant. Roedd ei wraig prin dair wythnos 
yn ôl yn claddu plentyn. Cynhaliwyd 
gwasanaeth coffa teilwng iddo dydd Sul 
yng Nghapel Bethlehem MC Porth gan ei 
weinidog Mr Thomas lle roedd yn aelod. C 
news and Mer standard 19 Mawrth 1915 

Cyfle gwych i ymweld â Phatagonia 
Gymraeg!

Mae Cymdeithas Aberystwyth-Esquel/ 
Pobl mewn Partneriaeth yn cynnig 
ysgoloriaeth hyd at £2,500 i berson ifanc 
(rhwng 18-25 oed ac sy’n byw yn barhaol 
yn nhref Aberystwyth neu’r ardal gyfagos) 
er mwyn ymweld â Phatagonia Gymraeg.’ 
Cyflwynir y wobr ar sail traethawd 1500 
gair (uchafswm) ar y testun ‘Pam yr hoffwn 
ymweld â Phatagonia Gymraeg’. 

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn dydd 
Mawrth 31 Mawrth 2015 man pellaf. 
Cynhelir cyfweliadau i’r ymgeiswyr a ddaw 
i’r rhestr fer erbyn diwedd Ebrill. I gael y 
manylion yn llawn e-bostiwch Gadeirydd y 
Gymdeithas: stephentooth@gmail.com, neu 
Sue Jones-Davies sue.jonesdavies@gmail.
com. 

30 MLYNEDD YN OL
Cwis llyfrau ail iaith
Aelodau o’r timau a fu yn cystadlu 
yng nghystadlaethau cwis llyfrau 
Cymraeg ac ail iaith y Cyngor Llyfrau. 
Rhes flaen: Michelle Smart, Claire 
Powell, Elen Rees. Rhes ôl: Paul 
Ingram, Bedwyr Davies, Lynette 
Powell, Megan Spink, Sian Jones.  
Llun: C. Baxter (O’r Tincer Chwefror 
1985)

Diolch i Aeronwy Lewis am 
holi hynt y rhai a welir yn y llun. 
Mae Michelle Smart yn byw ym 
Mhenparcau ac yn gweithio rhan-
amser yng nghantîn Ysgol Pen-glais, 
ac yn yr hwyr yn Fferyllfa Morrisons; 
Claire Powell yn gweithio yn y byd 
harddwch o’i chartref - Fronfraith, 

Comins-coch; Elen Rees yn Awstralia; 
Paul Ingram yn byw yn Stâd Pen-llwyn 
nepell o’r Ysgol ac yn borthor yn y 
Llyfrgell Genedlaethol; Bedwyr Davies 
yn saer cain a hefyd yn adeiladu 
setiau ar gyfer ffilmiau a theledu yn 
Auckland, Seland Newydd; Lynette 
Powell yn byw yn Aberystwyth ac 
yn gweithio ar y Ddesg Derbyn yng 
Nghanolfan y Celfyddydau; Megan 
Spink yn byw yn Newton Lee Willows, 
Glannau Mersi ac yn gweithio fel 
Rheolwr Academaidd mewn Ysgol 
dysgu Saesneg yn Manceinion a Sian 
Jones yn byw yn Nghaerdydd ac 
yn gweithio i Gyd Bwyllgor Addysg 
Cymru , yn ymwneud â chyrsiau 
Cymraeg. 
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BOW STREET

Oedfaon 
Capel y Garn 10.00 a 5.00
Gweler hefyd http://www.capelygarn.
org/

Chwefror
22 J.E. Wynne Davies 
Mawrth
1  10.00 Oedfa Menter Gobaith yng  
 Nghapel y Morfa, Aberystwyth
8  Aelodau Bugail
15  Bugail (Cymun)
22  John Roberts
29  Goronwy P. Owen

Noddfa
Chwefror
22 10.00 I’w threfnu
Mawrth
1  10.00 Oedfa Menter Gobaith yng  
 Nghapel y Morfa, Aberystwyth
8  2.00 Gweinidog Cwrdd eglwys
15  2.00 Gweinidog Cwrdd eglwys
22  10.00 Oedfa Undebol yr Ofalaeth yn  
 Soar, Llanbadarn
29 2.00 Gweinidog (Cymundeb)

Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn
Cynhaliwyd cyfarfod gweddi blynyddol 
Capel y Garn nos Sul, 4 Ionawr yn y festri 
a chafwyd orig fendithiol iawn gyda nifer 
o’r aelodau’n cymryd rhan. Cyfeiriodd 
Alan Wynne Jones at ystyr ac arwyddocâd 
yr Ystwyll, darllenwyd cerdd Mererid 
Hopwood, ‘Gwaith y Nadolig’ gan Ann 
Jones, a thestun myfyrdod Dewi Hughes 
oedd ‘trugaredd’. 

Merched y Wawr Rhydypennau
Croesawyd pawb i gwrdd cyntaf y flwyddyn 
ar y 12fed o Ionawr gan y llywydd, Mrs 

Mary Thomas. Estynodd cofion y gangen 
at Mrs Mair Lewis a llongyfarchwyd Lila 
Piette ar enedigaeth ei hŵyr cyntaf. Braf 
iawn oedd cael cwmni Mrs Elizabeth 
Evans yn ein plith ac fe gawson ganddi 
wybodaeth helaeth am ddigwyddiadau 
rhanbarthol y mudiad sydd i’w cynnal yn 
ystod y tymor. Treuliwyd gweddill y noson 
yn mwynhau chwarae gêmau bwrdd fesul 
partner neu grŵp. Bu’n gyfle i sgwrsio ac 
i hel atgofion am chwarae’r gêmau hyn 
mewn cyfnod a fu. Diolch i’r swyddogion 
am drefnu noson mor hwyliog ar fyr 
rybydd. Enillwyd y raffl gan Meinir a hi a 
Brenda fu’n gyfrifol am ddarparu paned ar 
ddiwedd y noson.

Brysia wella 
Dymuniadau gorau am wellhad buan i 
Gwynant Phillips, Cae’r Odyn, wedi iddo 
gael llawdriniaeth yn ddiweddar.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Linda Edwards a’r teulu, 
Elerch, Maes-y-garn ar farwolaeth mam 
Linda yng nghartref Blaenpennal.

Tîm y Garn a enillodd Darian Her y Morlan yn y cwis blynyddol eleni. 

Judith Morris, Gillian Saunders Jones a Llio 
Penri, a fu’n sôn am fröydd eu mebyd yng 
Nghymdeithas Lenyddol y Garn, gyda’r Parch W. 
J. Edwards, cadeirydd y Gymdeithas. Fe gafwyd 
cyflwyniad hefyd gan Nia Peris (oedd wedi 
gadael cyn i’r llun gael ei dynnu).

Ieuenctid CIC yn mwynhau eu hunain yn y 
noson Zorbs yn Neuadd Rhydypennau, dan 
arweiniad Zoe Jones

Cydymdeimlwn â Eiry a Geraint Jones a 
Rhodri, Tregerddan, ar farwolaeth tad Eiry – 
Huw Jenkins, Banc y Darren.

Hefyd a Meinir â Bryn Roberts 4 
Brynmeillion, ar farwolaeth brawd Meinir,  
y Parchg Eryl Lloyd Davies o Lanrwst mewn 
hosbis yn Llandudno ar 19 Ionawr. 

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Dewi Evans,  
93 Bryncastell, ar ddathlu eu Priodas Aur.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Dilys a Vernon Jones, 
Gaerwen. Daeth Dilys yn hen fam-gu eto. 
Ganwyd Arwel Emyr i Meinir a Siôn yn 
Fferm Llety Shôn, Aber-arth. Brawd bach i’r 
efeilliaid Tomos Hedd a Dylan Hedd. 

O’r ysbyty
Hyfryd yw gweld Mrs Eunice Fleming, 
Tregerddan, adref o’r ysbyty ar ôl cael 
llawdriniaeth. Gobeithio eich bod yn 
teimlo’n well erbyn hyn.

 
Capel y Garn 

Cymdeithas y Chwiorydd
Chwiorydd y Bow-Street oedd yn gyfrifol 
am gyfarfod Chwefror o’r Gymdeithas 
ar y pedwerydd o’r mis. Meinir Lowry 
arweiniodd y defosiwn ar y dechrau gyda 
Kathleen Lewis yn cyfeilio. Yna cafwyd 
cyflwyniad gan Mike Parker ar Fapiau. 
Dioddorol oedd gweld y lluniau o hen 
fapiau o Gymru – roedd rhai ohonyn nhw’n 
edrych yn ddieithr iawn i ni. Diddorol 
hefyd oedd gweld sut mae mapiau’n cael 
eu defnyddio i gyfleu negeseuon penodol, 
i hysbysebu, neu hyd yn oed i guddio’r 
gwirionedd. Bydd y cyfarfod nesaf ar y 
pedwerydd o Fawrth. 
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Oedfaon Madog
2.00 
Chwefror
22  J.E. Wynne Davies 

Mawrth
1  10.00 Oedfa Menter  
 Gobaith yng Nghapel y  
 Morfa, Aberystwyth
8  R.E. Humphreys
15  Bugail
22  John Roberts
29  Goronwy P. Owen

Myfyrwraig ddisglair
Llongyfarchiadau mawr i Elin 
Wallace, Troed-y-rhiw, Cefn-
llwyd ar ennill Gwobr Goffa 
A.D. Lewis yn noson wobrwyo 
Ysgol Gyfun Penweddig. 
Cafodd lwyddiant yn y pwnc 
Addysg Grefyddol. Yn ogystal 
â hynny, cyflwynodd Prifysgol 
Bangor un o’i Hysgoloriaethau 
Mynediad iddi mewn noson 
arbennig yn ddiweddar. 

GOGINAN MADOG, DEWI A CEFN-LLWYD
Croeso

Croeso i Euros, Michelle a 
Phoebe i’r Deri, Cwmbrwyno. 
I fod yn gywir croeso nôl i 
Michelle gan mai dyma ei 
chartref plentyndod ac wrth 
groesawu y teulu yma rydym yn 
gorfod ffarwelio â Sylvia ond 
hyd yn hyn nid yw wedi gadael 
yr ardal gan ei bod yn edrych ar 
ôl busnes John ac Anne, Arfon 
House tra eu bod yn teithio yn 
Seland Newydd am rai misoedd.

Cymdeithas Gymuned 
Goginan

Cynhaliwyd pwyllgor blynyddol 
y Gymdeithas uchod ar Ionawr 
27 yn y Druid. Cafwyd gwybod 
fod y garej wedi ei gwerthu felly 
mae’n rhaid edrych am le arall i 
gadw eitemau mae’r gymdeithas 
yn berchen arnynt. Mae Cathryn 

Morgan wedi medru cael grant 
o’r Tryst Cod Post i adeiladu 
sied a gobeithir dechrau ar y 
gwaith yma yn fuan. Mae noson 
Bingo yn cael ei threfnu ar 
Chwefror 17 yn y Druid er mwyn 
codi pres i’r gymdeithas.

Troedrhiwcastell
Syndod oedd sylweddoli fod 
llun o Troedrhiwcastell wedi 
ymddangos yn y papur dyddiol 
Telegraph ar ôl yr eira ddechrau 
mis Ionawr.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i’r ddwy 
fam-gu, sef Valerie Evans, 
Gwarllan, a Jane Jones, Hafan 
ar enedigaeth eu hŵyr. Ganwyd 
Steffan Wyn Mason-Evans ar 
Chwefror 3ydd i Marc Evans a 
Samantha Mason.

Mae Jones Login wedi danfon taith i’r Eisteddfod Genedlaethol 
ers sawl blwyddyn bellach. Eleni gyda’r Eisteddfod yn Meifod, 
bydd y bws yn teithio trwy Gaerfyrddin, Llanbed, Dyffryn Aeron, 
Aberaeron, Aberystwyth a Machynlleth ar ei ffordd i Meifod.
 
Yn gynwysiedig
• Teithio mewn bws moethus
• 4 Noswaith o swper, gwely a brecwast yng Ngwesty 

Ramada Wrecsam
• Teithiau dyddiol i’r Eisteddfod (Dydd Mawrth i  

Ddydd Gwener)
• Yswiriant teithio – Rhad ac am ddim
 

Dyddiad                               Pris
Mawrth 4 i Sadwrn 9 Awst 2015            £349.00
Atodiad ystafell sengl                   £80.00

 

Am fwy o fanylion, neu archebiad cysylltwch â ni.
Jones Login, Login, Hendygwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0UX
Ffon: 01437563277  www.joneslogin.co.uk 

Dyfernir yr Ysgoloriaethau  
hyn i fyfyrwyr sydd wedi 
rhagori yn arholiadau 
mynediad y Brifysgol neu 
ddisgyblion sydd wedi 
cyrraedd safon arbennig o 
uchel yn eu harholiadau Safon 
Uwch. Da iawn ti, Elin. 

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn ag Eirian ac 
Arthur Hughes, Lluest Fach, 
wedi iddynt golli perthynas yn 
ddiweddar, sef Mr. Huw Jenkins, 
Fferm y Darren.

Cydymdeimlwn â Andrew ac 
Angharad Rowlands, Aneurin, 
Martha ac Elan, Talar Deg ar 
farwolaeth sydyn tad Andrew 
– Mike Rowlands, Ty’n Ddol, 
Llangurig ddydd Sul 8 Chwefror. 

Croeso
Estynnwn groeso i Alex a 
Leighton sydd wedi ymgartrefu 
ym Mronfelen, Madog. 

Eisteddfod Maldwyn a’r 
Gororau (5 diwrnod)

Profiad synhwyrusol a swynol 
a gefais wrth weld perfformiad 
“Oes rhaid i mi ddeffro?” gan 
Gwmni Theatr Arad Goch ar y 
nawfed o Chwefror a ddeffrodd 
dychymyg fy mhlentyndod yn 
gelfydd dros ben wrth i Mari 
Morgan ein harwain drwy’r 
naratif gyda chwarae crefftus ar y 
ffidl. Yn bendant cefais fy atynnu 
i fewn yn llwyr i’r perfformiad. Ar 
adegau teimlais y gallen ni wedi 
mynd ar y llwyfan ac ymuno gyda 
y ddau actor egnïol Ffion Wyn 
Bowen a Mark Roberts (Penrhyn-
coch) – perfformiadau caboledig 
dros ben a barhaodd ar ddelwedd 
o blant ifanc drwy’r holl darn.
Camp aruthrol yn fy marn i. Er 
taw perfformiad wedi’i anelu 
at blant ifanc ydoedd, yn ferch 
bedair ar bymtheg roeddwn 
wedi llwyr ymgolli fy hunan yn y 
freuddwyd ffantasïol lliwgar yma. 
Credaf taw coreograffi Eddie 
Ladd oedd y rheswm pennaf 
a oedd yn rhoi strwythur i’r 

holl naratif mewn ffordd hollol 
wahanol i unrhyw berfformiad 
yr wyf wedi ei brofi o’r blaen. 
Anogaf bawb i fynd i’w weld er 
mwyn cael hanner awr o bleser 
pur boed yn blentyn neu yn riant 
hyderaf y byddwch yn methu 
tynnu eich llygaid i ffwrdd o 
fwrlwm y stroi rhyfeddol yma.

Meleri Morgan (wyres y ddiweddar 
Eirlys Davies, Caehaidd, Cwmrheidol) 
sydd ar ei blwyddyn gyntaf yn 
astudio drama ym Mhrifysgol 
Aberystwyth sydd yn adolygu.

“Oes rhaid i mi ddeffro?”

Llun: Keith M
orris

ytincer@googlemail.com
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PENRHYN-COCH

Dyweddïad
Llongyfarchiadau i Nia Thomas, merch 
Brian a Mary, Llys Myrddin, ar ei dyweddiad 
â Irfon Richards  dros gyfnod y Nadolig. 
Dymuniadau gorau oddiwrth y ddau deulu.

Ennill Cwis
Llongyfarchiadau i Mel Evans, Mid Wales 
Motors, am ennill cwis Gwener y Gweithle ar 
Radio Cymru fore Gwener 5 Rhagfyr.

Gwasanaeth Ffarwelio â’r  
Parchg Judith Morris

Brynhawn Sul 25 Ionawr cynhaliodd Bethel, 
Aberystwyth a Horeb, Penrhyn-coch 
wasanaeth i ffarwelio â’r Parchg Judith Morris 
sydd wedi ein gadael i fod yn Ysgrifennydd 
Cyffredinol yr Undeb. Dechreuwyd y 
gwasanaeth trwy ganu emyn Sion Aled ‘Drwy 
dy weision ddoe cyhoeddaist’ (181 C Ff) 
a lediwyd gan Jac Jones, Bethel. Yn dilyn 
darlleniad gan Joyce Howells, ysgrifennydd 
Bethel, cafwyd eitemau gan blant Horeb a 
Pharti Llefaru Penrhyn-coch – a hyfforddir 
fel arfer gan Judith. Offrymwyd gweddi 
gan y Parchg Peter Thomas a chafwyd dwy 
deyrnged gan Ceris Gruffudd (Ysgrifennydd 
Horeb) a Dr Hywel Davies, (Trysorydd 
Bethel). Cyfeiriwyd at y 7 ½ mlynedd 
arbennig iawn a gafwyd o wasanaeth Judith 
fel gweinidog. Cyn eitem gan Barti Merched 
Horeb a hyfforddwyd gan Mair Evans oedd 
hefyd yn organydd y cyfarfod. Cyflwynwyd 
tysteb i Judith ar ran y ddwy eglwys a hefyd 
dusw o flodau gan Siân Evans, un o’r plant. 
Ar ôl pregeth gan y Parchg Peter Thomas 
daeth y gwasanaeth i ben trwy ganu emyn 
John Roberts ‘Cofiwn am gomisiwn Iesu’ 
(259CFf) yn cael ei ledio gan Mairwen Jones, 
Horeb. I gloi cafwyd cyflei i gymdeithasu dros 

baned o de a chacennau – yn cynnwys cacen 
arbennig i’r achlysur. Dymunwyd pob bendith 
a rhwyddineb i Judith yn ei swydd newydd 
a chafwyd pennill i’r achlysur gan Mairwen 
Jones. 

Estynnwyd gwahoddiad gan y ddwy eglwys 
i Judith fod yn weinidog anrhydeddus arnynt.

PATRASA
Mae Pwyllgor PATRASA yn ceisio lleihau 
y baw cwn sydd yn cael ei adael gan 
berchnogion anghyfrifol o fewn ac oddi 
amgylch y Cae Pêl-droed, Lle Chwarae Plant, 
Cyrt Tennis a’r llwybrau o amgylch. Maent 
yn gobeithio cael cymorth y cyhoedd i ddal 
ac erlyn y rhai sydd yn anwybyddu pigo baw 
yn rheolaidd. Os gwelwch rhywun DDIM yn 
clirio ar ol eu cwn ellwch chi adael i unrhyw 
aelod o’r pwyllgorau perthnasol wybod cyn 
gynted a phosibl gan roi disgrifiad o’r person 
a’r ci. Mae yna ddirwy o £1,000 am beidio 
clirio ar ol eich chi, felly peidiwch anghofio 
eich bag codi baw. 

Symud o’r ardal
Yn ystod y mis gadawodd Dafydd ac Ellen 
Sheppard, 1 Dôl Helyg, yr ardal a symud i 
Gasnewydd. Bu’r ddau yn hynod fffyddlon 
i nifer o fudiadau a sefydliadau yn y pentref 
ers iddynt symud yma tua deng mlynedd 
yn ol. Dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt 
ddychwelyd i ardal enedigol Dafydd. Byddwn 
yn weld eu colli yn fawr ym Mhenrhyn-coch.

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Mae Pwyllgor yr Eisteddfod yn gwneud 
Apêl am rai i helpu i gasglu yn lleol at yr 
Eisteddfod. Yr ydym mor ddiolchgar i’r 
rhai a fu yn casglu dros y blynyddoedd ac 
mae ein diolch yn fawr i bawb ohonoch 
sydd yn cyfrannu mor hael. Cysylltwch 
â’r Pwyllgor os ydych yn barod i 
gynorthwyo.

Ym mhwyllgor yr Eisteddfod ar 4 Chwefror 
dewiswyd Llio Adams yn Is-ysgrifennydd yn 
lle y ddiweddar Lona Jones.

Côr Eisteddfod Penrhyn-coch
Bydd côr yn cael ei ffurfio eto eleni ar gyfer 
yr Eisteddfod dan arweinyddiaeth Angharad 
Fychan – byddant yn dechrau ymarfer ar ôl 
hanner tymor – gwyliwch y gofod!  

Wyth ymarfer yn unig fydd na, felly mae 
na ddigon o waith o’n blaenau, ac wrth gwrs 
mae’n bwysig i bawb wneud ymdrech i ddod 
i bob ymarfer. Gobeithiwn weld cynifer â 
phosibl ohonoch yn bresennol i gefnogi’r 
eisteddfod leol. 

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Edward 
Roberts a’r teulu, 33 Ger-y-llan, ar golli 
gwraig a mam annwyl iawn, sef y ddiweddar 
Dawn Roberts a fu farw yn sydyn iawn.

Roedd Dawn bob amser yn barod ei 
chymwynas ac yn ffrind i bawb. Roedd yn 
weithgar ac yn ffyddlon iawn i bopeth i 
ymwneud â Eglwys Sant Ioan a phopeth 
arall yn y pentref.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu a 
chysylltiadau y ddiweddar Mar Chaplin,  
77 Ger-y-llan. Gwraig hoffus iawn.

Cydymdeimlwn â Eurion a Debbie, Beca a 
Hanna, Maes Seilo a Ritchie a Mair Jenkins 
a’r teulu, Cwm Bwa, ar farwolaeth Huw 
Jenkins, Fferm y Darren.

Cydymeimlwn â Menna Lloyd Williams, 
Ffrwd Win, Glan Seilo, ar farwolaeth ei  
mam – Mrs C.M. (Minnie) Williams yn  
103 oed yng Nghartref Cwmcynfelyn, 
Clarach.

Cydymeimlwn â theulu a ffrindiau  
Rhys Thomas – weithiai yn Siop a Post 
Penrhyn-coch - fu farw dydd Sadwrn 14 
Chwefror.  Roedd Rhys yn un cymwynasol 
a chynorthwygar  wrth ei waith.  Cynhelir 
ei angladd brynhawn Llun 23 Chwefror yn 
Amlosgfa Aberystwyth am 3.00

Oedfaon Horeb
Chwefror
22  10.30  Sion Meredith

Mawrth
1  10.00 Oedfa Gŵyl Ddewi Menter  
 Gobaith – yng Nghapel y Morfa
8  10.30 Y Parchg Judith Morris Oedfa  
 gymun deuluol
15  10.00 Dr Rhidian Griffiths uno ym  
 Methel 
 10.30  Ysgol Sul yn y Festri dan ofal  
 Zoe 
22  10.30  Y Parchg Raymond Jones  
 Bethel yn cydaddoli Ysgol Sul yn y  
 festri dan ofal Wendy 
29  10.30  Kieran Owen 
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Cyfarchion Pen blwydd
Gwell hwyr na hwyrach. Er hynny, cyfarchion 
cynnes i Gwen Griffiths, Brogynin Fach a 
oedd yn 80 oed ym mis Ionawr. Dymuniadau 
gorau oddi wrth y teulu a’i ffrindiau.

Merched y Wawr Penrhyn-coch
Nos Iau 8fed o Ionawr aeth y gangen i 
Tynllidiart i fwynhau eu cinio blynyddol. 
Mwynhawyd bwyd blasus dros ben a 
mwy na digon i fwyta. Trefnwyd peth ar 
gohebiaeth oedd wedi dod i law ac yna 
aeth y Llywydd, Wendy Reynolds, ymlaen 
i groesawu y wraig wâdd am y noson sef 
Lisa Jones, Ystrad Aeron, merch Ceinwen 
a Brian Jones, Bodorgan gynt. Felly roedd 
Lisa bron yn adnabyddus i bawb. Treuliwyd 
noson ardderchog yn ei chwmni wrth iddi 
ddweud ei hanes am yr amser a dreuliodd 
yn America. Fe adroddodd yr hanes pan fu 
yn y Rio Grande lle bu yn edrych i mewn 
i hanes teulu o Geredigion a aeth allan i’r 
America. Fe fwynhaodd pawb Lisa a’i ffordd 
unigryw hi o roi storiau drosodd. Diolchwyd 
i Lisa yn swyddogol gan Janis Morris. Do! 
Noson wych dros ben.

Amser bysus
Bu newid yn nhaflen amser bws o Benrhyn-
coch i’r dref. Mae amser dau fws wedi newid 
a bellach yn gadael am 7.50 a.m. a 8.45 a.m.. 
Mae’r amseroedd eraill yn aros yr un peth 

Penodiad
Penodwyd Lynwen Beaumont Evans fel 
Athrawes newydd yn Ysgol Penrhyn-coch. 
Mae Mrs Evans yn gweithio fel Athrawes 
Cefnogi’r Gymraeg o fewn Ysgolion y Sir a 
bydd yn dod a phrofiad helaeth i’r swydd. 
Bu’n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol 
Llanafan am gyfnod cyn i’r ysgol gau. Bydd 
yn cychwyn yn yr ysgol ar ôl yr hanner 
tymor. 

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Dylan a Beth Alys ar 

Siop

SGIDIAU GWDIHW

H.C.P.C., S.R.Ch., M.Ch.S., B.S.C.Pod,  
Dip.Pod.Med.

Gwasanaeth

GOFAL TRAED
Ceiropodydd /podiatrydd graddedig

ac wedi cofrestru efo’r

8 Ffordd Portland, Aberystwyth  
SY23 2NL

01970 617092
CINIO DYDD SUL

PRYDAU BAR
PARTÏON

BWYDLEN BWYTY
ADLONIANT

AR AGOR O 5:30 P.M. 
NOSWEITHIAU IAU A GWENER 

AM BRYDIAU TEULUOL

Eirian Reynolds,  
Tech. S.P.

AROLYGON DIOGELWCH
ASESIADAU PERYGLON

ARCHWILIADAU  
DAMWEINIAU

HYFFORDDIANT
GWASANAETH CYFLAWN  

I GADW CHI A’CH  
GWEITHLU YN DDIOGEL

GWASANAETH 
IECHYD  

A DIOGELWCH

01970 820124 
07709 505741

SWYDDFA’R POST 
BOW STREET

NWYDDAU
MELYSION

CYLCHGRONAU 
CARDIAU CYFARCH
PAPURAU DYDDIOL  

A’R SUL

JOHN A MARIA OWEN

enedigaeth Alfie Thomas James ar 16 Ionawr. 
Ŵyr i Marion a Tomi Lewis, Denver. 

Lona Jones 
Fel yr adroddwyd yn y Tincer diwethaf bu 
farw Lona Jones (Gwilym gynt, Glan Ceulan, 
fore Sul cyntaf y flwyddyn yn 59 oed. 

Ganwyd a magwyd Lona ym Machynlleth 
yn ferch i’r Parchedig William Williams, 
gweinidog Eglwys Bresbyteraidd Maengwyn 
yn y dref, a’i briod Myfi. Hi oedd yr ifancaf 
o dri phlentyn, a chafodd fagwraeth 
ddiwylliedig iawn.

Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Bro Ddyfi, 
Machynlleth, gan ennill lle yng Ngholeg y 
Brifysgol, Aberystwyth yn 1974. Graddiodd 
gydag anrhydedd yn y Gymraeg yn 1977, 
cyn dilyn cwrs mewn llyfrgellyddiaeth yng 
Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru yn 1977-78

Ar ôl cyfnod yn gweithio i’r Ganolfan 
Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd, bu’n 
gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol am 
gyfnod sylweddol gan ddechrau ei gyrfa 
yn yr Adran Ddarluniau a Mapiau. Yn 
ddiweddarach, yn dilyn ail-drefnu, daeth 
yn aelod o’r tim ateb ymholiadau yn Adran 
Gwasanaethau Cyhoeddus y Llyfrgell.

Roedd wrth ei bodd yn helpu defnyddwyr 
i ddod o hyd i wybodaeth am hanes lleol neu 
hanes teulu - naill ai dros y cownter yn yr 
ystafelloedd darllen,  neu yn ateb y miloedd 
ceisiadau a fyddai’n dod bob blwyddyn drwy 
lythyr, ffôn neu e- bost. Roedd hi’n arbennig 
o wybodus am hanes Cymru ac mae nifer 
fawr o ddarllenwyr y Llyfrgell yn ddyledus 
iawn iddi am ei chymorth parod. Roedd 
hefyd yn barod iawn i rannu ei gwybodaeth 
ac i helpu a chynghori staff ifanc y Llyfrgell. 

Roedd Lona yn gefnogol iawn i Eisteddfod 
Gadeiriol Penrhyn-coch – byddai yn 
cyfarch y bardd buddugol ac roedd yn Is-
Ysgrifennydd ers rhai misoedd. Bu hefyd 
yn cyfrannu Colofn Mrs Jones i’r Tincer ers 
Hydref 2001. 

Yn dilyn gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys 
Sant Ioan, Penrhyn-coch dydd Sadwrn 

17 Ionawr dan ofal y Parchg Andrew Loat 
fe’i rhoddwyd i orffwys gyda Meirion ym 
mynwent yr Eglwys. Derbyniwyd rhoddion 
er cof am Lona tuag at Cymdeithas Clefyd 
Motor Neurone a/neu Eglwys Sant Ioan, 
Penrhyn-coch d/o D. J. Evans, Cyfarwyddwr 
Angladdau.

Pêl-droed Penrhyn-coch
10/01/15 – Cwpan Canol Cymru
Penrhyn-coch 4-2 Aberriw
17/01/15 – Cynghrair
Penrhyn-coch 1-0 Carno
24/01/15 – Cynghrair
Penrhyn-coch 3-1 Waterloo Rovers  
(Y Trallwm)
31/01/15 – Cwpan CBC
Penrhyn-coch 2-2(2-3) Cyffordd Llandudno
Eilyddion – 24/01/15
Prifysgol Aberystwyth 3-0 Penrhyn-coch –
Cynghrair
3ydd Tim – 24/01/15
Prifysgol Aberystwyth 3-1 Penrhyn-coch –
Cynghrair

Dylan Jenkins, Cwm Ywen,  yn nghrys coch 
oddi cartref Abertawe yn mwynhau ei 
ddiwrnod fel un o fascots tîm pêl-droed 
Abertawe yn ei gêm uwchgynghrair Lloegr 
yn erbyn Tottenham Hotspur ym mis 
Rhagfyr yn Stadiwm Liberty. Yn y llun gwelir 
hefyd Ashley Williams, capten Abertawe a 
Chymru.
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Y BORTH
Cymanfa Ganu

Cynhelir Cymanfa Ganu 
ddwyieithog eciwmenaidd yn 
Eglwys St Matthew, Y Borth am 
3.00 brynhawn Sul 8 Mawrth. 
Croeso cynnes i bawb. 

Dathlu llwyddiant Canolfan 
Deulu y Borth

I ddathlu llwyddiant 
gwaith Teuluoedd yn Gyntaf 
Cyngor Sir Ceredigion a Plant 
Dewi gyda Chanolfan Deulu 
y Borth, cynhaliwyd diwrnod 
agored yno ar ddydd Mawrth, 
3 Chwefror. Ymwelodd y Gwir 
Barchedig Arglwydd Esgob 
Tyddewi â’r Ganolfan i gwrdd â 
theuluoedd, gwesteion a staff.

Mi fydd Canolfan Deulu y 
Borth yn cadw i wasanaethu  
teuluoedd yr ardal gan eu 
bod nhw, mewn partneriaeth 
â Phlant Dewi, wedi bod yn 
llwyddiannus wrth sicrhau 
£201,333 o Loteri Fawr Pobl a 
Lleoedd. Bydd hyn yn sicrhau 
bod teuluoedd o’r Borth yn 
parhau i gael mynediad 
at wasanaethau cymorth 
i deuluoedd am nifer o 
flynyddoedd.

Cymdeithas Henoed y Borth
Bu 2015 yn flwyddyn brysur 
hyd yn hyn. Ar nodyn trist 
roedd yn ddrwg gennym glywed 
am farwolaeth Nancie Birch 
fu farw yn dawel yn Ionawr – 
roedd wedi dathlu pen plwydd 
priodas 70 efo’i gwr Bert yn 
Nhachwedd. Roeddym yn falch 

iddynt gael eu diwrnod arbennig 
efo’r teulu yr adeg honno. 

Bu cyfarfodydd hyd yn hyn yn 
amrywiol. Dechreuwyr gyda te 
calan arbennig wedi ei baratoi 
gan y Pwyllgor. Y Cyfarfod 
Blynyddol oedd yr un nesaf. 

Yno ailetholwyd y swyddogion 
i gyd - Ann Newby fel Llywydd, 
Betty Horton yn y Gadair, Pat 
Pearson yn Ysgrifennydd a 
Freda Darby yn Drysorydd.  
Rydym yn ddiolchgar am yr 
hpoll gymorth ariannol gafwyd 
y llynedd i sicrhau gallu mynd 
ar deithiau, cael ciniawau 
Nadolig , te partis a sicrhau 
siaradwyr rhagorol. Ein diolch 
arbennig i Bwyllgor Carnifal 
y Borth ac Ymddiriedolaeth y 
Fonesig Grace James. Hefydi 
Bwyllgor Neuadd Goffa y Borth 
am gael defnyddio y Neuadd , 
i Roy James am ei gefnogaeth 
ac i Steve am ei  gymorth 
drwy’r flwyddyn gyda symud 
dodrefn a’r cymorth technegol 
angenrheidiol gydag offer 
trydan sydd y tu hwnt i’r 
dealltwriaeth!  

Yn Ionawr aethom i Ganolfan 
y Celfyddydau yn Aberystwyth 
i’r pantomeim a fwynhawyd gan 
bawb. Y nein cyfarfod diwethaf, 
dydd Iau Chwefror 5ed, daeth 
Beverley Dimmock o’r RSPB i 
roi sgwrs i ni gyda chymorth 
sleidiau hyfryd, am ddenu adar 
i’n gerddi hyd yn oed os maid mi 
ond balcony bach sydd gennym. 

Dymuniadau gorau 
i  Ann Newby ddathlodd ei 

phen blwydd yn 95 yn Ionawr 
a dymuniadau gorau i Zena 
Swordy ddisgynodd a thorri ei 
chlun ychydig cyn oedd i ymuno 
â ni ar gyfer taith y pantomeim. 
Gobeithiwn y bydd gartref yn 
fuan ac yn gallu mynychu y 

Clwb.
Cynhelir ein cyfarfodydd 

pob yn ail dydd Iau yn Neuadd 
y Borth am 2.00 p.m. ac mae 
croeso i bawb dros ei 50 o’r 
Borth a’r pentrefi cyfagos i 
ymuno â ni. 

bwyd da ...
Cwmni da ...

0 1 9 7 0  8 3 2  5 5 5 c r o e s o @ g w e s t y l l e w d u . c o m

yblac
ta l y b o n t

Gwelwn chi’n fuan. . . Cofion Siôn, Catrin a’r tîm

B w y t y a B a r
Cinio 12.00-2.30 Swper Nos 6.00-9.00 Cinio Sul 12.00-3.00

Partion | Digwyddiadau | Llogi ystafell | Pen-blwydd
Dathlu | Priodasau | Parti Bedydd | Te angladd

Byddwn ar gau rhwng 26 Ionawr - 11 Chwefror
Croeso i chi e-bostio neu adael neges ar y 

ffôn ac fe wnawn ni gysylltu â chi 07962 861 822
www.facebook.com/siriolbeauty

Brynsiriol, 
Bow Street, Ceredigion  SY24 5AR 

ad harddwch siriol tincer_Layout 1  17/10/2014     

Ffarweliwyd â’r Parchg Cecilia Charles a welir yma gyda phlant 
yr Ysgol Sul yn ei gwasanaeth olaf – gwasanaeth Cristingl. Bu 
yn y Borth ers Gorffennaf 2009 ac fe’i apwyntiwyd yn offeiriad 
â gofal ym mhlwyf y Gwendraeth Fawr sydd yn cynnwys 
Pontyberem, Capel Ifan a Pontiets. 

Mae gwasanaethau yn parhau fel arfer am 11.15 pob bore Sul 
diolch i’r Parchg Stuart Bell a’r Parchg Dr. David Williams.  
Mae’r Suliau cyntaf, trydydd a pumed yn Suliau cymun a’r 
ail a’r Pedweydd yn wasanaethau Boreol Weddi. Cynhelir 
yr Ysgol Sul yn y Den wrth ochr yr eglwys pob Sul yn ystod 
y gwasanaethau. Mae croeso cynnes i blant. Nid ydynt yn 
cyfarofd yn ystod gwyliau ysgol Os am gymorth aelod o’r 
clerigwyr cysylltwch â’r Parchg Peter Jones, y Deon Ardal, am y 
tro ar 822267 a’r Wardeiniaid yw Margaret Griffiths ar 871056 a 
Susan James ar 871355.

Eglwys St. Matthew y Borth



3 7 6  |  C H W E F R O R  2 0 1 5  |  Y  T I N C E R

9

LLANDRE
Merched y Wawr Llanfihangel  

Genau’r -glyn
Cynhaliwyd cyfarfod cynta’r flwyddyn ar nos 
Lun, Ionawr 19eg.  Trist iawn oedd clywed 
bod Nest Davies, un o aelodau gwreiddiol 
y gangen, wedi ein gadael. Cynhaliwyd ei 
hangladd y dydd Sadwrn blaenorol.

Anfonwyd cofion y gangen at Regina sydd 
wedi bod yn yr ysbyty yn Nhreforys ers peth 
amser, ond da clywed ei bod yn gwella. Ar 
nodyn mwy llawen, llongyfarchwyd Mair 
ar ddod yn Nain i Lisa Mair, merch fach 
i Rhian a Dai, hefyd ganwyd gor-wyres i 
Marjorie wedi i Eifion a Sara, Wileiriog, gael 
merch fach o’r enw Eleanor Gwenith.

Darllenwyd llawer o ohebiaeth ynglŷn â 
chyfarfodydd a gynhelir yn genedlaethol, 
roedd y noson yng ngofal Mair a Glenys, 
a drefnodd gwis ‘cyfeillgar’ ar gyfer yr 
aelodau, heb dimau a heb sgôr chwaith!

Y cyfarfod nesaf fydd ein Cinio Gŵyl 
Ddewi a drefnir gan Marian, cawn glywed 
mwy am y lleoliad a’r dyddiad wedi i Marian 
ddychwelyd o’i gwyliau!.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Marjorie Hughes, 
Taigwynion, ar enedigaeth ei gor-wyres 
Eleanor Gwenith. Merch fach i Eifion a Sara, 
Wileiriog (mae Eifion yn ŵyr i Marjorie).

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys a 
Marjorie Gill Pen y Wern, a’r teulu ar 
farwolaeth sydyn merch Marjorie, Alison,  
ddiwedd mis Ionawr. 

Roedd Alison a’r teulu wedi ymgartrefu yn 
Broadstairs, Caint.

Hefyd cydymdeimlwn a Mrs Enid 
South a’r teulu, Penlon, Lôn Glanfred ar 
farwolaeth ei mab Steve yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Katie Davidson, Glebe 
Cottage, Lôn Glanfred, ar basio ei harholiad 
piano Gradd 3 yn ddiweddar.

Banc Bro
Nodyn i atgoffa’r aelodau bod angen ail 
gofrestru ar gyfer y Clwb 50 am eleni, os 
ydych yn talu gydag arian parod. Byddwn 
yn gwerthfawrogi yn fawr os oes modd i chi 
gysylltu yn uniongyrchol â’r Trysorydd rhag 
i ni orfod dod ar ofyn unigolion. Os ydych 
chi’n talu drwy archeb banc does dim angen 
i chi wneud dim.

Mae nifer  wedi dweud eu bod am 
gofrestru i gefnogi gwaith y Banc Bro 
am y tro cyntaf eleni. Mae croeso mawr 

wrth gwrs i aelodau newydd drwy gytuno 
i dalu £2 y mis y person. Gellir gwneud 
hyn drwy gysylltu â’r Trysorydd David 
England, Pantyglyndaiamair@pantyglyn.
freeserve.co.uk. Bydd cyfle i chi ennill 
un o’r gwobrau ariannol misol a bydd 
gweddill yr arian yn  cael ei fuddsoddi 
mewn gweithgareddau cymdeithasol yn y 
gymuned.

Diolch i bawb sydd yn cefnogi gwaith y 
Banc Bro yn y gymuned.

Yn y tywyllwch
Mae cryn bryder wedi bod yn lleol wedi i 
olau stryd gael ei symud o gornel Tyddyn 
Llwyn yn sgîl gosod polion lamp newydd yn 
y pentref. Ystyrir bod y gornel hon gyda’r 
mwyaf peryglus yn y pentref ac ers symud 
y golau nôl ym mis Medi gadawyd y gornel 
mewn tywyllwch dudew drwy nosweithiau 
tywyll yr  Hydref a’r Gaeaf.  Mae hyn wrth 
gwrs yn codi pryder mawr am ddiogelwch 
y cyhoedd yn enwedig o gofio bod prif 
fynedfa’r eglwys yn arwain o’r gornel a bod 
llawer o’r pentrefwyr yn cerdded heibio ar 
gylchdaith o gwmpas y pentref.  Mae yna 
hefyd deuluoedd ifanc yn byw yn yr ardal 
hon o’r pentref.

Bu polyn lamp yma ers degawdau lawer 
ac mae’n hanfodol bod y gornel yn cael 
ei goleuo eto a gofynnir yn daer i chi 
ysgrifennu at neu ffonio Cyngor Ceredigion 
i bwyso am sicrwydd bod y golau yn 
dychwelyd i’r ardal hon o’r pentref, er lles 
ansawdd bywyd a diogelwch y trigolion.

Croeso cynnes yn ôl adref i Regina 
Jones, Bron-y-gân, sydd wedi treulio 
rhai wythnosau yn Ysbyty Treforus. Mae 
aelodau’r teulu a’i ffrindiau yn yr ardal yn 
dymuno gwellhad buan iddi.

Pen blwydd hapus
Pen blwydd hapus iawn i Efa Mared, Banc yr 
Eithin, ar ddathlu ei phen blwydd yn 21 oed 
ar ddechrau’r mis.

DIGWYDDIADAU MORLAN:
Joyeux Noel (7.00, nos Fercher, 25 

Chwefror): dangosiad o’r ffilm arbennig 
hwn a leolir yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Bydd trafodaeth yn dilyn. Trefnir ar y cyd â 

Chrynwyr Aberystwyth.  
Mynediad: £3 (yn cynnwys paned).

Cinio Cawl (11.00-12.45, dydd Sadwrn,  
28 Chwefror): llenwch eich boliau cyn y 

Parêd Gŵyl Dewi gyda phowlenaid o gawl 
cartref blasus – dim ond £3  

(yn cynnwys rôl a chaws). Paneidiau a  
raffl hefyd ar werth. Elw at Morlan.

Manylion llawn ar wefan Morlan:
www.morlan.org.uk

Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth  
SY23 2HH

01970-617996; morlan.aber@gmail.com
@CanolfanMorlan

Panto ac arholiad
Bu Glain a Miriam Llwyd, Pentan, yn 
perfformio ym mhantomeim ‘Snow 
White and the seven dwarfs’ yn Theatr 
y Werin Aberystwyth yn ystod mis 
Ionawr. 

Roedd Glain yn chwarae rhan un 
o’r saith corrach bach, sef ‘Sniffles’ ac 
roedd Miriam i’w gweld yn dawnsio a 
chanu ar y llwyfan fel aelod o gorws y 
plant.

Dyma lun o’r ddwy yn eu gwisgoedd!
Llongyfarchiadau hefyd i Miriam 

Llwyd, Pentan, sydd newydd basio dau 
arholiad dawnsio gydag Anrhydedd – 
arholiad gradd Gynradd Tap a Gradd 1 
Modern.
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CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Chwefror
22  10.00  Bugail (noder fod hyn wedi  
 newid i’r hyn a nodwyd yn y   
 Blwyddlyfr) 

Mawrth
1  10.00  Oedfa Menter Gobaith yng  
 Nghapel y Morfa, Aberystwyth
8  10.00  Elwyn Pryse
15  2.00  Lyndon Lloyd
22  5.00  Bugail Cymun
29  2.00  Unedig yn Llwynygroes John  
 Tudno Williams

Cydymdeimlad
Yn anffodus rhaid estyn ein cydymdeimlad 
i dri o deuluoedd y pentref y mis hwn. Wedi 
colli ei fam yn ddiweddar, cydymdeimlwn 
yn ddiffuant â Mr Meirion Ellis Jones, Maes 
y Neuadd, a’i deulu sydd wedi colli ei dad 
eto mor fuan.

Hefyd, hunodd Mrs Beti Ann Owen, Waun 
Fawr, Tregaron ar Ionawr 16ed, mam Mrs 
Sian Williams Brynrheidol, Blaengeuffordd. 
Cydymdeimlwn â Siân a’r teulu i gyd, yn 
enwedig Glyn, ei phriod a’r ddwy wyres 
Kate a Ffion, sy’n byw yma yn y pentref.

Yn Ysbyty Bron-glais, bu farw Edward 
O’Donovan, Blaenddol, Bow Street, 
tad Marella Bull, Karalven, eto o 
Blaengeuffordd. Bu Barry, fel yr adnabyddid 
ef, yn rhedeg y “Mayflower” yn y dre, i’r rhai 
ohonoch sydd yn cofio, yna “Ernies” y siop 
pysgod a sglodion. Cydymdeimlwn yn fawr 
â Marella, John ei phriod, ac Aaron yr ŵyr.

Trydan yn cyrraedd Pen-llwyn
Derbyniwyd ysgrif yn ddiweddar oddiwrth 
Ieuan Felix, a arferai fyw flynyddoed yn ôl 
mewn bwthyn o’r enw Hafan , ym Melindwr 
Teras. Cyfieithiad a chrynodeb o’r ysgrif, yw 
â ganlyn.

“Cofiaf,” meddai, am y cyffro adref 
pan osodwyd y bylb cyntaf, tua 1920 neu 
ddechrau 1930, yn y bwthyn ble ym ganed. 
‘Roeddem yn ddisgybl yn Ysgol Pen-llwyn ar 
y pryd. Cyn i’r trydan gyrraedd, defnyddiai 
pawb lamp olew neu ganhwyllau. Weithiau 
pan fyddai yr olew yn rhedeg allan, byddai’r 
gwynt yn diffodd y canhwyllau.!!

 Dychwelodd Richard Pierce (Dick) i’r 
pentref ar ôl gyrfa lwyddiannus, a phrynodd 
“Y Felin” a arferai falu grawn i’r ffermwyr.
Gwnaeth “Y Felin” yn gartref iddo ef ei hun. 

 Rhaid fod y cyflenwad dŵr wedi ei 
sefydlu rywbryd yn ystod y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, pan drowyd peth dŵr 
o afon fach Melindwr i’r Ffactri Wlân (Y 

Pandy) trwy rhyw gwter. Syrthiais i’r gwter 
lawer gwaith.!! 

 Rywbryd wedi i Dick ddychwelyd, ar ôl 
gwneud ei arian gyda’i laethdy a’i rownd 
laeth yn Llundain, roedd y prosiect trydan 
ar ei ffordd. Addaswyd yr Olwyn Ddŵr, a 
oedd mewn bodolaeth, yn darddiad pwer i 
yrru dynamo.

 Yn y tridegau, daeth yr offer yn eiddo i 
Alfred Jones, ac o dan berchnogaeth Alfred 
daeth y gofyniad mewn amser yn fwy na’r 
cyflenwad. Yn y dechrau roedd y cyflenwad 
yn dda, heblaw pan fyddai’r gwynt neu’r eira 
yn dod a’r gwifrau i lawr. Fel yr oedd llawer 
mwy o gartrefi yn cael eu cysylltu, ni ellir 
dibynnu arno, ac ar ddiwedd y rhyfel, gorfu 
i’r pentrefwyr ddychwelyd i lampau olew 
neu y “Tilly Lamp” a oedd ar gael erbyn 
hyn.

 O amgylch y pumdegau daeth pwer 
drwy system y grid, a medrai y pentrefwyr 
ddefnyddio o’r diwedd y dyfeisiau modern. 
“Fi”, meddai Ieuan, a sefydlodd bwer i fwthyn 
fy rhieni, a dyna fendith oedd hynny iddynt.

 Dyma stori a ddaeth yn fudd i’r gymuned, 
wedi ei roi gan Richard Pierce, a wnaeth 
byth anghofio ei wreiddiau.

Eglwys Dewi Sant
Ar nos Wener, 5 Rhagfyr cynhaliwyd noson 
goffi a raffl fawr yr Eglwys. Yn dilyn cafwyd 
adloniant hyfryd gan Barti Camddwr. 
Adloniant arbennig a diwylliannol dan 
arweinyddiaeth Efan Williams gydag 
Elizabeth James yn cyfeilio. Braf iawn 
oedd gweld y neuadd yn llawn. Talwyd y 
diolchiadau gan Y Parchedig Andrew Loat.

Ar nos Sul, 21 Rhagfyr cynhaliwyd 
gwasanaeth carolau yng ngolau’r gannwyll 
dan arweinyddiaeth Y Parchedig Andrew 
Loat a’r Barchedig Heather Evans. Mi 
ddarllenwyd 7 llith gan y canlynol: Helen 
Hughes, Mia Howells, Nannon Jones, 
Nancy Evans, Lowri Jones, Heather Evans 
ac Andrew Loat. Yr organydd oedd Mr 
Maldwyn James. Braf gweld yr eglwys 
yn llawn o gynulleidfa. Cafwyd eitemau 
rhagorol gan Eleri Roberts a Trefor Pugh. 
Addurnwyd yr eglwys yn hyfryd gan yr 
aelodau. I orffen, cafwyd paned a mins peis 
yn Neuadd yr Eglwys. Casglwyd £150.75 
ar y noson ac mi roddwyd yr arian tuag at 
Ambiwlans Awyr Cymru.

Dyweddiad
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i’r 
canlynol a ddyweddïodd yn ddiweddar:
David Cooper, Minafon  a Kath o Bexhill yn 
ystod mis Rhagfyr.

Ac ar yr Ystwyll, 6 Ionawr, Y Parchedig 
Andrew Loat,  Y Ficerdy, Llanbadarn a’r 
Barchedig Heather Evans, Melindwr.

Merched y Wawr – Cangen Melindwr
Croesawyd yr aelodau i gyfarfod mis 
Ionawr gan y llywydd, Eirwen McAnulty. 
Cyflwynodd a hefyd estynnodd groeso 
i’n siaradwr gwadd, sef y Parchedig Wyn 
Rhys Morris, gweinidog yn yr ardal a 
dreuliodd fis Ebrill llynedd yn yr India. 
I’r mwyafrif ohonom heddiw byddai 
teithio i’r India yn dipyn o antur, ond 
gymaint mwy oedd yr antur a’r pellter i 
rai o’n cyndeidiau a deithiodd yno yn y 
gorffennol. Clywsom am Thomas Jones 
(1810-1849) o Aberriw, y cenhadwr cyntaf 
i fynd i genhadu ar ran y Methodistiaid 
Calfinaidd i Fryniau Casia yng ngogledd-
ddwyrain India. Drwy gyfrwng pŵerbwynt 
a sgwrs cawsom ddilyn taith Wyn Morris. 
Clywsom ganddo am y croeso mawr a 
dderbyniodd ef yn yr India gan gynnwys 
ym Mryniau Casia ac am ddiolchgarwch 
y Cristnogion yno i’r cenhadon o Gymru 
a fu’n cenhadu. Dro ar ôl tro, daethom yn 
ymwybodol o’u brwdfrydedd gan glywed 
am y cynulleidfaoedd niferus a fynychai 
gwasanaethau yn ystod yr wythnos ac ar y 
Sul. Roedd y gwahaniaeth rhwng y sefyllfa 
yng Nghymru a’r India’n cael ei amlygu dro 
ar ôl tro.

Diolchodd Delyth Davies i’r siaradwr 
gwadd am rannu rhai o’i brofiadau yn yr 
India gyda ni. Mwynhawyd cwpanaid o de 
wedi ei baratoi gan Glenys Griffith a Glenys 
Jones, yn cael eu cynorthwyo gan Llinos 
Jones. Gwenda Morgan enillodd y wobr 
raffl.

Yna, cynhaliwyd ein cyfarfod busnes 
pryd trosglwyddwyd gwybodaeth a 
dderbyniwyd oddi wrth y mudiad i’r 
aelodau a rhannwyd copïau o rysait 
am sgwariau banana. Wedi trafodaeth, 
cadarnhawyd bod yr aelodau o blaid cael 
taith ddirgel ym mis Mehefin eleni. Yn 
ystod y dyddiau blaenorol roedd dwy 
o’r aelodau wedi dathlu pen blwydd 
eu priodasau. Roedd Gwenda a Gareth 
Morgan wedi dathlu eu priodas aur a 
Megan a John Isaac eu priodas ddiemwnt. 
Estynnwyd llongyfarchiadau’r gangen 
iddynt.

Dechreuwyd cyfarfod mis Chwefror gydag 
Eirwen McAnulty’n croesawu’r aelodau i’r 
cyfarfod. Darllenwyd a thrafodwyd eitemau 
o ohebiaeth a ddaeth i law. Fe’n hatgoffwyd 
am y trefniadau ar gyfer dathlu Gŵyl Ddewi 
yn ein cyfarfod y mis nesaf gan rannu’r 
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fwydlen a derbyn enwau’r sawl a fwriadai 
fynychu’r cyfarfod.

Estynnwyd croeso i’n gŵr gwadd - Iestyn 
Hughes - gan y llywydd ac fe’i cyflwynwyd 
fel brodor o Sir Fôn ac un a dreuliodd 
flynyddoedd yn gweithio’n y Llyfrgell 
Genedlaethol gan orffen ei yrfa yno fel 
Pennaeth yr Archif Sgrîn a Sain. Wedi 
ymddeol yn gynnar yn 2011 sefydlodd fusnes 
Atgof. Bellach mae’n cyflenwi ffotograffau i’w 
gwsmeriaid ac ymddangosodd ei waith mewn 
llyfrau, ar gloriau llyfrau, mewn cylchgronau 
a phapurau newydd. Daeth ag enghreifftiau 
o’r gwaith hyn gydag ef i’w dangos i ni. Drwy 
gyfrwng lluniau aeth â ni ar daith drwy’r 
flwyddyn ddiwethaf a hynny yn ein hatgoffa 
am nifer o ddigwyddiadau. Sylweddolwyd 
gymaint oedd effaith y tywydd ar ein bywydau 
pob dydd. O’r lluniau a welsom roedd yn 
amlwg ei fod yn feistr ar ddefnyddio’r camera 
a bod byd natur a machludau’n feysydd oedd 
yn apelio’n fawr ato. 

Diolchwyd iddo am noson ddiddorol gan 
Llinos Jones. Gwnaed y te gan Beti Daniel a 
Delyth Davies ac enillwyd y wobr raffl gan 
Gwenda Morgan.

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Ymddeol

Mae John Marshall, Ger y Gronfa, wedi 
llwyr ymddeol o’i waith ers diwedd y 
flwyddyn. Dymunwn flynyddoedd o 
hapusrwydd iddo ef a Carol wrth iddynt 
gael mwy o amser i dreulio gyda’i gilydd.

Baban newydd
Llongyfarchiadau i Mat ac Angharad, Ger y 
Llyn, ar enedigaeth eu merch, Ffion Jodie, 
wyres fach i Danny a Pat Ty-gof.

Urdd y Benywod
Cynhaliwyd ein cinio blynyddol yng 
Ngwesty’r Hafod, Pontarfynach, pryd y 
daeth dros dri deg o drigolion yr ardal 
ynghyd i fwynhau pryd blasus iawn. 
Croesawodd Loraine Maloney bawb ynghyd 
yn absenoldeb Norma Stephens, ein 
Llywydd. Hyfryd oedd cael cwmni nifer o 
newyddddyfodiaid i’r ardal a braf oedd cael 
y cyfle I ddod i’w adnabod.

Nos Lun gyntaf yn Chwefror cawsom 
gwmni Alan a Mareen Crumpler, Pant y ddwy  
riw. Mae Alan wrthi yn creu offerynnau cerdd 
o’r canol oesoedd. Mi roedd yn ddiddorol 
iawn i weld sut yr oedd yn mynd ati i’w 
creu gan ddefnyddio lluniau o hen lyfrau 
fel patrwm. Mi roedd ganddo delyn fach 
hyfryd iawn a hefyd rhyw fath o biano 
accordion. Gwnaethpwyd y te gan Ann 
Ellis a Rhian Barr, noson ddiddorol iawn.

Croeso
Croeso i Alice a Louise i Droedrhiwsebon. 
Nid yw yr ardal yn newydd i’r ddwy gan eu 
bod wedi bod yn byw yn Tŷ Capel Aber-
ffrwd am rai blynyddoedd yn ddiweddar.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i John ac Elizabeth Lewis, 
Dolgamlyn, ar enedigaeth eu hwyres, 
merch fach i Menna a Dylan a chwaer fach i 
Trystan.

Llongyfarchiadau i Gethin Howells - mab Erwyd 
Howells, Capel Madog a Gemma Willows, merch 
hynaf John a Gill Willows o Droitwich a briodwyd 
ar y 25ain o Dachwedd yn yr Elgar Room, yn 
Malvern. Maent wedi ymgartrefu yn Tŷ Llwyd, 
Aber-ffrwd gyda’u mab dwy oed, Dylan.

Cyngor Cymuned Trefeurig
Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 20 Ionawr, yn Neuadd y Penrhyn 
gyda’r Cadeirydd, Shân James, yn y gadair. Roedd Edwina 
Davies, Mel Evans, Tegwyn Lewis, Dai Mason, Dai Rees Morgan, 
Richard Owen, Gwenan Price, Geoff Pyne, ac Eirian Reynolds yn 
bresennol ynghyd â’r Clerc. Roedd ymddiheuriad wedi ei dderbyn 
gan Trefor Davies.

Materion yn codi: y tir ger Horeb - dim i’w adrodd. Y caban ffôn 
yn Salem - roedd Cyngh. Dai Mason wedi siarad gyda BT, a gellid 
disgwyl cytundeb ganddynt yn fuan. Meinciau - penderfynwyd 
archebu tair mainc newydd a gwneud gwaith cynnal a chadw ar 
y gweddill. Y ffordd i Salem - adroddwyd fod y tyllau ar y ffordd 
wedi eu llenwi. Y tro ger Gogerddan - croesawyd y ffaith fod y 
ffordd ger Gogerddan oedd yn arwain at y ffordd i Bow Street 
wedi cael wyneb newydd. Parcio ger Maes Seilo - dim pellach i’w 
adrodd.

Gohebiaeth: adroddwyd mai bwriad y Cyngor Sir oedd anfon 

gwybodaeth am geisiadau cynllunio yn electronig yn unig yn y 
dyfodol.

Ceisiadau cynllunio: dim ceisiadau i’w trafod.
Materion eraill: Gwasanaeth Sul y Cofio - roedd un cynghorydd 

wedi derbyn awgrym y dylid darllen enwau y rhai a fu farw yn y 
ddau ryfel yn y gwasanaeth, a nodwyd fod hyn wedi arfer digwydd 
yn y gorffennol. Cytunwyd i nodi hyn ar gyfer y gwasanaeth nesaf. 
Dŵr yn gorlifo - nodwyd fod dŵr yn gorlifo’n ddifrifol ger y depo 
bysys, a gallai hyn fod yn beryglus iawn ar dywydd rhewllyd. 
Hefyd roedd angen clirio’r cwteri ar y ffordd i Ben-cwm, ac roedd 
rhai tyllau wedi ymddangos yn y ffordd ym Mhenrhyn-coch 
ei hun. Y Clerc i dynnu sylw’r Cyngor Sir at y problemau hyn. 
Holodd Cyngh. Dai Mason faint fyddai cost prynu blwch i ddal 
grit, a phe byddai’r Cyngor yn gallu fforddio gwneud hynny, tybed 
a fyddai’r Cyngor Sir yn fodlon cyflenwi’r grit? Y Clerc i wneud 
ymholiadau. 

Y Parchg Wyn Morris gyda rhai o aelodau 
un o eglwysi Shillong
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ytincer@gmail.com
COFIWCH GYSYLLTU

Ar ddechrau’r flwyddyn 
newydd, mae’n dda 
cael newyddion da ar 
drafnidiaeth gyhoeddus 
yng Ngheredigion. Fis Medi 
llynedd, ar ôl diwedd rownd 
o gymorthdal Ewropeaidd, 
daeth gwasanaeth bws 
y Cardi Bach, oedd yn 
gwasanaethu yr arfordir 
rhwng Ceinewydd ac Aberteifi, i ben.  
Roedd hyn yn ergyd i nifer o bentrefi’r 
cylch, lle nad oes llawer o ddewis 
arall o drafnidiaeth, ac i gerddwyr ac 
ymwelwyr – a’r busnesau sy’n ddibynnol 
arnynt. Gwnaeth grŵp ymgyrchu lleol 
waith diwyd iawn wrth godi proffil y 
pwnc yma, ac mi godais i’r mater gyda’r 
Gweinidog Trafnidiaeth. Yn fuan ar ôl 
gwyliau’r Calan, daeth y newyddion 
da fod Llywodraeth Cymru am roi 
cymorthdal i adfer y Cardi Bach.

Mae manylion i’w datrys, ond dyma 
newyddion calonogol i’r ardal, ac 
i’r diwydiant twristiaeth sydd mor 
ddibynnol ar lwybr yr arfordir a’r 
cyfleon cerdded sy’n deillio ohoni. 
Mae’r penderfyniad yma, yn ogystal 
â’r buddsoddiad diweddar yn y 
gwasanaethau T1 a T5, a’r penderfyniad 
i gefnogi’r gwasanaeth Bwcabus tra 

fod ceisiadau newydd am 
gyllid yn cael eu ystyried, yn 
fuddsoddiad gwerth-chweil 
mewn trafnidiaeth mewn 
cyfnod o gynni ariannol a 
thoriadau. Mae angen gwella 
rhai elfennau o hyd, wrth 
gwrs, fel y diffyg gwasanaeth 
T5 ar y Sul, ond at ei gilydd 
mae’r sefyllfa o ran bysiau yn 

well yng Ngheredigion nag mewn nifer 
o ardaloedd.

Rwy’n parhau hefyd i gefnogi’r 
ymgyrch TrawsLink i adfer cysylltiadau 
trên rhwng Aberystwyth, Tregaron, 
Llambed a Chaerfyrddin. Da oedd gweld 
gymaint o bobl yn y cyfarfod cyhoeddus 
diweddar, ac edrychaf ymlaen at 
drafodaethau gyda’r Gweinidog 
Trafnidiaeth a Network Rail i weld sut i 
wrthio’r cynllun yma ymlaen.

Cam gwag, fodd bynnag, yw 
cyhoeddiad diweddar San Steffan y 
bydd pob trwydded yrru yn gorfod 
cario baner jac yr undeb o hyn ymlaen. 
Gofynnais i’r Prif Weinidog am 
safbwynt Llywodraeth Cymru, ac mi 
gytunodd gyda mi y byddai’n well petai 
pawb yn cael y dewis o ba faner sy’n 
ymddangos. Y Ddraig Goch fyddwn i’n 
ei ddewis bob tro!

O’r Cynulliad - Elin JonesDOLAU
Genedigaeth

Ar Ragfyr 17fed ganwyd Tomos Dafydd, mab 
bach i Eleri a Xavier, Quayzin, Caerdydd, brawd 
bach i Erin Betsan ac ŵyr i Dafydd a Mair Evans, 
Madryn.  Llongyfarchiadau mawr i’r teulu bach.

Cofion
Ar hyn o bryd mae John Rees, Talardeg yn treulio 
ysbaid yng nghartref Cysgod y Coed, Llanilar.  
Pawb yn Dolau yn cofio ato ac yn edrych ‘mlaen i 
gael e nôl yn ein mysg  cyn bo hir.

Newid aelwyd
Mae Jen a Howard Williams wedi symud 
i Gaerdydd i fod yn agos at y meibion a’u 
teuluoedd, ond croeso i Mark a Nia a’r teulu sydd 
wedi symud i fewn i Sŵn yr Awel.

Colofn Enwau Lleol
Enw un o ffermydd Cwm Main (ardal 
Capel Madog) yw Nantybwla.  Cyfeirir ati 
yn un o ddogfennau Stad Castle Hill (rhif 
1069) yn 1752 fel:

‘Tir blaen nant y Bwla in former times 
but now called by the common name 
of Llyest nant Bwla ... in the parish of 
Llanbadarn Vawr’.

Gan fod yr enw cynharaf yn disgrifio 
tyddyn wedi ei leoli ger blaen neu 
‘darddle’ nant o’r enw Nant y Bwla, gellir 
casglu mai dyna enw cangen ddeheuol 
blaen Afon Peithyll sy’n tarddu rhwng 
Lluest-fawr a Lluest-fach ac yn llifo heibio 
i fferm Nantybwla. Dengys y ddogfen 
y câi’r tyddyn ei adnabod fel Lluest 
Nantybwla erbyn canol y ddeunawfed 
ganrif, ac erbyn heddiw mae’r enw wedi 
ei gwtogi ymhellach drwy ollwng yr elfen 
lluest.

Ond beth yw ystyr y gair bwla?  
Tystia Geiriadur Prifysgol Cymru mai 
benthyciad ydyw o’r Saesneg Canol bule 
yn golygu ‘tarw, adfwl, tarw llawndwf 

wedi ei gyweirio’. Gallai nant dderbyn enw 
o’r fath oherwydd natur ffyrnig ei llif, ond 
yn yr achos hwn mae’n fwy tebygol o fod 
wedi ei henwi am i darw fod yn gysylltiedig 
â hi rywdro.  

Digwydd bwla mewn nifer o enwau 
lleoedd yn y Canolbarth a’r De, er enghraifft 
Carregybwla, Llangurig, sir Drefaldwyn; 
Parcybwla, Betws Ifan, Ceredigion; 
Craigybwla, ger Crucywel, Brycheiniog; 
a Ffynnonbwla, Pontypridd, Morgannwg. 

Ac mae’n siŵr bod amryw ohonoch 
chi’n gyfarwydd â Chaws Nantybwla, sir 
Gaerfyrddin.

Angharad Fychan

Paratowyd dan nawdd Cymdeithas 
Enwau Lleoedd Cymru

© Crown Copyright and Landmark 
Information Group Limited (2015).  
All rights reserved. (1980s).

DÔL-Y-BONT
Brysiwch wella

Anfonwn ein cofion at Gareth Morgan, Glenside, 
sydd yn Ysbyty Bron-glais ar hyn o bryd yn 
dilyn cwymp yn ei gartref.  Gobeithio y bydd yn 
teimlo’n well yn fuan.
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R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyflenwi a gwasgaru 

calch, slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr  

i’w llogi
Cyflenwi cerig mán

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

newyddion etc. i / news etc. to: 
   golygydd@trefeurig.org

your local website

William Howells, 
Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch, 

Aberystwyth SY23 3EQ

Llun y mis
Llun o gasgliad Iestyn Hughes, Maes-y-garn, Bow Street. 

Gellir gweld mwy o’i luniau ar ei wefan http://www.atgof.co/ 

Cofeb Wynford Vaughan Thomas yn Foel Fadian - rhwng Aberhosan a Dylife.

ytincer@googlemail.com
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Cyngor Cymuned Melindwr 
Ar nos Iau 15 Ionawr 2015, gyda’r Cynghorydd Richard Edwards 
yn y gadair a’r Cynghorwyr Andrea Jones, Dafydd Fryer, Jean 
Watson, Aled Lewis, Bethan Bebb a Llinos Jones yn bresennol fe 
drafodwyd y canlynol:

Rydym fel Cyngor yn ymwybodol bod na nifer o dyllau yn 
yr ffyrdd ar draws y gymuned ac yn pwyso ar y Cyngor Sir i 
gwblhau’r gwaith cyn gynted ag bo modd.

Mae’r Cyngor yn am benodi dau gynghorydd i lenwi’r seddi 
gwag yn fuan. Os oes gennych ddiddordeb ymuno â’r Cyngor, 

cysylltwch â’r clerc.
Bu modd i’r cyhoedd roi gwybod i’r Cyngor Sir am broblemau 

sydd yn ymwneud â Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ein hardal 
trwy ymweld â gwefan y Cyngor ar www.ceredigion.gov.uk.

Oes modd i chi roi gwybod fel Cyngor Cymuned am broblemau 
hefyd er mwyn i ni gael pwyso ar Gyngor Sir Ceredigion i 
gyflawni’r gwaith angenrheidiol.

Os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblem, yna cysylltwch 
gyda’ch cynghorydd lleol.

Ddechrau Mawrth, bydd drysau 
sefydliad sydd wedi cynnig 
gwasanaeth diguro i bentref 
Bow Street a’r cyffiniau ers 
35 mlynedd, bron, yn cau ei 
ddrysau am y tro olaf wrth i 
John a Maria, Swyddfa’r Post, 
gael hoe cwbl haeddiannol o’r 
gwaith.

Un o Lanidloes yn wreiddiol 
ydi John, ond yn ystod ei 
blentyndod byddai’n ymweld 
â’i ewythr a’i fodryb ar fferm Tŷ 
Cam, Cwmrheidol, yn gyson. 
A phan ddaeth hi’n amser 
gadael yr ysgol, i’r Cwm y daeth 
i weithio, i helpu ei ewythr 
ar y fferm. Roedd wedi dod 
yn hoff iawn o’r ardal, ac yn 
arbennig o fod yn ymyl y môr. 
Yn ddiweddarach, sefydlodd 
ei fusnes ei hun, ac roedd galw 
mawr am ei waith yn draenio tir 
amaethyddol, clirio safleoedd 
ar gyfer adeiladu tai ac yn y 
blaen. Roedd y gwaith hwn yn 
cyfuno dau beth mae John yn 
arbennig o hoff ohonynt, sef 
peiriannau mawr a bywyd yn 
yr awyr agored. Ond, ar gyngor 
meddygol, penderfynodd newid 
cyfeiriad yn 1980; gwelodd 
hysbyseb yn y Cambrian News 
fod Swyddfa’r Post Bow Street 
ar werth – a dyma benderfynu 
newid cyfeiriad yn llwyr.

Ond, cyn gwneud y 
penderfyniad tyngedfennol 
hwn, roedd yn rhaid 
ymgynghori â rhywun pwysig 
iawn oedd wedi dod yn rhan o’i 
fywyd erbyn hyn, sef Maria, ei 
wraig. Er mai yn y Waunfawr, 
Aberystwyth, y magwyd Maria, 
roedd ei gwreiddiau ar ochr 

ei mam yn Bow Street. Roedd 
hi ar y pryd yn athrawes yn ei 
hen ysgol, Ysgol Comins-coch, 
ond roedd yn llwyr gefnogol i 
benderfyniad John. Gadawodd 
ei swydd ar ddiwedd y tymor, a 
dyna ddechrau ar bartneriaeth 
waith lwyddiannus a maith.

Yn llawn brwdfrydedd, aeth y 
ddau ati i ehangu’r busnes, gan 
wneud newidiadau sylweddol 
i’r adeilad. Ar ôl cael trwydded i 
brosesu ceisiadau am dreth ceir, 
cynyddodd nifer y cwsmeriaid 
yn sylweddol. Mae’n debyg 
mai dyma un o’r agweddau 
ar y gwaith oedd yn achosi’r 
problemau mwyaf, yn enwedig 
pan nad oedd yr MOT neu 
yswiriant addas ar gael – a’r 
cwsmer ddim bob amser yn 
fodlon derbyn hynny!

Mae John a Maria wedi gweld 
newidiadau mawr dros y cyfnod 
hwn wrth gwrs, gyda dyfodiad 
y cyfrifiadur yn arbennig yn 
hwyluso’u gwaith yn fawr iawn. 
Er hynny, mae John wedi bod yn 
codi cyn 5 o’r gloch y bore bob 
dydd, bron, er mwyn trefnu’r 
papurau newydd yn barod i’w 
dosbarthu drwy’r pentref ac 
agor y siop yn brydlon am 6.30 
o’r gloch. A dyw’r gwaith ddim 
yn gorffen wrth i ddrws y siop 
gau am 5.30 o’r gloch chwaith, 
gan fod angen sicrhau bod 
cyfrifon y dydd yn ‘balanso’ ac 
archebu stoc i’r siop cyn mynd 
ati wedyn i dacluso a glanhau yn 
barod ar gyfer y bore trannoeth.

Tydi’r ddau ddim wedi cael 
gwyliau ers iddyn nhw briodi – 
ar wahân i ryw benwythnos neu 
ddau ym Mangor – a does dim 

cynlluniau mawr ar y gorwel 
chwaith. Ond maen nhw’n 
edrych ymlaen at dreulio mwy 
o amser o gwmpas eu cartref, 
Gerddi Gleision, ymweld ag 
ambell sioe amaethyddol a chael 
gwyliau bach yng Nghymru neu 
yn ardal y Cotswolds, lle mae 
William, y mab, yn gweithio. 
Maen nhw’n cael cwmni Nerys, 
y ferch, gyda nhw gartref pan 
nad yw draw yn y llyfrgell wrth 
ei gwaith ymchwil.

Yn ystod y cyfnod maith yma 
tu ôl i’r cownter dywed John 
eu bod wedi dod i nabod y 
natur ddynol yn go dda, a bod 
angen ‘amynedd Job a’i frawd’ 
yn ogystal â dogn helaeth o 
hiwmor wrth y gwaith. Does 
dim amheuaeth nad ydi John 
a Maria’n meddu ar y ddwy 
rinwedd yma, ac roedd gwên 

siriol bob amser yn croesawu 
pawb wrth fynd i mewn i’r Post.

Dymuna’r ddau ddiolch i’w 
cwsmeriaid – o bell ac agos – am 
eu cefnogaeth ddiflino dros y 
blynyddoedd, gan ychwanegu 
nad cwsmeriaid oedd yn dod i’r 
Post ond ffrindiau. Maen nhw’n 
eithriadol o ddiolchgar i Dylan 
Roberts a’i staff yn siop Spar 
Bow Street am sicrhau y bydd 
y gwasanaeth yn parhau yn y 
pentref. Ac wrth ddymuno’n 
dda i Dylan a’r criw, fe hoffwn 
innau, ar ran pobl y pentref a’r 
ardal, ddiolch o galon i John 
a Maria am wasanaeth arwrol 
i’w cymuned dros gynifer o 
flynyddoedd – a dymuno hir 
oes a hapusrwydd iddyn nhw 
yn y bennod newydd hon yn eu 
bywydau.

Marian Beech Hughes

John a Maria

Llun: Iestyn H
ughes

John a Maria
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Cyngor Cymuned Tirymynach
Cyfarfu’r Cyngor uchod ar nos Iau, 30 Ionawr yn Neuadd 
Rhydypennau o dan lywyddiaeth y Cyng. Dewi James. Daeth 
cais am gyfraniad gan Ysgol Rhydypennau o £1500 tuag gostau 
adnewyddu ffenestri yr ysgol. Fe gyst y gwaith i gyd £11420. 
Penderfynwyd cyfrannu yn ôl eu gofyn y swm o £1500, gan 
resynu ar yr un pryd nad yw Cyngor Sir Ceredigion drwy’r 
Awdurdod Addysg yn gweld yn dda i gyfrannu yr un geiniog, ac 
eto yn golygu codi ein trethi 5% eleni.

Addawyd taenu cerrig ar y fynedfa i faes chwarae Bryncastell 
mor fuan â phosibl. Bydd y Swyddfa Bost yn newid ei lle ar 5 
Mawrth. Bwriedir cynnal cyfarfod tua diwedd Chwefror i drafod 
y posibilrwydd o agor Gorsaf Rheilffordd yn Bow Street. Deallir 
fod pethau ar y rails ar hyn o bryd.

Adroddwyd bod y ffordd sy’n arwain ar y dde at bont y 
rheilffordd yn beryglus o agos i syrthio i mewn gan fod lorïau 
trymion bellach yn cario nwyddau i Glarach. Cwynwyd bod 
cerbyd melyn yn parcio ar y fynedfa ger rhif 1 Tregerddan yn 
achosi rhwystr gweledol i gerbydau eraill. Penderfynwyd cael 
gair gyda’r perchennog. Mae pibell dŵr wedi blocio ar y ffordd 

o’r Lôn Groes i Ben-cwm ac o’r herwydd yn erydu’r ffordd yn 
ddirfawr. Cysylltir â gwŷr y ffordd ar fyrder.

Penderfynwyd ar y Praesept 2015-2016, sef £16,500 sy’n 
rhyddhau £19.76 am annedd Band D. Hon oedd y noson pryd y 
dosberthir rhoddion i’r gymuned. Dyma’r cyfraniadau am eleni: 
Ffrindiau Cartref Tregerddan £150, Y Tincer £350, Cymdeithas 
Maes Chwarae Rhydypennau £500, Pwyllgor Henoed £275, 
Mynwent y Garn £200, Mynwent Noddfa £200, Clwb Hoci 
Bow Street £100, Cylch Meithrin Rhydypennau £150, Ysgol 
Rhydypennau £100, Ambiwlans Awyr Cymru £200, Neuadd 
Rhydypennau £1000, Sioe Arddwriaethol Rhydypennau £100, 
CAB £100, Clwb Ffermwyr Ieuanc Tal-y-bont £100, Noson Tân 
Gwyllt £250.

Adroddodd y Cynghorydd Paul Hinge fod cais wedi dod am 
lwybr beicio o Dolau i Rydypennau. Y mae wedi cefnogi y cais, 
yn ogystal a llwybr hyd at Dolgau, ac mae’r awdurdodau yn 
“gweithio” arno am arian o’r Cynulliad.

Pasiwyd i dalu nifer o filiau arferol, a bydd y cyfarfod nesaf ar 
26 Chwefror.

Man dechrau: Y bar ar draeth Tan-y-bwlch.
Map Explorer 213. GR 879807.
Pellter: 3.5 milltir hawdd.

Taith gerdded y mis
Tan-y-bwlch i Bont Gosen

O’r bar cerddwch ar hyd y llwybr uwchben y traeth nes cyrraedd 
diwedd y rhan wastad ac fe welwch sticl ar y chwith. Drosti ac 
ymlaen ar hyd y llwybr i gwrdd a ffordd Tan-y-bwlch ac i’r chwith 
i fynd at bont afon Ystwyth. Drwy’r iet a dilyn ‘llwybr yr afr’yn ôl i 
gwrdd a llwybr traeth Tan-y-bwlch. 

Ysgol Penweddig
Chwarae Golff Dros Gymru

Y llynedd cynrychiolodd Elis Lewis, Bl . 11, Gymru yn y ‘Twrnamaint 
Pedair Gwlad Dan 16’ yn yr Iseldiroedd. Teithiodd y garfan i 
Amsterdam ar gyfer y twrnamaint tridiau yn erbyn Yr Alban, Iwerddon, 
Yr Iseldiroedd a Lloegr, adeg y Pasg. Er i’r Iseldiroedd ennill y 
gystadleuaeth gyfan, roedd gan Elis y fraint o ennill sgôr uchaf tîm 
Cymru. Treuliodd y garfan yr wythnos yn Amsterdam a dywedodd Elis: 
“Cefais y fraint o gael fy newis dros Gymru. Roedd y tri diwrnod yn 
anodd, ond hefyd yn bleserus. Roedd rhaid i mi ddeffro am 5:00 bob 
bore i gystadlu am 12 awr, gyda dim ond un egwyl awr”. Yna fe aeth 
Elis ymlaen i gynrychioli tîm dan-16 Cymru yn eu twrnamaint yn erbyn 
Lloegr ym Mharc Cumberwell yn Wiltshire ar ddiwedd mis Awst. Mae 
Elis bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar at dymor cyffrous yn 2015 
wrth iddo fod yn aelod o garfan dan-18 Cymru, Adran y Gogledd.

Enillwyr Barddoniaeth Bl. 7
Mae pum disgybl wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth 
barddoniaeth Saesneg i flwyddyn 7. Wedi eu hysbrydoli gan ‘The 
Candle Man’ gan yr awdur Cymreig Catherine Fisher, ysgrifennodd y 
myfyrwyr gerddi am ddŵr a oedd yn cynnwys trosiadau, cymariaethau 
a phersonoliad. Dywedodd Mrs Gillian Leach, athrawes Saesneg 
a threfnydd y gystadleuaeth: “Mae dysgu technegau barddonol ar 
unrhyw oedran yn galluogi disgyblion i ysgrifennu am y byd wrth 
iddynt weld, clywed a phrofi, pob un yn eu ffordd eu hunain.” Yr 
enillwyr oedd (chwith i dde) Elin Rees, 3ydd; Rhys Morgan, 1af; Betsan 
Roberts, 1af; Katie Davidson, 2il; Rhianedd Owen, 2il

ytincer@gmail.com
COFIWCH GYSYLLTU
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Ysgol Craig yr Wylfa

Gala nofio
Fe wnaeth 4 disgybl gymryd rhan yn y 
Gala nofio ar ddechrau’r tymor, Kelsey 
Hemmings, Louis Yabsley, Joshua 
Williamson-Evans a Harvey Perkins. Fe 
wnaethon nhw i gyd nofio’n arbennig o 
dda ac roedd Joshua yn ffodus iawn o fynd 
trwyddo i’r Gala derfynol ble daeth e yn 
drydydd yn y ras broga. Da iawn i chi gyd 
am gymryd rhan a chynrychioli’r ysgol.

Clwb dawns 
Mae aelodau’r Urdd wedi bod yn cwrdd bob 
prynhawn dydd Mercher ar ôl ysgol i ddysgu 
ac ymarfer dawns newydd gyffrous ar gyfer 
Eisteddfod yr Urdd eleni. Maen nhw’n 
gweithio’n galed iawn ac rydym ni gyd yn 
edrych ymlaen at weld sut maen nhw’n 
gwneud yn yr Eisteddfod ym mis Mawrth. 

Clwb coginio
Rydym yn ffodus iawn yn Ysgol Craig yr 
Wylfa i gynnal clwb coginio bob nos Iau ar 
ôl ysgol i blant blwyddyn 2 - 6. Mae’r plant 
yn cael lot o hwyl wrth ddysgu sut i goginio 
pob math o fwydydd. Yn barod mae’r plant 
wedi cynllunio a chreu ‘smoothie’, fflapjacs, 
brownies a myffins caws. Diolch yn fawr i 
Miss Gwen a Miss Rhian am roi o’u hamser 
i weithio gyda’r plant.

Canu – Plant Dewi 
Ar ddydd Mawrth aeth plant Cyfnod 
Allweddol 2 lawr i Neuadd Gymuned y 
Borth i ganu i rieni Clwb Plant Dewi, pobl 

Eich cigydd lleol
Pen-y-garn
Ffôn 828 447
Llun: 9-5.30

Maw-Sad 8.00-5.30
Gwerthir ein cynnyrch mewn  

rhai siopau lleol

CIGYDD  
BOW STREET

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS
01970 88062701970 828454

lindagriffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths
Maesmeurig
Cwmsymlog
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

o’r gymuned ac Esgob Eglwys Gadeiriol 
Tyddewi hefyd. Fe ganodd y plant yn 
arbennig o dda ac roedden nhw wedi 
mwynhau clywed neges bwysig gan yr 
esgob.

Arad Goch
Mae’r ysgol yn ffodus iawn i gael gweithio 
gyda Mari o Arad Goch. Mae Mari yn 
dod allan i’r ysgol am gyfnod o bedwar 
wythnos i hybu’r iaith Gymraeg wrth 
gynnal gweithgareddau Drama. Bydd 
Mari yn gweithio gyda’r Cyfnod Sylfaen a 
Chyfnod Allweddol 2. Cafodd y plant lot 
o hwyl a sbri wythnos hyn ac maent yn 
edrych ymlaen at weld Mari’n cyrraedd 
eto’r wythnos nesaf.

Creu pitsa
Thema dosbarth Cyfnod Allweddol 2 

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

hanner tymor yma yw ‘Bwyd ar draws y byd’ 
ac i gydfynd efo’r thema, mae’r plant wedi 
bod yn ymchwilio, cynllunio a chreu pitsa. 
Cafodd pawb gyfle i greu a choginio pitsa 
unigol ac rydym yn siŵr eu bod nhw i gyd 
wedi mwynhau eu bwyta nhw hefyd!
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Ysgol Penrhyn-coch
Cyfnod Sylfaen

Ein thema am y tymor yw 
Sw bach a chathod. Cawsom 
fore wrth ein boddau gyda’r 
Parchedig Nicholas Bee wrth 
iddo gyflwyno ei Gwningen a’i 
Barot, fe gafodd gwestiynau di 
ri oddi wrth y plant! Hoffwn 
ddiolch iddo oherwydd fe 
roiodd gwningen yn anrheg 
i ni ac erbyn hyn mae Guto’r 
gwningen yn bwysig iawn yn y 
dosbarth derbyn.

Wythnos wedi ymweliad Nick 
Bee fe ddaeth Glesni Arfon 
Powell y Milfeddyg a Sarah 
y Nyrs o Feddygfa Ystwyth 
i siarad am ei gwaith nhw o 
ddydd i ddydd. Cafodd Guto 
dipyn o archwiliad ac fe gawsom 
hwyl yn dyfalu lluniau ar y 
peiriant pelydr x! 

Gwylio Adar
Mae Dosbarth 2 wedi bod yn 
casglu gwybodaeth am y math o 
adar sydd yn ein gardd. Rydym 
wedi danfon ein gwybodaeth i 

helpu archwiliad cenedlaethol 
RSPB.

Pêl Rwyd
Bu Tîm yr ysgol yn cystadlu o 
dan arweiniad Miss Julie Hall 
yng nghystadleuaeth Urdd y 
cylch. Cafwyd bore hwylus o 
gystadlu. Da iawn chi.

Cogurdd
Erbyn hyn mae cystadleuaeth 
Cogurdd yn boblogaidd iawn. 
Eleni roedd ganddon ni saith o 
blant yn cystadlu - Stephanie 
Merry, Nia Jones, Bethan 
Owen Doram, Elisa Martin, 
Sion James, Dylan Jenkins 
ac Eddie Rhodes.Y dasg yn y 
rownd gyntaf oedd i greu salad 
ffrwythau. Mrs Watkins ein 
Cogyddes oedd y beirniad ac mi 
benderfynodd taw Bethan oedd 
ar y brig. Pob Lwc iti nawr yn y 
rownd nesaf .

Gala Nofio’r Urdd
Fe fuodd nifer o ddisgyblion 
Blwyddyn 3-6 yn cynrychioli’r 
ysgol yng Ngala Urdd y cylch, 
fe ddaeth sawl plentyn i’r brig. 
Da iawn chi hefyd yn y rownd 
derfynol.

Ffarwelio
Rydym wedi ffarwelio â Mr 
Gregory Veary Roberts sydd 
wedi ei apwyntio yn bennaeth 
cynorthwyol ym Mhen-llwyn. 
Roedd Mr Roberts yn athro 
hoffus a gweithgar iawn ac mi 
fyddwn i gyd yn blant, staff, 
rhieni a ffrindiau yn gweld ei 
eisiau yn fawr. Diolch am dy 
ymroddiad a dy waith caled dros 
y blynyddoedd diwethaf. 

Ar agor saith niwrnod yr wythnos Mehefin, Gorffennaf,  
Awst a Medi

(fel arall, ar gau ar ddydd Llun)

Siop Treasures, Tlysau a gemwaith (yn cynnwys dylunwyr 
Cymreig), scarffiau a chyfwisgoedd priodasol.

Caffi 01970 820 050 | Siop Treasures 01970 820 122

COFFI BOREUOL
BYRBRYDAU POETH NEU OER
CINIO
TE PRYNHAWN
CREFFTAU AC ANRHEGION

SIOP A  
SWYDDFA BOST  
PENRHYN-COCH

Perchennog: Lawrence Kelly

Papurau dyddiol a’r Sul,  
llyfrgell fideo, cardiau 

cyfarch
siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun - Sadwrn

7 y bore - 9 yr hwyr
Sul

7 y bore - 7 yr hwyr

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200



Y  T I N C E R  |  C H W E F R O R  2 0 1 5  |  3 7 6

1 8

Ysgol Pen-llwyn
Gala Nofio

Yn ystod mis Ionawr bu criw o ddisgyblion 
hŷn yr ysgol yn cymryd rhan yng Ngala 
Nofio Ysgolion Cynradd yr ardal. 
Cynhaliwyd y Gala i Ysgolion Bach yr ardal 
gyda’r tri cyflymaf yn symud ymlaen i’r 
rownd derfynol yn erbyn disgyblion o’r 
ysgolion mwyaf. Llongyfarchiadau i Morgan, 
Llŷr a Huw a lwyddodd i nofio yn y rownd 
derfynol. Da iawn i bawb fu’n nofio yn y 
ddau gala.

Gwibdaith Dosbarth 1 i Filfeddygfa 
Ystwyth a Pets at Home

Thema gwaith disgyblion y Cyfnod Sylfaen 
y tymor yma ydy Sw Bach. Fel rhan o waith 
y tymor bu’r disgyblion yn astudio am 
anifeiliaid. Buont yn edrych ar anifeiliaid yn 
y sŵ ynghyd ag anifeiliaid anwes. Yn ffodus 
iawn, cafwyd cyfle i drefnu taith arbennig 
i weld dau le pwysig yn Aberystwyth. 
Treuliwyd amser yn Milfeddygfa Ystwyth 
yn gweld y milfeddygon wrth eu gwaith. 
Cafwyd cyfle i ofyn cwestiynau a gweld rhai 
o’r anifeiliaid yno. Diolch i’r milfeddygon 
yno am y croeso a gafwyd ganddynt. Ar ôl 
cinio, cafwyd ymweliad â siop Pets@home. 
Tra yn y siop, cafwyd cyfle i gael dysgu am 
sut i edrych ar ôl y moch cwta a’r cwningod. 
Uchafbwynt yr ymweliad â’r siop oedd 
cael bwydo’r moch cwta. Cafwyd cyfle i roi 
llysiau iddynt. Ar ddiwedd yr ymweliad bu’r 
disgyblion yn edrych ar yr anifeiliaid eraill 
yn y siop – y pysgod a’r llygod. Diolch i 
Pets@home am y croeso. 

Eisteddfod Ysgol
Cynhelir ein Eisteddfod Gŵyl Ddewi ar y 
3ydd o Fawrth. Mae croeso i bawb i ddod 
atom i ymuno yn y dathlu ac i fwynhau y 
disgyblion yn perfformio.

Arad Goch - Oes rhaid i mi ddeffro
Am y tro cyntaf ers nifer o flynyddoedd 
cafwyd cyfle i groesawu cwmni Arad 
Goch atom i’r ysgol. Daeth y Cwmni i 
berfformio eu sioe newydd - “Oes rhaid i 
mi ddeffro.” Sioe oedd hon wedi selio ar 
ddau gymeriad a cherddor sy’n byw ym 
myd y breuddwydion, byd cyffrous ble 
mae unrhywbeth yn bosibl! Cafwyd llawer 
o hwyl a mwynhad wrth wylio’r sioe. Braf 
oedd hefyd cael cwmni y Cylch Meithrin 
i wylio’r Sioe. Gobeithio y cawn gyfle i 
groesawu Arad Goch a’r Cylch Meithrin yn 
fuan eto yn y ddyfodol agos.  

Heddlu
Cafwyd ymweliad yn ddiweddar gan 

PCSOs Chris Tipper a Dave Goffin. Daeth 
y ddau atom i sgwrsio â‘r disgyblion am 
wahanol faterion. Mae bob amser yn braf i 
groesawu y ddau ohonynt atom a chafwyd y 
disgyblion yn ymateb yn bwrpasol. Rydym 
yn edrych ymlaen i gydweithio â hwy yn 
ystod y misoedd nesaf. 

Darlith Wyddoniaeth
Teithiodd y disgyblion lawr i Adran 
Wyddoniaeth Prifysgol Cymru Aberystwyth 
yn ddiweddar. Yn ystod y bore, cafwyd cyfle 
i gael gwybodaeth am arbrofion gwyddonol 
mewn awyrgylch ddiogel. Pwy a ŵyr, efallai 
y bydd y ddarlith yn sbarduno gwyddonydd 
ifanc newydd! 

Bwyd y Byd
Thema y dosbarth hŷn y tymor yma ydy 
Bwydydd y Byd. Yn ystod y tymor, mae’r 

disgyblion wedi bod wrthi yn astudio y 
bwydydd a ddaw o wahanol rannau y byd. 
Maent wedi ymchwilio i ryseitiau diddorol 
ynghyd âg arferion bwyta gwledydd. 
Maent hefyd wedi eu haddysgu am fwyd 
a phwysigrwydd bwydydd iach. Bu cyfle i 
greu bwydlen iach ac i ymchwilio i effaith 
gwahanol fwydydd arnynt. Rydym yn awr 
yn edrych ymlaen at ein thema newydd ar 
ôl hanner tymor.

Croeso i Greg
Rydym yn croesawu Mr Greory Vearey-
Roberts atom fel ein Pennaeth Cynorthwyol 
newydd. Diolch hefyd i Mrs Ingrid Rose sydd 
wedi bod yn cyflenwi yn yr ysgol ers cychwyn 
y tymor ac i Mrs Parr-Davies am gymryd yr 
awennau fel Pennaeth Cynorthwyol tan i 
Mr Roberts gychwyn. Pob dymuniad da i Mr 
Roberts yn ei rôl newydd.

Milfeddygfa

Oes rhaid i mi ddeffro?

Pets at home
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Ysgol Rhydypennau
Arad Goch 

Cafwyd ymweliad arall gan Gwmni Arad 
Goch yn ddiweddar. Cyflwynodd y cwmni 
gynhyrchiad newydd sbon i blant y Cyfnod 
Sylfaen o fewn set amgaeedig a ‘theimladol’. 
Roedd y perfformiad yn cynnwys agweddau 
o ddawns i gyfeiliant cerddoriaeth swynol. 
Cafodd y plant brofiadau difyr iawn yn 
ystod y perfformiad.

Y Fari Lwyd
Daeth Mr. Mathew Clubb a’r Fari Lwyd i’r 
ysgol ar Ddydd Mercher, Ionawr 14eg. Dyma 
gofnod Blwyddyn 2 o’r digwyddiad.

Roedden ni yn lwcus iawn i gael gweld y 
Fari a chawson ni gyfle i ofyn cwestiynau 
am y Fari ac i glywed Mr Clubb yn canu un 
o benillion Hen Galan. Roedd rhubanau 
lliwgar gan y Fari ac roedd ei chlychau’n 
tincian. Peli sgleiniog Nadolig oedd gan y 
Fari Lwyd fel llygaid.

Roedden ni wedi cael llun gyda’r Fari a Mr 
Clubb a canon ni ‘Blwyddyn Newydd Dda’ 
iddyn nhw. Cafon ni hwyl yn gweld y Fari 
Lwyd. 

Diogelwch
Diolch i Karen Roberts, Swyddog Diogelwch 
Tân Ardal Aberystwyth, am alw mewn 
i’r ysgol yn ddiweddar er mwyn codi 
ymwybyddiaeth y plant o beryglon tân yn 
y cartref. Yn ystod y sesiynau amrywiol, fe 
ddysgodd y plant sut i ddianc yn ddiogel o’u 
cartref petai yna dân, a chynllunio ble i osod 
larwm yn y tŷ.

Soniodd am bwysigrwydd gwybod 
ein cyfeiriad a’n côd post fel bod y 
gwasanaethau argyfwng yn gallu dod ar frys 
i helpu ac ein bod ni hefyd yn gwybod beth i 
ddweud wrth ffonio mewn argyfwng. 

Diwrnod ar gyfer newid
Cynhaliwyd ‘Diwrnod UNICEF ar gyfer 
Newid’ ar y 6ed o Chwefror. Cafodd y plant 

wisgo dillad lliwgar ar y dydd er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o’r achlysur a chodwyd 
swm sylweddol er mwyn helpu plant tlawd 
dros y Byd.

Rasus Rhydypennau
Yn hytrach na’r Bingo arferol; trefnodd 
pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 
yr ysgol ‘Noson Rasus’ yn neuadd yr ysgol. 
Gyda chymorth technoleg a brwdfrydedd 
rhieni a phlant yr ysgol cafwyd noson 
lwyddiannus tu hwnt o ran hwyl a mwynhad 
heb anghofio codi £279.05 at goffre’r ysgol. 
Gobeithio cynnal nosweithiau tebyg eto yn 
y dyfodol. Yn ystod y cystadlu; Cadi Bowen 
blwyddyn 3 ddisgleiriodd gyda’i dewisiadau 
doeth; mae’n amlwg fod ganddi lygad am 
geffyl da! Diolch i’r pwyllgor am drefnu 
ac yn enwedig i Jon a Chris am eu gwaith 
hanfodol cyn ac y ystod yr achlysur.

Dathlu
Pen blwydd hapus i Mr Havard ar gyrraedd 
oedran nodedig. Diolch i Siw Rowlands am 
y gacen hynod o flasus. 

Clwb Cant
Mae’r amser wedi cyrraedd eto i ymuno 
â Chlwb Cant yr ysgol. Mae Cymdeithas 
Rhieni ac Athrawon yr ysgol unwaith eto 
yn parhau i wahodd rhieni, athrawon a 
ffrindiau’r ysgol i ymaelodi â’r Clwb 100. Mi 
fydd yr aelodaeth yn parhau, fel llynedd, am 
flwyddyn gan ddechrau ym mis Mawrth a 
gorffen ym mis Rhagfyr. 

Bydd hi’n angenrheidiol i bob aelod 
dalu tâl aelodaeth blynyddol o ddeg punt 
a fydd yn talu am gost pob cyfle i ennill yn 
ystod y cyfnod. Cyfanswm yr holl arian sef 
gwobrau’r flwyddyn fydd pum can punt. 
Bydd yr holl elw yn mynd at bwyllgor CRhA 
ac felly tuag at yr ysgol. Mi fydd y gwobrau 
misol fel a ganlyn:
1af- £25  2il-£15  3ydd-£10
Os am ymuno â’r clwb cysylltwch â Delyth 
Morgan ar 01970 820656 

Ymweliad Y Fari Lwyd Diogelwch Tân

Arad Goch yn perfformio

Dathlu Pen blwydd

Cadi Bowen – enillydd noson rasus.

Gwaith Bricio

Adeiladau newydd, 
Estyniadau,  

Gwaith Carreg,  
Patios

R+R 

Rhod: 07815121238  
Rich: 07709770473

Am fwy o wybodaeth a llwyth o luniau:
http://www.rhydypennau.ceredigion.sch.uk
@YGRhydypennau dilynwch ni ar drydar.
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Saer Coed / Adeiladydd 
01970 880652 
07773 442 260

07968 728470
01970 820375

M THOMAS

Penrhyn-coch
Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymio  

ac hefyd gwaith nwy
Prisiau rhesymol

Plymwr Lleol

Bronllys, Capel Bangor 
Aberystwyth

TACSI EDDIE
Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226

JONATHAN LEWIS

Diolch i bawb fu wrthi’n crafu pen yn ceisio dod o hyd 
i’r holl enwau yn chwilair y rhaglen Ysbyty Hospital y 
mis diwetha. Roedd yn grêt gweld sawl enw newydd 
yn rhoi cynnig arni. Daliwch ati. Dyma nhw: Deian, 
Llanarth; Siân Mari Evans, Cefn-llwyd; Carwyn 
Davies, y Gors ger Trawscoed; Megan Lois, Llandre; 
Llŷr Evans, Capel Bangor; Martha Rowlands, Capel 
Dewi. Diolch hefyd i ti, Siôn Davies, Llangeitho, am 
liwio llun y menorah fis Rhagfyr. 

Yr enw ddaeth o’r het oedd Martha Rowlands, 
Penrhyn-coch. Da iawn ti!

Gwelaf o’r Tincer mis Ionawr fod rhai ohonoch chi 
wedi bod yn hel calennig ar Ddydd Calan. Da iawn 
chi. Ond nid pawb sy’n dathlu’r calan ar 1 Ionawr. 
Roedd rhai llefydd yng Nghymru – yn Sir Benfro, ac 
yn nyffryn Teifi – yn ei ddathlu ar 6 Ionawr. Wel, yn 
Tsieina, mae’r Flwyddyn Newydd yn dechrau’r mis 
hwn, ar 19 Chwefror. Mae’n ddigwyddiad pwysig 
iawn yn Tsieina ac mewn sawl gwlad arall, gan 
gynnwys Cymru, lle mae ’na bobl Tsieineaidd yn byw. 
Byddan nhw’n gwledda ac yn cael gŵyl lanterni a thân 
gwyllt. Bydd y dathlu yn para am 15 diwrnod! Beth 
am liwio llun y plant yn eu gwisgoedd traddodiadol? 
Cofiwch ddewis lliwiau llachar. Pa fath o wisg fyddech 
chi’n ei dewis, tybed?

Wrth gwrs, mae gennym ni ŵyl bwysig iawn i’w 
dathlu ar 1 Mawrth, on’d oes? Cofiwch wisgo’ch 

cenhinen ar Ddydd Gŵyl 
Dewi! Anfonwch eich 
gwaith at y cyfeiriad 
arferol, Tasg y Tincer, 
3 Brynmeillion, Bow 
Street, Ceredigion SY24 
5BP erbyn dydd Gŵyl 
Ddewi (Mawrth 1af)   
Ta ta tan toc! Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Tasg y Tincer

Martha Rowlands


