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Cyfnod 
prysur i 
Ger-y-lli

Bu Brains yn bragu cwrw yng Nghymru 
ers 1882 ond mae wedi cymryd mwy na 130 
mlynedd iddynt benodi merch yn fragwraig.  
Pasiodd Ffion Jones, 26 oed  ( gynt o 
Nant Seilo a Ger-y-llan, Penrhyn-coch) ei 
harholiad bragu gan ddod  y ferch gyntaf 
ymhlith y dynion yn y cwmni Cymreig

Ac mae’n gobeithio nad y hi fydd yr olaf. 
Meddai Ffion “Cyn i mi ddechrau gweithio 
i’r cwmni nid oeddwn yn yfed cwrw ond ers 
i mi ddechrau gweithio yma dwi’n teimlo ei 
fod yn ddiod i bawb.    

“Dros y blynyddoedd diwethaf dwi wedi 
dod fwyfwy â diddordeb mewn cwrw - y 
blasau gwahanol a matsio cwrw gyda bwyd 
- a bu’n bosibl i mi wneud y cwrs hyfforddi  
trwy y cwmni. 

Mae Brains yn cynhyrchu 11 cwrw 
gwahanol ar wahân i wyth cwrw tymhorol ac 
mae’r prif fragdy lle mae Ffion yn gweithio 
yn cynhyrchu 120 casgen y dydd. 

Roedd y cwrw a fragodd Ffion ar ei 

Iechyd da!

Mared Pugh-Evans a enil-
lodd Cystadleuaeth Iau 
o dan 17 oed yng Ngŵyl 
Pencerdd Gwalia ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn 
y llun gwelir Mared gyda’i 
hathrawes, Caryl Thomas, 
Y Bontfaen.

diwrnod cyntaf yn un oedd wedi ei seilio 
ar hen ddull Cymreig o fragu a elwid yn  
Bragawd. Fe’i gwneir gyda mêl Cymreig. 
coriandr, nytmeg, sinsir, clofs, pupur du a 

sinamon. 
Ei hoff ddiod yw Brains tywyll - “Mae’n un 

o’n rhai hynaf, mae’n gwrw tywyll gyda blas 
dwi’n ei hoffi - fel  coffi rhost. 

Enillydd  
Lleol

I ni a 
hyn yn 
newydd 
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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
46 Bryncastell, Bow Street ( 828337

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

HYSBYSEBION – Rhodri Morgan 
Maes Mieri, Llandre, ( 828 729  

rhodrimoc@yahoo.co.uk

LLUNIAU – Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ( 828173

TASG Y TINCER – Anwen Pierce

TREFNYDD GWERTHIANT – Bryn Roberts
4 Brynmeillion, Bow Street ( 828136

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel 

Glyn Rheidol ( 880 691

Y BORTH – Elin Hefin  
Ynyswen, Stryd Fawr 

elin.john@yahoo.co.uk

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

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908
Anwen Pierce, 46 Bryncastell ( 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 
Dai 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 Mai
Deunydd i law: Mai 3 | Dyddiad cyhoeddi: Mai 16

dyddiadur

EBRILL 19 Nos Wener Noson rasus moch 
Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch yn Neuadd y 
Penrhyn, Penrhyn-coch am 7.00 

EBRILL 26-27 Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-
coch Nos Wener am 5.30 Dydd Sadwrn am 
12.30 a 6.30 

MAI 1 Nos Fercher Eisteddfod Calan Mai 
Morlan Aberystwyth  ym Morlan am 5.00

MAI 2 Nos Iau Noson goffi ac adloniant; - ail 
agor Neuadd Rhydypennau ar ôl y gwaith 
paentio a  chyfle i ddiolch yn gyhoeddus i’r 
gwirfoddolwyr, a’r noddwyr am 7.00. Dewch i 
ddangos eich cefnogaeth.

MAI 5 Nos Sul Ysgol Theatr Maldwyn yn 
cyflwyno Er mwyn yfory yn Theatr, Canolfan y 
Celfyddydau, Aberystwyth am 7.30 Tocynnau 
£7 (£5) 623232

MAI 12 Cymanfa ganu Gogledd Ceredigion 
yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth am 10.00 
a 5.30. Arweinydd: Margaret Daniel. Organydd: 
Mary Jones Morris

MAI 12 Dydd Sul Race for Life yn 
Aberystwyth 

MAI 12-18 Wythnos Cymorth Cristnogol

MAI 21-22 Dyddiau Mawrth  a Mercher Arad 
Goch yn cyflwyno Cerdyn post o Wlad y Rwla 
yn Theatr, Canolfan y Celfyddyau am 10 ac 
1.00. Addas i blant 4-8 oed

MEHEFIN 15 Dydd Sadwrn Taith Cymdeithas 
y Penrhyn i Sir y Fflint yng nghwmni Gron Ellis. 
Am fwy o fanylion cysyllter â Ceris Gruffudd 
(01970 828 017)

MEHEFIN 15 Dydd Sadwrn Rali CFFI 
Ceredigion yn Nhal-y-bont

MEHEFIN 19 Dydd Mercher Taith flynyddol 
Cymdeithas Gymraeg y Borth - enwau i’r 
ysgrifennydd Llinos Evans

MEDI 13-15 Dyddiau Gwener i Sul.
Penwythnos ddathlu 150 mlynedd Ysgol 
Gynradd Penrhyn-coch

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.

Y Tincer ar dâp 
Mae modd cael y Tincer ar gaset ar 
gyfer y rhai sydd â’r golwg yn pallu. 

Cysylltwch â Rhiain Lewis, Glynllifon,  
17 Heol Alun, Aberystwyth,  
SY23 3BB (( 612 984) 

Ymunwch â Grŵp 
Facebook Ytincer

Cymanfa Ganu Unedig  
Gogledd Ceredigion

Rihyrsals am nosweithiau Mercher am 7.00
Ebrill 24 Horeb, Penrhyn-coch

Mai 8 Capel y Morfa, Aberystwyth 

 Y Gymanfa Mai 12 2013
Capel y Morfa, Aberystwyth
Arweinydd: Margaret Daniel
Organydd: Mary Jones Morris

10 y bore a 5.30 yr hwyr
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Rhai o aelodau Urdd Gwragedd Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch gyda’r telynor Robin 
Huw Bowen yn ystod eu noson Cawl a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi yn Neuadd yr 
Eglwys, Penrhyn-coch yn ddiweddar. (O Dincer Ebrill 1993)

20 MLYNEDD YN OL

CYFEILLION Y TINCER

Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion 
y Tincer Mis Mawrth 2013
£25 (Rhif 151) Martha Rowlands,  
Rhos-goch, Capel Madog
£15 (Rhif 154) Mary Thomas, 
Dolgelynen, Llandre
£10 (Rhif 42) Linda Jones, Y Berllan, 
Llanfihangel Genau’r-glyn

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan aelodau 
o’r tîm dosbarthu yn festri Bethlehem, 
Llandre pnawn Mercher Mawrth 20.

Cysylltwch â’r Trefnydd, Bethan Bebb, 
Penpistyll, Cwmbrwyno. Goginan, os am 
fod yn aelod.

Am restr o Gyfeillion y Tincer gweler 
http://www.trefeurig.org/uploads/
cyfeilliontincer2009.pdf

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 
Rhodri Morgan os am hysbysebu.

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 angen-rhedirwydd 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.

CIC
 
Fe fydd Clwb CIC (clwb ieuenctid Cristnogol) 
ar gyfer plant blynyddoedd 6 a’r ysgol 
uwchradd yn ailddechrau ar Ebrill 25ain, am 
7yh yn festri Capel y Garn, Bow Street.

Rhaghysbysiad 

Noson yng nghwmni Wil Tân, Clive 
Edwards a Meibion y Mynydd yng Ngwesty 
Llety Parc, Aberystwyth ar nos Sadwrn 
29 Mehefin. Tocynnau £10. Holl elw’r 
noson tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon. 
Tocynnau ar werth cyn hir oddi wrth y 
Gwesty a Megan Jones. Rhagor o fanylion i 
ddilyn maes o law.

Bysus Aberystwyth i Glarach  a Morrisons

Daeth y gwasaneth bws 06 sy’n rhedeg gan 
Mid Wales Motors o Aberystwyth i Glarach 
i ben am y tro ar 13 Ebrill. Bydd ar gael 
eto o 25 Mai hyd 1 Mehefin ac wedyn o 20 
Gorffennaf hyd 28 Medi.

Amseroedd y bysus o Aberystwyth i 
Clarach yw pob awr o 9.55 i 16.55 o ddydd 
Llun i ddydd Sadwrn a 12.45 14.45 a 16.45 
ar ddydd Sul.  Daw’r bysus yn ôl pob  awr 
rhwng 10.15 a 17.15 o ddydd Llun i ddydd 
Sadwrn  a 13.00 15.00 a 17.00 ar ddydd Sul.

Cofiwch hefyd fod rhai bysus o Benrhyn-
coch yn mynd yn syth i siop Morrisons.  Aiff 
bysus 8.00 10.00 12.00 ac 13.00 ymlaen a 
cheir bysus yn cychwyn o’r siop yn ôl am y 
Penrhyn am 8.30  12.28  13.18  a 16.33. 
Gellir gweld y manylion ar wefan Trefeurig 
www.trefeurig.org.

TOCYN PETHE

Os gwelwch yn dda,  dewch â’ch Tocyn 
Pethe (tocyn anrheg y Siop) i’w gyfnewid 
am nwyddau cyn Awst 1af 2013. Ni ellir si-
crhau ei newid wedi hynny. Diolch yn fawr.  
Megan a Gwilym Tudur

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’n dylunydd Elgan 
Griffiths ar ei briodas â Mared Llwyd yn 
Nant Gwrtheyrn ar 6 Mai. Dymuniadau 
gorau i’r ddau i’r dyfodol - daw Mared o 
Langwyryfon - mae’n athrawes yn Ysgol 
Gymraeg Aberystwyth ac mae’n awdur 
llwyddiannus. Mae Elgan yn brysur gyda’i 
gwmni dylunio ac yn gweithio ar y Tincer 

ond hefyd y Ddolen, Barddas, Y Selar a llu o 
lyfrau gwahanol weisg yng Nghymru. Maent 
wedi ymgartefu yn Nhre’r-ddôl.

DOLAU
Priodas

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau  i’r 
Parchg Ddr Elfed ap Nefydd Roberts ac 
Eiddwen Jones ar eu priodas ddechrau mis 
Ebrill. 

Newid Aelwyd

Pob dymuniad da i Rheinallt, Delyth, 
Glesni, Teleri a Gwawr wrth iddynt symud 
o Gerynant, Dolau, i Bwllglas, hen gartre 
Rheinallt.  Maè n braf gweld golau yn y tŷ 
yn ogystal ag yn y shiediau gydà r nos erbyn 
hyn.
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LLANDRE

Swydd

Llongyfarchiadau a phob 
dymuniad da i Mari Elin Davies, 
Dôlawel, Lôn Glanfrêd ar gael 
ei phenodi i swydd athrawes 
ieithoedd tramor modern yn 
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn 
y Barri.

Merched y Wawr Genau’r-glyn

Paratoi tuag at y Pasg oedd 
themâu ein cyfarfod fis 
Mawrth yn ôl ein rhaglen gyda 
chyfranwyr y noson yn deillio 
o’r Gangen.  Roedd amseriad 
y cyfarfod wedi gorfod newid 
oherwydd trefniadau blaenorol 
y swyddogion ac yn anffodus 
o herwydd salwch nifer fechan 
o aelodau oedd yn bresennol. 
Er hynny roedd y cwmni 
yn ddethol a chroesawgar a 
gwahoddwyd pawb o amgylch 
y bwrdd i drafod y bocseidiad 
o eitemau roedd Gwenda’r 
Llywydd wedi paratoi ar ein 
cyfer. Yn y bocs roedd cynnyrch 
wythnosau o waith llaw o 
bob math mewn paratoad ar 
gyfer y Pasg - yn gacennau i’w 
addurno ar gyfer yr ymwelwyr 
tymhorol ac anrhegion 
personol i blant ac oedolion.  
Mae steil a gwreiddiau’r 
addurniadau sydd ar werth ar 
gyfer ein cartrefi’r dyddiau 
hyn o’r  chwedegau ac yn 
gartrefol syml ond sydd wedi 
eu cynhyrchu’n amhersonol 
ar sail ddiwydiannol felly 
mae popeth yn edrych yr 
un fath. Wrth chwilota am 
fargeinion ymysg defnyddiau 
arbennig dangoswyd fod modd 
cynhyrchu eitemau addurniadol 
i’r cartref sy’n unigryw a 
phersonol i’r unigolyn ac yn y 
fargen cael amser i ymlacio ac 
anghofio am waith. Rhannwyd 
traddodiadau ac arferion 
sydd o fewn ein teuluoedd 
ar achlysuron fel y Pasg a’r 
Nadolig a theithiodd nifer 
ohonom yn ôl i’n plentyndod 
wrth adrodd ambell stori.  
Mwynhawyd cacennau a 

addurnwyd gan yr aelodau 
gyda’r baned ar ddiwedd noson 
hwyliog a chynnes.

I’ch dyddiadur - 
·      nos Fawrth Ebrill 9fed, am 
7.30yh gwahoddiad i ymuno â 
changen Melindwr Capel Bangor 
i wrando ar sgwrs gan Mair 
Penri, Parc.
·      nos Lun Ebrill 15fed, am 
7.30yh cyfarfod o gangen Genau’r-
glyn yn ysgoldy Bethlehem yng 
nghwmni Mererid Jones fydd yn 
sôn am ailgylchu
·      nos Fawrth Ebrill 16eg, 
am 6.30yh, gwahoddiad gan 
Bwyllgor Plwyfol Llanfihangel 
Genau’r-glyn i ail-agoriad 
Pen Gorllewinol yr Eglwys 
yng nghwmni Côr y Gors a 
gwasanaeth dan arweiniad y 
Gwir Barchedig J.Wyn Evans, 
Esgob Tyddewi
·      nos Lun Mai 20fed, am 
7.30yh cyfarfod blynyddol o 
gangen Genau’r-glyn
 

Nawdd y Banc Bro

Sefydlwyd y Banc Bro er mwyn 
datblygu bywyd cymunedol 
a diwylliedig y fro a hybu 
gweithgareddau hen a newydd 
sy’n cyfrannu at gynnal a 
chryfhau ansawdd y gymuned.

Y mis hwn mae’r Banc Bro 
wedi cyfrannu £200 tuag at 
brynu dodrefn newydd i Gylch 
Ti a Fi Llanfihangel Genau’r-glyn. 
Mae criw niferus o blant a rhieni  
yn cyfarfod yn wythnosol yn 
Ysgoldy Bethlehem.  

Hefyd, yn sgîl y llifogydd 
mae gweithgaredd ar droed yn 
Nôl-y-Bont i dacluso’ pentref  
wedi’r difrod ac mae £100. wedi 
ei neilltuo gan y Banc Bro ar 
gyfer cyllid cychwynnol ar gyfer 
gwaith y grŵp.

Banc Bro - Clwb 50

Enillwyr Ebrill
1  £30 Meirion Lewis, Cysgod y  
 Gwynt, Dôl-y-bont
2 £20 Wyn Morris,  
 Penrhyn-coch

3 £10 Siân Elin Jones,   
 Brynderwen, Dôl-y-bont
Os hoffech ymuno cysylltwch â’r 
Trysorydd, David England, Pant 
y Glyn, Llandre. 01970 828693; 
daiamair@pantyglyn.freeserve.
co.uk

Croeso

Croeso cynnes i Alan ac Elaine 
Parkes, sydd wedi symud i Gefn 
Ffordd, Lôn Glanfrêd. Pob 
hapusrwydd iddynt yn eu cartref 
newydd.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Regina 
Jones, Bron y Gân a’r teulu ar 
farwolaeth modryb Regina yn 
Aberystwyth.

Priodas aur

Llongyfarchiadau i Eryl a 
Gwynfryn Evans, Y Ddôl, a 
ddathlodd eu priodas aur ar 13 
Ebrill. Priodwyd hwy yn Ebrill 
1963 a bu ffrindiau a theulu yn 
dathlu.

 Y Cynghorydd Meirion Lewis, Llinos a Defi Evans, Dolwerdd ar gyrion y 
pentre yn derbyn y nawdd gan David England o’r Banc Bro.

Trysorydd y Banc Bro, David England, gyda Nia Peris  - trefnydd Cylch 
Ti a Fi gyda’r plant yn prysur ddefnyddio’r celfi newydd yn Bethlehem.
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TREFEURIG

Eirlys Oliver

A hithau newydd ddychwelyd i Gartref 
Tregerddan ar ôl gwella o’i salwch diweddar 
siomwyd ei theulu, ei ffrindiau yn y Cartref, 
a ninnau ei chyfellion, yn ymadawiad 
disymwth Eirlys ddydd Sul  24 Mawrth.  
Cydymdeimlwn â  Mair ei chwaer, ei brodyr 
Tegwyn ac Elwyn, a’u teuluoedd, a gweddill y 
perthnasau. Rwy’n hoff o’r cwpled

‘Nid yw nef ond mynd yn ôl
 Hyd y mannau dymunol’,

 a’r mannau dymunol i Eirlys fel finnau 
yw Ysgol Trefeurig, pentref Pen-bont 
Rhydybeddau a’i Ysgoldy, Cwmsymlog  cartre 
teulu’i mam,a chapel Tabernacl y Bedyddwyr, 
Cwmerfyn a chapel Siloa yr Annibynwyr, a 
Goginan cartre teulu’i thad. 

Cafodd Eirlys fagwraeth ardderchog o 
fewn ei milltir sgwâr, yn y cartref, y capel 
a’r ysgol, a buom yn sôn am hynny’n aml yn 
ystod y seiadau  yn ei chwmni yn y Cartref.  
Chwaer fawr Tegwyn oedd Eirlys i mi 70 o 
flynyddoedd yn ôl pan oeddwn am gyfnodau 
yn Ysgol Trefeurig pan oedd mam yn 
cynorthwyo’i chwiorydd i ofalu am mam-gu 
yn ei salwch hir. Diolch am gael bod yno wrth 
draed  y Prifathro Dan Jones, Miss Evans, 
Bont-goch ac Elin Janes, Cwmerfyn. Treuliais 

Rhes ôl o’r chwith – Tomi Nant yr Aur; Irwyn Banc-y-darren; Meurig Pen-bont; Brian Andrews  ? ?
Ail Res -  Nan Delfan; Megan Tyngelli; Joyce (o deulu Dan Jones); Eirlys Cwm-isa; Cari (chwaer Nan); Anni Meri Evans(mam Meurig); 
Trydedd Res – Norman Prescott; Brenda; Mairona Cartrefle;  June Prescott; Marjorie Andrews; Connie gwraig Dan Jones;  y Parchedig Dafydd 
ap Morgan; Mair Elli ei wraig; Connie Andrews; Alun Banc-y-darren; Gwynfor Davies; Tegwyn Cemlyn.
Y bedwaredd res -  ?  Barbara Prescott; Margaret Douglas; Mair Cemlyn; Pamela Delfan; Eirlys Cemlyn; Emyr Banc-y-darren; Tomi Freeman; 
Elfed ac Islwyn (brodyr Gwynfor);  ?.  Carwn gael enwau’r gweddill, a chywiro os gwnethum gamgymeriad

lawer o amser yn  Cemlyn  ac yr oedd croeso 
y rhieni hoff Tomi ac Olwen yn nodedig. 

Ym 1868 roedd Evan Pughe fferm 
Cwmcanol wedi codi ysgol a elwid yn Ysgoldy 
Abercwmsymlog ar dro, ym Mhen-bont 
Rhydybeddau i addysgu’r plant . Roedd yr 
adeilad yn gangen o’r Tabernacl a hyd y gwn 
bu cynnal oedfa ac ysgol Sul yno o’r cychwyn. 
Cyn bod sôn am y gair eciwmenaidd roedd 
plant a phobl y Bedyddwyr, yr Annibynwyr a’r 
Presbyteriaid, yn ddedwydd yn yr un gorlan 
– gresyn na pharhaodd hynny yno ac yng 
Nghwmerfyn. Achlysur tynnu’r llun uchod 
oedd dathlu fod yr ysgol Sul wedi cipio dwy 
darian y Bedyddwyr – mae Eirlys yn gafael yn 
un ac Emyr Banc-y-darren  yn y llall. Y tu ôl 
iddyn nhw mae Connie, gwraig Dan Jones, y 
Parchedig Dafydd ap Morgan a’i briod ‘Mair 
Elli’ y bardd.

Ffrind pennaf Eirlys oedd Mairona, 
Cartrefle, ac wedi gadael ysgol aeth Eirlys 
i weithio yng nghegin y tŷ te enwocaf yn 
Aberystwyth ar y pryd, D. W.Teviotdale 
gyferbyn â Siop y Pethe. Cyfarfu ag 
amrywiaeth o bobl yno gan gynnwys 
myfyrwyr y Coleg Diwinyddol oedd yno’n 
ddyddiol. Wedi cau’r bwyty bu Eirlys yn 
cyflawni’r un gwaith mewn dwy dafarn yn y 
dre. Roedd yn ffefryn gan ei chydweithwyr  ac 
yn gymeradwy gan ei chyflogwyr.

Profodd Eirlys gyfnod newydd a llawen 

wedi iddi briodi Thomas William Oliver, 
trydanwr crefftus o lethrau’r Mynydd 
Bach, a bu Wil a hithau nid yn unig yn ŵr 
a gwraig ond yn ddau gariad hyd nes marw 
Wil  ym Mai 2007. Wedi blynyddoedd 
dedwydd iawn yng nghwmni’i gilydd bu 
colli Wil yn gryn ergyd i Eirlys ac fe’i 
cafodd yn anodd dygymod er ei bod yn 
byw yn yr un tŷ ag Elwyn  yn Cemlyn, 
Ffordd y Drindod, ac yn cael cymorth ei 
theulu a ffrindiau. Ar ôl y cyfnod anodd 
ymsefydlodd yng Nghartref Tregerddan 
ac yn fuan roedd yn aelod poblogaidd 
o’r teulu. Byddai bob amser yn canmol y 
cwmni, y gofal a’r bwyd ac yn dweud ei 
bod yn falch fy mod yn byw’n ddigon agos 
i ddod i seiadu. Trysoraf yr atgofion am y  
cwmnïa diddorol.

Fe ddaeth y teulu a chyfeillion i’r Amlosgfa  
ar 3 Ebrill  i ddiolch am fywyd a llafur Eirlys 
a diolchaf am fraint o arwain y gwasanaeth 
a chael fy nghynorthwyo gan y Parchedig 
Andrew Lenny. Ymhen yr wythnos roeddwn 
yn cynnal gwasanaeth byr ym mynwent 
Siloa, Cwmerfyn, yng nghwmni’r anwyliaid  i 
ddaearu gweddillion Eirlys ym medd Wil ac 
yn ymyl Tomi ac Olwen ei rhieni. Diolch am 
gael Eirlys Cemlyn yn gydymaith oes a chael 
fy nghyfoethogi yn ei chwmni.

W.J.Edwards
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Dyma lun o Eleanor Schroeder, Kairali, 
gyda Esgob Tyddewi - y Parchg Wyn 
Evans.  Mae teulu Eleanor yn cofio yr 
Esgob fel bachgen o Benrhyn-coch. Bu ei 
dad yn ficer yma.

Yn ddiweddar penodwyd nai Eleanor 
- y Parchg Gareth Reid - mab  Anne a 
Ken Reid, gynt o Benrhyn-coch ac erbyn 
hyn o Gaerfyrddin -  yn ficer Llandysul. 
Bydd yn dechrau yno ym mis Mehefin 
ar ôl treulio tair blynedd yn yr Eglwys 
Gadeiriol yn Nhyddewi. Dymuniadau 
gorau iddo.

PENRHYN-COCH

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 
Eglwys dyddiau Mercher 24 Ebrill, 8 a 22 
Mai. Cysylltwch â Job McGauley  820 963 
am fwy o fanylion neu i fwcio eich cinio.

Wyres arall

Llongyfarchiadau i’r Parchg Peter a Mrs 
Meryl Thomas ar ddod yn fam-gu a thad-cu 
eto. Ganwyd merch fach - Emily Haf i Nia ac 
Andrew yn Poole ar 30 Mawrth; chwaer fach 
i Zara Fflur. 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Morris ac Elsie  Morgan, 

Bwthyn,  ar farwolaeth brawd yng nghyfraith 
Morris - Thomas Richard Jones ( Dick 
Bronnant), Ffordd y Gogledd, Aberystwyth. 

Beiciwr llwyddiannus

Llongyfarchiadau i Gruffudd Lewis ar ddod 
yn ail yn y Ras Feics Teithio Algeria. 

Taith noddedig

Bydd Eirian Reynolds, Ger-y-llan  yn cerdded 
lan yr Wyddfa ym mis Mehefin i godi arian 
i Ofal Cancr Marie Curie. Mae’n gobeithio 
codi o leiaf £150. Os oes unrhyw un am 
gyfrannu  gweler justgiving/Eirian-Reynolds.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau calonnog i Gronw Fychan 
Downes, Glanrafon, ar lwyddo gydag 
anrhydedd yn ei arholiad theori cerdd 
Gradd I a chael marciau gwych, 98 allan 
o 100.  Yn y Prawf Piano Rhagarweiniol 
yn ogystal, enillodd Gronw ganmoliaeth 
uchel yr arholwr, a nododd fod agweddau ar 
berfformiad Gronw yn ddi-fai (neu, yn iaith 
yr arholwr – faultless). Rhagorol iawn wir, 
Gronw.  I fyny bo’r nod ! 

Eisteddfodol

Llongyfarchiadau i Lea Adams, Glyn Helyg,  
am ddod yn drydydd am gasgliad o waith 
gorffenedig CDT 18-25 oed yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd.

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Cafwyd cryn ddiddordeb yng nghadair 
Eisteddfod Penrhyn-coch a gyflwynir gan 
Huw Martin Thomas er cof am ei rieni.  Yn 
ôl Mairwen Jones, yr ysgrifennydd, daeth 27 
ymgais i law eleni - y nifer mwyaf erioed i 
gystadlu  - roedd 16 cerdd y llynedd a hynny 
yn torri record! Bydd disgwyl mawr i weld 
pwy fydd Mair Wyn yn penderfynu sydd yn 
deilwng ohoni. 

Sefydlwyd cwmni Mij-Moj yn 
Llanfairfechan gan Gafyn Owen. Mae’n 
debyg mai y rheswm am yr enw yw mai 
dyna oedd ei ddau frawd hŷn yn ei alw pan 
oedd yn iau.  Dylunydd yw Gafyn wrth ei 
alwedigaeth ac wedi mentro i fyd busnes 
ers 2006 yn dylunio dodrefn cyfoes a 
moethus. - am brisiau teg. Enillodd y cwmni 
ganmoliaeth mewn sioeau cenedlaethol fel 
yr NEC.  Ar wahân i gadeiriau maent yn 
gwneud  pethau fel teclun unigryw i ddal 

llyfrau,  teganau a fordiau bychan sgwâr at 
ddefnydd y gegin i baratoi llysiau, cawsiau, 
a physgod, gyda lliw gwahanol ar gyfer pob 
un. Gellir gweld y cynnyrch ar http://www.
mijmoj.co.uk/Default.aspx?&lc=Cymraeg.

Yn ogystal daeth wyth ymgais i mewn 
yng Nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc - i 
gystadleuwyr dan 21 oed sydd am ddarn 
cerddorol - lleisiol neu offerynnol eleni. Ann 
Atkinson fydd yn beirniadu y gystadleuaeth 
hon lle bydd yr enillydd yn ennill Tlws a 
gwobr ariannol o £25 - y Tlws a’r wobr yn 
rhoddedig gan Aaron ac Ashley Stephens, 
Glan Seilo. 

Urdd Gwragedd Sant Ioan

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol nos 
Lun 8fed o Ebrill, pan ail etholwyd yr un 
swyddogion am y flwyddyn nesaf. Ar ôl 
derbyn llawdriniaeth yn ddiweddar, mae 
Gwyneira Marshall, Brogerddan, gartref o 
Ysbyty Bron-glais ac mae’r holl aelodau yn 
danfon eu dymuniadau gorau ati, a dymuno 
adferiad buan. Edrychwn ymlaen yn awr 
am ein cyfarfod nesaf, sef gwibdaith ym mis 
Mai. Collodd yr Urdd un o’r hen aelodau yn 
ddiweddar, sef Mrs Betty Morgan, 11 Ger-y-

Horeb
Ebrill
21 2.30 Oedfa bregethu Beti Griffiths
28  10.30 Oedfa bregethu Gweinidog
Mai
5 2.30 Oedfa gymun Gweinidog
12 Cymanfa Ganu yng Nghapel y Morfa, 
Aberystwyth am 10.00 a 5.30
19 10.00  Oedfa ar y cyd ym Methel  
Gweinidog
26 10.30  Oedfa bregethu Gweinidog

Rhian Mair Jones a Meirion Wyn Roberts 
a briodwyd ar Sadwrn y Pasg yn Llanfair 
Caereinion. Mae Rhian, sy’n wreiddiol o 
Lanfair Caereinion, yn athrawes yn Ysgol 
Plas-crug, Aberystwyth ac mae’n wyres 
i Meurig a Mai Evans, Maesteg, Trefeurig  
Daw Meirion o Lanystumdwy, ac mae’n 
gigydd yn  Bow Street. Treuliwyd y mis 
mêl yn yr Aifft. Maent wedi ymgartrefu 
yn Y Ddôl Fach. Dymuniadau gorau i’r 
ddau i’r dyfodol.
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llan. Bu yn aelod ffyddlon ers iddi hi a’i gŵr 
Capten Jim Morgan MBE ymddeol a symud 
i fyw i Benrhyn-coch ym 1978 o  Glasgow. 
Er nad oedd yn siarad Cymraeg, byddai yn 
cefnogi popeth yn yr ardal ac yn selog yng 
ngwasnaethau’r Eglwys. Bu ei hangladd 
ddydd Llun 25ain o Fawrth yn Sant Ioan 
dan ofal y Parchg Ronald Williams ac yn yr 
Amlosgfa. Fe fydd colled mawr ar ei hôl yn y 
gymdeithas.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â theulu a 
chysylltiadau y ddiweddar Betty Morgan, 11 
Ger-y-llan;

â theulu y ddiweddar Tiernan Mowbray oedd 
â chysylltiadau yn yr ardal.

ac â theulu Jason Kennedy, gynt o Glan Seilo, 
Penrhyn-coch.

Merched y Wawr Penrhyn-coch

Ar nos Iau y 14eg o Fawrth fe dreuliwyd 
noson yn ymwneud â’r Cynulliad lawr yn 
Llanbadarn.  Wedi cyrraedd yno a chael 
croeso arbennig gan Deian Creunant Davies 
a’n tywysodd ni o amgylch yr adeilad cyn 
mynd â ni i ystafell lle cafwyd holl hanes 
y Cynulliad ar y sgrîn.  Cafodd swyddfa 
Aberystwyth ei hagor yn y flwyddyn 2009.  
Roedd yn syndod clywed faint o waith oedd 
yn cael ei wneud yma, rhai esiamplau fel y 
Swyddfa Werdd, Sgiliau, Coedwigaeth ac 
yn y blaen.  Roedd yn ddiddorol gweld bod y 
gwahanol ystafelloedd ag enwau lleol arnynt 
i gyd.  Ar ôl cael yr holl hanes gan Deian 
fe aed ymlaen i gael cwis ar y Cynulliad ac 
fe wnaeth yr aelodau yn dda iawn yn ateb 
y cwestiynau hyn.  Yn aml iawn roeddynt 
yn derbyn ysgolion a’u croesawu i ymweld 
â’r Cynulliad ac yn cael plant yn dod o 
bob rhan o’r wlad.  Cyn gadael y Cynulliad 
fe dderbyniodd pob aelod fag â’r geiriau 
Llywodraeth Cymru arno.  Diolchwyd 
i Deian gan Rhiannydd Morgan.  Yna fe 
aethom i’r Llew Du, Heol y Bont i gael swper.  
Croeso arbennig yno hefyd gan Sara a’i staff.  
Fe drafodwyd yr ohebiaeth a ddaeth i law a 
dymunwyd  gwellhad buan i Elsie Morgan 
ar ôl cael triniaeth ar ei llygad yn ddiweddar.  
A dymuno yn dda hefyd i’r aelodau oedd 
yn cymryd rhan yn chwaraeon Merched 
y Wawr yn ystod yr wythnosau i ddod.  
Diolchwyd eto yma gan Rhiannydd ac aeth 
pawb tua thre ar ôl treulio noson wych arall 
dros ben.

Eisteddfod yr Urdd

longyfarchiadau a dymuniadau gorau  ym 
Moncath i Joe Scannell gafodd  y wobr gyntaf 
yn Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion yn y 
gystadleuaeth dawns hip-hop/stryd/disgo 
(neu gyfuniad) unigol Bl 10 a dan 19 oed. 

 
Cofion

Anfonwn ein cofion at Anita Pugh, Tan-y-
berth, sydd adref ar ôl triniaeth yn Ysbyty 
Llwyn Helyg, Hwlffordd a  Molly Edwards, 
Glennydd, sydd yng Nghartref Tregerddan ar 
ôl bod yn Ysbyty Bron-glais.

Eisteddfod Sir Benfro

Dyma pryd fydd cystadlaethau Ysgol 
Penrhyn-coch ymlaen

Dydd Llun  
Ensemble Rhagbrawf:  07.45 Neuadd Gorawl. 
Llwyfan 14.00 
Côr  Rhagbrawf: 12.30 Neuadd Gorawl.  
Llwyfan: 16.55  

Dydd Mawrth
Parti deulais. Rhagbrawf: 9.45  Neuadd 
Gorawl Llwyfan: 15.00  
Pob hwyl i’r cystadleuwyr i gyd.

Cantorion o fri

Roedd yn dda gweld dau a fagwyd ym 
Mhenrhyn-coch yn canu yng Nghôr CF1 yng 
nghystadleuaeth Côr Cymru. Rhydian Darcy 
gynt o Faesyrefail a. Leah Roberts, Cae 
Mawr. Mae Rhydian yn Uwch Idseitlydd gyda 
S4C yng Nghaerdydd a Leah yn athrawes 

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch
Dewiswyd gwasanaeth y Cymun 
Bendigaid ar Sul y Mamau eleni fel 
diwrnod addas i ail gychwyn yr arferiad 
yn ein heglwys o gael dau aelod ifanc (o’r 
eglwys) i weini wrth yr allor.  Diolch yn 
fawr i’r Parchedig Ronald Williams am 
annog yr ieuenctid ac am eu hyfforddi 
a chael gwisgoedd addas iddynt.    
Gobeithio y bydd rhagor o bobl ifanc yr 
ysgol Sul yn fodlon ymuno â’r orchwyl yn 
fuan. Yn y llun gwelir Cerys Ann Reeves a 
Seren Jenkins o flaen yr allor ar ddiwedd 
y gwasanaeth.

yn Ysgol Mynydd Bychan, Caerdydd -  un o 
ysgolion cynradd Cymraeg y brifddinas.

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i Eluned Morgan, 
23 Glanceulan, sydd ar hyn o bryd yn ysbyty 
Bron-glais

Rhai fu’n rhan o Weithdy’r Pasg yn Neuadd Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch.



Y  T I N C E R  |  E B R I L L  2 0 1 3  |  3 5 8

8

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Merched y Wawr – Cangen Melindwr

Dechrau mis Ionawr daeth Lona Phillips 
nyrs Clefyd y Siwgwr yn Ysbyty Bron-glais i 
siarad â ni ynglŷn â’r clefyd sydd ar gynnydd 
yn y wlad.’Roedd yn ddiddorol iawn i glywed 
am y pethau bychain y gallwn eu gwneud 
i osgoi dioddef o’r cyflwr yma. Dechrau 
mis Chwefror cawsom gwmni Elgan Philip 
Davies, Llyfrgellydd yn y Coleg. Cawsom 
hanes Yr Hen Goleg, adeilad hardd iawn ar 
y Prom yn y dref. ‘Roedd yn ddiddorol iawn 
i weld sut oedd yr adeilad wedi datblygu o 
westy bach i’r adeilad hardd yr ydyw heddiw, 
gan obeithio y bydd yna ddefnydd pwrpasol 
iawn iddo yn y dyfodol.  Llywyddwyd y ddau 
gyfarfod gan Heulwen Lewis ein Llywydd.

Ar y nos Fawrth gyntaf ym mis Mawrth 
aeth mwyafrif  aelodau’r gangen  i westy 
Plas Antaron er mwyn dathlu dydd Gŵyl 
Ddewi.  Fe’n croesawyd yno’n gynnes gan 
ein llywydd, Heulwen Lewis.  Cafwyd 
cyfarfod busnes byr i ddechrau pryd yr 
etholwyd Liz Collison yn is-ysgrifennydd 
y gangen. Gwnaed y trefniadau terfynol ar 
gyfer ein cyfarfod ddechrau mis Ebrill, pryd 
y disgwylir aelodau o ganghennau cyfagos 
i ymuno â ni i wrando ar ein gwraig wadd, 
Mair Penri Jones.

Cyn dechrau’r wledd a baratowyd ar 
ein cyfer adroddwyd y gras bwyd gan ein 
llywydd.  Mwynhawyd  pryd blasus o fwyd 
oedd yn cynnwys cawl, tarten afalau a phice 

ar y maen.  Yna, cyflwynodd y llywydd, ein 
gwraig wadd.  Roedd Delyth Morris Jones, 
neu Delyth Tŷ Mawr, yn gyfarwydd i’r aelodau 
cyn hyn gan iddi gael ei geni a’i magu yn yr 
ardal.  Cafwyd noson ddiddorol yn ei chwmni 
a chanolbwyntiodd ar sôn am ei magwraeth a’i 
hardal, ond aeth â ni hefyd y tu hwnt i’w milltir 
sgwâr, wrth iddi sôn am ei theulu. Yn ystod 
ei sgwrs, canodd a darllenodd o lythyr un o’i 
chyn-dadau a ymfudodd o’r ardal.

Rhoddwyd gwobrau raffl gan Glenys 
Griffith, Heulwen Lewis ac Eirwen 
McAnulty ac fe’u henillwyd gan Eirwen 
Sedgwick, Eirwen McAnulty, Llinos Jones a 
Delyth Davies.

Oedfa Deuluol

Penderfynwyd ein bod yn cynnal oedfa 
deuluol yn nghapel Pen-llwyn, dan arweiniad 
ein bugail y Parchg  Wyn Morris, a hynny ar 
y 5ed o Fai am 10 o’r gloch. Croeso i aelodau 
ifanc y capel, yn cynnwys rhieni a phlant. 
Hyderwn y byddwch yn mynychu yr oedfa 
hon, pryd y  bydd y gweinidog yn ystod y 
gwasanaeth yn siarad a difyrru y plant. 
Edrychwn ymlaen i’ch gweld. Sylwer ni fydd 
ysgol Sul y prynhawn hwnnw.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â  Mrs Glenda Evans, 
Cynefin, ar golli ei mam yn ddiweddar, sef 
Mrs Nancy Davies, Penparcau. ‘Roedd ei thad 
y diweddar Dei Ben Davies bellach, yn aelod 
o Gôr Melindwr blynyddoedd yn ôl. 

Cylch Meithrin Pen-llwyn

Cylch Meithrin Pen-llwyn yn mynd ar daith 
bore Gwener 8fed o Mawrth i Bentre-
bach, Blaenpennal, i ddathlu Diwrnod y 
Llyfr.  Cawsom gwrdd â rhai o gymeriadau 
y rhaglen deledu, ‘Sali Mali’, yn cynnwys 
Coblyn, Siani Flewog a Jemima Mop, heb 
anghofio Sali Mali a oedd yn brysur yn 
paratoi parti yn y caffi i Jac Do, ei hoff aderyn 
du.  Diolch i Bws y Bryniau ac Alun Jenkins 
am ein cludo yno mewn steil.

Ann, Phyllis, Aeronwy a Heulwen, yn 
mwynhau gwobr a enillwyd yn ddiweddar 
– cael eu tywys o amgylch y Cynulliad yng 
Nghaerdydd, a gwrando ar ymryson yn y 
siambr. Yna te prynhawn yng nghwmni 
Mr William Powell, Aelod Cynulliad dros 
Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Cafwyd 
diwrnod dymunol iawn.

Cwilt o Gapel Bangor

Ymhlith arddangosfa cwiltiau sydd 
ymlaen tan ddiwedd yr haf yn Amgueddfa 
Ceredigion yn y Coliseum, Ffordd y Môr, 
mae yna un yn waith Mrs Williams  o Gapel 
Bangor  - fe’i rhoddwyd gan ei merch Mrs 
Thomas, Aberystwyth.
Yn ôl yr Amgueddfa:

Mae’n gwilt anghyffredin ar gyfer Cymru 
gan fod ganddo ‘applique’ a chwiltio sydd 
yn dilyn siâp sêr. Mae’r cwilt hwn yn 
gymysgedd diddorol o Gwiltio Cymreig solet 
ac ‘applique’ soffistigedig. Fe’i gwnaethpwyd 
ar ddiwedd y 1930au pan oedd adfywiad 
cwiltio yn ne Cymru. Roedd hyn yn rhannol 
oherwydd sefydlu’r Bwrdd Diwydiannau 
Gwledig. Dechreuwyd hyn ym  1929 er mwyn 
hybu diwydiannau crefft yng Nghymru yn 
ystod y dirwasgiad. Roedd yn llwyddiannus 
iawn yn ne Cymru yn rhoi gwaith i wragedd 
y glowyr di-waith.

Roedd y cynnyrch wedi eu llunio i apelio at 
siopau mawr ffasiynol Llundain a Chaerdydd. 
Roedd ganddynt hefyd  gytundebau i 
gyflenwi gwestai megis Claridges a’r Savoy. 
Mae steil y cwilt hwn yn ganlyniad i raddau y 
farchnad soffistigedig er ei fod wedi ei wneud 
yng Ngheredigion.

Capel Pen-llwyn
Ebrill
21  10.00  Gwyn Davies
28  5.00  Judith Morris

Mai
5  10.00  Bugail
12  2.00  Bugail 
19  10.00  Irfon Evans
26  10.00  Terry Edwards
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SWYDDFA’R POST 
BOW STREET

NWYDDAU
MELYSION

CYLCHGRONAU 
CARDIAU CYFARCH
PAPURAU DYDDIOL  

A’R SUL

JOHN A MARIA OWEN

Gwaith Bricio

Adeiladau newydd, 
Estyniadau,  

Gwaith Carreg,  
Patios

R+R 

Rhod: 07815121238  
Rich: 07709770473

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

DIGWYDDIADAU MORLAN:
• C21 yn Morlan (7.30,24 Ebrill).

• Rhestr Answyddogol Llyfr y 
Flwyddyn (7.30, 25 Ebrill). Lyn 

Ebenezer a Dafydd Morgan Lewis yn 
datgan y naw llyfr ddylai fod ar rhestr 

Llyfr y Flwyddyn –  
yn eu barn nhw! Mynediad: £3.

• Rhaghysbys: 9 Mai –  
Darlith Flynyddol Morlan gydag Elan 

Closs Stephens yn annerch. 

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

CROESO CYNNES I BAWB!
Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH

01970-617996; morlan.aber@gmail.com

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

Mae’r misoedd diwethaf wedi profi i fod 
yn fisoedd prysur iawn i Gôr Ger y lli, 
ac mae’r dyfodol agos yn argoeli i fod 
yr un mor brysur.  Wedi llwyddiant yr 
haf diwethaf, lle cipiodd y côr y drydedd 
wobr yng nghystadleuaeth Corau Gwerin 
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, 
cafwyd newyddion da wrth i’r côr ennill 
lle i gystadlu yn rownd derfynol y Corau 
Cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 
2013.  Recordiwyd y gystadleuaeth yng 
Nghanolfan y Celfyddydau ym mis 
Chwefror a’i darlledu ar S4C ar y 6ed o 
Ebrill. Ym mis Mawrth perfformiodd y côr 
o fewn Gŵyl Cerddoriaeth Gysegredig y 
Byd yn Llanbedr Pont Steffan.  Cawsom 
wahoddiad i berfformio ‘The Armed Man/
Offeren Heddwch’ Karl Jenkins, gyda’r 
dyn ei hun yn arwain. Eilir Owen Griffiths 
oedd trefnydd y digwyddiad arbennig yma 
ac meddai “Côr Ger y lli oedd fy newis 
cyntaf wrth gynllunio’r cyngerdd hwn.  
Mae’r côr yma yn mynd o nerth i nerth a 
braf yw gweld y côr yn datblygu’n hyderus 
o fod yn gôr ieuenctid i fod yn gôr cymysg 
llwyddiannus!”.  Disgrifia Greg y profiad  
“Roedd yn fraint ac yn anrhydedd i’r côr 
gael y cyfle i weithio dan ddylanwad y 
cyfansoddwr ac arweinydd Karl Jenkins.  
Rydym wedi bod yn hynod o brysur 
yn ystod y misoedd diwethaf a hoffwn 
gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr i bob 

Cyfnod prysur i Gôr Ger-y-lli
un.  Mae’n braf dod i’r ymarferion bob 
wythnos i gael sbort yng nghwmni ein 
gilydd ac rwyf wrth fy modd i weld y côr 
yn ffynnu.”  Newyddion arall mae’r côr 
wedi ei derbyn yn ddiweddar yw’r ffaith 
bod y côr wedi ennill lle i gystadlu yn 
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.  Côr 
Ger y Lli fydd yn cynrychioli Cymru o 
fewn y gystadleuaeth Corau Gwerin sy’n 
argoeli i fod yn gystadleuaeth o safon 
uchel!  Mae’r côr yn edrych ymlaen at 
yr holl weithgareddau sydd o’u blaenau 
yn ystod y flwyddyn yma ac yn dechrau 
paratoi ar gyfer 2014 yn barod, pan fydd 
y côr yn dathlu ei ben blwydd yn 10 oed!  

Os oes unrhyw un am gysylltu â’r côr, neu 
ddiddordeb i ymuno, mae croeso iddynt 
e-bostio Greg ar gerylli@gmail.com.
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Gwellhad buan

Dymunwn fel ardal wellhad 
buan i’n gohebydd lleol, 
Mrs Beti Daniel, Glyn 
Rheidol sydd wedi derbyn 
llawdriniaeth yn ddiweddar. 
Braf dy weld allan yn 
dosbarthu’r Tincer! 

Diolch

Hoffwn ymddiheuro am 
nad oedd yna newyddion 

o’r ardal yn y Tincer y mis 
diwethaf oherwydd i mi 
dreulio amser yn yr Ysbyty. 
Hoffem fel teulu ddiolch i 
bawb am bopeth yn ystod yr 
wythnosau diwethaf.  Beti 
Daniel 

Urdd y Benywod

Dathlwyd Gŵyl Ddewi 
eleni eto gyda noson 
o gawl ac adloniant. 
Llywyddwyd y noson 

gan Jill Fathers a Nancy 
Evans. Paratowyd y Cawl 
gan y gwragedd a mawr 
oedd y ganmoliaeth 
am gawl blasus iawn 
eleni eto.Cafwyd orig o 
adloniant gan Meinir a 
Brenda  Williams o Landre 
- y ddwy yn chwarae 
gwahanol offerynnau ac 
yn plesio y gynulleidfa yn 
fawr iawn. Diolch i bawb 
am wneud y noson yn un 
lwyddiannus iawn.

01970 828454
lindagriffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths
Maesmeurig
Cwmsymlog
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

MADOG

Suliau Madog
2.00
Ebrill
21  Bugail
28   Aled Lewis Evans

Mai
5   Lyndon Lloyd
12  Gwyn Davies
19  Bugail 
26   I’w drefnu 

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Janet a Sion Meredith, 
Hanna a Huw, ar farwolaeth ewythr i 
Janet yn ardal y gogleddBOW STREET

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

Ebrill
21  Bugail
28 Aled Lewis Evans

Mai
5   Lyndon Lloyd
12  Y Gymanfa Ganu - Capel y Morfa,  
 Aberystwyth
19  Bugail Oedfa Cymorth Cristnogol  
 am 10.30 o’r gloch dan arweiniad  
 y Bugail. Cinio Bara a Chaws i  
 ddilyn Oedfa gymun am 5 o’r gloch
26   R W Jones 

Suliau Noddfa
Mai
5    Uno yn Y Garn am 10.00
12 Y Gymanfa yng Nghapel Y Morfa,  
 Aberystwyth.
19 Uno yng Nghapel y Garn am 10.30  
 ar gyfer Oedfa Cymorth Cristnogol.
26 Oedfa am 5.00. Gweinidog.

Ffarwelio

Pob dymuniad da i Michael, Amanda a 
Violet Roberts yn eu cartref newydd yn 
y Borth, a llawer o ddiolch i Michael ac 
Amanda am eu gwaith fel gofalwyr Capel y 
Garn am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn  â Tegwyn a Beti Jones, 
Rhys a Nia  ar farwolaeth chwaer Tegwyn  
- Eirlys Oliver. Gweler teyrnged o dan 
Trefeurig.  

Gofalwyr Newydd i Gapel y Garn

Estynnir croeso cynnes i ofalwyr newydd 
Capel y Garn, sef James a Katie Hellen 
January - McCann, a fydd yn symud i 
fyw  i’r Tŷ Capel cyn diwedd Ebrill. Pob 
dymuniad da iddynt.

Dyweddiad

Llongyfarchiadau i Mathew Mathias, Maes 
Afallen, a Hazel Evans, Tregerddan, ar eu 
dyweddiad. Dymuniadau da oddi wrth y 
ddau deulu.

Pen blwydd

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Mrs 
Janet Roberts, Awel y Werydd, ar ddathlu ei 
phen blwydd yn 70 yn ddiweddar.

Nos Wener 4.30-9.00 
Cychwyn 26 Ebrill 2013

Gwersi Gitâr
Tiwtor: Gerald Morgan, Tregaron

 geraldmorganguitar@hotmail.co.uk
 www.geraldmorganguitar.co.uk

Gitâr i’r Cristion

01974 299367
Canolfan Merched Y Wawr

Stryd yr Efail
Aberystwyth.
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Y BORTH

BORTH yng Nghaerdydd 

Bydd BORTH gan Gideon Koppel i’w gweld 
yng Nghanolfan Gelfyddydau  Chapter, 
Caerdydd o 1- 31 Mai. 

Gosodwaith ffilm yw B O R T H ac fe’i 
ffilmiwyd yn y pentref a ddisgrifir fel  “lle 
hynod ac anarferol lle mae gorwel diderfyn 
y môr mewn gwrthdrawiad â chymysgedd 
bensaernïol; lle cyfosodir tirwedd epig yn 
chwareus ag agosatrwydd ystum ddynol.”

Yn dilyn yn sgîl ffilm hyd-llawn Gideon 
Koppel, Sleep Furiously – un o’r ffilmiau 
Prydeinig a gafodd fwyaf o glod beirniadol 
yn 2009 – mae gwaith diweddaraf 
Gideon - BORTH  yn teithio ar hyd y ffîn 
aneglur rhwng dogfen a ffuglen, i greu byd 
breuddwydiol a synhwyraidd pwerus. 

Cyflwynir yr arddangosfa gan 
Ffotogallery ar y cyd â Chanolfan y 
Celfyddydau Aberystwyth ac fe’i cefnogir 
gan Chapter. Cyllidwyd y project gan 
Gyngor  Celfyddydau Cymru.

Croeso

Croeso i’r Borth i  Michael, Amanda a Violet 
Roberts sydd wedi symud yma o Dŷ Capel y 
Garn, Bow Street. 

Perfformio yn Rwsia

Dymuniadau gorau i |Rhys Hedd Pugh-
Evans fydd yn teithio gydag aelodau eraill 
Arad Goch i Rwsia ddiwedd y mis. Der-
byniodd y cwmni wahoddiad i berfformio 
eu sioe ‘Ble mae’r dail yn hedfan’ yng Ngŵyl 
Kingfestival, ar 28 Ebrill.  

Gŵyl Theatr Rhyngwladol yw Kingfes-
tival ac fe’i cynhelir yn Novgorod bob dwy 
flynedd er mwyn hyrwyddo gwaith cyfoes 
a safonol o bob cwr o’r byd i gynulleidfa o 
blant, pobl ifanc ac oedolion.

Yr actorion yw Ffion Wyn Bevan a Gethin 
Evans, ac mae Ffion wrthi yn dysgu rhywfaint 
o Rwseg er mwyn gallu cyfathrebu gyda’r gynul-
leidfa ifanc. Mae’r actorion , y cyfarwyddwr 
Jeremy Turner a’r rheolwr technegol Rhys yn 
edrych ymlaen yn arw i gyflwyno y sioe dramor. 

Pencampwyr Pêl-droed   

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed y Borth 
am ennill Cwpan Emrys Morgan, y prif gw-
pan i glybiau lleol  cynghreiriau canolbarth 
Cymru. Chwaraewyd yn erbyn Llandu-
doch ar Goedlan y Parc ar Ddydd Gwenery 
Groglith. Enillodd y Borth  gyda chiciau o’r 
smotyn ar ôl amser ychwanegol.

Newyddion trist oedd 
clywed fod ffatri 
prosesu caws Saputo 
yng Nghastellnewydd 
Emlyn i’w werthu gan ei 
berchnogion o Que-
bec.  Mae’n newyddion 
drwg i’r gweithwyr a’u 
teuluoedd mewn ardal lle mae cyfleoedd 
gwaith eraill yn brin iawn. Ond mae hefyd 
yn newyddion drwg iawn i’r ffermwyr 
hynny oedd yn cyflenwi’r ffatri ac i’r di-
wydiant prosesu llaeth yn gyffredinol. Yn 
draddodiadol ystyriwyd Gorllewin Cymru 
fel maes llaeth Cymru ac mae gweld hyn 
yn dirywio ymhellach yn newyddion trist 
i bawb. Fe ddylai Gorllewin Cymru nid 
yn unig fod yn cynhyrchu llaeth ond ei 
brosesu yn ogystal er mwyn cael y budd 
economaidd llawn o’r diwydiant. Rwyf i 
a Rhodri Glyn Thomas, Aelod y Cynulliad 
dros Ddwyrain Caerfyrddin, wedi cyfar-
fod gydag  Edwina Hart , y Gweinidog 
Busnes, i drafod sut y gall Llywodraeth 
Cymru roi cymorth i ddod o hyd i rywun 
i brynu’r safle er mwyn cynnal gwaith, 
prosesu llaeth a  chynhyrchu caws yng 
Nghastellnewydd Emlyn.  Fe fyddaf yn 
parhau i bwyso ar y Gweinidog i sicrhau 
fod Llywodraeth Cymru yn rhoi pob cyfle 
i’r gweithwyr a’r safle i gymryd mantais o 
unrhyw gyfleoedd a ddaw yn y dyfodol. 
Nid oes amheuaeth ar ôl hyn fod clust-
nodi Dyffryn Teifi fel Parth Twf Lleol yn 
fwy hanfodol byth ac fe fyddaf yn parhau 
i bwyso  ar Lywodraeth Cymru i hybu’r  
fenter  yma yn ei blaen.

Rwyf wedi bod yn herio’r Gweinidog 
Iechyd yn ddiweddar ynglŷn â chynllunio 
gweithlu’r Gwasanaeth Iechyd yng 
Nghymru. Rydym yn gwybod fod 
problemau llenwi rhai swyddi meddygol 
yn creu trafferth i Ysbyty Bron-glais 
o hyd.  Yn ddiweddar clywyd fod yna 
broblem penodi meddygon colorectal 
yn yr ysbyty hwnnw. Rwy’n credu ei bod 
hi’n amser i Lywodraeth  Cymru edrych 
i mewn i gynnig taliadau anogaeth er 
mwyn gallu cyflogi meddygon a staff 
meddygol mewn ardaloedd lle mae 
problemau penodi staff.  Hefyd mae 
angen hyfforddi rhagor o’r bobl ifanc i 
fod yn feddygon i’r NHS i’r dyfodol.

Braf oedd cael dathlu diwrnod Rhyn-
gwladol y Merched gyda’r WI ar bont 
Trefechan.

O’r Cynulliad  
- Elin Jones

Y  Borth yn eu crysau glas yn ymosod ar gôl Llandudoch yn yr hanner cyntaf.

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200
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Cysylltiad lleol awdur 
Angharad Edwards ydw i a 
hoffwn gyflwyno fy nofel 
newydd, sef  Deffro – un o’r 
cyntaf o lawer (gobeithio!) yn 
y gyfres ‘Cig a Gwaed’.

Angharad Edwards Deffro 
Gomer 
(Cyfres Cig a Gwaed)  109t. 
£5.99

Ond cyn i mi ddweud 
rhywfaint am y llyfr, gwell 
i mi ddweud ychydig am fy hunan. Merch 
John Roberts, un o feibion John a Rosina 
Roberts, Penbryn, Goginan gynt ydw i. 
Mynychais yr Ysgol Gymraeg ac yna Ysgol 
Penweddig cyn mynd am Gaerfyrddin i 
ennill gradd cydanrhydedd mewn Cymraeg 
a Chrefydd yng Ngholeg y Drindod - Coleg y 
Drindod Dewi Sant fel y’i gelwir erbyn hyn.

Ar ôl gadael y coleg, dychwelais i 
Aberystwyth am gyfnod gan weithio yn 
siop lysiau Morris’s (lle ’roeddwn wedi 
bod yn gweithio ar benwythnosau a 
gwyliau ers tro byd), siop nwyddau cartref 
H & A.R.Ellis a Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru. Ymhen tipyn, cefais gynnig swydd 
gyfieithu yng Nghonwy, felly bant yr es i 
am Ogledd Cymru i fyw. Bûm yn cyfieithu 
yma am chwe blynedd ac yn ystod yr 
amser hwnnw fues i’n ddigon lwcus i 

Llyfrau

Richard E. Huws. The football 
and rugby team nicknames of 
Wales.  Paul Watkins Publishing, 
2013. ISBN: 978-1-907730-24-5. 
122t  £7.95

Pwy yw’r Albies, y Beganifs, y 
Brain, y Chocolates, yr Eosiaid, y 
Mulod, y Penwaig  a’r Piod a sut y 
cawsant eu henwau? Beth yw’r 
stori y tu ôl i ffugenwau mwy 
cyfarwydd fel yr Adar Gleision,  
yr Hen Aur, y Jacs, y Robiniaid a’r 
Sgarlets? 

Mae ffugenwau wedi bod yn 
rhan o ddiwylliant pêl-droed 
a rygbi ers Oes Fictoria, ond 
hyd yn hyn ni wnaethpwyd 
astudiaeth fanwl ohonynt. 

Mae’r llyfr hwn, 
sy’n cynnwys 
rhai cannoedd 
o enwau, yn 
cynnwys fersiynau 
Cymraeg a 
Saesneg o’r 
ffugenwau, ac 
yn ceisio egluro 
eu tarddiad. 
Defnyddiwyd 
ffynonellau 
printiedig ac 
electronig wrth 
baratoi’r gwaith (yn cynnwys 
cyfryngau cymdeithasol 
modern), ynghyd â chyfweliadau 
neu ohebiaeth gyda swyddogion 
clybiau led-led Cymru. 

Daw Richard 
E. Huws  yn 
wreiddiol o 
Gaerfyrddin a 
bu’n gweithio 
yn Llyfrgell 
Genedlaethol 
Cymru, 
Aberystwyth 
am yn agos 
i ddeugain 
mlynedd. 
Ymddeolodd 
o’i swydd 

fel Pennaeth Gwasanaethau 
i Ddarllenwyr yn 2008. 
Ers degawd mae’n byw ym 
mhentref Bont-goch. Mae 
wedi ymddiddori mewn hanes 

chwaraeon  ac wedi cyhoeddi 
nifer o lyfrau ar y pwnc yn 
cynnwys The football and rugby 
playing fields of Wales (2009), a 
Caneris melyn Trefeurig (2010).  
Mae’n gefnogwr brwd o’r 
Elyrch.

Pris y gyfrol yw £7.95 ac fe 
fydd ar gael yn y siopau ym mis 
Ebrill, neu gellir archebu copi yn 
uniongyrchol a phost-rhad o’r 
cyhoeddwr:

Paul  Watkins Publishing

1 High Street
Donington
Lincolnshire
PE11 4TA

gwrdd â’m gŵr, Martin.
Bellach, rydym ni wedi ymgartrefu yn ôl 

yn Aberystwyth gyda’n dwy ferch, Arwen 
a Tirion – Martin yn gweithio yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru a finnau yn yr Adran 
Gymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol 
Aberystwyth.

Ond dyna ddigon amdanaf i – ymlaen i’r 
nofel! 
Cefais yr ysbrydoliaeth i’w hysgrifennu 
wrth wylio rhaglenni teledu am fampirod. 
Roedd y siopau’n llawn llyfrau wedi’u seilio 
ar raglenni fel Twilight, Vampire Diaries a 
True Blood ymhlith eraill, ond buan iawn 
y sylweddolais fod pob un ohonyn nhw yn 
Saesneg. Nid oedd y fath beth yn bodoli yn 
y Gymraeg . Felly es ati i ysgrifennu’r nofel 
hon - y cyntaf o’i math yn y Gymraeg - ac 

CYFLE I ENNILL COPI
Mae gan y Tincer gopi o’r llyfr - beth 
am drio y gystadleuaeth isod. Atebwch 
y cwestiwn yma   “Beth yw enw’r prif 
gymeriad yn y nofel? - yr ateb i’w yrru 
i’r Golygydd cyn Mai 1af  (Cyfeiriad 
t.2) neu drwy e-bost i Rhoshelyg@
btinternet.com
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad.

er ei bod wedi’i thargedu at blant 12+ oed, 
rwy’n mawr obeithio y bydd yn apelio at 
oedolion hefyd.

Mae’r stori llawn cyfrinachau hon, sy’n 
canolbwyntio ar fywyd Gwen Harding, 
wedi’i lleoli’n gyfan gwbl yn ardal 
Aberystwyth a Goginan – lleoedd sy’n llawn 
atgofion melys i mi. Mae’r fferm yn y stori, 
er enghraifft, yn agos iawn i ‘nghalon. Wedi 
i’m taid farw, roeddwn i’n teimlo bod angen 
i mi ddod o hyd i ffordd o gadw’r atgofion 
amdano ef, a’i fferm, yn fyw – ac felly dyma 
wneud Penbryn yn ganolbwynt i’r stori.

Rwy’n credu bod gan y stori hon rywbeth 
i’w chynnig i bawb – ychydig o gyffro i’r 
bechgyn, ychydig o ramant i’r merched a 
golygfeydd adnabyddus i unrhyw un sy’n 
byw yn Aberystwyth.

Felly ewch ati i’w phrynu, ei darllen a’i 
mwynhau - rwy’n mawr obeithio y cewch 
chi flas ar ei darllen hi!

ytincer@googlemail.com
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Man dechrau: Neuadd  Rhydypennau neu le cyfleus arall.
Map: OS Explorer  213.
Pellter: Tair milltir hawdd ar ôl y ffordd lan i Ty’nrhos.

Taith gerdded y mis
Ty’n rhos ac o amgylch caer Pwll-glas

I’r dde o’r Neuadd a throi i’r dde cyn tafarn Rhydypennau.  Dringo’r 
rhiw a mynd heibio Ty’n rhos tuag at Llywernog.  Cyn cyrraedd y tŷ 
ewch drwy’r iet ac i lawr y cae nes gwelwch iet fach,croesi’r cae a 
mynd drwy iet a heibio Bryngwyn Isaf. Croesi’r ffordd ac ymlaen i 
feidr Felin Gyffin ac i’r chwith.  Ar draws y ffordd fawr a mynd tuag 
at Pwllglas ac i’r chwith cyn cyrraedd yr adeiladau. Trwy iet sydd o’ch 
blaen ac ar hyd y clawdd nes cyrraedd sticl ac i lawr i Llanfihangel 
Genau’r-glyn gyferbyn a  chroesfan y rheilffordd.  Yn ôl ar hyd y ffordd 
i’r Neuadd  neu mynd heibio Ruel uchaf.

Rhys Thomas

Annwyl Olygydd

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y GALON
Cangen Aberystwyth a’r Cylch
Rydym yn awyddus i ddod o hyd i  aelodau o’r gymuned 
sydd â diddordeb mewn cael hyfforddiant ar sut mae achub 
bywyd person sydd wedi cael trawiad ar y galon. Mae’r dull 
o adfywio’r galon a sgiliau cynnal bywyd yn debyg i’r hyn y 
gwelwyd Vinny Jones yn gwneud yn yr hysbyseb ar y teledu. 
Byddwn hefyd yn hyfforddi sut i ddefnyddio diffibrilwyr.

Mae gennym arbenigwyr i hyfforddi a chynnal 
dosbarthiadau i unigolion, busnesau, grwpiau neu 
cymdeithasau yn Aberystwyth a’r gymuned, ac y mae croeso 
ichi i gysylltu â ni er mwyn trefnu dosbarth.

Os am ragor o wybodaeth cysylltwch â Glan Davies 
ar 07929 398 276 neu ar Blwch Post 62, Aberystwyth, 
Ceredigion.

Yn gywir,
Glan Davies

Cerddi Dafydd Huws
Mae’r llun hudolus sydd 
ar glawr y gyfrol fechan 
hon  yn dweud y cyfan 
am awdur y gwaith sydd 
o’i mewn.  Llun yw o dŷ 
Mynydd Gorddu yn yr 
haul, y twrbeini gwynt 
o’r tu ól iddo a’r paneli 
solar ar y to.  Roedd Dafydd Huws wrth ei fodd ym mryniau 
Ceredigion, ac yn arloeswr diflino ym maes ynni adnewyddol.  
Mae’r casgliad o gerddi sydd yma yn cynnwys cywyddau, 
englynion, tribannau, limrigau, a cherddi rhydd,  llawer ohonynt yn 
ffrwyth cystadlaethau’r Talwrn ac yntau’n aelod o dîm y Dwrlyn.  
Mae crefft a hiwmor yn gyfuniad deniadol; does dim prinder ohono 
yma, fel yn yr englyn hwn sy’n cynnwys y pedair cynghanedd:

Yn glwc ydwyf heb gleciadur – di-glem
     ‘dwy’ gwlei, heb eiriadur,
  disyniad heb odliadur,
  yn lloerig, mewn panig pur.  

Mae meistrolaeth Dafydd ar fesur y cywydd i’w weld ar ei orau 
yn ei gywydd campus i’r Genóm, sy’n dechrau gyda’r geiriau 
Pwy ŵyr byth, pa ryw bethau
hynod gawn wedi eu gwau
yn nhrofau’n genynnau ni?

ac sy’n cynnwys y cwpled cofiadwy:

Duw a wnaeth ein DNA
y mae yno’n ein meinwe.

Mae yma amrywiaeth helaeth o destunau digrif a difrif y gellid 
dyfynnu ohonyn nhw. Er hynny mae un gerdd yn sefyll allan yn 
ei dwyster teimladwy, sef y pedwar englyn i Megan Alys, wyres 
gyntaf Dafydd,  a anwyd “yn fwndel del hudolus” yn 2007, adeg 
ei frwydr yn erbyn canser.  Gwyn ei byd yn cael y fath anrheg 
gan ei thad-cu.

“Rwy’n siwr bod cael fy magu mewn ardal fel Llandre a Chapel 
y Garn wedi rhoi cychwyn ar fy niddordeb mewn barddoniaeth” 
meddai Dafydd yn yr hunangofiant yr oedd wedi dechrau ei 
ysgrifennu cyn i’w salwch ei drechu. Lawer yn ddiweddarach, yn 
nosbarth barddol Rhys Dafis yng Ngwaelod-y-garth, ar ól gyrfa 
lwyddiannus fel seiciatrydd, y meistrolodd y mesurau. 

Mae hon yn gyfrol i bori ynddi a’i mwynhau. Gobaith y teulu 
drwy ei chyhoeddi yw cadw llais Dafydd, ei hiwmor a’i ddwyster, 
yn ein clyw. Mae hi’n sicr yn cyflawni hynny, fel y mae’r llun ar y 
clawr cefn yn cadw ei wén yn fyw.  
Mae hi ar gael oddi wrth Elen ar 832286. Does dim pris ond 
derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Gymorth Cristnogol. 

ar gyfer Medi 2013

Trefnydd Busnes i’r Tincer 
Am fwy o fanylion cysyllter  

â’r Ysgrifennydd 

YN EISIAU
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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

TACSI EDDIE

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

Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226

I Ni a Hyn yn 
Newydd

Enillodd Osian Rowlands, 
Llandwrog,  gadair Eisteddfod 
Penrhyn-coch ddwywaith yn 
2009 a 2011. Daw Sioned ei 
wraig o Dolau. Cyhoeddwyd 
yr erthygl hon gyntaf ym 
mhapur bro ardal Porthmadog, 
Yr Wylan (Mawrth 2013).  
Atgynhyrchwyd yma gyda’u 
caniatâd caredig. 

Pan fo’r dyddiau’n byrhau a’r 
tywydd yn dechrau oeri dwi’n 
siŵr fod llawer mwy o farddoni’n 
digwydd yn y gaeaf, o flaen 
tanllwyth o dân gyda gwydraid 
mawr o Merlot neu Shiraz.  Ond 
a dweud y gwir mae’n well gen i 
farddoni yn yr haf.  Dwi’n teimlo 
mod i’n cael gwell hwyl arni 
wrth eistedd allan yn yr ardd, 
yn yr haul (cyfnodau prin iawn 
fu’r rheini haf diwethaf!), efallai 
am fy mod yn cael awr neu ddwy 
o lonydd gan y plant (cyfnodau 
prinnach byth yw’r rheini haf 
neu aeaf!).  Felly wrth bacio i 
fynd ar ein gwyliau i Ffrainc 
mis Awst diwethaf, er mor llawn 
oedd bŵt y car, mynnais fynd â 

llond bag o lyfrau barddoniaeth, 
yr Odliadur, a’r Cleciadur wrth 
gwrs.  Roeddwn yn siŵr y 
byddai’r awen (a’r gwin) yn llifo 
wrth wersylla yng ngogledd-
ddwyrain Ffrainc.

Un prynhawn braf o flaen y 
garafan a minnau’n bell i ffwrdd 
yn trio cloi rhyw hir-a-thoddiad, 
dyma lais boneddigaidd, 
Gwyddelig yn fy nhynnu’n ôl i 
dir y byw.  Ar ôl ymddiheuro am 
darfu arnom, eglurodd y gŵr 
mai newyddiadurwr oedd o yn 
gweithio i’r papur lleol.  Denis 
Mahaffey oedd ei enw a’i fod yn 
aml yn ymweld â gwersylloedd 
carafanio yn chwilio am 
ymwelwyr ‘diddorol’ i’r ardal.  
O’r sticeri ar y car roedd wedi 
deall mai Cymry oeddem ac 
roedd wrth ei fodd yn gwrando 
ar y plant yn herian ei gilydd yn 
Gymraeg.  Gofynnodd a fydden 
ni’n fodlon gwneud rhyw fath o 
gyfweliad byr ar gyfer erthygl 
yn rhifyn nesaf y papur L’union.  
Doedd dim byd i’w golli felly fe 
gytunom.  Fe aeth y cyfweliad 

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

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.

Gwasanaeth enwai tai ar lechen a llwyau caru. Deunyddiau gwnio,  
yn cynnwys offer DMC, Anchor, Heritage, Derwentwater ac eraill.

Ffôn: 01970 820122

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

‘byr’ yn sgwrs ddiddorol o ryw 
ddwy awr.  Roedd yn holi’r wraig 
a minnau’n dwll am bob agwedd 
o’n bywydau ni fel Cymry 
Cymraeg, ond fe wirionodd o’n 
lân pan ddeallodd fy mod i’n 
gallu ysgrifennu cerddi mewn 
cynghanedd.  Braf oedd cael 
profi’r fath chwilfrydedd tuag 
at ein diwylliant.  Dywedais 
wrtho fy mod â diddordeb yn y 
Rhyfel Byd Cyntaf ac i mi ennill 
cadair am gerdd yn ymwneud 
â’r testun hwn.  Mynnodd gael 
dyfyniad gen i o’r math o beth yr 
oeddwn yn ei sgwennu ar gyfer 
ei erthygl.  Ar ôl adrodd hanes 
Hedd Wyn, rhoddais y cwpled 
hwn iddo,

Ein mab ymysg y pabi,
Wedi ei ladd, Ffleur de Lis.

Fe dynnodd lun ohonom o flaen 
y garafan ac wrth ffarwelio 
dywedodd y byddai’n gyrru 
copi o’r papur i ni drwy’r post.  
Ychwanegodd hefyd fod ganddo 
flog ar y we ac y byddai’n rhoi’r 

erthygl ar hwnnw hefyd.  Os 
oes rhai ohonoch â diddordeb ac 
yn gallu darllen Ffrangeg mae 
croeso i chi darllen yr erthygl ar:  
http:denis-mahaffey.blogspot.fr/

Yn ddiweddar cefais e-bost 
gan Denis yn egluro bod yr 
ysbyty yn nhref Soissons ar 
fin agor adain newydd a bod 
swyddogion yr ysbyty wedi 
penderfynu addurno’r adain 
hon â cherddi mewn gwahanol 
ieithoedd.  Gofynnodd a fyddwn 
i’n fodlon cyfrannu cerdd i’w 
harddangos yn yr adain newydd 
hon.  Atebais yn syth yn dweud y 
byddai’n fraint ac yn anrhydedd 
cael un o fy ngherddi wedi ei 
harddangos mewn ysbyty yn 
Ffrainc.  Y broblem fawr sydd 
gen i rŵan yw dewis pa gerdd i’w 
gyrru!

Osian Rowlands

(Y gerdd a ddewisodd Osian 
ar gyfer yr arddangosfa oedd 
addasiad o’r un ddaeth a’i gadair 
gyntaf iddo ym Mhenrhyn-
coch!!)
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Wel, fe gyrhaeddodd  Hector ond dim 
ond Hector gan i mi benderfynu yn y 
diwedd y byddai dwy gath yn ormod. 
Ac, ar ben hynny, gan fod Chloe cyn 
ddued â’r fran heb ddim mymryn o 
wyn yn unman, fe dybiais hefyd y 
byddai yn rhy hawdd baglu drosti yn y 
tywyllwch a’i fflatio! Cofiwch chi, does 
yna fawr o arwydd o fy lodger newydd, 
y mae’n rhy swil i wneud fawr mwy na 
rhythu arnaf a chuddio.Y mae’n fodlon 
bwyta yn fy ngŵydd ac y mae’n fodlon 
cysgu  ar gadair gyferbyn a mi gyda’r 
nos ond, ar wahân i hynny, nid oes 
dim cyfathrach rhyngom.Y drwg, wrth 
gwrs, yw’r ffaith mai cath wyllt oedd ei 
fam, nid yw Hector erioed wedi dysgu 
sut i fihafio efo pobl, ni ŵyr ddim am 
bleserau na hel mwythau na chwarae 
a hyd oni sylweddola’r lemon drop na 
fwriadaf unrhyw ddrwg iddo, ni fedraf 
innau ei ddysgu ychwaith.  Byddai 
gafael ynddo a’i orfodi yn waeth na 
dim ar hyn o bryd, felly, amynedd ac 
amser sydd gennyf ei angen. Ond fe 
ddaw, yr wyf wedi bod mewn sefyllfa 
debyg o’r blaen ac fe ddatblygodd y 
gath honno yn gymeriad a hanner.

Penderfynais gymryd ychydig o am-
ser dros y Pasg i wneud un neu ddau o 
bethau ar wahân i setlo Hector. A faint 
ohonynt a gyflawnais? Dim oherwydd 
cefais annwyd a swatio y bum i gan 
fflamio, gwastraff ar wyliau yw bod 
yn sâl ynddynt. Ond effaith y swatio 
oedd i mi wylio cryn dipyn o deledu 
yn ystod y dydd gan sylweddoli fod 
yna raglenni gwell yn aml yn ystod y 
dydd cyhyd a bod gennych ddiddordeb 
mewn hen bethau a bwyd. O leiaf, nid 
oes na phêl-droed na rygbi ymlaen 
yn ystod yr wythnos a mae hynny yn 
fonws pendant i mi, beth bynnag. Mi 
rydw i yn siwr fod ansawdd rhaglenni 
teledu wedi gwaethygu dros y blynydd-
oedd. Roeddwn i yn ddwy ar bymtheg 
cyn i Nhad a fy Mam gael teledu 
ac,wrth gwrs, pryd hynny, dim ond tair 
sianel oedd ond, yn aml iawn, byddai 
dewis beth i’w weld yn anodd am fod 
rhaglenni da ar bob sianel.Y mae gen-
nyf nifer helaeth o sianeli y gallaf eu 
gwylio y dyddiau hyn ond fe ryfeddech 
pa mor aml y diffoddaf y teledu gyda’r 
nos am nad oes dim gwerth i’w weld 
arno. A’r troseddwr mwyaf a’r un sydd 
fwyaf o siom yw S4C. sydd, i bob gol-
wg, wedi anghofio am bobl fel fi sydd 

yn mwynhau rhaglenni dogfen call!
Y mae’r dyddiau diwethaf wedi fy 

nghysuro mewn un ffordd, nid oes 
raid i mi ofni ymddeol. Roeddwn i 
wedi dechrau ofni ymddeol, roedd yn 
gysgod amlwg iawn ar fy ngorwelion 
a minnau, wrth gwrs, wedi gweithio 
ar hyd f’oes. Ond yr wyf wedi dechrau 
gweld y manteision o godi wrth fy 
mhwysau a gwneud gwaith tŷ cyn cael 
cinio a setlo am y pnawn i ddarllen neu 
weu a gwylio teledu. Y peth gwaethaf 
yw bod ar fy mhen fy hun, gallaf 
weld  sut y try hwnnw yn unigrwydd 
ym mhen dim hyd yn oed i mi, sydd yn 
mwynhau fy nghwmni fy hun ar y naill 
law ac yn ofni ei orfodi ar bobl eraill 
rhag bod yn niwsans ar y llaw arall. 
Diolch i’r drefn, ni fu gennyf erioed 
ofn bod ar fy mhen fy hun, fe wn o 
brofiad un o’m perthnasau pa mor 
annifyr yw bod ofn bod ar eich pen ei 
hun i’r dioddefydd ac i’r rhai sydd yn 
gorfod ei gynnal. O bob phobia, dyma’r 
waethaf, o leiaf, pan glywaf i sŵn od 
yn y tŷ, dydw i ddim yn neidio i feddwl 
lladron neu waeth a nid oes gennyf 
bwt o ofn cymryd cawod a neb arall yn 
y tŷ. Pan wyf fi yn cymryd cawod yn 
ystod y dydd,yr unig ofn sydd gennyf 
yw i rhywun ddod at y drws tra ydw i 
ynddo!

Y mae un peth yn fy rhyfeddu i 
am fath a chawod. Cymrwch un 
yn y bore ac mi ydych yn deffro 
drwyddoch,,cymrwch un yn y nos ac 
fe gysgwch fel top - er, mae’n rhaid i 
mi ddweud nad yw cysgu a minnau yn 
ffrindiau mawr yn y nos. Neithiwr, er 
enghraifft, roeddwn yn effro fel nico 
am bedwar y bore, roedd hi yn bump 
arnaf yn cysgu...diolch i’r drefn nad 
oedd rhaid i mi weithio heddiw ac y 
gallwn, petai rhaid, gymryd nap! Y mae 
lot i ddweud dros gyntun sydyn.

Y mae Hector wedi deffro a dod ataf. 
Wel, mae wedi dod i’r ystafell fyw ac 
edrych arnaf cyn neidio ar ei gadair. Fe 
ddaw ond os na ddaw cyn bo hir ŵyr 
rhywun am ddofwr llewod lleol?.

Colofn
Mrs Jones

Mari ac Elin Morgan, Llandre

Dydd Iau Ebrill 4ydd  dadorchuddiwyd  portread 
o’r seren rygbi Shane Williams yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru. Paentiwyd y portread 
gan yr artist enwog, David Griffiths sydd 
wedi  portreadu rhai o wynebau mwyaf amlwg 
Prydain dros ei yrfa deugain mlynedd. Mae 
Shane Williams (35)  wedi mwynhau gyrfa hir 
a llwyddiannus fel asgellwr i dîm Cymru a’r 
Gweilch ac ef yw prif sgoriwr ceisiadau Cymru. 
Cafodd ei ddewis fel Chwaraewr y flwyddyn IRB 
yn 2008, a chafodd ei ddisgrifio fel un o asgellwyr 
mwyaf cyffrous y byd. Bu iddo ymddeol o rygbi 
rhyngwladol yn gynharach yn y flwyddyn. Yn 
ystod Eisteddfod yr Urdd, Bro Morgannwg 2012 
cafodd ei urddo i’r wisg las am ei gyfraniad i 
fywyd cenedlaethol.

Peintiwyd y portread mewn olew ar gynfas 40 x 
30 modfedd dros gyfnod o 6 mis. Mae’n dangos 
Shane Williams yn gwisgo ei git rygbi ar gyfer ei 
gêm ryngwladol olaf yn erbyn Awstralia ym mis 
Rhagfyr. Yn y llun hefyd gwelir ei sgidiau ffarwel 
‘bye bye boots’.
Dyma rai o’r ardal oedd yn y dadorchuddio ac a 
fanteisiodd ar gael tynnu eu llun gyda Shane.

Shane

Manon Reynolds, Penrhyn-coch
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Ysgol Pen-llwyn

Ymweliad Heather

Mi oedd yn bleser croesawu 
Heather Evans o Eglwys Capel 
Bangor  i’r ysgol i sôn ychydig 
am ei gwaith ac i wahodd y plant 
i helfa wyau a drefnwyd gan yr 
Eglwys ar Ddydd Sadwrn y Pasg. 

Y Brodyr Gregory

Profiad diddorol oedd teithio 

i weld y Brodyr Gregory yn 
perfformio yn Ysgol Syr John 
Rhys ar ddiwrnod olaf y tymor. 
Wrth i ni ddringo yn y bws trwy 
Cwmbrwyno fe ddechreuodd 
yr eira gwympo a rhaid oedd 
cerdded trwy’r eira o’r bws i’r 
ysgol. Os oedd rhai yn dweud 
nad oedd y tywydd yn dymhorol 
yna mi oedd gan y Brodyr 
Gregory ganeuon i’n hatgoffa 
i edrych ar ôl yr amgylchedd 

mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Helfa Wyau yr Ysgol Feithrin

Braf oedd cael croesawu plant 
yr ysgol feithrin i’r ysgol i gynnal 
helfa wyau. Fe gafwyd prynhawn 
braf ac fe fwynhaodd y plant 
a’r oedolion y gweithgareddau. 
Roedd yn bosib peintio wyneb, 
cael paned a brechdan  a sgwrs 
gyda hen ffrindiau. Braf oedd 

clywed y codwyd dros £400 
tuag at yr ysgol feithrin. 

I Pad newydd

Mae plant dosbarth 2 wedi bod 
yn cyfarwyddo a defnyddio I 
Pad newydd. Nid ddylai fod yn 
unrhyw sioc nodi fod ambell i 
arbenigwr yn y dosbarth sy’n 
gwybod llawer mwy na’r athro 
yn barod!

Y Brodyr Gregory yn perfformio caneuon am yr amgylchedd.Gwenan a Sion yn mwynhau’r 
helfa wyau. 

Nia a Margy yn cael seibiant o’r 
helfa!

Newidiadau’r Gwanwyn
O 22 Ebrill bydd newidiadau i’n hamserlen

Gyda hanner awr 
ychwanegol o Stwnsh 
bydd mwy fyth o raglenni 
gwych i bobl ifanc bob 
diwrnod ar S4C.

Bydd rhaglen awr o Heno 
ddwywaith yr wythnos, 
ar nos Lun a nos Wener 
er mwyn dod a mwy 
o gymysgedd difyr a 
hanesion o bob cwr o 
Gymru i’r sgrin.

Mae’r ddrama sebon 
boblogaidd, Rownd a 
Rownd yn symud i slot 
hwyrach yn yr amserlen 
yn ystod yr wythnos. Cyfle 
felly i’r holl deulu fwynhau 
helyntion diweddaraf 
trigolion y pentref.

Mae golwg, ffurf ac amser 
newydd i Newyddion 
S4C. Bydd bwletinau 
cyson yn ystod y dydd 
a’r brif raglen am 9. 
Bydd Newyddion 9 yn 
wasanaeth cynhwysfawr 
sy’n adrodd y newyddion 
sy’n bwysig i ni yng 
Nghymru - yn lleol, yn 
genedlaethol, a’r tu hwnt.

Stwnsh 
 
5.00
Llun – 
Gwener 

Heno
 
7.00
Llun –  
Gwener 

R a R
  
7.30
Mawrth  
a Iau 

Newyddion 
9
 
9.00
Llun –  
Gwener

Cofiwch ein hoffi ni ar Facebook neu’n dilyn ni ar Twitter er mwyn 
derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglenni, i weld clipiau 
rhagolwg a manylion am ddigwyddiadau.  
 
facebook.com/s4c.co.uk 
@S4C

Mae croeso i chi cysylltu â Gwifren Gwylwyr S4C i leisio eich barn 
am ein rhaglenni.    
0870 600 4141  
(ni ddylai galwad gostio mwy na 6c y funud o linell BT)  
gwifren@s4c.co.uk
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Ysgol Craig yr Wylfa

Digwyddiadau 

Aeth Miss Jones a Miss Morgan ar daith i 
Roeg rhwng 13eg a’r 15fed o Fawrth fel rhan o 
brosiect Comenius. Bu’r ddwy yn lwcus glanio 
yn Volos tra bu’r carnifal blynyddol ymlaen a 
chafwyd tipyn o hwyl wrth ddathlu’r achlysur 
gyda phlant Ysgol 30th Primary School of 
Volos. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y 
daith nesaf i’r Eidal ym mis Mai. 

Ffair Wyddoniaeth

Cynhaliwyd y Ffair Wyddoniaeth flynyddol ym 
Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod wythnos 
11eg o Fawrth a bu disgyblion CA2 wrth eu 
bodd yn treulio prynhawn yn ymweld â’r 
stondinau gwahanol. Derbyniodd pob disgybl 
pecyn adnoddau wrth adael a chodwyd 
chwant ar sawl un i ddychwelyd gyda’i 
theuluoedd ar ôl ysgol. 

Ffair Pasg

Daeth ffrindiau’r ysgol ac aelodau’r gymuned 

at ei gilydd ar brynhawn dydd Llun, 25ain 
Mawrth i ddathlu Ffair Pasg yr ysgol. Cafwyd 
llawer o hwyl wrth i’r plant chwilota am 
wyau Pasg tu allan fel rhan o’r helfa drysor. 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion hynny wnaeth 
ennill y cystadlaethau boned Pasg, gardd ar 
blât, lliwio ŵy Pasg a dyfalu pwysau’r gacen. 
Diolch yn fawr iawn i’r Gymdeithas Rhieni, 
Ffrindiau ac Athrawon am drefnu’r ffair a 
hefyd i’r ficer, y Parchg Cecelia Charles am 
feirniadu’r cystadlaethau. 

Diolch

Diolch yn fawr iawn i Bryn Davies (tad 
Sam) am osod teils ‘print llaw ar deilsen’ y 
disgyblion ar wal y neuadd, yn rhad ac am 
ddim. Bydd y printiau llaw yn ychwanegu tipyn 
o liw i’r neuadd ac yn gofnod o bob disgybl 
sydd wedi mynychu’r ysgol. Credwn y bydd 
hwn yn atgof hyfryd i’r disgyblion mewn 
blynyddoedd i ddod o’i amser hapus yma yng 
Nghraig yr Wylfa.       
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Ysgol Penrhyn-coch

Dathliadau 150 yr ysgol

Ym mis Medi byddwn yn 
dathlu pen blwydd arbennig 
yr ysgol yn 150 mlwydd oed. 
Er mwyn dathlu y pen blwydd 
mewn modd arbennig, 
rydym yn golygu trefnu 
cyfres o weithgareddau dros 
benwythnos 13-15  Medi. 
Rydym wedi llunio pwyllgor 
i oruchwylio’r dathliadau a’r 
trefniadau. Gobeithiwn dynnu 
ar y Gymuned i fod yn rhan 
o’r trefniadau a’r dathliadau. 
Os hoffech gynorthwyo 
mewn unrhyw fodd, 
cysylltwch a’r ysgol. 

Celf a Chrefft yr Urdd

Yn yr Eisteddfod Celf a 
Chrefft Genedlaethol yr 
Urdd, llwyddwyd i ennill 
dau wobr eleni. Llwyddodd 
Carys James a Charlotte 
Ralphs y drydedd wobr yn 
eu cystadlaethau unigol. 
Llongyfarchiadau iddynt ar 
eu llwyddiant. Diolch i’r criw 
gweithgar o rieni a ffrindiau 
brwd yr ysgol a ddaeth i 
weithio gyda’r disgyblion 
drwy’r flwyddyn. 

Eisteddfod yr Urdd

Er gwaethaf y tywydd 
gaeafol, cafwyd cystadlu 
brwd eleni yn yr Eisteddfodau 
Sir. Bu grŵp dawnsio disgo’r 
ysgol yn cystadlu a llwyddwyd 
i ennill yr ail wobr. Da iawn 
iddynt.
Yn yr Eisteddfod Sir a 

ohiriwyd tan diwrnod olaf 
y tymor, gwelwyd Parti 
Deulais yr ysgol ynghyd â’r 
ensemble lleisiol yn ennill 
y wobr gyntaf ac yn cael 
y cyfle i fynd ymlaen i’r 
Eisteddfod Genedlaethol. 
Daeth Côr yr ysgol yn ail yn 
eu cystadleuaeth ond cafwyd 
gwybod eu bod wedi derbyn 
gwahoddiad i gystadlu yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol 
hefyd. Llongyfarchiadau i’r tri 
pharti ac edrychwn ymlaen 
yn awr at yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Moncath yn 
ystod gwyliau’r Sulgwyn. 

Hoci

Bu tîm hoci’r ysgol yn 
cystadlu mewn dwy 
gystadleuaeth yn ystod y 
mis. I gychwyn, buont yn 
cystadlu mewn twrnament 
lleol. Twrnament oedd hwn i 
ysgolion yr ardal. Llwyddodd 
y tîm i ennill drwodd i’r 
rownd derfynol. Ar ddiwedd y 
dydd, llwyddodd y tîm i ennill 
drwodd i rowndiau terfynol 
cystadleuaeth hoci Cymru. 
Cynhaliwyd y rownd derfynol 
yn Nghanolfan Hamdden y 
Drenewydd. Cafwyd llawer 
o hwyl yn ystod y diwrnod 
gyda’r disgyblion wrthi 
yn gwneud eu gorau. Ar 
ddiwedd y dydd, llwyddodd 
y tîm i orffen yn bumed. 
Llongyfarchiadau iddynt ar eu 
camp wrth ddod yn bumed 
dros Gymru. Diolch i’r holl 
staff a fu’n gyfrifol amdanynt 
dros y ddau dwrnament.

SIOP A  
SWYDDFA BOST  
PENRHYN-COCHANIFEILIAID 

TEW
eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS

01970 880627

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

Tîm hoci yr ysgol a ddaeth yn 5ed yn nhwrnament Cymru

Cor Ysgol Penrhyn-coch a aeth drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Tîm yr ysgol ddaeth yn ail yn Rhanbarth Ceredigion - Cystadleuaeth 
grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
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Ysgol Rhydypennau

Eisteddfod Yr Urdd

Da iawn i bawb a fu’n 
perfformio yn y Neuadd Fawr 
ac ym Mhontrhydfendigaid yn 
ddiweddar. Llongyfarchiadau 
mawr a phob lwc i’r Parti Cerdd 
Dant a lwyddodd  i ennill a sicrhau 
lle haeddiannol yn Eisteddfod 
Crymych yn ystod hanner tymor 
fis Mai. Hoffai’r ysgol ddiolch i 
Mrs Eleri Roberts a Mrs Helen 
Williams am eu gwaith caled yn 
ystod yr ymarferiadau.  

Noson Agored
     
Cynhaliwyd nosweithiau agored 
yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafodd 
y rhieni gyfle i weld gwaith y plant 
a chael sgwrs adeiladol gyda’r 
athrawon.

Diwrnod y Llyfr
 
Roedd hi’n ddiwrnod y llyfr 
ar Fawrth y 7fed. Braint ac 
anrhydedd oedd croesawu yr 
awdures a chyn athrawes yr ysgol, 
Mrs Meinir Edwards i’n plith. 
Cafodd y plant gyfle i gwrdd â’r 
awdures a gwrando ar sut y mae’n 
mynd ati i addasu hanesion a 
chreu storiau mor ddiddorol. 

Cwmrheidol

Fel rhan o waith thema’r tymor 
cafodd plant Cyfnod Allweddol 2 
ymweliad addysgiadol â Chanolfan 
Cwmrheidol ar y 19eg o Fawrth. 
Dysgodd y plant hanes adeiladu 
argae Nant ymoch, aethant i’r 
ganolfan rheoli a mwynhau taith 
natur ar hyd y dyffryn.

Sioe Ailgylchu  

Er mwyn trosglwyddo neges 
hynod bwysig am ailgylchu, daeth 
Y Brodyr Bach i’n plith i berffomio 
nifer o ganeuon i holl blant yr 
ysgol.
 

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL

Wythnos Gwyddoniaeth

Ar y 20fed o Fawrth, fe aeth plant 
blwyddyn 4, 5 a 6 i’r Brifysgol 
er mwyn dathlu ‘Wythnos 
Gwyddoniaeth’. Profodd y plant 
nifer o weithgareddau diddorol 
iawn yn ystod y bore a hwyluswyd 
y dysgu gan fod y tasgau yn 
ymarferol ac yn weladwy iawn. 

Ffarwelio

Yn anffodus bu’n rhaid i’r ysgol 
ffarwelio gyda Mrs Teresa Davies 
a Mrs Ceinwen Jones ar ddiwedd 
y tymor. Bu’r ddwy yn aelodau 
gwerthfawr o’r staff am nifer 
o flynyddoedd. Hoffai’r ysgol 
ddiolch yn fawr iawn iddynt am eu 
gwasanaeth a’u hymroddiad dros 
y blynyddoedd a phob hwyl iddynt 
yn y dyfodol.  

Clwb Cant
 
Dyma ganlyniad Ebrill

1af £25 - Lizzie Edwards.  
 Angorfa. High Street  
2il £15 - Ann Budge. Holmleigh.  
 Y Borth 
3ydd £10 - Mikey Bailey. Arfor.  
 Y Borth
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Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Wel, dyna braf oedd derbyn eich lluniau o’r lili wen 
fach yn ystod y mis diwethaf. Dyma’r enwau: Lois 
Medi, Llandre; Elin Pierce Williams, Bow Street; 
Lily-May Welsby, Aberystwyth; Lauren, Llanrhystud; 
Jessica Mai Evans, Bow Street; Betsan Downes, 
Trefeurig. Da iawn chi, ferched! Ti, Jessica, ddaeth o’r 
het y tro hwn – llongyfarchiadau mawr i ti, a diolch i 
bawb arall am eich gwaith hyfryd. Daliwch ati!

Tybed a wyddoch chi pwy gafodd ei phen blwydd 
yn ddiweddar yn 30 oed?  Dyma rai cliwiau: Mae’n 
byw mewn ogof yng Ngwlad y Rwla, ac enwau rhai 
o’i ffrindiau yw Ceridwen a’r Llipryn Llwyd. Dydi hi 
ddim yn hoff o gwbl o Strempan, a hi sy’n gofalu am 
y tywydd yng Ngwlad y Rwla. Ie wir, mae Rala Rwdins 
yn 30 oed. A oes gennych chi hoff gymeriad yng 
Ngwlad y Rwla, tybed? Dwi’n hoffi’r Dewin Dwl – mae 
o’n gwneud i mi chwerthin! Beth yw’ch hoff lyfr? 
Dwi newydd orffen darllen Diwrnod Golchi, ac rwy’n 
hoffi’r llun o Mursen yn cael ei golchi, a’r Dewin Dwl yn 
hongian ar y lein ddillad wedi iddo syrthio dros ei ben 
a’i glustiau i’r dŵr – druan ohono. 

Y mis hwn, beth am liwio llun y Dewin Doeth yn 
dathlu pen blwydd Rala drwy gael parti tân gwyllt? 
Anfonwch eich llun at y cyfeiriad arferol, Tasg y Tincer, 
46 Bryncastell, Bow Street, Ceredigion SY24 5DE 
erbyn Mai 1af.  Ta tan toc!

Tasg y Tincer

Jessica

Rhif 358 | EBRILL 2013

JONATHAN 
JAMES LEWIS

Saer Coed  
Adeiladydd 

01970 880652 
07773442260

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

GOLCHDY
LLANBADARN

CYTUNDEB GOLCHI  
GWASANAETH GOLCHI

DUFET MAWR
CITS CHWARAEON

FFÔN: 01970 612 459  
MOB: 07967 235 687

GERAINT JAMES


