
P R I S  7 5 c  |  R h i f  4 0 8  |  E b r i l l  2 0 1 8

t.7

P A P U R  B R O  G E N A U ’ R - G L Y N ,  M E L I N D W R ,  T I R Y M Y N A C H ,  T R E F E U R I G  A ’ R  B O R T H

Mared yn 
fuddugol

Gŵyl Bêl-droed Ieuenctid 
Penrhyn-coch

t.11

O dan 9 - Bow Street Piod (2il); noddwyd gan Lloyd Herbert & Jones Penrhyn-coch dan 8

Enillwyr dan 14 Aberaeron; noddwyd gan Knockout Furniture.2 dîm Merched dan 9 Penrhyn-coch
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dyddiadur
Rhifyn Mai Deunydd i law: Mai 4 Dyddiad cyhoeddi: Mai 16

dyddiadur

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.

EBRILL 20 Nos Wener Gŵyl Ddrama yn 

Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch – 

dramâu byr gan Gwmni Drama Dinas 

Mawddwy ac un neu ddwy ddrama gan 

Licris Olsorts a Doli Micstiyrs am 7.30 

Tocynnau wrth y drws 

EBRILL 20 Nos Wener Gigs lansio 

y Mellt 18.00 –Safle band Prom 

Aberystwyth 22.00 Yr Hen Lew Du, 

Aberystwyth 

EBRILL 25 Nos Fercher Noson o 

ddramâu a phantomeim yn Neuadd 

Rhydypennau am 7.30. Gŵyl Ddrama 

Gogledd Ceredigion.

EBRILL 26 Nos Iau Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol Treftadaeth Llandre yn 

Ysgoldy Bethlehem, Llandre am 7:30 

y.h.;  yn dilyn y cyfarfod ffurfiol bydd 

cyflwyniad “Lleisiau o’r archifau”: pigion 

o recordiadau sain yn cynnwys atgofion 

cymeriadau lleol, allan o gasgliad yr 

Archif Sgrin a Sain yn LlGC.

EBRILL 27-28 Nos Wener a Dydd 

Sadwrn Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-

coch Nos Wener am 4.00; dydd Sadwrn 

am 1.00 a 6.00

30  EBRILL Nos Lun Yr Athro 

Richard Wyn Jones yn traddodi 

Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru 

GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch 
( 828017 | YTincer@googlemail.com

TEIPYDD – Iona Bailey
CYSODYDD – Elgan Griffiths (627916

GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION 
Y TINCER – Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228
IS-GADEIRYDD – Richard Owen,  

31 Glan Ceulan, Penrhyn-coch ( 820168
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 â’r Trysorydd

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 – Grace Bailey, Pencarreg,  
Stryd Fawr, Y Borth ( 871462

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, Gerddi Gleision ( 822074

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 Nans Morgan 

Dolgwiail, Llandre ( 828 487

PENRHYN-COCH
Mairwen Jones – 7 Tan-y-berth ( 820 642

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

Rhoddion
Cydnabyddir yn ddiolchgar 
y rhodd isod. Croesewir pob 
cyfraniad boed gan unigolyn, 
gymdeithas neu gyngor.
 

Cyngor Trefeurig £250

‘Cenhedoedd, cenedlaetholdebau a 

gwleidyddiaeth y Deyrnas Gyfunol’ 

am 6.30 ym mhrif neuadd adeilad 

Gwleidyddiaeth Ryngwladol   Prifysgol 

Aberystwyth ar gampws Pen-glais

MAI 2 Dydd Mercher Eisteddfod Calan 

Mai Aberystwyth ym Morlan, i gychwyn 

am 4.30 o’r gloch

MAI 3 Nos Iau Noson o ddramâu ac 

anterliwt yn Neuadd Goffa Tal-y-

bont am 7.30. Gŵyl Ddrama Gogledd 

Ceredigion

MAI 5 Dydd Sadwrn Ffair Calan Mai yn 

Neuadd Rhydypennau; agorir gan Elin 

Jones, AC o 11am-3pm

MAI 9 Nos Fercher Theatr Genedlaethol 

yn cyflwyno Estron (gan Hefin 

Robinson) ym Morlan, Aberystwyth am 

7.30 Bydd sgwrs wedi’r sioe. Tocynnau: 

01970 617996

MAI 10 Nos Iau Darlith gan Mererid 

Hopwood yn Horeb am 7.30 – trefnir 

gan Bwyllgor y Tair Gofalaeth 

MAI 18 Nos Wener Noson dathlu Cynog 

Dafis yng Ngwesty’r Feathers, Aberaeron 

am 7.30 – gweler t16

MEHEFIN 15 Nos Wener Barbeciw yng 

Nghartref Tregerddan – trefnir gan y 

Cyfeillion

MEHEFIN 16 Dydd Sadwrn Taith 

Cymdeithas y Penrhyn o amgylch 

Penrhyn Llŷn dan ofal Myrddin ap 

Dafydd 

MEHEFIN 29 Nos Wener Caws, Gwin a 

Chân yn Eglwys Elerch, Bont-goch gyda 

Bois y Rhedyn ac artistiaid lleol am 7.00.
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30 MLYNEDD YN OL

Ymddeolwyr Penrhyn-coch a’r cylch yn mwynhau araith Mr R. T. Evans, 
prifathro Ysgol Penrhyn-coch. Llun: Tony Roche (o Dincer Ebrill 1988)

Hysbysebion 

Mae y Tincer yn chwilio am rywun i ofalu 

am hysbysebion y papur bro. Gellir cael 

mwy o fanylion gan un o’r swyddogion. 

Aduniad Ysgol Dinas

Mae cyn ddisgyblion Ysgol Dinas 

blynyddoedd 1964-69 yn cynnal aduniad 

yn Ngwesty’r Marine am 7.30 ar Awst 

17. Hoffai Liz Ashton a’i ffrindiau eich 

gweld yno er mwyn hel atgofion am yr 

hanner can mlynedd diwethaf. Am ragor 

o wybodaeth cysylltwch ar e.ashton1953@

googlemail.com

Côr ABC

Cafodd y Côr ddiwrnod da ar Fawrth 17 

yn recordio emynau’r Pasg ar gyfer cyfres 

o ddetholiadau a gyhoeddir gan Curiad 

Music. Dyma’r Côr ar ddiwedd y dydd 

gyda’u harweinydd Gwennan Williams, yr 

organydd Meirion Wynn Jones, y noddwr 

Ted Clement-Evans a’r cynhyrchydd 

James Clarke.

 
 CYFEILLION Y 
TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 

Tincer mis Mawrth 2018

£25  (Rhif 174) Y Parchg Wyn Morris, 

Berwynfa, Penrhyn-coch

£15  (Rhif 224) Juliet Williams, 

Bryngwyn Bach, Dolau

£10  (Rhif 38) Dion Ellis-Clarke, 

Rockvilla, Y Borth

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 

aelodau o’r tim dosbarthu yn festri 

Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 

Mawrth 14. Diolch i’r aelodau sydd 

wedi ail ymaelodi ac hefyd croeso i’r 

aelodau newydd. 

Diolch

Hoffem ddiolch o galon am bob help 

a chymorth a gefais yn fy ymdrech 

i godi arian i’r elusennau canlynol 

fel rhan o’m cwestiwn Bagloriaeth 

Cymraeg.  

Fe benderfynais godi arian i 

elusennau oedd yn agos at fy nghalon, 

sef Cymdeithas Alzheimer’s, Marie 

Curie ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Hoffem ddiolch yn fawr i’r bobl 

hynny a fu mor ddiwyd yn gwau 

“Twiddlemuffs “ a chyfrannu yn 

ariannol hefyd yn enwedig i Gapel 

Noddfa ac y gynulleidfa yno am bob 

cymorth.

Alys Jones 

Tŷ’r Banc,  

Bont-goch
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CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Oedfaon Pen-llwyn

Ebrill

22  2.00 John Tudno Williams

29  5.00 Nicholas Bee

Mai

6  2.00 Bugail 

13  10.00 a 5.30 Cymanfa Ganu - Capel y 

Morfa 

20  10.00 Bugail 

27  10.00 Oedfa’r ofalaeth 

Y Siop

‘Roedd siop Exchange yn ddwy oed, ar 

Fawrth 23ain. Ond ydy amser yn ffoi?

Llongyfarchiadau

Dymuniadau gorau i deulu yr Howells, 

Richard yn dad-cu, a John a Marie yn hen 

dad-cu a mam-gu. Ganwyd merch fach i 

Elyse ar Fawrth 12fed, Maci Belle Howells. 

Pob dymuniad da i bawb o’r cysylltiadau. 

Ysbyty

Dymuniadau da i Mrs Cynthia Evans, 

Cwmwythig, wedi ei thriniaeth meddygol 

am glun newydd ar ddechrau’r mis. 

Adferiad llwyr a buan i chi Cynthia.

O Anfield i Gapel Bangor

Rhaid oedd i George Holden a’i chwaer 

ymadael ag Anfield Lerpwl, a dod i Gapel 

Bangor ym 1940. Cafodd lawer o fwynhâd 

ym mywyd y wlad, ac ysgrifennodd am ei 

amser yma.

“Roedd ein tŷ ym Miningham Rd, 

Anfield, wedi ei ddifrodi ar Hydref 10ed 

1940, diwrnod cyn fy mhen blwydd yn 6 

oed.’Roeddem i gyd wedi mynd i lochesi, 

rhag y cyrchoedd awyr, pan ganodd y 

seiren. Dyma fy nheulu, mam, chwaer 10 

mlwydd oed, brawd 8, a chwaer fach 4 oed 

yn mynd i lechu, ond aeth fy mrawd yn ôl 

i’r tŷ, i ffeindio rhywbeth, pan gwympodd 

hanner y tŷ, ond yn ffodus ni chafodd 

niwed, gan ei fod yn cuddio o dan y ford. 

Gollyngodd yr awyrennau eu bomiau 

cyn gwrthdaro ym Mharc Stanley.Ni 

chofiaf am unrhyw ofn y cyrchoedd awyr, 

oherwydd i mi, antur ydoedd.

Aethom i gartref nain am rai 

wythnosau, cyn ymadael, fi a’m chwaer 

hynaf, a theithio i Dolpandy, Capel 

Bangor, tua 6 milltir o Aberystwyth. Aeth 

fy mrawd i Nefyn,ac arhosodd fy chwaer 

fach adref am sbel.

Nid oes gennyf lawer o atgofion am y 

daith, dim ond fod gennym label mawr ar 

fy nghot, masc nwy a gobennydd, gyda fy 

nillad i gyd ynddo, a’m chwaer yn cydio 

yn dyn yn fy llaw, yn gwrthod gadael i mi 

fynd.

‘Roedd y pentref yn eithaf cyntefig, yn 

fach a dim ond siaradwyr Cymraeg i gyd.

Yn dipyn o sioc ddiwyllianol, gan fod ein 

Saesneg ar y gorau, yn anodd i’w ddeall 

tu allan i Lerpwl, ond yn fuan ‘roeddem 

wedi dysgu digon i ymdopi, a medraf 

ddweud ychydig o ymadroddion hyd 

heddiw.Yn y lle ‘roeddem yn aros, nid 

oedd dŵr, nwy na thrydan. Bwthyn yn un 

o bedwar mewn rhes ydoedd, yr hynaf 

yn y pentref mae’n debyg. Un ystafell 

fyw, ystafell wely ar lawr, a lloft. Cofiaf am 

y lle tân yn llosgi coed, a stôf paraffin i 

goginio.’Roedd yna setl bren, bwrdd ac un 

lamp baraffin. Dynes y tŷ oedd yn cysgu 

ar lawr, a gwelais y tu mewn, ond unwaith 

neu ddwy,ac ystafell syml iawn ydoedd. 

Byddem ni yn cysgu ar y llofft, lan yr ysgol 

bren.Dim ond matras ar y llawr,ar un rhan 

o’r ystafell, a’r gweddill yn storio afalau. 

Gallem weld y tu allan rhwng y bylchau 

yn y to, lle digon oer yn y gaeaf. ‘Roedd 

y lle preifat ar waelod yr ardd, a thu allan 

y drws cefn ’roedd yna bowlen o ddŵr i 

olchi, ac yn y gaeaf gorfod torri y rhew 

ar yr wyneb cyn gwneud hynny.Nid oes 

un ohonom yn cofio cael brws dannedd, 

drwy yr amser oeddem yno.

‘Roedd y pentref i ffwrdd o’r briffordd, 

a siop Exchange ar dop yr heol, a arferai 

werthu beth bynnag oedd ei angen. Cofiaf 

arogl y paraffin a gâi ei bwmpio allan o 

gasgen i lestri y cwsmeriaid.

Hefyd y felin ddŵr, a oedd yn dal i 

weithio , y dafarn, y nant, y Tŷ capel a’r 

ysgol. Arferem dreulio amser yn gwylio 

y gof yn pedoli y ceffylau. Mae yr arogl 

yn dal gennyf, a’r aprentis hwnnw yn 

pwmpio y fegin fawr ledr, a’r goes hir, i 

gael yr haearn yn boeth.

Rhai o’n tasgiau fyddai cario dŵr o’r tap 

lawr y ffordd, a chasglu coed tân. Byddai 

Mwynhau’r helfa wyau Pasg Rhai o blant y cylch yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod

CYLCH MEITHRIN PEN-LLWYN
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TREFEURIG

Cerddorol

Llongyfarchiadau i Gronw a Betsan 

Downes, Glanrafon, ar eu llwyddiant yng 

Ngŵyl Offerynnol yr Urdd, Rhanbarth 

Ceredigion, yn ddiweddar.  Enillodd 

Betsan yr unawd pres i flwyddyn 6 ac 

iau a chipiodd yr ail wobr yn yr unawd 

llinynnol, a daeth Gronw i’r brig yn yr 

unawd pres ar gyfer blynyddoedd 7 i 9. 

Pob dymuniad da i’r ddau pan fyddan 

nhw’n cystadlu ar eu trombôns yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelwedd!

Cydymdeimlad

 Cydymdeimlwn â Owen Roberts a’r teulu, 

Bwlchydderwen, ar farwolaeth ewythr i 

Owen yng Nghaerdydd.

Ac â Pat Walker a’r teulu, Sunnyside, 

Cwmsymlog ar farwolaeth John Walker. 

hynny yn reit ddymunol, oherwydd 

gallem fod allan drwy’r dydd, yn chwarae 

yn y coedydd, a dod yn ôl, pan oeddem 

bron â llwgu.

Dim ond unwaith y medraf gofio bod yn 

sâl, pan gefais “scabies” a mynd i dý preifat 

yn y Borth, nes yr oeddem yn glir ohono.

Yr unig daith arall y medraf gofio, yw pan 

gefais fynd at berthynas i berchennog 

y bwthyn, a buom yn chwarae yn yr 

ysgubor yn gwylio y cornicyll yn hedfan o 

amgylch.

Cynhelir yr ysgol yn yr ychwanegiad 

i’r capel, ac oedrannau y plant rhwng 5 

a 12 oed, yn sialens mae’n siwr, i’r ddwy 

athrawes, enw un ohonynt oedd Miss 

Young. Chwarae gyda chlai yn gwneud 

anifeiliaid fferm y byddem rhan fwyaf o’r 

amser, a pheth dysgu darllen. Ni fyddem 

bob amser yn mynd i’r ysgol, yn gwneud 

beth a fynnom fwy neu lai, ond yn hoffi 

dysgu canu gyda Miss Pugh, tair gwaith 

yr wythnos yn y capel, ac unwaith yn yr 

eglwys.

Byddem ni y bechgyn yn hoffi mynd ar 

y tractor gydag un o’r ffermwyr, i wylio y 

dyrnu ac unrhyw weithgaredd cyffrous 

arall. Roedd y ffermydd lleol yn denu tipyn 

o ddiddordeb, ac enwau y rhai a gofiaf 

yw Maesbangor, Troedrhiwlwba a’r Fron. 

Dysgu sut oedd godro, a chael glasied o 

laeth twym fel gwobr. Lyfli ! Hela wyau 

a thatw ac yn y blaen, yn gymorth i’r 

ffarmwr, yn gyfnewid am gael mynd yn ôl 

i’r fferm ar gefn y ceffylau gwaith. 

Amser dyrnu, byddai y llygod mawr yn 

dianc, fel roedd yr ysgubor yn gwagio. 

Ein gwaith ni y plant oedd ceisio eu lladd. 

Dysgais lawer o Gymraeg y diwrnod 

hwnnw, ond heb ddeall yr un gair!

Un tro cawsom ein dal yn dwyn afalau 

o’r Plas, a chael ein dwrdio gan y sgweiar. 

Cael cweir fod dwyn yn anghywir, a 

dylem ofyn os oeddem eisiau rhywbeth. 

‘Roedd ei wyneb yn bictiwr y diwrnod 

canlynol – cnocio ar y drws a wnaethom, 

a gofyn a oedd yn iawn i dynnu rhai o’r 

afalau!

Un tro arall cerddais tu ôl i fuwch, a 

chiciodd nes imi hedfan drwy’r awyr, i 

mewn i’r domen. Aroglais yn wael am 

ddiwrnodau! Daeth fy mrawd i ymuno 

â mi, ac aeth fy chwaer yn ôl i Lerpwl. 

Daethom ein dau ymlaen yn iawn, yn 

wyllt ar adegau, a mewn dŵr poeth byth 

a hefyd. Nid oeddem yn gyfarwydd â 

disgyblaeth, dim llawer o ddysgu ond 

rhyddid, dyna’r ffordd berffaith o fyw!

Ni chofiaf gael cardiau Nadolig na phen 

blwydd, ond cawsom wy Pasg unwaith,- 

wy hwyad wedi berwi yn galed, ond yn dal 

yn”treat”.

Gwnaethom dipyn o arddio i ddwy 

chwaer “Y Nyth” Miss’es Rheith, a chael 

ein talu 3 ceiniog ac weithiau chwe 

ceiniog, a oedd yn arian mawr i ni. Ei 

guddio wedyn mewn bocs yn agos i’r 

domen, lle roedd bob amser lawer o boteli 

Magnesia. Cawsom byth wybod pam?

Un tro arall, cawsom “treat” go iawn. 

Arhosodd confoi y fyddin, ac aeth llawer 

o’r soldiwrs i mewn i’r Exchange i brynu 

lemonêd. Daeth galwad iddynt symud 

ymlaen. Cawsom beth oedd ar ôl o’r 

lemonêd, a mynd a’r poteli gwag yn ôl, a 

chael y geiniog blaendal amdanynt. – felly 

yn llawn o bop ac yn gyfoethog!

Byddem yn chwarae tipyn yng 

ngherbydau y trên bach wrth yr afon 

Rheidol. Nid oedd unrhyw drenau yn 

rhedeg i Bontarfynach amser y rhyfel, 

roedd y sied fawr yn le da i chwarae pan 

fyddai yn bwrw glaw. Euthum yn ôl tua 

20 mlynedd wedyn, ac nid oedd dim wedi 

newid.

Dysgais chwarae “draughts”gan yr hen 

foi drws nesaf, ac roedd ganddo ddau 

o wyrion – Gareth a Glyndwr. Nid wyf 

yn gwybod hyd heddiw, ble yr aethant 

i’r ysgol, gan nad oedd bysiau ysgol nag 

unrhyw drafnidiaeth arall.

Yn fferm “Y Fron” roedd carcharor rhyfel 

o’r Eidal, Alfredo Rosie. Arferai dorri ein 

gwalltau, yn defnyddio basin pwdin ar ein 

pennau. Roeddem yn ofnus iawn ohono, 

fe oedd y gelyn fel petai, ond daethom i’w 

adnabod fel dyn hyfryd iawn. 

Yn ystod fy amser yng Nghymru, dim 

ond unwaith a welais fy mam, ac ‘roedd 

fy nhad yn y Fyddin yn ein gadael ym 

1939. Sut gafodd mam yr arian na’r amser 

i ddod i’m gweld, dwi ddim yn gwybod. 

Ei gwaith oedd gwneud arfau rhyfel yn y 

ffatri Mecanno. Adeiladodd fy mrawd a 

minnau, pont fechan dros rhyw nant fach 

yn y coed, ac yn falch ofnadwy i’w dangos 

i Mam. Gadawodd hithau garreg sbesial 

wrth y bont i ni gael ei chofio.

Gadawodd fy mrawd a minnau ym 

1944 i fynd yn ôl i Lerpwl, yn cofio enwau 

ac atgofion rhai o’r efaciwis sef Renee 

a Barbara Clay, Elsie Rittenberg, Roy 

Whitehead, Gwyneth Headley a Rodney 

Barret.

Er ein diffyg addysg, gwnaethom yn 

eithaf da. Daeth fy chwaer hynaf yn 

brif ddisgybl yn ei hysgol, a nes ymlaen 

gwnaeth yrfa mewn marchnata. Aeth fy 

mrawd hynaf i Goleg Technegol, a chael 

gyrfa fel trydanwr yn y Llynges Frenhinol 

a Masnach, yna aeth i mewn i Ddiwydiant. 

Aeth fy chwaer ieuangaf i Goleg Celf 

yn Lerpwl, yna gyrfa lwyddiannus 

iawn mewn nyrsio. Bu i minnau gael 

ysgoloriaeth i Ysgol Uwchradd Collegate 

Lerpwl ac yna gyrfa lwyddiannus yn y 

Lleng Frenhinol a Diwydiant.

Ar y dyddiad hwn Chwefror 2009, 

‘rydym i gyd yn fyw ac iach. 

**Aled Jenkins, Y Pandy. ddaeth o hyd 

i’r erthygl ddiddorol hon, yn Saesneg; 

cyfieithwyd rhan ohono i’r Tincer.

**Cafwyd gwybodaeth, taw mwy na 

thebyg Miss Hix, oedd yr athrawes arall, a 

byddai yn 100 oed eleni.

01970 820013 
gwyn@ct-evans.co.uk

Brongenau,  
Llandre,  

Aberystwyth  
SY24 5BS

C T Evans
Gwasanaeth Angladdol 
Teuluol Cyflawn, wedi  

ei arwain yn bersonol gydag 
urddas. Capel Gorffwys 

Preifat, Gwasanaeth  
Dydd a Nos.

Trefnwyr Angladdau
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GOGINAN

Ffermio

Braf oedd gweld Karen Price, Troedrhiw, yn 

ymddangos ar y rhaglen ffermio ar Fawrth 

y pedwerydd. Eitem o sêl gŵn Skipton lle 

roedd Karen wedi ei mynychu i werthu 

un o’r cŵn defaid roedd wedi hyfforddi i 

weithio ar y fferm. Er mai ffermio defaid 

yw ei phrif nod, mae yn gobeithio dysgu 

rhagor o gŵn i’w gwerthu.

Gwella

Braf yw gweld fod y Parchg Ifan Mason 

Davies, Coed Rhiwfelen, yn gwella ar ôl iddo 

dreulio peth amser yn Ysbyty Glangwili.

Cyngor Cymuned Tirymynach
Cyfarfu’r Cyngor yn Neuadd 

Rhydypennau ar nos Iau 29 

Mawrth o dan gadeiryddiaeth 

y Cyng. Rowland Rees. 

Dymunwyd gwellhad buan 

i’r Cyng. Tom Hughes oedd 

wedi bod yn yr ysbyty yn 

ddiweddar. Croesawyd dau 

o swyddogion pwyllgor 

y Neuadd Rhydypennau 

i’r cyfarfod i gyflwyno 

adroddiad o weithgareddau 

sy’n mynd ymlaen o dan 

law y pwyllgor presennol, 

a da oedd clywed am y 

brwdfrydedd a’r egni newydd 

sy’n bodoli yn yr ardal tuag at 

barhad y neuadd. Mae nifer o 

weithgareddau gan wahanol 

fudiadau yn digwydd a 

hynny yn ychwanegu at 

gyllid y neuadd. Nifer o 

fân welliannau hefyd wedi 

cymryd lle a rhai apeliadau 

am grantiau wedi bod yn 

llwyddiannus. Yn y flwyddyn 

2020, dethlir canmlwyddiant 

y neuadd a bwriedir dathlu 

gyda nifer o weithgareddau 

digwyddiadau. Yn y dyfodol 

agos bydd rhaid meddwl 

am ail doi y neuadd, hyn 

yn golygu gwneud apêl 

arbennig am gyllid yn 

cynnwys arian loteri. 

Diolchwyd a llongyfarchwyd 

y ddirprwyaeth a’u pwyllgor 

am eu hymdrech bresennol 

i arbed bywyd y neuadd 

sy’n rhan mor bwysir o’r 

gymuned.

Adroddodd y Cyng. Paul 

Hinge bod y gwaith o osod 

arwyddion 20mya o gwmpas 

mynedfa Ysgol Rhydypennau 

wedi cychwyn gan asiantaeth 

y Ffordd Fawr. Mae gofid yn 

ardal Llangorwen eto am y 

gor-yrru, y tro yma o ben 

lôn Tŷ Rabbi i groesffordd 

Llangorwen yn ogystal ar 

y darn o’r eglwys i fyny at 

Nantcellan. Bydd cyfarfod 

PACT nesaf ar 20 Mehefin 

yn Neuadd Rhydypennau. 

Mae comisiwn y ffiniau 

wedi cwblhau eu gwaith, a’r 

newydd da yw nad os unrhyw 

newid ar ffiniau Tirymynach. 

Adroddodd am y cyfarfod 

mawr a fu yn ddiweddar 

parthed uno y siroedd, ac fel y 

bu gwrthwynebiad chwyrn i’r 

argymhelliad. Swm a sylwedd 

hyn eto yw bod y Llywodraeth 

Ganolog am gwtogi arian i’r 

Cynghorau Sir, a’r Cynghorau 

Sir am lawrlwytho gwaith ar 

y Cynghorau Bro. Araf iawn, 

meddi y mae’r olwynion yn 

troi parthed y llwybr troed o 

ben lôn Dolau i Rydypennau.

Roedd un cais cynllunio 

wedi dod i law, sef gan 

cwmni ABBA am osod 14 o 

gabanau storio yn iard Garn 

House, nodwyd y broblem 

drafnidiaeth a allai godi, 

hefyd yr effaith ar amwynder 

y tai cyfagos. Ar faterion 

ariannol, roedd nifer o filiau 

i’w talu megis am y toiledau 

cyhoeddus i’r neuadd, ac 

am fenthyg yr ystafell i’r 

pwyllgorau yn cynnwys PACT.

Bydd y cyfarfod nesaf yn 

Neuadd Rhydypennau ar 28 

Ebrill am 7.30.

Gwerthir ein cynnyrch mewn 

rhai siopau lleol

Eich cigydd 

lleol

Pen-y-garn

FFôn 828 447

LLun: 9-5.30

Maw-Sad 8.00-5.30

Amrywiaeth eang o lyfrau, cardiau,  
cerddoriaeth ac anrhegion Cymraeg.

CROESAWIR ARCHEBION GAN  
UNIGOLION AC YSGOLION
13 Stryd y Bont, Aberystwyth

01970 626 200

Llongyfarchiadau i Branwen Davies, Gwalia, Llywernog ar ennill gwobr Hyrwyddo’r 
Gymraeg yn y Gweithle.  Gwelir yn y llun: chwith i’r dde: Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, 
yr awdur Caryl Lewis, Stephanie Davies, enillydd gwobr Astudio Trwy’r Gymraeg, Lucy 
Hodson, enillydd gwobr Dysgwr Disglair; Branwen Davies, Eurig Salisbury a Dr Rhodri 
Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor. 
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Y BORTH

Ymgyrch casglu plastig traeth y Borth dydd Sul 25 Mawrth. 
Gweithredu nid siarad er lles yr amgylchedd. Elwyn Vaughan

www.dyfodol.net
post@dyfodol.net

Gobaith Newydd
i’r Gymraeg
Cyfarfod cyhoeddus gyda

Heini Gruff udd
Cynog Dafi s
Cadeirydd: Rebecca Williams
(Swyddog Polisi, UCAC)

Nos Fawrth, 24ain Ebrill am 7.30 yh
yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth

Croeso cynnes i bawb

Llwyddiant cerddorol  

Llongyfarchiadau i 

Mared Emyr, gynt o 5 

Ffordd Clarach, Borth, 

ar ennill ysgoloriaeth o 

£1500 ym Mhedwaredd 

Gŵyl Delynau 

Ryngwladol Cymru a 

gynhaliwyd yn Galeri, 

Caernarfon o’r 1af i’r 7fed 

o Ebrill. Dyma’r ail waith 

iddi ennill yn yr Adran 

Ieuenctid a braf yw nodi 

bod tair o’r 6 telynor a 

ddaeth i’r cylch terfynol 

y tro hwn yn Gymry.

Braint hefyd i Mared 

oedd cael chwarae yn 

y Cyngerdd Enillwyr 

gydag Anwen o Dde 

Cymru ac Evelien o 

Wlad Belg, a chyflwyno 

datganiad o’r darn gosod 

yn ogystal â symudiad 

olaf ‘Spiders’ gan Paul 

Patterson, yn enwedig 

gan fod y cyfansoddwr 

ei hun yn bresennol.

Eirian Reynolds, 
Tech. S.P.

Arolygon Diogelwch
Asesiadau Peryglon

Archwiliadau Damweiniau
Hyfforddiant

GWASANAETH 
IECHYD 

A DIOGELWCH

01970 820124
07709 505741
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Crefftau Pennau 
Coffi Boreuol

Byrbrydau Poeth neu Oer
Cinio

Te Prynhawn
Crefftau Ac Anrhegion

Ar gau ar 
ddydd Llun

Brecwast  
ar gael
01970 820 050

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 cerrig mán

Ers wythnosau nawr rydyn ni wedi bod yn dilyn 

Myfanwy Elfed wrth iddi edrych yn nyfnach 

i fywyd ei chyfaill newydd digartref, Rhodri. 

Mae’n dod yn amlwg bod hanes Rhodri’n un 

diddorol. Mae Mel, ffrind newydd Gwenlli yn 

y brifysgol, yn ferch iddo ac yn benderfynol o 

ddod o hyd i’w thad. Mae hyn wedi arwain at 

berthynas anodd gyda’i mam, Clare.

Yr actor Ryland Teifi, 45, o Ffostrasol ond sydd 

erbyn hyn yn byw yn An Rinn, Iwerddon gyda’i 

wraig a’i dair merch, sy’n chwarae Rhodri. Yma, 

cawn fwy o wybodaeth am ei rôl yn Parch.

Beth elli di ddweud wrthon ni am Rhodri?

Mae Rhodri yn gymeriad llawn dirgelwch ac 

wrth i’r gyfres esblygu, cawn ddarganfod ei fod 

e’n rhan o we emosiynol, seicolegol a theuluol 

cymhleth iawn. Mae Rhodri wedi bod yn 

ddigartref ers rhai blynyddoedd. Mae e wedi bod 

yn crwydro strydoedd dinasoedd fel Llundain 

ond mae bwganod y gorffennol yn ei dynnu ‘nôl 

i ddinasoedd sy’n agosach at ei gartref a’i deulu 

yng Nghymru.

Ydy’r ffaith bod digartrefedd yn rhan o’r gyfres 

yn adlewyrchu bywyd yn ein cymdeithas?

Mae’r awdur Fflur Dafydd wedi taro thema 

gref yn y stori. Mae tranc y digartref yn bwnc 

canolog ac yn argyfwng yn ein cymdeithas 

heddiw. Clywais unwaith ein bod ni i gyd yn 

un digwyddiad anffodus i ffwrdd o fod yn 

ddigartref. Mae hyn yn wir.

Ar y dechrau roedd Rhodri yn gwrthod 

cymorth Myfanwy, ond erbyn hyn mae’n dod 

yn agosach ati. Pam?

Mae rhyw gyswllt yn digwydd rhwng Rhodri 

a Myfanwy yn syth. Mae fel petai Rhodri yn 

adnabod ei chymhlethdod hithau, ei didwylledd 

a’i pharodrwydd i ddeall heb ragfarn. Myfanwy 

yw’r ddolen gyswllt rhyngddo ef a’i fywyd 

digartref a chymdeithas ‘normal’, a Myfanwy 

yw’r catalydd sy’n dadlennu’r gwir am ei fywyd 

a’i orffennol.

A oedd ffilmio’r gyfres hon yn wahanol i 

ffilmio dramâu eraill?

Yn Parch, mae digon o le am hiwmor sy’n 

hollbwysig wrth drafod themâu trymion. Mae 

ymuno â thrydedd gyfres unrhyw ddrama 

lwyddiannus yn sialens i actor. Mae’n rhaid 

parchu tôn a thempo’r cynhyrchiad ond roedd 

chwarae cymeriad ar yr ymylon yn help wrth 

ymuno yn y stori.

Rwyt ti nawr yn byw yn Iwerddon, ydy’r 

cyfleoedd i actio a chyflwyno yng Nghymru 

yn rhoi cyfle da i ti ddod ‘nôl adref?

Er ‘mod i’n byw yn Iwerddon, wy nôl yng 

Nghymru’n aml. Wy’n cofio bron i saith 

mlynedd yn ôl pan symudais i An Rinn bod pobl 

yn meddwl ‘mod i ‘di allfudo i Awstralia! Erbyn 

hyn maen nhw jyst yn dweud ‘O, ti ‘nôl!’ Mae 

tair awr a hanner ar gwch yn gynt na thaith o 

Gaerdydd i Gaernarfon mewn car!

Parch

Bob nos Sul 9.00, S4C 

Isdeitlau Cymraeg a Saesneg

Hefyd nos Wener gydag isdeitlau 

Saesneg ar y sgrin

Ar alw: s4c.cymru, BBC iPlayer a 

llwyfannau eraill

Cynhyrchiad Boom Cymru ar 

gyfer S4C

‘Parch’ at gymeriad 
digartref

01970 828454
linda.griffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths

Maesmeurig
Pen-bont  
Rhydybeddau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Cofiwch 
gefnogi 
eich 
busnesau 
lleol
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Neuadd RHYDYPENNAU

Badminton a 
Tennis Bwrdd  
i OEDOLION

ebost: / email:  
neuaddrhydypennau@live.co.uk

Dydd Mawrth sesiynau 
agored  10y.b -12y.p 

Dydd Gwener sesiynau 
awr ar gael  7y.p - 9y.p 

I drefnu ffoniwch 01970  828361 
PRIS £2.50  yr un am awr

Neuadd 
RHYDYPENNAU

Ffair Calan Mai

 l Stondinau
 l  Barbeciw  

 l  Raffl 
Adloniant gan  

Ysgol Rhydypennau ac eraill

Mynediad £3.00
Plant am ddim

Mai 5 2018
11.00yb i 3.00yp

I’w hagor gan  
Elin Jones A.C.

YMGYRCH 2020

Neuadd RHYDYPENNAU

ebost: / email:  
neuaddrhydypennau@live.co.uk

pob plentyn i fod dan ofal oedolyn

DYDD SUL 2y.p. - 4y.p. 
PRIS £1.00 yr awr  
  £1.50    2 awr

Sesiynau  
      Badminton,  
Tennis Bwrdd,  
Tennis Meddal  

i  BLANT 5 -11oed   

Ydych chi’n berson ci neu’n berson cath? Ai 

‘Creadur rheibus yn wr. o’r un teulu â’r blaidd, 

ond a ddofwyd i raddau helaeth ... nodedig am 

ei gynneddf ddeallus a’i ymlyniad wrth ddyn’, 

neu ‘anifail dof pedwartroediog bychan sydd ag 

ewinedd llym a blew esmwyth ac a gedwir yn aml 

i ddifa llygod’ yw eich ffefryn? Mae’r diffiniadau 

yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru yn disgrifio’r 

anifeiliaid hyn i’r dim gan greu darluniau 

ohonynt yn y meddwl. Tybed a fedrwch ddyfalu 

pa anifeiliaid sy’n cael eu disgrifio isod?

‘Anifail hirflew o rywogaeth y Capra (nodweddir 

y gwryw gan ei gyrn a’i farf a’i aroglau cryf) sy’n 

cnoi ei gil ac yn crwydro mynyddoedd’

‘Anifail cigysol o rywogaeth y Lutra sy’n byw yn 

y dŵr, a chanddo got o flew llwydfrown tywyll, 

traed gweog i’w alluogi i nofio, a chynffon lydan 

i’w lywio drwy’r dŵr’

‘Y llwdn neu’r cilfilyn gwlanog (diniwed a 

heidiol) a gedwir i bori ar fynydd-dir, &c., a’i fagu 

er mwyn ei gig a’i gnu’

 ‘Creadur ysglyfaethus o dylwyth y wenci (ond 

mwy o faint), a’i flew yn llwytgoch yr haf, gan 

droi’n wyn y gaeaf’

‘Cnofil sy’n perthyn i isteulu’r Cricetinae a 

chanddo gynffon fer a bochau codog mawr ac a 

gedwir yn aml fel anifail anwes’ 

(Yr atebion yw gafr, dyfrgi, dafad, carlwn, a 

bochdew.)

Wyddoch chi ba anifail yw’r llostog? Mae 

llostog yn un o nifer o enwau a gofnodir gan y 

Geiriadur am lwynog. Tarddiad y gair yw llost, 

sef ‘cynffon’ ac ‘-og’, sef ‘a chanddo gynffon’, sy’n 

addas iawn i ddisgrifio’r hen Siôn Blewyn Coch! 

Efallai fod cadno, madog, madws, madyn, pry 

coch neu gwyddgi yn enw mwy cyfarwydd i 

chi?

Mae enwau am dros 90 o anifeiliaid wedi 

eu cofnodi yn y Geiriadur – porwch ynddo i 

geisio dod o hyd iddynt, a rhowch wybod os oes 

gennych ar lafar unrhyw enw diddorol am anifail 

sydd heb ei gofnodi yno. Medrwch gysylltu â ni 

drwy ein gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.ac.uk), 

neu wrth ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol:

Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan 

Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, 

SY23 3HH

TACSI EDDIE
Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226

Ar Nos Fawrth y 27ain o Fawrth 

yng Nghaffi Alys, Machynlleth, 

cynhaliwyd lansiad cyntaf y 

gyfrol Llestri’r Dylluan gan 

Bethan Gwanas.

Addasiad Cymraeg o The Owl 

Service gan Alan Garner yw 

Llestri’r Dylluan. Mae’r gyfrol 

wedi ennill gwobrau ac yn cael 

ei hadnabod fel campwaith. Mae 

dros 600,000 o gopiau wedi 

eu gwerthu yn fyd-eang ers y 

cyhoeddiad cyntaf ym 1967.

Mae’r nofel wedi’i ysbrydoli 

gan stori Blodeuwedd a gan 

dirlun Llanymawddwy. Roedd 

y lansiad yn gyfle i drigolion 

yr ardal a ffans y llyfr i ddod 

ynghyd i rannu atgofion a 

chlywed sut aeth Bethan 

Gwanas ati i addasu’r nofel i’r 

Gymraeg.

“Mi gytunais i addasu hon 

yn syth am ei bod hi’n nofel 

mor bwerus, mor wahanol a 

mor Gymreig” Meddai Bethan 

Gwanas. Doedd hi ddim yn 

hawdd oherwydd mae’n nofel 

sydd wedi’i ysgrifennu i bobl 

ifanc 50 mlynedd nol, ac ro’n i 

eisiau iddi apelio at bobl ifanc 

Cymru heddiw. Rydw i’n falch 

iawn o’r addasiad”   

Y storïwraig Mair Tomos Ifans 

fu’n cyfweld Bethan ar y noson 

ac yn darllen ambell olygfa 

ddifyr. 

“Er nad oeddwn i wedi darllen 

y gyfrol pan ro’n i’n ifanc, rydw 

i’n falch iawn fy mod i wedi 

cael y cyfle i ddarllen y llyfr yn 

y Gymraeg. Dwi’n gallu gweld 

pam ei bod hi wedi cael cryn 

argraff ar ddarllenwyr dros 

y blynyddoedd, rydw i wedi 

meddwl lot fawr amdani ers i fi 

orffen ei darllen, ac mae hynny 

bob amser yn arwydd o lyfr da!” 

Roedd rhai ‘ffans’ wedi teithio 

o’r Fenni a’r Amwythig ar gyfer 

y lansiad, sy’n profi pa mor 

bwerus yw’r gyfrol.

“Dwi’n cofio darllen y llyfr 

i fi pan o’n i’n ifanc ac o’n 

i’n meddwl ei bod hi’n 

‘sensational’, yn torri tir 

newydd. Mae gen i bump o 

blant ac mae nhw werth eu 

bodd gyda’r llyfr hefyd, ac 

mae’n wych bod hi bellach ar 

gael yn y Gymraeg!” Myfanwy 

Alexander.

“Mae’n bleser gennym roi 

cyfle i bobl ifanc ac oedolion 

Cymru i ddarllen y gwaith yn 

y Gymraeg. Mae’r nofel hon 

gan Alan Garner yn gampwaith 

ac mor berthnasol i bobl 

ifanc Cymru gan ei bod hi 

wedi’I lleoli yng Nghymru ac 

yn trafod ein chwedloniaeth 

mewn ffordd gyffrous ac 

anturus. Mae Bethan Gwanas 

wedi creu chwip o addasiad ac 

mae’n siŵr o danio dychymyg 

darllenwyr ifanc Cymru 

heddiw”. Glyn Saunders-Jones, 

Rheolwr Gyfarwyddwr Atebol

Mae Llestri’r Dylluan yn addas 

i ddarllenwyr 14+ ac oedolion 

ac ar gael am £7.99 ar www.

atebol.com, www.gwales.com 

ac yn eich siop leol.

Anifeiliaid yng Ngeiriadur 
Prifysgol Cymru
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Mellt yn dod adref  
i lansio albwm

Bydd unrhyw un 

o’r ardal hon sydd 

wedi dangos unrhyw 

ddiddordeb mewn 

cerddoriaeth Gymraeg 

gyfoes dros y 

blynyddoedd diwethaf 

yn gyfarwydd iawn â’r 

enw Mellt.

Mae gan Ysgol 

Penweddig draddodiad 

cryf o gynhyrchu bandiau Cymraeg o 

safon gyda’r cyfnod mwyaf llewyrchus 

efallai rhyw ddeng mlynedd yn ôl 

gyda thon o grwpiau – Mozz, Radio 

Luxembourg, Kenavo a’r Poppies. Ond 

ers hynny Mellt, neu Y Gwirfoddolwyr 

i ddefnyddio eu henw gwreiddiol, sydd 

wedi cadw’r fflam yn fyw gan gigio 

rheolaidd ledled Cymru a thu hwnt.

Er yn ifanc o hyd – mae’r tri aelod dal 

yn y coleg – maen nhw wedi hen ennill 

eu plwyf yn y sin. Ond er gigio’n gyson 

ac adeiladu tipyn o ddilyniant, bydd yn 

syndod i rai glywed mai yr EP pedwar 

trac, ‘Cysgod Cyfarwydd’, o 2014 ydy’r 

unig gynnyrch i’w ryddhau ganddynt 

hyd yma.

Mae’r cyhoeddiad diweddar y byddan 

nhw’n rhyddhau eu halbwm cyntaf ar 

20 Ebrill yn gam mawr ymlaen i’r grŵp 

felly, ac yn newyddion a groesawyd yn 

gynnes gan eu dilynwyr. Y newyddion 

gwell fyth i’r ffans lleol ydy bod y triawd 

am ddychwelyd adref i fro eu mebyd i 

lansio’r albwm, gyda dau gig yn y dref ar 

y dyddiad rhyddhau.

Bu’r triawd, Glyn Rhys-James, Ellis 

Walker (Pen-bont Rhydybeddau), a Jacob 

Hodges yn byw yng Nghaerdydd ers 

cwpwl o flynyddoedd wrth 

astudio yn y Brifysgol yno. 

Ond, yn gyn-ddisgyblion 

yn yr Ysgol Gymraeg, 

Penweddig a Phen-

glais, mae eu gwreiddiau 

wedi’u plannu’n ddwfn yn 

Aberystwyth. Mae’n briodol 

felly y bydd dau gyfle 

i’w gweld yn perfformio 

caneuon eu halbwm 

newydd ‘Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc’ yn 

Aber ar ddiwrnod y lansiad.

Bydd y gig cyntaf ar 20 Ebrill yn 

digwydd yn y Bandstand yn dilyn 

rhagbrawf cystadleuaeth Brwydr y 

Bandiau Radio Cymru / Maes B. Mae’r 

gig yn digwydd rhwng 18:00 a 21:00 

gyda’r bwriad o fod yn hygyrch ar gyfer 

teuluoedd a chriw oedran uwchradd yn 

arbennig, er bod croeso cynnes i bawb. 

Bydd tri band yn cystadlu ym Mrwydr 

y Bandiau sef Miskin, Cyffion a Mari 

Mathias ac mae’n werth dod i gael blas o 

dalent y dyfodol.

Yna, yn hwyrach yn y noson, byddan 

nhw’n perfformio yn y Llew Du gyda 

mynediad am ddim i unrhyw un fu yn y 

Bandstand hefyd. Dyma chi gig sy’n siŵr 

o droi’n barti, ac mae gwahoddiad i bawb 

alw draw i ddathlu rhyddhau albwm 

cyntaf y bois lleol!

Os am flas o’r hyn sydd i ddod ar y 

record hir yma mae sengl gyntaf o’r 

albwm, ‘Rebel’, eisoes wedi’i rhyddhau’n 

ddigidol. Mae fideo o’r sengl hefyd i’w 

weld ar sianel YouTube Mellt – ond 

cymerwch ofal wrth chwilio amdanyn 

nhw ar-lein gan fod band o Vancouver 

yn rhannu’r un enw â nhw!

Llythyr

Adeiladu storfa o syniadau a 

deunyddiau i’w defnyddio yn ein 

cymunedau – Pecyn Cymunedau 

Byw 

Annwyl Ddarllenwr,  

Os ydych chi eisiau cynyddu’r defnydd 

o’r Gymraeg yn eich cymuned, bydd 

diddordeb gennych mewn pecyn 

newydd, sydd â’r nod o ddefnyddio’r 

brwdfrydedd sydd yno eisoes!   

Mae’r pecyn yn storfa o syniadau 

ymarferol i weithredu o fewn 

cymunedau. Mae’n cynnwys 

enghreifftiau a chanllawiau, ond 

y prif amcan yw ei ddefnyddio i 

gychwyn trafodaeth gydag unigolion, 

busnesau, grwpiau neu gymdeithasau 

o fewn cymunedau lleol i wneud 

gweithgareddau drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Mae hefyd yn rhoi pwyslais 

ar sut allai pobl fynd ati i agor y drws 

i ddysgwyr fel cyfranwyr gwerthfawr 

i’n iaith a’n diwylliant.   

Mae llawer iawn o waith da yn 

digwydd yn barod yn ein cymunedau. 

Yr hyn rydyn ni wedi ceisio ei 

wneud yw dod â rhai o’r adnoddau 

ynghyd er mwyn galluogi mwy o 

bethau ymarferol ddigwydd  yn ein 

cymunedau. Rydyn ni wedi ceisio 

rhwydo’r syniadau a’r brwdfrydedd 

sydd allan yno, a chynnwys 

awgrymiadau i bobl eu defnyddio.

Wrth gyflwyno’r pecyn yma y 

gobaith yw darganfod ‘sbardunwyr’ 

cymunedol fydd yn gallu mynd 

i’r afael â’r gwaith hollbwysig yma 

i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith 

fyw, i’w gweld a’i chlywed yn eich 

cymuned.  

Diolch am gefnogaeth parod 

Huw Llewelyn Davies, Rhys Mwyn a 

Sharon Morgan a phawb arall sydd 

wedi cyfrannu at baratoi cwis sy’n 

cydfynd gyda lansiad  y pecyn. Mae 

posib llawrlwytho’r cwis a’r pecyn neu 

dderbyn copi caled drwy’r post.  

Gallech weld y pecyn trwy fynd i 

http://cymdiethas.cymru/pecyn, neu 

os oes unrhyw un eisiau cyfrannu 

syniadau at y pecyn neu wybod mwy, 

mae croeso iddyn nhw gysylltu â ni 

ar nia@cymdeithas.cymru neu post@

cymdeithas.cymru neu ffonio 01970 

624501.   

 

Cofion cynnes,   

Nia Llywelyn, Swyddog Cymunedau 

Byw, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 
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Yn fy ngholofn ddiwethaf ym mis 

Chwefror, bu i mi ymateb i benderfyniad 

trychinebus NatWest i gau canghennau 

yn Aberteifi a Llambed, a dros yr 

wythnosau diwethaf dwi wedi bod 

yn ymgyrchu’n chwyrn yn erbyn y 

penderfyniad ar lefel lleol, cenedlaethol ac 

yn y siambr yn San Steffan. 

Mae hi’n warthus bod banciau’n 

medru gadael ein trefi gwledig heb fawr 

ystyriaeth i’r goblygiadau gaiff hynny 

ar gwsmeriaid, busnesau a’r gymuned 

leol. Rydym eisoes wedi profi yr effaith 

ysgytwol mae cau canghennau wedi 

ei gael ar drefi a chymunedau yng 

Ngheredigion. Fy mhryder nawr, fel 

nifer ohonoch, yw bod cau canghennau 

Natwest yn Aberteifi a Llambed ond yn 

gychwyn ar gyfnod lle bydd mwy-fwy o 

fanciau yn hel eu pac a gadael ein trefi ar 

fyr rybudd. Yn hynny o beth, rwyf wedi 

ysgrifennu at reolwyr y banciau sy’n 

parhau i fasnachu yng Ngheredigion 

gan ofyn am warant o’u presenoldeb hir 

dymor yn y sir.

Tu hwnt i hyn, rwyf hefyd wedi 

mynd ati i leisio fy mhryderon yn San 

Steffan, gan gyflwyno mesur fydd yn ei 

gwneud hi’n anoddach i fanciau gefnu 

ar ein cymunedau. Tair prif elfen sydd 

i’r mesur, ac maent yn adleisio nifer o’r 

sylwadau a wnaed yn y cyfarfodydd 

cyhoeddus a gynhaliwyd yn Aberteifi a 

Llambed rai misoedd yn ôl, sef:

	Newid y protocol ‘Access to Banking’ 

fel bod angen i fanciau ystyried yr 

amser teithio i’r banc agosaf - nid y 

pellter yn unig;

	Creu ‘hwb’ bancio – gan newid 

y gyfraith i alluogi banciau i 

gydleoli mewn adeiladau a rhannu 

gwasanaethau. Byddai hyn yn ei 

gwneud hi’n fwy cost effeithlon i 

fanciau medru aros ar agor yn lleol;

	Cynyddu gallu’r Swyddfeydd Post 

lleol i ddarparu mwy o wasanaethau 

bancio.

Bu i mi gyflwyno’r mesur i’r Senedd ar 

27 Chwefror, ac yn dilyn cefnogaeth gan 

bob plaid wleidyddol, rwy’n falch iawn y 

bydd y mesur yn cael darlleniad pellach 

fis Tachwedd eleni.

Gyda thwf technoleg, does fawr 

amheuaeth bod arferion bancio wedi 

newid yn sylweddol dros y blynyddoedd 

diwethaf. Fodd bynnag, ni ddylai’r 

chwyldro digidol fod yn gyfiawnhad 

dros ddisodli rôl hollbwysig banciau fel 

calon ariannol ein trefi. Mae’n hen bryd 

bod anghenion bancio ein cymunedau 

gwledig yn cael eu parchu a’u diogelu. 

MADOG, DEWI,  
CEFN-LLWYD

ABER-FFRWD A  
CHWMRHEIDOL

Colofn Ben Lake

Gwella

Dymuniadau gorau i Twm Ellis, 

Dolhaidd a gafodd lawdriniaeth fawr 

yn ddiweddar. Hyfryd yw ei weld 

yn gwella yn foddhaol iawn, ac mae 

yn edrych ymlaen i ddathlu ei ben 

blwydd cyntaf cyn diwedd y mis.

Priodas Ddiemwnt

Ar 26 o Ebrill mae Ken a Kathleen 

Vincent, Arwelfa, Cefn-llwyd yn dathlu 

priodas Ddiemwnt. Llongyfarchiadau 

a dymuniadau gorau i’r ddau.

Geni wyres

Llongyfarchiadau i Alwyn a Margaret 

Hughes, Gellinebwen, ar enedigaeth 

wyres, Cadi Elisabeth, merch i Anwen 

a Berwyn Roderick, Crai, Pontsenni. 

Dymuniadau da i’r teulu.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Sara a Rhydwen 

Mitchell, Maes y Dderwen, Capel 

Dewi, ar golli mam-gu Sara – Mrs Beti 

Davies o Fynachlog-ddu.

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

Shan Jones

Cyngor Cymuned 
Ceulanamaesmawr

CLERC I’R CYNGOR

Gwahoddir ceisiadau am y swydd 
rhan-amser (tua 34 awr y mis)
uchod i ddechrau cyn gynted â 

phosib.

Am ragor o fanylion, a swydd-
ddisgrifiad, cysylltwch â 

Lowri Jones: 07886 367027 | 
cyngorcam@gmail.com

Dyddiad Cau: 27 Ebrill 2018

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y 
Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r 

swydd yma.

DOLAU

Priodas aur

Llongyfarchiadau i Alun a Margaret 

Rees, Seintwar, ar ddathlu eu priodas 

aur yn ddiweddar. (Gol.)

Cofiwch 
gefnogi eich 
busnesau lleol

CLARACH A 
LLANGORWEN

Priodas aur

Llongyfarchiadau i Jean a Roy 

Hancock, Llangorwen ddathlodd 

50 mlynedd o fywyd priodasol yn 

ddiweddar.
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PENRHYN-COCH

Ebrill

22   10.00 Oedfa fedydd ym Methel, 

Aberystwyth 

 10.30 Clwb Sul  Ar y cyd yn Horeb.

29 2.00 Y Parchg Andrew Lenny ym 

Methel

Mai

6  2.30 Oedfa gymun Y Parchg Judith 

Morris

13  10.00 a 5.30 Cymanfa Ganu -  

Capel y Morfa

20   10.30 Clwb Sul Horeb

 2.30 Y Parchg Peter Thomas 

27  10.30  Y Parchg Peter Thomas 

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Gethin ac Elin Haf 

Williams, Twm a Ned, Dôl Helyg, ar 

farwolaeth tad Gethin yn Llannerchymedd 

ganol mis Mawrth;

â Gwenan a Richard Wyn Davies, Ger-

y-llan, ar farwolaeth Lona Williams 

– modryb Richard – o Fachynlleth. 

Cynhaliwyd yr angladd yn Horeb dydd 

Mercher 14 Mawrth.

Pêl-droed Penrhyn-coch 

Gêm Gwpan

07/04/18 – Penrhyn-coch 0 - Gresffordd 3 

( chwaraewyd hwn at gae Coedlan y Parc 

Aberystwyth, gan fod twrnament ar Gae 

Baker 

Cynghrair

24/03/2018 Penrhyn-coch 4 Cyffordd 

Llandudno 1 Sgorwyr Steffan Davies 1 

Jon Evans 1 Sion James 1 Hunan Gol ( 

Own Goal ) 1

17/03/2018 Penrhyn-coch 3 Queens Park 1 

Sgoriwyr Jon Evans 2 Steffan Davies 1

Menywod Dim gemau

Dramâu yn Neuadd y Penrhyn

Cynhelir noson o ddramâu yng nghwmni 

Doli Micstiyrs, Licris Olsorts a Dinas 

Mawddwy yn Neuadd y Penrhyn, 

Penrhyn-coch nos Wener Ebrill 20 am 

7.30 fel rhan o Ŵyl Ddrama Gogledd 

Ceredigion. Bydd Cwmni Drama Dinas 

Mawddwy yn cyflwyno ‘Pwy yw Dy 

Gymydog’ - comedi hwyliog gan Ifan 

Gruffydd, Tregaron; Cwmni Licris Olsorts 

yn cyflwyno ‘A’r Maglau Wedi Torri’ 

- drama ddofn gan Emyr Edwards, a 

chwmni Doli Micstiyrs - criw ifanc lleol - 

yn perfformio ‘Tu Hwnt i Bob Gofid’ gan 

Sion Pennant. Tocynnau wrth y drws: 

£5.00 i oedolion, £2.50 i blant dan 16 a 

chonsesiynau.

Bydd nosweithiau eraill yn Neuadd 

Rhydypennau (noson o bantomeim a 

dramau) ar nos Fercher Ebrill 25 a Neuadd 

Goffa Tal-y-bont ar nos Iau Mai 3ydd.

Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-

coch nos Wener 27 Ebrill  am 4.00 

(cystadleuwyr lleol) a dydd Sadwrn 28 

Ebrill am 1.00 a 6.00. Y beirniaid fydd 

: nos Wener – Efan Williams, Lledrod 

(cerdd); Rhian Gareth, Caernarfon,  

(Llefaru). Dydd Sadwrn: Nia Morgan, Y 

Bala (Cerdd); Rhian Parry, Sarn Mellteyrn 

(Llefaru) a Hywel Griffiths, Aberystwyth 

(Llenyddiaeth) a’r Llywyddion -   Gruff 

Lewis, Tal-y-bont (Nos Wener) ;  Elin 

Huxtable, Caerdydd  (Pnawn Sadwrn) 

a Sion Meredith, Cefn-llwyd (Nos 

Sadwrn). Bu’r cystadlu brwd arferol ar y 

cystadlaethau llenyddol. Rhoddir y gadair  

â’r wobr ariannol  eleni gan Sandra, 

Bethan a Philip er cof am eu rhieni, Glenys 

a Henry Thomas, Cwmfelin. Testun 

y Gadair yw ‘Y Bae’, Bydd seremoni y 

Cadeirio tua 8 o’r gloch a’r corau i ddilyn 

yn fuan ar ôl hynny.

Gwobrwyir  Tlws yr Ifanc  - a roddir 

eleni eto - gan Aaron ac Ashley Stephens, 

Glan Seilo - ar y nos Wener. Testun 

llenyddol sydd eleni  - ‘Portread o unrhyw 

ardal yng Nghymru’ a’r beirniad yw Hywel 

Griffiths.

Dewch i gefnogi un o eisteddfodau 

Ceredigion, sefydlwyd ym 1964. 

Pen blwydd hapus 

Dymuniadau gorau i Katie Boake,  oedd yn 

dathlu ei phen blwydd yn 18 ganol y mis.  

Llongyfarchiadau i Steffan Jones, Dôl 
Helyg, - disgybl yn Ysgol Gynradd 
Llanilar, ar ddod yn drydydd yn yr 
unawd pres Bl 6 ac iau ac yn ail efo Jack 
a Tudur ar yr ensemble offerynnol yn 
Eisteddfod Ranbarthol Offerynnol yr 
Urdd yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Cemlyn Davies a Ruth Mosalski a briodwyd 
yn Eglwys Gatholig Sant Padrig yn Elland, 
Halifax ar 24ain o Chwefror. Yn dilyn, 
dathlwyd gyda gwledd, parti a thwmpath 
dawns yng Nghanolfan Ymwelwyr Twnel 
Standedge, Marsden.

Molly, Lois, Cari, Gwen a Freya - dawnswyr 
hip hop Ysgol Penrhyn-coch - gweler t.20
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Cynhaliwyd Gŵyl Bêl-droed 

Ieuenctid Penrhyn-coch eleni 

eto ar gae Cae Baker er cof am 

Eric ac Arthur Thomas, dau o 

sylfaenwyr y clwb.

Daeth y diwrnod cyntaf 

a glaw, a mwy o law 

ond wnaeth dim dorri 

ar frwdrydedd y plant i 

chwarae pêldroed.  Gêmau 

di-gystadleuol oedd o dan 6 

a dan 8 a phob un ohonynt 

yn cael medal i fynd adref 

i gofio iddynt chwarae yn 

y twrnament.  Diwrnod 

gwell dydd Sul gyda’r haul 

yn ymddangos ar adegau i 

sychu’r cae.  Dau ddiwrnod 

llawn ond llwyddiannus iawn 

a phawb wedi mwynhau.

Diolchwn yn fawr iawn i’r 

noddwyr ac hefyd i bawb a 

fu yn helpu mewn unrhyw 

fodd. Diolch hefyd i gwmni 

Tesco am roi nifer o focsys o 

ffrwythau am ddim i’w rhoi 

allan. Heb wirfoddolwyr ni 

fyddem yn gallu cario mlaen.

Merch orau y Twrnament yn 
derbyn Cwpan Her Gwenno 
Tudor - Freya Inman - 
Merched Penrhyn-coch dan 
10  

Chwaraewr gorau y Twrnament 
yn derbyn Tarian Her a 
rhoddwyd gan Catrin Galbraith 
a Sioned Martin - Charlie Turner 
- Tal-y-bont A dan 16

Penrhyn-coch o dan 6 Enillwyr o dan 16 - Tal-y-bont A ; noddwyd gan Garry Davies 
Accident Repair Centre. 

Enillwyr o dan 12 - Pantherod Padarn; noddwyd gan Alison Jones 
schoolwear

Gwirfoddolwyr y gegin dydd Sadwrn Enillwyr o dan 11 - Penrhyn-coch; noddwyd gan Crowley Motorsport

Penrhyn-coch dan 8

Gŵyl Bêl-droed 
Ieuenctid  
Penrhyn-coch
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BOW STREET

Capel y Garn

Gweler hefyd http://www.capelygarn.

org/

10 a 5

Ebrill

22  Bugail

29  Bugail (bore)

Mai

6  Bugail 

13  10.00 a 5.30 Cymanfa Ganu - Capel y 

Morfa 

20  R. Alun Evans 

27  Bugail – oedfa’r Ofalaeth 

Noddfa

Ebrill

22  10.00 Gweinidog 

29  10.00 Beti Griffiths

Mai

6 10.00. Uno yn y Garn

13 Y Gymanfa am 10.00 a 5.30

20 10.30. Uno yn y Garn Sul - Cymorth 

Cristnogol

27 10.00  Gweinidog

Marwolaeth

Tristwch yw cofnodi marwolaeth Gareth 

Williams ar ddydd Gŵyl Ddewi. Ganed a 

maged Gareth yn Bryn Haul, Nantyfallen, 

Bow Street - mab i Emrys a Mary a brawd 

hŷn Ceridwen ac Elwyn. Yn ei ieuenctid 

roedd yn chwaraewr pêl-droed addawol a 

llwyddiannus i dîm Bow Street ac wedyn 

i Aberystwyth. Wedi priodi Bernadette 

symudodd i fyw i Benparcau a magu dau o 

blant, Angela a Barry.

Yn ei 40au daeth tro ar fyd - dioddefodd 

o diwmor ar yr ymennydd a threulio 

cyfnod maith yn Ysbyty Treforus lle cafodd 

driniaeth ddwys - ond fe ddaeth drwyddi 

rywsut a dychwelyd i Benparcau. Roedd 

Gareth yn un i frwydro yn erbyn pob adfyd 

a chafodd fwy na’r rhelyw, ond cadwodd ei 

sirioldeb drwy’r cyfan.

Ers rhai blynyddoedd bellach bu 

yng Nghartref Bodlondeb ac wedi i 

hwnnw gau, am gyfnod byr ym Mhlas 

Cwmcynfelyn. Roedd y niferoedd o gyn-

staff Bodlondeb yn ei angladd yn brawf clir 

o’i boblogrwydd a’i hoffuster naturiol.

Cynhaliwyd ei wasanaeth angladdol 

ddydd Llun, Mawrth 12fed yn Eglwys St. 

Anne’s Penparcau, dan arweiniad y Parchg 

J.D.Laurence a’r Canon Andy Herrick, cyn 

rhoi ei weddillion i orffwys ym mynwent 

Llanfihangel Genau’r-glyn.

Parhaodd ei ddiddordeb yn ardal ei 

febyd drwy ei oes. Un o fois Bow Street 

oedd Gar - ac mae nifer o atgofion hoffus 

a doniol gan gynifer o’i gyfoedion yn y 

pentref. Estynnwn ein cydymdeimlad 

cywir at ei deulu i gyd.

Dymuna’r teulu ddatgan diolch i 

drigolion a chyn-drigolion Bow Street 

a Llandre am eu presenoldeb yn yr 

Eglwys a’r fynwent ac am bob arwydd o 

gydymdeimlad.

Roedd dydd Mawrth 27 Mawrth 

yn ddiwrnod arbennig i gerddwyr 

Rhydypennau. Ar ôl taith gerdded fer 

o Dal-y-bont drwy’r coed heibio olion 

mwynfa Allt-y-crib, fe gwrddodd y 

Cyfeillion Catrref Gofal Bodlondeb 

Penparcau - Dai Thomas, Doreen 

Williams, Iris Richards, ac Ann Davies, 

yn cyflwyno sieciau o £1000 i Dr Alan 

Axford of HAHAV ( Gwirfoddolwyr 

Hosbis yn y cartref Aberystwyth ), 

£1468-10 i Kathleen Lewis a Penri 

James o Gyfeillion Cartref Tregerddan, 

gydag Elaine Evans, Swyddog a 

Gofal Cartref Tregerddan a £1000 i 

Beiciau Gwaed Cymru. (Nid oedd 

cynrychiolydd ar gael o Beiciau 

Gwaed Cymru) 

Tîm Bow Street - Enillwyr Cwpan y 

Gynghrair 1954-55

Rhes gefn: Cyril Rees, Trefor Lewis, Jim 

Morse, Hughie Hughes, Wyn Ellis

Rhes ganol: Elfed Morgan, Haydn 

Fleming, Gwyn Jenkins, Ambrose 

Roberts, Bob Rowlands, Rhys Evans, 

John Evans, Tomi Hughes

Rhes flaen: Les Macdonald, Gareth 

Williams, Tommy Macdonald, Dyfed 

Elias, Alun Hughes.

Diolch i Meinir Lowry am gael benthyg 

y llun.

L
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n
:  A

rv
id

 P
arry

-Jo
n

es



Y  T i n c e r  |  E b r i l l  2 0 1 8  |  4 0 8

1 5

cerddwyr yn y Wildfowler, Tre-r-ddôl i 

ddathlu pen blwydd eu harweinydd Rees 

Thomas, Croesawdy, yn 80 trannoeth. 

Mwynhawyd cinio blasus gan 37 o 

gerddwyr ac yr oedd yn hyfryd gweld nifer 

o gyn-aelodau o’r grŵp a deithiodd yn ôl i 

Geredigion i ymuno â’r criw ar yr achlysur 

cofiadwy hwn.

Merched y Wawr Rhydypennau

Cafwyd noson allan yn ein cyfarfod mis 

Mawrth. Aethpwyd i Libanus 1877 yn y 

Borth i ddathlu Gŵyl Ddewi. Ar ôl gwledda 

ar gawl gyda phaned a bara brith a pice ar 

y maen  cawsom i ddilyn ein diddanu gan 

Peter Fleming, y perchennog. Cawsom yr 

hanes ganddo am sut aeth ati i newid yr 

adeilad o gapel, sef capel y Gerlan i beth 

ydy heddiw,sef bwyty a sinema. Y stori 

a ddaliodd ein sylw i gyd oedd hanes y 

bocs a ddarganfuwyd o dan y pulpud ar 

cysylltiadau o’r herwydd.  Noson dda iawn. 

Cerddwyr Rhydypennau

Teithiau i Gestyll Cymru

Dyddiad.  Castell Arweinydd

Ebrill 24. Tafolwen   Carwen

Mai 1.     Carreg Cennen. Bethan

Mai 8 

Mai 15. Dolforwyn. Beryl

Mai 22. Cilgerran. Robin

Gadael y Neuadd am 10.30am

Neuadd Rhydypennau

Bu llawer o bobl yn cadw’n heini ac yn 

chwerthin yn y neuadd dros yr wythnosau 

diwethaf. Pam? Am fod sesiynau agored 

i oedolion chwarae badminton a tennis 

bwrdd, waeth beth yw eu safon, ar foreau 

Mawrth rhwng 10 a 12 o’r gloch. Mae’n 

gyfle i gadw’n heini a chymdeithasu dros 

baned hefyd. Ar nosweithiau Gwener 

rhwng 7 a 9 gall pobl unai gymryd rhan 

mewn sesiynau agored, neu logi sesiwn i 

ddau neu fwy. 

Braf iawn yw gweld plant 5 – 11 

oed yn defnyddio’r adnoddau hyn ar 

brynhawniau Sul rhwng 2 a 4 o’r gloch 

i chwarae badminton, tennis bwrdd a 

thennis meddal. Rydym yn ffodus bod 

grŵp o rieni’n fodlon goruchwylio’r 

sesiynau – mae angen i riant fod yn 

gyfrifol am ei blant ei hunan. Dewch i 

ymuno yn yr hwyl – mae croeso cynnes i 

bawb!

Ceir rhagor o fanylion ar Facebook 

Neuadd Rhydypennau ac ar yr 

hysbysfwrdd y tu allan i’r neuadd, neu 

ebostiwch neuaddrhydypennau@live.

co.uk 

Bydd nifer ohonoch wedi’ch tristau ar 

ôl clywed bod rhywun wedi torri i mewn 

i Neuadd Rhydypennau ac wedi dwyn 

allweddi mewnol yr adeilad yn ogystal 

â bocs arian yn cynnwys tua £40 un o’r 

grwpiau sy’n defnyddio’r neuadd yn 

gyson. Fe ddigwyddodd hyn rywbryd 

rhwng nos Wener 6ed a bore Sul 8fed o 

Ebrill. Mae’r heddlu yn ymchwilio ac os 

gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu, 

byddwch cystal â ffonio 101.

Priodas aur

Llongyfarchiadau i Margaret ac Ambrose 

Roberts, Crud yr Awel, ddathlodd 50 

mlynedd o fywyd priodasol ar Fawrth 

23ain.

Capel y Garn

Daeth tymor y Gymdeithas Lenyddol i 

ben ar Fawrth16 pan gafwyd swper wedi 

ei baratoi gan yr aelodau ym Methlehem 

Llandre. Glan Davies oedd y gŵr gwadd 

a hynny’n sicrhau ein bod yn gorffen yn 

sain chwerthin a llawenydd. Diolchodd y 

llywydd, y Parchg Elwyn Pryse, yn gynnes 

i’r swyddogion oedd wedi bod wrthi gydol 

y flwyddyn yn cadw pethau i fynd. Mrs Joy 

Jones, Llanrhystud, ddaeth at Gymdeithas 

y Chwiorydd ym mis Mawrth i rannu gyda 

ni ei chyfoeth o grefftau cain. Ar Fai’r 2il y 

bydd tymor Cymdeithas y Chwiorydd yn 

dod i ben, gyda chinio ganol dydd a chyfle 

i gymdeithasu. 

Os yw gweithgareddau cymdeithasol yr 

eglwys yn cael hoe dros yr haf, nid felly prif 

ddiben y capel, sef y gwasanaethau o Sul i 

Sul, ac mae adeg y Pasg bob amser yn adeg 

brysur a phoblogaidd. Fore Sul y Blodau 

Miss Beti Griffiths, Llanilar, fu’n arwain ein 

meddyliau, a’r gweinidog, y Parch Watcyn 

James yn yr hwyr. Fore’r Groglith daeth holl 

aelodau’r ofalaeth at ei gilydd i Gapel Seion i 

wasanaeth dan arweiniad y gweinidog ar y 

thema ‘I ddweud yn iawn amdano.’ Fore Sul 

y Pasg Capel Noddfa oedd y man cyfarfod 

i oedfa undebol ar gyfer aelodau capel 

Noddfa a gofalaeth y Garn. Arweiniwyd 

yr oedfa gan y Parchg Richard Lewis a’r 

Parchg Ddr Watcyn James fu’n arwain ein 

myfyrdodau. Oherwydd problemau gyda 

gwresogi’r capel ym Methlehem Llandre 

roedd gwasanaeth cymun fore Sul Ebrill 8, 

dan arweiniad y gweinidog. 

Bydd cyfarfodydd grŵp Gwreiddiau yn 

ailddechrau yn y festri fore Iau, Ebrill 19 

am chwarter wedi deg.

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â Mrs D J Roberts, 

Tregerddan ar farwolaeth mab – Geraint, 

yng Nghaerdydd ac â Hywel a Jennifer 

Roberts, Maes y Garn, ar farwolaeth brawd 

Hywel.  

Ar y radio

Roedd yn braf clywed y Parchg Gareth 

Reid, Llandysul, fagwyd yn yr ardal, yng 

ngofal Oedfa’r Bore ar BBC Radio Cymru 

fore Sul 15 Ebrill.

Cydymdeimlad 

Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs 

Eileen Hoare, Cae’r felin, Bow Street. 

Cydymdeimlir yn ddwys iawn gyda’i 

theulu. Roedd Eileen yn weithgar 

iawn yng nghlwb Bowlio Morfa Mawr, 

Aberystwyth, ac yn ysgrifennydd y Clwb.

Llwyddo Eto

Llongyfarchiadau mawr i Gareth William 

Jones , Hafle, ar ennill Gwobr Goffa 

Charles Williams am gyfansoddi drama 

am yr eildro yn olynol.

Penblwydd Hapus

Llongyfarchiadau mawr i Rees Thomas, 

Tŷ Clyd, ar ddathlu ei ben blwydd yn 80 yn 

ddiweddar.

Noddfa

Roedd Cyfeillach mis Ebrill yng Nghapel 

Noddfa dan ofal Beryl Bowen. Trefnodd 

Beryl i Carys Stevens ddod i roi sgwrs 

am waith yr elusen HavHav. Cylwynwyd 

siec o £155.50 i’r elusen ar ddiwedd y 

gwasanaeth.
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LLANDRE

Eisteddfodol

Llongyfarchiadau i Dyfri a Heddwyn ap 

Ioan Cunningham ar ddod yn gyntaf 

ar ddawns stepio i grŵp dan 25 oed yn 

Eisteddfod Ddawns Ranbarth Ceredigion 

yn Ysgol Bro Teifi. Daeth Dyfri hefyd yn 

gyntaf a Heddwyn yn ail yn y ddawns 

werin unigol i fechgyn Bl 9 ac iau. 

Dymuniadau gorau iddynt yn Llanelwedd 

ddiwedd Mai / dechrau Mehefin. Hefyd 

cafodd Heddwyn drydydd ar yr unawd 

chwythbrennau Bl 7-9 a Dyfri ail ar yr 

unawd gitâr Bl 7-9. 

Noson ddathlu Cynog Dafis

Ym 1992, etholwyd Aelod Seneddol 

newydd i Geredigion a Gogledd Sir Benfro, 

Cynog Dafis. Gyda hynny, dyma newid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OEDFA ARBENNIG 
10.00, bore Sul, 22 Ebrill 

Gwasanaeth arbennig gyda Shanta 
Rupala yn rhannu ei phrofiadau fel 

Hindŵ sy’n gweithio i Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru. Croeso i bawb. 

  

EISTEDDFOD CALAN MAI 
4.30, dydd Mercher, 2 Mai 

Eisteddfod i bobl ardal Aberystwyth. 
Mynediad: £3. Cofrestru ar gyfer 

cystadlaethau llwyfan ac anfon gwaith 
cartref erbyn 17 Ebrill. 

 

morlan.cymru 
 

Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH 
01970-617996; post@morlan.cymru 

 

I Llongyfarchiadau i Miriam Llwyd, 
Pentan, Llandre ar ei llwyddiant yn 
Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd. Bydd 
Miriam yn cynrychioli Ceredigion yng 
nghystadleuaeth Unawd blwyddyn 5-6 
yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a 
Maesyfed 2018. Pob lwc i ti Miriam! 

Cafodd Miriam dipyn o lwyddiant yn 
Eisteddfod Ysgol Tal-y-bont hefyd, gan 
ennill y gadair, tlws y llefarydd gorau, y tlws 
llenyddiaeth a tharian y marciau uchaf

i dirwedd wleidyddol gorllewin Cymru. 

Nos Wener Mai 18 cynhelir dathliad o yrfa 

Cynog, yng nghwmni Dylan Iorwerth, 

Eurig Salisbury a Bois y Gilfach. Noson o 

hwyl a hel atgofion am yrfa wleidyddol 

nodedig iawn. Croeso i bawb. Tocynnau: 

£8 Oedolion, £5 o dan 18 oed. Ar gael trwy 

alw Gwenllian ar: 01970 617492

Brysiwch wella

Dymunwn wellhad buan i Wynne Melville 

Jones, Y Berllan, sydd yn cael triniaeth yn 

Ysbyty Bron-glais; hefyd Regina Jones, 

Bron y Gân sydd hefyd yn yr ysbyty.

Croeso

Croeso i Gareth Davies a’r teulu i’w 

cartref newydd - sef Glyncoed, Llandre.  

Gobeithio byddant yn hapus yna.

Ymddangos yn Emmerdale

Dymuniadau gorau i Hedydd Raw 

Rees – merch Dylan Raw-Rees, Cilolwg 

a Gweneira - sydd wedi cael rhan 

yn yr opera sebon Emmerdale – fe 

ymddangosodd yr wythnos ddiwethaf am 

rhyw 3 mis neu fwy. 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Nick ac Elen ar 

enedigaeth Bobi Lloyd Smith ganol y mis 

yn Aberystwyth; ŵyr i Bryn a Linda Smith, 

Brynhir. 

Lansio cyfrolau

Nos Iau 12 Ebrill lansiwyd dwy gyfrol o 

eiddo John Barnie  - Departure lounge 

(Cinnamon Press) - a ddisgrifir fel 

Merched y Wawr Llandre yn dathlu Gŵyl 
Ddewi yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth, 
yn ddiweddar.

casgliad o farddoniaeth gonest a deallus 

John Barnie sy’n dychwelyd at thema 

marwoldeb, gan drafod nid yn unig y 

modd y deliwn â marwolaeth ond hefyd 

yr ymdeimlad o frys wrth ddioddef colled, 

boed ddiwylliannol neu ecolegol.

A Wired to the dynamo: poetry & prose in 

honour of John Barnie (Cinammon Press) 

Casgliad o gerddi a darnau rhyddiaith 

bywiog sy’n deyrngedau i’r bardd, y 

golygydd a’r cerddor.
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DÔL-Y-BONT

Cydymdeimlad 

Estynwn ein cydymdeimlad â Sue 

Billingsley a’r teulu, Dolwar, ar farwolaeth 

tad Sue ychydig cyn y Pasg.

Ymddeoliad 

Dymunwn yn dda i David Billingsley, 

Dolwar, ar ei ymddeoliad adeg y Pasg.

Cydymdeimlad

Gyda siom a thristwch y clywodd yr 

ardal am farwolaeth John Hughes, 

Bryndderwen, ddiwedd mis Mawrth. Er 

iddo gyrraedd yr oedran teg o 94, gwelir 

ei eisiau yn fawr o gwmpas ei gartref – 

uncle John oedd yr hynaf o drigolion y 

pentref. Estynnwn ein cydymdeimlad â’i 

chwaer Rosa, ac â’i neiant a’i nithoedd ac 

yn arbennig efo Sian Elin a Phill a oedd 

wedi edrych ar ei ôl mor ofalus am gyfnod 

maith. Cynhaliwyd ei angladd yn Eglwys 

Sant Mihangel, Llandre bnawn Iau, 29 

Mawrth. (gweler teyrnged Erwyd Howells i 

John isod).

Genedigaethau

Mae lot o fechgyn bach wedi cyrraedd yr 

ardal yn ddiweddar:

Llongyfarchiadau i Nia a Deulwyn, 

Llwynysgubor Wen ar enedigaeth bachgen 

bach – John William, brawd i Mirain a 

Lleucu.

Ŵyr bach o'r enw Zac gafodd Annette a 

Meirion Lewis, Cysgod y Gwynt. Mab bach 

i Lisa a Mark a brawd i Tyler.

Gor ŵyr o’r enw Joseph Paul Watkin 

gafodd Mair a Gerallt Evans, Pantydwn, sef 

mab bach i Chloe a Paul.

Ond mi gafodd Mrs. Primrose Watkin, 

Pen Bont ddau or ŵyr Joseph a Zac.

Llongyfarchiadau i chi i gyd a phob 

dymuniad da i’r hogie bach!

Cydymdeimlad

Estynwn ein cydymdeimlad â Mirja a Tudor 

Wyn Williams, Bryn Elmen ar farwolaeth 

tad Mirja ac â Claire a Wayne, Minafon, ar 

farwolaeth mam Claire.

Teyrnged a baratowyd gan Erwyd 

Howells i’r diweddar John Hughes, 

Bryndderwen, Dôl-y-bont.

Cafodd John ei eni ar yr 28ain o Ionawr, 

1924 ar Fferm Cilolwg. Roedd yn un o 

wyth o blant i’r diweddar Elizabeth Ellen a 

Richard Hughes. Roedd ei fam yn ferch i 

William a Margaret Morgan, Fferm Y Banc 

(Goginan Fawr), Banc y Darren. Roedd 

William Morgan yn wreiddiol o Flaen-

plwyf. Bu tad John farw pan oedd yn ddim 

ond 10 oed, ac o’r herwydd bu’n rhaid i 

John fynd i fyw at ei fam-gu a’i dad-cu yn 

Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 20 Chwefror 

yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch 

gyda’r Cadeirydd, Richard Owen, yn y 

gadair, a’r cynghorwyr Edwina Davies, 

Iona Davies, Delyth James, Shân James, 

Tegwyn Lewis, Dai Mason, Gwenan Price 

ac Eirian Reynolds yn bresennol, ynghyd 

â’r Clerc. Derbyniwyd ymddiheuriadau 

gan Mel Evans, a Kevin Jenkins.

Materion yn codi: Tan-rallt, Pen-bont 

- adroddwyd fod Tegwyn Jones, Bow 

Street, wedi cytuno i lunio dogfen yn 

egluro beth oedd y defnydd yr arferid ei 

wneud o’r tir ger Tan-rallt. Ardwyn, Pen-

bont - roedd rhai o’r cymdogion yn dal i 

gwyno am y ceir sgrap a oedd i’w gweld 

ger Ardwyn; dywedodd Dai Mason ei 

fod wedi gofyn i swyddog o’r Cyngor Sir 

ymweld â’r safle mor fuan â phosib. 

Ceisiadau am gymorth ariannol: 

trafodwyd y ceisiadau blynyddol am 

gymorth ariannol gan wahanol gyrff 

a mudiadau. Dyfarnwyd y grantiau 

canlynol: Brownis Penrhyn-coch, 

£200; Eisteddfod y Penrhyn, £200; 

Tîm Pêl-droed Merched Penrhyn-

coch, £150; Y Tincer, £250; Cyfeillion 

Tregerddan, £500; PATRASA, £300; 

Cae Chwarae Pen-bont, £300; Cylch 

Meithrin Trefeurig, £300; Neuadd y 

Penrhyn, £400; Cymdeithas Rhieni 

Athrawon Ysgol Penrhyn-coch, £400; 

Clwb Ffermwyr Ifanc Tal-y-bont, £200; 

Ambiwlans Awyr Cymru, £300.

Materion eraill: Goryrru - tynnodd 

Delyth James sylw at y ffaith fod rhai 

pobl yn anwybyddu’r ffaith fod y terfyn 

gyrru o 20mya yn berthnasol i’r stadau 

yn y pentref oedd o fewn y ffin, yn 

ogystal â’r ffordd fawr. Roedd llawer o 

blant ar stad Dôl-helyg, er enghraifft, 

a rhai gyrwyr yn mynd yn rhy gyflym. 

Cytunwyd y dylid gofyn i’r Cyngor Sir 

a ellid peintio’r arwydd ‘20’ ar y ffyrdd o 

fewn y stadau ac nid wrth geg y stadau’n 

unig. Dywedodd Eirian Reynolds fod yr 

un broblem i’w chael yng Nger-y-llan. 

Graeanu - dywedodd Eirian Reynolds 

ei fod wedi derbyn cais i’r Cyngor Sir 

raeanu’r ffordd hyd at y tro uwchben 

Pen-gaer.

Cyngor Cymuned Trefeurig

Fferm Y Banc. Mynychodd Ysgol Gynradd 

Trefeurig lle roedd Rhys Jones yn Brifathro. 

Roedd John yn dipyn o beldroediwr – 

rhywbeth a oedd yn ei fwynhau gwylio 

hyd y diwedd. Roedd yn mwynhau gwersi 

garddio hefyd. Cynorthwyodd ei dad-cu ar 

y fferm ac roedd yn helpu William Thomas 

yn Alltfadog a Joe Lewis yn Peithyll. Pan 

oedd yn 20 oed aeth at Edwin Vaughan yn 

Rhiwarthen Isaf i weithio. Roedd yn cofio 

fel y byddai yn cerdded defaid o Rhiw, 

Rhiwarthen i Fuches Wen, sydd gyferbyn â 

Dyffryn Castell ym Mhonterwyd.

Ers 1936 roedd y teulu wedi symud i 

Station House, Llandre a daethant yn 

aelodau ffyddlon yn yr Eglwys.

Yn 1947 aeth John i weithio at Glenys a 

Hughie Hughes yn Felin Gyffin ac yno y bu 

nes ei ymddeoliad yn 1974. Ers 1959 roedd 

y teulu wedi symud i Bryndderwen yn Nôl-

y-bont. Ar ôl hyn bu John yn cynorthwyo 

ar Ffermydd y Fagwyr a Bryncarnedd – lle 

roedd ei chwiorydd yn byw. Bob Nadolig 

byddai wrth ei fodd yn helpu i bluo twrcis 

yn Nhynparc gyda Gareth Raw Rees.

Un stori nodedig am John yw fod un o 

wartheg Bryndderwen yn dal i gael ei godro 

ond heb gael llo ers 12 mlynedd!

Roedd John wrth ei fodd yn garddio a 

phleser oedd gweld y blodau a’r llysiau a 

dyfai – a hynny nes iddo gyrraedd ei 92 

mlwydd oed. Roedd cadw ieir a chasglu 

wyau hefyd yn rhoi boddhad mawr iddo. 

Doedd neb yn cael gadael Bryndderwen yn 

waglaw – boed hynny yn wyau, blodau neu 

lysiau

Diolch am ei garedigrwydd.

John oedd yr hynaf o drigolion Dôl-y-

bont a diolch i Sian Elin a Phill am sicrhau 

ei fod yn cael bod yn Bryndderwen am cyn 

hired a phosibl. Halen y ddaear.
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Cyfarfu’r Cyngor nos Iau Mawrth 15 

yn Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor 

gyda’r cadeirydd Andrea Jones yn y 

gadair. Derbyniwyd ymddiheuriadau 

oddi wrth dau gynghorydd. Cafodd 

Mr Jim Palmer, Tynffordd Isaf, Capel 

Bangor ei gyfethol a croesawyd ef gan 

y Cadeirydd. Mae gan y Cyngor yn 

nawr 10 cynghorydd.

Roedd un mater cynllunio wedi dod 

i sylw y Cyngor Cymuned; sef codi 

byngalow ar Plot 6, Pant y Crug; nid 

oedd gwyrthwynebiad.

Mynegodd sawl cynghorwr bryder 

ynglŷn â’r tyllau ar sawl heol yn y 

gymuned. Y broblem yw adrodd i’r 

Cyngor Sir.

Mae rhai wedi holi am hyfforddiant 

ychwanegol ar ddefnyddio diffribiliwr. 

Y clerc i wneud ymholiadau efo 

Calonnau Cymru ynglŷn â hyn.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos Iau 

Ebrill 19 am 7.30yh yn Neuadd Pen-

llwyn, Capel Bangor.

Cwmsymlog yw un o bentrefi mwyaf 

dwyreiniol dalgylch Y Tincer, wedi ei 

leoli yn y bryniau uwchlaw Penrhyn-

coch a Phen-bont Rhydybeddau. Hyd 

at droad yr ugeinfed ganrif roedd yn 

bentref diwydiannol prysur lle câi mwyn 

plwm ei gloddio, ond erbyn heddiw, er 

i’r tir gael ei adfer, mae’r hen simnai fawr 

yn parhau i sefyll, ynghyd â dyrnaid o 

dai annedd.

Mewn gwirionedd, digwydd 

Cwmsymlog mewn nifer o enwau 

eraill yn yr ardal heblaw enw’r pentref 

ei hun. Rŷn ni’n gyfarwydd heddiw 

â ffermydd Cwm Isaf a Chwm Canol, 

ond Cwmsymlog Isaf a Thyddyn Canol 

yng Nghwmsymlog oedd eu henwau 

llawn yn wreiddiol. Tebyg bod yr enw 

Blaencwmsymlog yn llai cyfarwydd, 

ond fel mae’r elfen blaen ‘rhan uchaf’ 

yn awgrymu, roedd wedi ei leoli ym 

mhen uchaf y cwm. Ym mhen isaf y 

cwm, lle mae afon Symlog yn ymuno 

ag afon Erfyn ym mhentref Pen-

bont Rhydybeddau, roedd Tyddyn 

Abercwmsymlog, a gerllaw saif yr 

Ysgoldy-fach a elwid gan rai gynt yn 

Ysgoldy Abercwmsymlog.

Er mai Cwmsymlog yw ffurf safonol yr 

enw erbyn heddiw, mae ei sillafiad wedi 

amrywio’n fawr dros y blynyddoedd. Yn 

y gyfrol Fodinæ Regales a gyhoeddwyd 

yn 1670, aeth John Pettus (dirprwy 

lywodraethwr Cymdeithas Frenhinol y 

Mwynfeydd) ati’n gellweirus i ystumio’r 

enw i Come-some-luck hyd yn oed! 

Fodd bynnag, rhaid edrych ar ffurfiau 

hanesyddol eraill cyn mentro dehongli 

ystyr yr enw. 

Daw’r enghreifftiau cynharaf y 

gwn i amdanynt o ddau gasgliad o 

ddogfennau yn Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru: Cummysungloc (1548) a 

tythyn Kummyssynglogg (1562) yng 

nghasgliad Vorley, a Tyddyn-Aber-y-

cwm-mesynglog a Tyddyn-Canol-yn-

y-Cwm-mesyn-glog yn hen siediwl 

gweithredoedd Gogerddan (1667).

Yn ei gyfrol Place-Names of 

Cardiganshire (t.1077-8) mae 

Iwan Wmffre yn cynnig y gallasai 

mysynglog neu mesynglog fod wedi 

tarddu o ffurf ar y gair mwswm, 

mwswng yn golygu ‘mwsogl’, ynghyd 

â’r terfyniad ansoddeiriol -og. Mae’n 

awgrymu bod –l wedi datblygu 

ar ddiwedd yr elfen gyntaf dan 

ddylanwad y gair mwsogl. Dadleua 

hefyd bod y sillaf gyntaf ddiacen wedi 

ei cholli dros amser gan ddod â’r ffurf 

yn agosach at yr hyn sy’n gyfarwydd i 

ni heddiw. 

Byddai disgrifio’r cwm fel un 

‘mwsoglyd’ yn hollol resymol, ac 

mewn gwirionedd, cryfheir y ddadl 

dros ddeillio’r enw o ffurf ar y gair 

mwswm gan bresenoldeb yr elfen 

honno mewn dau enw cae yn yr 

ardal ar Restri’r Mapiau Degwm, sef 

Cae Mwswm bach, ar dir Rhoscellan, 

Clarach, a Chae mwswm coch yn 

Nhy’n-rhos, Rhydypennau.

 

Angharad Fychan

Paratowyd gyda chefnogaeth 

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 

a’r Cynllun GWARCHOD

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Colofn Enwau Lleoedd

Archebwch le drwy ffonio: 

07402 335638
www.blueislandceramics.co.uk

CROCHENDY 
YNYS-LAS

Croeso i ffrindiau 
a grwpiau, a dewis 

di-ben-draw o 
ddarnau o bob lliw 
a llun i’w paentio.

Ar agor drwy’r flwyddyn

Cyngor 
Cymuned 
Melindwr

Cwmsymlog o flaen y cwm.

 Academi Gerdd y Lli
Mae gan yr Academi wefan newydd 

http://www.gerddylli.co.uk/
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Ysgol Craig yr Wylfa

Dr.Beic

Daeth Dr.Beic a Sioned o Sustrans i wneud 

gweithdy, “Bike Surgery” ble roeddent yn 

trwsio beiciau’r plant a gwneud yn siwr 

eu bod yn ddiogel i fynd ar y ffordd. Bu’n 

brysur iawn! Dysgodd blynyddoedd 4, 5 a 6 

sut i wirio eu beiciau gyda Sioned. Diolch 

yn fawr i chi Sioned a Dr.Beic – gwers 

bwysig a buddiol iawn!

Sioe, “Wy, Chips a Nain”.

Aeth Cyfnod Allweddol 2 i wylio sioe yng 

Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

o’r enw, “Wy, Chips a Nain”. Roedd yn sioe 

dwymgalon deuluol yn sôn am “dementia” 

trwy lygaid plentyn. 

Ffair Wyddoniaeth

Aeth plant Cyfnod Allweddol dau i 

Ffair Wyddoniaeth a gynhaliwyd yn y 

Brifysgol. Cawsant gyfle i fynd o amgylch 

y gwahanol stondinau diddorol er mwyn 

ehangu eu gwybodaeth am wyddoniaeth.

Ysgolion Creadigol

Mae’r priosect “Ysgol Creadigol” wedi 

ei gwblhau am y flwyddyn yma. Mae 

pawb o flynyddoedd 4, 5 a 6 wedi 

bod yn gweithio tu hwnt o galed ar 

y prosiect, ac i glymu eu gwaith at 

ei gilydd, gwnaethant ffilm allan o’u 

gwaith yn seiliedig ar chwedl Branwen. 

Gwahoddwyd pawb yn yr ysgol a’r 

rhieni i’r ysgol i wylio’r ffilm yma. Am 

ffilm ffantastig yn cynnwys amryw o 

dechnegau/nodweddion gwahanol 

ynddo. 

Ffair Aml Sgiliau

Aeth blynyddoedd 2,3,4 a dau llysgennad 

efydd yr ysgol i ffair Aml Sgiliau yng 

Nghawell Prifysgol Aberystwyth. Cawsant 

gyfle i wneud llwythi o weithgareddau 

amrywiol o ddawnsio i sgiliau rygbi. Roedd 

pob un ohonynt wedi mwynhau’r cyfle! 

Eisteddfod Ysgol

Da iawn i bob plentyn yn yr ysgol – 

aethant i gyd i fyny i’r llwyfan i gystadlu 

yn ein Eisteddfod Ysgol. Diolch i Dana 

Edwards a wnaeth y gwaith beirniadu – 

tasg anodd! 

Crochenwaith

Yng Nghanolfan y Celfyddydau 

Aberystwyth, mae gwaith crochenwaith 

Billy Adams yn cael ei arddangos. Aeth 

plant Cyfnod Allweddol 2 i weld ei waith 

a chawsant gyfle i fraslunio ei hoff ddarn 

o grochenwaith. Yna buont yn brysur 

yn creu potiau ei hunain a fydd yn cael 

eu harddangos yn y galeri yn ystod y 

misoedd nesaf, felly cadwch lygad allan! 

Yn ystod y prynhawn, gwrandawsant ar 

Euros Lewis yn adrodd storïau Cymraeg.

Ffair Pasg

Cynhalwyd Ffair Pasg yr ysgol ar 

brynhawn olaf y tymor. Roedd sawl 

gwahanol stondin, o werthu cacennau 

i werthu dillad. Roedd llawer o’r plant 

wedi gwisgo fyny a chreu hetiau Pasg 

unigryw iawn. Llongyfarchiadau i Abbie 

o flwyddyn 1 a Ryley o flwyddyn 3 a 

enillodd y gystadleuaeth gwisgo i fyny. 

Diolch yn fawr i bawb a wnaeth y Ffair 

yn un llwyddiannus ac i bawb a ddaeth i 

gefnogi’r digwyddiad.
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Ysgol Penrhyn-coch

Siop Masnach deg

Yn ystod y mis diwetha mae criw y 

plant gwyrdd wedi bod yn rheoli siop 

masnach deg bob bore. Mae’r criw wedi 

dwlu ar y fenter ac wedi dysgu trin arian, 

cwsmeriaid a stoc! Da iawn chi blant am 

ddangos brwdfrydedd!

Eisteddfod Gylch/Dawns

Bu’r ysgol yn brysur iawn yn cystadlu 

yn  Eisteddfod yr Urdd –roedd ganddon 

ni ymgom a’r cymeriadau oedd Gwion 

Wilson,Sian Evans, Molly Robinson a 

Gwen Gibson ac roeddent wedi mwynhau 

o dan arweiniad Sara Gibson a hoffwn 

ddiolch iddi am eu hamser.

Bu’r criw llefaru yn cyd lefaru ‘Llau 

Pennau’ ac fe wnaethom nhw berfformiad 

hwyliog iawn am y pryfed bach!

Cafodd Côr yr Ysgol y 3edd safle wrth 

ganu am ‘Gwm Alltcafan’-braf eich gweld i 

gyd yn mwynhau ar y llwyfan.

Yn ogystal â hynny mae ganddon ni 

ddawnswyr penigamp yn yr ysgol ac 

roedd Molly, Lois, Cari, Gwen a Freya wedi 

dawnsio yn wych yn y gystadleuaeth 

dawnsio hip hop grŵp gan dderbyn yr 2il 

safle allan o 7 grŵp! Rydyn yn falch iawn 

ohonoch!

Trawsgwlad Dyfed

Tomos James a Steffan Gillies aeth i redeg 

fel y gwynt gyda Steff yn gorffen yn y 7fed 

safle a Tomos yn gorffen yn 32 -gwych 

fechgyn!

Sport s Relief

Bu cyffro mawr yn yr ysgol ar ôl i ni 

dderbyn y newyddion taw ni oedd enillwyr 

Cymry Coch (Chwaraeon Cymru) ar ôl i’r 

plant wneud posteri gwahanol i hyrwyddo 

Gêmau’r Gymanwlad. Derbyniodd yr ysgol 

lwyth o adnoddau addysg gorfforol ond yn 

ogytal a hynny mi fydd rhai o chwaraewyr 

o dîm Cymru yn ymweld â ni ar ôl y 

gêmau!

Sesiwn beicio Bl 1 a 2 –Criw teithio’n 

iach oedd yn gyfrifol am helpu John 

Nelson i hyforddi criw y Cyfnod Sylfaen 

wrth iddyn  nhw feicio lawr i’r cwrt tenis 

yn y pentref.

Ysgolion Creadigol

Dathlwyd ein prosiect ‘Llên sy’n Llifo’ 

ar nos Iau y 15fed o Fawrth. Am noson 

lwyddiannus! Diolch o galon i’r artistiaid 

Mark Neal (peiriannydd), Laura Denning 

(artist tafluniadau) a Rosa (dawnswraig) 

am eu gwaith ardderchog – fe wnaeth y 

plant elwa’n fawr o’u profiadau a’u gwaith 

caled. Da iawn chi disgyblion blwyddyn 

5 a 6 am drefnu noson anhygoel ac am 

weithio’n ddiflino ar y prosiect. Diolch 

hefyd i’r rhieni a wnaeth roi cymorth 

gyda’r noson. Ac i gloi, diolch i Alice 

Briggs am dynnu ein sylw ac am ei 

gwaith hi ynghlwm âr prosiect. Profiad 

bythgofiadwy. 

Noson Oriel Llwyncoch

I ddathlu holl waith thema ‘Yr Oriel’ 

cynhaliodd  B l 3 a 4 Ysgol Penrhyn-coch 

a Bl 5 a 6 Ysgol Pen-llwyn Oriel ar y cyd 

i arddangos yr holl waith a wnaethpwyd 

ar y cyd gydag artistiaid lleol. Yn fras fe 

fuodd y plant yn dysgu mwy ar arddull 

Ruth Jên o Dal-y-bont, Valerine Leblond 

o Langwyryfon ac yn ogystal a hynny 

dysgwyd llawr am waith clai a sut i osod 

Oriel yn Neuadd y Celfyddydau.

Roedd brwdfrydedd y plant yn hollol 

wych a gwelwyd hyn yn ein noson Oriel 

‘Llwyncoch’. Cynhaliwyd y noson yn 

y Llyfyrgell Genedlaethol ac roeddwn 

yn ffodus iawn i fedru defnyddio’r 

adeilad i hyrwyddo ac i ddathlu gwaith y 

disgyblion.

Sioe swnllyd y Cyfnod Sylfaen

Ar ddiwedd yr hanner tymor bu plant y 

cyfnod Sylfaen yn dathlu diwedd eu thema 

trwy gynnal sioe i’r anifeiliad anwes! Wel 

am sioe oedd hi hefyd - nifer o’r plant a’u 

teuluoedd wedi dod i ddangos eu hanifail 

anwes. Fel hyn oedd y canlyniadau ar 

ddiwedd y sioe -3ydd-Oen swci Elan 

Rhos-goch, 2il Ben ci Jac y Garej ac yn 

ennill oedd Eleri a’i chi ‘Storm’. Beirniad y 

sioe oedd Lowri Donnelly-diolch iddi  am 

ddod atom.

Croesawu plant newydd

Hoffwn groesawu Anna Adams o 

Drefechan i ddosbarth Mrs Evans Bl 3 ac i’r 

canlynol i ddosbarth Meithrin Miss Cory: 

Iona, Elena, Kai, Leo a Sophie. Gobeithio y 

byddwch yn hapus iawn yn ein plith.
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Mae fy nai, Henry Whittaker, 

yn chwe mlwydd oed ac 

yn mynychu Kiama Public 

School yn Kiama, New South 

Wales, Awstralia. Yn yr ysgol 

yma maent yn defnyddio 

ap o’r enw Class Dojo sy’n 

caniatáu i mi ddefnyddio 

cod, sy’n benodol i’m nai, fel 

y gallaf gael fy nghynnwys 

ym mhob cyfathrebiad gan ei 

athro dosbarth. Mae hyn yn 

fy ngalluogi i weld yr hyn y 

mae’n ei wneud yn y dosbarth 

yn ogystal â phryd y caiff ei 

wobrwyo am waith da - yr holl 

ffordd o Aberystwyth.

Cafodd fy chwaer, mam 

Henry, (Katharine Haynes 

gynt) ei geni a’i magu yn 

ffermdy Bryncastell, Bow 

Street a mynychodd ysgolion 

Rhydypennau a Phen-glais. 

Ymfudodd i Awstralia ar ôl 

cwblhau ei PhD mewn peryglon 

naturiol (natural hazards) ac 

erbyn hyn mae’n gweithio 

ynghyd â Phrifysgol Sydney ar 

wneud gwaith ymchwil ar sut 

i sicrhau cyfathrebu effeithiol 

yn ystod y tanau gwylltir yn 

Awstralia.

Roedd Henry a’i deulu wedi 

bod draw yng Nghymru yn 

ystod haf 2017 yn ymweld â’i 

deulu yn Bow Street a’r Borth 

ac wedi dysgu ychydig am ei 

etifeddiaeth Gymreig. Felly, 

penderfynais ddefnyddio elfen 

gyfathrebu Class Dojo i gysylltu 

ag athro Henry, Mr Pride, er 

mwyn gofyn iddo a fyddai’n 

hapus i Henry rannu’r hyn yr 

oedd yn ei wybod am Gymru 

gyda’i ffrindiau dosbarth ar 

ddydd Gŵyl Dewi Sant. Cefais 

ymateb cadarnhaol iawn ac 

roedd yn awyddus i ddefnyddio 

Cymru a Dydd Gŵyl Dewi 

fel thema ar gyfer gwahanol 

weithgareddau ar y 1af o Fawrth.

Casglodd Henry’r hetiau draig 

a chennin Pedr roeddwn i wedi 

prynu iddo ac ymarferodd y 

geiriau Cymraeg yr oedd yn eu 

hadnabod er mwyn paratoi ar 

gyfer y dathlu. Fel y gwelwch 

o’r sgrîn lun o’r cofnod ar Class 

Dojo isod, cawsant ddiwrnod 

pleserus ac addysgiadol iawn. 

Mae Henry ar y chwith yn 

gwisgo ei het ddraig Gymreig 

gyda ffrind dosbarth yn 

modelu’r cennin Pedr.

Roeddwn yn ei weld yn eithaf 

eironig nad oedd unrhyw 

ddisgyblion yng Ngheredigion 

wedi dathlu diwrnod dydd Gŵyl 

Dewi Sant yn yr ysgol, gan fod 

yr holl ysgolion wedi’i cau ar 

1/3/18 oherwydd y tywydd garw, 

ond eu bod wedi ei ddathlu yn 

New South Wales, Awstralia!

Dathlu dydd Gŵyl Dewi 
Sant yn Awstralia

MYNACH GARDEN 
MAINTENANCE

Torri Porfa, Sietynau, 
Tirlinio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a 
phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:

07792 457816
01974 261758

e-bost: mynachhandyman
@yahoo.com

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

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL

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

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN  

LEWIS
01970 880627

Ysgol Gyfun Penweddig – Lowri Jones, Dol Helyg Penrhyn-coch a 
Catrin Haf (Trefaenor, Comins-coch) ddaeth yn 2il ar y ddeuawd bl 7-9 yn 
Eisteddfod Ranbarth Ceredigion
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Ysgol Pen-llwyn

Dosbarth 2 – Ysgolion Creadigol

Mis prysur iawn fu hwn yn Ysgol Pen-

llwyn. Mae dosbarth 2 ers sawl wythnos 

bellach wedi cael eu symbylu gan 

amrywiaeth o weithgareddau fel rhan o ‘u 

gwaith gyda’r Ysgolion Creadigol. Bu pob 

math o gyfleoedd i’r plant i ddychmygu 

, datblygu sgiliau llefaru, ysgrifennu a 

datblygu sgiliau technoleg gwybodaeth 

drwy gyfrwng hen chwedl Taliesin. Bu’r 

ysgol gyfan draw at y bont dros yr afon 

Rheidol  yn y pentref i ffarwelio â’u peli 

ffilmio digidol cyn iddynt gychwyn 

ar eu taith i lawr yr afon  at yr harbwr. 

Dilynwyd hwy gan arweinwyr y prosiect 

yn eu caiac ac yna eu casglu ar ben eu 

taith gyda’r bwriad o wneud un ffilm 

hir . Cyrhaeddodd y cyfan uchafbwynt 

teilwng pan fu’r plant yn arddangos eu 

prosiect i’r rhieni ar nos Fercher ola’r 

tymor.Cafwyd eitemau o ddawns , rhaglen 

nodwedd lafar, drama a cherddoriaeth 

gyda ffilm o daith yr afon yn gefndir i’r 

cyfan.Roedd lluniaeth ysgafn a phaned 

i ddilyn ac roedd rhai o’r danteithion yn 

ogystal ar thema’r môr a’r afon. Aeth pawb 

adref wedi cael agoriad llygad, y plant 

wedi dysgu beth wmbredd ac yn hapus 

â’u perfformiad. Diolch i’w hathrawes 

ddosbarth Mrs Emma Parr-Davies am 

gynnal y brwdfrydedd o wythnos i 

wythnos ac am drefnu arddangosfa o 

waith y plant ar y noson.    

Dosbarth 3 – Oriel Llwyncoch

Bu dosbarth 3 yn paratoi eitemau o gelf 

a phrintio- sgrîn ardderchog ar gyfer 

eu harddangosfa yng Nghanolfan y 

Celfyddydau ar yr un wythnos. Aed ati 

i werthu’r cynnyrch ar y diwedd fel bo 

pawb yn cael cyfle i werthfawrogi a chadw  

ymdrechion creadigol y plant.

Dosbarth 1 – Sioe Swnllyd

Cynhaliodd dosbarth 1 ’Sioe Swnllyd ’ 

ar iard yr ysgol fel diweddglo i’w thema  

Anifeiliaid hwythau.Roedd cyfle i bob 

plentyn a ddymunai ddod i arddangos 

eu hanifail anwes yng nghwmni rhiant. 

Gwelwyd llawer o gŵn yn fawr a mân , 

cathod , un mochyn cwta a dau oen swci 

yn cerdded y prif-gylch. Ci Alfie enillodd 

y wobr gyntaf a derbyniodd pob plentyn  

wy siocled bach i fynd adref am arddangos 

neu am wylio’r sioe. Prynhawn difyr iawn.

Sports Relief

Bu blwyddyn 3&4 yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau aml-sgiliau gyda Actif 

Ceredigion yn ddiweddar.

Dydd Gŵyl Dewi 

Buom yn brysur iawn yn dathlu dydd ein 

nawddsant mewn llawer o wahanol ffyrdd, 

fel arfer a gwisgodd nifer dda o blant 

liwiau Cymru.

Diwrnod y llyfr 

Cafwyd cyfle arall i wisgo i fyny fel eu hoff 

gymeriad mewn llyfr ar y diwrnod .Bu 

athrawes dosbarth 1 yn darllen ei hoff stori 

blant i’r dosbarth a buont yn mynegi barn 

amdani.

Llwyddiant Ana.

Llongyfarchiadau calonnog i Ana Joyce 

am wneud mor ardderchog  gan ddod yn 

2il yn y traws gwlad yng Nghaerfyrddin 

a nawr yn cynrychioli’r merched yn 

genedlaethol. Pob llwyddiant i ti Ana !

RHAGHYSBYSIAD ! SIOE FFASIWN.

Cofiwch am Sioe Ffasiwn y Gymdeithas 

Rieni ac Athrawon yn y Neuadd bentref 

ar Ebrill 20fed. Dewch yn llu, mae croeso 

i bawb, cyfle i weld modelu gwych a 

gwisgoedd i’w hedmygu !
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Ysgol Rhydypennau

Eisteddfod Ysgol

Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol eleni ar 

y 29ain o Ebrill. Yn dilyn wythnosau o 

ymarfer a chwblhau gwaith penodol ar 

gyfer cystadlaethau dosbarth, daeth yr 

amser i feirniadu ymdrechion y plant. 

Roedd hi’n ofynnol fod pob unigolyn 

yn adrodd neu ganu neu chwarae 

darn offerynnol. Yn ychwanegol i hyn 

bu’r beirniad yn dewis y gorau ymysg 

cystadlaethau’r dosbarth. Roedd pob 

tasg yn y gystadleuaeth yn ymwneud â 

Chymru. Ac ar gyfer y brif gystadleuaeth, 

sef ennill ‘Y Gadair’, bu blwyddyn 6 yn 

cyfansoddi cerddi ar y thema ‘Cymreictod’. 

Roedd ansawdd y cerddi yn arbennig o 

dda eleni eto, ond, ar ganiad y corn, Nia 

Clubb a gododd o ganol y gynulleidfa i 

gipio’r Gadair. Llongyfarchiadau hefyd i 

Sophie Perks,  blwyddyn 6 am ddylunio’r 

gadair a diolch i Mr Wyn Jones, Dolau am 

greu tarian o’r dyluniad. Llongyfarchiadau 

mawr i Nia. 

Dyma ei cherdd:-

‘Cymreictod’

Cymreictod i mi yw’r Eisteddfod;

Canu, llefaru a dathlu.

Coroni y Bardd mewn pafiliwn,

Synnu at ddawn ysgrifennu.

Cymreictod i mi yw’r tîm rygbi;

Dan Bigger, George North a Ken Owens.

Cystadlu i ennill pob brwydr, 

Llwyddo i godi i’r sialens.

Cymreictod i mi yw ein Nawddsant;

Dewi, y mynach ymroddgar.

Pregethu a chario y neges;

Cyrraedd pob pentref ar wasgar.

Cymreictod i mi yw ein tirwedd;

Natur y wlad ar ei ore.

Amrywiaeth di-ri wrth ein drws ni;

Codwn â balchder bob bore.

Cymreictod i mi yw ein hiaith ni;

Storïau ac hen draddodiadau.

Dymunwn eu cadw’n ddiogel,

Darllen a chofio ein chwedlau.

Nis Clubb

Ac ar ôl cystadlu’n frwd,  roedd pwyntiau’r 

tri thŷ yn agos iawn; ond Ystwyth a 

gariodd y dydd yn y pen draw; Eleri ddaeth 

yn ail a Rheidol yn drydydd. Da iawn i 

bawb am ymdrechu mor galed i sicrhau 

Eisteddfod  lwyddiannus iawn eleni eto. 

Hoffa’r ysgol ddiolch i’r beirniaid profiadol 

am eu doethineb -  sef Mrs Linda Jones  a 

Miss Gwennan Williams. Diolch hefyd i 

Ruth Jên am feirniadu’r gwaith llaw.

Eisteddfod Yr Urdd

Da iawn i bawb a fu’n perfformio ym 

Mhontrhydfendigaid yn ddiweddar. 

Llongyfarchiadau mawr a phob lwc i’r 

Parti Cerdd Dant am lwyddo i ennill a 

sicrhau lle haeddiannol yn Eisteddfod 

Llanelwedd yn ystod hanner tymor fis Mai. 

Prifysgol

Yn ddiweddar, fe aeth plant blwyddyn 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. 

Sesiwn Sgiliau

Cafodd plant blwyddyn 3 a 4 gyfle i wella 

a datblygu eu sgiliau chwaraeon wrth 

fwynhau sesiwn sgiliau yng nghaets y 

Brifysgol yn ddiweddar.

Clwb Cant

Dyma ganlyniad Fis Ebrill:-

1af. £25 Ronald Taylor, Cae’r Odyn. 

2il. £15 Wendy Jones, Ysgol Rhydypennau. 

3ydd £10 Arwel Jones.

Am fwy o wybodaeth a llwyth o luniau:

www.rhydypennau.ceredigion.sch.uk

@YGRhydypennau-dilynwch ni ar drydar.
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Gobeithio i chi fwynhau eich gwyliau Pasg. Cefais i dri wy 
siocled! Sawl un gawsoch chi? A bues i’n gweld y ffilm Peter 
Rabbit newydd yn sinema’r Borth. Mae’n wych! Diolch i 
chi – Math Lewys Roberts, Bont-goch; Anest Erwan, Bow 
Street; Gwen Gibson, Penrhyn-coch; Anna Jên a Megan Haf 
Dunne, Bont-goch ac Elan Ceiro Jones, Yr Wyddgrug – am 
eich lluniau grêt. Roedd yr wyau MOR lliwgar! Dy enw di, 
Gwen, ddaeth o’r het y tro hwn – llongyfarchiadau mawr, a 
daliwch ati, bawb! 

Rhowch y gorau i ddarllen am funud ac edrychwch o’ch 
cwmpas. Faint o bethau welwch chi sydd wedi’u gwneud 
o blastig? Ydech chi wrthi’n yfed o botel blastig? Oes 
beiro blastig yn eich llaw? Wel, ydech chi wedi meddwl 
sut beth fyddai byw o ddydd i ddydd heb blastig?! Yn ôl y 
newyddion, dyna’n union mae trigolion Aberystwyth am 
drio gwneud, ac mae sawl tref arall yng Nghymru am roi 
cynnig arni hefyd. Am syniad da – trio cael pob un ohonon 
ni i ddefnyddio llai o blastig. Beth am osgoi prynu rhywbeth 
o’r siop sydd wedi’i lapio mewn trwch o blastig, neu gofalu 
ailddefnyddio pob bag ac ailgylchu cymaint o bethau â 
phosib? Beth am brynu poteli gwydr? Neu ofyn i’r siop 
sglodion lapio’ch bwyd mewn papur? Beth am ddechrau 
prynu llefrith mewn poteli gwydr? Mae digon y gallwn ei 
wneud, on’d oes! 

Wyddoch chi be sy’n digwydd rhwng 21 a 29 Ebrill? 
Yr ateb yw Gŵyl Llên Plant Caerdydd! Bydd dros 40 o 
ddigwyddiadau o bob math yno – gan gynnwys gweithdy 
ar y llyfrau LEGO newydd yn Gymraeg lle bydd cyfle i chi 
wisgo fel cymeriad LEGO! Bydd Huw Aaron yno’n sôn am y 
comig Mellt, a’r awdur Meilyr Siôn yn trafod ei lyfr cyffrous 
newydd Cysgod y Darian. Cofiwch edrych ar y we am 
fanylion.

Y mis hwn, beth am liwio’r llun o’r nofiwr tanddwr? Falle 
fod y nofiwr wedi mynd o dan donnau Bae Ceredigion, yn 
Aberystwyth, Clarach neu’r 
Borth, i gasglu sbwriel a hel 
deunydd plastig, er mwyn 
ei ailgylchu a chadw’r môr 
a’r bywyd gwyllt yn ddiogel! 

 
Anfonwch eich llun at y 
cyfeiriad arferol: Tasg y 
Tincer, 3 Brynmeillion, Bow 
Street, Ceredigion SY24 5DE 
erbyn calan Mai (Mai 1af):  
Ta ta tan toc!
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