
Y  T INCER
PRIS 50c

Rhif 315

Ionawr
2009

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

Etifeddiaeth Gudd
Mynychodd nifer o drigolion 
ardal y Tincer arddangosfa gyntaf 
broffesiynol artist ifanc o’r fro 
a leolwyd yng Nghanolfan 
Arad Goch, Aberystwyth ganol 
fi s Tachwedd. Effaith gwresogi 
byd-eang oedd thema ganolig 
arddangosfa “Etifeddiaeth Gudd” 
a luniwyd gan Jennifer Hughes, 
Bodhywel, Bow Street, merch 
Dewi a Nerys Hughes. Cafwyd 
ymateb tra ffafriol a chadarnhaol  
i’w gwaith arloesol.

Ym mis Gorffennaf eleni 
graddiodd Jenni, yng Ngholeg 
Gelf Gorllewin Cymru yng 
Nghaerfyrddin wedi dilyn cwrs 
yn y Celfyddydau Cain. Mae’n 
gyn-ddisgybl Ysgolion Dwyieithog 
Y Dderwen, (Caerfyrddin), 
Bro Myrddin a Phenweddig 
ac yn gyn-fyfyrwraig o Goleg 
Ceredigion.

Gyda’i bryd ar yrfa fel artist, 
treuliodd Jenni y tri mis o 
Awst hyd Dachwedd 2008 yng 
Nghanolfan Arad Goch gan 
ddefnyddio gofod mae’r Cwmni 
Theatr mewn Addysg yn 
gobeithio ei ddatblygu fel cyfl e i 
artistiaid ifainc feithrin eu doniau 
a chreu cyweithiau traws gyfrwng 
celfyddydol.

Amlygodd yr arddangosfa y 
defnydd o dechnegau arloesol 
ac arbrofol aml-gyfrwng i greu 
gweithiau trawiadol a lliwgar 
iawn yn creu delweddau pwerus 
o effaith dynolryw ar yr 
amgylchedd.

Dywed Jenni:  “Mae dinistr yr 
amgylchedd a dirywiad ein planed 
o gonsyrn mawr i mi. Rwyf wedi 
cynhyrchu cyfres o dirluniau sy’n 
cynrychioli anrheolaeth diwydiant 
a chymdeithas gan awgrymu’r 
canlyniad posibl i’n planed.

Fel arlunydd cain, rwyf 
â diddordeb yn y broses a 
phriodweddau natur paent a 
chyfryngau eraill ac fel y gellir 
eu defnyddio mewn modd sy’n 
ymestyn ac yn gallu cyfathrebu’r 
is destun gwaelodol. Rwyf wedi 

defnyddio cyfuniad o gyfryngau 
er mwyn creu delweddau sy’n 
weledol hudolus ond eto’n dangos 
arwyddion dirywiad.

Gosodwyd haenau o inc a 
phaentiau sglein a mat i awgrymu 
tirwedd oddi tano sy’n ceulo a 
dirywio - nas gwelir a nas ystyrir. 
Mae pob cynfas wedi’i drin gyda 
chemegyn er mwyn atgynhyrchu 
proses dirywiad y Ddaear.” 

Yn ychwanegol defnyddiwyd 
perfformiad a ffi lm i atgyfnerthu’r 
delweddau.

Roedd Jenni’n falch o’r cyfl e i 
greu ei harddangosfa gyntaf yn 
Aberystwyth a gwerthfawrogodd 
gefnogaeth cyfeillion a chydnabod 
a hefyd gwerthfawrogwyd y cyfl e 
o fod yr artist cyntaf i fanteisio ar 
gyfl eusterau Cwmni Arad Goch.

Bellach mae Jenni wedi troi 
am yr Iwerddon am gyfnod a 
dymunir yn dda iddi gyda’i gyrfa.

Os na chawsoch gyfl e i 
fynychu’r  arddangosfa mae cyfl e 
i chwi weld ei gwaith ym mwytai 
“Treehouse” yn Stryd y Popty a 
hefyd yn “Ground Coffee”  yn 
Stryd Cambrian, (ar draws y ffordd 
i Siop Charlie), Aberystwyth.
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SWYDDOGION

GOLYGYDD - Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail
Penrhyn-coch ☎ 828017
Rhoshelyg@btinternet.com

STORI FLAEN - Alun Jones 
Gwyddfor ☎ 828465

TEIPYDD - Iona Bailey

CYSODYDD - Dylunio GraffEG ☎ 832980

CADEIRYDD - Mrs Llinos Dafi s, Cedrwydd, 
Llandre ☎ 828262

IS-GADEIRYDD - Elin Hefi n, Ynyswen,
Stryd Fawr, Y Borth ☎ 871334

YSGRIFENNYDD - Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street ☎ 828337

TRYSORYDD - Aled Griffi ths, 18 Dôl Helyg, 
Penrhyn-coch ☎ 828176 
griffi ths95@googlemail.com

CASGLWR HYSBYSEBION - Bryn Roberts, 4 
Brynmeillion, Bow Street ☎ 828136

LLUNIAU - Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ☎ 828173

TASG Y TINCER
Anwen Pierce

GOHEBYDDION LLEOL

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol ☎ 880 691

BOW STREET
Mrs Siân Evans, 43 Maes Afallen ☎ 828133
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro ☎ 828 102
Anwen Pierce, 46 Bryncastell ☎ 828 337

CAPEL BANGOR/PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis, Rheidol Banc
Blaengeuffordd ☎ 880 645

CAPEL MADOG, CEFN-LLWYD A CAPEL DEWI
Dai Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch, 
☎ 623660
Alwen Griffi ths, Lluest Fach ☎ 880335
Elwyna Davies, Tyncwm ☎ 880275

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

LLANGORWEN/ CLARACH
Mrs Jane James, Gilwern ☎ 820695

PENRHYN-COCH
Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth ☎ 820642

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies, Darren Villa
Pen-bont Rhydybeddau ☎ 828 296

Y Tincer drwy’r post - Pris 10 rhifyn - £9 (£19 i wlad 
y tu allan i Ewrop). Cysylltwch â Haydn Foulkes, 7 
Maesyrefail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, 
SY23 3HE. ☎ 01970 828 889

Y Tincer ar dâp - Cofi wch fod modd cael Y Tincer 
ar gaset ar gyfer y rhai sydd â’r golwg yn pallu. Mae 
pymtheg eisoes yn manteisio ar y cynnig. Os hoffech 
chi dderbyn copi o’r tâp, cysylltwch â Mrs Vera Lloyd, 7 

Maes Ceiro, Bow Street ☎ 828555.

Camera’r Tincer - Cofi wch 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 DYDDIAD OLAF  Y BYDD GOHEBWYR LLEOL YN DERBYN DEUNYDD 
AR GYFER Y RHIFYN NESAF FYDD CHWEFROR 5 A CHWEFROR 6  I’R 

GOLYGYDD. DYDDIAD CYHOEDDI CHWEFROR 19

DYDDIADUR Y TINCER

CYDNABYDDIR 
CEFNOGAETH

IONAWR 15 Nos Iau  Erwyd 
Howells “Hanes Nant y moch”
Cymdeithas Madog yng Nghapel 
Madog am 7.30

IONAWR 16  Nos Wener
Noson gyda’r Prifeirdd    Dafydd 
Pritchard a Huw Meirion 
Cymdeithas  Lenyddol   y  Garn 
am 7.30 
 
IONAWR 21 Nos Fercher 
Dathlu’r gair mewn delweddau 
gyda  Mary Lloyd Jones 
Cymdeithas y Penrhyn yn festri 
Horeb am 7.30
 
IONAWR 21  Nos Fercher
Pwyllgor Apêl Etholaeth Melindwr
Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd, Ceredigion 2010  Cyfarfod 
Cyhoeddus yn Neuadd yr Eglwys, 
Capel Bangor am 7.30 Croeso 
Cynnes i Bawb

IONAWR 27 Dydd Mawrth 
Theatr Sherman yn cyfl wyno Yr 
Argae; cyfeithiad Wil Sam Jones o 
‘The Weir’ (Conor McPherson) yn 
Theatr Canolfan y Celfyddydau 
am 7.30

IONAWR 30 Nos Wener, am 
7.00y.h. - Cawl a Chân yn 
Neuadd Rhydypennau, Bow 
Street, Adloniant gan Aelwyd Bro 
Ddyfi . Llywyddion y Noson: Mr. 
a Mrs Eddie Jones. Tocynnau 
£8.00 (Oedolyn) £3.00 (Plentyn) 
oddi wrth Sian Evans (Ffôn 
828133) neu Janice Petche (Ffôn 
828861). Elw at Eisteddfod yr 
Urdd, Ceredigion 2010, Apêl 
Tirymynach.

CHWEFROR 5 Nos Iau ’Heb 
y mwgwd’ yng nghwmni Idris 
Charles yn Drwm, LLGC am 
7.30. Mynediad am ddim drwy 
docyn. ☎ 632548  

CHWEFROR 6 Nos Wener 
Cyngerdd 5-mlynedd ABC yng 
Nghanolfan y Celfyddydau am 
7.30 Tocynnau £8 £6)

CHWEFROR 6 Nos Wener 
Talwrn y Beirdd yng Ngwesty’r 
Marine, Aberystwyth am 7.30 
Timau: Y Cwps, Y Gler, Crannog 
a  Than-y-groes. 
Trefnir gan Bwyllgor Llenyddiaeth 
Eisteddfod yr Urdd 2010

CHWEFROR 11 Prynhawn 
Mercher Sgwrs Oriel yn LLGC yr 
arlunydd Gareth Parry yn  sgwrsio 
am ei arddangosfa gyfredol ‘ Rhai 
llefydd, rhai pobl’ am 1.15

CHWEFROR 18 Nos Fercher 
Chwefror Ifor Ap Glyn yn sôn 
am y profi ad o baratoi y gyfres 
Popeth yn Gymraeg Cymdeithas y  
Penrhyn yn festri Horeb am 7.30

CHWEFROR 18 Nos Fercher
Pwyllgor Apêl Etholaeth Melindwr 
Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd, Ceredigion 2010  Cyfarfod 
Cyhoeddus yn Neuadd yr Eglwys, 
Capel Bangor am 7.30 Croeso 
Cynnes i Bawb

CHWEFROR 19 Nos Iau, 
Hawys Tomos. Ar wib i Botswana 
Cymdeithas Madog yng Nghapel 
Madog am 7.30

CHWEFROR 19 Nos Iau ‘Llais 
cenedl’ – teyrnged i John Roberts 
Williams yn Drwm LLGC AM 
7.30 Mynediad am ddim drwy 
docyn ☎ 632548

CHWEFROR 20 Nos Wener    
Noson o ‘Hen Luniau’ -   Iwan 
Meical Jones  Cymdeithas 
Lenyddol y Garn 
 

CHWEFROR 20-22 Dyddiau 
Gwener i Sul Côr Cymru – 
Canolfan y Celfyddydau 

CHWEFROR 24 Chwefror Nos 
Fawrth Ynyd  Noson Grempog 
gydag adloniant i ddilyn yn 
Neuadd yr Eglwys, Capel Bangor 
rhwng 7.00-8.00 

CHWEFROR 25  Ffi lm awr 
ginio: Cwm tawelwch. Erwyd 
Howells yn cyfl wyno’r rhaglen a 
wnaed yn y chwedegau cynnar 
ychydig cyn boddi Nant-y-moch
yn Drwm LLGC am 1.15 
Mynediad am ddim drwy docyn 
☎ 632548

CHWEFROR 28 Nos Sadwrn 
Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyfl wyno Bobi a Sami …a dynion 
eraill ; cyfl wyniad newydd o 
ddrama Wil Sam Jones  gan Aled 
Jones Williams  yn y Neuadd 
Fawr, Canolfan y Celfyddydau 
am 7.30
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Nid yw’r Pwyllgor o angen-rheidrwydd 
yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn 
y papur hwn.
Cyhoeddir Y Tincer yn fi sol o Fedi 
i Fehefi n gan Bwyllgor Y Tincer. 
Argreffi r gan Y Lolfa, Tal-y-bont.
Deunydd i’w gynnwys
Dylid cyfeirio unrhyw newyddion i’ch 
gohebydd lleol neu i’r Golygydd, ac 
unrhyw lythyrau neu ddatganiad i’r 
wasg i’r Golygydd.
Telerau hysbysebu y rhifyn
Tudalen gyfan £70 
Hanner tudalen  £50 
Chwarter tudalen £25
Hysbyseb fach £6 y rhifyn (£30 
am fl wyddyn)
Cysylltwch â’r trysorydd.

CYFEILLION Y 
TINCER
Dyma fanylion enillwyr 
Cyfeillion Y Tincer mis 
Rhagfyr 2008.
 
Gwobr Nadolig. £50 (Rhif 87) 
Bryn Roberts Bryn Meillion 
Bow Street.
£15 (Rhif 179) Martha 
Rowlands, Rhos-goch, Capel 
Madog.
£10 (Rhif 156) Enid Evans, 
Trem Y Rhos, Bont-goch.
£ 5  (Rhif 81) H M Balfour, 
Bron Heulog, Penrhyn-coch.
 
Tynnwyd y rhifau buddugol 
dan oruchwyliaeth Ceris 
Gruffudd gan aelodau o Gôr 
Cantre’r Gwaelod yn dilyn 
Plygain Penrhyn-coch ar y 
18fed  o Ragfyr 2008.
Am restr o Gyfeillion 2008/9 
gweler  
http://www.trefeurig.org/
uploads/cyfeillion_y_
tincer_2008.pdf

ytincer@googlemail.com

Annwyl Olygydd,
Testunau Llên Eisteddfod 
Genedlaethol Meirion a’r 
Cyffi niau 2009

A’r gaea’n agosáu, pa well ffordd 
o dreulio’r nosweithiau tywyll 
nag yn cyfansoddi ar gyfer yr 
Eisteddfod.  Yn ychwanegol at 
y cystadlaethau arferol mae un 
neu ddwy anarferol - a diddorol 
gobeithio - y fl wyddyn nesaf:

e.e.  Cân ysgafn ar y testun: 
“Arallgyfeirio”
Cyfres o chwe limrig: 
Trafferthion
Deuddeg o ddarnau byrion 
crafog yn null Colin B. Jones Y 
Cymro neu Jac Codi Baw yn 
Golwg
Colofn o newyddion dychmygol
Llythyr doniol / dychanol gan 

ymgeisydd am swydd.
Os ydych am fwy o fanylion 
y cystadlaethau, cysylltwch 
â Swyddfa’r Eisteddfod (0845 
122 2003) neu ewch i wefan yr 
Eisteddfod www.eisteddfod.
org.uk.  Gallwch os dymunwch 
gysylltu’n uniongyrchol â 
mi i gael tafl en gyfl awn o’r 
cystadlaethau ar 01678 530260 
neu drwy e bost elfyn@
heniarth.fsnet.co.uk 

Hwyl ar y creu,
Elfyn Pritchard (Cadeirydd 
y Pwyllgor Llên)

Mae gweithgareddau codi arian ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith 
Cymru 2010 yng Ngheredigion yn mynd 
o nerth i nerth – yn enwedig yn ardal 
Ceulanamaesmawr wrth i brint arbennig 
o’r ardal gael ei lansio.

Penderfynodd y pwyllgor apêl lleol 
gomisiynu’r artist Ruth Jên Evans i 
ddylunio llun i gynrychioli pentref 
Tal-y-bont ac mae nifer cyfyngedig o 
gopïau bellach ar werth ac yn gwerthu’n 
gyfl ym.

Er mwyn cael ysbrydoliaeth ar gyfer y 
darlun, fe aeth Ruth o amgylch y pentref 
i dynnu lluniau ac i gasglu syniadau a 
delweddau. Mae’r nodweddion hyn wedi 
cael eu cynnwys mewn darlun lliwgar sy’n 
nodweddiadol o arddull unigryw Ruth 
Jên.

Cant o gopïau yn unig o’r print sydd 
wedi cael eu paratoi, gyda chopi rhif 50 
yn cael ei gyfl wyno i Ysgol Gynradd 
Gymunedol Tal-y-bont a rhif 100 yn 
cael ei werthu mewn ocsiwn arbennig ar 
Ddydd Gãyl Dewi 2009.

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Apêl 
Ceulanamaesmawr, y Cynghorydd Ellen 
ap Gwynn:

“Roedd y pwyllgor apêl lleol yn 
awyddus iawn i gynhyrchu print fel rhan 
o’n gweithgareddau i godi arian yn lleol 
ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 
yn 2010. Rydym felly’n hynod o falch 

bod un o drigolion pentref Tal-y-bont, yr 
artist Ruth Jên, wedi bodloni i dderbyn 
comisiwn i wneud darlun o’r pentref.

“Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd y 
darlun yn apelio nid yn unig at drigolion 
presennol Tal-y-bont, ond hefyd i’r rheiny 
sydd bellach wedi ymgartrefu mewn 
ardal arall. Fodd bynnag, dim ond nifer 
cyfyngedig o brintiau sydd ar gael felly 

rwy’n argymell i bawb archebu copi cyn ei 
bod yn rhy hwyr!”

Mae copïau wedi eu rhifo o’r print ar 
gael am £35, neu £55 os ydyw wedi ei 
fframio. Gall unrhywun sydd am archebu 
copi o’r llun wneud hynny drwy gysylltu 
gydag ysgrifenyddes y pwyllgor apêl, Mrs 
Jennifer Evans (01970 832 367).

Lansio print er budd Eisteddfod yr Urdd 2010

Yn eisiau:
GOFAL AR ÔL 

YSGOL
I FERCH 5 OED

Bydd angen ei chasglu 2 diwrnod
o Ysgol Rhydypennau.

Oriau: 3.25 o’r gloch hyd 
5.30 o’r gloch.
Tâl i’w drafod

Cysylltwch â: Rhodri neu 
Wendy Morgan

Maes Mieri, Llandre
01970 828729 / 07729618102

Dewch i ymuno â ni yn y Neuadd Fawr am 7:30yh 
ar y 6ed o Chwefror, i ddathlu 5 mlynedd o Gôr Ger 
y Lli! Bydd aelodau hen a newydd, a nifer o westeion 
arbennig, yn casglu ynghyd am wledd o ganu, felly 
dewch yn llu am noson i’w chofi o! Am docynnau, 
cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau, 01970 623232

Côr Ger y Lli
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Y BORTH
Ffair Elusennau

Denwyd cwsmeriaid yn llu i Ffair Nadolig 
yr Elusennau yn y Neuadd Gymunedol, 
ddydd Sadwrn, 6 Rhagfyr. Ar gael yr oedd 
stondinau yn gwerthu nwyddau o bob math, 
stondin tombola, raffl au a gêmau.  Ymlith 
yr Elusennau a gynrychiolwyd yno roedd 
yr RNLI, Plant Dewi, y Lleng Brydeinig, 
Sefydliad y Merched, Clwb yr Henoed, Plant 
a Rhieni Ysgol Craig yr Wylfa, grãp chwarae 
Tre’r-ddôl, “Crossroads”,  “Showtime Singers”, 
ac Eglwys Sant Mathew. Trefnwyd y cyfan 
gan gefnogwyr Grãp Sgowtiaid Y Borth; 
darparwyd lluniaeth ysgafn ganddynt, yn 
ogystal â groto Siôn Corn, ef oedd gwestai 
gwadd mwyaf poblogaidd y dydd.   Diolchir 
iddynt hwy ac i bawb a gefnogodd yr achlysur 
blynyddol hwn.

Cymdeithas Gymraeg Y Borth a’r 
Cylch

Noson a naws Nadoligaidd iddi a fwynhawyd 
gan aelodau o’r Gymdeithas Gymraeg, nos 
Fercher, 10 Rhagfyr, pan fu iddynt ymweld â 
Chapel Seion mewn ymateb i wahoddiad oddi 
wrth Gymdeithas y Paith.

Croesawyd ymwelwyr ac aelodau gan Mr 
John Davies, Cadeirydd Cymdeithas y Paith.  
Cyfrannodd y Borth ddau garol Plygain 
i raglen o ganu, unawdau, adroddiadau a 
darlleniadau wedi’i pharatoi gan Gymdeithas Y 
Paith. Daeth noson hwylus i ben gyda gwledd 
o frechdanau a chacenni. Diolchwyd i’r aelodau 
o Gapel Seion gan Mr Gwyn Evans, Cadeirydd 
Cymdeithas Y Borth a’r Cylch. Diolchwyd 
i bawb oedd wedi cynorthwyo i drefnu’r 
adloniant a’r lluniaeth gan Mrs Ina Tudno 
Williams, oedd wedi cyfeilio i’r canu.  
                          

Carolau a Choffi   

Nos Wener, 19 Rhagfyr, yn y Neuadd 

Gymunedol, mwynhawyd noson o garolau 
yng nghwmni Mrs Rosa Davies a’i chyfeillion, 
y “Showtime Singers”. Gofalwyd am y rhaglen 
gan y Parchg. Ddr David Williams, a roddodd 
gyfl wyniad byr i bob carol. Ar ôl i bawb 
ganu’n braf am awr, bu croeso mawr i’r te, 
coffi  a mins peis a ddarparwyd gan Mrs Betty 
Gregory; yn ei chynorthwyo yn y gegin roedd 
Mrs Joyce Higgs. Diolchwyd i Mrs Rosa Davies, 
a drefnodd y noson, ac i bawb a gymerodd ran 
ynddi, gan y Cyngh. Ray Quant.

Clwb yr Henoed 

Megis y llynedd, Llety’r Parc, Aberystwyth, 
oedd dewis Clwb yr Henoed ar gyfer eu Cinio 
Nadolig, ddydd Iau, 11 Rhagfyr. Mwynhawyd 
pryd o fwyd arbennig o dda mewn awyrgylch 
Nadoligaidd, cyn i blant Ysgol Llwyn yr Eos 
ddod i ddifyrru’r aelodau gyda rhaglen o 
garolau.  Diolchir iddynt hwy a’u hathrawon a 
hefyd i Joy Cook, a drefnodd yr holl achlysur.

Eglwys Sant Mathew

Edrychai Eglwys Sant Mathew yn hardd dros y 
Nadolig,  gyda Choeden Nadolig yn disgleirio’n 
llachar yng nghefn yr Eglwys a chyda phob 
twll a chornel wedi’u haddurno â gwyrdd-ddail 
a blodau tymhorol. Cafwyd cynulleidfaoedd da 
dros yr ãyl, yn arbennig ar gyfer y Gwasanaeth 
o Garolau yng Ngolau Canhwyllau, Noswyl y 
Nadolig, 24 Rhagfyr, a’r Gwasanaeth Boreol,  
Ddydd Sul, 21 Rhagfyr, pan berfformiwyd 
Drama’r Geni gan blant yr Ysgol Sul:  
hyfforddwyd y plant gan eu hathrawes Ysgol 
Sul, Joy Cook.

Gofalwyd am y Gwasanaethau gan y Parchg. 
Ronald Williams a’r Parchg. Dr David Williams.   
Yr organydd oedd Mr Michael James.  Noswyl 
y Nadolig a Dydd y Nadolig fe gydrannwyd 
y cyfeiliant rhwng Mr James a’r delynores 
ddawnus, Mrs Helen Naylor,  merch y Parchg. a 
Mrs Ronald Williams.

Sefydliad y Merched

Jo Jones oedd y Cadeirydd yn nghyfarfod 
SYM Y Borth, nos Fercher, 17 Rhagfyr, yn y 
Neuadd Gymunedol. Cyhoeddodd Pat Pearson 
i stondin gacenni’r SYM godi £60 yn y Ffair 
Elusennau ar y 6ed o Ragfyr.  Rhoddodd Joy 
Cook hanes Gwasanaeth Carolau Ffederasiwn 
Ceredigion ym Mhenrhiwgaled,  Synod 
Inn, ar y  7fed o Ragfyr:  Joy oedd un o’r 
darllenwyr mewn Gwasanaeth neilltuol o dda 
a dymunol.  Siaradodd Sue James am wibdaith 
y Ffederasiwn i Barcelona ar ddechrau’r mis;  
diolchwyd i Sue, oedd wedi bod mor garedig a 
dod yn ôl a rhodd fach i bob un o’r aelodau.  
Daeth y cyfarfod i ben gyda chwis ysgafn, 
wedi’i ddyfeisio gan Ann Newby ac wedi’i 
gyfl wyno gan Joy Cook.

Priodas

Ddydd Llun, 22ain o Ragfyr, priodwyd 
Tim, mab ieuengaf Desmond a Nansi 
Hayes, Dunstall, a Rebecca, merch ieuengaf 
Keith a Ray Jones, Capel Hendre, yn Eglwys 
y Santes Farged, Cwmllynfell, a oedd wedi 
ei haddurno yn hardd iawn ar gyfer y 
Nadolig. Y gweision priodas oedd John 
a Mike, brodyr Tim, a’r tywyswyr oedd 
Nia Roberts a Kerry Templeton, dwy o 
ffrindiau Rebecca, a chafwyd darlleniad 
gan Andrea, ei chwaer. Roedd y wledd 
briodas yng Ngwesty Parc y Strade, 
Llanelli, lle’r ymgasglodd bron i gant o 
westeion i fi wsig gan gyn ddisgyblion o 
Ysgol Bro Myrddin lle mae Tim yn athro. 
Treuliasant eu mis mêl yn Efrog Newydd, 
lle y croesawyd y Flwyddyn Newydd i 
mewn.
Dymunir bob hapusrwydd iddynt wrth 
ymgartefu ar hyn o bryd yn Y Betws, 
Rhydaman.  

templatelliw.indd   4templatelliw.indd   4 13/1/09   09:38:2913/1/09   09:38:29



Y TINCER IONAWR 2009   5

LLANDRE
Y Gerlan

Bu’r Oedfa Fore Nadolig a gynhaliwyd 
yn Festri’r Capel yn un fendithiol iawn, 
gyda tua ugain o aelodau a ffrindiau 
yn cyfranogi o Swper yr Arglwydd. 
Y Parchedig Richard Lewis oedd yn 
gwasanaethu, gyda Eurgain Rowlands yn 
cyfeilio ar y piano.

Marwolaethau

Collwyd dau o wñr adnabyddus o’r Borth 
ychydig wedi’r Nadolig, sef y Meistri 
Bryan Powell a David John Jenkins.  

Bu farw Bryan, gynt o Brynheulog, 
Heol Aberwennol, yn 72 mlwydd oed, ar 
Ragfyr 30ain yn Ysbyty Bron-glais, wedi 
brwydr galed am ddeunaw mlynedd yn 
erbyn y salwch creulon, Parkinson’s. 

Yn enedigol o Pentregalar, ger 
Crymych, roedd Bryan wedi ymgartefu 
yn y Borth ers yn agos i hanner 
can mlynedd, a chofi r amdano fel 
gweithiwr a Rheolwr cydwybodol yn y 
“Farmer’s Co-op” yn Chalybeate Street 
Aberystwyth, ac wedyn fel Cwnstabl 
Arbennig gyda’r Heddlu, ac hefyd fel 
Porthor ar Gampws Llanbadarn.

Bu’n aelod a Blaenor ffyddlon yng 
Nghapel Libanus (Y Gerlan nawr) dros 
nifer helaeth o fl ynyddoedd, a gwelwyd 
ei golli o gyntedd y Capel lle’r arferai 
groesawu aelodau ac ymwelwyr bob Sul, 
pan fethodd fynychu.

Bu ei angladd ddydd Gwener, ail o 
Ionawr, yn Amlosgfa Aberystwyth, lle 
daeth tyrfa deilwng ynghyd i dalu eu 
cymwynas olaf i gymeriad hynaws a 
hoffus. Roedd y gwasanaeth yn ngofal 
ei Weinidog, Y Parchedig Wyn Morris, 
a dalodd deyrnged haeddiannol iddo. 
Cydymdeimlir yn ddiffuant â Martyn 
ei fab, ei ferch yng nghyfraith Sian, a’i 
dair wyres yr oedd mor falch ohonynt, 
Rhiannon, Gwenllian a Ffi on.

Gãr a’i wreiddiau yn ddwfn yn y Borth, 
yn aelod o hen deulu adnabyddus y Jenkins, 
oedd David John, gynt o 1,Beach Cottage, 
ac yna o Craigfryn, ond yn ddiweddar o 
Gaerfyrddin, lle roedd wedi symud i fyw i 
fod yn nes at ei ferch a’i theulu. Bu farw yn 
87oed ddiwedd Rhagfyr.

Gãr o gymeriad tawel, boneddigaidd, a 
pharch at bawb oedd David, -adeiladydd 
wrth ei waith, ac yn grefftwr medrus 
gyda graen ar ei waith bob amser. Mae ôl 
ei lafur i’w weld mewn amryw o lefydd, 
yn y Borth a thu hwnt. 

Cydymdeimlir yn gywir â Joanna ei 
ferch, John ei fab, ei fab yng nghyfraith 
Martin, a’i wyrion oedd mor annwyl yn 
ei olwg, Rhys ac Abbie, a chyda ei frawd 
Richard, (Dick), a’r cysylltiadau teuluol i 
gyd.  

Cynhaliwyd ei arwyl ddydd Llun, 
Ionawr 5ed yn Amlosgfa, Aberystwyth, 
gyda’r Parchedig Wyn Morris yn 
gwasanaethu.

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad â Mr David 
Evans, Maeshenllan, Llandre a gollodd ei chwaer 
Mrs Myra Phillips, Fferm Rhydyfwyalchen, 
Peniel, Caerfyrddin ychydig ddyddiau cyn y 
Nadolig a hynny yn dilyn salwch hir.

Cydymdeimwn â Gladys James a’r teulu, 
Brynllys ar farwolaeth Henry James  ar 
Ionawr 7  Cynhelir yr angladd dydd Gwener 
Ionawr 16 –gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys  
Llanfi hangel Genau’r-glyn am 1.30.

Gwellhad buan

Croeso adre i Nano Ellis Davies, Dolmeillion, ar 
ol iddi dreulio cyfnodau yn Ysbyty Bron-glais. 
Dymunwn adferiad buan iddi.

Eglwys Llanfi hangel Genau’r-glyn

Cynhaliwyd gwasanaeth carolau blynyddol 
Eglwys Llanfi hangel Genau’r-glyn nos Fercher, 
Rhagfyr 17eg am 7.00 o’r gloch. Diolch i Tudor 
Jenkins am chwarae’r organ ac am drefnu i 
Fand Arian Aberystwyth am gyfeilio i’r carolau. 
Darllenwyd y llithoedd gan Liz Collinson, 
Hazel Pitt, Glenys Evans, Angela Wise, Gareth 

Jones, Avril Thomas, Sue Jenkins a Helen 
Atkinson. Helen hefyd a dalodd y diolchiadau a 
chyhoeddi’r fendith. Trefnwyd lluniaeth o fi ns 
peis a phaned ar ddiwedd y gwasanaeth.

Noson Nadoligaidd

Cafwyd noson hyfryd a naws Nadoligaidd 
i’r pentre’ cyfan ar nos Lun Rhagfyr 15fed. 
Trefnwyd y noson gan Ferched y Wawr gyda 
chefnogaeth pob mudiad sy’n defnyddio 
ysgoldy Bethlehem, Sefydliad y Merched, Yr 
Ysgol Sul, Yr Eglwys, Treftadaeth Llandre, Clwb 
Gwnïo a’r Cylch Ti a Fi. Addurnwyd Ysgoldy 
Bethlehem a goleuadau Nadolig, coeden 
hyfryd a charolau yn gefndir. Daeth nifer dda 
o bobol ynghyd i fwynhau diod ffrwythau 
sbeislyd, a phaned a mins pei. Bu’r stondin 
gwyrdd, coch a gwyn a’r stondin nwyddau’r 
eisteddfod yn brysur iawn a bu nifer fawr o 
enillwyr lwcus wrth dynnu’r raffl . Bu’n noson 
gymdeithasol braf a chafwyd elw sylweddol i 
gronfa Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010. 

Yn yr Ysbyty

Anfonwn ein dymuniadau gorau am wellhad 
buan i Rodney Barratt, Gwenlli, sydd wedi derbyn 
triniaeth yn Ysbyty Treforys dros y Nadolig.

Trefor Pugh ac Eleri Roberts

Cyngerdd yr Eglwys

GwernRhun
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Suliau Chwefror
Y Garn  http://www.capelygarn.org/
10 a 5 
1   Dr Rhidian Griffi ths 
Noddfa yn uno yn y Garn
8 Y Parchedig M J Morris   Bugail 
15 Bugail oedfa gymun yn y bore
22  Y Parchedig Gwyn Madoc Jones
Uno yn Noddfa yn y bore

Noddfa 
1            Uno yn Y Garn am 10.00.
8            Oedfa am 2.00. Gweinidog. Cymundeb.
15          Uno yng Nghartref Tregerddan am 3.30.
22          Oedfa am 10.00. Y Parch. G Madoc Jones.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Gwynant Phillips, Cae’r Odyn, 
ar ddathlu pen blwydd arbennig ar  6 Ionawr 
a hefyd am ddod yn dad-cu yn ddiweddar. 
Ganwyd merch fach, Libby, i Martyn a Meleri ar 
10 Rhagfyr.

Partner mewn cwmni

Llongyfarchiadau i Nia Jones-Steele, 13 
Maesafallen ar gael ei gwneud yn bartner 
yng ngwmni cyfreithwyr Morris & Bates yn 
Aberystwyth.

Pwyllgor yr Henoed Llandre a Bow 
Street

Cafwyd ein cinio Nadolig eleni ar y 6ed o Ragfyr 
yn Ysgol Rhydypennau.  Diolch i’r Prifathro, 
Mr Havard a merched y gegin am eu croeso a’u 
cydweithrediad gyda’r pwyllgor i wneud y cinio 
eleni eto yn llwyddiant.

Yn dilyn y wledd ragorol cafwyd adloniant 
ysgafn gyda Peter Leggett wrth y piano ac yn 
arwain y gweithgareddau gyda Megan ar y Ffl iwt, 
Dyfrig ac Eiri Williams a Teleri a Glesni Morgan 
yn rhoi adroddiadau, yna pawb yn ymuno i ganu 
carolau.  Dechrau da i ddathlu’r Ãyl.

Cafwyd y boreau coffi  Nadolig arferol yn 
Afallen Deg ac ym Methlehem, Llandre.

Carwn atgoffa Henoed yr ardal fod boreau coffi  
yn Afallen Deg ar fore Iau ac ym Methlehem 
Llandre ar fore Mawrth, drwy’r fl wyddyn.  Mae 
croeso iddynt ymuno am baned a sgwrs.

Dosbarthwyd anrhegion Nadolig i’r Henoed yn 
eu cartrefi , llawer o ddiolch i aelodau’r pwyllgor 
am sicrhau fod yr anrhegion wedi cyrraedd erbyn 
y Nadolig.

Edrychwn ymlaen am ymweliad a’r pantomeim 
yn Theatr y Werin ar y 10fed o Ionawr.  Mae’r 
pwyllgor yn ddiolchgar i’r sefydliadau a’r unigolion 
sydd wedi bod yn paratoi coffi  i’r boreau coffi  yn 
Afallen Deg a Llandre, a’r te prynhawn misol yn 
Afallen Deg, diolch o galon.  Dymunwn fl wyddyn 
newydd da i Henoed yr ardal.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlir â Janice a Harri Petche, 20 
Maesafallen, ar farwolaeth modryb i Janice yn 
Brighton.

â Rhys a Mary Thomas, Tñ Clyd ar farwolaeth 
brawd i Rhys yn Sir Benfro.

ac  â Mr Arwel Jones, 40 Maesafallen, ar 
farwolaeth ei dad o Aberaeron.

Merched y Wawr

Cynhaliwyd cyfarfod mis Tachwedd yn y neuadd.  
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan Lisa Davies ein 
llywydd.  Roedd yn noson rewllyd oer ond cyn 
pen dim roedd aroglau hyfryd o fwyd blasus 
yn gwynto llond y neuadd.  Y ddwy oedd yn 
gyfrifol am hyn i gyd oedd Eleri Hughes a Helen 
Jones, dwy wraig ifanc sydd wedi sefydlu cwmni 
arlwyo “a:/maeth” noson arbennig gyda phawb yn 
cael blasu’r bwyd ar y diwedd, hefyd yn cael copi 
o’r rysetiau i fynd adref.

Nos Lun, 8fed o Ragfyr croeswyd ein llywydd 
pawb i’n cyfarfod.  “Naws y Nadolig” oedd thema’r 

noson ac wrth ddod drwy’r drws o’r oerfel 
roedd aroglau pwnsh a mins peis yn llenwi’r 
ystafell.  Ein gwraig wadd am y noson oedd 
Ruth Jên o Dal-y-bont a daeth Helen Jones 
gyda hi.  Mae gwaith Ruth yn adnabyddus dros 
y wlad felly roedd yn braf cael ei chwmni, ond 
na, ddim eistedd nôl ac ymlacio oedd bwriad y 
noson.  Dangosodd Ruth sut i wneud cardiau 
Nadolig allan o bapur wast - hen amlenni a hen 
gylchgronau a.y.b., ail-gylchu o ddifri.  Yna cafodd 
yr aelodau wneud carden eu hunan, dyna syndod 
gweld y dalent sydd yn y gangen!  Diolchwyd 
i Ruth a Helen gan ein llywydd Lisa Davies a 
dymunodd Nadolig llawen i bawb, yna gafwyd y 
Pwnsh Nadolig a mins peis a thynnwyd y raffl  
Nadolig.  Noson gartrefol braf.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Rose Rees a’r teulu, Y Bwthyn, 
ar farwolaeth ei mam yn ddiweddar, Mrs Moira 
Dyxberry Williams oedd yn preswylio yng 
Nghartref Tregerddan ers nifer o fl ynyddoedd.

Gwellhad buan

Gwellhad buan i Mrs Eirlys Humphreys sydd 
wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar, edrychwn 
ymlaen i’ch gweld chi nôl adref yn Clydfan.

Symud i  Fangor

Dymuniadau gorau i Dewi Huw Owen fydd yn 
dechrau ar gwrs ym Mangor ym mis Ionawr.

Cysylltiad â’r ardal

Efallai i chi glywed llais Gareth Rhys Owen 
yn adrodd ar chwaraeon ar Radio Cymru yn 

BOW STREET

Parti Nadolig ysgol Sul y Garn

Gwyneth Keyworth  a Angharad Gwyn Efans – dwy 
gyfarwyddwraig Agi! Agi! Agi! ym Mhenweddig.

Sion Corn yn cyrraedd Festri Noddfa. Y plant a gymerodd ran yn Nadolig Noddfa

Plant y Garn yn dilyn eu gwasanaeth Nadolig ‘Pasio’r Parsel’

Aelodau o Bwyllgor Neuadd Rhydypennau yn eu cinio 
Nadolig yn y Railway, y Borth ar ddechrau mis Rhagfyr.
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ddiweddar.  Mae Gareth yn fab i Dr Huw 
Owen, Cydweli - mab y diweddar Gwydol Owen 
,trysorydd cyntaf y Tincer. Dymunwn yn dda 
iddo ar ei swydd.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlir yn ddiffuant â Mrs E Britton, 31 
Maes Ceiro, Mrs Beryl Bowen, 23 Maes Ceiro a 
Miss Catrin Bowen a`r teulu, 11 Bryncastell, ar 
golli brawd i Mrs Britton ychydig cyn y Nadolig.

Nadolig Noddfa

Bu gwasanaethau`r Nadolig yn rhai 
llwyddiannus a bendithiol eleni eto.  Ar y nos 
Sul cyn y Nadolig cafwyd y brif Oedfa Nadolig 
ar ffurf oedfa dan ofal yr Ysgol Sul, ac unwaith 
eto yr oedd nifer o gyn aelodau`r Ysgol Sul wedi 
dod yn ôl i gefnogi ac i gymryd rhan.  Yr oedd 
yr oedfa ar ffurf amrywiaeth o gyfl wyniadau 
llafar a cherddorol a`r uchafbwynt oedd 
cyfl wyniad traddodiadol o Stori`r Geni gan 
aelodau presennol yr Ysgol Sul.  Wedi`r oedfa 
yr oedd cyfl e i bawb fanteisio ar y lluniaeth 
oedd wedi ei baratoi yn y Festri ac wrth i 
bawb wledda yno galwodd Sion Corn heibio i 
gyfl wyno anrhegion i`r plant.  

Daeth tyrfa luosog ynghyd i`r oedfa hwyr 
Noswyl Nadolig hefyd.  Arweiniwyd y 
gwasanaeth gan y Gweinidog gyda chyfraniadau 
pellach gan Mr Rhodri Evans a`r Athro Hywel 
Roberts.  Mrs Eryl Evans oedd wrth yr organ.  

Diolch

Hoffai Doreen, Gwennan a Sioned Watts 
Williams, 82  Bryncastell ddiolch am bob 
arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag 
atynt ar farwolaeth John ddechrau Rhagfyr. 
Gwerthfawrogir y cyfan yn fawr.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Melvyn Jones a Kay ar 
enedigaeth mab – Noa Elias Jones – ar  8 
Ionawr; pedwerydd ãyr i Brenda a Gwyn Jones, 
Glyn Teg, y Lôn Groes. 

Croeso
 
Croeso i Sharon (gynt o fferm Elgar) a  Jonathan  
King, Gwenllian  (4) ac Osian (2) sydd  wedi 
symud i rif 4.Maes y Garn  o Aberdaugleddau.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Maud Phillips a’r teulu, 
Tregerddan, ar farwolaeth ei chwaer -  
Rhodwen Jones fu farw cyn y Nadolig yng 
Nghastell-nedd.

Ennill tlws

Llongyfarchiadau i Rebecca Gethin, Maelgwyn 
House, ar ennill Tlws am y disgybl a 
gyfl awnodd fwyaf ym mlwyddyn 11 yn Ysgol 
Penweddig.

JOHN WATTS-WILLIAMS 1947-2008

Un o blant sir Benfro oedd 
John ac yr oedd yn falch iawn 
bob amser i arddel ei hen sir. 
Cafodd ei eni yn Wdig, ger 
porthladd Abergwaun, lle 
roedd ei dad yn weinidog 
gyda’r Bedyddwyr. Wedi 
addysg gynnar yno symudodd 
y teulu i Honeyborough ger 
Neyland a derbyniodd John 
ei addysg uwchradd yn Ysgol 
Ramadeg Aberdaugleddau 
lle y disgleiriodd ar y cae 
pêl-droed yn ogystal ag yn 
y dosbarth. Ei brifathro 
yn Aberdaugleddau a fu’n 
gyfrifol am ei gyfeirio tua 
Choleg Sant Ioan, Rhydychen 
i astudio Hanes. Nid oedd 
angen iddo ystyried mynd 
i Goleg Iesu, yn ôl y gãr 
hwnnw, gan ei fod eisoes 
yn ddigon o Gymro brwd! 
Wedi graddio yn Rhydychen 
aeth i Gaerlñr i ddilyn cwrs 
hyfforddiant ar gyfer bod yn 
guradur amgueddfa, Erbyn 
hynny roedd y teulu wedi 
symud unwaith eto, i ardal 
Solfach y tro hwn, a dyna lle y 
cyfarfu John â Doreen.

Yn dilyn y cwrs 
amgueddfeydd, cafodd 
John ei benodi i 
swydd yn Amgueddfa 
Weston-super-Mare a thua’r 
un adeg y priododd John a 
Doreen gan ymgartrefu yn 
y dref honno am fl wyddyn 
cyn iddo ymateb i hysbyseb 
am swyddi newydd a oedd ar 
gael yn Adran Llawysgrifau 
a Chofysgrifau’r Llyfrgell 
Genedlaethol yn Aberystwyth. 
Cafodd John ei benodi i un 
o’r swyddi yng Ngorffennaf 
1972 a symudodd y ddau i 
fyw i Aberystwyth ar gyfer 
Medi y fl wyddyn honno, gan 
ddechrau ar y gwaith dan 
oruchwyliaeth Mr Ben Owens, 
Bedyddiwr arall a oedd yn 
frwd iawn i arddel Penfro yn 
sir enedigol.

Buan yr amlygodd John ei 
ddoniau yn archifydd trylwyr 
a dibynadwy a datblygodd ei 
ddiddordebau i gyfeiriadau 
gwahanol gan lunio rhestri 
manwl o bapurau rhai fel E. T. 
John, y gwleidydd, a Spinther 
James, yr hanesydd enwadol. 
Yn ychwanegol at waith bob 
dydd y Llyfrgell, ymroddodd 
i fywyd diwylliannol bywiog 
a phrysur y sefydliad. Yn 
ystod y saithdegau yr oedd 
criw o bobl ddawnus ar staff y 
Llyfrgell ac amlygid hyn yn yr 
eisteddfodau staff 

llewyrchus a gynhaliwyd 
am rai blynyddoedd ac 
mewn nosweithiau llawen 
a chyngherddau a gynhelid 
o le i le, ac ar y cae chwarae 
yn ogystal. Yr oedd John yn 
rhan o’r bywiogrwydd hwn 
ac yn amldalentog gyda’r 
gitâr a’i lais tenor hyfryd, ei 
barodrwydd i greu chwerthin 
a’i dalent geiriol. Oddi allan i’r 
sefydliad hefyd bu’n egnïol a 
gweithgar gyda’r grãp gwerin 
Seithennyn ac yn aelod 
gwerthfawr o Gôr Cantre’r 
Gwaelod dan arweiniad 
Bethan Bryn. Yr oedd ganddo 
gyfraniad yn y dyddiau 
cynnar i dimau pêl-droed 
y Llyfrgell a bu’n gefnogwr 
brwd i dimau Cymru mewn 
rygbi, criced a phêl-droed ar 
hyd y blynyddoedd.

Yn fuan wedi dod i’r 
Llyfrgell, symudodd y teulu 
i fyw i Fryncastell gan 
ymgartrefu yn ardal Bow 
Street a chan gyfrannu’n eang 
i fywyd y fro gyda Gwennan 
a Sioned yn mynychu Ysgol 
Rhydypennau. Chwaraeodd 
John ran gyhoeddus ym 
mywyd y pentref gan 
wasanaethu yn Gadeirydd 
Bwrdd Llywodraethol 
yr ysgol, y Gymdeithas 
Rhieni-Athrawon a bu 
hefyd am rai blynyddoedd 
yn gynghorydd cymuned 
ym mhlwyf Tirymynyach. 
Bu’n aelod gweithgar o 
bwyllgor Cerddorion Ifanc 
Ceredigion yn ogystal am 
nifer o fl ynyddoedd. Cafwyd 
cefnogaeth debyg ganddo 
i Ysgol Penweddig pan 
symudodd y merched i’r ysgol 
uwchradd gan wasanaethu 
am gyfnod ar bwyllgor  
Cymdeithas Rhieni-Athrawon 
yr ysgol honno hefyd.

Yn 1982 dyrchafwyd John 
yn Is-geidwad a bu’n gyfrifol 
am nifer o agweddau ar 
waith Adran Llawysgrifau 
gan gynnwys rheoli’r 

Ystafell Ddarllen, gofalu am 
gofysgrifau a chofrestri plwyf 
yr Eglwys yng Nghymru ac 
yn fwyaf diweddar drwy 
oruchwylio datblygiadau 
digido’r Llyfrgell. Yr oedd 
ganddo ddawn weinyddol 
gynhenid a’i gwnâi yn addas 
iawn i swydd archifydd. 
Yr oedd yn drylwyr iawn 
ym mhob gweithgarwch, 
yn drefnus, yn bwyllog ac 
amyneddgar, yn gadarn 
ei farn, yn ddiwyro, ac yn 
ddoeth wrth reoli pobl. Colled 
enbyd i’r sefydliad oedd ei 
benderfyniad i dderbyn 
ymddeoliad cynnar brin 
bedair blynedd yn ôl. Cofi r 
am ei gyfrol Cofrestri Plwyf 
Cymru (1986) ar y cyd gyda 
Christopher Williams, a’r 
modd y mynnodd gael y 
parch dyledus i’r Gymraeg yn 
y gyfrol honno a’i throi yn 
gyfrol drwyadl ddwyieithog 
gyda ffurfi au Cymraeg 
enwau’r plwyfi  yn cymryd y 
lle blaenaf drwyddi draw.  

Yn fuan wedi ei 
ymddeoliad, cafodd John 
ei daro’n wael a chafodd 
lawdriniaeth fawr i drin cancr 
y pancreas. Ymladdodd yn 
ddewr iawn yn erbyn y salwch 
hwnnw ac yn wyneb y clefyd 
siwgwr a ddaeth yn ei sgîl, gan 
wynebu ar y llu triniaethau a 
gynigid gan Ysbyty Bron-glais 
yn gadarnhaol a siriol.  Fel 
y dywedodd y Parchedig 
Aled Jenkins, gweinidog y 
teulu yn Eglwys Felinganol, 
ddydd ei angladd, yr oedd 
John, hyd y diwedd, wedi 
bod yn ddyn teulu ac wedi 
gwrthsefyll ei salwch yn 
urddasol gan gynnal ei deulu 
gorau medrai yn ei wendid, 
a chafodd yntau gynhaliaeth 
a chefnogaeth ddigyfaddawd 
gan Doreen a’r merched yn 
yr un modd. Bu farw yn y 
bore bach ar 10 Rhagfyr 2008 
yn 61 oed, a chynhaliwyd 
gwasanaeth cyhoeddus 
wythnos yn ddiweddarach 
ar 17 Rhagfyr yn Amlosgfa 
Aberystwyth, yng ngolwg ei 
fro mabwysiedig. Estynnir 
cydymdeimlad yr ardal 
gyfan i Doreen, Gwennan 
a Sioned yn eu galar a’u 
colled enbyd, a thrysorir 
pob atgof am y cyfaill a’r 
cydweithiwr a’r Cymro brwd a 
drawsblannwyd o sir Benfro i’r 
ardal hon gan ei chyfoethogi 
hi â’i ddoniau i’r fath raddau.
Dafydd Ifans
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Marwolaeth

Trist oedd clywed am 
farwolaeth Tilly (Jennie 
Matilda) Davies, Sãn y Don, 
yn dawel yn Ysbyty Treforus 
ar Ragfyr 28, yn 94 oed;  
gweddw y diweddar Edward 
Charles Davies, mam annwyl 
y diweddar Emyr, mam-gu 
gariadus Hugh, a Caryl, 
(Maesyrefail, Penrhyn-coch) 
hen fam-gu Hafwen, a 
mam-yng-nghyfraith Laura. 
Cydymdeimlir â hwy ac a 
gweddill y teulu yn yr ardal, 
Cynhaliwyd gwasanaeth 
preifat i’r teulu a ffrindiau 
agos yn Eglwys Llangorwen, 
Clarach ddydd Mawrth, 
Ionawr 6  a derbyniwyd  
cyfraniadau  tuag at ‘Mencap’. 

CLARACH

Cefais y fraint, yn sgil Y Tincer i ymweld â llawer 
aelwyd ond rwy’n siãr nad oes yr un yn fwy teyrngar 
ei chyfraniad i’r pethe, yn fwy clos ei gwead ac yn fwy 
twymgalon ei chroeso na’r Gwynfa, Cefn-llwyd lle 
treulia Mr a Mrs John Arthur Evans eu hymddeoliad.

Amaethu a barddoni yw hobïau John Arthur 
Evans, a’i gyfraniad bob amser yn safonol i’r Golofn 
Awen Bro.  Ef a’i briod hefyd yw ein Gohebwyr a’n 
dosbarthwyr yn ardal Madog, Dewi a Chefn-llwyd.  
Diolch iddynt am eu diddordeb a’u llafur caled.

Dyma fel yr adroddodd John Arthur Evans dipyn 
o’i hanes wrthyf:

Cefais fy ngeni ar fferm fechan o’r enw Bwlch a saif 
ar y llaw dde i’r ffordd sydd yn arwain o Aberystwyth 
i Bontarfynach ac ar bwys Capel Pisgah (cangen o 
Gapel Seion) lle ‘roedd fy nhad yn fl aenor a blaenor 
y gân.  Y fi  oedd y baban cyntaf i’w fedyddio yng 
Nghapel Pisgah gan y diweddar Weinidog Parch 
R.H. Edwards brynhawn Sabath Chwefror 18fed, 
1912.  Pan oeddwn yn dair blwydd oed symudodd 
fy rhieni i fferm fach arall o’r enw Llechweddmelyn 
yn yr un ardal uwchben dyffryn Rheidol lle yn fy 
mlynyddoedd cynnar y canfyddais brydferthwch 
Natur yn ei holl ogoniant.  O ochr mam hanaf o 
deulu Tyn-rhyd, Cwmystwyth gynt, ac o ochr fy 
nhad, teulu Tñ-gwyn, Llanfi hangel-y-creuddyn gynt.  
Ar y Sul roedd yn rhaid mynychu’r Capel yn gyson 
ac i’r cwrdd gweddi bob nos Fawrth i ddweud adnod 
tan fugeiliaeth y diweddar Barch D.J. Evans, B.A., B.D., 
Capel Seion.

Roedd gennyf dair milltir i gerdded i’r ysgol 
ddyddiol sef Ysgol Gynradd Aber-ffrwd i fyny’r cwm.  
Wedi cyrraedd pedair ar ddeg oed bu’n rhaid ei gadael 
a dod allan i fyd di-waith – patrwm o’r dyddiau hyn 
heddiw.  I ennill fy mywoliaeth doedd dim i’w wneud 
ond mynd i weithio ar y ffermydd, ond nid oedd hyn 
yn anodd imi oherwydd dysgais grugyn gan fy nhad, 
a chofi wn hefyd am eiriau John Ceiriog Hughes gynt 
“Mi ddysgais gan fy nhad grefft gyntaf dynol ryw”.

Ar ôl rhai blynyddoedd digwyddais ddod i’r ochr 
hon i Reidol ac i gwm Madog i weithio i Mr Richard 
Thomas, Alltfadog, lle cefais gartref oddi cartref.  Hen 
lanc oedd Richard Thomas, cymeriad addfwyn ac 
amyneddgar iawn, a phob amser yn parchu gwas a 
morwyn.  ‘Roedd yn fl aenor ac yn drysorydd yng 
Nghapel Madog.  Ymddiriedodd lawer tro ynof i 
fynd ag arian y weinidogaeth o’r Capel pan fyddai ef 
mewn anhwyldeb iechyd.  Dyma’r adeg y dechreuais 
garu â merch o Gefn-llwyd ac wrth gwrs ei phriodi 
yn y diwedd a chartrefu yng Nghefn-llwyd, a’r 
canlyniad fu imi droi at y Bedyddwyr.

Tua diwedd y pedwar degau dechreuodd sefyllfa’r 
wlad wella, ac i gael cyfl og sylweddol i fagu’r plant 
penderfynais gefnu ar waith amaethyddol a dewis 
gwaith diwydiannol.  Yn ystod blwyddyn gyntaf yr 
ail ryfel-byd pan oeddem yn gwasanaethu ar fferm 
Coedgruffydd, Salem, Penrhyn-coch, cofi af imi 
gerdded rhwng cyrn yr arad o wyth o’r gloch y bore 
hyd bedwar o’r gloch brynhawn.  Tua’r amser hyn 
daeth fy meistr i’r cae gan roi gorchymyn imi ddod 
adre i de ac ar ôl hyn mynd i’r banc i weld y defaid 
a’u bugeilio, a gofalu dod yn ôl erbyn chwech o’r 
gloch at y godro.  Cerddais yr hen fanc o fan i fan yn 
ofalus ac wrth droi yn ôl gwelais garreg lwyd-y-rhych 
yn estyn ei phen rhwng llwyni’r grug.  Penderfynais 
eistedd arni am funud neu ddwy i gael mwgyn ac i 
fwrw fy mlinder.  Meddyliais am y bechgyn oedd yn 
y fyddin yn gorfod cerdded a’u hyfforddi cyn mynd i 
ryfel, ac am y rhai oedd yn ymladd ar faes y rhyfel yn 

Portread o John Arthur Evans, Cefn-llwyd
gan Brian Davies

barod.  Yn sydyn daeth ryw linellau barddonol i fy 
mhen, ac aeth y funud neu ddwy yn awr o amser yn 
ddiarwybod imi.

Edrychais ar y wats ac yr oedd bron â bod yn 
saith o’r gloch.  Neidiais ar fy nhraed gan frasgamu i 
gyfeiriad y fferm.  Rhag gwrando pregeth annymunol 
doedd dim i wneud ond rhoi esgus, a’r esgus hwnnw 
oedd bod rhai o’r defaid wedi croesi’r ffi n i dir 
Clawddmelyn.  Fe weithiodd y celwydd bach gwyn 
yn reit esmwyth.

Dyma’r delyneg a gyfansoddais wrth eistedd ar y 
garreg ar fanc Coedgruffydd ddeugain mlynedd yn 
ôl.

Y Bugail Ifanc
Gwelwyd y llanc yn ddiweddar
Ar un o fynyddau’r wlad,
Trwy gydol dydd yn bugeilio
Y praidd ar luest ei dad;
Carai rodfeydd yr hen fynydd,
Carai ei heddwch a’i swyn,
A charai lwybrau’r uchelion,
A rhosydd y mawn a’r brwyn.

Fe glywyd ei chwiban swynol
Weithiau cyn toriad y wawr,
Bugail oedd ef wrth ei elfen,
A’i ofal amdanynt oedd fawr;
Mentrodd i’r nos a’r unigedd,
Heb ddim ond ffon yn ei law
I’w gadw rhag cur y storom
A chadw’r bwystfi lod draw.

Heno, mor greulon yw’r ddrycin
Ar ben yr hen fynydd llwyd,
Brefu mae’r ddafad am gysgod,
A neb yn dod ar y glwyd;
Mae’r bugail ar faes y rhyfel,
A chledd a dryll yn ei law,
Ynghanol pechod a dychryn
Yn cadw rhyw elyn draw.

Cyhoeddwyd yn Y Tincer 33 (Tach 1980)
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Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Gynghorydd 
Sir Melindwr, Mr Rhodri 
Davies a Mrs Branwen Davies, ar 
enedigaeth eu baban cyntaf cyn y 
Nadolig – Swyn Eiri. Pob bendith 
i’r teulu bach, ac i Mam-gu a 
Tad-cu yn ogystal, sef Mr a Mrs 
Brython Davies, Pisgah.

Gwasanaeth y Plant

Cynhaliwyd y gwasanaeth fore 
Sul cyn y Nadolig yng nghapel 
Pen-llwyn, gan blant yr Ysgol 
Sul, a gwnaethant eu gwaith yn 
ardderchog fel arfer. Cymerwyd 
rhan gan Tomos a Iestyn Watson, 
Ieuan , Tomos a Haf Evans, Kate 
a Ffi on Williams, Nannon Jones 
a Rhian Medi James. Anerchwyd  
gan Mr Huw Roderick a 
chwaraewyd yr organ gan Miss 
Delyth Davies. Methodd Alaw 
a Llýr Evans fod yn bresennol 
oherwydd salwch.

Parti Nadolig Plant yr 
Ysgol Sul

Gohiriwyd y parti Nadolig 
oherwydd salwch, tan Nos Wener 
2il o Ionawr. Daeth y plant 
ynghyd i’r festri i fwynhau y 
danteithion a’r gêmau wedi eu 
paratoi iddynt gan athrawon yr 
ysgol Sul. Roedd Siôn Corn hefyd 
wedi gadael anrheg yr un iddynt 
am eu ffyddlondeb trwy gydol 
y fl wyddyn. Diolch i bawb a 
gyfrannodd tuag at y gronfa.

Cydymdeimlad  

Collwyd dwy o’n pentrefwyr 
yn ystod mis y nadolig, sef Mrs 
Tomkinson, New Zealand House, 
Maes y Carafannau, ac hefyd Mrs 
Agnes Goodson, Stâd Pen-llwyn. 
Cydymdeimlwn yn fawr â’u 
teuluoedd yn eu profedigaeth. 
Ceir rhagor o fanylion am y 
ddwy wraig yn y rhifyn nesaf.
Estynnwn ein cydymdeimlad 
hefyd â Mr Dafydd Evans, 
Dolafon, sydd wedi colli modryb 
sef Mrs E M Davies, Felin-fach.

Ysbyty

Dymuniadau gorau i Mrs Verena 
Williams, Cefnllidiart, am wellhad 
buan, wedi ei thriniaeth lawfeddygol 
yn ysbyty Bron-glais yn ddiweddar.

Eglwys Dewi Sant

Cynhaliwyd Noson Goffi  yn 

Neuadd yr Eglwys ar nos Wener, 
Rhagfyr 5ed o 7-8 o’r gloch ac 
adloniant i ddilyn gan Lleisiau’r 
Werin. Cyfl wynwyd y parti gan y 
Parchedig John Livingstone. Daeth 
tyrfa dda ynghyd i fwynhau 
noson fendigedig. Diolchodd y 
Parchedig John Livingstone i’r 
parti ac i bawb a weithiodd ym 
mhob ffordd i wneud y noson yn 
llwyddiant mawr.

Cafwyd Gwasanaeth o Lithiau 
a Charolau amserol am 6 o’r 
gloch, Nos Sul, Rhagfyr 21 yn 
yr Eglwys. Roedd gwasanaeth 
yng ngofal y Ficer, y Parchedig 
John Livingstone ac yn cael ei 
gynorthwyo gan y Parchedig 
Athro Peter Neil a Lona 
Jones. Cafwyd eitemau gan yr 
unawdydd ifanc dawnus, Nia 
Jones o Dregaron. Cyfeiliwyd 
gan Maldwyn James. Darllenwyd 
y llithiau gan y canlynol: Iris 
Richards, Llinos Jones, Heather 
Evans, Lowri Jones, y Parchedig 
Athro Peter Neil, Gwynfor Jones, 
Mair Stanleigh, Nancy Evans, a’r 
Parchedig John Livingstone. Ar 
ôl y gwasanaeth croesawyd pawb 
i’r neuadd am baned o de a mins 
peis.

Dydd Nadolig

Dathlwyd Cymun Bendigiaid am 
9.30 y bore yng ngofal y Parchedig 
John Livingstone a Lona Jones. 
Daeth nifer dda o aelodau a 
chyfeillion ynghyd i ddathlu’r 
achlysur. Darllenwyd y llithiau gan 
Gwynfor Jones a’r cyfeilydd oedd 
Jean Cock.

PEN-LLWYN A CAPEL BANGOR

DOLAU
Dyweddiad

Llongyfarchiadau mawr a phob 
dymuniad da i Huw Williams, 
Sãn yr Awel, ar ei ddyweddiad 
ar Ddydd San Steffan â 
Rhiannon Morgan o Bontiets, 
Sir Gaerfyrddin.
 

Gwellhad buan

Gwellhad buan i Nest Davies, 
Nantgwyn, sydd yn Ysbyty 
Bron-glais cyn y Nadolig.  Mae 
pawb yn y Dolau yn cofi o ati.

GOGINAN
Llongyfarchiadau i Val a Ray 
Evans, Gwarllan, ar enedigaeth 
eu hãyr cyntaf – ganwyd mab, 
Owen Jac i Karen a Mathew 
Roberts, Aberystwyth  ar Ionawr 
7fed. 

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH 
Â NI

Alaw a Lly^r a fu’n canu calennig o 
amgylch Capel Bangor a Goginan

Dymuniadau gorau i  Rhodri Francis  a Noi 
a briodwyd ar Ragfyr y 6ed yn Swyddfa 
Gofrestru Aberystwyth a’r wledd yn y 
Cambria. 

Priodas 

Priodwyd Edward Land, mab 
Mr a Mrs Gordon ac Alma 
Land, Stâd Pen-llwyn, â Miss 
Carol Stevens, Bethania, 
ar Ragfyr 6ed yn Eglwys 
Llanbadarn. Cafwyd y wledd 
briodas yng ngwesty’r Belle 
View Aberystwyth. Treuliodd 
y cwpwl ifanc rai diwrnodau 
o wyliau ym Mharc Bluestone, 
Sir Benfro, ond byddant 
yn teithio i’r Aifft ddiwedd 
Ionawr am eu mis mêl. Maent 
eisioes wedi ymgartrefu 
ym Mhenrhyn-coch. 
Llongyfarchiadau i’r ddau  
a dymuniadau gorau am 
briodas dda i’r dyfodol. 
Llongyfarchiadau hefyd i  
Nain, Mrs Dol Roberts, ar ei 
hwyres newydd fel petai.
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Suliau Chwefror 
Horeb 
http://www.trefeurig.org/
cymdeithasau-horeb.php
1  2.30 Oedfa gymun Gweinidog 
8  10.30 Oedfa deuluol Gweinidog
15 2.30 Oedfa bregeth Gweinidog
22  10.30 Oedfa bregeth Gweinidog

Plygain

Nos Iau 18 Rhagfyr cynhaliwyd 
y 19fed blygain yn Eglwys Sant 
Ioan, Penrhyn-coch dan nawdd 
Cymdeithas y Penrhyn am 7.30.
Gweinyddwyd gan y Parchedig 
John Livingstone a Lona Jones gyda 
Marianne Jones Powell wrth yr 
organ. Cafwyd deg eitem - Parti’r 
Penrhyn;  Bryn Roberts;  Dewi 
Huw, Rhun a Gruff; Cantorion 
Aberystwyth; Angharad Fychan;  
Rhiannon, Trefor ac Eleri; Linda, 
Lisa, Gwenno a Mari; Daniel Huws; 
Triawd Sir Benfro  a  Cantre’r 
Gwaelod. Da oedd gweld triawd 
ifanc oedd yn canu am y tro cyntaf 
fel triawd – daw Dewi Huw o Faes 
Ceiro, Bow Street; mae Rhun Emlyn 
(o Langernyw yn wreiddiol)  yn 
byw ym Maes Afallen, Bow Street 
ac mae Gruff – o Bwllheli – yn 
gwneud ymchwil yn y Brifysgo ar 
Wil Sam. 

Cyfl wynwyd y casgliad - £150 - i 
gronfa plwyf Trefeurig ar gyfer 
Eistedfod yr Urdd Ceredigion 2010. 

Erbyn hyn cyhoeddwyd y 
CD Ar dymor gaeaf Sain SCD2599 
sy’n cynnwys dau drac yr un 
gan Rhiannon Ifans a Trefor 
Puw a parti’r Penrhyn - traciau a 
recordiwyd yn Eglwys Bont-goch.

Clwb cinio cymunedol

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn 
Neuadd yr Eglwys dyddiau Mercher 
28 Ionawr, 11 a 25 Chwefror. 
Cysylltwch â Egryn Evans 828 987 
am fwy o fanylion neu i fwcio eich 
cinio

Canu carolau

Bu rhai o amgylch y pentref yn 
canu carolau i godi ariani gronfa 
plwyf Trefeurig ar gyfer Eisteddfod 
yr Urdd Ceredigion 2010 – diolch ir 
cantorion a’r rhai a gyfrannodd – 
yn eironig casglwyd yr un swm ar 
y ddwy noson - £139 – gan wneud 
cyfanswm o £278
  

Merched y Wawr

Nos Iau Rhagfyr 11eg cafwyd 
noson Nadoligaidd.  Ar ôl y croeso 
fel arfer gan ein Llywydd aed 
ymlaen i wneud y busnes arferol ac 

yna fe groesawyd ein gãr gwadd, 
sef Donald Morgan, Blodau’r 
Bedol.  Wrth gwrs nid oedd rhaid 
cyfl wyno Donald oherwydd ei fod 
mor adnabyddus dros y wlad.  Yn 
ei ffordd unigryw a doniol ef fe 
wnaeth i ni chwerthin drwy’r nos 
ac ar yr un pryd trefnu gosodiadau 
blodau gwych gogyfer y Nadolig.  

Mae’n gwneud y trefnu i edrych 
mor rhwydd.  Fe roddodd rhai 
o’r trefniadau tuag at ein raffl  
fi sol.  Diolchwyd iddo gan Mair 
Evans yna cafwyd blasu tipyn o 
win twym a mins peis a biscedi 
a chwpanaid cyn mynd tua thre.  
Diolch i’r merched a drefnodd y 
cwbl a gofalu amdanom.  Edrych 

PENRHYN-COCH
ymlaen at ein cinio blynyddol y mis 
nesaf yn Boulders yn Y Borth.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys 
â theulu a chysylltiadau’r ddiweddar 
Mrs Tilly Davies, Clarach.

Hefyd, â theulu a chysylltiadau’r 
ddiweddar Mrs Mary Jenkins, 34 
Maesheli, Penparcau, a fu farw ar 27 
Rhagfyr.

Sefydliad y Merched

Ar y 26ain o Dachwedd dan 
arweiniad Mrs Brenda Wright, 
cadeirydd trefnu y ffederasiwn 
a Mrs Cassie Wood, diolchwyd 
i’r swyddogion am eu holl waith 
ynglñn â chychwyn y gangen 
hon.  Mae’r fl wyddyn wedi bod 
yn un llwyddiannus ac fe gafodd 
y swyddogion i gyd eu hail ethol 
i’w swyddi, gyda Mrs Mandy 
Hughes i fod yng ngofal y rhaglen.  
Roedd trafodaeth o eitemau yn 
y llythyr misol gyda sawl un yn 
dangos diddordeb mewn rhai o’r 
gweithgareddau.  Ar ôl siarad cymaint 
yr oeddem yn barod am y te a’r 
bisgedi yr oedd Mrs Ann Madge a 
Mrs Julie James wedi eu paratoi i ni!

Yr oedd cyfarfod ola’r fl wyddyn yn 
llawn hwyl gyda threfnu ein bwffe 
erbyn y mis nesaf, ar Ionawr 7fed, 
cyn troi at Body Shop i edrych am 
anrhegion Nadolig a blasu mins 
peis Mrs Maureen Kinninmonth.

Cymdeithas Ymddeolwyr 
Penrhyn-coch

Dydd Mercher, Rhagfyr 3ydd, fe 
aethom allan i Blas Antaronam ein 
cinio Nadolig lle y cawsom groeso 
cynnes, bwyd blasus a chwmni da 
cyn troi am adre ganol prynhawn, 
pob un wedi derbyn anrheg yn 
ogystal â blodeuglwm Nadoligaidd 
wedi ei pharatoi gan Mrs Joan 
Dare.  Yn 2009 fe fyddwn yn cael 
anerchiadau gan Dr Rhiannon 
Ifans a’r Parchedig Enid Morgan 
ymhlith eraill.

Dyrchafi ad

Llongyfarchiadau i Jodi Bennett, 
Ger-y-llan, ar ddyrchafi ad i swydd 
Rheolwr Marchnata (Ymgyrchoedd) 
gyda Chwmni Opera Cenedlaethol 
Cymru yng Nghaerdydd.

Brysia wella

Dymunwn wellhad buan i Dafydd 
Thomas, Bysaleg, ar ôl cael clun 

Y ddwy angel fach yn Horeb – Martha Rowlands a Betsan Fychan

Plant Ysgol Sul Sant Ioan, Penrhyn-coch, fu’n canu yn noson garolau’r Eglwys.
Llun:  Hugh Jones

Aelodau Clwb Sul Horeb a fu’n perfformio eu sioe Nadolig Sul cyn y Nadolig
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ABERFFRWD A CWMRHEIDOL
Parti Nadolig

Cynhaliwyd y parti Nadolig 
blynyddol eleni eto yn y Ganolfan 
Groeso. Croesawodd Nancy Evans, 
Tñ-poeth pawb yn gynnes iawn 
a chofi odd yn arbennig am nifer 
o bobl oedd yn methu bod yno 
oherwydd salwch. Er hynny 
daeth nifer dda iawn i’r noson 
a gwelwyd mwy o blant yma 
eleni, llawer wedi symud i’r ardal 
yn ystod y blynyddoedd olaf a 
braf oedd eu gweld yn ymuno 
yn yr hwyl. Braf hefyd oedd cael 
croesawu nifer o blant yr ardal yn 
ôl gyda’u teuluoedd. ‘Roedd sach 
Sion Corn yn drwm iawn eleni, 
gorfu iddo gael help gan Paul 
Sephens i ddod i mewn drwy’r 
drws. Cawsom noson hwylus iawn 
yn sgwrsio,canu carolau gyda 
Jean Cock wrth yr organ, ac yn 
mwynhau y bwyd blasus oedd 
wedi eu baratoi gan aelodau Urdd 
y Benywod. I orffen y noson 
tynnwyd y raffl ,a hefyd bu pawb 
yn rhoi amcan faint o arian oedd 
yn y botel a roddwyd gan Irfon 
Meredith, ac mi enillwyd y wobr 
gan Margaret Yorke, Y Ddôl. 
Cyfaswm yr arian yn y botel 
oedd £65.20 a chasglwyd £17.50 
ar y noson, felly mae cyfraniad 
Irfon i Apêl yr Urdd Aber-ffrwd 
a Chwmrheidol yn £82.70.  Diolch 

o galon i Irfon am ei haelioni. 
Diolch i bawb am eu cefnogaeth 
ac i John Marshall am fod yn Siôn 
Corn mor arbennig.

Canu Carolau
 
Eleni eto bu John a Carol 
Marshall, Elizabeth Lewis, Beti 
a Nerys Daniel,Mike Maloney, 
Norma Stephens a Dei Charles 
Evans o amgylch yr ardal yn 
canu carolau. Casglwyd dros £360 
i gronfa Eisteddfod yr Urdd 2010. 
Cafwyd croeso arbennig ymhob 
man a diolch yn fawr am y 
gefnogaeth. 

Cofi on

Cofi wn yn arbennig am Lorraine 
Maloney, Maes y glyn, sydd yn 
derbyn triniaeth ar hyn o bryd, 
edrychwn ymlaen i’w gweld yn ôl 
yn ein plith. 
 

Diolch

Hoffai Gwyneth Harris, Cefn 
Melindwr, ond sydd yn awr yng 
Nghartef Abermad ddiolch yn 
fawr i bawb a ddanfonodd cardiau 
a anrhegion pen blwydd a Nadolig 
iddi. Mae yn gwerthfawrogi hyn 
yn fawr iawn ac yn dymuno 
blwyddyn newydd dda i bawb.

Staff Gorsaf betrol Ty Mawr, Penrhyn-coch yn eu gwisgoedd Nadoligaidd ar 24 Rhagfyr 
-  Sarah, Sioned, Lynwen, Geraint a Carys.

newydd yn Ysbyty Gobowen cyn y 
Nadolig.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Gwenan a 
Richard Wyn Davies, Ger-y-llan,  ar 
farwolaeth Hefi n, brawd Gwenan 
ddechrau’r fl wyddyn.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Karen a 
Mark Roberts, Aberystwyth,   ar 
enedigaeth mab bach, Owen Jak, 
dydd Mercher 7fed  Ionawr – ãyr 
cyntaf i Mervyn a Sue Hughes, 
Ger-y-llan. 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Karen a Mathew 
Roberts, Aberystwyth, ar enedigaeth 
mab bach – Owen Jac, ar Ionawr 
7fed. Ãyr cyntaf i Mervyn & Sue 
Hughes, Ger-y-lan; Val a Ray Evans, 
Gwarllan, Goginan a Margaret 
Roberts, Aberystwyth.

Eisteddfod Penrhyn-coch

Cyhoeddodd Mairwen Jones 
– ysgrifennydd yr Eisteddfod  

mai Llywyddion Eisteddfod 
2009 - a gynhelir ar Ebrill 24-25 
yw Nos Wener: Lynwen Jenkins, 
Waunfawr; pnawn Sadwrn, 
Alun John, Penrhyn-coch a nos 
Sadwrn y Cynghorydd Dai Suter, 
Penrhyn-coch.

Cyfnod yn UDA

Dymuniadau gorau i Lisa Jones, 
Bodorgan, sydd fel rhan o’i 
chwrs yng Ngholeg y Drindod, 
Caerfrddin, allan gyda chriw o 
fyfyrwyr ym Mhrifysgol Rio 
Grande, Ohio, am bedwar mis lle 
byddant yn creu a pherfformio sioe, 
a ffi lmio hanner Americanaidd 
eu gwaith ffi lmio. Yn ôl Lisa :  
“Er mai dim ond yn yr wythnos 
gyntaf ydym ym Mhrifysgol 
Rio Grande, mae’r profi ad yn un 
mawreddog yn barod! Joio mas 
draw, ac yn dysgu llawer wrth siarad 
a chymdeithasu efo’r Americanwyr 
sydd â theuluoedd a chysylltiadau 
Cymreig.”

Calennig

Hyfryd oedd gweld Seren a Shân 
yn canu ar fore Dydd Calan ac yn 
cadw’r traddodiad ymlaen.  

Seren a Shân
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ADOLYGIADAU

Ifor Lloyd a Myfanwy Lloyd  
Cobiau campus Cymru: Winning 
Welsh cobs. Gwasg Gomer £8.99 
96t.

Dyma lyfryn dwyieithog 
ysgafn, hawdd ei ddarllen, 
gyda lluniau gwych yn 
olrhain achau Cobiau Cymreig 
Bridfa Derwen dros y can 
mlynedd ers sefydlu’r brif 
wobr i’r Cobiau Cymreig yn ein Sioe 
Genedlaethol yma yng Nghymru. 
Cwpan cyffelyb i’r FA Cup ym myd 
pêl-droed yw Cwpan Siôr Tywysog 
Cymru ac uchelgais unrhyw fridiwr 
Cobiau Cymreig yw ennill y cwpan 
hardd enfawr yma ar brynhawn 
Mercher yn ein Sioe Frenhinol Gymreig 
yn Llanelwedd. Hyd at 2008, gan 
mlynedd ers i’r Cwpan yma gael ei 
gynnig am y tro cyntaf, enillodd Cobiau 
Cymreig Bridfa Derwen hi dair gwaith 
ar ddeg; camp unigryw hyd yn hyn. 

Yn y llyfryn lliwgar yma cewch 
luniau a ffeithiau diddorol, yn cynnwys 
llinach dair cenhedlaeth pob un o 
Gobiau Cymreig Bridfa Derwen sydd 
wedi ennill y Cwpan mawreddog yma. 
Cewch ragair gwybodus gan Raymond 
Osborne Jones, ei dad yntau yn gyfaill 
pennaf i sylfaenydd Bridfa Derwen, 
E. Roscoe Lloyd, a mam Raymond ‘yn 
gyd-deithiwr’ i Roscoe ar y gylchdaith 
eisteddfodol; ill dau yn gantorion o fri. 
Wrth lunio’r rhagair i’r llyfryn yma 
‘fe ddaeth y cylch yn gyfan’, meddai 
Raymond. 

Y gaseg Dewi Rosina oedd conglfaen 
hanes modern Bridfa Derwen, caseg a 
fagwyd gan Mr J. O. Davies, Pentrebrain, 
Llanddewi Brefi , ac sy’n ferch i 
Blaunwaun True Briton o’r gaseg Dewi 
Black Bess. Prynwyd hi ym marchnad 
Llanybydder ym mis Ebrill 1944 gan 
E. Roscoe Lloyd, dyn ceffylau medrus 
a chanddo lygad craff am bencampwr. 
Ar y graig gadarn, draddodiadol, 
gyfoethog yma sefydlwyd Bridfa 
Derwen o’r cychwyn cyntaf, a hoffais 
yn fawr (ar dudalen 24) y llun o Dewi 
Rosina yn ei dillad gwaith mewn 
harnais a throl ar ei ffordd i nôl llwyth 
o swêds. Dylem beidio ag anghofi o 
bod ein Cobiau a’n Merlod Cymreig 
wedi bod yn hanfodol bwysig i’n 
bywyd bob dydd, yn weithgar ar y 
ffermydd yn ogystal ag ar strydoedd 
ein trefi  a’n dinasoedd. Erbyn hyn, 
rwyf innau’n mwynhau gyrru fy march 
Cobyn Cymreig du, Gwarchod y Meseia, 
gyda’r Landau traddodiadol at bwrpas 
priodasau ac achlysuron arbennig. 

Enillodd Dewi Rosina Gwpan Siôr 
Tywysog Cymru yn 1953 yn Sioe 
Frenhinol Cymru yng Nghaerdydd, pan 
oedd yn 19 oed, y tro cyntaf i Fridfa 
Derwen ennill y cwpan mawreddog yma. 
Mae’n anodd gorbwysleisio’r dylanwad 
byd-eang y mae gwaed Dewi Rosina wedi 

ei gael ar y Cobyn Cymreig. 
Allforiwyd ei mab, Derwen 
Welsh Comet, i Pakistan ar 
17 Hydref, 1952, er mwyn ei 
ddefnyddio gyda’r merlod 
cynhenid i ddatblygu ceffylau 
polo. Ers y blynyddoedd cynnar 
hynny mae Bridfa Derwen 
wedi gwerthu cenedlaethau o’u 
cobiau i ddeunaw o wledydd. 

Wrth ddarllen drwy 
dudalennau’r llyfryn mae’n amlwg fod 
lwc neu anlwc yn chwarae rhan bwysig 
iawn mewn unrhyw fridfa geffylau 
a gallwn ddweud bod hynny’r un 
mor wir yn hanes Bridfa Derwen. Er 
enghraifft, gyda Derwen Rosina, a 
brynwyd yn eboles gan E. J. Williams, 
Bridfa Rhandir, Llangwyryfon; enillodd 
hon fel eboles deirblwydd yn y Sioe 
Frenhinol yn 1965 a phan oedd yn 
bedair oed yn 1966, enillodd Gwpan 
Siôr Tywysog Cymru a derbyniodd E. 
Roscoe Lloyd gynnig o 500 gini amdani. 
Gwyddai Mr Lloyd ei bod yn rhy 
werthfawr i’w gwerthu a pharhaodd 
Derwen Rosina i gynrychioli Bridfa 
Derwen gan gipio Cwpan Siôr 
Tywysog Cymru ddwywaith yn 
rhagor yn 1967 a 1968, ynghyd â nifer o 
anrhydeddau eraill, cyn ei marwolaeth 
gynamserol pan oedd ond yn 8 oed. 
Ac yn wir i chwi, yn ystod dathliadau 
canmlwyddiant Cymdeithas y 
Cobiau a’r Merlod Cymreig yn 2001, 
pleidleisiodd yr aelodau mai’r gaseg 
Derwen Rosina oedd Caseg y Ganrif. 

Difyr iawn yw darllen barn 
arbenigwyr a beirniaid amrywiol yn y 
gyfrol, gan gynnwys nodyn y diweddar 
Kyffi n Williams, dyddiedig 29 Tachwedd, 
1990 (tudalen 57), yn sôn am ei lun 
dyfrlliw o Derwen Replica. Hoffwn weld 
pob bridfa Cobiau a Merlod Mynydd 
Cymreig yn cofnodi eu hanes er mwyn 
i’r oes a ddaw fedru mwynhau a deall 
meddylfryd magu, a llinach yr oes a fu. 
Gobeithiaf yn fawr y bydd gan yr oes a 
ddaw yr un safon o luniau i’w cadw yn 
yr oes ddigidol newydd yma lle y mae’r 
rhan fwyaf o’n lluniau ar gardiau camera 
neu CD, heb nodiadau hyd yn oed, heb 
sôn am ddyddiadau. Llongyfarchiadau i 
Myfanwy Lloyd ar ei gwaith rhagorol yn 
casglu deunydd y llyfr, i Mary Stewart 
am roi’r prif destun at ei gilydd, ac i’r 
arlunydd, Meirion Jones o Aberteifi , am 
ei addasiad Cymraeg hawdd ei ddarllen. 

Pleser gennyf felly, fel Bridiwr Cobiau a 
Merlod Mynydd Cymreig fy hunan, yw 
annog unrhyw un ohonoch fel bridwyr, 
arddangoswyr, beirniaid, ymddiddorwyr 
ceffylau neu ddarllenwyr llyfrau 
Cymraeg a dwyieithog, a chwi ddysgwyr 
yr iaith Gymraeg, i ddarllen y llyfryn 
diddorol yma. 
Dr D. Glyn Jones 
Bridfa Gwarchod
Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy 
ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

ADOLYGIADAUMADOG
Suliau Madog

2.00
1   Tudor Davies
8  Bugail
15  Bugail
22  G. Madoc Jones

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn a Gwenda 
a Jim Wallace a’r teulu, 
Troedyrhiw, ar farwolaeth  
mam Jim cyn y Nadolig yn 
Southampton.

Mrs Megan Evans

gynt o Gwynfa, Cefn-llwyd
Trist yw cofnodi marwolaeth 
Mrs Megan Evans, Gwynfa, 
Cefn-llwyd, a fu farw yn 
ysbyty Tregaron ar ddydd 
Gwener, 12 Rhagfyr 2008 yn 92 
mlwydd oed.

Gwraig ei milltir sgwâr 
oedd Mrs Evans. Fe’i ganed 
yn 1916 yng Ngwynfa, 
Cefn-llwyd yr ieuengaf o 
bedwar o blant i Elizabeth 
Jane Evans a William James. 
Yr oedd ganddi ddau frawd, 
William ac Emlyn, a chwaer, 
Gwyneth, a fu farw ar 
enedigaeth ei phlentyn. 

Yn yr ysgol ym 
Mhenrhyn-coch y 
derbyniodd ei haddysg a 
cherdded bob cam yno o’r 
Gwynfa.  Wedi gadael yr 
ysgol yn ddeuddeg mlwydd 
oed, aeth i wasanaethu i 
ffarm  Cwmbwa at ei modryb 
a’i hewythr. Ymhen dwy 
fl ynedd dychwelodd adre i 
helpu ei mam a’i thad ar y 
ffarm. Yn 1939 priododd â 
John Arthur o Gapel Seion  a 
magu saith o blant: Kathleen, 
Dei, Gwyneth, Elizabeth, 
Lorna a’r diweddar Berry a 
Les. Yr oedd ganddi ddeuddeg 
o ãyrion a thros ugain o or- 
ãyrion.   

Gwraig y teulu a’r cartre 
oedd Megan, rhywun a 
wnaethai fywyd yn haws i 
eraill. 

Gweithiodd yn galed gydol 
ei hoes : bu’n godro pump o 
fuchod â llaw; gofalu am y 
defaid; corddi’r menyn a phobi 
bara bob dydd Mercher. Pwy 
bynnag a ddeuai heibio i’r 
Gwynfa fe fyddent yn cael 
torth o fara. Tñ Galw oedd y 
Gwynfa. Bu Horeb hefyd  yn 
bwysig iddi gydol ei hoes 
ac fe addolai’n gyson yno 
ynghyd â’i theulu. 

Collodd ei gãr yn 1985 a 
phrofodd ergyd drom arall 
pan fu farw ei mab Les yn 
sydyn yn 1993 ac yna yn 1996 
bu farw’r mab Berry. Ond er 
y colledion enbyd bu’n siriol 
ac yn ddirwgnach drwy’r 
cyfan. 

Symudodd yr ãyr, Robert, 
i fyw at ei fam-gu i fod 
yn gwmni iddi ond pan 
dorrodd ei hiechyd gorfu 
iddi symud i Dregerddan. 
Rhyw ddau fi s cyn iddi 
farw cafodd ddamwain yn 
Nhregerddan a bu rhaid 
iddi fynd i’r ysbyty ym 
Mron-glais cyn symud i 
Ysbyty Tregaron ac yno yng 
nghwmni rhai o’r teulu bu 
farw’n dawel. 

“Gorffwys mae y dwylo 
gweithgar
A wnaeth gymaint drosom ni;
Huna bellach yn y gwynfyd
Cofi o wnawn yr hyn a fu.”

Cynhaliwyd yr angladd 
ar ddydd Gwener, 19 
Rhagfyr 2008 yn Horeb ac 
fe ddaearwyd ei gweddillion 
yn y fynwent. Yr oedd y 
gwasanaeth o dan ofal y 
Parchedigion Judith Morris 
a Peter Thomas, gyda’r 
brawd Ceris Gruffudd wrth 
yr organ.  

Cydymdeimlwn yn ddwys 
â’r teulu yn eu hiraeth a’u 
galar. 

I gydfynd â’r deyrnged 
i Megan Evans, addas yw 
ailgyhoeddi portread Brian 
Davies o’i gãr, John Arthur 
Evans - gweler tudalen 8
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Salon cwn
Torri cwn i fri safonol

Goginan

Kath 01970 880988
07974677458

GWAITH
GARDDIO

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

Caryl Lewis Plu: casgliad o ddeuddeg o 
storïau byrion.
Y Lolfa 2008 £7.95  144t.

‘Rhyddiaith eglur, iasol… sy’n 
cyffwrdd at y byw’ medd y 
dyfyniad gan Angharad Price ar 
glawr y llyfr. Chewch chi ddim 
o’ch siomi yn hynny o beth. Yn 
y straeon yma mae Caryl wedi 
ymdafl u gydag awch i’r gwaith o 
gynhyrchu rhyddiaith gaboledig 
sy’n tarddu o iaith naturiol ei 
hardal enedigol.    

Mae hi wedi mynd ati wedyn  i 
ddefnyddio’r rhyddiaith honno i 
dyrchu i waelodion ei chymeriadau 
mewn ffordd nad yw’n bosibl 
mewn nofel, lle mae rhaid cadw’r 
stori’n fywiog. Drwy gyfuno 
hyn i gyd â’i llygad barcut am 
fanylion o bob math, a’i phrofi ad a’i 
hadnabyddiaeth helaeth o fyd natur, 
mae hi wedi creu casgliad o straeon 
byrion sy’n gyforiog o gyfeiriadau 
i sbarduno’r pum synnwyr ac i 
ennyn teimladau dwys. 

Pobl yn y wlad yw cymeriadau 
pob un o’r storïau, ac mae adar, 

neu rywbeth i’w wneud 
ag adar, yn gefndir i bob 
un ohonyn nhw. Dyna’r 
cysylltiad â’r Plu yn y 
testun te!  Wel ie, ar un 
olwg, ond mae’n deitl addas 
am reswm arall hefyd, 
oherwydd mae pob un o’r 
straeon yn disgyn yn dawel 
ar yr ymwybod wrth ei 
darllen, yn union fel pluen 
ysgafn yn chwyrlïo drwy’r awyr. 

Straeon llonydd ydyn nhw, 
does fawr o gyffro na symud 
ynddyn nhw. Gafael y gorffennol 
ar bresennol ei chymeriadau 
yw diddordeb yr awdur ym 
mron pob un ohonyn nhw. 
Sut mae penderfyniadau neu 
ddigwyddiadau wedi dod â phobl 
o’r lle buon nhw ryw adeg yn 
y gorffennol i’r lle maen nhw 
yn y presennol.  Mae gwahanol 
agweddau ar hynny, er enghraifft y 
difaru oherwydd cam ddewisiadau 
na allwn ni byth ddianc rhagddyn 
nhw, fel yn Y Pysgotwr, a’r Adar 
yn yr Eira. Weithiau, er enghraifft 
yn stori’r Eos, rhaid i ni ollwng ein 

gafael ar y gorffennol sy’n 
ein clymu ni wrth rywun 
arall er mwyn galluogi’r 
rhywun hwnnw i symud 
ymlaen i’r dyfodol. 

Mae symboliaeth yn 
bwysig iawn yn holl 
waith Caryl. Y symbol 
mwyaf pwerus o ddigon 
yn y llyfr hwn yw’r Ðy 
yn y stori o’r un enw.  

Cameo yw hon o brofi ad un crwt 
bach ar ei noson olaf yn ei gartref 
yng Nghapel Celyn cyn y boddi – 
gwirioneddol werth ei darllen.  

Mae i bob stori ei dwyster, 
dwyster pobl fyddai’n dymuno i 
bethau fod, neu fod wedi bod, yn 
wahanol. Ond mae yma hefyd 
ymdeimlad â dycnwch pobl, yr 
adnoddau personol sy’n dod i’r 
wyneb ar adeg o gyfyngder, a 
phwysigrwydd cyd-ddibyniaeth 
pobl ar ei gilydd.  

A’r cyfan yn disgyn drwy’r awyr fel 
cawod o blu ysgafn. 

Llinos Dafi s

Lleisiau’r Rhyfel Mawr gan Ifor 
ap Glyn, wedi’i addasu gan Lyn 
Ebenezer. Gwasg Carreg Gwalch 
2008 £7.50  200t.

Addasiad yw’r llyfr hwn o’r gyfres 
deledu ddiweddar, ond mae’n 
sefyll yn ei hawl ei hunan yn 
gyfrol arloesol, tra phwysig a chwbl 
afaelgar.

‘Rhyw lyfr lloffi on o beth yw’r 
gyfrol,’ meddai’r awdur, gan wneud 
cam mawr â’i waith ei hunan. Ond 
mae’n cydnabod hefyd arwyddocâd 
pellgyrhaeddol y deunydd y 
gweithiodd arno i lunio’r gyfres a’r 
gyfrol drwy ddatgan y ‘byddai’n 
braf meddwl y gallai fraenaru’r tir’ 
ar gyfer cyfrol academaidd. Amen i 
hwnna.

Pe baech chi am gael 
dealltwriaeth glir o hanes y Rhyfel 
Byd Cyntaf, ei brif ymsymudiadau, 
y cefndir gwleidyddol, ei sgôp 
daearyddol a’r ffactorau a 
benderfynodd ei ganlyniad, fe 
allech wneud gwaeth peth na 
dechrau gyda’r gyfrol ddeallus, 
gynhwysfawr hon. Mae yma ôl 
ymchwil trwyadl, gwybodaeth eang 
a myfyrdod diffuant.

Ond yr hyn sy’n gwneud 
darllen y gyfrol mor gyffrous 
ac ysgytwol yw’r dyfyniadau 
o eiriau’r sawl y bu cyfl afan 
catastroffi g y Rhyfel yn brofi ad 
personol iddyn-nhw. Fe ddaeth eu 

hanner-nhw o lythyron 
gan fi lwyr yn y 25 o 
bapurau wythnosol 
Cymraeg a oedd yn 
cael eu cyhoeddi rhwng 
1914 a 1918. Fe ddaeth 
y gweddill o erthyglau 
newyddiadurol, o lythyron 
mewn casgliadau preifat ac 
o atgofi on a gyhoeddwyd 
wedyn, rai gan awduron 
megis Saunders Lewis, Tom Nefyn 
a Lewis Valentine. Mae ar yr 
olaf ôl cyfansoddi ‘llenyddol’, a 
rhai Tom Nefyn yn nodedig o 
rymus. Ond efallai mai ymhlith 
y mwy amrwd, llythyron milwyr 
cyffredin at eu teuluoedd, y mae’r 
ing a’r arswyd (ac weithiau yr 
hiwmor tywyll) ar ei ddwysaf.

Dyma Sam Johnson at ei gariad 
(rwyf wedi cywiro’r sillafu): 
‘Mary fach, nid oes gyda neb yna 
amgyffred na meddwl pa beth 
yw swn rhyfel. Mae yr olygfa yn 
ofnadwy iawn – i weled pethau a 
dynion yn cael eu chwythu i’r awyr. 
Yr ydwyf wedi gweled digon yn fy 
nghalon, fy anwylyd, ac nid ydwyf 
am gael gweled rhagor. Yr ydwyf yn 
ofni bob eiliad taw y fi  fydd yn cael 
drwg nesaf; ond wyf wedi safi o, hyd 
ar hyn, heb gael dim’.

Neu beth am ddarn gan ‘fi lwr 
cyffredin’ yn Y Brython:  ‘Pan 
dyr y wawr, gwelwn gyrff deg a 
thrigain neu gant o Germaniaid, 

y rhai a bydrant eto ac 
a ffi eiddiant yr awyr 
ymhen ychydig. Nid oes 
gennym ond un fysgedan 
i’w bwyta y bore hwn. 
Y mae arnom syched 
angerddol. Y mae yn 
awr dri diwrnod er pan 
gawsom ddiod. Yfwn y 
dãr lleidiog o’n cwmpas. 
Daliwn ein geneuau i’r 

glaw; ie, llyfwn ganteli ein capiau’.
Camp bellach – camp nid 

bychan – yr awdur a’r addasydd fu 
cydio’r cannoedd dyfyniadau wrth 
ei gilydd gyda narratif grymus sy’n 
rhoi inni ddehongliad o hanes y 
Rhyfel Mawr o berspectif Cymreig.

   Dyw’r awdur yn cynnig dim 
dyfarniad ar y Rhyfel Mawr, ond 
mae’n mynegi’r gobaith y bydd ei 
gyfrol yn ‘gofeb deilwng i’r hogiau 
a aberthodd gymaint’. Does dim 
byd sicrach na bod y miloedd 
aneirif a laddwyd (ac fe anafwyd un 
o bob dau yn Ffrainc a Ffl andrys) 
yn teilyngu’r cofebau sy’n aros, a’r 
gyfrol hon yn gampwaith yn eu 
mysg, ond tybed na fuasai’n fwy 
priodol i gyfeirio at ‘yr hogiau 
a aberthwyd mor giaidd ac mor 
ddianghenraid’? Onid yw hi’n bryd 
cydnabod mai trosedd enbyd yn 
erbyn y ddynoliaeth oedd y Rhyfel 
Mawr? Y cwestiwn yw pwy oedd y 
troseddwr?
Cynog Dafi s

Amgyffred Profi adau’r Rhyfel Mawr
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COLOFN MRS JONES
Y mae gennyf ar fwrdd yr ystafell 
fyw yn y tñ hwn, boinsettia a 
phowlen o hyacinths, y ddau yn 
fyw ac yn  llewyrchu. A rhyw 
gyfnod felly yw’r Calan, wrth 
gwrs, cyfnod o edrych yn ôl ac 
edrych ymlaen. Dyna oedd i’r 
Rhufeiniaid, hefyd, dyna  paham 
y bu iddynt enwi mis Ionawr ar 
ôl y duw dauwynebog Janus. 

A dyna paham y byddwn 
ninnau yn gwneud addunedau 
blwyddyn newydd hefyd. Mae’r 
Calan yn gyfl e inni edrych 
ar ein bywydau a’u hasesu 
ac mae’r ffaith fod y Calan y 
diwrnod cyntaf o’r mis cyntaf 
o’r fl wyddyn newydd yn rhoi 
ysgogiad inni gychwyn ar ein 
newidiadau Mae gennym deimlad 
fod bywyd yn cychwyn o’r 
newydd, fod y llechen yn lan, fel 
petai. Ac eto, methiant affwysol 
yw naw deg y cant o addunedau. 
Pam? Mae sawl ateb,wrth gwrs, 
gan gynnwys yr ateb clasurol 
fod yn rhaid i chi wir ddymuno 
newid. Yn ôl y ddadl hon - sydd 
yn ddadl gwbl gywir gyda llaw - 
nid yw unrhyw newid yn bosibl 
os ydych chi yn ymgymryd 
ag ef dim ond er mwyn plesio 
rhywun arall. Rheswm arall 
paham nad oes llwyddiant yw 
i chi ymgymryd ag adduned 
na allwch ei chyfl awni heb 
gymorth. Oherwydd effeithiau 
seicolegol a chorfforol cyffuriau 
megis alcohol a nicotin, ni fedr 
neb eu rhoi i fyny heb gymorth 
allanol, nid yw ymroddiad yn 
ddigon ar ei ben ei hun. Mae’n 
anodd,yn ogystal, weithiau, 
i weithredu adduned heb  
gefnogaeth rhai sydd yn yr un 
twll a chi eich hun. Dyna paham 
fod mudiadau fel Weight Watchers 
mor boblogaidd oherwydd gallaf 
honni, gyda sicrwydd profi ad, ei 
bod hi’n anodd glynu at y letus 
pan yw pawb arall yn claddu 
sglodion! Mae gwybod fod 
rhywun arall yn wynebu yr un 
demtasiwn 

yn gymorth mawr ar adegau 
fel hyn.Yn wir, gellir dweud hyn 
am smocio ac yfed yn ogystal, 
mewn difrif, mae’n anodd iawn 
rhoi fyny pan yw pawb sydd yn 
cydfyw â chi yn dal ati. 

Erys tri rheswm arall dros fethu 
cadw addunedau.Un ydi ceisio 
newid gormod o bethau ar yr 
un pryd. Os yw eich addunedau 
chi yn golygu ymdrechu i yfed 
llai, smocio llai, bwyta llai ac 
ymarfer mwy, yna mi rydech 
chi’n sicr o fethu am eich bod 
yn rhy uchelgeisiol yn eich 

addunedau.Yn araf bach mae 
mynd ymhell, wedi’r cyfan, 
ac un o ystyron y dywediad 
hwnnw yw mai gam wrth gam 
mae mentro, rhyw un peth ar 
y tro yw hi gyda’r addunedau 
‘ma mewn difrif, Penderfynu 
ar un fl aenoriaeth a llwyddo ar 
hwnnw cyn troi at weddill y 
cynllun! Yr ail reswm yw methu 
a gweld llwyddiant yn eich 
ymdrechion, methu a gweld fod 
pwys neu ddau yn llai ohonoch 
bob wythnos yn llwyddiant 
neu bod gennych yn wir fwy 
o arian a gwell stamina wrth 
beidio ag ysmygu. A’r trydydd 
rheswm yw temtasiwn.Y gwir 
yw - a chofi wch mi rydw i 
mor euog â’r nesaf yn hyn o 
beth gyda bwyd a nicotin - 
methu maddau i bethau sydd 
wedi achosi’r broblem yn y lle 
cyntaf ac y mae’r un gwendid 
yn mynd i rwystro llwyddiant 
unrhyw adduned oni bai fod 
yr adduned wedi ei seilio ag 
adduned waelodol nad ydych yn 
mynd i ildio i demtasiwn o gwbl. 
Mae angen asgwrn cefn i lwyddo 
ond o fod yn berchen un, fe 
wynebwch 2010 yn feinach neu’n 
sobrach neu’n ddi nicotin! 

Ond, yn fy myw, ni allaf 
beidio a meddwl mai peth digon 
hunanol yw adduned fl wyddyn 
newydd yn yr ystyr arferol o’r 
peth. Chi eich hunain a neb 
arall sydd yn mynd i fanteisio 
ar fod wedi llwyddo ac nid yw 
eich llwyddiant chi o reidrwydd 
o ddim cymorth i neb arall. 
Teimlaf bob amser fod gogwydd 
ein haddunedau yn anghywir 
a bod gwell rhai y dylem fod 
yn ymgymryd â hwy. Beth am 
addunedu i fod yn haelach a 
charedicach pobl, i fod yn fwy 
cymwynasgar a theg, i fod yn 
fwy parchus o’n hamgylchfyd? 
Onid y rhain, mewn difrif, yw’r 
addunedau y dylem fod yn eu 
haddo? A phwy a ãyr, efallai, 
y byddai y rhain yn haws i’w 
gweithredu oherwydd byddent 
yn dibynnu ar wneud rhywbeth 
positif yn hytrach na pheidio a 
gwneud rhywbeth - ac y mae’r 
ddynoliaeth, mi gredaf, wedi ei 
chreu i weld gwneud  yn haws 
na pheidio. Efallai mai’r prif 
reswm dros fethiant addunedau 
yn y diwedd yw ystyfnigrwydd 
sylfaenol dynoliaeth pan wêl y 
gair paid! 

Ond beth bynnag eich 
addunedau chi, pob lwc i 
chi arnynt a BLWYDDYN 
NEWYDD DDA I BAWB!

Druan o’r Poinsettia, fel cymaint 
o bethau sy’n ymwneud â’r 
Nadolig mae hwn yn cyrraedd 
yn llachar a llawn addewid 
ac yna’n troi’n angof yn fuan 
wedyn.  Ychydig iawn o’r 
planhigion yma sy’n gweld ail 
Nadolig ac ychydig iawn o bobl 
sydd â’r awydd a’r amynedd i’w 
cadw’n fyw am fl wyddyn arall.  
Mae cadw Poinsettia’n fyw ac i 
gochi erbyn y Nadolig yn debyg 
braidd i gadw parot, ond mwy 
am hynny yn y man.  Aelod o 
deulu anferth yr Euphorbiaceae, 
llaeth y cythraul, ydy’r Poinsettia.  
Mae’r sudd gwyn, llaethog yng 
ngwythiennau’r planhigyn yn 
gallu llosgi’r croen ac mae’n well 
ei gadw o afael plant. ‘Spurge’ ydy’r 
enw Saesneg ar y teulu ac mae 
hwnnw’n tarddu o ‘espurge’ yn 
Ffrangeg sy’n adleisio’r defnydd 
wnaed ohono yn y Canol 
Oesoedd i garthu’r felan a’r bustl 
du o’r corff.  Dyddiau da.  

Cynefi n naturiol y Poinsettia, 
Euphorbia pulcherrima, ydy 
Mecsico.  Yno, yng ngwres y 
trofannau gall dyfu hyd at un 
droedfedd ar bymtheg o daldra 
a’r enw lleol arno ydy fl or de la 
noche buena, ‘blodyn y Nadolig’.  
Fe’i defnyddid i addurno eglwysi’r 
wlad tros gyfnod y Nadolig ac 
mae’n debyg mai felly daeth ei 
liw tanbaid i sylw tramorwyr.  
Tramorwr roddodd ei enw iddo 
ac mae’n bosib na  fyddai enw 
Dr. Joel Roberts Poinsett mor 
adnabyddus oni bai am hynny.  
Dr. Poinsett oedd llysgennad 
yr Unol Daliaethau yng 
ngweriniaeth annibynnol Mecsico 
rhwng 1825 a 1829.  Ymddengys 
bod ei ddoniau garddwriaethol 
a botanegol yn gryfach na’i 
alluoedd diplomataidd, gan bod 
y Mecsicanwyr wedi bathu’r 
gair ‘poinsettisimo’ i ddisgrifi o 
ymddygiad trahaus a busneslyd.  
Ta waeth am hynny, Dr. Poinsett 
blannodd y coed llwyfen 
Americanaidd cyntaf ym Mecsico, 
a fo aeth a’r Poinsettia draw i’r 
Unol Daliaethau.  Felly os baglwch 
chi dros dwr o botiau Poinsettia 
tu allan i’r siop lysiau eleni 
rhegwch Dr. Joel Roberts Poinsett 
dan eich gwynt.

Fel cymaint o blanhigion 
sydd ar werth yr adeg yma o’r 
fl wyddyn mi fydd Poinsettias 
wedi eu gorfodi i dyfu’n 
annaturiol o gyfl ym ar gyfer 
y sbleddach wario dymhorol.  
Wedyn fe’u chwistrellir efo 
cemegyn i’w rhwystro rhag tyfu’n 
fwy, rhyfedd o fyd.  Rhywsut mi 
fydd y rhan fwyaf yn llwyddo 
i oroesi’r daith o’r ffatri dyfu i’r 

siop.  Wedyn goroesi’r palmant 
oer a’i holl beryglon cyn cyrraedd 
aelwyd gynnes a chroesawgar, am 
ryw hyd.  Lle golau a chynnes 
ydy’r man delfrydol ar gyfer 
Poinsettia ac mi ddylid bod yn 
hael efo’r dãr a rhoi gwlychfa dda 
i’r pot ar unwaith.  Cadwch lygad 
ar wyneb y compost a dim ond 
dyfrio eto pan fydd arwyddion 
bod y pridd yn dechrau sychu.  
Mae’n syniad da i chwistrellu 
tarth ysgafn ar y dail bob yn ail 
ddiwrnod.

Erbyn diwedd Chwefror mi 
fydd effaith y cemegyn atal 
tyfi ant wedi pylu ac mi fydd eich 
Poinsettia bach chi yn dechrau 
tyfu’n heglog.  Os mai cadw’r 
planhigyn am fl wyddyn arall 
ydy’r nod dylid ei gadw mewn 
tñ gwydr a  thorri’r coesau i tua 
pedair modfedd o hyd ac ail 
botio mewn compost glân tua 
dechrau mis Ebrill.  Dylid bwydo 
efo gwrtaith hylifol unwaith yr 
wythnos gydol yr haf ac mae 
bwyd tomato ar hanner ei gryfder 
cystal â dim.  Buan daw tyfi ant 
newydd ac fe ddylid torri’r cyfan 
heblaw am bedair neu bump o 
goesau cryfi on.  Gellir gwreiddio’r 
coesau eraill os mynnwch chi, ond 
cofi wch am y ci gafodd ormod 
o bwdin.  O ddiwedd Medi mi 
fydd yn rhaid trin y planhigyn fel 
parot.  Bob nos mi fydd yn rhaid 
gorchuddio’r planhigyn yn llwyr 
efo plastig du a’i gadw mewn 
tywyllwch dudew am bedair awr 
ar ddeg ac yna’i ddadorchuddio 
bob bore.  Os gwneir hyn yn 
ddeddfol am wyth wythnos mi 
ddylai dail y Poinsettia gochi 
erbyn y Nadolig.  Pob lwc.
Gerallt Pennant

Mae gan Gerallt Pennant 
golofn wythnosol ‘Gardd 
Gerallt’ yn y Cymro.

Poinsettia
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COLOFNYDD Y MIS

Wrth ddychwelyd o’r Brifysgol 
ar ddiwedd tymor arall, braf 
oedd cael treulio rhyw ennyd yn 
bodio drwy rifyn diweddaraf Y 
Tincer.  Daw rhyw gysur cartrefol 
o ddarllen y papur bro bob tro 
ac felly yr oedd hi eto wrth i 
mi ymgartrefu yn y Penrhyn 
dros yr Ãyl.  Ond yn wahanol i’r 
arfer ffl icio’n hamddenol o un 
tudalen lliwgar i’r llall yr oeddwn 
i wrth symud o adolygiad o 
Agi!Agi!Agi!, at y diweddaraf am 
f’ysgol gynradd, ac yna at golofn 
ein Aelod Cynulliad. Yn ffodus 
roedd Tasg y Tincer o hyd yn ddu 
a gwyn!

Wedi treulio tri mis yn gwrando 
ar fawrion byd newyddiaduraeth 
yn pregethu am farwolaeth 
papurau newydd dros y byd, mae 
pwysigrwydd y chwyldro hon i’r 
Tincer yn fy nharo’n syth.  Yn 
fras, dyma’r ddadl.  Mae’r wê wedi 
ehangu’r cyfl eoedd ar gyfer adrodd 
straeon a chynnig barn.  Heddiw gall 
unrhyw un fod yn newyddiadurwr: 
os oes gennych fl og, gwefan bersonol 
neu hyd yn oed dudalen Facebook, 
mae gennych y cyfl e i gyhoeddi rhyw 
ddarn o newyddion i’r byd.  Wrth 
gwrs mae manteision i hyn oll: mae’n 
democrateiddio’r agenda newyddion 
gan dynnu grym o ddwylo’r 
golygyddion mwyaf dylanwadol ac 
yn sicrhau bod pob barn ac ongl yn 
cael ei chynrychioli.  Ond mae’r we 
hefyd wedi hwyluso gwaith Dewi 
Llwyd a’i fath o wneud cysylltiadau 
newydd a dod o hyd i wybodaeth 
cywir.  Newyddion da! 

Ond wrth gwrs y perygl yw 
bod ymgyrchwyr neu derfysgwyr 
yn defnyddio’r cyfl eoedd hyn er 
mwyn annog eu hachosion.  Perygl 
arall yw’r diffyg ymwybyddiaeth 
sydd gan y newyddidurwyr amatur 
yma o gyfreithiau’r cyfryngau.  Yn 
barod rydym wedi gweld enwau a 
hanesion troseddol unigolion yn 
cael eu datgelu ar y we cyn iddynt 
ymddangos mewn unrhyw lys.  
Golyga hyn wrth gwrs nad yw’n 
bosib iddynt gael gwrandawiad teg 
o fl aen rheithgor.  

Canlyniad hyn oll, fodd bynnag, 
yw bod cynulleidfaoedd unrhyw 
bapur neu raglen newyddion yn 
lleihau gan arwain at gwymp mewn 
incwm. Yn amlwg nid yw’r creisis 
economaidd yn help ychwaith. Yn 
wythnosol clywn am bapurau’n 
mynd i’r wal am nad oeddent 
yn medru addasu i amgylchedd 

newyddiadurol yr oes sydd ohonni, 
ac am eraill sy’n ffynnu wrth iddynt 
fachu ar y cyfl eoedd newydd sydd 
ar gael heddiw.  Fel mae’n digwydd, 
The Telegraph yw’r papur sydd wedi 
addasu orau hyd yma: mae ystafell 
newyddion y papur hwnnw wedi 
ei hailgynllunio er mwyn cynnal 
stiwdios darlledu.  Dyma enghraifft 
o’r hyn sydd yn rhaid i bob papur, 
yn cynnwys rhai rhanbarthol, 
ystyried eu gwneud.  Mae’r Daily 
Post a’r Western Mail, er enghraifft, 
wedi dechrau cynnig cyfl eusterau 
arlein gan gynnwys fi deos a 
phodlediaidau. 

Mae penderfyniad Y Tincer 
i newid ei delwedd ac i gynnig 
fersiynau o’r papur arlein yn 
dangos ei bod hithau’n barod am 
y frwydr.

 Ac eto, pan ddaw hi at drafod 
papurau bro fel Y Tincer a oes 
angen brwydr go iawn?  Onid 
oes rhywbeth braf am gael gafael 
mewn copi caled o’r rhifyn 
diweddaraf, boed hynny’n fi sol 
neu ar ddiwedd tymor arall 
o ‘waith’ yn y coleg, a chael 
ail-fyw llwyddiannau’n trigolion 
lleol a chlywed am unrhyw 
ddigwyddiadau difyr sydd i ddod.  
Dyma pam, dybiwn i, nad oes 
angen poeni’n ormodol am y 
gystadleuaeth.  Wedi’r cyfan pa 
bapur arall yn y byd, a pha wefan 
neu fl og, sydd am redeg stori am 
John Hartson yn ymweld â chlwb 
pêl-droed Penrhyn-coch? Dyma 
stori sy’n ein ymddiddori ni fel 
unigolion sy’n byw yn yr ardal ac 
sydd efallai o dro i dro yn ymweld 
â’r clwb am beint yn dilyn gêm 
bêl-droed.  

Dyna’r gwirionedd: ein 
stori ni yw hi a does yna ‘r 
un newyddiadurwr arall – 
proffesiynol neu amatur - a all ei 
hadrodd hi gystal â’r Tincer.   
Cemlyn Davies

Graddiodd Cemlyn yn haf 2008 
mewn Ffrangeg a Gwleidyddiaeth 
o Brifysgolion Caerdydd a 
Bordeaux. Mae eleni yn dilyn cwrs 
newyddiaduraeth darlledu yng 
Nghaerdydd a’i fryd ar  ddilyn 
gyrfa fel gohebydd ar faterion 
gwleidyddol yng Nghymru. Mae’n 
cadw blog yn http://cemlyndavies.
blogspot.com, http://politicscymru.
blogspot.com 

Y mis nesaf: Carwyn Fowler

Cyfres newydd lle bydd rhai a fagwyd yn 
ardal y Tincer sydd ar wasgar yn cyfrannu 
colofn.

Eich cigydd lleol
Pen-y-garn
Ffôn 828 447
Llun: 9-4.30

Maw-Sad 8.00-5.30
Gwerthir ein cynnyrch mewn 

rhai siopau lleol

CIGYDD 
BOW STREET

Blodau i bob achlysur

Blodau’r Bedol
Priodasau . Pen blwydd . 

Genedigaeth . Angladdau . 

Blodau i Eglwysi a 

Chapeli neu unrhyw achlysur

Donald Morgan
Hen Efail, Llanrhystud SY23 5AB

Ffôn 01974 202233

Danfon am ddim o fewn dalgylch y Tincer

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH 
Â NI

Cwis y Sir
Cynhaliwyd cwis y sir ar y 27ain o 
Dachwedd.  Bu tipyn o grafu pen 
a bydd y canlyniadau yn cael eu 
cyhoeddi ym mhwyllgor gwaith y 
sir yn ystod y mis.

Ffair Aeaf
Bu nifer o aelodau yn cystadlu 
mewn cystadlaethau amrywiol 
gyda’r mudiad yn Llanelwedd ar 
y 1af a’r 2il o Ragfyr yn ystod y 
ffair aeaf.  Daeth tipyn o lwyddiant 
i Geredigion – llongyfarchiadau i 
bawb!  Dyma’r canlyniadau:-
Barnu carcas ãyn
Dan 16 – Dewi Jones, Tal-y-bont 
1af
Dan 18 – Delyth Jones, Tregaron 
1af
Dan 21 – Eleri Jones, Tregaron 1af
Dan 26 – Steffan Davies, 
Llanwenog 2il
Tîm – 1af

Barnu Gwartheg Cigyddion
Dan 16 – Dyfrig Williams, 
Llangwyryfon
Dan 18 – Delyth Jones, Tregaron 
Dan 21 – Eleri Jones, Tregaron 
Dan 26 – Menna Davies, Dihewyd
Tîm – 1af

Yn dilyn y cystadlaethau barnu 
daeth Ceredigion yn 2il agos – 
pwynt ar ôl yr enillwyr, sef sir 
Drefaldwyn.

Her ATV
Llñr Evans, Troedyraur 1af

Cynllun Menter CFfI Cymru
Yn ystod y ffair, anrhydeddwyd 
Sioned Jones, C.Ff.I. Troed-yr-aur, 
gyda thlws a gwobr ariannol o £800 
sef y brif wobr eleni.  Mae Sioned 
wedi trawsnewid hen adeilad ar 
y fferm deuluol, sef Pengallt, ger 
Llandysul i ‘ysgubor harddwch a 
sba diwrnod’.   Llongyfarchiadau 
mawr i ti Sioned a dymuniadau 
gorau gyda’r fusnes i’r dyfodol.

Digwyddiadau
Ionawr 23 Dawns Santes Dwynwen 
y Fforwm Ieuenctid yng Ngwesty 
Llanina, Llanarth.

Ionawr 25 Cymanfa’r Frenhines 
a’r Ffermwr Ifanc yng Nghapel 
Blaen-plwyf.  Croeso cynnes i bawb.

Chwefror 16-20 Cystadleuaeth 
adloniant y mudiad. Wythnos o 
bantomeim yn Theatr Felin-fach. 
Cysylltwch â’r swyddfa am fwy o 
fanylion ar 01545 571 333.
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M & D PLUMBERS
Gwaith plymer & gwresogi

Prisiau Cymharol; 
Gostyngiad i 
Bensiynwyr; 

 Yswiriant llawn; 
Cysylltwch â ni yn 

gyntaf ar

01974 282624 
07773978352

A hithau’n ddechrau blwyddyn 
pa well cyfl e i fwrw cip ar y 
dyn sydd y tu ôl i’r Tincer, y gãr 
tawel mwyn hwnnw â’r llygaid 
gwengar a’r llais bâs soniarus, sydd 
wedi bod yn golygu’r papur ers 
mis Medi 1991 - dros hanner ei 
fodolaeth.   

Ym Mhorthmadog y cafodd 
Ceris Gruffudd ei eni a’i fagu, yn 
fab ac yn ãyr i athrawesau, ei dad 
yn saer maen a’i ddau daid yn 
chwarelwyr.  Ar ôl marwolaeth 
annhymig ei gãr pan nad oedd ei 
mab bach ond yn ddwyfl wydd a 
hanner oed, ailafaelodd ei fam yn 
ei gyrfa. Magwyd Ceris felly dan ei 
harweiniad diragfarn a goddefgar 
hi, ymhlith ei dylwyth yng 
nghymuned wreiddiedig Gymraeg 
y dref a Chapel y Tabernacl. 
Dylanwad ei fam, meddai, 
roddodd iddo ei ddiddordeb yn 
ei dreftdadaeth ddiwylliannol, ac 
a draddododd iddo hefyd ei awch 
am deithio, gan ei bod hithau 
wedi teithio cryn dipyn yn ei 
hieuenctid. Mae e bellach wedi 
ymweld â’r Wladfa chwe gwaith 
ac wedi teithio ar bob un o’r pum 
cyfandir. 

Gyda’i ddiddordeb amlwg 
mewn cerddoriaeth, yn enwedig 
cerddoriaeth werin a cherdd dant, 
naturiol fyddai tybied ei fod wedi 
ei fagu’n eisteddfodwr. Ond nid 
felly y bu. Bu’n cystadlu droeon 
yng Ngãyl yr Ysgol Sul rhwng 
capeli Dosbarth Tremadog, ond 
dim ond unwaith y cynigiodd 
yn eisteddfod yr Urdd a hynny 

yn 1964 pan oedd yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Mhorthmadog, 
ar garreg ei ddrws. Aeth drwy’r 
eisteddfodau cylch ar yr unawd 
piano ac ennill yn y  sir ar yr 
unawd i fechgyn dan bymtheg, 
ond chyrhaeddodd e ddim o’r 
llwyfan. Pan aeth yr organydd 
Carys Hughes i Lundain i astudio 
yn yr Academi Frenhinol cafodd 
Ceris, a oedd ar y pryd yn ddisgybl 
yn yr ysgol uwchradd, ei lle i 
astudio’r organ dan hyfforddiant 
Dr Leslie Paul, organydd y 
Gadeirlan ym Mangor. Aeth Ceris 
i’r Brifysgol ym Mangor gyda’r 
bwriad o astudio cerddoriaeth a 
chanolbwyntio ar ddatblygu ei fedr 

ar yr organ, ond darganfu yn fuan 
iawn ei bod hi’n haws dod o hyd 
i biano i ymarfer arno, a dyna’r 
offeryn a aeth â’i fryd felly. Gradd 
yn y Gymraeg a enillodd yn y 
diwedd,. 

Ym 1972 ymunodd â staff 
y Llyfrgell Genedlaethol yn 
Aberystwyth, a chael llety yn 
nhñ’r ddiweddar Dilys Gravelle ac 
ymaelodi â chapel Annibynwyr 
Baker Street, y capel roedd hi mor 
ffyddlon iddo. Fodd bynnag fu 
enwadaeth erioed yn bwysig i 
Ceris, ac felly pan ddaeth y Parchg 
Peter Thomas, cydfyfyriwr ag ef 
ym Mangor, i weinidogaethu yn 
ardal Aberystwyth, ymunodd 
â chynulleidfa’r Bedyddwyr, ac 
mae bellach yn organydd ac 
yn un o golofnau capel Horeb, 
Penrhyn-coch.

Yn y Llyfrgell y cyfarfu â 
Nicholas Walker, a fu farw o’r 
clefyd motor niwron y llynedd. 
Roedd  gan y ddau ohonyn nhw 
ddiddordeb brwdfrydig mewn 
cerdd dant, a phan glywson nhw 
fod Bethan Bryn ar fi n symud 
i Aberystwyth aethon nhw ati 
gyda’i gilydd yng Ngãyl Cerdd 
Dant Ardudwy yn Harlech yn 

Portread o’r Golygydd
1974 i ofyn iddi a fyddai hi’n 
fodlon ymgymeryd â ffurfi o 
côr cerdd dant i ddynion – a 
dyna dddechreuad Côr Cantre’r 
Gwaelod. Nid un weithred 
unigol oedd honno ond rhan o 
genhadaeth i gyfl wyno cerdd dant 
i Geredigion, a oedd, yn eu tyb 
nhw, ar y pryd, yn amddifad o’r 
traddodiad.  

Dyna’r gorffennol, beth am 
y presennol? Wrth ei waith bob 
dydd, Ceris yw Pennaeth Uned 
Adnau Cyfreithiol y Llyfrgell 
Genedlaethol. At hynny mae’n 
ysgrifennydd Côr Cantre’r 
Gwaelod, sydd bellach yn cael 
ei arwain gan Eleri Roberts, ac 
yn ysgrifennydd Cymdeithas 
Cymru-Ariannin, heb anghofi o 
wrth gwrs ei waith difl ino gyda’r 
Tincer a chapel Horeb, a’i grãp 
dethol o gantorion plygain a fu’n 
swyno cymaint o blygeiniau yn 
ystod yr wythnosau diwethaf yma. 

O ystyried hyn i gyd braidd yn 
ffôl oedd holi am ei ddiddordebau, 
ond fe ges i ddau ateb pendant.  Yn 
gyntaf, cysylltiadau teuluol pobl â’i 
gilydd, pwy sy’n perthyn i bwy a 
sut? Yn ail, rhannu gwybodaeth - 
o unrhyw fath. Mae dod i wybod 
rhywbeth yn peri ysfa ynddo 
i rannu’r wybodaeth â phobl 
eraill. Cyfuniad perffaith ar gyfer 
golygydd papur bro ddywedwn i! 
Mae ganddo stôr o ffeithiau. Mi 
wn  o brofi ad am ei wybodaeth 
helaeth am y llefydd gorau i fwyta 
ledled Cymru, a do, fe gyfaddefodd 
hefyd, ychydig yn swil efallai, fod 
bwyd yn un o’i bleserau. Mae’n 
gogydd ymroddedig, yn dilyn 
riseitiau yn fanwl, ac yn chwilio â 
chrib fân am y cynhwysion cywir. 
Mae e hefyd yn hoff o ddarllen 
cofi annau a llyfrau taith, ac yn 
gresynu nad oes ganddo ddigon 
amser i ddarllen rhagor!

O ystyried hyn i gyd dyw hi’n 
fawr o syndod mai ymweliad byr 
a llu o e-byst fu’n sail i’r portread 
hwn.

Llinos Dafi s
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RHODRI JONES
Brici a chontractiwr 

adeiladu

07815 121 238
Gwaith cerrig 

Adeiladu o’r newydd 
Estyniadau Patios 

Waliau gardd
Llandre Bow Street

Dros yr wythnosau nesaf, 
bydd y gyfres canu mawl 
Dechrau Canu Dechrau 
Canmol yn gwahodd y 
cyhoedd i ddewis eu hoff 
emyn gan Elfed, y bardd, 
pregethwr ac eisteddfodwr 
o Flaen-y-coed, Sir 
Gaerfyrddin.

Mae rhestr fer o 12 emyn 
wedi ei chyhoeddi ar wefan 
Dechrau Canu Dechrau 
Canmol, sy’n cynnwys 
hen ffefrynnau fel Cofi a’n 
Gwlad, Benllywydd Tirion, 
Arglwydd Iesu, Dysg i’m 
Gerdded, a Rho im yr Hedd.

Roedd Elfed yn fardd 
toreithiog ac yn ffi gwr 
cenedlaethol uchel ei barch. 
Ond fel un o emynwyr 
mwyaf Cymru mae’n cael ei 
gofi o fwyaf a chyhoeddwyd 
44 o’i emynau yng nghyfrol 
Caneuon Ffydd.   

Meddai Rob Nicholls, 
Golygydd Cynnwys 

Diwylliant S4C, “Mae 
emynau Elfed yn rhan 
annatod o’n treftadaeth, 
ac maent yn boblogaidd 
hyd heddiw. Dyma gyfl e 
i ddathlu’r dreftadaeth 
hynod hon a chydnabod ei 
gyfraniad i’n diwylliant.”

Mae croeso i bobl 
ymweld â www.s4c.co.uk/
dechraucanu i wneud eu 
dewis a phleidleisio cyn y 
dyddiad cau, sef dydd Iau 26 
Chwefror 2009.   

Bydd cyfl e hefyd i ymuno 
â chriw Dechrau Canu 
Dechrau Canmol yn Venue 
Cymru, Llandudno ar nos 
Wener 27 Chwefror, lle 
bydd y gynulleidfa yn uno 
i ganu’r deg emyn mwyaf 
poblogaidd sydd wedi’u 
dewis. Un o gyfl wynwyr y 
rhaglen, Alwyn Humphreys, 
fydd yn arwain y gyngerdd. 
Gallwch sicrhau eich lle wrth 
gysylltu â 01443 688 505.

Beth yw eich hoff 
emyn gan Elfed?

DAU CD NEWYDD
Cyhoeddwyd dau CD 
newydd yn ddiweddar:

Miwsig yn ein calon – 
Ysgol Gerdd Ceredigion a 
Ffrindiau
Mae elw y CD yma yn 
mynd tuag at Uned Gofal 
Dwys, Ysbyty Treforus 
er cof am Aled Davies, 
bachgen ifanc o’r ardal a fu 
farw y llynedd. Yn ogystal 
â YGC, mae eitemau gan 
Cywair, Catrin Aur (brawd 
Aled), Elin Llwyd, Osian 
Rowlands, Adastras ac eraill.

Syrffi o – Ysgol Gerdd 
Ceredigion  CD newydd 
o’r sioe gerdd Syrffi o ar y 

Sgwâr a gyfansoddwyd gan 
Hector Ariel MacDonald o’r 
Gaiman, Patagonia ar gyfer 
‘Steddfod yr Urdd, Llambed 
1999.
 
Mae’r ddau CD yn £10.00 
yr un ac ar gael yn siopau 
Awen Teifi , Aberteifi ; Y 
Goleudy, Castellnewydd 
Emlyn,  t-hwnt, 
Caerfyrddin. neu gellir 
cysylltu ar yr ebost info@
ysgolgerddceredigion.com 
neu ffonio John Thomas ar 
y rhif 01239 710553.
 
Golygwyd y ddau CD gan 
Hector yn ei stiwdio yn y 
Gaiman.

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG

Cyfarfu’r Cyngor Cymuned nos 
Fawrth, 25 Tachwedd, yn Neuadd y 
Penrhyn, gyda’r Cadeirydd, Cyng. 
Richard Owen, yn y gadair. Roedd 
wyth cynghorydd arall yn bresennol 
ynghyd â’r Clerc. Derbyniwyd 
ymddiheuriadau oddi wrth y Cyng. 
Kari Walker (a oedd yn cynrychioli’r 
Cyngor mewn cyfarfod arall), y 
Cyng. Gwenan Price a’r Cynghorydd 
Sir a oedd yn anhwylus.

Trafodwyd y mater o blant yn 
rhuthro i’r ffordd fawr yn y Penrhyn 
o’r Cae Chwarae gyferbyn â Ceirios. 
Roedd y Cyngor Cymuned wedi 
gofyn i’r Cyngor Sir addasu’r fynedfa 
fel na allai hynny ddigwydd ond 
roedd Ceredigion o’r farn fod y 
rhwystr presennol yn ddigonol. 
Penderfynwyd gofyn am gyfarfod 
safl e fel y gallai’r Cyngor ddangos 
pam yr oedd angen addasu’r fynedfa.

O ran yr ymgynghoriad ar newid  
ffi niau’r gymuned, penderfynodd 
y Cyngor ei fod o’r farn nad oedd 
angen newid y ffi niau, a bod y 
trefniadau etholiadol presennol 
yn addas, sef bod Trefeurig yn un 
ward etholiadol a bod 11 aelod ar y 
Cyngor Cymuned. Ni dderbyniwyd 
unrhyw sylwadau i’r gwrthwyneb 
gan y cyhoedd.

Roedd y Cyng. Trefor Davies wedi 
bod mewn cyfarfod o Bwyllgor Cae 
Chwarae Pen-bont, a’r Cyng. Daniel 
Jones wedi bod mewn cyfarfod yn 
Hen Ysgol Trefeurig, a drefnwyd 
gan Dr. Clive King, i drafod sut y 
gellid gwella derbyniad band llydan 
ym Mhen-bont a’r cyffi niau. Roedd 
cynrychiolydd o BT yn bresennol 
ac roedd wedi egluro beth oedd 
y gost o foderneiddio offer BT ar 
gyfer ardaloedd gwasgaredig eu 
poblogaeth.

Roedd Plaid Werdd Ceredigion 
wedi anfon dogfen drafod am y 
system fysiau yng Ngheredigion. 
Roedd y cyngor yn gweld llawer 
i’w gymeradwyo yn y ddogfen, 
e.e: y dylai’r amserlenni ganiatáu 
i’r gwahanol wasanaethau lleol a 
chenedlaethol gydgysylltu â’i gilydd; 
y dylai un corff fod yn gyfrifol 
am ddarparu gwybodaeth am y 
gwahanol wasanaethau; dylai prisiau’r 
gwasanaethau fod yn gwbl eglur i’r 
defnyddwyr; ni ddylai cwmnïau bach 
fod ar eu colled oherwydd rheolau 
sy’n gorfodi cwmnïau i dderbyn 
tocynnau’i gilydd.

Cafwyd gwybodaeth gan y 
Cyngor Sir am y ceisiadau cynllunio 
canlynol a ganiatawyd: arwydd ger 
Garej Tñ Mawr; tyrbein gwynt ar 
dir Alltfadog. Trafodwyd y ceisiadau 
canlynol: trin ac ymestyn Hen Dñ’r 
Ysgol, Trefeurig – nodwyd fod y 

gwaith ar hwn eisoes wedi dechrau a 
hynny cyn i’r 21 diwrnod a ganiateid 
ar gyfer ymgynghori ddod i ben; tir 
ger y Swyddfa Bost, Penrhyn-coch, 
codi annedd – dim sylwadau. Roedd 
llythyr wedi’i dderbyn yn holi pwy 
oedd yn gyfrifol am y llain fach o 
dir agored ger y fynedfa i Dôl Helyg; 
penderfynwyd ei anfon ymlaen i’r 
Adran Gynllunio.

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r 
Cyngor nos Fawrth, 16 Rhagfyr, yn 
Neuadd y Penrhyn. Roedd pum 
cynghorydd yn bresennol, gan 
gynnwys y Cadeirydd, ynghyd â’r 
Clerc a’r Cynghorydd Sir.

Roedd cyfrifon y Cyngor ar gyfer 
2007/08 wedi cael eu harchwilio’n 
derfynol gan yr archwilydd 
allanol. Trafodwyd ei sylwadau a 
phenderfynwyd cadarnhau’r cyfrifon 
yn derfynol a’u harddangos yn y 
Penrhyn a Phen-bont am o leiaf 
bythefnos.

Roedd y Cyng. Richard Owen 
a’r Cyng. Kari Walker wedi bod 
yn bresennol mewn cyfarfod 
ymgynghorol yn Aberaeron a 
alwyd gan y Cyngor Sir i drafod 
lleihau’r gwariant ar oleuadau stryd 
oherwydd y wasgfa ariannol ar 
lywodraeth leol. Y bwriad oedd 
diffodd y goleuadau stryd yr oedd 
Cyngor Ceredigion yn gyfrifol 
amdanynt rhwng hanner nos 
a 5.00 y bore o ddechrau Ebrill 
2009 ymlaen. Yr unig eithriadau i 
hyn fyddai’r goleuadau yn rhai o 
strydoedd canolog y prif lefydd 
poblog, sef Aberystwyth, Aberaeron, 
Ceinewydd, Aberteifi , Llandysul, 
Llambed a Thregaron. Yn ogystal, 
bwriedid uwchraddio lampau’r sir 
dros bedair blynedd fel y byddent 
yn defnyddio llai o drydan ac 
yn haws i’w cynnal. O wneud y 
ddau beth hyn byddai arbedion 
sylweddol i’r gyllideb. Pe byddai 
cyngor cymuned am gadw rhai o’r 
goleuadau ynghynn yn ystod y nos, 
byddai’n rhaid i’r cyngor cymuned 
dalu. Yn achos y lampau yng 
nghymuned Trefeurig, y gost fyddai 
£14 y lamp y fl wyddyn. Cafwyd 
trafodaeth ar y mater ac roedd y 
Cyngor yn derbyn y cynllun mewn 
egwyddor. Penderfynwyd holi am 
ragor o wybodaeth, a thrafod y 
mater ymhellach ym mis Ionawr. 
Pe gweithredid y cynllun, byddai’r 
Cyngor am i’r pum lamp rhwng 
Swyddfa Bost y Penrhyn a Thyddyn 
Seilo gael eu cadw ynghynn 
oherwydd y diffyg palmant yn y 
rhan yma o’r pentref.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn 
Hen Ysgol Trefeurig nos Fawrth, 20 
Ionawr 2009.
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YSGOL RHYDYPENNAU
Sioe Nadolig

Cynhaliwyd Sioe Nadolig 
fl ynyddol yr ysgol eleni yn 
neuadd y pentref  ar y 10fed ar 
11eg o Ragfyr. I agor y noson,  
perfformiodd blwyddyn 1 a 2 
‘Derbyn a Rhoi’. Yn dilyn hyn, 
perfformiodd blynyddoedd 3,4,5 a 
6 ‘Carolau yr Anifeiliaiad’. Roedd 
y neuadd yn llawn am y ddwy 
noson a chafwyd gwledd o ganu, 
actio a dawnsio. Hoffai’r ysgol 
ddiolch i bwyllgor y neuadd am 
y cydweithrediad a’r cymorth yn 
ystod yr ymarferiadau ac yn ystod 
y ddwy noson.  
   Cafwyd cyngerdd ardderchog 
hefyd gan Yr Uned Feithrin ar y 
12fed a’r 13eg o Ragfyr yn neuadd yr 
ysgol. O ganlyniad i’r perfformiadau 
yma, codwyd  £1,440.00 tuag at 
gronfa’r ysgol. Diolch i bawb am eu 
cyfraniadau hael.

Cinio Nadolig

Ar y 6ed o Ragfyr cynhaliwyd 
cinio Nadolig yr henoed yn yr 
ysgol. Bu Mrs Meinir Fleming a’i 
staff yn brysur iawn yn paratoi’r 
wledd i 100 o bobl eiddgar iawn. 
Cytunodd pawb mai dyma’r cinio 
gorau eto! Diolch yn fawr i staff y 
gegin ac i Bwyllgor yr Henoed am 

drefnu’r achlysur mor effeithiol.

Partïon

Bu plant yr ysgol yn ffodus iawn 
yn ddiweddar, gan eu bod wedi 
cael y cyfl e i fwynhau dau barti 
Nadolig dau ddiwrnod o’r bron! 
Ar y 16eg o Ragfyr, trefnwyd parti 
Nadolig gan bwyllgor Cymdeithas 
Rhieni ac Athrawon yr ysgol. 
Roedd y parti yn agored i bawb 
yn yr ysgol a chynhaliwyd y 
dathliadau yn neuadd yr ysgol. 
Hoffai’r ysgol ddiolch i aelodau’r 
pwyllgor am drefnu’r noson, i Mrs 
Meinir Fleming am y lluniaeth 
blasus, i Mr Busson am ei ddisgo 
hynod o dda, i noddwr y noson, 
sef Banc                      

Natwest, ac yn olaf; diolch i 
Siôn Corn am dreulio ychydig o’i 
amser prin i ddosbarthu anrhegion 
cynnar i’r plant ffodus ar y noson.  

 Trannoeth, cynhaliwyd parti’r 
Urdd yn yr ysgol i aelodau’r Urdd 
o fl wyddyn 3 i fl wyddyn 6. Yn 
ystod y miri, cafodd y plant gyfl e 
i fwynhau gwledd o fwyd blasus 
a chystadleuaeth dawnsio disgo i 
orffen y dathliadau.   

Cardiau Nadolig

Hoffai’r ysgol ddiolch i aelodau 

Pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac 
Athrawon yr ysgol am drefnu 
a gwerthu cardiau Nadolig go 
arbennig yn ddiweddar. Yn ystod 
yr hydref cynlluniwyd y cerdyn 
yn ofalus gan sicrhau fod darlun 
Nadoligaidd pob plentyn wedi 
ei gynnwys. Diolch i’r Lolfa am 
argraffu’r cardiau a diolch i bawb 
sydd bellach wedi prynu pecyn.

Band

Ar y 19eg o Ragfyr fe aeth Mr 
Allan Philips, athro peripatetig 
pres y sir, a band pres yr ysgol 

i ddiddanu henoed Cartref 
Tregerddan. Mae’r ymweliad hwn 
yn ddigwyddiad traddodiadol 
bellach ac mae’r henoed yn 
disgwyl yn eiddgar i glywed 
dawn yr offerynnwyr. Diolch i 
Mr Phillips am ei arweiniad a’i 
barodrwydd i ddangos y talentau 
lleol yn y gymuned.

Am fwy o luniau a gwybodaeth 
–http://www.rhydypennau.
ceredigion.sch.uk

Blwyddyn Newydd Dda i holl 
ddarllenwyr ‘Y Tincer’.

Rhai o blant y dosbarth Derbyn yn perfformio golygfa o’u cyngerdd Nadolig.

Blwyddyn 1 a 2 yn perfformio ‘Derbyn a Rhoi’.

Rhai o blant yr ysgol yn mwynhau’r Cinio Nadolig.

Blynyddoedd 3 i 6 yn perfformio ‘Carolau yr Anifeiliaid’
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YSGOL PENRHYN-COCH

TAFARN TYNLLIDIART
Ty Bwyta a BarTy Bwyta a Bar

Prydau neilltuol y dydd
Prydau pysgod arbennig

Cinio Dydd Sul
Bwydlen lawn hanner dydd

neu yn yr hwyr 

CROESO
(mantais i archebu o fl aen llaw)

CAPEL BANGOR
01970 880 248

Cyngerdd Nadolig

Cynhaliwyd ein Cyngerdd Nadolig 
yn ystod ail wythnos mis Rhagfyr. 
Unwaith yn rhagor eleni, cafwyd 
tri pherfformiad gan y disgyblion. 
Gwahoddwyd pobl y pentref 
i’r perfformiad ar y prynhawn 
dydd Mercher a chafwyd criw 
dda i gefnogi’r disgyblion. Ar y 
nos Fercher a’r nos Iau cafwyd 
perfformiadau agored. Unwaith yn 
rhagor cafwyd dros cant yn gwylio 
perfformiadau. 
Ein Sioe eleni oedd ‘Pwdin ‘Dolig’ 
gan Bethan Gwanas. Seiliwyd y 
ddrama o amgylch cinio Nadolig 
teulu. Yn ystod y cinio cafwyd 
carolwyr yn canu ar fore Nadolig 
oherwydd effaith y “Credit 
Crunch,” Mam yn boeth a byr 
ei thymer gyda’r coginio a thad 
oedd yn hoff o eistedd o fl aen y 
teledu! Cafwyd twrcwn a dynion 
eira yn canu ac yn dawnsio, Nain 
oedd yn hoff o Jazz ynghyd 
â wncwl yn gwahodd angel i’r 
cinio Nadolig, heb anghofi o Mair, 
Joseff a’r cymeriadau eraill o 
stori’r geni. Cafwyd llawer o hwyl 
wrth baratoi ac yn perfformio. 
Diolch i Bwyllgor y Neuadd 
am eu defnydd o’r cadeiriau, 
Cymdeithas Trefeurig am y 
llwyfan, Meirion Edwards am y 
cludo ac i AberJazz am y system 
sain.

 Pentre Bach

Teithiodd y dosbarth Derbyn 
i lawr i Bentre Bach i gwrdd â 
chymeriadau y pentref ynghyd 
â Sion Corn. Cafwyd llawer o 
hwyl yno a diolch am yr holl 
drefniadau. 

Sinema

Yn dilyn yr holl ymdrech ar 
gyfer y Sioe, cafodd y disgyblion 
gyfl e i ymlacio gydag ymweliad 
i’r Sinema i wylio’r ffi lm ‘Kung 
Fu Panda’.. 

Parti

Cynhaliwyd ein parti 
Nadolig yn ystod wythnos 
olaf y tymor. Cafwyd 
gwledd o fwyd a danteithion 
amrywiol. Trefnwyd y parti 
gan y Gymdeithas Rhieni ac 
Athrawon. Diolch i bawb a 
gyfrannodd tuag at y bwyd 
neu fu wrthi’n gweini. Cafwyd 
llawer o hwyl yn mwynhau. 
Cafwyd ymweliad arbennig 
gan Sion Corn a alwodd heibio 
i’r ysgol er yr holl brysurdeb. 
Cafwyd anrhegion ganddo i bob 
un o’r disgyblion a chanwyd cân 
iddo wrth iddo fynd ymlaen 
ar ei daith hir. Diolch i’r garej a 
Swyddfa’r Post am eu rhoddion.

Cinio Nadolig

Cafwyd cinio Nadolig yr ysgol 
ar ddydd Mercher olaf y tymor. 
Paratowyd y cinio gan Mrs 
Watkins a Miss Evans. Cafwyd 
gwledd o fwyd a diolch i’r ddwy 
ohonynt am eu holl waith caled 
yn paratoi. 

Cristingl

Yn ôl y traddodiad, cynhaliwyd 
gwasanaeth Cristingl ar 
brynhawn olaf y tymor yn yr 
Eglwys. Bu’r disgyblion wrthi yn 
gwneud un cristingl y teulu a 

chafwyd cyfl e i gynnau y rhain yn 
ystod y gwasanaeth. Diolch i Mr 
Livingstone am ei groeso parod i 
ni i’r Eglwys.

Gareth Jones

Ar ddiwedd y tymor, gwelwyd Mr 
Gareth Jones, Y Cyfarwyddwr 
Addysg yn ymddeol o’i swydd. 
Bu’n gysylltiedig â’r ysgol 
ers nifer o fl wynyddoedd, 
fel Ymgynghorydd Cyswllt 
ac yna’n Gyfarwyddwr. Fe’i 
welwyd yn ymweld â’r ysgol yn 
rheolaidd. Er mwyn dangos ein 
gwerthfawrogiad iddo am ei 
holl waith caled a’i gefnogaeth 
ddi-fl ino, fe’i wahoddwyd i’r ysgol 
er mwyn cyfl wyno anrheg iddo. 
Treuliodd amser yn yr ysgol yn 
sgwrsio â’r staff a chyfl wynwyd 
llun iddo i gofi o am ei gyfnod fel 
Cyfarwyddwr Addysg.

‘Pwdin ‘Dolig’ - sioe Nadolig Ysgol Penrhyn-coch 

Bwyd! Bwyd! Bwyd! - parti Nadolig

Mr.Gareth Jones ar ei ymweliad olaf 
â’r ysgol.
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TASG Y TINCER
Wel, blwyddyn  newydd 
dda i chi gyd! A gawsoch 
Nadolig da? A fuoch 
chi’n hel calennig ar fore 
Calan? Rwy’n hoff iawn 
o’ch clywed yn dymuno 
“blwyddyn newydd dda” 
i’ch ffrindiau. Ydech chi 
wedi gwneud adduned 
blwyddyn newydd? 
Gwell dewis rhwybeth 
syml sy’n hawdd cadw 
ato! 

Diolch i chi Ceri 
Marilyn Davies, Comins-coch, 
a Lily Sedgwick, Gelli Aur, 
Capel Dewi am liwio llun mis 
Rhagfyr. Roedd eich lluniau o’r 
bachgen Iddewig yn goleuo’r 
canhwyllau ar y Menorah yn 
arbennig. Ti Ceri sy’n ennill y 
tro hwn - hoffais dy ddewis o 
liwiau ar wisg y bachgen! Da 
iawn ti. 

Ydech chi wedi clywed am 
Guto Nyth Bran? Wel, cynhelir 
ras go arbennig yn Aberpennar, 
yn y Rhondda ar nos Galan i 
gofi o am Guto. Griffi th Morgan 
oedd ei enw iawn, a ‘Nyth Brân’ 
oedd enw’r fferm lle’r oedd yn 
byw, yn y Porth, y Rhondda. 
Ganwyd Guto yn 1700. Wrth 
gerdded y caeau, tyfodd yn 
fachgen cryf a heini – mae 
stori iddo ddal sgwarnog (hare) 
wrth gasglu’r defaid at ei gilydd! 
Mae stori arall iddo redeg o’r 
ffarm i dref Pontypridd ac yn 
ôl - pellter o 7 milltir – cyn 
i’w fam ferwi tegell i wneud 
paned! Aeth yr hanes amdano 
ar led, a daeth Guto yn enwog 
fel rhedwr, gan ennill arian 
da wrth gystadlu yn erbyn 
rhedwyr eraill o fri. Pan yn 37 
oed, cynhaliwyd ras 12 milltir 
o hyd o Eglwys St Gwynllyw, 
Casnewydd i Eglwys St Barrwg 
ym Medwas, gyda’r wobr yn 
un arbennig, sef 1000 gini. 
Llwyddodd Guto i’w hennill, a 
hynny mewn llai nag awr!

Wel, roedd ei wraig, Sian, yn 
browd iawn o’i gãr ac yn falch 
iawn o’i lwyddiant, a dyma 
hi’n rhoi slap mawr ar ei gefn 
wrth iddo groesi’r llinell ar 
ddiwedd y ras. Wyddoch chi 
beth ddigwyddodd wedyn? 
Syrthiodd Guto druan yn farw 
yn ei breichiau! Claddwyd Guto, 
yn 37 oed, ym mynwent Eglwys 
Llanwonno, ger Pontypridd, 
ac ar y garreg fedd wreiddiol 
mae calon wedi ei cherfi o, fel 
symbol o gariad Sian a Guto, a 
chynhelir ras i gofi o am hanes 
Guto bob nos Galan. Efallai 
bod rhai ohonoch wedi gweld 
cerfl un o Guto yn Aberpennar, 
neu wedi gweld y ras ar y 
newyddion. Ond yw hi’n stori 
ryfeddol!

Y mis hwn, beth am liwio 
llun y rhedwr yn neidio dros 
y glwyd? Mae’n siwr mae fel 
hyn roedd Guto Nyth Brân 
yn neidio dros gloddiau’r 
fferm yn y Rhondda dros 300 
mlynedd yn ôl. Anfonwch eich 
gwaith ata’i i’r cyfeiriad arferol 
(46 Bryncastell, Bow Street, 
Ceredigion SY24 5DE) erbyn 
1af Chwefror. Ta ta tan toc, a 
Blwyddyn Newydd Dda i chi 
gyd!

M. Th omas
Plymwr lleol

Penrhyn-coch

 Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymwr

Prisiau rhesymol

 Ffôn symudol 07968 728 470
Ffôn ty 01970 820375

Amrywiaeth eang o 

lyfrau, cardiau,cerddoriaeth 

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion

ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

Ceri Marilyn Davies
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