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Cadi ac Osian yn canu calennig ym 
Mhenrhyn-coch

Mae Cronfa Eisteddfod yr Urdd 
Ceredigion 2010, sydd i’w chynnal 
yn Llanerchaeron ar ddiwedd Mai 
a dechrau Mehefin, wedi cael hwb 
sylweddol yn sgil cefnogaeth o 
£5000. gan gwmni SSE (Airtricity 
gynt) gyda’r arian yn cael ei rannu 
yn gyfartal rhwng Pwyllgorau 
Apêl Ceulanmaesmawr, Melindwr/
Blaenrheidol a Threfeurig. Dyma’r 
tro cyntaf i SSE gefnogi Eisteddfod 
yr Urdd ac yn ôl Deian Creunant, 
Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr 
Eisteddfod mae’r ffaith bod un 
o’r prif ddatblygwyr yn y sector 
ynni adnewyddol yn awyddus i 
fuddsoddi mewn gweithgaredd 
pobol ifanc yn argoeli yn dda 
ar gyfer dyfodol Prifwyl yr 
Urdd. “Mae’n arwydd pellach o 
bwysigrwydd mudiad yr Urdd”, 
meddai.
 
Yn y llun gwelir Eluned Lewis, 
Swyddog Cyswllt Cymunedol 
SSE; Deian Creunant Cadeirydd 
Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2010 
a Delyth Jones o Bwyllgor Apêl 
Trefeurig a Llinos a Gwynfor 
Jones o Bwyllgor Apêl Melindwr/
Blaenrheidol

Alaw a Llñr Evans o Pwllcenawon, Capel Bangor 
fu yn canu calennig o amgylch y pentref.

Ieuan, Tomos a Haf yn canu calennig yng 
Nghapel Bangor

HWB I GRONFA

Calennig
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Y  T INCER
-  u n  o  b a p u r a u  b r o  C e r e d i g i o n  |  S e f y d l w y d  M e d i  1 9 7 7

I SS N  0 9 6 3 - 9 2 5 X  |  R h i f  3 2 5  |  I o n a w r  2 0 1 0

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

Camera’r Tincer - Cofiwch am gamera digidol y 

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

Y DYDDIAD OLAF  Y BYDD GOHEBWYR LLEOL YN DERBYN DEUNYDD AR GYFER Y 
RHIFYN NESAF FYDD CHWEFROR 4  a CHWEFROR 5 I’R GOLYGYDD. DYDDIAD CYHOEDDI 

CHWEFROR 18. 

DYDDIADUR Y TINCER

CYDNABYDDIR  
CEFNOGAETH

IONAWR 27 Dydd Mercher 
Erwyd Howells yn cyflwyno’r ffilm 
Cwm Tawelwch  a gynhyrchwyd 
ar ddechrau’r 1960au cyn boddi 
Nant-y-moch yn Drwm, Y Llyfrgell 
Genedlaethol am 13.15 Mynediad 
am dim drwy docyn Ffôn 632 548  

IONAWR 28 Dydd Iau Sgwrs oriel 
yn y Llyfrgell Genedlaethol – Alan 
Percy Walker, Penrhyn-coch,  yn 
sgwrsio am ei waith i gyd-fynd â’i 
arddangosfa yn y Llyfrgell am 1.15 
Mynediad am dim drwy docyn 
Ffôn 632 548  

IONAWR 29 Nos Wener Cwis 
blynyddol Pwyllgor Neuadd 
Rhydypennau yn y Neuadd

IONAWR 29 Nos Wener - 
noson cwis blynyddol Neuadd 
Rhydypennau yn y Neuadd am  7.30

IONAWR 29 Nos Wener 
Cwis marweddogEisteddfod 
Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 
Ceredigion 2010 – rownd ardal 
Aberystwyth yng Nghlwb Pêl-droed 
Penrhyn-coch am 7.00

CHWEFROR 3 Nos Fercher Ail 
ran Bugail ola’ ucheldir Pumlumon;  
yn dilyn ôl troed y diweddar Edgar 
Humphreys ar DVD yng nghwmni 
Gwilym Jenkins, Tal-y-bont yn 
Neuadd Goffa Tal-y-bont am 7.30 
Tâl mynediad: £3 (lleiafswm). Elw 
at Sioe’r Cardis 2010

CHWEFROR 8 Nos Lun Hwyl i’r 

corff a’r meddwl Merched y Wawr 
Rhydypennau 

CHWEFROR 16 Chwefror Nos 
Fawrth Ynyd Noson Grempog; 
adloniant i ddilyn gan Deulu Ynys 
Forgan yn Neuadd yr Eglwys, 
Capel Bangor o 7 – 8.00

CHWEFROR 17 Nos Fercher 
Elvey MacDonald yn trafod ei 
hunangofiant Llwch  Cymdeithas y 
Penrhyn yn festri Horeb am 7.30

CHWEFROR 19 Nos Wener  
‘Cestyll Cymru’    Mr Gerald 
Morgan Cymdeithas Lenyddol y 
Garn

CHWEFROR 23 Nos Fawrth Bara 
Caws yn cyflwyno Croesi’r Rubicon 
(Valmai Jones) yn Neuadd Tal-y-
bont am 7.30  Tocynnau 832 560

MAWRTH 2 Pnawn Mawrth 
Eisteddfod Ddawns  yr Urdd cylch 
Aberystwyth yng Nghanolfan y 
Celfyddydau am  4.00.

MAWRTH 3 Pnawn  Mercher  
Eisteddfod offerynnol yr Urdd 
Cylch Aberystwyth yn Ysgol 
Gynradd Comins-coch am 1.30
 
MAWRTH 4 Dydd Iau  
Rhagbrofion Eisteddfod Gynradd 
yr Urdd cylch Aberystwyth  yn 
Ysgolion Penweddig, Plas-crug a’r 
Ysgol Gymraeg o 9.15 ymlaen   

MAWRTH 4 Prynhawn Iau  

Eisteddfod uwchradd yr Urdd 
cylch Aberystwyth yn Ysgol Gyfun 
Penweddig am 1.30

MAWRTH 5 Dydd Gwener 
Eisteddfod Gynradd yr Urdd cylch 
Aberystwyth yn Ysgol Gyfun Pen-
glais am 4.00

MAWRTH 13 Dydd Sadwrn 
Eisteddfod cynradd yr Urdd 
Rhanbarth Ceredigion ym 
Mhafiliwn Pontrhydfendigaid am 
9.00  

MAWRTH 17 Bore Mercher 
Eisteddfod Ddawns Rhanbarth 
Ceredigion ym Mhafiliwn 
Pontrhydfendigaid am 10.30

MAWRTH 17 Nos Fercher 
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 
Aelwydydd  yr Urdd ym Mhafiliwn 
Pontrhydfendigaid  am  6.00. 

MAWRTH 19 Dydd Gwener 
Eisteddfod Uwchradd yr Urdd 
Rhanbarth Ceredigion ym 
Mhafiliwn Pontrhydfendigaid  o 
9.00 yb

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 Dafis, Cedrwydd, 
Llandre % 828262

IS-GADEIRYDD - Elin Hefin, Ynyswen,
Stryd Fawr, Y Borth % 871334

YSGRIFENNYDD - Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street % 828337

TRYSORYDD - Paul Bevan, Felin Ddewi, 4 Glan-
ceulan, Penrhyn-coch % 820 583  
bevan.paul@gmail.com

TREFNYDD Y CYFEILLION - 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

Y BORTH 
Elin Hefin, Ynyswen, Stryd Fawr 
elin.john@yahoo.co.uk

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro % 828 102
Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn % 820908
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 Griffiths, 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

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

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

Nid yw’r Pwyllgor o angen-rheidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn 
a fynegir yn y papur hwn.
Cyhoeddir Y Tincer yn fisol o Fedi i Fehefin gan Bwyllgor Y 
Tincer. Argreffir 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.

Cyhoeddi’r 
Tincer

Penderfynwyd yng nghyfarfod 
y Tincer a gynhaliwyd ar 25 
Tachwedd
 
• Ein bod yn dychwelyd at   
 gyhoeddi mewn du a gwyn   
 am weddill tymor 2009/10

• Codi pris y Tincer i £1 y   
 rhifyn o Ragfyr ymlaen. Os  
 oes darllenwyr wedi talu am  
 eu blwyddyn, cedwir at 60c y  
 rhifyn, ond bydd disgwyl i’r  
 lleill dalu £1.



Y TINCER IONAWR 2010   3

CYFEILLION Y TINCER

Dyma fanylion enillwyr 
Cyfeillion Y Tincer Mis 
Rhagfyr 2009

Gwobrau arbennig y 
Nadolig
£60 (Rhif 99) Lynwen Jenkins, 
Tñ’r Gof, Ponterwyd
£40 (Rhif 92) Dafydd Thomas, 
Bysaleg, Penrhyn-coch
 
Gwobrau Misol
£25 (Rhif 211) John Griffiths, 
Fron Wen, Penegoes
£15 (Rhif 20) Alwen Fanning,  
69 Ger-y-llan, Penrhyn-coch
£10 (Rhif 54) John Ifor Jones,  
4 Maesyfelin, Penrhyn-coch
 
Fe dynnwyd y rhifau 
buddugol gan aelodau o 
aelodau o Gôr Cantre’r 
Gwaelod yn dilyn Plygain 
Penrhyncoch nos Iau 17eg 
Rhagfyr 2009

Os am fod yn Gyfaill cysyllter 
â’r Trefnydd Bryn Roberts, 4 
Brynmeillion, Bow Street

Am restr o gyfeillion gweler 
http://www.trefeurig.org/
uploads/cyfeilliontincer2009.
pdf

Suliau Chwefror

Madog
2
7  Tecwyn Jones
14 Roger Thomas
21 Bugail
28 Bugail - oedfa’r ofalaeth

Rhaglen deledu

Yn ystod y mis dangosir rhaglen 
‘Bywyd bugail’ – portread o 
Erwyd Howells yn y gyfres O’r 
galon ar S4C. Gallai y rhaglen 
gael ei dangos ar Chwefror 2; 
Linda Jones, Capel Bangor sy’n 
cyfarwyddo.

Y ddiweddar Jane 
Elizabeth Evans 

(Jennie), 3 Southgate, 
Penparcau, Aberystwyth

Trist yw cofnodi marwolaeth 
Jane Elizabeth Evans, 3 Southgate, 
Penparcau, Aberystwyth yn 
89 mlwydd oed. Bu farw ar 

19 Rhagfyr a chynhaliwyd yr 
angladd yng Nghapel Madog 
ar 24 Rhagfyr. Daearwyd ei 
gweddillion yn mynwent y 
capel lle ‘roedd ei rhieni wedi eu 
claddu.

Yr oedd Jennie yn ferch i John 
Charles a Marged Jane Evans, 
Clawddmelyn.

Cafodd ei geni yn Ty’n y fron, 
Cwmrheidol ym 1920, a symud 
odi yno i Bwlch y dderwen, 
Trefeurig  pan oedd yn dair 
oed. Symudodd y teulu wedyn 
i Glawddmelyn, Llwyn Prysg, 
ger Penrhyn-coch, a oedd yn lle 
mwy o faint, ac uchelgais ei thad 
oedd y medrai gadw gwas yno, 
yn ôl tystiolaeth Jennie, hi oedd 
y gwas goreu welodd e!

‘Roedd ei thad  yn fab i Lewis 
ac Elizabeth Evans, Ty’n Rhos, 
Ponterwyd, a gellir olrhain y 
gangen yno o deulu Evans yn 
ôl i 1780 ( gweler y gyfrol Good 
men and true t.169). Hanai teulu ei 
mam  yn gryf iawn o’r ardal yma. 
Cafodd Margaret Jane ei geni ym 

Maes-y-banadl (nad oes garreg ar 
garreg ohonno bellach) oedd ar y 
ffordd i Gelli-wynebwen. Enw ei 
rhieni oedd Thomas Rowlands (a 
fu farw ym 1903 yn 76 oed) a Jane  
(cynt Richards) a fu farw yn 1927 
yn 93 oed. Roedd gan Margaret 
Jane ddau frawd, sef John, a fu yn 
amaethu gyda’i briod Mary yng 
Ngoginan Fach a Tom a fu yn 
byw yn Rose Cottage, Goginan. 

Dernyn bach o wybodaeth 
a gefais gan Ken Evans 
Coed-gruffydd sydd yn werth 
ei nodi  Pan adawodd y teulu 
Clawdd-melyn cynhaliwyd 
arwerthiant yno gan Gwmni 
Rees ac Evans ac mi roedd 
Geraint Howells yn gyw o 
arwerthwr yno ar y pryd 
cyn troi at feysydd brasach 
porthmona. Bu y teulu yn byw 
wedyn ym Morgynin Fawr. 

Yn dilyn marwolaeth ei thad, 
bu hi a’i mam yn byw yn y 
Gwynfryn, Goginan. Bu Jennie 
yn gweithio am flynyddoedd 
yn y Felin Ganol, Llanrhystud 

ac yn ddiweddarach yn y gegin 
yn Ysbyty Bron-glais. Tua 
25 mlynedd yn ôl, yn dilyn 
marwolaeth ei mam, symudodd 
i fyw i Southgate, Penparcau 
ac ymuno â chapel Ebeneser 
lle roedd yn hapus iawn yng 
nghwmni’r ffyddloniaid a 
addolai yno ar y Sul. Bu’n 
aelod yng Nghapel y Tabernacl, 
Aberystwyth. Yr oedd yn 
ddynes dawel ond eto’n gadarn 
ei barn. Bu colli ei hunig chwaer 
Gett ynghyd ag Elfyn Lloyd, 
ei brawd yng nghyfraith, yn 
ergyd drom iddi. Dirywio 
wnaeth ei hiechyd yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ac yna 
rhyw flwyddyn a hanner yn ôl 
cafodd fynediad i Gartref Hafan 
y Waun lle derbyniodd bob 
gofal. Cydymdeimlwn yn ddwys 
â’i nith Moira, ynghyd â’r teulu 
oll, yn eu profedigaeth.  Diolch 
i’r Parchg Wyn Rh. Morris am ei 
gynhorthwy efo’r ysgrif yma.    

Erwyd Howells

MADOG, DEWI A CEFN-LLWYD

Aelodau o Ysgol Sul Ysgoldy 
Bow Street ar ymweliad 
â Chartref Tregerddan ar 
y dydd Sul cyn y Nadolig  
Llun: Bill Evans
Y Tincer Ionawr 1980

Y pedwarawd a’r gyfeilyddes 
a fu’n cymryd rhan yn 
y gwasanaeth Naw Llith 
a Charolau yn Eglwys 
Penrhyn-coch. O’r 
chwith: Mr Hugh Jones, 
Pant-teg; Mrs Mary Jones, 
Cefn-llwyd; Mrs Marianne 
Jones-Powell, Llandre; 
Miss Elizabeth Jenkins, 
Tal-y-bont (cyfeilyddes) a Mr 
Danny Richards. 
Llun: Bill Evans
Y Tincer Ionawr 1980

30 
Mlynedd 

’Nôl
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Y BORTH

Croeso

Hoffai Ffion, Mali Hedd, Morwen ac Elen 
Haf ddweud ‘Croeso mawr’ i’w Mam-gu a’u 
Tad-cu, sef Les a Lizzie Edwards sydd wedi 
prynu Angorfa, Stryd Fawr, y Borth ac yn 
bwriadu symud yno o Ben-y-bont ar Ogwr 
yn y gwanwyn. Mae’n debyg fod cryn dipyn o 
waith i’w wneud ar y tñ cyn hynny ac mae Les a 
Lizzie’n awyddus i wybod cymaint â phosib am 
drigolion blaenorol y tñ, bydd croeso i unrhyw 
un alw gyda’u gwybodaeth/lluniau os byddant 
yn pasio!

Croeso’n ôl a llongyfarchion

Llongyfarchiadau mawr iawn i Dylan a Wendy 
Evans, Fferm Pen-y-graig, ar enedigaeth wyres 
newydd ar Ragfyr y 9fed sef Freya Mae. 
Bydd Freya, ei mam a’i thad, Cari a Max yn 
dychwelyd i’r ardal i fyw o ganolbarth Lloegr 
cyn bo hir- a bydd croeso mawr yn eu haros.

Cafodd Lizzie (Pugh y Friendship gynt) 
a’i gãr Huw, fachgen ar noswyl Nadolig. 
Cyrhaeddodd  Ffredi  bach saith wythnos yn 
gynt na’r disgwyl! Ffredi Alexander Pugh – 
Jones yw ãyr cyntaf Mike a Sarah – wyresau 
yw’r lleill, wyth ohonynt i gyd gan gynnwys 
y tripledi! Newyddion gwych  pellach yw bod 
Lizzie a Huw wedi prynu tñ yn Ynys-las a 
byddant yn dychwelyd i’n plith eleni.
 

Cyfarfod gweddi

Yn ôl ein harfer cynhaliwyd Cyfarfod 
Gweddi cyd-enwadol yn ystod yr wythnos 
gyntaf o Ionawr. Daeth rhai o aelodau 
Eglwys Sant Mathew a’r Gerlan ynghyd 
pnawn Gwener yr 8fed. Yn wahanol i arfer 
cymerwyd y prif rannau gan y Gweinidogion, 
y Parchedigion Cecilia Charles, Richard 
Lewis, Wyn Morris ac ef a gyflwynodd 
bregeth rymus a heriol. Darllenwyd rhan o’r 

Ysgrythur gan Mrs Elizabeth Evans; Mr Glyn 
Evans oedd wrth yr organ. Gwnaed casgliad 
tuag at Cymorth Cristnogol.

Colled

Newyddion trist iawn oedd marwolaeth 
Dr. Aileen Smith,1 Beach Cottage, ar Ragfyr 
11eg. Bu Aileen yn dioddef o gancr am ddwy 
flynedd ac fe gollodd ei brwydr ddewr yn 
ysbyty Bron-glais yn 56 mlwydd oed. 

Bu’n uwch ddarlithydd uchel iawn ei pharch 
yn adran Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol 
a Gwledig yn y Brifysgol ers yr wythdegau 
cynnar, ac roedd y niferoedd o alarwyr yn 

Clwb Golff Cyntaf Cymru

Links With the Past gan Tessa Briggs

Mae Clwb Golff y Borth ac Ynys-las yn dathlu 
ei ben  blwydd yn 125 mlwydd oed eleni, ac 
mae Tessa Briggs wedi sgrifennu llyfr sy’n 
olrhain hanes y clwb, llyfr  fydd o ddiddordeb 
i haneswyr lleol yn ogystal â golffwyr. Dyma 
ragflas o’r ffeithiau diddorol a gododd o’r llyfr.

‘Y golffwyr cyntaf i chwarae yn y clwb 
oedd athrawon a disgyblion ysgol Uppingham, 
sef  ysgol a symudodd yn ei chrynswth i’r 
Borth o Rutland i osgoi epidemig typhoid ym 
1876 - fe ddatblygodd yn  gwrs llawn ychydig 
flynyddoedd yn ddiweddarach ym 1885. 
Ychwanegwyd at dir y clwb a gwnaethpwyd 
gwelliannau sylweddol iddo ym 1912.

Hawliodd y Fyddin pen ogleddol y cwrs 
yn ystod yr Ail Ryfel Byd a wedi hynny ail 
gynlluniwyd rhannau ohono gan bensaer 
cyrsiau golff enwog o’r enw Harry Colt. O 
ganlyniad i stormydd geirwon yng Nghymru  
ym 1990 gwnaethpwyd cryn niwed i’r cwrs, 
ac fe gymrodd dair blynedd i’r lincs wella’n 
llwyr o’r niwed hwnnw. 

Ym 1992 cafwyd adeilad Clwb newydd ac 
adeilad pwrpasol i ofalwr y borfa, a thros 
y ddegawd nesa estyniad pellach i adeilad 
y Clwb. Yn ddiweddar, adnewyddwyd a 
moderneiddiwyd y gegin ac ardal y bar, mae 
hyn wedi galluogi grwpiau, partïon preifat 
ac unigolion o’r gymdogaeth i ddefnyddio’r 
adnoddau yn ogystal ag aelodau’r clwb. Y 
prosiect  diweddara oedd adeiladu cwrs byr o 
chwe thwll i gyd-fynd â’r prif gwrs.

Clwb Golff y Borth oedd clwb cyntaf 
Undeb Golff Cymru, ac mae’r Clwb yn ei 
hystyried yn anrhydedd mawr mai nhw 
sy’n cynnal Pencampwriaethau Undeb Golff 
Cymru yn 2010. Uchafbwynt trefniadau 
cymdeithasol y Capten eleni fydd Gala 
fawreddog ym mis Gorffennaf.’

Ysgrifennodd Tessa Briggs y llyfr hwn 
fel rhan o’r dathliadau pen  blwydd. Cost 
y gyfrol yw £5.99 + chost post o £1.00 yn 
uniongyrchol o’r clwb (sieciau’n daladwy i  
Clwb Golff y Borth ac Ynys-las).

Llongyfarchiadau

Ganol fis Rhagfyr  cafodd Emma Byrne ei 
gwobrwyo am ennill pum seren (y nifer 
uchaf posib) am lendid y tai bach mae’n 
eu glanhau yn y Borth. Mae Emma’n codi 
am bump o’r gloch bob bore i sicrhau 
bod tai bach Pantyfedwen a’r tai bach 
ger y Bad Achub yn lân a chymen drwy 
gydol y flwyddyn. Gwelir yma yn cael ei 
gwobrwyo gan y Cynghorydd Ray Quant. 
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LLANDRE
Merched y Wawr 

Genau’r-glyn

Mis Tachwedd
Ar y drydedd nos Lun ym mis 
Tachwedd daeth Glan Davies, 
sy’n wyneb adnabyddus atom, 
i sôn yn bennaf am y gwaith 
ardderchog mae e’n cyflawni 
yn codi arian i Ymchwil 
Prydeinig y Galon. Mae gan 
Glan y ddawn o adrodd stori ac 
fe aeth ar drywydd sawl llwybr 
difyr iawn, bu chwerthin braf a 
phawb yn mwynhau’r hanesion. 
Diolch yn fawr i Glan am fod 
mor barod i ddod atom a rhoi 
o’i amser prin. Un gorchwyl 
diflas i ni aelodau’r gangen 
oedd ffarwelio â’n llywydd 
Nansi Hayes. Yn anffodus i ni 
mae Nansi a Des Hayes wedi 
symud i Gaerfyrddin, mae 
colled mawr yn yr ardal ar eu 
hôl ac rydym fel cangen am 
ddymuno pob hapusrwydd 
iddynt yn eu cartref newydd. 
Diolchodd Llinos Dafis (yr 
is-lywydd sydd wedi ymgymryd 
â’r llywyddiaeth) i Nansi am ei 
gwaith diflino.
 
Mis Rhagfyr
Ar nos Lun Rhagfyr 14eg 
dathlwyd y Nadolig yng 
nghwmni nifer fawr o aelodau 
Parti CYD Aberystwyth. 
Cawsom ein hudo gan y 

côr sy’n cael ei arwain gan 
Brenda Williams Berwyn. 
Croesawyd aelodau CYD 
atom gan Marian Jenkins 
gan bod ein llywydd Llinos 
Dafis yn aelod o’r parti ac yn 
cyflwyno’r eitemau. Cawsom 
hanes a phwrpas sefydlu’r 
parti gan Felicity Roberts. 
Diolch i’r delynores Eleri 
Turner am ddod gyda’r parti 
ac wedi gwrando ar sawl carol 
traddodiadol a carolau plygain, 
paned a mins pei fe lwyddwyd 
i greu naws Nadoligaidd 
arbennig iawn. Diolch i barti 
CYD a’r ddwy ddysgwraig 
a’u plant am ymuno â ni ar y 
noson dewch eto mae croeso 
yma yn ysgoldy Bethlehem.
 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Llñr a Rhian, 
Taigwynion, ar enedigaeth 
merch fach, Besi, chwaer fach i 
Lleucu. Hefyd llongyfarchiadau 
i Erddyn a Gwenda James 
Taigwynion ar ddod yn dad-cu a 
mam-gu unwaith eto.

Llongyfarchiadau i Gladys 
James, Brynllys ar ddod yn 
fam-gu unwaith eto. Ganwyd 
merch fach, Caryn,  i Peter a 
Samantha ym Mhenrhyn-coch.

Os oes gennych unrhyw 
newyddion cofiwch gysylltu â 
mi - 828693.

ei hangladd yn Amlosgfa Aberystwyth yn 
dystiolaeth o’r parch aruthrol oedd iddi, nid 
yn unig yn y Coleg ond hefyd yn y Clwb 
Golff, Canolfan y Celfyddydau ac ymysg ei 
llu ffrindiau yn y Borth.

Cafwyd gwasanaeth hyfryd yn yr amlosgfa 
gyda phump o siaradwyr  yn talu teyrngedau 
anrhydeddus iddi. Y siaradwyr oedd  Yvonne 
ei chwaer, Yr Athro Mike Hall, Kathy Price  
(Capten Merched y Clwb Golff), Richard 
Cheshire (ffrind agos a chydweithiwr yn 
y theatr) a Diane Richards (hen ffrind a 
chynrychiolydd cyfeillion y Borth). 

Roedd teulu Aileen, ei rhieni a’i chwaer 
yn byw yn yr Alban, felly gofalwyd amdani 
yn ystod ei gwaeledd dros y ddwy flynedd 
diwethaf gan ffrindiau triw- y mwyaf 
ffyddlon efallai oedd  Guy a Jan Pargeter, 
Margaret Haynes a Carol Holmes. Bydd 
colled mawr ar ei hôl.

Ymddeoliad

Wedi deng mlynedd o wasanaeth ardderchog, 
ar y 7fed o Dachwedd fe ymddeolodd Derrick 
Davies fel gofalwr cyntaf y Neuadd Goffa. 
Mae’n cofio gweithgareddau’r neuadd newydd 
gyda hoffter- clwb yr henoed, gweithgareddau 
plant ysgol, tenis bwrdd, cadw’n heini, 
dawnsfeydd, Sefydliad y Merched, bowls, 
gweithgareddau’r Urdd a chyfarfodydd y 
Cyngor - ill oll yn gofyn am dipyn o waith 
paratoi a chlirio, ond lot fawr o hwyl.

Dyn y filltir sgwâr yw Derrick. Cafodd 
ei eni yn 1939 yn Elidir, y Borth, yna’r ysgol 
leol (lle mae’r Feddygfa heddiw) ac Ysgol 
Dinas. Ei swydd gyntaf oedd gweithio am 
bedair blynedd i’r Urdd pan oedd ganddynt 
ganolfan ym Mhantyfedwen (dymchwelwyd 
yr adeilad hardd hwnnw ym 1979). Yna, bu 
am ddeugain mlynedd yn was ffyddlon i 
Gyngor Geredigion.

Bellach mae wedi ymddeol yn hapus yn 
Elidir a hoffai ddiolch yn fawr iawn i bwyllgor 
y neuadd hefyd am yr holl anrhegion a 
dderbyniodd fel arwydd o werthfawrogiad adeg 
ei ymddeoliad. Byddwn yn gweld ei eisiau.

Swydd newydd

Bydd Teresa Walters yn gadael i fyw yn 
Abertawe ddechrau Ionawr, mae’n gadael CAT, 
lle bu’n gweithio am  ddeng mlynedd i weithio 
gyda phobl ifanc fel rheolwr prosiectau ‘Down 
to Earth’ yno. Bydd bwlch mawr yn y Borth 
ar ei hôl gan iddi fod yn hynod weithgar yn 
ein cymuned. Bu’n un o swyddogion yr Ysgol 
Feithrin yn ogystal â Chymdeithas Rhieni ac 
Athrawon ysgol Craig yr Wylfa, aelod blaenllaw 
o’r tîm rhwyfo, un o’r criw fu’n codi arian 
ar gyfer y neuadd newydd ar y cychwyn, a  
hyn i gyd tra’n astudio ar gyfer ei gradd a’i 
doethuriaeth. Anfonwn ein dymuniadau gorau 
ati yn ei swydd newydd. 

 Gwellhad Buan

Dymunwn wellhad llwyr a buan i Berwyn 
Lewis a Menna sydd ar hyn o bryd yn yr 
ysbyty ym Machynlleth.

• Beth yw eich enw? Mae 
pawb yn fy ngalw yn ‘Mikey’
• Faint yw eich oed? Rydw 
i’n 37.
• Ers faint ydych chi wedi 
bod yn dysgu Cymraeg? 
Roeddwn i wedi dysgu tipyn 
bach o Gymraeg yn yr ysgol.
• Ble oeddech chi’n dysgu 
Cymraeg?  Dwi wedi bod 
yn dysgu fy hunan ers wyth 

DYSGWR Y MIS
mlynedd. Dwi erioed wedi 
bod i ddosbarth nos ond 
wedi mwynhau gwersi 
anffurfiol gyda ffrindiau. 
Hefyd roeddwn yn ffeindio’r 
‘cyrsiau gartre’ yn help mawr 
ar y dechrau. Erbyn hyn rydw 
i’n dysgu geirfa newydd trwy 
wrando ar Radio Cymru a 
darllen llyfrau i’r plant. Rydw 
i hefyd yn hoffi pori drwy 
Eiriadur yr Academi a’r hen 
‘Geiriadur Mawr’.
• O le ydych chi’n dod 
yn wreiddiol? Symudodd 
fy nheulu i Dde Cymru 
pan oeddwn i’n fabi, ac 
ar ôl pedair blynedd ym 
Mhen-coed ger Pen-y- bont  
ar Ogwr symudon ni i 
Southerndown, pentref ar 
lan y môr ger Aberogwr.
• Pam benderfynoch chi 
ddysgu Cymraeg? Pan ddes 
i fyw yma yn y Borth, roedd 

fy mywyd yn wahanol 
iawn i’m bywyd yn y De. 
Roedd ffrindiau newydd 
yn siarad Cymraeg, ac 
yn fwy pwysig, roedd fy 
ngwraig yn disgwyl ein 
babi cyntaf! Dyma oedd 
yr hwb. Roeddwn yn 
frwdfrydig i gael bywyd 
cartref dwyieithog a rhoi 
rhywbeth yn ôl i Gymru- 
y wlad oedd wedi fy 
mabwysiadu.
• Pryd, neu gyda phwy 
ydych chi’n siarad 
Cymraeg? Y dyddiau 
yma, mae’r Gymraeg yn 
rhan o’m bywyd pob 
dydd- wrth y bwrdd 
brecwast gyda’r teulu, yn 
yr ysgol leol, yn y siop, 
gyda chriw y Bad Achub 
ac ar y stryd. Mae digon o 
gyfle i ymarfer heb fynd 
ymhell!

Clwb Pêl-droed  
Trefeurig 1948-53

Rwy’n ceisio ysgrifennu 
hanes Clwb Pêl-droed 
Trefeurig a fu’n chwarae 
yng nghynghrair 
Aberystwyth rhwng 1948-53.

Rwyf wedi olrhain dros 
70 o chwaraewyr a fu’n 
gysylltiedig â’r clwb, ac wedi 
cofnodi holl ganlyniadau’r 
tîm yn ystod ei bum 
mlynedd o fodolaeth. 

Byddwn yn arbennig o 
ddiolchgar i glywed gan 
unrhyw un a fu’n chwarae 
i’r clwb, neu sy’n medru 
cynnig gwybodaeth neu 
atgofion am berthnasau, 
ffrindiau neu gymdogion 
a fu’n ymwneud â’r clwb 
mewn unrhyw ffordd.

Rwy’n arbennig o 
awyddus i ddod o hyd 
i unrhyw luniau neu 
gofnodion yn ymwneud 
â’r tîm.
Diolch yn fawr iawn
Richard 

Richard E. Huws, Pantgwyn, 
Bont-goch (Elerch),
Tal-y-bont, Ceredigion. SY24 
5DP
01970-832566
07702417169

REHuws@aol.com
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BOW STREET
Suliau Chwefror

Capel y Garn
http://www.capelygarn.org/
7   Tecwyn Jones
14  Noddfa Bugail 
21  Bugail Oedfa gymun yn y bore 
28  Oedfa Gãyl Ddewi plant yr  
 ofalaeth

Suliau Noddfa
7 Uno yng Nghartref Tregerddan  
 am 3.30
14 Oedfa am 10.00.  Y Parch. Roger  
 Thomas  Y Garn yn cydaddoli
21 Oedfa am 2.00  Gweinidog.   
 Cymundeb.
28 Oedfa am 2.00.  Gweinidog.

Pwyllgor yr Henoed 
Llandre a Bow Street

Cafwyd ein cinio Nadolig ar y 5ed 
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 yn llwyddiant.

Ar ôl y wledd ragorol cafwyd 
cyd-ganu carolau gyda Miss 
Kathleen Lewis wrth y piano, 
dechrau da i ddathlu’r ãyl.

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

Carem atgoffa Henoed yr ardal 
fod boreau coffi yn Afallen-Deg 
ar fore Iau ac ym Methlehem, 
Llandre ar fore Mawrth drwy’r 
flwyddyn.  Croeso iddynt ymuno.
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 â’r 
pantomeim yn Theatr y Werin ar y 
9fed 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 flwyddyn newydd da 
i Henoed yr ardal.

Dathlu! Dathlu!
Merched y Wawr 

Rhydypennau

Dathlu pen blwydd yn ddeugain 
oed gyda chinio yng nghlwb Golf 
Y Borth ar nos Lun, Mawrth yr 
8fed 2010.  Croeso i gyn aelodau 
ymuno â ni; cysylltwch â Gwenda 
Edwards 828350 neu Brenda Jones 
828887 erbyn Chwefror 19eg 2010.

Nain a Thad-cu unwaith 
eto!

 
Llongyfarchiadau mawr i Alun 
ac Enid Jones, Gwyddfor, ar ddod 
yn nain a thad-cu unwaith eto. 
Ganwyd mab, Deio Rhys, i Gwion 
a Manon. Mae Deio yn frawd i 
Owain, Luned ac Ifan. Dymuniadau 
gorau i’r teulu.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau calonnog i Alun 
a Siân, Caergywydd, ar enedigaeth 
merch fach, Hanna, ddydd Llun, 
28 Rhagfyr, chwaer fach i William 
a Gerwyn, a’r wyres gyntaf i Ray 
Evans, Maes Ceiro.

Ar Wella

Bu Mrs Enid Howells, 38 Maes 
Ceiro, yn Ysbyty Bron-glais yn 
ddiweddar yn derbyn llawdriniaeth 
i`w chlun.. Y mae hi adref erbyn 
hyn ac yn gwella bob dydd.  Yr 
ydym yn dymuno adferiad llwyr a 
buan iddi ac yn edrych ymlaen at 
ei gweld o gwmpas y lle unwaith 
eto.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlir yn ddiffuant ac yn 
gywir iawn â Mrs Maud Phillips 
a`r teulu cyfan yn eu profedigaeth 
o golli yr annwyl Cecil Phillips.  
Yr oedd Cecil Phillips yn un o 
gymeriadau Bow Street ac y mae 
bwlch mawr ar ei ôl nid yn unig 
yn rhengoedd y teulu ond hefyd 
o gwmpas y lle yn yr ardal ac yng 
Nhapel Noddfa.

Swydd Newydd

Pob lwc i Lowri Lewis, Brynawel, 
Bow Street, ar ei swydd newydd 
fel Swyddog Iaith gyda Chwmni 
ACEN yng Nghaerdydd.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Hazel 
Evans, 40 Tregerddan, ar 
dderbyn gradd mewn 
Dylunio a Thechnoleg 
gydag Addysg o Brifysgol 
Sheffield Hallam yn 
ddiweddar. Mae hi nawr wedi 
dechrau ar ei swydd dysgu 
yn Gainsborough, Swydd 
Lincoln.

M & D PLUMBERS

Gwaith plymer & gwresogi
Prisiau Cymharol; 

Gostyngiad i  
Bensiynwyr; 

 Yswiriant llawn; 
Cysylltwch â ni yn  

gyntaf ar

01974 282624 
07773978352

Cwmni Actorion Anhygoel y Garn, a gyflwynodd Stori’r Geni yng Nghapel y Garn, bore Sul, 13 Rhagfyr 2009
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Salon cwn
Torri cwn i fri safonol

Goginan

Kath 01970 880988
07974677458

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

Nos Fercher Rhagfyr 16 bu i nifer o aelodau 
“Os Mêts” a’u cyfeillion yn canu carolau 
dan arweiniad y Fns Falyri Jenkins yng 
nghwmni trigolion Afallen Deg, Bow Street. 
Cyflwynwyd y carolau a’r eitemau gan y 
Parch John Livingstone, Cadeirydd Pwyllgor 
“Os Mêts”.

Cafwyd hefyd unawdau gani Geraint 
Howard i gyfeiliant y Fns Falyri Jenkins 
a chafwyd eitemau ychwanegol gan grŵp 
offerynnau pres - Iestyn Evans, Gwern Penri a 
Dafydd Rees. Buont hefyd yn cyfeilio i nifer 
o’r carolau.

Diolchwyd i griw “Os Mêts” am eu 
cyfraniad ac am y mwynhad a gafwyd gan y 
Fns Carolyn Smith, Warden Afallen Deg.

Mwynhawyd sgwrs a mins peis gyda’r 
trigolion cyn troi am adref.

Criw “Os Mêts” yn gosod cywair i’r Nadolig

Genedigaeth

Llongyfarchiadau ar Emma Jane 
Davies, Llys y Wern, Cae Rhos , ar 
enedigaeth merch Megan - ddydd 
Nadolig 

Pen blwydd arbennig

Llongyfarchiadau i a chofion at 
Eddie Jones, Waunfawr - cyn 
Gadeirydd y Tincer a ddathlodd ei 
ben blwydd yn 80 oed ar Ionawr 
7fed

Cecil George Phillips 
(1914-2009)

Gyda marw fy nghyfaill hoff Cis 
Phillips ar 15 Rhagfyr 2009 collwyd 
yr hynaf o hen blant Tre’r-ddôl 
ac Ysgol Llangynfelyn. Er iddo fyw 
yn Bow-Street am fwy na thrigain 
mlynedd roedd ei filltir sgwâr yn 

dal yn bwysig iddo. Wedi i Gwenda 
a minnau ddychwelyd i Dregerddan 
yn gymdogion i Cis a Maud doedd 
dim yn well ganddo na dod gyda 
mi i’r hen gynefin. Dysgais lawer 
yn ei gwmni am yr hen drigolion 
megis teulu lluosog Beechey a 
dotiais at ei gof rhyfeddol. Roedd Cis 
yn 6 oed pan symudodd ei frawd 
John Anthony ag yntau o Ysgol 
Rhydypennau (byw yn Llanfihangel 
Genau’r-glyn am gyfnod) i Ysgol 
Llangynfelyn yn Nhachwedd 1920 
a’r teulu’n ymsefydlu yn y tñ agosaf 
i afon Cletwr, ‘Bridge End House’ 
gyferbyn â thafarn enwog ‘Half-Way’.  
Yr ochr arall i’r afon roedd Stryd 
y Felin a chofiai Cis fy nhad-cu 
William Richards a’i deulu yn dod 
yno ym 1925 a chofio cerdded i’r 
ysgol yng nghwmni Mam ac Anti 
Martha. Y  tro olaf y buom yn 
rhodio’r hen lwybrau soniodd am 
tad-cu yn codi tatws yng nghae bach 
y Felin.

Cofiai Cis fi yn fabi yn y pram ac 
wrth ddiolch imi pan bregethwn 
yn Noddfa roedd yn falch fod y 
babi wedi datblygu’n bregethwr!  
Doedd fawr o ffordd gan Cis, John 
Anthony a Merfyn  i Soar a soniodd 
am ei ddyled i Ysgol Sul ac oedfaon y 
Capel Wesle a gwasanaethau Eglwys 
Llangynfelyn. Gweinidog Soar, John 
Henry Griffiths, Gwilym Parry y 
Ficer ac O. T. Evans, Bow-Street, a 
wasanaethodd yn angladd Edmund 
Anthony tad Cis ym mynwent  yr 
Eglwys – lle arall y dysgais cryn 
dipyn gan Cis. Roedd tad Cis wedi 
dod i’r ardal o Lanidloes yn 30 oed 
ac wedi ymarfer ei grefft o ladd 
moch yn y fro am ddegawdau.  
Byddem yn ei ddilyn o fferm i 
fferm er mwyn cael y bledren 
i’w defnyddio’n ffwtbol. Roedd 
ganddo ladd-dy yn ymyl ei gartref 
lle byddai’n gofalu am ddigon o gig 
i’r bwtsiwr Lewis Oliver Williams, 

tad-cu Billie Evans a’r chwiorydd 
Kathleen ac Ann, Tal-y-bont.

Byddai Cis yn mynd i fferm 
Dôlcletwr i weithio yn ifanc ac wedi 
gadael ysgol ym 1928  symudodd 
i Bow-Street  gan weithio ym 
Maenuwch, Nantsiriol a Ffosygrafel, 
cyn treulio chwarter canrif cyn 
ymddeol yn Nhachwedd 1979, yn 
gweithio ar ffyrdd yr ardal. Ar ôl 
priodi Maud yn Noddfa ym Medi 
1946 buont yn byw ym Mlaen-ddôl 
cyn symud i 8 Tregerddan ym 1952 
i fagu Alun, Dilwyn a Gwynant, yn 
fuan wedi i ni fudo yno o Daliesin. 
Am ymron drigain mlynedd  
cawsom y ddeuddyn annwyl (fel y 
cymdogion eraill) yn gyfeillion triw, 
parod eu cymwynas yn enwedig 
adeg salwch Mam a Nhad. 

Fel yn Nhre’r-ddôl bu Cis yng 
nghwmni Maud yn eithriadol o 
ffyddlon i bopeth yn Noddfa, heb 
anghofio’r Garn, Cartref Tregerddan, 
Bore Coffi Afallen Deg, y cae 
pêl-droed, a phob gweithgarwch 
yn y Neuadd a’r pentref. Byddwn 
hefyd yn cofio am y garddwr 
diwyd a rannodd ei gynnyrch 
gyda’i gymdogion. Dylai cofio am 
ei deyrngarwch ddeffro awydd 
ym mhawb ohonom i ddyblu 
diwydrwydd gyda phopeth o werth 
yn ein cymunedau. Wrth ddiolch 
i’r Creawdwr am un mor nobl â 
Cis, ac wrth feddwl am ei lafur ar y 
ffermydd a’r ffyrdd mae’n briodol 
cloi gydag englyn nodedig Alun 
Cilie:

Yr Hewlwr

Un â’i rym yn ei gryman, – yn 
cadw’r ffyrdd,
     Codi’r ffos heb loetran,
  A thrwy ei oes gwaith yw ei ran,
  Gãr wyth awr gwerth ei arian.

W.J. Edwards

Ymwelydd annisgwyl yn un o gyfarfodydd 
y Garn
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PEN-LLWYN A CAPEL BANGOR
Merched y Wawr – 
Cangen Melindwr

I Westy’r Marine yn Aberystwyth 
yr aeth yr aelodau eleni i gael 
eu cinio Nadolig a hynny ar nos 
Fawrth, 10fed 0 Ragfyr. Croesawyd 
pawb ynghyd gan ein llywydd, 
Beti Daniel. Heulwen Lewis a 
ddywedodd y gras bwyd. Wedi 
bwyta a mwynhau pryd blasus 
iawn o fwyd, croesawodd ein 
llywydd y wraig wadd am y 
noson, sef Sue Jones Davies. Siarad 
am y cyfnod a dreuliodd yn faeres 
Aberystwyth a wnaeth.  Yn ystod 
y cyfnod daeth yn ymwybodol 
o’r holl fudiadau a chymdeithasau 
sy’n bodoli yn y dref ac am y 
gweithgareddau amrywiol. Yn 
naturiol roedd disgwyl iddi 
fynychu gwahanol ddigwyddiadau 
a chlywsom am rai o’i phrofiadau. 
Nid oedd y digwyddiadau i gyd 
yn y dref chwaith. Clywsom am ei 
thaith i Batagonia ac am y croeso 
arbennig a gafodd yno. Roedd 
clywed am ei phrofiadau gyda’r 
wisg swyddogol gan gynnwys y 
gadwyn yn ddiddorol iawn ac yn 
tynnu gwên i’n wynebau. 

Diolchodd Beti Daniel i’r wraig 
wadd am ei chyfraniad diddorol i’r 
noson. Enillwyd y gwobrau raffl 
gan Glenys Jones, Delyth Davies ac 
Ann James.

Pen blwydd Arbennig

Cyfarchion hwyr i Mrs Dorothy 
Watson, Elderdale, sydd wedi 
dathlu ei phen blwydd yn 90 oed 
yn ddiweddar. Deallwn ei bod 
wedi cael triniaeth yn yr ysbyty 
cyn y Nadolig, felly dymuniadau 

gorau iddi am iechyd gwell yn y 
flwyddyn newydd hon.

Ail yng nghystadleuaeth 
Ffermwr Gorau’r 

Flwyddyn
 
Rhaid bod ffigyrau gwylio Fferm 
Ffactor ar deledu’r fro, wedi 
neidio i fyny pan gyrhaeddodd 
Cefin Evans Rhiwarthen Isaf 
y brig, (Cefin Cwmwythig fel 
yr adnabyddir) yn un o dri 
ymgeisydd yn y prawf terfynol 
i ennill y teitl Ffermwr Gorau 
Cymru.

Dechreuwyd y daith yn Sioe 
Frenhinol Cymru yn Llanelwedd 
ble y cynhaliwyd cyfweliadau 
ar gyfer yr holl ymgeiswyr. 
Dewiswyd deg ohonynt i gwrdd 
yng Nglynllifon, Caernarfon 
ym mis Awst, i ddechrau ar y 
gwahanol dasgau o wythnos i 
wythnos. Y beirniaid oedd yr 
Athro Wynne Jones o Goleg 
Harper Adams, a’r enwog Mr Dai 
Jones Llanilar, pryd yr aseswyd a 
marciwyd pob unigolyn ar ôl pob 
tasg.

Roedd y tasgau yn amrywiol 
- cael mochyn i mewn i’w gwt, 
ateb cwestiynau yn yr ysgubor, 
cydweithio mewn grwpiau i 
hongian gât, gyrru tractor, torri 
cig oen, llifio coed, dangos dawn 
marchnata, hel a didoli defaid, 
adnabod y bridiau, cneifio, dôsio 
gwartheg ac aredig gyda cheffylau 
i enwi rhai ohonynt.

Roedd yr ymgeiswyr a 
ddewisiwyd o wahanol oedrannau, 
yn fechgyn a merched. Amlygwyd 
y gwahaniaeth rhyngddynt 
o wythnos i wythnos wrth 
iddynt gwblhau y tasgau, pryd y 

galluogwyd y beirniaid i ddewis 
pa gystadleuydd oedd i roi 
allweddi yr ISUZU (cerbyd 4x4 - 
gwobr yr enillydd) yn ôl, a gadael 
Fferm Ffactor am byth! (chwedl 
Daloni Metcalfe)

Doedd neb ohonynt am fod 
allan yr wythnos gyntaf, a 
chawsant syrpreis pan ddywedwyd 
wrthynt fod pawb yn saff yr 
wythnos hynny.

Aeth yr wythnosau a’r tasgau 
yn eu blaen, a Cefin yn dal yn y 
râs. Teimlwyd fod tasg y cynllun 
busness wedi bod yn anodd iawn. 
Er i’r tri oedd ar ôl weithio yn 
dda gyda’i gilydd, roedd gaddynt 
dair barn wahanol a buont yn 
anghytuno am oriau maith. Bu 
yn dipyn o straen, ond roedd 
yr arbenigwyr wedi eu plesio. 
Penderfynwyd fod y tri i fynd 
ymlaen i’r Cynulliad am y 
dasg olaf, i annerch Elin Jones 
Gweinidog Materion Gwledig.

Gwnaeth y tri yn rhagorol iawn, 
ond dim ond un ISUZU oedd, ac 
un enillydd.

Aled Rees o ardal Aberteifi oedd 
hwnnw, Enillydd Fferm Ffactor 
2009. 

Ac yn glos wrth ei sawdl, ein 
Cefin ni! Perfformiad gwych Cef a 
llongyfarchiadau mawr i ti.

Dywedodd Cefin yn ei 

orchfygiad, fod Aled yn haeddu y 
fuddugoliaeth, chwarae teg iddo.

Dywedodd hefyd fod y cyfan 
wedi bod yn brofiad anhygoel, 
roedd pawb wedi dysgu llawer, 
wedi cael llawer o sbort ac wedi 
gwneud ffrindiau newydd.

Bu y rhaglen yn addysgiadol 
i ninnau y gwylwyr hefyd. 
Dysgasom fod raid i ffermwr droi 
ei law at lawer o dasgau, i fod yn 
fecanic yn ogystal a milfeddyg.

Un o’r pethau doniol 
ddywedodd Cefin yn ystod y 
rhaglen, pan gafodd ychydig o 
anhawster adnabod bridiau y 
defaid oedd: O ble death rhain, o’r 
lleuad?

Pob dymuniad da i Cefin Evans 
a’ i deulu yn y dyfodol, a diolch 
am ein diddori am lawer wythnos 
ar ddiwedd 2009.
 

Genedigaeth
 
Llongyfarchiadau mawr, i deulu 
y Lewisiaid. Ganwyd mab cyntaf 
anedig Jonathan ac Angharad 
Lewis , Bronllys ar Ionawr 3ydd. 
Mae mam-gu Heulwen Lewis a 
Modryb Meinir wedi gwirioni 
ar Morgan Jac. Llond sach o 
ddymuniadau gorau i chi gyd, heb 
anghofio hefyd mam-gu a dad-cu 
Rees, Bwlch Mawr.
 

Neuadd Eglwys Dewi 
Sant

Cynhaliwyd Noson Goffi 
flynyddol ar Ragfyr 4ydd o 7-8 
o’r gloch. Cafwyd adloniant i 
ddilyn gan Beti ac Isaac Griffiths 
ac Eirwen Hughes. Hyfryd oedd 
cael adroddiadau a charolau am y 
Nadolig ganddynt. Yn absenoldeb 
y ficer cyflwynwyd y parti gan 
David Powell. Daeth cynulleidfa 
dda ynghyd i fwynhau noson 
bendigedig. Tynnwyd y raffl fawr 
fel arfer. Cyfeiliwyd gan Maldwyn 
James. Diolchwyd i’r parti a 
phawb arall a gyfrannodd tuag 
at lwyddiant y noson, gan David 
Powell.

Nos Sul Rhag 17eg, cawsom ein 
diddori gan blant Ysgol Pen-llwyn, 
yn canu carolau ac yn cyflwyno 
hanes y Nadolig. Cafwyd gair o 
groeso gan y ficer. Roedd yr eglwys 
yn llawn a phawb wedi mwynhau

Nos Sul Rhagfyr 20ed cawsom 
noson o ganu carolau yng ngolau 
canwyllau. Roedd y gwasanaeth 
yng ngofal y ficer, y Parchedig 
John Livingstone, yn cael ei 
gynorthwyo gan Heather Evans 
a Lona Jones. Darllenwyd llithiau 
gan y canlynol: Iris Richards, 
Llinos Jones, Heather Evans, Lowri 

Paham?

Amaethyddiaeth yw prif ddiwydiant Ceredigion, felly paham nad 
yw Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi y ffermwyr, trwy gadw y 
ffyrdd bychain ar agor, trwy eu clirio a’u graeanu?
Clywn wrth fynd i’r wasg,  am y galwyni o laeth sy’n cael eu 
gwastraffu yn ddyddiol, oherwydd nad yw’n bosibl i’r tancr llaeth 
gyrraedd ffermydd cefn gwlad.

Mae ‘na deimlad y dylasai y Cynghorau Cymmuned edrych 
i mewn i’r mater hwn, a dod o hyd i drefniant gwell i glirio a 
graeanu ffyrdd sydd wedi eu gorchuddio â rhew neu eira.

Mae gwir angen edrych i mewn i’r ffeithiau, oherwydd mae 
gaeafau caled yn mynd i ddigwydd o dro i dro, a’r cynghorau ddim 
wedi paratoi ddigon ar eu cyfer, a beth bynnag, mae pawb yn talu 
trethi!!

Yn Lloegr, maent yn defnyddio ffermwyr i glirio eira, pam na all 
Ceredigion wneud yr un fath?

Un o’r dywediadau a glywn yn aml, yw fod y cynghorau yn 
atebol am ddamweiniau, os taw nhw sydd wedi trin y ffyrdd neu’r 
palmantau. A yw hyn yn wir? Os ydyw, mae gwir angen gorchfygu, 
sut reolau.
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DOLAU TREFEURIG

Jones, Margaretta Jones, Gwynfor 
Jones, Lona Jones, Nancy Evans a’r 
Parchg J Livingstone.

Yr unawdydd oedd Lona 
Jones Waun-fawr, a’r cyfeilydd 
Maldwyn James. Hyfryd oedd 
cael cynulleidfa dda i fwynhau’r 
noson. Ar ôl y gwasanaeth aeth 
pawb i’r neuadd i gymdeithasu 
dros baned a mins peis.

 
Ysbyty

 
Siom oedd clywed fod Mrs 
Sally Evans, Tywynfa, yn ôl yn 
yr ysbyty eto. Dymunwn iddi 
wellhad buan.

Capel Pen-llwyn
 
Cynhaliwyd gwasanaeth y plant 
eleni ar Sul y 13eg o Ragfyr, pan 
fu plant yr Ysgol Sul yn darllen 
am stori y geni, ac esboniad beth 
a ddylsai’r ãyl olygu i ni heddiw, 
er mwyn i’r Nadolig fod yn un 
hapus. Gwnaeth pob un ei waith 
yn rhagorol, sef Tomos a Iestyn 
Watson, Ieuan Tomos a Haf Evans, 
Kate a Ffion Williams, Nannon a 
Luned Jones, Alaw a Llñr Evans a 
Rhian James. Cafwyd anerchiad 
bwrpasol i’r plant yn dilyn, gan yr 
hoffus Beti Griffiths. Chwaraewyd 
yr organ gan Delyth Davies.
 
Nes ymlaen yn y prynhawn 
cafodd y plant eu parti Nadolig ac 

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i Mrs Mabel Rees, 
Talar Deg, ar ôl dioddef anffawd yn y tñ amser 
Nadolig.
 

Marie Curie

Diolch i drigolion y Dolau am eu haelioni yn y 
casgliad a wnaethpwyd tuag at yr elusen yma 
ynghanol mis Rhagfyr.  Fe gasglwyd £90.

Cydymdeimlad
 
Cydymdeimlwn â Linda 
ac Alun Hughes, Isfryn, 
Cwmerfyn, ar farwolaeth 
mam Linda, sef Mrs Gwen 
Howells a fu farw ddechrau 
mis Rhagfyr.

anrhegion am eu ffyddlondeb i’r 
ysgol Sul trwy gydol y flwyddyn.

Dydd Nadolig
 
Daeth nifer o aelodau a ffrindiau 
ynghyd i’r gwasanaeth am 9.30 y 
bore, yng ngofal y ficer. Hefyd yn 
ei gynorthwyo oedd Lona Jones 
a Heather Evans. Cyfeiliwyd gan 
Mrs Jean Cock.
 

Calennig
 
Bu Ieuan, Tomos a Haf yn cadw y 
traddodiad yn fyw o hel calennig 
ar ddiwrnod Calan. Er nad oes yna 
lun, daeth Rhian Tomos a Iestyn 
heibio i Blaengeuffordd hefyd 
gyda dau o’u ffrindiau, yn ogystal 
ag Alaw a Llñr. Blwyddyn Newydd 
Dda i holl ddarllenwyr Y Tincer.

Swydd 

Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Katie Hoole, Eithinog, 
29 Penllwyn, ar ei phenodiad i 
swydd athrawes yn Ysgol Gynradd 
Plas-crug, Aberystwyth.

Y Cylch Meithrin
 
Daeth Siôn Corn heibio i weld 
plant y Cylch Meithrin, Capel 
Bangor, yn ystod eu parti nadolig. 
Hefyd yn y llun mae Ffion 
Southgate, eu harweinydd.

Siôn Corn yn ymweld â phlant Cylch Meithrin Pen-llwyn

GOGINAN
Parseli Nadolig

Diolch yn fawr i’r rhai fu yn 
gyfrifol am barseli’r henoed 
yng Ngoginan eleni eto. I Iris 
Richards a Mair Jones, Coedlan 
am eu prynu ac i Gareth Jones, 
Coedlan, Carol Jones, Is y Coed 
ac Iris Richards, Brodawel am 
eu dosbarthu. Roedd y rhai a’u 
derbyniodd yn ddiolchgar iawn.

Damwain

Gwellhad buan i Val Evans, 
Gwarllan, ar ôl iddi dorri ei braich 
wrth gwympo ar y stryd yn 
Aberystwyth ar y palmant slic.

Yn y Gwarchodlu Cymreig 

Llongyfarchiadau i Steve Jones, 
Hafan, Cwmbrwyno sydd wedi 
ymuno gyda’r Gwarchodlu 
Cymreig lle pasiodd allan yn 
Cattrick ar Ragfyr 17. Mae nawr 
yn Aldershot lle bydd yn cael 
hyfforddiant pwrpasol yno, yng 
Nghanada ac hefyd Affrica ar 
gyfer y tebygrwydd o fynd allan i 
Afghanistan yn 2012. Pob lwc iddo 
i’r dyfodol.

Steve Jones
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PENRHYN-COCH
Suliau Chwefror

Horeb
7   2.30  Oedfa gymun Gweinidog 
14 10.30  Oedfa deuluol Gweinidog
21  2.30  Oedfa bregethu Gweinidog
28  10.30  Oedfa bregethu Gweinidog 

Salem 
7   2.00 Gweinidog
21  2.00 Parch J.Tudno Williams

Cinio Cymunedol 
Penrhyn-coch

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn 
Neuadd yr Eglwys dyddiau Mercher  
10 a 24 Chwefror.  Cysylltwch â 
Egryn Evans (828 987) am fwy o 
fanylion neu i fwcio eich cinio.

Eisteddfod Penrhyn-coch 
2010

Dyma Lywyddion eleni – nid fel y 
cyhoeddwyd yn Nhincer Rhagfyr. 
Karen Roberts (nos Wener) 
Gwyddno Dafydd (Prynhawn 
Sadwrn) a Dai Mason (Nos 
Sadwrn. Dyddiad yr Eisteddfod 
fydd 23-24 Ebrill 2010.

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad â 
theulu a chysylltiadau’r diweddar 
D Rolant Jones, Maes Seilo 
gynt ond wedi byw ers rhai 
blynyddoedd yn Aberystwyth ac 
wedi diodde cystudd lem.

Hefyd â chysylltiadau a theulu’r 
diweddar Glynn Thomas, 
Llanfarian, ac a chysylltiadau a 
ffrindiau’r diweddar Margaret 
Morgan, Caerfelin, Bow Street.

Croeso

Croeso i’r Parchg Eifion Roberts, 
Mrs Alwen Roberts, Dafydd 
ac Anna i 40 Dôl Helyg. Mae’r 
Parchedig Roberts yn frodor o 
Bentreuchaf, ger Pwllheli a daeth 
yn weinidog i Gapel y Morfa, 
Aberystwyth. Un o Onllwyn, 
Dyffryn Dulas de yw Alwen 
Roberts – cyfarfu y ddau tra yn 
y coleg yn Aberystwyth – roedd 
Eifion yn fyfyriwr yn y Coleg 
Diwinyddol. Bu yn weinidog 
yn ardal Croesoswallt ac yn 
ddiweddar yn Llanelli am rhyw 
13 mlynedd. Cynhelir y cyfarfod 
sefydlu brynhawn Sadwrn 30 
Ionawr am 2.30 yng Nghapel y 
Morfa.

Plygain

Cynhaliwyd plygain traddodiadol 
yn Eglwys Sant Ioan dan nawdd 

Cymdeithas y Penrhyn nos 
Iau Rhagfyr 17 a than ofal y 
Parchg John Livingstone a Lona 
Jones.  Canwyd y gwasanaeth 
am y tro cyntaf eleni. Cafwyd 
tri ar ddeg o eitemau - Parti’r 
Penrhyn, Marianne Jones Powell, 
Cantorion Aberystwyth parti 1, 
Parti’r Parc, John Ifor a Penri, 
Robat a Gwilym, Triawd Sir 
Benfro, Cantorion Aberystwyth 
parti 2, Triawd Rhiannon, Trefor 
ac Eleri, Triawd Gwalchmai, 
Daniel Huws, a Cantre’r Gwaelod. 
Gwnaed casgliad o £189.41 
i Ambiwlans Awyr Cymru.  
Cafwyd cawl yn Neuadd yr 
Eglwys i ddilyn.

Gwobr i Elin

Llongyfarchiadau i Elin Huxtable, 
Y Ddôl Fach - sydd bellach yn 
fyfyrwraig yn yr Athrofa yng 
Nghaerdydd - ar ennill Gwobr 

Astudiaethau Crefyddol  
yng ngwobrau Enillwyr 
Penweddig i’r rhai a gyflawnodd 
orau yn eu lefel A a’r Bac 
Cymreig yn 2009. 

David Rowland Jones 
(1926-2009)

Trist yw cofnodi marwolaeth un 
o gyn-drigolion Bont-goch, sef Mr 
David Rowland Jones, 23 Glanrafon 
Terrace, Aberystwyth. Bu hefyd yn 
byw yn Nhan-y-bryn, Maes Seilo, 
Penrhyn-coch.

Ganed David John Rowlands 
ar 21 Awst 1926 ym Mryn y 
Fedwen Fawr, Cwm Tynant yn 
fab i John Jones a’i briod Blodwen. 
Symudodd y teulu yn ddiweddarch 
i Lety’r Felin ac yna i Leri Cottage, 
Bont-goch. Fe’i addysgwyd yn 
Ysgolion Elerch  a Threfeurig (am 
gyfnod byr o 1934)  cyn ennill lle 
yn Ysgol Ramadeg Ardwyn. 

Bu’n dal nifer o swyddi yn 
cynnwys gweithio ar y tir yn Llety 
Ifan-hen a Chwmbwa, a helpu i 
adeiladu cronfa ddwr Nant-y-moch, 
morglawdd Y Borth ag Ysbyty 
Gyffredinol Bron-glais. Ym mis Mai 
1971 fe’i penodwyd yn borthor yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac 
yno y gweithiodd am dros ugain 
mlynedd hyd at ei ymddeoliad ar 
ddiwedd Awst 1991.

Priododd â Mary Josephine 
McKenna (1925-1995) a mawr bu ei 
ofal drosti. Ganed tri o blant iddynt 
sef Kevin, Elizabeth, a Lilian, ac 
estynnir ein cydymdeimlad dyfnaf 
â’r teulu cyfan sydd hefyd yn 
cynnwys saith o wyrion a chwech 

Plant Ysgol Sul Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch yn cymryd rhan yn y gwasanaeth 
carolau. Llun: Hugh Jones

Taith y Tractorau

Ar yr ugeinfed o Fedi 2009, 
cynhaliwyd taith noddedig  o 
hen dractorau a drefnwyd gan 
Mr Wyn Thomas o Landysul 
yn cael ei gynorthwyo gan Mrs 
Yvonne Thomas a Mr Hywel 
Evans, Penrhyn-coch, i godi arian 
tuag at adnewyddu Neuadd y 
Penrhyn.  

Daeth deunaw o dractorau 
ynghyd ac yr oedd yr olygfa 
yn arbennig iawn, nifer fawr  o 
drigolion y pentref wedi dod 
ynghyd  i weld y Tractorau 
yn edrych ar eu gorau ac i hel 
atgofion am yr oes a fu. Roedd 
y tywydd yn braf iawn ar gyfer 
y daith o ryw wyth milltir ar 
hugain. Cychwyn o’r Neuadd, 
drwy Cefn-llwyd, Banc-y-darren, 
Ponterwyd a thros Nant-y-moch 

lawr i Dal-y-bont, yna yn ôl i’r 
Clwb Pêl-droed a Chymdeithasol 
yn y Penrhyn am ginio, pob un 
o’r gyrrwyr wedi mwynhau yr 
olygfa odidog ar y daith.

Trefnwyd Noson o Bingo yn 
y Neuadd ar Nos Wener 4ydd 
o Ragfyr, pan gyflwynwyd siec 
o £1667 ar ran y Trefnwyr, i 
Aelodau Pwyllgor y Neuadd  
Mae’r  Pwyllgor yn wir 
ddiolchgar i’r Trefnwyr ac i 
berchnogion yr Hen Dractorau 
am eu caredigrwydd a’u haelioni. 
Llawer o ddiolch i bawb a fu 
yn cynorthwyo llwyddiant y 
diwrnod. Yn y llun gwelir - 
Mr Wyn Thomas, Mr Hywel 
Evans.Miss Ann James, Mr D 
R Morgan, Mrs Y Thomas, Mr 
& Mrs P Boake a Katie. Yn 
absennol o’r llun Heather & 
Jamie Thompson – Evans.
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o orwyrion. Bu’r rhai a gafodd 
y fraint o gyd-weithio gyda ‘Dei 
Rolant’ yn ei gofio fel gãr annwyl, 
cydwybodol a diwylliedig. Roedd 
hefyd yn hoff o chwaraeon – yn 
gefnogwr brwd o dim pêl-droed 
Aberystwyth ac yn is-lywydd y 
Clwb Athletau Lleol.

Bu’n ofynnol iddo dreulio ei 
flynyddoedd olaf yng nghartref 
Plas Cwmcynfelin lle derbyniodd 
y gofal gorau gan y staff. Bu farw 
ar 1 Rhagfyr a chynhaliwyd ei 
wasanaeth angladdol yn Amlosgfa 
Aberystwyth ar 11 Rhagfyr 2009 
dan ofal Y Parchg Judith Morris, 
Penrhyn-coch. Coffa da amdano.                                                                                            
REH

Calennig

Hyfryd oedd gweld amryw o blant 
o amgylch yn canu calennig eleni.  
Tipyn mwy nad ydym wedi ei weld 
ers rhai blynyddoedd, ond diolch 
iddynt oll am gadw’r traddodiad 
ymlaen a dod o amgylch y pentre 
ar fore Calan mor oer.

Merched y Wawr 
Penrhyn-coch

Nos Iau, 10fed o Ragfyr, fe aethom 
fel cangen i ymweld â “Sied Celf” 
yng Nghanolfan y Celfyddydau 
yn Aberystwyth.  Yn anffodus 
dim ond criw bach ohonom a 
allodd ddod ar y noson oherwydd 
gwahanol amgylchiadau.  Er hynny, 
i’r rhai ohonom a aeth cafwyd 
noson ddiddorol dros ben o dan 
ofal Louise a’n Llywydd Ceri 
Williams.  Fe aethom i stiwdio 
Mary Lloyd Jones ac fe roddodd ei 

holl hanes i ni sut oedd wedi dod i’r 
amlwg trwy ei gwaith fel arlunydd, 
a sut oedd yn cael yr ysbrydoliaeth 
i greu darlun, a beth oedd pob 
darlun yn dangos ac yn golygu yn 
arbennig i bawb.  Mae erbyn hyn 
yn adnabyddus efo’i gwaith dros y 
byd cyfan.  Diolchwyd iddi gan ein 
Llywydd.  Yna fe aethom ymlaen 
i swyddfa “Honno” lle mae llyfrau 
lu wedi cael eu cyhoeddi, sydd wedi 
cael eu hysgrifennu gan fenywod 
yn unig. Wedi ei sefydlu yn 1986 
ond erbyn heddiw yn gyhoeddwyr 
llwyddiannus dros bob man.  
Diolchwyd eto am yr holl hanes 
gan Rosanne Reeves un o’r rhai 
a sefydlodd y fenter hon gan ein 
Llywydd.  I gwblhau’r noson fe 
aethom i’r Ganolfan i gael bwffe 
oedd wedi ei baratoi yn arbennig 
i ni a chael gwledd o fwyd, digon 
i borthi cannoedd.  Do!  Cafwyd 
noson wych, trueni na fyddai mwy 
wedi gallu dod i fwynhau.

Neuadd y Penrhyn

Cafwyd Gyrfa Chwist lwyddiannus 
cyn y Nadolig unwaith eto.  Diolch 
i bawb a gyfrannodd at y noson a 
llongyfarchiadau i’r rheini a fu yn 
ffodus o ennill gwobrau’r noson ac 
ennill ar y raffl fawr a’r raffl fach 
a waned ar y noson.  Cefnogwch 
y Neuadd da chi i ni gael symud 
ymlaen i gadw neuadd pentre sydd 
yn werth ei chadw i’r gymuned.  
Diolch i’r criw bach sydd yn ei 
chadw i fynd.

Gêm Calan

Llwyddwyd i godi dros £5,000 i 
Tirion Lewis mewn gêm bêl droed  

ddydd Calan ym Mhenrhyn-coch 
a drefnwyd gan Debbie Jenkins. 
Chwaraewyd y gêm rhwng tîm 
Merched Penrhyn-coch a thîm o 
wñr dros 40 oed oedd yn chwarae 
mewn welingtons. Gorffennodd y 
gêm yn gyfartal gyda sgôr o 4-4. 
Yn dilyn cafwyd ocsiwn ddaeth 
â’r cyfanswm i dros £5,000. Roedd 
yn dda clywed i Tirion gael dod 
gartref dros yr ãyl. Mae bellach 
nôl yn Ysbyty Treforus a chofiwn 
yn gynnes ati.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Peter a Sam James, 7 
Dolhelyg ar enedigaeth  merch fach, 
Caryn.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Lona Jones, 
Glan Ceulan a Bethan Lewis, Dol 
Seilo ar dderbyn cymhwyster 
ILM 3 (Institute of Leadership & 
Management) mewn Rheolaeth 
Llinell Gyntaf, yn ddiweddar yn y 
Llyfrgell Genedlaethol.

Bedydd  

Cafwyd cychwyn calonogol i’r 
flwyddyn pan fedyddiwyd Derfel 
a Manon Reynolds, Ger-y-llan, 
yng nghapel Bethel, Aberystwyth. 
Daeth tyrfa luosog ynghyd o 
Horeb, Penrhyn-coch a Bethel, 
Aberystwyth i dystio i’r bedydd 
ac i gefnogi’r ddau ifanc. Mae 
Derfel a Manon yn blant i Eirian 
a Wendy Reynolds ac yn wyrion i 
Jonah ac Eluned Reynolds. Mae’r 
teulu ymysg y rhai ffyddlonaf 
eu cefnogaeth i eglwysi Bethel 
a Horeb. Yn dilyn y bedydd 
yn y bore, derbyniwyd Derfel a 
Manon yn aelodau cyflawn yn 
yr oedfa brynhawn yn Horeb 
Penrhyn-coch. Gweinyddwyd 
y bedydd gan y Gweinidog y 
Parchedig Judith Morris ac fe’i 
cynorthwywyd gan Weinidog 
Anrhydeddus Bethel a Horeb, 

y Parchedig Peter Thomas, 
Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb 
Bedyddwyr Cymru. Mae’r lluniau 
yn dangos Derfel newydd ei 
fedyddio a Manon yn cael ei 
bedyddio. 

Horeb

Oedfa Nadolig
Cafwyd oedfa Nadolig y plant 
brynhawn Sul, Rhagfyr 20. Yn 
dilyn perfformiad gan aelodau y 
Clwb Sul cafwyd ymweliad gan Sion 
Corn ac yna cafodd y plant barti 
wedi ei drefnu ar eu cyfer.  Diolch i’r 
rhai a drefnodd.

Oedfaon

Llwyddwyd i barhau i gynnal 
oedfaon yn Horeb yn ystod y 
tywydd gaeafol diweddar. Cafwyd 
festri lawn fore Sul 10 Ionawr i 
oedfa deuluol pan fu cyfle i’r 
plant sôn am a dangos anrhegion 
a gawsant dros y Nadolig. Yn ystod 
y prynhawn bu’n Gweinidog yn 
cynnal gwasanaeth yng Nghartref 
Hafan y Waun a bu ieuenctid y 
Clwb Sul yng Nghartref Tregerddan 
i gynnal gwasanaeth gyda Pharti 
Plygain y Penrhyn.

Gwasanaeth 
Cynnal M.H.
Gwasanaeth Torri Porfa a  

Garddio, Peintio, Teilo, D.I.Y.
a manion waith eraill o amgylch 

y tŷ

Disgownt i bensiynwyr
Ffoniwch ni yn gyntaf ar

01970 881090 /     
07792457816

Cymorth cyfrifiadurol lleoledig yn Aberystwyth

Cyfrifiadur  

HELP?
Ymweliad cartref

Ffoniwch 
07536 022 067

Gradd Meistr

Llongyfarchiadau i Cheryl 
Morgan, L.L.M., Brynhyfryd ar 
ennill ei gradd Meistr mewn 
Cyfraith Iechyd Meddwl ym 
Mhrifysgol Northumbria. 
Cariad mam a dad. 
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Bwthyn Gwyliau 4*, 
Porthgain, Sir Benfro

Yn cysgu 6
50 llath o Lwybr Arfordir Penfro  

ac o’r Sloop Inn.
Ar gael am wythnos, neu 4 noson.

Cysylltwch a Sarah 07793 944213
www.lluestporthgain.co.uk

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG

Cyfarfu’r Cyngor Cymuned 
nos Fawrth, 15 Rhagfyr, yn 
Hen Ysgol Trefeurig gyda’r 
Cadeirydd, Richard Owen, yn 
llywyddu. Roedd Edwina Davies, 
Gwenan Price, Dafydd Sheppard, 
Mervyn Hughes, Trefor Davies 
a Tegwyn Lewis yn bresennol 
ynghyd â’r Clerc; derbyniwyd 
ymddiheuriadau oddi wrth Daniel 
Jones, Melvyn Evans, Kari Walker a 
Dai Rees Morgan.

Croesawyd dau siaradwr i’r 
cyfarfod. Y cyntaf oedd Digby 
Bevan, a oedd newydd ddechrau 
ar ei waith fel Hwylusydd Tai 
Gwledig yng Ngheredigion. 
Eglurodd y siaradwr beth oedd 
natur ei waith, a’r modd y gallai 
cynghorau cymuned helpu i 
adnabod yr anghenion ar gyfer tai 
fforddiadwy o fewn eu hardaloedd 
a bod â rhan mewn annog 
datblygiadau o’r fath. Ar ôl y 
cyflwyniad cafwyd trafodaeth ar y 
pwnc a diolchwyd i’r siaradwr. 

Yr ail siaradwr oedd Eluned 
Lewis, Swyddog Cyswllt 
Cymunedol cwmni Airtricity, y 
cwmni sydd â’i fryd ar ddatblygu 
fferm wynt sylweddol o tua 60-80 
tyrbin yn ardal Nant-y-moch. 
Eglurodd Ms Lewis nad oedd y 
cais cynllunio wedi’i gyflwyno 
hyd yma, ond byddai hynny’n 
digwydd yn y gwanwyn. Gan ei 
fod yn gais am safle cynhyrchu 

trydan o faint sylweddol, nid yr 
awdurdod lleol na Llywodraeth 
Cymru fyddai’n penderfynu 
ar y cais ond corff newydd a 
oedd yn cael ei sefydlu ar gyfer 
ystyried ceisiadau o’r fath ar gyfer 
Cymru a Lloegr. Fel Swyddog 
Cyswllt roedd yn awyddus i 
bobl yr ardaloedd cylchynol 
gael gwybodaeth am y cynllun, 
a byddai ymgynghori pellach 
â’r cyhoedd yn y flwyddyn 
newydd. Pe byddai’r cynllun 
yn mynd yn ei flaen, byddai’r 
cwmni yn sefydlu cronfa leol 
ar gyfer dibenion cymunedol. 
Cafwyd sawl cwestiwn ar ddiwedd 
y cyflwyniad, a diolchodd y 
cadeirydd i’r siaradwr am ddod i’r 
cyfarfod.

Adroddodd y Clerc ei bod 
wedi cael un amcan-bris am drin 
y Gofeb ac roedd yn disgwyl 
ail un. Roedd swyddog o Adran 
Priffyrdd Cyngor Ceredigion 
wedi bod yn yr ardal ac wedi 
mynd gyda’r Clerc i’r mannau yr 
oedd y Cyngor wedi gofyn am 
finiau graeanu ar eu cyfer; fodd 
bynnag, doedd y swyddog ddim 
o’r farn fod y mannau hynny’n 
ddigon serth i gyfiawnhau cael 
bin. Roedd hyn yn syndod a 
siom i’r Cyngor; penderfynwyd 
mynd ar ôl y mater eto os oedd 
modd. Adroddodd y Cadeirydd 
am gyfarfod a fu yn Aberaeron y 

prynhawn hwnnw lle’r eglurwyd 
y trefniadau ar gyfer adolygu 
ffiniau wardiau’r Cyngor Sir. 
Roedd y Comisiwn Ffiniau yn 
gwneud arolwg o bob sir yn ei 
thro, a’r bwriad oedd ceisio cael 
seddi cyfartal eu maint o ran nifer 
etholwyr o fewn y siroedd unigol, 
er fod y Comisiwn yn derbyn y 
byddai’r cyfartaledd yn amrywio 
o sir i sir gan ddibynnu pa mor 
drefol neu wledig oedd sir. Byddai 
ymgynghoriad yn y flwyddyn 
newydd.

Hysbyswyd y Cyngor y byddai’r 
ddau hysbysfwrdd newydd yn 
dod yn y flwyddyn newydd. 
Roedd Cyngor Ceredigion wedi 
gofyn am ffurflen archebiant 
(‘precept’) y Cyngor ar gyfer 
2010/11 erbyn diwedd Ionawr, felly 
penderfynwyd y byddai cyllideb 
2010/11 a’r archebiant gofynnol 
yn cael ei benderfynu yng 
nghyfarfod Ionawr.

Adroddwyd fod y ceisiadau 
cynllunio canlynol wedi’u 
caniatáu: adfer Allt Fadog ar 
ôl difrod tân; 8 Maes Seilo 
– estyniadau a newidiadau. 
Ystyriwyd y ceisiadau canlynol: 50 
Dolhelyg, Penrhyn-coch, estyniad 
– dim gwrthwynebiad; adeilad 
newydd ar safle IBERS – dim 
gwrthwynebiad. Gellir gweld y 
cofnodion llawn ar www.trefeurig.
org .

RHODRI JONES
Brici a chontractiwr 

adeiladu 

07815 121 238
Gwaith cerrig  

Adeiladu o’r newydd 
Estyniadau Patios 

Waliau gardd
Llandre Bow Street

TAFARN TYNLLIDIART
Ty 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 flaen llaw)

CAPEL BANGOR
01970 880 248

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH  
Â NI

ABER-FFRWD A CWMRHEIDOL
Gohirio parti

Siom fawr fu gorfod gohirio y parti 
Nadolig a’r Canu Carolau o amgylch 
yr ardal oherwydd y tywydd. 
Edrychwn ymlaen i’r flwyddyn nesaf 
pryd y cawn well tywydd gobeithio.

Priodas

Dymuniadau gorau i Margaret Davies, 
Troedrhiwceir, ar ei phriodas â Huw 

Davies, Llety Ifan Hen wythnos cyn y 
Nadolig.

Gwella

Mae yn braf cael dweud fod Richard 
Davies, Troedrhiwceir, yn gwella 
yn dda iawn ar ôl ei lawdriniaeth 
yn Ysbyty Gobowen ddechrau y 
flwyddyn.

Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Celf a Chreft, Gemau tu mewn ag allan, 

Wii a Playstation, Pwll Pelau a  mwy!

Ar Agor Llun - Gwener 3.30 - 5.30
£5 y sesiwn . £4 ail blentyn 

Bwyd a Diod Iachus yn Gynwysedig
Gofal Plant Cofrestredig

I fwcio cysylltwch â 
Nicola Meredith 07972 315392  

Neu cipiwch i mewn i’r clwb ar ôl Ysgol

CLWB CW
^

L
Penrhyn-coch
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COLOFNYDD Y MIS

‘Oni heuir ni fedir’ – dyma eiriau 
rwy’n eu gweld bob dydd gan 
mai dyma yw arwyddair Ysgol 
Dyffryn Teifi, lle rwyf wedi bod 
yn gweithio ers ugain mlynedd.  
Yn ystod yr ugain mlynedd 
hynny rwyf wedi dod i adnabod 
cannoedd o bobl ifanc, pobl â 
thalentau hynod o amrywiol.  
Mae’n siãr ein bod i gyd wedi cael 
ein hatgoffa ar hyd ein bywydau 
nad yr un yw talentau pob un 
ohonom ond fod gan bob un 
dalent o ryw fath.  Mae’n debyg 
ei bod yn haws gweld talent 
mewn pobl eraill nag ynom 
ein hunain ac efallai ein bod 
fel athrawon yn fwy tebygol o 
ystyried geiriau’r arwyddair nag 
yw’r disgyblion. Mae hi wedi 
bod yn fraint i weld disgyblion 
yr ysgol yn  meithrin eu talent 
- yn hau yn gyson ac yn ddyfal.  
Mae yna rai sy’n manteisio ar 
bob cyfle i feithrin eu talentau 
a’u hymarfer a does dim yn dod 
â mwy o lawenydd na hynny.  
Mae’n rhwystredig iawn, ar y llaw 
arall, i weld rhai sydd wedi eu 
cynysgaeddu â thalentau amlwg 
ond yn gwneud dim – yn gadael 
yr had yn ei becyn ar y silff fel 
petae, ac yn rhwystro unrhyw 
fedi posibl. Yn yr un modd ag 
y mae’n haws gweld talent eraill 
na’ch talentau eich hunan, mae 
hi hefyd yn haws beirniadu eraill 
am beidio â gwneud y defnydd 
gorau o’r hyn sydd ganddynt.  
Wrth feddwl am yr arwyddair, 
mae’n rhaid i minnau hefyd 
holi a wnes i y defnydd gorau 
o unrhyw dalentau a gefais yn 
rhodd.  Rhaid i mi gydnabod i 
mi gael pob cyfle - gartref, yn 
yr ysgolion a fynychais ac yn y 
gymdeithas yr oeddwn yn rhan 
ohoni. Roedd y tir o’r ansawdd  
gorau. Tybed faint ohonom 
sy’n gwerthfawrogi y cyfleoedd 
a gawsom ac efallai’n difaru 
nad wnaethom werthfawrogi 
cyfleoedd y gorffennol fel y 
dylem? Mae’n debyg mai’r ateb 
i hynny yw sicrhau ein bod yn 
gwneud yn fawr o’r cyfleoedd a 
gawn yn y presennol ac yn rhoi 
pob cyfle i’r bobl hynny yr ydym 
yn gyfrifol amdanynt - yn blant, 
yn ddisgyblion ac yn y blaen.  
Rwy’n hoff iawn o ddarllen 
cofiannau a hunangofiannau a’r 
hyn sy’n fy synnu dro ar ôl tro 
yw gymaint o ymdrech sydd y 

tu ôl i lwyddiant rhai o’n sêr 
pennaf.  Oes mae ganddynt 
dalent anhygoel, ond mae’r 
mwyafrif helaeth ohonynt wedi 
gorfod gweithio’n eithriadol 
o galed er mwyn sichrau 
llwyddiant.  Mae’n siãr mai elfen 
o’u llwyddiant yw eu bod yn gallu 
rhoi’r argraff fod y dasg anoddaf 
a’r her fwyaf yn cael eu cyflawni 
mor ddi-drafferth.  

Mae tuedd i bobl feddwl mai ni 
fel athrawon sy’n rhoi gwybodaeth 
i blant.  Mae yna elfen o wir yn 
hynny wrth gwrs, ond mae’n 
rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n 
dal i gael fy nysgu a hynny gan 
y disgyblion. Mae gair, ymateb, 
gweithred o eiddo disgyblion yn 
gallu bod yn wersi i athrawon 
hefyd.  I ddyfynnu dihareb arall, 
‘Does neb yn rhy hen i ddysgu’.  
Mae’n siãr mai ar fy niwrnod olaf 
ar y ddaear hon y byddaf innau’n 
gorffen dysgu gwersi pwysig.  

Eleni mae Ysgol Dyffryn Teifi 
yn dathlu ei phen-blwydd yn 
bump ar hugain oed.  Mae’r ardal 
yn dathlu’r ffaith bod disgyblion 
yr ardal wedi derbyn addysg 
Gymraeg ers chwarter canrif.  Pe 
bawn i wedi fy ngeni a’m magu 
yn ardal Llandysul, rwy’n ofni 
na fuaswn i wedi bod yn ddigon 
ffodus i dderbyn addysg Gymraeg.  
Diolch, felly, am y bobl hynny 
yn ardal Aberystwyth a fu’n 
brwydro flynyddoedd ynghynt 
fel fy mod innau wedi cael y 
fraint o dderbyn fy addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Diolch 
am yr hau hwnnw sydd wedi 
medi cenedlaethau o ddisgyblion 
hyderus eu Cymraeg sydd erbyn 
hyn, gobeithio, yn defnyddio’r 
iaith o ddydd i ddydd ac yn 
ei throsglwyddo i’w plant (a’u 
hwyrion).

Mae Iona Davies, Maen 
Crannog, yn ddirprwy bennaeth 
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, 
Llandysul.

Y mis nesaf: Angharad Watkins

COLOFN MRS JONES
Yr wyf yn hwyr gyda’r golofn 
hon ac nid oes gennyf reswm 
er mae gennyf esgusodion.
Dydi’r tywydd ddim help, mae 
f’ymennydd wedi fferru - mae 
fy nhraed yn sicr yn rhew a’m 
boots ffyddlon wedi marw a 
dim gobaith mynd i chwilio 
am rai rhwng y tywydd a 
phopeth. Er fe fu fy esgidiau 
mawrion yn dra ffyddlon, fe’u 
giwsgais yn ddim dros dair 
blynedd a mwy.

 Ac ni fedraf wneud dim 
gyda thraed oer. Ond nid traed 
oer cyffredin sydd gennyf, 
cofiwch, mae fy nhraed i yn 
spesial o oer, fe rewent hylif 
gwrthrewi. A pheth arall sydd 
yn oer gennyf ar dywydd fel 
hyn yw gwaelod fy nghefn, wel 
hwnnw na’m traed ddim gwir 
cynhesrwydd rwan tan yr haf, 
pa ryfedd mod i mor hoff o 
Dwrci a’i haul?

Mae i eira ei harddwch 
diamheuol wrth gwrs ond, y 
drwg yw, unwaith yr â rhywun 
yn rhy hen i chwarae ynddo, ei 
niwsans sydd yn taro dyn. Mae 
teithio yn anodd a pheryglus, 
mae’n anodd hyd yn oed 
mynd a’r ci am dro heb sôn am 
siwrneuau pellach. A pham mai 
dim ond hanner y pentref sydd 
yn cael graean, beth yden ni yn 
Ger-y-llan a Glanceulan wedi 
ei wneud? A chan mai croes 
yw natur dyn yn ei hanfod, 
mae’n rhyfedd faint o deithio 
yr hoffai ei wneud pan na fedr, 
wn i ddim sawl gwaith ydw i 
wedi dweud yr hoffwn i fynd 
i rywle dim ond i sylweddoli 
na fedraf heb gãn a sled. Er, a 
barnu ar y slediau torredig a 
welir o gwmpas y pentref, fe 
fyddai rhaid i’m sled fod yn  un 
gryfach na’r rhai modern.

 Plentyn oeddwn i yn 1963 
ac yr wyf yn cofio chwarae 
sled pryd hynny. Roeddwn i 
a’m brodyr gyda nain a taid 
yng Nglan Conwy. Yr oedd 
fy modryb a’i gãr a’r plant yn 
byw rhyw ganllath i ffwrdd 
a byddem ni a’n cefndryd 
yn chwarae yn gyson a’n 
gilydd. Eu heiddo hwy oedd 
y sled ond câi pawb ei dro i 
sledio lawr yr allt at giat Cae 
ffynnon.Y syniad, wedyn, oedd 
fod y slediwr yn mynd a’r 
sled yn ôl i fyny’r allt i’r nesaf 
gael ei dro. golygai hyn basio’r 
Meysydd ar dro, tro a olygai 
na fedrai’r rhai a ddisgwyliai 
ddychweliad y sled weld beth a 
ddigwyddai.

Roedd gan fy nhaid gi 
ifanc pryd hynny, Pero, a 
roeddem wedi sylwi mai Pero 
a ddeuai a’r sled yn ôl atom 
pan fyddai Ifor wedi cael ei 
dro. Nid oedd ots gan Pero, 
wrth gwrs, yr oedd tynnu 
pethau lawn gymaint o hwyl 
iddo a gweithio defaid, ond 
roeddem ni blant yn amheus. 
Yn enwedig gan fod golwg ci 
lladd defaid ar Ifor ei hun pan 
ymddangosai mewn pryd i 
gael ei dro. Dyma, felly, adael i 
Ifor gael ei dro ond pan ddaeth 
Pero yn ôl atom gyda’r sled, 
dyma fynd yn un  haid i lawr 
yr allt ac i gegin y Meysydd. 
Ac, wrth gwrs, dyna lle roedd 
Ifor yn  gynnes wrth y tân yn 
bwyta bisgedi ac yn crechwenu 
pa mor glyfar oedd o. Wrth 
feddwl, mi roedd gan fy nain 
angen gras gyda ni!

 Wrth gwrs, pan oeddem 
wedi cyflawni pechod go iawn 
megis dwyn pig y tegell i gael 
chwisl - Ifor eto! - ein dihangfa 
oedd y das wair. Dringo honno 
yn reit sydyn a thynnu’r ysgol 
i fyny ar ein  holau ac yr 
oeddem yn ddiogel rhag pawb.
Gallem edrych dros ochr y das 
gyda phob hyder ar nain yn  
dawnsio o gwmpas ei gwaelod 
yn bygwth ein golchi ni un ag 
ol. Roedd pen y das yn hoff 
fan chwarae gennym ac un 
o’n hoff driciau oedd swingio 
o’r das wair i’r das wellt ar raff  
dros y tractor a’r oga a beth 
bynnag arall adawai fy nhaid 
yno. Heddiw, mae fy ngwaed 
yn rhedeg yn oer wrth feddwl 
ond ar y pryd pleser pur oedd 
gwneud a mater o falchter 
oedd mai fi oedd yr unig un 
o’r merched fedrai wneud. 
Pleser pur hefyd oedd chwarae 
cowbois ac indians yn y cae 
gwair a chropian ar fy mol yn  
y sofl e mawr ddifyrrwch i fy 
nhad ond er mawr arswyd i 
mam  a welai hyn yn  ffordd 
anobeithiol i ferch fihafio. Ac 
a waredai at orfod defnyddio 
vim i sgwrio pennaugliniau a 
phenelinoedd.

 Efallai yn wir mai dyna 
wir bwrpas cyfnod o eira fel 
hyn, rhoi cyfle i hel atgofion 
am amser pan oedd bywyd 
yn ddiboen a’r haul yn 
twynnu a phan mai pobl 
mewn oed oedd yn gwneud 
y penderfyniadau - a chyfnod 
cyn i’m traed oeri fel na 
fedrwn sledio dim hyd yn oed 
pe dymunwn. 

Iona Davies
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YSGOL RHYDYPENNAU
Band

 
Ar yr 18fed 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.

Gwasanaeth Nadolig

Ar y 10fed o Ragfyr cynhaliwyd 
Cyngerdd Nadolig yr ysgol. Eleni 
aethpwyd allan i’r gymdeithas 
a chynnal y perfformiad yng 
Nghapel Y Garn. Thema’r noson 
oedd ‘Stori’r Geni’ a chafwyd 
gwledd o ganu, actio a llefaru. Yr 
oedd hi’n braf gweld Y Garn yn 
orlawn a’r gynulleidfa i gyd yn 
datgan eu gwerthfawrogiad ar 
ddiwedd y perfformiad. Hoffai’r 
ysgol ddiolch i’r gofalwr ac 
aelodau blaenllaw’r Garn am eu 
cydweithrediad a’u cyngor yn ystod 
yr ymarferiadau a’r perfformiad. 
 Cafwyd cyngerdd ardderchog 
hefyd gan Yr Uned Feithrin ar y 
8fed a’r 9fed o Ragfyr yn neuadd yr 
ysgol. O ganlyniad i’r perfformiadau 
yma, codwyd  dros fil o bunnau 
tuag at gronfa’r ysgol. Yn unol â 
hyn fe drefnwyd casgliad tuag at 
ein helusen eleni, sef Oxfam; ac o 
ganlyniad i hyn, fe gasglwyd £165. 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau 
hael.

Cinio Nadolig

Ar yr 5ed 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 80 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.

Gweithgareddau

Ar y 14eg o Ragfyr fe aeth 
blwyddyn 1 i 6 a’r dosbarth 
meithrin i’r sinema i fwynhau y 
ffilm, ‘Monsters vs. Aliens’.
Ar y 15ed o Ragfyr, cynhaliwyd 
cinio Nadolig i’r plant a’r staff. Rhai 
oriau yn ddiweddarch trefnwyd 
noson o ddifyrrwch gan bwyllgor 
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 
yr ysgol. Roedd y noson yn agored 
i bawb yn yr ysgol a chynhaliwyd 
y dathliadau yn neuadd y pentref. 

Hoffai’r ysgol ddiolch i aelodau’r 
pwyllgor am drefnu’r noson, 
Heulwen o’r ‘Stompers’ am gynnal y 
dawnsio llinell, noddwr y noson sef 
Mrs Sioned Evans 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 flwyddyn 3 i flwyddyn 6. 
Yn ystod y miri, cafodd y plant 
gyfle i fwynhau gwledd o fwyd a 
chystadleuaeth dawnsio disgo.   
 
Blwyddyn Newydd Dda i holl 
ddarllenwyr Y Tincer!

Y Band yn perfformio yn Nhregerddan

Y plant yn mwynhau cinio nadolig

Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn yn neuadd yr ysgol

Gwasanaeth Nadolig yng Ngapel Y Garn.

Ymweliad Siôn Corn

Noson ddifyr Cymdeithas Athrawon a Rhieni yn neuadd y pentref
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YSGOL PENRHYN-COCH
Pen Dinas

Fel rhan o waith hanes y tymor ar 
y Celtiaid, trefnwyd taith arbennig 
i fyny i gopa Pen Dinas. Trefnwyd 
y daith gan Dr Toby Driver o’r 
Comisiwn Henebion Cymru. 
Treuliwyd amser yn cerdded i 
fyny o ardal y Tollgate gan aros 
i sgwrsio am safleoedd pwysig at 
y daith. Cyrhaeddwyd y copa a 
chafwyd cyfle i weld ardaloedd 
pwysig o’r Gaer. Gwelwyd ardal yr 
amddiffynfeydd, y gatiau a rhai 
o’r adeiladau. Paratowyd taflenni 
gwybodaeth gan Dr Driver ynghyd 
ag Angharad Williams, y Swyddog 
Addysg. Ar ddiwedd yr ymweliad, 
cerddwyd i lawr at Afon Rheidol 
gan nodi rhai o bwytiau hanesyddol 
yr ardal e.e. yr hen rheilffordd ac 
arwyddocad safle Pendinas wrth 
arsylwi arno o’r dyffryn. Yn y 
prynhawn, aethpwyd i Amgueddfa 
Ceredigion i weld arddangosfa y 
Celtiaid. Diolch i Michael Freeman 
am ei amser yn sgwrsio gyda’r 
disgyblion. Diolch i Toby Driver 
am ei barodrwydd i drefnu’r 
ymweliad ac i Angharad Williams 
am ei chymorth ynghyd a’r rhieni a 
ddaeth ar y daith. 

Pantomeim

Am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, 
ymwelwyd â Theatr y Werin i 
wylio Pantomeim “Barti Ddu” 
gan gwmni Mega. Gwelwyd y 
mwyafrif o’r disgyblion (a rhai 
o’r staff) yn gwisgo i fyny fel môr 
ladron. Cafwyd llawer iawn o hwyl 
yn gwylio’r sioe. Diolch arbennig 
i Dafydd Hywel o Gwmni Mega 
am ei gymwynas arbennig i ddau 
o ddisgyblion yr ysgol. Sicrhaodd 
hyn fod POB disgybl yn medru cael 
mynediad i’r stori a rhannu yr un 
mwynhad.

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. 

Eleni, aethpwyd ati i baratoi dwy 
sioe wahanol – un gan y Cyfnod 
Sylfaen ac un gan yr Adran Iau. Sioe 
y Cyfnod Sylfaen oedd “Y Goeden 
Fach Hardd.”  Seiliwyd y ddrama 
o amgylch chwilio am Goeden 

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

Nadolig fach hardd. Ar ddiwedd 
y perfformiad, aethpwyd ati 
i ganu pedair carol gyda’r 
defnydd o Arwyddiaith. Diolch 
i Howard Jones am ddod atom 
i ddysgu’r carolau i’r disgyblion. 
Yna gwelwyd yr Adran Iau 
yn perfformio “Ceidwad y 
Byd.” Ar y diwedd, daeth holl 
ddisgyblion yr ysgol at ei gilydd i 
gyd-ganu carolau cyn cloi gyda’r 
gynulleidfa’n canu. 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. 

Sinema

Yn dilyn yr holl ymdrech ar 
gyfer y Sioe, cafodd y disgyblion 
gyfle i ymlacio gydag ymweliad 
i’r Sinema i wylio’r ffilm 
Monsters v Aliens.  

Parti Nadolig

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 am eu 
rhoddion. 

Pentre Bach

Teithiodd y Cyfnod Sylfaen i 
lawr i Bentre Bach i gwrdd a 
chymeriadau y pentref ynghyd 

â Sion Corn. Cawsom ein tywys 
o amgylch y pentref yn ei ffordd 
unigryw gan Bili Bom Bom. 
Gwelwyd y plant (a’r staff) yn 
cael llawer o hwyl a mwynhad 
wrth rannu’r anrhegion i dai 
cymeriadau’r pentref . Cafwyd 
llawer o hwyl yno a diolch i 
Adrian am yr holl drefniadau. 
 

Cinio Nadolig

Cafwyd cinio Nadolig yr ysgol 
ar ddydd Mercher olaf y tymor. 
Paratowyd y cinio gan Mrs 
Watkins a Miss Evans. Gweinwyd 
y cinio i’r disgyblion gan y Staff. 
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 cyfle i gynnau y rhain 
yn ystod y gwasanaeth. Diolch 
i Mr Livingstone am ei groeso 
parod i ni i’r Eglwys.  

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Mathew 
Merry a ddaeth yn gyntaf, Harri 
Horwood a ddaeth yn ail a Holly 
Thomas a ddaeth yn bedwerydd 
yng Nghystadleuaeth Biathlon 
GB Cymru yn Abertawe. Fe 
fydd Mathew yn mynd ymlaen 
i gynrychioli Cymru ym 
Mhencampwriaethau Ysgolion 
Prydain yn Scunthorpe ym mis 
Mawrth. 

Llongyfarchiadau i George 
Lithgow a ddaeth yn 
ddeuddegfed a Matthew Lewis a 
ddaeth yn drydydd ar ddeg ym 
Mhencampwriaeth Trawsgwlad 
Athletau Cymru yn Aberhonddu.   
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Oed Rhif ffôn
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Blwyddyn Newydd Dda i bob 
un ohonoch chi. Gobeithio 
i chi gael gwyliau Nadolig 
wrth eich bodd a bod Siôn 
Corn wedi bod yn hael 
iawn! Ydi, mae bellach yn 
2010, a’r addurniadau wedi 
eu cadw am flwyddyn 
arall. A wnaethoch chi 
adduned blwyddyn 
newydd, ac a fuodd 
rai ohonoch allan ym 
mhentrefi’r Tincer yn 
hel Calennig? 

Dyma pwy fuodd 
wrthi’n brysur yn 
lliwio’r llun o’r plant yn canu 
carolau y mis diwethaf: Joshua 
Edwards, 59 Brynrheidol, 
Llanbadarn; Gwenllian King, 
4 Maes-y-garn, Bow Street; 
Joshua Williamson Evans, 
Cliff House, Ffordd y Fulfran, 
Y Borth; Nuala Ellis Jones, Old 
Vicarage, Capel Bangor; Craig 
Edwards, Y Bwrthyn, Y Lôn 
Groes, Bow Street. Roedd eich 
lluniau i gyd yn hyfryd - da 
iawn chi, ond ti Joshua o’r 
Borth sy’n cael y wobr y tro 
hwn, am i ti baentio dy lun, ac 
ychwanegu cyfarchiad Nadolig, 
chwarae teg! 

Fyddwch chi’n dathlu Dydd 
Santes Dwynwen ar Ionawr 
25? Ydech chi’n gyfarwydd 
â hanes trist Dwynwen? 
Flynyddoedd maith yn ôl, 
roedd merch hardd iawn 
o’r enw Dwynwen yn byw 
mewn plasdy crand gyda’i 
brawd a’i chwaer. Cynhaliwyd 
gwledd fawr yn y plas un 
noson, ac i’r wledd hon daeth 
tywysog ifanc o’r enw Maelon. 
Pan gwrddodd Maelon a 
Dwynwen, syrthiodd y ddau 
ohonyn nhw mewn cariad a’i 
gilydd, ac roedd Maelon am 
iddyn nhw briodi yn y fan 
a’r lle! Ni wyddai Dwynwen 
beth i’w wneud; roedd am 
briodi Maelon, ond nid ar frys. 

Gwylltiodd Maelon am nad 
oedd ganddo amynedd i aros 
amdani. Druan â Dwynwen. 
Aeth hi i guddio yn y 
goedwig, a chafodd freuddwyd 
ryfedd iawn lle’r oedd angel 
yn rhoi tri dymuniad iddi. Un 
o’r rhain oedd dymuniad i fod 
yn nawdd-santes cariadon. 

Aeth Dwynwen i fyw ar Ynys 
Llanddwyn, ac adeiladodd 
eglwys yno. Roedd llawer o 
gariadon yn ymweld â’r eglwys 
hon er mwyn gofyn am 
gyngor gan Dwynwen, ac mae 
olion ei heglwys i’w gweld o 
hyd ar yr ynys. Am stori dda!

Cofiwch felly am ddydd 
Santes Dwynwen ar 25 Ionawr 
– beth am yrru cerdyn i 
rywun arbennig? Y mis hwn, 
rwyf am i chi liwio llun 
y dywysoges hardd. Efallai 
mai tywysoges fel hon oedd 
Dwynwen. Anfonwch eich 
gwaith at y cyfeiriad arferol, 
Tasg y Tincer, 46 Bryncastell, 
Bow Street SY24 5DE erbyn 
Chwefror 1af.  Ta ta tan toc, a 
chadwch yn gynnes!

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

Joshua Willamson Evans

Llety

Maes-y-môr
Aberystwyth

o £20 y noson
Ystafell yn unig . Teledu  . Te a choffi .  
Wi Fi am ddim . Parcio. Shed i feics

www.maesymor.co.uk
Ffon: 01970 639 270


