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Colofn 
newydd

Blwyddyn newydd dda!

Ar y fferi

t12 t15

Taith 
Gerdded y 

Mis

Gronw a Betsan yn canu calennig i Eirlys 
Hughes, Bryngwyn, Trefeurig

Alaw a Llŷr

Calennig wyf yn ‘mofyn
Ddydd Calan, ddechrau’r flwyddyn,
A bendith fyth fo ar eich tŷ
Os tycia im’ gael tocyn
Cwm Tawe

Calennig i mi, Calennig i’r ffon,
Calennig i fwyta’r noswaith hon
Calennig i’m tad am glytio’m sgidie
Calennig i mam am drwsio’m sane
Llangadfan
 
Rhowch galennig yn galonnog,
I blant bach sydd heb un geiniog,
Gymaint rhoddwch rhowch yn ddiddig,
Peidiwch grwgnach am ryw ‘chydig. 
Blaenau Ffestiniog 

 Blwyddyn Newydd Dda i chi, bob un 
drwy’r tŷ,
Rhowch galenning yn galonnog i blant 
bach sydd heb un geiniog,
Ceiniog ne’ ddima prun a fynno chithe,
Ceiniog sy’ ore,
Blwyddyn Newydd Dda i chi
Tal-y-bont, Ceredigion

Fe godais yn fore 
Fe gynnais y tân
Fe redes i’r ffynnon i mofyn dŵr glan
Diling, diling,
Ma pwdin yn brin
Ma pawb yn cael tamed
A finne’n cael dim.
Talgarreg

Dyma luniau rhai fu’n canu am galennig 
yn Nhrefeurig a Chapel Bangor - tybed fu 
rhywun allan yn canu yn y pentrefi eraill? 

Diolch i Arthur Dafis am y pennill o 
Dalgarreg ac i Tecwyn Vaughan Jones, Llan 
Ffestiniog am y penillion eraill.

Megan ac Efanna Tomos a Haf

Gwaith  
disgyblion

Dyma ddetholiad o rigymau Calennig byr:
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GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch  
( 828017 | Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD – Iona Bailey

CYSODYDD – Elgan Griffiths (832980

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

IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION  
Y TINCER – Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228

YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street ( 828337

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

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

rhodrimoc@yahoo.co.uk

LLUNIAU – Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ( 828173

TASG Y TINCER – Anwen Pierce

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

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel 

Glyn Rheidol ( 880 691

Y BORTH – Elin Hefin  
Ynyswen, Stryd Fawr 

elin.john@yahoo.co.uk

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

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908
Anwen Pierce, 46 Bryncastell ( 828 337
Maria Owen, Swyddfa’r Post (828 201

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis 

Rheidol Banc, Blaengeuffordd ( 880 645

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

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

( 623 660

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

DOLAU
Mrs Margaret Rees - Seintwar ( 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno ( 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England  

Pantyglyn, Llandre ( 828693

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

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies 

Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau ( 828 296

Sefydlwyd Medi 1977

Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion
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dyddiadur
Rhifyn Chwefror
Deunydd i law: Chwefror 8 | Dyddiad cyhoeddi: Chwefror 21

dyddiadur

IONAWR 18 Nos Wener Noson yng nghwmni 
Dr. Mihangel Morgan, Tal-y-bont. Cymdeithas 
Lenyddol y Garn. yn Festri y Garn.

IONAWR 25 Nos Wener Noson cwis, gwin a 
chaws yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch am 
7.00 Tim o bedwar person a thâl o £5 y pen. 
Cwisfeistr: Robert Hughes- Jones. Cysyllter â 
Meriel Ralphs 07779 385 944 meriel.ralphs@
gmail.com i gofrestru

\IONAWR 26 Nos Sadwrn Cyngerdd dathlu 
gyda Hogia’r Wyddfa, Linda Griffiths a’r 
merched, Côr Meibion Aberystwyth yn Ysgol 
Gyfun Pen-glais am 7.30. Tocynnau gan aelodau 
o’r Cor Meibion; yr elw tuag at Sefydliad 
Prydeinig y Galon.

CHWEFROR 2 Penwythnos peintio Neuadd 
Rhydypennau

CHWEFROR 3 Pnawn Sul Theatr 
Genedlaethol yn perfformio Y Bont (gan Catrin 
Dafydd, Ceri Elen, Arwel Gruffydd ac Angharad 
Tomos) am 1.30 ar strydoedd Aberystwyth 
Lle i 500 yn unig.Tocynnau gan Canolfan y 
Celfyddydau, Aberystwyth Ffôn: 623232 Pris 
tocyn - £15/£12

CHWEFROR 12 Nos Fawrth Ynyd Noson 
Grempog yn Neuadd yr Eglwys, Capel Bangor 
rhwng 7 - 8 o’r gloch Adloniant i ddilyn - 
Noson Sion a Sian gyda Dai Jones, Llanilar. 
Unawdydd - Rebecca Jewell. Croeso Cynnes

CHWEFROR 15-17 Dyddiau Gwener i Sul 
Rowndiau cynderfynol cystadleuaeth Côr 
Cymru 2013 yng Nghanolfan y Celfyddydau, 
Aberystwyth. Tocynnau ar gael oddi 
wrth Rondo 029 20 22 3456 corcymru@
rondomedia.co.uk

CHWEFROR 20 Nos Fercher Yr awdures 
Mari Strachan yn darllen a thrafod ei gwaith 
Cymdeithas y Penrhyn yn festri Horeb am 7.30

CHWEFROR 23 Nos Sadwrn Noson 
gymdeithasol Cangen Rhydypennau, Plaid 
Cymru. Manylion pellach i ddilyn.

MAWRTH 16 Nos Sadwrn Cinio Gŵyl Ddewi 
Cymdeithas y Penrhyn Gŵr gwadd ; Jamie 
Medhurst 

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

MAWRTH 5 Dydd Mawrth 
Rhagbrofion Eisteddfod Gynradd ac 
Eisteddfod Uwchradd yr Urdd cylch 
Aberystwyth yn Ysgolion Penweddig, Plas-
crug a’r Ysgol Gymraeg. 

MAWRTH 6 Dydd Mercher Eisteddfod 
Ddawns Cynradd ac Uwchradd, ac 
Eisteddfod Cynradd cylch Aberystwyth 
yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau 
(Cynradd 0 2.00 ymlaen) 

MAWRTH 7 Dydd Iau Eisteddfod Offerynnol 
Cynradd ac Uwchradd cylch Aberystwyth yn 
Ysgol Gyfun Pen-glais.

MAWRTH 15 Dydd Gwener 
Eisteddfod Uwchradd yr Urdd Rhanbarth 
Ceredigion ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.

MAWRTH 18 Nos Fercher Eisteddfod 
Rhanbarth Ceredigion Aelwydydd yr Urdd yn 
Ysgol Gymraeg Aberystwyth. 

MAWRTH 20 Bore Mercher Eisteddfod 
Ddawns Rhanbarth Ceredigion ym Mhafiliwn 
Pontrhydfendigaid.

MAWRTH 23 Dydd Sadwrn Eisteddfod 
cynradd yr Urdd Rhanbarth Ceredigion ym 
Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.

Eisteddfodau’r Urdd 2013
Cylch Aberystwyth a Rhanbarth Ceredigion
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Y Tincer ar dâp 
Mae modd cael y Tincer ar gaset ar gyfer y rhai 
sydd â’r golwg yn pallu. 

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

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 Parchg Riwphona Maublei a phlant ysgol Sul y Garn yn dilyn eu  
gwasanaeth Nadolig
Llun: Vaughan Griffiths  (o Dincer Ionawr 1993)

20 MLYNEDD YN OL

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

Ymunwch â Grŵp 
Facebook Ytincer

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

CYFEILLION Y TINCER

Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 
Tincer mis Rhagfyr 2012
£25 (Rhif 53) Elwyn Ioan, 11 Ffordd y 
Drindod. Aberystwyth
£15 (Rhif 228) Gwyn Jones, Glynteg, Y 
Lôn Groes, Bow Street 
£10 (Rhif 4) Haydn Foulkes, 7 Maesyrefail, 
Penrhyn-coch

Enillwyr Cystadleuaeth y Nadolig
£60 (Rhif 258) Haf ap Robert, 103 
Bryncastell, Bow Street
£40 (Rhif 245) Elwyn Ioan, 11 Ffordd y 
Drindod. Aberystwyth

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan aelodau 
o’r tîm dosbarthu yn festri Bethlehem, 
Llandre pnawn Mercher Rhagfyr 19.

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

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

Rhodd

Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhodd isod. 
Croesewir pob cyfraniad boed gan unigolyn, 
gymdeithas neu gyngor.
Elwyn Ioan, Aberystwyth £25 

I’r dyddiadur
 
Dydd Sadwrn 23 Mawrth bydd The Armed 
Man, Offeren Heddwch – Karl Jenkins 
yn cael ei arwain gan y cyfansoddwr a’i 
berfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg - 
yn Neuadd y Celfyddydau, Llambed am 
7.00. Yr artistiaid fydd British Sinfonietta, 
Côr Godre’r Garth, Côr Ger-y-lli, a Chôr y 
Drindod Dewi Sant. Cydlynir gan Eilir Owen 
Griffiths. 

Race Horses

Cyhoeddodd y band yr wythnos ddiwethaf 
eu bod yn gwahanu. Hoffent ddiolch o 
galon i bawb sydd wedi eu cefnogi, mynd 
iw gigs a gwrando ar y gerddoriaeth dros y 
blynyddoedd.

“Rydym wedi mwynhau ac yn falch o’r 
hyn rydym wedi gwneud gyda’n gilydd, ond 
mae hi wedi dod i ddiwedd y daith i ni fel 
band. Mae hi wedi dod i’r amlwg ein bod yn 
mynd i gyfeiriadau gwahanol yn greadigol. 
Yn anffodus, o ganlyniad i hyn, rydym wedi 

gorfod canslo taith Chwefror gyda’r Kaiser 
Chiefs, a’r holl gigs eraill sydd wedi eu 
cyhoeddi.

Fodd bynnag, rydym wedi trefnu gig olaf 
ar gyfer unrhyw un hoffe ddod i’n gweld am 
y tro olaf.

Sadwrn Chwefror 9fed - CAERDYDD Clwb 
Ifor Bach

Diolch
Meilyr, Mali, Daniel, Gwion, Dylan

Race Horses
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LLANDRE
Llongyfarchiadau a phob hwyl

Llongyfarchiadau arbennig i Dafydd 
Llewelyn Evans, Llys Berw, ar lwyddo gydag 
anrhydedd yn ei arholiad theori cerdd Gradd 
I, gyda 94 o farciau allan o 100. Roedd ei 
lwyddiant a’i ymdrech yn arbennig o nodedig 
oherwydd i Dafydd sefyll arholiad cyhoeddus 
am y tro cyntaf yn ei fywyd ar adeg 
gythryblus yn hanes ei deulu. Wedi damwain 
gas roedd Sera, mam Dafydd, yn Ysbyty 
Bron-glais yn derbyn llawdriniaeth frys ar 
ei throed ar yr un adeg yn union ag arholiad 
Dafydd. Yn sicr, llwyddiant ei mab oedd y 
tonig gorau i’w fam. Gobeithio’n fawr y caiff 
y teulu bach iechyd yn y Flwyddyn Newydd, 
a phob hwyl i Dafydd gyda’i astudiaethau 
cerddorol yn y Band Pres yn ogystal ag wrth 
y Piano ac ym maes Theori Cerdd.

Merched y Wawr Genau’r-glyn

Digwydd fod cyfarfod fis Rhagfyr wedi taro 
wythnos cyn y Nadolig ac adlewyrchwyd 
hyn yn y darlleniadau a gafwyd ar y dechrau 
cyn ein cyflwyno i raglen ein gwestai am 
y mis, Marianne Powell a’i chyfeilyddes 
Gaenor Hall. Fel gwyddai pawb mae 
Marianne yn canu ac wedi bod yn diddanu 
cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad 
mewn cyngherddau ac eisteddfodau ers 
blynyddoedd. O’r herwydd mae ganddi 
stôr arbennig o ganeuon sy’n bwrpasol at 
bob achlysur a throdd ei sylw’n naturiol 
ar ganeuon tymhorol a charolau. Llanwyd 
Bethlehem a charolau, rhai cyfarwydd â rhai 
newydd ac er bod Gaenor yn cydnabod nad 
ydi hi’n ymarfer chwarae’r piano rhyw lawer 
y dyddiau hyn, dangosodd ei bod yn feistres 

ar yr offeryn er gwaetha’i phrotestiadau. 
Serch hynny sicrhaodd Marianne amser 
i’w chyfeilyddes gyfarwyddo a’r sgôr, drwy 
iddi gyflwyno’r gwahanol ganeuon i ni wrth 
adrodd ambell i hanesyn personol a diffuant 
iawn. Roedd yr helyw ohonom wedi cyrraedd 
y cyfarfod i wrando yn unig, ond ychydig 
wyddom fod Marianne wedi paratoi byddem 
yn cydganu pennill neu ddwy o’r garol 
boblogaidd ‘I Orwedd Mewn Preseb’ cyn cloi. 
Dros baned a mins pei talwyd y diolchiadau 
i Marianne a Gaenor ac atgoffwyd pawb 
am y cinio Flwyddyn Newydd gynhelir am 
12.30yh yn Nhafarn Maes Bangor, Capel 
Bangor, bnawn Sadwrn 19/1/13. Wrth ymadael 
dymunwyd yn dda i bawb o’r Gangen a’u 
cydnabod dros Ŵyl y Nadolig.
Cyfarfod fis Chwefror (18/2/13) Dathlu Gŵyl 
Ddewi gyda Merched y Wawr Aberystwyth

Eglwys Llanfihangel Genau’r-glyn

Cofiwch am Calendr 2013 yr Eglwys. Os 
hoffech gopi cysylltwch â Betty Williams : 
01970 828335.

Sefydliad y Merched Genau’r-glyn

Yng nghyfarfod mis Hydref buom yn 
y Llyfrgell Genedlaethol yn mwynhau 
noswaith o ffilmiau byr yn ymwneud â’r 
ardal. Gwelsom adeiladu Nant-y-moch 
a’r Eisteddfod ym 1952; hwn yn dangos y 
strydoedd y dre a glan y môr yn llawn o 
bobl, yn ogystal a’r maes. Rhannodd un o’r 
aelodau ei phrofiadau o stiwardio ar faes 
yr eisteddfod. Dangoswyd hefyd ffilmiau o 
fywyd bugail a’r melinau gwlân yn Nhal-y-
bont.

Yn y Cyfarfod Blynyddol ar 6 Tachwedd 
croesawyd swyddogion newydd a diolchwyd 
i’r rhai oedd yn ymadael â’u swyddi. 
Diolchodd Sue Jones, y Llywydd, i bawb 
am eu cefnogaeth cyn croesawu’r Llywydd 
newydd, sef Mared Breeze. Diolchwyd 
hefyd i’r cyn-ysgrifennydd Lynne Morgan. 
Yr ysgrifennydd newydd yw Sue Davies. Ar 
ôl ethol swyddogion newydd eraill bu Mrs 
Brenda Wrigh,t Ymgynghor-wraig Sefydliad 
y Merched, yn annerch y cyfarfod ar ffurfiau 
newydd o gyfathrebu a chodi arian. Cafwyd 
lluniaeth blasus i gloi’r cyfarfod.

Mwynhawyd cinio Nadolig o dri chwrs gan 
ugain o aelodau yn y Maes Bangor, Capel 
Bangor. Cafwyd noson hwyliog yn cynnwys 
cwis Nadoligaidd ar garolau a chaneuon 
Nadolig i roi cychwyn da i hwyl y Nadolig.

Dathlu’r Calan Arall yn  
Llanfihangel Genau’r-Glyn

 
Bu dros 50 o bentrefwyr Llandre o bob oed 
yn dilyn y Fari Lwyd drwy’r pentref wrth i’r 
penglog ceffyl traddodiadol gael ei dywys o 
gwmpas cartrefi’r fro i ymuno mewn partion 
i ddathlu’r ‘Hen Galan’. Mae’r Fari Lwyd 
yn un o’r traddodiadau Cymreig hynaf a’r 
rhyfeddaf ac mae’n ddigwyddiad lliwgar a 
chynhyrfus. 

Caiff yr Hen Galan ei ddathlu yn flynyddol 
mewn sawl ardal yng Nghymru gan gynnwys 
Cwm Gwaun, Llangynwyd a Chwm Tawe. 
Daeth y Fari Lwyd yn fyw yn Llandre eleni 
fel rhan o weithgareddau y Banc Bro a 
sefydlwyd yn sgîl Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd Ceredigion 2010 er mwyn cynnal 
a hyrwyddo gweithgareddau cymunedol 
Cymraeg yn y fro.

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

Talybont, Ceredigion, SY24 5ER

Gwesty’r Llew Du
Black Lion Hotel

Bwyty a Bar Newydd!

Cinio 12 - 2.30
Dau gwrs am £10 y person

Mercher i Sadwrn

Cinio Sul 12 - 3
Prydau o £9

Swper Nos 6 - 9
Mawrth i Sadwrn

Galwch heibio!

Advert 100x70 papur bro lliw_Layout 1  30/04/2012  15:44  Page 1
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Eleni cynhelir eisteddfod leol yn 
nhre Aberystwyth am y tro cyntaf ers 
blynyddoedd maith – ers 1957 hyd 
y gŵyr y trefnwyr, pan gynhaliwyd 
eisteddfod yn Neuadd y Brenin. 
Mae’r adeilad hwnnw wedi hen fynd 
wrth gwrs, ac yn Morlan y cynhelir 
yr eisteddfod newydd, a hynny ar 
nos Fercher 1af o Fai. Ar un pryd 
roedd gogledd Ceredigion yn frith o 
eisteddfodau – un ymhob capel bron, 
ond erbyn hyn prin yw’r eisteddfodau 
sydd wedi goroesi. Yn ardal y 
Tincer, wrth gwrs, mae eisteddfod 
lwyddiannus iawn Penrhyn-coch, a 
gynhelir eleni ar Ebrill 26 a 27 yn dal i 
ddenu cystadleuwyr brwd. 
I ddathlu eisteddfod newydd 
Aberystwyth cynhaliwyd 
cystadleuaeth creu logo, a merch 
o Landre, Jessica Makin a orfu. 
Noddwyd y gystadleuaeth gan 
gwmni FBA, a gwelir Meirion Jones 

Enillydd Cystadleuaeth  
Logo Eisteddfod Calan Mai Morlan Aberystwyth

TREFEURIG

GOGINAN
Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn gyda Colin a June Baxter, 
Oakdale a’r teuluoedd, ar farwolaeth mam 
Colin , sef Mrs Betty Baxter, Waunfawr, 
Aberystwyth.

Anrheg Nadolig

Diolch yn fawr i Iris Richards, Brodawel, a 
Mair Jones, Coedlan, am drefnu y tocynnau 
bwyd o’r archfarchnad yn anrhegion i 
henoed ardal Goginan ac i Gareth Jones, 
Coedlan, a Carol Jones, Is y Coed, am 
wneud yn sicr eu bod yn cyrraedd pen eu 
taith.

Cydymdeimlad

Cyfymdeimlwn â Geraint Edwards a’r 
teulu, Y Cwtch, ar farwolaeth brawd 
Geraint - Huw Brynmor Edwards - ym 
Mhlas Cwmcynfelyn ar ddydd Nadolig 
ychydig ddyddiau ar ôl ei ben blwydd yn 
42 oed. Roedd Huw yn gyn blisman ond 
cafodd ei daro gan afiechyd blin - multiple 
sclerosis Wynebodd y cyfan yn ddewr iawn 
ac roedd yn gymeriad hoffus a phoblogaidd 
gan ardal eang fel y tystiodd y dyrfa oedd 
yn bresennol yn ei angladd yn yr Amlosgfa.

DIGWYDDIADAU MORLAN:
C21 yn Morlan (7.30, 9 a 23 Ionawr)•	
Capel – arddangosfa o ffotograffau •	
gan Marian Delyth (hyd 15 Chwefror)
Noson Gwis Morlan (7.00, 16 Ionawr). •	
Cyfle i dimau o gapeli ac eglwysi 
lleol gystadlu am Darian Her Morlan. 
Dewch i gefnogi neu gystadlu!

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

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

01970-617996; morlan.aber@gmail.com

Cyfarwyddwr Studio a Dylunio’r 
cwmni marchnata a chyfathrebu yn 
llongyfarch Jessica Makin ar ennill y 
gystadleuaeth. Mae Jessica yn ddisgybl 
chweched dosbarth yn Ysgol Pen-glais 
ac yn astudio ar gyfer ei harholiadau 
Safon Uwch - Dylunio a Thechnoleg, 
Bioleg a Mathemateg. Ei gobaith 
yw astudio Dylunio Cynnyrch ym 
Mhrifysgol Brunel yn Llundain. Ei briff 
ar gyfer y gwaith prosiect mae’n ei 
wneud ar hyn o bryd yw dylunio mat 
newid baban ar gyfer rhieni sy’n byw 
mewn cartref bach - felly mae maint, 
hwylustod a diogelwch y baban yn 
ffactorau holl bwysig. Gwahanol iawn 
oedd gofyniad ar gyfer logo Eisteddfod 

Aberystwyth - ond 
roedd Meirion wedi 
hoffi’n fawr y lliwiau a’r 
symud a bywiogrwydd 
ei chynllun.

“Y gwyliau rydych wedi’u gohirio ers blynyddoedd”
Peidiwch ag oedi rhagor! 

Patagonia :::: Gwlad y Cewri
Pobl - Tir - Iaith - Hanes - Traddodiad - Dathlu - Difyrrwch

Y trefnwyr mwyaf profiadol - yr unig rai sydd â’u 
gwreiddiau yn ddwfn yn y Wladfa. 

Am fanylion pellach, cysylltwch ag Elvey MacDonald, 
Haulfan, Maes Carrog, Llanrhystud, Ceredigion. SY23 5AL
01974 202052  |  e-bost: elveymac1@btinternet.com 01970 828454

lindagriffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths
Maesmeurig
Cwmsymlog
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL
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PENRHYN-COCH

Oedfaon Horeb
Ionawr
20  2.30  Oedfa bregethu Gweinidog
27  10.30  Oedfa bregethu Gweinidog

Chwefror
3  2.30  Oedfa gymun Gweinidog
10  10.30  Oedfa deuluol Gweinidog
17  2.30  Oedfa bregethu Gweinidog
24  10.30  Oedfa bregethu Gweinidog

Cylch Meithrin Trefeurig - Rydym wedi croesawu tri phlentyn newydd i’r cylch y tymor yma, 
sef Lois, Chelsea ac Elis Wyn.  Elis yw’r 600fed plentyn i fynychu’r cylch.  Mae Mrs Gwenan 
Price eisiau diolch i bawb am eu dymuniadau gorau ar ei phen blwydd yn ddiweddar.
Gwelir y  plant wedi gwisgo lan ar gyfer y cyngerdd Nadolig ac  Elis Wyn. 

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 
Eglwys dyddiau Mercher 23 Ionawr, 13 a 
27 Chwefror. Cysylltwch â Job McGauley 
820 963 am fwy o fanylion neu i fwcio eich 
cinio.

Cymdeithas y Penrhyn

Cynhaliwyd Plygain flynyddol Penrhyn-
coch yn ôl yr arfer yn Eglwys Sant Ioan dan 
nawdd Cymdeithas y Penrhyn ar Ragfyr 
20fed. Roedd y gwasanaeth dan ofal Lona 
Jones. Darllenwyd y llith gyntaf gan y 
Parchg Judith Morris a Marianne Jones- 
Powell oedd wrth yr organ. Ar ddiwedd yr 
oedfa croesawyd pawb i swper yn Neuadd 

yr Eglwys. Diolch i bawb fu wrthi’n paratoi 
ar gyfer y noson.

Cafwyd eitemau gan Barti’r Penrhyn, 
Marianne Powell, Parti Glanrafon, Linda 
Jones, Cantorion Aberystwyth, Triawd 
Rhiannon, Trefor ac Eleri, Angharad 
Fychan, Daniel Huws, Keith Floyd, Edryd, 
Guto ac Arwyn, Roger Owen a Cantre’r 
Gwaelod. Cyflwynwyd y casgliad - £135.94 
i’r NSPCC.

Prysur ar y sgrîn

Gwelwyd Charlotte Griffiths - Maesyfelin 
gynt - yn y gyfres Alys yn ddiweddar. Bu 
Charlotte yn brysur dros y Nadolig fel 
Maia y forforwyn mewn pantomeim yn yr 
Hackney Empire yn Llundain, ond erbyn 
hyn mae nôl yn yr ardal hon - un arall sydd 
yn ymddangos yn y gyfres Mathias gaiff ei 
ffilmio ar hyn o bryd. 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Melanie a Daniel 
Hughes ar enedigaeth Gwen - chwaer fach 
i Charlie - ar 3 Ionawr.

Diolch

Dymuna teulu y ddiweddar Gwyneira 

Evans, Yr Efail, ddiolch i bawb am bob 
arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd 
a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth 
o golli eu modryb. Diolchwn hefyd am y 
cyfraniadau a dderbyniwyd tuag at Apêl 
Nyrs Ceredigion a Chronfa Brydeinig y 
Galon.

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â theulu 
a chysylltiadau y diweddar Emlyn Rees, 
Bodowen, Bow Street, un o gymeriadau 
hoffus iawn yr ardal.

â theulu y ddiweddar Edith Ingham, 25 
Dolhelyg (gynt o Glan Ceulan) fu farw yn 
ei chartref ar Ionawr 4ydd. Bu Mrs Ingham 
yn athrawes biano a cherddoriaeth yn yr 
ardal am flynyddoedd

ac â theulu y ddiweddar Annie Olwen 
Tanner, Llys Meurig, Penrhiwnewydd (gynt 
o Bryn Golau) fu farw ar 3ydd o Ionawr ym 
Mhlas Cwmcynfelyn.

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch

Cafwyd ein cinio Nadolig ar yr 12fed o 
Ragfyr, a threuliwyd prynhawn hapus iawn 
yng nghwmni ein gilydd. Gan fod Egryn 
Evans wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r 
gwaith o drefnu’r cinio, fe ddymunwyd yn 
dda iddo a diolchwyd iddo am y gwaith 
arbennig oedd wedi ei wneud trosom ar 
hyd y blynyddoedd.

Fe ddaeth plant Ysgol Penrhyn-coch 
i’n diddori efo’u canu fel arfer a diolch i’r 
athrawon am y gwaith ardderchog maent 
yn eu gwneud yn eu dysgu. A dymunir 
yn dda iddynt a phob llwyddiant yn 
Eisteddfod Llangollen yn y flwyddyn 2013. 

Diolchwyd hefyd i bawb gan Mairwen 
yn ei dull arferol hithau ac am y gwaith 
mae pawn yn eu gwneud drwy’r flwyddyn 
i wneud y cinio yn un llwyddiannus a 
derbyniol dros ben gan henoed y Penrhyn.

Merched y Wawr, Penrhyn-coch

Nos Iau, y 13eg o Ragfyr, croesawyd pawb 
i’r cyfarfod gan ein Llywydd Mair Evans. 
Fe longyfarchodd Glenys Morgan am gael 
ei gwneud yn Ysgrifenyddes ar Adran 
Celf a Chrefft Rhanbarth Ceredigion. Fe 
ddymunodd wellhad buan i Elsie Morgan 
ar ôl triniaeth yn yr ysbyty. Gwnaed hefyd 
drefniadau terfynol gogyfer a’n cinio 
blynyddol ym mis Ionawr.

Croesawyd wedyn ein gwraig wadd i’n 
plith, sef Shân James, Hendy, Pen-banc. 
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Cafodd Joe Scannell, Bronderw, amser 
prysur dros y gwyliau - yn dilyn perfformio 
yn The Dreaming Beauty yng Nghanolfan 
y Celfyddydau bu yn y pantomeim Aladdin. 
Treuliodd yr haf yn y sioe Hairspray yn 
y Ganolfan. Dyma ei flwyddyn olaf yn yr 
ysgol; gobeithia fynd i ysgol ddawns y 
Laine Theatre Arts yn Llundain y flwyddyn 
nesaf.

Ymweliad y Grinch

Ar Ragfyr 20fed bu y Grinch ar ymweliad a Garej Ty-Mawr diolch i Lisa Jones am 
drefnu. Cafwyd cryn sylw i’r digwyddiad gyda Chor Ysgol Penrhyn-coch yn canu a 
thim ffilmio Heno yno yn recordio. Casglwyd £240.00 i gyd ar y noson tuag at Ward 
Angharad, Ysbyty Bron-glais. Casglodd Sion Wyn Hurford, Sioned Exley a Seren 
Jenkins £47 yn canu carolau o amgylch rhan o’r pentref y noson honno a chasglwyd 
£193.00 yn y garej. Diolch i bawb 

Mae’r Grinch yn gymeriad ffuglen a grewyd gan yr awdur Dr. Seuss. Fe 
ymddangosodd gyntaf ym 1957 fel y prif wrthweithydd yn y llyfr plant How the 
Grinch Stole Christmas! Mae agwedd a phersonoliaeth y cymeriad yn golygu fod y 
term Grinch yn cael ei ddefnyddio am rywun sydd yn wrthwynebus i ddathliadau’r 
Nadolig. Pob hwyl i Lisa sydd newydd ddychwelyd i Ohio.

Roedd Shân wedi dod i ddangos i ni sut i 
addurno cacennau ar gyfer pob achlysur 
ac yn arbennig gogyfer â’r Nadolig. Roedd 
wedi dod â chacennau i’w dangos, rhai 
oedd wedi’u gwneud ar gyfer sioeau yn 
ystod yr haf a’r gacen wych oedd wedi’i 
wneud ac ennill gwobr amdani yn Sioe 
Llanelwedd. Roedd yna holl waith wedi 
mynd i mewn i’w gwneud, ond roedd Shân 
yn gwneud i bopeth edrych mor syml. Dim 
amheuaeth ei bod yn feistr ar y gwaith o 
addurno. Yr oedd pob cacen yn edrych 
yn wych. Noson arbennig a diddorol. 
Diolchwyd i Shân gan Mair Evans yna 
cafwyd cwpanaid efo cacen a mins peis i 
ddiweddu’r noson. Tynnwyd y raffl fisol.

Cyngor Cymuned Trefeurig

Gwelir adroddiad y Cyngor  ar t.17

Llun: Arvid Parry-Jones

Gwasanaeth 
Nadolig Horeb
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CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Islwyn a’i gŵn Tim a Jo 

Llongyfarchiadau mawr i Mr 
Islwyn Jones Tawelfan, am ei 
lwyddiant diwedd y flwyddyn, 
gyda ei gŵn defaid. Gŵyr lawer 
ohonom am ei fedusrwydd yn 
trîn cŵn defaid yn y gorffennol. 
Daeth ei wobr fawr, yn ennill 
Pencampwriaeth Treialon 
Meithrin Cymru, yn Llanafan 
Fawr, Llanfair ym Muallt.( Ef yw 
Cadeirydd Treialon Meithrin 
Ceredigion.) Hyfrydwch pur i 
Islwyn oedd ennill dros Gymru 
gyfan, gyda ei gi du, Tim.

Yr wythnos flaenorol, daeth 
Tîm Cymdeithas De Cymru, yn 
bedwerydd, yntau yn gapten Tîm 
Ceredigion. Ond gwella ar eu 
perfformiad a wnaethant, i fod 
yn Bencampwyr Cymru.

‘Roedd y cwrs, wedi ei leoli ar 
gae sgwâr gwastad, a oedd yn 
goleddfu lawr i bwynt y codi, 
yn brawf lled dda i’r cŵn ifainc. 
‘Roedd digon o lefydd i golli 
pwyntiau, ond bu i Islwyn a Tim 
gael y blaen â’r diosg difai.

Hefyd cyn y Nadolig yn 

Llangadog yn Nhreialon 
blynyddol y Dair Sir, sef 
Ceredigion, Caerfyrddin a 
Phenfro, enillodd sir Ceredigion 
o 100 o bwyntiau. Fel unigolyn, 
enillodd Islwyn gyda ei gi arall, 
coch a gwyn, sef Tanhill Jo.

Yn ddiweddar cyrhaeddodd 
Jo y prawf terfynol yn y Treialon 
Rhyngwladol yng Nghaerdydd, 
yn ogystal.

Ennill y tro nesaf!
Ym myd y Treialon Cŵn 

Defaid, mae yn amlwg fod I B 
Jones yn enw cyfarwydd erbyn 
hyn, ac yn sicr yn fodlon gyda’i 
gŵn Tim a Jo. Pob lwc iddo yn y 
dyfodol. 

Yr Ysgol Sul

Cynhaliwyd y gwasanaeth 
Nadolig ar Rhagfyr 16eg. 
Gwnaeth y plant eu gwaith yn 
dda. Bu y Swyddog Plant ac 
Ieuenctid, sef Mrs Eleri Pearce 
Bader, yn siarad â hwy, ar ôl 
perfformio Stori’r Geni. Yn y llun 
gwelir Iestyn, Nannon, Ffion, 
Alaw, Haf, Llyr,Luned, Megan, 
Elen, ac Owen Ellis, y rhai sy’n 
mynychu yr ysgol sul ar hyn 
o bryd. ( roedd Courtney yn 
absennol ) Diolch iddynt, ac i’r 
athrawon cydwybodol. Cawsant 
eu parti nadolig yr wythnos 
ganlynol.

Hel Calennig

Da clywed, eto eleni, fod yr hen 
draddodiad yn dal yn fyw. Dyma 
luniau y rhai a fu o amgylch, sef 
Megan, Efanna, Haf, Tomos Alaw 
a Llŷr.

Cydymdeimlad   

Estynnwn ein cydymdeimlad 
i Mrs Maggie Jones, Haulfryn, 
a’r teulu, a theulu Sunnycroft 
yn ogystal,  ar golli brawd 
yng nghyfraith ac ewythr yn 
ddiweddar, sef Mr Alun Jones 
fferm Ystradolwyn, Llangurig.

Y Cylch Meithrin

Cynhaliwyd Cyngerdd Nadolig 
Cylch Meithrin Pen-llwyn bore 
Iau 20fed o Ragfyr, yn Neuadd 
Pen-llwyn, Capel Bangor. 
Dechreuwyd gyda phaned a mins 
pei, a gyfrannwyd gan ddwy 
fam-gu plant y Cylch, sef Mrs 
Margaret Hopkins a Mrs Pat 
Jones a’u ffrindiau o Sefydliad 
y Merched Taliesin. Yna fe’n 
diddanwyd gan y plant lleiaf, 
yn eu pyjamas yn gwrando ar 
Miss Tracy yn adrodd; a’r rhai 
hynaf yn actio stori’r geni, gyda 
chymorth Miss Jools a Miss 
Shirley( fel y gelwir gan y plant) 
mewn gwisgoedd twrci!

Cynigiwyd y diolchiadau 
gan Mrs Tracy Exley, un o 
arweinyddion y Cylch Meithrin. 
Canwyd caneuon Nadoligaidd 
hwyliog iawn gan bob un o’r 
un ar hugain o blant y Cylch. 
Cyflwynwyd blodau ac anrheg i’r 
staff gan Gadeiryddes y Cylch, 
sef Mrs Eirian Jenkins. I gloi 
daeth Sion Corn i ymweld â’r 
plant, gyda sach lawn ar ei gefn.

Eglwys Dewi Sant

Ar ddydd Sul olaf ym mis 
Rhagfyr, cynhaliwyd gwasanaeth 

dwyieithog yn Eglwys Dewi 
Sant, Capel Bangor. Ymunodd 
Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 
ac Eglwys Elerch, Bont-goch. 
Braf iawn oedd gweld tyrfa dda 
o aelodau o’r tair eglwys yn 
bresennol. Mrs Heather Evans 
oedd yng ngofal y gwasanaeth 
gyda Mrs Lona Jones a Mr Garth 
Hughes yn ei chynorthwyo. 
Mi gymerodd Mia ran yn y 
gwasanaeth gan roi gweddi 
ar ddechrau y gwasanaeth. 
Y Cyfeilydd oedd Mrs Helen 
Hughes. Ar ôl y gwasanaeth, 
cafwyd lluniaeth ysgafn yn 
Neuadd yr Eglwys. Talwyd 
teyrnged i Mr Gwynfor Jones am 
ei waith diflino fel ysgrifennydd 
gan y Parchedig Ronald Williams. 
Mi gyflwynodd y Parchedig 
Ronald Williams anrheg i Mr 
Gwynfor Jones ar ran aelodau’r 
Eglwys. Bu Gwynfor yn 
ysgrifennydd yr Eglwys am 57 o 
flynyddoedd. Diolchwyd hefyd 
i Gwynfor gan y Warden, Mr 
David Powell. Cawsom luniaeth 
hyfryd a blasus. Yn y llun 
gwelir  Mr Gwynfor Jones a’r 
Parchedig Ronald Williams. Bu’r 
Parchedig Ronald Williams yn 
ficer yn y plwyf am flynyddoedd. 
Tynnwyd y llun gan Mr Malcolm 
Richards. Blwyddyn Newydd 
Dda

Cyngor Cymdeithas Melindwr

Hoffai’r Cyngor dynnu sylw 
rhywun sydd am wneud cais 
ariannol fod y ceisiadau i fod 
mewn llaw erbyn Mawrth 15 ac 
hefyd fod yna adroddiad ariannol 
llawn o’r gymeithas gyda’r cais.

Cylch Meithrin Pen-llwyn  Ysgol Sul Pen-llwyn
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Dymuniadau gorau

Dymuniadau gorau i Mair 
Stanleigh Dolfawr sydd ar hyn 
o bryd yn Ysbyty Bron-glais 
ar ôl cael damwain fach yn ei 
chartref. Gobeithio y byddwch 
yn well yn fuan.

Croeso

Croeso i deulu newydd 
sydd wedi symud i mewn i 
Aberdeuddwr, Aber-ffrwd, 
cyn y Nadolig a hefyd i Eileen 
Maloney yn ei chartref newydd 
ym Mhenbontbren. Mae Mrs. 
Maloney wedi symud i’r ardal 
er mwyn cael bod yn nes at ei 
theulu ym Maes y Glyn.

Canu Carolau

Nos Lun cyn y Nadolig 
aeth dau llond car o bobl 
o amgylch yr ardal i ganu 
carolau. Penderfynnwyd 
eleni ein bod yn canu er cof 

am ffrind annwyl iawn, sef 
Hywel Ellis, a bod yr arian yn 
mynd i elusen wedi ei phenodi 
gan ei deulu. Llwyddwyd i 
godi dros £400.00 a fydd yn 
cael ei rannu rhwng Cronfa 
Latch Ysbyty Plant Caerdydd 
a Chronfa Clefyd y Siwgwr 
Ceredigion.Diolch i bawb am 
eu haelioni ac am y croeso 
arbennig a gafwyd ym mhob 
cartref yn yr ardal.

Capel Llwyn-y-groes

Mae Eirlys Davies Caehaidd 
wedi penderfynu ymddeol 
o’i swydd fel Ysgrifennyddes 
Capel Llwyn-y-groes am 
dros ugain mlynedd wrth y 
llyw. Mae yn wir i ddweud ei 
bod wedi bod yn gysylltiedig 
â rhedeg y Capel ymhell 
cyn hynny gan iddi gymryd 
drosodd yn dilyn marwolaeth 
ei phriod Dan Davies. Mae y 
Capel bach wedi mynd o nerth 
i nerth o dan ei harweiniad 

ond ar hyn o bryd ‘rdym wedi 
cyrraedd croesffordd gan 
fod Capel Pen-llwyn wedi 
penderfynu ymuno â Chapel 
y Garn. Diolch i Eirlys am ei 
hymrwymiad i’r gwaith dros 
y blynyddoedd a gobethio y 
gallwn gario ymlaen i’r dyfodol 
yn hyderus.

Urdd y Benywod

Cafwyd tipyn o ddathlu y 
Nadolig yn y Cwm eleni eto 

a braf oedd gweld cymaint 
o blant yn y Parti Nadolig. 
Daeth yr hen Sion Corn heibio 
a’i sach yn llawn anrhegion 
a chafwyd llawer o hwyl yn 
tynnu y raffl ac yna i orffen y 
noson canu carolau. Diolch i 
bawb am gyfrannu at y bwyd 
hyfryd a diolch yn arbennig 
i Steve Briggs, tad Alice Tŷ 
Capel, am ei waith arbennig 
yn chwarae yr Organ a rhan 
yr hen ŵr mwyn a’i sach yn 
llawn!

MADOG / DEWI / 
CEFN-LLWYD

Oedfaon Madog
2.00
Ionawr
20  Bugail
27  Elwyn Pryse
Chwefror
3  Rhidian Griffiths
10  Gwyn Davies
17  Bugail
24  10.00 Oedfa’r Ofalaeth -  
 Gŵyl Ddewi yn y Garn 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Gwyneth Pritchard, 
Tŷ Gwyn, Cefn-llwyd ar golli ei phriod 
David, tad i Michael a Carol;
ac â David a Cynthia Binks, Trysor, Cefn-
llwyd ar golli modryb, Mrs Ruth Davies, o 
Benrhyn-coch.

Pob lwc

Pob lwc i Siân Evans, Llain y Felin, ar 
ddechrau yn Ysgol Penrhyn-coch.

SWYDDFA’R POST 
BOW STREET

NWYDDAU
MELYSION

CYLCHGRONAU 
CARDIAU CYFARCH
PAPURAU DYDDIOL  

A’R SUL

JOHN A MARIA OWEN

Gwaith Bricio

Adeiladau newydd, 
Estyniadau,  

Gwaith Carreg,  
Patios

R+R 

Rhod: 07815121238  
Rich: 07709770473

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

Eirian Reynolds,  
Tech. S.P.

AROLYGON DIOGELWCH
ASESIADAU PERYGLON

ARCHWILIADAU  
DAMWEINIAU

HYFFORDDIANT
GWASANAETH CYFLAWN  

I GADW CHI A’CH  
GWEITHLU YN DDIOGEL

GWASANAETH 
IECHYD  

A DIOGELWCH

01970 820124 
07709 505741

ytincer@googlemail.com
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BOW STREET

Oedfaon y Garn 10.00 a 5.00
http://www.capelygarn.org/
Ionawr
20  Bugail
27 Elwyn Pryse

Chwefror
3  Noddfa Rhidian Griffiths
10  Gwyn Davies
17  Bugail
24  Oedfa’r Ofalaeth - Gŵyl Ddewi

Noddfa
3    Oedfa am 10.00.  Gweinidog.    
 Garn yn uno.  
10  Uno yng Nghartref Tregerddan am  
 3.30.
17 Oedfa am 2.00.  Gweinidog.   
 Cymundeb.
24 Uno yn y Garn am 10.00.  Oedfa  
 Gŵyl Ddewi.

Cydymdeimlo

Wrth gydymdeimlo ag Emlyn Rees, 
Bodowen,ar golli’i frawd Cyril yn y 
rhifyn diwethaf, doedd neb yn meddwl 
y byddem y tro hwn yn gorfod cofnodi 
ymadawiad sydyn ac annisgwyl Emlyn 
fore Iau 3 Ionawr. Rydym yn cydymdeimlo 
â’i nithoedd, neiaint a’r holl berthnasau, 
ac yn drist o weld colli’r olaf o chwe 
phlentyn David ac Annie Rees. Wedi cael 
ei fagu yn Morlais yn ymyl y Llew Du dim 
ond croesi’r ffordd i Bodowen a wnaeth 
Emlyn ar ôl priodi Megan fu farw union 
un mlynedd ar ddeg yn ôl. Ymfalchïai ei 
fod yn un o fechgyn gwaelod y pentref a 
gwelwyd hynny yn y casgliad diddorol o 
luniau oedd ganddo. Bydd llawer yn cofio 
amdano’n aelod gwerthfawr o’r tîm pêl-

droed a gobeithio y diogelir y nifer fawr o 
luniau clybiau pentrefi gogledd Ceredigion 
a gasglodd ar draws y blynyddoedd.

Merched y Wawr

Nos Lun, Rhagfyr 10fed, ar noson oer a 
rhewllyd, aeth criw da ohonom allan i 
wledda ac i ddathlu`r Nadolig.  `Doedd 
dim rhaid mynd ymhell gan mai`r Maes 
Bangor yng Nghapel Bangor oedd y lle 
bwyta a ddewiswyd eleni, a mawr oedd 
y croeso oedd yn ein haros yno.  Yr oedd 
yn hyfryd cael cynhesu o flaen tanllwyth 
o dân.  `Roedd y bwyd, y gweini a`r 
awyrgylch yn hyfryd.  Ar ôl bwyta cafwyd 
ychydig o eiriau gan ein llywydd, Mrs 
Brenda Jones. Hi hefyd oedd wedi bod 
yn Sion Corn, a rhoi melysion i ni gyd.  
Diolchodd i Margaret, Joyce a Lynda 
Stubbs am fynd gyda hi i gynrychioli`r 
gangen yn y Cwis Cenedlaethol yn Nhy-
glyn Aeron ym mis Tachwedd.Yna ar 
nodyn ysgafnach cafwyd cwis ‘Adnabod y 
Lluniau’ ac ar ôl llawer o ddyfalu a chrafu 
pen Gwenda, Lis a Janet oedd yn fuddugol.  
Elen Evans oedd enillydd y ‘Rhif lwcus’.  
Wedyn cawsom gyfle i gymdeithasu a chael 
rhagor o glonc cyn troi am adref.

Noddfa

Ar brynhawn Sul, 23 Rhagfyr, cynhaliwyd 
gwasanaeth Nadolig capel Noddfa. Plant 
yr ysgol Sul fu yng ngofal yr oedfa, gyda’r 
rhieni’n eu helpu. Hoffai blant a rhieni’r 
ysgol Sul ddiolch yn fawr i Mrs Mair 
Lewis a Mrs Louisa Phillips am eu dysgu. 
Cyflwynwyd stori’r geni â graen, ynghyd â 
phos i ddiddanu’r gynulleidfa a datganiad 
ar yr organ. Yn dilyn yr oedfa, cafwyd parti 
yn y festri, ac roedd Noddfa’n ffodus iawn 
fod Siôn Corn wedi cael munud sbâr i alw 

heibio, a bu’n hael iawn, yn ôl ei arfer.

Gwellhad buan

Dymuniadau gorau am wellhad buan i 
Iwan Davies, Cnwc y Deintur, sydd wedi 
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Bron-glais yn 
ddiweddar.

Dyweddïo 

Llongyfarchiadau mawr i Cerys Evans, 43 
Maes Afallen, a Craig Davies o Lanon ar eu 
dyweddïad adeg y Nadolig.

Parti a Gwasanaeth y GarnNoddfa
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Y BORTH

Ysgol Sul St Matthew

Dydd Sul, Rhagfyr 16, 
adroddodd a pherfformiodd 
plant yr ysgol Sul eu Drama’r 
Geni ar gyfer teulu, ffrindiau 
a phlwyfolion yn Eglwys St 
Matthew, y Borth. Fe gymerodd 
y plant y gwasanaeth ar ei 
hyd gan bortreadu eu stori 
mewn ffordd a oedd wrth fodd 
y gynulleidfa gyfan. Rydym 
mor falch o’r plant a’r bobl 
ifanc yma - oedran 4 i 14 ac yn 
diolch iddynt am eu gwaith 
caled. Dylai’n diolch fynd 
hefyd i Leas sy’n helpu ymhob 
ffordd gyda’r ysgol Sul trwy’r 
flwyddyn, i Amanda a Jood 
am y dillad gwych (gobeithio 
dy fod yn teimlo’n well Jood), 
i Jacky a hyfforddodd fand 
gwych yr ysgol Sul - Megan, 
Andrew, Dion, Sam, Hannah, 
Toohey, Lili ac Anna, i Michael 
a chwaraeodd yr organ i’r cor 
a’r gynulleidfa, i’n ficer y Parchg 
Cecilia Charles am gymryd rhan 
yn y gwasanaeth ac i Stuart 
sydd wedi cynorthwyo gydol 
y flwyddyn gyda’n prosiect 
celfyddydol. Rydym yn ceisio 
gwneud lluniau collage o 
eni’r Iesu, ei groesholiad a’i 
Ddyrchafael. Mae llun y geni 
bellach wedi ei orffen ac mae’n 
wych. 

Daeth thai o’r plant o Ysgol 
Sul St Matthew (nad oedd 
ynghlwm mewn sioeau ysgol, 
cyngherddau a phartion) 
i ddarllen a chanu yn y 

Ysgol Feithrin y Borth, ac 
Ysgol Craig yr Wylfa, ynghyd 
a llawer o aelodau hŷn y 
Borth, (Borth Senior Citizens) 
ymwelydd arbennig yn Neuadd 
Gymunedol y Borth dydd 
Mawrth Rhagfyr 18fed, sef Sion 
Corn gyda chynorthwyydd 
bachm/ corrach o’r enw ‘Elf & 
Safety’. Cafodd yr holl blant a’r 
aelodau hŷn anrheg gan Sion 
Corn a bu rhai o fechgyn Ysgol 
Craig yr Wylfa yn ddigon ffodus 
i gael ei lofnod. Dywedodd 
pawb wrtho eu bod yn 
eithriadol dda fel y byddai yn 
siwr o ymweld a hwy ar Noswyl 
Nadolig. 

Llongyfarchiadau

- i feiolinyddes ifanc 
Llongyfarchiadau calonnog i 
Ffion Clift, Station House, Teras 
Cambrian, Y Borth. Llwyddodd 
gydag anrhydedd yn ei harholiad 
theori cerdd Gradd II gyda marc 
gwych, 99 allan o 100. Roedd 
Ffion eisoes wedi llwyddo 
gyda chlod yn ei arholiad ffidil 
Gradd 1 ac, ar hyn o bryd, mae’n 
aelod o Gerddorfeydd Ysgolion 
Ceredigion. Pob hwyl iddi yn y 
dyfodol.

- i delynores ifanc… 
Daeth llwyddiant i ran 
Mared Emyr, Ffordd Clarach, 
hefyd. Ers tro, bu Mared yn 
adnabyddus ar lwyfannau 
rhyngwladol fel telynores 

addawol dros ben ac, er mwyn 
bwrw ymlaen gydag arholiadau’r 
graddau uwch ar y delyn, roedd 
yn ofynnol pasio arholiad theori. 

Gwnaeth Mared lawer iawn 
mwy na phasio, gan lwyddo 
gydag anrhydedd yn ei arholiad 
theori Gradd V (95%), a hynny 
ar adeg tu hwnt o brysur yn ei 
hanes. 

Cyn i Mared symud ymlaen at 
arholiad gradd uwch ar y delyn, 
bydd yn rhaid iddi ymarfer yn 
galed ar gyfer arholiad Cerdd 
ymarferol TGAU y gwanwyn 
hwn yn Ysgol Penweddig, a 
dymunir pob llwyddiant iddi 
gyda’r dasg honno…

…a’r teulu oll
Yn wir, bydd eleni’n flwyddyn 
i’w chofio ar aelwyd Mared 
oherwydd cyfraniad gwerthfawr 
y teulu cyfan i lwyddiant Côr 
Ger-y-lli. Dymunir pob hwyl i’r 
côr hefyd.

Cyfnod yn Uganda

Dymuniadau gorau i Siwan 
Gwyndaf sydd newydd 
gyrraedd Uganda lle bydd 
yn treulio wyth wythnos yn 
gweithio i Coalition against 
Poverty (CAP) sy’n rhan 
o’r gwaith gefeillio rhwng 
Mbale yn Uganda a Rhondda 
Cynon Tâf. Gellir dilyn ei 
thaith a’i gwaith ar flog http://
siwangwyndaf.wordpress.
com/

Gwasanaeth Carolau a Mins 
Peis yn Neuadd y Borth dydd 
Mawrth 18fed Rhagfyr. Roedd 
yn noson hapus o garolau a 
darlleniadau yn cael ei dilyn 
gan ddanteithion tymhorol. 
Diolch yn fawr i dîm y 
Margarets - Margaret Griffiths 
a Margaret Ellis a ddarparodd 
y lluniaeth ac i bawb ddaeth i’n 
cefnogi. Mae’r llun yn dangos 
plant yn eu crysau t ysgol Sul 
newydd a brynwyd gyda’r 
arian a gawsom gan Bwyllgor 
Carnifal y Borth. Ein diolch i’r 
Pwyllgor - gobeithio eich bod 
yn meddwl ein bod yn edrych 
yn smart!

Joy Cook, Athrawes Ysgol Sul
Canolfan Deulu

Cafodd plant y Ganolfan Deulu 
a leolir yn Neuadd y Borth, 
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Bu cenedlaethau o drigolion Tre’r-ddôl, 
Taliesin, y Borth, Ynys-las, a mannau 
eraill yn croesi’r afon Ddyfi ar y fferi i 
Aberdyfi a lleoedd eraill ym Meirionnydd. 
Gwelir llun da o’r fferi yng nghyfrol hardd 
Gwyn Jenkins, Tal-y-bont, Ar Lan y Môr, 
a gyhoeddwyd gan y Lolfa ar drothwy’r 
Nadolig, a dyma sydd odano: “Cedwid y 
fferi yn Aberdyfi ac fe’i gelwid o’r ochr 
arall drwy ganu cloch oedd wedi’i gosod 
ar bostyn ar draeth Ynys-las. Ar un adeg 
roedd tŵr lloches yno lle cysgodai teithwyr 
mewn tywydd garw. Yn y 19eg ganrif roedd 
tair fferi: un ar gyfer ceffyl a choets, un 
ar gyfer ceffylau, gwartheg a nwyddau, ac 
un gwasanaeth cyflym ar gyfer teithwyr 
troed (‘y fferi fach’). Bellach rhaid teithio 
20 milltir ar hyd y ffordd fawr er mwyn 
cyrraedd Aberdyfi o Ynys-las”.

Yn Hunangofiant ac Ysgrifau Ap Vychan, 
(1948) gol. W.Lliedi Williams, y mae Ap 
Vychan, y Parchedig Robert Thomas, 
gweinidog, prifardd a chyd-Athro 
gyda Michael D.Jones yng Ngholeg yr 
Annibynwyr, y Bala, yn disgrifio taith 
gardota yng nghwmni Evan ei frawd (y 
teulu niferus yn Nhŷ Coch a Than-y castell, 
Llanuwchllyn, yn enbyd o dlawd) o’u 
cartref cyn belled ag Aberystwyth pan oedd 
yn wyth oed ym 1817 a’i frawd yn ddeg. 
Wedi cyrraedd Ynys-las ar eu ffordd adref 
clywsant y byddai raid iddyn nhw dalu dwy 
geiniog yr un.i groesi’r fferi: “Nid oedd 
gennym yr un ddimai o arian, a bu raid 
inni werthu’r ychydig ŷd oedd gennym am 
bedair ceiniog er ei fod yn werth hanner 
coron o leiaf. Daeth bonheddwr tirion 
atom a gwneud i mi ddarllen y Beibl oedd 
gennym. Wedi croesi’r afon dywedodd 

Ar y fferi
wrth y cychwr – ‘Yr wyf fi yn talu dros 
y plant bach’. Pwy ydoedd, ni wyddem,; 
dyna’r olwg olaf a welsom ni arno; ond 
fe wnaeth weithred dda, pwy bynnag 
ydoedd, gweithred a goffeir yn nydd y farn 
ddiweddaf”.

Y mae’r enwog ‘Doc Tom’, y Dr. Thomas 
Richards, Llyfrgellydd adnabyddus Coleg 
Prifysgol Cymru, Bangor gynt, mab 
disglair Ynystudur, ger Tre-r-ddôl, yn 
ysgrifennu’n ddifyr am y fferi yn ei ysgrif, 
‘Gogledd Ceredigion Cyn Oes Y Buses’, yn 
Rhwng y Silffoedd, (Gwasg Gee, 1978) gol. 
Derwyn Jones a Gwilym B.Owen, mab yng 
nghyfraith Doc Tom sy’n nesu at ei gant 
oed. Wedi sôn am ei dad yn amaethu’n 
ddiwyd ar yr ucheldir, dywed, “A mam 
hefyd, coffa da amdani, yn ceisio gwneud 
ceiniog brin drwy werthu ‘menyn ac wyau 
yn Aberdyfi – yn yr ha’ wrth gwrs, gan 
dynnu ar byrsau torethiog y visitors. Yn 
y fan hon, ni fyddai gwers fechan mewn 
daearyddiaeth allan o le. Afon Dyfi o’r 
Llyfnant i lawr i’r môr, yw ffin rhwng de 
Meirionnydd a gogledd Ceredigion. Ffin, 
ie, ond rhy effeithiol: ni ŵyr pobl y ddwy 
ochr ddim am ei gilydd, gweled ei gilydd 
o bell yn cynaeafu gwair ac ŷd, a’r unig 
obaith cyfarfod oedd ffair Machynlleth. 

Bu ym meddwl Savin, partner yr hen 
Ddafis o Landinam, i godi pont o’r Ynys-
las i Aberdyfi, ond aeth yn fethdalwr, a bu 
farw’r syniad. Sut yr âi fy mam i Aberdyfi? 
Dwy ffordd i ddewis ohonynt. Un oedd 
cerdded i stesion Glandyfi ar hyd llwybrau 
caregog hyd at y ffordd fawr, ond ar ôl 
cyrraedd honno yr oedd yng nghanol un 
o’r golygfeydd perffeithiaf.: afon, coed, 
meysydd hanesiol Pennal yr ochr draw, 

a godreon lliwgar Cyfeiliog. Y ffordd 
arall oedd ymorol am stesion Ynys-las, 
dair milltir i ffwrdd, troi cornel tafarn y 
Commercial (Wildflower) yn Nhre’r-ddôl, 
ac ar ôl pasio eglwys Llangynfelyn wynebu, 
os deuai’n wynt a glaw, ar y darn ffordd 
mwyaf didostur yn y byd. Heibio i’r stesion 
ac ymyl y twyni, a siawns fawr na fyddai 
John Bell a’i gwch yno i groesi’r fferi, a’i 
gosod i lawr yn ymyl Temperance Marged 
Dafis.

Unwaith beth bynnag, a hithau’n amser 
prysur ar y gwair, gofynnodd fy mam a 
fuaswn i yn myned â’r fasged, os nad dwy, 
i Aberdyfi. Bodlonais, ond nid rhyw ufudd 
iawn, gyda manylion manwl ym mha dai yr 
oeddwn i alw. Y cwbl a gofiaf yw ymlwybro 
i fyny ddwy neu dair o strydoedd serth 
(‘Copperhill’ yn un, lle trigai’r teiliwr 
John Richards a’i deulu, ewythr i William 
Richards fy nhad-cu), a chael te iawn gan 
Marged Dafis ar ôl gwagio’r basgedi. Pryd 
bynnag y byddaf yn trafaelio ar y trên o 
Aberdyfi i Benhelyg, mynnaf gael golwg ar 
y strydoedd serth hynny”.

Roedd prysurdeb y fferi a’r gwragedd 
yn mynd a’r menyn a’r wyau i fisitors 
Aberdyfi, wedi dod i ben ychydig cyn fy 
nyddiau cynnar i yn Nhaliesin ddiwedd y 
1930au ond yn ddiweddarach wrth fynd 
a dod yn gyson i Aberdyfi o Lanuwchllyn 
yn y 1970au cynnar deuthum i nabod 
Ellis Williams, yr olaf hyd y gwn i gynnig 
gwasanaeth y fferi. Roedd ei hynafiaid fel 
yntau wedi cyflawni’r gwaith bob yn ail â 
physgota. Rwy’n cofio’r llwyfan ar draeth 
Ynys-las lle byddai pobl yn chwifio baner i 
dynnu sylw Ellis Williams yr ochr draw i’r 
afon.

W.J. Edwards

Diolch i deulu Gwilym B. Owen am 
ganiatâd i ddyfynu o Rhwng y Silffoedd

methdalwr / yn fethdalwr  -  bankrupt  ymorol - look after  hynafiaid -  ancestorsGeiriau

Y Pier yn Aberdyfi. Arferai y fferi redeg 
o’r pier hwn ar draws yr aber i Ynys-las - 
sydd i’w weld yng nghornel uchaf chwith 
y llun. ©John Lucas; trwyddedwyd i’w 
ailddefnyddio dan y Creative Commons 
Licence.

Llun o Gasgliad John Thomas trwy ganiatâd © Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
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arnofio - float   feidr / beidr - lane   sticil - stileGeiriau

Llifogydd 1935
Bu James Pearce Evans, y Siop, 
Bont-goch, tad-cu Carys Briddon, 
Tre'r-ddôl, yn gynhyrchiol iawn yn 
ysgrifennu traethodau ar hanes lleol 
a chadw llyfr lloffion. Gellir darllen ei 
'Hen Gymeriadau Trefeurig' ar wefan 
Trefeurig www.trefeurig.org; mae ei 
'A miner's diary' i'w ddarllen ac i'w 
glywed ar y wefan Ysbryd y Mwynwyr 
http://www.spirit-of-the-miners.org.
uk. ac isod mae Carys yn cyfeirio at 
bytiau o'i lyfr lloffion o dan y pennawd 
‘Thunderstorm’s trail of havoc’ sydd 
yn adrodd hanes y llifogydd difrifol a 
ddigwyddodd yn ardal Aberystwyth ym 
mis Mehefin 1935.
Ar y diwrnod arbennig hwnnw, 
cyrhaeddodd y tymheredd 83°Farenheit 
yn ystod y prynhawn ac erbyn 6 o’r gloch y 
nos cafwyd storm enfawr o fellt a tharanau 
gyda glaw trwm iawn. Barnwyd fod cwmwl 
wedi torri yn y mynyddoedd uwchlaw 
Craig-y-Pistyll ac roedd llif yr afon Leri yn 
eithriadol o uchel wrth lifo trwy Bont-goch. 

Tywydd

Yn dilyn yr holl law a gafwyd yn ddiweddar 
cafodd Clwb Golff y Borth nodwedd ddŵr 
newydd!  

Cafodd gwaelod pentref Tal-y-bont ei daro 
wrth i’r afon orlifo ac achosi llifogydd, ond 
nid oes disgrifiad o’r difrod a achoswyd.

Y tro hwn hefyd nid oedd modd tramwyo 
drwy bentref Dôl-y-bont gan ei fod o 
dan ddŵr a’r trigolion yn gorfod symud 
i’w llofftydd i’w osgoi. Disgrifir y modd y 
cafwyd chwe throedfedd o ddŵr ar fuarth 
fferm Cwmere gydag anifeiliaid ac offer 
amaethyddol yn arnofio yn y llifeiriant. 
Achoswyd difrod yn y ffermdy hefyd gydag 
wyau a menyn yn arnofio ymysg y dodrefn 
yn y llaethdy. Roedd y bont gerllaw wedi 
ei gorchuddio gan ddŵr, ond yn ffodus ni 
chafodd ddifrod.

Dywedir i bentref Llandre osgoi unrhyw 
ddifrod, ond roedd llifogydd difrifol wrth 
orsaf y trên yn Bow Street ac ni fu’r trên 
yn rhedeg am gryn amser nes iddynt fod 
yn siŵr nad oedd y trac wedi ei ddifrodi. 
Cafodd sawl tŷ yn Nhrefeurig eu heffeithio 
gan lifogydd, ac yn ystod y storm trawyd tŷ 
yn Y Borth gan fellten ac aeth honno i lawr 
y simne gan achosi llosgiadau i wraig y tŷ.
Carys Briddon

Llun: G
areth W

iliam
 Jones

Cofiwch - os oes unrhyw un â 
dyddiadur neu gofnodion tebyg o 
dywydd neu lifogydd hanesyddol yn 
ardal yr Elenydd, ac yn fodlon i’w 
rhannu er mwyn cyfrannu at brosiect 
sy’n ymchwilio i hanes llifogydd, ac 
atgofion pobl ohonynt gaiff ei gynnal 
ym Mhrifysgol Aberystwyth. ar hyn 
o bryd cysylltwch â Hywel Griffiths 
(hmg@aber.ac.uk 01970 622674) neu 
Llion Parry (lrp9@aber.ac.uk).

Arddangoswyd baneri sy’n 
portreadu syniadau am ystyr 
y Nadolig gan ddisgyblion 
Blwyddyn 8 o Ysgol Penweddig 
ar y rheiliau o flaen Capel 
Bethel, Stryd y Popty, 
Aberystwyth rhwng dydd Iau, 
20fed Rhagfyr - tan y Nadolig. 
Diben y lluniau oedd creu 
addurn arbennnig i ddathlu 

Ysgol Penweddig

Lluniau’r Nadolig gan Ddisgyblion Ysgol Penweddig y tu allan i Gapel 
Bethel, Aberystwyth

o ddelweddau ac ystyr 
personol yr ŵyl trwy lygaid 
y plant.’

Ychwanegodd  Gweinidog 
Bethel, y Parchg Judith 
Morris, ‘Rydym yn hynod 
ddiolchgar i’r disgyblion am 
greu addurn more drawiadol 
a greodd tipyn o ddiddordeb 
wrth i bobl fynd heibio’r 
capel yn ystod y dyddiau 
cyn y Nadolig. Yn sicr 
roedd y lluniau yn gyfraniad 
gwerthfawr ar adeg arbennig 
iawn o’r flwyddyn i holl 
gapeli ac eglwysi’r dref. ‘

Yn ôl Lea ‘’Roedd yn bleser 
cael rhannu fy ngwaith gyda 
disgyblion mor frwdfrydig 
a chael y cyfle i ddangos eu 
syniadau i’r cyhoedd.’ 

Gellir gweld gwefan 
Lea yn www.leaadams.
moonfruit.com ac mae ei 
gwaith ar hyn o bryd i’w 
weld yn y Plas, Machynlleth.

Gŵyl y Nadolig ac i  annog pobl 
oedd yn mynd heibio’r capel i 
feddwl am ystyr yr Ŵyl.    

Dywedodd  Mrs Elinor 
Wigley, Pennaeth Celf yr  
Ysgol: ‘Diolch i’r artist Lea 
Adams, Penrhyn-coch, am ei 
chymorth a’i hysbrydoliaeth 
wrth greu’r gwaith. Diddorol 
iawn oedd gweld yr amrywiaeth 

Annwyl ddarllenwyr,
A oes gennych chi, eich 
ffrindiau neu eich teulu 
atgofion o…
· gyfnod o dywydd eithafol yng 
Nghymru?
· aeaf caled neu fwyn?
· haf cynnes, gwlyb neu boeth?
· gynhaeaf siomedig neu 
ffrwythlon?
· fellt a tharanau 
bythgofiadwy?
· lifogydd, sychder, storm neu 
gorwynt?
· Eisteddfod neu Sioe 
Frenhinol gwlyb
neu grasboeth?
Os mai OES yw eich ateb, 
cyfrannwch hwy i brosiect 
tywydd eithafol newydd i
Gymru. Medrwch wneud hyn 
ar: http://eira.llgc.org.uk
neu drwy cysylltu â Cerys 
Jones, CAWCS, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth, Ceredigion,  
SY23 3HH, 01970 631028, 
cerys.jones@cymru.ac.uk



1 4

Y  T I N C E R  |  TA C H W E D D  2 0 1 2  |  3 5 3

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11 12

13 14 15 16

17

18

19

20 21 22 23

24 25

26 27 28

29

30 31

CROESAIR DIWRNOD Y LLYFR 2013

AR DRAWS
1. Cyfenw bardd a gyhoeddodd ei gyfrol O 

Annwn i Geltia ym mis Mawrth 2012 (7)
4. Rhyw Fath o _ _ _ _ _ _ _, nofel am 

wallgofrwydd cariad gan Lleucu Roberts (7) 
9. Rhywun yn _ _ _ _ _ _, cyfrol o gerddi i blant gan y 

prifardd Tudur Dylan a gyhoeddwyd yn 2005 (5)
10. gweler 29 ar draws
12. Ar ei ymweliad wythnosol â’r farchnad 

hon yr enillodd Tecwyn y Tractor 
gariad o’r enw Ffergi Lwyd (4)

13. Enw cyntaf awdur y gyfrol i blant, A 
Wyddoch Chi am Anifeiliaid Cymru? (4)

14. Casgliad o limrigau i blant yng Nghyfres 
Cerddi Gwalch: 1 Limrigau _ _ _ _ _ (5)

16. _ _ _ - Cofiant R. Williams Parry, gan Alan Llwyd (3)
18. Cyfrol a ysgrifennwyd gan Hefin Wyn am 

un o feirdd amlycaf sir Benfro (2, 6, 5)
20. Y Pussaka _ _ _, stori gyffrous i blant 

9–10 oed gan Menna Elfyn (3)
21. Enw cyntaf awdur y nofel Blasu (5)
23. Odl-dodl  _ _ _ _, stori ar fydr ac odl sy’n addas 

i blant dan 7 oed gan Gwion Hallam  (4)
25. Enw cyntaf yr awdur a gyhoeddodd ei 

hunangofiant o dan y teitl Cofnodion (4)
26. Enw cyntaf awdur yr hunangofiant 

Ymlaen a’r Gân yn 2003 (6)
29 a 10 ar draws. Hunangofiant arbennig o ddifyr 

awdures Amdani! a Llinyn Trôns (5, 5)
30. Enw cyntaf awdur Cerbyd Cydwybod, 

cyfrol o farddoniaeth gan un o 
arloeswyr y sin roc Gymraeg (6)

31. Nofel gan Mared Lewis a ddewiswyd yn 
Nofel y Mis yn Ebrill 2012 (3, 1, 3)

I LAWR
2. Enw cyntaf awdur y nofel Tarw Pres, 

dilyniant i’w nofel Pwll Ynfyd (4)
3. Enw cyntaf awdur Cerddi Bob Lliw, 

cyfrol o gerddi personol ac amryliw a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2011 (5)

5. Cyfenw awdur y gyfrol o gerddi Ar y Tir Mawr (6)
6. Cynnal _  _ _ _ _, cyfrol gan Eirwyn George 

sy’n bwrw golwg ar rai o weithgareddau 
Annibynwyr Sir Benfro (1, 4)

7. Nofel hanesyddol gan Wiliam Owen Roberts 
a gyhoeddwyd gyntaf ym 1987 (1, 3)

8. Hunangofiant y cerddor a’r athro 
amryddawn Rhys Jones (3, 3, 2, 3, 2)

9. Enw cyntaf awdur Madamrygbi – Y Briodas (4)
11. Yr Wylan _ _ _, cyfrol o storïau gan Kate 

Roberts a gafodd ei hailargraffu yn 2011 (3)
12. Nofel gan Lleucu Roberts sy’n adrodd hanes 

teulu sydd wedi mynd i fyw eu bywydau 
trwy sgrin y teledu a sgrin y cyfrifiadur (6)

Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 7 Mawrth, ac mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig ar 
gyfer holl bapurau bro Cymru. Bydd gwobrau o docynnau llyfrau gwerth £30 yr un ar gael i DRI 
enillydd lwcus a bydd papurau bro’r tri enillydd yn derbyn siec o £50 yr un. Felly, dyma gyfle i 
dderbyn gwobr bersonol a chefnogi’ch papur bro yr un pryd!

Anfonwch y croesair at: Croesair Papur Bro, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, 
SY23 2JB, erbyn 30 Ebrill 2013. Gofalwch nodi eich enw a’ch cyfeiriad ac enw’ch papur bro lleol.

ENW

15. Cyfenw awdur y gyfrol 301 a gyhoeddir yn 2013 (4)
16. Hunangofiant y pysgotwr a’r naturiaethwr 

o Dregaron, Moc Morgan (3, 3)
17. Casgliad cyntaf John Glyn Jones o gerddi a 

gyhoeddwyd yn 2010, _ _ _ _ ac Ysgafn (4)
19. Cyfrol gyntaf Caryl Lewis o straeon byrion (3)
22. Nofel gan Robat Gruffudd a enillodd iddo 

Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod 
Genedlaethol Bro Morgannwg, 2012 (6)

23. Lliw’r englynion a gyhoeddwyd 
gan y Lolfa yn 2001 (4)

24. Cawsom hanes taith Rocet Arwel 
Jones i’r wlad hon yn ei gyfrol Diolch i 
‘Nhrwyn a gyhoeddwyd yn 2002 (5)

25. Creadur sy’n aelod o dîm golchi ffenestri yn y gyfrol 
i blant, Jiráff, a’r Pelican a Fi gan Roald Dahl (5)

27. Cyfenw’r sawl a gyhoeddodd lyfr â’r 
teitl Blwyddyn Fawr yn 2007 (4)

28. Yr Un Hwyl a’r Un _ _ _ _, detholiad o gerddi gan 
y diweddar gyn-Archdderwydd Dic Jones (4)

CYFEIRIAD

ENW’R PAPUR BRO

Gall chwilio gwefan www.gwales.com 
eich helpu gyda’r atebion

Cofiwch mai un llythyren yw CH, DD, NG, LL, RH, TH

gwales.com
llyfrau ar-lein

DIWRNOD Y

LLYFR
7.3.2013
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Y Nadolig oedd cas beth Scrooge ond am addunedau Blwyddyn 
Newydd y byddaf i yn dweud ‘Bah humbug’ ac yn tynnu cwrlid fy 
ngwely dros fy mhen rhag gorfod meddwl amdanynt. Rwan, y fi 
fyddai y cyntaf i ddweud fod gennyf angen gwneud tair adduned 
o leiaf a dyma hwy, colli pwysau, dod yn fwy ffit a rhoi’r gorau i 
ysmygu.
Mae y ddwy gyntaf yn ddigon hawdd, yr wyf wedi eu gwneud 
unwaith a gallaf eu gwneud eto. Meirion oedd catalyst mawr y 
colli pwysau ond un cam yn ei gynllun oedd mabwysiadu Buster 
fel y byddai yn rhaid i mi fynd ag ef am dro. A mi roedd Buster 
yn gwmni mawr, ddim cystal cwmni â Meirion, mae’n wir, ond 
mae’n haws cael ci arall. Neu dyna a feddyliais cyn i mi ddechrau 
chwilio am gi. Yn unol â’m hegwyddorion, chwiliais i ddechrau 
yn y canolfannau mabwysiadu cyn sylweddoli yn sydyn fod y 
drefn mabwysiadu wedi newid yn ddirfawr rhagor y cyfnod y 
bu inni gymryd Buster. Y tro hwnnw, roedd yn rhaid i ni fedru 
brofi diogelwch ein cartref a’n gallu i gynnal y ci. Fe ofynnwyd am 
gyfraniad i’r achos ond ni osodwyd swm penodol.
Ond heddiw? A bwrw mod i yn mabwysiadu gan y Dogs Trust, 
dyweder, y cam cyntaf yw i mi lenwi holiadur iddynt bennu 
a ydwyf yn addas i gadw ci. Os ydw i yn pasio’r prawf, mae 
disgwyl i mi fynd i’w canolfan i ddewis fy nghi a mynd yno o leiaf 
ddwywaith wedyn iddo ddod i’m hadnabod ac i roi cyfle i’r Dogs 
Trust ddod i’m tŷ o leiaf unwaith i weld addasrwydd yr ardd a’r 
cartref. Ac yna, a bwrw fod popeth yn iawn, caf dalu ffi o dros 
gant a hanner i ddod a’m ci adref. Rwan, mi rydw i yn gweld fod ar 
y Dogs Trust a phob sefydliad tebyg iddo gostau a bod ganddynt 
ymroddiad i wneud yn siwr fod yr anifail yn mynd i gartref parhaol 
da ond beidio nad ydyn nhw yn colli’r plot? Oni bai mod i a phobl 
fel fi am helpu a hynny yn y ffordd mwyaf sylfaenol, ni fyddem yn 
ymholi am gi ganddynt yn y lle cyntaf. Dyna oedd agwedd synnwyr 
y fawd Tŷ Agored pan gymerwyd Buster gennym a ni chawsant ei 
siomi yn y gofal a gafodd nag yn y rhodd a anfonwyd iddynt yn ei 
enw bob blwyddyn tra bu byw.
O weld hyn, dyma fi yn meddwl am golofnau’r ‘free to a good 
home’ gan feddwl y buaswn yn medru rhoi cartref da i gi felly. 
Ond mae’r rheini yn diflannu mewn dim, a hynny o achos 
polisiau’r elusennau mae’n siwr. Ac nid oedd o fawr o help i’r 
achos mai dim ond i hysbysebion yn cynnwys cyfeiriadau ebost y 
gallwn ymateb. Ond mae darllen y rhain yn hwyl, teulu yn cynnig 
two boarder collie pups, er enghraifft. Fydden nhw yn dod mewn 
iwnifform ysgol ac yn holi am y tuck shop? Ac mae ambell i 
groesiad rhyfeddol yn y byd ma, ydw i yn dal i feddwl croesiad 
o beth yn union yw puggles. Ac wrth sôn am pugs, sydd yn gŵn 
bach y byddaf i yn hoff ohonynt, wyddoch chi y gall pug o bedigri 
gostio o leiaf naw cant o bunnoedd i chi? Mi wn ei fod yn frid prin 
a mi dderbyniaf fod codi pris uchel yn un ffordd o wneud yn siwr 
mai dim ond prynwr cydwybodol fydd yn prynu ond naw cant a 
mwy o bunnoedd!! Mae eisiau rheswm.
Ond os gwyddoch chi am gi rhesymol ei faint sydd angen cartref, 
cysylltwch â mi, os gwelwch yn dda i fy helpu i wireddu dwy o’m 
haddunedau o leiaf.

A CHOFIWCH,BLWYDDYN NEWYDD DDA I CHI I GYD

Colofn
Mrs Jones

Dyma gyfres newydd - diolch i Rees Thomas, Tŷ Clyd, Bow 
Street. Yn frodor o Sir Benfro bu Rees yn athro gwaith coed 
yn Ysgol Penweddig a hefyd yn ddirprwy brifathro. Mae’n byw 
yn Bow Street a bu ef a Mary yn weithgar gyda Chymdeithas 
Edward Llwyd ar hyd y blynyddoedd. Mae’n arwain taith gerdded 
wythnosol ar ddyddiau Mawrth yn yr ardal. Bydd yn cyflwyno taith 
y mis i ddarllenwyr y Tincer. 

Man dechrau : Neuadd Rhydypennau.
Map : OS Explorer 213.
Pellter : Tair milltir.  
Sylwadau : Eithaf gwastad ar wahân i tua canllath serth ar ôl 
Broncastellan.

Cerdded lawr i waelod y pentref a throi i’r chwith, ac ymlaen nes 
cyrraedd yr iet i’r goedwig. Gellir dilyn sawl llwybr nes eich bod yn 
cyrraedd y bontbren a’r safle bicnic ar ben draw’r goedwig. Allan 
i’r heol a throi i’r chwith i’r feidr gyntaf ar y chwith ac i fyny heibio 
Broncastellan, ymlaen yn syth drwy’r iet ac i fyny darn serth nes 
cyrraedd sticil (camfa) i’r goedwig. Dilynwch y llwybr nes cyrraedd 
sticil ar y top a dilyn y clawdd i’r chwith ac fe welwch sticil a fydd yn 
eich arwain lawr i Dregerddan, ac oddi yn ’nôl i‘r neuadd. 
Rees Thomas

Taith gerdded y mis

Ar agor saith niwrnod yr wythnos Mehefin, Gorffennaf, Awst a Medi
(fel arall, ar gau ar ddydd Llun)

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

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

Ffôn: 01970 820122

COFFI BOREUOL
BYRBRYDAU POETH NEU OER
CINIO
TE PRYNHAWN
CREFFTAU AC ANRHEGION
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Ysgol Craig yr Wylfa

R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyflenwi a gwasgaru calch, 

slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr  

i’w llogi
Cyflenwi cerig mán

TACSI EDDIE Siop

SGIDIAU GWDIHW

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

Gwasanaeth

GOFAL TRAED
Ceiropodydd /podiatrydd graddedig

ac wedi cofrestru efo’r

8 Ffordd Portland, Aberystwyth  
SY23 2NL

01970 617092

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

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

your local website

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

Aberystwyth SY23 3EQ

SIOP A  
SWYDDFA BOST  
PENRHYN-COCH

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS

01970 880627

Perchennog: Lawrence Kelly

Papurau dyddiol a’r Sul,  
llyfrgell fideo, cardiau cyfarch

siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun - Sadwrn

7 y bore - 9 yr hwyr
Sul

7 y bore - 7 yr hwyr

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

Siôn Corn a Chinio Nadolig 

Diolch yn fawr Siôn Corn am ymweld â phlant 
yr ysgol, Cylch Meithrin y Borth a’r Ganolfan 
Deuluol ac am roi anrhegion i bawb. Diolch i 
Wendy Jones ein cogyddes am baratoi cinio 
Nadolig blasus i bawb.

Ymweliadau

Dydd Gwener, Rhagfyr 14eg, cafodd y disgyblion 
wylio’r ffilm ‘Arthur Christmas’ yn sinema 
Aberystwyth. Yna, ymweldwyd ag Amgueddfa 
Ceredigion a chawson nhw eu tywys o amgylch 
gan Anna Evans. Ar ôl mwynhau cinio, teithiodd 
y disgyblion i fyny i Hafan y Waun er mwyn 
diddanu’r trigolion yna gan ganu carolau.
Ar ddiwrnod ola’r tymor, daeth holl blant a staff 
Ysgol Craig yr Wylfa, Tal-y-bont a Llangynfelyn at 
ei gilydd yng Nghapel Bethel, Tal-y-bont ar gyfer 
gwasanaeth cyflwyno siec i Water Aid. Diolch i 
Eleri Barder, swyddog datblygu Eglwysi Gogledd 
Ceredigion am annerch y plant, hefyd i Falyri 

Jenkins am ganu’r organ. 

Cyngerdd Nadolig

Cynhaliwyd ein cyngerdd Nadolig eleni ar nos 
Iau Rhagfyr 13eg yn Neuadd Gymuned y Borth. 
Hoffwn ddiolch o galon i’r plant am eu gwaith 
caled a’u perfformiad anhygoel. Mae’r adborth 
oddi wrth rieni a thrigolion y gymuned wedi 
bod yn bositif tu hwnt. Llongyfarchiadau pawb! 

Diolch

Diolch i Mr Michael James, Organydd Eglwys 
St. Matthew’s am gyfansoddi carol i blant yr 
ysgol. Enw’r garol ydy “Shepherd’s Alarm” a fe’i 
perfformiwyd hi yn ein cyngerdd Nadolig eleni. 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion yn y llun a 
dderbyniodd dystysgrif Presenoldeb 100% yn 
ystod tymor yr Hydref. Da iawn chi! 

Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226
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Ysgol Pen-llwyn
Cinio Nadolig

Fe fwynhawyd cinio Nadolig 
arbennig gan bawb fel y gallwch 
weld o’r lluniau! Diolch i Mrs 
Cathy Jones, ein cogyddes 
dalentog, a fu wrthi’n ddiwyd yn 
paratoi’r wledd.

Perfformiad Nadolig

Fe roddwyd dau berfformiad 
arbennig gan y plant yn y 
cyngerdd Nadolig . Da oedd gweld 
sut gymaint o rieni a ffrindiau’r 
ysgol wedi dod i gefnogi. Fe 
gafwyd rhywbeth at flas pawb 
gan gynnwys carolau, eitemau 

offerynnol, ychydig o ddrama a 
hyd yn oed grŵp tamborîn!

Gwasanaeth yn yr Eglwys

Fe wahoddwyd yr ysgol i gymryd 
rhan yng ngwasanaeth Nadolig 
yr Eglwys pryd y cafwyd croeso 
cynnes a the hyfryd i orffen. 
Diolch i’r eglwys am gyfrannu 
casgliad y noson i’r ysgol.

Ymweliad â’r sinema

Fe fwynhaodd pawb drip i weld 
‘Arthur Christmas’ yn y sinema 
ar ddiwedd y tymor wedi’r holl 
brysurdeb.

Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 20 Tachwedd 2012, yn Neuadd 
Penrhyn-coch gyda’r Cadeirydd, Edwina Davies, yn y gadair. Roedd 
Daniel Jones, Dai Rees Morgan, Gwenan Price, Tegwyn Lewis a Siân 
James yn bresennol ynghyd â’r Clerc a’r Cynghorydd Sir, Dai Mason. 
Roedd ymddiheuriadau wedi eu derbyn gan y cynghorwyr eraill. 

Estynnodd y Cadeirydd gydymdeimlad y Cyngor i’r Cynghorydd 
Eirian Reynolds ar farwolaeth ei dad yn ddiweddar. 

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod mis Hydref gyda mân 
newidiadau.

Materion yn codi o’r cofnodion: Cadarnhaodd y Clerc fod 
hysbysfyrddau’r Cyngor wedi cael eu trin yn ôl yr angen. Roedd Mr 
Walker wedi cael golwg ar y map sydd yn sgwâr y Penrhyn, a byddai 
raid ei dynnu o’i le er mwyn ei sychu’n iawn a gwneud unrhyw 
waith adfer angenrheidiol. Cytunwyd i hyn, fel y gellid ei ailosod yn 
ei le yn y gwanwyn. Adroddwyd fod gwasanaeth Sul y Cofio wedi’i 
gynnal yn llwyddiannus; diolchwyd i’r rhai a gymerodd ran a phawb 
a hwylusodd y trefniadau. Yn sgîl hyn, gofynnodd Tegwyn Lewis a 
fyddai modd holi am bris gogyfer ag ychwanegu enw un enw arall 

ar y gofeb, sef milwr a gollwyd o ardal a oedd bellach yn rhan o 
gymuned Trefeurig. Cytunwyd i hyn. 

Adroddodd y Cynghorydd Sir Dai Mason am y cyfarfodydd a 
fynychwyd ganddo yn ddiweddar, gan gynnwys trafodaethau am y 
bont a ddifrodwyd ym Mhen-bont Rhydybeddau. Mae’n ymddangos 
fod BT yn araf yn ymateb, ac felly’n achosi oedi.

Nodwyd fod y ceisiadau cynllunio canlynol wedi’i caniatau: 
estyniad yn 23 Glan Seilo; estyniad i Nant-yr-aur, Cwmerfyn. Cais 
dan ystyriaeth: cais terfynol am y tŷ ger Cwm Pennant – dim 
gwrthwynebiad.

Materion eraill: adroddwyd fod ffens wedi’i gosod o gwmpas 
darn o dir ger Tŷ Newydd, Cwmerfyn. Cytunwyd y byddai’r 
Clerc yn holi trigolion Tŷ Newydd beth oedd y sefyllfa o ran 
perchnogaeth y tir. Adroddwyd fod Mel Evans wedi glanhau y 
caban bws ger Gogerddan. Penderfynwyd chwilio am rywun lleol 
i lanhau’r cabanau i gyd unwaith ac ystyried wedyn a ellid parhau 
â’r trefniant. Cynigiodd Tegwyn Lewis glirio’r tyfiant yn y blwch 
ffôn ger Rhos-goch, a chytunwyd i hynny. 

Cyngor Cymuned Trefeurig

ytincer@googlemail.com
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Ysgol Penrhyn-coch
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 gan gyrraedd 
ar gefn “pick up!). 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.

Cinio’r Gymuned

Yn ystod yr wythnos olaf cyn 
gwyliau’r Nadolig, gwahoddwyd 
y disgyblion i gynnig adloniant 
yng nghinio’r gymuned yn 
Neuadd yr Eglwys. Braf oedd 
gweld cymaint yn bresennol. Bu 
côr yr ysgol wrthi yn diddanu 
gan ganu amrywiaeth o ganeuon 
Nadoligaidd – yn gymysgedd o 
rai hen a newydd. Ar ddiwedd yr 
awr cyflwynwyd rhodd i’r ysgol 
gan yr aelodau. Diolch yn fawr 
iddynt am y gwahoddiad ac am 
y rhodd hael. Edrychwn ymlaen i 
fynd atynt i’w diddanu yn fuan.
 

Cartref Tregerddan

Derbyniwyd gwahoddiad gan 
Gartref Tregerddan i gymryd 
rhan yn eu Gwasanaeth Nadolig. 
Bu’r disgyblion wrthi yn canu 
nifer o ganeuon Nadoligaidd. 
Braf oedd derbyn y gwahoddiad 
a diolch i’r staff am y croeso a 
gafwyd yno. Roedd y disgyblion 
wrth eu bodd gyda’r sudd a’r 
bisgedi!

Morrisons

Bu’r disgyblion yn canu yn 
Morrisons cyn y Nadolig. Bu’r 
criw gweithgar wrthi yn canu 
ac yn casglu arian tuag at 
fynd i Eisteddfod Llangollen. 

Codwyd swm da iawn o arian. 
Diolch i aelodau’r côr a’u rhieni 
am fod mor barod i ddod i’r 
gweithgareddau.

Heno

Gwelwyd Côr yr ysgol ar raglen 
“Heno.” Roedd y Côr yn canu tu 
allan i’r garej yn Tŷ Mawr fel rhan 
o slot am y “Grinch a wnaeth 
ddwyn y Nadolig.”
 

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. 

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 Arthur 
Christmas. 

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. Gwelwyd 
y staff yn cymryd rhannau 
blaenllaw y seremoni. Diolch i’r 
Parchedig Ronald Williams am ei 
anerchiad.

CD

Cofiwch fod CD y Côr ar werth 
yn yr ysgol ac yn Garej Tŷ Mawr. 
Pris y CD ydy £6.50.

Calendr

Mae’r ysgol yn dathlu ei phen 
blwydd yn 150 mlwydd oed yn 
2013 a chyhoeddwyd calendr 
arbennig i’w ddathlu. Os hoffech 
ei weld, mae copïau ar werth 
yn yr ysgol am £6. Diolch i’r holl 

gwmnïau a fu’n barod i noddi’r 
calendr.

Newid staff

Ar ddiwedd y tymor ffarweliwyd 
â Mrs Williams. Bu Mrs Williams 
yn dysgu dosbarth blynyddoedd 
1 a 2 dros gyfnod mamolaeth 

Mrs Evans. Diolch iddi am ei 
holl waith caled dros y tymor 
a hanner diwethaf. Croeso yn 
ôl i Mrs Evans a ddaeth yn ôl i’r 
ysgol yn ystod wythnos olaf y 
tymor. Diolch hefyd i Miss Cory 
a Mr Roberts am eu gwaith 
arbennig fel Dirprwyon yn ystod 
absenoldeb Mrs Evans.

Côr Ysgol Penrhyn-coch yn perfformio yn Eglwys Llanbadarn yng 
Nghyngerdd Nadolig Côr Ger-y-lli

CA2 ar eu taith i Lety’r Barnwr, Llanandras 

Plant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld â Siôn Corn ym Mwlch 
Nantyrarian 
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Ysgol Rhydypennau

Am fwy o wybodaeth 
cliciwch ar  

www.rhydypennau.
ceredigion.sch.uk

Cinio Nadolig

Ar yr 8fed 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. 
 Ar y 19eg o Ragfyr, cynhaliwyd cinio 
nadolig i’r plant a’r staff. Yn ystod y wledd, 
cyflwynwyd anrhegion o ddiolch i holl staff y 
gegin am eu gwasanaeth ac, wrth gwrs, am y 
bwyd blasus drwy’r flwyddyn. 

Sioe Nadolig

Cynhaliwyd ein Sioe Nadolig eleni yn neuadd 
y pentref ar y 12fed a’r 13eg o Ragfyr. I agor 
y noson, perfformiodd blwyddyn 1 a 2 ‘Crud 
y Corachod’. Yn dilyn hyn, perfformiodd 
blynyddoedd 3,4,5 a 6 ‘Pwdin ‘dolig’. Roedd 
y neuadd yn llawn ar y ddwy noson yn 
ystod gwledd o actio a chanu. 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. Cynhaliwyd y gyngerdd 
hon yn neuadd yr ysgol ar y 11eg a’r 12fed o 
Ragfyr. Eto, roedd y neuadd yn llawn ar gyfer 
y ddau achlysur.

Cyngerdd Nadolig yr Uned Feithrin-£342.20. 
 Sioe Nadolig yr ysgol-£1318.00.
Diolch i bawb am eu hymroddiad yn ystod yr 
ymarferiadau a’r perfformiadau.

Band

Ar yr 21ain o Ragfyr fe aeth Mr Allan 
Philips, athro peripatetig pres y sir, â 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.

Partïon

Bu plant yr ysgol yn ffodus iawn yn 
ddiweddar, gan eu bod wedi cael y cyfle i 
fwynhau dau barti nadolig dau ddiwrnod 
o’r bron! Ar y 17eg o Ragfyr, trefnwyd parti 
nadolig i’r holl blant yn ystod oriau’r ysgol. Yn 
ystod y miri, cafodd y plant gyfle i fwynhau 
gwledd o fwyd blasus a chystadleuaeth 
dawnsio disgo i orffen y dathliadau. 
Trannoeth trefnwyd parti arall gan 
bwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 
yr Ysgol rhwng 6:30 a 8 y.h. 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 Rhodri Morgan am ei ddisgo hynod 
o dda, i noddwr y noson sef Clwb Pêl-
Droed Bow Street 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. 

Clwb Cant y Cant 

Yn ystod tymor hir yr hydref, roedd 34 o 
blant â record cant y cant o ran presenoldeb 
yn yr ysgol. Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Clwb Cant
Canlyniad Rhagfyr : 
1af-£50-Rhodri Morgan, Glanfrêd.  
2il-£30-Gwynfryn ac Eryl Evans, Y Ddôl. 
3ydd-£20-Jesica Evans, Talerddig.

Blwyddyn Newydd Dda i holl ddarllenwyr  
Y Tincer!

Plant Clwb Cant y Cant.

Yr Uned Feithrin yn perfformio ‘Stori’r Geni’.

Blwyddyn 1 a 2 yn perfformio ‘Crud Y 
Corachod.’

Siôn Corn yn dosbarthu anrhegion yn 
ystod parti Nadolig Cymdeithas Rhieni ac 
athrawon yr ysgol.
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Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Blwyddyn Newydd Dda 
i chi! Gobeithio i chi 
fwynhau’r gwyliau Na-
dolig. Diolch i Lois Medi 
ac Elen Llywelyn Evans 
o Landre, ac i Betsan 
Downes, Trefeurig, am 
liwio llun tasg Rhagfyr, 
sef y goeden Nado-
lig. Am luniau hardd! 
Ti, Elen sy’n ennill y 
tro hwn, ond roedd 

y lluniau i gyd yn arbennig iawn. Beth amdanoch chi, 
fechgyn? Dwi am weld mwy ohonoch chi’n gwneud 
tasgau 2013! 

Er bod y rhan fwyaf ohonon ni wedi dathlu’r Calan ar 
1 Ionawr, mae yna rai llefydd yng Nghymru yn dathlu’r 
Calan ar 12 Ionawr. Yr Hen Galan yw’r enw ar y dath-
liad hwn, ac mae nifer o blant a phobl Cwm Gwaun yn 
Sir Benfro, a phlant a phobl Llandysul yn Nyffryn Teifi 
yn croesawu’r Flwyddyn Newydd ar y dyddiad hwnnw. 
Newidiwyd y calendar ganrifoedd maith yn ôl, ond dilyn 
yr hen galendar mae pobl y ddau le yma’n ei wneud. 
Mae pobl Cwm Gwaun yn mynd o dŷ i dŷ ac yn canu 
caneuon. Canu hefyd mae pobl Llandysul yn ei wneud, 
mewn gwasanaeth arbennig yn yr eglwys. Flynyddoedd 
maith yn ôl, byddai dynion Llandysul yn chwarae gêm 
o’r enw Cnapan ar yr Hen Galan.

Ydech chi’n gwybod am bobl eraill sy’n dathlu’r 
Calan ar ddyddiad gwahanol? Mae’r Flwyddyn Newydd 
Tsieineaidd yn dechrau ar 10 Chwefror, ac mae’n 
gyfnod o ymweld â theulu a ffrindiau, o fwyta ac o roi 
anrhegion – tebyg iawn i’n Nadolig ni! Mae dyddiad y 
Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn newid o flwyddyn 
i flwyddyn, yn ôl y lleuad. Mae’n para am 15 diwrnod, 
gan ddechrau ar ddiwrnod cyntaf y lleuad newydd 
ac yn gorffen pan ddaw’r lleuad lawn, ac mae’r bobl 
Tsieineaidd yn addurno’u cartrefi â lampau hardd o bob 
math ar y noson honno. Wyddoch chi mai Blwyddyn y 
Neidr yw 2013? 

Y mis hwn, beth am liwio’r llun Tsieineaidd sy’n llawn 
lampau lliwgar? Anfonwch eich gwaith erbyn Chwefror 
1af. at y cyfeiriad arferol: 46 Bryncastell, Bow Street, 
Ceredigion SY24 5DE. Ta ta tan toc!

Tasg y Tincer

Elen Madrun Llewelyn

JONATHAN 
JAMES LEWIS

Saer Coed  
Adeiladydd 

01970 880652 
07773442260

07968 728470
01970 820375

M THOMAS

Penrhyn-coch
Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymio  

ac hefyd gwaith nwy
Prisiau rhesymol

Plymwr Lleol

Bronllys 
Capel Bangor 
Aberystwyth

GOLCHDY
LLANBADARN

CYTUNDEB GOLCHI  
GWASANAETH GOLCHI

DUFET MAWR
CITS CHWARAEON

FFÔN: 01970 612 459  
MOB: 07967 235 687
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