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Ennill yn y Bala
Bu cwmni Licris Olsorts yn brysur 
yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala. 
Cafodd y ddrama “Y Famddelw” 
(cyfi eithiad Emyr Edwards o 
“Mother Figure”, Alan Aykbourn) 
ei pherfformio yn Theatr Fach y 
Maes ar y prynhawn Mawrth.
Ar y nos Fercher roedd 
cystadleuaeth actio y ddrama 
fer agored. Ar ddiwedd y noson 
cwmni Licris Olsorts ddaeth i’r 
brig gyda’r ddrama “Apocalyps” gan 
Emyr Edwards. Llongyfarchiadau 
i Sion Pennant (y cynhyrchydd) a 
Rhian a Sion (yr actorion)

Os ydych am weld y ddwy ddrama 
ynghyd a drama gan gwmni’r 
Parc y Bala dewch i Neuadd 
Rhydypennau nos Wener Hydref 
9fed am 7:30 ac fe gewch wledd.
 
Yn y llun Sion Pennant, Sion 
a Rhian ynghyd a’r beirniad Y 
Parchg John Owen Rhuthun.

Llongyfarchiadau mawr 
i Gwyneth Keyworth, 
Y Lôn Groes, ar ei 
llwyddiannau theatrig 
dros yr haf. Trwy gydol 
yr haf bu’n aelod o 
gwmni Theatr Ieuenctid 
Cenedlaethol Prydain. 
Llwyfanodd y cwmni 
nifer o gynyrchiadau 
yn Llundain ac fe 
chwaraeodd Gwyneth y 
brif rhan yn un o’r rhain. 
Hefyd ymddangosodd 
yn y ffi lm ‘Framed’ a 
ddarlledwyd ar BBC1 ar 
nos Lun Gãyl y Banc, mis 
Awst. Yn dilyn hynny 
mae wedi derbyn rhan 
mewn ffi lm deledu arall 
sy’n cael ei ffi lmio ar 
hyn o bryd. Edrychwn 
ymlaen i’w gweld ar y 
teledu eto, ac i ddilyn ei 
gyrfa yn y dyfodol.

Ken  Evans, Coedgruffydd, yn arddangos y grefft o gneifi o gyda
gwellaif ar y prom yn ystod yr ãyl ‘Y wlad yn dod i’r dref’ a drefnwyd
gan Bwyllgor Apêl Sioe’r Cardis 2010 yn Aberystwyth  dydd Sadwrn 22
Awst.

Dangos Crefft Actores lwyddiannus
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SWYDDOGION

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

STORI FLAEN - Alun Jones 
Gwyddfor ☎ 828465

TEIPYDD - Iona Bailey

CYSODYDD - Dylunio GraffEG ☎ 832980

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

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

YSGRIFENNYDD - Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street ☎ 828337

TRYSORYDD - 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

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 Griffi ths, Lluest Fach ☎ 880335
Elwyna Davies, Tyncwm ☎ 880275

DÔL-Y-BONT
Mrs Llinos Evans, Dôlwerdd ☎ 871 615

DOLAU
Mrs Margaret Rees, Seintwar ☎ 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, 
Cwmbrwyno ☎ 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England Pantyglyn, Llandre ☎ 828693

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

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

Y Tincer drwy’r post - Pris 10 rhifyn - £10 (£20 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 - Cofi wch am gamera digidol y 
Tincer – mae ar gael i unrhyw un yn yr ardal fydd am ei 
fenthyg i dynnu llun ar gyfer y papur o gyngerdd, cinio 
neu ddigwyddiad a gynhelir o fewn ein dalgylch. Fe’i 
cedwir gan Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street 
(☎ 828102). Os byddwch am gael llun eich noson goffi  
yn Y Tincer defnyddiwch y camera.

Y DYDDIAD OLAF Y BYDD GOHEBWYR LLEOL YN DERBYN DEUNYDD 
AR GYFER Y RHIFYN NESAF FYDD HYDREF 1 a HYDREF 2 I’R GOLYGYDD. 

DYDDIAD CYHOEDDI HYDREF 15

DYDDIADUR Y TINCER

CYFEILLION Y TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion Y 
Tincer fi s Mehefi n 

£25 (Rhif 72) Nansi Hayes, Dunstall, Y Borth.
£15 (Rhif 126) Gweneira Marshall, 1 Bro 
Gerddan, Penrhyn-coch.
£10 (Rhif 231) Joyce Bowen, 35 Tregerddan, 
Bow Street.
Tynnwyd y rhifau buddugol gan 
swyddogion Y Tincer yn y cyfarfod 
blynyddol nos Fawrth 14eg Gorffennaf 2009.
Cysylltwch â’r Trefnydd, Bryn Roberts, 4 
Brynmeillion, Bow Street, os am fod yn aelod.

Am restr o Gyfeillion y Tincer 2009 gweler 
http://www.trefeurig.org/uploads/
cyfeilliontincer2009.pdf

CYDNABYDDIR 
CEFNOGAETH

MEDI 18 Nos Wener Bingo yn 
Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch 

MEDI 19 Nos Sadwrn Doniau 
Ceredigion – Ifan Gruffydd, Ysgol 
Gerdd Ceredigion, Y Tri Thenor, 
Heledd a Gwenllian Llwyd a 
Cantre’r Gwaelod yng Nghanolfan 
y Celfyddydau am 7.30

HYDREF 7 Nos Fercher 
Cwrdd diolchgarwch Horeb yng 
nghwmni Hawys Dafi s fydd yn 
sôn am ei hymweliad â Botswana 
am 7.00

HYDREF 9 Nos Wener Licris 
Olsots yn cyfl wyno dwy ddrama 
yn Neuadd Rhydypennau am 
7:30. 

HYDREF 13 Nos Fawrth Cwmni 
Drama’r Sherman yn cyfl wyno 
‘Ceisio’i bywyd hi’ (Martin 
Crimp, cyf., Owen Martell) yng 
Nghanolfan y Celfyddydau am 
7.30

HYDREF 16 Nos Wener Bingo 
yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-
coch

HYDREF 16 Nos Wener Y 
Parchg Goronwy Evans, Llambed 
“Cymeriadau a Hiwmor” 
Cymdeithas Lenyddol y Garn yn 
festri’r Garn am 7.30

HYDREF 21 Nos Fercher Llion 
Iwan yn sgwrsio am Gymeriadau 
nofelau, ffrwyth y ffeithiol a 
dychmygol. Cymdeithas y Penrhyn 

yn festri Horeb, Penrhyn-coch am 
7.30 Noddir gan Academi

HYDREF 21-22 Nosweithiau 
Mercher a Iau Theatr 
Genedlaethol Cymru yn cyfl wyno 
‘Tyner yw’r lleuad heno’ - drama 
Meical Povey yng Nghanolfan 
y Celfyddydau Aberystwyth am 
7.30

HYDREF 22 Nos Iau Parti caws 
a gwin a gemwaith ‘Tlws’ yn 
Rhydyrysgaw, 1 Glan Ceulan 
Penrhyn-coch o 7.00 ymlaen. Elw 
at Gronfa Trefeurig, Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd 2010 

HYDREF 23 Dydd Gwener 
Ysgolion Ceredigion yn cau am 
hanner tymor

Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhodd isod. 
Croesewir pob cyfraniad boed gan unigolyn, 
gymdeithas neu gyngor.
Dr Angharad Fychan, Glanrafon £5

Rhodd

Beth am roi cynnig arni?!
Dymuna bwyllgor y Tincer ddiolch yn fawr iawn i Jane Jones, Gilwern, Llangorwen; Nansi Hayes, 
Dunstall, Y Borth ac i Sian Evans, 43 Maes Afallen, Bow Street, am eu gwaith di-fl ino gyda’r Tincer 
dros nifer o fl ynyddoedd. Tybed a hoffai rai eraill o ddarllenwyr y Tincer roi cynnig ar fod yn 
ohebydd lleol? Mae angen pobl yn Y Borth, Bow Street a Llangorwen/Clarach yn fwyaf arbennig. 
Ydech chi’n cael gwybod pwy sy’n dathlu pen blwydd arbennig, yn ymddeol neu’n priodi yn eich 
ardal? Ydech chi’n gwybod am ddigwyddiadau diddorol eich ysgol leol, eich capel neu eich cangen 
o Ferched y Wawr? Os oes gennych ddiddordeb i helpu gyda gwaith y Tincer, plis cysylltwch gydag 
Anwen, yr ysgrifennydd (anwenmai@hotmail.co.uk). Croeso a diolch i Lynn Phillips am gytuno i fod 
yn ohebydd newydd yn Bow Street.
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FFRINDIAU CARTREF 
TREGERDDAN

 
Te Prynhawn
yn y Cartref

 Dydd Sadwrn 19 Medi 
 am 2.30 o’r gloch

 
 Croeso cynnes i bawb

Rhedeg Marathon

Ar yr 20fed o Fedi, bydd Ben 
Jones, 91 Ger-y-llan, Penrhyn-coch, 
sydd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn astudio Astroffi seg 
yn rhedeg marathon Berlin, ac 
yn hwyrach ar y 17eg o Hydref, 
yn rhedeg hanner marathon 
Caerdydd, i gyd mewn ymdrech 
i godi arian i’r Gymdeithas 
Alzheimers. Mae wedi creu 
tudalen Justgiving, sef www.
justgiving.com/berlinben, a hyd 
yn hyn mae wedi casglu £400 o’i 
darged, sef £500. Pe hoffai rywun 
ei noddi gellir cysylltu â fo drwy’r 
wefan neu yn 91 Ger-y-llan. Hwyl 
fawr iddo. 

Angen cymorth

“A oeddech chi’n berson ifanc 
rhwng diwedd y 1950au a 
dechrau’r 1970au? A oeddech yn 
rocar, mod, bitnic neu hipi?! A 
oeddech yn aelod ffyddlon o’r 
Ysgol Sul neu’n cadw mor bell 
i ffwrdd a phosib o’r capel a’r 
eglwys? A oes gennych ddiddordeb 
mewn cael eich cyfweld ar gyfer 
Doethuriaeth Hanes Cymu rwyf 
yn ymchwilio ar ei gyfer ar hyn 
o bryd? Pwnc fy noethuriaeth 
yw’r berthynas rhwng ieuenctid, 
crefydd a chwyldro diwylliannol 
y cyfnod hwn yn y Gymru 
Gymraeg. Pwrpas y cyfweliad 
bydd recordio eich atgofi on 
a’ch tystiolaeth uniongyrchol 
o brofi adau pobl ifanc yng 
Nghymru’r chwedegau. Mae’n 
bosib y byddaf yn defnyddio eich 
tystiolaeth, gyda eich caniatâd, fel 
rhan o fy noethuriaeth.
Bydd fy noethuriaeth yn 
archwilio’r effaith a gafodd 
rai o’r prif ddatblygiadau a’u 
cysylltir â’r chwedegau, fel 
twf diwylliant pobl ifanc a 
goddefoldeb (permissiveness) 
ar ddiwylliant Cymraeg a rôl 
crefydd o’i fewn. Mae cwestiynau 
fel beth oedd agwedd pobl ifanc 
yng Nghymru tuag at grefydd 
yn y chwedegau; a oedd eu 
gwerthoedd mewn gwrthdrawiad 
â rhai’r cenhedlaethau hÐn ac 
a ddatblygwyd diwylliant eu 
hunain ganddynt yn ganolog i 
fy noethuriaeth. Credaf y gall 

gyfweliadau llafar helpu i ateb y 
cwestiynau hyn drwy ychwanegu 
at y ffynonellau o’r cyfnod 
sydd gennym ac, yn bwysicach, 
ychwanegu safbwyntiau nad 
ydynt yn cael eu mynegi yn aml 
o fewn y ffynonellau hyn. Os oes 
diddordeb gennych mewn bod yn 
rhan o’r prosiect, ffoniwch Llion 
ar 07598393238 (ar ôl 6pm) neu 
ebostiwch wigs24@googlemail.com”

Clwb Mynydda Cymru

Mae’r holl gyngor a doethineb 
yn dweud fod ymarfer corfforol 
cyson yn arwain ar iechyd da. 
Yng Nghymru does neb yn byw 
yn bell o dir agored, yr arfordir, 
bryniau neu fynyddoedd. Nid oes 
ffordd well ymarfer yn gorfforol 
neu drwy gerdded – beth bynnag 
oed. I’r sawl sy’n fwy anturus gall 
cerdded cefn gwlad neu arfordirol 
arwain at gerdded mynyddoedd, 
sgramblo neu ddringo gyda 
chymorth rhaff.

Ers 1979 mae Clwb Mynydda 
Cymru – clwb mynydda mwyaf 
Cymru, wedi bodoli er mwyn 
hyrwyddo mynydda trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae’r 
aelodaeth o bob oed ac ar draws 
Cymru. Mae nifer o ddysgwyr y 
Gymraeg wedi meistroli’r iaith 
drwy gerdded gyda’r Clwb. Trefnir 
teithiau’r Clwb trwy Gymru – 
De, Canolbarth a Gogledd (ac 
anturiaethau y tu allan i Gymru). 
Gellir mynd am dro ar y Sadwrn, 
y Sul neu yn ystod yr wythnos!

Er mwyn i fwy o’u cyd Cymru 
mwynhau pleserau “mynydda”, 
mae’r Clwb wedi trefnu nifer o 
sesiynau “blasu” trwy Gymru ar 
ddydd Sadwrn 10 Hydref.

Dyma daith Canolbarth Cymru: 
Llanrhystud i Aberystwyth – rhan 
o Lwybr Arfordir Ceredigion. Tua 
5 awr o gerdded. Cyfarfod i ddal 
bws X40 i Lanrhystud, am 9.10 y 
tu allan i’r hen Ysgol Gymraeg, 
Ffordd Alexandra, Aberystwyth. 
Gall rhai o’r Gogledd ddod ar yr 
X32 sy’n cyfarfod yr X40. Enwau 
erbyn nos Wener 9 Hydref i Iolo 
ap Gwynn (01970) 832 551 / 07870  
162 663 iolo.apgwynn@tiscali.co.uk

Bydd angen cysylltu â’r 
arweinydd/ion profi adol ymlaen 
llaw. Cofi wch ddod a bwyd a diod 
a gwisgo dillad ac esgidiau addas. 
Darperir offer ar gyfer sgramblo, 
dringo a’r bowldro.

Gellir darganfod llawer mwy 
am weithgaredd Clwb Mynydda 
Cymru trwy archwilio ei Wefan 
www. clwbmynyddacymru.com 
Cofi wch fentro, cyfl wyno eich 

hunan i’r arweinydd, mwynhau 
eich hunan – ac efallai ymaelodi â 
Chlwb Mynydda Cymru wedyn.

Manylion pellach – Clive James – 
01286 677438.

Diwrnod agored a diwrnod 
o hwyl i’r teulu

Ymunwch gyda Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn yr adeilad 
newydd yn Aberystwyth wrth i’r 
drysau agor am ddiwrnod o hwyl 
i’r cyhoedd ar 17eg o Hydref.

Bydd hwn yn gyfl e i chi ddysgu 
mwy am yr adeilad newydd, cael 
cip o amgylch i weld pa fath o 
waith sydd yn cael ei wneud yno a 
chael golwg ar waith Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn gyffredinol. 
Yn ystod y dydd bydd stondinau 
amrywiol yno yn arddangos 
gwaith yr adrannau gwahanol sy’n 
gweithio o fewn yr adeilad ac fe 
fydd nifer o staff o amgylch yn 
barod i ateb eich cwestiynau.

Yn ogystal bydd amryw 
weithgareddau hefyd yn cael 
eu darparu yn ystod y dydd, 
rhywbeth at ddant pawb, gan 

Nid yw’r Pwyllgor o 
angen-rheidrwydd yn cytuno 
ag unrhyw farn a fynegir yn 
y papur hwn.
Cyhoeddir Y Tincer yn fi sol o 
Fedi i Fehefi n gan Bwyllgor Y 
Tincer. Argreffi r gan Y Lolfa, 
Tal-y-bont.

Deunydd i’w gynnwys
Dylid cyfeirio unrhyw 
newyddion i’ch gohebydd lleol 
neu i’r Golygydd, ac unrhyw 
lythyrau neu ddatganiad i’r 
wasg i’r Golygydd.

Ysgol Sul Horeb Penrhyn-coch ar ddiwedd tymor yr haf 1979.  Ar 
eu traed (o’r chwith): Daniel Bennington, Graham Thomas, Shan 
Cheeseman (nee Roberts), Elin Riches (nee Jones), y ddiweddar 
Heather Marshall (nee Binks), Rachel Bennington, Carina Stephens 
(nee Jones), Julie Brown (nee Jenkins), Ian Evans, Alwenna Pugh 
(nee Evans) a Teleri Boake (nee Roberts).  Ar eu gliniau:  Anna 
Dimmak (nee Sadler), Gwladys Evans a David Ian Thomas.

Byddwn yn cyhoeddi eleni lun neu luniau a gyhoeddwyd yn y 
Tincer yn nhymor 1979-80. Dyma ddechrau gyda llun o rifyn 
Medi 1979.

30 Mlynedd  ’Nôl

gynnwys paentio wynebau, 
arddangosfeydd coginio ar drelar 
Gwir Flas, cystadlaethau a llawer, 
llawer mwy. 

Manteisiwch ar y cyfl e hwn a 
dewch i ymweld â ni rhwng 10yb a 
4yh ar ddydd Sadwrn, 17 Hydref.

Am fanylion pellach cysylltwch â 
Sioned Dyer ar 0300 0622129 neu 
sioned.dyer@wales.gsi.gov.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld. 

Y  T INCER
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Y BORTH
Llwyddiant

Llongyfarchiadau i Caroline Peel, 
Heol Ffransis, sydd wedi ennill 
lle yn yr Academi Italia Conti yn 
Llundain, lle’r bydd yn astudio 
Drama, Dawns a Cherdd. Wedi’i 
haddysgu yn Ysgol Pen-glais, y 
mae Caroline eisoes yn gyfarwydd 
i gynulleidfaoedd Aberystwyth 
drwy’i pherfformiadau gyda Theatr 
Ieuenctid Canolfan y Celfyddydau. 
Dymunwn pob lwc iddi yn ei gyrfa 
ddewisedig.

Pen blwyddi

Bu tri o bobl Y Borth yn dathlu 
eu pen blwyddi yn 90 oed yn ystod 
y ddau fi s diwethaf, sef Mr Bert 
Birch, Fairview; Mrs Eveline Jones, 
Wennol; a Mr Aran Morris, Bel-Air. 
Daeth Mr Reg Horton, Sunnydene, 
yn 93 oed ar y 28ain o Awst, a bydd 
Miss Gwen Lloyd yn 96 ar yr 20fed 
o Fedi. Anfonwn iddynt oll ein 
llongyfarchiadau a’n dymuniadau 
gorau.

Carnifal Y Borth

Fel bob amser, fe gafwyd llond 
rhaglen o ddigwyddiadau ar 
gyfer pythefnos a mwy Carnifal 
Blynyddol Y Borth. Brenhines Y 
Carnifal eleni oedd Rhiannon 
Hincks, sydd yn ddisgybl yn Ysgol 
Penweddig ac a gafodd ei choroni 
ar ddiwrnod cyntaf y Carnifal, 
sef dydd Sadwrn, 25 Gorffennaf. 
Ymhlith y gweithgareddau oedd ar 
gael roedd chwaraeon ar y traeth; 
cystadleuaeth i ddod o hyd i Frenin 
a Brenhines Cors Fochno; rasio 
malwod ac arwerthiant yn Nhafarn 
y Friendship; helfa drysor; picnic y 
Tedi Bers yn Neuadd Y Borth; rasio 
ceffylau yn Nhafarn Ceffyl y Môr, ac, 

yn olaf, ras yr hwyaid plastig wrth 
bont Glanleri. Ar y 21ain o Awst, 
heriwyd gwyntoedd cryfi on a llanw 
uchel gan nifer dda o giniawyr dewr, 
a fwynhaodd ginio ar y traeth, wed’i 
drefnu, gan Sadie Everard, ar y thema 
“Parti Priodas”; ymunwyd â hwy yn 
yr hwyl gan grãp o gerddorion o 
Ghent, sef “De Propre Fanfare Van 
De Vieze Gaften”, oedd wedi bod 
yn gwersylla ac yn perfformio yn yr 
ardal. 

Llwyddiant ysgubol oedd Dydd 
y Carnifal, ddydd Gwener, 7 Awst, a 
channoedd o bobl yn cymryd rhan 
yn yr orymdaith liwgar a swnllyd 
a ymlwybrodd drwy’r pentref. 
Diwedd y daith oedd meysydd 
chwarae Y Borth, lle cafwyd 
stondinau o bob math a chwaraeon 
i’r plant.

Diolch yn fawr i’r aelodau o 
bwyllgor Carnifal Y Borth am eu 
gwaith caled yn ystod y fl wyddyn ac 
i bawb a gefnogodd y digwyddiadau.

Priodas Aur

Llongyfarchiadau cynnes i’r Athro 
Des a Mrs Nansi Hayes, Dunstall, 
a ddathlodd eu Priodas Aur ar yr 
21ain o Awst.
  

Eglwys Sant Mathew

Cynhaliwyd Festri Pasg Eglwys Sant 
Mathew yn Neuadd Gymunedol 
Y Borth nos Fawrth, 9 Mehefi n. Y 
cadeirydd oedd Yr Hybarch Hywel 
Jones, cyn-Archddiacon.
Etholwyd swyddogion ar gyfer 
2009-10 fel a ganlyn: 
Warden y Bobl: Joy Cook
Warden y Ficer: Margaret Griffi ths 
Trysorydd: Glynne Evans
 Is-Drysorydd: Jo Jones
Ysgrifenyddes Cyngor Eglwys y 
Plwyf: Amanda Trubshaw

Bedydd

Bedyddiwyd Darcey Erin, merch 
fach Mr Nick a Mrs Vicky Shorten, 
gan Y Parchg Ronald Williams, 
yn ystod y gwasanaeth boreol yn 
Eglwys Sant Mathew, ddydd Sul, 5 
Gorffennaf. Mae Darcey yn wyres 
i Mr Peter a Mrs Hilary Matthews, 
Glanwern.

Priodasau

Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
da i Amy Pugh a Clive Thomas ac 
i Amanda Jones a Lee Trubshaw 
a briodwyd gan y Parchg. Ronald 
Williams yn Eglwys Sant Mathew 
yn ystod yr haf. 
     
 

Dydd Sul Y Môr

Cynhaliwyd gwasanaeth i nodi 
Dydd Sul Y Môr yn Eglwys Sant 
Mathew ar y 12fed o Orffennaf. 
Ymunwyd â’r gynulleidfa gan 
aelodau o Griw a Gorsaf Bad Achub 
Y Borth. Darllenwyd gan Mr Paul 
Frost (Llywydd RNLI Y Borth) a Mrs 
Elizabeth Evans (aelod o’r Pwyllgor). 
Yr ystlyswyr oedd Mr Peter Davies 
a Mr Daniel Crute, aelodau o griw 
Bad Achub y Borth. Gofalwyd am y 
gwasanaeth gan y Parchg. Ddr David 
Williams.
   

Gweinidogaeth Newydd

Sefydlwyd y Parchg Cecilia Charles 
B.Ed, B.Th. fel Ficer Y Borth, 
Llangynfelyn ac Eglwys-fach mewn 
gwasanaeth yn Eglwys Sant Mathew, 
nos Lun, 27 Gorffennaf. 

Gofalwyd am y gwasanaeth 
gan y Gwir Barchedig Wyn Evans, 
Esgob Tyddewi, wedi’i gynorthwyo 
gan yr Hybarch Hywel Jones, 

cyn-Archddiacon, yng ngwydd 
clerigwyr a gweinidogion yr 
archddiaconiaeth. Cynrychiolwyd 
Capeli’r Borth gan y Parchgedigion 
Richard Lewis a Wyn Morris. 
Dilynwyd y gwasanaeth gan 
dderbyniad a swper yn Neuadd 
Gymunedol Y Borth.

Nid dieithryn i’r ardal mo’r Parchg 
Cecilia Charles. Er iddi gael ei geni 
yn Sir Benfro, symudodd ei theulu 
i fyw i Ficerdy Penrhyn-coch pan 
oedd hi’n ddeuddeng mlwydd 
oed, a’i thad. Y Parchg Mervyn 
Badger, yn Ficer Eglwys Sant Ioan, 
Penrhyn-coch, ynghyd ag Eglwys 
Sant Pedr, Elerch. Bu hi fyw yno 
drwy gydol ei harddegau, gan 
fynychu Ysgol Ramadeg Ardwyn, 
Aberystwyth. Rydym yn falch iawn 
o’i chroesawu’n ôl i’w hen gynefi n, 
a dymunwn yn dda iddi yn ei 
gweinidogaeth newydd.

Hoffai plwyfolion Eglwys Sant 
Mathew fynegi eu diolchgarwch i’r 
Parchg Ronald Wiliams a’r Parchg 
Ddr. David Williams sydd wedi bod 
mor ffyddlon mewn gofalu am y 
gwasanaethau yn yr Eglwys dros y 
tair blynedd ddiwethaf. Ffarweliwyd 
â hwy mewn gwasanaeth, ddydd Sul, 
26 Gorffennaf, pryd y’u cyfl wynwyd 
â siec gan Mr Ray Quant; fe ganwyd 
emyn iddynt gan blant yr Ysgol Sul 
o dan arweiniad eu hathrawes, Joy 
Cook. Dilynwyd y gwasanaeth gan 
de a choffi  yn yr Ysgol Sul. 

Gãyl y Cynhaeaf

Cynhelir Gwasanaeth Gãyl y 
Cynhaeaf yn Eglwys Sant Mathew 
ddydd Sul, 4 Hydref, am 11.15 
y bore, pryd y pregethir gan y 
Parchg. Cecilia Charles. Dilynir y 
gwasanaeth gan ginio ysgafn yn y 
Neuadd Gymunedol.
 

Capel Y Gerlan

Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch 
am y Cynhaeaf yng Nghapel y 
Gerlan, nos Wener, 25 Medi, am 6 
o’r gloch y nos. Y Parchg. Andrew 
Lenny fydd y pregethwr gwadd 
mewn gwasanaeth eciwmenaidd a 
dwyieithog. Croeso cynnes i bawb. 

Cymdeithas Gymraeg Y 
Borth a’r Cylch

Taith Ddirgel - “Diwrnod 
perffaith o haf” addawodd gwraig 
rhagolygon y tywydd ar y teledu, 
fore Gãyl Ifan, yr 24ain o Fehefi n. 
Felly, cychwynnodd llond bws o 
aelodau a ffrindiau’r Gymdeithas 
Gymraeg ar eu taith ddirgel 
fl ynyddol mewn hwyliau da. Ac ni 
chawsant eu siomi. 

Llwyddiant cerddorol

Llongyfarchiadau mawr 
i Mared Emyr, 5 Ffordd 
Clarach ar ei llwyddiant yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn Y Bala ddechrau Awst. 
Daeth yn fuddugol ar yr 
Unawd Telyn dan 16 oed a 
gynhaliwyd yn Y Pagoda, 
cyn cael y fraint o fod yn 
un o’r tri a ddetholwyd 
gan y panel o 5 beirniad 
i ymgiprys am y Rhuban 
Glas Offerynnol dan 16 oed 
a gynhaliwyd ar lwyfan 
y Pafi liwn Cenedlaethol 

ar fore Gwener olaf yr 
Eisteddfod. 

Llongyfarchiadau iddi 
hefyd am ennill un o ddim 
ond pum Ysgoloriaeth 
Ryngwladol i fynychu Gãyl 
Delynau Gyntaf Gwlad 
Thai gynhelir ddiwedd mis 
Hydref yn Bangkok, gwobr 
sy’n golygu bod noddwyr 
yr ãyl yn talu am ei thocyn 
awyren a’i llety tra yn y 
ddinas. Pob lwc nawr gyda’r 
dasg o baratoi dwy raglen 
wahanol deng munud o hyd 
ar gyfer y Gystadleuaeth 
Unawd Telyn Dan 16 oed. 
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Trodd y bws i’r Gogledd a mynd 
trwy Fachynlleth lle cafwyd hanes 
Cloc y Dref gan y Cadeirydd, Mr 
Gwynfryn Evans. Roedd y stop 
cyntaf yn Nhywyn, lle ‘roedd te, 
coffi  a chroeso cynnes yn aros am 
y teithwyr yng nghaffi  Rheilffordd 
Tal-y-Llyn. Ymlaen wedyn, ar 
lan y môr, heibio i hen Eglwys 
Llangelynnin ar y creigiau islaw, a 
chael clywed gan Gwynfryn hanes 
y Sipsi enwog Abraham Wood, sydd 
wedi’i gladdu, gyda’i wraig, wrth 
drothwy’r Eglwys. Hardd iawn oedd 
y daith ar hyd ffordd arfordirol 
Sir Feirionnydd, gyda golygfeydd 
hardd yn agor mas o fl aen y 
teithwyr, a’r môr yn anhygoel o las. 
Aethpwyd ar grwydriad o gwmpas 
Y Friog, pentre gwyliau a godwyd 
i’r pwrpas gan ddyn cyfoethog o 
Sgotyn, a chael pasio’r tren bychan 
sy’n rhedeg ar hyd y penrhyn. 
Cymerwyd cinio yn Nolgellau 
cyn mynd ymlaen i’r Bermo ac 
wedyn heibio i Raeadrau Nantcol, 
ar hyd ffyrdd troellog a chul a 
fyddai’n trethu sgiliau gyrrwr y 
bws i’r eithaf, i un o gapeli mwyaf 
enwog Cymru, sef Salem, Capel y 
Bedyddwyr yng Nghefncymerau.

Daeth Salem yn enwog drwy’r 
wlad benbaladr ar ddechrau’r 
ugeinfed ganrif, ar ôl i’r arlunydd 
Curnow Vosper, oedd yn ymwelydd 
cyson i’r ardal, baentio’r llun o 
Sian Owen, hen wraig mewn 
gwisg draddodiadol o siol a het 
ddu, yn cymryd ei sedd yn y 
Capel ar gyfer gwasanaeth Dydd 
Sul. Arddangoswyd y llun yn yr 
Academi Frenhinol yn Llundain 
ym 1909 a chael ei brynu gan yr 
Arglwydd Leverhulme, oedd wedi 
gwneud ffortiwn allan o gynhyrchu 
sebon. Cynigiodd Leverhulme 
gopiau o’r llun yn gyfnewid am 
docynnau wedi’u rhoi i ffwrdd gyda 
barrau o sebon “Sunlight”. 

Cyn bo hir, roedd “Salem” yn 
ymddangos ar barwydydd parlwr 
ledled Cymru. Dywedwyd yr 
hanes wrth y Gymdeithas gan Miss 
Catrin Richards, Ysgrifenyddes y 

Capel, oedd yn ddigon caredig 
a dod a siol Sian Owen i’r Capel 
gyda hi - er, mae’n debyg, mai siol 
fenthyg oedd amdani yn y llun 
- eiddo gwraig Ficer Eglwys Sant 
Tydecho, Harlech. Wedi’i benthyg 
hefyd oedd yr het ddu, ac fe welir 
yr un het ar ben y pedair gwraig i 
gyd yn y llun.

Cafwyd te a sgons yn Harlech, 
ond nid oedd hynny’n ddiwedd 
y daith. Ar y ffordd adref, ar 
noswaith braf o haf, galwyd 
heibio i adfeilion Abaty Cymer, 
ger Dolgellau, a chael gan Mrs 
Nia Richards, perchennog y tir 
o’u cwmpas. hanes yr Abaty, a 
sefydlwyd ar ddiwedd y 12fed 
ganrif o dan nawdd Llywelyn ap 
Iorwerth ac a ddiddymwyd yn 
1537 gan Harri’r Wythfed. 

Daeth un stop arall, yn y 
Llew Coch, Dinas Mawddwy, lle 
mwynhawyd cinio blasus. Ar ôl 
cinio, ar ran y Gymdeithas, fe 
ddiolchwyd gan y Parchg Wyn 
Morris i Gwynfryn ac Eryl Evans 
oedd wedi trefnu taith mor 
ddiddorol a chofi adwy.

Cyfarfod y Gymdeithas 
Gymraeg

Bydd y Gymdeithas Gymraeg yn 
cynnal cyfarfod cyntaf y sesiwn 
2009-10 yn Festri Capel y Gerlan, 
nos Fercher, y 7fed o Hydref am 
7.30 y nos. Y Cadeirydd eleni fydd 
y Parchg Wyn Morris. Croeso 
cynnes i aelodau newydd.

RNLI

Bu aelodau a ffrindiau’r RNLI 
yn Y Borth yn brysur iawn 
dros yr haf mewn ymdrech teg 
i godi arian at gronfa’r RNLI. 
Bendithiwyd y Gystadleuaeth 
Golff Flynyddol, yng Nghlwb 
Golff Y Borth ac Ynys-las, a 
diwrnod braf a heulog; diolchir 
i Mr Paul Frost a Mr Aran 
Morris am drefnu achlysur mor 
lwyddiannus unwaith eto ac i 

Aelodau o’r Gymdeithas Gymraeg yng Nghapel Salem

aelodau o bwyllgor y merched a 
ofalodd am y raffl  gydol y dydd.

Megan Trubshaw oedd 
Brenhines y Bad Achub eleni. Yn 
gweini arni roedd Sam Trubshaw, 
Ffi on Edwards ac Isabelle Hopkins. 
Coronwyd Megan o fl aen Gorsaf 
y Bad Achub gan Mrs Margaret 
Griffi ths (Cadeirydd Pwyllgor 
y Merched), ar ddiwrnod 
sych a gwyntog, ddydd Sul, 26 
Gorffennaf. Fel bob blwyddyn, 
ymgasglodd tyrfa o ymwelwyr 
a phentrefwyr, a ddifyrrwyd 
gan Ddawnswyr Lein Y Borth; 
codwyd £40 mewn cyfraniadau 
oddi wrth y gwylwyr. Cymerwyd 
rhan gan Megan a’i “llys” yng 
ngorymdaith Carnifal y Borth, ar 
y 7fed o Awst.

Codwyd dros £240 o ganlyniad i 
De Mefus a gynhaliwyd yn Nhafarn 
Ceffyl y Môr, ddydd Mercher, 12 
Awst: diolchir o galon i Margaret 
Griffi ths a drefnodd yr achlysur.

Diolchir hefyd yn gynnes i 
bawb a gasglodd arian o ddrws 
i ddrws yn Y Borth, Bow Street, 
Llandre a Phenrhyn-coch yn 
ystod Gorffennaf ac Awst, heb 
anghofi o criw y Bad Achub a aeth 
a’u bwcedi o gwmpas Clybiau’r 
Meysydd Carafannau ar y 15fed o 
Awst. O ganlyniad i ymateb hael 
pobl yr ardal, fe godwyd y swm 
anrhydeddus o £2220. 68. Hoffwn 
fynegi ein diolchgarwch, unwaith 
eto, i bob un a gefnogodd yr 
RNLI, sy’n dibynnu’n hollol ar 
gyfraniadau gwirfoddol oddi wrth 
y cyhoedd.

MBE

Llongyfarchiadau i John Hefi n, 
Ynyswen, a ddyfarnwyd â’r 
MBE ym mis Mehefi n mewn 
cydnabydddiaeth o’i wasanaethau i 
Ddrama a Ffi lm yng Nghymru. 

Cwrdd Diolchgarwch

Cynhelir y Gwasanaeth 
Diolchgarwch blynyddol yng 

Nghapel y Gerlan Nos Wener, 25ain 
Medi am 6:00 y.h., gyda phaned i 
ddilyn yn y Festri. Y Pregethwr 
Gwadd fydd y Parchedig Andrew 
Lenny, Aberystwyth. Croeso 
cynnes i bawb.

Cymorth Cristnogol

Cynhaliwyd Bore Coffi  a 
stondinau Moes a Phryn 
llwyddiannus iawn yn y Neuadd 
Goffa Gymunedol ddydd Gwener, 
12ed Mehefi n, pryd y codwyd 
swm ardderchog o arian er budd 
Cymorth Cristnogol. Cafwyd 
cydweithio hapus, a dymunir 
ddiolch i bawb am eu help ar y 
dydd, a’u cefnogaeth i’r elusen 
haeddiannol yma.
Yn dilyn, ar y nos Sul ganlynol, 
cafwyd oedfa fendithiol yng 
Nghapel y Gerlan ar gyfer 
Cymorth Cristnogol, gyda 
chynrychiolaeth dda o’r Eglwysi 
lleol yn bresennol ac yn cymryd 
rhan. Roedd yna naws hyfryd i’r 
gwasanaeth oedd wedi ei seilio 
ar y thema “Cariad”. Arweiniwyd 
y gwasanaeth gan y Parchedig 
Wyn Morris, gyda’r Parchedig 
Richard Lewis yn rhoi’r anerchiad. 
Gwasanaethwyd wrth yr organ 
gan Eurgain Rowlands. Roedd y 
casgliad y noson yma hefyd yn 
mynd tuag at yr elusen, ac o gofi o 
bod y casgliad wnaed yn ystod y 
Gwasanaeth ddechrau’r fl wyddyn 
wedi mynd at yr un achos, daeth 
yn gyfanswm gwych o dros 
£600 rhwng y tri achlysur. Bydd 
yr un a wneir yn y Gwasaneth 
Diolchgarwch ddiwedd y mis 
eto yn cael ei ychwanegu, a bydd 
y cyfanswm a yrrir i Cymorth 
Cristnogol o’r Borth am 2009 yn 
un y gellir bod yn falch ohono.

Mwynhawyd paned a sgwrs yn 
y Festri wedi’r oedfa.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i ddau fab 
Eurgain Rowlands, Hafod Heli,  - i 
Carwyn ar godi swm sylweddol 
i Gronfa Parkinsons trwy redeg 
ym Marathon Llundain. Mae i’w 
ganmol am fod yn y trydydd safl e 
yn genedlaethol am godi’r swm 
uchaf i Parkinsons, a derbyniodd 
botel o siampaen am ei ymdrech. 
Cyfl wynodd y botel yn ôl ar 
gyfer raffl , gan ychwanegu at ei 
gyfanswm. 

Diolch o galon i bawb a 
gefnogodd Carwyn yn ei ymdrech 
er cof am ei fam-yn-nghyfraith, Mrs. 
Dilys Jones, Bryncastell, Bow Street.

- ac i’w frawd, Alun, ar ei briodas â 
Trudy yn Portsmouth ar Awst 28ain. 
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Ar Awst y cyntaf cydiodd Capten 
yr Adran Iau, Daniel Basnett 
yn yr her o chwarae 72 o tyllau 
mewn diwrnod i’w elusen o’i 
dewis, sef clefyd y siwgr i pobl 
ifanc yn Ysbyty Bron-glais.

Dechreuodd diwrnod 
Daniel am 6.30 y bore wrth 
iddo chwarae ei rownd gyntaf 
gydag Eilir Morgan, i’w dilyn 
gan Steffan Richards, Capten y 
Clwb Iori Jones ac i orffen gyda 
Gethin Morgan. Dychwelodd 
Daniel i’r Clwb am 8.30 yr hwyr 
lle roedd llu o cefnogwyr yn 
aros i’w cymeradwyo. Roedd yna 
cystadleuaeth pytio hefyd ar y 
diwrnod gyda llawer o aelodau, 
ymwelwyr a rhieni yn cystadlu 
gyda’r elw yn mynd tuag at 
elusen Daniel. Yr enillwyr 
cydradd oedd Ambrose Roberts a 
Sion Ewart o Glwb Y Broth.

Codwyd cyfanswm o £1,100 
ar y diwrnod a llongyfarchiadau 
i Daniel am ei holl waith caled 
ac hefyd i bawb a gefnogodd yr 
achlysur mewn unrhyw ffordd.

Canlyniadau Medal Misol

Mehefi n
1af Daniel Basnett (Bont-goch) 
88:10:78
2il Rhodri ap Dafydd (Goginan) 
98:15:83
3ydd Iolo ap Dafydd (Goginan) 
119:26:93
Gross gorau: Zach Galliford (Y 
Borth)

Gorffennaf
1af Mathew Lucas (Bow Street) 
94:27:67
2il Aaron Bull (Capel Bangor) 
102:32:70
3ydd Ioan Lewis (Bow Street) 
88:16:72
Gross gorau: Zach Galliford (Y 
Borth)

Awst
1af Ben Slater (Y Borth) 99:29:70
2il Jacob Billingsley (Dôl-y-bont) 
87:16:71
3ydd Ben Hughes-Jones (Tal-y-bont) 
100:27:73
Gross gorau: Zach Galliford (Y 
Borth)

Adran Iau Clwb Golff Y 
Borth ac Ynys-las

Yn ystod mis Gorffennaf 
cynhaliwyd penwythnos 
llwyddiannus iawn o golff gyda 
Cystadleuaeth Agored yr Adran Iau 
ar y dydd Sadwrn a chystadleuaeth 

Capten yr Adran Iau yn codi £1,000 i elusen

Iau/Oedolyn ar y Dydd Sul gyda 
38 o timau yn chwarae.

Canlyniadau 
cystadleuaeth agored iau

Agosaf i’r pin – Jacob Billingsley 
(Dôl-y-bont)
Gyrru’r hiraf – Justin Quin 
(Aberystwyth)

Cystadleuaeth Stableford 
dan anfanteision o 37-45

1af  Sion Ewart (Bow Street) 
  41 pwynt
2il  Tyler Roberts (Rhydyfelin)  
  31 pwynt
3ydd  Alex Watt (Machynlleth)  
  30 pwynt

Cystadleuaeth Stableford 
dan anfanteision o 21-35

1af  Michael Davies (Aber-dâr)  
  45 pwynt
2il  Andrew Gittins   
  (Llanbadarn Fawr) 
  41 pwynt
3ydd Gethin Morgan (Pisgah) 
  35 pwynt

Cysadleuaeth Medal dan 
anfanteision o 0-20
Nett Gorau a Cwpan Coffa Aled 
Humphries

1af Jonathan Evans   
  (Trefdraeth) 77:7:70
2il  Aaron Clarke (Harlech)  
  90:18:72 (9 cefn)
3ydd  Jac Morris (Y Borth)  
  88:16:72
4ydd Joe Hodgson (Trefdraeth)  
  80:8:72
Gross gorau: Zach Galliford 
  (Y Borth) 76
2il  Ryan Davies (Aber-dâr) 77

Yn y llun gweler Iori Jones 
(Capten); Dylan Roberts, Salop 
Caravans (Noddwyr); Jonathan 
Evans (Trefdraeth – enillydd 
Cwpan Coffa Aled Humphries); 
Daniel Basnett (Capten Adran Iau) 
a Sarah Humphries.

Canlyniadau 
Cystadleuaeth Iau/
Oedolyn

1af  Richard Pugh ac Anthony  
  Wyn Jones   
  (Aberystwyth) 40 pwynt
2il  Steve Williams a Luke  
  Williams 
  (Y Borth) 39 pwynt 
  (9 cefn)
3ydd Peter Basnett ac Alex Watt 
  (Y Borth 39 pwynt
4ydd Owen Jenkins ac Ioan  
  Lewis (Y Borth)   
  38 pwynt (9 cefn)
5ed  Aled Jenkins a Zach  
  Galliford (Y Borth) 
  38 pwynt

Agosaf i’r Pin – Aled Jenkins (Y 
Borth)
Gyrru’r hiraf – Ceron Morgan 
(Harlech)

Michael Morris, Zach Galliford, Iori Jones (Capten) a Mike Price (Llywydd y Clwb).

Ar Dydd Sul 28 Mehefi n daeth nifer fawr i cystadlu yng Nghystadleuaeth Agored y 
Dynion. Gyda’r Sgor Gross gorau ac enillydd y Morris Cup oedd Zach Galliford o’r Borth a 
dychwelodd i’r Clwb gyda sgor arbennig o 68.

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Capten yr Adran Iau Daniel Basnett, Eilir Morgan, Capten y 
Clwb Iori Jones, yn anffodus yn absennol o’r llun oedd Eilir Morgan a Steffan Richards. 

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH 
Â NI
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LLANDRE

DOLAU

Merched y Wawr Genau’r-glyn

Byddwn yn cychwyn tymor 2009-2010 ar nos 
Lun Medi 21ain yn ysgoldy Bethlehem am 7.30 
yh. Bydd cyfl e i ymaelodi am y fl wyddyn ac 
mi fydd Eilir a Meleri Pryse yn dod atom i’n 
diddanu.

Ar brynhawn y dydd Sadwrn cynt mae 
Merched y Wawr a Sefydliad y Merched 
yn gyfrifol am y stondin gacennau yn ffair 
Tregerddan. Byddwn yn ddiolchgar am 
gyfraniad o gacen ac mae Mary yn barod i’w 
derbyn yn Dolgelynen. Os fedrwch chi helpu 
ar y stondin cysylltwch â Linda ar 828783. 
Diolch yn fawr.
 

Ymddeoliad

Pob dymuniad da i Linda Jones, Y Berllan 
ar ei hymddeoliad ar ôl dros 20 mlynedd fel 
athrawes yn Ysgol Rhydypennau.

 Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn yn ddwys â Betty Williams, 
Greenbank, Lôn Glanfred ar golli ei gãr Tom 
ym mis Mehefi n yn Ysbyty Bron-glais. Hefyd 
cydymdeimlwn a Cecil â Regina, Bron-y-gân 
ar golli brawd yng nghyfraith - sef Tom 
Williams.

Rydym fel ardal yn cydymdeimlo â Ellis 
Davies, Dolmeillion, Nia a Huw a’r teuluoedd 
yn dilyn marwolaeth gwraig, mam a mam-gu- 
Nano.

Cydymdeimlwn â Erddyn a Gwenda James 
Taigwynion ar golli perthynas yn Aberteifi .
Cydymdeimlwn hefyd a Sue a Howard Davies 
a Ruth, Lightwood, ar golli mam Sue ym mis 
Mehefi n.
 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Nia a Geraint Williams, 
Tyddyn Llwyn, ar enedigaeth mab - Gruffudd 
Siôn - a brawd i Lleucu Siôn.

Hefyd llongyfarchiadau i Carwen a Chris 
Jones, Dyffryn Caen, ar enedigaeth bachgen 
- Tomos Llywelyn - brawd i Lois. Hefyd 
llongyfarchiadau i Tom a Beryl Hughes, 
Pantyperan ar ddod yn dad-cu a mam-gu 
unwaith eto.
 

Diolch
 
Dymuna Betty Greenbank ddolch i’r teulu, 
ffrindiau, cymdogion a phawb a ddaeth i’r 
angladd ac am y llu o gardiau a blodau a’r 
caredigrwydd a dderbyniodd ar adeg colli Tom. 
Diolch i Rose Rowlands am osod y blodau yn 
yr Eglwys ac i Sefydliad y Merched ac aelodau’r 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rheinallt a Delyth 
Morgan, Ger y Nant, ar enedigaeth merch fach, 
Gwawr Eluned, chwaer i Glesni a Teleri. Mae 
pawb wrth eu bodd. 
 

Dyweddiad

Llongyfarchiadau i Euryl Rees, Seintwar, 
a Bethan Lewis sydd wedi dyweddïo yn 
Efrog Newydd dros yr haf. Mae’r ddau wedi 
ymgartrefu yn Dôl Helyg, Penrhyn-coch, ers 
rhai blynyddau nawr.

DOL-Y-BONT
Priodas ruddem

Llongyfarchiadau i Defi  a Llinos Evans, Dôl Werdd 
ar eu Priodas Ruddem ganol Mis Awst. (Gol.)

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Dyfrig a Gloria Davies, Maes 
y Leri, ar enedigaeth ãyr bach newydd. Ganwyd 
Oliver William Davies ar 24 Mehefi n yng 
Nghaerdydd i Martin ac Alison.

Ennill gwobrau

Da oedd gweld gwobrau wedi dod i fuches 
Henllys yn y gwahanol sioeau yn ystod yr haf. 

Llongyfarchiadau i Gerald a Rhian Watkin ar y 
llwyddiant.

Symud i’r Alban

Bu’n rhaid i ni ffarwelio â Karen, Kerr, Lucy a 
Katy, Tanrallt, ym mis Gorffennaf gan i Kerr gael 
swydd newydd ac maent wedi symud i fyw i 
Helensborough yn Yr Alban. Gobeithio eu bod 
yn setlo yn eu cartref newydd.

Profedigaeth

A’r Tincer ar fi n mynd i’r wasg daeth y newyddion 
trist am farwolaeth sydyn Mrs. Dinah Williams, 
Brynllys a hithau wedi cyrraedd yr oedran teg o 98 

oed. Fel mae pawb yn ymwybodol, cyhoeddwyd 
llyfr yn olrhain hanes merched a ffermio yn 
Brynllys drwy’r blynyddoedd yn Sioe Llanelwedd 
eleni ac yno ar ddiwrnod ei phen blwydd yn 98 yr 
oedd Mrs. Dinah Williams. Bydd yn chwith mawr 
i drigolion y pentref ar ei hôl a chydymdeimlwn 
â Rachel a Gareth a’r teulu, Dinah Mary a’r teulu, 
Elisabeth a’r teulu a John a’r teulu yn eu colled. 
Gweler adolygiad o’r gyfrol ar t14.

Diolch

Dymuna Defi  a Llinos Evans, Dôl Werdd, ddiolch 
i’w teulu a’u ffrindiau am y cardiau a’r anrhegion 
a dderbyniasant ar achlysur dathlu eu priodas 
Ruddem. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

Eglwys am drefnu’r te.
 
Diolch i’r Ficer y Parch Brian Thomas am 
ofalu am y gwasanaeth a’r cynorthwywyr 
y Parch Elwyn Pryse a’r Parch Stephen 
Morgan (Llangeitho), i Tudor Jenkins a 
oedd wrth yr organ ac i Selwyn Evans am 
drefnu’r angladd.
 
Diolch hefyd i Ossie Rees am dderbyn 
cyfraniadau er cof am Tom ac a ddosbarthwyd 
fel a ganlyn - £400 i Ward Meurig a £530 i 
Eglwys Llandre. A diolch o’r galon i Karen, 
Sonia a Dwynwen – Nyrsys yn y gymuned 
am ofal cyson a thyner.

Cyfarfod Treftadaeth Llandre

Ar Fedi 24 bydd Tim Palmer yn sôn am 
Gerrig Canoloesol yn Eglwysi a Chapeli 
Ceredigion yn Ysgoldy Bethlehem, am 7.30 o’r 
gloch.
 

Symud Tñ

Ffarweliwn â Noel a Maureen Morgan, Llawr y 
Glyn sydd wedi symud i 2 Brynmeillion, Bow 
Street, a chroesawn Lynwen a Richard Evans 
sydd wedi ymgartrefu yn Llawr y Glyn, Lôn 
Glanfred.

Côr Ger-y-lli yn perfformio yn Parti yn y Parc a Talwrn y Beirdd Eisteddfod Urdd mis Mehefi n.
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PEN-LLWYN / CAPEL BANGOR
Gwerthu y Tincer

Ar ôl cyfnod – ers cau y Swyddfa 
Bost – ni fu modd prynu y Tincer 
yn y pentref ond mae Pwyllgor 
y Tincer yn ddiolchgar i Garej yr 
Exchange, Capel Bangor am gytuno i 
werthu copïau. Bydd y papur ar gael 
yno ar werth felly o Fedi ymlaen.

Capel Pen-llwyn

Ar ddiwedd tymor yr Ysgol Sul, 
ar brynhawn o haf - Gorffennaf 
12fed - mwynhawyd te parti gyda’r 
plant i ddathlu hir wasanaeth 
dau o’n haelodau, sef Mrs Enid 
Vaughan, Maesawel, a Mr Martin 
Davies, Maencrannog. Bu Mrs 
Vaughan yn organyddes am dros 
drigain o fl ynyddoedd, ac erbyn 
hyn yn dymuno ymddeol o’r 
gwaith, oherwydd anhwylder. 
Mr Martin Davies yntau wedi 
bod yn ysgrifennydd y capel am 
dros ddeugain mlynedd, yr hyn a 
syfrdanodd y plant.

Diolchwyd i’r ddau yn fawr iawn 
am eu ffyddlondeb a’u dygnwch ar 
hyd y blynyddoedd, a bydd colli eu 
gwasanaeth yn creu bwlch mawr. 
Dymunwn i’r ddau iechyd gwell, i 
fedru rhoi eu presenoldeb eto yn y 
gwasanaethau, am amser i ddod.

Ail gychwynwyd yr Ysgol Sul ar Fedi 
6ed, ar ôl seibiant yr haf. Croeso i 
unrhyw blentyn i ymuno, byddwn 
yn falch i’ch gweld. Sian Spink, 
Delyth Davies, Heulwen ac Aeronwy 
Lewis yw’r athrawon y festri, a Mr 
Martin Davies yw athro y dosbarth 
hÐn.

Cynhelir y Cwrdd Diolchgarwch 
am 6 30 o’r gloch yr hwyr, ar ddydd 
Gwener Hydref 16eg, a’r pregethwr 
gwâdd fydd y Parchg John Gwilym 
Jones, Caerfyrddin. 

Taer ofynnir i chi aelodau y capel 
i wneud ymdrech arbennig i fod yn 
bresennol, mae gennym cymaint i 
fod yn ddiolchgar amdano. Croeso 
i bawb.

Wrth edrych ar adroddiad y capel 
a chael ein hatgoffa ein bod dros 60 
o aelodau, torcalonnus yw, mai ond 
rhyw ddwsin neu lai sy’n mynychu 
bob Dydd Sul bellach. Beth yw’r 
difaterwch yma sydd wedi digwydd 
dwedwch? 

Croeso mawr i chi roi eich 
presenoldeb ar fore Sul, yr hen, y 
canol oed a phwysicach fyth yr 
ifanc. Da, fyddai eich gweld.

Adre

Deallwn fod Mrs Sally Evans, 

Tywynfa, yn ôl yn ei chartref ers tro 
bellach, wedi cyfnod yn yr ysbyty, 
ac yn teimlo yn well. Dymuniadau a 
chofi on gorau iddi.

Teimlo yn well

Braf yw deall fod Mrs Maggie 
Jones, Haulfryn, hefyd yn well, ar ôl 
bod yn gaeth i’r tñ am gyfnod, rhai 
misoedd yn ôl. Dymuniadau gorau 
Mrs Jones.

Seren

Gwelwyd Heledd Watkin ãyres 
Eilir a Linda Morris ar y teledu 
dros yr haf, ar y rhaglen Nodyn. 
Dymuniadau da iddi hithau.
 

Ymddeoliad

Mae Mrs Mags Hayward, Gwelfor, 
nawr yn deilwng o ‘bus pass’ ac 
wedi ymddeol yn ddiweddar fel 
gofalwraig pobl y Ganolfan Ddydd 
yng Nghoedlan y Parc, Aberystwyth. 
Dymunwn iddi ymddeoliad hir a 
hapus.

Ross Shaffery Tomkinson 
1961-2009

Daeth cwmwl o dristwch a hiraeth 
dros ardal eang pan glywyd am 
farwolaeth Ross. Bu farw yn dawel 
yn ysbyty Bron-glais ar y 24ain o 
Fehefi n 2009, wedi newydd gyrraedd 
ei ben-blwydd yn 48 mlwydd oed, ar 
yr ugeinfed o’r mis hwnnw.

Am dros fl wyddyn, brwydrodd yn 
erbyn ei salwch gyda phenderfyniad 
ac ymddygiad dewr a chadarn, a 
oedd yn nodweddiadol o’i gymeriad. 
Gwrthododd roi fyny’r frwydr, 
credai yn ffyddiog y gallai drechu ei 
afi echyd: ond ofer fu, a’r gelyn cancr 
oedd y gorchfygwr yn y diwedd.

Ganwyd Ross yn Wellington, 
Swydd Amwythig, yr ieuangaf o 
bump o blant y diweddar Harold 
a Jean Tomkinson. Pan yn bedair 
oed, symudodd y teulu i’r Borth, a 
mynychodd Ross yr ysgol gynradd 
yno, ac yna ysgol uwchradd Pen-glais. 
Ym 1974 symudodd y teulu i fyw 
i Gapel Bangor, a rhedeg Maes 
Carafanau Maesbangor. Ar ôl gadael 
ysgol, bu Ross yn gweithio gyda 
Newman ym maes Garddwriaeth, 
wedyn yng nghrefft Coedwigaeth. 
Yna ym 1986, derbyniodd 
bartneriaeth gyda’i rieni ym musnes 
y Parc Carafanau. Oddi ar hynny 
ni fu stop ar ei weithio caled a 
brwdfrydig i adeiladu’r fusnes. Y 
Maes Carafanau oedd ei holl fyd, ac 
ar ôl marwolaeth ei dad ym 1998, 
Ross oedd Prif Reolwr y Parc, ac 

ehangodd y fusnes trwy gychwyn y 
gwaith symud a chludo carafanau.
Teithiodd gyda’r gwaith hyn, ledled 
Cymru a Lloegr.

Priododd â Meryl Richards ym 
Mehefi n 1990, yn Eglwys Sant 
Mathew Goginan. Eu priodas 
oedd yr un olaf yno, cyn i’r eglwys 
gau fel Tñ Addoliad. Wedi priodi, 
adeiladu bynglo ar ystâd Penlôn, 
Ponterwyd, a byw yno yn hapus hyd 
ei farwolaeth. Roedd yn ãr ffyddlon 
a chariadus i Meryl, ac yn fab yng 
nghyfraith annwyl i Iris Richards 
a’r diweddar Danny Richards. Bydd 
gweld ei golli yn fawr iawn ym 
Mrodawel.
Bu ei angladd dydd Sadwrn y 4ydd 
o Orffennaf yn Eglwys Dewi Sant, 
Capel Bangor. Roedd y gwasanaeth 
yng ngofal y Ficer y Parchg John 
Livingstone, a chymerwyd rhan 
hefyd gan y Parchg Peter Neil, 
Mrs Heather Evans a’r Parchg Ifan 
Mason Davies. Darllenwyd teyrnged 
addas gan Mr Terry Davies, ac 
adroddwyd darnau o farddoniaeth 
gan Marian a David John. Ffrindiau 
agosaf Ross oedd yr archgludwyr a’r 
dosbarthwyr tafl enni. Yr organydd 
oedd Mr Maldwyn James, a 
threfniadau’r angladd yn nwylo 

trylwyr ac urddasol, Mr C Trefor 
Evans.

Roedd presenoldeb y dyrfa luosog 
yn yr angladd, yn berthnasau, 
cydweithwyr a ffrindiau,- 
llawer wedi teithio o bell; yn 
dyst o’r parch tuag at Ross, - y 
cyfeillgarwch a’r cysylltiadau 
oedd ganddo trwy gyfrwng y 
carafannau.

Cyffyrddodd ym mywyd llawer, 
ac amlygwyd hyn i Meryl ac Iris 
trwy gariad a charedigrwydd. 
Derbyniwyd blodau lu i’r tñ, a 
llu enfawr o gardiau, galwadau 
personol, galwadau ffôn ac e-byst, 
pawb yn mynegi cydymdeimlad 
a chonsyrn yn eu profedigaeth 
chwerw.

Rhoddwyd blodau ar y bedd 
gan deulu agos yn unig, a 
rhoddion Er Cof tuag at offer 
i Ward Meurig Bron-glais, a 
derbyniwyd y swm anrhydeddus 
o £1,630.

Dymuna Meryl ddiolch yn fawr 
iawn i bawb a gyfrannodd tuag 
at y cyfanswm gwerthfawr a fydd 
yn gymorth enfawr i’r ward lle 
cafodd Ross ei driniaeth a phob 
gofal tyner gan y meddygon a’r 
nyrsys.

Mrs Enid Vaughan a Mr Martin Davies.

Plant yr ysgol Sul Capel Pen-llwyn
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BOW STREET
Oedfaon Hydref
Capel Y Garn
http://www.capelygarn.org/
10 a 5
4 M.J. Morris
11 Oedfa’r ofalaeth10
18 Bugail 
25 Wiliam Owen 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau mawr i Garmon 
a Lowri ar enedigaeth efeilliaid, 
Iolo a Branwen, yng Nghaerdydd 
ar Orffennaf 12, a llongyfarchiadau 
hefyd i mam-gu a thad-cu, sef Enid 
ac Alun Jones, Gwyddfor, Blaen-ddôl, 
Bow Street.

Pen blwydd hapus

Dathlodd ein cyfaill Cecil Phillips, 8 
Tregerddan, ei ben blwydd yn 95 ar 9 
Medi ac wrth ei longyfarch anfonwn 
ein cofi on cynnes at Cis a Maud ei 
briod

Cyfarchion

Llongyfarchwn y cyfaill Charles 
Phillips, 9 Cae’r-felin a ddathlodd 
ei ben-blwydd yn 90 ar 11 Awst. 
Buasai ei ddiweddar briod Marion 
fu farw yn Ebrill yn 90 ar 30 Awst. 
Cydymdeimlwn â Charles a gollodd 
ei ferch yng nghyfraith Dorothy, 
priod ei fab Merfyn, yn Didcot 
ddiwedd Awst

Wyres fach

Llongyfarchiadau i Dilys a Vernon 
Jones, Gaerwen, ar enedigaeth wyres 
fach – merch i Non a Gerwyn 
Jones, Dol-pistyll, Tal-y-bont. Ei henw 
yw Ela Grug – chwaer fach i Glain 
Erin. Mae Glain yn gyfarwydd 
iawn â Bow Street; croeso i Ela Grug 
hefyd. 

Graddio

Llongyfarchiadau mawr i rai o 
ieuenctid Bow Street ar lwyddo yn 
eu harholiadau gradd, gan gynnwys 
Nerys Owen, y Swyddfa Bost a 
Rhodri Evans 93 Bryncastell. Mae 
Nerys yn dychwelyd i’r Brifysgol 
yn Aberystwyth i wneud gradd 
ymchwil yn yr Adran Gymraeg, 
ac mae Rhodri wedi cael swydd yn 
Adran Gwasanaethau Casgliadau’r 
Llyfrgell Genedlaethol.
 

Eisteddodol 

Llongyfarchiadau i Tegwyn Jones, 
Maes Ceiro, am ennill am gân ysgafn 
ac ar gasgliad o chwe limrig ac i 

Vernon Jones, Gaerwen, ar ennill 
am y delyneg yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn y Bala.

Ymddeoliad hapus

Dymuniadau gorau i Arwel George, 
Llys Hedd, ar ei ymddeoliad 
fel pennaeth Ysgol Penweddig. 
Edrychwn ymlaen at weld Arwel 
yn mentro ar ‘Wow Ffactor’ neu 
‘ Britain’s Got Talent’ yn ystod y 
misoedd nesaf gyda’i lais tenor 
hyfryd!
 

Cydymdeimlad
 
Cydymdeimlwn â Hefi na Dafi s, 
John, Gareth, Glesni ac Aneurin, 
Bryneithyn, Caerodyn ar farwolaeth 
R. Islwyn Dafi s.
 

Genedigaeth

Llongyfarchaidau i Simon a Susan 
Herron (nee Edwards) , Caer ar 
enedigaethmab - Owain Hedd Wyn 
Herron ar 2 Awst, ãyr i Ken a Linda 
Edwards, Elerch, Maes-y-garn. .

Cymdeithas Golffi o 
Rhydypennau

Ar y cyntaf o Fai, aeth Cymdeithas 
Golffi o Rhydypennau ar eu 
gwibdaith Wanwyn fl ynyddol. 
Eleni y nod oedd ymweld â Chlwb 
Golff Cradog, Aberhonddu, cwrs 
sydd wedi ei leoli yng nghanol ardal 
o harddwch naturiol yn wynebu 
godidogrwydd Bannau Brycheiniog.

Roedd nifer dda yn bresennol, a 
diolchodd capten y Gymdeithas, 

Gwneud Môr a Mynydd o Alzheimer’s

Alun Oliver i bawb o’r aelodau 
am eu cefnogaeth, gyda diolch 
arbennig i’r trysorydd Idris Evans, 
a’r ysgrifennydd Peter Basnett am 
eu cymorth yn trefnu’r wibdaith. 
Talodd hefyd ddiolch i bawb yng 
Nghlwb Golff Cradog am eu croeso 
gwresog, a’r pleser o gael chwarae ar 
eu cwrs nodedig, ac am y pryd bwyd 
ardderchog yn dilyn y chwarae.

Cafwyd rhai canlyniadau da ar gwrs 
a roes brawf ar allu y rhai na fu arno 
o’r blaen. Yn y lle cyntaf yr oedd 
Richard Jones, yn ail Iori Jones a 
Dafydd Raw Rees yn drydydd.

Bu’n ddiwrnod wrth fodd pawb, ac 
edrychir ymlaen yn awr at ddiwrnod 
tebyg yn yr Hydref pryd yr ymwelir 
â Chlwb Golff Burghill Valley yn 
swydd Henffordd ar 18 Medi.

Cofi on

Anfonwn ein cofi on cynhesaf at Vera 
Lloyd, Maesceiro, na fu yn dda ei 
hiechyd yn ddiweddar.

O’r 21ain hyd y 29ain o 
Dachwedd, byddwn ni’n dringo 
Mynydd Sinai cyn cerdded at 
y Môr Coch, er mwyn casglu 
arian ar gyfer y Gymdeithas 
Alzheimer’s yng Nghymru. Mae 
hon yn elusen sy’n agos at ein 
calon gan fod ein tad-cu, Meirion 
Lewis (Treorci, Rhondda), yn 
dioddef o’r afi echyd, ac ry’n 
ni’n gobeithio casglu cymaint o 
arian â phosib er mwyn hwyluso 
ymchwil meddygol a gofal i 
gleifi on a’u teuluoedd.

Am ragor o fanylion ynghylch 
y clefyd Alzheimer’s, gwaith y 
Gymdeithas Alzheimer’s, a’r daith 
gerdded, ewch i www.alzheimers.
org.uk.

O nawr hyd fi s Tachwedd, 
yn ogystal â hyfforddi’n galed, 
byddwn ni’n casglu arian trwy 
gynnal gwahanol weithgareddau, 
ac yn anelu at gasglu £2,000, 
gyda phob ceiniog yn mynd 
tuag at waith y gymdeithas. Os 
hoffech ein cefnogi ni a’r achos 
teilwng hwn, bydden ni’n hynod 
ddiolchgar pe baech yn ein noddi 
ar y dudalen ganlynol: www.
justgiving.co.uk/alzheimerscymru, 
neu yn anfon unrhyw sieciau, 
yn daladwy i’r Gymdeithas 
Alzheimer’s, i 11 Maes Afallen, 
Bow Street, SY24 5BL.

Diolch am eich cefnogaeth!
Esyllt a Lois Dafydd

Hefyd dymuna Meryl ac Iris 
ddiolch yn gynnes a diffuant 
i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad, caredigrwydd 
a chymorth, a dderbyniwyd 
ganddynt yn eu galar au hiraeth.

Diolch o galon i Sandra a Neal 
Lewis, Tafarn Maesbangor, am 
drefnu lluniaeth yn Neuadd y 
Pentref, ar ôl yr angladd.

Estynnwn ninnau fel ardal ein 
cydymdeimlad dwysaf â Meryl 
Tomkinson ac Iris Richards, yn eu 
profedigaeth lem. Bendith Duw bo 
arnynt yn eu hiraeth a’u galar.

Llongyfarchiadau

Llawenhawn fod Llñr Evans, 
Dolafon, wedi bod yn 
llwyddiannus yn arholiadau 
y gyfraith yn ddiweddar. 
Dymuniadau gorau iddo yn y 
dyfodol.
 
Nodwyd fod Eira Lynne Jones 
Aelybryn gynt, yn un o’r beirniaid 
offerynnol yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn y Bala eleni. 
Dymuniadau gorau iddi hithau 
hefyd.
 

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Doris Maiorana, Gwen Davies, 
Linda Morris a Richard Evans ar 
golli cefnder yr haf yma, sef Mr 
Idwal Williams Aber-ffrwd.

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
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GOGINAN

Pêl-droed

Mae Andrew Sekiete o Tanzania 
yn byw dros dro gyda’i rieni yng 
Nghoed Rhiwfelen tra mae ei dad 
yn gwneud ei ddoethuriaeth yn y 
brifysgol yn Aberystwyth.
Eleni mae wedi chwarae fel 
streiciwr i dîm pêl-droed dan 14 
‘Padarn Unedig’ a dyma lun ohono 
gyda’i fedal ar ddiwedd gêmau 
Cystadleuaeth ‘Cwpan Rhyngwladol 
Cymru’ ar ôl curo De Ceredigion 
5-1 yn y gêm derfynol ym mis 
Gorffennaf.

Gwella

Braf yw nodi fod y brodorion 
canlynol yn gwella ar ôl triniaeth 
dros adeg yr haf, Mr. John Roberts, 
Penbryn ar ôl triniaeth ar ei 
fi gyrnau.

Mr Ian Sant, Ravensclough ar ôl 
llawdrinaeth ar ei galon ac hefyd i 
Mr Adrian O’Leary, (Les), Lovedon 
House, sydd yn yn dal i wella o’i 
driniaeth barhaol.

Llongyfarchiadau

Braf yw llongyfarch Sylvia a Brian 
Rix, Y Deri, ar enedigaeth ei wyres 
fach, Ffebi, yn ystod mis Awst

Pen blwydd Hapus

Mae Gwion ap Dafydd yn dathlu 
ei ben blwydd yn ddeunaw yn 
ystod mis Medi ac wedi dathlu 
pen blwydd arbennig ym mis 
Gorffennaf oedd Wendy Davies, 
Glwysle. Dymuniadau gorau i’r 
ddau.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn gyda Mrs. Iris 
Richards, Brodawel, ac hefyd ei 
merch Meryl ar farwolaeth gãr 
Meryl, Ross Tompkinson, ddechrau’r 
haf. 

Croeso Adref

Ar fyr rybudd ym mis Gorffennaf 
penderfynodd Bedwyr, mab 
ieuengaf Ifan Mason Davies, 
Coed Rhiwfelen, ddod ar wyliau o 
Seland Newydd via Canada, Ewrop 
a’r Dwyrain Pell. Wedi teithio o 
Iwerddon treuliodd ef a’i briod, 
Shannon dridiau gyda’i chwaer, 
Gwawr a’r teulu yn Wrecsam. 
Yna dod lawr i Goginan am 
rhyw dridiau arall a llwyddwyd i 
weld nifer o’r teulu gwasgaredig. 
Cerddodd criw o’r rhai heini draw 
i Nantyrarian ble death aelodau 
eraill o’r teulu i ymuno mewn 
pryd o fwyd, cerdded llwybr y llyn, 

^

^

Salon cwn
Torri cwn i fri safonol

Goginan

Kath 01970 880988
07974677458

GWAITH
GARDDIO

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

Llyfr lleol

Ceiriog Gwynne Evans 
yn arwyddo copiau o’i lyfr 
Once upon a time in Goginan 
yn siop lyfrau Waterstone’s 
Aberystwyth. Wedi ei eni a’i 
fagu yng Ngoginan a’i addysgu 
yn ysgolion Goginan ac 
Ardwyn ac yna ym Mhrifysgol 
Aberystwyth, aeth Ceiriog 
ymlaen i ddysgu a darlithio yn 
ardal Llundain cyn ymddeol 
gyda’i wraig Cecele i Trowbridge, 
Wiltshire. Ar ôl ymddeol aeth 
ati i ysgrifennu ei atgofi on o’i 

blentyndod, gan adrodd llawer 
i chwedl a hanesyn o hanes 
pentref Goginan a’i hardal 
yn ganolog am gapeli, eglwys 
a thafarndai y pentref. Mae’n 
mynd ar drywydd ychydig 
o hen hanes y pentref gan 
ddangos fel y datblygodd addysg, 
ffermio, crefydd a mwyngloddio 
i greu cymuned glos, a drodd 
allan lawer o gymeriadau aml 
dalentog a diddorol yr ardal. 
Mae’r llyfr yn llawn o luniau 
hanesyddol ag sydd yn arlunio 
yn gelfydd y rhan brydferth 
hon o ardal Y Tincer.

gweld y barcutiaid a mwynhau’r 
plantos yn y llecyn chwarae.

Trannoeth daeth teulu Gwawr 
a Prysor gyda’i gilydd i gartref 
Prysor i dreulio’r diwrnod ola’ 
fel teulu cyn bwrw am Gaerdydd 
trannoeth at ffrindiau.

Anodd oedd ffarwelio ar y 
Sadwrn ac erbyn hyn mae nhw 
nôl yn eu cartref yn Auckland 
bell. Yno mae Shannon yn 
gweithio yng nghwmni busnes 
ei thad a Bedwyr yn cynllunio 
a gwneud celfi  a setiau ar gyfer 
ffl imiau a theledu. Dylunio yw ei 
hoff waith ac mae’n cynhyrchu 
celfi  ac ati ar archeb a chomisiwn 
yn ôl y galw.
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MADOG, DEWI A CEFN-LLWYD
Oedfaon Hydref
Madog
2
4 M.J. Morris
11 Oedfa’r ofalaeth 10 y Garn 
18 Bugail 
25 Wiliam Owen 
 

Eisteddfodol

Llongyfarchiadau i Gwen Sims 
Williams am ennill y wobr 
gyntaf am gerdd i oedran 
blynyddoedd 12 ac 13, i Gerallt 
Hywel am ennill y wobr gyntaf 
am gerdd oedran blwyddyn 
9 ac Elin Wallace am ennill 
yr ail wobr am gyfansoddi 
symudiad i un neu ddau offeryn 
yn Eisteddfod yr Urdd Bae 
Caerdydd. 

Prysur

Dymuniadau gorau i Mererid 
Lewis-Davies, Rhos-goch gynt, 
sydd wedi ei phenodi yn 
ysgrifennydd Pwyllgor Gwaith 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
Blaenau Gwent a Blaenau’r 
Cymoedd 2010. 

Lefel A

Llongyfarchiadau i’r canlynol 
ar eu canlyniadau lefel A a 
dymuniadau gorau iddynt ar 
eu gwahanol gyrsiau - Gwen 
Sims-Williams (Ieithoedd 
Modern (Almaeneg ac Eidaleg)) 
yn Trinity Hall, Caer-grawnt.; 
Tomos Hywel (Meddygaeth 
yng Nghaerdydd), ac Angharad 
Gwyn ( Athrofa Prifysgol 
Cymru Caerdydd) 

Cydymdeimlad
 
Cydymdeimlwn â Tom ac Elwyna 
Davies a’r teulu, Ty’ncwm, ar 
farwolaeth brawd Tom - R. Islwyn 
Dafi s, Bryneithyn, Caerodyn, Bow 
Street - gynt o Fferm Betws, Cefn 
Graigwen, Llanddeinol gynt.
Cydymdeimlwn gyda hefyd 
Marged Haycock a’r teulu, 
Gwarcwm, ar golli ei mam yn 
ddiweddar.

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i David 
Evans, Murmur y Coed, sydd 
wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty 
Treforus.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion 
fu’n llwyddiannus yn arholiadau 

TGAU – Siân Evans, Ifan Hywel, 
Hannah Read, Ceri Gwin-Morgan 
a Rhys Wallace.

Ysgol Uwchradd

Dymunwn pob lwc i Robert 
Wallace, Tom Smith a Lisa Evans 
yn yr ysgol uwchradd.

Pen blwydd hapus

Pen blwydd hapus i Rhys Evans, 
Fronfraith, a oedd yn ddeunaw 
oed ar Fedi 14.

Priodas hapus

Dymunwn pob hapusrwydd i 
Sioned Hughes a Llywelyn Evans 
sydd yn priodi yng Nghapel 
Madog ar y 26 o Fedi.

Enillwyr sioeau

Llongyfarchiadau i’r enillwyr yn 
y sioeau lleol yn ystod yr haf 
– Alwen Griffi ths, Rhys Evans, 
Hywel Evans, Dai, Lyn a Shirley 
Evans, Rheinallt a Llñr Jones.

Enilodd Dai hefyd gwpan coffa 
Alwyn Jones yn adran Gwreiddiau 
Gronynnau.

Daeth Gethin Howells yn 
chweched yng nghystadleuaeth 
beicio Trams Ways.

Llwyddiant

Yn ddiweddar graddiodd Jessica 
Binks, Trysor, Cefn-llwyd o 
Goleg Celf Gorllewin Cymru 
yng Nghaerfyrddin gyda gradd 
dosbarth 2:1 mewn Tecstiliau 
Cyfoes. Cafodd y seremoni ei 
chynnal ym Mharc y Scarlets, 
Llanelli. Yn ei chyfnod yng 
Nghaerfyrddin buodd Jessica 

yn llwyddiannus mewn cwpwl 
o gystadlaethau dros y wlad. 
Cyrhaeddodd y rownd derfynol 
yng nghystadleuaeth Design 
Wales i IKEA i fyfyrwyr o Gymru 
oedd mewn colegau dros y D.U., a 
chafodd ei gwaith ei arddangos yn 
IKEA Caerdydd fel rhan o ãyl celf 
y ddinas. Hefyd cafodd Jessica ail 
mewn cystadleuaeth Amgueddfa 
Melinau Gwlân Cymru a chafodd 
y gwaith ei arddangos yn Drefach, 
Felindre, a hefyd yn Oriel Henry 
Morgan o fewn y coleg.

Mae Jessica yn awr yn mynd 
ymlaen i hastudio P.G.C.E mewn 
Dylunio a Thechnoleg Lefel 
Uwchradd ar ôl cael ei derbyn ym 
Mhrifysgol Abertawe.

Gwasanaeth bedydd

Ar brynhawn braf ar y 12fed o 
Orffennaf bedyddiwyd Megan 
Eluned a Siân Mari ar aelwyd 
Deilyn, Cefn-llwyd. Cafwyd 
gwasanaeth bendithiol gan y Parchg 
Peter Thomas, unawdau gan Anwen, 
Eleri, Lisa ac Emma, a darlleniad gan 
Emily.

Ymunodd llawer o berthnasau a 
ffrindiau yn yr achlysur. Yn dilyn y 
gwasanaeth mwynhawyd lluniaeth 
hyfryd.

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH 
Â NI
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PENRHYN-COCH
Suliau 

Horeb
Medi
27 10.00 0edfa gymun Gweinidog

Hydref
4 10.00 Oedfa Lesotho ym Methel 
Aberystwyth 
11 10.00 Oedfa ddiolchgarwch 
Noddfa, Bow Street
18 2.30 Oedfa bregethu Gweinidog
25 10.30 Oedfa bregethu Y Parchg 
Peter Thomas 

Salem
Medi
27 5.00 Cwrdd diolchgarwch Judith 
Morris

Hydref
4 10.00 Gweinidog
11 10.00 Addoli yn Noddfa, Bow 
Street
18 2.00 J. Tudno Williams 
Cymundeb

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Dwynwen a 
Barry Rowlands, Maes Seilo ar 
enedigaeth merch – Nel – ar 22 
Mehefi n; chwaer fach i Noa a Magi. 

Ennill gwobr

Llongyfarchiadau i Richard Wyn 
Davies, Ger-y-llan am ennill teledu 
ddigidol ar ‘Wedi saith’.

Pêl-droed

Mae’n ddyddiau da ar Gae Baker 
wrth i dîm Penrhyn-coch gael 
dechreuad gwych i’w tymor 
newydd yng Ngynghrair Huws 
Gray Cymru Alliance. Ar ôl pum 
gêm maent yn dal heb golli, ac 
yn yr ail safl e yn y tabl. O dan 
reolaeth effeithiol Kevin Jenkins, a 
chapteniaeth Gari Lewis, daeth torf 
dda ddydd Sadwrn 5 Medi i Gae 
Baker i weld y Penrhyn yn parhau 
ei rhediad di-guro drwy drechu 
tîm Gresffordd Athletig a hynny’n 
gyfforddus ddigon o 3-0 gyda Chris 
Wilkins yn rhwydo deirgwaith.
Pan ddaeth yr enwau allan o’r het 
ar gyfer ail rownd Cwpan Cymru, 
roedd swyddogion, chwaraewyr a 
chefnogwyr Y Penrhyn yn gwenu 
o glust i glust. Byddant yn wynebu 
Porthmadog o Gynghrair Cymru 
ar Gae Baker ar 3 Hydref.

John Myrddyn Mason

Ar ddydd Gwener, 7fed Awst, 
claddwyd llwch y diweddar John 
Myrddyn Mason ym mynwent 
Horeb, Penrhyn-coch. Bu’n byw 

yn Wokingham ers 1972 ac yn 
Bennaeth Ieithoedd Modern yn 
Ysgol y Forest. Roedd yn briod 
â Gwyneth ac yn dad i Jenny 
a Rosemary. Claddwyd llwch ei 
frawd, Maldwyn, a fu’n byw ym 
Mhontargothi, yn yr un bedd yn y 
fl wyddyn 2000. 

Diolch

Dymuna Catrin, Sioned a’r teulu 
oll ddiolch i bawb am bob arwydd 
o gydymdeimad a ddangoswyd 
iddynt wedi colli eu mam, 
Mrs Gwenda Thomas, Gwelfor, 
Penyberth, Penrhyn-coch. Diolch 
hefyd am y rhoddion hael er cof am 
Gwenda, codwyd £800 tuag at ward 
Meurig, Ysbyty Bron-glais.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Shân James, 
Penbanc a’r teulu ar farwolaeth 
mam-gu Shân – Dinah Williams - 
yn Nôl-y-bont.

Ffarwel

Ar nos Sul y 5ed o Orffennaf 
dathlwyd ordeiniad yn ogystal 
a ffarwelio â’r Athro Peter Neil. 
Darparwyd swper yn neuadd eglwys 
Penrhyn-coch, a’r lluniaeth wedi ei 
baratoi gan aelodau eglwysi Elerch, 
Penrhyn-coch a Chapel Bangor. 
Dymunwn bob llwyddiant iddo yn 
ei yrfa newydd yn ôl yn yr Alban.

Swydd newydd

Llongyfarchiadau a phob 
dymuniad da i Cemlyn Davies, 
Glan Ceulan, ar gael swydd gydag 
Adran Newyddion y BBC yng 
Nghaerdydd. Roedd y crempogau 
gafodd ar ôl codi am 4.00 y bore 
cyn darlledu ar ei fore cyntaf yn 
swnio’n fl asus iawn!!

Dyweddiad

Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
da i Euryl Rees, (Dolau) a Bethan 
Lewis (Bethesda), Dôl Helyg sydd 
wedi dyweddïo yn Efrog Newydd 
dros yr haf. .

Cymdeithas y Penrhyn

Yng Nghyfarfod Blynyddol 
Cymdeithas y Penrhyn nos Fercher 
Mehefi n17 dewiswyd y swyddogion 
canlynol am 2009/10 
Cadeirydd: Y Parchg Judith Morris
Is-gadeirydd: Dafydd Sheppard
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd
Ysgsrifennydd Aelodaeth: Dafydd 
Sheppard

Trysorydd: Eirian Reynolds

Urdd Gwragedd Sant Ioan 
Penrhyn-coch

Ar brynhawn Sadwrn 20fed o 
Fehefi n cafwyd trip o amgylch 
Cwm Elan, gydag ysbaid yng 
nghanolfan yr ymwelwyr, cyn 
symud ymlaen i ymweld ag 
Eglwys Cwm Elan ble darllenwyd 
rhan o’r ysgrythur a chafwyd 
amser gan ein Ficer i fyfyrio 
mewn tawelwch. Trefnwyd i bawb 
gael swper yn Rhaeadr Gwy cyn 

troi adref dros y mynydd, trwy 
Gwmystwyth a Phontarfynach 
a chyrraedd Penrhyn-coch, wedi 
mwynhau’r wlad o’n cwmpas. 
Diolchwyd i bawb gan y Ficer 
J. Livingstone am ddiwrnod 
arbennig.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Lowri ac Owain 
Schiavone ar enedigaeth mab - Llew 
Ifan - ar Awst 21, ãyr cyntaf i 
Delyth Jones, Rhydyrysgaw, Glan 
Ceulan. 

Edwina Davies yn dathlu ei noson ymddeol ar ôl 34 mlynedd o wasanaeth i’r Ysgol Feithrin 
yn Neuadd y Penrhyn ar nos Wener 10fed o Orffennaf yng nghwmni rhai o’i disgyblion a 
chyn-ddisgyblion, athrawon, ffrindiau a theulu.

John a Vera Urry, Llywyddion  Te Mefus Eglwys Sant Ioan.. Llun: HughJones

Glyn ac Eileen Rowlands, Llywyddion  Sioe Penrhyn-coch. Llun: HughJones
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Colled

Yn ystod yr haf collodd yr ardal 
gymeriad hoffus dros ben, sef Idwal 
Williams, Llwyn on, Aber-ffrwd. 
Treuliodd y rhan fwyaf o’i oes yn yr 
ardal, bu yn yr Ail Ryfel Byd ac yna 
yn beiriannydd yn Crosville ac yn y 
blynyddoedd tan ei ymddeoliad yn 
yr Exchange yng Nghapel Bangor. 
‘Roedd bob amser yn barod i helpu 
ac yn gymydog da i bawb yn yr 
ardal. ‘Roedd ef a’i ddiweddar briod 
Ceinwen ymysg y rhai a sefydlodd 
y Parti Nadolig yn yr ardal a 
gwelwyd ei eisiau yn fawr ar y 
noson yma yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Colled fawr iddo oedd 
colli Ceinwen chwarter canrif yn ôl 
ond bu Anwen a’r teulu yn ofalus 
iawn ohono yn enwedig yn ystod 
y misoedd olaf. Cynhaliwyd ei 
angladd yng Nghapel Pen-llwyn 
o dan ofal y Parchg Ifan Mason 
Davies a rhoddwyd ei weddillion ym 
Mynwent Aber-ffrwd. Estynnwn ein 
cydymdeimlad dwysaf â Anwen a’r 
teulu ar eu profedigaeth. 

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad â John 
a Carol Marshall, Ger y Gronfa, ar 
farwolaeth mam John a hefyd â Ian 
Jones,Tair Llyn, ar golli ei fodryb o 
Brynllys, Y Borth. 

Geni wyres 

Llongyfarchiadau i Ian a Ruth Jones, 
Tair Llyn, ar enedigaeth eu hwyres 
gyntaf, Megan, yng Nghaerdydd.

Priodas

Llongyfarchiadau i Gareth ac Alice, 
Tñ Capel, Aber-ffrwd ar eu priodas 
yn ystod yr haf.

Urdd y Benywod

Prynhawn Sadwrn Medi 5ed 
daeth nifer o’r aelodau a rhai gwñr i 
gyfarfod ym maes parcio Canolfan 
y Celfyddydau. Tywyswyd ni 

o gwmpas gan Carol Marshall 
a chafwyd orig ddifyr iawn yn 
cerdded o amgylch y Coleg. Mi 
roedd yn brynhawn braf ac i orffen 
mwynhaodd pawb baned o de yn y 
Ganolfan. Dechrau dymunol iawn i 
dymor arall. 

Newid ysgol

Dymuniadau gorau i Ioan Lord, 
Gelli fach, yn Ysgol Penweddig, 
gobeithio y byddi yn hapus yno. 

Sioe Pen-llwyn

Cynhaliwyd y Sioe eleni eto ar 
y Sadwrn cyntaf yn Awst ar 
ddiwrnod eithaf sych a braf, ac mi 
‘roedd yna gystadlu brwd ymhob 
adran ar y cae ac yn y Babell. 
Llywyddion y Sioe eleni oedd Mr. a 
Mrs. Evans, Glanystwyth, Tre’r-ddôl, 
sef rhieni Iola Evans, Canolfan 
Marchogaeth Rheidol. Mae y ddau 
yn weithgar iawn adeg y Sioe gyda 
Mrs. Evans yn treulio ei diwrnod 
fel arfer yn cadw sgôr yn adran 
Cystadlaethau y Merlod. Bu y ddau 
yn crwydro y maes ac yn cyfl wyno 
y gwobrau yn y gwahanol 
adrannau. Hoffai y pwyllgor ddiolch 
o galon i bawb am bob cymorth 
eleni eto i wneud y diwrnod i 
fod yn un mor hwylus. Diolch o 
galon i Deulu Keegan am adael i 
ni ddefnyddio y cae bendigedig 
ac i deulu Cwmwythig am eu 
cydweithrediad parod bob amser. 
Mae y Sioe yn dathlu eu deugain 
oed yn y fl wyddyn 2010 ac erbyn 
hyn mae angen rhai cwpannau a 
gwobrau newydd. Os hoffai unrhyw 
un gyfrannu cwpan a fyddech 
cystal a cysylltu â Nerys Daniel 
01970 880 691. Edrychwn ymlaen am 
gael dathlu y deugain yn hyderus. I 
orffen y Sioe cynhaliwyd Rasus Cãn 
a dyma lun o’r ras olaf un.

Capel Llwyn-y-groes

Cynhelir y Cwrdd Diolchgarwch 
nos Iau Medi 24ain am 7.00 yr hwyr. 
Pregethir gan y Parch Irfon Evans.

Lefel A

Llongyfarchiadu i ddwy o Ysgol 
Gyfun Penweddig - Elin Huxtable, 
Y Ddôl Fach a Lea Adams, Glyn 
Helyg ar eu canlyniadau lefel A 
rhagorol a phob dymuniad da i Elin 
ar ei chwrs chwaraeon yn Athrofa 
Prifysgol Cymru (UWIC) Caerdydd 
a Lea yn mynd i astudio Celf Gain 
yn Aberystwyth. Llongyfarchiadu 
hefyd i ddwyo Ysgol Gyfun 
Pen-glais - Shaunna Pullham sydd 
yn mynd i Goleg Ceredigion i 
wneud cwrs Cyfrifeg a Busnes 
a Becky Kenny sydd yn mynd i 
astudio Mathemateg ym Mhrifysgol 
Morgannwg ym Mhontypridd.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Mr a Mrs M 
Morgan, Bwthyn, ar golli modryb 
yn ddiweddar. A chydymdeimlwn 
â theulu’r diweddar Mrs Marlene 
Roberts, 93 Ger-y-llan.

Cinio Cymunedol 
Penrhyn-coch

Rwyf yn siwr fy mod yn datgan 
teimlad pawb sydd yn mynychu’r 
ciniawau yn Neuadd yr Eglwys bob 
yn ail wythnos wrth i mi ddiolch i 
bawb sydd yn cyfrannu at wneud y 
bwyd, y rhai sydd yn gweini wrth 
y byrddau, y Ficer a’i griw sydd 
yn edrych ar ein hôl, i’r rhai sydd 
yn cyfrannu at y raffl  a’r stondin 
lyfrau. A diolch yn arbennig i Ecryn 

Evans sydd yn trefnu’r cwbl. Mae 
awr fach yn mwynhau cwmni 
ein gilydd yn werth y byd i bawb 
ohonom. Diolch. 
Mairwen

Merched y Wawr, 
Penrhyn-coch

Mae tymor arall wedi ail 
gychwyn a phawb wedi 
mwynhau eu gwyliau dros 
yr haf gobeithio. Yr ydym fel 
cangen am groesawu unrhyw 
un i ymuno fel aelod gyda ni. 
Chi fenywod newydd sydd 
wedi dod i ymgartrefu yn y 
pentre, dewch atom i fwynhau 
y gweithgareddau sydd o’m 
blaen y tymor hwn. Mi allwn 
eich sicrhau y bydd yna groeso 
cynnes yn eich haros. Felly 
croeso i aelodau hen a newydd 
a dymuniadau da i’r criw 
newydd sydd wedi ymgydio 
â’r gwaith y tymor hwn. Mae y 
gangen yn cwrdd ar ail nos Iau 
y mis yn Neuadd y Penrhyn 
am 7.30 o’r gloch

Dymuniadau da

Mae teulu Aaron Stephens am 
ddymuno’n dda iddo wrth 
iddo fynd i wneud cwrs mewn 
technoleg cerddoriaeth yng 
ngholeg Prifysgol Plymouth ar 
ôl blwyddyn llwyddiannus iawn 
yng Ngholeg Harlech. Pob lwc i 
ti Aaron.

TREFEURIG
Ennill gwobr

Llongyfarchiadau i Lisa Healy, 
Maes Meurig, am ddod yn ail 
yng Nghystadleuaeth Goffa 
Elfed Lewys yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn y Bala yn 
Awst. 

Graddio

Llongyfarchiadau i Siân Hughes, 
Trawsnant, ar ennill gradd BA 
Anrhydedd 2.1 mewn Addysg 
gyda S4C ym Mhrifysgol 
Bangor, a phob dymuniad da 
iddi ar ei swydd dysgu gyntaf 
yn Ysgol Plas Coch, Wrecsam.

Genedigaeth

Ganwyd Elain Ffl ur, merch fach 
i Manon a Dafydd, wyres fach 
arall i Merfyn a Mai, Trawsnant.  
Dymuniadau da i’r teulu.
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Pobl ddi-waith yw’r saith 
unigolyn sy’n cyfarfod bob 
bore yn y Ganolfan Rhaglenni 
yn Aberystwyth, er mwyn cael 
eu JSA (job seekers‘ allowance). 
Mae i Bryn, Joyce, Baloo, Harri, 
John, Dafydd a Sioned, bob 
un ohonyn nhw ei odrwydd 
ei hunan, ac mae gan yr 
awdur y ddawn i wneud i’r 
pethau mwyaf od ymddangos 
yn gredadwy ac yn ddoniol. 
Mae’r doniolwch yn tarddu’n 
ddiymdrech o’r cymeriadau 
a’u sefyllfaoedd. Mae’r llyfr 
yn agor yn eu cyfarfyddiad 
cyntaf â’i gilydd. Cyn pen 
dim mae teyrngarwch grãp 
wedi datblygu. Un peth sy’n 
drawiadol yw eu mwynder. 
P’un a ydyn nhw wedi bod 
ar ymyl dibyn hunanladdiad, 
neu’n byw mewn byd ffantasi, 
yn magu uchelgais nad oes 
obaith ei sylweddoli, neu yn 
ddidwyll ddi-waith oherwydd 
y ‘wasgfa ariannol’, neu’n 
hoblan, yn y bôn maen nhw’n 

bobl gynnes, gyfeillgar a 
chymwynasgar. Mae’n amlwg 
bod yr awdur yn nabod ei 
bobl. 

Y Gorfforaeth, cyfuniad o 
gyngor sir a llywodraeth 
ganolog, yw’r awdurdod sy’n 
rheoli eu bywydau. Gyda’i 
gilydd mae’r saith yma yn 
brwydro yn erbyn swyddogion 
hunan-dybus a thwyllodrus 
y Gorfforaeth, yn ogystal 
â’r heddlu, ffermwyr barus 
diegwyddor, a phartneriaid 
lletchwith. 

Mae’r cyfan yn digwydd 
– ac mae lot o bethau yn 
digwydd - o fewn pum 
niwrnod. Mae’r stori’n mynd 
rhagddi yn llithrig, yn ennyn 
cydymdeimlad a thrueni ar 
yn ail â phyliau o chwerthin. 
Darllenwch hi ac ni fydd 
Penrhyn-coch, na’r daith o 
Aberystwyth i Amwythig, fyth 
yr un fath! LlD

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

ytincer@googlemail.com

CYSYLLTWCH 
Â NI

ADOLYGIADAU
Daniel Davies Hei-Ho! Y Lolfa 
208t. £7.95

‘Nofel ysgafn am y wasgfa 
ariannol ac ymdrechion saith 
person direidus i herio’r drefn’ 
– dyna’r disgrifi ad sydd ar y 
clawr, a chewch chi ddim o’ch 
siomi. 

Meinir 
Wyn 
Edwards. 
Twm 
Siôn Cati 
; lluniau 
Morgan 
Tomos
Y Lolfa 24t. 
£1.95
 
Dyma’r stori ddiweddaraf yn y 
gyfres Chwedlau Chwim. A hithau’n 
bedwar canmlwyddiant ei farw 
mae’n addas iawn mae’r arwr gwerin 
Twm Sion Cati yw’r testun. Yn 
ogystal â phortreadu Twm, y crwt 
drygionus a dyfodd yn ddyn daionus, 
mae peth o gefndir hanesyddol ei 
gyfnod yn cael ei gyfl wyno. Fel y 
lleill yn y gyfres mae’r cyfan yn 
cael ei adrodd yn glir ac yn syml. 
Mae Morgan Tomos yntau wedi dal 
ysbryd y stori a’r cyfnod yn ei luniau 
hyfryd a di-lol, ac on’d yw Twm yn 
hogyn hardd! Dw i’n siwr y bydd 
aml i blentyn yn ymserchu yn y 
llyfr bach yma. LlD

Teleri Bevan 
They Dared to 
Make a Difference 
Cyhoeddiadau FBA 
189t. £9.99

Dyma hanes tair 
cenhedlaeth o 
wragedd yn ardal y Tincer a 
fu’n arloesi yn ddygn ym myd 
amaethyddiaeth organig gydol yr 
ugeinfed ganrif. 

O’r Alban y daeth Bessie Brown, 
y fam-gu, i Aberystwyth pan oedd 
hi’n ugain oed yn 1900. Roedd 
hynny’n ddigwyddiad arloesol 
gan mai hi oedd y gyntaf i gael 
ei phenodi yn Hyfforddwraig 
Llaethyddiaeth yn Adran 
Amaethyddiaeth y Brifysgol. 
Dyna lle y cyfarfu ag Abel Edwin 
Jones, mab fferm y Llechwedd 
yn Llanwenog, a fu’n Athro 
Amaethyddiaeth yn y Brifysgol nes 
ei farwolaeth annhymig yn 1924. 

Eu merch nhw oedd Dinah 
Williams, Brynllys, a fu farw yn 
ddiweddar, ddwy fl ynedd yn brin 
o’i chant oed. Ei merch hithau yw 
Rachel Rowlands, gwneuthurwr 
gwreiddiol bwydydd llaeth enwog 
Rachel’s Dairy. Bu Bessie a’r teulu’n 
gysylltiedig â sawl fferm yn yr 
ardal hon - Crugiau, Nantcellan, 
Nantllan, Glan-y-môr, Ynys Fergi 
a Phant-y-dwn. Pan aeth Dinah 
a’i gãr Stanley Williams i ffermio 
Brynllys, symudodd Bessie i 
Fryncastell. 

Yr hyn sy’n drawiadol yw’r 

ffaith bod y fam, Bessie, a’r ferch, 
Dinah, eu dwy wedi eu gadael yn 
weddwon gyda theuluoedd ifanc ac 
wedi bwrw ati i ffermio eu hunain, 
a hynny gyda chryn lwyddiant. 
Roedd eu harferion amaethyddol 
yn wahanol iawn i’r hyn oedd yn 
arferol ar y pryd, ar adeg pan oedd 
ymchwil wyddonol yn darganfod 
ffyrdd newydd, ‘annaturiol’ o 
gynyddu cynhyrchiant ffermydd, a 
gwasgfa ar ffermwyr i’w defnyddio 
i ddarparu rhagor o fwyd rhad a 
hithau’n adeg o ryfel a chynni. 

Mae’r hanes yn gyfareddol, yr 
ymroddiad i ffermio naturiol heb 
ddefnyddio unrhyw sylweddau 
anorganig i drin y tir nac i drin 
yr anifi eiliad, y parodrwydd 
i weithio’n galed, i gymeryd 
penderfyniadau anodd, a’r 
unplygrwydd meddwl i barhau’n 
ddi-ildio. Diolch i Dinah, a oedd 
wedi etifeddu ei hymlyniad at 
ddulliau naturiol oddi wrth ei 
mam, Brynllys oedd y fferm laeth 
gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i 
gael tystysgrif organig. 

Ar ôl clywed Eve Balfour, awdur 
y llyfr The Living Soil a sbardunodd 
sefydlu’r Soil Association, a merch 
Arthur Balfour y cyn-brif weinidog 
Toriaidd, yn siarad mewn cyfarfod 
dechreuodd Dinah hithau annerch 
cyfarfodydd i geisio argyhoeddi 
ffermwyr a gwyddonwyr o 
bwysigrwydd ffermio ‘naturiol’. 

‘Fe fydden nhw’n chwerthin ar 
ben yr hyn oedd gen i i’w ddweud 
yn aml.’ meddai mewn sgwrs â 

Theleri Bevan, ‘Pam? Wel menyw 
oeddwn i. Ond doeddwn i byth yn 
gadael iddyn nhw fy nhrechu i’. 

Ac fe enillodd ei phlwyf. Roedd 
hi’n un o’r menywod prin i 
gael ei phenodi yn Gymrawd 
y Gymdeithas Amaethyddol 
Frenhinol, a bu’n Gadeirydd yr 
NFU yng Ngheredigion. Bu’n 
genhades i’r egwyddorion organig 
gydol ei bywyd. Fe’i dilynwyd yn 
y ffydd gan ei merch Rachel a’i gãr 
Gareth. Mae llwyddiant anferthol 
Rachel’s Dairy yn gyfarwydd i ni, 
cwmni a gafodd ei drosglwyddo i 
gwmni Horizon ddeng mlynedd 
yn ôl - gan mlynedd union ar ôl 
i’r Bessie Brown ifanc gyrraedd 
Aberystwyth. 

Erbyn hyn mae’r weledigaeth 
organig yn cael ei derbyn yn 
ehangach, a diolch i nawdd gan 
gwmni Horizon mae Canolfan 
Organig Cymru yn y Brifysgol 
yn Aberystwyth yn lledaenu 
gwybodaeth ac addysg am y maes. 

Shan, merch Rachel, sy’n 
ffermio Brynllys bellach. Mae ei 
hymroddiad hi i egwyddorion ei 
mam, ei mam-gu a’i hen fam-gu 
yn sicrwydd na fydd y ddaear na’r 
anifeiliaid yn cael eu llygru gan 
unrhyw sylweddau anorganig am 
genhedlaeth arall beth bynnag. 

Diolch i Teleri Bevan am 
gofnod mor llawn o fywydau tair 
cenhedlaeth o ferched glew ac 
arloesol. 
A heddwch i lwch Dinah Williams
LlD
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Cafodd madfallod y tywod 
prin fodd i fyw pan gawsant 
eu rhyddhau unwaith eto ar 
un o Warchodfeydd Natur 
Cenedlaethol Cymru.

Yr wythnos ddiwethaf, 
rhyddhawyd y madfallod am y 
tro cyntaf ar dwyni Ynys-las, 
sy’n rhan o Warchodfa Natur 
Genedlaethol Dyfi . Madfallod y 
tywod yw’r madfallod prinnaf o 
blith y ddau fath sy’n gynhenid 
i Gymru. Yn wir, fe ddifl annon 
nhw’n llwyr o dwyni gogledd a 
gorllewin Cymru yn y 1960au.

Gwahoddwyd disgyblion o 
Ysgol Craig yr Wylfa, y Borth, 
gan y Cyngor Cefn Gwlad i weld 
y madfallod cyn iddyn nhw gael 
eu rhyddhau. Dyma gyfl e gwerth 
chweil i’r plant, oherwydd er bod 
madfallod y tywod yn weithgar 
yn ystod y dydd, maen nhw’n 
swil dros ben ac yn anodd eu 
gweld. Hyd yn oed pan fydd y 
tywydd yn ffafriol, fe fyddan 
nhw’n treulio llawer iawn o’u 
hamser yn swatio o’r golwg; ond 
o dro i dro gallwch eu gweld yn 
torheulo ar y tywod.

Dywedodd Mike Bailey, Uwch 
Reolwr y Warchodfa yn Ynys-las:

“Os ydych chi am ddarganfod 
mwy am fadfallod y tywod yn 
ogystal â’r amffi biaid ac ymlusgiaid 
eraill sy’n by war y twyni, yna 
ymunwch â ni ar gyfer taith 
gerdded Ddydd Sul nesa – 20fed 
o Fedi am 2:00yp. Bydd y daith yn 
cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr, 
lle gellwch hefyd weld arddangosfa 
am fadfallod y tywod.”

Fe ddechreuodd y broses o 

ailgyfl wyno madfallod y tywod 
i Ogledd Cymru ym 1995. Yn 
ôl Dr Liz Howe, arbenigwraig 
y Cyngor Cefn Gwlad ar 
rywogaethau:

“Yn ystod y pymtheng 
mlynedd diwethaf mae’r prosiect 
wedi bod yn llwyddiant ysgubol. 
Mae niferoedd y madfallod wedi 
cynyddu’n sylweddol ar bob un 
o’r safl eoedd lle cawson nhw’u 
rhyddhau gan eu bod, erbyn 
hyn, yn paru’n naturiol yno. 
Fe wyddon ni hefyd eu bod 
nhw’n ehangu’u gorwelion gan 
eu bod yn mentro ymhellach 
oddi wrth y safl eoedd lle cawson 
nhw’u rhyddhau. Ond mae’n 
bwysig inni barhau i gyfl wyno 
madfallod ifanc i safl eoedd 
newydd addas am fl ynyddoedd 
i ddod er mwyn cael poblogaeth 
a chanddi batrymau genynnol 
amrywiadol yn ogystal â 
madfallod o wahanol oed.”

Mae’r madfallod llawndwf 
angen llystyfi ant trwchus i fwydo 
a chuddio ynddo yn ystod y dydd, 
yn ogystal â llecynnau o dywod 
lle gallan nhw ddodwy’u hwyau. 
Yn ystod y gaeaf, fe fyddan nhw’n 
tyllu i’r twyni i aeafgysgu. Dyma 
pam yr oedd arfordir Cymru yn 
gartref i gymaint ohonyn nhw yn 
ystod degawdau cynnar y ganrif 
ddiwethaf.

Prosiect ar y cyd rhwng 
yr Amphibian and Reptile 
Conservation Trust, y Cyngor 
Cefn Gwlad a Natural England 
yw’r rhaglen ailgyfl wyno.

Mwy am fadfallod y tywod:

MADFALLOD Y TYWOD AR 
FIN DYCHWELYD

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 cyfrifi adurol lleoledig yn Aberystwyth

Cyfrifi adur 

HELP?
Ymweliad cartref

Ffoniwch
07536 022 067

COLOFNYDD Y MIS

ASBARAGWS!

Pan oeddwn i’n fachgen bach 
un o bleserau mawr bywyd 
oedd darllen llyfrau Tintin. Pan 
oedden ni fel teulu ar wyliau 
yn Ffrainc fe ges i gopi o lyfr 
nad oedd ar gael yn Saesneg na 
Chymraeg ar y pryd sef Tintin 
au Congo. Fe benderfynais i 
gyfi eithu’r llyfr yma i’r Gymraeg 
– ond gan sylweddoli nad oedd 
fy Ffrangeg cweit lan i’r job eto 
fe ohiries i’r gwaith am y tro. 
Ond roedd fy niddordeb mewn 
ieithoedd wedi ei danio. 

Yn ddigon rhyfedd, wrth 
i fi  wneud TGAU, Almaeneg 
oedd yn fwyfwy mynd am 
bryd. Ac ar ôl gorffen Lefel 
A fe benderfynais i fynd i 
astudio’r iaith yn Abertawe. Wel 
dyna chi sioc i’r system. Dyw 
e ddim yn lle pert nawr, yw e? 
A dyw e’n sicr ddim mor posh 
â Penrhyn-coch. Chi methu 
mynd mas am beint bach tawel 
heb ddod ar draws criw o fois 
mawr cyhyrog yn eu crysau 
swanc a merched wedi gwisgo 
lan fel bunnies yn downo shots 
a sgrechian dros bob man. Ar ôl 
dwy fl ynedd o wersi gramadeg 
a kebabs ffeina St. Helen’s Road 
r’on i’n barod am newid.

Os chi’n meddwl bo’ fi  ‘di 
cael tamed bach o raw deal yn 
astudio yn Abertawe allai eich 
arghoeddi chi fy mod i wedi cael 
fy nigolledu drwy gael mynd 
i Würzburg ym Mafaria am 

fl wyddyn. Tref 
hudol â chant o 
dyrrau eglwys o 
dan olwg castell 
ar y bryn. A mae 
‘na balas anferth 
yno, lle roedd yr 
Esgob-Dywysog 
yn arfer twyllo mewn 
gêmau cardiau drwy edrych 
yn y drych oedd tu ôl i’w 
wrthwynebwyr.

Ond yn fwy na hyn i gyd 
beth o’n i’n joio mwy na dim 
oedd y gwanwyn yno. Yn y 
gwanwyn mae’r Almaenwyr 
i gyd yn mynd yn wallgo’ am 
asbaragws. Ma yna stondinau 
ym mhob man yn gwerthu’r 
Spargel ffres ac mae gan bob 
tñ bwyta fwydlen arbennig, y 
Spargelkarte, yn cynnig pob 
math o amrywiaeth ar y thema 
asbaragws. A heb air o gelwydd, 
tua diwedd Mehefi n, yn eistedd 
ar y tram ar y ffordd adref un 
dydd, fe glywes i hen fenyw 
yn dweud mewn llais digon 
digalon, Spargelzeit ist vorbei – 
mae tymor yr asbaragws wedi 
dod i ben. 

Erbyn hyn fi  nôl yn Abertawe 
ymysg y bunnies ac yn ddigon 
hapus fy myd. Ond mae ‘na lais 
bach yn gofyn bob nawr ac yn 
y man pryd â i nôl? Ydw, fi ’n 
gweld colled yr asbaragws ‘na.
Seiriol Dafydd, Rhandir, 
Penrhyn-coch sy’n  fyfyriwr 
ymchwil  yn Adran Almaeneg  
Prifysgol Abertawe.
Y mis nesaf : Seiriol Huws

yt
in

ce
r@

go
og

le
m

ai
l.c

om

• Ystyrir bod madfallod y tywod 
mewn cyfl wr bregus ar hyd a lled 
gogledd-orllewin Ewrop.
• Mae’r fadfall arbennig yma’n 
hawdd iawn ei hadnabod 
oherwydd mae ganddi gyfres o 
smotiau tywyll a rhesi goleuach 
ar hyd ei chefn. Yn ystod y tymor 
paru, mae ystlysau gwyrdd llachar 

y gwryw’n arbennig o drawiadol.
• Gall y gwrywod dyfu hyd at 
20cm o hyd a gallan nhw ymladd 
yn ffyrnig am gymar. Fe fyddan 
nhw’n defnyddio’u safnau i afael 
yng ngwddf eu gwrthwynebydd, 
gan droi a throsi wedyn hyd nes y 
bydd un – y fadfall leiaf, fel arfer 
– yn rhoi’r ffi dil yn y to.

Seiriol Dafydd
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Croeso

Croeso i’r ysgol ar gychwyn 
blwyddyn academaidd newydd 
i’n Dirprwy Bennaeth newydd, 
sef Miss Bethan Owens. Mae 
Miss Owens yn athrawes 
brofi adol iawn a bu’n dysgu 
yn ysgol Coed-y-bryn yng 
Ngheredigion. Treuliodd 
y blynyddoedd diwethaf 
fel Athrawes Ymgynghorol 
y Cyfnod Sylfaen yng 
Ngheredigion. Croeso iddi yma 
atom. Mae eisioes wrthi’n brysur 
yn cyfl wyno rhai o egwyddorion 
y cyfnod sylfaen i fl ynyddoedd 
1 a 2. Croeso hefyd i’r disgyblion 
newydd.

Tripiau

Ar ddiwedd y tymor diwethaf, 
teithiodd dosbarthiadau’r 
ysgol ar eu tripiau blynyddol. 
Teithiodd y dosbarth derbyn 
a dosbarth 2 i Fferm Ceffylau 
Gwedd. Treuliwyd y diwrnod ar 
y fferm yn mwynhau a chafwyd 
tywydd ffafriol. Teithiodd 
Cyfnod Allweddol 2 i lawr i 
Barc Hetherton. Treuliwyd y 
diwrnod yn mwynhau ar amryw 
o weithgareddau. Yn anffodus nid 
oedd y tywydd yn ffafriol ond er 
hynny cafwyd llawer iawn o hwyl 
a sbri. 

Dawnsio

Derbyniodd blynyddoedd 5 a 6 
wahoddiad i fynychu gweithdai 
a sesiynau dawns i lawr yng 

Nghanolfan Hamdden Plas-crug. 
Cafwyd llawer iawn o hwyl 
wrthi’n dawnsio. Gobeithiwn gael 
cyfl e i fwynhau sesiwn arall yn 
fuan iawn.

Athrawon Teithiol

Cyn diwedd tymor yr Haf, cafwyd 
ymweliad gan aelodau o Athrawon 
Teithio Gwasanaeth Cerdd y Sir. 
Buont wrthi yn perfformio i’r 
disgyblion yn ogystal a chyfl wyno 
offerynnau’r Gerddorfa. Cafwyd 
llawer iawn o hwyl a dysgwyd 
llawer am yr offerynnau. Diolch 
i’r Gwasanaeth Cerdd o dan 
arweiniad Mr Chris Lockley am 
ddod atom eleni.
 

Yr Heddlu

Fel rhan o waith Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol yr 
ysgol, gwahoddwyd Yr Heddwas 
Gwyndaf Lloyd atom yn ei rol 
fel Cyswllt Ysgolion. Treuliodd y 
bore yn sgwrsio gyda’r disgyblion 
am faterion megis Ymddygiad 
Gwrth Gymdeithasol a Gwaith 
yr Heddlu. Gobeithiwn gael 
ymweliad unwaith yn rhagor yn 
fuan i sgwrsio gyda gweddill yr 
ysgol.

Proms Ysgolion Cynradd 
Ceredigion

Teithiodd nifer o ddisgyblion yr 
ysgol i lawr i Aberaeron yn ystod 
mis Mehefi n i fynychu ymarferion 
amrywiol. Uchafbwynt yr 
holl ymarfer oedd Proms 
Ysgolion Cynradd Ceredigion 
a gynhaliwyd yn y Neuadd 
Fawr yn Aberystwyth. Gwelwyd 
Anwen, Lisa, Mared, Hope, 
Catrin, Angharad, Josie a Sarah 
yn canu yng Nghôr Ceredigion 
ynghyd a Mared ac Angharad yng 
Ngherddorfa Ceredigion a Mared 
yn y côr telynau. Llongyfarchiadau 
iddynt am eu gwaith called 
ynghyd â’u parodrwydd i gymryd 
rhan.

Ocsiwn

Yn hytrach na chynnal Ffair Haf 
eleni, penderfynwyd mynd ati i 
gynnal Ocsiwn arbennig. Pwrpas 
yr Ocsiwn oedd i godi arian tuag 
at yr ysgol ynghyd â chodi arian 
tuag at Apêl Eisteddfod 2010 
Trefeurig. Daeth nifer arbennig 
atom i gefnogi a chafwyd disgo 
gan Huw Edwards i gychwyn 
cyn yr Ocsiwn. Yr arwerthwyr 
oedd Mr Mel Evans a Mr Alun 
John. Cafwyd noson hwyliog 

iawn ac uchafbwynt y noson 
oedd Crys Rygbi Llewod wedi ei 
arwyddo. Llwyddwyd i werthu’r 
crys am swm arbennig iawn. Ar 
ddiwedd y noson codwyd £3500. 
Cyfl wynwyd £997 i gronfa’r 
Eisteddfod. Diolch i bawb a 
ddaeth i gefnogi ac i bawb a fu 
wrthi’n trefnu yn ogystal a phawb 
a gyfrannodd mewn unrhyw 
fodd.

Sioe Penrhyn-Coch

Unwaith eto eleni bu’r ysgol 
yn cefnogi Sioe Penrhyn-Coch. 
Casglwyd y deunydd yn ôl yr 
arfer cyn gwyliau’r Haf gyda phob 
disgybl yn cael cyfl e i gystadlu. Ar 
ddiwrnod y sioe llwyddodd nifer i 
ennill gwobrau. Llongyfarchiadau 
i bob un am eu gwaith arbennig. 
Braf oedd gweld yr holl ddeunydd 
yn cael eu harddangos ar y 
llwyfan. 

Mabolgampau

Ar ddiwrnod braf eleni, llwyddwyd 
i gynnal ein Mabolgampau. Cafwyd 

cystadlu brwd iawn rhwng Seilo a 
Stewi. Ar ddiwedd y dydd, daeth 
un o’r timau i’r brig gan ennill. 
Eleni eto, Stewi oedd yn fuddugol. 
Llongyfarchiadau iddynt. Capteiniaid 
Stewi eleni oedd Jamie Kenny a 
Hope Powell Jennings. Diolch i 
Mr Hill am yr holl waith trefnu 
ac i’r holl rai a fu’n cynorthwyo. 
Cyfl wynwyd tarian gan Mr Dic 
Evans i’r bachgen a’r ferch gyda’r 
pwyntiau uchaf, sef Hope a Robert. 
Diolch iddo a llongyfarchiadau i’r 
ddau a ddaeth i’r brig.
 

Glan y Môr

Fel rhan o waith y tymor, 
teithiodd dosbarth Miss Cory i 
lawr i’r traeth yn y Borth. Tra yno 
cafwyd cyfl e i weld bywyd glan y 
môr. Un o’r uchafbwytiau oedd eu 
hymweliad a Gorsaf y Bad Achub. 
Tra yno cafwyd cyfl e i weld yr 
orsaf, yr offer ynghyd â’r bad 
achub ei hun. Cafodd Miss Edward 
y cyfl e i wisgo i fyny fel aelod 
o’r criw! Diolch yn fawr i Ronnie 
a Brenda am y croeso ac i Pete 
Davies am fod yno i gynorthwyo.

YSGOL PENRHYN-COCH

George yn dal tylluan

Jonathan Evans yn dangos ei gap a’i cit Cymru dan 16 oed i’r Disgyblion

Plant yr ysgol ar eu trip ysgol i fferm y ceffylau gwedd.
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Y Frigâd Dân a’r Heddlu

Bu ymweliad Mr Roy Evans o’r 
Frigâd Dân yn antur i’r plant. 
Cael gwisgo dillad ac esgus bod 
yn ddyn tân. Roedd y plant wedi 
elwa llawer o’r sgwrs a gafwyd ac 
yna ymhen ychydig wythnosau 
daeth Gwyndaf Lloyd o Heddlu 
Dyfed Powys i greu gweithdy 
gyda dosbarth dau ac yna 
dosbarth un. Diolch i’r ddau am 
gyfnodau difyr.

Gweithdy drama a chreu 
pypedau

Cafwyd dau bnawn difyr yng 
nghwmni Sue Jones Davies ac 
Alice Bridges. Cyfl wyno hanes 
lleol gan ganolbwyntio ar waith 
a bywyd y mwynwyr oedd y 
testun stori a gweithdy drama 
gan Sue ac yna creu pypedau i 
gyfl wyno’r storiau gydag Alice. 
Diolch i’r ddwy am roi eu hamser 
i greu gweithgareddau wrth fodd 
y plant.

Mabolgampau’r ysgol

Daeth tair ysgol sef Syr John 
Rhys, Pen-llwyn a Chapel Seion 
at ei gilydd eleni a hynny ar 
gae Eon yng Nghwmrheidol i 
gynnal eu mabolgampau. Cafwyd 
prynhawn braf a chystadlu brwd. 
Diolch i rieni a staff y tair ysgol 
am gefnogi’r fenter newydd yma 
yn ein hanes. Yr un uchaf ei 
bwyntiau ym mhlith y merched, 
yn Ysgol Pen-llwyn, oedd Amy 
Dryburgh a’r bechgyn oedd 
Gethin ap Dafydd.

Trip wyddoniaeth i 
Warchodfa Natur Ynys-hir

Bu Cyfnod Allweddol 1 a 2 yn 
treulio diwrnod yn arsylwi adar 
a bywyd gwyllt yn ogystal â 
bywyd y nentydd a’r llynnoedd. 
Diolch i staff Ynys-hir am baratoi 
mor drylwyr. Roedd pawb wedi 
mwynhau’r diwrnod yn fawr.

Mabolgampau Cylch 
Aberystwyth

Aeth Cyfnod Allweddol dau i 
gyd, unai i gystadlu neu i gefnogi 
eu ffrindiau yn y Mabolgampau 
Cylch.

Llongyfarchiadau i bawb oedd 
yn cymryd rhan ac i rhai gafodd 
llwyddiant.

Fferm Cwmwythig

Trefnodd Ieuan Evans blwyddyn 
chwech i ddosbarth 2 fynd am y 
bore i ymweld â fferm ei Dad-cu 
a’i Fam-gu. Cawsom weld sut mae 
ffermio wedi datblygu erbyn y 
fl wyddyn 2009. Bwyd a Ffermio 
oedd y plant wedi astudio yn 
hanes y tymor hwn. Diolch i 
deulu Cwmwythig am y croeso ac 
am fore difyr dros ben.

Cyngerdd ffarwelio â 
blwyddyn chwech

Cawsom gyngerdd yn yr 
ysgol ddiwedd tymor yr haf i 
ffarwelio â blwyddyn 6. Daeth 
Mrs Mairwen Williams atom i 
ddweud gair am bob plentyn ac i 
gyfl wyno gwobrwyon i’r plant. 

Hefyd roeddem yn ffarwelio 
â Miss Rhiannon Taylor wedi 
cyfnod o saith mlynedd yn dysgu 
yn yr ysgol. Rydym yn dymuno 
pob hapusrwydd iddi yn y 
dyfodol a lwc dda gyda’i swydd 
newydd.

RHODRI JONES
Brici a chontractiwr 

adeiladu

07815 121 238
Gwaith cerrig 

Adeiladu o’r newydd 
Estyniadau Patios 

Waliau gardd
Llandre Bow Street yt
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Ffarwelio

Ar ddiwedd y tymor, cynhaliwyd 
dau wasanaeth ffarwelio. Ar nos 
Iau olaf y tymor, cafwyd noson 
i ffarwelio â Miss Helen Davies 
fel Dirprwy Bennaeth yr ysgol. 
Gwelwyd pob disgybl yn cymryd 
rhan. Cafwyd eitemau gan yr 
holl ddosbarthiadau ynghyd a 
geiriau ar ran y Llywodraethwyr 
a’r ysgol. Cyfl wynwyd tysteb iddi. 
Cyfl wynwyd hefyd anrhegion 
gan y staff. 

Ar y prynhawn dydd Gwener, 
cynhaliwyd Gwasanaeth 
ffarwelio â blwyddyn 6. Daeth 
criw da o rieni a chafwyd 
cyfl e i ffarwelio â’r disgyblion. 
Cyfl wynwyd geiriaduron 
iddynt yn ôl yr arfer gan Mr 
Sion Meredith, Is-Gadeirydd y 
Llywodraethwyr. Cyfl wynwyd 
anrhegion i Miss Angharad 
Roberts a Miss Rhian Davies a 
adawodd y staff hefyd. 

Jonathan Evans

Yn ystod 2008, enillodd Jonathan 
Evans gapiau yn chwarae i dim 
pêl-droed dan 16 oed Cymru. 
Cyn gwyliau’r haf, daeth 
Jonathan i mewn i’r ysgol i 
sgwrsio gyda’r disgyblion am ei 
brofi adau. Treuliodd sesiwn gyfan 
yn sgwrsio ac yn ateb cwestiynau 
am ei yrfa hyd yn hyn. Cafodd 
y disgyblion gyfl e i weld y crys 
a wisgodd i un o’r gêmau, ei 
gap ynghyd ag eitemau o git a 
dderbyniodd. Diolch i Jonathan 
am ei barodrwydd i ddod i 
mewn i sgwrsio gyda’r disgyblion 
a llongyfarchiadau iddo ar ei 
lwyddiannau. 

Diolch

Dymuna Miss Helen Davies 
ddiolch yn ddi-ffuant i bawb a 
gyfrannodd at ei thysteb ac hefyd 
am yr holl roddion a’r cardiau 
a dderbyniodd wrth orffen ei 
swydd yn ddirprwy athrawes yn 
Ysgol Penrhyn-coch.

Carem ddiolch i Tina a fu’n 
gweithio yn y gegin yn ystod 
absenoldeb Alwena. Croeso’n ôl 
Alwena.

Ffair yr ysgol

Bu rhieni Bl. 6 yn brysur yn 
trefnu’r Ffair Haf. Cawsom noson 
lewyrchus, ddifyr er gwaethaf 
y tywydd. Diolch i bawb fu’n 
trefnu’r noson.

Dymuniadau gorau

I Ieuan Evans, Gerallt a Dylan 
Williams ym Mhenweddig ac i 
Oliver Herschel, Tomos Nicholls 
a Bethany Thompson ym 
Mhen-glais. Cofi wch ddod draw 
i’n gweld ryw dro.

Diolchiadau

Diolch i Mr Ieuan Joyce, 
Ystumtuen am ein helpu gyda 
gwaith yn nosbarth y plant bach.

Croeso

Dechreuodd Elfyn Hancox yn 
Nosbarth Un y tymor hwn. 
Croeso mawr i ti Elfyn i Ysgol 
Pen-llwyn

Mae dwy athrawes newydd wedi 
ymuno â ni yn yr ysgol y tymor 
hwn. Croesawn Mrs Emma 
Parr-Davies a Ms Ingrid Rose 
atom.

YSGOL PENLLWYN

templatelliw.indd   17templatelliw.indd   17 15/9/09   11:17:3915/9/09   11:17:39



18   Y TINCER MEDI 2009

M & D PLUMBERS
Gwaith plymer & gwresogi

Prisiau Cymharol; 
Gostyngiad i 
Bensiynwyr; 

 Yswiriant llawn; 
Cysylltwch â ni yn 

gyntaf ar

01974 282624 
07773978352

Prysurdeb

Ar ddechrau blwyddyn 
academaidd arall, mae’r prysurdeb 
yr ysgol yn parhau. Yn barod, 
rydym yn y broses o ethol, trwy 
bleidlais, Y Cyngor Ysgol. Fel 
pob blwyddyn arall mi fydd, 
aelodau’r cyngor yn cwrdd 
yn reolaidd er mwyn gwneud 
penderfyniadau pwysig a sicrhau 
llais swyddogol i weddill y 
disgyblion. Yn ychwanegol i hyn, 
ac ar ôl cwblhau ffurfl enni cais a 
chyfweliadau gyda’r prifathro, mae 
blwyddyn 6 yn ran o Griw Cãl yr 
ysgol. Maent yn gyfrifol am nifer 
o ddyletswyddau pwysig yn ystod 
y fl wyddyn. 

Garddwest yr ysgol

Ar y 27ain o Fehefi n cynhaliwyd 
Garddwest yr Ysgol. Agorwyd 
yr arddwest yn swyddogol gan 
Mrs Regina Jones; cogyddes yn 
yr ysgol ers 1973. Cafwyd nifer o 
weithgareddau difyr ac amryw o 
stondinau pwrpasol er mwyn codi 
arian i’r ysgol.

Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 
yr ysgol am drefnu’r dydd ac i 
rieni a chyfeillion yr ysgol a fu’n 
barod iawn i gynnig cymorth 
ar y dydd hefyd. Diolch i Chris 
a Cath Howard, Aberystwyth 
Soft Drinks, fel prif noddwr yr 
arddwest eleni; ac hefyd i ‘James 

Memorials’, Sioned a Gerwyn 
Evans a Rheinallt Morgan am 
eu cyfraniadau hael hwy. Diolch 
arbennig i Meinir Jones, Banc 
Barclays am ei chefnogaeth brwd 
eleni eto. Mi fydd yr arian a 
godwyd yn ystod y dydd yn 
gymorth sylweddol i brynu 
adnoddau pwysig iawn er mwyn 
hyrwyddo addysg pob plentyn yn 
yr ysgol. 

 Ffarwelio 

Yn anffodus bu’n rhaid ffarwelio 
â Mrs Linda Jones ar ddiwedd y 
tymor. Bu Mrs Jones yn athrawes 
yn yr ysgol ers dwy fl ynedd ar 
hugain. Hoffa’r ysgol ddiolch yn 
ddidwyll iddi am ei gwasanaeth 
arbennig gan ddymuno pob hwyl 
iddi yn y dyfodol. 

Hoffai’r ysgol hefyd ddymuno 
pob hwyl i blant blwyddyn 6 
llynedd wrth iddynt ddechrau 
bywyd addysgol newydd yn yr 
ysgolion uwchradd. Derbyniodd 
pob un ohonynt rodd wrth 
ymadael â’r ysgol am y tro olaf. 

Diolch

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb 
am yr holl ddathlu, yr hwyl, y 
dymuniadau da a’r anrhegion 
wrth i mi ymddeol o’r ysgol. Fe 
wnes i fwynhau y cyfan ac yn 
gwerthfawrogi y caredigrwydd. 
Diolch yn fawr iawn. Linda Jones

YSGOL RHYDYPENNAU

Ffarwelio gyda Mrs Linda Jones ar ôl dwy fl ynedd ar hugain o wasanaeth.

Diwrnod Gwobrwyo’r Haf

Hwyl yr arddwest!

Agoriad swyddogol yr arddwest
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TAFARN TYNLLIDIART
Ty Bwyta a BarTy Bwyta a Bar

Prydau neilltuol y dydd
Prydau pysgod arbennig

Cinio Dydd Sul
Bwydlen lawn hanner dydd

neu yn yr hwyr 

CROESO
(mantais i archebu o fl aen llaw)

CAPEL BANGOR
01970 880 248 yt

in
ce

r@
go

og
le

m
ai

l.c
om

Yn dilyn taith fythgofi adwy a 
pherfformiadau yn Unol Daleithiau 
America, dychwelodd Linda Griffi ths 
adref i Drefeuig i hyrwyddo ei 
chryno ddisg newydd ‘Storm Nos’. 
Dyma bedwerydd albwm unigol 
Linda ac un o blith nifer fel aelod o’r 
grãp gwerin llwyddiannus ‘Plethyn’. 
Mae’r gymysgedd newydd hwn o 
alawon gwerin Cymraeg i’r dim i 
unrhyw un sy’n chwilio am gryno 
ddisg sy’n gyfuniad o’r hamddenol 
a’r bywiog, y cyfoes a’r traddodiadol.

Mae llais unigryw Linda yn parhau 
i brocio’r emosiynau, ac am y tro 
cyntaf erioed, mae ei dwy ferch, Lisa 
Angharad a Gwenno Elan Healy, yn 
ymuno â hi fel lleisiau cefndir ‘Storm 
Nos’. Mae’r cyfuniad arbennig a’r 
harmonïau cyfoethog yn parhau i 
gyfl eu awyrgylch pur a thawel sy’n 
nodweddiadol o steil Linda. 

“Dyma’r tro cyntaf i’m dwy ferch 
hynaf gydweithio â mi ar gryno 
ddisg, ac mae wedi bod yn brofi ad 
gwych i ni’n tair,” eglura Linda. 
“Roedden ni wrth ein boddau yn 
rhoi’r trefniannau at ei gilydd, ac mae 
pobl yn dweud bod ein lleisiau’n 
cyfuno’n dda. Mae ambell un wedi 
cymryd yn ganiataol fy mod wedi 
recordio’r llais cefndirol fy hun ar 
ambell gân, ond Lisa sy’ n canu 
gyda mi yn y caneuon hynny. Mae 
arddull a sain ein lleisiau’n hynod o 
debyg!”

Mae Lisa’r ferch hynaf newydd 
gwblhau ei hail fl wyddyn ar gwrs 
Theatr Cerdd ym Manceinion 
tra bo Gwenno wedi gorffen ei 
blwyddyn gyntaf yn y chweched 
dosbarth. Bu’r ferch ieuengaf, Mari, 
14 oed, yn mwynhau ei gwyliau haf 
yn y cyfamser. 

Mae Linda wrth ei bodd yn treulio 
amser gyda’r merched ar yr aelwyd 
yn Nhrefeurig ac mae ei gwaith fel 
Cyfi eithydd Llawrydd yn cynnig 

Hafan mewn Storm
Storm nos 
Cryno ddisg newydd, Linda 
Griffi ths

cydbwysedd braf rhwng byd gwaith 
a bywyd teuluol. Elfen arall o waith 
y tyddyn yng ngogledd ddwyrain 
Ceredigion yw’r stablau ceffylau 
ar gyfer pobl sy’n gofalu am eu 
hanifeiliaid eu hunain. Mae digon 
felly i gadw Linda’n brysur rhwng ei 
diddordeb cerddorol. 

Roedd Linda ar ben ei digon o 
glywed bod nifer o gyd-artistiaid a 
beirdd wedi cytuno i gyfrannu at 
yr yr albwm,: “O fewn ychydig oriau 
wedi i mi holi Myrddin ap Dafydd, 
Caryl Parry Jones, Dewi Pws ac 
Alun Sbardun Huws, roedden nhw 
wedi ymateb yn gadarnhaol i’m 
cais. Roedd rhai o’r cerddorion a’r 
ysgrifenwyr hyn yn arwyr personol 
i mi. Cefais fy magu yn sãn 
cerddoriaeth Dewi Pws a’r ‘Tebot 
Piws’ ac ‘Edward H Dafi s’. Roedd 
Myrddin a fi nnau yn y coleg gyda’n 
gilydd ac felly wedi cydweithio ar 
ambell brosiect dros y blynyddoedd, 

ac wrth sôn am Caryl, wel, roedd 
hi’n awyddus i mi recordio rhai o’i 
chaneuon hi – a phwy ar y ddaear 
fyddai’n gwrthod cynnig fel ’na?” 
gwenodd Linda. “Mae hi wedi 
gwneud cymaint i’r sîn gerddorol 
yng Nghymru, ac wedi codi 
proffi l perfformwyr benywaidd ar 
lwyfannau’r wlad. Roedd hi’n bleser 
ac yn anrhydedd recordio’r holl 
ganeuon hyn,” eglurodd Linda. 

Yn ogystal â’r traciau hyn, mae 
Linda wedi cyfansoddi ambell gân 
ei hun, gan gynnwys yr alawon i 
‘Dau Lygad ar un Wlad’, sydd wedi 
ei selio ar ymateb Pennaeth Seattle 
i gais Arlywydd America i brynu 
rhai o diroedd brodorol yr Indiaid 
yn 1854. Cyfl wynodd y gantores 
‘Gwybod bod ’na fory’ i’w mam 
a’i merched i gyfl eu’r berthynas 
unigryw sy’n bodoli rhwng plentyn 
a’i fam, yn arbennig wrth i’r nos gau 
amdanynt. 

Wrth baratoi’r trefniannau ar gyfer 
yr alawon gwerin traddodiadol ar 
yr albwm, gwelwn allu arbennig 
y gantores i glymu harmonïau 
synhwyrus yr alawon. Mae stamp 
unigryw Linda ar ‘Tra Bo Dau’, 
‘Merched Beca’, a ‘Trafaeliais y Byd’, 
rhai o’n halawon hyfrytaf ni.

A bu’r alawon hyn yn rhan o’i 
pherfformiadau yng Ngãyl Bywyd 
Gwerin Smithsonian, Washington 
DC ddechrau’r haf pan ddewiswyd 
Cymru i arddangos a hyrwyddo holl 
elfennau’r genedl yn UDA. 

“Ro’n i wrth fy modd pan 
gefais wahoddiad i gynrychioli 
Cymru yng Ngãyl Smithsonian, 
ac wrth gwrs roedd hi’n gyfl e 
bythgofi adwy i mi. Ro’n i’n falch 
bod y gryno ddisg ar y gweill gen 
i pan ofynnwyd i mi gymryd rhan 
yn gynharach eleni, oherwydd 
roedd yn sbardun ychwanegol i 
mi baratoi’r CD. Cawson ni amser 
gwych draw yno, a chawsom gais 
funud olaf i lenwi’r bwlch mewn 
cyngerdd arbennig yng Nghanolfan 
Kennedy. Fe wnaethon ni ruthro 
yno fel ffyliaid yn y gwres llethol, 
a sefyll yn y cyntedd godidog ’ma 
yn barod i berfformio a sylweddoli 
bod pawb mewn gwisg smart a 
ffurfi ol. Doedd ein dillad ysgafn ni 
ddim yn addas i’r fath achlysur, ond 
unwaith y dechreuon ni ganu, fe 
gawson ni ymateb gwych. Roedd yr 
Americanwyr mor groesawgar, ac yn 
awyddus iawn i ddysgu mwy am yr 
iaith, ein diwylliant, a’n treftadaeth.”

Meddai Dafydd Iwan, un o 
Gyfarwyddwyr cwmni Sain am 
y gryno ddisg ‘Storm Nos’: “Ni 
fodlonodd Linda ar dderbyn y 
traddodiad gwerin Cymraeg yn 
oddefol: tynnodd ar ei gwreiddiau i 
ail-greu’r traddodiad mewn modd 
cyfoes, perthnasol a chreadigol. 
Fe’i clywir ar y CD yn canu 
cyfansoddiadau newydd yn ogystal 
â’r hen, gan gynnwys rhai o’i gwaith 
ei hun, a geiriau beirdd sy’n feistri ar 
greu o’r newydd yn ysbryd y baledi 
a’r hen benillion.” 
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TASG Y TINCER
Dyna braf yw cael 
ysgrifennu pwt ar eich 
cyfer yn y Tincer unwaith 
yn rhagor! Gobeithio i chi 
fwynhau eich gwyliau 
o’r ysgol. Mae’n siwr bod 
rhai ohonoch wedi bod 
ar wyliau tramor gyda’ch 
teulu, ac eraill wedi 
cael aros adre i chwarae 
efo’ch ffrindiau. Fuodd 
rhai ohonoch chi yn 
Sioe Capel Bangor, 
Sioe Rhydypennau 
neu yng Ngharnifal 
y Borth? Mae’n siwr bod sawl 
un ohonoch chi wedi mentro 
i’r Sioe Fawr yn Llanelwedd, 
yn eich cotiau glaw a’ch wellies! 
Ddaru chi fwynhau gwylio 
Wimbledon, a beth am y criced 
o Gaerdydd? Diolch i bob un 
ohonoch fu’n lliwio’r llun o’r 
ceffyl a’r ebol, a’r tractor nol 
ym mis Gorffennaf. Dyma pwy 
anfonodd eu gwaith ata’i:

Teleri Morgan, Ger-y-nant, 
Dolau; Ceri Ann Garratt, 12 
Y Ddôl Fach, Penrhyn-coch; 
Mirain Gregory, 6 Llwyn 
Afallon, Aberystwyth; Steffan 
Lewis, Glanrheidol Cottage, 
Capel Bangor; Benjamin Lloyd 
Jones, Maes Awelon, Bow Street; 
Daniel Rees, Brysgaga, Bow 
Street; Carwyn Davies, Cynon 
Fawr, Llanfi hangel-y-Creuddyn.

Roedd yn anodd iawn 
iddewis y tro hwn am fod eich 
lluniau i gyd yn hyfryd, ond 
ti, Benjamin sy’n mynd â hi 
y mis hwn. Roedd dy lun yn 
arbennig, a hoffais y tracor 
coch! Llongyfarchiadau i ti, ac i 
bawb wnaeth gystadlu.

Beth oedd ymlaen yn y 
Bala ar ddechrau mis Awst 
tybed? Dyna oedd cartref 
yr Eisteddfod Genedlaethol 
eleni. Rwy’n siwr i mi weld 
rhai ohonoch yno ar y maes 
yn bwyta hufen ia ac yn cario 
balwn! Rwy’n hoff iawn o’r 
Bala, ac yn meddwl bod y 
llyn yn gret ar gyfer hwylio 
mewn canw, ac eistedd ar y lan 

yn mwynhau picnic. Ydech 
chi’n gwybod beth yw enw’r 
llyn? Ie, Llyn Tegid. Mae yna 
bysgodyn go arbennig yn byw 
yn Llyn Tegid. Welwch chi 
ddim o’r pysgodyn bach hwn 
yn unman arall ond yn y llyn. 
Gwyniad yw enw’r pysgodyn, 
ac mae arbenigwyr yn credu 
i’r gwyniad fyw yn Llyn Tegid 
ers dros 10,000 o fl ynyddoedd, 
ers Oes yr Ia! Ond mae sôn 
bod creadur arall yn byw yn 
y Llyn. Wyddoch chi pwy, neu 
beth yw hwnnw? Tegi! Mae’n 
siwr eich bod wedi clywed am 
yr anghenfi l mawr sy’n byw 
yn Loch Ness yn yr Alban. Wel, 
fersiwn Cymru o’r anghenfi l 
hwnnw yw Tegi, sy’n byw yn 
nwr dwfn ac oer Llyn Tegid. 
Er nad ydw i wedi gweld yr un 
llun o Tegi erioed, mae’n stori 
dda, ac mae’n ddigon posib ei 
bod hi’n stori gwbl wir, wrth 
gwrs!

Y mis hwn, beth am 
liwio’r llun o’r anghenfi l yn 
y llyn? Mae’r mynyddoedd 
yn y llun yn debyg iawn i’r 
rhai o amgylch Llyn Tegid! 
Edrychwch ar y tylwyth teg 
sy’n hedfan wrth ben yr 
anghenfi l! Anfonwch eich 
gwaith ata’i erbyn 1 Hydref i’r 
cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 
46 Bryncastell, Bow Street. 
Ceredigion, SY24 5DE. Ta ta tan 
toc!

M. Th omas
Plymwr lleol

Penrhyn-coch

 Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymwr

Prisiau rhesymol

 Ffôn symudol 07968 728 470
Ffôn ty 01970 820375

Amrywiaeth eang o 

lyfrau, cardiau,cerddoriaeth 

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion

ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

Benjamin
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