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

t.4

t.10

Arddangosfa gelf

t.13

Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan 
am dderbyn tystysgrifau anrhydedd oddi wrth 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn Eisteddfod 
Genedlaethol sir Gâr 2014 am eu gwasanaeth hir i 
Eisteddfod Penrhyn-coch.

Criw cneifio Rhos-goch i fyny yn y bryniau: Huw Jones, Llety Cynnes 
Bow Street; Trystan Davies, Cefn-llwyd a Rhys Evans, Fronfraith. Tegwyn 
Lewis, Rhos-goch; Dei Evans, Fronfraith ac Angharad Rowlands, Talar 
Deg. Llun: Iestyn Hughes

Llwyddiant 
Lleucu

     
Ymweliad â 
Uganda

Medal i Alun 
t.24

t.19 t.21

Priodas Lisa Saycell a Rhydian Evans – gweler t.10

Disgyblion Cylch Meithrin Trefeurig yn torri y rhuban i agor y Caban yn swyddogol dydd 
Sadwrn Gorffennaf 5

Rhifyn  28  tudalen
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GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch  
( 828017 | Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD – Iona Bailey

CYSODYDD – Elgan Griffiths (832980

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

IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION  
Y TINCER – Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228

YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce
3 Bryn Meillion, Bow Street ( 828337

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

HYSBYSEBION – Cysyllter a’r Trysorydd 

LLUNIAU – Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ( 828173

TASG Y TINCER – Anwen Pierce

TREFNYDD GWERTHIANT – Lila Piette
Llys Hedd, Bow Street ( 820223

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel 

Glyn Rheidol ( 880 691

Y BORTH – Elin Hefin  
Ynyswen, Stryd Fawr 

elin.john@yahoo.co.uk

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

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908
Anwen Pierce, 3 Bryn Meillion ( 828 337

Maria Owen, Swyddfa’r Post (828 201

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis 

Rheidol Banc, Blaengeuffordd ( 880 645

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

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

( 623 660

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

DOLAU
Mrs Margaret Rees - Seintwar ( 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb 

Penpistyll, Cwmbrwyno ( 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England  

Pantyglyn, Llandre ( 828693

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

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies 

Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau ( 828 296

Sefydlwyd Medi 1977

Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

I SS N  0 9 6 3 - 9 2 5 X

dyddiadur
Rhifyn Hydref 
Deunydd i law: Hydref 3        Dyddiad cyhoeddi: Hydref 15

dyddiadur

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

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

RHODDION

Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion 
isod. Croesewir pob cyfraniad boed 
gan unigolyn, gymdeithas neu gyngor.
 
 
Cyngor Cymuned Genau’r-glyn. £200
Clwb Cylch Cinio Aberystwyth £100

MEDI 19  Nos Wener Bingo yn Neuadd yr 
Eglwys, Penrhyn-coch am 7.00

MEDI 20  Nos Sadwrn Noson codi arian i 
Apêl Elain gyda Sgarmes ac eraill – ocsiwn, 
raffl - yng Nghlwb Pêl-droed Penrhyn-coch 
am 7.30

MEDI 21 Bore Sul Taith tractorau Penrhyn-
coch Diod a chacenau am 9; gadael am 10

MEDI 24  Nos Fercher Noson agoriadol 
Cymdeithas y Penrhyn 

MEDI 25  Nos Iau Cwrdd Diolchgarwch 
Llwyn-y-groes dan ofal Beti Griffiths, Llanilar 
am 7.00. 

MEDI 28 Dydd Sul Un o gyfres o sgyrsiau 
a theithiau cerdded yn ymateb i dirweddau 
Ceredigion trwy fapiau:

11:00 Sgwrs gan David Parsons (yn Saesneg) 
yn yr Oriel Nwy, Coedlan y Parc, Aberystwyth

12:00 Taith gerdded (tua 5 milltir) a chyfle 
i ddehongli rhai o enwau lleoedd ardal 
llynnoedd Trefeurig dan arweiniad Angharad 
Fychan (yn Gymraeg ond gyda thaflen 
wybodaeth Saesneg). Cyfarfod yn y maes 
parcio ger Llyn Pantyrebolion (Pen Dam) 
SN710839.  Gwisgwch yn addas a dewch â 
chinio gyda chi. Ni fydd trefnydd y daith yn 
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddamwain.  
Bydd pawb yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei 
hun ac am y plant sy’n dod gyda nhw.

Trefnir gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd Prifysgol Cymru mewn partneriaeth 
â’r Oriel Nwy ac Aberystwyth Printmakers, 
gyda chefnogaeth Gwarchod, cynllun Loteri 
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

HYDREF 1  Nos Fercher Cwrdd Diolchgarwch 
Horeb, Penrhyn-coch yng nghwmni Sian 
Howys, Aberystwyth am 7.00

HYDREF 3  Nos Wener Swper 
Diolchgarwch am y Cynhaeaf plwyfi 

Llanfihangel Genau’r-glyn (Llandre a 
Bow Street), Dewi Sant (Tal-y-bont) 
a’r Holl Saint, (Llangorwen) yn Neuadd 
Rhydypennau, Bow Street am 6.30 y.h..
Cawl a tharten ffrwythau, te, raffl, a chwis 
teuluol. Croeso cynnes i bawb, yn enwedig 
teuluoedd ifanc a rhai mewn oed.

HYDREF 3 Nos Wener Noson dathlu 
llwyddiant Lleucu Roberts ym Methlehem, 
Llandre am 6.00  yn cael ei ddilyn gan  
Stomp yn Llety Ceiro dan ofal Arwel ‘Pod’ 
Roberts am 8.00

HYDREF 4 Nos Sadwrn Noson wisg ffansi 
Mexicanaidd yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-
coch am 7.30 Tocynnau: £10 i gynnwys bwyd ac 
adloniant ar gael oddi wrth aelodau’r Pwyllgor 
neu Garej Tŷ Mawr. Trefnir gan PATRASA 

HYDREF 8  Nos Fercher Cymdeithas 
Gymraeg y Borth yn ail gychwyn.  Noson yng 
ngofal y Parchg Richard Lewis yn Neuadd 
Gymunedol y Borth am 7.30. 

HYDREF 10  Nos Wener Swper cynhaeaf yn 
Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch.

HYDREF 11  Nos Sadwrn Bara Caws yn 
cyflwyno Garw (Sion Eirian) yng Nghanolfan 
y Celfyddydau am 7.30 Tocynnau: 623232

HYDREF 12  Nos Sul Ysgoloriaeth Bryn Terfel 
yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth  

HYDREF 15  Nos Fercher Aneurin a Terwyn 
Davies yn trafod Bywyd wrth ben-ôl buwch 
Cymdeithas y Penrhyn yn festri Horeb, 
Penrhyn-coch am 7.30

HYDREF 17  Nos Wener Bingo yn Neuadd yr 
Eglwys, Penrhyn-coch am 7.00

HYDREF 18  Nos Sadwrn Gig Mynediad 
am Ddim yn y Neuadd Fawr, Canolfan y 
Celfyddydau am 8.00 Tocynnau £12 ar gael 
o Siop Inc, Y Siop Leol, Siop y Pethe a’r Hen 
Lew Du.
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Y Tincer ar dâp 
Mae modd cael y Tincer ar gaset ar gyfer y rhai 
sydd â’r golwg yn pallu. Cysylltwch â Rhiain 
Lewis, Glynllifon, 17 Heol Alun, Aberystwyth, 
SY23 3BB  
(( 612 984)

Annwyl Olygydd
Hoffwn  dynnu sylw at ddigwyddiad arbennig y mae Canolfan Morlan yn ei 
drefnu mewn cydweithrediad â Strategaeth 50+ Cyngor Sir Ceredigion.

Cynhelir y Ffair 50+ ar brynhawn Mercher, 1 Hydref rhwng 1.00 a 6.00 ac mae 
croeso mawr i unrhyw un dros 50 oed fynychu. Nid oes tâl mynediad a chewch 
baned a chacen am ddim hefyd!

Bydd yno amrywiaeth o stondinau yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar 
amrediad eang o faterion perthnasol – o ysgrifennu ewyllysiau i gyfleoedd 
hamdden, o gyngor ar dai i sut mae dod o hyd i’r fargen orau ar-lein, a llawer 
mwy! Nid ydym am i’r digwyddiad fod yn rhy ffurfiol fodd bynnag, felly bydd 
hefyd yn ddathliad ac yn gyfle i gymdeithasu, i wrando, i rannu ac i fwynhau – y 
cyfan o dan yr un to, ac am ddim.

Mae’n digwydd fod yn Ddiwrnod Pobl Hŷn y DU hefyd ac yn Wythnos Positif 
am Oed Age Cymru (28 Medi-5 Hydref) felly mae’n gyfle arbennig i dynnu 
sylw ac i ddathlu’r cyfraniad y mae pobl hŷn yn ei wneud i’n cymunedau ac i 
ddathlu popeth sy’n bositif am heneiddio. Edrychwn ymlaen at eich croesawu 
yno

Hefyd, bydd cyflwyniad o ffotograffau yn dangos delweddau positif o bobl hŷn 
yn rhedeg yn ystod y digwyddiad. Os oes gennych ffotograffau addas y byddech 
yn hapus i ni eu defnyddio, e-bostiwch nhw i: morlan.aber@gmail.com (neu 
cysylltwch os am wybodaeth bellach).

 
Diolch
Yn gywir
Carol Jenkins (Rheolwr Morlan) a Gweneira Raw Rees (Cydlynydd Strategaeth 
50+ y Cyngor Sir)
Morlan 
Morfa Mawr 
Aberystwyth 
SY23 2HH 
01970 617 996

Ymunwch â Grŵp Facebook Ytincer

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

Y mae pawb sy’n ymwneud â’r Tincer yn 
gwneud hynny’n wirfoddol ac yn ddi-dâl 
er budd y gymuned leol. Nhw fel unigolion 
sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 
(cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar 
y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y 
papur a’i ddosbarthiad

CYFEILLION Y TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 
Tincer Mis Mehefin 2014

£25 (Rhif 99) Lynwen Jenkins, Ty’r Gof,  
 Ponterwyd
£15  (Rhif 220) Glyn Saunders Jones,  
 Fferm Y Fagwyr, Llandre
£10  (Rhif 95) Edward Jenkins, Eryl,  
 Llandre

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 
aelodau o’r tîm dosbarthu yn festri 
Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 
Mehefin 18.

Os oes rhai eisiau ymuno â Chyfeillion 
Y Tincer cysylltwch â Bethan Bebb.  
£5 y flwyddyn.

Lluniau i’r Tincer

Croesawn dderbyn lluniau trwy e-bost ond lle 
digwydd hynny dylent fod mewn fformat jpg.  
NI DDYLID EU RHOI MEWN DOGFEN 
WORD

Tîm pêl-droed y Piod, Bow Street, gyda dwy bêl a roddwyd yn anrheg iddynt 
gan H C Griffiths a’i Feibion, Aberystwyth.   
Llun: Bill Evans  (O Dincer Medi 1984)

ytincer@googlemail.com
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PENRHYN-COCH

Horeb
Medi 
21 10.30 Ysgol Sul 
     2.30 Oedfa arbennig i ddathlu 40  
 mlynedd y Parchg Peter Thomas yn  
 y weinidogaeth 
28 10.30 Oedfa bregeth   Gweinidog

Hydref 
5 10.30 Ysgol Sul
 2.30 Oedfa gymun Gweinidog
12 10.30 Oedfa deuluol
19 10.30 Ysgol Sul
 2.30 Oedfa bregeth Gweinidog
26 10.30 Oedfa bregeth Gweinidog 

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 
Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 
Eglwys dyddiau Mercher 10, 24 Medi 8 a 22 
Hydref. Cysylltwch â Job McGauley  820 963 
am fwy o fanylion neu i fwcio eich cinio.

Graddio
Llongyfarchiadau i Shaunna Leane, 5 
Glanffrwd -  a raddiodd ddechrau’r haf ym 
Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd. 
i Lowri Morgan, Tir- y- dail, a raddiodd 
mewn Graffeg ym Mhrifysgol y Drindod 
Dewi Sant.
ac i Geraint Wyn Jones, Glan Seilo a 
raddiodd mewn drama ym Mhrifysgol 
De Cymru, Caerdydd ddechrau’r haf.  
Dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Gwerfyl Pierce Jones, 
Ger-y-llan, ar farwolaeth ei mam yng 
Nghaergybi ddiwedd Mehefin

ac  â Iwan Bryn Roberts a’r teulu,  Dôl 
Helyg,  ar farwolaeth nain Iwan ddiwedd 
Mehefin yng Nghaerdydd.

Unawdydd buddugol
Llongyfarchiadau i Gregory Roberts  ar 
ennill  Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn 
Eisteddfod Sir Gâr

Swydd
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 
i  Jane Edwards. Cwrt, ar ei swydd yn 
Ysgol Gyfun Penweddig yn dysgu busnes a 
thechnoleg gwybodaeth.  

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â theuluoedd  Cwmbwa, 

Bryngwyn Mawr, Awel y Coed,  Dolwerdd, 
Dôl-y-bont  a Rhos-goch gefnder – sef 
Gwmryn Lewis o Llanilar yn ystod mis 
Mehefin. Roedd Gwmryn yn ŵyr i’r 
diweddar David a Catrin Ann Mason, 
Glanrafon, Penrhyn-coch. 

Croeso
Croeso i Nicole Finnigan, Iwan a Mari, sydd 
wedi symud i Maesyfelin o Bow Street. 

Cogydd ifanc
Llongyfarchiadau i Lewis Morgans, 
Haulwen, Garth,  ar ennill  gwobr mewn 
cystadleuaeth yng Ngŵyl Fwyd  Ieuenctid 
Llambed ar 5 Gorffennaf.  Diolch yn fawr i 
Mrs Menna Lewis, Ysgol Penweddig, am ei 
holl gymorth.

Cymdeithas y Penrhyn
Yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas 
y Penrhyn etholwyd y canlynol yn 
swyddogion am y flwyddyn 2013/4 
Cadeirydd: Richard Owen
Is-Gadeirydd: Jackie Willmington 
Bydd yr Ysgrifennydd – Ceris Gruffudd a’r 
Trysorydd – Eirian Reynolds yn parhau.

Pob hwyl
Dymuniadau gorau i Jacqueline Minchin, 
River Mead,  sydd yn nofio i dîm Prydain 
yng Ngêmau Olympaidd Arbennig Haf 
Ewrop yn Antwerp, Gwlad Belg o 9-21 Medi. 

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Dyma swyddogion newydd  Eisteddfod 
Gadeiriol Penrhyn-coch.
Cadeirydd: Marianne Jones-Powell
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd
Is-Ysgrifennydd: Lona Jones

Trysoryddion: Bethan Davies a Robert 
Dobson.
Cynhelir Eisteddfod 2015 ar Ebrill 24-25.

Genedigaethau
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau  
i  Joanna a John ar enedigaeth Ellie Jane 
Lewis-Jones ar 8 Awst; wyres i Tommy a 
Marion Lewis.
 
 i Elin Haf a Gethin Williams, Dôl Helyg,  ar 
enedigaeth mab - Ned Arthur - ar 12 Awst. 
Brawd bach i Twm.

i Iwan a Rhian Gareth, Caernarfon, ar 
enedigaeth mab bach - Gruffudd Iwan 
-ar Fedi 2il. Ŵyr cyntaf i Robert a Gillian 
Dobson, Cae Mawr. Pob bendith i’r teulu.

ac i Megan a Peter Tooze,  Dôl Helyg, ar 
enedigaeth merch – Moli Erin - ar Fedi 5ed 
– chwaer fach i Dylan a wyres i Pam ac Alun 
John, Ger-y-llan.

Dymuna Mrs Martha Edwards, 13 Maes Seilo, ddiolch o galon am y llu cardiau, blodau, anrhegion 
a’r dymuniadau gorau a dderbyniodd ar achlysur ei phen blwydd yn 90 oed ym mis Gorffennaf. 
Gwelir yn y llun, Gethin a Carwyn, ei gor-wyrion yn dathlu gyda’u Mam-gu.

Bu Richard Owen, ysgrifennydd cangen 
Plaid Cymru Bro Dafydd, yn Glasgow yn 
gweithio i’r Ymgyrch Ie – gellir darllen ei flog 
yn http://www.golwg360.com/newyddion/
gwleidyddiaeth/161246-ymgyrch-ie-yn-
fwy-na-r-snp. Yma fe’i gwelir gyda Nicola 
Sturgeon, y Dirprwy Brif Weinidog.
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Ffarwelio
Ddiwedd Awst ffarweliwyd a Sarah ac Emyr 
Evans, Megan ac Ifan o 18 Maesyrefail. 
Dymunwn yn dda iddynt yn eu cartref 
newydd yn ne Ceredigion. 

Swydd newydd
Dymuniadau gorau i Manon Reynolds sydd 
wedi newid ysgol a bellach yn dysgu yn 
Ysgol gynradd  Gymraeg Ynys-wen, Treorci.

I’r dyddiadur
HYDREF 25 Nos Sadwrn Gwerthiant pen 
bwrdd (table-top) yn Neuadd yr Eglwys, 
Penrhyn-coch.Gellir llogi bwrdd am £5. 
Cysylltwch â Mrs Eileen Rowlands am fwy 
o fanylion.
TACHWEDD 21 Nos Wener Noson Bingo yn 
Neuadd yr Eglwys am 7yh.
RHAGFYR 6  Dydd Sadwrn hyd14 Dydd 
Sul Cynhelir Gŵyl Coeden Nadolig yn yr 
eglwys. Ar ôl llwyddiant y llynedd, estynnwn 
wahoddiad unwaith eto i holl sefydliadau, 
mudiadau, cymdeithasau yr ardal i gymryd 
rhan. Thema eleni yw ‘gwledydd y byd’. 
Cysylltwch â Meriel Ralphs am fwy o 
fanylion. Oherwydd poblogrwydd yr ŵyl y 
llynedd,  cyfyngir y lle i arddangos, felly, y 
cyntaf i’r felin.....
IONAWR  16 Noson Cwis Nos Wener  Caws 
a Gwin yn Neuadd yr Eglwys. Y Cwisfeistr 
yw Mr. Bob Hughes Jones.

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Mervyn Hughes, 
Ger-y-llan, ar ôl ymweliad â’r ysbyty yn 
ddiweddar. 

Canlyniadau Pêl-droed
16/08   Trefaldwyn 0  Penrhyn-coch 0
20/08 Penrhyn-coch 2  Rhos-goch 0
(Stuart Fraser, Mark Gornal)
23/08 
Waterloo 3  Penrhyn-coch 2
(Josh Shaw, Jonathan Evans)
Penparcau 3  Eilyddion Penrhyn-coch  1
(Jonathan Evans)

27/08
Penrhyn-coch 5  Aberaeron 0
(Stuart Fraser 2, Jonathan Evans 2,  
Ed Powell-Jones)
Eilyddion Bow Street 3  Eilyddion Penrhyn-
coch  0
3ydd Tîm Penrhyn-coch   4 Eilyddion 
Llanilar  2
(Aliube Saad 3, Danny Burns)
30/08
Penrhyn-coch  3 Machynlleth  1

 Unwaith eto cynigiwyd noddi 
cystadleuaeth ffotograffau yn sioeau 
y dalgylch. Dyma ganlyniadau un Sioe 
Penrhyn-coch. Geiriad y gystadleuaeth 
oedd Llun/ffotograff o adeilad, 
digwyddiad neu berson o ardal y Tincer 
a dyma’r canlyniadau:
Yr enillwyr oedd
1af  Anthony Moyes, Cae Mawr – Trên 
fach Cwmrheidol
2il Eirian Reynolds -  Y lôn o 
Dynpyfarch i Fro Gynin. 

Cyhoeddir canlyniadau Sioe 
Rhydypennau y mis nesaf.

(Jonathan Evans, Jason Rees, Elian Evans)
Aberdyfi  4  Eilyddion Penrhyn-coch  1
(Josh Rolt)
Eilyddion Tal-y-bont  7   
3ydd Tîm Penrhyn-coch 0
06/09
Y Trallwm  2  Penrhyn-coch  2
(Liam Jacques, Josh Shaw)
Eilyddion Penrhyn-coch  1 Tregaron  1
(OG)
Eilyddion y Borth  11   
3ydd Tîm Penrhyn-coch 0

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â theulu 
a chysylltiadau y diweddar Dorothy 
Horwood, Bow Street.  Un o blant y 
Penrhyn ac yn gymeriad hoffus dros ben.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu a 
chysylltiadau y diweddar William John 
Morris, Llanilar (Billy shop gynt).

Pen blwydd
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Sarah Moore, Nythfa, ar ddathlu ei phen 
blwydd yn 21ain oed ar y 6ed o Fedi.
Ashley

Dyweddiad
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Sara Morgan, Glan Ceulan ar ei dyweddiad 
gyda Dylan Hughes, Maes-y-deri, Tal-y-
bont.

Horeb
Dymuniadau gorau i Dafydd Parry, Cwm 
Glas, Tal-y-bont fydd yn dathlu ei ben 
blwydd yn 90 ar Fedi 22.

Gwaith yn digwydd yn ystod Medi i baratoi at 
gael band-llydan i’r ardal.  Rhagwelir dechrau 
darparu ffeibr ym mis Medi a bydd gwaith yn 
parhau wedi hynny i gwblhau’r broses. Hyn yn 
diogwydd yng nghyfniwedfeydd  Bow Street 
(sy’n cynnwys Penrhyn-coch), y Borth, a Phen-
llwyn. Gweler http://www.superfast-cymru.
com/home

Priodas Ruddem 
Llongyfarchiadau i Wendy a Terry Jones, 
Maesyrefail, ar ddathlu eu priodas ruddem 
ar Orffennaf 27.

Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch
Cafwyd sioe llwyddiannus eto eleni gyda 
graen ar waith pob stondin.  Diolch i bawb 
a gyfranodd ymhob ffordd, i’r beirniaid, 
cystadleuwyr, stiwardiaid.  Diolch yn 
arbennig i Lywyddion y dydd, sef Catrin a 
John Galbraith, Gwelfor.  Llongyfarchiadau 
i bawb fu’n llwyddiannus yn ennill cwpan a 
gwobrau.

ytincer@googlemail.com
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL

Gwaith Bricio

Adeiladau newydd, 
Estyniadau,  

Gwaith Carreg,  
Patios

R+R 

Rhod: 07815121238  
Rich: 07709770473

DOLAU

DÔL-Y-BONT

Cartref newydd
Dymuniadau gorau i Ken a 
Noragh Jones  yn eu cartref 
newydd ar y bryn uwchben 
Aberystwyth. Bu’r ddau yn 
byw yng Nghwmrheidol am 
dros ugain mlynedd yn gyntaf 
ym Mhlas Plwca ac yna yn 
Troedrhiwsebon. Cafodd y 
ddau fywyd prysur iawn yn 
ysgrifennu a chyhoeddi llyfrau 
ac yn darlithio dros y wlad, ond 
erbyn hyn daeth yn amser i 
arafu i lawr. Pob hwyl a cofiwch 
y bydd yna groeso i chi bob 
amser yn y Cwm.

Croeso
Croeso i Gethin Howells, 
a’i ddyweddi Gemma, a’r 
mab bach Dylan i Tŷ Llwyd, 
Aber-ffrwd. Mae Gethin yn 
gweithio yn Adran y Galon yn 
Ysbyty  Bron-glais. Gobeithio y 
byddant yn hapus yny Cwm.

Arholiadau
Llongyfarchiadau mawr i  Ioan 
Lord, Gellifach, ar ei lwyddiant 
yn sicrhau nifer o raddau A ac 
A seren yn ei arholiadau TGAU. 
Pob hwyl i ti yn y chweched  
dosbarth yn Ysgol Penweddig.

Cydymdeimlo
Mae Dei Evans Ty-poeth a 
Gwen Morgan y Byngalo wedi 
colli dwy berthynas yn ystod 
diwedd mis Awst, un yn Nhal-
y-bont ac un arall yn Lloegr. 
Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf i chi a’r teulu i gyd.

Haf prysur
Mae Clive a Noragh Higgs, 

Abernant, wedi cael haf prysur 
iawn eleni. Gan fod Clive wedi 
hanner ymddeol o’i waith 
mae y ddau wedi gwirfoddoli i 
helpu i gadw llwybr y trên 
bach yn daclus drwy edrych ar 
ôl y blodau sydd yn addurno 
y Gorsfaoedd. Mae hôl eu 
gwaith i’w weld yn amlwg iawn 
ac yn rhoi argraff dda iawn 
i’r holl ymwelwyr sydd wedi 
teithio i Bontarfynach drwy 
Aber-ffrwd a Chwmrheidol.

Capel Llwyn-y-groes
Hoffai aelodau Capel Llwyn-y-
groes longyfarch Delyth Davies, 
Maencrannog. ar gael ei hethol 
yn Flaenores yng Nghapel Pen-
llwyn. Mae Delyth yn gefnogol 
iawn i ni yn Llwyn-y-groes, yn 
barod iawn i chwarae yr organ 
ar bob achlysur. Pob hwyl i chi 
Delyth yn y gwaith pwysig yma.
Hoffwn hefyd estyn croeso i 
bobl yr ardal i ddod i gwrdd 
Diolchgarwch y Capel Nos Iau 
Medi 25ain am 7.00y.h. Bydd 
y Gwasanaeth yng ngofal Beti 
Griffiths, Llanilar.

Dim creision!
Pwy feddyliai y câi ymweliad 
Cynhadledd NATO â 
Chasnewydd effaith ar yr 
ardal yma! Wel bu Rheilffordd 
Cwmrheidol yn ymddiheuro 
iddynt fethu cael cyflenwad o 
greision o Gymru yn eu siopau 
anrheg gan i gyflenwad cyfan 
eu cyflenwyr gael eu prynu ar 
gyfer y Gynhadledd!  

Priodas Ddiemwnt
Llongyfarchiadau mawr i Gaynor ag Eric Hall, Minafon, wedi 
dathlu Priodas Diemwnt ym mis Awst.

Gwellhad buan
Gwellhad buan i Dwysli Peleg-Williams, Carreg Afon a John 
Hughes, Derwendeg, -  
y ddau wedi cael triniaeth yn Ysbyty Bron-glais yn ddiweddar.

Nain a taid eto!  
Hefyd llongyfarchiadau i Beryl a John ar ddod yn nain a taid 
eto, -  i Steffan Caradog. Pawb wrth eu bodd.

Pen blwydd hapus
Pen blwydd hapus iawn i Sian Cory, Bryngwyn, ar ddathlu ei 
phen blwydd yn 60 ddechrau mis Medi.

Yn gwella
Yn ystod yr haf bu Gareth Morgan, Sŵ Gerallt a Primrose 
Watkin i fewn ac allan o wahanol ysbytai yn derbyn triniaeth.  
Da yw ei gweld i gyd yn ôl yn eu cartrefi ac yn gwella.

Dymuniadau gorau
Dymunwn yn dda a llongyfarchwn Harriet Billingsly, Dolwar, 
am raddio a chael swydd newydd. Pob dymuniad da i’r dyfodol.

Cneifio
Mae Owain James, Glengyle, wedi bod yn hynod lwyddiannus 
mewn cystadlaethau cneifio dros yr wythnosau diwethaf yma. 
Da iawn ti Owain a dal ati!

Capel y Babell
Mae Capel y Babell wedi ethol Mrs. Glenys James, Moelcerni, 
fel Trysorydd.  Pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd.

Cofiwch gefnogi  
ein hysbysebwyr
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TREFEURIG
Artist Ifanc Llwyddiannus

Llongyfarchiadau i Sera Wyn Walker,  Llety’r 
Ddwylan,  Pen-bont Rhydybeddau enillydd 
Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Gâr gyda’i gwaith portread 
o Rio Di San Martno Venecia.

Graddiodd Sara yr haf yma o Eddi 
Howard, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd  ac 
mae’n byw bellach yn y Rhath. A hithau ond 
yn 22 oed mae wedi gwneud camau breision 
i gymuned gelfyddyd fywiog Caerdydd ac 
yn ddiweddar roedd ganddi waith yn yr 
arddangosfa ‘Made in Roath’. Mae hi a chriw 
o artistiaid ifanc arall yn ddiweddar wedi 
cael safle stiwdio newydd yn yr ardal lle 
mae’n gobeithio gallu datblygu ac ailfywiogi 
ei gwaith. Dymuniadau gorau iddi. Gellir 
gweld portread ohoni yn 

http://thepickcardiff.wordpress.
com/2012/11/12/artist-profile-sera-wyn-
walker

Grŵp newydd
Dymunwn yn dda i’r chwiorydd Healy, Maes 
Meurig, sydd wedi ffurfio y grŵp Sorela. 
Bu’r tair yn canu a siarad ar y rhaglen 
deledu ‘Heno’ a  C2 Radio Cymru gydag 
Ifan Evans ganol Awst. Roedd noson debut 
y grŵp ar long ar yr afon Tafwys nos Lun 
Gŵyl y Banc lle gweinid caws a danteithion 
Cymreig. Cawsant noson wych ac roedd  
awyrgylch arbennig yna. Yn ôl Lisa roedd 
yn brofiad swreal bwyta tapas Cymreig a 
canu caneuon gwerin Cymraeg tra’n clywed 
y Tafwys yn splashio oddi tanom ac acen 
Cocni yn gweini diodydd. 

Mae Lisa yn Llundain ers cyfnod bellach 
, Gwenno gartref ar ôl graddio yn  Lerpwl 
a Mari yn dychwelyd i ail flwyddyn cwrs 

ffotograffiaeth yng Nghasnewydd. Gwenno 
gafodd y syniad o’r enw Sorela (sorella yw y 
gair chwiorydd yn Eidaleg) tra yn treulio tri 
mis yn yr Eidal  -  bu yn Firenze (Fflorens) 
am 3 mis gyda Go Wales yn gwneud gwaith 

marchnata i gwmni cerdd.
Er iddynt ganu ers blynyddoedd fel cefndir 

i’w mam ac i’r pedair ganu mewn harmoni 
maent yn datblygu rwan i ganu math 
gwahanol o gerddoriaeth. Disgrifir eu sŵn 
fel gwerinol  a phwerus. Gellir eu dilyn ar 
Facebook – SORELA , a trydar @sorela_3  ac 
mae enghreifftiau ar YouTube. Dymunwn 
yn dda iddynt ar gyfnod cyffrous yn eu 
hanes. 

Mae Sorela yn awyddus iawn i ddechrau 
gigio lle bynnag y bydd gofyn. 

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200
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LLANDRE
Graddio

Llongyfarchiadau i Gwion Llŷr, Tre-medd, 
raddiodd ym Mhrifysgol Cymru ym Mehefin. 

Eisteddfodol
Llongyfarchiadau i Miriam Llwyd Davies, 
Llandre am ddod yn 3ydd yn yr  
Unawd dan 8 ac yn y Llefaru dan 8 yn 
Eisteddfod RTJ Llambed!

Merched y Wawr Llanfihangel  
Genau’r Glyn

Daeth  y tymor i ben trwy fynd am dro i 
Fwyty Llety Parc mewn ceir ar nos Lun, 
Mehefin 16eg. `Roedd yn noson hynod o 
braf a phawb wrth eu bodd. Cafwyd pryd o 
fwyd bendigedig gyda sawl un (gan gynnwys 
y Llywydd) yn bwyta gormod. Roedd yn 
ddrwg iawn gennym glywed am golli un o’n 
cyn-aelodau Mrs. Buddug Thomas oedd yn 
un o aelodau cyntaf y Gangen ac wedi bod 
yn ffyddlon iawn hyd nes iddi orfod symud i 
Afallen Deg rai blynyddoedd yn ôl.

Edrychwn ymlaen at y tymor nesaf pryd 
bydd yr aelodau yn cymryd eu tro fesul dwy 
i drefnu’r nosweithiau dros dymor y gaeaf, 
Bydd y cyfarfod cyntaf nos Lun, Medi 15fed 
gyda Mrs. Gwenda James Tre-medd yn 
trefnu’r noson. Gobeithio y bydd pob aelod 
yn dod a ffrind neu gymydog i’r cyfarfodydd 
gan fod croeso cynnes i bawb.

Ymddeoliad
 Mae Elina Davies, Bronallt, wedi ymddeol o’i 
gwaith fel gofalwraig Ysgoldy Bethlehem ar 
ôl dros ddeng mlynedd ar hugain.  Dymunwn 

a chwis teuluol.Croeso cynnes i bawb, yn 
enwedig teuluoedd ifanc a rhai mewn oed.

 Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Elina Davies, Bronallt, a’r 
teulu ar farwolaeth brawd yng nghyfraith 
Elina - Gareth Lewis - yn Aberystwyth mis 
Mehefin.
Hefyd â Daniel, Lucy a Jacob ar farwolaeth 
eu mam Janette Tucker, Creigiau Cottage, a 
fu farw ym mis Gorffennaf.

 Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Roger Haggar, Sycamores, 
ar dderbyn y BEM am waith gwirfoddol tuag 
at dreftadaeth a’r amgylchedd.

Merched y Wawr  
Llanfihangel Genau’r -glyn

Bydd Merched y Wawr yn ail gychwyn ar 
ôl gwyliau’r haf ar Fedi 15fed yn Ysgoldy 
Bethlehem am 7.30 o’r gloch. Croeso cynnes  
i aelodau hen a newydd.

 Priodas
Llongyfarchiadau i Caryl Williams a Richard 
Thomas ar eu priodas ar Awst 16 yn Eglwys 
Llanfihangel Genau’r-glyn. Mae Caryl yn 
wyres i Gruffydd a Margaret Griffiths, 
Ffosygrafel.

Treftadaeth Llandre
Medi 25 - Sampleri - Eluned Rowlands
Cynhelir cyfarfodydd yn Ysgoldy Bethlehem 
gan gychwyn am 7.30 yh

Ennill Tlws
Llongyfarchiadau i Huw Meirion Edwards o 
dîm y Cwps  enillodd Dlws Coffa Dic Jones 
yn rownd derfynol y Talwrn yn Eisteddfod 
Sir Gâr. Mae’r tlws fel arfer yn cael ei roi am 
y cywydd gorau yng nghyfres y Talwrn, ond 
eleni penderfynodd Ceri Wyn mai Hir-a-
Thoddaid Huw oedd cynnyrch gorau’r gyfres.

Ni wn i heno paham yn union,  
Rhwng cwsg a’i wadu, y dring cysgodion  
Dros barwydydd, pam y daw’r sibrydion  
Yn grynu styfnig o’r nosau dyfnion.  
Anwesaf dy gnawd cyson – fel gefel;  
A ni’n ddiogel, mae hyn yn ddigon. 
Huw Meirion Edwards - 10 marc

Bydd y Talwrn yn ail ddechrau recordio cyn y 
Nadolig, ac maent yn croesawu gwahoddiadau 
– petai cymdeithas neu fudiad yn awyddus 
iddynt ddod draw i recordio, byddent wrth eu 
bodd yn cael dod. Y cyfeiriad i gysylltu os oes 
diddordeb ydi ytalwrn@bbc.co.uk

ymddeoliad hapus i Elina a hefyd croesawu 
Annette Williamson, Coed Gruffydd, a fydd 
yn ymgymryd â’r gwaith.

Swper diolchgarwch  
Cynhelir Swper Diolchgarwch am y Cynhaeaf 
plwyfi Llanfihangel Genau’r-glyn (Llandre 
a Bow Street), Dewi Sant (Tal-y-bont) a’r 
Holl Saint, (Llangorwen) nos Wener  Hydref 
3ydd am 6:30 yn Neuadd Rhydypennau, Bow 
Street. Ceir cawl a tharten ffrwythau, te, raffl, 

Aelodau Merched y Wawr Genau’r- glyn yn 
mwynhau pryd o fwyd yng ngwesty Llety Parc.
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 Banc Bro
Enillwyr mis Gorffennaf
£30 Y Parchg Wyn Morris, Penrhyn-coch
£20 Catrin Davies, Lôn Glanfred
£10 Mathew Clubb, Ysgoldy, Llandre

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau a phob lwc i bobl ifanc 
yr ardal sydd wedi derbyn canlyniadau 
arholiadau lefel A a TGAU. Dymunwn bob 
llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

 Croeso
Croeso cynnes i Mr a Mrs Stubbs, sydd wedi 
symud i Golygfa, Taigwynion, gobeithio 
byddant yn hapus yn ein plith.

Pen blwydd Arbennig
Pen blwydd hapus a phob dymuniad da i 
Elina Davies, Bronallt ar ddathlu ei phen 
blwydd yn 80 yn ystod yr haf.

Dathlu
Llongyfarchiadau i David a Gwyneth Evans, 
Maeshenllan,  ar ddathlu 50 mlynedd o 
fywyd priodasol ar 29ain o Awst.

Graddio a dechrau swydd 
Llongyfarchiadau gwresog i Osian Penri, 
Gwyniarth, Taigwynion, ar  dderbyn gradd 
MBBCh Baglor mewn Meddygaeth a Baglor 
mewn Llawfeddygaeth. Yn ystod ei gwrs 
gradd, fe ddyfarnwyd i Osian radd B.Sc 
Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddor 
Chwaraeon yn ogystal. Ar ôl cyfnod anturus 
yn astudio Meddygaeth yn Ne Affrica, mae 
erbyn hyn wedi dechrau ei yrfa fel Meddyg 
yn Ysbyty’r Waun (Heath) yng Nghaerdydd 
yn Adran Clefydau Heintus. Dymuniadau 
gorau iddo.

Diolch
Dymuna Elina Davies, Bronallt, ddiolch o 
galon i’w holl gyfeillion caredig a anfonodd 
gardiau ac anrhegion iddi ar achlysur ei 
phen blwydd yn 80 oed. Dymuna ddiolch yn 
gynnes hefyd i’r teulu am drefnu dathliadau 
ar ei chyfer yn Aberystwyth ac yn Llangollen.

Dymuniadau gorau
A gwellhad buan i Linda Jones, Y Berllan ar 
ôl syrthio a thorri ei braich.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Owen a Gwenno Watkin, 
Maes Henllan ar enedigaeth eu hwyres 
newydd, Mari Elin. Merch i Elen a Matt 
Shepard a chwaer fach i Jack. Pob bendith i’r 
teulu bach.

Dathlu’r Dwbwl
Llongyfarchiadau i Lleucu Roberts, 
Rhostryfan ar ennill  y dwbl - Gwobr Goffa 
Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith yn y brifwyl.

Yn dilyn ei buddugoliaeth ryfeddol trefnir 
noson ym mro ei mebyd  i ddathlu ei champ 
dwbwl  ar nos Wener 3 Hydref. Bydd dwy 
ran i’r dathliad gyda’r noson yn cychwyn 
ym Methlehem. Llandre am 6 o’r gloch gyda 
nifer o bobl yr ardal yn cyfarch Lleucu. Yn 
ddiweddarach  am 8.00 o’r gloch cawn fesur 
doniau ein beirdd lleol mewn STOMP yn 
Llety Ceiro dan arweiniad y Stompfeistr  
proffesiynol Arwel Pod Roberts, gŵr Lleucu. 
Bydd cryn edrych ymlaen i’r noson yn 
sgîl llwyddiant ysgubol y noson debyg a 

Bedyddio Efeilliaid - Elis Gwern ac Efan Hedd  gyda’u rhieni Meleri Wyn a Matthew Flint, 
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd gyda’r gweinidog Y Parchg Wyn Rhys Morris ar ddydd eu 
bedydd yng Nghapel y Garn.

gynhaliwyd yma ddwy flynedd yn ôl adeg 
agor y Llwybr Llên.  Trefnir y noson gan Fanc 
Bro Llanfihangel Genau’r-glyn a’r noddwyr 
yw Gwasg Y Lolfa ac mae’r ddwy noson yn 
agored gyda chroeso i bawb.
Gweler portread o Lleucu ar t.21

Cofiwch anfon eich newyddion neu gyfarchion 
i’r rhifyn nesa at Mair England, rhif ffôn: 01970 
828693; e-bost: mairllo@hotmail.co.uk. 

Llongyfarchiadau i Catrin Griffiths, (12 oed), 
Tynllechwedd Bach, enillodd yr Arddangosfa 
Orau yn yr Adran Goginio yn Sioe Tal-y-bont.
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O’r Cynulliad - Elin Jones GOGINAN
Graddio

Llongyfarchiadau i Rhian Donnelly, a 
raddiodd dros yr haf mewn Cymdeithaseg 
ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru.

Genedigaeth
Ar y 10fed o Orffennaf ganwyd merch fach 
i Lucy a James Carver, Delfryn, Goginan. 
Llongyfarchiadau iddynt.

Marwolaeth
Trist yw cofnodnodi marwolaeth Mrs Jane 
Jones, Y Bwthyn, Cwmbrwyno, ar Fehefin 
23 yn 92 oed. Roedd yn fam, nana a hen 
nana werthfawr iawn i’w theulu oll. Fe fu 
gwasanaeth yn Amlosgfa Aberystwyth ar 
Orffennaf yr ail a chladdwyd ei llwch yn 
mynwent Ponterwyd gyda’i gŵr Dennis. 
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’i theulu oll 
yn lleol a thu hwnt.

 Priodas Lisa a Rhydian
Ar y 26 o fis Gorffennaf prodwyd Lisa 
Saycell, Bryn Briallu, a Rhydian Evans o 
Dregaron. Yn y llun gyda Lisa a Rhydian 
mae’r morwynion Zara Elin a Mari, nithoedd 
Rhydian a Wil, Iago ac Ifan neiaint Rhydian. 
Dathlwyd y briodas yng Ngwesty’r Marine, 
Aberystwyth a fe dreuliodd y cwpl ei mis mêl 
ar fordaith o gwmpas Sbaen a’r Eidal. Mae’r 
ddau wedi ymgartrefu yn Nhregaron lle mae 
Rhydian yn gweithio i’r cwmni teuluol Bysus 
Evans a Lisa yn gweithio yn y Cyngor yn 
Aberaeron fel Swyddog Craffu a Safonau yn 
ogystal a Chyfreithwr dan Hyfforddiant. Ein 
dymuniadau gorau i’r ddau.

Yma ac acw/hier und da/here and there yw 
enw yr arddangosfa a fu yn yng Ngaleri 
Nwy yn Aberystwyth yn ystod yr haf. Yn y 
llun mae yna weithiau gan Dilys Jackson, 
Lynne Bebb, Heather Eastes, Katja Kolle, 
Stephen Reader a Stephan Aust. Mae 
Stephan o Dusseldorf yn egluro ei waith 
“Plomeur” i Heather Eastes o Goginan 
(Trefnydd) a Jill Piercy o Ystrad Meurig 
(Ceidwad a Beirniad).

Mae’n dymor y sioeau 
a’r gwyliau unwaith eto 
yng Ngheredigion – un o 
uchafbwyntiau’r flwyddyn 
i mi fel Aelod Cynulliad. 
Roedd yn dda gweld 
tywydd braf ar gyfer Sioe 
Aberystwyth am yr ail 
flwyddyn yn olynol. Yn 
ogystal â bod yn fwynhad, 
mae achlysuron fel hyn yn 
gyfle i gwrdd a nifer fawr 
o bobl,  a diolch i’r holl stondinwyr am 
eu croeso arferol ac i’r tîm trefnu am eu 
gwaith diflino. Hefyd cefais y fraint o 
fynychu Rali’r Ffermwyr Ifanc ym mro 
fy mebyd yn Llanwenog. Gwych oedd 
gweld talentau ifanc yn disgleirio, a 
llongyfarchiadau mawr i Glwb Llanddewi 
ar ddod i’r brig eleni. 

Parhau mae’r gwaith o wella 
cysylltiadau rhyngrwyd yng 
Ngheredigion. Bydd pobl wedi sylwi, 
mae’n siŵr, ar y faniau Openreach a’u 
contractwyr ar waith mewn sawl rhan 
o’r sir, yn bwrw ymlaen â’r gwaith o 
osod gwifrau ffibr newydd o dan gynllun 
‘Superfast’ y Llywodraeth. Mae’n 
anodd gor-bwysleisio pwysigrwydd y 
gwaith yma. Mae technoleg fodern yn 
cynnig byd lle nad yw agosatrwydd at 
ddinasoedd mawr mor bwysig, ac felly’n 
gyfle i ddatblygu economi ffyniannus 
a chynaliadwy. Ond mae sicrhau fod yr 
isadeiledd yn ei le yn allweddol. 

Cefais gyfleon yn ddiweddar i holi’r 
Gweinidog a phennaeth BT yng Nghymru 
am y gwaith. Pwysleisias fod rhaid i bawb 
gael mynediad i’r dechnoleg ddiweddaraf, 
a chefais wybod fod prosiect ‘Llenwi 
Fewn’ ar y gweill, i roi cymorth i’r rheiny 
na fydd yn medru elwa o’r cynllun 
‘Superfast’. Byddaf yn 
parhau i bwyso am y 
cysylltiadau gorau posib i 
Geredigion

Dros haf eleni, bu 
nifer o gyfleon i gofio’r 
Rhyfel Byd Cyntaf. Er 
gwaetha’r ffaith fod yma 
yng Ngheredigion un 
o’r ‘pentrefi diolchgar’ 
na chollodd un o’i 
meibion– sef Llanfihangel 
y Creuddyn – prin yw’r 
teuluoedd na chafodd 
mo’u effeithio gan y 
gyflafan a gychwynodd 

gan mlynedd yn ôl.
Cymerais y cyfle i 

ymchwilio tipyn i’m 
hanes teuluol fy hun, 
gan ddarganfod toreth o 
lythyron gan frawd fy hen 
nain, Watkin Jones Davies 
o Goedparc, Silian, ger 
Llambed. 

Mae’n stori drist. Roedd 
Watkin, neu Wat, yn un o 
ddau frawd a deg chwaer. 

Gan mai ef oedd yr unig fachgen ar 
ôl ar y ffarm, doedd dim rhaid iddo 
fynd i frwydro, ond penderfynodd ei 
dad y dylai ymrestru gyda’r Iwmyn, a 
chynigiodd geffylau  er mwyn i’r fyddin 
ei gymryd. Ddychwelodd Wat byth i 
redeg y fferm deuluol; bu farw dridiau 
ar ôl y cadoediad, ar 14 Tachwedd 1918, 
o ganlyniad i glwyfau a dderbyniodd 
ym mrwydr Epehy ar y Somme ddeufis 
ynghynt.

Roedd yn ysgrifennu’n fynych at 
ei chwiorydd am ei brofiadau yn y 
rhyfel. Danfonodd gardiau o Cairo ac 
Alexandria, a sôn am ymweld â llefydd 
y clywodd amdanynt yn yr Ysgol Sul. 
Yn ei lythyron, crybwyllodd ddiflastod 
bywyd y fyddin, er hoffter o dderbyn 
parseli o gartre, ac am golli’r rhan fwyaf 
o’i blatŵn.

Mae’r ffaith iddo ymladd mewn 
brwydrau yn Gaza a’r Dwyrain Canol yn 
naturiol yn gwneud i rywun feddwl am 
yr erchyllderau sy’n digwydd yno heddiw. 
Mae profiad Wat, enwau’r cannoedd sydd 
ar gofgolofnau ar hyd a lled y sir, a’r plac 
ym Mhrifysgol Aberystwyth i Hermann 
Ethé druan a erlidiwyd o Geredigion yn 
1914, yn ein atgoffa pa mor fregus yw 
heddwch. 

Watkin Jones Davies, Coedparc, 
Silian, ar gefn ei geffyl.

Llun: A
rvid

 P
arry Jo

nes

Arddangosfa
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ytincer@googlemail.com

Ar agor saith niwrnod yr wythnos Mehefin, Gorffennaf,  
Awst a Medi

(fel arall, ar gau ar ddydd Llun)

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

Caffi 01970 820 050 | Siop Treasures 01970 820 122

COFFI BOREUOL
BYRBRYDAU POETH NEU OER
CINIO
TE PRYNHAWN
CREFFTAU AC ANRHEGION

Man Dechrau: Wrth bont  afon Leri ym Mont-goch
Map: OS Explorer 213. GR 683864.
Pellter: 4.2 filltir, hawdd ar wahân i ychydig o ddringo ar ôl  
croesi’r afon.

Taith gerdded y mis
Bont-goch i Llawrcwmbach

Dilynwch y feidr sydd yn mynd i Llawrcwmbach a throi i’r chwith 
i osgoi Llanerchclwydau. Yn ôl i’r feidr am tua chwarter milltir a 
throi ymlaen drwy ddau gae i ymuno â’r feidr  nes ymlaen.  Ewch 
heibio Llawrcwmbach nes cyrraedd hen adeilad- trowch lawr ar hyd 
y llwybr i’r bontbren ac i fyny i gwrdd a feidr  arall sydd yn mynd 
draw i Lety Ifan Hen. Ychydig cyn y fferm dilynwch y llwybr i’r dde, 
ac i lawr heibio’r gwaith dŵr ac yn ôl i’r man dechrau.

Os am ymestyn y daith cariwch ymlaen ar hyd y llwybr o 
Lawrcwmbach a thros y bontbren i Lawrcwm mawr, ac fe welwch 
lwybr yn mynd lan i’r goedwig ac i’r feidr. 
Mae’r darn hwn yn ychwanegu tua milltir.

Clwb
12.30
7 Medi
 
Cyffro byw, uchafbwyntiau 
a thrafod. Llond gwlad o 
chwaraeon mewn un lle.

s4c.co.uk

Becws
8.25
11 Medi
 
Cyfres goginio newydd gyda 
Beca Lyne-Pirkis, un o sêr 
The Great British Bake Off.

s4c.co.ukNoddir gan 

ytincer@googlemail.com
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Blaenores newydd
Newyddion da i gapel Pen-llwyn, fod 
Miss Delyth Davies wedi ei hethol yn 
flaenores, ac  ordeiniwyd hi ar Fehefin 
yr unfed ar hugain, yng nghapel 
Llangeitho.’Roedd rhai o’r aelodau yn 
bresennol yn y cyfarfod . Digwyddiad 
braf yn hanes yr eglwys, a boed iddi 
pob bendith i’r dyfodol.      Mae y llun 
yn dangos Mrs Heulwen Lewis  yn 
croesawu  Delyth i’r oedfa gyntaf  fel 
blaenores.

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Edrych nôl ar yr haf
Mae’r haf,yn anffodus, bron drosodd, ac 
edrychwn ninnau yn ôl ar ddigwyddiadau o 
lawenydd ac hefyd o dristwch .
Collodd Mrs Eleanor Jones, Tan-y-gaer, 
ei brawd yng nghyfraith, sef Mr Brian 
Nepaulin,a fu yn rhedeg siop trin gwallt 
yn y dre rai blynyddoedd yn ôl. Ein 
cydymdeimlad â chi Eleanor a Wynne.
Bu’n  rhaid i Mr Arnold Evans gael glîn 
newydd, mewn canlyniad o  lwytho bustych 
ar lori yng Nghwmwythig. Penderfynodd un 
o’r creaduriaid i’w wasgu yn erbyn gât y lori. 
Mae wedi gwella yn syndod o dda erbyn 
hyn, diolch am hynny.

Cafodd Mr Elfed Lewis, Glanrheidol, yr 
anlwc o dorri ei goes. Hyderwn ei fod yntau 
hefyd yn gwella.

Genedigaethau
 Cyrhaeddodd Cai bach yn ddiogel mis 
Gorffennaf, mab Mr a Mrs Bleddyn a 
Sharon Jones, Bronallt,-  brawd  i Tomi a 
Ned, ac ŵyr bach i Mrs Margaret Jones, 
Cwmberllan. Llongyfarchiadau i’r teulu 
bach.

Eto, ar y 9fed o Awst ganwyd Siwan 
Melangell i Sian ac Iwan Lloyd-Williams, 
Maes-y-glyn. Y maent ar hyn o bryd wedi 
symud i Dreddol, Corwen. Dymuniadau da 
iddynt hwythau.  

Brysiwch wella
Trist yw deall fod Mrs Gwyneth Smart, 
Sunnycroft, yn dal yn ysbyty Glangwili, ers 
sawl mis bellach. Ein cofion gorau ati gan 
obeithio y bydd adref cyn bo hir.

Ymddeol
Mae Miss Lynne Davies, Glasfryn,  wedi 
ymddeol o’i swydd  dysgu  ddiwedd  tymor 
yr hâf. Bu yn athrawes am 37 o flynyddoedd 
yn Ysgol Dinas Brân, Llangollen.
Dymuniadau gorau iddi, am ymddeoliad 
haeddiannol.

Y Deyrnged Fawr
Cynhaliwyd Gŵyl Gerddorol y Deyrnged 
Fawr (The Big Tribute ) eto eleni ar gaeau 
Abercwmdolau, Garth Angharad, am 
dri diwrnod ddiwedd Awst. Heidiodd y 
torfeydd  i’r ŵyl, yr unig un yng Nghymru  
mae’n debyg. Roedd yna deyrndegau i 
Queen, Tom Jones,  Oasis, ac eraill.Mae’r 
pebyll yn cynyddu bob blwyddyn, a digon 
i’r plant i’w diddori. Dywedodd Steve 
Pickup, y Cyfarwyddwr, ei fod yn brofiad 
gorau ei fywyd, a bod trefniadau i wneud 
gŵyl 2015 yn fwy ac yn well, yn dechrau yn 
fuan. 

Eisteddfodol
Rhaid eich bod wedi clywed rhai ohonom 
yn gwaeddi a chefnogi Philip Watkins, 
Llanymddyfri, ar ennill yr Unawd Tenor yn 
Eisteddfod Genedlaethol Llanelli. Da iawn 
wir, a cewch chithau ddyfalu pa gysylltiad 
sydd ganddo â Phen-llwyn.  

Ailagor
Ailagorwyd Stiwdio Melanie yn y pentref yn 
ddiweddar – mae’n cynnig dosbarthiadau 
ac yn gwerthu ychydig nwyddau yn ystod y 
gwersi. 

Merched y Wawr – Cangen Melindwr
Ar brynhawn Sadwrn ddiwedd Mehefin 
aeth deg o’r aelodau draw at eglwys.  
Llanfihangel Genau’r-glyn ac fe’u 
croesawyd yno gan Wynne Melville Jones.  
Ymwelwyd â’i arddangosfa gelf yn yr eglwys 
a chlywsom ganddo am gefndir y lluniau.  
Dewiswyd pob llun oedd ganddo yn yr 
arddangosfa’n ofalus er mwyn cyd-weddu 
â’r lleoliad.  Lluniau oeddynt o adeiladau 
crefyddol a mannau ysbrydol.

Oddi yno arweiniwyd yr aelodau at fan 
cychwyn y Llwybr Llên a chafwyd ychydig 
o hanes ei sefydlu a’i ariannu.  Aed o banel 
i banel, ac arnynt roedd barddoniaeth gan 
feirdd Llanfihangel Genau’r-glyn a’r ardal. 
Ychwanegwyd sylwadau a gwybodaeth 
ddiddorol gan ein tywysydd.  Cafwyd cyfle 
hefyd i werthfawrogi prydferthwch yr ardal 
wrth gerdded.

Beti Daniel ddiolchodd i Wynne Melville 
Jones am roi o’i amser ac am ein harwain 
ar brynhawn mor braf.  Dychwelwyd 
at yr Eglwys trwy’r hen fynwent ac at y 
goeden ywen sydd o bosibl yn ddwy fil o 
flynyddoedd oed.

Oddi yno aed i Dre’r-ddôl lle mwynhawyd 
pryd blasus o fwyd.  Rhannwyd pecynnau 
o hadau gwyllt oedd yn gynllun gan Erddi 
Kew.  Cytunodd Llinos Evans i dderbyn 
y swydd o is-drysoryddes.  Diolchodd 
Eirwen McAnulty, y llywydd etholedig i’r 
swyddogion am eu gwaith o drefnu rhaglen 
o weithgareddau addas yn ystod y flwyddyn.

Dechreuwyd ar weithgareddau’r tymor 
newydd ar nos Fawrth, 2il Fedi pryd y 
cyfarfu’r aelodau yn Neuadd  Pen-llwyn, 
Capel Bangor.  Croesawyd pawb gan 
Eirwen McAnulty, y llywydd.  Rhannwyd 
gwybodaeth am weithgareddau’r mudiad.  
Roedd yn noson brysur i Aerona Armitage, 
y drysoryddes,  gyda phawb yn awyddus i 
dalu ei aelodaeth er sicrhau derbyn rhaglen 
y tymor.  Bu’r swyddogion presennol yn 
brysur yn ystod yr egwyl dros yr haf yn 
paratoi’r rhaglen, gyda Llinos Jones, yr 
ysgrifennydd yn rhoi trefn ar y cyfan.  

Mrs Mair Jones, Brynyrychain, Llanfarian 
oedd gwraig wadd y noson agoriadol ac 
fe’i croesawyd hi a’i chwaer, Hilda gan y 

Pen-llwyn
Medi 
21  10.00  Ifan Mason Davies
28  5.00 Bugail

Hydref 
5 2.00 Bugail
12 10.00 Oedfa’r ofalaeth
19 2.00 J.E. Wynne Davies
26 5.00 Bugail
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Cylch Meithrin Pen-llwyn
Mae Cylch Meithrin Pen-llwyn bellach 
wedi symud mewn i’w cartref newydd 
yn y Caban ar dir Ysgol Pen-llwyn, 
Capel Bangor. Diolch i bawb a fu’n 
gweithio’n ddiwyd dros yr haf a’r 
flwyddyn cynt yn gwneud y paratoadau; 
hynny yw y staff, y pwyllgor, y 
rhieni oll, Ysgol Pen-llwyn, Cyngor 
Sir Ceredigion, Morris a Bates, PJE 
Accountants, Mudiad Ysgolion Meithrin, 
Y Loteri, RAY Ceredigion, Cefn Croes 
a’n llu o noddwyr a chefnogwyr eraill. 
Diolch hefyd i Neuadd Pen-llwyn, 
Capel Bangor, sef ein hen gartref am 
flynyddoedd lawer.

Llywydd.  Yn ystod y noson cafwyd gwledd 
i’r llygaid wrth i’r wraig wadd ddangos 
ei gwaith llaw. Roedd yn amlwg ei bod 
yn wraig dalentog iawn.  Nid oedd wedi 
cyfyngu ei gwaith i un neu ddau faes, 
gwelwyd ganddi enghreifftiau o amrywiol 
grefftau – gwau, crosio, croes-bwyth, 
cwiltio, clytwaith – i enwi ond rhai ohonynt.  
Dangosodd sut y byddai’n mynd ati i 
lunio cardiau cyfarch, ac o fewn byr o dro 
roedd wedi cynhyrchu carden.  Rhoddodd 
y garden honno ac un arall a luniodd yn 
ystod y dydd yn wobrau raffl.  Margaret 
Dryburgh, Llinos Evans a Beti Daniel 
enillodd y gwobrau.  Mwynhawyd cwpanaid 
o de neu goffi a baratowyd gan Ann James 
ac Angharad Jones a’r cyfle i sgwrsio.  
Diolchwyd i’r wraig wadd a’i chwaer gan 
Eirwen McAnulty.

Sioe Capel Bangor
Cafwyd Sioe lwyddiannus iawn eleni eto 
ar gaeau Maes Bangor drwy garedigrwydd 
Mr a Mrs Arnold Evans, Cwmwythig, 
a’r teulu, a diolch o galon iddynt am 
eu cydweithrediad parod bob amser. 
Y Llywydd eleni oedd Fred Williams, 
Cefnllidiart, a bu yn brysur iawn yn 
gwneud gwahanol ddyletswyddau yn 
ystod y dydd. Diolch o galon iddo ac am 
ei rodd i goffrau y Sioe. Bu yna gystadlu 
brwd ar y Cae drwy gydol y dydd gyda 
arddangosfa  arbennig iawn o hen 
beiriannau ynghyd ag arddangosfa gan 
aelodau Ganolfan Farchogaeth Rheidol 
yn ystod amser cinio. Mi ‘roedd y babell 
hefyd yn brysur iawn gyda nifer fawr 
wedi cystadlu yno. Cafwyd cystadleuaeth 
arbennig eleni rhwng ysgolion y dalgylch 
a diolch i athrawon Ysgolion Pen-llwyn a 
Phonterwyd am ein cefnogi. Gobeithio y 
gwnaiff Ysgol Mynach ymuno yn yr hwyl 
y f lwyddyn nesaf.

Dyma brif enillwyr y babell
Adran fferm : Teulu Hopkins, Ceunant, 
Capel Seion.
Adran cynnyrch gardd agored a lleol: Alun 
Jenkins, Pandy.
Cynyrch gorau lleol : Llinos Jones, 
Llwyniorwerth.
Cynyrch gorau agored: John Hughes, Capel 
Seion.
Adran flodau :Sylvia Morgan, Llanddeiniol a 
Miss Jehu, Llangwyryfon.
Adran Goginio: Ann Vaughan, Capel 
Bangor.

Siop

SGIDIAU GWDIHW

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

Gwasanaeth

GOFAL TRAED
Ceiropodydd /podiatrydd graddedig

ac wedi cofrestru efo’r

8 Ffordd Portland, Aberystwyth  
SY23 2NL

01970 617092

Gwin gorau Paul Miller: Y Nyth, Capel 
Bangor.
Adran y Gwin: Megan Richards, Aberaeron.
Adran cwrw: Martin Tranter, Llety Bach.
Adran cyfiethiau: Joseph Sharples, Llanafan 
a Miss Jehu.
Adran y mêl: Alun Griffiths, Goginan.
Adran ffotograffiaeth: Hilton Jones, 
Blaenplwyf.
Adran gwaith llaw: Kathy Giles, Capel 
Bangor, a Meriel Ralphs, Pen-bont 
Rhydybeddau.

Cynhelir Pwyllgor y sioe ar yr ail nos 
Fawrth o bob mis yn y Druid, Goginan, am 
8.00. Croeso cynnes i  bawb.

ytincer@ 
googlemail.com
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MADOG, DEWI A  
CEFN-LLWYD

Oedfaon Madog
2.00
Medi 
21 Bugail
28 John Tudno Williams

Hydref 
5  John Roberts  
12 Oedfa’r ofalaeth 
19 Bugail
26 John Gwilym Jones 

Ennill mewn sioe
Llongyfarchiadau i Shirley 
Evans, Llain y Delyn, ar ennill 
y wobr gyntaf yn y dosbarth 
crochenwaith gyda’i phowlen 
amryliw yn Sioe Capel Bangor 
ar Awst 2il.

Ar y llwyfan
Braf gweld dwy o’r cwm ar 
lwyfan y Brifwyl yn Llanelli ar 
ddydd Llun yr Eisteddfod – sef 
Marged Haycock a oedd yn un 
o feirniaid y Goron a Iola Wyn 
a oedd yn cymryd rhan yn 
Seremoni Tlws Coffa Syr T. H. 
Parry Williams.

Newid ysgol
Dymuniadau gorau i Aneurin 
Rowlands, Talar Deg, sydd wedi 
cychwyn yn Ysgol Penweddig.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Dilwyn, 
Catherine a’r teulu, Brynheulog, 
ar farwolaeth modryb i Dilwyn 
ym mis Gorffennaf.

Bedydd
Ar ddydd Sul 15 of Fehefin yng 
Nghapel Madog, bedyddiwyd 
Mabli Gwenllian ap Llywelyn, 
merch i Sioned a Llywelyn 
Evans, Rhydyceir, gan y 
Parchg Wyn Morris, chwaer 
fach i Lleucu a Gruffydd.  Pob 
dymuniad i’r teulu.

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Mrs 
Myfanwy Pugh, Fronddewi, a 
Lyn Evans, Deilyn, y ddwy wedi 
derbyn triniaeth ym Mronglais.

Sioeau
Llongyfarchiadau i rhai fu’n 
llwyddiannus yn y sioeau yn 
ystod y mis, Teulu Deilyn, 
Tristan Davies a Hywel Evans.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â theulu’r 
Fronfraith ar golli ewythr i 
Dei, sef Mr David Williams, 
Pontrhydfendigaid;

i deulu Rhos-goch ar golli 
cefnder - Mr Cwmryn Lewis, 
Llanilar;

i deulu Deilyn ar golli 
modryb Mrs Leis Ellis, 
Pontrhydfendigaid.

Addysgol
Llongyfarchiadau i Sian Evans, 
Fronfraith ar dderbyn gradd 
BA gydag anrhydedd mewn 
astudiaethau plentyndod o 
Brifysgol Aberystwyth;

hefyd Elin Wallace, Troedrhiw, 
fydd yn mynd i Brifysgol Bangor 
i astudio Ffrangeg a Sbaeneg, a’i 
brawd Robert Wallace gafodd 
ganlyniadau arbennig TGAU ac 
yn mynd yn ôl i’r 6ed dosbarth; 
Pob hwyl hefyd i

i Hanna Meredydd, Maesawel, 
fydd yn mynd i Goleg 
Ceredigion i astudio technoleg 
gwybodaeth;

i Lisa Evans, Fronfraith, 
sydd yn mynd i ddiyn cwrs 
astudiaethau plentyndod yng 
Ngholeg Ceredigion;

ac i Tom Smith, Bwthyn, sydd 
yn mynd i wneud prentisiaeth 
saer coed.

Dymuniadau da i’r dyfodol 
iddynt.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Dai a Sylvia 
Powell, Nantybwla sydd yn 
dathlu priodas aur ar y 21 o 
Fedi.

Y RHYFEL BYD CYNTAF
PROSIECT COFIO a MYFYRIO

Yn dilyn ein diwrnodau cywain llwyddiannus, cynhelir 
arddangosfeydd o’r creiriau, lluniau a dogfennau a 

ddaeth i law, yn y lleoliadau canlynol.
Bydd cyflwyniad dramatig hefyd (mewn 2 ran) i gydfynd 

â’r arddangosfeydd, gydag actorion lleol.

 ARDDANGOSFA
3 – 5 Tachwedd: Neuadd Rhydypennau

10 – 11 Tachwedd: Neuadd Goffa Tal-y-bont
13 – 14 Tachwedd: Neuadd yr Eglwys, Capel Bangor
17 – 19 Tachwedd: Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch

 21 – 22 Tachwedd: Neuadd y Paith, Capel Seion 

Y DDRAMA
6 Tachwedd: Capel y Garn, Bow Street
12 Tachwedd: Capel Bethel, Tal-y-bont

14 Tachwedd: Capel Pen-llwyn
20 Tachwedd: Capel Horeb, Penrhyn-coch

Manylion pellach gan John Leeding 01970 832672

Eirlys Owen, Bow Street a Gwynfor Hughes, Caerdydd ddaeth 
â deunydd i’w sganio.

William Howells wrthi yn sganio yn sesiwn Neuadd Rhydypennau



3 7 1  |  M E D I  2 0 1 4  |  Y  T I N C E R

1 5

Gyda’r holl sylw diweddar 
i ddechrau’r Rhyfel Byd 
Cyntaf, teimlais rhyw 

chwilfrydedd i weld os oedd 
unrhyw gyfeiriad amdano yn 
llyfrau log y tair ysgol yr wyf yn 
Bennaeth arnynt:- Ysgol Tal-
y-bont, Ysgol Llangynfelyn ac 
Ysgol y Borth (Craig yr Wylfa 
erbyn hyn). Yn anffodus, nid yw 
llyfrau log Ysgol Eglwys y Borth 
ar gael, ac mae’n bosibl y byddai 
gwybodaeth werthfawr ar gael yn 
y rheiny.

Mae cofebau gweladwy ar gael 
mewn mannau cyhoeddus yn y 
tair ardal wrth gwrs, ond doedd 
gen i fawr o syniad beth fyddai 
cynnwys y llyfrau na beth fyddai’r 
cofnodion yn dangos i ni.

Prin oedd cael hyd i 
wybodaeth yn llyfrau  Tal-y-
bont a Llangynfelyn ond yn 
hollol wahanol i’r ddwy ysgol 
arall, ceir cyfeiriad cyflym iawn 
am y rhyfel yn llyfr log Ysgol y 
Borth. Ar Dachwedd yr 20fed, 
1914, ychydig fisoedd yn unig 
wedi dechrau’r rhyfela, ceir 
sôn am gyn-ddisgyblion yn 
listio – Jno. Edward Jones (S. 
Wales Borderers), Rd David 
Hughes (Welsh Reg. Territorial 
Force), Jno. Wm Davies, (Naval 
Reserves) a Thos. Owen Jones 
(Naval Reserves). Yna ym mis 
Rhagfyr daeth criw o ffoaduriaid 
o Wlad Belg i’r ysgol. Gwlad Belg 
gafodd ei heffeithio gyntaf yn 
1914 wrth gwrs, ac fe wnaeth 
rhai miloedd ffoi o’r wlad, gyda 
nifer yn adleoli i Ben-y-garn, Bow 
Street. Dechreuodd tri phlentyn 
o Wlad Belg yr ysgol ar Ebrill y 
12fed ond erbyn y 23ain roedd yn 
rhaid iddynt adael a mynd i Ysgol 
Rhydypennau gan mai cymuned 
Pen-y-garn oedd yn eu cefnogi.

Ceir cyfeiriad at anogaeth i’r 
plant ffurfio Cymdeithas Cynilo’r 
Rhyfel (War Savings Association) 
gan Bon Jenkin Jones, y 
Cyfarwyddwr Addysg, ond mae 
cofnodion llawer mwy diddorol 
yma hefyd. Dros y blynyddoedd 
nodwyd enwau sawl cyn-ddisgybl 
a fu’n ymweld â’r ysgol ac mae’n 
siŵr bod gweld y milwyr ifanc yn 

eu lifrai a chlywed hanesion am 
wledydd pell a’r brwydro wedi cael 
tipyn o effaith ar y plant. Yn aml, 
ceir rhyw bwt o wybodaeth gyda’r 
ymweliadau hyn sy’n ychwanegu 
at werth y cofnodion. Ceir 
nodyn diddorol iawn i ddynodi 
gweithgarwch Gŵyl Ddewi 1916, 
lle byddid yn codi’r “Ddraig 
Goch” am 9yb a byddai’r plant 
yn cael eu hannerch 
ar wladgarwch, 
Dewi Sant ac 
Owain Glyndŵr. 
Yna byddai’r plant 
yn canu ac adrodd 
darnau addas a 
nodwedd arbennig y 
diwrnod hwn oedd 
i’r plant ddarllen 
barddoniaeth a 
gyfansoddwyd ganddynt am Dewi 
Sant. Gosodwyd “Roll of Honour” 
newydd yn yr ysgol yr un pryd.

Yn ddiweddarach y flwyddyn 
honno, cawn syniad o effaith 
y rhyfel ar staff yr ysgol. Dyma 
nodyn gan J. Morgan, y pennaeth 
ar y pryd – 

“11/11/16 – I was absent from 
school this morning from 9am 
to 10.30am – my nephews were 
leaving this country on active 
service in Flanders, and I went to 
see them off.”

Ond yn fwy amlwg fyth 
efallai, ar Orffennaf 5, 1917 
roedd y Pennaeth yn absennol 
o’r ysgol am ei fod wedi teithio 
i Lanbedr Pont Steffan i gael 
archwiliad meddygol gan Fwrdd 
Meddygol y Gwasanaeth Milwrol 
Cenedlaethol (Military National 
Service). Mae’n debyg ei fod 
yn hapus gyda’r canlyniad, sef 
Gradd 2. Yna, ar Orffennaf 19, 
derbyniodd wybodaeth ei fod am 
deithio i Aberhonddu drannoeth 
i ymuno â’r fyddin! Ond nid yw’n 
ymddangos ei fod wedi digwydd 
gan fod llawysgrifen y llyfr log 
wedi aros yr un peth y mis Medi 
canlynol. 

Ar Chwefror 15, 1918, cafodd 
pob ysgol yn y sir eu cau fel gwobr 
am godi £250.000 i’r Gronfa 
Gynilo ac er mwyn dangos 
gwerthfawrogiad am waith gwych 

yr athrawon. Yn ddiweddarach 
y flwyddyn honno (Gorffennaf 
10), caewyd yr ysgolion eto, 
pan aeth y plant a’r athrawon 
i Aberystwyth i weld tanc o’r 
enw “Julian” yn gorymdeithio 
drwy’r dre ac i brynu Tystysgrifau 
Cynilo’r Rhyfel. Ceir cyfeiriad 
yn y tri llyfr log am yr ymweliad 
ynghyd â’r sylw hwn yn un 

Ysgol y  Borth, “The 
amount invested in 
War savings from 
this association in 
the Tank this week is 
£1182.10.0” – tipyn o 
swm.

Nid oes unrhyw 
gyfeiriad at ddiwedd 
y rhyfel yn y llyfrau 
log am y rheswm 

syml nad oedd un ohonynt ar agor 
ar y pryd. Oherwydd epidemic 
o’r ffliw, rhaid oedd cau pob ysgol 
ar Hydref 31, 1918, a hynny ar 
unwaith. Yn wir, bu’r ysgolion 
ar gau tan ddiwedd y flwyddyn, 
cyfnod o dros naw wythnos.

Mae’r cofnodion ar ôl diwedd 
y rhyfela yr un mor ddiddorol. Ar 
Ionawr 17 1919, gosodwyd “Roll of 
Honour” o gyn ddisgyblion oedd 
wedi gweld brwydro yn Ysgol 
y Borth. Roedd yn rhoddedig 
gan Bon R. E. Jones Cambrian 
Terrace, y Borth. Roedd ef yn 
berson adnabyddus iawn yn yr 
ardal yn y cyfnod a gallai hawlio 
MA ac OBE ar ôl ei enw. Roedd 
hefyd yn Ynad Heddwch.

Ym mis Gorffennaf 1919, 
rhoddwyd hanner diwrnod o 
wyliau i ysgolion y sir fel rhan o 
ddiwrnod i ddathlu heddwch ar 

Orffennaf 19. Yn ôl cyfarwyddyd 
yr Awdurdod Addysg roedd bore’r 
18fed wedi ei neilltuo i drafod 
heddwch yn dilyn y rhyfel. Yn y 
Borth, ceir cyfeiriad fod y plant 
wedi derbyn medalau’n coffau 
heddwch. 

Ym mis Hydref 1919, cytunodd 
yr Awdurdod Addysg i wythnos o 
wyliau i goffau’r rhyfel ac i ddathlu 
heddwch, ond roedd Ysgol Tal-
y-bont ar gau am gyfnod o chwe 
wythnos ar y pryd oherwydd 
salwch difrifol yn yr ardal.

Ar y 18fed o Hydref 1923, ceir 
cofnod fod plant Ysgol Tal-y-bont 
wedi derbyn gwahoddiad gan 
Bwyllgor y Neuadd Goffa i ganu 
“Dyffryn Clwyd” sy’n cynnwys 
y geiriau “Mewn anghof ni chant 
fod” mewn cyfarfod i osod carreg 
sylfaen y neuadd newydd. Ond yn 
rhyfedd ddigon efallai, does dim 
sôn yn llyfr log Ysgol y Borth am 
ddadorchuddio cofeb y pentref ar 
Awst 6, 1922.
Hefin Jones

Ar Hydref 3ydd - union ganrif 
i’r diwrrnod pan gyrhaeddodd 
ffoaduriaid Rhyfel Byd Cyntaf 
Gwlad Belg  Aberystwyth, daw 
Dr Rhian Davies i roi darlith â 
lluniau am ei gwaith ymchwil ar 
gerddorion enwog o Wlad Belg y 
gwnaeth Gwendoline a Margaret 
Davies eu helpu i gyrraedd 
noddfa ddiogel y Canolbarth. 
Bydd Hannah Stone, Telynores 
Tywysog Cymru, yn perfformio 
cerddoriaeth gan gyfansoddwyr 
Belgaidd a Chymreig. Bydd y 
cyflwyniad yn Saesneg yn y Drwm 
LLGC am 19.30.

Cofnodion Llyfrau Log Ysgolion Y Borth, Tal-y-Bont  
a Llangynfelyn am y Rhyfel Byd Cyntaf

Gwelir pedwar o’r ffoaduriaid yn y blaen – y ddau fachgen i’r chwith o’r 
ferch fach sydd yn gafael yn y llechen – a hi a’r bachgen i’r dde ohoni – 
yn Ysgol Rhydypennau
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Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Bryn Roberts a’r teulu, 
Brynmeillion, ar farwolaeth mam Bryn 
ddiwedd Mehefin yng Nghaerdydd.

hefyd â’r Parchg WJ a  Mrs Gwenda 
Edwards, Tregerddan ar farwolaeth 
brawd yng nghyfraith  Bill - Emyr Byron 
Hughes, gŵr Mair, yn y Bontfaen ym Mro 
Morgannwg. Bu ein meddyliau gyda Mair 
yn ei phrofedigaeth.  Dymunwn hefyd well 
iechyd i Bill nac a gafodd dros fisoedd yr haf.  

Priodas ruddem
Llongyfarchiadau i Gwyneth a Malcolm 
Hunkin,ddathlodd eu priodas ruddem ym 
mis Awst, a hefyd i Malcolm  a ddathlodd ei 
ben blwydd yn 70 yr un pryd. Da deall ei fod 
yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth yn ysbyty 
Treforus.

Gor-wyr
Llongyfarchiadau i Pat a Dewi Evans, Bryn 
castell, ar enedigaeth eu gor-wyr bach 
cyntaf – Jac  - yn ystod mis Awst.  

Doethuriaeth
Llongyfarchiadau i Greg Bevan, Bryncastell, 
ar gael ei ddoethuriaeth ym mis Gorffennaf. 
Roedd yn  seiliedig ar ymarfer mewn 
cynhyrchu dogfen. Mae Greg yn gymrawd 
dysgu yn y Brifysgol yn Adran Astudiaethau 
Ffilm a Theledu gyda chyfrifoldeb mewn  
addysgu mewn ffilm a theledu. Mae hefyd 
yn olygydd fideo proffesiynol a chyd-
drefnydd y sianel Gymraeg ar y rhyngrwyd 
Sianel62.

Priodas ruddem
Llongyfarchiadau i Ken a Lyn Edwards, 
Maes- y- Garn,  a ddathlodd  eu priodas 
ruddem – 40 ml – ddechrau Medi.

Mae Alex yn raddedig o Ysgol  Opera 
Ryngwladol y Coleg Cerdd Brenhnol a chyn 
hynny bu’n astudio Ffiseg ym Mhrifysgol 
Aberystwyth gan dderbyn ei ddoethuriaeth 
yn 2004. Yn  ddiweddar dychwelodd o’r 
Eidal lle bu’n chwarae rhan Nemorino 
L’elisir D’amore yng Ngŵyl Ravenna, Bu’n 
perfformio hefyd yn ddiweddar y brif ran 
yn Fortunio i Grange Park Opera ac yn 
dirprwyo ar gyfer rhan Lensky yn Eugene 
Onegin. Ymddangosodd Alex fel un o’r 
unawdwyr Ragazzi yn y Tŷ Opera Brenhinol 
ar gyfer recordiad Opera Rara o Linda di 
Chamounix ac mae wedi perfformio rhannau 
Contino Beltiore La Finta Giardiniera, 
Vašek The Bartered Bride a Tom Snout A 
Midsummer’s night’s Dream yng Ngholeg 
Cerdd Manceinion. Enillodd Alex wobr y 
Gynulleidfa yng Nghystadleuaeth Canwr 
Ifanc y Flwyddyn Cymry Llundain. 
Ymddangosodd yn  Rownd Derfynol 
Cystadleuaeth Cantorion Lez Azuriales yn 
Nice, yn Ysgoloriaeth Towyn Roberts ac yn 
Eisteddfod  Ryn gwladol Llangollen.

Yn dilyn y daith gyda OPRA bydd gan 

BOW STREET

Oedfaon 
Capel y Garn 10.00 a 5.00
Gweler hefyd http://www.capelygarn.org/

Medi 
21  Bugail
28  John Tudno Williams

Hydref 
5  Noddfa  John Roberts  
12  Oedfa’r ofalaeth 
19  Bugail
26  John Gwilym Jones 

Fe chwaraeodd Elis Lewis golff i Gymru 
bedair gwaith eleni - yn erbyn Yr Alban, 
Iwerddon, yr Iseldiroedd a Lloegr ac 
mae’n Bencampwr y  Borth & Ynys-las, 
Ceredigion, Dyfed a Phencampwr Urdd 
Teilyngdod  Enillodd bencampwriaeth 
y dynion yn y Borth ac Ynys-las ac fel 
canlyniad aeth i gynrychioli y Borth 
yn nhwrnament Pencampwriaeth y 
Pencampwyr yn Aberhonddu dydd 
Sadwrn cyntaf Medi gan ddod yn 5ed 
allan o 72. Da iawn Elis!  

Eisteddfodol
Llongyfarchiadau i Vernon Jones ar ennill 
gwobrau lu mewn Eisteddfodau yn ystod yr 
haf. Yn Eisteddfod Talaith a Chadair Powys,  
Dyffryn Ceiriog ym mis Gorffennaf daeth 
yn gyntaf ar y cywydd, yr englyn a’r tair 
limrig. Ac yn Eisteddfod Genedlaethol Sir 
Gâr enillodd y gystadleuaeth Cerdd gaeth 
hyd at 40 llinell: Rhwyg. 

Canwr prysur
Bu Alex Vearey-Roberts yn ystod y mis 
ar daith gyda OPRA Cymru yn canu 
rhan  Lensky yn opera  ONIEGIN, Gaeaf 
Gobeithion gan Tsiaicofsci, Mae OPRA 
Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n 
cynhyrchu operau yn Gymraeg.

Llongyfarchiadau i Anwen Pierce- ysgrifennydd 
y Tincer – ar ennill cadair Eisteddfod Powys yn 
Nyffryn Ceiriog ym mis Gorffennaf. Gwelir hi yn 
cael ei chadeirio gan y Derwydd Gweinyddol, 
Huw Ceiriog.
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Alex nifer o glyweliadau yn ei ddisgwyl pan 
fydd nôl yn Llundain a bydd yn cymryd 
rhan yn  L’elisir d’amore (Donizetti) gyda 
Operaup Close yn Rhagfyr.

Blaenddôl
Roedd yr wythnos olaf o fis Awst yn gyfnod 
o ddathlu i Alan ac Ann, Trem-y-ddôl.

Ar ddydd Mawrth roedd mam Alan yn 
dathlu ei phen blwydd yn 100 oed yng 
Nghartref Plas-y-Don, Pwllheli.

Ar y dydd Gwener roedd Alan ac Ann 
yn dathlu eu priodas aur gyda theulu 
a ffrindiau yn Nhrem-y-ddôl.  Maent 
yn diolch am bob cyfarchiad ar y ddau 
achlysur.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Huw Jones, Llety 
Cynnes, ar ei lwyddiant mewn sawl sioe 
dros yr haf gyda’i fuwch, Gwarcwm 
Eirliw, gan gynnwys y Sioe Frenhinol yn 
Llanelwedd, Sioe Llanrwst a Sioe Tal-y-
bont.

Hen fam-gu eto
Llongyfarchiadau i Dilys Jones, 21 
Tregerddan, ar ddod yn hen fam-gu unwaith 
eto.  Ganwyd mab bach, Lloyd Ifan, i Rhian 
a’i gŵr Clive yn Llangorwen.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Dorothy 
Horwood, 18 Tregerddan ar golli mam, mam  
yng nghyfraith, mam-gu, hen fam-gu, chwaer 
a modryb annwyl ar ddiwrnod olaf Awst.  

Bu ei haelwyd yn ganolfan i’r teulu ar hyd 
y blynyddoedd a chafodd pob gofal yno 
ganddynt yn ystod ei chystudd.

Priodas
Llongyfarchiadau i Jayne Henley, Bryn 
Castell a Mark Hughes ar eu priodas ar yr 
2il o Awst yn Hammet House, Llechryd.

Llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad 
da i Stephen ac Amy ar achlysur eu priodas 
yn Eglwys Aston Ingham, ger Ross-on-
Wye, ar yr 2il o Awst.  Y mae Stephen 
yn fab i Robert a Felicity Pugh, Maes 
Ceiro.  Erbyn hyn mae Stephen ac Amy 
yn byw ac yn dysgu yng Nghaerwrangon 
(Gloucester).

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Paul Morgan, 

Cae’r Villa – yn dilyn triniaeth i’r gallon yn 
Ysbyty Treforus ar 11 Medi. Brysia gartref!

Penblwydd priodas
Llongyfarchiadau i Malcolm a Shirley 
Tunley, Maes Ceiro, ar ddathlu eu Priodas 
Aur ar y 12fed o Fedi.

Priodas
Llongyfarchiadau i Cerys a Craig ar eu 

priodas ar y 30ain o Awst yng Nghapel 
Noddfa.  Maè r ddau wedi dychwelyd ò u 
Mis Mêl erbyn hyn ac yn setlo i lawr yn 
Llan-non.  Pob dymuniad da iddynt

Pen blwydd arbennig
Llongyfarchiadau mawr i Mr John Jones, 
Gwynfa, ar ddathlu pen blwydd arbennig, 
(a hwnnw yn un reit fawr yn ôl pob sôn) yn 
ddiweddar.

Stephen ac Amy ar ddydd eu priodas Ydych chi wedi sylwi ar  y Llyfrgell Fach yma 
yn Bow Street – ger Tŷ Capel y Garn.  

Brenda Jones, Y Lôn Groes, gyda Llywyddion Sioe Tal-y-bont - Howard Evans a Halcyon 
Hinde, Frondirion, gyda’r gwpan enillodd yn y Sioe am y pwyntiau uchaf yn adran y cyffeithiau 
(preserves).
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Cyngor Cymuned Tirymynach
Cyfarfod Mehefin
Cyfarfu Cyngor Cymdeithas Tirymynach 
ar nos Iau, Mehefin 26 o dan lywyddiaeth 
y Cyng. Dewi James.  Adroddodd y Clerc, 
y Parchg Richard Lewis iddo gynnal 
cyfarfod gyda nifer sylweddol o drigolion 
ystad Bryncastell i drafod y posibiliadau 
o bwrcasu offer i’r maes chwarae.  
Dangoswyd tipyn o frwdfrydedd yn 
y cyfarfod a chytunwyd fod Cyngor 
Tirymynach yn pwrcasu ffram ddringo 
ar gost o gwmpas £8000.  Gwneir cais 
am fenthyciad gan y Public Works Loan.  
Cafwyd addewid gan Glwb Pêl-droed Bow 
Street y byddant yn codi gôl pêl-droed ar 
gyfer y rhai hŷn.  Mae sêt newydd wedi ei 
osod ar y swing gan noddwr anhysbys.

Roedd y Cynghorydd Paul Hinge yn 
bresennol ac yn ei adroddiad misol 
dywedodd ei fod yn edrych i mewn i’r 
gŵyn fod cerbydau heb eu trethu a’u 
hyswirio yn cael eu parcio ar dir glas yn 
Bro Cynfelyn, Llangorwen.  Mae’r llinellau 
melyn sydd o flaen Ysgol Rhydypennau yn 
dechrau peri trafferth i rai rhieni ac mae’r 
cyrbiau isel hefyd mewn lleoliad anffodus.  
Gyda’r cyfyngiadau newydd hyn, mae’r 
rhieni yn cael anhawster i barcio.

Mae cynllun uwchraddio rhan o 
ystad Maesafallen yn parhau.  Nid 
yw’r biliau hyd eto wedi eu danfon 
allan i’r perchnogion, hyn yn achosi 
anghyfleusterau i’r sawl sydd wedi 
gwerthu eu tai yn ddiweddar gan eu bod 
yn gorfod clustnodi symiau o arian i’w 
dalu wedi iddynt symud.  At hynny, mae 
cwynion fod peth o’r gwaith a wnaed yn 
is-raddol, a bod problemau megis dŵr 
yn gorlifo yn digwydd pryd nad oedd o’r 
blaen.

Gwnaeth y Cyng. Paul Hinge y sylw bod 
esgyrn o hen feddau wedi dod i’r golwg 
wrth baratoi tir i adeiladu yng Nghae 
Rodyn.  Dywedwyd eu bod wedi eu symud 

i Aberystwyth.  Oni ddylent fod wedi eu 
ail-claddu mewn mynwent leol?

Gorsaf Rheilffordd yn Bow Street.  
Awgrymodd y Cyng. Hinge yn gryf ein 
bod yn cynnull cyfarfod i lunio Pwyllgor 
Gweithredu i ddangos ein bod fel ardal 
o ddifri am gael symud ymlaen gyda’r 
cynllun hwn.  Gwneir hyn ar fyrder.

Cynllunio.  Doedd dim gwrthwynebiad 
i gais i ddefnyddio 3 carafan drwy’r 
flwyddyn gan weithwyr ar Barc Glan-y-
Môr, Clarach.

Cyfarfod Gorffennaf
Cyfarfu’r cyngor o dan lywyddiaeth y 
cadeirydd, sef y Cyng. Dewi James a 
hynny ar nos Iau, 31 Gorffennaf.  Gwnaed 
y sylw yng nghyfarfod Mehefin fod 
pwyllgor y Maes Chwarae (Rhydypennau) 
wedi gorfod mynd i gostau cyfreithiol 
pur drwm i gael gwared o’r teithwyr 
answyddogol o’r maes, y rhai a adawsant 
lanast ar eu hôl.  Wedi cael gwybodaeth i 
gadarnhau hyn, penderfynodd y Cyngor ei 
bod yn ddyletswydd arnynt i ddigolledu’r 
Pwyllgor Cae Chwarae gan nad oedd y 
Cyngor Sir yn gweld y ffordd yn glir i hyn.

Maes Chwarae Bryncastell.  Adroddwyd 
bod pyst gôl wedi eu gosod ar un pen o’r 
cae, a bod addewid am fwrdd picnic a 
bin sbwriel gan gyfeillion hefyd wedi eu 
derbyn.  Mae cyfarpar chwarae hefyd wedi 
eu harchebu oddi wrth gwmni o Bethesda.

Mae’r llwybyr rhwng dwy ran o ystad 
Tregerddan yn parhau i achosi trafferth 
gyda gor-dyfiant.  Mae rhif 5 wedi 
cyflawni’r gwaith o docio, ond hyd yma 
nid yw rhifau 11, 12 a 13 wedi ymdrechu i 
wneud dim.

Derbyniwyd adroddiad misol y Cyng. 
Paul Hinge, Ceredigion.  Bu’n ymgyrchu 
dros gael helaethu y llwybyr (pafin) o 
Rydypennau i’r Dolau yn ogystal â dynodi 
llwybyr beicio, yn enwedig i blant ysgol - 

ar y llwybrau presennol.  Adroddodd hefyd 
fod rhan o’r cloddiau ar y ffordd o’r Dolau 
at Elgar wedi eu tocio yn dilyn ceisiadau 
gan drigolion lleol.  Mae pont Llangorwen 
yn parhau i gael ei niweidio gan gerbydau 
trymion, a threfnodd gyfarfod buan gyda 
swyddogion y ffyrdd i drafod gwahanol 
opsiynau i dawelu cyflymder cerbydau ar y 
darn hwn o’r ffordd.

Syndod oedd clywed bod yr afon Stewi 
wedi sychu ar ei ffordd i ymuno ag afon 
Ceiro.  Dywedodd y Cyng. Paul Hinge 
bod gwŷr doeth yr Afonydd a Chyfoeth 
Naturiol Cymru wedi cerdded y gwely a 
deall bod dŵr yn cael ei dynnu o’r afon 
yn gyfreithlon gan asiantaeth ymhellach 
i fyny’r cwm.  Yn rhyfedd iawn doedd 
ganddynt ddim i’w ddweud am y pysgod a 
drengodd.

Bu hefyd yn egluro cyllideb y 
Cyngor Sir.  Swm a sylwedd hyn oll 
yw bod amserau digon annifyr o blaen 
drethdalwyr a gall y bydd trethi trwy 
ddrws cefn yn cael eu gweithredu arnom!

Cynllunio.  Cais am dynnu un ffenest 
a chreu drws newydd a chodi estyniad 
unllawr newydd ac adeilad cyswllt 
newydd yn Bryngwyn Canol wedi ei 
ganiatàu gan Ceredigion.

Ceisiadau newydd: Codi cysgodfan 
o bren i blant yng Nghae’r Odyn - dim 
sylwadau.  Amrywio amod 5 ar gais 
cynllunio ar libart ger Llys Iwan, Dolau - 
cefnogi unrhyw safbwynt gan bobl lleol.

Nid yw Telecom wedi gwneud dim 
ynghylch y blwch peryglus yr olwg ger 
y fynedfa i Afallen Deg, ac mae rhywrai 
wedi dechrau gadael sbwriel ar y fynedfa 
i Fryncastell, darn a gliriwyd gan y 
Cyngor dros flwyddyn yn ôl.  Am y tro, 
penderfynwyd mynd yn gyfrifol am 
symud y sbwriel.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 25 Medi 2014.

Apêl am gantorion
Annwyl Gyfaill, os heb gwmni ar nos Iau,
Ma ‘na nifer ohonon ni, sy’n hoffi cymdeithasu a chanu 
ambell gân yn cyfarfod, fwy ne’ lai, bob nos Iau yng Nghlwb 
Rygbi Aberystwyth. Ry’n ni’n galw’n hunen yn Gôr Meibion 
Aberystwyth er mai o’r ardaloedd o gwmpas y daw’r rhan fwyaf 
ohonon ni. Dy’n ni ddim yn meddwl ein hunen yn gantorion 
mawr dim ond fod awydd taro ambell nodyn yn ein gwaed, a 
gobeithio fod ychydig yn well na chanu ‘tŷ tafarn’ar nos Sadwrn.

Os y’ch chi yn teimlo felly ac awydd ymuno yn yr hwyl a’r 
cymdeithasu, wel ry’n ni’n barod i rannu hynny gyda chi ar nos 

Iau. Falle bod yr awydd ynoch ond yn teimlo braidd yn swil i ddod 
i ganol pobol ddierth yna rhowch wybod i aelod o’r côr ac fe gydith 
hwnnw yn eich llaw i’ch arwain! Os dowch chi dros eich swildod a 
dod, yna fe gewch y croeso mwya bendigedig a gafodd neb erioed. 
4Newn ni ddim lladd y llo pasgedig cofiwch, ond os mynnoch 
cewch ddracht o’r ffynnon sydd wrth law os byddwch yn sychedig!

Os y’ch dros ddeg oed a than gant dowch i ymuno, mae’r côr 
eich eisie a dowch a ffrind neu ffrindie gyda chi. Os am ragor o 
wybodaeth cystylltwch gydag unrhyw aelod o’r cwmni.
Yn barod i’ch groesawu,
Glyn Collins. Cadeirydd.
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Cyngor Cymuned Trefeurig
Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 17 Mehefin, yn Neuadd y 
Penrhyn, Penrhyn-coch gyda’r Cadeirydd, Tegwyn Lewis, yn 
y gadair. Roedd Trefor Davies, Shân James, Dai Rees Morgan, 
Richard Owen, Geoff Pyne, Gwenan Price ac Eirian Reynolds 
yn bresennol ynghyd â’r Clerc. Roedd ymddiheuriadau wedi eu 
derbyn gan y cynghorwyr eraill.

Materion yn codi - Parcio ger Maes Seilo: Dai Rees Morgan 
i gysylltu â Phil Bradley, Tai Ceredigion, i drefnu cyfarfod. 
Meinciau sy’n eiddo i’r Cyngor: cynigiodd Gwenan Price chwilio 
i weld beth oedd prisiau meinciau, ac i weld hefyd faint oedd 
angen eu hadnewyddu.

Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu â ‘r Cyngor Sir am y twll yn y 
ffordd ger Brogerddan, Penrhyn-coch; hefyd i ddweud fod angen 
clirio’r cwteri ger pont Tyngelli.

Cynllunio - estyniad i 63 Dolhelyg, wedi cael caniatâd.
Materion eraill - Gofynnwyd i’r Clerc adrodd i’r Cyngor Sir am 

y sbwriel oedd yn cael ei adael ger y blychau ailgylchu wrth ymyl 
Neuadd y Penrhyn. Roedd cwynion fod rhywun yn rhwystro 
plant rhag chwarae ar y llecyn glas ar stad Dolhelyg. Addawodd y 
Clerc ymchwilio i mewn i’r mater.

Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 15 Gorffennaf, yn Neuadd y 
Penrhyn, Penrhyn-coch. Yn absenoldeb y Cadeirydd, Tegwyn 
Lewis, aeth yr Is-gadeirydd, Dai Mason, i’r gadair. Roedd Edwina 
Davies, Trefor Davies, Mel Evans, Shan James, Dai Rees Morgan, 
Richard Owen, Gwenan Price ac Eirian Reynolds yn bresennol 
ynghyd y Penrhyn y Penrhyn â’r Clerc. Roedd ymddiheuriadau 
wedi eu derbyn gan Geoff Pyne a Tegwyn Lewis.

Materion yn codi - Y Gofeb: penderfynwyd y dylid pennu dyddiad 
ym mis Medi ar gyfer ei thacluso. Y llecyn glas yn Nolhelyg: roedd y 
Clerc wedi bod yno ac ni welai fod angen gweithredu ar hyn o bryd.

Cynllunio - Cais i godi estyniad i Bodorgan, Penrhyn-coch: 
dim gwrthwynebiad. Cais i godi estyniad i 16 Glanseilo: dim 
gwrthwynebiad.

Adroddodd Dai Mason ei fod wedi bod mewn nifer o 
gyfarfodydd yn y Cyngor Sir yn ddiweddar, a’i bod yn amlwg y 
byddai cwtogiadau ariannol difrifol yn ystod y tair blynedd nesaf.

Dywedodd dau o’r aelodau fod twll yn y ffordd ger Cae 
Chwarae Trefeurig, a bod angen pyst newydd rhwng Pant-bach a 
Bronheulwen. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu â’r Cyngor Sir am y 
materion hyn.

Wedi’r holl gynllunio, mae ein taith i Kampala, Uganda wedi dod ac wedi mynd 
heibio mewn dim o dro. Bu’n daith fythgofiadwy a phe bai modd imi wneud 
hynny, byddwn yn hedfan yno eto yfory nesaf! 
Hoffwn ymestyn diolch yn fawr i bawb a wnaeth gefnogi a chyfrannu tuag at fy 
nhrip i Uganda. Heb eich help ni fuaswn i byth wedi cael y cyfle bythgofiadwy 
yma.

Pwrpas ein taith oedd ymweld â sefydliad o’r enw COBAP (prosiect Aids 
cymunedol) .–. Mae COBAP yn anelu i weddnewid cymunedau trwy ddatblygu 
gallu pobl i ddynodi a mynd i’r afael â’u heriau cymdeithasol megis iechyd, 
tlodi, troseddu a gwrthdaro cymdeithasol yn gyffredinol. Mae pawb sydd yn 
gweithio neu’n gwirfoddoli  gyda COBAP yn dod o’r slymiau ac wedi bod trwy 
eu rhaglenni, wedi cael trefn ar eu bywydau a bellach yn helpu eraill yn yr un 
modd.

Cawsom amser anhygoel. Roedd ymweld â gwahanol brosiectau COBAP yn 
wych, ac yn dangos sut oedd modd iddynt ateb anghenion pobl gyda chymorth 
Duw, er gwaetha’r holl dlodi a’r holl niferoedd oedd angen cymorth ganddynt. 
Yn y pythefnos a dreuliwyd yno, roedd yn wych gweld sut yr oedd pobl gyda 
chymorth COBAP yn gallu gweld bod modd defnyddio’r hyn oedd ganddynt i 
wneud newidiadau bychain yn eu bywydau.

Roedd pawb mor gadarnhaol ac yn ymddiried y byddai Duw yn darparu ar eu 
cyfer , gan wneud imi sylweddoli y dylem fod yn wirioneddol ddiolchgar am yr 
hyn sydd gennym.

Zoe Jones

Ymweliad â Uganda



Y  T I N C E R  |  M E D I  2 0 1 4  |  3 7 1

2 0

Llun y mis
Llun o gasgliad Iestyn Hughes, Maes-y-garn, Bow Street. Gellir gweld mwy o’i luniau 
ar ei wefan http://www.atgof.co/ 

Clwb Ieuenctid Cristnogol
Hoffem ddiolch yn fawr iawn i nifer o Eglwysi’r 
ardal am y cyfraniadau ariannol a dderbyniwyd 
ganddynt yn ddiweddar i gynnal gweithgaredd 
CIC.  Rydym yn gwerthfawrogi eich haelioni 
a’ch caredigrwydd. Diolch yn fawr. 

Bydd cyfarfod cyntaf CIC yn digwydd yn 
Festri Capel y Garn, nos Iau, 18fed Medi 2014 
am 7yh o dan arweiniad y gweithiwr ieuenctid 
Zoe Glynne Jones. Croeso cynnes i bawb o 
flwyddyn 6 i fyny. Darperir lluniaeth ysgafn. 
Gweler y rhaglen isod a’r manylion cyswllt. 
Nos Iau 2 Hydref Antur yn Llain. Cwrdd ym 
maes parcio Capel y Garn 16.0
Nos Iau 16 Hydref Zoe Glynne Jones Taith i 
Uganda. Festri’r Garn 19.00
Nos Wener 7 Tachwedd Twrnament yn Festri’r 
Garn 19.00
Nos Iau 20 Tachwedd Noson Goginio yn 
Festri’r Garn 19.00
Nos Iau 4 Rhagfyr Carol a Cherdyn festri’r 
Garn 19.00
Prynhawn 22 Rhagfyr Canu Carolau: 
manylion i ddilyn
Croeso cynnes i bawb o flwyddyn 6 i fyny
Cyswllt:  Zoe Glynne Jones: zoejones34@
gmail.com
Y Parchedig Judith Morris: berwynfa@
btinternet.com

Colofn Enwau Lleol

Yn ystod gwyliau’r haf eleni, 
mae’n siwr bod amryw ohonoch 
wedi ymweld â’r Sioe Fawr yn 

Llanelwedd.  
Cafodd maes parhaol y Sioe ei sefydlu 

yn 1963 ar gyn safle Llanelwedd Hall, 
plas a dderbyniodd ei enw oddi wrth 
eglwys y plwyf, led cae neu ddau i’r 
dwyrain.  Nawddsant y llan neu’r 
eglwys honno heddiw yw Mathew, ond 
tybir iddi gael ei chysegru’n wreiddiol 
i Eiliwedd (un o bum merch ar hugain 
chwedlonol Brychan Brycheiniog) 
ac mai ystumiad o’r enw hwnnw yw 
Elwedd.

Tebyg bod amryw ohonoch hefyd wedi 
teithio i Lanelli ar gyfer yr Eisteddfod 
Genedlaethol ddechrau Awst.  Llan yw 
elfen gyntaf yr enw hwn yn ogystal, ond 
yma Elli yw’r sant a goffhéir.  Credir bod 

Elli yn byw yn y bumed ganrif a’i fod yn 
ddisgybl i sant Cadog.  

Mae’n beth cyffredin gweld ffynnon 
heb fod ymhell o eglwys plwyf wedi ei 
chysegru i’r un nawddsant.  Tystia The 
Lives of the British Saints (1908) (ii. t. 449) 
bod ffynnon wedi ei chysegru i Elli wedi ei 
lleoli mewn cae o’r enw Cae Ffynnon Elli 
ym mhen isaf New Road yn nhref Llanelli.  
Ymddengys bod yr enwau Wellfield House 
a Wellfield Terrace ar fap 6” yr OS yn yr 
1880au, a Chaeffynnon ar yr un mapiau tua 
1900, yn cadw cof o leoliad Ffynnon Elli.

Tybir bod eglwys Llanelli, sir 
Frycheiniog, wedi ei chysegru i’r un sant.
Angharad Fychan

Paratowyd dan nawdd Cymdeithas Enwau 
Lleoedd Cymru
www.cymdeithasenwaulleoeddcymru.org

© Crown Copyright and Landmark 
Information Group Limited (2014). All 
rights reserved. (1880s + 1900s)

Llongyfarchiadau i Iestyn – cipiodd ei lun o ‘Gantre’r Gwaelod’ ym Mae 
Ceredigion dlws Llun y Flwyddyn yng Ngŵyl Golwg yn Llambed eleni. Daeth y 
llun o’r goedwig hynafol yn ymddangos o’r môr rhwng y Borth ac Ynys-las ar ôl 
y stormydd i’r brig mewn pôl piniwn arbennig, gyda 32% o’r bleidlais.

ytincer@googlemail.com

CIC

Y defaid yn sboncio allan 
o’r sied yn Rhos-goch
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Drwy gyd-ddigwyddiad dechreuodd Lleucu 
Roberts (Morgan gynt) ar ei gyrfa yn 
Ysgol Penweddig rhyw dymor wedi i mi 
gael fy apwyntio yn Bennaeth yr Adran 
Gymraeg a hynny yn y flwyddyn 1975. Des 
i’w hadnabod yn dda gan iddi ymuno â fy 
nosbarth cofrestru i, sef 1J, ac yn wir buodd 
yn ferch fach ddigon anlwcus o ’nghael i fel 
ei hathro cofrestru tra buodd hi yn yr ysgol. 
Dw i’n ei chofio yn cyrraedd, hi a’i ffrind o’r 
ysgol Gynradd sef Rhian Thomas, y Borth; 
- y ddwy yn ferched disglair iawn yn eu 
gwahanol feysydd.

Chafodd y naill na’r llall fawr o ddewis 
gan mod i yn eu gweld yn ddyddiol, felly 
mynd o Steddfod i Steddfod fu eu hanes a 
chael llwyddiant mewn partïon cydadrodd, 
partïon llefaru i gyfeiliant, yn ogystal â bod 
yn aelodau o gyflwyniadau llafar, a hynny’n 
flynyddol. Oedd, roedd Lleucu’n serennu ar 
lwyfannau Eisteddfodol bryd hynny. Dwi’n 
amau’n gryf i Lleucu fynd ar streic wedi 
gadael yr ysgol, achos dw i ddim yn cofio ei 
gweld hi ar lwyfan byth wedyn yn adrodd!

Yn ystod ei chyfnod yn yr ysgol a hithau 
wedi aeddfedu, datblygodd yn ferch o 
bersonoliaeth gref a chanddi egwyddorion 
cryfion. Doedd arni ddim ofn mynegi 
ei barn waeth pwy fyddai’n meiddio 
anghytuno â hi. Teimlai’n gryf dros yr iaith 
a Chymru a rhoddodd fynegiant i hynny 
mewn ysgrif a enillodd y wobr gyntaf iddi 
yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Teifi 
yng Nghastellnewydd Emlyn. ‘Cerdded 
Plwyf’ oedd y teitl ac meddai am ei phlwyf 
yn Llanfihangel Genau’r-glyn, 

‘Heddiw daw’r chwyldro caletaf ar draws 
y plwyf, ac mae’r heidiau ‘minotawraidd 
Seisnig’ yn ei waedu cymaint ag y gwaedodd 
Rhydcymerau.’

 Oedd roedd ganddi farn bendant, ond yn 
bwysicach i mi fel ei hathro Cymraeg, roedd 
ganddi’r ddawn i’w fynegi yn ogystal.

Yn y Chweched ymddiddorodd mewn 
ysgrifennu barddoniaeth, ac yn wir 
cyhoeddodd, Casi Tomos, Iwan Morus a 
hithau gyfrol ar y cyd yn y gyfres ‘Beirdd 
Answyddogol’. Ond a hithau yn y chweched 
dosbarth cyflawnodd Lleucu gamp arbennig 
drwy ennill cadair Eisteddfod yr Urdd 
ym Mhwllheli yn 1982 a hynny yn erbyn 
myfyrwyr yn y coleg. Fel yn ei hysgrif 
gofidio am ddyfodol ei gwlad a’i chenedl 
roedd Lleucu yn y gerdd. Dywed y beirniad 
Moses Glyn Jones, ‘nid addewid a geir yn y 
gerdd hon ond cyflawniad. Cerdd ragorol.’

Fy mraint i yn ystod y ddegawd diwethaf 
fu cael golygu holl gyfrolau Lleucu ac mae 
wedi ysgrifennu rhyw ddwsin o nofelau 
bellach ac mae hynny yn gamp aruthrol. 
Os na wnaethoch eu darllen yn ddiweddar 
trowch yn ôl atyn nhw ac mi sylweddolwch 
gymaint o ddawn sydd gan Lleucu. Bydd hi 

mor ddiolchgar i mi am unrhyw awgrym, 
er mai prin iawn fu’r rheiny ar hyd y 
blynyddoedd gan nad oedd eu hangen. 

Nid awdures ‘edrychwch arna i’ yw 
Lleucu, yn wir mae’n gwneud cam â hi ei 
hun drwy fod mor feirniadol o’i gwaith. 
Siawns na wnaiff ennill y dwbwl – y llenor 
cyntaf erioed i gyflawni hynny – roi’r 
hunan hyder iddi yn ei gallu fel awdures, 
yn arbennig ar ôl darllen geiriau John 
Rowlands wrth iddo gyfeirio ati fel ‘llenor 
o’r iawn ryw’. Wrth gyfeirio at y gyfrol Saith 
Oes Efa ychwanega, ‘Does dim amheuaeth 
nad yw hon yn un o gyfrolau gorau’r 
Fedal erioed ac yn un o gyfrolau mwyaf 
gwreiddiol y Gymraeg ar hyd yr oesoedd.’

Ydy, mae Lleucu bellach wedi gwireddu’r 
addewid a ddangosodd fel merch ifanc yn 
Ysgol Penweddig, a does neb yn fwy balch 
na’i hen athro Cymraeg.

Alun Jones
Llanarmon, Chwilog

LLEUCU

Llun: Iestyn H
ug

hes

Annwyl Olygydd,
Mae llawer o bryder am ddatblygiadau tai ar 
hyn o bryd – nifer o ardaloedd yn wynebu 
datblygiadau tai di-angen tra bod ardaloedd 
eraill angen tai neu ble mae ceisiadau 
cynllunio yn cael eu gwrthod. Mae’r pryder 
yn ymestyn at yr effaith ar yr amgylchedd, y 
Gymraeg, ac ar lefelau tlodi.

Nid yw pawb yn sylweddoli bod cyfle gan 
Lywodraeth Cymru i baratoi deddfwriaeth 
a allai fynd i’r afael â’r pryderon hyn – drwy 
sicrhau fod y tai iawn yn gallu mynd i’r lle 
iawn. Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi Bil 
Cynllunio drafft, a fyddai, yn hytrach na 
thaclo’r problemau, yn eu dwysáu, gan olygu 

bod penderfyniadau cynllunio’n symud 
ymhellach o afael y bobl, ac yn digwydd mewn 
modd llai democrataidd. Ymhellach, doedd 
dim un gair am effaith y drefn gynllunio ar y 
Gymraeg yn y cannoedd o dudalennau o waith 
papur sy’n rhan o’r Bil drafft.

Mae sicrhau newidiadau i gynlluniau 
deddfu presennol y Llywodraeth yn un o 
brif flaenoriaethau Cymdeithas yr Iaith. 
Cynllunio fydd dan sylw yn ein rali flynyddol 
ym Mhwllheli ddydd Sadwrn, Hydref 4ydd. 
Bydd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne 
Wood a Toni Schaivone, ymysg y siaradwyr 
a bydd cyfle i bawb ddod i gyfrannu a 
chodi llais i sicrhau trefn gynllunio sydd yn 

ystyried budd ein cymunedau.
Hoffwn felly annog pawb sy’n poeni 

am yr iaith a thai a chymunedau i ymuno 
gyda ni yn y rali ym Mhwllheli. Mae mwy 
o wybodaeth ar gael drwy gysylltu gyda ni 
- post@cymdeithas.org / 01970 624501.
 
Yn Gwir, 
Tamsin Davies, Cymdeithas yr iaith 
Gymraeg
Bethan Williams 
Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith 
01559 384378 / 01970 624501 / 07981 343313 
bethan@cymdeithas.org 
www.cymdeithas.org / @cyi_sirgar
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Y BORTH
Da iawn ferched

Mewn tywydd eithriadol wyntog dydd Sul 
Awst 10fed bu Morwen ac Elen Bailey, Arfor 
ac Ella, Meg ac Olivia Thomas, Gorwel yn 
cystadlu yn y ras draeth filltir. Roedd yn 
achlysur - a drefnwyd gan Glwb Athletau 
Aberystwyth -  ddenodd dyrfa dda a denodd 
redwyr o ardal eang.   

Pen blwydd priodas
Llongyfarchiadau i Glenys a John James, 
Fferm Moelcerni ac ddathlu 40 mlynedd o 
fywyd priodasol ar 14 Mehefin.

Priodas
Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
da i Luke a Bethan Pavey, Perllan Hen, 
Glanwern, ar eu priodas ym mis Gorffennaf. 

Pen blwyddi
Pen blwydd hapus arbennig i Margaret 
Owen, Fron yr Awel, Glanwern; Lyn 
Morgan, Brynheulog ac Eirwen Owen, 
Tafarn y Railway sydd wedi dathlu eu pen 
blwydd yn 70 yn ystod misoedd Awst a 
Medi

Cymdeithas Gymraeg y Borth
Bydd Cymdeithas Gymraeg y Borth yn 
ail gychwyn nos Fercher, 8 Hydref, yn 
Neuadd y Borth am 7.30 o’r gloch.  Noson 
yng ngofal y Llywydd – y Parchg Richard 
Lewis.

Pen blwydd arbennig
Anfonwn ein cofion at Nansi Hayes, 
Caerfyrddin, ddathlodd ben blwydd 
arbennig ar Fedi 9fed. Clywyd cyfarchion 
iddi ar Radio Cymru gan y teulu – yn 
cynnwys 10 o wyrion a wyresau!

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad a Heddwen 
ac Emyr Pugh-Evans, Rhys a Mared Heol 
Clarach, ar farwolaeth tad Heddwen - Ed-
ward Evans, Trawsfynydd ar y 6ed o Fedi. 
Bydd llawer o ddarllenwyr y Tincer yn ei 
adnabod gan ei fod yn ymweld â Heddwen 
a’r teulu yn aml - gan amlaf pan oedd Arw-
erthiant yn Neuadd Rhydypennau.

Cynhelir arddangosfa o brints leino Stuart 
Evans,   yn Oriel 3, Y Ganolfan Gwiltiau 
Genedlaethol  yn Neuadd y Dref, Llambed  hyd 
Hydref 1af. Mae’r Ganolfan ar agor dyddiau  
Mawrth – Sadwrn 11.00-4.30  ac ar gau dyddiau 
Sul a Llun.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Mared Emyr, Borth  ar ei 
chanlyniadau TGAU:- 2A*, 6A a 2B.

Bydd 13-19 Hydref yn Wythnos Gwyddoniaeth Daear y 
Gymdeithas Ddaearegol  ac fel rhan o ddathlu ‘Ein Etifeddiaeth 
Ddaearegol’ mae’r Gymdeithas Geomorffoleg Brydeinig yn 
noddi cyfres o deithiau cerdded i safleoedd o ddiddordeb. 

Dydd Mercher Hydref 15fed bydd taith “Ffurfiau a phrosesau 
geomorffolegol yn nalgylch Afon Rheidol” a elwir yn un 
‘hawdd’ dan ofal Hywel Griffiths a Stephen Tooth o Adran 
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol. Bydd y 

daith yn  canolbwyntio ar  Afon Rheidol ym Mhonterwyd; y 
ceunant a’r crochanbwll  ym Mhompren ‘Ffeiriad; y rhaeadr 
ym Mhontarfynach; crochanbyllau a ffurfiau eraill yng 
Nghwmrheidol a Rhaeadr Rheidol a safle o newid afonol 
diweddar a bioamrywiaeth yng Ngelli Angharad, yn cynnwys 
trafodaeth ar y  sialensau  sydd yna wrth reoli afonydd,
Os ydych â diddordeb cysylltwch â Hywel Griffiths hmg@aber.
ac.uk ffôn: 07966680763 i fynegi eich diddordeb. Saesneg fydd 
iaith y daith a bydd rhaid talu y £1 tâl mynediad i Bontarfynach.

Taith Gerdded Wythnos Gwyddoniaeth Daear

Eirian Reynolds,  
Tech. S.P.

AROLYGON DIOGELWCH
ASESIADAU PERYGLON

ARCHWILIADAU  
DAMWEINIAU

HYFFORDDIANT
GWASANAETH CYFLAWN  

I GADW CHI A’CH  
GWEITHLU YN DDIOGEL

GWASANAETH 
IECHYD  

A DIOGELWCH

01970 820124 
07709 505741

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

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

your local website

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

Aberystwyth SY23 3EQ

SWYDDFA’R POST 
BOW STREET

NWYDDAU
MELYSION

CYLCHGRONAU 
CARDIAU CYFARCH
PAPURAU DYDDIOL  

A’R SUL

JOHN A MARIA OWEN
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Wel, dyma hi yn Hydref  a’r haf ar ben 
unwaith eto er nad yw’r hydref wedi 
cweit gyrraedd eto, mae o ar ei ffordd 
yn bendant.A phwnc ffasiynol y teulu 
yw ymddeol. Mae fy nghefndryd a’m 
cyfnitherod i gyd wrthi. A mae nhw 
yn iau na mi ac mewn swydd y taerant ddau 
beth amdanani, ei bod hi’n alwedigaeth ac 
nad oeddynt yn cael digon o gyflog...sawl 
gwaith y gwrandawais i arnynt yn mwydro 
pa mor isel oedd eu cyflogau yn wyneb eu 
hymrwymiad i’w galwedigaeth? A minnau 
yn gwrando ar symiau dipyn uwch na’r 
hyn a dderbyniais i erioed. Dau gwestiwn 
sydd gennyf, ac ofnaf eu bod yn gwestiynau 
grawnwin surion, ond os oedd y swydd yn 
alwedigaeth a’r cyflogau mor isel, sut mae 
nhw yn medru ymddeol rwan? Nid wyf fi yn 
cofio galw llyfrgellyddiaeth yn alwedigaeth 
erioed - er mi gwynais am y cyflog sawl 
gwaith - ond fe wn i un peth. Nid oes gennyf 
lawer o eisiau ymddeol yn llwyr, ond hyd yn 
oed petai gennyf, nid oes pensiwn gennyf 
i wneud hynny arno. Neu, a bod yn gywir, 
ni allaf gael ond fy mhensiwn Llyfrgell hyd 
oni dderbyniaf fy mhensiwn gwladol yn 
2021.Y mae gennyf bensiwn preifat ond mae 
hwnnw ynghlwm wrth ddyddiad y pensiwn 
nid dyddiad yr ymddeoliad, felly, dal ati sydd 
raid, dal ati a byw mewn gobaith.

Fe gefais i annwyd ar y frest a llid ar yr 
ysgyfaint ddiwedd yr haf, yn wir, yr wyf 
yn pesychu hyd heddiw. Bum adref am 
bythefnos a hyd yn oed yn fy ngwely am 
dridiau cyn penderfynu codi a byw. Pan 
oeddem ni yn blant, anaml iawn y byddai 
Mam yn ei gwely yn wael gan ddadlau nad 
oedd waeth iddi fod ar ei thraed nag yn 
gorwedd yn ei gwely yn methu ymlacio 
am na wyddai pryd y deuai’r creisis nesaf 
neu’r cais nesaf am leoliad bara/dad/ 
esgidiau hoci/ blows ysgol / tannau telyn 
ac ati. Ni ddeallais i erioed mo hyn tan i 
mi fy hun drio bod yn sal gyda dau jiarff 
digydwybod. Mae Cai a Hector yn arfer 
a fi’n gwneud dau beth yn y bore, codi a’r 

holl bethau a ddaw yn sgîl hynny a mynd 
i’m gwaith neu godi etc. ac aros adref yn 
stwna o gwmpas y tŷ.Yr oedd fy ngweld 
i yn codi, bwydo a diodi, molchi a mynd 
yn ôl i’m gwely a chysgu yn beth dieithr 
ac yn beth i’w rwystro.Yn gyffredinol, 
mae angen bwydo’r ddau ddwywaith y 
dydd a gellir gadael bwyd sydd tros ben 
gan wybod y diflanna.Ond pan oeddwn i 
yn wael? Dim gobaith caneri. Ar ôl rhyw 
awr, fe ddeuai Hector o rywle i gerdded 
yn ôl a blaen ar draed y gwely ac yn canu 
fel trwbadwr ond mai cael ei feistres 
allan o’r gwely oedd cais y trwbadwr 
arbennig hwn.Ond fe godwn rhag ofn, 
gweld fod ganddo fwyd a hwnnw yn 
hollol iawn, a mynd yn ôl i’r gwely. Ceisio 
mynd yn ôl iddo, beth bynnag, ond fe 
fyddai’n rhaid i mi stopio ar y ffordd am 
fod Cai yn hogi ei ddannedd ar rywbeth 
gwharddiedig megis llyfr neu’r  taniwr 
sigarennau crand gefais i gan Meirion 
ac un y gwyddwn i bod Cai wedi gorfod 
gwneud twll yn fy mag llaw gorau i i ddod 
o hyd iddo. A felly bu hi arnom ni hyd 
nes y cnodd Cai fy spectol i.Rwan,mae fy 
spectol i yn beth drud,mi dalaf ymron i 
bedwar cant am fy lenses a mae’n rhaid 
troi y rheini ar fy nghyfer i yn unig.Mi 
ydw innau yn cymryd gofal ohonynt ac 
fe wyddwn fy mod i wedi eu gosod o 
gyrraedd Cai ond mi fethais fy nghast y 
diwrnod hwnnw a roedd hi yn un lens yn 
yr hall ac un arall yn gegin a’r ffram yn 
dameidiau. Diolch i’r drefn, nid oedd dim 
yn y perfedd ac y mae gennyf innau bar 
spar. Ond codi a wneuthum gan ddeall, 
o’r diwedd, pam ei bod hi yn well gan 
mam bendwmpian yn ei chadair o flaen 
tanllwyth o dân. 

Colofn
Mrs Jones

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyflenwi a gwasgaru 

calch, slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr  

i’w llogi
Cyflenwi cerig mán

Llongyfarchiadau i dri aelod o dim 
RNLI y Borth  - Anwen Davies, 21, 
Emma Heathcote, 46, a Mark “Dunk” 
Dunkley, 48   deithiodd i Goleg RNLI yn 
Poole, Dorset yn ddiweddar i gwblhau 
cwrs hyfforddi criw yr elusen. 
Rhan hanfodol o’r cwrs yw yr elfen 
goroesi yn y mor sydd yn caniatau 
hyfforddiant mewn pynciau fel sut i 
adael llong drwy neidio 4m i;r dwr, 
nofio fel tim i oroesi a delio a raft 
bywyd mewn twllwch, sut i ddelio a 
thanau ar fadau achub yb

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS
01970 880627

DIGWYDDIADAU MORLAN:
The Other Western Front: y Rhyfel Byd 

Cyntaf yng Ngheredigion (7.30, nos 
Fercher, 17 Medi). Cyflwyniad gwreiddiol 

a luniwyd gan Michael Freeman, 
Morlan, Côr Gobaith a Theatr Louche 
yn cynnwys straeon lleol, detholiadau 

o dribiwnlysoedd apêl a chaneuon 
perthnasol. Tocynnau: £5/£3.

Ffair 50+ (1.00-6.00, Mercher, 1 Hydref). 
Gwybodaeth a chyngor i bobl 50+. Cyfle 
hefyd i gymdeithasu, i wrando a rhannu, 

ac i fwynhau!

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

Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth  
SY23 2HH

01970-617996; morlan.aber@gmail.com
@CanolfanMorlan

ytincer@googlemail.com
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Tad-cu
Er ennill parch y genedl,

er haeddu’r wobr hon,
’di’r newyddion am ei dalent
i ni, ddim yn newydd sbon.

 
Mi wyddon ni o’r cychwyn

ei fod o’n sbeshal iawn
am ei fod o efo’i wyrion
yn rhannu bywyd llawn.

 
Mae hwn yn gweithio, gweithio,

saith diwrnod, o Lun i Sul,
a’r wyrion yn trio’i gadw

yn saff ar y llwybr cul.
 

Mae o wedi rhoi blynyddoedd,
ers cyn ein geni ni,
i godi to llefarwyr

a sgwenwyr mawr o fri.
 

Dim ond UN gwyn sydd gennym...
dydy cerdded maes yr Ŵyl
efo seren wrth eich ochor
ddim wir yn lot o hwyl.

 
Mae’n nabod pawb drwy Gymru,

mae’n cyfarch pawb â gwên,
mae’n cymryd dydd i deithio

o’r Lolfa i’r Babell Lên.

I hwn, y pen cyfrannwr,
i’r brenin o Sir Gâr,

di ymddeol ddim i’w drafod,
nag ymlacio, nag amser sbâr.

 
Ond MAE o’n rhoi o’i amser

a’i roi i ni bob un,
ei roi er mwyn yr ifanc,
nid er ei fwyn ei hun.

 
Mae’n siŵr yn wir mai Alun

yw ei enw iawn i’r llu,
ond i ni, mae enw mwynach,

a’r enw yw... Tad-cu.
 Tudur Dylan

Adroddwyd gan Owain ac Ifan o Chwilog,  
yn y seremoni.

Lluniau: M
arian D

elyth

ytincer@googlemail.com

Llongyfarchiadau i Alun Jones – enillydd Medal Goffa T.H. Parry-Williams eleni – 
dyma Tad-cu efo Owain, Ifan, Deio a Luned o Chwilog a’r efeilliaid Iolo a Branwen 
o Gaerdydd.
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Ysgol Penrhyn-coch
Trip Ysgol 

Yn ystod wythnosau olaf y 
tymor diwethaf, teithiodd yr 
holl ysgol ar eu tripiau ysgol. 
Eleni, aeth y ddau gyfnod 
allweddol i wahanol fannau. 
Teithiodd y Cyfnod Sylfaen i 
“Ar y Bêl” yn Ffos- y-ffin. Yno 
bu’r disgyblion (s’r staff) wrthi 
yn mwynhau. Ar y ffordd yn 
ôl, cafwyd stop am sglodion yn 
Aberaeron. Cafwyd diwrnod da 
iawn gyda’r holl ddisgyblion yn 
mwynhau eu hunain yn fawr 
iawn.

Gwasanaeth Ffarwelio  
Ar ddiwedd y tymor cynhaliwyd 
gwasanaeth arbennig i ffarwelio 
a disgyblion blwyddyn 6. Daeth 
criw dda o rieni at ei gilydd a 
chafwyd prynhawn go wahanol. 
Treuliwyd nifer o’r wythnosau 
blaenorol yn paratoi cân 
arbennig o atgofion y plant o’r 
staff yn yr ysgol. Pob dymuniad 
da iddynt yn y dyfodol. 

Criced
Llwyddodd tîm criced yr ysgol 
i ennill drwodd i rowndiau 
terfynol Gogledd Cymru a 
gynhaliwyd ar gaeau Mochdre. 
Er cychwyn cynnar ar gyfer y 
daith, cafwyd diwrnod arbennig 
iawn. Llwyddwyd i ennill rhai 
gêmau. Llongyfarchiadau mawr 
i’r disgyblion ar eu gorchestion 
yn enwedig wrth chwarae tîm 
yn cynnwys ambell i chwaraewr 
rhyngwladol!! 

Mabolgampau
Cynhaliwyd ein mabolgampau 
ar un o’r dyddiau  braf prin 
ym mis Mehefin. Cynhaliwyd 
nifer o’r cystadlaethau maes 
cyn y diwrnod o fewn y gwersi 
addysgu gorfforol. Cafwyd 
prynhawn arbennig o gystadlu 
ar ddiwrnod y mabolgampau 
ac yng nghanol yr holl gystadlu 
brwd, cafwyd llawer o hwyl 
a sbri. Croesawyd rhai o 
aelodau’r Ysgol Feithrin i lawr 
i gymryd rhan. Ar ddiwedd y 
prynhawn, Stewi fu’n fuddugol 
a chyflwynwyd y darian i 
gapteiniaid y tîm buddugol gan 

Mr Evans. Diolch i Miss Cory 
am drefnu prynhawn hwyliog 
iawn. 

Disgyblion newydd
Ar gychwyn y tymor, croesawyd 
disgyblion newydd i’r ysgol. 
Croeso iddynt a gobeithio y 
byddant yn hapus yn ein mysg. 

Sioe Aberystwyth
Bu criw da o ddisgyblion yr 
ysgol yn cystadlu yn Sioe 
Aberystwyth eleni. Gwelwyd 
llawer iawn o enghreifftiau o 
waith celf a Chrefft yn cael ei 
arddangos. Unwaith yn rhagor 
eleni, llwyddwyd i gipio’r wobr 
am y nifer uchaf o bwyntiau yn 
Adran y Plant. Llongyfarchiadau 
i bob un am eu llwyddiannau. 

Proms Ceredigion
Braf oedd gweld nifer o 
ddisgyblion yr ysgol yn cymryd 
rhan yng Nghyngerdd Proms 
Ysgolion Cynradd Ceredigion. 
Gwelwyd nifer yn chwarae 
o fewn y grwpiau offerynnol 
ynghyd â mwyafrif o flwyddyn 
6 yn aelodau o Gôr y Sir. Bu’r 
Côr yn canu nifer o ganeuon 
adnabyddus o dan arweiniad 
Mr Greg Vearey-Roberts. 
Cafwyd Cyngerdd arbennig a  Tim Criced yr ysgol a deithiodd i chwarae ym Mochdre.

llongyfarchiadau i bawb fu’n 
rhan o’r noson.

Madog
Teithiodd y disgyblion hŷn 
ar fordaith arbennig yng 
Nghanolfan y Celfyddydau ym 
mis Mehefin. Buont yn gwylio 
perfformiad o ddrama arbennig 
Madog gan Gwmni Arad 
Goch.  Yn ystod y perfformiad 
cafwyd hanes Madog a’r criw 
yn gadael Cymru ac yn hwylio 
ar draws y mor i chwilio am y 
bywyd newydd. Roedd hwn yn 
berfformiad arbennig o dda a 
chafwyd mwynhad mawr yn 

dilyn eu helyntion. Diolch i 
gwmni Arad Goch am y cyfle i 
wylio’r Sioe.

Ffair Haf
Ar ddydd Sadwrn braf yn ystod 
mis Gorffennaf cynhaliwyd 
barbeciw a Ffair Haf yr ysgol. 
Daeth tyrfa dda iawn o rieni 
a ffrindiau i fwynhau yn yr 
haul ac i godi arian ynghyd 
â chymdeithasu. Cafwyd 
prynhawn arbennig iawn a 
diolch i bawb a gyfrannodd 
at lwyddiant y Ffair. Diolch i 
Aelodau’r Gymdeithas Rieni ac 
Athrawon am eu trefniadau.

 Bechgyn blwyddyn 5 yn paratoi i weini ar 
ddisgyblion blwyddyn 6

Blwyddyn 6 yn mwynhau eu cinio arbennig cyn 
gadael yr ysgol
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Ysgol Pen-llwyn

Gwibdaith
Wedi tymor caled o waith fe fwynhaodd 
dosbarth 2 ddiwrnod ardderchog yn 
Oakwood cyn y gwyliau. Maent yn dal i 
siarad am rai o’r profiadau felly mi oedd 
yn ddiwrnod llwyddiannus.

Fe gafodd dosbarth 1 y cyfle i fynd 
i Gilcennin i dreulio’r diwrnod yn 
Naturesbase gyda Giles Morris. Fe gafwyd 
diwrnod anhygoel ac fe wnaethpwyd  
gweithgareddau amrywiol. Fel pob trip 
da fe gafwyd sglodion yn Aberaeron ar y 
ffordd adref.

Ymweliad â choetir Gogerddan
Aeth dosbarth 1 i goetir Gogerddan fel 
rhan o’r gwaith thema. Trefnodd Leigh 
Denyer o Gyfoeth Naturiol Cymru, nifer 
o weithgareddau i’n hymddiddori  gan 
gynnwys adeiladu cuddfan, gêmau, toddi 
marshmallows a gwers ar sut i adnabod 
gwahanol goed. Buon ni’n lwcus iawn 
gyda’r tywydd ac yn ddiolchgar iawn am 
ddiwrnod llawn hwyl.

Côr Ceredigion
Mi oedd yn braf gweld Alan a Laura - 
disgyblion blwyddyn 6 yn cymryd rhan 
yng Nghôr Ceredigion yn y Neuadd Fawr.  
Gobeithiwn eu bod gyda Cameron yn setlo 
i’w hysgolion uwchradd erbyn hyn. Fe 
wnaeth  Llŷr a Morgan yn arbennig wrth 
gymryd rhan yn y  gerddorfa hefyd.

Amy Barron
Diolch yn fawr i Amy Barron am dreulio 
profiad gwaith yn yr Ysgol. Mi fuodd yn 
help aruthrol i bawb yn yr ysgol ac roedd 

hefyd yn dod ymlaen yn arbennig gyda’r 
disgyblion.

Caryl Lewis
Yn ddiweddar mi ddaeth yr awdures Caryl 
Lewis  i mewn i ddosbarth 1 i adrodd 
storïau hen a newydd. Fe roddwyd cyfle 
i’r plant greu cerddi, creu cymeriadau ac 
ysgrifennu storïau personol ardderchog. 

Gwaith Sioe Capel Bangor
Erbyn diwedd y tymor, roedd hi’n amser i 
baratoi ar gyfer cystadlaethau Sioe Capel 
Bangor. Roedd dosbarth 2 yn awyddus 
i arddangos sgiliau TGCh a daeth Alice 
Briggs i helpu troi hen focsys sgidiau i 
theatrau arbennig gyda dosbarth 1. 

Mabolgampau 
Mewn ychydig o newid i’r drefn arferol fe 
gynhaliwyd y mabolgampau ar dir yr Ysgol 
gyda barbeciw i ddilyn. Fe fwynhaodd y 
plant a’r rhieni yn fawr iawn. Athletwyr 
buddugol dosbarth 1 oedd Evan Jones 
a Tia Evans ac fe fu Laura a Craig yn 
fuddugol yn nosbarth 2.

Tymor Newydd
Mae Mr Berian Lewis wedi ail ddechrau 
gyda’i waith yn yr ysgol erbyn hyn. Diolch 
o galon i Mr Kevin Jones am ei waith caled 
dros y flwyddyn ddiwethaf. Dymunwn 
yn dda iddo yn ei swydd newydd yn 
Llambed. Hyfryd yw cael croesawu 
disgyblion newydd i’r ysgol sef Mia, Ania, 
Ffion, Enfys ac Iris. Maent wedi setlo 
yn arbennig o dda yn ystod yr wythnos 
gyntaf.

Gwibdaith i Naturesbase Cilcennin Caryl Lewis gyda’r plant

Ras wy ar lwy –Merched Derbyn

Mabolgampau Ysgol Pen-llwyn

SIOP A  
SWYDDFA BOST  
PENRHYN-COCH

Perchennog: Lawrence Kelly

Papurau dyddiol a’r Sul,  
llyfrgell fideo, cardiau 

cyfarch
siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun - Sadwrn

7 y bore - 9 yr hwyr
Sul

7 y bore - 7 yr hwyr
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Ysgol Rhydypennau
Ffarwelio

Hoffai’r ysgol ddymuno pob hwyl i blant 
blwyddyn 6 y 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.  

Garddwest yr ysgol
Ar y 27ain o Fehefin cynhaliwyd 
Garddwest yr ysgol. Eleni eto, 
penderfynwyd ei chynnal ar nos Wener 
ac fe agorwyd yr arddwest yn swyddogol 
gan Mr a Mrs Hughes, Pantyperan. 
Cafwyd nifer o weithgareddau difyr ac 
amryw o stondinau er mwyn codi arian 
i’r ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol 
am drefnu’r noson ac i rieni a chyfeillion 
yr ysgol a fu’n barod iawn i gynnig 
cymorth hefyd. Diolch i’n prif noddwyr, 
Clarach Bay Holiday Village. Diolch hefyd 
i noddwyr y gwobrau, Gerwyn a Sioned 
Evans, Mid Wales Travel a Janet a Gwyn 
Evans am eu cyfraniadau hael hwy. Mi 
fydd yr arian a godwyd yn ystod y noson 
yn gymorth sylweddol i brynu adnoddau 
pwysig iawn er mwyn hyrwyddo addysg 
pob plentyn yn yr ysgol. 

Dal  lan â’r digwyddiadau
Mabolgampau

Cynhaliwyd ein mabolgampau eleni ar 
y 11eg o Fai. Y tîm buddugol eleni oedd 
Ystwyth gyda Rheidol yn ail ac Eleri yn 
drydydd. 

Gala Nofio

Enillwyr Gala Nofio’r ysgol eleni oedd 
Ystwyth. Sian Duckett oedd y ferch â’r nifer 
fwyaf o bwyntiau ac Owain Drakeley a 
lwyddodd yng nhystadleuaeth y bechgyn.

Diwrnod Hwyl yr Urdd
Cynhaliwyd diwrnod Hwyl yr Urdd 
eleni ar y 14eg o Orffennaf. Mwynhaodd 
hanner cant o blant o flynyddoed 4, 5 a 6 
amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys 
criced, athletau, pêl-rwyd, pêl-doj, golff, 
tennis, pêl-droed, rygbi, a dawnsio zumba.

Clwb Cant
Dyma ganlyniad mis Medi 
1af - £25  Ann Budge, Holmleigh, y Borth  
2il - £15   Ifan Clubb, Llandre. 
3ydd-£10  Neve Jones, y Borth
 

Mr Matthew Clubb, Cadeirydd y Llywodraethwyr gyda phrif enillwyr unigol y Mabolgampau - 
Ffion Duckett, Sian Duckett, Oliver Bent, Jac Griffiths, Lili Lyons a Lydia Powell.

Blwyddyn 6 yn difyrru’r gynulleidfa yn ystod yr Arddwest.

 Agoriad Swyddogol yr Arddwest dan ofal Mr a Mrs Hughes, Pantyperan.
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Gobeithio eich bod i 
gyd wedi mwynhau eich 
gwyliau haf. Mae’n siŵr fod 
sawl un ohonoch chi wedi 
bod yn ymweld â llefydd 
diddorol – y Sioe yn 
Llanelwedd, yr Eisteddfod 
yn Llanelli, neu Gemau’r 

Gymanwlad 
yn Glasgow. 
Diolch i bawb 
fu’n lliwio 

llun y dolffin yn rhifyn Mehefin. Mae derbyn eich 
lluniau drwy’r post yn codi gwên bob tro! Dyma’r 
enwau: Siân o Benrhyn-coch; Ffion o Ddolgellau; 
Owen Jac Roberts, Rhydyfelin; Morgan Jac Lewis, 
Capel Bangor; Kayla Allsopp, Penrhyn-coch; Nel 
Davies, Caernarfon; Mackenzie Byrne, Y Borth; 
Dylan Jenkins, Penrhyn-coch. Da iawn, bawb!

Dy enw di, Morgan, ddaeth o’r het y tro hwn. 
Llongyfarchiadau i ti.

Tybed ydech chi’n gwybod beth sy’n cael ei 
ddathlu ar 16 Medi? Dyma ddyddiad Diwrnod 
Owain Glyndŵr – dyn pwysig iawn, ac arwr i ni. 
Ar y dyddiad hwn yn 1400 – dros 600 mlynedd yn 
ôl – daeth yn dywysog Cymru. Un o Gorwen, Sir 
Ddinbych, oedd Owain Glyndŵr ac mae’n werth 
i chi fynd yno i weld y cerflun mawr ohono ar 
sgwâr y dref. Ganrifoedd lawer cyn cael senedd 
yng Nghaerdydd, roedd gan Glyndŵr senedd ym 
Machynlleth. Dyn clyfar, mentrus a dewr iawn 
oedd o. Cofiwch, does neb yn siŵr pryd fuodd 
Owain Glyndŵr farw, na lle cafodd ei gladdu ... ac 
mae sôn bod ei ysbryd yn barod i ymladd dros bobl 
Cymru unwaith yn rhagor! 

Y mis hwn, beth am liwio llun y tywysog dewr? 
Anfonwch eich gwaith at y cyfeiriad arferol: Tasg 
y Tincer, 3 Brynmeillion, Bow Street, Ceredigion 
SY24 5BP erbyn  Hydref 1af. Ta ta tan toc, a phob 
hwyl ar y tymor newydd yn yr ysgol!

Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Tasg y Tincer

Rhif 371 | MEDI 2014

Saer Coed / Adeiladydd 
01970 880652 
07773 442 260

07968 728470
01970 820375

M THOMAS

Penrhyn-coch
Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymio  

ac hefyd gwaith nwy
Prisiau rhesymol

Plymwr Lleol

Bronllys, Capel Bangor 
Aberystwyth

Morgan Jac Lewis

TACSI EDDIE
Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226

JONATHAN LEWIS


