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Enid yn 
cipio 

gwobr

?

Pen blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Sue Davies, 

Cylch Meithrin Rhydypennau, sy’n dathlu 

ei phen blwydd yn 60 oed ar y 15fed o Awst. 

Mae Mrs Davies wedi arwain y Cylch am 

chwarter Canrif eleni! Dymuniadau gorau 

oddi wrth Staff, Rhieni a phlant y Cylch.

Brownis Penrhyn-coch ar ôl plannu blodau y tu allan i Neuadd yr Eglwys, 
Penrhyn-coch ar 6 Mehefin.

Gwobrau 
Pêl-droed

Y Chwaraewr wnaeth y cynnydd mwyaf 
(Menywod): Rachell Hill  

Y Chwaraewr a wnaeth y cynnydd mwyaf 
(Eilyddion): James Hughes Pickering

Bad Achub 
yn dathlu

Clirio traeth  
y Borth

t.14t.6

Rhai o enillwyr o Glwp Pêl-droed Penrhyn-
coch. Gweler mwy o luniau a gwybodaeth ar 
t.16-17
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GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch 
( 828017 | Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD – Iona Bailey
CYSODYDD – Elgan Griffiths (627916

GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION 
Y TINCER – Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228
IS-GADEIRYDD – Elin Hefin

Ynyswen, Stryd Fawr, Y Borth ( 871334
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
elinhefin@gmail.com

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 Nans Morgan 

Dolgwiail, Llandre ( 828 487
PENRHYN-COCH

Mairwen Jones – 7 Tan-y-berth ( 820 642
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 Medi – Deunydd i law: Medi 2; Dyddiad cyhoeddi: Medi 14

dyddiadur

MEHEFIN 23 Refferendwm Ewrop

MEHEFIN 24 Nos Wener Caws, gwin 
a chân yn Eglwys St Pedr, Elerch gyda 
Côr Meibion Aberystwyth, Llond 
Llaw (Pontrobert) ac artistiaid lleol 
Llywydd: Iola Wyn, Caerfyrddin am 7.00 
Mynediad: £7.

MEHEFIN 25 Dydd Sadwrn Taith 
Cymdeithas y Penrhyn i ardal Wrecsam 
a Maelor Saesneg dan ofal Gareth 
Vaughan Williams.

MEHEFIN 25 Pnawn Sadwrn PATRASA: 
Parti yn y Parc ym Mhenrhyn-coch. 
Tynnu’r gelyn; Barbeciw; Stondinau; 
Castell Bownsio a sleid; Band: Trill-bies
o 3.00 ymlaen yn y Cae Chwarae.

MEHEFIN 26 Nos Lun Gwilym Morus-
Baird a Siwan Morus yn perfformio 
‘Penillion i’r Leri’ yng Nghaffi Uncle 
Albert, Y Borth am 8.00. Lluniaeth ar 
gael. Prynwch docyn(nau) -£5 - o flaen 
llaw os gwelwch yn dda o’r Caffi. 

MEHEFIN 27 Pnawn Llun 
Oedfa  gyhoeddus genedlaethol i 
ddathlu Cyngor Ysgolion Sul yn 50 oed 
yn Noddfa, Bow Street am 2.00. 

GORFFENNAF 1 Nos Wener Gareth 
Bonello yng Nghlwb Nos Wener yn y 
Llew Du, Tal-y-bont am 8.00.

GORFFENNAF 1 Nos Wener Noson Goffi 
flynyddol Noddfa, Bow Street yn y Festri 
am 7.00

GORFFENNAF 2 Nos Sadwrn Parti 
Pinc yng Ngwesty’r Llew Gwyn, Tal-y-
bont am 7.30; adloniant am 9.00 gan 
Calum Duell. Raffl ac arwerthiant. Elw i 
Ymchwil Cancr Cymru.

GORFFENNAF 2 Dydd Sadwrn Ffair 
Haf Gofal Plant Gogerddan ym 
Meithrinfa Plas Gogerddan rhwng 1.00 
-3.30 Barbeciw  Raffl Tombola Taith y 
Gryffalo. Darllen Storïau Crefft Castell 
Sboncio a llawer mwy. Croeso cynnes.

GORFFENNAF 5 Nos Fawrth Recordio 
rownd gynderfynol Talwrn y Beirdd yn 
Neuadd Tal-y-bont am 7.00. Y timau: 
Tir Mawr v Aberhafren a Tal-y-bont v 
Ffoaduriaid.

GORFFENNAF 8 Nos Wener Sioe 
Ffasiwn yng Ngwesty’r Conrah, 
Aberystwyth er budd yr elusen 

Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref 
Aberystwyth a’r Cylch. Rhagor o 
fanylion i ddod maes o law.

GORFFENNAF 8 Nos Wener 
Datganiad Organ gan Harry Bramma, 
Cyn-gyfarwyddwr Ysgol Frenhinol 
Gerddoriaeth Eglwysig. Cymerir rhan 
hefyd gan Alwyn Evans, tenor ac 
arweinydd Côr Meibion Aberystwyth. 
Eglwys Llanfihangel Genau’r-glyn, 
Llandre am 7:30 Mynediad £7.

GORFFENNAF 9 Pnawn Sadwrn Te 
Hufen a Mefus yn Neuadd Eglwys 
Penrhyn-coch rhwng 3.00-5.00 yp.

GORFFENNAF 29 – AWST 6 Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru Sir Fynwy, Y Fenni.

GORFFENNAF 30 Dydd 
Sadwrn  Treialon cŵn Defaid 
Bancydarren. 

AWST 6 Dydd Sadwrn Sioe Capel 
Bangor a’r Cylch ar gaeau Maesbangor. 
Dewch yn llu i fwynhau y diwrnod.

AWST 20 Dydd Sadwrn Sioe Penrhyn-
coch Llywyddion: Mr & Mrs Ceredig 
Evans, Glanaber, Penrhyn-coch.

MEDI 3 Dydd Sadwrn Sioe 
Rhydypennau yn y Neuadd.

MEDI 5 Dydd Llun Ysgolion Ceredigion 
yn ailagor ar ôl gwyliau’r haf. 

MEDI 17 Nos Sadwrn Cyngerdd 
mawreddog gyda Rhys Meirion, Aled 
Davies a Shân Cothi yng Nghapel 
Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth er 
budd yr elusen Hosbis yn y Cartref 
Aberystwyth a’r Cylch. Rhagor o 
fanylion i ddod maes o law.

MEDI 18 Bore Sul Taith tractorau 
Penrhyn-coch. Te a cacennau 9.00 
Gadael Ysgol Penrhyn-coch am 10.15 
Am fwy o fanylion cysyllter â Lynwen 
07711 968497 neu Wyn Thomas  
01559 363635 / 07772 843668.

MEDI 20 Nos Fawrth Cyfarfod 
Blynyddol y Tincer ym Methlehem, 
Llandre am 7.00.

MEDI 21 Nos Fercher Noson agoriadol 
Cymdeithas y Penrhyn.
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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.

Tîm buddugol Penrhyn-coch. Rhes gefn: Tomi Lewis, Keith Thomas, 

Andreas Huws, Kevin Jenkins, Dai Day, Euros Healy, Glyn Jones 

(Rheolwr), Gethin Edwards a Dennis Thomas. 

Rhes flaen: Eirion Jenkins, Ian Lewis, Huw Tudur Davies, Paul Morgan, 

Gareth Price, Brian Wilkins a Howie Oliver. Llun: Arvid Parry-Jones. (o 

Dincer Mehefin 1986)

30 MLYNEDD YN OLCYFEILLION Y 
TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 

Tincer Mis Mai 2016

£25  (Rhif 287) Llinos Evans,   

 Waungron, 36 Maeshendre

£15  (Rhif 67) Dewi Hughes, Bod  

 Hywel, Bow Street 

£10  (Rhif 97) Robert Pugh,  

 34 Maes Ceiro, Bow Street

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 

aelodau o’r tîm dosbarthu yn festri 

Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 

Mai 18

Telerau hysbysebu
Tudalen lawn – £120 
Hanner tudalen – £80 
Chwarter tudalen – £50 
neu hysbyseb bach ca. 5 x 8 cm £6 y 
rhifyn – £40 y flwyddyn (10 rhifyn 
– misol o Fedi i Fehefin; 6-9 mis 
£4 y rhifyn; llai na 6 mis (h.y. 1-5 mis) 
£6 y rhifyn. Cysyllter â’r Trysorydd)

Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth 

Ceredigion

Ar ddechrau tymor diwethaf cyhoeddwyd 

cystadleuaeth i lunio casgliad o enwau tai 

annedd diflanedig o fewn plwyf neu ardal 

yng Ngheredigion. Mae’n gystadleuaeth 

ar y cyd â Chymdeithas Enwau Lleoedd 

Cymru, ac yn agored i drigolion 

Ceredigion (neu’r sawl a anwyd yng 

Ngheredigion) yn ogystal ag aelodau’r 

gymdeithas.

Atgoffwn yr aelodau a darllenwyr fod 

y dyddiad cau ar y 31 Gorffennaf, ac 

fe gyhoeddir enwau’r enillwyr ym mis 

Hydref.

Fe fydd ein taith flynyddol eleni ar 

ddydd Gwener 23 Medi – cofiwch ei roi 

yn eich dyddiadur!

Am ragor o fanylion am yr uchod 

neu os hoffech ymuno â’r gymdeithas, 

cysylltwch â’r ysgrifennydd Tudor Jones, 

Rhif Cyswllt (01974) 202559, e-bost: 

chac8719@gmail.com

Cynnig

Annwyl ffrindiau, ac unrhyw Gymdeithas 

sy’n ceisio llenwi dyddiadur yn llawn o 

nosweithiau difyr ar gyfer tymor 2016-

2017.

Y Nadolig yma fe fydd fy nghofiant 

i’r ‘melys lais’ ei hun, David Lloyd, yn 

y siopau ddechrau Rhagfyr a dwi’n 

gobeithio teithio eto o ardal i ardal yn 

siarad am ‘y tenor â’r deigryn yn ei lais’ 

rhwng mis Medi 2016 a mis Mai 2017, ac 

wrth gwrs fe gawn ni wrando ar y llais yn 

ogystal.

“Mae hi’n swnio’n noson ddifyr, Hywel” 

fe’ch clywaf yn dweud “ond faint fydd y 

gost?” Gan fod y noson yn rhan o gynllun 

‘Awdur ar Daith’, mae nawdd ar gael i 

fyny at 50%. Cost y noson yw £200, sy’n 

cynnwys costau teithio o Gaerdydd.

Dyma ydy’r drefn. Os ewch chi ar 

wefan Llenyddiaeth Cymru, Awdur ar 

daith fe welwch sut mae gwneud cais 

am y nawdd. Awgrymir eich bod yn 

gwneud hyn mor fuan a phosib.

Fe fyddwch angen manylion amdanaf. 

Enw: Hywel Gwynfryn, 53, Heol 

Wingfield, Eglwysnewydd, Caerdydd. 

Cyfeiriad ebost: hywel.gwynfryn@

bbc.co.uk. Teitl y Noson: Melys Lais 

David Lloyd. Rhif cyswllt (rhag ofn): 

07968889357.

Y drefn wedyn ydy fod siec yn cael ei 

thalu ar y noson am £200 (sy’n cynnwys 

costau teithio), ac yna fe ddaw arian y 

nawdd i chi ymhen yr wythnos.

Gobeithio y cawn ni gyfarfod yn sŵn 

melys lais David Lloyd yn canu Hyder, 

Lausanne, Sul y Blodau a Bugail Aberdyfi.

Yn gywir

Hywel Gwynfryn
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01970 828454
lindagriffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths
Maesmeurig
Cwmsymlog
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

Gwerthir ein cynnyrch mewn 

rhai siopau lleol

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

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/ 

Yr Hen Goleg

yblac
ta l y b o n t

Ni NÔl...ac mae ganddom ni fwydlen newydd sbÔn!

ewch i’n gwefan i’w gweld, ac am ein cynigion 

arbenning - gan gynnwys noson stÊc bob nos fercher

01970 832 555
c r o e s o @ y b l a c . c o . u k

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

Eich cigydd 

lleol

Pen-y-garn

FFôn 828 447

LLun: 9-5.30

Maw-Sad 8.00-5.30

GOGINAN

Cyfarchion Cynnar

Pen blwydd hapus i Arthur Williams, Penrhiwlas fydd yn dathlu ei ben 

blwydd yn wythdeg ar Orffennaf 19. Gobeithio y caiff ddiwrnod wrth 

ei fodd.

Britain’s Got Talent 

Ymddangosodd wyres 

Aled a Bethan Bebb, 

Penpistyll a gor wyres 

Eunice Fleming, Trigfan, 

Bow Street, - Mari - ar 

y rhaglen Britain’s got 

talent fel aelod o dîm 

dawnsio Ystrad Mynach. 

Wedi’r rhaglen fe fu 

David G Walliams yn 

sgwrsio hefo’r tim a 

chafodd Mari y cyfle i 

gael ei llun wedi ei dynnu 

gydag ef.



Y  T i n c e r  |  M e h e f i n  2 0 1 6  |  3 9 0

5

LLANDRE

Banc Bro - Clwb 50 Llandre

Enillwyr Mehefin

1. Gareth Jones

2. Harri Lloyd

3. Gwyn Evans

Penblwydd arbennig

Mi wnaeth Megan Davies, Llandre 

ddathlu ei phen blwydd yn 90 ddechrau 

mis Mehefin. Pen blwydd hapus iawn 

iddi hi. 

Ennill yn Sioe Aberystwyth 

Da iawn i Enid Evans am ddod yn gyntaf 

yn y gystadleuaeth “Eitem allan o Lego” 

yn Sioe Aberystwyth ddechrau Mehefin.

Buddugol

Llongyfarchiadau i Llio Penri 

ar llwyddiannau yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd gyda disgyblion 

Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth.

Cyngerdd Llanfihangel Genau’r Glyn 

Gorffennaf 8fed

Cynhelir cyngerdd yn Eglwys 

Llanfihangel Genau’r-glyn ar Orffennaf 

8fed pan geir datganiad gan yr organydd 

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.

a chyfansoddwr cerddoriaeth eglwysig, 

Harry Bramma, Ysgolor organ yng 

Ngholeg Penfro, Rhydychen, lle graddiodd 

mewn Cerddoriaeth a Diwinyddiaeth. 

Ar ôl cyfnod fel Cyfarwyddwr Cerdd 

yn Ysgol Ramadeg y Brenin Edward VI, 

Retford, cafodd ei benodi’n Organydd 

Cynorthwyol Eglwys Gadeiriol 

Caerwrangon lle ’ oedd e’n gysylltiedig â 

Gwyl y Tri Chôr. Ym 1976 fe’i penodwyd 

yn Organydd a Chyfarwyddwr Cerdd 

yn Eglwys Gadeiriol Southwark ac ym 

1989 cafodd swydd Cyfarwyddwr Ysgol 

Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig.

Cymerir rhan hefyd gan Alwyn Evans, 

brodor o Fachynlleth. Mae Alwyn yn 

arweinydd Côr Meibion Aberystwyth a 

hefyd Meibion Dyfi. Mae ei lais swynol 

yn gyfarwydd i lawer ohonom yng 

nghanolbarth a gogledd Cymru o’i 

berfformiadau oratorio a chaneuon 

Cymraeg. Mrs Elenid Thomas, Penrhyn-

coch, fydd cyfeilydd Alwyn.

DOLAU

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Dwysli Peleg-Williams 

a’r teulu, Carreg Cennen ar farwolaeth 

tad Dwysli yn ddiweddar.

Diolch

Dymuna Dwysli Peleg-Williams ddiolch 

yn gynnes iawn am bob arwydd o 

gydymdeimlad a dderbyniodd, boed 

trwy alwadau ffôn, cardiau a blodau 

pan gollodd ei thad, Gwynli Thomas yn 

ddiweddar. ‘Roedd y geiriau caredig yn 

gysur mawr.

Alwyn Evans Harry Bramma

Alys yng Ngwlad y Theatrau

Yn ystod y mis perfformiodd Cwmnïau Theatr Ieuenctid a Chymuned Canolfan y 

Celfyddydau Aberystwyth y sioe gerdd Alice in Theatreland – gwaith a luniwyd gan 

y Cyfarwyddwr Cerdd Rachel Blair o dair sioe – Charlie and the Chocolate Factory 

(John August), The Wizard of Oz (Andrew Lloyd Webber a Jeremy Sams) a Matilda 

(DennisKelly). Miriam Davies oedd  Alice  ac ymhlith  y cast, y dawnswyr a’r band 

roedd nifer o ieunctid ardal y Tincer.
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Seiclwraig ifanc

Llongyfarchiadau i Megan Lewis am 

ddod yn gyntaf yng Ngŵyl Seiclo 

Aber adran Merched Blwyddyn 5, Nos 

Wener 27ain o Fai. Da iawn Megan.

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Suliau Pen-llwyn

Mehefin 

26  5.00 Dyffryn Carwyn Arthur

Gorffennaf 

3  10.00 Bugail Cymun 

10  Oedfa’r ofalaeth 

17  2.00 Eifion Roberts – Llwyn-yr-eos

24 

31  10.00 Terry Edwards

Awst 

7 

14 10.00 Morris P. Morris

21 

28  10 Gordon MacDonald 

Medi

4  10.00 Bugail. Cymun

11  2.00 Bugail

18  10.00 Andrew Lenny

25  5.00 Bugail

Clwb 200

Daeth y canlynol i lwc y misoedd 

diwethaf:

Ebrill

1af (£15) 87 – Eluned Lewis 

2il (£10) 50 – Glenys Williams 

3ydd – (£7) 96 - Heulwen Lewis 

Mai

1af – 146 - Shirley Evans 

2il – 19 – Elain Jenkins  

3ydd – 155 Ceridwen Morgans 

Mehefin

1af – 161 – Julie Davies 

2il– 46 – Edryd Jenkins 

3ydd – 160 Llinos Jones 

Byddwn yn tynnu mis Gorffennaf/Awst 

yn Sioe Capel Bangor. Bydd tocynnau 

Clwb200 ar gael amser hynny. Bydd 

Eirian Jenkins yn trefnu a diolch iddi 

am wneud pob blwyddyn, mae’n codi 

arian i’r Cylch bob blwyddyn.

Os oes unrhyw un am fwy o wybodaeth 

am y Cylch rydym yn rhedeg bob dydd 

yn nhymor yr ysgol o 9-1yp neu 9-3yp 

am ffi o £8/£14 os nag oes cyfraniad 

llywodraeth yn daliadwy pan yw’r ffi yn 

llai. Cysylltwch ar cmpenllwyn@gmail.

com neu 07528 052163 yn ystod oriau 

Cylch.

Seren yn wir

Llongyfarchiadau i Tomos Evans, 

Rhiwarthen Isaf, ar ei lwyddiant diweddar 

ym myd chwaraeon, ac yn benodol, fel ei 

dad o’i flaen, mewn chwarae rygbi.

Cafodd ei wobrwyo yn brif chwaraewr 

rygbi y bencampwriaeth yn Aberaeron, a 

hefyd yn brif chwaraewr y flwyddyn dan 

16eg oed gyda Chlwb Rygbi Aberystwyth. 

Dymuniadau da Tomos a dal ati.

Croeso

Croeso cynnes i Mr Hywel a Mrs Rita 

Jones, Coed Ladur, sydd wedi symud i’r 

ardal yn ddiweddar. Hyderwn y byddwch 

yn hapus iawn yn eich cartref newydd 

yma yn ein plith.

Pen blwydd 

Pen blwydd hapus iawn i Mr Wyn 

Jones, Tan-y-gaer yn dathlu pen 

blwydd arbennig ar y 19eg o’r mis hwn. 

Dymuniadau gorau Wyn.

Cylch Meithrin Pen-llwyn

Thema 

Yn yr hanner tymor diwethaf roeddwn yn 

astudio Y Jyngl. Buom gyda’r  plant yn 

creu map meddwl ac wedi edrych ar yr 

anifeiliad oedd yn byw yno penderfynu 

mai y ffefrynnau i ganolbwyntio arno 

oedd y teigr ac eliffant. Dyma lun o 

Manon Lewis yn ein ardal Y Jyngl:

Trip Cymunedol i Siop y Pentref 

Ar ddiwedd yr hanner tymor diwethaf, 

aethon am dro yn y gymuned i ymarfer 

ein sgiliau ffordd, gweld bywyd gwyllt ac 

anifeiliad, megis ceffylau Cefn Melindwr, 

ymweld â Siop y Pentref a chael gwobr o 

hufen ia yn y siop am ein trwbl, diolch i 

Mel a Dan Hughes, Siop y Pentref, Capel 

Bangor.
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MADOG

Suliau

Madog 2.00

Mehefin 

26  John Gwilym Jones

Gorffennaf 

3  Judith Morris  

10  Oedfa’r ofalaeth 

17  Bugail 

24  Adrian Williams 

31  Richard Ll. Jones 

Awst 

7  Noddfa 

14  Lyndon Lloyd

21 

28  Beti Griffiths 

Medi

4  Eric Greene  

11  Sion Meredith 

18  Bugail – 

25  Oedfa Menter Gobaith – Capel y  

 Morfa Aberystwyth 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Mr 

Kenneth Roberts, Llain Fach, Troed-y-

rhiw, ac â Mr a Mrs Ken Owen, Kenver, ar 

golli merch yng nghyfraith – Sue Bowen 

o Bow Street; 

ac â theulu’r ddiweddar Mrs Ruth 

Brown, Ger y Nant.

Gyrwraig ifanc

Llongyfarchiadau i Lisa Evans, Y 

Fronfraith, ar basio ei phrawf gyrru.

Mae etholiad mis Mai yn teimlo fel 

amser maith yn ôl bellach, ond hoffwn 

ddechrau trwy ddiolch i bobl Ceredigion 

am ymddiried ynof i’w cynrychioli yn y 

Senedd am y pumed tro. 

Mae hi’n anrhydedd enfawr cael 

fy ail-ethol fel Aelod Cynulliad 

Ceredigion, a hoffwn ddiolch i’r holl 

wirfoddolwyr a dioddefodd gwynt, 

glaw a hyd yn oed eira i gefnogi fy 

ymgyrch, ac am y croeso cynnes a 

dderbyniais ar stepen drws mewn trefi 

a phentrefi ledled Ceredigion. 

Daeth cefnogaeth o bob rhan o’r 

Sir – Gogledd a De, gwledig a threfol 

– ac mi fyddaf yn gweithio’n ddiflino 

i wneud yn siŵr bod anghenion 

Ceredigion yn cael y sylw y maent yn 

eu haeddu yn y Cynulliad.

Tasg gyntaf y Cynulliad newydd 

oedd penodi Llywydd - yr unigolyn 

sy’n gyfrifol am gadeirio dadleuon 

yn y Senedd. Roedd hi’n fraint cael fy 

newis am y rôl gan fy nghyd-aelodau, 

ond yr anrhydedd mwyaf oll oedd 

cael fy ethol gan bobl Ceredigion i 

wasanaethu fel eu AC.

Mi fydd fy nyletswyddau 

lawr yng Nghaerdydd 

yn newid mymryn yn 

sgîl hyn – dim rhagor o 

eistedd ar bwyllgorau ar ran 

Plaid Cymru, na siarad fel 

Gweinidog Iechyd cysgodol 

Plaid Cymru mwyach 

– ond Ceredigion yw fy 

mlaenoriaeth o hyd. 

Byddaf yn parhau i gyflawni 

fy nyletswyddau etholaethol, 

ac i hyrwyddo achosion a 

buddiannau pobl y sir mor ddiwyd ag 

erioed. Yn wir, un o’m gweithredoedd 

cyntaf fel AC oedd cynnal cymhorthfa 

ag etholwyr Ceredigion i drafod eu 

pryderon.

Mae’r uno arfaethedig o Dai Cantref 

â chymdeithas tai arall - Wales & West 

Housing - yn destun gofid i lawer, ac 

mae’n amlwg nad oedd tenantiaid, 

staff, na’r gymuned ehangach yn 

ymwybodol o fwriad y Bwrdd.

Mae Tai Cantref yn medru ar 

nodweddion cymunedol cryf, ac yn 

gymdeithas gwbl ddwyieithog. Mi 

fyddai ei huno gyda chymdeithas tai 

sydd llawer yn fwy ac wedi ei rhedeg o 

du allan i’r ardal yn peryglu uniondeb a 

pharhad ei gwaith. Rheolaeth leol sydd 

angen ar ein tai cymdeithasol, nid cael 

eu cymryd drosodd gan gwmni mawr 

allanol.

Mae’n hanfodol felly bod y 

Gweinidog Tai newydd yn sicrhau bod 

unrhyw benderfyniad a geir yn diogelu 

buddiannau tai cymdeithasol yng 

Ngheredigion.

O’r Cynulliad Elin Jones

TREFEURIG

Pennod mewn cyfrol

Mae pennod gan Sali Burns 

(née Davies, Pantdrain gynt) 

gyda Steve Riley yn y gyfrol 

Therapetic Skills for Mental 

Health Nurses gyhoeddwyd 

gan McGraw Hill Education.

Newid swydd

Dymuniadau gorau i Owen 

Roberts, Bwlchydderwen, 

yn ei swydd newydd yn 

gweithio i Hybu Cig Cymru.

Cadeirydd y Cyngor Sir 

Gosodwyd Y Cynghorydd Dai Mason yn 

Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 

2016/17, a’r Cynghorydd Lynford Thomas 

yn Is-Gadeirydd.Daw apwyntiad Dai Mason 

o Blwyf Trefeurig fel Cadeirydd wedi iddo 

gynrychioli Ward Trefeurig ar y Cyngor Sir 

ers 2012. Dywedodd y Cynghorydd Mason: 

“Mae’n fraint ac yn anrhydedd i gael fy ethol 

yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 

2016-2017 ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr 

iawn i gynrychioli’r Awdurdod.” Yn y llun 

gwelir Mrs Mair Mason, Consort y Cadeirydd 

â’r Cynghorydd Dai Mason, Mai 2016.
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DÔL-Y-BONT

Felicity Haf yng  
Ngholeg Ceredigion

Llyfrau 
Llafar 

Cymru

ABER-FFRWD A  
CHWMRHEIDOL

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 

â Dei Evans, Typoeth, a Gwen 

Morgan, Y Byngalo, ar farwolaeth eu 

chwaer Pat yn yr Amwythig.

Yr un modd cydymdeimlwn 

â Meriel Morgan, Is y Coed, ar 

farwolaeth ei chwaer yng nghyfraith, 

Emma James, Dolfor. Hefyd â Mike 

Laxton, Hafod y Glyn, ar farwolaeth ei 

unig chwaer yn yr Eidal.

Llwyddiant

Llongyfarchiadau mawr i ieuenctid 

yr ardal sydd yn aelodau o Glwb 

Ffermwyr Ifanc Trisant. Daeth y Clwb 

yn ail yn Rali y Sir yn Nhal-y-bont gan 

golli y brif wobr o bedwar pwynt. Clod 

mawr i’r aelodau a’u harwenyddion 

gweithgar. Llongyfarchiadau hefyd 

i ddisgyblion Ysgol Mynach ar eu 

llwyddiant hwythau yn Eisteddfod yr 

Urdd eleni.

Cydymdeimlad 

Gyda thristwch mawr y clywsom 

am farwolaeth sydyn Dinah Mary 

Jamieson, Llwynleri, ddiwedd 

mis Ebrill. Roedd Dinah Mary 

yn adnabyddus i ni fel merch 

ieuangaf y diweddar Stan a Dinah 

Williams, Brynllys. Estynnwn ein 

cydymdeimlad gyda’i thair merch - 

Joanna, Diny a Victoria, ei chwiorydd 

Rachel ac Elisabeth ac â’i brawd John 

a’u teuluoedd. Cynhaliwyd yr angladd 

yn Amlosgfa Aberystwyth ddydd 

Gwener, 6 Mai, 2016.

Cyfarchion

Anfonwn ein cofion at Roger a 

Doreen Haggar, Sycamores, Dôl-

y-bont.  Mae Roger wedi dathlu ei 

ben blwydd yn 80 yn ddiweddar ac 

mae Doreen wedi bod yn derbyn 

llawdriniaeth yn Ysbyty Treforus. 

Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt.

Yn ddiweddar ymwelodd uwch-

ddylunydd cwmni ffasiwn enwog 

o Lundain stiwdios celf Coleg 

Ceredigion Aberystwyth i roi 

cyflwyniad i fyfyrwyr Celf a Dylunio.

Mae Felicity Haf, a fagwyd ym 

Mhenrhyn-coch a Bow Street, yn 

uwch-ddylunydd i gwmni AllSaints, 

adwerthwr ffasiwn Prydeinig, ac mae 

hi nawr yn gweithio o’u pencadlys yn 

Llundain. Mae AllSaints yn arbenigo 

mewn dillad dynion, merched, esgidiau 

ac ategolion gyda siopau ar draws 20 

o wledydd gan gynnwys y DU, Ffrainc, 

UDA, Canada, De Corea a Taiwan.

Ar ôl gadael Aberystwyth a graddio 

mewn dylunio ffasiwn yng Ngholeg 

Kingston, Llundain, dilynodd Felicity 

yrfa lwyddiannus mewn ffasiwn cyn 

cymryd rôl uwch-ddylunydd gydag 

AllSaints; Mae Felicity yn arbenigo yn 

bennaf mewn brodwaith ac yn aml yn 

teithio’r byd gyda’i gwaith.

Meddai Felicity: “Mae bob amser yn 

wych i ddychwelyd i fy nhref enedigol, 

ac yr wyf yn falch o fod yn gallu cefnogi 

a chynnig arweiniad i fyfyrwyr sydd 

â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn 

ffasiwn neu’r diwydiannau creadigol. 

Cefais groeso cynnes gan y myfyrwyr 

a dymunaf bob llwyddiant iddynt wrth 

iddyn nhw gwblhau eu cwrs a hefyd yn 

eu gyrfaoedd yn y dyfodol. ”

Dywedodd Julian Ruddock, 

darlithydd Celf a Dylunio yng 

Ngholeg Ceredigion: “Mae’r myfyrwyr 

Diploma Estynedig mewn Celf a 

Dylunio yn wirioneddol wedi elwa o 

ymweliad Felicity, ac roedd yn brofiad 

ysbrydoledig a chadarnhaol iddynt. 

Roedd clywed pa mor benderfynol 

roedd Felicity i weithio yn y byd 

Ffasiwn a’r hyn roedd hi wedi ddysgu 

yn ystod ei gyrfa yn wych ac yn sicr 

wedi dangos i’r myfyrwyr sut y gallent 

symud ymlaen gyda gwaith caled ac 

uchelgais”.

 

Mae na rai sydd yn byw 

mewn tywyllwch parhaol 

- yn methu gweld geiriau 

ar bapur. Credwn bod 

Llyfrau Llafar Cymru yn 

cynnig rhywfaint o oleuni 

a llygedyn o obaith i’r 

bobol hynny â nam ar eu 

golwg drwy baratoi llyfrau 

sain iddynt.

Felly, gweithred 

symbolaidd fydd cynnau 

cannwyll i gefnogi’n 

helusen wrth eich bod 

yn trefnu digwyddiad 

ar benwythnos 21-23 

Hydref, 2016 i godi arian 

at Llyfrau Llafar Cymru.

Gall fod yn noson goffi, 

swper neu gyngerdd 

hyd yn oed,gyda bod 

y gannwyll yn cael ei 

chynnau ar ddechre’r 

digwyddiad.

Beth amdani? Gall 

Penwythnos Cynnau 

Cannwyll wneud byd o 

wahaniaeth i ni, Llyfrau 

Llafar Cymru, ac yn 

bwysicach fyth, i’r bobl 

hynny, dros 450 drwy 

Gymru gyfan, sydd yn 

dibynnu arnom ni i 

baratoi llyfrau sain, am 

ddim, i lenwi bwlch yn eu 

bywydau.

Os hoffech restr o 

syniadau, neu unrhyw 

wybodaeth am y 

penwythnos, cysylltwch 

a ni ar 01267 238225 

neu llyfraullafarcymru@

carmarthentown.com 

neu wrth gwrs ewch at 

ein gwefan –  

llyfraullafarcymru.org 

 

Gyda diolch

Rhian Evans a  

Sulwyn Thomas,  

Llyfrau Llafar Cymru

Dilynwch y Tincer ar Trydar 
@TincerY
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Cyngor Cymuned Tirymynach
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol ar nos 

Iau 26 Mai yn Neuadd Rhydypennau. Nid 

oedd neb o’r cyhoedd na’r trethdalwyr 

yn bresennol. Llywyddwyd gan y 

Gynghorwraig Siân Jones, ac etholwyd 

hi yn gadeirydd am y flwyddyn gyfredol 

nesaf, ynghyd â’r Cyng. Rowland Rees yn 

is-gadeirydd.

Yn ei hadroddiad blynyddol nododd 

y gadeiryddes ein bod wedi parhau i 

ddatblygu cae chwarae Bryncastell ac yn 

parhau i bwyso am lwybr troed o’r Dolau 

i Bow Street, wedi cyfrannu tuag at gael 

dau beiriant Dai Ffib ar gyfer pentref Bow 

Street; wedi parhau i gefnogi’r cynlluniau 

i ddatblygu gorsaf rheilffordd Bow 

Street, wedi cydweithio’n rhwydd gyda’r 

Cynghorydd Sir a chyda’r cyfarfodydd 

PACT, ac wedi cadw llygaid ar y gwaith y 

mae’r Cyngor Sir yn ei wneud ym Maes 

Afallen.

Yn ystod y flwyddyn ymddeolodd Mrs 

Heulwen Morgan fel cynghorydd yn 

cynrychioli ardal y Dolau. Wrth ddiolch 

am ei gwaith ar hyd y blynyddoedd yr 

ydym wedi penderfynu symud ymlaen i 

gyfethol aelod yn ei lle.

Diolchodd y Cyng. Siân Jones am y 

fraint o gael bod yn gadeirydd ac am bob 

cymorth a gafodd yn ystod ei thymor.

Enwyd y canlynol i gynrychioli’r 

Cyngor ar wahanol fudiadau yn y 

gymuned: Cae Chwarae Rhydypennau, 

Cyng. Vernon Jones; Neuadd 

Rhydypennau, Cyng. Rob Pugh; Ffrindiau 

Tregerddan, Cyng. Meinir Jones; 

Pwyllgor yr Henoed, Cyng. Meinir Lowry; 

Ysgol Rhydypennau, Cyng. Siân Jones; 

PACT, y Cynghorwyr Dewi James, Dewi 

Evans a Meinir Lowry.

Derbyniwyd y Fantolen Ariannol, a 

diolchir i’r Clerc, y Parchg Richard Lewis 

am ei waith trylwyr a chydwybodol yn 

ystod y flwyddyn.

Aethpwyd ymlaen i drafod materion 

misol mis Mai. Dywedwyd fod y toriadau 

cyntaf wedi eu gwneud ar y caeau 

chwarae, a chanmolwyd y gwaith. Ond 

mae’r gwlybaniaeth yn parhau i beri gofid 

yng nghae Tregerddan. Mae’n debyg mai 

un darn o’r tir ar waelod Maes Ceiro sydd 

wedi ei werthu i berchennog lleol, ond 

mae’r gweddill ar y farchnad gan Gynor 

Sir Ceredigion am £25,000. Trafodwyd 

y mater gan resynu at y pris, ond mae 

posibiliadau y gall y Cyngor Cymuned 

ei bwrcasu am bris rhesymol, os byddai 

digon o ddiddordeb lleol i droi y tir yn 

erddi (allotments).

Yn ei adroddiad misol dangosodd y 

Cyng Paul Hinge ddogfen yn cyhoeddi 

bod gweddill ystad Maes Afallen wedi 

uwchraddio i’r safon disgwyliedig. 

Roedd wedi gwneud ymholiadau am 

gyflwr Dolmaelgwyn, a deallir bod 

cynrychiolwyr y perchennog yn cyfarfod 

i benderfynu a ellir ei roi ar y farchnad. 

Mae cŵn yn baeddu cae chwarae 

Tregerddan yn gyson, a phenderfynodd 

y Cyngor gwneud ymholiadau gyda’r 

adran gyfreithiol o Geredigion a fyddai’n 

bosibl cymryd camau i wahardd cŵn o 

gae chwarae Tregerddan, Bryncastell a 

Rhydypennau (Cae Piod). Bydd cyfarfod 

nesaf PACT ym mis Medi, a gofynnir am 

well cynrychiolaeth gan y cyhoedd, neu 

mae’n bosibl y diddymir y cyfarfodydd 

hyn yn gyfangwbl. Mae’r arwerthiant 

yn Neuadd Rhydypennau yn achosi 

anhawster i’r drafnidiaeth yn enwedig 

pan fydd plant yn dod allan o’r ysgol. 

Gofynnir i’r arwerthwyr geisio trefnu’r 

arwerthiant yn ystod hanner tymor 

neu gwyliau eraill yr ysgol. Mae nifer o 

rieni wedi diolch bod polion gôl wedi 

eu codi ar faes chwarae Bryncastell, 

hyn yn diogelu plant o beryglon y 

ffordd. Cynhelir cyfarfod yn fuan 

parthed llwybrau diogelach yn yr ardal 

– yn enwedig tuag at bont y rheilffordd. 

Llongyfarchwyd y Cyng Hinge ar gael 

ei ethol yn Gadeirydd Pwyllgor Addysg 

Ceredigion.

Penderfynwyd cefnogi ceisiadau i 

gadw gwasanaeth bysiau lleol ar ôl 6pm 

yn yr ardal. Mae problem parcio yn 

Nhregerddan yn dwysau, ac unwaith 

eto gofynnir am gyfarfod brys gyda 

gwahanol asiantaethau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Iau 30 

Mehefin.

O’r diwedd, wedi saith mlynedd o 

drafod ac ymgyrchu gellir tynnu llinell 

o dan helyntion Ystad Maesafallen 

yn mabwysiadu’r rhan olaf o’r ystâd. 

Ond deallir bod Caerfelin eto heb ei 

mabwysiadu, hefyd Cae’r Odyn, lle mae 

tyllau mawr ar y ffordd lle y gallai plentyn 

bach fynd i drafferthion enbyd. Dyma 

broblemau mawr sy’n wynebu y dyfodol 

yma a rhannau eraill o’r sir.

Roedd gan y Cynghorydd Paul 

Hinge newyddion da a drwg. Yn gyntaf 

dywedodd fod Llywodraeth y Cynulliad 

wedi tynnu’r mat o dan draed cynllun 

Parcio a Theithio sydd yng nghlwm 

ag agor gorsaf trên Bow Street, drwy 

dynnu nôl yr addewid o £400,000 o 

bunnoedd. Hyn yn golygu bod rhaid 

edrych ymhellach am ffynonellau i 

ariannu’r prosiect. Y newydd da yw bod 

pethau yn symud ymlaen i gael gwell 

trefn gyda thrafnidiaeth a llwybrau dros 

bont y rheilffordd ar ffordd Clarach. 

Mae’r awdurdodau priodol yn ystyried 

gwahanol opsiynau ar hyn o bryd.

Codwyd y mater am dai fforddiadwy 

y mae Cyngor Ceredigion yn gefnogol 

iawn drostynt. Nodwyd bod ugeiniau o 

dai gwag o gwmpas y fro, a bröydd eraill, 

llawer ohonynt yn eiddo i’r Llywodraeth 

ei hun. Un o’r tramgwyddwyr gwaethaf 

yn yr ardal hon yw Prifysgol Aberystwyth 

(IBERS). Mae hanner dwsin o dai 

gwag yn eiddo iddynt ger Gogerddan 

ac yn Frongoch, gyda nifer eto yn 

Nhrawscoed. Hefyd ym Mhwllpeirian, 

gydag ystâd fechan o dai gwag sydd ym 

mherchnogaeth y Llywodraeth ei hun. 

Penderfynwyd ysgrifennu at benaethiaid 

yr asiantaethau hyn.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 25 Mehefin.

Rasio
Cynhelir rownd derfynol MTB Cymru  

yng nghoedwig Gogerddan (rhwng 

Bow Street a Penrhyn-coch) ar 31 

o Orffennaf. Bydd y rhan fwyaf o’r 

goedwig ar gau y diwrnod yma. Byddai 

yn braf  cael llawer o gefnogwyr yna. 

Clwb Beicio Ystwyth fydd yn cynnal y 

digwyddiad.

Mae Campau Cymru yn cysylltu 
chwaraeon â’r Cymry trwy gynnal 
campau aml-chwaraeon trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth 
yn ystod gwyliau’r ysgol.  

Ceir y cyfle i dreialu a datblygu 
sgiliau chwaraeon newydd 
a gwahanol wrth fwynhau a 
chymdeithasu gyda ffrindiau. 

Am fwy o wybodaeth neu i 
gofrestru eich plentyn am y Campau 
nesaf, sydd ar y 25 – 27 o Orffennaf, 
ewch i www.campau.cymru 
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PENRHYN-COCH

Suliau

Horeb 

Mehefin 

26 10.30 Gŵyl yr Ysgolion Sul ym Morlan 

  10.30 Yr Athro D. Densil Morgan

Gorffennaf 

2  Dydd Sadwrn Trip Ysgol Sul Horeb   

 a Sant Ioan i’r Animalarium, Y Borth   

 (manylion pellach oddi wrth Wendy   

 Reynolds, 01970 820124)

3  2.30 Y Parchg John Roberts  

 Oedfa gymun  

10  10.30 Y Parchg Judith Morris Oedfa   

 deuluol

17  10.00 Huw Thomas – Cymorth   

 Cristnogol – ym Methel

  10.30 Ysgol Sul Horeb

24  10.30 Y Parchg Peter Thomas

31  2.30 Ymuno â Bethel Y Parchg  

 Andrew Lenny

Awst – ymuno gydag eglwysi y dref

7  Bethel Y Parchg Judith Morris

14  Morfa Y Parchg Eifion Roberts

21  Seion Cynan Llwyd 

28  Bethel Y Parchg John Treharne

Medi

4  2.30 Y Parchg Peter Thomas Oedfa   

 gymun  

11  10.30 I’w threfnu

18  10.30 Ysgol Sul ar y cyd yn St Ioan

  2.30 Tomos Roberts-Young

25  10.00 Oedfa Menter Gobaith –  

 Capel y Morfa, Aberystwyth 

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd 

yr Eglwys dyddiau Mercher 13, 27 

Gorffennaf 10, 24 Awst, 14, 28 Medi. 

Cysylltwch â Job McGauley 820 963 am 

fwy o fanylion neu i fwcio eich cinio.

Te Hufen a Mefus 

Yn Neuadd Eglwys Penrhyn-coch

Sadwrn, 9fed Gorffennaf. 3–5yp

Pen blwydd hapus

Pen blwydd hapus i Wil Galbraith, 

Gwelfor, ddathlodd ei ben blwydd yn 18 

ar 13 Mehefin. 

Cymorth Cristnogol

Cyfanswm casgliad Penrhyn-coch eleni 

yw £1,175.34. Hoffai’r Trefnydd, Ceris 

Gruffudd, a’r Trysorydd, Eleri James, 

ddiolch i bawb a fu’n casglu yn y pentref 

er sicrhau fod casgliad yn digwydd yn y 

pentref eleni eto. Y casglwyr eleni oedd 

Sandra Beechey, Mervyn Hughes, Gabi 

Clifton-Brown, Gillian Dobson, Glenys 

Morgan, Mairwen Jones, y Parchg Judith 

Morris, Gwenan Price, Wendy Reynolds, 

Edward Roberts, Wendy Roberts, Elenid 

Thomas ac Eleri Turner.

Diolch

Hoffai Norma a Glyn Collins, 35 Ger-y-

llan, a’r teulu ddiolch yn fawr iawn i bawb 

a gyfrannodd tuag at Gronfa Marie Curie 

er cof am fam Norma, Mrs Vera Mort. Y 

cyfanswm dderbyniwyd oedd £765.00.

Ysgoloriaeth

Llongyfarchiadau i Manon Izri, Ger-

y-llan, ar gael cynnig ysgoloriaeth i 

Academi Celfyddydau Perfformio Wilkes, 

Swindon.

Urdd Gwragedd St Ioan

Dydd Sadwrn Mai 21ain cafwyd 

gwibdaith flynyddol Urdd y Gwragedd i 

Sir Benfro. Gadawyd Penrhyn-coch yn 

gynnar am yr Efailwen ble cafodd bawb 

baned yng Nghaffi Beca cyn ymweld 

â chofeb Gwrthryfel Beca ym 1839. 

Mynachlog-ddu oedd ein hymweliad 

nesaf i weld cofeb Waldo Williams, ac 

ym Methel, Capel y Bedyddwyr gerllaw 

gwelwyd carreg fedd Thomas Rees, sef 

Twm Carnabwth. Daeth amser i gael 

cinio yn fuan a chafwyd croeso a pryd 

da o fwyd yn y dafarn sinc yn Rosebush. 

Roedd Dai y gyrrwr bws yn barod 

amdanom a ffwrdd a ni unwaith eto tuag 

at Casmâl ble gwelwyd cofeb Dyfed - un 

o’n hemynwyr a ysgrifennodd yr emyn “I 

Galfaria trof fy wyneb”. Ymlaen yn bellach 

i Gasnewydd-bach ac ymweld â Eglwys 

Sant Pedr sydd â’r casgliad mwyaf o 

ffenestri lliw cyfoes yng Nghymru. Daeth 

warden yr eglwys i’n cwrdd a rhoi hanes 

sefydlu y ffenestri lliw a ddechreuwyd yn 

1990.Gwelwyd cofeb Barti Ddu ar safle 

castell newydd ger yr eglwys. Tu allan i 

eglwys y dref yn Abergwaun gwelwyd 

cofeb Jemeima Nicholas ac eto rhagor o 

ffenestri lliw cyfoes yn yr eglwys hardd 

hon.Treuliwyd orig yn edrych o amgylch 

y dref cyn symud ymlaen i ymweld â 

Eglwys S Gwyndaf yn Llanwnda ble 

gwelwyd cerflun ar un o waliau allanol 

yr adeilad. Daeth amser i droi am adref, 

diolchodd y llywydd i bawb a fu yn 

gyfrifol am wneud y diwrnod yn un 

diddorol a hwyliog.

Merched y Wawr

Bydd Merched y Wawr Penrhyn-coch 

yn dathlu 40 mlynedd ers eu sefydlu 

eleni a bwriedir cynnal cinio 40 mlynedd 

i’r union wythnos i’r cyfarfod trefnu 

cyntaf, sef Tachwedd 10fed. Bydd croeso 

cynnes i gyn aelodau ymuno â’r aelodau 

presennol i ddathlu. Rhagor o fanylion i 

ddilyn yn rhifyn mis Medi.

Dychwelyd i Gymru

Croeso nôl i Gymru i Dr Einion Dafydd, 

Rhandir gynt, sydd newydd ddychwelyd 

i Gaerdydd ar ôl treulio cyfnod ym 

Mhrifysgol Wisconsin ym Madison, 

Wisconsin, UDA.

yn Neuadd yr Eglwys
Medi, 16eg
Hydref, 21ain
Tachwedd, 18fed
Rhagfyr, 9fed

Croeso 
i bawb
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Paned a Sgwrs

Bydd paned a sgwrs yn Neuadd yr 

Eglwys, Sant Ioan ar fore Mawrth ar y 

dyddiadau canlynol:

Mehefin 21ain

Gorffennaf 5ed a 19fed

Awst 2il, 16eg, 30ain

Medi 6ed ac 20fed

Hydref 4ydd a 18fed

Tachwedd 1af, 15fed, 29ain

Rhagfyr 6ed

Croeso cynnes i bawb.

Brysiwch wella

Da yw deall fod Jennifer Evans, Fredora, 

yn gwella yn raddol ar ôl triniaeth yn yr 

ysbyty.

Hefyd da yw deall fod Aled Morgans, 

Haulwen, yn gwella ar ôl triniaeth yn yr 

ysbyty yn ddiweddar.

Gwellhad buan i Irene Taylor, Tan-y-

berth, sydd yn yr ysbyty.

Merched y Wawr Penrhyn-coch

Nos Iau, 12fed o Fai, fe gyfarfu y gangen 

yn y Clwb Pêl-droed i fynd o amgylch y 

pentre ar Helfa Drysor. Yn ffodus roedd 

y tywydd yn ffafriol iawn ac fe gafodd 

y timau a gymerodd ran hwyl arni. Fe 

ddaeth pawb yn ôl i’r Clwb Pêl-droed 

i fwynhau swper. Tîm Janice Morris a 

enillodd. Eirian Reynolds a Peter Morgan 

oedd wedi trefnu yr helfa ac yn ôl Eirian 

roedd y timau i gyd wedi gwneud yn dda 

dros ben.

Yn absenoldeb ein Llywydd fe 

gymerodd Wendy Reynolds at yr awenau 

ac fe ddiolchodd i bawb am gymryd rhan. 

Fe fwynhaodd pawb y swper ac yna fe 

ddiolchodd Mairwen i bawb yn ei ffordd 

arferol i ddiweddu’r noson. Noson wych 

arall yn ein hanes.

Nos Iau, 9fed o Fehefin fe gyfarfu y 

pwyllgor i baratoi rhaglen ar gyfer y 

tymor nesaf. Fe fydd y gangen yn dathlu 

deugain mlynedd er sefydlu ym mis 

Tachwedd eleni, ac fe edrychir ymlaen 

yn fawr iawn at y dathliadau hynny.

Fe fydd y tymor newydd yn cychwyn 

ym mis Medi ac fe fydd croeso i unrhyw 

un newydd i ymuno â ni fel cangen. Yr 

ydym yn griw bach hapus iawn ac mae’r 

rhaglen am y tymor nesaf yn argoeli i fod 

yn un lewyrchus dros ben.

Cneifiwr llwyddiannus

Llongyfarchiadau i Owain James, Pen-

banc, ar ddod yn gyntaf am gneifio yn 

Sioe y Bath a’r West yn ddiweddar. 

Cysylltiad lleol  

Llongyfarchiadau i Glain, Alaw a Tegan 

o Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth ar 

ennill y gystadleuaeth Ensemble lleisiol 

Bl 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd yn canu 

Cwsg Osian. Bu’r tair yn cystadlu yn 

Eisteddfod Penrhyn-coch ddiwedd Ebrill. 

Mae Glain yn ferch i Olga (née Morgan) 

fagwyd ym Mhenrhyn-coch – ac yn 

wyres i’r diweddar Mattie a Goronwy 

Morgan ac Alaw yn wyres i Tecwyn 

Jones, Machynlleth – sydd yn ffyddlon i 

Eisteddfod Penrhyn-coch – ef ddaeth yn 

gyntaf eleni ar yr emyn dros 60.  

Byw ar y Ffin

Gwelwyd dau gyda chysylltiad â 

Phenrhyn-coch ar y rhaglen Byw ar y 

Ffin nos Wener 17 Mehefin ar S4C. 

Bu Gareth Potter yn siarad gyda 

David Hughes Jones o Benrhyn-coch 

yn wreiddiol – brawd Gareth Jones a 

Pêl-droed Penrhyn-coch  

Fe wnaeth Penrhyn-coch y 

dwbl wrth ennill y Cwpan 

Cynghrair am yr ail 

flwyddyn yn olynol. Wedi 

ennill o drwch blewyn ar 

Santes Fair y Gelli Gandryll 

(Hay St Mary’s). I ennill y 

gynghrair wythnosau yn ôl, 

fe gaethon y gorau o Santes 

Fair y Gelli Gandryll (Hay 

St Mary’s) eto mewn gêm 

gyffrous.

Tîm a chefnogwyr yn dathlu gyda’r cwpan

Llongyfarchiadau i Gari Lewis ar dderbyn 
rheolwr y flwyddyn yn Nghynghrair Spar 
Canolbarth Cymru.

Marianne Jones Powell.   Yn gyn ddisgybl 

o ysolion Penrhyn-coch ac Ardwyn, ar 

ôl graddio ym Mhrifysgol Caerdydd aeth 

i weithio i Drefynwy, priodi merch leol 

a chael dau o blant gafodd addysg yn 

ysgolion Cymraeg yr ardal. Bu yn byw yn 

yr ardal am dros 40 ml a bellach mae ei 

wyrion yn ddisgyblion yn Ysgol (gynradd)  

Gymraeg y Fenni. Roedd Gareth ac yntau 

mewn perllan rhwng Castelll-newydd ac 

Ynysgynwraidd – un o nifer o ffermydd 

yn yr ardal sydd yn cynhyrchu afalau ar 

gyfer seidr.    

Hefyd ar y rhaglen roedd Dr Glyn Jones 

sydd yn byw yng Nghas-gwent.
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BOW STREET

Suliau

Capel y Garn

10.00 a 5.00 

Mehefin 

26  John Gwilym Jones

Gorffennaf 

3  Judith Morris  

10  Oedfa’r ofalaeth 

17  Bugail 

24  Adrian Williams 

31  Richard Ll. Jones 

Awst 

7  Noddfa 

14  Lyndon Lloyd

21  Noddfa 

28  Beti Griffiths 

Medi

4  Eric Greene  

11  Aelodau Bugail 

18  Bugail – cymun

25  Oedfa Menter Gobaith – Capel y   

 Morfa Aberystwyth 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Susan a Simon Herron, 

Bryn Castell, ar enedigaeth Jack Edward 

Lewis ar 20 Mai – brawd bach i Owain a 

Dylan a a ŵyr arall i Ken a Lynda Edwards, 

Maes-y-garn

Capel y Garn

Fore Sul, Mai 15, cynhaliwyd Gwasanaeth 

Cymorth Cristnogol yng Nghapel y Garn 

dan arweiniad y Gweinidog, y Parchg Wyn 

Morris, pryd y cafwyd cyfle i ddenfyddio 

a gwerthfawrogi’r offer electronaidd 

newydd. Yn dilyn y gwasanaeth roedd 

cinio bara a chaws yn y festri wedi ei 

baratoi gan aelodau o Gymdeithas y 

Chwiorydd. Rhwng y gwasanaeth a’r cinio 

codwyd £400 at waith Cymorth Cristnogol. 

Merched y Wawr Rhydypennau

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Blynyddol nos 

Lun 9fed o Fai yn Neuadd Rhydypennau. 

Croesawodd Shân Hayward ein 

Llywydd ni yn gynnes iawn ynghyd ag 

Elizabeth Evans. Darllenodd Eirian Dafis 

yr Ysgrifennydd, gofnodion pwyllgor 

llynedd. Cytunodd pawb eu bod yn gywir. 

Cawsom fraslun o’r gweithgareddau yn 

ystod y flwyddyn gan Shân a wir bu yn 

flwyddyn llwyddiannus a diddorol iawn. 

Diolchodd Shân i aelodau’r pwyllgor am 

eu cymorth yn enwedig i Eirian a Bethan. 

Cawsom adroddiad gan Bethan Hartnup. 

y Trysorydd. ac mae’r sefyllfa ariannol yn 

llewyrchus iawn. Dyma’r pwyllgor am y 

tymor nesaf:

Llywydd – Ann Jones

Is-lywydd – Lila Piette

Ysgrifennydd – Elizabeth Jones

Is-ysgrifennydd – Marian Beech Hughes

Trysorydd – Margaret Roberts

Is-drysorydd – Gweneira Williams

Aelod newydd i’r pwyllgor – Maria Owen

Gweddill y pwyllgor – Sian Hayward, 

Eirian Dafis, Bethan Hartnup

Yn dilyn hyn cawsom noson ddiddorol 

iawn gan Brenda Jones a Lisa Davies – 

dwy o’n haelodau aeth ar daith Merched 

y Wawr i Brugge. Cawsant amser diddorol 

dros ben a chawsom weld rhai lluniau. 

Diolchodd Shân yn gynnes iawn iddynt.

Margaret Roberts enillodd y raffl a Beryl 

Huhges, Pant-y-Peran ac Elizabeth Jones 

oedd yng ngofal y te.

Nos Lun y 13eg o Fehefin aeth criw o’r 

aelodau ar daith ddirgel wedi ei threfnu 

Llongyfarchiadau i Glwb Gwawr y 

Pennau ar ennill gwobr am gyflwyno 

Rhaglen a Thâl Aelodaeth erbyn y 

dyddiad cau! Cyflwynwyd y wobr i 

Rhian Nelmes gan Meryl Davies, y 

Llywydd, yng Ngŵyl Haf a Chyfarfod 

Blynyddol Merched y Wawr ar 21 Mai 

ym Machynlleth.

Dwy ffrind, Mrs Elina Davies a Mrs Mary 
Thomas) yn mwynhau’r Cinio Bara a Chaws.Y Parchg Wyn Morris yn sgwrsio â’r plant.

Rhai o Chwiorydd y Garn, a fu wrthi’n 
paratoi’r Cinio Bara a Chaws.
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gan Shân Hayward ac Eirian Dafis. Pawb 

yn dyfalu i ble oeddym yn mynd wrth 

deithio tua Machynlleth a wir dyna 

droi i mewn i weld Gweilch y Ddyfi. 

Yno cawsom ein croesawu gan Alwyn 

Williams a roddodd fraslun o’r gwaith 

sydd yn mynd ymlaen efo prosiect y 

Gweilch. Wel mae’n le diddorol dros ben. 

Cerdded ar hyd y llwybr arbennig i lawr 

at y Tŵr. Ar y ffordd tyfiant o flodau a 

gweiriau o bob math oedd yn dlws iawn, 

ac roedd y Byffalo Dŵr i’w gweld hefyd 

ac adar o bob math. Cyrraedd y Tŵr a 

dringo y grisiau i’r llawr uchaf. Yno mae’r 

holl wybodaeth am y Gweilch ond yn 

bwysicach cael gweld y cywion a’r iar 

ar y nyth; wedyn daeth y ceiliog hefyd â 

physgodyn yn ei big - swper iddynt!! 

Diolchodd Shân yn gynnes iawn i Alwyn 

ac aethom yn ôl am y bws. Cael swper 

blasus iawn yn y Wild Fowler, Tre’r-ddôl, 

wedyn aeth pawb adre wedi mwynhau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar Fedi 12fed. 

Croeso cynnes i gyn-aelodau ac aelodau 

newydd.

Oedfa arbennig

Pnawn Llun Mehefin 27ain cynhelir 

oedfa  gyhoeddus genedlaethol yn Noddfa, 

Bow Street am 2.00 i ddathlu fod Cyngor 

Ysgolion Sul yn 50 oed. Fe’i cynhelir i 

ddathlu’r gorffennol a’r presennol, ond 

hefyd i geisio arweiniad ar gyfer y dyfodol. 

Gwelwyd newidiadau mawr yn y Gymru 

Gymraeg grefyddol mewn hanner can 

mlynedd, a bellach galwad i genhadu ac 

ymestyn allan sydd yna, mewn cyfnod 

pan mai nifer bychan o blant sy’n rhan o 

fywyd ein heglwysi. Llywyddir yr oedfa 

gan Gadeirydd y Cyngor, sef y Parchedig 

Denzil John, Caerdydd a’r pregethwr 

gwadd yw’r Parchg J. Ronald Williams, 

Caernarfon, sydd wedi bod yn rhan o 

weithgarwch y Cyngor ers nifer mawr 

o flynyddoedd, yn gyn-ysgrifennydd a 

chyn-gadeirydd. Bydd Aled Davies yn rhoi 

Noson goffi i godi arian i Henoed Bow 
Street a Llandre yn  Neuadd Rhydypennau; 
digwyddiad blynyddol.

Iwan a Jean Davies agorodd y noson eleni gyda’r 
Parchg Richard  Lewis yn llywio y noson.

ychydig o hanes yr hanner can mlynedd 

diwethaf, a bydd Rheinallt Thomas yn 

lansio cyfrol arbennig sy’n cynnwys 

braslun o hanes y Cyngor o 1966 hyd at 

2016. Mae croeso cynnes i bawb i ymuno 

yn yr oedfa ar gyfer y dathliad pwysig 

hwn, gan obeithio y cawn ein hatgoffa nid 

yn unig am fendithion y gorffennol ond 

ein herio hefyd i wynebu her y dyfodol.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Dewi Bowen, Paul 

a Chris a’u teuluoedd, Maesafallen, 

ar farwolaeth Sue Bowen ar Fai 11eg. 

Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa 

Aberystwyth ar 23 Mai a derbyniwyd 

cyfraniadau er cof tuag at Ymchwil Cancr 

neu MacMillan d/o W.H. Daniell, Dan Dre, 

Aberystwyth.

Pen blwydd arbennig

Dymuniadau gorau i Elen Evans, Erw 

Las, fydd yn dathlu pen blwydd arbennig 

ddiwedd y mis.

Dymunwn ben-blwydd hapus yn 80 

oed i’r Parchg W.J. Edwards, Gwelfor, 

Tregerddan, ar 29 Mehefin. Deallwn 

.na fu yn dda ei iechyd yn ddiweddar – 

dymunwn wellhad buan iddo.

Capel Noddfa

Cynhelir Noson Goffi flynyddol Noddfa yn 

y Festri am 7.00 o’r gloch nos Wener  

1 Gorffennaf.  Croeso mawr i bawb.

Mrs Lollipop yn ymweld â Cylch Meithrin Rhydypennau fel rhan o weithgareddau’r cylch yn dilyn 
thema’r Wyl Feithrin eleni , sef Pobl Sy’n ein Helpu. 

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL
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Y BORTH

Cerddorol  

Llongyfarchiadau i Mared Emyr Pugh-

Evans, Y Borth, disgybl yn Ysgol Gyfun 

Penweddig ar ennill ysgoloriaeth flynyddol 

i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, 

Caerdydd ac ar ddod yn gyntaf ar yr Unawd 

Telyn Bl 10 a than 19 oed yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint. Hi hefyd 

ddewiswyd yn Delynor yr Ŵyl. 

Llongyfarchiadau i Erin Hassan, Ynys-

las, o Ysgol Pen-glais am ddod yn ail yn 

yr Unawd Pres Bl 10 a than 19 oed yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y 

Fflint. 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â theulu y ddiweddar 

Isabel Hind – cyn bennaeth Ysgolion 

Craig yr Wylfa ac Aberaeron- fu farw yn 

ei chartref yn Nebo ar Fai 22. Cynhaliwyd 

yr angladd dydd Sadwrn Mehefin 11 yn 

Eglwys Llanllwni.

Llongyfarchiadau i orsaf Bad Achub y Borth ddathlodd 

hanner can mlynedd ei bodolaeth yn ddiweddar. Cafwyd 

dathliad nos Sadwrn Mehefin 11 i gydnabod cefnogaeth a 

chyfraniadau yr holl griw gwirfoddol, swyddogion, casglwyr 

arian a gwirfoddolwyr siop. 

Sefydlwyd Gorsaf Fad Achub y Borth, sydd yn cael ei 

rhedeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr, ar 14 Mehefin 1966 

ym mhen deheuol Traeth y Borth. Adeiladwyd cwt pren lle 

cadwyd bad achub dosbarth D gyda’r glannau 

Nid oedd yna lithrfa ar y dechrau. Bu yr orsaf yn un 

weithiai yn ystod yr haf yn unig hyd 1972. Adeiladwyd cwt 

cwch bric pwrpasol ym 1987 oedd yn darparu cyfleusterau 

gwell i’r tim. Wedyn yn 2007 yr adeiladwyd yr orsaf fad achub 

bresennol wedi ei chyfuno efo’r orsaf Gwylwyr y Glannau 

sydd nesaf ati. Mae yna hefyd siop a chyfleusterau gwell i 

hyfforddi a newid, cyfleusterau ar gyfer y criwiau ac ystafell 

gofal frys.

(o erthygl gan Dave Reynolds) 

Bad Achub yn Dathlu

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHWILIO AM LE I GYNNAL 
CYFARFOD, CYNGERDD 

NEU DDIGWYDDIAD 
ARALL? 

Mae gan Morlan neuadd fawr, 
dwy ystafell bwyllgor a bar coffi 
cysurus sy’n addas ar gyfer pob 
math o weithgarwch. Telerau 

gostyngol i grwpiau cymunedol, 
crefyddol ac elusennol. 

 
 

Cysylltwch am wybodaeth bellach: 01970-
617996 neu morlan.aber@gmail.com 

 

 

Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH 
01970-617996; morlan.aber@gmail.com; @CanolfanMorlan 

Yr orsaf ym 1987

Ysgol Feithrin y Borth ar ymweliad diweddarGorsaf Bad Achub y Borth yn y 1960au
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Cysyllter â’r trysorydd os am hysbysebu hedyddcunningham@live.co.uk

Cylch Cinio Aberystwyth
Roedd nos Wener Mai 13 yn noson lwcus i Dilwyn Jones, 

Tal-y-bont am mai ef oedd enillydd raffl y mis. Roedd 

hi’n noson wych i bawb arall oedd wedi ymgynnull 

yng nghyfarfod mis Mai o’r Cylch Cinio yng ngwesty’r 

Richmond ar y prom.

Iestyn Hughes, Bow Street,  y ffotograffydd meistrolgar 

ac awdur y gyfrol ddiweddar Ceredigion Wrth fy Nhraed 

oedd y gŵr gwâdd. Yn ei gyflwyniad eglurodd gefndir y llyfr 

a chawsom stribed o hanesion difyr a sawl un doniol am 

lawer o’r lluniau sydd wedi eu cynnwys yn y gyfrol wych 

hon. Daethom i ddeall mai ffrwyth prosiect yw’r gyfrol 

wrth iddo fel hogyn o Ynys Môn, sydd wedi byw yn yr ardal 

hon am dalp o’i oes, ond oedd eto i  ystyried ei hun yn 

Gardi mabwysiedig llawn. Cefnogwyd ei sgwrs gan nifer 

o luniau trawiadol a chofiadwy a gwelwyd ei fod bellach 

wedi dod i adnabod nodweddion yr ardal a’i fod wedi llawn 

ddarganfod ei wreiddiau newydd yn Sir y Cardis. Profodd 

fel mae Cymreictod y Sir yn ffynnu mewn gweithgareddau 

cymdeithasol megis Dydd Sadwrn Barlus, Parêd Aberystwyth, 

Rali Ffermwyr Ifanc ac eisteddfodau . Un o brif negeseuon 

ei gyflwyniad oedd bod Ceredigion yn llawer iawn mwy nag 

Aberystwyth  a bod gweddill y Sir yn wahanol iawn i Aber.

Diolchwyd iddo ar ran yr aelodau gan Gwynfryn Evans, 

Llandre.

Mae darlun ffotograffig creadigol o Soar-y-Mynydd o 

waith Iestyn wedi ei gynnwys yn arddangosfa gyfredol Oriel 

Rhiannon yn Nhregaron ac anogodd y Cadeirydd ar i bawb 

wneud ymdrech i ymweld â’r arddangosfa hon. 

Cyngor Cymuned Melindwr 
Hysbyseb Swydd

(Ardal Capel Bangor, Goginan, 

Cwmrheidol, Pant-y-Crug a Pisgah)

Mae Cyngor Cymuned Melindwr yn 

awyddus i benodi Clerc a Swyddog 

Cyllid i gefnogi gwaith y pwyllgor 

a’r cynghorwyr. Bydd yr ymgeisydd 

llwyddiannus yn meddu ar sgiliau 

gweinyddol ardderchog a’r gallu i fod 

yn drefnus, gyda phrofiad o ddelio 

gyda materion ariannol a sgiliau 

cyfrifiadurol yn fanteisiol. Mae 

angen i’r ymgeisydd feddu ar sgiliau 

rhyngbersonol da ond hefyd â’r gallu 

i weithio ar liwt ei hun yn effeithiol.

Mae’r Cyngor yn trafod materion 

yn y Gymraeg a’r Saesneg felly mae’r 

gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y 

ddwy iaith yn ofynnol i’r swydd.

Bydd y cyflog a gynigir yn seiliedig 

ar raddfeydd cyflog ar gyfer clercod 

rhan amser LC2 – oddeutu £12 yr awr 

- gyda lwfans ychwanegol gogyfer 

defnyddio eich cartref fel swyddfa. 

Bydd yr oriau a gontractiwyd 

oddeutu 10 awr y mis. Mae’r Cyngor 

yn cyfarfod yn rheolaidd ar y trydydd 

nos Iau o bob mis (heblaw am fis 

Awst a mis Rhagfyr) yn ogystal â 

unrhyw gyfarfod ad-hoc. Am ragor 

o wybodaeth (gan gynnwys swydd 

ddisgrifiad) cysylltwch â Jean 

Watson (Cadeirydd ) trwy’r ebost 

jeanwatsoncc@hotmail.com. I wneud 

cais anfonwch CV i’r ebost wedi ei 

nodi, erbyn 30 o Mehefin.

Cyfarfod Blynyddol Cyngor 

Cymuned Melindwr

Cynhaliwyd y cyfarfod ar Fai 19 yn 

Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor ac 

yn ôl yr arfer cafwyd adroddiad gan 

y Cadeirydd, Jean Watson, a chan y 

Cynghorydd Rhodri Davies.

Crynodeb o adroddiad y Cadeirydd

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur 

gyda rhai hen bynciau a hefyd rhai 

newydd. Mae’r broblem o gyflwr 

yr heolydd yn yr ardal yn dal i beri 

pen tost i’r gymuned ac nid yn 

unig i’r ardal yma, deallwn fod yn 

broblem gyda Cyngor Sir oherwydd 

prinder cyllid. Er fod y gallu i weld 

ceisiau cynllunio arlein mae braidd 

yn anodd cael ateb mewn amser 

gan mai tair wythnos sydd i ateb a 

dim ond unwaith y mis yr ydym yn 

cwrdd.

Yn ystod y flwyddyn fe wnaeth 

y cynghorydd Dafydd Fryer 

ymddiswyddo ac felly mae yna sedd 

wag gennym ond wrth ffarwelio 

ag un cynghorydd hir dymor braf 

oedd croesawu Eluned Lewis, Capel 

Bangor ac Aled Jones, Goginan, fel 

cynghorwyr newydd. Diolchwyd i 

Dafydd am ei waith i’r gymuned. 

At ddiwedd y flwyddyn yma 

penderfynnodd y clerc ymddiswyddo 

felly mae hefyd gennym swydd wag 

i’w llanw.

Diolchodd y Cadeirydd i’r 

cynghorwyr am eu help yn ystod y 

flwyddyn a fu yn reit anodd yn delio 

gyda salwch a materion eraill oedd 

yn codi.

Ar nodyn fwy cadarnhaol 

mae’r cyngor wedi prynu pedwar 

diffibrilwyr gyda chymorth o 

bwyllgorau Sioe Capel Bangor a’r 

cylch a Chymdeithas Goginan.

Crynodeb adroddiad Y Cynghorydd 

Rhodri Davies

Diolchodd i’r pwyllgor am eu help a 

dywedodd ei bod yn bwysig i dynnu 

sylw y Cyngor Sir i’r problemau lleol. 

Eleni mae yna arwyddion newydd 

cyflymder wedi eu rhoi ger Ysgol 

Pen-llwyn ac hefyd mae yna rai 

newydd yn mynd i fod yn Nolypandy 

ac o amgylch yr Eglwys. Diolchodd 

hefyd i aelod ifanc o’r gymuned, 

Rowan Edwards, am dynnu ein sylw 

am y diffibrilwyr. Cyhoeddwyd hefyd 

na fyddai y cynghorau cymuned yn 

cael eu huno.

Etholwyd Y Cynghorydd Jean 

Watson i aros yn y gadair a’r 

Cynghorydd Andrea Jones fel is – 

gadeirydd.
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Gwobrwyon Pêl-Droed Penrhyn-coch
Cynhaliwyd noson wobrwyo Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch  nos Wener y 27ain o Fai 

yn y Clwb. Dyma  rai o’r enillwyr.

Chwaraewr a wnaeth y cynnydd mwyaf  
(o dan 16 oed): Serge Holmes

DebbiePat

Capten: Owain JamesCapten (Menywod): Jess Chandler 

Capten a Chwaraewr y flwyddyn :  (Eilyddion Penrhyn-coch)  
Caron Pugh

 Chwaraewr y flwyddyn: 

Aiden Nyhus

Chwaraewr y flwyddyn wedi 

ei ddewis gan y cefnogwyr: 

Leigh Jenkins

Scoriwr mwyaf o goliau: 

Jonathan Evans 

 Eilyddion Penrhyncoch

Sgoriwr mwyaf o goliau: 

Matt Merry 

O dan 16

Capten a sgoriwr mwyaf o 

goliau: Harri Horwood

Chwaraewr y flwyddyn: Matt 

Merry

 

Diolchwyd ar ran y clwb i Pat 

James a Debbie Jenkins am 

eu gwaith yn cynorthwyo 

trwy’r flwyddyn

 Enillwyr eraill oedd:
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M
AE’N

 EI H
ÔL! BANGOR

BETHESDA

BETWS-Y-COED

Y BALA

MACHYNLLETH

TREGARON

ABERAERON

BLAENAU FFESTINIOG

DOLGELLAU

ABERYSTWYTH

LLANBEDR PONT STEFFAN

CEINEWYDD

LLANDYSUL

LLANRWST

ABERTEIFI

ARBERTH

SANCLÊR

CASTELLNEWYDD EMLYN

CRYMYCH

DINBYCH-Y-PYSGOD

CAERFYRDDIN

BRYNAMANRHYDAMAN

LLANYMDDYFRI LLANDEILO

Noddwch, 
rhedwch a 
byddwch yn 
rhan o’r hwyl!

www.rasyriaith.cymru

6–8 Gorff ennaf

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

Amrywiaeth eang o lyfrau, cardiau,  
cerddoriaeth ac anrhegion Cymraeg.

CROESAWIR ARCHEBION GAN  
UNIGOLION AC YSGOLION
13 Stryd y Bont, Aberystwyth

01970 626 200

MYNACH GARDEN 
MAINTENANCE

Torri Porfa, Sietynau, 
Tirlinio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a 
phrisiau rhesymol
Ffoniwch Meirion:

07792 457816
01974 261758

e-bost: mynachhandyman
@yahoo.com

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

Shan Jones

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS
01970 880627

Chwaraewr y rheolwr (Menywod): Mel Ward

Debbie

Sgoriwr mwyaf o goliau a  
Chwaraewr y Chwaraewyr (Menywod): 
Catherine Davies
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Cyngor Cymuned Trefeurig
Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth, 17 Mai am 7.30pm yn Neuadd 

y Penrhyn ar gyfer y cyfarfod misol arferol, a’r Cyfarfod 

Blynyddol. Roedd pawb o’r cynghorwyr yn bresennol ar 

wahân i Mel Evans, a oedd wedi anfon ymddiheuriad. Hefyd 

yn bresennol oedd y Clerc ac aelodau o’r cyhoedd, sef Mr 

Dafydd Ifans, Mr a Mrs Alun James a Mr Graham Thomas.

Yn y Cyfarfod Blynyddol, fe ddiolchodd y Cadeirydd, Dai 

Mason, i bawb am eu cymorth yn ystod y flwyddyn, ac fe 

nododd rai o’r pethau a oedd wedi digwydd yn ystod tymor ei 

gadeiryddiaeth. 

Etholwyd yr Is-Gadeirydd, Eirian Reynolds, yn Gadeirydd ar 

gyfer 2016-17 ac fe etholwyd Richard Owen yn Is-Gadeirydd. 

Fe esgynnodd y Cadeirydd newydd i’r gadair, a derbyniodd 

gadwyn y Cadeirydd. Diolchodd i Dai Mason am ei waith yn 

ystod y flwyddyn a aethai heibio.

Etholwyd y canlynol i gynrychioli’r Cyngor ar wahanol gyrff 

allanol: Neuadd y Penrhyn - Gwenan Price; Cae Chwarae 

Penrhyn-coch (PATRASA) - Gwenan Price; Cae Chwarae 

Pen-bont - Trefor Davies; Cartref Tregerddan - Dai Rees 

Morgan a Gwenan Price; Un Llais Cymru - y Cadeirydd a’r Is-

Gadeirydd; adroddiadau i’r wasg - Richard Owen.

Yn y cyfarfod misol arferol fe drafodwyd y canlynol.

Materion yn codi: Maes Seilo - roedd yr aelodau wedi cael 

cyfarfod buddiol ar y safle. Dywedodd Dai Mason y byddai’n 

cysylltu â Chyngor Ceredigion a gofyn iddynt dacluso’r safle. 

Ger-y-llan - addawodd Dai Mason gysylltu gyda Mr Kevin 

Kirkland yn fuan i drafod cael polyn lamp newydd. Cerbydau 

wedi’u parcio ger Ardwyn, Pen-bont - roedd y Cyngor Sir yn 

parhau i wneud ymholiadau am y mater. Baw cŵn - roedd 

y Cyngor Sir wedi cytuno i gael arwyddion newydd yn y 

mannau a awgrymwyd gan y Cyngor Cymuned, ac roedd 

yr arwyddion wedi eu harchebu. Y twll yn y ffordd ger Glan 

Ffrwd - roedd y Cyngor Sir wedi rhoi gwybod fod y twll 

ar dir y stad ac nid ar dir cyhoeddus. Felly byddai angen 

cysylltu â’r perchnogion; awgrymwyd y gallai’r Clerc drefnu 

cyfarfod gyda’r perchnogion tai yn Glan-ffrwd i rannu 

gwybodaeth. Pwysleisiodd y cynghorwyr y dylai’r Cyngor 

Sir roi blaenoriaeth i drin y twll, ac na ddylid gadael i’r mater 

lusgo am hydoedd tra oedd pobl yn trafod pwy oedd yn 

gyfrifol am y gwaith. Tir ger Tan-rallt, Pen-bont - roedd 

perchennog Tan-rallt yn honni mai ef oedd biau’r tir, ond 

roedd y Clerc wedi archwilio’r Gofrestr Dir ac nid oedd y tir 

wedi’i gofrestru. Penderfynwyd gwneud ymholiadau pellach 

gydag Un Llais Cymru ac ymholiadau cychwynnol gyda 

chyfreithwyr. Hefyd penderfynwyd holi i weld a oedd y garej 

yn Tan-rallt wedi cael caniatâd cynllunio. Parcio ar y ffordd 

i mewn i Benrhyn-coch - roedd parcio ar y tro i mewn i’r 

pentref yn dal yn broblem, a phenderfynwyd cysylltu â’r 

heddlu unwaith eto am y mater.

Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion - y Cynghorydd Dai 

Mason fyddai Cadeirydd y Cyngor Sir ar gyfer 2016-17, a 

llongyfarchwyd ef ar yr anrhydedd. Roedd gwahoddiad wedi 

dod i aelodau’r Cyngor fynychu cyfarfod blynyddol y Cyngor 

Sir ddydd Gwener 20fed Mai yn Aberaeron lle byddai Dai yn 

cymryd y gadair a dywedodd rhai y gallent ac yr hoffent fynd.

Cynllunio: cais A160276, cais am Dŷ Menter Wledig (tŷ dros 

dro) ar y tir i’r gorllewin o Gwelfor, Penrhyn-coch. Gadawodd 

Dai Mason yr ystafell am yr eitem hon. Trafodwyd y cais 

yn ofalus gan y Cyngor. Mynegodd un cynghorydd y farn 

y dylai’r Cyngor gefnogi’r cais, ond roedd y mwyafrif o’r 

farn y dylai’r Cyngor gadw at ei benderfyniad blaenorol ym 

mis Ionawr, sef fod hwn yn gais am dŷ i gyd-fynd â menter 

wledig, ac y byddai’n addas derbyn barn swyddogion y 

Cyngor Sir yn y mater hwn. Diolchodd Mr Graham Thomas 

i’r cynghorwyr, a dywedodd ei fod yn sylweddoli fod yr 

aelodau mewn sefyllfa anodd wrth ystyried materion o’r fath. 

Cais A160363 - cais i godi tŷ fforddiadwy ger Gwargerddi, 

Salem. Doedd y Cyngor ddim yn sicr sut oedd y cais yn 

ffitio i mewn gyda’r Cynllun Datblygu Lleol, ond doedd dim 

gwrthwynebiad. Gellid gadael y mater i’r Cyngor Sir.

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

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

Dai Mason yn cyflwyno Cadeiryddiaeth Cyngor Cymdeithas 
Trefeurig i Eirian Reynolds.
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Eirian Reynolds, 
Tech. S.P.

Arolygon Diogelwch
Asesiadau Peryglon

Archwiliadau Damweiniau
Hyfforddiant

GWASANAETH 
IECHYD 

A DIOGELWCH

01970 820124
07709 505741

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

07962 861 822
www.facebook.com/siriolbeauty

Brynsiriol, 
Bow Street, Ceredigion  SY24 5AR 

ad harddwch siriol tincer_Layout 1  17/10/2014     

Ysgol Pen-llwyn

Gweithgareddau Awyr Agored 

Cafwyd hwyl fawr yn ddiweddar yn Ysgol 

Pen-llwyn pan ddaeth RAY Ceredigion 

draw i gynnal gweithgareddau chwarae 

awyr agored i holl blant yr ysgol.Wedi 

bore o brofion Cenedlaethol bu’r plant 

yn mwynhau cael rhyddid i gyd chwarae 

a chyd weithio y tu allan ar brynhawn 

heulog. Cawsant brynhawn i’w gofio.

Cestyll Clyfar

Bu‘r adran Iau yn ymroi i adeiladu cestyll 

3D fel rhan o‘u gwaith thema ar Gestyll 

a Dreigiau. Roedd Neuadd yr ysgol yn 

llawn gweithgarwch brwd.ac erbyn 

diwedd y prynhawn cafwyd cestyll i’w 

hedmygu.

Trychfilod

Bu’r Cyfnod Sylfaen yn disgwyl yn 

eiddgar i’w gloynnod byw ymddangos o’r 

piwpa ac erbyn dychwelyd o’n gwyliau 

hanner tymor roedd pump o rai lliwgar 

wedi cyrraedd. Y dydd Mawrth canlynol 

roedd yn rhaid gadael iddynt hedfan yn 

rhydd i’w cynefin. 

Chwaraeon

Carem longyfarch y disgyblion a 

gymerodd ran yn y Ras Binc yn 

ddiweddar.

Bu rhai o’r disgyblion yn cymryd 

rhan yn Aber Cyclefest ac enillodd 

Megan Lewis y ras i’w hoedran hi. 

Llongyfarchiadau mawr Megan ! A da 

iawn i bawb a gymerodd ran.

Da iawn Tia a Lilly am gymeyd rhan 

mewn dawnsio stryd yn Stoke yn 

ddiweddar.

Ymweliad

Bu ‘r ficer Lyn Lewis- Dafis draw yn 

yr ysgol yn cymryd gwasanaeth yn 

ddiweddar a bu rhai o’r plant yn ei helpu.



Y  T i n c e r  |  M e h e f i n  2 0 1 6  |  3 9 0

2 0

Ysgol Craig yr Wylfa

Carolina Dreamer

Fel y mae rhai ohonoch yn gwybod, 

darganfuwyd cwch bach gan un o’n 

disgyblion ar y traeth yn y Borth yn ôl ym 

mis Chwefror. Enw’r cwch yw’r ‘Carolina 

Dreamer’ ac roedd wedi cael ei lansio 

gan ddisgyblion Ysgol St Andrew Maths a 

Gwyddoniaeth yn Charleston, De Carolina 

ym mis Mai 2015 fel rhan o brosiect yn yr 

ysgol. Mae’r ‘Carolina Dreamer’, wedi cael 

ei ffitio â dyfais GPS ac wedi hwylio am lai 

nag wythnos roedd wedi golchi i fyny yn 

Bermuda.

Yno, cafodd ei hail-lansio a dechrau 

mynd tuag at Iwerddon, ond gwyrodd 

tuag at arfordir gorllewin Cymru - taith o 

tua 4,000 o filltiroedd. 

Roedd disgyblion yn St Andrew wedi 

cysylltu â phorthladdoedd Cymru yn y 

gobaith fod rhywun wedi ei gweld a’i 

achub.

Yr ydym wedi bod mewn cysylltiad 

wythnosol gyda’r athrawes Mrs Amy 

McMahon yn America ac mae hi wedi 

danfon dec newydd ar gyfer y cwch. 

Cyrhaeddodd y rhannau dros yr hanner 

tymor ac yr ydym yn awr ar amserlen 

dynn i drwsio’r cwch. Unwaith y bydd 

yn barod, bydd cynrychiolwyr o’r ysgol 

yn mynd â hi i Cobh yn Iwerddon erbyn 

Gorffennaf 5ed, lle y byddant yn cwrdd â 

Mrs Amy McMahon a’r syniad yw ail-

lansio’r cwch bach ar gyfer rhan nesaf y 

daith.

Bydd Ysgol Craig yr Wylfa yn berchen 

hanner y ‘Carolina Dreamer’ a byddwn yn 

gosod eitemau o’r ysgol i wneud capsiwl 

amser tu fewn y cwch. Mae’r plant i gyd 

wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr i 

gymryd rhan yn y prosiect hwn a byddan 

nhw’n cael cyfle i wneud ffrindiau gyda 

disgyblion yn Unol Daleithiau’r Amerig 

wrth ysgrifennu llythyron atynt.

Y Gwyll

Roedd y rhaglen deledu enwog ‘Y Gwyll’ 

wedi defnyddio ein hysgol ar gyfer 

lleoliad yn ystod hanner tymor. Roeddem 

yn ffodus iawn i gael gwahoddiad i 

ddefnyddio rhai o’n disgyblion i fod yn 

rhan o’r cynhyrchiad hefyd. Roedd pawb 

wedi ymddwyn yn dda iawn ac wedi 

mwynhau’r profiad o actio.

 

Glan-llyn

Aeth criw o’r ysgol I aros yng Ngwersyll 

yr Urdd Glan-llyn yn ddiweddar gyda 

disgyblion o Ysgol Tal-y-bont. Roedden 

nhw wedi cael amser gwych a chyfle i 

brofi nifer fawr o brofiadau newydd fel 

saethyddiaeth, canŵio, cyfeiriannu, dringo 

a chyfle i wneud ffrindiau newydd hefyd 

wrth gwrs.

 

Addysg Heddwch

Mae prosiect Addysg Heddwch Mewn 

Ysgolion yn cynnig rhaglen awr yr 

wythnos am 6 wythnos i ysgolion. Yr 

amcan yw creu awyrgylch heddychlon 

mewn ysgolion ble mae’r disgyblion yn 

trin ei gilydd gyda pharch, yn cyd-weithio 

ac yn datrys problemau yn adeiladol. Bu 

dosbarth Miss Hughes yn rhan o’r project 

yma dros yr wythnosau diwethaf ac mae 

pawb wedi ymateb yn dda I’r cyfleoedd 

gwerthfawr.

 

Cadw ein Traeth yn lân

Ar ddydd Gwener 27ain o Fai cynhaliodd 

yr ysgol ddiwrnod ‘Achub yr Amgylchedd’. 

Dysgodd y plant am beryglon sbwriel a 

sut y mae’n niweidio ein hamgylchedd 

ac anifeiliaid yn arbennig. Cynlluniwyd 

ac addurnwyd crys-t gan bob disgybl 

a hefyd buom i lawr ar lan y môr i godi 

sbwriel. Daeth y cyngor i roi benthyg offer 

pwrpasol i ni ac aeth y disgyblion, staff 

a’r rhieni i lanhau ein traeth. Mwynhaodd 

pawb eu hunain ac fe gasglwyd dros 8 o 

fagiau llawn sbwriel. Diolch yn fawr i bawb 

a gymerodd ran ac am ein cynorthwyo ar 

y dydd.

  

Sioe Roald Dahl

Roedd hi’n braf cael cyfle i fynd am dro 

i Ysgol Tal-y-bont i wylio sioe un dyn 

newydd sbon am Roald Dahl. Roedd y sioe 

yn rhan o ddathliadau can mlynedd geni’r 

awdur ac fe gafodd y plant gyfle i ddysgu 

am yr awdur gydag Alf, cymeriad lliwgar, 

diddorol, oedd yn dwlu ar ddarllen. Yn 

ei gôt amryliw unigryw, oedd yn llawn o 

bocedi ar gyfer ei lyfrau, roedd Alf wrth ei 

fodd yn rhannu ei gariad tuag at ddarllen, 

ac yn datgelu’r anturiaethau sy’n digwydd 

iddo pan mae’n dechrau darllen. Cafwyd 

prynhawn difyr iawn gan bawb yng 

nghwmni Alf.

 

Cultural diversity

Roedd ail drip i Ysgol Tal-y-bont yn ystod 

y mis wrth i ni dderbyn gwahoddiad i 

fynychu gweithdy gan gwmni ‘Cultural 

Diversity’. Enw’r gweithdy oedd 

‘Teithio’Byd – Lliw fy Nghroen’ ac roedd 

cyflwyniad Kizuanda yn ddiddorol iawn. 

Roedd yn gyfle i ddysgu am wahanol 

ddiwylliannau a phwysigrwydd i bawb fod 

yn ffrindiau gyda’i gilydd. 
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Dilynwch y Tincer ar Trydar 
@TincerY

Man dechrau: Ochr y ffordd ger mynediad Pantyffynnon.
Map: OS Explorer 213. GR 688867.
Pellter: 3.5 milltir hawdd ar y ffordd.

Taith gerdded y mis
Bont-goch heibio Moelglomen

Saif annedd Troedrhiwseiri ar lan ogleddol Afon Stewi, 

ychydig yn uwch i fyny’r cwm na phentref Salem 

Coedgruffudd. Ar yr olwg gyntaf, mae elfennau ac ystyr yr 

enw yn hollol amlwg: troed, rhiw, a seiri, ffurf luosog saer. 

Ond peidiwch â chael eich twyllo!

Ystumiad yw’r elfen olaf o seri, hen air sydd wedi peri 

rhywfaint o ddryswch dros y blynyddoedd. Digwydd 

seri droeon mewn barddoniaeth gynnar a hynny’n aml 

ochr yn ochr â chyfeiriadau at feirch. Tebyg mai dyna’r 

rheswm y cafodd ei ddehongli mewn geirfâu a geiriaduron 

diweddarach fel gair yn golygu ‘march’ neu ‘feirch’. 

Sylwodd Ifor Williams, fodd bynnag, bod y gair yn 

digwydd yn gyffredin gyda’r ferf sathru, a dyma’r allwedd 

i ystyr y gair. Dangosodd mai cyfuniad yw seri o’r elfen 

sâr (fel yn sarn) a’r terfyniad -i, yn golygu ‘llwybr wedi ei 

balmantu, sarn, cawsai’.

Felly dyma annedd a saif wrth odre rhiw wedi ei 

balmantu.

Yn ei gywydd ‘Dewis Un o Bedair’, mae Dafydd ap 

Gwilym, y bardd a aned ym Mrogynin (gwta hanner milltir 

o Droedrhiwseiri) yn sôn fel hyn:

Ei serch a roes merch i mi,

Seren cylch Nantyseri.

DafyddapGwilym.net 120.2

Dadleuodd David Jenkins mewn erthygl yn trafod enwau 

lleoedd yng nghywyddau Dafydd ap Gwilym (Bwletin y 

Bwrdd Gwybodau Celtaidd viii. 140-5) y gellid cyplysu 

Nantyseri â Chwm Seiri, sef, mae’n ymddangos, ei enw ef 

am Droedrhiwseiri neu rywle yn y cyffiniau hynny. Nid yw’r 

enw Cwm Seiri am yr ardal hon yn gyfarwydd i mi, ond 

efallai y gall darllenwyr Y Tincer fy ngoleuo.

Digwydd seri hefyd yn yr enwau Bryn Seri, Llanddyfnan, 

Ynys Môn, a Chwm Nant Seri i’r gogledd o Fannau 

Brycheiniog. Mae’n bosibl mai ffurf luosog seri a geir yn 

yr enwau Serïor, ger Abergele, a Serïor, Llandrillo-yn-

Edeirnion.

Mae tuedd gyffredin i ni ystumio elfennau dieithr mewn 

enwau lleoedd i rai mwy cyfarwydd, a hynny mewn ymgais 

i esbonio eu hystyr. Tebyg mai dyna ddigwyddodd yn 

achos Troedrhiwseiri.

Angharad Fychan

Paratowyd gyda chefnogaeth Cymdeithas Enwau Lleoedd 
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Trwy’r iet ac ar hyd y ffordd a chadw i’r chwith dair gwaith. 
Taith hawdd pan yw’r tir yn wlyb.
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Ysgol Penrhyn-coch

‘Cyw’ yn ffilmio

Cafwyd diwrnod prysur iawn 

yn ffilmio i raglen newydd 

ar Awr fawr Cyw -rhaglen 

am anifeiliaid anwes fydd 

hyn ac mi fydd hwyaid 

Cylch Meithrin Trefeurig 

a Guto Gwningen yr Ysgol 

yn serennu ar y rhaglen. 

Yn siarad ac esbonio am yr 

anifeiliaid oedd Cai Williams, 

Steffan Gillies, Mari Gibson, 

Tomos James ac Annie 

May ac yr ydym yn disgwyl 

ymlaen eich gweld ar y 

rhaglen newydd gyffrous 

yma.

Eisteddfod yr Urdd –  

Y Fflint!

Llongyfarchiadau enfawr i 

Gwenan Hedd Jenkins wedi 

iddi dderbyn yr ail wobr 

am ei chlustog liwgar yn 

Eisteddfod Genedlaethol 

yr Urdd yn y Fflint yn 

ddiweddar, roedd yn hyfryd i 

weld dy waith ymysg yr holl 

enillwyr.

Rydyn hefyd yn falch 

iawn o’r disgyblion oedd 

wedi cynrychioli’r ysgol 

yn y Gân actol ar lwyfan 

Eisteddfod Y Fflint. Dyma’r 

tro cyntaf i’r ysgol gystadlu 

ers blynyddoedd mawr yn 

y gystadleuaeth hon ac mi 

roeddech wedi perfformio 

’Hedfan i’r Ewros’ yn 

gampus! Profiad anhygoel 

- fyddwch chi byth yn 

anghofio!

Gŵyl Beicio Aberystwyth

Llongyfarchiadau i’r sawl a 

fuodd yn cymryd rhan yng 

Ngŵyl Beicio Aberystwyth 

yn ddiweddar. Roedd yn 

brofiad gwych i’r disgyblion 

a da iawn i griw blwyddyn 3 

a ddaeth i’r trydydd safle yng 

nghategori’r ysgolion.

Cestyll yr Adran Iau

Fel rhan o waith prosiect 

y tymor fe gafodd yr holl 

ddisgyblion yng Nghyfnod 

Allweddol 2 her i greu castell! 

Roedd yna amrywiaeth eang 

ac adeiladwaith ffantastig. 

Daeth Toby Driver i 

feirniadu’r holl gestyll. Dyma 

fel gosodwyd y tri uchaf, da 

iawn i chi gyd!

Bl. 3 a 4

1. Megan; 2. Lowri; 3. 

Tomos J

BL. 5 a 6 

1. Carys James 2. Molly

3. Osian Petts

Criced

Mwynhaodd disgyblion 

blwyddyn 3 a 4 gymryd rhan 

yng nghystadleuaeth criced 

Urdd Ceredigion –da iawn 

am gynrychioli’r ysgol

Noson Rasys Moch

Cafwyd noson hwylus iawn 

nos Wener ddiwethaf wrth 

redeg rasys moch! Diolch 

i’r Gymdeithas Rhieni am 

drefnu - roedd wir yn dipyn 

o hwyl! Diolch hefyd i’r sawl 

a noddodd y rasys! Noson 

wych o gymdeithasu a 

chwerthin!

Ffair Haf a gwledd Ganol 

Oesoedd

Cynhelir Ffair Haf a gwledd 

Ganol Oesoedd! ar dir yr 

Ysgol dydd Iau 14 Gorffennaf.
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Ysgol Rhydypennau

Penwythnos Llangrannog

Yn ystod mis Mai fe deithiodd 

29 o blant blwyddyn 5 a 6 i 

wersyll yr Urdd, Llangrannog 

am dridiau o ddifyrrwch. 

Yn ystod y cymdeithasu a’r 

hwyl, bu’r plant yn brysur 

iawn yn mwynhau nifer o 

weithgareddau amrywiol 

gan gynnwys sgio, merlota, 

gwibgartio, gwylltgrefftio a 

thaith i’r traeth. Dychwelodd y 

plant i’r ysgol b’nawn Gwener 

wedi mwynhau’r profiadau yn 

fawr iawn, er hyn roedd nifer 

ohonynt braidd yn flinedig! 

Eisteddfod yr Urdd

Yn hytrach na’ ymlacio a 

mwynhau gwyliau hanner 

tymor bu nifer o blant 

ac athrawon yr ysgol yn 

mynychu Eisteddfod yr Urdd 

yn Y Fflint. Roedd y Parti 

Cerdd Dant, yr Ensemble 

Offerynnol ac Elain Morgan 

(Unawd Offerynnol) yn 

perfformio ddechrau’r 

wythnos gyda’r bwriad o 

gyrraedd llwyfan y Pafiliwn. 

Perfformiodd pawb yn wych 

ac er fod pob beirniadaeth 

yn galonogol tu hwnt; 

aflwyddiannus oedd y cynnig 

i gyrraedd y llwyfan. Hen dro!

 Hoffai’r ysgol ddiolch i’r 

plant am eu gwaith diwyd, 

y rhieni am eu cefnogaeth 

a chan’ ddiolch hefyd i Mrs 

Helen Medi Williams, Eleri 

Roberts ac Alan Phillips am eu 

hyfforddiant arbenigol dros yr 

wythnosau diwethaf. 

Garddio

Derbyniodd yr ysgol 

dalebau gwerth £250 gan 

‘Cadw Cymru’n Daclus’ yn 

ddiweddar. O dan arweiniad 

Mrs Helen Jones, mi fydd y 

talebau yn cael eu defnyddio 

i brynu planhigion arbennig 

sy’n denu peillwyr i’n gardd. 

Hoffai’r ysgol ddiolch o galon 

am y cymorth a dderbyniwyd 

gan blant a rhieni’r ysgol cyn 

yr hanner tymor er mwyn 

tacluso a pharatoi’r ardd. 

Gwasanaethau Arbennig

Yn ystod gwasanaeth 

arbennig gan blant blwyddyn 

6 ar Fai 18ed, darllenwyd 

Neges Heddwch ac Ewyllys 

Da 2016 i blant yr ysgol. 

Lluniwyd neges eleni gan 

ddisgyblion Ysgol Maes 

Garmon, yr Wyddgrug o dan 

y thema ‘Dewis a Chydwybod’. 

Lluniau 

Ar y 25ain o Fai fe ddaeth 

ffotograffydd Cwmni 

Tempest i’r ysgol. Mae 

lluniau’r dosbarthiadau, 

y grwpiau amrywiol a 

berfformiodd yn ystod 

y flwyddyn a thîmau 

chwaraeon yr ysgol ar gael 

i’w harchebu nawr. 

Garddwest

Cynhelir ein Garddwest 

eleni ddydd Gwener olaf fis 

Mehefin. Mi fydd y noson yn 

dechrau am 5 yr hwyr ac yn 

cynnwys adloniant gan blant 

blwyddyn 6.

Clwb Cant

Dyma ganlyniad fis 

Mehefin:-

1af £25  Mrs Helen Jones, 

Bryncastell.

2il £15  Sian Powell, Maes 

Ceiro.

3ydd £10  Annabel Griffiths, 

Hirnant, Y Borth

Y Parti Cerdd Dant yn ymarfer.

Mwynhau gwethgareddau Llangrannog.

Neges Ewyllys Da.

Diolch am y cymorth!
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Saer Coed / Adeiladydd
01970 880 652
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

TACSI  
EDDIE
Perchennog: 

Connie Evans, 
Gwawrfryn, 

Penrhyn-coch
01970 828 642 
07790 961 226

JONATHAN  
LEWIS

Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Tasg y Tincer

Non

Diolch i bawb fu’n lliwio llun y babell fawr yn Y Tincer 

mis diwetha. Welsoch chi rywbeth tebyg iddi ar y maes 

yn y Fflint, tybed? Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n 

cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Da iawn, wir! Dyma pwy 

fu wrthi’n lliwio: Cari Jenkins, Penrhyn-coch; Annie-

May James, Penrhyn-coch; Non Jones, Bow Street; 

Shane Tomos Evans, Llandre; Lewis Ashton, Llanilar; 

Dylan Rhys Herron, Bow Street. Diolch hefyd i Anest 

Erwan, Bow Street, a Myfanwy Morus, Llanilar, am eu 

lluniau hyfryd o’r dylwythen deg.

Wel, dy enw di, Non, ddaeth o’r het y tro hwn. Hwrê, a 

da iawn, ti!

Mae misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst yn rhai 

sy’n llawn gweithgareddau, ac mae’r haf eleni am fod 

yn un eithriadol o brysur a bywiog. Mae gêmau cyffrous 

Ewro 2016 yn Ffrainc eisoes yn eu hanterth, a bydd y 

Gêmau Olympaidd yn cael eu cynnal yn Rio de Janeiro, 

Brasil, yn ystod mis Awst. Yng Nghymru bydd Ras yr 

Wyddfa yn digwydd mis nesa, ac mae digon o wyliau 

a sioeau eraill i’w mwynhau dros yr haf – Eisteddfod 

Ryngwladol Llangollen, Y Sioe Fawr yn Llanelwedd, gŵyl 

Tafwyl yng Nghaerdydd, sawl carnifal a sioe bentref, 

heb anghofio’r Eisteddfod Genedlaethol, wrth gwrs, sy’n 

cael ei chynnal eleni yn y Fenni. I ba rai fyddwch chi’n 

mynd efo’ch teulu a’ch ffrindiau? Falle fod rhai ohonoch 

am gael gwyliau tramor. Y peth pwysig yw eich bod yn 

mwynhau, wrth gwrs, a chael hoe go iawn.

Y mis hwn, beth am liwio llun y plant sydd wrth eu 

boddau yn y pwll padlo. Gobeithio cawn ni wythnosau 

o dywydd pwll padlo a hufen iâ! Anfonwch eich gwaith 

i’r cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 3 Brynmeillion, Bow 

Street, Ceredigion SY24 5BP erbyn 1 Medi. Ta ta tan fis 

Medi, a phob hwyl i bob un ohonoch chi dros wyliau’r 

haf!


