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Datblygiad 
Maes 
Chwarae 

Gwelwyd canlyniadau yr ymchwil ar raglen 
Operation Iceberg ar BBC2 yn wythnos olaf mis 
Hydref

Dadansoddwyd genedigaeth mynydd iâ yn 
fanwl am y tro cyntaf.

Mae Dr Alun Hubbard, y Borth, o Sefydliad 
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol 
Aberystwyth ac ymchwilwyr o Brifysgol St 
Andrews wedi cwblhau arolwg manwl a thrylwyr 
o’r rhyngwyneb rhwng rhewlif mawr sy’n arllwys 
i’r môr, a’r cefnfor. 

Drwy ddefnyddio techneg sganio-sonig-ochr 
o’i long ymchwil Gambo yn ystod Gorff ennaf 
2012, llwyddodd Dr Hubbard a’i dîm o Brifysgol 
Aberystwyth i fapio newidiadau i wyneb rhewlif 
Store ar arfordir gorllewinol yr Ynys Las. Y 
rhewlif hwn yw arllwysfa llen iâ’r Ynys Las.

Un o gydweithiwr Dr Hubbard ar y cynllun 
oedd Dr Richard Bates o Brifysgol St Andrews 
sydd wedi datblygu technegau newydd er mwyn 
prosesu data sydd yn caniatáu iddo gymharu 
wyneb yr iâ cyn ac ar ôl ff urfi o mynydd iâ.

Mae hyn yn ei alluogi i ddelweddu’r newidiadau 
yma yn fanwl ac amcangyfrif faint o iâ a gollwyd 
o’r rhewlif dros gyfnod o bythefnos. Roedd hyn 
yn cynnwys amcangyfrif o faint mynydd iâ unigol 
a ff urfi wyd o’r rhewlif, sef tua 100 miliwn tunnell.

Datgelodd y mapio fod y rhan o’r rhewlif sydd 
o dan y dŵr yn glogwyn iâ sydd yn ymestyn 500 
metr i’r dwfn mewn rhai llefydd, o leiaf bedair 
gwaith maint yr hyn sydd i’w weld ar wyneb y 
dŵr.

Ymysg nodweddion eraill a ddatgelwyd 
gan y sgan, gwelwyd twneli anferth o ddŵr 
tawdd yn ymddangos o waelod y rhewlif a thu 
fewn i wyneb y rhewlif o dan y dŵr. Yn ôl Dr 
Hubbard mae hyn yn allweddol i’r ff ordd y mae 
mynyddoedd iâ yn cael eu ff urfi o.

O dan arweinyddiaeth Dr Hubbard, bu rhaid 
i’r tîm hwylio’i long ymchwil i ardal llawn perygl 
lle’r oedd mynyddoedd iâ yn cwympo i’r môr 
gyda grym dinistriol. 

Gall rhewlifoedd dorri’n rhydd islaw’r dŵr gan 
greu tswnami anferth wrth i’r iâ ddod i’r wyneb. 
Gwelodd y tîm sawl digwyddiad o’r fath wrth 
weithio ar Store.

Mae deall y fecanwaith sy’n arwain at ff urfi o 
mynyddoedd iâ yn bwysig i Dr Hubbard a Dr 
Bates er mwyn iddynt fedru darogan newidiadau 
i faint o iâ sydd yn cael ei ryddhau i foroedd y byd 
o ganlyniad i newid hinsawdd.

Mae mynyddoedd iâ a dŵr tawdd o len iâ’r 
Ynys Las yn cyfrannu’n uniongyrchol at gynnydd 
yn lefel y môr, sydd 
yn ôl amcangyfrif 
rhai yn mynd i 
godi rhwng metr 
a dwy fetr erbyn 
2100. Gallai 
cynnydd yn nifer 
y mynyddoedd iâ 
yng Ngogledd Môr yr 
Iwerydd hefyd amharu 
ar longau.

Rhewlifegydd o’r Borth yn 
astudio genedigaeth mynydd iâ

Rhewlifegydd - Glaciologist    Arllwysfa -   Outfall     Tawdd -  Molten  Geiriau

Lydia yn 
Ljubliana
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UDA
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GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch 
 828017 | Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD – Iona Bailey

CYSODYDD – Elgan Griffi ths 832980

CADEIRYDD – Elin Hefi n
Ynyswen, Stryd Fawr, Y Borth  871334

IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION 
Y TINCER – Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan  880228

YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street  828337

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

HYSBYSEBION – Rhodri Morgan
Maes Mieri, Llandre,  828 729 

rhodrimoc@yahoo.co.uk

LLUNIAU – Peter Henley
Dôleglur, Bow Street  828173

TASG Y TINCER – Anwen Pierce

TREFNYDD GWERTHIANT – Bryn Roberts
4 Brynmeillion, Bow Street  828136

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel

Glyn Rheidol  880 691

Y BORTH – Elin Hefi n 
Ynyswen, Stryd Fawr

elin.john@yahoo.co.uk

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro  828 102

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

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis

Rheidol Banc, Blaengeuffordd  880 645

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

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

 623 660

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

DOLAU
Mrs Margaret Rees - Seintwar  828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno  880 228

LLANDRE
Mrs Mair England 

Pantyglyn, Llandre  828693

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

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies

Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau  828 296

Sefydlwyd Medi 1977

Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

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

dyddiadur
Rhifyn Rhagfyr
Deunydd i law: Rhagfyr 7 | Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 20

TACHWEDD 25 Dydd Sul Ffair Greff tau 
Cymdeithas Goginan yn y Tile Siop. o 10.00 
hyd 5.00

RHAGFYR 1 Nos Sadwrn Noson Sosial gyda 
gwin twym a mins peis yn Neuadd yr Eglwys, 
Penrhyn-coch  o 5.00-7.00

RHAGFYR 1 Nos Sadwrn John ac Alun gyda 
Clive Edwards yn canu ac yn arwain y noson yn 
Llety Parc, Aberystwyth. Tocynnau £10 o Llety 
Parc 01970 636333

RHAGFYR  5 Prynhawn Mercher  Prynhawn 
yn ‘Naws y Nadolig’Cyfarfod Chwiorydd y Garn 
am 2.30 o’r gloch

RHAGFYR  6 Nos Iau Race Horses yn Arad 
Goch, Aberystwyth  drysau yn agor am 7 ar 
gyfer 7.30 - Mynediad am ddim i bob oed ond 
cysylltwch i gofrestru eich dymuniad i fynd 
Ffon: 617998 Am fwy o fanylion gweler www.
aradgoch.org a www.racehorsesmusic.com

RHAGFYR  7 Nos Wener Cyngerdd Nadolig 
Ger-y-lli

RHAGFYR  8 Bore Sadwrn Ffair Nadolig Plaid 
Cymru Gogledd Ceredigion yn y Morlan. Morfa 
Mawr, Aberystwyth rhwng 10.30 a 2 o’r gloch. 
Groto Santa a chymeriadau eraill. Cinio cawl a 
te a choffi  . Nifer o stondinau creff t. Mynediad 
am ddim

RHAGFYR 11 - 12 Dyddiau Mawrth 
a Mercher  Cwmni Mega yn cyfl wyno 
Trywerynws - sioe bantomeim gan Dafydd 
Emyr a Gwyneth Glyn yn Neuadd Tal-y-bont 
am 10.00 ac 1.00 a 7.00 (Mawrth yn unig) 
Tocynnau: Ffôn: 01554 880 923 /  07890512820

RHAGFYR 14 Nos Wener ‘Dathlu’r 
Nadolig’ dan ofal Ann ac Alan Wynne Jones, 
Cymdeithas Lenyddol y Garn yn Festri’r Garn 
am 7.30

RHAGFYR 20 Nos Iau Plygain draddodiadol 
yn Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch dan nawdd 
Cymdeithas y Penrhyn am 7.30

dyddiadur

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

Ymunwch â Grŵp Facebook Ytincer

TACHWEDD 15 Dydd Iau Etholiad 
Comisiynydd yr Heddlu

TACHWEDD 16 Nos Wener ‘Tro ar Waith’ 
– Sian (Caergywydd), Carwyn a Seiriol. 
Cymdeithas Lenyddol y Garn yn Festrir Garn 
am 7.30 

TACHWEDD 16 Nos Wener Arad Goch yn 
cyfl wyno SXTO yng Nghanolfan Arad Goch am 
7.30

TACHWEDD 16 Nos Wener Taith Hanner 
Cant: Geraint Løvgreen, Hud, Tom ap Dan, 
JJSneed yn y Llew Du, Aberystwyth am 7.30 £7 
(Rhan o daith Hanner Cant Cymdeithas yr Iaith 
Gymraeg)

TACHWEDD 16 Dydd Gwener Diwrnod Plant 
Mewn Angen

TACHWEDD 17 Nos Sadwrn Bwyd, adloniant 
ac ocsiwn yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth 
am 7.30. Pris tocyn: £20 Ar gael  gan Trefor 
Puw 01974 272 214. Yr elw at Ŵyl Cerdd Dant 
Ystrad Ffl ur 2013

TACHWEDD 19 Nos Lun Cyfarfod cangen 
Rhydypennau Plaid Cymru yn neuadd 
Rhydypennau am 7.30 yng nghwmni Ellen ap 
Gwynn, arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. 
Croeso cynnes iawn i aelodau a ff rindiau.

TACHWEDD 21 Nos Fercher Brian Davies yn 
sôn am ei gyfrol newydd Salem soldier 
(Y Lolfa) Cymdeithas y Penrhyn yn festri 
Horeb am 7.30

TACHWEDD 22 Nos Iau  Noson Agored yn 
Ysgol Penweddig  gan Gymdeithas Flodau 
Aberystwyth a’r Cylch. Arddangosfa gyda 
cherdd gan Jane Pugh, Bishop’s Castle am 7.30. 
Croeso i bawb

TACHWEDD 23 Nos Wener Bingo yn Neuadd 
yr Eglwys Penrhyn-coch am 7.00

TACHWEDD 24 Bore Sadwrn Ffair y Garn 
dan ofal y Chwiorydd yn  Festri’r Garn 10–12 
o’r gloch
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dyddiadur

Y Tincer ar dâp 
Mae modd cael y Tincer ar gaset ar gyfer y rhai 
sydd â’r golwg yn pallu. 

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

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

Yn eistedd, mae Sue Williams a’i gŵr Bob, o boptu Chris Clark, Swyddog 
Rhanbarth Cambrian o Wylwyr y Glannau. Ymysg y rhes gefn mae Don 
McDarren, ei wraig Mair, Cyd Clare (Cyn Wyliwr), Jim Palmer (y Gwyliwr 
presennol), Ronnie Davies (Llywiwr y Bad Achub a Chadeirydd y pwyllgor 
lleol o’r RNLI) a dau o ff rindiau’r diweddar Capten McDarren.
(O’r Tincer Rhagfyr 1992)  LLUN: Arvid Parry-Jones

20 MLYNEDD YN OL

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 fl wyddyn (10 rhifyn - misol 
o Fedi i Fehefi n); mwy na 6 mis + £4 y 
mis , llai na 6 mis - £6 y mis. Cysyllter  â 
Rhodri Morgan os am hysbysebu.

Noson Talwrn a Tapas

Prin iawn yw’r eisteddfodau lleol sydd wedi 
goroesi yng ngogledd Ceredigion. Mae yna 
eisteddfod fl ynyddol lwyddiannus iawn ym 
Mhenrhyn-coch, wrth gwrs (26-27 Ebrill 
2013), ac mae yna griw yn Aberystwyth sydd 
bellach wrthi’n bwriadu ailgodi eisteddfod yn 
y dre, i’w chynnal yn y Morlan ar 1 Mai 2013. 

I godi arian at yr eisteddfod honno, cynhelir 
noson Talwrn a Tapas ar nos Lun 26 Tachwedd 
am 8 o’r gloch yn y Morlan. Y meuryn fydd 
Tegwyn Jones, Bow Street, a bydd timau o 
feirdd lleol yn diddanu a chodi hwyl. Mae Iwan 
Bryn, Anwen Pierce ac Eurig Salisbury wedi 
cytuno i greu timau – felly edrychwn ymlaen 
at frwydr ddifyr. Pris tocyn yw £10 (i gynnwys 
bwyd a gwin/diod feddal). Rhaid archebu 
tocynnau o fl aen llaw o’r Morlan (617996).

Tashwedd

Clywyd am rai o’r ardal sydd yn tyfu mwstash 
yn ystod y mis i godi ymwybyddiaeth o gancr 
y prostad a chancrau eraill. Beth am yrru llun 
o’r tash i ytincer@gmail.com

Y Tincer ar ei newydd wedd

Diolch i’r rhai sydd wedi cysylltu i ddweud 
eu bod yn hoffi   diwyg newydd y Tincer. 
Mae’n amlwg ei fod yn plesio gan i rifyn Medi 
werthu allan yn nifer o’r siopau - a bu’n rhaid 
cludo mwy o gopïau - ddwywaith yn achos 
Garej Ty Mawr, Penrhyn-coch. Dim ymateb, 
fodd bynnag, i’r eirfa. Fe barhawn â hyn am 
ychydig fi soedd.

Y Tincer yn drydydd! 

Llongyfarchiadau i’r Angor am ennill 
Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion yn 
Felin-fach nos Wener 12 Hydref, i Lais Aeron 
am ddod yn ail ac i’r Tincer am ddod yn 
drydydd. Gellir gweld un o berff ormiadau 
yr Angor yma http://www.youtube.com/
watch?v=4b_glsHudro

Cerddoniol!

A ydych wedi clywed am y cyfansoddwr 
‘Ioan Sebastian Bach’? Na fi nnau, ychwaith! 
Gwelais yr enw fel ateb mewn arholiad 
cerddoriaeth pan roeddwn yn athro ysgol, 
a dechreuais gasglu atebion difyr, doniol ac 
anesboniadwy eraill. Ffrwyth fy llafur yw llyfr 
electronig newydd o’r enw Cerddoniol!

Am $1.50/tua 95c gallwch lawrlwytho 
Cerddoniol! Am fwy o wybodaeth, ewch i 
Smashwords.com neu kobo.com

Mwynhewch ac i fyny bo’r nodyn!
Dulais Rhys, San Fransisco

CYFEILLION Y TINCER

Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 
Tincer mis Hydref 2012

£25  (Rhif 214) Alwyn Hughes,   
 Gwarcwm Hen, Capel Madog
£15  (Rhif 205) Bethan Bebb, Penpistyll,  
 Cwmbrwyno
£10  (Rhif 113) Elena Davies, Bronallt,  
 Llandre 

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan aelodau 
o’r tîm dosbarthu yn festri Bethlehem, 
Llandre pnawn Mercher, Hydref 17.

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

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

Llongyfarchiadau i Iwan Williams, 
Berwynfa, ar ei ganlyniadau lefel A a 
dymuniadau gorau ar ei gwrs meddygol 
yng Nghaeredin. 

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i David Bennion, 
Morningside, Lôn Glanfred sydd wedi bod 
yn yr ysbyty am gyfnod.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Sarah Wilson, Gwynfryn 
a’r teulu, ar farwolaeth ei gŵr, David 
Wilson a fu farw mis diwethaf.

â Sarah Norrington-Davies a’r teulu,  
Clos y Ceiliog, Lôn Glanfred  ar farwolaeth 
ei mam, sef Pat Norrington-Davies, Dôl-y-
bont a fu farw yng Nghartref Hafan y Waun 
mis diwethaf.

â Ray a Sue Hughes, Penrhyn, Lôn 
Glanfred ar farwolaeth chwaer Ray, Mavis 
Lowe, yng Nghapel Seion. 

ac â Diana Jones, Nant y mynydd, sydd 
wedi colli perthynas yn ddiweddar.

 
Gwellhad 

Dymunwn wellhad buan i Cameron 
Saunders, Gwenlli, sydd wedi derbyn 
triniaeth yn Ysbyty Caerfyrddin.

Ysgol Newydd

Pob lwc i Siân Harvey, Lôn Glanfred, yn ei 
hysgol newydd ym Mhen-glais.

Treftadaeth Llandre

Tachwedd 29 : Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol ac arddangosfa. Cynhelir y 
cyfarfod yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre 
gan gychwyn am 7.30 yh.

Y Banc Bro yn rhoi hwb i’r gymuned

Yn sgîl y llwyddiant ysgubol i godi arian 
yn y fro i gefnogi Eisteddfod yr Urdd 
Ceredigion 2010 aeth criw lleol ati yn 
Llanfihangel Genau’r-glyn i ffurfio Banc 
Bro er mwyn trefnu gweithgareddau 
cymdeithasol a diwylliannol yn y gymuned.  
Mae’r ymateb wedi bod yn rhyfeddol ac 
mae mwy i ddod.

Ers ei sefydlu  ym 2010 mae Banc Bro 
Genau’r-glyn wedi trefnu:

·         3 noson o wylio ffilmau
·         2 ddathliad Nadolig i gefnogi   

 elusennau lleol
·         Talwrn yn y Parc
·         Penwythnos o weithgareddau i 

agor Llwybr Llên , Llanfihangel Genau’r-
glyn ym Mai 2012 yn cynnwys, Noson o 
Gerddoriaeth a Barddoniaeth, Stomp, Te, 
Taith Gerdded a  Storïwr i Blant

·         Y Banc Bro fu hefyd yn gyfrifol 
am gydlynu’r ymgyrch i godi arian yn lleol 
tuag at Gronfa Llifogydd Ceredigion ym 
Mehefin 2012. Cyflwynwyd siec  o yn agos i 
£1,500 i’r Gronfa o fewn wythnos

Mewn Noson Nadoligaidd a gynhelir yn 
Bethlehem ar 30 Tachwedd bydd y Banc 
Bro yn lawnsio Clwb 50 newydd sbon . Am 
daliad o £2 y mis   bydd modd i chi ennill 
gwobrau  misol (ag eithrio mis Awst) o 
£25.  £15  £10. ac yn ystod Rhagfyr yn  £50. 
£30. a £20. Bydd y Clwb yn gweithredu 
o Ionawr 2013. Bydd yr incwm o’r Clwb 
yn cael ei rannu yn gyfartal rhwng talu 
gwobrau misol a chynnal gweithgareddau 
cymdeithasol.

Mae’r Banc Bro yn bodoli er lles y 
gymuned ac mae’n gwbwl ddibynnol ar 
gefnogaeth a brwdfrydedd y bobol  leol.

Mae rhaglen gweithgareddau’r Banc Bro 
2012/13 eisoes ar waith ac mae’n cynnwys 
Noson o Ffilmiau, Noson Nadoligaidd, 
Noson i Ddathlu’r Fari Lwyd a Thalwrn y 
Beirdd yn y Parc. Daw mwy o wybodaeth 
eto yng ngholofnau’r Tincer.

Mae’r Banc Bro yn agored i bawb ac yn 
gyfle i fwynhau’r Iaith a’r diwylliant yn ein 
cymuned.

Merched y Wawr

Croesawyd Meinir Edwards, Bancyreithin, 
i’n cyfarfod fis Hydref.  Rydym yn 
adnabod Meinir fel cyn athrawes yn 
Ysgol Rhydypennau ond wedi llwyddiant 
mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar Radio 
Cymru penderfynodd droi ei chefn ar 
ddysgu i ddilyn llwybr llenyddol. Ers sawl 
blwyddyn bellach, mae Meinir yn awdures, 
yn Olygydd a Phrif Olygydd i wasg y Lolfa, 
Tal-y-bont, ac er mwyn rhoi amcan i ni o’r 
gwaith roedd hi wedi bod yn gysylltiedig 
ag o yn y flwyddyn ddiwethaf, daeth a 
bocsaid o amrywiol lyfrau gyda hi.  Drwy 
ei gwaith roedd Meinir wedi dod ar draws 
rhai o enwogion a chymeriadau mwyaf 
lliwgar y wlad fel Meic Stevens, ‘y swynwr 
o’r Solfa’ a Rhian Madamrygbi Davies.  
Cafwyd sawl stori ddifyr am yr helynt a 
geir a’r paratoadau sy’n rhaid eu gorffen 
er mwyn ceisio sicrhau bydd y llyfr yn dod 
allan o’r wasg ar ddyddiadau  penodedig.  
Ond yn ei ffordd hamddenol a chartrefol, 
aeth Meinir a ni drwy’r broses o gomisiynu 
cyfrolau, llunio stori, golygu ysgrifau, 
hunangofiannau a nofelau yn ogystal â’r 
broses o farchnata’r gwaith gorffenedig. 
Ysgogodd hyn ar drafodaeth ddifyr ynglŷn 
ag e-lyfrau a theclynnau iPad/Kindle mae 

Y Bâd Achub (RNLI) oedd yr elusen a gefnogwyd yn ein Noson Nadoligaidd y llynedd a 
chyflwynwyd siec o £150. i gynrychiolydd y Bâd Achub Rosa Davies gan Gwenda James  
a David England , Ysgrifennydd a Thrysorydd y Banc Bro.
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Y BORTH

Yn y rhaglen Plant y Sianel a 
ddarlledwyd i ddathlu pen blwydd S4C 
yn 30 oed aeth Beti George yn ôl at un 
ar ddeg o unigolion a gyfarfu gyntaf pan 
oeddynt yn 10 oed ym 1992. Ddegawd 
wedyn bu yn eu gweld yn 2002 pan 
oeddynt yn 20 oed. 

Roedd yn dda gweld yn eu plith Banon 
Hincks. Bu Banon i ysgol Rhydypennau 
pan oedd yn 4-7 mlwydd oed ac yna i 
Ysgol Gymraeg Aberyswyth, cyn mynd 
i Benweddig. Mae bellach yn nyrs 
arbenigol mewn Uned Gofal Dwys mewn 

rhai yn amau sy’n bygwth dyfodol y silff 
lyfrau traddodiadol. Wrth gwrs diweddglo 
hyn fyddai  dirywiad yn niferoedd y gweisg 
Cymraeg  ac yn ei sgîl, gwaith i bobl leol. 
O’r herwydd daethpwyd i ganlyniad na all 
un teclyn cyfrifiadurol gymryd lle’r llyfr 
ac fe fyddai bywydau merched ein Cangen 
yn dlotach o beidio gallu teimlo ‘swmp’ 
rhyw lyfr neu’i gilydd wrth erchwyn y 
gwely.  Mae pobl yn dweud fod merched 
yn dda am myltitasgio ac yn wir roedd 
Meinir yn enghraifft berffaith o hynny. Yn 
ogystal â’i gwaith yn y Lolfa, datgelodd 
Meinir ei bod,  yn ei amser hamdden brin, 
yn ceisio gorffen llyfr arall, ni ddatgelwyd 
natur y llyfr newydd yma ond wedi torri’r 
sgwrs yn ei blas doedd dim cwestion bydd 
Meinir yn cael gwahoddiad eto i’n plith i 
sôn am ei ‘blocbyster’ newydd. Dros baned 
dymunwyd pob llwyddiant i Meinir yn ei 
gwaith, pe bai hwnnw’n waith cyflogedig 
neu’n hamdden a gofynnwyd iddi anfon 
ein cyfarchion at Efa sydd wedi dechrau 
ar ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol 
Caerdydd.  

 Y nos Fercher canlynol derbyniodd 
nythaid ohonom wahoddiad gan Ferched 
y Wawr Llanfarian i ymuno â nhw yn eu 
cyfarfod. Y wraig wadd oedd Deanne 
Hartwell Jones, Aber-arth oedd wedi 
dod a’i harddangosfa o gwiltiau. Roedd 
Deanne wedi creu cwiltiau o bob lliw a 
llun, yn amrywiol eu maint o rai mawr 
7 troedfedd sgwâr i rai bychain maint 
cerdyn post. Roedd nifer o’i chwiltiau wedi 
teithio ymhell gydag un neu ddwy wedi 
bod mewn arddangosfa yn Awstralia a’r 
Unol Daleithiau.  Datgelodd sut cafodd ei 
ysbrydoli gan ei amgylchfyd a gwaith Kyffin 
Williams a bod pob cread wedi ei bwytho â 
llaw. Roedd siapiau mathemateg yn bwysig 
i Deanne ac amlyga hyn unai yn y patrymau 
lliwgar ochr weledol y cwilt neu yn yr ochr 
cydiedig. Diolchodd Gwenda, ein llywydd, 
am y gwahoddiad a’r ysbrydoliaeth a 
mwynhawyd paned a lluniaeth cyn teithio’ 
nol am adref. 

 Cyfarfod fis Tachwedd: Gwaith llaw dan 
ofal Rhian a Mair Benjamin.

Noson Nadoligaidd

Mae croeso cynnes i drigolion y fro i 
ddod ynghŷd i ddathlu’r Nadolig ar nos 
Wener 30 Tachwedd  eleni mewn Noson 
Nadoligaidd Gymunedol,  rhwng 6.30 a 
8.00 o’r gloch, yn Bethlehem Llandre. Mrs 
Mary Thomas, Dolgelynnen, sydd wedi ei 
gwahodd i agor yr achlysur eleni. Noson 

ysbyty yn Hackney, Llundain. Yn ôl 
Banon “Dwi’n hapus iawn yn fy swydd 
yma, ond yn colli Cymru a siarad yr iaith 
Gymraeg yn ofnadwy. Dwi yn gobeithio 
symud nôl i Gymru yn y dyfodol.” 
Dymuniadau gorau iddi.

Rhai arall oedd â chysylltiad â’r 
ardal oedd Wil Stephens a Dafydd 
Sion Jones-Davies o Aberystwyth a 
Glesni Haf Arfon-Powell o Lannerch-y-
medd yn wreiddiol ond sydd yn byw a 
gweithio fel milfeddyg yn Aberyswtyth 
erbyn hyn. 

anffurfiol yw hon ac mae’n gyfle i ni i gyd 
gymdeithasu yn ysbryd y Nadolig. Darperir 
diodydd tymhorol, mins peis, cerddoriaeth,  
stondinau a raffl a disgwylir i Sion Corn 
alw heibio. Byddwn yn gwerthawrogi 
eich cefnogaeth arferol ac mae cyfle i chi 
gyfrannu gwobrau at y raffl neu nwyddau 
i’r stondinau.  Bydd elw’r noson yn mynd i 

Un o Blant y Sianel

Cylch Ti a Fi Llanfihangel Genau’r-glyn.

SWYDDFA’R POST 
BOW STREET

NWYDDAU
MELYSION

CYLCHGRONAU 
CARDIAU CYFARCH
PAPURAU DYDDIOL  

A’R SUL

JOHN A MARIA OWEN

Gwaith Bricio

Adeiladau newydd, 
Estyniadau,  

Gwaith Carreg,  
Patios

R+R  

Rhod: 07815121238   
Rich: 07709770473

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

Horeb
Gweler http://www.trefeurig.org/
cymdeithasau-horeb.php

Tachwedd
18  2.30  Oedfa bregethu Y Parchg  
  Peter Thomas
25  10.30  Oedfa bregethu Gweinidog

Rhagfyr
2  2.30  Oedfa gymun Gweinidog
9  10.30  Oedfa deuluol Gweinidog
16  10.00  Oedfa garol a chân unedig  
  ym Methel Aberystwyth;  
  Gweinidog
23  2.00  Oedfa Nadolig Gweinidog
30  10.30  Oedfa ola’r flwyddyn   
  Gweinidog

Salem
2  2pm Y Parchedig Richard H  
  Lewis, Cymundeb

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch
 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 
Eglwys dyddiau Mercher 28 Tachwedd a 12 
Rhagfyr. Cysylltwch â Glyn Collins 828 784 
am fwy o fanylion neu i fwcio eich cinio.

Cylch Meithrin Trefeurig

Cawsom fis Hydref prysur yng Nghylch 
Meithrin Trefeurig. Ar Dydd Iau cyn 
hanner tymor aethom ni am dro i Horeb 
ar gyfer gwasanaeth diolchgarwch y plant.  
Mwynhaodd y plant wrando ar y Parchedig 
Judith Morris yn adrodd stori Y Ddafad 
Golledig, ac yna canodd y plant ganeuon 
am y tymhorau a’r cynhaeaf. Diolch yn 
fawr iawn am y croeso gawsom. Fel rhan 
o’r diolchgarwch casglwyd losin ar gyfer 

trigolion Cartref Tregerddan. Diolch i’r 
rhieni am fod mor hael.

Ar noson Calan Gaeaf daeth plant yn llu 
i’r parti a gynhaliwyd yn y Clwb Pêl-droed 
gan y cylch.  Braf oedd gweld nhw i gyd 
wedi eu gwisgo lan!  Diolch yn fawr i bawb 
a wnaeth helpu gyda’r trefniadau a gwneud 
y noson mor llwyddiannus. 
 
Byddwn yn cynnal Ffair Nadolig ar Ragfyr 
7ed, gydag amrywiaeth o stondinau a 
chyfle i gwrdd â Sion Corn. Croeso i bawb. 

Pwdin a phaned

Nos Fercher 24 Hydref cynhaliwyd 
noson Pwdin a Phaned yn festri Horeb ar 
gyfer aelodau a chyfeillion. Mwynhawyd 
amrywiaeth o bwdinau amrywiol a chafwyd 
cwis hwyliog wedi ei drefnu gan William 
Howells - diolch i bawb a gyfrannodd.
Codwyd £130-00 i’r elusen Ffagl Gobaith. 

Dymuniadau gorau

Llongyfarchiadadau i Marie Clare, 
Maesyrefail, ar ei chanlyniadau lefel A 
a dymuniadau gorau iddi ar ei chwrs Y 
Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol 
Fetropolitan Caerdydd.

Cymdeithas y Penrhyn

Daeth llond festri ynghyd i wrando ar sgwrs 
ddifyr Leusa Llewelyn - Caerdydd bellach 
ond o Lanuwchllyn yn wreiddiol) yn sôn am 
ei thaith o amgylch De America ar drywydd 
y llysgennad T. Ifor Rees (1890-1977) (tad 
Morfudd Clark, Bron Ceiro, Bow Street 
a thad-cu Gwenan Price). Roedd yn dda 
gweld y ddwy ohonynt yn y gynulleidfa. 
Cyhoeddodd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion 
ddwy gyfrol gan T. Ifor Rees - Sajama (1960) 
ac Illimani :yn nhiroedd y gorllewin: teithiau 
ac atgofion (1964). 

Cafodd Leusa dipyn o anturiaethau 

Bu Manon Reynolds - sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant - allan yn 
UDA yn ddiweddar a thra yno treuliodd amser yng nghwmni Lisa - sydd yn cyfrif y dyddiau 
ar hyn o bryd i ddod gartref dros y Nadolig. Gwelir adroddiad Lisa am yr etholiad yn UDA ar 
t.18-19

Y Parti llefaru yn cystadlu ym Machynlleth .

Plant Cylch Meithrin Trefeurig gyda’r 
Parchedig Judith Morris ar ôl y gwasanaeth 
diolchgarwch yn Horeb. Parti Calan Gaeaf Cylch Meithrin Trefeurig.
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- gan gynnwys ymweld â charchar San 
Pedro yn La Paz fel ymwelydd - un o 
garchardai peryclaf y byd! Ceir hanes 
y carchar yma yng nghyfrol Thomas 
McFadden Marching Powder: A True Story 
of Friendship, Cocaine, and South America’s 
Strangest Jail (Pan, 2004) a gellir dilyn 
blog hynod ddarllenadwy Leusa yn http://
bacpacio.blogspot.co.uk/ ac edrych arni 
yn rhoi sgwrs yn y Llyfrgell Genedlaethol 
yn http://www.youtube.com/watch?v=-
Yb2mq7Ey0c

Ysgol Penrhyn-coch
 

Llongyfarchiadau i ddwy o staff yr Ysgol 
- Mrs Melanie Rees a Mrs Vicky Hicks 
- ar gael eu penodi i swyddi newydd. 
Gorffennodd Mrs Hicks yn yr ysgol ar 
y 12fed o Dachwedd gan iddi gael ei 
hapwyntio i swydd SEBSA (Cefnogaeth 
gymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol)  
gyda’r Awdurdod Addysg Lleol. Mae Mrs 
Rees wedi cael ei phenodi i swydd lawn 
amser gyda’r Comisiwn Coedwigaeth yn 
eu swyddfeydd yn Aberystwyth. Bydd yn 

gorffen yn ei swydd yn yr ysgol ar y 23ain o 
Dachwedd. Dymunwn yn dda i’r ddwy yn 
eu swyddi newydd.

Merched y Wawr

Nos Iau, 11eg o Hydref Fedi, croesawodd 
Mair Evans ein siaradwraig wadd - Mererid 
Jones o Ailgylchu Ceredigion. Roedd 
Mererid wedi dod a bwcedi gwyrdd a 
sachau gyda hi i ddangos. Siaradodd sut 
mae’r gwastraff ar ol cael ei yrru i Lambed 
yn mynd i Rydychen. Noson ddiddorol 
iawn - diolchwyd i’r siaradwraig gan 
Gwladys Evans. Roedd y te dan ofal Janice 
a Glenys ac enillwyd y raffl gan Elizabeth 
Wyn a Judith Morris. 

Llongyfarchiadau i’r Parti Llefaru enillodd 
yr ail wobr yn Eisteddfod Talaith a Chadair 
Powys ym Machynlleth ddiwedd Hydref.

Cau’r ffordd

Ni fu y ffordd yn y pentref ar gau 
cymaint a’r hyn a hysbyswyd - diolch i’r 

Operation Christmas Child

Ar fore Sul, 11eg Tachwedd 
cynhaliwyd gwasanaeth am 9.30yb yn 
Horeb lle bu i’r plant gyflwyno bocsys 
Operation Christmas Child a fydd yn 
cael eu cludo dramor i blant sydd 
mewn angen ar gyfer y Nadolig. 

contractwyr am sicrhau fod traffig yn llifo 
yn weddol ddidrafferth trwy’r pentref. 
Mae yn lwybr trafferthus, fodd bynnag ac 
yn gallu mynd yn hynod brysur ar adegau 
penodol - e.e. naw y bore. Bu’r Heddlu 
allan un noson yn holi cerddwyr faint o 
drafferth gaent yn cerdded ar hyd y darn 
honno o’r ffordd. Mae angen gwella golau 
y darn yma ac mae y diffyg golau yn ei 
gwneud yn berygl i dramwyo.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â theulu’r 
ddiweddar Gwyneira Evans, Yr Efail, un o 
blant y pentre. Cymeriad hoffus iawn.

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i Chris Evans, 
Maesgwyn, ar ôl cael triniaeth yn yr ysbyty 
yn ddiweddar;

Ag Anna Dimmick, Garnwen, ar ôl derbyn 
triniaeth yng Ngobowen yn ddiweddar;

Â Colin Evans, Refail Fach, ar ôl derbyn 
triniaeth yn Ysbyty Bron-glais, a hefyd â 
J. Ifor Jones, Maesyfelin ar ôl triniaeth yn 
Glangwili yn ddiweddar.Y gwasanaeth ar Sgwâr Penrhyn-coch  fore Sul 11 Tachwedd. Cymerwyd rhan gan y Parchg 

Ronald Williams, Lona Jones a’r Parchg Judith Morris.
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Ar agor saith niwrnod yr wythnos Mehefin, Gorffennaf, Awst a Medi
(fel arall, ar gau ar ddydd Llun)

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

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

Ffôn: 01970 820122

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

MADOG / DEWI / 
CEFN-LLWYD

Oedfaon Madog
2.00
Tachwedd
18  Bugail 
25  Arwyn Pierce

Rhagfyr
2  Bugail
9 
16  10.00 Oedfa Nadolig plant yr  
 ofalaeth yn y Garn
23  J.E. Wynne Davies 
30  10.00 Oedfa’r ofalaeth 

yt
in

ce
r@

g
o

o
g

le
m

ai
l.c

o
m

Cyfarfod diolchgarwch

Cynhaliwyd cyfarfod diolchgarwch Madog 
nos Fercher, y 24ain o Hydref. Croesawyd 
ein pregethwr gwadd, y Parchedig Ddr 
John Tudno Williams yn gynnes iawn gan y 
gweinidog, y Parchg Wyn Morris. Cawsom 
bregeth amserol iawn. Roedd cynulleidfa 
deilwng  yn bresennol. Yr organyddes 
oedd Angharad Rowlands, Talar Deg. 
Rhoddwyd  blodau yn y capel gan Margaret 
Edwards, Aberystwyth a Margaret Hughes, 
Gwarcwm Hen.

Garej Roberts & Davies Capel Dewi

Croeso mawr i Mike Roberts (Bryncastell, 
Bow Street) a Colin Davies i Gapel Dewi. Mae 
Mike a Colin wedi ail agor Garej Capel Dewi 
ar y 1af o Dachwedd. Braf yw weld y garej ar 
waith unwaith eto yn y pentref. Cofiwch alw 
heibio’r garej - cewch groeso mawr yno!

Geni gorwyres

Llongyfarchiadau i Sharon a Neil Snowdon, 
Llannarth ar enedigaeth merch fach - Lyvia 
Alexander - gorwyres i Ken a Kath Vincent, 
Arwelfa, Cefn-llwyd.

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

Dyma destunau llên yr Eisteddfod; y beirniad yw Llenyddiaeth: 
Mair Wyn, Brynaman, a Cerddoriaeth: Ann Atkinson. Dylai 

cyfansoddiadau gael eu gyrru trwy’r post i’r Ysgrifennydd, Mairwen 
Jones, 7 Tan-y-berth, Penrhyn-coch, Ceredigion SY23 3XH  neu trwy 

e-bost i’r Is-ysgrifennydd  Rhoshelyg@btinternet.com cyn 8 Ebrill.

CYFANSODDI
1.  Cystadleuaeth y Gadair: 
  Cerdd heb  fod dros 50 o linellau ar y testun:   
 “Perthynas”  Rhoddir y Gadair a’r wobr eleni gan  
 Dr Huw Martin Thomas er   cof am ei rieni.

 2.  Telyneg: “Gyda’r Hwyr”

3.  Englyn Digri: “Y Ddannoedd”

4.  Stori fer (Agored) : 

5.  Brawddeg o’r gair: ‘TALYBONT’
 
6.  Soned: “Hiraeth”

7.  Limrig: Yn dechrau gyda’r linell - “Un diwrnod   
 aeth Ianto i’r  goedwig

8.  Erthygl i Gylchgrawn: “Rhannu Fflat”

9.  Adolygiad: Nofel Haf Llewelyn “Mab y Cychwr”  
 (Y Lolfa - 2012).

10.  TLWS YR IFANC
 Cyfansoddi darn cerddorol - lleisiol neu offeryn  
 nol - dan 21 oed. Tlws a’r wobr yn rhoddedig gan  
 Aaron ac Ashley, Glanseilo.
 TLWS a £25.00 
 (Gwobrwyir Tlws yr Ifanc ar y nos Wener)

EISTEDDFOD GADEIRIOL  
PENRHYN-COCH

26-27 Ebrill 2013

Cadair  
Esmwyth
a £50.00

£10.00

£10.00

£10.00

£10.00

£10.00

£10.00

1. £10.00
2. £5.00
£10.00
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Brwydr y 

Fwydlen

8.25
Bob nos Iau 

8 Tachwedd

Tri chogydd amatur. 

Tri phryd penigamp. 

Mae’r frwydr ar ddechrau.

s4c.co.uk

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Dillad i’r Diliau

Difyr oedd y sgwrs ar raglen Iola Wyn 
ddydd Mercher 31ain Hydref pan fu tair 
aelod y Diliau - Mair Robins, Gaynor Walter 
Jones a Meleri Mair, Bont-goch - yn siarad 
gyda Iola. Roedd y llun yma gan Meleri yn 
dangos y merched yn seremoni agoriadol 
Arddangosfa’r Celtiaid yng nghanol Ewrop 
yn Hallein, ger Salzburg ym 1980. Roedd 
y trefnwyr am gael sain iaith Geltaidd fyw 
i’w chlywed yn y seremoni. Roedd y Diliau 
wedi comisiynu pedwar myfyriwr o Goleg 
Celf Caerfyrddin i gynllunio ffrogiau iddynt 
ganu yn Awstria. Y pedwar oedd Noel 
Phillips, Llanelli; Judith Jones, Llanybydder; 
Tina Wayman, Aberdaugleddau a Rhian 
Rowlands, Tŷ Cam, Cwmrheidol. Mae Rhian 

bellach yn briod ac yn byw yn Auckland, 
Seland Newydd ond yn dal i weithio ym myd 
ffasiwn. Mae’n anodd gweld y manylion yn 
y llun ond ar y sgwydde ac o gwmpas y sgert 
mae ‘na frodwaith Celtaidd. Y rheswm roedd 
pedwar wrthi’n dylunio a gwneud y ffrogie 
oedd bod Caryl Henry Thomas, y delynores, 
wedi dod allan i gyfeilio iddynt.  Felly, 
roeddynt yn bedair am y tro.

Dyma englyn a gyfansoddwyd i’r Diliau ar 
yr achlysur gan James Nicholas.
Dod i wlad y cyndadau
  A’r awen yn driawd o leisiau;
 Y gân drwy Salzburg yn gwau
 Yn hudoliaeth y Diliau.

James Nicholas 

Cwrdd Diolchgarwch

Cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch Capel 
Llwyn-y-groes ddiwedd mis Medi gyda 
Dr Rhidian Griffiths o Aberystwyth yn 
gwasanaethu. Cafwyd cwmni nifer o aelodau 
o wahanol Gapeli a’r Eglwys gyfagos a 
hyfryd oedd gweld y capel bach,  a oedd 
wedi ei addurno a’i lanhau yn arbennig, 
yn gyffyrddus lawn. Croesawyd pawb yn 
gynnes gan Elizabeth Lewis a’r organyddes 

oedd Nerys Daniel. Diolch i bawb am eu 
cefnogaeth eleni eto.

Marathon Caerdydd

Bu Nerys Daniel yn rhedeg yn hanner 
marathon Caerdydd yn ddiweddar a 
llwyddodd i godi dros £600 i Glwb Gateway 
Aberystwyth. Hoffai Nerys ddiolch o galon i 
bawb am eu nawdd a’u cefnogaeth.

Golff

Llongyfarchiadau hefyd i Gethin Morgan, 
ŵyr Vivian a Meriel Morgan, Aber-ffrwd ar ei 
flwyddyn lwyddiannus yn Gapten Ieuenctid 
Clwb Golff y Borth ac Ynys-las. Daeth dros 
30 o bobl ifanc i chwarae Golff ar ddiwrnod 
arbennig y Capten ac yn y nos llwyddodd i 
godi £2500 mewn ocsiwn. Trosglwyddwyd yr 
arian yma i Adran Clefyd y Siwgwr pediatric 
Ysbyty Bron-glais. Ymdrech dda dros ben.

Cofion

Atgofion cynhesaf at Margaret Griffiths, 
Rhydyfelin, neu Margaret Caehaidd, sydd wedi 
cael llawdriniaeth yn ddiweddar. Brysia wella.
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CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Opera Macbeth yn Gymraeg

Gwasanaethau y Sul Capel Pen-llwyn

Dyma y rhai fydd yn gwasanaethu am 
10 o’r gloch y bore, y pedwar Sul nesaf. 
Croeso i unryw un i ymuno.
Tachwedd  18ed Mr Huw Roderick
 25ain Mr Gwyn Davies
Rhagfyr 2ail Parchg Elwyn Jenkins
  9ed Parchg Ifan M. Davies

Newydd ddyfodiad
 
Wrth fynd i’r wasg, daeth y newydd am 
faban Meinir a Huw Jones, ŵyr bach i 
Heulwen Lewis - Osian Rhys,  8 pwys. 
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 
iddynt.

Swydd newydd

Llongyfarchiadau i Lowri Powell, Stâd 
Pen-llwyn, ar ei swydd newydd fel 
dirprwy reolwraig mewn iard geffylau 
yn Mhontfaen, yn hyfforddi ar gyfer 
“dressage” traws gwlad, ac ati. Ac i enwi 
ond rhai o’i dyletswyddau, mae yn rhoi 
gwersi marchogaeth a rheolaeth ystablau, 
i blant, myfyrwyr coleg ac oedolion o bob 
oed. Dymuniadau da, a phob hapusrwydd 
iddi yn ei gwaith.

Diolch

Cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch 
yng nghapel Pen-llwyn nos Wener 20fed 
Hydref. Methodd y pregethwr gwadd - y 
Parchg R W Jones ( cyn weinidog y Garn) 
i fod yn bresennol, oherwydd tostrwydd 
Laringitis. Mynegodd Mrs Heulwen Lewis 
ein mawr siom, ond dymunodd iddo 
wellhâd buan.

Fel arfer, daeth Miss Beti Griffiths 
Lledrod i’r adwy, a chyflwynodd fyfyrdodau 
crefyddol a phwrpasol iawn fod rhaid 
diolch am bob dim. Estynnwyd iddi ein 
diolchgarwch diffuant am fodloni i lenwi y 
bwlch ar fyr fyr rybudd.

Croesawodd Heulwen bawb i’r 
gwasanaeth, y rhai ieuangaf oedd y 
babanod Dafydd a Dyfrig Evans - efeilliaid 
Elystan a Catrin, ac hefyd plantos eraill, a 
ffrindiau o eglwysi cyfagos yn ogystal.

Diolchodd i Mrs Eirwen Sedgwick am 
osod y blodau fel arfer, i harddu y capel, ac 
i bob un a gyfrannodd tuag at yr addurno 
gyda llysiau a ffrwythau y cynhaeaf.

Mae’n anodd weithiau i ddiolch, 
oherwydd yn nhymor yr ŵyl ddiolchgarwch 
gwaetha’r modd, mae digon yn peri gofid 

a galar, o fewn ein gwlad a’n cymunedau. 
‘Does gennym ond meddwl am erchylldra 
y digwyddiad ym Machynlleth, dros fis yn 
ôl bellach, sef diflaniad y plentyn diniwed 
April Jones. Ond medrwn mewn cyfnodau 
fel hyn ddiolch fod pobl o hyd yn estyn 
llaw ac yn troi at Dduw am noddfa a 
nerth, sy’n gymorth hawdd ei gael mewn 

cyfyngder.
Clywsom hefyd am dristwch marwolaeth 

trwy ddamwain, y Parchg Morris J 
Morris, yntau hefyd o Stâd Bryn y Gôg 
Machynlleth. Bu yn pregethu ym Mhen-
llwyn lawer tro ac ’roeddem yn ei ddisgwyl 
i wasanaethu eto y mis hwn. Edrychai 
pawb ymlaen bob amser i’w bregethau. 

Beth yw cysylltiad yr uchod â Phen-
llwyn y gofynnwch? Wel mae Huw 
Euron wedi cymryd rhan am y tro cyntaf 
mewn opera. Pwy yw Huw Euron? Do, 
bu’n actio Darren y mecanic, am dros 
10 mlynedd, yn y gyfres deledu ‘Pobl y 
Cwm’, yn briod â Meinir, sef merch Mrs 
Heulwen Lewis, Deiniol, Pen-llwyn. 
Mae Huw a Meinir yn byw eu dau yng 
Nghaerffili ar hyn o bryd.

Ers tair mlynedd bellach, mae cwmni 
“ Opra Cymru”, wedi torri cŵys newydd 
– opera yn yr iaith Gymraeg. Cafodd y 
cwmni ei sefydlu gan Sioned Young a’i 
gŵr Patrick yn 2009.

Eleni Sioned oedd yn gyfrifol am 
eiriau’r opera Macbeth gan Verdi, a’i 
gŵr yn gyfarwyddwr artistig y cwmni, 
yn gwireddu ei ddymuniad i ddefnyddio 
côr bychan, o ryw chwech o fyfyrwyr 
o golegau cerdd. Phil Gault canwr 
profiadol oedd Macbeth gydag aelodau 
eraill o’r cast yn cynnwys y soprano 
ryngwladol Eldrydd Cynan Jones, y tenor 

ifanc Elgan Rhys Thomas a Huw Euron 
yn chwarae rhan Banquo sy’n cael ei 
fradychu a’i ladd gan Macbeth.

Dywed Huw, nad ydyw yn hawdd 
cyfuno y canu a’r actio. Mae’n anodd, 
meddai i gyfleu yr ochor ddramatig a 
theatrig yn ogystal a chanu, ond fe fu 
iddo fwynhau yr her.

Er ei fod yn dal i actio, a newydd 
bod yn ffilmio ail gyfres Alys i S4C yn 
ddiweddar, mae am ganolbwyntio ar ei 
yrfa canu, wedi ennill y Rhuban Glas 
yn Eisteddfod Glynebwy ddwy flynedd 
yn ôl ac yn canu yn nghôr “ Only Men 
Aloud.”

Dechreuodd y cwmni opera ar eu taith 
ym Mhontyberem, ac yna mynd a’r opera 
Eidaleg hon o Macbeth i drefi a phentrefi 
bach, sef Blaenau Ffestiniog, Llanegryn, 
Aberaeron, Caerdydd a Bangor.

Pob lwc i Huw Euron i’r dyfodol. 
Efallai rhyw ddydd, y bydd mewn opera 
debyg yn perfformio ym Mhen-llwyn, 
pwy a ŵyr?
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‘Roedd yn dad i’n cyn weinidog y Parchg 
Morris Pugh Morris - Rhuthun bellach. 
Estynnwn gydymdeimlad y pentref iddo 
ef, Glenda, Esyllt a Llŷr, ac i’w frawd y 
Parchg Meirion Morris a’i deulu yntau, a’r 
cysylltiadau oll.

Darllenwyd am Meirion iddo ddweud fod 
ei dad wedi teithio i bregethu yn y Rhyl, 
y Sul olaf hwnnw, gyda rhuban pinc ar ei 
gar. Ei bregeth olaf, oedd am gysur yn y 
storm, o Lyfr yr Actau. “Felly codwch eich 
calonnau ddynion, oherwydd yr wyf yn 
credu Duw...

Diolch a choffa da amdano.

Clwb 100 Cylch Meithrin 

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus mae’r Cylch 
yn codi arian eto drwy werthu tocynnau 
Clwb 200 i’r flwyddyn nesaf 2012/13 
oddi wrth unrhyw riant o’r Cylch. £5 am 
flwyddyn. Diolch am eich cefnogaeth 
parhaol.
Dyma enillwyr y ddeufis diwethaf:
Awst
1af - 52 - Llion Rees Jenkins, Rhosfaen, 
Pontarfynach
2il - 81 - Brenda Downes, 1 Maes -yr-Awel, 
Ponterwyd
3ydd - 126 - J Bradley, 14 Glanceulan, 
Penrhyn-coch
Medi
1af - 76 - A & C Evans, Cwmwythig, Capel 
Bangor
2il - 119 - Gwynn Lewis, Gyfarllwyd, 
Ponterwyd
3ydd - 82 - Wendy Russell,  
d/o 1 Maes-yr-Awel, Ponterwyd

Eira cyntaf y Gaeaf

Disgynnodd yr eira ar y cyntaf o Dachwedd 
eleni. Yn ôl Fred Williams gwelodd gopa 
Pumlumon yn wyn, wrth deithio yn ei lori, 
ond yn anffodus pan aethpwyd i dynnu 
llun y prynhawn hwnnw, roedd y cyfan 
wedi diflannu!! Felly dim prawf, dim ond 
cadarnhâd oddi wrth Ifor yn y garej bod y 
bryniau yn wyn y bore hwnnw. 

Y Cylch Meithrin

Cynhaliwyd Parti gan y Cylch Meithrin, 
yn y neuadd nos Wener Hydref 26ain i 
ddathlu Calan Gaeaf. Cawsom ddisgo, 
stondin tombola, paentio wynebau a 
chystadleuaeth gwisg ffansi. Yr enillwyr 
oedd:
Meithrin a Iau (Beirniad Miss Christine 

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Williams – Cynorthwydd Ysgol Gynradd 
Pen-llwyn)
1af: Lowri 2ail: Hollie 3ydd: Morgan.
Cynradd ac Uwch (Beirniad Mrs Eirian 
Jenkins – Cadeiryddes y Cylch)
1af: Evan 2ail: Arwen 3ydd: Megan 

Sioe Capel Bangor

Yn dilyn ein Cyfarfod Blynyddol byddwn 
yn cynnal cyfarfod Dydd Mercher 2il o 
Ragfyr, am 7.30yh yn y Druid Goginan 
pryd gobeithiwn gael aelodau newydd 
ar y pwyllgor. Os na ddaw enwau/
gwirfoddolwyr bydd rhaid trafod o ddifrif 
ddyfodol y Sioe gan nad oes digon o 
aelodau ar y Pwyllgor. Cefnogaeth sydd 
ei angen - nid oes rhaid cymryd swydd ar 
y pwyllgor. Rydym yn cyfarfod unwaith y 
mis.

Dyma lun o’r Parchedig Maelgwyn 
Morris, (cyn weinidog Pen-llwyn, o 1934 
hyd ddiwedd y pumdegau), gyda Syr 
Ifan ab Owen Edwards. Yr oedd y ddau 
yn ffrindiau ysgol, ac yn gymdogion 
yn Llanuwchllyn.’Roeddynt hefyd, fel y 
mae’n digwydd yn perthyn i’w gilydd. 
- Mam-gu Syr Ifan ab, Beti) yn chwaer 
i fam-gu y Parchg Maelgwyn Morris 
(Catherine).  Mae Eilir Morris ,Glennydd, 
Pen-llwyn yn fab i Maelgwyn Morris.

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

Eirian Reynolds,  
Tech. S.P.

AROLYGON DIOGELWCH
ASESIADAU PERYGLON

ARCHWILIADAU  
DAMWEINIAU

HYFFORDDIANT
GWASANAETH CYFLAWN  

I GADW CHI A’CH  
GWEITHLU YN DDIOGEL

GWASANAETH 
IECHYD  

A DIOGELWCH

01970 820124 
07709 505741
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BOW STREET

Oedfaon y Garn 10.00 a 5.00 
http://www.capelygarn.org/
Tachwedd
18 Bugail Bore: oedfa gymun; hwyr:
oedfa ym Methlehem, Llandre

25 Arwyn Pierce
Rhagfyr
2  bore - Noddfa hwyr - Judith Morris
9  Bugail
16  10.00 Oedfa Nadolig plant yr  
 ofalaeth
23  J.E. Wynne Davies Bugail
25  9.00 Oedfa gymun ar fore’r Nadolig 
30  10.00 Oedfa’r ofalaeth 
31  Gwylnos am 23.30 dan arweiniad y  
 Bugail

Rhagfyr
2 Oedfa am 10.00. Gweinidog.   
 Y Garn yn Noddfa
9    Uno yng Nghartref Tregerddan am  
 3.30
16 Oedfa am 10.00. Gweinidog.  
 Cymundeb.
23 Gwasanaeth Nadolig am 2.00
24 Oedfa Noswyl Nadolig am 11.30  
 yr hwyr
25 Uno yn y Garn ar gyfer Oedfa  
 Bore’r Nadolig
30 Uno yng Nghartref Tregerddan am  
 3.30

Genedigaethau

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Emma a Neil Parr-Davies, 54 Bryn Castell 
ar enedigaeth merch - Chloe Fflur ar 20 
Hydref. 

Dylan a Helen, Siop Spar Bow Street, 
ar enedigaeth merch fach ar 23 Hydref. 
Chwaer fach i Fabien.

Llongyfarchiadau i Janice & Harry Petche, 
Maesafallen,  ar ddod yn dad-cu a mam-
gu am y trydydd tro. Ganed merch fach 
Myley yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin 
ar ddydd Sul, 28 Hydref  i Dylan Petche a’i 
briod  Mari,  Mynydd y Garreg, chwaer i 
Lauren a Emily, a nith i Catrin sy’n byw ym 
Mhenrhyn-coch.  Llongyfarchiadau a phob 
dymuniad da i’r teulu cyfan.

Swydd newydd

Llongyfarchiadau i Osian Jones, Gaerwen, 

ar gael ei apwyntio i swydd newydd yn 
ddiweddar. Yn dilyn ymddeoliad y pennaeth 
presennol, bydd Osian yn cychwyn fel 
pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Plas 
Coch, Wrecsam fis Ionawr. Mewn cyfnod 
cyffrous mewn addysg Gymraeg yn 
Wrecsam, bydd hefyd yn bennaeth ar ysgol 
Gymraeg newydd a fydd yn agor fis Medi 
nesaf ym mhentref Gwersyllt ger Wrecsam. 
Mae nifer o staff Plas Coch â chysylltiad 
ac ardal Y Tincer gyda Mary Bell (Tyn 
Gwndwn, Trefeurig), Linda Tracey (gynt 
o Drefeurig a Bow Street) a Siân Hughes 
(Trawsnant, Trefeurig) yn gweithio yno. 
Bu Sara Morgan (Penrhyn-coch) hefyd 
yn gweithio yno am flwyddyn llynedd. 
Dymuniadau gorau i Osian fis Ionawr.

Dyweddiad

Llongyfarchiadau i Non Gwilym, merch 
y Parchg W.J. a Gwenda Edwards, 
Tregerddan, ar ei dyweddiad â Carwyn 
Rhys Edwards o Bumsaint. Dymuniadau 
gorau i’r ddau ohonynt.

Eisteddfodol

Llongyfarchiadau i dri o’r pentref enillodd 
ar gystadlaethau llenyddol yn Eisteddfod 
Talaith a Chadair Powys ym Machynlleth 
ar 26-27 Hydref. Enillodd  Vernon Jones ar 
y cywydd, Dilys Baker-Jones ar y tri thriban 
ac Anwen Pierce ar yr englyn ysgafn a’r 
stori fer. Gellir gweld eu gwaith buddugol 
yng nghyfrol y Cyfansoddiadau.

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad â Dyfrig Pugh 
- cariad - ac â theulu Caroline Morris, Cae 
‘Rodyn, a fu farw mewn damwain car yn 
ardal Llanbryn-mair ar 24 Tachwedd. 

Mam-gu eto

Llongyfarchiadau i Janet Roberts, Awel y 
Werydd, ar enedigaeth wyres fach. Ganwyd 
merch fach i Dylan a Helen, chwaer fach i 
Fabien.

Merched Y Wawr

Treuliodd aelodau Cangen Rhydypennau 
noson go anarferol nos Lun Hydref 8ed, 
pan aeth nifer helaeth ohonom ar ymweliad 
ag Erin`s, y siop harddwch sydd wedi ei 
hadnewyddu ar Ffordd y  Môr, Aberystwyth.  
Cawsom groeso mawr yno, gyda gwin a 
chacennau bach yn ein haros.  Aethpwyd 
a ni i weld yr ystafelloedd lle gellir cael 
gwahanol fathau o driniaethau ac yna 
dangoswyd yr amrywiaeth o golur sydd 
ar werth yn y siop.  Cafodd y rhan fwyaf 
ohonom “make over” ac fe aethom allan 
i`r stryd yn edrych yn ddeniadol iawn.  
Ymlaen wedyn i Baravin am glonc a mwy o 
gacennau.  Noson arall hwyliog dros ben.

Dathlu

Yn ôl pob sôn y mae yna gryn ddathlu yn 
ardal y Lôn Groes y  dyddiau hyn gyda 

Bow Street Ieuenctid yn derbyn cit pêl-droed newydd oddi wrth Heath Raggett, perchennog 
Cigydd Bow Street.
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Yn ddiweddar cyflwynwyd gwely trydan  a dwy gadair sy’n 
gogwyddo i Gartref Tregerddan gan Gyfeillion y Cartref. Yn y 
darlun gwelir dwy o’r preswylwyr Mrs. Nance Jenkins a  Mrs. 
Rhoswen Jones gydag  aelodau o staff y cartref, sef Elaine Evans, 
Kim Hislop a Carol Davies ynghyd â’r chwaer Sonia Lloyd Jones a 
dwy aelod o’r cyfeillion sef Kathleen Lewis a Lilian Magor.
 

Mwynhaodd preswylwyr Cartref Tregerddan ginio yn Llety Ceiro 
yn ddiweddar trwy garedigrwydd Cyfeillion y Cartref. Ymunodd 
Rhiannon Horwood a Betty Williams, aelodau o staff y cartref, 
a Mrs. Lilian Magor o Gyfeillion y Cartref gyda nhw. Hoffai’r 
cartref ddiolch yn fawr iawn i’r Cyfeillion am eu haelioni a’u 
cefnogaeth.

Mrs Brenda Jones a Mrs Mair Davies 
yn dathlu pen blwyddi arbennig iawn.  
Mae`n rhyfedd rhyfedd meddwl bod deng 
mlynedd wedi mynd heibio ers iddynt 
ddathlu`r 60!  Llongyfarchiadau mawr 
iddynt a phob dymuniad da.

Pen blwydd hapus

Dymuniadau gorau a phen blwydd hapus i 
Modryb Vi (Tregerddan gynt) a ddathlodd 
ei phen blwydd yn 104 oed ar yr 8fed o 
Dachwedd.

Fel un o flodau yn yr ardd.
Mae y “Violet” yn flodyn hardd.
Felly mae eich bywyd chwi
Fel yr haul yn dal i wenu.
Pen blwydd hapus iawn i chwi
A mwynhewch y dathlu gyda’ch teulu.
Mairwen a’r teulu, Penrhyn-coch

Neuadd Rhydypennau

Ar nos Wener y 26ain Hydref cynhaliwyd 
noson goffi i godi arian tuag at wneud 
gwelliannau i’r Neuadd. Bu’r noson yn 
llwyddiannus iawn a chodwyd £857 (yn 
cynnwys gwerthiant raffl).

Diolch o galon i bawb am y gefnogaeth - 
staff a disgyblion Ysgol Rhydypennau am 
yr adloniant, mudiadau lleol am gynnal 
y stondinau a’r gêmau, Jamie’s Motors 
am noddi y raffl ac i bawb a gasglodd ac a 
gyfrannodd wobrau at y raffl.

Gobeithiwn yn fuan cael dechrau ar 
y gwaith o baentio y brif neuadd. Mae 
nifer ohonoch wedi gwirfoddoli i ddod 
i roi help llaw, os oes yna rywun arall 

Priodas
Llongyfarchiadau i Sarah 
Lucas, Gwenallt, ar ei phriodas 
â Carl Bentley. Cynhaliwyd 
y briodas yn y Llyfrgell 
Genedlaethol a’r wledd a’r 
parti nos yng ngwesty’r Consti.

am fod yn rhan o’r penwythnos paentio 
cysylltwch â Margaret ar 01970 828 032 
neu Richard 01970 828 616 neu ebostiwch 
neuaddrhydypennau@live.vo.uk

Cofiwch gysylltu â ni
ytincer@googlemail.com
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Datblygiad newydd i Faes  
Chwarae Rhydypennau

Ar nos Wener, Hydref 26ain, 
agorwyd adnodd newydd ar Faes 
Chwarae Rhydypennau a fydd 
yn galluogi pobl leol i gymryd 
rhan mewn amryw chwaraeon a 
gweithgareddau ar astroturf ‘3G’.  
Mae’r carped hwn yn enghraifft 
o’r datblygiadau diweddaraf yn 
nhechnoleg porfa artiffisial, a 
bydd modd ei ddefnyddio mewn  
unrhyw dywydd - yn ystod y 
dydd, neu gyda’r hwyr o dan y 
llifoleuadau newydd. Datblygwyd 
y cyfleuster ar safle’r cyrtiau 
tennis a gafodd eu hagor yn 
1990 er cof am Timothy James, 
Brynllys, Llandre, a fu farw ym 
mis Mehefin y flwyddyn honno. 

Arweiniwyd y cynllun gan 
bwyllgor Cymdeithas Maes 
Chwarae Rhydypennau, a 
chafwyd nawdd sylweddol 
gan Gyngor Sir Ceredigion, 
Chwaraeon Cymru, Cronfa Eleri 
a Chlwb Pêl-droed Bow Street. 
O ganlyniad i waith caled y 
pwyllgor, casglwyd dros £60,000 
tuag at y fenter, a bu aelodau’r 
gymdeithas yn gweithio’n ddiwyd 
i baratoi’r gofod ar gyfer yr 
uwchraddiad. Gwelwyd nifer o 
drigolion yr ardal yn cydweithio 
ar y safle hefyd, a gobeithir y 
bydd yr adnodd yn gwasanaethu 
sawl cenhedlaeth o’r gymuned.

Yn ystod y seremoni agoriadol 
cafwyd anerchiadau gan Vernon 
Jones a Howard Davies, dau sydd 
wedi gwasanaethu ar bwyllgor 
Cymdeithas Cae Chwarae 
Rhydypennau ers degawdau, 
a dadorchuddiwyd plac yn 
nodi’r dyddiad agor ac enwau’r 
noddwyr gan Gladys James, 
mam y diweddar Timothy James. 
Yn dilyn yr agoriad swyddogol 
cafwyd gêmau hoci a phêl-droed 
ar y carped newydd sbon rhwng 
tîmau o ddisgyblion Ysgol 
Rhydypennau, dan ofal eu hathro, 
Euryl Rees. 

Dywedodd Gwyn Evans, 
Cadeirydd Cymdeithas Maes 

Chwarae Rhydypennau, “Dylai 
pentref fel Bow Street, a’r 
ardaloedd cyfagos, fod yn falch 
iawn o’r adnodd hwn sydd o 
safon uchel iawn. Mae’n bwysig 
ein bod yn rhoi pob cyfle i’r 
genhedlaeth iau fwynhau 
chwaraeon o bob math yn eu 
hardal leol, a dyna oedd ein prif 
nod wrth uwchraddio’r safle”.

Am fanylion pellach ynglŷn â 
llogi’r cyfleuster, cysylltwch gyda 
rpfa.bookings@yahoo.co.uk neu 
Amlyn Ifans ar 07968 564 767.

Rhes gefn: Howard Davies, Gwyn Evans, Gerwyn Evans, Amlyn Ifans, Peter James, Rhodri Morgan,  
Wyn Lewis. Rhes flaen: Emlyn Rees, Vernon Jones.

Cyflwynwyd mainc newydd yn ystod y noson i bwyllgor Cymdeithas Maes Chwarae Rhydypennau gan Mr 
Emlyn Rees. Mae’r sedd yn gofnod o’r cyfraniad hael a dibaid  a gafwyd gan Emlyn tuag at ddatblygiad 
Maes Chwarae Rhydypennau dros y degawdau, ac mae’r pwyllgor yn hynod ddiolchgar iddo am barhâd 
ei gefnogaeth frwd.

Gladys James yn dadorchuddio’r plac. Or chwith: Vernon Jones, 
Gwyn Evans, Gladys James, Howard Davies.

Disgyblion Ysgol Rhydypennau yn defnyddio’r gofod 3G am y tro cyntaf.

Adnodd - Resource   Degawdau - Decades   Noddwyr - SponsorsGeiriau
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TREFEURIG

GOGINAN
Croeso

Braf yw cael croesawu Simon a Katy Bevan, Miramar , 
hefyd eu plant Sean a Hollie Evelyn a anwyd ar Ddydd 
Sul, Hydref 14. Croeso cynnes i’n plith.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Brian a Liz Ashton ar enedigaeth 
ŵyr arall. Ganwyd Archie Rhys Hadfield i’w merch, 
Jenni sydd yn byw a gweithio yn Efrog ar Hydref 22.

Cymdeithas Cymuned Goginan

Yn ystod y misoedd diwethaf mae yna grŵp o bobl 
wedi bod yn ddiwyd yn archwilio y posibliadau o greu 
y gymdeithas yma, ac ar ôl cael y gwybodaeth priodol 
cafwyd y pwyllgor swyddogol cyntaf ar Fedi 27. Nod 
yr elusen yw gwella yr adnoddau i bobl yr ardal o’r 
ieuangaf i’r hynaf ond fel arfer diwedd y gân yw y 
geiniog ac fe fydd rhaid mynd ati i godi pres drwy 
gynnal digwyddiadau, ymgeisio am grantiau ac ymlaen. 
Cadeirydd y Gymdeithas yw Phil Pearce, Ysgrifennydd: 
Jan Armstrong a Cathryn Morgan yw’r Trysorydd. Mi 
fydd yna Ffair Grefftau yn y ‘Tile Shop’ (yr hen garej) 
ar ddydd Sul Tachwedd 25 o ddeg tan bump.

Hanner Marathon

Llongyfarchiadau i Nia Jones, Cysgod y Graig ar redeg 
Hanner Marathon Caerdydd ar Hydref 14. Roedd yn 
codi pres at elusen Dr. Barnado ac mae yn ddiolchgar 
iawn am yr holl gyfraniadau a dderbyniodd.

Bwlch Nant yr Arian

Gyda’r awr wedi newid mae amser bwydo’r barcutiaid 
hefyd wedi newid i 2.00 y prynhawn hyd fis Mawrth. 
Gyda lliwiau hydrefol hyfryd a 150 a mwy o farcutiaid 
mae’n amser da i ymweld ar hyn o bryd.

Priodas

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Rhian Mason 
a Richard Lloyd a briodwyd  ar  Awst 8 ar Ynys Aruba 
yn y Caribî.

Mari a  Gwenno Healy  a Lisa Angharad  yn morio canu 
yn noson Dafydd Iwan yn Llety Parc ddechrau’r mis

Efallai i chi sylwi yr wythnos hon ar 
ychydig mwy o gynnwrf ar strydoedd 
y Borth, Aberystwyth a gweddill 
Ceredigion, wrth i waith ffilmio 
ddechrau ar gyfres newydd i S4C 
– ac fe allwch chi fod yn rhan o’r 
cynhyrchiad! 

Rhwng nawr a mis Mai 2013, bydd 
actorion, cyfarwyddwyr, gweithwyr 
camera, sain, colur a gwisgoedd o 
gwmni cynhyrchu Fiction Factory 
yn treulio cryn dipyn o’u hamser yn 
yr ardal yn ffilmio’r gyfres dditectif 
gyffrous, Mathias i S4C.

Bydd y gyfres, gyda Richard 
Harrington yn chwarae rhan DCI 
Tom Mathias, yn cael ei darlledu ar 
S4C yn hwyr yn 2013, a bydd hefyd yn 
cael ei ffilmio yn y Saesneg ar yr un 
pryd a bydd yn cael ei darlledu ar BBC 
Cymru Wales yn y flwyddyn ganlynol. 

I’r criwiau y tu ôl i’r camera, mae’r 
gwaith caled yn dechrau nawr. Er 
y bydd rhan helaeth o’r ffilmio yn 
digwydd yn Aberystwyth ei hun mae’r 
gwaith wedi dechrau yn Y Borth ac 
Ynys-las yr wythnos hon, cyn i’r cyffro 
symud i Bontarfynach, Cwmsymlog, 
Blaen-plwyf a Plas Gogerddan yn yr 
wythnosau nesaf. 

Dywedodd Gwawr Martha Lloyd, 
Comisiynydd Drama S4C, sydd yn 
hanu o Aberystwyth, “Mae’r bobl leol 
yn siŵr o sylwi ar griwiau camera 
yn ffilmio yn eu hardaloedd. Gyda 
thref Aberystwyth yn ganolbwynt 
i’r gweithgareddau, bydd y criwiau 
hefyd yn gweithio allan yn y wlad a’r 
cymunedau cyfagos ar gyfer ffilmio’r 
pedair stori dditectif sy’n ffurfio’r 

gyfres. Rydym eisiau i’r cynhyrchiad 
roi cyfle i wylwyr brofi naws arbennig 
yr ardal hon - y golygfeydd a phobl 
Ceredigion.  

“Yn ystod y cyfnod cyntaf o ffilmio, 
rhwng 12 Tachwedd a 21 Rhagfyr, 
bydd canolbwynt y stori ym mhentref 
Pontarfynach a thref glan môr Y 
Borth ble mae darganfyddiad erchyll 
yn dod â hen gyfrinachau i’r wyneb 
ac yn cyflwyno dirgelwch iasol i DCI 
Mathias ei ddatrys.”

Dywedodd Ed Thomas o Fiction 
Factory, uwch-gynhyrchydd a chyd-
grëwr y gyfres, “Mae’r cynhyrchiad 
hwn yn gyfle gwych i ddangos 
y lleoliadau a’r tirwedd sydd yn 
gyfarwydd i bawb yng Ngheredigion 
ond y byddai pobl eraill yng Nghymru, 
Prydain a gweddill y byd efallai ddim 
wedi eu gweld o’r blaen. 

“Bydd y tîm yn yr ardal tan ddiwedd 
mis Mai. Byddwn yn ymgartrefu yn 
Aberystwyth am chwe mis gyda’n 
swyddfa wedi ei lleoli ar y ffrynt. 
Rydym yn edrych ymlaen i weithio 
mewn ardal sydd heb ei gweld yn 
ddigon aml ar y sgrin.”

Mae cyfle i drigolion lleol fod yn 
rhan o’r cynhyrchiad ac ymddangos 
ar Mathias fel un o’r actorion yn y 
cefndir. 

Os ydych chi’n actor awyddus neu’n 
gymydog chwilfrydig, dyma’ch cyfle 
chi i fod yn rhan o gynhyrchiad fydd 
yn cael ei marchnata yn rhyngwladol. 

Cysylltwch â Barry Phillips, aelod 
o dîm Fiction Factory, drwy e-bost 
bwp801@gmail.com gyda’ch manylion 
os ydych am gynnig eich enw.

Moment fawr 
Aberystwyth o flaen  

y camerâu
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Rwyf wedi bod yn Slofenia 
am ychydig dros fi s erbyn 
hyn ond rhywsut mae amser 
yn symud yn wahanol pan 
ydych chi’n byw mewn gwlad 
ddieithr. Mewn rhyw ff ordd 
dwi’n teimlo gymaint ar goll 
ag yr oeddwn i ar fy niwrnod 
cyntaf pryd y methais ddeall 
sut oedd pwyso’r botwm 
er mwyn croesi’r ff ordd! 
Dwi wedi bod ar goll sawl 
tro ers cyrraedd ac mae 
hi dal yn dipyn o antur bob tro dwi’n 
mynd i siopa. I fod yn onest roedd 
yr wythnosau cyntaf yn anodd iawn. 
Roeddwn i’n teimlo fel babi yn gorfod 
dysgu popeth o’r newydd. Mae’r iaith 
yn un anodd ei dysgu a dwi’n gwneud 
llawer o gamgymeriadau fel galw merch 
fy arweinydd yn fochdew a dweud fy 
mod yn byw mewn grawnff rwyth! Dwi’n 
treulio oriau yn gwrando ar bobl heb 
ddeall gair, a gwneud ff ŵl ohonof fy hun 
wrth geisio prynu ff rwythau a thasgau 
syml eraill. Mae’n rhaid i mi ddod yn ôl 
yn aml at y rheswm y des i allan yma, 
sef i wirfoddoli i helpu dechrau Undeb 
Gristnogol ym mhrifysgol Ljubljana. 
Mae’r cyfnod o fod yn fyfyriwr yn amser 
gwych i ofyn cwestiynau a gwneud 
dewisiadau fel oedolyn. Dwi’n teimlo’n 
gryf y dylai pob myfyriwr gael y cyfl e 
i glywed am Iesu Grist a chael edrych 

ar y dystiolaeth amdano yn y Beibl a 
gwneud eu dewis eu hunain am bwy yw 
Iesu. Ond mae rhoi’r cyfl e yma yn waith 
anodd yma nid yn unig oherwydd ein 
bod ond mewn cysylltiad â dau fyfyriwr 
ar hyn o bryd ond hefyd oherwydd 
ei bod yn anghyfreithlon cynnal 
gweithgareddau crefyddol ar gampws 
y Brifysgol. Ond er yr anawsterau sydd 
yma does unlle y byddwn i’n hoffi   
bod fwy. Mae Slofenia yn wlad mor 
brydferth, gyda’i thirwedd ddramatig, ei 
mynyddoedd (o leiaf ddwywaith uwch 
na’r Wyddfa), llynnoedd ac afonydd clir, 
gwyrdd a choedwigoedd ym mhobman 
gyda’r dail yn troi’n goch. Er fy mod 
yn colli’r cyfarwydd- sglodion ger lan 
y môr, fy ff rindiau a’m teulu - mae hi’n 
fraint cael bod yma.
Lydia Adams, Penrhyn-coch

Lydia yn Ljubljana

Yn ystod y mis rwy wedi codi’r 
buddsoddiad cyhoeddus i wella 
cyfl ymder band llydan yng 
Ngheredigion. Enillodd BT y cytundeb 
i ddarparu band llydan cyfl ym yn gynt 
eleni, a’r disgwyl yw y bydd pob tŷ 
a busnes yn derbyn cysylltiad band 
llydan cyfl ym erbyn diwedd 2015. 
Rwy hefyd wedi pwysleisio wrth 
y Prif Weinidog yn y Siambr taw’r 
llefydd sydd gyda chysylltiad gwan ar 
hyn o bryd ddylai cael y fl aenoriaeth 
wrth i BT gychwyn ar y gwaith o 
uwchraddio’r isadeiledd perthnasol.

Rwy hefyd, wedi mynychu 
digwyddiadau amrywiol. Ar ddechrau’r 
mis, cefais y fraint o fod yn llywydd 
pencampwriaeth Aredig Cymru yn 
Fferm y Morfa, Llan-non. Roedd yn 
hyfryd gweld cynifer o bobl wedi dod 
i gefnogi’r cystadlu, ac roeddem yn 
lwcus iawn fod y tywydd o’n plaid!

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
wedi gorff en prosiect blwyddyn yn 
Llanerchaeron i godi pont newydd ar 
draws yr afon Aeron. Pwrpas y bont yw 
gwella mynediad ar gyfer pysgotwyr 
i’r afon, ac roeddwn yn falch o gael y 
gwahoddiad i ddathlu agoriad y bont 
newydd yn swyddogol.

Cefais wahoddiad gan y Cyng Peter 
Evans i gadeirio cyfarfod yn Llandysul 
i drafod y traff erthion parcio yn y 
pentref. Roedd yr aelod Cabinet dros 
drafnidiaeth, y Cyng Alun Williams, 
hefyd yn bresennol ac ar ôl trafodaeth 
fuddiol, cytunodd nad yw’r trefniant 
parcio presennol yn cwrdd ag 
anghenion y preswylwyr lleol. Bydd y 
Cyngor Sir yn awr yn cydweithio gyda 
thrigolion Llandysul i ail-edrych ar y 
rhwystrau parcio ar hyd y brif stryd.

Yn olaf, fe wnaeth Fforwm 50+ Ystrad 
Ffl ur fy ngwahodd i gadeirio cyfarfod 
ym Mhontrhydfendigaid ychydig 
wythnosau yn ôl ynglŷn â’r cynllun 
Cylch Caron. Roedd hi’n dda 
gweld nifer o drigolion 
yr ardal yn bresennol 
i glywed mwy am 
y cynlluniau gan 
swyddogion o’r 
Bwrdd Iechyd.

O’r Cynulliad 
Elin Jones

gweld nifer o drigolion 
yr ardal yn bresennol 
i glywed mwy am 
y cynlluniau gan 
swyddogion o’r 
Bwrdd Iechyd.

SIOP A 
SWYDDFA BOST 
PENRHYN-COCH

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN LEWIS

01970 880627

Perchennog: Lawrence Kelly

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

siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun - Sadwrn

7 y bore - 9 yr hwyr
Sul

7 y bore - 7 yr hwyr

yt
in

ce
r@

g
o

o
g

le
m

ai
l.c

o
m



1 7

Y mae un peth yr anghofi ais ei wneud 
y mis diwethaf. Llongyfarch Y Tincer 
ar ei newydd wedd. Mae o yn edrych 
yn smart iawn. Fel y dywedai pobl Sir 
Ddinbych, mae o yn edrych yn smec 
beth bynnag yw tarddiad y gair od 
hwnnw. A thybed faint o ddalgylch y 
papur sydd yn defnyddio’r gair, fe wn i 
am un neu ddau y dylai’r ymadrodd fod 
yn adnabyddus iddynt.

Erbyn y bydd y rhifyn hwn wedi ei 
gyhoeddi,fe fydd Arlywydd nesaf Unol 
Daleithiau America wedi ei ethol a 
mae diogon o le i obeithio mai Barrack 
Obama fydd wedi ennill.Y mae gennyf 
amheuaeth ddofn o Mitt Romney;. 
Y mae ei agwedd o a rhai o’i blaid at 
hawliau merched yn awgrymu traha a 
difeindrwydd a mae hynny yn achosi 
pryder ynddo ei hun. Ond y mae hefyd 
yn awgrymu difrawder cyff redinol at 
hawliau ac anghenion eraill ac fe gafwyd 
prawf o hynny pan recordiwyd ef yn sôn 
am ei ddiff yg diddordeb mewn pobl nad 
oeddynt yn medru darparu drostynt eu 
hunain gan eu trin fel petaent yn dewis 
peidio yn hytrach na methu a gwneud. 
Y mae yn perthyn i barti gwleidyddol 
sydd  yn hoff  o ryfel, yn ogystal, a chan 
nad oes ganddo nemor ddim profi ad o 
faterion tramor, ef yw’r olaf a ddewiswn 
i fod yng ngofal y botwm! Nid y ff aith 
ei fod yn Formon sydd yn mennu arnaf; 
nid yw hynny nag yma nac acw. Y dyn ei 
hun yw’r maen tramgwydd waeth baint y 
pwysleisia ei wraig ei chefndir Cymraeg 
a waeth baint o gacennau cri a goginia!

Nid yw Obama wedi llwyddo gwneud 
popeth a addawodd y tro cyntaf rownd 
ond, a bod yn deg wrtho, fe rybuddiodd 
America na fedrai gyfl awni popeth 
mewn un tymor. A pha wleidydd sydd yn 
medru cadw pob addewid a wna wrth 
ymgyrchu? Un peth yw addo, peth arall 
yw gwleidyddiaeth. Ond y mae wedi 
cyfl awni llawer - a hynny o dan amodau 
anodd iawn. Yr un peth oedd ganddo 
ei angen i wireddu ei gynlluniau oedd 
cyfnod tawel economaidd ac ni chafodd 
hynny.Ac nid arno ef oedd y bai am 
hynny ychwaith. Ni allai neb erioed fod 
wedi rhagweld y byddai bancwyr mor 

barod i bluo eu nythod nes eu bod yn 
peryglu yr union goeden yr oeddynt yn 
nythu arni.

Ond a yw pwy sydd yn Arlywydd Unol 
Daleithiau America yn bwysig i ni yma 
yng Nghymru? Mi dybiaf ei fod petai dim 
ond oherwydd y ff ordd y dilyna Prydain 
America ei gilydd i ryfel. Mae gennyf i 
rhyw hanner syniad y byddai Prydain ac 
America yn Syria heddiw, er enghraiff t, 
petai Bush a Blair yn dal mewn grym. 
A chan fod hynny yn golygu y byddai 
bechgyn Cymru yn brwydro ac yn colli 
eu bywydau mewn rhyfel arall na all 
neb eu hennill go iawn,yna fe fyddai’n 
fendith sylweddoli i Obama gadw ei 
Arlywyddiaeth.

Y mae uchelgais yn lladd Mitt Romney 
ac efallai fod yr union uchelgais hwnnw 
eisoes wedi ei lorio.Yn dilyn y storm 
enbyd sydd wedi taro America, dal ati 
i ymgyrchu fel petai dim wedi digwydd 
wnaeth Romney. Fe aeth Obama at 
ei bobl er y gallai yntau, hefyd, fod 
wedi dal at ei ymgyrch. Ond mae’n 
ddyn caredigach na’i wrthwynebydd a 
gobeithio y bydd hynny yn dwyn ff rwyth 
iddo.

Ac wrth sôn am ryfel.....mae hi yn 
gyfnod y cofi o eto, dim o’i le yn hynny, 
mae’n gwbl deg cofi o’r colledig a’u 
teuluoedd ond erys rhai cwestiynau. 
Pryd a pham yn union y dechreuwyd 
gwisgo pabi am ddyddiau cyn ac ar ôl 
diwrnod y cofi o? Mae’r gweddill yn fwy 
cynhennus, os yw’r Llywodraeth mewn 
difrif yn gwerthfawrogi aberth y dynion 
a merched y lluoedd arfog cymaint, pam 
fod yn rhaid i’r British Legion godi arian 
o gwbl? Ac yn olaf, pam fod cymaint o 
gynfi lwyr ymysg y digartref a’r diobaith? 
Os yw’r aberth mor bwysig, oni ddylai’r 
gofal i’r rhai a’i cynigiodd ac a safodd 
gyda y rhai a gollwyd fod cystal fel nad 
oes angen elusen o unrhyw gyfeiriad?

Colofn
Mrs Jones

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

Talybont, Ceredigion, SY24 5ER

Gwesty’r Llew Du
Black Lion Hotel

Bwyty a Bar Newydd!

Cinio 12 - 2.30
Dau gwrs am £10 y person

Mercher i Sadwrn

Cinio Sul 12 - 3
Prydau o £9

Swper Nos 6 - 9
Mawrth i Sadwrn

Galwch heibio!

Advert 100x70 papur bro lliw_Layout 1  30/04/2012  15:44  Page 1

DIGWYDDIADAU MORLAN:
• C21 yn Morlan (7.30, 14 a 28 Tachwedd)
• Y Nadolig mewn Llun a Cherdd – 
 arddangosfa o luniau a cherddi 
 (19 Tachwedd-21 Rhagfyr)
• Cyfl eu’r Nadolig mewn Delwedd a Gair  
 (7.30, 21 Tachwedd). Noson o drafod i 
 gyd-fynd â’r arddangosfa gyda 
 Lyn Lewis Dafi s, Damian Walford 
 Davies a Sioned Williams

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

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

01970-617996; morlan.aber@gmail.com

Amlenni ar werth
381 x 254mm / 15” x 10”

115 gsm manila
adlynol (‘self-adhesive’)

250 mewn bocs heb ei agor £14
tua 240 mewn bocs sydd 

wedi ei agor £13

Cysyllter â’r Trysorydd 
Hedydd Cunningham  

01970 820652 
hedyddcunningham@live.co.uk

Cofi wch gysylltu â ni
ytincer@googlemail.com

Ffrindiau Cartref Tregerddan

Croeso cynnes i bawb

Cyfarfod Blynyddol yn y Cartref nos Fercher
28.11.2012 am 7 o’r gloch
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7fed o Dachwedd, 2012
Yn raddol ers cyrraedd yma’n Ohio ym mis Ionawr, rydw i wedi 
dod i arfer gyda newyddion yr etholiad, sydd wedi bod ar flaen 
tafod pob Americanwr dwi’n dod mewn i gyswllt gyda yma. 
Boed yn Ddemocratwyr neu’n Weriniaethwyr, y mae pob un 
wedi ceisio gwneud eu barn yn glir i mi. Er nad oes gennyf farn 
gadarn am yr etholiad eto, rydw i wedi dod i ddysgu llawer am 
Wleidyddiaeth UDA  y flwyddyn yma. 

Arwyddion Diri
Lle bynnag dwi am droi fy mhen, trwy gydol y flwyddyn, 
gwelais gannoedd o arwyddion wrth ymyl yr heol yn hysbesbu’r 
enwau  mawr yma; Obama/Biden a Romney/Ryan. Gwelid yr 
arwyddion hefyd yn ffenestri tai, siopau, bwytai,  ceir, ac wrth 
gwrs, y billboards enfawr.  O droi y teledu ymlaen fin nos dwi 
erioed wedi gweld shwd gymaint o adferts yn hysbysebu’r 
etholiad mewn modd mor drwyadl, mor ymosodol a mor 
hyderus -  hwn yn dweud un peth, a’r llall yn dweud rhywbeth 
arall.  Fel Cymraes does na’m rhyfedd pam allai ddim gwneud 
fy mhenderfyniad lan. Roedd yr un peth yn wir ar y gwefannau 
cymdeithasol amrywiol megis Facebook a Twitter. Mae yna 
gannoedd yn mynd ati i ddangos eu barn ar y tudalennau yma 
ac yn gwneud hynny heb ofni dangos eu barn. 

Obama Yn Erbyn Romney
Pan ddaeth yr amser i’r dadlau etholiadol i gychwyn, 

diddorol oedd gweld pa mor bendant oedd yr ymgeiswyr tra’n 
ymladd i gael eu llais wedi ei glywed. Teimlais eu bod nhw’n 
hunanol braidd oherwydd pa mor ymosodol oeddynt at ei 
gilydd. Yn lle ateb y cwestiwn yn glir, roeddynt yn mynd ar 
drywydd hollol wahanol ac yn pwyntio bysedd  a beio’r llall, 
a hynny mewn modd mor electric. Dwi’n meddwl mai dyma 
oedd y trobwynt i mi felly o fod yn rhywun heb lot o sens a 
dealltwriaeth o wleidyddiaeth America i rywun oedd nawr yn 
mwynhau’r dadlau ac yn dechrau ffurfio barn fy hunan. 

Ohio Yn Bwysig
Un o’r pethau mwya’ des i i ddeall oedd pa mor bwysig oedd Ohio yn 
yr etholiad yma. Mi oedd yna 11 o ‘Swing States’ eleni; taleithiau oedd 
ddim yn Ddemocratwyr na Gweriniaethwyr. Gall y bleidlais gwympo 

Etholiad 
Arlywyddol 

UDA 2012

Amrywiaeth eang o  
lyfrau, cardiau,cerddoriaeth  

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion 
ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

01970 828454
lindagriffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths
Maesmeurig
Cwmsymlog
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

Gŵyl Cerdd Dant 
Ystrad Fflur 2013

17 Tachwedd
Bwyd, adloniant - gan Efan Williams 

a’i ffrindiau - ac ocsiwn yng Ngwesty’r 
Marine, Aberystwyth am 7.30

Pris tocyn: £20  
Ar gael gan Trefor Puw  

01974 272 214 neu olygydd y Tincer
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Swyddogion Newydd  Ysgol Penweddig
Mae’r ysgol yn falch i gyhoeddi ei 
swyddogion am y flwyddyn academaidd 
hon. Yn arwain mae’r prif fachgen, 
Sam Ebenezer a’r brif ferch, Megan 
Turner.  Y dirprwy brif fachgen yw 
Rhydian Fitter a’r dirprwy brif ferch 
yw Megan Haf.  Yn eu cynorthwyo 
mae’r uwch swyddogion Efa Lois 
Thomas, Andreas Adams, Erwan Izri, 
Joshua Wheeler,Catrin Walters ac Alice 
Cains. Rhyngddynt maent yn astudio 
ystod eang o bynciau Safon Uwch y 
mae’r ysgol yn ei chynnig er mwyn 
symud ymlaen i’r Brifysgol y flwyddyn 
nesaf.  Ynghyd ag astudio’n galed eleni 
dymunant wella cyfraniad pobl ifainc 
mewn chwaraeon drwy glwb 5x60, hybu 
diwylliant Cymraeg a Chymreictod, 
a chyfrannu at holl weithgareddau’r 
ysgol.

i’r naill neu’r llall ac felly cafodd miliynau eu gwario ar y taleithiau 
yma er mwyn sicrhau gwell cyfle i’r ddau barti. Pan edrychaf o 
gwmpas fy ardal i yma yn Ne Ohio, mae’r mwyafrif o’r hysbysebion a 
wela i yn cefnogi Mitt Romney. Mae’n amlwg mai ardal Weriniaethol 
yw hon ond tua 2 awr i’r gogledd, mae pethau’n dechrau newid. 
Tuag at Columbus a’r dinasoedd poblogaidd, gwelwn yr arwyddion 
yn newid i rai sy’n cefnogi Barack Obama. Mae’n debyg y mwya’ 
gogleddol yr âf yn Ohio, y mwya Democrataidd mae hi.

Y Noson Fawr 
Roedd y 6ed o Dachwedd yn ddiwrnod mawr i’r Americanwyr, 
sdim cwestiwn ac fe bleidleisiodd yr Americanwyr yn yr etholiad 
arlywyddol mwya’ agos yn hanes gwleidyddiaeth America. Fe 
bleidleisiodd mwy na 120 miliwn o Americanwyr a’r niferoedd 

hynny yn uchel yn y ‘Swing States’. Gyda’r holl ddadlau a 
theithiau ymgyrchol wedi dod i ben, fe drödd y cyfandir a’r 
byd i gyd i wylio’r canlyniadau. Roedd hi’n gyffrous gweld pa 
daleithiau oedd yn troi’n goch a pha rai oedd am droi’n las a’r 
rhai oedd yn dal yn llwyd oherwydd fod y canlyniadau yn rhy 
agos i ddarparu unrhyw wybodaeth amdanynt.

Fe ddaeth y canlyniadau hollbwysig am 11:13 y.h (4:13 y  bore ym 
Mhrydain) gyda’r newyddion fod Obama wedi ennill law Ohio. 
Gyda’r newyddion yma yn hidlo, fe aeth Obama ati i’r wefan 
gymdeithasol Twitter gyda’r neges gryf yma; “Four more years”. 
O hynny ymlaen, roedd y wlad yn gwybod ei fod wedi ennill y ras 
yma i gael ei ail-ethol fel llywydd yr Unol Daleithiau.

I Gloi… 
Y bore wedyn, gwelais lawer o wynebau gwahanol; rhai’n hapus 
a rhai bron ddim am siarad oherwydd roeddynt mor sur am y 
canlyniad. Roeddwn i o dan yr argraff fod yr ardal yma, sy’n peri 
toriadau swyddi, wedi colli pob ffydd yn  Barack Obama, ond 
efallai mai nid felna oedd hi. Siaradais gyda nifer o bobl a oedd 
wrth ei boddau fod Obama wedi cael pedair blynedd arall yn 
Washington D.C ac mai cam yn ôl fyddai hi wedi bod i’r wlad pe 
bai Romney wedi ennill.

Mi fyddai’n ddigon lwcus i fyw yn Ohio am flwyddyn 
arall (efallai hirach, pwy a ŵyr,) a bydd hi’n ddiddorol dilyn 
gwleidyddiaeth America o hyn ymlaen oherwydd rhywsut, dwi 
ddim yn meddwl mai dyma’r diwedd i Mitt Romney a’r rhyfela 
rhwng y Democratiaid a’r Gweriniaethwyr. Mi fydd dilyn polisïau 
ac addewidion Barack Obama, boed yn eu cadw neu beidio yn 
diddorol am fy mod wedi cael sedd flaenllaw eleni yn ei wylio’n 
llwyddo. Dymunaf pob lwc i Mr.Obama, ei wraig Michelle a’i 
ferched i’r dyfodol a thrwy gydol y 4 blwyddyn nesa’ ‘ma!

Lisa Jones, Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig.
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Ysgol Craig yr Wylfa
Cwrdd Diolchgarwch

Cynhaliwyd cwrdd diolchgarwch 
y cynhaeaf eleni yn Eglwys St. 
Matthew, y Borth ar Hydref 
16eg. Fe ymunodd ysgolion 
Tal-y-bont a Llangynfelyn yn ein 
gwasanaeth o fawl a diolch a 
braf oedd gweld yr eglwys dan 
ei sang. Diolch yn fawr i’r Ficer, 
y Parvhg Cecelia Charles ac i 
aelodau’r eglwys am ganiatáu i 
ni ddefnyddio’r eglwys. Diolch 
hefyd i Eleri Barder, swyddog 
Eglwysi Gogledd Ceredigion am 
ddod i’n diddanu ni hefo stori. 

Comenius

Mae’r ysgol wedi bod yn 
llwyddiannus mewn sicrhau 
grant Ewropeaidd ‘Comenius’ 
i weithio gyda phartneriaid 
o ysgolion ar draws Ewrop. 
Mynychodd Mr Leggett y 
cyfarfod cynllunio cyntaf yn 
Ysgol St. Damien, Dulyn ar 
ddiwedd mis Hydref. Dros 
y ddwy flynedd nesaf, bydd 
yr ysgol yn gweithio gyda 
phartneriaid o’r Ffindir, Twrci, 
Ffrainc, Yr Eidal, Sbaen, Groeg 
a’r Iwerddon.

Eco-sgolion

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng y 
Cyngor Ysgol / Pwyllgor Eco 
gyda swyddogion o’r Awdurdod 
Addysg Lleol a Bwrdd Eco 
Ysgolion Ceredigion ar 23ain 
Hydref er mwyn trafod beth 
rydym yn ei wneud er mwyn 

hybu egwyddorion cynllun 
Eco Ysgolion yng Nghraig yr 
Wylfa. Rhaid bod y pwyllgor 
yn berswadiol iawn, gan iddyn 
nhw ennill y wobr ‘Efydd’ 
iddo’i hunain ac i’r ysgol. Bu’r 
disgyblion hefyd yn treulio cryn 
dipyn o amser yn creu cynllun 
gweithredu er mwyn adeiladu 
ar yr hyn rydym yn ei wneud 
eisoes. LLONGYFARCHIADAU 
PAWB! 

Bags 2 School

Cafwyd ymateb arbennig o 
dda eleni gan y disgyblion a 
phobl y gymuned leol gyda 
chasgliad ‘Bags 2 School’. 
Casglwyd bagiau o hen ddillad 
a thecstilau er mwyn ail-gylchu. 
Derbynia’r ysgol 50c ar gyfer 
pob cilogram. Diolch i bawb am 
eu cefnogaeth.

Apêl y Pabi Coch 2012

Daeth aelodau o’r Lleng 
Brenhinol Brydeinig i ymuno â ni 
ar 24ain Hydref er mwyn lansio 
‘Apêl y Pabi Coch 2012’. Mae’r 
bocs casglu ar gael ym mhrif 
fynedfa’r ysgol.

Ymweliad

Bu aelodau o’r Gwasanaethau 
Brys yn yr ysgol dydd Gwener, 
Hydref 26ain i siarad â phlant 
hŷn yr ysgol ynglŷn â diogelwch 
yn ystod y gwyliau Calan Gaeaf a 
Noson Tân Gwyllt.
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Ysgol Pen-llwyn
Mrs Emma Parr-Davies

Llongyfarchiadau mawr i Emma 
a Neil ar enedigaeth Chloe Fflur 
yn ddiweddar. Roedd yna gyffro 
mawr yn yr ysgol wedi derbyn 
y newyddion a nifer o’r plant 
yn disgwyl gweld Emma yn ôl 
yn dysgu y diwrnod canlynol! 
Edrychwn ymlaen i gael 
ymweliad gan Emma a Chloe cyn 
bo hir.

Plant newydd

Estynnwn groeso cynnes i 
Liam a Tia Evans sydd newydd 
ddechrau mynychu’r ysgol ar ôl 
symud i fyw i Gapel Bangor.

Y Rhufeiniaid ym Mhen-llwyn

Gan ein bod yn astudio bwyd a 
ffermio trwy’r oesoedd ar hyn 
o bryd fe ddaethom a bocs yn 
llawn artiffactau a gwybodaeth 
am y Rhufeiniaid yn ôl gennym 
i’r ysgol o’r amgueddfa. Trwy 
edrych tu mewn y bocs mi ydym 
wedi darganfod fod yna hen 
gaer Rufeinig ond tafliad carreg 
i’r ysgol! Rhown wybod os daw 
unrhyw drysorau Rhufeinig i’r 
golwg!

Trip i’r amgueddfa

Ar y 25ain o Hydref fe aethom 
fel ysgol i’r Amgueddfa yn y 
dref am ymweliad. Mi oedd 
yna arddangosfa arbennig ar 
chwaraeon i’w weld yn ogystal 
a cyfle i ymgymryd â pheth 
gwaith arlunio yn gysylltiedig a’r 
thema. Fe gafodd y plant gyfle i 
edrych ar arddangosfeydd eraill 
yn ogystal. Roedd yr hen fwthyn 
yn destun i dipyn o gwestiynau 
gyda rhai o’r plant ieuengaf 
methu’n lan a deall pam y 
buasai unrhyw un am fyw mewn 
bwthyn mor fach y tu mewn i 
adeilad mor fawr! Fe gafwyd 
cyfle gwych i weld amrywiaeth 
o bethau diddorol a siom i 

bawb oedd clywed fod yr amser 
wedi dod i ddychwelyd i’r bws. 
Da yw nodi fod llawer o’r plant 
am ddychwelyd gyda’u rhieni i 
ddarganfod mwy o ryfeddodau’r 
amgueddfa. Yn sicr mae’n le 
gwych i danio’r dychymyg a dod 
wyneb yn wyneb â’r gorffennol. 
Diolch i’r staff am drefnu’r 
ymweliad ac mi oedd Gwenan 
yn falch iawn o weld mam yn ein 
tywys o amgylch!

Gem bêl droed yn erbyn  
Plas-crug

Gêm yn cyfateb i bedwaredd 
rownd cwpan Lloegr oedd 
hon gyda’r tîm yn gorfod 
wynebu nerth Plas-crug ar 
faes eu hunain. Er gwaetha’r 
ffaith na chafwyd yr ‘upset’ 
mae’r camerau teledu yn 
dyheu amdano fe roddwyd 
perfformiad clodwiw gan y tîm. 
Mae’r dacteg yn debyg i un Mr 
Rodgers yn Lerpwl ar hyn o bryd 
sydd yn rhoi cyfle i chwaraewyr 
ifanc ddangos eu talent. Fe 
gafodd nifer o blant blwyddyn 
3 flasu gêm gystadleuol am y 
tro cyntaf a da oedd gweld nad 
oedd y profiad o chwarae oddi 
cartref wedi effeithio arnynt. 
Diolch i Ysgol Plas-crug am y 
croeso cynnes a estynnwyd tuag 
atom.

Miss Alison Griffiths

Dymunwn yn dda i Alison sydd 
wedi mynd am driniaeth i’r 
ysbyty yn ddiweddar. Edrychwn 
ymlaen at ei chroesawu yn ôl i’r 
ysgol cyn bo hir.

Owain Puw

Braf yw nodi fod Owain wedi 
cael y fraint o fod yn was 
priodas yn Eglwys Gadeiriol 
Caerfaddon yn ddiweddar. Mi 
wrandawodd y plant yn eiddgar 
ar ei brofiadau wedi iddo 
ddychwelyd i’r ysgol.

Gwyliwch y llestri!

Ymchwilio yn y bwthyn

Arlunio’n ofalus

Pa chwaraeon sy’n cael ei gyfleu gan Seren yma?
ytincer@googlemail.com
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Ysgol Penrhyn-coch
Cyngherddau Nadolig

Cynhelir cyngherddau Nadolig yr ysgol 
ar dair noson eleni eto. Bydd yr ysgol yn 
cyfl wyno dwy sioe – un i’r Iau a’r llall i’r 
plant hŷn. Cynhelir cyngherddau Nadolig 
yr ysgol yn Neuadd yr Ysgol ar y 4, 5 a’r 6ed 
o Ragfyr. Bydd y perff ormiadau yn agored 
i bawb. Byddwn yn gwerthu rhaglenni yn 
ystod y bythefnos cyn y perff ormiadau. 
Byddwn yn cyfl wyno perff ormiad arbennig 
i henoed Penrhyn-coch ar brynhawn dydd 
Mawrth y 4ydd o Ragfyr am 1-30 p.m. 
Croeso i bawb.

Cartref Tregerddan

Aeth criw bychan o ddisgyblion yr ysgol draw i 
Gartef Tregerddan cyn gwyliau hanner tymor. 
Treuliwyd y cyfnod yn diddanu’r henoed ac 
yn sgwrsio â hwy. Cyn yr ymweliad, casglwyd 
losin gan y disgyblion a chyfl wynwyd y rhain 
i’r trigolion yn ystod yr ymweliad. Diolch am y 
croeso a gafwyd yno.
 

Diolchgarwch

Cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch yn 
yr ysgol. Aeth pob dosbarth ati i baratoi 
eitemau a darlleniadau. Gwelwyd pob disgybl 
yn cael cyfl e i ddweud darnau. Diolch i bawb 
a ddaeth a losin i’w cyfl wyno i drigolion 
Cartref Tregerddan.

Llwyn yr Eos

Teithiodd tîmau pêl-droed a phêl-rwyd yr 
ysgol i Ysgol Llwyn yr Eos i chwarae gêmau 
cyfeillgar. Cafwyd llawer o hwyl a gêmau 
cystadleuol. Diolch i Ysgol Llwyn yr Eos am 
y croeso a gafwyd ganddynt. Edrychwn 
ymlaen at eu croesawu yn ôl yn y dyfodol.
 

Baner werdd

Llongyfarchiadau i Bwyllgor Eco yr ysgol 

ar eu llwyddiant diweddar, Ar ôl llawer o 
waith paratoi a datblygu ochr Eco yr ysgol, 
llwyddwyd i ennill y Faner Werdd. Daeth 
aseswraig allan i sgwrsio gyda’r disgyblion 
ar yr hyn maent wedi ei gyfl awni ac ar 
ddiwedd y prynhawn braf oedd derbyn y 
newyddion da. Byddwn yn gosod polyn 
ar dir yr ysgol er mwyn codi’r faner. 
Edrychwn ymlaen i hyn yn fawr iawn. 
Llongyfarchiadau i’r staff  a’r disgyblion am 
eu gwaith arbennig.

Gwasanaethau brys

Croesawyd Karen Roberts o’r gwasanaeth 
Tân a PC Hefi n Jones o’r Heddlu i’r ysgol. 
Buont yn sgwrsio gyda’r disgyblion am 
faterion yn ymwneud â thân gwyllt. Diolch i’r 
ddau ohonynt am ddod atom ac am wneud 
y sgyrsiau yn ddiddorol i’r disgyblion. 

Y Goedwig

 Dydd Gwener 19eg o Hydref aethon ni i 
Goedwig Gogerddan. Roedd hi’n ddiwrnod 
braf ac yn oer. Cwrddon ni â Leigh Denyer 
o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.  Roedd 
wedi paratoi gweithgareddau i ni. Yn gyntaf 
gwnaethon ni fedal bren a’i lliwio’n lliwgar iawn. 
Gwelwyd dwy neidr fi ltroed ac un pry copyn 
mawr iawn yn y goedwig. Ar ôl hynny aethon ni i 
chwilio am goed.  Gwelon ni Onnen, Ffawydden, 
Ceirios wydden, Derwen, Castanwydden, 
Ffynidwydden Douglas, Sycamorwydden, 
Pyrwydden a Llarwydden yn y goedwig. Dysgon 
ni lawer a chawson ni hwyl yna.

R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyfl enwi a gwasgaru calch, 

slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr 

i’w llogi
Cyfl enwi cerig mán

tacsieddie@hotmail.co.uk

TACSI EDDIE

01970 828 642
07790 961 226
07800 500 481

BWS MINI, CEIR SALŴN
LLAWR IS AR GYFER CADAIR OLWYN

NEU SGWTERS SYMUDOL. 
YN ARBENIGO MEWN 

TRAFNIDIAETH I’R ANABL. 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
www.trefeurig.orgwww.trefeurig.orgwww.trefeurig.orgwww.trefeurig.org

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

Aberystwyth SY23 3EQ
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Ysgol Rhydypennau

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar  
www.rhydypennau.ceredigion.sch.uk

Diolchgarwch

Ar y 24ain o Hydref, cynhaliwyd 
cyngerdd Diolchgarwch 
blynyddol yr ysgol. Yn dilyn y 
traddodiad, rhoddwyd croeso 
i henoed yr ardal a thrigolion 
y gymuned. Cafwyd gwledd o 
ganu swynol a llefaru graenus 
gan flynyddoedd 1 i 6. Yn dilyn y 
perfformiad, cafodd yr henoed 
gyfle i sgwrsio am y perfformiad 
dros wledd arall, sef te hynod o 
flasus wedi ei baratoi gan staff 
y gegin. Yn ystod y prynhawn 
cyflwynwyd ein casgliad 
Diolchgarwch i Debra Simpson 
Jones ar ran ein helusen eleni 
sef ‘Cancer Research UK’. 
Casglwyd £283.50. Diolch yn 
fawr i bawb.

O Lygad y ffynnon

Diolch yn fawr iawn i Alison a 
Martin Miles, Crefftau Pennau, 
am wahodd aelodau Pwyllgor 
Rhieni ac Athrawon yr ysgol i 
blymio i waelod ffynnon y caffi 
er mwyn casglu cyfraniadau’r 
holl flynyddoedd. Doedd y 
broses ddim yn un pleserus iawn 
ond cafwyd canlyniad gwych 
wrth i’r swm a gasglwyd godi 
dros £600.

Noson Goffi

Ar y 4ydd o Hydref cynhaliwyd 
noson goffi er mwyn codi arian 
i’r Unedau Meithrin a Derbyn. 
Trefnwyd stondinau, te, coffi 
a raffl. Yn ystod y gwario a’r 
sgwrsio codwyd dros £300. 
Diolch yn fawr iawn i bawb.

Ymweliadau
 
Fel rhan o thema’r tymor hwn 
bu plant blynyddoedd 3 i 6 yn 
ymweld â fferm Cwmwythig, 
Capel Bangor. Yn ystod yr 
ymweliad fe welodd y plant 
system odro’r fferm yn gweithio 
a sut oedd y fferm yn cael 
ei rhedeg o ddydd  i ddydd. 
Cafodd y plant gyfle hefyd i holi 
Mr Evans nifer o gwestiynau 
penodol am y fferm a gofyn 

barn y gweithwyr am ffermio 
yn gyffredinol. Hoffai’r ysgol 
ddiolch i deulu Cwmwythig am 
y croeso, yr holl wybodaeth, a’r 
diod a bisgedi. 

Yn y gymuned

Ar y 26ain o Hydref bu nifer o’r 
plant yn cynrychioli’r ysgol yn y 
gymuned. Bu rhai o’r plant hŷn yn 
cyfrannu i noson goffi neuadd y 
pentref drwy berfformio sesiwn 
adloniant i’r gynulleidfa.

Tua’r un adeg ac yn ystod 
agoriad swyddogol adnodd 
newydd 3G ar faes pêl-droed 
y pentref ; mi fu tîmau hoci a 
phêl-droed yr ysgol yn arddangos 
eu sgiliau ar yr adnodd newydd. 
Diolch i’r plant a’r rhieni am eu 
parodrwydd i roi o’u hamser ar 
y nos Wener olaf cyn yr hanner 
tymor.

Chwaraeon - Hoci

Dyma ganlyniadau diweddar:-
Rhydypennau A 5  
 Ysgol Gymraeg A 2
Rhydypennau B 2  
Penrhyn-coch B 0 

T.Llew Jones

Ers marwolaeth T.Llew Jones 
fis Ionawr 2009 sefydlwyd 
diwrnod arbennig i gofio am yr 
awdur a’r bardd enwog. Ar ei 
ben blwydd, 11eg o Hydref, bu’r 
plant yn mwynhau gwrando ar 
ei farddoniaeth a rhai o’i storïau 
enwog ac yn hyn o beth, cofio 
am Frenin llenyddiaeth plant 
Cymru.

Canlyniad Clwb Cant 
Tachwedd

1af  £25 Heulwen Morgan,  
 Pant yr Haul, Dolau

2il £15 Debbie Salvoni, 1  
 Penrhiw, Bow Street

3ydd £10 William Jones,  
 10 Llwyn Afallon,   
 Aberystwyth

Ymweld â fferm Cwmwythig

Te’r Diolchgarwch

Casgliad y Diolchgarwch
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Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Diolch i bawb fu wrthi’n lliwio llun y wiwer mis 
diwethaf. Daeth lluniau o wiwerod o bob lliw drwy’r 
drws, a sawl un ohonoch chi’n cystadlu am y tro 
cyntaf. Roedd yn hyfryd i weld eich lluniau, a dim ond 
un bachgen dewr fentrodd i ganol y merched! Dowch 
ymlaen, fechgyn! Dyma’r enwau: Harri Evans, Yr Eglwys 
Newydd, Caerdydd; Elin Gore, Comins-coch; Lily-May 
Welsby, Aberystwyth; Nel Davies, Caernarfon; Ffi on 
Curley, Penrhyn-coch; Martha Rowlands, Penrhyn-coch; 
Betsan Downes, Penrhyn-coch; Megan Eluned a Siân 
Mari Evans, Cefn Llwyd; Efanna a Megan Lewis, Capel 
Bangor; Florrie Lithgow, Bont-goch.
Ti, Lily-May, sy’n ennill y tro hwn. Roeddet ti wedi 
peintio’r wiwer mewn lliw coch hyfryd, ac roedd y dail 
ar y goeden yn werth eu gweld. Llongyfarchiadau mawr!
Wyddoch chi beth sy’n cael ei ddathlu ar 30 Tachwedd? 
Dyma ddiwrnod Sant Andreas, nawddsant yr Alban, a 
chroes Sant Andreas yw’r groes wen a welir ar faner 
yr Alban. Bydd Albanwyr ledled y byd yn dathlu ar y 
diwrnod hwn. Un creadur enwog sy’n cael ei gysylltu 
â’r Alban yw’r un sy’n byw yn ôl y sôn mewn llyn mawr 
– rwy’n siŵr bod sawl un ohonoch chi wedi clywed am 

anghenfi l Loch Ness. Mae 
rhai yn mynnu eu bod wedi 
ei weld yn y tonnau tywyll. 
Wrth gwrs, mae gennym ni 
yma yng Nghymru anghenfi l 
tebyg, sef Tegi sy’n byw 
yn Llyn Tegid ger y Bala. 
Ydech chi wedi ei weld, 
tybed? Y mis hwn, beth 
am liwio’r anghenfi l? Gall 
hwn fod yn nofi o yn Loch 
Ness neu yn Llyn Tegid! 
Cofi wch ddewis digon o 
liwiau llachar a diddorol. 
Anfonwch eich gwaith at 
y cyfeiriad arferol, Tasg 
y Tincer, 46 Bryncastell, 
Bow Street, Ceredigion 
SY24 5DE erbyn 
Rhagfyr 1af. Ta tan toc!

Tasg y Tincer

rhai yn mynnu eu bod wedi 
ei weld yn y tonnau tywyll. 
Wrth gwrs, mae gennym ni 
yma yng Nghymru anghenfi l 
tebyg, sef Tegi sy’n byw 
yn Llyn Tegid ger y Bala. 
Ydech chi wedi ei weld, 

Lily-May

JONATHAN 
JAMES LEWIS

Saer Coed 
Adeiladydd

01970 880652
07773442260

07968 728470
01970 820375

M THOMAS

Penrhyn-coch
Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymio 

ac hefyd gwaith nwy
Prisiau rhesymol

Plymwr Lleol

Bronllys
Capel Bangor
Aberystwyth

GOLCHDY
LLANBADARN

CYTUNDEB GOLCHI 
GWASANAETH GOLCHI

DUFET MAWR
CITS CHWARAEON

FFÔN: 01970 612 459 
MOB: 07967 235 687

GERAINT JAMES

Rhif 353 | TACHWEDD 2012


