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Ymddangosodd portreadau mawr o filwyr ar draethau Ynys-las, 

Abertawe, Bae Colwyn a Freshwater West fel rhan o brosiect ar 

gyfer canmlwyddiant y cadoediad a ysgogwyd gan Anthony 

Boyle. Daeth tyrfa i Ynys-las i weld y tonnau yn ei chwalu fore 

Sul y Cadoediad. Roedd Richard Davies o’r Borth yn briod â Mary 

Davies, yn dad i chwech o blant ac yn gweithio fel labrwr yn 

ogystal â bod yn Llyngheswr Brenhinol wrth gefn. Cafodd ei alw’n 

ôl ar ddechrau’r rhyfel a’i benodi i’r HM Evangel. Ym Mawrth 1917, 

roedd ar batrôl oddi ar Aberdaugleddau pan drawodd ffrwydryn a 

osodwyd gan y llong danfor Almaenig UC-48.
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dyddiadur
Rhifyn Rhagfyr  Deunydd i law: Rhagfyr 7 Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 19

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.

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.

TACHWEDD 14 Nos Fercher ‘Y Digymar 

Iolo Morgannwg’ Yr Athro Geraint H. 

Jenkins. Cymdeithas Lenyddol y Garn 

yn festri’r Garn am 7.30 

Croeso cynnes i bawb.

TACHWEDD 16 Nos Wener. Hwyl 

i’r teulu oll yn Neuadd yr Eglwys, 

Penrhyn-coch

TACHWEDD 16 Nos Wener Noson 

caws a gwin yn Neuadd Rhydypennau; 

adloniant gan Sgarnes (Elinor Powell) 

am 7.30. Tocyn: £10 Llywydd y noson: 

Llinos Dafis. Noddwyd gan C. T. Evans, 

Cyfarwyddwyr Angladdau (Gwyn a 

Janet Evans). 

TACHWEDD 20 Nos Fawrth Cyfarfod 

Pwyllgor Apêl Trefeurig yn Neuadd 

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch am 

8.00.

TACHWEDD 21 Nos Fercher Hefin Wyn 

yn trafod ei gyfrol ar Niclas y Glais. 

Cymdeithas y Penrhyn yn festri Horeb, 

Penrhyn-coch am 7.30

TACHWEDD 26 Nos Lun Cyfarfod 

Tirymynach ar gyfer Eisteddfod 2020 

yn Neuadd Rhydypennau am 7.30

TACHWEDD 28 Nos Fercher Cyfarfod 

blynyddol Ffrindiau Cartref Tregerddan  

yn  y Cartref  am 7.00

TACHWEDD 30 Nos Wener Noson 

Nadoligaidd ym Methlehem, Llandre. 

Lansio apel Genau’r-glyn i Eisteddfod 

2020. Trefnir gan Banc Bro – gweler 

hysbyseb t.

RHAGFYR 4 Nos Fawrth Cyngerdd 

Ysgol Penrhyn-coch

GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch 
( 828017 | YTincer@googlemail.com

TEIPYDD – Iona Bailey
CYSODYDD – Elgan Griffiths (627916
GADEIRYDD Y TINCER – Richard Owen
31 Glan Ceulan, Penrhyn-coch ( 820168 

IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION – 
Bethan Bebb  

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228
YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce

3 Bryn Meillion, Bow Street ( 828337
TRYSORYDD – Hedydd Cunningham

Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre, Aberystwyth 
( 820652 hedyddcunningham@live.co.uk
HYSBYSEBION – Cysyllter â’r Trysorydd

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 – Grace Bailey, Pencarreg,  
Stryd Fawr, Y Borth ( 871462

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, Gerddi Gleision ( 822074

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
RHAGFYR 7 Nos Wener Noson Goffi 

a Raffl Fawr; adloniant gan Bois Ar 

Wasgar yn Neuadd yr Eglwys, Capel 

Bangor am 7.00

RHAGFYR 7-9  Dydd Gwener i dydd Sul 

Penwythnos llawn hwyl i ddathlu pen 

blwydd Siop y Pethe yn 50 oed.

RHAGFYR 8 Dydd Sadwrn Ffair Nadolig 

Plaid Cymru  Ceredigion yn y Y Morlan, 

Aberystwyth o 11:00-13:00 - amryw 

stondinau gan gynnwys cynnyrch 

cartref, cynnyrch lleol.  Bydd yna ‘photo 

shoot’ eleni gan Lluniau Lleucu. Gellir 

archebu  slot ar gyfer hwn, trwy gysylltu 

â Swyddfa Plaid Cymru.

RHAGFYR 10 Nos Lun ‘Siwrne 

Hanesyddol drwy Benrhyn-coch’, yng 

nghwmni Hilary Peters fydd yn trafod  

hanes Plas Gogerddan, yr hen ysgol a’r 

Eglwys, Cwmbwa ac ychydig am hanes 

y gweithfeydd mwyn. Paned a chroeso 

cynnes i bawb am 7.00 yn Neuadd yr 

Eglwys.

RHAGFYR 14 Nos Wener ‘Dathlu’r 

Nadolig’ dan ofal Alan Wynne Jones. 

Cymdeithas Lenyddol y Garn yn festri’r 

Garn am 7.30. Croeso cynnes i bawb.

RHAGFYR 14 Nos Wener Bingo  naws 

Nadoligaidd yn Neuadd yr Eglwys, 

Penrhyn-coch. 

RHAGFYR 15 Dydd Sadwrn Gŵyl 

Coeden Eglwys St Ioan Penrhyn-coch; 

thema eleni yw Angylion.

RHAGFYR 20 Nos Iau Plygain 

traddodiadol yn Eglwys St Ioan dan 

nawdd Cymdeithas y Penrhyn am 7.00
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30 MLYNEDD YN OL

Derwyn Owen, Glanwern, a ddewiswyd i chwarae ar yr asgell i dîm rygbi 
o dan 15 Dyfed a Rhydian Hughes, Pen-cwm, sy’n eilydd i’r tîm. (O’r 
Tincer Tachwedd 1988)

 
 CYFEILLION Y 
TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 

Tincer Mis Hydref 2018

£25 (Rhif 44) Delyth Jones, 1 Glan 

Ceulan, Penrhyn-coch

£15 (Rhif 184) Morris Morgan, 

Bwthyn, Penrhyn-coch

£10 (Rhif 45) Richard Owen, 3 Glan 

Ceulan, Penrhyn-coch

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 

aelodau o’r tim dosbarthu yn festri 

Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 

Hydref 17.

Rhoddion

Cydnabyddir yn ddiolchgar y 

rhoddion isod. Croesewir pob 

cyfraniad boed gan unigolyn, 

gymdeithas neu gyngor.

Meinir Lowry, Bow Street  £14.40

Elenid Thomas, Nant Seilo,  

Penrhyn-coch £3.00

Aduniad Ysgol Penweddig 1976-

1981/83

Cynhelir aduniad  Ysgol Gyfun 

Penweddig 1976-!981/83 nos Sadwrn 

4ydd o Fai 2019 am 7pm yn Llety Parc, 

Aberystwyth.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda 

Nigel Roberts 07964846097 neu Ruth 

Jen: ruthjen@btinternet.com

Urdd Gobaith Cymru

Yn 2019 bydd newid i’r drefn 

gyda’r eisteddfodau uwchradd yng 

Ngheredigion. Ni fydd eisteddfodau 

cylch uwchradd 2019. Gwahoddir pob 

cystadleuydd uwchradd i’r Eisteddfod 

Ranbarth

Rhaghysbysiad

11 Ionawr: Yn Nhafarn y Blac, 

Bow Street, 7.30 ymlaen, noson 

gymdeithasol yng nghwmni Liz Saville 

Roberts, arweinydd Plaid Cymru 

yn San Steffan. Trefnir gan gangen 

Rhydypennau o’r Blaid. Croeso cynnes 

i bawb yn ddiwahân. Lluniaeth ysgafn 

ar gael i bawb.

Cyfarfu’r Cyngor nos Fawrth 18 Medi 

yn Neuadd y Penrhyn gyda’r Is-

gadeirydd, Delyth James , yn y gadair, a’r 

cynghorwyr Edwina Davies, Iona Davies, 

Gwenan Price, Tegwyn Lewis ac Eirian 

Reynolds yn bresennol. Derbyniwyd 

ymddiheuriadau gan Mel Evans, Shân 

James, Kevin Jenkins a Richard Owen 

yn ogystal â’r Clerc, a oedd yn anhwylus. 

Cytunodd Eirian i gymryd y cofnodion.

Materion yn codi: Tan-rallt, Pen-bont – 

roedd y Gofrestrfa Tir wedi gwrthod cais 

y Cyngor am gael ei rybuddio pe bai cais 

am gofrestru tir ger Tan-rallt. Cytunwyd 

i beidio â mynd â’r mater ymhellach. 

Y Gofeb – roedd y gwaith adnewyddu 

ar y gofeb wedi’i orffen, a mynegwyd 

bodlonrwydd gyda safon y gwaith. 

Gogerddan – cytunwyd i holi’r Brifysgol 

beth oedd y bwriadau am y tai yn agos i’r 

rhyd, gyferbyn â’r Royal Oak. Roeddynt 

i’w gweld wedi’u gadael ac mewn cyflwr 

drwg. Byddai’n dda cael mwy o dai rhent 

yn yr ardal. 

Gohebiaeth: daethai gwahoddiad 

cyffredinol i gyfarfod agored yn Ysgol 

Gyfun Aberaeron, nos Iau, 20 Medi, i 

drafod Eisteddfod 2020.

Cyfarfodydd a fynychwyd: roedd 

Gwenan Price wedi bod yng nghyfarfod 

blynyddol PATRASA. Roedd rhai o 

aelodau’r Clwb Pêl Droed yn y cyfarfod 

ac roeddynt wedi gofyn i PATRASA 

ystyried cael wyneb newydd i’r cyrtiau 

tennis, wyneb a fyddai’n addas ar gyfer 

gwahanol chwaraeon. Gan y byddai hyn 

yn golygu cryn gost, bwriedid cynnal 

cyfarfod cyhoeddus i drafod y mater 

ymhellach.

Materion eraill: adroddodd Edwina 

Davies y byddai’r Eglwys yn cynnal 

Gŵyl Coed Nadolig eto eleni. Y 

thema’r tro hwn fyddai ‘angylion’. 

Penderfynodd y Cyngor y byddai’n 

cymryd rhan. Y Parc – cytunwyd y 

byddai’r Cyngor yn tacluso’r tir ar ochr 

Glanceulan i’r llwybr drwy’r parc ym 

Mhenrhyn-coch.

Cyngor Cymuned 
Trefeurig

Cofiwch gefnogi eich 
busnesau lleol
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Crefftau Pennau 
Coffi Boreuol

Byrbrydau Poeth neu Oer
Cinio

Te Prynhawn
Crefftau Ac Anrhegion

 
 
Brecwast  
ar gael
01970 820 050

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 cerrig mán

01970 828454
linda.griffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths

Maesmeurig
Pen-bont  
Rhydybeddau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Cofiwch 
gefnogi 
eich 
busnesau 
lleol

Cofio Janet

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL

Mae’n wir mai pentref 

Bow Street oedd cynefin 

Janet Roberts ac mai yma y 

treuliodd y rhan helaethaf o’i 

hoes.  Ar 29 Hydref 2018 yng 

Nghapel y Garn cynhaliwyd 

gwasanaeth ei hangladd bron 

a bod hanner can mlynedd 

i’r diwrnod wedi dydd ei 

phriodas gyda Ron ar 26 o 

Hydref 1968.  Gellir dweud 

mai dyna’r pryd y dechreuodd 

bywyd Janet a bywyd y fro 

gydblethu.  

Daeth cynulleidfa niferus i’r 

gwasanaeth i dalu eu teyrnged 

i Janet ac i gydymdeimlo 

gyda’i meibion Dylan, Steffan 

a Trystan a’r cysylltiadau 

ehangach.  Cymerwyd rhan 

yn y gwasanaeth, oedd yng 

ngofal y Parch Ddr. Watcyn 

James, gan y Parchgn. Elwyn 

Pryse, Wyn Morris (cyn-

weinidogion y Garn) a Richard 

Lewis (Noddfa).

Cafodd Janet ei magu yn 

Aberystwyth, yng nghyffiniau’r 

castell a’r harbwr yn Prospect 

St ac roedd bywyd capel bach 

Tan-y-cae , Seion a Bethel 

Baker St  yn rhan annatod 

o fywyd ei theulu.  Yn ystod 

y cyfnod hwn crëwyd 

cyfeillgarwch, yn yr Ysgol 

Gymraeg ac yn ysgol Ardwyn 

ac yna yn ddiweddarach yn y 

Coleg Normal ym Mangor, a 

fyddai’n aros ar hyd ei hoes.

Wedi treulio amser yn dysgu 

ym Mirmingham dychwelodd 

i ddysgu yn ysgol Plas-crug 

ac yn yr ardal yn dysgu a 

chyflenwi mewn ysgolion 

gwledig  y treuliodd Janet 

ei gyrfa.  Ergyd ddifrifol iddi 

oedd colli ei mam a’i phriod 

Ron yn ddisymwth  yn agos 

at ei gilydd gan adael tri o 

fechgyn i’w magu.  Yn naturiol 

ddigon roedd yn falch o’i 

meibion ac yn llawenhau yn ei 

hŵyrion Fabien, Sofia a Jack.  

Bydd llawer yn cofio Janet 

am ei gwên siriol, ond cuddiai 

ei gwên berson preifat iawn.

 Soniodd nifer bod ganddi 

‘lygad dda am ddillad’ a’i bod 

yn ofalus fod ei gwisg yn 

drwsiadus ac yn cyd-weddu.  

Hoffai ddarllen.  Hoffai 

deithio a mynych oedd 

ei theithiau i gyfandir 

Ewrop gyda Theithiau Glan 

neu Tripiau Heini.  Ac ni 

chychwynnai ar daith heb 

ddarllen a pharatoi yn drwyadl 

o flaen llaw.

Cyfrannodd i fywyd Capel 

y Garn lle bu’n athrawes 

yn yr Ysgol Sul am dros 25 

mlynedd, yn drysoryddes yr 

Ysgol Sul ac yn Ysgrifenyddes 

y Gymdeithas.  Cyfrannai i’r 

Pryd ar Glyd, i Ferched y Wawr 

ac oedd yn aelod gwreiddiol o 

gwmni drama Licyris Olsorts 

ac yn hoff o berfformio gyda’r 

cwmni.  

Bu’r flwyddyn ddiwethaf o’i 

bywyd yn llawn o bryder ac o 

ofn ond wynebodd y gelyn a 

ddaeth ati gyda dewrder tawel.  

Wrth ddiolch am gyfraniad 

Janet i’r fro diolchwn hefyd 

am addewidion Duw i’w bobl.  

Dywedodd ef wrth bobl ofnus 

oedd wedi colli popeth oedd 

yn annwyl iddynt eiriau oedd 

ac sydd yn llawn o gysur hyd 

yn oed heddiw. 

“Paid ag ofni, oherwydd 

gwaredaf di; galwaf ar dy 

enw; eiddof fi ydwyt. 2Pan 

fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, 

byddaf gyda thi; a thrwy’r 

afonydd, ni ruthrant drosot.  

Pan fyddi’n rhodio trwy’r tân, 

ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau, 

ni losgant di.3Oherwydd myfi, 

yr ARGLWYDD dy Dduw, 

Sanct Israel, yw dy Waredydd…

(Eseia 43)

Wedi’r cynhebrwng 

darparwyd lluniaeth 

gan chwiorydd Capel y 

Garn a Merched y Wawr, 

Rhydypennau.  A mawr yw 

ein diolch iddynt am eu 

caredigrwydd a’u gofal.

Mae rhoddion, er cof am 

Janet, os hoffai unrhyw un 

gyfrannu, yn cael eu casglu er 

budd i’r RNLI; gellir eu gyrru 

d/o Gwyn Evans, CT Evans, 

Brongenau, Llandre.
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Cyngor 
Cymuned 
Melindwr
Cyfarfu’r Cyngor nos Iau Hydref 

18 yn Neuadd Pen-llwyn, Capel 

Bangor gyda’r cadeirydd Aled 

Lewis yn y gadair.  Roedd y 

cynghorwyr cymuned i gyd yn 

bresennol. 

Derbyniwyd cofnodion 

cyfarfod Mis Medi fel rhai cywir. 

Adroddodd y clerc ei bod wedi 

derbyn adroddiad yr archwiliwr 

allanol.

Roedd dau gynrychiolydd o 

bwyllgor y Neuadd wedi dod i’r 

cyfarfod i drafod y posibilrwydd o 

ddatblygu parc chwarae bychan 

i blant iau y tu cefn i’r Neuadd. 

Wedi trafodaeth penderfynnwyd 

y byddai pwyllgor y Neuadd a’r 

cynghorwyr yn cwrdd ar ddydd 

Sadwrn y 3ydd o Dachwedd am 

11yb  i edrych yn fanwl ar y lle 

mewn golwg.

Roedd tri chais cynllunio wedi 

dod i sylw y Cyngor sef, A180860 

– Pengeulan, Cwmrheidol; 

A180844 – Bwlch Nant yr Arian a 

A180888 – Llysalaw, Capel Bangor. 

Atgoffwn fod Cyngor Cymuned 

Melindwr yn gwahodd ceisiadau 

am grantiau bychan oddi wrth 

fudiadau lleol i gefnogi prosiect 

neu weithgaredd. Gofynnir i’r 

ceisiadau gynnwys y canlynol: 

•	 Amlinelliad o’r prosiect / 

gweithgaredd a’i fudd i’r ardal 

neu i’r brodorion.

•	 Manylion o gyllid y prosiect / 

gweithgaredd a pha elfennau 

y mae y cais yn ei ariannu.

•	 Copi o fantolen ariannol di-

weddar y mudiad. 

Mae angen danfon y ceisiadau 

i Lynne B Davies (Clerc Cyngor 

Melindwr ), Glasfryn, Capel Bangor, 

Aberystwyth, SY23 3LP. Rhaid 

derbyn y ceisiadau erbyn Rhagfyr 

31 2018. Bydd y ceisiadau yn cael 

eu trafod yng nghyfarfod Ionawr 

2019.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos 

Iau Tachwedd 15fed am 7.30yh yn 

Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor.

Uno Cynulleidfaoedd Capel y 

Babell, Dôl-y-bont a Chapel y 

Garn, Bow Street   

Ddydd Sul, Hydref 21, 

cynhaliwyd gwasanaeth 

dwys a hanesyddol yng 

Nghapel y Babell i ddathlu 

uno cynulleidfaoedd y Babell 

a’r Garn, gyda Mrs Margaret 

Daniel, Blaenannerch, Llywydd 

Henaduriaeth Ceredigion a 

Gogledd Penfro, yn llywyddu 

a Mr Alan Wynne Jones 

wrth yr organ. Yn ogystal 

â chanu emynau addas i’r 

achlysur cafwyd mynegiant o 

ddiolchgarwch am y dystiolaeth 

a fu yng Nghapel y Babell gan 

Mr Tudor Wynne-Williams, 

clywyd cyfarchion gan bedwar o 

gyn-Weinidogion y Capel, sef  y 

Parchedigion Elwyn Pryse, John 

Tudno Williams, Robert W. Jones 

a Wyn Rhys Morris, cyhoeddodd 

y Llywydd ddatganiad o 

gymeradwyaeth yr Henaduriaeth 

i’r Uniad, ac offrymodd Y Parch 

Wyn Morris weddi dros yr 

Eglwys newydd, estynnwyd gair 

cynnes o groeso i’r Uniad gan 

Arglwydd Elystan-Morgan, ac 

anogaeth ddiffuant i’r eglwys 

newydd wrth wynebu’r dyfodol 

gan y gweinidog presennol, 

y Parch. Ddr Watcyn James. 

Ar ôl traddodi’r Fendith gan y 

Llywydd aeth pawb i Festri’r 

Garn i gyd-gyfranogi mewn te 

croeso a oedd wedi ei baratoi 

gan Chwiorydd y Garn. Cynnes a 

chyfeillgar fu’r gyfeillach yno.

DÔL-Y-BONT
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Gwella

Cafodd Gwen Morgan, Y Byngalo, 

lawdriniaeth ar ei llygad yn ddiweddar ac 

mae yn teimlo llawer yn well erbyn hyn.

Genedigaeth

Croeso mawr i’r byd i Myfi Môn Lawlor, 

Penffrwd, merch fach i Patrick a Llenni.

Ras hwyl

Cynhaliwyd Ras Hwyl flynyddol Ysgol 

Pen-llwyn ar y ffordd yng Nghwmrheidol 

ddechrau y mis. Cafwyd cefnogaeth dda 

iawn ac mi roedd yn hyfryd  gweld y Cwm 

yn llawn plant. Trefnwyd y ras gan Elen 

Howells, Maes Gamlyn a llongyfarchiadau 

mawr iddi am drefnu y cyfan mor 

effeithiol.

Llongyfarchiadau  

Llongyfarchiadau mawr i Ioan Lord, 

Gellifach, ar gyhoeddi ei lyfr cyntaf, 

Rich Mountains of Lead.   Mae yn gyfrol 

werthfawr iawn ac mi wnaiff anrheg 

Nadolig perffaith i drigolion yr ardal. 

Pob hwyl ar y gwerthiant ac edrychwn 

ymlaen am y llyfr nesaf! Bu Ioan yn 

siarad yn ddifyr ar raglen Aled Hughes 

ar Radio Cymru fore Mercher 7 Ionawr. 

Lansiwyd y gyfrol ym Mhontarfynach 

ar Reilffordd Cwm Rheidol. Un o’r 

gwesteion oedd Gwen Morgan, sydd wedi 

byw yng Nghwm Rheidol am dros 80 o 

flynyddoedd.  

Lansiad cyfrol Rich Mountains of Lead 

gan Ioan Lord

Treuliodd Ioan Lord, Gelli Fach, Cwm 

Rheidol, y deuddeng mlynedd diwethaf 

yn ysgrifennu ei gyfrol cyntaf, ‘Rich 

Mountains of Lead’: The Metal Mining 

Industry of Cwm Rheidol and Ystumtuen. 

Nawr newydd droi yn ugain oed, ar ôl 

blynyddoedd o chwilota o dan ddaear a 

thrwy hen ddogfennau a mapiau, mae 

wedi gwireddu ei freuddwyd i gyhoeddi 

cyfrol swmpus ar y pwnc, gyda diolch 

mawr i Reilffordd Cwm Rheidol am eu 

cymorth. Lansiwyd y gyfrol ar 27 Hydref 

yng ngorsaf y Lein Fach yn Aberystwyth, 

cyn mynd am drip ar y trên i Bontarfynach 

ac yn ôl. Hen weithfeydd mwyn Cwm 

Rheidol oedd y prif reswm dros agor 

y Lein Fach ym 1902, ac mi roedd yn 

ddyladwy i gynnal y lansiad ymysg 

yr hen fwynfeydd ar y trên. Ymysg y 

gwesteion oedd nifer o bobl a gyfrannodd 

at y llyfr a’r gwaith ymchwil, yn ogystal â 

thrigolion lleol sydd wedi byw yn y Cwm 

ers blynyddoedd. Gellir prynu copi o’r 

llyfr drwy Reilffordd Cwm Rheidol naill ai 

MADOG, DEWI,  
CEFN-LLWYD

Oedfaon  Madog

2.00 

Tachwedd

18 Bugail 

25 John Tudno Williams

Rhagfyr

2  Bugail

9  Bugail

16 Bugail

23  Oedfa’r Gair a’r Geiriau am 5.00 yn y 

Garn

30    

Pen blwydd arbennig

Pen blwydd hapus a phob dymuniad da 

i Dai Powell, Nantybwla, Capel Madog, 

sydd yn dathlu ei ben blwydd yn 80 oed 

ar y 24ain o Dachwedd.

Brysia wella!

Da clywed fod Siân Evans, Llain-y-

Felin, yn gwella ar ôl derbyn anffawd yn 

ddiweddar.

Diolchgarwch

Cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch Capel 

Madog prynhawn Sul, 14 o Hydref, o dan 

ofal ein gweinidog y Parchg Ddr Watcyn 

James. Cawsom oedfa gynnes iawn, ac 

mae cymaint gennym i ddiolch amdano. 

Addurnwyd yn hardd ar gyfer yr 

achlysur gan yr aelodau, a’r organyddes 

oedd Angharad Rowlands.

yn eu siop yn Aberystwyth, neu ar-lein. 

Mae’n cynnwys nid dim ond hanes 40 

o hen weithfeydd mwyn yr ardal, ond 

hefyd hen ffotograffau nad sydd erioed 

wedi cael eu cyhoeddi o’r blaen, lluniau 

modern, diagramau ac arolygon newydd 

sbon o’r hen weithfeydd. Datblygodd 

Ioan ei diddordeb yn yr hen weithfeydd 

mwyn drwy ei fagwraeth a’i gartref yng 

Nghwm Rheidol, y cyffro a ddaeth o 

hanes diwydiant hollbwysig sy’n derbyn 

cyn lleied o sylw, a thrwy chwilota o dan 

ddaear i lefydd yn aml lle nad oedd enaid 

wedi sefyll ers dros 150 o flynyddoedd. 

Mae Ioan hefyd yn gweithio ar Reilffordd 

Cwm Rheidol fel Giard a Thaniwr, sydd, 

ynghyd â’i ddiddordeb yn y gweithfeydd 

mwyn, yn cysylltu dwy agwedd wahanol o 

hanes pwysig yr ardal.
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Colofn ELIN JONES AS

Dros yr wythnosau diwethaf, cawsom 

ddiweddariadau ar sawl ymgyrch yng Ngheredigion.

Yn gyntaf, cawsom ddatganiad hir-ddisgwyliedig 

ar gyflwyno band eang, gan Lywodraeth Cymru. Yn 

anffodus, nid oedd y datganiad yn rhoi sicrwydd 

digonol i mi y caiff band eang ei gyflwyno 100% yng 

Ngheredigion yn y dyfodol agos.

Mae’n debyg y bod adeiladau sydd ar ôl i’w cysylltu 

yn cael eu rhannu mewn i ‘Lotiau’. Mae Ceredigion 

yn rhan o lot Gorllewin Cymru a’r cymoedd, sef lot 

rhif 3. Cefais wybod  bod tua 1000 o adeiladau yng 

Ngheredigion yn y lot hynny, a bod disgwyl i’r rhain 

gael eu cysylltu yn ystod y tair blynedd nesaf. Cawn 

wybod cyn hir pa adeiladau yn benodol sydd o fewn 

y lot hynny. 

Wrth gyflwyno ei gyllideb hydref ddiweddar 

cyfeiriodd Canghellor Llywodraeth Prydain at 

addewid o £200 miliwn tuag at fand eang gwledig. 

Yn sgîl hyn, bydd angen i Lywodraeth Cymru egluro 

os bydd unrhyw gyfran o’r arian hwn yn cael ei wario 

yng Nghymru, ac os felly, sut.

Yn ail, daeth y newyddion bod Llywodraeth Cymru 

wedi gwrando ar alwadau o Geredigion, a derbyn y 

cynnig busnes am gyllid llawn i sganiwr MRI newydd 

yn Ysbyty Bron-glais.

Mae’r sganiwr newydd yn gymeradwyaeth o 

bwysigrwydd strategol Bron-glais. Bydd yn helpu i 

gadw a denu staff yn yr ysbyty ac, yn bwysicaf oll, 

bydd yn galluogi pobl yng nghanolbarth Cymru i gael 

sganiau hanfodol heb orfod teithio’n bell.

Cymerodd gryn amser i’r penderfyniad gael ei 

wneud, a bydd yna aros pellach tan 2020 er mwyn 

cwblhau’r gwaith adeiladu angenrheidiol. Fodd 

bynnag, mae hyn yn achos dathlu a hoffwn ddiolch i 

bawb a ymunodd â mi i alw amdano. Rydym yn awr 

yn edrych ymlaen at osod y sganiwr a’i weithredu yn 

2020.

Yn olaf, fe gyhoeddwyd Astudiaeth Ddichonoldeb 

ail adfer rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin, 

a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn 

cytundeb â Phlaid Cymru. 

Mae adroddiad Mott Macdonald yn amlinellu maint 

y dasg i’w gyflawni er mwyn ailagor y rheilffordd, yn 

ogystal â’i brisio. Yn bwysicaf, mae’n cadarnhau ei fod 

yn dechnegol posib. Erbyn hyn, rwy’n ceisio trefnu 

cyfarfod rhwng Mott Macdonald a Trawslink Cymru, 

sydd wedi ymgyrchu dros yr achos ers blynyddoedd.

Fel nifer fawr yng Ngheredigion, rwy’ wedi byw 

wrth ochr y coridor rheilffordd hwn trwy gydol fy 

oes a heb weld trên erioed.  Am y tro cyntaf, rwy’n 

gweld llygedyn o oleuni ym mhen draw’r twnnel ar 

gyfer gwireddu’r cynllun hwn. Mater o flaenoriaethu 

gwleidyddol gan Lywodraethau Cymru a San Steffan 

yw hi i fwrw ymlaen â’r gwaith.

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org
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www.trefeurig.org

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

your local website
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Anrhydedd   

Llongyfarchiadau i Nans Morgan ar gael 

ei hethol yn is-lywydd Clwb Golff y Borth 

yn ddiweddar.  Yr ail ferch yn unig sydd 

wedi cael yr anrhydedd yma.

Nans Morgan (yn y canol) yn cyflwyno 

cwpan Deulwyn Morgan i’r enillwyr 

Dafydd a Jane Raw-Rees ynghyd a 

Capten Athole Marshall a Capten Susan 

Lund.

Diolch

Hoffai Nia Peris, Tyddyn Llwyn, ddiolch 

i’r gymuned gyfan am eu cefnogaeth 

ryfeddol i’w hymdrechion i godi arian 

i elusen Cymorth Canser Macmillan fis 

Medi. Bellach mae’r holl arian a godwyd 

yn sgìl ei thaith feicio 333 milltir mewn 

3 diwrnod, a’r bore coffi a gynhaliwyd 

yn Neuadd Rhydypennau, wedi ei 

drosglwyddo i Macmillan, a braf cael 

cyhoeddi ei fod yn gyfanswm o £6,860. 

Fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl 

heb gyfraniadau hael gan gynifer o bobl, 

LLANDRE

a hoffai Nia ddiolch o galon i bawb, 

nid yn unig am y cyfraniadau ariannol 

ond hefyd am bob gair o anogaeth a 

sylw caredig, am ddod allan i gefnogi 

ar y strydoedd wrth i’r criw ddychwelyd 

adre o’r daith feicio, am yr addurno 

bendigedig ar hyd y ffordd, ac i bawb a 

fu’n pobi, yn cynorthwyo ac yn prynu 

paneidiau a chacennau yn y bore coffi. 

Bu’r holl beth yn brofiad bythgofiadwy a’r 

gobaith yw y bydd yr arian a godwyd yn 

gwneud gwahaniaeth. Diolch i bawb.

Profedigaeth

Trist yw cofnodi marwolaeth Gladys 

James, Brynllys,  ddydd Gwener Hydref 

26.  Gwraig y diweddar Henry James a 

mam Andrew, Paul, a Peter a’r diweddar 

Timothy, a mam-gu i wyth o wyrion a  

mam yng nghyfraith annwyl.

 Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys 

Llandre ar yr ail o Dachwedd.

Banc Bro

Mae’r ardal wedi gwthio’r cwch i’r dŵr 

ar gyfer codi arian i gefnogi cronfa leol 

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, 

Tregaron 2020. 

 Daeth nifer dda ynghŷd i Fethlehem 

ar Dachwedd 6ed i drafod sut i fynd 

ati i godi arian er mwyn cyrraedd ein 

targed ariannol o £5000. a mawr oedd 

y brwdfrydedd. Un ffordd hwylus o 

godi arian yw drwy gynllun 20/20 yr 

Eisteddfod Genedlaethol. Dosbarthwyd 

ffurflenni cyfrannu ac mae croeso i 

bawb yn yr ardal i roi yn ôl eu gallu. Naill 

ai gellir cyfrannu swm penodol  neu 

gallwch roi taliad misol o dyweder £20. 

£10 neu £5 yn fisol dros gyfnod o ugain 

mis. Byddai cyfraniad o £20 ar ôl 20 mis 

yn £400. ac wedyn yn codi i £500. yn 

sgil ad-daliad y cynllun rhodd gymorth. 

Gwirfoddolodd nifer o aelodau’r Banc 

Bro i rannu ffurflenni cyfrannu a’u 

casglu.  Dymuniad y cyfarfod hefyd 

oedd ein bod yn trefnu gweithgareddau 

cymunedol fyddai yn hybu 

ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ac yn 

cefnogi’r Gronfa. Penderfynwyd lawnsio’r 

apêl leol yn ein Noson Nadoligaidd 

sydd i’w chynnal ym Methlehem ar y 

dyddiad arferol, y nos Wener ola ym mis 

Tachwedd,  sydd eleni yn Tachwedd 30 

ain. Bydd hon yn noson gymdeithasol i 

bawb yn y pentref. Daw gwybodaeth am 

unrhyw weithgareddau pellach maes o 

law.

 Y Banc Bro sy’n cymryd y cyfrifoldeb 

am godi’r arian yn lleol. Y Swyddogion 

yw Cadeirydd: Wynne Melville Jones; 

Is-Gadeirydd: Meinir Edwards; 

Ysgrifennydd: Gwenda James, Trysorydd: 

Richard Evans.

Byddwn yn gwerthfawrogi cefnogaeth 

pawb yn  y fro i’r Apêl er mwyn 

sicrhau bod yr ardal yn cyflwyno swm 

anrhydeddus i’r Eisteddfod. Dyw cyfle fel 

hyn yn dod yn aml. Yn 1992 y cynhaliwyd 

yr  Eistedddfod Genedlaethol ddiwethaf 

yng Ngheredigion a hynny ar gaeau Gelli 

Angharad.

Eisteddfod Ysgol Penweddig 

Llongyfarchiadau i Ifan Clubb am 

ennill Gwobr Lledrith Llew (gwobr 

am y darn llenyddol gorau bl 7-9 

yn Gymraeg) yn Eisteddfod Ysgol 

Penweddig ac i Glain Llwyd Davies 

am ennill y llefarydd gorau. Daeth 

ei chwaer Miriam yn 3ydd am wobr 

Lledrith Llew.
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Adolygiad

Gweddi a chofio ym 
Mhenrhyn-coch 

Cofio Canrif
Aled Eirug Gwrthwynebwyr 

Cydwybodol i’r Rhyfel Mawr. 

Gwasg Carreg Gwalch, 2018. 212t.  

£12.00

Bu’r awdur yn ymddiddori yn y 

maes pwysig hwn ers ei gyfnod 

yn fyfyriwr yn Aberystwyth 

yn y 1970au. Yn 2010 aeth ati i 

ymchwilio o ddifrif yn y maes 

ar gyfer ei ddoethuriaeth dan 

oruchwyliaeth yr Athro Chris 

Williams, Prifysgol Caerdydd, a 

ffrwyth yr ymchwil yw’r gyfrol 

hon. Tra bod haneswyr eraill 

megis Robin Barlow yn Saesneg 

a Gwyn Jenkins yn y Gymraeg 

wedi cyhoeddi cyfrolau am 

sgileffeithiau’r Rhyfel Byd Cyntaf 

ar y gymdeithas Gymreig, Dr 

Aled Eirug yw’r unig un a aeth 

ati i geisio asesu’r rhesymau 

amrywiol a ysgogodd gynifer o 

Gymry i ddod yn wrthwynebwyr 

cydwybodol. 

Daeth gorfodaeth filwrol i rym 

yng ngwledydd Prydain am y tro 

cyntaf yn ystod mis Ionawr 1916, 

a’r rhyfel yn ei anterth, gyda bron i 

fil o ddynion o Gymru yn gwrthod 

ymuno â’r fyddin neu’r llynges. 

Maes glo de Cymru oedd un o’r 

ardaloedd mwyaf milwriaethus 

yn wleidyddol drwy Brydain 

gyfan ar ddechrau’r Rhyfel Mawr. 

A thrwy gydol y rhyfel, ffrwtiai’r 

gwrthwynebiad i amgylchiadau 

byw anodd ac annhegwch meistri 

tuag at eu gweithwyr, gan ferwi 

drosodd yn achlysurol drwy 

gyfrwng gweithredu diwydiannol 

a phrotestio yn erbyn y rhyfel. 

Fel y dangosir yn glir iawn 

yn yr astudiaeth hon, daliadau 

crefyddol yn bennaf oedd wrth 

wraidd ystyfnigrwydd amryw o’r 

rhai a wrthwynebai’r rhyfel. Roedd 

ystyriaethau moesol yn hollbwysig 

i eraill, a rhesymau gwleidyddol 

pur a gyflyrai nifer fechan ohonynt 

i wrthwynebu. Chwalwyd ers peth 

amser y myth poblogaidd i’r Cymry 

ymateb yn fwy brwdfrydig i’r alwad 

i ymuno â’r lluoedd milwrol na 

thrigolion gwledydd eraill Prydain 

yn hydref 1914. Dywed Dr Eirug 

wrthym i dde Cymru ddatblygu’n 

‘un o ardaloedd gwrth-filitaraidd 

mwyaf Prydain’. 

A daeth amryw o’r 

gwrthwynebwyr hyn yn unigolion 

tra dylanwadol yn hanes ein 

cenedl yn ystod yr ugeinfed 

ganrif, yn eu plith y gwleidydd 

Llafur Emrys Hughes AS, y beirdd 

a’r ysgolheigion D. Gwenallt Jones 

a T. H. Parry-Williams, yr undebwr 

a’r Comiwnydd Arthur Horner, 

y ffigwr cyhoeddus Ithel Davies 

(gŵr y bu modd i Aled Eirug ei 

gyfweld yn bersonol yn y 1970au), 

a’r heddychwr mawr George M. 

Ll. Davies. Mae pob un o’r rhain 

yn derbyn sylw reit fanwl o fewn 

yr astudiaeth hon. Felly hefyd 

fudiadau perthnasol fel y Crynwyr 

(yr unig enwad crefyddol a ystyriai 

heddychiaeth yn gonglfaen 

sylfaenol i’w ffydd) a’r Blaid Lafur 

Annibynnol, undebau’r glowyr, 

grwpiau o heddychwyr tanbaid 

fel Cymdeithas y Cymod a fu’n 

amlwg mewn rhai ardaloedd, 

a chyhoeddiadau dylanwadol 

fel Y Deyrnas, a fu’n hynod o 

boblogaidd ledled Cymru, a The 

Pioneer, papur newydd cymoedd 

de Cymru a werthai ddeng mil o 

gopïau yn ardal Merthyr Tudful yn 

unig. 

Roedd y gwrthwynebwyr 

cydwybodol – gan gynnwys 

taid Aled Eirug ei hun, sef y 

Parch T. Eirug Davies – yn cael 

amser caled tu hwnt yn ystod y 

Rhyfel Byd Cyntaf, gan wynebu 

cyhuddiadau o fod yn fradwyr a 

llwfrgwn na haeddent barch na 

chydnabyddiaeth gan gymdeithas. 

Bu farw rhai o ganlyniad i’r 

driniaeth gawson nhw yn y 

carchar yn ystod y rhyfel, a hyd 

yn oed ar ôl i’r ymladd ddod i ben, 

cyndyn iawn oedd y gymdeithas 

i’w derbyn a’u parchu. 

Mae’r Dr Aled Eirug yn 

pwysleisio: ‘Wrth inni gofio’r 

Rhyfel Mawr, mae’n bwysig nad 

aberth y milwyr a fu farw yn y 

rhyfel sydd yn cael ei gofio yn 

unig, ond hefyd, dewrder ac 

aberth y dynion hynny a erlidiwyd 

oherwydd eu penderfyniad i sefyll 

yn erbyn pwysau cymdeithasol, 

crefyddol a gwleidyddol yr 

oes.’ Erbyn heddiw edmygir 

eu dycnwch, ac eto, oherwydd 

agweddau’r gorffennol, erys llawer 

o’u hanes yn anhysbys.  

J. Graham Jones  

Adolygiad oddi ar www.gwales.

com, trwy ganiatâd Cyngor 

Llyfrau Cymru.

Roedd Sul y Cofio eleni ychydig yn wahanol i’r arfer 

gan ei fod yn syrthio union gan mlynedd ers diwedd 

y Rhyfel Byd Cyntaf. Efallai’r rhyfel hwn oedd y cyntaf 

lle cafodd gwrthdaro rhyngwladol cymaint o effaith ar 

lefel leol a hynny yn sgil y colledion erchyll a brofwyd.

Fel teyrnged i’r rhai a gollodd eu bywydau codwyd 

cofebau a neuaddau coffa yn ein trefi a’n pentrefi, ac 

o’u cwmpas tyfodd yr arfer o gofio. Yng nghymuned 

Trefeurig a phentref Penrhyn-coch  ceir cofeb 

drawiadol iawn ar sgwâr y pentref a choflech ar wal 

Eglwys S. Ioan i gofio’r dynion ifainc a fu’n gwasanethu 

yn y lluoedd ac yn arbennig yr rhai a laddwyd ar 

feysydd y gad.

Bu plant hŷn Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch yn 

rhan o’r cofio eleni. Yn yr wythnos yn arwain i fyny 

at Sul y Cofio bu’r disgyblion yn canolbwyntio ar 

ddiolch yn bennaf. Cofnodwyd diolch am y rhai oedd 

yn fodlon aberthu cymaint dros eraill wrth ysgrifennu 

llythyron o ddiolch, creu cerddi Saesneg, a llunio 

gweddïau yn y dosbarth.

Fel rhan o’r cofio a’r diolch hefyd lluniwyd cardiau 

cofio ac fe osodwyd y cardiau hyn wrth gerrig beddau 

amryw o’r dynion ifainc o’r ardal neu ‘r rhai oedd â 

chysylltiad gyda’r ardal. Gosodwyd y cardiau hyn ar 

feddau yn lleol ond hefyd ar feddau yn y mynwentydd 

ar feysydd Fflandrys a gogledd Ffrainc.

Ddydd Mercher, 7 Tachwedd, daeth y disgyblion 

i Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch gyda’u hathrawes, 

Mrs Lynwen Evans. Fe’u croesawyd gan y Parchg 

Lyn Dafis ac fe gafwyd cyfle i weld y goflech enwau 

a’r reredos coffa i un o’r rhai a gollwyd yn yr eglwys. 

Wedyn adroddwyd enwau’r milwyr a fu’n brwydro ac 

a gollwyd yn y ddau ryfel byd cyn darllen gweddïau 

a ysgrifennwyd gan y disgyblion. Roedd y gweddïau 

yn sôn am ddiolch ac am gofio’r milwyr, ond hefyd 

yn gofyn i Dduw am heddwch ac i roi diwedd ar y 

brwydro sy’n dal i ddigwydd o gwmpas y byd.

Ar ôl ymweld â’r Eglwys gosodwyd un o’r cardiau 

diolch ar fedd yn y fynwent cyn i’r disgyblion fynd yn 

eu blaenau at y gofeb ar sgwâr pentref Penrhyn-coch.
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Nid oedd y Borth yn rhan o 

brosiect Cofio a Myfyrdod y 

Tair Gofalaeth. 

Deallir fod 56 o’r Borth wedi 

eu lladd yn y Rhyfel Byd 

Cyntaf a bod eu henwau ar y 

gofeb ar y Graig.  Symudwyd 

dwy gofeb o Gapel Gerlan i 

Eglwys  St Matthew.  

Sefydlwyd Pwyllgor Coffau 

Y Rhyfel Byd Cyntaf yn 2014 

i godi ymwybyddiaeth o 

ymwneud trigolion lleol yn 

y Rhyfel. Cafwyd ymateb da 

i’r digwyddiadau gynhaliwyd 

yn ystod y pedair blynedd 

diwethaf. Cyhoeddodd 

y Pwyllgor adroddiadau 

misol hanesyddol wedi eu 

cynhyrchu gan un o aelodsu 

y pwyllgor - Graham Taylor. 

Ymddangosodd y rhain 

ar yr hysbysfyrddau lleol 

ac ar wefan gymunedol y 

Borth Borthcommunity.

info. Penderfynwyd 

cyhoeddi y rhain fel llyfryn 

dwyieithog Newyddion 

Rhyfel Byd Cyntaf  Awst 1914 

- Tachwedd 1918 ar gyfer 

codi arian ac fel adnodd 

addysgiadol.Gobeithir y bydd 

gwerthiant y gyfrol yn codi 

digon o arian i adnewyddu  

y Sgrôl Anrhydedd sydd yn 

y Neuadd Gymunedol. Mae 

ar  gael gan Carol Bainbridge 

07973285922 

am £7.95.

Sul y Cofio yn 
Bow Street
Gwasanaeth cymunedol 

dwyieithog yn Neuadd 

Rhydypennau wedi ei drefnu 

a`i arwain gan y Parchg 

Richard Lewis gafwyd yn Bow 

Street i nodi Sul y Cofio.  Yr 

oedd y pwyslais yn bendant 

iawn ar nodi diwedd y Rhyfel 

Byd Cyntaf union gan mlynedd 

yn ôl ac hefyd ar ymbil am 

heddwch a chyfiawnder ar 

draws y byd.  Yr oedd yn 

galonogol gweld dros drigain 

yn bresennol ac yn cynrychioli 

ystod eang o gysylltiadau ac 

oedran.  Cyflwynwyd eitemau 

gan Brenda Jones (Merched y 

Wawr), Susan Barclay (Sefydliad 

y Merched), Vernon Jones 

(Capel y Garn), John Hughes 

(Capel Noddfa) a`r Parchg Alun 

Evans.  Yr oedd cofio am y naw 

o`r ardal gafodd eu lladd yn y 

Rhyfel Byd Cyntaf a`r pump a 

syrthiodd yn yr Ail Ryfel Byd, 

ac sydd yn cael eu henwi ar y 

Cofebau yn  y Neuadd, Noddfa 

Cofio Canrif

a`r Garn, yn rhan naturiol o`r 

gwasanaeth.  Mewn anerchiad 

byr nododd y Parchg Richard 

Lewis bwysigrwydd cofio 

am bawb sydd wedi ac yn 

dioddef pan ddigwydd 

rhyfela ac anghyfiawnder, 

gan gynnwys y bobl hynny 

sydd yn gwrthwynebu`n 

gydwybodol bob agwedd ar 

ryfela ac anghyfiawnder, gan 

nodi bod hybu cariad, gras, 

trugaredd a maddeuant yn 

ganolog i efengyl Iesu Grist. 

Wedi defnyddio Gweddi Sant 

Ffransis fel gweddi i ymbil 

am heddwch daeth Richard 

Gethin ar ran Pwyllgor Neuadd 

Rhydypennau a Lois Hughes 

ac Alexsis Phillips ar ran 

ieuenctid Noddfa a`r Garn 

ymlaen i osod torch ar ffurf 

cylch o babi coch o gwmpas 

cylch o babi gwyn ar Gofeb 

Neuadd Rhydypennau. Diolch 

i Kathleen Lewis am gyfeilio.   

Cofio yn y Borth
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Cofio Canrif

Cwmerfyn; bellach ar fedd ym 
mynwent y Garn

Horeb, Penrhyn-coch

Cwmrheidol

Goginan Capel y Garn Eglwys Dewi Sant, Capel Bangor

Salem

Trefeurig

Eglwys Dewi Sant, Capel Bangor

Noddfa Coffeb ar Sgwâr, Penrhyn-coch

Cofebau’r ardal

Lluniau: Prosiect Cofio a Myfyrio.  Mae y lluniau i gyd ar wefan Casgliad y Bobl.
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Amrywiaeth eang o lyfrau, cardiau,  
cerddoriaeth ac anrhegion Cymraeg.

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

01970 626 200

01970 820013 
gwyn@ct-evans.co.uk

Brongenau,  
Llandre,  

Aberystwyth  
SY24 5BS

C T Evans
Gwasanaeth Angladdol 
Teuluol Cyflawn, wedi  

ei arwain yn bersonol gydag 
urddas. Capel Gorffwys 

Preifat, Gwasanaeth  
Dydd a Nos.

Trefnwyr Angladdau

Y BORTH

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Delyth a Rob Hunt, ar 

enedigaeth ŵyr bach newydd.   

Ganwyd Osian Benjamin i Seren a Ben 

Dimmack, Penrhyn-coch;  brawd bach i 

Isla. 

 

Gwella

Da gweld Hywel Owen, Tafarn y Railway 

yn well ar ol bod yn derbyn triniaeth yn 

ysbyty Bronglais. 

Newid tîm

Arwyddodd tîm y Borth ddau chwaraewr 

newydd yn ddiweddar. Daeth yr asgellwr 

Gethin ap Dafydd o dîm y Piod, Bow Street 

ym mis Medi. Mae wedi sgorio un gôl ac 

wedi cynorthwyo i greu dwy arall. 

A daeth Jonathan Evans o dîm Penrhyn-

coch. Mae wedi chwarae i Gymru yn  

rhyngwladol a chanddo gapiau dan 

16, 17 a 19. Treuliodd Jon hefyd gyda 

tîm dan 16 Caerdydd cyn arwyddo 

am dymor o ddwy flynedd gydag 

Accrington Stanley. 

Cofion

Gyrrwn ein cofion i Gwenda Williams, 

symudodd i Gaerdydd ychydig yn ôl ar 

ddathlu ei phen blwydd yn 90 oed yn 

ddiweddar.

Eisteddfod 2020

Gobeithir cynnal cyfarfod yn y Borth  ar  

12 neu 19  Rhagfyr. Gwyliwch y gofod – 

os oes gennych ddiddordeb mynychu 

cysylltwch â’r  Cynghorydd  Ray Quant  

01970 820603  rayquant@btinternet.com 

am fanylion.

Adolygiad

Alan Llwyd. Colli’r Hogiau: Cymru a’r 

Rhyfel Mawr 1914 – 1918. Gomer, 2018. 

608t. £29.99 

Dim ond enwau ar gofebau yw milwyr 

y Rhyfel Byd Cyntaf i lawer erbyn 

hyn, ond mae Alan Llwyd 

am ein hatgoffa mai tadau, 

meibion a brodyr; pobl 

oedd y rhai a gollwyd. Yn 

Colli’r Hogiau mae’n rhannu 

straeon dirdynnol rhai o’r 

milwyr a enwir ar gofebion 

Cymru, ac effaith y golled ar 

y cymunedau, teuluoedd a 

ffrindiau a adawyd ar ôl.

Cyfrol am y Rhyfel Mawr, y 

Cymry a Chymru yw Colli’r 

Hogiau: Cymru a’r Rhyfel Mawr 1914 

- 1918; yn dangos sefyllfa’r Cymry a’r 

Gymraeg o Wynedd i Went ac o Feirion 

i Forgannwg. Pori trwy adroddiadau o 

bapurau newyddion a phapurau bro 

yr adeg oedd man cychwyn ymchwil 

Alan fel awdur. Ond yn ogystal â hyn 

apeliodd Alan i’r cyhoedd am straeon a 

deunydd personol am filwyr, morwyr 

ac awyrenwyr oddi wrth deuluoedd y 

rhai a fu’n brwydro yn y Rhyfel Mawr. 

“Cefais ymateb rhyfeddol,” dywedodd, 

“ac mae’n drueni na fedrais 

ddefnyddio popeth a 

anfonwyd ataf.”

Canlyniad yr ymchwil hwn 

yw cyfrol ddiffiniol sydd yn 

adrodd hanesion dirdynnol, 

arwrol, trasig a phersonol 

un o adegau tywyllaf yn 

hanes y byd. Dyma lyfr sy’n 

cloriannu ymdrechion y 

Cymry a’r pris a dalwyd 

ganddynt. Ganrif wedi 

diwedd yr ymladd, mae’r gyfrol yn 

deyrnged werthfawr iddynt. 

Mae’r gyfrol wedi’i rhannu yn 12 

pennod ac yn cynnwys 57 o luniau 

o’r milwyr, eu teuluoedd, a’r cofebion. 

“Bu’n daith hir,” dywedodd Alan, “ac, o’r 

diwedd, dyma gyrraedd pen y daith.”

Cofiwch gefnogi eich 
busnesau lleol
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CAPEL BANGOR / 
PEN-LLWYN

Gwasanaethau Capel Pen-llwyn

Tachwedd

18 10.00 Richard Lewis 

25 5.00 Gweinidog

Rhagfyr

2 10.00 Judith Morris

9    10.00  Bugail

16   5.00  Bugail

23 5.00 Gwasanaeth carolau’r ofalaeth  

yn y Garn 

30 10.00 Elwyn Pryse

Eglwys Dewi Sant

Rhagfyr 

23 Nos Sul Gwasanaeth Carolau am 6

24 Nos Lun Gwasanaeth ar Noswyl 

Nadolig  am 11

25 Dydd Nadolig Gwasanaeth y Cymun 

Bendigaid  am 9.30

Eglwys Dewi Sant

Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yr 

Eglwys nos Fercher, 6 Hydref am 6.30 yh. 

Y Bregethwraig Wadd oedd y Parchedig 

Ingrid Rose o Bont-rhyd-y-groes. 

Croesawyd  a chafwyd gwasanaeth hyfryd 

a phwrpasol gan Y Parchedig Heather 

Evans. Rhoddwyd y darlleniad gan Lowri 

Jones a’r gweddïau gan Nannon Jones. 

Casglwyd £55.80 ac mi roddwyd yr arian 

tuag at USPG (United Society Partners in 

the Gospel) a’r tiniau bwyd tuag at Banc 

Bwyd y Jubilee. Braf oedd cymdeithasu 

gyda’r gynulleidfa dros baned, cyn troi am 

adref.

Cwrdd Diolchgarwch Capel Pen-llwyn

Cynhaliwyd wasanaeth diolchgarwch yng 

nghapel Pen-llwyn Nos Fercher Hydref 

24ain. Cafwyd neges bwrpasol gan y 

Parchg Andrew Lenny dan arweiniad y 

gweinidog. Rhoddwyd hefyd eitem hyfryd 

gan blant yr Ysgol Sul. Addurnwyd y capel 

yn hardd â blodau, ffrwythau a llysiau, 

ac un gosodiad anarferol o flodau mewn 

pwmpen gan Alaw Evans.

Catrin Evans oedd wrth yr organ, a 

Delyth Davies i’r plant. Heulwen Lewis 

a estynnodd groeso i bob un oedd 

yn bresennol, a diolchodd i bawb a 

gymerodd ran. Cafwyd paned yn y festri  

wedi’r oedfa, a danteithion a roddwyd a 

pharatowyd gan rai o’r aelodau.

Pâr i  ni gofio am ganran o’r byd sydd 

heb fwyd, a ninnau ar ben ein digon.

Yn eisiau – gwirfoddolwyr

Mae cais gan aelodau corff llywodraethol 

Ysgol Pen-llwyn am wirfoddolwyr iaith 

Gymraeg a fyddai gyda diddordeb i’w 

cefnogi  trwy ddod i mewn i wrando ar 

blant yn darllen Cymraeg,  neu ddod i 

gynnal clwb garddio neu gelf a chrefft 

gyda’r disgyblion. Os ydych â diddordeb 

cysylltwch gyda’r Pennaeth – Catryn  

Lawrence.  Ysgol Pen-llwyn  prif@

penllwyn.ceredigion.sch.uk   01970 880277

Achos Da

Dathlodd Mrs Iris Richards, Brodawel, ei 

90 oed yn ddiweddar pryd y cafodd barti 

yn y neuadd gyda ffrindiau a pherthnasau. 

Ei dymuniad oedd dim anrhegion, heblaw 

fod rhywun yn awyddus i gyfrannu tuag 

at Ambiwlans Awyr Cymru. Nid oedd yn ei 

geiriau ei hun, eisiau dim ffws! 

Dychmygwch ei syndod o dderbyn 

£850 ac am  hyn, ‘roedd yn ddiolchgar 

iawn i bawb a gyfrannodd. Cafodd 

hithau dystysgrif a diolch oddi wrth yr 

Ambiwlans Awyr, am ei haelioni. 

Atgofion

Bu farw Mrs Rina Macdonald  yn 

ddiweddar yn 90 oed. Cafodd pob gofal 

yng Nghartref Tregerddan ar ôl colli ei 

phriod  y Parchg Gordon Macdonald. 

Cofiwn amdani yn byw yn Tangeulan, 

Pen-llwyn, rhai blynyddoedd yn ôl 

bellach, ac yn cynnal dosbarthiadau 

Beiblaidd, yn y festri, pryd y byddem 

bob amser yn edrych ymlaen i’w gweld. 

Byddai yn paratoi yn drylwyr, ac yn 

hyddysg iawn yn ei Beibl. Coffa da 

amdani.   Cydymdeimlwn â Emyr a Ruth 

a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.

Anffawd

Hyderwn fod Ffion Williams, Brynrheidol, 

yn well erbyn hyn, wedi torri ei bigwrn yn 

ddiweddar. Dymuniadau gorau i ti Ffion.

Cyfarfod Merched Y Wawr  

Melindwr 6 Tachwedd 2018

Braf oedd gweld cymaint o aelodau yng 

nghyfarfod mis Tachwedd. Deallwyd 

bod wyth o aelodau wedi mynd I gangen 

Llan-non gan fwynhau cwis hwyl yng 

nghwmni Lowri a Carys - dwy ferch 

adnabyddus

i rai am eu adloniant o adrodd a chanu. 

Cadarnhawyd bod wyth aelod yn cymryd 

rhan yng Nghwis Hwyl  Cenedlaethol ar y 

9fed 0 Dachwedd yn Nhŷ Glyn Aeron.

Rhoddwyd croeso mawr i ŵr gwadd 

y noson gan ddiolch iddo am sefyll i 

mewn yn lle Mr Meirion Roberts oedd yn 

anffodus ddim yn medru bod gyda ni. Nid 

yw Erwyd Howells yn ddieithr i unrhyw 

un ohonom. Mae yn arbenigwr  ar ddefaid, 

cŵn a hanes teuluoedd cefn gwlad. Roedd 

y pwnc -  Hen Offer Ffermio - yn un 

newydd i’r mwyafrif ac fe’n diddanwyd 

gydag arddangosfa fydde ddim o’i lle yn 

Amgueddfa Werin San Ffagan.

Gwelwyd hen offer gwaith mawn, 

gwaith amaethyddol, gwaith coed, 

gwaith tŷ ac yna offeryn hen iawn i lunio 

tanbelen (cannon ball).

Roedd yn amlwg bod rhan fwyaf wedi 

gweld llawer o waith caled. Hefyd roedd 

enghreifftiau ail gylchu. Sachau blawd 

cotwm yn cael eu defnyddio yn lliain 

neu ffedog  gan wraig y tŷ. Faint ohonom 

oedd yn gwybod ystyr y gair Sion Segur 

neu  Morwyn fach? Enw arall am haearn 

smwddio a haearn  berwi tegell  a’u 

harllwys. Dyna wledd o arddangosfa 

addysgiadol a diddorol.

Diolchwyd i Erwyd ar ein rhan gan 

Heulwen Lewis cyn cymdeithasu dros 

baned wedi ei  pharatoi gan Llinos Evans, 

Lynne Davies a Nia Davies.

Edrychwn ymlaen i ddathlu y Nadolig 

yn gynnar y mis nesaf yn Libanus 1877, Y 

Borth ar Ragfyr 4 am  7 y.h yng nghwmni 

Y Canon Eileen Davies. Edrychwn ymlaen 

yn fawr.

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
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PENRHYN-COCH

Oedfaon Horeb

Tachwedd

18 2.30  Walford Gealy Bethel yn ymuno 

25  10.30 Y Parchg Peter Thomas 

Rhagfyr

2    2.30  Y Parchg Peter Thomas Oedfa 

gymun

9   10.30 Y Parchg Peter Thomas 

16  2.30 Gwasanaeth  Nadolig

23 10.30 Oedfa Nadolig Y Parchg Peter 

Thomas

25  8.00 Cymun fore’r Nadolig Y Parchg 

Peter Thomas 

30  10.00 Oedfa ddiwedd Blwyddyn  Y 

Parchg Peter Thomas 

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 

Eglwys dyddiau Mercher 28 Tachwedd, 

a 12 Rhagfyr. Cysylltwch â Job McGauley  

820 963 am fwy o fanylion neu i fwcio 

eich cinio.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i Alice Gwynne-

Jones a Jack Rendell, Cae Mawr, ar gael 

eu penodi i swyddi gweinyddol yng 

Nghyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau 

Cymdeithasol a Chyfadran y Gwyddorau 

Daear a Bywyd (yn eu tro), Prifysgol 

Aberystwyth.

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-Coch

Cynhelir y chweched Ŵyl Goeden Nadolig 

ar y 15fed o Ragfyr hyd y 5ed o Ionawr 

2019. Thema’r ŵyl eleni fydd ‘Angylion’. 

Cofiwch alw heibio i weld yr arddangosfa 

a mwynhewch baned, mins pei neu ddarn 

o gacen angel.

Bedydd Esgob

‘Roedd bore Sul 4ydd Tachwedd yn 

arbennig iawn yng nghalendr yr Eglwys 

ac yn enwedig i Evie Keyworth, Carys 

James, Gwennan Jenkins, Siân Jenkins 

a Sion James. Dyma rai o’r 17 ymgeisydd 

i dderbyn eu Bedydd Esgob a Chymun 

Bendigaid yn Eglwys Newydd Hafod ym 

mhresenoldeb Y Gwir Barchedig Joanna 

Penberthy, Esgob Tyddewi. Yr hyn yn ardal 

weinidogaeth Bro Padarn gan gynnwys 

Bro Mynach ac Ystwyth.

‘Roedd Eglwys yr Hafod yn llawn ar 

y bore Sul Hydrefol braf. Gohiriwyd y 

gwasanaeth gwreiddiol ar fyr rybudd 

gan nad oedd yr Esgob yn medru teithio 

oherwydd trafferthion y llifogydd wedi 

storm Callum.

Yn ogystal â’r Bedydd Esgob, ‘roedd 

hwn hefyd yn achlysur i’r Esgob gysegru 

gwaith arbennig (sydd ar fin ei gwblhau) o 

adnewyddu to’r eglwys hardd. 

Dewch i wau Angel Nadolig 

I gydfynd â thema’r Ŵyl Goeden Nadolig 

eleni, sef Angylion. Cynhelir gweithdy 

hwyliog a chyfeillgar yn addas ar gyfer 

dysgwyr a’r rhai sy’n fwy profiadol, 

yn Neuadd Eglwys Penrhyn-coch ar 

brynhawn Sadwrn 24ain Tachwedd, 

rhwng 1.30- 4.00y.p.

Mi fydd angen (neu fenthyg neu rannu) 

nodwyddau gwau maint 10 (3.25mm), 

gwlân gwau dwbl gwyn, pinc (ar gyfer yr 

wyneb), melyn (ar gyfer y gwallt a’r goron 

gylch). Cyfraniad tuag at gostau. Darperir 

te, coffi a chacen angel.

Neuadd Eglwys Penrhyn-Coch

Ymunwch â ni ar nos Lun 10fed Rhagfyr 

am 7y.h. am ‘Siwrne Hanesyddol drwy 

Benrhyn-coch’, yng nghwmni Hilary 

Peters. Mi fydd hi’n trafod ymhellach  

hanes Plas Gogerddan, yr hen ysgol a’r 

Eglwys, Cwmbwa ac ychydig am hanes 

y gweithfeydd mwyn. Paned a chroeso 

cynnes i bawb.

Hwyl i’r teulu a Bingo

Bydd Hwyl i’r teulu oll ar nos Wener 16eg 

Tachwedd yn Neuadd Eglwys Penrhyn-

coch am 7 o’r gloch gan gynnwys paned. 

Mi fydd Bingo naws Nadoligaidd ar 

nos Wener 14eg Rhagfyr. Cyfle i chi 

ennill gwobrau gwych, danteithion ag 

anghenion y tymor, gan gynnwys raffl. 

Dewch yn eich gwisg Nadoligaidd i 

ychwanegu at yr hwyl.

Pen blwydd hapus Morris 

Dyma lun o Morris Morgan, Y Bwthyn, 

yn dathlu ei ben blwydd arbennig yn 80 

oed ar ddechrau mis Hydref. Bu Elsie, ei 

wraig, yn brysur dros ben yn trefnu te 

Cymreig traddodiadol iddo yn Neuadd yr 

Eglwys ymysg eu ffrindiau a’u cymdogion 

oll. Dymuniadau Morris oedd derbyn 

cyfraniadau tuag at Ambiwlans Arian 

Cymru yn lle anrhegion pen blwydd.  Dyn 

hoffus ymysg ei deulu a’i ffrindiau, fe 

gyflwynodd £1,100 i’r Ambiwlans Awyr yn 

ddiweddar.

Cymdeithas y Penrhyn

Ruth Richards yr awdures oedd ein gwraig 

wadd y mis hwn. Yn enedigol o Sir Fôn, 

mae’n byw ym Miwmares, yn gweithio i 

gymdeithas ‘Dyfodol i’r Iaith’ ac wrthi’n 

gwneud ymchwil ar gyfer doethuriaeth 

ym Mhrifysgol Bangor.

Trafod ei dwy nofel – Pantywennol, a 

gyhoeddwyd yn 2016 a Siani Flewog, a 

gyhoeddwyd yn ddiweddar a wnaeth. Dwy 

dra gwahanol. Nofel hanesyddol wedi’i 

selio ar stori wir yw Pantywennol. Hanes 

Elin Evans, 14 oed, sy’n cael ei galw’n 

fwgan Pantywennol, gan i’w direidi a’i 

hawydd i rwygo dillad arwain at obsesiwn 

gyda’r goruwchnaturiol. Yma, cawn Elin 

yn ei henaint yn edrych nôl ar ei hanes ym 

Mhenllŷn yn y 19eg ganrif. Ynddi, mae’r 

awdur yn rhoi llais i bobl ‘wahanol’ sy’n 

Hei Mr Urdd!  

Tra oedd Anthony Moyes, Penrhyn-

coch ar wyliau yn ddiweddar ym 

Mwlgaria daeth ar draws y garreg hon 

yn nhref fach  Bansko wedi ei pheinto 

yn ein lliwiau Cenedlaethol.  A fu Mr 

Urdd yma?!
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brwydro yn erbyn confensiynau’r cyfnod. 

Bu canmol mawr arni a daeth yn agos i 

gipio’r Fedal Ryddiaith yn 2016.

Yn Siani Flewog, ceir hanes byddigions 

Sir Fôn ac yn enwedig Henry Cyril 

Paget (1875-1905), pumed Marcwis Môn. 

Cymeriad lliwgar, herfeiddiol tu hwnt. 

Plas Newydd oedd un o’i stadau niferus 

a gwariai’n ddireol ar dlysau gemau a 

chyflwyniadau theatrig. Nid stori wir 

mohoni ac olrhain dylanwad y Marcwis 

ar fywydau dwy ferch oedd yn gweithio 

yn ei theatr – Annie Roberts ac Eluned 

Humphreys – yw’r thema ganolog.

Wedi’r traddodi difyr, rwy’n siŵr bydd 

nifer ohonom yn mynd ati i ddarllen y 

nofelau – os nad ydym wedi yn barod! 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i  Seren a Ben Dimmack, 

Dôl Helyg, ar enedigaeth mab – Osian 

Benjamin,  brawd bach i Isla. 

Pêl-droed Penrhyn-coch

Tîm 1af 

13.10. Airbus 2 Penrhyn-coch 0 

27.10 Penrhyn-coch 0 Dinas Bangor 2 

3.11 Conwy 2 Penrhyn-coch 2 

 

Menywod 

28.10 Penrhyn-coch 0 Tregaron 5 

1.10 Penrhyn-coch 0 Prifysgol 

Aberystwyth 4 

 

Eilyddion  Penrhyn-coch 

15.8 Padarn 4 Penrhyn-coch 2 

18.8 Penrhyn-coch 2 Llanilar 6 

22.8 Penrhyn-coch 3 Tyrffs Tregaron 9 

1.9  Machynlleth 2 Penrhyn-coch 1 

8.9 Penrhyn-coch 1 Penparcau 8 

15.9 Penrhyn-coch 2 Llanilar 4 

22.9 Bont 7 Penrhyn-coch 1 

Cyfarfod 
cyhoeddus 
PATRASA
Cynhaliwyd cyfarfod  cyhoeddus yn 

Neuadd y Penrhyn nos Iau, 18 Hydref. 

Galwyd y cyfarfod gan bwyllgor PATRASA, 

y gymdeithas sy’n gyfrifol am y Parc ym 

Mhenrhyn-coch. Yng nghyfarfod blynyddol 

y gymdeithas, a oedd wedi’i gynnal 

ddiwedd Awst, roedd rhai o aelodau’r Clwb 

Pêl Droed wedi codi’r posibilrwydd o gael 

wyneb newydd ar y cyrtiau tennis fel y 

gellid defnyddio’r safle ar gyfer ymarfer 

pêl droed. Roedd hi’n amlwg y byddai 

cynllun o’r fath yn un costus, ac roedd sawl 

un o wirfoddolwyr PATRASA hefyd am 

bwysleisio y dylai’r safle fod at ddefnydd 

pobl yr ardal yn gyffredinol.

Ar gais PATRASA cadeiriwyd y cyfarfod 

gan Gadeirydd y Cyngor Cymuned, 

Richard Owen. Eglurodd ar y dechrau 

na fyddai’r cyfarfod yn cymryd unrhyw 

benderfyniad, ac mai ei bwrpas oedd rhoi 

cyfle i bobl yr ardal fynegi eu barn am 

y pwnc dan sylw. I ddechrau’r cyfarfod 

rhoddodd Clare Larke, Cadeirydd PATRASA, 

amlinelliad o weithgaredd y gymdeithas, 

a’r ymdrechion codi arian cyson oedd ar 

droed er mwyn cynnal a gwella’r adnoddau 

yn y Parc. Roedd gan PATRASA gynllun 

datblygu oedd yn canolbwyntio ar hyn o 

bryd ar wella’r adnoddau yn y cae chwarae 

ar gyfer y plant ieuengaf. Yna gofynnwyd 

i Kevin Jenkins siarad ar ran y Clwb Pêl 

Droed. Eglurodd ef gymaint o blant ac 

ieuenctid yr ardal oedd yn chwarae pêl 

droed, ac y byddai cael lle ymarfer diogel 

a phwrpasol yn gaffaeliad mawr. Doedd 

y lle presennol ddim yn addas gan fod yr 

wyneb yn galed. Nododd y gellid defnyddio 

safle pob tywydd o’r math oedd dan 

sylw ar gyfer hoci yn ogystal, a byddai 

hynny’n help mawr i’r Ysgol Gynradd. Fe 

gyfrannodd nifer o bobl i’r drafodaeth wedi 

hynny, a hynny mewn ysbryd adeiladol. 

Daeth sawl peth i’r amlwg yn ystod y 

drafodaeth: (1) doedd dim gwrthwynebiad 

mewn egwyddor i wella’r safle; (2) byddai 

angen gwneud ymchwil o ddifri i weld 

pa fath o wyneb fyddai’n addas ar gyfer 

amrywiaeth o chwaraeon, fel y byddai’r lle 

o ddefnydd i gynifer o bobl â phosib; (3) 

byddai’r gost yn debyg o fod yn sylweddol, 

a phe byddai’r cynllun yn mynd yn ei flaen 

byddai angen chwilio am grantiau yn 

ogystal â chodi arian yn lleol; (4) o wario’n 

sylweddol ar y safle, byddai’n bwysig 

wedyn fod y lle yn cael ei edrych ar ei ôl a’i 

ddiogelu. Diolchodd y cadeirydd i bawb am 

eu presenoldeb a’u cyfraniadau. 

29.9 Cwpan Emrys Morgan  Penrhyn-

coch 1 Y Borth 2 

6.10 Prifysgol Aberystwyth 2  

Penrhyn-coch 11 

20.10 Cwpan coffa Dai Dynamo 

Aberaeron 4 Penrhyn-coch 3 

27.10 Tal-y-bont 6  Penrhyn-coch 0 

3.11  Cwpan Cynghrair Penrhyn-coch 1 

Tal-y-bont 2 

 

3ydd tim 

8.9 Llanilar 1 Penrhyn-coch 5 

15.9 Penrhyn-coch 3 Y Borth 2 

22.9 Llan-non 0 Penrhyn-coch 3 

29.9  Padarn 1 Penrhyn-coch 10 

27.10 Aberdyfi 1 Penrhyn-coch 2 

3.11 Eilyddion Dolgellau 2   

Penrhyn-coch 1

L
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BOW STREET

Oedfaon 

Y Garn  10.00 

Tachwedd

18 Bugail Cymun

25 John Tudno Williams

Rhagfyr

2  Bugail

9  Noddfa

16 Roger Ellis Humphreys

23 Bugail  Oedfa’r Gair a’r Geiriau am 5.00

30 Bugail   

Noddfa

Tachwedd

18 10.00 Cyfeillach

25 10.00 Y Parchg Richard Lewis

Rhagfyr

2 10.00 Y Parchg Richard Lewis Cymundeb

9  10.00 Y Parchg Richard Lewis Y Garn yn 

ymuno

16 10.00 Y Parchg Richard Lewis

23 10.00 Gwasanaeth Nadolig ar y cyd efo’r 

Garn

24 11.30 pm Gwylnos Noswyl Nadolig   

25  Uno yn y Garn – oedfa bore Nadolig

30   10.00 Uno yn y Garn

Hyfforddiant CPR  

Yn ddiweddar cynhaliwyd sesiwn fuddiol 

iawn yn Neuadd Rhydypennau gan Phil 

Garrod, o Galonnau Cymru a ddaeth i roi 

hyfforddiant i drigolion y pentre ar sut i 

gynnig CPR a sut i ddefnyddio’r peiriant 

diffribiliwr. Mae dau beiriant ar gael yn y 

pentre, un y tu allan i’r Neuadd ac un o 

flaen siop Spar.

Daeth rhyw 26 o bobl o bob oed i wylio 

ac i ddysgu sut i ddefnyddio’r peiriant. 

Diolch yn fawr i Phil ac i Galonnau  Cymru 

am drefnu’r sesiwn. Yn y llun gwelir Phil 

Garrod o Galonnau Cymru gyda rhai 

trigolion lleol.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Huw ac Ashley Owen, 

Maes Ceiro, ar enedigaeth Ifan Alun Owen 

ar 26 Hydref. Ŵyr i’r Parchg William a 

Gwenan Owen, Tyddewi.

Merched y Wawr Rhydypennau

 Ar nos Lun yr 8fed o Hydref cawsom 

noson allan. Aethpwyd i ymweld â’r orsaf 

dân yn Aberystwyth. Fe’n croesawyd gan 

Simon Baker a Gethin Davies. Agorwyd 

y noson  gydag arddangosfa  diogelwch 

i atal tân yn y cartref a oedd yn agoriad 

llygaid go iawn.

Yna cawsom ein tywys o gwmpas yr 

orsaf a chael gwybodaeth ar sut oedd 

pethe yn gweithio a chael hanesion  o’i 

gweithgareddau. Synnwyd pawb ar y 

pwysau sydd ar ddillad diogelwch y 

diffoddwyr  tân. Cafwyd noson ddiddorol 

ac addysgiadol iawn. Diolchwyd am 

noson hwyliog gan Brenda Jones. I 

orffen y noson aethpwyd yn groes i’r 

ffordd i’r Fountain Inn lle cafwyd paned a 

lluniaeth  bendigedig.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Meinir Lowry, Rhos 

Lan, ar farwolaeth ei hewythr – Gwynfor 

Hughes – yng Nghaerdydd.

Cymdeithas Lenyddol y Garn

Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y tymor 

gan Gymdeithas Lenyddol y Garn nos 

Wener, 19 Hydref. Y siaradwraig wadd 

oedd Llinos Dafis, Llandre, a draethodd yn 

huawdl a diddorol ar y testun ‘Menywod 

yn fy mywyd’. Esboniodd pa mor bwysig 

oedd dylanwad menywod ar fywydau’r 

plant pan oedd hi’n tyfu i fyny ym 

mhentref Bow Street, a rhestrodd nifer o 

arwresau tawel o gymeriad cryf oedd yn 

bwysig i’w magwraeth. Roedd presenoldeb 

y menywod hyn yn y gymdeithas 

ehangach, gan gynnwys bywyd y capeli, 

hefyd yn amlwg i’w weld o’r darluniau 

diddorol a oedd ganddi ar sgrin.

Gadawodd menywod mewn hanes, 

chwedlau a’r Beibl hefyd ôl eu dylanwad 

ar Llinos. Cafwyd llawer o sbri wrth iddi 

drafod rhai menywod rhyfelgar megis 

Buddug a Gwenllian, ac ambell syrpréis 

wrth olrhain hanes ambell fenyw o’r Beibl. 

Cadeiriwyd y noson gan y Parchedig 

Richard Lewis, a threfnwyd lluniaeth 

ysgafn i gloi’r noson braf, gan Mrs 

Margaret Rees. Fe fydd cyfarfod nesaf y 

Gymdeithas ar noson wahanol i’r arfer, 

sef am 7.30  nos Fercher (nid y nos Wener 

arferol!) 14 Tachwedd, ac yno bydd yr 

Athro Geraint H Jenkins yn trafod ‘Y 

Digymar Iolo Morganwg’. Bydd croeso 

cynnes i bawb.

Dychwelyd 

Mae Heath a Rhiain yn falch i ddweud 

eu bod nhw nôl yn y siop y cigydd, Bow 

Street a bod cyflenwad helaeth o gigoedd 

lleol yn ogystal â chawsiau arbenigol, 

olifau a chigoedd parod megis pastrami 

a ham wedi mwgu, wedi eu gwneud gan 

Heath. Edrychwn ymlaen i’ch gweld a 

gobeithiwn fod o wasanaeth i’r pentref a’r 

ardal.

Capel y Garn

Cymdeithas y Chwiorydd

Bu’n gyfnod prysur ar y Chwiorydd 

hyd yn hyn. Dechreuodd ein tymor 

Trefnwyd arddangosfa arbennig gan 

Gartref Tregerddan i gofio canmlwyddiant 

diwedd y Rhyfel Byd cyntaf. Y y llun gwelir 

hefyd Walford Hughes a wasanaethodd yn 

yr Ail Ryfel Byd.

Diolch i Mei ac Alun am eu gwaanaeth yn 

Porchell yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Caeodd Porchell yn ystod y mis.



Y  T i n c e r  |  Ta c h w e d d  2 0 1 8  |  4 1 3

1 7

o weithgareddau ar Hydref 3ydd pan 

gynhaliwyd ein cyfarfod diolchgarwch yn 

y capel, dan arweiniad ein Llywydd, Mrs 

Lowri James.

Ddydd Sadwrn, Hydref 13 cawsom y 

fraint o groesawu Cyfarfod Blynyddol 

Chwiorydd yr Henaduriaeth i’r Garn, 

gyda’n haelodau’n cymryd rhan yn y 

defosiwn agoriadol ac yn paratoi te yn y 

festri wedyn. Y Parchedig Geraint Morse 

fu’n annerch ac fe gawsom ganddo hanes 

llwyddiant y brecwastau gweddi a gynhelir 

yn Sir Benfro.

Ddydd Sul, Hydref 21, ni’r Chwioryddi 

gafodd yr anrhydedd o baratoi te croeso ar 

achlysur uno cynulleidfaoedd y Babell a’r 

Garn. Braf oedd gallu gwneud cyfraniad 

cysurlon felly ar ddiwrnod a oedd yn 

sicr yn ennyn teimladau o dristwch ac o 

hiraeth mewn llawer i fron.

Yn ddiweddarach y nos Sul hwnnw 

torrodd y newyddion am farwolaeth Janet 

Roberts, ysgrifenyddes ein Cymdeithas 

Lenyddol ac un a fu’n weithgar mewn 

amryw ffyrdd yn y Capel, yn enwedig 

gyda’r Ysgol Sul. Roedd hi’n fraint i’r 

Chwiorydd gael eu gwahodd i gyd-

weithio â Merched y Wawr Rhydypennau 

i baratoi’r te ddiwrnod y cladddedigaeth 

a thrwy hynny ad-dalu gronyn o’r 

llawenydd roedd Janet yn ei ledaenu 

gyda’i phresenoldeb gwengar ac addfwyn. 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’i 

meibion, Dylan, Steffan a Trystan.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Mrs Gwen Pugh, Ian, 

Julia a’r teulu i gyd ar farwolaeth Mr David 

Pugh, 19 Tregerddan.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â 

theulu Awel y Werydd ar farwolaeth mam 

a mam-gu arbennig iawn, sef Mrs Janet 

Roberts – gweler isod.

Cydymdeimlwn hefyd ag Ambrose a 

Margaret Roberts a’r teulu ar golli chwaer 

yng nghyfraith a modryb annwyl iawn. Teulu 14 Maes y Garn

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 

Seiriol Dawes-Hughes ar ei benodiad yn 

Uwch Gynhyrchydd Chwaraeon Sgorio 

gyda chwmni Rondo yng Nghaernarfon.  

Hefyd, i`w chwaer, Sara, sydd wedi ei 

phenodi`n Swyddog Ymgysylltu Dinesig: 

Llyfrgelloedd ac Archifau, Casgliadau 

Arbennig Prifysgol Caerdydd. Ac hefyd 

pob dymuniad da am adferiad buan i 

Marian wedi iddi orfod cael llawdriniaeth 

ym Mron-glais yn dilyn damwain yn y 

dref.

Prifysgol Abertawe

Erbyn hyn y mae Nia Phillips, 1 Cae`r 

Odyn, wedi hen setlo ar ei blwyddyn 

gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe lle mae`n 

dilyn cwrs mewn Criminoleg.  Pob 

dymuniad da iddi. 

Gwobr Arbennig 

Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon 

Griffiths, merch Martyn a Sian Powell, 

Maes Ceiro, ar fod yn gysylltiedig ag 

elusen sydd yn weithredol yn ardal 

Knowsley ar Lannau Merswy sydd 

wedi ennill tair gwobr genedlaethol 

sylweddol ym maes iechyd cyhoeddus 

yn ddiweddar.  Mae Rhiannon bellach 

yn Rheolwr Prosiect yr elusen Comics 

Youth CIC a sefydlwyd ganddi yn 2015.  

Mae`r elusen yn canolbwyntio ar estyn 

cymorth i bobl ifanc sydd yn ei chael 

hi`n anodd dod o hyd i gefnogaeth 

addas gan fod ganddynt anghenion 

arbennig a hynny`n bennaf trwy greu 

a darllen comics.  Fe gafodd y stori 

gryn sylw yn rhifyn 1 Tachwedd o`r 

Cambrian News lle nodir bod Rhiannon 

wedi bod yn gysylltiedig â chodi dros 

£400,000 i`r elusen ers ei sefydlu a bod 

yr elusen wedi estyn cymorth i dros 

800 o bobl ifanc ardal Knowsley hyd yn 

hyn.  Wrth siarad efo Rhiannon mae`n 

egluro mai`r hyn sydd wedi ei symbylu i 

weithredu fe hyn yw`r profiadu a gafodd 

hi ei hunnan fel merch ifanc a bod yna 

ddiffygion mawr yn y ddarpariaeth ar 

gyfer pobl ifanc efo anghenion arbennig 

o hyd.  Llongyfarchiadau mawr unwaith 

eto a phob dymuniad da i ti a Mark yn 

bersonol, ac i`r elusen, i`r dyfodol.  

Lisa Jones o dafarn y Welsh Black yn Bow 

Street yn cyflwyno siec o £440 i Richard 

Gethin, cadeirydd pwyllgor Neuadd 

Rhydypennau, sef yr elw a wnaethpwyd 

yn ystod diwrnod o hwyl i’r teulu a 

gynhaliwyd yn y dafarn yn ystod mis 

Awst. Diolch yn fawr iawn i Lisa a’i thad 

Barry am fod mor hael.

Gwaith paratoi wedi dechrau ar safle 
gorsaf newydd Bow Street  
Llun: Jackie Willmington
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Bydd amryw o ddarllenwyr Y Tincer yn ymwybodol mai 

Tafarnyfagl oedd hen enw pentref Capel Dewi. Dim ond 

clwstwr o fythynnod oedd yno bryd hynny, wrth gwrs, wedi 

eu canoli o gwmpas y groesffordd. Yn 1813, codwyd capel gan 

y Methodistiaid ar dir fferm Llwyndewi a’i alw, o’r herwydd, yn 

Gapel Dewi, ac o dipyn i beth disodlwyd yr enw Tafarnyfagl 

gan enw mwy parchus y capel. Cymharer y modd y newidiwyd 

yr enw Comins y Dafarn-fach i Dre Taliesin tua’r un cyfnod.

Capel Dewi cyn ei ddymchwel yn 1993 (http://www.trefeurig.

org/capeldewi.php)

Llun trwy garedigrwydd Hugh Jones, Pant-teg, Penrhyn-coch.

Cofnodir yr enw ‘Tafarn y Fagl’ ar fap Lewis Morris, ‘A Plan of 

the Mannor of Perveth’ yn 1747, a digwydd hefyd yn nghofrestr 

plwyf Llanbadarn Fawr o ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg. 

Mewn erthygl yn y cylchgrawn Cymru yn 1895 (ix. t.278-9) 

sonnir am fwy nag un lle yn dwyn yr enw: ‘Tafarn Magl bellaf, 

Tafarn Magl ganol, a Thafarn Magl isaf’, ond nid yw eu hunion 

leoliad yn wybyddus.

Mae’n werth nodi hefyd mai enw’r cae lle safai’r capel (hyd 

at ei ddymchwel yn 1993) ar Restri y Map Degwm yn 1843 yw 

‘Cae tafarn y fagal’.

Colofn Enwau Lleoedd

Ond beth yw elfen olaf yr enw? Mae Iwan Wmffre yn y gyfrol 

Place-Names of Cardiganshire (2004; t.1026) yn dadlau mai 

ffurf dreigledig bagl ‘ffon faglog swyddogol esgob, abad, &c.’ 

ydyw, ac y gall fod yn gyfeiriad ar Cyrwen, crair sanctaidd 

eglwys Llanbadarn Fawr, am fod ei thiriogaeth yn terfynu yn 

Nhafarnyfagl.

Mae’n werth ystyried un posibilrwydd arall, fodd bynnag, 

sef mai magl ‘trap, croglath’ sydd yma, ond â hynny, yng 

nghyd-destun tafarn, mewn ystyr ffigurol. Mae’n amlwg o ffurf 

a sylwadau awdur yr erthygl yn Cymru yn 1895 mai dyma’i 

ddehongliad yntau hefyd gan ei fod yn nodi: ‘Tafarn Magl … 

Dywedir fod tafarn wedi bod yma rywbryd, a’i bod yn enwog 

am faglu pobl’. Ategir y ffurf magl hefyd mewn enghraifft a 

restrir gan Iwan Wmffre o Gofrestr Plwyf Llanbadarn yn 1826, 

sef Tafarn Magal.

Os felly, byddai’r enw’n perthyn i ddosbarth o enwau 

tafarnau lle ceir chwarae awgrymog ar eiriau, megis Tafarn 

Trip, a leolid gynt rhwng y briffordd ag Afon Rheidol islaw 

Pentre (Rhydyronnen), gerllaw cylchdro Gelli Angharad; 

Tafarn Trap, Einsiob, sir Faesyfed; Y Tymbl (yr ymddengys iddo 

dderbyn ei enw ar ôl tafarn y Tumble Inn) yn sir Gaerfyrddin; a 

Gwachel Foddi, hen enw’r Pontardawe Inn, Morgannwg. 

Angharad Fychan

 

Paratowyd gyda chefnogaeth Cymdeithas Enwau Lleoedd 

Cymru a’r Cynllun GWARCHOD

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Rhestr Map Degwm Llanbadarn Fawr (https://lleoedd.llyfrgell.

cymru)

Cofiwch gefnogi eich 
busnesau lleol
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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

Mae Amgueddfa Ceredigion yn dathlu 

pen blwydd y ddarlunwraig  o Geredigion, 

Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed 

gydag arddangosfa unigryw. 

Mae’r arddangosfa Margaret Jones: 

Dathlu’r 100, sy’n amlygu gyrfa Margaret 

Jones ar noswyl ei phen blwydd yn 100 

oed, yn cynnwys brasluniau cynnar a 

darluniau nas gwelwyd o’r blaen sy’n 

eiddo i’r teulu Jones. Mae’r arddangosfa 

unigryw hon yn agor y drws i gelf yr 

artist enwog, gan wahodd ymwelwyr 

i ddarganfod syniadau, brasluniau a 

gweithrediad mewnol ei darluniau a’i 

gwaith celf enwog.  

Mae’r arddangosfa’n cynnwys printiau 

gwreiddiol nas gwelwyd o’r blaen o’r 

gyfres ‘Arthur’ a phrintiau prin o waith 

nas cyhoeddwyd, gan gynnwys ‘Seven 

days of the week’ sy’n bwrw golwg ar sut 

mae enwau dyddiau’r wythnos yn tarddu 

o sagâu’r brenhinoedd a’r breninesau 

Nordig. Mae albymau lluniau archif hefyd 

yn cael eu harddangos ynghyd â llyfrau 

nad ydynt wedi cael eu cyhoeddi, gan roi 

cipolwg nas gwelwyd o’r blaen ar fywyd 

preifat yr artist. 

 Dywedodd Alice Briggs, Curadur 

Cynorthwyol Amgueddfa Ceredigion, 

“Pleser oedd cael y cyfle i chwilio trwy 

bortffolio Margaret Jones, darganfod ei 

phroses o greu ei darluniau a dysgu mwy 

am ei gwybodaeth fanwl am y traddodiad 

storïol y mae hi wedi darlunio ar ei gyfer.”

Rhaglen Seiclo Ieuenctid Cymru  

‘Chapeau’ i Griff Lewis, bl10, ar gael 

ei ddewis fel rhan o Raglen Seiclo 

Ieuenctid Cymru. Mae Griff, sydd yn 

aelod brwd o Glwb Beicio Ystwyth, 

eisoes wedi cael llwyddiant sylweddol ar 

ddwy olwyn ac mae’r gydnabyddiaeth 

hon yn haeddiannol iawn. Braf hefyd 

yw’r ffaith ei fod yn blogio’n rheolaidd 

am ei helyntion! Llun: Ystwyth Juniors

Ysgol Penweddig

 Ers dod yn arlunydd proffesiynol 

yn 60 mlwydd oed, daeth Margaret yn 

adnabyddus fel un o’r darlunwyr blaenllaw 

yn y traddodiad Celtaidd a llên gwerin 

eraill. Fe’i ganwyd yn Lloegr, a magodd 

ei theulu ifanc yn India gyda’i gŵr cyn 

iddo gael ei benodi’n ddarlithydd mewn 

Astudiaethau Addysg yng Ngholeg 

Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ei 

phortread o’r Mabinogi wedi diffinio’r 

modd y mae cenhedlaeth o blant Cymru yn 

dychmygu llên gwerin hynafol y genedl.  

 Agorwyd yr arddangosfa gan yr Athro 

Sioned Davies, cyn Bennaeth yr Adran 

Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, y mae 

ei chyfraniad parhaus at yr iaith Gymraeg 

a’i diwylliant yn hynod ddylanwadol

Cynhelir yr arddangosfa, sy’n rhad 

ac am ddim, yn Galeri Amgueddfa 

Ceredigion hyd  5 Ionawr 2019.

Bydd Margaret Jones yn 100 ar 28 

Rhagfyr. Mae dwy wyres iddi yn y byd celf. 

Mae Seren Morgan Jones sy’n byw yn 

Llundain efo arddangosfa o baentiadau 

newydd ‘Fel y mae’ mewn oriel breifat yng 

Nghaerdydd tan Tachwedd 24. Mae’r oriel 

Ten yn 143 Donald Street, Caerdydd ac 

mae angen gwneud apwyntiad gan ei bod 

mewn cartref preifat. 02920 600 495 info@

gallery-ten.co.uk. www.gallery-ten.co.uk

Mae wyres arall - Lara - merch Elaine 

yn animeiddwraig ac yn byw yn yr 

Eidal. Dseth hi a’i mam draw i agoriad yr 

arddangosfa. 

Margaret Jones:  
Dathlu’r 100

Walker’s Dog 
Walkers
Cerdded  
cŵn a  
gwarchod  
anifeiliad.

Bryn Walker
Llety’r Ddwylan
Penbontrhydybeddau
Aberystwyth SY23 3EZ
01970 828066
07971942877
l le t yr@btinternet .com
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Ysgol Penrhyn-coch

Trip i’r orsaf dân

Teithiom ni i’r orsaf dân ar 

y bws mawr gwyn.Teimlais 

yn gyffrous. Cyreiddon ni yr 

orsaf  dân a gwelon ni neges 

cyrraedd. Wedyn gwisgodd 

Miss Jones a Miss Jenny y wisg 

dynion tân, edrychon nhw fel 

Ninjas. Nesaf chwistrellom 

ni ddŵr allan o’r  bibell ddŵr 

ysgafn, roedd yn hwyl iawn. 

Cafon ni gyfle i mynd i mewn 

yr injan dân , roedd yn dywyll 

a bach. Yn olaf grandawon  ar 

y seiren swnllyd. Fy hoff ran 

oedd mynd i mewn  i’r injan 

dân.  

Adroddiad gan Twm Aron 

Williams Bl 2 

Crwydro Coedwig Gogerddan

I groesawu’r Hydref fe aeth 

y Cyfnod Sylfaen i Goedwig 

Gogerddan i fwynhau sesiwn 

‘dysgu trwy goed’. Cafodd y 

plant gyfle i grwydro’r goedwig 

a chasglu conceri a dail 

amryliw.

Prosiect Ysgolion Creadigol

Tro blwyddyn 3 oedd hi eleni 

i fod yn rhan o’r prosiect 

creadigol ac mi gafon nhw 

bythefnos o greadigrwydd!! 

Cydlynwr y prosiect oedd Alice 

Briggs o Gyngor Celfyddydau 

Cymru ac yna yr artistiaid 

preswyl am y pythefnos oedd 

y storïwr Peter Stevenson a 

Harriet Earis, telynores enwog. 

Sail y prosiect oedd hanesion 

lleol, ieithoedd Celtaidd ac 

wrth gwrs dweud a chreu 

storïau. Cychwynodd ein 

taith yng nghartref Dafydd 

Ap Gwilym cyn i ni ymlwybro 

ar fws draw i Strata Florida lle 

yn nhyb llawer ceir ei fedd. 

Cawsom ein swyno gan 

Harriet yn canu’r Delyn yn 

union o dan ei goeden a hithau 

yn adrodd ei waith i felodi ei 

gyfnod; hefyd dysgwyd llawer 

yno am hanes a symboliad yr 

Abaty. Aethon wedyn nôl ar 

y bws i gyfeiriad Ynys-las lle 

buom yn gwrando ar hanes 

Taliesin yn ffordd medrus 

Peter! Treuliwyd  llawer 

o amser yng Nghoedwig 

Gogerddan wrth i ni gael ein 

tywys yn ôl mewn amser 

i gyfnod Ellen Ddu ar stad 

Gogerddan - eto dysgwyd llawr 

i ni am ffordd o fyw y sipsiwn!

Fel canlyniad i’r ymweliadau 

creuwyd storïau personol gan 

pob plentyn, un campwaith 

o stori ar ffurf ‘Crankie’, 

perfformiwyd  dawns werin 

draddodiadol, canwyd nifer 

o ganeuon traddodiadol yn 

ogystal a perfformio cân 

newydd, wreiddiol ar dôn 

‘Mawredd mawr steddwch 

i lawr gan y Tebot Piws’ ac i 

grynhoi dangoswyd eu gwaith 

i rieni a ffrindiau’r ysgol ac  

griw yn Neuadd y Borth.

Profiad bydd y disgyblion 

siwr o gofio am flynyddoedd i 

ddod!

Urdd

Diolch eleni eto i Glenys 

Morgan am ddod i drefnu 

gosodiad o flodau ar destun 

diolchgarwch/Hydref - roedd y 

plant wrth eu boddau fel arfer.

Diolch hehyd i Shan James 

am greu danteithion Calan 

Gaeaf SBWCI iawn ond mi 

roedden nhw’n flasus!!

Rygbi

Ar ddydd Mawrth 23ain 

o Hydref cynhaliwyd 

cystadlaethau rygbi’r Urdd yng 

Nghlwb Rygbi Aberaeron.

Dyma’r tro cyntaf i’r ddwy 

ysgol gyfuno fel Llwyncoch 

yn y maes hyn ac mi roedd yn 

brofiad gwerthfawr iawn i’r 

bechgyn wrth iddynt chwarae 

‘contact’ am y tro cyntaf. 

Cystadlodd y bechgyn yn frwd, 

ond colli oedd eu hanes.

Bu’r merched yn fwy 

llwyddiannus wrth ennill un 

a chael un gêm gyfartal yn y 

gystadleuaeth tag i ferched. 

Gwŷl Chwaraeon yr Urdd

Cafodd Blwyddyn 1 a 2 fore 

llawn hwyl a sbri ar gampws 

Prifysgol Aberystwyth. Cafodd 

y plant gyfle i ddatblygu eu 

sgiliau pêl i ddysgu dawns 

newydd. Diolch i’r Urdd am 

drefnu.
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Ysgol Craig yr Wylfa

Hwre! Llwyddiant Siarter Iaith!

Mae Cyngor Cymreictod Craig yr ysgol 

wedi bod yn gweithio’n galed dros y 

misoedd diwethaf i annog plant yr ysgol 

i ddefnyddio’r iaith ac i wneud pawb 

yn ymwybodol o nod y Siarter Iaith. 

Llongyfarchiadau i’r Cyngor ar dderbyn 

y dystysgrif gwbr Efydd o’r Siarter Iaith. 

Ymlaen at y wobr Arian! 

 

Cefnogaeth Pwyllgor Carnifal y Borth.

Hoffai’r Ysgol ddiolch o galon i Bwyllgor 

Carnifal y Borth am y swm hael iawn 

o arian a dderbyniodd  yr Ysgol oddi 

wrthynt. Fe fydd yr arian yma yn cael 

ei wario i roi mwy o gyfleoedd i’r plant 

drwy fynd tuag at brynu adnoddau TGCh 

newydd i’w defnyddio yn yr ysgol. Diolch!

 

Diolchgarwch

Ar gyfer ein Cwrdd Diolchgarwch ysgol 

eleni, penderfynwyd gan y Cyngor 

Ysgol i gasglu bwyd tuag at yr elusen 

StordyJubliee, Penparcau. Cynhaliodd y 

plant wasanaeth Cwrdd 

Diolchgarwch twymgalon gan i blant y 

Cylch Meithrin ymuno a pherfformio 

yn y gwasanaeth hefyd. Diolch i’r rhieni 

a ddaeth i’r gwasanaeth ac i bawb a 

gyfranodd fwyd tuag at yr elusen.

 

Antur yn y Goedwig

Bu plant y Cyfnod Sylfaen am antur i 

goedwig Goginan am y bore cyn diwedd 

hanner tymor. Edrychom ar wahanol 

fathau o goed, dysgu enwau ar wahanol 

rannau o’r coed a chasglu dail a brigau 

gan greu patrymau a’u henwau allan 

o’r deunyddiau naturiol. Diolch am y 

croeso a’r cyfle i wneud y gwahanol 

weithgareddau yma.

 

Gŵyl Aml Sgiliau

Aeth plant y Cyfnod Sylfaen i Ŵyl Aml 

Sgiliau ar dir y Brifysgol, Aberystwyth. 

Cawsant gyfle i wneud amryw o 

weithgareddau o sgiliau pêl-droed i 

ddawnsio. Hefyd, aeth llysgenhadon 

chwaraeon yr Ysgol, sef Dylan ac Ewan i 

helpu allan gyda’r ŵyl. Da iawn fechgyn 

am eich help, roedd y plant wir wedi 

mwynhau’r cylfe!

 

Castell Henllys

Diwrnod olaf ysgol cyn gwyliau’r hanner 

tymor, aeth plant Cyfnod Allweddol 2 i 

Gastell Henllys am y diwrnod. Cafodd y 

plant eu croesawu gan ddau Gelt o Oes yr 

Haearn. Fe wnaethant ddangos a chael y 

plant i adeiladu wal wrth wehyddu’r pren, 

cynnau tân a malu gwenith ac yna creu 

bara. Heb amheuaeth roedd y plant wedi 

mwynhau mas draw ac wedi cymryd rhan 

ym mhob gweithgaredd. Diolch am y 

croeso!
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Ysgol Rhydypennau

Diolchgarwch

Cynhaliwyd ein Gwasanaeth 

Diolchgarwch eleni yng 

Nghapel Noddfa, Bow-

Street. Yno, ymunodd nifer 

o drigolion y gymuned â ni 

i fwynhau gwledd o ganu 

a llefaru graenus. Yn ystod 

ein gwasanaeth cyflwynodd 

disgyblion blwyddyn 6 

wybodaeth am ein helusen 

eleni sef ‘Canolfan Bobath 

Cymru’. Dilynwyd hyn â 

chyflwyniad Diolchgarwch 

hynod o ddifyr gan ein 

siaradwr gwadd, Miss Beti 

Griffiths. Rhwng casgliad y 

gwasanaeth a chasgliad yr 

ysgol, codwyd £229 tuag at 

gronfa’r elusen. 

  Hoffai’r ysgol ddiolch i 

aelodau Capel Noddfa yn 

enwedig i’r Parchedig Richard 

Lewis am hwyluso’r trefniadau. 

Diolch i Miss Beti Griffiths 

am ei chyfraniad gwerthfawr 

a diolch hefyd i Mrs Wendy 

Jones a staff y gegin am baratoi 

lluniaeth blasus y prynhawn. 

Ymweliadau

Er mwyn atgyfnerthu gwaith 

y tymor, trefnwyd dau 

ymweliad addysgol i blant 

blwyddyn 5 a 6. Yn gyntaf 

cafwyd diwrnod difyr iawn 

lawr yn Llanerchaeron gyda 

swyddogion Ffermwyr 

Ifanc Ceredigion. Yn ystod 

yr ymweliad cafodd y plant 

gyfleon gwych i ddysgu’n 

helaeth am fyd amaeth; cafwyd 

cyfle i flasu cynnyrch, dysgu 

sut mae cnydau yn tyfu a 

chafwyd hyd yn oed gyfle i 

wella sgiliau godro! Diolch yn 

fawr iawn i Mrs Anne Jones a 

chriw ffermwyr ifanc y sir am y 

profiadau arbennig.

 Rhai diwrnodau’n 

ddiweddarach aethpwyd 

i fyny tua’r gogledd i 

Amgueddfa Lechi Llanberis. 

Eto mwynhaodd y plant amryw 

o brofiadau gwerthfawr gan 

gynnwys hollti a naddu llechi, 

cael blas ar fywyd  chwarelwr 

a theithio o gwmpas yr 

arddangosfa er mwyn dysgu’n 

fwy am streic y Penrhyn ym 

1900.

Gorchest!

Llongyfarchiadau mawr i’r 

ysgol am ennill dwy wobr 

clodfawr yn ddiweddar.

Siarter Iaith Cymru Ar 

ddiwedd blwyddyn o 

weithgareddau amrywiol i 

hybu’r Gymraeg yn yr ysgol 

ac i gefnogi Y Siarter Iaith 

Genedlaethol, rydym yn falch 

i gael ein gwobrwyo gyda’r 

Wobr Efydd am ein holl 

ymdrechion.

SUSTRANS Ers ymrwymo i 

gynllun arbennig i leihau’r 

nifer o deithiau i’r ysgol mewn 

car, rydym yn falch i dderbyn 

gwobr Arian SUSTRANS. 

Cyflawnwyd hyn mewn amryw 

o ffyrdd gan gynnwys trefnu 

trên seiclo a bws cerdded fel 

cludiant ‘gwyrdd’ i’r ysgol. 

Campus!

Rygbi

Da iawn i dimoedd rygbi 

bechgyn a merched yr ysgol 

am gystadlu mor wych yng 

ngŵyl rygbi’r Scarlets yn 

ddiweddar. Chwaraeodd pawb 

yn arbennig o dda a chafwyd 

profiadau gwych! 

Trawsgwlad

Da iawn i’r 60 o blant 

lwyddodd i gwblhau cwrs 

trawsgwlad cylch Aberystwyth 

eleni. Llongyfarchiadau mawr 

i’r canlynol am lwyddo i orffen 

yn y deg cyntaf; Lili Myrddin 

a Mary Megelly (bl 3); Katie 

Whiteway ac Huw Jones (bl 

4); Tomos Jones (bl 5); Gethin 

Davies a Joel Wakelin (bl 6).  

Mi fyddant nawr yn rhedeg yn 

erbyn y goreuon o Geredigion 

fis Ebrill nesaf. Pob Hwyl 

iddynt!

Clwb Cant

Dyma ganlyniad Fis Tachwedd 

1af - £25 1. Hywel Williams

2il - £15 Neil Parr-Davies

3ydd-£10 Gwawr Morgan

Am fwy o wybodaeth a llwyth 

o luniau:

http://www.rhydypennau.

ceredigion.sch.uk

@YGRhydypennau dilynwch ni 

ar drydar.

Miss Beti Griffiths yn hudo 
cynulleidfa Diolchgarwch y 
Noddfa.

Cynllun SUSTRANS-bws 
cerdded.

Rhedwyr medrus Trawsgwlad.

Swyddogion y Siarter Iaith gyda’r wobr Efydd.

Cynllun SUSTRANS-trên seiclo.
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Ysgol Pen-llwyn

Ysgolion Creadigol

Yn ystod yr wythnosau dwethaf 

mae disgyblion blwyddyn 6 wedi 

bod ynghlwm â prosiect ysgolion 

creadigol. Maent wedi cael amryw 

o brofiadau arbennig yn deillio o 

animeiddio i gynnau tân a chreu 

bagiau lledr. 

Cawsom noswaith o ddathlu o 

flaen y tân lle daeth nifer o rieni a 

disgyblion yr ysgol i ddathlu gwaith 

disgyblion blwyddyn 6. 

Kerbkraft

Diolch yn fawr i Rose-Anne a 

Lynwen am ddysgu sgliliau’r ffordd 

fawr i blant y Cyfnod Sylfaen. 

Treuliwyd cyfnod yn gwneud 

gweithgareddau ar yr iard ac yn 

dilyn ar yr heolydd o gwmpas yr 

ysgol.

Ymweliad Heddlu a’r Frigâd Dân

Dim yn aml iawn rydym yn cael 

diwrnod gwirioneddol gyffrous ond 

roedd Hydref y 12fed ymysg un o’r 

goreuon. Roedd hen edrych ymlaen 

am fynd i Orsaf yr Heddlu ac ymweld 

â chartref newydd y Frigâd Dân yn 

Aberystwyth. Cawsom weld llawer 

mwy na roeddem wedi meddwl. 

Cawsom brofiad o fod yn y celloedd. 

Gwelsom gasgliad o gerbydau’r 

heddlu a chael esgus bod yn 

heddwas wrth wisgo dillad pwrpasol. 

Ar ôl cinio, aethom draw at adeilad 

y Frigâd Dân. Cafodd Mrs Parr-

Davies y cyfle i wisgo fel Diffoddwr 

Tân. Does dim byd gwell gan blant 

na chwistrellu dŵr dros bob man 

a chael eistedd yn yr injan dân a 

chanu’r gloch a fflachio’r goleuadau! 

Dyna oedd diwrnod arbennig i gloi 

ein thema y tymor hwn

Ras Hwyl Rheidol

Ar fore dydd Sul, Hydref 21ain, daeth 

llawer o gyfeillion i Gwmrheidol i 

ymuno â ni yn ein ras hwyl. Roedd 

yn fore Hydrefol braf a chafwyd 

llawer o hwyl a sbri ar hyd y daith. 

Llongyfarchiadau i’r rhedwyr i gyd. 

Canlyniadau

Dynion

1af: Ben Davies

2il: Jay Coverdale

3ydd: Stephen Tooth

Menywod

1af:Donna Davies

2il: Alaw James

3ydd: Candida Nibau

Bechgyn

1af: Tomi Jones

2il: Osian Morgan

3ydd: Ifan Lewis

Merched

1af: Erin Williams

2il: Elsa Finney

3ydd: Elain Jenkins

Diolch i Elen Howells am greu 

diwrnod mor hwylus i ni i gyd a 

diolch i’r CRhA am gefnogi Elen.

Cafwyd rhoddion gan fusnesau 

lleol a defnyddiwyd hwy fel 

gwobrau i’r enillwyr. Mawr yw ein 

diolch i Statkraft, Exchange Stores, 

Rheilffordd Cwm Rheidol, Stormrider 

Sports a Tesco am eu haelioni.

Diolch i bawb am ymuno yn yr 

hwyl ac am eich cefnogaeth.

Gŵyl Chwaraeon Aberystwyth

Aeth y Cyfnod Sylfaen i Brifysgol 

Aberystwyth i ymuno gyda Gŵyl 

Chwaraeon yr Urdd. Cafwyd blas 

ar amrywiaeth o gêmau a dysgwyd 

gwahanol sgiliau. Mwynheuodd 

y plant y sesiynau sgiliau pêl a 

chyfnodau dawnsio. 

Sharon Marie Jones

Daeth Sharon Marie Jones, 

awdures Grace Ella i’r ysgol i gynnal 

gweithdy ysgrifennu creadigol gyda 

blynyddoedd 3, 4, 5 a 6. Dangosodd 

y plant ddiddordeb eithriadol gan 

eu bod wedi mwynhau gymaint ar 

y llyfr. Cafodd y plant gyfle i greu 

swynion a dangoswyd dychymyg 

arbennig yng ngwaith y plant.  

Rygbi yr Urdd

Ar ddydd Mawrth 23ain o Hydref 

cynhaliwyd cystadlaethau rygbi’r 

Urdd yng Nghlwb rygbi Aberaeron.

Dyma’r tro cyntaf i’r ddwy ysgol 

gyfuno fel Llwyncoch yn y maes hyn 

ac mi roedd yn brofiad gwerthfawr 

iawn i’r bechgyn wrth iddynt 

chwarae ‘contact’ am y tro cyntaf.

Cystadlodd y bechgyn yn frwd, 

ond colli oedd eu hanes. Bu’r 

merched yn fwy llwyddiannus wrth 

ennill un a chael un gêm gyfartal yn 

y gystadleuaeth tag i ferched. 

Dyddiadau Pwysig

11.12.18 Cyngerdd Nadolig yn 

Neuadd y Pentref – 6 o’r gloch.

18.12.18 Ffair Nadolig yn yr Ysgol –  

5 o’r gloch
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Diolch i Cari Jenkins, 

Penrhyn-coch; Bleddyn 

Mason Lewis, Tal-y-bont; 

Math Aran, Llanuwchllyn 

a Dylan Herron, Bow 

Street am liwio llun y 

fasged o ffrwythau a 

llysiau y mis diwetha. Dy 

enw di, Bleddyn, ddaeth 

o’r het (wel, o’r bwmpen a 

dweud y gwir!) y tro hwn 

– da iawn ti, a da iawn, 

bawb. Roedd y lluniau’n 

fôr o liwiau hydrefol.

Dwi’n siŵr i mi gael cip 

ar rai ohonoch chi ar 

noson Calan Gaeaf yn 

eich gwisgoedd – roedd 

sawl gwrach a dewin 

ac ysbryd ar strydoedd ardal Y Tincer y noson honno, 

a digon o bwmpenni i’w gweld. Ydech chi’n bwyta’r 

pwmpenni ar ôl Calan Gaeaf? Dwi wrth fy modd efo cawl 

pwmpen sbeislyd! Fuoch chi’n mwynhau’r tân gwyllt ar 5 

Tachwedd? Byddai pethau’n reit wahanol, yn bydden nhw, 

petai Guto Ffowc wedi llwyddo yn ei gynllwyn mentrus 

bedair canrif yn ôl …

 

Ac mae’n adeg Plant mewn Angen, wrth gwrs. Fyddwch 

chi’n cael digwyddiad arbennig yn yr ysgol? Llynedd, 

casglodd apêl Pydsi’r arth dros £60 miliwn at achosion da! 

Ers i Pydsi ddechrau ar ei waith yn 1980, mae wedi codi 

dros £800 miliwn. Pob lwc i Pydsi a’r criw ar 16 Tachwedd, 

a chofiwch gefnogi. A lliwio llun Pydsi yw’r dasg y mis 

hwn. Gofalwch ddefnyddio’r lliwiau cywir! Anfonwch eich 

gwaith at y cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 3 Brynmeillion, 

Bow Street, Ceredigion SY24 5BP erbyn Rhagfyr 1af. Ta ta 

tan toc!

Rhif 413 | Tachwedd 2018

Saer Coed / Adeiladydd
01970 880 652
07773 442 260
BRONLLYS, CAPEL BANGOR
ABERYSTWYTH

JONATHAN  
LEWIS

Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Tasg y Tincer

Bleddyn

Eirian Reynolds, 
Tech. S.P.

Arolygon Diogelwch
Asesiadau Peryglon

Archwiliadau Damweiniau
Hyfforddiant

GWASANAETH 
IECHYD 

A DIOGELWCH

01970 820124
07709 505741

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


