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Gobaith

Llwyddiant
Disgyblion yn gwrando’n astud ar y Parchg Peter Thomas yng nghwrdd 

diolchgarwch Ysgol Penrhyn-coch.

Tîm rygbi merched Ysgol Rhydypennau.

Enillwyr y ras 5k i ddynion: 1af: Lina yn lle 

Edward Land; 2il: Ieuan Joyce;3ydd: Tomi 

Jones (Ysgol Penweddig, Bl.8)

Enillwyr y ras 2k i ferched. 1af: Emiah Williams 

(Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn, Bl.5); 2il: 

Ifan yn lle Alaw James (Ysgol Henry Richard, 

Tregaron Bl.8); 3ydd: Maisy McGee (Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn, Bl.4),

t.4t.6

Cylch Cinio Aberystwyth

Enillwyr y ras 5k i ferched. 1af: Ruth Flatman; 2il: 

Anwen Whitehead (Ysgol Gymraeg Bl.6); 3ydd: 

Sue Lee (ddim ar gael pan dynnwyd y llun) 

Adroddiad llawn ar dudalen 5
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dyddiadur
Rhifyn Rhagfyr  Deunydd i law: Rhagfyr 6  Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 18

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 21 Bore Iau Cwmni Mega yn 

cyflwyno Ari Ari Arwyr: sioe bantomeim 

gan Hywel Gwynfryn a Caryl Parry Jones 

yn Theatr y Werin am 10.00 a 12.30 

Tocynnau 07891 601363 neu lisamarged@

hotmail.com

TACHWEDD 22 Nos Wener ‘‘Bywyd 

Newydd i’r Hen Goleg’ – sgwrs gan 

Rhodri Llwyd Morgan  Cymdeithas 

Lenyddol y Garn yn Festri’r Garn am 7.30. 

TACHWEDD 23 Nos Sadwrn Noson Gin a 

Chwrw, gyda’r band Backtrax  yn Neuadd 

y Penrhyn, Penrhyn-coch am 8.00. Noson 

codi arian PATRASA. Tocynnau: £5

TACHWEDD 23 Nos Sadwrn Noson 

o hwyl a sbri yng nghwmni Clive 

Edwards, Wil Tan a Bois y Rhedyn 

yng Ngwesty Llety Parc, Aberystwyth,  

Tocynnau £10 ar gael oddi wrth y 

Gwesty 01970 636333 neu Megan 

01970 612768. Elw’r noson tuag at 

RABI, elusen sy’n cefnogi teuluoedd 

fferm.

TACHWEDD 26 Nos Fawrth Cwmni 

Pluen yn cyflwyno Mags - cynhyrchiad 

dwyieithog yng Nghanolfan y 

Celfyddydau am 7.30

TACHWEDD 27 Nos Fercher Cyfarfod 

Blynyddol  Ffrindiau Cartref Tregerddan 

yn y Cartref am 7.00

TACHWEDD 27 Nos Fercher Hazel 

Walford Davies  Dod i adnabod Syr O.M. 

Edwards Cymdeithas y Penrhyn yn festri 

Horeb am 7.30 Sylwer ar y dyddiad 

 

RHAGFYR 4 Dydd Mercher Cyw yn 

Ysgol Gyfun Penweddig am 11.30 y 

bore, a 1.45 a 5.45 y prynhawn. I brynu 

eich tocyn, dilynwch y ddolen ar wefan 

galericaernarfon.com

RHAGFYR 5 Dydd Iau Lansio CD Ffion 

Evans yn LLGC. Elw i apêl Llandre 

Eisteddfod 2020

RHAGFYR 6 Nos Wener Noson Goffi, Raffl 

Fawr ac Adloniant yn Neuadd yr Eglwys, 

Capel Bangor am 7.00

RHAGFYR 7 Bore Sadwrn Ffair Nadolig 

Plaid Cymru Gogledd Ceredigion yng 

Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth o 

11.00 i 13.30

RHAGFYR 7 Dydd Sadwrn ‘Bont-goch 

(Elerch) - rhai tai a rhai cymeriadau’ Sgwrs 

gan Richard Huws yn Drwm, LLGC am 2.30

RHAGFYR 8 Nos Sul Côr ABC - Naw 

llith a charolau yn Eglwys Padarn Sant, 

Llanbadarn Fawr am 8.00. Mynediad am 

ddim; casgliad i Hosbis Dydd HAHAV

RHAGFYR 12 Dydd Iau Etholiad 

Cyffredinol – bythau ar agor o 7.00-22.00

RHAGFYR 13 Nos Wener  ‘Dathlu’r 

Nadolig’ dan ofal Alan Wynne Jones

Cymdeithas Lenyddol y Garn yn Festri’r 

Garn am 7.30 o’r gloch. 

RHAGFYR 13 Nos Wener Stifyn Parri: 

Dim c’wilydd yn Stiwdio, Canolfan y 

Celfyddydau am 19.45

RHAGFYR 14 – IONAWR 4 Dydd Sadwrn 

hyd ddydd Sadwrn Ionawr 4ydd. Gŵyl 

Coeden Nadolig yn Eglwys St Ioan, 

Penrhyn-coch   

RHAGFYR 16 Nos Lun Gyrfa Chwist 

Dofednod Ffres yn Neuadd y Penrhyn 

  

RHAGFYR 19 Nos Iau Plygain 

draddodiadol dan nawdd Cymdeithas y 

Penrhyn yn Eglwys St Ioan am 7.00

RHAGFYR 22 Nos Fercher Gyrfa chwist 

yn Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor am 

8.00.

2020

MAWRTH 1 Pnawn Sul Te Cymreig yn 

Neuadd y Penrhyn; eitemau gan Ysgol 

Penrhyn-coch. Cronfa Trefeurig 2020 

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 – Iona Davies, Maencrannog, 

Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LU
( 07814659661  

ionadavies752@btinternet.com
TRYSORYDD – Hedydd Cunningham

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

TASG Y TINCER – Anwen Pierce
3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP

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

TINCER TRWY’R POST –  
Edryd ac Euros Evans, 33 Maes Afallen

Bow Street

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
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
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CYFEILLION  
Y TINCER
Dyma enillwyr Cyfeillion y Tincer  fis 

Hydref  2019:

£25  (Rhif 202 ) Anne Davies,  

 Coed Rhiwfelen

£15  (Rhif 261) Wynne Melville Jones,  

 Y Berllan

£10  (Rhif 29) Bryn Fuller, d/o Cwmbwa

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 

aelodau o’r tîm dosbarthu yn festri 

Bethlehem, Llandre pnawn Mercher, 

Hydref  16 

Cysylltwch â’r Trefnydd, Bethan Bebb, 

Penpistyll, Cwmbrwyno. Goginan, os am 

fod yn aelod.

30 MLYNEDD YN OL

Ysgol Trefeurig yn cael gwersi ar bobi neu grasu bara gan Mrs Gwyneth 

Williams sydd ar y chwith. Yn y llun hefyd mae Miss Bethan Evans, athrawes 

newydd yr ysgol Llun: Hugh Jones (o’r Tincer Tachwedd 1989)

Cyngor Cymuned Melindwr
Cyfarfu’r Cyngor nos Iau Hydref 17 yn 

Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor dan 

gadeiryddiaeth y Cynghorydd Richard 

Edwards.  Derbyniwyd ymddiheuriadau 

oddi wrth un Cynghorydd. Mae y 

Cynghorydd Aled Jones, Ward Goginan, 

wedi ymddiswyddo. Mae y Cyngor 

Cymuned yn ddiolchgar iddo am ei 

wasanaeth.  

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod mis 

Medi fel rhai cywir.

Roedd dau gais cynllunio wedi dod i 

sylw y Cyngor, sef Maes y Glyn, Aber-

ffrwd a Llwyniorwerth, Capel Bangor.

Apêl Melindwr Eisteddfod 2020 – 

Cytunwyd i gyfrannu £500 arall tuag at yr 

apêl.  

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 diweddar 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 2019. Bydd y ceisiadau yn cael eu trafod 

yng nghyfarfod Ionawr 2020.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos Iau 

Tachwedd 21ain 2019 am 7.30yh yn 

Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor.

Pwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod 

Genedlaethol 2020

 “Rydym bellach ar Drydar (@Llenyddiaeth20) 

. Fe fyddwn ni yn eich diweddaru am 

ddigwyddiadau llenyddol Eisteddfod 2020 yn 

ystod y misoedd nesaf”  

Rieni! – Office 365 a Minecraft yn Gymraeg

Os ydych chi’n bwriadu prynu gliniadur i’ch 

plentyn y Nadolig hwn, nodwch fod gan bob 

plentyn sy’n mynychu ysgol wladol Gymraeg 

hawl i lawrlwythiadau Office 365 + 5 ar 

gyfer dyfeisiau cartref + #Minecraft diolch i 

Lywodraeth Cymru. 

STORFA CANOLBARTH CYMRUSTORFA CANOLBARTH CYMRU  

 

Storfa Cartref  a Busnes 
 

Ystafelloedd storio ar gyfer 
eich anghenion 

Monitro Diogelwch 24 Awr 
 Wedi ei wresogi 

 

Bocses a ‘bubblewrap’ ar lein 
www.boxshopsupplies.co.uk  

 
 

Ffôn: 01654 703592 
Heol Y Doll, Machynlleth, SY20 8BQ 

www.midwalesstorage.co.uk 
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Y BORTH

Dosrannu Rhoddion Carnifal 2019

Mae Pwyllgor Carnifal y Borth wedi cyflwyno 

gwerth £10,080 o sieciau i 25 o grwpiau lleol 

eleni. Cafodd yr arian ei gyflwyno mewn 

Noson Rhoddion a gynhaliwyd yn Neuadd 

Gymunedol y pentref  ar 19 Hydref 2019.

Yn ystod y digwyddiad, dangoswyd ffilm 

fer o ddiwrnod carnifal 2019 ac fe gafwyd 

perfformiad gan Gôr y Gors. Roedd yr arian 

wedi’i godi yn ystod wythnos y carnifal ac 

mewn digwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn.

Eisteddfod 2020

Mae Pwyllgor Apêl y Borth yn nesáu at ei nod 

o godi £5,000 tuag at Eisteddfod

Genedlaethol Ceredigion 2020. Erbyn hyn, 

mae bron i £3,800 wedi’i godi yn ystod cyfres 

o ddigwyddiadau gwahanol. Noson Rasus 

Ceffylau oedd y diweddaraf. Fe’i cynhaliwyd 

yn y Clwb Golff nos Wener 1 Tachwedd ac fe 

godwyd £825.

Noddwyd pob un o’r 8 ras gan unigolion a 

busnesau lleol, yn eu plith Byrne Scaffolding, 

Tafarn y Victoria, Fferyllfa’r Borth, Johan 

Norton, Teulu Pugh Jones, Rayma Williams 

a Lewis Motors Direct. Diolch i bawb am eu 

cefnogaeth ac yn enwedig i Bryn Jones am 

gamu i’r adwy ar fyr rybudd i arwain noson 

hwyliog.

Pentre Dementia

Daeth nifer o bobl y pentref ynghyd nos 

Fercher 6 Tachwedd i drafod gwneud y 

GOGINAN

Gwellhad buan

Dymunwn adferiad buan i Carol Jones, Is 

y Coed sydd yn Ysbyty Bron-glais fel mae’r 

Tincer yn mynd i’r wasg.

Borth yn gymuned dementia gyfeillgar. 

Trefnwyd y cyfarfod gan Hugh Hughes ac 

fe fydd ail gyfarfod yn cael ei gynnal ym 

mis Rhagfyr. Caiff y manylion eu postio 

ar dudalen Facebook Cyngor Cymuned y 

Borth.

Y diweddar Leonard Charles (Len) Dennett 

(1920-2019)

Trist yw cofnodi marwolaeth Mr Len Dennett 

o’r Borth yn 99 oed ar 7 Hydref yng Nghartref 

Tregerddan. Yn enedigol o Thanet yn Swydd 

Caint, fe ddaeth i Gymru adeg y Rhyfel tra’n 

gwasanaethu yn y Llynges. Ar ôl y Rhyfel 

bu’n cadw gwesty yn Y Borth am nifer o 

flynyddoedd. Yn ei dyddiau cynnar roedd 

yn fedrus fel gôlgeidwad, a chefais dipyn o 

gymorth ac atgofion diddorol ganddo wrth 

ysgrifennu hanes timoedd pêl-droed y Borth.

Cynhaliwyd ei angladd yn Eglwys St. 

Mathew, Y Borth ar 18 Hydref, dan ofal 

Y Parchg Alun Evans. Cydymdeimlir yn 

ddiffuant iawn â’i deulu. Coffa da amdano.   

REH

Llongyfarchiadau i Jenny Williamson, 

Cadwraethwr Paentiadau Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, sydd wedi’i gwneud 

yn Gymrawd y Sefydliad Rhyngwladol ar 

gyfer Cadwraeth Gweithiau Hanesyddol ac 

Artistig. Mae’r dyfarniad yn gydnabyddiaeth 

o gyfraniad nodedig i faes cadwraeth a 

datblygiad proffesiynol.

Mae Jenny yn byw yn y Borth ac yn fam 

brysur i dri mab ond yn dal i gynnal ei 

chysylltiadau â chadwraethwyr yn lleol, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Pan ofynnwyd i Jenny grybwyll rhai o 

uchafbwyntiau ei gyrfa, dywedodd:“Mae 

nifer o baentiadau allweddol yn aros yn y cof. 

Ymhlith y rhain y mae gweithiau Syr Kyffin 

Williams, bu rhai o’i baentiadau’n bleser 

gweithio â hwy, ag eraill yn broblematig iawn!

“Roedd gweithio ar bortread Catherine 

Jones o Colomendy gan Richard 

Wilson, a baentiwyd tua 1740, yn broses 

gymhleth, ond pleserus. Ychwanegwyd 

haen arall o baent yn ddiweddarach at y 

gwaith, gan newid siâp yr eisteddwr. Yn 

wreiddiol, paentiwyd ysgwyddau’r pwnc 

â llethr eithaf dramatig ond newidiwyd 

y rhain i ymddangos yn fwy sgwarog. Y 

cwestiwn allweddol oedd a ddylid tynnu’r 

ychwanegiadau hyn yn gyfan gwbl, neu 

barhau i lanhau’r paentiad fel yr oedd? Yn 

y pen draw, penderfynais, ar ôl llawer o 

drafodaethau, dychwelyd y ddelwedd yn ôl 

i’r hyn yr oedd yr artist wedi ei phaentio’n 

wreiddiol.

“Fe wnes i hefyd adfer portread Tuduraidd 

o Catrin o Ferain ar gyfer y Llyfrgell 

Genedlaethol. Gelwir Catrin o Ferain yn Fam 

Cymru, a phaentiwyd y portread penodol 

hwn ym 1568 ac fe’i priodolir i Adriaen Van 

Cronburgh. Pleser yw ei weld ar ddangos yn 

barhaol yn y Llyfrgell. Mae’n baentiad diddorol, 

nid yn unig oherwydd y pwnc ond hefyd 

oherwydd gallu’r arlunydd; mae manylion y 

gemwaith wedi’u paentio’n hyfryd.

“Rhaid imi nodi bod llawer o 

gadwraethwyr yn gweithio ar eu pen eu 

hunain ac nid yw pob agwedd ar eu gwaith 

yn amlwg i bobl o’r tu allan. Ar wahân i adfer 

paentiadau, mae fy ngwaith yn cynnwys 

monitro a rheoli amgylchedd storio ac 

arddangos, gan gynnwys lleithder a lefelau 

golau. Mae paratoi gweithiau ar gyfer 

arddangosfeydd mewn lleoliadau allanol 

hefyd yn elfen hanfodol o fy ngwaith, yn 

enwedig gwirio eu fframiau a’r gwydredd.”

Yn ogystal â’i gyrfa yn y Llyfrgell, bu’n 

darlithio’n rhan-amser ym Mhrifysgol 

Aberystwyth yn yr Ysgol Gelf, rhwng 2005 

- 2015, ar wahanol agweddau ar gadwraeth. 

Mae hi hefyd yn gwasanaethu fel Is-

gadeirydd bwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad 

Cadwraeth ers 2017, mae wedi bod ar y 

Grŵp llywio ar gyfer datblygu Strategaeth 

Gadwraeth Genedlaethol ar gyfer Cymru, 

Dyfarnu Cymrodoriaeth i Gadwraethwr 
Paentiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru

wedi gweithio gyda Materion Cadwraeth yng 

Nghymru ers blynyddoedd lawer ac wedi 

bod yn rhan o’r Rhwydwaith Cynllunio Brys 

De Cymru ers 2017.
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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

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Ras Hwyl

Cynhaliwyd  y ras hwyl  eleni 

eto wedi  ei  threfnu  gan Elen  

Howells  a Cymdeithas  Rhieni 

Ysgol  Pen-llwyn. 

Mi  ‘roedd yn fore braf iawn 

a mi ‘roedd  yn hyfryd i weld  

cymaint  o bobl o bob oed yn 

mwynhau eu  hunain. Bydd  yr 

elw yn cael  ei  rannu rhwng 

Cronfa Melindwr Eisteddfod 

Genedlaethol Ceredigion  2020 ac 

Ysgol Pen-llwyn. Diolch  i bawb 

am eu cefnogaeth.

Marwolaeth

Trist  iawn yw gorfod 

cofnodi marwolaeth Mercia 

Railson, Maesawelon yng 

nghartref gofal Peniel, ger 

Caerfyrddin. Bu Mercia yn 

weithgar iawn yn yr ardal tan 

i afiechyd ei goddiweddyd. 

Mynychai  Gapel Llwyn-y-

groes yn rheolaidd a hefyd yr 

Eglwys yng Nghapel  Bangor. 

Gofalwyd yn ofalus iawn amdani  

gan ei ffrind Dot Kirton ond gorfu 

i’r ddwy adael  Maesawelon a 

mynd i gartref gofal. Estynnwn  

ein cydymdeimlad dwysaf â Dot 

a trist iawn yw gweld eu cartref 

yn wag.

Urdd y Gymuned

Nos Lun gyntaf ym mis 

Hydref daeth tua 30 o bobl 

a phlant ynghyd i ymweld 

â Chanolfan  Glöyn  Byw 

Cwmrheidol.  Cawsom  ein tywys 

o gwmpas gan y rheolwr Neil 

Gale. Mi roedd yn agoriad  llygad i 

weld yr holl waith sydd yn mynd  

ymlaen y tu mewn i›r babell 

ac mi  wnaethom  ddysgu am 

y gofal sydd ei angen  ar 

y glöynnod  byw. Mae yna  lawer 

o rywogiaethau prin yma ac mae 

yn dipyn  o gamp  i’w cadw  yn 

fyw. Gorffennwyd y noson gyda 

cwpanaid  o de wedi ei baratoi 

gan  Alice a Elen. 

Nos Lun gyntaf ym mis 

Tachwedd merch leol  oedd  

ein  gwestai,  sef Nerys  Daniel,  

Llety› Bedol. Bu yn rhoddi 

braslun  o›i gwaith a sut y 

mae  wedi  cyrraedd ei swydd 

gyda Milfeddygon  Ystwyth yn 

Llanbadarn. Bu hefyd yn siarad 

am ei diddordeb ym myd y 

Cobiau Cymraeg  ac yn dangos  

y gwahanol  wisgoedd  sydd  eu 

hangen  ar  gyfer  gwahanol  

gystadlaethau. Diolchwyd iddi 

gan Gill Fathers a pharatowyd y 

te ga Ann Ellis ac Elizabeth  

Lewis.

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

GWASANAETH 
GARDDIO MYNACH
Torri Porfa, Sietynau, 

Tirlinio a Garddio
Gwasanaeth cyfeillgar a 

phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:

07792 457816
01974 261758

e-bost: mynachhandyman
@yahoo.com

Trydan

WILL DAVEY

NYTHFA, PANTYCRUG, ABERYSTWYTH  SY23 4EF

@trydanwilldavey07581 173 684 / 01970 880593 info@willdavey.co.uk
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Cigydd a delicatessen o safon arbennig

FFRINDIAU 
CARTREF 

TREGERDDAN
CYFARFOD BLYNYDDOL

yn y Cartref, nos Fercher
27.11.19 am 7 o’r gloch

Croeso i bawb

Enillwyr y ras 2k i fechgyn 1af: 

Evan Jones (Ysgol Penweddig 

Bl.8); 2il: Trystan Evans (Ysgol 

Myfenydd Bl.4); 3ydd: Thomas 

Carree (Ysgol Llwyn yr Eos Bl.4)
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LLANDRE

Ennill Coron 

Llongyfarchiadau i Rhys Tanat, Fferm 

Glanfrêd, enillodd goron eisteddfod Ysgol 

Penweddig 2019

Yr awdures a’r cyflwynydd teledu Bethan 

Gwanas oedd ein siaradwraig wâdd yng 

nghyfarfod mis Tachwedd o’r Cylch Cinio a 

gynhaliwyd yng Nghlwb Rygbi Aberystwyth 

nos Wener Tachwedd 8fed.

Mae Bethan yn awdures doreithiog iawn 

ac wedi cyhoeddi dros 40 o lyfrau gan 

ganolbwyntio yn bennaf ar lyfrau i bobol 

ifanc. Eglurodd iddi ddechrau sgrifennu 

am iddi sylweddoli nad oedd bron neb o’i 

ffrindiau yn darllen llyfrau Cymraeg. Aeth i 

wraidd y peth a chanfod nad oedd cynnwys 

ac arddull y wasg Gymraeg ar y pryd yn 

ddigon mentrus a chignoeth i apelio at 

genhedlaeth newydd. Mentrodd arni, er 

iddi dybio ar y pryd nad oedd ei Chymraeg 

yn ddigon cywir iddi allu ysgrifennu nofel. 

Cafodd lwyddiant yn syth ac erbyn hyn 

mae nifer o’i llyfrau wedi eu cyfieithu i 

ieithoedd eraill ac eraill, fel Amdani wedi 

eu troi yn raglenni teledu. Mae ffigyrau yn 

dangos bod mwy o ferched nag o fechgyn yn 

darllen llyfrau Cymraeg ac mae’n awyddus 

i weld llawer mwy o ddefnydd darllen sy’n 

apelio at fechgyn ac yn ôl y wybodaeth sy 

ar gael dyw bechgyn ddim yn hoffi straeon 

am ferched. Disgrifiodd ei hun fel awdur 

llyfrau poblogaidd ac nid oes ganddi ronyn 

o uchelgais i gael ei hystyried yn llenor. 

Dywedodd hefyd mai un wers allweddol 

mae hi wedi ei dysgu yw peidio byth a seilio 

cymeriadau nofel ar bobl go iawn a’i bod 

hi yn dipyn yn fwy diogel pan ei bod hi yn 

dyfeisio ac yn creu cymeriadau o’r newydd.

Talwyd y diolchiadau gan Tegwyn Lewis, 

Rhos-goch a soniodd am gyfraniad teulu 

dawnus y Gwanas i ardal Dolgellau ac i 

Gymru a diolchodd i Bethan am ei chyfraniad 

unigryw hi yn poblogeiddio’r iaith Gymraeg 

yn arbennig ymhlith y to ifanc.

Roedd y raffl y mis hwn yn un dwbwl am i 

Bethan gyflwyno un o’i llyfrau – nofel fentrus 

i fechgyn ifanc, fel un o’r gwobrau. Enillwyd 

y raffl fisol o botel o chwisgi gan Lewis Owen, 

Abermagwr ac enillydd y nofel Ramboy gan 

Cylch Cinio Aberystwyth

John Williams oedd yr aelod lwcus i ennill 
copi o lyfr mentrus Bethan Gwanas Ramboy 

sydd wedi ei sgrifennu i apelio at fechyn ifanc 
nwydwyllt.

Fe ddaeth Bethan Gwanas o nifer o’i llyfrau 
gyda hi i gyfarfod Cyfarfod Cylch Cinio 

Aberystwyth ym mis Tachwedd. Yn y llun 
mae Bethan Gwanas, Dicky Wyn Davies, 

Trysorydd. Sion Griffiths, Cadeirydd a 
Tegwyn Lewis Rhos-goch.

Bethan Gwanas oedd yr is-Gadeirydd John 

Williams.

Cyfeiriodd y Cadeirydd Sion Griffiths at 

y newydd bod un o’n haelodau yr Athro 

Wynne Jones wedi ei anrhydeddu â gwobr 

Lantra am wasanaeth nodedig i’r diwydiant 

amaethyddol. Llongyfarchiadau iddo.

Cynhelir ein Cinio Nadolig ar nos Wener 

Rhagfyr 13eg, noson lwcus i rai, a hynny yng 

ngwesty’r Richmond. Gŵr gwâdd y noson 

fydd y cyn-ddeintydd ac un o bysgotwyr 

gorau’r byd Illtyd Griffiths ac mae croeso, fel 

bob amser, i aelodau newydd. 

Cofiwch 
gefnogi 
eich 
busnesau 
lleol

EP newydd Ffion Evans 

Ar ddydd Gwener 

Rhagfyr 6ed 2019 

fe fydd Ffion Evans 

yn cyhoeddi EP 

newydd llawn 

caneuon personol 

o’r enw “Ar Ben Fy 

Hun”.

Mae’r EP yn cynnwys 5 cân Gymraeg, gan 

gynnwys “Byd yn Dod I Ben”, a enillodd yr 

ail wobr yng nghystadleuaeth Ysgoloriaeth 

Geraint George, Eisteddfod yr Urdd 2019, am 

waith cyfathrebu ar bwnc amgylcheddol. 

Yn ogystal, mae’r EP yn cynnwys un gân 

Saesneg; “On My Own”, sydd wedi ei 

chyfieithu fel teitl perthnasol i’r EP. 

Dyma EP cyntaf Ffion Evans, sy’n 

brosiect ychwanegol i’r band mae hi’n 

rhan ohono, sef Bwca - band pum aelod 

o’r canolbarth. Mae Bwca wedi bod 

yn brysur dros y misoedd diwethaf yn 

recordio eu halbwm gyntaf yn Stiwdio 

Sain gydag Ifan ac Osian o Candelas a 

chwarae ar Noson Lawen. 

Bwriad yr EP yw cyfathrebu profiadau 

a theimladau personol gyda’r gobaith o 

uniaethu a chysuro’r gwrandawyr. Caiff 

Ffion ei hysbrydoli gan natur a defnyddia 

ddelweddau amgylcheddol mewn sawl 

cân, megis yr haul, y môr a stormydd. 

Ffion ei hun ysgrifennodd yr holl 

ganeuon a hi sydd yn eu canu. Recordiwyd 

a chymysgwyd y caneuon yn Stiwdio Bing 

ym Mro Ddyfi gan Rhydian Meilir.

Sara Lleucu, dylunydd talentog ac un o 

ffrindiau gorau Ffion, sy’n gyfrifol am greu 

gwaith celf yr EP.

Bydd Ffion Evans yn perfformio yn Ffair 

Nadolig y Llyfrgell Genedlaethol ar y 5ed 

o Ragfyr a bydd CDs ar gael i’w prynu yn 

y gigiau. Gallwch ddod o hyd i ganeuon 

Ffion Evans ar Spotify, Apple Music, 

YouTube ayyb. Er mwyn darganfod mwy 

am Ffion Evans a Bwca ewch i chwilio @

ffionevanss a @bwcacymru ar Facebook, 

Instagram, Twitter a Soundcloud. 
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Suliau Capel Pen-llwyn

Tachwedd 

24 2.00  Dr Watcyn James  

Rhagfyr

1  10.00 Dr Watcyn James  Cymun

8   10.00 Andrew Lenny

15  11.15 Oedfa’r Nadolig yr Ysgol Sul 

22  5.00 Carwyn Arthur

29  10.00 Dr Watcyn James

Oedfa Ddiolchgarwch Capel Pen-llwyn

Cynhaliwyd Oedfa Ddiolchgarwch Capel 

Pen-llwyn ar Hydref 11eg dan arweiniad yr 

Athro Densil Morgan, Llanbedr Pont Steffan. 

Roedd ei bregeth yn seiliedig ar bennod 12 o 

Efengyl Luc, sef Dameg yr Ynfytyn Cyfoethog. 

Llywyddwyd y noson gan ein Gweinidog, Dr. 

Watcyn James, a da oedd gweld cynulleidfa 

deilwng yn bresennol. Croesawyd a 

diolchwyd i’r gennad ac i bob un oedd wedi 

ymuno a ni yn ein diolch gan Miss Delyth 

Davies. Mrs. Catrin Evans oedd organyddes 

y ddau gyfarfod. Ar ddiwedd yr oedfa, roedd 

cyfle i bawb gymdeithasu dros baned yn y 

festri, diolch i bob un a fu’n cyfrannu at y 

danteithion, ac at harddu’r Tŷ at yr achlysur. 

Y Sul blaenorol, cynhaliwyd Cwrdd Diolch 

y plant, pryd y llenwyd y festri i’r ymylon a’r 

plant yn cymryd at y rhannau arweiniol ac 

yn gwneud eu gwaith gyda graen fel arfer. 

Dangoswyd ffilm ar Ddameg yr Heuwr, 

yna ar ôl i’r Gweinidog esbonio’r ddameg, 

dosbarthwyd taflenni gwaith a chafodd y 

plant a’r oedolion flas yn eu llenwi ac yn 

dysgu llawer yr un pryd. Oedfaon diolch 

gwerth chweil a bendithiol dros ben.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau cynnes i Berian Lewis, 

Rheidol Bank gynt, ar gael ei benodi 

yn Bennaeth Ysgol Gynradd Plas-crug, 

Aberystwyth. Cyn ddisgybl o Ysgol Pen-

llwyn yw Berian a bu yn ddirprwy bennaeth 

yn yr ysgol ychydig flynyddoedd yn ôl. 

Dymuniadau gorau ardal gyfan yn y swydd 

hon fydd yn cychwyn ddechrau Ionawr. 

Yn yr Ysbyty

Dymuniadau gorau i Mrs. Maggie 

Jones, Haulfryn gynt a Mr. Billy Evans, 

Llwyniorwerth Isaf gynt, y ddau yn yr ysbyty 

ar hyn o bryd. Gobeithio y byddwch yn teimlo 

yn well yn fuan iawn ac yn ôl yn eich cartrefi 

gyda hyn. Pob dymuniad da.

Gwasanaethau Eglwys Dewi Sant

Rhagfyr 

22   Nos Sul Gwasanaeth Carolau am 6.00

24  Nos Fawrth Gwasanaeth ar Noswyl   

 Nadolig am 11

25 Dydd Nadolig Gwasanaeth Cymun 

Bendigaid am 9.30 y bore

Priodas

Llongyfarchiadau i’r Dr. Angharad Watkins, 

Min y Bont, Llanymddyfri, a Dr. Huw 

Pritchard o Rachub, ger Bangor a briododd yn 

ddiweddar yng nghapel Salem, Llanymddyfri. 

Gweinyddwyd y gwasanaeth priodasol gan y 

Parchg. Ddr. Wynford Thomas a’r organydd 

oedd Dafydd Huw Wrennell. Y gwas priodas 

oedd Rhys Pritchard, (brawd i’r priodfab) a’r 

morwynion oedd Heledd Watkins, (chwaer 

i’r briodferch), Elin Pritchard (chwaer i’r 

priodfab) a Menna Machreth (ffrind i’r 

briodferch). Yr Ystlyswyr oedd Dyfed Watkins 

(cefnder i’r briodferch) a Gwion Williams 

(cefnder i’r priodfab). Yn y gwasanaeth cafwyd 

unawd gan dad y briodferch Phillip Watkins, 

darlleniad gan Elin Pritchard a thraddodwyd 

y weddi gan Y Parchg. Rhys Llwyd. Roedd 

y wledd yng Ngwesty’r Plough, Rhosmaen. 

Mae’r pâr wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. 

Dymuniadau gorau i Angharad a Huw oddi 

wrth y ddau deulu a’r ffrindiau oll. Mae 

Angharad yn wyres i Eilir a Linda Morris, 

Glennydd, Capel Bangor.

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN

Mae BroAber360 yn fyw!

gan Daniel Johnson - ysgogydd Bro360 

yng ngogledd Ceredigion

Helo bawb! Ers i mi sgwennu’r golofn 

ddiwetha mae gwefan BroAber360 wedi 

chwyddo mewn maint, ac erbyn hyn 

mae’n gartre i lu o straeon diddorol, 

aml-gyfrwng - o ddarn am y sialensiau 

o redeg sioe amaeth leol, i’r ddiweddara 

am gynllun dadleuol O’r Mynydd i’r Môr. I 

weld y straeon diweddara, ewch am dro i 

broaber360.cymru. 

Dros yr wythnosau diwetha dwi wedi 

bod yn ymweld ag ysgolion cynradd y 

fro, ac yn helpu’r plant i greu eu straeon 

eu hunain. Yn ogystal â dysgu sut i greu 

fideos, maen nhw wedi mwynhau cymryd 

rhan mewn cwis am eu hardal, a dylunio 

logo.

Dros y penwythnos bues i’n helpu 

aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc 

Ceredigion i ddarlledu cynnwys o un o 

uchafbwyntiau’r flwyddyn, sef y Steddfod 

Sirol. Mae’n werth i chi fynd i’r wefan i 

gael pip ar y blog byw o’r diwrnod, sy’n 

cynnwys canlyniadau, cyfweliadau a 

blas o’r cystadlu - oll wedi’u creu gan yr 

aelodau.

Rydym yn ddatblygu’r wefan drwy’r 

amser. Yr elfen ddiweddara i ymddangos 

yw calendr digidol, sy’n lle i chi rannu 

eich holl ddigwyddiadau lleol. O 

gemau chwaraeon i gyngherddau, o 

wyliau i foreau coffi - dyma eich lle chi 

i weld a rhannu bwrlwm y fro. I weld 

be sy na’n barod, ewch i broaber360.

cymru/calendr. Er mwyn ychwanegu 

digwyddiad, bydd angen i chi greu cyfrif 

yn gyntaf trwy bwyso’r botwm ‘Ymuno’ 

a dilyn y cyfarwyddiadau, ac yna ‘Creu > 

Digwyddiad’.

Am sgwrs am y prosiect, neu os ydych 

angen unrhyw gymorth i greu stori, 

cysylltwch â mi ar daniel@bro360.cymru 

neu 01570 423529.

DOLAU

Brysiwch wella

Mae eu cymdogion yn y Dolau yn dymuno 

gwellhad buan i’r Arglwydd Elystan Morgan a 

hefyd i Robin Evans, Dolwerdd.
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PENRHYN-COCH

Suliau Horeb

Tachwedd 

24  2.30 Y Parchg Judith Morris ym Methel

Rhagfyr

1  2.30 Y Parchg Peter Thomas  Oedfa   

 gymun  

8  10.30 Y Parchg Peter Thomas Oedfa   

 deuluol

15  2.30 Oedfa Nadolig – yn cynnwys y plant

22  10.30 Oedfa Nadolig

25  8.00 Oedfa gymun

29  10.00 Oedfa olaf y flwyddyn

Cinio Cymunedol Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn Neuadd yr 

Eglwys dyddiau Mercher  27 Tachwedd a  11 

Rhagfyr. Cysylltwch â Job McGauley  820 963 

am fwy o fanylion neu i fwcio eich cinio.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Eirian a Wendy Reynolds, 

Derfel a Manon a’r teulu ar farwolaeth 

mam Eirian – Eluned Reynolds, Waunfawr, 

Aberystwyth ar16 Hydref. Cynhaliwyd 

gwasanaeth o ddathlu yn Amlosgfa 

Aberystwyth ddydd Mercher 23ain Hydref. 

Derbyniwyd rhoddion er cof tuag at Severn 

Hospice at home trwy law Selwyn Evans /  

D J Evans, Cyfarwyddwr Angladdau. 

 

Cymdeithas y Penrhyn

Dr Rhiannon Ifans fu’n ein hannerch yng 

nghyfarfod mis Hydref a chawsom noson 

bleserus iawn yn ei chwmni wrth iddi sôn am 

ei nofel, Ingrid, a enillodd y Fedal Ryddiaith 

iddi yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 

eleni. Soniodd am ei diwrnod bythgofiadwy 

yn yr Eisteddfod  a’r hyn oedd wedi ei hysgogi 

i fynd ati i gystadlu, sef, cael ei gwahodd i fod 

yn feirniad ar gystadleuaeth y Fedal Ryddiaith 

yn Nhregaron y flwyddyn nesaf.

Mae Ingrid wedi ei lleoli yn ninas Stuttgart 

yn yr Almaen, dinas y mae Rhiannon yn 

gyfarwydd â hi oherwydd cysylltiadau 

teuluol. Cawsom ddisgrifiad o nodweddion 

ac arferion Stuttgart ynghyd ag hanesion 

personol sydd wedi dylanwadu ar y cynnwys. 

Ond er bod y cefndir yn Almaenig, stori am 

golli cof a salwch meddwl yw hon ac mae’n 

codi cwestiynau sy’n berthnasol yn unrhyw 

le.

I ddilyn y sgwrs cafwyd darlleniad 

effeithiol o’r nofel gan y Parchg Wyn Morris a 

dau englyn arbennig i gyfarch Rhiannon gan 

Anwen Pierce. 

Ti’r bardd a daenodd harddwch – ac afiaith

       i’r cofio, a thristwch.

   Daw er hyn, a’r eira’n drwch

   ryw ias drwy ganol dryswch.

 

At y gofid roist atgofion – swyn jin,

       a sain jazz o’r cyrion.

   Troi synau cilfachau’r co’n

   unawd a wnest, Rhiannon.

Anwen Pierce

I gwblhau’r noson canodd Parti’r Penrhyn 

y garol Ar gyfer heddiw’r bore& yn adlais o’r 

cyfeiriad ati yn y nofel.

Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon ar 

ennill y Fedal a diolch am noson hyfryd. 

Cyhoeddir Ingrid gan wasg y Lolfa, pris £8.99

Geni Gor-wyres

Llongyfarchiadau i Ken Evans Coedgruffydd, 

Salem, ar enedigaeth ei or-wyres Casi 

Myfanwy.

Urdd y Gwragedd, Penrhyn-coch

‘Hen Fagiau’

Wel am noson i’w chofio a chredaf fod rhai’n 

dal i wenu wedi’r storïau a’r atgofion melys a 

glywsom. Ein siaradwraig wadd oedd Delyth 

Morris Jones sy’n adnabyddus i nifer helaeth 

ohonom, a thestun ei phwnc oedd ‘Hen 

Fagiau’.

Dechreuodd y sgwrs ar sut y daeth i 

feddiannu’r bagiau papur a phlastig, a 

hynny ar ddamwain wrth orfod gwagu atig 

ei ffermdy (sydd wedi bod yn ei theulu ers 

cenedlaethau), ar gyfer creu lle i ail gysylltu 

weiar trydan newydd (‘roedd hyn yn stori 

ddoniol yn ei hun).

Bagiau papur a phlastig yn ymwneud â 

busnesau lleol i Aberystwyth ac ymhellach 

oedd y rhain, megis siopau dillad, esgidiau, 

fferyllfa, cigydd, archfarchnadoedd ag 

ati. ‘Roedd gan Delyth atgof neu hanes i 

adrodd am bob un, yn ymwneud â naill ai 

perchennog  y siop, y gweithwyr neu atgof 

melys ynglŷn â’r ymweliad i’r dref ar gyfer 

pryniant achlysur arbennig.

Y bag cyntaf ddangoswyd, ac un o safon 

dda wrth gwrs, o siop B. J. Jones, Llanbed, 

ac er mawr dristwch fe gaewyd drysau’r siop 

adnabyddus hon yn 2006. Adnabuwyd bag 

du a gwyn Cardigan House yn syth a hefyd 

hen fag papur Pryce Jones o’r Drenewydd 

(a ffurfiodd y busnes catalog archebu drwy’r 

post cyntaf).

Yn aml yn ystod y noson clywyd “Pa stryd 

oedd y siop ‘na?”, neu “‘Rwy’n cofio mynd 

yna i brynu….”. Melys oedd yr atgofion a bu 

bron cystadleuaeth erbyn y diwedd i weld 

pwy fyddai’n dyfalu’r bag a lleoliad y siop 

nesaf!

Cafodd un cwdyn papur ei adnabod ar 

unwaith gan rai, o S.N.Cooke, 12 Heol y 

Wîg, Aberystwyth, siop boblogaidd y cyfnod 

hwnnw fel ‘Ladies Outfitters and Fancy 

Warehouse’, dyddiau da.

Mi wnaeth Delyth ein hatgoffa o’r adeg cyn 

i’r ‘siopau mawr’ feddiannu’r dref. ‘Roedd 

Aberystwyth yn llawn siopau annibynnol, 

a rhain yn cael eu rhedeg gan ferched 
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Agorwyd rhan gyntaf 

Campws Arloesi a Menter 

Aberystwyth gan y Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidog 

Brexit Jeremy Miles 

dydd Gwener 25 Hydref. 

Wedi’i leoli ar Gampws 

Gogerddan mae’n darparu 

cyfleusterau ac arbenigedd 

o safon byd ar gyfer y 

sectorau biotechnoleg, 

technoleg amaeth, a bwyd 

a diod.

Yn ogystal, agorwyd 

dwy ganolfan ymchwil 

o’r radd flaenaf sy’n rhan 

o’r datblygiad sydd wedi 

derbyn £20m o Gronfa 

Datblygu Ranbarthol 

Ewrop drwy Llywodraeth 

Cymru, £12m gan Gyngor 

Ymchwil y Gwyddorau 

Biolegol a Biotechnolegol 

(BBSRC) sydd yn rhan o UK 

Research and Innovation 

– a £8.5m gan Brifysgol 

Aberystwyth.

Mae Canolfan Bioburo 

ArloesiAber yn cynnig 

cyfleusterau ymchwil a 

chynhyrchu er mwyn 

troi gwastraff llystyfiant a 

deunyddiau naturiol eraill 

yn gynnyrch diwydiannol 

megis plastigau, 

ychwanegion bwyd, 

cynhyrchion fferyllol a 

chemegau arbenigol. Mae 

hefyd yn gartref newydd i 

brosiect BEACON sy’n cael 

ei ariannu gan yr UE.

Mae Biobanc Hadau 

Prifysgol Aberystwyth yn 

gartref i 35,000 o fathau 

gwahanol o hadau sydd 

wedi eu casglu dros gyfnod 

o 100 mlynedd o bob cwr 

o’r byd, a’u cadw mewn 

amgylchedd y rheolir 

ei dymheredd. Dyma 

un o gasgliadau mwyaf 

a’r mwyaf amrywiol yn 

byd o hadau glaswelltau 

porthiant, meillion, ceirch 

a’r cnwd ynni Miscanthus 

ac mae’n darparu banc 

genetig amhrisiadwy i 

wyddonwyr sy’n datblygu 

mathau o gnydau newydd 

a all ffynnu mewn 

amodau tyfu cynyddol 

heriol oherwydd newid 

hinsawdd.

Dywedodd Jeremy Miles:  

“Mae cyllid yr UE wedi 

bod yn hanfodol wrth yrru 

cynnydd a sicrhau bod 

Cymru yn arwain ymchwil 

ac arloesi o safon byd, a 

dylai Cymru fod yn falch 

o’r cysylltiadau rydyn ni 

wedi’u hadeiladu rhwng 

academyddion o safon 

byd ac arbenigwyr mewn 

diwydiant.”

Willmott Dixon sy’n 

adeiladu Campws Arloesi 

a Menter Aberystwyth 

a’r mae’r gwaith ar ail 

ran y datblyiad eisoes 

wedi symud ymlaen yn 

sylweddol.

Wedi ei gwblhau ac 

yn gwbl weithredol 

erbyn haf 2020, mi 

fydd hefyd yn gartref i 

Ganolfan Wyddoniaeth 

Ddadansoddol, Canolfan 

Bwyd y Dyfodol ac yn 

Ganolfan Arloesi, gan 

ddarparu amgylchedd lle 

bydd cydweithio rhwng 

busnes a’r byd academaidd 

yn ffynnu. 

Campws Arloesi a Menter 
Aberystwyth: agor rhan  

gyntaf y buddsoddiad £40.5m

Hanner Marathon Caerdydd

Fe redodd Lisa Davies (Refail Fach gynt)   

hanner marathon Caerdydd er cof am ei 

hewythr Paul James - brawd Non Evans)  

fu farw o Glefyd Motor Neurone. Cododd 

dros £600 i elusen Cymdeithas MND!

ffermydd cefn gwlad. Un enghraifft oedd y 

‘Don’, teulu o Lanfihangel-y-Creuddyn oedd 

yn berchen ar y busnes yma.

Daeth y noson i ddiwedd gyda chwdyn 

papur mewn cyflwr rhagorol yn hysbysebu 

logo J.G. Lloyd, Milliner a Costumier, 6 

Heol y Wîg, Aberystwyth. Cwdyn papur i 

ddiogelu pryniad gan berthynas oddeutu’r 

1930au. Wedi’i gadw gan genhedlaeth a 

oedd yn coleddu ac yn cadw eitemau i ateb 

diben arall, gan ail-gylchu cyn i’r gair fod yn 

ffasiynol.

Pwy feddylia y byddai casgliad o fagiau 

papur a phlastig, wedi’i guddio a’i amddiffyn 

rhag prawf amser mewn atig yng nghefn 

gwlad Cymru, yn rhoi noson mor ddifyr?

Diolchwyd yn gynnes i Delyth am ddangos 

ei chasgliad, ‘Bagiau Hir Oes’ yn wir.

Pêl-droed Penrhyn-coch

Tim 1af

05/10 Conwy 3 Penrhyn-coch 0

12/10 Penrhyn-coch 2 Bwcle 1

15/10 Porthmadog 0 Penrhyn-coch 0

JD Cwpan Cymru rownd 1af 19/10 Penrhyn-

coch v Corries Caerdydd - Ar ôl 90 munud 

cyfartal 1-1, Amser ychwanegol Penrhyn-

coch yn ennill 2-1

2/11 Fflint 3 Penrhyn-coch 1

JD Cwpan Cymru 2il rownd 09/11 Llanelli 0 

Penrhyn-coch 1

Eilyddion Penrhyn-coch

5/10 Penrhyn-coch 4 Aberaeron 0

12/10 Tal-y-bont 1 Penrhyn-coch 3
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BOW STREET

Capel y Garn

10.00

Tachwedd 

24  Adrian Williams 

Rhagfyr

1   Noddfa

8   Bugail  Cymun

15   Ifan Mason Davies

22  Bugail Oedfa’r Gair a’r Gân    

 (5.00)

25  Oedfa bore Nadolig 

29  Carwyn Arthur 

Noddfa

10.00 oni nodir yn wahanol

Tachwedd

24  Y Parchg Richard Lewis

Rhagfyr

1  Y Parchg Richard Lewis

8  Y Parchg Richard Lewis     

 Cymundeb

15  Cyfeillach

22  Y Parchg Richard Lewis

24  Gwylnos Nadolig am 11.30p.m.

25  Uno yn y Garn ar gyfer Oedfa    

 Bore Nadolig

29  Uno yn y Garn 

Merched y Wawr Rhydypennau

Bu nifer dda o aelodau o’r gangen ar 

ymweliad â Amgueddfa Ceredigion. 

Cafwyd sgwrs gan Alice Briggs, Curadur 

Cynorthwyol yr Amgueddfa. Eglurodd sut  

yr oeddent yn medru rhoi arddangosfa 

ddiddorol at ei gilydd fel atyniad 

ychwanegol i’r Amgueddfa. Roedd ei 

phrofiad gelfyddydol a’i hadnabyddiaeth 

o dirwedd a hanes Ceredigion yn dod at 

ei gilydd i gyflwyno arddangosfa aml-

gyfrwng ddiddorol iawn, a hynny ar 

y pwnc ‘Defaid’. Yna, aethom i Dafarn 

Rhydypennau i gael lluniaeth ysgafn 

blasus wedi ei baratoi gan y  perchnogion 

newydd.

Apêl Tirymynach at Eisteddfod 2020

Dymuna Elin, Hywel ac Anwen, 

Brynmeillion, ddiolch yn fawr i bawb 

gefnogodd y digwyddiad i godi arian ar 19 

Hydref. Cafwyd noson hwyliog dros ben 

yn cymdeithasu, yfed a bwyta, a chodwyd 

dros £360. Diolch i bawb am eu cyfraniadau 

hael. (Gadawyd sgarff arian a llwyd yn y tŷ 

ar y noson – plis cysylltwch os mai chi yw’r 

perchennog!) Y bwriad yw cynnal noson 

debyg ym Mrynmeillion yn y gwanwyn, a 

threfnir digwyddiad nesaf yr apêl yn fuan yn 

y flwyddyn newydd. 

Diolch

Dymunwn fel teulu’r diweddar Barchedig 

W J Edwards, Bow Street ddiolch o galon 

i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a 

charedigrwydd a gawsom ar ôl colli gŵr, 

tad a thaid annwyl. Gwerthfawrogwn 

hefyd y rhoddion hael a dderbyniwyd 

tuag at Feddygfa’r Borth ac Eisteddfod 

Genedlaethol Ceredigion 2020. Gweler 

teyrnged ar t.12-13

Pen blwydd arbennig

Dymuna ffrindiau a chymdogion Mrs 

Buddug Jenkins, Maes-y-garn, ddymuno’n 

dda iddi a’i llongyfarch yn wresog ar ddathlu 

ei phen blwydd yn 90 oed ar 15 Tachwedd. 

Carreg filltir arbennig iawn!

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Dai ac Auriel Evans a’r teulu, 

Trewylan, ar farwolaeth brawd-yng-nghyfraith 

i Auriel, sef Kevin Buckley, yn Glastonbury, 

Gwlad-yr-Haf ar y 1af o Dachwedd.

Capel y Garn

Y Gymdeithas Lenyddol

Agorwyd tymor y gaeaf ar Dachwedd 18 

gyda darlith gan yr Athro Gerwyn Williams, 

Bangor ar y testun “Cynan, Carlo a’r Cwin”. 

Mwynhad pur oedd cael ein tywys yn 

wybodus drwy hanes a chael cyfle i gofio 

a rhyfeddu at rwysg ac uchelgais frenhinol 

y cyn-Archdderwydd ac awdur y cerddi 

swynol diymffrost rydyn ni mor gyfarwydd â 

nhw, megis “Mab y Bwthyn.” 

Diolch 

Dymuna Rhydian, Megan, Aled 

a Bryn ddiolch o galon am y 

mis anhygoel a gawsont ym 

Maes Ceiro, Bow Street, Cymru! 

Roeddynt yma a thraw o hyd a 

phob peth yn ardderchog.  Maent 

am ddiolch hefyd i gymdogion 

Maes Ceiro, hen ffrindiau 

Megan a Rhydian ac eraill am 

eu caredigrwydd a’u haelioni 

gydag anrhegion a’u hamser. 

Diolch mawr i Wncl Gwynant 

ac Anti Lynn am eu hamser 

gyda nhw. Pleser mawr gafodd 

y teulu oedd ymweld â dosbarth 

Mr Rees yn Ysgol Rhydypennau. 

Roedd y disgyblion wedi paratoi 

nifer helaeth o gwestiynau am 

Awstralia. Roedd y plant wrth eu 

bodd yn ateb, a diolch iddynt am 

y croeso.

Buom hefyd fel teulu ym 

Mhonterwyd ddwywaith i 

dŷ Anti Beatrice, yr ail waith 

gyda’r nos i gael cawl ar y maes 

carafannau (Erw Barfe) ble roedd 

Côr Meibion y Mynydd yn canu. 

Noson arall i’w chofio.

Rydym yn eu colli yn enfawr, 

byddai cael y sŵn a’r chwarae yn 

bleser i’r diwedd.

Edrych ymlaen yn barod i’w 

gweld eto;  ffarwel i’ch cwmni 

gwerthfawr.

Alun, Louisa a Sion  

Priodas

Llongyfarchiadau i Rhodri Evans a Kiera 

Louise Millar a briodwyd ar 26 Hydref.

Llongyfarchiadau i Gwynant Phillips, Cae’r 
Odyn, dderbyniodd dystysgrif am iddo roi gwaed 

am y 75ain tro. Gwelir yma gyda Alan Prosser, 
cyfarwyddwr  Gwasanaeth Gwaed Cymru.
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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

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

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

your local website

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

Aberystwyth SY23 3EQ

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN  

LEWIS
01970 880627

Crefftau Pennau 
Coffi Boreuol

Byrbrydau Poeth neu Oer
Cinio

Te Prynhawn
Crefftau Ac Anrhegion

 
 
Brecwast  
ar gael
01970 820 050

Ar agor
Llun-Sadwrn

Oedfaon Madog

2.00

Tachwedd 

24  Adrian Williams 

Rhagfyr

1  

8   Bugail  

15  

22 

29  Carwyn Arthur 

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Dai a Wendy Evans, 

Fferm y Fronfraith, Capel Dewi, ar 

enedigaeth ei wyres fach Casi Myfanwy, 

merch fach i Sian a Gwilym yn Ninas 

Mawddwy. Llongyfarchiadau hefyd i 

Myfanwy Pugh, Fronddewi ar ddod yn hen 

fam-gu.

 MADOG, DEWI,  
CEFN-LLWYD

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

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

01970 626 200

Er gwaethaf cymylau du bygythiol mwynhaodd Grŵp Cerdded Rhydypennau daith yn y 
bryniau heibio cronfeydd Pen-dam, Syfydrin a Chraigypistyll.  Roedd croesi nentydd yn 

dipyn o her – ni fydd diffyg dŵr yn broblem yn y dyfodol agos.

Cymdeithas y Chwiorydd

Daeth y Chwiorydd ynghyd i gael paned 

blasus ar Dachwedd 6 wedi ei baratoi gan 

aelodau Dolau a Llandre, gyda Mrs Margaret 

Rees yn cyflwyno’r defosiwn agoriadol. Y 

tro hwn “Siarad â’n Gilydd” wnaethon ni. 

Atgofion am y Nadolig oedd y pwnc oedd 

wedi ei awgrymu yn fan cychwyn, ac fe 

lifodd yr atgofion boed am Nadolig pell yn ôl 

neu gweddol ddiweddar; daeth ambell un ag 

anrheg oedd yn cael ei thrysori i’w dangos i 

ni yn ogystal. Difyr fu’r sgwrsio.

Bydd Bore Coffi Nadolig y Chwiorydd yn 

cael ei gynnal yn Festri’r Garn fore Sadwrn 

Tachwedd 30 o 10.30 y bore hyd ganol dydd.

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
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Crefftau Pennau – oriau agor
Rhag 23 – 10-5

24 10-2 (bwydlen gyfyngedig)

Ar gau 25/12-5/1

Ion 6 - 10-5
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Ganwyd Bill (‘Billy’ i’w rieni, 

‘Bill Bow’ neu ‘WJ’ i lawer) ar 29 

Mehefin 1936 yn Nhŷ Newydd, 

rhwng Pen-bont Rhydybeddau 

a Chwmerfin, cartref cyntaf ei 

rieni, Jennie Eleanor a Thomas 

James Edwards, a chartref 

rhieni ei fam. Gweithiai ei 

dad ar fferm Neuadd yr Ynys, 

Taliesin, a llwyddwyd yn y man 

i rentu rhif 3 Terrace Row. Yno 

y ganwyd Iorwerth (cymeriad 

braf a hunodd yn ei bumdegau) a 

Hywel Wyn, cyn i’r teulu symud 

wedyn i dŷ newydd – Gwelfor, 

3 Tregerddan, Bow Street – lle 

y ganwyd Mair. Addysgwyd Bill 

yn Ysgol Gynradd Llangynfelyn 

ac wedyn yn Ysgol Ramadeg 

Ardwyn, gyda Tegwyn Jones a 

Gwylfa Evans yn cychwyn yr un 

diwrnod. Bu’n rhaid iddo adael 

yr ysgol yn gynnar oherwydd 

salwch. 

Ei fwriad cyntaf oedd dysgu 

crefft saer coed ac mae’r 

silffoedd a adeiladodd ar gyfer 

ei filoedd llyfrau a chylchgronau 

yn profi y byddai wedi gwneud 

saer da. Ond penderfynu 

gwasanaethu’r Saer o Nasareth 

a wnaeth. Bu’n gweithio am rai 

blynyddoedd yn siop ddillad 

dynion Lampeter House lle y 

cafodd gyfle i ddod i adnabod 

pobl o’r ardaloedd cyfagos a 

ddeuai i brynu dillad, a bu’r 

sgiliau oedd yn angenrheidiol yn 

y siop yn help yn y weinidogaeth 

maes o law. Gweithiodd wedyn 

yn y Llyfrgell Genedlaethol ac 

yno y cynheuwyd ei ddiddordeb 

mewn llyfrau a hel achau. 

Ymunodd Vernon Jones ac 

yntau â dosbarth Gwenallt yn 

Ysgol Rhydypennau a byddent 

wrth eu bodd yn gwrando ar 

arabedd Gwenallt ac ar y trafod 

brwd ymysg aelodau diwylliedig 

y dosbarth. Cystal ag unrhyw 

Brifysgol!

Aeth i Goleg y Bala, a 

lletya gyda Mrs Pugh (mam 

y cantorion cerdd dant Beti 

a Carys), gan ddod yn hoff 

iawn o ardal Penllyn ac o Sir 

Feirionnydd. Oddi yno aeth i’r 

Brifysgol yng Nghaerdydd ond 

torrodd ei iechyd unwaith eto. 

Dychwelodd adref gan ymuno 

ag Eglwys Baker Street yn 

Aberystwyth a chael cefnogaeth 

y gweinidog ar y pryd, y Parchg 

Gwilym ap Robert, ac E. D. Jones 

yr Ysgrifennydd a holl aelodau’r 

eglwys. Fe’i cymeradwywyd gan 

yr eglwys i Gyfundeb Ceredigion 

a’i dderbyn fel ymgeisydd am y 

weinidogaeth. Daeth i’r Coleg 

Coffa ym 1964 lle y daeth, fel 

eraill ohonom, dan ddylanwad 

y Prifathro Dr Pennar Davies a’r 

Athro W. B. Griffiths.

Daeth Bill i gysylltiad agos â 

TJ a Gwenith Davies o Gapel 

Newydd, y Betws, gan ymuno 

â’r gwersylloedd Cristnogol 

yn Nhrebefered a Llanrhidian 

lle’r agorodd pobl fel Erastus 

Jones feddwl y criw ynghylch 

perthynas Cristnogaeth a 

phroblemau’r byd. Cyfarfu TJ ag 

Arnd von der Hude – gweinidog 

ym Merlin – pan oeddent yn 

fyfyrwyr yn yr Unol Daleithiau 

ac efeilliwyd Capel Newydd â’r 

Eglwys ym Merlin. Ymunodd 

Bill â’r cwmni ar daith i Ferlin 

ac oherwydd trafferthion gyda 

dogfennau teithio, fe roddwyd 

ef a’r diweddar Byron Howells 

(Goginan) mewn cell a bu 

cryn drafod cyn iddynt gael 

eu rhyddhau. Roedd Bill yn 

hoff iawn o’r Almaen ac aeth 

ef gyda TJ â chŷn a morthwyl i 

dorri darn o’r wal ym 1988 pan 

chwalwyd y Mur. 

Mewn Cynhadledd Genhadol 

Eciwmenaidd yn y Barri y 

cyfarfu â Gwenda. Roedd 

hithau’n ymdeimlo â’r alwad i 

fynd yn genhades, ond colled 

Bryniau Casia oedd ennill 

Llanuwchllyn a bro godre’r 

Aran. Fe’u priodwyd ym 

mis Gorffennaf 1967 yng 

Nghapel Seilo, Aberystwyth, 

gyda thad Gwenda, yr 

Athro Harri Williams, ac 

eraill yn gweinyddu.

Roedd Bill eisoes 

wedi derbyn yr 

alwad i’r Hen Gapel, 

Llanuwchllyn, yn olynydd 

i’r Parchg Gerallt Jones 

a threuliodd 25 mlynedd 

yn gwasanaethu’r Hen 

Gapel a’i ganghennau. Yn 

Llanuwchllyn y ganed 

Nest, Lowri a Non. 

Ymfalchïai Bil yn 

y ffaith ei fod yn 

Weinidog Bro a 

gofidiai na fyddai 

ardaloedd eraill ledled Cymru yn 

dilyn yr un trywydd. Gweithiodd 

yn ddiarbed, gyda Gwenda’n 

gefn aruthrol iddo, gan roi ei holl 

fywyd i waith y weinidogaeth. Yn 

ystod y cyfnod hwn dioddefodd 

o flinder llethol yn feddyliol a 

chorfforol a chyda chefnogaeth 

Undeb yr Annibynwyr aeth i 

Ganolfan Cyngor Eglwysi’r Byd 

yn Genefa, lle y cyfarfu â nifer 

o weinidogion, gan gynnwys 

rhai oedd yn perthyn i eglwysi 

oedd yn dioddef erledigaeth. Bu’r 

cyfnod yno yn adnewyddiad 

ysbrydol, meddyliol a chorfforol.

Ym 1992 derbyniodd alwad 

i’r Priordy, Caerfyrddin, Cana 

a Bancyfelin (gweinidogaeth 

fro eto). Cafodd groeso a phob 

gwerthfawrogiad yn yr ofalaeth 

newydd yn Shir Gâr, ond yn 

2001 penderfynodd ymddeol 

i’w henfro yma yn Nantafallen. 

Derbyniodd wahoddiad i fod 

yn weinidog rhan amser yn y 

Graig, Machynlleth, Aberhosan 

a Llanwrin a bu’n gwasanaethu’r 

eglwysi hyn tan ei ymddeoliad 

yn 2011. Cyflawnodd ei waith fel 

pregethwr i Grist a gweinidog 

i’w eglwys ag ymgysegriad llwyr 

ar lannau Llyn Tegid, yn Nyffryn 

Tywi ac ym Mro Ddyfi. 

Roedd inc yn ei waed 

heb os a byddai TJ yn arfer 

dweud y byddai wedi gwneud 

newyddiadurwr da ac yntau â 

thrwyn a chlust am stori. Bu’n 

sgrifennu’r golofn ‘O’r Byd a’r 

Betws’ yn wythnosol i’r Cyfnod 

yn y Bala am dros ddeugain 

mlynedd, gan adolygu llyfrau a 

choffáu pobl yn ogystal â rhoi 

sylw i ddigwyddiadau’r dydd. 

Byddai Clive Betts yn gofyn 

iddo sgrifennu erthyglau adeg 

yr Eisteddfod Genedlaethol, ac 

yng nghyfnod Wyn yn drefnydd 

y Steddfod byddai’n paratoi 

bywgraffiadau o enwogion y 

genedl a gollwyd yn ystod y 

flwyddyn ar gyfer Rhaglen y 

Dydd. Pan oedd yn y Coleg 

yn Abertawe lluniai sgyrsiau 

radio ar gyfer y rhaglen Trem 

oedd yn cael ei chynhyrchu yn 

Y Parchg W. J. EDWARDS (1936–2019)
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Diolch i WJ am aml seiat 

Diolch rof heddiw’n dawel

am hwyl y seiadau mêl:

aem yn ôl i gael mwynhau

rhyw fedi hen brofiadau.

Âi dros hen atgofion draw,

estyn dros lwybrau distaw

ei wlithog ofalaethau,

o’r heddiw brith i’r ddoe brau.

Rhoddi nodd i’w braidd a 

wnaeth, 

eu gwylio â’i fugeiliaeth,

rhannu aur a pherlau’r ffydd

er y rhyfyg digrefydd.

Os awn i’w orlawn barlwr,

i’r to gwelem lawer tŵr

o lyfrau’n bentyrrau tal

dyfodd o’i ddarllen dyfal.

O’i fyw ddysg archifydd oedd

i deulu’r maith ardaloedd,

â dawn a chof hudai’n chwedl

gannoedd o achau’r genedl. 

Yna rhyw drin chwyrn ar dro

i dywallt a chystwyo

Cristnogaeth wag, gydag og

ddiamynedd a miniog.

Wedyn â’i wên deuai’n ôl

i’r difyr, wedi’r deifiol;

ei wedd a dangnefeddai,

a’i ofnau hen ysgafnhai.

Gyda Gwenda fwyn geindeg

yn weinydd pob tywydd teg,

y ddau a roes im groeso

o dan eu caredig do.

John Gwilym Jones

y stiwdio yn Ffordd Alexandra. 

Cofiaf fynd ag ef i Flaendulais 

un tro i gwrdd â J. B. Thomas – 

ffrind i Hedd Wyn. Cyhoeddodd 

gofiant i’r Athro R. Dewi Williams 

– Cerdded y Clawdd Terfyn 

(1992) – a hefyd y gyfrol Cymanfa 

Bregethu Annibynwyr Meirion 

(1997), yn ogystal â chwblhau 

cofiant ei dad-yng-nghyfraith 

Harri Williams i Brifathro’r Coleg 

Normal, Bangor, sef John Phillips: 

Arloeswr Addysg (1987).

Bu’r blynyddoedd diwethaf 

yn anodd iawn i Bill a Gwenda. 

Profiad rhwystredig oedd 

methu mynd i bregethu na 

hyd yn oed fynychu oedfa. 

Anodd hefyd oedd gorfod colli 

sawl Eisteddfod Genedlaethol 

ac yntau’n fynychwr ffyddlon 

er Steddfod Glynebwy 1958. 

Dioddefodd nifer o broblemau 

iechyd a gwerthfawrogai’r gofal 

a gafodd yn ysbytai Treforys, 

Bronglais a Glangwili, yn ogystal 

â chan feddygon a nyrsys lleol. Bu 

Gwenda a’r merched yn fawr eu 

gofal ohono, yn arbennig felly yn 

ystod y blynyddoedd olaf yma. 

Cyd-ddigwyddiad oedd 

fod y teulu i gyd gartref dros 

y penwythnos olaf ym Medi, 

gyda’r Parchg Hywel Richards a 

Dilys hefyd yn yr ardal, ac roedd 

hynny’n golygu llawer i Gwenda. 

Y Sul hwnnw bu’n chwarae gêm 

gyda’i wyres Erin Hana cyn cael 

ei daro’n wael wedi cyrraedd y 

llofft a huno yn oriau mân y bore 

yn Ysbyty Bronglais, gyda’r teulu 

yn ei amgylchynu â’u cariad.

Roedd Bill yn heriwr – fel 

aelod o Gymdeithas yr Iaith, fel 

heddychwr a chenedlaetholwr 

ac yn bennaf fel Gweinidog 

yr Efengyl. Cyhoeddodd 

neges heriol yr Efengyl ag 

argyhoeddiad. Heriodd 

geidwadaeth yr eglwysi a’r 

enwadau, a cheidwadaeth 

ddiwinyddol yn ogystal.

 

Detholiad o deyrnged y 

Parchg Gareth Morgan Jones, 

Pontardawe, a draddodwyd yn 

yr angladd. 

GŴYL CERDD DANT BRO NANSI 2020
 

d/o Menter Iaith Maldwyn,

Y Groes,

Stryd Lydan,

Y Drenewydd, SY16 2BB

Annwyl Gyfaill,

Rydym yn falch  iawn i gyhoeddi y bydd yr Ŵyl Cerdd 

Dant genedlaethol yn cael ei chynnal yn Theatr Llwyn, 

Llanfyllin ar ddydd Sadwrn 14eg o Dachwedd 2020. 

Dyma’r tro cyntaf i’r Ŵyl ymweld â Maldwyn ers dros 

hanner can mlynedd. Hen bryd iddi ddychwelyd yma! 

Bydd llygaid Cymru gyfan ar y gornel hynod yma 

o Faldwyn, ac rydym yn edrych ymlaen i ddangos yr 

ardal godidog yma i weddill y wlad. Mae’r ardal yma, 

a Chymru gyfan yn ddyledus iawn i Nansi Richards, 

Telynores Maldwyn am ddiogelu a hyrwyddo sawl elfen 

o’n diwylliant Cymreig, ac felly mae’r ŵyl wedi ei henwi 

mewn teyrnged i Nansi.

Fel cymuned mae angen i ni godi oddeutu 40 

mil er mwyn cynnal yr Ŵyl. Mae’r gwaith o drefnu 

digwyddiadau codi arian eisoes ar y gweill. Rydym 

yn edrych am unigolion, busnesau, mudiadau neu 

gymdeithasau i noddi gwobrau’r ŵyl. Mae rhain yn 

amrywio o £20 i £500 ar gyfer y prif gystadlaethau. 

Efallai bod gan rhai o’ch darllenwyr gysylltiad gyda Nansi 

Richards, neu ardal Maldwyn ac yn awyddus i noddi 

cystadleuaeth. Cysylltwch â rhian@mentermaldwyn.

cymru am gopi o’r rhestr o’r cystadlaethau sydd ar gael 

i’w noddi. 

Mi fyddwn hefyd yn edrych am nifer helaeth 

o wirfoddolwyr i stiwardio ar diwrnod yr ŵyl, a 

gwerthfawrogwn bob cymorth gyda’r dasg yma. Os bydd 

angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, mae croeso i 

chi gysylltu â mi yn uniongyrchol.

Yn gywir,

Alun Jones

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith

07977 717164

Nansi Richards, 

Telynores 

Maldwyn, 

yn dangos ei 

doniau gan 

chwarae dwy 

delyn ar yr un 

pryd!



Y  T i n c e r  |  Ta c h w e d d  2 0 1 9  |  4 2 3

1 4

Yn ddiweddar derbyniais ymholiad am yr elfen copy sy’n digwydd mewn dau o enwau 

caeau fferm Ty’n-cae, Tal-y-bont, ar Restr Map Degwm Llanfihangel Genau’r-glyn a 

luniwyd yn 1845. Lleolir caeau Copy (rhif 910) a Copy llyn penrhaiad (rhif 913) ochr yn 

ochr ar lan afon Eleri ar gwr de-orllewinol pentref Tal-y-bont. 

Colofn Enwau Lleoedd

O edrych yn ehangach ar Rhestri’r 

Mapiau Degwm, gwelwn fod 

enghreifftiau niferus o copy neu coppy 

mewn enwau caeau ar draws Cymru:

Ceir Y Copy yn Llanferres, sir 

Ddinbych; Copy isa a Copy ucha ym 

mlwyf yr Wyddgrug, sir Fflint; Copy Coed 

yng Nghleirwy, Maesyfed; Copy bach 

ym mhlwyf Carno, sir Drefaldwyn; Copy 

Bush yn Llangwm, sir Benfro; Goppy 

Fach yng Ngelli-gaer, Morgannwg; a 

Coppy Goch ym Medwellte, sir Fynwy.

Gwelir yr elfen hefyd mewn enwau 

dwy o ffermydd, sef Goppi ym mhlwyf 

Eglwys-bach, sir Gaernarfon (sy’n 

digwydd bod â chae o’r enw Goppi bach 

yn ogystal), a Coppy Llwyd ym mhlwyf 

Llanidloes, sir Drefaldwyn. 

Ond beth yn union yw tarddiad ac 

ystyr yr elfen?

Gair Saesneg tafodieithol yw copy 

neu coppy sy’n golygu ‘coedwig neu 

blanhigfa fechan’. Mae’n perthyn i’r 

gair Saesneg cyfarwydd coppice am 

‘goedwig fechan yn cynnwys prysglwyni 

a mangoed sy’n cael eu torri’n rheolaidd’.

Mae’n werth dwyn cymhariaeth 

hefyd â’r gair Cymraeg copi (copi² 

yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru) yn yr 

ystyr ‘llwyn cymharol fychan o goed, 

prysgoed: coppice’, sy’n fenthyciad o’r 

Saesneg tafodieithol copy/coppy, ac 

y gellir ei olrhain yn ôl i’r bymthegfed 

ganrif.

Mewn gwirionedd, byddai bron 

yn amhosibl barnu ai’r gair Saesneg 

tafodieithol ynteu’r benthyciad Cymraeg 

ohono sydd yn yr holl enwau hyn o 

Restri’r Mapiau Degwm. Rhaid derbyn 

bod posibilrwydd i bob enghraifft gael ei 

chofnodi fel copy neu coppy Saesneg, 

waeth beth oed y cyd-destun ieithyddol.

Enw gwrywaidd yw copi² yn y 

Geiriadur, ond mae enwau megis Goppy 

Fach, Gelli-gaer, Coppy Goch, Bedwellte, 

a Gopi, Eglwys-bach, yn brawf y gall 

hefyd fod yn enw benywaidd.

Angharad Fychan

Paratowyd gyda chefnogaeth 

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Map Degwm Llanfihangel Genau’r Glyn o https://lleoedd.llyfrgell.cymru/
trwy ganiatâd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sharon Marie Jones Grace-Ella: witch camp. 

Firefly Press, 2019.  160t. £5.99. 
 

Dyma ail gyfrol 

Sharon Marie Jones 

o Gapel Bangor yn 

sôn am anturiaethau 

Grace-Ella a Mr 

Whiskins, ei chath 

ddu.

 Roedd Grace-Ella 

wedi gwirioni’n lân 

pan gyrhaeddodd 

llythyr un bore oddi 

wrth Penelope 

Pendle, Pennaeth Cyngor y Gwrachod yn ei 

hysbysu ei bod bellach yn barod i gael ei derbyn 

i Wersyll y Gwrachod a oedd i’w gynnal wrth 

droed y Mynydd Du yn ne ddwyrain Cymru. Y 

gobaith mawr ar ddiwedd wythnos yn y gwersyll 

oedd y byddid yn gallu cyflwyno tystysgrif  

‘Swyn y Dechreuwyr’ (Spell for Beginners) i 

Grace-Ella. Yn y gwersyll mae Grace-Ella (a Mr 

Whiskins) yn rhannu caban gyda Dilys Dibble a’i 

chath Dobbles,  Aisha Patel a’i chath Tikki a Mati 

Mathias a Moonbeam, ei chath. 

Buan iawn y daeth hi’n amlwg i Grace-Ella 

nad criw diflas oedd ei chyd-gabanwyr!  Pan fo 

ymdrechion Dilys i hedfan ei hysgub yn troi’n 

drychineb, mae Mati yn perswadio ei ffrindiau 

mai’r unig ffordd i helpu Dilys yw iddynt dorri 

un o ‘Naw Rheol Aur’ y gwersyll a dianc i’r 

goedwig yn y nos. Sôn am antur a hanner!!

Cysylltir cathod duon efo llygaid gwyrdd 

gyda gwrachod, ac maent yn ymddangos yn 

aml mewn mytholeg Geltaidd. Ym mhennod 5 

-‘The Curse of the Clucky Chickens’ mae Agnes 

Waterhouse,  aelod o Gyngor y Gwrachod yn 

cosbi Bella Bwt am dorri rheol 2 o’r ‘Naw Rheol 

Aur’ ac yn ei throi’n gyw iâr. Dyma adlais o’r hyn 

ddigwyddodd i Ceridwen y wrach yn chwedl 

Taliesin pan drodd yn iâr a llyncu Gwion, oedd 

wedi troi yn ronyn o wenith.

Cymeriad annwyl, hoffus-ddireidus yw 

Grace-Ella ac mae darluniau du-a-gwyn 

Adrianna J. Puglisi yn ychwanegu at naws 

fyrlymus y gyfrol. Ar brydiau roedd anturiaethau 

Grace-Ella yn fy atgoffa o straeon Pippi 

Longstocking, y ferch fach naw oed, hollol 

anghonfensiynol, gyda wyneb yn llawn brychni 

haul a gwallt fflamgoch oedd yn byw gyda’i 

mwnci a’i cheffyl - cymeriad a grewyd ym 1945 

gan yr awdur plant byd enwog o Sweden, Astrid 

Lindgren. Mae llyfrau Pippi yn parhau’n hynod o 

boblogaidd heddiw.

Cyfrol Saesneg yw hon wedi’i hanelu at blant 

7-9 oed. Teitl y gyfrol gyntaf yw Grace-Ella: 
Spells for Beginners. Firefly Press, 2016. 

Menna Lloyd Williams

Cyfrol gan 
awdures leol

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CRÊD A GWEITHRED 
4-25 Ionawr (oriau agor: Mercher i 

Sadwrn: 10-12 & 2-4) 
Arddangosfa am wrthwynebwyr 

cydwybodol, recriwtio, heddwch a dal 
eich tir yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

 

DONALD BRICIT  
A STRYD Y DOMEN 
7.30, 11 a 12 Ionawr 

Cwmni Morlan yn cyflwyno anterliwt 
gyfoes o waith saith o feirdd. 

Tocynnau: £4 (ar gael o Morlan)  
 

morlan.cymru 
 

01970-617996; post@morlan.cymru 

morlan.cymru 
0 1 9 7 0  6 1 7 9 9 6  
morlan.aber@gmail.com

Morlan, Morfa Mawr, 
Aberystwyth 

SY23 2HH 01970-617996
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Dyma lun o ymwelwyr, athrawon a disgyblion 

Ysgol Pen-llwyn ym 1900. Diolch i Rhys Griffiths, 

Rhydcymerau, am gael benthyg y llun, a diolch 

hefyd fod ei dad, y diweddar John Griffiths 

(1914–1999) wedi cofnodi eu henwau i gyd. Yn 

ychwanegol at hyn, mae wedi nodi oed rhai o’i 

deulu a hefyd wedi nodi cyfenwau priodasol rhai 

o’r merched. Campwaith o gofnodi trylwyr. John 

oedd mab hynaf Tom a Maud Griffiths, Penlanolau, 

Pen-llwyn.

Erwyd Howells

YSGOL PEN-LLWYN 1900

Rhes gefn: David Davies, Cefnbangor; Wil R. 

James, Peithyll 14; Tom Griffiths, Pen-lan 13; Dic 

Blackwell, Gwar-cwm; John Hughes, Pen-llwyn 

Uchaf (Peacocks); Ifor Morris, Pandy; Dic Jones, 

Tangeulan; John D. Rees, Ty’nllidiart (Gof) 11; Dic 

Hughes, Penpontbren; Jimmy Rees (Gof); Tommy 

Jones, Ysgoldy; Johnny Edwards, Ty’n-ffordd; 

David Owen, Cwmceulan; Willie Edwards, Ty’n-

ffordd; Thomas Oswald James, Maesbangor; Jack 

Burdett, Brynrheidol; Hugh Arthur Hughes, Ty’n-

cwm.  

Pedwaredd res: Jane Humphreys (cooper), 

Blaengeuffordd; Marged L. Owen, Cwmceulan; 

Getta J. Morgan, Dôlpandy; Lizzie Hughes, 

Penpontbren; Mabel Evans, Brynawel 16; Blodwen 

Jones, Rheidol House; Mary L. Rees, Ty’nllidiart; 

Mary El[    ] Williams, Tangeulan; Miriam B. Jones, 

Felin Rhiwarthen; Mary Jones, Rheidol House; Mary 

James, Maesbangor Arms; Solomon Jones, Rheidol 

House; Lizzie Daniell, Tan-ffordd; Dan Owen, 

Cwmceulan; [Parch.] Iorwerth Edwards, Ty’n-

ffordd; Edwin Daniell [Tan-ffordd]; Ted Williams, 

Tangeulan.

Trydedd res: Lizzie Vaughan, Rhiwarthen Isa; 

Ellen James (Jones); Kate Griffiths (Pierce), Pen-

lan Gwar-cwm; Lizzie James (Evans), Pen-lôn, 

Dôlpandy; Blod[wen] Vaughan Pierce, Pen-bont 9; 

[         ] Evans, Llety-bach; Maggie Jones Richards, 

Blaengeuffordd; Iola James, Maesbangor; Maud 

Vaughan (Griffiths), Rhiwarthen 9; Averinah 

Hughes, Penpontbren; Olwen Morris (Jones), Pandy 

9; Sarah James, Maesbangor; Mary Ellen Parry 

(Thomas), Troedrhiwlwba; Hugh Edwards (Parch.), 

Pontyberem; Lizzie Jones (John), Pengeulan; 

John Edwards (Parch.), Tabor; Gladys Jane Adams 

(Samuel); Richard Adams.

Ail res: Y Parch. David Morgan; Abraham J. Pierce; 

Mary Catherine Lewis, Ty’nllidiart; Getta Williams, 

Tangeulan; Lizzie Humphreys, Blaengeuffordd; 

Annie Mary Thomas (Felix); Winnie Rees; 

Dorothy Leis Griffiths, Pen-lan; Dorothy Burdett, 

[Brynrheidol]; Gladys Jones, Ysgoldy; Clara 

Vaughan, Rhiwarthen; Lil Jones, Rheidol House; 

Anne Edwards, Ty’n-ffordd; Annie M. Owen, 

Cwmceulan; [        ] Evans, Llety-bach; Mary 

Morgan, Llwynehedydd; [        ] Davies, Cefnbangor; 

Olive Jones, Rheidol House; Elizabeth Hughes.

Rhes flaen: Hugh Edwards, Ty’n-ffordd; Thomas 

Evan Hughes, [Pen-ll]wyn Uchaf; David Arthur 

Hughes; John Jones, Dôlpandy; Richie Edwards, 

Ty’n-ffordd; Thomas Watkin Benjamin; Wil Hughes, 

Penpontpren; [      ] Davies, Cefnbangor; [    ] Davies; 

Edwin Owen, Pen-bont, (Llundain).

CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

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

AM BRYDIAU TEULUOL

Tylino 
Thai  

Trefechan
(Thai Massage)

Tylino Thai £25 yr awr
Tylino Olew £30 yr awr

Tylinwraig â chymhwyster

Am sesiwn, ffoniwch ni ar 

07878 071367

Cofiwch 
gefnogi eich 
busnesau 
lleol

Ysgol Pen-llwyn 1900

Bydd dwy gystadleuaeth ar gyfer Nadolig 
- stori fer Nadolig i blant lawnsir yn fuan 
a bydd cwis Nadolig yn rhifyn Rhagfyr.
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Ysgol Penrhyn-coch

Cymry i’r Carn

Aelodau Cymry i’r Carn yr ysgol yw Siân, 

Betsan, Lois, Owen, Elis, Imogen, Gwen, 

Lleucu, Cayden, Elan, Twm, Ned, Mabli, 

Florence, Elis, Jac, Rhys ac Osian Ein 

targedau eleni ydy gwrando ar fwy o 

gerddoriaeth Gymraeg, gwylio rhaglenni neu 

fideos Cymraeg a siarad mwy o Gymraeg 

yng nghoridor yr Ysgol ac amser cinio. 

Llysgenhadon Efydd

Dyma’r Llysgenhadon Efydd am eleni 

sef Owen a Lois. Edrychwn ymlaen at eu 

gweithgareddau i’n cadw ni’n heini yn ystod 

y flwyddyn. 

Sbri Diri’r Urdd

Gwnaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen fwynhau 

yn Sbri Diri’r Urdd yng nghwmni Sam Ebenezer 

a Mr. Urdd trwy ganu a dawnsio yn eu cwmni. 

 

Prosiect Coetir Anian Blwyddyn 5

Dysgwyd profiadau sgiliau bywyd gwych 

fel rhan o brosiect coetir anian e.e. sut i 

gynnau tân gan ddefnyddio’r deunyddiau 

o’n cwmpas. Cyfle i ddisgyblion blwyddyn 

5 ymarfer byw yn y gwyllt yng nghanol 

goedwig. Am antur!

Gweithdy Bro 360

Diolch i Dan am ddod a chynnal gweithdy 

creu logo ar gyfer cystadleuaeth i’r wefan. 

Dysgodd y disgyblion beth oedd Bro 360 -  

sef gwefan newyddion lleol.  

Trawsgwlad

Da iawn i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 

2 a gymerodd ran yn nhrawsgwlad Cylch 

Aberystwyth ar gaeau Ysgol Gymraeg 

Aberystwyth. Pob lwc i bawb a oedd yn 

y 10 cyntaf yn y ras nesaf yn enwedig i’n 

disgyblion ni, sef Zak, Harri, Osian ac Elan.

 

Wythnos Ryngwladol

Fel rhan o ddathliadau wythnos Ryngwladol 

yr ysgol yr oedd pawb yn astudio Japan 

fel rhan o’n themâu ac yna dewis gwlad 

arall fesul dosbarth. Dosbarth Derbyn  - 

Seland Newydd; Blwyddyn 1 a 2 – Yr Eidal; 

Blwyddyn 3 a 4 – Yr Ariannin a Blwyddyn 

5 a 6 – Awstralia.  Yn ogystal ag ymchwilio 

am y gwledydd cynhaliwyd amryw o 

weithgareddau gan gynnwys coginio 

pavlova, coginio pitsa a chysylltu gyda 

Marisa, Cymraes o Geredigion sy’n byw yn 

Awstralia, trwy gyswllt fideo. 

 

Gŵyl Aml-sgiliau blwyddyn 5 a 6 

Aeth blwyddyn 5 a 6 i ŵyl aml-sgiliau a 

drefnwyd gan Ceredigion Actif ar gae 4G 

Prifysgol Aberystwyth. Cyfle i ddysgu ac 

ymarfer amryw o sgiliau chwaraeon gan 

gynnwys, dawnsio, criced, pêl fasged, 

tennis,  rygbi, pêl droed, a.y.b. Er iddi fwrw 

hen wragedd a ffyn yng nghanol y sesiwn 

a bu’n  rhaid cael lloches dan do i barhau 

gyda’r gweithgareddau nid oedd rhaid 

oedi’n hir cyn parhau gyda’r ymarfer sgiliau 

a mwynhau. Roedd yn drefnus iawn ac yn 

llawn hwyl.  

Cwrdd Diolchgarwch (lluniau 7 a 8)

Cawsom ein Cwrdd Diolchgarwch eleni 

yng Nghapel Horeb, Penrhyn-coch o dan 

arweinyddiaeth y Parchg Peter Thomas. 

Diolch o galon iddo am ei anerchiad 

bwrpasol, ac roedd y disgyblion yn falch 

o ddarganfod yr eliffant! Diolch i Mr. 

Ceris Gruffudd am gyfeilio ar yr organ. 

Casglwyd  bwyd gan y disgyblion eleni 

a phenderfynodd y Cyngor Ysgol roi eu 

rhoddion i Gartref Tregerddan, Bow Street. 

Diolch am eich cyfraniad.

Clwb yr Urdd

Yn ystod ein nosweithiau y tymor yma 

hoffwn ddiolch i Mrs. Glenys Morgan am 

ddod i ddysgu sut i drefnu blodau’r Hydref, 

ar gyfer achlysur arbennig. Hefyd, diolch i 

Miss. Seren Jenkins (enillydd y Fedal Gelf yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019)  am 

ddod i gynnal sesiwn celf Calan Gaeaf gyda’r 

disgyblion. Am brofiadau hyfryd. 
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Ysgol Craig yr Wylfa

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd

Dechrau mis Hydref, yng 

nghanol cyffro Cwpan y Byd 

Rygbi, cynhaliwyd diwrnod 

Coch, Gwyn a Gwyrdd yn yr 

Ysgol. Roedd y plant wedi gwisgo 

i fyny yn y tri lliw, ac mi ddaeth 

ymwelydd pwysig i’n gweld ac 

ymuno i mewn gyda’r hwyl – Mr 

Urdd! Diolch am alw, dewch eto!

Pyllau Creigiog

Am brynhawn ym mis Hydref, 

aeth disgyblion Cyfnod 

Allweddol 2  i lawr i’r traeth yn 

y Borth at y pyllau creigiog i 

chwilio am greaduriaid oedd yn 

byw yna. Daethant ar draws sawl 

creadur diddorol yn y pyllau! 

Trawsgwlad

Llongyfarchiadau i bob disgybl 

yng nghyfnod allweddol 2 a 

gymerodd ran yn y gystadleuaeth 

Trawsgwlad mis diwethaf. 

Roeddech yn arbennig o dda!

Diolch i Bwyllgor Carnifal y 

Borth

Cyflwynwyd cyfanswm hael 

iawn o arian i’r ysgol gan 

Bwyllgor Carnifal y Borth. Mae’r 

ysgol gyfan yn ddiolchgar iawn 

am eich caredigrwydd, a bydd yr 

arian o fudd mawr i’r ysgol.

Diolchgarwch

Ar gyfer ein Cwrdd Diolchgarwch 

ysgol eleni, casglwyd bwyd ar 

gyfer yr elusen, “Nightshelter”. 

Cynhaliodd y plant wasanaeth 

Cwrdd Diolchgarwch hyfryd. 

Diolch i bawb a gyfrannodd fwyd 

tuag at yr elusen. Da iawn i bob 

disgybl am gynnal gwasanaeth 

hyfryd!
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Ysgol Rhydypennau

Diolchgarwch

Cynhaliwyd ein Gwasanaeth 

Diolchgarwch eleni yn Eglwys 

Llandre ar y 24ain o Hydref. 

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 ‘Mind Cymru’. 

Dilynwyd hyn â chyflwyniad 

Diolchgarwch gan ein siaradwr 

gwadd, Mr Rhodri Morgan. 

Rhwng casgliad y gwasanaeth a 

chasgliad yr ysgol, codwyd £233 

tuag at gronfa’r elusen. 

  Hoffai’r ysgol ddiolch i aelodau 

Eglwys Llandre - yn enwedig 

i’r Parchedig Alun Evans -  am 

hwyluso’r trefniadau. Diolch i Mr 

Rhodri Morgan am ei gyfraniad 

gwerthfawr a diolch hefyd i Mrs 

Wendy Jones a staff y gegin 

am baratoi lluniaeth blasus y 

prynhawn. 

Rygbi

Ar yr 22ain o Hydref cynhaliwyd 

cystadleuaeth rygbi’r Sir. Gan fod 

nifer fawr o ysgolion Ceredigion 

yn cymryd rhan, roedd safon y 

gystadleuaeth yn uchel iawn.

Cystadleuaeth ‘Tag’ i Ferched

Chwaraeodd y merched yn wych 

gan ddangos sgiliau safonol 

iawn yn eu gêmau. Ar ddiwedd y 

gystadleuaeth roedd y merched 

wedi llwyddo i gael un gêm 

gyfartal, ennill dwy a cholli un. 

Ardderchog.

 

Cystadleuaeth ‘Contact’

Ar ôl curo Ysgol y Ddwylan, 

Ysgol Bro Pedr, Ysgol T Llew 

Jones a chael gêm gyfartal yn 

erbyn Ysgol Bro Pedr, roedd 

y tîm ‘contact’ ar frig y grŵp, 

ac o ganlyniad fe enillwyd lle 

haeddiannol yn y rownd gyn-

derfynol. Mewn gêm agos iawn 

colli yn anffodus oedd yr hanes 

o drwch blewyn yn erbyn ysgol 

Carreg Hirfaen. Perfformiad 

ardderchog!

Llongyfarchiadau mawr i 

aelodau’r ddau dîm am eu 

hymdrechion campus wrth 

ymarfer yn ystod yr wythnosau 

diwethaf ac yn ystod y 

gystadleuaeth.

Trawsgwlad

Da iawn i’r 56 o blant lwyddodd 

i gwblhau cwrs Trawsgwlad 

Cylch Aberystwyth eleni. 

Llongyfarchiadau mawr i’r 

canlynol am lwyddo i orffen yn 

y deg cyntaf; Blwyddyn 3 - Ted 

Elias Jones (1af), Andrew Megally 

(2il), Dylan Herron (3ydd), Jac 

Myrddin (6ed);  Blwyddyn 4 - 

Lili Myrddin (4ydd); Blwyddyn 

5-  Tasha Mooney (7fed), Tali Lee 

Mcpherson (8fed), Hanna Jones 

(9fed); Blwyddyn 6-Mari Lloyd 

Williams (2il).  

Mi fyddant nawr yn rhedeg yn 

erbyn goreuon Ceredigion fis 

Mai nesaf lawr yng Ngwersyll 

yr Urdd, Llangrannog. Pob hwyl 

iddynt!

Gŵyl Aml Sgiliau

Yn ddiweddar, trefnwyd Gŵyl 

Aml Sgiliau gan dîm ‘Ceredigion 

Actif’ i blant blwyddyn 5 a 6 

yng nghawell y Brifysgol. Yn 

ystod y bore derbyniodd y plant 

hyfforddiant arbenigol mewn 

amryw o gampau a chafwyd 

cyfle hefyd i ddatblygu eu 

sgiliau chwaraeon. Mi fydd plant 

blwyddyn 3 a 4 yn cael mynediad 

i’r gweithgarwch difyr yma yn 

y Gwanwyn; a phlant y Cyfnod 

Sylfaen yn nhymor yr Haf.

Cardiau Nadolig

Rydym wedi bod yn brysur yn 

dylunio cardiau yn barod ar gyfer 

y Nadolig. Mae’r archebion wedi 

cael eu danfon ac yr ydym yn 

awyddus i’w derbyn yn ôl cyn 

hir. Diolch i Gymdeithas Rhieni 

ac Athrawon yr ysgol am drefnu.

Clwb Cant

Dyma ganlyniad fis Tachwedd 

1af - £25 Rhys Tanat

2il - £15 Gwenelen Hughes

3ydd-£10 Avril Beaumont

Am fwy o wybodaeth a llwyth 

o luniau:www.rhydypennau.

ceredigion.sch.uk

@YGRhydypennau dilynwch ni ar 

drydar.

Gwasanaeth diolchgarwch yn Eglwys Llandre

Rhedwyr chwim y trawsgwlad.

Tîm rygbi ‘contact’.

Sesiwn aml sgiliau.
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Ysgol Pen-llwyn

Noson Tân Gwyllt

Treuliodd plant y Cyfnod 

Sylfaen wythnos yn dysgu am 

Guto Ffowc. Cafwyd wythnos 

o weithgareddau yn dysgu am 

hanes, gweithgareddau rhifedd, 

creu fideo am ddiogelwch ar 

noson tân gwyllt ac amryw o 

weithgareddau creadigol. Roedd 

y dosbarth yn lliwgar iawn erbyn 

diwedd y dysgu!

 

Trawsgwlad

Braf oedd clywed am lwyddiant 

pob un o’r plant yn y gystadleuaeth 

Trawsgwlad ardal Aberystwyth. 

Mae’r 10 cyntaf o bob ras yn cael 

mynd trwyddo i gystadleuaeth yr 

Urdd. Felly pob lwc i Raynie, Llinos, 

Manon, Issy ac Efanna!

 

Ras Hwyl Rheidol

Cawsom fore braf yng Nghwm 

Rheidol ar Hydref 20fed. Diolch 

i bawb wnaeth helpu, cefnogi 

a/neu gymryd rhan. Buom yn 

ffodus iawn o’r tywydd gyda bore 

sych hydrefol a’r haul yn gwenu 

arnom. Does dim llawer o lefydd 

gwell i redeg na Chwm Rheidol. 

Diolch yn fawr iawn i Elen 

Howells am drefnu a chydlynu’r 

digwyddiad eto eleni.

Dyma ganlyniadau’r rasys:

Dynion 5k 

1af: Edward Land 

2il: Ieuan Joyce 

3ydd: Tomi Jones (Ysgol 

Penweddig, Bl.8)

Merched 5k 

1af: Ruth Flatman 

2il: Anwen Whitehead (Ysgol 

Gymraeg Bl.6)

3ydd: Sue Lee

Bechgyn 2k 

1af: Evan Jones (Ysgol 

Penweddig Bl.8) 

2il: Trystan Evans (Ysgol 

Myfenydd Bl.4) 

3ydd: Thomas Carree (Ysgol 

Llwyn yr Eos Bl.4)

Merched 2k 

1af: Emiah Williams (Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn, Bl.5) 

2il: Alaw James (Ysgol Henry 

Richard, Tregaron Bl.8) 

3ydd: Maisy McGee (Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn, Bl.4)

Plant cyflymaf ym mhob 

blwyddyn ysgol (2k yn unig):

Merched/Girls: 

Bl.8: Alaw James (Ysgol Henry 

Richard, Tregaron) 

Bl.7: Gwennan Hoskins (Ysgol 

Pen-llwyn) 

Bl.6: Efanna Lewis (Ysgol Pen-

llwyn) 

Bl.5: Emiah Williams (Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn) 

Bl.4: Maisy McGee (Ysgol 

Llanfihangel-y-Creuddyn) 

Bl.3: Lucie Carroll (Ysgol 

Myfenydd, Llanrhystud) 

Bl.2: Hanna Williams (Ysgol Pen-

llwyn) 

Bl.1: Maya Robson (Ysgol 

Comins-coch) 

Derbyn/Reception: Elen 

Stephens (Ysgol Llangeitho)

Bechgyn/Boys:  

Bl.8: Evan Jones (Ysgol 

Penweddig) 

Bl.7: George Newby (Ysgol 

Penweddig) 

Bl.6: Llew Schiavone (Ysgol 

Gymraeg) 

Bl.5: Rhydian Skipp (Ysgol Pen-

llwyn) 

Bl.4: Trystan Evans (Ysgol 

Llanrhystud) 

Bl.3: George Robson (Ysgol 

Comins-coch) 

Bl.2: Dylan Howells (Ysgol Pen-

llwyn) 

Bl.1: Nicholas Munn (Ysgol 

Comins-coch) 

Derbyn: Edi Howells (Ysgol Pen-

llwyn)

Ymweliad arbennig

Cawsom ymwelydd arbennig 

un bore. Roni Gwilym! Roedd y 

plant wrth eu boddau yn cwrdd 

ag ef am y tro cyntaf. Gofynnon 

nhw lawer o gwestiynau i Ms 

Lawrence ac roedden nhw’n 

ddistaw iawn yn gwrando 

(tra ei fod yn cysgu’n drwm) 

ond deffrodd erbyn diwedd yr 

ymweliad i weld y plant.

 

Cwpan Rygbi’r Byd - Owen 

Lane

Ar ôl cwrdd ag Owen Lane 

yng Nghaerdydd ar ddechrau’r 

tymor roedd y plant yn falch 

iawn i glywed bod e wedi cael y 

cyfle i ymuno â charfan Cymru 

yn Japan. Roedd y plant wrth 

eu boddau yn gwylio’r 2 gêm 

yn yr Ysgol a chael y cyfle i 

drafod uchafbwyntiau’r gêmau 

penwythnos ar foreau Dydd Llun. 

Mae’r plant a staff i gyd yn falch 

iawn o’r tîm ac wedi mwynhau’r 

gystadleuaeth yn fawr iawn.

 Chwaraeon

Mwynheuodd plant blwyddyn 5 

a 6 bore llawn gweithgareddau 

ymarfer corff cyffrous ar 

dir y Brifysgol. Cafodd ein 

Llysgenhadon Efydd y cyfle i 

gynnal sesiwn eu hunain ac 

roedd yn llwyddiant mawr. Da 

iawn chi! Diolch yn fawr i staff 

Ceredigion Actif am drefnu 

unwaith eto.

 

Diolchgarwch

Aeth yr Ysgol gyfan i Eglwys 

Dewi Sant yn y pentref i gynnal 

gwasanaeth Diolchgarwch. 

Cymerodd y plant yr awenau 

gan ganolbwyntio ar y corff 

a chwaraeon i gyd-fynd a’r 

thema. Caneuon ni emynau 

a chaneuon am yr Hydref. 

Casglwyd bwydydd ar gyfer 

stordy Jiwbilî yn y dref; diolch 

yn fawr i bawb a gyfrannodd. 

Diolch enfawr i’r Ficer Andrew 

Loat a Becky am arwain y 

gwasanaeth a rhannu neges 

bwysig Diolchgarwch gyda ni.

Sioe Nadolig

Bydd ein Sioe Nadolig yn 

Neuadd y Pentref ar Nos 

Fawrth, Rhagfyr 10fed am 6 o’r 

gloch. Dewch yn llu.
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Gobeithio eich bod wedi 

mwynhau eich gwyliau 

hanner tymor. Fuoch chi’n 

gwylio’r rygbi? Am gyffrous! 

A beth am y tân gwyllt ar 

noson Guto Ffowc? Diolch 

i bawb fu’n brysur yn 

lliwio’r fasged o ffrwythau 

a llysiau y mis diwetha: 

Einion Davies, Llanilar; 

Anest Jackson, Bow Street; 

Freya Elen Evans, Llandre; 

Gwawr Morgan, Bow Street; 

Dylan Herron, Bow Street; 

Iestyn a Carian Evans, y 

Borth. A diolch yn arbennig 

i ti, Maddison, am dy lun 

arbennig o’r marchog dewr 

yn ei arfwisg.

Wedi twrio, dy lun di, 

Freya, ddaeth o’r het yn 

gyntaf. Hwrê! Daliwch ati, 

bawb – mae’n bleser derbyn 

eich lluniau pob mis. 

Rwy’n siŵr fod pob un 

o ddarllenwyr Y Tincer yn 

gyfarwydd â’r arth fach 

gyfeillgar – wrth gwrs, Pydsi 

yw hwn! Roedd dydd Gwener, 

15 Tachwedd, yn ddiwrnod 

Plant mewn Angen. Bu 

Pydsi wrthi’n annog pob un 

ohonon ni i gefnogi’r apêl ac 

i dwrio am bunt neu ddwy. 

Mae’n ddiwrnod arbennig i ni 

gofio am blant, gan gynnwys 

rhai yn ardal Y Tincer, sydd 

angen ein help ni, a dyw 

hi’n dal ddim yn rhy hwyr 

i gyfrannu. Gawsoch chi 

ddigwyddiad yn eich ysgol i 

godi arian eleni? Mae’r apêl 

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

JONATHAN  
LEWIS

Cyfeiriad

Enw

Ysgol

Rhif ffôn Oed

Tasg y Tincer

Freya

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
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wedi codi dros biliwn o 

bunnoedd ers iddi ddechrau 

ym 1980, ac mae Pydsi’n 34 

mlwydd oed eleni! 

Ac yna ar 20 Tachwedd, 

mae’n Ddiwrnod Byd-eang 

y Plant, wedi’i drefnu gan 

y Cenhedloedd Unedig, er 

mwyn i ni gofio am eraill 

a cheisio gwneud ein byd 

yn lle gwell a mwy diogel i 

blant fyw ynddo. Mae mis 

Tachwedd, felly, yn fis i 

feddwl am eraill, ac i gynnig 

help llaw. Anfonwch eich 

llun o Pydsi at y cyfeiriad 

arferol: Tasg y Tincer, 3 

Brynmeillion, Bow Street, 

Ceredigion SY24 5BP erbyn  

1 Rhagfyr: Pob hwyl ar lliwio!


