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Dathlu’r Gwyliau

Plant ysgol Sul y Garn a gyflwynodd y ddrama 
‘Martha Ddrwg’

Ieuan, Tomos, Alaw, Haf a Llñr Evans 
yn hel calennig  2007 yng Nghapel 
Bangor

Siôn ac Amy Dryburgh yn hel calennig 
2007 yng Nghapel Bangor

Aelodau Cylch Meithrin Trefeurig yn eu cyngerdd Nadolig
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DYDDIADUR Y TINCER
Y DYDDIAD OLAF  Y BYDD GOHEBWYR LLEOL YN DERBYN DEUNYDD AR GYFER Y RHIFYN NESAF FYDD  

CHWEFROR 1 A CHWEFROR 2 I’R GOLYGYDD. DYDDIAD CYHOEDDI CHWEFROR 15

SWYDDOGION

GOLYGYDD - Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail
Penrhyn-coch % 828017
) Rhoshelyg@btinternet.com

STORI FLAEN - Alun Jones 
Gwyddfor % 828465

TEIPYDD - Iona Bailey

CYSODYDD - Dylunio GraffEG % 624629

CADEIRYDD
Yr Athro Gruffydd Aled Williams
Brynafon, Dolau % 820664

IS-GADEIRYDD - Mrs Llinos Dafis, 
Cedrwydd, Llandre % 828262

YSGRIFENNYDD - Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street % 828337

TRYSORYDD - David England
Pantyglyn, Llandre % 828693

LLUNIAU - Peter Henley
Dôleglur, Bow Street % 828173

TASG Y TINCER
Anwen Pierce ac Ann Wyn Jones

GOHEBYDDION LLEOL

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol % 880 691

BOW STREET
Anwen Pierce, 46 Bryncastell % 828 337
Mrs Joyce Bowen, 35 Tregerddan % 820 330

CAPEL BANGOR/PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis, Rheidol Banc
Blaengeuffordd % 880 645

CAPEL MADOG, CEFN-LLWYD A CAPEL DEWI
Dai Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch, 
% 623660
Alwen Griffiths, Lluest Fach % 880335
Elwyna Davies, Tyncwm % 880275

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

DOLAU
Mrs Margaret Rees, Seintwar % 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, 
Cwmbrwyno % 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England Pantyglyn, Llandre % 828693

LLANGORWEN/ CLARACH
Mrs Jane James, Gilwern % 820695

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

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies, Darren Villa
Pen-bont Rhydybeddau % 828 296

Nid yw’r Pwyllgor o angen-rheidrwydd yn 
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur 
hwn.

Cyhoeddir Y Tincer yn fisol o Fedi i Fehefin 
gan Bwyllgor Y Tincer.  Argreffir gan Y Lolfa, 
Tal-y-bont.

Deunydd i’w gynnwys

Dylid cyfeirio unrhyw newyddion i’ch 
gohebydd lleol neu i’r Golygydd, ac unrhyw 
lythyrau neu ddatganiad i’r wasg i’r Golygydd.
Telerau hysbysebu y rhifyn
Tudalen gyfan £70  
Hanner tudalen   £50  
Chwarter tudalen £25
Hysbyseb fach £6 y rhifyn (£30 am 
flwyddyn)
Cysylltwch â’r trysorydd.

Y Tincer drwy’r post

Pris gyrru’r papur drwy’r post am flwyddyn (10 rhifyn) - £9 (£17 i wlad y tu 
allan i Ewrop). Cysylltwch â Mrs Gwen Lloyd Jones, Lasynys, 3 Brynmeillion, 
Bow Street, Aberystwyth,  Ceredigion. SY24 5BP % 828655

Y Tincer ar dâp

Cofiwch fod modd cael Y Tincer ar gaset ar gyfer y rhai sydd â’r golwg yn pallu.  
Mae pymtheg eisoes yn manteisio ar y cynnig.  Os hoffech chi dderbyn copi o’r 
tâp, cysylltwch â Mrs Vera Lloyd, 7 Maes Ceiro, Bow Street  % 828555.

Camera’r Tincer

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

CYFEILLION Y TINCER
Cysylltwch â’r Trefnydd, 
Bryn Roberts, 4  Bryn 
Meillion, Bow Street, os am 
fod yn aelod

IONAWR 19 Nos Wener  ‘Cenhadu yn yr 
India’  -  Yr Athro  Aled Gruffydd Jones, 
Aberystwyth. Cymdeithas Lenyddol y  
Garn am  7.30

IONAWR 23 Nos Fawrth Cangen Plaid 
Cymru Bro Dafydd yn cyfarfod i drafod 
ymgyrch etholiadol Elin Jones, yng 
nghwmni Cynog Davis yn Neuadd y 
Penrhyn am 7.30. Croeso cynnes iawn i 
aelodau a chefnogwyr.

IONAWR 30 Nos Fawrth Arad Goch 
yn perfformio CRASH (Sera Moore 
Williams) ym Morlan, Aberystwyth 
(Addas ar gyfer pawb 12+) am 7.30

IONAWR 30 Nos Fawrth ‘Credu Heddiw’ 
- y gyntaf mewn cyfres o sgyrsiau gan 
Iolo Lewis, Aberystwyth yn Festri’r Garn 
am 7.00 

CHWEFROR 5 Nos Lun Cangen Plaid 
Cymru, Rhydypennau.  Cyfarfod i 
drafod ymgyrch etholiadol Elin Jones, 
yng nghwmni Elin Jones yn Neuadd 
Rhydypennau am 7.30. Croeso cynnes 
iawn i aelodau a chyfeillion.

CHWEFROR 9 Nos Wener  Cyngerdd 
dechrau’r Gwanwyn gyda John ac Alun, 
Dafydd Iwan a’r Band a Dilwyn Pierce  
yng Nghanolfan Bro Ddyfi, Machynlleth 
am 7.30  Tocynnau £8.50 o’r ganolfan 
- 01654 703300.

CHWEFROR 21 Nos Fercher    
Atgofion Dic y Fet – Richard  Thomas, 
Aberteifi Cymdeithas y Penrhyn yn 
festri Horeb, Penrhyn-coch am 7.30

CHWEFROR 23 Nos Fawrth Ynyd  
Noson Grempog gydag adloniant i 
ddilyn yn Neuadd yr Eglwys, Capel 
Bangor rhwng 7.00  – 8.00. 

CHWEFROR 23 Nos Fawrth Noson 
gymdeithasol yng nghwmni Mr John 
Hughes, Dolau, yn sôn am ei daith i 
Ganada yn Neuadd Rhydypennau  am 
7.30

CHWEFROR 27 Nos Fawrth BBC Radio 
Cymru yn  recordio Talwrn y Beirdd yn 
Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch

CHWEFROR 27 –28  Nosweithiau  
Mawrth a Mercher Theatr 
Genedlaethol Cymru yn cyflwyno 
Cysgod y Cryman yng Nghanolfan y 
Celfyddydau am 7.30

MAWRTH 3 Nos Sadwrn Cinio Gw^ yl 
Ddewi Cymdeithas y Penrhyn  Gw^ r 
gwadd: Toni Schiavone

MAWRTH 6 Prynhawn Mawrth 
Eisteddfod Ddawns yr Urdd Cylch 
Aberystwyth yng Nghanolfan y 
Celfyddydau am 4.00

MAWRTH 7 Prynhawn Mercher 

Eisteddfod offerynnol yr Urdd Cylch 
Aberystwyth yn Ysgol Gynradd 
Comins-Coch am 1.30

MAWRTH 8 Dydd Iau Rhagbrofion 
Eisteddfod yr Urdd cylch Aberystwyth 
yn ysgolion y cylch

MAWRTH 8 Prynhawn Iau Eisteddfod 
yr Urdd uwchradd cylch Aberystwyth 
yn Ysgol Gymunedol Penweddig am 
1.30

MAWRTH 9 Dydd Gwener Eisteddfod 
yr  Urdd gynradd cylch Aberystwyth 
yn Neuadd Gymunedol y Borth 

MAWRTH  16 Dydd Gwener 
Eisteddfod Ddawns Rhanbarth 
Ceredigion yr Urdd yng Nghanolfan y 
Celfyddydau am 1.00

MAWRTH  16 Nos Wener Eisteddfod 
Aelwydydd Rhanbarth Ceredigion yr 
Urdd yng Nghanolfan y Celfyddydau 
am 6.15

MAWRTH 17 Dydd Sadwrn Eisteddfod 
cynradd ac Offerynnol Rhanbarth 
Ceredigion yr Urdd yn y Neuadd Fawr, 
Aberystwyth am 9.00 yb 

MAWRTH  19 Dydd Llun Celf 
a chrefft Eisteddfod yr Urdd 
Rhanbarth Ceredigion yng Ngwersyll 
Llangrannog.

£15 Rhif (131) Margaret Powell, Bryn Heulog Capel Bangor.
£10 Rhif ( 35)  Catrin Medi, Pant Y Peran Llandre.
£ 5  Rhif (141) Mair Piette, 15 Maes Ceiro Bow Street.
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Annwyl Ddarllenwyr,

A oedd eich tad neu eich taid yn 
gweithio yn y diwydiant llechi?

A oes gennych ffotograffau yn 
dangos chwarelwyr wrth eu 
gwaith?

Os oes, byddai Amgueddfa Lechi 
Cymru yn falch iawn o gael eu 
gweld gennych. Ein bwriad yw 
ehangu ein casgliad o ffotograffau 
yn ymwneud a’r diwydiant, 
boed hynny yn ffotograffau o 
chwarelwyr wrth eu gwaith; 
amrywiol olygfeydd o’r chwarel 
e.e. ponciau, siediau, incleiniau, 
peiriannau ayyb; neu yn 
ffotograffau sydd yn adlewyrchu’r 
gymdeithas a’r gymuned 
chwarelyddol e.e. bandiau pres, 
corau, timau pêl droed ac ati.

Byddai’r Amgueddfa yn 
gwerthfawrogi benthyg y 
ffotograffau yma gennych am 
gyfnod byr, creu copi digidol 
ohonynt ar gyfer ein harchif, ac 
yna eu dychwelyd yn ôl atoch. Os 
ydych yn gwybod enwau’r bobl 
sydd i’w gweld yn y ffotograffau, 
neu yn gwybod peth o hanes y 
ffotograff e.e. dyddiad neu leoliad, 
byddai o fudd petaech yn gyrru’r 

wybodaeth yma inni yn ogystal. 
Edrychwn ymlaen at glywed 
gennych.

Yn gywir,

Cadi Iolen  (Curadur)

Amgueddfa Lechi Cymru,
Gilfach Ddu,
Llanberis,
Gwynedd. 
LL55 4TY
01286 870 630

TREFEURIG
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Owen a 
Catrin Roberts, Bwlchydderwen, 
ar enedigaeth mab – Alun Eifion 
Wynn Roberts – ar Ionawr 3ydd; 
ãyr i Hywel a Jennifer Roberts, 
Maes-y-garn, Bow Street.

Noson o Garolau

Cynhaliwyd Noson o Garolau 
yn adeilad Ysgol Trefeurig ar nos 
Lun Rhagfyr 18fed a drefnwyd 
gan Bwyllgor Cae Chwarae Pen-
bont Rhydybeddau.  Daeth tyrfa 
dda ynghyd i ganu carolau, gyda 
chyn-athrawes yr ysgol, Gwenan 
Morgan o Dregaron yn cyfeilio 

ar y piano.  Roedd yn braf ei 
chael yn ôl gyda ni yn Nhrefeurig 
unwaith eto.  Buom yn ffodus 
hefyd i gael cwmni Eleri Turner, 
Harriet Ainsley a thriawd Bro 
Dafydd, sef Mared Rhys Evans, 
Elin Wallace a Shelley Musker-
Turner a ddaeth i’n difyrru gyda 
cherddoriaeth telyn.  Roedd yn 
braf iawn cael adloniant o’r fath 
safon gan yr offerynwyr dawnus 
hyn – diolch o galon iddyn nhw.  
Cafwyd darlleniad Saesneg gan 
Ruth Davies a darlleniad Cymraeg 
gan Ann Edwards, oedd hefyd 
yn arwain y noson. Roedd yna 
baned, mins peis a gwin poeth 
i gloi a phawb yn falch iawn 
o’r cyfle i ddod at ei gilydd am 

sgwrs unwaith eto yn yr adeilad 
arbennig hwn sydd mor agos 
at galon holl drigolion yr ardal.  
Noson gofiadwy.

Disgo

Cynhaliwyd Disgo ar gyfer plant 
a phobl ifanc yr ardal yn adeilad 
Ysgol Trefeurig ar 1af Ionawr dan 
ofal Huw Edwards, Ger-y-Coed, 
DJ mwyaf cãl Ceredigion!

Ymddeol

Pob dymuniad da i Felicity Wills, 
Moelfryn sydd wedi ymddeol ar ôl 
blynyddoedd o wasanaeth triw i’r 
Comisiwn Coedwigaeth.

Clwb Ffermwyr 
Ifanc Tal-y-bont
Yn dilyn nosweithiau o ganu 
carolau o amgylch ardal y 
Tincer. casglwyd cyfanswm o 
£2,311 tuag at Debra, Ymchwil 
Cancr Cymru ac Apêl Send a 
Cow (Oxfam)

Meinir M. Evans  (Trysorydd)
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Y BORTH
Capel y Gerlan

Daeth cynulleidfa dda ynghyd 
i Wasanaeth y Cymun Fore’r 
Nadolig yn y Gerlan, gyda’r 
Parchedig Elwyn Pryse yn 
gwasanaethu.  Darllenwyd 
o’r Ysgrythur gan Lal Hincks, 
a’r Organydd oedd Eurgain 
Rowlands.  Eurgain hefyd oedd yn 
gyfrifol am yr addurno chwaethus 
o fewn y Capel oedd yn gweddu 
i’r achlysur, ac yn ychwanegu at y 
naws hyfryd.

Cafwyd Oedfa Undebol arbennig 
brynhawn Gwener, 5ed Ionawr 
yno hefyd, a oedd yn Gyfarfod 
Gweddi Dechrau’r Flwyddyn, pryd 
y cymerwyd rhan gan aelodau o’r 
gwahanol Eglwysi.  Y Parchedig 
Richard Lewis oedd yn gyfrifol 
am lunio’r gwasanaeth, ac Eurgain 
Rowlands oedd yn gwasanaethu 
wrth yr organ.  Yn dilyn y cyfarfod 
mwynhawyd egwyl i gymdeithasu 
dros ‘baned yn y Festri.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau gwresog i Sandra 
a Les Jones, Pantawel, ar ddod yn 
Fam-gu a Tad-cu am y tro cyntaf.  
Ganwyd bachgen bach, Finlay, i’w 
mab Simon ac Alex yn Brighton yn 
yr Hydref.  Pob dymuniad da i’r 
teulu bach.

O’r Eglwysi
Eglwys Sant Mathew

Croesawyd plwyfolion ac 
ymwelwyr i wasanaethau’r 
Nadolig yn Eglwys Sant Mathew 
eleni gan y Parchg Ronald 
Williams a’r Parchg Ddr David 
Williams.  Hyfryd oedd gweld 
cynulleidfaoedd da drwy gydol yr 
ðyl.

Yn arbennig o gofiadwy oedd 
drama’r Geni wedi’i pherfformio 
gan blant yr eglwys yn ystod y 
gwasanaeth boreol, ddydd Sul 
17 Rhagfyr.  Ymhlith yr actorion 
ifainc roedd Mali Bailey, Dion 
Ellis-Clark, Ffion Edwards, Isaac 
a Jonah Evans, Hazel Van Son, 
Megan a Sam Trubshaw, Eleanor 
ac Anna Williams a Hattie York. 
Cynhyrchwyd a chyflwynwyd 
y ddrama fach gan Joy Cook, eu 
hathrawes Ysgol Sul.

Er gwaethaf stormydd y 
Flwyddyn Newydd, heriwyd 
y gwynt a glaw gan nifer fach 
o blwyfolion a fynychodd 
wasanaeth Nos Galan am hanner 
nos ddydd Sul 31 Rhagfyr.  Ar ôl 

y gwasanaeth, a oedd dan ofal 
y Parchg Ronald Williams, fe 
ddymunodd pawb Flwyddyn 
Newydd Dda i’w gilydd dros fins 
peis a gwydraid o win.

Cymdeithas Gymraeg Y 
Borth a’r Cylch

Y Parchg W.J. Edwards 
oedd Cadeirydd cyfarfod 
y Gymdeithas, nos Fercher, 
13 Rhagfyr, yn Festri Capel 
y Gerlan.  Fe gyflwynodd y 
siaradwr gwadd, Mr Cynog 
Dafis, dan ddweud nad oedd 
rhaid, o’r braidd, ei gyflwyno, 
mor adnabyddus yw ein cyn-
Aelod Seneddol yn yr ardal.

Ond mae gan Mr 
Dafis amrywiaeth eang 
o ddiddordebau ac nid 
gwleidyddiaeth ond iaith 
a datblygiad iaith mewn 
cymdeithas oedd pwn 
dewisiedig y noson.  Gan 
siarad o safbwynt personol, fe 
bwysleisiodd bwysigrwydd y 
gair llafar a’r gair ysgrifenedig 
– “Yn y dechreuad roedd y 
Gair”, medd y Beibl, sy’n rhoi, yn 
Genesis, ysbryd creadigol i’r gair 
gyda’r pwyslais ailadroddedig ar 
y geiriau “Yna dywedodd Duw” 
cyn bob gweithred o greadigaeth.  
Y gair sy’n gwahaniaethu rhwng 
dynion ac anifeiliaid.  Yn y Groeg 
mae’r gair “Logos” yn golygu 
iaith a meddwl gyda’i gilydd.  
Mewn cyfathrebu mae’n rhaid 
bod yn glir ac yn ddealladwy, ac 
felly y mae angen geirfa fanwl, 
cystrawennau a phriod-ddulliau 
i fynegi hwyliau megis tynerwch, 
dicter, cariad a chasineb.  Mae’r 
geirfa hon wedi tyfu dros yr 
oesoedd ac ieithoedd yn benthyg 
geiriau gan ei gilydd ac yn 
dylanwadu ar ei gilydd.  Gan 
gymryd geiriau Saesneg fel 
esiamplau, dangosodd Mr Dafis 
faint y ddyled sydd ar Saesneg 
i ieithoedd mor amrywiol â 
Lladin, Ffrangeg, Almaeneg ac 
Iseldireg a hefyd i ieithoedd 
gwledydd yr hen Ymerodraeth 
megis India a De Affrica.

Ysbardunodd y ddarlith 
drafodaeth fywiog wedyn, dros 
baned o goffi, biscedi a mins 
peis.  Diolchwyd i Mr Dafis gan 
Y Parchg W.J. Edwards.

Marwolaeth

Yn sydyn, ddydd Mawrth, 19 
Rhagfyr, yng Nghartref Nyrsio, 
Abermad, bu farw Mrs Marian 

Bick, gynt o Heol Aberwennol, 
ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.  
Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf i’w merch a’i mab-yng-
nghyfraith, Juliette a Nigel John, 
ac i’r holl deulu.

Ffair y Nadolig

Trefnwyd Ffair y Nadolig 
eleni gan Scowtiaid Y Borth, 
a bu’r achlysur yn llwyddiant 
ysgubol.  Cynhaliwyd y Ffair 
yn Neuadd Gymunedol Y Borth 
ddydd Sadwrn 16 Rhagfyr, 
gyda stondinau yn cynnig 
pob math o nwyddau megis 
cacennau, llyfrau, cardiau ac 
anrhegion Nadolig, bric-a-brac, 
planhigion a chrefftau llaw.  
Ar gael hefyd roedd rafflau a 
tombola.  Ymhlith y grwpiau 
a’r elusennau a welwyd yno 
yr oedd y Scowtiaid eu hunain 
gyda gêmau a grotto Siôn Corn, 
Clwb Croeso, Clwb yr Henoed, 
Clwb Garddio Machynlleth, 
Cyfeillion Gorsaf Reilffordd Y 
Borth, Cymdeithas i Gwarchod 
Cathod, Eglwys Sant Mathew, 
Rhieni ac Athrawon Ysgol Craig 
yr Wylfa, RNLI, Sefydliad y 
Merched a’r “Showtime Singers”.  
Darparwyd lluniaeth drwy gydol 
y dydd gan rieni a ffrindiau 
Scowtiaid Y Borth.  Diolchir 
iddynt ac i bawb a gyfrannodd at 
ddiwrnod llawn hwyl.

Cyngerdd

Nos Sadwrn, 16 Rhagfyr, 
cynhaliwyd cyngerdd yn 
Neuadd Gymunedol Y Borth, 
wedi’i drefnu gan Rosa Davies 
ar ran Cangen Y Borth y Lleng 
Brydeinig.  Yn cymryd rhan 

roedd Rosa Davies a’i Pharti o 
Gantorion ac Offerynwyr, Mr 
Michael James (Pianydd) a Chôr 
Meibion Powys.  Gofalwyd am y 
noson gan y Parchg Ddr. David 
Williams.  Roedd mins peis a 
choffi ar gael i bawb yn ystod yr 
egwyl.

O ganlyniad i’r noson, fe 
godwyd dros £285 at Apêl Pabi Y 
Borth a’r Ardal 2006, gan godi’r 
cyfanswm a gasglwyd yn yr 
ardal i £2045.97.  Diolchir o galon 
gan y Trefnydd, Mrs Jo Jones, i 
gefnogwyr yr Apêl am eu gwaith 
caled a’u haelioni.

Clwb yr Henoed

Dyddiadau pwysig yng Nghalendr 
Clwb yr Henoed ar gyfer mis 
Rhagfyr oedd parti te yn Neuadd 
Gymunedol Y Borth ddydd Iau, 
7 Rhagfyr, a Chinio Nadolig yn 
Llety’r Parc, Aberystwyth, ddydd 
Iau, 14 Rhagfyr.

Difyrrwyd yr aelodau yn y 
parti te gan Lona Jones ac Eirwen 
Hughes, gyda rhaglen o ganeuon 
tymhorol.  Wedyn, fe wnaeth pawb 
gyfiawnder i de godidog, wedi’i 
baratoi gan Bwyllgor y Clwb, ac fe 
ddymunwyd pen blwydd hapus 
i Mr Derek Horwood ar ei ben 
blwydd yn 80 oed.

Yn Llety’r Parc fe fwynhawyd 
pryd o fwyd blasus ynghyd 
â difyrrwch gan blant Ysgol 
Llwyn yr Eos, Penparcau, a 
ganodd garolau hen a newydd.  
Diolchwyd i staff Llety’r Parc ac 
i blant, athrawon a rhieni Ysgol 
Llwyn yr Eos gan Betty Horton, 
Cadeirydd Clwb yr Henoed.

Perfformwyr ifanc yn nrama’r geni yn Eglwys Sant Mathew, Y Borth
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LLANDRE

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Ellis a Nanno Davies, 
Dolymeillion, ar farwolaeth eu mab yng 
nghyfraith yn Efrog Newydd, Tanel 
Demiray, gãr Nia.

â Mrs Nans Morgan, Dolgwiail, a’r teulu 
ar farwolaeth ei chwaer yng nghyfraith y 
Fonesig Alwen Elystan Morgan. 

hefyd â’r Canon a Mrs Dewi Thomas, 
Rhydaman, ar farwolaeth eu merch 
ifancaf, Nona. Bu Canon Dewi Thomas yn 
Ficer y plwyf am nifer o flynyddoedd.

Diolch

Dymuna Ellis a Nanno Davies, 
Dolymeillion, ddiolch am bob arwydd 
o gydymdeimlad a charedigrwydd a 

estynnwyd iddynt ar farwolaeth eu mab 
yng nghyfraith - Tanel Demiray - gãr Nia, 
yn Efrog Newydd.

Treftadaeth Llandre

Cynhaliwyd cinio Nadolig yr aelodau yn 
Nhafarn Rhydypennau ar y 14eg o Ragfyr, 
sydd wedi dod o dan reolaeth newydd yn 
ddiweddar. Cyfle felly i’r Cerfdy ddangos 
eu doniau ac i ni brofi’r canlyniad! Ar y 
cyfan roedd yn ymdrech dda a’r cigoedd 
- twrci a chig eidion yn flasus iawn.

Eglwys San Mihangel

Addurnwyd yr Eglwys cyn y Nadolig 
erbyn y cyfarfod o lithiau a charolau ar y 
19eg o Ragfyr gan y gwragedd. Da oedd 
gweld fod Miss M E Hughes a’i brawd 
David o Lundain wedi cyfrannu at gost y 

blodau eleni eto, er cof am eu rhieni.

Dechreuwyd yr oedfa gyda chroeso 
gan y Ficer y Parchg Brian Thomas a 
darllenwyd y llithiau gan Liz Collison, 
Avril Thomas, Sue Jenkins, Helen 
Atkinson, Glenys Evans a David Farthing. 
Arweiniwyd y carolau fel arfer gan 
Seindorf Arian Aberystwyth.

I orffen cafwyd gair o ddiolch gan y 
Ficer ac aeth ymlaen i draddodi gweddi 
a’r fendith. Bu yn noson hwylus a 
chasglwyd £180 tuag at adfer y to.

Priodas

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da 
i Nicola Parry, Allt y Coed, a Iolo Jones, 
Bow Street, ar eu priodas ar 4 Ionawr..

Cydymdeimlad

Mae ffrindiau a chymdogion Dolau yn estyn ein 
cydymdeimlad dwysaf i Deulu Carreg Afon ar golli 
Alwen.  Bydd yn golled fawr nid yn unig i’r teulu, 
ond i’r ardal gyfan ac i sefydliadau a mudiadau eang 
roedd yn agos iawn i’w chalon.

Enillydd

Llongyfarchiadau i Mrs Jane Leggett, Nantlais, 
a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Classic FM   
Roedd yr anrhydeddu wedi ei gynnal yn Llundain 
cyn y Nadolig.

Dychwelyd i’w hen ysgol fel athro

Pob lwc i Euryl Rees, Seintwar, sydd nawr yn byw 
ym Mhenrhyn-coch, sydd  yn dechrau  yn Ysgol 
Rhydypennau y tymor yma fel athro  ar ôl dysgu am 
rai blynydde yn Ysgol Ceinewydd.

Ieuenctid prysur

Mae cantorion ac actorion o’m mysg  ni yn Dolau, 
-  Heulwen a Lisa Wyn yn cymryd rhan yn y 
Pantomeim Dick Whittington yn Theatr y Werin.  
Mwynhewch y profiad.

Alwen Elystan Morgan

Ar y 19eg o Ragfyr, yn Ysbyty Bron-glais, bu farw’r 
Fonestig Alwen,  gwraig yr Arglwydd Elystan 
Morgan, yn 75 mlwydd oed.  Fe’i claddwyd 
ym Mynwent y Garn ar y 23ain o Ragfyr, ar ôl 
gwasanaeth o ddiolch yng Nghapel y Garn a 
arweiniwyd gan y Parchedig Elwyn Pryse ac a 
fynychwyd gan dyrfa niferus o deulu, cyfeillion ac 
eraill.

Cymerwyd rhan gan y Parchedigion: Ddr J. Tudno 
Williams, Dr Elfed ap Nefydd Roberts, R.W. Jones, 
Peter Thomas, W.J. Edwards, Maldwyn Griffiths a 
Meurig Dodd.

Ar ran y teulu, talodd y Parchedig Elwyn Pryse 
ddiolch arbennig i Dr Alan Axford a’r meddygon 
a nyrsus yn Ysbyty Bron-glais ac yn y gymuned 
leol a roddodd y fath ofal gwych a thyner i Alwen 
dros flynyddoedd.  Mynych y dywedai hi bod 
meddygaeth nid yn unig yn broffesiwn medrus ond 
yn alwedigaeth ysbrydoledig.

Mewn teyrnged goeth a threiddgar, pwysleisiodd 
y Parchedig Athro Alwyn Roberts (a oedd yn gyfaill 
mynwesol i’r teulu) gysondeb ei hymlyniad drwy ei 
hoes – yn ferch ifanc yn Sir Feirionydd, yn athrawes 
yn Hanley a Choedpoeth, ac wedyn weddill ei hoes 
yng Ngheredigion – i’r uchel werthoedd ysbrydol a 
chymdeithasol a gynhysgeiddai ei bywyd.  Soniodd 
am ei lletygarwch siriol, ei haelioni naturiol a’i hysfa 
ddiflino i helpu eraill ar lefel breifat a chymdeithasol 
a hynny gyda gwreiddioldeb ymarferol.  Cyfeiriodd 
yn arbennig at ei hymdrechion dros ddegrifoedd 
yn trefnu gwasanaethau’r Sul yng Nghartref 
Tregerddan, ei gwaith diflino dros yr henoed yng 
Ngheredigion a thu allan, ei chyfraniad egwyddorol 
a di-ildio dros amryw flynyddoedd fel aelod o 
Awdurdod Iechyd Dyfed, ei chred ddi-sigl yn y 
Wladwriaeth Les, ei hamrywiol gyfraniadau i bapur 
bro’r Tincer a’i llafur brwd dros Eglwys y Garn.

Soniodd yr Athro Roberts hefyd am ei gofal 
serchus a thyner dros ei theulu – yn enwedig Elystan 
– a dderbyniodd gymaint o gefnogaeth ymroddedig 
ganddi ym mhob agwedd o’i fywyd.

Yn ddiau, yr oedd yn berl o gymeriad addfwyn ac 
anghyffredin, a fu fyw bywyd cyflawn gyda’i ffydd 
ddiysgog yn yr Iesu yn ei galluogi i ddilyn llwybr 
dyletswydd hyd y diwedd.

Ar y daflen angladd cyfeiriwyd mor gywir ati 
fel “Priod ffyddlon ac ysbrydoledig, Mam annwyl 
a serchus, Nain addfwyn a hael, Chwaer dyner a 
di-flino”

“Daionus a di-weniaith
a dewr hyd derfyn y daith”
(Gweler eto dudalen 6)

DOLAU
Sefydliad y Merched

Cafwyd wythnos fythgofiadwy gan 
bedair aelod o SYM Y Borth pan 
ymunodd Freda Darby, Margaret 
Griffiths, Susan James a Pauline 
Rickaby â gwibdaith i Prague wedi’i 
threfnu gan Ffederasiwn y Sir.  
Uchafbwyntiau’r wibdaith oedd 
marchnadoedd y Nadolig, criws ar 
y Vltava, siopa Nadolig ac ymweld 
â lleoedd hanesyddol y ddinas.

Roedd Capel y Garn yn llawn 
i’r ymylon ar gyfer Gwasanaeth 
Carolau’r Ffederasiwn, ddydd Sul, 
3 Rhagfyr, pan ddaeth aelodau SYM 
at ei gilydd o bob cwr o Geredigion.  
Darllenwyd un o’r carolau gan Joy 
Cook.  Dilynwyd y gwasanaeth gan 
luniaeth yn Festri’r Capel, wedi’i 
ddarparu gan aelodau lleol.

Elizabeth Evans oedd Cadeirydd 
y noson yng nghyfarfod olaf 2006, a 
gynhaliwyd yn Neuadd Gymunedol 
Y Borth nos Fercher, 6 Rhagfyr.  
Llongyfarchwyd i Betty Gregory, 
Betty Horton a Susan James oedd i 
gyd wedi ennill clod yn Rali Aeaf 
Ffederasiwn Ceredigion SYM.  
Llongyfarchwyd hefyd i Margaret 
Griffiths a gyrhaeddodd rownd 
derfynol y Dartiau (senglau) yng 
Nhystadleuaeth Dartiau y Sir yn 
Llan-non, ar y 24ain o Dachwedd, ac 
i Margaret Horton a gyrhaeddodd 
y rownd gynderfynol.  Cyflwynodd 
Ann Newby gwis a enillwyd gan 
Berys Galliford, Betty Horton a Joy 
Cook, a daeth noson hwyliog i ben 
gyda swper wedi’i baratoi gan yr 
aelodau.
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TAFARN TYNLLIDIART
Ty Bwyta a Bar

Prydau neilltuol y dydd
Prydau pysgod arbennig

Cinio Dydd Sul
Bwydlen lawn hanner dydd

neu yn yr hwyr 

CROESO
(mantais i archebu o flaen llaw)

CAPEL BANGOR
01970 880 248

Wrth i’r flwyddyn llynedd ddirwyn i ben aeth ag 
Alwen hynaws yn gynnes yn ei chôl gan adael teulu, 
cyfeillion a chymdeithas dipyn llwmach a thlotach.  Yn 
wir, nid gormodiaith yw dweud fod yna dderwen wedi 
syrthio oherwydd roedd ganddi wreiddiau cadarn a 
noddfa ddiogel dan ei changhennau.  Un o “forwynion 
glân Meirionnydd” oedd Alwen ac fe’i trwythwyd yn 
gynnar ym mywyd crefyddol a diwylliannol ei bro gan 
fagu ynddi ruddin cymeriad a’i cynhaliodd gydol ei 
bywyd.

Pan ddaeth Elystan, ei phriod, i amlygrwydd yn y 
bywyd cyhoeddus bu’n gefn a chynhaliaeth iddo ym 
mhob agwedd ar ei waith heb chwennych clod na chyfri’r 
gost.  Ymdaflodd â’i holl egni i wasanaethu ar wahanol 
lefelau heb erioed esgeuluso’i chartref lle bu’n wraig a 
mam ddelfrydol.  Yn wir, gellid dweud yn hollol ddiffuant 
fod Alwen yn Fonesig o’i chorun i’w sawdl cyn iddi 
erioed gael ei hurddo â’r teitl yn swyddogol.  Byddai ei 
hosgo bob amser yn naturiol fonheddig.

Gwasanaethodd ar nifer o bwyllgorau ac yn eu plith 
y Bwrdd Iechyd a Chyngor yr Henoed.  Deilliai hyn 
i gyd o’r consyrn mawr oedd ganddi am bobol.  Ni 
fedrai ddioddef ffyliaid yn llawen na chwaith unrhyw 
anhegwch a siarad gwag:

“Troi’r dweud yn WNEUD oedd ei nod”

Fel y gãyr pawb, bu ei chyfraniad i Eglwys y Garn a 
Chartref Tregerddan yn ddihareb a gedy fwlch anferth ar 
ei hôl.

Bu hefyd yn ffrind triw i lawer ac yn llawn consyrn 
amdanynt:

“Yn d’oriau uchel, fy malchder erot
Yn d’oriau isel, fy ngweddi drosot”
Dyna athroniaeth ei bywyd.

Roedd ei blaenoriaethau wastad mewn trefn gan 
sicrhau fod amser ganddi i’r pethau pwysicaf mewn 

bywyd.  Er 
ei bod yn 
berson prysur, 
eto’i gyd ni 
ddefnyddiodd 
ei phrysurdeb 
erioed fel esgus 
i lacio dwylo.  
Meddai ar y 
ddawn gyfriniol 
i wybod lle 
roedd yr angen 
a diwallodd 
bob un i eithaf 
ei gallu.  Medrai 
gyd-lawenhau a chalonogi ynghanol gwynfyd bywyd a 
phan ddeuai adfyd ar ei dro byddai yno yn gwrando’n 
dawel a chydymdeimlo.  Yn wir roedd yna wawl yn 
perthyn i’w phersonoliaeth oedd yn eich codi a’ch cynnal.

Ni fu bywyd yn rhy garedig wrthi yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ac amlygodd ddewrder aruthrol 
wrth frwydro yn erbyn afiechyd blin.  Dioddefodd yn 
dawel heb dynnu sylw ati ei hun o gwbl a pharhaodd ei 
chonsyrn am arall gydol y daith.  Drwy’r cyfan, gwelwyd 
y rhuddin cymeriad a’i ffydd dawel gadarn yn brigo i’r 
wyneb.  Yn sicr bu geiriau emyn Cernyw a ganwyd yn ei 
hangladd yn gynhaliaeth iddi hithau yn y dyddiau tywyll:

“Mae’r gelyn yn gry, ond cryfach yw Duw,
Af ato yn hy, tãr cadarn im yw,
Pan droir yn adfeilion amcanion pob dyn,
Mi ganaf mor ffyddlon yw’r Cyfaill a lñn.”

Fel y cyfeiriwyd ar ei thaflen angladdol, bu fyw bywyd 
cyflawn a diolchwn am y bywyd unigryw hwnnw.

Do, gwreiddiodd y dderwen hon yn ddwfn a chadarn:  
bu ei changhennau yn gysgod i lawer ac erys ei dail yn 
fytholwyrdd yn y cof.  (B.G.)

Y Fonesig Alwen Elystan Morgan

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Diolch

Dymuna Margaret Griffiths, Rhydyfelin, (gynt o Caehaidd) 
ddiolch yn gynnes iawn i nifer o drigolion papur bro y Tincer 
am y cardiau, galwadau ffôn a’r rhoddion a dderbyniodd 
tra yn Ysbyty Bron-glais ac ar ôl dychwelyd gartref. 
Gwerthfawrogir y cyfan yn fawr iawm.

 
Urdd y Benywod

Cynhaliwyd parti Nadolig blynyddol yng 
nghanolfan Croeso Eon pryd y daeth cynulleidfa 
dda iawn o bob oedran ynghyd. Er fod nifer 
y plant sydd yn byw yn yr ardal yn fach iawn 
‘roedd yn bleser i gael cwmni wyrion ac wyresau 
ein aelodau presennol. Hyfryd hefyd oedd cael 
cwmni Doll Roberts ynghyd â phedair cenhedlaeth 
o’i theulu gan mai hi oedd yn allweddol yn 
dechrau y parti yma dros ddeugain mlynedd 
yn ôl. Llywyddwyd y noson gan Beti Daniel yn 
absenoldeb Lorraine Maloney a bu Christine 
Paziawic a Nancy Evans yng ngofal y trefniadau, 
gyda Meriel Morgan yn cyfeilio. Diolch i bawb am 
eu cyfraniad i lwyddiant y noson.

Y nos Lun ganlynol aeth nifer fach iawn o’r 
aelodau ynghyd a Dei Evans a John Lewis o 
amgylch yr ardal i ganu carolau.Cafwyd croeso 
mawr a llwyddwyd i gasglu £270.00 ar gyfer 
ymchwil Osteoporosis. Diolch i bawb am eu 
cefnogaeth.
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PENRHYN-COCH
Suliau Horeb

Chwefror
4 2.30 Oedfa gymun –Y Parchg 
Peter Thomas  
11 10.30 i’w drefnu
18 2.30 Delyth Morgans – oedfa 
ar Caneuon ffydd
25 2.30 Adrian Morgan

Ysbyty

Da deall fod Gillian Dobson, 
Cae Mawr, yn gwella ar ôl 
ymweliad â’r ysbyty. Dymunwn 
wellad buan hefyd i Meirion 
Jones, Glanceulan, sydd wedi 
treilio cyfnod yn yr ysbyty. yn 
ddiweddar.

Priodas

Dymuniadau gorau i Bethan 
Thomas, Bysaleg, ar ei phriodas 
ym Melbourne dros y gwyliau.

Symud ardal

Dymunwn yn dda i May Royle, 
Glan Ceulan, sydd wedi symud i 
Southampton i fod yn nes at y mab 
Eric a’i deulu. Da deall y bydd yn 
cadw cysylltiad drwy’r Tincer.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Angharad 
Billing a’r teulu, Garn Wen, ar 
farwolaeth ewythr i Angharad 
ym Mhontrhydfendigaid,  â 
Robert Dobson a’r teulu, Cae 
Mawr, ar farwolaeth ewythr yn 
y gogledd; hefyd â  Mrs Mair 
Evans a’r teulu, Glanceulan, ar 
golli ei hewythr yn y Bont yn 
ddiweddar.

Plygain

Cynhaliwyd y  17ain blygain 
flynyddol dan nawdd 
Cymdeithas y Penrhyn yn 
Eglwys Sant Ioan,  nos Iau 21 
Rhagfyr  am  7.30. Roedd y 
gwasanaeth dan ofal y ficer, Y 
Parchedig John Livingstone a 
Lona Jones. Roedd yr eglwys 
yn orlawn – bu’n rhaid cario 
cadeiriau ychwanegol i mewn ac 
eisteddodd rhai yn seddau’r côr. 
Agorwyd y blygain gan blant 
Ysgol Penrhyn-coch yn canu i 
gyfeiliant dwy delyn a ganwyd 
gan Elin Wallace a Mared Emyr. 
Yna canodd Parti’r Penrhyn, 
Parti Eglwys Llanbadarn, 
Marianne Jones Powell, 
Chwechawd ABC , Cantorion 
Aberystwyth, Linda Healy, 
Triawd Arwyn, Guto a Wyn (o 
ardal Aelwyd Pen-llys), Parti’r 

Parc (ger y Bala), Triawd Sir 
Benfro, Parti Llanymawddwy, 
Triawd Rhiannon, Trefor ac 
Eleri, Daniel Huws a Chantre’r 
Gwaelod. 

Gan fod Neuadd yr Eglwys 
yn cael ei hatgyweirio nid 
oedd yn bosib cael cawl eleni 
ond darparwyd lluniaeth oer 
a chafwyd cyfle i gymdeithasu 
dros baned â’r cantorion a 
ddaeth o wahanol ardaloedd. 
Cyflwynwyd y casgliad - 
£271.61 - i ward Meurig, Ysbyty 
Bronglais – er cof am Alwen 
Elystan Morgan. 

Carolau a Chalennig

Ni fu llawer o ganu carolau 
a chalennig yn y Penrhyn 
dros y Nadolig a Chalan ar 
wahân i blant yr ysgol leol yn 
canu carolau a Dwynwen a 
Gwenllian Spink, Aberystwyth 
– merched Lucy (Huws gynt) 
yn hel calennig. Glywsoch chi 
am rywun arall?  Deallwn fod 
yna bedair gwraig wedi bod yn 
canu wythnos cyn y Nadolig 
yng nghyffiniau Ger-y-llan.  
Pwy oeddynt tybed?  Mae yn 
drueni bod yr arferiad hwn yn 
diflannu.

Merched y Wawr

Nos Iau, 14eg o Ragfyr aeth y 
gangen am noson i Ganolfan 
Bowlio Deg yng Nghlarach, 
a chafwyd noson arbennig, 
y merched i gyd ar eu gorau 
yn ceisio curo y naill a’r llall.  
Daeth llawer ohonynt ar y 
blaen ond ar ddiwedd y gêmau 
Gwyneira Marshall oedd ar y 
brig.  Llongyfarchiadau iddi 
hi.  Ar ôl mwynhau y bowlio fe 
eisteddwyd i lawr i fwynhau 
swper blasus dros ben.  Diolch 
i’r rhai a fu yn ei baratoi ac i’r 
staff fu yn gweinyddu arnom.  
Fe dorrwyd cacen arall i ddathlu 
ein pen blwydd yn 30 oed fel 
cangen gan ein Llywydd, Sue 
Hughes.  Ac i roi diweddglo 
hapus iawn i’r noson fe alwodd 
Santa i’n gweld efo anrheg i 
bob aelod.  Fe ddiolchwyd i Sue 
Hughes a Sandra Beechey am 
drefnu noson mor ardderchog 
ac wrth gwrs i Santa am alw 
gan Mair Evans.  Dymunwyd 
Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd Dda i bawb cyn troi 
tua thre.

Nos Iau yr 8fed o Fawrth 
bydd y gangen yn cael cinio 
dathlu pen blwydd yn 30 oed 

MADOG
Suliau Chwefror
Gwasanaethau Madog
2 o’r gloch
4
11 Y Parchg Ifan Mason Davies
18 Richard Llwyd Jones
25 Y Parchg Gwyn Madoc Jones

Cymdeithas Madog

Yng nghanol prysurdeb o baratoi at y 
Nadolig, hyfrydwch a bendith oedd 
cael dod ynghyd i’r Capel i wrando 
ar ddarlith gan y Dr Rhiannon Ifans 
yn egluro ystyr rhai o’r carolau 
plygain. Ymunodd Trefor Pugh â hi 
i ganu nifer o’r carolau i ni. Yn dilyn 
cafwyd lluniaeth ysgafn.

a dathlu Gãyl Ddewi hefyd 
yng Ngwesty y Marine yng 
nghwmni Heledd Mitchell 
(telynores) ac Elen Pencwm.  
Dymuna y gangen wahodd 
unrhyw un a fu yn aelod o 
Ferched y Wawr Penrhyn-
coch yn ystod y 30 mlynedd 

ddiwethaf i ymuno â ni i 
ddathlu ar y noson arbennig 
hon.  Os am ddod a wnewch chi 
plis gysylltu â Sandra Beechey 
ar  (01970) 820378 neu Sue 
Hughes (01970) 828001 cyn neu 
erbyn y 12fed o Chwefror er 
mwyn cael gwneud y trefniadau 

Aelodau Clwb Sul Horeb a gyflwynodd ‘Gabriel’ yn eu gwasanaeth Nadolig.

Merched y Wawr, Penrhyn-coch,  yn derbyn siec am £2,550 o Gronfa’r Loteri Fawr 
- Arian i Bawb nos Iau 11 Ionawr.
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Blodau i bob achlysur

Blodau’r Bedol
Priodasau . Pen blwydd .  

Genedigaeth .  Angladdau .  
Blodau i Eglwysi a  

Chapeli neu unrhyw achlysur

Donald Morgan
Hen Efail, Llanrhystud SY23 5AB

Ffôn 01974 202233
Danfon am ddim o fewn dalgylch y Tincer

Lle llawn / rhan amser ar gael nawr
Am fwy o wybodaeth cysyllter â:

Mrs Glenwen Morgans
Heulwen, Penrhyn-coch

Ffôn: 01970 820385 Symudol: 07811017418
Ebost: glenwen67@msn.com

Aelod o’r  NCMA

Gwarchodwraig Plant 
Gofrestredig

gyda ASGC

Priodas

Dymuniadau gorau i Dr Gethin 
Rhys, Rhiwfelen ar ei briodas â  
Branwen Ioan ar Ragfyr 22. 

Parti Nadolig yr Henoed

Trwy garedigrwydd haelionus 
Margaret a John, Tafarn Y Druid, 
cafodd henoed y cylch wledd 
o ginio Nadolig i’w gofio, ar 
brynhawn Mercher y 6ed o 
Ragfyr. Yr oedd y croeso ac 
awyrgylch gynnes, fel arfer, yn 
disgwyl y parti a’r ystafell fwyta 
a’r byrddau wedi eu haddurno yn 
wych, y gweinyddion yn joclyd, 
a’r pryd bwyd Nadoligaidd yn 
ardderchog, a chafodd  pawb 
anrheg addas ac amserol.

Talwyd teyrnged o ddiolch 
twymgalon gan y Parchg Ifan 
Mason Davies i bawb o staff Y 
Druid, ac hefyd trosglwyddodd 
Iris Richards, ar ran pawb o’r 
parti, dusw o flodau i Margaret, 
i ddangos consern am ei 
anhwyldeb yn ystod y flwyddyn, 
ac hefyd gwerthfawrogiad o’i 
charedigrwydd tuag at aelodau 
hñn y cylch.

I orffen y parti bu “Brodini” y 
clown yn ein diddori a dangos 
ei sgiliau medrus yn gwneud 
ffurfiau anifeiliaid gyda Balwns, a 
phawb yn cael hwyl fawr.

Parti’r Plant

Bu Margaret a John yn hael eu 
cymwynas  hefyd i blant yr ardal 
trwy drefnu parti Nadolig iddynt 
ddechrau mis Rhagfyr a gwneud 
yn sicr fod Siôn Corn yn galw. 
Mae’r rhieni yn ddiolchgar iawn a 
chafodd y plant lawer o hwyl.

Ken a Dorothy
 
Stori yw hon sydd yn dechrau 
yn ôl ym 1948, pan oedd teulu 
Dorothy Lees yn dod i lawr 
o Bolton, Sir Gaerhirfryn i 
westy yn y Bermo a gadwyd 
gan rhieni Ken Morris. Roedd 

GOGINAN
Dorothy yn un ar bymtheg y 
flwyddyn hynny a Ken yn 20 
oed ac treuliodd y ddau dipyn 
o amser gyda’i gilydd. Daeth y 
teulu o Bolton i lawr y flwyddyn 
ganlynol ac eto treuliwyd 
amser gyda’i gilydd, ond y tro 
yma ond ychydig ddiwrnodau 
oherwydd roedd Ken erbyn hyn 
yn y llynges fasnachol ac yn 
mynd i Cape Town, De Affrica, 
oherwydd teithio’r byd oedd ei 
ddymuniad lle ’roedd Dorothy 
â’i chalon a’r fynd i’r brifysgol, 
- yn ddiweddarach graddiodd 
mewn Ffrangeg yn Manceinion. 
Penderfynnodd y ddau gadw 
mewn cysylltiad trwy lythyr ond 
ar ôl ychydig fe aeth y ddau eu 
gwahanol ffyrdd.

Cyfarfu Ken â Margaret eto yn 
y Bermo pan briododd ym  1951 
ac ym 1953 priododd Dorothy  
gyda un o’i ffrindiau o’r brifysgol. 

Ym 1969 fe wnaeth Dorothy a’i 
gãr ymfudo i Ganada pan gafodd 
ef swydd fel Athro ym Mhrifysgol 
McMaster, Hamilton, Ontario ond 
ym 1979 bu’r gãr farw o gancr 
a Dorothy yn gorfod gwneud y 
penderfyniad a oedd yn dychwelyd 
i Brydain neu aros yng Nghanada 
ond gan fod ei  mab a’i merch yn 
eu harddegau penderfynodd aros 
yno iddynt orffen eu haddysg. 
Aeth Dorothy ymlaen i greu gyrfa 
newydd i’w hun, roedd wedi bod 

yn athrawes yn dysgu Ffraneg 
i aelodau o’r fyddin ac hefyd i 
aelodau o’r llywodraeth oherwydd 
y rheolau newydd lle roedd 
Saesneg a Ffrangeg yn gyfartal yng 
Nghanada, fe wnaeth ddarganfod 
fod ganddi y gallu i greu caneuon 
ac erbyn hyn mae wedi ysgrifennu 
sawl sioe gerddorol fel “Heidi”, 
“Pride and Prejudice”ac hefyd 
symffoni i “Pied Piper”. (Mae y 
rhain i gael ar gryno ddisg ac wedi 
cael eu perfformio yng Nghanada, 
Seland Newydd ac yn fyd-eang).
Gweler www.dorothyless-blakey.
org)

Penderfynodd Dorothy ar 
Dachwedd y 5ed eleni, ar ôl 
edrych ar hen luniau, ei bod 
eisiau cysylltu â Ken unwaith eto 
ac ar fore Llun y 6ed dechreuodd 
drwy gael rhestr o rifau ffôn yng 
Nghymru ar y we a dechrau 
ffonio unrhyw K.J. Morris yn  
enwedig rhai yn y Gogledd 
ac wedyn addasu i dim ond 
K. Morris yn ardal y Bermo a 
chael gafael ar gefnder i Ken a 
ddywedodd wrthi fod Ken wedi 
colli ei wraig ers tair mlynedd a’i 
fod yn byw yn ardal Aberystwyth 

ond nad oedd yn sicr o’i rif ffôn 
na’i gyfeiriad.

Erbyn yr 8fed roedd gan 
Dorothy rif ffôn Ken ac nawr 
daeth ychydig o ansicrwydd yn 
ei meddwl a fyddai Ken yn ei 
chofio ond penderfynodd codi’r 
ffôn a’i alw. Y peth rhyfeddol 
am y stori yma oedd ychydig 
wythnosau ynghynt roedd Ken 
wedi bod yn edrych ar hen luniau 
oedd ganddo yn y nenlofft a phan 
atebodd y ffôn roedd yn cofio 
Dorothy yn iawn. Fe fu y ddau 
yn sgwrsio yn hir a Dorothy yn 
dweud y byddai yn dod i weld 
Ken efallai yn y Gwanwyn gan 
ei bod wrthi yn symud fflat ar y 
pryd hynny. Rhagfyr yr 8fed fe 
gafodd Ken ei ruthro i’r ysbyty 
gan ofni ei fod wedi cael trawiad 
ar y galon ac er fod Ken yn 
holliach erbyn hyn penderfynodd 
Dorothy ddod yma i Goginan 
cyn gynted a phosib i’w weld ac 
roedd yn hedfan i Lundain ar 
Ragfyr 12fed, felly mewn amser 
i dreulio y Dolig ar Flwyddyn 
Newydd ac ar hyn o bryd nid yw 
wedi penderfynu yn iawn pryd y 
bydd yn mynd adref i Ganada.
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M & D PLUMBERS
Gwaith plymer & gwresogi

Prisiau Cymharol; 
Gostyngiad i  
Bensiynwyr; 

  Yswiriant llawn; 
Cysylltwch â ni yn  

gyntaf ar

01974 282624  
07773978352

BOW STREET
Suliau Chwefror
Gwasanaethau Y Garn
10 a 5
www.capelygarn.org
4  Dr Rhidian Griffiths
11 Y Parchg Ifan Mason Davies
18 Richard Llwyd Jones
25 Y Parchg Gwyn Madoc Jones

Swydd newydd

Pob dymuniad da i Gwenno 
Dafydd, Maes Afallen, ar 
ei swydd gyda chynllun 
Cylchgronau Cymreig yn y 
Llyfrgell Genedlaethol.

Pwyllgor yr Henoed 
Llandre a Bow Street

Cafwyd ein cinio Nadolig eleni 
ar yr 2il o Ragfyr yn Ysgol 
Rhydypennau.  Diolch i’r 
Prifathro, Mr. Havard a merched 
y gegin am eu croeso a’u 
cydweithrediad gyda’r pwyllgor 
i wneud y fenter yn llwyddiant. 
Eisteddodd bron i gant o henoed 
a gwesteion wrth y byrddau a 
chafwyd gwledd ragorol. Yn 
dilyn cafwyd adloniant gan Rosa 
a’i grãp â phawb yn ymuno yn 
y canu. Dechrau da i ddathlu’r 
ãyl. Cafwyd y boreau coffi 
Nadolig arferol yn Afallen Deg 
ac ym Methlehem, Llandre. 
Carwn atgoffa Henoed yr ardal 
fod boreau coffi yn Afallen Deg 
ar fore Iau ac ym Methlehem, 
Llandre ar fore Mawrth, drwy’r 
flwyddyn.  Mae croeso iddynt  
ymuno am baned a sgwrs.

Dosbarthwyd 240 o anrhegion 
Nadolig i’r henoed yn eu 
cartrefi, llawer o ddiolch i 
aelodau’r pwyllgor am sicrhau 
fod yr anrhegion wedi cyrraedd 
erbyn y Nadolig.

Edrychwn ymlaen am 
ymweliad a’r pantomeim yn 
Theatr y Werin ar y 6ed o 
Ionawr. 

Mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar 
i’r sefydliadau a’r unigolion 
sydd wedi bod yn paratoi coffi 
i’r boreau coffi yn Afallen Deg a 

Llandre, a’r Te prynhawn misol 
yn Afallen Deg, diolch o galon. 
Dymunwn blwyddyn newydd 
dda i henoed yr ardal. 

Gyrfa chwist

Cofiwch am yrfa chwist Cartref  
Tregerddan nos Iau Chwefror y 
1af am 8 o’r gloch.

Pen blwydd arbennig

Dymuniadau gorau i Mrs 
Getta Miles, Llechryd - gynt o 
Hyfrydle, a fydd yn dathlu ei 
phen blwydd yn 90 ar y 9fed o 
Chwefror. Mae’n derbyn y Tincer 
yn rhoi llawer o bleser iddi, ac 
yn fudd i gadw cysylltiad â Bow 
Street. 

Gwasanaeth y Nadolig y 
Garn

Crewyd naws y Nadolig yn 
y gwasanaeth a gynhaliwyd 
yng Nghapel y Garn fore Sul, 
Rhagfyr 24ain. Cyflwynodd 
plant yr Ysgol Sul ddrama 
‘Martha Ddrwg’ gyda Charlotte 
Drakeley, Dinas Drakeley, 
Thomas Drakeley, Ffion 
Evans, Iestyn Evans, Gwawr 
Keyworth, Glesni Morgan, Teleri 
Morgan, Gwern Penri a Meinir 
Williams yn actio’u rhannau yn 
hyfryd.  Cafwyd cerddoriaeth 
offerynnol amserol gan Osian 
Penri, Rhun Penri ac Iwan 
Williams, a darlleniadau gan 
Lowri Jones, Siriol Hughes, a 
Gwyneth Keyworth. Llio Penri 
oedd wrth yr  organ a rhoddodd 
Llinos Dafis anerchiad i’r plant. 
I gloi canodd côr cymysg dan 
arweiniad Allan Wyn Jones 
bedair carol o waith y diweddar 
Gilmor Griffiths.

Genedigaethau

Llongyfarchiadau i Trefor 
a Catrin, 11 Bryncastell, ar 
enedigaeth merch fach, Cadi 
Seren, ar 14 Rhagfyr, chwaer fach 

i Gwyn Llywelyn. Dymuniadau 
gorau i’r teulu.

Llongyfarchiadau i Vernon 
a Dilys Jones, Gaerwen, ar 
enedigaeth wñr bach,  Ifan 
Ceiro, mab i Osian a Bethan 
yn Nercyws, Sir y Fflint a 
brawd bach i  Gruff  Ceiro. 
Ein dymuniadau gorau iddynt 
hwythau fel teulu

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn yn ddwys â 
Enid Howells, Maes Ceiro, ar  
farwolaeth ei chwaer, Menna 
Jones, o Dal-y-bont. 

Osian, Rhun ac Iwan – offerynwyr yng ngwasanaeth y Garn

Aelodau Grwp Help Llaw, Capel y Garn yn paratoi anrhegion ‘Dolig ar gyfer trigolion 
Tregerddan

Eich cigydd lleol
Pen-y-garn
Ffôn 828 447
Llun: 9-4.30

Maw-Sad 8.00-5.30
Gwerthir ein cynnyrch mewn  

rhai siopau lleol

CIGYDD  
BOW STREET
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Sandy
Ar yr 28ain o Fedi 2006, collodd 
ardal y Tincer un o’i chymeriadau 
mwyaf adnabyddus, sef Sandy 
Jones, yn awr o Glanrhydtynoeth, 
ond gynt o Nant-llan yn ardal 
Clarach.  Roedd wedi cyrraedd yr 
oedran teg o 91.

Cafodd ei eni yn Alexander 
Llewelyn Lyon Jones yn Crugiau, 
ar ymylon Penparcau ar yr 22ain o 
Orffennaf 1915.  Hannai ei dad, Abel 
Jones, o fferm Llechwedd yn ardal 
Llanwennog.  Roedd Abel yn un o 
wyth o blant, ac aeth ei ddau frawd 
hynaf allan i Awstralia.  Gwnaeth un 
ohonynt dipyn o bres yno gan ei fod 
yn byw heb fod ymhell o Kalgoorlie 
pan ddarganfuwyd aur yno.  Nid 
wrth gloddio y gwnaeth ei ffortiwn, 
ond fe brynnodd wagen i gario dãr, 
a chan fod hwnnw yn beth mor brin 
yno, roedd y mwynwyr a’r trefwyr 
yn fodlon talu’n ddrud amdano.  
Mae rhywbeth rhyfedd rhwng Cardi 
â gwneud prês!

Roedd Abel Jones 
yn ddarlithydd mewn 
amaethyddiaeth yng Ngholeg 
Aberystwyth.  Daeth mam Sandy, 
Bessie Brown, o ardal Forfar yn yr 
Alban, hithau hefyd i ddarlithio ar 
amaethyddiaeth yn Aberystwyth.  
Daeth yno tua 1901.  Ei 
harbenigedd hi oedd llaeth, caws 
ac ymenyn.  O’r ochr yma daeth 
y ‘Lyon’ i enw Sandy.  Roedd y 
cyfenw yma ar dad-cu ei fam, a 
oedd yn denant ar stad ‘Glance’, 
sef stad enfawr rhwng Glance a 
Dundee a oedd yn eiddo i Iarll 
Strathmore, tad y Fam-Frenhines.

Tua’r adeg yma cynhelid 
cyrsiau byr o tua deg wythnos ar 
amaethyddiaeth, i roi cyfle i bobl 
a oedd yn methu bod yn fyfyrwyr 
llawn amser i gael hyfforddiant.  
Un o’r myfyrwyr yma oedd John 
James, Nant-y-moch, Ponterwyd.  
Priododd Bessie Brown efo Abel 
Jones ym 1907, ac o’r herwydd 
cafodd hi ei di-swyddo am ei 
bod yn bolisi gan y Coleg i beidio 
cyflogi gwragedd priod, ac os yw 
fy ffeithiau yn iawn, parhaodd y 
polisi yma hyd 1936.

Pan oedd y sôn yn dod am 
foddi Nant-y-moch, aeth Sandy a’i 
fam i weld y lle yn niwedd y 50au, 
a dyma John James yn cymryd un 
golwg arni, ac yn dweud “Well, 
well, Bessie Brown, how are you?” 
er nad oedd wedi ei gweld ers 
hanner can mlynedd!

Cafodd Abel a Bessie dri o blant, 
Sandy, a dwy chwaer, sef Dinah 
(enw ei mam-gu o ochr ei thad) a 
ddaeth yn ddiweddarach i fyw i 
Bryn-llys, Dôl-y-bont, a Gwyneth, 
a briododd yr Athro Estyn Evans, 
a fu yn dysgu daeareg ac a ddaeth 
yn ddiweddarach yn is-ganghellor 
Prifysgol Belfast.  Roedd 
ganddynt hwy bedwar o fechgyn.  
Un ohonynt, Alun, yn arbenigwr 
ar y galon.

Ym 1920 prynodd y Coleg 
Nantcellan-fawr, ac roedd yn 
ofynnol bod yr athro amaethyddol 
yn byw yno, felly fe symudodd 
Abel Jones a’i deulu o Crugiau 
i Nantcellan.  Roedd eu cartref 
newydd yn dñ cadarn, ond doedd 
fawr o gyfleusterau, dim ond dãr 
mewn tap y tu cefn i’r tñ.  Gwnaed 
gwelliantau gan roi ystafell 
ymolchi a chyfleusterau eraill yno.  
Yn anffodus bu Abel Jones farw yn 
Chwefror 1924, pan oedd Sandy 
yn 8 oed.  Roedd felly yn rhaid i’r 
teulu symud allan o Nantcellan, 
ond bu’r Coleg yn dosturiol 
wrthynt, a rhoi amser iddynt i 
chwilio am gartref newydd.

Symudasant ym 1925 i Nant-
llan.  Credaf fod Bessie Jones 
yn wraig â thipyn o fetel, egni a 
menter yn perthyn iddi, a dyma 
hi yn dechrau gwerthu llaeth 
mewn poteli – rhywbeth newydd 
iawn ar yr adeg hynny – ac wedi 
sicrhau bod y fuches yn rhydd 
o’r TB.  (Sir Aberteifi oedd y sir 
gyntaf yng Nghymru os nad 
ym Mhrydain i fod yn rhydd o 
TB.)  Daeth Glan-môr, a hefyd 
Glan-môr fach yn rhydd, ac yn 
ychwanegol cymerodd Tñ-hen ar 
rent hyd tua canol y rhyfel.  Tipyn 
o hanes dybiwn i.  Oherwydd y 
cryfder cymeriad yma fe’i gwnaed 

yn bennaeth ar y War Ag (War 
Agricultural Committee) dros 
Gymraeg, ac am y gwaith hwn, 
cafodd ei hanrhydeddu â’r MBE.

Daeth Pant-y-dwn yn wag, a 
dyma Loveden Pryce, Gogerddan 
yn ei gynnig iddi, ac fe’i 
cymerodd.  Ar y ffordd yn ôl o 
Pant-y-dwn rhyw ddiwrnod fe 
arhosodd i gael sgwrs efo Dick 
Jones a oedd yn byw yn Bryn-llys, 
a hwnnw mewn gofid mawr gan 
ei fod newydd gael ymweliad 
efo pobl o’r War Ag, a’r rheini am 
iddo aredig cyfeire lawer i godi 
tatws a llafur.  Doedd ganddo 
ddim cyfarpar ar gyfer gwneud y 
gwaith, a’i weithwyr gan fynycha 
oedd crwydriaid a ddoi yno ar 
eu tro, gan gysgu yn y llofft stabl.  
Roedd Dick wedi clywed bod 
Bessie Jones i fod i symud i’r Ynys 
ac yn gofyn iddi a gymerai hi at 
Bryn-llys ac iddo yntau fynd i’r 
Ynys.  Felly dyma hi yn cael gair 
efo Loveden Pryce gan mai ef 
oedd perchen yr Ynys hefyd, ac 
fe ddoed i gytundeb, a dyna sut y 
daeth Bryn-llys i feddiant y teulu.

Ar y 27ain o Dachwedd 1943, 
priododd Sandy efo Megan 
Myfanwy Roberts, a oedd â 
chysylltiadau efo Pwllheli a 
Chilgwri (Wirral) gan fod ei thad 
yn gapten llong, a symudasant 
i Glan-y- môr i fyw.  Dyma sut 
cwrddodd y ddau: Roedd Megan 
efo’r WRENs, ac mi ’roedd ar 
gymryd gwyliau, a dyma un o’i 
ffrindiau yn cynnig iddi ddod 
efo hi i aros mewn carafan oedd 
gan y teulu yng Nghlarach.  
Dyma’r ddwy yn dod ar y tren i 
Aberystwyth, a dim syniad sut 
i fynd i Glarach.  Gofynnwyd i 
wraig gerllaw ac medde honno, 
gan bwyntio at ddyn cyfagos, 

“Mae hwnco yn byw yn Clarach, 
gofynnwch iddo fe”.  Sandy oedd 
hwnnw – a dyma gychwyn y 
garwriaeth a barodd dipyn dros 
drigain mlynedd.  Daeth tad 
Megan, George Edward Roberts, 
ymhen amser yn Harbwr-feistr i 
Aberystwyth.

Gwnaeth Sandy ei enw drwy 
y gwaith a wnaeth fel contractwr 
amaethyddol, yn enwedig adeg 
y Rhyfel.  Prynodd ei dractor 
cyntaf ym 1936, a hwnnw yn 
Fordson efo ‘spade-luggs’, ond 
fe roes olwynion rwber arno 
yn ddiweddarach.  Costiodd y 
peiriant newydd yma £140.  Dyma 
ddechrau aredig o ddifrif.  Ym 
1937, roedd yn gweithio yn ymyl 
y ddwy Riwel, â trailer yn sownd 
wrth y tractor.  Roedd gãr o’r 
enw George Fletcher yn y trailer.  
Cafwyd damwain, ac un a fu 
bron yn angheuol i Sandy, ac fel 
y cyfaddefodd, arno ef oedd y 
bai.  Roedd y tractor yma â’r brêc 
ar y gêrbocs, ac mi roedd wedi 
cychwyn i lawr y llechwedd cyn 
iddo ei roi mewn gêr is, ac mi 
redodd i ffwrdd.  Cafodd George 
ei daflu allan tua deg llath ar 
hugain ac anafu ei asennau a 
thorri pont ei ysgwydd, tra roedd 
Sandy wedi cael ei wasgu o dan 
y tractor, ac yn anymwybodol.  
Mi ddaeth teulu Edwards Riwel 
Uchaf, a hefyd William Evans, 
Riwel Isaf, i geisio helpu, ond 
roedd pwysau y trailer yn 
gwneud pethau yn anodd iawn 
iddynt.  O dipyn i beth cafwyd 
rhyw drefn, a dywedir bod 
William Evans wedi dal pwysau y 
tractor am ddigon o amser iddynt 
dynnu Sandy allan.  Deallwyd ei 
fod yn anadlu, er ei fod yn las gan 
y wasgfa, a bu Alfred Edwards (a 
oedd ef yn deall peth am gymorth 
cyntaf?) yn ei drin, a chafwyd ef 
yn ôl ar ei draed.  Ni fu Sandy, er 
ei fod yn gleisiau difrifol, yn hir 
yn gwella ond cymerodd yn hir 
i George ddod dros ei anafiadau.  
Dywedir na fu William Evans 
byth yr un fath ar ôl rhoi cymaint 
o ymdrech i ddal pwysau’r tractor.

Prynwyd caterpillar wedyn am 
£580, ac aradr ddwygwys.  Roedd 
yn torri cwys ugain modfedd a 
oedd yn claddu’r rhedyn a’r grug 
yn y llefydd garwaf.  Mi droiodd 
y peiriant yma tua 2000 o gyfeire 
mewn blwyddyn, ac yn gweithio 
ddydd a nos, ac ond yn aros i roi 
tanwydd ynddo.  Y pris am aredig 
efo’r ‘cat’ oedd pymtheg swllt ar 
hugain y cyfer.  Roedd ganddo 
feinder ar un adeg a oedd yn cael 
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Fel brodor o Bontarddulais, yr wyf fi wedi hen 
arfer a chlywed corau yn canu yn ogystal â gweld 
corau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Bûm yn 
aelod o Gôr Meibion Pontarddulais er pan oeddwn 
yn ddisgybl chweched dosbarth ond mae’n 
ddiddordeb gennyf hefyd i wrando ar gorau eraill 
er mwyn llwyr amgyffred â’r gystadleuaeth fydd 
yn ein haros yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis 
Awst bob blwyddyn. Tybiaf mai’r elfen gystadleuol 
hwn sy’n cyfrif am y sefyllfa canu corawl gymharol 
iach, er ychydig yn oedrannus weithiau, a fodola 
yng Nghymru heddiw.

Pan ddaeth Côr Godre’r Aran i Langorwen, 
rhaid oedd mynd yno i’w clywed. Maent yn 
parhau i fod yn gôr sylweddol iawn o ran maint 
ac mae ganddynt enw da fel un o gorau enwocaf 
Cymru. Cychwynnodd y gyngerdd gyda charol 
gynulleidfaol dan arweiniad Geraint Thomas a 
llanwyd yr eglwys â sain peraidd ‘O Deuwch 
Ffyddloniaid’. Gyda’r naws Nadoligaidd wedi’i 
gosod, cawsom ninnau fel cynulleidfa gyfle i 
ymlacio ac i fwynhau’r wledd oedd yn ein haros.  

Roedd y rhaglen yn un amrywiol ac, ar brydiau, 
yn heriol iawn y tu hwnt. Rhaid canmol Eirian 
Owen am ymdopi’n wych iawn â’r orchest o 
arwain a chyfeilio, ar yr un pryd, i’r côr.  Clywsom 
ganeuon o bob iaith - yn Gymraeg, yn Saesneg 
ac yn Rwseg hyd yn oed – a llwyddodd y côr, 
yn bendifaddau, i berfformio noson gaboledig o 
ganu corawl wrth berfformio darnau heriol megis 
‘Nidasos’ yn ogystal ag emyn-donau cyfarwydd fel 
‘Christus Salvator (Gounod, tr. Eric Jones). Er hyn, 
nid trwm a heriol ydoedd unig naws y rhaglen a 
chafwyd bod, o bryd i’w gilydd, naws ysgafn o 
adloniant yn yr Eglwys wrth iddynt berfformio 
darnau cyfarwydd megis Y Tangnefeddwyr 
(Eric Jones) Er hyn, gresyn nad oedd un eitem 
Nadoligaidd, ag eithrio’r carolau gynulleidfaol, yn 
eu rhaglen a hynny mewn cyngerdd a oedd, i bob 
pwrpas, yn gyngerdd Nadolig.

Rhaid canmol aelodau’r côr am wneud defnydd 
da o’r cantorion cyfarwydd a oedd yn eu plith. 
Cawsom glywed Tom Evans, Gwanas yn canu 
triawd gyda Trebor Lloyd Evans a Sion Goronwy 
yn ogystal â deuawd gyda Sioned Wyn. Roedd y 
dewis o unawdwyr hefyd yn un da a chawsom 
berfformiadau caboledig oddi wrth Aled Wyn 
Davies a Sioned Wyn. Bu Aled yn fuddugol yng 
Nghystadleuaeth y ‘Rhuban Glas’ yn Eisteddfod 
Genedlaethol Abertawe eleni a bu Sioned Wyn 
hefyd yn fuddugol yn yr un Eisteddfod  yng 
nghystadleuaeth yr unawd contralto.  Cawsom 
felly, fwynhau rhai o’r darnau a aeth â hi i’r brig yn 
yr Eisteddfod yn ogystal â darnau eraill cyfarwydd. 
Mae’n amlwg bod gyrfa ddisglair o flaen y ddau 
ohonynt! 

Cadeirydd y noson oedd Mrs. Price, Plas 
Cwmcynfelin a ddatganodd ei gwerthfawrogiad 
i’r côr ac a gyfrannodd yn hael i’r Eglwys. Roedd 
cyfraniad a haelioni y noddwyr, Merlin Homes, 
wedi sicrhau noson lwyddiannus dros ben.

Adrian Morgan

Daeth gwy^r yr Aran i Aber  
Adolygiad o gyngerdd Côr Godre’r Aran a 

gynhaliwyd yn Eglwys yr Holl Saint,  
Llangorwen nos Sul Rhagfyr 3ydd 2006.  

ei yrru yn syth o’r tractor, yn hytrach na’r 
rhai arferol a oedd yn ‘land-drive’ h.y. yn 
cael eu gyrru fel yr oeddynt yn symud gan 
olwyn fawr o tan y peiriant.  Cofiai Sandy 
y beinder yma yn mynd i Hen-hafod, Tre’r-
ddôl i dorri ceirch.  Roedd y ceirch yn tyfu 
ar le meddal a’i gwnâi bron yn amhosib 
ei dorri efo peiriant confensiynol.  Felly fe 
roddwyd ‘skids’ o tan y beinder yn lle ei 
fod yn suddo, a doed tros y broblem yn y 
ffordd yma.

Ar yr adeg yma roedd y War Ag yn 
gorfodi aredig ar bob lle, ac hyd yn oed 
â’r pwer i orfod i ffermwyr nad oedd 
yn cydymffurfio â’u rheolau i adael eu 
ffermydd.  Roedd yna tua pum fferm 
yn wag yn ymyl y môr ger Blaen-plwyf 
– Morfa bychan a Llety gegin i enwi ond 
dwy – a llawer o’r gwaith yn cael ei reoli 
gan R.Ll. Jones, Llanilar a oedd yng ngofal 
y tir âr, ac hefyd D.J. Thomas, Tal-y-bont 
(Thomas y troi fel y’i gelwid gan bawb).  
Roedd ef yn dod o’r un ardal â thad Sandy.  
Roedd y War Ag wedi prynu ‘drag-line’, 
ac wedi bod yn ei defnyddio ar Gors 
Caron.  Daeth hon i ardal Clarach, ac fe 
ddefnyddiodd Sandy hi i lanhau yr afon o 
Glan-y-môr hyd at Bont Rhyd-tir tua 1943.

Câi llawer o’r gwaith ei wneud gan y ‘land 
girls’ a oedd yn yr ardal yma, â’u pencadlys 
yn Bow Street (tua 35 ohonynt yno).  Byddai 
carcharorion rhyfel Eidalaidd o Henllan yn 
dod i’r ardal weithiau, ond cyfrifid y ‘land-
girls’ yn fwy dibynadwy.  Bu tair o’r rhain o 
Swydd Gaerhirfryn efo Sandy a’i fam am y 
rhan fwyaf o’r rhyfel, a gwnaent bob math o 
ddyletswyddau yn hapus, ond roedd yn gas 
ganddynt bluo gwyddau!

Roedd lle fel Nant-llan yn gorfod tyfu 
pum cyfer ar hugain o datws, a deg cyfer 
o wenith.  Dywedodd Sandy ei fod yn tyfu 
math o datws cynnar a oedd yn aeddfedu 
ynghynt, ac yna byddai yn aredig y tir i 
dyfu kale, a oedd yn faethlon i’r fuches 
odro.

Ar ôl y rhyfel dechreuodd ar y busnes 
llaeth o ddifrif, gan gasglu llaeth o 
Fachynlleth i Glarach.  Ambell le yn 
cynhyrchu dim ond hanner llond ‘churn’ 
ar adegau, ond eraill fel Nantcellan (Lloyd) 
a Nantsiriol (Edwards) yn cynhyrchu 
llawer mwy.  Roeddent yn trafod o 800 

i 900 galwyn yn y gaeaf, ond cynyddai 
hyn hyd at 2000 a alwyni yn yr haf.  Un 
o’i broblemau mwyaf yn yr haf oedd bod 
ymwelwyr ddim yn dod â’r poteli yn ôl, 
ac yn aml yn mynd â nhw adref ganddynt.  
Mi roedd yna gwmni a oedd yn casglu y 
poteli ym mhob rhan o’r wlad, ac yn eu 
dychwelyd am bris.  Un tro daethant ar 
draws ‘churn’ a oedd yn eiddo i Nant-llan 
gan Sipswn yn Aberdeen!

Os na fyddai y cyflenwad lleol o laeth yn 
ddigon, byddent yn cael llaeth ychwanegol i 
fewn o Bontllanio neu Felin-fach a byddai’r 
ddêl yma yn gweithio y ffordd arall hefyd 
pan fyddai gormod o laeth yn Nant-llan.  
Sefyllfa ddelfrydol o’r ddwy ochr.

Mae’n rhaid bod busnes y llaeth yn 
gryf yng ngwaed y teulu.  Ym 1982, adeg 
yr eira mawr, roedd y loriau yn methu 
dod i gasglu y llaeth o’r ardal yma, dyma 
Rachel Rowlands, Bryn-llys (nith i Sandy) 
yn gweld cymaint o laeth ar fynd yn ofer, 
yn dechrau gwahanu yr hufen oddi wrth 
y llaeth, a’i gynnig i fusnesau lleol.  Mi 
ddechreuodd wneud iogwrt hefyd ar yr 
adeg yma, ac mae llwyddiant Rachel’s 
Dairy erbyn heddiw yn brawf o’r fenter 
sydd yn perthyn i’r teulu yma.

Yn hydref ei ddyddiau y deuthum 
i adnabod Sandy Jones, a chael croeso 
boneddigaidd ganddo ef a’i briod (hoffais 
cymaint o’i dau enw – Megan Myfanwy – 
sydd yn toddi i’w gilydd, fel mai dyma wyf 
yn ei galw, ac rwyf yn cael fy mhryfocio 
ganddi yn aml mai fi yw’r unig un sydd yn 
ei galw felly!).

Er ei oedran mawr, roedd yn ãr urddasol, 
yn cadw ei hunan yn brysur i gadw’r 
lle yn drefnus, a thorri coed tân byth a 
hefyd.  Heb os, bu yn ãr mentrus yn ei 
ddyddiau cynnar, ac wedi wynebu llawer 
o beryglon efo’i beiriannau ac yn sicr wrth 
ei fodd mewn sefyllfa lle roedd yna dipyn 
o her. Roedd wrth ei fodd yn sôn am ei 
ddyddiau ysgol yng Nghlarach.  Teimlaf 
yn fraint o fod wedi cael llawer sgwrs efo’r 
g_r bonheddig yma, ac mae’r golled yn 
fawr i’w briod, Megan, a’i blant Alan, Ian 
a Shirley, ac yn sicr i’w wyrion.  Dim pawb 
sydd yn cael y fraint o gael tad-cu fel Sandy 
Jones.

Erwyd Howells

^

^

Salon cwn
Torri cwn i fri safonol

Goginan

Kath 01970 ��09��
0797467745�
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Blwyddyn newydd dda 
i bawb a gobeithio i chi 
fwynhau’r Nadolig. 
Gyda’r gwyliau bellach 
wedi dod i ben mae’n 
bryd ailddechrau ar y 
daith wythnosol lawr 
i Gaerdydd. Roedd 
fy wythnos olaf yn y 
Senedd ar ddiwedd 2006 
yn un brysur tu hwnt. 
Yn dilyn y trafodaethau uniongyrchol rhwng 
Plaid Cymru a Llywodraeth y Cynulliad 
fe ddaeth cytundeb a oedd yn golygu swm 
sylweddol o gyllid ychwanegol ar gyfer 
ysgolion, sef £11.6m. Mae yna hefyd £6m o 
gyllid ychwanegol ar gyfer ein prifysgolion. 
O ran Tir Mynydd, fe fydd y Pwyllgor 
Amaeth yn cael cyfle i ailedrych ar gyllideb 
y cynllun yn y flwyddyn newydd gyda’r 

gobaith o gynyddu taliadau i’n ffermwyr 
yn 2007-08.

Ar drothwy’r Nadolig, daeth ergyd i’n 
swyddfeydd post gwledig o Lywodraeth 
Lafur San Steffan. Bydd 1 mewn 6 o’n 
swyddfeydd post yn cau o fewn y 
blynyddoedd nesaf, ac mae’n debyg y 
bydd Ceredigion yn cael ei heffeithio’n 
fawr gan hyn. Mae’r Llywodraeth wedi 

bod yn tanseilio dyfodol ein swyddfeydd 
post gwledig drwy leihau’r gwasanaethau 
a gynigir yno. Rhaid i ni barhau i frwydro 
dros ein rhwydwaith o swyddfeydd post 
yma yng Ngheredigion ac rwy’n falch iawn 
bod y Cyngor Sir wedi penderfynu gwrando 
ar argymhellion Plaid Cymru a chyflwyno’r 
opsiwn o dalu treth y cyngor yn y swyddfa 
bost leol – gobeithio bydd hyn yn rhoi 
rhywfaint o hwb i’n rhwydwaith lleol.

Mynychais dau gyfarfod cyhoeddus 
yn ystod mis Rhagfyr. Roedd y cyntaf 
yn Llanddewibrefi er mwyn trafod 
methiant trigolion y pentref i gysylltu â’r 
rhyngrwyd fand-eang. Mae’r Cynulliad 
yn darparu arian yn arbennig er mwyn 
sicrhau bod pob tñ a busnes yng 
Nghymru’n gallu derbyn gwasanaeth 
band-eang felly rwyf wedi bod yn 
casglu enwau’r rhai sy’n methu derbyn 
y gwasanaeth hwn yng Ngheredigion. 
Yn Aber-arth oedd yr ail gyfarfod 
cyhoeddus a’r bwriad oedd trafod 
gwelliannau pellach i’r briffordd yno. Ar 
hyn o bryd, rhaid i bentrefwyr beryglu 
eu bywydau wrth groesi’r bont felly mae 
cael cadarnhad y bydd palmant yn cael ei 
adeiladu ar y bont yn newyddion da iawn.

Elin Jones AC

‘O’R CYNULLIAD’ - ELIN JONES AC 

Eglwys Dewi Sant
Noson Goffi 

Cynhaliwyd noson ardderchog yn Neuadd 
yr Eglwys Dewi Sant ar Nos Wener Rhagfyr 
1af. Dechreuwyd gyda choffi o 7-8 o’r gloch, 
ac yn dilyn cyflwynwyd y parti “ Cathod 
Ceitho” gan y Parchedig John Livingstone. 
Arweinydd y parti oedd Meima Morse 
a’r cyfeilydd Huw Morse. Tynnwyd y 
raffl tua hanner y noson. ‘Roedd yn noson 
fythgofiadwy a phawb wedi mwynhau’r 
adloniant. Diolchwyd i’r parti ac i bawb 
a fu’n gweithio i wneud y noson yn 
llwyddiant mawr a hynny gan y Parchedig 
Livingstone.

Noson Garolau

Hyfryd oedd cael Eglwys lawn i fwynhau 
Noson o Garolau ar Nos Sul Rhagfyr 17eg 
am 6.30. Pleser oedd cael nifer o eitemau 
gan yr artistiaid gwadd, Trefor Pugh, Eleri 
Roberts a Dr Rhiannon Ifans. Darllenwyd 
llithiau gan y canlynol :-

Iris Richards, Delyth Griffiths, Heather 
Evans, Lowri Jones, Margaretta Jones, 
Gwynfor Jones, Mair Stanleigh, Nancy 
Evans a’r Ficer. Y cyfeilydd oedd Maldwyn 
James.

Dydd Nadolig

Am 9.30. o’r gloch dathlwyd gwasanaeth 
o’r Cymun Bendigaid dan ofal y Parchedig 
John Livingstone, yn cael ei gynorthwyo 
gan Lona Jones. Cafwyd pregeth rymus gan 
Lona.

Ysgol Sul Pen-llwyn

Cafodd plant yr Ysgol Sul  eu parti Nadolig 
ar Ragfyr 17ed. Cafwyd cwis wedi ei baratoi 
gan Mr Martin Davies a dau dim:- Santa 
a Clos. Bu athrawon y festri yn brysur 

yn gosod y danteithion a chafodd pawb 
eu digoni. Yna mwynhaodd y plant rhai 
gêmau cyn i’r anrhegion gael eu dosbarthu 
am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul. Mrs Anne 
Davies yw ysgrifennydd y goeden nadolig, 
a llawer o ddiolch i bawb a gyfrannodd 
tuag at y gronfa eleni eto. 

Calennig

Nid yw y traddodiad o hel calennig a 
dymuno blwyddyn newydd dda i drigolion 
y pentre wedi marw allan yn gyfangwbl, 
nid ym Mhen-llwyn beth bynnag ! Bu Ieuan, 
Tomos a Haf Evans o amgylch rhai o’r tai, 
hefyd Alaw a Llñr Evans a Sion a Amy  
Dryburgh. Hyfryd eu gweld.

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mr a Mrs 
Gwyn ac Ann Louise Davies Pencoed, wedi 
colli tad Gwyn yn ddiweddar sef Mr a Mrs 
Ralph Martin Davies o Neuadd Bow Street.

Marwolaeth

Trist yw cofnodi marwolaeth Mr David 
(Dai) Evans ar Ionawr 1af 2007. Bu farw yn 
dawel yn Ysbyty Bron-glais ar ôl cystudd 
hir. Treuliodd ei flynyddoedd diwethaf 
yng nghartref Bodlondeb, lle y cafodd bob 
gofal. Gadawodd ei gartref Caemadog, 
Pontrhydfendigaid ers dros hanner canrif. 
Ond yn gweithio ar fferm Mrs Margaretta 
Jones a’r diweddar  John Jones,  Tñ Llwyd, 
Capel Bangor y cofiwn am Dai gyntaf. Yr 
oedd yn gymeriad siriol ac yn weithiwr 
heb ei ail. Symudodd ar ôl amser i Dolafon, 
lle y rhoddodd y diweddar Mrs Nance 
Evans gartref da iddo. Bu yn gweithio rhai 
blynyddoedd hyd ei ymddeoliad gydag 
Adran Briffyrdd Dyfed, ac yn fawr ei barch 
yno hefyd. Bu teulu Tñ Llwyd a theulu 
Dolafon yn dda iawn i Dai trwy gydol 

y blynyddoedd, ac yntau bob amser yn 
gwerthfawrogi pob ymweliad ganddynt 
hwy, yn ogystal a ffrindiau. Cydymdeimlwn 
ag unrhyw berthynas a chysylltiadau.

Merched y Wawr - Cangen 
Melindwr

Ar Nos Wener, 8ed Rhagfyr, aeth rhai o 
aelodau’r gangen o amgylch i ganu carolau. 
Diolch i’r ardalwyr am eu cefnogaeth a’u 
cyfraniadau ar y noson ac wedi hynny. Erbyn 
hyn codwyd dros £350 tuag at Ambiwlans 
Cymru.

Yn ein cyfarfod mis Ionawr cawsom 
gwmni rhai o aelodau cangen Tal-y-bont. 
Croesawyd pawb a dymunwyd Blwyddyn 
Newydd Dda i ni i gyd gan ein llywydd, 
Heulwen Lewis.

Cawsom gwmni Chris Tarrant, a 
edrychai’n hynod o debyg i Mr William 
Griffiths, Comins-coch. Chwaraewyd fersiwn 
o’i gêm ‘ Pwy sydd am fod yn filiwnydd’ 
gyda phedair o gangen Tal-y-bont a phedair 
o gangen Melindwr yn cystadlu. Rhaid 
peidio chwaith ag anghofio am gyfraniad y 
gynnulleidfa i’r gystadleuaeth.

Mair Jenkins oedd y cystadleuydd 
buddugol ac er nad aeth adref a miliwn o 
bunnoedd, dangosodd i ni’r gynulleidfa 
y byddai’n gystadleuydd peryglus 
pe ymddangosai ar y rhaglen deledu 
boblogaidd.

Cafwyd noson llawn hwyl gyda phawb 
yn falch iddynt ymdrechu i ddod i’r noson 
arbennig. Diolchwyd i bawb gan Liz 
Collison ac ategwyd y diolchiadau gan aelod 
o gangen Tal-y-bont. Yna cafwyd cwpanaid o 
de a lluniaeth wedi ei baratoi gan aelodau’r 
gangen. Enillwyd gwobrau’r raffl gan 
aelodau o’r ddwy gangen.

CAPEL BANGOR
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Mae’r Nadolig drosodd a’r 
trimins a’r goleuadau wedi 
ei rhoi i gadw am flwyddyn 
arall ac y mae sawl adduned 
flwyddyn newydd wedi eu 
gwneud a’u torri....ond eto, fe 
erys atgofion. Plygain Penrhyn-
coch, er enghraifft, a oedd yn 
blygain gref iawn eleni. Ond 
nid dim ond carol y swper 
a’m gwefreiddiodd i eleni, 
cefais bleser mawr yn clywed 
carolau plant ysgol y Penrhyn. 
Mae gennym lawer i ddiolch 
amdano yn ein hysgol leol, mi 
dybiaf, ac mae ei llwyddiant 
mewn gwyliau cenedlaethol 
megis yr wyl gerdd dant yn 
brawf o hynny ac efallai y dylem 
ni fel cymuned - a’r Tincer 
- wneud mwy i ddangos ein 

gwerthfawrogiad o dalent y 
plant ac ymroddiad y staff.

Efallai, yn wir, y dylem 
ddal ar gyfle’r calan i wneud 
rhyw fath o arolwg o’r hyn 
a fyddai’n fendithiol inni fel 
pentref cyfan - gwell golau stryd 
a phalmentydd, er enghraifft, 
neu weld adfer yr arwydd a 
waharddai draffig trwm rhag 
defnyddio pont y rheilffordd. 
Fe arferai arwydd fod yno ond 
y mae wedi diflannu ers amser 
maith. O’r herwydd, nid yw dod 
a cherbydau mawrion ar hyd y 
ffordd honno yn drosedd ond 
y mae yn achosi anhwylustod 
ac fe allasai achosi damwain. A 
pheth arall a hoffwn i ei weld yn 
digwydd yw lleihau’r pafin ger 

y polyn fflag - mae’n creu y fath 
dro nes ei fod yn culhau’r ffordd 
yn ymyl y gofeb gymaint fel mai 
lwc yn unig sydd wedi gofalu 
nad oes damwain wedi digwydd 
ar y tro.

Ac nid dim ond gwelliannau 
allanol fel hyn y dylem fod yn eu 
trafod. Un o’r pethau a hoffais i 
yn fawr am y plygain a’r cymun 
noswyl Nadolig oedd gweld 
capel ac eglwys yn cydaddoli a 
byddai’n hyfryd gweld mwy o 
hyn nid dim ond mewn addoliad 
ond mewn cydweithio elusennol 
yn ogystal. A pheth arall a allem 
anelu ato fyddai defnyddio 
mwy ar y neuadd i gynnal 
cyngherddau a dram_u.

Mae gennym, mi dybiaf, angen 
sefydlu rhyw fath o weithgor 
pentref a fyddai’n edrych ar 
weithgareddau’r pentref ac yn 
cefnogi’r ymdrechion hynny 
sydd eisoes yn bodoli ond 
a fyddai hefyd yn cyflwyno 
mentrau newydd. Senedd i’r 
Penrhyn amdani!

Ac i orffen ar nodyn ychydig 
yn ysgafnach.Un o’r alawon 
ff_n mwyaf poblogaidd ym 
Mhrydain dros y Nadolig oedd 
recordiad o ddiadell o ddefaid 
yn ‘canu’ ‘jingle bells’....rhaid 
gofyn a fyddai defaid Cymru yn 
canu Hen wlan fy nhadau ?

Blwyddyn newydd dda i chi i 
gyd!

COLOFN MRS JONES

Cynhaliwyd cinio blynyddol Sioe Aberystwyth 
a Sir Ceredigion yn Llety Parc, Aberystwyth 
ddydd Gwener 24 Tachwedd, yn dilyn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y noson gynt. 
Manteisiodd Meretta Griffiths ar ei haraith olaf 
fel cadeirydd i ddiolch i aelodau’r pwyllgor 
am eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd yn ystod y 
ddwy flynedd flaenorol, gan ddod â chyfnod 
hanesyddol yn hanes y sioe i ben. Meretta oedd 
y fenyw gyntaf i gael y fraint o fod yn gadeirydd 
y sioe ac, ynghyd â’r ysgrifenyddes, y trysorydd 
a’r ysgrifenyddes defaid a gwartheg, dyma’r tro 
cyntaf i bedair menyw ddal swyddi allweddol 
gyda’r gymdeithas. Roedd y dynion ar y pwyllgor 
wedi dechrau cyfeirio atynt fel yr A-team!

 
Yn anffodus, cafodd y pwyllgor wybod bod y 

trysorydd, Nia James o fanc HSBC, Aberystwyth, 
wedi derbyn swydd newydd yng nghangen 
Llanelli. Mae Nia wedi bod yn drysorydd 
brwdfrydig iawn dros y blynyddoedd ac mae 
hi wedi cyfrannu sawl syniad sydd wedi helpu 
i ddatblygu’r gymdeithas. Dymunwyd pob 
lwc i Nia yn ei swydd newydd a gobeithio na 
fydd yn colli cysylltiad â sioe Aberystwyth. 
Diolchwyd i aelodau’r pwyllgor hysbysebu a 
chyhoeddusrwydd am eu cyfraniad gwerthfawr 
a rhoddwyd diolch arbennig i Dr Glyn Jones, y 
cadeirydd newydd, am ei waith rhagorol o ran 
sicrhau noddwyr ar gyfer y sioe, ac i’r noddwyr, 
am eu haelioni a’u cefnogaeth barhaus.

 
Yn ystod y cinio, cynhaliwyd raffl ac ocsiwn. 

Roedd yr eitemau a werthwyd yn yr ocsiwn yn 
cynnwys tri thedi Land Rover trwy garedigrwydd  
Cambrian Landrover, Aberystwyth ac, ynghyd â’r 
raffl, llwyddom i godi £260. Bydd y gymdeithas 
yn rhoi’r arian hwn i Gymdeithas Clefyd 
Parkinson.

 
Daeth y noson i ben gyda pherfformiad 

annisgwyl gan rai o’r ciniawyr o gân o’r sioe 
gerdd The Sound of Music. Cytunwyd ei bod yn 
anhebygol y byddai Connie Fisher yn colli cwsg 
yn poeni am ei dyfodol yn y West End.

CINIO SIOE ABER

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

Llongyfarchiadau i Gwenith ap Robert John, Bryn 
Castell, Bow Street  - sydd yn athrawes â gofal yn 
Ysgol Gymunedol Gwenlli, Synod Inn - ar gael ei 
phenodi. yn un o dair athrawes  o dan gynllun dysgu 
Cymraeg yn Chubut.  Sefydlwyd y cynllun ym 1997 
ac ers hynny gyrrwyd o leiaf tri athro y flwyddyn 
allan yn flynyddol.  Athrawes yn y Gaiman a’r 
Dyffryn Uchaf  fydd Gwenith a bydd yn byw yn Nhñ 
Camwy, y Gaiman.

Gan ei bod yn haf ar hyn o bryd yn y Wladfa a’r 
ysgolion yn cau am eu gwyliau haf, bydd yn dechrau 
ar ei chyfnod ym mis Mawrth. Bydd ei merched -  
Gwen (7) a Sara (3) yn teithio allan am y cyfnod gyda 
hi ac mae Emyr, y gãr, sy’n brifathro ym Mhennal, yn 
gobeithio ymuno â nhw yn ystod gwyliau’r haf. Pob 
dymuniad da i Gwenith a’r merched ar y daith a’r 
gwaith.

Alffa
 

Cyfle i archwilio’r ffydd Gristnogol  
trwy gyfrwng y Gymraeg

Yr Orendy,  Aberystwyth
6 y.h. 31 Ionawr 2007

a phob nos Fercher sy’n dilyn 

Am ragor o wybodaeth ffoniwch  
Dafydd ar 07792 417162 neu 

ysgrifennwch  
at al f fa@hotmail .co.uk

O Gymru i Gamwy
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YSGOL RHYDYPENNAU

YSGOL PENRHYN-COCH

Blwyddyn Newydd 
Dda 

Blwyddyn Newydd Dda oddi 
wrth bawb yn Ysgol Penrhyn-
coch i ddarllenwyr y Tincer.

Gweithgareddau’r 
Nadolig

Cafwyd mis Rhagfyr prysur 
iawn gyda chynnal Ffair 
Nadolig lwyddiannus, 
parti Nadolig hwyliog yn 
ogystal â ymweliad gan 
Sion Corn. Diolch yn fawr 
iawn i’r Gymdeithas Rieni-
Athrawon am drefnu’r parti. 
Bu’r disgyblion a’r athrawon 
hefyd yn hynod brysur yn 
paratoi Sioe Nadolig sef 
‘Ceidwad y Byd’. Cafwyd 
perfformiadau graenus 

gyda’r disgyblion yn rhoi 
o’u gorau. Ein diolch hefyd 
i’n cogyddes Joanne Walters 
am baratoi cinio Nadolig 
hyfryd ar ein cyfer. Clowyd 
gweithgareddau’r flwyddyn 
drwy gynnal Gwasanaeth 
Nadolig Crisdingl cofiadwy 
dan arweiniad John 
Livingstone yn Eglwys Sant 
Ioan, Penrhyn-coch.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Mrs 
Demelza Fish-Jenkins ar ei 
swydd newydd fel athrawes 
ran-amser gyda disgyblion y 
Blynyddoedd Cynnar. Bydd 
yn dechrau ar ei gwaith ym 
mis Ionawr. Ein dymuniadau 
gorau iddi yn ei swydd 
newydd.

Blynyddoedd 3-6 Ysgol Rhydypennau yn ymarfer ar gyfer y Sioe Nadolig. Cymeriadau o Sioe Nadolig Y Babanod yn paratoi.

Mared, Elin, Robert ac Eleri, gyda’r telynor enwog o’r Iwerddon Paul Dooley yn ystod ei 
ymweliad a Llety Ceiro yn ddiweddar.

Cinio Nadolig yr ysgol.

Rhai o ddisgyblion yr ysgol yn perfformio mewn prynhawn coffi i rieni a ffrindiau yr 
ysgol.
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YSGOL PEN-LLWYN
Yn ystod tymor yr Hydref bu’r rhan fwyaf 
o ddisgyblion yr ysgol yn brysur iawn yn 
paratoi “Passports” fel rhan o’n cywaith 
“Gwreiddiau ac Adenydd”, “Stepping 
Stones”, ar gyfer eu hanfon i’n partneriaid 
yn Awstria, Denmarc ac Iwerddon. Bu’r 
disgyblion yn cynllunio “Logos” hefyd ar 
gyfer y cywaith yma. Bydd un logo o bob 
ysgol yn cael ei gynnwys yn y Logo terfynol 
ac yn cael ei ddefnyddio wrth gysylltu â’n 
gilydd o hyn ymlaen. Roedd y disgyblion 
hñn yn llawn cyffro pan dderbyniom 
y “passports” wrth ein partneriaid yn 
Awstria Denmarc ac Iwerddon; ac yna eto 
pan gyrhaeddodd y pecynnau Nadolig 
o’r gwledydd yma yn llawn cardiau, 
addurniadau Nadolig, calendrau, banneri, 
bisgedi ac anrhegion bach.

Bu llawer o’r disgyblion yn cystadlu yn y 
Gystadleuaeth Trawsgwlad yn Aberystwyth 
yn ystod y tymor ac fe ddaeth llawer ohonynt i 
fewn yn yr ugain cyntaf. Daeth Rhydian Davies 
yn bedwerydd yng nghystadleuaeth bechgyn 
blwyddyn 6 a daeth Iolo ap Dafydd yn bumed 
yn yr un gystadleuaeth. Felly bydd y ddau yn 
mynd ymlaen i’r gystadleuaeth Sirol.

Ar Rhagfyr 13eg bu’r plant i gyd yng 
Nghanolfan y Celfyddydau yn gwneud amryw 
o weithgareddau. Tra bo plant dan saith oed yn 
argraffu, bu blynyddoedd tri a phedwar mewn 
gweithdy ffotograffiaeth a blynyddoedd pump 
a chwech yn creu darn o farddoniaeth gyda 
Ioan Llwyd am bethau a welsant ar eu taith 
o amgylch y Ganolfan. Yn y prynhawn bu’r 
plant lleiaf mewn gweithdy dawnsio creadigol, 
blynyddoedd tri a phedwar yn cydweithio i 
greu darn o farddoniaeth gyda Ioan Llwyd, a 
blynyddoedd pump a chwech mewn gweithdy 
crochenwaith yn cynllunio gwneud potiau a 
jygiau diddorol.

Ar Nos Iau Rhagfyr 14eg cynhaliwyd ein sioe 
Nadolig yn Eglwys Dewi Sant, Capel Bangor. 
Roedd yn hyfryd perfformio yn yr Eglwys am 
y tro cyntaf. Dechreuodd y plant ieuangaf gyda 
“Stori’r Geni” ac yna fe fu’r plant hynaf yn 
perfformio “Ceidwad y Byd”.  Rhaid canmol 
y plant am eu gwaith caled a’u perfformiadau 
gwych. Diolch i Mr Copoper am helpu i ddysgu 
plant dosbarth 1 ac am chwarae’r piano iddynt 
yn ystod y sioe.

Cawsom wythnos hwyliog iawn cyn y 
Nadolig yn enwedig ar ddydd Mercher Rhagfyr 
20ed. Yn ystod y bore buom i gyd yn gweld 
ffilm yn y sinema yn Aberystwyth, ac yna ar ôl 
dod nôl i’r ysgol cawsom ein cinio nadolig, a 
diolchwyd i’r gogyddes am y cinio blasus gan 
Rhydian a Deanna.

Ar ran staff a phlant ysgol Pen-llwyn, 
carwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i 
ddarllenwyr y Tincer a’r Gymuned gyfan.

 Y Tri Gwr Doeth yn paratoi ar gyfer y perfformiad mawr. Perfformiad Nadolig Plant Yr Ysgol Dop

Dosbarth 1

Dosbarth 2

Rhodri yn paentio ei bot yn ofalus
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Enw

Cyfeiriad

Oed Rhif ffôn

Blwyddyn newydd dda 
i chi gyd, a gobeithio i chi 
fwynhau eich gwyliau 
Nadolig. Rwy’n siwr i mi weld 
rhai ohonoch yn cymryd rhan 
yng ngwasanaethau Nadolig 
eich capel, ac mi fuodd rhai 
ohonoch yn canu’n hyfryd 
ym mhlygain Penrhyn-coch. 
Diolch i’r pedwar fu’n lliwio’r 
llun o Siôn Corn – roedd eich 
lluniau yn ardderchog: Megan 
Mason, Gors Villa, Llandre; 
Nia Phillips, Caerodyn, Bow 
Street; Trystan Griffith, 91 
Bryncastell, Bow Street; Iona 
Morgan, Garn Rhos, Bow 
Street. 

Ti, Nia Phillips sy’n ennill y 
tro hwn. Da iawn ti!

Ddaru chi osod calendr 
newydd yn eich llofft ar 1 
Ionawr? Wel, hyd at ddwy 
ganrif a hanner yn ôl, 
dilynwyd calendr gwahanol, 
sef Calendr Julian, ac yn ôl 
hwnnw, syrthiai dydd Calan 
ar 12fed Ionawr, nid ar 1af o  
Ionawr fel y mae heddiw. Un 
ffordd o dddathlu’r Calan yn 
Llanwenog a Llandysul oedd 
trwy chwarae ‘Cnapan’, sef 
rhyw fath o gêm bêl-droed, 
ac er i’r calendr newid yn 
1752, parhaodd pobl yr ardal 
i’w chwarae ar yr hen ddydd 
Calan – 12fed Ionawr. Gatiau’r 
ddwy eglwys oedd y goliau, er 

bod llawer o filltiroedd rhwng 
y ddau le! Roedd y gêm ar 
brydiau’n ffyrnig iawn, gyda 
rhai o’r chwaraewyr ar gefn 
ceffylau, a rhai eraill ar droed, 
gyda phastynnau i fwrw’r 
bêl. Diwrnod cyn y Cnapan 
byddai’r bêl yn cael ei berwi 
am 12 awr mewn saim nes 
ei bod yn galed ac yn llithrig 
iawn. Nid oedd gan y gêm 
unrhyw reolau, a’r unig ffordd 
o stopio’r chwarae oedd trwy 
weiddi “Heddwch”. Mae sôn 
am bobl yn cael eu hanafu’n 
ddrwg, neu hyd yn oed eu 
lladd wrth chwarae! Yn 1833, 
penderfynodd ficer Llandysul 
fod pethau wedi mynd dros 
ben llestri, gan ddod â’r 
Cnapan i ben, ond mae’r hen 
galan dal yn cael ei ddathlu yn 
Llandysul tua 12fed Ionawr, 
ond trwy gynnal gwasanaeth 
arbennig yn yr eglwys, nid 
trwy chwarae gêm.

Beth am liwio’r dyn yn barod 
i fwrw’r bêl, Anfonwch eich 
gwaith erbyn 1af Chwefror i’r 
cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 
46 Bryncastell, Bow Street, 
Ceredigion SY24 5DE. Ta ta tan 
toc!
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Nia Philips


