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Agorwyd   gwesty a thñ 
bwyta ffasiynol newydd 
Aberystwyth, Gwesty 
Cymru,  yn swyddogol 
ddechrau Awst gan Huw 
Edwards, sy’n darllen 
y newyddion ar y BBC. 
Mae Beth a Huw Roberts, 
y perchnogion, wedi 
gweddnewid y gwesty bach 
yn westy ffasiynol wyth 
ystafell wely – GWESTY 
CYMRU – gyda phwyslais 
ar steil a chynllun Cymreig.  
Roedd  agor Gwesty Cymru 
yn benllanw prosiect sydd 
wedi cymryd ychydig dros 
ddwy flynedd. Soniwyd 
am y syniad gyntaf ym mis 
Ebrill 2005. Wedi gweithio 
i’r BBC yng Nghaerdydd 
am 17 mlynedd, gwelodd 
Huw  a Beth sy’n rhieni i 3 
phlentyn) gyfle i fuddsoddi 
eu holl asedau i greu 

gwesty, tñ bwyta a bar 
newydd moethus ar lan môr 
Aberystwyth, buddsoddiad a 
fyddai’n newid eu bywydau.

Dywedodd Huw, sy’n 
hanu o Bow Street: “Mae 
glan môr Aberystwyth yn 
lle cyfarwydd iawn i mi. 
Fe sylweddolon ni fod yna 
fwlch yn y farchnad am 
westy a thñ bwyta ffasiynol 
sy’n rhoi cyfle i westeion 
fwynhau bwyta yn yr awyr 
agored ar lan y môr. Mae dod 
adref i Aberystwyth gyda fy 
nheulu wedi bod yn brofiad 
positif, braf iawn. Mae’r 
brwdfrydedd a’r gefnogaeth 
rydyn ni wedi’u profi wedi 
bod yn anhygoel.”

I archebu lle/holi 
cwestiwn, cysylltwch â 01970 
612252 
 info@gwestycymru.com   
www.gwestycymru.co.uk

Dymuniadau gorau i ddau fachgen 
ifanc o ardal Y Tincer sydd wedi 
mentro dros yr haf i sefydlu 
busnes paratoi bwyd go arbennig. 
Gwasanaeth newydd yw cwmni 
Williams & George, a’i bencadlys 
yng ngwesty’r Castell, Tan-y-cae 
(South Road), ger y Prom. Syniad 
Rhys Williams o Lancynfelyn, ond a 
fu’n byw am flynyddoedd ym Maes 
y Garn, Bow Street, ac Emyr George, 
hefyd o Bow Street, yw’r cwmni. Mae 
Rhys newydd raddio â gradd mewn 
Celf o Lundain, ac Emyr newydd 
raddio’n y gyfraith ym Mharis. Bu 
Rhys yn llwyddiannus ar raglen 
Masterchef ar y BBC, i’w darlledu’n 
y flwyddyn newydd, ac mae gan 
Emyr brofiad helaeth o baratoi 
bwyd, ond yn bwysicach, mae’r 
ddau yn rhannu’r hoffter o goginio 
ers blynyddoedd lawer, ac mae eu 
brwdfrydedd am eu menter newydd 
yn heintus. Mae Williams & George 
yn cynnig gwasanaeth sy’n cael 

gwared o’r drafferth o siopa, paratoi 
a choginio prydau bwyd, a’r rheiny’n 
brydau arbennig, yn defnyddio 
bwydydd lleol a chynhwysion 
tymhorol. Llunir bwydlen wahanol 
yn rheolaidd, ac mae modd archebu 
bocs sy’n cynnwys pob elfen o’r 
pryd wedi ei pharatoi’n barod ar 
eich cyfer, a hynny mewn llestri 
addas  y gellir eu rhoi’n syth ar y 
bwrdd neu yn y ffwrn. Rhai o’r 
prydau sydd ar gael ym mis Medi 
yw salad cranc hirgoes, lasagne 
madarch gwyllt, a thafell gwstard a 
siocled gwyn, a chynigir cinio dydd 
Sul hefyd yng ngwesty’r Castell. 
Digon i dynnu dãr i ddannedd 
holl ddarllenwyr Y Tincer rwy’n 
siwr! Ceir manylion llawn y fenter 
gyffrous hon, ynghyd â bwydlen a 
chostau, ar wefan Williams a George, 
www.williamsandgeorge.co.uk, rhif 
ffôn 07814 375331. Braf gweld Cymry 
ifanc yn mentro, a dymuniadau 
gorau i’r ddau ohonynt.

MEISTRI YN Y GEGIN!

GWESTY FFASIYNOL NEWYDD I ABERYSTWYTH
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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 % 832980

CADEIRYDD - Mrs Llinos Dafis, Cedrwydd, 
Llandre % 828262

IS-GADEIRYDD - Elin Hefin, Ynyswen,
Stryd Fawr, Y Borth % 871334

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
Mrs Siân Evans, 43 Maes Afallen % 828133
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro % 828 102
Anwen Pierce, 46 Bryncastell % 828 337

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 10 rhifyn - £9 (£17 i wlad y tu allan i Ewrop).Cysylltwch 
â Haydn Foulkes, 7 Maesyrefail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, 
Ceredigion, SY23 3HE. 01970 828 889

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 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.

MEDI 21 Nos Wener Cwmni Troed-y-
rhiw yn cyflwyno ‘Meini gwagedd’ (J. 
Kitchener Davies; cynhyrchiad Roger 
Owen) ym Morlan, Aberystwyth am 
8.00

MEDI 22 Pnawn Sadwrn Te prynhawn 
Ffrindiau Cartref Tregerddan yn y  Cartref 
am 2.30

MEDI 22 Nos Sadwrn Noson o ddramâu 
gyda Chwmni Licris Olsorts a Chwmni 
Drama Parc, Y Bala yn Neuadd Rhy-
dypennau am 7.30 Mynediad: £3

MEDI 25 Nos Fawrth Cwis Chwaraeon 
yng Nghlwb Rygbi Aberystwyth am 8.00

MEDI 27 Nos Iau Cyfarfod Diolchgarwch 
Capel Llwyn-y-groes Cwmrheidol gyda 
Beti Griffiths, Llanilar am 7.00 

MEDI 27 Dydd Iau Taith Treftadaeth 
Llandre o amgylch Llannerchaeron, Yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol

MEDI 28 Nos Wener Cyngerdd Sir 
Nawdd 2010 yn y Neuadd Fawr gyda 
Rhys Meirion, Leah Marian a Chôr 
Godre’r Aran; arweinydd: Dai Jones am 
7.30 Tocynnau: £20 oddi wrth gwynne 
Davies 01974 298205/ Lisa Reed 01974 
272666 Trefnir gan Bwyllgor Ymgyn-
ghorol CAFC Ceredigion 

HYDREF 1 Nos Lun Cangen Plaid Cymru, 
Rhydypennau: Dr Owen Roberts yn 
trafod y dadansoddiad etholiadol lleol. yn 

Neuadd Rhydypennau am 7.30. Croeso 
cynnes i aelodau a ffrindiau 
 
HYDREF 5 a 6 Nosweithiau Gwener a 
SadwrnTheatr 
Genedlatethol Cymru’n cyflwyno drama 
‘Porth y Byddar’ gan Manon Eames yng 
Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 
am 7.30

HYDREF 5 Nos Wener.  Cyfarfod diolch 
am y cynhaeaf yng Nghapel y Dyffryn, 
Goginan am 7.00. Pregeth gan Parch 
T.J.Irfon Evans. Croeso cynnes i bawb.

HYDREF 7 Prynhawn Sul  Cyfarfod 
Diolchgarwch Capel y Babell Dol-y-bont 
(pregethir gan y Parchg Wyn Rhys Mor-
ris) am 2.00. 

HYDREF 10 Nos Fercher “OS MÊTS…” 
: lansiad menter ieuenctid Gogledd Cere-
digion yn Festri Capel y Garn Bow Street  
dan arweiniad Sion Evans o Goleg y Bala 
am 7.00

HYDREF 11 Nos Iau  Cyngerdd a drefnir 
gan Olwen Davies er budd plant Cher-
nobyl yn y Neuadd Fawr am 7.30

HYDREF 12 Nos Wener Cyngerdd yn 
neuadd y Pentref Pen-llwyn Capel Ban-
gor gan Gôr Glannau Ystwyth am 7 30

HYDREF 12 Nos Wener Heather Jones 
mewn noson CARDICWSTIG yn Llety 
Ceiro, Llandre am 7.00

HYDREF 13 Nos Sadwrn Theatr y 
Sherman yn cyflwyno Maes terfyn 
(Gwyneth Glyn)  yng Nghanolfan y 
Celfyddydau, Aberystwyth am 7.30

HYDREF 13 Nos Sadwrn Cwmni 
Troed y Rhiw yn cyflwyno Linda, 
gwraig Waldo (Euros Lewis) ym 
Morlan, Aberystwyth am 8.00.

HYDREF 17  Nos Fercher Emyr 
Hywel yn trafod Llythyrau D.J. Cym-
deithas y Penrhyn yn festri Horeb 
am 7.30

HYDREF 20 Bore Sadwrn Bore coffi 
yn Neuadd y Waun rhwng 10-12.00 
Stondinau ac ati; yr elw at Hosbis 
Ysbyty Durtlang, Mizoram, Gogledd 
Ddwyrain India.

HYDREF 23 Nos Fawrth Cyfarfod 
diolchgarwch Horeb am 7.00

TACHWEDD 12 Nos Lun Cangen 
Plaid Cymru, Rhydypennau: Vernon 
Jones yn trafod gwaith y Samariaid 
yn festri Noddfa,Bow Street am 
7.30. Croeso cynnes i aelodau a 
ffrindiau.

TACHWEDD  15 Nos Iau Swper 
diolchgarwch Horeb

TACHWEDD 16 Nos Wener Ffair y 
Tincer yn Neuadd Rhydypennau. 
Mwy o fanylion yn y rhifyn nesaf

Y  T INCER
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RHODD
Cydnabyddir yn ddiolchgar 
y rhodd isod. Croesewir pob 
cyfraniad boed gan unigolyn, 
gymdeithas neu gyngor.

Mrs Gwen Davies 
Troed-y-bryn, Bow Street   £10

DOLAU

Bu’r Tincer yn ffodus 
iawn yn ddiweddar, 
fel canlyniad o 
fod yn rhan o 
Brosiect Papurau 
Bro Ceredigion a 
Sir Benfro a drefnir 
gan Antur Teifi,  i 
dderbyn nwyddau 
hyfryd gyda logo’r 
papur arnyn nhw, 
i’w dosbarthu mewn 
digwyddiadau yn 
ardal Y Tincer. Cronfa 
Amcan Un sy’n 
ariannu’r prosiect, 
ac mae gennym 
fatiau cyfrifiadur, 
dalen-nodau lliwgar, 
matiau myg, a 
phensiliau lliwio i’w 
rhoi i’n darllenwyr 
a’n ffrindiau, a 
hynny AM DDIM! 
Plis cysylltwch gyda 
mi, neu unrhyw un o 

swyddogion y papur, 
os oes 
digwyddiad yn 
ardal y Tincer dros 
y misoedd nesaf 
(bore coffi, cyfarfod 
blynyddol, ffair 
capel &) lle gallwn 
ddod a’r nwyddau a 
rhoi sylw pellach i’r 
Tincer. 
 
Trwy haelioni’r 
Prosiect, mae’r 
Tincer hefyd wedi 
cael gliniadur a 
sganiwr, at ddefnydd 
gwirfoddolwyr 
y papur. Plis 
cysylltwch â’r 
golygydd neu’r 
ysgrifennydd os am 
fwy o wybodaeth. 
 
Diolch yn fawr 
Anwen (ysg).

NWYDDAU Y TINCER  
AM DDIM!

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad llwyr 
i Gaenor Hall, Minafon, 
ar ôl ei salwch ac i’r Athro 
Gruffydd Aled Williams. 
Brynafon, a dreuliodd 
gyfnod yn yr ysbyty.
 

Llongyfarchiadau
 
Llongyfarchiadau i Anna 
Richards, Tñ Nant, ar ennill 
Gradd Dosbarth 1af yn y 
Brifysgol, Aberystwyth. 
Llongyfarchiadau mawr 
hefyd i Anna ac Elfyn ar eu 
dyweddïad dros yr haf. 

Diolch
 
Diolch i Dwysli Peleg-
Williams am drefnu 
Barbeciw i bawb yn Dolau. 
Tipyn o gamp iddi, a phawb 
wedi mwynhau yr achlysur.

NODYN I HYSBYSEBWYR

Diolch i’r rhai sydd yn cefnogi y Tincer trwy hysbysebu yn y 
papur. Byddai’r Trysorydd  yn gwerthfawrogi derbyn arian gyn 
brydlon gan y rhai sydd heb ymateb eto i’w gais am dâl ar gyfer 
gwneud cyfrifon a mantolen y flwyddyn.  

FFRINDIAU CARTREF TREGERDDAN 
 

TE PRYNHAWN 
 

yn y Cartref 
 

Dydd Sadwrn  
22 Medi am 2.30 o’r gloch 

 
CROESO CYNNES I BAWB.

Glesni a Teleri Morgan, Dolau, oedd ymhlith 
rhai fu’n diddanu cyfeillion yn Neuadd Goffa 
Tal-y-bont brynhawn Sadwrn 8 Medi yn dilyn 
dadorchuddio cofeb i’r Parchg D.J. Rees 
, gweinidog diwethaf Bethesda Ty-nant. 
Gwnaethpwyd y gofeb gan Paul James, Llandre.

Mae menter gyffrous 
ar gyfer ieuenctid 
Gogledd Ceredigion 
yn tyfu. Ysgogwyd y 
syniad i geisio sicrhau 
parhad cyswllt ieuenctid 
a’u capel neu eglwys 
drwy gydgymdeithasu. 
Ymledodd y syniad fel 
bo cydweithio ar draws 
enwadau yn y Cylch 
… yn Anglicaniaid, 
yn Fedyddwyr, yn 
Annibynnwyr a 
Phresbyteriaid o 
Gapel Seion i Daliesin 
ac o Gwmrheidol i’r 
Borth .. gan bwysiced 
y credir mewn 
ymgyrchu i hyrwyddo 
gweithgareddau 
cymdeithasol a 
Christnogol ymhlith 
ieuenctid yr ardal. 

Eisoes dros gyfnod yr 
haf, dan arweiniad Glyn 
Saunders Jones, sefydwyd 

gwethgareddau amrywiol, 
cyfoes a  deiniadol a oedd 
yn apelio at ein hieuenctid 
dan faner   “OS MÊTS…” 
. Roedd dros 20 o bobl 
ieuainc yn cyfranogi

O ganlyniad i’r 
llwyddiant hwn fe lansir 
gweithgareddau 2007-08 
nos Fercher Hydref 10fed 
yn Festri Capel y Garn 
Bow Street am 7 o’r gloch 
dan arweiniad Sion Evans 
o Goleg y Bala. 

Felly dyma gyfle i 
ieuenctid adaledd Y 
Tincer a Phapur Pawb a 
Capel Seion i ymuno yn y 
fenter. Dewch, cefnogwch. 
Dewch i gymdeithasu.

Os ydych angen rhagor 
o wybodaeth cysyllter 
â Dewi Hughes [Ffon: 
01970-828026]

GOBAITH Y DYFODOL - Cyfle 
arbennig cydenwadol i’r fro
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Trip Cymdeithas Gymraeg 
Y Borth

‘Roedd pob proffwyd tywydd 
wedi rhagweld diwrnod ofnadwy 
o wlyb a diflas gogyfer a dydd 
Iau, yr 28fed o Fehefin felly 
cafwyd ein siomi ar yr ochr orau 
o weld awyr las a bore sych 
pan gychwynodd y trip dirgel 
blynyddol ei daith.

Tua’r gogledd y trodd trwyn y 
bws gan anelu am Lanuwchllyn 
a throi i gyfeiriad yr Hen Gapel. 
Cawsom gyfle i weld tu mewn i’r 
Capel hynod   hwn a chael dipyn 
o’i hanes gan W. J. Edwards, 
trefnydd y trip, ac yna ymweld 
a’r tñ Capel drws nesaf.  Fan hyn 
roedd croeso yn ein disgwyl gan 
y perchnogion – Llew a Wendy a 
gwledd i’r llygad yn ogystal ag i’r 
stumogau.  Roedd Wendy druan 
wedi codi ers 5.30 i baratoi ar ein 
cyfer! 

Symud ymlaen wedyn a mynd 
trwy bentref Llanuwchllyn a 
gweld cartref Syr Ifan a hanes 
y Welsh Not bondigrybwyll 
ac ymhen ychydig  aros wrth 
fynwent Llanycil  a chael cyfle i 
weld beddau enwogion megis 
Thomas Charles, Beti Cadwaladr a 
Bob Tai’r Felin. 

Cafwyd orig fach o seibiant o’r 
teithio yn y Bala a chyfle i bawb 
wneud fel a fynno cyn cychwyn 
drachefn i gyfeiriad Llyn Celyn 
a gweld mannau diddorol eraill 
megis Carreg Gladdfa’r Crynwyr 
ar ein ffordd drwy Cwm Prysor 
ac am Trawsfynydd.  Erbyn hyn 
medrem gredu dyn y tywydd 
achos roedd y glaw wedi cyrraedd  
yn go iawn!

Yn Nhrawsfynydd croesawyd 
ni i Lys Ednowain, sef y Ganolfan 
Treftadaeth sydd wedi ei sefydlu 
yng nghanol y pentref.  Croeso 
mawr a phaned yma eto.  I’r rhai 
ohonom nad oedd wedi bod yn 
Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, 
erioed o’r blaen – dyma ein cyfle.  
Oherwydd y glaw trwm nid 
oedd  modd cerdded y daith i 
fyny,  ond na phoener, oherwydd 
roedd gan Judith Morris gar i 
gario rhai ohonom a daeth un 
o drigolion y Traws yn ei 4 x 4 i 
fynd a’r gweddill.  Dyma profiad 
bythgofiadwy i  gael yr hanes  a 
chael gweld y Gadair Ddu gan nai 
i Hedd Wyn – Mr. Gerald Evans.

I ddiwedd ein diwrnod 
bendigedig aeth y bws a ni i 

lawr  dros Dal-y-llyn ac at Westy 
Tynycornel i fwynhau pryd 
ardderchog o fwyd   

Mae diolch y teithwyr yn 
fawr i Rhys, gyrrwr y bws; i W. 
J. a Gwenda am yr holl drefnu 
gofalus; i Llew a Wendy am agor 
eu cartref i ni;  i Gerald Evans am  
gynnau tanllwyth o dân yn groeso 
i ni yn yr  Ysgwrn, ac i Mair Evans 
a staff Tynycornel am y wledd  i 
ddiwedd  diwrnod pleserus iawn.

Edrychir ymlaen yn awr at 
gyfarfodydd y Gaeaf , fydd yn  
cael eu cynnal ar yr ail nos Fercher 
o bob Mis yn Festri Gerlan am 7.30 
o’r gloch, gan ddechrau ar y 10ed 
o Hydref. Bydd croeso cynnes i 
aelodau newydd.

Y Gerlan

Cynhelir y Gwasanaeth 
Diolchgarwch yng Nghapel y 
Gerlan nos Iau, Hydref 11eg, 
am 6.00 p.m., pryd y disgwylir 
y Parchedig Judith Morris i 
bregethu. Darperir lluniaeth 
ysgafn yn y Festri i ddilyn.  Croeso 
cynnes i bawb.

Hilary a’i theulu

Difyr yw darllen hanes Hilary 
Davies (Williams gynt o Ynys-las) 
a’i theulu sydd yn cadw Gwesty 
Bod Alwyn yn Aberystwyth yn  
rhifyn mis Awst o’r Angor. Mae’r 
stori hefyd i’w gweld ar dudalen 
yr Angor ar Lleol i mi BBC Cymru

http://www.bbc.co.uk/cymru/
canolbarth/papurau_bro/yr_
angor/newyddion/awst07.shtml

RNLI
 
Cynhaliwyd Cyfarfod Agored 

Blynyddol yr RNLI, ddydd 
Iau, 5 Gorffennaf, yn festri 
Capel y Gerlan, yng ngãydd 

Mr Patrick Cheshire (Trefnydd 
Cyllid Rhanbarthol dros Ogledd 
Cymru) a Mr Andy Clift, (Adran 
Gweithredu).  Cadeiriwyd y 
cyfarfod gan Mr Paul Frost 
a chafwyd adroddiadau gan 
Miss Gill Parry (Ysgrifenyddes) 
a Mrs Margaret Griffiths 
(Cadeirydd Pwyllgor y Merched).  
Derbyniwyd adroddiad a 
chyfrifon wedi’u darparu gan y 
Trysorydd, Mr Glynne Evans.  
Diolchwyd i bawb am eu gwaith 
caled yn ystod y flwyddyn 
gan Mr Ronnie Davies MBE 
(Rheolwr Gweithredu Bad Achub 
Y Borth), a ddywedodd i’r Bad 
Achub ateb 19 o alwadau difrifol 
yn ystod y flwyddyn gynt: yr 
oedd yn falch o ddweud bod 3 
recriwt newydd wedi ymuno â’r 
criw.  Cyflwynwyd Bathodyn 
Arian gan Mr Patrick Cheshire 
i Mrs Brenda Davies am ei 
chyfraniad gwerthfawr i’r Orsaf 
yn Y Borth dros flynyddoedd 
lawer.  Diolchwyd gan Mr Andy 
Clift i griw a staff Gorsaf Y Borth 
sydd wedi gweithio eleni o dan 
anawsterau mawrion ar ôl i’r 
hen Orsaf gael ei dymchwel:  
erbyn hyn mae’r Orsaf newydd 
yn brysur codi o ludw’r un hen, 
a gobeithir y bydd y gwaith 
adeiladu ar ben erbyn diwedd mis 
Tachwedd. 

Dydd Sul, 8 Gorffennaf, sef 
“Sul y Môr”, fe gynhaliwyd 
gwasanaeth yn Eglwys Sant 
Mathew, Y Borth, wedi’i gysegru 
i waith yr RNLI.  Rhagflaenwyd 
Wythnos y Bad Achub, sef 
wythnos olaf mis Gorffennaf, 
gan goroni Brenhines Ifanc yr 
RNLI yn y Fictoria, ddydd Sul, 
22 Gorffennaf.  Haf diflas a fu 
eleni, ac oherwydd y tywydd 
gwlyb a gwyntog yr oedd rhaid 
cynnal y seremoni y tu fewn i’r 
“Fic”.  Er hynny, fe gafwyd mawr 
hwyl gyda Dawnswyr Lein Y 
Borth yn gwneud y gorau o’r 

amgylchiadau, a chyda llond 
dafarn o bentrefwyr ac ymwelwyr 
yno i weld Mrs Nancie Birch yn 
gosod y Goron ar ben Gemma 
Gratton.  Morwynion Gemma 
oedd Rachel Swift ac Ellie Dare, 
a’r tair yn edrych yn bert iawn.  
Mae Mrs Birch yn Is-lywydd am 
Oes RNLI Y Borth, ar ôl cael ei 
chysylltu â’r Orsaf ers ei sefydlu 
ym 1966. 

Dilynwyd y Coroni gan 
wythnos o godi arian at yr 
RNLI, sydd yn wasanaeth hollol 
wirfoddol ac sy’n dibynnu’n 
llwyr ar haelioni’r cyhoedd 
am y £35,000 y dydd y mae eu 
heisiau arno i gadw’n mynd.  
Codwyd y swm sylweddol o 
£2,044.87, diolch i ymdrechion 
mintai o gasglwyr a aeth o 
ddrws i ddrws o gwmpas Y 
Borth, Llanfihangel Genau’r-
glyn, Bow Street, Dolau a rhan 
o Benrhyn-coch, ynghyd â 
chriw y Bâd Achub, a gasglodd 
arian yng nghlybiau a pharciau 
carafanau’r ardal.  Codwyd 
£302 ymhellach o ganlyniad 
i De Mefus yn y Fictoria, 
ddydd Gwener, 27 Gorffennaf; 
diolchir yn gynnes i Margaret 
Griffiths a staff y “Fic” am 
eu cymorth a’u gwaith caled.  
Trwy garedigrwydd Clwb 
Golff Y Borth ac Ynys-las, 
fe gynhaliwyd Twrnamaint 
Golff blynyddol yr RNLI 
ddydd Sadwrn, 28 Gorffennaf.  
Trefnwyd yr achlysur gan Mr 
Paul Frost a Mr Aran Morris ac 
fe godwyd y swm anrhydeddus 
o £1,017.50.  Yn ychwanegol, 
fe ddaeth raffl yn y Clwb 
Golff â £262.00 i mewn ac fe 
dderbyniwyd rhodd o £117.65 
oddi wrth aelodau o Glwb Golff 
Llanllieni (Leominster). 

Diolch o galon i bawb a 
gefnogodd ac a gyfrannodd i 
wythnos mor lwyddiannus a 
gwerth chweil.

Y BORTH
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Y Lleng Brydeinig
 
Digwyddodd dau achlysur 

pwysig yng nghalendr is-gangen 
Lleng Brydeinig Y Borth yn 
ystod yr haf.  Dydd Mercher, 
27 Mehefin, fe orymdeithiodd 
aelodau a chyfeillion drwy’r 
pentref i gofnodi Dydd yr Hen 
Filwyr.  Wrth basio’r Fictoria, 
fe dderbyniwyd y saliwt gan y 
Cyrnol D. L. Davies TD, FRAgS, 
DL, Uchel-Siryf Dyfed, yng 
ngãydd Maeres Aberystwyth, 
Mrs Lorraine Jones-Southgate a’i 
chonsort, Mr Cyril Davies.  Peilot-
Swyddog Darren Rees (Sgwadron 
651 Cadetiaid Awyr Aberystwyth) 
oedd Marsial y Parêd, ac 
arweiniwyd yr orymdaith gan 
Dafydd Llywellyn ap Daniel yn 
chwarae’r pibgodau.  Dilynwyd y 
Parêd gan gyngerdd yn Neuadd 
Gymunedol Y Borth lle difyrrwyd 
cynulleidfa werthfawrogol gan 
gantorion y grãp “Sgarmes”, 
teulu’r Hassan, Mr Michael James 
(pianydd) a Chôr Meibion Powys. 

Nos Fercher, 29 Awst, 
fe gofiwyd am y rhai a 
wasanaethodd ac a fu farw yn 
ystod Rhyfel y Falklands, bum 
mlynedd ar hugain yn ôl.  Am 
hanner awr wedi pump y nos, 
fe osodwyd torch wrth droed 
Cofgolofn Y Borth ar ben Craig yr 
Wylfa gan Mr Aran Morris, ac fe 
arweiniwyd gwasanaeth byr gan 
y Parchg Ddr David Williams.  
Am saith o’r gloch fe gynhaliwyd 
gwasanaeth yn yr awyr agored 
wrth Orsaf y Bad Achub.  Ymhlith 
y rhai yno yr oedd aelodau 
o ganghennau lleol o’r Lleng 
Brydeinig a’r Gymdeithas Seren 
Bwrma, cyn-aelodau o’r Lluoedd 
Arfog, cynrychiolwyr Byddin 
yr Iachawdwriaeth, pentrefwyr 
ac ymwelwyr.  Gofalwyd am y 
gwasanaeth gan y Parchg Ddr 
David Williams, a darllenwyd gan 
Mr Walford Hughes, Joy Cook, 
Major Hobbins (BI) ac Awyr-
Ringyll Mark Lee (Cadetiaid 
Awyr).  Gweddiwyd gan y 
Comander Taylor a wasanaethodd 
yn ystod Rhyfel y Falklands ar 
ford HMS Hermes.  Cyfeiliwyd 
y canu gan utgyrn a thrombôn 
grãp Mr Hassan.  Dilynwyd y 
gwasanaeth gan luniaeth wedi’i 
ddarparu gan ferched y Lleng 
Brydeinig yn Neuadd Gymunedol 
Y Borth. 

Mwynhawyd adroddiad byr 
gan Awyr-Ringyll Mark Lee am 
ei brofiadau (a’i brofedigaethau) 
pan dreuliodd wythnos ar gwrs 
gleidio yn Abertawe, lle enillodd 
ei adenydd arian.  Diolchwyd 

gan y Parchg David Williams 
iddo fe a hefyd i Major Hobbins 
(Byddin yr Iachawdwriaeth), 
oedd wedi gofalu am y cyfarpar 
seinchwyddo.  Diolchwyd i’r Dr 
Williams ac i bawb oedd wedi 
cynorthwyo i drefnu’r gwasanaeth 
a’r derbyniad gan Mrs Rachel 
Rowlands MBE, Dirprwy 
Arglwydd Raglaw Dyfed. 

Eglwys Sant Mathew 
Ysgol Sul 

Dydd Sadwrn, 30 Mehefin, ar un 
o ddiwrnodau gwlypaf mewn mis 
o dywydd diflas, fe aeth mintai 
o blant a rhieni Ysgol Sul Eglwys 
Sant Mathew ar wibdaith i Lanfair 
Careinion.  Er gwaethaf y glaw 
fe gafwyd diwrnod llawn hwyl a 
sbri, diolch i staff y trên bach ar y 
rheilffordd gul i’r Trallwng, oedd 
yn ddigon caredig i foddio’r plant 
i’r eithaf; gadawyd i’r plant wisgo 
het y gard, chwythu chwiban 
yr injan a chynorthwyo i roi glo 
ar y tân.  Bwytawyd cinio yng 
Nghoed-y-Ddinas, Y Trallwng.  
Trefnwyd y wibdaith gan Joy 
Cook, athrawes a threfnydd yr 
Ysgol Sul. 

Ar yr un diwrnod, fe groesawyd 
aelodau o Gymdeithas Hen 
Ddisgyblion Ysgol Uppingham 
i Eglwys Sant Mathew gan 
y Parchg a Mrs Ronald ac 
Ann Williams, ynghyd â Mrs 
Susan James a Mr Ray Quant 
(Wardeiniaid yr Eglwys). 
Dangoswyd iddynt y ffenestr 
ddwyreiniol fawr a’r ddarllenfa 
gerfiedig a roddwyd i’r Eglwys 
gan Ysgol Uppingham mewn 
gwerthfawrogiad o letygarwch Y 
Borth pan symudwyd yr ysgol i’r 
“Cambrian Hotel” (Pantyfedwen 
wedyn) o 1876-1877, er mwyn 
dianc rhag digwyddiad o deiffoid.  
Y Parchg Edward Thring, 
Prifathro’r Ysgol, oedd y cyntaf i 
bregethu yn Eglwys Sant Mathew, 
ddydd Sul, 11 Mehefin 1876.  
Ni chysegrwyd yr Eglwys yn 
swyddogol tan 1879. 

Gwasanaethau o 
Ddiolchgarwch 

Cynhelir Gwasanaeth o 
Ddiolchgarwch am y Cynhaeaf 
ddydd Sul, 30 Medi am 11.15 y 
bore, pan weinyddir y Cymun 
Bendigaid. 

Salwch 

Anfonwn ein dymuniadau 
gorau at Mrs Dora Richards, 
Glanwern, ym Mhlas 

Cwmcynfelin; at Miss Gwen 
Lloyd, Frondirion ac at Mrs Susan 
James, Dovey Belle, sydd i gyd 
wedi dioddef iechyd gwael yn 
ddiweddar. 

Mrs Betty Yates 

Tristhawyd ei chylch eang 
o chyfeillion yn Y Borth gan 
farwolaeth Mrs Betty Yates, Silver 
Ridge, a fu farw’n dawel yn ei 
chartref ddydd Iau, 26 Gorffennaf, 
yn 84 oed. 

Yn wreiddiol o Swydd Efrog, 
fe raddiodd Betty fel M.A. 
mewn Clasuron ym Mhrifysgol 
Durham.  Ar ôl symud i’r Borth 
gyda’i gðr ym 1950, fe weithiodd 
am flynyddoedd i W.H. Smith, 
Aberystwyth.  Ymddiddorodd ym 
mhopeth i ymwneud â’r pentref, 
gan fod yn aelod o Eglwys Sant 
Mathew a chyn-Lywydd Sefydliad 
y Merched.  Am ugain mlynedd 
bron, hi oedd trefnydd Apêl Pabi 
Blynyddol y Lleng Brydeinig yn Y 
Borth.  Yr oedd hefyd yn aelod o 
gangen Aberystwyth Cymdeithas 
Merched y Brifysgol. 

Gofalwyd am y gwasanaeth 
angladdol yn Amlosgfa 
Aberystwyth ddydd Iau, 2 Awst, 
gan y Parchg Ddr David Williams.  
Anfonwn ein cydymdeimlad 
dwysaf at ei gãr, Mr Bob Yates, 
ynghyd a’u merch Val a’r holl 
deulu yn eu profedigaeth. 

Sefydliad y Merched 

Llongyfarchiadau i Pauline 
Rickaby a enillodd ddwy ail 
wobr yn adrannau’r stori fer 
yn Eisteddfod Ffederasiwn 
Ceredigion SYM ar y 29ain o 
Fehefin. 

Cynhaliwyd cyfarfod 
swyddogol olaf yr Haf nos 
Fercher, 4 Gorffennaf yn y Neuadd 
Gymunedol.  Y siaradwraig wadd 
oedd Mrs Marge York, Ynys-
las, a siaradodd am ei waith fel 
osteopath.  Diolchwyd iddi gan 
Berys Galliford.  Llongyfarchiadau 
i Marge ar enedigaeth ei merch 
fach ychydig wythnosau yn 
ddiweddarch. 

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf, 
ar brynhawn annisgwyl o 
heulog a chynnes, aeth parti o 
aelodau ar gerdded ar hyd llwybr 
treftadaeth Eglwys Llanfihangel 
Genau’r-glyn.  Mwynhawyd 
prynhawn braf, a ddaeth i ben 
gyda the yng ngardd Pat Pearson; 
diolch yn fawr i Pat a John am 
eu lletygarwch (heb anghofio’r 
deisen lemon!). 

Darparwyd fflôt ar y thema 

“Nos Galan Gaeaf” ar gyfer Dydd 
y Carnifal, ar y 3ydd o Awst.  A 
phawb yng ngwisg hen wrachod 
ac yn edrych mor erchyll â 
phosibl, dyna siom oedd clywed, 
o bob tu, y sylw sosi “Dych chi 
ddim yn gwisgo lan eleni te”.  Ni 
chawsom wobr ond, fel bob tro, 
mwynhawyd prynhawn llawn 
hwyl. 

Bydd SYM yn cyfarfod am 7.15 
y nos yn y Neuadd Gymunedol, 
ar y cyntaf a’r trydydd dydd 
Iau ym mhob mis, o’r 5ed o Fedi 
ymlaen.  Bydd croeso mawr i 
aelodau newydd. 

Mabwysiadu’r Orsaf 

Llongyfarchiadau i’r grãp 
sydd wedi mabwysiadu Gorsaf 
Reilffordd Y Borth ar ôl iddynt 
ennill Gwobr Amgylcheddol 
Rhwydwaith Rheilffordd Arriva 
Cymru 2007.  Cyflwynwyd y 
wobr i gynrychiolwyr y grãp, sef 
George a Jo Romary, John Toler a 
Llinos Jones gan Ian McAllister 
(Cadeirydd y Rhwydwaith) yn 
Amgueddfa Astudiaeth Natur, 
Llundain, ym mis Gorffennaf. 

Erbyn hyn mae’r grãp wedi 
trawsffurfio’r Orsaf gyda 
murluniau a mosaigau lliwgar 
wedi’u rhoi at ei gilydd gan 
grwpiau lleol, gan gynnwys 
plant Ysgol Craig yr Wylfa, Grwp 
Mosaig Y Borth, a’r Clwb Croeso, 
ynghyd â gwirfoddolwyr eraill.  
Mae’r platfform wedi cael ei 
lanhau a’i addurno gyda blodau a 
basgedi crog.  Diolch iddynt oll am 
wneud aros am y trên yn brofiad 
mwy pleserus nag a fu gynt. 

Carnifal Y Borth 

Ar ôl blwyddyn o waith 
caled gan Bwyllgor y Carnifal 
a chyda chydweithrediad 
tafarnwyr, pentrefwyr, a dynion 
a merched busnesau’r Borth, 
sicrhawyd llwyddiant wythnos 
Carnifal Y Borth, oedd yn llawn 
gweithgareddau, gan gynnwys 
cystadlaethau, chwaraeon, 
carioce, parti cinio ar y traeth a 
choroni Brenin a Brenhines Cors 
Fochno. 

Brenhines y Carnifal eleni 
oedd Michaela Bailey, sydd 
yn 15 oed ac yn ddisgybl yn 
Ysgol Pen-glais, Aberystwyth.  
Fe’i coronwyd wrth lan y môr 
ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf.  
Dyluniwyd clawr deniadol 
Rhaglen y Carnifal eleni gan 
Nicola Bamford, sydd yn 11 oed 
ac yn ddisgybl yn Ysgol Craig yr 
Wylfa.
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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

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

LLANDRE
Medal

Llongyfarchiadau i Cecil Jones, 
Bron-y-garn, gafodd fedal am 43 
o wasanaeth i amaethyddiaeth 
yn ei gymuned yn y Sioe Fawr yn 
Llanelwedd eleni.

Treftadaeth Llandre

Ymweliad â Mynydd Gorddu 
(30/05/07)

Trefnwyd yr ymweliad i weld 
Fferm Wynt, ond cafwyd llawer 
mwy yng nghwmni’r gwybodus Ddr 
Dafydd Huws. Yn ogystal cafwyd 
manylion y tyrbinau, hanes hen 
waith mwyn, cipolwg ar gronfa 
ddãr wrth gefn a thrafodaeth ar yr 
argyfwng ym myd amaethyddiaeth.

Breuddwyd Dafydd oedd 
dechrau busnes a fyddai o fudd i’w 
gymdogion, ac i’r ardal ac a fyddai’n 
cynhyrchu ynni adnewyddol a 
chylanadwy, i ardaloedd Ceredigion 
i’r gogledd o Aberystwyth. Roedd 
yn bwysig iddo fod hyn yn deillio 
o ymdrech cydweithredol lleol. Yn 
anffodus collwyd perchnogaeth 
y fenter pan fu gwrthwynebiad 
i’r cynllun, yn achosi oediad 
yn yr adeiladu ac yn arwain at 
drafferthion ariannol.

Cynlluniwyd i adeiladu 19 o 
dyrbinau ar bump o ffermydd oedd 
yn ffinio. Ein man cyfarfod ni oedd 
wrth fon un o’r tyrbinau, a’r piler 
triongli gerllaw yn dangos ein bod 
331 medr uwch y môr.

Roedd y tyrbin 35m o uchter a 
diamedr y llafnau yn 41m. Rheolir 
pob tyrbin gan gyfrifiadur sy’n 
derbyn gwybodaeth o fesurydd 
gwynt ac yn ei droi ymlaen pan fo’r 
gwynt yn cyrraedd 4.5m/eiliad. 
Mae’r tyrbin yn dweud wrth y lleill 
i beidio dod ymlaen yr un pryd 
rhag gorlwytho’r grid yn rhy sydyn. 
Codir y foltedd yn syth wrth fon 
y twr i 11,000 a chesglir y trydan 
mewn ceblau tanddaearol i’r is-
orsaf.

Codwyd yr is-orsaf yn gwmws fel 
adeilad fferm yr ardal, gyda waliau 
o gerrig lleol, drysau o dderw a’r to 
o lechi - heb un wifren yn weledig. 
Cwmni Manweb sydd yn gyfrifol 
am gario’r trydan i’r grid.

Wrth ddychwelyd o’r Mynydd fe 
arhosom i weld adfeilion hen waith 
mwyn Mynydd Gorddu yn cynnwys 
twll y siafft, y swyddfa ac ychydig i 
ffwrdd, ystafell y powdwr. Bwriedir 
ail godi’r adeiladau er mwyn cofio 
am ein hetifeddiaeth.

Ac yn olaf cafwyd trafodaeth 
ar argyfwng ffermio lle gwelir 
prisiau mewnbynnau yn codi 
tra bod pris y cynnyrch yn 
gostwng. Pa hyd gall y sefyllfa 
hon barhau?

Ar 27 o Fedi byddwn yn 
ymweld â’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yn 
Llannerchaeron.

Eglwys San Mihangel 
Genau’r glyn

Ffair Haf a Barbiciw 
(20/06/07)

Yn anffodus roedd dyddiad 
eleni ynghanol y tywydd gwlyb 
a gawsom, ond rydym yn dra 
diolchgar am gael defnyddio 
adnoddau Ysgoldy Bethlehem. 
Ar waethaf y tywydd anwadal 
daeth llawer o’r pentrefwyr i 
herio’r amgylchiadau a gwnaed 
elw o dros £1,200.

Agorwyd y Ffair gan Mrs 
Rachel Rowlands ac rydym 
yn ddiolchgar iddi am ei 
chyfraniad hael. Diolchodd y 
Ficer y Parchg Brian Thomas i 
bawb a oedd yn bresennol am 
eu haelioni, i’r rhai a ofalodd am 
y stondinau, y Sgowtiaid a Band 
Arian Aberystwyth.

Swper y Cynhaeaf

Mae’r Ficer ac aelodau 
Eglwysi Llandre, Llangorwen 
a Thal-y-bont yn eich gwahodd 
i Swper ar y 11eg o Hydref 
am 6.30 y.h. yn Neuadd 
Rhydypennau. Derbynnir 
rhoddion wrth y drws i bennu’r 
costau. Croeso i bawb. Dewch 
os gwelwch yn dda.

Calendr 2008

Mae’r Calendr yn barod, 
ac ar werth am £5. Thema y 
flwyddyn yw “Ffermydd yn 
Ardal Llandre”. Gwaned lluniau 
dyfrlliw gan John Atkinson 
o’r ffermydd canlynol: Ruel 
Isaf, Ruel Uchaf, Pantyperan, 
Tynllechwedd Hall, Glanfred, 
Pen y Wern, Brynllys, Henllys, 
Blaen-y-waun, Cilolwg, Pant-
y-Dwn, Llwynysgubor-wen 
a Frongoch. Bob blwyddyn 
gwerthwyd tua 300 o’r 
calendrau, i wneud elw o £700-
£800 i’r Eglwys. Rydym yn 
ddiolchgar i John am roi ei 
amser a’i dalent unwaith eto. Fe 
fydd samplau o’r lluniau (llai o 
faint) i’w gweld ar hysbysfwrdd 

y pentref. Os am brynu calendr 
ffoniwch:

Mr Doreen Haggar – 820314
Mrs Betty Williams – 828335 

neu
Mrs Helen Atkinson 822040
Hefyd os am brynu llun 

gwreiddiol (7 x 5) byddant ar 
gael, mowntiedig am £40 yr un. 
Cysylltwch â John neu Helen ar 
822040.

Dydd Diolchgarwch y 
Cynhaeaf (7fed Hydref 

2007)

Bu’r Cyngerdd a drefnwyd 
y llynedd yn llwyddiant 
ysgubol, pan ddaeth Côr Ger-
y-lli i’n diddanu. Rydym am 
ailadrodd y llwyddiant, ac yn 
falch fod Côr lleol arall o ardal 
Aberystwyth, sef ABC wedi 
bodloni dod atom.

Côr ifanc yw hwn hefyd o dan 
arweiniad Angharad Fychan a 
chawsant lwyddiant eleni trwy 
fynd i rown cynderfynol Côr 
Cymru. Edrychwn ymlaen at 
gael tyrfa gymeradwy i gyd 
fwynhau rhagor o sêr ifanc yr 
ardal (Rhaglenni £5, plant am 
ddim.

Teulu Dolawel

Llongyfarchiadau i Mr 
Meirion Glyn Davies am 
dderbyn “Gwobr am Ragoriaeth 
Addysgu” gan y Brifysgol ble 
mae’n hyfforddi athrawon 
ieithoedd tramor modern. 
Hefyd dymuniadau gorau i 
Dafydd Erwan ar ei swydd 
yntau yn y Stiwdio Ddylunio 
yn yr Hen Goleg, ac i Mari Elin 
sydd ar fin gadael am Nantes, 
yn Llydaw, ble y bydd yn 
astudio Ffrangeg am 4 mis, cyn 
symud ymlaen ym mis Ionawr i 
Sant Iago di Campostel, Sbaen, i 
barhau gyda’i hastudiaethau.

Croeso

Croeso i dri theulu ifanc 
sydd wedi symud i Landre yn 
ddiweddar.

Croeso cynnes i Lys Berw 
i’r Athro Andrew Evans a 
Sera Llewelyn  Evans, a’r 
plant - Dafydd, Rhodri, Elen 
a Macsen sydd wedi symud 
o Aberystwyth. Mae’r  Athro 
Evans yn frodor o Bontyberem 
ac mae’n Athro Y Sefydliad 
Mathemategol a Ffiseg yn y 
Brifysgol. Mae Sera yn weithreg 
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gymdeithasol ac yn frodor o 
Dudweiliog. Pob dymuniad 
da i chi yn eich cartref newydd 
a gobeithio eich bod wedi 
gwellaf o’r frech.

Croeso i Mathew, Sara, Beca 
ac Ifan i’r Ysgoldy, Llandre. a 
llongyfarchiadau mawr iddyn 
nhw fel teulu ar enedigaeth 
merch fach ar y 25ain o Awst - 
Nia Gwenllian. Cyfnither fach 
newydd i Efa a Dylan.

 
 Croeso hefyd i Rhodri a 

Cet Llwyd Morgan, Rhys 
ac Elain i Fferm Glanfred. 
Arferai Rhodri ganu gyda’r 
grãp Cerrig Melys. Mae wedi 
symud o Gaerdydd lle roedd 
yn gweithio gyda Bwrdd yr 
Iaith i fod yn Gyfarwyddwr  
Cynorthwyol Gwasanaethau 
Diwylliant a Hamdden 
Ceredigion.

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i 
Mr Kidner, Tanglewood, sydd 
yn ysbyty Tregaron. Hefyd 
i Shân, merch Carolyn a Bill 
Field, Lynton

Ysbyty

Anfonwn ein cofion i Mrs 
May Davies, Brynhyfryd, 
a Mr Les Breese, Dolwyn, 
fu yn ysbyty Bron-glais yn 
ddiweddar. 

Marwolaeth

Ar Awst 10fed bu farw 
Mrs Nesta Jones, Trawscoed, 
yn ysbyty Bron-glais. 
Cydymdeimlwn â’r teulu a’r 
cysylltiadau i gyd.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Malcolm 
Salt, 3 Caewern, Y Borth ar 
farwolaeth ei fam. Bu’r teulu 
yn rhedeg y siop yn Llandre 
am nifer o flynyddoedd.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs 
Davies, Tan y Gaer, ar ddod 
yn dad-cu a mam-gu am y 
tro cyntaf. Ganwyd bachgen 
bach i Angharad a’i gãr yn 
Aberystwyth. Hefyd i Hugh a 
Barbara Davies, Sibrwd y Coed, 
ar ddod yn dad-cu a mam-gu 
am y tro cyntaf; ganwyd Leila i 
Richard a Luma.

Priodas

Llongyfarchiadau a 
dymuniadau gorau a phob 
hapusrwydd i Manon Wyn, 
Y Berllan, a Gwion James, 
Aberystwyth, wedi eu priodas 
yng Nghapel y Garn ar ddydd 
Sadwrn 1af o Fedi. 

Llwyddiant

Llongyfarchiadau i Bethan 
Henley, Sunmead, sydd wedi 
pasio Gradd 1 Theori gydag 
anrhyded.

Ysgoldy Bethlehem

Mae cot/siaced llwyd tywyll 
(Diagram, World-Wide maint 
S/M) wedi cael ei adael ar ôl Te 
Bethlehem, Llandre, nos Wener 
Mehefin 9fed. Cysylltwch â Elina 
Davies, Bronallt Ffôn 820144 am 
ragor o wybodaeth.

EGLWYS LLANDRE

Cyngerdd Mawreddog

CÔR ABC
Arweinydd : Angharad Fychan

Sul 7fed Hydref am 7 yh

Rhaglen £5 - plant am ddim
Yr elw at yr achos

Gwasanaethau Madog

2 o’r gloch
7 Ifan Mason Davies
14 Adrian Morgan
21 Bugail
28 Pryderi Llwyd Jones

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau cynnes i Dei 
a Lyn Evans, Deilyn, Cefnllwyd 
ar enedigaeth wyres – Megan 
Eluned – merch i Shirley a 
Daniel, Tregaron. 

Croeso 

Croeso i David a Caroline Gwin 

sydd wedi symud o’r Amwythig 
i Villa Avant, Capel Dewi.

Byd Addysg 
Llongyfarchiadau i Gwen 
Simms-Williams, Gwarcwm ar 
ei llwyddiant gyda’r TGAU.  
Dymunwn yn dda i Rebecca 
Morgan, Maes y Dderwen yng 
Ngholeg Ceredigion, ac i Hannah 
Meredith, Maes yr Awel ac Elin 
Wallace, Troedrhiw yn Ysgol 
Gyfun Penweddig.

Sioeau
 

Llongyfarchiadau i’r canlynol 
fu’n llwyddiannus yn y sioeau 
lleol, Trystan Davies, Dei Evans, 

Hywel Evans ac Alwen Griffiths.

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â John Morgan 
a’r teulu, Maes y Dderwen ar 
golli modryb – Mrs Blodwen 
Powell, Machynlleth, gynt o 
Rhydyceir, Madog;  ac â Mr 
Lewis, Brynhyfryd, ar golli ei 
dad, Mr Iori Lewis, Waunfawr.  
 

Diolch

Hoffai Alwen Griffiths ddiolch 
o galon i bawb a gyfranodd 
tuag at Gronfa Macmillan ar 
gyfer ymchwil Cancr. Casglwyd 
£151.16

MADOG

Louise Powell a Paul James a briodwyd yn Eglwys San Mihangel, Llandre ar Fehefin 
2il. Y morynion oedd Sarah, Emily, Grace a Sophie; y gwas priodas oedd John Wales 
ac Andy, Peter a Steve oedd yr ystlyswyr. Cafwyd y brecwast priodas yng Ngwesty 
Tyncornel, Tal-y-llyn a threuliwyd y mis mêl yn Ynysoedd Groeg
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BOW STREET
Suliau  Hydref

Gwasanaethau Y Garn
10 a 5
www.capelygarn.org

7 Ifan Mason Davies
14 Adrian Morgan
21 Bugail
28 Pryderi Llwyd Jones

Noddfa
7 Bore Gweinidog
14 Oedfa undebol yr ofalaeth 
– diolchgarwch y plant yn 
Noddfa am 10.00
21 Uno yn y Garn am 10.00
28 Uno yng Nghartref 
Tregerddan am 3.30

Diolch

Dymuna Gwen, Geraint, Aled 
a`r teulu, Troed-y-bryn, ddiolch 
i bawb am y caredigrwydd a 
ddangoswyd tuag atynt adeg 
marwolaeth Elwyn.  Diolch hefyd 
i`r Parchedig Brian Thomas a`r 
Parchedig W J Edwards am fod 
yng ngofal y gwasanaeth ac i 
Mr Trefor Evans am drefnu`r 
angladd.  Llawer o ddiolch 
am y cyfraniadau ariannol 
yn lle blodau, cyfanswm o 
£450, a dderbyniwyd ac a 
drosglwyddwyd i Gronfa Asthma 
y Borth.  Diolch yn fawr iawn.

Dyweddiad

Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Elfyn ac Anna, Tñ Nant, 
Dolau, ar eu dyweddiad, oddi 
wrth y teulu i gyd.

Mynwent y Garn

Costau tario’r llwybrau
2000    £511.59
2002   £2,889.25
2003  £2.600
2004  £3,466.50
2006  £6,157
2007 £1,639.12

Mae pob llwybr nawr wedi 
ei dario. Diolch yn fawr i bawb 
am eu cefnogaeth ariannol i’r 
gwaith  trwylwyr hwn, sydd 
wedi gweddnewid y fynwent 
heb gost i’r capel. Rydym yn 
ddiolchgar i Mr Owain Morgan 
am gymryd y cyfrifoldeb o dorri’r 
gwair deirgwaith y flwyddyn. 
Gobeithiwn y bydd pawb ohonoch 
yn gofalu ar ôl beddau eich 
teuluoedd.

Proms Trydanol y BBC 2007 

Llongyfarchiadau i Meilyr Jones a’r 
Grãp Radio Luxembourg ar gael 
eu dewis i chwarae ym Mhroms 
Trydanol y BBC am 2007. Dyma’r 
ail ddigwyddiad blynyddol o’i fath 
a bydd yn digwydd yn Camden  
rhwng 24 a 28 o Hydref lle bydd 
llu o  artistiaid yn perfformio 
yn cynnwys  Paul McCartney, 
Ray Davies a Lily Allen. Bydd 
Radio Luxembourg yn yr Electric 
Ballroom dydd Mercher 24 Hydref 
fel rhan o noson John Peel.  Am fwy 
o fanylion gweler http://www.bbc.
co.uk/electricproms/ 

Bedydd

Bore Sul, 15 Gorffennaf, yng 

Nghapel y Garn bedyddiwyd 
Gerwyn Thomas Jones, mab bach 
Alun a Siân a brawd William, 
Caergywydd, gan  y Parchg Wyn 
Morris. 

Enillwyr cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Vernon 
Jones, Gaerwen, ar ei lwyddiant 
yn ennill y wobr gyntaf am 
gywydd neu hir a thoddaid ar y 
testun ‘Clawdd’ yn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Fflint a’r 
Cyffiniau. Mae’r hir a thoddaid 
buddugol i’w weld yn y 
Cyfansoddiadau.

Llongyfarchiadau hefyd i 
Rhodri Evans, Bryncastell, 
ar ddod yn drydydd yn y 
gystadleuaeth oratorio i 
oedran 19-25, ac Alex Vearey-
Roberts, Bryncastell  ar ddod yn 
bedwerydd yng nghystadleuaeth 
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts.

Ymddeoliad

Dymunwn yn dda i Dewi 
Hughes, Bod Hywel,  ar ei 
ymddeoliad o’i swydd fel 
Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg 
Cyngor Sir Ceredigion  ddiwedd 
mis Awst. 

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Mrs Meirwen 
Davies, 19 Maes Afallen ar 
farwolaeth ei gãr, Mr Peter 
Davies, ar ôl cyfnod o salwch hir  
a hefyd ar farwolaeth ei chwaer, 
sef Mrs Nesta Jones, Llandre.

Cydymdeimlwn hefyd â Eiry, 
David a’r plant, 8 Maes Afallen, ar 
farwolaeth  tad Eiry sef y Parchg 
Stanley Lewis yn ystod mis Awst.

Cymdeithas Chwiorydd y 
Garn 

Cynhaliwyd Cymdeithas y 
Chwiorydd ar brynhawn Mercher 
y 5ed Medi.  Croesawodd Mrs 
Ann Jones bawb i’r gymdeithas 
ar ddechrau tymor newydd.  
Amlygodd gydymdeimlad 
â phob un oedd wedi colli 
anwyliaid yn ystod yr haf – a 
llawenydd o weld y cleifion oedd 
wedi cael adferiad iechyd yn 
ôl yn ein mysg.  Croesawyd 
y Parchg Judith Morris fel 
Llywydd.  Agorwyd y cyfarfod 
trwy ganu emyn a gweddi gan 
y Llywydd.  Estynwyd croeso i’r 
wraig wadd, sef y Parchg Judith 
Morris. 

Seiliodd ei hanerchiad ar 
y drydedd salm ar hugain, a 
chafwyd cyfle i ail adnabod y 
gwerthoedd yn y salm fawr yma.  
Darllenwyd trosiadau o’r salm 
gan Mrs Vera Lloyd a Mrs Dilys 
Baker-Jones a gwrandawyd ar 
gryno ddisgiau o’r salm ar ei 
newydd wedd. 

Diolchodd Mrs Ann Jones i’r 
siaradwraig am orig hyfryd iawn, 
ac i bawb am eu presenoldeb.  
Rhoddwyd y te gan aelodau 
Pwyllgor Cymdeithas y 
Chwiorydd.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau Bill a 
Bet Hughes, Llys Hafod, ar 
enedigaeth eu hãyr bach ym mis 
Awst.  

Graddio

Llongyfarchiadau i Elen Evans, 8 
Maes Afallen, ar ennill ei gradd 
mewn cerddoriaeth o Brifysgol 
Sussex.

Naid Bynji

Ar Ddydd Llun Gãyl y Banc 
Awst mi wnaeth Matthew 
Mathias 41 Maes Afallen wneud 
naid bynji 10,000 o droedfeddi 
yng Nghanolfan Parchet yn 
Sir Amwythig.  Defnyddiodd 
Matthew y siawns yma i godi 
arian tuag at ofal Cancr Marie 
Curie ac fe gododd swm o 
£548.00.  Hoffai Matthew ddiolch 
i bawb a gyfrannodd tuag at yr 
achos teilwng hwn. Diolch yn 
fawr i ffrindiau a chymdogion.

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad 
â Mr Vernon Jones a’r teulu, 
Gaerwen, ar golli dau ewythr yn 
ystod yr haf eleni, sef Mr Huw 
Williams, Llan-non a Mr Ieuan 
Williams, Wolverhampton. Roedd 
y ddau yn frodyr i’r ddiweddar 
Mrs M.A. Jones, Y Marian gynt. 

Swydd newydd

Dymuniadau gorau i Rhydian 
Darcy symudodd o’r Llyfrgell 
Genedlaethol i Gaerdydd 
ddechrau’r haf i swydd is-deitlo 
gyda S4C.

Cwrs cerddorol

Llongyfarchiadau i Rachel 
Blair, Fferm Rhydypennau, ar ei 
chanlyniadau arholiad a phob 

Gorseddol
Llongyfarchiadau i Alun 
Jones, Gwyddfor, a  
anrhydeddwyd â’r wisg 
wen yn yr Orsedd yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol 
yn yr Wyddgrug am 
ei gyfraniad ym maes 
addysg a’r Eisteddfod 
.Er 1996 ef yw Prif 
Arholwr Safon Uwch 
Cymraeg ac mae’n 
feirniad llefaru 
cenedlaethol ac yn 
Gadeirydd Pwyllgor 
Llefaru Canolog yr Urdd 
– ac hefyd, wrth gwrs, 
yn gyn-olygydd y Tincer! 
Llongyfarchiadau hefyd 
ar ennill car yn Loteri y 
Clwb Rygbi – a hynny 
am yr ail waith!
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dymuniad da yn dilyn cwrs cerdd 
ym Manceinion. 

Gradd a swydd

Llongyfarchiadau i Rhys Lewis, 
Brynawel, Penrhiw ar ennill 
gradd HNC mewn Astudiaethau 
Adeiladwaith a phob lwc iddo 
yn ei swydd fel Technegydd 
Pensaernïol gyda chwmni George 
a Tomos ym Machynlleth.

Clwb Gwawr y Pennau

‘Rhoddwyd grant o £4,481 i Glwb 
Gwawr Y Pennau a’r Penolau gan 
Arian i Bawb Cymru.  Defnyddir y 
grant ar gyfer costau trafnidiaeth, 
offer marchnata, cyfrifiadur ac 
offer cyfrifiadurol, offer Swyddfa 
ac offer crefft.  Mae’r arian wedi 
dechrau cael ei ddefnyddio gan 
gychwyn gyda trip addysgiadol 
yn mis Gorffennaf, gyda costau’r 
bws wedi ei dalu amdano gyda’r 
grant.  Mae’n glwb gymdeithasol 
ar gyfer merched ifanc er mwyn 
cael 1 noson y mis oddi wrth straen 
a phrysurdeb bywyd bob dydd; 
wedi ei leoli yn Bow Street a’r 
cyffiniau.  
Derbyniodd y Clwb hefyd grant 

o ychydig dros £700, - grant Gist 
Cymunedol Sportlot, sy’n cael 
ei roi ar y cyd rhwng Cyngor 
Chwaraeon Cymru a Chynghorau 
Sir lleol, ac mae’n cael ei roi er 
mwyn hybu fwy ar gymryd rhan 
mewn chwaraeon a  chadw’n heini, 
ac felly mae’r clwb yn mynd i 
ychwanegu eitemau o ffitrwydd yn 
eu rhaglen flynyddol. 
Byddwn, yn ôl arfer y mudiad, 
yn ail-gyfarfod yn mis Medi wedi 
gwyliau’r Haf gyda rhaglen llawn 
o weithgareddau cyffrous.  Mae’r 
Clwb yn agored i Gymru Cymraeg 
yn ogystal a dysgwyr.  Os hoffech 
fwy o fanylion am y Clwb neu 
gyda diddordeb mewn ymuno 
cysylltwch a Ffion Hughes ar 01974 
241155.’

Dathlu a thaith

Dymuniadau gorau i’r Parchg 
W.J, Edwards a Mrs Gwenda 
Edwards, Tregerddan, sydd wedi 
mynd i’r Wladfa Gymreig ym 
Mhatagonia  i weinidogaethu 
am dri mis. Llongyfarchiadau i 
W.J. hefyd ar gyflawni deugain 
mlynedd yn y weinidogaeth. 
Cynhaliwyd gwasanaeth 
arbennig yn Llanuwchllyn dydd 
Sul 2 Medi i ddathlu ac i ddiolch 
am ei weinidogaeth.

Yn y cyfarfod cyflwynwyd 
iddo blât yn cynnwys lluniau 
godidog Evan Dobson (brawd 
Robert Dobson, Penrhyn-coch) 
o gapeli ei gyn-ofalaeth yn 
Llanuwchllyn arno ac englyn 
gwych Beryl Griffiths:

I’r Parch W.J. Edwards
(wrth ddathlu 40 mlynedd ers 
ei ordeinio)

Ef a ddeil i’n bugeilio – yn ufudd
      A’i ofal, mae yno
   Os mynnwcn, os ceisiwn o,
   I’n harwain a’n cysuro.
Beryl Griffiths, Llanuwchllyn

Yn y llun gwelir Nest, Mrs 
Gwenda Edwards a’r  Parchg 
W.J. Edwards, Lowri, Non a Mair 
Hughes.. Lluniau: Eryl Edwards

Mae’n gyd-ddigwyddiad mai 
dyma yr ail deulu o Bow Street i 
fynd i’r Gaiman eleni – yno eisoes 
mae Emyr, Gwenith John, Gwen a 
Sara  o Fryn Castell.

Gweler aelodau’r Clwb yn mwynhau yn ystod pryd o fwyd ym mwyty’r Consti yn 
ddiweddar ac arddangos y siec.

Yn Eglwys Glenwood, Caerdydd, ar Fai 19eg, priodwyd Rhodri Darcy, mab hynaf  Dr. a 
Mrs. Paul Darcy, Carregwen, Bow Street a Ceri James, merch Mr. a Mrs. Steve James, 
Cyncoed, Caerdydd. Maent wedi ymgartrefu bellach yn Rhydaman.
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PENRHYN-COCH
Oedfaon Horeb

Hydref
7 2.30 Oedfa gymun Gweinidog 
10 Nos Fercher 7.00 Oedfa ddiolchgarwch
14 10.30 Oedfa deuluol Gweinidog
21 10.00 a 6.00 Oedfaon cyrddau pregethu 
Bethel a Seion   Y Parchg Peter Thomas 
28 10.30 Oedfa bregethu  Gweinidog

Swyddi newydd

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 
Sara Evans, Refail Fach, ar gael swydd yn 
Ysgol gynradd Gymraeg Melin Gruffydd, 
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd; ac i Ceri 
John, Ger-y-llan, ar gael swydd gyda 
StrataMatrix yng Nghaerdydd.

Eglwys Sant Ioan Penrhyn-coch 
Priodas

Ar ddydd Sadwrn 23ain o Fehefin, yn 
Eglwys Sant Ioan, priodwyd Sian Belsey, 
Tñ Newydd, Cwmerfyn â David Andrew 
Jones o Gaerdydd. ‘Roedd y gwasanaeth 
yng ngofal y Parchg John Livingstone, 
gydag  Eirwen Hughes wrth yr organ. Pob 
dymuniad da i’r ddau. 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Anna Richards, 
Tñ Nant, Dolau, (gynt Ffynnon Wen, 
Maesheulog)  ar ennill Gradd Dosbarth 
1af yn y Brifysgol, Aberystwyth a phob 
dymuniad da ar ei dyweddïad â Elfyn.

Enillwyr 
cenedlaethol

Llongyfarchiadau i 
Caryl Daker, Glan 
Ceulan, ar ddod 
yn gyntaf yng 
nghystadleuaeth 
dawnsio disgo unigol 
agored yn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir 
y Fflint 2007 ac i 
William Howells, 
Rhyd-y-gof, am ennill 
ar y gystadleuaeth 
Mynegai i ddeg rhifyn 
cyntaf unrhyw bapur 
bro – a hynny am 
fynegai i’r Tincer!

Ymddeoliad

Dymuniadau gorau i Mair Davies, 
Meurig Cottage, ar ei hymddeoliad yn 
ddiweddar.

Te hufen a mefus

Dydd Sadwrn Gorffenaf 14eg, 
cynhaliwyd ‘Te Hufen a Mefus’ blynyddol 
yn neuadd yr Eglwys. Y wraig wadd 
oedd Mrs Carys Jenkins o Bonterwyd (yn 
wreiddiol o Benrhyn-coch). Mynegodd 
ei balchder o fod nôl yng nghanol teulu 
a ffrindiau. Diddanwyd y gynulleidfa 

gan Mared Emyr, telynores ifanc o Ysgol 
Penrhyn-coch, yn ogystal a chystadlaethau 
amrywiol. Cafwyd canlyniad yr ‘AND 
QUIZ’, yr enillwyr oedd Mr John Urry, 
Ger-y-Nant, yn gyntaf, a Mr Max Jenkins, 
Ger-y-llan, yn ail. 

Y Ficer

 Da yw gweld y Ficer yn ôl, ac yn iach yn 
ein plith ar ôl anhwylder. 

Urdd y Gwragedd 

Nos Lun Medi’r 3ydd oedd cyfarfod 
cyntaf y tymor, a dathlwyd y cymun 
bendigaid dan ofal y ficer. Cafwyd swper 
ysgafn wedi’r gwasanaeth a siawns i 
ymaelodi a sgwrsio am raglen y flwyddyn 
i ddod, dan ofal ein llywydd, Mrs Edwina 
Davies.

Cerddorol

Llongyfarchiadau i  Anwen Morris, 
Preseli, ar basio arholiad gradd 1 telyn. 
Mae’n ddisgybl i Mrs Sian Ifan Price a Mrs 
Delyth Evans.

Blodyn Ceredigion

Yn y rhifyn cyfredol o’r Naturiaethwr  
(Cylchgrawn Cymdeithas Edward Llwyd) 
– cyfrol 2 rhif 20 (Gorffennaf 2007)  ceir 
erthygl ddiddorol gan Dr Brian Evans, 
Ger-y-llan ar flodau sirol Cymru. Blodyn 
Ceredigion yw Andromeda’r gors 
(Andromeda polifolia). Mae’r cylchgrawn 
ar gael am ddim i aelodau ond ar werth yn 
y siopau am £ 2.50. 

Colegau  

Llongyfarchiadau i’r canlynol am 
lwyddo yn eu harholiadau a phob 
dymuniad da yn eu gwahanol golegau 
-  Aled Jones,  Glanseilo (Athrofa Prifysgol 
Caerdydd); Sinead Walker, Maesyrefail 

RICHARD MURRAY 
FRANCIS (1948-2007) 

Brawychwyd ardal gyfan 
wrth i’r newydd dorri 
am farwolaeth annisgwyl 
Richard Francis, Plas 
Cefngwyn, Bont-goch ar 
Ddydd Sul, 22 Gorffennaf.  
Yn frodor o Romford, 
Swydd Essex, ganwyd 
Richard Murray Francis 
ym Mehefin 1948 yn 
drydydd plentyn i glerc 
Cyngor Bwrdeistref 
Chelmsford, Mr. Bertram 
Francis a’i briod Mary.  Ar 
ôl cymhwyso fel cyfrifydd,  
ymsefydlodd Richard a’i 
briod newydd Jacqueline 
ym Mhantfallen Fach, 
Tregaron, yn 1973,  cyn 
symud i Blas Cefngwyn, 
Bont-goch yn 1991. 
Roedd yn bartner yng 
nghwmni cyfrifyddion 
Francis Gale, 57 Rhodfa’r 
Gogledd,  Aberystwyth.  
Yn ãr preifat, bonheddig 

a diymhongar,  roedd 
ganddo ddiddordebau 
hamdden eang. Roedd yn 
hoff o ferlota a cherdded, 
yn beilot awyren cymwys,  
ac yn wrandawr mawr ar 
gerddoriaeth glasurol. Yn ei 
gymdeithas leol, roedd yn 
hael ei gefnogaeth i achos 
Eglwys Elerch. 

Cydymdeimlir yn 
ddiffuant iawn â’i deulu 

a chofir yn arbennig am 
ei weddw Jacqueline, 
ei fab Dominic, ei ferch 
Shelley a’i phriod, Tom 
Rees. Cynhaliwyd 
gwasanaeth i ddathlu ei 
fywyd a’i waith yn Eglwys 
St. Ioan, Penrhyn-coch 
ar 1 Awst dan arweiniad 
Yr Hybarch Archddiacon 
Hywel Jones, yn absenoldeb 
anorfod Y Parchg John 
Livingstone. Daeth tyrfa 
fawr ynghyd i dalu’r 
gymwynas olaf mewn 
gwasanaeth emosiynol a 
chofiadwy, wrth i Dominic 
dalu teyrnged hyfryd 
i’w dad, ac i’w ferch 
Shelley ddarllen cerdd The 
Daffodils o waith William 
Wordsworth. Derbynnir 
rhoddion er cof amdano i’r 
Anaphylaxis Campaign, d/o 
C. Trefor Evans, Brongenau, 
Llandre, Aberystwyth, SY24 
5BS. 

Coffa da amdano. 
     REH
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(Prifysgol Lancaster),  Laura  Fitzpatrick,  
Maesyrefail (Prifysgol Caerdydd - 
ieithoedd); Trystan Davies, Glan Ceulan, 
(Prifysgol Aberystwyth – Astudiaethau 
Ffilm a Theledu); Lisa Jones (Coleg y 
Drindod, Caerfyrddin);  Craig Marshall,  
Glanffrwd (cwrs meddygaeth);  Rhys 
Morgan, Glan Ceulan ( Loughborough 
– cyfrifeg).

Genedigaeth
 
Llongyfarchiadau i Alan a Sian James, 

Hendy Penbanc, ar enedigaeth efeilliaid 
ar Fedi 4ydd, Tomos Ifan a Rachel Annie-
May, brawd a chwaer fach i Owain, Llñr a 
John.

Pen blwydd hapus
 
Llongyfarchiadau a dymuniadau da 

i Ashley ar achlysur ei ben blwydd yn 
ddeunaw oed ar y 17eg o Fedi.  Oddi wrth 
y teulu oll.

Dathlu Priodas Ruddem
 
Dymuna Val a Ceinion, Hafodawelon, 

ddiolch i’w perthnasau a ffrindiau am y 
dymuniadau da, cardiau ac anrhegion a 
dderbyniwyd ganddynt ar achlysur eu 
Priodas Ruddem ar Fehefin 24ain.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Gwyneth Davies ac 
Anna Dimmack a’r teulu ar ôl colli modryb 
yn ddiweddar sef Mrs Tegwen Lloyd (Bray 
gynt) yn Ninbych. 

Hefyd cydymdeimlwn â Mr Dafydd a 
Mrs Elen Sheppard, Dolhelyg ar golli mam 
Dafydd yn ddiweddar.

Gwellhad buan

Dymunwn wellhad buan i Hugh Jones, 
Panteg; Gwyn Thomas, Maes Seilo; Eric 
Thomas, Gwelfor; Terry Richards, Ger-y-
llan, Henry Thomas, Cwmfelin a Meirion 
Jones, Glanceulan a fu yn yr ysbyty yn 
ddiweddar yn cael triniaeth.

Symud Tñ
 
Mae yna dipyn o fynd a dod wedi 

digwydd yn y Penrhyn yn ddiweddar, felly 
gawn ni ddymuno yn dda i bawb sydd 
wedi newid cartref.  Cofiwch, mae yna 
amryw o weithgareddau yn cymryd lle yn 
y pentre, felly dewch i ymuno â’r wahanol 
fudiadau a dod i adnabod eich cymdogion 
newydd.

Merched y Wawr Penrhyn-coch
 
Chi ferched dewch i ymuno â ni ar yr 

ail nos Iau ym mhob mis yn Neuadd y 
Penrhyn am 7.30 o’r gloch.  Mae yna raglen 
wych yn ein haros yn ystod y tymor sydd i 
ddod.  Croeso cynnes i bawb ohonom. 

Fred Ralphs, Garth Gwyn, Penrhyn-coch gyda’r darian am 
y buddugol gyda’r pwyntiau mwyaf am gasgliad o lysiau, 
ac yn ennill am y drydedd tro yn Sioe Penrhyn-coch.  
Enillodd hefyd cwpan am y casgliad gorau o lysiau yn 
Sioe Trefeurig.
Llun: Hugh Jones

Ymddeoliad 

Mr Hugh Jones, Panteg, Penrhyn-coch, 
un o ffotograffwyr y Tincer.  Wrth ofyn 
iddo am ei brofiad, dywedodd iddo 
fwynhau’r gwaith yn fawr, gan ei roi ar 
y ffordd gan un o’r ffotograffwyr a oedd 
yno’n barod, sef y diweddar Mr Bill Evans, 
Maesceiro, Bow Street, ym 1979.  Yr adeg 
honno Bill ag ef a fu’n rhannu camera’r 
Tincer ac yn gofalu am dynnu lluniau o’r 
Borth, Bow Street, Clarach, Penrhyn-coch 
ac yn ddiweddarach, Capel Bangor.  Mae 
ei ddyled yn fawr i Bill am ddatblygu’r 
ffilmiau a’i ofal amdano ar yr adeg honno.  
Profiad braf oedd cael lluniau – ysgolion, 
capeli, eglwysi a gwahanol chwaraeon.  
Tynnodd Bill lawer mwy o luniau ond 

amcangyfrifa Hugh iddo tynnu tua wyth 
cant.  Roedd hefyd y profiad o ohebu, 
plygu a dosbarthu’r Tincer yn amser hapus.  
Heb anghofio gwaith Eric Hall ac eraill, a 
Peter Henley, sy’n dal wrth y gwaith.  Mae 
ei ddiolch i bawb, ond teimla ei bod yn 
amser rhoi lan ar ôl 28 o flynyddoedd ac 
yntau bron yn 84 mlwydd oed.

Llun: Alan Jones
Diolch i Hugh am ei holl waith ar hyd y 

blynyddoedd yn cofnodi digwyddiadau 
a bywyd yr ardal ar hyd y blynyddoedd 
(Gol)

Diolch

Carwn ddiolch i Hugh Jones am bob 
cefnogaeth mae wedi roi i mi ar hyd y 
blynyddoedd ac am ei barodrwydd i fod 
wrth law i dynnu lluniau ar bob achlysur 
yn y pentre.  Mae ein cyfeillgarwch yn 
mynd yn ôl flynyddoedd.  Diolch yn fawr 
Hugh. Mairwen

Bardd lleol 

Ar nos Iau, 16eg o Awst, daeth criw 
niferus ynghyd i Siop Lyfrau’r Brifysgol, 
Canolfan y Celfyddydau i lansio llyfr Nigel 
Humphreys, Ael-y-bryn (gynt o Swyddfa’r 
Bost). 

Cyfrol o farddoniaeth yw hon yn dwyn 
y teitl The Hawk’s Mewl a cheir ynddi 30 
o gerddi yn deillio o brofiadau personol y 
bardd.  Mae’r themau’n amrywiol – natur, 
rhyfel, teulu, bywyd a marwolaeth. 

Mae Nigel yn hen law ar farddoni ac 
yn 2006, enillodd ddwy gystadleuaeth 
genedlaethol.  Cafodd hefyd ei wahodd 
i ddarllen ei waith yng Ngw^ yl y Gelli, Yr 
Amwythig a Gw^ yl Caeredin. 

Roedd yn noson hwyliog a’r gobaith yw 
mai’r gyfrol hon fydd y cyntaf o lawer. 

Cyfeiriad gwefan Nigel yw www.
nigelhumphreyspoet.com ac mae modd 
prynu copi am £5.99 (sydd yn cynnwys 
cludiant) yn Garej Ty^  Mawr, Penrhyn-coch, 
Waterstones a Siop Lyfrau’r Brifysgol yn 
Aberystwyth neu oddi wrth Nigel, Ael-y-
bryn, Penrhyn-coch, SY23 3EF.

R. Trefor Evans

Daeth y newydd trist am farwolaeth R. 
Trefor Evans, Aberystwyth ar 23 Awst. 
Cydymdeimlwn â’i deulu yn Aberystwyth 
ac Awstralia. Bu yn  brifathro’r pentref  
o 1977 hyd 1988 ac roedd yn un o 
arweinyddion  Eisteddfod y Penrhyn 
am flynyddoedd. Ef oedd llywydd y nos 
yn Eisteddfod 2007. Roedd nifer dda o’r 
pentref yn ei angladd yng Nghapel y 
Morfa ddydd Iau 30 Awst.

Cychwynnodd R.T.Evans yn brifathro 
ym Mhenrhyn-coch ym mis Medi 1977 
a bu yno am un mlynedd ar ddeg cyn 
ymddeol ar ddiwedd tymor yr haf 1988. 
Roedd yn brifathro teg a chredai’n gryf 
bod gan bob plentyn ddoniau arbennig 
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y dylid eu meithrin er lles yr unigolyn. 
Parchai bob disgybl gan ddisgwyl iddynt 
hwythau efelychu hynny, nid yn unig 
efo’u cyd-ddisgyblion ond efo chyfoedion a’r 
gymdeithas y tu hwnt i furiau’r ysgol. Credai 
mewn disgyblaeth a rhoddai bwyslais arbennig 
ar drafodaeth gall wrth ddatrys problemau. 
Roedd wrth ei fodd yng nghwmni’r plant, 
yn gwrando ar eu storïau, yn rhannu eu 
cyfrinachau ac yn adrodd hanesion diddorol 
a difyr iddynt. Meddai ar hiwmor cynhenid, 
cefngwlad a’r gallu i chwerthin ar ben y troeon 
trwstan ddeuai i’w ran o dro i dro.

Cefnogodd gyda brwdfrydedd 
ddigwyddiadau’r pentref a’r ardal gan sicrhau 
bod y plant hefyd yn cael y cyfle i ddangos 
eu doniau, boed mewn cyngerdd, eisteddfod 
neu’n diddori’r gymdeithas leol. Cyfaddefai 
nad oedd ganddo lawer o allu ar y maes 
chwarae ond ef oedd y cefnogwr mwyaf brwd 
pan fyddai tîm o’r ysgol yn cystadlu mewn 
chwaraeon o bob math.

Roedd ganddo ddiddordeb arbennig mewn 
canu ac wrth ei fodd yn gwneud hynny efo’r 
plant gan roi pwyslais mawr ar fwynhau’r 
gweithgaredd. Byddai’n cyfansoddi geiriau 
newydd, pwrpasol  i donau cyfarwydd ar gyfer 
perfformiadau’r ysgol ac yn arbennig adeg y 
Nadolig.

Wedi ymddeol daliai i ofyn am y disgyblion 
fu dan ei ofal ym Mhenrhyn--coch a byddai 
taro arno ar y stryd yn Aberystwyth yn troi’n 
sgwrs faith o dro i dro. Gwyddai beth oedd 
hynt a helynt bob un ohonynt.

Perthynai R. T. neu “ Syr “ (i fod yn barchus 
) i’r hen deip o brifathro ac wedi ymddeol 
(ychydig yn gynnar ) byddai’n dweud yn 
gyson ei fod yn lwcus iddo adael y proffesiwn 
cyn dyddiau’r “cwricwlwm bondigrybwyll” a’r 
“ holl gimics modern `ma sy’ gyda nhw heddi’ 
“.

Medrwn adrodd hanesion dirifedi, rhai 
doniol ar y naw ac ambell un digon dwys am 
yr un mlynedd ar ddeg y bum yn cydweithio 
ag ef ym Mhenrhyn-coch ond nid yw gofod yn 
caniatáu. Byddem yn anghytuno ar dro - roedd 
gan R. T. farn bendant - ond gallaf ddweud â 
llaw ar fy nghalon, na fu air croes rhyngom. 
Bu’n ffrind a chymwynaswr hynaws i’r plant, 
i’w gydweithwyr, i’r pentref ac i’r ardal 
gyfan.  Elizabeth Evans

Canon Parry

Daeth y newydd trist a’r Tincer yn y wasg 
am farwolaeth y Canon W.D. Parry ar Fedi 
11  yn  98 oed. Cydymdeimlwn â’r teulu yn 
eu profedigaeth.

 Priodas  

Ar yr 21ain o 
Orffennaf, priodwyd 
Lisa, merch Colin 
a Non Evans, 
Refail Fach a Rhys, 
mab Gwynfryn a 
Karen Davies, Rhos 
Isa, Caernarfon.  
Cynhaliwyd y 
briodas yng Nghapel 
Horeb, Penrhyn-
coch, gyda’r Parchg 
Peter Thomas a’r 
Parchg Judith Morris 
yn gwasanaethu 
a Ceris Gruffudd 
wrth yr organ.  Y 
gwas priodas oedd 
Gareth Roberts a’r 
tywysydd oedd 
Arwel Davies.  Y 
morynion oedd 
Lowri  a Sara Evans.  
Roedd y wledd yng 
Ngwesty Llety Parc. 

Mae’r pâr ifanc 
wedi ymgartrefu 
yng Nghaerdydd, lle 
mae Lisa’n uwch-
gyfieithydd gyda 
chwmni Prysg, a 
Rhys yn ddeintydd. 

Frances Williams, 6 Coedlan Y Parc, Aberystwyth a Meilyr Howells, Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch a briodwyd yn 
Eglwys y Santes Gwenfrewi, Aberystwyth ar y 4ydd o Awst. 
Llun: Anthony Pugh

Eglwys Efengylaidd Aberystwyth

DIOLCH A DATHLU
Cyfarfod Pen-blwydd yr Eglwys 

yn 40 Oed

2 o’r gloch,  
Dydd Sadwrn, 6 Hydref

Capel y Bedyddwyr, Alfred 
Place, Aberystwyth

Pregethir gan Wyn Hughes 
(Caerdydd)

Croeso cynnes iawn i bawb
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Diolch

Dymuna Aneurin a Gwen 
Morgan, Y Byngalo, ddiolch 
o galon i bawb am eu 
caredigrwydd tra fu Aneurin 
yn yr Ysbyty ac ar ôl dod adref. 
Diolch yn  fawr am y cardiau 
a’r galwadau ffôn ac am bob 
cymwynas tra fu Aneurin yn 
methu dreifio. Erbyn hyn mae 
wedi gwella yn dda iawn ar ôl ei 
lawdriniaeth. 

Edgar Rowlands,   
Tñ  Cam

Ganol mis Gorffennaf daeth 
y newydd trist am farwolaeth 
Edgar Rowlands ar ôl cystudd 
blin. Cafodd ei eni yn y Rallt , 
Cwm Tafolog, yn un o dri o blant 
ac aeth i Ysgol Dinas Mawddwy. 
Pan oedd yn wyth oed 
symudodd y teulu i Bentre Celyn 

yng Nghwm Pandy yn Llanbryn-
mair. Bu yn aelod o’r Aelwyd a 
Chôr Llanbryn-mair. 

Yn 1958 priododd â Freda ac 
ym 1959 symudodd y ddau i 
Tñ  Cam Ganwyd iddynt dri o 
blant, Rhian, Robert  ac  Eleri. Mi 
‘roedd Edgar yn ãr cefn gwlad 
ac yn ffermwr graenus iawn, 
ac wrth ei fodd yn hela ac yn 
pysgota. Cynhaliwyd ei angladd 
yn Eglwys Dewi Sant o dan ofal 
y Parchg Tim Morgan. Estynnwn 
ein cydymdeimlad dwysaf  â 
Rhian a Keith a oedd wedi dod 
drosodd o’u cartref yn Seland 
Newydd, Robert a Kathleen a 
Eleri a Jason a’r wyrion bach 
Rhys, Rhian a Siôn. 

Cydymdeimlo

Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf â Pat Owens a’r teulu, 
Ty-gof, ar farwolaeth ei thad, 

Eric Freeman, a oedd wedi 
byw yng Nger-y-llyn ers rhai 
blynyddoedd.

Arholiadau

Llongyfarchiadau i Ellie 
Doidge ar ei llwyddiant ysgubol 
yn arholiadau TGAU ac 
Angharad Owens yn arholiadau 
AS. 

Mae Catrin Davies, 
Troedrhiwceir, hefyd wedi 
graddio o Goleg y Drindod, 
Caerfyrddin. Llongyfarchiadau a 
phob lwc i’r dyfodol.

Llongyfarchiadau i Lowri a 
Trystan, Fron Llanarth; Lowri 
wedi graddio gyda gradd 2:1 
o Brifysgol Caerdydd ac wedi 
cael swydd gyda chwmni Cyf-
iaith yn Nyffryn Teifi a Trystan 
wedi gwneud yn ardderchog 
yn arholiadau lefel A. Mae 
Angharad hefyd, o Gapel Dewi, 

wedi bod yn llwyddiannus iawn 
yn ei harholiadau TGAU. Mae’r 
tri yn blant i Nerys a Bethan, 
gynt o Neuadd Parc, ac mi 
fyddai eu tad-cu, y diweddar 
Tom Morris, yn falch iawn o’u 
llwyddiant. 

 
Diwedd cyfnod.

Mi ‘roedd diwrnod Sioe 
Llangeitho yn ddiwrnod arbennig 
i Barry a Myra Matthews, Y 
Gamlyn, gan mai dyma y tro 
olaf y byddent yn arddangos eu 
ceffylau gwedd. Mae y ddau wedi 
bod yn arddangos yn gyson iawn 
mewn sioeau bach a mawr, ymhell 
ac yn agos ers pedair blynedd  ar 
ddeg  gan ennill nifer mawr o 
wobrau. Mae Ceffylau Gwedd 
Rheidol yn adnabyddus iawn a 
gobeithio y daw yr un llwyddiant 
i deulu Troedrhiwceir sydd yn 
mynd i gario y Fridfa ymlaen.

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDIOL

Mae’r gyfrol hon 
yn gofnod trylwyr a 
diddorol o fywyd un o 
wleidyddion pwysicaf 
Cymru yn ystod yr 
ugeinfed ganrif, ond 
person sydd heb gael 
sylw haeddiannol am 
ei waith hyd yma. Fe 
gawn hanesion am 
Huw T yn fachgen 
drwg yn Ysgol Ro-
wen, a’i ‘ymddygiad 
cywilyddus’ yn ôl y 
Prifathro. Yna cawn 
wybod am ei gyfnod 
yn y fyddin yn ystod y 
Rhyfel Byd Cyntaf, a’i amser fel llanc 
ifanc yn y Rhondda, a’i fwynhad o 
gymdeithas y dafarn a’i gyfnod yn 
bocsio o dan yr enw ‘Kid Edwards’.

Fe weithiodd Huw T yn ddiwyd 
dros y Blaid Lafur, a thros Undeb 
y T&G. Fe frwydrodd dros ragor 
o hawliau i’r gweithwyr, gan 
ddefnyddio ei fedrusrwydd fel 
arweinydd, a’i bragmatiaeth, i sicrhau 
gwell telerau i’r aelodau. Cawn 
enghraifft o’i ddyfeisgarwch a’i 
gyfrwystra mewn pleidlais gan yrrwyr 
bysus yn Llandudno dros streicio. 
Mewn ymgais i rwystro penboethiaid 
yr Undeb, fe dwyllodd wrth gyfri’r 
pleidleisiau, gan atal y streic a gwyro’r 
gweithwyr yn ôl at drafod.

Mae Huw T hefyd 
yn cael ei ddisgrifio 
fel pwyllgorwr o 
fri, ac fe gafodd 
ddigon o gyfleon i 
ddefnyddio ei ddawn 
fel cadeirydd Cyngor 
Cymru a Mynwy. 
Fe ddyrchafodd 
y swydd hon 
Huw T yn ffigwr 
cenedlaethol, ac fe 
ddefnyddiodd y safle 
yn blatfform i bwyso 
am ddatganoli, a 
hunanlywodraeth.  

Ond fel gyda phob gwleidydd 
arall, fe bylodd dylanwad Huw T 
erbyn diwedd ei yrfa. Fe gymerodd 
y naid o’r Blaid Lafur i Blaid Cymru 
– symudiad diddorol iawn o gofio 
dyfodiad y glymblaid ym Mae 
Caerdydd ers yr etholiad. Er hyn 
fe wnaeth ddigon yn ystod ei yrfa 
i ennyn y llysenw ‘Prif Weinidog 
Answyddogol Cymru’ gan rai. 
Mae’n siwr y byddai Huw T yn fwy 
na balch i weld statws y Cynulliad 
erbyn hyn. Ac mae’r gyfrol hon 
yn deyrnged haeddiannol i un a 
ymdrechodd i wireddu dyfodiad y 
sefydliad hwnnw.

Gwyddno Dafydd

Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. 
Edwards, Gwyn Jenkins (Tal-y-Bont: Y Lolfa, 2007), 271tt. 
£14.95

^

^

Salon cwn
Torri cwn i fri safonol

Goginan

Kath 01970 ��09��
0797467745�

M. Thomas
Plymwr lleol

Penrhyn-coch

 Gosod gwres canolog
Ystafelloedd ymolchi

Cawodydd
Pob math o waith plymwr

Prisiau rhesymol

 Ffôn symudol 07968 728 470
Ffôn ty 01970 820375
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TREFEURIG
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Dwynwen Belsey, Tñ Newydd, 
Cwmerfyn, ar ôl derbyn ei gradd, Baglor mewn 
Astudiaethau Economaidd a Chymdeithasol gydag 
anrhydedd ar Orffennaf 11eg. Astudiodd Dwynwen 
gwrs tair blynedd Cysylltiadau Rhyngwladol  yn 
Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol ym Mhrifysgol 
Cymru Aberystwyth.

Priodas

Llongyfarchiadau 
a phob dymuniad 
da i Zoë Renate 
Morris, Tñ’r Ysgol, 
Aber-ffrwd a  Tomos 
Wyn Williams, 
Aberystwyth ar eu 
priodas ar 19 Mai yn 
Siloah, Cwmerfyn.

Coleg

Dymuniadau 
gorau i Lisa Healy, 
Maes Meurig, ar 
ei chwrs coleg ym 
Manceinion. 

Ymddeoliad

Pob hwyl i Mrs Margaret Dryburgh, 
Murmur y Coed, ar ei hymddeoliad yn 
ddiweddar. Bu Margaret yn gweithio 
i’r Cyngor, yn Adran Twristiaeth  a 
Datblygiad Economaidd, yn Aberystwyth. 
Dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a 
hapus.

Marwolaeth

Daeth y newydd trist fel ergyd drom, 
fore Iau Medi 6ed, am farwolaeth Mr 
Eurfyl Jones, Rhoslwyn. Gwyddom ei fod 
wedi mynd yn ôl  i Ysbyty Bron-glais yn 
ystod y mis diwethaf am gyfnodau byr, 
ond y gobaith oedd ei fod yn gwella. Mae 

yn golled difrifol  i’w deulu, y capel a’r 
gymdogaeth. Bydd teyrnged iddo yn y 
rhifyn nesaf. Mae ein meddyliau gyda ei 
wraig a’i blant yn eu hiraeth.

Merched y Wawr – Cangen 
Melindwr

Croesawyd yr aelodau i gyfarfod 
cyntaf y tymor gan y llywydd Mrs. Liz 
Collison. Braf oedd gweld aelod newydd 
wedi ymuno â ni. Roedd naw o aelodau’r 
gangen wedi mynd ar daith gerdded y 
mudiad ym mis Gorffennaf gan gerdded o 
Lannerchaeron i Aberaeron. Diolchwyd i 
Eirlys Davies (Brynmeillion) ac i Angharad 
Jones am gynrychioli’r gangen ar bwyllgor 
y neuadd. Cafwyd amlinelliad o raglen y 
tymor gan y llywydd.

Cyflwynodd Liz ffrind iddi a oedd yn 
wraig wadd y noson, sef Mrs. Margaret 
Williams o Dderwen-gam. Dangosodd i ni 
enghreifftiau o’i gwaith cwiltio. Soniodd 
fel y dechreuodd ei diddordeb ar ôl geni 
ei mab hynaf. Roedd y nifer helaeth o 
gwiltiau a ddaeth gyda hi, yn fodd i ni 
weld sut y datblygodd ei diddordeb. 
Datblygodd ei doniau drwy ddilyn cyrsiau 
a bu’n rhannu ei doniau trwy gynnal 
cyrsiau. Edmygwyd y gwaith llaw cywrain 
gan yr aelodau. Diolchwyd i Margaret 
Williams gan Angharad Jones.

Eirwen Sedgwick a Gwenda Morgan fu’n 
gyfrifol am baratoi’r te. Enillwyd y wobr 
raffl gan Eirlys Davies Caehaidd.

Eisteddfod

Hyfryd oedd gweld un o blant Pen-llwyn 
yn beirniadu ar lwyfan ein Heisteddfod 
Genedlaethol yn yr Wyddgrug eleni, sef 
Eira Lynne Jones, Ael-y-bryn gynt. Bu Eira 
yn beiniadu y cystadlaethau offerynnol 
drwy’r wythnos.

Chwaraeon

Ar hyd y blynyddoedd, mae llawer 
o gyn blant ysgol Pen-llwyn wedi eu 
dewis i fynd ymlaen ym myd chwaraeon.
Yn ddiweddar mae Anna, merch Mark 
a Iona Evans, Exchange, wedi ei dewis i 
sgwad Cymru o dan 16 oed i chwarae pêl-
droed. Llongyfarchiadau a phob hwyl a 
llwyddiant iddi yn y dyfodol.

Priodas Ruddem

Llongyfarchiadau i Mr Garth a Mrs 
Helen Hughes, Brynawelon, sydd wedi 
dathlu 40 o flynyddoedd priodasol y mis 
diwethaf. ‘Roedd Garth hefyd mae’n debyg 
yn dathlu oed ymddeol tua yr un pryd. 
Dymuniadau gorau i chi eich dau.

Ysbyty

Mae Mrs Agnes Goodson adre o’r ysbyty 
erbyn hyn, ac hefyd mae Nyrs Jones, 
Maesrheidol wedi bod am gyfnod gyda’i 
merched ar ôl bod yn yr ysbyty wedi torri 

CAPEL BANGOR
CLWB 100 NEUADD  

PEN-LLWYN
Enillwyr  Mehefin
1. Rhif 56 -  £20.00 - Mrs Myfanwy  
 Thomas, Troedrhiwlwba, Capel  
 Bangor
2.  Rhif 21 -  £10.00 - Mr Gwyn Edwards,  
 Hyfrydle, Blaengeuffordd
3.  Rhif 92 -  £5.00 - Mr Eurfyl Jones,  
 Rhoslwyn, Stad Pen-llwyn, Capel  
 Bangor
4.  Rhif 47 - £5.00 - Mrs Helen Hughes,  
 Bryn Awelon, Capel Bangor

Priodas
 
Ar y 23ain o Fehefin, 
yn Eglwys Sant Ioan, 
Penrhyn-coch, priodwyd 
Sian, unig ferch Chris 
a Dwynwen Belsey, Ty 
Newydd, Cwmerfyn ac 
Andrew, unig mab Glyn 
ac Alison Jones, Cefn 
Esgair, Aberystwyth.  
Gwasanaethwyd gan y 
Parchg John Livingstone, 
Ficer Penrhyn-coch; y 
ddwy forwyn briodas 
oedd Rachel Bax, cyfnither 
i’r briodferch a Jennifer 
Hughes, ei ffrind.  Mike 
James oedd gwas y 
briodas a David Belsey 
a Simon Thompson 
y tywysyddion.  
Cynhaliwyd y wledd yng 
Ngwesty’r Belle Vue yn 
Aberystwyth a threuliwyd 
y mis mêl yn yr Eidal.  
Maent wedi ymgartrefu 
yng Nghaerdydd. 
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Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â’r canlynol, wedi colli 
perthynas yr haf yma, sef Mrs Eirwen Mc 
Naulty, Pengraig, a gollodd chwaer yng 
nghyfraith, chwaer i’w diweddar briod. Mrs 
Agnes Goodson wedi colli brawd, Mr David 
Tracey. Hefyd Heulwen Lewis ac Aeronwy 
Lewis wedi colli chwaer yng nghyfraith, 
Mrs Beti Lewis, Llanbedr Pont Steffan.

Cyngerdd

Agorwyd neuadd y pentref Pen-
llwyn Capel Bangor yn swyddogol 35 o 
flynyddoedd yn ôl, ar y cyntaf o Ebrill 
1972. Mae’r pwyllgor gwaith wedi trefnu 
cyngerdd i ddathlu yr achlysur, a hynny 
ar y 12fed o Hydref. Bydd Côr Glannau 
Ystwyth dan arweiniad Delyth Hopkins-
Evans yn perfformio gydag eitemau gan 
blant Ysgol Pen-llwyn. Llywydd y noson 
fydd cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Y 
Cynghorydd Fred Williams. Dewch yno yn 
llu i’r dathliad.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Bleddyn a Sharon 
Jones ar enedigaeth eu mab, Tomi John, ac 
hefyd i mam-gu, wrth gwrs, Mrs Margaretta 
Jones, Tñ Llwyd.

Ysgol Sul Pen-llwyn

Ni threfnwyd trip ysgol Sul eto eleni. 
Teimlo oedd yr athrawon ei bod yn mynd 
yn anoddach bob blwyddyn i drefnu lle a 
dyddiad sy’n addas i bawb er mwyn llenwi 
bws. Felly penderfynwyd  rhoi arian poced 
i bob plentyn am ei ffyddlondeb i’r ysgol 
Sul drwy’r flwyddyn. Cynhaliwyd gãyl yr 
ysgolion Sul eleni yn Llanfarian. Byddwn 
wedi ail ddechrau ar ôl seibiant yr haf, pan 
ddaw y rhifyn hwn o’r wasg, a’r arolygwr 
eleni yw Mrs Sian Spink. Croeso i unrhyw 
wynebau newydd.

Nyrsio

Mae Angharad Evans, Dolafon, yn mynd i 
Goleg Nyrsio yng Nghaerdydd, ar ôl treulio 
6 wythnos yn teithio yn Awstralia. Bu yn 
aros gyda’i modryb am ychydig a chwrdd 
â Llñr ei brawd. Pob hwyl iddi eto efo’r 
nyrsio.

Arholiadau

Llongyfarchiadau i bawb a fu yn 
llwyddiannus yn eu harholiadau eleni. 
Gwnaeth Gwenan John, Cyncoed, yn hynod 
o dda yn ei harholiadau TGAU.

Mae Joanna James wedi dechrau 
astudio Gwyddoniaeth Chwaraeon yn y 
Drenewydd, a Mark Evans Waith Coed yn 
Aberteifi.

Bu Steffan Davies hefyd yn llwyddiannus 
yn ei arholiadau Lefel A. Mae yna sawl un 
arall a fu yn sefyll arholiadau yn siwr, ond 
ni ddaeth eu henwau i law, ond dymunwn 
yn dda i  ieuenctid yr ardal, i bob un sydd 
yn dychwelyd i’r ysgol neu dechrau mewn 
gwaith neu goleg. Pob hwyl i chi i gyd.

SIOEAU YR HAF

Cafodd amryw o’r pentref lwyddiant 
mewn gwahanol gystadlaethau mewn 
sioeau yr haf eleni. Maeddwyd y gwragedd 
yn adran Coginio Sioe Capel Bangor gan 
ddyn, ie, Mr Richard Edwards, Stâd Pen-
llwyn. Ei eiddo ef oedd yr arddangosiad 
gorau, sef ei gacen sinsir. Llongyfarchiadau 
iddo.

Gwnaeth ei ferch hefyd, Angharad 
Edwards, yn dda dros ben mewn amryw o 
sioeau ar ei cheffyl Llangeitho EL SID. Bron 
gellir dweud yn wir ei bod yn hen law wrth 
weld yr holl rubannau sydd yn ei thñ. Da 
iawn Angharad.

Ond y tymor cyntaf ydoedd i Rebecca 
Jones-Williams, cyfnither Angharad, ar ei 
cheffyl Greendown Jody. Cafodd hithau 
sawl gwobr :- cyntaf yn sioe Cwm Elan a 
phrif bencampwr y maes. Hefyd yn Sioe 
Pontrhydfendigaid, ac yn Bencampwr wrth 
gefn. Dal ati Rebecca a llongyfarchiadau, 
mae’n amlwg fod reido ceffylau yn ngwaed 

y teulu.

Un arall o blant ysgol Pen-llwyn sydd 
wedi gwneud yn hynod o dda mewn sioeau 
eleni yw Nuala Ellis Jones a’i cheffyl, ( 
merch fach Heather a Meirion Ellis Jones.) 
Mae wedi ennill amryw o gystadlaethau 
mewn amryw o sioeau. Ond i enwi un sioe 
yn unig, cipiodd gwpan Coffa parhaus Mr a 
Mrs Dick Jones yn Llangeitho, a gynigiwyd 
am y tro cyntaf i Bencampwr y “ Leading 
Reign”, a dosbarthiadau marchogaeth 
cyntaf. ‘Roedd Nuala yn Bencampwr Adran 
Reido y Plant yn ogystal. Da  iawn yn wir 
Nuala, mi glywn lawer eto amdanat ti rwyn 
siwr.

Sioe Capel Bangor

Er gwaethaf y tywydd a’r clwyf traed 
a’r genau cynhaliwyd Sioe lwyddiannus 
iawn eleni eto ar gaeau Maesbangor drwy 
garedigrwydd Mr. a Mrs. P. Keegan a theulu 
Cwmwythig. Y llywyddion am eleni oed  
Brian a Mairwen Williams, cyn-athrawes 
yn Ysgol Pen-llwyn, a hyfryd oedd cael 
eu cwmni ar y cae trwy gydol y dydd. Bu 
yna gystadlu brwd ar y cae ac yn y babell a 
hoffai y pwyllgor ddiolch i bawb a wnaeth 
gyfrannu at y llwyddiant yma. Diolch 
yn arbennig i’r prif noddwyr, sef Eon 
Cwmrheidol, am noddi y rhaglenni a Merlin 
Homes am noddi y babell. Diolch hefyd 
i bawb arall am eu nawdd gwerthfawr. 
Am y tro cyntaf eleni cynhaliwyd dawns 
yn y babell yn y nos a bu hon hefyd yn 
lwyddiant mawr gyda nifer o deuluoedd 
yr ardal wedi troi allan i gymdeithasu a 
mwynhau.

ei glin. Cofion gorau at y ddwy.
Cafodd Alaw Evans, Pwllcenawon, 

anffawd hefyd dechrau’r gwyliau; torrodd 
ei braich, ond wedi gwella erbyn hyn 
gobeithio.

TACHWEDD 16 Nos Wener  
Ffair y Tincer  

yn Neuadd Rhydypennau.  
Mwy o fanylion yn y rhifyn 

nesaf
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COLOFN MRS JONES ‘O’R CYNULLIAD’ -  
ELIN JONES AC Mi rydw i wedi meddwl lot 

am wenoliaid yn ddiweddar. 
A hynny yn reit eiddigeddus, 
hefyd. Pan yw wennol eisiau 
codi ei phac, mae’n gwneud 
hynny, nid yw’n gorfod aros 
gwyliau neb arall neu yn 
gorfod dilyn mympwy amser a 
chalendar, mae’n mynd a dyna 
fo. Ac,yn wir, mae dweud codi 
ei phac amdani yn gelwydd 
oherwydd hi yw’r pac a’r 
pasport.

Ond pan ydem ni bobl yn 
mynd ar wyliau, mae’n fwy 
perfformans. Penderfynu lle 
i fynd, gofalu fod dogfenau 
yn gywir a chyfredol (ac ar 
gael!) a thalu. A wedyn daw fy 
hunllef i - pacio! Fe’m ganed i 
fod â morwyn pan ddaw hi’n 
fater y pacio. Mi allaf orwedd 
ar ddihun trwy’r nos yn poeni 
ydw i wedi pacio popeth a 
gallaf gael hunllefau llachar 
am fy mrws dannedd... Ac yn 
fy ofn y gadawaf rhywbeth 
tyngedfennol ar f’ôl, rwy’n pacio 
llawer gormod. Amdanaf fi y 
dywedwyd yr ymadrodd popeth 
ond sinc y gegin ac y mae cesys 
olwynnog wedi bod yn fendith 
i mi.

Y mae fy mrodyr a’m gãr yn 
bacwyr cymedrol, yn medru 
asesu yn union a wisgant a 
darparu yn briodol. Gwnânt 
restrau trefnus a glynant atynt, 
dadleuant yn gwbl resymol y 
gallant brynu unrhyw beth a 
anghofiwyd ganddynt neu fyw 
hebddo, yn wir, honna un o’m 
brodyr mai’r cwbl sydd gan 
rywun ei wir angen ar wyliau yw 
ei docynnau, ei gardiau credyd 
a’i basport.

Nid wyf fi hanner mor drefnus, 
fodd bynnag. Ond, ar ôl dweud 
hyn, tybed nad ydw i yn bod yn 
rhy lawdrwm arnaf fy hun? Nid 
dim ond fy nillad ac ati fy hun 
sy’n rhaid i mi boeni amdanynt 
wedi’r cyfan, y fi sy’n gyfrifol 
am ddeunydd cymorth cyntaf, 
pecyn gwnïo, cardiau, llyfrau 
a phoslyfrau, y te a’r siwgr a’r 
tegell teithio a’r hylifau haul...
hynny yw, yr holl bethau hynny 
y mae dyn yn debygol o droi 
at ei wraig a gofyn amdanynt 
ond na feddyliodd ef ei hun eu 
hymorol.

Llynedd, gwyliais wraig dan ei 
phwn yn cario ei ches yn Lerpwl 
a’r gãr yn troedio o’i blaen gyda 
ei ges bach. Dynes oedd hon heb 

ddarganfod gogonianau’r olwyn 
a dynes wedi colli amynedd - a 
bu’r gãr yn ddigon annoeth i 
droi rownd a’i hwrjio i frysio 
gan edliw iddi drymder ei ches 
a’i gynnwys. Roedd y gãr hefyd 
am gymryd mantais llawn o’r 
ffaith ei fod yn Lloegr ac na 
fedrai neb yno ddeall Cymraeg 
‘Tyd yn dy flaen ‘meddai wrthi’ 
arnat ti mae’r bai bod y blydi ces 
‘na yn drwm...dydi o yn llawn 
o bethau cwbl diangen....’O 
waelod ei bod a chyda hynny o 
wynt oedd ganddi yn weddill, 
atebodd ei wraig ef  ‘Dim ond i ti 
gofio mai ti fydd angen ei hanner 
nhw..’ Gwladeiddiodd yntau pan 
welodd fi’n gwenu a gwneuthum 
innau yn fawr o wthio fy nghes 
heibio.... a gwneuthum yn fwy 
o’r ffaith fod ein cesys ni yr un 
faint a’r cynnwys wedi ei rannu 
yn deg...

Ac ar ôl y pacio, daw’r gadael a 
defod y mynd rownd ar f’ôl i yn 
gofalufod pob tap wedi ei gau, 
pob bin wedi ei wagio a phob 
offer trydan y gellir ei ddiffodd 
wedi ei ddiffodd ond fod 
cyfarpar anghenrheidiol megis 
y rhewgell yn dal ymlaen...pan 
oedd Gwynn a mi yn mynd i’r 
Aifft flynyddoedd yn ôl bellach, 
fe fu ond y dim iddo streicio 
oherwydd hyn. Roedd mynd 
rownd y rheithordy unwaith yn 
iawn yn ei farn ond pan ofynnais 
iddo fynd rownd fy nhñ i hefyd 
bu mini gwrthryfel! Pawb edrych 
ar ôl ei ffau ei hun oedd motto 
Gwynn!

Ond mae’r cwbl yn rhan o 
hwyl mynd ar wyliau, yn rhan 
o’r edrych ymlaen ac yn rhan o’r 
mwynhad - hyd yn oed os ydi 
o’n creu rhan o’r angen, hefyd.

I orffen. Diolch yn fawr i bawb 
ohonoch a fu’n holi am Meirion 
yn ystod cyfnod ei lawdriniaeth. 
Roedd yn braf gwybod fod 
cymaint ohonoch yn poeni 
amdano.

Gyda’r 
haf yn 
prysur 
ddirwyn i 
ben, ganol 
mis Medi 
fe fydd y 
Cynulliad 
yn dechrau 
cwrdd 
unwaith 
eto. Fodd 
bynnag, 
roedd yr 
haf yn 
gyfnod 
prysur tu hwnt wrth i mi 
geisio ymgyfarwyddo â bod 
yn Weinidog dros Faterion 
Gwledig yng nghabinet 
newydd Llywodraeth 
y Cynulliad. Cefais fy 
mhenodi yn ystod wythnos 
gyntaf gwyliau haf y 
Cynulliad ac rwy’n edrych 
ymlaen yn awr at y cyfle i 
gael cynrychioli Ceredigion 
a chefn gwlad Cymru oddi 
fewn i’r Cabinet. Yn y 
gorffennol, rwyf wedi bod 
yn galw am gael portffolio 
penodol ar gyfer Materion 
Gwledig yn y Cabinet er 
mwyn cael cynrychiolaeth 
deg i anghenion cefn gwlad 
Cymru ar Lywodraeth y 
Cynulliad. Mae felly’n fraint 
mawr mai fi yw’r Gweinidog 
cyntaf i gael y portffolio 
newydd hwn. Serch hynny, 
bydd fy ymroddiad at 
gynrychioli pobl Ceredigion 
yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i mi.

Un o fy nyletswyddau 
cyntaf fel Gweinidog oedd 
trefnu ymateb Cymru i 
fygythiad Clwyf y Traed 
a’r Genau. Wrth imi 
ysgrifennu’r erthygl hon, 
rydym wedi bod yn ffodus 
iawn na fu achos o’r Clwyf 

yng Nghymru. 
Fodd bynnag, 
fe gafodd y 
gwaharddiadau 
ar symud 
anifeiliaid 
effaith yma yng 
Ngheredigion 
fel ym 
mhobman arall 
yng Nghymru 
ac roedd hyn 
i’w weld 
yn y sioeau 
amaethyddol 
y gwnes eu 

mynychu dros yr haf. Rwy’n 
gobeithio’n fawr y bydd 
popeth yn dychwelyd i’r 
arfer dros yr wythnosau 
nesaf.

Daeth newyddion 
da i deithwyr yng 
Ngheredigion dros yr haf 
wrth i’r Gweinidog dros 
Drafnidiaeth, Ieuan Wyn 
Jones AC, ddatgan y bydd 
£13 miliwn yn cael ei wario 
ar uwchraddio’r rheilffordd 
rhwng Aberystwyth a’r 
Amwythig. Roedd y 
buddsoddiad sylweddol 
hwn yn un o’r materion 
a drafodwyd cyn ffurfio 
clymblaid rhwng Plaid 
Cymru a’r Blaid Lafur. 
Rwy’n gyson yn clywed 
cwynion gan drigolion 
Ceredigion sydd wedi 
derbyn gwasanaeth 
gwael wrth deithio ar 
y rheilffordd hon drwy 
Ganolbarth Cymru. 
Rwyf felly’n gobeithio y 
bydd prydlondeb a safon 
y gwasanaeth rhwng 
Aberystwyth a’r Amwythig 
nawr yn gwella o ganlyniad 
er budd holl drigolion 
Ceredigion.

Elin Jones AC

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
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Oakdale

Mae’r misoedd diwethaf yma wedi bod 
yn brysur iawn yn y cartref yma. Ym mis 
Mai fe gafodd Colin i ruthro i’r ysbyty a hyn 
ond ychydig wythnosau cyn priodas ei fab 
hynaf Steve â Charlotte Morice ar y 9fed o 
Fehefin a hefyd pen blwydd ei wraig June 
yn 60 oed.

Wedyn ar y cyntaf o Fedi priodwyd 
Matthew, eu mab ieuangaf,  â Tina Spruce. 
I goroni’r cwbl fe fydd Colin a June yn 
dathlu eu Priodas Ruddem ar Fedi 23ain. 
Llongyfarchiadau iddynt i gyd â phob lwc 
i’r dyfodol.

Llongyfarchiadau

Drws nesaf i Oakdale yn Glwysle fe 
fydd Wendy a Malcolm Davies yn dathlu 
eu Priodas Arian ar Fedi 25. Mae’n debyg 
y bydd tipyn o ddathlu yn yr ardal yna 
ddiwedd Medi.

Genedigaeth

Ar y 30ain o Orffennaf ganwyd merch 
fach, Rosalie Jean i Sally a Mark Sinclair yn 
eu cartref yn Tadley, Hampshire. Mae Sally 
yn ferch i Ian a Rose Sant, Ravensclough. 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da. 
Mae Tad-cu a mam-gu wrth eu bodd.

Llwyddiant Eisteddfodol

Ennillodd Côr Meibion Llansannan yr ail 
wobr yng nghystadleuaeth Corau Meibion 
o dan 40 mewn rhif yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn yr Wyddgrug (roedd 
chwech côr yn cystadlu). Arweinydd y 
Côr yw Mair Selway ( Mair Siop Goginan 
gynt)- mae hi a’i gãr Alwyn yn byw yn yr 
Wyddgrug. Llongyfarchiadau i Mair a’r Côr- 
braf bob amser yw clywed am lwyddiant un 
o blant yr ardal.

Dyffryn

Mae yn arferiad blynyddol erbyn hyn 
gan aelodau Seion, Capel Seion i drefnu 
pererindod ym mis Awst. Eleni ar nawn Sul 

19 o Awst , Capel Dyffryn, Goginan oedd 
dewis Mrs.Olwen Jones (Roberts, Penbryn 
gynt). Capel a’r ardal y cafodd ei dwyn fyny 
a lle sydd yn agos at ei chalon. Daeth hyn yn 
amlwg yn yr anerchiad diddorol a gafwyd 
ganddi o’i hatgofion cynnar yng Ngoginan.

Daeth nifer i’r cyfarfod o aelodau 
Seion, Dyffryn a theulu Penbryn. Cafwyd 
cyfraniad gan Mr. John Roberts, John Jones, 
Gareth Jones. Olwen Jones, Dr John Tudno 
Williams ac eitemau cerddorol (parti a 
deuawdau) gan Olwen, Anwen ac Eleri, 
John Arwyn ac Eleri Roberts.

Ar ôl y cyfarfod cafwyd gwledd o 
ddanteithion wedi ei pharatoi gan y 
chwiorydd a chyfle i sgwrsio a hel atgofion. 
Pawb wedi mwynhau yn enfawr.

Yn yr hwyr cafwyd pregeth gan Mr. Huw 
Roderick – oedfa fendithiol.

Gwella

Braf yw clywed fod Steven Jones, Hafan, 
Cwmbrwyno ar ôl ei ddamwain yn ystod yr 
haf. Hefyd Nick Sherwood, Brynmelindwr 
ar ôl iddo gael ei frysio i’r ysbyty am 
driniaeth yn ddiweddar.

Trin Gwallt

Llongyfarchiadau i Catrin Davies, Gwysle 
sydd wedi pasio ei arholiadau i fod yn 
berson cymwys i drin gwallt.

Dathlu

Fe fu dathlu mawr yn Vally Forge yr 
haf yma pan wnaeth Sue a Nigel Hellawel 
gyrraedd yr oedran lle maent yn medru cael 
tocyn bws am ddim. Pen blwyddd hapus 
iddynt.

Criced

Fe gafodd Mark Evans, Gwarllan, yr 
anrhydedd eleni eto o gynrychioli ei wlad 
drwy chwarae criced i dîm ieuenctid 
Cymru. Gobeithio cawn ychydig o’r hanes 
yn y rhifyn nesaf. 

Pob lwc i Mark wrth iddo ddechrau ar 
gwrs saer yng Ngholeg Aberteifi.

Matthew Baxter a Tina Spruce ar ôl eu priodas yn Lemington 
Spa ar Fedi 1af. Treuilwyd y mis mêl yn Efrog Newydd.

GOGINAN

Eglwys yr Holl Saint, Llangorwen 

Cynhaliwyd garddwest a barbeciw tuag at Eglwys yr 
Holl Saint , Llangorwen o dan arweiniad y ficer Brian 
Thomas yn Nantcellan ar y 29ain o Awst. Cafwyd hwyl 
yn prynu danteithion o’r stondin gacennau a’r cynnyrch 
gardd. Roedd hefyd stondin grefftau , bric a brac a llyfrau. 

Yn gefndir i’r cyfan roeddd grwp jazz y “Four Pennies” 
a arferai fod yn boblogaidd iawn yn y 60au . Mae gan 
yr offerynwyr gefndir clasurol a’r dyddiau yma maent 
yn chwarae cerddoriaeth siambr mewn eglwysi a thai’r 
Ymddiriedolaeth Cenedlaethol.

Codwyd cyfanswm clodwiw o £815 ar y noson tuag at yr 
eglwys.

LLANGORWEN/CLARACH
Ugain mlynedd yn ôl ym 
1987, unwyd Cyngorhau 
Plwyfi Llangorwen a 
Thirymynach. Bathwyd 16 
llestr arbennig gan Grochendy 
Tregaron i nodi’r achlysur, 
a chyflwynwyd un i bob 
cynghorydd oedd wedi 
gwasananaethu ar y Cyngor 
mewn cinio arbennig yn 
Nhafarn  Rhydypennau. Mae 
un yn dal gan Richard Huws, 
Bont-goch - tybed ble mae’r 
15 arall?

Steve Baxter a Charlotte Morice ar ôl eu priodas yn Eglwys 
Llangwyryfon ar Fehefin 9fed. Treuliwyd y mis mêl yn Bali.
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Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Tessa Briggs, Y Gilan, ar farwolaeth 
ei thad, Mr. John Evershed, 
Clarach, ddechrau’r haf ac â Gareth 
Morgan, Glenside, ar farwolaeth 
ei chwaer yng nghyfraith yn 
Aberystwyth, sef Mrs. Malvina 
Morgan.

Genedigaethau

Llongyfarchiadau i  Gareth a 
Rachel Rowlands, Bryn-llys a Mrs 
Dinah Williams ar enedigaeth 
wyrion a gor-wyrion, - ganwyd 
efeilliaid – Tomos Ifan a Rachel 
Annie-May -  i Shân ac Alan James 
ar Fedi 4ydd ym Mhenrhyn-coch. 
 

Brysiwch wella

Bu Ken Evans, Tynsimdde, yn 
ysbytai Bron-glais a Threforus yn 
ystod mis Gorffennaf.  Gobeithiwn 
y bydd yn cael adferiad iechyd 
llwyr yn fuan.

Pen blwydd arbennig

Bu dipyn o ddathlu yn Leri yn 
ystod mis Gorffennaf pan roedd 
Sw yn cael pen blwydd arbennig.  
Pen blwydd hapus hwyr!

Dyweddiad

Llongyfarchiadau i Nia Cory, 
Bryngwyn, ac Emyr Davies o 
Geinewydd ar eu dyweddiad yn 
ddiweddar.  Pob dymuniad da i’r 
dyfodol.

Anrhydeddu

Llongyfarchiadau i Tudor Wynn 
Williams, Brynelmen, ar gael ei 
anrhydeddu gyda Gwasanaeth 
Gwaed Cymru am ei gyfraniad  
i’r mudiad drwy  roi gwaed  50 o 
weithiau.

Cydymdeimlad

Ganol mis Awst cynhaliwyd 
angladd Mrs. Nesta Jones, 
Trawscoed, Llandre (Tynllechwedd 
gynt) yng Nghapel y Babell, 
lle roedd yn aelod.  Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal y Parchedig 
W. J. Edwards a’r organydd oedd 
Kathleen Lewis.  Estynwn ein 
cydymdeimlad  â Ann Thomas, ei 
chwaer yng nghyfraith, a’r teulu oll 
yn eu profedigaeth.

Dymuniadau gorau

Dymunwn yn dda i Jason Lewis, 

Cysgod y Gwynt, a fydd yn 
cychwyn fel myfyriwr yn y Coleg 
Cerdd a Drama yng Nghaerdydd y 
tymor yma.

Cyngerdd Pen blwydd

Nos Sadwrn 28 Gorffennaf yn y 
Morlan Aberystwyth cynhaliwyd 
Cyngerdd Pen Blwydd Sw 
Jones, Leri, gyda Chôr Ger-y-lli 
(arweinydd Gregory Vearey-
Roberts) a Phedwarawd Tiwba 
Aberystwyth.
Yn ei chyflwyniad ar ddechrau’r 
noson dywedodd Bethan Bryn 
nad oedd yn teimlo i Sw gael 
y sylw a’r parch a haeddai fel 
cyfansoddwraig.

Astudiodd Sw Jones gyfansoddi 
yng Ngholeg  Prifysgol Gogledd 
Cymru, Bangor dan oruchwyliaeth 
yr Athro D.E. Parry-Williams a 
William Mathias. Cyfansoddodd 
mewn nifer helaeth o ffurfiau 
cerddorol – o opera i bedwarawd 
llinynol – a’r mwyafrif o’i gwaith 
ar gyfer  corau a lleisiau unigol. 
Enillodd nifer o gystadlaethau 
cyfansoddi, yn cynnwys yr 
Eisteddfod Genedlaethol, 
cystadleuaeth i drefnu cerdd gan 
Wilfred Owen, a gwobr yng Ngãyl 
Ryngwladol Corawl yn Jihlava, a 
oedd yn yr hen Czechoslovakia, 
ym 1994. Arweiniodd y wobr yma i 
berfformiad yn y Gymraeg gan gôr 
o Sweden, a ddarlledwyd ar Radio 
Romania. Mae Sw hefyd yn athro 
piano a theori uchel ei pharch, a 
channoedd o ddigyblion wedi eu 
dysgu ganddi, boed fel cam tuag at 
gerddoriaeth proffesiynol neu fel 
mwynhad personol. Ysgrifennodd 
gyfres arloesol o lawlyfrau 
Cymraeg ar gyfer y piano – Dwylo 
ar y piano (Y Lolfa) – sydd erbyn 
hyn yn gymorth i ddysgu ail 
genhedlaeth o chwaraewyr piano 
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymhlith eitemau a berfformiwyd 
yr oedd y gweithiau hyn gan Sw 
Jones.
‘Pen blwydd’ unawd ar yr 
iwffoniwm; yr unawdydd oedd 
Dafydd Sills Jones (mab Sw); 
‘Coed’ darn i bedwarawd tiwba 
ar ôl cerdd gan R. Gerallt Jones; a 
chanodd Ger-y-lli ei threfniant o 
alaw werin o Jamaica ‘Mata Cum a 
Mi Yeae’, ‘Y pechadur cymhedrol’ 
(geiriau T. Glynne Davies) a ‘Carol’ 
(Geiriau R. Gerallt Jones). Yn yr 
alaw werin cymerodd Rebecca, 
chwaer Gregory at arwain y Côr  a 
chanodd Gregory ran unawdydd 
y darn.

DOL-Y-BONT

Holwch Paul am b
ris ar 

paul@ylolfa.com

TA L Y B O N T  C E R E D I G I O N S Y 2 4  5 E R
01970 832 304

ylolfa@ylolfa.com
www.ylolfa.com

Agraffwyr

Grãp newydd o chwaraewyr 
pres lleol yw Pedwarawd Tiwba 
Aberystwyth sy’n cynnwys 
dau diwba Bb – a elwir hefyd 
yn iwffoniwm – a dau diwba 
Eb. Er fod hwn yn gyfuniad 
cerddorol eithaf newydd daeth 
i fri yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf oherwydd hyblygrwydd 
annisgwyl a chynhesrwydd 

cynhenid yr offerynnau hyn. 
Aelodau’r pedwarawd oedd 
Dafydd Sills Jones, Tudor Jenkins, 
Bos Street, David Holmes a Gethin 
Phillips ( a chwaraeodd yn lle Alan 
Phillips oedd yn methu bod yn 
bresennol).

Aeth elw y noson  at Gymdeithas 
MS a Chymorth Cristnogol.

YN EISIAU
GWIRFODDOLWYR
                                       

Yng Ngheredigion mae 24% or boblogaeth dros 65 oed.
• Mae Llawer yn unig ac ynysig
• Mae llawer heb deulu neu theulu yn byw yn agos
• Mae llawer yn methu mynd allan heb gymorth
Mae llawer heb fod yn ymwybodol o’u hawliau i fudd-daliadau.         

Beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud:
Cyfeillio. Gwirfoddolwyr Gwybodaeth a Chynghori. 
Gyrrwyr, ee ir Clybiau cinio, Cynllun siopa rhwydd, Dosbarthiadau 
ymarfer corf.

Sut i Wirfoddoli:  Cysylltwch â:  Jane Raw-Rees, Cyngor Henoed 
Ceredigion, Yr Hen Ysgol Gymraeg, Ffordd Alexandra, Aberystwyth.  
01970 615151. E-bôst:  jrr@ceredigionageconcern.fsnet.co.uk

CEREDIGION           
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Cyngor Cymuned Tirymynach
Cyfarfu’r cyngor ar nos Iau, 28 

Mehefin o dan gadeiryddiaeth 
y Cyngh John Evans.  Etholwyd 
y Cyngh Owain Morgan yn 
is-gadeirydd am y flwyddyn 
gyfredol.  Bydd y Cyngh Shân 
Hayward yn cynrychioli’r 
cyngor ar bwyllgor Ffrindiau 
Tregerddan.  Dywedodd y Clerc 
bod y cwmni sy’n gosod siglen 
ar gae chwarae Bryncastell yn 
bwriadu ei gosod cyn diwedd 
mis Mehefin.

Trafodwyd penbleth ystad 
Maesafallen, sef y rhan sydd 
heb ei mabwysiadu gan 
Gyngor Ceredigion.  Erbyn 
hyn, y teimlad cyffredinol yw 
bod Cyngor Tirymynach, y 
Cyngh Penri James a Chyngor 
Ceredigion wedi gwneud 
cymaint ag y medrant, a bod y 
bêl yng nghwrt y deiliaid a’u 
cyfreithwyr bellach.

Bu Mel Hopkins o Gyngor 
Ceredigion yn archwilio 
problemau ystad Tregerddan, 
y nant a’r sbwriel sydd ynddi 
a chyflwr y ffens sydd yn ffinio 
â’r ffordd fawr.  Addawodd 
gynnig cynllun i ateb y gofynion 
ond hyd yma nid yw wedi 
cysylltu â’r Clerc.  Ateb digon 
negyddol a gafwyd wedi 
cyfarfod ar y Lôn Groes gyda 
chynrychiolydd o’r adran 
ffyrdd.  Nid ydynt am symud 

Ar y 27ain o Orffennaf fe es i 
ar gwrs Cerddorfa Plant Prydain 
Fawr i Ackworth yn Swydd 
Efrog. Dim ond 6 ohono ni oedd  
yn 9 oed. 

Roedd dros gant o offerynnau 
yno – fel Cyrn Ffrengig, sielo, 
Trwmped, Trombôn a llawer 
mwy. 

Ar ôl dweud hwyl fawr wrth 
Mam a Dad roedd rhaid i bawb 
fynd i’r Ty^  Cwrdd i gael dweud 
helo ac i gael munud i feddwl 
am y dydd ac yna roedd ymarfer 
llawn efo’r gerddorfa i gyd.  
Roedd e’n swnllyd iawn, iawn. 

Yn syth ar ôl hynny roedd 
ymarfer adran  lle roedd y dair 
telyn i gyd efo’i gilydd a phob 
offeryn arall yn ei adran eu 
hunain. 

Wedyn roedd rhaid i pawb 
fynd a’i offeryn ei hunan i’r Ty^ 
Cwrdd achos roedd ymarfer 
cerddorfa lawn.

Pan oedd yn amser hamdden 
roeddem ni yn cael mynd ar y 
‘Quad’ i chwarae gêmau neu 
fynd i fyny i’n hystafell wely os 
roedden eisio. 

Ar ôl cinio roedden yn cael 
hamdden eto ac yn hwyrach 
ymlaen roedd ymarfer côr am 
awr. Roedd ymarfer cerddorfa 
llawn cyn ac ar ôl swper – a coco 
a syth i’r gwely. 

Dyma oedd y patrwm am 
yr holl ddiwrnod yn ystod yr 

wythnos.
Ar un o’r diwrnodau roedd 

cyngerdd Cerddorfa Hyfforddi 
a diwrnod arall roedd y Sioe 
Talent.

Bum yn chwarae darnau megis 
Pomp and Circumstance Rhif 1, 
La Calinda allan o Opera ynghyd 
a darnau modern gan Malcolm 
Arnold. 

Ar y diwrnod olaf roedd 
cyngerdd i’r holl rieni. Roedd 
y lle yn orlawn ac roeddem yn 
falch o weld mam a dad yn y 
gynulleidfa. Yna amser dweud 
hwyl fawr am flwyddyn arall, fe 
wnes fwynhau’n profiad yn arw.

Mared Emyr Pugh – Evans.   

Cerddorfa Plant Prydain  
Ackworth

Teithiodd Mared Emyr i lawr symposiwn telynau Ewrop a 
gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar i fwynhau y Cyngerdd 
Gala. Oherwydd y llifogydd yn ardal Caerloyw roedd rhai o’r 
telynorion wedi methu teithio i Gaerdydd.  O ganlyniad, derbyniodd 
wahoddiad gan Meinir Heulyn i gyd-chwarae gyda thelynorion o 
bob cwr o Brydain – gan gynnwys athrawon, telynorion proffesiynol 
a myfyrwyr – fel côr o 100 o delynau. Bu’n brofiad arbennig iawn 
iddi gan iddynt chwarae yn nerbynfa Canolfan y Mileniwm yng 
Nghaerdydd, cyn ac ar ôl cyngerdd agoriadol y symposiwm. Bu 
Mared hefyd yn ddigon ffodus o gael tocyn rhif 100 – allan o 100 o 
delynorion a hi oedd yr ifancaf o’r holl chwaraewyr. Llongyfarchiadau 
iddi.     

100 o delynau

M & D PLUMBERS
Gwaith plymer & gwresogi

Prisiau Cymharol; 
Gostyngiad i  
Bensiynwyr; 

  Yswiriant llawn; 
Cysylltwch â ni yn  

gyntaf ar

01974 282624  
07773978352

yr arwyddion 30mya na marcio 
ARAF ar y ffordd.  Ond maent 
yn barod i godi’r arwyddion 
yn uwch, a chynnig arwydd 
newydd Bow Street / Gyrrwch 
yn ofalus – am bris rhesymol 
ond yn gofyn crocbris am ei 
osod.  Penderfynwyd prynu’r 
arwydd ond gofyn am gael 
ei osod ein hunain.  Gofynnir 
iddynt hefyd godi yr arwydd 
newydd i’r Dolau ychydig yn 
uwch na’r daear.

Mae caniatâd cynllunio am 
estyniad wedi roi i Hafan Glyd.  
Ni chynigiwyd gwrthwynebiad 
am floc toiledau newydd ar 
faes gwyliau Glan-y- môr, 
nac am estyniad i Wayside yn 
Blaenddol.

Cafwyd adroddiad gan y 
Cyngh Penri James am gynllun 
i godi mast tonnau radio i’r 
Rheilffordd gerllaw yr hen orsaf 
(Build Centre) yn Bow Street.  
Deallir bod un hefyd i’w gosod 
ger y groesfan yn Llandre.  
Nid yw’r cynllun yn ddigon 
gwybyddus ar hyn o bryd i 
drigolion Bow Street a thebyg 
yw y gelwir cyfarfod cyhoeddus 
fel a gafwyd yn Llandre, yn 
fuan.

Codwyd mater y lliw ar sied 
Build Centre a’r arwyddion 
arswydus o fawr wrth y fynedfa.  
Yn anffodus, ni elli gwneud dim 
yngly^ n â’r lliw.  Ond codwyd 
yr arwyddion cyn i’r amser 
ymgynghori a’r gymuned ddod 
i ben, ac mae’r arwyddion 
sydd ar y sied hefyd o maint 
anghywir o safbwynt cynllunio.  
Nid ydynt yn ddwyieithog 
ychwaith.  Deallir nad yw y Prif 
Swyddog Cynllunio yn hapus o 
gwbl â’r sefyllfa.

Penderfynwyd hysbysebu 
swydd y Clerc ym mis Medi.  
Bydd y cyfarfod nesaf ar 26 
Gorffennaf.

Cyngor Cymuned 
Tirymynach

 

Gwahoddir ceisiadau 
am Swydd Clerc i’r 
Cyngor uchod. Am 
fanylion cysylltwch â:  
Mary Thomas:   
01970 828772
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Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Alaw Evans a 
Nuala Ellis Jones ar eu llwyddiant 
yn Sioe Aberystwyth. 

Hoffem longyfarch holl blant 
yr ysgol a enillodd wobrwyon 
yng nghystadlaethau Sioe Capel 
Bangor a’r Cylch. 

Daeth y tîm cyfnewid yn gyntaf 
a Iolo ap Dafydd yn 3ydd yn y ras 
800 medr yn Chwaraeon y Cylch.

‘Roedd haf eleni yn adeg prysur 
i Miss Rhiannon Taylor, athrawes 
cyfnod allweddol 1. Cafodd hi a’i 
gãr Shaun ddiwrnod arbennig 
ar Ddydd Llun Gorffennaf 
23ain. Llongyfarchiadau i’r ddau 
ohonoch ar eich priodas yn Eglwys 
Sant Mihangel, Aberystwyth. 
Bu plant yr ysgol yn canu yn y 
gwasanaeth.

Taith Gerdded

Cafodd plant yr ysgol hwyl a sbri 
ar “ Daith Cered yr Urdd” yn 
Aberystwyth ac yn dilyn, wrth 
greu bathodyn mawr o’r Urdd yng 
nghae Rygbi Aberystwyth.

Ymweliad a thrip 
addysgiadol

Daeth Mr Erwyd Howells i’r ysgol 
i roi sgwrs ar ddatblygiad Nant-
y-moch. Yn dilyn yr ymweliad 
aethom ar drip addysgiadol i 
Gwmrheidol. Wedi cwblhau ein 
hymweliad â phwerdy trydan 
cwmni Eon, aethom i weld 
canolfan y pili palas. Ar ôl cinio 
cawsom daith i fyny i Bonterwyd 
ac i weld Cronfa ddãr Nant-y-
moch.

Cynrychioli

‘Roedd gwaith Annie Lewis yn 
cynrychioli ysgol Pen-llwyn yn 
y gystadleuaeth hysbysebu yn y 
Cambrian News. Da iawn ti Annie.

Gwasanaeth

Braf oedd gweld plant ysgol Pen-
llwyn yn canu ym Mhonterwyd, 
gyda ysgolion Syr John Rhys a 
Mynach, yng ngwasanaeth Dinesig 
Cadeirydd Sir Ceredigion, Y 
Cynghorydd Fred Williams. 

Cyngerdd Ffarwelio

Cynhaliwyd cyngerdd i ffarwelio 
â Blwyddyn Chwech yn ystod yr 
wythnos olaf. Daeth Mrs Mairwen 

Anna Evans - Llongyfarchiadau am gael ei 
dewis i garfan tîm Pêl-droed Cymru dan 16 
oed

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

Williams, cyn athrawes yn yr 
ysgol, i  ddosbarthu gwobrwyon 
i’r plant. Llongyfarchiadau i bawb 
gafodd wobr a dymuniadau gorau 
i Rhydian a Iolo ym Mhenweddig 
a Deanna yn ysgol Pen-glais.

Trip yr Ysgol

Ar ôl blwyddyn o waith caled 
cafodd y plant drip i gloi 
gweithgareddau’r flwyddyn. Aeth y 
rhai bach i’r Fferm Ffantasi, a’r plant 
mawr i’r Parc Anifeiliaid Gwyllt y 
Manor House i  lawr ym Mhenfro. 
Diwrnod arbennig i bawb.

Rhiannon Taylor ( athrawes yn Ysgol 
Pen-llwyn) a Shaun Roberts, Aberystwyth 
ddydd eu priodas 

Parti canu Ysgol Pen-llwyn ym mhriodas Miss Rhiannon Taylor

Trip Dosbarth 2 Ysgol Pen-llwyn i Barc anifeiliaid gwyllt Penfro
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Prysurdeb

Ar ddechrau blwyddyn 
academaidd arall, mae’r ysgol 
yn parhau i fod yn brysur ac yn 
weithgar. Yn barod, rydym yn y 
broses o ethol, trwy bleidlais, Y 
Cyngor Ysgol. Fel pob blwyddyn 
arall mi fydd, aelodau’r cyngor 
yn cwrdd yn reolaidd er mwyn 
gwneud penderfyniadau pwysig 
a sicrhau llais swyddogol i 
weddill y disgyblion.

  Yn ychwanegol i hyn, ac 
ar ôl cwblhau ffurflenni cais a 
chyfweliadau gyda’r Prifathro, mi 
fydd blwyddyn 6 yn ran o Griw 
Cwl yr ysgol. Byddant yn gyfrifol 
am nifer o ddyletswyddau 
pwysig yn ystod y flwyddyn. 

Croesawu a Ffarwelio 

Hoffa’r ysgol estyn croeso cynnes 
i Miss Olwen Morus fel aelod 
newydd o’r staff dysgu. Mi fydd 
Miss Morus yn gyfrifol am y 
Dosbarth Meithrin yn yr Ysgol Dop. 
Croeso hefyd i Mrs Enid Evans a 
fydd yn ymuno â staff y gegin a 
Mrs Ann Dallas a fydd yn gofalu 
am y plant dros yr awr ginio.  

Bu’n rhaid ffarwelio â Mrs 
Regina Jones ar ddiwedd tymor 
yr haf. Bu Regina yn wyneb 
cyfarwydd i bawb ers agoriad 
yr ysgol newydd nôl yn 1973! 
Bu’n rhaid ffarwelio hefyd â Mrs 
Meinir Roberts, cynorthwy-ydd 
cynnal dysgu ers 8 mlynedd. 
Ymddeoliad hapus i’r ddwy. 

 Hoffai’r ysgol hefyd ddymuno 
pob hwyl i blant blwyddyn 6 
llynedd wrth iddynt ddechrau 
bywyd addysgol newydd yn yr 
ysgolion uwchradd. Derbyniodd 
pob un ohonynt rodd wrth 
ymadael â’r ysgol am y tro olaf.     

Garddwest yr ysgol

Ar y 30ain o Fehefin cynhaliwyd 
Garddwest yr ysgol. Agorwyd yr 
arddwest yn swyddogol gan Mrs 
Glenwen Thomas a’i gãr, Ieuan. 
Cafwyd nifer o weithgareddau 
difyr ac amryw o stondinau 
pwrpasol er mwyn codi arian 
i’r ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch 
o galon i’r  rhieni a noddwyd yr 
arddwest a chyfeillion yr ysgol a 
fu’n barod iawn i gynnig cymorth 
ar y dydd. Diolch arbennig i Miss 
Meinir Morgan, Banc Barclays 
fel prif noddwr yr arddwest; mi 
fydd yr arian a godwyd yn ystod 
y dydd yn gymorth sylweddol 
i brynu adnoddau pwysig iawn 
er mwyn hyrwyddo addysg pob 
plentyn yn yr ysgol.   

Cynllunydd ifanc 

Llongyfarchiadau i Leah  
Beswick, enillodd  wobr am 
gynllunio Cerdyn Nadolig 
gogyfer ag Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Ceredigion 
2010.  Bu yn  Llangrannog yn cael 
ei gwobrwyo ddydd Sul cyntaf 
Medi  Mae’r cardiau ar werth 
erbyn hyn

Llun-blwyddyn 6 yn ymadael am y tro ola’

Diwrnod gwobrwyo

Agoriad swyddogol garddwest Ysgol RhydypennauLeah  Beswick

Noson Goffi
Ar y 18fed o Hydref cynhelir 
noson goffi yn yr ysgol 
dop. Dyma fydd y noson 
gymdeithasol olaf yn yr hen 
ysgol cyn iddi hi gau yn dilyn 
symud yr uned feithrin  lawr 
i’r prif safle. Mi fydd y noson 
yn dechrau am 6:30 y.h. Croeso 
i bawb. 
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Croeso

Ar gychwyn y tymor croesawyd athro 
newydd i’r ysgol. Penodwyd Mr Hill yn 
athro dosbarth blynyddoedd 3 a 4 yn lle Miss 
Roberts.  Gobeithio y bydd yn hapus yn ein 
mysg.
Croesawyd disgyblion newydd yma hefyd 
ar ddechrau tymor. Daeth Charlotte, Sophie, 
Ceri, Charlie a Lena atom i’r ddosbarth 
derbyn. Croeso i bob un ohonynt atom.

Sioe Frenhinol Cymru

Ar ddechrau Gwyliau’r Haf bu’r disgyblion 
a’r Staff wrthi’n brysur yn paratoi ar gyfer 
y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Er yr holl 
dywydd gwlyb a diflas llwyddodd nifer 
o’r disgyblion a’r staff i gyrraedd maes y 
Sioe ar y bore Llun i weld arddangosfa Celf 
Cynradd yn Neuadd Morgannwg. Braf oedd 
gweld yr holl ddeunydd a wnaethpwyd gan 
y disgyblion yno i bawb eu gweld. Bu nifer 
fawr o’r disgyblion yn llwyddiannus gyda’r 
ysgol yn ennill saith gwobr i gyd.

1af - Mared Pugh-Evans – Enillodd Mared 
wobr arbennig am yr arddangosiad gorau 
yn adran y Plant yn rhoddedig gan Hafren 
Furnishers, Seren Jenkins

2il - Mark Holmes, Elain Donnelly, Angharad 
Basnett

3ydd - Charles Thomas, Ryan Davies

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n 
cystadlu yn y Sioe a diolch i bawb a fu’n 
gymorth mewn unrhyw ffordd! Diolch i Miss 
Davies am ei holl ymroddiad i’r disgyblion 
– yn enwedig yn y mwd!!
   

Sioe Penrhyn

Bu cystadlu brwd eleni eto gan ddisgyblion 
yr ysgol. Llwyddodd nifer dda o ddisgyblion 
i ennill nifer o wobrau yn y dosbarthiadau 
i blant yr ysgol. Llongyfarchiadau i bawb a 
fu’n cystadlu.

Dyma’r Canlyniadau:-
1af - Becky Hicks, Angharad Davies, Alice 
Andrews, Sioned Exley, Jac Horwood, 
Alannah Jones, Adam Thomson

2il - Ioan Jones, Mared Pugh-Evans, Lisa 
Evans, Charlotte Ralphs, Rachel Jones
Mathew Merry, Elin Wallace

3ydd - Harry Whalley, Mared Pugh-Evans
Elain Donnelly, Mathew Cooke, Gwenan 
Clegg, Catrin Evans, George Martin
  

Coginio

Cyn diwedd tymor yr Haf, bu criw o 
ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn ysgol 
Penweddig wrthi’n coginio. Thema’r bwyd 
oedd bwydydd o Ffrainc. Bu’r disgyblion 
wrthi’n paratoi Gallett yn cynnwys caws 

a chig ac yna salad a Vinaigrette. Cafwyd 
llawer o hwyl wrthi’n coginio ac yna’n blasu!!
Diolch i Mde Izri am drefnu’r bore, i Mr 
Arwel George am y croeso cynnes ac i 
Angharad Jones am ei holl gymorth.
  

Ffarwelio

Ar ddiwedd y tymor cafwyd gwasanaeth 
arbennig i ffarwelio gyda’r rhai oedd 
yn ein gadael. Daeth criw dda o 
Lywodraethwyr, rhieni a ffrindiau i’r 
ysgol ar gyfer gwasanaeth ffarwelio. Yn 
ystod y gwasanaeth cafwyd eitemau gan 
y disgyblion. Cyflwynwyd tysteb i Miss 
Roberts ar ei phrynhawn olaf gan Geraint 
Edwards, Rhiant Lywodraethwr oddi wrth y 
rhieni a’r disgyblion. Cyflwynwyd anrhegion 
iddi gan y staff. Yna tro Glenys Morgan, 
Cadeirydd y Llywodraethwyr oedd hi i 
gyflwyno geiriaduron i’r disgyblion hynny 
oedd yn ein gadael. Diolch i’r Gymdeithas 
Rieni ac Athrawon am eu haelioni yn prynu’r 
geriaduron. Traddodwyd y fendith gan y 
Parchg Judith Morris. Diolch iddi am ddod 
atom.
 

Mabolgampau’r Cylch

Bu nifer o’r disgyblion yn cystadlu ym 
mabolgampau’r Cylch.
Llwyddodd nifer i ddod yn ôl wedi ennill 
gwobrau. Da iawn pob un a fu’n cystadlu.

Sioe Aberystwyth

Bu’r disgyblion yn cystadlu yn Sioe 
Aberystwyth ym mis Mehefin. Treuliwyd 
holl amser yn ceisio cario tri llond car i lawr 
ar gyfer y beirniadu – dim ond ei gwneud hi 
diolch i gymorth y stiwardiaid. Llwyddodd 
nifer i gael gwobrau amrywiol ac ar ddiwedd 

y dydd cafwyd syrpreis wrth i’r ysgol ennill 
cwpan am yr ysgol gyda’r marciau uchaf. 
Da iawn i bob un am eu gwaith called ac i’r 
rhai fu wrthi yn cynnig cymorth gyda’r holl 
gludo!!

Proms Ceredigion

Gwelwyd nifer o ddisgyblion yr ysgol yn 
perfformio ar lwyfan y Neuadd Fawr yn 
Aberystwyth fel rhan o Brom Ysgolion 
Cynradd Ceredigion. Gwelwyd disgyblion 
o flwyddyn 6 yn canu yng Nghôr Ysgolion 
Cynradd y Sir, Elin Wallace, Lucy Thomson 
a Lowri Donnelly yng Ngherddorfa y 
Sir ac Anwen Morris a Mared Emyr yng 
ngrãp telynau y Sir. Da iawn iddynt am 
gynrychioli’r ysgol mor arbennig.

Taith Gerdded yr Urdd

Teithiodd llond bws i lawr i Glwb Pêl-droed 
Aberystwyth yn ddiweddar i gymryd rhan 
yn nhaith Gerdded yr Urdd. Gwelwyd holl 
aelodau’r Urdd yn cychwyn cerdded o’r cae 
pêl-droed i sain Aber Jazz gan ymlwybro 
i lawr y promenâd i gicio’r bar ac yna’n ôl 
i’r Clwb Rygbi. Yno aethpwyd ati i greu 
bathodyn mawr yr Urdd gan fod pawb wedi 
gwisgo coch, gwyn neu gwyrdd. Codwyd 
£377 tuag at yr Urdd.
  

Trip yr Ysgol

Teithiodd yr holl ysgol i lawr i’ Benrhyn 
Gãyr am ein trip ysgol. Treuliwyd y 
diwrnod yn mynd o amgylch y ganolfan 
treftadaeth ac yn cymryd rhan mewn amryw 
o weithgareddau. Bum yn ffodus o ddewis 
yr unig ddiwrnod sych bron! Cafwyd llawer 
iawn o hwyl yno a diolch i bawb a ddaeth i 
roi cymorth i ni. 

Taith gerdded yr Urdd
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EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 
URDD GOBAITH CYMRU 
– CEREDIGION 2010
Fel y gwyddoch mae’r Eisteddfod yn dod i Geredigion yn 2010 
ac rydym yn edrych am leoliadau addas i’w chynnal.

Yr anghenion arferol ar gyfer lleoliad yr Eisteddfod yw:  

•  Tua 75 acer o dir cymharol wastad a chadarn, mewn un 
parsel heb fod yn rhy glaiog (fel na all ddraenio)
•  Bydd angen meddiant o’r tir o ganol Ebrill i’r Maes ei hun a 
chanol Mai i’r gweddill
•  Trosglwyddir y tir yn ôl – 2-3 wythnos ar ôl yr Eisteddfod
•  O fewn pellter hwylus i dref, i briffordd ac i gyflenwad dw^ r a 
sustem garffosiaeth
•  Yn ddelfrydol y lleoliad cyfan mewn un perchnogaeth

Os oes gwybodaeth gennych am leoliad allai ateb y gofynion 
uchod neu os ydych yn ymwybodol am leoliad fyddai’n 
bosib i’r Eisteddfod ystyried cysylltwch â: Sheelagh Edwards, 
Trefnydd, Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan-
llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST neu E-bost: 
Sheelagh@urdd.org erbyn dydd Gwener, 5 Hydref 2007.

Yn gywir 

Dylan Davies
Cadeirydd Pwyllgor Safle

Rhai o’r disgyblion yn Neuadd Morgannwg ar faes Sioe Llanelwedd

Coginio yn Ysgol Penweddig

 Mr.Hill, athro blynyddoedd 3 a 4

 Blynyddoedd 1 a 2 yn Llanerchaeron
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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

R h i f  3 0 1  |  M E D I  2 0 0 7

Enw

Cyfeiriad

Oed Rhif ffôn

Wel, croeso nôl at Dasg y Tincer! 
Gobeithio i chi gyd fwynhau eich gwyliau 
haf. A fuodd rhai ohonoch yn Sioe Capel 
Bangor, Sioe Trefeurig neu Sioe Penrhyn-
coch? A beth am yr Eisteddfod yn yr 
Wyddgrug neu garnifal y Borth? Rwy’n 
siwr eich bod wedi gwneud digon o  
ffrindiau newydd yn eich dosbarthiadau 
– pob hwyl efo’r tymor newydd!

Diolch i bawb a fu’n lliwio’r llun o’r 
gacen pen blwydd, i ddathlu 30 rhifyn o’r 
Tincer. Dyma pwy fuodd yn brysur: 

Bethan Henley, Sunmead, Lôn Glanfred, Llandre; Alison Keegan, 
Fferm Maes Bangor, Capel Bangor; Betsan Roberts, Cefn Vaenor 
Fawr, Capel Dewi; Ffion Williams, Brynrheidol, Capel Bangor; Teleri 
Morgan, Ger-y-nant, Dolau; Thomas Dyer, Y Deri, Cwmbrwyno, 
Goginan; Laura Jones-Williams, Miramar, Goginan; Rhys James, 
35 Dolhelyg, Penrhyn-coch; Efa Gregory, Y Deri, 6 Llwyn Afallon, 
Aberystwyth; Morwen Bailey, Roseland, Y Borth; Manon Fychan, 
Penwern, Cilcennin.

Ti Laura o Goginan sy’n ennill y tro hwn. Da iawn wir!

Mae’n siwr eich bod i gyd wedi sylweddoli erbyn hyn ei bod hi’n 
adeg Cwpan Rygbi’r Byd. Bydd y gêmau’n cael eu chwarae rhwng 
7 Medi ac 20 Hydref, ac mae Cymru mewn grãp digon anodd, yn 
erbyn Awstralia, Fiji, Canada a Japan. Bydd y gêm derfynol yn cael 
ei chwarae yn Stad de France ar 20 Hydref. A wyddoch chi mai ar 
gyfer Cwpan Pêl-droed y Byd yr adeiladwyd y stadiwm ym 1998, 
bod lle i 80,000 o bobl ynddi, ac mai Seland Newydd enillodd y 
Bencampwriaeth gyntaf ym 1987? 

Beth am drio dod o hyd i enwau’r gwledydd a fydd yn chwarae 
yn y Bencampwriaeth, yn y grid llythrennau? I wneud pethau’n 
haws, dyma’r enwau y mae angen i chi eu ffeindio! 

ARIANNIN  GEORGIA SELAND NEWYDD
AWSTRALIA  IWERDDON  SIAPAN
CANADA  LLOEGR TONGA
CYMRU  NAMIBIA UDA
DE AFFRICA  PORTIWGAL YR ALBAN
FFIJI   ROMANIA YR EIDAL
FFRAINC  SAMOA

Torwch y grid o’r tudalen, rhowch linell 
drwy’r enwau, ac anfon y cyfan ata’i erbyn 
Hydref 1af i’r cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 
46 Bryncastell, Bow Street. Ceredigion, SY24 
5DE. Pob hwyl ar wylio’r rygbi. Ta ta tan toc! 

Laura


