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Galwodd criw ffilmio y rhaglen deledu Salvage Hunters (darlledir ar y 
sianel Quest) heibio Capel Bangor yn ddiweddar i ffilmio yn West Wales 
Antiques ar gyfer cyfres newydd. Yn y llun gwelir Alister Dryburgh gyda 
Drew Pritchard (sydd â siop yng Nghonwy) a T. Gellir cysylltu â Alister 
ar 07866 005996. Ni fydd y rhaglen yn ymddangos am rai misoedd. 

Mae ail gyhoeddiad 
Llio Millward newydd 
ei rhyddhau ar Spotify 
a bydd ar You tube cyn 
hir. Mae Haunted yn 
sôn fel mae melancoli 
dyfn yn gallu bod yn 
anweledig ar y tu allan 
ond y gellir ei brofi fel 
atgofion tywyll ar y tu 
mewn.

Newydd ei 
rhyddhau 

Mae ansawdd ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi 
cynyddu’n sylweddol, yn ôl yr adolygiad diweddaraf o 
ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU.

Mae’r ganran o’r holl ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth 
sydd o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch 
wedi codi i 98% yn ôl canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2021 sydd wedi eu cyhoeddi heddiw (dydd Iau 12 
Mai 2022).

Yn ogystal, gwelwyd cynnydd sylweddol yng nghyfran 
yr ymchwil yn Aberystwyth sydd o ansawdd sy’n ‘arwain y 
byd’ ac yn ‘rhagorol yn rhyngwladol’.Mae’r canlyniadau’n 
dangos bod ymchwil o’r radd flaenaf ym mhob maes 
academaidd.  Mae IBERS yn un o bum adran sy’n gydradd â 
neu’n uwch na chyfartaledd y DU (84%) am ymchwil sydd o 
ansawdd sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol.

Ymchwil o 
ansawdd
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MAI 15-21 Wythnos Cymorth Cristnogol

MAI 19 Nos Iau Cyfarfod Blynyddol Cyngor 
Cymuned Melindwr yn Neuadd Pen-llwyn, 
Capel Bangor am 7.30yh; bydd y cyfarfod 
misol yn dilyn.

MAI 24 Nos Fawrth Bara Caws yn 
perfformio ‘Draenen Ddu’ (cyf. Angharad 
Tomos) yn Neuadd Tal-y-bont, am 7.30. 
Tocynnau: £8 (£6 gostyngiad i ieuenctid 
dros 14 oed ). Fal Jenkins 01970 832560 
Canllaw oed 14+

MAI 26 Nos Iau Cyfarfod pwyllgor apêl 
plwyf Trefeurig Eisteddfod 2022 yn 
Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch am 8.00

MEHEFIN 10 Nos Wener Plu yn hywyddo 
eu halbwm yn Amgueddfa Aberystwyth 
gyda Cerys Hafana o 7.30-10.30. (Gigs 
y Selar) https://selar.cymru/lleoliad/
amgueddfa-ceredigion-museum/
 

MEHEFIN 11 Dydd Sadwrn Parti yn y Parc 
PATRASA

MEHEFIN 11 Dydd Sadwrn Sioe 
Aberystwyth a Sir Ceredigion 
Ceisiadau da byw yn cau: 23 Mai
Ceisiadau’r babell yn cau: 4 Mehefin
yn cael ei dilyn am 19.00 gan Dawns / 
GIG i ddathlu’r 75 mlynedd yng nghwmni 
Dafydd Iwan a Welsh Whisperer am 19.00
www.sioeaberystwythshow.co.uk 

MEHEFIN 15 Nos Fercher cyfarfod 
blynyddol Cymdeithas y Penrhyn am 7.30 
Manylion gan yr Ysgrifennydd –  
Ceris Gruffudd

MEHEFIN 17 Nos Wener Dilwyn Morgan yn 
cyflwyno Dafydd Iwan, Welsh Whisperer, 
Sgarmes, Meibion y Mynydd, Cor Merched 
Bro’r Mwyn, Academi Gerdd y Lli, Bwca a 
Sgarmangels yn y Neuadd Fawr am 7.30 

MEHEFIN 18 Dydd Sadwrn Taith 
Cymdeithas y Penrhyn i Ogledd Maldwyn. 
Manylion gan Ceris Gruffudd

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

TEIPYDD – Iona Bailey
CYSODYDD – Elgan Griffiths (07737 622034

GADEIRYDD Y TINCER – Richard Owen
31 Glan Ceulan, Penrhyn-coch ( 07939 652273 
IS-GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION – 

Bethan Bebb  
Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228

YSGRIFENNYDD – Iona Davies, Y Nyth, 
Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NZ  

( 01974 241087  
ionadavies752@btinternet.com

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

HYSBYSEBION – Cêt Morgan 
Fferm Glanfrêd, Lôn Glanfrêd, Llandre SY24 5BY 

cetmorgan@yahoo.co.uk 07966 510195]
TASG Y TINCER – Anwen Pierce

3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP
ADOLYGIADAU LLYFRAU

Llinos Dafis, Cedrwydd, Llandre
TREFNYDD GWERTHIANT – Lila Piette

Llys Hedd, Bow Street ( 820223

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

Bow Street

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel

Glyn Rheidol ( 880 691
Y BORTH – Esther Prytherch ( 07968 593078

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro ( 828 102

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908
Anwen Pierce, 3 Bryn Meillion ( 828 337
Maria Owen, Gerddi Gleision ( 822074

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Heulwen Lewis, Deiniol, Capel Bangor
( 880413 heulwenlewis@btinternet.com

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

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

( 623 660
DÔL-Y-BONT

Mrs Llinos Evans – Dôlwerdd ( 871 615
DOLAU

Mrs Margaret Rees – Seintwar ( 828 309
GOGINAN

Mrs Bethan Bebb
Penpistyll, Cwmbrwyno ( 880 228

LLANDRE
Mrs Nans Morgan 

Dolgwiail, Llandre ( 828 487
PENRHYN-COCH

Mairwen Jones – 7 Tan-y-berth ( 820 642
TREFEURIG

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

Sefydlwyd Medi 1977
Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

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

CYFEILLION  
Y TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 
Tincer mis Ebrill 2022 

£25 (Rhif 165) Margaret Hughes,   
 Gellinebwen, Capel Madog
£15 (Rhif 101) Gwynfryn Evans, Y Ddôl,  
 Llandre
£10  (Rhif 172) Dilys Baker Jones,   
 Gaerwen, Bow Street
 
Fe dynnwyd y rhifau buddugol yng 
nghartref y trefnydd oherwydd y 
cyfyngiadau presennol.
Cofiwch os ydych yn aelod o’r cyfeillion 
ac yn newid enw neu gyfeiriad plîs 
rhowch wybod i’r trefnydd Bethan Bebb 
01970880228 neu ar ebost  
m.e.bebb@talk21.com

RHIFYN MEHEFIN – Dyddiad cau: Mehefin 10 Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 22

DRAENEN DDU
gan Charley Miles; cyfieithiad Angharad 
Tomos. 

AR YR WYNEB MAE’N BLANHIGYN CWBL 
WAHANOL, OND YR UN YW’R GWRAIDD.
Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn y 
pentref ers cenhedlaeth, ac mae’r ddau’n 
byw ym mhocedi ei gilydd, ond wrth iddynt 
dyfu mae’r clymau’n dechrau datod.

Mae cefn gwlad yn newid a’r hen 
draddodiadau ac enwau ffermydd a chaeau 
dan fygythiad. Mae’r ddrama yma’n siŵr o 
daro tant gyda’n cynulleidfaoedd cymunedol 
heddiw.
Cast: Rhian Blythe a Rhys ap Trefor.
Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

 
Yn Neuadd Tal-y-bont, Ceredigion nos 
Fawrth Mai 24 am 7.30. Tocynnau: Fal 
Jenkins 01970 832560 Canllaw oed: 14+

Mae’r Tincer - fel Cyngor Tirymynach ac eraill yn siomedig fod cwmni sy’n ail ddatblygu maes 
carafannau yng Nghlarach wedi newid yr enw o Glan y Môr i Aber Bay! Mae modd i chi ddatgan 
eich gwrthwynebiad ar y wefan www.change.org. Rhowch Glan y Môr yn y chwyddwydr ar y sgrîn  
ac fe aiff a chi i dudalen lle medrwch arwyddo’r ddeiseb i adfer yr enw traddodiadol Cymraeg.

Newid enw
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30 mlynedd yn ôl

Aelodau o Merched y Wawr Penrhyn-coch a enillodd y gystadleuaeth ddawnsio yn 
Eisteddfod Sir y mudiad yn Llanbedr Pont Steffan. Byddant yn cynrychioli Dyfed yn 
Eisteddfod Genedlaethol Merched y Wawr a gynhelir ym Mhontrhydfendigaid ym 
mis Gorffennaf a ddathlu pum mlynedd ar hugain sefydlu’r mudiad. O’r chwith i’r 
dde: Ann James, Eirlys James, Ceri Williams, Bethan Davies, Sharon Jones, Sandra 
Beechey, Jean Jones, Aldwyth Lewis, Gwenan Davies, Mair Jenkins, Susan Hughes.  
Llun: Tim Jones (o Dincer Mai 1992)

Aber-ffrwd a 
Chwmrheidol

Genedigaethau
Hyfryd yw cael croesawu dau faban bach i’r ardal. 
Llongyfarchiadau i David Huw ac Angharad ar 
enedigaeth eu merch fach Erin Fflur, wyres fach 
i Dick a Beryl, Troedrhiwceir ac i Stan a Joanna 
Spence-Wilson, Fferm Aber-ffrwd. Llongyfarchiadau 
i Allan a Hatti, Dolfawr, ar enedigaeth eu mab Osian.

Peter Lord
Mae Peter yn adnabyddus fel awdur toreithiog 
ar hanes diwylliant gweledol Cymreig ond 
dechreuodd ewi yrfa fel cerflunydd. Mae ei waith 
wedi ymddangos yn Orielau Annely Juda, Angela 
Flowers a Portal yn Llundain. Mae ei waith hefyd yn 
cael ei arddangos mewn casgliadau cyhoeddus a 
phreifat mewn nifer o wledydd .Mae ar hyn o bryd 
yn cydweithio gyda Dr. Rhian Davies ar lyfr am 
ddelwedd cerddoriaeth Gymreig dan y teitl Brandio 
y Genedl Gymreig. Edrychwn ymlaen i weld y gyfrol 
orffenedig gyhoeddir gan Parthian Nadolig 2022.

Gohebu am 30 mlynedd
Mis Mehefin eleni mi fyddaf wedi bod yn gohebu 
ac yn dosbarthu y Tincer yn yr ardal yma am 30 
mlynedd. Pan fu farw Dan Davies, Caehaidd, 
yn sydyn iawn ym mis Mai 1992 gofynnwyd i mi 
gymryd y gwaith. Cytunais i wneud am dymor byr 
ond mae y blynyddoedd wedi mynd yn gyflym 
iawn. mae yna newid mawr wedi bod yn yr ardal. Ar 
un amser roeddwn yn dosbarthu 24 o gopïau ond 
yn awr mae i lawr i 15. Ar un adeg mi roedd Eirlys 
Davies, Caehaidd, yn gwahodd dysgwyr Cymraeg i 
gael paned gyda hi ac i ddarllen y Tincer. Gwnaeth 
sawl un elwa o’r cymdeithasu yma. Erbyn hyn mae 
yn anodd denu darllenwyr newydd ond mae hanes 
Ysgol Pen-llwyn bob mis yn creu diddordeb. Diolch i 
deulu Troedrhiwceir am ddosbarthu yn Aber-ffrwd; 
mae hyn yn gymorth mawr gan fod yr ardal yn 
ymestyn o dop CwmrheidoL i Ty’n Wern yn Aber-
ffrwd.

Llongyfarchiadau i Beti Daniel a diolch iddi am ei 
ffyddlondeb. Pobol fel hi yw asgwrn cefn papurau 
bro.

Rhai o aelodau Sefydliad y Merched Rhydypennau, a fu wrthi yn ystod y gaeaf yn 
gorchuddio dros gant o gambrenni cotiau, yn eu cyflwyno i Mrs Janice Petche, 
Cartref Tregerddan. Llun: Anthony Pugh (o Dincer Mai 1992)

YTin cer@googlemai l .com

R.J Edwards
a’i Fab 

Adeiladau Fferm y Cwrt
Cwrt Farm Buildings

 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr  
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyflenwi a gwasgaru calch,  

slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr 

i’w llogi
Cyflenwi cerrig mán
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Gan nad oedd Neuadd Capel Bangor ar 
gael ar y nos Iau cyfarfu’r Cyngor Cymuned 
nos Fercher Ebrill 20 gyda’r cadeirydd Jim 
Palmer yn y gadair. Croesawodd bawb i 
gyfarfod Ebrill. Roedd yna 7 o gynghorwyr 
cymuned yn bresennol.

Nododd y Cynghorydd Sarah Hughes 
fod angen ychwanegiad i bwynt 124 sef y 
Parc Chwarae; yna derbyniwyd cofnodion 
cyfarfod Mawrth 2022 fel rhai cywir.

Roedd tri chais cynllunio wedi dod 
i sylw y Cyngor sef A220115 – dim 
gwrthwynebiad; A220125 – dim 
gwrthwynebiad; A220117 – dim 
gwrthwynebiad i’r tŷ ond roedd 
gwrthwynebiad i’r mynedfa oedd yn dod 
allan i’r ffordd mewn man peryglus.

Mae y clerc wedi derbyn cyfarwyddiadau 
ar gyfer cyfrifon 2021/2022.

Parc Chwarae- Bydd y Cynghorydd Sarah 
Hughes yn ymuno â sesiwn ar lein ynglŷn 

â diogelwch mewn chwarae a gwybodaeth 
ynglŷn â roliau a chyfrifoldebau 
ymddiriedolwyr

Dathliad Jiwbili Platinwm y Frenhines – 
Cytunodd y Cynghorwyr y byddai Cyngor 
Cymuned

Melindwr yn fodlon cefnogi os byddai 
yna ddathliad yn ardal Melindwr.

Band Eang Broadway Partners – Anogir 
rhagor o drigolion Melindwr i ddatgan 
diddordeb.

Cau ffordd dros dro – U1082- Goginan 
dyddiad diwygiedig yw ar gau yn ddyddiol 
o 20/06/2022 hyd 19/08/2022 rhwng 8yb – 
5yh

Os hoffech fod yn bresennol mewn unrhyw 
gyfarfod yna cysylltwch â’r clerc.(ebost- 
cyngormelindwrcouncil@gmail.com).

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol nos Iau 
Mai 19eg am 7.30yh yn Neuadd Capel 
Bangor a bydd y cyfarfod misol yn dilyn.

Cyngor Cymuned  
Melindwr

Madog, Dewi / Cefn-llwyd 
Marchnad Aberystwyth (1324) 23 Ebrill 
2022
Fel hyn oedd y prisiau heddiw gyda phrisiau 
arbennig o dda. Roedd y defaid a’r ŵyn yn 
anodd i’w gwerthu oherwydd y tywydd sych a 
phris gwrtaith ond cafodd y mwyafrif gartref 
newydd. 
Defaid lladd (690) Amc £82.70 Mwy £198 gan 
Innovis, Capel Dewi.
Hyrddod lladd (50) Amc £109.20 Mwy £202 
gan Watkins, Henllys.

Ŵyn blwydd (153) Amc £78.00 Mwy £136 gan 
Watkins, Henllys.
Cyplau (268) Amc £114 Mwy £205 gan 
Williams, Rhandir Uchaf.
Ŵyn gwanwyn (16) Amc £89 Mwy £115 gan 
Jenkins, 14 Pen y Graig.
Diolch i bawb am y gefnogaeth. 

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad â Ken a 
Kathleen Vincent a’r teulu, Arwelfa, Cefn-
llwyd ar farwolaeth sydyn eu mab Robert yn 
63 oed ar 11 Ebrill ym Mhlas Cwmcynfelyn. 
Cynhaliwyd yr angladd ar 28 Ebrill yn 
Amlosgfa Aberystwyth. 

Diolch
Dymuna Arthur, Lluest Fach, ddiolch yn 
fawr iawn am yr holl gardiau ac anrhegion 
a dderbyniodd ar ei ben blwydd arbennig. 
Diolch am eich caredigrwydd.

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

Y mae pawb sy’n ymwneud â’r Tincer yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn ddi-dâl er budd 
y gymuned leol. Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb (cyfreithiol ac fel arall) 
gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y papur a’i ddosbarthiad.

YTincer@googlemai l .com

Cofiwch gefnogi 
eich busnesau lleol

Etholiadau y  
Cyngor Sir
Dyma ganlyniadau etholiadau y Cyngor 
Sir yn nalgylch y Tincer a gynhaliwyd 
ar Fai 5. Gwelir canlyniad 2017 yn dilyn 
mewn cromfachau.

Y BORTH 
Hugh Richard Michael Hughes 
(Annibynnol) – 378 ETHOLWYD
Ray Quant (Annibynnol) – 237
Naomi Jane Salmon (Plaid Werdd) – 277
(Hugh Richard Michael Hughes 
(Annibynnol) 285 Kevin Roy Price (Plaid 
Cymru) 158 Ray Quant (Annibynnol) 
326 ETHOLWYD Phil Turner-Wright 
(Annibynnol) 65 

MELINDWR 
Daniel Rhodri Davies (Plaid Cymru) 674 
ETHOLWYD
Chris Simpson (Plaid Werdd) 101
(Daniel Rhodri Davies (Plaid Cymru) 
627 ETHOLWYD Gordon Patrick Walker 
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) 165
 
TIRYMYNACH 
Paul Hinge (Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru) ETHOLWYD YN 
DDIWRTHWYNEBIAD
(Paul Hinge (Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymru) 468 ETHOLWYD Richard Michael 
Lucas (Plaid Cymru) 365)
 
TREFEURIG 
Dai Mason (Annibynnol) – 384
Caryl Gruffydd Roberts (Plaid Cymru) – 
428 ETHOLWYD
(Dai Mason (Annibynnol) ETHOLWYD YN 
DDIWRTHWYNEBIAD) 

Gynghorydd….!!
Ystadegau difyr gan Lloyd Warburton:
Mae 68% o gynghorwyr sir Ceredigion 
yn rhannu chwe chyfenw (Davies, Evans, 
Edwards, Hughes, James a Roberts). 47% 
yn rhannu dim ond dau (Davies ac Evans).
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(Os hoffech fod yn bresennol mewn 
unrhyw gyfarfod yna cysylltwch â’r Clerc 
ar maesceiro@gmail.com )

Cynhaliwyd cyfarfod mis Ebrill tan 
gadeiryddiaeth y Cynghorydd Robert 
Pugh yn Neuadd Rhydypennau nos Iau 28 
Ebrill 2022 pryd y derbyniwyd cofnodion 
cyfarfod mis Mawrth fel rhai cywir.

Materion a drafodwyd:
Adroddiad Misol y Cynghorydd Sir: Wrth 
siarad yn gyffredinnol am faterion lleol
cyfeiriodd y Cynghorydd Hinge at 
broblemau diweddar parthed casglu 
ysbwriel ac at fwriad perchnogion Glan y 
Môr i newid yr enw i Aber Bay. Mynegwyd 
gwrthwynebiad unfrydol i’r bwriad.

Cynllunio: Wrth drafod Cais 
Cynllunio A220179 ni chafwyd unrhyw 
wrthwynebiad i’r bwriad i addasu’r 
mynediad i Afallen Deg.

Swydd y Clerc: Adroddwyd bod y 
Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd wedi cyfarfod 
y ddwy oedd wedi dangos diddordeb yn 
y swydd ac yn argymell cynnig y swydd 
i Ruth Galland- Evans. Derbyniwyd yr 
argymhelliad. Etholiadau Lleol Mis Mai: 
Adroddodd y Clerc bod Paul Hinge wedi 
cael ei ailethol yn ddiwrthwynebiad 
fel Cynghorydd Sir a bod Robert Pugh, 
Meinir Chambers, Vernon Jones, Meinir 
Lowry, Elsbeth Morgan a Dewi Evans 

wedi eu hailethol yn ddiwrthwynebiad yn 
aelodau o Gyngor Cymuned Tirymynach. 
Adroddodd hefyd y bydd yna 3 sedd 
wag yn Nhirymynach a 3 sedd wag yn 
Llangorwen pan fydd tymor newydd y 
Cyngor yn dechrau ym mis Mai.

Materion Ariannol: Penderfynwyd 
adnewyddu aelodaeth o Un Llais 
Cymru am y flwyddyn 2022-23 ar gost 
o £317 ac hefyd i adnewyddu’r polisi 
yswiriant gyda BHIB ar gost o £629.78. 
Gyda cymaint o waith wedi ei wneud ar 
Neuadd Rhydypennau yn ddiweddar 
penderfynwyd rhyddhau cyfraniad 2022-
23, sef £5,000.00, yn gynnar i’r Pwyllgor. 
Nodwyd hefyd bod y rhandaliad cyntaf 
o Braesept 2022-23 wedi dod i law, sef 
£6,5000.00.

Cynghorwyr yn Ymddeol: Wrth i 
dymor y Cyngor presennol ddod i ben 
yr oedd Iestyn Hughes, Owain Morgan, 
Rowland Rees, Sian Jones a Dewi James 
yn ymddeol fel Cynghorwyr ar Gyngor 
Tirymynach. Diolchwyd iddynt am eu 
gwaith ar y Cyngor ar hyd y blynyddoedd 
a dymuo’n dda iddynt i’r dyfodol.

Cyfarfod nesaf: Cynhelir y cyfarfod nesaf 
o’r Cyngor nos Iau 26 Mai 2022 yn Neuadd
Rhydypennau am 7.30.

Cofnodion llawn ar gael ar wefan y 
Cyngor: www.cctirymynach.cymru

Cyngor Cymuned Tirymynach

Dôl-y-bont

Priodas 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
i Eleri Brown a Gareth Hughes, Y 
Warren, ar eu priodas yn Aberystwyth 
yn y Marine, Aberystwyth ar 7 Mai.

Cofion
Anfonwn ein cofion at Mair Evans, 
Pantydwn, sydd wedi treulio ychydig 
o amser yn Ysbyty Bron-glais yn 
ddiweddar ond yng Nghartref Plas y 
Cwm, Clarach erbyn hyn.

MRCPod

SIOP
SGIDIAU  
GWDIHW

GWASANAETH

GOFAL TRAED
Ceiropodydd /podiatrydd  

graddedig
ac wedi cofrestru efo’r

8 Ffordd Portland,  
Aberystwyth 

SY23 2NL
01970 617092

Shan Jones

djevansfuneraldirectors@gmail.com
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Llandre
Genedigaeth
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Emyr a 
Menna Dyfi Hughes, Lôn Glanfred, ar enedigaeth mab 
– Eurydd Gatty Hughes ar 24 Mawrth.

Cyfansoddwyr ifanc
Fel rhan o raglen Cyfansoddwr Ifanc Dyfed 
cafodd cyfansoddiadau Nia Lewis a Gweni King 
eu perfformio mewn cyngerdd cyhoeddus yn 
Rhosygilwen. A bydd gwaith Gweni yn cael ei 
berfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 
Nhregaron eleni ym mhabell Encore.

Llongyfarchiadau hefyd i Gweni ar ei llwyddiant 
yng Ngŵyl Ddrama Eisteddfod Môn. Cwmni 
Drama Licris Olsorts ddaeth yn fuddugol yng 
nghystadleuaeth y ddrama fer a Gweni enillodd wobr 
yr actor mwyaf addawol. Bydd cyfle i wylio Licris 
Olsorts yn perfformio yn Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru Ceredigion 2022 ym mis Awst

Cerddor dawnus
Llongyfarchiadau i Gruffydd Sion, Tyddyn Llwyn, 
ar ennill Tlws Coffa Goronwy Evans am fod yn 
chwaraewr pres gorau Eisteddfod Pontrhydfendigaid 
eleni. 

Pen blwyddi
Pen blwydd hapus i Glain Llwyd ar ddathlu ei phen 
blwydd yn 18. Hefyd i Llio Penri a Mary Thomas oedd 
yn dathlu pen blwyddi arbennig yn ddiweddar.

GWAITH PRYDLON A CHYWIR
PRISIAU CYSTADLEUOL

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

james.memorials@btconnect.com

10.00-5.00

CFFI Tal-y-bont
Buodd criw wrthi’n brysur ddechrau 
mis Ebrill yn cystadlu yn chwaraeon 
dan do CFfI Ceredigion. Roedd yn cael 
ei gynnal eleni yn Llanddewibrefi. 
Cafwyd noson hwyliog dros ben – 
gyda llawer o chwerthin a chystadlu 
brwd! Llongfarchiadau i Elin Gore ar 
ennill gyda’r dartiau, ac i bawb arall 
am gystadlu.

Bu criw arall yn brysur ddyddiau yn 
ddiweddarach – yn Nhregaron y tro 
hwn – ar gyfer Cwis Iau y sir. Doedd 
dim llwyddiant i’r tîm y tro hwn, ond 
dysgwyd llawer o ffeithiau diddorol ar 
y noson!

Da yw cael adrodd bod y rali 
sirol yn dychwelyd eleni. Clwb CFfI 
Llanwennog sy’n cynnal y rali eleni, ac 
mae criw Tal-y-bont wedi bod wrthi’n 
paratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Mae 
rhai wedi mynychu hyfforddiant barnu 
stoc a cneifio gogyfer a’r rali. Bu Rwth 
Jen yn gweithio gyda’r criw i ddylunio 
arwydd i hyrwyddo’r Rali – edrychwch 
allan amdano ar yr A487 wrth bo 
chi’n teithio i Dal-y-bont o gyfeiriad 
y gogledd. Diolch iddi am ei gwaith 
caled gyda’r criw – a’i hamynedd.
Mari Gibson
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Goginan
Ras yr Hwyrnos Nant yr Arian
Cafwyd nifer da yn troi allan ar gyfer y digwyddiad 
rhedeg newydd yma drefnwyd gan Dic Evans 
yn Nant yr Arian. Diolch i bawb gymerodd ran a 
diolch arbennig i Glwb Rhedeg Llanfairymmuallt 
a’r ardal a deithiodd gryn belter i gefnogi. Roedd 
yn noson heulog gyda gwynt ysgafn. 

Y rhai iau agorodd trwy redeg unwaith o amgylch 
y llyn 1.2km. Yasmin Evans (Ysgol Comins-coch 
Bl 4) 6:08, Moi Schiavone (Ysgol Gymraeg Aber Bl 
5) 6:30, Rhiannon Starr (Ysgol Gymraeg Aber Bl 4) 
7:10, Now Schiavone (Ysgol Gymraeg Aber Bl 3) 
7:20, Iestyn Evans (Ysgol Rhydypennau Bl 4).

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Pauline Vivash, Mount 
Pleasant, Mair Jones, Coedlan ac Olga
Kittle, Haulfryn. Mae’r dair wedi cael triniaeth yn 
yr ysbyty yn ddiweddar. 
 

Casglu sbwriel
Rhai o’r trigolion fu yn casglu un wythnos
Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae criw o 
drigolion Goginan dan arweiniad Wil Bonner,
Gwelfryn wedi bod yn casglu sbwriel ar y A44 o 
Nant yr Arian i lawr at Gwmbrwyno. Mae yn
anhygoel beth maent wedi ei gael o fatresi i 
olwynion yn ogystal â gwastraff cyffredinol. 
Rydym yn ddiolchgar iawn i’r criw sydd wedi 
gweithio yn galed ond mae yn dorcalonnus 
gymaint maent wedi ei gasglu yn y troeon y buont 
allan. PAM PAM nad yw pobl yn medru
parchu ei amgylchedd? 

Gobeithiaf eich bod chi a’ch teulu 
yn iach. Wrth i fywyd o ochr Cofid 
ddechrau dychwelyd i ryw fath 
o normalrwydd i nifer ohonom, 
rydym yn parhau i wynebu 
cyfnod anodd rhwng yr argyfwng 
costau byw, ac wrth glywed y 
straeon am y dioddef ofnadwy 
sy’n digwydd yn Wcráin.

Er taw o San Steffan fydd 
angen i’r rhan helaeth o’r 
datrysiadau i’r argyfwng costau 
byw ddod, mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi bod yn trafod 
a cheisio datblygu ffynonellau 
cefnogaeth ychwanegol i geisio 
helpu pawb drwy’r cyfnod 

drud iawn yma o fywyd. Mae’r 
cymorth hyd yma yn cynnwys 
estyniad i’r Cynllun Cymorth 
Tanwydd Gaeaf, ad-daliad treth 
Cyngor, a chyflwyno prydau 
ysgol am ddim i blant ysgol 
Cymru, i enwi’r brif rai. Os 
byddwch chi’n wynebu sefyllfa 
anodd, cofiwch fod sefydliadau 
fel Cyngor ar Bopeth yn gallu 
cynnig cyngor ar unrhyw 
gymorth ychwanegol gall fod 
ar gael i chi a datrysiadau posib 
eraill. Hefyd, os byddwch yn 
wynebu trafferthion myned 
gwasanaethau cymorth neu 
yn cael trafferth dod o hyd i’r 

wybodaeth rydych angen, mae 
croeso i chi gysylltu â mi.

Mae sefyllfa Wcráin yn 
ofnadwy, gyda nifer o straeon 
erchyll cyson yn y newyddion. 
Er hyn, mae wedi codi calon 
i weld yr ymateb sydd yn y 
wlad yma i’r sefyllfa, gyda 
nifer fawr iawn ohonoch chi’n 
trefnu digwyddiadau a mynd 
ati i gwblhau heriau unigol fel 
rhedeg marathon, i godi arian. 
Mae nifer hefyd wedi cysylltu 
gyda mi i gynnig lloches, cartrefi 
a chymorth i ffoaduriaid Wcráin 
a diolch yn fawr iawn i chi gyd 
am eich holl ymdrechion.

Bu mis Ebrill unwaith eto yn 
fis o ymgyrchu gwleidyddol yn 
y sir. Hoffwn ddiolch i bawb fu’n 
ymgeisydd yn yr etholiadau. 
Nid yw’n hawdd i gynnig eich 
enw i sefyll etholiad a chanfaso 
o ddrws i ddrws, dydd ar ôl 
dydd. Bu rhai yn llwyddiannus, 
a hoffwn ddymuno yn dda 
iddynt yn eu gwaith am y bum 
mlyneddd nesaf. Rwy’n edrych 
ymlaen i gydweithio gyda chi. 
Bu eraill yn aflwyddiannus, ond 
diolch iddynt am hyrwyddo 
trafodaeth fywiog am ddyfodol 
ein cymunedau ar lawr gwlad. 
Daw cyfle eto i nifer ohonoch. 

Colofn Elin Jones AC

GWASANAETH 
GARDDIO MYNACH
Torri Porfa, Sietynau, 

Tirlinio a Garddio
Gwasanaeth cyfeillgar a 

phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:

07792 457816
01974 261758

e-bost: mynachhandyman
@yahoo.com

Cofiwch 
gefnogi eich 
busnesau 
lleol
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Canolfan Morlan, Morfa Mawr
Aberystwyth Ceredigion

SY23 2HH
w w w . m o r l a n . c y m r u

BRIDGE HOUSE 
CLEARANCE

Gardd neu Sied - Gwaredu Ysbwriel
Cartrefi a Busnesau

Trwydded i Gludo Gwastraff
Gwerthu eich ty? Gallwn ei glirio

Yswiriant llawn, Pris am ddim

f 07792457816/01974 261758

Newid cyfeiriad
Gwahoddwyd Llifon Ellis - sydd newydd 
symud o Benrhyn-coch i Ben-llwyn i fyw 
– i egluro ychydig ar ei swydd newydd fel 
pennaeth strategol E-sgol.

Tydi newid cyfeiriad ddim yn hawdd. 
Weithiau mae rhywun yn gwneud hynny o 
ddewis, dro arall mae rhai’n newid llwybr 
oherwydd bod rhaid. Mae pob un ohonom 
wedi gorfod newid cyfeiriad mewn un ffordd 
neu’r llall dros y blynyddoedd diwethaf reit 
siŵr!

Ond, newid cyfeiriad o ddewis wnes 
i’n gynharach y flwyddyn hon. 
Bûm yn athro Cymraeg yn Ysgol 
Bro Hyddgen, Machynlleth, am 
ddeuddeng mlynedd gan fwynhau 
amryw gyfrifoldebau megis bod yn 
Bennaeth yr adran Gymraeg ac yn 
Bennaeth y Chweched Dosbarth 
hefyd ar hyd y daith. Dilyn llwybr 
newydd o reidrwydd oedd rhaid i 
bob athro’i wneud yn ystod y cyfnodau clo 
wrth gwrs, sef dysgu rhithiol neu “ddysgu o 
bell” fel y’i gelwir gan amryw. Roedd y newid 
cyfeiriad yma’n un y cofleidiais yn llwyr gan 
ymddiddori’n y technegau a’r strategaethau 
newydd fu wrth law’r dysgu rhithiol. Ond 
buan y sylweddolais mai’r un yw’r grefft, yr 
un yw’r maes llafur - y cyfrwng sy’n newid. 

Pan welais felly hysbyseb swydd yn chwilio 
am “Bennaeth Strategol E-sgol” ym mis 
Ionawr, canodd cloch reit wahanol yn fy 
mhen. 

Daeth prosiect e-sgol i’r amlwg nôl yn 2018, 
cyn i neb glywed yn iawn am y termau “dysgu 
rhithiol”; ond y cwestiwn y clywaf fwyaf aml 
ar hyn o bryd yw: beth yn union felly yw 
e-sgol?

Llwyfan i sicrhau bod modd i ddisgybl ysgol 

ddewis pwnc sydd o ddiddordeb iddyn nhw, 
trwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, waeth 
ots pa ysgol maent yn ei mynychu. Felly, 
petai John Jones ym mlwyddyn 11 yn Ysgol 
Uwchradd Penrhywallt yn awyddus iawn i 
astudio Athroniaeth ond, yn anffodus, ‘dyw 
Ysgol Uwchradd Penrhywallt ddim yn gallu 
cynnig y pwnc hwnnw am ba bynnag reswm, 
gwaith e-sgol fyddai dod o hyd i ysgol sydd ag 
athro Athroniaeth a chysylltu’r athro newydd 
gyda John Jones yn rhithiol. Ni fyddai rhaid 
i John Jones symud ysgol gan y byddai’r 

gwersi Athroniaeth yn cael eu rhedeg 
ar-lein gan fwyaf gyda sesiynau 
wyneb-i-wyneb yn digwydd fesul 
hanner tymor. 

Felly nid gwersi ar-lein yn unig mo’r 
gwersi hyn. Mae cymysgedd o wersi 
rhithiol a gwersi arferol, traddodiadol 
gyda gwaith ymchwil yn nodi bod 
modd i ddysgwyr ennill graddau 

cystal os nad gwell wrth ymgymryd â dysgu 
o’r fath. 

Nôl yn 2018-2019 roedd e-sgol â thair ysgol 
yn rhan o’r prosiect gan gynnig 4 cwrs i 43 o 
ddysgwyr yng Ngheredigion yn unig. Erbyn 
2021-2022 mae 28 o ysgolion ledled Cymru’n 
rhan o’r prosiect yn cynnig 43 o gyrsiau i 358 
o ddisgyblion gyda’r ffigurau oll yn cynyddu’n 
flynyddol. Mae e-sgol hefyd bellach yn rhedeg 
sesiynau adolygu rhithiol ar ôl oriau ysgol 
arferol yn ystod cyfnodau penodol o’r flwyddyn 
gyda’r sesiynau hyn wedi eu gwylio bron i 5,000 
o weithiau gan bobol ifanc ar draws Cymru. 

Yn wir, tydi newid cyfeiriad byth yn hawdd 
ond edrychaf ymlaen yn fawr at ymgymryd 
â’r heriau cyffrous a ddaw i law yn rhinwedd y 
swydd newydd hon.
Llifon Ellis
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Talybont
 Ceredigion
 SY24 5HE

   www.ylolfa.com

Holwch Paul
am bris!

paul@ylolfa.com
 01970 832 304

Gwasanaeth argraffu diguro

01970 867 888

COGINIO CARTREF
CHWARAEON BYW . COFFI

Cyfleusterau newydd 
cyffrous ym meysydd 
chwarae Ceredigion
Mae fframiau dringo, siglenni, 
sleidiau, meinciau a mwy yn cael 
eu gosod mewn nifer o feysydd 
chwarae cymunedol ar draws 
Ceredigion, yn ogystal â gwaith 
cynnal a chadw mawr ei angen ar 
gyfarpar presennol.

Roedd mwy na £100,000 ar gael 
i Gynghorau Tref a Chymuned, 
sy’n berchen ar y meysydd 
chwarae hyn ac yn eu rhedeg, 
drwy Grant Cyfalaf Mannau 
Chwarae Llywodraeth Cymru sy’n 
cael ei hwyluso gan Gyngor Sir 
Ceredigion.

Mae’r meysydd chwarae yn 
rhan o Rwydwaith Mannau 
Chwarae Ceredigion sy’n cael 
ei hwyluso gan Gyngor Sir 
Ceredigion i gysylltu pawb sydd 
â diddordeb mewn chwarae 
neu sy’n berchen ar fan chwarae 
cymunedol neu’n ei reoli.

Mae gwaith eisoes wedi’i 
gwblhau ar gyflwyno a gwella 
unedau chwarae yn y Borth, 
Penrhyn-coch, Llandre, Tregaron 
a Llanbedr Pont Steffan; ffensys a 
meinciau picnic newydd yn Aber-
arth; a siglen fasged newydd yng 
Nghae’r Odyn, Bow Street.

Dywedodd un rhiant o Bow 
Street: “Mae’r siglen yn anhygoel. 
Alla i ddim credu’r gwahaniaeth 
y mae eisoes wedi’i wneud. Mae’r 
plant yn chwarae gyda’i gilydd yn 
hapus ac yn treulio llawer mwy o 

amser yn yr awyr agored.” 
Dywedodd Carwyn Young, 

Rheolwr Corfforaethol 
Canolfannau Lles Cyngor Sir 
Ceredigion: “Rydym wrth 
ein boddau o weld cymaint 
o sefydliadau ledled y sir yn 
manteisio ar yr arian sydd ar gael i 
ddiweddaru cyfleusterau chwarae 
ar gyfer ein pobl ifanc. Maent i 
gyd yn edrych yn wych, ac eisoes 
wedi dod â chymaint o lawenydd 
i blant a theuluoedd lleol. Mae 
wedi eu hannog i dreulio mwy 
o amser yn yr awyr agored, sy’n 
cael effaith gadarnhaol ar eu 
hiechyd a’u lles.”

Mae mannau chwarae eraill 
hefyd wedi derbyn arian grant 
drwy grant y Gronfa Gyfalaf 
Mannau Chwarae a bydd gwaith 
yn cael ei wneud dros y misoedd 
nesaf i gyflwyno unedau newydd 
neu ddiweddaru’r darpariaethau 
presennol. Mae’r mannau 
chwarae hyn yn cynnwys Plas-
crug, Aber-porth, Trefeurig, 
Clwb Cledlyn Dre-fach, Beulah a 
Llandre.

Mae 74 man chwarae â 
chyfarpar yng Ngheredigion. Mae 
rhai yn fannau chwarae lleol ac 
mae rhai yn barciau cyrchfan 
ar gyfer diwrnod allan gwych 
i’r teulu. Ewch i wefan Dewis 
Cymru i ddod o hyd i’ch parc 
agosaf. Unedau chwarae newydd Penrhyn-coch a’r Borth.
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Cynghorydd 
Newydd
Mae gan Ward Y Borth gynghorydd sir 
newydd. Yn yr etholiadau lleol a gafodd eu 
cynnal ar ddydd Iau 5 Mai, etholwyd Hugh 
Hughes i gynrychioli’r ardal ar Gyngor Sir 
Ceredigion.

Cafodd y Cynghorydd Hughes ei eni 
a’i fagu yn y Borth ac wedi gyrfa hir gyda 
Heddlu Dyffryn Tafwys, fe ddychwelodd 
ef a’i deulu i fyw yn y pentref. Mae ganddo 
radd MSc mewn Seicoleg Fforensig a 
Chyfreithiol, ac mae’n Gadeirydd Cyngor 
Cymuned y Borth; yn drysorydd ac yn 
ymddiriedolwr Hwb Cymunedol y Borth; 
ac yn aelod o Fforwm Pobl Hŷn Gogledd 
Ceredigion.

“Rwyf yn hynod ddiolchgar i bobl Ward 
y Borth am eu cefnogaeth ac yn edrych 
ymlaen nawr at wneud fy ngorau blas 
dros y gymuned,” meddai’r Cynghorydd 
Hughes.

Roedd tri ymgeisydd yn sefyll yn lleol 
sef Hugh Hughes (Annibynnol) oedd yn 
fuddugol ar 378 o bleidleisiau, gyda )
Naomi Salmon (Y Blaid Werdd) yn ail ar 277 
o bleidleisiau, a Ray 
Quant (Annibynnol) 
yn drydydd ar 237 
bleidleisiau. Bu Ray 
Quant yn cynrychioli 
ward y Borth ers 
2001. 

Y Borth

Croeso Nôl I’r Carnifal 
Mae Pwyllgor Carnifal y Borth wedi 
cadarnhau eu cynlluniau i gynnal gorymdaith 
draddodiadol drwy’r pentref ar ddydd 
Gwener 5 Awst. 

Dyma fydd y tro cyntaf i’r orymdaith 
liwgar gael ei chynnal ers 2019 oherwydd 
cyfyngiadau Covid-19 ac mae’r trefnwyr yn 
gwbl ffyddiog y bydd yn bosib iddyn nhw 
fwrw ymlaen eleni. 

Y bwriad yw cychwyn yr orymdaith am 
1.30yp o’r maes parcio gyferbyn â’r Clwb 
Golff ac i fynd trwy’r pentref cyn gwasgaru ar 
gae’r carnifal y tu cefn i’r Neuadd Gymunedol 
lle bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno. Bydd 
cerddoriaeth, adloniant, bwyd a diod ar gael 
yn ôl y drefn arferol. 

Dywedodd Cadeirydd y Carnifal, Carol 
Bainbridge: “Er ein bod wedi gobeithio cynnal 
Diwrnod y Carnifal y llynedd, nid oedd yn bosib 
ei drefnu’n ddiogel yn y diwedd. Er hynny, 
roedd modd cynnal nifer o ddigwyddiadau 
eraill yn cynnwys yr ŵyl sialc, y sioe gŵn, y 
gystadleuaeth codi castell tywod, yr helfa 
drysor a’r ras hwyaid. Fe lwyddon ni i godi bron 
i £5,000 y llynedd ac rydyn ni’n edrych ymlaen 
at gynnal y carnifal yn ei holl ogoniant eleni.”

Bydd y gweithgareddau’n dechrau ar 
ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf gyda choroni 
Brenhines y Carnifal am 1yp yn y cae ger 
tafarn y Railway. Y Ras Hwyaid fydd yn cloi 
rhaglen yr haf a hynny ar ddydd Sul 21 Awst. 

Bydd holl fanylion rhaglen Carnifal y Borth 
2022 i’w gweld yn y cylchgrawn a fydd ar 
werth mewn siopau lleol yn fuan.

Arddagosfa i Gofio Gwenllian 
Mae artist o’r Borth wedi creu arddangosfa 
arbennig o waith wedi’i hysbrydoli gan y 
ddiweddar artist Gwenllian Ashley oedd yn 
byw yn y pentref. 

Bydd arddangosfa Stuart Evans yn agor yng 
Nghanolfan Cwiltiau Cymreig Jen Jones yn 
hen neuadd y dref Llanbedr Pont Steffan am 
3 o’r gloch brynhawn dydd Sadwrn 21 Mai. 

Mae Stuart wedi creu 77 o ddelweddau 
gwahanol ar gyfer yr arddangosfa, gan mai 77 
oedd oed Gwenllian pan fu farw yn 2019. Fe’i 
ysbrydolwyd gan gasgliad eang Gwenllian o 
hen jygiau.

Roedd wyth o fusnesau lleol wedi noddi’r 
ceffylau ar gost o £50 yr un, yn cynnwys 
Tafarn y Railway, Moduron Delfryn, Renault/
Dacia Aberystwyth, Libanus 1877, Berner 
Developments, Jewson Aberystwyth, Siop 
Nisa a Meddygfa’r Borth.

Codwyd cyfanswm o £1163 ar y noson 
tuag at gostau cynnal a chadw’r cae a’r 
cyfleusterau. 

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y 
Clwb ei gynnal am yyh ar nos Lun 27 Mehefin 
yn y Neuadd Gymunedol ac mae croeso i 
unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi 
gweithgareddau’r clwb i fynychu. 

Gwarchod y Cwtiaid Torchog
Mae Canolfan Ymwelwyr Dyfi Ynys-las yn galw 
ar ymwelwyr i helpu’r Cwtiaid Torchog i gael 
blwyddyn lwyddiannus arall yn bridio yn 
Ynys-las. 

Mae ffens ac arwyddion wedi eu gosod o 
amgylch yr ardal fridio amgaeedig ar benrhyn 
y twyni, yn wynebu Aberdyfi. 

Gofynnir i bobl beidio â chrwydro y tu hwnt 
i›r ffens ac i gadw eu ci ar dennyn pan yn agos 
at yr ardal. 

Yn ôl y Ganolfan, mae’n hawdd iawn 
aflonyddu ar y Cwtiad Torchog tra mae ar y 
nyth, a phan mae’r cywion yn deor. 

Y llynedd, fe lwyddodd saith pâr i fagu 
14 o gywion, ac mae’r niferoedd wedi bod 

Dywedodd Stuart: “Mae’r 77 delwedd 
yma yn cynrychioli sut ydw i wedi ceisio 
dod i delerau â marwolaeth fy ffrind annwyl 
a’m cyn gydweithiwr Gwenllian Ashley. Fe 
wnaeth hi annog nid yn unig fy ymdrechion 
artistig i ond nifer o artistiaid eraill drwy ei 
brwdfrydedd a’i hegni. Byddai bob amser yn 
mynd ati gydag ysbryd afieithus, heintus.

“Roedd ei chartref yn y Borth yn llawn 
gwrthrychau diddorol o bob lliw a llun, o 
greiriau Cymreig etifeddol i decstilau ecsotig 
Affricanaidd, cerameg a cherfluniau. Rwy’n 
ddiolchgar dros ben i’w merch Ceri am 
ganiatáu mynediad i mi at gasgliad helaeth 
Gwenllian o jygiau, sydd wedi’m galluogi 
dros y tair blynedd diwethaf i arbrofi gydag 
amrywiaeth o dechnegau printio, peintio a 
darlunio. Y canlyniad yw’r arddangosfa hon 
ac rwy’n mawr obeithio y bydd pobl yn ei 
mwynhau.”

Mae Canolfan Cwiltiau Cymreig Jen Jones 
ar agor fel rheol o ddydd Mawrth tan ddydd 
Sadwrn rhwng 10yb a 4.30yp ond dylid 
gwirio’r amserau ar wefan www.welshquilts.
com neu drwy ffonio 01570 422088. 

Clwb Pêl-droed y Borth
Cynhaliwyd noson rasys ceffylau yn nhafarn y 
Railway ym mis Ebrill i godi arian i Glwb Pêl-
droed Y Borth.
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yn cynyddu’n raddol ers 2018. Ni chafwyd 
unrhyw gywion rhwng 2009 a 2017. 

Bydd ffensys hefyd yn cael eu gosod yn 
achlysurol o gwmpas ardaloedd llai ar flaen 
y twyni y tu allan i’r brif ardal amgaeedig pan 
ganfyddir parau bridio ar eu hwyau. 

Taith Gerdded Glöynnod Byw
Bydd taith gerdded i chwilio am löynnod byw 
yn cael ei chynnal yn Ynys-las ar ddydd Iau 26 
Mai.

Bydd yn cychwyn o’r Ganolfan Ymwelwyr 
am 10.30yb ac yn gorffen am 12.30yp. £5 yw’r 
gost i oedolion ond mae’n rhad ac am ddim i 
blant o dan 16 oed. 

Gŵyl Barcutiaid y Borth
Bydd gŵyl hedfan barcutiaid yn cael ei 
chynnal ar draeth y Borth rhwng y clogwyn 
a gorsaf yr RNLI ar ddydd Gwener 3 Mehefin 
rhwng 17:00 a 19:00. Grŵp Amnest y Borth 
sy’n trefnu’r digwyddiad a byddan nhw’n 
casglu cyfraniadau at yr achos ar y diwrnod. 
Awgrymir cyfraniad o £5 am bob barcud. 
Meddai un o’r trefnwyr, Jenny Williamson: 
“Dyma ddigwyddiad hwyliog i’r teulu cyfan. 
Dewch â’ch barcud – llinyn sengl yn unig os 
gwelwch yn dda – a dewch â phicnic. Mae’r 
digwyddiad yn ddibynnol ar y tywydd felly 
edrychwch ar ein tudalen Facebook mlaen 
llaw am y wybodaeth ddiweddaraf.” 

Gwibdeithiau Bws Mini
Yn sgîl cael defnyddio bws mini Dolen Teifi, 
mae Hwb Cymunedol y Borth wedi mwynhau 
dwy wibdaith arbennig yn ystod mis Mai. 

Aed â chriw o bobl i Ganolfan Bywyd 
Gwyllt Dyfi ger Machynlleth ar 13 Mai i weld 
gweilch y pysgod sydd bellach yn dychwelyd 
blwyddyn ar ôl blwyddyn i fridio. Roedd pob 
sedd ar y bws mini wedi’i chadw o fewn dim! 

Canolfan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
yn Llanerchaeron oedd pen y daith ar ddydd 
Mercher 18 Mai, ac roedd y lleoliad hwn yr un 
mor boblogaidd.

Dywedodd cydlynydd yr Hwb, Lisa Francis: 
“Mae cael defnyddio’r bws mini yn golygu ein 
bod yn gallu mynd ar deithiau o gwmpas yr 

ardal ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Dolen 
Teifi. Mae gan y cerbyd lifft platform yn y cefn 
hefyd sy’n golygu ein bod yn gallu mynd â 
phobl sydd mewn cadair olwyn neu sy’n cael 
trafferth cerdded. Os ydych chi’n byw yn lleol 
ac eisiau gwybod mwy am ein gwibdeithiau 
a’n gweithgareddau eraill, dilynwch ni ar 
Facebook @BorthCommunityHub neu 
ebostiwch fi ar lisa@borthfamilycentre.co.uk”

Seren y Môr
Cynhaliwyd Ffair Grefftau yng nghanolfan 
gelfyddydau Seren y Môr / Star of the Sea ar 14 
Mai, ac ar nos Sadwrn 7 Mai dangoswyd cyfres 
o ffilmiau byr fel rhan o ŵyl ffilmiau Tonnau. 
Bydd manylion y digwyddiadau nesaf yn cael 
eu hysbysebu ar dudalen Facebook y ganolfan. 

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Rhiannon a Neeson 
Richards, Ffordd Clarach, ddathlodd eu 
Priodas Aur yn ddiweddar.

Gwella
Da deall fod Heulwen Lewis, Penywern, yn 
gwella ar ol cael clun newydd yn Ysbyty Bron-
glais.

Cyfarchion Pen blwydd
Pen blwydd hapus iawn i Margaret Griffiths 
oedd yn dathlu ei phen blwydd ar 12 Mai, ac 
i’w hŵyr Evan oedd yn dathlu ei ben blwydd 
yn 10 oed ar 11 Mai.

Arddangosfa 
Gelf 
Agorodd arddangosfa o waith Andy 
McPherson yn 2 London Place ar 11 Mai a 
bydd yno tan 12 Mehefin. Mae Andy yn byw 
yn ardal Aberystwyth ac mae’n animeiddiwr 
wrth ei waith bob dydd, wedi gweithio ar 
gynhyrchiadau megis Paddington 2 a The 
Tiger who came to Tea. Mae hefyd yn artist 
ac yn grochenydd. Teitl yr arddangosfa yw 
‘Gollwng Marblis ar Nodwydd Ben’.

Café Wcráin
Codwyd bron i £4,000 mewn digwyddiad 
arbennig yn neuadd gymunedol y Borth i 
godi Arian i Wcráin.

Trefnwyd digwyddiad Cafe Wcráin ar 16 
Ebrill gan Rachel Hubbard, sy’n byw yn 
y pentref, gyda chefnogaeth gan Meinir 
Chambers o Bow Street o dan gynllun £am£ 
Banc Barclays.

Cynhaliwyd gwers Pilates rhwng 9-9.30yb 
gyda bore coffi a stondinau amrywiol 
rhwng  10-12.

Cafwyd raffl fawreddog hefyd gyda llu o 
wobrau gan gwmnïau ac unigolion lleol.

Dywedodd Rachel, sy’n athrawes ffitrwydd 
ers dros 30 o flynyddoedd: “Hoffem ddiolch 
o waelod calon i bawb wnaeth gefnogi’r 
digwyddiad codi arian yma ymha bynnag 
ffordd. Daethom at ein gilydd fel cymuned 
i est yn cefnogaeth i gymuned arall ac i 
ddangos ein solidarity gyda phobl Wcráin.”

Codwyd £2,825 o ganlyniad i’r 
gweithgareddau gwahanol gyda’r cyfanswm 
terfynol yn cynyddu i £3,825 diolch i 
gyfraniad o £1,000 gan Fanc Barclays.

Ennill Gwobr
Llongyfarchiadau i Mared Emyr ar 
ennill Gwobr Telyn Skalla Kanga yn yr 
Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain 
nos Sadwrn 7 Mai. 
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Pencampwriaeth y Canolbarth
Cafodd Pencampwriaeth Golff Sirol y 
Canolbarth ei gynnal yng nghlwb Penrhos, 
Llanrhystud, ar benwythnos 9-10 Ebrill. 
Yn wyneb cystadleuaeth gref, fe lwyddodd 
Angharad Basnett o Glwb Y Borth ac Ynys-las 
i gipio buddugoliaeth gan guro Ellen Jones o 
Glwb Golff Y Trallwng. Cyflwynwyd y darian 
fuddugol i Angharad gan Gapten Sirol y 
Canolbarth, Sarah Rees Evans o Glwb Golff 
Penrhos. Llongyfarchiadau haeddiannol 
Angharad!
 

Adran y Menywod  
Cwpan Morris 
Ar Sul y Pasg, chwaraewyd cystadleuaeth 
Cwpan Morris gyda nifer o fenywod allan yn 
chwarae ar y dydd. Yn cipio’r cwpan gyda 
sgôr o 74 nett roedd Ruth Morris, gan guro 
capten y Clwb Mair Jenkins ar y naw olaf. 
Annie Wildblood oedd yn drydydd. 
 

Tlws Wilding 
Mewn cystadleuaeth agos ar yr ail o Fai, 
enillwyd Tlws Wilding gan Anne Morris gyda 
sgôr arbennig o 40 pwynt. Yn ail agos roedd 
Doreen Jones ar 39 pwynt a Carol Holmes ar 
38 pwynt.  
 
Adran y Dynion  
Cafwyd ymweliad gan aelodau o Gymdeithas 
Casglwyr Golff Prydain ar 18 Ebrill. Maen nhw 
wrth eu boddau yn dod i Glwb Y Borth ac Ynys-
las am fod gan y cwrs lincs clasurol ac felly’n 
addas ar gyfer chwarae gyda chlybiau hen 
ffasiwn ‘hickory’. Gyda nifer o’r Gymdeithas 

hefyd yn gwisgo dillad hen ffasiwn Plus 4s 
a Plus 2s, roedd yn olygfa tra wahanol ar y 
cwrs. Y tîm buddgol ar y dydd oedd Bob Gill, 
Capten y Borth; Bob Chadwick, Is Gapten 
Cymdeithas y Casglwyr ac aelod o glwb y 
Royal Liverpool, ac Erik Brandstrom o Sweden.

Sesiwn Blasu Golff
Bydd cyfle i fenywod a merched roi cynnig ar 
chwarae golff mewn sesiwn blasu arbennig 
yng Nghlwb Golff Y Borth ac Ynys-las am 2yp 
ddydd Sadwrn 21 Mai. Mae’r sesiwn blasu 
yn rhad ac am ddim ond bydd cyfle wedi 
hynny i ymuno â chyfres o chwech sesiwn 
hyfforddi wythnosol a gaiff eu cynnal naill 
ai ar brynhawn Sadwrn neu nos Fercher. 
Cynigir cefnogaeth fentora i’r sawl sydd 
am gymryd aelodaeth dechreuwyr. Nid oes 
angen unrhyw brofiad blaenorol a bydd offer 
yn cael ei ddarparu ar gyfer y sesiwn blasu. 
Dylid gwisgo dillad cyfforddus. I gadw lle, 
ffoniwch Hyfforddwr Proffesiynol y Clwb ar 
01970 871557.

Clwb Golff y Borth ac Ynys-las

D Geraint Lewis Cagliad o Ddiarhebion 
Cyfoes. Y Lolfa, £9.99 142t.
Tasg ddiarhebol o anodd ddwedwn i 
yw paratoi casgliad o ddiarhebion a 
dywediadau ffraeth ac ystyrlon o ystyried 
y toreth sydd ar gael, a’r rheiny’n deillio o 
wahanol ardaloedd a thafodieithoedd, heb 
sôn am amrywiadau teuluol. 
Mae Geraint Lewis yn haeddu 
pob clod am fynd ati i wneud 
hynny, yn enwedig mewn oes 
pan mae’r iaith lafar wyneb-
yn-wyneb wedi ei diorseddu 
gan iaith dechnolegol orgryno 
o hirbell. Cefais y teimlad 
cynnes bod y llyfr yn debyg i 
gist wydr mewn amgueddfa, yn 
llawn creiriau o oes o’r blaen i 
gyfoethogi heddiw. 

A fyddai Casgliad Cyfoes o Ddiarhebion 

wedi bod yn deitl mwy addas tybed, gan 
mai’r casgliad yn hytrach na’r cynnwys sy’n 
gyfoes. Mae llawer o’r diarhebion yn hen 
iawn – ers cyn fy nydd i beth bynnag - ond 
mae’r cyflwyniad yn gyfoes mewn dwy 
ffordd o leiaf. Yn gyntaf mae pob dihareb 
yn ymddangos fwy nag unwaith yn ôl sawl 

gair arwyddocaol sydd ynddi, er 
enghraifft Amynedd yw mam pob 
doethineb yn ymddangos dan A 
am amynedd ac yn nes ymlaen 
dan D am doethineb. Ac yn ail mae 
pob dihareb yn cael ei hesbonio 
naill ai gan gyfieithiad Saesneg 
neu gan ddihareb/ddywediad 
Saesneg sy’n mynegi’r un synnwyr 
ond mewn ffyrdd gwahanol. 

Rhestr gynhwysfawr yn 
nhrefn y wyddor, gydag esboniad neu 
gyfatebiad Saesneg i bob un, yw adran 

gyntaf y llyfr. Wedyn daw Atodiad 1 sef deg 
o “Ofer Bethau” e.e. Cadw ci a chyfarth. 
Dywediadau am y tywydd yw Atodiad 2, a ‘r 
adran olaf yn y llyfr yw’r diarhebion i gyd yn 
nhrefn y Wyddor gyda’r Saesneg yn gyntaf. 

Mae’n debyg y gallen ni i gyd godi 
cwestiynau – er engraifft i fi pan own 
i’n blentyn Cario dŵr dros afon oedd y 
weithred fwyaf diwerth, ond does dim 
sôn am hynny yn Atodiad 1. Roedd Brathu 
caseg wen yn gyfarwydd iawn yn ein teulu 
ni gyda’r ystyr o gyfrannu at sgwrs drwy 
wneud sylw amherthnasol yn dangos diffyg 
dealltwriaeth llwyr o sylwedd y sgwrs; ystyr 
gwahanol sydd yma. 

Ond manion yw pethau felly ynghanol y 
cyfoeth o ddoethineb sydd fel petai’n codi 
cwr bach o len fawr ar fywyd yn y creigiau 
y’n naddwyd ni ohonyn nhw.  
Llinos Dafis

Adolygiad
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Y mis hwn, rydym yn clywed hanes tri brawd Ceri, Wyn a Huw 
Williams, yn wreiddiol o’r Dolau. 

Mae Ceri Williams nawr yn gweithio fel swyddog polisi i Gyngres 
Undebau Cymru ac yn byw efo’i bartner Elen Miles o Bontypridd yn 
ardal Treganna, Caerdydd. Ei swydd gyntaf ar ôl graddio o’r coleg 
yn Abertawe oedd gweithio i aelod seneddol Llafur yn San Steffan 
yn 1997 cyn mynd i weithio yng Nghynulliad Cymru yn 1999. Bu’n 
gweithio mewn cyfres o swyddi polisi a gwleidyddol byth ers hynny. 
“Roedd mynychu Ysgol Rhydypennau o 1979 i 1985 yn fraint,” 
meddai. “Roedd y prifathro, Eddie Jones yn rhoi pwyslais mawr ar 
waith dyngarol a helpu cyd-ddyn. Byth ers hynny dwi wedi bod yn 
ymwybodol iawn o bwysigrwydd ymgyrchoedd a democratiaeth.” Ar y 
funud mae Ceri yn gweithio ar ymgyrch i sicrhau economi gwyrdd yn y 
dyfodol sy’n cynnal swyddi da i weithwyr. 

Wedi gorffen yn y brifysgol, gweithiodd Wyn yn Radio 
Ceredigion am dair blynedd cyn symud i Lundain, lle cyfarfu a^’i 
wraig Martina o Tyrone yn yr Iwerddon. Mae ganddynt ddau o blant 
sef Aoife ac Oisin. Dychwelodd Wyn i Aberystwyth i gwblhau MA 
mewn Cynhyrchu Creadigol yn 2012, ac ers hynny mae wedi golygu, 
cyfieithu a chynhyrchu yn llawrydd dan yr enw ‘Dai Lingual’. Mae ei 
ystod o brosiectau wedi cynnwys 5 rhaglen radio i BBC Radio Cymru, 
megis “Bydded Hysbys” gyda’r cyflwynydd enwog Huw Stephens, ac 

LLE MAE  

NHW NAWR?

ail lansio papur newydd Y Cymro fel golygydd. Mae Wyn yn Gadeirydd 
Rhieni Dros Addysg Gymraeg ac yn mwynhau gwylio pêl-droed yn ei 
amser hamdden a chwarae ‘Octopush’, sef math o hoci tanddwr! 

Yn y cyfnod wedi’r ysgol aeth Huw i’r Brifysgol yn Llundain, cyn 
treulio amser yng Nghaerdydd a Madrid mewn amrywiaeth o swyddi. 
Astudiodd am radd meistr yn Efrog wedyn, a dychwelyd i’r Dolau gan 
gychwyn doethuriaeth yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol 
Aberystwyth. Cwrddodd bryd hynny â’i wraig, Rhiannon (mewn côr, 
wrth reswm) ac wedi cyfnod o addysgu yn y Brifysgol fe symudodd 
y ddau’n barhaol i Gaerdydd. Yno mae Huw wedi bod yn addysgu 
Athroniaeth gyda’r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac erbyn 
hyn mae hefyd yn Ddeon y Gymraeg yn y Brifysgol, yn hyrwyddo’r iaith 
o fewn y sefydliad. Mae’r ddau yn byw yn Grangetown gyda’u dwy 
ferch, Melangell a Morfudd. Er ei fod yn gweld eisiau bro ei febyd, mae’n 
ffodus i fyw yn agos at ei frodyr a’i rieni, sydd hefyd bellach yn byw ym 
Mae Caerdydd – ond yn gweld tipyn mwy o’u hwyresau na’u mab! 

Cofnodion ac Adroddiadau ar gael ar wefan y Cyngor: cyngorcy-
munedgeneurglyncommunitycouncil.wordpress.com

Dyddiad y Cyfarfod: 25.04.2022 yn Ysgoldy Bethlehem, ‘roedd 2 
Aelod yn absennol. 
(Os dymunwch fod yn bresennol mewn unrhyw gyfarfod, 
cysylltwch â’r Clerc).

Trafodwyd: 
•	 Materion Cyllid: Adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor. 

Cytunwyd i dderbyn dyfynbris i osod 2 Bainc yn Nôl-y-bont.
•	 Parc a’r Cyrtiau Tennis: Afan Construction wedi’i dewis i 

gwblhau’r gwaith. 
•	 Adroddiad gan y Cyng Ray Quant: Derbyniwyd 

ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd. 
•	 Nodwyd byddai Anne Elias a Moss Jones yn ymddeol o’r 

Cyngor yn dilyn yr etholiad ar 5 Fai. Diolchwyd iddynt am eu 
holl waith dros y blynyddoedd.

•	 Etholiad 5 Mai: Nodwyd bod 9 enw wedi’i derbyn ar gyfer yr 
Etholiad. (gwybodaeth ar wefan y Sir ac ar yr Hysbysfwrdd).

•	 Cyfarfod nesaf: Cynhelir cyfarfod nesaf o’r Cyngor ar 16 Mai 
2022 yn Ysgoldy Bethlehem am 7.00yh.

Pauline Lucas: clercgeneurglyn@yahoo.com

Cyngor Cymuned  
Geneur Glyn

07813 338647
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Penrhyn-coch
Suliau Horeb
Mai
22  10.30 Peter Thomas 
 10.30 Clybiau Sul Sant Ioan a Horeb ar y   
 cyd
29  Dim oedfa

Mehefin
5  2.30 Peter Thomas
12  10.30 Rhidian Griffiths
19  10.30 Wyn Morris
 10.30 Clwb Sul
26  10.30 Clybiau Sul Sant Ioan a Horeb ar y   
 cyd
 2.30 Peter Thomas

Marwolaeth
Daeth y newydd trist am farwolaeth May 
Royle – gynt o Felin-fach, Tal-y-bont a Glan 
Ceulan, Penrhyn-coch; gweddw Gwynne 
a mam Eric – yn Southampton ar Ebrill 2il. 
Bu Gwynne a cholofn arddio yn y Tincer am 
gyfnod. Estynnwn ein cydymdeimlad gydag 
Eric a’r teulu. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Mair Evans, Glan Ceulan; 
Emyr a Heddwen, Rhys Hedd a Mared Emyr o’r 
Borth yn marwolaeth brawd yng nghyfraith ac 
ewythr ym Mhont-rhyd-y-groes ar 23 Mawrth.

â Trevor Miles, Ger-y-llan, sydd wedi colli ei 
chwaer yng nghyfraith yn Aberhonddu yn 
ddiweddar,

ac â Anne E Roberts, Glyn Roberts a Megan 
Roberts, a’u teuluoedd, ar farwolaeth Alwyn – 
gŵr a brawd ar Fai 5ed yn Ysbyty Bron-glais.

Pen blwyddi arbennig
Dymuniadau gorau i Colin Evans ddathlodd 
ben blwydd arbennig yn ddiweddar – 
gobeithio iddo fwynhau y dathlu.

Ac i Carwen Vaughan (Maesmeurig gynt) 
fydd yn dathlu pen blwydd arbennig ar 24 
Mai.

PATRASA
Gwnaethpwyd elw o ychydig dan £1000 yn 
y Ffair Wanwyn – diolch i bawb gefnogodd. 
Llwyddwyd hefyd i gael £25,000 trwy Loteri 
Cod Post y Bobol. Rydym yn dal yn fyr o 
£2,000 am yr offer newydd. Fe hoffem hefyd 
ailwynebu o dan y siglenni a gosod spinner 
yna. Bydd angen cyfanswm o tua £10,000 i 
orffen y gwaith. 

Cangen Plaid Cymru Bro Dafydd
Cynhaliwyd yr etholiadau ar gyfer Cyngor 
Sir Ceredigion ddydd Iau 5 Mai. Roedd gan 
Gangen Bro Dafydd o Blaid Cymru ymgeiswyr 

yn y ddwy ward sydd dan ofal y gangen, sef 
Melindwr a Threfeurig.

Roedd Ward Trefeurig yn cael ei 
chynrychioli ers 2012 gan yr aelod 
annibynnol Dai Mason a drechodd Dai Suter, 
Plaid Cymru, yn y flwyddyn honno. Ni fu 
etholiad yn 2017 gan na ddaeth ymgeisydd 
ymlaen i herio Dai. Eleni fe wnaeth y gangen 
ddewis Caryl Gruffydd Roberts fel ymgeisydd. 
Un o Ddyffryn Conwy yw Caryl yn wreiddiol, 
ac fe raddiodd yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth 
ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth i Drefeurig 
yn 2012 pan briododd Owen Roberts ac 
mae’r ddau yn byw ym Mwlchydderwen, 
Pen-bont Rhydybeddau, gyda’r plant Alun, 
Gwern a’r efeilliaid Gwenllian a Tirion. Mae 
Caryl yn gweithio gydag Undeb Amaethwyr 
Cymru yng Ngogerddan yn cefnogi a 
darparu gwasanaethau i aelodau. Fe 
gafwyd ymgyrch fywiog, a diolch i bawb o’r 
aelodau a gynorthwyodd drwy ddosbarthu 
taflenni a mynd o gwmpas yn canfasio gyda 
Caryl. Roedd y canlyniad yn un clos, ond 
fe lwyddodd Caryl i ennill o 328 pleidlais i 
284, mwyafrif o 44. Fe bleidleisiodd 812 o’r 
etholwyr, sef tua 55% o’r rhai oedd ar y rhestr 
etholwyr. Llongyfarchiadau mawr i Caryl!

Llan Llanast
Daeth 22 o blant a’u teuluoedd i wneud 
gweithgareddau: cafwyd stori y Pasg cyntaf, 
Gardd y Pasg, un ar gyfer Capel Horeb a’r 
llall ar gyfer Eglwys St Ioan, gwneud dwy 
wahanol Groes, addurno cacennau’r Pasg,  
asyn,  basgedi’r Pasg a rhoi wyau ynddynt, 
Helfa Wyau’r Pasg ac i orffen Bynsen y Grog a 
phaned. Cafwyd amser hyfryd gan bawb gan 
fod y tywydd yn braf hefyd. Diolch.

Diolch
Rwy’n siwr fy mod yn diolch 
ar ran pawb yn y pentref 
i’r grŵp canu a ddaeth o 
amgylch ar ddydd Gwener 
y Groglith a’n hatgoffa beth 
yn union a ddylai y diwrnod 
olygu i bawb ar wahan i 
dderbyn wyau Pasg a bwyta 
byns y groes. Diolch yn fawr i 
chi i gyd. Mairwen Jones.
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Yr un pryd fe hoffem ddiolch i Dai Mason 
am ei holl waith yn ystod y deng mlynedd 
diwethaf. Gwyddom fod Dai yntau’n Gymro 
twymgalon, ac fe hoffem ddymuno’n dda 
iddo ar gyfer y dyfodol.

Llongyfarchiadau hefyd i Rhodri Davies, 
ymgeisydd Plaid Cymru yn Ward Melindwr 
am fuddugoliaeth sylweddol iawn unwaith yn 
rhagor. Fe enillodd 674 o bleidleisiau, gyda 101 
i’w wrthwynebydd, Chris Simpson o’r Blaid 
Werdd, sef mwyafrif o 573 o bleidleisiau.

Mae Caryl a Rhodri yn ddau o’r 20 o 
ymgeiswyr Plaid Cymru a etholwyd i Gyngor 
Sir Ceredigion eleni, sef 20 allan o 38 o 
gynghorwyr gan olygu fod y Blaid wedi 
ennill mwyafrif ar Gyngor Ceredigion am 
y tro cyntaf. Achos dathlu’n wir! Hefyd fe 
enillwyd mwyafrif i’r Blaid ar gynghorau Môn 
a Chaerfyrddin am y tro cyntaf a chadw’r 
mwyafrif ar Gyngor Gwynedd, canlyniadau 
hanesyddol i’r Blaid.

Sefydlodd y Cynghorydd grŵp ellir ei 
ddilyn ar Facebook – Caryl Roberts Penrhyn-
coch/ Trefeurig.

Newid ardal
Croeso cynnes i Olga Lloyd sydd wedi symud 
yn ddiweddar o Gapel Bangor i Ger-y-cwm.

Seiclwr llwyddiannus
Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Tal-y-bont 
(Garth gynt) ar ennill ras feics Pont Hafren. Mae 
Gruff yn aelod o dim buddugol WIV Sungod.

Gyfeillion,
Ymhen llai na thri mis, bydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol yma yng Ngheredigion – a 
hynny 30 mlynedd ers yr un ddiwethaf! 

Fe wyddoch i gyd am ein ymdrechion ni, 
yn ogystal a phob ardal arall, i godi arian 
i’r digwyddiad. Nawr, ein dyletswydd ni 
fel pwyllgor lleol ardal Trefeurig, yw i godi 
ymwybyddiaeth am ymweliad y Brifwyl â 
Thregaron ym mis Awst. Ar benwythnos 
Gorffennaf 1af 2022, bydd ymdrech ym mhob 
ardal i addurno yn lliwiau’r Eisteddfod, ac o 
bosib i gynnal digwyddiad hyrwyddo.

Mae gen i ambell syniad, ac fe fyddai’n braf 
eu trafod gyda chi. Fe fydd cyfarfod yn cael ei 
gynnal yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch ar 
nos Iau Mai 26 am 8yh. Gobeithio allwch chi 
ddod i glywed mwy am y cynlluniau.
Sara Gibson, Cadeirydd Pwyllgor Apêl 
Trefeurig

Diolch
Dymuna Eirwen, John a’r teulu, 
Pen-cwm,ddiolch yn ddiffuant am y 
cardiau, galwadau ffon a’r blodau a 
dderbyniwyd  ganddynt yn dilyn eu 
profedigaeth o golli brawd annwyl- Dilwyn 
James, (Henbant), Cwmudw, Tal-y-bont. 
Diolch hefyd am yr ymweliadau rydym yn eu 
gwerthfawrogi yn fawr. 

23  Eilyddion Four Crosses 1  
 Eilyddion Penrhyn-coch 1
27  Eilyddion Penrhyn-coch 1  
 Eilyddion Rhaeadr 4
30  Eilyddion Penrhyn-coch 6  
 Eilyddion Llanfair Unedig 1
 
Mai
07  Eilyddion Llanidloes 4  
 Eilyddion Penrhyn-coch 1

Cymorth Cristnogol
Mae casgliad 2022 Penrhyn-coch at 
Gymorth Cristnogol yn un drwy’r we – fel y 
digwyddodd yn 2020 a 2021; ni fydd casgliad 
o ddrws i ddrws. Os ydych am gyfrannu i 
Gymorth Cristnogol drwy gasgliad Penrhyn-
coch gellwch wneud yma
https://www.justgiving.com/fundraising/
pwyllgor-penrhyn-coch-or457133

Os nad am wneud ar y we gallwch anfon 
siec yn daladwy i ‘Gymorth Cristnogol’ at 
William Howells, Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch 
SY23 3EQ neu at Eglwys St Ioan d/o Y Ficerdy, 
Gareth, Penrhyn-coch SY23 3EP. Bydd y ddau 
sefydliad yn eu tro yn anfon yr arian ymlaen 
at Gymorth Cristnogol. Mae blychau casglu 
hefyd ar gael am yr wythnos yn y Siop ac yn 
Garej NISA Tŷ Mawr.

PÊL-DROED PENRHYN-COCH
Ebrill
09  Gresffordd 4  Penrhyn-coch 2
15  Penrhyn-coch 2 Llanidloes  0
23  Penrhyn-coch 1 Treffynnon 3

Eilyddion
Ebrill
16  Eilyddion Llanfair Unedig 3  
 Eilyddion Penrhyn-coch 1

Rhandir cymunedol 
Penrhyn-coch
Dyma brosiect arall diddorol sydd yn 
cael ei gynnal gan Clare Larke a Jane 
Powell ger y Clwb Pêl-droed. Mae y 
rhandir yn un ar gyfer pawb -mae 
tudalen Facebook ‘Rhandir cymunedol 
Penrhyncoch’ ar gael a’u bwriad yw 
i drigolion y pentref allu dod i dyfu 
bwyd, dysgu am neu rannu gwybodaeth 
gydag eraill ac i fwynhau garddio 
gyda’i gilydd. Maent am annog pobol 
i ymuno â’r grŵp; rhoi sylwadau neu 
ofyn cwestiynau yn y grŵp i ddatblygu 
y rhandir. Mae cynlluniau ganddynt 
i dyfu ffa dringo a bldau bytadwy ar 
ddiwedd y mis. Mae croeso i unrhyw un 
i ddod a phlanhigion i’w plannu. Gwelir 
yn y llun ysgallddail (chard) yn tyfu’n 
dda - gellir torri y dail unrhyw adeg 
rwan – i’w ddefnyddio wrth goginio fel 
spigoglys (spinach). Mae’r llun arall yn 
dangos y darn pan blannwyd gyntaf 3 
wythnos nôl – ers hynny palwyd dau 
wely ychwanegol ac adeiladwyd 3 arall 
efo tywyrch dorrwyd. Plannwyd bresych 
Chineaidd, cennin syfi (Chives), rhiwbob, 
tatws, courgettes a llygad y dydd mawr 
ar gyfer y pryfaid!

Ennill 
cadair 
arall
Llongyfarchiadau 
i’r Parchg Judith 
Morris ar ennill 
cadair Eisteddfod 
Mynydd-y-garreg, 
ger Cydweli nos 
Sadwrn 14 Mai ar 
y testun ‘Y Gwir 
yn Erbyn y Byd’. Y 
beirniad oedd y 
Prifardd Aneirin 
Karadog.
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Suliau Noddfa
Mai
29  Parch. Richard Lewis. Y Garn yn uno.

Mehefin
5  Parch. Richard Lewis. Cymundeb
12  Parch. Richard Lewis. Y Garn yn Uno
19  Parch. Gareth Ioan
26  Pererindod Dinas Mawddwy / Mallwyd

Capel y Garn
Ein Gweinidog, Dr Watcyn James, fu’n arwain 
ein haddoliad fore Sul cyntaf mis Ebrill a 
hefyd fore Gwener y Groglith. Cydaddoli 
â’r gynulleidfa yng Nghapel Noddfa oedd 
y drefn fore Sul y Blodau. Fore Sul y Pasg 
cafwyd oedfa i’r ofalaeth yn y Garn dan ofal 
y Gweinidog pryd y gwnaethpwyd casgliad 
at Hadau Gobaith, sef yr elfen benodol o 
waith Cymorth Cristnogol y mae Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yn ei chefnogi eleni. 
Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar helpu 
trueiniaid yn ardal Marsabit yng ngogledd 
Kenya, lle mae sychder enbyd yn awain at 
gystadleuaeth lem rhwng cymunedau am 
ddŵr, a hynny yn ei dro yn arwain at ymladd, 
trais erchyll a dioddefaint.

Fore Sul, Ebrill 24ain, seiliwyd y 
gwasanaeth ar raglen Dydd Gweddi’r Byd, 
ac er ei bod gryn ddeufis ar ôl dyddiad 
penodedig y Dydd Gweddi cafwyd bendith 
unwaith eto o fyfyrdodau, darlleniadau a 
gweddiau’r rhaglen, a oedd wedi ei llunio 
eleni gan wragedd Cymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon. Cymerwyd rhan gan Llinos Dafis, 
Liz Jones, Gweneira Evans, Mabli Hall, 
Eddie Jenkins, Mair Jenkins, Nans Morgan, 
Margaret Rees, Margaret Roberts, Meinir 
Roberts, Dwysli Williams, gyda Kathleen 
Lewis yn cyfeilio. Derbyniodd pawb oedd yn 
bresennol becyn bychan o hadau blodau’r 
haul, yn symbol o obaith.

Merched y Wawr Rhydypennau
Cyfarfu ein Cangen ar yr 11eg o Ebrill yn 
Neuadd Rhydypennau yn Ystafell Leri ar ei 
newydd wedd, gyda system sain, sgrin a 
thaflunydd;- cawsom eu defnyddio am y tro 
cyntaf. Croesawyd ni yn gynnes iawn gan 
Bethan Hartnup, ein His-lywydd.

Estynnodd Bethan groeso i’n gwestai, 

Bow Street

Meinir Edwards, golygydd y cylchgrawn 
Cara gyda ei merch Efa Mared Edwards. 
Cafodd Cara ei gyhoeddi gyntaf fel llyfryn 
bach yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 
2018. Sylweddolodd Meinir fod galw mawr 
amdano a phenderfynodd hi ac Efa eu bod 
am gynhyrchu cylchgrawn. Ac yn awr mae 
gennym bedwar rhifyn y flwyddyn. Mae 
ynddo gyfranwyr rheolaidd a rhai newydd ym 
mhob rhifyn. Mae rhywbeth i bawb yn Cara, 
hyd yn oed y dynion. Ac os nad ydych wedi 
prynu un, wel ewch ati ar unwaith i’w gael. 
Gallaf fi dystio ei fod yn werth ei gael. Ac yn 
wir byddai Cara yn anrheg gwych i unrhyw 
un. Breuddwyd Meinir rwan yw rhoi’r gorau 
i’w gwaith beunyddiol yn Y Lolfa, Tal-y-bont 
a canolbwyntio ar gynhyrchu Cara. Pob 
llwyddiant iddynt. Gweneira Williams a Mair 
Lewis oedd yng ngofal y te.

Sioe Arddwriaethol Rhydypennau
Pan gyfarfu Pwyllgor y Sioe yn ddiweddar 
dechreuwyd trwy dalu teyrnged i’r diweddar 
Gareth Lewis oedd wedi bod yn aelod 
o’r Pwyllgor o ddyddiau cynnar y Sioe ac 
wedi gweithredu fel Ysgrifennydd hyd at 
yn gymharol ddiweddar. Ar ymddeoliad y 
Parchg Richard Lewis fel Cadeirydd a Mrs 
Mary Thomas fel Trysorydd etholwyd y ddau 
yn Lywyddion Anrhydeddus fel arwydd o 
werthfawrogiad o’u gwasanaeth i’r Sioe ar 
hyd y blynyddoedd ac fe etholwyd Mr Richard 
Evans a Mrs Lowri Evans yn Gadeirydd a 
Thrysorydd yn eu lle. Yna penderfynwyd na 
fydd hi’n ymarferol cynnal Sioe eleni ond 
wrth edrych ymlaen i’r dyfodol penderfynwyd 
bwrw ymlaen gyda Sioe 2023 ac mai dydd 
Sadwrn 2 Medi 2023 fydd y dyddiad os aiff 
popeth yn iawn. Ar yr un pryd pwysleisiwyd 

bod dyfodol y Sioe yn dibynnu yn llwyr ar 
sicrhau rhagor o aelodau ar y Pwyllgor a 
sicrhau rhagor o ddwylo i ysgwyddo’r gwaith 
o gynnal y Sioe. Os oes ganddoch ddiddordeb 
yn y gwaith yna cysylltwch â’r Swyddogion 
ar unwaith, sef Richard Evans (Cadeirydd) 
822322, Davina Davies (Ysgrifennydd) 
820638 neu Lowri Evans (Trysorydd) 820518. 
Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor nos 
Iau 16 Mehefin 2022 am 7.30 yn Neuadd 
Rhydypennau.

Fe gafodd cerddwyr Rhydypennau eu harwain gan Glyn Jones ar ddau o lwybrau dramatig 
Coed y Groes, ger Llanfachreth, Dolgellau, ym mro ei febyd. Clywsom sawl stori ddifyr ganddo 
wrth gerdded heibio i blas hynafol y Nannau, ar hyd Llwybr Cynwch (y ‘Precipice’) ac ar 
gopa gwyntog Foel Offrwm hyd yn oed. Uchafwynt arall oedd cyrraedd caffi T. H. Roberts yn 
Nolgellau.

Llun: Vaughan Griffiths

Trawsblaniad mêr esgyrn
Harri Gethin, mab Dawn a Richard 
Gethin, Maelgwyn House, ynghanol 
rhodd bon-gell (stem cells). Bu 
Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn 
Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cefnogi 
trawsblaniadau mêr esgyrn achub 
bywyd ers 1989; rhodd Harri oedd eu 
1,400.

Cerddwyr 
Rhydypennau
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Merched y Wawr Rhydypennau
Cawsom ein cyfarfod ar brynhawn 9fed o 
Fai yn Ystafell Leri, Neuadd Rhydypennau. 
Cafwyd croeso cynnes gan ein Llywydd 
Marian Beech Hughes, a braf oedd gweld 
Ann Jones yn bresennol, gobeithio fydd y 
llygad yn gwella yn fuan.

Mae Gŵyl y Pum Rhanbarth yn cael ei 
chynnal yn Felin-fach ar y 14eg o Fai, hefyd 
mae Gŵyl Fai yn cael ei chynnal yn y Neuadd 
ar yr un diwrnod. Cytunwyd i ni fel cangen 
gael stondin gacennau a stondin i hyrwyddo’r 
gangen. Bydd yr Ŵyl Haf Cenedlaethol yn cael 
ei chynnal ym Machynlleth ar 21ain o Fai.

Ein gwraig wadd oedd Eiry Evans sydd 
wedi dilyn cwrs mewn Adwytheg, sydd wedi 
cael ei ddarganfod ers Cyn Crist! Wel dyna 
amser diddorol ac addysgiadol .gawsom 
yn ei chwmni. Marian oedd y cyntaf i gael 
triniaeth ar ei thraed ac roedd Eiry yn 
esbonio beth oedd yn ei wneud ac i ba ran 
o’r corff oedd y traed yn cysylltu. Wedyn 
daeth Gill ymlaen a chael triniaeth ar ei 
dwylo yn yr un modd.

Roedd y ddwy yn dweud eu bod wedi 
mwynhau y driniaeth yn fawr. Diolchodd 
Marian i Eiry am brynhawn difyr iawn.

Dyma ein swyddogion am y flwyddyn 
nesaf; 
Llywydd – Bethan Hartnup.     
 Is-lywydd – Brenda Jones 
Ysgrifennydd – Elizabeth Jones.   
Is-ysgrifennydd – Margaret Roberts 
Trysorydd – Maria Owen.  
 Is-drysorydd – Ann Jones 
Yng ngofal y raffl – Ann Jones

Ar Wella
Yr ydym yn dymuno gwellhad buan i Miss 
Gwenllian Powell, Maes Ceiro, sydd wedi
derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Bron-glais 
yn ddiweddar.

Cydymdeimlad
Fe ddaeth profedigaeth i ran nifer o 
deuluoedd y pentref dros yr wythnosau 
diwethaf ac fe gydymdeimlir yn ddiffuant â 
phob un ohonynt. Nodwn yn benodol Alun, 
Louisa a Sion Phillips, 29 Maes Ceiro, a’r 
teulu bach draw yn Awstralia ar farw sydyn 
Rhydian yn Awstralia.

Anwen Pierce, Hywel ac Elin, Maes Meillion, 
ar farwolaeth mam Anwen – Freda Pierce 
yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin – gynt o 
Landysul. Cynhaliwyd yr angladd ddydd 
Llun Mai 9fed yn Amlosgfa Aberystwyth.

Mrs Phyllis Mineur a’r teulu, 34 Maes Ceiro, 
ar farwolaeth Mr Bernard Mineur.

hefyd â Barrie Jones a’r teulu, Y 
Rhydypennau ar farwolaeth ei fam –  
Muriel E. Jones, Llanbadarn ar Ebrill 17.

Ennill gwobrau
Llongyfarchiadau i Vernon Jones, Gaerwen, 
ar ddod yn ail ar yr englyn digri a’r soned 
yn Eisteddfod Pontrhydfendigaid ddechrau 
Mai.

Diolch
Derbyniwyd newyddion erchyll i Alun, 
Louisa a Sion Phillips, Maes Ceiro, fore 
dydd Iau Ebrill 21, gan Megan bod ei gŵr, 
Rhydian Prys wedi marw’n sydyn allan yn 
Awstralia. Roedd yn ergyd ddifrifol iddynt. 
Ond fe fu ffrindiau, cymdogion ac eraill yn 
arbennig. Roedd llond tŷ yma yn ein cysuro 
a hyd yn oed yn rhoi bwyd i ni! Diolch i chi 
o waelod calon. Mae cardiau di-rif wedi 
cyrraedd hefyd - help i gysuro. Mae Megan 
a’r bechgyn Aled a Bryn yn gobeithio dod 
draw yn hwyrach yn y flwyddyn. Diolch i’r 
holl ffrindiau ddaethant i’n gweld

Ffair Calan Mai 
Ar ddydd Sadwrn, Mai 14eg cynhaliwyd 
Ffair Calan Mai yn Neuadd Rhydypennau; 
agorwyd gan Elin Jones AS; cafwyd 
stondinau, barbiciw ac adloniant. Roedd 
yn gyfle i bawb i weld y newidiadau a’r 
gwelliannau sydd wedi cael eu gwneud i 
ystafelloedd y Neuadd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.

Adnewyddwyd y to fflat dros gefn y 
Neuadd, a rhoddwyd ffenestri newydd yn 
y ddwy stafell a drws allanol newydd, sy’n 
rhoi mynediad i’r anabl, gyda chymorth 
grantiau gan Gyngor Ceredigion a Chyngor 
Cymunedol Tirymynach. Lledaenwyd rhai 
drysau mewnol hefyd i ganiatau mynediad 
i’r anabl.

Buont yn brysur yn newid yr ystafell gefn, 
a elwir nawr yn Stafell Leri. Cafwyd grant 
hael  gan Gronfa Eleri a Chyngor Chwaraeon 
Cymru i helpu gyda’r gwelliannau sydd 
hefyd yn cynnwys lloriau newydd. Gellir 
defnyddio Stafell Leri i fod yn stiwdio 
ddawns/ymarfer corff gyda drychau mawr 
ar un pen o’r stafell a bariau dawns ar 
hyd un wal. Mae yna hefyd system sain, 
sgrin a thaflunydd ar gyfer cyfarfodydd/
cynadleddau a’r posibilrwydd o ddangos 
ffilmiau yn y dyfodol. Gosodwyd lwp sain yn 
y brif Neuadd a Stafell Leri.

Mae’r ystafell gyfarfod hefyd wedi ei 
huwch-raddio gyda nifer sylweddol o 
bwyntiau pwer ar hyd 3 wal gyda’r bwriad o 
gynnig aml ddefnydd gan gynnwys cyd-
weithio i bobl sy’n aml yn gweithio o adre 
ayb.

Mae gennym gynlluniau ar gyfer gwella ac 
uwch-raddio ochr ogleddol y Neuadd a fydd 
yn cynnwys cyfleusterau tai bach a fydd 
yn addas i’r anabl ond bydd angen mwy 
o grantiau i gyflawni hyn ac rydym ar hyn 
o bryd yn paratoi ceisiadau i sicrhau swm 
sylweddol o arian i gwblhau ein cynlluniau.

Gyrrwr y Flwyddyn
Llongyfarchiadau i Rhŷs ap Tegwyn 
am ennill gwobr Gyrrwr y Flwyddyn 
gan ei gyflogwr Freikin am arwain tîm 
o yrwyr allan o’i safle yn Aberystwyth. 
Derbyniodd y wobr yng nghynhadledd 
flynyddol y cwmni yn ngwesty Ardencote, 
ger Stratford-upon-Avon.

Diolch enfawr i’r rhai a helpodd ar Sul Mai 
1af adeiladu tŵr gwylio newydd. Mae’n 
llwyddiant mawr yn barod!

Diwedd cyfnod
Ar ôl 95 mlynedd mae Thomas Bros, Garej 
Rhydypennau yn rhoi’r gorau i werthu 
tanwydd. Mae y gweithdy yn dal i fod ar agor. 

SIOP A 
SWYDDFA BOST 
PENRHYN-COCH

Perchennog: Lawrence Kelly

Papurau dyddiol a’r Sul, 
llyfrgell fideo, cardiau 

cyfarch
siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun – Sadwrn

7 y bore – 9 yr hwyr
Sul

7 y bore – 7 yr hwyr
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Capel Bangor /Pen-llwyn
Sioe Capel Bangor
O fewn 3 mis byddwn yn dathlu ein 50fed sioe 
ar y 6ed o Awst 2022 ar Gaeau Maes Bangor. 
I nodi’r achlysur, rydym yn falch o gyhoeddi, 
y bydd medalau efydd yn cael eu cynnig i’r 
adrannau Merlod a Chobiau Cymreig. Hoffwn 
ni ddiolch i’r Gymdeithas Merlod a’r Cobiau 
Cymreig am eu cefnogaeth ac i’r noddwyr 
canlynol:

Bridfa Bryngwenlli, Kevin a Michelle 
Wright, Bridfa Arthen, Bridfa Paith a Bridfa 
Aberhendre. Cyhoeddwyd y beirniad ar gyfer 
y Sioe; gellir gweld rhestr ar ein tudalen 
Facebook.

Dathliadau arbennig:
Pen blwydd hapus iawn i’r canlynol sydd 
wedi dathlu pen blwyddi arbennig yn 
ddiweddar: Shan Williams, Bryn Rheidol; 
Heather Scott, Yr Hen Ficerdy; Raymond 
Davies, Ceunant, Ann Vaughan, Gwarddol ac 
Arnold Evans, Cwmwythig. Gobeithio i chi 
gael amser da, cofiadwy.

Cydymdeimlad
Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs. Maggie 
Jones, Haulfryn gynt, ar y 29ain o Ebrill. 
Cydymdeimlwn yn ddi-ffuant â’r plant, a’r 
wyrIon yn eu colled a’u hiraeth. Byddwn yn 
coffau y chwaer hoffus yma yn y rhifyn nesaf.

Capel Pen-llwyn
Dydd Sul yr 8fed o Fai oedd Sul y Teulu yng 
Nghapel Pen-llwyn.Cymerwyd at y rhannau 
arweiniol gan Ania, Tomos, Iestyn ac Ela a 
chanolbwyntiodd Dr. Watcyn James ar Ŵyl y 
Pentecost a Dyrchafiad yr Iesu i’r nefoedd.

Er na fu technoleg yn garedig iawn wrthym, 
‘rwy’n siwr i’r plant ddysgu am wyliau’r 
eglwys a’r pwysigrwydd o wybod fod yr Iesu 
eto’n fyw a’i fod yn ein caru ni bob un, fel y 
dywed y diweddar Eddie Jones yn ei emyn,” 
Molwn di O Arglwydd Dduw, Halelwia!”

chi yn eich cartref newydd; edrychwn ymlaen 
i’ch cyfarfod a dod i adnabod Mirain Grug gyda 
hyn.

Triniaeth Ysbyty
Dymuniadau gorau i Mr. Maldwyn James, 
Afallon, sydd wedi cael triniaeth ysbyty yn 
ddiweddar. Hyderwn i’r driniaeth fod yn 
llwyddiannus ac y byddwch yn ôl wrth yr 
organ yn fuan iawn.

Diolch i bawb a gymerodd ran, chwaraewyd 
yr organ gan Catrin Evans, a hyfryd oedd cael 
cwmni Cynthia yn yr oedfa ar ôl ei salwch 
diweddar.

Croeso i’r ardal
Croeso cynnes i Llifon a Nia Ellis a Mirain 
Grug, Brynawel i’n plith yma ym Mhen-llwyn. 
Daeth y teulu bach atom o Benrhyn-coch. 
Dymunwn bob hapusrwydd a rhwyddineb i 

Nos Fawrth cyntaf mis Mai daeth 12 o 
aelodau at ein gilydd i gynnal Cyfarfod 
Blynyddol y gangen.

Yna ar ôl penderfynu y ffordd 
ymlaen i drefnu’r gangen etholwyd 
swyddogion  am y flwyddyn 21/22. 
Croesawyd ein siaradwraig Eurwen Booth 
atom. Mae yn gadeirydd bwrdd Papur 
Sain Ceredigion ac aeth ymlaen i roi hanes 
diddorol y gwasanaeth.

Dechreuwyd yn 1970 - yr un cyntaf 
yn y wlad – a’r unig un heddiw sydd yn 
ddwyieithog. Mae 60 o wirfoddolwyr yn 
darllen y newyddion pob wythnos ond 
yn anffodus mae y gwasanaeth pwysig 

yma wedi methu ers y clo mawr gyda bod 
eu cartref yn adeilad y Cyngor Sir -  yng 
Nghanolfan Rheidol.

Erbyn hyn mae pob dim yn dechnegol 
i’w ddefnyddio ac yn derbyn allwedd 
USB. Mae dros 100 o bobl yn derbyn y 
gwasanaeth a chael newyddion lleol a 
gwladol. Gobeithio fydd modd ail gydio yn 
fuan. Diolchwyd i Eurwen  gan Beti Daniel 
cyn i ni orffen y noson gyda paned a cacen 
dathlu 50 y Papur Sain. Ie roedd y gacen 
ffrwyth wedi cadw am ddwy flynedd ers y 
dathlu ac yn fendigedig! Mis nesaf byddwn 
yn cloi’r flwyddyn wrth gael ymweld â’r 
datblygiadau yn Ystrad-fflur.

Pêl droediwr 
o fri
Iestyn Lewis, Llwyndafydd, 
yn wên o glust i glust wrth 
fod yn gapten ar dîm y 
Llewpart, Llanilar wrth 
iddynt ennill twrnament 
pêl droed Felin-fach yn 
ddiweddar. Iestyn yn 
sgorio y gôl dyngedfennol 
yn y ffeinal yn erbyn tîm 
Llanybydder. Da iawn ti a’r 
tîm cyfan, ymlaen bo’r nod.

Merched y Wawr Melindwr
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Enwau lleoedd 
Angharad Fychan

Mae’n siŵr y bydd amryw ohonoch wedi bod am dro yng nghoed 
Plas Gogerddan dros yr wythnosau diwethaf gan ryfeddu at dlysni 
clychau’r gog. Ond tybed a wyddech chi mai Allt Ddêl (SN628841) 
yw enw’r goedwig honno?

Digwydd un o’r enghreifftiau cynharaf o’r enw yn ail argraffiad 
map chwe modfedd yr Arolwg Ordnans yn 1906, ond wrth reswm, 
gallai fod yn hŷn na hynny ar lafar.

Map Arolwg Ordnans 6” Ceredigion VI NE (1906)
© Arolwg Ordnans (100064713)

 
Ystyr ddeheuol y gair allt ‘llechwedd coediog’ sydd yma, yn ôl 
pob tebyg, yn hytrach na’i ystyr ogleddol ‘rhiw’. Bydd yr elfen dêl, 
benthyciad o’r Saesneg deal, yn fwy dieithr, ond mae’n golygu 
‘coed pin, ffawydd, pren ffyr’ neu ‘ystyllod o’r coed hynny’. Felly 
dyma allt o goed talsyth (nid pin, ffawydd, neu ffyr yn unig o 
reidrwydd) a fyddai’n addas ar gyfer cynhyrchu ystyllod neu 
ddeunydd adeiladu tebyg. Does fawr syndod felly i’r hysbyseb 
ganlynol ymddangos yn The Aberystwyth Observer, 9 Chwefror 
1905, t.1:

https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3049327/3049328/1/
alltddel

Gwelir yr un elfen dêl mewn sawl enw lle arall yn yr ardal: Fronddêl, 
rhwng Rhydypennau a Thal-y-bont; Llwyndêl islaw’r ffordd rhwng 
Capel Bangor a Goginan; a Thy’nfronddêl i’r gogledd-ddwyrain o 
Lanfihangel-y-Creuddyn.

A dychwelyd at goed Gogerddan, mae’n arwyddocaol mai fel 
Fir Wood y caiff ei nodi ar argraffiad cyntaf map chwe modfedd 
yr Arolwg Ordnans yn 1887. Gellir olrhain yr enw hwnnw yn ôl 
ymhellach, gan y digwydd mewn adroddiad am un o helfeydd stad 
Gogerddan ym mhapur newydd The Welshman ar ddydd Nadolig 
1846, t.3: 

https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/4364890/4364893/14/
 

Roedd hi’n gwbl briodol felly i Samuel Meyrick yn The History 
and Antiquities of the County of Cardigan (1810, t.395) agor ei 
ddisgrifiad o Blas Gogerddan â’r geiriau ‘GOGERTHAN Stands in a 
forest of fir’.

Tybed a oedd y ddau enw, Fron Ddêl yn Gymraeg, a Fir Wood yn 
Saesneg, yn bodoli ochr yn ochr, neu ai cyfieithiad o’r Gymraeg 
yw’r ffurf Saesneg (yn enwedig am ei fod yn digwydd droeon ym 
mhapurau newydd ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel 
enw cyffredin a heb briflythrennau)? Sylwer bod adroddiad yr 
helfa hefyd yn cyfeirio at Allt Dderw (rhwng Gogerddan a Chapel 
Dewi) fel Oak wood, ond mae’n dda gweld mai’r enw Cymraeg a 
oroesodd yn yr achos hwnnw hefyd.

Paratowyd dan nawdd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 
w w w. c y m d e i t h a s e n w a u l l e o e d d . c y m r u
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Ysgol Rhydypennau

Glanllyn
Cyn y Pasg fe deithiodd 19 o blant 
blwyddyn 6 i wersyll yr Urdd, 
Glanllyn am dridiau o ddifyrrwch. 
Yn ystod y cymdeithasu a’r hwyl, 
bu’r plant yn brysur iawn yn 
mwynhau nifer o weithgareddau 
amrywiol gan gynnwys hwylio, 
canŵio, dringo a bowlio deg. 
Braf oedd gweld y plant yn cael 
y cyfle o’r diwedd i fwynhau 
profiad preswyl gyda’i gilydd 
a chymdeithasu oddi ar dir yr 
ysgol. Ac er i bawb gyrraedd nôl 
yn yr ysgol yn flinedig ar ddiwedd 
yr wythnos, roedd pob un wedi 
mwynhau’r profiadau gwych yn 
fawr iawn.

Ymweliadau
Yn ddiweddar teithiodd plant 
blwyddyn 1 a 2 ar y bws i fwynhau 
diwrnod yn Fferm Ffantasi, ger 
Llanrhystud. Yn ystod yr hwyl a’r 
miri, cafodd y plant weld a dysgu 
am yr anifeiliaid cyn cael cyfle 
i fynd i’r sgubor fawr i chwarae 
gyda’i gilydd. 

Braf oedd croesawu Elin 
Vaughan, ‘Maint Cymru’ i’r 
ysgol yn ddiweddar. Bwriad yr 
ymweliad oedd trosglwyddo 
negeseuon pwysig iawn i’r plant 
o’r dinistr datgoedwigo sy’n 
digwydd yn y coedwigoedd glaw 
ar draws y byd. 

Hoffa’r ysgol ddiolch o galon 
i Mark, ‘Forces Fitness ’am 
ddarparu gweithdai cydweithio 
i’r plant er mwyn hybu ‘ysgolion 
iach’ gyda’r pwyslais ar gefnogi 
disgyblion yn ein plith sydd â 
rhiant yn y lluoedd arfog.  

Gwasanaeth Diogelwch
Diolch yn fawr i Milo a Grace o 
flwyddyn 6 am drosglwyddo 
negeseuon pwysig iawn i’r plant 
o’r peryglon all godi wrth ymdrin 
â chyfryngau cymdeithasol. 

Dyddiad i’r dyddiadur
Rydym yn bwriadu cynnal ein 
garddwest eleni yn yr ysgol ar 
y cyntaf o Orffennaf. Croeso i 
bawb!
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Ysgol Craig yr Wylfa

Gweithgareddau’r Pasg
Mae hi’n draddodiad ers 
blynyddoedd yma i gynnal 
gweithgareddau diddorol a 
lliwgar i ddathlu’r Pasg. Y prif 
weithgaredd eleni oedd creu 
gardd i gynrychioli’r adeg yma 
o’r flwyddyn. Unwaith eto eleni, 
cafwyd nifer o gampweithiau 
ac roedd hi’n syndod gweld 
yr holl ddychymyg ar waith. 
Llongyfarchiadau mawr i’r 
enillwyr, ond ymdrech wych gan 
bawb, diolch yn fawr.

Ysgol Iach
Mae cynnal gweithdai rheolaidd 
ar sut i ymddwyn yn gywir a 
chreu perthnasau iach yn bwysig 
iawn i ni yma yn Ysgol Craig 
yr Wylfa, ac mae ein rhaglen 
o weithgareddau’n cael eu 
cyfoethogi gyda chyfraniad 
gwych P.C Hannah. Y tro 
diwethaf, seibr-fwlio oedd y 
prif faes trafod ac fe wnaeth y 
plant wrando’n astud wrth i P.C 
Hannah eu hatgoffa o chwarae’n 
ddiogel dros y we a’r peryglon 
posib sydd ar gael y dyddiau hyn. 
Diolch yn fawr i chi P.C Hannah 
am weithdy diddorol a bywiog.

Llysgenhadon Efydd
Rydym yn ffodus iawn o gael 2 
o lysgenhadon gweithgar iawn 
yn yr ysgol eleni. Rydym yn 
gallu ymddiried ynddyn nhw i 
gynnal gweithgareddau er mwyn 
annog eu cyd-ddisgyblion i 
hoffi gweithgareddau corfforol. 
Diolch yn fawr i Anthony ac i 
Leo am eu gwaith yn trefnu’r 
gweithgareddau.

Ysgol y Goedwig 
Mae’r gwaith i drawsnewid darn 
o dir yr ysgol o fod yn un diflas 
a diffaith i fod yn un bywiog a 
chyffrous i’r plant wedi parhau. 
Fel y gwelwch o’r lluniau, y 
gwaith mwyaf diweddar oedd 
creu strwythur ar gyfer cysgod 
i gadw’n sych rhag ofn y bydd 
hi’n bwrw glaw (er dydy hi byth 
yn bwrw glaw yn Borth wrth 
gwrs!). Diolch unwaith eto i 
Cath a Jenny am gynllunio 
gweithgareddau cyffrous ar 
ein cyfer ac rydym yn edrych 
ymlaen at gynnal sesiynau 
dysgu yn yr ardal yn ystod Tymor 
yr Haf.

Ysgol Eco
Cafodd plant hynaf yr ysgol 
dipyn o hwyl wrth greu ffwrn 
solar i gyd-fynd gyda’r thema 
sy’n canolbwyntio ar ddysgu 
am ynni adnewyddadwy. Roedd 
angen cryn dipyn o ganolbwyntio 
a dyfalbarhad i greu’r ffwrn, a’r 
gamp oedd ceisio toddi caws ar 
ben creision! Mae’n amlwg fod 
y syniad wedi apelio at y plant 
gan eu bod wedi ymroi i’r dasg 
yn llwyr.

Ymwelydd
Gyda’r cyfyngiadau’n dechrau 
cael eu llacio dros yr wythnosau 
diwethaf, mae hi wedi bod yn 
braf gallu croesawu pobl nôl 
i’r ysgol. Ond ymwelydd go 
wahanol wnaeth daro heibio’n 
ddiweddar, sef un ar bedair coes. 
Fel y gallwch ddychmygu, cafodd 
Bertie’r ci bach groeso mawr gan 
bawb.

Diolch o Galon
Yn dilyn cyfarfod diweddar o’r 
Gymdeithas Rhieni a Ffrindiau’r 
Ysgol, aeth un teulu estynedig ati 
i godi swm sylweddol er mwyn i 
ni gael prynu mwy o adnoddau 
yn yr ysgol. Rydym yn hynod 
ddiolchgar am bob cymorth 
ariannol er mwyn gwella ein 
darpariaeth ar gyfer y plant. Un 
adnodd newydd sydd wedi bod 
yn boblogaidd iawn yw’r rhaff 
drwchus yma. Efallai bydd plant 
Ysgol Craig yr Wylfa’n cystadlu 

mewn cystadleuaeth tynnu rhaff 
dros Gymru rhyw ddydd!

Plant Cyn Ysgol
Mae ein pecyn pontio arbennig 
wedi dwyn ffrwyth eto’r tymor 
yma gyda disgyblion newydd yn 
dechrau gyda wedi hen arfer gyda 
threfn a disgwyliadau’r ysgol. Os 
oes gennych blant cyn oedran 
ysgol sy’n awyddus i ddechrau 
yn Ysgol Craig yr Wylfa, cofiwch 
gysylltu efo ni i drafod beth allwn 
gynnig – 01970 871280
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Ysgol Pen-llwyn

Dyma ni yng nghanol mis Mai 
ac mae’r gwanwyn yn carlamu 
heibio. Mae bywyd yn brysur 
ac ysgol Pen-llwyn yn fwrlwm o 
weithgarwch, fel arfer!

Clwb Cic Cymry I’r Carn
Mae gennym ni archarwyr yn 
Ysgol Pen-llwyn! Dyma fenter 
newydd yn y Cyfnod Sylfaen 
sydd wedi ei ddylunio i hybu 
Cymreictod tu fewn a thu allan 
i’r dosbarth. Mae’r staff yn 
dewis dau ddisgybl ar ddiwedd 
pob sesiwn sydd wedi gwneud 
ymdrech arbennig i sgwrsio 
yn Gymraeg ac maen nhw’n 
cael gwisgo mwgwd a chlogyn 
yn ystod amser chwarae. 
Mae ymateb y plant wedi 
bod yn wych ac maent wedi 
bod yn arddangos eu pwerau 
cyfrinachol yn barod!

Cyfnod Sylfaen
Mae plant y Cyfnod Sylfaen wedi 
bod yn brysur iawn yn dysgu 
pob math o bethau yn ystod yr 
wythnosau diwethaf. Maent wedi 
bod yn creu crefftau o bob math 
ac wedi gwneud amrywiaeth o 
weithgareddau Pasg. 

Cyfnod Allweddol 2
Buodd plant y dosbarth hynaf 
yn creu bwyd Pwyleg fel rhan 
o’u gwaith yn seiliedig ar 
thema Gwlad Pwyl. Roedd y 
twmplenni Pwyleg yn flasus 
iawn! Mae’n cymryd 2 awr a 26 
munud i hedfan i Wlad Pwyl 
mewn awyren, a buodd plant 
CA2 yn cerdded yn lleol am yr 
un amser i weld pa mor bell 
y gallent gyrraedd. Roedd yn 
llawer o hwyl i ymlwybro trwy’r 
fro. Cafodd y dosbarth hefyd 
ymweliad gan athro arbennig, sef 
Kai o flwyddyn 3 Ysgol Penrhyn-
coch. Rhoddodd Kai wers yn yr 
iaith Bwyleg i’r plant - am athro 
gwych!

Disgybl Newydd
Rydyn ni i gyd yn nheulu Ysgol 
Pen-llwyn yn eiddgar iawn i 
groesawu disgybl newydd i 
flwyddyn 3, sef Iwan Daniels. 
Croeso Iwan!

Miss Christine
Carem ddymuno pob dymuniad 
da i Miss Christine, sydd yn mynd 
i fod yn gweithio o bell yn ystod y 
cyfnod nesaf tan fod ei Chyfnod 

Mamolaeth yn dechrau yn 
ffurfiol. Pob lwc Miss Christine a 
diolch o galon am bopeth!

Cwricwlwm i Gymru
Cafodd plant Ysgol Pen-llwyn 
ddau ymwelydd pwysig iawn 
yn ddiweddar, sef Tomos o 

Siop lyfrau Inc a’r artist o Ffair-
rhos, Marian Nixon. Mae hyn 
yn brosiect i’r plant weithio 
mewn cydweithrediad gyda 
chrefftwyr a busnesau lleol i godi 
ymwybyddiaeth o’r Cwricwlwm i 
Gymru ac i’w berchnogi fel ysgol 
a chymuned ehangach.
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Ysgol Penrhyn-coch

Disgyblion Newydd
Braf cael croesawu disgyblion newydd 
atom i’r dosbarth derbyn, sef Henry, Sophie 
a Tomos ac mae Nico wedi cychwyn ym 
mlwyddyn 1.

Lluniau lliw
Braf oedd medru tynnu lluniau o ddisgyblion 
yr Ysgol gyda chwmni proffesiynol-roedd 
pawb yn edrych yn bictiwr!

Gwyliau Pasg
Llwyddiant Nia
Penderfynodd Nia Mackintosh roi her i’w hun 
trwy gerdded 40 milltir mewn 4 diwrnod. 
Cododd Nia £1000 tuag at achos yr Wcràin-da 
iawn ti Nia…tipyn o gamp!

Llwyddiant Twm
Un arall oedd wedi gwneud yn ardderchog 

oedd Twm Aron wrth iddo dderbyn lle yn 
sgwad Elite Abertawe – rydyn yn browd iawn 
o dy lwyddiant! 

Cyfarfod Tyfu Dyfi
Buodd Naomi o Biosfferdyfi #tyfudyfi at bl 5 a 
6 i blannu hadau i ddechrau ar eu prosiect – 
teulutyfutamaid!

Twrnament Pêl droed
Cyffro mawr i dîm pêl droed yr Ysgol wrth 
gymryd rhan yn nhwrnament yr Urdd am 
y tro cyntaf ers amser hir. Chwaraewyr y 
tîm oedd Olly, Ollie, Harry, Aron, Lleucu, 
Elan, Cayden, Gruff, Twm a Caio a diolch i 
Mr Shepherd am eich hyfforddi. Enillwyd 
eu grŵp nhw ac yna ymlaen i’r chwarteri – 
yn anffodus collwyd yn erbyn Ysgol T Llew 
Jones ond serch hynny chwaraeodd y tîm yn 
ardderchog!

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd
Cafwyd llwyddiant arbennig eleni eto wrth 
i nifer fawr o ddisgyblion ennill gwobrau-
dyma’r canlyniadau yn llawn:
Pob hwyl i’r tri 1af – bant a ni i Ddinbych! 

1af – D.T Bl 3 a 4 – Jac Jenkins
1af – Serameg – Florence Ifan
1af – Creadigol 2D – Mabli ap Llywelyn
2il – Serameg Bl 2 iau – Miriam Ifan
2il – Serameg Bl 3 a 4 – Jac Jenkins
2il – Grŵp serameg – Sion, Joshua, Elen, 
Millie, Miriam, Gwern a Math
2il – Grŵp Creadigol- Gwenno, Isla, Anest  
ac Ifan
3ydd – Serameg Bl 2 iau – Phoebe Crumpler
3ydd – Serameg bl 6 iau – Telyn Walker
3ydd – Ffotograffiaeth – Elan Rowlands
3ydd – Grŵp serameg – Florence, Jac, Mabli, 
Noah, Ava

Cofiwch gefnogi eich busnesau lleol
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Diolch i bawb fu’n lliwio’r llun o’r wyau 
Pasg. Daeth pentwr mawr drwy’r 
post ac roedd yn hyfryd derbyn eich 
gwaith o bob rhan o Gymru!: Lisa 
Morgan, Llandre; Iestyn, Carian a 
Tirion Evans, y Borth; Jack Herron, 
Bow Street; Hanna Guy, Caerdydd; 
Magi Davies, Caernarfon; Heledd 
Rees, Rhydyfelin; Megan Thomas, 
Cwmerfyn; Lleucu, Math a Beca, 
Llanuwchllyn; Osian a Steffan Rhys 
Jones, Caerffili; Tesni Davies, Llanilar.

Dy lun di, Jack Herron, ddaeth o’r 
het yn gyntaf y tro – Llongyfarchiadau 
mawr. Daliwch ati, bawb, a diolch eto 
am eich gwaith arbennig!

Enw

Cyfeiriad

Ysgol

Rhif ffôn     Oed

Rhif 449 | Mai 2022Rhif 449 | Mai 2022

Tasg y Tincer

Y mis hwn, rhowch gynnig ar liwio llun 
Mr Urdd wrth iddo baratoi i fynd ar wib 
i’r Eisteddfod yn Ninbych. Anfonwch 
eich gwaith at y cyfeiriad arferol: Tasg 
y Tincer, 3 Brynmeillion, Bow Street, 
Ceredigion SY24 5BP (neu anwenmai@
hotmail.co.uk) erbyn 1 Mehefin. Ta ta 
tan toc!

Jack

Wel, mae’n ganol mis Mai – fy hoff 
fis. Mae’r tywydd yn gynhesach ac 
mae’r cloddiau a’r goedwig yn llawn 
bywyd. Mae Coedwig Gogerddan yn 
ddigon o ryfeddod! Dyma sgwennodd 
bardd o’r enw Eifion Wyn am fis Mai: 

‘Gwn ei ddyfod, fis y mêl,
Gyda’i firi yn yr helyg,
Gyda’i flodau fel y barrug –
Gwyn fy myd bob tro y dêl.’

Mae Eisteddfod yr Urdd ar fin 
cyrraedd! Dwi’n siŵr bod sawl 
un ohonoch am gefnogi, naill ai 
drwy gystadlu neu drwy ymweld. 
Mwynhewch! Gan fod mudiad yr 
Urdd yn gant oed eleni, bydd gwledd 
arbennig yn Ninbych. Wyddoch chi 
lle cynhaliwyd yr eisteddfod gyntaf? 
Er i’r Urdd gael ei ffurfio yn 1922 gan 
Syr Ifan ab Owen Edwards, roedd 
rhaid aros tan 1929 cyn croesawu’r 
Eisteddfod gyntaf, a hynny yng 
Nghorwen. 1932 oedd dyddiad 
sefydlu’r gwersyll yn Llangrannog, 
a Glan-llyn yn 1950. A beth am 
ddyddiad geni Mr Urdd? Ie, dyna chi 
– 1976! 

100100

ewch i twinkl.cymru


