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Cyfweliadau arbennig:

Andrew Teilo
Llew Davies
Mefin Davies

yn ogystal â’r hen
ffefrynnau......
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~ CROESAIR ~ ~ DYDDIADUR ~

Ar Draws
1. Ysgrifennwyd un Cymru

gan John Davies
4. Nid cau
7. Clwyd
8. Cyfenw’r awdures Kate a

Bob Tai’r Felin
9. Delw sy’n cael ei haddoli

fel duw
11. James yn Gymraeg
12. Mae’r un wen yn byw yng

nghanol yr iâ
13. Mae hon yn chwalu’r

pridd
16. Yn dangos arwyddion y

gallai fod yn dda
18. Derwen neu fedwen
20. Mam-gu
21. Yn ôl y rhigwm, roedd un

gan Mary
22 Roedd un yn Ystrad Fflur

a Thalyllychau
27. Efaill
28. Celwydd
29. Sawl onnen
30. Mwyalchen a gwylan, er

enghraifft
31. Gwasgaru

I Lawr
1. Aderyn ysglyfaethus
2. Cryfder
3. Un o hanfodion teiliwr
4. Yr hyn a ddisgwylir ar ôl

cwestiwn
5. Oherwydd
6. Plwyf yn ardal Pontsenni

10. Mae angen sawl un i gael
tôn

14. Hapus
15. Ymchwydd o ddwr ar

wyneb y môr
16. “Duw cariad yw”, er

enghraifft
17. Salwch
19. Aderyn sy’n cael ei fagu

i’w hela a’i saethu
23. Ystyried
24. Mae disgwyl i bawb

ufuddhau hon
25. Enw bachgen
26. Mae un sifil yn

gwasanaethu un o
adrannau’r Llywodraeth

Cystadleuaeth agored - cynigir gwobr y mis hwn eto.
Atebion i gyrraedd yr Uwch Olygydd erbyn 31 Ionawr.

ENW: ............................................................................

CYFEIRIAD: ................................................................

......................................................................................

FFÔN: ...................................................................

Cwmni
Theatr

Bro Dinefwr
Hanes llawn ar dudalen 3

Pum Diwrnod
o Ryddid

Tipyn
o sioe!
Tipyn
o sioe!

IONAWR
23 Bob Delyn a’r Ebillion yn yr Angel, Llandeilo. Trefnir gan

Fenter Bro Dinefwr fel rhan o brosiect Cana. Tocynnau
yn £3 ar gael o swyddfa’r Fenter ar (01558) 825336.

25 DIWRNOD SANTES DWYNWEN
29 Clwb Cinio Cymraeg Llandeilo Fawr yn cwrdd yn yr Hydd

Gwyn i ddechrau am 8.00 y.h. Siaradwr gwadd – Dai
Jones, Llanilar. Manylion pellach gan Gareth Vaughan
Jones ar (01558) 823839.

30 Dawns Dwynwen yn Neuadd Pumsaint am 7:00.
Manylion pellach ar gael o swyddfa’r Fenter ar (01558)
825336.

CHWEFROR
2 Cymdeithas y Tabernacl, Ffair-fach. Siaradwr gwadd -

Mr Wyn Davies.
5 Noson ‘Siarad Siop’ yn y Forest Arms, Brechfa am 7.30

y.h. Manylion pellach gan Fenter Bro Dinefwr ar (01558)
825336.

6 Eisteddfod y Tabernacl, Ffair-fach. Manylion pellach gan
Ann Roberts ar (01792) 881891 neu Mary Roberts ar
(01558) 822201.

6 Cyngerdd Blynyddol Capel Providence, Cwm-du am
7.30 y.h gyda Chôr Merched Tybie ac artistiaid lleol.
Arweinydd - Brian Walters; Llywydd - Betty Richards.
Elw at ymchwil i afiechyd Crone’s. Manylion gan Mrs
Jenkins ar (01558) 685491.

7 Gyrfa Chwist Merched y Wawr yn Neuadd Ddinesig
Llandeilo am 7.30 y.h.

7 Cyngerdd Blynyddol Neuadd Llangadog i ddechrau am
7.30 y.h gyda Chôr Meibion Ystradgynlais, Helen Gibbon
ac Eirian Davies. Cadeirydd - Andrew James. Mynediad
£4 Plant £1.

12 Cylch Cymraeg Llandeilo yn Festri’r Capel Newydd am
7.30.y.h. Siaradwr gwadd – Dr Brinley Jones.

13 Cyfarfod CYD yng Nghwrt y Plas, Llangadog rhwng 9.30
ac 11.00 y.b. (i ddysgwyr Cymraeg rhugl). Manylion
pellach gan Rhiannon Walters ar (01550) 777113. I’w
gynnal bob ail ddydd Gwener o’r mis.

13 Cangen CYD Llanymddyfri yn Nolau Bran am 7.30.y.h.
Manylion pellach gan Fenter Bro Dinefwr ar (01558)
825336.

13 Cwmni’r Cudyll Coch yn cyflwyno dwy ddrama fer yn
Festri’r Tabernacl, Ffair-fach am 7.30 y.h.

16 Cwis Cymdeithas y Tabernacl, Ffair-fach gan Bob Roberts.
19 Merched y Wawr Llandeilo - cyflwyniad gan Ann

Richards (siop Igam-Ogam) yn Festri Tabernacl.
26 Clwb Cinio Cymraeg Llandeilo Fawr yn cwrdd yn yr Hydd

Gwyn, Llandeilo am 8.00 y.h. Siaradwr gwadd – Mererid
Hopwood. Manylion pellach gan Gareth Vaughan Jones
ar (01558) 823839.

27 Baldande yn yr Angel, Llandeilo i ddechrau am 8.30
y.h. Trefnir gan Fenter Bro Dinefwr fel rhan o brosiect
Cana. Tocynnau yn £3 ar gael o swyddfa’r Fenter ar
(01558) 825336.

Anfonwch eich digwyddiadau i’w cynnwys yn
nyddiadur y Lloffwr at swyddfa Menter Bro Dinefwr
erbyn yr 20fed o bob mis.
!!!!!(01558) 825336   """"" menter@sirgar.gov.uk

gan Agrestis LL

^
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~ TUDALEN Y PLANT ~
Y Gragen
Llandeilo

Annwyl Ffrindiau!

Amser i’r teulu yw’r Nadolig ac fe fwynheuais i
fy hun mas draw adre gyda mam eleni eto. Fe
gawsom ni ddail letys a’r ‘trimmings’ i gyd!
Gobeithio cawsoch chi Nadolig gwych a’ch bod,
fel fi, yn llawn cyffro am 2004.

Hwyl am y tro,

Fe weles i’r creadur rhyfedd hwn ger
yr Afon Tywi. Cyfuniad o ba anifeiliaid
yw e tybed? Allwch chi feddwl am enw
addas iddo?

 
Helpwch fi i 

gyrraedd y letys 

Tybed allwch chi gopïo’r llun hyfryd
hwn o fy mam – Mandi?

~ Y GOLOFN GREFYDDOL ~
Codi Muriau
gan y Parchedig Lynn Evans, Manordeilo

Roeddwn i’n arfer rhyfeddu at y cloddiau, neu’r waliau cerrig fyddai’n
ymestyn fyny i ben y mynyddoedd yn rhannu tir rhwng fferm a fferm.
Pwy a aeth i’r fath drafferth tybed, i adeiladu’r waliau sych hynny? Ie,
sych cofiwch, heb fymryn o forter na sment yn agos atyn nhw. Mae
dyn yn meddwl wedyn am waliau Hadrian a Tsiena, a Chlawdd Offa
hefyd o ran hynny - campweithiau a adeiladwyd drwy chwys a gwaed
a gormes. Rhyfeddodau pensaernïol ynddyn nhw’u hunain. Ydy, mae’r
busnes o godi waliau wedi bod yn mynd ymlaen ers cyn hanes, i
ddiffinio tiriogaeth, i sicrhau diogelwch, i nodi perchnogaeth - mae
yna amrywiol resymau a bwriadau.

Ond mae yna ormod o godi waliau yn y byd, gormod o lawer o
furiau i’w gweld. Mae yna bobl heddiw sy’n codi muriau gwleidyddol i
gyfyngu ar ryddid unigolion, eu hurddas a’u datblygiad fel pobl. Beth
am y rhai sy’n codi muriau casineb, gan greu rhaniadau ar sail hil a
chrefydd. Mae yna bobl sy’n adeiladu muriau yn eu bywydau personol
- muriau hunanoldeb, rhagfarn a dicter.

Mae’r un peth yn wir gyda’r muriau rydyn ni’n eu hadeiladu, fel
cenhedloedd, fel cymdeithas ac fel unigolion. Os arhoswn ni i rywun
arall eu tynnu i lawr, fe fyddwn ni’n aros yn hir iawn - aros yn ofer
efallai. Mae i fyny i ni gymryd y cam cyntaf. Beth am wneud yr
adduned hon yn 2004: Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i dynnu’r muriau
sy’n gwahanu, yn rhwystro ac yn cyfyngu ar ryddid pobl i lawr.

DIWEDDGLO. “Y mae Joseff yn gangen ffrwythlon, cangen
ffrwythlon wrth ffynnon, a’i cheinciau’n dringo dros y mur”
(Genesis 49:22). Am y tro a gaf i roi enw Iesu Grist yn lle Joseff. Dyna
a wnaeth yr Iesu wrth y ffynnon gyda’r wraig o Samaria. Roedd yna
furiau rhyngddyn nhw ar y dechrau, rhai cenedlaethol, moesol, etc. A
dyma’r Efengyl i mi – does dim rhaid i chi a fi ddringo’r mur i ddod at
y Wir Winwydden – mae’r Iesu yn ei drugaredd wedi dringo’r mur
atoch chi a fi.

~ GOLYGYDDOL ~
Pleser yw cael cyflwyno i’ch sylw gopi o’r Lloffwr ar ei newydd wedd.

Yn dilyn dathlu chwarter canrif yn y rhifyn diwethaf, daeth yr amser i
edrych ymlaen at y pum mlynedd ar hugain nesaf ac mae’r Lloffwr fel
popeth arall yn gorfod symud gyda’r oes gan fanteisio ar y dechnoleg
ddiweddaraf. Rhaid cydnabod cymorth y Prosiect Papurau Bro sydd
wedi darparu offer cyfrifiadurol sylweddol i’r Lloffwr, hyfforddiant
pwrpasol a chymorth ymarfero, yn ogystal â helpu cynyddu nifer y
gwirfoddolwyr a’r darllenwyr. Boed i’r bartneriaeth gynhyrchiol hon
barhau i’r dyfodol ym mro Dinefwr a thu hwnt.

Dros y flwyddyn ddiwethaf cafodd llawer o waith ei wneud i ddatblygu’r
Lloffwr, ac mae’n debyg mai yn ystod y flwyddyn hon y gwelir llawer o
ffrwyth y llafur. Mae newid amlwg i’w weld y mis hwn yn niwyg y papur
gyda phennawd newydd ar y dudalen flaen yn cymryd lle’r ffurf a
wasanaethodd y papur ers blynyddoedd, ac yn adlewyrchu un o’r ffurfiau
cynharaf. Mae gan y Lloffwr logo newydd sef darn o wenith sydd yn
thema drwy’r papur a diolch i Andew Teilo am ei ddylunio.

Mae maint a delwedd y papur yn wahanol hefyd ac mae bellach yn
cael ei ddylunio’n lleol drwy gytundeb â Menter Bro Dinefwr a diolch
yn arbennig i Ian Elias am ei gymorth wrth gysodi’r rhifyn hwn. Rydym
wedi ceisio cadw rhinweddau’r gorffennol tra ar yr un pryd yn dod â
thinc ychydig yn fwy cyfoes i’r papur. Os oes gennych unrhyw
sylwadau neu awgrymiadau sut y gallwn ei ddatblygu ymhellach, neu
os hoffech ymuno â thîm y Lloffwr mae croeso i chi gysylltu ag un o’r
swyddogion neu â swyddfa Menter Bro Dinefwr.

Mae sicrhau dyfodol y Lloffwr o’r pwys mwyaf wrth frwydro i gadw’r
Gymraeg yn iaith fyw ym mro Dinefwr gan mai dyma’r unig ddeunydd
darllen Cymraeg sydd yn cyrraedd nifer o aelwydydd yn gyson. Mae’r
Lloffwr yn eiddo i’w holl ddarllennwyr a diolch i bawb am bob
cefnogaeth i sicrhau ei ffyniant. Blwyddyn newydd dda yn 2004.

Owain Siôn Gruffydd

~ SWYDDOGION Y LLOFFWR ~

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH
BWRDD YR IAITH GYMRAEG

I’R CYHOEDDIAD HWN
Llun-Gwener

10.00am-12.30pm
1.30pm-3.30pm

cyfradd galwadau lleol

LLINELL
GYSWLLT

0845
6076070

DYDDIAD CAU
Rhaid i’r deunydd ar gyfer Lloffwr mis Chwefror
fod yn nwyo’r Uwch Olygydd erbyn 31 Ionawr

Nid yw’r Lloffwr o reidrwydd yn cytuno â’r farn a
adlewyrchir ym mhob un o erthyglau’r papur

SWYDDOGION PROSIECT PAPURAU BRO
! (01558) 825336
Cerys Bowen, Rheolwr

Aled Vaughan, Golygydd Hamdden ac Anabledd
Heledd ap Gwynfor, Golygydd Merched ac Ieuenctid

Anwen Francis, Swyddog Marchnata

Bwrdd Golygyddol
J. Mansel Charles
Cerys Bowen
Eleri Davies
Glenys Davies
Siân Davies
Lynn Evans
Owain Siôn Gruffydd
Elin Humphreys
Gareth Vaughan Jones
Hywel Jones
Mererid Vaughan Jones
Christine Jones
Iona Llyr
Gwenda Rees
Len Richards
Alma Roberts
T. M. Thomas
Golygyddion y Rhifyn Hwn
Owain Siôn Gruffydd a
Cerys Bowen, Ffair-fach
Golygydd y Rhifyn Nesaf
Eleri Davies, Salem
Teipio a Chysodi
Menter Bro Dinefwr
Argraffu
Gwasg Morgannwg

Bwrdd Rheoli
Owain Siôn Gruffydd
Cerys Bowen
J. Mansel Charles
David Dyer
Peter Harries
Eleri Jones
Rhian Morgan
Robin Owen
Alma Roberts
Bob Roberts
Fiona Walters
Wyn Williams

Cadeirydd
Parch Alma Roberts
Rhiw’r Dorth,  Llandeilo
! (01558) 823272
Uwch Olygydd
J. Mansel Charles
Sarn Gelli,
Llanegwad, Nantgaredig,
Caerfyrddin, SA32 7NL
! (01558) 668823
! (07970) 031888
" menter@sirgar.gov.uk
Ysgrifennydd
Rhian Morgan
Crossville, Llangadog
! (01550) 777107
Trysorydd
Owain Siôn Gruffydd
! (01558) 825336
Swyddog Derbyn Taliadau
Fiona Walters
Banc Barclays, Llandeilo
Swyddog Hysbysebion
Wyn Williams
! (01550) 777834
Swyddog Gwerthiant
Bob Roberts
! (01792) 881891
Swyddog Tanysgrifio
Eleri Jones
! (01558) 822353
Trefnwyr Dosbarthu
Gwenlais Price
! (01550) 720114
Glyn a Rowena Davies
! (01558) 823340
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Pum Diwrnod o Ryddid Pum Diwrnod o Ryddid Pum Diwrnod o Ryddid Pum Diwrnod o Ryddid Pum Diwrnod o Ryddid gan Cerys Bowen

Roedd hi’n brynhawn dydd Sul heulog ar 15 Mehefin 2003 pan wnaeth
tua 40 o bobl bro Dinefwr ddod at ei gilydd i Neuadd Llangadog ar
gyfer ymarfer cyntaf Cwmni Theatr Bro Dinefwr. Yn ddisgyblion ysgol,
ffermwyr, athrawon, ac ambell un wedi ymddeol hefyd, roedd pobl o
bob oed a chefndir yno. Ond roedd un peth yn gyffredin rhyngom.
Doedden ni ddim yn gwybod y byddai’r profiad oedd o’n blaenau yn
gadael cymaint o argraff arnom.

Rai misoedd ar ôl yr ymarfer cyntaf hwnnw, roeddem ni i gyd yn
perfformio o flaen 1,000 o bobl dros dair noson yn Neuadd Ysgol
Pantycelyn, Llanymddyfri yng nghynhyrchiad cyntaf Cwmni Theatr Bro
Dinefwr, sef Pum Diwrnod o Ryddid.

Sefydlwyd y cwmni theatr newydd gan Fenter Bro Dinefwr, gan ddilyn esiampl Cwmni Theatr Maldwyn yng
nghanolbarth Cymru. Y nod oedd tynnu pobl yr ardal at ei gilydd i berfformio sioe gerdd gyda phwyslais mawr ar gael
hwyl a chymdeithasu. Fe lwyddwyd i wneud hynny, a llawer mwy...

Y tri wrth y llyw oedd Owain Siôn Gruffydd, Lowri Davies a Mererid Vaughan Jones, a dwi’n codi ’nghap iddyn nhw
– nid peth hawdd oedd cael trefn ar griw o blant mawr (afreolus ar adegau!) fel ni a’n cael i ddysgu nodau, geiriau a
symudiadau – a’u gwneud i gyd ar yr un pryd!

Nid criw o actorion proffesiynol oedd aelodau’r Cwmni ond pobl gyffredin oedd yn barod i weithio’n galed a chael lot
fawr o hwyl. Dwi’n cofio rhai yn dweud eu bod nhw heb berfformio ers bod yn oen neu’n angel mewn sioe Nadolig
gyda’r Ysgol Sul ddegawdau yn ôl! Roedd eraill wedi bwriadu sefyll yn rhes gefn y corws, neu wedi dod i’r ymarfer
wrth roi lifft i’w plant ac wedi penderfynu aros i weld beth oedd yn digwydd. Yna, roedd un fach giwt (o leiaf) yn
cyrraedd pob ymarfer yn hwyr yn bwrpasol er mwyn ceisio osgoi’r ymarferion actio (ond credwch fi, wnaeth ei swildod
hi ddim parhau yn hir iawn!) Ychydig y gwyddai pawb bryd hynny y byddai pob unigolyn yn rhan annatod o’r sioe, yn
canu a dawnsio mewn dillad pwrpasol, ac na fyddai modd cuddio mewn corws o gwbl!

Pe byddech chi’n gofyn i unrhyw un o griw y sioe sut brofiad oedd y cyfan, dwi’n hyderus y
byddai ateb pob un yr un peth. Bythgofiadwy. Roedd bod yn rhan o rywbeth mor gyffrous yn
wefreiddiol a phob eiliad yn hwyl. Nid yn unig y wefr o berfformio oedd yn sicrhau hynny, ond
gweld pobl o bob cwr o’r ardal yn dod at ei gilydd a theimlo’r undod rhyngom. Roedd nifer
ohonom heb gwrdd erioed o’r blaen ond erbyn hyn rydyn ni wedi rhannu sawl profiad – ac
ambell wydraid o win hefyd!

Roedd pethau’n chwith iawn am sawl penwythnos ar ôl y perfformiadau, ond fel y dywedwyd
o’r llwyfan ar y noson ddiwethaf – efallai mai dyma’r perfformiad olaf am y tro ond dyma’r
dechrau i Gwmni Theatr Bro Dinefwr, a gobeithio yn fawr iawn y bydd yn mynd o nerth i
nerth. Dwi’n sicr yn edrych ymlaen yn eiddgar at y cynhyrchiad nesaf. Yn y cyfamser, rydyn
ni’n mwynhau cwrdd yn achlysurol mewn nosweithiau cymdeithasol, lle rydyn ni’n cael mwy
o gyfle eto i fwynhau yng nghwmni ein gilydd, a chwpla pob noson gyda chân!

Cefndir y Sioe ~ Gwelwyd y chwyldro cyntaf gan y dosbarth gweithiol ym Mhrydain yn nhridegau’r 19eg ganrif. Lansiwyd y
Siarter yn 1837 ac fe gafodd groeso brwdfrydig gan y gweithwyr ym mhob man. Crisialwyd holl obeithion a dymuniadau’r
werin yng ngofynion y Siarter a fynnai bleidlais gudd i bob dyn, heb orfod profi perchnogaeth.

Gosodwyd amodau’r Siarter ger bron y Senedd yn Llundain ond gwrthodwyd pob un a daeth yr arweinwyr ynghyd i
geisio penderfynu ar strategaeth y mudiad. Ni lwyddodd i roi arweiniad i’r gweithwyr a gwelwyd gwrthdaro uniongyrchol
yng Nghymru, yn Llanidloes a Chasnewydd yn 1839. Yn Llanidloes, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd a fynychwyd gan
niferoedd mawr ac yn dilyn un o’r cyfarfodydd, arestiwyd tri o arweinwyr y Siartwyr gan heddweision o Lundain.
Ymatebodd y dorf yn reddfol gan ymosod ar y gwesty lle cymerwyd y tri a chawsant eu rhyddhau.

Llwyddodd y Siartwyr i reoli’r dref am bum diwrnod, ond yna, wedi’r newydd fod milwyr ar eu ffordd, dihangodd
arweinwyr y mudiad. Llwyddwyd i ddal y rhan fwyaf ohonynt ac fe’u dedfrydwyd yn Llys y Trallwng. Heuwyd yr hadau
a gwelwyd ffrwythau’r aberth yn y genhedlaeth nesaf. Dim ond Pum Diwrnod o Ryddid a gafwyd yn Llanidloes, ond
gadawyd y blas am ryddid yng nghalonnau’r werin am byth.

Os na gawsoch gyfle i weld un o berfformiadau Cwmni Theatr Bro Dinefwr o Pum
Diwrnod o Ryddid, peidiwch â phoeni gan fod fideos, CDs a DVDs o’r sioe ar gael o
Swyddfa Menter Bro Dinefwr am £10 yr un. Cysylltwch â’r Fenter ar (01558) 825336

~ HYN A’R LLALL ~
TYWYS

Mae prosiect newydd sef TYWYS wedi cael ei sefydlu i hyrwyddo’r
celfyddydau yn Nyffryn Tywi. Mae TYWYS yn cynnwys cynrychiolwyr
o fudiadau lleol a’r prif nod yw codi proffil Dyffryn Tywi drwy alluogi
i’w artistiaid proffesiynol a gwirfoddol i ddenu cynulleidfaoedd a rhai i
gymryd rhan, trwy hyrwyddo a threfnu gweithgareddau celfyddydol.

Bydd y prosiect yn creu swyddi o fewn y diwydiannau diwylliannol
yn Nyffryn Tywi drwy gynnal mwy o ddigwyddiadau; creu incwm i
leoliadau amrywiol yn Nyffryn Tywi, hynny yw, theatrau a neuaddau
cyngerdd yn ogystal â llefydd o ddiddordeb hanesyddol; ac ymestyn ac
ychwanegu gwerth at y tymor gwyliau yn Nyffryn Tywi drwy gynnal
digwyddiadau gydol y flwyddyn.

Mae Meryl Tomos o Gil-y-cwm, a benodwyd yn ddiweddar fel
Cyfarwyddwr TYWYS, yn awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhyw
un sy’n ymwneud â’r celfyddydau yn Nyffryn Tywi.

“Rwy’n edrych ymlaen i weithio ar y prosiect cyffrous hwn ac i
gydweithio gyda’r llu o gymdeithasau celfyddydol gwych sy’n bodoli
yn yr ardal” meddai Meryl.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am TYWYS cysylltwch â Meryl
yn ei swyddfa yn Llandeilo ar (01558) 824690.

FIDEO
DVD
CD

FIDEO
DVD
CD

TAD A MAB YN RHYDDHAU CD NEWYDD
Fe gyhoeddwyd cryno ddisg newydd sbon

yn ystod Rhagfyr 2003 a fyddai wedi cael
croeso cynnes yn hosan Nadolig pob un o
bobl Cwrt-y-Cadno. Y rheswm dros hynny?
Yr artistiaid yw neb llai na dau o bobl yr
ardal, sef Ieuan Williams, Abermangoed,
Cwrt-y-Cadno ac Alun ei fab sydd hefyd yn
byw yn lleol.

Mae Ieuan yn ei wythdegau ac yn dal i ffermio, tra bod Alun yn rhedeg
ei fusnes ei hun yn gwerthu carpedi. Mae’r ddau yn hen gyfarwydd â
chanu a’u lleisiau yn gyfarwydd iawn i nifer o bobl yr ardal. Yn wir, fe
aeth y ddau ati i recordio’r CD ar ôl derbyn sawl cais wrth ffrindiau a
oedd yn ysu iddynt roi eu caneuon ar gof a chadw.

Enw’r cryno ddisg yw SIPRYS, hen air Cymraeg am gymysgedd o
rawn. Yn naturiol felly, mae’r CD yn cynnwys emynau, deuawdau,
penillion a hen ffefrynnau Cymraeg a Saesneg. Ac er mwyn parhau â’r
cysylltiad teuluol, fe dynnwyd llun y clawr gan Dafydd, mab arall Ieuan.

Jean Evans, gwraig fferm o Penarth Uchaf, Pumsaint sy’n cyfeilio ar
y cryno ddisg, ac mae hi wedi bod yn barod iawn i gyfeilio i’r ddau
mewn cyngherddau ac Eisteddfodau dros y blynyddoedd diwethaf.

Gellir prynu copi o’r CD wrth Alun ar (01558) 650364 neu Ieuan ar
(01558) 650274 neu mewn siopau ar hyd y wlad am £12.00.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
CASNEWYDD A’R CYLCH 2004

Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Gyda llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau tu

cefn i ni, mae amryw ohonom eisioes yn edrych ymlaen at Eisteddfod
2004 yng Nghasnewydd a’r Cylch a hoffwn hysbysu pawb o
gystadleuaeth newydd sbon yn yr adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Penderfynodd yr Is-bwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg dorri tir
newydd drwy gyflwyno medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg am y tro
cyntaf. Mae Cymru yn fwy adnabyddus efallai fel gwlad y gân ond mae
cyfraniad gwyddonol a thechnoleg unigolion a sefydliadau Cymreig yr
un mor nodedig. Rhoddir y fedal i gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad
helaeth i’r defnydd o’r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth neu Dechnoleg
a dyddiad cau y gystadleuaeth yw 31 Ionawr 2004.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Swyddfa’r Eisteddfod,
33 Stryd y Bont, Casnewydd, NP20 4BH, drwy e-bost
de@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch (0845) 120 9555.

Gwobrau i’r Eisteddfod
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2005 yn yr hen Sir

Gaernarfon. Er bod rhai yn dal i gwestiynu’r penderfyniad o osod Prifwyl
2005 y tu fewn i’r Faenol rhwng y Felinheli a Bangor, mae swyddfa’r
Eisteddfod wedi symud i Gaernarfon ac mae’r pwyllgorau testunau wedi
bod yn paratoi’r cystadlaethau.  Bydd y rhain yn ymddangos ar ddiwrnod
y Cyhoeddi, sef 26 Mehefin 2004.

Mae nifer o unigolion a chymdeithasau wedi cynnig gwobrau eisoes
ond mae digon o le i eraill a gwahoddiad yw hwn i rai fyddai’n dymuno
cysylltu eu hunain ag Eisteddfod 2005 i siarad â ni. Mae’n debyg bod
amryw o bobl ar draws Cymru sydd â chysylltiad arbennig â’r ardal hon
a pha well ffordd o gadw’r cysylltiad hwnnw na thrwy roi gwobr i’r
Eisteddfod a gall hyn fod er cof am rywun annwyl.

Os hoffech gyfrannu trwy gyflwyno gwobr ariannol i’r Eisteddfod
yna byddwn yn falch o glywed oddi wrthych yn ystod yr wythnosau
nesaf. Dylid anfon gair at y Trefnydd yn Swyddfa’r Eisteddfod, Hen
Swyddfa’r Heddlu, Pen Deitsh, Caernarfon, LL55 2AU, neu croeso i
chi gysylltu â ni ar (0845) 1222003. Diolch ymlaen llaw am bob
cefnogaeth.

CAIS AM WYBODAETH
Tybed a oes rhywrai o blith eich darllenwyr a wyr am unrhyw

chwedl neu hanesyn am fleiddiaid yn gysylltiedig â’r mannau a
ganlyn os gwelwch yn dda:

CEFN BLAIDD (Talyllychau)
CRUG [Y BLAIDD] (Llanymddyfri)
RHYD Y BLAIDD (Cynghordy)
CWM BLAIDD (Cynghordy)
MELIN CWM BLEIDDIAID (Llan-y-crwys)
CEFN BLEIDDAST (Caeo)
CLUN Y FLEIDDAST (Caeo)
CAE’R BLAIDD (Brechfa/Gwernogle)

neu unrhyw le arall yn y gymdogaeth o ran hynny sydd â BLAIDD,
BLEIDDIAID, BLEIDDIAU, BLEIDDAST neu BLEIDDBWLL
yn rhan o’i enw. Fe fyddwn yn hynod o falch o gael sgwrs ag
unrhyw un sydd â rhywbeth i’w gynnig. Diolch yn fawr.
Yn gywir iawn
Cledwyn Fychan
Y Fedw, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DT
!!!!! (01974) 202560 [gyda’r nos - neu gadewch neges ac mi alwaf yn ôl]

CYMDEITHAS 200 DINEFWR
Gwobrau 2003

Mis
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref

£25 £15 £10
132 117  94
172 116  35
126  41  60
 98  22  40
161 168  35
  4  30 130
 84  18  76
 32 149  14
 86  28  84
 60  52 157

£200 £100 £50 £20 £10
  66  170  15 197 126

 21  29  49
156  97 160

140  18
175  55#

LLONGYFARCHIADAU
I’R ENILLWYR
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~ HWYL YN YR ARDD gyda Hywel Jones ~

Blwyddyn Newydd Dda i ddarllenwyr y
Lloffwr. Hoffwn newid ychydig ar fy thema
ar gyfer yr erthygl hon, gan fod y rhan fwyaf
o arddwyr yn cael seibiant ar yr adeg yma
o’r flwyddyn.

Cnewyll a geir ar gyfer tyfu
 llysiau, blodau a ffrwythau

Bwlb   Math o wreiddyn crwn yn cynnwys llawer
o ddail sy’n storio bwyd i blanhigyn y flwyddyn
nesaf e.e. tiwlip.
Corm   Cyn wreiddyn crwn a storfa fwyd.  Bydd
corm newydd yn ffurfio wrth fôn y dail ac ar ben
corm y llynedd e.e. gladiolus.
Cloronen (Tuber)   Coesgyn neu wreiddyn wedi ei
addasu. Ceir enghreifftiau o hyn gyda’r daten pan
y gwelir egin neu lygaid ar yr wyneb, ac yn y
dahlia gwelir yr egin ar dop y gloronen yn unig.
Impyn   Planhigyn newydd ar stem sy’n glynu
wrth y fam blanhigyn. Yn aml, ffurfir llawer o’r
rhain nes bod cylch ohonynt o gwmpas y
planhigyn gwreiddiol  e.e ambell i bren ffrwyth.
Ymledydd  Stem hir sy’n glynu wrth y fam
blanhigyn a bydd planhigion newydd yn tyfu allan
ohono e.e couch grass a bearded iris.
Rhizome  Y man ar y coesgyn lle daw’r dail i’r
golwg.  Ar stem ymgripiol gwelir gwreiddiau
hefyd wrth y nodau, fel cyfeiriwyd atynt o dan y
testun ‘Ymledydd’

Ffrwythau
Aeron  Ffrwyth llawn sudd sy’n cynnwys amryw o
hadau.
Capsiwl Ffrwyth sych sy’n grwn fel arfer ac yn
cynnwys llawer o hadau. Bydd yn hollti’n agored
er mwyn gollwng yr hadau allan.
Cnap  Ffrwyth sych, caled sy’n cynnwys un
hedyn, er enghraifft y mintys.
Coden Ffrwyth hir, sych sydd fel arfer yn cynnwys
amryw o hadau mawr. Bydd yn hollti er mwyn
gollwng yr hadau allan.

Termau a ddefnyddir yn aml gan arddwyr
Unflwydd   Planhigyn sy’n tyfu o hedyn, yn
blodeuo, yn cynhyrchu had ac yna’n marw yn yr
un flwyddyn.Ceir dau fath bob blwyddyn. Mae un
yn galed e.e. Pys Per a Blodyn yr haul, a’r llall yn
lledgaled e.e. Marigold ffrengig a Phetunias.
Dwyflwydd  Planhigyn sy’n ffurfio dail yn y
flwyddyn gyntaf, yn yr ail flwyddyn yn blodeuo,
yn cynhyrchu had ac yna’n marw e.e Wallflowers
(Erysimum cheiri)
Lluosflwydd/Parhaol  Planhigyn sy’n byw am
lawer o flynyddoedd gan flodeuo o’r newydd bob
blwyddyn e.e Delphiniums a Lupins.

Rhannau Blodyn

Mathau o Ddail

Mathau o Flodau

Mathau o Fflurgainc

Trefn y Dail

NewidNewidNewidNewidNewid
CywCywCywCywCywairairairairair
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CAPEL ISAAC

Cwrdd Cystadleuol
Cynhaliwyd Cwrdd Cystadleuol llwyddiannus eto yng Nghapel
Cwrt-y-Cadno ar nos Wener, 14 Tachwedd. Llywydd y noson oedd
Esme Jones, Crugybar a chafwyd araith bwrpasol ganddi a
chyfraniad hael at yr achos. Y beirniad oedd Huw Davies,
Llanymddyfri (Cerddoriaeth), Helen Davies, Llanymddyfri
(Adrodd a Llên) ac Anne Milcoy, Drefach (Arlunio). Jean Evans,
Pumsaint oedd yn cyfeilio.
Arweiniwyd y noson gan John Thomas a Dafydd Williams, a
chyflwynwyd y llywydd gan Huw Davies. Gwnaed y diolchiadau
gan Meirion Jones. Mansel Lewis ac Aled Jones fu wrth y drws a
gwragedd y Capel fu’n paratoi’r bwyd. Y trysorydd oedd Eirwyn
Jones a’r ysgryfenyddes oedd Rhainnon Mercer. Roedd yr enillwyr
fel a ganlyn:
Canu dan 6 - Emma Jones, Nant-y-rast, Cwrt-y-Cadno
Adrodd dan 6 - Emma Jones, Nant-y-rast, Cwrt-y-Cadno
Canu dan 8 - Dewi Uridge, Caedparc, Llanfair
Adrodd dan 8 - Dewi Uridge, Caedparc, Llanfair
Canu dan 12 - Rhydian Davies, Awelon, Crugybar
Adrodd dan 12 - Deian Thomas, Caerdderwen, Crugybar
Parti Canu dan 12 - Parti Mark, Ysgol Caio
Adrodd Argoed - Aled Jones, Tyllwyd, Cwrt-y-Cadno
Arlunio dan 5 - Elan Lewis, Llwyn Berllan, Ffarmers
Arlunio dan 7 - Emma Jones, Nant-y-rast, Cwrt-y-Cadno
Arlunio dan 12 - Peter Davies, Ynysau Uchaf, Pumsaint
Llawysgrifen dan 6 - Felix Parker, Brunant, Pumsaint
Llawysgrifen dan 9 - Peter Davies, Ynysau Uchaf, Pumsaint
Llawysgrifen dan 12 - Rhian Lewis, Pentwyn, Cwrt-y-Cadno
Offeryn Cerdd dan 12 - Carwen Richards, Cwmcelynen, Pumsaint
Offeryn Cerdd Agored - Rhian Lewis, Pentwyn, Cwrt-y-Cadno
Deuawd Offerynnol - Elin a Rhydian Davies, Awelon, Crugybar
Canu Emyn dan 20 - Carys Evans, Swyddfa’r Post, Caio
Canu Emyn dros 20 - Ieuan Williams, Abermangoed, Cwrt-y-cadno
Deuawd Emyn - Ieuan ac Alun Williams, Abermangoed
Côr - Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi
Ateb Chwe Chwestiwn dan 12 - Elin Davies, Awelon, Crugybar
Ateb Chwe Chwestiwn (Agored) - Huw Davies, Llandre
Brawddeg - Ieuan Williams, Abermangoed, Cwrt-y-cadno
Limrig - Alun Williams, Maesteg, Pumsaint
Cwpled - Ivor Jones, Frondeg, Pumsaint
Brysneges - Beryl Davies, 3 Hyfrydle, Llanddewi Brefi
Plentyn Mwyaf Addawol - Emma Jones, Nant-y-rast, Cwrt-y-Cadno

CWRT-Y-CADNO

Penwythnos Blackpool
Roedd y penwythnos yn Blackpool yn 2002 yn gymaint o lwyddiant
fel bod Hywel Jones wedi trefnu taith arall yno i 32 o drigolion
bro Dinefwr cyn diwedd y flwyddyn, i dreulio gwyliau byr yng
nghwmni Tony ac Aloma yng Ngwesty Gresham. Roedd y croeso
yn gynnes a’r adloniant o safon uchel fel arfer. Ymunodd criw o
bobl o’r gogledd â ni ac i goroni’r cwbl roedd y tywydd yn braf.
Band canu gwlad Montre, o ogledd Cymru oedd artistiaid nos
Wener, a chafodd un o’r gwesteion, Peter Sutton o Lanwrtyd
syrpreis arbennig ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. Yn
dilyn ymweliad â Marchnad Fleetwood ar y dydd Sadwrn, aeth
pawb yn ôl i gael swper, ac adloniant i ddilyn hynny gan Tony ac
Aloma. Roedd y ddau yn cofio am eu hymweliadau pleserus â bro
Dinefwr yn y 60au a 70au, yn diddanu cynulleidfaoedd megis “Pop
y Cothi” a’r croeso gwych a gawsant gan Les a Trixie yng Ngwesty’r
North Western, Llanymddyfri.
Ar y siwrnai adref ar y dydd Sul, cafodd pawb gyfle i wneud
ychydig o siopa Nadolig yn Chorley. Y penderfyniad unfrydol wedi
dychwelyd oedd bod gwyliau tebyg i’w drefnu ar benwythnos
cyntaf Hydref 2004, er mwyn gweld goleuadau enwog Blackpool.
Cyflwyno siec
Cyflwynwyd siec o £17,200 yn ddiweddar i Ymchwil Cancr Cymru,
swm a godwyd gan Edwin Arblaster a’i gyfeillion a deithiodd o
gwmpas Cymru ar dractor yn ystod yr haf. Roedd yn bleser
croesawu Marilyn Morgan o Gymdeithas Adeiladu’r Principality
i ymuno gyda’r trigolion wrth iddynt gyflwyno’r siec. Bu’r cwmni’n
gefnogol iawn i’r ymdrech a chafwyd noson arbennig. Hoffai
Edwin Arblaster a’i gyfeillion ddiolch o galon i drigolion
Cwm-du ac i bawb a gyfrannodd yn hael at achos mor deilwng.

CWM-DU

Nadolig y Plant
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig gan blant a phobl ifanc Ysgol
Sul Capel Isaac yn y Capel ar 21 Rhagfyr. Yn dilyn y gwasanaeth
cafwyd te parti yn y festri a daeth Siôn Corn hefyd i ymweld.
Gwelir llun o’r criw isod

Noson Gwis
Yn dilyn cyfarfod blynyddol Cymdeithas Cwm-du, cynhaliwyd
cwis a baratowyd gan Tim Arblaster. Dewiswyd nifer o gwestiynau
diddorol ganddo gan gynnwys rownd gerddorol ar dâp, ac o blith
y pedwar tîm a fu’n ymryson â’i gilydd dyfarnwyd tîm Ron Jenkins,
Howard Court a Bryn Bazard yn fuddugol. Diolch yn fawr i Tim
ac i Jenny Russell, Linda Court, Margaret Jenkins ac eraill am
baratoi’r danteithion Nadoligaidd.
Capel Providence
Plant Ysgol Sul Providence oedd yn gyfrifol am oedfa’r Nadolig
brynhawn Sul, 7 Rhagfyr o dan arweiniad eu hathrawon, Ann James
a Diane Thomas. Cafwyd oedfa hyfryd a phawb yn rhoi o’u gorau
gan gyflwyno eu cyfraniadau arbennig gyda graen. Darllenwyd
darnau o’r ysgrythur a chafwyd eitemau cerddorol, lleisiol ac
offerynnol o’r safon uchaf.

D. T. EDWARDS A’I FAB

Mae’n wir mewn bedd mae llawr gðr
Am fod ei sgidiau’n gollwng dðr.

ESGIDIAU GWERTH EU GWISGO
SYDD HEFYD WRTH EU TRWSIO
gan:

!  (01550) 777459
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gan Aled Vaughan
Prosiect Papurau Bro

Mae rygbi Cymru wedi cael chwistrelliad
o hyder newydd yn ddiweddar, yn dilyn y
perfformiadau campus yn erbyn Seland
Newydd a Lloegr yng Nghwpan y Byd. Un
sy’n chwarae rhan bwysig yn yr adfywiad
hwn yw Mefin Davies, bachwr y
Rhyfelwyr Celtaidd ac un sydd â’i
wreiddiau’n ddwfn ym mro Dinefwr. Cefais
gyfle i gael sgwrs gyda’r gðr o Nantgaredig
yn ystod seibiant byr yn ei amserlen brysur,
a siarad am ... rygbi, rygbi a rygbi!

“Wnaethon ni ddim sylweddoli pa mor
fawr o’dd e nes ein bod ni wedi cyrraedd
Awstralia” meddai Mefin am y profiad o fod
yn rhan o dwrnamaint rygbi mwyaf y byd.
“Roedd y cyfleusterau a safon y caeau yn
wych, yn sefyll mas” meddai wedyn. “Mae
pobol Awstralia i gyd yn sport mad ac roedd
y gefnogaeth i’r gystadleuaeth yn
anhygoel.” Yng nghanol yr awyrgylch
drydanol yn Sydney a Brisbane, gyda
miloedd o gefnogwyr Cymru (ac eraill!) yn
eu hannog bob cam, cafwyd dau o
berfformiadau mwyaf gwefreiddiol tîm
rygbi Cymru ers blynyddoedd, a hynny yn
erbyn cewri’r Crysau Duon a Lloegr.
“Roedd llai o bwyse arno ni yn erbyn y
Crysau Duon, achos taw cyrraedd rownd yr
wyth olaf oedd bwysicaf i ni” meddai Mefin.
“Ond wedyn roedd tipyn o bwysau arnom
ni i adeiladu ar ein perfformiad ni yn erbyn
Seland Newydd wrth wynebu Lloegr yn
rownd y cwarteri.”

Mae’r ddwy gêm yma wedi magu gobaith
a hyder newydd ymysg cefnogwyr rygbi
Cymru a phawb yn edrych ymlaen at
bencampwriaeth y Chwe Gwlad mis nesaf.
Ond mae’r llwyddiant diweddaraf yn rhoi
cryn bwysau ar ysgwyddau’r bechgyn yn ôl
Mefin. “Mae’n bwysig i ni gadw i fynd a
pharhau i ddatblygu nawr” meddai, “ond
mae disgwyliadau mawr arnon ni nawr ar
ôl y perfformiadau diwethaf ’ma!”

Does dim amheuaeth bod Mefin wedi
mynd yn bell iawn ers cael ei flas cyntaf ar
y bêl hirgron ar gae Ysgol Gynradd
Nantgaredig yn wyth oed. “Gwnaeth fy
niddordeb mewn rygbi ddechrau tra ’mod i
yn yr ysgol fach” esbonia Mefin. “Mr
Brynmor Jones oedd yn ein dysgu ni ac fe
wnaeth pethau ddatblygu o fan ’na.”
Cynyddu wnaeth ei ddiddordeb mewn rygbi
wrth barhau i chwarae yn Ysgol Gyfun Bro
Myrddin, yna ar ôl cyfnod gyda Chlwb

Rygbi Nantgaredig, fe wnaeth Mefin ymuno
â thîm ieuenctid Cwins Caerfyrddin. Cyn
pen dim roedd yn chwarae’n rheolaidd i’r
tîm cyntaf a’r clybiau mawr yn dechrau
sylwi ar ei ddawn arbennig gyda’r bêl.

“Ges i gynnig i fynd i chwarae i Ddynfant”
meddai Mefin “ac fe fues i ’na am bedwar
tymor. Roedd e’n lle da iawn i ddysgu’r
gêm.” Oddi yno fe ymunodd Mefin â thîm
Castell Nedd cyn symud i Bontypridd
bedwar tymor yn ddiweddarach. Ond
bellach, yn dilyn yr ad-drefnu yn strwythur
rygbi Cymru, crys y Rhyfelwyr Celtaidd
sydd ar gefn Mefin, ac mae’n ei wisgo â
balchder.

Enillodd Mefin ei gap cyntaf yn Cape
Town, De’r Affrig yn 2001, gan ei wneud
yn chwaraewr rhif 1,005 i ennill cap dros
Gymru. Er iddo fod yn agos i gyrraedd
carfan Cymru ar sawl achlysur daeth ei gyfle
mawr i droedio’r maes rhyngwladol yn yr
ail brawf. Profiad sy’n anodd iawn i’w
anghofio iddo.

“Ro’n i’n nerfus iawn” meddai Mefin
“ond roeddwn i’n gwireddu breuddwyd o’dd
gen i ers yn fachgen bach wrth chwarae dros
fy ngwlad.” Yn fuan wedyn cafodd Mefin
ei wneud yn gapten ar dîm llwyddiannus
Cymru A, ac yn Awst 2003 cafodd yr
anrhydedd o fod yn gapten ar y tîm
rhyngwladol yn erbyn Rwmania ar y Cae
Ras yn Wrecsam. “Roedd e’n rhywbeth
mawr i fi chwarae i Gymru A” meddai
Mefin, “ond roedd hwn wedyn yn anrhydedd
a braint enfawr, yr icing on the cake!”

Ag yntau bellach yn aelod sefydlog o’r
tîm cenedlaethol mae pethau yn edrych yn
dda iawn i Mefin Davies. Ond beth yw ei
gynlluniau ar gyfer y dyfodol? “Y peth
pwysicaf i fi ar hyn o bryd yw cario mlaen i
chwarae” meddai. “Pan fydda i ddim yn
mwynhau chwarae, bydd hi’n amser i
feddwl am yr opsiynau sydd gen i.” Yn y
cyfamser, edrychwn ymlaen i weld Mefin
yn parhau i a serenni ar feysydd rygbi’r
wlad, a gobeithio y bydd yn chwarae rhan
amlwg yn atgyfodiad parhaol rygbi Cymru.

Pob lwc i Mefin a thîm Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad!

Taith MefinTaith MefinTaith MefinTaith MefinTaith Mefin CYNGHORDY
Capel Bethel
Ar fore Sul, 21 Rhagfyr cymerodd cyn aelodau a phlant yr ysgol
Sul ran yn y gwasanaeth a’r ddrama Nadolig yn Salem,
Llanymddyfri fel rhan o ddathliadau Nadolig yr ofalaeth. Y rhai a
gymerodd ran oedd Arfon, Rhian, Ffion, Sioned, Meleri Jones,
Menna Davies, Iestyn Jones, Dewi Harries a Jac Spowage.

DERWEN FAWR
Oes o Wasanaeth
Daeth amser ymddeol i Mrs Barbara Roberts, Erwlon, Derwen
Fawr ar ddiwedd 2003 yn dilyn cyfnod o ddeng mlynedd ar hugain
fel gofalydd cymunedol yr henoed. Gwasanaethodd gylch eang
yng nghanol Dyffryn Tywi ac o ganlyniad mae degau o deuluoedd
yn ddyledus i Barbara am y gofal annwyl a thrylwyr a roddodd i’w
hanwyliaid pan oeddent yn fethedig neu’n wael iawn eu hiechyd.
Gyda Barbara yn byrlymu o egni, tebyg y gwelwn hi eto yn
gwasanaethu yn y cylch a dymuniadau gorau i’r dyfodol.

DRYSLWYN
Motor Neurone
Braf oedd clywed am lwyddiant aruthrol y bore coffi a gynhaliwyd
yng nghartref Austin a Gwenda Davies, Pencoed ar fore Mawrth,
25 Tachwedd. Cafwyd gair gan Emyr Wyn Evans, Pantawel i agor
y gweithgareddau ac i egluro pwrpas y bore, sef codi arian at
Gymdeithas Motor Neurone. Ef a’i ffrindiau hefyd a drefnodd y
cyngerdd hynod lwyddiannus yn Ysgol Tre-gib i gefnogi’r un achos.
Mair Roderick, Derwen Fawr a gafodd y syniad o gynnal y bore
hwn, â hithau wedi bod yn ddiwyd iawn ers misoedd yn gwneud
tua 200 o gardiau cyfarch i’w gwerthu, ynghyd â raffl sylweddol.
Daeth cymdogaeth gyfan ynghyd i gefnogi’r achos a chyflwynwyd
£1,400 o elw i’r Gymdeithas Motor Neurone. Bellach, mae’r
cyfanswm a godwyd rhwng yr holl weithgareddau bron yn £20,000
a bydd yr arian yn cyfrannu tuag at ymchwil i’r clefyd creulon.

FFAIR-FACH
Cymdeithas y Tabernacl
Cyfarfu aelodau Cymdeithas y Tabernacl ar nos Lun, 1 Rhagfyr i
wrando ar Alun Voyle o Landdarog. Cawsom hanes taith gofiadwy
Alun i Base Camp Everest gyda chymorth sleidiau. Roedd hon yn
noson hwyliog ac addysgiadol a diolchwyd yn gynnes iddo am
ddod gan y llywydd, Margaret Rees ynghyd â Ieuan Jones.
Cwrdd Nadolig y Tabernacl
Daeth nifer dda ynghyd i oedfa’r Nadolig yng Nghapel y Tabernacl
ar 21 Rhagfyr. Cymerwyd at y darlleniadau a’r eitemau gan yr
aelodau a diolch i bawb a gymerodd ran.

FFARMERS

Neuadd Bro Fana
Cynhaliwyd cinio blynyddol y Neuadd yn y Drovers Arms ar nos
Wener, 12 Rhagfyr. Fel arfer, cafwyd bwyd hyfryd ac roedd Ethel
Davies a Judy Jenkins wedi trefnu cwis a raffl i ddiddori’r
gwesteion. Gan nad oedd y Neuadd yn barod, cynhaliwyd y noson
garolau arferol yn Eglwys Llan-y-crwys ar nos Sul, 21 Rhagfyr.
Estynwyd croeso i bawb gan Gadeirydd y neuadd, Ethel Davies,
gyda John Mathias yn arwain y noson a’r ficer, y Parchedig Beti
Morris yn cyhoeddi’r fendith. Cafwyd noson hynod lwyddiannus
gyda chynrychiolwyr o’r Eglwys, a chapeli Bethel, Salem,
Ffaldybrenin a Saron yn cymryd at y rhannau arweiniol. Yn dilyn
y gwasanaeth cafwyd paned a mins peis. Bydd elw’r noson yn
cael ei gyflwyno i elusen LATCH.

Bethel, Cwm Pedol
Yn dilyn cyfnod hir o wasanaeth mae David Thomas, Caerdderwen
a Ray Davies, Peronne yn ymddeol o’u swyddi fel Ysgrifennydd a
Thrysorydd yr Eglwys, a Gomer Davies a Thomas Lewis yn
ymddeol fel Ysgrifennydd a Thrysorydd Ymddiriedolaeth y Mans.
Diolch i’r pedwar am eu gwaith ar hyd y blynyddoedd.
Penodwyd y swyddogion canlynol i’r swyddi i ddechrau o fis
Ionawr 2004:

Ysgrifennydd yr Eglwys Sheila Lewis
Trysorydd Elfyn Davies
Ysgrifennydd Ymddiriedolaeth y Mans Rhys Davies
Trysorydd Meinir Davies

Mae Gladys Lewis yn cymryd at y dasg o drefnu’r Suliau, yn olynu
Gomer Davies. Diolch i’r rhai sydd wedi cyflawni’r swyddi yn y
gorffennol a dymunwn yn dda i’r rhai a fydd yn cymryd at eu
dyletswyddau yn 2004.

SIOP Y CENNEN
Uned 4, Byd y Siopwr, Stryd y Gwynt, Rhydaman

am eich
LLYFRAU * CRYNODDISGIAU * CARDIAU

CREFFTAU * FIDEOS * C.D.ROMau * CASETIAU
Telerau arbennig i ysgolion a chymdeithasau
! (01269) 595777  " hywelwyn@aol.com

JAMES JONES
PRESWYLFA, NANTGAREDIG

Prif asiant:
PHILIPS & PYE HOTPOINT
Teledu, Fideo a Peiriannau golchi a sychu,
Sustemau Hi-Fi Oergelloedd a Rhewgelloedd

RHENTU A GWERTHU SUSTEMAU LLOEREN

!(01267) 290573

L.J. BAILEY A’I FEIBION
LLANGADOG (Siop Fwydydd MACE)

Prisiau cystadleuol
Pob math o gig a bacwn o ansawdd da

Gwasanaeth rhagorol bob amser

! !
(01550) (01550)
777217 777242

(Bwydydd) (Cigydd)

LLONGYFARCHIADAU
Enillydd y tocynnau i weld y Scarlets yn erbyn Gweilch Tawe Nedd oedd:

Gwennan Jones, Dôl y Dderwen, Llandeilo
(un o ddarllenwyr Y Lloffwr)

Trefnwyd y gystadleuaeth gan y Prosiect Papurau Bro ar y cyd rhwng
Clebran, Cwlwm, Y Cardi Bach, Y Garthen ac Y Lloffwr

UCHAFBWYNTIAU GYRFA MEFIN

Y Gêm Orau

O ran gêmau clwb, beth sy’n sefyll mas
i fi yw’r ymgyrch yn Nharian y Parker
Pen a’r gêmau yn erbyn y Saraseniaid
a Gwyddelod Llundain, ac ennill
Cwpan y Principality yn erbyn
Llanelli. Roedd bod yn gapten yn
erbyn Rwmania yn sefyll mas hefyd,
a bod yn rhan o Gwpan y Byd yn
achlysur yn ei hunan.

Y Cais Gorau

Un sy’n sefyll mas i fi yw rhedeg hyd
y cae a sgorio yn y cornel pan ro’n i
yn Ysgol Nantgaredig! Rwy’n cofio
chwarae yn y mwd a’r glaw a sgorio’r
cais er mwyn ennill y gêm yn erbyn
Llansawel!

Hoff Chwaraewr

Garin Jenkins, a Sean Fitzpatrick pan
roedd e’n chware i’r Crysau Duon

Gwrthwybebwr Anoddaf

Yr un nesa dwi’n chwarae yn ei erbyn.
A’r dyfarnwr ar adegau!!

Dylanwadau Mwyaf

Er mai fi sy’n gwneud penderfyniadau
fy hunan, dwi’n lwcus i gael
cefnogaeth y teulu i gyd a dwi wedi
cael hyfforddwyr arbennig ar hyd yr
amser hefyd.
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~ Merched y Lloffwr~Adolygiad Llyfr Neuadd y Coroniad, PumsaintAdolygiad Llyfr Neuadd y Coroniad, PumsaintAdolygiad Llyfr Neuadd y Coroniad, PumsaintAdolygiad Llyfr Neuadd y Coroniad, PumsaintAdolygiad Llyfr Neuadd y Coroniad, Pumsaint
Canrif y Neuadd 1903-2003 gan Cyril Jones
Ar y cychwyn mae’r darllenydd yn ceisio dyfalu ystyr teitl y
neuadd, ond buan y daw’r esboniad. “I goffau Coroni’r Brenin
Edward VII yn 1902".  Braidd yn ddieithr i gymdogaeth mor
Gymreig â Phumsaint a’r ardal o gwmpas. Ond dyna drefn pethau
ganrif yn ôl. Yr adeg honno hefyd yr oedd byddigion y plas yn
hoffi dangos eu bod nhw’n rhan o’r gymuned leol. Haelioni teulu
Plas Dolaucothi a dalodd am y neuadd, gwaith a gostiodd £250.
Roedd prif bwrpas codi’r neuadd yn arloesol, sef darparu llyfrgell
gyhoeddus ar gyfer trigolion yr ardal. Roedd hyn yn gam ymlaen
ar y Reading Room a sefydlwyd mewn ardaloedd glofaol tua’r
un cyfnod. Swllt (5c) y flwyddyn oedd y tâl am fenthyg llyfr a
dirwy o ddwy geiniog pe byddai’r llyfr yn cael ei ddychwelyd
yn hwyr.
Garddwr y plas, David Hughes oedd y llyfrgellydd cyntaf yno
ac mae’r awdur yn rhestru’r papurau a archebwyd, yn eu plith
Stockbreeder, Strand Magazine yn ogystal â’r Faner Fawr a’r
Genhinen. Roedd yr aelodaeth yn amrywio o 75 i 135 rhwng
1903 ac 1932 ac yn eu plith roedd pobl o Aberystwyth a
Llanwrtyd. Ychydig o ddylanwad a gafodd teulu’r plas wedi
marw Syr James Hills Johnes yn 1919 a’i wraig yn 1927. Nid
oedd gan eu holynydd y Parch Herbert Lloyd Johnes ddim o’r
amser na’r diddordeb.
Cynhwysir atgofion John Emanuel, a ddathlodd ei ben-blwydd
yn gant oed ar 15 Rhagfyr 2003 yn y llyfr. Mae’n cofio am yr
ymdrechion a wnaed i gadw nyrs ym mhlwyf Cynwyl Gaeo a
sut y llwyddwyd i gasglu digon o arian i brynu car iddi. Cawn
ddarllen am weithgarwch y Parch Hywel Evans yn ffurfio cwmni
drama yn niwedd y 70au ac y mae tystiolaeth bod y ddrama yn
cael ei phriod le yn 1994. Mae sôn am brynu cae chwarae ar
ddiwedd y 70au hefyd.
Yr hyn sy’n amlwg yn y llyfr yw ymroddiad cymaint o bobl y
pentref a’r ardal pan ddaw argyfwng ariannol, a’r parodrwydd i
gyfrannu’n hael pan ddaw galw am hynny. Roedd melin goed
Glanrwyth yn 200 oed yn 1997 a chyflwynodd y perchnogion,
teulu’r Lloyd, 100 o gadeiriau newydd a 6 bwrdd i’r neuadd.
Yn ogystal â llwyddiant yr Urdd mae Capel Pumsaint wedi cynnal
Eisteddfod lwyddiannus yn y neuadd ers 1955. Tanseiliwyd prif
bwrpas codi’r neuadd pan waredwyd y llyfrau yn 1968 “gan na
wnaethpwyd unrhyw ddefnydd ohonynt”. Ai dyma gyfnod
cychwyn oes y teledu?! Bu’r blynyddoedd rhwng 1993 a 2003
yn rhai prysur eithriadol ond o’r hyn a adroddir y mae’r neuadd
yn gadarn am ganrif arall a hynny eto trwy ymroddiad y trigolion.
Apêl lleol sydd i’r gyfrol gyda sylw dyledus wedi ei roi i unigolion
a mudiadau gweithgar o fewn yr ardal. Mae darluniau gwerthfawr
yn britho’r gyfrol ac atodiad sy’n cynnwys llungopïau o
ddogfennau, yn ogystal â rhestr ddiddorol o fenthycwyr llyfrau’r
llyfrgell a gadwyd mor gywir gan y garddwr.
Mae’r awdur wedi pwyso’n drwm ar gofnodion pwyllgorau ond
yr hyn a ddaw’n amlwg yw’r gwaith caled a’r mwynhad a gafodd
y trigolion wrth ymwneud â’r neuadd, a’u penderfyniad i
drosglwyddo’r cyfan i’r genhedlaeth nesaf. Dyma ddogfen
bwysig arall yn hanes neuaddau ein pentrefi ac un a fydd yn
dangos y ffordd i ieuenctid Pumsaint a’r ardal o gwmpas.

 L.R.

LLANDEILO
Y Cylch Cymraeg

Mrs Nan Lewis, Peniel oedd y wraig wadd ar nos Iau, 11 Rhagfyr
ond siomedig oedd y nifer a ddaeth i wrando ar ei haraith ddiddorol
ar Ddiwygiad 1904. Diolch i Westy’r Cawdor am le cysurus a
lluniaeth tymhorol, ond oherwydd bod Gwesty’r Cawdor yn cau
am y chwe mis nesaf byddwn yn cwrdd yn Festri Capel Newydd
gan ddiolch o flaen llaw i’r gweinidog a’r swyddogion am eu
cymorth.

Côr Bois y Castell

Mae’r chwe mis diwethaf wedi bod yn gyfnod prysur i gôr Bois y
Castell. Yn ogystal ag ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym
Meifod nôl ym mis Awst, mae’r bois wedi bod yn cynnal nifer o
gyngherddau – amryw tuag at achosion da. Fe fyddan nhw cyn bo
hir yn canu ar Noson Lawen S4C a recordiwyd yn Llandeilo. Hefyd
fe drosglwyddodd y côr ddwy siec o £200 yr un, i Tenovus ac
Arthritis yn lleol, fel y gwelir yn y llun isod, ac yn dilyn mynd o
gwmpas i ganu carolau cyn y Nadolig, fe godwyd £340 tuag at Tþ
Gobaith.

Yn y llun (o’r chwith): Rhiannon Griffiths (cyfeilyddes), Gwyneth
Priestland (Arthritis), Gwyneth Davies (Tenovus) a Nia Clwyd
(arweinyddes), gyda rhai o aelodau Bois y Castell yn trosglwyddo’r
sieciau. (Llun: Gareth Vaughan Jones)

At Achos Da

Wrth i Dyfrig Davies ddathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed,
penderfynodd gynnal parti gan ddweud nad oedd am dderbyn
anrhegion ond yn hytrach, gofyn i bobl roi cyfraniad tuag at elusen
Tenovus. Trwy garedigrwydd a haelioni pobl, fe godwyd £1,000
ac fe’i trosglwyddwyd i gangen Llandeilo o Tenovus, sydd bob
blwyddyn yn llwyddo i godi symiau enfawr tuag at yr achos teilwng
hwn. Diolch yn fawr i bawb!

Carolwyr yn Codi Arian
Fe aeth criw o bobl ifanc y dref o dan arweiniad Aled ac Iona Llyr
allan i ganu carolau. O fewn dwy awr roedd y criw ifanc hyn wedi
codi £130 tuag at Tenovus.

Capel Newydd
Fel pob blwyddyn, fe fu’r Nadolig hwn yn gyfnod prysur i ieuenctid
Capel Newydd. Ar fore Sul cyn y Nadolig fe berfformiwyd “Baban
y Gwair” gan griw yr ysgol Sul a hynny o dan hyfforddiant yr
athrawon – Rhiannon Griffiths, Nia Clwyd, Shân Evans a Dyfrig
Davies. Hefyd roedd Ffion Rees a Lowri Jones, dwy o athrawon
cynorthwyol yr ysgol Sul wedi bod yn hyfforddi a chymryd rhan.
Fe ymunodd rhai eraill o bobl ifanc y capel yn y perfformiad – sef
Sioned Jones, Siân Lloyd a Kate Lloyd. Cafwyd hwyl yng
nghwmni’r bobl ifanc hyn gan ddod â gwir ysbryd y Nadolig i’r
nifer fawr o gynulleidfa a oedd yn bresennol.
Yn y prynhawn fe aeth y bobl ifanc o dan arweiniad y gweinidog,
y Parch Edward Griffiths, i ganu i gartref henoed Awel Tywi, gan
lanw’r lle gydag asbri. Wedyn daeth pawb nôl i barti yn y festri, a
do, fe wnaeth Siôn Corn daro heibio gydag anrhegion.
Fore’r Nadolig daeth tyrfa gref iawn i gymundeb yn y Capel
Newydd o dan ofal y Parch Edward Griffiths. Yn ogystal ag
aelodau’r ofalaeth fe ddaeth nifer o ffrindiau a phlant yr eglwys
nôl am dro. Ffurfiwyd wythawd o blith yr aelodau i gyflwyno carol,
a braf oedd gweld cynifer o deuluoedd ifanc yn bresennol.

Yn y llun:
carolwyr ifanc
Llandeilo: Hywel,
Marged, Greta,
Elen, Mared,
Sioned Elin a
Catrin

Mae’r golofn hon yn gyfle i un
o ferched bro Dinefwr ddweud
ei dweud bob mis. Bydd rhywun
gwahanol yn cyfrannu ym mhob
rhifyn o’r Lloffwr, yn sôn am
rhywbeth mae hi am fwrw ei bol
yn ei gylch, neu ei rannu â chi.
Y mis hwn, tro Carol Dyer,
Llanymddyfri yw hi.
Diwedd un flwyddyn ac un arall
yn gwawrio a dyna sut mae
bywyd yn mynd yn ei flaen. Yn wir mae’r blynyddoedd
yn hedfan. Cefais fy ngeni yn Llangyndeyrn – pentref fu’n
brwydro rhag cael ei foddi. Nid wyf yn cofio llawer am y
frwydr ond rwy’n cofio’r parti!
Ar ôl symud i bentref bach Banc-y-capel, dechreuais yn
Ysgol Gwynfryn, Pontiets ac oddi yno i Ysgol Ramadeg y
Merched Caerfyrddin. Yno bu Beti Hughes yn fy nysgu
ond yr hyn roeddwn yn ei fwynhau fwyaf oedd ei storïau
ar ddiwedd y gwersi. Tra yn yr ysgol roeddwn yn aelod o
Aelwyd yr Urdd yn Idole a chafodd fy nghyd aelodau a
minnau amser da yn cystadlu a chymdeithasu. Yno y
dechreuais ganu gyda ‘Y Llan’ hefyd.
Coleg Addysg Dinas Caerdydd oedd fy nghartref am bedair
blynedd wedyn ac yna fe es i ddysgu Cymraeg fel ail iaith
i blant o bedwar ban y byd. Ar ôl treulio deng mlynedd
ddifyr yn y ddinas fawr ddrwg fe briodais, a dychwelyd i
Sir Gâr – i Lanymddyfri.
Nid oeddwn yn  gyfarwydd iawn â’r ardal hon er bod fy
nhad-cu yn un o Gaio. Treuliais ddwy flynedd fel athrawes
fro yn ardal Llanelli ac yna cefais fy mhenodi yn bennaeth
yn Ysgol Capel Cynfab. Rwyf yno o hyd ac yn llwyr
argyhoeddedig o werth ysgolion bach gwledig.
Dau o blant sydd gan David a minnau – Sioned a Telor
sy’n rhoi llawer o bleser i mi - a phen tost weithiau! Yn
ogystal â bod yn wraig, mam ac athrawes rwy’n canu gyda
chôr Rhianedd Rhys, yn mynychu Eglwys Llanfair ac yn
ddiweddar cefais y cyfle i berfformio gyda Chwmni Theatr
Menter Bro Dinefwr. Braint oedd bod gyda chriw bywiog
(a thalentog!!), yn cael ein cyfarwyddo gan dri mor
ddawnus. Daeth dieithriaid o bob cwr o’r fro at ei gilydd
ym Mehefin, ond ar ddechrau Rhagfyr unwyd Dinefwr
gyfan dan faner y Fenter ar gyfer y perfformiadau. Profiad
gwefreiddiol!
2004  Beth sydd o’n blaen ni? Tybed?

Ystod gynhwysfawr eang o nwyddau a
chynnyrch i wneud bywyd yn hawdd ac
yn hapusch i’r oedrannus a’r anabl

NATIONAL CO-OPERATIVE

CHEMIST

Fferyllfa
Gymunedol Leol

! (01558)
823229

W.D. LEWIS a’i Fab
MASNACHWYR AMAETHYDDOL
Cangen Pumsaint, Broneb Stores, Pumsaint, Llanwrda,
Sir Gaerfyrddin.!(01558) 650215
AM HOLL NWYDDAU AMAETHYDDOL CYSYLLTWCH A NI.

Am fusnes cyfeillgar, teuluol, profiadol yn y byd
amaethyddol, heb os, i’ch stoc cewch fwydydd
maethlon yn W.D. a sylw prydlon.

28a STRYD FAWR, RHYDAMAN
!(01269) 596227 Nos: 592935

Cerflunwyr Cofadeiliau yn lle uchod ers 1920 hefyd yn

6 STRYD Y FARCHNAD, LLANDEILO
!(01558) 823104

JOHN ANTHONY
a’i Gwmni

CERFLUNWYR
COFADEILIAU
a SEIRI MAEN

Perch. E. J a
N. Gimblett

(C. Harry gynt) A & B PLANT HIRE & TOOL HIRE
Bryndolau, Ffarmers

Llanwrda
! (01558) 650536

Ffacs: (01558) 650516

hefyd yn -
The Old Slaughterhouse
Llanfair Road, Lampeter
! (01570) 422522

Ffacs: (01570) 421453

Cysylltwch â’ch asiant lleol am
HURIO~GWERTHU~GWASANAETH ~ RHANNAU ~ ATGYWEIEIO

AR AGOR 6 DIWRNOD YR WYTHNOS
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Neuadd y Coroniaid Pumsaint

“Fy annwyl gyfeillion, mae’n bleser i minne
I fod yma heno yng nghwmni hen ffrindie,
Mewn ardal heb os sydd yn annwyl i mi
A finne, yn un ohonoch chi.
Ac am gael dod nôl - diolchaf yn fawr
A llifo yn ôl mae’r atgofion yn awr
Am yr hen Neuadd - mor annwyl yw hon
Ar ôl dathlu’r canfed - mae’n newydd sbon!
Diolchwn i Cyril a Jim am eu gwaith
A’r tîm a fu wrthi yn trefnu mor faith.

Yn “40’s” Mrs McKensie fu’n trefnu “posh ball”
A’r dici bows du a’r “ball gowns and all”!
Y “sixpenny hops”, y Whist Drives a’r darts,
Clasis gwinio a gwau a cwcan y tarts.
Clinic y babis, “library swllt,” a “first aid,”
Drama Edna Bonnell - roedd cymaint i ’neud.
Cofio’r oil lamps a’r stôf lo ddu,
Cario’r dðr o tu fas, ’na ymdrech i chi!
’Neud bwyd i’r steddfode yn garej Tom Rees
Symud bwrdd snwcer i’r cefen mewn chwys.

Ar noson sosial ges i lectric shoc gas
A llosgi fy nghefen - fe bases i mas,
’Rôl pwyso ar blyg, ac aeth hi’n blac owt
A phawb yn sgrechen - diwedd y byd - no dowt!
A ’nghario i draw i’r Dolau Cothi
I gael fi rownd ’da tot o frandi.
Fe redes i mas, do nerth fy nhraed,
Rhag ofn i rywun weud wrth fy nhad!

Daeth sete plush o Sinema Llandeilo -
Popis coch ar y gât cyn Sul y Cofio,
Fy nhad a Gwynfa yn ailgodi’r steddfod.
Llwyd o’r Bryn a Peleg a Ted Morgan hynod.
Pymtheg i ganu y “Champion Solo”,
A saith côr wedyn - steddfod i’w chofio.
Ledi Megan a Gwynfor yn dod i lywyddu.
Bydd y ’steddfod yn hanner cant blwyddyn nesa - rhaid dathlu.

Cyfarchion Eiddwen Morgan, Nantybwla, Caerfyrddin wrth ddathlu ailagor Neuadd y Coroniad, Pumsaint
a’i phen-blwydd yn gant oed ar nos Sadwrn, 18 Hydref 2003.

Ganwyd Eiddwen ar fferm Ynysau Uchaf, Pumsaint. Yn ei thro bu’n ysgrifenyddes yr Eisteddfod am nifer o
flynyddoedd ac y mae’n cydnabod ei dyled i Fudiad y Ffermwyr Ifanc ac i holl weithgaredd y neuadd. Wedi
priodi Edward, symudodd i Gaerfyrddin. Dechreuwyd y busnes caws yn Nantybwla 17 o flynyddoedd yn ôl, ac
erbyn hyn y mae’r caws yn enwog trwy Brydain a thu hwnt.

LLANYMDDYFRI

Priodas
Yn ddiweddar yng Nghapel Salem,
Llanymddyfri, priodwyd Angharad Lloyd,
Fferm-yr-Ystrad, Llanymddyfri, ac Owen
Bennett, Cefnparc, Capel Dewi,
Caerfyrddin. Treuliwyd y mis mêl yn yr
Eidal a byddant yn gwneud eu cartref
newydd yng Nglanrhosan, Cil-y-cwm.
Dymuniadau gorau i’r ddau.

Merched y Wawr
Cynhaliwyd cyfarfod mis Rhagfyr gydag ymweliad â Chanolfan
Grefft dan ofal Helen ac Audrey. Cawsom gyfle i flasu danteithion
Cegin Cymru a phrynu rhai o’r nwyddau. Cydymdeimlwyd â Mavis
Price a oedd wedi colli chwaer, a oedd hefyd yn chwaer-yng-
nghyfraith i Nellie Arthur. Llongyfarchwyd Ann Williams, Y
Berllan ar ei llwyddiant yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.
Clwb Gwawr
Dechreuodd y flwyddyn newydd i ni gyda phryd arbennig o fwyd
yn y Llew Coch, Llangadog. Dyma ein cinio Nadolig ac rydym yn
cael blas amheuthun arno gan fod prysurdeb y Nadolig wedi mynd,
a ninnau sy’n wragedd a mamau yn cael cyfle i ymlacio. Rhoddwyd
y byd yn ei le unwaith eto ac rydym i gyd yn edrych ymlaen yn
eiddgar at fis Chwefror pan fyddwn yn ymweld â Susan Augustus
er mwyn cael clywed a dysgu am ‘Herbal Life.’ Blwyddyn newydd
dda i chi gyd wrth aelodau Clwb Gwawr Llanymddyfri!

NANTGAREDIG

Llwyddiant
Llongyfarchiadau i Mansel Charles,
Fferm Penlan Fach ar ennill
cystadleuaeth i ddewis y fuches sugno
orau (adran 10-20 buwch) a drefnwyd
gan Fridwyr Gwartheg Duon Cymreig
De Cymru. Camp arbennig gan mai ond
prin bum mlynedd yn unig sydd ers iddo
sefydlu Buches Tywi ar y tyddyn
uwchlaw Pontargothi.

TALYLLYCHAU
Capel Providence
Llongyfarchiadau i Heledd Thomas, Cian Owen, Dyfan James a
Catherine Richards a enillodd gwis Ysgolion Sul Rhanbarth
Caerfyrddin a De Ddwyrain Cymru yn ddiweddar, sydd i’w gweld
yn y llun gyda’u hathrawes, Ann James. Mae’r tîm yn awr yn mynd
ymlaen i’r gystadleuaeth genedlaethol yn Aberystwyth ym mis
Ionawr. Pob hwyl iddynt.

Noson Tip-it
Cynhaliwyd noson Tip-it dan nawdd Undeb Amaethwyr Cymru
yn ddiweddar, gweithgaredd a drefnwyd gan Goronwy Davies.
Fel arfer, denwyd pobl o bob oed i chwarae ac i gymdeithasu mewn
awyrgylch hapus a dymuna’r pwyllgor ddiolch i bawb a fynychodd
y noson am eu cefnogaeth a’u teyrngarwch.
Noson Goffi
Daeth nifer dda ynghyd i noson goffi flynyddol Eglwys Sant
Mihangel yn nhafarn Rhydedwin ar nos Fercher, 3 Rhagfyr.
Agorwyd y noson gan y Ficer, y Parch Jo Penberthy a bu gwerthu
brwd ar y nwyddau ar y gwahanol stondinau. Cafwyd prisiau uchel
wrth werthu’r teisennau a’r nwyddau eraill yn yr ocsiwn a diolch
yn fawr i Geraint Davies am fod yn arwerthwr ac am sicrhau
gwerthiant brwd i’r nwyddau. Codwyd bron £800 ar y noson a
dymuna’r Ficer ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.
Gwasanaeth Christingle
Am chwech o’r gloch ar noswyl y Nadolig roedd yr Eglwys yn
llawn ar gyfer gwasanaeth arbennig y Nadolig. Croesawyd y
gynulleidfa gan y Ficer, y Parchedig Jo Penberthy a chafwyd
darlleniadau gan yr aelodau a’r plant. Cafwyd mwynhad arbennig
wrth wrando ar yr eitemau cerddorol a gyflwynwyd gan y merched
ifanc, Helen, Iona, Nia, Elin, Ffion a Heledd a diolchwn yn gynnes
iddynt am eu cyfraniad gwerthfawr. Cafodd canwyllau’r
Christingle eu cynnau wrth i’r gynulleidfa ganu carol a chrëwyd
naws hyfryd iawn yn yr oedfa. Diolch i bawb a gymerodd ran ac i
Gillian Thomas yr organyddes.

Hogiau Llandygai a Meibion Menlli,
A’r Sioe Ryfeddol Al Roberts a Dorothy.
Ond y gore i gyd - yn yr hen sied -
Mari James, Llangeitho a Pharti Stags Head!
Cyfle cyntaf i Ifan ac Ifor i ganu,
I Ina ac Elinor, ac wrth gwrs Shan Cothi!

Er yr hanes i gyd, doedd un lle i minnau,
Fel y Neuadd hon a’i holl ddigwyddiadau.
Yma yr oeddwn yn byw ac yn bod
A’r Clwb Ffermwyr Ifanc yn ennill pob clod.
Paratoi at rali, cystadlu’n ddi-stop
A’r côr oedd ’da ni yn cyrraedd y top.
Mrs Jones Llwyndiried, ar y piano wastod,
A’r arweinydd balch - Ieuan Abermangoed.

Ces fy mharti un ar hugain, do wir, yma
A chwrdd ag Edward am y tro cynta’ -
Rhwng muriau’r hen le - a ’na pam ’dw i,
Yn dweud, bod y lle mor annwyl i mi.

Byddwch falch ohoni, defnyddiwch hi,
Llawn cymaint yn siðr ag a wnaethom ni.
Canolfan cymdeithas - rhowch le i’r iaith,
Dyna fu - mae’n rhan o’ch gwaith.

Ymlaen, ymlaen, dyna rwy’n dymuno,
Ymlaen o leiaf gan mlynedd eto.”

Gwasanaeth cyrff Moduron ar
gyfer Yswiriant neu preifat

Profion MOT, Batteries,
Exhausts

Gwasanaeth Adfer ac
Atgyweirio

Modurdy Rhosybedw
Ffaldybrenin

! (01558)
650609

GERAINT WILLIAMS

Maesyreos, Llanwrda, Sir Gâr
Ffôn :Llangadog (01550) 777591

CYNLLUNIAU
Ar gyfer Tai Newydd, Ymestyniadau a Grantiau

MARTIN WATTSMARTIN WATTS

CARPEDI
PUMSAINT

AXMINSTERS, WILTON,
TWISTS, GWLAN, CORDS,

CUSHIONFLOOR,
UNDERLAYS

“Carpedi i Siwtio Pawb”
Gellir trefnu ymweliad â’r

cartref gyda samplau.

Ffoniwch Alun
(01558) 650364

neu 07977 121201

EIFION ROBERTS
PLYMWR PROFIADOL

Arbenigwr mewn gwres canolog

!(01558) 685007
Masnachwyr coed a nwyddau
adeiladu a ffensio o bob math.
Gwneuthurwyr gatiau pren i

safon “Tir Cymen”

D. LLOYD A’I FEIBION

SEFYDLWYD 1797

GLANRWYTH, PUMSAINT, LLANWRDA
!(01558) 650209 A 650451
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MENTER BRO DINEFWR~ CYFARCHION ~
Dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a hapus i Mrs Eirwen

Williams, Pennant, Nantgaredig a wnaeth gwblhau deunaw
mlynedd ar hugain fel athrawes ac yn rhannol fel dirprwy bennaeth
Ysgol Gynradd Nantgaredig.

Llongyfarchiadau i Anwen Jenkins, Pennant, Rhydcymerau a
James Hughes, Caeaunewydd, Dryslwyn ar eu dyweddïad.

Llongyfarchiadau i Rhian Davies, Nantllyndir, Cynghordy ar
basio arholiad gradd 5 gyda theilyngdod ar y piano.

Llongyfarchiadau i Geraint a Donna Howard, Glancapel,
Nantgaredig ar enedigaeth mab, William, brawd bach i Jac.

Llongyfarchiadau i Tudor ac Alma Roberts, Pengoitre,
Llanfynydd ar enedigaeth eu baban cyntaf, Tomos.

Llongyfarchiadau mawr i Elizabeth Davies (Pwll, Llanllawddog
gynt) ar gyrraedd ei phen-blwydd yn 80 oed ar 10 Ionawr. Dathlodd
yr achlysur yng nghwmni ei theulu, ei ffrindiau a’i chymdogion yn
ei chartref yn Elfor, Llanpumsaint. Pob iechyd i’r dyfodol.

Dymuniadau gorau i Joseph Dylan Keogh, Talyllychau, a
fedyddiwyd ar fore Sul, 28 Rhagfyr yn Eglwys y Plwyf.

~ GWELLHAD BUAN ~
Dymunir adferiad iechyd i’r canlynol:

Mr Brian Thomas, Berllan Dywyll, Llangathen sydd yn gwella’n
dilyn anffawd.

Miss Gwyneth Walters, 2 Bryndewi, Derwen Fawr (Gwynfa,
Felingwm Isaf gynt) sydd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Glangwili.

Mrs Amanda Nicholas, Llangynnwr (Bryncloidach, Felingwm
Isaf gynt) sydd wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty’r Waun, Caerdydd.

Mr Keri Jones, Maes-yr-awel, Llanarthne sy’n gwella’n raddol
ers iddo gael ei daro’n wael tua deufis yn ôl.

Mrs Eluned Morgan, 7 Ger-y-llan, Llanarthne sydd wedi derbyn
llawdriniaeth yn Ysbyty Glangwili.

Mrs Mattie Thomas, Bro Deri, Dryslwyn a’i merch Mrs Heulwen
Lewis, Pencader sydd wedi derbyn llawdriniaeth.

Arwyn a Heulwen Evans, Cefn, Cynghordy, ar ôl treulio wythnos
yn Ysbyty Glangwili. Croeso adref iddynt.

Mr Douglas Thomas, Talyllychau yn dilyn damwain ddiweddar.
Mrs Sheila Wright, Cennen View, Ffair-fach sydd yn yr ysbyty.
Jos Davies, Penbanc, Ffarmers ar ôl cyfnod byr yn yr ysbyty.
Mrs Jean Scutt, Llamedos, Ffarmers ar ôl derbyn llawdriniaeth

lwyddiannus yn yr ysbyty.
Mrs Margaret Jones, Preswylfa, Nantgaredig sy’n derbyn cyfnod

o driniaeth yn dilyn llawdriniaeth.
Mr David Rees, Bancyffynnon, Cwrt Henri sydd wedi treulio

cyfnod yn Ysbyty Glangwili.
Mr Eifion Morgan, Pantarfon, Dryslwyn sy’n gwella ar ôl triniaeth.
Dymuniadau gorau hefyd i faban bach Mr a Mrs Carwyn Davies,

Maerdy- isaf, Talyllychau sydd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty.

~ DIOLCH ~
Dymuna Derek Garside, Cwrtycadno ddiolch o galon i bawb a

anfonodd negeseuon o gydymdeimlad ato yn dilyn marwolaeth
sydyn ei briod hoff, Janne.

~ CYDYMDEIMLAD ~
Cydymdeimlir â theuluoedd y canlynol:

Mr David Elwyn Rowlands (gynt o Nantribo, Llandeilo) a fu farw
yng Nghartref Awel Tywi ar 16 Rhagfyr. Priod hoff Hannah, tad tyner
Gaynor a thad-cu hoffus Meinir a Bethan.

Y Parch Aled ap Gwynedd, Llanfyrnach, gweinidog parchus â llawer
cysylltiad â bro Dinefwr. Bu ei ddiweddar dad y Parch Gwynedd Jones,
Llandeilo yn Is-olygydd diwyd Y Lloffwr am flynyddoedd.

Mrs Olwen Rees, Caeralaw, Upland Arms (yn wreiddiol o Gwm
Llanllawddog). Priod hoff y diweddar John, mam gariadus Geraint a
chwaer dyner Ivor ac Aeres.

Mrs Ray Chappell (Jones gynt), Caerfyrddin (yn wreiddiol o
Blaencwm, Llanfynydd). Priod y diweddar Les, mam a chwaer gariadus.

Mr Eirwyn Thomas, 29 Heol Diana, Llandeilo (gynt o Lower Lodge,
Manordeilo). Priod hoff Megan a thad cariadus Walter, tad-yng-nghyfraith
Rachel a thad-cu Mared.

Mrs Evanna Davies, Cambrian House, Llansadwrn. Priod Winston,
merch Bill a’r diweddar Irene a chwaer Eric a David.

Mr Evan William Rogers, Bwthyn Penybont, Llangadog.
Mr John Rogers, Frondeg, Llansawel a fu farw’n sydyn ar 2 Ionawr

yn 62 mlwydd oed. Priod annwyl Rhiannon, tad tyner Dyfed a Bethan a
ffrind cywir i Gruffydd.

Mrs Aeres Evans, cyn-athrawes ac awdures nodedig a fu farw yng
Nghartref Plas-y-dderwen, Treioan (gynt o’r Llain, Nantgaredig). Priod
y diweddar Ifor Evans a mam y diweddar Emyr Wyn.

Mr Ken Owen, Ffordd y Môr, Aberystwyth (yn wreiddiol o Bremenda
Isaf, Llanarthne). Tad annwyl Gillian a Stephen.

Mr Trevor Pocock (gynt o Dolau Bran, Llanymddyfri). Priod y
diweddar Ceridwen a thad Douglas, John, Michael, David a Margaret.

Mr Harry Rees, 5 Coed-y-felin, Abergwili (gynt o’r Hafod, Capel
Isaac). Ffrind annwyl Gwyneth. Blaenor ac aelod ffyddlon yng Nghapel
Penyrheol ar hyd ei oes.

Mr Hugh Thomas, Maesbach, Ffarmers a fu farw’n frawychus o sydyn
ychydig cyn y Nadolig. Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys Llan-y-crwys,
ac yna yn Amlosgfa Aberystwyth. Priod hoff Elaine a thad cariadus.

Mrs Edith Howells, Heol Cennen, Ffairfach a fu farw yn ddisymwth
iawn a hynny pan oedd pawb yn ei disgwyl adref o Ysbyty Glangwili.
Aelod ffyddlon a bodlon yng Nghapel y Tabarnacl, Ffairfach.

Mr Kenneth Ieuan Walters, 8 Llais Afon, Ffairfach.
Mr Cliff Rogers (gynt o Kimberley, Heol Talyllychau, Llandeilo). Priod

Glenys, tad a thad-cu hoffus.
Mrs Edith Davies, 20 Heol-y-Garreg Las, Llandeilo. Priod Ronnie a

mam gariadus Lynda a’i phriod Peter.
Mrs Gertrude Thomas, Maesrhiw, Llansadwrn (gynt o Pengwarneuadd,

Llansadwrn). Priod hoff y diweddar Will, mam dyner Elizabeth a’i phriod
Dilwyn, mam-gu gariadus Rhian ac Elgan.

Mr David Davies, 9 Banc yr Eglwys, Llanymddyfri (Allt-y-gog gynt).
Priod y diweddar Elizabeth Hannah.

Mr David Elwyn (Daff) Griffiths (gynt o Berthlwyd, Penybanc) ond a
fu farw yng Nghartref Awel Tywi. Priod hoff y diweddar Euodie, tad
tyner Huw a Lynwen. Bu’r angladd yn Siloh, Penybanc.

Cydymdeimlir â Mair Claypitt a Delfyn Hodge, Llanarthne ar golli eu
chwaer, Gwenfil Petch.

Cydymdeimlir â Mrs Val Kingston, Bedwellte, Ffarmers yn dilyn
marwolaeth ei mam yn ddiweddar.

ADEILAD CLADDINGS
(EIRIAN DAVIES)

Y Stordy, Heol yr Orsaf, Llanwrda

!!!!!(01550) 777497
zinc sheets a steel girders arbenigwyr mewn toeon crwn

NEW ROAD GARAGE
!!!!!(01550) 720836

Gwerthir petrol a diesel yma

Wedi Torri Lawr? Ffoniwch Ni!
Unrhyw amser o’r dydd neu’r nos

Pob math o wasanaeth moduron
a gwaith Atgyweirio Ffrâm

WILLIAM I.
PHILLIPS

DERWENDEG, LLANSAWEL

!!!!!(01558) 685446
Symudol 083659 89 89

CONTRACTWR CLUDIANT
CYNNYRCH CHWAREL

D. L. WILLIAMS
Iard Pant-yr-Esgair, Talyllychau, Llandeilo
Masnachwr Llechi a phob math o Goed

Bwyd anifieliaid Bibby

! (01558) 685217(dydd) / 685722 (nos)

GERAINT DAVIES
CONTRACTWR AMAETHYDDOL

Amrywiol beiriannau ar gael yn cynnwys
peiriant twrio ar draciau rwber 5 tunnell

Dumper 6 tunnell a Sanderson –
addas ar gyfer amrywiol dasgiau

!!!!! (01558) 685252

CANTORION A SYMPHONICA TYWICANTORION A SYMPHONICA TYWICANTORION A SYMPHONICA TYWICANTORION A SYMPHONICA TYWICANTORION A SYMPHONICA TYWI
Perfformiad o Requiem Verdi
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Roedd Eglwys Gadeiriol Aberhonddu dan ei sang ar nos
Sadwrn, 15 Tachwedd ar gyfer perfformiad llwyddiannus
Cantorion a Symphonica Tywi o Requiem Verdi dan arweiniad
y Parchedig Michael Cotam, Ficer Llangadog ynghyd â phlwyfi
Gwynfe a Llanddeusant.

Ar gyfer ei pherfformio mewn neuadd gyngerdd yn hytrach
nag mewn eglwys y bwriadwyd y Requiem yn wreiddiol. Credai
Verdi y byddai hyn yn caniatáu mwy o ryddid iddo wrth ddelio â
thestun cysegredig. Yn ddi-os, ychwanegodd awyrgylch y
Gadeirlan hynafol at y perfformiad cynhyrfus o un o brif weithiau
Verdi.

Blaenwr y gerddorfa oedd Rhys Watkins, un o sefydlwyr
Symphonica Tywi, ac er nad yw ond dwy ar hugain oed mae
wedi creu cryn enw iddo’i hunan fel cerddor a pherfformiwr
eisoes. Ar hyn o bryd mae yn ei flwyddyn olaf yn y Coleg
Brenhinol yn Llundain, ac er bod ei gartref yng Nghaerdydd,
mae ganddo gysylltiadau agos â Dyffryn Tywi gan mai yma y
magwyd ei fam ac yma mae ei fam-gu yn byw o hyd. Yr
unawdwyr oedd Jessica Schlenther (soprano) o Aberystwyth
yn wreiddiol, Louise Jones (mezzo-soprano), Robin Lyn Evans
(tenor) ac Aled Edwards (baritôn).

Merch o Sir Efrog yw Louise Jones sydd bellach yn byw yn
Llanwrda. Mae’n fam i chwech o fechgyn ac mae ei gu�r yn
Gyfarwyddwr Astudiaethau yng Ngholeg Llanymddyfri. Hi hefyd
oedd un o’r unawdwyr ym mherfformiad Cantorion a Symphonica
Tywi o’r Messiah y llynedd.

Mae Robin Lyn Evans yn hen gyfarwydd hefyd i ddarllenwyr
Y Lloffwr. Daw o Bontrhydygroes, Ceredigion a bu’n fyfyriwr yng
Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin lle graddiodd mewn
Astudiaethau Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau ym 1998. Mae bellach
yn gweithio yn y Coleg hwnnw.

Aled Edwards o Gil-y-cwm oedd y brethyn cartref! Nid yn unig
yng ngorllewin Cymru y gwerthfawrogir ei ddawn a’i lais ond
drwy Gymru benbaladr a thu hwnt - mae wedi perfformio i
gynulleidfaoedd yn Ffrainc, Yr Almaen, Canada, UDA a
Barbados. Rhwng 1992 a 1997 enillodd y gystadleuaeth baritôn
bum gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn y Bala yn 1997
cipiodd y brif wobr, y Rhuban Glas - gwobr goffa David Ellis.

Mae bro’r Lloffwr yn hynod o freintiedig yn ei thalentau
cerddorol; mae’r dyffryn yn fwrlwm o frwdfrydedd a
gweithgareddau cerddorol. Ar wahan i’r nifer fawr sy’n aelodau
o Gantorion Tywi a’r Symphonica, gall yr ardal frolio toreth o
gorau a phartïon eraill - ceisiwch eu henwi! Fe gewch eich synnu!
Tybed a oes bro arall a all gystadlu â bro’r Lloffwr?

Ar nos Sadwrn, 20 Rhagfyr cyflwynodd Cantorion a
Symphonica Tywi garolau a cherddoriaeth Nadolig yn Eglwys y
Plwyf, Llangadog, gyda gweithiau gan Brahus, Handel, John
Rutter, Berlioz, Wagner ac eraill. Cafwyd noson o fwynhad i’r
teulu cyfan!

Pat Lee

Cwmni Theatr Bro Dinefwr
Yn dilyn llwyddiant y perfformiad o Pum Diwrnod o

Ryddid cyn y Nadolig dymuna’r Cwmni ddiolch o galon
am bob cymorth a chefnogaeth i lwyfannu’r cynhyrchiad.
Mae’r ymateb wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rydym
yn edrych ymlaen at y cynhyrchiad nesaf. Yn y cyfamser
os na gawsoch gyfle i fynychu un o’r perfformiadau neu
os ydych am ei weld eto, mae fideos, cryno ddisgiau a
DVDs wedi cael eu cynhyrchu ac ar gael o swyddfa’r
Fenter am £10 yr un.

Cynllun Cana
Mae’r gyfres o nosweithiau cerddoriaeth Gymraeg

byw yn yr Angel yn parhau ac yn mynd o nerth i nerth.
Mae’r artistiaid bellach yn cynnwys Huw Chiswell,
Gilespi a Tecwyn Ifan a’r Band, a braf yw cael nodi bod
bron i 100 o bobl o bob oed yn bresennol i glywed
Johnny Panic a Mattoidz ar ddydd San Steffan.

Ein digwyddiad nesaf yw noson yng nghwmni Bob
Delyn a’r Ebillion gyda’r Prifardd Twm Morys yn brif
leisydd. Mae’r noson honno ar nos Wener, 23 Ionawr i
ddechrau tua 8.30pm ac mae’r tocynnau’n £3 ar gael o
swyddfa’r Fenter.

Parti Nadolig y Clybiau Dysgu
Daeth dros 100 o blant o ysgolion cynradd cylch

Llanymddyfri sydd yn mynychu Clybiau Dysgu a drefnir
gan y Fenter at ei gilydd i barti Nadolig mawr yn Neuadd
Ysgol Pantycelyn yn ddiweddar. Fel rhan o’r noson,
roedd cystadleuaeth gwneud hetiau Nadolig a’r tri a
ddaeth i’r brig, sydd i’w gweld yn y llun oedd:

Blwyddyn 1/2
Bronie Clark
[Llansadwrn]

Blwyddyn 3/4
Ben Griffith Salter
[Capel Cynfab]

Blwyddyn 5/6
David Bradbury
[Caeo]

MANYLION CYSYLLTU
Menter Bro Dinefwr

Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant
Llandeilo, SA19 6HW
!!!!! (01558) 825336
$  (01558) 825339

"""""menter@sirgar.gov.uk
% www.mentrau-iaith.com/dinefwr
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~ LLECYN LLÊN~

Bu’r ymateb i gystadleuaeth Tachwedd yn galanogol iawn er i lai
fentro y tro hwn. Derbyniwyd nifer o linellau campus yn y
Gynghanedd Draws a’r Gynghanedd Groes, ac maent yn haeddu
eu cyhoeddi. Dyma linellau sy’n haeddu deg marc allan o ddeg
am gywirdeb y gynghanedd a synnwyr:

Dicter mawr y doctor mwyn. (Groes Acennog)
Yn byw’n iach a’n benuchel. (Groes Ddisgynedig)
Ei brawd oedd am briodi. (Draws Ddisgynedig)
I bryderu y brodorion. (Groes Ddiacen)
Mae y gath yn galw am gig. (Draws Acennog)
Yn y dref mae’r glaw yn drwm. (Draws Acennog)
Y drain ymhobman yn drwch. (Draws Acennog)
Llifodd y plant i’r llwyfan. (Draws Ddiacen)
O’i gadair ef a gododd. (Draws Ddiacen)
Mwyn ydyw munudyn. (Groes Ddiacen)
Aderyn wedi aros. (Groes Ddiacen)
A yw’r dyn ar ei daith? (Groes Acennog)

Yn awr dyma dair llinell gyda’u cynghanedd yn gywir, ond rwyf
am ddangos rhywbeth a fydd yn eu gwella:

Dau’n twyllo dyn y tollau.
Un cwpwl yn y capel.
Gwn y dyn a ganai y dôn.

Fe wyddom fod rhaid i bob cytsain sydd yn hanner cyntaf y llinell,
heblaw am yr un olaf, gael ei hailadrodd yn yr un drefn yn ail
hanner y llinell. Ond os bydd yr un gytsain yn gorffen dau hanner
y llinell, caiff ei gyfrif yn wendid. Yn y gyntaf o’r dair llinell hyn
mae’r ddau hanner yn gorffen â llafariad. Gwell i un orffen â
chytsain, fel hyn:

Iawn yw twyllo ein tollwyr.

Gallwn wella’r ddwy arall drwy newid un gytsain olaf fel na bônt
yr un peth:

Un cwpwrdd yn y capel.
Gwn y dyn a’r gân deg.

Deuwn nawr at linellau sydd angen eu cywiro:

Yma’r wyf yn ymarfer.
Yr adar yn yr hydref.
Cario bwyd yn y cerbyd.
A ydyw ef adref?

Yr un yw’r bai yn y bedair hyn. Pan fydd dwy gytsain gyda’i gilydd
yn y sillaf acennog fel RF yn ‘ymarfer’, DR yn ‘hydref’ ac RB yn
‘cerbyd’ etc, rhaid eu cael gyda’i gilydd yn y sillaf acennog ym
mhen arall y llinell, fel hyn:

Mae Morfudd am ymarfer.
Ei hoedran yn yr hydref.
Y cerbyd wrth y cwrbyn.
Yn edrych a oeddwn adref.

Yn y ddwy nesaf mae cytsain yn cael ei chynganeddu â llafariad.

Ar dywod mae’r adeilad.
Dyfod mae’r bechgyn diwyd.

Am fod yr W a’r L yn y gyntaf, a’r F a’r W yn yr ail un, ar ddiwedd
y sillaf acennog mewn gair diacen, rhaid i’r ddau fod naill ai’n
llafariad neu’n gytsain, fel hyn:

Ar dywod mewn oer dywydd.
neu, Ar y dolydd mae’r adeilad.

Dyfod mae’r bechgyn dyfal.
neu, Deuant i’w llafur diwyd.

Y Cynganeddion

Mae’r acen yn anghywir yn y rhai sy’n dilyn:

I guro y goreuon. (gur yn ateb eu)
Gwell yw, I guro bardd y goron.

Y meddwl yn meddalu (medd yn ateb ddal)
Gwell yw, Meddyliwr yn meddalu.

Onid yw y Nadolig. (dim i ateb L yn Nadolig)
Gwell yw, Yn dilyn y Nadolig.

Yn y rhai nesaf mae ambell gytsain heb ei hateb:

Nid yw’r dyn wedi dod. (R heb ei ateb)
Gwell yw, Ydyw y dyn wedi dod?

Eira gwyn dros ein gardd. (R heb ei ateb)
Gwell yw, Eira gwyn ar dir gardd.

Daeth i’w dy yn eithaf dewr. (D TH D yn ateb TH F D)
Gwell yw, Deuwn i dy y dyn dewr.

Diolch i chi am eich ymdrechion. Dewch â rhagor o’r Gynghanedd
Draws a’r Gynghanedd Groes. Cofiwch y gall y Gynghanedd
Draws fod yn syml iawn gydag ond un gytsain yn cynghaneddu:

Y Dyn (o’r diwedd yn) Dod.

Dim ond y ‘D’ sy’n cynganeddu yno, a’r cyfan sydd eisiau yw
gofalu bod y pwyslais ar DYN a DOD. Dyna’r Draws Fantach.

Gobeithio y daw llwyth o gynganeddion yma erbyn 10 Chwefror
2004. Anfonwch hwy at T M Thomas, Tirallen, Llanwrda.

Efallai i rai ohonoch sylwi bod rhywbeth o’i le ar y darn am
y Gynghanedd Groes yn rhifyn Tachwedd. Roedd paragraff
yn esbonio’r gwahaniaeth rhwng y Gynghanedd Draws a’r
Gynghanedd Groes wedi mynd ar goll. Dyma fe eto.

“Yn y Gynghanedd Draws awn dros rai cytseiniaid ar
ddechrau ail hanner y llinell heb eu cynganeddu, ee

DAW’R NIWL / (i’r tir) WEDI’R NOS

Ond yn y Gynghanedd Groes rhaid cynganeddu pob cytsain
yn y llinell heblaw am yr un olaf yn y ddau hanner o’r llinell.

MAE OEN BACH / YMA’N EI BOEN

A dyna M N B (ch) M N B (n).”

Cyn gorffen â’r Gynghanedd Groes, dyma un ffurf arall arni, sydd
braidd yn anodd i’r sawl sy’n dechrau cynganeddu, ond yn werth
ei dysgu i’w hadnabod mewn cerdd. Mae’n gynghanedd swynol
pan ddefnyddir hi gan fardd medrus. Edrychwch ar y llinell hon:

Y LLWYNI CYLL / YN Y CWM.

Daw rhaniad naturiol y llinell ar ôl y gair CYLL, felly mae eisiau’r
cytseiniaid LL N C yn ail hanner y llinell i gael cynghanedd. Ond
nid oes LL yno i ateb yr LL yn LLWYNI, dim ond N ac C. Er hyn,
mae LL yn gorffen yr hanner cyntaf, un nad yw fel arfer yn cael ei
chynganeddu. Yn y Gynghanedd Groes o Gyswllt, caiff y gytsain
olaf hon ei chysylltu ag ail hanner y llinell i gael cynghanedd:

Y LLWYNI CY/LL YN Y CWM

A dyna gynghanedd gyflawn sy’n rhoi LL N C / LL N C (m), gyda’r M ar
y diwedd yn unig heb ei gynganeddu. I gael Cynghanedd Groes o Gyswllt
rhaid cael yr un gytsain i ddechrau a gorffen hanner cyntaf y llinell:

DARN O GOED / O RAEN GWYCH

O gysylltu’r D ar ddiwedd yr hanner cyntaf ag ail hanner y llinell, cawn:

DARN O GOE/D O RAEN GWYCH = D R N G / D R N G (ch)

YR HEN GA/R HWN A GEWCH = R H N G / R H N G (ch)
ADERYN LLWY/D AR EIN LLYN = D R N LL / D R N LL (n)

Gwnawn yr un peth â llinellau sy’n gorffen yn ddiacen:

WEDI GWELE/D EI GILYDD = D G L / D G L (dd)
Y DDAU WLEIDY/DD O LYDAW = DD L D / DD L D (-)
DAW I DDYFE/D A’I DDYFAIS = D DD F / D DD F (s)
CHWI A GAWSO/CH EI GUSAN = CH G S / CH G S (n)

Llongyfarchiadau i Catherine, Lowri, Menna, Wyn, Kari,
Heledd, Dafydd, Bronwen ac Andrew o Ysgol Talyllychau
a fu’n perfformio yng Ngwyl Gerdd Ysgolion Cynradd
Sir Gaerfyrddin cyn y Nadolig. Pleser oedd clywed am
eu perfformiadau disglair a brwdfrydig a diolch i’w
hathrawon, Mrs G Thomas a Mrs L Anderson am eu
hyfforddi. Roedd hefyd yn hyfryd gweld plant yr ysgol
yn dod o gwmpas i ganu carolau adeg y Nadolig a diolch
iddynt am ein diddanu.

Plant Mewn Angen
Llongyfarchiadau i
ddisgyblion ac
athrawon Ysgol
Gyfun Pantycelyn,
Llanymddyfri ar godi
£1,150 tuag at Apêl
Plant Mewn Angen
ar ddiwedd mis
Tachwedd 2003.
Cafwyd llawer o hwyl
a mwynhad gyda’r
gweithgareddau.

Codi Arian
Llongyfarchiadau hefyd i
Angie James o Ysgol Gyfun
Pantycelyn, Llanymddyfri
am gasglu £150. Fe
gyfrannodd yr arian tuag at
Gronfa Cyfeillion Ysbyty
Llanymddyfri. Diolch iddi am
ei gwaith caled i gefnogi’r
achos.

~TUDALEN YR IFANC~

Llwyddiant Mererid
Enillydd Cadair Eisteddfod
C.Ff.I Sir Gâr 2003 oedd
Mererid Jones, merch Alun ac
Anita Jones, Peniel ac wyres
Mr a Mrs Eurof Jones,
Llwynderi, Caio (gynt o Felin
Maestwynog). Stori fer oedd y
darn buddugol a’r testun oedd
“Unrhyw Ddihareb”. Yn aelod
gweithgar o Glwb Dyffryn Tywi,
mae Mererid wedi cynrychioli’r
Clwb a’r Sir amryw o weithiau.
Cafodd y fraint eleni o gynrychioli Sir Gâr eto yn
Eisteddfod Cymru gan dderbyn trydydd am lefaru a
chyntaf am ysgrifennu sgript. Mae hi wedi cynrychioli ei
Sir yng nghystadleuthau Siarad Cyhoeddus a “Hanner
Awr o Adloniant” yn ogystal, gan dderbyn gwobrau
unigol gan y Mudiad Sirol. Yn 2002, cafodd ei dewis i
fod yn Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr.

~ MUDIAD Y FFERMWYR IFANC ~

Swyddogion C.Ff.I. Sir Gâr 2003/2004
Llywydd

Eiddwen Morgan, Nantybwla, Caerfyrddin
Llywydd Etholedig

Elonwy Phillips, Brynsiriol, Hendygwyn-ar-Dâf
Cadeirydd y Sir

Eleri Thomas, Gilfachgoch, Brechfa
Is-gadeirydd y Sir

Gerwyn Richards, Nythfa, Pensarn, Caerfyrddin
Cadeirydd y Pwyllgor Gweithgareddau

Meleri Jones, Islwyn, Heol y Bont, Llambed
Is-gadeirydd y Pwyllgor Gweithgareddau

Irwel Jones, Aberbranddu, Cwrtycadno
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Simon Martin, Cwmeiddon, Maesybont
Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Delyth Alcock, Waunlwyd, Hermon, Cynwyl Elfed
Gweithgareddau’r Nadolig
Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau llwyddiannus yn
Eglwys Christ gyda llawer o aelodau’r Mudiad yn cymryd
rhan.  Rhannwyd casgliad y noson rhwng Ty Hafan a
Chwn Tywys y Deillion a chasglwyd tua £600.
Cynhaliwyd Dawns Nadolig lwyddiannus iawn yn
Abertawe gyda thua mil o bobl ifanc yn mwynhau noson

yng nghwmni ei gilydd.
Mae’r aelodau ar hyn o bryn
yn paratoi yn ddiwyd at y
Siarad Cyhoeddus
Cymraeg ac at
gystadleuaeth y ddrama yn
Neuadd San Pedr,
Caerfyrddin o Ddydd Llun,
16 Chwefror ymlaen.

CHECKPOINT

‘Tyres, Exhausts a
Batteries’

Profion M.O.T

!
(01558)
650338 Coed o bob math ar gael

!!!!!(01558) 668409
Hau ar y sychin.

Plannu ar y gwlypin

COED DULAIS

Roger Davies
LLOGI PEIRIANNAU

Gwnawn unrhyw waith  -
bach neu fawr

10 mlynedd o brofiad

!(01558) 685614
!07968 838467

Peiriannau turio â thraciau 5-15 tunnell.
Pob math o waith sylfeini, ar gyfer ceffylau,
tirlunio draeni ac unrhyw waith arall gyda

pheiriannau trymion.

Cwmgolygfa, Rhydcymerau,
Llandeilo, Sir Gâr, SA19 7RP

SIOP Y PENTAN
Y dewis gorau o lyfrau
Casetiau a chardiau

Cymraeg
Y FARCHNAD NEWYDD

CAERFYRDDIN

!!!!!(01267) 235044

~ YSGOL TALYLLYCHAU ~

~ YSGOL GYFUN PANTYCELYN ~
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Fe allai pethau fod yn wahanol iawn, cofiwch chi, gan nad
actio oedd galwedigaeth gyntaf Andrew. Bu’n gweithio i
Wasg Gomer yn Llandysul am gyfnod cyn symud i’w
swyddfeydd yng Nghaerfyrddin lle roedd yn gweithio fel
dylunydd ac argraffydd. Ond roedd yn ysu am wneud
rhywbeth gwahanol ac felly fe aeth i ddilyn cwrs actio
allgyrsiol yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Diolch byth
am hynny, ddywedaf i, neu fe fyddai bywydau Cassie a
Stacey yn Pobol y Cwm dipyn yn fwy diflas!

Cafodd Andrew ei ran actio gyntaf fel athro Ffrangeg ar y
gyfres Tydi Bywyd yn Boen ac wedi hynny cafodd y rhan
sydd wedi ei wneud yn wyneb cyfarwydd trwy Gymru gyfan
fel Hywel Llywelyn. Pwy a wyr sut y bydd Hywel Llywelyn
yn dathlu Santes Dwynwen eleni, ond mae Andrew yn
gwybod yn iawn pwy fydd e’n swpera gyda ar y noson
arbennig honno, a phob noson arall o ran hynny!

“Fe wnes i gyfarfod â Lowri, y wraig, pan yn astudio yn y
Drindod nôl yn 1991” meddai Andrew. “Roedd y ddau
ohonom ni’n ffrindiau da ac wrth i’r berthynas ddatblygu
fe wnaethom ni benderfynu priodi.”

Mae Andrew yn hapus iawn gyda’i deulu, Lowri, a’u dau
mab Llywelyn sy’n 9, a Caradog sy’n 7, ac ar hyn o bryd yn
brysur yn paratoi i adeiladu cartref newydd  yn Ffairfach.
Diolch byth, dyw Andrew yn ddim byd tebyg i’w gymeriad
Hywel Llywelyn. I ddweud y gwir, mae’r ddau yn hollol
wahanol, ac wrth siarad gydag Andrew dros y ffôn, fe ddaw’n
amlwg i fi ei fod yn berson didwyll a dymunol dros ben.

Ond mae Andrew yn mwynhau cael y cyfle i actio rhywun
gwahanol yn ei waith bob dydd. Erbyn hyn, mae Hywel
wedi bownsio’n ôl ar ôl bod yn fethdalwr, ac yn gwneud
arian mawr trwy werthu rysáit cwrw Cic Mul. Ar yr un pryd,
mae hefyd yn cafflo ar ei gariad Stacey.

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

“Mae cael chwarae rhan y gwr drwg yn lot o sbort a hwyl”
meddai Andrew. “Diolch byth, ma’ pobol yr ardal hon wedi
fy adnabod i erioed, ac yn fy ’nabod i yn well na’r cymeriad.
’Dyn ni’n ddim byd tebyg, Hywel a finne, ar wahân i’r hoffter
o geir – ac ry’n ni’n edrych yn eitha’ tebyg!”

’Dyw meibion Andrew byth yn colli’r cyfle i wylio eu tad ar
y teledu ac maent yn mwynhau edrych ar Pobol y Cwm
bob nos o’u gwirfodd. Ydi gweld eu tad yn cusanu cynifer
o ferched gwahanol ar y teledu yn eu poeni o gwbl? “Erbyn
hyn, mae’r ddau yn hollol ddifater” esbonia Andrew. “Mae’n
nhw’n codi aeliau, tynnu wyneb hyll ac ochneidio ‘ych a
fi’!”

Gyda diwrnod Santes Dwynwen yn nesau, sut bydd
Andrew yn dathlu eleni? “Yr ystrydebau arferol siwr o fod.
Pryd o fwyd a blodau, ond mae’n dibynnu os y cawn ni
rhywun i warchod y plant.”

Mae Andrew yn teimlo’n gryf y dylwn fel Cymry ddathlu
Santes Dwynwen yn hytrach na San Ffolant. Ond mae e
hefyd yn gweld bod ’na fanteision yn yr anwybodaeth
cyffredinol sydd am Ddiwrnod Santes Dwynwen.

“Gan nad yw e mor boblogaidd â hynny, mae hi gymaint
yn haws i gael bwrdd mewn bwyty!” meddai.

Diolch Andrew

Mae diolch Y Lloffwr i Andrew yn fawr gan mai ef sydd
wedi dylunio’r llun gwenith sydd yn logo newydd i’r papur
ac yn thema drwyddo. Mae hefyd yn adlewyrchu logo
gwreiddiol y Lloffwr.  Dyma’r math o waith yr arferai
Andrew ei wneud ac mae’n hapus iawn i gael y cyfle i
ailgydio yn ei waith cynllunio. Bu’n driw i’r cynllun
gwreiddiol, yn arbennig felly i gadw’r clustiau yd sydd
yn ddelwedd gref a phwysig i’w gadw meddai ef.

“Dros y blynyddoedd, rwy’ wedi bod yn prynu’r Lloffwr
nawr ac yn y man. Mae’r hanfod o adrodd newyddion
lleol yn holl bwysig” meddai. “Mewn ffordd, mae’n
bwysicach i’r Cymro ddarllen papur bro nag un
cenedlaethol gan fod gwell arlwy i’r ardal leol ynddo,
ac wrth gwrs, mae’n Gymraeg.”

gan Heledd ap Gwynfor, Prosiect Papurau Bro
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Wrth i mi gyfarfod â Llew am y tro cyntaf, mae’n
ymddiheuro yn syth am ei edrychiad. Wrth i mi holi pam,
mae’n dweud ei fod yn edrych yn “scruffy” ond beth sy’n
ddeniadol am Llew yw’r ffaith mai beth ry’ch chi’n gweld
yw beth ry’ch chi’n cael. Hynny yw, bachgen hyfryd, di-
ffws a siaradus dros ben!
Dros y Nadolig bu Llew yn gwisgo fel Siôn Corn yng
nghanolfan Madame Tussauds yn Llundain – rôl tra
wahanol i’r un sydd ganddo ar y rhaglen Darn o Dir. Gyda’r
ail gyfres  ar S4C ar hyn o bryd, fe all Llew a gweddill tîm
y rhaglen  ymfalchïo yn llwyddiant y gyfres gyntaf a enillodd
wobr BAFTA a gwobr yn yr Wyl Geltaidd.
Meirion Edwards yw enw cymeriad Llew yn y rhaglen.
“Bachgen fferm yw Mei” meddai Llew, “ond ’na ble mae’r
tebygrwydd rhwng y ddau ohonom ni yn dod i ben!
“Roedd fy nhad [Martin Davies, milfeddyg yn Ffairfach] a
fy mrawd hyn yn chwerthin wrth fy ngweld i’n actio ffermwr”
meddai wedyn.
“Pan ro’n i’n iau, nhw fyddai mas yn fore a finne yn y gwely.
Ond os oedd hi’n jobyn mawr, wedyn fydden i mas i helpu
- o dan brotest!”
Oherwydd rheolau gofal a iechyd, mwd ffug a
ddefnyddiwyd ar set y rhaglen pan roedden nhw ar glos
fferm. “O’dd hynny’n gwneud i’r teulu chwerthin hyd yn
oed yn fwy” meddai. “Doedd Dad ddim yn gallu’r peth.
Dyna ble ro’n nhw mas yn slafo drwy’r dydd yn y llaca go
iawn, a finne’n cael mwd ffug! Amser welodd e’r gyfres
gyntaf, roedd e’n dweud mai ’na’r mwyaf o waith iddo
’ngweld i’n gwneud erioed!”
Mae rhai yn cael eu geni i weithio ar fferm y teulu, ond mae
Llew yn argyhoeddedig mai diddanu trwy actio a chanu yw
ei alwedigaeth ef. Mae creadigrwydd hefyd yn ei waed a’i
fam, Eleri Davies, yn gyfarwydd i ni fel bardd lleol.

Dechreuodd diddordeb Llew mewn diddanu flynyddoedd
yn ôl yn yr Ysgol Sul, yna yn Ysgol Teilo Sant ac Ysgol
Gyfun Tre-gib. Efallai byddai rhai yn cofio band ifanc o’r
enw Horni yr oedd Llew yn brif leisydd iddynt – fe oedd yr
un â’r gwallt hir wedi ei liwio’n goch, a stud enfawr yn ei
drwyn!
“Ro’n ni’n ymarfer yn y sheds mas. Roedd y rhyddid ’da ni
i wneud hyn yng nghefn gwlad” meddai.
“Wedyn fe wnaeth Dad brynu fan i ni pan o’n i tua 17.
Roedd e’n ein cefnogi ni – naill ai hynny neu roedd e am
gael ein gwared ni! Doedd e ddim yn rhy chuffed o’r gwallt
hir, ond chwarae teg, do’n i ddim yn edrych yn dda iawn!”
Mae’r freuddwyd roc a rôl yn dal i fod yn fyw i Llew heddiw.
Bellach mae’n brif leisydd i’w grwp yn Llundain, All in Red.
Band heavy metal ydynt ac mae Llew yn cyfansoddi’r
geiriau ei hunan.
Yn sicr, mae gan Llew y ddelwedd roc a rôl yn barod.
Mae’n dangos y casgliad o datws sydd ganddo ar ei
freichiau i mi, ond nid yw’n mynd mor bell â dangos y
glustdlws sydd ganddo ar ei fron!
“Fi’n tueddu i gael y cymeriadau sy’n fois da yng Nghymru
achos fy nghymeriad ar Darn o Dir” meddai Llew. “Ma’
cymeriad Mei yn grêt, ond fe fydden i’n lico cael chwarae
baddy weithiau.”
“Y cymeriad fydden i wedi dwlu ei chwarae, er nad yw’n
ddrwg, yw Aragon yn The Lord of the Rings. Ond o
’nabod fy lwc i, fydden i wedi cael fy nghastio fel Orc – un
o’r creaduriaid hyll!”
Dwi’n siwr y cytunwch gyda mi nad yw Llew yn hyll o gwbl
- i’r gwrthwyneb â dweud y gwir! Ar ddechrau 2004, ei
obaith yw y bydd yn cael dêt gwell nag y cafodd ar Santes
Dwynwen y llynedd. “Achos bod dim cariad ’da fi, fe es i i
KFC ar ddiwrnod y cariadon y llynedd a gwario ffortiwn ar
fwyd, cyn ymlwybro adref â llwyth o gyw iâr o dan fy
nghesail!” Rhamantus iawn!
Cofiwch wylio Llew ar Darn o Dir, bob nos Iau am 8:40pm
ac ailddarllediad gydag is-deitlau ar y nos Fawrth ganlynol
am 6:30yh.
gan Heledd ap Gwynfor, Prosiect Papurau Bro

Antics Andrew Llew yn Jyngl Llundain!
Daw HYWEL LLYWELYN DAVIES (Llew) o
Cil-y-Waun, Salem. Ond bellach, mae’r crwt o gefn
gwlad Dinefwr wedi ymgartrefi yn Llundain ar ôl
graddio o’r Academi Frenhinol yno.

Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â’r cymeriad Hywel
Llywelyn ar Pobol y Cwm. Ond mae’r person y tu ôl i’r
cymeriad hyd yn oed yn fwy cyfarwydd i nifer yn yr
ardal hon, sef ANDREW TEILO, Manorafon.

O UN HYWEL LLYWELYN...O UN HYWEL LLYWELYN... ...I HYWEL LLYWELYN ARALL...I HYWEL LLYWELYN ARALL
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