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Meinir Jones -
o flaen y camera

Rhys Priestland - cap
cyntaf dros Gymru
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CYNGHERDDAU MAWREDDOG DYFFRYN COTHICYNGHERDDAU MAWREDDOG DYFFRYN COTHICYNGHERDDAU MAWREDDOG DYFFRYN COTHICYNGHERDDAU MAWREDDOG DYFFRYN COTHICYNGHERDDAU MAWREDDOG DYFFRYN COTHI

Fel rhan o ddathliadau Clwb Ffermwyr Ifainc Dyffryn Cothi yn 60 oed cynhaliwyd dau gyngerdd mawreddog yn Neuadd y Coroniaid
Pumsaint gyda’r neuadd yn orlawn ar y ddwy noson. Roedd y cyngherddau o safon uchel a rhoddwyd mwynhad pur i’r cynulleidfaoedd.

Lluniau: Gwyneth Richards Rhan o barti merched presennol Dyffryn Cothi

Cwennod Cothi - rhai o gantorion yr 80au a‘r 90au

Sgets y prawf gyrru gyda Goronwy ac Aelwyn

Rhai o‘r parti bechgyn dan arweiniad Irene

Pob cenhedlaeth yn ymuno i gloi’r cyngerdd

Y Cadeirydd presennol yn hudo Seiniau‘r Gorof

Aelodau a sylfaenwyr y Clwb yn y 50au

Ifor Lloyd nôl yn canu ym Mhumsaint
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Meinir o flaen y cameraMeinir o flaen y cameraMeinir o flaen y cameraMeinir o flaen y cameraMeinir o flaen y camera

Mae cyflwynydd newydd wedi
ymuno â thim gohebu’r gyfres
boblogaidd Ffermio ar S4C.

Mae Meinir Jones, Meinir Jones, Meinir Jones, Meinir Jones, Meinir Jones, 25, Fferm
Maesteilo,     Capel Isaac yn camu
o flaen y camera am y tro cyntaf
ar ôl pedair blynedd yn
gweithio fel cyfarwyddwr ac
ymchwilydd ar y gyfres amaeth
a chefn gwlad.

Mae’n dilyn ôl traed Iola Wyn
a ffarweliodd fel cyflwynydd ar
y gyfres yn Ionawr ar ôl chwe
blynedd fel aelod o’r tîm.

Yn ogystal â bod yn aelod o
dîm Ffermio i gwmni
cynhyrchu Telesgop yn Abertawe, mae’n gweithio ar y fferm
ddefaid a biff bob cyfle y caiff hi gyda’i rhieni Eifion a Doris
Jones a’i brawd 21 oed, Eirian.

“Mae ffermio a chefn gwlad yn agos iawn at fy nghalon i ac
felly rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i ohebu ar y gyfres.
Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chymeriadau diri
ledled y wlad, a sgwrsio â phobl sy’n teimlo’n angerddol am
gefn gwlad,” meddai.

Mae Meinir yn aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc
Llanfynydd ac mae’n ddyledus iawn i’r mudiad am roi’r
profiad a’r hyder iddi ym mhob agwedd o fywyd.

“Dwi’n aelod o glwb Llanfynydd ers o’n i’n ddeg mlwydd
oed, ac wedi derbyn cyfleon bythgofiadwy, yn ogystal â chreu
ffrindiau oes. Mae’n sefydliad sy’n meithrin sgiliau mwyaf
gwerthfawr bywyd i bawb sy’n dod i gysylltiad â’r mudiad.

“Trwy’r mudiad dwi wedi cael cyfle i feirniadu stôc, canu,
actio, siarad yn gyhoeddus, coginio a hyd yn oed cneifio
defaid! Rwyf wedi magu hyder i berfformio a chyflwyno ar
lwyfan, a rhoi cynnig ar gystadlaethau bydden ni byth wedi
meddwl am drio heblaw am y clwb.”

Mae gan Meinir ddiadell ei hun o ddefaid Balwen Cymreig
y mae hi’n mwynhau eu harddangos mewn sioeau yn ystod
yr haf. Mae hi hefyd yn perfformio fel rhan o ddeuawd ganu
gyda Ffion Jones o amgylch y wlad.

Dymunir y gorau i Meinir yn ei gyrfa a’i bywyd personol.

Cap dros GymruCap dros GymruCap dros GymruCap dros GymruCap dros Gymru
L l o n g y f a r c h i a d a u

gwresog i un o fechgyn
Dyffryn Tywi RhysRhysRhysRhysRhys
PriestlandPriestlandPriestlandPriestlandPriestland ar ennill ei gap
cyntaf dros Gymru. Yn y
gêm rygbi rhyngwladol a
gynhaliwyd yn Murrayfield,
Caeredin ar 12 Chwefror
cafodd Rhys ei gyfle gan
eilyddio Lee Byrne. Fe
wnaeth Cymru ennill o 24
pwynt yn erbyn 6 pwynt
tîm Yr Alban.

Mae’r gðr hynaws 24 oed
a fagwyd yn Llangathen ac
yna ym Mhontargothi yn
gyn-ddisgybl Ysgol
Feithrin Cwrt Henri, Ysgol
Gynradd Gymraeg Teilo
Sant ac Ysgol Gyfun
Gymraeg Bro Myrddin.
Bu’n chwarae gyda’r Scarlets ers 2005 gan chwarae’n bennaf
fel maswr ond hefyd fel cefnwr.

Dymunir pob hwyl iddo yng ngemau’r dyfodol gan
obeithio taw dyma fydd cychwyn ar yrfa lwyddiannus iddo
dros Gymru.

LlythyrLlythyrLlythyrLlythyrLlythyr Roger Lewis, Cadeirydd Ie Dros GymruRoger Lewis, Cadeirydd Ie Dros GymruRoger Lewis, Cadeirydd Ie Dros GymruRoger Lewis, Cadeirydd Ie Dros GymruRoger Lewis, Cadeirydd Ie Dros Gymru
Ar 3 Mawrth 20113 Mawrth 20113 Mawrth 20113 Mawrth 20113 Mawrth 2011, bydd pobl Cymru yn pleidleisio mewn refferendwm ar bwerau’r

Cynulliad Cenedlaethol.
Mae gan y Cynulliad y pwerau i wneud penderfyniadau dros nifer o feysydd penodol - y

rhan fwyaf yn effeithio ar ein bywydau bob dydd megis iechyd, addysg a’r amgylchedd.
Gall Llywodraeth y Cynulliad, gyda chefnogaeth y Cynulliad, ddewis sut i wario arian,
ond ar hyn o bryd, ni all newid y gyfraith yn y meysydd hyn - mae’n gorfod cael caniatâd
gan Weinidogion ac Aelodau Seneddol yn San Steffan.

Tair blynedd yn ôl, roedd ACau eisiau ei gwneud yn haws i deuluoedd yng Nghymru
gael cartref fforddiadwy. Cafodd cynigion tebyg yn yr Alban a Gogledd Iwerddon
eu pasio yn sydyn, ond rhaid oedd i ni gael caniatad gweision sifil, a mynd trwy
broses hirfaith yn Nhþ’r Arglwyddi a Thþ’r Cyffredin cyn gallu gweithredu ewyllys
ein Cynulliad etholedig.

Mae pasio cyfreithiau ar gyflwyno taenellwyr dðr mewn cartrefi newydd, diwygio
ein system iechyd meddwl a’i gwneud yn haws rhoi organau, yn dibynnu ar
ganiatad o Lundain.

Ein barn ni yw y dylai cyfreithiau sy’n effeithio ar Gymru yn unig gael eu gwneud yng Nghymru. Byddai pleidlais ‘na’ yn
ei gwneud yn anos fyth gwneud pethau yn gynt, gan y bydd yn rhoi esgus i Weinidogion a gweision sifil yn Whitehall
arafu’r broses fwy fyth. Dros y ddegawd ddiwethaf, mae’r Cynulliad yn raddol wedi tyfu mewn maint a hyder. Bydd
pleidlais Ie yn helpu i gymryd Cymru ymlaen, gan roi llais cryfach i Gymru. Bydd yn rhoi i’r bobl yr ydym yn eu hethol yr
arfau i wneud y gwaith, a darparu gwell gwasanaethau i’n cymunedau.
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ABERGORLECH
Eisteddfod AbergorlechEisteddfod AbergorlechEisteddfod AbergorlechEisteddfod AbergorlechEisteddfod Abergorlech

Ar nos Wener 11 Chwefror cynhaliwyd noson wobrwyo adran
llenyddiaeth Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech 2010 oherwydd
yn anffodus bu’n rhaid gohirio o ganlyniad i dywydd gaeafol
ym mis Tachwedd. Trafodwyd y feirniadaeth gan Heuddwen
Tomos, y beirniad llenyddiaeth. Cafwyd cadeirio, a’r bardd
buddugol oedd T. Graham Williams, Rhiw Fawr, Cwm Tawe.
Cyfarchwyd y bardd gan Llinos Davies, Eryl Jones a Dewi
Thomas. Rhoddwyd y gadair hardd gan Sarah Humphreys -
Jones. Enillydd Tlws yr Ifanc oedd Enlli Eluned Lewis,
Croesyceiliog, Caerfyrddin. Rhoddwyd y tlws gan Angharad
a Rhys Francis a chyfarchwyd yr enillydd gan Heulwen Francis.

Yr enillwyr eraill oedd:
Limrig - John Rhys Evans, Ffarmers.
Brys Neges –Beryl Owen, Trap.
Teyrnged i Gymro neu Gymraes - John Morris, Llanrhystud.
Brawddeg – Phylis Jones, Cilgelli, Cwm-ann.
Ar ran y pwyllgor diolchodd y cadeirydd, Dewi Thomas i

bawb am eu cefnogaeth ac yn bennaf i Llinos Davies am y rhodd
o £500 i’r Eisteddfod sef rhan o elw gwerthiant y llyfr ‘Perlau’r
Pridd’. Dywedodd yn ei hanerchiad y bu trigolion Abergorlech
a’r eisteddfod yn agos iawn at galon ei thad Defi Lango.

I orffen cafwyd lluniaeth ysgafn i ddiweddu’r noson hwylus. Bydd
Eisteddfod 2011 yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, 26 Tachwedd.

Enlli Eluned Lewis, Croes-y-
ceiliog (Enillydd Tlws yr
Ifanc)

Enillydd y gadair T. Graham
Williams yng nghwmni Sarah
Humphreys - Jones a
Heuddwen Tomos.

BETHLEHEM

MarwolaethMarwolaethMarwolaethMarwolaethMarwolaeth
Yn dawel ar 29 Ionawr wedi tostrwydd hir bu farw MrMrMrMrMr

Ceidrych BowenCeidrych BowenCeidrych BowenCeidrych BowenCeidrych Bowen, Cysgod-y-garn, Bethlehem yn 74 oed. Fe’i
magwyd ar Fferm Pengoylan ac yna ar ôl priodi aeth i Dolgoy,
Bethlehem lle bu’n amaethu’n ddiwyd a chydwybodol tan ei
afiechyd. Priod annwyl ydoedd i Marion, tad parchus Cyril a
Gareth, tad-yng-nghyfraith Elaine a Meryl a thadcu hoffus
Mathew, Hywel, Rhydian a’r diweddar Dafydd a brawd ffyddlon
Emrys ac Idwal. Daeth cynulleidfa gref i ffarwelio â’r amaethwr
addfwyn yn yr angladd gyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli ar 4
Chwefror. Cydymdeimlir â’r teulu cyfan yn eu colled.

BRECHFA
DathliadDathliadDathliadDathliadDathliad

S e f y d l w y d
C y m d e i t h a s
Pensiynwyr ym
Mrechfa gan y
diweddar Barchedig
Eric Grey yn 1985. Y
Rheithor lleol oedd y
cadeirydd cyntaf â’r
diweddar Tim Lewis a
Kitty Howells yn
ysgrifennydd a thrysorydd. Dilynodd y diweddar Bob Lenny
i’r gadair am ddeuddeg mlynedd ac yna Iris Lenny am bedair
mlynedd.

Cynhaliwyd cinio arbennig yn Y Llew Du, Abergorlech ar 18
Ionawr i ddathlu chwarter canrif y gymdeithas a enwir bellach
yn Clwb Trigain 60+ Brechfa. Darparwyd cacen hardd ar gyfer
yr achlysur gan Mary Thomas, Abergorlech. Y gðr gwadd
oedd y Parchedig Ganon Ddr. Patrick Thomas, Caerfyrddin
cyn Reithor Brechfa. Mawr oedd y pleser o’i gwmni a
siaradodd yn ddifyr iawn am hen gymeriadau adnabyddus ac
annwyl iawn iddo dros y blynyddoedd cynnar. Cafwyd
prynhawn hwylus a llawen. Braf oedd croesawu Mary Price
yn ôl i’r gymdeithas yn dilyn cyfnod o salwch; ei gðr John
yw’r cadeirydd presennol.

Dymunir yn dda i’r clwb yn y dyfodol.

CAIO

CyfarchionCyfarchionCyfarchionCyfarchionCyfarchion

Llongyfarchiadau i Manon Johnston, 3 Bronfrena am gymryd
rhan mewn balet Peter Pan yn Theatr Felinfach a braf oedd
gweld y ddwy chwaer Sara Mair a Carys Haf, Hen Swyddfa
Post yn cymryd rhan ym mhanto blynyddol Felin-fach.

Llongyfarchiadau i Sara Mair ar gael ei dewis yn gadeirydd
cynta Pwyllgor Fforwm Ieuenctid yr Urdd Sir Gâr mewn
cyfarfod a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Maesyryrfa. Braf
iawn gweld tri cyn ddisgybl Ysgol Gynradd Caio ar y pwyllgor
ac yn cynrhychioli Ysgol Uwchradd Pantycelyn sef Sara Mair
a Carys Haf, Hen Swyddfa Post a Deian Thomas, Caerdderwen

Da iawn chi Cara Ludlow, Arlwyn ar ennilll cystadleuaeth
Brunant Got Talent yn y Brunant Arms ar 22 Ionawr. Diolch i
Jan, Hywel a Chris am drefnu’r noson.
Ar wellhadAr wellhadAr wellhadAr wellhadAr wellhad

Dymuniadau gorau a gwellhad buan i Beryl Davies, Cilgawad
sydd wedi torri coes a threulio cyfnod yn ysbyty Glangwili.
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CAPEL DEWI

C.Ff.I. Capel DewiC.Ff.I. Capel DewiC.Ff.I. Capel DewiC.Ff.I. Capel DewiC.Ff.I. Capel Dewi
Cynhaliwyd cinio blynyddol y clwb yng Nghlwb Golff

Caerfyrddin. Arweinydd y noson oedd y cadeirydd, Iestyn
Owen a’r siaradwyr gwadd oedd Arwel Jones, Llanfynydd a
llywydd y clwb Arwyn Evans. Cyflwynwyd Tarian McCall
am y gorau yn yr Eisteddfod Sir i Eleri Jenkins a Rhian Davies
a Chwpan HLW am y gorau yn y Rali i Ruth Morgan a Sioned
Jones. Llongyfarchwyd yr aelodau ifanc am eu holl
lwyddiannau a’r casgliad o dlysau oedd yn cael eu harddangos
o’r flwyddyn ddiwethaf, ond fe’u hatgoffwyd bod pob
cystadleuydd ar ei ennill o ddysgu sgiliau newydd. Enillwyd
y cwis lluniau a baratowyd gan Hefin Jenkins gan Gina
Edwards ac Arwyn Jones.

Llongyfarchiadau i Eleri Jenkins, Angharad Evans, Iestyn
Owen ac Aled Davies ar ddod yn ail fel tîm yng nghystadleuaeth
adran hþn siarad cyhoeddus Cymraeg y Sir.
Blasu GwinBlasu GwinBlasu GwinBlasu GwinBlasu Gwin

Cafwyd noson dda yng nghwmni Simon Wright, Y Polyn yn
trafod  gwinoedd Sbaen. Roedd caws Stephen Peace, Cwmni
Caws Caerfyrddin wrth fodd pawb hefyd yn ogystal â bara
Perry Crook, Sue Davies, Lisa Fearn, Hilary Lewis a Stephanie
Jones. Gwerthwyd pêl rygbi Scarlets a phlât Harvey Thomas
gan yr arwerthwr Nigel Jones o Gwmni John Francis. Diolch i
Gordon a Hilary am gymryd gofal o drefniadau’r noson.
Bore CoffiBore CoffiBore CoffiBore CoffiBore Coffi

Fred Cook bu’n siarad am ei waith ym mis Ionawr, ac Alun
Evans, Llanddarog fu’n siarad am ei hen gerbydau ym mis
Chwefror.
Eisteddfod FachEisteddfod FachEisteddfod FachEisteddfod FachEisteddfod Fach

Yn Yr Hen Ysgol, Capel Dewi cynhelir yr Eisteddfod Fach ar
nos Wener, 11 Mawrth am 7.30pm. Arweinydd y noson fydd
Steffan Griffiths, Pennaeth Ysgol Gymunedol Nantgaredig a’r
cyfeilydd fydd Helen Gibbon, Brynawel. Lyn a Carys Davies,
Peniel a Glenys Jones, Nantgaredig fydd y beirniaid gyda
Dilwyn Morgan, Capel Dewi, Cadeirydd Cyngor Cymuned
Llanarthne yn llywydd y digwyddiad. Yr Ysgrifenyddes yw
Enid McCall, Sðn yr Nant (01267) 290594.

Mynediad – £2 i oedolion gyda mynediad i blant yn rhad.

CIL-Y-CWM

Côr Cyswllt Cil-y-cwmCôr Cyswllt Cil-y-cwmCôr Cyswllt Cil-y-cwmCôr Cyswllt Cil-y-cwmCôr Cyswllt Cil-y-cwm

Ar ôl gorfod gohirio o achos y tywydd garw cyn y Nadolig
llwyddwyd i gynnal Parsel Nadolig Côr Cyswllt Cil-y-cwm o
dan arweiniad Aled Edwards, ar brynhawn dydd Sul, 9 Ionawr
yn Eglwys San Mihangel Cil-y-cwm. Daeth tyrfa gref ynghyd i
glywed y côr yn perfformio a chafwyd eitemau cerddorol a
darlleniadau gan yr aelodau hefyd. Llywydd y prynhawn oedd

Rhian Williams, Caernarfon (Fferm Clynmawr gynt) a chafwyd
anerchiad pwrpasol ganddi. Diolchwyd iddi am deithio mor
bell a hyfryd oedd gweld y plant, Megan a Llew gyda hi.
Codwyd swm teilwng o £800 tuag at Gapel Soar Tþ newydd,
Cil-y-cwm. Mwynhaodd pawb lasied o win a mins pei wedi’r
gyngerdd, a braf oedd gweld a chlywed pawb yn mwynhau
cymdeithasu a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Dymuna’r
côr ddiolch i bawb a fu’n helpu ac a gefnogodd y digwyddiad.

CRUGYBAR
CogyddesCogyddesCogyddesCogyddesCogyddes

Llongyfarchiadau i Mary Jones, Llettylicki ar gipio‘r gilwobr
yng nghystadleuaeth cogyddes ysgol y flwyddyn. Nid dyma‘r
tro cyntaf i Mary gipio‘r wobr hon. Dim rhyfedd felly bod plant
Ysgol Llanbedr Pont Steffan yn canmol y bwyd!

CWM-DU

Cymdeithas Cwm-duCymdeithas Cwm-duCymdeithas Cwm-duCymdeithas Cwm-duCymdeithas Cwm-du
Ar ôl dwy flynedd o wasanaethu wrth y bar yn y dafarn mae

Rhian yn symud ymlaen. Rydym yn edrych am wirfoddolwyr
i redeg y bar tan i berson cymwys rhan amser gael ei benodi. Os
oes gennych ddiddordeb neu am wybodaeth cysylltwch â
Philip James ar (01558) 685746.

Yn anffodus, oherwydd yr eira bu’n rhaid gohirio’r cinio
Nadolig ond bydd Catrin yn paratoi’r cinio Nadolig nesaf,
heb eira gobeithio!

Fis diwethaf bu rhai o’r dynion yn paratoi’r bwyd yn y bwyty un nos
Sadwrn. Paratowyd bwyd cartref maethlon a bu’n noson lwyddiannus.

Noson Werin - daw’r cerddorion i dafarn Cwm-du ar nos Wener
cyntaf bob mis fel arfer ac mae’r noson mor boblogaidd ag erioed.
Capel ProvidenceCapel ProvidenceCapel ProvidenceCapel ProvidenceCapel Providence

Cynhaliwyd cyngerdd blynyddol Capel Providence Cwm-
du ar nos Sadwrn, 5 Chwefror. Bob blwyddyn cefnogir
elusen arbennig a dros y blynyddoedd mae’r capel, trwy
gefnogaeth cefnogwyr brwd, wedi codi miloedd tuag at
achosion da. Eleni cefnogwyd elusen clefyd Parkinsons.

Yr artistiaid oedd Trebor Edwards
o Betws Gwerfyl Goch sydd wedi
cyfrannu gymaint at ddiwylliant
Cymru, a pharti merched Côr Tonic
o Gaerfyrddin gyda Beti Jones yn
cyflwyno eitemau unigol mewn
cân ac adroddiad digri.
Arweinydd y noson oedd Brian
Walters, Ffynnonddrain.

Cyflwynwyd yr artistiaid gan y
gweinidog y Parch. Mary Davies
a diolchodd yn gynnes iawn i
bawb am eu presenoldeb ac am
gefnogi’r achos. Bu’n noson hyfryd a phleserus gyda phawb
wrth eu bodd.
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CWRT HENRI

Sefydliad y MerchedSefydliad y MerchedSefydliad y MerchedSefydliad y MerchedSefydliad y Merched
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cangen Cwrt Henri gyda

Frances Rankin yn llywyddu am y tro olaf cyn symud o’r ardal
a diolchodd i bawb a fu mor gefnogol i’r sefydliad ac iddi hi’n
bersonol tra’n aelod o’r gangen. Diolchwyd yn ddiffuant iddi
hi am ei chyfraniad cyn mynd ymlaen i ethol swyddogion
newydd. Penodwyd Pat Jones yn llywydd; Linda Hughes yn
is-lywydd. Ymddeolodd Eirona Lewis fel ysgrifennydd yn
dilyn hanner can mlynedd mewn swyddi yn gyntaf fel
trysorydd ac yna ysgrifennydd. Penodwyd Muriel Jones yn
drysorydd, Diana Stevens yn ysgrifennydd newydd gyda
Pamela Griffith yn ei chynorthwyo.
Yr Ystafell DdarllenYr Ystafell DdarllenYr Ystafell DdarllenYr Ystafell DdarllenYr Ystafell Ddarllen

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus arall o weithgaredd yn Yr
Ystafell Ddarllen cafwyd noson goffi hwylus a gyrfaoedd
chwist misol llewyrchus.

Yn y cyfarfod blynyddol diolchodd y cadeirydd Lynda Evans i bawb
a gefnogodd weithgareddau’r neuadd yn ystod y flwyddyn gyda diolch
penodol i Lynda Hughes a ymddeolodd yn dilyn 14 mlynedd fel
ysgrifennydd. Penodwyd y canlynol yn swyddogion yn 2011:
Cadeirydd: Lynda Evans; Trysorydd: Maldwyn Griffith; Swyddog
llogi: Susan Childs; Ysgrifennydd cofnodion: Eleri Jones; Swyddog
gofal glanhau; Pat Jones a Gohebydd i’r wasg: Mansel Charles.

Cynhaliwyd swper blynyddol Ffrindiau’r Ystafell Ddarllen
yn New Cross, Dryslwyn ar 11 Chwefror pan gafwyd noson
bleserus a phryd o fwyd blasus.
CydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimlad

Cydymdeimlir gyda Frances Hammans, Syddyn a’r bechgyn yn dilyn
marwolaeth priod a thad hoffus. Bu angladd Mr Mac HammansMr Mac HammansMr Mac HammansMr Mac HammansMr Mac Hammans yn
Eglwys Cwrt Henri ac yna yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth.

CWRT Y CADNO

Cymdeithas y CapelCymdeithas y CapelCymdeithas y CapelCymdeithas y CapelCymdeithas y Capel
Yr athro Carl Gwynfe Jones a ddaeth i’n diddori ar nos Fawrth,

18 Ionawr. Bu’n siarad a dangos sleidiau am ei waith a oedd yn
ymwneud â diogelu adar ac anifeiliaid prin yn Maurisiws. Cafwyd
hanes diddorol hefyd am ei fywyd ac roedd yn anhygoel fel yr
oedd gyda’i weithwyr wedi medru cynyddu niferoedd rhai o’r
adar a’r anifeiliaid a oedd bron â diflannu o’r ddaear.

Ar nos Fawrth, 1 Chwefror, cafwyd cwis yng ngofal Eirwyn
a Joyce Williams, Cwm-ann. Cwestiynau a thasgau o bob math
a gafwyd gyda’r menywod yn erbyn y dynion a’r canlyniad yn
weddol gyfartal erbyn diwedd y noson. Cafwyd tipyn o hwyl,
sbri a digon o hiwmor.

I orffen y tymor cynhaliwyd y Cinio Blynyddol a chafwyd
gwledd a chroeso arbennig yng Ngholeg Llanbed.

PriodasPriodasPriodasPriodasPriodas
Ar 18 Rhagfyr â Llundain o dan

drwch o eira bu priodas Hywel, mab
hynaf Roger a Lynda Evans, Tþ
picca, Dryslwyn a Charlotte, unig
ferch John a Jean Payne, Chelsea,
Llundain. Cynhaliwyd y
gwasanaeth yng Nghapel Ysbyty
Brenhinol Chelsea ac yna’r wledd yn
neuadd hynafol Middle Temple,
Fleet Street. Er gwaetha’r tywydd garw llwyddodd y ddau i
deithio i Thailand a Malaysia am eu mis mêl. Cyfreithwraig yw
Charlotte a Chynghorwr Systemau Busnes yw Hywel a’r ddau
yn byw a gweithio yn Llundain. Dymunir priodas dda i’r ddau.

DRYSLWYN

Siop Gymunedol DryslwynSiop Gymunedol DryslwynSiop Gymunedol DryslwynSiop Gymunedol DryslwynSiop Gymunedol Dryslwyn
Yn Ebrill 2009
sefydlwyd Siop
G y m u n e d o l
Dryslwyn yn yr hen
swyddfa bost ger
Garej Mazda. Yn
dilyn deunaw mis
cyntaf hynod o
lwyddiannus mae gan
bwyllgor y siop
syniadau uchelgeisiol
fel mae cipolwg ar y siop yn dangos yn glir i bawb. Rheolir y
siop gan y gymuned er lles y gymuned ac nid er lles elw. Mae
ystod y nwyddau’n eang ac wedi tyfu a newid tipyn ers y
cychwyn, ond mae lle i fwy.Yma mae yna swyddfa bost, tþ te a
chaffi’r we. Mae yna ystod eang o fwydydd, llaeth ffres, bara
ffres a chacennau, wyau maes a rhai organig, cig eidion ac oen
organig, ham, cig moch, porc, selsig, cyw iâr, ffrwythau a
llysiau, papurau newydd, cylchgronau, sigarennau, tobacco,
celf, crefft a chofroddion. Mae’r siop ar agor ar ddydd, Llun,
Mawrth, Iau a Gwener o 8.30am tan 5.30pm ac hefyd ar ddydd
Mercher a Sadwrn o 8.30am tan ganol dydd. Bellach cynigir
gwasanaeth o’r siop i’r tþ – dyma wasanaeth pwysig i’r rhai
sy’n byw ar eu pennau eu hunain ac yn anhwylus – lleiafswm
yr archeb yw: £15 gyda £2 o dâl cludiant. Gellir cysylltu ar
(01558) 668221 neu ar www.dryslwyn.org.uk.
Fe wnaeth pwyllgor gweithredu’r Siop Gymunedol gyflwyno
arian o’r elw a wnaed llynedd yn ôl i bump mudiad lleol.
Cyfranwyd y canlynol: Cylch Meithrin Cwrt Henri - £275;
Cymdeithas Athrawon a Rhieni Ysgol Gynradd Cwrt Henri -
£275; Ystafell Ddarllen Cwrt Henri - £190; Cylch Meithrin
Nantgaredig - £185; Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd - £75.
Dymuniadau gorau am lwyddiant ysgubol i’r siop ac i’r holl
wirfoddolwyr – maent oll yn haeddu canmoliaeth aruchel.
CydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimlad
Cydymdeimlir gyda Siwan Jones, Emyr Wyn a’r bechgyn.
Pantawel ar golli mam Siwan sef Mrs Mair Gras SaundersMrs Mair Gras SaundersMrs Mair Gras SaundersMrs Mair Gras SaundersMrs Mair Gras Saunders
JonesJonesJonesJonesJones, Bwlch-y-groes, Llandysul.

FELINGWM
Canolfan FelingwmCanolfan FelingwmCanolfan FelingwmCanolfan FelingwmCanolfan Felingwm
Diweddwyd 2010 gyda noson goffi Nadoligaidd i godi arian i
gronfa’r ganolfan gymunedol. Dan drefniant Mary Joynson,
Nantgaredig a chriw o wragedd gweithgar cafwyd noson
gymdeithasol hwylus a llwyddiannus a wnaeth godi elw
sylweddol. Llywyddwyd gan John James, Fferm Tþ-llwyd a
chafwyd anerchiad diddorol gan westai’r noson sef Ethel Fletcher,
Feren-las, Horeb, gwraig ddiwylliedig sy’n barod iawn ei
chymwynas ac yn gefnogol iawn i bob gweithgaredd cymunedol.
Y prif weithgaredd nesaf fydd Noson Cawl a Chân yng
Nghanolfan Felingwm Uchaf ar nos Sadwrn, 5 Mawrth am 7pm.
Yr artistiaid fydd Eleri Owen Edwards ac Aled Edwards, Cil-y-
cwm a llywydd y noson fydd y Cyng. Lynda Evans, Dryslwyn.
Gobeithio bydd y neuadd fach dan ei sang unwaith eto.
GweithgareddauGweithgareddauGweithgareddauGweithgareddauGweithgareddau
Ar nos Iau, 17 Mawrth cynhelir noson bingo yng Nghanolfan Gymunedol
Felingwm am 7pm. Bydd yna wobrau am linellau a blwch cyflawn yn y
gemau bingo, raffl, te/coffi/ gwin a chyfle i gymdeithasu.Trefnir
y noson gan gyfeillion Cylch Meithrin Nantgaredig a’r Fro.
Yna ar ddydd Llun, 25 Ebrill bydd Pwyllgor Aredig Sir
Gaerfyrddin yn cynnal ei Diwrnod Aredig Blynyddol ar Fferm
Tþ-llwyd – diwrnod cyfan o weithgaredd, addas i’r teulu cyfan.
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FFAIR-FACH

Canu Mawl - Noson i’r Urdd yn Tabernacl, Ffair-fachCanu Mawl - Noson i’r Urdd yn Tabernacl, Ffair-fachCanu Mawl - Noson i’r Urdd yn Tabernacl, Ffair-fachCanu Mawl - Noson i’r Urdd yn Tabernacl, Ffair-fachCanu Mawl - Noson i’r Urdd yn Tabernacl, Ffair-fach
Mae Meinir Morgan (Prifathrawes Ysgol Gynradd Ffair-fach)

a Conway Morgan (Pennaeth Cerddoriaeth, Ysgol Gyfun Tre-
gîb) yn cynnal noson o ganu cynulleidfaol i godi arian i
weithgareddau’r Urdd yn eu hysgolion. Bydd côr yr ysgol
gynradd yn canu carol a bydd côr Tre-gîb yn canu emyn, y
ddau ddarn o waith yr emynydd-gyfansoddwr o Dregaron,
Gerald Morgan, sy’n enedigol o Ben-y-groes ac yn gyn-ddisgybl
o Ysgol Tre-gîb.

Llyfryn Gerald Morgan, “Bryncerdin ac emynau eraill”, fydd
rhaglen y noson. Cost y gyfrol yw £2 a bydd punt o bob copi a
werthir yn cael ei gyfrannu at waith yr Urdd yn yr ysgolion.

Ewch felly, i Gapel Tabernacl, Ffair-fach ar nos Lun, 28
Chwefror am 6 yr hwyr, i glywed a “Chanu Mawl”, dan
arweiniad Gerald Morgan. Yr organyddes fydd Ann Roberts.

Diolch calonnog i athrawon y ddwy ysgol am eu brwdfrydedd
yng ngweithgareddau’r Urdd yn flynyddol.
Cymdeithas y TabernaclCymdeithas y TabernaclCymdeithas y TabernaclCymdeithas y TabernaclCymdeithas y Tabernacl.

Ar 10 Ionawr cawsom gwmni Tom Marks o Gil-y-cwm. Aeth â ni
ar daith i Lydaw a chafwyd noson ddifyr a chofiadwy.

Ar 24 Ionawr aethpwyd i’r India gyda Mary Williams a Mair Jones.
Roedd  y lluniau a’r hanes wedi eu paratoi yn grefftus tu hwnt.

Ar nos Lun, 14 Chwefror Heledd ap Gwynfor oedd y cwmni
gwadd. Dyma ni eto yn mynd ar daith gwbl wahanol i Burkina
Faso yn yr Affrig. Gwlad dlawd iawn ydyw ac y mae trigolion
y wlad yn gwerthfawrogi pob cymorth gan Cymorth Cristnogol
ac Apêl Coda Ni. Mae’r angen yn ddirfawr, felly penderfynodd
y Gymdeithas gyfrannu £100 i’r apêl ar unwaith, a rhoddwyd
cyfraniad unigol o £5. Diolch i Heledd am gyflwyno noson
arbennig iawn.
CydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimlad

Ar ddydd Sadwrn, 12 Chwefror bu farw Mrs AldwythMrs AldwythMrs AldwythMrs AldwythMrs Aldwyth
ThomasThomasThomasThomasThomas yn Awel Tywi. Cydymdeimlir â Carol Howells a’r
teulu yn eu colled.

Cydymdeimlir hefyd â’r gweinidog y Parch. Iwan V. Evans
a’i briod Barbara Evans - collodd Barbara ei mam ar 12 Chwefror.

FFARMERS
Mrs May RobertsMrs May RobertsMrs May RobertsMrs May RobertsMrs May Roberts

Yn dawel ar 20 Rhagfyr bu farw Mrs Mary Ceridwen (May)Mrs Mary Ceridwen (May)Mrs Mary Ceridwen (May)Mrs Mary Ceridwen (May)Mrs Mary Ceridwen (May)
RobertsRobertsRobertsRobertsRoberts, Berthglyd. Priod ffyddlon ydoedd May i’r diweddar
Peter Roberts, mam dyner Keith a Clive a mam ynghyfraith barchus
Helen ac Anna. Mamgu a hen famgu hoffus i Bethan, Meinir, Gethin,
Annwen, Sarah, Paul ac Alfie. Chwaer annwyl John a Megan a
modryb arbennig. Ganwyd hi yn Brynmawr yn ferch i’r diweddar
Abel a Sara Isaac. Yna symudodd y teulu i’r Gilfach. Derbyniodd ei
haddysg yn Ysgol Ffarmers ac wedi gadael aeth i weithio i Penbanc
yna i B J Jones, Llanbed cyn mynd yn gogyddes i Westy’r Clarendon,
Aberystwyth. Priododd â Peter yn 1961 a mynd i fyw ym Mhenmachno
lle y ganwyd Keith a Clive. Yn yr wythdegau daeth yn ôl i fyw yn
Ffarmers a chymeryd at fod yn ofalwraig yr ysgol. Roedd yn aelod
ffyddlon o Gapel Ffaldybrenin a mynychai yr oedfaon yn gyson hyd
y gallodd, a hynny trwy Annie Jenkins ei ffrind alw amdani yn y car.
Cynhaliwyd ei hangladd hollol breifat i’r teulu a’i ffrindiau agos yn
Amlosgfa Arberth ar 31 Rhagfyr. Gwasanaethwyd gan y Parch
Richard Lewis yn absenoldeb ei gweinidog y Parch Huw Roberts.
Cydymdeimlir gyda’r teulu cyfan yn eu colled.

Dymuna’r teulu ddiolch i bawb am bob arwydd o
gydymdeimlad, y llu cardiau a galwadau ffôn ac am yr rhoddion
er cof am May. Diolch i’r Parch Richard Lewis am ei wasanaeth
teimladwy, i Tegwyn Lloyd am drefnu’r angladd gydag urddas
ac yn arbennig i Glenys Davies am ei charedigrwydd yn ystod
gwaeledd May.       Keith Roberts      Keith Roberts      Keith Roberts      Keith Roberts      Keith Roberts

LLANARTHNE
Ar y llwyfanAr y llwyfanAr y llwyfanAr y llwyfanAr y llwyfan

Daeth llwyddiant haeddiannol iawn i ddau o blant y pentref
yn Eisteddfod Gadeiriol Cenarth ar ddiwedd Ionawr. Fe
wnaeth Iwan Rhys Bryer ennill ar yr unawd a’r llefaru dan 6
oed ac yn bwysicach efe gafodd Tlws yr Ifanc dan 18 oed.
Hefyd fe wnaeth ei chwaer Megan Fflur Bryer dderbyn yr ail
wobr yng nghystadlaethau’r unawd a’r llefaru dan 9 oed. Maent
yn blant disglair i Huw a Nia Bryer, Browerdd ac yn
ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Nid dyma’r tro
cyntaf iddynt ennill, fe gawsant lwyddiant cyffelyb mewn nifer
o eisteddfodau eraill llynedd. Llongyfarchiadau gwresog i’r
ddau a dymuniadau gorau i’r dyfodol.
Ar y maes cenedlaetholAr y maes cenedlaetholAr y maes cenedlaetholAr y maes cenedlaetholAr y maes cenedlaethol

Braf oedd gweld Tomos, mab deg oed Brian a Helen Jones,
Brynhawddgar fel mascot yn arwain y tîm cenedlaethol ar gyfer
y gêm ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr ym Mharc yr Arfau,
Caerdydd ar 4 Chwefror. Pleser oedd ei glywed hefyd yn siarad
am y profiad yn huawdl a synhwyrol mewn Cymraeg gloyw
ar Radio Cymru yn dilyn y gêm gyffrous. Mae Tomos a’i chwaer
Megan yn ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Nantgaredig.
Neuadd LlanarthneNeuadd LlanarthneNeuadd LlanarthneNeuadd LlanarthneNeuadd Llanarthne

Yn dilyn cyfarfod blynyddol Pwyllgor y Neuadd cafodd y
canlynol eu hethol.  Cadeirydd - Judy Roberts, Black Horse;
Ysgrifenyddes - Joanna Jones, Penpal; Trysorydd - Gethin James,
Troed y Bryn. Diolch i bawb am fod mor barod i ymgymryd â’r
gwaith. Os byddwch am logi’r neuadd neu am unrhyw
ymholiadau, cysylltwch gyda Judy Roberts ar (01558) 668097.

Mae Clwb Cant Ffrindiau’r Neuadd yn mynd o nerth i nerth
ac yn y cyfarfod blynyddol tynnwyd tri rhif arall allan o’r het.
Y tri ffodus oedd Gwenllian Davies; Peter Roberts a Gareth
Davies. Os ydych am ymuno â’r Clwb Cant cysylltwch gyda
Gethin James, Troed y Bryn (01558) 668143. 
Tywi TotsTywi TotsTywi TotsTywi TotsTywi Tots

Mae sesiynau Mam/Tad a’i phlentyn yn dal i fynd ymlaen yn
y Neuadd bob bore Iau rhwng 10 y bore a 12 amser cinio. Croeso
i unrhyw un ddod gyda’u plant bach i gael sgwrs a phaned,
gwaith crefft, chwarae, cerdd ac ati. Cystylltwch gyda Debbie
Morgan (01558) 668784 am ragor o fanylion.
Dewi Pws ar ddod i LanarthneDewi Pws ar ddod i LanarthneDewi Pws ar ddod i LanarthneDewi Pws ar ddod i LanarthneDewi Pws ar ddod i Lanarthne

Ar nos Sadwrn y Pasg bydd Dewi Pws a’r Sesh Fach yn dod i
Lanarthne. Yn gwmni iddo fydd Ryland Teifi a Radwm ac
edrychir ymlaen at noson i’w chofio yn ei gwmni. Pris tocyn
bydd £7 gyda myfyrwyr yn £5. Cystylltwch gydag Ann Davies
am docynnau (01558) 668305. Noder y dyddiad: 23 Ebrill am 8pm.

Cyflwyno siecCyflwyno siecCyflwyno siecCyflwyno siecCyflwyno siec
Eifion Davies ac Owen Richards yn cyflwyno siec o £750.91 i

ward y galon yn Ysbyty Treforys yn dilyn noson lawen
lwyddiannus a gynhaliwyd ar Fferm Langwm, Penybanc,
Llandeilo. Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr achlysur.

LLANDEILO
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Clwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r CylchClwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r CylchClwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r CylchClwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r CylchClwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r Cylch
Dan lywyddiaeth Emyr James cafwyd noson hwylus a diddorol

dros ben yng nghyfarfod diweddara’r clwb yn Yr Hydd Gwyn
gyda tua trigain yn bresennol. Y darlledwr Garry Owen oedd y
siaradwr gwadd. Cafodd ei eni a’i fagu ym Mhontarddulais a
disgrifiodd fel yr oedd pan yn blentyn yn treulio bron bob
penwythnos yn cystadlu mewn eisteddfodau – nos Wener ac
weithiau mewn dwy neu dair eisteddfod ar y Sadwrn. Aeth
ymlaen i ddweud pa mor bwysig oedd y profiad hwnnw o fod ar
lwyfan yn adrodd ac yn canu i’w hyder yn hwyrach yn ei yrfa.
Gorffennodd ei addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan raddio
yn y gyfraith. Dechreuodd ei yrfa fel darlledwr gan weithio gyda
nifer o gwmniau radio megis Sain Abertawe. Mae Garry wedi
gweithio i’r B.B.C. ers dros 30 mlynedd ac ar hyn o bryd bydd ei
ddiwrnod gwaith yn cychwyn am 4am er mwyn bod yn y stiwdio
yng Nghaerdydd yn
barod i ddarlledu y
rhaglen foreol ar
Radio Cymru. Yn
ogystal fe welir Garry
ar y teledu yn darllen
y newyddion ar S4C
yn rheolaidd.
Atebodd Garry nifer o
gwestiynau yn
seiliedig ar ei yrfa.
Diolchwyd yn
ddiffuant a chyflwynwyd llun iddo gan Owain Gruffydd.
SainsburySainsburySainsburySainsburySainsbury

Mae Sainsbury’s wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer stôr a gorsaf
betrol newydd ar safle ger Stad Ddiwydiannol Beechwood, a
ddyrannwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer manwerthu bwyd.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys stôr gyda 25,000 troedfedd sgwâr
o arwynebedd gwerthu fydd yn canolbwyntio ar ddewisiadau
bwyd, gorsaf betrol pedwar-pwmp am bris cystadleuol, man
codi arian, banc ailgylchu a chysylltiadau i gerddwyr i gysylltu’r
stôr gyda thai lleol, siopau, cyfleusterau a mannau aros bws.

Fe gafodd y cynigion manwl ar gyfer stôr newydd Sainsbury’s,
a fydd o’r math diweddaraf un, eu dangos yn Llandeilo ar
ddiwedd Ionawr. Yn y cyfnod yn dilyn yr arddangosfa mae
Sainsbury’s yn dadansoddi’r adborth a gafwyd ac yna’n edrych
ar gyflwyno cais cynllunio i’r cyngor.

LLANFRIDWEN
Y Gymdeithas LenyddolY Gymdeithas LenyddolY Gymdeithas LenyddolY Gymdeithas LenyddolY Gymdeithas Lenyddol

Mewn cyfarfod yn y Fridwen Arms nos Fawrth 18 Ionawr,
anerchwyd yr aelodau gan Dr Maurice Applethwaite. Ef yw
awdur y gyfrol adnabyddus, A Monoglot’s Survival Guide:
Wales and Beyond, ac ar hyn o bryd mae’n paratoi astudiaeth
o’r bardd Rheinallt Hurt.
Y Gymdeithas DdirwestY Gymdeithas DdirwestY Gymdeithas DdirwestY Gymdeithas DdirwestY Gymdeithas Ddirwest

Blin gennym gofnodi y bu’n rhaid dirwyn y gymdeithas uchod
i ben oherwydd diffyg cefnogaeth. Yn ôl yr ysgrifennydd, Mr N.
Wyn Pughe, ef oedd yr unig aelod erbyn hyn ac roedd wedi
diflasu cynnal cyfarfodydd wythnosol ar ei ben ei hun. Ofnai y
gallai rhagor o gyfarfodydd tebyg beri iddo droi at y ddiod gadarn.
Nôl yn y PulpudNôl yn y PulpudNôl yn y PulpudNôl yn y PulpudNôl yn y Pulpud

Braf yw gweld y ficer, y Parchedig Melbourne Thomas, yn ôl
yn y pulpud unwaith eto. Ni fu modd iddo ddringo’r grisiau
am gyfnod ar ôl troi ar ei bigwrn yn ystod dathliadau’r flwyddyn
newydd. Hefyd, dymunwn yn dda iddo yng nghystadleuaeth
Pregethwr y Flwyddyn 2011.

Tarddiad y Cathod MoelTarddiad y Cathod MoelTarddiad y Cathod MoelTarddiad y Cathod MoelTarddiad y Cathod Moel
Mae Dr Felix Tomos, Cwr Cynllwyd, sydd ar fin cwblhau

cyfrol swmpus ar gathod moel unigryw Llanfridwen, wedi
apelio am wybodaeth ynglþn â’u tarddiad. Hefyd, hoffai wybod
a oes cysylltiad rhyngddynt â’r hwiangerdd adnabyddus:

Pwsi meri mew,
Ble collaist ti dy flew?
“Wrth fynd i Lwyn Tew
Ar eira mawr a rhew.”

Gwobrwyo DewiGwobrwyo DewiGwobrwyo DewiGwobrwyo DewiGwobrwyo Dewi
Llongyfarchiadau gwresog i

Dewi Griffiths, Pantydderwen,
Llanfynydd ar ennill Chwaraewr
gorau’r flwyddyn yr adran hþn yn
Noson wobrwyo Cyngor Tref
Caerfyrddin yn ddiweddar.
Gweler yn y llun, Dewi yn
derbyn y wobr oddi wrth Faer y
Dref, Cyng. Alan Speake. Mae
Dewi yn parhau gyda’i
lwyddiant o redeg mewn amrywiaeth o rasys yn cynrychioli
Clwb Athletau Harriers Caerfyrddin a’r Cylch, Tîm Cymru a Thîm
Prydain yn rheolaidd.

LLANFYNYDD

LLANGADOG
Mr William Owen WatkinsMr William Owen WatkinsMr William Owen WatkinsMr William Owen WatkinsMr William Owen Watkins.

Dyn parchus, hapus a Chymro i’r carn.
Ganwyd William Owen ar fferm Aberhydfer, Cwmwysg ar 4

Mawrth 1927, trydydd mab i William Morgan Watkins,
Brynmaen a Magdalen George, Castelldu. Derbyniodd ei
addysg gynnar yn Ysgol Aberpedwar, Cwmwysg, ac yna yn
Ysgol Hþn Pontsenni fel y’i gelwid yr adeg honno. Gadawodd
yr ysgol i dreulio ei ddyddiau ar y fferm gyda’i frodyr Idwal a
Gwynfor a’i chwiorydd Glenys a’r diweddar Gwyneth. Roedd
wrth ei fodd yn tendio’r anifeiliaid a thrîn yr ardd lysiau. Roedd
ganddo ddiddordeb mewn ceffylau ac fel glaslanc bu’n cystadlu
mewn sawl ras a gymkana. Cadwodd i farchogaeth tan y bu
farw ei gaseg Blossom y llynedd.

Ym 1963 priododd Wil a Glenys Jones. Aberllechach, gan
symud i fyw i Faesglas, Llangadog. Roedd y ddau’n aelodau
ffyddlon yng Nghapel Providence, Llangadog ac roedd crefydd
a’r diwylliant Cymraeg yn bwysig iawn i’r ddau ohonynt.

Wedi blynyddoedd hapus iawn ym Maesglas yn anffodus bu
farw Glenys yn gynamserol ym mis Chwefror 1986.

Roedd y tri brawd Idwal, Gwynfor a Wil yn gystadleuwyr
brwd yn y treialon cðn defaid. Ar sawl achlysur fe fu William
yn aelod o’r tîm oedd yn cynrychioli Cymru yn genedlaethol,
gan gofio ei lwyddiant yn Lockerbie yn yr Alban ym 1976 gyda
Sam y ci. Prin oedd y Sadyrnau pan nad oedd William rhywle
yng Nghymru yn cystadlu gyda’i gðn. Roedd ei gartref
Maesglas yn llawn tystiolaeth liwgar o’i lwyddiant.

Roedd William yn aelod o’r gymdeithas ddefaid Brecknock
Hill Cheviot ac edrychai ymlaen gyda brwdfrydedd at y daith
gyda’r gymdeithas hon i Lockerbie, i’r arwerthiant hyrddod
flynyddol, er mwyn ychwanegu at ei braidd o ddefaid pedigri.

Ar 21 Rhagfyr yng nghanol y tywydd garw tra wrth ei
ddyletswyddau fe darwyd William yn wael a bu farw. Daeth
cynulleidfa gref i’r angladd dan ofal y Parch. Kenneth M.
Lintern yng Nghapel Providence ar 10 Ionawr.

Dymuna’r teulu ddiolch i bawb am eu cydymdeimlad. Diolch hefyd
i’w gymdogion Ivor Hughes a Gareth Poulton sydd wedi gofalu
am yr anifeiliaid yn ystod y tywydd garw.

Bugeiliaid newydd sydd ar yr hen fynyddoedd hyn.
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Mr Thomas Vincent HughesMr Thomas Vincent HughesMr Thomas Vincent HughesMr Thomas Vincent HughesMr Thomas Vincent Hughes
Gyda thristwch mawr y cofnodir

marwolaeth Mr Thomas VincentMr Thomas VincentMr Thomas VincentMr Thomas VincentMr Thomas Vincent
HughesHughesHughesHughesHughes, Dôlgarreg, Llangadog (gynt o
Godregarreg) yn gwbl annisgwyl i’w
deulu a’r gymdogaeth yn ysbyty
Glangwili, ar ddydd Mawrth, 28 Rhagfyr,
tra’n aros am law driniaeth pellach -
pedwar mis union wedi marwolaeth ei
briod hoff Mrs May Hughes.Ganed ef yng
Nghwmbrân, Myddfai ym mis Medi 1927. Wedi priodi yn 1951,
bu ef a’i ddiweddar briod yn amaethu yn Godregarreg am
flynyddoedd lawer a’i helaethu trwy waith caled a magu tri o
blant. Llafuriodd ef a’i wraig yn ddiwyd ar hyd eu hoes.

Roedd yn ðr o egwyddor, yn haelionus ac eithriadol ofalus
o’i deulu. Roedd yn fugail da, yn pori defaid ar rhosfa’r Mynydd
Du, ac yn adnabod eu nôd. Adwaenai hefyd nodau angen mewn
eraill a gweithredai yn ôl yr angen. Ymddiddorai mewn
pysgota, daearyddiaeth a gwleidyddiaeth a meddai ar hiwmor
a barn ddiflewyn ar dafod! Bu’n aelod ffyddlon yng nghapel
Providence ers yn fachgen, ac yn ddiacon cydwybodol yno, yn
ffyddlon mewn oedfaon, yn y Dosbarth Beiblaidd ac yn y
Gymdeithas Ddiwylliadol.

Roedd yn esiampl i’w blant ei efelychu gan ei fod yn naturiol
weithgar a chymwynasgar bob amser, ac yn ddiymhongar.

Cynhaliwyd angladd gyhoeddus yng Nghapel Providence ar
ddydd Gwener, 7 Ionawr ar ôl gwasanaeth yn ei gartref pryd y
gwasanaethwyd gan y Parch Kenneth Lintern, a’i gynorthwyo
gan y Parch. Dewi Myrddin Hughes, a’r Parch Goronwy Wynne.
Yr organyddes oedd Gillian Henry, gyda Chris Williams yng
ngofal y canu. Cydymdeimlir yn fawr â’r plant, Meirion, Linda
ac Eifion, merched-yng-nghyfraith Jennifer ac Ann, mab-yng
nghyfraith Alun a’u teuloedd, ei chwaer Marjorie ac hefyd ei
frawd a chwaer yng-nghyfraith a’u teulu. Collwyd tad a thad-cu
arbennig a bydd bwlch mawr ar ei ôl.

“ond y mae fy llygaid ar ffyddloniaid y tir”.
Dymuna’r teulu ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at Gapel Providence,

ac Ambiwlans Awyr Cymru, trwy law E. L Davies, Castell Iorwg,
Llanwrda, a diolch iddo yntau am ei gymorth â’r trefniadau angladdol.
Capel ProvidenceCapel ProvidenceCapel ProvidenceCapel ProvidenceCapel Providence

Oherwydd gerwinder y tywydd yn ystod mis Rhagfyr
methwyd â chynnal yr oedfaon Sul arferol, y Parti a’r Cyngerdd
Nadolig a’r Oedfa arbennig a drefnwyd ar gyfer Bore’r Nadolig,
ond ar nos Iau, 6 Ionawr, gyda’r tywydd wedi gwella ychydig
cynhaliwyd cyfarfod gweddi undebol yng Nghapel Providence
i groesawu’r flwyddyn newydd gyda phobl ifanc Capeli
Providence a Gosen, sef Ffion Jones, Bethan Morgan, Llinos
Thomas, Sara Morgan, Ffion Davies a Luned Henry yn cymryd
at y rhannau arweiniol. Sara Morgan oedd yn cyfeilio hefyd ar
yr organ. Cyflwynwyd anerchiad gan Mrs Haulwen Booth,
Gwynfe. Cafwyd oedfa gofiadwy a bendithiol. Diolchir i bawb
am eu cefnogaeth i’r gwasanaeth ac i’r bobl ifanc yn arbennig
am eu cyfraniadau gweddus a graenus i’r oedfa arbennig hon.
Cynhaliwyd Te Parti’r Ysgol Sul yn y Festri ar nos Sul, 16 Ionawr,
pan gafwyd gwledd o fwyd a danteithion a baratowyd gan y rhieni
ac aelodau’r capel. Yn ystod y nos darllenwyd llythyr arbennig
oddi wrth Siôn Corn gan Alan Rowlands a chyflwynwyd a
dosbarthwyd eu anrhegion a adawyd i’r plant yn y festri ganddo
ar nos Nadolig gan D Wyn Williams, Arolygwr yr Ysgol Sul.
MarwolaethMarwolaethMarwolaethMarwolaethMarwolaeth

Blin yw cofnodi marw Mr Huw DaviesMr Huw DaviesMr Huw DaviesMr Huw DaviesMr Huw Davies, Onnen Las, gynt o
Fferm Ynysmoch, Llangadog ar 7 Chwefror. Cydymdeimlir yn
ddwys â’i rieni Glyn a Betty Davies a’i frodyr Euros a Hefin ac
â’r cysylltiadau eraill.

Arddangosfa Llanymddyfri a LlangadogArddangosfa Llanymddyfri a LlangadogArddangosfa Llanymddyfri a LlangadogArddangosfa Llanymddyfri a LlangadogArddangosfa Llanymddyfri a Llangadog
Mae arddangosfa wedi’i chynnal yn Llangadog i ddathlu’r

hyn mae Pwyllgor Partneriaeth Treftadaeth – Trefwedd
Llanymddyfri a Llangadog wedi’i gyflawni dros 10 mlynedd.

Bwriad yr arddangosfa yng Nghanolfan Gymunedol
Llangadog oedd adeiladu ar y momentwm a welodd y ddwy
dref yn cael eu gweddnewid dros y degawd ers cyflwyno’r
Fenter Treftadaeth – Trefwedd.

Rhoddwyd cyngor ynghylch y camau ymarferol y gall
perchenogion eu cymryd i gadw eu heiddo mewn cyflwr da ac
i atal yr hyn a allai achosi dirywiad yn y dyfodol.

Dywedodd Dan Clayton Jones, Cadeirydd Pwyllgor Cymru
Cronfa Dreftadaeth y Loteri : “Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri’n
falch o fod wedi chwarae rhan allweddol yn cynorthwyo i
adfywio’r ddwy dref Gymreig wledig a ffyniannus hyn. Mae
cyfanswm o £2.7 miliwn wedi’i wario yn y ddwy dref gan wneud
gwelliannau ac atgyweiriadau hanfodol i amrywiaeth o adeiladau
hanesyddol – eiddo masnachol, preswyl a chymunedol. Mae
hyn wedi annog busnesau lleol i ddychwelyd ac wedi ailennyn
ymdeimlad o ymfalchïo ymysg trigolion y ddwy dref a thrwy
hynny, mae’n denu rhagor o fuddsoddi.

LLANSAWEL

CyfarchionCyfarchionCyfarchionCyfarchionCyfarchion
Llongyfarchiadau gwresog i’r cymeriadau annwyl a pharchus

Griff a May Rogers, Bancyglyn ar ddathlu 65 mlynedd o fywyd
priodasol ar 2 Mawrth. Dymunir gwell iechyd i’r ddau gyda
dyfodiad y gwanwyn.

LLANWRDA
Colli John LandColli John LandColli John LandColli John LandColli John Land

Gyda dwyster y cofnodir marwolaeth Mr John LandMr John LandMr John LandMr John LandMr John Land ar 9
Chwefror ac yntau’n 85 mlwydd oed. Priod hoff ydoedd i May,
tad y diweddar Rosemary, brawd a brawd-yng-nghyfraith
ffyddlon ac ewythr hoffus. Bu’n amaethu yn Cwm, Llanwrda
cyn symud i Plasnewydd gan weithio i Bwrdd Dðr Cymru.Yn
u ´r cymwynasgar parchus fe gyfranodd yn helaeth i’r bywyd
cymunedol. Roedd e’n biler yr Achos yng Nghapel Tabor lle
bu’n drysorydd am flynyddoedd maith, yn ddiacon
cydwybodol ac aelod selog tuhwnt.

Bu’r angladd breifat yng Nghapel Tabor ar 25 Chwefror dan
ofal y Parch. Lynn Evans. Cydymdeimlir yn ddwys gyda’i
weddw, y brawd a’r chwiorydd yn eu colled.

LLANYMDDYFRI

Clwb GwawrClwb GwawrClwb GwawrClwb GwawrClwb Gwawr
Dechreuwyd y flwyddyn newydd yng nghwmni Leslie

Griffiths o Fyddfai. Roedd festri
Salem yn fwrlwm o weithgaredd a
chwerthin. Pawb wrthi ar y byrddau
o dan y lampau yn creu siapau
diddorol allan o wydr lliw. Roedd
asio’r darnau o wydr yn dipyn o
gamp ac fe lwyddodd pawb i fynd
adref wedi creu rhywbeth newydd
a diddorol ac wedi dysgu sgil
newydd. Diolch i Carol Dyer am y
gwin twym blasus.

Janet Marks o Glwb Gwawr
Llanymddyfri yn canolbwyntio
ar y gwydr lliw.
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Bu aelodau clwb yn siop y Black Lion yn y dref ym mis
Chwefror. Cawsom groeso cynnes gan y perchennog Helen
Greenslade a’i mam Marian Powell. Mae’r siop yn gwerthu
pob math o nwyddau fel anrhegion, gemwaith, cardiau, teganau
ac  offer ysgrifennu. Yn ddiweddar mae Helen wedi agor adran
dillad isaf i ferched a dynion. Bu Helen yn diddanu’r criw gan
roi crynodeb diddorol iawn o hanes dillad isaf drwy’r
canrifoedd cyn arddangos ei chasgliad o ddillad isaf lliwgar a
chwaethus gogyfer â  phob oed,  maint ac achlysur. Draw
wedyn i’r Neuadd Wen am swper a chyfle i roi’r byd yn ei le.
Gan ysytried fod pris tanwydd mor uchel does dim rhaid mynd
i siopa yn y trefi mawrion, gan fod y cyfan  yma yn Llanymddyfri.
Cefnogwn ein busnesau lleol!
Ysgol Sul Gofalaeth yr AnnibynwyrYsgol Sul Gofalaeth yr AnnibynwyrYsgol Sul Gofalaeth yr AnnibynwyrYsgol Sul Gofalaeth yr AnnibynwyrYsgol Sul Gofalaeth yr Annibynwyr

Ar fore Sul 16 Ionawr cafodd y plant eu hawr fawr. O’r diwedd
daeth cyfle i berfformio y ddrama Nadolig. Arweiniwyd ni
drwy stori’r geni drwy lygaid Joram y Bugail Blin a chyda
Babwshca Brysur o Rwsia! Roedd y perfformiad yn ardderchog
a phob aelod o’r cast yn amlwg wrth eu bodd. Diolchwyd yn
gynnes i bawb, y plant, y cyfeilydd, yr athrawon a’r rhieni am
fod mor barod i gynorthwyo a chefnogi’r plant gan y
gweinidog y Parch. Gerwyn Jones. Cafodd pawb baned o de
a chyfle i fwynhau cwmni ei gilydd cyn troi am adref.

Plant Ysgol Sul yr Annibynwyr wedi perfformiad o ddrama’r geni.
Cylch Cinio Cymraeg LlanymddyfriCylch Cinio Cymraeg LlanymddyfriCylch Cinio Cymraeg LlanymddyfriCylch Cinio Cymraeg LlanymddyfriCylch Cinio Cymraeg Llanymddyfri

Daeth criw da o aelodau ynghyd
yng Ngwesty Pen y Brenin i fwynhau
noson ddifyr iawn yng nghwmni
Aled Edwards o Gil-y-cwm. Mae’r
gðr ifanc wedi cyflawni llawer iawn
yn y byd amaethyddol yn ogystal â’r
byd cerddorol a rhoddodd
amlinelliad graenus a diddorol dros
ben o’i brofiadau yn y meysydd yma.

Siaradodd yn ddiffuant am gyfnod
ei ieuenctid yng Nghil-y-cwm ac am
y profiadau cyfoethog a dderbyniodd
fel aelod o Glwb y Ffermwyr Ifanc.
Soniodd am y dylanwadau a gafodd ar fferm ei rieni a’r
diddordeb arbennig a enynnwyd ynddo i barhau gyda’r gwaith
o ddatblygu buches enwog Home Farm. Erbyn hyn mae Aled
yn parhau gyda’r gwaith a wnaeth ei dad gyda Chymdeithas y
Gwartheg Limousin ac mae’n llywydd ar y Gymdeithas yn fyd-
eang. Cyfeiriodd at ddylanwad rhyfeddol gwyddoniaeth ar y
byd amaethyddol a soniodd am ei gyfraniad fel un o
gyfarwyddwyr y cwmni data BASCO a’r cwmni EGENES.

Disgrifiodd Aled yn ddifyr dros ben hefyd  ei yrfa fel bariton
llwyddiannus  sy’n adnabyddus ar lwyfannau Cymru a’r
dylanwadau a ddaeth i’w ran wrth ennill y rhuban glas yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym 1997. Disgrifiodd y profiadau

cyfoethog a gafodd fel unawdydd yn teithio gyda chorau i
bedwar ban byd a thalodd deyrnged i’w hyfforddwyr lleisiol
gan gynnwys Syr Geraint Evans a roddodd hyfforddiant iddo
yn y gyfres ‘Masterclass’ a ddarlledwyd gan y BBC.

Ar ran y Cylch Cinio, cyflwynodd Milton Jones ddarlun a
baentiwyd gan Lon Owen i Aled gan gynnig gair o ddiolch
iddo am noson bleserus dros ben.
Merched y Wawr, Bro PantycelynMerched y Wawr, Bro PantycelynMerched y Wawr, Bro PantycelynMerched y Wawr, Bro PantycelynMerched y Wawr, Bro Pantycelyn

Cynhaliwyd cyfarfod mis bach ar nos Fercher, 9 Chwefror yn
Neuadd Dolau Bran. Ar ôl canu cân y Mudiad a chael cyfarfod
busnes byr cyflwynodd Enid Protheroe, y llywydd, y gðr
gwadd am y noson sef Alun Voyle. Cafodd aelodau‘r gangen
eu cludo yn ddiffwdan o Lanymddyfri  i  ardal fynyddig ac
anial yn Nepal. Yn ei ffordd ddiymhongar cyfleuodd Alun i ni
holl anhawsterau, peryglon, oerfel, prydferthwch, gwefr a
boddhad y daith fythgofiadwy hon. Noson arbennig dros ben
ac roedd pawb wedi mwynhau‘n fawr iawn.  Diolchwyd yn
gynnes iddo ar ran y gangen gan Evelyn Davies a chawsom
gyfle i siarad â Alun am ei daith a‘r lluniau hyfryd oedd ganddo.

Ar nos Fercher, 9 Mawrth byddwn yn Dathlu‘r Deugain a Gðyl
Ddewi yn ein cinio blynyddol yng ngwesty‘r Llew Coch,
Llangadog. Mererid Jones, ein Llywydd Cenedlaethol, bydd y
wraig wadd a gobeithiwn bydd  rai o‘r aelodau cynta nôl yn 1971
yn medru ymuno â ni i ddathlu‘r penblwydd arbennig.

Mae croeso cynnes iawn  i gyn-aelodau o‘r gangen a hoffai ymuno
â ni yn y dathliad. Am ragor o wybodaeth am y trefniadau neu am y
gangen cysylltwch â Enid P. ar (01550 )720557 neu Eleri ar (01550)720253.
Cymorth i elusenCymorth i elusenCymorth i elusenCymorth i elusenCymorth i elusen

Bu criw o aelodau Pwyllgor Sir Gâr o’r elusen amaethyddol
R.A.B.I. ym mart Llanymddyfri gan drefnu raffl i’r elusen.
Cafwyd croeso gwresog a chyfraniad hael i’r coffrau.

Tri o’r gweithwyr diwyd – Elsie Williams, Jim Jones a Beti Daniels.
C.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard, LlanymddyfriC.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard, LlanymddyfriC.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard, LlanymddyfriC.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard, LlanymddyfriC.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri

Ar nos Fercher, 2 Mawrth cynhelir noson Twmpath a Chân yn
neuadd Ysgol Gyfun Pantycelyn am 6.30pm. Llywyddion y noson
fydd Mr a Mrs Eirian Edwards, Fferm y Tonn. Bydd Côr Meibion
Llanymddyfri a phlant Ysgol Rhys Prichard yn diddanu.

Edrychir ymlaen i gymdeithasu dros baned, bara brith a phice ar y
maen. Ar ôl cyhoeddi enillwyr y gystadleuaeth arlunio, bydd cyfle i
ymuno mewn Twmpath yng ngofal Marian Powell a Jean Hughes.

Croeso cynnes i bawb. Dewch yn llu i’w cefnogi.
Mrs Mefys DaviesMrs Mefys DaviesMrs Mefys DaviesMrs Mefys DaviesMrs Mefys Davies

Yn dilyn blynyddoedd maith o afiechyd bu farw Mrs MefysMrs MefysMrs MefysMrs MefysMrs Mefys
DaviesDaviesDaviesDaviesDavies, Dolau Bran yn dawel yn Ysbyty Llanymddyfri yn 79
oed ar 9 Ionawr. Yn un o wyth o ferched a fagwyd yn
Tynywaun, Caio, treuliodd ei bywyd priodasol ar Fferm
Caebrics, Llangadog. Priod ffyddlon ydoedd i’r diweddar
Tommy, mam deyrngar Arwel a mam-gu gariadus Tomos a
Gareth. Bu’r angladd gyhoeddus yng Nghapel Seion,
Llangadog. Cydymdeimlir gyda’r teulu cyfan yn eu colled.
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MYDDFAI
Llwyddiant Llwyddiant Llwyddiant Llwyddiant Llwyddiant      

Da deall bod Cwmni Busnes Myddfai wedi ennill gwobr
Cynghrair Cefn Gwlad. Teithiodd tua 30 o bobl lleol i’r Senedd
yng Nghaerdydd i dderbyn y wobr. 
Noson Santes Dwynwen Noson Santes Dwynwen Noson Santes Dwynwen Noson Santes Dwynwen Noson Santes Dwynwen 

Dathlwyd Noson Santes Dwynwen eleni ym Mryn Amlwg ar
nos Wener, 28 Ionawr. Cafwyd cyfraniadau o farddoniaeth a chân.
Cartre Newydd Cartre Newydd Cartre Newydd Cartre Newydd Cartre Newydd 

Croeso Cynnes i Mererid a Daniel i’w cartre newydd, Bwthyn
y Myrtwydd. Pob dymuniad da i Justin, Janice a Chloe Lewis
sy’ wedi symud o’r bwthyn i Beili glas, felly hefyd i Brydon a
Margaret Jones sydd wedi symud i’r Col, Myddfai. 

Croeso cynnes iddynt hwythau a phob dymuniad da i’r tri teulu. 

NANTGAREDIG

Cofio Ernie Jones  Cofio Ernie Jones  Cofio Ernie Jones  Cofio Ernie Jones  Cofio Ernie Jones  (1931 – 2011)
Yn dilyn blynyddoedd o afiechyd bu farw Mr Ernie JonesMr Ernie JonesMr Ernie JonesMr Ernie JonesMr Ernie Jones,

Fferm Danyrallt, Nantgaredig ar 20 Ionawr. Yn enedigol o
Gwarnant, Cwrtnewydd roedd yn un o saith o blant, fe
briododd Myfi James o Gommins Coch yn 1955 a symud i ffermio
i Ddyffryn Tywi dwy flynedd yn ddiweddarach lle ganwyd eu
meibion Tony ac Alun.

Mae’n nhw’n prinhau. Hen þd y wlad, ac o golli Ernie mae’r
gymdogaeth yn dlotach. Pan ymgartrefodd yn Nantgaredig,
o’r cychwyn cyntaf fe ymdaflodd Ernie ei hun i mewn i fywyd
y fro, y bywyd gwledig yr oedd ef a’i briod yn gyfarwydd ag e.
Roedd yn weithiwr dygn ac yn ddyn teulu gofalus. Yn amaethwr
llwyddiannus a chymen, roedd yn arddwr penigamp a
chystadleuydd brwd mewn sioeau lleol.

Roedd ganddo asbri a doniolwch a’i anwylodd i’w ardal a’i
phobl. Cofnodwr peryglus o droeon trwstan y fro ac yn
genedlaethol. Yr hyn a gofiwn amdano fydd ei ddoniolwch
difalais a’i fwynhad wrth bortreadu cymeriad mewn pennill a
cherdd. Ymunai yn hwyl eisteddfod a charnifal fel ei gilydd a
mynych fe’i gwelwyd yn portreadu cymeriadau o’r Fam
Frenhines hyd y cardotyn. Coffa da amdano.

Daeth cynulleidfa gref ar 29 Ionawr i’r angladd yng Nghapel
M.C. Nantgaredig lle roedd e’n ddiacon cydwybodol. Roedd y
gwasanaeth yng ngofal ei nai y Parch. Cen Llwyd.

Cydymdeimlir gyda Myfi ei weddw, Tony ac Alun y meibion,
Mathew a Rhian, Gwenann, Carys, Elin a Mared yr wyrion a
gyda Carol y ferch-yng-nghyfraith.

Dymuna teulu’r diweddar Ernie Jones ddiolch o galon i’r teulu
estynedig, cymdogion a ffrindiau am bob galwad a chymorth adeg eu
profedigaeth. Diolch i’r meddygon a holl staff Meddygfa Tywi, a’r
gofalwyr dyddiol am eu gofal bob amser. Diolch hefyd i’r
organyddes, yr arch-gludwyr a’r gwenidogion am eu cyfraniad a’u
presenoldeb ar ddydd yr angladd. Diolch i Glanmor Davies Evans
am drefnu’r angladd gydag urddas. Gwerthfawrogwyd y cyfan.
GenedigaethGenedigaethGenedigaethGenedigaethGenedigaeth

Daeth Aeibhin i’r byd ar 1 Ionawr, 2011. Plentyn cyntaf Siôn a
Lorraine Williams sy’n byw yn Cork, Iwerddon. Dyma’r wyres
gyntaf ar y ddwy ochr – mae Siôn yn fab i Eirwen a’r diweddar John
Williams, Gelliwen, Nantgaredig. Enw Gwyddeleg yw Aeibhin
sy’n golygu annwyl, trysor. Llongyfarchiadau i’r teulu bach.
CleifionCleifionCleifionCleifionCleifion

Dymuniadau am adferiad iechyd llwyr a buan i Ann Davies,
Fferm Mynachdy sydd wedi derbyn triniaeth llawfeddygol yn
Ysbyty Singleton, Abertawe.Cofir yn ddidwyll hefyd am nifer
o drigolion y plwyf sy’n gleifion hirdymor.

PONTARGOTHI

Capel SiloamCapel SiloamCapel SiloamCapel SiloamCapel Siloam
Yn ystod mis Ionawr eleni, fe gafwyd cyfle i ddal i fyny a

gweithgareddau mis Rhagfyr.
Dydd Iau, 13 Ionawr, croesawyd Cwrdd Chwarter Cyfundeb

Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin. Cynhaliwyd y gynhadledd
yn oedfa’r bore, a chafwyd cyfle i drin nifer o faterion llosg y
dydd. Mae’r Cyfundeb wedi bod yn flaenllaw iawn ynghylch
nifer o faterion lleol o bwys, fel cau cartrefi preswyl Tawelan ac
Argel, ac mae hefyd wedi cysylltu â phapur lleol Carmarthen
Journal ynglyn â’r costau uchel yr oedd y papur yn codi am
adroddiadau angladdol.

Daeth tyrfa gref i oedfa’r prynhawn. Croesawyd Y Parch
Ken Williams, Peniel a Bwlchycorn i gadair Y Cyfundeb. Wedi
derbyn Y Beibl o law y cyn-gadeirydd Mrs Carol Evans, Capel
Penygraig, traddodwyd pregeth gan y cadeirydd newydd,
cyn iddo weinyddu’r Cymun.

Y Sul canlynol daeth cynulleidfa deilwng i Oedfa Nadolig y
plant. Trwy gyfrwng y gân a’r gair, daeth neges y Nadolig yn
fyw unwaith eto, a’r plant wrth eu bodd yn eu gwisgoedd lliwgar.

Ar y ddau ddiwrnod bu’r gwragedd yn brysur yn y festri yn paratoi
cinio, ac yn ôl yr arfer fe gafodd pawb ddigon wrth y byrddau.
Neuadd Goffa PontargothiNeuadd Goffa PontargothiNeuadd Goffa PontargothiNeuadd Goffa PontargothiNeuadd Goffa Pontargothi

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y neuadd gyda Colin James
y cadeirydd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf yn cadeirio.
Derbyniwyd adroddiadau ar wahanol agweddau o waith y
neuadd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Etholwyd y
swyddogion canlynol ar gyfer 2011: Cadeirydd – Elfryn
Daniels; Is-gadeirydd – Wyn Davies; Ysgrifennydd – Diane
Knight; Trysoryddion – Kenneth a Carol Thomas, Swyddog
Llogi – Norma Lord (01267) 290429; Gofalwr – Jeremy Fonge.
Penodwyd aelodau i wasanaethu ar is-bwyllgor adeiladau ac
ystyriwyd y posibilrwydd o godi ystafell storio ychwanegol.
Trefnwyd cynnal swper y gwanwyn yn y neuadd ar nos
Sadwrn, 2 Ebrill – fe fydd tocynnau ar werth yn fuan.
Ambiwlans Awyr CynruAmbiwlans Awyr CynruAmbiwlans Awyr CynruAmbiwlans Awyr CynruAmbiwlans Awyr Cynru

Ni wyddom yng nghefn gwlad pryd fydd angen cymorth
arnom gan y gwasanaeth amhrisiadwy yma – Ambiwlans
Awyr Cymru. Fel cymuned fe drefnir digwyddiad i godi arian
i’r achos ar nos Sadwrn, 19 Mawrth yn Neuadd Goffa
Pontargothi am 7.30pm. Fe estynnir croeso nôl i Gwmni
Drama’r Cudyll Coch i berfformio dwy ddrama fer ysgafn.

Llywyddion y noson fydd Gerald a Linda Williams, Fferm
Waungranod, Pontynyswen ac yn bresennol hefyd fydd Alun
Davies ar ran yr elusen. Bydd tocynnau ar werth wrth y drws.
Mynediad i oedolion £5 ac am ddim i blant ysgolion cynradd.
Dewch i gefnogi a mwynhau noson gymdeithasol hyfryd.

PUMSAINT

Cadair gyntafCadair gyntafCadair gyntafCadair gyntafCadair gyntaf
Carwen Richards.

Cwmcelynen gipiodd y
gadair yn eisteddfod
Ysgol Gyfun Llanbedr
pont Steffan eleni.
Lluniodd gerdd ar y thema
‘ y m w e l d ‘ .
L l o n g y f a r c h i a d a u
Carwen! Gobeithio mai
hon fydd y gadair gyntaf o
lawer iddi.
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C.Ff.I. Dyffryn CothiC.Ff.I. Dyffryn CothiC.Ff.I. Dyffryn CothiC.Ff.I. Dyffryn CothiC.Ff.I. Dyffryn Cothi
Irwel Jones, Buarth yr Oen oedd y galwr yng ngyrfa chwist

flynyddol y Clwb yn Neuadd y Coroniad, Pumsaint. Cafwyd
chwarae brwdfrydig ar yr un ford ar bymtheg. Diolchwyd i bawb a
gyfrannodd i lwyddiant y noson gan y cadeirydd David Astington

Bu cymaint o alw am docynnau ar gyfer Cyngerdd Dathlu 60
mlwyddiant Dyffryn Cothi bu‘n rhaid trefnu‘r cyngerdd ar
ddwy noson y 5ed a‘r 6ed o Chwefror. Roedd pob sedd yn y
Neuadd yn llawn, a phawb oedd yno wedi cael noson a erys
yn hir yn y cof am y wledd o chwerthin a gawsom a safon
rhagorol y rhaglen drwyddi. Hyfryd oedd cael eitemau gan
aelodau presennol yn ogystal â doniau aelodau‘n cwmpasu‘r
trigain mlynedd. Braf oedd gweld rhai o‘r aelodau a oedd yn
bresennol yn y cyfarfod cyntaf yn 1950 yn cymryd rhan.

Cafwyd areithiau difyr gan y llywyddion Beti Davies (isod chwith),
Blaenresgair  ar y nos Sadwrn a Marina Thomas (isod de),
Caerdderwen ar y nos Sul. Cafwyd cyfle wedi‘r cyngerdd dros
baned a lluniaeth i gael sgwrs â nifer o‘r cyn aelodau.

Llongyfarchiadau i bawb a fu‘n rhan o‘r cyngherddau arbennig.
Diolch yn arbennig i‘r rhai a fu‘n wrthi mor ddiwyd yn trefnu
rhaglen oedd yn amlygu doniau‘r fro drwy‘r blynyddoedd.

Bydd disgwyl ymlaen yn awr am ran nesaf y dathliadau ar
ddiwedd Mai.
Neuadd y CoroniadNeuadd y CoroniadNeuadd y CoroniadNeuadd y CoroniadNeuadd y Coroniad

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol pwyllgor y Neuadd ar nos
Lun, 7 Chwefror.

Swyddogion 2011-12 fydd: Cadeirydd - Carwyn Edwards,
Maesmoi; Is-gadeirydd - Ieuan Jones, Glynhebog; Ysgrifennydd
- Eiry Griffiths, Plasnewydd; Ysgrifennydd Cofnodion - Lynne
Griffiths - Pistyllgwyn; Trysorydd - Jim Evans, Penarth Uchaf;
Gofalwyr- Mr a Mrs Bevan Williams, Forge Cottage.

Daeth cynllun grant yr RDP i ben yn llwyddiannus ac
adnoddau‘r Neuadd wedi ehangu yn sylweddol. Bydd
dosbarthiadau dysgu Cymraeg yn cychwyn ar 28 Chwefror.
Erbyn hynny hefyd bydd nifer o grwpiau eraill wedi‘u
sefydlu.Bydd y grðp cadw‘n heini yn cyfarfod bob nos Fercher
am 7.30pm; cyfarfodydd misol y grðp garddio yn cychwyn
ar 18 Chwefror am 1o‘r gloch.

Ar 11 Ebrill am 1.30pm. bydd cyfarfodydd y grðp crefftau yn
cychwyn, yna ar 5 Mai bydd cyfarfod misol cyntaf y grðp
coginio yn cyfarfod i flasu eich hoff rysait a chyfnewid ryseitiau.
Cychwynir dosbarthiadau cyfrifiaduron ar 3 Mawrth, a hefyd
gobeithir trefnu clwb darllen, dosbarth arlunio, P3A a hanes
teulu yn y dyfodol agos. Croeso hefyd i eraill ymuno â‘r grwpiau.

Gwnaed paratoadau ar gyfer Gðyl Calan Mai ar ddydd Llun, 2
Mai. Gellir cael copi o‘r rhaglen sy‘n cynnwys yr holl gystadlaethau
a gweithgareddau oddi wrth Eiry Griffiths (01558) 685634.
Gwellhad buanGwellhad buanGwellhad buanGwellhad buanGwellhad buan

Da gweld bod Eirwyn Richards, Cwmcelynen yn llwyddo‘n
rhyfeddol i fynd o gwmpas ar y ffyn a baglau a hynny lai nag
wythnos wedi dychwelyd o‘r ysbyty ar ôl torri ei goes.
Dymunir iddo wellhad buan a llwyr.

Merched y WawrMerched y WawrMerched y WawrMerched y WawrMerched y Wawr
Braslun o waith y ffisiotherapydd gafwyd yng nghyfarfod

cynta‘r flwyddyn gan Gwyneth Richards, Cwmcelynen sy‘n
ffisiotherapydd ym Meddygfa Taliesin, Llanbedr Pont Steffan.
Cawsom nifer o gynghorion buddiol a chwis i orffen y noson.
Diolchodd Ann Thomas am noson ddiddorol ac addysgiadol.

Cafwyd cwis hollol wahanol yn llawn eitemau difyr a hwyliog
wedi ei drefnu gan Tegwyn Lloyd ac Alun Williams yng
nghyfarfod mis Chwefror. Diolchwyd yn gynnes iddynt gan
Iris Evans.

Yn nwylo medrus Eirlys Rowlands, Llandeilo y bu‘r chwarae
yn yr yrfa chwist a gynhaliwyd ar 12 Chwefror. Diolchwyd i
bawb gan y Llywydd, Eleri Davies.
Noson GoffiNoson GoffiNoson GoffiNoson GoffiNoson Goffi

Cynhelir Noson Goffi Chwiorydd Dosbarth Llansawel yn
Neuadd Coroniaid Pumsaint ar nos Fercher, 20 Ebrill am 7pm.
Eleni fe fydd yr elw yn mynd tuag at Ganolfan Plant Sir Gâr yn
Ysbyty Glangwili.

SALEM

ClafClafClafClafClaf
Dymuniadau gorau am adferiad iechyd llwyr a buan i Tegwyn Williams,

Fferm Nantyffin yn dilyn cyfnod o driniaeth yn Ysbyty Glangwili.

TALYLLYCHAU
Capel EsgairnantCapel EsgairnantCapel EsgairnantCapel EsgairnantCapel Esgairnant

Bu’n rhaid gohirio oedfa’r Nadolig eleni oherwydd yr eira a
chynhaliwyd gwasanaeth arbennig ddechrau’r flwyddyn yng
nghapel Esgairnant. Thema’r oedfa fel arfer oedd neges y Nadolig
gan ganolbwyntio ar ymweliad y Doethion yn ystod yr ystwyll.

Llywydd y gwasanaeth oedd Catrin James ac ar ôl gair o groeso
a gweddi darllenodd englyn o waith Geraint Lloyd Owen.

I fyd di-gred colledig – i dduwch
Y ddaear lygredig
Y daeth, i ganol ein dig
A dod yn wynfydedig

Hyfryd oedd gwrando ar gerddoriaeth addas, addasiad o Meseia,
Handel, sef Teilwng yw’r Oen rhwng y carolau a’r adnodau.

Cyflwynwyd yr emynau, y cerddi a’r darlleniadau o’r Ysgrythur
gan bobl ifanc ac aelodau eraill sef Catrin, Angharad, Myfanwy,
Rhys, Gruffydd, Enid Davies, Janet James a Goronwy Davies.
Dosbarthwyd anrhegion Nadolig i’r plant, Steffan, Sara ac Ella
yn hwylus a diddorol gan Beryl Williams a gwnaed y diolchiadau
ar y diwedd gan Goronwy Davies. Roedd pawb yn ymwybodol
o naws hyfryd iawn yn yr oedfa a diolch iddynt am eu cyfraniad.
Yr YsgolYr YsgolYr YsgolYr YsgolYr Ysgol

Pleser yw croesawu prif athrawes newydd i ysgol Talyllychau.
Cychwynodd Mrs Liz Howell ar ei dyletswyddau ddechrau’r
tymor a dymunwn yn dda iawn iddi yn ein mysg.
CydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimladCydymdeimlad

Danfonir cydymdeimlad dwysaf at Lowri, Lynn, Angharad ac
Aled, Ystrad, ar farwolaeth mam Lowri, sef Mrs Margaret JonesMrs Margaret JonesMrs Margaret JonesMrs Margaret JonesMrs Margaret Jones,
Dolwen, Llanerfyl ddechrau’r flwyddyn. Cawsom y pleser o gael
sgwrsio gyda Mrs Jones y llynedd pan ddaeth i lawr ar ymweliad
â’r teulu. Roedd yn ddynes addfwyn a hyfryd ei sgwrs.

Cydymdeimlir hefyd gyda Mary Williams, Neuaddwen, ar farwolaeth ei
brawd yng nghyfraith yng Nghasnewydd. Cofiwn yn gynnes atynt i gyd.
Cinio BlynyddolCinio BlynyddolCinio BlynyddolCinio BlynyddolCinio Blynyddol

Mae cinio blynyddol a drefnir gan Geraint a Jean Davies yn boblogaidd
tu hwnt ac felly y bu eleni eto. Cynhaliwyd y cinio yn Yr Hydd Gwyn,
Llandeilo ar nos Wener, 11 Chwefror a daeth tua 140 o drigolion yr ardal
ynghyd i fwynhau gwledd. Bu’n noson hyfryd a diolch i Geraint a Jean.
Oherwydd y ddamwain a gafodd Geraint rai wythnosau’n ôl, cafwyd
cymorth Sarah Walters ac Ann Jones o Dalyllychau gyda’r trefniadau.
Diolch iddynt i gyd am y paratoadau trylwyr ar gyfer y noson.
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GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH 2011GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH 2011GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH 2011GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH 2011GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH 2011
Fel y gallwch ddychmygu, gyda  Gðyl Cerdd Dant Cymru yn

dod i’r Cwm ar 12 Tachwedd 2011, bydd llawer o ddigwyddiadau
yn cael eu trefnu ym mhentrefi’r ardal yn ystod y misoedd nesaf er
mwyn cyrraedd y nôd o £50,000 sydd ei angen i’w llwyfannu.

Mae’r swm yn un sylweddol, wrth gwrs, yn enwedig o
ystyried taw blwyddyn yn unig sydd gyda ni i’w gyrraedd.

Gan fod hwn yn ddigwyddiad mor bwysig, ‘rydym yn siwr y
byddai llawer o blant y Cwm sydd erbyn hyn yn byw mewn rhannau
eraill o Gymru, ddim ond yn rhy barod i achub ar y cyfle i ddweud
‘Diolch ‘ am fod Cwm Gwendraeth yn ymdrechu i gadw ei Gymreictod.

Gofynnwn yn daer i chi, felly, ystyried gwneud cyfraniad
tuag at yr ðyl trwy anfon siec yn daladwy i ‘Gðyl Cerdd Dant

Cwm Gwendraeth 2011’.
Diolch o galon am eich sylw caredig.
Yr eiddoch yn gywir,
Deris Williams (Ysgrifenyddes
y Pwyllgor Gwaith).

Logo yr ðyl Gerdd Dant a
luniwyd ar gyfer cystadleuaeth
Ysgolion Cynradd Cwm
Gwendraeth gan Chloe
Totterdale disgybl Blwyddyn 6
o Ysgol Gynradd y Tymbl.

^

PRYDERON GWLEIDYDD AM S4CPRYDERON GWLEIDYDD AM S4CPRYDERON GWLEIDYDD AM S4CPRYDERON GWLEIDYDD AM S4CPRYDERON GWLEIDYDD AM S4C
Mae’n bwysig ein bod yn parhau yn ein safiad yn erbyn cynlluniau Llywodraeth San Steffan, ac ein

bod yn glir yn ein hamcanion. Mae’n hawl sylfaenol yn yr oes yma i genedl gael sianel deledu yn ei
hiaith ei hun, ac mae S4C wedi cyfrannu’n helaeth i ddiwylliant Cymru dros y blynyddoedd. Mae’r
sianel yn gallu denu cynulleidfa na fyddai’n clywed y Gymraeg fel arall, ac yn ffynhonnell bwysig i
nifer o bobl sy’n dewis dysgu’r iaith. Mi fydd y toriadau i gyllideb S4C yn cael effaith ar feysydd thu
hwnt i’r gorfforaeth, yn bennaf ar y nifer o gwmniau teledu annibynnol yng Nghymru sydd yn
dibynnu ar gytundebau gan y sianel. Os bydd S4C yn dod o dan reolaeth y BBC, does dim sicrwydd
o’i dyfodol. Rydym eisoes wedi gweld y toriadau i’r Gwasanaeth Byd y BBC, ac i’r gwasanaeth
chwaraeon Cymraeg ar wefan y BBC.

Mae’n rhaid sicrhau annibyniaeth S4C yn olygyddol ac yn weinyddol, hefo’r sianel yn cadw’r
rhinwedd sy’n ei wneud yn unigryw - ei bod yn sianel iaith Gymraeg. Mae’n rhaid hefyd sicrhau fod
yna gyllid digonol ar gyfer y sianel, er mwyn sicrhau fod safon y rhaglenni yn uchel a bod y cyfleusterau
o’r radd flaenaf. Rhaid cydnabod fod gwendidau yn y system bresennol, felly mae rhaid gwneud
rhai newidiadau o fewn y gorfforaeth. Fe fydd hyn yn cynyddu atebolrwydd ac yn gwella effeithiolrwydd o fewn y sianel.

Mae’n amlwg nad oes gan Lywodraeth San Steffan unrhyw ddiddordeb yn nyfodol y sianel, gyda’r Gweinidog Diwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon, Jeremy Hunt, yn cyfaddef nad yw erioed wedi gwylio’r sianel. Mae gweithredoedd Llywodraeth San
Steffan yn tanseilio’r egwyddor o ddatganoli, ac yn dangos amharch mawr tuag at y Cynulliad. Hefyd, mae eu hagwedd
gywilyddus yn dangos nad yw gwleidyddion Llundain yn ystyried yr hyn sydd yn bwysig i ni yma yng Nghymru, ac yn
meddwl y gallant wneud newidiadau mawr heb unrhyw wrthwynebiad.

Os yw S4C yn gymaint o faich ar wleidyddion Llundain, mae’n rhaid i gyfrifoldebau darlledu a’r cyllid  gael eu trosglwyddo
i Gymru. Rhowch S4C yng ngofal pobl Cymru ac fe wnawn ni helpu i greu S4C newydd i’r Gymru newydd.

Jill Evans Jill Evans Jill Evans Jill Evans Jill Evans Aelod Seneddol Ewrop / Llywydd Plaid Cymru

~ HYN A’R LLALL ~

Bare LeftBare LeftBare LeftBare LeftBare Left
Llongyfarchiadau i’r band Bare LeftBare LeftBare LeftBare LeftBare Left  sef Heledd Watkins,

Rhodri Llþr a Dafydd James o fro Y Lloffwr. Ers lawnsio eu CD
yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn ddiweddar maent
wedi mwynhau llwyddiant yng Ngðyl Sðn y ddinas,
perfformiadau a chyfweliadau ar Radio 1 a Radio Cymru yng
nghwmni Huw Stephers a John Rostron. Buont yn brif fand yn
noson flynyddol Cymdeithas yr Iaith yng Nghlwb y Quins
yng Nghaerfyrddin gyda Meic Stevens, Colourama a Sam (o’r
Poppies gynt).

Yna perfformiwyd yn y ‘Proud Galleries’ yn Camden,
Llundain ar ddechrau Ionawr.

Mae modd prynu’r CD a gwrando arni ar y we ar sadwrn .com

Cornel coginioCornel coginioCornel coginioCornel coginioCornel coginio
Llongyfarchiadau i Steffan Davies (de) o Ysgol Gyfun Tre-gîb

sydd wedi ennill rownd derfynnol Cymru ar gyfer cogyddion
y dyfodol yng Nghaerdydd yn Chwefror. Bydd e nawr yn mynd

ymlaen i gynrychioli Cymru
yn Llundain ar 21 Mawrth
yng Ngholeg Westminster.

 Cyfarchion hefyd i Elin
Childs (chwith) a ddaeth yn
ail yn y gystadleuaeth Rotary
i gogyddion ifanc yng
Ngholeg Pibwrlwyd –
rownd ardal Sir Gaerfyrddin.

Jill Evans ASEJill Evans ASEJill Evans ASEJill Evans ASEJill Evans ASE
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~ SWYDDOGION Y LLOFFWR ~

Cadeirydd

Gwenda Rees

Tþ Nant

42 Parc Pencrug

Llandeilo SA19 6RZ

 (01558) 823546

Uwch Olygydd

J. Mansel Charles

Sarn Gelli, Llanegwad

Nantgaredig

Caerfyrddin SA32 7NL

 (01558) 668823

 (07970) 031888

  ylloffwr@papurbro.org

manselcharles@btinternet.com

Swyddog Datblygu’r Lloffwr

Daniel Thomas

 (01558) 825336

Trysorydd

Owain Siôn Gruffydd

 (01558) 825336

Swyddog Hysbysebion

Wyn Williams

 (01550) 777834

 Swyddog Tanysgrifio

 Peter Harries

 (01558) 823075

 Argraffu

 Lewis Argraffwyr, Caerfyrddin

 (01267) 233510

Golygydd y mis

Mawrth 2011

J. Mansel Charles

Cyfranwyr rheolaidd

Rysait o’r Gegin

Doreen Martin

Y Gorlan Grefyddol

Nigel Davies

Llecyn Llên

T.M.Thomas

Tudalen y Plant

Daniel Thomas

Croesair

Handel Jones (Agrestis)

Ffotograffwyr

Gareth Vaughan Jones

 (01267) 220801

John Davies

 (01269) 850497

William Theophilus

 (01550) 720425

Prawfddarllen

Elin Bishop

Len Richards

Teipio a Chysodi

Menter Bro Dinefwr

 (01558) 825336

Cofnodydd Cyfarfod

Blynyddol

Rhian Morgan

DYDDIAD CAU
Rhaid i ddeunydd Lloffwr Ebrill  i

 fod yn nwylo’r Uwch Olygydd cyn 18 Mawrth, 2011
RHAID I’R CYFRANIADAU FOD YN GYMRAEG

Croesewir cyfraniadau ar e-bost os yw hynny’n bosibl

ylloffwr@papurbro.org
Nid  yw ’ r  L lo f fw r  o  re id rwydd  yn  cy tuno  â ’ r

fa rn  a  ad lewyrch i r  ym mhob un  o  e r thyg lau ’ r  papur

CWMNI DRAMA’R CUDYLL COCHCWMNI DRAMA’R CUDYLL COCHCWMNI DRAMA’R CUDYLL COCHCWMNI DRAMA’R CUDYLL COCHCWMNI DRAMA’R CUDYLL COCH
Dyma restr o’r dyddiadau a’r lleoliadau y bydd Cwmni Drama’r

Cudyll Coch o Landeilo yn perfformio dwy ddrama ysgafn fer
eleni. Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30pm heblaw am
Llandyfan a fydd yn cychwyn am 8pm. Noder fod yna
newidiadau i’r rhestr a gyhoeddwyd yn gynharach eleni.

MawrthMawrthMawrthMawrthMawrth
4 - Neuadd Gymunedol Llangadog;
18 - Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn;
19 - Neuadd Goffa Pontargothi.
EbrillEbrillEbrillEbrillEbrill
2 - Festri Capel Tabernacl, Ffair-fach;
8 - Neuadd Carmel;
9 - Neuadd Llandyfan;
15 - Neuadd yr Eglwys, Abergorlech;
16 - Neuadd BroFana Ffarmers.

Twrw TeiloTwrw TeiloTwrw TeiloTwrw TeiloTwrw Teilo
Elin Fflur fydd yn perfformio yn gig mis Mawrth sydd yn

cael ei gynnal nos Wener, 25 Mawrth am 8pm yn yr Angel,
Llandeilo. Cyfres o gigs misol yw Twrw Teilo sy’n cael ei
threfnu ar y cyd gan y Fenter a Chlwb Ffermwyr Ifanc
Llandeilo. Pris tocynnau yw £5. Cysylltwch â swyddfa’r
Fenter ar (01558) 825336 i archebu eich tocynnau.
Cwis ChwaraeonCwis ChwaraeonCwis ChwaraeonCwis ChwaraeonCwis Chwaraeon

Cynhaliwyd cwis chwaraeon llwyddiannus iawn nos
Fawrth, 15 Chwefror yng Nghlwb Rygbi Llangadog.  Rhodri
Gomer Davies y chwaraewr rygbi o Ffarmers oedd y cwisfeistr
a braf oedd gweld cymaint o dîmau yn cystadlu.  Yn fuddugol
roedd ‘Cyswllt Gwan’ sef tîm o Glwb Rygbi Llangadog.
Hoffem ddiolch i’r clwb rygbi am eu cefnogaeth.

Cyflwno siec sylweddolCyflwno siec sylweddolCyflwno siec sylweddolCyflwno siec sylweddolCyflwno siec sylweddol
Cyflwynwyd siec o £3,118.47 i Ambiwlans Awyr Cymru gan

Clwb Stoc Byw Sir Gâr yn Llandeilo. 

Yn y llun Rhes gefn Wyn Thomas, Huw Davies, Gareth
Hughes. Rhes flaen: Peter Jones, Alun Davies (Ambiwlans
Awyr Cymru) a Bryn Davies.
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              ~ CROESAIR ~
gan Agrestis

ENILLYDD CROESAIR IONAWR/CHWEFROR:
Fanw Phillips, 17 Cilgant Myrddin, Caerfyrddin.
 ATEBION
Ar Draws  1. Hebog  4. Agor  7. Almaeneg  8. Nest  9. Unig
10. Creulon 11. Olga 12. Codi 15. Deigryn 17. Hesb 20. Taer
21. Cenhadwr 22. Ynys 23. Undod I Lawr  1. Helpu  2. Bratiog
 3. Gini  4. Asgwrn  5. Ofnau  6. Ysgogi 11. Operâu
13. Ochenaid 14. Syrcas 16. Garan 18. Bywyd 19. Cnau

Cystadleuaeth agored - cynigir gwobr y mis hwn eto.
Atebion at yr Uwch Olygydd cyn 18 Mawrth 2011.

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

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

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

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

~ DIGWYDDIADUR 2011 ~

Ar Draws
 1. Pedwerydd Arlywydd a
deugain UDA (5)
 4. Bachgen yn sisial un gân (4)
 7. Elonwy fach (3)
 8. Montgomery yw prifddinas
y dalaith hon (7)
 9. Brifo (5)
11. Dewi neu Teilo, er enghraifft (4)
12. Wedodd y wal ddim wrth hwn (3)
13. Rhywbeth sy’n gwneud
ichi grafu (4)
16. Roedd Merêd, Robin a Cled
yn perthyn i un y buarth (6)
18. Mae hwn yn taflu cysgod
yn enw’r nofel (6)
20. Gorchwyl (4)
21. Ffrwyth y dderwen (3)
22. Bydd y sawl sy’n cael ei daflu
oddi ar hon yn cael ei ddrysu (4)
27. Afiechyd (5)
28. Disgrifiad o baun (7)
29. Talfyriad o ‘Ebrill’ neu ffurf
arall ar ‘ebe’ (3)
30. Sðn cloch adeg angladd (4)
31. Yn ymwneud â’r arallfydol (5)

I Lawr
 1. Griddfan (5)
 2. Ffrwyth ym mherllannau
Llandaf a Libanus (4)
 3. Roedd gan hwn lamp
hud (6)
 4. Dolur (4)
 5. Y swm mwyaf (7)
 6. Ymdrech (4)
10. 5 x 4 (5)
14. Min (3)
15. Rupert neu Super Ted,
er enghraifft (3)
16. Maris Bard, Aran Pilot a
Desiree (5)
17. Mae prinder hwn yn
achosi clefyd y siwgr (7)
19. Meiddio (6)
23.  Awydd (5)
24. Merch lân, yn ôl y gân (4)
25. Nid isel (4)
26. Anwastad (4)

MAWRTHMAWRTHMAWRTHMAWRTHMAWRTH
2 Twmpath a Chân yn Neuadd Ysgol Gyfun Pantycelyn,

Llanymddyfri. 6.30pm Artistiaid: Côr Meibion
Llanymddyfri a phlant Ysgol Gynradd Rhys Prichard.
Twmpath i ddilyn. Trefnwyr: C.Rh.A. Ysgol Rhys Prichard.

2 Gadael yr Ugeinfed Ganrif gan Gareth Potter yn Y
Lyric, Caerfyrddin. 7.30pm.

3 Refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad
Cenedlaethol Cymru. 7am-10pm.

4 Eisteddfod Urdd Blaenau Tywi Adran.Dawnsio
Gwerin a Disgo yn Ysgol Uwchradd Pantycelyn,
Llanymddyfri am 4.30pm gyda’r Eisteddfod
Uwchradd i ddilyn am 5pm.

4 Cawl a chân yn Neuadd Pentref Llanarthne. Adloniant
gan C.Ff.I. ac Aelwyd yr Urdd, Llanarthne.

4 Cwmni’r Cudyll Coch yn Neuadd Gymdeithasol
Llangadog. 7:30pm. Pris tocyn: £4.

4 Bwffe a Chyngerdd Gðyl Ddewi yn Neuadd Bro Fana,
Ffarmers. 8pm. Tocyn: £6.

5 Eisteddfod Urdd Blaenau Tywi Adran Cynradd yn
Ysgol Uwchradd Pantycelyn am 9pm.

5 Noson Cawl a Chân yng Nghanolfan Felingwm Uchaf.  7pm.
9-11 Deffro’r Gwanwyn, Sioe Gerdd gan Theatr

Genedlaethol Cymru yn Y Llwyfan, Heol y Coleg,
Caerfyrddin. 7.30pm. Tocynnau: 0845 2263510.

10 Cyngerdd Blynyddol C.Ff.I. Dyffryn Cothi yn Neuadd
y Coroniaid Pumsaint.

11 Eisteddfod Fach Capel Dewi yng nghanolfan y pentref am 7pm.
11 Cawl a Chwis yn Ysgol Gynradd Talyllychau am 7pm.
17 Noson Gymdeithasol yn Nhafarn Cwm-du - Sioe DVD

Single to Ffostrasol a fideo o hen fysiau hynafol yn Ne
Cymru a De Lloegr. Croeso cynnes i bawb. Mynediad
am ddim. Cyswllt: Hywel Jones (01558) 685423.

17 Noson Bingo yn Neuadd Gymunedol Felingwm
Uchaf. 7pm. Galwr; Arwyn Jones. Trefnir gan Gylch
Meithrin Nantgaredig a’r Fro.

18 Cwmni Drama’r Cudyll Coch yn Neuadd yr Eglwys,
Llangyndeyrn. 7.30pm.Elw: Elusen R.A.B.I.

19 Cwmni Drama’r Cudyll Coch yn perfformio dwy
ddrama fer yn Neuadd Goffa Pontargothi. 7.30pm. Elw:
Ambiwlans Awyr Cymru.

20 Môr o Leisiau Myrddin yng Nghapel Heol Awst,
Caerfyrddin, o dan arweiniad John S Davies, gyda’r
organydd Meirion Wynn Jones yn cyfeilio. 6.30pm.
Recordir ar gyfer  Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

21 Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin
Adran Dawnsio Gwerin, Disgo, Creadigol, Cân Actol.
yn Ysgol Dyffryn Aman am 4.30pm.

23 Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin Adran
Uwchradd yn Neuadd Pontyberem am 2pm.

23 Addasiad o nofel Caradog Prichard gan Theatr Bara
Caws yn Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron. 7.30pm.
Swyddfa Docynnau: (01570) 470697.

25 Cawl a chân yng nghwmni Sesh Bach,- Dewi Pws,
Radwm a Ryland Teifi a Chôr y Scarlets yn Neuadd y
Tymbl am 7:30pm. Pris y tocynnau: £10 yn cynnwys
bwyd . Elw’r noson: Ymddiriedolaeth Elusennol Ray
Gravell a Ffrindiau. Os am docynnau ffoniwch 07881 620183.

25 Twrw Teilo gyda Elin Fflur yn perfformio yn yr Angel
Llandeilo. 8pm. Tocynnau £5.

26 Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin Adran
Cynradd yn Ysgol Gyfun Tre-Gîb, Ffair-fach am 9am.

30 Noson Bingo yn Hen Ysgol Capel Dewi. 7pm. 
31 Cyfarfod Clwb Cinio Cymraeg Llandeilo a’r cylch yn

Yr Hydd Gwyn am 7.30pm. Siaradwr gwadd: Julian
Lewis Jones, Nantgaredig.
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~ HYSBYSEBION ~

Ffoniwch
Gareth
neu Jean

01269 841 800 / 07814 027 045

Uned 6, Stad Ddiwydiannol Gorslas,
Gorslas, Sir Gâr

Cangen Pumsaint, Broneb Stores
Pumsaint, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin

 (01558) 650215
(01570) 422540

AM EICH HOLL NWYDDAU
AMAETHYDDOL CYSYLLTWCH Â NI.

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

ARBENIGWYR MEWN SYSTEMAU
DWR GLÂN A BRWNT^

24 STRYD FAWR, RHYDAMAN
(01269) 596227 Nos: 592935

Cerflunwyr Cofadeiliau yn y lle uchod ers 1920 hefyd yn

123 STRYD RHOSMAEN, LLANDEILO
(01558) 823104

JOHN ANTHONY
a’i Gwmni

Perch. E. J a
N. Gimblett

(C. Harry gynt)

CERFLUNWYR
COFADEILIAU
a SEIRI MAEN

EIFION ROBERTS
PLYMWR PROFIADOL

Arbenigwr mewn gwres canolog

(01558) 685007

Gwerthu, Rhentu a Gwasanaeth Domestig
  Nantgaredig (01267) 290372 / (01267) 290573
Eich busnes annibynnol lleol lle mae gofal cwsmer yn
cael ei warantu - dosbarthu am ddim (hyd at 30 milltir)

Teledu, Fideo, Peiriannau Golchi a Sychu
Systemau Hi-fi, Oergelloedd a Rhewgelloedd

Gosod am ddim i bwyntiau sy’n bodoli eisoes
HOTPOINT - PHILIPS - SIEMENS - BOSCH

JVC - HOOVER - CANNON - DIMPLEX

HAYDN ADAMSHAYDN ADAMSHAYDN ADAMSHAYDN ADAMSHAYDN ADAMS
PEINTIWR A PHAPURWRPEINTIWR A PHAPURWRPEINTIWR A PHAPURWRPEINTIWR A PHAPURWRPEINTIWR A PHAPURWR

10 Heol y Frenhines,

Llanymddyfri,

Sir Gâr

01550 721754 /07776036642

Am wasanaeth

lleol o safon

-

yswiriant

pensiynau a

buddsoddiadau

Cysylltwch â Gerwyn Davies yn

Swyddfa’r NFU Mutual yn Llandeilo

ar (01558) 823382

AQUAFIX WATER & ELECTRICS LTD
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Enillydd y mis diwethaf oedd:
Caela Hopkins, Troedyrhiw Newydd, Salem, Llandeilo. 3½ oed.

Anfonwch eich cynigion at
Elis, Menter Bro Dinefwr, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo erbyn 18 Mawrth 2011.

~ TUDALEN Y PLANT ~

Lliwiwch y llun isod a dywedwch wrtha i sawl cenhinen ydych yn gallu eu gweld?

Helo Blant!

Mae’n Ddydd Gwyl
Dewi, y 1af o
Fawrth. Felly rwyf
wedi creu thema
Gymraeg ar dudalen
y plant mis yma.
Lliwiwch y llun isod.
Rwyf wedi cuddio
sawl cenhinen yn y
llun - ceisiwch
ddarganfod pob un.

Hwyl,
Elis!

Cysylltwch y dotiau

^
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~ HYSBYSEBION ~

Roger Davies

LLOGI PEIRIANNAU
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

Gwnawn unrhyw waith  -
bach neu fawr

20 mlynedd o brofiad

(01558) 685614
07968 838467

Profion MOT, Batteries,
Exhausts

Gwasanaeth Adfer
ac Atgyweirio

Modurdy Rhosybedw
Ffaldybrenin

 (01558)
650609

GERAINT WILLIAMS

D. L. WILLIAMS
Iard Pant-yr-Esgair, Talyllychau, Llandeilo

Masnachwr llechi a phob math o goed

Bwyd anifeiliaid Bibby

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

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) 777217 [Bwydydd]
   (01550) 777242 [Cigydd]

RED DRAGON ATV’S Y DDRAIG COCHRED DRAGON ATV’S Y DDRAIG COCHRED DRAGON ATV’S Y DDRAIG COCHRED DRAGON ATV’S Y DDRAIG COCHRED DRAGON ATV’S Y DDRAIG COCH

Ffarmers, Llanwrda
 BEICIAU NEWYDD, TEIARSBEICIAU NEWYDD, TEIARSBEICIAU NEWYDD, TEIARSBEICIAU NEWYDD, TEIARSBEICIAU NEWYDD, TEIARS
RHANNAU, GWASANAETHRHANNAU, GWASANAETHRHANNAU, GWASANAETHRHANNAU, GWASANAETHRHANNAU, GWASANAETH

 Dewch ata i gyda’ch Honda ATV
 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740 Ffoniwch Irfon ar (01558) 650740

ADEILAD CLADDINGS
(EIRIAN DAVIES)

Y Stordy, Heol yr Orsaf, Llanwrda

(01550) 777497
Zinc sheets a steel girders, arbenigwyr mewn toeon crwn

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

Gwasanaeth gosod carpedi
hen, ail-osod neu newydd

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

CYNLLUNIAU
Ar gyfer Tai Newydd, Estyniadau a Grantiau

MARTIN WATTSMARTIN WATTS

‘Tyres, Exhausts a
Batteries’

Profion M.O.T

(01558)
650338

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

SIOP Y PENTAN
Y dewis gorau o lyfrau

casetiau a chardiau Cymraeg

Crefftau lleol newydd!

Gwasanaeth Ysgolion

Y FARCHNAD
CAERFYRDDIN

(01267) 235044

WILLIAM I.
PHILLIPS

DERWENDEG, LLANSAWEL

(01558) 685446

Symudol 07836598989

CONTRACTWR CLUDIANT

CYNNYRCH CHWAREL

CHECKPOINT

ALUN DAVIES
ADEILADWR

Cilgawod, Caio, Llanwrda, Sir Gâr, SA19 8PG
 01558 650570 [Cartref] / 07974 716211 [Symudol]

e-bost: alundavies1@hotmail.com
Ar gyfer pob math o waith adeiladu, cartrefi newydd,
atyniadau, estyniadau, adnewyddu ac adfer adeiladau
cofrestredig, toeon a simneau, ffenestri a drysau PVC

Am wasanaeth heb ei ail a chrefftwaith o safon.



Y LLOFFWR, MAWRTH 2011 19

Camila Eugenia MolinaCamila Eugenia MolinaCamila Eugenia MolinaCamila Eugenia MolinaCamila Eugenia Molina
Cyrhaeddodd Camila Molina, Goleg Llanymddyfri ar ddechrau tymor y

Gwanwyn 2010. Hi yw’r nawfed i ymweld fel rhan o Ysgoloriaeth Patagonia
sydd nawr yn adnabyddus fel Ysgoloriaeth Tom Gravell - merch 16 mlwydd
oed sy’n dod o Drelew.

Mae Clwb Rotari Llanymddyfri yn cynorthwyo gyda chostau Camila ac yn
ddiweddar bu’n westai yng nghyfarfod Rotari gan ateb cwestiynau yn
huawdl iawn mewn Cymraeg a Saesneg. Crewyd naws Gymreig i’r noson
gan Eleri a Delyth Jones (merched Llywydd y Clwb, Derek Jones) wrth
iddynt chwarae eu telynau.

Hyd yma mae Camila wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau. Tra yn y
Coleg bu’n astudio Cymraeg a Cherddoriaeth, mae’n cynorthwyo yn y
dosbarthiadau Sbaeneg ac yn rhan o dîm pel-rhwyd y Coleg. Mae hi wedi ymweld
ag ogof Twm Sion Cati yn Rhandir-mwyn (mae’n rhaid bod hi’n ffit!), wedi treulio

penwythnos yn
Aberhonddu gyda
Gruff ac Eifiona
Roberts o Gymdeithas
Cymru – Ariannin,
wedi cynorthwyo
gyda phlant bach
Ysgol Rhys Prichard,
wedi trafod ei chefndir gyda disgyblion chweched dosbarth Ysgol
Pantycelyn ac wedi cefnogi tîm Siarad Cyhoeddus Pantycelyn.

Mae ganddi raglen lawn o weithgareddau cyn iddi ddychwelyd:
trip i Glwb Rotari Cefn Sidan, ymweld â Thþ Ddewi ac arfordir Sir
Benfro, sbel yng nghwmni Esme Jones ym Mhumpsaint, trip siopa
gyda merched Pantycelyn a noson yn gwylio cystadleuaeth hanner
awr o adloniant y Ffermwyr Ifanc.

Croeso twymgalon iddi i Ddyffryn Tywi.

Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2011Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2011Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2011Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2011Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2011
Cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Sir Gâr yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Bu yna gystadlu brwd

trwy gydol y dydd.
Darllen - Darllen - Darllen - Darllen - Darllen - Yn fuddugol yn adran y Darllen oedd Menna Williams, Nia Eyre, Gwennan Campbell, C.Ff.I. Llanfynydd.

Cyflwynwyd cwpan arian i Ifor Jones, C.Ff.I. Llanllwni fel unigolyn gorau’r gystadleuaeth (llun isod chwith).
Fe fydd Menna Williams, Llanfynydd, Nia Eyre, Llanfynydd ac Ifor Jones, Llanllwni yn cael y cyfle i fynd ymlaen i gynrychioli’r

Sir yng nghystadlaethau lefel Cymru ar ddiwedd mis Mawrth.
Adran Iau - Adran Iau - Adran Iau - Adran Iau - Adran Iau - Yn gyntaf oedd Dewi Jones, Gwenann Davies a Nerys Jones, C.Ff.I. Dyffryn Tywi gyda Dewi Jones unigolyn
gorau’r gystadleuaeth (lluniau isod canol a de).

Nia Eyre, Llanfynydd, Dewi Jones, Dyffryn Tywi, a Nerys Jones, Dyffryn Tywi fydd yn cynrychioli’r Sir yng nghystadleuaeth
Siarad Cyhoeddus adran Iau lefel Cymru.
Adran Hþn - Adran Hþn - Adran Hþn - Adran Hþn - Adran Hþn - Yn y gystadleuaeth adran Hþn y buddugwyr oedd Bethan Davies, Rhian Roberts, Louisa Standeven a Lowri
Thomas, C.Ff.I Llanddarog .

Yr unigolion a fydd yn cynrychioli’r Sir yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg adran Hþn ar lefel Cymru yw
Bethan Davies, Llanddarog, Bethan Griffiths, Dyffryn Cothi, Dylan Jones, Dyffryn Tywi a Lowri Thomas, Llanddarog.

Y beirniaid oedd Crissley Jones, Menna Davies a Helen Phillips. Noddwyd y dydd gan Bîff Organig Gwartheg Duon Cymreig
- Fferm Tþ-llwyd, Felingwm Uchaf.

Camilla’n sefyll wrth gerflun o
Warden Cyntaf Coleg

Llanymddyfri  John Williams
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trywydd

Dr Rhys Ap Delwyn

Phillips

B.D.S., MSc., M.F.G.D.P.

Dr Aimee Jones

B.D.S. Caerdydd

18 Stryd

Caerfyrddin,

Llandeilo

SA19 6AE

(01558) 823658

22 Stryd y Cerrig,

Llanymddyfri

SA20 0JP

(01550) 720500

DROS 30 O FLYNYDDOEDD

O WASANAETH DEINTYDDOL

TEULUOL TRADDODIADOL

YN COFRESTRU CLEIFION NEWYDD

Esgidiau lledr o safon uchel!

Bagiau a chyfwisgoedd amrywiol ac
unigryw o’r Eidal, Sbaen a’r Almaen

Digon mewn stoc bob amser

129 Stryd Rhosmaen, Llandeilo       (01558) 823294

Masnachwyr coed a nwyddau adeiladu,
a ffensio o bob math.

Glo caled a glo meddal o’r ansawdd gorau.

D. LLOYD A’I FEIBION
~ SEFYDLWYD 1797 ~

GLANRWYTH, PUMSAINT, LLANWRDA
(01558) 650209 a 650451
Ffacs: 01558 650440

Eric Davies
GOSODWR TEILS

Gwaith yn cynnwys pob agwedd ar adnewyddu,
ceginau, ystafelloedd ymolchi a lloriau.

Derwendeg, Pontargothi, Caerfyrddin, SA32 7NH
 (01267) 290236 ac 07966 542586
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~ Y GORLAN GREFYDDOL ~

SEFYDLU GWEINIDOG NEWYDDSEFYDLU GWEINIDOG NEWYDDSEFYDLU GWEINIDOG NEWYDDSEFYDLU GWEINIDOG NEWYDDSEFYDLU GWEINIDOG NEWYDD
Bu 2010 yn flwyddyn gymysg ei theimladau i aelodau Gofalaeth y Gwendraeth. Tristwch clywed

am ymddeoliad y Parchedig Trefor Lewis a gorfod ffarwelio ag yntau a Miriam, ei briod, a llawenydd
rhoi galwad i’r Parchedig Ifan Rh.RobertsParchedig Ifan Rh.RobertsParchedig Ifan Rh.RobertsParchedig Ifan Rh.RobertsParchedig Ifan Rh.Roberts a’i groesawu yntau a’i briod, Catrin, i’n plith.

Cynhaliwyd y Gwasanaeth Sefydlu ar brynhawn Sadwrn, 8 Ionawr 2011 yng Nghapel Newydd
Llanddarog lle’r ymgasglodd aelodau Bancycapel, Capel y Dolau Llanarthne, Salem Llangyndeyrn,
Soar Pontyberem, Tabernacl Pontiets a Chapel Newydd i weld agor pennod newydd yn hanes yr
Ofalaeth. Roedd yn hyfryd cael cwmni teulu’r gweinidog newydd, cyfeillion Capel y Crwys
Caerdydd a Chapel Ebeneser Casnewydd, ynghyd â ffrindiau’r achos o bell ac agos.

Offrymwyd Galwad i Addoli ar gychwyn y gwasanaeth gan Lywydd y prynhawn, Dewi Evans,
Caerfyrddin, Llywydd Henaduriaeth Myrddin. Cyflwynwyd yr emynau gan gynrychiolwyr yr
eglwysi, Manon Jones-Maddock, Tabernacl, Meirion Griffiths, Capel y Dolau, Janet Knott,
Bancycapel a Nesta Thomas, Salem. Yr organydd oedd Keith Williams, Capel Newydd. Darllenodd
Meinir Thomas, Soar o’r Ysgrythur ac offrymwyd y weddi gan Alun Voyle, Capel Newydd. Hyfryd
oedd gweld a chlywed plant Ysgol Sul Capel Newydd yn cyflwyno dwy gân ac yn amlwg yn
mwynhau’r profiad. Diolch i Awen Voyle am eu hyfforddi ac am gyfeilio iddynt.

Wedi wyth mlynedd fel Ysgrifennydd y Cyfundeb, i’r Presbyteriaid yn y gynulleidfa roedd enw’r
Parchedig Ifan Roberts yn dra chyfarwydd. Y Parchedig Glyn Tudwal Jones, Capel y Crwys, Caerdydd, roddodd ddarlun cryno
i ni o’n gweinidog newydd. Fel cydweithiwr, cyfaill a chyn-weinidog iddo yng Nghapel y Crwys, cyflwynodd i ni aelod egnïol
a brwdfrydig o’r eglwys, gðr teulu gofalgar, nododedig ei ddoniau fel gweinyddwr ac arweinydd medrus ac fel pregethwr
grymus a Bugail gofalus.

Yn dilyn defod ffurfiol y Sefydlu cyflwynodd ein cyn-weinidog, y Parchedig Trefor Lewis, weddi ar ran yr ofalaeth, gan fod
yn llais i’n dyheadau ni gyd o weld bendith ar yr uniad newydd.

Rhoddodd y Parchedig Glyn Tudwal Jones siars i’r eglwysi. Yr adnodau oedd yn sail i’w siars oedd geiriau’r Apostol Paul yn
ei lythyrau at y gwahanol eglwysi. Yn ei lythyr at yr Effesiaid dywed am roddion Crist – ‘rhai i fod yn apostolion, rhai yn
broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i gymhwyso’r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff
Crist’. Wrth ysgrifennu at y Rhufeiniaid cyfeiria’r Apostol at y gwahanol ddoniau sydd gennym fel aelodau o’r eglwys ac wrth
annerch y Corinthiaid cyfeiria at yr eglwys fel corff Crist, a ninnau i gyd yn aelodau o’r corff hwnnw, gyda’n gwahanol
swyddogaethau, yn cyd-dynnu er lles y corff cyfan. Pwysleisia fod yn rhaid i ni feithrin ein doniau a derbyn bod gennym ni gyd
rywbeth gwahanol i’w gynnig yn ei wasanaeth ef. At hynny Duw sy’n ein cymhwyso ar gyfer ei waith o weini a gawasanaethu
ac fel yn hanes Moses a Jeremeia, nid yw wedi galw neb erioed i’w ddilyn heb roi iddynt yr hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer y
gwaith. Wrth wasanaethu cymhellodd ni i fod, fel Bendigeidfran y Mabinogi, yn bont – yn bont rhyngom a’n gilydd o fewn yr
eglwys, yn bont rhwng yr eglwys a’r enwad ac eglwysi eraill ac yn bont rhyngom a’r gymdeithas o’n hamgylch, trwy fod yn
agored a chroesawgar ac ymestyn allan at y rhai sydd ar yr ymylon.

Croesawyd y gweinidog yn ffurfiol ar ran Henaduriaeth Myrddin gan Mel Morgans, yr Ysgrifennydd. Cyfeiriodd at gyfnod cyffrous
newydd o fewn yr Henaduriaeth– cyfarfod sefydlu yn Ionawr, un arall yn Chwefror a gwasanaeth ordeinio maes o law. Croesawodd Joy
Williams, Soar, y gweinidog ar ran yr ofalaeth, yn ffyddiog y byddai ef a’i briod yn llwyr ymgartrefu yn ein plith. Pwy’n well i’w gyfarch
ar ran eglwysi’r cylch na’r Parchedig Emlyn Dole, y ddau’n gyd-fyfyrwyr yn y saith degau ym Mhrifysgol Bangor.

Ymatebodd y gweinidog drwy ddiolch i’r Pwyllgor Bugeiliol am eu gwaith, i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth ac i bawb
fu wrthi’n sicrhau bod y Mans yn ddiddos. Edrychai ymlaen yn eiddgar at wasanaethu yn ein plith.

Wedi i’r Llywydd offrymu’r Fendith cafwyd cyfle i gymdeithasu uwchben cwpanaid o de a lluniaeth ysgafn blasus yn
Neuadd y Pentref.

Joy WilliamsJoy WilliamsJoy WilliamsJoy WilliamsJoy Williams

Môr o Leisiau MyrddinMôr o Leisiau MyrddinMôr o Leisiau MyrddinMôr o Leisiau MyrddinMôr o Leisiau Myrddin
Ar nos Sul, 20 Mawrth am 6.30pm yng

Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin,
cynhelir achlysur cyffrous sef Môr o
Leisiau Myrddin o dan arweiniad John S
Davies a gyda’r organydd Meirion Wynn
Jones. Anelir at gael 600 o gantorion
ynghyd i ganu detholiad o emynau gan
emynwyr megis Dyfnallt, Gwilym
Hiraethog, John Gwilym Jones, Simon B
Jones, T Elfyn Jones, Maurice Loader a
John Thomas. Bydd yna hefyd gôr o 100 o
leisiau yn canu tair anthem. Byddwch yn
barod i fod yn rhan o’r achlysur.Y gobaith
yw cael noson ysbrydoledig a chyffrous
– recordir y cyfan ar gyfer y rhaglen
Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

Gwersyll Y Pasg o dan ofal Menter Ieuenctid CristnogolGwersyll Y Pasg o dan ofal Menter Ieuenctid CristnogolGwersyll Y Pasg o dan ofal Menter Ieuenctid CristnogolGwersyll Y Pasg o dan ofal Menter Ieuenctid CristnogolGwersyll Y Pasg o dan ofal Menter Ieuenctid Cristnogol
(M.I.C.)(M.I.C.)(M.I.C.)(M.I.C.)(M.I.C.)

Trefnir gwersyll i blant blynyddoedd 4 – 7 yn Llangrannog yn ystod 19 – 21 Ebrill.
Pris llawn £96 ond £75 yn unig ar gyfer plant sy’n perthyn i eglwysi MIC.
Trefnir bws. Manylion llawn a ffurflen gofrestru ar gael wrth Nigel Davies. Ffôn:

(01994)230049. E-bost: mic@uwclub.net
Dyddiad Cau: 29 Mawrth.

Cadw’r hen draddoddiadCadw’r hen draddoddiadCadw’r hen draddoddiadCadw’r hen draddoddiadCadw’r hen draddoddiad
Braf oedd gweld Eglwys Sant Teilo, Llandeilo dan ei sang ar gyfer Gwasanaeth

Plygain blynyddol Llandeilo a’r cylch ar nos Sul, 30 Ionawr. Daeth mwy o gantorion
ynghyd eleni nag yn y blynyddoedd cynt, a hynny o bob rhan o Dde a Chanolbarth
Cymru. Canwyd nifer o hen garolau yn soniarus a theimladwy gan sawl parti ac
unigolyn. Diweddwyd y gwasanaeth gyda Carol y Swper cyn i’r gynulleidfa gael
cyfle i gymdeithasu dros fasned o gawl cyn cychwyn am adref. Trefnwyd yr oedfa
gan aelodau a ffrindiau Parti Plygain Llandeilo Fawr. Noder taw dyddiad y plygain
nesaf yn Eglwys Llandeilo yw nos Sul, 29 Ionawr, 2012.
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~ LLECYN LLÊN ~

SIOP Y CENNEN
Uned 4, Byd y Siopwr, Stryd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

LLYFRAU * CRYNODDISGIAU * CARDIAU
CREFFTAU * FIDEOS * C.D.ROMau * CASETIAU
Telerau arbennig i ysgolion a chymdeithasau
(01269) 595777  hywelbowen@googlemail.com

Ateb:...................................................................Ateb:...................................................................Ateb:...................................................................Ateb:...................................................................Ateb:...................................................................
Enw:...................................................................Enw:...................................................................Enw:...................................................................Enw:...................................................................Enw:...................................................................
Cyfeiriad:...........................................................Cyfeiriad:...........................................................Cyfeiriad:...........................................................Cyfeiriad:...........................................................Cyfeiriad:...........................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CYSTADLEUAETH!
Cyfle i ennill tocyn gwerth £10 i’w wario yn Siop y Cennen!

Atebwch y cwestiwn isod a’i anfon at: Menter Bro Dinefwr,
Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW neu
e-bostiwch eich ateb i:  danielthomas@menterbrodinefwr.org
cyn  18 Mawrth 2011.

Ateb cystadleuaeth Ionawr/Chwefror: W.O. Thomas
a’r enillydd oedd: Eric WilliamsEric WilliamsEric WilliamsEric WilliamsEric Williams, Llyscerdd, Llanymddyfri, SA20 0ED

MeurynMeurynMeurynMeurynMeuryn
Un o gynganeddwyr mwyaf deheuig y ganrif ddiwethaf oedd

Robert John RowlandsRobert John RowlandsRobert John RowlandsRobert John RowlandsRobert John Rowlands (1880 - 1967), ond ychydig sy’n ei
gofio wrth yr enw hwnnw. Ond deil ei enw barddol, “Meuryn”
yn fyw iawn i selogion Ymryson y Beirdd. Ef a fu’n beirniadu
Ymryson Y Beirdd o’r cychwyn, hyd ei farwolaeth yn 1967, a
rhoes gymaint o’i stamp arno nes i ‘Y Meuryn’ ddod yn enw ar
feirniaid yr Ymryson.

Bu’n olygydd Colofn y Beirdd yn ‘Y Cymro’ am flynyddoedd,
gan roi cefnogaeth frwd i feirdd ifanc. Cyhoeddodd un gyfrol
o’r farddoniaeth, ‘Swynion Serch’, a nifer o nofelau i blant.
Ond ei gamp lenyddol fawr oedd yr Awdl a enillodd iddo
Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1921. Mae celfyddyd y
gynghanedd yn Awdl ‘Min y Môr’ yn ei gwneud yn un o
awdlau mwyaf gorchestol yr eisteddfod, ac y mae melyster y
gerdd yn gwefreiddio. Yn yr Awdl brydferth hon mae y bardd
yn ail fyw dyddiau ieuenctid.

Lle sy’n bell o swn y byd – yw min môr,
       Man i mi gael gwynfyd;
  Swyn ei lais annwyl o hyd
  Darfa dwrf y daearfyd.

Dyddiau dedwydd odidog – fu i mi
       Yn nhwrf môr trochionog;
  Ym more oes hawdd mawrhau
  Dawns ei donnau sidanog.

O’r cyfanfor caf wynfyd – ei seiniau
       A’m swynodd o’m mebyd,
  Aeth mawr afiaith mor hefyd
  A’m myfyr mwy fore myd.

Ehangder mor Iwerydd – i awen
       Ieuanc roi adenydd,
  A’i hudo fel ehedydd
  O’i hual draw i wlad rydd.

Min y môr yw’r man i mi – i fwynhau
       Dwfn hud mabinogi;
  Dychwel maboed heb oedi
  Fel llong ar dangnef y lli.

Daw ag atgof am Rywun Hoff a ymadawodd dros y tonnau.
Gwelais long ar y glas lu
Yn y gwyll yn ymgolli,
Draw yr hwyliodd drwy’r heli
A Rhywun hoff arni hi;
Duwch rhiniol dechreunos
Leda’i law dros yr hwyl dlos,
A throai liw y llathr len
Ail i arlliw elorllen;
Troi ymaith i wlad dramor
Wnaeth er maint alaethau’r môr.

Hwyrddydd wrth y môr.

Gwnai gwanegau hen eigion – i’m aros
       Yn eu miri yn fodlon
  Nes dyfod o gysgodion
  Diwedda’r dydd ar y don.

A llawer hwyr dan y lloer wen – y bum
       Yn y bau ddisgleirwen
  Lle mae’r lli mawr a llawen
  Yn caru nymph deca’r nen.

Dan y lleuad yn llawen – hir adeg
       Yr oedwn yn fachgen,
  A lli’r goleuni dien
  Ar lwydni’r wlad yn rhoi’i len.

A’r gwenyg dan loer geinwen – hawdd ydoedd
       Oedi yn ddiorffen;
  Y mae’r hud sy’n y mor hen
  Yn ddiddiwedd i Awen.

Mae hiraeth am ddychwelyd i’w gynefin, ac am fedd yn
sðn y môr.

Aruthr hiraeth yr awron
Am Gymru wiw rwyga ‘mron,
Hiraeth am wib wrth y môr
Yn y firain brif oror.
Goror wen bro fy ngeni
Ar lan y perorol li.
Wedi einioes ar donnau
Oer y byd ymhell o’r bau.
O am dawel ddychwelyd
I lan môr i lonni myd
Oedwn mwy ym myrdwn môr,
I’w grych erwau’n garcharor,
Naturioled fai treulio
Aur oriau’r hwyr ar ei ro;
Mwynder Mai a modau’r môr
Ddygai ing yn ddigyngor;
Cawn solas cyn noswylio
Yn sðn ei lais annwyl o;
A charwn ar wych oror
Derfynu myd ar fin môr.
Huno’n yr eang dangnef
Yn swynol sain ei lais ef.
Hunwn yn dawel yno
O dan hud ei hwyan o,
O dan ywen wyrennig
A’r su’n barhaus ei brig.

T.M. ThomasT.M. ThomasT.M. ThomasT.M. ThomasT.M. Thomas

Yn ôl y traddodiad, ble cododd y bryn o dan draed Dewi Sant?
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EISTEDDFOD YSGOL FARDDOL CAERFYRDDINEISTEDDFOD YSGOL FARDDOL CAERFYRDDINEISTEDDFOD YSGOL FARDDOL CAERFYRDDINEISTEDDFOD YSGOL FARDDOL CAERFYRDDINEISTEDDFOD YSGOL FARDDOL CAERFYRDDIN
Ar 11 Ionawr cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol FarddolEisteddfod Ysgol FarddolEisteddfod Ysgol FarddolEisteddfod Ysgol FarddolEisteddfod Ysgol Farddol

CaerfyrddinCaerfyrddinCaerfyrddinCaerfyrddinCaerfyrddin dan arweiniad Y Prifeirdd Tudur Dylan Jones
a Mererid Hopwood.

Eisteddfod lenyddol yw hon sy’n rhoi cyfle i aelodau’r
Ysgol Farddol gystadlu yn erbyn ei gilydd.

Eleni, croesawyd y Prifardd Idris Reynolds atom i
feirniadu’r cystadlaethau; fe wnaeth hynny gyda’i sirioldeb
a’i graffter arferol.

Mae’r dosbarth yn glynu at yr hen Galan ac felly eisteddfod
2010 oedd hon. Bardd y gadair eleni oedd Heddwyn Jones.

Roedd hi’n gystadleuaeth dda a derbyniwyd saith cywydd
hynod safonol. Hwn oedd yr ail dro i Heddwyn gipio prif
wobr y dosbarth a llwyddodd i wneud hynny gyda
chywydd Ystwyth a thelynegol yn cyfeirio at ddilyniant ar
dir y fferm deuluol a phwysigrwydd cynnal y llinyn
etifeddol honno.

Mae’r cywydd yn cloi’n rymus gyda’r ddau gwpled
canlynol.

Ond aros ‘nhad, Rhos Y Nant,
A wêl wyneb dilyniant.
Heddi nhad mi ddo’i yn ôl,
I iro’th weddi hwyrol.

Enillydd Y Fwyell am y gerdd orau oddi gerth cerdd y
gadair oedd Aled Evans am y pennill telyn canlynol:

Y mae rhai yn dal i ofyn,
Pam taw’r nos yw awr y gwyfyn,
Eraill ðyr ac fe wn inne
Bod eisie nos i weld y gole.

Roedd hi’n dda cael croesawu dau enillydd newydd i’n
plith eleni wrth i Angharad Thomas ac Ema Mac Giolla
Chríost gipio prif wobrau’r ‘cywfeirdd’, sef cystadlaethau
ar gyfer rheini sy’n newydd i’r gynghanedd.

Un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod oedd cystadleuaeth yr
englyn. ‘Cracyr’ oedd y testun a Geraint Roberts aeth â hi
gyda chracyr o englyn:

Wrth uno dau chwerthiniad – â dwy law
         yn dal hwyl y dathliad,
    gwelwyd baban trwy’r taniad
    geni’r Un mewn tegan rhad.

Non Vaughan Williams oedd awdur y limrig buddugol ac
hynny am ddarn a ddisgrifiwyd gan y beirniad fel cynnyrch
mwyaf abswrd y gystadleuaeth.

Dyma’r limrig:
Mae ‘na fenyw gwic yn Kampur
Sy’n gwneuthur gwd iws mas o’i gðr,
      A phlwy’ Bancyfelin
      Mewn sychder ers meitin
Ei brostret a roes i’r Bwrdd Dðr.

Meirion Jones enillodd am y cwpled a’r hir a thoddaid
gorau, Geraint am y cwpledyn a braf yw nodi bod gwaith
Siw Jones, Huw Edwards a Peter Thomas yn agos at y brig.

Unwaith eto eleni, roedd y beirdd buddugol yn derbyn
englynion wedi’u fframio’n ddestlus a hardd.

Carai’r Ysgol Farddol ddiolch i Tudur Hallam, Hywel
Griffiths, Emyr Lewis, T.James Jones, Idris Reynolds, Karen
Owen, John Gwilym Jones, Dylan a Mererid am gyfrannu’u
gwaith yn wobrau i’w trysori.

Aled EvansAled EvansAled EvansAled EvansAled Evans

Cofio Rhun JonesCofio Rhun JonesCofio Rhun JonesCofio Rhun JonesCofio Rhun Jones
Bu farw Rhun Jones, Caerfyrddin y llynedd ac roedd pawb

yn ei adnabod fel aelod o staff Llyfrgell y Dref, Caerfyrddin.
Brodor o Bumsaint oedd Rhun ac yn eisteddfod flynyddol
Pumsaint mis Tachwedd diwethaf fe enillwyd y gadair gan un
o’i gyd-weithwyr sef Elonwy Phillips, Hendy gwyn ar Daf
gwraig sy’n wreiddiol o Bontargothi. Testun y gerdd oedd
‘Llwybrau’. Dyma’r soned fuddugol.

LlwybrauLlwybrauLlwybrauLlwybrauLlwybrau
Rhun 1968 – 2010Rhun 1968 – 2010Rhun 1968 – 2010Rhun 1968 – 2010Rhun 1968 – 2010

Cofio am lwybrau y plentyn fu gynt
Yn chwarae a chwerthin yn llon ac iach;
Ysgol a choleg wrth fynd ar dy hynt
Gan adael ar ôl byd pob plentyn bach.
Newid cyfeiriad rhwng Gogledd a De
Sawl gwaith, cyn dychwelyd yn ôl i’r fro;
Rhyfedd, er crwydro rhwng amal i le
Mai Pumsaint oedd diwedd y daith bob tro.
Rhyw ddeugain haf oedd dy ddyddiau i gyd
Cyn cerdded y ffordd er mwyn ffarwelio,
A ninnau’n erfyn dy gadw mewn byd
Heb unrhyw fachlud nac awr noswylio.
Ac er nad ydwyt bellach ar ddi-hun,
Ni allaf fyth d’anghofio, dirion Rhun.

Elonwy PhillipsElonwy PhillipsElonwy PhillipsElonwy PhillipsElonwy Phillips

BRO A BYWYD T. LLEW JONESBRO A BYWYD T. LLEW JONESBRO A BYWYD T. LLEW JONESBRO A BYWYD T. LLEW JONESBRO A BYWYD T. LLEW JONES
T. Llew Jones, gðr a

wnaeth gyfraniad
enfawr i farddoniaeth a
llenyddiaeth oedolion a
phlant Cymru, yw’r
diweddaraf i dderbyn
sylw yng nghyfres ‘Bro
a Bywyd’ Barddas.

Mae’r gyfrol yn edrych
ar bob agwedd o fywyd
T. Llew Jones drwy lun
a gair, o’i wreiddiau dwfn ym Mhentre-cwrt, Dyffryn Teifi
i’w amser yn Yr Aifft a’r Eidal adeg yr Ail Ryfel Byd ac o’i
ddyddiau fel athro i’w dalent fel cricedwr a gwyddbwyllwr.
Ceir hefyd gyfle i ailafael yn rhai o gerddi enwocaf y llenor, a
chael cip ar yr ardal a fu’n ysbrydoliaeth i sawl stori antur a
ddifyrrodd genhedlaeth ar genhedlaeth o blant Cymru.

Nid hawdd yw ceisio crynhoi bywyd a gwaith un o awduron
mwyaf toreithiog ein gwlad mewn dau can tudalen ond Jon
Meirion Jones, sy’n nai i T. Llew Jones, dderbyniodd yr her o
fynd ati i baratoi’r gyfrol.

Mae’r gyfrol wedi ei gosod allan fesul pwnc, o deulu a bro
mebyd i gyfnod y rhyfel, ac o’r athro a’r ysgol feistr i
eisteddfodau a chadeiriau. Wedyn symudir at T. Llew yr awdur
llyfrau i blant ac oedolion, y cricedwr a’r gwyddbwyllwr a’r
aelod blaenllaw o nythaid o feirdd, cyn edrych yn ôl a chael
teyrngedau gan gyd-lenorion megis Dic Jones, Dylan Iorwerth,
Ceri Wyn Jones ac Alan Llwyd.

Daw’r rhan helaeth o’r ffotograffau a geir yn y gyfrol o gasgliad
personol y golygydd, ac felly dyma gip breintiedig ar fywyd personol
T. Llew sy’n rhoi cig a gwaed ar un o awduron amlycaf Cymru.

“Mae hanes bywyd Thomas Llewelyn Jones yn darllen fel
nofel, ac mae iddi stori dda, tebyg i’r hyn a geir yn ei lyfrau ei
hun,” meddai’r golygydd. “O fewn y stori hon y mae elfennau
fel teulu, bro a chenedl a chymeriadau a sefyllfaoedd wedi eu
plethu yn berthnasol i’w gilydd.”
Bro a Bywyd T. Llew Jones           Barddas £9.95
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Atgofion Brenhines y BlodauAtgofion Brenhines y BlodauAtgofion Brenhines y BlodauAtgofion Brenhines y BlodauAtgofion Brenhines y Blodau
Mewn rhaglen yn y gyfres O’r Galon ar S4C, cafwyd portread cofiadwy o Gymraes a ddaeth yn

enwog fel un a oedd yn arloesi yn y maes trefnu a gosod blodau.
Mae Iona Trevor JonesIona Trevor JonesIona Trevor JonesIona Trevor JonesIona Trevor Jones bellach yn 85 oed ac yn byw gyda’i gðr Trevor ym mhentref Cwm-ann, ond fel y gwelwyd

yn O’r Galon: Brenhines y Blodau ar 20 Chwefror mae ei dawn fel trefnydd blodau wedi mynd â hi i bob cwr o’r byd.
Bu Iona Trevor Jones a fagwyd yn ardal Llangollen yn flaenllaw fel un o sylfaenwr NAFAS, Cymdeithas

Gosodwyr Blodau Prydain gan boblogeiddio’r grefft o drefnu blodau trwy raglenni teledu a’i llyfrau -
a hynny heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol.

Mae hi bellach yn dioddef o athritis ac wedi gorfod rhoi’r gorau i deithio, darlithio a gosod, ond mae
ganddi atgofion lu am ei bywyd lliwgar yn trefnu blodau i’r enwog ac yn crwydro’r byd ar longau fel y
QE2 yn arddangos ei chrefft.

Fe ddatblygodd ddiddordeb mewn trefnu blodau yn y 1950au pan oedd yn wraig fferm, wedi cyfnod o
iselder ar ôl genedigaeth ei hail blentyn. Yn ystod y dyddiau tywyll yma, fe wnaeth ffrind i’r teulu ei pherswadio i arddangos ei
blodau mewn sioe yng Nghroesoswallt. Fe enillodd hi wobr yn y gystadleuaeth honno ac fe newidiodd hynny ei bywyd am byth.

Fel trefnydd blodau, agorwyd byd newydd i Iona a chafwyd clywed ei hanes difyr yn teithio a gweithio, yn difyrru a
darlithio gyda’i sioeau a’i harddangosfeydd gosod blodau.

Roedd hi’n trefnu blodau ar gyfer yr enwog a’r cyfoethog hefyd a bu’n trefnu’r blodau ar gyfer Gwledd Arwisgo Tywysog
Cymru ym Mhlas Glynllifon ger Caernarfon yn 1969.

Rhobert ap Steffan (1948 – 2011) Rhobert ap Steffan (1948 – 2011) Rhobert ap Steffan (1948 – 2011) Rhobert ap Steffan (1948 – 2011) Rhobert ap Steffan (1948 – 2011) Meol Siabod, Llangadog
Ganwyd Rhobert ap Steffan ar 4 Chwefror 1948 yn Hove, Brighton yn Robert Hinton, mab i gaplan

Cymreig yn y fyddin a wasanaethai yn Lloegr a’r Almaen. Derbyniodd ei addysg gynnar mewn sawl
gwahanol ysgol gynradd, cyn ymsefydlu yn Nhreorci a mynd i Ysgol Ramadeg Porth ac yna i Goleg
Amaethyddol Cirencester. Yn ei arddegau y dechreuodd ei ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth wladgarol
ac er mwyn dysgu’r Gymraeg aeth i Batagonia am flwyddyn gan ddychwelyd yn rhugl yn llafar ac yn
ysgrifenedig yn yr iaith. Fe’i hyfforddwyd yn athro celf yng Ngholeg y Barri a chafodd ei swydd gyntaf
ym Merthyr Tudful, yn Ysgol Gatholig Esgob Hedley. Oddi yno y daeth yn Bennaeth yr adran Gelf yn
Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri. Yn dilyn ei ymddeoliad cafodd gyfle i ymuno â thîm y cylchgrawn
Cambria a dilyn trywydd ei gariad at hanes, achosion gwladgarol a ffotograffiaeth.

Yn 2008 dychwelodd i Batagonia. Y tro hwn gydag Iolo Williams, y naturiaethwr i gerdded yn yr Andes
er mwyn codi arian i Mencap Cymru. Cerddai 12 milltir y dydd am chwe diwrnod gan fynd â llyfrau gydag
e i ysgolion yn Patagonia fel gwerthfawrogiad am iddo dderbyn yr iaith Gymraeg yno pan oedd yn bedair ar bymtheg oed.

Sefydlodd a chefnogodd Rhobert ap Steffan nifer o achlysuron gwladgarol a chenedlaethol. Mae’r gofeb unigryw o waith
Toby a Gideon Peterson wrth droed y castell yn Llanymddyfri yn enghraifft. Cofeb ydy hon i gofio Llywelyn ap Gruffudd
Fychan, Arglwydd Caio, a ddienyddiwyd yn y dref yn 1401 oherwydd ei gefnogaeth i Owain Glyndðr. Rhobert ap Steffan
hefyd a sefydlodd orymdaith Gðyl Ddewi yng Nghaerdydd. Mae hwn bellach yn ddigwyddiad blynyddol, lliwgar.

Yn 2003 dadorchuddiwyd cofeb i Owain Lawgoch, milwr ac uchelwr o Gymro a laddwyd yng nghyrch castell Mortagne – sur –
Gironde yn ne Ffrainc yn 1378. Roedd Rhobert ap Steffan ymhlith y cefnogwyr o Gymru a fu yno yn llygad dystion o’r dadorchuddio.

Cymerai ddiddordeb mawr yn y gwledydd bychain Celtaidd a threuliodd ef a’i deulu sawl gwyliau hapus yn Llydaw a Chernyw.
Yn 1977, priododd Rhobert â Marilyn (Walters) a ganwyd iddynt dri o blant, Iestyn, Sioned a Rhys. Yn ystod angladd eu tad

yn Amlosgfa Llanelli ar 21 Ionawr, talodd y tri deyrnged bersonol, deilwng iawn iddo.
Braint Y Lloffwr ydy cael caniatád y teulu i gynnwys cerdd goffa Iestyn – y mab hynaf i’w dad yn y rhifyn hwn.

Wyt ti’n cofio’r Hafau cynnes yn Llydaw?
Ninnau’n deulu bach o Langadog yn teithio ar hyd ffyrdd troellog Finistere?
Wyt ti’n cofio dawnsio i’r bombard a’r pibau yn y Fest Noz?
Wyt ti’n cofio cwmni ffrindiau yn Nhafarn Tþ Elise?
Tithau wrth gwrs oedd y cawr yn y canol, y digrifwr a’i gynulleidfa.

Wyt ti’n cofio gaeafau oer Cilmeri a ninnau’n sefyll ger y man ble lladdwyd
Llywelyn?
Wyt ti’n cofio adrodd hanesion ein cenedl wrth y Graig?
Wyt ti’n cofio’r chwedloni a’r canu a’r cyfeillion – a phawb yn dy alw yn ‘Castro’?
Taniaist ein dychymyg ac agoraist ein llygaid i’r byd.

Wyt ti’n cofio’r straeon roeddet ti’n adrodd i ni ers talwm am arwyr Iwerddon (fel pe bait yno dy hun)?
Dy arwyr – Collins, Pearse a Connolly.
Wyt ti’n cofio’r dydd pan oeddem ar draeth gwyntog yn Iwerddon?
Tithau’n adrodd chwedl Tir naNog a ninnau’n syllu’n ddwfn i’r môr gan daeru gweld Osian a Nia Ben Aur ar y gorwel pell.

I ni, ti oedd y Cymro mawr, ein Glyndðr, ein Gwynfor.
Sefaist yn y bwlch droeon dros gyfiawnder a thegwch.
Roeddet ti’n ysbrydoliaeth i ni.
Roeddet ti’n edrych tua’r dyfodol bob tro gan weithio’n angerddol dros Gymru Rydd.
Roedd yn anrhydedd i ni dy alw di yn Dad.

Rwyt bellach gyda hen ffrindiau yn nhafarn Tir naNog.
Codwn ein gwydrau i ti gan ddweud, ‘Kenavo’, - tan i ni gwrdd eto
ar lannau ein Hafallon ni.

Cydymdeimlir â Marilyn a’r teulu yn eu colled.
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~ ATGOF O’R GORFFENNOL ~

BRINLEY RICHARDS

EISTEDDFOD FAWREDDOG LLANYMDDYFRI, 1872EISTEDDFOD FAWREDDOG LLANYMDDYFRI, 1872EISTEDDFOD FAWREDDOG LLANYMDDYFRI, 1872EISTEDDFOD FAWREDDOG LLANYMDDYFRI, 1872EISTEDDFOD FAWREDDOG LLANYMDDYFRI, 1872
Dim ond lle i ddwy fil a hanner o bobl fydd ym mhafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, sef mil yn llai nag ym

mhafiliwn eisteddfod fawreddog a gynhaliwyd yn Llanymddyfri yn agos i ganrif a hanner yn ôl.
Eisteddfod y Ficer Pritchard [sic] oedd honno, Fe’i cynhaliwyd ddydd Mercher 29 Mai 1872 mewn pafiliwn pren a

godwyd yn arbennig ar ei chyfer yng nghyffiniau Heol Cerrig.
Yn ôl un adroddiad, roedd chwech o delynorion ar y llwyfan, gan gynnwys Gruffydd, telynor Arglwyddes Llanofer. Y

telynorion hyn a agorodd yr eisteddfod â datganiad o “Ymdaith Gðyr Harlech”.
Er taw Edward Jones, Felindre, Llanymddyfri oedd y llywydd, ni fu’n annerch y gynulleidfa

luosog; y cerddor enwog Brinley Richards a fu’n gwneud hynny. Dywedodd ei fod yno fel
Cymro, ac yn falch o’i genedl, a chanmolodd eisteddfodau ledled Cymru am eu cefnogaeth i
gerddoriaeth.

Roedd gwobrau’r eisteddfod yn hael. Er enghraifft, rhoddwyd chwe phunt (gwerth £50 yn
ein harian ni) yn wobr gyntaf am gyfieithu darnau dethol o’r Lladin i’r Gymraeg.  Serch
hynny, nid oedd y buddugwr yn bresennol i dderbyn ei wobr.

Nid oedd awdur yr englyn buddugol i draphont Cynghordy yn bresennol ychwaith.
Rhannwyd y wobr am englyn er cof am y Ficer Prichard rhwng Morgan James, Tregaman,
Felindre, a Gwilym Teilo.

Ymhlith y cystadlaethau llenyddol eraill, roedd hanes enwogion a anwyd o fewn chwe
milltir i Lanymddyfri (David Rees, Llanelli, yn fuddugol) a hanes Castell Llanymddyfri, a
enillwyd gan William Rees, y Tonn.

Cafwyd llu o gystadlaethau corawl, gyda chorau o Lanymddyfri, Trecastell, Dinbych-y-pysgod,
Treforys, Llandeilo, Llangadog a Llanidloes yn ymgiprys am y gwobrau. Ar ôl i’r cystadlu ddod
i ben am 6.30 pm., cafwyd cyngerdd gan Miss Annie Edmonds, Abertawe; Mr Brinley Richards;
Gruffydd o Lanofer; Mr C. Videon Harding, organydd Eglwys Pedr Sant, Caerfyrddin ac eraill.

Arweinydd yr eisteddfod oedd y Parch. T. Thomas, Llanymddyfri, yn cael ei gynorthwyo gan Mr Rees o’r Tonn, sef yr
argraffydd a’r cyhoeddwr, a fu farw flwyddyn yn ddiweddarach.

Tybed beth ddigwyddodd i’r cynhyrchion llenyddol. Byddai’n dda gwybod fod ambell un yn dal yn ddiogel. Wn i ddim
ychwaith sut fedrai tref fechan Llanymddyfri fforddio eisteddfod mor fawreddog. Soniais eisoes am wobr gyntaf o chwe
phunt, ond nid honno oedd y wobr orau o bell ffordd.

Enillwyd wyth bunt gan Gôr Llanidloes am ganu “Ar don o flaen y gwyntoedd” gan Bencerdd America, a chynigiwyd
telyn Gymreig gwerth deg gini yn wobr yn y gystadleuaeth canu telyn a enillwyd gan Miss Susannah Griffith (Y Fronfraith
Fach), merch Gruffydd, telynor Arglwyddes Llanofer.

Fodd bynnag, dim ond hanner coron oedd y wobr am yr araith ddifyfyr orau ar y testun “Kamchatka”. Aeth dau o’r ymgeiswyr
oddi ar y llwyfan heb ddweud gair. Dywedodd y trydydd cystadleuydd, hen ðr dall, nad oedd yn gwybod dim am y fath
destun dieithr. Ond am mai’r ychydig eiriau hynny oedd yr araith hwyaf a gafwyd, rhoddwyd y wobr iddo.

Handel JonesHandel JonesHandel JonesHandel JonesHandel Jones

Yn 1934, cyhoeddwyd Cerddi Llanycrwys , sef casgliad o gerddi a ysgrifennwyd o flwyddyn i flwyddyn
gan feirdd enwog i ddathlu Dydd Gðyl Ddewi yn ysgol y pentref.

Casglwyd y cerddi hyn gan Daniel Jenkins (1856 – 1946), a fu’n brifathro’r ysgol am yn agos i chwarter
canrif.  Roedd ganddo ddiddordebau eang.  Ef oedd ysgrifennydd cyntaf Clwb Teirw Dyffryn Aeron,
bu’n gadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Sir Aberteifi , ac roedd yn aelod o Gymdeithas y Cobiau
Cymreig, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a Gorsedd y Beirdd. Yr hyn sy’n ddiddorol i mi yn
Cerddi Llanycrwys yw’r cyfeiriadau at hen arferion a’r geiriau a oedd yn gysylltiedig â nhw.

Er enghraifft ‘Y Shon Segur’Y Shon Segur’Y Shon Segur’Y Shon Segur’Y Shon Segur’ yw teitl cerdd gan W. Eilir Evans.  Yn ne-orllewin Sir Gâr, dyma’r enw
a roddid i ddyfais bren neu haearn â thair neu bedair troed a ddaliai ganhwyllau brwyn. Yng ngeiriau’r bardd, “Goleuo pawb
oedd yn y lle / oedd swm ei weinidogaeth e”.

Mewn cerdd arall, mae W. Eilir Evans yn sôn am hysifhysifhysifhysifhysif.  Gadawaf iddo esbonio.
“Rhyw drysor yn llawn o bocedi oedd hon
Dirgelwch a gadwai pob gwraig yn ei bron ...
Rhyw siop a rhyw fanc bach oedd Hysif Mamgu
Nodwyddau a phinnau oedd yno yn llu.”

Doeddwn i erioed wedi dod ar draws y gair hyd nes i mi ei weld yng ngherdd W. Eilir Evans, a doedd gen i ddim syniad beth
oedd ei darddiad.  Credwch ai peidio, fe ddaw’r gair o’r Saesneg yn wreiddiol.  Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, mae’n
fenthyciad o hussive, sef ffurf ar housewife, a’r diffiniad a roddir yw “cas neu fath o bwrs i gadw nodwyddau, edau, &c.”

Benthyciad arall o’r Saesneg yw hysbloghysbloghysbloghysbloghysblog, sef testun cerdd gan Gwilym Myrddin, ‘Hysblog y Pentre’:
“Dim ond pedair gris o feini
 A’r ceffylau mwyaf heini
 Ati’n troi yn ufudd weision
Megis trenau’n dod i’r Stesion.”

Ydych, rydych chi wedi dyfalu’n gywir.  Esgynfaen yw testun y gerdd, ac mae hysblog yn llygriad o horse block yn Saesneg.

BRIWSION O’R BUARTH BRIWSION O’R BUARTH BRIWSION O’R BUARTH BRIWSION O’R BUARTH BRIWSION O’R BUARTH gan Y Lloffwr BachY Lloffwr BachY Lloffwr BachY Lloffwr BachY Lloffwr Bach
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Pleidleisiwch 2011Pleidleisiwch 2011Pleidleisiwch 2011Pleidleisiwch 2011Pleidleisiwch 2011
Ddydd Gwener 11 Mawrth, bydd Bws Allgymorth CynulliadBws Allgymorth CynulliadBws Allgymorth CynulliadBws Allgymorth CynulliadBws Allgymorth Cynulliad

Cenedlaethol CymruCenedlaethol CymruCenedlaethol CymruCenedlaethol CymruCenedlaethol Cymru ym maes parcio’r Castell, Llanymddyfri
rhwng 2 a 5pm fel rhan o ymgyrch Pleidleisiwch 2011.

Nod yr ymweliad yw rhoi gwybodaeth wrthrychol, amhleidiol i
bleidleiswyr yng Nghymru am y cyfleoedd sydd ganddynt i bleidleisio
eleni, yn ogystal â gwybodaeth am y gwaith mae’r Cynulliad Cenedlaethol
yn ei wneud yn ddyddiol, sef cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl,
deddfu ar gyfer Cymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Llinell Wybodaeth y Cynulliad
ar 0845 010 5500 neu ewch i cynulliadcymru.org.

GWYL BAN GELTAIDDGWYL BAN GELTAIDDGWYL BAN GELTAIDDGWYL BAN GELTAIDDGWYL BAN GELTAIDD
Dewch i’r Wyl Ban Geltaidd yn Dingle, Iwerddon 26 Ebrill - 1 Mai 2011
 Cyfle i gwrdd â chyd Geltiaid a chystadlu wrth ganu, dawnsio a

chwarae offeryn. Mwynhau mewn ardal hyfryd ar yr Ynys Werdd.
Taith bws a llety wedi eu trefnu i Dingle am bris rhesymol o ardal
leol! Tripiau o ddiddordeb o amgylch yr ardal pob dydd.

Os am fanylion pellach cysylltwch â: Parch Emyr Wyn Thomas,
‘Hafan’, Glandwr, Hendy gwyn ar Dâf neu Esgairllyn, 1, Rhoslan,
Tymbl Uchaf, Llanelli Ffôn: (01994) 419554 neu (01269) 843037.

(Trefnydd De Cymru, Yr Wyl Ban Geltaidd)
catrintymbl@yahoo.co.uk

Newid BydNewid BydNewid BydNewid BydNewid Byd
 Mae Cwmni Telesgop yn cynhyrchu cyfres newydd i S4C

o’r enw ‘Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’, - cyfres fydd yn cynnig y cyfle i
wyth plentyn rhwng 14-16 oed i ymweld â gwlad tramor am
bythefnos i gyflawni gwaith gwirfoddol, dan ofal arweinydd
profiadol. Rydym yn chwilio am bobl ifanc addas ac felly,
os ydych chi’n adnabod rhywun fyddai â diddordeb, a
wnewch chi dynnu’u sylw at y cyfle, os gwelwch yn dda?
Hoffech chi ‘Hoffech chi ‘Hoffech chi ‘Hoffech chi ‘Hoffech chi ‘Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’Newid Byd’?????

Mae’r newyddion yn llawn o straeon am drychinebau’r byd -
tlodi, newyn, llifogydd, sychder, fforestydd glaw wedi’u dinistrio
ac anifeiliaid gwyllt yn prinhau. Mae llawer o blant a phobl ifanc yn
poeni nad oes ganddyn nhw’r pwêr i newid pethau neu i helpu.
Wel, dyma’u cyfle i wneud gwahaniaeth mewn rhan fach o’r byd.

Bydd y gyfres yn mynd i ddwy wlad yn benodol ac fe fydd
pedwar yn cael eu dewis i fynd i un wlad a phedwar arall yn
mynd i wlad arall. Fe fydd prosiectau penodol yn wynebu’r
criw, - rhai fydd yn helpu’r bobl a’r gymuned leol ac eraill yn rai
cadwraethol. Byddwn yn cydweithio gyda chwmni profiadol
Camre Cymru/Outlook Expeditions sydd ag  arbenigedd mewn
trefnu ac arwain teithiau o’r math yma i blant 11 - 18 oed.
Pwy fydd yr 8?Pwy fydd yr 8?Pwy fydd yr 8?Pwy fydd yr 8?Pwy fydd yr 8?

Bydd yr wyth a fydd yn cael eu dewis yn bobl ifanc allblyg,
hyderus a byrlymus sy’n gallu siarad yn glir am eu teimladau a’u
hargraffiadau. Byddant yn gallu cydweithio’n dda ag eraill ac yn
hollol naturiol ar gamera, yn gallu cael hwyl a chwerthin ar un
llaw ond yn ddigon aeddfed i sylweddoli sensitifrwydd rhai
sefyllfaoedd ac ymateb yn synhwyrol ac emosiynol ar y llaw arall.

Mae’n bosib y bydd yr wyth eisoes yn gwirfoddoli gartref,
yn codi arian, er enghraifft, i elusen amgylcheddol neu’n
cyfrannu mewn rhyw ffordd at eu cymuned leol. Fe fyddan
nhw’n sylweddoli pwysigrwydd y prosiect a’r rhan y
byddant yn eu chwarae wrth helpu’r ardal neu’r anifeiliaid
dan sylw ac yn gallu ysbrydoli’r gwylwyr i ddilyn eu
hesiampl a mynd ati i helpu eraill yn eu cymunedau eu hunain.
Diddordeb?Diddordeb?Diddordeb?Diddordeb?Diddordeb?

Felly, os ydych chi’n adnabod rhywun addas fyddai â
diddordeb, mae manylion llawn am y gyfres, amseroedd y
teithiau, y termau a’r rheolau i gyd ar y wefan www.s4c.co.uk/
stwnsh neu ebostiwch newidbyd@telesgop.co.uk. Bydd
ffurflen gais i’w llenwi a’i dychwelyd cyn 28 Mawrth 2011.

Yn gywir, Mererid Wigley.
Cynhyrchydd, Newid Byd, Cwmni Teledu Telesgop,

E.thos, Heol y Brenin, Abertawe
SA1 8AS newidbyd@telesgop.co.uk (01792) 824567.

Eisteddfodau’r UrddEisteddfodau’r UrddEisteddfodau’r UrddEisteddfodau’r UrddEisteddfodau’r Urdd
Cynhelir eisteddfodau cylch a rhanbarth Urdd Gobaith

Cymru yn ystod mis Mawrth ar draws Sir Gaerfyrddin, sydd
yn arwain at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe.

Mae yna filoedd o blant a phobl ifanc o Sir Gaerfyrddin yn
cystadlu ac yn dangos eu talentau ar lwyfannau’r Urdd, mewn
cystadlaethau fel dawnsio gwerin a disgo, cerdd dant, llefaru
a chelf a chrefft.

Mae dros 6,000 o blant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin yn
aelodau o’r Urdd, ac mae dros 50,000 o aelodau yng Nghymru.
Maent yn mwynhau cystadlaethau chwaraeon, fel rygbi, pêl
droed a phêl rwyd, mynychu gwersylloedd yr Urdd yn
Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd, joio mewn aelwydydd
ac adrannau ac wrth gwrs cystadlu mewn eisteddfodau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith yr Urdd yn Sir
Gaerfyrddin, neu i ymweld â rai o Eisteddfodau Sir Gâr yn ystod
Mawrth, cysylltwch â Sioned Fflur, Swyddog Datblygu Myrddin
ar (01267) 676678 / sioned@urdd.org neu ewch i www.urdd.org

^

^

^
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YSGOL GYFUN TRE-GÎBYSGOL GYFUN TRE-GÎBYSGOL GYFUN TRE-GÎBYSGOL GYFUN TRE-GÎBYSGOL GYFUN TRE-GÎB
Llwyddiant Merched Tre-gîbLlwyddiant Merched Tre-gîbLlwyddiant Merched Tre-gîbLlwyddiant Merched Tre-gîbLlwyddiant Merched Tre-gîb

Ar ôl ennill Pencampwriaeth Ysgolion Uwchradd hoci merched dan 16 oed Sir Gaerfyrddin aeth y merched hyn ymlaen i fod
yn Bencampwyr Dyfed!  Ar 29 Ionawr mewn twrnament â llawer o hoci safonol iawn ar astroturf Tre-gîb curodd merched Tre-
gîb Ysgol Tomos Picton,Hwlffordd 2-1, Strade,Llanelli 5-0, ac Ysgol Penweddig,Aberystwyth 2-0 i lawn haeddu fod yn
bencampwyr Dyfed. Byddant nawr yn teithio i Wrecsam i gynrychioli Dyfed yn ffeinals Cenedlaethol Cymru.

Pob lwc a llwyddiant i’r scwad i gyd.
Dyma’r scwad gyda’u hyfforddwyr Mrs Hazel Miller a Miss Eleri George.....

Llun: John Davies, Llandybie

~ ADRAN YR YSGOLION ~

YSGOL GYNRADD TALYLLYCHAUYSGOL GYNRADD TALYLLYCHAUYSGOL GYNRADD TALYLLYCHAUYSGOL GYNRADD TALYLLYCHAUYSGOL GYNRADD TALYLLYCHAU
Rhai o blant Cyfnod Sylfaen Ysgol Talyllychau, Ioan, Solwen,

Rory ac Ellie wedi’u  gwisgo mewn gwisg diogelwch yn ystod
ymweliad gan y Frigad Dân.

YSGOL GYNRADD LLANGADOGYSGOL GYNRADD LLANGADOGYSGOL GYNRADD LLANGADOGYSGOL GYNRADD LLANGADOGYSGOL GYNRADD LLANGADOG
Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn i ddisgyblion Ysgol

Llangadog yn ddiweddar. 
Fel rhan o’u dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd fe aeth

plant y Meithrin a’r Derbyn i fwyty Tsieiniaidd Ling-di-Long
yn Llanbed. Roedd pawb wedi cael blas ar y trip yma!

Bu’r plant hynaf yn cystadlu mewn cystadlaethau pel-rwyd a
rygbi. Llwyddodd y merched i fynd trwyddo i rowndiau
rhanbarthol cystadleuaeth pel-rwyd yr Urdd a daeth y bechgyn
yn ôl o’r ðyl rygbi yn Llandeilo yn ddiweddar heb eu curo.
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd.

Fel rhan o ddathliadau deng mlwyddiant Neuadd Gwynfe
gwahoddwyd yr ysgol i gymryd rhan mewn gwasanaeth
arbennig gyda’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn bresennol.
Cafodd pawb eu swyno gan y cantorion a’r ddau drympedwr.
Roedd hi’n braf gallu gwneud gwahaniaeth yn y gymuned (a
chael llond bol o ddanteithion ar ôl y canu!)

Prifweinidog Cymru Carwyn Jones wedi gwneud
ffrindiau newydd gyda phlant yr ysgol.

YSGOL GYNRADD BRECHFAYSGOL GYNRADD BRECHFAYSGOL GYNRADD BRECHFAYSGOL GYNRADD BRECHFAYSGOL GYNRADD BRECHFA
Efa Jones yn derbyn tystysgrif a bathodyn ‘dj’r dydd’ rhaglen
Caryl a Daf, Radio Cymru.
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~ COFIO GAEAF 2010 - 2011 ~

Rhew ar Yr Afon Tywi

Gelli Aur o bont yr Afon Tywi Ar daith i fwydo’r anifeiliaid yn Llangathen

Lluniau: John Davies a William Theophilus

Coedwigoedd Cwm RhaeadrGolygfa yng Nghil-y-cwm

Mynydd Mallaen


