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Hydref 2018www.clonc.co.uk   -   Yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

Papur Bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, 
Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg

Pencampwr 
Golff 
Prydain

Tudalen 14Tudalen 2

Trigain 
mlynedd fel 
organyddes

Cadwyn 
Cyfrinachau 
arall

Tudalen 5

Glaw neu hindda

Buddugwyr Ffair Ram.  Adroddiad ar dudalen 6.

15 Clwb Rhedeg Sarn Helen yn Ras Efyrnwy.  Adroddiad ar dudalen 15.

Ruth Jones a’r Ficer Will 
Strange yn cyflwyno blodau 

i Beti Jacobs, Llanybydder ar 
achlysur Bore Coffi 

Eglwys Sant 
Padrig, 

Pencarreg. 
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www.facebook.com/clonc360          @Clonc360

Rhannwch eich newyddion lleol gyda Phapur Bro Clonc.

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@cffillanwenog
Medi 17

Am noson wych heno 
yn dysgu chwarae 
iwcaleili gyda 
@EnfysHatcher ! Pawb 
‘di joio!

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@AnwenButten
Medi 17

 
Diolch am yr eitem heno 
ar @HenoS4C  

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@SteddfodLlanbed
Medi 20

Rhai o wirfoddolwyr 
@SteddfodLlanbed 
yn y cyfarfod yn 
#Aberaeron heno 
#Ceredigion2020
Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Trydarodd  
@Clonc360
Medi 22

Diwrnod Agored 
@stjohnambulance ar 
dir @drindoddewisant 
#Llanbed heddiw.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Pencampwr  Prydain!

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges      
@Cor Corisma
Medi 8

Diolch i Merched 
@YWAWR am y croeso 
yn eu cynhadledd yn 
@drindoddewisant 
#Llanbed neithiwr.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges      
@scarlets_rugby
Medi 11

Noson braf 
@LampeterTownRFC 
heno! Diolch am y 
croeso.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Mae Dion Teilo Regan, disgybl o Ysgol y Dderi ac aelod o Glwb Golff 
Cilgwyn, wedi ennill Pencampwriaeth Prydain ‘Wee Wonders’ yn ei gategori 
oedran ar gwrs St. Andrews.

Yn dilyn dau ddiwrnod o gystadlu brwd, gorffennodd gyda sgôr o 68 a 74 i 
ennill o bedair ergyd. Eleni, cynhaliwyd y nifer fwyaf erioed o gystadlaethau 
yn y bencampwriaeth gyda 59 o rowndiau gogynderfynol a 9 ffeinal 
rhanbarthol ar draws Prydain ac Iwerddon, oll yn adeiladu tuag at y ffeinal 
fawr yng nghartref enwog golff!

Hefyd, llongyfarchiadau mawr i’w frawd bach Tomi-Jac Regan, a wnaeth 
hefyd lwyddo i gyrraedd y ffeinal yn St. Andrews. Bydd yntau yn cynrychioli 
Clwb Cilgwyn yn ffeinal Meistri Mini Cymru a gynhelir yn y Celtic Manor 
yn hwyrach yn y flwyddyn. Pob lwc iddo!
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?
Golygydd:
Hydref  Elaine Davies, Penynant, Llanwnnen  480526
Tachwedd Gwyneth Davies, Llys Enwyn, Llanybydder 480683
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Gwyneth Davies, Sian Jones, Marian Morgan, 
  Delyth Morgans Phillips, Siwan Richards a Lois Williams.

Dylunydd y mis Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349  
Swyddog Dosbarthu Eifion Davies, Afallon, Drefach    480590
e-bost:   bedwyr@btopenworld.com
Teipydd  Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015
  
Gohebwyr Lleol:
Cellan  Alwen Edwards, Awel Teifi   421001
Cwmann  Gwyneth Morgan, Llety’r Dderwen   422922
Cwmsychbant  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Llanwenog/Drefach Mary Davies neu Eifion Davies 
Ffaldybrenin/Ffarmers Elfyn Davies, Troed y bryn, Ffarmers        01558 650507
Gorsgoch  Eiddwen Hatcher, Tafarn Cefnhafod   434238
Llambed  Janet Evans, Haulfryn   422856
Llanfair  Dan ac Aerwen Griffiths, Pengarn  493407
Llangybi a Betws  Mair Spate, Tŷ Capel Maesyffynnon  493325
Llanllwni  Eirlys Owen, Cwmderi   481041
Llanwnnen       Elin Thomas, 1 Teras Sycamor  480239
Llanybydder Menna Jones, Ceginau Lifestyle   480257
Pencarreg Lynda Thomas, Dolgwm Uchaf  422270

Bwrdd Busnes:
Cadeirydd Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349  
e-bost:   cadeirydd@clonc.co.uk 
Is-Gadeirydd Marian Morgan, Rhyd-y-felin, Drefach  481855
Ysgrifenyddes  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Trysorydd Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015  
e-bost:   ysgrifennydd@clonc.co.uk 

Ffotograffydd Tim Jones, Llainwen, Llambed  422644
Argraffwyr Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573
• Mae Clonc yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion.
• Gwerthfawrogir gwaith pob gwirfoddolwr a sicrhaodd ymddangosiad y rhifyn hwn o Clonc.    
  Os hoffai eraill ymuno â’r tîm, cysylltwch ag aelod o’r bwrdd busnes.  
• Y mae pawb sy’n ymwneud â Phapur Bro Clonc yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn 
  ddi-dâl er budd y gymuned leol.  Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 
  (cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y papur 
  a’i ddosbarthiad.
• Gofynnir i bawb ddatgan eu bod wedi sicrhau caniatâd bob unigolyn i gynnwys gwybodaeth  
  amdanynt neu luniau ohonynt wrth ddanfon pob adroddiad i Bapur Bro Clonc / gwefan Clonc 
  a gwefan Clonc360 a wedi sicrhau caniatâd rhiant neu warcheidwad pob plentyn dan 13 oed.
• Sicrhewch newyddion eich ardal chi yn Clonc.  Peidiwch â meddwl y bydd rhywun arall yn 
  gwneud.  Mae’n rhy hwyr i feio neb os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn Clonc.  
• Ewch â’ch newyddion at eich gohebydd lleol, neu ebostio golygydd@clonc.co.uk 
• Gallwch adael newyddion a lluniau yn Siop J H Roberts a’i feibion, Y Stryd Fawr, Llanbed.
• E-bostiwch eich eitemau ar gyfer y dyddiadur i ysgrifennydd@clonc.co.uk
• Defnyddiwn luniau o gamera cyffredin lliw, a du a gwyn. Ni fyddwn yn dychwelyd lluniau 
  os na fyddwch wedi gwneud cais am hyn ar gefn y llun.  Croesawn luniau digidol ar CD, 
  cofbin USB, ac e-bost cadeirydd@clonc.co.uk 
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. Gellir tanysgrifio i Clonc am £17.50. 
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Siprys

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn 
cytuno ag unrhyw farn 

yn y papur hwn.

Gohebiaeth
Paratoi at brifwyl �0�0

I rai ohonoch, efallai fy mod i fel tiwn gron, yn 
dueddol o ganu am rai pynciau o hyd ac o hyd. 
Pennawd fy llith y mis diwethaf oedd ‘Prifwyl bro’, 
ac efallai bod rhywbeth yn broffwydol am hynny. 
Oherwydd y tro hwn rwy am droi fy ngolwg at 
baratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
Ceredigion 2020. 

Wrth gwrs, sôn am Eisteddfod Llanbed o’n i y tro 
diwethaf, ac r’yn ni’n ymfalchïo yn yr eisteddfod 
honno yn yr ardal. Mae’n ŵyl bwysig, yn pontio’r 
eisteddfodau bach a’r cyrddau cystadleuol, gyda’r 
eisteddfodau mawr, cenedlaethol. 

Ymhen llai na dwy flynedd bydd prifwyl 
ddiwylliannol fwyaf Cymru yn ymweld â 
Cheredigion. A bydd gofyn i ni fynd i’n pocedi wrth 
gwrs. Ond yn fwy na hynny, ac yn bwysicach o lawer, 
cawn gyfle i gydweithio er mwyn ein cymunedau, er 
mwyn ein sir, ac er mwyn ein cenedl. 

Rwy’n cofio cyngor un athro pan o’n i yn yr ysgol: 
y cawn i fwy o fudd o rywbeth petawn i’n rhoi egni 
fewn i’r peth yn y lle cynta’. Ac mae hynny’n wir 
am fywyd yn gyffredinol. Po fwyaf yr ymdrech, 
gorau’r canlyniad. Ydi, fe fydd hi’n waith caled 
paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, ac i’r 
rheini ohonom sydd heb fod yn rhy hoff o bwyllgora, 
byddwn ni efallai wedi cael llond bol! Bydd y wobr ar 
ben y daith serch hynny, sef prifwyl yn ein sir a chyfle 
i fod yn rhan o’r bwrlwm, yn werth yr ymdrech. 
A bydd y waddol wedi’r Eisteddfod yn rhywbeth, 
gobeithio, na allwn ni roi pris arno.

Daeth rhwng 350 a 400 i’r cyfarfod yn Aberaeron 
fis diwethaf, felly mae’r daith wedi cychwyn. Da 
oedd gweld nifer o ardal Clonc yn y cyfarfod hwnnw, 
yn barod i dorchi’u llewys. Bydd datblygiadau’r 
siwrne yn siŵr o gael eu hadrodd yn Clonc ac ar y 
cyfryngau cymdeithasol, felly cofiwch ymuno â ni ar 
y daith – mae digon o le (a digon o waith) i bawb!

Cloncen

Y Mans , Stryd Newydd 
Llanbed 

20fed Medi 2018 
APÊL PLANT MEWN ANGEN 
Annwyl ddarllenydd,

Mae’n hysbys i bawb erbyn hyn i ni wneud apêl 
daer ar i rywun / rywrai gynnig ei hun/hunain i 
gymryd at y cyfrifoldeb o redeg yr Apêl uchod. 

Dros y 34 mlynedd rydym wedi ymgymryd 
â’r Apêl casglwyd dros 1.1 miliwn o bunnoedd. 
Mae’r arian yma wedi cynorthwyo cynifer o 
achosion plant yn Nyfed a Chymru. 

Mae’r tîm yn heneiddio a daeth salwch â’i 
broblemau. Felly, ar yr unfed awr ar ddeg, dyma 
apêl bellach am rywun / rywrai i gymryd at 
yr awenau i sicrhau bod yr apêl yn parhau yn 
Llanbed a’i bröydd. Os na cheir ymateb mi fydd 
yn rhaid cau’r drws ar y mater, a thrist fydd 
hynny. Y cyfan wedyn a erys fydd diolch i’r tîm 
gweithgar am eu ffyddlondeb a’u gwasanaeth. 
Diolch hefyd i’r ysgolion am eu cefnogaeth a’u 
casgliadau hael ac i gymdeithasau ac unigolion 
am eu teyrngarwch hir. 

Yn ddiffuant Beti a Goronwy Evans a’r tîm
[Ffôn : 01570 422587]

Doc Fictoria, 
Caernarfon, 

Gwynedd. LL55 1SR 
Annwyl olygydd,

Ydi darllenwyr Clonc yn bobl cwis ac yn 
awyddus i ennill arian mawr?

Mae Cwmni Da yn cynhyrchu cwis newydd fydd 
yn cael ei ddarlledu ar S4C yn y flwyddyn newydd.
16 CYSTADLEUYDD! � SIED! 1 
ENILLYDD A LOT FAWR O LWC!

Mae cydweithio a gwrthweithio yn sgiliau 
hanfodol yn y cwis yma. Bydd rhaid i’r 
cystadleuwyr fod yn ddigon hyderus i gamu 
ymlaen os oes pwnc maent yn arbenigo ynddo ond 

hefyd yn ddigon synhwyrol i 
gamu nôl os ydi aelod arall o’r 
tîm yn gwybod mwy am y pwnc dan sylw.

Byddwn yn ffilmio yng Nghaernarfon naill ai 
ym mis Rhagfyr 2018 neu Ionawr 2019.

Os oes gan rywun ddiddordeb, mae croeso 
iddyn nhw gysylltu â ni dros e-bost: rhannu@
cwmnida.tv neu trwy ffonio 01286 685300.

Cadi Mai 
cwmnida.tv  01286 685 300 e:226  

Annwyl ddarllenwyr
ARHOLIADAU GORSEDD Y BEIRDD

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i 
Geredigion yn 2020, beth am fynd ati dros 
fisoedd y gaeaf i baratoi ar gyfer sefyll 
arholiadau’r Orsedd, a thrwy hynny ddod 
yn aelod o’r Orsedd a chymryd rhan yn ei 
seremonïau a’i gorymdeithiau lliwgar?

Cynhelir yr arholiadau ar y Sadwrn olaf 
ym mis Ebrill a gallwch ddewis o blith nifer 
o feysydd i arbenigo ynddynt: Barddoniaeth, 
Cerddoriaeth, Iaith a Rhyddiaith, ynghyd â 
meysydd arbennig i Delynorion, Datgeiniaid 
Cerdd Dant ac Utganwyr. 

Os hoffech fwy o fanylion am yr arholiadau 
a’r gwahanol feysydd astudio, cysylltwch â 
mi cyn gynted â phosib yn: Llys Cerdd, 80 
Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL 
(e-bost: wgwyn.lewis@btinternet.com), ac fe 
anfonaf gopi o lyfryn y Maes Astudiaeth ar 
gyfer 2018-19-20 atoch.

Beth am roi cynnig arni, felly, er mwyn i 
chi gael bod yn rhan o seremonïau Gorsedd y 
Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddaw 
i ardal Tregaron yn 2020?

Yr eiddoch yn gywir
Dr W Gwyn Lewis (Gwyn o Arfon)
Trefnydd Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Beth am gystadlu yn enw CLONC 
yn Eisteddfod Ddwl Papurau Bro 

Ceredigion yn Felinfach ar y 12fed?
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Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

Gwasanaethu, Cynnal a Chadw
- Boileri a Ffyrnau Olew

- Pympiau Gwres o Ffynonhellau’r 
ddaear a’r awyr

- Paneli Thermal Solar
- Silindrau heb awyrellau

01559 370997 / 07966 592183
aled.evans1@btinternet.com

Gwersi TELYN a 
Gwersi PIANO preifat

Am wybodaeth bellach 
cysylltwch â 

Georgina Cornock-Evans 
07967 6�8336

^

07867 945174

Peiriannydd Gwres Canolog
Trwsio, gwasanaethu a gosod boeler

Sefydlwyd 1797

D. Lloyd a’i Feibion
Glanrwyth, Pumsaint, 

Ffôn: 01558 650209 a 650451, 

Masnachwyr coed, ffensio 
a nwyddau adeiladu o 

bob math. Tanwydd gan 
gynnwys nwy FloGas a 
glo caled a meddal o’r 

ansawdd gorau

HYDREF
4 Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys Sant Luc, Llanllwni am 7.00y.h.
4 Cwrdd Diolchgarwch Capel Seion, Cwrtnewydd am 7.00y.h. Y Parch. Goronwy Evans, Llambed yn gwasanaethu.
5 Sioe Ffasiwn Cylch Meithrin Cledlyn yn Ysgol Dyffryn Cledlyn am 7.30yh.
7 Clwb Cerdded Llanfair Clydgau yn cerdded i Landenys gan gwrdd yn Neuadd y Pentref am 1.30yp.
7 Diolchgarwch am y Cynhaeaf yn Eglwys Sant Padrig, Pencarreg. Y pregethwr gwadd fydd yr Hybarch Dorrien 
Davies, Archddiacon Caerfyrddin.
9 Cyfarfod Diolchgarwch Capel-Yr-Erw, Cellan am 7.00y.h.
8 Merched y Wawr Llanbed: Sgwrs am ffotograffiaeth gan Aled Dafis yn Festri Shiloh am 7.30y.h.
9 Cyfarfod o Gangen Llanybydder o’r Gymdeithas Diabetes yn Festri Aberduar am 7.30y.h. yng nghwmni Sian 
Davies a Llinos Halgarth o Glinig Bach y Wlad. Croeso cynnes i bawb.
9 Cwrdd Diolchgarwch Brynteg 7.00y.h. Y Parch Irfon Roberts, Aberteifi fydd y gweinidog gwadd. 
9 Cwrdd Diolchgarwch C.Ff.I. Llanllwni yng Nghapel Gwyddgrug am 7:30y.h.
10 Sesiwn Flasu Ddigidol Neuadd Gymunedol Llanllwni (Church Room). Am ragor o fanylion cysylltwch â 
Megan ar 01239 712 934.
10 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos am 7.00y.h. gyda’r Parch. Dafydd Aeron yn gwasanaethu.
10 Cwrdd Diolchgarwch Capel Nonni, Llanllwni am 7.00y.h. gyda’r Parch Huw George, Llandysilio yn gwasanaethu.
12, 19 a’r 20 Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr. 
12 Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Goffa Felinfach am 7.30y.h.
14 Cwrdd Diolchgarwch Eglwys Shiloh, Llambed am 10.30yb gyda’r Parch. Wyn Davies, Aberystwyth yn gwasanaethu.
14 Cwrdd Diolchgarwch Capel Alltyblaca am 3.00y.p. gyda’r Parch John Gwilym Jones, Peniel yn gwasanaethu.
14 Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul Noddfa, Llanbed am 5.00y.p.
16 Cymdeithas Hanes Llambed, 7.30yh yn Ystafell 1, Neuadd y Celfyddydau, Coleg y Brifysgol. 
Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr.
17 Cerdd Llambed yn cyflwyno Pedwarawd Solem yn Hen Neuadd Prifysgol Llanbed am 7.30yh.
18 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant.
19 Cyfle i holi cwestiynau i Ben Lake A.S. yn Festri Pantydefaid, Prengwyn am 7:30y.h. Mynediad am ddim.
20 Caru Llanbed dan nawdd y Cyngor Tref yn casglu sbwriel a thacluso. Cwrdd ym Mharc yr Orsedd 10.00y.b.
20 Arwerthiant Pen Bwrdd yn Neuadd Fictoria, Llanbed 10.00yp - 2.00yp.
21 Cyngerdd Telyn a Chymanfa Ganu yn Nhy’nygwndwn, Felinfach am 6.00y.h. gyda Llywelyn Ifan Jones.
21 Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys Llanwnnen am 6.00y.h. â chawl i ddilyn.  
21 Oedfa Ennyd Gobaith Eglwys San Pedr Llambed am 2.30y.p.
23 Noson Fingo Sefydliad y Galon Llanybydder a Llambed yng Nghlwb Rygbi Llanybydder am 8.00y.h.  
23 Swper Cynhaeaf C.Ff.I. Llanllwni am 7.00y.h. yn Neuadd yr Eglwys, Maesycrugiau.
26 Cinio Cig Eidion Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Llanina, Llanarth.
26 Noson Calan Gaeaf yn y Llew Du Llanybydder am 6.00yh.
27 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint. Manylion pellach wrth Mair Williams 01558 650292.
28 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Groes, Llanwnnen am 6.00y.h. gyda’r Parch. Alun Wyn Dafis yn gwasanaethu.
30 Parti Calan Gaeaf i blant yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 6.00yh
31 Cerdd Llambed yn cyflwyno Côr Voskresenije yn Eglwys Sant Pedr Llanbed am 7.30yh.
31 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.

TACHWEDD 
1 a 3 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion. 
3 Noson Tân Gwyllt yn y Llew Du, Llanybydder. Y gatiau yn agor am 6.00yh a’r arddangosfa am 6.30yh.
4 Taith Dractorau 75 mlynedd C.Ff.I. Llanllwni. Ymgynnull ar iard T.L.Thomas yn brydlon am 10:30yb.
5 Oedfa Weddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd Aberduar am 1.30y.p.
5 Tân Gwyllt Y Ford Gron Llanbed yn Gwili Tractors am 7.00yh.
11 Sul y Cofio ger Cofgolofn Drefach am 1.00 y.p.
11 Gwasanaeth Coffa Arbennig am 2.00y.p yn Eglwys Llanwenog. Trefnir gan aelodau’r Cyngor Cymuned. 
11 Dadorchuddio cofgolofn Llanfair Clydogau am 2.30yp.
12 Cinio Blynyddol Merched y Wawr Llanbed yn Nhafarn Newydd, Llanddewi Brefi, 7y.h.
23 Noson Fingo Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Nhafarn Ffostrasol.
23 Noson Gymdeithasol Plaid Cymru Llanbed yn y Clwb Rygbi am 7.30y.h. Adloniant gan Fois y Rhedyn.
25 Oedfa Sul yr Urdd Noddfa am 5.00y.p.
29 Noson lansio llyfr dathlu addysg yng Nghwrtnewydd.
30 Ffair Nadolig Ysgol Carreg Hirfaen am 5.00yh yn yr ysgol.

RHAGFYR
1 Ffair Nadolig Cylch Meithrin Llanllwni.
2 Neuadd y Coroniad, Pumsaint: Cyngerdd yng nghwmni Ar Wasgar, Eryl Morgan a Glasnant Dafydd am 
7.30yh.  Mynediad £5
4 Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr yn yr ysgol am 6.00yh.
16 Gwasanaeth Carolau Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Eglwys Santes Non, Llanerchaeron.

IONAWR �019
26 Welsh Whisperer yn y Llew Du Llanybydder am 9.30yh gyda’r elw yn mynd tuag at Bwyllgor y Pentref.

CHWEFROR
16 Gŵyl Gwrw a Seidr Llanbed ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed o 12.00yp tan 11.00yh. 
19 Cerdd Llambed yn cyflwyno Isatah & Braimah Kanneh-Mason yn Neuadd Ysgol Bro Pedr am 7.30yh.

MAWRTH
2 Gorymdaith Gŵyl Ddewi yn Llambed.
2 Cerdd Llambed yn cyflwyno Simon Lane yn Neuadd Ysgol Bro Pedr am 7.30yh.
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Cellan

Llanwnnen

Yn dawel yn Alltymynydd, Llanybydder ar Orffennaf 21ain, hunodd 
David Picton Jones, 4 Peterwell Terrace, Llanbedr Pont Steffan, gynt o 
Fferm Drefach, Llanwnnen. Roedd yn ŵr annwyl i Helena, a’i theulu Paul, 
Christine, Jodie, Jason ac Ethan, ac ewythr, cymydog a ffrind annwyl i lawer.

Daeth tyrfa fawr ynghyd i Gapel Soar yn Llanbed a gweinyddwyd yr 
angladd gan y Parchedig Alun Wyn Dafis a’r Ficer Aled Williams. Talwyd 
teyrngedau gan y Parchedig Goronwy Evans, ei nith Mrs Gillian Jones, 
Meysydd a Mr Paul Chapman o Glwb Dofednod y Brahma. Soniwyd am 
lwyddiannau anhygoel Picton mewn sioeau dofednod ar draws Prydain. 
Dechreuodd ei ddiddordeb pan enillodd ei wobr gyntaf yn Sioe Pontyberem 
pan oedd yn 10 oed, cyn dechrau beirniadu pan oedd yn 15 oed. Bu’n 
llwyddiannus drwy’r blynyddoedd yn Sioe Frenhinol Cymru gan ennill 
y ‘Supreme Champion’ 14 o weithiau. Tynnwyd sylw hefyd at gyd-
ddigwyddiad o ran y dyddiad ar blac ar wal Pafiliwn y Dofednod yn y Sioe 
Frenhinol yn Llanelwedd. Ar y plac, mae diolch cyhoeddus i Mr a Mrs D. 
Picton Jones am eu nawdd a’u cefnogaeth i’r adran ddofednod. Mae’r plac 
hefyd yn nodi bod yr adeilad wedi’i agor yn swyddogol ar Orffennaf 21ain 
2003, 15 mlynedd i’r diwrnod y ffarweliodd Picton Jones â’r fuchedd hon.

Uchafbwynt mawr ei lwyddiannau oedd ennill y ‘Gold Cup’ sef y Prif 
Bencampwr yn Alexandra Palace Llundain – yr aderyn pwysig hwnnw Dark 
Brahma yn ennill o blith 7,000 o adar. Roedd Picton yn Llywodraethwr Oes 
y Sioe Frenhinol, yn Gymrawd y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol, a 
derbyniodd yr MBE gan y Tywysog Charles ym Mhalas Buckingham am 
ei wasanaeth clodwiw ym myd y dofednod yng Nghymru. Yn 2015, yn 
goron ar ei waith, derbyniodd Aelodaeth Anrhydeddus am Oes gan ‘The 
Poultry Club of Great Britain’. Soniwyd am hanesion dwys a difyr Picton a 
gofnodwyd mewn dau lyfr a ysgrifennwyd gan Lyn Ebenezer sef ‘Plu yn fy 
Nghap’ a ‘Feathers in my Cap’. Yn addas iawn roedd ffigwr o aderyn mawr 
Brahma ymhlith y blodau hardd ar arch yr ymadawedig.

Dymuna Helena a’r teulu ddatgan diolch am bob arwydd o gydymdeimlad 
a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn ystod eu profedigaeth o golli 
gŵr mor annwyl. Gwerthfawrogwyd yr holl gyfraniadau hael tuag at yr 
Ambiwlans lleol yn ogystal â’r blodau a’r llu o gardiau. Diolch i bawb a 
gyfrannodd at yr oedfa yn Soar ac i Mr Gwilym C. Price, ei Fab a’i Ferched, 
Trefnwyr Angladdau Llanbed, am eu gwasanaeth urddasol.

Dathlu
Pen-blwydd hapus i Ronnie Davies, Pantyronnen, Blaencwrt a ddathlodd 

ben-blwydd arbennig ganol mis Medi yn 80 oed. 

Yn Sioe Llandysul, Pencampwr y gwartheg bîff masnachol oedd Limo X 
14 mis oed Dai Thomas, Llanwnnen.

Marwolaeth

Priodas Dda
Ddechrau mis Medi priododd Gwawr James, Castell Du ag Owain Evans, 

Pantsod, Synod Inn yn Eglwys St Lucia. Dymuniadau gorau i chi yn eich 
bywyd priodasol.

Diolchgarwch yr Eglwys
Croeso cynnes i bawb i’n gwasanaeth Diolchgarwch Nos Sul, 21ain 

Hydref am 6 o’r gloch.  Bydd yr oedfa yng ngofal y Parchedig Aled Lewis.  
Bydd cawl i ddilyn.  

Sefydliad y Merched 
Ar ôl toriad yr haf, gwnaeth yr aelodau ail-ymgynnull nos Lun, y 3ydd 

o Fedi yn festri Capel-y-Groes a braf oedd cael croesawu un o ieuenctid y 
pentref i’n plith, sef Twm Ebbsworth.  Yr oedd wedi derbyn gwahoddiad 
i siarad am ei brofiadau yn ymweld â Phatagonia gyda’r Urdd. Rhoddodd 
Twm adroddiad manwl o’r broses ymgeisio a sut yr oedd wedi bod yn 
ddigon ffodus i gael ei ddewis i fynd i’r Wladfa. Yr oedd wedi cael cyfle i 
deithio i amryw o lefydd gan ddilyn ôl troed y Cymry cyntaf; wedi treulio 
amser mewn nifer o ysgolion yn hyrwyddo’r Gymraeg; wedi ymgymryd 
â llawer o waith gwirfoddol; ac wedi mynychu amryw ddigwyddiadau 
diwylliannol, gan gynnwys Eisteddfod Chubut, lle’r oedd y gweithgareddau 
yn ddwyieithog - Cymraeg a Sbaeneg.  Ar ôl y cyflwyniad addysgiadol 
beirniadodd Twm gystadleuaeth fisol y gangen, sef cerdyn post. Enillwyd 
y gystadleuaeth gan Ceinwen Roach, gyda Carol Thomas yn ail ac Alice 
Davies yn drydydd.  Enillwyd raffl y noson gan Doris Jones.  I ddilyn 
mwynhawyd lluniaeth ysgafn gan bawb a gwnaed y diolchiadau gan 
Ceinwen.  Ar ddiwedd y noson, cynhaliwyd y cyfarfod misol gyda Carol yn 
llywyddu a thrafodwyd y materion busnes angenrheidiol.  

Capel y Groes 
Cynhelir cwrdd Diolchgarwch Capel y Groes, nos Sul yr 28ain o Hydref 

am 6 o’r gloch gyda’r Parch. Alun Wyn Dafis yn gwasanaethu.  Estynnir 
croeso cynnes i bawb ymuno â ni yn y gwasanaeth arbennig hwn. 

Pen-blwydd hapus
Mae Luned Jones, Blaenwaun-ganol newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 

21 oed. Gobeithio i ti fwynhau’r dathlu a phob lwc i’r dyfodol.

Llongyfarchiadau i Mrs Mary Jones, Glasfryn am iddi roi trigain mlynedd 
o wasanaeth fel organyddes yng Nghapel Yr Erw. Ar ran yr aelodau, 
cyflwynodd y Parchedig Ddoctor Noel Anthony Davies flodau iddi yn ystod 
y cwrdd cwarter yn ddiweddar.

£17.50 yw pris Tanysgrifiad Blwyddyn 
Papur Bro Clonc.

Beth am ei brynu fel anrheg?

Cysylltwch â 
Mary Davies, Ysgrifenyddes Clonc 

ysgrifennydd@clonc.co.uk
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Ffair Ram
Cynhaliwyd yr 28ain Ffair Ram 

ar gae pentref Cwmann ar yr 8fed o 
Fedi. Cafwyd tywydd anffafriol ond 
cefnogaeth dda yn ystod y dydd.

Roedd gweithgareddau 
llwyddiannus yn ystod y dydd o dan 
lywyddiaeth Mrs Gwyneth Morgan. 
Cafwyd araith bwrpasol ganddi.

Cafwyd cystadlu brwd ym mhob 
cystadleuaeth yn yr adrannau isod ac 
arddangosfa dda o hen beiriannau.  
Dyma’r drydedd flwyddyn y 
trefnwyd Taith Dractorau a 
gynhaliwyd yn ystod y bore.

Gwerthwyd y cynnyrch ar 
ddiwedd y dydd gan Roy Roach a 
chodwyd swm sylweddol tuag at 
Gornel Chwarae newydd i’r plant 
yng Nghae’r Pentref.

Dyma enillwyr y gwobrau: 
Adran Fferm:- Gareth Russell; 
Llysiau a Ffrwythau:- Stan Evans; 
Blodau:- Muriel McMullan; 
Cynnyrch y Gegin:- Sioned Russell; 
Cyffeithiau a Gwinoedd:- Pat 
Jones; Ysgol Feithrin:- Evie Haf 
Williams; Dosbarth Derbyn:- 
Oleanna Cousinne; Blwyddyn 1 
a 2:- Cai Wyn Davies ac Esther 
Llwyd Jones; Blwyddyn 3 a 4:- Ellie 
Gregson; Blwyddyn 5 a 6:- Rhun 
Davies; Ysgol Uwchradd:- Marged 
Jones a Gwenllian Llwyd Jones; 
Arlunwaith:- Lowri Gregson a 
Meinir Evans; Ffotograffiaeth:- 
Lowri Gregson; Crefftau Cefn 
Gwlad:- Gwyn Williams; Adran 
Grefftau:- Meinir Evans.

Cyflwynwyd y cwpanau canlynol: 
Llysiau a Ffrwythau, er cof am 
Martin Jones Felindre:- Stan Evans; 
Pwyntiau Uchaf yn adran Cynnyrch 
y Gegin a Chyffeithiau a Gwinoedd, 
cwpan sialens Bronwydd:- Pat Jones; 
Adran Grefftau:- Cwpan sialens 
er cof am Dilys Godfrey:- Meinir 
Evans; Adran Ddefaid:- Cwpan 
Sialens Eric Harries am y ddafad neu 
oen fenyw orau:- Jones, Felindre; 
Cwpan Sialens Wyn a Mary (Ram 
Inn gynt) am yr hwrdd neu oen 
hwrdd gorau:- Russell, Coedeiddig; 
Cwpan Sialens Dalgetty am yr 
anifail gorau:- Russell Coedeiddig; 
Cwpan Sialens Teulu Hendai am y 
grŵp gorau o dri:- Price, Gelliwrol; 
Cwpan Sialens John Jones, Felindre 
Isaf am yr ŵyn tew gorau:- Price, 
Gelliwrol.

Hoffai’r swyddogion ddiolch 
i bawb a fu’n helpu ac am bob 
cefnogaeth. Gellir gweld mwy o 
luniau ar wefan www.ffairram.btck.
co.uk

Enillwyr Misol Clwb 1�� 
Neuadd Sant Iago Mis Medi: 

1. Mrs Avril Williams,Y Fedw,  
Cwmann, 11. 2. Lena  Williams, 39, 
Heol Hathren Cwmann, 98. 3. Rosa  
Lloyd, 8, Heol Hathren, Cwmann, 
92. 4. Angharad Price, Brynderi, 
Cwmann, 33. 5. Lena Williams, 
39, Heol Hathren, Cwmann, 21. 6. 

Elizabeth Warmington, Falkand, 
Heol y Bryn, Llambed, 85. 7. Heledd 
Jones, Penrhos, Cwmann, 104. 

Cymdeithas Bethel Parc-y-rhos
Cafwyd dechreuad bendigedig 

i’r Gymdeithas o dan lywyddiaeth 
Mrs Mary Davies. Trefnodd Alun 
gylchdaith o ddeng milltir mewn bws 
a bwffe hydrefol gan Delyth yn Y 
Pantri. Wrth fynd ar y daith gwnaeth 
Alun ynghyd â David Thorne sôn 
am Gastell Olwen, hen Fryngaer 
Geltaidd o Oes yr Haearn a Phlasty 
Glandenys, cartref William Jones 
sef ŵyr David Jones y Porthmon a’r 
Bancwr o Lanymddyfri. Cyrraedd 
Coedgleision wedyn a chael sgwrs 
am hen Blasty Derry Ormond a 
gafodd ei ddymchwel ym 1953; 
hanes y Tŵr a hanes cynnar y 
Bedyddwyr a sefydlodd gapel yng 
Nghoedgleision. Bu’r Bedyddwyr yn 
addoli yma am 104 o flynyddoedd 
cyn symud i Gapel Newydd Bethel, 
Silian ym 1839.

Teithiom ymlaen i bentref Betws 
Bledrws a chael  dehongliad o enw’r 
pentref, yn ogystal â hanes carreg 
fedd David Morgan, adeiladwr y tŵr, 
ym mynwent Eglwys Sant Bledrws.

Taith fer o ddyffryn Dulas i 
ddyffryn Teifi wedyn i gael hanes Y 
Pandy lle’r oedd pobl yn  golchi a 
thrin gwlân. Gwelsom hefyd olion 
o’r pinfarch ar ochr yr hewl, cyn 
cyrraedd Y Felin. Trwy garedigrwydd 
Mr Ieuan Thomas cawsom gip-
olwg ar felin sydd yno ers 1665 ac a 
oedd yn cynyrchu blawd nes 1952. 
Roedd rhai pobl ar y bws yn cofio 
amaethwyr o blwyf Pencarreg yn dod 
â cheirch yno i’w malu.

Braf oedd cael cwmni tair dynes 
o Norwy ar y daith, hwythau yn 
ffrindiau i Alun ac Elsie ers 1972. 

Yn ystod y nos dewiswyd 
swyddogion newydd am y tymor: 
Llywydd, Mary Davies; Is-lywydd, 
Eira Price; Ysgrifennydd, Alun 
Jones (dros dro); Trysorydd, Dilwen 
Roderick. Diolchodd Mary i’w 
rhagflaenydd Dylan Lewis ac i bawb 
am noson ddiddorol.

Mis nesaf bydd Eric Williams 
yn ein hatgoffa am y gorffennol 
drwy sgwrs a lluniau. Bydd croeso 
i unrhyw un ymuno â ni nos Lun 
Hydref 15fed ym Methel am 7.30y.h.

Corisma
Dan ofal ein harweinyddes 

newydd, Rhian Twynog, mae 
merched Corisma wedi mwynhau 
dechreuad prysur i’r cyfnod 
newydd hwn. Bu’r parti unsain 
yn llwyddiannus yn Eisteddfod 
Rhys Thomas James, Llanbed, ac 
fe gafodd yr ensemble y drydedd 
wobr yn ystod noson hwyliog o 
gystadlu lleol. Yna, ar nos Wener 
gyntaf mis Medi bu’r côr yn rhan 
o noson arbennig o adloniant 
yn ystod penwythnos preswyl 
cenedlaethol Merched y Wawr. 

Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol y 
Drindod Dewi Sant, Llanbed oedd 
y lleoliad, ac yng nghwmni Bois y 
Rhedyn cafwyd noson arbennig, â’r 
merched wrth eu bodd yn diddanu’r 
gynulleidfa a chael cyfle i ymuno 
gyda’r bois am gân neu ddwy. 
Daeth llwyddiant hefyd i ran dwy 
o’r aelodau dros yr haf – llwyddiant 
eisteddfodol i Carys Griffiths-
Jones fel unawdydd a Sarah Bee fel 
rhan o sgets mewn cystadleuaeth i 
ddysgwyr.

Cofiwch – os ’ych chi awydd 
’chydig o ganu a chymdeithasu, mae 
croeso i aelodau newydd ymuno â’r 
côr. Canolfan Cwmann yw’r lle i fod 
bob yn ail nos Lun!

18 oed
Pen-blwydd hapus iawn i Iestyn 

Evans, Llys-y-Coed a oedd yn 
dathlu ei ben-blwydd fis diwethaf. 
Gobeithio dy fod wedi joio’r dathlu.

Ysbyty
Da deall fod Evan Morgan, 

Gellideg yn parhau i wella ar ôl cael 
llawdriniaeth yn ddiweddar.

Dymunir adferiad llwyr a buan i 
bawb a fu’n anhwylus yn ystod y 
mis.

Aelwyd newydd
Croeso cynnes i Caryl, Trystan 

a Celyn sydd wedi ymgartrefu yn 
Golygfa. Pob hapusrwydd i chi yn 
eich cartref newydd.

Diolch
Dymuna Gwyneth, Llety’r 

Dderwen ddiolch yn fawr iawn 
am yr holl gardiau, galwadau ffôn, 
anrhegion a blodau a dderbyniodd ar 
achlysur ei phen-blwydd arbennig. 
Diolch o galon.

Sefydliad y Merched
Brynhawn Mercher, 4ydd o 

Orffennaf aethom ar y bws am 
hanner awr wedi deuddeg o Heol 
Hathren â’r haul yn tywynnu’n 
braf. Teithio dros y Mynydd Du a’r 
olygfa’n fendigedig gan aros ar y 
top a chael ein lluniau wedi’u tynnu. 
Ymlaen wedyn a chyrraedd Ffatri 
Corgi yn Rhydaman. Croesawyd ni 
gan Gethin, yna cawsom ein rhannu 
yn ddau grŵp. Tywysodd Elin a 
James ni o amgylch. Roedd 80 yn 
gweithio yno, gyda’r rhan fwyaf o’r 
gwaith yn cael ei wneud â llaw a’r 
peiriannau yn hen. Cawsom agoriad 
llygad wrth weld y broses o wneud 
hosan. Busnes teuluol yw Corgi  a 
ddechreuodd yn 1892. Cafwyd cyfle 
i brynu yn y siop, a phawb wedi cael 
rhywbeth i’w plesio. Diolchwyd yn 
gynnes iddynt gan Elma. Ymlaen 
wedyn i Drostre a chael rhyw 
ddwy awr i wneud ychydig o siopa. 
Ar ôl prynhawn pleserus iawn 
roedd pawb yn barod am swper 
erbyn cyrraedd y Butcher’s Arms, 
Llanddarog. Cafwyd pryd blasus 

iawn a diolchwyd i Gwyneth am 
drefnu’r prynhawn. Roedd pawb 
wedi mwynhau. 

Croesawyd pawb i gyfarfod mis 
Medi gan Noeleen. Cydymdeimlwyd 
â Gwen ar farwolaeth Eiddig. 
Llongyfarchwyd Bethan ar ddod yn 
fam-gu i Catrin Mair. Darllenwyd 
y llythyr misol a chlywed bod 
Coedmor wedi ennill ar y Clwb 200. 

Yna croesawyd ein gwraig wadd 
sef Jasmine Wilson. Ganwyd 
Jasmine ger Pont-rhyd-y-fen, cyn 
symud i Bontrhydfendigaid pan yn 
bum mlwydd oed. Mae Jasmine 
yn fam i dri o fechgyn  a mae’n 
gweithio gydag elusen ‘Brake’ gan 
ei bod wedi colli un mab mewn 
damwain. Mae’r elusen yn gweithio 
i godi ymwybyddiaeth pobl am 
beryglon gyrru’n beryglus. Mae 
Jasmine wedi gweithio i Gyngor Sir 
Ceredigion ers 32 o flynyddoedd 
fel Cleaning Service Manager. Yn 
2001 cafodd gyfle trwy’r rhaglen 
‘Mopio’n Lân’ i ymweld â 10 
Downing Street a siarad â Tony 
Blair. Mae Jasmine yn hoff o 
gymryd rhan mewn cwis ac wedi 
bod ar The Weakest Link a Bargain 
Hunt. Aeth Jasmine ymlaen wedyn 
i sôn am baratoi’r rhaglen ‘Y Plas’ 
ac roedd ganddi lawer o straeon 
digri. Diolchwyd yn gynnes iawn 
iddi am noson ddiddorol dros ben 
gan Gwynfil. Enillwyd y raffl 
gan Bethan. Aed ymlaen wedyn i 
drefnu’r bwyd ar gyfer Ffair Ram. 
Cyfarfod mis Hydref bydd cinio yng 
Ngwesty Llanina. Pawb i gwrdd yn 
Heol Hathren am 6.45y.h. 

Enillwyr Misol Clwb ���
Pwyllgor Pentref Cwmann Medi: 

£20 204 Mr G Jones, Y Glyn,  
Cwmann; £15 193 Andrew & Pat 
Jones, Glanhathren, Cwmann; 
£10 166 Ann Davies, Brynteify, 
Cwmann; £10  90 Joan Davies, 23, 
Cwrt Deri, Cwmann; £10 133 Kevin 
Doyle, Caradog Vue, Cwmann; 
£10  102 Griffith a Martha Thomas, 
Deffrobani, Llanbed; £10 4 Bethan 
Lewis, 18, Heol-Hathren, Cwmann.

Cwmann

Cipiodd Sara Elan  y wobr gyntaf 
yn y llefaru bl 10-13, unawd  cerdd 
dant bl 7-13 a chanu emyn bl 7-13 
yn Eisteddfod Tregaron.
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O’r  Cynghorau  Bro
Cyngor Bro Llanllwni

Cynhaliwyd y cyfarfod yn Neuadd Gymunedol Llanllwni, nos Lun 9 
Gorffennaf 2018.  

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.  Dymunwyd gwellhad 
buan i Dewi Thomas yn dilyn llawdriniaeth. 

Roedd y Clerc wedi rhoi poster yn y Swyddfa Bost cyn y cyfarfod.
Cadarnhawyd cywirdeb cofnodion mis Mai. 

Plismona - Derbyniwyd e-bost yn sôn am gadw llygaid ar danciau olew 
yn ystod yr haf gan fod achosion o ddwyn yn yr ardal.

Cadarnhawyd bod y maes chwarae a’r adnoddau wedi’u harchwilio’n 
fanwl yn ystod yr wythnosau diwethaf gan Eric Davies. Nid oedd 
damweiniau i’w cofnodi ar y cae chwarae. 

Cafwyd cadarnhad bod y diwrnod hwyl a gafodd ei gynnal ddechrau 
mis Gorffennaf wedi bod yn llwyddiannus a bod elw o ryw £3,500. 

Roedd y Clerc wedi derbyn siec am £8.31 oddi wrth Western Power.
Penderfynwyd danfon llythyr o ddiolch at John Davies am gwblhau’r 

gwaith mor daclus. 
Mae adroddiad am gyfarfod mis Gorffennaf ar y wefan a bydd yn 

ymddangos yn rhifyn nesaf ‘Clonc’ a ‘Clecs Bro Cader’.
Yr oedd y Clerc wedi derbyn cadarnhad y byddai Sion Lewis yn trefnu 

i’r criw teithiol lenwi tyllau;r hewl fel cam dros dro.  Byddai’r ardaloedd 
dan sylw yn cael eu hatgyweirio’n barhaol pan fyddai llafur ac arian ar 
gael. 

Sbwriel - Roedd y gwaith wedi’i gwblhau.
Cyfarfod SLCC - Yr oedd y Clerc wedi derbyn gwybodaeth y byddai 

cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghaerfyrddin ar fore Iau 26 Gorffennaf 
2018. Penderfynwyd yn unfrydol y byddai’r Clerc yn mynd i’r cyfarfod i 
dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyngor Cymuned Llanwenog
Cadeirydd: Cyng. Bill Green, Clerc: Gwennan Jenkins
Sul y Cofio – 11.11.2018 - Eleni mae’n ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel 

Byd Cyntaf. Caiff gwasanaeth Sul y Cofio ei gynnal fel arfer am 1y.p. 
ger y Gofgolofn o dan arweiniad y Parchedig Bill Fillery. Yna, mi fydd 
cyflwyniad ‘Cofio’r Canmlwyddiant’ yn Eglwys y Plwyf, Llanwenog i’w 
ddilyn gyda the i bawb. Mi fydd disgyblion Ysgol Dyffryn Cledlyn ac 
aelodau C.Ff.I. Llanwenog ynghyd â’r Cynghorwyr Cymuned yn annerch 
y gynulleidfa. 

Y bwriad yw cael arddangosfa yn cynnwys gwisgoedd, medalau, 
lluniau, llythyron a.y.y.b. o’r Rhyfel Byd Cyntaf – os oes gennych unrhyw 
wybodaeth neu ddeunyddiau, a fyddech cystal â chysylltu â’r Clerc neu 
ag un o’r Cynghorwyr Cymuned, a dod â’r deunyddiau i’r eglwys ddydd 
Sadwrn, 10fed o Dachwedd rhwng 2y.p. a 4y.p. er mwyn i ni greu’r 
arddangosfa. 

Yn y CCB etholwyd y Cyng. Bill Green yn Gadeirydd y Cyngor 
Cymuned a’r Cyng. Hazel Thomas yn Is-gadeirydd. 

Taith Gerdded y Plwyf - Codwyd £550.00 at Adran Gwasanaethau 
Brys a Damweiniau Glangwili. Mi fydd yr adran yn prynu offer ar gyfer 
mesur pwysau gwaed gyda’r arian ac yn ysgythru’r offer i nodi ei fod yn 
rhoddedig gan Gyngor Cymuned Llanwenog. 

Afon Cledlyn - Rydym wedi derbyn adroddiadau gan drigolion 
Cwrtnewydd am gyflwr yr afon, a’r ffaith ei bod wedi llenwi gyda ‘silt’ a 
bod gordyfiant ar hyd ei glannau. Mae rhai o’r Cynghorwyr wedi cwrdd 
â swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ar y safle ac yn anffodus maent 
wedi dweud mai cyfrifoldeb perchnogion y tai yw glanhau’r tyfiant drwy 
bermit.

Pont Drefach - Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno i wella’r bont 
gan ei bod wedi cael ei bwrw droeon gan lorïau trwm yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. 

Cysgodfan Fws Newydd i Gwrtnewydd - Gan fod mwy o ddefnydd 
yn cael ei wneud bellach o’r gysgodfan gan blant ysgol, mae’r Cyngor 
Cymuned wedi gofyn i’r Cyngor Sir am gysgodfan fws newydd. Yr 
ymateb a gafwyd yw bod y gysgodfan yma wedi ei hadeiladu yn arbennig 
ar gyfer y lleoliad ger yr afon, ond mae’r Cyngor Sir wedi bodloni ei 
hadnewyddu cyn y Nadolig. 

Graeanu’r Heol rhwng Cwrtnewydd a Gorsgoch - Derbyniwyd y 
newyddion y bydd yr heol fawr hyd at derfyn y Plwyf yn cael ei graeanu 
eleni os daw rhew ac eira.

� Cyfrifon Blynyddol ac Interim

� Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

� Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW

� Cyflogau a CIS

� Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

Ffoniwch ni ar
07557 448234 

neu
ebost  arwyn@avaccountancy.cymru

ACCA

CYFRIFYDD SIARTREDIG
Maesowen,
Rhydowen,
Llandysul,

Ceredigion.
SA44 4PY

SyLwadAu’r SiNeMa gan Gary Slaymaker

Neuadd Mileniwm Cellan a Neuadd yr Hafod Gorsgoch yw’r llefydd 
am ffilmiau yn ardal Papur Bro Clonc a dyma Gary Slaymaker i sôn am y 
ffilmiau a ddangosir yng Nghellan yn yr wythnosau nesaf:

1�fed Hydref - The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
Yn seiliedig ar nofel boblogaidd a gafodd ei chyhoeddi yn 2008, ma’ hon 

yn stori fach hamddenol sydd wedi ei gosod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae 
awdures ifanc (Lily James), sydd wedi danto ar ysgrifennu llyfrau di-nod, 
yn derbyn gwahoddiad gan gymdeithas lenyddol i siarad gyda’i haelodau.  
Ar ôl cyrraedd Guernsey mae’n darganfod dirgelwch ynglyn ag un o’r cyn-
aelodau ’nath ddiflannu pan oedd y Natsïaid yn teyrnasu dros yr ynysoedd.  
Mae’n ffilm fach ddigon joli, gyda chast o actorion Prydeinig adnabyddus, 
os nad byd-enwog.  Ma’r ffaith bod rhai o gast Downton Abbey gyda chi 
fan hyn yn rhoi syniad eitha’ da o beth y gallwch chi ddisgwyl.  Twtsh o 
nostalgia a pherfformiadau ‘jolly hockey sticks’ gan bawb, bron.  Ma’r 
ffilm gyfan yn teimlo fel drama deledu ar gyfer nos Sul oer a glawog, yn 
hytrach na darn o sinema trawiadol, ond ma’r plethiad o hiwmor diniwed 
a’r dirgelwch wrth galon y stori yn ddigon difyr.

�6ain Hydref - The Post
Ma’ unrhyw ffilm sy’n cyfuno talentau actio Meryl Streep a Tom Hanks 

â chyfarwyddo nerthol Steven Spielberg yn haeddu sylw. Yn seiliedig ar 
stori wir am berchennog benywaidd cynta’r Washington Post a’i phrif 
olygydd yn ymchwilio i lygredd a thwyll yn ystod rhyfel Fietnam ac yn 
gorfod delio ’da holl rym y llywodraeth Americanaidd, ma’ hon yn stori 
sy’n mynd i atgoffa sawl un o’r ffilm All The President’s Men (Hoffman, 
Redford a Watergate).  Ma’r actio, fel y disgwyl, yn nerthol iawn gan 
Streep a Hanks, a ma’ cyfarwyddo Spielberg yn fedrus, fel arfer. Ond mae 
hi’n teimlo’n  hirwyntog ar adegau, a dyw’r stori ddim yn benthyg ei hun i 
olygfeydd cyffrous. Wedi gweud hynny, ma’ ’na ddigon o bethe da fan hyn 
sy’n gwneud The Post yn ffilm gwerth ei gweld.

Mae drysau Neuadd Mileniwm Cellan yn agor am 7.15yh a’r ffilm yn 
dechrau am 7.45yh. Mynediad drwy rodd.

Sicrhewch eich newyddion yn y papur hwn.  Peidiwch 
â disgwyl i rywun arall ei gynnwys ar eich rhan.  Mae’n 

rhy hwyr i achwyn ar ôl i CLONC ymddangos.
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Drefach a Llanwenog
C.Ff.I. Llanwenog

Mae’r clwb eisoes wedi ail-
ddechrau ers yr haf a braf yw gweld 
nifer o aelodau newydd yn ein plith. 
Dros yr haf daeth llwyddiant i’r clwb 
wrth i Steffan Jenkins gystadlu yng 
nghystadleuaeth gneifio dan 26 oed 
y Sioe Frenhinol gan sicrhau’r wobr 
gyntaf. 

Cafwyd noson o sosial yng ngofal 
yr arweinyddion yn Ysgol Dyffryn 
Cledlyn ar y 10fed o Fedi lle’r oedd 
yn braf gweld nifer o wynebau 
newydd yn ein plith. Yr wythnos 
ganlynol, buom yn dysgu sut i 
chwarae’r iwcaleli a chael hwyl yn 
canu ‘Titw Tomos’.  Aethom hefyd 
ar dramp i Gaerfyrddin i fowlio deg 
a llenwi’n boliau yn McDonalds cyn 
troi am adre’. 

Ar hyn o bryd mae’r clwb yn 
brysur yn paratoi ar gyfer Diwrnod 
Maes y sir a fydd yn cael ei gynnal 
ar y 6ed o Hydref. R’yn ni hefyd 
yn dechrau meddwl am baratoi ar 
gyfer Eisteddfod y sir ddechrau mis 
Tachwedd, fe fydd e ’ma chwap. 

Cofiwch hefyd am Gwrdd 
Diolchgarwch Clwb Llanwenog, nos 
Lun yr 17eg o Hydref yng Nghapel 
Brynteg am 7:30y.h. Croeso cynnes i 
chi ymuno â ni.

Os oes gennych ddiddordeb 
ymuno â’r clwb, neu am ragor o 
wybodaeth, ewch i’r wefan: www.
cffillanwenog.org.uk

Y Gymdeithas Hŷn
Daeth cyfres tripiau’r Haf, 

2018 i ben gyda thrip mis Medi.  
Trefnwyd diwrnod ar ei hyd gan 
Gillian ac Emyr Jones, Meysydd, 
a mwynhawyd y diwrnod yn fawr 
gan yr aelodau. Arhoswyd am 
baned ganol y bore yn Leekes, 
Cross Hands, a bu amser i edrych o 
gwmpas  am sbel cyn symud ymlaen 
am Lanelli.

Stiwdio ‘Tinopolis’ oedd y 
gyrchfan, a chafwyd croeso cynnes 
gan y staff – y rhai y tu blaen a thu 
ôl i’r camerâu.  Gwelwyd Chris 
Jones yn recordio bwletin tywydd 
3 y.p., a hynny ryw awr a hanner o 
flaen llaw.  Rhyfedd oedd ei weld 
yn sefyll o flaen sgrin werdd hollol 
wag, o wybod beth rydym yn ei weld 
ar y teledu.  Gweld dwy stiwdio arall 
wedyn, cyn eistedd i lawr i weld 
‘Prynhawn Da’ yn mynd allan yn 
fyw.  Byddwn yn gwylio’r rhaglenni 
yma â llygaid newydd o hyn allan.  
Wedi cyfle i sgwrsio gyda Sian, 
Dafydd a Rhodri, gwahoddwyd 
pawb i gael paned o de a bisgedi ar 
y llawr uchaf, a diolchwyd iddynt i 
gyd gan Brenda Jones.

Cafwyd awr neu ragor i droedio 
tre Llanelli, cyn mynd yn ôl i’r 
bws a theithio i gyfeiriad Cydweli. 
Troi i’r dde oddi ar y ffordd am 
Mynyddygarreg, a chael gweld 
y gofeb yno i Ray Gravell, a’r 
geiriau o waith Tudur Dylan Jones 
yn cwmpasu ei fywyd cyfan. 

Cyflwynodd Gillian ychydig 
rhagor o hanes. Trwy ryfedd gyd-
ddigwyddiad, roedd yn ddiwrnod 
pen-blwydd Grav - fe fyddai wedi 
bod yn 67 y diwrnod hwnnw.  

Troi wedyn i’r ffordd fawr 
am Gaerfyrddin, ond eto’n cael 
ein tywys i’r dde oddi arni a 
chyrraedd Tafarn y Llew Coch yn 
Llandyfaelog, lle cafwyd swper 
ardderchog.

Diolchwyd yn gynnes iawn 
i Gillian ac Emyr am drefnu 
diwrnod arbennig ar ein cyfer gan y 
Cadeirydd, Dilwen George.

Bydd cyfarfodydd y gaeaf yn 
dechrau ddydd Mercher y 10fed o 
Hydref am 1.30 y.p. yng Nghapel y 
Cwm, Cwmsychbant.  Byddai’n braf 
gweld ffrindiau newydd yn ymuno 
- croeso cynnes i bawb. 

Brynteg
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

Brynteg nos Fawrth, Hydref 9fed 
am 7 y.h. Y Parch Irfon Roberts, 
Aberteifi fydd y gweinidog gwadd. 
Croeso cynnes i bawb.

Ysgol Dyffryn Cledlyn
Dechreuodd y tymor newydd 

ar garlam ac fe ymgartrefodd 
y disgyblion yn gysurus yn eu 
dosbarthiadau newydd. Un o’r 
gorchwylion cyntaf oedd pleidleisio 
i ddewis cynrychiolwyr y cynghorau 
gwahanol. Dewiswyd aelodau’r 
Cyngor Ysgol, pwyllgor y Siarter 
Iaith, y Cyngor Eco a’r Cyngor 
Ysgolion Iach. Edrychwn ymlaen 
at weithredu syniadau newydd a 
chyffrous y plant.

Cafwyd bore cyffrous yng 
nghwmni neuadd lawn o adar 
ysglyfaethus o Gilgerran.  Rhannodd 
eu perchennog hanes yr adar a 
rhoddwyd cyfle i rai disgyblion ddal 
yr adar pwerus yma. 

Thema’r tymor hwn yw ‘O’r 
Dyffryn i’r Sêr’, sef arwyddair 
yr ysgol.  Dymuniad disgyblion 
yr adran Iau oedd dechrau trwy 
ymfalchïo yn llwyddiant diweddar 
y beiciwr Geraint Thomas. Dyma 
enghraifft o gerdd a grëwyd 
gan Lowri Rees a Nia Williams, 
blwyddyn 6.  

Arwr y crys melyn
Peleton parod yn dechrau’r ras yn hyderus,
yn gwahanu’n raddol â Geraint ar y blaen.
Torf swnllyd, eiddgar yn gwylio yn sŵn
eu cefnogaeth aflafar i’r beicwyr brwdfrydig.
Le Tour de France - ras beiciau mwya’r byd.
Mynyddoedd serth garw creulon yn profi 
pawb i’r eithaf.
Beicwyr cystadleuol hyderus, yn blino mewn 
ras heriol.
Olwynion sgleiniog yn troi fel chwyrligwgan 
drwy’r dydd.
Heolydd troellog di-ddiwedd fel sbageti ar 
blât.
Tywydd cyfnewidiol peryglus.
Anafiadau annisgwyl yn creu anawsterau.
Hapusrwydd a llawenydd ar un llaw, 
Siom ac anobaith ar y llall.
Cystadleuydd brwd balch yn cipio’r crys 
euraid.
Geraint ein harwr, arwr y crys melyn.

 Gyda balchder yr wythnos 
ddiwethaf y lansiwyd cit 
chwaraeon newydd Dyffryn 
Cledlyn. Pleser oedd croesawu 
i’r ysgol yr holl noddwyr hael 
a wnaeth noddi crysau ar gyfer 
ein timoedd. Rhoddwyd crysau 
rygbi, pêl droed, hoci, pêl rwyd yn 
ogystal â chit ar gyfer y rhedwyr 
trawsgwlad. Diolch anferthol 
i’r noddwyr isod sydd wedi 
sicrhau y bydd ein timoedd yn 
drwsiadus dros ben ar gyfer pob 
cystadleuaeth yn y dyfodol. Diolch 
i: DTS Tree Sevices;  D Jenkins 
and Son – Haulage; Cyfreithwyr 
Williams and Bourne; Alan 
Williams Contract Services; Llyr 
Jones Technegol LTD; Adeiladwyr 
Cartrefi’r Cwm; Contractwyr Sisto 
Blaenau Gwenog; Cwmni Bysiau 
G and M Coaches; W H Morgan 
Transport; LAS Recycling; Gwaith 
Saer Osian Potter; Adeiladwr a 
gwaith sifil Euros Davies; a Steve 
Pope Transport.

Diolch i Lleucu sydd yn ymweld 
â’r ysgol yn wythnosol i gynnig 
sesiynau chwaraeon ar gyfer 
disgyblion blwyddyn 1 a 2. Mae’r 
plantos wrth eu bodd.  

Llongyfarchiadau mawr i gôr yr 
ysgol a hefyd i Noa Potter-Jones 
a fu’n diddanu yng nghyngerdd 
Eisteddfod Llanbed yn Felinfach. 
Hyfryd oedd gweld rhai o’n cyn-
ddisgyblion sydd bellach yn yr 
Uwchradd yn ail ymuno gyda ni ar 
gyfer y perfformiad yma. Roedd 
Noa a’r côr yn fuddugwyr yn 
Eisteddfod yr Urdd. Diolch i Miss 
Carol Davies, y Pennaeth, am eu 
hyfforddi a’u harwain a hefyd i 
Lois am gyfeilio iddynt.  

Cydymdeimlo
Yn ystod y mis collodd Caryl 

Davies a’r teulu, Glynfaes fam-gu 
a hen fam-gu annwyl iawn a oedd 
yn byw yn Nhregaron. Derbyniwch 
ein cydymdeimlad dwysaf. 

Pen-blwyddi arbennig 
Yn ystod mis Medi dathlodd 

yr efeilliaid Cliff a Jeff Thomas, 
gynt o Benpompren ben-blwydd 
arbennig. Gobeithio eich bod wedi 
joio’r partis!

Hefyd, dathlodd Eleri Lewis, 
Rhiwson Uchaf ben-blwydd 
arbennig ddiwedd mis Medi.

Eglwys Santes Gwenog
Cynhaliwyd yr Helfa Drysor 

flynyddol nos Wener Medi 
14eg. Roedd yr helfa o dan ofal 
buddugwyr medrus y llynedd sef 
Louise a Heulwen . Diolch iddynt 
am eu gwaith caled yn gosod 
cliwiau diddorol i ni eu datrys ar 
hyd y daith.

Daeth dros hanner cant o aelodau 
a ffrindiau’r Eglwys at ei gilydd 
i fwynhau swper yn y Llew Du 
Llanybydder wedyn. Y buddugwyr 

oedd Anthony, Meryl, Pugh a 
Rhiannon - diolch iddynt am eu 
haelioni yn dychwelyd y wobr 
o £20 i’r coffrau. Yn yr ail safle 
roedd Gwennan, Siwan, Doreen a 
Celt gyda Sian a Meinir yn dynn ar 
eu sodlau.  Gobeithio y cawn yr un 
gefnogaeth yn 2019!

Priodas Ruddem 
Dathlodd Gareth a Mary Davies, 

Maesglas eu priodas Ruddem 
ddiwedd mis Medi. Iechyd da am 
flynyddoedd lawer eto. 

Enillwyr Clwb 100 Mis Medi
1. Charlie Butcher;  2. Lilian 

Davies; 3. Osian Davies
Mae’r amser wedi dod i ail-

ymaelodi;  £10 am y flwyddyn  
gyda gwobrau o £15, £10 a £5 bob 
mis. Cysylltwch ag unrhyw aelod 
os am ragor o wybodaeth.

Wyres fach 
Yn ystod mis Medi daeth wyres 

fach newydd i Hywel a Wenella 
Evans, Penffordd. Merch fach i 
Carys a’i phriod, Owain Dafydd, 
yn Llanon sef Leisa Dafydd.

Sefydliad y Merched
Fe fydd y tymor newydd yn 

dechrau ar y dydd Iau cyntaf yn 
y mis, sef Hydref y 4ydd . Y gŵr 
gwadd fydd Donald Morgan o Siop 
Blodau’r Bedol yn Llanrhystud 
. Estynnir gwahoddiad cynnes i 
bawb i’r cyfarfod agored yma. 
Gobeithir y bydd pobl yn cyrraedd 
chwap wedi 7 o’r gloch  er mwyn 
i Donald gael dechrau yn brydlon 
am hanner awr wedi 7.  Cynhelir y 
cyfarfod yn yr eglwys ac edrychwn 
ymlaen at gael eich cwmni.

Alltyblaca
Diolch

Dymuna teulu’r diweddar 
Michelle Lovell, Brynteifi ddiolch 
o galon i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag 
atynt ar adeg eu colled enfawr o golli 
un mor annwyl.

Cwrdd Diolchgarwch
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

Capel Alltyblaca am 3 y prynhawn 
ddydd Sul 14 Hydref gyda’r Parch 
John Gwilym Jones, Peniel yn 
gwasanaethu.

Diolch
Yn ddiweddar trosglwyddwyd 

siec am £315.00 i gronfa 
Macmillan gan deulu Nantfach, 
Alltyblaca er cof am Tommy 
Williams. Diolch i bawb am eu 
caredigrwydd. 
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Llanbedr  Pont  Steffan

Cymdeithas Hanes Llambed 
Dechreuodd y tymor newydd ar 

Fedi’r 18fed, gan gwrdd fel arfer yn 
yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru 
y Drindod Dewi Sant.  Daeth 
cynulleidfa dda yno i glywed Simon 
Evans, Cwrtnewydd yn siarad am 
fro ei febyd, sef Plwyf Llanwenog 
(rhan 1).

Disgrifiwyd sut y mae’r afon 
Cledlyn a’r afonydd llai sy’n arllwys 
iddi, yn diffinio’r plwyf. Soniwyd 
am hanes y plwyf drwy gyfnodau 
Oes y Cerrig a’r Oes Efydd ac olion 
y bryngaerau sydd i’w gweld o 
hyd, dim ond gwybod ble i edrych. 
Codwyd eglwys bren yn Llanwenog 
tua 500 O.C., a’r eglwys bresennol 
tua’r bedwaredd ganrif ar ddeg.  Bu 
yma frwydr ar Gaer Faes, sydd ar 
dir Tycam, yn y flwyddyn 981 O.C. 
rhwng y Cymry a’r Daniaid a oedd 
yn ymosod ar ynysoedd Prydain ar 
y pryd.

Clywyd hefyd am ymdrechion 
y Piwritaniaid a’r Rhyfel Cartref, 
a sut y sefydlwyd nifer o ysgolion 
gan weinidogion yr Ymneilltuwyr o 
1750 ymlaen.  Mae’r ardal yn enwog 
am ei Smotyn Du, sef y clwstwr o 
gapeli’r Undodiaid, heb fod yma’r 
un capel Methodistaidd. Erbyn 
1840, roedd sefyllfa’r amaethwyr 
yn druenus o sâl wedi cyfnod hir 
o dywydd gwlyb yn diffetha’r 
cynaeafau a thenantiaid yn methu 
â thalu’r rhenti uchel wedi’r rhyfel 
yn erbyn Ffrainc. Arweiniodd yr 
anniddigrwydd yma at Derfysgoedd 
Beca.  Gwelwyd teuluoedd yn gadael 
yr ardal am diroedd gwell - llawer yn 
ymfudo i’r Amerig.

Bydd hanes y plwyf yn parhau 
mewn darlith arall yn y flwyddyn 
newydd, ac edrychir ymlaen at ei 
chlywed.

Yn absenoldeb y Cadeirydd, 
diolchwyd yn gynnes i Simon 
Evans am noson arbennig 
iawn gan Eric Williams, yr Is-
gadeirydd.   Bydd y cyfarfod nesaf 
nos Fawrth, Hydref 16eg, am 7.30 
y.h. pan fydd Gwyneth Davies o’r 
Llyfrgell Genedlaethol yn siarad 
am Dribiwnlysoedd y Rhyfel 
Mawr. 

Noddfa
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

yng ngofal yr Ysgol Sul yn Noddfa 
nos Sul 14 Hydref am 5 o’r gloch. 
Cymerir rhan mewn pennill a chân 
gan y plant a’r bobl ifanc ac estynnir 
croeso cynnes i bawb.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

â’r teuluoedd i gyd sydd wedi colli 
anwyliaid yn ystod y mis.

Oedfa Ennyd Gobaith
Cynhelir Oedfa Ennyd Gobaith yn 

Eglwys San Pedr ar Sul 21 Hydref 
am 2.30 o’r gloch. Oedfa yw hon 
ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael 
ei effeithio gan ganser boed fel 
dioddefwr, gofalwr, teulu neu ffrind. 
Cynhaliwyd yr un gyntaf erioed 
yng Nghymru y llynedd ac mae’n 
dychwelyd eto eleni. Hefyd bydd 
cyfle i sgwrsio gyda chynrychiolaeth 
o grwpiau ac elusennau i holi 
cwestiynau ynglŷn â thriniaeth, 
ofnau a chefnogaeth. 

Cymerir rhan gan Gôr plant Ysgol 
Bro Pedr ac artistiaid lleol eraill. Yn 
dilyn yr oedfa bydd cyfle i fwynhau 
paned ac i gymdeithasu. Mae’n argoeli i 
fod yn oedfa arbennig a fydd yn cynnig 
gobaith a chysur i bawb, yn enwedig o 
gofio bod nifer ohonom wedi cael ein 
heffeithio gan ganser. Croeso cynnes i 
bawb o bob cwr o’r wlad. 

Adran ac Aelwyd yr Urdd
Cynhelir Oedfa Sul yr Urdd 

yng Nghapel Noddfa nos Sul 25 
Tachwedd am 5 o’r gloch yng 
nghwmni aelodau’r Adran a’r 
Aelwyd. Cesglir tuag at achos da 
- manylion yn rhifyn nesaf Clonc. 
Dewch yn llu i gefnogi ieuenctid 
yr Urdd. Gwerthfawrogir eich 
presenoldeb. Bydd croeso cynnes yn 
eich aros.

Shiloh
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

Eglwys Shiloh, Llambed fore Sul 
Hydref 14  am 10.30y.b. Bydd y 
Parch. Wyn Davies Aberystwyth 
yn gwasanaethu. Mae yna groeso 
cynnes i bawb.

Cyngor Tref Llanbed
Byddwch yn falch gwybod y bydd 

y gwaith o greu ardal chwarae gydag 
offer newydd ym Mharc yr Orsedd 
yn dechrau cyn bo hir.  Diolch i 
Gyngor Sir Ceredigion am y grant 
tuag at y gwaith. 

Mae menter newydd gyda ni  yn 
gysylltiedig â’n  pwyllgor Cynllun Lle, 
sef Caru Llanbed / Love Lampeter. 
Ewch ar Weplyfr (Facebook) lle 
gallwch leisio’ch barn a chynnig 
syniadau ar gyfer y cynllun. 

Cafwyd bore o gasglu sbwriel a 
thacluso ar 14eg o Orffennaf a diolch 
i’r rhai a ddaeth. Cynhelir sesiwn 
arall fore Sadwrn Hydref 20fed o 10-
12. Byddwn yn cyfarfod ym Mharc 
yr Orsedd. Dewch, bawb, i’n helpu i 
dacluso’n tref.

Brondeifi
Bydd y Cwrdd Diolchgarwch 

Blynyddol yn cael ei gynnal yn 
y Capel am 6 y.h., nos Sul 7fed 
Hydref. Y Parch. Carie Johnsen, 
sydd draw ar ymweliad o America 
am dair wythnos (yn cyfnewid 
pulpud gyda’r Parch. Alun Wyn 
Dafis), fydd yn pregethu. Bydd 
Swper Diolchgarwch i ddilyn. 
Trefnir y digwyddiad ar y cyd gyda 
Chlwb Ffermwyr Ifanc Cwmann.

Ar y 14eg o Hydref bydd oedfa yn 
y capel am 2 o’r gloch. Eto, y Parch 
Carie Johnsen fydd yn gwasanaethu. 
Cofiwch gefnogi. 

Merched y Wawr.
Pleser oedd cwrdd unwaith 

eto ar ein noson agoriadol gydag 
Elin Williams, ein Llywydd am y 
flwyddyn nesa’ yn estyn croeso 
cynnes i bawb. Treuliwyd peth amser 
yn cyflwyno ein rhaglen ddiddorol 
am y flwyddyn, yn dechrau gyda 
noson yng nghwmni Dinah Jones. 

Mae Dinah yn wreiddiol o Gribyn 
ac wedi mynychu Ysgol Gyfun 
Llanbed cyn ennill gradd mewn 
Saesneg yn Rhydychen. Treuliwyd 
noson bleserus yn ei chwmni yn 
edrych a gwrando ar glipiau o dair 
ffilm i deledu a radio y mae hi wedi 
eu cyfarwyddo a’u cynhyrchu yn 
ddiweddar drwy ei chwmni SILIN.

Y cyntaf oedd Annie’s War, lle’r oedd 
dyn yn dweud stori ei fodryb a oedd 
yn nyrs ar y Ffrynt Gorllewinol yn y 
Rhyfel Byd Cyntaf. Yr ail oedd Lost 
for Words, stori Beti George a David 
Parry Jones ar ôl iddynt ddarganfod 
bod gan David Alzheimer’s. Ffilm 
drist a thorcalonnus yw hon sy’n tynnu 
sylw at y problemau sy’n wynebu 
teuluoedd a gofalwyr y rhai sy’n 
byw gyda’r afiechyd ofnadwy yma. 
Y trydedd ffilm oedd Ysbïwr yn y 
Teulu, hanes Morgan Watkin, hen 
wncwl i Rhodri Morgan, ein cyn Brif 
Weinidog. Roedd Morgan Watkin yn 
ysbïwr ac wedi rhannu cyfrinachau 
gyda Lenin mewn siop barbwr. 
Gwnaethom ddarganfod talentau 
clyfar Dinah i adnabod stori dda, a’i 
chyflwyno gan ddefnyddio geiriau a 
cherddoriaeth i ennyn a dal diddordeb. 

Enillodd wobr ryngwladol 
Tarian Gŵyl y Byd, Efrog Newydd 
am ei rhaglen Lost for Words 
- Beti a David. Diolchwyd iddi yn 
dwymgalon gan Elsie ac mi wnaeth 
pawb gymryd diddordeb neilltuol 
yn y straeon. Cafwyd te a bisgedi 
gan Dilwen, Noeleen ac Aerwen a 
llongyfarchwyd Elin ar ei llwyddiant 
arbennig gyda’i phartïon llefaru yn 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 
ac yn Eisteddfod Llanbed.

Edrychwn ymlaen yn awr at 
Hydref 8fed pan fydd Aled Dafis yn 
sgwrsio am ffotograffiaeth mewn 
noson â’r teitl ‘Trwy’r Lens’. Os 
hoffech ymuno â ni yn Llanbed 
byddai croeso mawr i chi.

Cydymdeimlo
Daeth tristwch dros ardal eang pan 

glywyd am farwolaeth Gerwyn Jones, 
Landre neu Gerwyn Coop i nifer 
fawr o bobl yr ardal. Roedd wedi cael 
salwch blin dros y misoedd diwethaf 
ond roedd ei farwolaeth yn dipyn o 
sioc yn dilyn ei law driniaeth rhai 
diwrnodau ynghynt. Roedd Gerwyn 
yn ffrind i bawb ac yn gymwynaswr o 
fri. Bydd bwlch enfawr ar yr aelwyd 
gartref, yn y Capel ac yn y fro.

Danfonwn ein cydymdeimlad i’w 
wraig Mary, Dorian a Rhian, Delyth 
a Iwan a’r wyrion, Lowri a Tomos 
ynghyd â’r holl berthnasau.

Gwenno Herrick, Efa Lloyd-Jones a Tomos Lloyd-Jones a fu’n cymryd rhan 
mewn sesiwn hyfforddi Karate gyda dau hyfforddwr o Siapan yn Swiss Valley, 
Llanelli. Diolch i Jem Bliss a chlwb Karate Black Wolf am roi’r cyfle iddyn nhw.

Gwynfor Lewis a’i wyrion yn cyflwyno siec o £1,200 tuag at Ambiwlans 
Awyr Cymru i Ros Jones, sef yr arian a dderbyniodd fel rhoddion ar achlysur ei 
ben-blwydd yn 70 oed.  Dymuna Gwynfor ddiolch i bawb am eu caredigrwydd.
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Llanbedr  Pont  Steffan

Prif enillydd Sioe Ebolion Cymdeithas Merlod a’r Cobiau Cymreig 
Ceredigion a gynhaliwyd ar Fferm Penparc oedd ‘Ormond Rhosyn Aur’ 
wedi ei fagu gan Richard Morgan, Bridfa Ormond, Llambed. Cyflwynodd 
Llywydd y Sioe Evan Jones, Bridfa Parcybedw, Cwrtnewydd y Cwpan i’w 
berchennog newydd Mark Ingram o Gernyw.

Cwrtnewydd

Yn Sioe Llandysul, Margaret Jones, Cwrtnewydd a dderbyniodd y nifer 
uchaf o bwyntiau yn yr adran Win.

Yn y Gegin gyda Gareth
Cegin y Cynhaeaf

Mae’n gyfnod prysur yn ein ceginau wrth i ni droi cynnyrch y cynhaeaf 
yn gasgliad o ddanteithion hyfryd yr hydref i’w storio, megis siytni a 
phicl.  Does dim gwell na jam cartref a bara ffres, neu siytni, caws a phicls 
yn gwmni i swper nos Sul. 

Medrwch hefyd droi ffrwythau’r hydref yn bwdinau bach yn gasgliad 
i’w rannu. Mae’n esgus da i gael mwy nag un, ac yn gyfle i brofi 
amrywiaeth.

Felly, ewch ati i roi cynnig ar y canlynol, a mwynhewch gynnyrch y 
cynhaeaf.

  O’r gegin,    
   Gareth

Tartenni Afal ac Almwn 

Tartenni bach blasus a chyfoethog
225 g crwst brau melys  50 g almonau mâl
50 g menyn   Diferion o rin almon
50 g siwgr mân   Ychydig o almonau wedi’u tafelli 
1 afal coginio wedi ei droi’n biwri â siwgr i flasu, 1 melyn ŵy 

Dull
1. Rholiwch y toes a thorrwch yn gylchoedd maint tun myffin bach.
2. Gosodwch y menyn, siwgr, almonau, ŵy a’r rhinflas mewn powlen a 
churwch nes yn hufennog.
3. Rhannwch ychydig o afal rhwng y tartenni, a rhoi’r past almon ar y 
top gan selio’r ymylon. Rhowch almonau ar ben y cyfan
4. Pobwch am 15 munud ar 180 C, 350 F, Nwy 4, yna ’sgeintiwch siwgr 
eisin drostynt.

Pwdin Deuawd 

Cyfuniad o fwyar a lemwn
300 ml hufen dwbl   75 g siwgr mân
Sudd a chroen 1 lemwn   1 llwy de o flawd corn
2 llwy fwrdd o ddŵr   200 g mwyar duon

Dull
1. Rhowch yr hufen a’r siwgr mewn sosban; trowch dros wres isel i 
doddi’r siwgr, yna dewch â’r gymysgedd i’r berw a’i ferwi am 1 munud.
2. Ychwanegwch y sudd a ½ y croen lemwn.   Rhannwch rhwng wydrau 
bychain a’u rhoi yn yr oergell i setio.
3. Gorchuddiwch y mwyar â’r blawd corn; gosodwch mewn sosban 
gyda’r sest a siwgr i flasu. Coginiwch nes bod y gymysgedd yn 
drwchus.  Gadewch i oeri.
4. Rhannwch y compôt rhwng y gwydrau a gweinwch.

Meringue, siocled ac eirin 

Pwdin cyflym a hawdd i bartïon
6 eirin wedi haneru, a’r cerrig wedi’u gwaredu sudd 1 oren
2 llwy fwrdd siwgr mân    1 gwyn ŵy
12 darn o siocled

Dull
1. Trowch y ffwrn i 180 C,  350 F,  Nwy 4
2. Gosodwch yr eirin ar dun pobi, a ’sgeintiwch y sudd dros yr eirin. 
Pobwch am 5 – 8 munud.
3. Curwch y gwyn ŵy, ac ychwanegwch y siwgr yn raddol.  Gosodwch 
mewn bag papur.
4. Llenwch ganol yr eirin â darn o siocled.  Rhowch ychydig o’r 
meringue o dan bob hanner i’w cadw yn eu lle.  Peipiwch y meringue ar 
bob eirinen.
5. Pobwch am 5 munud nes yn euraidd, ac yna gweinwch – yn gwmni i 
weddill y pwdinau.

Cegin Gwenog, Abernant, Llanwenog
Gwasanaeth arlwyo cyflawn  Hefyd yn Ystafell Weini gysurus
ar gyfer pob achlysur:  Clwb Rygbi Llambed yn gwneud:

• Bwyd Priodas   - Cinio Dydd Sul 1�.00 – �.00
• Bwffe    - Partïon pen-blwydd ayb
• Te Angladd   - Ciniawau  - Cyfarfodydd
• Digwyddiadau Maes  - Bwyd Bedydd - Te Angladdau
    
Bwydlenni unigol i ateb eich     
gofynion chi – boed yn fawr neu’n fach

Os am ragor o fanylion, cysylltwch â:
Tony a Mair Hatcher 01�70 �81�30 / 07967 ��9683.

Peiriant 
Rhostio 
Mochyn 
ar gael

Cofrestrwch ar ein 
gwefan gymunedol
www.clonc360.cymru
er mwyn cyfrannu 
eich stori chi.
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C.Ff.I. Llanllwni
Shwmae Clonc! Mared a Lowri 

sydd yma, gohebyddion newydd 
y wasg a fydd yn eich tywys trwy 
weithgareddau a helyntion C.Ff.
I. Llanllwni am y flwyddyn sydd i 
ddod. 

I ddechrau’r flwyddyn brysur, 
cynhaliwyd noson Sosej a Seidr 
ynghyd â gemau amrywiol. Rhaid 
crybwyll taw diod di-alcohol a 
gafodd y rhai dan ddeunaw wrth 
gwrs!  Bu’r noson yn llawn hwyl 
a sbri, yn enwedig wrth i ni ddod i 
adnabod yr aelodau newydd yn ein 
plith, tra bod y Cadeirydd newydd 
sef Hefin Jones yn mwynhau ei 
swydd fel pregethwr y clwb!

Gyda’r ’Steddfod ar y gorwel, 
mae ymarferion mewn ‘full swing’ 
a phawb yn rhannu ceir wrth ruthro 
trwy hewlydd bach cefn gwlad ar 
frys i’r practis nesa’. Gallwch ddod 
i gefnogi’r clwb yn yr Eisteddfod 
yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin 
nos Wener y 12fed o Hydref a 
phenwythnos y 19eg a’r 20fed o 
Hydref.  

Ar ôl prysurdeb y cystadlu, 
byddwn yn cynnal Taith Dractorau 
i ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu’r 
clwb.  Byddwn yn ymgynnull ar iard 
T.L.Thomas, lle bydd lluniaeth ar 
gael, cyn dechrau’r daith yn brydlon 
am 10:30 y bore. Dewch yn llu gan 
ddilyn arogl y bacwn!  Dyddiad y 
daith fydd y 4ydd o Dachwedd.  

Nodyn bach hapus arall yw 
llongyfarch un o’n haelodau a 
fuodd yn llwyddiannus iawn yng 
nghystadleuaeth genedlaethol 
y Stocman yn Stafford, sef 
Anwen Jones a gafodd 4ydd yn y 
gystadleuaeth.  

Digwyddiad bach arall fydd yn 
dod yn gyflym rownd y gornel yw’r 
Cwrdd Diolchgarwch yng Nghapel 
Gwyddgrug i ddechrau am 7:30 y.h. 
ar y 9fed o Hydref.  

Os nad yw cwrdd at eich dant yna 
rwy’n siŵr y bydd rhywbeth yn y 
Swper Cynhaeaf yn plesio. Mae’r 
swper yn cael ei chynnal ar y 23ain 
o Hydref am 7 y.h. yn Neuadd yr 
Eglwys, Maesycrugiau lle byddwn 
yn eich diddanu ag eitemau ysgafn 
o’r Eisteddfod. 

Felly dyna i gyd sydd gyda ni 
i weud am y mis yma, ond os 
oes gennych unrhyw gwestiynau 
peidiwch ofni cysylltu gyda’r 
Ysgrifenyddes newydd sef Sara 
Thomas ar 07875 417544.  Felly tan 
y tro nesaf, hwyl gyfeillion! Welwn 
ni chi mis nesaf am fwy o ‘gossip’ 
y clwb.

Ysgol Llanllwni 
Datblygu sgiliau hoci fyddwn ni 

yn ein sesiynau Campau’r Ddraig 
tan hanner tymor.  Yna, ar ôl hanner 
tymor fe fydd ein cyfarfodydd Urdd 
yn dechrau.

Daeth Mr. Aled Vaughan i gynnal 
Gweithdy Eco gyda phlant yr Adran 

Iau. Mwynhaodd y plant y sesiwn 
yn fawr.

Bu rhai plant o’r ysgol yn cymryd 
rhan yn y Gymanfa Fodern a 
gynhaliwyd yn yr eglwys nos Sul 
23ain o Fedi. Diolch i aelodau 
Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni 
am y gwahoddiad i fod yn rhan o’u 
dathliad 75 mlynedd . Braf oedd 
gweld cynifer o gyn-ddisgyblion 
yr ysgol yn aelodau brwdfrydig o’r 
Clwb a dymunwn bob lwc iddynt 
yn y dyfodol. Diolch i Mrs. Bethan 
Hopkins-Jones am gyfeilio i’r plant.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol- Mis Medi: 1af - £10 – Mair 
Jones, Felingelli, Llanllwni. 2il 
- £5 – Alun Williams, Rhydlydan, 
Pumsaint. 3ydd - £5 – Ruth Evans, 
Maesyronnen, Llanllwni.

Arholiadau
Llongyfarchiadau i’r disgyblion 

ysgolion uwchradd a wnaeth sefyll 
eu harholiadau Lefel A a TGAU 
eleni. Dangosodd y diwrnod 
canlyniadau ym mis Awst lwyddiant 
arbennig. Pob lwc i’r rhai sydd wedi 
gadael am brifysgolion, colegau, y 
rheiny sydd ’nôl yn yr ysgol neu’r 
rhai sydd wedi dechrau swyddi 
newydd. Llongyfarchiadau i bawb a 
phob lwc yn y dyfodol. 

Capel Nonni
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

Capel Nonni nos Fercher y 10fed 
o Hydref  am 7.00 o’r gloch. 
Bydd y Parchedig Huw George 
yn gwasanaethu. Croeso cynnes i 
bawb.

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd hapus i David John 

Davies, Maes a fydd yn dathlu ei 
ben-blwydd yn 80 oed ddiwedd y 
mis. Iechyd da i chi i’r dyfodol.

Priodas Aur
Dathlodd Tom a Ray Harries, 

Castle View eu Priodas Aur ganol 
mis Medi. Llongyfarchiadau mawr i 
chi. Iechyd da i’r dyfodol.

Cylch Meithrin Llanllwni
Ein thema yng Nghylch Meithrin 

Llanllwni am yr hanner tymor nesaf 
yw ‘Myfi fy Hun’. Cafodd y plant 
hwyl wrth beintio hunan-bortread 
a chreu wynebau â chlai. Rydym 
yn mwynhau gweithgareddau sy’n 
ymwneud â wynebau, gan gynnwys 
cyfri sawl llygad/trwyn a.y.y.b. 
a chanu rhigymau a chaneuon. 
Rydym hefyd yn dysgu am liwiau 
- beth sydd yn goch a melyn yn 
benodol. Byddwn yn parhau i 
edrych ar ragor o liwiau a mwynhau 
profiadau a gweithgareddau sy’n 
ymwneud â’r hydref, diolchgarwch 
ac â’n thema. Buodd y Cylch yn 
ffodus i gael grant wrth Hanfod 
Cymru i gyfrannu tuag at brynu 
bwrdd ‘SMART’ i’r Cylch. Erbyn 
hyn, mae’r bwrdd yn ei le ac mae’r 

plant yn cael gwir fwynhad yn 
ei ddefnyddio. Diolch yn fawr 
iawn, Hanfod Cymru. Bydd y 
Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi 
yn cymryd rhan yn ymgyrch ‘Dau 
gi bach’ y Mudiad Meithrin. Bydd 
y plant yn gwneud taith natur 
noddedig o gwmpas Eglwys Sant 
Luc, Llanllwni ddydd Gwener, y 
5ed o Hydref.

Os ydych awydd trip bach i weld 
gêm Cymru yn erbyn Awstralia 
yng Nghaerdydd ar y 10fed o 
Dachwedd, yna mae pwyllgor y 
Meithrin yn trefnu bws – cysylltwch 
â’r pwyllgor am fwy o fanylion. 
Mae’r staff a’r pwyllgor hefyd yn 
brysur yn trefnu ein Ffair Nadolig 
blynyddol – cofiwch ddod i’n 
cefnogi ar y 1af o Ragfyr yn yr 
ysgol.

Os hoffech fwy o wybodaeth, 
cysylltwch â Bethan Vernon 
ar 07875409172 neu 
cylchmeithrinllanllwni@yahoo.co.uk

Cylch Ti a Fi Llanllwni 
Braf yw gweld wynebau newydd 

yn dod i’r Cylch Ti a Fi. Rydym 
wedi mwynhau gwneud cacennau 
siocled crensiog, peintio, chwarae 
clai a thywod a sesiwn dawnsio 
a chanu. Ein hamserlen am y mis 
nesaf: 2/10/18 - DIM CYLCH TI A 
FI, 9/10/18 - Creu cardiau Nadolig 
‘Cauliflower’ 16/10/18 - Crefft yr 
Hydref 23/10/18 - Gweithgareddau 
Calan Gaeaf 30/10/18 - HANNER 
TYMOR. Cynhelir Cylch Ti a Fi ar 
brynhawniau dydd Mawrth yn ystod 
y tymor, rhwng 1 a 3y.p. ar gampws 
yr ysgol gynradd. Pris y sesiwn 
yw £1.50 y teulu. Croeso i rieni, 
gofalwyr, mam-gus a thad-cus ddod 
gyda’u plant i fwynhau gwahanol 
weithgareddau ac i gael sgwrs dros 
baned.

Sesiwn Flasu
Cynhelir Sesiwn Flasu Ddigidol 

yn Neuadd Gymunedol Llanllwni 
(Church Room) ddydd Mercher, 
Hydref 10fed. Galwch heibio 
unrhyw bryd rhwng 10.00 - 12.00 
i ddysgu mwy am eich dyfais 
ddigidol. Gall Menter Gorllewin 

Sir Gâr eich helpu gyda defnyddio 
cyfrifiadur, cluniadur, tabled/i pad, 
y we, apiau a chael mynediad i 
wasanaethau ar-lein. Am ragor o 
fanylion cysylltwch â Megan ar 
01239 712 934.

Llanllwni

£25 rhif 468: 
Sara Thomas,

Cross Roads, Llanllwni.
£20 rhif 174: 

Eirwyn Evans, 
Dulais, Llanllwni.

£15 rhif 410: 
Rhian Powell,

Erwdeg, Maesycrugiau.
£10 rhif 370: 

Dorian Morgan,
Heol-y-Bont, Llambed.

£10 rhif 118: 
Mrs Myfanwy Davies, 
Madryn, Aberaeron.

£10 rhif 247: 
Mrs Shan Jones,

Glynrhosyn, Llambed.
£5 rhif 146: 

Mrs Annwen Evans, 
Park Lane, Llanllwni.

Clwb  Clonc    
Hydref

Aled Vaughan yn cynnal Gweithdy Eco gyda phlant Adran Iau Ysgol 
Llanllwni.

Jac yn defnyddio bwrdd newydd 
Cylch Meithrin Llanllwni.
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The Wash 
Tub
Heol y Gogledd 
(gyferbyn â’r gofgolofn)
01570 423647
Gwasanaeth o safon uchel: 
smwddio, golchi, sychu 
ac yn golchi duvets.
Sychlanhau ar y safle.

Ruth Thomas 
a’i Chwmni
Cyfreithwyr

Adeiladau’r Llywodraeth, 
Heol Pontfaen, Llambed

Ffôn: 423300 Ffacs: 423223
mail@ruththomassolicitors.co.uk

yn cynnig pob gwasanaeth 
cyfreithiol

Apwyntiadau hwyr neu yn eich 
cartref

Eryl Jones Cyf

Tai Bwyta / Siopau

E-bost: carol@ejic.co.uk
Mae Eryl Jones Ymgynghorydd Yswiriant yn awdurdodedig ac yn rheoledig 

gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Cwmsychpant

Silian
Menter Hen Eglwys Silian

Ym mis Gorffennaf derbyniodd Menter Hen Eglwys Silian newyddion 
cyffrous. Rydym yn hynod o falch medru cyhoeddi llwyddiant cais am 
nawdd o’r Gronfa Dreftadaeth Bensaerniol ar gyfer agweddau sy’n 
ymwneud â’r adeilad. Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, rydym eisoes wedi 
bod yn llwyddiannus yn ein cais i Gynnal y Cardi ar gyfer nawdd tuag at yr 
agweddau sy’n ymwneud â’r gymuned. Mae hynny yn golygu ein bod yn 
awr wedi sicrhau cyfanswm o £12,000 o nawdd grant ac fe fyddwn yn medru 
ymgymryd ag astudiaeth gynhwysfawr, yn edrych ar bopeth o gyflwr yr 
adeilad a’r opsiynau ar gyfer adnewyddu, i sut y mae’r gymuned yn dymuno 
ei ddefnyddio a sut y byddwn yn ariannu’r costau bob dydd. 

Dechreuwyd yr astudiaeth ymarferoldeb ym mis Medi ac rydym yn ffodus 
i dderbyn arweiniad a chyngor gan Cynnal y Cardi a Helen Howells o gwmni 
Hwylus.

Fore Gwener Medi 21ain daeth yr ymgynghorwyr i gyfarfod safle yn 
Eglwys Silian i edrych sut y gallant weithio gyda’i gilydd i’n helpu i 
gynhyrchu’r Adroddiad Ymarferoldeb Prosiect. Bydd yr adroddiad yn 
galluogi’r gymuned i wneud penderfyniad gwybodus am adnewyddu’r hen 
eglwys at ddefnydd cymunedol a gweld a fydd hwn yn brosiect dichonadwy 
neu beidio. Yr ymgynghorwyr yw Caroline James o CJ Consulting, a fydd 
yn ymgymryd â’r gwaith sy’n canolbwyntio ar yr adeilad (gan gynnwys 
arolwg mesuradwy a chostau ar gyfer gwaith atgyweirio ac adnewyddu) 
a Helen Howells o gwmni Hwylus, a fydd yn ymgymryd â’r gwaith sy’n 
canolbwyntio ar bobl (gan gynnwys edrych ar yr hyn y mae’r gymuned ei 
eisiau, a chwestiynu a allwn wneud digon o arian i dalu am gostau rhedeg yr 
adeilad).

Mae astudiaeth ymarferoldeb Hen Eglwys Silian yn cael ei chynnal rhwng 
mis Medi a mis Mawrth. Ein gobaith yw y byddwn yn medru sicrhau bod 
yr eglwys yn cael ei haddasu i fod yn ganolfan gymunedol ar gyfer trigolion 
plwyf Silian a thu hwnt.

Bwriedir cynnal y digwyddiad cyntaf i ymgysylltu â’r gymuned ddydd Iau 
y 15fed o Dachwedd yng Nghlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan. Bydd sesiwn 
galw heibio o 3.00-7.00 y.h. a chyflwyniadau a thrafodaeth o 7.00-8.30 y.h. 
Mae’n fraint o’r mwyaf medru cyhoeddi y bydd ein haelod seneddol Mr Ben 
Lake yn bresennol.

Bydd y manylion llawn yn cael eu cyhoeddi yn nes at yr amser. Mae’r 
newyddion diweddaraf ar gael ar dudalen facebook ‘Hen Eglwys Silian’. 
Cofiwch gadw’r dyddiad yn rhydd os gallwch. Mae barn pawb yn hanfodol 
i wneud yr astudiaeth ymarferoldeb yn llwyddiant. Felly mae croeso i bawb 
sydd â diddordeb ym mhlwyf Silian fynychu’r digwyddiad cymunedol yma 
ac edrychwn ymlaen at eich gweld.

Mae’r cynllun wedi cael cefnogaeth LEADER drwy Grŵp Gweithredu 
Lleol Cynnal y Cardi (a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion) a ariennir 
drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu 
Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

18 oed
Dathlodd Cerys Pollock, 

Brynmeddyg ei phen-blwydd yn 18 oed 
yn ystod y mis. Gobeithio i ti fwynhau’r 
dathlu a phob dymuniad da i’r dyfodol. 

Gwellhad Buan 
Gobeithio bod Meinir Davies, 

Caerwenog yn gwella yn 
dilyn triniaeth ar ei llygaid yn 
ddiweddar. 

Helen Howells o gwmni Hwylus a Caroline James o gwmni CJ Consulting 
yn ymgynghori ar yr astudiaeth ymarferoldeb yn eglwys Silian.

Llanybydder

Yn Sioe Tregaron, y darn gorau 
o waith yn yr adran Crefft Gwledig 
oedd blwch nythu wedi ei wneud gan 
Huw Evans, Llanybydder.

Pwyllgor y Pentref
Bydd Pwyllgor y Pentref yn cynnal 

Noson Calan Gaeaf yn y Llew Du ar 
y 26ain o Hydref am 6.00 o’r gloch.  
Bydd yna raffl, gemau a gwobrau am 
y wisg ffansi ac am y poster Calan 
Gaeaf gorau.

Bydd Pwyllgor y Pentref yn 
cynnal Noson Dân Gwyllt ar y 3ydd 
o Dachwedd yn y Llew Du.  Bydd y 
gatiau yn agor am 6.00 o’r gloch a’r 
arddangosfa dân gwyllt yn dechrau 
am 6.30. Bydd yna gawl, hot dogs, te 
a choffi.

Chwiorydd
Cynhelir Oedfa Dydd Gweddi 

Chwiorydd Bedyddwyr y Byd yn 
festri Aberduar brynhawn Llun 
5 Tachwedd am 1.30 o’r gloch. 
Estynnir croeso cynnes i chwiorydd 
yr eglwysi.

Diolch
Dymuna Ieuan a Thelma, Tegfryn 

ddiolch o galon i bawb am yr 
anrhegion, galwadau ffôn a chardiau 
lu ar achlysur dathlu eu Priodas 
Ddiemwnt ar y 6ed o Fedi.

Diabetes
Cynhelir cyfarfod o Gangen 

Llanybydder o’r Gymdeithas 
Diabetes yn Festri Aberduar nos 
Fawrth, Hydref 9fed am 7.30y.h. Y 
noson yng nghwmni Sian Davies 
a Llinos Halgarth o Glinig Bach y 
Wlad. Croeso cynnes i bawb.
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SiAraDwyR  NEwYdd!!! COLOFN  Y  DYSGWYR  gan  Ann Bowen Morgan

Sara Bee dw i a dw i wedi byw yn Llanfair 
Clydogau ers tair blynedd. Mae’n bentre bach 
gyda neuadd, eglwys, swyddfa post, gŵyl gwrw, 
llawer o weithgareddau i’w gwneud, noson ffilm, 
bandiau’n chwarae, ffeiriau celf a marchnad 
luniau. Dw i’n gallu cerdded i ganol y pentre o fy 
nhŷ - defnyddiol iawn.

Roedd fy mam i yn dod o Dregaron ac felly 
roedd fy nheulu yn arfer dod i Dregaron dair 
gwaith y flwyddyn. Ro’n i’n meddwl ‘Un 
diwrnod, bydda i’n byw yma’ a dw i yma! Pan 
symudais i yma, roeddwn i’n teimlo dylwn i 
ddysgu Cymraeg. Dw i’n dysgu Cymraeg yn 
Nhregaron hefyd, sy’n berffaith! 

Athrawes cyflenwi Mathemateg a 
Gwyddoniaeth dw i. Dw i’n gweithio yn benna yn 
ysgol Llanbedr Pont Steffan. Dw i wrth fy modd 
yn dysgu yno; mae’r disgyblion a’r staff yn hyfryd 
ac mae cinio ysgol yn wych! 

Pan gyrhaeddais i gyntaf, ymunais i â’r côr 
Corisma a chanais i gyda nhw yng nghyngerdd 
Nadolig Llambed y flwyddyn honno.

Cymerais i ran yn yr Eisteddfod i ddysgwyr ac 
enillodd y grŵp canu, y sgets a’r canu unawd. 
Ro’n i’n sefyll fy arholiad cyntaf y flwyddyn 
ganlynol a ches i naw deg tri y cant - ro’n i’n 
hapus iawn!

Eleni, wnes i ennill y gystadleuaeth gelf yn Sioe 
Llanfair. Y wobr? Tair punt!

Ym mis Gorffennaf, wnes i ymrestru yn y cwrs 
haf ym Mhrifysgol Llambed. Wnes i fwynhau a 
chyfarfod â llawer o bobl hyfryd.

Beth bynnag, y peth gorau sydd wedi digwydd 
eleni yw prynu ceffyl. Mae hi’n gob hardd o 
Iwerddon ac r’yn ni’n mynd gyda fy nghymydog 
pan dw i ddim yn gweithio a phan mae’n sych.

LYN JONES
“At eich gwasanaeth”

● Torri porfa - o lawntiau bach 
i gaeau chwarae

● Symud celfi
● Unrhyw waith 

o gwmpas y tŷ a’r ardd
● Trwydded i gario gwastraff

● Wedi yswirio’n llawn

01570 481029
Lakefield, Llanybydder

SA40 9RL

RABI  Ceredigion

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ffermwyr eleni.  Mae’r gymuned 
amaeth yn gyfarwydd gyda’r ansicrwydd, yr amseroedd da a’r drwg.  Fodd 
bynnag, i rai teuluoedd, bydd effaith y tywydd eithafol eleni yn fwy nag 
y gallant ymdopi ag e. Ychwanegwch at hyn salwch neu ddamwain, neu 
wariant arall annisgwyl ac anochel, a gall sefyllfaoedd droi’n anobeithiol 
yn gyflym iawn.  Os oes angen cymorth arnoch chi, neu os gwyddoch am 
unrhyw gydnabod sydd angen cymorth, yna ffoniwch ein llinell rhadffôn ar 
0808 281 9490.

Bu ein gwirfoddolwyr arbennig yng Ngheredigion yn brysur iawn dros yr 
haf. Cynhaliwyd nosweithiau bingo, rasys, cwis, ras hwyaid, a digwyddiad 
‘Caru Cig Oen’ i hyrwyddo Cig Oen o Gymru yn ystod yr wythnos ‘Caru Cig 
Oen’ ym mis Medi. Llwyddodd y gweithgareddau hyn i godi dros £3,000 at 
goffrau’r pwyllgor yng Ngheredigion.    

Cynhelir cinio blynyddol Cig Eidion eleni yng Ngwesty Llanina nos Wener 
26 Hydref am 7 o’r gloch.  Ein siaradwr gwadd yw’r enwog Aneurin Davies 
(Aneurin A.I.). Pe dymunech ymuno â ni ar y noson hon, mae tocynnau ar 
werth (£20) gan aelodau’r pwyllgor.  Mae croeso mawr i aelodau newydd ar 
ein pwyllgor bob amser.
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Cadwyn Cyfrinachau
Enw:  John Heath
Oed:  21
Tref:  Llambed
Gwaith: Saer Coed gyda Cartrefi’r  Cwm 
Partner: Sengl
Teulu: Mam, Dad a fy mrawd David

Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Hala 6 wythnos o’r gwyliau haf 
lawr yn Saundersfoot yn y carafán  
– llond lle o ni rhwng teulu a 
ffrindiau. Joio hala amser gyda 
David yn hel crancod a’r rhyddid o 
chwarae ar y traeth. 

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn.
‘Pam Fi Duw’

Yr eiliad o embaras mwyaf.
Pan chwydais ar draws Mr Ward fy 
athro cynradd ar ôl yfed gormod o 
squash – druan ag e, goffodd e fynd 
adre i newid a’r cwbl.  

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn.
I ddweud diolch a bod yn gwrtais 
bob tro.

Taset ti’n gallu mynd nôl mewn 
amser, beth fyddet ti’n dweud 
wrth dy hun yn 16 oed?
Safia arian – fe ddaw yn handi pan 
yn hŷn, trystiwch fi!

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Dyn Tân fel Sam Tân. 

Beth oedd y peth ofnadwy wnest 
ti i gael row gan rywun?
Doedd e’n ddim byd mowr ond 
dwi’n chwerthin bob tro dwi’n 
meddwl amdano.  Rhoddais Sambo 
y ci ar ben y bwrdd pŵl ac aeth 
Dad yn benwan a rhedeg o amgylch 
y bwrdd pŵl ar fy ôl i gyda’i ffon! 
Byth ’di gweld Dad yn rhedeg mor 
glou yn ei fywyd!

Y peth mwyaf rhamantus a 
wnaeth rhywun i ti erioed?
Sai’n foi rhamantus a sneb lot ’di 
bod yn rhamantus i fi ond top tip 
ladies - prynwch Chinese i fi a 
bydda i’n hapus!

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Tu fewn y clwb rygbi gyda 
ffrindiau neu allan ar y cae rygbi.

Pwy yw dy arwyr?
Ken Owens – fy arwr yn y byd 
rygbi a’r un rhif crys wrth gwrs!

Taset ti’n fisged, pa fath fyddet ti 
a pham?
Wagon Wheel – caled ar y tu allan 
ond meddal ar y tu fewn!

Beth yw dy arbenigedd?
Weindio Dad lan – rhaid cadw e’n 

ifanc chi’n gweld! Ond un peth sy’n 
dda, mae e’n ffaelu dala fi rhagor 
heblaw bod y ffon yn dala fi gynta!

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol?
Bob dydd yn wahanol – dysgu 
rhywbeth newydd a troi fy llaw at 
wahanol sgiliau bob dydd. Hefyd 
y cyfle i weithio mewn gwahanol 
ardaloedd.

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol?
Bod ar ben to yn slato yn y glaw, sdim 
unman  i guddio o’r tywydd gwael. 

Y peth gorau am yr ardal hon?
Y bobol – ffrindiau da!

Pa iaith wyt ti’n defnyddio gyntaf?
Cymraeg er bod Mam yn Sais!

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 
dy groen?
Pobol sy’n meddwl bod nhw’n well 
na phawb arall.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr?
Hawdd – ar fwy o tools i’r gwaith! 
A mas am cwpwl o beints!

Beth sy’n codi ofn arnat?
Unrhywbeth gyda phlu! Un ffaith i 
chi – fi’n gallu rhedeg yn ffastach 
na dim un iâr!

Pryd chwydaist ti ddiwethaf?
Tua mis yn ôl – oedd y bath yn 
llawn! Druan â Mam!

Pryd lefaist ti ddiwethaf?
Boi caled i fi – byth yn llefen!

Pryd est ti’n grac ddiwethaf?
Dwi’n person go ‘laid-back’ – ma’n 
cymryd rhywbeth mawr a difrifol 
i neud fi’n grac! Er p’idwch byth 
mynd â bwyd fi!

Ble oedd y lle mwyaf annisgwyl i 
ti ddihuno ynddo yn y bore?
Alla i feddwl am sawl un ond yr 
un mwyaf annisgwyl oedd pan es i 
gysgu ar soffa Bradley yn Llangybi 
a dihuno lan yn gwely Gareth 
G&M yn Llambed. Sdim cliw da fi 
beth digwyddodd ‘in-between’.

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Ennill y loteri!

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 
broffesiynol?
Cymhwyso fel Saer Coed lefel 3.

Ac yn bersonol?
Cael fy enwi fel y sgoriwr ceisiadau 
uchaf yn fy nhymor cyntaf gyda 
Tîm Rygbi Cyntaf Llambed. 

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
bert / i gadw’n gryf?
Kebabs, Pizzas, Indian a digon 
o Chinese! Yn fy marn i, ma 
unrhywbeth gwyrdd yn wael i chi!

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini?
Mynd i hyfforddiant rygbi ddwywaith 
yr wythnos a gêm bob dydd Sadwrn 
– a cwpwl o beints ar ôl ’ny!

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Ifanc, ffit a golygus. 

Pa gar wyt ti’n gyrru?
Vauxhall Corsa tra bod e’n byw!

Beth yw dy hoff wisg?
Shorts, t-shirt a trainers! Boi plaen 
i fi!

A’th hoff adeilad?
Parc y Scarlets.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell?
Bear Grylls – allith y boi ma neud 
popeth i fi! Sai’n dwp cofiwch chi 
– er bydde Michelle Keegan yn ferch 
lwcus iawn i fod yn sownd gyda fi!

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis?
Chinese yw’r number 1 – er fi’n 
lico pob cludfwyd! Sai’’n lico 
gweud na i fwyd!

Beth yw dy ddiod arferol?
Lager Top – p’idwch anghofio’r top!

Sut wyt ti’n ymlacio?
Yn gwely a gwylio Netflix – joio!   

Pa ran o dy gorff yw dy hoff ran?
Y coesau – blewog ond cryf!

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw?
Lluniau teuluol ond petai’r cyfle 
i gael bydden i’n achub fy offer 
gwaith hefyd.

Oes yna rywbeth na elli di ei 
wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda?
Taflu pêl yn syth mewn i ‘line-out’ 
yn rygbi!

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti nawr?
Y dyn ei hun – Dad! Os fydda i 
hanner y boi â beth yw Dad fydda 
i’n ddigon hapus. Dw i a David yn 
cael lot o sbort da Dad -  er weindo 
fe lan ma Dad yn galw e!

Y gwyliau gorau?
Malia 2015 gyda’r bois. (Wel fi’n 
credu 2015 oedd e, na be sy ar fy 
mhen-ôl beth bynnag!)

Pa dair gwlad yr hoffet fynd 
iddyn nhw cyn marw?
Seland Newydd, Awstralia a Sbaen.

Arferion gwael?
Mae rhestr i gael da Mam ond siŵr 
o fod y ffaith bod fi byth yn dod 
lawr â stwff o’r ystafell wely!   

Ble fyddi di mewn deng mlynedd?
Mewn gwlad wahanol gobeithio yn 
teithio a joio bywyd o hyd.

Testun Cyfrinachau’r rhifyn nesaf:
Sioned Douglas, Llambed.
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Swdocw Medi
Llongyfarchiadau i: Avril 
Williams, Cwmann, a 
diolch i bawb arall am 
gystadlu: John Bevan, 
Felinfach; Bethan 
Williams, Llanybydder; 
Richard Evans, 
Olmarch; Eurwyn 
Davies, Llanybydder; 
Glenys Davies, 
Llanybydder; Joan 
Stacey, Ffaldybrenin; Elma 
Phillips, Cellan a Mair Williams, New Inn.

Bag Siopa Clonc

Ticiwch os ydych yn fodlon i’ch enw ac enw’ch pentref 
ymddangos ymhlith rhestr y cystadleuwyr yn y rhifyn 

Y mae lle i gredu bod y treiathlon, ac yn benodol y treiathlon Iron Man, yn 
bygwth disodli’r  mara-thon a’r rasys pellter eithafol fel y brif her ymhlith 
athletwyr.  Y mae’r Iron Man yn gofyn i’r cystadleuydd nofio rhyw ddwy filltir 
a hanner yn y môr, yna beicio 112 o filltiroedd  cyn rhedeg marathon i orffen. 

Dinbych y Pysgod yw cartref y gystadleuaeth hon yng Nghymru ac eleni 
eto ar y 9fed o Fedi daeth tyrfaoedd sylweddol i wylio a dros 2000 yn 
cymryd rhan, gan gynnwys pedwar aelod o Glwb Sarn Helen. 

Erbyn hyn y mae Gareth Hodgson yn hawlio lle blaenllaw yn y gamp a 
chafwyd prawf o hynny wrth iddo ddod yn 11eg yn y ras gyfan ac yn gyntaf 
yn ei ddosbarth oedran mewn 9 awr 43 munud a 21 eiliad. 

Dau frawd a’u nai oedd y tri arall, sef Eric a Dorian Rees a Carwyn Davies 
o ardal Cwrtnewydd. Dyma’r Iron Man cyntaf i’r tri ohonynt. Er hynny, 
gwnaethant yn rhagorol i orffen y dasg - Eric yn gyntaf (13.24.42), gyda 
Carwyn (14.23.12) a Dorian (14.27.19) yn dilyn, er i Dorian gael codwm cas 
ar y beic. Llongyfarchiadau i’r pedwar ohonynt.

Yr oedd Hanner Marathon Llyn Efyrnwy yn ras boblogaidd gan redwyr 
Clwb Sarn Helen eleni eto, wrth i 15 ohonynt ymuno â’r 1363 o redwyr a 
gwblhaodd y cwrs cyflym hwn ar y 9fed o Fedi. Yr oedd un enillydd gan y 
Clwb, sef Dawn Kenwright a ddaeth yn 1af yn nosbarth y menywod dros 60 
oed mewn 1 awr 42 munud a 15 eiliad. 

Y cyntaf o redwyr y Clwb i orffen oedd Simon Hall a ddaeth yn 72ain 
yn y ras mewn 1 awr 24 munud a 5 eiliad.  Rhyw 8 safle y tu ôl iddo oedd 
Glyn Price, a ddaeth yn 5ed yng nghategori’r dynion dros 50 oed mewn 
1.24.41gyda Meic Davies yn dilyn mewn 1.25.20. Yr oedd Nigel Davies yn 
ôl i’w orau gan orffen yn y 100 cyntaf mewn 1.26.46 gyda George Eadon yn 
ei ddilyn gan osod record bersonol o 1.28.19.  

Eleni eto nid oedd llawer yn gwahanu Dee Jolly (1.28.29) a Caryl Wyn 
Davies (1.28.45 ) y naill yn 5ed a’r llall yn 6ed o’r menywod dan 35 oed, a’r 
ddwy yn gosod record bersonol am y pellter. Llwyddodd Mark Rivers hefyd i 
orffen dan awr a hanner (1.28.55) a chafodd ei gymar Eleri ras dda i orffen yn 
10fed yn nosbarth y menywod dros 40 oed gan osod record bersonol o 1.38.47.  

Y mae Tony Hall yn hen gyfarwydd â’r ras hon o amgylch Llyn Efyrnwy, 
ac eleni daeth yn 8fed ymhlith y dynion dros 60 oed mewn 1.39.50.   
Cafwyd perfformiadau cadarn hefyd gan Mitchell Readwin (1.45.01), Donna 
Davies (1.55.11), Enfys Needham Jones (1.56.07) a Nicola Davies (2.11.24). 
Llwyddodd Donna ac Enfys ill dwy i osod record personol.

Yr oedd Dawn Kenwright hefyd wedi ennill ei dosbarth mewn ras lwybr 10 
cilometr yng Nghoed y Brenin ar y 1af o Fedi gan orffen mewn 56 munud a 4 
eiliad. Cafodd gefnogaeth yno gan Pamela Carter, hithau’n gorffen mewn 63.12.

Braidd yn hydrefol oedd y tywydd ar gyfer Hanner Marathon Pumsaint 
eleni ar yr 16eg o Fedi ond roedd 20 o aelodau’r clwb ymhlith yr hanner 
cant a redodd y cwrs llwybr hwn ar lannau Afon Cothi. Mark Horsman 
(Aberteifi) a Caryl Jones (Abertawe) oedd yn 1af ac 2il yn y ras gyfan ond 
daeth gwobrau i redwyr Sarn Helen hefyd  -  Glyn Price yn 1af dros 50 oed 
mewn 1 awr 36 munud a 15 eiliad; Simon Hall yn 2il dan 40 oed mewn 
1.36.49;  Meic Davies a Dan Hooper yn 2il a 3ydd dros 40 oed; Dee Jolly 
yn 2il yn nosbarth y menywod dan 35 oed; Eleri Rivers yn 2il dros 35 oed; 
Dawn Kenwright yn 1af o’r menywod dros 55 oed; a Tony Hall yn 1af o’r 
dynion dros 60 oed.

Roedd ras 6 milltir a hanner yn rhan o’r achlysur a Jack Cockburn (Sarn 
Helen) oedd yr enillydd. Roedd hefyd ras i’r plant a fe’i henillwyd gan Jake 
Lynock (Caerfyrddin) gyda Harri Rivers (Sarn   Helen) yn ail.

Ar yr un diwrnod aeth tri aelod o’r clwb i redeg ras heol 10 cilometr 
Abertawe a gwnaeth Siôn Price yn ardderchog i ddod yn 15fed allan o 3339 
o redwyr mewn 34 munud a 22 eiliad, gyda Ken Caulkett yn 52ed mewn 
36.51, a’i gymar Jenny yn gorffen mewn 53.34.

Gyda’r dyddiau’n dechrau byrhau y mae rhedwyr Sarn Helen yn paratoi 
unwaith eto ar gyfer Marathon Eryri.

Ysgol  Bro  Pedr

Rhai o ddisgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 Ysgol Bro Pedr a fu ar 
ymweliad â’r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre ac yn gwylio Sioe 
“Gwlân, gwlân pleidiol wyf i’m gwlân” gan gwmni Mewn Cymeriad.

Campws Iau
Ar ddechrau blwyddyn newydd hyfryd yw cael croesawu nifer o 

ddisgyblion newydd i’r Uned Feithrin ac ar draws yr ysgol – gobeithio y 
byddwch i gyd yn hapus iawn yn ein plith. Pob dymuniad da i Nerys Evans 
sydd wedi dechrau cyfnod mamolaeth a chroeso i Louise Griffiths sydd yn 
ymuno â ni fel athrawes ac i Mary Davies a Sian Davies sy’n ymuno â’r  tîm 
gweinyddol. 

Dymunwn wellhad buan hefyd i Nia Morgan a gobeithiwn y bydd yn ôl 
gyda ni yn fuan. 

Cafodd disgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 gyfle i ymweld ag Amgueddfa 
Wlân Drefach Felindre a chael cyfle i wylio perfformiad o “Gwlân, gwlân 
pleidiol wyf i’m gwlân.” Gwnaeth pawb fwynhau’n fawr a diolch i’r staff a 
fu’n trefnu a goruchwylio adeg y daith.  

Mae’n diolch yn fawr i Mr a Mrs Pink sy’n rhieni gyda ni yn yr ysgol 
am eu holl waith yn arwain y disgyblion i ddatblygu gardd yr ysgol ac 
i’r staff am eu hymrwymiad yn ysgogi’r plant i ofalu am y cynnyrch. Bu 
disgyblion hŷn yr ysgol yn gwerthu llysiau y maent wedi eu tyfu i rieni’r 
ysgol ac roeddent yn hynod o flasus hefyd. Cafodd amryw o ddisgyblion o 
flynyddoedd 2 hyd 6 gyfleoedd i gasglu a dosbarthu afalau, gwasgu’r sudd 
ohonynt a choginio crymbl blasus i’w flasu a’i werthu. Diolch i bawb a fu’n 
cefnogi.

Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman Dip CII, Cert CII(MP)
Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP
M: 07816 923618  E: richardjarman@tpllp.com

Efallai bod eich banc ddim yn cynnig cyngor – ond dwi yn!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi? 

Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proff esiynol, gallaf eich cynorthwyo!
Gyda thros 27 o fl ynyddoedd o brofi ad, gallaf gynnig cyngor ar:

Cynilo a Buddsoddi  ::  Yswiriant a Diogelu  ::  Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth  ::  Rheoli Ystad  ::  Morgeisi ac Yswiriant Cartref

www.richardjarman.tpllp.com
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Oh My Cod
Siop Pysgod a Sglodion

19 Stryd Fawr, 
Llanbed
Oriau Agor:

Mawrth - Sadwrn 12yp - 9yh
Sul - Llun - Ar Gau

Melin Mark Lane Mill
Llanbedr Pont Steffan/Lampeter
Ceredigion SA48 7AG

Tel: 01570 422540 
Fax: 01570 423644
www.wdlewis.co.uk

Hefyd yn/Also at:
Broneb Stores
Pumsaint, Llanwrda

Tel: 01558 650215

WD Lewis A5 ad  11/11/10  23:38  Page 1

Gwasanaethau Coed Llambed

Gwêl-y-Coed, Cwmann
Llambed, SA48 8EL

01570 422819
www.lampetertrees.co.uk

Cwmni teuluol all ddelio â
phob math o breblemau gyda choed.

ARNOLD DAVIES VINCENT EVANS
CYFREITHWYR

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR PONT STEFFAN

01570 422221

a 4/5 Stryd y Bont, Llandysul

MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan Iorwerth

post@adve.co.uk

Breuddwyd yn troi’n weddi
O’r darnau a enillodd wobrau llên yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, un 

o’r mwya’ crefftus oedd cerdd Huw Alltgoch i ‘Breuddwyd’.
Y gystadleuaeth oedd cyfansoddi villanelle, math digon anarferol 

o gerdd, ond math tlws iawn hefyd. A thlws oedd syniad Huw ... am 
freuddwyd plentyn i fynd i ffermio.

Mae villanelle yn gofyn i chi ailadrodd dwy o’r llinellau fwy nag 
unwaith a hynny, rhywsut, yn creu teimlad breuddwydiol, hiraethus bron.

Er mai gobeithiol ac annwyl ydi ysbryd y darn; o’i ddarllen heddiw, mae 
yna hiraeth hefyd. Hiraeth ymlaen llaw. Yng nghefn y meddwl, mae yna 
lais yn gofyn am ba hyd y gall hyn fod yn wir.

Does dim newydd mewn newid ym myd ffermio ac, ers blynyddoedd 
bellach, ryden ni wedi gweld y ffermydd bach yn cael eu llyncu a darnau o 
dir yn cael eu clytio at ei gilydd yn ymerodraethau gwyrdd.

Ond, wrth i ni wynebu Brexit, mae’r pryder yn cynyddu. Mi allai’r blynyddoedd 
nesa’ arwain at gyflymu’r broses sydd eisoes ar droed a’n math ni o ffermio 
– ffermio da byw mewn amgylchiadau naturiol – sy’n debyg o ddiodde’ fwya’.

Mae’r plentyn yng ngherdd Huw Alltgoch yn gwybod yn reddfol am gwlwm 
“dyn a daear” ond dyna’r union beth sydd mewn peryg o gael ei golli. 

Mi ddaeth un o bobol fawr y gorffennol yn ôl i rybuddio ffermwyr Cymru. 
Am flynyddoedd, roedd enw Franz Fischler bron mor gyfarwydd i ffermwyr 
ag un John Deere neu David Brown, heb fod mor annwyl bob tro. 

Ddiwedd y mis diwetha’, mi rybuddiodd y gallai ffermwyr Cymru 
ddiodde’n ofnadwy os bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb 
gytundeb. Mi feiddia’ i ddweud, er nad ydw i’n ffarmwr, y gallai fod yn 
wael hyd yn oed efo cytundeb hefyd.

Ynghynt eleni, roedd yna erthygl arall wedi mynd â fy sylw i, gan Nick 
Fenwick, pennaeth polisi Undeb Amaethwyr Cymru. Roedd yntau’n 
rhybuddio y gallai cefn gwlad Cymru gael ei throi’n lle chwarae i bobol y 
dinasoedd ... a’r broses honno eto mewn peryg o gyflymu. 

Mae Brexit di-gytundeb yn fygythiad am fod cymaint o gynnyrch 
ffermydd Cymru yn cael ei werthu i wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Ar 
ben hynny, mae peryg y byddai llywodraeth Prydain yn taro bargeinion efo 
gwledydd fel Seland Newydd, a’r pris fyddai derbyn cig oen.

Ond hyd yn oed heb Brexit, mae cynlluniau Llywodraeth Cymru’n peryglu 
ffermydd bach hefyd, trwy awgrymi y bydd grantiau’n mynd ar gyfer 
cynlluniau penodol yn hytrach nag i gynnal ffermydd. Dim ond busnesau efo 
amser i ddatblygu syniadau a chynlluniau fydd yn cael y rheiny.

Peth i’w ganmol ydi rhoi sylw i ddyfodol yr amgylchedd a byd natur ac i 
les cyhoeddus; ond mae bwyd yn lles cyhoeddus hefyd, yn enwedig petai’n 
cael ei gynhyrchu mewn ffordd llai dwys a llai diwydiannol. Fel y dylai hi 
fod yng Nghymru.

Yn y gerdd, mae gorwelion gwanwynau’r plentyn yn “ddi-ben-draw” ond go 
brin mai felly y bydd hi ar y genhedlaeth nesa’ mewn gwirionedd; mi fydd hi’n 
fwy o frwydr nag erioed i gadw pen uwch dyfroedd y drefn fasnachol fawr.

Er nad ydi dylanwad ffermio mor amlwg ag yr oedd o,  mi wyddon ni’n 
iawn be fyddai effaith hynny ar ein cymdogaethau ni, ar ein ffordd ni o fyw 
ac ar iaith a diwylliant hefyd.

Yma, ar ochr Ceredigion i ardal Clonc o leia’, mae gynnon ni’r hawl i 
wrthod Brexit. Mi bleidleision ni o drwch blewyn i wneud hynny ... er nad 
oedd pob ffermwr yn cytuno. Does yna ddim rheidrwydd democrataidd 
arnon ni i gadw’n dawel.

Er cymaint o wendidau sydd gan yr Undeb Ewropeaidd – a rhai fel 
Franz Fischler hefyd – mi fydd Prydain ddi-Ewrop, jingoistaidd yn llawer 
gwaeth. Ac nid ffermwyr bach Ceredigion a Sir Gâr fydd flaena’ ym 
meddyliau San Steffan.

Breuddwyd oedd teitl cerdd Huw. Gweddi sydd ei angen. Er mwyn 
sicrhau y bydd yna blant eto’n “tremio draw” a theimlo “Ffan a Moss o’i 
ddeutu’n llyfu llaw”.
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Rhifyn Tachwedd
yn y Siopau 
1 Tachwedd

Erthyglau, Newyddion 
a Lluniau i law erbyn 

�� Hydref

Llangybi  a  Betws

C.Ff.I. Bro’r Dderi
Co’ ni off! Blwyddyn newydd 

wedi dechrau! Blwyddyn o 
gymdeithasu, cystadlu, teithio, dysgu 
a mwynhau.

Ac wrth gwrs, nid yw mis Medi 
yn eithriad. Dechreuwyd y flwyddyn 
gyda noson o gemau. Noson ysgafn, 
i osod sail da i weithgareddau’r 
flwyddyn. Cafwyd llawer o sbort, 
jeli a skittles!

Ar yr 8fed o Fedi, cynhaliwyd 
Gig Ola’r Ha’ ym Mhafiliwn Bont 
gan C.Ff.I. Ceredigion. Bu nifer 
o’n haelodau yn mwynhau ac yn 
stiwardio, ac ambell arweinydd yn 
cynorthwyo tu ôl i’r bar.

Cafwyd Sosial i groesawu aelodau 
newydd ar y 10fed o Fedi - diolch i 
bawb am ddod. 

Dyw aelodau Bro’r Dderi ddim 
yn cael llawer o amser i ymlacio. O, 
na! Cafwyd noson o Boxercise ar 
yr 17eg o Fedi gyda nifer fawr yn 
ei wneud am y tro cyntaf. Noson o 
chwys a chwerthin! Diolch yn fawr i 
Sue Walker am gynnal y noson.

Teithiodd Lowri Pugh-Davies 
i Budapest i gynrychioli C.Ff.I. 
Cymru yn Sesiwn Astudio Rural 
Youth Europe ganol mis Medi. Cyfle 
arbennig i gwrdd â phobol ifanc o 
gefndiroedd tebyg a gwahanol ar 
draws Ewrop, i ddysgu a rhannu 
profiadau. Edrychwn ymlaen at 
glywed yr hanes i gyd.

Edrychwn ymlaen at raglen brysur, 
fywiog ac amrywiol y flwyddyn. 

Pob lwc i’n haelodau i gyd sy’n 
dechrau cyfnod newydd mewn 
addysg, dechrau swyddi newydd neu 
ar dramp!

Cofiwch ein bod ni’n cwrdd bob 
nos Lun am 7:30 y.h. yn Ysgol 
y Dderi. Croeso cynnes i bawb. 
Gallwch gysylltu gyda Carys Mair 
Jones, y Cadeirydd neu Lowri Pugh-
Davies, yr Ysgrifennydd am fwy o 
wybodaeth.

Ysgol Y Dderi
Croeso cynnes iawn i blant 

newydd yr ysgol.  Gobeithio y 
byddwch chi’n hapus iawn yn ein 
plith.

Llongyfarchiadau mawr i Miss 
Caryl a’r teulu ar enedigaeth 
Tomi-Wyn yn ystod gwyliau’r haf.  
Croeso cynnes i Miss Sioned a fydd 
yn dysgu yn yr ysgol yn ystod ei 
chyfnod mamolaeth.

Mae Clwb Ffrindiau Ffit wedi 
dechrau yn yr ysgol bob nos Fercher 
i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 o dan 
arweinyddiaeth Miss Lleucu. Mae 
pawb yn cael llawer o hwyl ac yn 
cadw’n ffit yn ystod y sesiynau.

Mae Clybiau’r Urdd i’r Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol ill 
dau wedi ail-gychwyn ac rydym 
yn edrych ymlaen yn fawr iawn 
at ddathlu diwrnod Coch, Gwyn a 
Gwyrdd gyda Mistar Urdd yn fuan.

Dathlwyd Diwrnod Roald Dahl 
yng Nghyfnod Allweddol 2 i 
gofio gwaith a dylanwad yr awdur 

Yn Sioe Llandysul, fe enillodd Eirian Lewis, Llangybi Brif Bencampwr yr 
adran bîff gyda’i buwch a Phencampwriaeth Bîff Ifanc Glyn Jones gyda’i llo 
benyw 10 mis oed.

Disgyblion blwyddyn 5 a 6 Ysgol y Dderi yn Frobscottle!

arbennig a aned yng Nghaerdydd.  
Bu blwyddyn 3 a 4 yn astudio llyfr 
Fantastic Mr Fox gan gyflawni 
heriau llythrennedd a rhifedd.  Bu 
disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn 
astudio llyfr BFG ac uchafbwynt y 
dydd heb os oedd cael creu ac yfed 
Frobscottle!

Trefnwyd llu o weithgareddau 
megis Cubetto, BeeBot, Sphero, 
Jimu, Botio a Scratch i ddathlu 
Wythnos Genedlaethol Codio.  Bu 
disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn 
cymryd rhan mewn darllediad byw 
ar y we o gyflwyniad arbennig 
gan Barclays.  Mi fydd swyddog o 
Barclays yn dod i’r ysgol i gynnal 
gweithdy codio gyda’r dosbarth yn y 
dyfodol agos.

Cynhaliwyd gwasanaeth ysgol 
gyfan arbennig i nodi Diwrnod 
Heddwch y Byd ar yr 21ain o 
Fedi.  Bûm yn edrych ar symbolau 
heddwch ac yn edrych ar gyfraniad 
Alfred Nobel a’r wobr heddwch a 
ddechreuodd yn 1901.  Tristwch 
mawr yw nodi nad yw dynoliaeth 
wedi dysgu dim o ddinistr ac 
erchylltra rhyfel.

Fel rhan o’u thema ‘Ffrindiau’ 
bu disgyblion y dosbarth Meithrin 
a Derbyn yn ymweld â’r Dyfodol 
yn ddiweddar.  Mae’r Dyfodol yn 
adeilad Ysgol Cellan gynt a oedd yn 
un o’r chwe ysgol bentref a gauwyd 
i ffurfio Ysgol y Dderi yn 1976.  
Cawsom groeso arbennig ac roedd 
pawb yn ffrindiau mawr wrth adael!

Cyllid Amaethyddol, Adeiladu 
& Busnes • Offer Amaethyddol 
ac Adeiladu • Ceir a Cherbydau 

Masnachol • Cyfleusterau 
Amddiffiniad Offer Newydd a 

Ddefnyddir

Rheolwr Ardal: Bedwyr Davies 
07757 668339 / 01544 340562

bedwyr@pjfinancialsolutions.co.uk   
www.pjfinancialsolutions.co.uk

Authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority No FRN 690293

01570 480 108

07811 701 857
office@ejonesplumbingandheatingltd.co.uk

Gas/LPG & Oil  Services

Renewables  Installation
Maintenance  Breakdowns
Boiler Servicing  Sprinklers

Mwy na brocer yswiriant.   
Mwy na yswiriant fferm. 

Gweithio’n lleol? Byw’n lleol? 
Yswirio’n lleol. 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei awdurdodi a’i reoli gan y 
“Financial Conduct Authority”. Rhif Cofrestru 615251. 

Gwasanaethau Yswiriant FUW 
Sgwar Y Mart, Llanybydder, 
Sir Gaerfyrddin SA40 9UE 

Swyddfa: 01570 481208 
Carys Davies: 07890 883346 
Gwion James: 07980 608337 

www.fuwinsurance.co.uk 

21 Stryd Fawr, Llanbed
Ceredigion, SA48 7BG

Swyddfa: 01570 422556

Mwy na brocer yswiriant.   
Mwy na yswiriant fferm. 

Gweithio’n lleol? Byw’n lleol? 
Yswirio’n lleol. 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei awdurdodi a’i reoli gan y 
“Financial Conduct Authority”. Rhif Cofrestru 615251. 

Gwasanaethau Yswiriant FUW 
Sgwar Y Mart, Llanybydder, 
Sir Gaerfyrddin SA40 9UE 

Swyddfa: 01570 481208 
Carys Davies: 07890 883346 
Gwion James: 07980 608337 

www.fuwinsurance.co.uk 

CELFI CEGIN A ‘STAFELL 
WELY WEDI’U FFITIO, 

ATEGOLION CEGIN, 
CYFARPAR TRYDAN,
TEILS WAL A LLAWR

SGWÂR Y FARCHNAD, 
LLANYBYDDER

01�70 �80��7
www.lifestylekitchensandbedrooms.co.uk

Pencarreg
Eglwys Sant Padrig

Cynhaliwyd Bore Coffi yn Eglwys 
Sant Padrig, Pencarreg ganol mis 
Medi. Braf oedd gweld yr ifanc 
yn helpu yn ystod y bore. Cafwyd 
bore buddiol iawn a phawb wedi 
mwynhau.

Roedd yr elw i gyd yn mynd at 
gynllun atgyweirio’r eglwys er 
mwyn ei gwneud yn lle i’r gymuned 
gwrdd, gan mai dyma’r unig 
adeilad cyhoeddus yn y pentref. 
Diolchodd y ficer, Will Strange, am 
bob cefnogaeth i sicrhau bore coffi 
hwylus gyda phawb yn mwynhau’r 
gwmnïaeth. 

Cyflwynodd Ruth Jones a’r Ficer 
flodau i Beti Jacobs, Llanybydder. 
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Cofgolofn

O’r diwedd, mae pentref a phlwyf 
Llanfair Clydogau wedi cael ei 
chofgolofn. Mae hyn wedi digwydd 
trwy ddiddordeb ac ymchwil dyfal 
Sally ac Alan Leech. Mae enwau 54 o 
bobl â chysylltiad â’r plwyf ac a oedd 
wedi gwasanaethu yn y Rhyfel Byd 

Cyntaf ar  y gofgolofn. Bu farw 11 
o’r rhain. Mae hefyd enwau 54 a fu’n 
gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd ar y 
gofgolofn. Bu farw 4 o’r rhain. Mae’r 
gofgolofn erbyn hyn wedi ei hadeiladu 
yn erbyn mur mynwent Eglwys 
Santes Fair ar y sgwâr. Cynlluniwyd 
y gofgolofn gan y pensaer Chris Hess, 
Glanrhyd a’i hadeiladu gan Grenville 
Evans o Lanbed. 

Ar hyn o bryd mae llyfr ar fin cael 
ei gyhoeddi, wedi ei ysgrifennu gan 
Sally Leech, Tanyresgair. Bydd 356 
o dudalennau yn y llyfr a bydd yn 
olrhain manylion bywgraffyddol 
y rheiny a enwir ar  y gofgolofn, 
yn ogystal â llawer o luniau. Bydd 
y llyfr hwn yn destun diddordeb i 
lawer o bobol. Edrychwn ymlaen at 
y cyhoeddiad yn fuan.

Ras yr Hwyaid
Buom yn lwcus dros ben cael 

prynhawn sych i gynnal y ras ond 
gorfu i ni symud y lleoliad gan fod 
gormod o lif yn yr afon. Gwerthwyd 
nifer fawr o hwyaid i godi arian at y 

neuadd.
Cafwyd llawer o sbri yn trio dal 

yr hwyaid gwyllt. Yr enillwyr oedd 
y tair hwyaden gyntaf i gyrraedd y 
lein. 1.Tony Barker, Tycoch. 2.Dave 
Denny, Gelli. 3.Nia Jones, Llanfair 
Fach. Yn dilyn y ras aeth pawb i’r 
neuadd i gael lluniaeth oedd wedi 
ei baratoi gan bawb a fu’n cymryd 
rhan. Achlysur da unwaith eto gyda 
phawb wedi joio.

Dathlu 80 oed
Cafwyd parti sbesial iawn i 

ddathlu pen-blwydd Eleanor Evans, 
Nantymedd yn 80 oed. Daeth 
ffrindiau, cymdogion a pherthnasau  
o bell ac agos i ddymuno’n dda iddi.

Roedd y neuadd yn orlawn gyda 
gwledd o fwyd arbennig wedi ei 
baratoi gan Meinir,

Dilys a’r wyresau. Rydym yn sicr 
y bydd y diwrnod yma yn aros yn ei 
chof am amser hir.

Llongyfarchiadau hefyd i Ron 
Coombes, Penlanmedd, yntau yn 
dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

Cydymdeimlad
Hoffem gydymdeimlo’n ddwys 

â Jean Entwistle, Siop Llanfair ar 
farwolaeth ei mam. Bendith arni hi 
a’r teulu.

Gwellhad Buan
Hoffem ddymuno gwellhad 

buan i Glenis  Gratwick sydd yn 
Ysbyty Glangwili ar hyn o bryd. 
Gobeithio y cawn ei gweld adre’ 
yn fuan.

Marwolaeth
Trist iawn oedd clywed am 

farwolaeth Gerwyn Jones, Llandre, 
Llanbed; un o blant Fferm 
Llwyn, Llanfair. Estynnwn ein 
cydymdeimlad dwysaf â Mary, 
Dorian, Delyth a’r holl deulu.

Clwb 100.
1. £20 - Wil Hockenhull. 2. £10 

- Billy Jones, Nouadd. 3. £5 - Sian 
Lewis, Frondeifi; Holly Leech, Chris 
Burgess, Claire Parsons, Paul Miller 
a Sooty.

I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Sara 
Fflur 
Pugh

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.
Annwyl ffrindiau,

Helo blant, shw mae? Wel, mae’r hydref bron â chyrraedd ac yna bydd y dail 
yn dechrau newid eu lliwiau. Dw i wedi bod yn brysur dros ben yn tacluso 
fy nghragen yn barod ar gyfer y tywydd oer.  Bues i hefyd yn cystadlu yn 
sioe leol Aberoncyn y penwythnos diwethaf, ac fe enillais i darian anferth am 
y crwban â’r gwddf hiraf. Roeddwn wrth fy modd! Ydych chi erioed wedi 
ennill gwobr am gystadlu?  Wel beth am roi cynnig ar y gystadleuaeth hon?

Bu nifer fawr ohonoch yn brysur iawn yn ystod y mis diwethaf yn lliwio 
llun ond yr enillydd y mis hwn yw Sara Fflur Pugh, Ucheldir, Ffair Rhos. Da 
iawn ti, Sara, am liwio’r llun mor daclus gan ddefnyddio holl liwiau’r enfys.  

Wwww… mae’n dechrau oeri gyda’r nos nawr ac mae’r dail yn dechrau 
newid eu lliwiau. Dw i’n hoff iawn o dymor yr hydref gan mai dyma’r amser 
pan dw i’n cael cyfle i orffwys a thacluso. Beth am fynd ati i liwio’r llun 
hydrefol hwn o’r dail yn cwympo o’r goeden enfawr sydd yn fy ngardd?  
Cofiwch ei ddychwelyd ataf erbyn dydd Llun, Hydref 22ain. 

Hwyl am y tro,

Os ydych yn ymateb i hysbyseb yn CLONC, 
dywedwch wrth y cwmni ymhle y gwelsoch yr hysbyseb. Llofnod Rhiant/Ceidwad:

Ticiwch os ydych yn fodlon i enw’ch plentyn ac enw’ch pentref ymddangos ymhlith rhestr y cystadleuwyr yn y rhifyn nesaf.

Llanfair Clydogau
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Penwythnos Merched y Wawr
GAREJ BRONDEIFI

Heol Llanfair Road, Llambed, SA48 8JX
* Gwasanaeth trwsio ac atgyweirio

* Teiars am brisiau cystadleuol
*Ceir newydd ac ail law ar werth

* Batris * Brecs * Egsost
*Gorsaf Brawf MOT Ceir a Beiciau Modur

Gorsaf 
Brawf
MOT

Peiriant Golchi Ceir Poeth

01570 422305
07974 422 305

23 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7DY

T 01570 423823   E post@cyfri.co.uk   W www.cyfri.co.uk

Am gyngor diduedd annibynnol ar amryw o faterion ariannol, yn cynnwys:
Buddsoddiadau,  Pensiynau, Treth Etifeddiaeth,  Yswiriant Bywyd,

Yswiriant salwch difrifol ac Yswiriant diogelwch incwm.
Gary Davies BSc(Hons), Dip IP PFA

Beca Russell BSc(Hons), MSc(Hons), Dip PFS
Cysylltwch â ni am wasanaeth proffesiynol y gallwch ymddiried ynddo.

Mae’n bosib i werth eich buddsoddiadau a’ch pensiwn gostwng  yn ogystal â chynyddu. Nid ydych yn sicr o gael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl.  
Os nad ydych yn cadw lan gyda’ch ad-daliadau mae’n bosib i chi dderbyn gorchymyn ailfeddiannu am eich cartref.

CYFRIFWYR
SIARTEDIG

81 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AB

Rhai o fuddugwyr cystadlaethau Celf a Chrefft Sioe ac Eisteddfod Llambed 
o Ysgol Bro Pedr. Ysgol Bro Pedr hefyd a dderbyniodd £50 a chwpan am yr 
ysgol uchaf ei marciau yn y cystadlaethau Crefft yn Eisteddfod Llambed.

Disgyblion  Dawnus

Bu grŵp o blant Ysgol Llanllwni yn canu ym mhenwythnos preswyl 
Merched y Wawr a’r Clybiau Gwawr yng Ngholeg Llanbed ddechrau’r 
tymor. Diolch i Glwb Gwawr Llanllwni am y gwahoddiad ac i bawb a 
gefnogodd.

Ar nos Wener gyntaf mis Medi bu Côr Corisma yn rhan o noson arbennig o 
adloniant yn ystod penwythnos preswyl cenedlaethol Merched y Wawr. Yng 
nghwmni Bois y Rhedyn, cafwyd noson arbennig, â’r merched wrth eu bodd 
yn diddanu’r gynulleidfa a chael cyfle i ymuno gyda’r bois am gân neu ddwy. 
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Croeso  cynnes  wedi’r  ailagor

Twrnamaint  Pêl-droed  Dyffryn  Cledlyn

Disgyblion Ysgol 
y Dderi yn ymweld â 
Meithrinfa Dyfodol 
yng Nghellan.

Disgyblion Ysgol Dyffryn Cledlyn yn eu cit chwaraeon newydd, a lluniau’r cyffro pêl-droed ar brynhawn y twrnamaint yno.


