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Priodasau

Apêl  y  Pabi  Coch

Ar y diwrnod olaf o fis Gorffennaf teithiodd tua chant o ffrindiau a 
pherthnasau Dafydd a Rachel Thomas, Dolwar Fach, Dolgwm Uchaf, 
Pencarreg, o Gymru i Tickhill yn Swydd Efrog, i ymuno â theulu a 
ffrindiau Rachel i ddathlu eu priodas y diwrnod canlynol.

Priodwyd Dafydd a Rachel yn Eglwys hynafol y Santes Fair yn Tickhill, 
sef pentref gwledig ynghanol cyfeiri o gaeau llafur aeddfed. Roedd yr 
haul prin yn gwenu’n braf a phawb wedi treulio deuddydd o amser mwyaf 
bendigedig.

Treuliwyd pythefnos o fis mêl yn y Dominican Republic cyn dychwelyd 
i’w cartref yn Dolwar Fach. Ein dymuniadau gorau i Rachel yn ei 
swydd fel athrawes Gwyddoniaeth yn Ysgol Uwchradd Pantycelyn, 
Llanymddyfri, ac i Dafydd yn amaethu ar y fferm deuluol adref.

Ar ddydd Sadwrn yr 2ail o Awst yn Eglwys Sant Luc, Llanllwni, 
priodwyd Andrew Doyle, mab Kevin a Beryl Doyle, Cwmann â Sarah 
Taylor, merch Stewart Taylor a Marilyn Osborne, Vancouver, Canada. Y 
gwas priodas oedd Gareth Tremain a’r tywyswyr oedd John Rhys Jones 
a Neil Smothers (ffrindiau). Y morwynion oedd Linsey Taylor, Charlotte 
Mills a Linda Williams. Gwasanaethwyd gan y Parchedig W. Fillery a Mrs 
Nancy Jones oedd yr organyddes; cafwyd ddatganiadau gan Gôr Meibion 
Cwmann. Cynhaliwyd y wledd yn Waunifor, Maesycrugiau. Bydd y pâr 
ifanc yn ymgartrefi yn Ysgol Shawnigan Lake, Vancouver Island, Canada.

Cangen Llanwenog a Chribyn o’r Lleng Brydeinig yn seremoni ‘Apêl y Pabi Coch’ yng Nghefn Hafod Gorsgoch yn ddiweddar.
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Hydref  Eifion ac Yvonne Davies, Afallon, Drefach 480590
Tachwedd Elaine Davies, Penynant, Alltyblaca  480526 
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk

Tîm Golygyddol: Eifion ac Yvonne Davies, Elaine Davies, 
  Dylan Lewis, Rhian Lloyd a Marian Morgan

Dylunydd: Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349
Swyddog Dosbarthu Eifion Davies, Afallon, Drefach    480590
e-bost:   bedwyr@btopenworld.com
Teipyddion Nia Davies, Maesglas   480015
  Joy Lake, Llambed

Gohebwyr Lleol:
Cellan  Meinir Evans, Rhydfechan   421359
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  Dewi Davies, Glanafon   480218
Llanwnnen       Meinir Ebbsworth, Brynamlwg  480453
Llanybydder Menna Jones, Ceginau Lifestyle   480257
Pencarreg Linda Thomas, Dolgwm Uchaf  422270

Bwrdd Busnes:
Cadeirydd Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349  
e-bost:   cadeirydd@clonc.co.uk 
Is-Gadeirydd Marian Morgan, Glasfan, Drefach  480490
Ysgrifenyddes  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Trysorydd Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015  
e-bost:   ysgrifennydd@clonc.co.uk 

Ceidwad y Camera Janet Evans, Haulfryn, Llambed  422856
Ffotograffwyr Tim Jones, Llainwen, Llambed  422644
  Terry Jones, Awel y Grug, Cwmann  421173
Argraffwyr Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573

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.  Mae cyfraniad pob un 
yn bwysig.
• Dyma gyfeiriad gwefan Clonc: www.clonc.co.uk os am fwy o wybodaeth.
• 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.  
• Gellir gadael newyddion tu ôl y cownter yn siop bapurau Caxton Hall, Llambed.
• Gellir e-bostio newyddion at y golygydd yn syth: golygydd@clonc.co.uk
• E-bostiwch eich eitemau ar gyfer y dyddiadur i ysgrifennydd@clonc.co.uk
• Mae croeso i chi ddefnyddio eich camera eich hun. 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 i cadeirydd@clonc.co.uk .  
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. 
• Gellir tanysgrifio i Clonc am £12 yn unig y flwyddyn.  Cysylltwch â’r ysgrifenyddes.
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Pa Fanc? Ble y’ch chi’n cadw’ch 
arian? Mewn hosan o dan y gwely, 
neu odych chi’n  claddu’r cyfan 
yn yr ardd? Wir, mae’r dyddiau 
diwethaf yma wedi bod yn 
ofidus iawn i’r rhai sy’n berchen 
cyfranddaliadau. Mae’n ofid mawr 
i weld eich arian yn diflannu i bwll 
di-waelod. Diolch fod y tywydd 
yn gwella a’r safle ariannol yn fwy 
sefydlog.

Rwy’n cofio pan yn blentyn 
rhywun yn cael y disgrifiad fod 
ganddi hi neu fe ‘hosan dda’. Minnau 
yn edrych yn fanwl ar goesau’r 
person i weld beth oedd mor arbennig 
amdanynt. Mae dyn yn dysgu!

Mae ôl gwaith yma! Roedd Dydd 
Sadwrn yn ddiwrnod arbennig ym 
mhentref Llanwnnen. Dathlu fod yr 
ysgol yn 100 oed. Hyfryd oedd gweld 
y dyrfa wedi dod i ymuno yn y dathlu 
a phawb yn hamddenol ymlwybro 
drwy’r ysgol a gweld arddangosfa 
wych o luniau a chasgliad o 
ddogfennau  yn llanw’r lle. Cael cip 
wedyn ar lyfr yr ymwelwyr a gweld 
fod rhywun wedi ysgrifennu ‘Mae ôl 
gwaith yma’ ynddo. Amen ddyweda 
i am y gwaith o fewn yr ysgol, ac ar 
y llyfr ‘Sŵn y Grannell’, ac ar bob 
peth ynghlyn â’r diwrnod, o’r ginio 
yn y Grannell i’r Gymanfa Ganu yng 
Nghapel y Groes.

Gyrru di-ofal. Mae’n hen bregeth 
am weld gyrrwyr yn ffonio a gyrru. 
Clywed am lorri yn mynd ar y 
draffordd ac yn gyrru’n ddi-ofal 
iawn; creodd gymaint ofn ar deulu 
oedd yn dilyn, fel i un a oedd yn 
y car ffonio’r heddlu. Beth oedd 
y gyrrwr yn ei wneud? Ar y ffôn 

– nage, tecstio – nage. Roedd hwn 
yn gwylio ffilm ar declyn yn y cab. 
Naws ryfedd fod damweiniau’n 
digwydd.

2 Dŷ a Ni. Mae cryn ddiddordeb 
ym mhentref Drefach yn y rhaglen 
sy’n ymddangos ar S4C, ac mae 
pawb yn gobeithio y ceir ail-gyfres, 
am fod bachgen o’r pentre, James 
Thomas, (mab Jeff Glannau’r 
Afon[Penbontbren gynt]) yn 
ymddangos fel y cymeriad Howie 
yn y gyfres. Edrychwn ymlaen ac fe 
gaiff fwy o sylw gennym pan ddaw’r 
ail gyfres i’r teledu.

Colli Gwres! Na nid fi ond y 
tŷ. Gyda phris tanwydd mor uchel 
mae’n rhaid manteisio ar bob cyfle 
i achub gwres ac i gadw’r biliau i 
lawr. Gallwn ddechrau trwy wisgo 
dilledyn ychwanegol yn hytrach na 
throi’r gwres i fynny. Medrwch gael 
cymorth i insiwleiddio’r tŷ. Clywais 
am dŷ oedd ag ystlumod yn y llofft 
a’r dynion ddaeth i insiwleiddio yn 
gwrthod gwneud y gwaith, gan fod 
ofn arnynt. Beth oedd yr ateb – cael 
person o’r cyngor i ddal yr ystlumod, 
ei rhoi mewn bocs, yna’r cwmni yn 
insiwleiddio’r llofft. Wedi gorffen 
– na. Rhaid dychwelyd yr ystlumod 
i’r un llofft. Rhywffordd neu gilydd, 
nid yw’n gwneud rhyw lawer o 
synwyr i fi! Mwyaf tebyg, fi sy’n 
dwp,- fel bat!

Mae cwmni NEA yn elusen sy’n 
gweithio i sicrhau gwres fforddadwy 
i deuluoedd. Os am fanylion 
ymwelwch â’r We –

          httb://www.nea.org.uk 
Hwyl am y tro               

CLONCYN.

Dyfarniad y Darllenydd
Braint fawr oedd cael darllen hanes achos Brondeifi mewn llyfr a 

gyhoeddwyd gan Y Parch Goronwy Evans.  Llyfr 255 o dudalennau am 
£9.95 yn cynnwys hanes y gweinidog presennol a’r cyn weinidogion, codi 
ac ailgodi’r capel, adeiladu festri newydd, gwybodaeth am yr aelodau a’r 
swyddogion gweithgar, yr Ysgol Sul, cofnodion swyddog y wasg dros chwarter 
canrif, a rhestr o enwau aelodau’r Ysgol Sul a ‘ble maen nhw nawr?’

Mae’n llyfr i’w drysori o ran hanes yr achos a 
hanes yr ardal.  Mae’n dangos y brwdfrydedd sydd 
yno a’r fflam sy’n dal ynghyn.

Mynnwch gopi.  Daw ag oriau o bleser wrth 
ddysgu am yr amser a fu a’r blynyddoedd diwethaf.  
Gallwch werthfawrogi’r lluniau hefyd, llawer mewn 
lliw, sy’n gofnod byw o’r gweithgarwch.

Gallech ddadlau mai gweinidog yn ceisio 
ymffrostio’i gyfraniad oes i’w aelodau a’r ardal 
sydd yma, neu gapel yn ceisio dangos yr hyn a 
gyflawnwyd ganddynt dros y blynyddoedd.  Onid yw 
pob capel yn y dref yn ceisio cadw’r achos i fynd?  
Mae’n siŵr eu bod nhw.  Beth sy’n gwneud Brondeifi’n wahanol?  Nid pob 
capel sy’n medru cadw gweinidog am dros ddeugain mlynedd.  Nid yw pob 
capel felly’n ddigon ffodus i ddibynnu ar weinidog sy’n dalp o hanes yn 
ei hunan, a diolch i’r Parch Goronwy Evans am rannu’r hyn sydd ganddo 
drwy’r llyfr gwerthfawr hwn.

Nofel newydd a gafodd gryn sylw yn ddiweddar yw ‘Ffreshars’ gan 
Joanna Davies.  Mae’n dilyn hynt a helynt criw o bobl ifanc sy’n dechrau’u 
blwyddyn gyntaf wyllt ym Mhrifysgol Aberystwyth – yn eu plith Fflur y 
‘Goth’ o Lambed.

Mae’n nofel gyffrous yn llawn rhyw, yfed, 
cyffuriau a gwrthdaro.  Dim cymaint â hynny am 
fywyd academaidd y myfyrwyr, ond y rhan fwyaf 
am eu gweithgareddau allgyrsiol!  Diddorol iawn 
i gyn-fyfyriwr diniwed fel fi.  Difyr iawn i ddarpar 
fyfyrwyr hefyd, ond rhoddaf rybudd i rieni myfyrwyr, 
rhieni darpar fyfyrwyr a rhieni cyn fyfyrwyr o ran 
hynny, - efallai nad cynnwys y llyfr hwn oedd eich 
syniad delfrydol o fywyd eich plant a’u haddysg 
uwch!!

Ta waeth - mae’r nofel hon yn ddigon o adloniant.  
Tybed faint o wirionedd sydd ynddi?  Does dim angen llawer o ddychymyg 
i sylweddoli pa neuadd breswyl Cymraeg yw Neuadd Taliesin y nofel.  Oes 
yna wirionedd tu ôl i ddigwyddiadau’r nofel?  Yr awdures a’i chyd-fyfyrwyr 
ar y pryd a all ddatgeli hynny i ni.  Wedi meddwl am y peth, efallai y 
byddai’n well peidio gwybod!

Ffreshars, Gwasg Gomer £7.99

Dylan Lewis
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* Meigryn

Sioe Amaethyddol
Llanbedr Pont Steffan 

Cynhelir 
Cinio Blynyddol y Sioe 

Nos Wener Tachwedd 7fed 2008 
Yng Ngwesty’r Llew Du, Llambed. 

Am 7.30 o’r gloch. 
Tocyn £15

Enwau cyn gynted a phosibl i 
Mr Aeron Hughes – 01570 422654
Mr Gareth Russell – 01570 423396

neu 
Mrs Gwen Davies – 01570 481152

Lle  aeth  pawb?

Tîm Pêl-droed Clwb Ieuenctid Cwmann yng nghae Talfoel diwedd y 40au- Colin Jones, Handel Evans, Eirwyn 
Roberts, Alwyn Auctioneers, Aneirun Jones, Eirwyn Saer, Ron Palmer, Billy Doyle, Stan Chamberlain, Gareth Hendai, 
Joseff Blaenbathren, Ken Trehelig, Vernon Jones (V&M), Aneurin Hendai, Gerald Thomas ac Endaf Morgan.
Os oes gennych chi hen lun o ddiddordeb i ddarllenwyr Clonc, yna cysylltwch â’r golygydd os gwelwch yn dda.

O  Siambr  Cyngor  Sir  Gâr gan Pryfyn
Mae Eirwyn Williams wedi arwain ymgyrch rymus yn ystod yr wythnosau diwethaf i geisio atal y difrod sy’n digwydd 

i ‘lonydd gwyrdd’ cefn gwlad gan y rheini o’r tu allan i’r ardal sy’n eu prysur ddinstrio â’u cerbydau 4x4 ac yn amharu ar 
gyfleusterau cerddwyr a marchogion lleol. Da oedd clywed bod dau o’r lonydd gwyrdd yn ardal Llansawel wedi eu diogelu 
bellach drwy ymdrech yr aelod lleol.

Llongyfarchiadau i Fiona Hughes, cynrychiolydd Llanybydder, Pencarreg, Rhydcymerau a Chwm Ann, ar gael ei 
henwebu’n Gymraes y flwyddyn am gyfraniad o bwys i’w chymuned. Dywedodd Fiona fod llwyddiant ymgyrch yr 
Annedd ac ennill sedd yn enw Plaid Cymru ar y Cyngor Sir wedi rhoi hwb mawr iddi: ‘Mae gallu gwneud rhywbeth positif 
dros y rheini yn ein cymdeithas sy’n methu’n lân â’u helpu eu hunain oherwydd oed neu anabledd yn rhoi bodlonrwydd 
mawr imi. Rwy’n ymwybodol o gyfrifoldeb y swydd a’r enwebiad ac yn falch bod y gymuned yn teimlo mod i’n ddigon 
cyfrifol i fod yn llais i’w dyheadau.’

Yn y cyfarfod llawn diwethaf o’r Cyngor Sir nododd Linda Evans, cynrychiolydd Llanllwni, Llanfihangel, Pencader, 
New Inn, Gwyddgrug a Phontweli bod adroddiad wedi ei wneud gan Sir Powys a’r Cynulliad i gyflwr y ffyrdd o fewn y Sir 
honno er mwyn gweld a oedden nhw’n ddigonol i gwrdd ag anghenion datblygu ffermydd gwynt. O ganlyniad i sylwadau 
Linda mae’r swyddogion yn mynd i gysylltu â Phowys am ragor o wybodaeth. Ond gallwn oll gytuno bod cyflwr ffyrdd 
gwledig Sir Gâr cynddrwg, o leiaf, â’r rheini ym Mhowys. Ar gais Linda hefyd bydd swyddogion yr adran briffyrdd i 
ymweld â’r ardal er mwyn ceisio datrus cwynion am ddiogelwch ar y ffyrdd (palmentydd a chyflymdra traffig) yn ystod y 
pythefnos nesa.

Soniwyd y mis diwethaf am yr annibendod sydd wedi ei wneud ym maes addysg yng ngogledd Sir Gaerfyrddin gan 
Ieuan Goronwy Jones (Annibynnol, Llandeilio). Y corryn hwn yw’r aelod â gofal dros addysg ar fwrdd gweithredol Sir 
Gâr. Mae gweinidog addysg llywodraeth Cymru, addysgwyr blaenllaw, rhieni’r plant a’n tri chynrychiolydd lleol wedi galw 
arno i gydnabod iddo fethu’r tro hwn. Gwrthod a wna’r gwron. A gwrthod ymweld â’r ysgolion yng ngogledd y sir a wna’r 
bonheddwr o Landeilo. Mae pawb yn cydnabod bod newid yn anochel, ond mae’n ddiwrnod trist pan na all cynghorydd 
bellach, edrych i fyw llygaid yr etholwyr. A yw hi’n anochel bod Annibynnol yn gyfystyr ag Annibendod ar Gyngor Sir 
Gâr? Ac mae’n ymddangos bod mwy na gronyn o wirionedd yn yr awgrym hwnnw, oherwydd mewn munud o annibendod 
llwyr yn y Siambr gwrthododd Meryl fach, arweinydd Annibenwyr Sir Gâr, ag ymddiheuro am sarhau un o’i chydaelodau 
yn fileinig a chyhoeddus. Ai dyma’r math o ymddygiad y gallwn ei ddisgwyl o hyn ymlaen gan arweinwyr Annibenia yn 
Sir Gâr?
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Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

HYDREF
2  Cwrdd Diolchgarwch Capel Seion, Cwrtnewydd am 7y.h. gyda’r Parch  
    Eileen Davies, Llanllwni yn annerch.
3  Noson Moes a Phryn yn Neuadd Seion, Cwrtnewydd dan nawdd Urdd y      
    Benywod Capel y Bryn am 7:30y.h.
3  Cyfarfod Diolchgarwch Capel Llidiad Nenog am 7y.h. Pregethir gan y 
    Parch Ken Williams.
4  Cyngerdd Dafydd Iwan yn Theatr Felinafch yng nghwmni Gwenan 
    Gibbard am 7:30y.h.
4  Bore Coffi Capel Shiloh Llambed 10-12 o’r gloch.  Elw at y deillion yn yr 
    Affrig.
5  Cyrddau Cymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru yng Nghapel 
    Caeronnen, Cellan am 2y.p.
5  Cyngerdd Clasurol yn Neuadd Bro Fana, Ffarmers gyda Angela 
    Brownridge ar y piano.
6  Cwrdd Diolchgarwch Capel y Bryn, Cwrtnewydd am 7:00y.h. Disgwylir y 
    Parch Chris Bolton, Llanarth i bregethu. 
7  Pwyllgor Buddiannau Henoed Llanybydder am 7:30y.h. yn Ysgol 
    Llanybydder. Croeso cynnes i aelodau newydd.
8  Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parcyrhos am 7 o’r gloch.  Pregethwr 
    Gwadd: Parch Eirian Wyn Lewis, Mynachlogddu.
9  Pwyllgor Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen yn festri Noddfa 
    am 7.30y.h.
10 Ocsiwn Addewidion yn Nhafarn Cefnhafod, Gorsgoch am 7:30y.h. 
     Pwyllgor Eisteddfod yr Urdd 2010 Apêl Plwyfi Llanwenog a Llanwnnen. 
11 Cyngerdd gan Gôr Côrdydd o dan arweiniad Sioned James yn Neuadd 
     Bro Fana, Ffarmers.
14 Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch Capel yr Erw am 7 o’r gloch. 
     Gwasanaethir gan y Parch. Gareth Morgan Jones, Pontardawe.
16 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant am 7:30y.h.
18 Cyngerdd Corau Meibion Unedig Ceredigion ym Mhafiliwn 
     Pontrhydfendigaid. Elw tuag at Bwyllgor Cerdd Eisteddfod yr Urdd 
     Ceredigion 2010.
19 Cwrdd Sul Pawb Ynghyd, Capel-y-Groes am 3y.p.
21 Cynhelir noson Bingo gyda Harold yng Nghlwb Rygbi Llanybydder 
     am 8y.h. gan Sefydliad Prydeinig y Galon.
25 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint, cyfyngedig am 11yb, agored am 2.30yp.  
     Mwy o fanylion 01558 650401.
30 + 1 Tachwedd - Eisteddfod CFfI Ceredigion Neuadd Prifysgol Llambed.
     Gweddarlledir y digwyddiadau hefyd.
31 Noson yng nghwmni Mererid Hopwood yn Neuadd Bro Fana, Ffarmers 
     am 7:30y.h.

TACHWEDD 
2   Cwrdd Diolchgarwch, Capel-y-Groes am 7 o’r gloch.  Parch. Eileen 
     Davies, Gwndwn, Llanllwni yn pregethu.
2   Cymanfa Ganu Bedyddwyr Glannau Teifi yng Nghapel Penybont
     Llandysul am 6y.h.  Arweinydd: Sioned James, Caerdydd.
6   Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Y Rotari yng Ngwesty Glynhebog.
7   Cyngerdd Lleng Brydeinig Ceredigion yn Llambed.
21 Noson Elusennol Côr Corisma yn Neuadd Sant Iago Cwmann.
28–29  Ffair Grefftau ac Arddangosfa Flynyddol yn Neuadd y Coroniad,    
     Pumsaint. Raffl at Gancr y Fron Cymru.  Te a choffi.  Crefftwyr     
     a llawer o syniadau am anrhegion. Gwener 12-7y.h a Sadwrn 10 4y.h.
29 Arwerthiant Blynyddol Seion, Cwrtnewydd am 3y.p. Agorir gan Doris 
     Williams, Spring Gardens.

RHAGFYR
6   Cyngerdd ‘Parti Cut Lloi’ o dan arweiniad Sian James yn Neuadd Bro 
     Fana, Ffarmers am 7.30 y.h. 
7   Cymanfa Garolau Adran ac Aelwyd Llambed.
21 Carol â Chân yn Eglwys Llanwenog dan nawdd Pwyllgor Eisteddfod yr 
     Urdd 2010 Apêl Plwyfi Llanwenog a Llanwnnen.
21 Cyngerdd a Noson o Garolau yn Neuadd Bro Fana, Ffarmers am 7.30 y.h.
24 Gwasanaeth Garolau yng Nghapel Llwynrhydowen am 9:00y.h.
25 Cwrdd Undebol yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant am 9:00y.b.

IONAWR 2009
24 Cyngerdd yng nghwmni Angela Brownridge (piano) ynghyd â
     ‘Cherddorfa Siambr Llanbedr Pont Steffan’ yn Neuadd Bro Fana,    
     Ffarmers am 7.30 y.h.

MAWRTH 
7 ‘Swper Cawl’ i ddathlu Gŵyl Ddewi gyda ‘Chôr y Llan’ Llanelli yn   
    Neuadd Bro Fana, Ffarmers am 7.30 y.h.

Cors, dŵr, a mwd oedd cyflwr ras 
5 milltir Becca, ar ddydd Sadwrn, 
gŵyl banc Awst.   Carwyn Thomas 
yn ennill y ras mewn 5munud   7 
eiliad,  5ed Andrew Abbott 40 
munud 26 eiliad,  8fed Mike Davies 
40 munud 50 eiliad,  13 -  Haydn 
Lloyd 44 munud 5 eiliad,  22- 
Gethin Jenkins 46 munud 14 eiliad,  
33 - Lyn Rees 50 munud 39 eiliad,  
55 Gareth Jones 55 munud 10 eiliad,  
62 -  Caryl Davies 57 munud, 40 
eiliad, 66 - Jan Jones 59 munud 40 
eiliad, 84 -  Gudrun Jones 1 awr 21 
munud 5 eiliad. ‘Ras y mochyn du; ‘ 
i’r plant, Rhian Jones yn ail 5 munud 
8 eiliad, a ras y bechgyn, 4ydd Allan 
Davies 4 munud 40 eiliad a 9fed 
Carwyn Davies 6 munud 8 eiliad.  

San Cler oedd lleoliad ras hewl 
10k clwb T.R.O.T.S.  Carwyn 
Thomas unwaith yn rhagor yn ennill 
y ras gydag amser o 35 munud 56 
eiliad,  2- Glyn Price 36 munud a 35 
eiliad, ac yn ennill ras y dynion 40+, 
11- Richard Marks 39 munud 39 
eiliad, ac yn ennill ras y dynion 50+, 
14 - Mark Dunscombe 40 munud 
9 eiliad, 27-  Huw Price 42 munud 
15 eiliad, 53  - Huw Rowcliffe 46 
munud 4 eiliad, 67 - Gareth Jones 50 
munud 34 eiliad, 81 -  Caryl Davies 
54 munud 58 eiliad, 85 -  Jan Jones 
55 munud 27 eiliad, a 101 - Allen 
Watts 1 awr 22 munud a 50 eiliad.

Ras hwyl Trefilan, Talsarn, 
Andrew Abbot yn ennill y ras 
agored a Glyn Price yn ail ac yn 
cael y cyntaf yn y dynion 40+, a  
phedwerydd i Richard Marks ac 
yntau yn dod ynail yn y dynion 50+  
Caryl  Davies yn ennill y ras i’r 
merched o dan 35 a Gudrun Jones yn 
cael ail i’r menwyod dros 35.  Catlin 
Page yn ennill ras y plant.

Aeth Caryl Davies, Carwyn 
Thomas a Haydn Lloyd i ras fynydd 
Llyn Y Fan   Cafodd Caryl a Carwyn  
y wobr gyntaf yn y category o dan 
23.

Carwyn Thomas unwaith yn 

rhagor yn ennill y Ras Dau Fryn 
yn Tegryn Sir Benfro,  ac Andrew 
Abbott yn gorffen yn yr ail safle, 5ed 
Mark Dunscombe, ac yn gorffen yn 
safle 22 Caryl Davies. Sarn Helen 
enillodd fel tîm

Dydd Sul diwethaf  aeth aelodau’r 
clwb i ras 10K Bae Abertawe.  
Cafodd Glyn Price ras dda iawn ac 
yn gorffen yn safle 39 yn ei amser 
gorau o 34 munud a 49 eiliad. Yn 
safle 67 Mike Davies 36m 17eiliad, 
113 Mark Dunscombe 37m 56eiliad, 
124 Richard Marks 38m 13eiliad, 
283 Huw Price 42m, 360 Gethin 
Jenkins 42m 55eiliad, 409 Dawn 
Kenwright 44m 4eiliad, 1616 Sian 
Jenkins 57m 9eiliad, a 2671 Allen 
Watts 1 awr 21 munud a 5 eiliad.     

Mae Clwb Sarn Helen yn 
llongyfarch un o’i aelodau hynaf 
y clwb sydd yn cael ei benblwydd 
yn 80 oed ar ddiwedd mis Medi sef 
Allen Watts o Lanwnnen. Mae pawb 
yn adnabod Allen, sydd yn aml yn 
rhedeg rasus heol yng ngorllewin 
Cymru a draw dros  glawdd Offa.  
Rasus 10k, hanner marathon, neu 
marathon llawn mae’n mwynhau 
eurhedeg. Mae pawb yn y clwb yn ei 
edymygu ac yn dymuno Penblwydd 
Hapus iawn iddo, a gobeithio y caiff 
flynyddoed eto i  redeg. 

Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010
Apel Plwyfi Llanwenog a Llanwnnen

yn cynnal 

OCSIWN FAWR
yn nhafarn Cefnhafod, Gorsgoch

10 Hydref am 7:�0y.h.
Am raglen cysylltwch Caryl 480136 neu Wendy 481153

Dewch yn llu i gefnogi

Rhai eitemau fydd yn cael eu gwerthu:
Tocyn teulu i Fferm Folly

Nwyddau Planed Plant
Gwers Telyn

Taith i 1 mewn car Strattos
Rownd o golff gyda’r chwaraewraig ryngwladol

Hamper Nadoligaidd
Englyn cyfarch wedi brodweithio

Pryd saith cwrs i wyth person yng Nghegin Gareth
Cacen nadolig

Treiffl i 12
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Drefach   a   Llanwenog
Diwrnod Chwaraeon ‘Clwb 
Cledlyn Drefach’.

Llwyddodd y glaw i amharu 
ar ymdrechion y ‘Clwb’ i gynnal 
‘Diwrnod Hwyl’, sef yr ymdrech 
flynyddol i godi arian i ddatblygu’r 
Maes Chwarae. Gorff. 18fed oedd y 
dyddiad cyntaf, yna’r 5ed o Fedi,- 
a’r glaw yn fuddugol bob tro.

Ar waethaf y tywydd cynhaliwyd 
Noson Goffi a Raffl yn Neuadd 
y Pentre gyda stondin gacennau, 
B.B.Ciw a stondin boteli. Trwy 
gael Stanley Griffiths fel arwerthwr 
llwyddwyd i sicrhau swm o £782. 
Roedd hyn yn llai na fuasem wedi’i 
gasglu yn y Diwrnod Hwyl, ond 
serch hynny yn ymdrech arbennig o 
dda.

Dyma enillwyr y Raffl -1af 
(£50) Roy Middleton, Drefach. 
2ail(£20) Mr Jones Aberystwyth. 
3ydd (£10) Cyng. Haydn Richards, 
Llanwnnen. 4ydd (£10) Mrs G 
Evans, Cwrtnewydd. 5ed (£5.) Mrs 
Mair Davies, Rhuddlan.

Dymuna’r Pwyllgor ddiolch i 
bawb a fu’n cynorthwyo, ac i’r 
cwmniau canlynol am noddi’r noson. 
AAA Llanbed; Boots; Cascade; Co-
op Llanbed; Creative Cove; Jenkins 
o Ffarmers; Gwilym Price a’i Fab a’i 
Ferched; J.H.Roberts, Trydanwyr; 
Teifi Concrete; Adrian Thomas, 
Fferyllydd. Hefyd i Bwyllgor y 
Neuadd am fenthyg yr adeilad.

Eglwys Santes Gwenog.
Ar y 7fed o Fedi daeth nifer dda 

o aelodau eglwysi’r Ddeoniaeth 
i’r bererindod flynyddol. Wedi eu 
croesawu, cafwyd gwasanaeth byr 
cyn i’r Ficer, y Parch Bill Fillery, 
arwain y pererinion ar daith o ryw 
dair milltir o amgylch y rhan yma 
o’r Plwyf. Talwyd ymweliad â 
Chapel Brynteg – un o Addoldai 
cyntaf yr Annibynwyr yn y cylch. 
Roedd rhai o’r aelodau yno’n ein 
disgwyl. Cafwyd hanes diddorol 
am sefydlu’r achos gan Mrs Yvonne 
Davies. Fel y gwyddoch, saif yr 
Addoldy mewn safle gwych yn 
edrych i lawr dros Ddyffryn Teifi. O 
Frynteg cychwyn nôl i’r Eglwys am 
luniaeth dderbyniol iawn. I ddiweddu 
prynhawn hwylus iawn ymunwyd 
mewn ‘Hwyrol Weddi’ dan arweiniad 
y ficer. Talwyd y diolchiadau gan y 
Deon Gwlad, y Parchedig Ganon, 
Aled Williams. Diolchodd hefyd 
i’r gwragedd am baratoi lluniaeth 
flasus iawn.          Bydd Cwrdd 
Diolchgarwch yr Eglwys Nos Lun 
6ed o Hydref. Ein ficer gwâdd eleni 
yw’r Parchedig Ann Howells, ficer 
Llanpumsaint a Llanllawddog. Yn 
dilyn, bydd swper y Cynhaeaf yn 
Gellideg, trwy wahoddiad caredig 
Mrs Viria Jones. Penderfynwyd 
codi tâl o £10 yr un am y swper 
sy’n cynnwys dau gwrs a diodydd. 
Mae croeso cynnes i bawb ymuno  
â ni. Enwau os gwelwch yn dda i’r 
wardeiniaid - Pauline Tynporth, Mary 

Ffosffald neu Viria. Yn wahanol i’r 
arfer bydd Ysgol Eglwys Llanwenog 
yn cynnal eu Cwrdd Diolchgarwch, 
brynhawn Mercher Hydref yr 8fed 
am 2 o’r gloch.                                  

Cofiwn am bawb sydd yn 
anhwylus naill ai gartref neu yn 
yr ysbyty. Da yw clywed fod  Mr 
James Thomas (Llechwedd gynt) 
wedi dychwelyd wedi cyfnod yng 
nghartref Glyn-Nest. Hefyd mae 
Moira Bone  ar wellhâd wedi cyfnod 
o driniaeth. Dymunwn pob hwyl a 
bendith  i’r aelodau ifanc sydd yn 
dechrau ar brofiadau newydd yn eu 
bywydau wrth fynd i’r coleg neu 
dechrau ar swyddi newydd.  Yr un 
modd i’r plant llai sy’n dechrau ar eu 
gyrfaoedd hwythau.

Clwb 100 yr Eglwys: Gorffennaf  
1. Ian Jones. 2. Bronwen Jones. 3. 
Mali Evans. Awst: 1.Gillian Lewis. 
2.Tom Weaver. 3.Kate Bone.

Cofiwch os am ymuno â’r Clwb, 
bydd yn rhaid ymaelodi cyn diwedd 
mis Hydref. Bydd y tâl yn £10  am y 
flwyddyn.  

Sefydliad y Merched Llanwenog.
Yn ystod yr haf aeth llawer 

ohonom i Gei Newydd. Roedd yn 
ddiwrnod eithaf gwyntog ond ar 
waethaf hyn llwyddom i gael trip 
ar y môr. Heibio i Graig yr Adar ac 
yn wir fe welwyd lle roedd llawer  
o wahanol adar wedi nythu  ar y 
graig yn gynharach yn y flwyddyn. 
Buom yn ffodus iawn i weld rhai 
dolphiniaid yn nofio o’n cwmpas. 
Wedi glanio, mwynhau picnic ar y 
traeth gyda mefus a hufen, un o’r 
aelodau wedi casglu’r mefus y bore 
hwnw. Yr oedd yn brynhawn hyfryd 
iawn.

Tylluanod oedd thema Mis Medi. 
Bu pedair tylluan yn ymweld â ni yn 
y Neuadd yn Drefach, o warchodfa 
natur ‘Pantglas’. Yr oedd eu hanes 
yn ddiddorol iawn a chawsom gyfle 
i weld fel yr oeddynt wedi dysgu i 
wneud gwahanol dasgau. 

Neuadd y Pentref 
‘Clwb 100’: Gorffennaf 1. Mattie 

James, Bryntirion. 2. Roy Bracey, 
Manorafon. Awst 1. Mrs Beaumont  
4 Highmead Terr. 2. Sian Jones, 
Pwllybilwg. Medi 1. Gordon 
Londsdale, Maes yr Onnen, 2. Mrs 
Beaumont, 4 Highmead Terr.

�0 oed
Dathodd yr efeillaid Cliff a Jeff 

Thomas, eu penblwydd yn 50 oed 
canol mis Medi. 

Ysgol Llanwenog
Ar ddechrau’r tymor croesawyd 

nifer o ddisgyblion newydd i’r ysgol, 
sef,  Hafwen Davies, Luke Thomas, 
Liam Day, Karolina Kuwalek, 
Sunnie a Conner Boardman. Hefyd 
estynnwn groeso cynnes i Mrs 
Nia Evans a Miss Lisa Williams, 
cynorthwywyr dosbarth, ac i Miss 

Lisa Willams, Cynorthwy-ydd amser 
cinio gyda Sian Jenkins. Mawr 
hyderwn y byddwch yn hapus iawn 
yn ein plith. Bu Mr Harries, rhiant 
o’r Ysgol, yma am wythnos i arsylwi 
fel rhan o’i gwrs ym Mhrifysgol 
Abertawe. Roedd yn bleser o’r 
mwyaf cael ei gwmni.  

Hyfryd oedd gweld holl luniau 
hardd plant yr ardal wedi eu 
harddangos yn ystod diwrnod sioe 
Cwmsychbant.  Yn ôl ein harfer 
danfonwyd gwaith celf a llawysgrifen 
i’r ddwy sioe leol.  Diolch i’r plant a 
wnaeth eu gwaith yn gydwybodol a 
llongyfarchiadau i’r rhai canlynol am 
gael gwobrau: Sioe Cwmsychpant 
– Arlunio: Babanod –  3ydd – Rhys 
Evans Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd 
– Carys Jones. Yn anffodus oherwydd 
y tywydd garw ni chynhaliwyd sioe 
Gorsgoch.  

Hyfryd yw cael croesawu’n ficer, 
Y Parch Bill. Fillery i gymeryd 
gwasanaeth wythnosol yn yr 
ysgol.  Mae’r plant wrth eu bodd 
yn ei gwmni wrth iddynt wrando ar 
storiau o’r Hefyd, hoffwn ddiolch i’r 
Eglwys am ein gwahodd i gymeryd 
rhan mewn cystadleuaeth arlunio 
a gynhaliwyd  ar yr 20fed o Awst. 
Eto, roedd arddangosfa hardd dros 
ben yno yn dangos holl waith plant 
y plwyf.   Enillwyr yr adran arlunio 
oedd:- Blwyddyn Derbyn: 1af Molly 
Greenfield; 2il – Karolina Kuwalek; 
3ydd – Roseana Roach.  Blwyddyn 1 
a 2: 1af – Isobel Evans;  2il – Sioned 
Fflur Davies; 3ydd – Ben Lewis.  
Blwyddyn 3 a 4: 1af – Ffion Evans; 
2il – Robin Giles; 3ydd – Carys 
Jones.  Blwyddyn 5 a 6:  1af - Emma 
McEnery; 2il – Rhys Jones; 3ydd 
– Anna Evans.

Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch yr 
Ysgol yn yr Eglwys ar brynhawn 
dydd Mercher 8fed o Hydref rhwng 
2 – 3 o’r gloch. Estynnwn groeso 
cynnes i bawb i ddod yno atom i 
ymuno yn ein gwasanaeth o fawl. 

Dathlwn bod deg plentyn yn 
cymryd mantais o wersi gan 
athrawon peripatetig cerdd y Sir.  
Croeso cynnes i’r athrawon sy’n dod 
atom yn wythnosol , sef, Mrs. A. 
Marvelly, sy’n dysgu’r ffidil i Carys 
Jones, Ffion Evans, Nancy Doyle, 
Gwen Thomas a Lowri Davies. Mr R. 
Briant sy’n dysgu Jac Jones, Kurtis 
Davies, Delyth Jones ac Anna Evans, 
a Mrs W. Rearden, sef athrawes 
Michael Roach gyda’r Cello. 

Braf oedd croesawu Mrs Delyth 
Evans, athrawes Ffrangeg Ysgol 
Uwchradd Llambed atom i ddysgu’r 
iaith i blant hŷn yr Ysgol. Mae 
holl Ysgolion Cynradd Cylch 
Llambed wedi ymrwymo i’r prosiect 
yma a mawr hyderwn y bydd yn 
llwyddiannus iawn. Felly, tan y wers 
nesaf …. ‘Au revoir’!

Rydym wedi bod yn ffodus 
iawn i gael gwasanaeth clodwiw 
Mrs. Lorraine Davies gyda’r clwb 
cyfrifiaduron dros y flwyddyn 

diwethaf. Mae llawer o blant wedi 
elwa o’i phrofiad.  Diolchwn o galon 
iddi am fod mor ymroddgar.  

Ail ddechreuodd y Clwb 
Chwaraeon yma nos Lun 22ain o 
Fedi wrth i’r plant fwynhau mireinio 
eu sgiliau pêl droed. 

C.Ff.I. Llanwenog
Mae blwyddyn arall yng nghalendr 

y ffermwyr ifanc wedi cychwyn 
unwaith eto, ond cyn sôn am hynny, 
rhaid llongyfarch yr aelodau fu’n 
cynrychioli’r sir yn ystod yr haf yng 
ngweithgareddau Cymru. Yn gyntaf 
teithiodd llawer i’r sioe Frenhinol. 
Fe ddaeth Rhian, Gwennan, Iona 
a Manon yn bedwerydd yn yr 
arddangosfa’r Ffederasiwn, Lowri 
a Luned Mair yn bumed yn y 
gystadleuaeth ffotograffiaeth, a’r bois 
tynnu’r gelyn yn gwneud eu gorau 
glas. Daeth merched tîm pêl rwyd 
y clwb yn drydydd ym Mwyllgor 
Blynyddol Cymru yn Aberystwyth.

Ar y 30ain o Orffennaf, cynhaliwyd 
pwyllgor blynyddol y clwb pryd yr 
etholwyd y swyddogion newydd ar 
gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Dyma 
nhw: Llywyddion, – Huw a Nans 
Davies, Bryndolau; Is-lywyddion, 
– Paul a Menna Jones, Ceginau 
Lifestyle; Cadeirydd, – Helen 
Howells;  Is-Gadeirydd, – Heilin 
Thomas; Ysgrifenyddes – Cerys 
Jones;  Trysorydd, – Llŷr Davies; 
Ysgrifennydd rhaglen,– Arwel 
Jenkins; Ysgrifennydd cofnodion,– 
Nicola Miles; Gohebydd y wasg, 
– Iona Jones; Swyddog Gwefan, 
– Manon Richards; Llyfr Lloffion, 
– Sioned Hatcher, Sioned Davies a 
Meleri Davies. 

Hoffwn fel clwb longyfarch 
y Cyng Haydn Richards ar 
gael ei ethol yn Lywydd y sir. 
Llongyfarchiadau i Helen Howells 
ar gael ei hethol yn Gadeirydd 
Pwyllgor Materion Gwledig y sir. 
Pob llwyddiant i ti drwy gydol y 
flwyddyn. Llongyfarchiadau i Eurig 
a Lowri ar achlysur eu priodas, ac i 
Geraint a Iona ar eu dyweddiad.

Cychwynodd y clwb yn ôl i’w 
gweithgareddau arferol nos Lun y 
1af o Fedi gyda noson yng ngofal 
ein harweinyddion. Braf iawn oedd 
gweld nifer fawr o aelodau newydd 
yn ein plith. Yna nos Lun yr 8fed 
o Fedi, cafwyd noson hwylus yng 
nghwmni Pete Ebbsworth. Ar y 
15fed o Fedi daeth aelodau’r Bro’r 
Dderi atom i baratoi ar gyfer noson 
teithiau tramor y sir. Mae’n siwr fe 
fydd mwy ohonom eisiau mentro ar 
daith i Sweden ar ôl y noson hon. Yr 
ydym yn brysur yn ymarfer ar gyfer 
cystadleuaeth chwaraeon dan do y 
sir a’r siarad cyhoeddus Saesneg. 
Pob lwc i bawb. 

Ar y 20fed o Hydref, yr ydym 
yn cynnal ein cwrdd diolchgarwch 
blynyddol yn Eglwys Llanwenog am 
7:30 yr hwyr. Mae croeso i bawb. 
Gobeithio y medrwch ymuno â ni.
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Mae CLONC ar werth yn:
Awen Teifi, Aberteifi

Caxton, Llambed
Compton, Llanybydder

Eryl Jones, Llambed
Garej Checkpoint, Harford

Garej LSS, Llandeilo
Glennydd, Cwrtnewydd

Gwasg Gomer, Llandysul
Inc, Aberystwyth

J H Williams, Llambed
Lomax, Llambed

Medical Hall, Tregaron
Siop y Bont, Llanybydder

Aeron Booksellers, Aberaeron
Siop Llangyi

Siop y Cennen, Rhydaman
Spar, Llanybydder

Swyddfa Bost, Felinfach
Swyddfa Bost, Llanllwni

Swyddfa Bost, Llanwnnen
Swyddfa Bost, Pontsian

Tafarn Cefnhafod, Gorsgoch
Tafarn Glanyrafon, Talgarreg

t-hwnt, Caerfyrddin
W D Lewis a’i Fab Pumsaint

Llanybydder

Carnifal Llanybydder
Plant Cylch Meithrin 

Llanybydder enillodd y fflot 
orau ar y thema ‘Lion King’.

Brenhines y Rhosyn Meinir 
Williams, Tywysog Bach 
Dafydd Lewis, a’r morwynion 
Lauren James, Georgia Fairley 
a Elain Williams.

Priodas Aur
Ar ddechrau mis Medi 

dathlodd Ieuan a Thelma 
Jones, Tegfryn eu Priodas Aur. 
Iechyd da am flynyddoedd 
lawer eto.

Cymdeithas Diabetes Llanybydder
Cynhaliwyd Cyfarfod o Gymdeithas Diabetes Llanybydder yn Festri 

Aberduar nos Fawrth 9fed o Fedi 2008.  Croesawyd yr aelodau gan 
y Cadeirydd yn ogystal â Mr & Mrs George, Coedlannau, Pencader a 
gyflwynodd rhodd o £800, er cof am Mrs Audrey George, Caerfyrddin.  
Yn ystod y misoedd diwethaf derbyniwyd y rhoddion canlynol:- 1/3 
o elw Chwist Blynyddol £1100, Siambr Fasnach Llanbedr P.S £1000, 
Cronfa Cartrefle Llanybydder £334.14, Pwyllgor Lles New Inn a’r Cylch 
£118.35, Mrs Cameron, Aberystwyth £10, Mrs M.G. Evans, Silioan £20, 
Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen £250 Er Cof am Mrs Dilys 
George, Gwarglwydeth, New Inn £540, Er cof am John Williams Caeralaw, 
Llanybydder £460.

Mae’r gangen yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth.  Mae 
trefniadau ar waith i gael noson ym Mis Mawrth 2009 i ddathlu Pen-blwydd 
y gangen yn 25 oed. Manylion iddod eto. Mwynhawyd te a bisgedi i 
derfynu’r noson.

Diolch
Dymuna Doris, Carwyn a Heilyn, Welwyn, ddiolch o galon i’w teulu, 

ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd 
yn ystod eu profedigaeth lem yn ddiweddar. Diolch diffuant hefyd i bawb a 
gyfranodd tuag at Feddygfa Teifi a Gofal Cyntaf Llambed er cof am Steve.

 
Dymuna Ieuan a Thelma Jones, Tegfryn ddiolch i bawb am y cardiau, 

rhoddion a’r dymuniadau gorau ar achlysur eu Priodas Aur ar y 6ed o Fedi.

Sefydliad Prydeinig y Galon
 Cynhelir noson Bingo gyda Harold yng Nghlwb Rygbi Llanybydder nos 

Fawrth, 21ain o Hydref am 8y.h.

Eglwys Sant Pedr, Llanybydder
Ar nos Wener, 29ain o Awst cynhaliwyd Taith Gerdded Noddedig gan 

aelodau Eglwys Sant Pedr Llanybydder. Noddwyd y digwyddiad £ am £ 
gan Fanc Barclays. Diolch i Susan Evans am drefnu hyn. Diolch i bawb 
a gymerodd rhan, i’r noddwyr ac i’r rhai a rhoddodd y gwobrau raffl. 
Mwynhawyd pryd blasus o fwyd yng Ngwesty’r Cross Hands ar ôl y daith. 
Roedd y noson yn llwyddiant ysgubol, gan godi swm sylweddol at goffrau’r 
Eglwys. 

Cydymdeimlad. 
Estynnwn ein cydymdeimlad â Susan Evans a’r teulu, Gwarffynnon, ar 

golli ei mam, Mrs Hannah Lewis, yn ddiweddar.

Cylch Meithrin Llanybydder yn cael hwyl yn ymweld a Sali Mali ym 
Mhentre Bach.

Pwyllgor Buddiannau Henoed
Cynhelir pwyllgor o’r uchod yn yr ysgol gynradd nos Fawrth, Hydref 7fed 

am 7:30y.h. Croeso cynnes i aelodau newydd.

Ysgol Llanybydder
Daeth yr amser fel arfer ar ddiwedd tymor yr haf i ffarwelio â disgyblion 

blwyddyn 6. Pob lwc i Sioned Fflur, Sioned Haf, Miriam, Rhian, Bleddyn, 
Alan, Daniel, Adam, Natalie, Georgia, Natalia a John yn yr Ysgol Uwchradd. 
Cofiwch alw i fewn i’n gweld ni – fydd yna groeso i chwi bob amser.

Roedd yn bleser ar y llaw arall i groesawu pedwar disgybl newydd i’r 
ysgol ym mis Medi. Mae Gethin, Owain, Kiera a Justin yn hollol gatrefol yn 
nosbarth y babanod erbyn hyn.

Mae’r clwb drama a chlwb mathemateg wedi ail gychwyn ar nos Fawrth a nos 
Iau. Mae nifer o blant yn mynychu’r clybiau a maent yn mwynhau’n fawr iawn.

Cynhelir ein Cwrdd Diolchgarwch yn yr ysgol dydd Llun, Hydref 13eg. 
Croeso cynnes i bawb i ymuno â ni.

Clwb Cefnogwyr: Mis Medi £10. Mrs Rachel Williams, £5. Miss Caitlin Rees.

Llanllwni
Ysgol Llanllwni

Croeso i Gwion Evans sydd wedi 
dechrau yn y dosbarth Babanod.  Mae 
eisioes wedi setlo’n dda ac yn hapus 
iawn.  Croeso hefyd i Miss Meinir 
Williams a Miss Sarah Davies a fydd 
yn helpu yn nosbarth y Babanod am 
gyfnod fel rhan o’u cyrsiau coleg 
– Meinir o goleg Rhydaman a Sarah 
o goleg Aberystwyth.  Gobeithio y 
byddwch yn hapus yn ein plith.

Llongyfarchiadau i bawb a fi’n 
llwyddiannus mewn cystadleuthau 
amrywiol mewn sioeau lleol dros yr 
Haf.  Da iawn chi blant.

Mae sesiynau Campau’r Ddraig 
wedi dechrau ar brynhawn dydd 
Llun ar ôl oriau ysgol.  Sgiliau hoci 
sydd gennym y tymor yma i blant yr 
Adran Iau.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am y misoedd diwethaf.

Mis Gorffennaf: £50 – 43 
– Betsan Jones, Highview. £40 
– 19 – Nick Lloyd, 3 Bryndulais, 
Llanllwni. £30 – 180 – Ieuan Jones, 
Dolygrug, Llandysul. £5 – 118 
– Gamal Hamza, Cwmiâr. £2.50 
– 194 – Wendy Davies, Swn y Nant, 
Felinfach. £2.50 – 115 – Bethan 
Eynon, Trysor. £2.50 – 121 – Dai 
Davies, Glenview, Pencarreg. £2.50 
– 199 – Linda Douglas, Pencader. 
£2.50 – 10 – Rhys ac Eifion Jones, 
Tirbanal.  Mis Awst: £10 – 25 – Sion 
a Steffan, Yr Hen Felin. £5 – 59 

– Christine Davies, Min yr Allt, 
Llangrannog. £2.50 – 78 – Mair 
Davies, Abercwm, Llanllwni. £2.50 
– 152 – Sioned Howells, Pantglas. 
£2.50 – 18 – Emily Kettle, 3 
Bryndulais, Llanllwni.

Mis Medi: £10 – 135 – Ivor Jons, 
Glyntelor, Gwyddgrug. £5 – 45 
– Thomas, Pantffynnon, Llanwnnen. 
£2.50 – 178 – Meinir Davies, 4 
Bryndulais. £2.50 – 34 – Dorian 
Davies, Dolafon. £2.50 – 162 – Mair 
Jones, Felin Gelli.
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Llanbedr  Pont  Steffan
Clwb Moduro

Ar ddydd Sadwrn 13eg o Fedi 2008, roedd yr haul yn tywynnu ar rai o 
aelodau Clwb Moduro Llanbed a’r Cylch wrth iddynt wthio gwely yr holl 
ffordd o Lanbed i Aberaeron i godi arian i elusennau.

Ar y ffordd casglodd yr aelodau £2,224 ar gyfer LATCH, elusen ar gyfer 
plant â Leukaemia, ac Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd dros £1,000 eisoes 
wedi’i gasglu o flaen llaw drwy noddwyr. Maes o law gobeithir bydd y 
cyfanswm ymhell dros £3,000!

Dechreuodd y daith o’r Llew Du yn Llanbed, a daeth i ben 13 milltir a dros 
6 awr yn ddiweddarach yn Aberaeron.  Hoffai prif drefnydd y digwyddiad, 
Sarah Harries, ddiolch i bawb wnaeth noddi o flaenllaw, a rhoi arian yn 
y bwcedi ar hyd y ffordd. Ychwanegodd ei bod yn fraint gallu gwneud 
rhywbeth o werth ar gyfer elusennau mor deilwng.

Merched y Wawr
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor Nos Lun 8fed o Fis Medi o dan 

lywyddiaeth Janet Evans. Canwyd cân y mudiad i gyfeiliant Margaret 
Jones. Croesawodd Janet pawb yn gynnes iawn i ‘Noson y Llywydd’. 
Cydymdeimlodd yn ddwys ar ran yr aelodau â Gwyneth Morgan a’r teulu ar 
farwolaeth frawychus o sydyn ei gŵr, Endaf.

Llongyfarchodd Dilwen Roderick ac Anita Williams, aelodau o dîm bowlio 
Llanbed ar ddod yn bencampwyr Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol. 
Darllenwyd cofnodion cyfarfod Mis Mehefin a’i cael yn gywir, a derbyniwyd 
yr adroddiad ariannol blynyddol.

Bydd Janet Evans a Llinos Jones yn ymweld â thrigolion Hafandeg y mis 
yma.

Ein llywydd fu’n 
gyfrifol am drefnu’r 
noson agoriadol. Y 
gwesteion oedd Llinos 
Jones, athrawes yn Ysgol 
Ffynnonbedr, ac ymhlith 
nifer o’i gweithgareddau 
mae’n gadeirydd Cor 
Corisma, Cwmann, a 
Guto Gwilym, disgybl 
chweched dosbarth yn 
Ysgol Dyffryn Teifi. 

Llongyfarchodd Janet ef ar ei ganlyniadau da TGAU a hefyd ar ei lwyddiant 
yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. Mae’r ddau yn weithgar 
iawn yng Nghapel Noddfa a hefyd gyda Mudiad yr Urdd yn Llanbed. 
Darllenwyd rhai o gyfansoddiadau’r Eisteddfod Genedlaethol ganddynt, 
ac yna cawsom glywed eitemau ar dâp gan Gôr Telyn Teilo. Bu Janet yn 
aelod o’r côr yma am flynyddoedd lawer. Cafwyd cwis i orffen y  noson. Yr 
enillydd oedd Ray Thomas. Diolchodd Janet i’r ddau westai prysur am roi 
o’u hamser i’n diddori. Diolchwyd i Janet am drefnu noson mor ddiddorol 
gan Noeleen Davies. Llongyfarchwyd Janet gan Aerwen Griffiths ar gael ei 
hurddo i’r wisg wen yng Nghaerdydd eleni. Paraotwyd te gan Ann Lewis, 
Llinos Harries a Dilys Godfrey. Enillydd y raffl oedd Rhiannon Jones. 
Bydd y gangen yn cwrdd am 7.15 nos Lun 13 Hydref yn Ysgol Newydd 
Ffynnonbedr. Croeso cynnes i aelodau hen a newydd.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf a’r teuluoedd i gyd sydd wedi colli 

anwyliaid yn ystod y mis.

Oedfa Arbennig 
Braint a phleser oedd bod yn bresennol ym Mhenwythnos Preswyl 

Merched y Wawr yn yr oedfa fore Sul yng ngofal disgyblion Ysgol Gyfun 
Llambed ynghyd â Dylan Wyn, Prifathro; Gill Hearne, cyfeilydd; Jane Wyn, 
Athrawes a Michael Morris Athro.  Roedd yr oedfa yn cynnwys datganiadau 
swynol o emynau traddodiadol a chyfoes gan unigolion a grwpiau, sgets 
wreiddiol a darlleniadau deallus a graenus yn clodfori Duw a chyflwyno’r 
neges bwysig o gariad at gyd-ddyn. Amlygwyd talent arbennig y disgyblion 
fel cantorion ac actorion gyda sglein ar berfformiadau pawb. Roedd y 
cyflwyniadau i gyd yn dangos ôl paratoi manwl, ac roedd y gynulledifa 
niferus, oedd yn cynnwys Merched y Wawr o bob cwr o Gymru, yn uchel 
iawn eu canmoliaeth. Ar gais y disgyblion cyflwynwyd y casgliad o dros 
£800 i achosion Cancr y Fron a Cystic Fibrosis. 

Cylch Cinio 
Cynhelir cyfarfod cyntaf tymor yr Hydref nos Iau 2 Hydref yng Ngwesty 

Glynhebog am 7.30 o’r gloch. O dan lywyddiaeth y Bnr Ieuan Roberts, 
trefnwyd rhaglen amrywiol sy’n argoeli’n dda am gyfarfodydd diddorol eleni 
eto. Y Bnr Martin Lewis, Ffynnon Las, Aberaeron yw’r siaradwr gwadd yn y 

cyfarfod cyntaf ac edrychir ymlaen i glywed am ei ‘Atgofion Gwas Fferm’. 
Croesawir aelodau newydd ac am fwy o fanylion gellir cysylltu â’r Llywydd; 
yr Is Lywydd, y Bnr John Davies, neu’r trysorydd, y Bnr Alan Morgan. 

Canolfan Gynghori (Citizens Advice Bureau) 
Mae Canolfan Gynghori Aberystwyth yn cynnal sesiynau yn Llanbedr 

Pont Steffan yn wythnosol ar ddydd Llun yn Canolfan Feddygol Taliesin, 
Stryd y Bont o 9.15 y bore hyd 11.45. Mae’r elusen yn gofrestredig ac yn 
dibynnu ar wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi ,ynghyd â chyllid i ddarparu 
gwasanaeth hanfodol bwysig i’r gymuned leol, sy’n cynnwys help gyda 
phroblemau yn ymwneud â dyled, tai, materion cyfreithlon a budd-daliadau. 
Os oes siaradwyr Cymraeg yn medru gwirfoddoli yn rheolaidd ac yn barod i 
gynorthwyo gyda’r gwaith pwysig yma, a wnewch chi ffonio 01970 612817 
os gwelwch yn dda. Gwerthfawrogir eich help yn fawr. 

Ysgol Ffynnonbedr
Ar ddydd Gwener 

Medi’r 19 bu 
cynrychiolaeth o’r ysgol 
i fyny yn Llandudno i  
dderbyn gwobrau yng 
nghystadleuaeth ‘Wales 
in Bloom’.  Cafodd 
Rhiannon Davies yr ail 
wobr am ddarn o gelf yn 
ei hadran, ac fe gipiodd yr 
ysgol y wobr gyntaf sef 
£100, am yr ardd ysgol 

orau yn y wlad.  Cynrychiolwyd yr ysgol gan yr athrawon a fu ynghlwm â’r 
gwaith sef Miss Wenna Davies a Mr Wyn John.

Llongyfarchiadau i’r plant a fu’n fuddugol ar lwyfan Eisteddfod Llambed 
dros yr haf.  Hefyd i’r plant a fu’n cystadlu yn yr Adran Gelf.  Derbyniodd yr 
ysgol y cwpan am y marciau uchaf am waith celf yr eisteddfod.

Datblygiad diddorol dros y cyfnod nesaf yw y byddwn yn dysgu Ffrangeg 
i blant Blwyddyn 6.  Bydd hyn yn brofiad gwerthfawr ac yn fodd i bontio 
rhwng yr ysgol uwchradd a ninnau gan ein bod yn derbyn cefnogaeth o’r  
sector yma i’r gwaith.

Dros y dyddiau nesaf fe aiff plant Blynyddoedd un a dau ar ymweliad â’r 
theatr i weld cyflwyniad Bara Caws o Lyfr Bach y Plant.  Bydd yn gyfle i’r 
plant fwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Merched y Wawr 
Daeth bron i 400 o aelodau’r mudiad o bob cwr o Gymru ynghyd i’r 

Penwythnos Preswyl a gynhaliwyd yn y Brifysgol o 19-21 Medi. Roedd 
yr arlwy o’r dechrau i’r diwedd yn ardderchog a phawb wedi mwynhau’r 
cyfan yn fawr iawn a’r tywydd braf yn goron ar y cyfan. Dyma flas i chi o’r 
gweithgareddau: Nos Wener – noson yng nghwmni Llinos a Nerys Richards 
a Chôr Corisma. Bore Sadwrn – “Blodau Diolchgarwch” gyda’r Parch Kevin 
Davies a chyflwyniad gan Rhian Dafydd, siopau Ji-binc a Jac-do. Prynhawn 
Sadwrn – tripiau i Lanerchaeron ac i Aberaeron neu i Felin Wlân, Drefach 
Felindre, a Chastell Newydd Emlyn. Nos Sadwrn – “Chwarae Geiriau” ar 
gân yng nghwmni Huw Chiswell, ac mewn barddoniaeth gyda’r Prifardd 
Idris Reynolds. Bore Sul – Gwasanaeth yng ngofal Ysgol Gyfun Llanbed, 
orig yng nghwmni’r awdures Caryl Lewis, a chyflwyniad gan Luned Jones 
o Oxfam Cymru. Llywyddwyd y penwythnos yn ddeuheuig ac yn llawn 
hiwmor gan Esyllt Jones, Llywydd Cenedlaethol, a threfnwyd y cyfan yn 
fanwl ac yn drylwyr yn ol ei harfer gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwr y 
Mudiad gyda chymorth staff y swyddfa a’r Swyddogion Datblygu. 

Prynhawn Sul lansiwyd cynllun arloesol gan Ferched y Wawr mewn 
cydweithrediad ag Oxfam Cymru i ailgylchu brâs o bob lliw a llun. Byddant 
yn cael eu hallforio i fasnachwyr dillad ail law yng Ngorllewin a Dwyrain 
Affrica, Dwyrain Ewrop ac Asia ac yn cyrraedd merched sydd wir eu hangen 
gan fod y broses o’u cynhyrchu yn un dechnegol iawn. Am fanylion pellach 
cyswlltwch â’ch cangen leol. Felly ewch ati i dwrio yn eich cypyrddau!! 
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Llanbedr  Pont  Steffan
Rygbi

Dion Hughes o Glwb Rygbi Llambed 
a gafodd ‘Chwaraewr y Twrnament 
dan 11 oed’ yn Aberaeron 7’s.

Ymchwil y Cancr 
Cynhaliwyd noson Caws a Gwin 

yn festri Brondeifi nos Iau 18 Medi i 
godi arian at bwyllgor lleol Ymchwil 
y Cancr. Croesawyd  pawb gan y 
Cadeirydd, y Parchedig Goronwy 
Evans, cyn cyflwyno Mrs. Ros Jones, 
Cwmann i agor y noson. Mae Ros 
yn adnabyddus i drigolion Llanbedr 
Pont Steffan a’r cylch gan ei bod wedi 
treulio blynyddoedd lawer cyn ei 
ymddeoliad yn ymwelydd iechyd yn 
y fro ac yn uchel iawn ei pharch yn y 

gymdogaeth gyfan. Diolchodd yn gynnnes am yr anrhydedd o gael agor y 
noson a thalodd deyrnged uchel i aelodau’r pwyllgor am eu gwaith diflino yn 
codi arian at achos teilwng Ymchwil y Cancr. Bu pawb yn mwynhau glasied 
neu ddau o win a danteithion amrywiol, a braf oedd cael cyfle i gymdeithasu 
o amgylch y byrddau. Ar ddiwedd y noson tynnwyd y raffl:- 

Dyma’r ennillwyr! 01239613445; Marged a Cynyr Smith, Peniel; 
Teulu’r James, Hwlffordd; Mair Richards, Llanddewi Brefi; Hazel Davies, 
Pentrebach; Evelyn Davies, Cameo; Lizabeth Williams, Ffynnonbedr; 
Heather 470392; Joan James, Cwmnant; Sally Jones Hathren. 

Cyn troi tuag adref diolchodd y Parchedig Goronwy Evans i Mrs. Ros 
Jones am ei rhodd anrhydeddus iawn ac i bawb oedd wedi cyfrannu mewn 
unrhyw ffordd at lwyddiant y noson; o ganlyniad i’r raffl a’r Caws a Gwin 
codwyd swm sylweddol o £3,000. Gwerthfawrogir eich haelioni yn fawr 
iawn. Mae’r arian yn hanfodol bwysig er mwyn parhau â’r gwaith ymchwil 
arloesol a wneir yn y maes. 

Noddfa 
Ar Sul Hydref 19 am 3.30 o’r gloch cynhelir gwasanaeth diolchgarwch yn 

Noddfa yng ngofal y plant a’r bobl ifanc. Estynnir croeso cynnes i bawb. 

Lansio Llyfr

John Eirug Davies, Eleri Morgan, Alun Eirug a Geraint Eirug Davies 
- rhai o blant  y diweddar T Eirug Davies, yn lasio llyfr yng Nghapel Soar 
Llambed.  ‘Eirug’ portread mewn lliw a gair gan Alun Eirug Davies, 
Aberystwyth am gyn weinidog yr Annibynwyr yng nghapel Bethel Parcyrhos 
a Soar Llambed yw’r llyfr a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion 
am £9.99.  Llyfr swmpus iawn a llawer o luniau diddorol o’r ardal.

Gwefannau Cymunedol  Lleol:
Ardal Cymunedol Llangybi: www.llangybi.org.uk

Capel Bethel Parcyrhos: www.bethel.btik.com
Clwb Moduro Llambed a’r ardal: www.ldmc.org.uk
Clwb Rygbi Llambed: www.clwbrygbillambed.org

Côr Cardi-Gân: www.corcardi-gan.com
Côr Meibion Cwmann: www.corcwmann.btik.com

Côr Merched Côrisma: www.corisma.btik.com
Ffarmers: www.ffarmers.org

Llanllwni: www.llanllwni.co.uk
Llanybydder: www.llanybydder.org.uk
Menter Llambed: www.lampeter.org
Papur Bro Clonc: www.clonc.co.uk

Plwyf Llanwenog: www.plwyfllanwenog.com
Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan: www.llambed.ac.uk

Y Ford Gron Llambed: www.lampeterroundtable.org.uk
Ysgol Carreg Hirfaen: www.ysgolccc.org.uk/hirfaen

Ysgol Cwrtnewydd: www.cwrtnewydd.ceredigion.sch.uk.
Ysgol Ffynnonbedr: www.ffynnonbedr.ceredigion.sch.uk

Ysgol y Dderi: www.ydderi.ceredigion.sch.uk
Os am ychwanegu at y rhestr, anfonwch ddolen at cadeirydd@clonc.co.uk

Llangybi 
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Rich a Dilys 
Evans, 6 Godre’r Coed, Olmarch ar 
ddod yn Ddatcu a Mamgu unwaith 
eto. Ganwyd Rhydian Siôn, mab 
i Martin ac Eleri Quan, Llanfair a 
brawd i Ceris a Ffion.

Adferiad
Dymunir adferiad buan a llwyr 

i Mr Dilwyn Pugh, Bro’r Felin ar 
ôl iddo dderbyn llawdriniaeth yn 
Ysbyty Gobowen. Brysiwch wella.

Cyngor Cymuned
Cyfarfu’r cyngor ar Fedi’r 10fed 

yn Ysgol y Dderi gyda’r Cadeirydd 
y Cyng G. Hicks yn llywyddu. Bu 
cais cynllunio ‘Post House’, Silian 
yn llwyddiannus. Ar ôl hir oedi da 
yw gweld fod arwydd COXHEAD 
wedi ei roddi yn ei lle. Derbyniwyd 
gwahoddiad i gynrychiolwyr o’r 
cyngor i fynychu Cinio Cadeirydd 
y Cyngor Sir, a chan Heddlu Dyfed 
Powys i ddathlu 40 mlynedd ei 
sefydlu, ac i bawb i fynychu’r Ŵyl 
Flodau yn Eglwys Sant Cybi ar Fedi 
26ain. Cafwyd cwynion am gŵn 
yn baeddu ar hyd y pentref, ac am 
ddŵr yn creu problemau yn ardal 
Coxhead. Nid yw’n debygol ar hyn 
o bryd fod unrhyw gaban ffôn mewn 
perygl o’i ddatgysylltu yn yr ardal 
yma.

Hamdden
Bydd HAMDDEN yn ail gychwyn 

ar Hydref 3ydd am ddau o’r gloch 
yn Ysgol y Dderi. Y gŵr gwadd fydd 
Mr John Griffiths ac fe fydd e’n 
dangos lluniau hanesyddol sydd yn 
ymwneud â  Cheredigion.

Merched y Wawr
Cychwynwyd y tymor gyda 

noson ddiddorol ac addysgiadaol 
yn ymwneud a thraddodiadau a 

diwylliant China. Mrs Ann Davies, 
prifathrawes Ysgol y Dderi oedd 
ein gwraig wâdd, a bu’n sôn am ei 
hymweliad ag Ysgol yn China sydd 
yn awr wedi gyfeillio ag Ysgol y 
Dderi. Llongyfarchwyd Mrs Eleanor 
Evans ar ei llwyddiant ysgubol ym 
myd coginio – roedd wedi ennill 
llawer cystadleuaeth yn ystod yr haf. 
Hefyd llongyfarchwyd Mrs Mary 
Jones ar ei record penigamp fel 
organyddes Capel Erw am hanner 
can mlynedd. Cynrychiolydd y 
gangen ar Bwyllgor Eisteddfod Urdd 
Ceredigion 2010 fydd Mrs Gwyneth 
Evans. Dewiswyd Mrs Lettie 
Vaughan a Mrs Gwyneth Evans  i 
fynychu Cinio Cadeirydd Cyngor Sir 
Ceredigion. I ddiweddu y cyfarfod 
cafwyd paned o de a bisgedi wedi 
eu paratoi gan Mrs Deborah Jones 
a Mrs Eleanor Evans ac enillwyd 
y raffl gan Mrs Dinnie Rees. I’r 
cyfarfod nesaf ar Hydref 15 rydym 
yn disgwyl Mrs Dilys Godfrey i 
arddangos gwaith llaw. Croeso i 
aelodau newydd.

Cydymdeimlad
Trist oedd clywed am farwolaeth 

Judith Davies wedi brwydr hir a 
dewr yn erbyn cancr yn 67 oed.  Yn 
blentyn, arferai ddod gyda’i rhieni, 
Herbert a Madge Lloyd, i ymweld 
â’r teulu yn Garthenor, Llanio Isaf 
a Llandre.  Cafodd ei phenodi yn 
Bennaeth yr Adran Fathemateg yn 
Ysgol Llanbed yn 1962, a bu yno tan 
1965 pan briododd â Gwyn Davies 
ac ymgartrefu ym Mhorthaethwy.  
Cydymdeimlwn â’i phriod, â 
Carol a Trefor, (Merch a mab yng 
nghyfraith), ac â Christopher a 
Laura, Pencader (Mab a Merch yng 
nghyfraith).  Cofiwn yn arbennig 
am ei mam sy’n 95 oed, a’i brawd 
Geoffrey a’i deulu yntau yn 
Awstralia. 
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Ficer yn y Teulu
Hanes y Parchedig Evan Jones, 1830 – 1904 a’i ddisgynyddion

Yn ystod haf blwyddyn 2000, ymwelais i a’m gwraig Ann â gardd 
hanesyddol Aberglasney ger Llangathen am y tro cyntaf.  Tra yno, cwrddon 
ni, yn anisgwyliadwy, â Mrs Lona Davies, Berea, Llanbedr Pont Steffan, 
sef un o fodrybedd fy Mam, a chwaer ieuangaf fy mamgu, y diweddar 
Mrs Nancy Heath Davies, Cellan. Roedd Anti Lona yn ymwybodol o’r 
ddiddordeb sydd gen i yn hanes teuluol ac roedd ganddi hi damaid o 
wybodaeth i mi oddiwrth ei chwaer hynaf, y diweddar Mrs Sally Harries, 
Pantyronnen, Llanwnnen, sef bod brawd i famgu Nancy, Sally a Lona wedi 
bod yn ficer, ac wedi ei gladdu ym mynwent Eglwys Llanfihangel ar Arth. Yr 
unig wybodaeth ychwanegol oedd enw cyntaf y ficer, sef Evan.    

Yn ystod mis Ionawr 2007, penderfynais mynd ati i geisio darganfod 
mwy o wybodaeth am Evan. Trwy ddefnyddio’r We i edrych ar gofnodion 
genedigaethau, priodasau a marwolaethau, a chofnodion y gwahanol 
cyfrifiadau rhwng 1841 a 1901, ynglyn â chysylltu efo Clwb Hanes Lleol 
Llanfihagel ar Arth, Llyfrgell Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, Prifysgol Cymru 
Llanbedr Pont Steffan, a ddefnyddio gwasanaethau ymchwilydd proffesiynol 
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, roedd modd i mi ffurfio 
braslun o fywyd a gyrfa Y Parchedig Evan Jones.

Ganwyd Evan Jones ym mhlwyf Pencarreg ar ddydd Gwyl Dewi, 1830. Fe 
oedd mab hynaf John Jones, brodor o blwyf Llanwenog, a’i wraig, Elizabeth, 
o blwyf Pencarreg. Roedd Elizabeth yn perthyn i’r enwog Barchedig David 
Jones, Llangan, ac i’r Parchedig Llywelyn Llewellin, Prifathro Coleg Dewi 
Sant tra bu Evan yno yn astudio. Mae Evan yn dod i’r golwg am y tro cyntaf 
yng nghyfrifiad 1841.  Roedd  yn 11 mlwydd oed ac yn byw efo’i rhieni, 
John Jones, cigydd 35 oed, ac Elizabeth, 30 oed, yn Llwynfallen, ym mhlwyf 
Pencarreg, Sir Gaerfyrddin. Ar y pryd, roedd y teulu hefyd yn cynnwys 
Gwen, yn 8 oed, Thomas, 6 oed, a Richard, yn 2 fis oed.

Erbyn cyfrifiad 1851, roedd y teulu wedi symud ar draws y ffin i Sir 
Aberteifi ac yn byw yn y ‘Ffinant Arms’ sef tafarn ym mhentref Alltyblaca, 
ym mhlwyf Llanwenog, - plwyf enedigol John Jones; roedd yn dal i gael 
ei ddisgrifio fel cigydd. Roedd Evan erbyn hyn yn 21 mlwydd oed ac yn 
ysgolor yng Ngholeg Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, sef sefydliad ar y 
pryd i hyfforddi y rhai oedd am fod yn offeiriaid yn yr Eglwys Anglicanaidd 
yng Nghymru. Mae rhaid dyfalu mae trwy ysgoloriaeth daeth Evan i fod 
yno gan nid oes unrhyw arwydd bod y teulu yn cyfforddus yn ariannol. 
Mae cyfrifiad 1851 yn dangos hefyd bod Gwen, nawr yn cael ei galw’n 
Gwenllian, yn 18 oed ac yn dal i fyw efo’i rhieni, a Richard nawr yn 10 oed. 
Hefyd, roedd gan y teulu ddwy aelod newydd ers 1841, sef Mary, yn 3 oed, a 
Sarah, sef hen hen famgu i mi, yn 6 mis oed. 

Wedi cwblhau astudio o dan ei berthynas, Llywelyn Llewellin, cafodd 
Evan ei ordeinio’n Offeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru ym mis Medi 1853 
gan Esgob Llandaf, a’i swydd gyntaf oedd fel Curad yn Radyr, Caerdydd, 
cyn symud ym 1856 i Landysiliogogo. Ym 1858, penodwyd Evan yn Gurad 
i Ficer Llandysul. Ym 1860 ysgrifennodd Evan y ddrama, ‘Dydd Calan yng 
Ngheredigion,’ o dan yr enw barddol, Ieuan Gwenog. Ysgrifennodd, hefyd, 
‘John Jones yn yr Ysgol’ ac ‘Atgofion am Athrofa Ffrwdfal’. 

Ym 1860 penodwyd Evan yn Ficer 
plwyf Llanfihangel ar Arth, ac yma 
daeth i fod yn adnabyddus trwy’r 
wlad fel y ficer yn stori Sarah Jacob, 
Lletherneuadd,- sef y ferch a lwgodd 
i farwolaeth. Ym Mis Mehefin 1866, 
priododd Evan ag Elizabeth Morgan, 
merch cyn ficer Llandysul a ganwyd 
dwy ferch iddynt, sef Charlotte 

Elizabeth ym 1867 a Mary Gwenllian ym 1868. Daeth tristwch i’r teulu bach 
yn fuan ac ym Mis Mehefin 1868, tri mis ar ôl enedigaeth Mary Gwenllian, 
bu farw Elizabeth yn 30 mlwydd oed. 

Ym 1875, penodwyd Evan yn Rheithor Plwyf Trefdraeth yng ngogledd 
Sir Benfro, bywiolaeth mewn rhodd teulu Bronwydd, Llangunllo. Roedd 
pennaeth y teulu yr adeg hon, sef Syr Thomas Davies Lloyd, Barwnig, yn 
hawlio’r teitl Normanaidd, Arglwydd Cemais, ac roedd y teulu’n berchen 
llawer o dir yn yr ardal. Yn yr un flwyddyn, priododd Evan am yr ail dro ag 
Anne Williams, merch y Parchedig Rees Williams, Rheithor Plwyf Faynor 
yn Sir Frycheiniog. Ym 1890 penodwyd ef fel Maer Trefdraeth gan Syr 
Marteine Lloyd, Bronwydd (mab Syr Thomas Lloyd), ac ysgrifennodd y llyfr 
‘A Historical Sketch of Newport, Pembrokeshire’. Daeth tristwch eto i fywyd 
personol Evan ym 1892 gyda marwolaeth ei ferch ieuaf, Mary Gwenllian, 
yn 24 mlwydd oed. Claddwyd Mary gyda’i mam ym mynwent Eglwys 
Llanfihangel ar Arth. Ym 1894 ysgrifennodd Evan ei hunangofiant ‘Atgofion 
am Ddeugain Mlynedd o’m Gweinidogaeth’. 

Bu farw Evan ar 28 Ionawr 1904, ychydig o wythnosau cyn ei benblwydd 
yn 74 mlwydd oed. Yn ôl ei ddymuniad, cafodd wasanaeth yn Eglwys y 
Santes Fair, Trefdraeth ac wedyn claddwyd ei weddillion ym mynwent 
Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel ar Arth gydag Elizabeth a Mary 

Gwenllian. Canwyd dau o’i hoff 
emynau yn ystod y dydd, sef Gristion 
duwiol paid ag ofni a Mae nghyfeillion 
adre’n myned.

Daeth merch hynaf Evan, sef 
Charlotte Elizabeth, i fyw yn Nantffin, 
Alltyblaca am gyfnod ar ôl priodi 
William Morice Williams ac yma 
ganwyd merch iddynt, Dorothy  ym 
1906.   Ym 1911 fe fu farw Charlotte 

Elizabeth yn 45 oed, trwy ei llaw ei hun yn afon Cleddau, yn Hwlffordd, 
lle’r oedd y teulu’n byw ar y pryd. Daeth Dorothy, yn 5 mlwydd oed, yn ôl 
i Alltyblaca i fyw gyda fy hen hen famgu, Sarah Evans, Lôn (Blaencrwser),  
chwaer ei thadcu, Evan. Wedi marwolaeth Sarah ym 1926, symudodd 
Dorothy i fyw yn Tŷ Capel y Bryn, Cwrtnewydd, gyda merch Sarah, Hannah 
Thomas, a’r teulu cyn priodi Harry Mead o Lundain. Daeth cwmwl dros 
y teulu unwaith eto pan fu farw Dorothy ym 1935 yn 28 mlwydd oed. 
Claddwyd ym mynwent Capel Alltyblaca gyda Sarah Evans, Lôn. Roedd 
ei gŵr, Harry, eisoes wedi marw yn ifanc ym 1933 yn 30 mlwydd oed. 
Gadawodd ferch fach dair mlwydd oed, Ivy, yn amddifad a chodwyd hi gan 
ei pherthynas, Hannah Thomas, a’r teulu yn Tŷ Capel y Bryn. Ym 1963, 
symudodd Ivy i Gaerfyrddin ar ol priodi. 

Diolch i Mrs Lona Davies, Berea, Llanbedr Pont Steffan (gwybodaeth) 
a Mrs Irene Price, Gelliwrol, Cwmann (lluniau teuluol), ac i Mrs Jenni 
Hyatt, Aberystwyth, Mr Gerald Coles, Llanfihangel ar Arth, Mr Steve Dube, 
Pencader a Mrs Nona Rees, Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi am eu cymorth 
yghlyn â’r ymchwil yma.      

David Gorman
HANES  EICH  BRO  A’CH  TEULU

Ydych chi’n ’nabod hanes eich teulu a’ch bro?

Yr Hen Goleg, cartref yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol 
Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Mae gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes nifer o gyrsiau perthnasol ar 
gyfer pawb sydd â diddordeb mewn hanes lleol, hanes adeiladau, darllen hen 
lawysgrifen neu hel achau.  Cynhelir y cyrsiau yn ystod y dydd a gyda’r nos 
mewn nifer o ganolfannau yng Ngheredigion.

Y mis Hydref hwn am y tro cyntaf, cynigir dosbarthiadau hel achau trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth.  Teitlau’r cyrsiau yw “Defnyddio 
Cofnodion Hanesyddol yn Hanes y Teulu Rhan 1 a 2.”  Yn y dosbarthiadau 
mae’r myfyrwyr yn dysgu am ddogfennau a chofnodion hanesyddol er 
mwyn olrhain hanes eu teulu eu hunain; e.e, cofrestri eglwysi a chapeli, a’r 
Cyfrifiad (1841-1901).  Erbyn diwedd yr ail ran, byddwch wedi cael sylfaen 
da i greu hanes teuluol cynhwysfawr.  Byddai’n braf iawn o beth cael digon 
o gefnogaeth ar gyfer y fenter Gymraeg hon gan y darllenwyr.  Bydd y tiwtor 
yn eich arwain ac yn datblygu eich hyder.  Cewch bleser o astudio ar y cyd 
gyda phobl â chanddynt ddiddordebau tebyg i chi. 

Cwrs penodol i rai am sut i fynd ati am y tro cyntaf i hel eich achau; 
“Olrhain eich Hynafiaid:  Dechrau eich Ymchwil” ac mae ar gael trwy 
gyfrwng y Saesneg yn Aberystwyth, ac yn Llanilar. Modiwl ‘Achyddiaeth, 
Cyfrifiaduron a’r Rhyngrwyd’ – yn Saesneg yn Aberystwyth – mewn ystafell 
gyfrifiaduron.  Tymor yr Hydref,  Cwrs ym Maes Lowri Aberystwyth, 
- cyfle i ddechreuwyr ymweld â’r llyfrgelloedd a’r archifdy i ddarllen hen 
ddogfennau.  Mis Ionawr – Maes Lowri, cwrs dwysach i ddarllen dogfennau 
hanesyddol.  Ebrill 2009 – Prosiect hanes llafar yn Llanbadarn Fawr,- Addas 
i haneswyr teulu ac haneswyr bro.  Hanes Tai/Adeiladau/ ymweliadau 
diddorol.

Rhagor o fanylion oddi wrth yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Stryd y 
Brenin Aberystwyth SY23 2AX.       www.aber.ac.uk/sell 

Dr Luned Mair Davies, Tiwtor Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes
Ffôn :  01970.621580 e-bost :  learning@aber.ac.uk 

Mae yna gyrsiau ar “Hanes Tai” a “Hanes Teulu” trwy gyfrwng cyfrifiaduron 
yn cael eu cynnal yng Ngholeg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan hefyd. 
Am fanylion cysylltwch â Jenny Thomas 01570 424 746
e-bost j.thomas@lamp.ac.uk  

Gol.
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Cwmann
Dyweddïo

Llongyfarchiadau i John Rhys 
Jones a Nina Unsworth, 11 Cwrt 
Deri ar eu dyweddïad yn ddiweddar.

Ymddeoliad Hapus
Ymddeoliad hapus i David 

Morgan, Haulfryn ar ol gweithio 
54 o flynyddoedd yn siop Daniel 
Davies. Traed lan nawr ac enjoio!

Cydymdeimlad
Syfrdanwyd pawb o glywed 

am farwolaeth Endaf Morgan, 
Llety’r Dderwen. Cydymdeimlwn â 
Gwyneth ei wraig, Elonwy a Hefina 
ei ferched a’u teuluoedd.

Diolch 
Dymuna Mr & Mrs John Davies, 

19 Heol Hathren, Cwmann, ddiolch 
i bawb am yr holl anrhegion, cardiau 
a galwadau ffon a derbynwyd ar 
achlysur eu priodas platinwm (70) 
Gorffennaf 8fed 2008. 

Diolch
Hoffai Eiddig Jones, Gelliddewi 

Uchaf ddiolch i bawb am yr holl 
gardiau a’r dymuniadau da a gafodd 
yn ystod ei lawdriniaeth ddiweddar.

Eglwys Sant Iago
Prynhawn dydd Sul Medi 

7fed ymunodd eglwys Sant Iago 
gydag eglwysi’r Ddeoniaeth ar ei 
pererindod blynyddol. Eleni Eglwys 
Llanwenog oedd yn ei t5hrefnu. 
Dechreuwyd gyda darlleniad a 
gweddiau yn yr eglwys a cawsom 
hanes yr eglwys brydferth hynafol 
gan y Parchedig Bill Fillery. Nid 
oedd yn bosib cerdded ar hyd y 
caeau oherwydd y tywydd gwlyb, 
ond cawsom daith ddiddorol iawn yn 
ardal Llanwenog a chyfle i ymweld, 
a chael hanes Capel Brynteg – y 
capel cyntaf i’r Annibynywr yn y 
plwyf hefyd hanes y gwyddonydd Dr 
E.J. Williams (Desin). Wrth gerdded 
nol i’r eglwys roedd y golygfeydd 
yn odidog o Ddyffryn Teifi. Cawsom 
groeso twymgalon gan bawb wrth 
gyrraedd yn ôl i’r eglwys lle’r 
oedd te blasus wedi ei baratoi gan 
aelodau eglwys Llanwenog. Diolch 
iddynt am y wledd cawsom a braf 
oedd cymdeithasu gydag aelodau 
eglwysi’r Ddeoniaeth. Diolchodd 
y Deon Gwlad, y Parchedig Ganon 
Aled Willimas i bawb am ymuno yn 
y daith, i’r ficer am drefni’r daith 
eleni, a’r gwragedd am baratoi’r 
lluniaeth ar ein cyfer. Diweddglo 
pwrpasol iawn oedd ymuno gyda’n 
gilydd mewn gwasanaeth o’r hwyrol 
weddi yn yr eglwys dan arweiniad y 
Parchedig Bill Fillery.

Clwb 170 – Medi: 1. Mr 
Christopher Nathan, 38 Bro Einon, 
Llanybydder, 2. Mrs. A. Davies, 
Brynteify, 3. Mr Edwin Harries, 
8 Nant y Glyn,  4. Miss Jenny 
Bracher, Glyndu,  5. Mrs Ceinwen 
Evans, Fferm Felinfach, 6. Mrs. R. 

Williams, Rhiwlas, 7. Mr Edwin 
Harries, 8 Nant y Glyn, 8. Rhian 
Harries, Llaindelyn, Cellan, 9. Mrs 
Gwennie Douch, 1 Heol y Fedw, 10. 
Mrs Phyllis Price, Brynderi.

Sefydliad y Merched Coedmor
Daeth Richard Saunders a Julie 

Farington o Goginan, Aberystwyth 
atom yn mis Medi i ddangos y grefft 
‘stained glass’. Dangosodd inni sut 
i dorri gwydr, a gwnaeth ffenest 
fach allan o wydr amryliw; roedd 
hefyd wedi dod a llawer o luniau o’r 
gwaith mae wedi ei wneud yn ystod 
y ddwy flynedd ers dechrau’r fusnes. 
Talwyd y diolchiadau gan Joyce ac 
enillwyd y raffl gan Elma.

Ysgol Carreg Hirfaen
Llongyfarchiadau gwresog i 

ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen 
a fu’n rhedeg trawsgwlad yn 
ddiweddar ym Mhencampwriaeth Sir 
Gaerfyrddin.  Cafwyd canlyniadau 
rhagorol mewn gornestau a oedd yn 
cynnwys mwy na chant o redwyr 
yr un. Cipiodd Mared Wyn Owen 
y wobr gyntaf yn ei ras i ferched 
Blwyddyn 4 a llwyddodd Shannell 
McMullan hithau i ddangos ei 
doniau gan ddod yn 16eg yn ras 
merched Blwyddyn 6. Daliwch ati!

Cynhelir Cyrddau Diolchgarwch 
Carreg Hirfaen ar ddydd Gwener, 
Hydref 10fed yn Eglwys Llanycrwys 
i ddechrau am 10.30am, ac ar ddydd 
Mercher, Hydref 15fed yng Nghapel 
Bethel Parcyrhos, i ddechrau am 2pm. 
Mae croeso cynnes i chi fynychu.

Corisma
Gweddarlledwyd perfformiad y 

Côr ym Mhenwythnos Merched 
y Wawr yn ddiweddar.  Cynhelir 
Noson Elisennol y Côr ar yr 21ain 
Tachwedd yn Neuadd Sant Iago 
Cwmann.

Clwb  Clonc    
Hydref 2008
£25 rhif 468 :

Dr Rhian Wilson,
Brynsiriol, Alltyblaca. 

£20 rhif 438 :
Merfyn Thomas,

10 Nantoer, Rhydybont, 
Llanybydder
£15 rhif 135:

Mrs May Evans,
Dan y Wenallt,

Rhodfa Glynhebog, Llambed.
£10 rhif 5:

Mrs Linda Bashford,
Cwmderi, Redhill, Surrey.

£10 rhif 72:
Carys Davies,

Y Cartws, Rhydowen.
£10 rhif 50:

Gwennan Davies,
Llys Deri, Llanwenog.

Cwrtnewydd
Diolch

Dymuna  teulu y diweddar Miss Eirlys Williams Spring Gardens 
Cwrtnewydd ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu rhoddion  er cof am Eirlys 
Williams, tuag at Meddygfa Brynmeddyg Llanybydder.

Ysgol Cwrtnewydd
Dyma ni ar gychwyn blwyddyn newydd yn Ysgol Cwrtnewydd ac yn 

edrych ymlaen at dymor o weithgareddau a digwyddiadau diddorol. Ar 
ddechrau Mis Medi  ymunodd Carwyn, Lleucu, Lois a Libby ddosbarth Miss 
Jones, a Kiera ddosbarth Mr Ward ac maent bellach wedi ymgartrefu a’u 
ffrindiau newydd. 

Wedi’r holl waith o drin tir, plannu a thrin daeth yr amser i brofi ffrwyth 
neu yn hytrach llysiau eu llafur. Yn ystod clwb garddio tymor yr Haf bu’r 
plant, staff a rhieni yn ddiwyd yn plannu blodau a llysiau yng ngardd yr 
ysgol. Bellach mae’r llysiau wedi eu codi a’u gwerthu a bydd yr elw yn 
mynd tuag at weithgareddau’r clwb garddio. 

Ar ddiwedd tymor yr Haf derbyniodd yr ysgol rhodd hael gan gymdeithas 
chwaraeon Cwrtnewydd, byddwn yn mynd ati yn fuan i brynu mwy o offer 
chwaraeon er mwyn sicrhau llwyddiant Cwrtnewydd yng ngemau Olympaidd 
2012.

Drwy gydol yr Haf bu disgyblion yr ysgol yn cystadlu mewn amrywiol 
feysydd ac yn profi tipyn o lwyddiant mewn sioeau ac eisteddfodau lleol. 
Braf oedd gweld y merched yn perfformio eu dawns blodau hyfryd yn 
Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan. Diolch yn fawr i’r 
rhieni am eu cefnogaeth ac i Miss Jones am eu hyfforddi.

Mae’r Cylch Ti a Fi, sydd yn cael ei gynnal pob prynhawn Mawrth yn 
Neuadd yr ysgol, yn mynd o nerth i nerth gyda nifer o blant yn cyfarfod 
yn rheolaidd. Cofiwch  os ydych am ddefnyddio’r ysgol a’i chyfleusterau 
cysylltwch â ni ar 01570 434273.

Os ydych am fwy o newyddion cofiwch am wefan yr ysgol www.
cwrtnewydd.ceredigion.sch.uk.

Clwb Ffrindiau - Mis Medi 2008: £10.Elgan Jones, Tycerrig, Cwrtnewydd, 
£5 Ernie Hatcher, Coedfryn, Pontsian, £2.50 Daniel Morgans, Glwydwern, 
Llanwnnen, £2.50 Emma Jones, 9 Cae Sarn, Cwrtnewydd.

Cwrdd Diolchgarwch
Capel Seion,  Hydref 2il am 7y.h. gyda’r Parch Eileen Davies, Llanllwni 

yn annerch.
Capel y Bryn, Hydref 6ed am 7:00y.h. Disgwylir y Parch Chris Bolton, 

Llanarth i bregethu. 

Colofn y C.Ff.I.
Nos Fercher, 17eg o Fedi, cynhaliwyd pwyllgor blynyddol y sir yn neuadd 

Ciliau Aeron.  Etholwyd y Cyng. Haydn Richards, Lowtre, Llanwnnen 
yn Lywydd y Sir a Mr. Glyn Davies, Lloyd Jack, Felinfach yn is-lywydd.  
Etholwyd Mr. Daniel Downes, C.Ff.I. Llangeitho yn Gadeirydd a Mr. Arwel 
Jones, C.Ff.I. Mydroilyn yn is-gadeirydd.  

Wedi mynd yn rhy hen i fod yn aelod o’r C.Ff.I.?  Peidiwch ag oedi – mae 
cyfle gwych i unrhywun sydd dros 26 oed i ddod yn aelod cyswllt!  Am bris 
rhesymol o £10, cewch 3 rhifyn o gylchgrawn y sir ‘Ar Dân’ wedi’u danfon 
i chi drwy’r post, cewch y cyfle i fynd ar dripiau cenedlaethol gyda’r mudiad 
a’r cyfle i brynu pecyn i fynd i’r pentref ieuenctid adeg y sioe frenhinol!!  Yn 
ogystal â hyn, cynhelir noson arbennig o ‘Rhowch gynnig arni!’ i’r aelodau 
cyswllt ar yr 28ain o Dachwedd.  Cysylltwch â’r swyddfa am fwy o fanylion 
ar (01545) 571 333.
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I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
Enw:  Osian Llyr Williams
Oed:     28 oed
Pentref:  Silian
Gwaith:  Adeiladwr a Dyn Tân rhan 
amser.
Partner: Nia Wyn
Teulu:  Dad, Mam, Guto a Mam-gu.

Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Cysgu ar dop y star yn disgwyl i 
Santa ddod.

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn.
Garfield.

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn.
Y 7 P’s!

Y CD cyntaf a brynest ti erioed?
O’dd dim Cd’s i gael pryd ny!

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Astronaut

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Apre-ski. 

Beth yw dy lysenw?
Jesus neu Wilson.

I ba gymeriad enwog wyt ti’n 
debyg?
Cymeriad Tom Hanks yn Castaway 

Pa mor wyrdd wyt ti?
Weddol.

Pa iaith wyt ti’n defnyddio 
gyntaf?
Cymraeg!

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 
dy groen?
Rhywun arrogant!

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 

mewn awr?
Bwco taith arall rownd y Byd.

Beth oedd y celwydd diwethaf i ti 
ddweud?
I Gary: “Dim fi bytodd yr After 
Eights!”

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Gorffen y tŷ.

Unrhyw ofergoelion?
Peidio glanhau fy sgidiau pêl-droed 
yn ystod y tymor.

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini?
Rhedeg rownd ar ôl Nia.

Yr eiliad a newidiodd dy fywyd.
Penderfynu mynd i Fanceinion i’r 
Brifysgol.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Tall, dark and Curly!!!!!!

Pa gar wyt ti’n gyrru?
VW Golf.

Beth yw dy hoff air?
Joio.

A’th hoff adeilad?
Amgueddfa Guggenheim.

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis?
Indian. Byte ni un bob nos petai 
Nia’n gadael fi!

Beth yw dy hoff arogl?
Wafft o’r Shapla!

Pa wefan wyt ti’n ymweld â hi 
fwyaf aml?
Barclays on-line!!!!

Hoff gân ar dy ipod?
Yesterday - Beatles

Sawl tecst y dydd wyt ti’n hala?
Dim un!

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf?
Vantage Point.

Beth fyddet ti’n achub petai’r tŷ’n 
llosgi’n ulw?
Passport fi!  Hoff iawn o deithio!

Oes yna rywbeth na elli di ei 
wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda?
Backflip ar fy mwrdd-eira!

Beth sy’n rhoi ysbrydoliaeth i ti?
Alan Thomas yn gweiddi arna i yn y 
gwaith!

Oes bywyd ar ôl marwolaeth?
Bydde fe’n neis!

Ar beth y gwnest orwario arno 
fwyaf?
Modrwy dyweddio Nia!  Moment of 
Madness!

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti?
Dad.

Y gwyliau gorau?
Teithio’r Byd am flwyddyn gyfan!

Arferion gwael?
Cnoi gwinedd fy nhraed!

Beth yw’r peth diwethaf wyt ti’n 
neud cyn mynd i’r gwely?
Gwylio’r teledu, fel arfer yn 
cwympo i gysgu a’i adael arno!

Ble fyddi di mewn deng mlynedd?
Rhywle’n joio gobeitho!

Testun Cyfrinachau’r rhifyn nesaf:

Maxine Gregson, Cwmann.

Llanfair  Clydogau
Llongyfarchiadau    

Llongyfarchiadau i Eleri a Martin Quan, 
Sŵn yr Afon, ar enedigaeth mab, Rhidian 
Sion, brawd i Ceris a Ffion, ac ŵyr i Donald 
ac Iris Quan, Blaencwm. Pob bendith ar y 
teulu.

Felly hefyd i Eleanor Evans, Nantymedd, 
a Ron Coombes, Penlanmedd, y ddau 
newydd ddathlu pen blwydd arbennig iawn.

Gwellhad buan.
Estynwn ein dymuniadau gorau i Billy 

Jones, Noyadd, sydd newydd ddychwelyd 
adref o’r ysbyty. Edrychwn ymlaen i’w weld 
o gwmpas y pentref yn fuan.

Cydymdeimlad
Estynwn ein cydymdeimlad at Clare Fisher, 

Cae Glas, Heol Llanfair, sydd newydd golli 
ei thad, Mr David Fisher, yn 74 oed, yn 
Bedford. Bendith arni yn ei cholled.

Taith i’r felin.
Er fod y tywydd yn wlyb a diflas daeth 

grwp niferus at ei gilydd tu allan i’r neuadd 
cyn cerdded ar hyd Heol Llanfair i fferm 
Maesisaf (y Felin), lle roedd Ieuan Thomas 
yn barod i’n croesawu. Pwrpas y daith oedd 
i edrych o gwmpas yr hen felin sydd bron 
fel ag yr oedd hi dros ganrif a hanner yn ôl. 
Ar ôl ymchwil diweddar, mae’n debyg fod 
y felin yn dyddio nôl i tua 1670. Cafwyd 
amser diddorol dros ben ac i gloi’r ymweliad 
roedd merched yng ngyfraith Ieuan, Alex a 
Caryl, wedi paratoi lluniaeth ysgafn. Diolch 
iddynt i gyd am y croeso.

TLWS JOHN A CERIDWEN HUGHES

Daeth yr amser unwaith eto i ni ystyried enwau ar gyfer y 
tlws uchod.  Fel y cofiwch, mae’r Urdd wedi derbyn cynnig 
caredig y teulu i gyflwyno tlws yn flynyddol yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd i unigolion sydd wedi gwneud 
cyfraniad sylweddol i ieuenctid Cymru.

• Gellir ystyried rhywun sydd wedi cyfrannu at waith 
ieuenctid yn y gorffennol a’r rhai sydd yn dal i weithio gyda 
phobl ifanc.

• Dylai’r gwaith fod trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg 
neu’n ymwneud ag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith

• Dylai fod yn waith wyneb yn wyneb â phobl ifanc 
dros 11 oed a thu allan i gyfundrefn addysg ffurfiol.

Os am ffurflen enwebu cysylltwch gyda Enfys Davies, 
Swyddfa’r Urdd, Aberystwyth, ar 01970 613103, neu trwy 
e-bost - enfys@urdd.org.  Y dyddiad cau fydd 12 Rhagfyr 
2008.

Colofn yr Urdd
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Atebion Swdocw Mis Medi
Enillydd: Enid 
Humphreys, Cwmcoy, 
Blaenpennal.  Diolch i 
bawb arall am gystadlu: 
Eurwyn Davies, Heol-
y-Gaer, Llanybydder, 
Glenys Thomas, 
Llysteifi, Llanybydder,  
Lynwen Davies, Glas-
dir, Llanybydder, Iona 
Warmington, Llandaf, Beti Morris, Bro Mihangel, 
Felinfach, Graham Uridge, Coedparc, Llambed, 
Bethan Williams, Heol-y-Gaer, Llanybydder, Glenys 
Davies, Rhyd-y-bont, Llanybydder, Augusta Davies, 
Kingsmead, Llambed, Kay Davies, Heol-y-Gaer, 
Llanybydder, Rhian Bellamy, Hendy, Llanybydder ac 
Avril Williams, Y Fedw, Cwmann.

Ysgol  Gyfun  Llanbedr  Pont  Steffan
Llongyfarchiadau i bawb oedd ynghlwm â chanlyniadau lefel A a TAGU 

eleni. Cafwyd canlyniadau lefel A gwych, gyda 70% yn ennill y graddau 
uwch sef A-C, a bron i 100% yn llwyddo i basio eu harholiadau Safon Uwch 
a TAGU. Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion am eu hymdrechion 
a’u gwaith caled ac hefyd i’r staff am eu paratoadau trwyadl. Dyma rai o’r 
canlyniadau gorau: Aled Thomas 3A 1B, Richard Milcoy 2A 1C, Sarah 
Borsay 3A, Naomi Davies 2A 1C, Siwan Davies 2A 1B, Sarah Morgan 3A, 
Diane Chrich 2A 1B, Anwen James 2A 1C

Llwyddodd 67% o ddisgyblion Blwyddyn 11 i ennill o leiaf 5 gradd 
A*- C TGAU. Pob clod iddynt am gynnal y safon ardderchog yma a 
diolchwn hefyd i’w hathrawon am eu hymroddiad a’u  harweiniad. Ymysg 
y canlyniadau gorau oedd: Victoria Lee 8A* 4A, Amy Richardson 2A* 7A 
3B, Tomos Harris 7A* 5A, Siân Jenkins 6A* 4A 1B, Aled Thomas 9A* 2A, 
Nia Jones 5A* 6A, Rhian Thomas 9A* 2A, Heledd Thomas 2A* 8A, Jane 
Davies 7A* 4A.

Estynnwn groeso cynnes i staff newydd i’r ysgol, sef Miss Geinor Jones, 
fydd yn dysgu Dyniaethau a phynciau galwedigaethol; ac i Mrs Elinor 
Howells, fydd yn dysgu Cymraeg, Cerddoriaeth a Ffrangeg.

Croesawn hefyd Miss Nerys Henry, sy’n ymuno â’r Adran Hanes 
dros gyfnod mamolaeth  a Mr Tim Evans, fydd yn cyflenwi yn yr Adran 
Dechnoleg  Gwybodaeth.

Llongyfarchiadau i Mrs Anwen Jones ar enedigaeth Esyllt Haf, ac i Mrs 
Carol Rees ar enedigaeth Jac.

Dymunwn wellhad buan i Mrs Kay Morris, yn dilyn llawdriniaeth.
Bu wythnos gynta’r tymor yn un brysur iawn i’r flwyddyn 12 newydd. 

Yn ystod yr wythnos, cafwyd diwrnod mentergarwch, a thaith i Ganolfan 
Gweithgareddau Llain.

Bu nifer o ddisgyblion y Chweched hefyd yn gwersylla yn Sir Benfro fel 
rhan o weithgareddau Dug Caeredin. 

Mae’r gwaith yn parhau ar y bloc newydd ac edrychwn ymlaen i gael 
symud mewn yn y flwyddyn newydd.

Cychwynodd gwersi Ffrangeg yr wythnos hon yn ysgolion cynradd yr 
ardal. Fe fydd ein hathrawesau Ffrangeg Dr Delyth Jones, Miss Mari Dalis a 
Mrs Carolyn Evans yn ymweld â’r ysgolion bob pythefnos. Mae’r disgyblion 
yn siwr o elwa o’r cyfle arbennig yma.  

Llongyfarchiadau i Luned 
Mair o flwyddyn 13 ar ennill 
Tlws Rhyddiaith dan 25 oed 
yn Eisteddfod Pantyfedwen, 
Llanbedr Pont Steffan, ddiwedd 
Awst. Cafodd glod gan y Prifardd 
Meirion MacIntyre Huws am 
bortread rhagorol, o safon uchel. 
Ymhyfrydwn yn ei llwyddiant a’i 
dawn greadigol. Dalier ati.

Bu Hedydd Davies, Elin Jones, 
Siwan Davies, Angharad Evans, 
Natalie Moore a Beca Lewis o 
flwyddyn 13 ynghyd â chyn-
ddisgyblion, Siwan Davies a 
Lowri Davies yn cymryd rhan yn 

Seremoni Cadeirio’r Bardd dan 25 oed yn yr un Eisteddfod gan wneud eu 
gwaith â brwdfrydedd a graen. Diolch ferched.

Bu disgyblion Safon Uwch Cymraeg i Theatr Mwldan, Aberteifi ar Fedi 
18fed i weld drama Theatr Genedlaethol Cymru, ‘Iesu’, gan fwynhau’r 
profiad pwerus a diddorol.

Bu disgyblion blwyddyn 12 a 13 Cymraeg i Goleg y 
Drindod, Caerfyrddin ar Fedi 18fed i fynychu darlithoedd 
gan Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Bu’n brofiad gwerth chweil i 
dderbyn arweiniad ar y gweithiau gosod.

Bu Cwmni Drama Arad Goch yn yr ysgol ar Fedi 25ain a chafodd 
disgyblion blwyddyn 10 weld drama ‘Yr Ystafell Aros’.

Ar ddiwedd tymor yr haf, fe wnaeth dosbarth 8 Non gasglu arian at elusen 
‘Habitat for Humanity.’ Elusen yw hon lle mae bobl yn mynd i lefydd fel 
Affrica i godi tŷ mewn wythnos. Fe wnaeth y dosbarth gynnal gwasanaeth 
gan ddangos fideo o’r gwaith allan yn Mfuleni yn Ne Affrica. Daeth Hazel 
Burn a Bronwen Busbridge i ymweld â’r ysgol i sôn am eu taith i Affrica ym 
Medi 2008. Yn ystod yr egwyl, cynhaliwyd bore coffi llwyddiannus iawn lle 
roedd raffl a stondinau’n gwerthu cacennau a mefus yn ogystal â gemwaith. 
Cynhaliodd y dosbarth dwrnamaint tenis hefyd yn ystod yr wythnos. 
Casglwyd £500 at yr achos. Da iawn chi 8 Non!

Diolch i Brif Swyddogion 
y llynedd, sef Siwan Davies, 
Aled Thomas, Angharad 
Lewis, Richard Milcoy a 
Sarah Borsay am gyfrannu 
siec o £162, sef eu cyfraniad 
o ‘Ddawns yr Haf’, tuag 
at brosiect ‘Habitat for 
Humanity’, Desmund Tutu. 
Diolch o galon i chi.

Ar Fedi 21ain, 
gwahoddwyd yr ysgol i 
gynnal gwasanaeth boreol 

y Sul fel rhan o Gynhadledd Genedlaethol Merched y Wawr yn y Brifysgol. 
Perfformiodd nifer o’n disgyblion o flaen cynulleidfa o dros 400 o aelodau 
Merched y Wawr. Diolch i bawb a fu’n cymryd rhan am eu brwdfrydedd a’u 
hymdrechion. Dyma’r disgyblion a fu wrthi:

Hedydd Davies, Elliw Davies, Nerys Evans, Chris Ashton, Aled Thomas, 
Philip Chrich, Russell Pink, Elin Jones, Natalie Moore, Luned Mair, Ianto 
Jones, Jonathan Brayley, Lauren Jones, Gwawr Hatcher, Siân Elin Williams, 
Yvonne Hughes a Delor Evans.

Llongyfarchiadau i Melanie Thomas o flwyddyn 12 ar ei llwyddiant yn 
ystod yr haf. Enillodd gystadleuaeth bowlio Cymru i ferched dan 16 a 25. 
Cynhaliwyd y rownd derfynol yn Ninbych y Pysgod ar ddechrau mis Medi.

Fe fydd Melanie hefyd yn chwarae pêl-droed i dîm Cymru dan 19 yn 
Sweden ar ddiwedd y mis. Dymunwn bob llwyddiant iddi.
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Cellan
Capel yr Erw 

Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 
Capel yr Erw  nos Fawrth y 14eg 
o Hydref am 7 o’r gloch.  Y Parch. 
Gareth Morgan Jones, Pontardawe 
fydd yn gwasanaethu.  Croeso 
cynnes i bawb.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Myrddin a 

Mary Jones, Hafan ar ddathlu eu 
Priodas Aur.  Pob hwyl gyda’r 
dathlu.

Trip 
Cafwyd diwrnod hwylus ar drip 

henoed Cellan i Goed y Ddinas.  
Cafwyd pryd flasus o fwyd ar y 
ffordd adref yn Fantasy Farm.  
Gobeithio i bawb fwynhau.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Ken 

a Mary Jones, Glasfryn ar eu 
profedigaeth sydyn o golli brawd 
yng nghyfraith annwyl yn Endaf 
Morgan, Cwmann.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Myrddin a 

Mary Jones, Hafan ar achlysur 
dathlu eu Priodas Aur ar Hydref 2il. 
Iechyd da am lawer blwyddyn eto.

Llanwnnen
Gwellhad Buan

Gobeithio erbyn hyn fod Ieuan 
Davies, 15 Bro Grannell yn 
teimlo’n well ar ôl iddo dderbyn 
llaw-driniaeth yn Ysbyty Tywysog 
Phillip, Llanelli’n ddiweddar.

Diolch
Dymuna May Lewis, Talardd 

ddatgan ei gwerthfawrogiad i bawb 
am llu o gardiau, galwadau ffôn, 
cyfarchion ar y radio a’r anrhegion 
a dderbyniodd wrth iddi ddathlu 
ei phenblwydd yn 80 oed yn 
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn am 
wneud y diwrnod yn bythgofiadwy a 
un mor hapus.

Sefydliad y Merched
Prynhawn Llun, 8fed o Fedi, aeth 

aelodau Sefydliad y Merched ar 
daith i ymweld â’r Amgueddfa am 
Blentyndod yn Llangeler. Croesawyd 
yr aelodau gan y perchnogion Paul 
a Hilary, cyn ein tywys oddeutu’r 
hen adeiladau’r  fferm oedd wedi 
eu llunio’n ofalus i gartrefi’r hen 
deganau. Roedd yna thema i bob 
adeilad a lle pwrpasol i bob tegan, 
rhai meddal, doliau, trenau, llyfrau, 
gemau a llawer mwy. 

Wedi cael cwpanaid o de, 
gadael Llangeler a mynd ymlaen 
i’r Amgueddfa Wlân yn Drefach 
Felindre. Lle arall o ddiddordeb 
mawr, yn enwedig am fod yn rhan 
fawr o’r aelodau yng nghlwm â’r 
diwydiant defaid. Cafwyd hanes 
trylwyr o’r diwydiant gwlân yng 
Nghymru gan ddechrau gyda’r cnu 
ar gefn y ddafad hyd at y blancedi 
moethus a welwyd yn y siop. Wrth 
fynd o gwmpas, hyfryd oedd gweld 
y peiriannau yn gweithio a’r gofal a 
roed iddynt er mwyn eu cadw mewn 
cyflwr graenus.

Ar y ffordd adre cafwyd swper 
blasus yn Talardd, Llanllwni, a 
diolchodd y Llywydd Mrs Gwen 
Davies,i Mrs Ceinwen Roach a Mrs 
Mary Davies am drefnu’r trip.

Bydd y cyfarfod nesaf yng 
Ngwesty’r Grannell nos Lun, 6ed o 
Hydref am 7:30y.h.

Gwahoddaid i’r Anneddwen, 
Llanwnnen

Mae penwythnos 11- 12 Hydref 
2008 wedi ei neilltuo ar gyfer 
codi ymwybyddiaeth o’r enwad 
Undodaidd, ac yn benodol y 
berthynas rhwng y Pencadlys yn 
Essex Hall, Llundain a’u Pwyllgorau 
gwahanol sydd yn gwasanaethau’r 
aelodau yn eu capeli.

Ar ddydd Sadwrn 11 Hydref 
am 11.30y.b. Y Parchedigion 
Goronwy Evans, Cen Llwyd a 
Wyn Thomas fydd yn croesawi 
aelodau a chyfeillion yr enwad i 
Anneddwen, Llanwnnen a hynny 
drwy garedigrwydd y perchnogion 
Alan ag Ann Jones.

Am gost o £3. y pen bydd 
lluniaeth ar gael fydd yn cynnwys 

cawl. Bydd cyfle hefyd i brynu 
nwyddau gwahanol mewn stondinau 
amrywiol.

Yn ystod y digwyddiad bydd cyfle 
i ddysgu llawer mwy am y ffordd 
mae Pencadlys yr enwad yn medru 
cefnogi a chynorthwyo’r tri-capel-
ar-ddeg sydd gan yr enwad o fewn y 
‘Smotyn Du’ yng Ngheredigion, yn 
ogystal ag eraill y tu allan i’r Sir.

Bydd pob cyfraniad ariannol a 
gesglir yn ystod y dydd yn cael ei 
ddanfon at waith y Pencadlys yn 
Essex Hall, Llundain.

Ym mhen pythefnos union wedyn 
sef ar ddydd Sadwrn 25 Hydref 
fe fydd Llywydd Cenedlaethol yr 
enwad yn ymweld â Cheredigion. Y 
Llywydd eleni yw Joyce Ashworth 
o Fanceinion. Ar y nos Sadwrn fe 
gynhelir digwyddiad cymdeithasol i 
nodi’r ymweliad. 

Ysgol Llanwnnen 
Penwythnos y Dathlu

Ar ôl bron i ddwy flynedd 
o bwyllgorau cyrhaeddodd y 
penwythnos mawr. Er gwaetha’r 
tywydd gwlyb rydym wedi ei 
dderbyn drwy gydol yr haf, bum 
yn ffodus iawn drwy gydol y 
penwythnos i cael tywydd braf iawn. 

Dechreuwyd ar y gweithgareddau 
drwy gynnal parti i blant presennol 
yr ysgol ar brynhawn ddydd Gwener, 
19eg o Fedi. I ddechrau daeth y 
consuriwr Rosfa i ddiddanu’r plant. 
Cafwyd orig pur i weld Rosfa yn 
dangos ei driciau syml ond a oedd 
wedi tynnu sylw’r plant. Yna, 
cafwyd y bwyd, a’r disgo i orffen. 

Dydd Sadwrn, 20fed o Fedi daeth 
rhai cannoedd o bobl i Lanwnnen i 
ddiwrnod arbennig iawn yn hanes 
y pentref a’r ysgol. Dechreuwyd 
ar y gweithgareddau tu allan am 
1:00y.p. pan wnaeth Siôn Mason-
Evans, Pennaeth presennol yr 
ysgol groesawu pawb i Lanwnnen. 
Dadorchuddiwyd plac i ddynodi’r 
achlysur gan Haydn Richards, 
Cadeirydd y pwyllgor Canlwyddiant 
ac ef hefyd yw’n Cyngorydd 
lleol. Roedd y plac wedi ei wneud 
yn grefftus gan Dennis Jones, 
Llanybydder. Rydym yn ddiolchgar 
iawn hefyd i Gyngor Cymuned 
Llanwnnen am y rhodd o’r plac. 
Cafwyd geiriau arbennig gan Dr Jeff 
Jones, Is-Gyfarwyddwr Addysg a’r 
Cyng Ceredig Davies, Arweinydd 
y Cabinet. Yna awd ymlaen i lansio 
Llyfr y Canmlwyddiant sef ‘Sŵn y 
Grannell’. Golygyddion y llyfr oedd 
Alice Davies, John B Williams a 
Dylan Iorwerth. Bu’r tri yma’n sôn 
am y gwaith o baratoi a chasglu’r 
gwaith a’r dogfennau. Cyflwynodd 
y tri gopi yr un i holl ddisgyblion yr 
ysgol a oedd ar y gofrestr yn 2008. 
Cyflwynodd Enfys Llwyd cyn-
ddisgybl hynaf yr ysgol sef, Tommy 
Jones o Felinfach, a Lucy Cooper, 
disgybl ieuangaf yr ysgol, i dorri’r 
gacen a oedd wedi eu gwneud a’i 

rhoi gan Avril Jones, Troed-y-Bryn 
a’r teulu.

Yn ystod y prynhawn cyflwynodd 
Haydn Richards, plat i Dafydd Bowen, 
cyn-ddisgybl sydd wedi creu llun yr 
ysgol i’w roi ar y plat a’r mwg.

Rhoddwyd y diolchiadau gan Avril 
Jones, Is-Gadeirydd y Pwyllgor cyn 
bod pawb yn cael y cyfle i fynd i 
fewn i’r ysgol i weld yr arddangosfa 
a oedd wedi ei baratoi gan Stephen 
Cooper ac Emyr Lloyd. Roedd 
cwpanaid o de ar gael yn y caban i 
bawb. Rhieni ac aelodau’r pwyllgor 
oedd yn gyfrifol am hyn. 

I ddilyn yn yr hwyr cynhaliwyd 
Cinio’r Canmlwyddiant yng 
Ngwesty’r Grannell. Llywyddwyd y 
noson gan Siôn Mason-Evans. Ar ôl 
pryd balsus tu hwnt cafwyd geiriau 
diddorol gan Picton Jones MBE ein 
gŵr gwadd. Cyflwynodd Nia Davies 
flodyn i Picton a’i wraig Helena. 
Bu Alf Crawley un o’r efaciwis yn 
dweud gair hefyd. Cafodd pawb 
gyfle i gymdeithasu ac i hel atgofion 
gyda hen ffrindiau ar ôl y ginio.

I gloi’r digwyddiadau cynhaliwyd 
Cymanfa Ganu yng Nghapel y 
Groes,  nos Sul. Arweinydd y 
noson oedd Mrs Gwyneth Davies, 
Llanybydder gyda Ceinwen Roach, 
Llanwnnen wrth yr organ. Cafwyd 
gwefr ar y ffordd mewn i glywed 
y delyn yn atsain drwy’r capel gan 
Gwawr Jones, Meysydd, ac yna 
cafwyd datganiad gan Elin ac Aled 
Thomas, 1 Teras Sycamore. Bu 
Elin ac Aled hefyd yn canu geiriau  
o waith Nanna Ryder i fiwsig 
Abba, ‘Thank you for the music’. 
Cyflwynodd Meinir Ebbsworth 
llywydd y nos sef Dr Dai Lloyd, 
Abertawe a rhoddodd Ffion Jenkins, 
disgybl hynaf yr ysgol rhoddion i 
Mr & Mrs Lloyd. Cafwyd araith 
bwrpasol iawn ganddo.  Talwyd 
pleidlais o ddiolch gan Siôn Mason-
Evans, Pennaeth. 

Os oes rhywun yn mofyn prynu 
copi o Llyfr y Canmlwyddiant, mwg 
neu blât cysylltwch â’r ysgol ar 
01570 480203, cyn hanner tymor. 
Mae cyfle hefyd i chi archebu DVD 
o gyngerdd a gynhaliwyd nôl ym mis 
Gorffennaf am bris o £10. Diolch

Hoffai swyddogion Pwyllgor 
y Canmlwyddiant ddiolch i’r  
holl aelodau sydd wedi bod yn 
mynychu’r pwyllgorau ar hyd yr 
amser, i bawb sydd wedi cyfrannu 
eitemau i’r llyfr, i’r gyngerdd, 
bwyd i barti’r plant a’r diwrnod 
agored. DIOLCH YN FAWR iawn 
i bawb sydd wedi gwneud dathlu 
Canmlwyddiant Llanwnnen yn un 
a fydd yn aros yn y côf am amser 
maith. Gwerthfawrogwn eich 
caredigrwydd yn fawr iawn.

Cwmsychpant

Rhifyn mis Tachwedd
Yn y Siopau 

Tachwedd 6ed
Erthyglau i law erbyn 

Hydref 21ain
Newyddion i law erbyn 

Hydref 2�ain

Capel y Cwm
Ar Sul olaf mis Awst fe ddaeth 

llond bws o gapeli Undodaidd De 
Cymru ar ymweliad â’r Smotyn Du. 
Yn dilyn taith o gwmpas yr ardal, 
ymunodd pawb yn yr oedfa yng 
Nghapel y Cwm yn y prynhawn. 
Yn dilyn cawsant wledd yn y festri 
a oedd wedi ei baratoi gan wragedd 
y capel. Diolchodd y Parch Eric 
Jones, Aberdâr i bawb am brynhawn 
cofiadwy. 

Cwrdd Diolchgarwch
 Capel y Cwm, nos Iau, Hydref 

16eg am 7:30y.h. Croeso cynnes i 
bawb.

Gwellhad Buan
Yn ystod y mis treuliodd Alan 

Davies, Tyngrug Isaf a Jackie Ryder, 
Tyngrug Ganol beth amser yn 
Ysbyty Glangwili. Gobeithio erbyn 
hyn eich bod ar wellhad ac yn ôl 
wrth eich dylestwyddau bob dydd ar 
y fferm. 
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Ruth Thomas 
a’i Chwmni
Cyfreithwyr

19 Stryd y Coleg, Llambed
Ffon: 423300 Ffacs: 423223

mail@ruththomassolicitors.co.uk

yn cynnig pob 
gwasanaeth cyfreithiol

Apwyntiadau hwyr neu 
yn eich cartref

Ffarmers

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs 

Dafydd Jones, Porthyrhyd, 
Caerfyrddin ar enedigaeth merch 
fach – Lili Ela - chwaer i Jac, wyres 
i Mr a Mrs Alun Thomas, Bryndolau, 
a gor-wyres i Mrs Eirwen Thomas, 
Tynrheol.  Dymuniadau gorau iddynt 
fel teulu.

Estynnwn ein cyfarchion i Rhys 
Davies, Troed y bryn a Siân Thomas, 
Bronhaul, Carno ar eu dyweddïad.  
Pob hapusrwydd i’r dyfodol.

Llongyfarchiadau gwresog i Mr 
a Mrs Francis Tooby, Maesisaf ar 
ddathlu eu priodas aur ar y 10fed o 
Fedi.  Dymuniadau gorau i chi at y 
dyfodol.

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs 
Gomer Davies, Troed y Bryn wrth 
iddynt ddathlu eu priodas ddiamwnt 
ar yr 21fed o Fedi.   Priodwyd hwy 
yng Nghapel Crugybar ym 1948 
gan y diweddar Barchedig Glenville 
Rees, ac maent wedi byw yn Nhroed 
y bryn ers hynny.  Dymuniadau 
gorau i chi.

Dymuniadau Gorau
Mae Rhiannon Thomas, 

Bryndolau wedi bod yn Ysbyty 
Glangwili yn ddiweddar yn derbyn 
triniaeth lawfeddygol.  Pob hwyl i ti 
am wellhad llwyr a buan.

Taith Noddedig ar gefn ceffyl
Soniwyd yn y rhifyn diwethaf 

o’r papur bro fod Shân Cothi a 
chriw o ffrindiau am farchogaeth 
o ogledd Cymru i’r de dros gyfnod 
o dair wythnos gan gychwyn yn 
Nhalacre ar y 25ain o Awst.  Erbyn 
ysgrifennu’r darn yma, da nodi fod 
y criw wedi cyrraedd pen y daith, ac 
wedi llwyddo i godi arian sylweddol 
i elusen ‘amserjustintime’ – elusen 
a sefydlwyd gan Shân er cof am ei 
diweddar ŵr – Justin Smith – a fu 
farw o ganser y pancreas yn ifanc 
iawn flwyddyn yn ôl.  Bydd yr 
arian a godwyd ar y daith yn cael 
ei ddefnyddio i ariannu gofal a 
thriniaeth i gleifion sy’n dioddef 
o’r canser yma yng Nghymru, yn 
ogystal ag ariannu ymchwil arbennig 
yn y maes. 

Cafodd trigolion Ffarmers a’r 
cylch y cyfle i groesawi Shân 
a’u ffrindiau yn ystod y daith.  
Cyrhaeddodd y criw yn Ffarmers 
ar brynhawn Sadwrn, y 6ed o Fedi 
yn ystod Sioe Caio a Llanycrwys.  
Cafodd y ceffylau a’r merlotwyr lety 

yn Ffarmers ar y nos Sadwrn cyn 
ail-gychwyn ar eu taith bore Sul.  
Daeth tyrfa o gefnogwyr i bentref 
Ffarmers ar y Sul i ffarwelio a Shân 
wrth iddi gychwyn, ac ymunodd 
dros hanner cant o ferlotwyr ar y 
daith o Ffarmers i Lanymddyfri dros 
Fynydd Mallaen – diwrnod sych, 
a phawb wedi cael hwyl arbennig 
wrth ymuno yn y bwrlwm.  Ar 
y nos Sul, trefnwyd Cyngerdd a 
Chymanfa Fodern yn Neuadd Bro 
Fana i godi arian tuag at yr elusen..  
Llywydd y noson oedd Mr David 
Thomas, Cilgerran, Prifathro Ysgol 
Ffarmers yn ystod y cyfnod y bu 
Shân yn ddisgybl yno.  Yn ei araith, 
cyfeiriodd at nifer o ddigwyddiadau 
difyr o’i gyfnod yn y pentref.  
Ymunodd Côr Rhianedd Rhys â  ni 
a chynnal cyngerdd hyfryd o dan 
arweinyddiaeth Ffion Jones, gyda 
Mared Tomos yn cyfeilio.  Yn 
ogystal, cafodd y gynulleidfa gyfle 
i ymuno a chanu amrywiaeth o 
emynau cyfoes o dan arweinyddiaeth 
Shân Cothi, a ddychwelodd o 
Lanymddyfri, yn dilyn diwrnod 
yn y cyfrwy, ar gyfer yr achlysur.  
Llwyddwyd i godi dros £1,000 o’r 
digwyddiad yma a gafodd ei noddi 
gan Fanc Lloyds TSB, a’r bwriad 
yw cyflwyno siec i Shân ar Nos 
Sadwrn, yr 11fed o Hydref pan fydd 
Côrdydd yn perfformio yn Neuadd 
Bro Fana.  Yn ogystal a hyn, cafwyd 
cyfraniadau hael gan gefnogwyr 
ar ddydd y Sioe ac ar y bore Sul, 
a llwyddodd y merlotwyr i godi 
swm sylweddol trwy gael eu noddi.  
Mae manylion llawn ar wefan 
‘amserjustintime’. 

Wyn Jones Caerdydd (Buarth yr 
Oen gynt) Llywydd y Sioe a Julie ei 
wraig.

Neuadd Bro Fana
Mae rhaglen llawn o 

weithgareddau wedi ei threfnu gan 
Gyngor Neuadd Bro Fana ar gyfer 
y gaeaf.  I gychwyn, ceir Cyngerdd 
Clasurol gyda’r pianydd Angela 
Brownridge yn perfformio gwaith 
gan Beethoven, Debussy, Chopin, 
Liszt a Scriabin ar brynhawn dydd 
Sul, Hydref y 5ed yn cychwyn am 
5.30 y.p.  Ar yr 11fed o Hydref, 
bydd Côrdydd yn ymuno a ni 
ar gyfer Cyngerdd Mawreddog 
– Côr yr Ŵyl, Eisteddfod 
Caerdydd 2008.  Llywydd y Noson 
fydd M/s Rhiannon Griffiths, 
Aberhonddu (Ochrbryn gynt). 
Cyflwynir siec i Shân Cothi tuag at 
‘amserjustintime’.  Ar yr 31ain o 
Hydref, bydd Mererid Hopwood yn 
ymuno â ni yn y Neuadd – ac mae’n 
siwr y bydd hon yn noson ddifyr.  
Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol 
Cyhoeddus Blynyddol y Neuadd  
Nos Fawrth, y 14eg o Hydref 
– estynnir croeso cynnes i holl 
drigolion yr ardal i’r cyfarfod.  Os 
am ragor o wybodaeth, neu archebu 
tocynnau ar gyfer y digwyddiadau 
uchod, cysylltwch â’r Ysgrifennydd 
ar 01558 650507.

Parc Bro Fana
Mae’n dda gennym gyhoeddi fod 

grant sylweddol o £63,000 wedi 
ei ddyfarnu gan Gronfa y Loteri 
Fawr i ddatblygu parc chwarae i 
blant yr ardal.  Mae criw o rieni 
a chyfeillion wedi bod wrthi ers 
rhai blynyddoedd bellach yn 
codi arian, a cheisio am grantiau, 
a hyfryd iddynt lwyddo yn eu 
hymdrechion.  Diolch o galon i Mrs 
Janice Sidebottom, Dolaugwynion 
- Cadeirydd y grwp – a’r criw i gyd 
am eu gwaith caled.  Y gobaith yw 
cychwyn ar y gwaith ar ddechrau’r 
flwyddyn gan gwblhau’r cyfan 
erbyn gwanwyn 2009.   

Elwys Llanycrwys
Mae Eglwys Llanycrwys wedi 

trefnu Cyngerdd gyda ‘Bois y 
Castell’ i’w gynnal yn Neuadd 
Bro Fana Nos Sadwrn, y 29ain o 
Dachwedd am 7.30 y.h.  Y Llywydd 
fydd Dr John G David, Henffordd 
– gynt o Peronne, Ffarmers.  Yn 
dilyn hynny ar y 1af o Ragfyr, 
cynhelir Gyrfa Chwist flynyddol yr 
Eglwys yn y Neuadd.

Cynulleidfa’r Gymanfa Ganu yn Neuadd Bro Fana
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07867 945174

GLYN 
PHILLIPS
Saer Coed ac Asiedydd

 

Ffôn: 01570 470176
Symudol: 07775  694243

Enwau Lleoedd Lleol gan David Thorne

Bwyd cartref ardderchog nos Iau, Gwener a Sadwrn.
Cwrw traddodiadol.  Croeso i awyrgylch Gymreig

gan Berian a Beverley Wilkins a’u merched.

Glan Brenan, Cwm Brenan, Nant Frena
Mae llawer o enwau sy’n cynnwys yr elfen ‘brenan’ yn digwydd yng ngogledd Sir 

Gaerfyrddin. Mae Glan Brenan (1592) ym Mhencarreg a Cwm Brenan (1604) yn yr un 
plwyf; Tir y Frenan (1576) yng Nghaeo. Dyw’r elfen ddim yn gyfyngedig i Sir Gaerfyrddin 
er mai prin, hyd y gwelaf, yw’r enghreifftiau sy’n digwydd yng ngweddill Cymru. Ceir Aber y Frenan yn 
Llanfendigaid yn Sir Feirionnydd; mae Blaen y Frenan yng Nghlydai, Sir Benfro. Mae Llain Brenan, Brenan Fawr ac 
Aberbrenan yn Llanfihangel y Creuddyn yng Ngheredigion.

Terfyniad bachigol a roir ar ddiwedd gair yw’r –an, a welir ar ddiwedd ‘brenan’. Mae hwnnw’n digwydd yn 
gyffredin mewn enwau nentydd ac afonydd. Mae tuedd i’r –n ddiflannu yn reit gyffredin, gan ein gadael â’r ffurf 
‘brena’. Ceir Gwarfrena (1615) yng Nghaeo; yno hefyd mae Nant Frena a Coed y Frena; mae Wern Frena yn 
Llangadog.

Un ystyr i ‘brena’ yw pen blaen llong, sef ffurf bryn neu fynydd fel yn Freni Fach, Y Freni Fawr, Cwm-freni-fawr 
yn Sir Benfro. Ystyr gynharach oedd ‘blaen, ymyl, ffin’. Ystyr Nant Frena felly yw ‘nant fach y ffin’.

Bargod
Rydw i wedi manteisio ar y cyfle i sôn am ffiniau sawl gwaith wrth sôn am ddosbarthiad geiriau dros y misoedd 

diwethaf. Mae hynny wedi ein tywys yn hwylus at yr enwau Brenan a Bargod. Mae Nant Bargod yn ffurfio’r ffin 
rhwng plwyfi Llangeler a Phenboyr a hefyd roedd y nant hon yn un o hen ffiniau Dyfed. Ystyr bargod yw ‘ffin’. Ceir 
Bargod-y-brain (1651) a Melin Bargod (1774) yn Llandysul a Tir yn y Bargod yng Nghilcennin. Yn Sir Forganwg 
ceir Nant Bargod Rhymni a Nant Bargod Taf, ill dwy yn codi ar Fynydd y Fochryw, y naill yn llifo i Afon Rhymni 
a’r llall i Afon Taf. Erbyn hyn newidiwyd enw’r dref yn Sir Forgannwg o Bargod i Bargoed dan ddylanwad lleoedd 
cyfagos megis Penycoed ac Argoed ac oherwydd camdybiaeth fod yr ail sillaf yn Bargod yn cynrychioli ynganiad 
lleol ‘coed’.

Pant-y-bril
Yn Hen Dŷ Ffarm ceir gan D J Williams frawddeg yn disgrifio olion y gwyddai amdanynt ar dir Cwmcoedifor yn 

‘yr hen ardal’:
Ar gae garw a thwmpathog ar dir Cwmcoedifor yr oedd, yn dra diweddar, beth olion hen furddyn a elwid Pant y Bril.
Anawsterau y gellid eu disgwyl ar gae ag enw fel hwnnw a ddisgrifir gan DJ oherwydd ‘anodd’ yw’r union ystyr a 

ddynodir gan yr ail elfen. Ceir Cae bril ar fferm Cwmdu mawr, Llanllwni ond defnyddir ‘bril’ nid yn unig i ddisgrifio 
tir anodd ond hefyd i ddifrïo pobl fel yn yr ymadroddion ‘bril o ddyn’, ‘bril o brydydd’ a ‘bril Methodist’.

Taliaris a Cnydfa
Ychydig iawn o enghreifftiau o’r enw Taliaris y gwn i amdanynt yn yr ardal hon ac yn wir trwy Gymru gyfan. Ceir 

Taliaris yn Llanllwni ac ym mhlwyf Llandeilo Fawr; ceir cofnod am le o’r un enw yn Llandysul yn 1647.
Yr ail elfen yn yr enw yw ‘iares’ sy’n golygu haid o ieir. Ac mewn un hen ddihareb yn unig mae’r gair hwn wedi’i 

gadw: Ni lwydd iares men ni lwydd buches (Ni lwydda haid o ieir lle na lwydda gyr o wartheg). Ac ystyr yr enw 
Taliaris – o flaen y man lle ceir haid neu heidiau o ieir. 

Yn Hen Dŷ Ffarm mae D J Williams yn nodi mai ar lafar Talihares oedd yr enw ar y plas ger Llandeilo yn ei 
gyfnod ef. Mae hynny’n gofnod hynod o ddiddorol i rywun â diddordeb mewn hanes enwau lleoedd oherwydd mae’r 
cofnod cyntaf o’r enw yn digwydd yn 1324 a’r ffurf a gofnodir bryd hynny yw Taleyares; dyna’r ffurf sy’n digwydd 
hefyd tan tua 1629. O hynny ymlaen mae’r ffurf Taliaris yn dechrau disodli’r ffurf Taliares. Taliaris yw’r ffurf a 
enillodd y dydd. Terfyniad torfol yw’r ‘es’ yn Taliares,ac mae’n digwydd mewn enwau fel ‘llynges’ sef llawer o 
longau, a ‘buches’ sef llawer o warthog, ac wrth gwrs yn ‘taliares’ sef llawer o ieir.

O’r Cynulliad gan Elin Jones AC
Wrth i’r flwyddyn academaidd newydd gychwyn, mae’r Cynulliad hefyd yn ailymgynnull ym Mae Caerdydd. 

Er i’r tywydd ddechrau gwella yn ddiweddar, fe arweiniodd y tywydd gwlyb a gafwyd yn ystod mis Awst at orfod 
canslo nifer o ddigwyddiadau yng Ngheredigion ar fyr rybudd. Fodd bynnag, fe wnes fynychu’r sioe yn Nhregaron 
ac er ei bod ychydig yn wahanol i’r arfer wedi i’r trefnwyr leihau’r nifer o gystadlaethau a chynnal y sioe yn Neuadd 
Goffa’r dref, fe ddaeth tyrfa dda i gefnogi.

Dros fisoedd yr haf fe ddaeth pryderon am ddyfodol y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan i’m sylw, ac fe drefnais 
gyfarfod gyda Gweinidog Addysg y Cynulliad, Jane Hutt AC, ar ddechrau mis Medi i drafod y sefyllfa. Y Brifysgol 
yw un o’r prif gyflogwyr yn ardal Llambed ac fe allai’r ansicrwydd presennol gael effaith fawr ar yr economi leol. 
Mae’r Gweinidog Addysg nawr wedi cadarnhau y bydd y Brifysgol yn derbyn pob cefnogaeth yn ystod y cyfnod 
anodd hwn a gobeithiaf y bydd modd cymryd camau i gryfhau’r sefydliad.

Rwyf hefyd yn bryderus am ddyfodol cynlluniau ar gyfer ysbyty newydd yn Aberteifi. Yn dilyn penderfyniad 
Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor Sir i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer 
datblygiad y Baddondy – oedd i gynnwys ysbyty, meddygfa ac archfarchnad 
newydd – fe fynychais gyfarfod gyda Chadeirydd a Phrif Weithredwr 
Ymddiriedolaeth Iechyd Hywel Dda i drafod y mater. Yn ystod y cyfarfod fe 
godais yr angen i ystyried lleoliadau posib eraill yn nhref Aberteifi ar gyfer 
yr ysbyty newydd. Fe fydd yr Ymddiriedolaeth Iechyd nawr yn edrych ar y 
lleoliadau yma’n fanylach dros yr wythnosau nesaf ac rwy’n gobeithio y cawn 
gytundeb ar leoliad ar gyfer yr ysbyty newydd cyn hir er mwyn symud yn 
agosach at ddarparu adnawdd iechyd newydd ar gyfer yr ardal.

Cyngor Cymuned Llanwenog

Taith Gerdded Gymunedol
Dydd Sadwrn Hydref �ydd

am 1 o’r gloch

Pawb i gwrdd yn 
Neuadd Y Pentref Drefach

Arweinydd y daith: 
Mr Bifan Morgan, Hanesydd Lleol

Lluniaeth ysgafn ar ôl y daithMae rhannau o’r rhifyn hwn o CLONC ar safwe Cymru’r Byd y BBC:
www.bbc.co.uk/cymru/canolbarth/papurau_bro/clonc
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Yn y Gegin gyda Gareth MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan IorwerthParatoi Prydau â ‘Paprika’

Beth am gynhesu’r mis wrth ychwanegu ychydig o ‘paprika’ i’n prydau. 
Dyma frenin y ‘sbeis’ i mi – am ei liw, ond yn bennaf am ei flas.

Mae’n cael ei gynhyrchu o’r pupur coch – sydd wedi ei sychu’n grimp, 
ac yna’n cael ei falu’n fân, sy’n rhoi lliw coch llachar a’r blas tanllyd i ni! 
Mae’n ychwanegu lliw i rysetiau sydd ychydig yn olau eu golwg.

Tips Tymhorol – sgeintiwch dros wyneb pei safri, neu defnyddiwch gydag 
ychydig olew i baentio cyw iâr cyn ei goginio.

 Hwyl,
  GARETH

Wyau wedi’u pobi a Ham.
Cynhwysion.

2 owns o ham wedi’i dorri’n fân
4 ŵy
Halen a phupur
4 llwy fwrdd o hufen dwbwl
1 llond llwy de o ‘paprika’

Dull
1. Rhennwch yr ham rhwng pedair disgyl ‘ramekin’ wedi’u huro.
2. Torrwch yr wyau’n ofalus i’r  disglau ac ychwanegwch ychydig halen a  

        phupur.
3. Arllwyswch yr hufen dros yr wyau, sgeintiwch â ‘phaprika’.
4. Coginiwch am 10 munud mewn ffwrn gwres 400°F 200°C Nwy 6
    am 10 munud.  Gweinwch gyda bara.

Sgons ‘Paprika â menyn tomato.
Cynhwysion

8 owns o fflŵr codi
1 llond llwy bwdin o ‘paprika’
½ llwy de o bowdwr codi
4 owns menyn
3 owns caws wedi’i gratio
8 llond llwy fwrdd o laeth

Dull
1. Hidlwch y fflŵr, powdwr codi, y paprika a’r halen gyda’i gilydd i 
    bowlen fawr.
2. Rhwbiwch y menyn i’r fflŵr, yna ychwanegwch y caws.
3. Arllwyswch y llaeth i’r gymysgedd, a defnyddiwch  eich llaw i’w dynnu 
    at ei gilydd i greu toes.
4. Trowch allan a thylinwch y toes yn ysgafn. Gorchuddiwch â ‘cling ffilm’ 
    a’i roi yn yr oergell am 20 munud.
5. Rholiwch ar fwrdd wedi’i hidlo â fflwr. Torrwch yn gylchoedd.(Cewch 
    12 sgon 2”.
6. Rhowch ar dun pobi a’u brwsio â ŵy weedi’i guro. Coginiwch am 12 
    munud ar 425°F   220°C   Nwy 7. Gadewch i oeri.

Menyn Tomato
Cynhwysion

4 owns menyn
1 llwy fwrdd o piwre tomato
Diferyn neu ddau o saws Caerwrangon (Worcester Sauce).
Ychydig sudd lemwn
Pupur

Dull
1. Cymysgwch y piwre tomato, pupur  a’r menyn, ychwanegwch y sawsa’r 
    lemwn.
2. Rhowch yn yr oergell am ychydig cyn ei roi ar y sgons wedi’u haneru.

Hyfrydwch ac Harddwch yr Hydref

Diwrnod arbennig i ddathlu Hyfrydwch Hydref
Patrwm y dydd:
Cyrraedd erbyn 10.30 – Coffi a bisgedi.
11.00 – 1.00 Arddangosfa coginio gan ddefnyddio cynnyrch y Cynhaeaf.
1.00 – 2.00 Cinio canol dydd.
2.00 – 3.30 Trefnu blodau – ‘Harddwch Hydref.
Te a chacennau cyn ymadael.

Lleoliad “Cegin Gareth” Y Goedwig.
Dyddiad Tachwedd 6ed

Pris £20 y pen
Rhagor o fanylion 01�70 �22�1�

Problemau prifysgol ... ac ysgolion bach

Mae’n gyfnod pwysig i addysg yn yr ardal.
Erbyn hyn, mae’r cyfarfodydd wedi dechrau i drafod dyfodol 

ysgolion cynradd a phawb yn gwybod y bydd rhaid cael rhyw newid.
Roedd dathliadau canmlwyddiant Ysgol Llanwnnen ddiwedd y mis 

diwetha’ yn dangos pa mor bwysig ydi ysgol i fywyd pentref – dyna 
ddigwyddiad pwysica’r flwyddyn, siŵr o fod, yn union fel y mae gan 
yr ysgol ran fawr yn stori’r pentre’ ers 1908 a chynt.

Yn hanes yr ysgol, fe allwch chi weld llawer o hanes cymdeithasol 
yr ardal a’r newidiadau sydd wedi digwydd ar hyd y blynyddoedd. Ac 
mae’r un peth yn sicr o fod yn wir am bob ysgol fach ymhobman.

Ganrif yn ôl, roedd yr holl blant, bron, yn byw ar y tir ac yn cadw 
o’r ysgol ar adegau fel codi tato a chynhaeaf gwair; yn 1908, ystad y 
Neuadd oedd canolbwynt yr ardal ond, fel y digwyddodd hi ar hyd a 
lled y sir, fe ddiflannodd grym y landlordiaid.

Trwy lyfrau log yr ysgol, fe allwch chi weld pryd y daeth teledu a 
chyfrifiadur yn boblogaidd a sut y mae teuluoedd bellach yn un a dau 
a thri, yn hytrach na phump a chwech.

Ac mae argyfwng yr ysgolion bach unwaith eto yn dangos sut y mae 
cymdeithas yn newid. Ar wahân i’r cwymp yn nifer plant, mae pobol 
bellach yn symud llawer mwy a phlant yn symud efo nhw; trefniadau 
gwaith a gofal plant sy’n aml yn penderfynu ble bydd disgyblion yn 
mynd.

Nôd y cyngor sir, mae’n debyg, ydi creu ysgolion gyda rhywbeth fel 
100 o blant, ond fe allai hynny ddigwydd trwy gael ysgolion i weithio 
gyda’i gilydd mewn nifer o ganolfannau, gyda’r plant yn uno ar gyfer 
rhai gweithgareddau.

Y gamp i’r cynghorwyr fydd cadw sawl dysgl yn wastad – yr angen 
i blant gael addysg ym mhob maes a chyfle i gael pob profiad; yr 
angen i arbed arian a llefydd gwag; yr angen i gadw plant yn rhan o’u 
cymdeithasau naturiol.

Os ydi ysgol yn mynd yn rhy fach i fyw – gyda dim ond un 
athro, efallai – mae’r penderfyniad yn gymharol hawdd. Y tu hwnt 
i hynny, mae’n ddychrynllyd o anodd ac mae’r atebion yn debyg o 
wahaniaethu o un ardal i’r llall. Ac felly y dylai hi fod.

Ond fe allai un newid cymdeithasol arall gymhlethu’r mater 
ymhellach. Os ydi pris ynni a gwres am ei gwneud hi’n ddrutach i 
gynnal sawl adeilad, mae pris petrol am ei gwneud hi’n ddrutach i 
gario plant o un lle i’r llall hefyd.

Beth fydd yr ateb gwyrdd? Yn union fel yr oedd stori cymdeithas 
yn rhan o orffennol yr ysgolion,  mae cwestiynau am addysg, iaith, 
economi ac amgylchedd bellach yn rhan o’u dyfodol.

Am unwaith, cydymdeimlwch i’r byw â’r cynghorwyr sir.

Fe all fod yn gyfnod pwysig i’r brifysgol yn Llanbed hefyd. Mae’n 
amlwg fod llanast yno. 

Mae’n ymddangos mai’r broblem fawr ydi diffyg cyfeiriad – dim 
syniad clir o beth y dylai hi ei wneud.

Unwaith eto, gyda threfn frys yn rhedeg y lle dros dro, mae’n 
ymddangos fod newid yn bownd o ddigwydd. Er ei fod tua hanner 
ffordd yng nghynghreiriau rhai fel y Sunday Times, mae’n goleg 
bach ofnadwy a’r rhan fwya’ o’r myfyrwyr bellach yn astudio’n rhan 
amser.

Gwnewch y lle’n goleg i weision sifil a swyddogion yr awdurdodau, 
meddai Geraint Talfan Davies, er mwyn bwydo’r llywodraeth a’r 
gwasanaethau cyhoeddus.

Unwch y lle efo Coleg y Drindod, meddai eraill, er mwyn iddo 
addasu i gwrdd ag anghenion y dydd ... a chael cysylltiadau closiach 
gyda’r gymdeithas leol a bod yn llawer Cymreiciach.

Mae’n fwy na mater addysg. Os ydi cymdeithas ac economi yn cael 
effaith ar ysgolion, mae’r brifysgol yn Llanbed yn cael dylanwad 
anferth ar natur yr ardal hefyd.

Os hoffech gynorthwyo’r gwirfoddolwyr gyda’r gwaith o gynhyrchu’r 
papur hwn, croeso i chi gysylltu ag un o’r bwrdd busnes.
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I blant dan 8 oedCornel y Plant

Enw:

Cyfeiriad:
Shannon  
 JonesEnillydd  

y mis!

Mae Toriad Taclus
Wedi newid siop

Mae ar Heol Caerfyrddin
Ger y Sgwâr Top

Dôl-Mebyd,
Pencarreg,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Sut ydych chi i gyd? Gobeithio 
eich bod chi gyd yn go lew ac 
wedi mwynhau’r tywydd braf 
rydym wedi cael yn ddiweddar. 
Wel, fe fyddwch yn falch o wybod 
fy mod i, yr hen Lincyn Loncyn 
bach a fy nghefnder Joni Jacôs 
wedi bod yn waco. Do! Fe fuom 
ni’n dau ar y trên bach – dyna beth 
oedd sbort! Beth am i chi fynd ati i 
liwio’r trên bach sy’n y llun y mis 
hwn.

Braf oedd gweld llawer iawn 
yn rhoi cynnig arni’r mis hwn 
eto. Mae clod arbennig yn mynd 
i Beca Mai, Danielle Jones, Lisa 
Elan a holl ddisgyblion Ysgol 
Carreg Hirfaen, Miriam Butcher 
o Gaerdydd, a Catrin a Carwyn 
Rosser o Frynteg. Ond yn dod 
i’r brig y mis hwn mae Shannon 
Jones, 45 Heol Hathren, Cwmann. 
Llongyfarchiadau mawr i chi. 
Cofiwch liwio’r llun y mis hwn 
a’i ddanfon ataf erbyn 20fed o 
Hydref.
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 Canmlwyddiant  Ysgol  Llanwnnen

RALI FLYNYDDOL
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Digwyddiadau’r ardal

Tîm rygbi o dan 11 Clwb Llanbed, a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth 7s 
Aberaeron gyda’r hyfforddwyr Arwyn Jones ac Emyr Jones.

Aelodau Clwb Moduro Llanbed yn codi arian tuag at Leukaemia, ac 
Ambiwlans Awyr Cymru

Taith Gerdded Noddedig aelodau Eglwys Sant Pedr Llanybydder. Mrs. Ros Jones, Cwmann a agorodd Noson Gaws a Gwin er budd 
Ymchwil y Cancr yn Festri Brondeifi, Llambed.

Rhedwyr Ysgol Carreg Hirfaen a fu’n cystadlu yng Nghaerfyrddin.  Y Parch Bill. Fillery gydag arlunwyr Ysgol Llanwenog.

Aelodau o gapeli Undodaidd De Cymru a fu mewn oedfa yng Nghapel y Cwm, Cwmsychbant ac a gawsant wledd yn y Festri hefyd.


