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Papur Bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, 
Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg
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Louise Jones o Glwb Ffermwyr 
Ifanc Cwmann a wnaeth ennill cadair 
Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Sir Gâr. 

Cyflwyno siec o £12,000 i Uned Losgiadau Ysbyty Treforys o ganlyniad i raffl lwyddiannus a drefnwyd gan Janice Williams, Duet Fashions, 
Llanbed, a chyfraniadau oddi wrth Cneifio Llanbed a Banc Barclays Llanbed o dan eu cynllun punt am bunt. Daeth pum aelod o dîm nyrsio’r uned i 
Westy Glynhebog, Llanbed, a chyflwynwyd i ddiolch am y gofal a dderbyniodd Eirian Griffiths tra yno wedi ei damwain yn Sioe Frenhinol Cymru, 
Llanelwedd. Yn rhes flaen y llun, o’r chwith, mae Louise Scannell, Lynda Pullen a Phillipa Thompson o’r Uned Losgiadau; Eirian Griffiths; Janice 
Williams; Catrin Sadler a Sarah Johnson  Hefyd o’r Uned Losgiadau. Yn y cefn mae staff y siop a chefnogwyr.

Merched yn bennaf

C
Ff
I

Elin Jones, Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog sydd wedi ei 
dewis yn Aelod Iau Cenedlaethol Cymru a Lloegr 2008/09. 

Codi arian i’r eithaf
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Priodasau

Sieciau hael  yn cael eu cyflwyno .....

Yn y llun uchd gwelir Kay Richmond, LATCH, yn derbyn siec am 
£9,507.15 oddi wrth Hywel, Ruth a Nia Evans, ac Alun Davies, Ambiwlans 
Awyr Cymru,  yn derbyn siec arall am £9507.15 oddi wrth Tommy a 
Margaret Davies a Menna Jones. Hefyd yn y llun mae Eirian Williams o 
Fanc Barclays. Yn absennol o’r llun, mae’r cynghorydd Linda Evans, Angela 
Evans a Deryc Rees. Rhagor o fanylion ar dudalen 7.

Lowri, merch Berian a Beverley Wilkins, Heol Maestir, Llambed ac 
Edward mab Eirwyn a Mary Davies, Maesnewydd, Cwmsychbant wedi eu 
priodas yng Nghapel Soar, Llambed ar ddydd Sadwrn, Hydref 25ain. 

 Llun: Tim Jones.

Ar ddydd Sadwrn, 23ain o Awst priodwyd Rhian, merch Lloyd ac 
Eiddwen Howells, Sarnau, Trelech a Simon Jones, mab Bethan Jones 
Lewis a llysfab Gwyn Lewis, 18 Heol Hathren, Cwmann, yng Nghapel 
Bryn Iwan a’r wledd yn Nantyffin, Llandissilio.             Llun: Huw Thomas

Cyflwynwyd siec am £2,450 i Aneurin Jones, Cadeirydd pwyllgor Llambed a 
Llanybydder Sefydliad Prydeinig y Galon, yn dilyn diwrnod arbennig yn Nhafarn 
y Fishers, Cellan. Chwith i’r dde:- Rhys Davies; Lyn Jones; Bruce Longthorne, a 
gyflwynodd ei anrhegion penblwydd arbennig i’r elusen; Lynne Thomas; HSBC 
a gyfrannodd yn hael; Richard Jones; Aneurin Jones; Rhodri Thomas a Berian 
Wilkins, perchennog y Fishers a ddiolchodd i bawb am eu cefnogaeth.
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Tachwedd Elaine Davies, Penynant, Alltyblaca  480526
Rhagfyr  Marian Morgan, Glasfan, Drefach  480490 
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk

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

Dylunydd: Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015
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. 

Chwarae Plant. Mae’r oes yn 
newid ac mae chwarae plant yn 
newid hefyd. Rwy’n siŵr fod pob 
un ohonoch yn cofio chwarae 
siop fach gan fynd â bag siopa 
at eich ffrind a phrynu nwyddau 
a thalu amdanynt. Mae plant yn 
dal i chwarae ond gydag ychydig 
newidiaeth. Dau blentyn yn 
chwarae – un mewn ‘siop fach’ a’r 
llall yn esgus ei bod hi gartre. Yr 
un gartre yn cydio yn y ffôn ac yn 
archebu’r nwyddau; ffonio’r ‘Pizza 
Hut’ wedyn i gael rhywbeth i swper. 
Diawch erioed – mae’r byd yn 
newid!!

Does dim yn newydd. Mae bron 
i hanner can mlynedd wedi mynd 
heibio ers pan ddaeth meddyg 
sirol i ysgol yr oeddwn yn dysgu 
ynddi. Dod yno yr oedd i ddangos 
i’r plant a’r staff beryglon ysmygu. 
Beth oedd ganddo oedd toriadau 
o ysgyfaint– y cyntaf o blentyn 14 
oed wedi marw mewn damwain – yr 
ail, gwraig mewn oed wedi marw o 
henaint. Ar wahân i’r lliw, roedd y 
ddwy yn debyg iawn. 

Yna fe welsom effaith y 
llwch glo, ac effaith canser ar yr 
ysgyfaint. Cafodd gymaint o effaith 
nes i’r athrawon benderfynu yn 
y man a’r lle roi heibio’r arfer. 
Do, fe ail gydiodd rhai, ond fe 
gafodd y ddarlith fach yma effaith 
ar bawb. Da yw deall fod y math 
yma o rybuddi wedi’i roi ar bacedi 
sigarennau. Os ydych yn smygu 
– torrwch y lluniau yma a rhowch 
nhw yn eich waled gyda’ch arian. 
Gobeithio y bydd yn gweithio.

Proffwydo. Nid wy’n broffwyd 
nac yn fab i broffwyd, ond rwy’n 
dilyn yr arwyddion.

Dyma rai sy’n fy ngofidio. 

Y pwyslais ar arbed arian 
– apwyntio un dirprwy brif 
gwnstabl i Gymru gyfan. Cam 
nesaf fydd Cymru yn un ardal i’w 
phlismona .

 Pa mor hir fyddwn ni cyn 
gweld Ceredigion, Caerfyrddin 
a Phenfro yn uno gyda darn 
o Bowys? Beth fydd yr enw 
newydd? Nid Dyfed. Rhaid peidio 
dangos ein bod yn dychwelyd i’r 
hen system.

Ysgolion - mae’r sgrifen ar y 
mur yn barod. Credaf na fydd yr 
un ysgol gynradd dan 150 o blant 
yn hollol ddiogel. Bydd ysgolion 
yn troi yn Ysgolion Bro dan ein 
trwynau. 

Cofiaf am un prifathro yn 
dweud pan ddaeth Ysgol y Dolau i 
derfyn – “dyma gyfle da i uno holl 
ysgolion y cylch. Edrychwch ar y 
cyfleusterau – digon o ystafelloedd 
dysgu, neuaddau di-ri, caeau 
chwarae bendigedig a phwll nofio. 
Cyfle wedi’i golli!!

Ysgolion Uwchradd, – mae’r 
gofynion ar ysgolion Uwchradd 
i gwrdd â safonau a osodir 
gan Lywodraeth y Cynulliad 
yn amhosib i ysgolion unigol 
Ceredigion ddygymod â nhw. 
Beth fydd yr ateb – clystyru 
ysgolion?  Pwy ddaw allan o’r 
argyfwng orau? Cwmnïau bysiau? 

Mae newidiadau mawr iawn 
o’n blaenau – y mwyafrif o 
reidrwydd. Tybed pa mor hir fydd 
hi cyn daw rhai o’r pethau hyn yn 
wir?

Diolchgarwch – gobeithio 
fod pob un o’n darllenwyr wedi 
manteisio ar y cyfle i fynychu 
Cyfarfod Diolchgarwch. Cofiwch  
fod ein capeli a’n heglwysi ar agor 
ar y Sul hefyd!!   

CLONCYN

Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

TACHWEDD 
9 Cwrdd Diolchgarwch Capel Caeronnen, Cellan, am 7y.h.
14 Ffair Nadolig Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar Arth am 7.30y.h. 
17 C.Ff.I. Llanllwni Noson lawnsio DVD y plwyf yn Neuadd Eglwys  

 Maesycrugiau am 7.30y.h.
17 Twmpath Dawns i Lawnsio Clwb Cymru Polska yn Neuadd yr  

 Ysgol Llanfihangel – ar - Arth yn cychwyn am 7.30 – dewch i   
 ymuno yn yr hwyl.

20 Lawnsio DVD newydd ‘Straeon a Strabs Llanfihangel yr Arth – am  
 4.30 a 7.30 yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar Arth – Gwenyth  
 Petty yw’r Siaradwraig Wadd.

21 Noson Elusennol Caws a Gwin Corisma yn Neuadd Sant Iago   
 Cwmann gyda Deryc Rees a’r Côr am7y.h.

25 Noson Bingo yng Nghlwb Rygbi Llanybydder i ddechrau am 8y.h.  
 Elw tuag at Gylch Meithrin Gwenog ag Ysgol Gynradd Llanwenog.  
   29 Arwerthiant Blynyddol Seion, Cwrtnewydd am 3y.p.

29 Cyngerdd gyda ‘Bois y Castell’ i’w gynnal yn Neuadd Bro Fana,  
 Ffarmers dan nawdd Eglwys Llanycrwys am 7.30 y.h.

28 - 29  Ffair Grefftau ac Arddangosfa Flynyddol yn Neuadd y Coroniad,  
 Pumsaint. Raffl at Gancr y Fron Cymru.  Crefftwyr lleol Gwener  
 12-7. a Sadwrn 10-4.

RHAGFYR
6 Cyngerdd gan ‘Parti Cut Lloi’ o dan arweiniad Siân James yn   

 Neuadd Bro Fana, Ffarmers.
7 Cymanfa Garolau’r Urdd yn Eglwys Sant Pedr, Llambed am 6:30yh.
8 Bingo Nadolig yn y Belle Vue gan “Cylch Meithrin” a “Ti a Fi”  

 Llanllwni i gychwyn am 8 y.h.. Dewch am hwyl a sbri
14 Cyngerdd Nadolig Ysgol Llanwenog yn Eglwys Santes Gwenog am  

 2y.p.
14 Gwasanaeth Garolau Plwyf Cellan yng Nghapel Caeronnen, 10.30y.b.
17 Stondin Gacennau Cylch Meithrin Gwenog o 8:30y.b. ymlaen.
21 Carol â Chân yn Eglwys Llanwenog dan nawdd Pwyllgor   

 Eisteddfod yr Urdd 2010 Apêl Plwyfi Llanwenog a Llanwnnen.
21 Gwasanaeth y Nadolig gan blant y pentref yng nghapel   

 Brynhafod,Gorsgoch a pharti Nadolig i ddilyn. 
21 Cyngerdd a Noson o Garolau flynyddol yn Neuadd Bro Fana am  

 7.30y.h.  Yr unawdydd fydd Ina Morgan, Llanfynydd. Elw’r noson i  
 elusen ‘Ffagl Gobaith.’

21 Oedfa Nadolig yr Ifanc yn Noddfa, Llambed am 3:30y.p.
24 Gwasanaeth Garolau yng Nghapel Llwynrhydowen am 9:00y.h.
25 Cwrdd Undebol yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant am 9:00y.b.
28 Gwasanaeth Golau’r Gannwyll yng Nghapel Caeronnen, Cellan, 5y.h.
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* Meigryn

Lle  aeth  pawb?

O  Siambr  Cyngor  Sir  Gâr gan Pryfyn

Hen a lun a dynnwyd wedi cyfarfod nos yng Nghapel Erw, Cellan.  Y Parch D D R Phillips oedd y gweinidog 
sy’n sefyll yn y canol a’i wriag yn eistedd.  Pa bryd?  Mae sawl wyneb cyfarwydd yma, ond fedrwch chi adnabod yr 
aelodau?  Danfonwch air at y golygydd.

Dyma ateb i “Lle aeth pawb?” Rhifyn 265 Gorffennaf 2008 YSGOL  RAM oddi wrth Beryl Davies.
Rhes gefn chwith i’r dde wrth edrych ar y llun: B.J. Jones, Bernard Lewis - Co-op Llanbed, Heddwyn Jones – Hendai, Alun Jones 

– Parcyrhos, Alun - mab Williams Art -  Silian, Aled James – Cwmbedw, Elfyn Williams – Wyngarth, Terry Herbert    - Blaenblodau, 
Miss Evans, Rhes ganol: Gareth Williams –  Gwastod, Gareth – Tanycoed, Elgan Davies -11 Treherbert – Caerdydd, Gillespii, Bernard 
Chamberline, Alun Lloyd Williams - 7 Treherbert - Crown Stores, Ian Rees – Tremfan.  Merched chwith i’r dde wrth edrych ar y llun: 
Gwen Thomas, Teifwen Davies – Creigiau, Margaret Jones – Felindre, Margaret ( Peggy ) Price – Penybont, Ann Jones – Gelliddewi, 
Joyce Williams - Cwmann Garage, Jean Thomas neu Iona Jones? Beryl Davies - 8 Treherbert.

Mae’r wasgfa ariannol yn gadael ei ôl ym mhob man ac ar bob un yn Sir Gaerfyrddin. Aeth tai fforddiadwy yn 
anfforddiadwy i brynwyr tro cyntaf yn Sir Gaerfyrddin a phrisiau eiddo hyd at ddeng gwaith yn uwch na’r incwm 
cyfartalog. Ond mae cyfle nawr i’n cynghorau sir weithredu yr hyn y mae ganddyn nhw hawl cyfreithlon i’w wneud, 
sef darparu morgeisi yn union fel y bydden nhw’n gwneud tan yr 1980au. Byddai rhaid i Lywodraeth y Cynulliad 
warantu’r morgeisi ac mae gan y Cynulliad y grym yn ogystal i bennu’r gyfradd llog ar y benthyciad hwn. Ac mae 
teuluoedd ifanc Sir Gaerfyrddin yn haeddu’r gefnogaeth hon.

Ond nid pawb sydd am brynu eiddo. Rhaid cofio bod 5,500 o deuluoedd yn aros am dai fforddiadwy yn Sir Gâr ar 
hyn o bryd. Ond mae hyd at 3,500 o dai gwag yn y sir. A allai tai cymdeithasol fod yn ateb? Ond mae yna anawsterau 
… oes yn bendant. Ond mae lles a dyfodol teuluoedd ifanc Sir Gaerfyrddin yn mynnu ein bod yn goresgyn yr 
anawsterau. Da oedd clywed geiriau Rhodri Glyn ar bwnc tai fforddiadwy ar lawr y Cynulliad y dydd o’r blaen. Mae 
rhai cynghorau erbyn hyn yn bwriadu prynu tai na all datblygwyr eu gwerthu, gan obeithio eu rhentu i bobl leol ar 
raddfa gymdeithasol. Mae teuluoedd ifanc Sir Gaerfyrddin yn haeddu’r gefnogaeth hon.

A gall ein cynghorau bro wneud rhywbeth positif yn ogystal. Wrth gynnig sylwadau ar geisiadau cynllunio, 
byddai’n dda i’n cynghorwyr bro glustnodi’r datblygiadau a ddaw gerbron yn ddatblygiadau fforddiadwy, lle mae 
hynny’n addas. Mae amryw gynghorau yng ngogledd y sir yn gwneud hyn eisoes. Mae pobl ifanc Sir Gaerfyrddin yn 
haeddu’r gefnogaeth hon.

Ystadegyn brawychus yw bod PEDWAR o bobl yn derbyn gorchymyn i adael eu tai bob awr yng Nghymru 
oherwydd y wasgfa ariannol. Mae pobl ifanc Sir Gaerfyrddin yn haeddu cefnogaeth.

Mae’r wasgfa’n gadael ei ôl ar fusnesau yn ogystal. Dylai ein cynghorau ar bob lefel sicrhau bod cwmnïau lleol 
yn derbyn cefnogaeth. Dyma’r cwmnïau sy’n cyflogi pobl leol. Dyma’r cwmnïau sy’n talu eu trethi’n lleol. Dyma’r 
cwmnïau sy’n buddsoddi yn yr economi lleol. Dyma’r cwmnïau sy’n help i gynnal y gymdeithas yn lleol. Dylent gael 
pob chwarae teg, onid blaenoriaeth, wrth dendro am waith a chynnig gwasanaethau. Mae amryw o fusnesau yn Sir 
Gaerfyrddin ac yng Ngheredigion a fyddai’n cryfhau o gael contract gan ein cynghorau. A byddai amryw o fusnesau 
bach yn goroesi, yn ogystal, petaem o ddifri yn dilyn anogaeth Undeb yr Annibynwyr a siopa’n lleol pan fo hynny’n 
bosibl. A Sir Gaerfyrddin a Cheredigion fyddai ar eu hennill. Mae busnesau bach Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn 
haeddu’r gefnogaeth hon.
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Tanysgrifiad fel anrheg Nadolig
Wrth brynu tanysgrifiad i Clonc, daw’r papur bro i’ch tŷ 

drwy’r post deg gwaith y flwyddyn.  Dim angen mynd i’r siop, 
a’r hwylustod o dalu unwaith yn unig.

Efallai eich bod yn adnabod rhywun sy’n byw yn bell o’r 
ardal.  Dyma anrheg Nadolig ddelfrydol iddynt.  Dim ond i chi 

dalu £12 y flwyddyn drwy siec neu archeb banc, cewch fag 
newydd Papurau Bro i chi ac un i’ch ffrind a fydd yn derbyn 

yr anrheg.  Bydd tâl ychwanegol er mwyn postio tramor.
Archeb  Banc  yn  unig

At Rheolwr Banc y / Manager of  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cangen / Branch . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ………………

Wedi derbyn yr archeb hon, telwch i FANC NATWEST Llambed 53 61 42 
PAPUR BRO CLONC  03434389 y swm o £12 NAWR ac yna ar y dydd 
cyntaf o Dachwedd bob blwyddyn nes y rhybuddiaf chi ymhellach, telwch 
y swm o £12.

Enw llawn / Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cyfeiriad Llawn / Address . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Rhif y cyfrif / Account no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 Dyddiad / Date . . . ./. . ./08 

Arwyddwyd / Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

os am dalu ag arian parod neu siec, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd 
at yr ysgrifenyddes cyn diwedd mis Tachwedd os gwelwch yn dda.

Amgaeaf tâl o £12 neu fwy.
**** Arian / Siec yn daliadwy i ‘Clonc’ ****

Enw person sy’n talu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cyfeiriad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

Enw person fydd yn derbyn tanysgrifiad fel anrheg (os yn wahanol i’r uchod):

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

Cyfeiriad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

Bag Papurau Bro
am ddim i chi a ffrind, 
wrth i chi brynu tanysgrifiad 
i Clonc fel anrheg Nadolig.

Llanwnnen
Penwythnos y GA

‘Rhyfeddod’ ag ‘anhygoel’ oedd 
dau o’r ansoddeiriau a ddefnyddwyd 
i ddisgrifio’r digwyddiad a 
gynhaliwyd dydd Sadwrn 11 
Hydref yn Anneddwen, Llanwnnen. 
Roedd Ann ac Alan Jones wedi 
cynnig defnydd o’u cartref i gynnal 
digwyddiad i godi ymwybyddiaeth 
o waith a chyfraniad pencadlys yr 
enwad Undodaidd a’i Pwyllgorau 
gwahanol, sy’n gwasanaethu aelodau 
ein capeli.

Mae Ann yn Aelod Cysylltiol 
(Associated Member) o’r GA 
ac mewn ymgynghoriad a 
chydweithrediad a’r gweinidogion 
yng Ngheredigion penderfynodd hi 
ac Alan gynnal y digwyddiad gan 
groesawi aelodau a chyfeillion yr 
enwad i’r Anneddwen.

Manon yn gweini’r cawl 
Daeth dros 150 o bobl ynghyd, a  

llawer wedi cynorthwyo ymlaen llaw 
gyda’r paratoadau angenrheidiol, 
hyn. yn allweddol i drefniant y dydd. 
Casglwyd £1,450.15. yn ystod y 
dydd a danfonwyd yr holl arian at 
waith y Pencadlys yn Essex Hall, 
Llundain. O ganlyniad i’r cysylltiad 
gydag Ymddiriedolaeth Bowland 
(Bowland Trust) fe fydd y swm 
hwnnw nawr yn cael ei ddwbli, 
felly fe fydd y cyfraniad terfynol yn 
£2,900.30. [Gweler llun uchod].

Diolch 
Dymuna Angharad James Castell 

Du, ddiolch o galon i bawb am y 
cardiau a’r anrhegion dderbyniodd 
ar adeg dathlu ei phen blwydd yn 
ddeunaw oed yn ddiweddar.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Elaine, 

Dylan a Luned Mair, Penynant ar 
golli tad, tad yng nghyfraith a thadcu 
annwyl iawn ym mherson David 
Davies, Awel Teifi, Pentrebach.

Ysgol Llanwnnen
Yn ystod yr wythnosau diwethaf 

mwynhaodd dosbarth y babanod 
Sioe Fach a oedd yn seiliedig ar Lyfr 
Mawr y plant yn Thestr Felinfach. 
Arweiniodd y storiwyr Deian a 
Mali’r plant i’r gordwig gerdd i 
gwrdd â’r band byw a llawer o 
gymeriadau megis Siôn Blewyn 
Coch a Wil Cwac Cwac. 

Mae’r adran Iau wedi bod yn 
derbyn gwersi drama gan Mari 
Owen, Arad Goch yn seiliedig ar 
waith yr Athrawes Fro. Hefyd, 
gwersi Ffrangeg gan Miss Mari 
Dalis, Ysgol Gyfun Llambed. 

Bu Siôn Mason-Evans y  pennaeth 
allan yn Denmarc  ddechrau mis 
Hydref. Unwaith yn rhagor bu nifer 
o rieni wrthi yn helpu i gynnal Clwb 
Campau’r Ddraig a Chwaraeon 
i’r plant ar ôl ysgol. Gorffennwyd 
yr hanner tymor yma pan fu 
Bryn Evans, Swyddog Campau’r 
Ddraig,yn cyflwyno tystysgrif i bob 
plenty. 

Croesawyd Gethin Richards o 
Landysul atom ar ymarfer dysgu 
o Goleg y Drindod, Caerfyrddin. 
Gobeithio y byddi yn mwynhau yn 
ein plith.

Dydd Gwener, Hydref 17eg daeth 
pawb i’r ysgol yn gwisgo Coch, 
gwyn a gwyrdd drwy godi arian i’r 
Urdd yng Nghylch Llambed. Cafodd 
pawb gyfle i goginio, ac yna fe 
werthwyd y cacennau i’r rhieni ar 
ddiwedd y dydd. Codwyd £66.00 i 
Bwyllgor Cylch Llambed. Yn ystod 
y bore daeth Mr Urdd i’n gweld 
mewn car Rali!

Bu Parch Cen Llwyd yn yr ysgol 
ar fore dydd Mercher, Hydref 22ain 
yn cynnal gwasanaeth diolchgarwch. 

Ar benwythnos cyntaf hanner 
tymor bu Ffion, Cerian, Sophie 
ac Ellen yng Ngwersyll yr Urdd, 
Llangrannog  gyda gweddill 
aelodau’r Urdd yng Ngheredigion. 
Diolch i Linda Jones am fynd gyda 
hwy.
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Drefach   a   Llanwenog
Y Gymdeithas Hŷn.

Daeth yr aelodau ynghyd i Gapel 
y Cwm ym mis Hydref ar gyfer y 
cyfarfod blynyddol. Croesawyd 
pawb gan Dilwen George y 
Llywydd, a da oedd gweld fod sawl 
un o’r aelodau wedi gwella ar ôl cael 
triniaethau meddygol yn  ddiweddar.

Darllenwyd cofnodion y 
flwyddyn gynt gan Yvonne Davies 
a’r fantolen ariannol gan Annie 
Bowen, y Trysorydd. Diolchwyd i 
Nanna Jones am anfon cardiau am 
amrywiol resymau at aelodau yn 
ystod y flwyddyn.

Nid oedd enwebiadau wedi dod 
i law ar gyfer ethol swyddogion 
newydd am y tymor i ddod ac 
felly cynigiodd Jim Evans fod y 
swyddogion presennol yn parhau:

Llywydd – Dilwen George; 
Trysorydd – Annie Bowen; 
Ysgrifennydd – Yvonne Davies; Ysg 
Cardiau – Nanna Jones.

Penderfynwyd codi’r  tâl aelodaeth 
i £3 a thripiau’r flwyddyn nesaf yn 
£6 i’r aelodau ac £8 i eraill. Cynhelir 
cyfarfodydd  y tymor fel a ganlyn:- 
Tachwedd 12 yn Drefach; Rhagfyr 
10 ym Mrynteg; Ionawr 14 yng 
Nghapel y Groes; Chwefror 11 yn 
Eglwys Llanwenog; Mawrth 11 yn 
Seion, Cwrtnewydd.

Mwynhawyd lluniaeth ysgafn 
wedi ei baratoi gan chwiorydd Capel 
y Cwm, a diolchwyd yn gynnes 
iddynt gan Jim Evans. Enillwyr y 
Raffl :-1, Dilwen George; 2, Annie 
Bowen; 3 Dan Jones. Cyfarfod nesaf 
yn Neuadd Drefach, Tachwedd 12, 
pan fydd yr Athro David Thorne yn 
sôn am fywyd ers llawer dydd yn 
ardal Llanybydder. 

  
Priodas Berl

Ar ddiwrnod olaf mis Medi 
dathlodd Mary a Gareth Davies, 
Maesglas, eu Priodas Berl. 
Dymuniadau gorau i chwi i’r 
dyfodol.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â Mary, 

Gareth, Nia a Dylan, Maesglas, yn 
eu profedigaeth o golli tad, tad yng 
nghyfraith a thad-cu annwyl iawn sef 
William Rowlands o Felinfach.

Diolch
Hoffai Mary a Gareth, Maesglas 

ddiolch i bawb a ddanfonodd 
gyfarchion di-ri a rhoddion iddynt ar 
achlysur dathlu eu Priodas Perl yn 
ddiweddar. 

Yn yr un modd dymuniad Teulu 
Maesglas yw diolch o waelod calon 
i bawb o bell ac agos am eu geiriau 
o gydymdeimlad drwy ddanfon y 
pentwr cardiau, blodau a rhoddion 
iddynt pan gollwyd tad, tad yng 
nghyfraith a thad-cu annwyl iawn 
yn ystod y mis. Gwerthfawrogir 
pob gair a gweithred yn fawr iawn 
gennym fel teulu. 

Llongyfarchiadau
Pob dymuniad da i Eirwyn, 

mab hynaf Stan a May Griffiths, 
Blaenpant, ar gael ei benodi 
yn Bennaeth Ysgol Gynradd 
Gymunedol Beca, Efailwen. Bydd 
yn gadael ei swydd yn athro yn 
Ysgol Gynradd Felinfach ar ddiwedd 
tymor y Nadolig ac yn dechrau 
yn Efailwen ar ddechrau Tymor y 
Gwanwyn 2009. 

C.Ff.I. Llanwenog
Yn wir i chi, mae mis arall yng 

nghalendr y C.Ff.I wedi mynd heibio. 
Cawsom newyddion arbennig fod Elin 
Jones wedi llwyddo i gipio teitl Aelod 
Iau Cymru a Lloegr. Tipyn o gamp yn 
wir. Llongyfarchiadau gwresog i ti. Yr 
wyt yn esiampl wych i’n holl aelodau.

Ar y 22ain o Fedi, teithiodd lawer 
ohonom i Benrhos yn Llanrhystud er 
mwyn cael noson o nofio yn y pwll. 
Cafwyd noson ddifyr iawn.

Ar y 26ain o Fedi, cawsom 
lwyddiant yn y gystadleuaeth 
chwaraeon dan do. Gethin Hatcher 
yn ennill y dartiau sengl, Cerys 
Jones hefyd yn ennill y dartiau 
sengl, Heilin Thomas yn ail yn y 
snwcer a Sion Evans yn drydydd 
yn y pŵl. Llwyddodd y clwb i ddod 
yn gydradd ail ar ddiwedd y noson. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n 
cystadlu.

Parhau i lwyddo wnaethom yng 
nghystadleuaeth y siarad cyhoeddus 
Saesneg a gynhaliwyd ar gampws 
Theatr Felinfach ar yr 2il a’r 3ydd 
o Hydref. Llongyfarchiadau mawr 
i bawb a wnaeth sicrhau fod y clwb 
yn cipio’r ail wobr. Braf oedd gweld 
cymaint o’n haelodau newydd yn 
cystadlu o dan 14 oed. Dyma’r 
canlyniadau: Dan 16 oed - Sioned 
Hatcher yn drydydd fel diolchydd 
a Nicola Miles yn drydydd fel 
Cadeirydd. Dan 21oed - Enfys Hatcher 
yn gyntaf fel cadeirydd a Luned Mair 
yn gyntaf fel siaradwr a Cerys Jones 
yn ail. Enfys, Cerys a Luned Mair yn 
ennill y tîm gorau. Dan 26 - Rhian 
Bellamy yn gyntaf fel Cadeirydd a 
Gwennan Davies yn drydydd a Helen 
Howells yn gyntaf fel siaradwr. Daeth 
tîm Llanwenog A sef Rhian, Helen, 
Lyn a Manon yn ail a thîm Llanwenog 
B sef Gwennan, Steffan, Iona ac Arwel 
yn drydydd. Hoffai’r clwb ddiolch 
yn fawr i bawb am roi eu hamser i’n 
hyfforddi. Pob hwyl i bawb a fydd yn 
cynrychioli’r sir yng nghystadleuaeth 
Cymru ym Mhort Talbot.

Yna ar y 6ed o Hydref, croesawyd 
Heather Price i wneud Aerobics 
gyda ni. Noson hwylus arall. Yna ar 
yr 20fed o Hydref, cynhaliwyd ein 
Cwrdd Diolchgarwch blynyddol yn 
Eglwys Llanwenog eleni. Braf oedd 
gweld cymaint wedi dod i’n cefnogi. 
Hoffai’r clwb ddiolch i’r Parchedig 
Bill Fillery am ei bregeth bwrpasol. 
Casglwyd £70 a fydd yn mynd tuag at 
elusen Diabetes UK sef elusen C.Ff.I 
Cymru am eleni.  

Yr ydym ar hyn o’r bryd yn brysur 
yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod. 
Mae’n dda gweld nifer o’n haelodau 
newydd yn cystadlu am y tro cyntaf. 
Pob lwc i bawb. 

Dymuna’r clwb ddiolch yn fawr i 

Davies Daihatsu am noddi ein crysau 
clwb y tro yma eto. Yr ydym yn 
gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn. Braf 
fydd gweld ein haelodau newydd yn 
eu crysau yn yr Eisteddfod.

Ysgol Llanwenog
Diwedd Medi cymerodd ddisgyblion 

hŷn yr ysgol ran mewn twrnament  
pêl-droed pump bob ochr yng 
Nghanolfan Hamdden yn Llambed 
a drefnwyd gan fudiad yr Urdd.  
Roeddent wedi mwynhau’r profiad yn 
fawr.  

Mae Adran Urdd yr ysgol wedi 
mwynhau rhaglen amrywiol a’r mis 
yma byddwn yn cynnal nosweithiau  
o Gemau gwirion, Cwis a Chrefft.

Dechrau Hydref cafodd disgyblion 
yr Adran Iau eu sesiwn cyntaf o 
ddrama dan ofal Mari o’r Arad 
Goch sy’n cydweithio yn agos gyda 
Miss Ruth Davies ein Hathrawes 
Fro.  Roedd y wers yma felly yn 
ddilyniant o’r gwaith a oedd y plant 
wedi ei gyflawni gan Miss Ruth 
Davies yn ystod hanner cynta’r 
tymor. Rydym yn ffodus iawn y 
tymor yma eto i dderbyn arbenigedd 
Mr Wyn Morgan gyda hyfforddiant  
sgiliau pêl-droed.  Mae’r plant i gyd 
yn edrych ymlaen at rannu ymarfer 
dda gydag ef. Ar yr wythfed o’r 
mis cynhaliwyd ein Gwasanaeth 
Diolchgarwch yn Eglwys Santes 
Gwenog.  Cyflwynodd y plant 
eu gwaith yn ganmoladwy iawn 
a diolch iddynt am eu rhoddion 
caredig  a rannwyd rhwng Cartref 
Maesyfelin a Chymdeithas Gofal 
Ceredigion. Felly’r bore canlynol, 
yn ôl ein harfer aethom â’r rhoddion 
i’r trigolion yn Maesyfelin gan 
roi ychydig o flas ein Gwasanaeth 
iddynt.   Diolch i’r staff am eu 
croeso twymgalon ac i’r plant am roi 
o’u gorau i ddiddanu’r bobl arbennig 
yma.

Treuliwyd diwrnod cyffrous 
arall ar yr ail ar bymtheg yn dathlu 
diwrnod ‘Coch, Gwyn a Gwyrdd’.  I 
ddathlu’r diwrnod yma gwahoddwyd 
y plant i ddod i’r ysgol mewn dillad 
o liwiau’r Urdd ac roedd pawb yn 
lliwgar iawn!  Yn ystod y dydd 
galwodd Mistar Urdd i’n gweld 
mewn car ralio a chynhaliwyd 
amryw o weithgareddau eraill fel 
addurno bisgedi, creu llun a stori 
o Mistar Urdd a’i deulu, peintio 
wynebau a chael Cyngerdd y 
Jambori! Fel ysgol codwyd £32 i 
goffrau’r Urdd.

Eglwys Santes Gwenog
Daeth cynulleidfa dda i Gwrdd 

Diolchgarwch yr Eglwys ar y 6 
Hydref. Cafwyd anerchiad diddorol 
iawn gan y Parchedig Ann Howells, 
ficer Llanllawddog a Llanpumsaint. 
Soniodd am y cyfnod y bu’n gweithio 
yn Uganda, a’r anawsterau a’r 
problemau a ddioddefai’r brodorion 
yn eu bywyd o ddydd i ddydd. 
Mewn cymhariaeth cawsom ddigon 
o resymau i ddiolch am yr adnoddau 
a dderbyniwn ni o ddydd i ddydd. 
Wedi’r gwasanaeth mwynhawyd 
Swper y Cynhaeaf wedi’i baratoi 
gan wragedd yr Eglwys. Diolch i 
Mrs Viria Jones, Arwyn ac Eirlys 
am eu gwahoddiad i gynnal y 
swper yn eu cartref yn Gellideg. Ar 
ddiwedd y noson diolchodd y ficer 
am gydweithrediad pawb i sicrhau 
llwyddiant y noson.

Y dydd Mercher canlynol 
cynhaliwyd gwasanaeth plant Ysgol 
Llanwenog. Cafwyd eitemau graenus a 
safonol ganddynt ar y thema ‘Golau a 
Lliw’. Diolch yn fawr i’r brifathrawes 
Miss Heddwen Davies a Mrs Margaret 
Evans a’r staff i gyd am hyfforddi’r 
plant mor drwyadl i sicrhau 
gwasanaeth trawiadol dros ben.

Nos Lun yr 20fed cynhaliwyd 
gwasanaeth diolchgarwch CFfI 
Llanwenog. Cafwyd gwasanaeth 
bendithiol iawn, y darlleniadau 
gan yr aelodau ac anerchiad gan y 
Parch Bill Fillery. Catrin Bellamy 
Jones oedd wrth yr organ. Mewn 
cyfarfod arbennig yng Nghefn Hafod, 
Gorsgoch, derbyniodd llawer o’r 
aelodau dystysgrifau gan y Lleng 
Brydeinig i ddiolch am eu gwasanaeth 
yn cynorthwyo’r cyn-filwyr a’u 
teuluoedd. Derbyniodd Mrs Mary 
Thomas dystysgrif ar ran yr Eglwys.

Diolch i Euros Davies am dorri 
grisiau a rhoi canllaw i wneud y dasg 
o gyrraedd y beddau yn rhan isaf y 
fynwent yn haws.

Mae llyfr ‘Coffa’ i’w weld yn yr 
Eglwys, diolch i garedigrwydd Viria 
a’r teulu am eu rhodd er cof am briod 
a thad annwyl, sef Charles Jones, 
Gellideg.

Enillwyr Clwb 100 Mis Medi,– 
Richard Bone £15, Chris Jones £10, 
Jen Clive-Powell £5. Os ydych am 
ymuno â’r Clwb mae Lynne Goodall, 
Sychbant, Cwmsychbant, yn derbyn 
eich aelodaeth o £10 y flwyddyn.

Neuadd y Pentref Drefach
Clwb 100 Mis Hydref.: £10 Mrs 

Eirith Davies, £5 Bedwyr Davies.
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LlanybydderLlanllwni
Ymddiheuriadau am na 
ymddangosodd rhan o newyddion 
Llanllwni yn y rhifyn diwethaf.

Cydymdeimlo
Trist iawn oedd clywed am 

farwolaeth Lizzie Hannah Harries, 
Dolgerdd un a dreuliodd ei hoes yn 
yr ardal ac a fu’n ffyddlon iawn i’r 
gymuned. Estynnir cydymdeimlad 
i’r teulu a’r cysylltiadau.

Drwg clywed am farwolaeth 
Lewis Griffiths, Llwynrhosyn ar 
ôl cyfnod yn Ysbyty Glangwili. 
Estynnir cydymdeimlad i’r teulu yn 
eu profedigaeth.

Diolch i Fioled
Cafwyd noson ddifyr iawn yn y 

Belle Vue i ddiolch i Fioled Jones 
am flynyddoedd o wasanaeth tan 
iddi ymddeol yn ddiweddar. Yr 
oedd Cynghorwyr Bro Llanllwni yn 
bresennol ynghyd â’u partneriaid, 
Y Cynghorwyr Sir presennol, Linda 
Evans a’r Clerc newydd, Eirlys 
Davies. Diolchodd Fioled a’i phriod 
Glyn am noswaith arbennig iawn 
ac fe gyflwynwyd iddi englyn wedi 
ei fframio o waith y Prifardd Tudur 
Dylan –

Am warchod iaith, am weithio
Yn siriol dros eraill, am frwydro
Ni fu erioed trwy’r holl fro
Un fwy na thithau Fio.
Yr oedd y wledd o fwyd yn 

arbennig ac yr oedd pawb yn 
ddiolchgar i Andy a Sue am ei 
pharatoi.

Gwellhad Buan
Dymuniadau da i Eluned Evans, 

Garden House sydd yn treulio 
cyfnod yn Ysbyty Glangwili. 
Gobeithio ei gweld adref cyn bo hir.

Cyngor Bro
Cynhaliwyd cyfarfod y cyngor nos 

Fawrth, Medi 16eg gyda 8 aelod yn 
bresennol. Cafwyd ymddiheuriad 
oddi wrth David Thorne a’r 
Cynghorydd Sir, Linda Evans.

Cafwyd ymweliad gan Steve 
Glasson – swyddog gyda’r 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol ac 
fe eglurodd i’r aelodau sut i fynd ati 
i gael gwasanaeth gan bobl sydd ar 
brawf i wneud gwaith gwirfoddol 
yn y gymuned. Diolchwyd iddo 
gan y Cadeirydd, Eirug Thomas ac 
fe groesawyd y Clerc newydd sef 
Eirlys Davies, Cwmderi.

Tŷ Hers
Cafwyd pris oddi wrth Alun 

Williams i wneud gwaith adnewyddu 
ac atgyweirio ar yr adeilad ac fe’i 
derbyniwyd yn unfrydol, ac felly y 
gobaith yw cael y gwaith wedi ei 
wneud yn y dyfodol agos.

Llwybr Cyhoeddus o Goytre allan 
i’r mynydd wedi ei glirio a’i lanhau 
yn dderbyniol ac fe ddiolchwyd i 
James Powell.

Cadarnhawyd fod problem dŵr 
wyneb y ffordd ger Sarn Helen wedi 
ei ddelio ag e’ gan y Cyngor Sir.

Cafwyd gwahoddiad i fynd i 
ddiwrnod agored Heddlu Dyfed 
Powys yn Llangynnwr ddydd Sul, 

Medi 28ain. 
Materion i’r Cyngor Sir
Ffordd y mynydd o Ffynnongoch 

– Clyniar mewn cyflwr gwael iawn 
ac angen llanw’r tyllau ar frys cyn i 
ddamwain ddigwydd. Nodwyd hefyd 
er cwyno i’r Cyngor Sir nad oes 
unrhyw arwynebedd newydd wedi 
ei roi ar unrhyw ffordd yn Llanllwni 
eleni. Mae angen arwydd ‘Aros’ ar 
ffordd y mynydd heibio Tyngrug 
cyn dod allan i’r ffordd fawr ger y 
Swyddfa Bost. Mynegwyd pryder 
fod dod allan o ffordd Clyniar i’r 
ffordd fawr yn beryglus gan fod y 
cloddiau yn uchel.

Yr oedd pryder hefyd fod gwaith 
yn cael ei wneud yn Pantllyw heb 
ganiatâd cynllunio ac fe ofynnwyd 
i’r Swyddog priodol edrych a rhoi 
sylw a ydi’r gwaith yn amharu ar y 
groesfan.

C.Ff.I Llanllwni 
Mae C.Ff.I. Llanllwni yn cynnal 

noson i lansio DVD y plwyf yn 
Neuadd Eglwys Maesycrugiau ar y 
17 o Dachwedd am 7.30y.h. Mi fydd 
mynediad a llenyddiaeth am ddim. 
Croeso i bawb! Cost y DVD fydd £5 
a mi fydd ar werth yn siop Llanllwni 
neu cysylltwch â Rhian Davies ar 
01559 384217.

Diolch
Dymuna Hywel a Ruth, Maes Yr 

Onnen, Llanllwni ddiolch o galon 
am yr holl gymorth a dymuniadau 
gorau tra’r oedd eu merch, Nia yn 
derbyn triniaeth am Lewcimia. Mae 
dros ddwy flynedd o driniaeth wedi 
ei gwblhau ac mae Nia wedi cael 
canlyniadau ardderchog.  Diolch i’r 
teulu a ffrindiau am eu caredigrwydd 
yn ystod yr amser anodd.

Ysgol Llanllwni
Aeth plant yr Adran Iau i 

Gaerfyrddin i wneud gwaith 
daearyddiaeth ar ffordd osgoi 
dwyrain Caerfyrddin ddydd Gwener 
Medi 19eg.  

Daeth tîm o’r ysgol yn ail mewn 
cystadleuaeth pêl-droed 5 bob 
ochr Cylch Llambed o’r Urdd yng 
nghanolfan hamdden Llambed.  
Aelodau’r tîm oedd Beth, Betsan, 
Seirian, Daniel, Justin, Ceiros a 
Gavin.  Da iawn chi blant.  

Aethom i gyd i Gwrdd 
Diolchgarwch blynyddol yr Eglwys 
brynhawn dydd Iau, Hydref 2ail.  
Bu’r plant i gyd yn cymryd rhan.   
Cyfraniad ariannol oedd gennym 
i’w roi i’r ficer eleni.  Bydd yr arian, 
sef £216 yn mynd tuag ‘Hatch a 
Plan’ sef cymorth i deuluoedd yr 
Affrig i brynu ieir.  Siaradodd y 
Ficer Bill Fillery am y cynllun wrth 
y gynulleidfa.  Diolch i bawb am eu 
cefnogaeth.

Mae dosbarth Mrs Davies yn cael 
hwyl yn dysgu Ffrangeg.  Daw Mrs 
Caroline Evans, athrawes Ffrangeg 
Ysgol Uwchradd Llambed i’w dysgu 
pob pythefnos.

Mae Mr Iestyn Rees yn dod i 
ddatblygu sgiliau gymnasteg plant yr 
Adran Iau dan gynllun PESS.

Cawsom ddiwrnod coch, gwyn 
a gwyrdd yn yr ysgol ddydd 
Gwener Hydref 17eg i godi arian 
at yr Urdd yng Nghylch Llambed.  
Ymdrechodd pawb i wisgo dillad 
coch, gwyn a gwyrdd.  Cawsom 
raffl, bingo a gêmau.  Cawsom 
ymweliad gan Anwen Eleri a Mr 
Urdd.  Bu Mr Urdd yn canu “Hei 
Mr Urdd” gyda’r plant cyn gadael.  
Rydyn yn ddiolchgar i’r Cyngor 
Bro am rodd o £1,200.  Rydym yn 
gwerthfawrogi eich cefnogaeth tuag 
at yr ysgol.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am fis Hydref:-  £10 – 174 
– Alan a Mair Lewis, Aberbanc £5 
– 3 – Joyce Williams, Pleasant Hill, 
Llanwnnen £2.50 – 164 – Moira 
Jones, Felin Gelli £2.50 – 127 
– Emyr a Caryl, 6 Nant y Glyn, 
Cwmann £2.50 – 20 – Tony Lloyd, 
3 Bryndulais, Llanllwni.

Eglwys Llanllwni
Cafwyd noson hwylus iawn 

ddechrau mis Hydref yn y Neuadd 
Gymunedol pan gynhaliwyd Swper 
y Cynhaeaf. Bu pawb o’r aelodau 
yn gweithio’n galed iawn i baratoi 
bwyd blasus iawn ac yna fe gafwyd 
adloniant o’r safon uchaf gan Barti’r 
Gors – sef merched Gorsgoch. 
Diolchwyd i bawb gan y Ficer, Parch 
Bill Fillery.

Cinio ac Adloniant i Achosion da
Ddydd Sul, 15 Mehefin, 

cynhaliwyd diwrnod o godi 
arian yn Tegfan, Llanllwni, trwy 
garedigrwydd Tommy a Margaret 
Davies.

Roedd cinio ac adloniant mewn 
pabell fawr gydag arwerthiant 
er mwyn codi arian tuag at 
Ambiwlans Awyr Cymru a 
LATCH, elusen canser i blant 
Cymru.

Gwerthwyd dros 230 o docynnau 
ar gyfer y cinio ac fe wnaeth pawb 
fwynhau sgwrs a jocs gan Deryc 
Rees, Caerfyrddin. Roedd yr 
arwerthiant wedi codi tipyn o sylw 
gyda tua 50 o eitemau i’w gwerthu. 
Llwyddodd Marc Evans o’r Brodyr 
Evans, Llanybydder, i  godi hwyl 
wrth werthu ac chodwyd dros 
£12,000. Daeth llu o roddion at yr 
achos hefyd ac, erbyn y diwedd, 
codwyd £19,015. 

Mae angen diolch i Eirian 
Williams, Banc Barclays, am eu 
cefnogaeth o £750 trwy’r cynllun 
punt am bunt. Dymuna’r pwyllgor 
ddiolch o galon i bawb a wnaeth 
gyfrannu a chefnogi’r achos - mae 
dwy elusen yng Nghymru yn hapus 
dros ben. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir â Tegwyn, Delyth, 

Rhodri ac Elin, Windsor Cottage, 
ar farwolaeth tad Tegwyn, sef Brian 
Evans, Rhosdirion, Peniel, yn 
ddiweddar.

Diolch
Dymuna Tegwyn, Delyth, Rhodri 

ac Elin Evans, Windsor Cottage 
ddiolch i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt 
yn dilyn marawolaeth tad Tegwyn 
ym Mheniel ger Caerfyrddin yn 
ddiweddar.

Codi Arian
Cynhaliwyd noson lwyddiannus 

iawn yn y Llew Du Llanybydder ar 
nos Sadwrn y 20 o fis Medi i godi 
arian i Ambiwlans Awyr Cymru a 
Sglerosis Ymledol [M S]. Trefnwyd 
y noson gan Doreen Williams 
a Delyth Evans.Cyflwynwyd y 
noson gan Ken Lewis .Y llywydd 
oedd Mr Aneurin Davies Gelliaur 
Rhydybont, a cafwyd ganddo 
araith bwrpasol a rhodd hael iawn. 
Enillwyr y raffl oedd Mark Evans 
Llwynrhos, Mineira Jones Brynteg, 
Kelly Alltyblacca, Hannillia Court 
Llanybydder. Lauren Jones  Awel y 
Gors Gorsgoch.Evans Cefncoed Isaf, 
Eleri Hughes Llanybydder. Morgans 
Glwydwern Gorsgoch,.Jodie 
Thomas Bro Einon Llanybydder, 
Emlyn Evans Awelon Caernarfon. 
Cafwyd adloniant gan Royston 
Jones Duo,Don Davies Dai Jenkins 
Ann Jones,ac Owen Jones Cafodd 
Mark Evans Arwerthwr hwyl fawr 
hefyd wrth iddo fod yn brysur yn 
gwerthu nifer fawr o nwyddau oedd 
wedi cael ei rhoi. Diolch i bawb am 
eu rhoddion o fwyd, gwobrau raffl, 
nwyddau i’w gwerthu ac am bob 
cymorth tuag at y noson. Codwyd 
£4,800 i’w rannu rhwng y ddau 
elusen. Hefyd swm o £750 gan 
Banc Barclays cynllun punt am bunt 
trwy law Helen Draycott tuag at yr 
Ambiwlans Awyr. Diolch yn fawr .

Rhifyn mis Rhagfyr
Yn y Siopau 

Rhagfyr �ydd
Erthyglau i law erbyn 

Tachwedd 2�ain
Newyddion i law erbyn 

Tachwedd 20fed

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 Llangybi

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
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Llanbedr  Pont  Steffan
Clwb Stwffio Llanbed 

Cynhaliwyd noson agoriadol Clwb 
Stwffio Llanbed nos Fercher Medi 
10fed am 7.00 o’r gloch yn y Shapla 
Tandoori, Llanbed. Sefydlwyd y 
Clwb Stwffio gan Bwyllgor Apel 
Llanbedr Pont Steffan ar gyfer codi 
arian at Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd Ceredigion 2010. 

Cyfarfu 50 yn y Shapla am 
wledd flasus wedi ei pharatoi a’i 
gweini’n ofalus gan Michael a’i 
dîm gweithgar. Yr oedd cyfeillion 
o Aberysywth, Blaenplwyf a 
Llanrhystud hefyd wedi ymuno 
â’r criw llwglyd o gylch Llanbed i 
gymdeithasu ac am bryd cofiadwy a 
wnaeth ein digoni’n llwyr (nid oedd 
lle i bwdin!). 

Yr oedd yn gychwyn ardderchog 
i’r Clwb Stwffio ac mae pawb yn 
edrych ymlaen yn eiddgar at y 
cyfarfod nesaf a gynhelir nos Lun, 
17eg Tachwedd, yn Ling Di Long, 
trwy garedigrwydd Julian Evans a’i 
dîm. 

Cynhelir cyfarfod Ionawr ym 
Mhrifysgol Llanbed, nos Wener 
23ain, a byddem wrth ein bodd yn 
cael eich cwmni ar y nosweithiau 
cymdeithasol hyn. Os am wybodaeth 
bellach ac am brynu tocyn, 
cysylltwch os gwelwch yn dda 
gyda’r ysgrifennydd, Siân Roberts 
Jones (01570 423313).

Cyfarfod Blynyddol a  Yr Athro 
David Austin  - Diweddaru’r 
gwaith yn Ystrad Fflur

Dechreuodd tymor 2008-09 y 
Gymdeithas wrth i gynulleidfa dda 
iawn ddod at ei gilydd yn Ystafell 
Gynhadledd Adran Archaeoleg 
y Coleg, nos Fawrth, Medi’r 
16eg. Braf oedd gweld Selwyn 
Walters, y Llywydd, yn ôl wedi ei 
lawdriniaeth, ac estynnwyd croeso 
cynnes i bawb ganddo, a da oedd 
gweld nifer o wynebau newydd yn 
bresennol. Dechreuwyd drwy gynnal 
y cyfarfod cyffredinol blynyddol: 
rhoddodd y Llywydd ei adroddiad 
blynyddol, gan edrych yn ôl dros 
flwyddyn arall lewyrchus yn hanes y 
Gymdeithas. Caed adroddiad hefyd 
gan y trysorydd, Ruth Russell-Jones, 
- hithau’n datgan bod y coffrau’n 
gadarn, gan ddweud bod 75 wedi 
ymaelodi dros y flwyddyn a bod y 
Calendr wedi gwneud elw sylweddol 
eto eleni. 

Aed ati i ethol swyddogion 
2008-09 ac am fod neb wedi cynnig 
enwau newydd cynigodd yr Athro 
David Austin fod y swyddogion 
blaenorol yn cael eu hethol drachefn. 
Derbyniwyd hynny’n unfrydol gan 
yr aelodau. - Llywydd, Selwyn 
Walters; Ysgrifennydd, Cecilia 
Barton; Trysorydd, Ruth Russell-
Jones; Trefnydd rhaglen y flwyddyn, 
Gaenor Parry; Cyhoeddusrwydd 
a’r wasg, Yvonne Davies; ynghyd â 
Penny David, Noel Davies, Marian 
Roberts a Jen Cairns. 

Diolchodd Selwyn Walters i 
bawb, ac aeth ymlaen i groesawu’r 
Athro David Austin, ac i ddiolch 
iddo am lanw bwlch ar y funud olaf.  
Diweddaru hanes y gwaith cloddio 
yn Ystrad Fflur oedd ei destun, a 
thrwy gyfrwng lluniau gwelwyd sut 
roedd y cerrig a’r waliau o’r 12fed 
ganrif yn dod i’r golwg. Mae’n 
amlwg fod tiroedd yr Abaty yn 
ymestyn llawer ymhellach na’r hyn 
y mae’r ymwelydd achlysurol yn ei 
weld, a gobeithir parhau â’r gwaith 
am flynyddoedd i ddod a darganfod 
mwy o olion un o’r safleoedd 
hanesyddol pwysicaf yn hanes 
Cymru. Caed ymateb da o’r llawr a 
hynny yn dangos y diddordeb sydd 
gan yr aelodau yn y gwaith.

Bydd y cyfarfod nesaf nos 
Fawrth, Hydref 21ain , 7.30 yn Hen 
Neuadd y Coleg. Bydd dwy chwaer 
, sef Llywela Harris ac Elizabeth 
Rokkam- merched y diweddar 
Athro a Mrs Harris - yn sôn am 
eu hatgofion hwy o Lambed yn y 
1940au a’r 50au. Croeso cynnes i 
bawb.  

Ysgol Ffynnonbedr
Lluniwyd Cyngor Ysgol newydd 

eleni eto gan dderbyn aelodau o 
ddosbarthiadau iau yr ysgol.  Joshua 
Yardy sydd yn parhau i fod yn 
gadeirydd ac fe fu’n sgwrsio â’r 
Corff Llywodraethol yn ddiweddar 
am waith y Cyngor.  Caiff hefyd 
gyfle i ymweld â Phenmorfa ar 
ôl y gwyliau a thrafod a chlywed 
am ddatblygiadau addysg yng 
Ngheredigion. Pob hwyl iddo.

Un syniad a ddaeth yn wreiddiol 
oddi wrth y Cyngor trwy law Joshua 
oedd i’r ysgol gasglu deunyddiau 
a’u rhoi mewn bocsys esgidiau 
i’w hanfon i blant llai ffodus yn y 
trydydd byd.  Aethpwyd ati i roi 
pethau ar waith ac ar hyn o bryd 
mae’r bocsys yn dod i mewn yn 
ddyddiol.  Gobeithio felly y bydd 
pentwr sylweddol er mwyn eu 
hanfon i ffwrdd cyn y Nadolig.

Ddydd Gwener Hydref 17 bu Mr 
Urdd yma i hybu gwaith yr Urdd 
yn y cylch.  Cynhaliwyd Diwrnod 
Coch, Gwyn a Gwyrdd a’r plant yn 
dod â £1 tuag at yr achos.  Cafwyd 
cryn hwyl a pawb yn cael cwtsh yng 
nghwmni’r dyn mawr!  Casglwyd 
£165.50 tuag at yr Urdd. 

Cydymdemimlo
Cydymdeimlwn â Mrs Annie 

Lloyd, Tegfryn, Maesyfelin a’r teulu 
oll yn eu galar ar ôl colli ei brawd 
yn ddiweddar, sef Lewis Griffiths o 
Lanllwni. 

Aelwyd yr Urdd
Daeth criw niferus o bobl ifanc 

ynghyd i gyfarfod agoriadol tymor 
newydd Aelwyd yr Urdd. Treuliwyd 
rhan gyntaf o’r noson yn paratoi 
rhaglen ar gyfer y misoedd nesaf 
gyda chymorth Geinor Medi a 

Janet. Mae yna weithgareddau 
amrywiol wedi eu trefnu yn cynnwys 
sesiwn goginio, gweithdy dawnsio 
disgo ac ymweliad â’r Panto yn 
Theatr Felinfach. Etholwyd y 
swyddogion canlynol: Cadeirydd: 
Dewi Uridge, Is Gadeirydd: Jac 
Evans, Ysgrifenyddion: Beca 
Creamer a Sian Elin; Trysorydd: 
Megan Jenkins, Gohebydd y Wasg 
Llion Thomas. Mae Geinor Medi 
a Janet wedi cytuno i barhau fel 
arweinyddion ac mae Helen, Guto, 
Joy, Mareth a nifer o rieni yn barod 
i gynorthwyo. I ddiweddu’r noson 
cafwyd hwyl a sbri yn chwarae 
bingo ac enillwyd gwobrau gan 
Lizzie Douglas, Ceri Jenkins, Izzie 
Llewellyn, Lowri Elen, Elen Lewis, 
Tomos Williams ac Elin Gwyther. 

Nos Fawrth, 14 Hydref roedd dros 
40 yn bresennol yn Neuadd Ysgol 
Ffynnonbedr i ail gyfarfod y tymor. 
Cafwyd noson o hwyl a sbri Calan 
Gaeaf yng ngofal Geinor Medi. 
Roedd wedi paratoi’n helaeth ar 
gyfer yr aelodau ac ar ôl eu rhannu 
i 6 thîm bu pawb yn cymryd rhan 
mewn gemau a chystadlaethau 
hwyliog iawn.  Roedd hyn yn 
cynnwys rhoi darnau at ei gilydd i 
greu ysgerbwd, paentio wynebau a 
gorchuddio partner gyda phapur tŷ 
bach i bortreadu mymi. Diolchodd 
Dewi Uridge i Geinor Medi am 
noson ddifyr dros ben ac i Guto 
a Janet am eu cymorth hwythau. 
Roedd pawb wedi joio mas draw. 
Erbyn i Clonc ddod o’r wasg 
bydd yr aelodau wedi cael noson 
amrywiol yng ngofal Rhydian o’r 
Urdd. Yna nos Fawrth, 18 Tachwedd 
cynhelir sesiwn o Ddawnsio Disgo 
yng ngofal Sally. Bydd yr Aelwyd 
yn ymweld â’r Panto poblogaidd 
yn Theatr Felinfach nos Fawrth, 9 
Rhagfyr. Mae’r tocynnau yn £4.50 
- arian os gwelwch yn dda sef £5.50 
yn cynnwys £1 am y bws, i un o’r 
Swyddogion cyn 18 Tachwedd.

Noddfa 
Brynhawn Sul 5 Hydref, trefnwyd 

oedfa yng ngofal yr aelodau gan 
Janet ar fyr rybudd oherwydd 
anhwylder ein Gweinidog. 
Darllenwyd rhan o’r Gair gan 
Myfanwy Bryce ac Alun Williams, 
offrymwyd gweddi gan Janet a 
chyhoeddwyd yr emynau gan Ann 
Davies, Nesta Davies, John Morgan 
ac Avanna Evans. Hefyd darllenwyd 
emynau o waith Beryl Davies, un 
o’n haelodau gan Margaret Jones 
a Derek Evans. Mae Beryl wedi 
cael llwyddiant mawr yn y maes 
hwn mewn Eisteddfodau ar hyd a 
lled Cymru. Diolchodd John i Janet 
am drefnu’r gwasanaeth ac fe’i 
llongyfarchodd ar ei chyflwyniad 
arbennig ar Radio Ceredigion o’r 
rhaglen ‘Cadw Oed’ yn y bore. 
Hefyd talodd deyrnged uchel i bawb 
oedd wedi cymryd rhan. Daeth 
oedfa hyfryd i ben gyda phawb yn 

cydadrodd y fendith. Braf oedd 
croesawu Shayla ein Cenhades 
Gyswllt i’n plith unwaith eto. 
Cawsom benwythnos pleserus yn 
ei chwmni. Nos Wener ymunodd 
aelodau Noddfa gydag eglwysi’r 
cylch yn festri Aberduar. Bu’r plant 
yn cael hwyl yn chwarae gemau yn 
gysylltiedig â Thunisia a chafwyd 
cyfle i gymdeithasu uwchben paned. 
Hefyd cafwyd neges ddiffuant a 
heriol gan Shayla wrth iddi ddangos 
drysau tai amrywiol mewn strydoedd 
yn y wlad i ni.  Soniodd am y bobl 
oedd yn byw tu ôl iddynt gan ein 
holi a oes sefyllfaoedd tebyg yng 
Nghymru. Bu Shayla yn Aberduar 
bore Sul ac yn y prynhawn.  Cafwyd 
ei chwmni yn yr oedfa gymun yn 
Noddfa a chyfle arall i’w chlywed yn 
son am ei phrofiadau ac wrth wrando 
arni daw ei chariad angerddol at 
Iesu Grist i’r amlwg. Trefnwyd iddi 
ymweld â’r Uned Anghenion yn 
Ysgol Uwchradd Llambed a hefyd 
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr ddydd 
Llun i sgwrsio a’r disgyblion am 
ei gwaith. Daeth ei chyfnod yn 
Nhunisia i ben ac mae Shayla yn 
edrych ymlaen at weithio gyda’r 
anffodusion mewn gwlad arall yn y 
dyfodol. Pob dymuniad da iddi.

Cerddwyr 
Mae Rhandirmwyn yn Nyffryn 

Tywi yn ardal ddeniadol gyda’r 
afon Tywi yn rhedeg i lawr o’r 
mynyddoedd heibio fforestydd ar 
bob llaw. Mae’r Hydref yn amser 
da i gerdded yma gyda’r coed a’u 
lliwiau amryliw. Cerddom o Eglwys 
Sant Barnabas i’r pentref heibio 
plasty’r Cawdor, Siop a thafarn y 
Royal Oak, sydd ar y groesffordd. 
Gwelsom res o dai gweithwyr mwyn 
wrth gymryd y ffordd i fyny at Nant 
y Bae. Bu llawer yn gweithio yma 
dros y canrifoedd. Cerddom i fyny 
lle’r oedd y gweithwyr yn mynd i’r 
chwarel ar y bryniau. Pinwydd sydd 
yma yn awr ac roedd y llwybr yn un 
caled i’w dramwyo. Dyma olygfa 
wych gyda Bannau Brycheiniog 
yn ymestyn ar yr ochr ddeheuol 
fel gwarchodfa i’r dyffrynnoedd. 
Dilyn y llwybr a chyrraedd heol 
Cynghordy i Randirmwyn. Aros 
wedyn i chwilio am sbectol y brawd 
Williams a gollwyd wythnos yn 
ôl. Daeth Glenda o hyd iddynt 
a’i llygaid barcud. Croesi heol 
Llanymddyfri wedyn a chlywed 
afon Tywi yn byrlymu heibio ac yna 
mwynhau te fferm gydag Audrey. 
Diwrnod ardderchog.

Helpu’r Anghenus 
Mae eglwysi Shiloh a Soar ers 

blynyddoedd bellach yn dilyn 
anogaeth a chyfarwyddyd gan 
y Gweinidog. Y Parch Elwyn 
Jenkins wedi bod yn cynorthwyo 
dau brosiect yn y trydydd byd sef 
helpu’r deillion mewn pentref yn 
Affrica a phlant y stryd ym Mrazil. 
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Llanbedr  Pont  Steffan
Eisoes, mae yna swm sylweddol o 
arian wedi ei drosglwyddo i gronfa’r 
ddau brosiect. Er mwyn hybu’r 
gwaith ymhellach, cynhaliwyd 
bore coffi yn y Festri yn Eglwys 
Shiloh ar fore Sadwrn, 4 Hydref 
ac fe ddaeth nifer deilwng ynghyd. 
Agorwyd y gweithgareddau gan 
Mrs Trefina Vincent - un o blant 
yr Eglwys ac mewn araith afaelgar 
a diddorol, cyfeiriodd at y ffaith 
fod cyfaill i’r teulu sydd yn feddyg 
wedi gweithio am gyfnod gyda’r 
deillion yn Affrica. Dywedodd 
fod y gwaith wedi rhoi gwefr a 
boddhad rhyfeddol iddo wrth brofi 
ymateb pobl ddifreintiedig yn medru 
gweld am y tro cyntaf yn dilyn y 
gwahanol driniaethau. Diolch am y 
cydweithrediad hapus rhwng dwy o 
eglwysi’r cylch. Da yw cofnodi fod 
y swm anrhydeddus o £426 wedi ei 
godi yn dilyn y bore coffi.

Cylch Cinio 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 

tymor yr Hydref nos Iau, 2il Hydref 
yng ngwesty Glynhebog. Yn ei 
groeso i’r aelodau cyfeiriodd y 
Llywydd, y Bnr Ieuan Roberts, at 
ymadawiad tri aelod am wahanol 
resymau gan ddymuno’n dda 
iddynt. Penderfynwyd ar rodd o 
£300 i apêl Llambed i godi arian at 
Eisteddfod yr Urdd. Y Bnr Martin 
Lewis, Ffynnon Las, Aberaeron 
oedd y gŵr gwadd. Fe’i magwyd 
yn ardal Crymych a bu o gychwyn 
y pumdegau am 30 mlynedd yn 
aelod o heddlu Sir Gaerfyrddin. 
Ers blynyddoedd lawer bellach 
bu’n aelod selog o glwb garddio 
Felinfach. Ar ôl gadael ysgol yn 
14 oed bu’n was fferm o tua 1941 
i 1949 a’i brofiadau yn y cyfnod 
hwnnw oedd testun ei sgwrs i’r 
Cylch. Hyfryd oedd gwrando ar 
sgwrs a oedd yn hanesyddol ac 
yn frith o atgofion byw iawn - y 
ffeiriau Cytuno, arferion a dulliau 
ffermio traddodiadol, gwelliannau 
a natur dyddiau gwaith. Bywyd 
hollol Gymreig oedd yn nodweddu 
ei gyfnod gwasanaeth ar dair fferm 
yng ngogledd Sir Benfro. Nid oedd 
yn siarad Saesneg ond fe ddysgodd 
yr iaith yn bennaf wedi talu am 
gwrs post a’i ddilyn am bedair 
blynedd ar ôl diwedd y Rhyfel. 
Bu gwellhad yn ei gyflog o tua 
£18 y flwyddyn a chael ei dalu ar 
ddiwedd y flwyddyn i £50 a chodi 

i tua £120 gyda thâl wythnosol. 
Ysgafnhaodd y baich gwaith caled 
a thrwm hefyd, megis gweithio ar 
y tir gyda cheffylau, glanhau’r clos 
a godro gyda dwylo gyda dyfodiad 
peiriannau, megis y ‘Ffyrgi’ a 
pheiriant godro. Bywyd unig ydoedd 
a chyfleoedd cymdeithasu yn brin 
iawn. Yn raddol, bu gwellhad yn 
ei amodau byw, o fwyta yn y gegin 
fach a chysgu yn y llofft uwchben 
y da - i fyw gyda’r teulu - a hynny 
pan symudodd i Sir Amwythig i 
swydd ‘cowman’. Oddi yno, cyn 
dychwelyd i fro ei febyd bu am 
gyfnod cyfnewid tramor ar fferm 
yn Utrecht, yn yr Iseldiroedd ac eto 
byw gyda’r teulu a dysgu dulliau 
ffermio gwahanol. Y Bnr Tim Jones 
a ddiolchodd i’r gŵr gwadd am 
sgwrs hynod o ddiddorol a oedd 
wedi dwyn i gof hen ffordd o fyw a 
ffermio a oedd hefyd wedi atgoffa 
sawl aelod o brofiadau cynnar. Y 
foneddiges Aerwen Griffiths yw 
gwestai’r Cylch yn y cyfarfod nesaf, 
Tachwedd 6ed.

Cydymdeimlad 
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

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

Gyrfa Chwist
Ar nos Fercher, 1af o Hydref 

cynhaliwyd Gyrfa Chwist yng 
Nghartref Hafan Deg gyda Mr 
Iorwerth Evans, Llangybi yn 
arwain. Dynion - 1af - Ray 
Jenkins, Llanybydder, Cydradd 2il 
- Gwedoline Jones, Llanybydder, 
Gerwyn Jones, Cellan a Peter 
Jones, Llambed. Merched - 1af 
- Beryl Roach, Felinfach, 2il 
- Margaret Jones, Pentrebach, 3ydd 
- Morfydd Slaymaker, Llambed. 
Sgôr isaf - Dynion - Dai Davies, 
Cellan, Merched - Cathrina Davies, 
Aberaeron. Bwrw Allan - Enillwyr 
- Harry Williams, Ystrad Aeron a 
Cathrina Davies, 2il - Ray Jenkins, 
Llanybydder a Elma Phillips, Cellan.

Ar nos Fercher, 15 o Hydref 
cynhaliwyd Gyrfa Chwist arall 
yng Nghartref Hafan Deg gyda Mr 
Iorwerth Evans, Llangybi yn arwain. 
Dynion - 1af - Mr Iorwerth Evans, 
Llangybi, 2il - Mrs Maggie Vaughn, 
Felinfach, 3ydd - Mrs Mary Jones, 
Stryd y Bont, Llambed. Merched 
- 1af - Mr Ifan Jones, Aberarth, 2il 
- Mrs Nanna Davies, Stryd Newydd, 

Llambed, 3ydd - Mrs Ray Thomas, 
Stryd Newydd, Llambed. Sgôr 
isaf - Dynion - Mrs Ray Jenkins, 
Llanybydder. Merched - Mrs Elma 
Phillips, Cellan. Bwrw Allan - 
Enillwyr - Mrs Nana Davies a Mrs 
Eileen Holbourn, Ffostrasol, 2il 
- Mrs Mari Evans, Llanwnnen a Mr 
Harry Williams, Ystrad Aeron.

Bydd y Gyrfaoedd Chwist mis 
Tachwedd ar nos Fercher y 12fed a 
26ain. Croeso cynnes i bawb.

Swydd Newydd
Ioan Wyn Evans (Y Mans gynt) 

yw Prif Weithredwr gwasanaeth 
newydd Golwg ar y we yn 
Ystâd Ddiwydiannol Llambed.  
Llongyfarchiadau iddo ar ei swydd 
newydd a braf ei weld yn dod adref 
i weithio.

Oedfa’r Ifanc
Cynhaliwyd oedfa ddiolchgarwch 

arbennig yn Noddfa ar Sul 19 
Hydref yng ngofal y plant a’r 
bobol ifanc a phob un ohonynt 
o’r lleiaf i’r hynaf yn cyflawni eu 
gwaith yn rhagorol. Mewn pennill 
a chân diolchwyd i Dduw am ei 
fendithion a chofiwyd hefyd am y 
rhai sy’n dioddef ar hyd a lled y byd. 
Cymerwyd at y rhannau arweiniol 
gan Cerys a Beca, cyhoeddwyd yr 
emynau gan Aled, Michael, Tomos 
ac Osian a’r llefarwyr oedd Elliw, 
Steffan a Llinos. Hefyd mwynhawyd 
unawdau gan Elliw, Hannah a Lowri 
Elen, adroddiad gan Rhys, deialog 
gan Aron a Dewi, cân gan Lisa, Elan 
a Beca ynghyd a phartïon deusain 
gan y criw hynaf. Pleser fel arfer 
oedd gwrando ar gyfraniad y plant 
lleiaf a phob un ohonynt yn rhoi o’u 
gorau ac yn amlwg yn mwynhau eu 
hunain wrth ganu, clapio a symud 
i gân gyfoes gan Emlyn Dole. Yn 
cynorthwyo Alwena a Janet fel 
organyddion roedd dwy ferch ifanc 
sef Cerys a Lowri Elen. Gwnaed 
casgliad arbennig tuag at brynu 
llyfrau ac adnoddau Cymraeg i 
ward y plant yn Ysbyty Glangwili. 

Talodd y Gweinidog deyrnged 
uchel i bawb am wneud eu gwaith 
yn ardderchog a diolchodd i Janet 
am ei pharatoadau manwl, i’r rhieni 
am eu cydweithrediad ac i bawb 
am eu cefnogaeth. Aeth pawb o’r 
oedfa gan deimlo mai da oedd bod 
yn bresennol i gyd-addoli gyda’r 
plant a’r bobl ifanc mewn oedfa 
fendigedig.

Merched y Wawr
Newidiwyd lleoliad cyfarfod 

mis Hydref. Yn lle cwrdd yn 
Festri Shiloh, yn ôl ein harfer, 
cyfarfu’r aelodau yn ysgol newydd 
Ffynnonbedr. Daeth Mr Huw 
Jenkins, Prifathro’r ysgol i’n 
cwrdd ac aeth â ni o amgylch yr 
ysgol fodern newydd yma. Roedd 
pawb wedi synnu a rhyfeddu at 
y cyfleusterau arbennig a oedd 
ar gael tuag at ddatblygiad pob 
plentyn. Methwyd ymweld â’r 
ardd wyllt arbennig sydd gyda’r 
ysgol (yr orau yng Nghymru yn ôl 
Mr Iolo Williams, y naturiaethwr) 
gan ei bod wedi tywyllu’n gynnar. 
Bydd rhaid mynd yno ar ymweliad 
eto. Diolchodd Janet Evans, ein 
Llywydd, i Mr Huw Jenkins 
am roi o’i amser i ddod atom a 
llongyfarchodd ef a’i staff ar eu 
llwyddiant arbennig yn yr arolwg 
a gynhaliwyd yn yr ysgol yn 
ddiweddar. Llongyfarchodd ef hefyd 
ar ddod yn dad-cu am y tro cyntaf. 
Cyflwynodd hefyd rodd fechan tuag 
at goffrau’r ysgol. Wedyn, yn neuadd 
hyfryd yr ysgol cynhaliwyd dawnsio 
gwerin o dan gyfarwyddyd Mrs Liz 
Roberts gyda bron pawb o’r aelodau 
yn ymuno yn yr hwyl ac yn teimlo’n 
ifanc iawn. Cytunodd Eryl Jones a 
Mary Davies i ymweld â thrigolion 
Hafan Deg y mis yma a chafwyd 
digon o wirfoddolwyr i wneud dau 
dîm i gystadlu yn y “Cwis Hwyl” 
yn Nhyglyn Aeron y mis nesaf. 
Enillwyd y raffl gan Rhiannon Jones. 
Talwyd y diolchiadau am noson 
arbennig o hwylus gan Morfudd 
Slaymaker.

Noson Bingo er budd Sefydliad Prydeinig y Galon, Cangen Llambed a 
Llanybydder.Codwyd £1, 079, gan gynnwys rhodd o £250 gan Banc y Nat 
West, Llambed. Yn y llun gwelir Ceinwen Evans, Trysorydd; Eirios Jones, 
Cynrychiolydd y Nat. West; Aneurin Jones, Cadeirydd; Sallie Jones, aelod 
o’r pwyllgor.
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18 oed
Pen-blwydd Hapus i Natalie 

Moore, Penbryn, Llanbed, a fydd 
yn dathlu ei phen-blwydd yn 18 oed 
ar Dachwedd 21. Pob lwc i ti i’r 
dyfodol.

Cymdeithas Hanes
Cafwyd noson arbennig iawn yng 

nghyfarfod mis Hydref, pan daeth 
Miss Llywela Harris yn ôl i Lanbed 
a rhoi hanes ei magwraeth hi a’i 
chwaer, Elizabeth, yn y dref rhwng 
1920-50.  Croesawyd hi’n gynnes  
gan Selwyn Walters, ond siom oedd 
clywed fod Elizabeth Rokkam wedi 
methu a dod oherwydd afiechyd.  

Merched i’r diweddar Athro a Mrs 
W.H. Harris yw’r ddwy chwaer; eu 
tad yn Athro Diwynyddiaeth yng 
Ngholeg Dewi Sant tan 1941, ac yna 
yn y Gymraeg tan 1956.  Eu mam 
oedd y wraig gyntaf i’w dewis i fod 
yn Faer Llanbed, yn 1946-47. 

Mae Elizabeth erbyn hyn yn 
byw yn Llandaf, a  Llywela yn 
Nhyddewi, lle mae’n cymryd rhan 
amlwg yng ngweithgareddau’r 
Gadeirlan ac yn canu’r organ yno yn 
rheolaidd.

Soniodd Miss Harris am eu 
cyfnod yn byw yn Heol y Bryn, 
gan gofio am eu cymdogion, megis 
teulu’r Dawsons; y Parch. a Mrs 
Eirug Davies a’r teulu yn Cartref; 
Jessie ac Emily Evans, merched 
Roderick Evans, y Fferyllydd, 
yng Nghraigybryn;  Eunice Jones; 
y Parch a Mrs Oswald Williams, 
Nancy a Nanna; a Miss Peggy Lloyd 
yn Llangwm. 

Cofiai am siop Britannia, ac 
am Frank Lloyd y cyfreithwr, am 
Tom Lewis a’i gloch yn cyhoeddi 
digwyddiadau yn y dre’, ac am y 
dyn yn dod o gwmpas i gynnau’r 
lampau nwy yn y stryd. Cofiai fel y 
byddai llaeth yn dod mewn churns o 
Werndriw, a hwnnw’n cael ei arllwys 
i siwc, a’i gadw yn y cwtsh dan stâr 
– a byth yn suro!

Cofiai hefyd am deithio’n rhwydd 
i Lundain ar y trên, a hwnnw’n 
mynd dair gwaith y dydd - a byth yn 
hwyr. Os oedd pâr newydd briodi 
yn mynd ar y trên, roedd ei chwiban 
i’w glywed o’r stesion nes ei fod 
wedi mynd dros bont y Teifi ac wedi 
cyrraedd Sir Gâr! Byddai  cannoedd 
o gwningod yn hongian wrth eu 
traed yn y stesion yn barod i fynd i 
fwydo pobol Llundain. 

Atgof arall oedd cerdded hwnt ac 
yma yn yr ardal - llyn Falcondale 
wedi rhewi drosodd a phlant a 
phobol yn sglefrio ar ei wyneb; 
cerdded i Aberdauddwr, gan basio’r 
hen Wyrcws a’i chwaer yn cofio 
gorfod mynd â rhai o’i theganau i’r 
plant yno.  Cofiai am y gymdeithas 
Bwylaidd yn y dre; am y diweddar 
George Noakes yn gurad yn Llanbed 
ac yn aros yn Stryd y Coleg. 
Enwodd nifer o gymeriadau eraill, a 
phennau’r gynulleidfa yn nodio wrth 

iddi ddwyn atgofion melys yn ôl 
iddynt hwythau.

Diolchodd Selwyn Walters yn 
gynnes i Llywela Harris am noson 
arbennig,  yn dwyn i gof llawer 
iawn o gymeriadau ac achlysuron 
arbennig yn hanes Llanbed. Roedd 
ymateb yr aelodau’n ategu hynny 
hefyd.

Bydd y cyfarfod nesaf nos Fawrth, 
Tachwedd 18fed, 7.30 yn yr Hen 
Neuadd, pan fydd Nigel Nayling 
yn rhoi hanes darganfod y llong o’r 
oesoedd canol yng Nghasnewydd. 
Croeso cynnes i bawb. 

Llwyddiant Eisteddfodol 

Cafodd Lowri Elen o Lambed tair 
wobr gyntaf yn Eisteddfod Felinfach 
- Adrodd 10-12 oed, Unawd 10-12 
a Canu Penillion dan 12oed. Hefyd, 
enillodd yr unawd a’r llefaru 10 
– 12 oed yn Eisteddfod Pumsaint ar 
ddiwedd y mis.

Blwyddyn lwyddiannus i ferched 
Clwb Bowlio Llanbed.

Dechreuodd y flwyddyn yn 
arbennig gydag Anwen Butten yn 
cynrychioli Cymru yng Ngemau’r 
Gymanwlad yn Seland Newydd. Bu 
Anwen yn ‘sgipio’r rinks’ am y tro 
cyntaf lle cafodd y tîm y fedal arian 
ac enillodd hi’r fedal efydd yn y 
triawd.

Enillodd Morfydd Rees ei chap 
cyntaf wrth gynrychioli ei gwlad yn 
y gemau rhyngwladol ynghyd ag 
Anwen allan yn Iwerddon.

Nid ar lefel rhyngwladol cafwyd 
yr unig lwyddiant.  Gwnaeth y 

merched yn dda yn y gemau sirol 
gyda nifer yn cyrraedd y rowndiau 
cynderfynol a therfynol gyda Dilwen 
Roderick ac Anwen Butten yn ennill 
eu gemau sengl. 

Yn ystod y flwyddyn bu’r holl 
ferched yn cystadlu yn frwd 
yng ngemau’r gynghrair gyda’r 
canlyniad yn un arbennig a’r clwb yn 
ennill yn gyfforddus gyda  mantais o 
19 pwynt.

Yn benllanw ar dymor ardderchog 
fe aethpwyd lawr i Ddinbych y 
Pysgod i amddiffyn teitl ‘double 
rinks’ Cymru. Bu’r gêm gyn 
derfynol yn un agos gan ennill o un 
pwynt yna mynd ymlaen i ennill yn  
y gêm derfynol ar brynhawn stormus 
yn lle cafodd y gêm ei hatal nifer o 
weithiau oherwydd y tywydd.

Hefyd cafwyd llwyddiant ysgubol 
yn Ninbych y Pysgod gydag un o’n 
aelodau Iau sef Melanie Thomas yn 
ennill y gêm sengl tan 16 a than 25. 
Nawr fydd Melanie yn cynrychioli 
Cymru yn y gystadleuaeth dan 25 
ym Mhencampwriaeth Ynysoedd 
Prydain yn Iwerddon y flwyddyn 
nesaf lle fydd yn ennill ei chap 
gyntaf. Pob lwc i ti Melanie.

Wrth edrych ymlaen dymunwn 
bob lwc i Anwen yn Hong Kong ym 
mis Rhagfyr lle mae hi a Hannah 
Smith o Gaerfyrddin wedi eu 
gwahodd gan y gemau ‘Classics’ i 
gystadlu yn y gystadleuaeth ddwbl 
a sengl.  Dyma’r tro cynta i ferched 
o Gymru fynd allan.   Hefyd mae 
wedi cael ei dewis i gystadlu yn yr  
atlantic rim yn Johannesberg mis 
Mai nesaf.

Hoffwn ddymuno pob lwc i Bet 
Davies y flwyddyn nesaf gan fydd 
yn cael ei gwneud yn Llywydd 
Cymru yn yr AGM yng Nghaerdydd 
mis nesaf. Gobeithio y cewch chi 
flwyddyn arbennig.

Os oes diddordeb gydag unrhyw 
un i ymuno gyda’r hwyl a llwyddiant 
y clwb dewch lawr i’r clwb unrhyw 
noson ar ôl chwech yn ystod yr 
wythnos ac fe gewch chi groeso 
mawr.

Llongyfarchiadau a diolch i bawb 
am eich cefnogaeth.

Llanbedr  Pont  Steffan

Pentrebach

Clwb  Clonc    
Tachwedd 2008

£25 rhif �71:
Guto Morgans, 

Tangar, 
12 Lôn Clychau’r Gôg,

Abergwili .
£20 rhif �56:

Mrs Mair Williams, 
5 Llys Idwal, Llambed

£15 rhif 127:
Mrs Delia Evans, 

Beilicadarn, Llanwnnen.
£10 rhif 110: 

Hanna Llewelyn Davies, 
Ger y Nant, Drefach

£10 rhif 120: 
Emlyn Dudley,

 Glyncoch, Maesycrugiau
£10 rhif 2�1: 
Alice James, 

Fferm Cornel, Llanllwni.

Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau i Dai ac Ann 

Evans, Doldrement ar ddathlu eu 
priodas Ruddem yn ystod y mis. 
Iechyd da eto i chwi i’r dyfodol.

Cydymdeimlo
Taenwyd siom a thristwch dros 

ardal eang, yn wir dros Gymru gyfan 
pan glywyd ar fore Sul olaf mis 
Hydref am farwolaeth David Davies 
(Defi Fet), Awel Teifi, priod annwyl 
Mary, tad Elaine, tad yng nghyfraith 
Dylan a thadcu Luned Mair, yn 88 
oed. Derbyniwch ein cydymdeimlad 
llwyraf a dwysaf â’r teulu oll yn eu 
galar.

Cynhelir Cwrdd Coffa iddo yng 
Nghapel Undodaidd Pantydefaid, 
Prengwyn dydd Sul, Tachwedd 9fed 
am 3:00y.p.

Ar Rent
Tŷ gyda 2 neu 3 ystafell wely,

Gwres canolog(olew)
Ffenestri dwbwl

7 milltir o Lanbed 2 o Lanybydder
Pobl broffesiynol fyddai’n 

ddymunol.
Tel:- 01570 434272

Diolch
Dymuna Mrs Eirian Griffiths a’r 

teulu, Glandulais Isaf, Llangybi 
ddiolch o waelod calon i bawb 
yn ystod ‘Cneifio Capeli’ a fu yn 
gwerthu tocynnau raffl. Diolch hefyd 
am y rhoddion i’r ocsiwn ac i bawb 
arall a gynorthwyodd mewn unrhyw 
ffordd tuag at lwyddiant ysgubol 
y diwrnod gan godi cyfanswm o 
£12,000 tuag at Uned Losgiadau 
Ysbyty Treforys, Abertawe. 

Diolch yn arbennig i John a 
Daniel Williams, Fferm Capeli am 
eu caredigrwydd yn rhoi defnydd y 
cyfleusterau ar y fferm i gynnal yr 
Ocsiwn. Diolch yn Fawr.  

O’r cefn: Morfydd Rees, Anita Williams, Anwen Butten, Melanie Thomas, 
Rhian Thomas

Blaen: Carolyn James, Dilwen Thomas, Dilwen Roderick, Maureen Evans.
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Llangybi 
Cydymdeimlo

Syfrdanwyd ardal eang pan ddaeth 
y newyddion trist ac annisgwyl am 
huno Mr Desmond Davies. Brodor 
o’r pentref oedd e’ ac wedi byw yma 
am flynyddoedd. Cydymdeimlir yn 
ddwys ag aelodau ei deulu oll a’i 
ffrindiau lawer. 

Cydymdeimlir hefyd yn ddwys 
â Huw, Llinos a Sioned, 5 Godre’r 
Coed yn eu profedigaeth diweddar 
o golli tad a thadcu annwyl yn dilyn 
marwolaeth tad Huw, Brian Evans o 
Beniel Caerfyrddin.

Hamdden
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y 

tymor newydd ar Hydref 3ydd yn 
Ysgol y Dderi. Croesawyd pawb 
yn gynnes iawn gan y llywydd 
Dilys Godfrey. Y wraig wadd oedd 
Mrs Joan Jones ac fe gawsom 
arddangosfa ardderchog o waith 
llaw deniadol iawn, sef addurniadau 
yr oedd hi wedi eu creu gogyfer â 
gwahanol gystadlaethau ar hyd y 
blynyddoedd. Enillwyd y raffl gan 
Aelwen Morgan, Joan James, Sally 
Davies, Dilys Godfrey, Doreen 
Daniels a Margaret Roberts. Bydd 
y cyfarfod nesaf ar Dachwedd 7fed 
- rydym yn disgwyl Mrs Megan 
Richards a fydd yn arddangos 
gwin ac yn sôn am y broses o’i 
wneud. Croeso i aelodau newydd. 
I ddiweddu cyfarfod mis Hydref 
cawsom de a bisgedi wedi eu rhoi 
gan Glenys Lloyd a Llinos Jones. 

Merched y Wawr y Dderi
Croesawyd ein gwraig wadd 

sef Mrs Dilys Godfrey yn gynnes 
iawn gan ein llywydd Mrs Lettie 
Vaughan. Arddangosfa o wahanol 
fathau o weithgareddau llaw a 
welsom a llawer o’r eitemau 
wedi ennill mewn amryw sioeau 
a chystadlaethau. Rhoddwyd 
pleidlais o ddiolch i Mrs Godfrey 
am arddangosfa ei gwaith mewn 
ffordd mor odidog gan Mrs Mary 
Jones. Penderfynwyd cystadlu yn y 
Cwis Hwyl ar Dachwedd 7fed, ac i 
anfon cyfraniad tuag at Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 
2010. Rhoddwyd y raffl gan Glenys 
a Gladys ac fe’i enillwyd gan 
Dilys Godfrey, Eleanor Evans ac 
Iris Quan. Mr Eric Williams fydd 
ein gŵr gwadd ym mis Tachwedd 
a bydd yn dangos lluniau o 
Batagonia. Bydd cangen Llwynpiod 
yn ymweld â ni. I ddiweddu’r 
cyfarfod cafwyd paned o de a 
bisgedi yn rhoddedig gan Jennifer 
Cairns a Mair Spate.

Diolch
Dymuna Huw, Llinos a Sioned 

ddiolch i bawb am bob arwydd 
o gydymdeimlad a ddangoswyd 
yn dilyn marwolaeth tad Huw yn 
ddiweddar. Diolch hefyd am yr holl 
gardiau, blodau a galwadau ffôn a 
dderbyniwyd.

Ysgol Y Dderi
Eleni eto dilynwyd y drefn o 

gynnal ein cwrdd diolchgarwch 
yn yr ysgol ac yna allan yn ein 
cymunedau.  Bu adran Y Cyfnod 
Sylfaen yn Eglwys Llangybi a’r 
adran Iau yn Eglwys Llanfair 
Clydogau.  Braf oedd gweld 
cynulleidfa dda wedi dod i wrando 
ar y plant oedd ar eu gorau, chwarae 
teg.  Bu Mr Richard Burgess, 
Temple Bar  yn siarad am ei waith 
gwirfoddol yn teithio i  Romania 
yn helpu’r tlodi mawr sydd yno.  
Casglwyd £150 tuag at ei daith nesa 
pan fydd yn cario bocsys esgidiau 
llawn anrhegion Nadolig i blant 
yno.  Diolch iddo am ei gyflwyniad 
teimladwy iawn.   Diolch hefyd i’r 
Canon Aled Williams a’r Parchedig 
Janet Robbins am ymuno â ni yn y 
gwasanaethau eglwysig.

Mae blynyddoedd  5 a 6 wedi bod 
yn derbyn sesiynau hyfforddiant gan 
Swyddog Datblygu Rygbi’r Sir.  

Croesawyd nifer o ffrindiau hen a 
newydd i’r ysgol ar gyfer cyfarfod 
cynllunio yn ddiweddar.  Braf oedd 
gweld athrawon a phlant wedi teithio 
o Norwy, Latvia, Yr Eidal ac Ynys 
Elba, a phum athro o wlad Twrci 
sydd yn ymuno â ni am y tro cyntaf 
yn y prosiect.  Cafwyd amser hwylus 
iawn yn eu cwmni, a bu’r plant yn 
gweithio’n galed ar ein prosiect eco 
a chafwyd ambell i gyfle i ymlacio 
a mwynhau.  Diolch o galon i bawb 
a fu’n glwm â’r ymweliadau ac yn 
enwedig i’r rhieni a agorodd ddrysau 
eu cartrefi a’u calonnau i’r plant.

Cafwyd y cyfle i fwynhau 
drama gerdd ‘Er Mwyn Yfory’ gan 
Robat Arwyn, Derec Williams a 
Penri Jones a berfformiwyd gan 
ddisgyblion Ysgol Uwchradd 
Tregaron.  Cafwyd amser bendigedig 
– diolch am y gwahoddiad.

Dathlwyd y diwrnod arbennig 
hwn gyda’r plant i gyd wedi gwneud 
ymdrech i wisgo lliwiau’r Urdd.  
Cafwyd ymweliad arbennig gan 
Mr Urdd a gafodd amser da yng 
nghwmni’r plant.  Roedd elw’r 
diwrnod yn mynd tuag at apêl 
Eisteddfod 2010.

Bonjour! Mae plant blwyddyn 5 
a6 wrth eu bodd yn dysgu Ffrangeg 
yng nghwmni Mari Dalis o Ysgol 
Gyfun Llanbed.  Mae’n gyfle gwych 
i’r plant ddysgu eu trydedd iaith!

Bu Pwyllgor Eco ac Iach yr ysgol 
yn brysur iawn adeg diwrnod lansio 
‘Transition Llanbed’ yn Neuadd 
Fictoria ar Hydref 16eg.  Roeddent 
yn hyrwyddo’r gwaith arbennig y 
maent wedi ei wneud eleni, wrth 
dyfu llysiau amrywiol yng ngardd 
gymunedol yr ysgol.  Maent wedi 
bod yn gwerthu’r llysiau i rieni a 
ffrindiau’r ysgol ynghyd â bwyta 
ychydig ohono i ginio yn yr ysgol. 
Roedd siytni ar gael i’w flasu ac i’w 
brynu, unwaith eto gan ddefnyddio 
cynnyrch yr ardd.

Croeso cynnes i Scot sydd wedi 

dod yn ôl atom i ddysgu Mandarin i Flwyddyn 3 a 4.
Adroddiad Arolygiad Y Dderi 
Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Y Dderi ym mis Mehefin 2008, gan dîm 
annibynnol o arolygwyr o dan arweiniad Miss Dorothy Morris.

Dyma beth a ddyfarnwyd.
“Mae hon yn ysgol dda gyda nodweddion rhagorol.  Mae’r nodweddion 

rhagorol yn cynnwys arweiniad blaengar y pennaeth, y cwricwlwm 
cyfoethog a’r profiadau dysgu symbylol a ddarperir, yr amgylchedd dysgu 
ysgogol, y llwyddiant o ran hyrwyddo cynhwysiad a chyfle cyfartal, a’r 
cydweithio arbennig ymhlith yr holl staff.  Caiff hyn ei danategu gan reolaeth 
effeithlon o’r holl adnoddau dysgu.  Ers yr arolygiad diwethaf, mae’r ysgol 
wedi cynnal y safonau da yn y pynciau a arolygwyd ac wedi gwella ansawdd 
y ddarpariaeth addysgol ymhellach.

Mae’r adnoddau hunan arfarnu, a ysgrifennwyd gan y pennaeth, y dirprwy, 
y corff llywodraethol a’r staff, yn ddogfen gynhwysfawr sy’n dynodi 
cryfderau a meysydd lle mae angen gwelliannau eglur.

Dyfarnwyd chwech Gradd 1 ac un Gradd 2.
Yn y gwersi a arolygwyd, mae safonau cyflawniad y disgyblion fel a 

ganlyn :
Gradd 1 – 19%       Gradd 2 – 81%
Mae’r canrannau yma yn uwch na tharged Llywodraeth Cynulliad Cymru 

ar gyfer 2010, sef bod ansawdd y dysgu a aseswyd gan Estyn yn Radd 3 
neu’n well mewn 98% o ddosbarthiadau.”

Llanfair  Clydogau
Y Daith Flynyddol

Ar ddiwrnod braf o Hydref aeth tua deg ar hugain o bobl y pentref ar daith 
i Sain Ffagan yng Nghaerdydd. Cafwyd diwrnod pleserus dros ben,gyda 
phawb wedi mwynhau bod allan yn yr haul, ond ar yr un pryd yn cael cyfle 
i dreulio amser mewn adeiladau mor hanesyddol. Ar y ffordd adref cafwyd 
swper blasus iawn yn ‘ Y Plough’ yn Rhosmaen.

Cydymdeimlad
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth sydyn Mrs. Betty Lewis Brondeifi, 

Heol Llanfair ar ddydd Iau, Hydref 23ain. Bu farw yn ysbyty Glangwili 
lle yr oedd wedi bod yn derbyn triniaeth ers rhai wythnosau.  Roedd yn 
weddw i Gwyn Lewis, a mam gariadus i Sian. Roedd Gwyn wedi ei fagu ym 
mhentref Llanfair a’r ddau wedi byw am flynyddoedd lawer yn Llundain. Yn 
y blynyddoedd  diwethaf, ar ôl colli Gwyn, roedd Betty wedi treulio mwy 
a mwy o amser yn ein plith.  Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â Sian a’r 
teulu oll.

Hoffem estyn ein cydymdeimlad hefyd â Barbara Tucker, ar ôl colli ei 
brawd yn y dyddiau diwethaf. Roedd ei brawd yn byw yng Nghurnsey.

Bingo
Cynhaliwyd sesiwn o fingo ar nos Wener, Hydref 17eg pan ddaeth tyrfa 

dda ynghyd a chafwyd noson o hwyl a chymdeithasu.  Trefnwyd y cyfan 
gan bwyllgor y pentref gyda Harold wrth y llyw.  Diolch i’r gwragedd a fu 
yn gyfrifol am y te. Yn ystod y noson fe dynnwyd rhifau’r Clwb Cant. Yr 
enillwyr oedd: £20  Dolly Ty Yfory; £10  William Leach,  £10 Gwyneth 
Jones, Noyadd a £5 i’r canlynol: Eleanor Evans, Nantymedd, Deborah Jones, 
Llanfair Fach, Jason Hockenhull, Jeffery Williams, Iris Quan, Blaencwm, a 
Ron Coombes, Penlanmedd.

Dathlu Pen-blwydd 
Llongyfarchiadau i Guto Jones, Llanfair Fach ar gyrraedd ei ben-blwydd 

yn 18 oed. Pob llwyddiant yn y dyfodol.
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Colofn y C.Ff.I.

Ar fore Sul diwedd mis Medi, aeth rhedwyr y clwb i gystadlu mewn ras 
hanner marathon yn Dale, Sir Benfro. Glyn Price yn cael ras dda, ac yn 
gorffen yn ail mewn 1 awr 19 munud 55 eiliad, ac yn ennill y categori i 
ddynion 40.  7fed Michael Davies -  

1 awr  24 munud 14 eiliad, ac yn dod yn drydydd yn y dynion agored.   
9fed Mark Dunscombe - 1 awr 26 munud 28 eiliad;  20fed Carwyn Thomas - 
1 awr 33 munud 52 eiliad;  26ain Caroline John 1 awr 35 munud 31 eiliad, ac 
yn drydydd i fenywod 35;  65ed Lyn Rees - 1 awr 53 munud 14 eiliad; 69fed  
Caryl Davies - 1 awr 55 munud 39 eiliad, ac yn 120fed Allen Watts - 3 awr 
11 munud 6 eiliad. Sarn Helen a enillodd y tîm dynion.  

Dros y gaeaf, mae’r clwb yn cystadlu yng nghyfres traws gwlad cynghrair 
Gwent.  Yn Pen-y-bont ar Ogwr oedd y gynghrair gyntaf ar ddiwrnod heulog 
a thwym o Hydref.  Roedd  tri chant ac un deg a chwech o redwyr yn adran 
y dynion hŷn, ac Andrew Abbot yn gorffen yn safle 41 – 36 munud 13 eiliad;  
116 Mark Dunscombe - 39 munud 36 eiliad;  129 Richard Marks - 40 munud 
12 eiliad;  a 187 Huw Rowcliffe - 42 munud 39 eiliad.  Yn ras y menywod 
Dawn Kenwright yn gorffen yn safle 64 - 29 munud 51 eiliad a  139  Sian 
Jenkins - 42 munud 56 eiliad.  

Yr un diwrnod roedd ras y ddau gopa yn Aberystwyth. Dechrau o’r 
promenâd ac i fyny i Ben Dinas ym Mhenparcau, yn ôl lawr ar hyd y 
promenâd ac i fyny i Graig Las, ac yn ôl i’r promenâd.  Carwyn Thomas yn 
ennill y ras mewn amser o 45 munud 36 eiliad; 4 Michael Davies - 49 munud 
a 58 eiliad; 22 Haydn Lloyd - 56 munud 28 eiliad; 92 Caryl Davies - 71 
munud  38 eiliad; ac Allen Watts - 1 awr 30 munud  a 23 eiliad. Allen Watts a 
enillodd y categori i ddynion dros 80. 

Mae’r clwb yn cael ei gynnal bob nos Iau dros y gaeaf am 6.15 y.h. i blant 
yng Nghanolfan Hamdden Llambed a bydd yr oedolion yn cwrdd am 6.15 
y.h. hefyd ym maes parcio’r Rookery. Croeso i aelodau newydd ymuno â’r 
clwb..

Cystadlu, cystadlu, cystadlu!
Cynhaliwyd chwaraeon dan do’r sir ar y 26ain o Fedi.  Cafwyd noson 

lwyddiannus yn Llanddewi Brefi gyda nifer fawr o aelodau yn cystadlu.  
Llongyfarchiadau i glwb Mydroilyn ar ddod yn fuddugol.

Cafwyd dwy noson o siarad cyhoeddus Saesneg ar gampws y Theatr yn 
Felinfach ar yr 2il a’r 3ydd o Hydref.  C.Ff.I. Pontsian ddaeth i’r brig ar 
ddiwedd y ddwy noson o ddarllen a siarad o safon uchel.  Llongyfarchiadau! 
[Lluniau ar dudalen 21]

Bu rhai aelodau o Geredigion yn cystadlu ar lefel Prydain ddydd Sadwrn 
yr 11eg o Hydref yn Stafford.  Daeth llwyddiant ysgubol i Elin Jones,     
C.Ff.I. Llanwenog a dderbyniodd y teitl ‘Aelod Iau Prydain’ ac hefyd cafodd 
C.Ff.I. Mydroilyn dipyn o hwyl ar y gystadleuaeth Hyrwyddo Clwb wrth 
iddynt hwythau ennill hefyd.  Tipyn o gamp!  Llongyfarchiadau mawr i’r 
tîm sef Arwel Jones, Emyr Jones, Lia Jones a Ffion Medi Lewis.  Braf gweld 
aelodau o Geredigion yn rhoi’r sir ar y map!
Digwyddiadau 

Tachwedd 10 Hyfforddiant Barnu Carcas yn Lladd-dŷ Dunbia.
Tachwedd 15 Dawns Dewis Llysgenhades Sioe Frenhinol 2010 yng   

                 Ngwesty’r Marine, Aberystwyth.
Tachwedd 22 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru yn Sinema Bynaman.
Tachwedd 27 Cwis y Sir. 
Tachwedd 28 ‘Rhowch gynnig arni!’ noson arbennig i gyn-aelodau.    

             Cysylltwch â’r swyddfa am fwy o fanylion ar (01545)   
                          571333.

Colofn  C.Ff.I. Sir Gâr
Eisteddfod Sir Gâr 2008 

Llefaru 16 oed ac o dan - 3ydd Deian Thomas, Dyffryn Cothi; Sgets - 2ail 
Dyffryn Cothi; Unawd Offerynnol  26 oed a o dan - 2ail Mirain Tomos, 
Dyffryn Cothi; 3ydd Sioned Maskell, Llanllwni, 3ydd Manon Tomos, 
Dyffryn Cothi; Llefaru 26 oed ac o dan - 2ail Bethan Griffiths, Dyffryn 
Cothi; Parti Llefaru - 3ydd Llanllwni; Parti Unsain - 1af Dyffryn Cothi; 
Adrodd Digri - 1af Rhian Davies, Llanllwni; Gwaith Cartref Stori Fer - 1af 
Louise Jones, Cwmann; Cystadleuaeth 21 oed neu Iau – Erthygl papur Bro 
1af Aled Wyn Thomas, Cwmann; Cystadleuaeth 16 oed neu Iau; 3ydd Rhian 
Davies, Llanllwni; Celf 1af - Daniel Joynson, Llanllwni; Cyfansoddi Sgets 
- 1af Owen Davies, Dyffryn Cothi; RWAS/ WALES YFC- SHEAR MAGIC 
1af - Sam Joynson, Llanllwni; 2ail Josh Joynson, Llanllwni.

Colofn yr Urdd
LLEOLIAD MAES EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 
YR URDD 2010

Tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron ger Aberaeron 
fydd lleoliad Eisteddfod yr Urdd yng Ngheredigion 2010. Yn ôl Aled Siôn, 
Cyfarwyddwyr yr Eisteddfod: - “Mae’r Urdd yn ffodus ac yn falch iawn bod 
cynifer o ardaloedd wedi dangos diddordeb a bod safleoedd o safon ar gael. 
Ond, ym marn y Pwyllgor Maes a’r Pwyllgor Gwaith, safle Llanerchaeron 
oedd ar y brig. Mae’r safle a’r Plas yn hyfryd ac rwy’n argyhoeddedig y bydd 
y lleoliad godidog hwn yn cyfrannu yn fawr at lwyddiant yr ŵyl yn 2010.”

Yn ôl Deian Creunant, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith:- “Mae brwdfrydedd 
mawr yng Ngheredigion gyda gweithgareddau niferus o dan ofal y 
pwyllgorau apêl leol ym mhob cwr o’r sir. Mae’r Rhestr Testunau yn cael 
eu llunio yn barod ar gyfer ei gyhoeddi ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf a 
threfniadau’r Cyhoeddi eisoes ar y gweill. 

Trysorau’r dyfodol. 
Mae trefnwyr Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yng 
Ngheredigion 2010 yn torri tir 
newydd – nid plat fydd yna i godi 
arian at yr ŵyl ond cyfres o chwech 
o jygiau hardd - nifer cyfyngedig 
sy’n cael eu creu, a’u pris fydd £30 
am un neu £160 am y gyfres. Lowri 
Davies o Aberystwyth sydd wedi 
eu creu, ac mae wedi ennill Medal 
Aur yr Eisteddfod Genedlaethol 
am grefftwaith. Fe fydd  dewis o 6 o luniau ar y jygiau – Craig Glais, 
Aberystwyth; Coleg Llambed; Sgwâr Tregaron; Plasty Llanerchaeron; 
Llangrannog; a Phont Llandysul – yn apelio at bob Cardi.

Fe allwch brynu’r jygiau yn uniongyrchol wrth Nia Davies, Maesglas, 
Drefach 01570 480015; J H Williams, Llambed; Jac-do, Aberaeron; Awen 
Teifi, Aberteifi; Siop Gomerian, Llandysul; Inc a Dots, Aberystwyth a siop 
Rhiannon Tregaron.

Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010 -
Cynhelir Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010 wythnos 

Ebrill 21- 24 2009. Mwy o fanylion i ddilyn yn yr wythnosau nesaf. 

Digwyddiadau sydd 
wedi eu cynnal eisioes.

Ocsiwn Llanwenog a 
Llanwnnen yng Nghefn 
Hafod, Gorsgoch. 
Noddwyd y noson 
£1 am £1 gan Fanc 
Barclays. 

Yn y llun gweler Mrs 
Lynda Jones o Fanc 
Barclays yn cyflwyno 
siec i Gadeirydd Apêl 
yr Urdd Eisteddfod 
2010 Plwyfi Llanwenog 
a Llanwnnen sef 
Cynghorydd Haydn 
Richards.

Cyngerdd y Corau Meibion
Cyngerdd ym Mhafiliwn Bont, gan bump côr meibion unedig sef 

Aberystwyth, Ar ôl Tri, Blaenporth, Caron a Chwmann,  o dan arweiniad 
Trystan Lewis.  Bydd cryno ddisgiau ar gael - cysylltwch â Rhiannon Lewis, 
Tanlan am fwy o fanylion.

Cylch Llambed Pêl-droed 5 bob ochr 
Ysgol Gynradd Cribyn yn ennill ac yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf – Rhagfyr 1af.

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd – 
Ar ddydd Gwener, Hydref 17eg bu disgyblion Cylch Llambed yn gwisgo dillad eu 

hunain yn lliwiau’r Urdd.

Penwythnos Llangrannog - 
Nifer o blant Cynradd Cylch Llambed yn treulio penwythnos gyntaf hanner tymor 

yn y gwersyll.
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Cwmann
Sefydliad y Merched Coedmor

Ar nos Lun 6ed o Hydref cawsom 
ein cinio blynyddol yn Hendrewen, 
Stags Head, Llangeitho. Ein 
gŵr gwadd am y noson oedd y 
bonheddwr Lyn Ebenezer sydd 
wedi symud nôl i ardal ei febyd sef 
Pontrhydfendigaid. A dyna oedd 
thema’r noson wrth iddo sôn am 
ei arwyr - ‘bois y fro’. Dwedodd 
storïau am Dic bach, Dewi Glasfryn 
a Tomos y Crydd ynghyd ag eraill, 
a chafwyd tipyn o sbri wrth iddo 
adrodd ei helyntion e a’i ffrindiau 
yn mynd o amgylch yr eisteddfodau 
lleol. Talwyd y diolchiadau gan 
Ann, gan ddiolch i Hendrelas am 
y croeso a’r pryd bwyd blasus a 
gawsom, ac i Lyn am ein diddanu 
gyda’i hiwmor iach.  Ar nodyn 
tristach cydymdeimlodd Gwen gyda 
Gwyneth a’r teulu ar golli Endaf 
mor frawychus o sydyn. Roedd mor 
weithgar yn y pentref.

Bydd ein Cyfarfod Blynyddol 
nos Lun 3ydd o Dachwedd yn y 
Ganolfan ac mae croeso i aelodau 
newydd ymuno â ni ar nos Lun 
cyntaf bob mis yn y Ganolfan am 
7:30. Dewch i fwynhau yn ein 
cwmni.

Newyddion Ysgol Carreg Hirfaen
Ddydd Llun 6ed o Hydref, buom 

ar daith addysgiadol Hanes i Sain 
Ffagan. Amgueddfa yw Sain Ffagan 
wrth ymyl Caerdydd. Cymerodd 
ddwy awr i gyrraedd y ddinas fawr. 
Pwrpas y trip addysgiadol oedd i 
weld pentref Celtaidd oherwydd 
rydym yn astudio’r Celtaidd yn ein 
gwersi hanes. Unwaith cyrhaeddon 
ni y tai Celtaidd daeth Gwalch 
allan ac esbonio ei fod wedi bod yn 
brwydro yn galed. Cawsom y cyfle 
i ofyn cwestiynau, adeiladu wal a 
pheintio waliau y tŷ crwn. Dysgais 
lawer am eu ffordd o fyw. Mae gan 
dŷ Celtaidd do fel cap gwrach i’r 
mwg ddod allan. Ar ôl cinio aethom 
o gwmpas yr amgueddfa a gwelsom 
hen ysgol Maestir o Oes Fictoria a 
tholl borth o Aberystwyth. Cawsom 
ddiwrnod hyfryd.

Morgan Lewis – Blwyddyn 5
Ddydd Iau, Hydref 16eg cafodd 

plant blynyddoedd pump a chwech 
yr ysgol y cyfle i ddatblygu eu 
sgiliau beicio mynydd ar lwybr 
Derwen yng nghoedwig Brechfa.
Cawsom ddiwrnod bythgofiadwy 

wrth ddysgu sgiliau diogelwch 
a beicio o gwmpas y goedwig, 
trwy’r dŵr a’r mwd! Rydym i gyd 

wedi datblygu ein sgiliau ac yn 
edrych ymlaen at fynd eto ym mis 
Tachwedd.  

Bonjour. Dechreuodd ein gwersi 
Ffrangeg ym mlwyddyn 5 a 6 ym 
mis Medi ac mae Mrs Carolyn 
Evans, athrawes o’r ysgol Uwchradd 
yn ymweld â’r ysgol pob pythefnos i 
ddysgu’r plant.  Mae’r plant yn elwa 
yn fawr iawn o’r cyfle arbennig yma.

Ddydd Gwener Hydref yr 17eg, 
cawsom ddiwrnod coch, gwyn 
a gwyrdd yn yr ysgol i ddathlu 
diwrnod yr Urdd. Yn ystod y 
dydd bu dosbarthiadau yn gwneud 
amrywiol weithgareddau gan 
gynnwys coginio, creu cerddi, 
dawnsio, gêmau, helfa Mr Urdd 
a chreu lluniau Mr Urdd. Cafwyd 
ymweliad gan y dyn pwysig ei hun, 
a chanodd plant yr ysgol y gân Mr 
Urdd i’w  groesawu.

Aeth plant CA1 i ymweld â sioe 
‘Llyfr Bach y Plant’ gan Angharad 
Tomos yn ddiweddar. Cafwyd bore 
i’w gofio yng nghwmni Siôn Blewyn 
Coch a’i ffrindiau.

Yn ystod y mis buodd y plant 
yn cynaeafu ffrwythau a llysiau Yr 
Ardd Hardd. Cafwyd cnwd da o ffa, 
moron, mefus, pys, eirin mair, tatws, 
mintys a riwbob. Hoffwn ddiolch i 
Julie Bridge am ei chymorth efo’r 
ardd. 

Cynhaliwyd gwasanaethau 
Diolchgarwch yn ddiweddar yn 
Eglwys Llanycrwys a Chapel Bethel, 
Parc y Rhos. Cafodd pob plentyn 
y cyfle i gymryd rhan a chodwyd 
£266.68  tuag at yr Ambiwlans Awyr. 
Diolch i Ficer Andy John a Huw 
Roberts am y croeso.  

Diolch 
Hoffai Danny Davies, Brynteify 

ddiolch i bawb am yr holl 
anrhegion, cardiau a galwadau 
ffôn a dderbyniodd yn dilyn eil 
lawdriniaeth yn ysbyty Tywysog 
Phillip, Llanelli yn ddiweddar. 

Dymuna Mrs Joan Davies, cyn 
postfeistres Cwmann ddiolch i’w 
chwsmeriaid am eu cefnogaeth dros 
y deuddeg mlynedd a fuodd yn 
rhedeg y Swyddfa Bost hefyd am yr 
anrhegion a’r blodau a dderbyniodd 
ar ei hymddeoliad.

Dymuna Mrs Ruthie Williams, 
Rhiwlas ddiolch i bawb am y 
cardiau, anrhegion, galwadau ffôn 
a’r ymwelwyr a alwodd heibio i’w 
gweld yn yr ysbyty ac ar ôl dod 
adref.

Dymuna Gwyneth, Elonwy 
a Hefina a’u teuluoedd ddiolch 
yn ddiffuant am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd  
iddynt ar farwolaeth sydyn ac 
annisgwyl Endaf. Diolch i bawb 
a alwodd y galwadau ffôn y llu 
cardiau, blodau a’r bwydydd o bob 
math, hefyd i’r rhai hynny a fuodd 
yn ein cynorthwyo ymhob ffordd. 
Diolch i bawb.

Baban Newydd 
Llongyfarchiadau i Robert a Alice 

Iwart, 15 Heol Hathren gynt ar 
enedigaeth mab bach Rudi a brawd 
i Fred, ail ŵyr i Ann Iwart a gôr ŵyr 
Gwennie a Jeff Douch.

Pen-blwydd arbennig
Llongyfarchiadau i David Morgan, 

Haulfryn fydd yn dathlu ei ben-
blwydd arbennig dechrau mis 
Tachwedd. Mwynhewch y dathlu.

 
Ysbyty 

Da deall fod y canlynol yn parhau 
i wella ar ôl derbyn llawdriniaeth 
mewn gwahanol ysbytai. Mr Danny 
Davies, Brynteify, Mrs Ruthie 
Williams, Rhiwlas, Mrs Mair 
Powell, Penbryn a phob dymuniad 
da am wellhad i Mr Irfon Davies, 2 
Nantyglyn sydd wedi dod adref o 
Ysbyty Bronglais. 

Eglwys Sant Iago 
Ar fore Sul, 5ed Hydref daeth nifer 

dda ynghyd i wasanaeth o’r Cymun 
Bendigaid a hefyd diolchgarwch 
y plant, dan arweiniad yr Hybarch 
Andy John. Croesawodd bawb 
i’r gwasanaeth yna darllenwyd 
rhannau o’r ysgrythur gan Mrs Lena 
Williams, Harriet John a Bethan 
Williams a’r gweddïau gan Hannah 
John, Caroline John a Craig Randall. 
Cafwyd neges bwrpasol iawn gan 
y ficer yn defnyddio llythrennau’r 
gair ‘cynhaeaf’. Yn ystod canu’r 
ail emyn daeth y plant a’u rhoddion 
at yr allor yna ymunodd pawb yn 
y Cymun Bendigaid. Casglwyd 
gan Mr Graham Evans a Mr Edwin 
Harries ar organyddes oedd Mrs 
Ceinwen Evans. Roedd yr eglwys 
wedi ei haddurno yn dymhorol 
iawn gyda ffrwythau, blodau a 
llysiau’r Hydref a phob ffenestr yn 
dynodi gwahanol themâu o ddydd 
am haelioni Duw drwy’r flwyddyn. 
Yn gefndir pwrpasol iawn i’r cyfan 
roedd y ffenestr hardd lliw yn yr 
eglwys sy’n cyfleu neges y cynhaeaf 
lle dynodir Iesu Grist fel yr heuwr 
yn hau’r had gyda’r geiriau: ‘Yr 
Heuwr aeth allan i hau.’ Diolchodd 
yr Hybarch Andy John i bawb am 
eu presenoldeb ac i’r rhai a fu yn 

cymryd rhan yn y gwasanaeth ac i’r 
aelodau a fu yn brysur yn addurno’r 
eglwys a hefyd i bawb a gyfrannodd 
mewn unrhyw ffordd gyda ffrwythau 
a blodau.

Yr ydym yn ymfalchïo yn 
y newyddion da cawsom yn 
ddiweddar ac fel aelodau yn estyn 
ein llongyfarchiadau cynnes i’n 
ficer, yr Hybarch Andrew John 
- archddiacon Ceredigion ar ei ethol 
yn Esgob newydd Bangor. Byddwn 
yn flin iawn o’i golli yn y plwyf 
ond dymunwn bob bendith iddo ef 
a’i deulu yn eu cartref newydd yn 
Esgobaeth Bangor.

Clwb 170 Hydref 
1. 71, Mr Williams, Brynmeusydd, 

Parc-y-rhos, 2. 4;8, Mr I. Williams, 
Bayliau, Heol y Bont, Llanbed, 3. 
44, Mr Michael Miah, Saya Villa, 
Cwmann, 4. 3, Mr Graham Evans, 
Fferm Felinfach, Cwmann, 5. 20, 
Mrs. Beryl Doyle, Caradog View, 
Cwmann, 6. 94, Mrs. John Hevens, 
Capel Iago, Llanybydder, 7. 55, 
Mr M Evans, Bronallt, Cwmann, 
8. 35, Mr David Davies, Glenview, 
Pencarreg, 9. 11, Mrs Avril Williams, 
Y Fedw, Cwmann, 10. 88, Mr 
Christopher Rotham, 38 Bro Einon, 
Cwmann.

 
Clwb 225 Hydref 

1. 212, Mrs. Euros Jones, Felindre 
Uchaf, Cwmann, 2. 154, Mrs. 
W D Lewis, Tanlan, Cwmann, 
3. 42, Mrs. Sian Evans, Waun, 
Llanybydder, 4. 235, Myfanwy, Tŷ 
Capel, Parc-y-rhos, 5. 134, Helena 
Gregson, Werna, Cwmann, 6. 69, 
Cyril Davies, Brynteg, Llanbed, 7. 
6, Mrs. Ann Douch, Maestroyddyn 
Fawr, Harford, 8. 93, Mary Davies, 
Llanwnnen, 9. 57, Helen Roberts, c/o 
Brynview, Parc-y-rhos, Cwmann, 10. 
179, Wyn & Meinir Jones, Hendai, 
Cwmann.

Cydymeimlo
Yn dilyn cyfnod byr o salwch 

bu farw Lyn Havard, 6 Cwrt 
Deri ar ddechrau mis Tachwedd. 
Cydymdeimlir yn ddwys a’i wraig 
Gwyneth yn ei cholled o golli ei gŵr 
annwyl a pharchus.

Carwyn Lewis, 18 Heol Hathren, Cwmann wedi ennill myfyriwr y 
flwyddyn yng Ngholeg Iâl, Wrecsam am y flwyddyn 2007 - 2008 
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Atebion Swdocw Hydref:
Enillydd: Glenys Thomas, 

Llysteifi, Llanybydder.  Diolch i 
bawb arall am gystadlu: Lynwen 
Davies, Glas-dir, Llanybydder, Glenys 
Davies, Gelli Aur, Llanybydder, Avril 
Williams, Y Fedw, Cwmann, Graham 
Uridge, Coedparc, Llambed, Eurwyn 
Davies, Heol-y-Gaer, Llanybydder, 
Euronwy Doughty, Highlands, 
Llanybydder, Beti Morris, Bro 
Mihangell, Felinfach, Elma Phillips, 
Llys Gwyn, Cellan, Fiona Williams, 
Nanteos, Llambed, Eirlys Davies, Eurfan, Llanybydder, Valerie Thomas, Glasfryn, 
Maesycrugiau, Hugh Evans, Coedparc, Llanybydder, Iona Warmington, Llandaf, 
Caerdydd a Luned Jones, Blaenwaunganol, Llanwnnen.

I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
Enw: Maxine Marie Gregson 
Oed: 26
Pentref: Cwmann
Gwaith: Clerc Anifeiliaid yn 
Dunbia Llanybydder.
Partner: Lyndon Gregson
Teulu: Sarah (Mam), Arwyn (Dad), 
Stephen (Brawd), Joan (Mam-gu), 
Lyndon (Gŵr) a Casi (merch).

Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Rasio ceir yn yr Autograss.

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn.
Seasame Street.

Yr eiliad o’r embaras mwyaf.
Rhedeg yn Nhreialon Dyfed yn 
gwisgo trowsus byr Minnie Mouse 
a chrys-t pan oedd pawb arall yn 
gwisgo gwisg broffesiynol!. 

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn.
Siarad Cymraeg.

Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Dim Cd’s pryd ‘ny. Tâp cyntaf oedd 
Now 15.

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Air hostess.

Y peth mwyaf rhamantus a 
wnaeth rhywun i ti erioed?
Heb ddigwydd eto!! 

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Adre yn chware gyda Casi.

Beth yw dy lysenw?
Max. 

Y peth gorau am yr ardal hon?
Teulu o gwmpas.

Y peth gwaethaf am yr ardal hon?
Dim digon i wneud. 

Pa mor wyrdd wyt ti?
Gweddol.

Pa iaith wyt ti’n defnyddio gyntaf?
Does dim dal. 

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 
dy groen?
Celwyddgi.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr?
Siopa yn Harrods. 

Beth sy’n codi ofn arnat?
Mynd yn hen.

Pryd llefaist ti ddiwethaf?
Ar ôl cwympo lawr y grisie. 

Pryd chwydaist ti ddiwethaf?
Pan oeddwn yn disgwyl.

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Ennill y Loteri.

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini?
Rhedeg a chadw lan gyda Casi.

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti?
Byw eich bywyd am heddi.

Yr eiliad a newidiodd dy fywyd.
Genedigaeth Casi.

Beth yw barn pobl eraill amdanat ti?
Gweithgar, cymwynasgar a charedig.

Pa gar wyt ti’n gyrru?
Audi A4 Avant.

Beth yw dy hoff air?
Tidy! 

A’th hoff adeilad?
Burj al arab yn Dubai.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell?
Tom Cruise. 

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis?
Indian o Shapla. 

Beth wyt ti’n ei ddarllen?
Ok Magazine. 

Beth yw dy hoff arogl?
Coco chanel madamoiselle .

Sut wyt ti’n ymlacio?
Eistedd o flaen y teledu mewn 
pyjamas gyda chwpaned o de.

Pa wefan wyt ti’n ymweld â hi 
fwyaf aml?
Ebay.

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook?
Tua 390.

Hoff gân ar dy ipod?
Pink - So What.

Sawl tecst y dydd wyt ti hala?
Dim, byth credyd ar fy ffôn! 

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol?
Brad Pitt! 

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf?
Hairspray.

Pa ran o dy gorff yw dy hoff ran?
Llygaid.

Beth fyddet ti’n achub petai’r tŷ’n 
llosgi’n ulw?
Llunie Priodas. 

Beth sy’n rhoi egni i ti?
Red Bull! 

Ar beth y gwnest orwario arno 
fwyaf?
Tŷ a’r Car. 

Pa beth wyt ti’n ei drysori fwyaf?
Nheulu bach i.

Y gwyliau gorau?
Mis Mêl yn Dubai a Maldives. 

Arferion gwael?
Cnoi fy ngwinedd.

Beth yw’r peth diwethaf wyt ti’n 
‘neud cyn mynd i’r gwely?
Cleanse, tone and Moisturise 

Testun Cyfrinachau’r rhifyn nesaf:

Llyr Jones, Pont Creuddyn.
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Ysgol  Gyfun  Llanbedr  Pont  Steffan

Gwahoddir cwmnïau lleol i hysbysebu yn CLONC yn rhifyn Nadolig.  £10 am 
hysbyseb bach fel ar y dudalen hon, neu £50 am un mewn 10 rhifyn - Bargen!  

Cysylltwch â’r trysorydd ar 01570 480015, neu ysgrifennydd@clonc.co.uk
Efallai bydd cynrychiolwyr CLONC yn galw gyda chi cyn bo hir.

Ymwelodd y cyn-chwaraewr rygbi 
rhyngwladol Scott Quinnell â’r 
ysgol ar Hydref 8fed a bu’n siarad 
â disgyblion o’r Gweithdy Sgiliau 
er mwyn hybu ymwybyddiaeth 
o ddyslecsia. Bu Scott yn siarad 
am y profiad anodd o symud o’r 
cynradd i’r uwchradd ac am ei 
ddiflastod wrth iddo feddwl mai 
ef oedd yr unig ddisgybl oedd yn 
cael anawsterau gyda darllen ac 
ysgrifennu. Yn ystod y cyfnod hwn 
fe blymiodd ei hunan hyder wrth 
i athrawon ei alw’n ddiog a thwp. 
Dim ond ar gae rygbi y teimlai ei fod 
cystal â’i gyfoedion.

Gadawodd Scott yr ysgol heb 
unrhyw gymwysterau ond fe 
aeth ymlaen i chwarae rygbi’n 
broffesiynol gan sgorio 11 cais i 
Gymru. Chwaraeodd i’r Scarlets ac 
i’r Llewod cyn ymddeol yn 2005. 
Darganfyddodd Scott yn ugain oed 
ei fod yn dioddef o ddyslecsia ac, 
o’r diwedd, sylweddolodd pam yr 
oedd  wedi ei chael hi’n anodd yn 
yr ysgol. Fe wnaeth Scott annog 
unrhyw ddisgybl sydd yn cael 
anawsterau yn yr ysgol i siarad â 
rhieni ac athrawon.  Rydyn ni’n 
hynod o ddiolchgar i Scott am roi o’i 
amser i ddod i siarad â ni am fater 
mor bwysig.

Ar Ddydd Mawrth, Hydref 7fed 
ymwelodd taith Bandit 2008 â’r 
ysgol. Yn ystod y bore cynhaliwyd  
gweithdy, ble bu nifer o ddisgyblion 
yn dysgu am wahanol agweddau o 
ddarlledu fel cyflwyno, cyfarwyddo 
a ffilmio. Yn ystod y prynhawn 
bu Mr Phantom yn diddanu’r 
gynulleidfa gyda’i bît bocsio ac fe 
berfformiodd y band Ashokan ar 
y llwyfan.  Bu dau dîm o’r ysgol 
yn cystadlu hefyd mewn cwis 
cerddoriaeth. Cafwyd prynhawn 
pleserus, ond swnllyd iawn!

Cafwyd diwrnod llwyddiannus 
gan y Criw Craff o dan arweiniad 
yr Heddlu yn ddiweddar. Bu 
disgyblion blwyddyn 7 yn dysgu 

am ddiogelwch personol drwy 
weithgareddau amrywiol. Diolch i 
Jackie Stevenson a Gwyndaf Lloyd 
o Heddlu Dyfed Powys am drefnu’r 
diwrnod.

Llongyfarchiadau i Delyth Evans a 
John Heath ar ennill y cwis, gan ateb 
yr holl gwestiynau yn gywir. Cafodd 
y ddau docyn rhodd gwerth £5 i 
wario yn Woolworth.

Diolch i siaradwyr Y Groes Goch, 
Y Frigâd Dân, Y Bwrdd Trydan, 
Gwylwyr y Glannau, Tai Hafan, 
Prism a Diogelwch y Ffordd am 
wneud y bore yn un buddiol iawn 
i’r plant. Cyflwynodd y Criw Craff 
nwyddau hefyd i’r disgyblion.

Ar Hydref 2ail a 3ydd cynhaliwyd 
Gwasanaeth Diolchgarwch yr 
ysgol ac fe fu nifer o’n disgyblion 
yn cymryd rhan. Cyflwynwyd y 
gwasanaeth gan João Pinheiro, 
Callum Davies, Dominic Dalton o 
8S a Leighton Edgell o 8G. Canodd 
Elliw Mair a Nerys Evans ddeuawd 
ac yna bu’r ensemble pedwar llais 
yn canu ‘O Nefol Addfwyn Oen’. 
Diolch i bawb am eu perfformiadau 
proffesiynol a graenus ac i Mrs 
Gillian Hearne a Miss Amy Edwards 
am eu hyfforddi.

Cynhaliwyd bore coffi ar Hydref 
3ydd ac fe godwyd £282 tuag 
at Gymorth Cristnogol. Diolch i 
aelodau 7N am helpu.

Bu’r Chweched ac aelodau staff 
yn gwisgo jîns ar yr un diwrnod er 
mwyn cefnogi’r elusen ‘Jeans for 
Genes’ ac fe godwyd £165. Diolch 
i bawb a gyfrannodd mor hael at yr 
achosion yma.

Mae’r tymor wedi bod yn 
un prysur iawn i’r myfyrwyr 
galwedigaethol. Mae disgyblion  
blwyddyn 13 Teithio a Thwristiaeth 
wrthi yn trefnu ymweliadau fel rhan 
o’r cwrs. Mae yna ddau grŵp yn 
trefnu teithiau i Lundain ac y mae 
grŵp Busnes blwyddyn 12 wedi 
ymweld ag Oakwood.

Pwrpas yr ymweliad yma oedd 

darganfod mwy am strwythur 
hyfforddiant y cwmni. Cafwyd 
cyflwyniad diddorol gan Mr Richard 
Drummond, rheolwr adnoddau dynol 
y cwmni a chafodd y disgyblion 
gyfle hefyd i gyfweld ag aelodau 
staff er mwyn casglu gwybodaeth ar 
gyfer eu haseiniad.

Mae disgyblion Iechyd a 
Gofal hefyd wedi bod yn brysur. 
Cyflwynodd disgyblion blwyddyn 
13 siec o £500 i Ganolfan y Bont ac 
y mae disgyblion blwyddyn 12 hefyd 
wedi gwirfoddoli i helpu allan yn y 
Ganolfan yn wythnosol.

Croesawyd ‘assistante’ Ffrangeg 
newydd, Margaux i blith yr Adran 
Ieithoedd Modern. Mae Margaux 
yn dod o Quimper yn Llydaw ac 
mi fydd hi’n ymarfer sgiliau llafar 
gyda disgyblion blwyddyn 12 a 13 
sy’n astudio AS a Lefel A. Fe fydd 
hi hefyd yn cynorthwyo yn y gwersi 
Ffrangeg yng Nghyfnod Allweddol 
3 a 4.

Llongyfarchiadau gwresog i 
Dylan Jenkins sy’n ddisgybl yng 
Nghanolfan y Bont ar ennill ‘Gwobr 
Camp Athletwr’ 2008 ar ôl cystadlu 
yng ‘Nghystadleuaeth Athletau 
Anabl dan do’ yn Aberystwyth yn 
ystod tymor yr haf.

Llongyfarchiadau mawr hefyd 
i Zac Griffiths, Catrin King, 
Hoby Lewis a Trevor Rowlands 
o Ganolfan y Bont am ennill sawl 
gwobr am eu gwaith celf yn Sioe 
Amaethyddol Llanbed.

Diolch i bawb sydd wedi prynu 
llyfrau yn ystod Ffair Lyfrau 
Scholastic.  Gwerthodd y llyfrgell 
lyfrau gwerth £279.85. Diolch yn 
arbennig i Stephanie Jones (9S), 
Lauren Auckland (9S), Teri Dahl 
(9G) a Paul Jones (9P) am eu 
brwdfrydedd wrth drefnu’r Ffair.

Enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu 
pos Ffair Lyfrau Scholastic oedd 
Kate Jones (7N), Aina Rosdi, (9S), 
Ainan S. Rosdi (7S), Naomi Wyard 
(7P) a Lluigi Challis (7S).

Enillydd lwcus y gystadleuaeth 
‘Safari Scavenger Hunt’ oedd 
Rebecca Messer (7S).

Diolch i bawb sydd wedi helpu i 
addurno’r Llyfrgell ar gyfer Calan 
Gaeaf ac i’r sawl sydd wedi cymryd 
rhan yng nghystadleuaeth Calan 
Gaeaf y Llyfrgell.

Ymwelodd yr awdur plant, 
Dafydd Wyn â’r Adran Saesneg 
yn ddiweddar i gynnal gweithdy 
ysgrifennu creadigol gyda disgyblion 
blwyddyn 7. Cawson nhw gyfle 
i ysgrifennu cerddi, storïau neu 
sgriptiau ar y thema ‘ Cyrch’ neu 
‘Ddianc’. Dyma’r disgyblion a 
fu wrthi: Liam Walters, Roxanne 
Aukland, Christopher Barker, 
Caleb Davies, Peter Hurton, Conor 
Cossins, Natalie Harding a Rebecca 
Messer.

Bu disgyblion blwyddyn 10 ac 11 
yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth 
a drefnwyd gan y Lleng Brydeinig 
yn Llanbed. Ysgrifennodd y 
disgyblion adroddiadau papur 
newydd, cerddi, llythyron, straeon 
byr, ymsonau a phosteri er mwyn 
coffáu Sul y Cofio.

Enillwyr y gystadleuaeth oedd: 1af  
Sophie Hannaway 9G, 2ail Megan 
Holt 11G, 3ydd Hannah Biden 11P.

Bu’r cwmni theatr Bitesize yn 
ymweld â’r ysgol yn ddiweddar, 
ac fe wnaeth disgyblion blwyddyn 
9,10 a 12 fwynhau’r perfformiad o 
‘Romeo and Juliet’.

Llongyfarchiadau i’r merched 
canlynol sydd wedi cael eu dewis 
i chwarae hoci i’r Sir: Dan 18 - 
Hedydd Wilson, Rhian Thomas, Dan 
16 - Rhian Davies, Autumn Gale, 
Jodie Thomas, Gwawr James, Alaw 
Williams, a Carwen Richards.  Dan 
14 - Sioned Douglas.

Bu timau hoci a phêl-rwyd 
yr ysgol yn chwarae yn erbyn 
Aberaeron. Dyma’r canlyniadau: 
Tîm Hoci Hŷn 0-0, Hoci Blwyddyn 
9 ennill 1-0, Pêl-rwyd Blwyddyn 10 
colli 11-13, Blwyddyn 8 2-2.
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Cellan
Diolch

Dymuna Myrddin a Mary, Hafan, Cellan ddiolch i bawb am y cardiau, 
blodau, anrhegion, galwadau ffôn ac i Lynda am wneud y gacen ac i bawb a 
alwodd heibio ar achlysur ein Priodas Aur ar yr 2il o Hydref.

 
Ymddeoliad

Pob hwyl i John a Rosemary Davies, Y Ddôl ar eu hymddeoliad wedi 
blynyddoedd o wasanaeth yn siop ddillad Daniel Davies.  Mwynhewch!

 
Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â Gareth a Linda Harries a’r merched, Llandelyn wedi i 
Linda golli ei mam yn ddiweddar.

 
Gwellhad Buan

Gwellhad buan iawn i Helen Morgan, Y Rheithordy wedi ei llawdriniaeth 
yn ddiweddar. Gobeithio y byddi yn well yn fuan iawn.

 
Priodas Dda

Pob hwyl i Lowri Wilkins, y Fishers a Edward Davies, Maesnewydd a 
biododd ar y 25ain o Hydref.

Pob hwyl hefyd i Andrew a’i wraig, sef mab Wynford Edwards, 
Nantyneuadd ar eu priodas ddiweddar yn Leeds.

 
Penodiad

Llongyfarchiadau mawr i Lilian Jones wedi ei phenodiad yn ddiweddar yn 
ddirprwy bennaeth yn Ysgol y Dderi , Llangybi.  Braf yw gweld un o ferched 
y pentref yn llwyddiannus. Mae Gerwyn a Frances, Maesyderi yn falch ohoni 
mae’n siŵr.

Capel Caeronnen
Braf oedd gweld aelodau a ffrindiau’r achos yng nghwasanaeth Cwrdd 

Pawb Ynghyd Caeronnen Dydd Sul 14eg o Fedi.  Roedd y gwasanaeth yng 
ngofal y Gweinidog y Parch Cen Llwyd, a diolch hefyd i Mrs Luned Davies, 
Caerdydd am ei gwasanaeth wrth yr organ.

Cynhaliwyd Cyrddau Gymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru yng 
Nghapel Caeronnen Dydd Sul Hydref y 5ed;  cafwyd gwasanaeth arbennig 
yng nghofal y Parch Cen Llwyd ac fe groesawodd Mrs Dana Edwards i sôn 
am waith elusen Ffagl Gobaith.  Cyflwynodd Mrs Ann Harries, Llywydd 
y Gymdeithas siec iddi am £1372-32, arian a godwyd ar y daith gerdded 
noddedig flynyddol.  Diolch i Mrs Nans Davies a’r Parch Wyn Thomas 
am eu cyfraniad hwy i’r gwasanaeth.  I ddilyn cafwyd lluniaeth ysgafn yn 
neuadd y pentref, wedi ei baratoi gan wragedd y Capel.

Cwrtnewydd
Ysgol Cwrtnewydd

Cafodd plant cyfnod allweddol 1 
gyfle i wylio sioe fach Llyfr Mawr y 
plant yn Theatr Felinfach.  Roedd y 
plant wedi mwynhau yn fawr iawn.   

Aeth Miss Hannah Jones ar ran 
yr ysgol i gasglu tystysgrif Y Lleng 
Brydeinig Frenhinol mewn gwledd 
yng Nghefnhafod, Gorsgoch.  
Diolchwyd yr ysgol am ei gwaith 
diflino dros y blynyddoedd. 

Bu bechgyn blwyddyn 3, 4, 5, 
a 6 yn cystadlu mewn twrnament 
pêl droed yr Urdd yng Nghanolfan 
Hamdden Llanbed.  Bu cystadlu 
brwd rhwng ysgolion y cylch a 
wnaeth bechgyn Cwrtnewydd yn dda 
iawn i orffen yn drydydd.

Trefnwyd noson Ffair Lyfrau 
lwyddiannus iawn yn yr ysgol gyda 
llyfrau ar werth o siop Y Smotyn 
Du a ‘Scholastics’. Casglwyd swm 
arbennig o arian ar gyfer yr ysgol 
gyda chanran o’r gwerthiant.

Bu Miss Jones i Ddenmarc ar 
ddechrau’r mis i ymweld â’u hysgol 
bartner yn Nenmarc dan brosiect 
Gwreiddiau ac Adenydd. Mae’r 
ysgol yn falch iawn o’r bartneriaeth 
gyffrous sydd ganddynt gyda’r 
ysgol yn Nenmarc gan gynnwys 
ysgolion eraill yn Awstria, Sweden 
ac Iwerddon. Mae’r plant wedi bod 
yn casglu, danfon a derbyn nifer 
o wybodaeth am ein gwledydd yn 
ystod y ddwy flynedd diwethaf. 
Edrychwn ymlaen at ein trydedd 
flwyddyn o gydweithio.

Cafodd y plant gyfle i gael gêm o 
fingo yn un o sesiynau’r Urdd.  Bu 
nifer ohonynt yn gweiddi llinell a 
thŷ.  Sesiwn cyffrous a phoblogaidd 
iawn ymysg y plant.

Aeth plant blwyddyn 6 i ymweld 
ag Ysgol Uwchradd Llanbed i 
gael brynhawn o wyddoniaeth dan 
ofalaeth Miss Mattie Evans.  Bu’r 
plant yn arbrofi gyda swigod. 
Edrychwn ymlaen at y sesiwn nesaf.

Daeth ymwelydd pwysig iawn sef 
Mr Urdd yn ei gar rali i ddweud helo 
wrth y plant yn ystod ein diwrnod 
Coch, Gwyn a Gwyrdd.  Bu’r plant 
yn brysur yn addurno cacennau ac yn 
peintio wynebau yn ystod y diwrnod.  
Braf yw gweld bod pob plentyn yn 
yr ysgol yn aelod o’r Urdd!

Cynhaliwyd ein cwrdd 
diolchgarwch yn yr ysgol ar 
brynhawn Mercher, Hydref 22ain.  

Braf oedd gweld y neuadd yn llawn 
o rieni a ffrindiau’r ysgol.  Yn ystod 
y bore bu’r plant yn paratoi llysiau 
ar gyfer cawl blasus i’w weini i 
bawb ar ôl y gwasanaeth.  Aeth y 
cyfraniadau o ffrwythau a llysiau i 
gartref ‘Yr Annedd’ yn Llanybydder. 
Perfformiwyd rhai o’r eitemau i 
drigolion a staff y cartref. Cafodd 
y plant wledd o greision, bisgedi a 
diod ar y diwedd.

Treuliodd cyfnod allweddol 2  
brynhawn ola’r hanner tymor yn 
gwylio sioe Llyfr Mawr y Plant yn 
theatr  y Mwldan, Aberteifi.  Roedd 
y plant yn hoff iawn o’r sioe a’r 
cymeriadau.

Croeso mawr i Charlotte i Ysgol 
Cwrtnewydd.  Gobeithio bydd hi’n 
hapus yn ein plith!

Clwb Ffrindiau Mis Hydref 2008
£10.00 Gethin Williams, 

Blaenwaun, Talyllychau
£5.00 Sioned Hatcher, Abernant, 

Drefach £2.50 Nia Pollack, 
Brynmeddyg, Cwmsychbant 2.50 
Sophie Jones,Awel y Gors, Gorsgoch

Cydymdeimlo
Cofiwn am deulu Bwlch y Berllan 

yn dilyn eu profedigaeth ddiweddar 
o golli priod a thad, James Lloyd 
Davies, a fu farw yn Ysbyty 
Glangwili yn ddiweddar. 

Cylch Ti a Fi Cwrtnewydd
Ar 9 Medi daeth criw da o blantos 

bach i gyfarfod cyntaf y tymor. Braf 
oedd croesawu wynebau newydd.  
Daeth pob plentyn â’i hoff dedi a 
chynhaliwyd picnic arbennig ar eu 
cyfer. Ar 7 Hydref cynhaliwyd ein 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol pan 
etholwyd swyddogion. Y Cadeirydd 
yw Ann Davies, yr Ysgrifennydd yw 
Wendy Jenkins a’r Trysorydd yw 
Ceri Lloyd. O fewn yr wythnosau 
nesaf mae gennym amryw o 
weithgareddau yn dilyn themâu 
Diolchgarwch a Thân Gwyllt. Yn 
ogystal bydd Mrs. Mary Jones yn 
dod i gynnal sesiynau Hybu Iaith 
Drwy Chwarae. Cofiwch mae croeso 
i bawb sydd â diddordeb i ymuno 
gyda ni ar brynhawn dydd Mawrth 
yn Neuadd yr Ysgol rhwng 1.15  a 
3.30yh. (adeg tymor yr ysgol yn 
unig).

Gorsgoch
Llwyddiant Cerddorol

Llongyfarchiadau i Sophie a 
Lauren Jones, Awel y Gors, am basio 
gradd 4 theori cerddoriaeth gyda 
theilyngdod.

Hefyd i Gwawr Hatcher, Cefn 
Hafod, am basio gradd 3 theori 
gyda theilyngdod. Bu Gwawr yn 
llwyddiannus hefyd i basio gradd 4 
arholiad canu gydag anrhydedd.

Bu’r tair yn sefyll yr arholiadau 
dan nawdd y Coleg Cerdd Brenhinol. 
Da iawn ferched.

 
Penblwyddi Arbennig

Pen-blwydd hapus iawn i Alun 
Evans, Glennydd, a Ray Jones, 
Hafod yr Wyn, a fu’n dathlu eu 
pen-blwydd yn 80 oed yn ystod mis 
Medi.

Pen-blwydd hapus hefyd i Gethin 
Hatcher, Cefn Hafod, sydd wedi 
dathlu ei ben-blwydd yn ddeunaw 
oed yn ystod y mis.

Gobeithio i Mrs Mair Jenkins, 
Glynmeherin, fwynhau dathlu ei 
phen-blwydd yn 60 oed yn ystod mis 
Hydref. 

 
Neuadd yr Hafod

Cafwyd noson arbennig o godi 
arian i gronfa’r neuadd yn ddiweddar 
pan gafwyd llawer o sbort mewn 
cystadleuaeth ‘It’s a knock out’ yng 
nghae Hafod yr Wyn. Yna barbeciw 
blasus iawn a rasus parlwr yng 
Nghefn Hafod. Codwyd bron £3000 
- swm anrhydeddus iawn. Diolch 
i bawb a gefnogodd yr achlysur. 
Diolch hefyd i Rhian Thomas o Fanc 
Barclays am noddi’r rasus parlwr.

 Gwasanaeth Nadolig
Gwasanaeth y Nadolig gan blant 

y pentref yng nghapel Brynhafod, 
Gorsgoch ar Ragfyr 21ai a pharti 
Nadolig i ddilyn yn y Festri. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â 

Martha a Dannie Davies, Llain 
Gors, a’r teulu oll ar golli brawd, 
brawd yng nghyfraith ac ewythr yn 
ddiweddar, sef Lewis Griffiths o 
Lanllwni.
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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

Estynnwn ein dymuniadau gorau 
i Mr a Mrs Lewis, Rhosawel ar 
ddathlu eu priodas ddiemwnt 
ddechrau’r flwyddyn, a phob hwyl 
i’r dyfodol. 

Dymuniadau Gorau
Mae Mr Gomer Davies newydd 

dreulio cyfnod yn Ysbyty Gobowen, 
Croesoswallt yn derbyn triniaeth 
lawfeddygol.  Croeso ’nôl adre’ a 
dymuniadau gorau am adferiad llwyr 
a buan.

Bore Coffi Macmillan 
Trefnwyd Bore Coffi yn Neuadd 

Bro Fana gan Mrs Yvonne Law, 
Ty Dŵr i godi arian tuag at elusen 
MacMillan Cancer Support ar y 
27ain o Fedi.  Roedd y digwyddiad 
yn rhan o gyfres o foreau coffi 
tebyg a gynhelir ar draws gwledydd 
Prydain yn flynyddol i godi arian i’r 
elusen arbennig hon, a llwyddwyd 
i godi £301.  Diolch i Mrs Law 
am wneud y trefniadau, ac i bawb 
a gyfrannodd tuag at lwyddiant y 
digwyddiad.

Ymchwil Cancr Cymru 
Dymuna Mrs Heulwen 

Lloyd, Penbont ddiolch i bawb 
a gyfrannodd tuag at Ymchwil 
Cancr Cymru UK.  Casglwyd 
cyfanswm teilwng o £478.77.  
Diolch yn arbennig i’r canlynol am 
ymgymryd â’r gwaith casglu – Mr 
Alun Williams, Maesteg; Mr a Mrs 
Eirwyn Jones, Aberbranddu; Mrs 
Ethel Lewis, Derwen Fach; Mrs 
Eleri Davies, Cothi Vale; Mrs Jean 
Evans, Penarth; Mrs Ann Thomas, 
Llys Cothi; Mrs Mair Williams, 
Rhydlydan; Ms. Mary Brighouse, 
Gwarallt a Mrs Ethel Davies, 
Llyshelen.

Marathon Caerdydd 
Bu tri o bobl ifanc y pentref yn 

rhedeg ym marathon Caerdydd ar 
y 19eg o Hydref, sef  Lowri Davies 
ynghyd â Barrie ac Amanda Jones.  
Llongyfarchiadau iddynt am wneud 
yr ymdrech, a thrwy hynny godi 
swm sylweddol o arian at elusennau 
teilwng iawn.

Llanycrwys 
Mae Eglwys Llanycrwys wedi 

trefnu Cyngerdd gyda ‘Bois y 
Castell’ i’w gynnal yn Neuadd Bro 
Fana ar 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.

Neuadd Bro Fana 
Mae rhaglen y gaeaf wedi dechrau 

yn hwylus yn Neuadd Bro Fana 
gyda chyngerdd clasurol ar ddydd 
Sul, Hydref y 5ed.  Perfformiwyd 

amrywiaeth o gerddoriaeth gan 
Angela Brownridge ar y piano ac 
roedd aelodau’r gynulleidfa wedi eu 
plesio’n fawr.  Mae Ms. Brownridge 
wedi graddio o Brifysgol Caeredin, 
ac wedi astudio yn Rhufain a 
Llundain.  Mae’n bianydd o fry, 
ac wedi chwarae gyda nifer o 
gerddorfeydd.   Ym 2005, daeth yn 
Gyfarwyddwr Cerdd yr Academi 
Biano yn Dean Clough, ac mae’n 
gweithio gyda myfyrwyr mewn 
dosbarthiadau meistri yn gyson.  
Bydd Ms. Brownridge yn dychwelyd 
i’r Neuadd gyda Cherddorfa Siambr 
Llambed ar y 24ain o Ionawr i 
berfformio’r ‘Emperor Concerto’ o 
waith Beethoven.

Ar yr 11eg o Hydref, croesawyd 
‘Côrdydd’ i’r Neuadd, a chafwyd 
noson arbennig yng nghwmni 
côr o leisiau ifanc disgybledig yn 
canu amrywiaeth o gerddoriaeth o 
dan arweiniad medrus Ms. Sioned 
James gyda Branwen Gwyn wrth y 
piano.  Llywydd y noson oedd Ms. 
Rhiannon Griffiths, Aberhonddu 
(gynt o Ochrbryn) a chafwyd ganddi 
anerchiad diddorol a phwrpasol, 
a thalodd deyrnged i’r gymuned 
leol am y gwaith arbennig sydd yn 
cael ei wneud yn yr ardal, ac am y 
gefnogaeth barod i weithgareddau 
cymdeithasol.  Yn ystod yr egwyl, 
cafwyd cyfle i groesawu Shân Cothi 
yn dilyn ei thaith ar gefn ceffyl i 
godi arian at elusen amserjustintime 
a chyflwynwyd siec iddi, sef elw’r 
Cyngerdd a’r Gymanfa Fodern 
a gynhaliwyd ar y 7fed o Fedi.  
Diolchwyd hefyd i Lloyds TSB, yn 
enwedig i Mrs Heulwen Williams, 
am rodd o £500 tuag at y Cyngerdd 
a’r Gymanfa Fodern gan sicrhau 
cyfanswm teilwng o £1,065 tuag at 
elusen amserjustintime.

Penderfynnodd ‘Côrdydd’ ofyn i 
bwyllgor y Neuadd roi ffi’r Côr i’r 
elusen hefyd.

Cyflwynodd Mr Eirian Morgan, 
Cadeirydd Cyngor y Neuadd, 
ddreser fychan i Elfyn Davies, yr 
Ysgrifennydd, yn werthfawrogiad 
am ei gyfraniad at weithgaredd 
Neuadd Bro Fana dros gyfnod o 30 
mlynedd.

Cofiwch fod ‘Parti Cut Lloi’ 
o dan arweiniad Siân James yn 

cynnal cyngerdd yn Neuadd 
Bro Fana ar nos Sadwrn y 6ed o 
Ragfyr.  Llywydd y noson fydd Mrs 
Gladys Lewis, Dyffryn, Cae Dash, 
Llambed.  Cynhelir y cyngerdd a’r 
Noson o Garolau blynyddol eleni 
yn y Neuadd ar Nos Sul, yr 21ain o 
Ragfyr am 7.30.  Yr unawdydd eleni 
fydd Ina Morgan, Llanfynydd, ac mi 
fydd elw’r noson yn cael ei gyflwyno 
i elusen ‘Ffagl Gobaith.’

Lleisiau Lleol
Ers rhai misoedd bellach, mae 

criw o aelodau Cyngor Neuadd 
Bro Fana wedi bod yn gweithio ar 
brosiect yn recordio trigolion lleol 
yn siarad am fywyd yn yr ardal dros 
y blynyddoedd.  Mae’r prosiect yn 
cael ei ariannu gan gynllun Milltir 
Sgwâr, gydag Adran Gwasanaeth 
Cyfryngau a Reprograffeg Coleg 
Llambed yn rhoi hyfforddiant 
ac arweiniad.  Mae Ffarmers yn 
un o bedair o ardaloedd yn Sir 
Gâr i gael ei dewis i ddatblygu’r 
cynllun yma, ac mae DVD yn 
cael ei pharatoi a fydd yn cael ei 
lansio yn Neuadd Bro Fana ar Nos 
Fawrth, y 18fed o Dachwedd am 
7.30.   Estynnir croeso cynnes i 
bawb sydd â diddordeb i ymuno 
gyda ni ar y noswaith, ac i wrando 
ar ein gŵr gwadd, Mr Cyril Jones, 
Caerfyrddin (Bronhuan gynt). 
Mae Mrs Ray Davies; Mrs Joan 
Jones; Mrs Gwyneth Lloyd; Mr 
Gomer Davies; Mr David Morgan; 
Mr Ieuan Williams a Mr Dewi 
Williams yn sôn am fywyd yn yr 
ardal dros y cyfnod o’r 1920au 
ymlaen, ac mae’r cyfan yn hynod 
ddiddorol.  Mrs Ethel Davies; Mrs 
Judy Jenkins, Mr Eirian Morgan, 
Mr Rhys Davies a Mr Elfyn Davies 
sydd wedi bod wrthi yn recordio a 
golygu’r defnydd ar gyfer y DVD.  
Cofiwch ymuno â ni ar gyfer y 
lansio – ’does dim tâl mynediad, 
a darperir lluniaeth ysgafn ar eich 
cyfer.  Bydd copïau o’r DVD ar 
werth ar y noson.   
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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.

O’r Cynulliad gan Elin Jones AC

Dechrau mis Hydref fe gafwyd cyhoeddiad o ddiddordeb mawr i lawer o drigolion Ceredigion, sef ble fydd 
Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal pan fydd hi’n ymweld â’r sir yn 2010. Mae hynny wedi bod yn destun trafod 
mawr ar hyd a lled y sir ac rwy’n falch bod yr Urdd wedi cadarnhau mai ar ystad Llanerchaeron y cynhelir y brifwyl 
ymhen blwyddyn a hanner. Dyma safle sydd o fewn cyrraedd i bob rhan o Geredigion ac rwy felly’n gobeithio y 
bydd trigolion o bob rhan o’r sir yn cyfrannu tuag at y gwaith trefnu sydd eisoes yn mynd yn ei flaen.

Daeth newydd da i’r Urdd yn genedlaethol hefyd wrth i Lywodraeth y Cynulliad gyhoeddi cytundeb ar y cyd ag 
Awdurdodau Lleol Cymru ar sut i ariannu’r Eisteddfod bob blwyddyn. O hyn allan bydd pob awdurdod lleol yn 
rhannu’r gost o gyfrannu £150,000 yn flynyddol gyda Llywodraeth y Cynulliad yna’n cyfrannu £150,000 arall tuag at 
gostau’r brifwyl. Rwy’n mawr obeithio y bydd hynny yn rhoi sail ariannol cadarn i Eisteddfod 2010.

Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart AC, ei bod yn bwriadu parhau gyda’i chynllun i 
gael gwared ar y Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru drwy eu huno gyda’r Ymddiriedolaethau Iechyd. Mae hyn yn 
gam pwysig iawn er mwyn lleihau biwrocratiaeth yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac rwy’n gobeithio y bydd 
mwy o arian ar gael i’w wario ar ofal iechyd yn lleol o ganlyniad.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf rwyf wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled Ceredigion. Roedd 
hi’n fraint agor ystafell gyfrifiaduron newydd ‘Dwynwen 10’ yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth, a chael cwrdd â 
staff a disgyblion yr ysgol sydd newydd ddechrau dilyn cwrs y Bac Cymreig. Roeddwn hefyd yn falch iawn cael fy 
ngwahodd i annerch cyfarfod blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru a gynhaliwyd yn Llanwnnen eleni, ac rwyf wedi 
mynychu noson goffi er budd Cyfeillion Cartref yr Hafod yn Aberteifi yn ddiweddar hefyd.

Ar y ffordd dros Fynydd Llanllwni o Ben-top i Rydcymerau rhaid croesi pont fach 
ddigon di-nod yr olwg. Yr enw ar y bont hon yw Pont Lladron. Dan Pont Lladron mae Nant 
Ceiliog, un o ragnentydd Afon Teifi yn tarddu. Ond roedd rhywbeth llawer mwy sinistr na 
dwyn dofednod ar feddwl y rheini a goffeir gan Pont Lladron. Ac ar Fapiau Degwm plwyfi 
Llanllwni a Llanfihangel Rhos-y-corn dangosir llwybr Heol Lladron.

Mae’r enwau hyn yn ein tywys ni nôl o leiaf i oes y porthmyn ac i gyfnod pan oedd economi’r rhan hon o’r wlad 
yn ddibynnol, fwy na heb, ar grynhoi gwartheg a defaid i’w gyrru ar draws gwlad i farchnadoedd yn Lloegr. Byddai 
galw am fannau addas ar hyd y daith i letya’r creaduriaid a dengys y rhestr o enwau caeau a nodir yn Llyfr Degwm 
Llanllwni fod Cae Nos, Tyn-grug yn lleoliad cyfleus ar gyfer diwallu’r angen. Mae Hospital Perthyberllan, Llanllwni 
yn enw diddorol arall yn y cyswllt hwn; defnyddir yr enw’n gyffredin mewn enwau lleoedd i ddynodi lloches 
elusennol i’r claf a’r anghennus fel yn Ysbyty Ifan ac Ysbyty Ystwyth a oedd yn eiddo i Ysbytywyr Sant Ioan. Y 
traddodiad lleol yw mai gorffwysfan i anifeiliaid cloff a oedd yn cael eu gyrru ar hyd y ffyrdd i farchnadoedd da byw 
oedd y defnydd a wnaed o’r cae ar fin y ffordd ar dir Perthyberllan, Llanllwni. Ar lafar fe’i gelwir o hyd yn Sbital. 

Heb fod ymhell o Sbital ceir Cae Ciw Gwndwn, Llanllwni. Cyn i’r porthmyn gychwyn ar daith hir byddai rhaid 
pedoli’r gwartheg. Yn wahanol i bedol ceffyl roedd y ‘ciw’ sef pedol ar gyfer gwartheg yn ddwy ran a’r platiau’n ryw 
chwarter modfedd o drwch. Yn aml gofaint lleol a fyddai’n pedoli. Ond petai llawer iawn o wartheg yn cael eu gyrru, 
byddai gof yn rhan o griw’r orymdaith a chariai hwnnw stoc o ‘giws’ parod ynghyd â hoelion pwrpasol a gedwid 
mewn menyn i’w diogelu rhag rhwd. 

Awgrym o’r fasnach wartheg a geir eto yn yr enwau Cae Llwydlo a Cae Henffordd yn Tyn-grug, Llanllwni ac yn 
Ludlow and Henffordd Cotts Waunceiliogau, Llanllwni. Mae Henffordd yn digwydd, yn ogystal, yn Llanfihangel 
Rhos-y-corn. Gelwir y ffordd o Ben-top Llanllwni i Rydcymerau yn Heol Lloegr ac mae’n un o hen ffyrdd y 
porthmyn.

Roedd Smithfield yn gyrchfan arall i borthmyn a darparai’r Lock and Key yn Smithfield lety a chysur a difyrrwch 
i’r porthmyn – a mwy na hynny hefyd oherwydd yn 1859 ar farwolaeth John Walters, porthmon adnabyddus o Lan-
y-crwys a fu farw yn Hyde ym Middlesex, ysgutor ei ystâd o ryw £1,500 oedd Mr Robertson o’r Lock and Key, 
Smithfield. Roedd Llambed a Chwm Ann a Ffarmers hefyd ar lwybr y porthmyn ac enwau megis Drovers Arms 
Fields yn Llambed a Drovers Arms yn Ffarmers yn ein hatgoffa o’r fasnach. Mae’n bosibl mai’r daith i Smithfield a’r 
hyn a gynigid yn y Lock and Key yno a awgrymodd yr enw ar y dafarn o’r un enw yng Nghwm Ann.

Y drefn arferol oedd i borthmon dalu’r ffermwr am ei greaduriaid pan ddychwelai o’r marchnadoedd dros y 
ffin. Roedd bod yn borthmon yn swydd o bwys ac yn hawlio ymddiriedaeth lwyr ar ran y ffermwr. Oherwydd ei 
gyfrifoldebau roedd rhaid i bob porthmon gael ei drwyddedu gan y Llys Chwarter cyn cael ymgymryd â’r gwaith. 
Roedd ganddo safonau a chanllawiau llym i’w dilyn ac enw da i’w ddiogelu.

Yn Cannwyll y Cymru mae’r Ficer Prichard yn atgoffa’r porthmon o’i gyfrifoldebau:
Os dwyt borthmon delia’n onest,
Tâl yn gywir am a gefaist;
Cadw d’air, na thorr addewid;
Gwell nag aur mewn cod yw credid.
Ac mae’r Ficer yn sôn hefyd am y canlyniadau a ddaw o osgoi cyfrifoldebau:
Gochel dwyllo dy fargeinwyr.
Duw sydd Farnwr ar y twyllwyr;
Pe dihangit tu hwnt i’r ’Werddon
Duw fyn ddial twyll y porthmon.
Gwyddai’r lladron pen-ffordd y gallent elwa’n fawr trwy ymosod ar borthmon a byddai’r porthmyn yn cario arfau 

ac yn teithio mewn cwmni niferus. Ond unwaith y byddent yn cyrraedd nôl i’r parthau hyn, byddai’r cwmni yn 
dechrau chwalu pawb i’w ffordd ei hun; y lladron, wedyn, yn gweld cyfle i ymosod ar ffordd unig dros fynydd-dir 
tenau ei phoblogaeth fel Mynydd Llanllwni. Ac mae’r enw Pont Lladron, ar un o hen ffyrdd y porthmyn yn coffáu, 
mae’n siwr, llawer i weithred ysgeler a ddiflannodd yn niwl gorffennol gogledd Sir Gaerfyrddin.

Mae ‘lladron’ yn elfen gyffredin mewn enwau lleoedd ar draws Cymru. Ond ychydig iawn sy’n hysbys am Gelli 
Ladron (1540) yn Llanllwni; diflannodd yr enw a phob ôl o’r lle erbyn hyn. Ond gwyddom y mymryn lleiaf am John 
ap Thomas o Gelli Ladron, Llanllwni. Gallai John ap Thomas olrhain ei achau i Ideo Wyllt, Gwyddel a ddaeth i 
Gymru gyda’i fyddin i gefnogi Rhys ap Tewdwr o Ddeheubarth. Lladdwyd Rhys yn 1093 a phriododd Ideo ag un o’i 
ferched gan ymsefydlu yn Rhydodyn, Talyllychau. 
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Yn y Gegin gyda Gareth MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan IorwerthSwper i’r teulu ym mis Tachwedd

“Mae mwy i facwn, nag ŵy!!)

Y mis yma rwyf am roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi greu prydau 
gwahanol a blasus gan ddefnyddio bacwn. Cadwch becyn o facwn yn eich 
oergell; bydd pryd o fwyd ger llaw bob amser.

Does dim mwy pleserus nag arogl cig moch yn cael ei goginio. Fe gwyd 
chwant am fwyd yn syth. Mis nesaf bydd y gegin yn llawn o ‘Wledd y 
Nadolig’.

 Mwynhewch y prydau,      
  Gareth.

Risotto wedi pobi yn y ffwrn
(Coginiwch hwn yn eich ffwrn tra’n paratoi pryd arall.)

Cynhwysion
250 gm o facwn wedi’i gochi (smoked) a’i dorri’n ddarnau
1 winwnsyn wedi’i dorri’n fân
25 gm o fenyn
300 gm o reis risotto
½ gwydraid o win gwyn
150 gm o domatos bach ceirios wedi’u haneru
1¼ ciwb o stoc cyw iâr
50 gm o gaws wedi’i gratio

Dull
1. Cynheswch y ffwrn i 200°C; 180°C (Ffan); 400° F,  Nwy 6
2. Ffriwch y bacwn mewn dysgl dal gwres (ovenproof) am 3 -5 munud  

 nes bod yn grisp. Ychwanegwch y winwns a’r menyn a choginiwch  
 am 3 – 4 munud.

3. Ychwanegwch y reis a’u gorchuddio gyda’r gymysgedd, yna   
 ychwanegwch y gwin a choginiwch am 2 funud ac yna’r tomatos  
 bach a’r stoc. Gorchuddiwch a phobwch am 18 munud.

4. Ychwanegwch y caws ac yna gweinwch.

Tatws a bacwn wedi’u pobi

Cynhwysion 
250 gm o facwn wedi’i gochi
2 winwnsyn wedi’u torri’n fân
1 twba o crème fraiche
2 lwy fwrdd o laeth
½ llwy de o teim sych
500 gm o datws wedi’u berwi a’u sleisio
2 dafell o fara wedi’u torri’n fân.

Dull
1. Cynheswch y ffwrn i 200°C; 400°F; Nwy 6
2. Ffriwch y bacwn mewn padell ffrio, ychwanegwch y winwns a  

 choginiwch am 3 munud.
3. Diffoddwch y gwres ac ychwanegwch y crème fraiche a’r llaeth,  

 perlysiau a halen a phupur.
4. Gosodwch ychydig o’r gymysgedd ar waelod y ddysgl, yna hanner  

 y tato, wedyn gweddill y gymysgedd a’r tato ar yr wyneb. Pobwch  
 am 15 – 20 munud. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd.

Cwmsychpant
Cwrdd Diolchgarwch

Gwelwyd Capel y Cwm bron yn llawn nos Iau, Hydref 16, ar gyfer yr 
Oedfa Ddiolchgarwch flynyddol. Llywyddwyd gan y Parch Wyn Thomas ac 
ef a groesawodd Ficer Llandysul, sef y Parch Eric Roberts, i’n plith. Cafwyd 
ganddo neges arbennig ac roedd pawb yn falch iawn o fod yn bresennol. 
Wrth yr organ roedd Mrs Eleri Jenkins, Bryngolau, a diolch i bawb am 
gefnogi unwaith yn rhagor. 

Priodas Dda
Unwyd Edward Davies, Maesnewydd, a Lowri Wilkins o Lambed mewn 

glân briodas yng Nghapel Soar, Llanbed, ar ddydd Sadwrn olaf mis Hydref. 
Iechyd da a hapusrwydd i chwi eich dau. 

Ar ôl 30 mlynedd, tasg newydd
Rhyw ddwy flynedd yn ôl y daeth pawb at ei gilydd o’r blaen – yn yr un 

lle.Ambell gynghorydd, ambell ddyn dwad, ambell ffrind o bell ond, yn fwy 
na dim, pobol y wlad.

Roedd hi’n addas mai nhw oedd yn festri Pantydefaid yn 2006; mi fydd yn 
dda eu gweld nhw eto ddechrau Tachwedd eleni yn y capel ym Mhren-gwyn.

Mi fydd rhywbeth tebyg yn y ddau gyfarfod – y ddau’n edrych yn ôl ac yn 
dathlu bron 90 mlynedd o stori dyn a hanes ardal. Ond fe fydd yna wahaniaeth 
hefyd. Y tro hwnnw, cyhoeddi hunangofiant; y tro yma, dweud ffarwél. 

A finnau’n gweithio ym maes y newyddion ers union 30 mlynedd, roedd 
yna un peth nad oeddwn i erioed wedi gorfod ei sgrifennu. A hwnnw’n un o’r 
pethau pwysica’ mewn unrhyw bapur newydd.

Ddiwedd y mis diwetha’, am y tro cynta’ erioed, fe ddaeth y gwaith o 
sgrifennu cofnod i’r ‘Births and Deaths’. A ffeindio fod yna ryw bwer 
rhyfedd yn yr ychydig eiriau hynny.

Er eu bod nhw’n dilyn hen fformiwla gyfarwydd iawn – neu efallai 
oherwydd eu bod nhw’n dilyn fformiwla – roedd yna rhyw ddiogelwch ynddyn 
nhw. A chysur hyd yn oed mewn sillafau syml fel, “yn dawel, gartref”.

Ac wedyn y dasg o ddod o hyd i hanner dwsin o eiriau i grisialu bywyd. 
Wyth deg wyth o flynyddoedd llawn, ac atgofion miloedd ar filoedd o bobol, 
mewn llai na brawddeg. Haws, a mwy anodd, na’r disgwyl.

Roedd y gair cynta’n syml am fod hwnnw, mewn iaith fwy cyffredin, yn 
rhan o’i enw go iawn. Defi Fet. Nid disgrifiad o waith, ond o ffordd o fyw. 
Nid disgrifiad o ddyn anifeiliaid chwaith, ond disgrifiad o ddyn pobol.

Oedd, roedd yna straeon am wella anifeiliaid – o’r moddion cartre’ yn y 
stafell gefn yn Faerdre i brofion TB a chlwy’r traed a’r genau yn ’68 – ond eu 
perchnogion  oedd amlyca’ pob tro. Ac anwyldeb yn bron pob stori.

Roedd taith gyda dad-cu trwy Geredigion fel datod rhuban ac arno enwau 
ffermydd a phobol, a nodyn bach wrth pob un. “Wyt ti’n cofio, Mary?” a 
“Dyna pwy oedd fan hyn ...”

Ar yr wyneb, hen air digon di-ramant oedd yr ail hefyd. Cynghorydd. 
Gair sy’n creu darlun o syrffed o bwyllgorau a chofnodion sych, ac mae’n 
siŵr fod digonedd o’r rheiny. Mae rhai yn dda mewn pwyllgor, ac roedd y 
Cynghorydd D.G.E. Davies, yn ôl pob sôn, yn un o’r doetha’ o’r rheiny.

Ond ei ddyddiaduron sy’n rhoi’r stori go iawn. Enwau pawb bron a 
ddaeth i’w weld ar hyd y blynyddoedd i holi am ychydig o help neu gyngor. 
Cannoedd ohonyn nhw.

Roedd y trydydd gair yn dilyn. Cymwynaswr. Y cydwybod i gyrraedd 
ffermydd ymhob tywydd ar bob awr, a’r cydymdeimlad i gael pensil ysgafn 
wrth baratoi’r bil. Tystiolaeth y bobol sydd wedi galw heibio ers Hydref 26 
– rhai o’r enwau yn y dyddiadur.

Tri gair i gloi. Yn bwysicach na’r lleill i gyd, am eu bod yn cynnwys y 
cyfan. Dyn ei fro. Heb grwydro’n rhy bell o sŵn afonydd Cletwr a Cefel ac o 
olwg afon Teifi. Pren-gwyn, Maesymeillion, Pont-sian, Tregroes.

Nid lle ydi bro, ond cyfuniad rhyfedd o le, ffordd o fyw a phobol. Yn 
gapel, lle’r oedd hanes dewrder a rheswm; yn ysgolion, lle’r oedd byrddau 
llywodraethwyr; yn glwb ffermwyr ifanc a chymdeithasau, yn dai a ffermydd 
lle’r oedd dished ac, weithiau, wisgi bach. 

Nid lle fflat fel map oedd bro, ond lle dwfn, gyda haen ar haen o hanes a 
diwylliant wedi’i chreu hi – trwy hwn-a-hwn a hon-a-hon, roedd y straeon 
yn treiddio’n ôl tros ganrif neu ddwy a’r holl bobol fel petaen nhw’n dal yno, 
yn rhan o stori heddiw. Weithiau roedd y fro’n cynnwys Cymru, ond rhan o 
Bren-gwyn oedd honno.

Roedd yna eiriau ar goll, wrth gwrs. Y geiriau arferol – tad-cu annwyl, gŵr 
ffyddlon, tad hoffus, ffrind cywir – ond does dim angen dweud y rheiny.

Gwd nawr, Defi Fet.

HYSBYSEBU YN CLONC
“Mae mwy a mwy yn gweld gwerth mewn hysbysebu yn y Papur Bro.”

Amcangyfrifir bod tua 3,000 o bobl yn darllen CLONC.

£10.00 am floc bach.
£25.00 am chwarter tudalen.

£50.00 am flwyddyn o flociau bach.

Cysylltwch ag Ysgrifenyddes CLONC am ragor o wybodaeth:
01570 480015 neu ysgrifennydd@clonc.co.uk
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I blant dan 8 oedCornel y Plant

Enw:

Cyfeiriad:Daniel 
EvansEnillydd  

y mis!

Mae Toriad Taclus
Wedi newid siop

Mae ar Heol Caerfyrddin
Ger y Sgwâr Top

Dôl-Mebyd,
Pencarreg,

Llanybydder.

Annwyl Blant,

Sut ydych chi gyd? Gobeithio 
eich bod chi i gyd yn iawn ac wedi 
mwynhau eich gwyliau hanner tymor. 

Rwyf i wedi bod yn brysur iawn yn 
ddiweddar yn casglu peth o ddail yr 
Hydref i roi yn fy ngwâl fach yn barod 
at y gaeaf. Mae’n siŵr eich bod chithau 
hefyd wedi gorfod gwisgo’n gynhesach 
erbyn hyn. Byddwch yn falch o wybod 
hefyd fy mod i a Joni Jacôs, [fy 
nghefnder annwyl] wedi cael siwrnai 
ddiogel ar y trên y mis diwethaf – roedd 
digon o bethau i’w weld beth bynnag.

Mae’n braf gweld llawer un wedi 
rhoi cynnig ar liwio llun y mis hwn, 
ac mae clod arbennig yn mynd i 
Ellie Thomas o Lanybydder, Miriam 
Butcher o Gaerdydd ac Owain Jones o 
Gwmsychpant. Ond ar y brig y mis hwn 
am waith taclus dros ben mae Daniel 
Evans, Tanygraig, Silian, Llanbed. 
Llongyfarchiadau mawr a chofiwch 
fynd ati i liwio llun y mis hwn a’i 
ddanfon ataf erbyn dydd Gwener, 21 
Tachwedd.

Hwyl am y tro,
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 Cyraeddiadau  pobl  leol

Rhian Bellamy o Lanwenog oedd enillydd Cwpan y Cadeirydd o dan 26 
oed yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg CFfI Ceredigion yn 
Felinfach. 

Enillydd Cwpan y Siaradwr Gorau dan 26 oed yng nghystadleuaeth Siarad 
Cyhoeddus Saesneg CFfI Ceredigion oedd Helen Howells o Lanwenog.

Enillodd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog yr holl brif wobrau yng 
nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg o dan 21 oed CFfI Ceredigion 
yn Felinfach. Y tair a enillodd Cwpan y Tîm Gorau oedd (o’r chwith), Cerys 
Jones; Enfys Hatcher, enillydd Cwpan y Cadeirydd Gorau, a Luned Mair, 
enillydd Cwpan y Siaradwr Gorau.

Y diacon hynaf yng Nghapel yr Erw, Cellan sef Mr Johnny Wlliams, 
Bayliau yn cyflwyno rhodd i Mrs Mary Jones, Glasfryn fel gwerthfawrogiad 
o’i gwasanaeth wrth yr organ am hanner can mlynedd.

Dulcie James, llywydd cyntaf cangen Llanybydder o Ferched y Wawr yn 
torri y gacen i ddathlu 25 mlynedd ers ei sefydlu ynghyd â Dr Esyllt Jones, 
llywydd Cenedlaethol a Megan Jones, y llywydd presennol.

Richard Milcoy, Llwynteg, Llanwenog a gafodd yr ail wobr yn 
Arddangosfa Arloesedd 2008 am ei waith Lefel A Dylunio a Thechnoleg.  
Dyma Jane Hutt y Gweinidog Addysg yn ei gyflwyno.
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Mistar Urdd ar dramp yng Nghylch Llambed....

Bu Mistar Urdd yn Ysgol y Dderi a chafodd gyfarfod ag athrawon a 
disgyblion o’r Eidal, Norwy, Latfia a Thwrci!! 

Côr Meibion Unedig Ceredigion (Aberystwyth, Ar Ôl Tri, Blaenporth, Caron a Chwmann), ynghyd â’r artistiaid Robert Jenkins, Kess Huyssmans a 
Huw Llyr Evans, a fu’n canu mewn cyngerdd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid o dan arweiniad Trystan Lewis a’r gyfeilyddes Meinir Jones Parry er budd 
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Ceredigion 2010.  Bydd cryno ddisg o’r cyngerdd ar gael yn fuan. Os hoffech archebu copi, cysylltwch â 
Rhiannon Lewis, Tanlan, Cwmann.

Disgylion Ysgol Llanwnnen gyda Mistar UrddMistar Urdd yn mwynhau gyda phlant Llanwenog allan ar y cae!

Disgyblion Cwrtnewydd yn mwynhau eu hunain gyda Mistar Urdd.

Ffrind da yw Mistar Urdd i ni yn Ffynnonbedr!!

Ysgol Carreg Hirfaen yn eu gwisgoedd coch, gwyn a gwydd.


