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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

Rali 
C.Ff.I. 
Ceredigion

Tudalen 16 Tudalen 23Tudalen 2

Buddugwyr
Bae 
Caerdydd

Cadwyn 
arall o 
gyfrinachau

Anrhydeddu pobl  e in bro

Eifion Davies, Afallon, Drefach a gafodd ei 
anrhydeddu â phlât Halen y Ddaear o raglen Wedi 3 
yn ddiweddar.

Manon Richards, Lowtre, Llanwnnen yn cael ei 
choroni yn Frenhines C.Ff.I. Ceredigion gan Lywydd 
y Rali Mr Lynne Thomas.

Cyn-ddisgyblion Ysgol Gyfun Llambed yn ymuno mewn aduniad i ddathlu deg mlynedd ar hugain ers iddynt ddechrau yr ysgol nôl yn 
1979.  Cynhaliwyd cinio i ddathlu’r achlysur yng Ngholeg Llambed.

Aduniad Ysgol
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Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd  Bae Caerdydd

Aelwyd Llambed – 3ydd yn y grŵp llefaru yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd. Mae’r aelodau yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu crysau newydd gan 
Mwnci Ffwnci.

Hedydd Davies Aelwyd Llambed- 3ydd yn y Llefaru Bl. 10 - 13 ym Mae 
Caerdydd.

Enillwyr Parti Cyd-adrodd Bl 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd 
oedd Parti Ysgol Gyfun Llambed. Gwelir nhw gyda’u hyfforddwraig Mrs 
Lena Daniel.

Parti Bechgyn Bl 7-9 Ysgol Gyfun Llambed a ddaeth yn drydydd ar lwyfan 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar

Disgyblion Ysgol Gyfun Llambed a enillodd y drydedd wobr yng 
Nghystadleuaeth Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd yng 
Nghaerdydd

Meirion Thomas, Gilfachwen ac aelod o Adran Llambed a wnaeth ennill 
y drydedd wobr yn yr Unawd Bl 5 a 6 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 
Bae Caerdydd 2009.
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Gorffennaf a Medi 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 £15 yn unig y flwyddyn.  Cysylltwch â’r ysgrifenyddes.
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Blwyddyn yn dod i ben
Na, pheidiwch â dod i ofyn 

calennig,- blwyddyn Clonc sy’n  dod 
i ben. Mae’n syndod fel mae amser 
yn diflannu. Fe fydd yna ychydig 
newid yng Nghlonc Mis Medi. Fe 
fydd yn costio 60 ceiniog i chi. 
Gobeithio y byddwch yn teimlo ei 
fod werth yr arian. Mae’n diolch 
yn fawr i’r swyddogion am waith 
arbennig sydd wedi sicrhau ein bod 
wedi medru cadw’r pris i lawr am 
gymaint o amser. Diolch hefyd am 
eich cyfraniadau – cofiwch mae eich 
papur chi yw Clonc.

Rali’r Ffermwyr Ifanc
Er fod y tywydd wedi bod yn 

anffafriol, hyfryd oedd gweld 
brwdfrydedd y llu o gystadleuwyr ar 
y maes ym Mydroilyn. Uchafbwynt 
y cyfan i fi oedd seremoni coroni’r 
frenhines. Roedd sawl rheswm am 
hyn, yn gyntaf roedd yn aelod o glwb 
Llanwenog, yn ail am ei bod yn dod 
o blwyf Llanwnnen, ac yn drydydd 
am araith wych oedd yn hysbyseb 
fendigedig i’r gwaith godidog mae’r 
mudiad yn llwyddo i’w wneud bob 
blwyddyn ym myd siarad cyhoeddus. 
Diolch Manon am gyflawni’r swydd 
mor urddasol.

Dylsem ni ddim dweud hyn efallai, 
ond roedd hi’n dda gweld fod y Rali 
yn mynd i Llanddeiniol y flwyddyn 
nesaf. Fe fydd y siwrne ychydig yn 
bellach na’r hyn rydym wedi’i gael 
ers blynyddoedd bellach.

Darllenwch y Dyddiadur
Mae’n bryd i ni gael dyddiadur 

digwyddiadau sirol! Mae cymaint o 
sefydliadau yn trefnu gweithgareddau 
ac yn darganfod fod gweithgaredd 
arall fyddai’n denu yr un cyfranwyr 
yn digwydd yn agos. Collais Catrin 
Finch yn Falcondale am fod rali 
ym Mydroilyn. Mae’n anochel fod 

yna gyd-ddigwyddiadau, ond rwy’n 
siwr fod modd gwella ar bethau. Fel 
Papur Bro ceisiwn gynorthwyo trwy 
roi gwybodaeth ymlaen llaw, ond 
cynorthwyo yn blwyfol ydym ni.

Halen y Ddaear
Daeth derbyn yr anrhydedd hyn ar 
‘Wedi 3’ yn dipyn o sioc. Y siom fawr 
oedd fod Gwilym yr Hendre, Drefach,  
a fu’n gyfrifol am fy enwebu, wedi 
marw ychydig oriau ynghynt. Diolch 
i’r cyfeillion fu’n cynorthwyo’r  
cwmni teledu i’m dal yn ddiarwybod. 
Mae’r byd yn fach, gan i berson 
fy nghyfarch ar y ffordd allan o’r 
gwesty, oedd wedi bod gyda ni yn 
Ysgol y Dolau ar Ymarfer Dysgu. 
Dafydd Charles o Lanybydder oedd 
e ac yn byw yn Llanidloes, cafodd 
gyfle i gyfarfod  â llawer oedd yn ei 
adnabod. Trueni na fuasai fy nghof i 
yn ddigon da i gofio mor bell yn ôl. 
Diolch i bawb am yr holl gyfarchion.

Arholiadau drosodd!
Erbyn y rhifyn nesa fe fydd 

canlyniadau yr arholiadau wedi dod 
i law. Disgwyliadau mawr, a llawer 
yn llwyddo yn arbennig. Rhai efallai 
ddim yn cael cystal hwyl arni. Mae 
hyn yn fy atgoffa am swydd torrwr 
beddau ym Mhenuwch, a bachgen 
lleol yn treio. Ni chafodd y swydd 
am nad oedd e’n darllen yn rhy dda. 
Cafodd siom ac aeth i Lunden lle bu’n 
llwyddiant ysgubol yn y byd ariannol. 
Cafodd ei gyfweld ar raglen radio 
ac fe holwyd iddo- “Maen nhw’n 
dweud wrtha i nad oeddech chi’n 
medru darllen yn dda pan ddaethoch 
i Lunden. Ble byddech chi heddi 
petasech chi’n medru darllen yn dda 
pryd hynny”. Roedd yr ateb yn syml 
“Torri beddau ym Mhenuwch”. Pan 
fydd un drws yn cau cofiwch fod yna 
ddrysau arall ar gael.

Hwyl!  CLONCYN

Cydymdeimlo
Yn ystod y mis clywyd am farwolaeth Griff Jenkins, Tanrallt, ond Griff 

y Gof i bawb dros Gymru benbaladr. Bregus fu ei iechyd ers peth amser 
ond nid oedd neb wedi meddwl ei fod mor fregus. Preifat fu’r angladd yng 
Nghapel y Bryn ac yno y rhoddwyd ei weddillion i orffwys. Cydymeimlir yn 
ddwys gyda’r teulu oll yn eu galar.

Gwellhad
Danfonwn ein cyfarchion at Mrs Getta Evans, Melrose sydd ar hyn o bryd 

yng Nghatef Awel Deg, Llandysul ar ôl treulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili.

Priodas Dda
Pob dymuniad da  a hir oes i Ifor ac Eluned Jones, Caesarn ar achlysur eu 

priodas yng Nghastell Maelgwyn, Llechryd ar Fai 23ain.

Cwrtnewydd
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* Meigryn

Enwau Lleoedd Lleol gan David Thorne

O  Siambr  Cyngor  Sir  Gâr gan   Pryfyn

Afonydd du a gwyn
Mae’r afonydd y byddwn yn eu trafod y tro hwn yn hynod am fod ‘gwyn’ a ‘du’ yn cael ei 

ddewis i ddynodi ceinciau gwahanol o’r un afon neu o’r un nant. Dyma sy’n egluro’r enwau 
Claerwen a Claerddu sy’n llifo rhwng Rhaeadr Gwy a Cheredigion. Mae’n debygol mai 
‘disglair, clir’ a ddynodir gan elfen gyntaf yr enw Claerwen. Erbyn hyn llifa Afon Claerwen i Gronfa Ddŵr Claerwen 
a godwyd rhwng 1946 a 1952. Prif ragnant Afon Claerwen, sut bynnag, yw Afon Claerddu. Mae’n bosibl mai’r un 
elfen ‘clear’ a geir yn Cleirwy, Cleiro, Clyro yn Sir Faesyfed, bywoliaeth y clerigwr a’r dyddiadurwr adnabyddus o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, Francis Kilvert. Yn Dumfrieshire yn yr Alban ceir dwy afon a elwir yn ‘Black Esk’ a 
‘White Esk’.

Ar un adeg yr enw ar gainc o Afon Aeron oedd Aeron Ddu er mwyn gwahaniaethu rhyngddi â’r gainc arall sy’n 
tarddu ger Blaenpennal. Erbyn hyn aeth Aeron Ddu yn Afon Ddu ac mae’n ymuno ag Afon Aeron ger Bontnewydd. 
Cysylltir yr enw Aeron â’r dduwies rhyfel ac mae’r enw’n cynnwys yr elfennau ‘aer’ sef brwydr a’r olddodiad ‘-on’ 
sy’n gallu dynodi elfen fytholegol neu ddwyfol yn achos enwau afonydd. 

Yn wreiddiol llifai Afon Aeron i’r môr ger Castellcadwgan, safle sydd wedi diflannu erbyn hyn. Newidiwyd cwrs 
yr afon tua 1807 gan y Parch A T J Gwynne, Mynachdy, er mwyn gwella adnoddau’r porthladd pwysig a oedd yn 
cael ei adeiladu yn Aberaeron. Gelwid ochr ogleddol yr harbwr yn Liverpool a’r ochr ddeheuol yn Birkenhead i 
adlewyrchu safle daearyddol y mannau hynny ar lannau Afon Mersi. 

Nid yw’r enw Aeron wedi ei gyfyngu i Geredigion: ceir nant o’r un enw yn Llanpumsaint, Sir Gaerfyrddin ac mae 
Dôl-aeron yn digwydd yn Beulah yn Sir Frycheiniog ac yn Bletherston yn Sir Benfro.

Ceir Ceiriog a Ceiriog Ddu yn Sir Feirionnydd: Ceiriog Ddu yw’r enw ar y gainc ogleddol.
Mae Cleddau Ddu a Cleddau Wen yn Sir Benfro. Mae Cleddau Ddu yn tarddu ar Wauncleddau uwchlaw 

Mynachlog-ddu a’r Cleddau Wen yn codi yn Llygadcleddau. Mae’r ddwy afon yn ymuno islaw Picton Point i 
ffurfio’r sianel sy’n holl-bwysig i ffyniant porthladd Aberdaugleddau. Mae Braenan Ddu a Braenan Wen yn enwau ar 
ddwy nant fechan sy’n llifo i Gleddau Ddu. Tardda Braenan Ddu, Afon Lancewn erbyn hyn, ar Garn-yr-afr ar Fynydd 
Preseli gan lifo i Gleddau Ddu ger Castell Gwyn. Tardda Braenen Wen ar Blacknuck i’r gorllewin o Maenclochog 
gan ymuno â Cleddau Ddu ger Egyrmwnt (Egremont) dan yr enw Afon Rhydafallen. Ystyr ‘braen’ yw ‘pwdr, 
drewllyd’ a llifa’r afonydd hyn mewn tir corsog neu fawnog ac mewn tir â swlffwr a haearn ynddo.

Erfyn peryglus ac erfyn miniog yw ‘cleddau’ sy’n ffurf amrywiol ar ‘cleddyf’ ac mae trafod yr enw hwnnw yn ein 
harwain yn naturiol at ddosbarth o enwau afonydd a nentydd a alwyd ar enwau arfau. Nid oes lle i ddilyn y trywydd 
hwnnw yn llwyr y tro hwn ond mae’n werth nodi bod nant o’r enw Cyllell yn llifo rhwng y ddwy Gleddau. Mae Nant 
Cyllell yn codi ger Waltwn ac yn llifo i Gleddau Wen yn Hwlffordd. Tybed a gafodd y nant hon yr enw arbennig hwn 
am ei bod yn gorwedd rhwng dwy afon o’r enw Cleddau - a’i galw’n Nant Cyllell am fod ‘cyllell’ yn llai o faint na 
‘cleddyf’.

“Ry’n ni eisiau sicrhau ein bod ni’n cynnig y gwasanaethau y mae pobl yn dweud…sydd eisiau arnyn nhw”, medd 
M/s Meryl yn Newyddion Cymuned mis Mai. Mewn geiriau eraill: mae gwasanaethu Sir Gâr yn bwysicach i M/s 
Meryl erbyn hyn na’i chadw hi ei hun a’r glymblaid o Annibennwyr-Llafur mewn grym.

Mae’n ddatganiad diddorol, yn enwedig o weld bod canlyniadau arolwg a gyhoeddir yn Llais Sir Gâr, sef arolwg 
Panel Dinasyddion Sir Gaerfyrddin, yn awgrymu’n wahanol. 

Gosodiad a roddwyd gerbron Panel Dinasyddion Sir Gâr oedd hyn:‘Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn rhoi gwerth eu 
harian i drigolion y sir’. 2% yn unig a allai fwrw pleidlais yn bendant o blaid y gosodiad hwnnw.

Dim ond 3% a gredai’n bendant bod y Cyngor yn llwyddo i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
phroblemau troseddu yn eu hardal nhw.

Cenhadaeth Cyngor Sir Gâr yw ‘Gwella ein ffordd o fyw ac o weithio’. Dim ond 2% o’r Panel Dinasyddion a 
gredai bod M/s Meryl a’r Politbiwro wedi bod yn llwyddiannus iawn yn hyn o beth.

Mae’n eironig mai gofal am Gynllun Gwella Sir Gâr yw un o brif gyfrifoldebau M/s Meryl ar y Bwrdd 
Gweithredol. A dim ond 2% o’r trethdalwyr a all roi llaw ar eu calon a dweud eu bod nhw’n credu bod M/s Meryl yn 
cyflawni’r gwaith â graen. Beth fyddai’r canlyniad, sgwn i, petaem ni’n ychwanegu cyflwr heolydd a phalmentydd 
gogledd Sir Gaerfyrddin neu rannu adnoddau’n deg at y rhestr.  

A dyna chi Mr Madge…
Fe gofiwn oll am yr ymgyrch i ddiogelu trigolion bregus yr Annedd yn Llanybydder a swyddi’r staff. Kevin Madge 

(Liebour, Garnant), deiliad portffolio’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Politbiwro yn bytheirio ar y pryd nad oedd 
dyfodol i’r Annedd: nad oedd dyfodol i staff yr Annedd: nad oedd dyfodol i drigolion yr Annedd nac i neb nac i 
ddim byd yn ardal Llanybydder. Ond y gwir a orfu mewn brwydr annymunol. Fiona ac Eirwyn, Rhodri ac Adam a 
Chyfeillion yr Annedd yn arwain ymgyrch ysgubol: tro pedol cyflym gan y Cyngor Sir wedi i’r rhain godi eu llais. Y 
gwir yn codi i’r wyneb a’r bygythiad yn cilio. 

Erbyn hyn mae’r datblygiad newydd yn Llanybydder ar y gweill – cynllun gofal hyblyg y gall pobl symud iddo 
tra’u bod nhw’n dal yn weddol o iach a heini. Hafan lle y bydd gofal a chymorth ar gael wrth i’n henoedd fynd yn 
fwy bregus. Ateb cymdogaeth dda. Ateb Fiona ac ateb Eirwyn ac ateb pobl Llanybydder. Yr unig ateb rhesymol. 

A dyma holi barn Panel Dinasyddion Sir Gâr a cheisio barn y Fforwm 50+. Call a champus, medd y naill gorff a’r 
llall. Call a champus, medd Pennaeth Cyllid y Cyngor Sir yntau. Collodd Mr Madge pob hygrededd. Ond gan fod ar 
M/s Meryl angen ei bleidlais i’w chadw mewn grym, rhaid ei gadw am y tro yng nghorlan y lwfansau bras + treuliau 
(£33,762 y llynedd, er enghraifft). 

Ei ‘fflipio’ a rhoi lolipop yn ei geg wnaeth M/s Meryl. Mud yw Mr Madge ar bwnc yr Annedd bellach. Nid Mr 
Madge yw’r unig un i gael ei fflipio gan M/s Meryl wrth gwrs. Ond Mr Madge yw’r fflip drutaf a’r fflop mwyaf o ran 
cost i drethdalwyr Sir Gâr. Ac mae holl sôn M/s Meryl eu bod am wrando ar y trethdalwyr hefyd yn swnio braidd yn 
fflopi erbyn hyn. 

A rhaid cydymdeimlo â Mr Madge; mae’r Ombwsman Gwasanaethau Cyhoeddus nawr yn archwilio rhai o’i 
sylwadau yntau ar bwnc arall ym maes llywodraeth leol sydd llawn mor ddifrifol. Gall pryfod Sir Gâr ddisgwyl haf 
diddorol dros ben. 
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CEFNOGI CLONC �009
Y ffordd orau a’r mwyaf ymarferol o gefnogi eich 

papur bro yw trwy ymuno â Chlwb CLONC. Rydym 
yn ddibynnol iawn ar yr incwm.  Diolch am gefnogi.

CLWB CLONC
Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn talu drwy archeb banc.  Mae’n 
hawdd.  Llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at yr Ysgrifenyddes er mwyn 
hawlio’ch bag siopa newydd am ddim.

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 
CLWB CLONC  03451526 y swm o £5,  £10,  £15,  £20* NAWR ac yna ar 
y dydd cyntaf o Orffennaf bob blwyddyn nes y rhybuddiaf chi ymhellach, 
telwch y swm o   £5,  £10,  £15,  £20

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

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

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

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

   Dyddiad / Date . . . ./. . ./09 

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

** Rhowch gylch o amgylch y swm y dymunwch roi**
neu...

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

Amgaeaf tâl o £5, £10, £15 neu fwy.
**** Arian / Siec yn daliadwy i ‘Glwb Clonc’ ****

Enw:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

Bag Papurau Bro
am ddim i’r 200 aelod newydd 
cyntaf sy’n ymuno â Chlwb Clonc 
a thalu drwy archeb banc.

Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

GORFFENNAF
4  Ffair Haf Ysgol Y Dderi.
4 Mabolgampau Pentref Drefach ym Maes yr Onnen i ddechrau am  

 2y.p. Mabolgampau, cystadleuaeth pêl-droed 6 bob ochr, BBQ a sêl  
 cist car. Manylion ar 01570 480785.

10 Ffair Haf Ysgol Llanwnnen am 4y.p.
10 Rasys Parlwr yn Nhafarn Talardd Llanllwni i ddechrau am 7.30y.h.  

 Elw tuag at Ysgol Llanllwni.
11  Diwrnod Hwyl yng Nghanolfan Cwmann i ddathlu 30 mlynedd y  

 Cylch Meithrin.
11 Mabolgampau Cwrtnewydd am 1y.p.
11 Garddwest yn Anedd Llanybydder am 2y.p.
12 Cyngerdd yng Nghapel Maesyffynnon, Llangybi gan Gôr Sain  

 Teilo, Llandeilo. Elw tuag at y Capel. Tocyn £4.
18 Cneifio Llambed ar fferm Capeli.
25 Ffair Fwyd Llambed yng Ngerddi Prifysgol Cymru Llambed.

AWST 
2 Rhostio Mochyn a Chyngerdd a ar Fferm Gelligarneddau, Llangybi  

 am 6y.h. Elw’r noson i Sioe’r Cardis 2010, Urdd 2010 a RABI. 
 Tocynnau £15 - 01570 480599.

7 Sioe’r Cardis 2010 yn cynnal Dawns a BBQ ar Fferm Blaenglowon  
 Fawr, Talgarreg.

8 Sioe a Threialon Cŵn Defaid Cwmsychpant.
13 Helfa Drysor blynyddol W.I. Cellan am 6 y.h.  
14  Sioe Amaethyddol Llambed.
15 Sioe Gorsgoch a C.Ff.I Llanwenog ar gaeau Glwydwern. Dawns  

 gan Newshan yn yr hwyr. 
15 Cynhelir Barbeciw yn y Fishers am 3y.p i godi arian i Elusen Cancr  

 y Fron.  Dewch yn llu i gefnogi achos teilwng iawn.
15 Mabolgampau a Carnifal Llanllwni, yn y caeau chawarae.
21 Noson o Hwyl ar fferm Glanwern, Felinfach am 7:30y.h. Tocynnau  

 ar gael - 01570 480599. Elw at Sioe’r Cardis 2010.
22 Noson yn y Clwb Rygbi Llanybydder gyda Dai Reynolds Tymbl am  

 8.30 o’r gloch. Yr elw tuag at Ymchwil y Cancr. Tocynnau yn £6  
 gan aelodau’r gangen leol.

28 – 31 Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen yn Ysgol Gyfun  
 Llambed.

29 Ras Hwyl yn Ysgol Trefilan i blant ac oedolion a barbeciw a   
 stondinau am 6y.h. 

MEDI
5 Sioe Amaethyddol Llandysul.
13 Gymanfa Ganu yng nghapel Brynhafod, Gorsgoch, o dan arweiniad  

 Elonwy Davies. Organyddes – Carys Evans. Artistiaid – Lleisiau’r  
 Werin. 

16 Rasus Parlwr yng Nghefn-hafod. 
18 Eisteddfod Ddwl yn y babell yng nghaeau Glwydwern.
19 Diwrnod o hwyl: Ras hwyl, ‘it’s a knock out’, chwaraeon potes,  

 BBQ, arwerthiant, coets, a nifer o stondinau. Dawns i’w ddilyn,  
 gyda Gwibdaith Hen Fran a Newshan. 

25 Noson Goffi yn Neuadd yr Eglwys Llanwnnen i ddechrau am 
 7.30y.h. Elw tuag at Capel-y-Groes.

HYDREF
2 Noson Moes a Phryn yn Neuadd Seion, Cwrtnewydd dan nawdd  

 Urdd y Benywod, Capel y Bryn am 7:30y.h. 
3 Sioe’r Cardis 2010 yn cynnal Sioe Ffasiwn Duet gyda chinio a  

 dawns yng Ngholeg Prifysgol Llambed. 
5  Cinio Dathlu Diemwnt S.Y.M. Coedmor Cwmann yng ngwesty  

 Glynhebog Llambed.
14  Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parcyrhos.
15 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant.
17 Noson gyda’r grŵp Montre yn y Llew Du Llanybydder am 8.30y.h.
 Yr elw tuag at Ymchwil y Cancr. Tocynnau yn £6 gan aelodau’r  

 gangen leol.
24 Perfformiadau gan enillwyr Ceredigion o’r Rhuban Glas yn   

 yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghapel Soar, Llambed a’r elw i  
 Sioe’r Cardis 2010.

TACHWEDD
28 Cylch Meithrin Llanllwni yn cynnal ‘Ffair Gaeaf’, yn Neuadd   

 Cymunedol Llanllwni.

Mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni?
Bydd Cynrychiolydd Clonc yn gwneud cyflwyniad yn y Babell Lên 

yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Y Bala, ac mae gwahoddiad i’r 
darllenwyr ymuno.

Gofynnodd Bwrdd yr Iaith i swyddogion Clonc rannu â chynrychiolwyr 
papurau bro eraill sut i ddenu darllenwyr a gwirfoddolwyr ifanc.  Bydd 
Dylan Lewis felly yn siarad am wefan Clonc a phresenoldeb y papur bro ar 
wefannau Facebook a golwg360.

Bydd Gweinidog Treftadaeth y Cynulliad Alun Ffred Jones yn bresennol 
hefyd i ateb cwestiynau gan gynrychiolwyr y papurau bro.

Os ydych am ymuno, dewch draw i’r Babell Lên am bedwar o’r gloch 
ddydd llun 3ydd Awst.
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O’r  Cynghorau  Bro
Cyngor Cymuned Llanwnnen

Cadeirydd: Emyr R Lloyd; Clerc: Aneurin R  Davies; Cynghorydd Sir: 
Haydn Richards

Cyfarfu’r Cyngor ar 19 Mai 2009
Llywyddwyd y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Grannell 

gan Richard O Jarman.
Etholwyd Emyr R Lloyd, Y Glyn, Drefach, yn gadeirydd a J T B Williams 

Brynamlwg yn is-gadeirydd am y flwyddyn.
Mynychodd Mrs Gwen Davies, Llys Aeron a’r clerc Gyfarfod Blynyddol 

y Cyngor Sir yn Aberaeron. Cytunwyd i dynnu sylw’r Cyngor Sir fod angen 
ailbaentio’r gylchfan gan fod y paent wedi treulio. 

Cwblhawyd y taliadau i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 
2010.

Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau
Cadeirydd: D W Gareth Harries; Clerc: Aneurin R  Davies; Cynghorydd 

Sir: Ifor Williams
Cyfarfu’r Cyngor ar 21 Mai 2009
Llywyddwyd y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yn Neuadd y Mileniwm, 

Cellan gan David B Jones, Llanfair-fach.
Etholwyd  D W Gareth Harries, Llaindelyn, Cellan yn Gadeirydd a David 

B Jones yn is-gadeirydd am y flwyddyn.
Derbyniwyd grant i adnewyddu’r arwyddbost yn ymyl y siop yn Llanfair.
Cynrychiolwyd y cyngor yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir gan 

David B Jones a’r clerc. Yn y cyfarfod hwn yn Aberaeron etholwyd Ifor 
Williams yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion. Dymuna’r cyngor yn dda 
iddo yn y swydd.

Cwblhawyd y taliadau i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 
2010.

Cyngor Tref Llambed
Maer: Selwyn Walters; Clerc: Eleri Thomas; Cynghorydd Tref a Sir: 

Robert (Hag) Harris; Cynghorydd Sir: Ivor Williams
Cyfarfu’r Cyngor ar 28 Mai 2009 yn Neuadd Eglwys San Pedr, Llanbedr 

Pont Steffan
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Maer a chafwyd anerchiad cryno 

gan Michelle Rosser o Shelter Cymru yn crynhoi gweithgarwch yr elusen 
yn lleol. Nodwyd o’r llawr bod y gwasanaeth wedi’i ddileu yn Llambed 
a holwyd a oedd gobaith gweld ei ailgychwyn. Addawodd Ms Rosser y 
byddai’n ymchwilio i’r pwnc.

Nodwyd bod y gwaith o sefydlu Parthau Ddialcohol yn Llanbed yn symud 
yn ei flaen. Penderfynwyd holi’r Cyngor Sir am amserlen weithredu gan 
fod y cynllun wedi bod ar y gweill am ryw dair blynedd eisoes a bod rhai 
aelodau wedi gobeithio y byddai’r parthau wedi’u hen sefydlu erbyn tymor 
yr haf eleni. 

Nodwyd bod y Dr Medwin Hughes wedi’i benodi’n Is-Ganghellor 
Prifysgol Trindod Dewi Sant.

Archebwyd pum mainc newydd ar gyfer Parc-yr-Orsedd.
Penderfynwyd atgoffa rheolwr y Co-op am y cais i ddarparu seddau i 

gwsmeriaid yn Swyddfa’r Post, Llambed.
Penderfynwyd holi am ganlyniad y cais i droi Mountwalk yn ardal 

gerddwyr a nodwyd bod Heol y Porthmyn, Stryd St Thomas, Stryd y Coleg a 
Lôn Picton yn cael eu hystyried yn ‘beryglus’.

Adroddwyd bod angen cywiro’r palmant ger Neuadd Burgess a bod angen 
sylw ar y palmant rhwng Siop Gwilym Price a Spar.

Penderfynwyd anrhydeddu Mrs Janet Evans yng nghyfarfod nesaf Cyngor 
y Dref i gydnabod ei gwaith dros fudiad yr Urdd ac i’r Cambrian News. 
Roedd Cyngor y Dref wedi enwebu Mrs Evans am wobr Cymdeithas 
Gwasanaethau Gwirfoddol Ceredigion am ei gwaith gwirfoddol. Llwyddodd 
yr enwebiad a chynhelir y Seremoni ddechrau Mehefin.

Ar 3 Mehefin 2009 cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Rheoli Maesyderi yn 
Swyddfa Menter Llambed.

Mae Cyngor y Dref wedi sicrhau prydles ar ryw 1.9 cyfer o dir gan Gyngor 
Ceredigion am gyfnod o dair blynedd. Amlinellodd y Maer y cyfyngiadau 
a oedd ynghlwm wrth y brydles a’r cyfrifoldebau a fyddai’n disgyn ar 
bwyllgor rheoli’r maes. Adroddir yn ôl i gyfarfod nesaf Cyngor y Dref.

Cynhelir y cyfarfod nesaf o Gyngor y Dref ar 25 Mehefin yn Neuadd yr 
Eglwys, Llanbedr Pont Steffan.

Cyngor Bro Pencarreg
Cadeirydd: Adrian Davies; Clerc: Eric Williams; Cynghorydd Bro a Sir: 

Eirwyn Williams; Cynghorydd Sir: Fiona Hughes
Croesawyd Ms Lynne Beer i’r cyfarfod, a chafwyd araith ddiddorol ganddi 

am ei swydd newydd fel Swyddog Galluogi Tai Gwledig. Yn dilyn, cafwyd 
trafodaeth fywiog a diolchodd y Cadeirydd iddi am gyflwyno ffeithiau ac 
atebion amrywiol.

Roedd peth cynnal a chadw wedi eu cwblhau, sef y gwter ger Rhiwlas a 
physt rhybudd ger Afon Eiddig ym Mharc-y-rhos . Roedd yr arwydd ar y 
groesffordd ger Brynmanalog bellach yn ei le. 

Cafwyd dyddiad i gwrdd â swyddogion y Cyngor Sir yn y safle beryglus i 
gerddwyr ger Lleinau sef Gwener y 12fed.

Gobeithio y bydd rhagor o’n cwynion am ddiffyg gwaith cynnal a chadw 
yn y Plwyf yn cael eu gweithredu cyn y cyfarfod nesaf, yn enwedig y wal ger 
y palmant o Gwm-ann i bont Teifi.

Derbyniwyd llawer o gwynion am safon wael y torri porfa ar ochr y ffyrdd 
yn y Plwyf.  

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol yn dilyn, a phenodwyd Cynghorydd 
Eiddig Jones, Gelliddewi yn gadeirydd a’r Cynghorydd Eirug Davies 
Manglas yn is-gadeirydd.

Cyngor Bro Llanybydder
Cadeirydd: Fiona Hughes; Clerc: Mavis Beynon; Cynghorydd Sir: Fiona 

Hughes
Croesawyd dau aelod newydd i’r Cyngor Bro, sef Mr Arwel Morgan, 

Rhes yr Orsaf, Llanybydder – Ward Llanybydder a Mr Dafydd Morgans, 
Blaengorlech, Rhydcymerau – Ward Rhydcymerau.

Cadarnhawyd na chynhaliwyd etholiad gan mai un ymgeisydd yn unig 
oedd wedi cyflwyno’r dogfennau priodol i’r Cyngor Sir.

Mae’r gwaith cynnal a chadw ym Mharc y Pentref yn symud yn ei flaen a 
gallwn edrych ymlaen at weld rhagor o welliannau yn y man.

Mae Pwyllgor Gweithgareddau Allanol Llanybydder yn weithredol a 
disgwylir gweld ôl eu gwaith yn y dyfodol agos.

Mae cwynion wedi’u derbyn am y cynllun ailgylchu newydd. Roedd hyn 
yn ddisgwyliedig yn ystod wythnosau cyntaf gweithredu’r cynllun a bydd y 
Cyngor Bro’n cadw llygad barcud ar y sefyllfa ac yn cyfeirio’r cwynion at y 
Cyngor Sir.

Cyngor Cymuned Llangybi
Cadeirydd: G Hicks; Clerc: Mrs Mair Spate; Cynghorydd Sir: Odwyn 

Davies
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned ddechrau mis 

Mehefin dan lywyddiaeth y Cadeirydd.  
Darllenwyd cofnodion y llynedd a’u cadarnhau. Roedd chwech aelod o’r 

cyhoedd yn bresennol. Trafodwyd materion o bwys a oedd yn denu llawer o 
sylw a phryder: gor-yrru drwy’r pentref a pharcio yn Ysgol y Dderi oedd y 
pynciau mwyaf llosg. 

Mae yna bwyllgor llywio wedi ei benodi i drafod y problemau a bydd 
newidiadau ar y gweill yn y flwyddyn a hanner nesaf. 

Cafodd Tŵr y Dderi sylw hefyd. Mae’n ymddangos bod cymorthdal 
cynnal a chadw ar gael i’r perchennog. 

Mae’r broblem yn ymwneud â chŵn yn baeddu yn gwella: mae yna lygad 
barcud yn cadw llygad ar berchnogion anghyfrifol ac mae perchnogion cŵn 
strai yn medru cael eu dirwyo’n drwm. 

Gwirfoddolodd dwy wraig o bentref Llangybi lanhau cysgodfannau’r 
bysus yn y pentref ac mae’r Cyng O Davies am wneud yr un peth yn 
Olmarch. 

Cafwyd adroddiad byr gan y cadeirydd yn sôn am y pynciau a drafodwyd 
gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn a aeth heibio ac fe ddiolchodd i bawb am 
eu cefnogaeth a’u presenoldeb. 

Yn y cyfarfod misol penderfynwyd gofyn am amcangyfrifon i godi’r gofeb 
a oedd yn hen ysgol Silian yn Eglwys Silian. 

Gwelwyd y cyfrifon ariannol gan y cynghorwyr.  

ALBWM NEWYDD YR ORFFEWS YN CYFUNO’R HEN Â’R NEWYDD
Mae Côr Orpheus Treforys wedi rhyddhau eu halbwm diweddaraf ‘Nella Fantasia’, y cyntaf o dan faton y Cyfarwyddwr Cerdd newydd Joy Amman 

Davies. Cydweithiodd y Côr gyda rhai o fawrion y byd opera yng Nghymru ar gyfer eu halbwm diweddaraf ar label SAIN, ymysg y traciau mae 
perfformiadau gyda Andrew Rees, y tenor o Gaerfyrddin sydd â pherthynas hirdymor â’r côr.

O hen ffefrynnau yn rhaglen y côr megis Deus Salutis (Llef), Gwyr Harlech,  Y Delyn Aur, Nidaros a Lisa Lân i ddarnau mwy modern fel The Rose, a 
wnaed yn enwog gan Bette Midler, One Day I’ll Fly Away, prif drac y ffilm Moulin Rouge, a’r ddeuawd deimladwy Time to Say Goodbye, mae’r albwm yn 
arddangos y gorau o berfformiadau grymus ac emosiynol y côr meibion 100-dyn yma. Meddai’r Cyfarwyddwr Cerdd Joy Amman Davies, “Mae gwneud yr 
albwm wedi bod yn broses mor gyffrous - dewis a dethol y darnau, gweld popeth yn dod at ei gilydd, a chael dangos doniau’r côr yn eu holl ogoniant. 
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Colofn y C.Ff.I.
Rali’r Sir

CFfI Mydroilyn oedd yn cynnal 
Rali’r mudiad eleni ar gaeau fferm 
Gafryw ym Mydroilyn. Er nad 
oedd yr haul yn tywynnu ar y 6ed 
o Fehefin cafwyd cystadlu brwd a 
llawer o hwyl. Llongyfarchiadau 
mawr i glwb Llanddeiniol ar ddod 
yn fuddugol ac i glwb Penparc 
ar ddod yn ail. Dyma gweddill y 
canlyniadau:-

Gosod Blodau – Tregaron
Coginio – Llangeitho
Crefft – Pennant
Cystadlaethau’r Aelodau – Pennant
Arddangosfa Ffederasiwn 

– Penparc
Sioe Bypedau - Bryngwyn
Coedwigaeth – Pontsian
Mae Gan CffI Dalent – Dihewyd
Generation Game – Bro’r Dderi
Bonesig a’i Chi – Talybont
Meimio – Caerwedros
Barnu Gwartheg Charolais 

– Talybont
Barnu Defaid Lleyn - Trisant
Cystadleuaeth Gwisgo i Fyny 

- Dihewyd
Cneifio - Tregaron
Barnu Cobiau Cymreig Adran D 

- Trisant
Dawnsio - Pontsian
Syrcas – Caerwedros
Tablo – Talybont
Un o uchafbwyntiau’r dydd oedd 

Seremoni’r Coroni. Brenhines y 
Sir am y flwyddyn sydd i ddod yw 
Manon Richards o glwb Llanwenog. 
Ei morwynion yw Mererid Jones 
(Felinfach), Einir Ryder (Pontsian), 
Hedydd Davies (Bro’r Dderi) ac 
Eleri James (Talybont). Ffarmwr 
Ifanc y Flwyddyn yw Emyr Evans o 

glwb Felinfach. Dymuniadau gorau 
iddyn nhw am y flwyddyn sydd i 
ddod.

Ar y nos Sul yn dilyn y Rali 
cynhaliwyd Gymanfa’r Rali yng 
Nghapel Mydroilyn, gyda Heledd 
Williams a Elin Mair yn arwain. 
Cafwyd eitemau gan Ceirios ac 
aelodau clwb Mydroilyn. Braf oedd 
gweld y capel dan ei sang a diolch i 
bawb a gefnogodd y noson honno ac 
a gefnogodd y Rali mewn unrhyw 
modd.

Sioeau’r Sir
Cofiwch ymweld  â stondin C.Ff.I 

Ceredigion yn Sioe Castell Newydd 
a Sioe Llambed. Braf oedd gweld 
cymaint o bobl yn ymweld â ni yn 
Sioe Aberystwyth.  

Blaen rhybudd o Ddigwyddiadau’r 
Mudiad

Gorffennaf 11 – Sioe Castell 
Newydd Emlyn

Gorffennaf 20 – 23  - Sioe 
Frenhinol Cymru, Llanelwedd

Awst 5 – Treialon Cŵn Defaid
Awst 14 - Sioe Llambed
Awst 28-30 – Taith Feiciau 

Noddedig o un clwb i’r llall,, dan 
arweinyddiaeth Cadeirydd y Sir, 
Daniel Downes, i godi arian at Apêl 
Ceredigion tuag at Sioe Frenhinol 
Cymru 2010

Medi 23 – Pwyllgor Blynyddol y 
Sir

Medi 25 – Chwaraeon Dan Do
Hydref 1 a 2 – Siarad Cyhoeddus 

Saesneg, Felinfach.

Ar ddydd gŵyl banc Mai aeth y rhedwyr i Dinas Head.  Carys Davies yn 
cael ras dda ac yn gorffen yn y seithfed safle mewn 38 munud  ac yn gyntaf 
yn y menywod agored. 12 – ac yn 3ydd vet 40 Calvin Williams 39m 32e, 
14 –1af vet 50  Lyn Rees,  27 – Robin Barlow 44m 38e, 29 – 3ydd vet 45 
Monica Barlow 44m 46e, a Caryl Davies 46m 34e.  

Talyllychau oedd ras nesaf y clwb, ras a noddwyd  gan D L Williams 
Talyllychau a Llambed.  Gareth Jones o 3m Gorseinon enilloedd y ras 16m 
31e, 2ail Gareth Elliott Pembs Harriers 19ms 8e, 3ydd Richard Simpson 
19m 38e. Dynion vet 40, y tri rhedwr o glwb Sarn Helen, Glyn Price 17m 
17e, Michael Davies 17m 23e a Richard Marks 18m 58e,  Bechgyn  dan 
18 1af Stanely Harrison Highgate Harriers 18m 52e, 2ail Mr Phipps 27m 
18e, 3ydd Daniel Quick 20m 4e.  Carys Davies o glwb Sarn Helen yn ennill 
y menywod agored 19m 51e a Dee Jolly yn ail 21m 37e, 3ydd Rebecca 
Morgan 24m 9e.  Menywod 35 1af Rachel Allock Amman Valley Harriers 
20m 26e, 2ail Sud Davies 21m 48e,3ydd Luise Miskell 3m Gorseinon 22m 
56e.  Merched dan 18 1af Kari O’Neill Carmarthen 22m 40e, 2fed Lottie 
Donnelly- Williams Carmarthen 29m 17e, 3ydd Natalie Jones Sarn Helen 
31m 23e.  

Daniel Dafis Ffairfach yn ennill ras y plant 6m 30e, 2ail Aled Phillips 
Amman Valley Harriers 6m 43e 3ydd Talfan Allcock Amman Valley Harriers 
6m  49e, ac i’r merched 1af Ffion Jenkins Amman Valley Harriers 5m 58e, 
2fed Mared Owen Sarn Helen 7m 4e, a 3ydd Lleucu Ifans Sarn Helen  16m 
56e.

Llys Y  Fran Sir Benfro oedd ras nesaf y clwb.  Glyn Price yn ennill mewn 
amser 33m 26e, ac yn cael cyntaf vet 40,  2ail Michael Davies 34m 21e,  
5ed-Mark Dunscombe 36m 47e, 10fed Simon Hall 38m 11e, 11eg -  Tony 
Hall 38m 14e, 12fed Huw Price 38m 17e, 17eg  Calvin Williams 39m 50e, 
28ain Dee Jolly 41m 33e ac yn ail yn y menywod agored, 30- Lyn Rees 42m  
17e, 41- Gareth Jones 46m 41e, 45- Caryl Davies 47m 43e s, 51 - Angharad 
Hull 54m 6e, 57- Gudrun Jones 1awr 19e, a 59 - Allen Watts 1awr 29m a 
20e.  Sarn Helen yn ennill tîm y dynion, Glyn Price, Michael Davies, Mark 
Dunscombe a Simon Hall.

 Carys Davies yn cystadlu yn ras fynydd yn Llanberis, ac yn gorffen yn y 
9fed safle, ac yn ras Bwlch Y Groes 10k daeth Carwyn Thomas yn ail 43m 
8e, 18fed Gareth Jones 55m 56e a 26ain Jan Jones 1a 1m.

Y pen- wythnos aeth heibio bu’r clwb yn cystadlu yn y 27ain Ras 
Gyfnewid Cestyll Cymru.  Mae’r ras yn dechrau bore Sadwrn ger Castell 
Caernarfon ac yn gorffen prynhawn Sul yng Nghastell Caerdydd.  59 o 
glybiau yn cystadlu o Gymru, Lloegr a Chanada.  Yn ystod y ddau ddydd 
mae un mil un cant a wythedg o redwyr  yn cymeryd rhan.  Mae deg cymal 
dydd Sadwrn a deg dydd Sul ac yn mynd rhwng wyth a phedair ar ddeg o 
filltiroedd, ac yn cynwys  chwech cymal mynydd.

Glyn Price yn cael ras arbennig o dda o Lanfair –Ym –Muallt i Drovers 
Arm ar gopa mynydd Epynt.  Unarddeg o filltiroedd a Glyn Price yn gorffen 
y ras mewn 1 awr 10 munud a 15 eiliadau, ac yn gorffen  yn y seithfed safle 
ac yn seithfed vet 45.

Lyn Rees yn dechrau y cymal cyntaf o gasetell Caernarfon i Penygroes 
mewn amser 1 awr 31munud,  yr ail gymal i gastell Criccieth Carwyn 
Thomas yn drydydd  1a 3m 11e, cymal mynydd i Faentwrog  34- Haydn 
Lloyd 1a 25m 31e, i gastell Harlech 5ed Irfon  Thomas 59m 56s, Abermaw 
39fed Caryl Davies 1a 17m 18s, Dolgellau 26ed Dylan Davies 1a 16m 27e, 
cymal fynydd i Dinas Mawddwy  43ydd Murray Kisbee 1a 14m 53e, Foel 
43ydd Calvin Williams 1a 23m 20e, Llanfair Careinion 43ydd Jan Jones 1a 
10m 18e, a’r degfed cymal fynydd i’r Drenewydd yn 36ed Mark Dunscombe 
1a 30m 25e.   

Ar ôl  noswaith o gwsg yng Nghanolfan Hamdden Drenewydd roedd Jamie 
Thomas yn dechrau y cymal fynydd o 12.3 of filltiroedd am 7 o’r gloch y 
bore, gan gyrraedd Llanbadarn Fynydd mewn 1 awr 30 munud a 8 eiliad yn 
37fed,  Crossgates  52fed Huw Rowcliffe 1a 33m 55e, Llanfair–Ym- Muallt 
7fed Glyn Price 1a 10m 15e, Aberhoddu 36ed Peter Davies 1a 36m 55e, 
cymal fynydd i Brynniau Brecheiniog, 10fed Michael Davies 55m 10e, 
Castell Cyfarthfa 44ydd Gareth Jones 1a 10m 42e, Abercynnon 27ain Dawn 
Kenwright 1a 5m 33e, Castell Caerphilly 23ain Richard Marks 1a 17m46e, 
a Gethin Jenkins yn gorffen ras y dydd yn y safle 48fed o 10.4 o filltiroedd i 
gastell Caerdydd mewn 1 awr 21munud a 38 eiliadau.      

Ar ddiwedd y dydd y clwb yn gorffen yn y daith o 211 o filltiroedd o 
ogledd Cymru i’r de  mewn amser  25 awr 57 munudau a 6 eiliad, ac yn 
gorffen yn y safle 32fed, ac yn ugeinfed yn y cymalau mynydd. 

Clwb  Clonc    
 £�0 rhif ��1 : Mrs Mair Williams, 

Awelfa, New Inn
£�� rhif  ��  : Mrs Ray Davies, 
Crug, Llanybydder
£�� rhif  ��9 : Mrs Joyce Williams, 

Pleasant Hill, Llanwnnen
£�0 rhif ��0 : 

Mrs Sallie Jones, 
Hathren, Heol y Bont, Llambed

£�0 rhif ��0 : 
Ann Thorne, Glennydd, Llanllwni

£1� rhif ��� : Mrs Lena Williams, 
39 Heol Hathren, Cwmann

£1� rhif ��8 : Mrs Eirlys Thomas, 
Awelfa, Llanybydder

£10 rhif ��1 : Mrs Eleri Thomas, 
Blaencwmdu, Llanllwni

£10 rhif ��1 : 
Mrs Sara Humphreys Jones, 

Frongelli, Alltyblaca
£10 rhif �0� : Anne Jones, 

18 Tŷ Rhys, The Parade, 
Caerfyrddin
£10 rhif �9� : Lyn Rees,

Tanrhos, Cwrtnewydd
£10 rhif ��� : 

Daniel Thomas, Ffosffald, Drefach
£10 rhif 1�� : Mrs Beti Evans, 

Y Mans, Stryd Newydd, Llambed

Gorffennaf �009

COFIWCH eu bod hi’n amser talu CLWB CLONC 
am y flwyddyn 2009 – 2010. £5 y rhif i’w dalu CYN 
diwedd mis Gorffennaf. Beth am wneud archeb banc eleni? 
Danfonwch y manylion at Mary Davies, Maesglas, Drefach, 
Llanybydder, Ceredigion. SA40 9YB.

www.clonc.co.uk
Gwefan 

Papur Bro Clonc

yn llawn lluniau a 
gwybodaeth,

cyfle i chi gyfrannu,
a chyn rifynnau Clonc.
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Drefach   a   Llanwenog
Eglwys Santes Gwenog.

Cynhaliwyd Gŵyl Gorawl 
Deoniaeth Llambed ar ail Sul y 
Drindod, y 14eg o Fehefin.  I’r 
sawl fu’n  bresennol yn yr oedfa 
hwyrol, cawsant eu swyno gan lais 
hyfryd a swynol Kees Huysmans.  
Cafwyd canu cynulleidfaol gyda’r 
Parch. Ganon Aled Williams yn 
ein harwain. Llongyfarchiadau i’r 
Hybarch Wil Strange, ficer Pencarreg 
a Llancrwys ar ei ddyrchafiad yn 
Archddeacon Aberteifi.

Derbyniodd y  Ficer lythyr gan 
bâr o Abergafenni, a fu’n ymweld â 
Llanwenog trwy olrhain hen fap o’r 
17eg ganrif.  Crewyd y map yn 1675 
gan John Ogilby, ac mae’n cael ei 
ddisgrifio fel atlas heol gyntaf y byd.  
Mae Llanwenog yn Llanwennock; 
Llambed yn Llanbeder; Llanybydder 
fel Llanumbether, a Bettws Bledrws 
fel Bettws Bletherus. Os ydych am 
fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r 
Parch. Bill Fillery.

Llongyfarchiadau i Gwawr Jones, 
Meysydd ar ei llwyddiant ym 
Mhrifysgol Bangor.

Ymfalchïwn fod Eifion, Afallon 
wedi eu hanrhydeddu â gwobr 
‘Halen y Ddaear’ yn ddiweddar.

Cynhaliwyd  arolwg  gan ‘Estyn’ 
a’r Eglwys, yn Ysgol Wirfoddol 
Llanwenog.

Dymuniadau gorau i’r disgyblion 
a fydd yn cychwyn mewn ysgolion 
uwchradd y tymor nesaf.

Er yn drist i ffarwelio â Mrs 
Margaret Evans, athrawes yr adran y 
babanod yn Ysgol Llanwenog, wedi 
25 o flynyddoedd yn hyfforddi’r  
plant, dymunwn ymddeoliad  hapus 
a bendithiol iddi.

Da yw deall fod Mrs Eva Davies  
yn ôl yn ei chartref wedi cyfnod o 
anhwylder. Dymunwn adferiad llwyr 
iddi.

Bu Eleri Davies, 2 Highmead 
Cottages yn dathlu penblwydd 
arbennig yn ddiweddar. 
Llongyfarchiadau a phob bendith i’r 
dyfodol.

Llongyfarchiadau hefyd i Wyn 
Evans a Caryl Davies a briodwyd 
yn ddiweddar yng Nghapel Pisgah, 
Talgarreg. 

Clwb 100 mis Mai:-
1.Brian Lewis, Rhiwson Uchaf; 

2. Daniel Thomas, Ffosffald; 3. 
Glynnis Morris, Cae Ceffylau.

Y Gymdeithas Hŷn
Taith i’r Gogledd-ddwyrain 

ddaeth i  ran yr aelodau ym mis 
Mehefin,- i Wrecsam am ychydig 
amser, ond yn bennaf i Blasdy 
Erddig.  Mae’r tŷ yn perthyn i’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers 
tua 30 mlynedd, ond cyn hynny 
bu’r teulu Yorke yn byw yno am 
yn agos i 300 o flynyddoedd.  
Dioddefodd y tŷ niwed enbyd 
oherwydd  bod y gweithfeydd glo 
yn rhedeg o dan safle’r adeilad, 
ac aeth costau adnewyddu’r lle yn 

feichus ar y perchennog olaf. Felly, 
penderfynodd drosglwyddo’r stad i’r 
Ymddiriedolaeth, ond wnaethon nhw 
ddim cyd-synio i dderbyn y lle hyd 
nes i’r Bwrdd Glo gytuno i roi swm 
sylweddol iawn fel iawndal, ac i  roi 
cannoedd o dunnellu o wastraff yn ôl 
o dan safle’r tŷ er mwyn gwarchod y 
seiliau i’r dyfodol.  Mae’n le hynod 
o ddiddorol, ac yn werth  y siwrne i 
ymweld ag ef. 

Teithio’n ôl i Lanidloes, lle’r 
oedd swper wedi ei archebu, a 
sioc oedd gweld peiriannau tân yn 
pwmpio dŵr yn y Drenewydd ar ôl 
glaw trwm yn ystod y dydd.  Ond 
doedd y sioc hyn yn ddim i beth 
oedd yn disgwyl un o’r aelodau. 
Pan oedd pawb ar hanner eu pryd 
bwyd, dyma Alwyn Humphries, a 
chriw ‘Wedi 3’ yn ymddangos o 
rywle, ac yn cyflwyno plat ‘Halen y 
Ddaear’ i Eifion. Dywedodd Alwyn 
mai Gwilym Davies, Yr Hendre, 
oedd wedi ei enwebu, a hynny ers 
ryw dair wythnos yn ôl. Ymysg y 
pleser a’r cyffro o dderbyn y plat, 
tristwch yn dod o fewn ychydig 
amser, o glywed fod Gwilym wedi 
marw y prynhawn hwnnw.  Coffa 
da amdano; y gŵr addfwyn, tawel, a 
fu gyda’i frawd, Glyn mor weithgar 
yng ngweithgareddau’r Gymdeithas 
Hŷn. 

Bydd y trip nesaf yn mynd i Sir 
Benfro, dydd Mercher, Gorffennaf  
8fed, y bws i gychwyn o Lambed am 
8.30 yb. Enwau i Yvonne; 480590.

Profedigaeth
Trist yw cofnodi marwolaeth 

Gwilym Davies, Yr Hendre, 
Drefach, wedi cystudd hir. 
Symudodd Gwilym a’i frawd Glyn 
i’r pentre wedi iddynt ymddeol 
o ffermio tua pymtheg mlynedd 
yn ôl. Bu’r ddau’n weithgar iawn 
ym mywyd y pentref. Y ddau 
frawd fu’n gyfrifol am drefnu 
gweithgareddau’r henoed am 
gyfnod nes colli Glyn ychydig 
dros flwyddyn yn ôl. Ymddiddorai 
Gwilym mewn sioeau lleol gan 
gystadlu ac ennill yn rheolaidd. 
Roedd yn gymwynaswr ffyddlon i 
‘Clonc’ gan ymuno â chiw y plygu 
am gyfnod hir. Cydymdeimlwn â’r 
teulu yn eu colled ac fel cymuned 
gwerthfawrogwn ofal y chwiorydd 
amdano dros y misoedd olaf. 
Bu’r angladd yn yr Amlosgfa yn 
Aberystwyth yn ddiweddar dan ofal 
y Parchedig Rheinallt Davies. 

Diolch
Dymuna teulu y diweddar Gwilym 

Davies, Yr Hendre, Drefach, ddiolch 
am bob arwydd o gydymdeimlad 
dderbyniwyd ganddynt yn eu 
profedigaeth, ac am y cymorth 
a’r consern ddangoswyd gan y 
plwyfolion; hefyd am y gofal diflino 
gan y doctoriaid a’r nyrsys.

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Gwawr 

Jones, Meysydd, Drefach ar ei 
llwyddiant yn cael Gradd Gyfun, 
Dosbarth Cyntaf mewn Cymraeg 
a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol 
Bangor. Bwriada Gwawr ddilyn 
cwrs Meistr mewn cerddoriaeth y 
flwyddyn nesaf. Dymunwn yn dda iti 
Gwawr.

Llwyddiant
Llongyfarchiadau i Eloise Bird, Y 

Felin, Drefach ar basio ei gradd yn y 
cyfryngau 2:2 o Brifysgol Llambed. 
Dyma ferch sydd wedi cael ei 
haddysg o fewn y filltir sgwâr. Ysgol 
Llanwenog, Ysgol Gyfun Dyffryn 
Teifi ac yna’r Brifysgol yn Llambed. 
Da iawn ti, a phob lwc i’r dyfodol.

18 oed
Llongyfarchiadau i Ffion Davies, 

Gwel-y-Dyffryn ar ddathlu ei 
phenblwydd yn 18 oed ar ddiwrnod 
cyntaf mis Mehefin. Gobeithio i ti 
fwynhau’r diwrnod.

C.Ff.I Llanwenog
Wel, ar ôl paratoi ac ymarfer 

fe ddaeth diwrnod y rali. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a 
fuodd yn cystadlu gan sicrhau fod 
y clwb yn gydradd 9fed ar ddiwedd 
y dydd. Braf iawn oedd gweld 
Manon Richards yn cael ei choroni 
gan lywydd y dydd a rhaid dweud 
dy fod yn edrych yn bert iawn. 
Hoffai’r clwb ddymuno pob hwyl i 
ti yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 
Fe ddaeth y cwpan Gwynne nôl i 
Lanwenog unwaith yn rhagor sef y 
cwpan am glwb mwya gweithgar 
y sir. Llongyfarchiadau mawr i’r 
holl aelodau a fu’n ymdrechu’n 
galed yn holl gystadleuaethau 
calendr y Ffermwyr Ifanc yn ystod y 
flwyddyn. Da iawn chi!

Dyma ganlyniadau’r rali yn llawn:
Fe ddaeth Gwawr Hatcher yn 

ail yng nghystadleuaeth y crefft, 
Angharad Lewis yn ail yn y blodau a 
Rhian Bellamy a Iona Jones yn 13eg 
yn y coginio. Daeth yr arddangosfa 
Ffederasiwn yn ail, sef Helen 
Davies, Steffan Davies, Gwennan 
Davies a Gethin Hatcher. Daeth 
Elin Jones ac Enfys Hatcher yn 
3ydd yn y generation game, Heilin 
Thomas a James Harris yn 7fed yn y 
cneifio. Cerys Jones, Helen Davies a 
Daniel Morgans yn 8fed yn y barnu 
Charlois a Menna Williams, Steffan 
Davies a Sioned Evans yn 10fed yn 
y barnu defaid Lleyn gyda Steffan 
Davies yn 3ydd yn unigol dan 26 
oed. Daeth y clwb yn 4ydd yn y 
meimio a 3ydd yn y syrcas. Hoffwn 
ddiolch yn fawr i bawb a fu yn ein 
cynorthwyo.

Llongyfarchiadau mawr i Cerys 
Jones ar ennill cwpan ysgifennydd 
gorau’r sir, yr wyt yn llawn haeddu’r 
teitl. Hefyd llongyfarchiadau i Kevin 
Davies ar ennill y cwpan am yr 

Cymorth Cristnogol
Daeth swm y casgliadau o dŷ i 

dŷ ym mhlwyf Llanwenog, ac yn 
Llanwnnen eleni i £1,063-20.
Diolch yn fawr i bawb am eu 

rhoddion, ac i’r casglwyr ffyddlon 
sydd yn gwneud y gwaith o 

flwyddyn i flwyddyn.

amser hiraf ar daith tramor.
Hefyd llongyfarchiadau i Cerys 

ar ei dyweddiad yn ddiweddar gyda 
Gareth Lloyd (Clettwr). Dymunwn 
pob hapusrwydd i chi yn y dyfodol.

Fe fu y clwb yn cystadlu nos Lun y 
15fed o Fehefin yn yr adran timoedd 
yn y mabolgampau. Cawsom 
noson hwylus o gystadlu. Cynhelir 
yr adran athletau nos lun yma 
22ain o Fehefin. Felly, fe gewch y 
canlyniadau yn llawn mis nesa.

Hoffwn ddymuno pob hwyl i’r 
aelodau fydd yn cystadlu yn yr 
hywyddo clwb ar fore dydd Llun 
yr 20fed o Orffennaf yn y sioe 
Frenhinol. Os ydych yn y sioe, ewch 
draw i’w cefnogi yn adran y C.FF.I.

I gloi, hoffwn eich hysbysu fod 
cyfarfod blynyddol y clwb ar nos 
Fercher y 29ain o Orffennaf yn ysgol 
Llanwenog am 7:30 yr hwyr. Croeso 
cynnes i chi ymuno â ni. 

Ysgol Llanwenog
Mae’r hanner tymor yma wedi bod 

yn un prysur iawn i staff a phlant yr 
ysgol. 

Bu y Parch. Canon Alan Meats, 
sef Arolygwr Ysgolion Eglwys yng 
Nghymru, yn arolygu’r ysgol am 
ddeuddydd.  Hoffwn ddiolch i’r 
Parch. Bill Fillery am fod yn rhan 
annatod o’n gwersi a’n gwasanaethau 
tra y bu y Canon yma.  Fel Ysgol 
Eglwys derbyniwn wasanaeth y ficer 
trwy gydol y flwyddyn a mawr yw 
ein dyled iddo.

Yn ystod yr un mis daeth Mr. 
Robert Jones, Mr. Yan James, Mr. 
Rhys Lloyd a Mr. Dylan Jones 
i’r ysgol i’n arolygu. Dymunwn 
ddiolch yn fawr iddynt am eu 
proffesiynoldeb a’u canmoliaeth 
o Ysgol Eglwys Llanwenog. 
Canmolodd yr Arolygwyr y plant 
hefyd am eu cwrteisi a theimlwn 
fel ysgol fod y profiad yma wedi 
bod yn un gwerthfawr.  Dymunwn 
hefyd roi diolch yn fawr iawn i 
Lywodraethwyr a Rhieni’r Ysgol am 
eu cefnogaeth brwd.

Mae disgyblion y ddau ddosbarth 
yn dra ffodus fod yna arbenigwraig 
ar staff yr ysgol ym maes coginio, 
sef Mrs. Nia Evans o Lwyndafydd.  
Yn ddiweddar maent wedi bod yn 
addurno cacennau, gwneud Keebabs 
Ffrwythau a choginio sgons.  

Yn Mehefin cafwyd ymweliad 
oddi wrth Heddwas P.C. Gwyndaf 
Lloyd a fu yn siarad â’r disgyblion 
Hŷn am Ddiogelwch ar y Wê.  Yn 
ystod y tymor yma hefyd mae Mr. 
T. Jones a Mr. M. Charlton yn dysgu 
plant Blynyddoedd 4, 5,a 6 sut i 
ddefnyddio beiciau yn ddiogel ar yr 
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Cwrtnewydd

Ysgol Pontsian
 Cynhelir cyngerdd ffarwel i 

Mrs Delyth Davies, pennaeth 
Ysgol Gymunedol Pontsian, ar 
nos Wener, Gorffennaf 10fed am 
7.30y.h. yn Neuadd Pontsian. 
Bydd te parti yn dilyn ar brynhawn 
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 11eg, o 
3.30 y.p. tan 6.00 y.h., hefyd yn y 
neuadd. Croeso cynnes i bawb.

heol. Hyderwn yn sgïl cymryd rhan 
yn y mentrau yma y byddwn fel 
ysgol yn llwyddo i ennill y drydedd 
ddeilen werdd Ysgolion Iach.

Os ydych wedi bod mor ffodus â 
theithio heibio’r ysgol yn ddiweddar 
efallai y byddech wedi gweld siediau 
smart wedi cyrraedd ein coedwig. 
Diolch i Mr. Pat O’Keeffe a’i gyd-
weithwyr am osod y sylfeini yn 
barod iddynt ac i Gymdeithas Rhieni 
ac Athrawon am dalu am sied yr 
ysgol. Mae’r Babanod wedi bod yn 
eu defnyddio i wneud gwaith coed i 
gyd-fynd â’r thema Tai ac Adeiladau.

Croeso cynnes ‘nôl  i Ms. Annwen 
James ers iddi dderbyn llawdriniaeth 
yn ddiweddar.  Hoffwn hefyd 
ddanfon ein cyfarchion cynnes i’n 
Cogyddes, sef Eleri Davies a fu 
yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 
ddiweddar. Pob bendith arni hi a’i 
theulu.

Dyma restr o enillwyr Clwb Cant yr 
Ysgol am Fis Mai.

1af - £15 - Molly Greenfield, Drefach
2il - £10– Eileen Williams, Llambed
3ydd - £5 - Margaret Jones, 

Cwrtnewydd
Enillwyr Mis Mehefin
1af - £15 –Hazel Thomas, Drefach
2il - £10 –John Davies, Brynteg
3ydd - £5 - Mair Jenkins, Alltyblaca
Dymuna Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon yr ysgol ddiolch i bawb 
am eu cefnogaeth.

Cylch Meithrin Gwenog
Dydd Sadwrn  y  chweched o Fehefin  

cynhaliwyd taith gerdded y Cylch.  
Diolch am gwmni  pawb a ymunodd â ni 
ar y dydd. Llwyddwyd i godi tua £220 at 
Gylch Gwenog.

Mwynhaodd y plant bach un bore 
Dydd Llun yn teithio o gwmpas Eglwys 
Santes Gwenog  a sylwi ar y twr a’r 
ffenestri lliwgar.  Ac i gloi yr ymweliad 
canodd y Parch. Bill Fillery y gloch. 

Bore Dydd Iau, y 9fed o Orffennaf 
bydd Stondin Gacennau ar gael ar iard 
yr ysgol.  Croeso cynnes i bawb i ddod 
i brynu.

Cartref Newydd
Mae Nia Evans a’r bechgyn wedi 

symud i fyw i Vale of Cledlyn yn 
ystod y mis. Gobeithio y byddwch 
yn hapus yno.

Swydd Newydd
Dymuniadau gorau i Gwennan 

Davies, Llys-deri ar ei swydd 
newydd yn Aberystwyth.

Roedd yn brofiad gwych i’r plant 
lle roedd tri hyfforddwr yn eu 
dysgu.  Braf oedd gweld y plant 
wrth eu boddau a phob un ohonynt 
wedi disgyn i’r dŵr.

Clwb Ffrindiau 
Mis Mehefin 2009
£10.00 Eleri Davies, 
33 Beale Close, Danes Court, 

Llandaff
£5.00 Les Jenkins, 
Beiligwyn, Capel Dewi, 

Llandysul
£2.50 Sara Davies, 
Coedlannau Fach, Cwrtnewydd
£2.50 Llŷr Rees, 
Tanrhos, Cwrtnewydd

Cylch Ti A Fi 
Ar y 4ydd o Fai gwelwyd nifer 

o blantos bach y Cylch gyda’u 
rhieni yn mwynhau eu hunain yng 
‘Nghalan Mai’ yr ysgol.   

Ar yr ail o Fehefin a gan fod y 
tywydd yn braf manteisiwyd ar y 
cyfle i chwarae gydag offer chwarae 
tu allan sydd gan Ddosbarth y 
Babanod. Hefyd, ymunwyd mewn 
te parti i ddathlu llwyddiant 
disgyblion yr ysgol fuodd yng 
Nghaerdydd gyda’r Urdd. 

Ar Fehefin y 9fed manteisiwyd ar 
y tywydd braf drwy fod tu allan yn 
chwarae nifer o gêmau.

Ar Fehefin 16eg gwneud cardiau 
ar gyfer Sul y Tadau oedd un o 
weithgareddau’r prynhawn ac yna 
aeth pawb tu allan i fwynhau’r 
tywydd braf. 

Trannoeth sef Mehefin 17fed 
aeth nifer o blantos bach y Cylch i 
Felinfach i gymryd rhan yng Ngŵyl 
Ysgolion Meithrin gyda Martin 
Geraint yn bresennol. Bu’r plantos 
yn mwynhau dawnsio gyda Igi, 
Tigi, Bib a Bop a hefyd buont yn 
canu gyda Sali Mali.  Ar brynhawn 
ddydd Mercher mynd nôl i’r ysgol 
wnaeth nifer o’r plant er mwyn 
tynnu lluniau unigol ar wahoddiad y 
Prifathro gan fod yna ffotograffydd 
proffesiynol yn bresennol.

 Ar Ddydd Iau Mehefin 18fed  
cafodd rhieni Cylch Ti a Fi 
wahoddiad  i’r bore agored yr 
ysgol. Bore llwyddiannus i bawb.

Cynhelir ein trip Haf eleni ar 
Orffennaf 7fed lle rydym am fynd 
i Fferm Ffantasi, Llanrhystyd.  
Unrhyw un sydd â diddordeb i 
ymuno gyda ni plîs cysylltwch â’r 
ysgol (01570 434273). 

Hoffwn fel Cylch ddymuno pob 
lwc i Dewi, Nathaniel a Lisa fydd 
yn dechrau Ysgol Gynradd ym mis 
Medi. 

Bydd y Cylch yn ail-gychwyn 
ar 8fed o Fedi 2009 ar ôl saib y 
gwyliau Haf am 1.15 – 3.30 yn 
Neuadd yr Ysgol (adeg Tymor yr 
Ysgol yn unig). Mae yna groeso 
cynnes i blant rhwng 0-4 mlwydd 
oed.

parhad

Ar ôl y gwyliau cafwyd parti yn yr ysgol i ddathlu llwyddiant y plant 
yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.  Er bod y plant heb gael llwyfan, 
cafwyd beirniadaethau arbennig o dda.  Ym meirniadaeth Elin roedd yn 
cyfeirio ei bod yn agos iawn i’r llwyfan a hefyd roedd beirniadaeth yr 
Ymgom yn dangos safle o nesaf at y llwyfan.  Llongyfarchiadau mawr 
i’r pump plentyn a diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yng nghlwm â’u 
dysgu.

Ysgol Cwrtnewydd

Cafwyd ymweliad gan P.C. 
Gwyndaf Lloyd a bu’n sôn wrth y 
plant bach am bryd a sut i alw 999, 
bu plant blwyddyn 3 a 4 yn trafod 
bwlio a theimladau, tra bu plant 
blwyddyn 5 a 6 yn sôn am beryglon 
ymchwilio y we a bwlian ar lein.

Aeth holl blant yr ysgol i ymweld 
ag Eglwys Sant Ioan, Pontsian fel 
rhan o’u gwersi Addysg Grefydol.  
Bu’r Parchedig Eric Roberts yn sôn 
am hanes yr eglwys a’u chynnwys.  

Bu saith o blant blwyddyn 5 a 
6 yn cynrychioli Ceredigion yng 
Nghwis Llyfrau Cymru.  Bu Meinir, 
Luned, Iwan a Rhys yn trafod un 
o Lyfrau Roald Dahl sef Moddion 
Rhyfeddol George a bu’r pedwar 
uchod gan gynnwys Rhodri, Arwel 
a Kelly yn cyflwyno un o lyfrau 
arall Roald Dahl sef Matilda.  Fe 
wnaeth y plant yn arbennig o dda a 
bu’n brofiad gwych iddynt.  Diolch 
yn fawr iawn i bawb sydd wedi 
helpu mewn unrhyw ffordd i roi’r 
profiad yma i’r plant.

Mae tair merch ym mlwyddyn 
chwech sef Luned, Meinir a Kelly 
wedi bod yn ymarfer ar gyfer Côr 

Ceredigion dan arweiniad Mr 
Emyr Wynne Jones ac fe fu’r tair 
yn perfformio yn y Proms yng 
Nghanolfan y Celfyddydau yn 
Aberystwyth.

Daeth y tynnwr lluniau i ymweld 
â’r ysgol a braf oedd cael aelodau 
o’r Cylch Ti a Fi yn ymuno â ni.

Cafwyd diwrnod sych a gwresog 
i’n mabolgampau eleni.  Daeth 
plant ysgol Capel Dewi i ymuno 
â ni.  Ar ôl prynhawn o gystadlu 
brwd, y tîm glas oedd yn fuddugol 
a chasglwyd y darian gan y ddau 
gapten Meinir Davies a David 
Thomas.  Arwel Jones a wnaeth 
ennill Tarian Goffa Stephen 
Sutcliffe i’r bachgen â mwyaf o 
bwyntiau a Luned Jones enillodd 
Tarian Goffa Ieuan Jones i’r ferch â 
mwyaf o bwyntiau.

Cafwyd noson gymdeithasol o 
Rownderi a Barbeciw yn yr ysgol.  
Bu chwech tîm yn cystadlu, roedd 
yn amlwg gyda’r holl chwerthin 
fod pawb wedi joio mas draw.

Bu plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 
yn ffodus iawn i gael cyfle i fynd 
i ganwio ar y llyn yn Llandysul.  

Rhwng 2 – 4 Awst bydd Staff Ysgol Cwrtnewydd sef Wendy Davies, 
Eleri Jones, Lowri Evans a Hannah Jones yn cerdded 60 milltir ar 
hyd arfordir Ceredigion er budd Ymcwil Cancr Cymru. Os ydych am 
gyfrannu cysttltwch â’r rhifau yma: 01570 434273 neu 01570 481153 / 
07814 083631.
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Nid yw’r golygydd o 
reidrwydd yn cytuno 
â’r farn a adlewyrchir 

yn mhob un o erthyglau 
CLONC.

Cwmann

Mae Toriad Taclus
Wedi newid siop

Mae ar Heol Caerfyrddin
Ger y Sgwâr Top

Ceris Morgan
yn trin gwallt yn eich cartref

Prisau rhesymol.
Ffoniwch: 07738 492613

Cwmann
ond yn barod i deithio’r ardal.

Torri  a  sychu,  steilo  a  lliwio, 
cwrlo  a  gosod  gwallt  ar  gyfer 

achlysuron  arbennig.

Llwyddiant Cerddorol
Llongyfarchiadau i Tomos Rhys 

Jones, Araul am basio Gradd 2 ar y 
piano gyda chlod yn ddiweddar.    

Eglwys Sant Iago
Roedd eglwys Sant Iago yn orlawn 

ar nos Lun Mehefin 8fed pan y 
cynhaliwyd gwasanaeth sefydlu 
a gosod y Parchedig Pdr William 
Strange yn ficer plwyfi Pencarreg a 
Llanycrwys gan y Gwir Barchedig J. 
Wyn Evans Esgob Tyddewi. Cafwyd 
gwasanaeth bendithiol a gweddigar 
ynghyd â neges bwrpasol iawn 
gan yr Esgob wrth iddo bregethu 
a chroesawu y Parch Pdr William 
Strange i’r ddeoniaeth. Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal y Deon 
Bro sef y Parchedig Canon Aled 
Williams. Croesawyd y ficer i’r 
plwyf gan wardeniaid y dair eglwys 
ynghyd â mudiadau lleol sef Mr Eric 
Williams dros Cyngor y Gymuned, y 
Parchedig Gill Thomos dros capeli’r 
ardal a Miss Sioned Russell dros y 
Clwb Ffermwyr Ifanc. Gwnaed y 
darlleniadau gan Miss Iris Williams 
eglwys Llanycrwys a Mr David 
John Evans eglwys Pencarreg. 
Casglwyd gan Tony Lewis, Edwin 
Harries, Pat Jones a Tom James. Yr 
organyddes oedd Ceinwen Evans. 
Ar ôl y gwasanaeth roedd bwyd i 
bawb yn neuadd yr eglwys a braf 
oedd cymdeithasu efo’n ffrindiau ac 
hefyd aelodau o eglwys Sant Pedr 
Gaerfyrddin. Dymunwn fel aelodau 
a’r ardal gyfan, groeso cynnes a 
phob bendith i’r ficer a’i deulu wrth 
iddynt ymgartrefu yn y ficerdy yn 
Cwmann, edrychwn ymlaen yn 
hyderus am ei weinidogaeth yn y 
plwyf. Ar ddydd Mercher Mehefin 
24ain bydd gwasanaeth arbennig 
yn y Gadeirlan yn Nhŷ Ddewi pan 
fydd ein ficer newydd- y Parchedig 
Strange yn cael ei sefydlu gan Esgob 
Tŷ Ddewi fel Archddiacon newydd 
Ceredigion.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â 

Verina Roberts, Alwyn ac Alwena 
a’u teuluoedd Gelli Aur Parcyrhos 
ar golli priod, tad a thadcu annwyl. 
Hefyd â Ronnie a’r teulu Brynview 
o golli brawd ac ewythr sef Mr 
Raymond Roberts.

Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf â Mary Wynne a’r teulu 
Coach House (Tafarn Ram gynt) ar 
golli ei chwaer yn ddiweddar.

Ysbyty
Da deall fod Mrs Jones, 3 

Heol Hathren yn gwella ar ôl ei 
llawdriniaeth yn ddiweddar.

Diolch
Dymuna Debbie, Nigel a’r teulu 

5 Treherbert ddiolch am yr arian 
a’r anrhegion a dderbynion nhw ar 
enedigaeth Lois.

Cymorth Cristnogol
Roedd y Casgliad eleni eto yn 

rhagorol sef £1025. Diolch yn fawr 
i’r casglwyr a’r rhoddwyr- da iawn 
pobl Cwmann!

Pwyllgor Pentref Cwmann 
Enillwyr Clwb 225 Mis Mehefin

1-Gwenda Thomas, Tegfan, 
Cwmann, 2- Eifion Davies, 4 
Winch, Cwmann, 3- Eirwen Davies, 
Ffawydd, Cwmann, 4- Mrs M Evans, 
Fferm Felinfach, Cwmann, 5- Mr 
R Brown, 3 Kings Mead, Llambed, 
6- Mrs G Douch, 1 Heol y Fedw, 
Cwmann, 7- Mrs G Jones, Felindre 
Uchaf, Cwmann, 8- Edwin Harries, 
8 Nant y Glyn, Cwmann, 9- Llion 
Herbert, Cysgod y Coed, Cwmann, 
10- Debbie Luker, 5 Treherbet, 
Cwmann.

Enillwyr Clwb 170 Mehefin
1- Mrs Muriel McHillen, 40 

Heol Hathren, 2- Mrs Rosa Lloyd, 
8 Heol Hathren, 3- Miss Sonia 
Northen, 38 Bro Einon Llanybydder, 
4- Mrs Myra Jones, 14 Bryn yr 
Eglwys Llambed, 5- Mr Alun Jones, 
Glanrhyd Parc y rhos, 6- Mr David 
Davies, Glenview Pencarreg, 7- Miss 
Gwenda Thomas, Tegfan, 8- Mrs E 
G Lloyd, 14 Heol Hathren, 9- Mr 
Gwynfor Lewis, Bronwydd Bridge 
Street Llambed, 10- Mrs Gwenna 
Evans, Tŷ Newydd Barley Mow. 

Diolch
Dymuna Verina, Alwyn, Alwena, 

Aled a Iona, Gelli Aur, Parc y Rhos 
ddiolch o galon i’w perthnasau, 
ffrindiau a chwsmeriaid oll am eu 
teyrngarwch a’u consyrn yn ystod 
salwch trist Raymond.  Diolch yn 
enwedig i’r cyfeillion agos a fu’n 
ymwelwyr cyson.  Diolchwn yn 
arbennig i Dr Stephen Rowlands o 
Feddygfa Brynmeddyg, Llanybydder 
am ei ofal tyner a diflino.  
Diolchwn hefyd am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd inni 
yn ystod ein profedigaeth lem - yn 
alwadau ffôn, cardiau a llythyrau, 
blodau a bwydydd o bob math ac am 
y ‘Rhoddion er Cof’ (fe gyhoeddwn 
y cyfanswm yn ddiweddarach).  
Mae ein diolch hefyd yn mynd i 
deuluoedd Brynview a Phenrhos, 
heb anghofio am John, Keith, 
Kevin a Ceiron (Bois y siop) am 
eu cymorth parod ar adeg anodda’n 
bywyd.  Diolch yn fawr.

 

Capel y Cwm
Croaesawyd pawb i Gapel y 

Cwm ar ddiwrnod olaf mis Mai i 
gwrdd Pawb Ynghyd blynyddol y 
Capel. Roedd yn ddiwrnod hynod 
o braf y tu allan ac roedd yn braf 
gweld cynifer wedi troi allan.  Wrth 
yr organ oedd Mrs Mary Jones, 
Penrheol. 

Llongyfarchiadau
Ymfalchïwn yn llwyddiant Einir 

Ryder, Tyngrug-ganol ar ôl iddi ddod 
yn ail yng nghystadleuaeth Gwobrau 
Addysgu. Cafodd wybod mewn 
seremoni yng Nghaerdydd ar ddydd 
Mawrth, Mehefin 9fed. Dymuniadau 
gorau i ti i’r dyfodol.

Diolch
Dymuna Nanna, Gareth, Deian 

ac Einir ddiolch yn ddiffuant iawn 
am bob arwydd o gydymdeimlad a 
dderbyniwyd ganddynt yn ddiweddar 
ar adeg colli mam, mam-yng-
nghyfraith a mam-gu annwyl ym 
mherson Mrs. Mair James, Tregaron.  
Diolch o galon am y llu cardiau, 
blodau, rhoddion a chyfraniadau a 
dderbyniwyd tuag at Ambiwlans 
Awyr Cymru.  Gwerthfawrogir pob 
cydymdeimlad a charedigrwydd yn 
fawr iawn.  

Pêl-droediwr disglair
Llongyfarchiadau i Owain Jones, 

Blanhirbant Uchaf ar ennill dwy 
darian yn Nhwrnament Pêl-droed 
Llanybydder yn ddiweddar. Gwelir 
llun o Owain ar y dudalen olaf.

Dathlu Priodas Aur

�0
Elwyn a Mair Thomas,

Maesymeillion, Dryslwyn
8fed Awst 2009 

Oddi wrth: 
Blaen Nantymab a’r teulu oll

Cwmsychpant

Os hoffech gynothwyo’r 
gwirfoddolwyr gyda’r 
gwaith o gynhyrcu’r papur 
hwn, croeso i ci gysylltu ag 
un o’r bwrdd busns.
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LlanllwniGorsgoch
Gwellhad Buan 

Mae Mr Dai Jenkins, Tynrhos ar hyn o’r bryd yn ysbyty Glangwili. 
Dymuna pawb o’i ffrindiau yng Ngorsgoch wellhad buan iawn iddo. 

Symud Ymlaen
Pob lwc i Arwel Jones, Penlon a Luned Jones, Blaenwaunganol sy’n 

dechrau eu haddysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Llambed ym mis Medi. 

Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd
Braf oedd gweld Enfys a Gwawr Hatcher, Sophie a Lauren Jones, Cari 

a Mirain Thomas ar lwyfan Canolfan y Mileniwm, Caerdydd. Da iawn 
ferched! Profiad a hanner rwy’n siwr. 

Llwyddiant
Llongyfarchiadau i Enfys Hatcher ar gael ei dewis yn arweinyddes Côr 

Aelwyd Pantycelyn am y flwyddyn nesaf. Mae newydd ddychwelyd yn 
ddiweddar o’r Ffindir ar ôl bod ar daith gyfnewid am bythefnos gyda’r     
C.Ff.I. Cewch adroddiad am y daith yn rhifyn mis Medi. 

Apêl y Gors
Mae Pwyllgor Apêl y Gors wedi bod yn brysur yn paratoi wythnos o 

weithgareddau i godi arian tuag at Uned Chemotherapy Ysbyty Glangwili. 
Gweler y dyddiadur am fanylion o’r gwahanol weithgareddau. 

Byddwn yn gwerthu cystadleuaeth ar ffurf cwis yn fuan, am £1 yr un. 
Byddant ar gael oddi wrth aelodau y pwyllgor, neu galwch mewn i Gefn-
hafod. 

Os hoffech gyfrannu i’r Apêl mewn unrhyw fodd, boed hyn yn eitemau 
ar gyfer yr arwerthiant, prynu ceffyl yn y Rasus Parlwr, cofrestri tîm i’r 
Eisteddfod Ddwl cysylltwch â 434393 / 434238.

Ysgol Llanllwni
Aeth aelodau’r Urdd am drip 

i Ganolfan Hamdden Llanbed ar 
Fehefin 1af.Cafwyd amser da, y 
babanod yn mwynhau ar y castell 
bownsio a’r plant hŷn yn dawnsio a 
chwarae pel-fasged.Roedd yn rhaid 
cael sglodion  cyn dychwelyd adre. 
Mae plant Blwyddyn 5 a 6 wedi 
cael sesiynau Antur gyda Mr. Islwyn 
Rees dan gynllun PESS. Athletau 
sydd gennym yn sesiynau Campau’r 
Ddraig ar hyn o bryd. Mae’n gyfle 
i’r plant hŷn ddatblygu eu sgiliau 
neidio, taflu a.y.b. Bu Miss Mattie 
Evans yn yr ysgol yn rhoi gwers 
wyddonol i blant blwyddyn 5 a 6 . 
Aeth tîm o flwyddyn 6 i chwarae 
pêl-droed yn Llanfihangel-ar-
Arth nos Fawrth, Mehefin 17eg. 
Enillwyd sawl gêm ac ar ddiwedd y 
gystadleuaeth roeddent yn y drydedd 
safle. Aelodau’r tîm oedd Gavin, 
Seirian, Justin, Daniel, Beth, Sara 
a Betsan. Llongyfarchiadau i Beth 
am ennill medal am y chwareuwraig 
orau. Cynhaliwyd mabolgampau’r 
ysgol brynhawn Gwener, Mehefin 
19eg ar gaeau garej Tegfan trwy 
garedigrwydd Mr. a  Mrs. Tommy 
Davies. Bu pob plentyn yn cymeryd 
rhan. Y tîm buddugol oedd Hendre 
gyda’i capteiniaid Betsan a Gavin.
Diolch i blant blwyddyn 6 am roddi 
tariannau a’u cyflwyno i’r enillwyr 
canlynol –

Merched Bl 5 a 6 –Gabi
Bechgyn Bl 5 a6 – Scott
Merched Bl 3 a 4 – Rhian T
Bechgyn Bl 3 a 4 – Daniel T
Merched Bl 1 a 2 – Ceris
Bechgyn Bl 1a 2 – Ifan
Merched Bl 0 a Derbyn – Megan E
Bechgyn Bl 0 a Derbyn – Gwion
Enillwyr y medalau am y marciau 

mwyaf ym mhob blwyddyn oedd-
Bl6 –Daniel D ; Bl 5 –Gabi

Bl 4 –Rhian T  ; Bl 3 – Daniel T, 
Rebecca a Sinead.

Bl 2 – Steffan : Bl 1 – Ifan
Bl 0 – Owain ; Derbyn – Gwion
Ysgol Feithrin – Aled a Grace.
Daeth nifer o rieni a ffrindiau i 

wylio a chefnogi’r plant. Diolch 
yn fawr i chwi gyd. Mae gennym 
nifer o weithgareddau ymlaen o hyn 
i ddiwedd y tymor. Bydd pawb yn 
cymeryd rhan ym mabolgampau 
ysgolion Cylch Pencader yn ysgol 
Cae’r Felin. Bydd yr Adran Iau yn 
mynd i mabolgampau ysgolion cylch 
Llanbed. Bwriadwn fynd â thîm i 
Gemau Potes yn ysgol Llanybydder. 
Byddwn i gyd yn ymweld â sioe 
Gari Gofal, sef sioe ar ddiogelwch ar 
y ffordd yn ysgol Cae’r Felin. Bydd 
ein trip ysgol yn mynd i Fachynlleth 
a Chorris ar Ddydd Llun, Gorffennaf 
13eg. Mae gennym noson “Rasys 
Ceffylau” yn Nhalardd, nos Wener 
Gorffennaf 10fed am 7.30 er 
mwyn codi arian tuag at gronfa’r 
ysgol. Mae croeso cynnes i bawb 
ymuno am noson o hwyl.Rydym yn 
ddiolchgar i bawb sydd wedi noddi’r 

rasys a phrynu ceffylau. Bydd 
diwedd y tymor yn amser trist i ni 
gyd gan ein bod yn gorfod ffarwelio 
â Mrs. Smith. Mae Mrs. Smith wedi 
bod yn dysgu plant blwyddyn 3 a 
4 am ugain mlynedd ac yn aelod 
gweithgar o’r staff. Bydd pawb yn 
gweld ei heisiau yn fawr. Byddwn 
yn cael prynhawn i ffarwelio â 
Mrs. Smith brynhawn Mercher, 
Gorffennaf 8fed yn yr ysgol. Ar 
ddiwedd y tymor byddwn hefyd yn 
ffarwelio â phlant blwyddyn 6 sef 
Betsan, Sara, Beth, Seirian, Gavin, 
Justin, Robert a Daniel D. Dymunwn 
pob llwyddiant i chi yn yr ysgol 
Uwchradd a chofiwch ddod nôl i’n 
gweld gyda’ch holl hanes. Pob lwc 
hefyd i blant blwyddyn 2 a fydd 
yn gadael y caban ac yn symud i’r 
Adran Iau. 

Digwyddiadau
Cynhelir Mabolgampau a Carnifal 

Llanllwni yn y caeau chawarae ar 
Awst 15fed.

Cylch Meithrin Llanllwni yn 
cynnal ‘Ffair Gaeaf’, yn Neuadd 
Cymunedol Llanllwni ar Dachwedd 
28ain.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Elin Jones, Tŷ 

Newydd, Maesycrugiau am ennill y 
drydedd wobr am Gerdd Rydd dan 
19 oed yn Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd ym Mae Caerdydd.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Tom a Ray 

Harries, Castle View ar farwolaeth 
mam [sef Mrs Harries, Maesnonni 
gynt] a hithau wedi cyrraedd 99 oed.

Hefyd, cydymdeimlwn â Tom 
Jones, 32 Bryndulais ar golli ei 
frawd yn ddiweddar.

Pwyllgor Henoed
Fe fydd y trip eleni yn mynd 

i Henffordd at y 4ydd o fis Awst 
sef ar ddydd Mawrth. Unrhyw un 
yn dymuno dod i gysylltu â Sally 
Davies, Maes neu Dewi Davies, 
Glanafon.

Gwellhad Buan
Mae Carol Davies, Derlwyn wedi 

treulio cyfnod yn Ysbyty Llanelli 
– dymuniadau da iddi am adferiad 
buan.

Gwellhad buan hefyd i Meg Parry, 
Borthyn ar ôl cyfnod yn yr ysbyty.

Silian
Llwyddiant Cerddorol

Llongyfarchiadau i Delyth Evans, 
Tangraig am basio Gradd 3 ar y 
piano gyda chlod yn ddiweddar.

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

rhan.  Mae’n rhy hwyr i achwyn ar ôl i CLONC 
ymddangos.
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Llanbedr  Pont  Steffan

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

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

Adran ac Aelwyd Yr Urdd
Unwaith eto daeth llwyddiant 

i ran aelodau Adran ac Aelwyd 
yr Urdd Llambed yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd a’r profiad 
bythgofiadwy eleni o berfformio ar 
un o lwyfannau mwyaf nodedig y 
byd yng Nghanolfan y Mileniwm 
ym Mae Caerdydd. Dyfarnwyd 
Meirion Sion Thomas yn drydydd 
ar yr unawd i flynyddoedd 5 a 6, 
Hedydd Davies yn drydedd am 
lefaru dan 19 oed a grŵp llefaru’r 
Aelwyd hefyd yn drydydd yn y 
gystadleuaeth dan 15 oed. Nid 
ar chwarae bach mae cyrraedd 

llwyfan prifwyl yr Urdd gan fod 
y safon yn eithriadol o uchel a’r 
cystadleuwyr yn nerfus iawn ymhob 
adran. Llongyfarchiadau calonnog i 
Meirion, Hedydd ac aelodau’r grŵp 
llefaru ar eu llwyddiant ac am ddod 
â chlod ac anrhydedd i’r ardal. Braf 
oedd gweld Hedydd a’i chwaer 
Elliw Mair a Guto Gwilym yn 
perfformio yn y sioe gerdd wreiddiol 
“Ffawd” yn ystod yr wythnos sef 
cynhyrchiad gwych cwmni Theatr 
Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru. 
Llongyfarchiadau gwresog i’r tri 
ohonynt a hefyd i Guto ar ei ddewis 
fel aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid 
Cymru. Ymhyfrydwn yn llwyddiant 
ein hieuenctid a dymunwn yn dda 
iddynt i’r dyfodol. Erys Eisteddfod 
Genedlaethol Bae Caerdydd yn y 
cof am amser hir. Bu Meirion a’r 
grŵp llefaru yn cymryd rhan mewn 

CLWB STWFFIO
gwledd gyda GarethGoedwig

yn
Y Llew Du, Llambed

Nos Wener, MEDI 4ydd 2009, 7 o’r gloch

PRIS TOCYN - £17

Am ragor o fanylion
cysylltwch â Dorian Jones 01570 422678 / 07814 440581

Elw at Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen
Cyngerdd Agoriadol

Mae yna wledd arbennig wedi ei threfnu ar gyfer cyngerdd agoriadol 
Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan nos 
Wener 29 Awst yng nghwmni artistiaid 
o fri sef Hogia’r Wyddfa, Eleri 
Owen Edwards ac Elen Morgan. Fel 
y gwyr pawb mae Hogia’r Wyddfa 
wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ar 
hyd a lled Cymru a thu hwnt ar hyd 
y blynyddoedd. Heb os dyma’r un 
o’r grwpiau mwyaf llwyddiannus a 
phoblogaidd a sefydlwyd yng Nghymru 
erioed ac maent yn dal i swyno eu 
gwrandawyr. Yn cyfeilio i’r grŵp mae 
Annette Bryn Parri sydd yn athrylith 
ar y piano. Mae Eleri Owen Edwards 
yn wreiddiol o Langernyw ond wedi 
ymgartrefu yn Llanymddyfri erbyn hyn 
ac yn briod ag Aled Edwards. Daeth 
i’r brig yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn yr unawd ar 9 achlysur a bu’n fuddugol mewn tair cystadleuaeth yn 
Eisteddfod Pantyfedwen ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae yna alw mawr am 

ei gwasanaeth. 
Merch ifanc 
amryddawn 
a thalentog 
iawn yw Elen 
Morgan, cyn 
ddisgybl yn 
Ysgol Dyffryn 
Teifi ac sydd 
ar ei blwyddyn 
gyntaf yn 
astudio yn 
adran Theatr, 
Cerdd a’r 
Cyfryngau 
yng Ngholeg y 

Drindod. Daeth 
i’r brig mewn nifer helaeth o gystadlaethau 

llefaru yn ein Gwyliau Cenedlaethol 
a bu’n deyrngar iawn i Eisteddfod 
Pantyfedwen ar hyd y blynyddoedd gan 
ennill nifer o wobrau. Felly mae yna 
arlwy arbennig yn eich haros. Llywydd 
y noson yw Delor James sydd â 
chysylltiad teuluool agos â Rosalind a 

Myrddin. Dewch yn llu i fwynhau noson 
o ddiwylliant Gymraeg ar ei orau. Croeso 

cynnes i bawb.

Cyngerdd o Dalentau Ceredigion 
wedi ei drefnu gan yr Urdd ym 
Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar 
19 Mehefin. Bu Meirion nid yn 
unig yn canu yn Proms yr ysgolion 
Gynradd yn Neuadd y Celfyddydau 
Aberystwyth ond hefyd roedd yn 
aelod o’r gerddorfa- noson brysur 
iawn iddo.

Cydwybod Gwasanaeth 
Gwirfoddolwyr

Nos Sadwrn 6 Mehefin 
cynhaliwyd noson arbennig 
yn Llanerchaeron gan CAYO 
sef Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddolwyr Ceredigion i 
wobrwyo ac i gydnabod gwasanaeth 
amrhisiadwy gwirfoddolwyr yn y 
Sir. Ymhlith y rhai a wobrywyd oedd 
Janet Evans am ei gwaith diflino 
yn ei chymuned- fe’i henwebwyd 
gan Gyngor y Dref. Cyflwynwyd 
y tystysgrifau gan Mark Williams, 
Aelod Seneddol Ceredigion ac 
wrth longyfarch y gwirfoddolwyr 
diolchwyd yn ddiffuant i bob un 
ohonynt am eu gwaith canmoladwy.

Merched Y Wawr
Yn ôl ein harfer ym Mis Mehefin 

aethom ar ein gwibdaith flynyddol. Y 
tro hwn yn gyntaf buom yn ymweld 
ag Eglwys y Carcharion yn Henllan 
lle daeth John Meirion Jones o 
Langrannog i gwrdd â ni a hefyd 
perchennog y lle James Thompson. 
Cawsom ganddynt hanes diddorol 
carcharion Eidalaidd a oedd yno yn 
ystod yr ail rhyfel byd. Soniwyd yn 
arbennig am Mario Euginio Ferlito 
a oedd wedi arlunio llun godidog 
o’r Swper Olaf ar nenfwd yr Eglwys 
a’r syndod oedd gweld y lliwiau 
yn dal cystal. Daeth Mario yn ôl ar 
ymweliad yn 1977 i weld yr eglwys 
eto ond trist oedd clywed am ei 
farwolaeth yn ystod Mis Mai eleni. 
Aed ymalen wedyn i’r “Cartws” yn 
Llandudoch i gael te a chael hanes 
yr ardal yn yr amgueddfa yno. 
Cwrdd wedyn â’r Parchedig Dorrien 
Davies, Ficer plwyf Llandudoch 
a aeth â ni o amgylch olion yr hen 
Abaty ac olrhain hanes y mynachod. 
Aeth â ni hefyd i ymweld â’i eglwys 
a oedd gerllaw lle offrymodd 
weddi fer. Roedd yr eglwys yn un 
hynod o hardd ac yn llawn lluniau 
a cherfluniau cywrain iawn yn 
cynnwys un ysblennydd o’r Forwyn 
Fair. Diolchwyd i’r siaradwyr i gyd 
gan Janet, ein llywydd. Gorffenwyd 
y diwrnod hwylus yma drwy gael 
swper blasus yng ngwesty’r Porth 
Llandysul ac roedd y tywydd braf 
yn goron ar y cyfan. Yn dilyn cais 
gan Janet i’r rhaglen “Milltir Sgwar” 
llwyddwyd i dderbyn grant hael 
iawn oddi wrth Antur Teifi i dalu 
costau’r trip i gyd a hefyd i roi 
cyfraniad i bawb tuag at y bwyd. 
Ar ôl bwyta, cafwyd cyfarfod 
busnes. Yn gyntaf cydymdeimlwyd 
â Verina Roberts ar golli ei gŵr 

Raymond a hefyd â Mary Davies 
ar golli ei chwaer. Derbyniwyd 
llythyr oddi wrth Esyllt Jones y 
llywydd Cenedlaethol yn diolch am 
y croseo a dderbyniodd yn ystod ei 
hymweliad i’n plith ym Mis Mai. 
Hwn oedd cyfarfod olaf Janet fel 
llywydd a diolchodd i’r swyddogion 
i gyd am eu gwaith trylwyr yn ystod 
y tymor. Diolchodd yn arbennig i 
Mair ac Eric Lewis am baratoi’r 
Festri ar gyfer pob cyfarfod, i 
bawb a fu’n mynychu’r pwyllgorau 
Rhanbarth ac i’r aelodau oll am eu 
cefnogaeth. Yna dymunodd yn dda 
i Aerwen Griffiths, llywydd am y 
tymor nesaf ac aelodau’r pwyllgor 
newydd. Talodd Aerwen ddiolch i 
Janet am ei gwaith ardderchog yn 
ystod y tymor diwethaf. Gofynnodd 
Aerwen hefyd am rywun i fod yn 
ohebydd y wasg y tymor nesaf. 
Gwirfoddolodd Gwynfil a Mair 
Lewis yr ysgrifenyddion i wneud y 
gwaith hwn. Talwyd diolch i Janet a 
hefyd i Ann Williams a Gwen Jones 
am wneud trefniadau’r dydd gan 
Irene Jones. Enillydd y raffl oedd 
Morfudd Slaymaker. Ar 18 Mehefin 
bu’r aelodau yn paratoi te i’r “Ifanc 
o Galon” yn Neuadd Fictoria. Ar 
ran yr Henoed, diolchodd Dorothy 
Williams i Ferched y Wawr am 
wledd ardderchog.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau calonnog i 

John a Beti Davies, Bryncastell ar 
ddathlu eu Priodas Aur ar ddiwedd 
Gorffennaf. Pob dymuniad i chi i’r 
dyfodol. Mwynhewch y dathlu.

Llwyddiant Cerddorol
Llongyfarchiadau i Llion Thomas, 

Gilfachwen, Rhodfa Glynhebog am 
basio Gradd 5 ar y ffidil. Da iawn ti.  

Llongyfarchiadau i’r canlynol am 
wneud mor dda yn ddiweddar yn eu 
harholiadau piano o dan nawdd y 
‘London College of Music. Gwnaeth 
Kiri Douglas, Bryn Rhosyn, Barley 
Mow basio Gradd 4 gyda chlod. 
Gwnaeth Rebeca Heath, 7 Bryn yr 
Eglwys basio Step 1 gyda chlod 
hefyd. Cafodd Tanwen Owens, 7 
Victoria Terrace farciau llawn yn y 
theori wrth iddi basio Step 2 gydag 
anrhydedd.
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Llanbedr  Pont  Steffan

Lucy Hill, disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Ffynnonbedr, Llambed yn derbyn 
Tystysgrif gan Cerys Humphreys o Hybu Ysgolion Bwyta Iach, Ceredigion. 
Yn ogystal a Thystysgrif derbyniodd Llyfr Coginio iddi ei hun a gwerth 
£900 o gyfarpar coginio i’r ysgol wedi iddi ennill cystadleuaeth coginio a 
drefnwyd gan Ysgolion Iach Cymru yn ddiweddar. Yn y llun hefyd mae rhai 
o blant Blwyddyn 2.

Cynrychiolwyr o Flwyddyn 3 a 4 Ysgol Ffynnonbedr gyda Bethan 
Thomas, Athrawes, Cyng. Ifor Williams, Cadeirydd Cyngor Ceredigion a 
Huw Jenkins, Pennaeth gyda’r ‘Mosaig’ a wnaed gan plant Bl 3 a 4 o dan 
ofal Hazel Newman. Derbynyniodd yr ysgol gymorthdal o £500 tuag ato 
oddiwrth Cynnal Ceredigion a chyfraniad gan Gyngor Rhieni ac Athrawon

Cymorth Cristnogol Llambed a’r 
fro �009

Eleni eto cafwyd ymateb rhagorol 
i gasgliad Cymorth Cristnogol 
ym mis Mai. Diolch yn fawr i 
wirfoddolwyr o’r gwahanol Eglwysi 
a chapeli a fu allan yn casglu o 
ddrws i ddrws yn ystod yr wythnos. 
Diolch hefyd i bentrefi Cwmann, 
Cellan, Silian, Llanddewibrefi, 
Parcyrhos ac i’r unigolion am eu 
cyfraniadau hael. Diolch i Eglwysi 
Llanfairclydogau, Bettws Lleucu, 
Gartheli, Llangeithio, Eglwys Dewi 
Sant, Capeli Bethesda, Bethlehem 
ac Ysgoldy Llanio. Y rhain i gyd 
am eu casgliadau hael. Diolch i 
Mrs Gwyneth Davies am ei rhodd 
penblwydd ac i Mrs Esme Paine am 
gyfraniad hael oddiwrth gymdeithas 
yr Eglwysi. Hefyd i fudiad Cytun 
am drosglwyddo’r casgliad yn ystod 
gwasanaeth ym Mrondeifi. Mae 
cyfanswm yr holl gyfraniadau a 
dderbyniwyd yn £3,627.88. Bydd y 
swm arbennig yma yn cael ei anfon 
i Gymorth Cristnogol yn ystod yr 
wythnosau nesaf. Diolch o galon i 
bawb am ymdrech  mor dda ac i bob 
un am eu haelioni.

Gyrfa Chwist Cartref Hafan Deg 
Ar nos Fercher, 27ain o Fai 

cynhaliwyd Gyrfa Chwist yng 
Nghartref Hafan Deg gyda Mr 
Iorwerth Evans, Llangybi yn arwain.

Enillwyr fel a ganlyn: Dynion 
= 1af – Peter Jones, Llambed, 2il 
- Gwen Davies, Llanwnnen, 3ydd 
– Yvonne Jones, Tregaron. Merched 

= 1af – Miriam Jones, Aberaeron, 
2il – Nanna Davies, Stryd Newydd, 
Llambes, 3ydd – June Mason, 
Rhes Harford, Llambed. Carden 
Miniature Dynion = Beryl Roach, 
Bro Henllys, Felinfach. Merched 
= cydradd June Mason a Rita 
Griffiths, Rhydcymerau. Bwrw 
Allan = 1af – Ifan John Jones, Bro 
Henllys, Felinfach a Nanna Davies. 
2il – Beryl Roach, Bro Henllys a 
Dilwen Roderick, Llambed.

Cynhaliwyd Gyrfa arall ar nos 
Fercher, 10fed o Fehefin gyda 
Iorwerth yn arwain unwaith eto. 
Dyma’r canlyniadau: Dynion = 
cydradd 1af Jennie Samuel, Tregaron 
a Ray Jenkins, Llanybydder 3ydd 
– Harry Williams, Ystrad Aeron. 
Merched = 1af Cathrina Davies, 
Aberaeron 2il Ray Thomas, Stryd 
Newydd, Llambed 3ydd – Rita 
Griffiths, Rhydcymerau. Carden 
Miniature Dynion = Jennie Samuel, 
Tregaron. Merched = Nanna Davies, 
Stryd Newydd, Llambed.

Bwrw Allan = 1af – Gwendoline 
Jones, Llanybydder a Rita Griffiths, 
Rhydcymerau. 2il Cathrina Davies, 
Aberaeron a Jennie Samuel, 
Tregaron.

Bydd y Gyrfaoedd Chwist mis 
Gorffennaf ar yr 8fed a’r 22ain. 
Croeso cynnes i bawb.

Bu Mrs Gwyneth Davies o Heol-y-Bryn, Llambed yn dathlu penblwydd 
arbennig iawn yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol, gyda the parti yn 
neuadd Sant Pedr. Ei dymuniad oedd, yn lle derbyn anrhegion a chardiau, 
ond rhoddion tuag at Gymorth Cristnogol. Derbyniwyd swm sylweddol iawn 
tuag at yr elusen. Yn y llun, gwelir gyda Mrs Davies, dwy aelod o’r gangen 
leol o Gymorth Cristnogol, Mrs Mair Richards a Mrs Hazel Davies. Mae ei 
llu ffrindiau a chyd aelodau o Eglwys Sant Pedr yn dymuno blynyddoedd 
lawer eto o hapusrwydd a iechyd da. Diolch yn fawr iawn, Mrs Davies.

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Tegryn 

Jones (Hathren, Stryd y Bont 
gynt) ar gael ei ddewis yn aelod o 
Fwrdd Sefydliad i Hybu Addysg 
Amgylcheddol tra’r oedd mewn 

cynhadledd yn Latfia yn ddiweddar.  
Dim ond saith aelod sydd ar y bwrdd 
dylanwadol hwn sy’n cynrychioli 58 
o wledydd.

Janet Evans yn derbyn Tarian Cyngor Tref Llambed am ei gwasanaeth hir 
i’r gymuned.
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Cellan

FfarmersLlanfair  

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.

£30.00 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

Mae CLONC ar werth yn:
Awen Teifi, Aberteifi

Caxton, Llambed
Compton, Llanybydder

Co-op, Llambed
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

Rhifyn mis Medi
Yn y Siopau 
Medi �ydd

Erthyglau i law erbyn 
Awst �0fed

Newyddion i law erbyn 
Awst ��ain

Carnifal a Mabolgampau Bro 
Fana

Bydd y Carnifal a’r Mabolgampau 
blynyddol yn cael eu cynnal ar 
ddydd Sadwrn, Awst yr 8fed ar Barc 
Bro Fana.  Ceir manylion pellach 
yn y rhifyn nesaf o’r papur bro, neu 
gallwch gysylltu ag Ethel Davies ar 
01558 650507.

Ffair Grefftau
Mae’r Clwb Crefftau 

– ‘CLOWNS’ - wedi cwrdd yn 
gyson yn Neuadd Bro Fana ers 
blynyddoedd bellach, ac ar ddydd 
Sadwrn, y 25ain o Orffennaf rhwng 
10 yn y bore a 4.00 y prynhawn, 
byddant yn cynnal Ffair Grefftau yn 
y Neuadd.  Cyfle i chi weld cynnyrch 
yr aelodau, a phrynu o’r amrywiaeth 
o eitemau fydd ar werth.  Yn ogystal 
â hyn, bydd tapestri o waith yr 
aelodau yn cael ei ddadorchuddio 
– cywaith yn portreadu tirnodau 
lleol.  Cofiwch droi mewn i gefnogi’r 
‘CLOWNS’ (gwragedd creadigol ar 
nos Fercher).

Cymorth Cristnogol
Diolch i bawb a ddaeth ac a 

gyfrannodd at lwyddiant y noson i 
godi arian at Gymorth Cristnogol. 
Codwyd dros £400 tuag at yr achos. 
Daeth Nicola o Cascade Llanbed i 
arddangos ei doniau gwych mewn 
trefnu blodau, a hynny i gyfeiliant 
bendigedig y delyn a chwaraewyd 
gan y Parchedig Suzy Bale. Rydym 
yn ddiolchgar iawn iddynt eu dwy ac 
i’r Parchedig Dyfrig Lloyd a wnaeth 
y diolchiadau, hefyd i’r merched a 
fu mor garedig yn parotoi lluniaeth 
hyfryd, gyda phawb wedi mwynhau  
noson ddiddorol iawn.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i’r teuluoedd 

canlynol ar enedigaeth wyrion 
iddynt: Ted, Norman a Mary Carter 
ŵyr bach sef Oisian,ŵyr i Robert 
Thomas, Llaindeg ar enedigaeth 
Lloyd ac i Dafydd a Delyth Ffosyffin 
ar enedigaeth Ifan Elfed. Pob hwyl 
iddynt i’r dyfodol. 

Ymweliad
Bu W.I. Cellan yn ymweld â’r 

Llyfrgell Genedlaethol yn ddiweddar 
a chafwyd noson hwylus yno gyda 
bwyd i ddilyn ym mwyty Ganetts.

Dathlu
Pen blwydd hapus iawn i Brian, 

cadeirydd Neuadd y Mileniwm ar ei 
ben blwydd yn 75 oed.

Digwyddiadau
Cynhelir noson o ffilm yn Neuadd 

y Mileniwm ar yr 17eg o Orffennaf 
am 7.30 y.h.  Y ffilm a ddangosir 
fydd Marley and Me sy’n addas 
i’r teulu i gyd a’r elw yn mynd at 
Eglwys Cellan Tâl mynediad £2 yr 
un.

Fe fydd Helfa Drysor blynyddol y 
W.I. yn cael ei gynnal ar nos Iau y 13 
eg o Awst am 6 y.h.  Gwen a theulu 
rhif 1 Tre Cynon fydd yn gyfrifol am 
drefnu’r noson.  Dewch i ymuno yn 
yr hwyl.

Ar y 15fed o Awst cynhelir 
Barbeciw yn y Fishers am 3y.p i godi 
arian i Elusen Cancr y Fron.  Dewch 
yn llu i gefnogi achos teilwng iawn.

Teithio
Pob hwyl i Gethin James sydd 

wedi mynd i deithio am dri mis, 
gobeithio y caiff amser da a gweld 
rhyfeddodau- edrychwn ymlaen at 
weld ei luniau.

Betws Bledrws

Delyth, merch Aneurin a’r diweddar Kitty Davies, Blaenplwyf Lodge, 
Betws Bledrws a Teifi, mab Denley a Brenda Jenkins, Pantyrodyn, Brongest 
wedi eu priodas yn Eglwys St Hilary, Trefilan ar Sadwrn Mehefin 20fed. 

Pat ac Eryl enillwyr 
cystadleuaeth Dominos 
Rhanbarthol Merched y 
Wawr. Aeth y ddwy ymlaen i 
gynrychioli Ceredigion yn yr Ŵyl 
Genedlaethol ym Machynlleth a 
gwneud yn arbennig o dda.

James Thompson, Janet a John Meirion Jones yn dal baneri Cymru a’r 
Eidal yn yr egwlys Eidalaidd yn Henllan. 

‘Sound of Music’
Os hoffech chi ddod 

i weld y Sioe yma yng 
Nghanolfan y Mileniwm 

ar nos Fercher, 
29ain o Orffennaf. 

Pris tocyn £30 a phlant 
£27. Cysylltwch â 

07968 223653. 
Bydd bws yn mynd o’r 

ardal hefyd.
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Llangybi  a  Betws
Merched y Wawr Y Dderi

Cafwyd noson rhagorol a diddorol 
iawn ar Fai 21ain. Dyma’r noson 
bu Mr Huw Jenkins, Prifathro 
Ysgol Ffynnonbedr yn ein tywys o 
amgylch yr ysgol newydd. Agorwyd 
ein llygaid fel y sylweddolon fel mae 
cyfleusterau addysg wedi datblygu 
ac ehangu yn yr hanner can mlynedd 
diwethaf. Mae technoleg yn amlwg 
iawn mewn addysg gyfoes a’r plant 
wrth eu bodd yn eu ddefnyddio. 
Dengys fod yno gynllunio gofalus 
wedi ei wneud cyn yr adeiladu a 
bod pob dosbarth wedi elwa yn 
fawr o hynny. Rhoddwyd pleidlais 
o ddiolch i Mr a Mrs Jenkins am y 
croeso cynnes a’r lluniaeth ysgafn a 
dderbyniasom gan y Llywydd Lettie 
Vaughan. Llongyfarchwyd Gwyneth 
a Rhithwyn Evans ar ddathlu eu 
priodas Aur. 

Cymdeithas y Pentref
Cyfarfu y pwyllgor ar Fai 21ain 

gyda Mrs Janet Evans yn llywyddu. 
Diolchwyd i Graham a Lynne 
Williams am eu gwaith diflino a’u 
caredigrwydd yn rhoddi llwyni 
bychain a chynhwysyddion i’r 
pentref. Fe fydd y Cyngor Sir yn 
rhoddi pedwar cynhwysydd wedi 
eu plannu am eleni, ond ar ôl hynny 
cyfrifoldeb y pwyllgor fydd eu 
hail blannu, ac fe’u rhoddir ger 
Greenwell, Maesyffynnon, Morfa 
a Maeslyn. Penderfynwyd archebu 
bylbiau cennin pedr – tua mil 
ohonynt am £20. Mynegwyd pryder 
ynghylch y parcio ger Ysgol y Dderi. 

Gwellhad
Croeso adref i Mr Idwal Jones, 

Cysgod y Coed ar ôl iddo dreulio 
peth amser mewn ysbyty. Dymunir 
iddo adferiad llwyr a buan. 
Dymuniadau gorau hefyd i Mrs 
Cheryl Davies, Wernyglyn am 
adferiad iechyd llwyr a buan ar 
ôl iddi dderbyn llawdriniaeth yn 
ddiweddar. Brysiwch wella eich dau.

Cymdeithas Maesyffynnon
Cynhelir Cyngerdd blynyddol ar 

Orffennaf 12fed am 7:30 y.h. pryd y 
bydd Côr Sain Teilo yn ein diddanu 
ac Owain Sion Gruffydd yn ein 
harwain. Y gadeiryddes fydd Mrs 
Eileen Pugh [Blaenwern gynt]. Pris 
tocyn yw £4 a’r elw tuag at gyllid y 
Capel. Croeso cynnes i bawb. 

Hamdden
Ar Fehefin 5ed fe drefnwyd 

gwibdaith gan Sally Davies a 
Llinos Jones i aelodau Hamdden 
a’i ffrindiau. Cafwyd egwyl fechan 
am goffi a bisgedi yn Llety Ceiro 
lle y cafwyd ysbaid hamddenol cyn 
ail gychwyn ar y daith i Gorris lle 

gwelwyd nifer o wahanol stondinau, 
a phe dymunir roedd yn bosib cael 
trip dan ddaear i weld Labrinth y 
Brenin Arthur. Troi tuag adref a 
galw ym meithrinfa Arthur Newman 
yn Capel Dewi lle y cafwyd amser 
braf yn edmygu y gwahanol 
lwyni a phlanigion hardd. Ymlaen 
wedyn i Stags Head i Barc Carafan 
Henddrewen lle yr oedd swper 
blasus yn ein disgwyl a phawb yn 
mwynhau mewn cwmni diddan. 
Fe fydd y cyfarfod nesaf ar y Dydd 
Gwener cyntaf ym mis Hydref. 
Croeso i aelodau newydd. 

Diolch
Dymuna David Thomas, 

Maesyfforest ddiolch o galon am y 
llu cardiau, anrhegion a’r galwadau 
ffôn a dderbyniodd ar ei benblwydd 
yn ddiweddar. 

Cydymdeimlo
Estynnir cydymdeimlad dwys 

y fro â Mrs Alunda Jones, Yr Hen 
Ysgol yn ei phrofedigaeth sydyn ac 
annisgwyl wrth iddi golli ei brawd 
yn ddiweddar. Cydymdeimlir  hefyd 
â Mrs Helen Frensh ac Aled yn ei 
hiraeth o golli ewythr ac hen ewythr. 

C.Ff.I. Bro’r Dderi
Rydym wedi cael cyfnod prysur 

iawn yn y Clwb dros y mis diwethaf, 
pawb yn brysur yn paratoi ar gyfer 
y Rali flynyddol ym Mydroilyn.  
Cafodd bawb cyfle i ymuno â‘r 
cystadlu pe dymunent ac er nad 
oedd pawb yn llwyddiannus, roedd 
yr aelodau wedi dysgu ac elwa 
o’r cystadlu. Er ein bod wedi cael 
gwlychfa yn ystod y prynhawn, 
roedd pawb wedi mwynhau’r 
diwrnod.  Daeth Elin a Ceris yn 
drydydd wrth wisgo Siân Rees 
fel ‘Sponge Bob Square Pants’.  
Llwyddodd Lowri ac Elliw i gipio’r 
wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 
‘Generation Game’ a byddant yn 
cynrychioli’r Sir yn y Sioe Fawr yn 
Llanelwedd. Pob lwc i’r ddwy.  Braf 
iawn oedd gweld Morwyn gyntaf o 
Glwb Ffermwyr Ifanc Bro’r Dderi ar 
lwyfan y Rali, sef Hedydd.    

Nos Lun diwethaf, yn Chwaraeon 
y Sir, cawsom noson lwyddiannus 
iawn. Daeth y tîm pêl-droed – 
Gethin, Liam, Rory, Rhodri, Robert, 
Jac a Rhys yn ail. Ail hefyd daeth 
y tïm ‘quick cricket’, sef Steffan, 
Dewi, Tomos, Aron, Del, Carys ac 
Elliw.  Ond y merched dan ddeunaw 
oed serennodd gan ddod yn gyntaf 
yn y gystadleuaeth pêl-rwyd dan 
ddeunaw oed. Y tîm oedd Sioned, 
Ceris, Elin, Lizzie, Beca, Nia a 
Kelly.

Da iawn chi.  Bydd ein cyfarfod 
blynyddol ar nos Iau, 2ail o 
Orffennaf.

Aelodau ‘Bwrdd Eco ac Iach’ Ysgol y Dderi yn mynd ati o ddifrif i lanhau 
eu pentef, sef Llangybi, o sbwriel. Rhannwyd y criw yn ddwy fimtai - un bob 
ochr i’r ffordd. Yn arwain y grŵp yma mae Bethan Mai, Cydlynydd  Eco 
Sgolion a PCSO Ryan Jones gyda Cyng Odwyn Davies yn arwain y grŵp 
arall. Cafwyd menthyg yr offer gan Cadw Cymru’n Daclus.

Os ydych yn ymateb i hysbyseb gan gwmni yn CLONC, 
dywedwch wrthynt ymhle y gwelsoch yr hysbyseb.

Ysgol Y Dderi
Croeso nôl i Mrs Hayley ar 

ôl ei chyfnod mamolaeth.  Mae 
Ffion erbyn hyn yn flwydd oed.  
Croeso mawr hefyd i’n hathrawes 
newydd, Miss Lois Williams, 
athrawes blynyddoedd 5 a 6.  
Bu’n dysgu yn Ysgol Maelgwn, 
Cyffordd Llandudno dros gyfnod 
o 11 mlynedd ac erbyn hyn wedi 
ymgartrefi yn Llanbedr Pont 
Steffan.

Treuliodd Aled French, Aled 
Edgell, Sioned Whittle, Natalie 
Woodcock, Miss Fiona a Miss 
Rhian pum niwrnod yn Latfia fel 
rhan o’n prosiect rhyngwladol.  
Bu’r athrawon yn treulio amser 
yn trefnu prosiectau newydd 
rhwng yr ysgolion tra oedd y 
plant yn mynychu gwersi gyda’u 
ffrindiau newydd.  Cafwyd amser 
bendigedig.

Llongyfarchiadau i Ffion 
Quan, disgybl ym mlwyddyn 
6, am orffen yn y pumed safle 
mewn cystadleuaeth Trawsgwlad 
Dyfed a Gorllewin Morgannwg 
a gynhaliwyd ar Drac Athletau, 
Abertawe.

Ar nos Iau, Ebrill 23ain, 
cynhaliwyd cyngerdd ‘Doniau’r 
Eisteddfod’ yn neuadd yr ysgol.  
Bu plant cynradd ac uwchradd 
yr ardal yn perfformio eitemau 
cystadlaethau’r Eisteddfod 
Cylch a’r Sir.  Casglwyd £200 
ar ran Adran Bro’r Dderi tuag 
at Eisteddfod yr Urdd 2010 yn 
Llanerchaeron .

Cynhaliwyd ein taith feicio 
noddedig er mwyn codi arian ar 
gyfer Blwyddyn 6 i deithio i weld 
eu ffrindiau yn Nenmarc. Er ei 
bod yn noson wlyb iawn roedd 
pawb yn llawn asbri a chodwyd 
swm anrhydeddus.

Aeth aelodau’r Urdd i lawr i 
Wersyll yr Urdd, Llangrannog 
am noson o sgïo a gwibgartio er 
mwyn gorffen gweithgareddau’r 
adran am y flwyddyn. Treuliodd 
pymtheg o blant benwythnos 
cyffrous iawn yn y gwersyll, 

cawson nhw gyfle i gwrdd â 
phlant eraill o Geredigion a chael 
llawer o hwyl a sbri.

Llongyfarchiadau i Susan, 
ein cogyddes, am ennill gwobr 
‘Tystysgrif Pen Cogydd Sylfaenol’ 
a hefyd gwobr Curiad Calon 
Ceredigion i’r ysgol.  Aeth tri o’r 
plant i’w chefnogi yn y Seremoni 
Wobrwyo yn Aberystwyth.  Rydyn 
ni i gyd yn falch iawn ohonot 
Susan a diolch am giniawau blasus 
bob dydd.

Mae’r ysgol wedi dechrau ar 
fenter newydd  sef gofalu ar ôl 
pobl hŷn ein hardal drwy gludo 
neu eu gwahodd i gael cinio 
gyda ni yn yr ysgol.  Mae’r plant 
wrth eu boddau yn cymryd y 

cyfrifoldeb.  Cofiwch bobl Cellan, 
Llanfair, Silian, Betws a Llwyn-
y-groes mae croeso cynnes i chwi 
ymuno â ni hefyd.

Wel dyna beth oedd ddiwrnod 
i’r brenin!. Daeth Dewi Pws 
i ddarllen storïau i blant 
Blynyddoedd 3 a 4. Cafwyd bore 
hwylus yn ei gwmni. Gadawodd 
argraff ddofn ar bawb!

Llongyfarchiadau i dîm Pêl-
droed y merched am ennill 
twrnament y Turfs.

Treuliodd plant Blwyddyn 6 
wythnos yng nghwmni Ysgol 
Dalby, Denmarc.  Cafwyd hwyl a 
llawer o brofiadau gwerth chweil.

Llongyfarchiadau i’r plant 
canlynol am raddio’n uwch mewn 
Karate: Elliot, Liam, Rhiannon a 
Jack.
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I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
Enw:   Llyr Davies
Oed:   20
Pentref:  Llanybydder
Gwaith:  Plymer
Teulu:   Mam, Dad, Rhydian 
  a Tara’r ci.

Unrhyw hoff atgof plentyndod. 
Cal mynd i Oakwood!

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn. 
Sam Tân.

Yr eiliad o’r embaras mwyaf. 
Cwympo a bwrw fy mhen yng 
nghino CFfI ‘leni a gorfod mynd i’r 
Ysbyty Glangwili.

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn.
Bod yn gwrtais i bawb.

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu? 
Chwaraewr Rygbi proffesiynol.

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus? 
Gatre yn gwely!

Beth yw dy lysenw? 
Ferret neu A&E.

Pwy yw dy arwyr? 
Gavin Henson, James Hook a Lance 
Armstrong.

Y peth gorau am yr ardal hon? 
Y teulu i gyd yn byw yn agos.

Y peth gwaethaf am yr ardal hon? 
Pawb yn gwbod busnes pawb.

Pa mor wyrdd wyt ti? 
Allen i fod yn fwy gwyrdd!

Pa iaith wyt ti’n defnyddio 
gyntaf? 
Cymraeg

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 
dy groen? 
Rhywun sy’n meddwl bod nhw’n 
gwbod popeth a gwbod dim yn 
diwedd.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr? 

Prynu car newydd.

Beth sy’n codi ofn arnat? 
Nadrodd!

Unrhyw ofergoelion? 
Rhoi hosan chwith arno cyn y dde 
cyn gêm rygbi.

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 
bersonol? 
Cael fy newis i fynd i chwarae rygbi 
yng Nganada am 8 wythnos yn haf 
2005.

Wyt ti’n dyfaru rhywbeth? 
Lot o bethe!

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
bert / i gadw’n gryf? 
Cadw’n bert – dod yn naturiol, 
Cadw’n gryf – Tynnu’r Gelyn!

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini? 
Rygbi.

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti? 
Peidio yfed ‘da Rhys Jones.

Pa gar wyt ti’n gyrru? 
Citroen C2 1.1sx.

Beth yw dy hoff adeilad? 
CN Tower Canada.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell? 
Elin Fflur.

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis? 
Special Fried Rice a Sweet and Sour 
Chicken o Chinese Llanybydder.

Beth wyt ti’n ei ddarllen? 
Unrhyw hunangofiant.

Beth yw dy hoff arogl? 
WD40! 

Sut wyt ti’n ymlacio? 
Gwylio teledu neu ddarllen llyfr.

Pa wefan wyt ti’n ymweld â hi 

fwyaf aml? 
Facebook.

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook? 
803.

Hoff gân ar dy ipod? 
Sdim ipod da fi!

Sawl tecst y dydd wyt ti hala? 
Sdim dal ond fi’n hala lot ar 
ddwrnode ymarfer tynnu rhaff!

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol? 
Heilin Llysfaen.

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf? 
There will be blood.

Pa un peth fyddet ti’n newid am 
dy hun? 
Mwy o hunan ddisgybleth!

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

Beth fyddet ti’n achub petai’r ty’n 
llosgi’n ulw? 
Y ci!

Oes yna rywbeth na elli di ei wneud y 
byddet ti’n hoffi ei gyflawni’n dda? 
Chwarae’r gitar.

Ar beth y gwnest orwario arno 
fwyaf? 
Y Car.

Pa beth wyt ti’n ei drysori fwyaf? 
Teulu.

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti? 
Dylanwad gwael – Heilin Llysfaen a 
gweddill bois CFfI!! 

Y gwyliau gorau? 
Corfu yn 2007 neu Ganada 2004.

Arferion gwael? 
Dim glanhau fy ystafell.

Testun Cyfrinachau’r rhifyn nesaf:
Rhian Bellamy,  Llanybydder

Atebion Swdocw mis 
Mehefin:
Llongyfarchiadau i 
Iona Warmington, 
Llandaf, Caerdydd a 
diolch i bawb arall am 
gystadlu: Eurwyn Davies, 
Heol-y-Gaer, Llanybydder, 
Bethan Williams, Heol-y-
Gaer, Llanybydder, Mrs 
P. Buckley, Heol Maestir, 
Llambed, Glenys Davies, 
Rhydybont, Llanybdder, 
Catrin James, Castell 
Du, Llanwnnen,  Eirlys 
Thomas, Awelfa, Llanybydder ac Avril Williams, Y Fedw, Cwmann.. 
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Ysgol  Gyfun  Llanbedr  Pont  Steffan
Llongfarchiadau gwresog i bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr 

Urdd dros wyliau’r hanner tymor. Cafodd yr ysgol lwyddiant ysgubol ac 
ymhyfrydwn yn nhalentau arbennig ein disgyblion. Enillodd y grŵp llefaru 
bl 7-9 y wobr gyntaf, ac fe ddaeth y parti bechgyn bl 7-9 a’r ddawns cyfrwng 
cymysg yn drydydd. 

Diolch i’r staff, rhieni a disgyblion am eu cefnogaeth ond yn arbennig i 
Mrs Gillian Hearne, Mrs Lena Daniel, Mrs Delyth Hopkin Evans, Miss Sally 
Saunders a Mr Arwel Jones am eu gwaith caled yn hyfforddi’r disgyblion.  

Llongyfarchiadau gwresog i’r pum disgybl sydd wedi cael eu hethol yn 
brif swyddogion ar gyfer 2009-2010. Aled Thomas a Jane Davies yw’r Prif 
Fachgen a’r Brif Ferch a Daniel Davies, Rhian Thomas a Seb Lee yw’r 
dirprwyon.

Ar ddiwedd y tymor byddwn yn ffarwelio â dau aelod o staff. Bu Pennaeth 
yr Adran Ddaearyddiaeth, Mr Jeff Hubbard, yn dysgu yn yr ysgol am 28 
mlynedd a Mrs Catryn Williams, o’r Adran Gymraeg, am 30 o flynyddoedd. 
Diolchwn yn fawr iddynt am eu cyfraniadau gwerthfawr dros y blynyddoedd 
a dymunwn ymddeoliad hapus i’r ddau ohonynt

Dymunwn bob lwc hefyd i Miss Nerys Henry sy’n ein gadael ni ar ôl 
cyfnod yn yr Adran Hanes. 

Croesawn Mrs Anwen Jones yn ôl i’r ysgol fel Pennaeth yr Adran Hanes 
yn dilyn cyfnod mamolaeth.

Mae disgyblion blwyddyn 10 yn cymryd rhan mewn cynllun peilot ar y 
cyd gydag Ysgol Dyffryn Teifi. Cwmni Iaith a Cered sy’n trefnu’r cynllun 
a’r bwriad yw i godi ymwybyddiaeth o ddefnydd y Gymraeg yn y gweithle. 
Bu’r disgyblion yn ymweld â Golwg yn Llanbed yn ogystal â Gwersyll yr 
Urdd, Llangrannog. Cafwyd bore buddiol iawn a diolch i bawb a fu wrthi’n 
trefnu’r ymweliadau.

Fel rhan o gynllun hyrwyddo bwyta’n iach yn yr ysgol, fe wnaeth y 
Cyngor Ysgol o dan arweiniad Shawn Brown drefnu holiadur ar lein. 
Holwyd nifer o gwestiynau am y ffreutur a chafwyd ymateb cadarnhaol iawn 
gan y disgyblion. Bu canmoliaeth uchel am y ddarpariaeth bresennol yn y 
ffreutur ond hefyd ambell i feirniadaeth am bolisi bwyta’n iach Jamie Oliver. 
Roedd yna rai yn poeni y byddai  bwydydd fel sglodion a ‘spacebars’ yn 
diflannu o’r fwydlen!

Wedi dadansoddi’r data ac ystyried awgrymiadau’r disgyblion, mae yna 
nifer o gynlluniau ar y gweill. Bwriedir ail leoli’r bar salad, addurno’r 
waliau a chynnal sesiynau blasu er mwyn annog disgyblion i brofi bwydydd 
newydd. Mae cystadleuaeth hefyd yn digwydd ar hyn o bryd i enwi’r 
ffreutur. Cewch wybod mwy am hyn maes o law.

Mae’r ysgol wedi ymuno â Dolen Cymru – Lesotho. Mae nifer o ysgolion 
yng Nghymru eisoes â chysylltiadau ag ysgol yn Lesotho, sy’n eu galluogi 
i ddysgu am y wlad ac i fynd ar deithiau cyfnewid.  Mae ein hysgol ni wedi 
bod yn ysgrifennu at Ysgol Uwchradd Ralikariki, Maputsoe, er mwyn gwella 
ein dealltwriaeth o’u ffordd o fyw, eu problemau a’r dulliau dysgu yn yr 
ysgolion.

Yn ddiweddar, ymwelodd Ntate Tau Lekorotsoana, Pennaeth Ysgol 
Uwchradd Pokane, Lesotho â’r ysgol yn ogystal â Miss Liz Thomas o Ysgol 
Dyffryn Taf. Ymwelodd  Miss Liz Thomas ag ysgol Uwchradd Pokane nôl 
ym mis Chwefror. Gwrandawodd disgyblion blwyddyn 8 a blwyddyn 10, 
Mrs Pat Jones a Mrs Lynne Rees, yn astud ar gyflwyniad Mr Lekorotsoana 

am fywyd yn ei ysgol. Cafodd Mr Lekorotsoana ei dywys 
o gwmpas yr ysgol gan Mr Wyn ac fe’i syfrdanwyd gan y cyfleusterau a’r 
adnoddau arbennig ar gael yn yr ysgol. 

Gobeithiwn ddatblygu’r cyswllt ag Ysgol Ralikariki, gan roi cyfle i’r 
disgyblion i ddysgu mwy am fywyd yn Lesotho ac am faterion byd eang sy’n 
effeithio’r ddwy ysgol.

Bu nifer o’n disgyblion 
yn llwyddiannus mewn 
cystadlaethau mathemateg yn 
ddiweddar.

Enillodd y canlynol 
wobrau yn Narlith Sefydliad 
Mathemategol a Chyfrifiannol 
Cymru, Prifysgol Aberystwyth:-

Christopher Fox, Rowan 
Williams, Katy Jenkins, 
Jonathan Harries a Savannah 
Davies.

Enillodd y disgyblion 
canlynol dystysgrifau mewn 
Cystadleuaeth Fathemategol 
dan nawdd Prifysgol Bangor:-

Edward Bransden, Ella 
Bryden, Ellen Edwards, Finn Humphrey, Lee Lloyd Davies, Steffan Roberts, 
Dion Mason-George, Richard Davis, Kiri Douglas, Llion Thomas, Hannah 
Fflur Davies, Claire Ruysch, Daniel Sandomierski a Ceri Cranfield.

Dyma enillwyr ‘UK Junior Maths Challenge 2009’:-
Gwobrau Arian: Finn Humphrey, Kiri Douglas a Richard Davis
Gwobrau Efydd: Lisa McCambridge, Claire Ruysch, Edward 

Bransden, Ceri Cranfield, Dion Masom-George, Ellen Edwards a Ryan 
Bennett. 

Ym mis Gorffennaf, fe fydd grŵp o naw ohonom ni o’r ysgol a Mr Mark 
Rees, yn mynd ar antur i Danzania am fis. Dechreuodd yr antur nôl ym mis 
Mawrth ym Mharc Cenedlaethol Eryri, wrth i ni dreulio deuddydd yno yn 
derbyn hyfforddiant. 

Dysgon ni lawer o sgiliau newydd yno, yn cynnwys codi pabell, coginio ar 
Trangia a gweithio mewn tîm. Roedden ni’n gwersylla yno am ddwy noson 
ac fe gerddon ni i gopa mynydd. Fe wnaeth pawb fwynhau’n fawr iawn.

Mi fyddwn ni’n gadael yr ysgol mewn rhai wythnosau ac yn teithio i Dar 
Es Salaam yn Tanzania. Yn ystod ein hymweliad â’r wlad mi fyddwn ni’n 
cerdded am bedwar diwrnod trwy bentrefi gwledig a fforestydd glaw, ac yn 
ymweld â chymuned y Maasai i ddysgu am eu diwylliant a’u ffordd o fyw. 
Un o uchafbwyntiau’r daith fydd treulio wythnos mewn ysgol wledig fel 
rhan o brosiect cymunedol. Byddwn hefyd yn mynd ar safari lle rydym yn 
gobeithio gweld amrywiaeth o anifeiliaid fel eliffantod, llewod a llawer mwy. 
I orffen y daith byddwn yn treulio rhai dyddiau ar draeth prydferth i ymlacio 
ar ôl y gwaith caled. 

Erbyn hyn, mae pob un o ddisgyblion Blwyddyn 6 y dalgylch wedi 
ymweld â’r ysgol fawr i gael rhagflas o fywyd yr ysgol, gan fynychu nifer 
o wersi gwahanol.  Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau ac edrychwn 
ymlaen i’ch croesawu nôl i’r ysgol gyda’ch rhieni cyn diwedd y tymor ac i’n 
plith yn swyddogol ym mis Medi.

Ers dychwelyd i’r ysgol ar ôl cyfnod arholiadau, y mae blwyddyn 12 
wedi bod ynghlwm â’r prosiect ‘Rhaglen Cyfoethogi’r Cwricwlwm’. 
Bob dydd Mercher maent wedi bod yn bresennol mewn amrywiaeth o 
sesiynau diddorol iawn. Trefnwyd darlithoedd ar yr Holocaust ac fe fu’r 
heddlu yn trafod cyffuriau gyda disgyblion. Cafwyd sesiwn ar yrfaoedd 
ac ‘Islamaphobia’, ac fe fu swyddogion Cymorth Cristnogol yn sôn am 
ddatblygiadau yn y Trydydd Byd. Bu yna gyfle hefyd i wella sgiliau 
ieithyddol drwy wneud ‘Cymraeg ar lein’ drwy’r brifysgol yn Llanbed. Y 
mae’r cynllun yma wedi bod yn fuddiol iawn i ddisgyblion y Chweched ac 
yn eu paratoi ar gyfer y dyfodol.  

Ar ddiwedd mis Mai, cynhaliwyd mabolgampau’r ysgol a chafwyd 
diwrnod cyffrous a llwyddiannus iawn wrth i’r tri thŷ sef Creuddyn, Dulas 
a Theifi gystadlu’n frwd am gwpan yr enillwyr.Ar ddiwedd diwrnod llawn a 
hwylus o gystadlu, Dulas ddaeth i’r brig. 
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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

Daeth newyddion da i Ddyffryn Aeron yn ddiweddar wrth i gwmni lleol gyhoeddi eu bod wedi 
prynu hen ffatri Aeron Valley Cheese er mwyn rhannu’r adeilad yn nifer o unedau llai i’w defnyddio 
gan fusnesau bach. Mae hyn yn sicr yn ddatblygiad i’w groesawu ac rwy’n llongyfarch Gweithgor 
Dyffryn Aeron ar eu gwaith caled i sicrhau’r canlyniad hwn. Rwyf wedi bod yn cwrdd â’r Gweithgor a’r 
cynghorydd lleol, Owen Llywelyn, yn gyson ers dechrau’r ymgyrch i ail-gryfhau’r economi leol wedi i’r 
ddwy ffatri gaws leol gau, ac rwy’n edrych ymlaen at weld un o’r ddwy ffatri wag yn cael ei defnyddio 
unwaith eto.

Fel y Gweinidog dros Faterion Gwledig, mynychais gyfarfodydd yn ystod yr wythnosau diwethaf gydag 
aelodau o’r ddwy undeb ffermwyr yng Ngheredigion. Pwrpas y cyfarfodydd – a gynhaliwyd ar ffermydd 
Tŷ Newydd, Cwmystwyth, ac Abernac, Lledrod – oedd cynnig cyfle i ffermwyr lleol fy holi ynghylch y 
cynllun Glastir fydd yn cael ei gyflwyno o 2012. Codwyd nifer o gwestiynau yn ystod y ddwy sesiwn ac 
roeddwn yn falch iawn i gael y cyfle i gwrdd â thrafod y cynlluniau gydag amaethwyr yn lleol.

Yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd, roeddwn yn bresennol yn ystod y cyflwyniad 
ar lwyfan Canolfan y Mileniwm gan blant Ceredigion er mwyn croesawu’r ŵyl i Lanerchaeron y flwyddyn 
nesaf. Roedd hi’n gyflwyniad effeithiol a deniadol iawn a hoffwn hefyd gymryd y cyfle i longyfarch pawb 
o Geredigion a fu’n fuddugol wrth gystadlu yn yr Eisteddfod eleni ym Mae Caerdydd.

Roedd hi hefyd yn fraint i gael ymweld â Gwersyll yr Urdd yn Llangrannog er mwyn agor y ganolfan 
farchogaeth newydd yn swyddogol. Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn cyfrannu’n helaeth at yr 
economi leol yng Ngheredigion ac rwy’n falch bod y Gwersyll yn parhau i ddatblygu ei gweithgareddau 
gyda’r ganolfan newydd.

Rwyf wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau dros yr wythnosau diwethaf gan gynnwys sioe Aberystwyth, 
bore coffi yn Waunfawr er budd Ysbyty Bronglais, a ffair a drefnwyd gan gyfeillion Ysbyty Aberteifi. 
Gwnes hefyd fynychu rali flynyddol y Ffermwyr Ifanc ym Mydroilyn ac, er gwaetha’r tywydd, roedd hi’n 
rali lwyddiannus arall a hoffwn longyfarch Clwb Llanddeiniol ar ddod yn fuddugol.

Y Parchedig Owen Williams
1910 - �009

Gweinidog Capel Nonni Llanllwni a Bethel Drefach 19�0 - 19�9

Ar fore Gwener 15 o Fai, cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yng Nghapel Bethel, Tal-y-Bont i ddiolch am fywyd 
a gwaith Y Parchedig Owen Williams, Hafodawel, 2 Tanygraig - gŵr ffyddlon y diweddar Glenys Williams, tad 
cariadus, hawddgar a thyner Beti Wyn  a John-Huw, tad yng nghyfraith Brian, taid annwyl Siwan, Ffion, Robert, 
Helen a David a hen-daid gofalus i’r plant bach a oedd yn agos iawn at ei galon ar bob 
achlysur.

Ar hyd y blynyddoedd bu’n Weinidog doeth a chydwybodol gan bregethu yr Efengyl 
yn rymus a deallus. Bu ef a’i wraig yn weithiwyr diflino gan roi o’u doniau lluosog 
i hybu diwylliant  a ffydd y gymdeithas a’r aelodau yn Sardis, Ystradgynlais, Cwm 
Tawe ac yna yng Nghapel Nonni, Llanllwni a Bethel, Drefach, Llanybydder. Ar ôl 
ymddeol yn 1980, symudodd i Dal-y-Bont Aberystwyth ac er colli ei gymar annwyl yn 
frawychus o sydyn yn 1986, mi ddaliodd ati i bregethu bob Sul a chael pleser yn teithio 
o amgylch y dalgylch yn llenwi pulpud pob enwad yn yr ardal hyd nes yr oedd yn ei 
nawdegau cynnar. Daliodd ei ysbryd, ei ffydd gadarn a’i awydd i bregethu yn gryf  gan 
ddefnyddio rhyddiaith a barddoniaeth ei genedl yn hyddysg a grymus.

‘Roedd yn ddyn hardd mewn llawer ffordd a modd -  mewn pryd a gwedd, mewn gair 
a gweithred o natur foneddigaidd a chwrtais bob amser.  Daliodd hyd y diwedd yn llawn 
urddas a diolchgarwch. ‘Roedd ganddo gof aruthrol  a llais tenor melodaidd.  Mowldiodd y cyfan yma i’w wneud yn 
berson cyflawn gan ddiddori cynulleidfaoedd dros Gymru gyfan a phawb yn fawr eu barch iddo - fel y dywedodd y 
Parchedig John Watkin  ar ddydd ei angladd ‘Bu ei adnabod yn addysg ac yn ysbrydiaeth’. 

Bu yn weinidog…… ‘fu’n taenu’r Gair fel gwlith.
    Profi’r gorfoledd ar bob Sul a Gŵyl
    Pan dyrrai’r lluoedd i’n capeli plaen,
    Emyn a phregeth yn cynhesu’r hwyl 
     A’n hiaith drwy’n gwlad i’w chlywed gyda graen.
       J.R.Jones
Bu yn dad a thaid gofalus a thyner, yn ymddiddori yn natblygiad y plant,  yn ddoeth ei eiriau ac yn sensitif ei gyngor 

ar bob achlysur.  Bu yn weinidog a bregethodd ei wladgarwch a’i heddychiaeth yn rymus. Carodd ei wlad a’i hiaith 
ac arhosodd yn fawr ei barch o’i wreiddiau a’i fagwraeth yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Nid oedd dim yn well 
ganddo nag ymweld â’i hen fro mor aml â phosib a rhyfeddu at harddwch  y wlad, dycnwch y chwarelwr fel y carodd 
hefyd ymrwymiad y glöwr yng Nghwm Tawe a’r amaethwyr yn Nyffryn Teifi. Carodd natur a’r cread oll. Iddo ef 
‘roedd pob peth hardd a glan yn rhodd Duw a mawr oedd angen ei pharchu.

Darllennodd yn helaeth am arloeswyr a dynion a merched mewn hanes a diwylliant a newidiodd gwrs y Byd am eu 
gweithrdoedd da. Llwyddodd i wau y cyfan i mewn i’w bregethau a theimlai pawb eu bônt wedi dysgu llawer yn ei 
gwmni. Felly yr oedd yn athro da ac yn ddiogel ei ymweddiad di-sigl ei ffydd hyd y diwedd. I’r teulu oll mae’r golled 
yn fawr a’u bywydau yn llawer gwacach heb ei gwmni siriol a chroesawgar.

           ‘Cyfaredd cof a’n ceidw - un ag oll
            Y dyddiau dedwydd nad ant fyth ar goll.
Dymunwn fel teulu ddiolch am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad a ddangoswyd inni dros yr 

wythnosau diwethaf gan ddiolch am y cyfraniadau a ddaeth i law o Gapel Nonni ac aelodau y  ddwy eglwys yn 
Llanllwni a Drefach i hyrwyddo gwaith Cymorth Cristnogol  - achos teilwng a oedd bob amser yn agos i’w galon.
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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

CEGIN GWENOG
Abernant, Llanwenog

Gwasanaeth arlwyo cyflawn ar 
gyfer pob achlysur

Bwyd Priodas
Bwffe
Te Angladd
Digwyddiadau Maes

Bwydlenni unigol i ateb eich gofynion 
chi - boed yn fawr neu’n fach

Mair Hatcher
01570 481230 / 07967 559683

•
•
•
•

Llanybydder
Clwb Cinio’r Merched

Yn ystod y gaeaf bu Clwb Cinio 
merched Llanybydder yn cwrdd 
yn fisol yn y Belle Vue, Llanllwni. 
Croesawyd nifer o westeion i’w 
hannerch, ac yna i fwynhau pryd 
blasus o fwyd a chymdeithasu.  
Dyma’r chweched blwyddyn  iddynt 
gyfarfod, ac y maent yn mynd o 
nerth i nerth. 

Priodas Ruddem
Dymuniadau gorau i Eirwyn a 

Gwenda Davies, Llyscerdd sy’n 
dathlu ei Priodas Ruddem ar y 5ed o 
Orffennaf.

Noson Goffi
Cynhaliwyd Noson Goffi 

lwyddiannus ar nos Wener, 
Mai 22ain dan nawdd Pwyllgor 
Buddiannau Henoed Llanybydder. 
Agorwyd y noson gan y Parchedig 
Bill Fillery a’r adloniant gan blant 
Ysgol Llanybydder. Enillwyd y 
gwobrau raffl gan:

Kiera, Penrallt Newydd; Jason, 
47 Heol-y-Gaer; Hefin Evans, d/o 
Evans Bros; M. Weeks, Tŷ Mawr; 
Gwion, F.U.W; Hughes, Nythfa, 
Cellan; Wright, Aberarth; Evans, 
Coed-y-Waun; Williams, Derwen 
Las, Llanwnnen; Caroline Davies, 
Llysderi.

Ysgol Llanybydder
Bu Llŷr, Daniel a Steffan 

yn cystadlu yn nhwrnamaint 
trwasgwlad Ceredigion yn 
Llangrannog yn ddiweddar. Gwnaeth 
y tri yn arbennig o dda. Da iawn 
fechgyn.

Daeth Dewi Pws i’r ysgol un bore 
i siarad â blwyddyn 3 a 4 ynglŷn â 
hybu darllen. Cafwyd bore hwylus a 
diddorol dros ben.

Bu nifer o aelodau’r Urdd yn 
cymeryd rhan yng nghemau potes 
y cylch yn Llambed ar Fai 11eg. 
Cafwyd tipyn o hwyl a sbri wrth 
gymeryd rhan yn y gwahanol 
weithgareddau.

Eleni, eto bu llawer o’r disgyblion 
yn cymeryd rhan yng nghyngerdd 
yr henoed. Diolch i’r pwyllgor am y 
gwhaddiad ac am roi’r cyfle yma i’r 
plant.

Cynhaliwyd ein mabolgampau 
dydd Mawrth, 16eg o Fehefin. 
Roedd yna tipyn o gyffro ar y cae 
ond ar ddiwedd y dydd y tîm melyn 
ddaeth yn fuddugol.

Clwb cefnogwyr mis Mai:
£10.00 Mr Alan Wilson
£5.00  Mr Richard Hope
Clwb cefnogwyr mis Mehefin:
£10.00 Mr Dorian Jones
£5.00  Mr Richard Hope 

Merched y Wawr Llanybydder
Mae aelodau’r gangen wedi 

cael cyfarfodydd amrywiol iawn 
yn ystod y tymor. Yn mis Ionawr 
ar ôl gwledda dros y Nadolig a’r 
flwyddyn newydd bu’r aelodau 
yn 

y Gampfa a leolir yn yr hen ysgol. 
Bu Paul, Christine a Helen yn 
dangos sut i ddefnyddio y cyfarpar 
a chafodd bawb hwyl fawr wrth 
wneud ymarferion.

Ym mis Chwefror pleser oedd 
croesawu aelodau cangen Ffostrasol 
i ymuno â ni i ddathlu Gŵyl Dewi. 
Ar ôl mwynhau y te Cymreig oedd 
wedi ei baratoi gan yr aelodau 
cyflwynwyd y gŵr gwadd gan y 
llywydd Megan Jones sef y Parch 
Goronwy Evans. Testun ei ddarlith 
oedd y digrifwr Idwal Jones, darlith 
a oedd yn llawn o hiwmor. Cafodd 
aelodau’r ddwy gangen llawer o 
hwyl yn sgwrsio cyn troi am adref.

Ym mis Mawrth cafwyd cwmni 
Ieuan Roberts o Lambed yn sôn 
am ei ymweliad â Phatagonia. Bu 
Ieuan ar daith gerdded yng nghwmni 
nifer o gerddwyr eraill i godi arian 
i Mencap. Roedd ganddo luniau 
gwych o’r daith a diddorol iawn 
oedd gwrando ar yr hanes.

Yng nghyfarfod mis Ebrill y 
Canon Chris Boulton oedd ein gŵr 
gwadd. Bu’n sôn am hen bethau.

 Roedd rhai o’r aelodau wedi dod 
ag hen eitemau gyda nhw i’w dangos 
a buont yn sôn amdanynt.

Derbyniodd yr aelodau 
wahoddiad i ymuno â changen 
Llanbed i arddangosfa goginio 
gyda Sian Jenkins ddiwedd Ebrill. 
Mwynhawyd y noson yn fawr iawn a 
diolch iddynt am y croeso.

Ym mis Mai buom ar daith 
ddirgel. Dechreuwyd o Lanybydder 
gyda Nans yn gyrru y bws mini. 
Aethom lawr i Landysul i’r hen 
ysgol lle mae Cwmni Telynau Teifi 
wedi sefydlu. Diddorol iawn oedd 
gwrano ar John Jones yn esbonio’r 
grefft o wneud y telynnau. Aethom 
ymlaen wedyn i Paris House lle 
cawsom swper, pryd o fwyd Indiaidd 
bendigedig a phawb wedi mwynhau. 

Ar ddiwedd y noson diolchodd 
y llywydd sef Megan Jones i’r 
swyddogion am eu gwaith diflino 
gydol y flwyddyn.

Ar ddydd Iau, 14eg o Fai yn dilyn gwahoddiad oddi wrth Adam Price, ein 
Haelod Seneddol aeth disgyblion a staff o Ysgolion Cynradd Llanybydder 
a Rhydcymerau i ymweld â’r Senedd. Ar ôl derchreuad cynnar a siwrne 
dda cyrhaeddom yn y brif ddinas am 11y.b. Yna cawsom daith o amgylch y 
ddinas i weld nifer o olygfeydd Llundain. Am 1y.p. aethom i mewn i adeilad 
y senedd lle gawsom wybodaeth am hanes a thraddodiadau’r lle. Daeth 
cynrychiolydd o swyddfa Adam Price i’n cwrdd. [Roedd Adam Price mewn 
cyfarfod pwysig ar y pryd]. Ar ôl hyn, cawsom ein tywys o amgylch Palas 
Hanesyddol San Steffan lle cawsom gyfle i eistedd yn Nhŷ’r Cyffredin a 
Thŷ’r Arglwyddi a gwarndo arnynt yn dadlau.

Parch Bill Fillery gyda swyddogion Pwyllor Buddianau Henoed 
Llanybydder ar ôl iddo agor Noson Goffi lwyddianus iawn yn ddiweddar. 
Cafwyd eitemau gan blant ysgol Llanybydder yn ystod y noson. Bu aelodau 
o Ferched y Wawr a Sefydliad y Merched yn cynorthwyo gyda’r coffi a’r 
stondin. Diolch i bawb am ei cefnogaeth.
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Yn y Gegin gyda Gareth MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan IorwerthHyfrydwch yr Haf

Hwre! Mae’r Haf yma o’r diwedd, ac mae yna gymaint o gynhwysion yn dod i’r 
amlwg ac ar eu gorau y mis yma. P’run ai gwyliau mewn carafan, mewn tent neu 
glan y môr – mae angen paratoi bwyd syml a blasus i’r teulu i gyd. Felly casgliad o 
ryseitiau sydd gennyf y mis yma, a fydd gobeithio, yn gwmni yn eich cegin tra ar eich 
gwyliau.

Mwynhewch gwyliau’r haf, a chofiwch fynd â rysetiau Clonc yn y cês gyda chi.
   Pob hwyl,
     Gareth. 

Tatws newydd wedi’u rhostio.
Cynhwysion.

 450 gram o datws newydd
 2 llond llwy fwrdd o olew’r olewydd
 1 llond llwy fwrdd o wîn gwyn
 1 ewyn o arlleg
 1 llond llwy fwrdd o rosmari wedi’i dorri’n fân

Dull.
1. Cynheswch y ffwrn i 200º C  400ºF  Nwy 6
2. Scrwbiwch y tatws
3. Cymysgwch y cynhwysion eraill gyda’i gilydd
4. Trowch y tatws  yn y gymysgedd olew
5. Rhostiwch am 40 i 45 munud nes eu bod yn euraid – gan eu troi   

 unwaith tra’n rhostio.

Salad Tomato a Chaws.
Cynhwysion.

 6 tomato wedi’u haneri
 Halen a phupur
 1½ llond llwy de o siwgwr mân
 1 llond llwy de o olew’r olewydd
 100 gram berw’r dŵr
 100 gram o gaws glâs wedi’i chwalu
 50 gram o gnau Ffrengig (walnuts)wedi’u tostio
I’r dresin
 1 llond llwy de o finegar gwin gwyn
 1 llond llwy de o fwstard cyflawn (wholegrain)
 Pinsed o siwgwr
 2 llond llwy fwrdd olew’r olewydd

Dull
1. Cynheswch y ffwrn i 190º C  375ºF  Nwy 5
2. Rhowch y tomatos yn un haenen mewn tun rhostio, ychwanegwch   

 halen a phupur ac yna’r siwgwr a’r olew.
3. Rhostiwch am tua 35 munud, yna gadewch iddynt oeri.
4. Paratowch y dresin drwy gymysgu’r cynhwysion hynny.
5 Rhowch y berw’r dŵr, caws glâs a’r cnau mewn disgyl fâs    

 (shallow); cymysgwch ychydig o’r dresin iddo. Rhowch y tomatos   
 ar ben y salad ac ychydig ragor o’r dresin dros y cyfan.

6 Gweinwch gyda bara.

Pwdin Ffrwythau a Iogwrt
Cynhwysion

 200 gram o ffrwythau’r haf – rhai ffres, wedi rhewi neu o dun
 500 gram o iogwrt naturiol llyfn
 Cnau pistachio wedi’u torri’n fân

Dull
Os yn defnyddio ffrwythau wedi rhewi gadewch iddynt 

ddadleth; os rhai tun arllwyswch y sudd i ffwrdd
1. Rhowch y ffrwythau mewn prosesydd a’i redeg am  

 ychydig eiliadau.
2. Cymysgwch y ffrwythau a’r iogwrt yn ysgafn i greu effaith ripple.
3. Rhanwch y gymysgedd rhwng 4 disgyl neu wydr a rhowch llond   

 llwy fwrdd o gnau pistachio dros wyneb y pwdin.

Lemonêd Mafon ffres.
Cynhwysion

 450 gram mafon ffres
 50 gram o siwgwr mân
 Sest a sudd 3 lemwn
 1 litr o ddŵr soda
 Ychydig o ddail mintys a chiwbiau iâ

Dull
1. Rhowch y mafon a’r siwgwr mewn powlen; cymysgwch yn dda, a’u   

 gadael am awr.
2. Rhowch mewn prosesydd bwyd i hylifo’r mafon, yna gwasgwch y   

 sudd trwy ridyll.
3. Rhowch y sudd mewn jwg, ychwanegwch sudd a sest y lemwn ac yna’r 

dŵr   soda wedi oeri.
4. Blaswch, gan ychwanegu rhagor o siwgwr os oes angen.
5. Gweinwch gyda’r ciwbiau iâ a’r dail mintys.

Sgandal y cyngor bro – Clonc ar drywydd sgŵp
Peidiwch â dweud wrth neb ond mae Clonc yn brysur yn gweithio ar ei 

sgŵp fwya’ erioed.
Mae’n mynd i ddweud wrth bawb faint y mae aelodau cynghorau bro ardal 

Llanbed yn ei hawlio mewn costau. 
Rydan ni’n meddwl fod yna stori fawr yna – a fyddwn ni’n gallu profi fod 

un neu ddau wedi hawlio am ffrog newydd i’r wraig (neu’r gŵr); a oes rhai 
o’r ffermwyr wedi ceisio cael help i roi jacuzzi ar y clos? Edrychwch ymlaen 
ar rifyn arbennig o Clonc rywbryd yn y dyfodol.

Nonsens? Wrth gwrs. Ond mae rhai o’r lwfansau sydd wedi cael eu talu 
i aelodau seneddol lawn mor wirion â hynna. Mae rhoi’r peth mewn cyd-
destun ychydig yn nes aton ni yn dangos pa mor wallgo ydi’r drefn.

Mae’n gwneud sens hefyd i sôn am gyngor bro achos un o’r pethau sydd 
wedi mynd ar goll ydi’r cysylltiad rhwng gwleidyddion a’u cymdogaethau. 
Mewn llawer man, nid pobol leol sy’n cynrychioli ardal ond rhyw greadur 
sydd wedi ei ddewis gan ei blaid yn Llundain a’i wthio i mewn ar gyfer yr 
etholiad.

Roedd hi’n ddiddorol gweld faint o ASau oedd yn dweud fod eu prif 
gartref yn Llundain yn hytrach na’u hetholaeth a rhai hyd yn oed yn hawlio 
arian am dai oedd heb fod yn Llundian na’u hetholaeth chwaith.

Mae hi ychydig yn wahanol yng Nghymru, lle mae’r rhan fwya’ o 
gymdeithasau yn dal i fod yn ddigon clos i bobol fod yn adnabod ei gilydd, 
ond mewn sawl dinas fawr, does yna ddim cwlwm rhwng aelodau seneddol 
a’u pobol.

Sawl cangen a sawl aelod sydd gan y pleidiau mawr mewn gwahanol 
lefydd? Wrth fynd ar ôl grym yn Llundain, maen nhw wedi anwybyddu eu 
hen rwydweithiau ar lawr gwlad. Sawl aelod unigol o’r Blaid Lafur sydd yng 
Ngheredigion erbyn hyn?

Pan aiff pethau’n ddrwg arnyn nhw, mi fyddan nhw’n gweld y golled. 
Mewn grym, mae gan blaid arian a dylanwad i hawlio cefnogaeth; heb rym, 
ffrindiau sydd eu hangen nid cynffonwyr.

Ond mae’r berthynas yn gweithio ddwy ffordd. Os ydi’r pleidiau mawr yn 
colli cysylltiad gyda ni, mae ein gallu ninnau i ddylanwadu ar bolisïau hefyd 
yn llawer llai. Mae yna drefn glir os  ydych chi eisiau cwyno, ond dim ffordd 
o ddylanwadu ar bethau i osgoi’r broblem yn y lle cynta’. 

Ac mae natur y pleidiau mawr eu hunain wedi newid llawer. Ers talwm, er 
enghraifft,  mi allai cangen y Blaid Lafur yn Llanbed basio cynnig a’i weld 
ymhen hir a hwyr yn dod yn bolisi i’r blaid i gyd. Bellach, dyw hynny ddim  
yn bosib. 

Rhan o’r un patrwm oedd torri pwer yr awdurdodau lleol. Mae wedi 
digwydd yn raddol tros y blynyddoedd ond mi gododd sbîd yn aruthrol yn 
nyddiau Margaret Thatcher.

Mae cyfrifoldebau cynghorau lleol lawn cymaint ag y buon nhw erioed, 
eu hawl i ddewis sy’n llai. Maen nhw’n gyfrifol am bob math o feysydd, ond 
mae’r Llywodraeth eisoes wedi penderfynu beth sydd i fod i ddigwydd ac yn 
gwthio’r arian i’r cyfeiriad hwnnw. Neu mae yna gymaint o reolau fel na all 
neb ddefnyddio’i grebwyll na’i sens.

Mi fyddwn ni’n llawer mwy amheus o hyn ymlaen pan fydd gweinidogion 
ac aelodau seneddol yn cyhuddo awdurdodau lleol o wastraffu arian. Mae’n 
siŵr eu bod nhw, ond nid nhw ydi’r unig rai.

Ar lefel cyngor bro, mae aelodau yn dal i roi eu gwasanaeth yn rhad ac am 
ddim. Does yna ddim ciwdos mawr wrth y gwaith, dim ond awydd, fel rheol, 
i wneud beth fedran nhw i wella rhyw ychydig ar bethau a chadw’r olwynion 
i droi.

Felly, pan fydd y Senedd yn mynd ati i edrych eto ar y drefn, ddylen nhw 
ddim canolbwyntio ar Lundain a dim ond Llundain. Mae eisio newid llawer 
dyfnach. Ac mi allen nhw wneud yn waeth nag edrych ar ambell i gyngor 
bro.

Carnifal Llanwnnen – Carwyn 
Rosser, enillydd y carnifal dros bob 
oedran.

Carnifal Llanwnnen – Twm 
Ebbsworth a Dylan Thomas, pâr 
gorau yn y carnifal.
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DIWRNOD HWYL 
Mudiad Ysgolion Meithrin
yng nghwmni

Martin Geraint
Penblwydd hapus 
Cylch Meithrin Coedmor yn 30 oed.

Canu a Dawnsio gyda Jambori, Gweithgareddau 
TWF, Stondinau Amrywiol, Rhostio Mochyn, Y 

Gwasanaethau Brys, Pêl-droed 5 pob ochr, Lluniaeth.

Llywyddion: Stan a Vivienne Evans, Parcyrhos.
Plant cynradd - £1.50 

Plant uwchradd ac oedolion £3.00.

Cae Chwarae 
a Chanolfan Cwmann.
Dydd Sadwrn Gorffennaf 11eg 

am 1 o’r gloch.

Ffair Ram
Ar Gae Pentref Cwmann

1�fed Medi �009
Llywydd: Mrs Ann Douch, 

Maestroeddin Fawr, Pumsaint

Sioe, Cystadlaethau CFfI, Arddangosfa Adar 
Ysglyfaethus,  Gwartheg Ucheldir a Defaid 

Prin, taflu welington ac atyniadau eraill.
Arddangosfa Hen Beiriannau

Defaid a nwyddau i fewn rhwng 10 a 11.30 y 
bore.  Beirniadu yn dechrau am 12 o’r gloch.

Ysgrifenyddion:
Danny Davies 423692, Eiddig Jones 422655

Llanwnnen
Ysgol Llanwnnen

Croeso cynnes i Mrs Caryl Rosser 
sydd wedi dechrau fel Cynorthwy-
ydd Cyfnod Sylfaen. Gobeithio y 
byddi yn hapus yn ein plith.

Fel rhan o waith Daearyddiaeth 
aeth disgyblion dosbarth Mrs Llwyd 
am daith i gymharu dwy ardal i 
Aberaeron am y diwrnod. Bu’r 
plant yn gweld y parc, o amgylch 
y siopau. Uchafbwynt y diwrnod 
dwi’n credu oedd prynu anrheg yn 
y siop. 

Bu Miss Mattie Evans, athrawes 
Gwyddoniaeth Ysgol Gyfun 
Llambed yn rhoi gwers i ddosbarth 
Mr Evans.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae 
Mr Evans a Mr Stephen Cooper, 
un o rieni yr ysgol wedi treulio rhai 
oriau yng Ngholeg Llambed yn creu 
gwefan i’r ysgol. Os ydych yn medru 
mynd i’r wefan y cyfeiriad yw

 www.ysgolllanwnnen.co.uk 
Bu disgyblion Bl. 5 fyny yn Ysgol 

Llanwenog yn ystod y mis yn derbyn 
gwres K’nex gan Diana Lewes-Gale 
o Gyrfa Cymru. Gwnaeth pob un 
fwynhau’r prynhawn yn fawr iawn.

Gwnaeth PC Gwyndaf Lloyd ddod 
i’r ysgol i roi gwres ar ddiogelwch 
ar y wê.

Ar ôl gohirio oherwydd y glaw cyn 
y gwyliau cafwyd prynhawn braf 
ar ddydd Gwener 19eg o Fehefin 
pan gynhaliwyd ein Mabolgampau 
ar y cyd gyda phlant Ysgol Cribyn 
ar gae ysgol Llanwnnen. Bu holl 
ddisgyblion y ddwy ysgol yn cymryd 
rhan drwy gydol y prynhawn. 
Noddwyd y rhubannau gan Deulu 
Llysfaen Uchaf a noddwyd y 
medalau  buddugwyr y blynyddoedd 
gan Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 
Ysgol Cribyn. Rhoddwyd y 
diolchiadau gan Mr Siôn Mason-
Evans a Mr Morlais Davies, 
Pennaethiaid y ddwy ysgol. Y Tŷ 
buddugol oedd Teifi. Enwillwyr 
y blynyddoedd oedd: Meithrin a 
Derbyn – Steffan Holmes  a Catrin 
Jones.

Bl. 1 a 2 – Lewis Jarvis-Blower a 
Heledd Jenkins.

Bl. 3 a 4 – Twm Ebbsowrth, 
Gareth Jones a Gwenllian Jenkins.

Bl. 5 a 6 – Sam Whittingham, 
Hanuman Duxfield, Joshua Newton-
Jones a Cerian Jenkins.

Rhwng 24 – 26ain o Fehefin 
aeth Ffion, Cerian, Sophie, Joshua 
a Miss Davies am dridiau lawr i 
Wersyll yr Urdd Caerdydd a oedd 
wedi ei drefnu gan yr Urdd. Buom 
yn ymweld â Phwll Nofio, Bae 
Caerdydd, Techniquest, Taith yn y 
Cwch, Stadiwm y Mileniwm, Taith 
o amgylch Canolfan y Mileniwm, 
Pwll Mawr, Amgueddfa y Glannau, 
Bowlio Deg yn ogystal â mynd i 
weld Sioe High School Musical. 
Tridiau a oedd wedi eu drefnu’n 
ofalus. Diolch i Anwen Eleri,  
Swyddog Datblygu Ceredigion am y 
cyfle arbennig yma.

Hoffwn hefyd longyfarch un o 
gyn-ddisgyblion yr ysgol sef Aed 
Wyn Thomas ar gael ei ddews yn bif 
fachgen Ysgol Gyfun Llambed.

Cylch Ti a Fi
Os oes gennych chi blentyn neu 

blant sydd o dan 4 oed ac yr hoffech 
brynhawn o gymdeithasu ac yn byw 
yn yr ardal – dewch draw i Ysgol 
Llanwnnen bob prynhawn dydd 
Mercher rhwng 1:15 – 3:15. Mae 
gennym ddigonedd o adnoddau y 
Cyfnod Sylfaen tu allan. Am ragor o 
fanylion cysylltwch â Caryl Rosser 
– 01570 480203.

Gwellhad Buan
Gobeithio erbyn hyn fod Mrs 

Magw Hughes, Pantydderwen yn 
well ar ôl iddi dderbyn lawdriniaeth 
ar ei llygaid yn ddiweddar. 

Sefydliad y Merched
Cynhaliwyd cyfarfod misol o 

Sefydliad y Merched yng Ngwesty’r 
Grannell ar nos Lun, 1af o Fehefin. 
Wedi trafod y materion misol 
cyflwynodd ein Llywydd Mrs Gwen 
Davies ein gwestai sef Mrs Liz Jones 
o’r Hedyn Mwstard yn Llambed. 
Cafwyd arddangosfa goginio 
arbennig ac roedd pawb wrth eu 
bodd yn blasu o’r gwahanol salad a’r 
pwdinau hyfryd a baratowyd ganddi. 
Ryseitiau a bwydydd delfrydol i’w 
paratoi ar gyfer yr haf. 

Diolchwyd yn gynnes i Mrs Jones 
gan Mrs Avarina Lewis ac enillwyd 
cystadleuaeth y mis gan Mrs Mary 
Davies.

Edrychir ymlaen nawr am ein 
cyfarfod nesaf pan fyddwn yn 

ymweld â stiwdios yr arbenigwyr 
Diane Mathias ac Helen Elliott.

Diolch
Dymuna Manon, Lowtre ddiolch 

o galon am y cardiau, galwadau 
ffôn, blodau ac anrhegion a 
dderbyniodd adeg cael ei choroni 
yn frenhines C.Ff.I. Ceredigion 
ddechrau Mehefin.  Yn yr un modd, 
dymuna Mary, Lowtre ddiolch am 
y llu cardiau, blodau ac anrhegion 
a dderbyniodd ar achlysur dathlu 
pen blwydd arbennig yn ddiweddar.  
Gwerthfawrogwn y cyfan yn fawr.

Clwb 100 – Y Clwb Ieuenctid
Mis Ebrill
£20.00 Anthony Jones
£10.00 Aneurin Davies
£10.00 Alice Davies
£5.00  Ian Thomas
Mis Mai
£20.00 Glenda Evans
£10.00 Natasha Evans
£10.00 Bill Cooper
£5.00  Megan Evans

Pwyllgor Lles – Gwibdaith yr Haf
Ar ddydd Iau, Mehefin 18fed 

aeth trigolion y pentref am wibdaith 
ar fws G&M Llambed. Yn gyntaf 
Gerddi Aberglesne – treuliwyd 
amser yn cerdded o amgylch y 
Gerddi hyfryd a chael cwpanaid cyn 
ail gychwyn y daith am 1 o’r gloch 
am Trostre, Llanelli. Yno yn siopa a 
chael cinio mewn awyrgylch hyfryd 
a’r tywydd yn ffafriol, tua hanner 
awr wedi pump dechrau am adref 
ac aros i swper yn Nantgelynen, 
Bronwydd. Pryd blasus a’r croeso 
yn gynnes iawn. Yna ar y bws 
ar y ffordd adref cafwyd raffl a’r 
gwobrau yn rhoddedig gan Elsa 
Thomas, Gwen Davies, Cyng Haydn 
Richards, Roy Roach, Shan Davies a 
Ann Hughes. Yr enillwyr oedd Dan 
Jones, Ann Hughes, Gareth Davies, 
Derrick Jones, Avarina Lewis a 
Gwen Davies. Diolchodd Aneurin 
Davies, Tynffynnon i Gwen Davies, 
Ann Hughes, Gomer Lewis, Emyr 
Lloyd a Cyng Haydn Richards am 
drefnu’r diwrnod. Cyrhaeddwyd 
nôl i Lanwnnen tua 9:30y.h. yn saff 
ond yn flinedig ar ôl diwrnod hyfryd 
a’r olygfa yn brydferth ar ddiwrnod 
sych.

Prif Fachgen
Llongyfarchiadau i Aled Wyn 

Thomas, 1 Sycamorre Terrace ar 
gael ei ddewis yn brif fachgen 
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 
am 2009-2010. Pob lwc a’th 
ddyletswyddau newydd.

Graddio
Llongyfarchiadau i Trystan 

Hammond, Llain-Delyn ar ennill ei 
radd mewn Systemau Gwybodaeth 
o Brifysgol Caerdydd. Dymuniadau 
gorau i ti i’r dyfodol.

CARDIAU 
NIA WYN

• Cardiau cyfarch      
          personol
• Gwahoddiadau Parti
• Gwahoddiadau Priodas

Cysylltwch â Nia: 
07968 223653 

Buddugwyr y Mabolgampau

Prynhawn Agored
Ysgol Llanwnnen

Dydd Llun, 6ed o Orffennaf
2:00 – 3:15y.p.

C y l c h  T i  a  F i
 0 - 4 oed

Bob brynhawn dydd Mercher
1:15 – 3:15.

Am agor o fanylion 
cysylltwch â

Ysgol Llanwnnen
01570 480203
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Rwyf wedi rhyfeddu ar 
y gwahanol dripiau y bu’r 
cystadleuwyr yn sôn amdanynt 
a’r ffordd yr oeddynt yn 
cyflwyno’r profiadau hynny 
mor fyw. 

 Y stori â’m swynodd fwyaf 
y mis hwn oedd stori 

Rebecca Davies, 
Llwyncelyn, Rhydybont, 
Llanybydder. 
Llongyfarchiadau mawr.

Bydd hoe fach i bawb nawr 
dros yr haf ac fe fyddwn yn 
ail gydio yn y gystadleuaeth 
Stori i’n Swyno ym mis Medi.  
Mwynhewch y gwyliau.

 

Cyfeiriad:

I blant dan 12 oed

Dôl-Mebyd,
Pencarreg

Annwyl blant, 
Sut ydych chi gyd? Gobeithio eich bod chi i gyd yn go lew.
Cefais i a Joni Jacôs lot fawr o hwyl yn edrych ar waith lliwio’r 

mis diwethaf. Roedd yn amlwg fod llawer un ohonoch yn mwynhau 
Sam Tân ac roedd y gwaith i’w ganmol yn fawr iawn.

Mae clod mawr yn mynd i Laura Gaskell o Ffosyffin, Rhodri Jac o 
Dŷ mawr ac Owen Heath o Lambed. Ond yn dod i’r brig y mis hwn 
mae Ellie Thomas, Crud-yr-awel, Llanybydder. Llongyfarchiadau 
mawr iawn i chi gyd.

 Newydd ddod mewn o mas ydw i, rwy’n fisi iawn yn gwneud yr 
ardd chi’n gweld. Ond mae’n waith caled iawn i gadw’r malwod 
draw! Mae rhywbeth byth a beunydd yn bwyta fy letus!

Byddaf yn mynd ar fy ngwyliau cyn bo hir felly cofiwch fynd ati 
i liwio llun y mis hwn a’i ddanfon ataf mewn da bryd. Mwynhewch 
chithau eich gwyliau Haf ac fe’ch gwelaf chi ym mis Medi!

Hwyl am y tro,

Y Trip

 “Hei Dad, mae’r awyren yn gadael!” 
 “Will the Davies family please come to gate 5 immediately. The plane is about to leave.” O na!” 

Rhedodd Mam, Dad, Ruth a finne i gât 5 ar unwaith. Cyrhaeddon ni i’r awyren a roedden ni i gyd wedi 
blino yn lân a chysgodd pawb yr holl ffordd yno yn breuddwydio am Rwdolff a’r eira!

 Cyrhaeddon yn Lapland a chasglon ni ein bagiau. Camais allan o’r maes awyr a roedd hi’n bwrw 
eira fel petai’r cymylau yn cwympo o’r awyr! Gwisgais fy nghot ar unwaith gan grynu. Y noson hynny 
methais gysgu  un winc oherwydd fy mod mor gyffrous i weld  Siôn Corn a’r corrachod. Dihunais yn 
gynnar iawn y bore wedyn ac aeth pawb ar fws i edrych am Siôn Corn.  Yn sydyn daeth corrach drwg 
Siôn Corn ar y bws a thaflu peli eira arnom ni i gyd. Cododd dyn o’i sedd a gweidddi nerth ei ben “HEI- 
STOPIWCH!”

 I ffwrdd â ni ar ein taith i ddod o hyd i Siôn Corn.  Doedd Ruth a finne ddim yn medru eistedd 
yn llonydd. Buodd un o gorrachod drwg Siôn Corn sef Tricky Dicky yn ceisio danfon ni y ffordd 
anghywir! Yn y diwedd ar ôl beth oedd yn teimlo fel blynyddoedd welson ni’r adeilad hyn yn disgleirio 
yn y pellter- gweithdy Siôn Corn! Roedd e’n edrych yn fendigedig!

 Pan welais i Siôn Corn yn ei wisg coch roeddwn i eisiau sgrechen nerth fy mhen! Ond ni 
wnes. Cerddais ato ac eistedd ar sedd fach wrth ei ochor. Dywedodd e “Helo bach, a sut wyt ti 
Rebecca?” Edrychais arno mewn syndod mawr. “Sss...sut wyt ti’n gwybod fy enw i?” Gofynnais yn 
dawel fel llygoden. “Wel dwi’n ei gofio o dy lythyr blwyddyn diwethaf- gofynnaist ti am ddoli a gêm 
newydd.” Roedden ni yn teimlo mor arbennig ei fod yn fy nghofio i. “Beth wyt ti eisiau eleni Rebecca?” 
Rhestrais yr holl bethau roeddwn eisiau gan gofio ddweud diolch ar ddiwedd y rhestr. Wrth i ni adael 
dywedodd Siôn Corn mewn llais uchel  “Ho, ho ho, Nadolig Llawen.” Yna aethom am dro mewn ceffyl a 
chart ar draws y wlad- roedd e’n edrych mor brydferth gyda choed nadolig ac eira gwyn ym mhobman.

 Y bore wedyn aethom i weithdy Siôn Corn i weld y corrachod yn brysur wrth eu 
gwaith. O dyna le anhygoel! Roedd pobman yn goch ac yn wyrdd a roedd cannoedd o 
gorrachod bach- ddim llawer mwy tal na fi! Roedd e’n enfawr ac yn lliwgar ac roedd y 
peiriannau anferth yn WAW! Roedd tegannau bach a mawr ym mhobman a gallen fod wedi 
byw yno am byth yn chwarae trwy’r dydd gyda’r holl degannau! Edrychai’r corrachod yn 
ddoniol iawn yn eu dillad doniol, bochau coch ac esgidiau pigog. Ac wrth i nhw gerdded 
roeddech yn gallu clywed clychau bach yn canu!

 Yn hwyrach y diwrnod hynny aethom i reidio Skidoo. Dyna brofiad 
gwahanol. Croesom y Cylch Artic a chwrdd â pobl Lapdir yn eu pentref. Trip i’w 
gofio.



      www.clonc.co.uk   Gorffennaf �009      �� 

Gwasanaethu ac atgyweirio o bob math 
a pharatoi eich car ar gyfer MOT

* Teiars o bob math * Olew * Filteri * Batris * Brêcs *
Am bopeth i’ch car, dewch yma aton ni

Tanrhos, Cwrtnewydd, Llanybydder Ceredigion, SA40 9YN

Rhif Ffôn 01570 434 244 / 07973 420 664
CEIR - FANIAU - CERBYDAU 4x4

Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol

Buddsoddiadau
Pensiynau
Morgeisiau
Diogelwch

01��0��19��

20 Stryd Fawr, Llanbeder Pont Steffan
enquiries@pedrfinancialplanning.co.uk

Gall gwerth eich buddsoddiadau ac unrhyw incwm ohonynt ostwng yn ogystal â 
chodi, ac na all buddsoddwyr adennill y swm a fuddsoddwyd.  Gall eich cartref gael 

ei adfeddiannu pe na baech yn parhau i wneud talaidau ar eich morgais.
Y tâl nodweddiadol a godir am gyngor morgais gennym yw £250 ond mae hyn yn 

dibynnu ar eich amgylchiadau personol.  Cadarnheir y tâl gwirioneddol cyn unrhyw 
gais.  Mae Pedr Financial Planning yn steil masnachu Grŵp Clarkson Hill.

Dylan Davies ac Eilir Williams, C.Ff.I. Pontsian yn ennill y cyntaf yng 
Nghystadleuaeth Coedwigaeth -Adeiladu Cwt Ieir. 

Ffermwr Ifanc y Flwyddyn, Emyr Evans, Felinfach gyda’r Frenhines, 
Manon Richards, Llanwenog â’i Morwynion (o’r chwith) Eleri James, 
Talybont; Hedydd Davies, Bro’r Dderi; Mererid Jones, Felinfach ac Einir 
Ryder, Pontsian

Lowri Pugh Davies a Elliw Dafydd yn ennill y Generation Game.

 Colofn  Clybiau  Ffermwyr  Ieuainc

Bl. 5 a 6 Ysgol Cwrtnewydd yn cynrychioli Ceredigion yng Nghwis 
Llyfrau Cymru.  

Pob lwc i bawb a fydd yn 
cynrychioli Ceredigion a 

Sir Gâr yn y Sioe Frenhinol 
yn ystod y mis.

Cerys Jones, C.Ff.I. Llanwenog yn 
derbyn cwpan am yr ysgrifennydd 
gorau yn y sir.
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Pobl lleol yn disgleirio ym myd Chwaraeon

Chwaraewyr y chwaraewyr dimoedd rygbi ieuenctid Llambed 2008-
09: dan12  Dorian Evans, dan 13  Jac Parry, dan 14 Dafydd Lloyd, dan 15  
Daniel Doughty, dan 16 Llyr Davies. 

Gethin Hunter o 
Gwrtnewydd sydd wedi 
ei cael cap i Gymru.

Caroline, Janet, Wendy, Carol ac Eiddwen ar ôl gorffen y “Race for Life” 
yn Llanelli ar y 14eg Mehefin ’09.  Casglwyd tua £400 ganddynt.

Codi arian er budd Cancr

Tîm pêl-rwyd C.Ff.I. Bro’r Dderi dan ddeunaw oed a ddaeth yn fuddugol    
yn Niwrnod Chwaraeon C.Ff.I. Ceredigion yn ddiweddar. 
(rhes gefn) Cara, Lizzie, Elin, Sioned, Beca 
(rhes flaen) Kelly, Nia a Ceris. 

Angela, Lucy, Dona a Lynwen o Lanybydder wedi bod yn cerdded “Race 
for Life” yn Llanelli. Maent wedi codi tua £1,000 tuag at Cancr Cymru.

Twrnament Pêl-droed Llanybydder - tîm o dan 9 oed oedd yn ail yn y 
twrnament, ond enillwyr y penwythnos cynt ym Mancffosfelen.

Owain Jones, Blaenhirbant-Uchaf, 
Cwmsychpant yn ennill Tarian Er 
Cof  am Susan Davies yn rhoddedig 
gan Aneurin a Glenys Davies a mam 
Sam a Daniel. Mae’r darian yn cael 
ei rhoi yn flynyddol i bêl-droediwr 
gorau Tîm Llanybydder yn y 
twrnament ac Owain Jones enillodd 
y darian eleni. Hefyd, enillodd 
Owain Tlws Chwaraewr Gorau o dan 
7 oed. 

Ffion Quan, Ysgol 
Y Dderi yn gorffen 
yn y 5ed safle 
yn cystadleuaeth 
Trawsgwlad Dyfed a 
Gorllewin Morgannwg 
a gynhaliwyd ar Drac 
Athletau, Abertawe.


