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Ebrill 2014www.clonc.co.uk   -   Yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

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

Lluniau 
Eisteddfodau
Rhanbarth

Tudalen 22         Tudalennau 24, 25, 26

Gwnewch 
y pethau 
bychain

Cadwyn 
Cyfrinachau 
arall

Tudalen 17

Yn ystod misoedd y 
gaeaf, bu Trystan 
Williams, Sarn Helen, 
Cwmann yn cystadlu 
mewn rasys beiciau 
modur yr Arena-Cross 
Prydeinig yn y dosbarth i 
rai o dan 12 oed.  Trystan 
oedd yr unig Gymro yn 
y gystadleuaeth a bu’n 
reidio mewn safleoedd dan 
do yn Belfast Iwerddon, 
Newcastle, Sheffield a 
Lerpwl, a hynny o flaen 
tyrfaoedd gyda hyd at 
1O,OOO o bobl.  Yn Arena 
fawr Birmingham, Trystan 
oedd yr enillydd, ac yn y 
rownd olaf i benderfynu 
pencampwr Prydeinig y 
gyfres, a hynny yn Arena 
Wembley yn Llundain, 
daeth Trystan yn  
drydydd.  
Llongyfarchiadau 
enfawr, Trystan, a  
phob lwc i ti i’r 
dyfodol.

Cân Actol Ysgol Bro Pedr a enillodd yn Eisteddfod Sir Yr Urdd.  Dymuniadau gorau 
yn yr Eisteddfod Meirionnydd.  Mwy o luniau Eisteddfodau Sir ar dudalennau 24, 25 a 26.

Tipyn o Gamp!

Tipyn o Sioe!



�      Ebrill �014   www.clonc.co.uk

Priodas  Dda www.facebook.com/clonc        @Cloncyn

Rhannwch eich newyddion lleol gyda Phapur Bro Clonc.

Ychwanegodd Papur 
Bro Clonc 6 llun 
i albwm Agoriad 
Swyddogol Cegin 
Coastal
Mawrth 21

Neuadd Fictoria, 
Llanbedr Pont Steffan

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Rhannodd Papur 
Bro Clonc lun Gary 
Davies
Mawrth 20

Diolch i Bedwyr 
Davies ac i Lampeter 
Darts am godi arian  i 
Cancer Research UK

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@SulwenMair.
Mawrth 13

Criw ysgol Bro Pedr 
yn siarad ar #tarorpost 
heddi. 

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Rhannodd Papur 
Bro Clonc lun Siân 
Roberts-Jones
Mawrth 16

Rhai o redwyr ardal 
Cwmann gyda Lyn 
a Nancy yn ras 10K 
Trwn Atlantic College

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Ychwanegodd Papur 
Bro Clonc 29 llun i 
albwm Dawns y Fflam
Mawrth 2

Noson Elusennol 
Ambiwlans Awyr Cymru 
ac Elusen Ymladdwyr 
Tân yn y coleg.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Rhannodd Papur Bro 
Clonc lun Sophie Mai 
Jones
Mawrth 16

Llongyfarchiadau 
masif i Gwawr 
Hatcher Aelod Iau 
Cymru 2014-15

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu
Sian Thomas Fferm Penddol, Llanfair Clydogau a Kevin Douch 

Maestroyddin Fawr,  Pumsaint yn priodi ar y 19eg o fis Hydref yng 
Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn. Maen nhw’n byw ym mhentref 
Cwmann.

GAREJ BRONDEIFI
Heol Llanfair Road, Llambed, SA48 8JX

* Gwasanaeth trwsio ac atgyweirio
* Teiars am brisiau cystadleuol

*Ceir newydd ac ail law ar werth
* Batris * Brecs * Egsost

*Gorsaf Brawf MOT Ceir a Beiciau Modur

Gorsaf 
Brawf
MOT

Peiriant Golchi Ceir Poeth

01570 422305
07974 422 305

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

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

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

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

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

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

Siprys

Golygydd:
Ebrill  Elaine Davies, Penynant, Llanwnnen  480526
Mai  Delyth Phillips, Llety Clyd, Stryd Newydd 422992
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Dylan Lewis, Rhian Lloyd, 
  Marian Morgan a Delyth Phillips

Dylunydd y mis Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349 
Swyddog Dosbarthu Eifion Davies, Afallon, Drefach    480590
e-bost:   bedwyr@btopenworld.com
Teipydd  Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015
  
Gohebwyr Lleol:
Cellan  Alwen Edwards, Awel Teifi   421001
Cwmann  Gwyneth Morgan, Llety’r Dderwen   422922
Cwmsychbant  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Llanwenog/Drefach Mary Davies neu Eifion Davies
Ffaldybrenin/Ffarmers Elfyn Davies, Troed y bryn, Ffarmers        01558 650507
Gorsgoch  Eiddwen Hatcher, Tafarn Cefnhafod   434238
Llambed  Janet Evans, Haulfryn   422856
Llanfair  Dan ac Aerwen Griffiths, Pengarn  493407
Llangybi a Betws  Mair Spate, Tŷ Capel Maesyffynnon  493325
Llanllwni  Dewi Davies, Glanafon   480218
Llanwnnen       Elin Thomas, 1 Teras Sycamor  480239
Llanybydder Menna Jones, Ceginau Lifestyle   480257
Pencarreg Lynda Thomas, Dolgwm Uchaf  422270

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

Ceidwad y Camera Janet Evans, Haulfryn, Llambed  422856
Ffotograffydd Tim Jones, Llainwen, Llambed  422644
Argraffwyr Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573

• Mae Clonc yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion.
• Gwerthfawrogir gwaith pob gwirfoddolwr a sicrhaodd ymddangosiad y rhifyn hwn o Clonc.  
Os hoffai eraill ymuno â’r tîm, cysylltwch ag aelod o’r bwrdd busnes.  
• Sicrhewch newyddion eich ardal chi yn Clonc.  Peidiwch â meddwl y bydd rhywun arall yn 
gwneud.  Mae’n rhy hwyr i feio neb os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn CLONC.  
• Ewch â’ch newyddion at eich gohebydd lleol, neu ebostio golygydd@clonc.co.uk 
• Gallwch adael newyddion a lluniau yn Crown Stores, Y Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan.
• 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 cadeirydd@clonc.co.uk 
• Sicrhewch fod gennych ganiatad rhieni cyn tynnu llun plant i’w gynnwys yn Clonc.  
Rhoddir rhifynnau Clonc ar y wefan maes o law.
• Dyma gyfeiriad gwefan Clonc: www.clonc.co.uk os am fwy o wybodaeth.
• Beth am ddilyn Clonc ar: Gweplyfr - www.facebook.com/clonc a Trydar - @Cloncyn
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. 
• Gellir tanysgrifio i Clonc am £17.50 yn unig y flwyddyn.  Cysylltwch â’r ysgrifenyddes.
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybia
Wrth i Cloncyn ddod i ddiwedd ei gyfnod yn 

ysgrifennu’r golofn hon yn rhifyn diwethaf Clonc, mae’n 
sôn yn wylaidd iawn, chware teg iddo, am henaint a’i 
drafferthion. Mae ‘na beryg weithiau ein bod ni fel 
trigolion ifanc ein cymdeithas (ac fe gewch chi farnu 
a ydych chi’n ifanc ai peidio!) yn anghofio’r stôr o 
wybodaeth a’r ystod eang o brofiadau y mae’r to hŷn 
wedi’u cael.

Rwy’n ysgrifennu hwn wrth gymryd rhai dyddiau 
o wyliau o’m gwaith bob dydd i helpu fy rhieni (sydd 
erbyn hyn yng nghanol eu 70au) ar y ffarm. Mae’n dymor 
wyna, ac mae’n braf gallu cael hoe o’r swyddfa a chael 
peidio treulio oriau’n eistedd wrth gyfrifiadur. Ydi, mae’n 
beth dymunol iawn  mynd mas i fwynhau cefn gwlad 
Ceredigion a phrydferthwch byd natur pan mae’r haul yn 
gwenu, yr awel yn dyner, yr anifeiliaid yn fyw ac yn iach 
- y defaid yn pori’n hamddenol a’r ŵyn yn joio’n yr haul 
neu yn rhedeg ras . Peth anoddach serch hynny yw codi am 
6 y bore pan mae’n stormus, y gwynt yn fain, yn tywallt y 
glaw, y defaid a’r ŵyn newydd-anedig wedi cymysgu’n y 
cae yn gawdel o greaduriaid oer, diflas a chwynfanllyd, a’r 
hen anifail hwnnw sydd fel rheg gan ffermwyr - y cadno 
- wedi rheibio cyrff ŵyn diniwed a diymadferth. 

Er bod bywyd y ffarm yn ddarlun o gymdeithas ar lawr 
daear ym mhob man ac ym mhob oes, rydw i’n gweld taw 
ffarmwr tywydd teg ydw i - yn llythrennol! Does gen i 
mo’r dyfalbarhad a’r asgwrn cefn sydd gan fy rhieni, ac 
rwy’n edmygu pob ffermwr sy’n rhoi ei oes i ofalu am y 
ddaear, y stoc a’r bwyd y mae’n ei gynhyrchu. Mae ffermio 
yn beth mwy o lawer na swydd. Byddai fy rhieni wedi 
gorfod ymddeol ers tro petaen nhw mewn rhyw broffesiwn 
arall, ond diolch i Dduw maen nhw’n dal i fwynhau eu 
ffordd o fyw. Ac rwyf inne’n diolch am gael dianc yn ôl i’r 
ffarm a dysgu mwy am bwysigrwydd pethe syml bywyd 
ganddyn nhw.

Mewn ardal sydd ag amaethyddiaeth yn bwysig i’w 
heconomi, byddai’n dda gen i feddwl fod pawb yn ardal 
Clonc, gan gynnwys plant, yn gwybod o ble y daw ein cig 
a’n cynnyrch. Ond 
tybed a ydw i’n rhy 
optimistig? 

	 Cloncen

Cangen Llanybydder a Llanbedr Pont Steffan
Nos Wener 7fed Mawrth cafwyd noson Cawl a Chân yng Nghlwb Rygbi newydd Llanbedr 

Pont Steffan.  Roedd yn noswaith dda iawn a thua chant o bobl yno.  Roedd y bwyd yn flasus 
dros ben a gwnaeth pawb fwynhau.

Yr artistiaid oedd Côr Bechgyn ‘Ar Wasgar’ a Lowri Elen o Lanbed.
Yn ystod y noswaith 

cyflwynwyd siec £2,000 
o bunnoedd gan Mrs 
Gwyneth Morgans, 
Pensarnau, Llanwnnen, 
rhoddion er cof am ei gŵr 
Wyn.

Gwnaethpwyd elw o 
£1,500.02.

Mrs Gwyneth Morgans, 
Pensarnau, Llanwnnen yn 
cyflwyno siec am £2,000 
i Sefydliad Prydeinig y 

Galon, Cangen Llanybydder a Llanbedr Pont Steffan sef rhoddion a dderbyniawyd er cof am 
ei diweddar ŵr, Wyn.  Dymuniad Gwyneth yw bod yr arian hyn yn mynd ar ddiffibrilwyr yn 
yr ardal hon.  Yn y llyn hefyd mae Jennie Bracher, Ysgrifenyddes; Dave Smith, Cadeirydd ac 
Ann Davies, Trysorydd.

Mewn noson arbennig 
yng Nghlwb Rygbi 
Llanybydder ar y 7fed 
Mawrth, cafodd Sallie ac 
Aneurin Jones Hathren 
eu cyflwyno â thlws yr 

un am eu gwaith caled ar ran Sefydliad Prydeinig y Galon 
dros 30 mlynedd.  Bu Aneurin yn gadeirydd am 17 mlynedd.  
Cyflwynwyd y tlws iddyn nhw gan Miss Jayne Lewis, Trefnydd 
y Sefydliad dros Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.  Yn 
y llun hefyd mae Dave Smith, Cadeirydd Cangen Llanybydder a 
Llanbedr Pont Steffan.

Lucy Smith, Cwmann a gasglodd £70 yn y Co-op ar y 7fed 
Chwefror tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon.  Da iawn Lucy.

Sefydliad  y  Galon
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Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

EBRILL
5 - Clive Edwards, Cwmeils yn y Llew Du, Llanybydder 7.30y.h. Elw 
tuag at Cancer Research UK. Tocyn - £10 o Siop Golden Scissors.
5 - Pwyllgor pentref Llanybydder yn cynnal noson i ddewis brenhines y 
Carnifal yn y Clwb Rygbi am 6.00y.h.
6 - Oedfa’r Ifanc yn Noddfa.
6 - Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Llwynrhydowen. Plant ac 
Ieuenctid am 4.00 ac Oedolion am 5.00y.p.
6 - Cymanfa Ganu Brenhines a Ffermwr Ifanc CFFI Ceredigion yng 
Nghapel Aberduar, Llanybydder am 8.00y.h. Croeso cynnes i bawb.
7 - Fforwm Papurau Bro Ceredigion yng Nghanolfan Addysg Felinfach 
am 7.30yh
7 - Cyfarfod Cyhoeddus Longwood Eglwys Sant Thomas Llanbed 8yh
8 - Swper y Pasg yn Noddfa am 7.00y.h.
10 - Pigion Pasg Pantyfedwen yn Neuadd Ysgol Bro Pedr gan Bwyllgor 
Eisteddfod Rhys Thomas James.
11 - Noson Tip-it gan C.Ff. Llanllwni, Tafarn Talardd am 8.00y.h.
11 - Gwledd y Ffair - Pryd 3 chwrs yn y Belle, Llanllwni i godi arian i 
Ffair Fwyd Llanbed 7.30yh
12 - Diwrnod Blasu Cadw Gwenyn; 10.00y.b.– 4.00y.p. yn Neuadd
Mileniwm, Cellan. www.lampeterbeekeepersassociation.co.uk
12 - Arddangosfa Hanes Llanllwni yn Neuadd yr Eglwys Maesycrugiau 
o 12 - 4pm
12 - Marchnad y Bobl yn Neuadd Fictoria Llanbed 10.00yb i 1.00yp.
13 - Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Brondeifi. Plant ac Ieuenctid 
am 4.00 ac Oedolion am 5.00y.p.
14 - Bingo Pasg yn Talardd Llanllwni am 8y.h. Gwobrau ardderchog a’r
elw tuag at Gylch Meithrin Llanllwni.
16 - Bingo yng Nghlwb Rygbi Llanbed am 7.00y.h. gyda Chymdeithas 
Amaethyddol Llanbed a’r cylch.
19 - Dafydd Iwan a Bois y Gilfach yn Llety Parc, Aberystwyth am 8yh. 
Tocynnau oddi wrth Megan ar 01970 612768. Elw tuag at Apêl Elain.
19 - Sioe Feirch Llanbed.
20 - Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Cribyn. Plant ac Ieuenctid am 
4.00 ac Oedolion am 5.00y.p.
21 - Taith Tractorau yn gadael Cross Roads, Llanllwni am 10.30yb.   
Elw tuag at ‘Diabetes’.  Mwy o fanylion gan Tom Lewis 01559384279.
23 - Eisteddfod Capel-y-Groes, Llanwnnen.
22 - Cyfarfod trefnu Rali CFfI Ceredigion yn Ysgol Cwrtnewydd 7.30yh
26 - Rhys Meirion, Robyn Lyn, Rhodri Jones, Luke McCall, Gareth 
Davies a Sulwyn Thomas yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin.  7.30yh.
26 - Marchnad y Bobl yn Neuadd Fictoria Llanbed 10.00yb i 1.00yp.
27 - Cymanfa Ganu yr Undodiaid yng Nghapel Cribyn. Plant ac 
Ieuenctid am 2.00 ac Oedolion am 5.30y.h.
27 - ‘WALK FOR LIFE - Sefydliad Aren Cymru - Taith Gerdded yn 
cychwyn yng Nghefnhafod, Gorsgoch am 10.00yb. 
27 - WALK FOR LIFE’ - Sefydliad Aren Cymru - Taith Gerdded yn 
cychwyn gyferbyn ag Ysgol Carreg Hirfaen Cwmann am 10.30yb.

MAI
3 - Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg. Manylion gan Emyr Griffiths 
01545 590383 neu Enfys Llwyd 01545 590295.
3 - Rali CFfI Sir Gâr yng Nghaerfyrddin.
5 - Calan Mai Ysgol Cwrtnewydd.
5 - Helfa Drysor flynyddol Clwb Llanwenog am 6.30 y.h. yn dechrau o 
Ysgol Llanwenog.
7 - Cyfarfod Blynyddol Clonc yng Nghlwb Rygbi Llanbed am 7.00yh.
8 - Cyngerdd Pigion Eisteddfod yr Urdd Ysgol Bro Pedr, Adran ac 
Aelwyd Llambed yn Neuadd Ysgol Gyfun Bro Pedr am 7.00yh.
11 - Rihyrsal Bedyddwyr cylch Caio a Llanbedr Pont Steffan - 
Caersalem Parcyrhos am 2.00y.p.
11 - Gymanfa Ganu Annibynwyr Cylch Llanbed yn Shiloh am 5.00yp.
17 - Gwledd y Ffair - Tom Holden yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 
7.30yh i godi arian i Ffair Fwyd Llanbed.
17 - TREGaRoc Tregaron.
18 - Cymanfa Ganu Bedyddwyr cylch Caio a Llanbedr Pont Steffan 
- Salem Caio am 2.30 o’r gloch.
24 - Carnifal a Mabolgampau Cwmann yng Nghae’r Pentref am 12.30yp.

MEHEFIN
7 - Rali C.Ff.I. Ceredigion ar fferm Llechwedd, Llanwenog.
13 - Gwledd y Ffair - 25 Mile yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 7.30 i 
godi arian i Ffair Fwyd Llanbed.
20 - Ras yr Iaith - Cymal Llanbed tua 2.00yp.
27 - Cyngerdd dathlu hanner can-mlwyddiant Côr Cwmann a’r Cylch 
yn Neuadd Sant Iago Cwmann gyda Corisma a phlant Carreg Hirfaen.

SIWT MA’ DOD YN UN O 
‘FERCHED BECA’? 

MAE’N SYML... 
1. YSGRIFENWCH SIEC AM £100* 

(DYNA’R DARN ANODDAF, SIWR O FOD) 
2. EI HANFON, YNGHYD Â’R  HYSBYSEB HON, AT: 

Radio Beca cyf. Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, 
Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE.

[*Gallwch drefnu dalu £10 y mis x 10 mis trwy gysylltu â’r swyddfa – 01570 471500]
 

ENW: .......................................................................................
CYFEIRIAD: ...........................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
CÔD POST: .............................................................................
EBOST: ....................................................................................

Cewch dystysgrif ‘Aelod Sylfaenol’ yn ôl â throad y post.
Cewch hefyd y boddhad o wybod i chi gyfrannu 
at gryfhau cymdeithas y Gymraeg ar hyd a lled 

sir Benfro, sir Gâr a Cheredigion.

CYFEIRIWCH UNRHYW GWESTIYNAU AT...
Geraint Davies 01545 570150 / 07974 366672 / GERAINT.DAVIES@mail.
nasuwt.org / Sulwyn Thomas 01267 235385 / sulwynthomas@yahoo.co.uk / 
Tudur Lewis 01348 873700 / 07971 365083 / tudur@mentersirbenfro.com 

Euros Lewis 01570 471500 / 07813 173155 / ymhol@radiobeca.co.uk
www.radiobeca.co.uk 

Ras yr Iaith
Annwyl ddarllenwyr,

Mae gwahoddiad i aelodau ysgolion, clybiau, busnesau a mudiadau redeg 
a chefnogi Ras yr Iaith ddydd Gwener 20 Mehefin, 2014. Nid Ras gyfnewid 
gyffredin mo hon ond ras hwyl. 

Byddwn yn dechrau ym Machynlleth ben bore ac yn gorffen yn Aberteifi 
fin nos gan redeg drwy 7 tref arall ar hyd y ffordd gan gynnwys Llanbed. Ein 
bwriad yw rhedeg trwy Fachynlleth a threfi Ceredigion er mwyn dathlu’r 
iaith Gymraeg!

Mae’n costio £50 i glwb, ysgol neu fusnes noddi 1 cilomedr. Ond gall 
cymaint o aelodau’r sefydliad hwnnw ag yr hoffech redeg un cilomedr heb 
gost ychwanegol. Ein bwriad yw gweld cannoedd o bobl ar hyd yn dydd yn 
rhedeg i ddangos eu cefnogaeth i’r iaith .... ac i gadw’n iach. Mae rhagor o 
wybodaeth am y ras ar ein gwefan http://rasyriaith.org ac rydym ar Facebook 
a Twitter hefyd.

Bydd elw’r Ras yn mynd nôl ar ffurf grantiau i hybu’r Gymraeg yng 
Ngheredigion a Bro Ddyfi.

Mae pwyllgorau lleol wedi eu sefydlu ac rydym yn edrych am redwyr, 
stiwardiaid a gyrwyr ... a phobl i godi posteri!

Byddwn ond yn rhedeg yn y trefi eleni ac nid rhwng un dref a’r llall. 
Dyma’r amserlen yn fras:

Dydd Gwener �0 Mehefin �014
8.30am - Machynlleth (Meredid, Menter Iaith Maldwyn; Bedwyr Fychan)
10.00 - Aberystwyth (Jaci Taylor; Siôn Jobbins)
1.00pm - Tregaron (Dwynwen Lloyd-Llywelyn)
�.00pm - Llambed (Phyl Brake, Carys Lloyd-Jones, Rhys Bebb)
3.00 - Aberaeron (Owen Llywelyn, Rhodri Francis)
4.00 - Cei Newydd (Carol Davies)
5.00 - Llandysul (Keith Evans, Pete Evans)
6.00 - Castell Newydd Emlyn (Nia ap Tegwyn, Menter Gorllewin Sir Gâr)
7.00 - Aberteifi (Rhidian Evans, Menter Iaith Sir Benfro, Rhian Medi)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Menter Iaith Cered yn Felin-fach 
01545 572350 .  Edrychwn ymlaen at weld cannoedd yn rhedeg dros yr iaith!

Yn gywir,
Siôn T. Jobbins  Cadeirydd Ras yr Iaith
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Gwasanaethau	Coed	
Teifi

Tree	Services

Pob math o waith ar goed
Torri cloddiau * Plygu cloddiau

Wedi yswirio’n llawn
Dyfynbris am ddim
Coed tân ar werth

Lyn Davies
01239 851001 / 07796 682448

Sefydlwyd 1797

D. Lloyd a’i Feibion
Glanrwyth, Pumsaint, 

Ffôn: 01558 650209 a 650451, 
Ffacs: 01558 650440

Masnachwyr coed 
a nwyddau adeiladu 
a ffensio o bob math

Glo caled a glo meddal 
o’r ansawdd gorau

Llanwnnen

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR PONT STEFFAN

01570 422221

Sefydliad Y Merched
Nos Lun Mawrth 3ydd cyfarfu’r 

sefydliad yn Y Sosban Fach yn 
Llambed i ddathlu Gŵyl Ddewi. 
Cawsom wledd o gawl Cymreig, 
picau ar y maen, pwdin reis ac ati 
a phawb wedi mwynhau noson 
fendigedig.

Diolchodd ein llywydd Mrs Avril 
Jones i’r morwynion am y croeso 
a’r lluniaeth hyfryd, ac i Mrs Mary 
Davies a Mrs Ceinwen Roach am 
drefnu`r noson.

Enillwyd y gystadleuaeth `Llestri 
Pupur a Halen` gan 1af - Mrs Joyce 
Flexman, 2il - Mrs Doris Jones a 
3ydd Mrs Ceinwen Roach.

Enillydd y raffl a oedd yn 
rhoddedig gan Mrs Irene Jackson 
oedd Mrs Jean Jones.

Dathlu Gŵyl Ddewi - Cawl a Chân
I ddathlu Gŵyl Ddewi 

cynhaliwyd Noson o Gawl a Chân 
yng Ngwesty`r Grannell trwy 
garedigrwydd Siriol a Susan. 
Arweiniwyd rhan gyntaf y noson 
gan Mr Pete Ebbsworth,  pennaeth 
yr ysgol, a’r ail ran gan Mrs Gwen 
Davies, Llys-Aeron.

Cafwyd adloniant gan blant yr 
ysgol leol ac roedd yn bleser cael 
safon mor uchel. Hefyd ar ôl gwledd 
o gawl cafwyd adloniant hwylus 
gan aelodau Clwb Ffermwyr Ifainc, 
Llanwenog.  Llywydd y noson oedd 
y Cyng. John Beaufort Williams, 
Brynamlwg a gwerthfawrogwyd 
ei bresenoldeb, ei araith odidog a’i 
rodd ariannol anrhydeddus. 

Diolchwyd i bawb am bob help 
gan Mrs Gwen Davies, ar ran 
Pwyllgor Adloniant y Pentref. 

Bydd elw’r noson yn cael ei rannu 
rhwng yr Urdd yn lleol a Phwyllgor 
Henoed y Pentref.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Gwilym a 

Gwen Davies, Llys - Aeron a fydd 
yn dathlu eu Priodas Aur ar Ebrill 
25ain. Mwynhewch yr achlysur.

Ysgol Llanllwni
Da iawn wir i holl blant yr ysgol 

a fu’n cystadlu yn Eisteddfod 
Sir Celf a Chrefft yr Urdd yn 
ddiweddar.  Daeth Swyn Tomos yn 

ail am luniadu 2D blwyddyn 2 ac 
iau a Cadi Evans yn drydydd yn 
yr un gystadleuaeth. Daeth Swyn 
Tomos hefyd yn drydydd am waith 
creadigol 2D.  Diolch yn fawr i 
Mrs Linda Thomas am ddod i’n 
cynorthwyo yn y gwersi Celf yn 
ddiweddar.

Bu nifer o ddisgyblion yr ysgol 
yn cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch 
yn ddiweddar. Da iawn i’r grŵp 
Dawnsio Disgo am ddod yn ail 
ac i’r Parti Unsain hefyd a ddaeth 
yn ail. Cafodd y grŵp Dawnsio 
Gwerin a’r Ymgom y wobr gyntaf 
gan fynd i’r Eisteddfod Sir ym 
Mhontrhydfendigaid. Diolch yn fawr 
i Mrs Elonwy Davies am gyfeilio i 
ni ac i gyn-ddisgybl o’r ysgol, Catrin 
Rosser, am gynorthwyo gyda’r 
dawnsio disgo.

Tro Ysgol Llanwnnen oedd 
trefnu’r Eisteddfod Gylch eleni 
a diolch o galon i staff, rhieni a 
ffrindiau’r ysgol a fu’n brysur 
yn stiwardio a chefnogi. Rydym 
yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth 
yn fawr. Diolch hefyd i’r Ysgol 
Uwchradd am eu croeso a’u cymorth 
gyda’r trefniadau. Roedd yn braf 
iawn croesawu Manon Richards yn 
Llywydd yr Eisteddfod a siaradodd 
yn arbennig am y cyfleoedd sydd i 
bobl ifanc drwy fudiad yr Urdd. 

Pleser oedd gweld plant yr ysgol 
yn cymryd rhan yn noson Gawl 

a Chân Llanwnnen yn y Grannell 
yn ddiweddar. Bu’r disgyblion yn 
diddanu’r gynulleidfa gyda nifer o 
eitemau. Diolch i’r Grannell am eu 
croeso ac am y sosej a’r sglodion 
arferol i’r plant.

Llongyfarchiadau mawr i Catrin 
Jones a fu’n cynrychioli’r ysgol yn 
rownd leol CogUrdd. Coginiodd 
Catrin bryd blasus o fwyd a chafodd 
gryn ganmoliaeth am ei hymdrech. 

Mae Carwyn Rosser, blwyddyn 
6 wedi’i benodi yn Llysgennad 
Chwaraeon, ac wedi iddo ddilyn 
cwrs arbennig mae Carwyn bellach 
yn cynnal sesiynau chwaraeon 
wythnosol i weddill plant yr ysgol. 
Mae pawb yn mwynhau’r sesiynau 
hyn yn fawr iawn. Bu disgyblion 
blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau 
cwrs chwaraeon yng Nghanolfan 
Hamdden Llambed gan ddysgu nifer 
o sgiliau newydd.

Daeth PC Jackie i’r ysgol i 
drafod diogelwch ar y we gyda’r 
disgyblion. Rydym yn falch iawn fod 
y disgyblion yn cael cyngor doeth ar 
y mater hwn.

Bydd y Gymdeithas Rieni ac 
Athrawon yn trefnu taith gerdded 
brynhawn dydd Gwener 4ydd Ebrill. 
Mae croeso i gyfeillion ymuno â’r 
daith o Ysgol Llanwnnen o gwmpas 
Neuadd. Byddwn yn cychwyn o’r 
ysgol am 6yh.

Tîm Llanwnnen a ddaeth yn ail mewn cystadleuaeth rhyng-bentrefol. Mae 
Geraint, Sally, Idris a Meirion Lloyd, Anthony a Justin Davies a Heledd 
Jenkins yn absenol o’r llun, ond roeddent o gymorth mawr i’r tîm ddod i’r 
rownd derfynol, a gorffen yn yr ail safle.

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

• Bwyd Priodas   - Cinio Dydd Sul 12.00 – 3.00
• Bwffe    - Partion pen-blwydd ayb
• Te Angladd   - Ciniawau  - Cyfarfodydd
• Digwyddiadau Maes  - Bwyd Bedydd - Te Angladdau
    
Bwydlenni unigol i ateb eich     
gofynion chi – boed yn fawr neu’n fach.

Os am ragor o fanylion, cysylltwch â:
Tony a Mair Hatcher 01�70 481��0 / 07967 ��968�.

PLANHIGFA GRANNELL 
NURSERY

Capel y Groes, 
Llanwnnen
SA48 7LE

01570 434548
www.grannell-nursery.co.uk

Planhigion llysiau, lluosflwydd, 
blodau’r haf a’r gaeaf, perlysiau, 

coed ffrwythau a mwy!
Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn

10yb ~ 5yp
Dydd Sul 10yb ~ 4yp

Ar gau Dydd Llun heblaw Gŵyl y Banc
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Colofn  y C.Ff.I.
CFfI Ceredigion

Shwmae! Ni’n dwy – Enfys a Gwawr Hatcher fydd yn ysgrifennu’r pwt 
yma am y flwyddyn nesaf fel rhan o’n dyletswydd newydd fel Aelod Iau 
ac Aelod Hŷn C.Ff.I. Ceredigion am y flwyddyn hon. Diolch i Carwyn a 
Gwennan am eu gwaith llynedd, ond ein tro ni yw hi nawr i dorchi llewys a 
throsglwyddo newyddion y mudiad i chi. 

Felly, dewch i ni gael bwrw ati. Nôl â ni at yr wythnos adloniant. 
Perfformio hanner awr o adloniant oedd y dasg eleni, a braf oedd gweld 
15 clwb yn troedio ar lwyfan Theatr Felinfach. Llongyfarchiadau i Glwb 
Pontsian am ddod i’r brig gyda’u cynhyrchiad bywiog a doniol gan gipio’r 
ail wobr ar lefel Cymru hefyd yn Llandudno. 

Tra’n sôn am Landudno, llwyddodd Gwawr Hatcher i ennill teitl Aelod Iau 
y Flwyddyn dros Gymru. Tipyn o gamp. Bydd yn cynrychioli’r wlad nawr yn 
Stoneleigh. Pob hwyl, Gwawr fach. 

Canlyniadau Terfynol yr Hanner Awr o Adloniant: 1af – Pontian, 2ail 
– Llanddewi Brefi a Felinfach, 4ydd – Mydroilyn, 5ed – Llangwyrfon, 6ed 
– Bro’r Dderi. 

Yn ennill Tarian Mr a Mrs Alwyn Evans am yr actor gorau o dan 16 oedd 
Rhys Griffiths o Glwb Llangeitho. Enillydd Cwpan Teulu Pantyrodyn am 
yr actores orau o dan 16 oedd Mari Davies o Glwb Trisant. Emyr Davies 
o Glwb Llanddewi Brefi a gipiodd Cwpan Coffa Dafydd Elgan Lewis, 
Penparc am yr actor gorau o dan 26, ac o’r un clwb, Catrin Medi Pugh a 
dderbyniodd Cwpan Helen Phillips, Llanwenog am yr actores orau o dan 
26. Llongyfarchiadau i chi’ch pedwar. Clwb Llangwyrfon a dderbyniodd 
Cwpan Mr a Mrs Lyn Evans, Bryngwyn am y Cynhyrchydd Gorau. Clwb 
Talybont oedd â’r sgript orau, gan dderbyn Cwpan Ifor ap Glyn, Cwmni Da. 
Aeth Cwpan Theatr Felinfach am y Perfformiad Technegol Gorau i Glwb 
Mydroilyn.  

Dewiswyd criw newydd o swyddogion ar gyfer y flwyddyn yma yn Nawns 
Dewis Swyddogion y Sir yn ddiweddar yn Llanina. Braf oedd gweld y 
ddawns yn orlawn gyda phawb yn mwynhau gyda Lady Gaga Tribute Act. 
Yn wir, dyma beth oedd agoriad llygad! 

Brenhines y Sir am eleni yw Caryl Haf Jones o Glwb Llanddewi Brefi 
a’r Ffermwr Ifanc yw Geraint Jenkins o Glwb Talybont. Y morwynion yw 
Menna Williams o Glwb Llanwenog, Gwenan Davies o Glwb Mydroilyn, 
Sian Downes o Glwb Llangeitho ac Elen Thomas o Glwb Pontsian. 
Llongyfarchiadau anferth i’r 6 ohonoch. Ry’n ni’n dwy yn edrych ymlaen at 
gydweithio â chi yn ystod y flwyddyn. 

I Ddod... Dydd Sadwrn y 29ain o Fawrth: Sarad Cyhoeddus C.Ff.I. Cymru 
yn Llanelwedd. Nos Lun y 7fed o Ebrill: Gala Nofio’r Sir ym mhwll nofio 

Aberaeron. Dydd Sadwrn y 12fed o Ebrill: Diwrnod Maes C.Ff.I. Cymru yn 
IBERS, Aberystwyth. Nos Iau yr 17eg o Ebrill: Cinio’r Cadeirydd ym 
Mhrifysgol Llambed. Dydd Sul yr 20fed o Ebrill: Dydd Sul Hwylus y Pasg 
yng Nghlwb Rygbi Llambed. Nos Wener y 25ain o Ebrill: Cystadleuaeth 
Chwaraeon Dan Do. Neuadd Llanddewi Brefi.

Canlyniadau Clwb 200: Chwefror 1af – Ian Evans, Esgermaen, 
Heol Llanfair, Llambed; 2il – Gareth a Nana Ryder, Tyngrug Ganol, 
Cwmsychbant, Llanybydder; 3ydd – Marc a Wendy Jenkins, Ysgubor Wen, 
Mydroilyn, Llambed.  Mawrth 1af – C.Ff.I Llanddeiniol; 2il – Dafydd a 
Delyth Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanddewi Brefi, Tregaron; 3ydd – Arwyn 
a Heledd Williams, Llys y Gân, Derwen Gam, Llanarth.

CFfI Sir Gaerfyrddin
Cynhaliwyd Cystadleuaeth Hanner Awr Adloniant Cymraeg a Saesneg 

C.Ff.I Sir Gâr yn Neuadd San Pedr yn ddiweddar.  Bu pedair noson o 
gystadlu brwd gyda  chlwb Llanelli yn cystadlu yn yr Adloniant Saesneg a 11 
clwb yn yr adran Gymraeg.

Yn derbyn y cwpan yn yr adran Saesneg roedd C.Ff.I Llanelli gyda’u 
hadloniant ‘BBC Elli’.

C.Ff.I Dyffryn Cothi ddaeth i’r brig yn yr adran Gymraeg â’u perfformiad 
o ‘Y Gyngerdd’, gyda C.Ff.I Penybont yn ail a C.Ff.I Cynwyl Elfed a C.Ff.
I Llanllwni yn gydradd drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r clybiau oll am 
berfformiadau gwych.

Fe aeth y gwobrau am yr unigolion gorau yn yr adran Gymraeg & Saesneg  
i’r canlynol :- 18 oed ac iau Merch 1af - Gwenann Davies, C.Ff.I Dyffryn 
Tywi, 2ail – Sulwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi, 2ail – Siân Elin, C.Ff.I 
Cwmann.  Bachgen 1af – Deian Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi, 2ail - Owain 
Davies, C.Ff.I Llanllwni, 3ydd – Ifor Jones, C.Ff.I Llanllwni. 26 oed ac 
iau Merch 1af – Indeg Jameson, C.Ff.I Penybont, 2ail – Gwenann Jones, 
C.Ff.I Dyffryn Cothi, 3ydd – Ffion Jones, C.Ff.I Llanfynydd, 3ydd – Ffion 
Davies – C.Ff.I Llangadog. Bachgen 1af – Eirwyn Richards,C.Ff.I Dyffryn 
Cothi, 2ail – Aled Walters, C.Ff.I Cynwyl Elfed, 3ydd – Arwel Sharp, C.Ff.I 
Cynwyl Elfed.  Cynhyrchwyr gorau Bach o Bawb, C.Ff.I Dyffryn Cothi.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n beirniad am yr wythnos, sef Iola Wyn.
Diolch hefyd i bawb fu’n cynorthwyo yn ystod yr wythnos a diolch 

arbennig i Siôn Page a fu’n gweithio’n ddiwyd wrth y golau a’r sain.
Ni fyddai’r wythnos wedi bod yn bosib heb ein noddwyr sef - Cyngor Sir 

Gâr am noddi’r wythnos ac Undeb Amaethwyr Cymru am noddi’r gwobrau. 
Nos Iau 27ain Chwefror cyhoeddwyd Aelod Iau a Hŷn newydd C.Ff.I Sir 

Gâr am y flwyddyn nesaf. Fe wnaeth ymgeiswyr yr Aelod Iau gyflwyno CV, 
Datganiad Personol a Chyflwyniad Power-Point ac fe wnaeth ymgeiswyr yr 
Aelod Hŷn gwblhau ffurflen gais yn sôn am eu cyfnod fel aelod. Yn ogystal 
â hyn, roedd cyfweliad i bob ymgeisydd gyda phanel o feirniaid.

Mared Tomos, Penfedw, Cilycwm ac Aelod o Glwb Llangadog wnaeth 
dderbyn yr anrhydedd o fod yn Aelod Hŷn C.Ff.I Sir Gâr am 2014/15. Mae 
Mared wedi bod yn aelod gweithgar o’i Chlwb am nifer o flynyddoedd ac 
wedi manteisio ar nifer o’r cyfleon y mae’r mudiad wedi eu cynnig. Mae 
wedi cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a chystadlaethau ac ar 
hyn o bryd yn gadeirydd y clwb. 

Sulwen Richards, aelod o Glwb Dyffryn Cothi a hawliodd deitl Aelod 
Iau y Sir am 2014/15. Mae Sulwen hefyd wedi bod yn aelod brwd ers sawl 
blwyddyn a dros y flwyddyn olaf wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn 
nifer o gystadlaethau megis ffotograffiaeth ac eleni Sulwen fydd Cadeiryddes 
y Fforwm Ieuenctid.  Pob lwc i’r ddwy ohonynt am y flwyddyn sydd i ddod.

Aelod Iau & Hŷn - John James, Llywydd, Sulwen Richards C.Ff.I Dyffryn 
Cothi, Mared Tomos, C.Ff.I Llangadog, Elin Davies, Cadeirydd Sir.
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Cwrtnewydd

Llongyfarchiadau i Beca Mai 
Roberts am ennill medal arian ar ôl 
gorffen pum ras yng nghyfres Gwent 
gyda 345 o bwyntiau.  

Ras Gŵyl Dewi 10K yn Llanddewi 
Brefi: Dylan Lewis 36:17, Simon 
Hall 38:39, Kevin Regan 41:49,  Dee 
Jolly 42:34, Huw Price 43:03, Tony 
Hall 43:22, Helen Willoughby 44:55, 
Aneurin James 47:21, Mitchell 
Redwin 48:07, Eleri Rivers 49:33, 
Sian Roberts-Jones 49:44, Dorian 
Rees 56:29, James Holmes 57:06, 
Allen Watts 1:40:00. Ras y Plant:  
Gwenllian Jones 10:25, Gwion 
Payne 14:19, Lowri Davies 17:06, 
Daniel Willoughby 19:06, Thomas 
Willoughby 24:48. 

Ras Hwyl Brechfa, 6 milltir: Kevin 
Regan 40:46, David Thomas 45:39. 
Ras Hwyl Brechfa, 3 milltir: Dorian 
Rees 25:57, Lyn Rees 27:54, Carwyn 
Davies 30:37.

Roedd pedwar cant a phump o 
redwyr yn cystadlu yn ras Atlantic 
College TRWN 10K. Gorffennodd  
Dylan Lewis mewn 35:46, 11eg; 
Simon Hall 38:36, 15ed; Gethin 
Jones 39:20, 46ed;  Dee Jolly 42:10 
a 1af  menywod agored; Kevin 
Hughes 42:01, 52fed; Sian Roberts-
Jones 46:54, 91ain ac yn chweched 
menywod agored.

Enillodd Dawn Kenwright ei 
chategori yn ras ugain milltir Llanelli 
mewn 2 awr a 21 munud,  gyda 
Mitchell Redwin yn gorffen y ras 
deg milltir mewn awr a 16 munud.

Cynhelir ras 10 Teifi ddydd Sul y 
Pasg, Ebrill 20fed am 12 o’r gloch o  
Glwb Rygbi Llanbed.

Ysgol Cwrtnewydd
Dathlwyd Dydd Gwŷl Ddewi 

gyda’r plant yn gwisgo eu gwisg 
draddodiadol Gymreig.  Roedd 
y plant wedi bod wrthi cyn y 
gwyliau yn cystadlu mewn amryw o 
gystadlaethau o liwio i lawysgrifen.  
Bu Mrs Ella Davies yn beirniadu, a 
diolch iddi am ei gwaith.  Dyma’r 
canlyniadau.  Lluniadu Bl 5 a 6 1af 
– Lleucu Rees; 2il – Catrin Schröder; 
3ydd – Hanna Davies.  Lluniadu Bl 
3 a 4 1af – Daniel Waterman; 2il 
– Phoebe Prater; 3ydd – Nathaniel 
Wroe. Lluniadu Bl 1 a 2 1af – Elan 
Jenkins; 2il – Clodagh Dalton; 3ydd 
- Katy Moyes. Lluniadu Derbyn 
a Meithrin 1af – Elis Jenkins; 2il 
– Luc Rees; 3ydd – Glesni Rees ac 
Edward Weedon. Llawysgrifen Bl 
5 a 6 1af – Lois Jones; 2il – Hanna 
Davies; 3ydd – Beca Jenkins a 
Libby Waterman. Llawysgrifen Bl 3 
a 4 1af – Lisa Jenkins; 2il – Luned 
Jones; 3ydd – Nathaniel Wroe. 
Llawysgrifen Bl 1 a 2 1af – Elan 
Jenkins; 2il – Clodagh Dalton; 3ydd 
– Megan Davies.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Celf a 
Chrefft yr Urdd Sir Ceredigion yng 
Ngwersyll yr Urdd Llangrannog 
ddechrau mis Mawrth.  Cafwyd cryn 
lwyddiant, a dyma’r canlyniadau: 
1af – Gwaith Grŵp Bl. 2 ac iau 
– Elan Jenkins, Megan Davies, Jac 
Rees ac Elis Jenkins; 1af – Gwaith 
Creadigol 3D Tecstiliau Bl. 2 ac iau 
– Clodagh Dalton; 1af – Pyped Bl. 2 
ac iau – Elis Jenkins; 1af – Gwaith 
Creadigol 2D Bl. 2 ac iau – Megan 
Davies; 1af – Gwaith 3D Bl. 5 a 
6 – Libby Waterman; 1af – Print 
Lliw Bl. 5 a 6 – Hanna Davies; 
2il - Pyped Bl. 2 ac iau – Roland 
Weedon; 2il – Cyfres Print Lliw 
Bl. 2 ac iau – Roland Weedon; 2il 
- Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
– Luc Rees; 2il - Pyped Bl. 2 ac iau 
– Sophie Weedon; 2il - Gwaith 3D 
Bl. 3 a 4 – Danny Waterman; 2il 
- Cyfres Print Lliw Bl. 3 a 4 – Alaw 
Jones; 2il – Cyfres Print Monocrom 
Bl. 3 a 4 – Alaw Jones; 2il - Print 
Lliw Bl. 3 a 4 – Lisa Jenkins; 3ydd - 
Gwaith Grŵp Bl. 2 ac iau – Dosbarth 
y Babanod; 3ydd – Print Lliw Bl. 
2 ac iau – Megan Davies; 3ydd 
– Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau Bl. 
2 ac iau – Elan Jenkins; 3ydd – Print 
Lliw Bl. 3 a 4 – Alaw Jones; 3ydd 
- Print Monocrom Bl. 5 a 6 – Hanna 
Davies.

Pob lwc i’r holl rai a gipiodd y 
wobr gyntaf wrth iddynt gynrychioli 
Ceredigion yn y rownd genedlaethol.

Cynhaliwyd Eisteddfod Gylch yr 
Urdd yn Ysgol Bro Pedr yn ystod 
mis Mawrth. Llongyfarchiadau 
mawr i bawb a fu’n cystadlu a diolch 
o galon i bawb a fu wrthi yn helpu 
gyda’r paratoadau.

Dyma’r canlyniadau: 1af – Parti 
Unsain; 1af – Parti Llefaru; 2il 
– Ymgom; 2il – Unawd Bl. 2 ac iau 
– Elan Jenkins; 2il – Llefaru Bl. 2 ac 

iau – Elan Jenkins; 2il – Unawd Bl. 
3 a 4 – Alaw Jones; 2il – Unawd Bl. 
5 a 6 – Nia Morgans; 3ydd – Unawd 
Cerdd Dant Bl. 5 a 6 – Nia Morgans; 
3ydd – Llefaru Bl. 5 a 6 – Hanna 
Davies; 3ydd – Deuawd – Lois Jones 
a Nia Morgans.

Hefyd cipiodd y parti Unsain yr 
ail wobr yn Eisteddfod Sir yr Urdd 
ym Mhontrhydfendigaid. Da iawn 
ferched!

Mae plant blwyddyn 5 a 6 wrthi 
ar hyn o bryd yn cael gwersi beicio 
yn wythnosol. Mae’r plant yn 
mwynhau’r profiad ac yn elwa’n 
fawr o’r sesiynau.

Croesawyd cyn-ddisgybl yn ôl i’r 
ysgol, sef Marc Griffiths o Radio 
Cymru.  Bu’r plant wrthi trwy’r 
dydd yn creu rhaglen radio. Roedd 
y plant wedi mwynhau’r profiad 
yn fawr iawn.  Gellir clywed y 
rhaglen ar wefan yr ysgol sef www.
cwrtnewydd.ceredigion.sch.uk - 
ewch i wrando!

Cynhaliwyd gweithgareddau 
gwisgo dillad ymarfer corff a chyfle 
i gymryd rhan ar gwrs rhwystrau i 
godi arian at Sport Relief. Trefnwyd 
y diwrnod gan Catrin ac Arwel, 
disgyblion blwyddyn 6 sy’n 
Llysgenhadon Ifanc yr ysgol.

Bu P.C Jackie Stevenson yn 
ymweld â’r ysgol er mwyn trafod 
diogelwch y we gyda’r plant.  
Gobeithio y bydd y wybodaeth o 
fudd iddynt.

Ddiwedd y mis rhaid oedd 
ffarwelio â Mrs Hannah Thomas am 
gyfnod mamolaeth. Dymunwn bob 
lwc iddi gyda’i swydd newydd fel 
mam! 

Bydd Mrs Carol Bundock hefyd 
yn gorffen ei swydd rhan amser 
ddiwedd Tymor y Gwanwyn.  
Hoffwn ddiolch iddi am ei 
chydweithrediad, ond ni fyddwn yn 
ffarwelio â hi gan y bydd yn siŵr 
o wneud diwrnodau cyflenwi yn yr 
ysgol eto.

Hefyd rhaid ffarwelio â Miss 
Charlotte Evans ar ôl ei chyfnod 
ymarfer dysgu o Goleg y Drindod 
Dewi Sant. Diolch yn fawr iddi am 
ei holl waith caled a’i brwdfrydedd. 
Dymunwn bob lwc iddi i’r dyfodol.

Croesawn Mrs Nerys Vobe a Mrs 
Meriel Davies yn gynnes i’n plith. 
Bydd y ddwy yn rhannu swydd Mrs 
Thomas dros gyfnod ei mamolaeth.

Dyma’r digwyddiadau nesaf: 
Pigion Pasg i’w gynnal yn yr ysgol 
nos Fercher, Ebrill 9fed am 7 y.h. a 
digwyddiadau blynyddol Calan Mai, 
ddydd Llun, Mai 5ed am 12.30 y.p.

Enillwyr Clwb 100 Ysgol 
Cwrtnewydd

Ionawr 2014 1af - Mrs Enid 
Jenkins, Haulfryn, Mydroilyn. 2il 
– Luned Jones, Blaenhirbant Uchaf, 
Cwmsychbant. 3ydd – Heddwen 
Davies, d/o Ysgol Cwrtnewydd. 
4ydd – Iwan Evans, Parc-y-rhos, 
Blaencwrt.

Chwefror 2014 1af – Eiddwen 
Hatcher, Cefn Hafod, Gorsgoch. 
2il – Lauren Jones, Awel-y-gors, 
Gorsgoch. 3ydd – Heddwen 
Davies, d/o Ysgol Cwrtnewydd. 
4ydd – Sophie Jones, Awel-y-gors, 
Gorsgoch.

Mawrth 2014 1af – Mary a John 
Jones, Penrheol, Cwmsychbant. 
2il – Mr Mansel Jones, Brynhelyg, 
Pennant. 3ydd  - Sylvia Jones, 
Blaenblodau, New Inn. 4ydd 
– Gareth a Mary Davies, Maesglas, 
Drefach. 

Diolch
Dymuna Jean Richards, Elmo 

ddiolch drwy ddanfon y pennill yma:
Wedi’r driniaeth, gwell na moddion
Oedd cael derbyn eich cyfarchion,
Cardiau hardd a llu o roddion
Diolch wnaf o waelod calon.

Priodas Dda
Priodas dda i Elen a Llyr, 2 Yr 

Hen Ysgol yn dilyn eu priodas 
yng Ngwesty’r Cawdor, Llandeilo. 
Dymuniadau gorau i chwi yn eich 
bywyd priodasol.

Ar wellhad
Dymuniadau gorau i Gerwyn 

Davies, Tynfron ar ôl ei gyfnod yn 
yr ysbyty gan obeithio y byddwch yn 
teimlo’n well yn fuan.

Nia Morgans, a gafodd yr 
anrhydedd o dderbyn Tarian 
‘Cymwynaswr y Flwyddyn 2013-14’ 
yn Ysgol Cwtnewydd yn ddiweddar.

Oh My Cod
Siop Pysgod a Sglodion

19 Stryd Fawr, 
Llanbed
Oriau Agor:

Llun - Sadwrn 12 - 9
Sul - ar gau

LYN JONES
“At eich gwasanaeth”

● Torri porfa - o lawntiau bach 
i gaeau chwarae

● Symud celfi
● Unrhyw waith 

o gwmpas y tŷ a’r ardd

01570 481029
Lakefield

Llanybydder
SA40 9RL
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Drefach  a  Llanwenog
C.Ff.I Llanwenog

Bu’r clwb yn cystadlu yn yr 
Hanner Awr Adloniant yn Theatr 
Felinfach. Yn cymryd rhan yn 
‘Ai Moss yw’r Bos?’ gwelwyd yr 
aelodau yn gathod, cŵn, da, defaid, 
moch ac alpacas ac yn barod am 
barti. Cafwyd cryn dipyn o sbort 
yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth. 
Daeth y clwb yn seithfed.  Diolch yn 
fawr iawn i bawb a wnaeth helpu.

Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy 
chwaer, Enfys Hatcher ar ei dewis 
yn Aelod Hŷn C.Ff.I Ceredigion 
a Gwawr Hatcher am ei dewis yn 
Aelod Iau C.Ff.I Ceredigion am 
2014 -2015.  Hefyd cipiodd Gwawr 
y teitl Aelod Iau C.Ff.I Cymru yn 
ddiweddar ym mhenwythnos Hanner 
Awr Adloniant Cymru yn Llandudno. 

Aeth yr aelodau dros ddeunaw i 
noson dewis Swyddogion y Sir yn 
Llanina. Cafwyd noson grêt a phawb 
yn mwynhau band tribute Lady 
Ga Ga. Yn ystod y noson cafwyd 
canlyniadau Swyddogion y Sir a 
llongyfarchiadau mawr i Menna 
Williams ar gael ei dewis yn forwyn 
C.Ff.I Ceredigion am 2014 – 2015. 
Braf  bydd ei gweld ar lwyfan Rali’r 
Sir yn Llanwenog ym mis Mehefin.

Yr un noson, cafodd y clwb 
wahoddiad i gymryd rhan yng 
nghyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Ysgol 
Llanwnnen. Cafwyd amrywiaeth o 
berfformiadau, o ganu i areithio gan 
yr aelodau.

Cynhaliwyd cyngerdd Hanner 
Awr Adloniant y clwb yn Theatr 
Felinfach.  Cafwyd noson hwylus 
gyda chadeiryddes y clwb Cerys 
Lloyd yn arwain y noson.  Buom yn 
ffodus iawn i gael dau glwb i ymuno 
gyda ni sef Clwb Llanddeiniol a 
Chlwb Dyffryn Cothi, a diolch iddynt 
am wneud.  Cafwyd araith bwrpasol 
gan Catrin Bellamy Jones, cyn-aelod 
ffyddlon i’r clwb a diolch iddi am ei 
rhodd haelionus. Braf oedd gweld ei 
theulu yn bresennol gyda hi.   

Wedi holl ymarferion yr Hanner 
Awr, braf oedd cael noson o 
gymdeithasu tra yn bowlio yn ‘Xcel 
Bowl’ yng Nghaerfyrddin ar yr 17eg 
o Fawrth.  Cafodd pawb dipyn o 
hwyl!

Cofiwch edrych ar ein gwefan 
www.cffi.llanwenog.co.uk am ein 
digwyddiadau ac am ein newyddion 
diweddara.

Ysgol Llanwenog
Ar ôl gwyliau hanner tymor bu’r 

plant yn brysur iawn yn ymarfer 
ar gyfer Eisteddfod yr Urdd ac 
Eisteddfod yr Ysgol.

Eleni, cynhaliwyd Eisteddfod yr 
Ysgol yn Eglwys Llanwenog ar y 
7fed o Fawrth. Diolch i’r aelodau am 
ganiatáu i ni ddefnyddio’r adeilad. 
Bu cystadlu brwd trwy’r prynhawn. 
Braf oedd gweld pob plentyn yn 
perfformio ar y llwyfan ac yn ennill 
pwynt i’w tîm. Cafwyd cystadlaethau 
llefaru, unawdau, gwaith llawysgrifen 

a’r côr. Mrs Elonwy Davies a gafodd 
y dasg anodd o feirniadu. Diolch 
yn fawr iddi am roi o’i hamser prin. 
Diolch hefyd i Mr Pete Ebbsworth 
am ddyfarnu’r cystadlaethau celf a 
chrefft.

Molly Greenfield oedd enillydd y 
gadair eleni. Diolch yn fawr i Enfys 
Morgan am roi’r gadair hardd hon i’r 
bardd buddugol. Mrs Marian Morgan 
oedd y beirniad, a diolch iddi am 
feirniadu ac am draddodi beirniadaeth 
fanwl a thrwyadl. Luke Thomas oedd 
yn ail yn y gystadleuaeth ac Hafwen 
Davies yn drydydd. Tîm Gwenog o 
dan arweiniad y capteiniaid sef Niall, 
Roseana a Chloe-Channel, oedd y 
buddugwyr ddiwedd y dydd.

Yr wythnos ganlynol roedd 
Eisteddfod Gylch yr Urdd yn 
Llanbed. Da iawn i bawb a  wnaeth 
gymryd rhan yn y rhagbrofion. 
Llongyfarchiadau mawr i Elen 
am ddod yn drydydd yn y llefaru 
Blwyddyn 2 ac iau ac i Hafwen 
am ddod yn ail yn yr unawd piano 
blwyddyn 6 ac iau. Daeth y parti 
unsain yn drydydd hefyd.

Daeth llwyddiant i’r Ysgol yng 
nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr 
Urdd. Dyfarnwyd cyntaf i Chloe 
Marie am ei gwaith model 3D. Ail 
a gafodd Dewi am ei waith lluniadu 
2D i blant blynyddoedd 3 a 4 a 
Chloe Marie yn ail am ei gwaith 
lluniadu i blant blynyddoedd 5 a 
6. Cafodd Sion O’Keefe drydydd 
am ei waith lluniadu 2D i blant 
blynyddoedd 3 a 4 a Chloe Cox a 
Roseana drydydd am greu model 3D 
i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6. 

Mae plant blynyddoedd 5 a 6 wedi 
dechrau ar eu sesiynau hyfforddiant 
beics o dan ofal Mr Graham Marsh. 
Maent erbyn hyn wedi bod allan 
ar y ffordd fawr yn dysgu sut mae 
beicio’n ofalus ac yn cael mwynhad 
mawr wrth wneud hynny.

Bu’r ysgol gyfan yng Nghapel 
Brynteg yn ddiweddar yn diddanu 
henoed yr ardal.  Bu’r plant yn 
perfformio fel côr ac fel unigolion.  
Diolch i Yvonne ac Eifion am drefnu 
ar ran y mudiad a diolch yn fawr 
iawn am y wledd wedi’r cyngerdd. 
Roedd y plant wrth eu bodd.

Mae’r plant lleiaf yn gyffro i gyd 
wrth iddynt arsylwi a gofalu am wyau 

ieir mewn deorydd yn y dosbarth. Y 
gobaith yw gweld cywion bach yn 
deor o’r wyau erbyn y Pasg!

Clwb 100 Cylch Meithrin Drefach
Mis Chwefror 1af Emyr Morgan, 

Delfan, Cribyn. 2il Carwyn Davies, 
Caerwenog, Penffordd, Llanybydder

Mis Mawrth 1af Catrin Rosser, 
Gŵel–Cwm–Teifi, Brynteg, 
Llanybydder. 2il Delyth Evans, Llys 
y Coed, Llanwnnen.  Diolch i bawb 
am gefnogi. 

Cydymdeimlo
Yn dawel yn ei chwsg bu farw Mrs 

Mair Davies, Abertegan gynt gyda’i 
mab Evan lawr yn Rhydowen. Bu’r 
angladd yn breifat yng Nghapel 
Brynteg ac yn Amlosgfa Parc Gwyn, 
Arberth. Cydymdeimlir yn ddwys â 
Menna, Daff ac Evan a’u teuluoedd 
oll yn eu colled o golli, mam, mam-
gu a hen fam-gu annwyl iawn. 

Pen-blwydd Arbennig
Dymunwn ben-blwydd arbennig 

i Mrs Yvonne Evans, Tandderi a 
ddathlodd ddiwedd mis Mawrth. 
Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r 
diwrnod.

Eglwys Santes Gwenog.
Nos Sul 16eg o Fawrth, cafwyd 

noson o adloniant bendigedig gan 
Gôr Meibion Cwmann a’r Cylch. 
Mwynhawyd rhaglen o ganeuon 
traddodiadol a phoblogaidd a’r cyfan 
yn derbyn cymeradwyaeth gynnes 
y gynulleidfa. Gwerthfawrogwyd 
eitemau safonol gan Kes 
Huysmanns, Deiniol Williams a 
Ken Lewis. Diolch i’r cyflwynydd 
Cyril Davies, yr arweinyddes Mrs 
Elonwy Davies a’r gyfeilyddes Mrs 
Elonwy Huysmanns. Cafwyd noson 
gymdeithasol a phleserus iawn. 
Diolch i wragedd yr Eglwys am 
ddarparu a gweini lluniaeth flasus i 
aelodau’r côr.

Bu Pauline, Nia a Mary yn 
cynrychioli’r eglwys yng Nghwrdd 

Gweddi Byd Eang y Merched a 
gynhaliwyd ym Methel Drefach. 
Cafwyd prynhawn pleserus iawn 
a diolch i wragedd y capel am eu 
trefniadau ac i’r Parch Rheinallt 
Davies am anerchiad diddorol. 
Cynhelir cyfarfod Festri’r Pasg yn 
yr eglwys fach nos Fercher 9fed o 
Ebrill. Croeso i bob aelod gefnogi’r 
cyfarfod yma. Ein dymuniadau 
gorau i Mr Jim Evans, Frowen sydd 
yng nghartref Allt-Y-Mynydd ac i 
bawb sy’n anhwylus.

Clwb 100 Mis Chwefror: 1af, 
Ceri Davies, Llanbedr. 2ail, Charlie 
Butcher, Llanybydder. 3ydd, Janet 
Davies, Cwmsychbant.

Diolch
Dymuna teulu y diweddar Mair 

Davies (Abertegan gynt) ddiolch 
yn gynnes i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt 
yn eu profedigaeth o golli mam, 
mam-yng-nghyfraith, mam-gu a hen 
fam-gu annwyl iawn.

Y Gymdeithas Hŷn
Capel Brynteg oedd man cyfarfod 

mis Mawrth, a braf oedd gweld nifer 
dda wedi dod ynghyd.  Croesawyd 
pawb yn gynnes gan Dilwen George, 
y Cadeirydd. 

Cydymdeimlwyd â dwy o’r 
aelodau yn eu profedigaeth o golli 
perthynas, ac â theuluoedd pedair o 
gyn-aelodau a fu farw yn ddiweddar, 
sef Mrs Beaumont, Mrs Mair 
Davies, Abertegan gynt; Mrs Ethel 
Jones, gynt o Cwrtnewydd, a Mrs 
Mair Davies, Gwalia.

Dymunwyd yn dda i Annie 
Bowen, Mair Davies, Dolwerdd, a 
Jim Evans yn eu hanhwylder, a Jim 
hefyd wedi dathlu ei ben-blwydd 
ddau ddiwrnod ynghynt.

Derbyniwyd siec oddi wrth 
Bwyllgor Mabolgampau 
Cwrtnewydd eleni eto, a diolchwyd 
yn fawr iddynt am gofio amdanom.

Wedi cwblhau rhan gyntaf y 
cyfarfod, pleser oedd cael croesawu 

Aelodau tîm Llanwenog a ddaeth yn drydydd mewn cystadleuaeth sirol i 
gymunedau ar y 23ain o fis Mawrth.  Trefnwyd y gystadleuaeth gan adran 
chwaraeon Cyngor Sir Ceredigion, er hyrwyddo gweithgareddau hamdden 
yn y gymuned, ac i gymdeithasu â chlybiau cyffelyb yn y sir. Yn absenol o’r 
llun mae Hazel Thomas, Brian a Sam Lewis.
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Gwersi Gitar: 

Hafod Wen, Pwllswyddog,
 Tregaron, SY25 6JG.

Tiwtor: Gerald Morgan, Tregaron
geraldmorganguitar@hotmail.co.uk

www.geraldmorganguitar.co.uk

YOUTUBE
Gwersi Gitar Cymraeg

Caneuon Rygbi
Gitar i’r Cristion

01974 299367

Clwb  Clonc    
Ebrill �014

Carys Davies 07890 883346

£25 rhif 418 :
Mrs Nanna Ryder,

Tyngrug-ganol, Cwmsychpant.
£20 rhif 483 :

Dafydd Williams,
Y Garn, Cwmann.

£15 rhif 444 : 
Mrs Glenys Thomas,

Llysteifi, Llanybydder.
£10 rhif 340 :
Ceris Jones,

Hafod-yr-Ŵyn, Gorsgoch.
£10 rhif 261 : 

Tim a Joan Jones,
Llainwen, Llambed.

£10 rhif 211 :
Mrs Magw Hughes,

Pantdderwen, Llanwnnen.

O’r  Cynulliad gan Elin  Jones

Mae materion trafnidiaeth yn yr ardal hon wedi bod 
yn cael tipyn o sylw’r Cynulliad yn ddiweddar. Roeddwn yn falch iawn 
fod Simon Thomas, AC y Gorllewin a’r Canolbarth, wedi llwyddo i gael 
dadl am ailagor llinell y rheilffordd o Gaerfyrddin i Lambed, Tregaron ac 
Aberystwyth ar agenda’r Cynulliad. Roeddwn yn falch i’w gefnogi ac rwy’n 
cadw mewn cyswllt gyda’r grŵp sydd wedi ei sefydlu er mwyn ymgyrchu 
ar y pwnc yma. Wrth gwrs, mae’n syniad fydd yn cymryd cryn amser i’w 
wireddu a doedd ymateb Llywodraeth Cymru i’r dadleuon ddim yn arbennig 
o frwd y tro hwn. Ond mae nifer o resymau pam yr ydw i’n credu bod yna 
gyfle i wthio’r syniad yma.

Ceir nifer o enghreifftiau llwyddiannus iawn erbyn hyn o adfer llinellau a 
gaewyd yn y 60au. Mae nifer y teithwyr ar linell Glyn Ebwy ers ei ail-agor 
yn 2008 wedi bod y tu hwnt i bob disgwyl. Hefyd, mae lein wledig Waverley 
yn ne’r Alban yn agor y flwyddyn nesa. Byddai’r gost o weld trenau eto’n 
rhedeg trwy Langybi, Llanilar ac Ystrad Fflur yn sylweddol wrth gwrs. 
Ond byddai cynllun o’r fath yn ddefnydd llawer gwell o’r pwerau benthyg 
newydd a ddaw i’r Cynulliad, gobeithio, na ffordd osgoi newydd yr M4 yng 
Nghasnewydd, ac mae pob tegwch yn dweud y dylai Cymru dderbyn cyfran 
o’r biliynau sydd i’w gwario dros y blynyddoedd nesaf ar gynllun trenau 
HS2. Mae Jonathan Edwards AS ac eraill yn ymgyrchu am hyn yn San 
Steffan, ac os am fwy o wybodaeth ewch at www.trawslinkcymru.org.uk.

Gobeithio hefyd y cawn ni’n fuan – o bosib erbyn i’r golofn hon fynd i’r 
wasg – newyddion am wella gwasanaethau trên ar y llinell rhwng Aberystwyth 
a’r Amwythig. Rwyf wedi bod yn pwyso ar y Gweinidog ar y mater yma dros 
y misoedd diwethaf a bu nifer yn gweithio’n galed yn yr hydref i sicrhau bod 
miloedd o holiaduron yn cael eu llenwi fel rhan o’r ymgynghoriad. Mae’r 
isadeiledd yn ei le ac mae’n hen bryd gwireddu’r addewid yma. 

Mae gwasanaethau bws, wrth gwrs, hefyd yn bwysig i nifer ac mae 
trafodaethau’n parhau ynglŷn â sut i ddatblygu’r gwasanaethau allweddol a 
achubwyd yn dilyn ymadawiad Arriva. Cyhoeddwyd adroddiad annibynnol 
yn ddiweddar a oedd yn argymell y dylai gwasanaethau dros bellter hir, fel y 
rhai rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin a rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, alw 
mewn llai o bentrefi oddi ar y ffordd fawr er mwyn cyflymu amser eu siwrne. 
Beth yw barn pobl Ceredigion am hyn? Cofiwch fod croeso i chi gysylltu gyda 
mi unrhyw bryd am faterion trafnidiaeth neu unrhyw bwnc – ar elin.jones@
cymru.gov.uk, neu drwy gysylltu gyda’m swyddfa ar 01970 624 516.

Drefach
plant a staff Ysgol Llanwenog atom 
i’n diddanu. Cyflwynwyd y plant 
gan Mr Hywel Roderick, a mwyniant 
pur oedd yr orig yn eu cwmni yn 
gwrando ar unigolion yn canu a 
llefaru; partïon hefyd, unawdydd ar 
yr organ, a phlant yr ysgol i gyd yn 
ymuno fel côr. 

Diolchwyd yn gynnes i’r plant gan 
Irene Jones, yr Is-gadeirydd, ac i’r 
staff am eu gwaith caled yn paratoi’r 
plant, ac am roi o’u hamser i ddod 
atom.  Bu’r plant yn mwynhau sudd 
oren a bisgedi cyn ymadael, ac 
yna bu’r aelodau yn cael lluniaeth 
ysgafn a baratowyd gan wragedd 
Brynteg. Diolchwyd iddynt gan Mair 
Williams.

Hwn oedd cyfarfod ola tymor y 
gaeaf, a bydd cyfres y tripiau yn 
dechrau’r mis nesa. Dydd Mercher, 
Ebrill 9fed, byddwn yn ymweld â 
Pharc y Scarlets, Trostre ac â Phlas 
Llanelli sydd wedi ei adnewyddu 
dros y blynyddoedd diwethaf.  
Bydd y bws yn gadael Garej G&M 
am 8.45 y bore. Enwau i Yvonne 
(480590) cyn gynted â phosib.

Bethel, Drefach
Ddydd Gwener y 7fed o Fawrth, 

cynhaliwyd diwrnod gweddi  
Byd-eang y    Chwiorydd, a daeth 
gwragedd Eglwysi Llanllwni 
a Llanwenog, a Chapeli Seion 
Cwrtnewydd, Capel y Bryn, Capel 
Nonni, Brynteg a Bethel ynghyd 
i gynnal yr oedfa flynyddol yma. 
Cymerwyd rhan ganddynt i gyd, gan 
ddilyn gwasanaeth a baratowyd gan 
wragedd Cristnogol Yr Aifft eleni, 
a chafwyd anerchiad ar thema’r 
dyfroedd  gan Y Parch. Ddr Rheinallt 
Davies.  Mrs Gillian Jones oedd  
wrth yr organ.

Mae’n diolch yn fawr unwaith eto 
i Mrs Janet Howells, Gwarallt am 
gydlynu’r eglwysi a’r capeli ar gyfer 
yr oedfa arbennig hon.

O’r   Cynghorau   Bro
Cyngor Cymuned Llanwenog

Cadeirydd: Cyng. Geraint Hatcher, Clerc: Gwennan Davies
Y RHYFEL BYD CYNTAF: Bydd cyfarfod agored yn cael ei gynnal nos 

Fawrth, 30 Ebrill am 7.30 y.h. yn Neuadd Drefach i drafod digwyddiad i 
gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ym mis Awst. Croeso i bawb!

Mae grant ar gyfer glanhau cofgolofn Drefach wedi ei gymeradwyo gan 
Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel, ac rydym nawr yn aros i’r cwmni i 
ddod i wneud y gwaith. 

GWEFAN NEWYDD: Mae gwefan y Cyngor Cymuned yn fyw ac arno 
mae cofnodion pob pwyllgor ac unrhyw brosiectau sydd ar y gweill neu 
ddigwyddiadau yn y Plwyf. Os ydych am hysbysebu eich digwyddiad 
ar y wefan rhowch wybod i’r Clerc. Cyfeiriad y wefan yw www.
cyngorllanwenogcouncil.org.uk 

ARCHEBIANNAU (Precept): Mi fydd archebiannau Cyngor Cymuned 
Llanwenog yn aros yr un peth am y flwyddyn ariannol 2014 - 2015. 

TAITH DROS FYWYD: Mae’r Cyngor Cymuned yn trefnu taith gerdded 
noddedig i godi arian at Sefydliad Aren Cymru ddydd Sul 27 Ebrill. Bydd y 
daith yn digwydd o fewn y plwyf. Mae’r manylion i’w cadarnhau ond mae’r 
daith dan ofal Cadeirydd y Cyngor, Geraint Hatcher. Bydd rhagor o fanylion 
ar y wefan - gobeithio y medrwch ymuno â ni am wâc fach!

CYNGHORYDD NEWYDD: Dymuna aelodau’r Cyngor Cymuned 
ddiolch i’r Cyng. Huw Davies, Bryndolau am ei wasanaeth fel Cynghorydd 
Cymuned dros nifer o flynyddoedd. Yn anffodus, fe wnaeth Huw benderfynu 
ymddiswyddo o’i rôl. Mi fydd Cynghorydd newydd yn cael ei ethol yng 
nghyfarfod y Cyngor Cymuned ym mis Ebrill, ac rydym yn edrych ymlaen 
yn fawr at groesawu wyneb ffres i’n plith!

BAND LLYDAN: Ni fydd band llydan yn dod i’r ardal tan 2016. Yn y 
cyfamser gall pobl fanteisio ar wasanaeth o loeren. Mae arian ar gael i’r 
rheini sy’n byw mewn mannau penodol. Mae’r Cynulliad wedi dweud y 
bydd ‘llwybr cyflym’ yn cyrraedd ardal Llanybydder erbyn Mehefin 2015.  

TAITH DROS FYWYD - Sefydliad Aren Cymru. Taith Gerdded ddydd 
Sul 27ain o Ebrill yn dechrau yng Nghefnhafod am 10.00 y.b. Taith o ryw 5 
milltir a gorffen ’nôl yng Nghefnhafod.  Os am ffurflen nawdd, cysylltwch â 
Chlerc Cyngor Cymuned Llanwenog, Gwennan Davies. 
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Ruth Thomas 
a’i Chwmni
Cyfreithwyr

Adeiladau’r Llywodraeth, 
Heol Pontfaen, Llambed

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

yn cynnig pob gwasanaeth 
cyfreithiol

Apwyntiadau hwyr neu yn eich 
cartref

H e o l  C a e r f y r d d i n
L l a n y b y d d e r

S i r  G a e r f y r d d i n

Gweithdy Llechi Cymreig, Enwau Tai, Dillad, 
Llyfrau, Cds, Dvds, Anrhegion, Oriel a

Gwasanaeth fframio lluniau ayb

Uned 2 Monumental Works, 
Stryd y Fro, Aberaeron

gyferbyn a Banc y Natwest

0 1 5 4 5  5 7 1 5 1 0
w w w . s i a n t i . o r g

Sianti

Eryl	Jones	Cyf

07867 945174

Campws cynradd
Llongyfarchiadau i bob un a 

gymerodd ran yn yr Eisteddfodau 
Cylch a diolch i bob aelod o’r staff a 
wnaeth gynorthwyo mewn unrhyw 
fodd naill ai drwy hyfforddi, cludo, 
gofalu neu gyfeilio. Gwych iawn. 
Dyma’r canlyniadau:- Dawnsio 
disgo unigol 1af Filip; Grŵp 
dawnsio disgo 1af Bro Pedr; Llefaru 
unigol i ddysgwyr blynyddoedd 1 a 2 
- 1af Nikola. 2ail Emily. 3ydd Molly; 
Llefaru unigol bl 3 a 4 - 1af Ffion 
Davies, 3ydd Ifan Meredith; Llefaru 
unigol i ddysgwyr blynyddoedd 3 a 
4 - 1af Austin Thomas, 2ail Laura 
Jones, 3ydd Aimee M; Deuawd - 1af 
Sioned a Ffion,  2ail Elan a Beca; 
Llefaru unigol i ddysgwyr bl 5 a 6 
- 1af Aisvarya Sridar; Unawd bl 5 a 
6 - 3ydd Sioned Davies;  Llefaru bl 
5 a 6 - 1af Elan Jones, 2ail Sioned 
Davies; Unawd Llinynnol bl 6 ac iau 
- 1af Austin Thomas, 2ail Aisvarya 
Sridar, 3ydd Nia Beca Jones; Unawd 
Pres bl 6 ac iau - 1af Lauren Hill; 
Unawd piano bl 6 ac iau 1af Austin 
Thomas, 3ydd Nia Beca Jones; Alaw 
Werin bl 6 ac iau 1af Elan Jones, 2ail 
Megan Jones, 3ydd Sioned Davies; 
Unawd Cerdd Dant bl 6 ac iau 1af 
Elan Jones; Grŵp llefaru i ddysgwyr 
1af Bro Pedr; Parti unsain ysgolion 
mawr 1af Bro Pedr; Parti unsain 
i adrannau 1af Adran Llambed; 
Grŵp llefaru i adrannau 1af Adran 
Llambed; Ensemble Offerynnol 1af 
Bro Pedr Nia, Austin, Aisvarya; 
Parti Cerdd Dant 1af Bro Pedr; Parti 
Deulais 1af Bro Pedr; Cân Actol 
1af Bro Pedr. Bwriadwn gynnal 
Cyngerdd o bigion yr Eisteddfod 
ar y cyd gydag eitemau o Adran ac 
Aelwyd Llambed ar Fai 8fed.

Daeth bardd plant Cymru sef 
Aneirin Karadog i ymweld â 
disgyblion blwyddyn 6 Grannell a 
chafwyd orig ddifyr yn ei gwmni yn 
odli a chreu rap. Diolch iddo am ddod 
atom. Cafodd Siriol Howard, disgybl 
ym mlwyddyn 5 yr ysgol brofiad 
arbennig wrth iddi fynd i Sioe Cruffts 
ac arddangos ei chorgi Sir Benfro sef 
Llwynderi Sali. Da iawn ti, Siriol.

Mae Ruth Davies a Jac Williams 
ein Llysgenhadon Ifanc Efydd yn 
parhau i drefnu gweithgareddau 
chwaraeon i ddisgyblion yr Ysgol 
a hwy oedd yn gyfrifol am wneud 
trefniadau ar gyfer diwrnod Sports 
Relief. Bu’r disgyblion wrthi trwy 
gydol y dydd yn gwneud amrywiaeth 
o chwaraeon er mwyn codi arian at yr 
achos teilwng yma. Derbyniodd Ruth 
a Jac grysau T arbennig i’w gwisgo 
yn sgil eu rôl fel Llysgenhadon. 
Llongyfarchiadau hefyd i Ruth ar 
gael ei dewis i gario baton Gemau’r 
Gymanwlad yn Aberaeron yn ystod 
hanner tymor y Sulgwyn.

Bu’r Ficer Webb a’i fab Benedict 
yn yr ysgol yn chwarae offerynnau 
i’r plant ym mlynyddoedd 1 a 2 
fel rhan o’u thema y tymor yma. 
Cafwyd llawer o hwyl wrth wrando a 

Bu nifer o ddisgyblion yn llwyddiannus yn Eisteddfod Gelf a Chrefft 
Sirol yr Urdd.  Gwaith lluniadu bl 2 ac iau 1af Lowri Meles James Evans; 
Gwaith lluniadu bl 3 a 4 1af Kodie Nisbett; Gwaith lluniadu bl 5 a 6 
3ydd Aaron McKay; Gwaith Creadigol bl 3 a 4 3ydd Tia Deacon Jones; 
Crochenwaith bl 3 a 4 2 Laura Jones; Pyped bl2 ac iau 3ydd Lowri Meles 
James Evans; Pypedau grŵp blynyddoedd 5 a 6  Lauren, Elan, Ruth, Megan, 
Nia; Gwehyddu bl 3 a 4 2ail Ifan Meredith; Print Monocrom bl 2 2ail Lowri 
Meles James Evans; Cyfres o brintiau lliw bl 2 ac iau 1af Lowri Meles James 
Evans; Gemwaith bl 2 ac iau 2ail Lowri Meles James Evans; Gemwaith bl 3 
a 4 – 1af Ifan Meredith; Technoleg 3ydd Ifan Meredith.

Y rhai a fu’n llwyddiannus yng ngala nofio ysgolion y cylch.

Disgyblion blynyddoedd 5 a 6 a fu’n gwneud ffilm “Yr Alarch Anhygoel”. 

Ruth Davies a Jac Williams.Codi arian at Daith Patagonia.
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chanu. Diolch iddynt am ddod atom.

Diolch i’r holl rieni a’r disgyblion 
a fu’n coginio ac yn prynu cacennau 
er mwyn codi- arian i ddisgybl yn yr 
ysgol sef Carys Jones sydd wedi cael 
ei dewis i fynd i Batagonia gyda’r 
Urdd. Codwyd £412 o bunnoedd. 

Mae disgyblion blynyddoedd 5 
a 6 yr ysgol wedi bod yn brysur yn 
gwneud ffilm animeiddio “Yr Alarch 
Anhygoel” dan gyfarwyddyd medrus 
Mr Roderick a’r artist Helen Duffee. 
Hanes cegin sy’n trawsnewid yn 
alarch er mwyn hedfan i achub 
cywion sydd mewn trafferthion ar 
lyn Glynhebog sydd ar dân! Bydd 
y ffilm yn ymddangos yn Oriel 
Rhiannon Tregaron fel rhan o waith 
Celf Helen Duffee.  

Dymunwn wellhad buan i un o’n 
disgyblion ieuengaf ni sef Ruby sydd 
wedi derbyn llawdriniaeth yn ysbyty 
plant Birmingham yn ddiweddar a ci 
Mrs Alice sydd wedi treulio cyfnod 
yn yr ysbyty yn ddiweddar.

Ysgol Bro Pedr - Hŷn
Gwobrau Arloesedd 2013: 

Dewisodd arholwyr CBAC waith 
3 o’n disgyblion o blith gwaith 
disgyblion Cymru gyfan i’w gynnwys 
mewn arddangosfa Arloesedd 
a gynhaliwyd yn ddiweddar yn 
Llandudno ac yn Stadiwm SWALEC 
yng Nghaerdydd. Rydym yn falch 
iawn bod yr Adran Dechnoleg yn 
parhau i fynd o nerth i nerth, a’r tro 
hwn Kate Jones, Bradley Lewis a 
Dion Phillips sydd yn dod â chlod i’r 
adran ac i’r ysgol. 

Fel rhan o’i gwaith TGAU, fe 
ddyluniodd Kate wisg arloesol 
sy’n gwneud defnydd penigamp 
o ddefnyddiau sydd wedi’u 
hailddefnyddio. Dyluniodd Bradley a 
Dion Lampau Egni Isel sy’n defnyddio 
Diodau Allyrru Golau (LEDs) ac 
sydd hefyd yn cynnwys mwyhadur 
(amplifier) i chwarae caneuon mp3. 
Penderfynodd Bradley ddefnyddio 
dull lamineiddio i greu cynnyrch 
modern a lluniaidd. Defnyddiodd Dion 
y peiriant laser i dorri defnydd a oedd 
yn edrych fel Carbon Fibre. 

Bu 54 o ddisgyblion Bl.11, 12 a13 
ar daith i Gaerdydd i gefnogi Kate, 
Bradley a Dion ac i weld y prosiectau 
mwyaf arloesol sy’n cael eu cyflwyno 
ar gyfer lefel A, UG a TGAU. Roedd 
yna wledd o ysbrydoliaeth yno i 
ysgogi ein disgyblion er mwyn 
cynnal a gwella’r safonau uchel 
erbyn y flwyddyn nesaf. Cafodd y 
disgyblion gyfle hefyd i wrando ar 
seminarau a gyflwynwyd gan uwch 
arholwyr TGAU a Safon Uwch er 
mwyn derbyn canllawiau ar sut i greu 
gwaith arloesol. Yn y prynhawn fe 
fuom yn ymweld ag IKEA Caerdydd, 
lle cafodd y disgyblion gyfle i 
edrych ar yr amrediad o ddyluniadau 
o Sweden ac ar yr adeiladwaith 
flat pack, gan ddysgu am uniadau 
knock down sy’n medru cael eu 
huno a’u datgymalu’n rhwydd. Fe 

fanteisiodd rhai o’r disgyblion a’r 
staff ar ychydig o retail therapy  tra 
bo eraill yn mwynhau’r meat balls yn 
y bwyty. Roedd yn bleser i glywed 
swyddogion CBAC a staff IKEA yn 
canmol ymddygiad y disgyblion. 

Bu aelodau’r Pwyllgor Eco yn 
gwerthu bananas Masnach Deg 
yn ystod wythnos Masnach Deg 
eleni. Diolch i Briallt Williams, 
George Greenfiend, Julianna 
Barker, Caleb Davies, Jaeger Petry, 
Edward Bransden a Dewi Uridge 
am baratoi gwasanaeth arbennig 
am bwysigrwydd Masnach Deg 
i ffermwyr mewn gwledydd llai 
datblygedig yn economaidd. 
Byddwch yn brynwyr doeth! 

Taro’r Post: Bu disgyblion Ysgol 
Bro Pedr yn serennu ar raglen 
‘Taro’r Post’ ar BBC Radio Cymru 
ddydd Iau, 13 Mawrth. Darlledwyd 
y rhaglen o Brifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant (campws 
Llanbed) ac roedd Garry Owen, 
cyflwynydd ‘Taro’r Post’, wrth ei 
fodd gyda chyfraniadau’r disgyblion. 
Yn dilyn y darllediad byw, bu 
aelodau o’r criw Adroddiad Ysgol y 
BBC yn holi Garry Owen.

Llyfrgell yr Ysgol: Cystadleuaeth 
Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell eleni 
oedd creu Model 3D o gymeriad 
neu gymeriadau o nofel. Enillwyr 
y gystadleuaeth oedd Jac, Milosz, 
Theo a Sebastian o flwyddyn 7, 
gyda’u cymeriadau o nofel James 
and the Giant Peach gan Roald 
Dahl. Daeth Maddie, Lucy, Bea a 
Samantha hefyd o flwyddyn 7 yn 
ail gyda’u model o Dobby o Harry 
Potter gan J.K. Rowling. 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion 
bl.9 Set 3 Cymraeg am godi £150 
tuag at elusen ‘Ambiwlans Awyr’ 
trwy drefnu a chynnal Stondin 
Gacennau ddydd Mercher, Mawrth 
12fed. Gwerthwyd llu o gacennau 
blasus tu hwnt, yn ogystal ag enwi’r 
mochyn pinc! Gwelwyd cydweithio 
a chyd-drefnu brwdfrydig a phrysur 
wrth i’r dosbarth ddewis elusen a 
threfnu gweithgaredd o’u dewis. 
Braf oedd gweld y dosbarth yn 
gweithio gyda’i gilydd er lles eraill. 

Cystadlaethau Celf Eisteddfod yr 
Urdd: Enillodd dyluniad Canolfan y 
Bont y safle 1af yng nghystadleuaeth 
yr Adran Addysg Arbennig - gwaith 
grŵp dan 25 oed yn yr Eisteddfod 
leol. Bydd y gwaith yn mynd 
ymlaen i’r rownd derfynol yn ystod 
wythnos yr Eisteddfod. Cafodd yr 
adran gelf hefyd lwyddiant yng 
nghystadlaethau’r Eisteddfod. 
Gemwaith blwyddyn 9: Jordan 
Evans o 9S yn 1af, Robert Jenkins o 
9G yn 2il safle a Manon Williams o 
9P yn 3ydd. Gwaith Print Blwyddyn 
7 a 8: Louise Roberts yn 1af a Theo 
Teasdale yn 3ydd.  Celf dan 19 oed: 
Enillodd Dewi Uridge y safle 1af 
am ei farcud coch. Da iawn bawb, a 
phob lwc i Jordan, Robert, Louise a 
Dewi yn y rownd nesaf. 

Pwyllgor Eco yn gwerthu bananas Masnach Deg.

Ers mis Medi bu Pwyllgor y Bac Cymru Tŷ Hafan yn trefnu 
gweithgareddau er mwyn codi arian i’r elusen. Cynhaliwyd bore coffi a 
diwrnod gwisgo siwmperi Nadolig; bu’r pwyllgor yn gwerthu raffl yn ystod 
Ffair Nadolig yr ysgol; a rhoddwyd un rhan o dair o’r arian a godwyd yn 
ystod Taith Gerdded Plant mewn Angen i’r elusen. Ar Fawrth yr 21ain daeth 
Mr Phil Thomas, gwirfoddolwr o’r elusen, i’r ysgol i siarad â’r chweched am 
bwysigrwydd yr elusen a chyflwynodd y pwyllgor siec am £1,530.18 iddo.

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau dîm siarad cyhoeddus o Ysgol Bro Pedr 
ar eu perfformiadau ardderchog yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 
Saesneg y Rotari a gynhaliwyd ddydd Gwener, 7 Mawrth yng Nghanolfan 
y Mileniwm, Bae Caerdydd. Dyma rownd lefel Cymru’r gystadleuaeth. 
Derbyniodd Max Zinn, Blwyddyn 11, y wobr am y diolchydd gorau. 

Bradley Lewis Kate Jones
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Atebion Swdocw 
mis Mawrth: 
Llongyfarchiadau i 
Glenys Davies, Gelli 
Aur, Rhydybont a 
diolch i bawb arall 
am gystadlu: Eurwyn 
Davies, Heol-y-Gaer, 
Llanybydder; Avril 
Williams, Y Fedw, 
Cwmann; Eirlys 
Thomas, Awelfa, 
Llanybydder; Bryn 
Hughes, Cwmere, 
Felinfach; Bethan Williams, Neuadd 
Fryn, Llanybydder ac Eirlys Davies, Eurfann, Llanybydder.

POBL PLWYF LLANLLWNI YN DARGANFOD MWY AM EU HARDAL
Mae cynllun a ran-ariannwyd drwy Gynllun Grantiau Tirwedd a 

Threftadaeth Sir Gâr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cynllun Datblygu Gwledig, 
Llywodraeth  Cymru, Cyngor Sir Gâr, gyda chefnogaeth Yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, wedi rhoi cyfle i ni ddod i wybod mwy am hanes a 
threftadaeth yr ardal, yn cynnwys geni, bedyddio, priodi a chladdu.

Crëwyd taflen arall mewn cyfres sy’n trafod agweddau gwahanol ar hanes 
plwyf Llanllwni: Blas ar yr Ardal; Llanllwni a’r Degwm; Yn Llanllwni ac ar 
y Plwyf; Pobl Plwyf Llanllwni.

Amcan y daflen hon yw awgrymu sut y gellir defnyddio’r adnoddau 
elfennol sydd ar gael yn hwylus yn y plwyf i loffa gwybodaeth am hynt a 
helynt rhai o’r rheini sydd wedi gwneud cyfraniad yn y plwyf a’r tu hwnt, 
ac yn eu plith - Teulu Waunifor; Tim Hughes (1862-1951), Saer Melinau; 
Thomas Noah Cole (1891-1964), Gŵr busnes a pheiriannydd; Teulu 
Perthyberllan; Teulu Maesycrugiau; Józef Domanus (1896-1956), Ffoadur 
o Wlad Pwyl; Mary Elizabeth Hardy (1873-1960), Nyrs yn Ne Affrica, 
Iwerddon a China; David Jones (1736-1810), Clerigwr Methodistaidd a 
Thomas Jones (1860-1891), Cenhadwr yn New Mexico.

Ni fyddai wedi bod yn bosibl cwblhau’r gwaith ysgrifennu heb gymorth 
gan lu o wirfoddolwyr a chyfraniadau gan ddisgynyddion a chydnabod y 
rheini y penderfynwyd ysgrifennu amdanynt.

Ynghyd â’r daflen ddiddorol yma mae yna fas data wedi ei greu sydd 
yn hwyluso’r broses o archwilio hanes teulu gan fod manylion a lluniau 
holl gerrig beddau Eglwys St Luc Llanllwni wedi eu cofnodi. Bu’n bosib 
cofnodi’r wybodaeth yma drwy ymdrech arbennig gan nifer o wirfoddolwyr. 

Er mwyn i chi ddod i ddarganfod mwy o wybodaeth am dreftadaeth yr 
ardal mae croeso i chi ymuno gyda ni yn ystod ein Diwrnod Agored ar 
y 12ed o Ebrill rhwng 12 a 4 o’r gloch yn Neuadd Gymunedol Eglwys 
Llanllwni, Maesycrugiau.  Mae croeso i chi alw fewn am ddished a chael 
chlonc a darganfod mwy am hanes ein hardal. 

Ni fyddai wedi bod yn bosibl trefnu’r arddangosfa heb gymorth arbenigol 
gan Allan Jones, David Thorne, Meinir Evans a Mike Harrington.

Mae’r prosiect, ‘Rhowch Gynnig ar Rhywbeth Newydd’ yn cefnogi pobl 
sydd wedi effeithio gan ddementia I gymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden a chymdeithasol. Wedi’I ariannu gan y Loteri Fawr, bydd ein 
prosiect yn cyflwyno amryw o waithgareddau ar draws De Orllewin Cymru 
I gynnwys Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Penfro, Abertawe, Castell Nedd 
Port Talbot a Phen-y-bont.

 Bydd y prosiect yn cyflwyno amrywiaeth o gyfleoedd dysgu anffurfiol a 
ffurfiol I bobl sydd a dementia ynghyd a’u gofalwyr. 

 Datblygir y grwpiau diddordeb mewn partneriaeth ag Addysg Gymunedol 
mewn amryw o leoliadau ar draws y gwahanol siroedd. Bydd pob grwp yn 
rhedeg am 10 wythnos, fel arfer rhwng 1-2 awr ac fe fyddan nhw’n amrywio 
o gelf, coginio, cwiltio clytwaith, gwneud ffyn cerdded, TG a llawer mwy.

 Fe fydd y grwp nesaf, aerobig o’r gadair, yn dechrau ar yr 25/04/14 ac yn 
cael ei gynnal yng Nghastell Newydd Emlyn.

 Byddwn hefyd yn cynnig rolau gwirfoddoli diddorol, gyda mynediad I 
hyfforddiant priodol a thrwy hynny yn cynyddu eu gwybodaeth.

 I ddod o hyd i fwy o wybodaeth, cysylltwch a: Lisa Evans Cyd-lynydd 
Grŵp - Cymdeithas Alzheimers, Uned 4a Parc Aberporth, Blaenannerch, 
Ceredigion, SA43 2DZ.  Tel: 01239 810 810 / 07834 729774

E-bost: Lisa.Evans@alzheimers.org.uk

Ein  Milltir  Sgwâr  Ni Coedwig  Gymunedol
COEDWIG GYMUNEDOL LONG WOOD

Mae’r Gwanwyn yn blaguro yng Nghoedwig Gymunedol Longwood ac yn 
ystod mis Mawrth gwelwyd penbyliaid yn y pwll ger y maes parcio ac mae’r 
coedlannau yn dechrau blaguro. 

Cafwyd Diwrnod Agored llwyddiannus ar y 15ed o Fawrth pan ddaeth 
nifer o ymwelwyr i weld datblygiad y Ganolfan Ymwelwyr sy’n cael ei chreu 
yn gyfan gwbl o goed sydd wedi eu tyfu yng Nghoedwig Longwood.  

Ynghyd â’r Ganolfan Ymwelwyr mae yna feinciau a blychau adar a 
byrddau gwybodaeth yn cael eu creu a’u gosod ar hyd y fynedfa gyda help 
grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig. Gwerthfawrogir y cyfraniad hael a wneir 
gan nifer o wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser i greu profiadau gwell i 
ymwelwyr a sicrhau fod bywyd gwyllt Coedwig Cymunedol Longwood yn 
ffynnu.  Bydd taith gylch ar hyd yr afon yn cael ei chreu yn y dyfodol agos 
ac os hoffech fod yn rhan o’r datblygiadau cyffrous sydd yn digwydd mae 
yna groeso i chi ymuno gyda thîm o wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd bob 
dydd Mercher.

Mae yna wahoddiad i fôr-ladron ymuno mewn helfa drysor i blant yn y 
goedwig ddydd Sul 13eg o Ebrill. Bydd yna fwy o wybodaeth ar dudalen 
facebook Coedwig Longwood, neu cysylltwch â James ar 07557 386755 neu 
drwy e bost ar info@longwood-lampeter.org.uk

Yn ogystal â’r gweithgaredd yma, mae yna gynllun newydd cyffrous 
sef VINE sy’n annog gwirfoddoli mewn amgylchedd naturiol. Gellir 
trefnu nifer o weithgareddau megis teithiau natur, adnabod bywyd gwyllt, 
rheoli coetiroedd, creu pethau ac adeiladu â phren. Gallwn drefnu dyddiau 
gweithgaredd arbennig ar gyfer grwpiau penodol fel pobl hŷn, gofalwyr 
ifanc, pobl ddi-waith a grwpiau cymunedol.  Os hoffech i ni drefnu 
gweithgaredd ar eich rhan neu os dymunwch ddod i wybod mwy am gynllun 
VINE, mae croeso i chi gysylltu â Meinir Evans ar 01570 493 224 neu drwy 
e bostio lampeter@tircoed.org.uk

Gohebiaeth

Gofynnir am 
gyfraniad o 

£5 
yn unig er mwyn rhoi 
neges o ddiolch ym 
Mhapur Bro Clonc 

os gwelwch yn dda.

£10 
yn unig

yw pris hysbysebu,
a dim ond 

£60 am ddeg ohonynt.  

ysgrifennydd@clonc.co.uk
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Cwmann
Cerdd

Llongyfarchiadau i Daniel Jones, 
Hendai ar basio gradd 1 trwmped.

Cymdeithas Bethel Parcyrhos
Ar noson ola’r tymor croesawodd 

Cyril Davies, y llywydd, aelodau 
o gymdeithasau Eglwys Sant Iago 
a Brondeifi i ymuno ag aelodau 
cymdeithas Bethel yng Nghanolfan 
Pentre Cwmann.  Y siaradwr gwadd 
oedd Mr Andrew Jones Glanhathren, 
a gyda chymorth ei wraig Pat 
dangosodd nifer o hen luniau o 
ardal Cwmann.  Roedd gweld 
lluniau o’r hen gymeriadau o ganol 
y ganrif ddiwethaf yn ddiddorol 
dros ben ynghyd â gweld rhai o’r 
hen fusnesau a oedd yn bodoli ar y 
pryd.  Roedd yn sialens i aelodau’r 
gynulleidfa adnabod rhai o’r 
cymeriadau. 

I orffen y noson cafwyd te Cymreig 
wedi ei baratoi gan ferched Bethel a 
phawb yn mwynhau y cymdeithasu 
yn fawr iawn.  Diolchodd y llywydd 
i Andrew a Pat ac i’r merched am 
noson bleserus iawn.

Ysgol Carreg Hirfaen
Bu plant yr ysgol yn brysur 

iawn yn cystadlu yn yr Eisteddfod 
yn ystod y mis. Cafwyd cystadlu 
brwd yn ein Heisteddfod Ysgol a 
gynhaliwyd yn neuadd Bro Fana 
Ffarmers ar Fawrth 3ydd. Agos iawn  
oedd y cystadlu, ond Teifi a gipiodd 
dlws y tŷ gorau ar ddiwedd y dydd.

Enillwyd cadair CA2 am y 
stori Gymraeg orau gan Beca Mai 
Roberts, a’r darian am y gwaith 
Saesneg gorau gan Dafydd Jones. 
Enillwyd cadair CA1 gan Llyr Ifan 
Davies. Mali Jones a enillodd gadair 
newydd am stori Gymraeg i blant 
blynyddoedd 3 a 4, ac Osian Roberts 
yn ennill tarian am waith Saesneg. 
Enillwyr yr unigolion â’r pwyntiau 
uchaf oedd Mali Jones yn CA2 a 
Casi Gregson yn y Cyfnod Sylfaen. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb.

Bu plant yr ysgol yn cystadlu 
yng nghystadleuaeth Celf yr Urdd, 
a chafwyd llwyddiant gyda gwaith 
argraffu blwyddyn 2. Cafodd Jake 
Guest y wobr gyntaf, Cerys Rees yr 
ail wobr ac Efan Thomas y drydedd 
wobr. Bydd gwaith Jake yn awr 
yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol. 
Dymunwn bob lwc iddo. Prysur 
hefyd oedd ein disgyblion yn 
Eisteddfod yr Urdd cylch Llanbed. 
Enillodd y côr, daeth y parti unsain 
yn ail, y parti llefaru yn ail a’r 
ymgom yn drydydd. Cawsom 
lwyddiant gyda’r unigolion hefyd, 
gyda Beca Ann Jones yn gyntaf yn 
y canu i blant blwyddyn 5 a 6 ac 
yn gyntaf yng nghystadleuaeth y 
chwythbrennau, a Cara yn ail. Mali 
yn gyntaf yn y canu i blant blwyddyn 
3 a 4 a Gwenllian yn ail, a Gwenllian 
hefyd yn drydydd yn y canu. 

Cafwyd diwrnod penigamp yn 
Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd ym 

Mhontrhydfendigaid. Roedd pedair 
eitem o’r ysgol yn cystadlu. Daeth 
Mali yn ail yng nghystadleuaeth 
unawd blwyddyn 3 a 4, Beca yn 
drydydd yn unawd Bl. 5 a 6 ac yng 
nghystadleuaeth y chwythbrennau. 
Da iawn i’r ddwy ohonynt. Daeth 
llwyddiant mawr i gôr yr ysgol 
wrth gipio’r wobr gyntaf a’r clod 
o gynrychioli’r Sir yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd yn y Bala. Pob 
lwc iddynt.

Bu plant blwyddyn 3 a 4 ar 
ymweliad â Fferm Denmark  yn 
ddiweddar fel rhan o’u thema ar y 
goedwig wyllt. Fe gawson nhw hwyl 
yn chwilio am drychfilod yn y llyn 
a’r goedwig.

Erbyn i chi ddarllen Clonc bydd 
disgyblion blynyddoedd 3 a 4 wedi 
bod ar ymweliad preswyl i Wersyll 
yr Urdd Llangrannog. Cewch 
glywed yr hanes yn y rhifyn nesaf.

Er mwyn hybu nwyddau Masnach 
Deg a chodi ymwybyddiaeth o fewn 
yr ysgol, penderfynodd y Cyngor 
Eco gynnal caffi i roi’r cyfle i flasu 
rhai o’r bwydydd. Mwynhaodd y 
plant yn fawr, yn enwedig wrth 
flasu’r siocled a’r bisgedi!

Llongyfarchiadau mawr i 
Beca Mai Roberts a orffennodd 
yn gydradd gyntaf ym 
Mhencampwriaeth Traws-gwlad 
Gwent a’r De Orllewin yn 
ddiweddar. 

Yn ystod misoedd y Gaeaf 
cystadlodd Beca mewn pum ras 
a gynhaliwyd mewn gwahanol 
ardaloedd gan gynnwys Pont-y-
pŵl, Pen-y-bont, Aberhonddu, Bath 
a Bryste. Gorffennodd Beca yn 
gyson yn y deg cyntaf ond roedd 
angen ras dda arni yn y rownd olaf 
ym Mryste i orffen yn y tri cyntaf. 
Anwybyddodd Beca y pwysau 
yma gan redeg yn rhagorol i orffen 
y tymor yn gydradd gyntaf yn y 
Bencampwriaeth. Da iawn ti!

Rhagorodd Daniel Ifan Jones 
hefyd yn y bencampwriaeth yma gan 
iddo yntau orffen yn rheolaidd yn y 
deg cyntaf ym Mhont-y-pŵl, Pen-y-
bont ac Aberhonddu. Yn anffodus, 
methodd Daniel â rhedeg mewn 
dwy ras ac amharodd hynny ar ei 
safle terfynol yn y bencampwriaeth. 
Llongyfarchiadau mawr i Daniel am 
ei lwyddiant.

Mae Trystan Williams o flwyddyn 
6 wedi cael deufis prysur iawn 
yn teithio’r wlad yn cystadlu ym 

Mhencampwriaeth Arena Cross 
Prydain Fawr. Yn dilyn rasio brwd 
yn Belfast, Lerpwl, Newcastle, 
Birmingham, Sheffield a Llundain, 
fe orffennodd Trystan yn drydydd 
rhagorol yn y Bencampwriaeth.

Ond, heb os, uchafbwynt y rasio 
i Trystan oedd ennill y ras yn 
Birmingham o flaen torf anferth o 
ddeng mil o bobl! Seren yn wir! 
Llongyfarchiadau mawr, Trystan.

Clwb 1��
£20 Andrea Lewis, Ty Gwyn, 

Llangybi, £10 Von Abel, Neuadd 
Deg, £5 Alun Jones, Glanrhyd, 
Parcyrhos, £5 Emyr Jones, Teifi 
Forge, £5 Mr a Mrs B Hughes, 
Ramleigh, £5 G Evans, Felinfach, £5 
Huw Davies, Verlands, £5 Mr a Mrs 
Brinnard, Pantynos, Cellan.

Clwb ���
1. Mr & Mrs W. Edwards, 

Ddeunant, Cwmann, 173. 2. Mr T. 
Price, Gelliwrol, Cwmann, 25. 3. 
Kevin ac Elin Jones, Cae’r Nant, 
Cwmann, 220. 4. Mr. J. Douch, 

1 Heol y Fedw, Cwmann, 62. 
5. Lisa Mildron, c/o/ Gannetts, 
Aberystwyth, 32. 6. Mr I. Griffiths, 
Pantfyd, Esgairdawe, 103. 7. Mr 
S. Jones, c/o 18 Heol Hathren, 
Cwmann, 106. 8. Amanda Evans, 
Annwylfan, Llanllwni, 48. 9. 
Adam Richards, c/o Phyllis Smith, 
Llambed, 183. 10. Mrs Tegwen 
Morris, c/o Brynhathren, Cwmann, 
53.

Ysbyty
Gobeithio bod Carys Jenkins, 

26 Heol Hathren a David Jones, 
Cherrypines yn parhau i wella ar 
ôl bod yn yr ysbyty am gyfnod a 
gwellhad hefyd i bawb sydd wedi 
bod yn anhwylus yn ystod y mis.

Llongyfarchiadau
Hoffen longyfarch disgyblion 

Ysgol Carreg Hirfaen ar eu 
llwyddiant yn Eisteddfod Rhanbarth 
Ceredigion yr wythnos ddiwethaf sef 
Beca a Mali Jones a’r côr a fydd yn 
cynrychioli Ceredigion yn  Y Bala 
ddiwedd mis Mai.

Osian, Mali, Beca Mai, Llyr Ifan a Daniel yn Eisteddfod Carreg Hirfaen.

Efan, Jake a Cerys Ysgol Carreg Hirfaen gyda’u tystysgrifau Celf.

Plant Ysgol Feithrin Cwmann yn paratoi ar gyfer y Tour de France!
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Llanbedr  Pont  Steffan
Banc Bwyd Llanbed

Rhai misoedd yn ôl erbyn hyn 
cafodd aelodau pwyllgor Banc Bwyd 
Llambed wahoddiad i ymweld â 
Chanolfan Steffan. Cawsant groeso 
cynnes iawn a chyfle i gymdeithasu 
dros baned.  Roedd aelodau’r 
Ganolfan wedi casglu llawer iawn 
o fwyd ac roedd y Banc Bwyd yn 
ddiolchgar iawn am eu rhoddion 
hael.

Bu ymweliad arall ychydig 
yn ddiweddarach a derbyniwyd 
casgliad sylweddol o fwyd unwaith 
eto.

Diolch o galon iddynt am eu 
caredigrwydd a’u consyrn am y rhai 
sydd mewn angen yn Llambed.

Gyrfa Chwist - Cartref Hafan Deg
Ar 26ain o Chwefror cynhaliwyd 

Gyrfa Chwist yn Hafan Deg gyda 
Mr Iorwerth Evans, Llangybi yn 
arwain a Gwen Davies wrth law.

Enillwyr fel a ganlyn - Dynion 
- 1af - .Peggy Davies, Brohenllys, 
Felinfach. Cydradd  2il - Morien 
Jones, Talsarn a Joan Lewis, Stryd 
Newydd, Llambed. Merched 1af 
- Lil Thomas, Ffostrasol. 2il - June 
Mason, Rhes Harford, Llambed. 
Cydradd 3ydd - Gwenda Jones, 
Talsarn a Nansy Davies, Heol Y 
Wig, Llambed. Carden Miniature -- 
Dynion - Ifan J. Jones, Brohenllys, 
Felinfach.  Merched - Sian Jones, 
Llambed.  Bwrw allan - Enillwyr 
- Barbara Shaw, Llambed a Gwenda 
Jones, Talsarn.  2il - Ifan J. Jones, 
Felinfach a Morfudd Slaymaker, 
Maesllan, Llambed.

Diolchodd y trefnydd Gwen 
Davies i bawb am eu cefnogaeth.

Ar 12fed o Fawrth cynhaliwyd 
Gyrfa Chwist arall yn Hafan Deg 
gyda Mr Iorwerth Evans yn arwain.

Enillwyr fel a ganlyn - Dynion 
- 1af - Peggy Davies, Brohenllys, 
Felinfach. 2il - Morien Jones, 
Talsarn. 3ydd - Mary Davies, 
Cwmsychpant. Merched - 1af - Sian 
Jones, Llambed. 2il -  Cathrina 
Davies, Aberaeron 3ydd - Barbara 
Shaw, Llambed. Bwrw Allan -
Enillwyr - Ifan J. Jones, Brohenllys, 
Felinfach a Sian Jones, Llambed.

Bydd Gyrfaoedd Chwist mis 
Ebrill ar y 9fed a’r 23ain.  Croeso 
cynnes i bawb.

Cylch Cinio
Bwriad blynyddol Cylch Cinio 

Llanbed yw dathlu Gŵyl ein 
Nawddsant gyda brwdfrydedd 
teilwng. Yn anffodus eleni, bu’n 
rhaid ymfudo o’r man arferol i 
wneud hynny. Ond na hidiwch! 
‘Doedd dim angen pryderu. 
Dewiswyd gwesty’r Grannell a 
doeth dros ben fu’r dewis. Daeth 
dros hanner cant o aelodau a’u 
gwestion ynghyd ar nos Iau, 
Mawrth 6fed. Fel arfer, llwyr fu 
boddhad  a mwynhad pob un. 
Mwynhawyd pryd blasus a moethus 

gyda digon o ddewis i fodloni 
blas pob un ohonom. Ni fedrai 
Mary Berry a’i bath gynnig gwell. 
Mangre o chwaeth a chysur a 
chwmni cysurus. 

Dyna hanes hanner cyntaf y 
noswaith ond ‘roedd gwledd arall 
yn ein haros. Ar ôl diwallu’r stumog 
cafwyd porthi’r ysbryd a’r meddwl 
trwy gymysgedd gwych o adloniant 
a diwylliant yng nghwmni’r Athro 
Gwynedd Parry, ei briod Meinir 
a’r ddau fab hynaf Ifan a Tomos. 
Trwy gyfrwng y teulu talentog hwn 
cawsom ail wledd o gerdd a chân a 
oedd wrth ein bodd. Uchel, unfryd a 
digymell fu’r ymateb.

Wrth gloi’r dathlu diolchodd y 
Llywydd y Bnr. Ceri Davies i’r 
aelodau oll am eu cefnogaeth trwy 
gydol ei flwyddyn yn y swydd ac yn 
arbennig am waith diflino pwyllgor 
bach gweithgar y Cylch. Diolchodd 
hefyd yn huawdl a thwymgalon am 
lwyddiant y noson arbennig hon.

Cyflwynodd dlws y swydd i’w 
olynydd, y Parch. John Emrys Jones 
ac eiliodd yntau’r diolchiadau yn 
gynnes a diffuant iawn.

Daeth noswaith arbennig i 
ben trwy ganu Hen Wlad Fy 
Nhadau. Canwyd gydag angerdd a 
brwdfrydedd gan obeithio efallai y 
byddem yn estyn ysbrydoliaeth i’n 
tîm rygbi yn Twickenham, ond ofer 
fu’r freuddwyd !

Nawr rhaid paratoi rhaglen ar 
gyfer blwyddyn arall o gwrdd a 
gwledda a gwrando, a’r cyfan yn 
Gymraeg. Ymunwch â ni! Croeso 
cynnes i bob un sy’n ymddiddori yn 
y pethau.

Shiloh a Soar
Fe wnaeth y Gymdeithas 

Ddiwylliadol ddathlu Gŵyl ein 
Nawddsant drwy drefnu’r noson 
gawl arferol a’r lleoliad oedd 
Coleg y Drindod Dewi Sant. Mi 
fethodd y gŵr gwadd Lyn Ebenezer 
â bod yn bresennol ond yn ffodus 
iawn fe wnaeth y Llywydd John 
Phillips lanw’r bwlch ar fyr rybudd 
a gwneud hynny gyda’i urddas 
a graen arferol. Seliodd ei araith 
hanesyddol ar ddatblygiad yr 
iaith Gymraeg a hynny o’r cyfnod 
cyntaf. Clywyd hanes Llywelyn 
ein Llyw Olaf, hanes Cilmeri a’r 
Welsh Not a’r brwydrau erchyll a 
fu dros y canrifoedd i ddatblygu 
a diogelu’r iaith. Nid yw’r frwydr 
ar ben. Heddiw mae nifer o blant 
hyd yn oed yn ein hysgolion 
Cymraeg yn dueddol i siarad 
Saesneg ar y cae chwarae a thu 
allan i’r dosbarth. Mae hynny 
yn gwbl wahanol i’r sefyllfa pan 
oedd y mwyafrif ohonom yn 
blant. Roedd yn amlwg fod gan y 
siaradwr wybodaeth eang iawn o 
hanes a mynegwyd hynny mewn 
geiriau a phennill gan Huw Jenkins. 
Roedd y noson yn uchafbwynt 
hyfryd i weithgareddau’r tymor a 

diolchwyd i’r holl swyddogion am 
eu gwaith yn ystod y flwyddyn. Yr 
un peth sydd ar ôl bellach yw’r trip 
blynyddol ar Fehefin 24. Byddwn 
yn ymweld â Thŷ Tredegar ger 
Casnewydd. Bydd mwy o fanylion 
yn nes at yr amser.

Adran Llambed
Cafwyd orig ddifyr yn gwylio 

ffilm Mr Bean a bwyta popcorn 
yn yr Adran. Hefyd bu’r plant yn 
chwarae bingo. Llongyfarchiadau i 
barti canu a llefaru’r adran ar ennill 
yn yr Eisteddfod Gylch a diolch 
yn fawr i Rhiannon Lewis ac Elin 
Williams am roi o’u hamser i’w 
hyfforddi. Diolch i Lois Williams am 
gyfeilio ac i Janet Evans am drefnu.

Beicio i Baris
Ym mis Medi eleni bydd y 

Cynghorydd Ifor Williams, 
Ffynnonbedr a Gwynfor Lewis, 
Stryd y Bont yn beicio i Baris 
er mwyn codi arian i’r Lleng 
Brydeinig.  Bydd y ddau yn 
gwerthfawrogi eich cefnogaeth.  Os 
hoffech eu noddi gallwch gyfrannu 
arian yn bersonol gan fod ganddynt 
ffurflenni noddi swyddogol, neu 
fe allwch gyfrannu drwy’r wefan 
www.justgiving.com/IvorPainter neu 
www.justgiving.com/GwynforWD. 
Ceir mwy o fanylion am y daith a’r 
elusen ar y wefan hefyd.

Cymdeithas Hanes
Paul Sambrook o Eglwyswrw 

a Jenny Hill o Wauncaegurwen 
yn sôn am eu gwaith yn cynnal 
arolygon archaeolegol ym 
Mynyddoedd yr Elenydd / 
Cambrian oedd y siaradwyr yng 
nghyfarfod mis Mawrth. Wedi 
cwblhau eu cyrsiau yn y Brifysgol, 
sefydlodd y ddau gwmni trysor, ac 
maent yn gweithio gyda grwpiau 
cymunedol sy’n gwneud arolygon 
hanesyddol.

Maen nhw’n gwneud gwaith 
sydd wedi ei hyrwyddo gan y 
Comisiwn Brenhinol, a dyna y 
maent yn ei wneud ar hyn o bryd 
wrth arolygu tiroedd yr Elenydd / 
Cambrian sydd dros 800 troedfedd 
o uchder. Golyga hynny gerdded 
yn systematig dros y tiroedd yma, 
gan gofnodi safleoedd o ddiddordeb 
hanesyddol. Y gaeaf a’r gwanwyn 
yw’r amser gorau i wneud hyn, gan 
fod y tyfiant yn araf, a chyda golau 
hwyr y prynhawn mae cysgodion yn 
gwneud creiriau yn haws i’w gweld.

Wedi gweithio yn ardal Ffarmers, 
daethant ar draws pymtheg o gytiau 
o Oes yr Haearn, dros ddwy fil 
a hanner o flynyddoedd yn ôl, a 
saith safle claddu Oes yr Haearn 
uwchben fferm Nantyrast. Yn 
ardal Llanddewi Brefi, canfuwyd 
claddfeydd o’r oes Neolithig, tua 
3-4 mil o flynyddoedd yn ôl. 

Byddent yn troedio ychydig yn 
llai na milltir sgwâr mewn diwrnod. 

Lle’r oedd yna 38 o safleoedd 
hanesyddol wedi eu cofnodi cynt, 
yr oedd yna dros 600 wedi iddynt 
orffen - a hynny mewn un ardal o tua 
28 milltir sgwâr.

Clywyd am eu hamser yn ardal 
Claerddu yn ail-ddarganfod llefydd 
a gofnodwyd gan John Leland yn 
1530, megis hafotai ar y mynydd-
dir a oedd yn berchen i’r mynachod 
yn Ystrad Fflur. Mae’n syndod 
beth sydd o dan ein traed heb i 
ni sylweddoli eu bod nhw yno. 
Mae tyfiant y canrifoedd wedi 
gorchuddio llawer iawn, ond mae’r 
llygad craff yn gwybod beth i 
edrych amdano.

Diolchwyd yn gynnes i’r ddau 
gan Selwyn Walters, y Cadeirydd.  
Bydd  y cyfarfod nesaf nos Fawrth, 
Ebrill 15fed am 7.30yh yn Hen 
Neuadd y Brifysgol, pan fydd y 
Parch. Bill Fillery yn rhoi hanes y 
cerfiadau sydd ar feinciau’r Eglwys 
yn Llanwenog.  Croeso cynnes i 
bawb.

Arian y Dartiau
Derbyniodd Gary Davies siec am 

£2,060 i Ymchwil Cancr oddi wrth 
Bedwyr Davies ar ran Cynghrair 
Dartiau Llanbed.  Dyma’r arian a 
godwyd ym mis Chwefror yn ystod 
noson Legends gydag Eric Bristow, 
John Lowe, Bob Anderson a John 
Gwynne. Daeth cyfraniad o £500 
oddi wrth Lloyds Bank Foundation.

Aelwyd yr Urdd 
Daeth criw o’r aelodau ynghyd 

i ddathlu Diwrnod Pancws yng 
ngofal Geinor Medi ddechrau mis 
Mawrth.  Cafwyd noson hwyliog 
a phawb yn cael cyfle i baratoi’r 
cytew, i goginio’r pancws a’u bwyta 
wrth gwrs gyda ffrwythau ffres 
yn cynnwys mefus, llysiau duon 
bach a bananas.  Roedd pawb wedi 
mwynhau’r wledd.

Diolchodd Natalie i Geinor Medi 
am ei chymorth a’i hamynedd ac 
i Janet am gadw trefn ar bawb!  
Erbyn i Clonc ddod o’r wasg bydd 
yr aelodau wedi dod ynghyd ar 
gyfer noson Ffilm a Pop-corn.  
Hefyd bydd Lowri Elen wedi 
cynrychioli’r cylch yn yr unawd, 
yr unawd cerdd dant, y cyflwyniad 
alaw werin, y llefaru a’r unawd 
o sioe gerdd yn yr Eisteddfod 
Rhanbarth ym Mhontrhydfendigaid 
a bydd Merion Sion Thomas wedi 
cymryd rhan yn yr unawd bechgyn.  
Llongyfarchiadau i’r ddau. 

Noddfa
Cynhelir oedfa arbennig yng 

ngofal yr Ysgol Sul yn Noddfa 
ddydd Sul, 6 Ebrill am 4.30. 
Estynnir croeso cynnes i bawb. 

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

â’r teuluoedd i gyd sydd wedi colli 
anwyliaid yn ystod y mis.
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Yn y Gegin gyda Gareth
Pryd Pasg Hapus.

Pasg yw’r cyfnod cyntaf yn y flwyddyn lle mae ’na bedwar diwrnod o 
wyliau. I lawer ohonom dyma’r cyfle cyntaf i gael y teulu at ei gilydd ers 
y Nadolig ac mae Sul y Pasg yn ganolbwynt y dathliadau.

Beth felly am bryd bwyd, tri chwrs eleni. Mae modd creu y pwdin 
ddiwrnod ynghynt, ac mae modd creu y dechreufwyd wrth i’r cig a’r 
llysiau goginio yn y ffwrn. Cofiwch addurno’r bwrdd hefyd gyda blodau 
gwahanol ac wyau – rhai siocled wrth gwrs. Os am ragor o rysetiau’r 
Pasg, byddaf yn coginio ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C ddydd Gwener y 
Groglith. 

Mwynhewch y gwyliau, yn enwedig y cinio dydd Sul,
    Pasg Hapus,
	 	 	 	 	 Gareth.

Salad Gellygen ac Afocado.
Cynhwysion.

3 gellygen (pears)
Pupur Du
2 afocado
2 letysen (baby gem)
100 gm o ham Parma
3 llond llwy fwrdd o finegr balsamic
Ychydig o olew’r olewydd

Dull
1. Sleiswch y gellyg, ffriwch mewn olew yn y badell ffrio. Torrwch yr 
afocado’n ddarnau.
2. Golchwch y letys, gosodwch ar chwe phlât gyda’r afocado, y gellyg 
a’r ham. Sgeintiwch y finegr a’r olew arno, yna’r pupur du i orffen.

Cyw Iâr mewn Nyth o Lysiau.
Cynhwysion

85gm o fenyn
2 ewyn garlleg
Ychydig o deim ffres wedi’i falu
Cyw iâr (tua 2 kgm.)
3 winwnsyn coch
1 butternut squash
3 moron
1 pecyn o datws charlotte
3 panasen
Un oren wedi’i dafellu
2 lond llwy fwrdd o olew’r olewydd
150 ml. o win gwyn
300 ml. o stoc cyw iâr.

Dull
1. Trowch y ffwrn i 190ºC; 170ºF. Cymysgwch y menyn, garlleg, y 
perlysiau a’r pupur du.
2. Rhyddhewch groen y ffowlyn, a gwasgwch ½ y gymysgedd menyn 
dros y cig a mwy ar y wyneb.
3. Rhostiwch â’r frest ar i lawr am 45 munud.
4. Torrwch y llysiau’n ddarnau a gwasgwch y darnau oren drostynt.
5. Rhowch y cig mewn tun, gosodwch dros wres nes yn berwi yn y 
gwin a hanner y stoc; yna i mewn â’r llysiau a’r darnau oren, a rhowch 
y cig drostynt. Pobwch am 1 awr nes bod y suddion yn glir. Gweinwch 
y cig ar y llysiau fel nyth gan ychwanegu’r grefi o’r tun.

Plisgyn Meringue a Mango.
Cynhwysion.

2 wy
125gm o siwgwr mân
300ml o hufen
4 llond llwy fwrdd o iogwrt Groegaidd
3 llond llwy fwrdd o geuled lemwn(Lemon Curd)
1 mango wedi’i gratio

Dull
1. Trowch y ffwrn i 150ºC; 130ºF.
2. Curwch y gwyn-wy, ac ychwanegwch y siwgwr yn raddol.
3. Gwnewch 6 nyth ar bapur gwrthsaim ar hambwrdd pobi, a phobwch 
am tua 40 munud.
4. Plygwch y ceuled lemwn i’r iogwrt, llenwch y nythod ac addurnwch 
â’r mango.
5. Mwynhewch!

Llanbedr  Pont  Steffan

Dathlodd Cylch Cinio Llambed Gŵyl Dewi eleni yng Ngwesty’r Granell, 
Llanwnen.  Cawsant eu diddanu wedi bwyd gan yr Athro Gwynedd a Meinir 
Parry a’u dau fab Ifan a Tomos. Gyda nhw yn y llun mae’r Llywydd newydd 
y Parch. John Emrys Jones a’r swyddogion eraill am y flwyddyn nesaf.

Carol Davies o Gwmni Ymgynghorwyr Eryl Jones, Llanbed yn cyflwyno 
set o beli pêl-droed i dîm cyntaf, ail dîm a thîm menywod Llanbed. Yn y 
llun, o’r chwith, mae Tommy Lovell, hyfforddwyr y tîm cyntaf; Terry Jones, 
rheolwr y tîm cyntaf; Carol Davies; Nigel Edwards, rheolwr tîm y menywod 
ac ysgrifennydd y clwb, ynghyd â Jason Glover, hyfforddwr a chapten yr ail 
dîm.

I godi arian at Ymchwil Cancr Cymru penderfynodd Gweneira Reeve, 
aelod o staff Canolfan Steffan, Llanbed siafio ei phen. Fe’i gwelir yn rhoi 
siec am £3761.61 i Meinir Lewis yng Nghanolfan Steffan. Yn y llun hefyd 
mae defnyddwyr gwasanaeth y Ganolfan.
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Melin Mark Lane Mill
Llanbedr Pont Steffan/Lampeter
Ceredigion SA48 7AG

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

Hefyd yn/Also at:
Broneb Stores
Pumsaint, Llanwrda

Tel: 01558 650215

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

01570 434238

Cyri bob nos Wener
£6 y pen 

Cwis - nos Iau cyntaf bob mis 
[bwyd yn rhan o’r noson]
Croeso cynnes i bawb!

Alec Page  
Gof
Gwaith metal o safon 

i’r tŷ a’r ardd.
Dewch i drafod eich syniadau.
Yr Efail, Barley Mow, 

Llambed.
01570 423955

www.alecpageblacksmith.co.ukBand Cymru

9.00
Nos Sadwrn

26 Ebrill

Chwyth, pres a jazz...

gornest gerddorol sydd 

s4c.co.uk

Band Cynru welsh only.indd   1 27/03/2014   10:41

Adloniant
Yn rhan o ddathliadau Theatr Genedlaethol Cymru 

yn 10 oed eleni mae’r cwmni am y tro cyntaf erioed 
yn ei hanes wedi penderfynu cynnal cyfnod preswyl 
mewn partneriaeth â theatr. Maent wedi dewis sefydlu’r 
bartneriaeth yma gyda Theatr Felinfach a bydd cynnyrch 
y gwaith wedi ei seilio ar ddrama newydd gan yr awdures 
leol a phoblogaidd, Caryl Lewis sy’n wreiddiol o 
Ddihewyd.

Cynhelir y digwyddiad ar 26ain a’r 27ain Mawrth, 2il, 
9fed, 16eg, 18fed, 19eg a’r 23ain Ebrill.  Bydd cyfres o 
weithgareddau yn cynnwys: Sgwrs gyda’r Dramodydd, 
Dosbarth Meistr Perfformio, Dosbarth Meistr gyda’r 
Dramodydd, Darlleniad / Dangosiad o ffrwyth y 
Dosbarthiadau Meistr, Premiere y ddrama newydd Y 
Negesydd ar 30ain Ebrill, 1af a’r 2il Mai. 

Mae’n agored i ddisgyblion TGAU / AS / Lefel A, 
Myfyrwyr Cymraeg / Drama, Cwmnïau Drama Amatur, 
Sgriptwyr Cymunedol, Mudiad Ffermwyr Ifanc, Grwpiau 
Llenyddol, Clybiau Darllen ayb. Cofrestrwch eich 
diddordeb gyda Theatr Felinfach cyn gynted ag y bo 
modd

Ar nos Wener, 4ydd Ebrill dangosir Ffilm Hedd Wyn 
(gydag is-deitlau Saesneg) am 7:30yh.  Rydym yn 
awyddus i sefydlu Clwb Ffilm yn y Theatr ac mae dangos 
Hedd Wyn yn gam i’r cyfeiriad hynny.

Nos Fawrth, 8fed Ebrill bydd Theatr Bara Caws yn 
perfformio Dros Y Top am 7:30yh.  Yn pendilio rhwng y 
llon a’r lleddf, y melys a’r chwerw, dyma gipolwg sydyn 
ar y pam, y sut, y pwy a’r ble a ysgogodd y gyflafan 
fwyaf a welodd Cymru ac Ewrop erioed. Dyma rifíw 
newydd sy’n cofnodi canmlwyddiant Y Rhyfel Mawr.

Bydd perfformiad gan Gwmni Dawns Iau a Chwmni 
Dawns Ieuenctid Ceredigion nos Sadwrn, 12fed Ebrill 
am 7:30yh yn y Theatr. Cysylltwch am fwy o fanylion.  
01545 572708 Catherine.Young@ceredigion.gov.uk

Gohebiaeth
Isuzu yn rhuthro mlaen am Fferm Ffactor arall.

Mae’r ymgyrch wedi dechrau yr wythnos yma i 
ddarganfod enillydd newydd Fferm Ffactor 2014.

Derbyniodd Gwenno Pugh, enillydd 2013, gerbyd Isuzu 
D-Max newydd sbon gan ei gwerthwr lleol yn ddiweddar 
ar ôl iddi orchfygu dau ffarmwr medrus yn y ffeinal.

Wrth chwilio am griw o gystadleuwyr newydd ar 
gyfer Fferm Ffactor 2014 mae’r cynhyrchwyr yn annog 
pobl sydd am enwebu eu hunain, neu am enwebu 
ffrind, i wneud hynny cyn gynted â phosibl. Dylai’r 
ymgeiswyr fod dros 18 oed, yn angerddol dros faterion 
cefn gwlad ac yn meddu ar brofiad ffarmio hefyd.

Mi fydd y gyfres yn dychwelyd yn yr Hydref a bydd 
y ffilmio yn dechrau ddiwedd y Gwanwyn.  Os ydych 
chi’n credu mai chi yw enillydd nesaf Fferm Ffactor 
neu os ydych am enwebu rhywun, cysylltwch â thîm 
Fferm Ffactor yn Cwmni Da, Doc Fictoria, Caernarfon, 
Gwynedd, LL55 1SR, (01286) 685300, neu ewch i’r 
wefan. www.s4c.co.uk/ffermffactor

Dewch atom!
Ewch ati i wirfoddoli y Gwanwyn hwn! Dewch 

atom i’r Llyfrgell Genedlaethol a chyfrannwch at ein 
gweledigaeth ni o ddarparu gwybodaeth i bawb. Mae’r 
Llyfrgell angen eich help! 

 Mae cynllun gwirfoddoli’r Llyfrgell, a genfogir gan 
Gronfa’r Loteri Fawr, yn cynnig amrywiaeth o dasgau 
a phrosiectau cyffrous a diddorol, o drawsysgrifio i 
roi trefn ar ddarluniau a dwstio llyfrau.  Cewch gyfle 
i ddysgu sgiliau a chwrdd â ffrindiau newydd wrth 
gynorthwyo’r Llyfrgell i wella ei gwasanaethau i 
ddefnyddwyr.  

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r dudalen ‘Am LlGC 
- Gwirfoddoli’ ar wefan y Llyfrgell, neu’n well fyth, 
dewch i Ffair Gwirfoddolwyr y Llyfrgell ar ddydd 
Iau, Mehefin 5ed rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn.  
Bydd cyfle i brofi ac i drafod yr amrywiol gyfleoedd 
gwirfoddoli sydd ar gael o fewn y Llyfrgell a thu hwnt, 
teithiau tywys, gweithgareddau i blant iau, a mwy!

Rydym ni ar fin lansio prosiect gwirfoddoli 
newydd sbon - ac  os oes gennych ddiddordeb mewn 
digwyddiadau a phersonoliaethau Cymru’r ugeinfed ganrif 
- wel dyma gyfle cyffrous ichi’n cynorthwyo i ychwanegu 
gwerth at gasgliad ffotograffau Geoff Charles.

Byddwn yn falch o glywed gennych trwy e-bost: 
gwyneth.davies@llgc.org.uk neu ffoniwch 01970 
632991.  18 yw’r oed ifancaf i wirfoddoli – ond  does 
neb byth yn rhy hen i gychwyn!

Rhifyn mis Mai

Yn y Siopau Mai 1af

Erthyglau, Newyddion 
a Lluniau i law erbyn 

Ebrill 17eg
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Llanfair

* Meigryn

ARNOLD DAVIES VINCENT EVANS
CYFREITHWYR

Llogi Peiriannau
G + C Plant Hire

Gwilym Evans
25 Heol-y-Dderi

Llanybydder
07971041676

Cysylltwch â ni am unrhyw 
fath o waith ceibo a mân 

waith sifil

MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan Iorwerth

O Gwrt i Gaerdydd, gwneud y pethau bach
Mae’n syndod faint o straeon am yr iaith Gymraeg sy’n cyrraedd 

swyddfa Golwg a Golwg360 bob wythnos. O feddwl ei bod hi’n cael 
ei hystyried yn iaith fach, mae’n cynhyrchu llwyth o ddatblygiadau a 
syniadau – a checru.

Roedd yna fwy nag un stori’n ddiweddar yn sôn am bobol yn taflu 
dirmyg ar yr iaith – gweithiwr siop yng Nghaerdydd yn dweud bod sŵn 
y Gymraeg yn mynd ar ei nerfau; ymwelydd â chaffi yn Llanrwst yn rhoi 
sgôr o ddim i’r lle am fod y staff wedi siarad Cymraeg.

A’r cam mwya’ oedd un Radio Wales yn holi pam fod y Gymraeg yn 
mynd ar nerfau pobol – fel petai hynny’n ffaith. Y broblem go iawn ydi 
pam fod cymaint o bobol yn ofni’r Gymraeg? A’u problem nhw ydi honno.

Ond mae yna straeon efo mwy o sylwedd hefyd – er enghraifft yr 
adroddiad diweddar am ddyfodol y Mentrau Iaith yng Nghymru ... grŵp o 
sefydliadau a allai wneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol y Gymraeg.

Mae gyda ni fenter iaith yn ein hardal ni, wrth gwrs, ond rhaid i fi 
gyfadde’ nad ydw i’n gwybod yn fanwl beth y mae’n ei wneud. Mae yna 
dri rheswm posib am hynny – fy nhwpdra fi, y posibilrwydd nad ydi’r 
fenter yn llwyddo, neu’r posibilrwydd hollol groes ei bod hi’n gwneud yn 
dda.

Nid efo pobol fel fi – sy’n ddigon lwcus i weithio yn y Gymraeg a 
chymdeithasu yn Gymraeg – y dylai’r mentrau weithio, ond gyda’r bobol 
sydd ar gyrion y byd Cymraeg, y rhai a allai roi’r gorau i’w defnyddio, 
neu’r rhai sydd angen cael eu croesawu.

Mewn ffordd arall hefyd, mi ddylai’r mentrau iaith fod yn anweledig 
trwy weithio gyda’r gymdeithas yn hytrach nag ar wahân. Nid cynnal 
nosweithiau Cymraeg ond annog mudiadau sy’n bod eisoes – boed yn 
glwb rygbi neu gymdeithas hanes – i droi o’r Saesneg i gynnal nosweithiau 
o’r fath.

Yn ardal Clonc, y sialens fawr, fawr  ydi gweithio gyda mewnfudwyr ac, 
yn arbennig, gyda’r plant. Gwneud yn siŵr fod y rhai sy’n dysgu’r iaith yn 
yr ysgol gynradd yn dod i’w defnyddio – a’i mwynhau hi – wedyn.

Dyna’r math o feddwl sydd y tu cefn i lyfryn bach newydd a ddaeth 
o Wasg y Lolfa. Mae ‘Gwnewch y Pethau Bychain’ gan Ffion Heledd 
Gruffudd yn llawn syniadau am bethau bob dydd i’w gwneud i gryfhau’r 
Gymraeg.

O’i galw hi 
wrth ei henw 
arall, Ffion 
Cwrt, mae’r 
cysylltiad 
gyda Clonc 
yn amlwg. Os 
ydi hi bellach 
yn gyfrifol am 
hyrwyddo’r 
Gymraeg o 
fewn Cyngor 
Caerdydd, yng 
Nghwrtnewydd 
y mae’r 
gwreiddiau  ac 
mae’r llyfr 
yn llawn syniadau i bobol y ddinas a’r wlad fel ei gilydd, i ardaloedd 
traddodiadol yr iaith a’r ardaloedd newydd.

Llyfr dwyieithog ydi ‘Gwnewch y Pethau Bychain’ a’r cyfan yn troi o 
amgylch defnyddio’r Gymraeg yn naturiol bob dydd a bod yn falch ohoni.

Mae rhai o’r syniadau’n ymddangos yn ofnadwy o fach ... yn dwyllodrus 
felly. Cymerwch yr un am ddefnyddio’r Gymraeg bob tro wrth ddefnyddio 
peiriant arian y twll yn y wal. Dibwys, meddai rhai ... ond mi fydden 
nhw’n hollol anghywir.

Mi fydd y banciau’n edrych faint o bobol sy’n defnyddio’r dewis 
Cymraeg. Os nac oes yna lawer yn gwneud, mi fyddan nhw’n penderfynu 
nad ydi’r iaith yn cyfri’ ac nad oes angen gwneud dim arall yn Gymraeg 
chwaith.

Canlyniad hynny ... dim posteri dwyieithog, dim angen poeni am gael 
staff sy’n siarad Cymraeg, llai o reswm tros roi nawdd i bethau Cymraeg ... 
a sefydliadau eraill yn dilyn.

Ac mae yna un syniad ar gyfer pobol o ardaloedd llai Cymraeg sy’n 
cyfeirio at ein hardal ni. Ewch i lefydd lle mae’r Gymraeg yn cael ei siarad 
yn naturiol, meddai Ffion, er mwyn gweld ei bod hi’n fyw.

Ei henghraifft ydi Llanbed. Rhaid i ninnau wneud yn siŵr na fydd 
yr ymweliad yn siom.

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwys â Wendy, Peter a Pat, gynt 
o Woodlands, Bro Clywedog ar 
farwolaeth eu mam, Mrs Kathleen 
Davies. Bu Mrs Davies a’i gŵr 
John yn byw yn y pentref am 
flynyddoedd lawer lle magwyd 
eu tri plentyn. Symudodd y teulu 
i fyw yng Nghaerfyrddin yn 1967 
lle bu Mrs Davies yn byw hyd ei 
marwolaeth yn 95 oed. Bendith ar 
y teulu a gwellhad buan i Peter, 
a oedd wedi methu â bod yn 
bresennol yn yr angladd gan ei fod 
dan driniaeth yn Ysbyty Warwick.

Noson Dathlu Dydd Gŵyl Ddewi
Cafwyd noson gartrefol o Gawl 

a Chwist nos Sadwrn, Mawrth 1af 
pan ddaeth deg ar hugain o fobol 
ynghyd. Ar ôl bwyta’r cawl blasus 
wedi ei baratoi gan Eleanor Evans, 
Nantymedd, bu chwarae brwd 
ar  saith bwrdd, gyda naw gêm o 
chwist. Diolch i Eleanor am wneud 
y cawl ac i bawb arall a ddaeth â 
bwyd ac anrhegion a wyau Pasg 
fel gwobrau. Diolch i Gwyneth am 
arwain y noson.

Gweithgareddau Eraill
Ar Chwefror 22ain cafwyd sêl yn 

y neuadd ond siomedig oedd y nifer 
a ddaeth ynghyd.

Serch hynny, mae pethau fel hyn 
yn werth i’w gwneud bob hyn a 
hyn.

Hefyd, cynhaliwyd noson gemau 
bwrdd nos Sadwrn, Mawrth 15fed 
pan daeth 12 ynghyd i fwynhau 
ychydig o sbort a chymdeithasu. 
Gobeithio bydd rhywbeth tebyg yn 
cael ei drefnu eto cyn bo hir.

Bowlio Dan Do
Erbyn i chi ddarllen Clonc y 

mis hyn fe fydd grŵp o fowlwyr 
brwd Llanfair wedi bod yn y Clwb 
Bowlio yn Llanbed yn mwynhau 
noson o fowlio a chymdeithasu.

Diolch.
Hoffai Iris, Wendy a Martin Quan 

a’r teulu ddiolch i bawb am eu 
rhoddion. Trosglwyddwyd £800 i 
Ambiwlans Awyr Cymru er cof am 
Donald.

Edrych Ymlaen  
Dyma rai o’r pethau sydd wedi 

eu trefnu ar gyfer y misoedd nesaf.
Ebrill  11eg   -   Noson Cwis; Mis 
Mai  -  Helfa Drysor.  (Noson i’w 
phenderfynu); Mehefin  13/14eg  
-  Gŵyl Gwrw a Barbeciw;        
Gorffennaf  -  Sosial yr Haf;        
Awst 3ydd  -  Ras Hwyaid a Pharti 
Te Edwardaidd; Awst  21ain  hyd  
Awst 25ain  - Arddangosfa Hanes 
Rhyfel Byd Cyntaf – yr Effaith 
ar ein Cymdeithas; Awst 31ain  -  
Rasys Trotio Fferm Pentre.

Ffion Gruffudd a’i merch fach 
Enlli Catalina adeg lansio’r llyfr
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Llangybi  a  Betws
CFfI Bro’r Dderi

Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur 
iawn i ni yma ym Mro’r Dderi. Ar 
ôl yr holl waith yn paratoi ar gyfer y 
gystadleuaeth Hanner Awr, cafwyd y 
chweched safle mewn cystadleuaeth 
o safon eithriadol o uchel. Yn dilyn y 
gystadleuaeth, cynhaliwyd cyngerdd 
yng nghwmni C.Ff.I. Cwmann a 
Phontsian. Hoffwn ddiolch i’r ddau 
glwb am ddod i’n cyngerdd ac am 
eu perfformiadau gwych. Hoffwn ni 
hefyd ddiolch yn fawr iawn i bawb 
a fu ynghlwm â’r Hanner Awr am eu 
cymorth arbennig. Gwerthfawrogwn 
gyfraniadau pawb.

Ysgol y Dderi
Cafodd pedwar o ddisgyblion 

blwyddyn 6 sef Siobhan Weston, 
Daniella Jones, Fenton Cane a Sam 
Harrison, y cyfle gwych i deithio 
i gyfarfod Comeniws yn Norwy.  
Cawsant brofiadau bythgofiadwy, 
a’r uchafbwynt oedd cael cyfle i 
sgïo am y tro cyntaf. Mae’r prosiect 
rhyngwladol yn canolbwyntio ar 
iechyd a lles eleni, ac rydym yn 
gweithio gyda’n ffrindiau o’r Eidal, 
Groeg a Norwy. Diolch i Miss Caryl 
a Mrs Ann am fynd â’r plant.

Cynhaliwyd Eisteddfod 
Ysgol, gyda phob un disgybl yn 
cyfrannu drwy lefaru a chanu.  
Llongyfarchiadau mawr i Elin Pugh 
am ennill y gadair am ysgrifennu 
cerdd ar y testun Bwlchgwynt.  Teifi 
oedd y tîm buddugol.  Diolch i Mrs 
Carys Roberts am feirniadu.

Llongyfarchiadau mawr i 
Cienna Weston am ennill yr ail 
wobr am ei gwaith gemwaith yng 
nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr 
Urdd.

Fel rhan o waith thema blwyddyn 
6 sef Oriel, trawsnewidiwyd 
neuadd yr ysgol yn Galeri.  Mae’r 
disgyblion wedi bod yn astudio 
celf drwy’r oesoedd gan ddechrau 
gydag artistiaid y dadeni, yr 
argraffiadwyr,  ciwbiaeth, swrealaeth 
a chelf pop.  Gwahoddwyd rhieni a 
llywodraethwyr i’r Galeri a oedd yn 
arddangos gwaith y plant.  Roedd 
y plant hefyd wrth law i dywys 
ymwelwyr o gwmpas y galeri ac i 
siarad am eu gwaith.  Diolch i Helen 
Duffee am ei holl waith diflino dros 
blant yr ysgol.

I ddathlu Diwrnod Y Llyfr, 
aeth disgyblion blwyddyn 1 a 2 i 
Bentre Bach i weithio gyda Bardd 
Plant Cymru, Aneirin Karadog i 
gynhyrchu rap cyffrous!  Roedd cyn 
fardd plant Cymru Eurig Salisbury 
hefyd yn cynnal gweithdy gyda’r 
plant.  Dyna beth oedd diwrnod i’r 
brenin!

Cynhaliwyd gweithgareddau 
amrywiol i holl ddisgyblion 
blwyddyn 6 Y Dderi i ddathlu 
Diwrnod Masnach Deg yn Ysgol 
Uwchradd Tregaron.   Diolch yn 
fawr am y gwahoddiad - cafodd y 
plant fudd mawr o fynychu’r holl 
weithgareddau.

Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i 
gaeau chwarae Llanbed i ddysgu sut 
i daclo yn ddiogel mewn gêm rygbi.  
Diolch i Arwel o Gampau’r Ddraig 
am drefnu’r cyfan. Roedd y plant 
yn fwdlyd iawn yn dychwelyd, ond 
hefyd yn wên o glust i glust.

Llongyfarchiadau mawr i holl 
blant yr ysgol a fu’n cystadlu yn 
yr Eisteddfod Gylch yn  Llanbed 
yn ddiweddar. Llongyfarchiadau 
arbennig i Dion Teilo am ddod yn 
drydydd yn yr unawd i ddisgyblion 
Blwyddyn 1 a 2, ac am ddod yn 
fuddugol yn yr unawd cerdd dant i 
ddisgyblion blwyddyn 1 a 2.  Pob 
lwc iddo yn yr Eisteddfod Sir.

Cynhaliwyd noson o Gawl a Chân 
yn neuadd yr ysgol i roi cyfle i’r 
gymuned gyfan fwynhau talentau’r 
plant yn llefaru a chanu.  Cafwyd 
cawl blasus iawn a weiniwyd gan y 
staff.  Roedd hi’n noson hwylus dros 
ben, gyda phawb wedi mwynhau 
bod yng nghwmni ei gilydd.

Daeth Elin Jones AS i weld yr 
ysgol ar waith.  Cafodd ei thywys 
o gwmpas safle’r ysgol, gan gwrdd 
â staff a disgyblion pob dosbarth.  
Cafodd y cyngor ysgol gyfle wedyn 
i gynnal sesiwn holi ac ateb, a 
chafwyd amser difyr iawn yn ei 
chwmni.  

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol 
Gwyddoniaeth a Pheirianneg, 
daeth y Physics-Geeks o Brifysgol 
Aberystwyth i gynnal arbrofion 
cyffrous gyda disgyblion blwyddyn 
3 a 4.   Diolch yn fawr iddynt am 
ymweld â ni.

Llongyfarchiadau i Gwion 
Griffiths Payne am ennill y cyfle i 
gario baton Gemau’r Gymanwlad 

drwy Geredigion.  Mi fydd y gemau 
yn cael eu cynnal yn Glasgow yn 
ystod yr haf.

Hamdden
Dathlwyd Gŵyl Ddewi eleni yn 

y Castell Gwyrdd [Castle Green] 

ac yno cafwyd gwledd fendigedig 
o gawl a phwdin, cwmni diddan 
a gwasanaeth hyfryd. Rhoddwyd 
pleidlais o ddiolch gwresog i’r 
gwesty a’r gweithgor gan Gwenda 
Thomas. Enillwyd y raffl gan 
Gwenda Thomas, Mair Spate, Joan 

Elin Pugh yn ennill Cadair Eisteddfod Ysgol y Dderi.

Elin Jones AC ar ymweliad ag Ysgol y Dderi

Helen Duffee a disgyblion Ysgol y Dderi yn y Galeri yn Neuadd yr Ysgol.

Aelodau CFfI Bro’r Dderi yn perfformio Hanner Awr Adloniant yn Theatr 
Felinfach.
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Llanybydder

Pencarreg

Swyddogion Cymdeithas Chwiorydd Aberduar - Hannilia Court, Ogwen 
Evans, Gwen Jones ynghyd â’r  Parchedig Jill Tomos gyda Tina Wilson, 
Alltyblaca ar ôl iddi agor arwerthiant blynyddol Aberduar ar Fawrth 19.

Colled 
Yn dawel yn ystod y mis yn 

Ysbyty Bronglais bu farw bu 
Mrs Mair Davies, Frondeg [garej 
Gwalia]. Cydymdeimlwn â’i 
merched Ann a Wendy a’u teuluoedd 
i gyd yn eu colled o golli mam, 
mam-gu a hen fam-gu annwyl iawn. 

Merched y Wawr
Nos Lun Chwefror 17eg teithiodd 

yr aelodau i siop a gweithdy peintio 
potiau Peapod Junction ar sgwâr 
Caerwedros. Cawsom groeso cynnes 
gan Delma a Karen ac yna fe’n 
tywyswyd o gwmpas y siop sydd 
yn gwerthu pob math o nwyddau 
gwahanol cyn i ni fynd i’r gweithdy. 
Dangoswyd i ni sut i beintio platiau, 
anifeiliaid a physgod ac yna aethom 
ati i ddewis pot a’i beintio. Cawsom 
noson hwylus iawn ac i gloi’r noson 
rhaid oedd bwyta. Roedd yr aelodau 
wedi dod â bwyd a diod i’w rhannu a 
chafwyd bwffe blasus iawn.

Diolchodd Linda i Delma a Karen 
am noson hwylus y byddwn i gyd yn 
ei chofio. Gwnaed trefniadau ynglŷn 
â chwaraeon y sir a dewiswyd 
aelodau i gymryd rhan. Enillwyd 
raffl y mis gan Bet, yn rhoddedig 
gan Susan. 

Diolch
Dymuna Delor, Bryngwyn ddiolch 

i bawb am y cardiau, yr anrhegion 
a’r arian a dderbyniodd adeg ei 
phen-blwydd yn ddeunaw oed yn 
ddiweddar. Diolch yn fawr.

Dymuna Mair Davies, Greenacres 
ddiolch yn gynnes iawn i bawb am y 
cardiau, y galwadau ffôn a’r blodau 
hyfryd ar ei phen-blwydd arbennig 

yn ddiweddar. Diolch yn fawr iawn.

Pen-blwydd Arbennig
Bydd Margaret Davies, Derwydd, 

Stryd yr Orsaf yn dathlu pen-blwydd 
arbennig ddechrau mis Ebrill.

Cymdeithas Chwiorydd Aberduar
Cynhaliwyd Arwerthiant 

Blynyddol Aberduar nos Fercher, 
19eg o Fawrth, pan ddaeth llond 
y festri ynghyd i brynu nwyddau 
amrywiol ac i gefnogi’r noson.

Llywyddwyd y gweithgareddau 
gan y Gweinidog, y Parchedig Jill 
Tomos. Croesawodd pawb yn gynnes 
i’r noson sydd wedi hen sefydlu ei 
hun ar galendr yr Eglwys.

Gwahoddwyd Tina Wilson 
o Alltyblaca i agor y noson yn 
swyddogol. Mae Tina yn wreiddiol 
o Lanbed. Roedd ei thad yn arfer 
rhedeg siop bwtsiwr yn Stryd y 
Coleg. Fe fuodd Tina yn gweithio 
gyda chylchgrawn Golwg cyn agor 
Siop Trysor, drws nesaf i’r siop lle’r 
oedd ei thad. Ychydig flynyddoedd 
yn ddiweddarach, agorodd Tina 
siop Trysor yn Heol y Brenin yng 
Nghaerfyrddin.

Esboniodd Tina bod Aberduar yn 
agos iawn at ei chalon gan bod ei 
theulu wedi eu cladddu yn y fynwent. 

Fel arwydd o werthfawrogiad, 
cyflwynodd Jill Tomos fasged o 
flodau i Tina ar ran y Chwiorydd.

Cafwyd noson hapus a dymunol 
dros ben, gan godi elw sylweddol i 
goffrau Cymdeithas y Chwiorydd.

Diolch i Tina am ei rhodd hael 
ac i bawb am gydweithio i sicrhau 
llwyddiant y noson. Casglwyd tua 
£1,526.00 yn ystod y noson.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau gwresog i Jim 

a Beverly Hopkins, Llwyniorwg 
ar enedigaeth eu hail ferch fach. Ei 
henw yw Elin Ann, chwaer fach i 
Mair Caron. Newydd da ar ddechrau 
tymor y Gwanwyn.

Swyddogion Côr Lleisiau’r Werin Margaret Jones Cyfeilydd; Margaret 
Roberts Trysorydd; Edith Williams Cadeirydd; ac Elonwy Davies 
Arweinydd.yn cyflwyno siec o £400 i Ross Jones o Ambiwlans Awyr Cymru 
sef elw noson garolau a gynhaliwyd yn Eglwys Llanybydder mis Rhagfyr.

Llangybi  a  Betws
James, Rita Jones, Allan Jones, 
Rowena Williams, Sally Davies, 
Ceinwen Jones, Barry Williams, 
Dilys Godfrey a Joyce Harries. 
Cynhelir y Trip Dirgel ar Ebrill 
4ydd. Cychwyn yn Llambed am 
12.15y.p.

Merched y Wawr Y Dderi
Dathlwyd Gŵyl Ddewi eleni 

yn Y Pantri ac yno cawsom 
groeso cynnes, gwledd fendigedig 
a gwasanaeth o safon uchel. 
Traddodwyd y fendith gan Mary 
Jones. Croesawodd y llywydd 
sef Gwyneth Jones yr aelodau 
a’r wraig wadd, sef Elizabeth 
Evans yn gynnes iawn ac fe 
gafwyd ganddi araith ddiddorol 
ac amserol iawn yn llawn her. 
‘Rydym yma o hyd’ oedd y testun, 
yn canolbwyntio ar y problemau 
di-ri sy’n wynebu cefn gwlad. 
Rhoddwyd pleidlais o ddiolch i’r 
wraig wadd ac i staff Y Pantri am 
yr ymborth blasus gan y Llywydd. 
Rhoddwyd gwobrau’r Raffl gan 

Margaret Davies-Jones a Gwyneth 
Jones ac fe’u henillwyd gan Mary 
Jones ac Irene Lewis. Sylwer 
fod y cyfarfod nesaf yn Ysgol Y 
Dderi ar Ebrill 9fed ac am 7.00y.h. 
Disgwylir i’r Bon. Denzil Morgan 
i’n hannerch.

Cydymdeimlo
Estynnir cydymdeimlad y fro 

â theulu Olmarch Isaf a fu mewn 
profedigaeth yn ddiweddar, ac â’r 
holl gysylltiadau teuluol a ffrindiau 
eraill.

Pen-blwydd
Pen-blwydd arbennig a hapus i Mr 

Tudor Jones, Penybanc; gobeithio i 
chi fwynhau y diwrnod.

Adferiad
Croeso adref a dymuniadau gorau 

am adferiad llwyr i Mrs Yvonne 
Jones, Penbanc ar ôl iddi dreulio 
cyfnod yn Ysbyty Bronglais. 
Brysiwch wella.

Llwyddiant Eisteddfodau

Eisteddfod Gadeiriol 
Swyddffynnon a’r Cylch ddydd 
Gwener, 7 Mawrth 2014 - bu Cerys 
Angharad yn fuddugol yn y llefaru 
dan 6 oed a daeth yn 3ydd yn canu 
dan 6 oed.  Yna, yn Eisteddfod 
Llanfihangel-ar-Arth ddydd Sadwrn, 
8 Mawrth 2014 - 2ail yn canu dan 
6 oed ac 2ail yn llefaru dan 6 oed. 
Llongyfarchiadau mawr i ti!

Cellan
Priodas Arian

Yn ystod mis Mawrth dathlodd 
Helen ac Andrew Morgan, Yr 
Hen Rheithordy eu Priodas Arian. 
Dymuniadau da i chwi eich dau am 
flynyddoedd eto.

Os hoffech gynorthwyo’r 
gwirfoddolwyr gyda’r gwaith 

o gynhyrchu’r papur hwn, 
croeso i chi gysylltu ag un o’r 

bwrdd busnes.
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gan Helen Howells, Uwch-swyddog Cefn Gwlad 
Cyfoeth Naturiol Cymru

Y Teifi - Brenhines y Dyfroedd
Tra ei bod hi’n dymor wyna i nifer ohonom, i bysgotwyr mae’r tymor 

Samwn yn dechrau ar y 1af o Ebrill. Adnabyddir y Teifi fel ‘Brenhines y 
Dyfroedd’ i bysgotwyr ac mae’n adnabyddus am bysgota Brithyll y Môr, 
Sewin ac wrth gwrs, y Samwn. Wrth iddi droelli drwy ddolydd a bryniau 
gwyrdd, baglu dros gyrch-donnau bas, chwalu dros raeadrau a disgyn i 
byllau tywyll ar ei thaith i’r môr, mae’n cynnig amryw o gynefinoedd i’r 
pysgotwr ymarfer eu crefft.

Mi fues yn ffodus i fynd allan i Bwll Jac, Maesycrugiau gyda Rhodri 
Thomas, y Beiliff Dŵr lleol. Treuliais fy mhlentyndod yn cerdded ac yn 
chwarae o amgylch Pwll Jac ar hyd y llwybr sy’n dilyn yr afon o gwmpas 
yr Eglwys. Ond  mi oedd yn brofiad newydd i mi gerdded yr ochr arall i’r 
afon ar hyd ‘Beat Brynhawc’. 

“Mae Pwll Jac yn safle poblogaidd iawn i ddal Samwn”, esboniodd 
Rhodri. “Oherwydd ei boblogrwydd, mae e’n bwll odds and evens lle 
mae’r pysgotwyr ond yn gallu pysgota ar ddiwrnodau’r wythnos lle mae 
ganddynt docyn gydag eilrif neu odrif. Yng nghanol y tymor, dyw hi ddim 
yn anghyffredin i bysgotwyr giwio ar hyd y Pwll cyn iddi wawrio er mwyn 
sicrhau’r man gorau!”

Mae pobl yn dod i bysgota o bob cwr o’r byd i’r Teifi ac mae Rhodri yn 
dod ar draws pysgotwyr o’r Eidal neu Sbaen yn aml yn ystod gwyliau’r 
Haf. Mae nifer o westai yn Nyffryn Teifi yn llawn o bysgotwyr o fis 
Mehefin (pan mae hawl cymryd Samwn o’r dŵr) nes diwedd y tymor 
ym mis Hydref, gyda’r un rhai yn dychwelyd o un flwyddyn i’r llall. 
Amcangyfrifir bod pysgota ar hyd afonydd a llynnoedd Cymru yn 
cyfrannu 74 miliwn o bunnoedd y flwyddyn at yr economi.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli’r Pysgodfeydd ar hyd 
y Teifi, ac mae hynny yn cynnwys archwilio’r afonydd. Yr adeg yma o’r 
flwyddyn mae Rhodri yn mynd allan i wneud yn siŵr fod gan bysgotwyr 
y trwyddedau cywir a’u bod ond yn cymryd y nifer o bysgod a ganiateir 
o’r afon. Nid oes hawl cymryd Samwn o’r dŵr nes y 15fed o fis Mehefin. 
Cyn hynny, mae’n rhaid dychwelyd unrhyw bysgod a ddaliwyd. Dim 
ond 2 Samwn o fewn cyfnod o 24 awr y gall pob pysgotwr eu cymryd 
o’r dŵr. Mae’n rhaid cadw at y cyfyngiadau yma i sicrhau pysgodfeydd 
cynaliadwy, gan fod niferoedd y Samwn wedi cwympo yn syfrdanol yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf.

Wrth sgwrsio, dywedodd pysgotwr lleol, “Pumdeg mlynedd yn ôl, 
roeddwn i’n gweld y Samwn yn neidio allan o’r dŵr ym mis Chwefror, 
ond mae hynny yn anghredadwy’r dyddiau yma. Yn sicr, mae dirywiad 
sylweddol wedi bod ers y 1970au. Mae maint y pysgod rwy’n eu dal hefyd 
wedi lleihau”. 

Does dim un rheswm penodol pam fod niferoedd y Samwn wedi 
gostwng. Mae’n debyg ei fod yn gyfuniad o sawl peth. Mae cynhesu byd 
eang wedi effeithio ar fannau bwydo’r Samwn allan yn y môr, ond mae 
ansawdd dŵr yr afonydd yn ffactor pwysig hefyd. Mae defnydd o wrtaith 
ar hyd yr afon yn effeithio ar bysgod, a dyma un rheswm pam yr anogir 
ffermwyr i fanteisio ar samplo pridd i sicrhau nad oes gormodedd o wrtaith 
yn mynd i mewn i’r system ddŵr.

Mae Rhodri hefyd yn gweithio i atal potsio ar yr afonydd gan gymryd 
rhwydi ac offer gwaharddedig o’r dŵr. Mae Rhodri wedi ei hyfforddi fel 
Cwnstabl ac yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i ddal troseddwyr. “Dy’n ni 
ddim yma i ddal pobl gyfrifol,” meddai Rhodri “Ond rydym yma i sicrhau 
adnodd ar gyfer pysgota cyfreithlon. Yn aml, mae’r bobl sydd ynghlwm â 
photsio a throseddau amgylcheddol hefyd ynghlwm â throseddau difrifol, 
ac mae gweithio gyda’r heddlu yn sicrhau ein bod ni’n gallu ymdrin â’r 
troseddwyr yma yn y ffordd briodol.” Dangosodd Rhodri rai o’r pethau yr 
oedd wedi dod o hyd iddynt yn cael eu defnyddio ar yr afon. Cefais syndod 
i weld y speargun!

Os hoffech wybod mwy am bysgota ar hyd y Teifi yn yr ardal yma, 
cysylltwch â’r ddau glwb pysgota lleol, Clwb Pysgota Llanybydder (www.
llanybydderfishingclub.co.uk) neu Glwb Pysgota Llandysul (www.fishing-
in-wales.com).

Rhwyd anghyfreithlon a dynnwyd o’r afon.  Gaff a Magl.

Colofn Cefn Gwlad

Clecs  y  Coleg
HANES DAU LUN

Cynhaliwyd Darlith Goffa Cliff Tucker 2014 nos Fawrth, 18 Mawrth, ar 
Gampws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. ‘Art, Love, and 
Money’ oedd testun y newyddiadurwr, y darlledwr a’r awdur Trevor Fishlock, 
a daeth torf fawr ynghyd i wrando ar ddarlith ddiddorol a difyr ar hanes dau 
lun enwog sy’n hongian yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Portread o David Davies, Llandinam, yw’r llun cyntaf, neu ‘Top Sawyer’ 
fel y’i gelwid. Ef oedd y gŵr a ddatblygodd ddociau Caerdydd gan wneud 
ei ffortiwn trwy allforio glo o dde Cymru. Mae’r ail lun yn enwocach: y 
ferch mewn ffrog sidan las, neu ‘La Parisienne’ gan Renoir. Defnyddiodd 
Margaret a Gwendoline Davies, dwy wyres David Davies, y cyfoeth a 
etifeddwyd ganddynt i brynu casgliad o luniau gan yr Argraffiadwyr ar 
ddechrau’r ugeinfed ganrif. Roedd casglu’r lluniau hyn yn arloesol ar y 
pryd gan fod gwaith yr Argraffiadwyr yn dal yn avant garde yn y byd celf. 
Mae’n rhyfeddod fod y chwiorydd anghydffurfiol a dirwestol hyn wedi hoffi 
celfyddyd mor synhwyrus, yn enwedig cerflun ‘Y Gusan’ gan Rodin. Mae’r 
ddarlith yn rhagflaenu cofiant Trevor Fishlock i chwiorydd Gregynog, cyfrol 
sydd i’w chyhoeddi ym mis Mai eleni gan wasg Gomer, Llandysul. 

Cyflwynwyd y siaradwr gan Lywydd y Brifysgol, Dr R. Brinley Jones, 
a thalwyd y diolchiadau gan y Parchedig Athro D. Densil Morgan, Profost 
Llambed. Trefnwyd yr achlysur gan Dr Rhiannon Ifans, Cymrawd Dyson yn 
Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd.

Yr Athro Densil Morgan (Profost), Mrs Penny Fishlock, Trevor Fishlock, 
Dr Brinley Jones (Llywydd), Mrs Dorothy Williams (Maer), Dr Rhiannon 
Ifans (Cymrawd Tucker a threfnydd y noson)  Llun: Einion Dafydd

Cwmsychpant 

Ysgol Sul Capel y Cwm
Cynhaliwyd Arholiad yr Ysgol Sul ar 

Fawrth 8fed. Braf oedd cael croesawu 
plant o Ysgol Sul Bwlchyfadfa atom 
hefyd. Mrs Nanna Ryder oedd yn 
gyfrifol am ofyn cwestiynau i’r plant. 

18 oed
Ddiwedd mis Mawrth dathlodd 

Meleri Davies, Tyngrug Isaf ei phen-
blwydd yn ddeunaw oed. Gobeithio i 
ti fwynhau’r dathlu a phob dymuniad 
da i ti i’r dyfodol.

Mrs. Menna Griffiths, Pontsioiar, Llanpumsaint, Llywydd Sioe 
Cwmsychbant 2013 yn sefyll yng nghwmni Dr. Holt, Arbenigwr Triniaeth 
Oncoleg yn Uned Gofal y Fron, gyda Swyddogion a Chyfeillion y sioe yn 
Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli. Casglwyd swm anrhydeddus o £8,000 eleni 
a phrynwyd ‘DICOM High Density Projector’ i’r ystafell gynhadledd, sydd 
i’w weld uwch eu pennau.  Bydd hwn yn ei gwneud hi’n bosib i arbenigwyr 
weld y mamogramau yn gliriach a’u rhannu gydag arbenigwyr eraill ym 
Mhrydain. Dymuna’r Pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb unwaith eto.
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Llanllwni
C.Ff.I. Llanllwni

Nos Sadwrn y 1af o Fawrth fe fu 
Sioned Bowen, Sioned Howells, 
Siriol, Ceris, Mared ac Owain yn 
diddanu trigolion Llanfihangel-
ar-Arth yn eu noson cawl a chân. 
Roedd y clwb yn falch iawn i gael 
gwahoddiad eleni eto, a diolch am y 
cawl ar ddiwedd y noson.

Nos Lun y 10fed o Fawrth 
teithiodd aelodau’r clwb i fyny i 
Gaerwedros i berfformio eu Hanner 
Awr o Adloniant, a nos Fawrth y 
18fed fe fuont yn perfformio eto yn 
Theatr Felinfach trwy wahoddiad 
C.Ff.I Llanddewi Brefi. Diolch 
i’r ddau glwb am y gwahoddiad 
a diolch am y wledd a gawsom ar 
ddiwedd y ddwy noson.  Braf oedd 
cael cyfle i berfformio’r Hanner Awr 
eto ar ôl cael llwyddiant yn y Sir.

Ar y 14eg o Fawrth eleni, 
cynhaliwyd ein cyngerdd blynyddol 
yn Ysgol Dyffryn Teifi dan arweiniad 
John Jones, Hengae. Yn sicr, roedd 
hi’n noson lwyddiannus eleni 
eto! Cafwyd amryw o eitemau 
gan aelodau’r clwb, gan gynnwys 
detholiad o ganeuon gan Sioned 
Bowen, Sioned Howells, Siriol 
Howells, Ceris Howells, Nerys Jones 
a Mared Phillips. Bu’r aelodau yma yn 
ffodus iawn i fod yn rhan o gôr Ysgol 
Dyffryn Teifi a fu allan yn canu yn 
yr Ŵyl Gymreig yn Eurodisney ym 
Mharis yn ddiweddar, a chlywsom dair 
o’r caneuon y buont yn eu canu allan 
yno. Cafwyd adroddiad gan Mared, 
ynghyd ag adroddiad digri gan Owain. 
Bu Meryl, Steffan, Owain, Ifor, Anwen, 
Nerys ac Elin yn perfformio sgetsh, ac  
i gloi hanner cyntaf y noson teithiom 
yn ôl i’r nawdegau yng nghwmni’r 
aelodau i glywed medli o ganeuon 
yn y meimo i gerddoriaeth. Yn yr ail 
hanner perfformiwyd yr Hanner Awr o 
Adloniant a gafodd y drydedd wobr yn 
y gystadleuaeth ym mis Chwefror. Yn 
ogystal, daeth Owain Davies yn ail fel 
actor gorau dan 18 a daeth Ifor Jones yn 
drydydd. Hoffai’r clwb ddiolch o galon 
i Gary a Catrin Davies am eu cymorth 
a’u hegni wrth baratoi ac ysgrifennu’r 
Hanner Awr o Adloniant.

Byddwn yn cynnal noson Tip-it ar 
yr 11eg o Ebrill yn Nhafarn y Talardd 
am wyth o’r gloch. Fe fu’r noson yn 
un llwyddiannus y llynedd ac rydym 
yn mawr obeithio y bydd eleni cystal! 
Dewch draw am noson hwylus i’r 
teulu cyfan. Mi welwn ni chi ’na!

Cydymdeimlo
Yn ystod y mis bu farw Ethel 

Jones, 23 Bryndulais. Roedd Ethel 
wedi byw yng Nghwrtnewydd am 
ran fwyaf ei hoes ond fe symudodd 
i fyw i Lanllwni rai blynyddoedd yn 
ôl i fod yn agos at ei merch Susan. 
Bu ei hangladd yng Nghapel Seion, 
Cwrtnewydd ac fe ddaearwyd ei 
gweddillion ym mynwent Capel 
Brynhafod. Cydymdeimlir yn ddwys 
gyda’r plant Delmie a Susan a’u 
teuluoedd oll yn eu galar o golli 

mam a mam-gu annwyl iawn. 

Undeb y Mamau, Eglwys Sant 
Luc, Llanllwni

Yn ein cyfarfod mis Mawrth daeth 
Chris o Cariad Glass, Llandysul 
atom i arddangos darnau o’i waith. 
Mae’n gweithio gyda gwahanol 
fathau o wydr ac aeth drwy’r broses 
o greu ffenestr fach a dangosodd 
ddarnau i’w rhoi fel anrhegion - 
popeth mewn lliwiau llachar hyfryd. 
Mae ei grefft yn gywrain iawn ac 
roedd pawb yn edmygu ei sgiliau. 
Braf yw gweld crefftwr fel Chris 
wedi ymgartrefu yn Llandysul.

Cylch Ti a Fi 
Mae yna groeso i rieni a’u plant ddod 

i’r cylch Ti a Fi yn Ysgol Llanllwni 
ar fore Gwener rhwng 10 a 12. Nod 
y sesiynau Ti a Fi yw cynnig cyfle i 
rieni a gwarchodwyr fwynhau chwarae 
gyda’u plant a chymdeithasu mewn 
awyrgylch Gymreig.  Mae’r plant yn 
cael cyfle i wneud gwaith crefft, canu a 
chwarae gyda’r amrywiaeth o deganau 
sydd gyda ni yn y Cylch. 

Bingo Pasg 
Cynhelir Bingo Cylch Meithrin 

Llanllwni nos Lun y 14eg o Ebrill 
yn Nhafarn Talardd Llanllwni yn 
dechrau am 8yh. Bydd yna wobrau 
ardderchog a lluniaeth ysgafn ar gael.

Ysgol Llanllwni
Cynhaliwyd ein Eisteddfod Ysgol 

ar ddydd Iau, Mawrth 6ed.  Bu 
cystadlu brwd rhwng y tri thîm 
– Hendre, Talog a Teifi, gyda phob un 
yn cymryd rhan mewn eitemau canu, 
llefaru, dweud jôcs, actio, dawnsio, 
llawysgrifen a chelf.  Cafodd ein 
beirniad, sef Mrs Mair Wilson, 
brynhawn o fwynhad yn ogystal â’r 
gwaith caled o feirniadu.  Diolch i 
chi am roi eich amser i ddod atom.  
Ar ddiwedd y prynhawn tîm Teifi 
enillodd y darian gyda’r capteiniaid, 
sef Ifan a Rowen, yn hapus iawn.  
Roedd yr ystafell yn llawn o rieni 
a pherthnasau wedi dod i gefnogi a 
mwynhau.  Diolch i bawb.  Daeth Mr 
Tim Jones yn y bore i dynnu lluniau’r 
plant yn eu gwisgoedd Cymreig.

Y noson ganlynol, y 7fed o 
Fawrth, cynhaliwyd ein Cawl a 
Chân a oedd wedi ei drefnu gan 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 
yr ysgol, yn Neuadd yr Eglwys. 
Llywydd y noson oedd Mrs Gillian 
Evans, Troedrhiw, Llanbed ond yn 
anffodus, ni allodd fod yn bresennol.  
Diolchwn iddi am ei rhodd.  Diolch 
i’r rhieni a fu’n brysur yn paratoi’r 
cawl ac i bawb a ddaeth i gefnogi.  
Bu plant yr ysgol yn gwneud rhai 
eitemau yn ystod y noson.  Cafwyd 
noson hwylus iawn gan wneud 
£465.00 o elw tuag at gronfa’r ysgol.

Llongyfarchiadau i Alwena Owen 
ym mlwyddyn 1 ar ei llwyddiant 
yn Eisteddfod Gylch yr Urdd yn 
Llanbed yn ddiweddar.  Daeth 

Alwena yn gyntaf yn y Llefaru 
blwyddyn 2 ac iau a hefyd yn 
gyntaf yn yr Unawd blwyddyn 2 ac 
iau – tipyn o gamp, wir. Roedd yn 
brofiad iddi gystadlu yn Eisteddfod 
y Sir ym Mhontrhydfendigaid. Da 
iawn ti a dal ati.

Bu disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn 
ymarfer eu sgiliau rygbi mewn Gŵyl 
Rygbi ar gaeau Bro Pedr yn Llanbed.  
Diolch i Arwel Jones am drefnu hyn.  
Treuliodd yr Adran Iau ddiwrnod yn 
Fferm Denmark ar ddydd Mawrth, 
18fed o Fawrth, yn edrych ar 
fywyd gwyllt.  Cawsant ddiwrnod 
addysgiadol a hwylus iawn.

Bu Miss Catrin Evans, myfyrwraig 
o Goleg Aberystwyth yn arsylwi yn 
y Cyfnod Sylfaen am ddeuddydd 
fel rhan o’i chwrs coleg.  Mae 
Catrin yn wyres i Gadeirydd y 
Llywodraethwyr, Mr Eric Davies.

Rydym yn ddiolchgar iawn i ddau 
gwmni lleol sef D.Melvyn Rees a’i 
Fab, Garej Llysywawr, Llanllwni a 
Roy Thomas, cyflenwyr fferm yn 
Llanybydder am noddi ein crysau 
pêl-droed a rygbi.  Mae’r plant yn 
edrych yn smart iawn yn eu citiau 
newydd.  Diolch yn fawr.

Dyma enillwyr mis Mawrth Clwb 
Cefnogwyr yr ysgol:- 1af - £10 
– 259 – Daphne Davies, Dolifor. 2ail 
- £5 – 212 – Ieuan Williams, Awelfa, 
New Inn. 3ydd - £5 – 190 – Eiddwen 
Rees, Maes y Celyn.

Diolch
Hoffai Susan, Delmie a’u teuluoedd 

ddiolch o galon am yr holl alwadau 
ffôn a chardiau o gydymdeimlad 
iddynt ar golli eu mam Ethel Jones, 
23 Bryndulais a fu farw ar 9fed 
Mawrth yn 92 oed.

Tîm pêl-droed Ysgol Llanllwni yn eu crysau newydd a roddwyd iddynt gan 
Morfudd Rees ar ran D Mervyn Rees, Garej Llys y Wawr, Llanllwni.

Bethan ac Andrew Thomas o gwmni Roy Thomas, Llanybydder yn 
cyflwyno crysau newydd i Dîm Rygbi Ysgol Llanllwni.

Golygfa allan o sgets CFfI Llanllwni yn y gyngerdd yn Ysgol Dyffryn Teifi
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Enw:  Daryl Davies
Oed:  27
Pentref:  Cwmann
Gwaith:  Tai Ceredigion, tîm cynnal  
 a chadw.
Partner:  Siwan Davies
Teulu:  Dad, Mam, pump brawd 
 ac un chwaer. 

Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Chwarae am oriau ar ôl ysgol yng 
nghae chwarae Cribyn gyda fy 
ffrindie.

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn.
Dim cartwns – unrhyw raglen 
chwaraeon! 

Yr eiliad o’r embaras mwyaf.
Gollwng plât llawn chips a grefi i 
mewn i oergell pop yng nghanol 
cantin yr ysgol!  

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn.
Ennill ar bob cost!

Taset ti’n gallu mynd nôl mewn 
amser, beth fyddet ti’n dweud 
wrthot ti dy hun yn 16 oed?
Tynn dy fys mas Daryl!

Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Stereophonics – a ma’ nhw’n dal i 
fod yn ffefryn!

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

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Prynhawn dydd Sadwrn yn 
chwarae rygbi i Lambed.

Beth yw dy lysenw?
Daz

I ba gymeriad enwog wyt ti’n 
debyg?
Brad Pitt yn ôl bob son?

Pwy yw dy arwyr?
David Beckham, Martyn Williams 
a Huw Llandre.

Taset ti’n fisged, pa fath fyddet ti 
a pham?
Rich tea – byth yn siomi.

Taset ti’n anifail, pa anifail 
fyddet ti a pham?
Siarc...

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol?
Mae’r swydd yn cynnig nifer o 
gyfleusterau newydd i mi.

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol?
Teithio i Aberystwyth bob dydd ...a 
gweld y pin diesel yn disgyn!

Y peth gorau am yr ardal hon?
Mae pawb yn hapus ac yn barod i 
helpu eraill.

Y peth gwaethaf am yr ardal hon?
Pawb yn ymwybodol o fusnes ei 
gilydd!

Pa iaith wyt ti’n ei defnyddio 
gyntaf?
Cymraeg wrth gwrs!

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 
dy groen?
Rhywun sydd yn rhy hyderus.

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

Beth sy’n codi ofn arnat?
Llygod ffyrnig...dwi’n casau nhw!

Pryd lefaist ti ddiwethaf?
Coginio neithiwr...wrth dorri 
winwns!

Ble oedd y lle mwyaf annisgwyl i 
ti ddihuno ynddo yn y bore?
Pan fues i’n teithio gyda fy 
ffrindiau yng Nghwlad Thai.  Fe 
wnes i fynd i gysgu mewn gwely 
wrth ymyl gwely fy ffrind, Richard, 
a phan ddihunais yn y bore, roedd 
Richard wedi ymuno â fi yn gwely!  
Tipyn o sioc!

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Am fod yn llwyddiannus.

Unrhyw ofergoelion?
Dim pasio unrhywun wrth gerdded 
i fyny’r grisiau.

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 

broffesiynol?
Fy niwrnod graddio yn Nhy Ddewi, 
Sir Benfro.

Ac yn bersonol?
Prynu fy nhŷ cyntaf blwyddyn 
diwethaf.

Wyt ti’n dyfaru rhywbeth?
Na – does dim pwynt dyfaru, gwell 
dysgu o’r camgymeriadau.

Sut wyt ti’n cadw’n heini?
Gwneud ymarfer corff fel rheol.

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti?
Geiriau call Brian O’Driscoll... 
“Knowledge is knowing that 
a tomato is a fruit.  Wisdom is 
knowing not to put it in a 
fruit salad.”  

Yr eiliad a newidiodd dy fywyd.
Cwrdd â fy nghariad Siwan....

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Hapus, doniol a gweithgar.

Beth yw barn pobl eraill 
amdanat ti?
Fy mod i’n hoffi gwneud sbort!

Pa gar wyt ti’n gyrru?
Polo glas.

Beth yw dy hoff air?
Lads. 

Beth yw dy hoff wisg?
Joggers a hwdi!  Rhaid bod yn 
gyfforddus!

A’th hoff adeilad?
Stadiwm y Mileniwm.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell?
Kelly Brook... sori Siwan!

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

Beth yw dy ddiod arferol?
Sgwash gwan iawn, neu lager ar 
nos Sadwrn.

Beth yw cynnwys dy oergell di?
Llawer o gig, ac ambell ddiferyn o 
gwrw!

Beth wyt ti’n ei ddarllen?
Hunangofiannau.

Beth yw dy hoff arogl?
Arogl yn y gegin ar ôl i mi fod yn 
coginio!

Sut wyt ti’n ymlacio?
Bath twym a chwpaned o de.

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

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook?
Tua 600.

Hoff gân ar dy ipod?
The Killers – Mr Brightside.

Pa raglenni sydd ar dy Sky+?
Llawer o chwaraeon.

Sawl tecst y dydd wyt ti’n eu hala?
Tua 15.

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol?
Rhys “Barrells” Evans.

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf?
Mandela... tipyn o foi!

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
ei achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw?
Tools gwaith!

Oes yna rywbeth na elli di ei 
wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda?
Bydde chwarae’r gitar yn itha cŵl...

Beth sy’n rhoi egni i ti?
Digon o fwyd.

Y gwyliau gorau?
Hawaii ar gyfer priodas fy mrawd.  
Hefyd, teithio ar draws Awstralia 
gyda fy ffrindiau.

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

Unrhyw dalentau cudd?
Canu yn y gawod!

I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Enwau  Lleoedd  Lleol gan  David  Thorne

Teleri 
Mai 

Evans

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Wel sut mae ffrindiau bach?  Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, ac yn 
mwynhau mas draw yn yr haul braf yma, ac efallai wedi bod yn gwneud 
llawer o bethau cyffrous yn heulwen mis Mawrth.  Y penwythnos diwethaf 
mi fues i a fy ffrindiau Beni’r Bwni a Siwsi Sgwarnog yn brysur iawn 
yn casglu wyau ar gyfer y Pasg. Ydych chi wedi cael ambell i ŵy pasg 
yn barod?  Dw i’n dwli ar wyau pasg, yn enwedig y rhai mawr siocled. 
Mmmmmmmm! Ffeeeeeeein!   Mi fuon ni hefyd yn brysur yn chwarae yn yr 
heulwen braf.

Wel er bod y tywydd wedi bod yn braf i chwarae tu fas, mi wnaeth nifer fawr 
ohonoch liwio lluniau bendigedig i mi y mis yma.  Llongyfarchiadau i bawb 
wnaeth ddanfon eu lluniau ataf ond yn enwedig i Llewelyn Jac Gregson o 
Dŷ Mawr, Osian Lewis Jones o Gwmann, Iestyn Evans o Lanllwni, Sapphira 
Gibbons o Gorsgoch, Lili a Joshua Peyto o Gaint, Siwan Mair Jones o 
Bronwydd, Lowri Jones o Lanarth, Holly Ann Davies o Graig Cefn Parc 
ac Alwena Mair Owen o Lanllwni am luniau bendigedig.  Y llun wnaeth fy 
mhlesio orau’r mis hwn oedd un taclus, taclus Teleri Mai Evans, Llaindelyn, 
Llanwenog.  Da iawn ti Teleri!  

Erbyn i rifyn mis nesaf Clonc gael ei gyhoeddi mi fydd llawer ohonoch wedi 
bod yn bwyta eich wyau pasg siocled, felly beth am i chi fynd ati i liwio llun 
fy ffrind Beni’r Bwni a’i ŵy pasg anferth?

Ta ta tan toc.

CEMAES
Mae’r enw Cemaes yn digwydd mewn sawl ardal yng Nghymru. Mae 

‘cemaes’ yn perthyn i’r gair ‘camas’, sef tro mewn afon; bae. Yr elfen gyntaf 
yn yr enw yw ‘cam’ sef tro; mae’n debygol mai ‘cemais’ yw’r lluosog ac 
ystyr hwnnw wedyn yw ‘troeon’. Ond y ffurf safonol ar yr enw lle erbyn hyn 
yw Cemaes oherwydd canfyddiad mai ‘maes’ sef cae yw’r ail elfen. 

Yn Sir Benfro mae Cemaes yn enw ar gantref, arglwyddiaeth a deoniaeth 
yn ogystal ag ar stryd ym mhentref Cilgerran. Defnyddid Cemaes hefyd, ar 
un adeg, yn enw ar abaty Llandudoch a sefydlwyd ddechrau’r ddeuddegfed 
ganrif. Mae Trwyn Cemaes yn enw ar lecyn ymwthiol bychan yn afon Teifi 
nid nepell o Rhyd-y-fuwch. 

Yn Sir Fôn cyfeiria’r cemais neu’r troeon naill ai at y bae a’r arfordir yng 
Nghemaes neu at lwybr troellog afon Wegyr sy’n lifo i’r môr yn y fan hon.

Yn Sir Fynwy mae Cemais Comawndwr. Mae’r eglwys yno wrth dro sydyn 
yng ngwely afon Wysg. Bu’r eglwys hon ar un adeg yn eiddo i’r Temlwyr sef 
urdd grefyddol filwrol a sefydlwyd yn Jerwsalem yn y ddeuddegfed ganrif 
i amddiffyn Eglwys y Bedd Sanctaidd ac i warchod pererinion Cristnogol. 
Ymddengys bod ‘comawndwr’ yn bennaeth yma ac mai hynny sy’n esbonio’r 
enw. Diddymwyd urdd y Temlwyr yn gynnar yn y 14 ganrif. Comawndwr, 
bellach, yw’r nod sy’n gwahaniaethu’r safle hon oddi wrth Cemais Isaf 
ryw naw milltir yn is i lawr yr afon, ond mewn safle ddigon tebyg o ran ei 
thirwedd. Mae’n debygol bod y cyfenw Kemys, Kemeys wedi tarddu o’r enw 
ar yr ail leoliad hwn.

TŶ TYWARCH   CAE TYWARCH
Talp o laswellt ynghyd â phridd a gwreiddiau a dorrir o’r ddaear yw 

tywarchen. I’n cyndeidiau roedd tywarch yn adnodd pwysig, yn enwedig i’r 
tlodion. Roedd tywarch yn ddefnydd adeiladu hwylus ar gyfer toeau a hyd yn 

oed ar gyfer muriau eu bythynnod llwm.
Roedd tywarch yn danwydd pwysig yn ogystal. Yn yr ardaloedd hyn 

byddai’n cael ei losgi a’i ddefnyddio i wresogi bythynnod. Byddai rhaid ei 
godi a’i sychu cyn mentro ei ddefnyddio fel tanwydd. Un o’i brif rinweddau 
oedd nad oedd yn taflu gwreichion. Un o’i brif anfanteision oedd ei fod yn 
tueddu llenwi bythynnod â mwg. Yr amcangyfrif yw y byddai angen chwe 
llond cart o dywyrch yn flynyddol ar gyfer un bwthyn bach.

Er bod tir mawnog ar Fynydd Llanllwni ac ar Fynydd Llanfihangel Rhos 
y Corn, mae’n amheus a fyddai caniatâd i dlodion y plwyf dorri mawn ar y 
mynydd. O leiaf does dim cofnod o dorri mawn i’w losgi, hyd y gwn i.

Mae Waun Dywarch yn enw sy’n digwydd ar fferm y Gelli yn Llyfr Degwm 
Llanllwni ond ym mhlwyfi Llanfihangel-ar-arth a Llanwenog yr oedd bythynnod 
a elwid yn Tŷ Tywarch. 
Doedd glo ddim yn danwydd cyffredin yng ngogledd Sir Gaerfyrddin tan diwedd 
y ddeunawfed ganrif. Y cyfoethogion yn unig oedd yn gallu fforddio’i brynu 
wrth gwrs, ond doedd arian ddim yn ddigon i sicrhau cyflenwad digonol o lo 
bob amser. Roedd rhaid wynebu’r daith naill ai i’r maes glo neu i borthladd 
Caerfyrddin i brynu glo. Ac ar ben hynny roedd rhaid talu am gludiant.
Un o’r tirfeddianwyr lleol a oresgynnodd y broblem hon - er mantais iddo fe 
ei hunan, yn naturiol - oedd Herbert Evans o Blas y Dolau, Llanwenog. Yr 
hyn a wnaeth yn 1785 wrth lunio prydlesi newydd ar gyfer dwy o ffermydd 
Llanllwni (Waunfawr a Brynbyswynog, Bryn erbyn hyn) oedd cynnwys 
cyflenwad o lo yn rhan o’r rhent wrth osod y tir. Roedd hyn yn golygu arian 
rhent yn ogystal â chyflenwad o lo heb orfod talu’r un ddimai goch am 
gludiant. Cyfraith y Cardi yn ddiamau!
Mae’r nodiadau misol hyn ar enwau lleoedd yn cael eu paratoi dan nawdd 
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. 
www.cymdeithasenwaulleoeddcymru.org enwaulleoedd@gmail.com
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Eisteddfodau  Sir  Yr  Urdd

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 
6 ac Iau - 2ail Filip PocZadek, Ysgol 
Bro Pedr.

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 6 ac Iau 
– 3ydd Sara Elan Jones, Ysgol Bro 
Pedr.

Llefaru Unigol Bl. 7 – 9 – 3ydd 
Twm Ebbsworth, Ysgol Bro Pedr.

Grŵp Llefaru Bl. 7 – 9 [D] – 1af Ysgol Bro Pedr. Grŵp Llefaru Bl. 10 a dan 19 – 3ydd Ysgol Bro Pedr.

Ymgom Bl. 7 – 9 – 2il Ysgol Bro Pedr. Ymgom Bl. 10 – 13 – 1af Gethin a Sian Elin, Ysgol Bro Pedr.

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 
10 a dan 19 oed - 2ail Elan Lewis, 
Ysgol Bro Pedr.

Unawd Merched Bl. 7 – 9 - 1af; 
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 
8 a 9 - 1af Charlotte Saunders, Ysgol 
Bro Pedr.

Unawd Piano Bl. 7 – 9 – 2il Alpha 
Evans, Ysgol Bro Pedr.

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 
– 1af; Unawd Cerdd Dant - 1af;
Llefaru Unigol – 2il; Alaw Werin 
– 2il; Unawd Sioe Gerdd – 2il Lowri 
Elen Jones, Aelwyd Llambed.

Llefaru Unigol Bl. 7 – 9 [D] – 1af 
Robert Jenkins, Ysgol Bro Pedr.
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Eisteddfodau  Sir  Yr  Urdd

Deuawd Bl. 6 ac Iau – 2il Sioned a Ffion Davies, Ysgol Bro Pedr.Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 [D] 
– 3ydd – Austin Thomas, Ysgol Bro 
Pedr.

Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 [D] –2il  
Aisvanya Sridar, Ysgol Bro Pedr.

Parti Unsain [dros 50] – 1af Ysgol Bro Pedr gyda Lowri Elen yn hyfforddi. Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac Iau – 2il Ysgol Bro Pedr - Nia, Austin ac 
Aisvarya.

Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo bl. 7-9 - 2ail Ysgol Bro Pedr. Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo bl. 10 ac  dan 19 - 1af Ysgol Bro Pedr.

Dawns Werin Bl. 6 ac Iau - 2ail Ysgol Llanwnnen. Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo cynradd - 2ail Ysgol Bro Pedr.
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Eisteddfodau  Sir  Yr  Urdd

Unawd Cerdd Dant  Bl. 2 ac Iau 
– 3ydd Dion Teilo Regan, Ysgol Y 
Dderi.

Unawd Bl. 3 a 4 – 2il Mali Jones, 
Ysgol Carreg Hirfaen.

Unawd Bl. 5 a 6 - 3ydd ac Unawd 
Chwythbrennau Bl. 6 ac Iau - 3ydd 
Beca Jones, Ysgol Carreg Hirfaen.

Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau [D] 
– 3ydd Nikola Jablonska, Ysgol Bro 
Pedr.

Côr Bl. 6 ac Iau [hyd at 150] – 1af Ysgol Carreg Hirfaen. Grŵp Llefaru Bl. 6 ac Iau [D] – 3ydd Ysgol Bro Pedr.

Parti Unsain [hyd at 50] – 2il Ysgol Cwrtnewydd. Parti Bl. 6 ac Iau [Adran] – 1af Adran Llambed.

Parti Deulais Ysgol Bro Pedr a ddaeth yn drydydd, ac yn cynnwys aelodau Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac Iau a ddaeth yn 2il.  Da iawn wir.


