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Gorffennaf 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

Ar eu beiciau 
o Lundain i 
Ffrainc

Tudalen 25Tudalen 8

Pencampwyr
Dodgeball
C.Ff.I. Cymru

Cadwyn 
Cyfrinachau 
arall

Tywydd braf i gadw’n heini . . .
Tudalen 27

Llongyfarchiadau mawr i Tomos Jones, Glennydd, Stryd 
Newydd, Llambed ar gael ei ddewis yng ngharfan Criced Cymru 
dan 13 oed am y tymor yma. Dyma’r trydydd tymor yn olynol 
iddo sicrhau ei le yng ngharfan Cymru ac yn ogystal eleni, mae 
wedi ei ddewis yn îs-gapten y tîm. Tipyn o gamp!

Mae Tomos, sy’n fowliwr cyflym, yn agor y bowlio’n gyson 
i Gymru y tymor yma, bellach wedi cynrychioli ei wlad mewn 
28 gêm dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’n chwarae’n gyson 
i dîm oedolion Bronwydd yng Nghynghrair Dê Cymru ac yn 
derbyn hyfforddiant gan gyn-chwaraewr Morgannwg a thîm ‘A’ 
Lloegr Darren Thomas.

Yn y llun gwelir Tomos gyda Darren Thomas a seren cyfres 
y lludw yn 2005, cyn-fowliwr Morgannwg Simon Jones, 
mewn sesiwn hyfforddi a drefnwyd gan ‘Ultimate Cricket’ yng 
Nghastell Nedd yn ddiweddar.

Dydd Sadwrn 21ain Mehefin mentrodd 14 o bobl leol ar daith gerdded uchelgeisiol iawn 
ar draws ein gwlad. Taith a drefnwyd gan y Rotari oedd hon gan ddechrau o Landyfi yn y 
gorllewin am 44 o filltiroedd i bentre Anchor ar Glawdd Offa yn y dwyrain. 

Cewch mwy o’r hanes ar dudalen 23.

Disgyblion Ysgol Bro Pedr wedi cyrraedd Clwb Rygbi Llanbed ar ddiwrnod Ras Yr Iaith 
ar yr 20fed Mehefin er mwyn codi ymwybyddiaeth a dathlu’r Gymraeg.
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www.facebook.com/clonc        @Cloncyn

Rhannwch eich newyddion lleol gyda Phapur Bro Clonc.

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.

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@BBCRadioCymru
Mai 26

Sgwrs efo Mair 
Hatcher, hi yw bos 
Caffi Mistar Urdd 
@urddmeirionnydd

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@L11YRD
Mai 25

Hyfforddi Tynnu Rhaff 
Llanwenog #ralicardi

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@BBCRadioCymru
Mai 27

Hywel a Rhiannon 
yn gwmni i chi yn 
fyw O’r Maes tan 5. 
#urdd2014

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@djmarcgriffiths
Mehefin 7

Llond lle yn #ralicardi 
@CeredigionYFC 
Diolch am y croeso.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@AlisButten
Mehefin 13

Athrawon yn tynnu 
rhaff yn erbyn y 
6ed heddi yn y 
mabolgampau.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@AledHall
Mehefin 6

Am olygfa o dop 
mynydd Llanllwni 
#unmanyndebygigartref 

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

2014

10fed o 

Hydref

Dweud
Stori

Ddoniol

Datganiad
gan

ddefnyddio
offer

o’r arddSgets, gyda dim mwy na 
chwech mewn nifer yn y 

grwp, neu ddeialog, i bara 
dim mwy na phum munud.  

Testun -  camddealltwriaeth. 

Anfonwch eich gwaith cartref (o dan ffugenw, gyda manylion 

cyswllt ac enw papur bro mewn amlen wedi atodi) 

erbyn y 3ydd Hydref i:

CLONC, Tycerrig, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET.

Mwy o fanylion oddi wrth Dylan Lewis, Papur Bro Clonc, 

07794741011,  cadeirydd@clonc.co.uk

Slogan - i ddenu pobl i Geredigion.
Ar gyfer dysgwyr:Ysgrifennu am raglen deledu - dim mwy na 300 o eiriau.Ar gyfer plant oed cynradd:Peintio cymeriad hanesyddol.Ar gyfer pobl ifanc oed uwchradd ac o dan 19 oed:Araith mynegi barn - dim mwy na 300 o eiriau.

Llunio brawddeg, gyda’r geiriau yn eu tro yn cychwyn gyda’r llythrennau M-W-Y-N-H-AD
Gorffen limrig - “Mae Geraint yn hoff iawn o sgwrsio“Creu poster ar gyfer Cwrdd diolchgarwch.

^

Côr Garglo
Rhoddir y dôn ar y noson

Beirniaid

Papur Pawb
Dylan Iorwerth 

ac Elaine Davies 
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Gorffennaf a Medi Marian Morgan, Rhyd-y-felin, Drefach  481855
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Dylan Lewis, Rhian Lloyd, 
  Marian Morgan a Delyth Phillips

Dylunydd y mis Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015

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 

Ffotograffydd Tim Jones, Llainwen, Llambed  422644
Argraffwyr Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573

• Mae Clonc yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion.
• Gwerthfawrogir gwaith pob gwirfoddolwr a sicrhaodd ymddangosiad y rhifyn hwn o Clonc.    
  Os hoffai eraill ymuno â’r tîm, cysylltwch ag aelod o’r bwrdd busnes.  
• Y mae pawb sy’n ymwneud â Phapur Bro Clonc yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn 
  ddi-dâl er budd y gymuned leol.  Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 
  (cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y papur 
  a’i ddosbarthiad.
• 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
• 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 lluniau plant i’w cynnwys yn Clonc.  
  Rhoddir rhifynnau Clonc ar y wefan maes o law.
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. Gellir tanysgrifio i Clonc am £17.50. 
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Rhaid pasio’r baton mla’n!

Weithiau mae rhywun yn cael clamp o syniad da. 
A syniad da yn wir oedd Ras yr Iaith! Gweledigaeth 
Siôn Jobbins o Aberystwyth ydoedd, a rhaid ei 
ganmol ar ei fentergarwch a’i frwdfrydedd, a’i allu 
i dynnu pobol at ei gilydd. (Fe hefyd fu’n gyfrifol 
am sefydlu Parêd Gŵyl Ddewi yn Aberystwyth 
llynedd.) Yn ogystal â’r ffaith i’r haul fod yn gwenu 
arnon ni ar 20 Mehefin, roedd hi’n sobor o braf i 
weld cymaint o blant a phobol ifanc yn rhedeg, yn 
chwerthin, yn cyd-dynnu ac yn cael hwyl yn yr iaith 
Gymraeg.

Mae peryg i ni feddwl weithiau fod yr iaith 
Gymraeg yn ddiogel. Os ydyn ni’n troi yn y 
cylchoedd ‘cywir’ – y capel, y Clwb Ffermwyr 
Ifanc, yr Urdd, Merched y Wawr, darllen Clonc 
– efallai nad ydyn ni’n ymwybodol o’r angen am 
chwistrelliad Cymraeg o’r newydd i’n cymunedau. 
Mae gwefan www.streetcheck.co.uk yn eich galluogi 
i chwilio, ymysg pethau eraill, am ystadegau ar 
faint yn eich ardal chi sy’n gallu siarad Cymraeg 
– cymerwch olwg arni, efallai y cewch eich synnu!

Mae hi’r un mor beryglus i ni hefyd fod yn ddi-hid 
am y Gymraeg a bod yn rhy barod i ildio i’r Saesneg. 
Ni’n hunain yw ein gelynion pennaf yn aml iawn! 
Mae ‘Gwnewch y Pethau Bychain’, llyfr gan Ffion 
Heledd Gruffudd yn cynnig awgrymiadau syml ac 
ymarferol ar inni roi’r lle haeddiannol i’n hiaith yn 
ein bywyd bob dydd.

Nid jobyn i rywun arall yw diogelu ac ymarfer y 
Gymraeg, ond ein cyfrifoldeb ni, bob un. Fel yng 
nghân Dewi Pws ar gyfer Ras yr Iaith:

Mae pob cam bach yn cyfrannu at y gwaith
A phob llathen caled yn bwysig ar y daith,
Dal dy ben i fyny ar hyd y llwybyr maith
Pasia’r baton mla’n yn y ras i gadw’n iaith.

Cloncen

Adloniant
Mae gennym arddangosfa gelf gan Therese Urbanska Evans, yr artist o Bwllheli ar hyn o 

bryd. Mae Tess, fel mae’n cael ei hadnabod wedi ei geni, ei magu ac mae’n byw ym mhentref 
Rhydyclafdy. Rydym yn falch iawn i arddangos gwaith Tess ac mae 13 o’i lluniau yn cael eu 
harddangos yn y casgliad hwn yn Theatr Felinfach ac fe’ch croesawir i alw mewn i’w gweld, eu 
gwerthfawrogi a phrynu ambell un gobeithio tra eu bod yma! Mi fu Penwythnos Cadw Sŵn yn 
Theatr Felinfach yn ddiweddar a braf oedd gweld disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 yn ymuno â ni i 
ddysgu mwy am greu ffilm! Cafwyd sesiwn i drafod gwahanol elfennau o greu ffilm fer a beth sy’n 
gwneud ffilm dda. Hefyd bu’r criw yn gwylio gwahanol glipiau o ffilmiau a chafwyd sesiwn gan ein 
gwestai am y penwythnos sef Huw Bryant. Mi fu Huw yn rhannu ei brofiadau o weithio ym myd y 
cyfryngau sef dyn sain o ddydd i ddydd a hefyd yr angerdd sydd ganddo i greu a rhannu ffilmiau ar 
YouTube. Cafodd y bobl ifanc gyfle i greu ffilm eu hunain a’r profiad o fod yn berson sain, camera, 
yn gyfarwyddwr a hefyd yn olygydd. Cafwyd penwythnos llawn bwrlwm yma! 

Ym mis Mai, aeth Cwmni Dawns Rhuddem (cwmni dawnswyr hŷn) i Theatr y Sherman yng 
Nghaerdydd i berfformio mewn Gwŷl Ddawns Genedlaethol gan Age Cymru.  Ymunodd Rhuddem a 7 
cwmni hŷn arall o Gymru; pob un yn perfformio darn o waith gwreiddiol. Roedd perfformiad Rhuddem 
yn ddehongliad o’r gerdd ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’ gan Mererid Hopwood. Bydd y cwmni nawr yn cwrdd 
hyd at ddiwedd y tymor ac yna unwaith eto yn agor y drws i aelodau newydd. Cysylltwch â Catherine 
Young,  Swyddog Dawns, Theatr Felinfach oes os diddordeb gyda chi yn ymuno â’r grŵp.

Trwy gefnogaeth PESS (PE & School Sports) trefnodd Rhaglen Ddawns yn y Gymuned ddiwrnod o 
hyfforddiant ‘Dawns i Fechgyn’ ar Ddydd Llun, 16eg Mehefin yn Theatr Felinfach.  Yn ystod y tymor 
nesa’, bydd tiwtoriaid dawns y theatr yn cynnal sesiynau i fechgyn mewn ysgolion ac yn y gymuned.

Ar nos Wener, 13eg Mehefin, cynhaliwyd lansiad llyfr Aneurin Davies, Bywyd wrth ben ôl 
buwch, teitl arbennig yr olrhain ei hanes dros y 35 mlynedd ddiwethaf fel dyn tarw potel. Cafwyd 
noson arbennig a’r Theatr yn orlawn. Ewch i’n tudalen Facebook i weld lluniau o’r noson a gallwch 
brynu copi o’r llyfr yn eich siop lyfrau lleol.

Un o berfformiadau olaf cyfnod yr haf oedd sioe GWYN gan Gwmni’r Fran Wen. Cynhaliwyd 
5 sioe, yn targedu ysgolion dros Dydd Iau a Dydd Gwener, 19eg a’r 20fed Mehefin a theuluoedd 
ar fore Sadwrn, 21ain Mehefin. Dyma sioe hyfryd iawn, yn syml ond cofiadwy gyda Bryn Fôn 
a Rhodri Sion yn perfformio fel Titrwm a Tatrwm – dau gymeriad sy’n byw mewn byd gwyn ac 
yn cadw at yr un drefn ddyddiol. Swyddogaeth bwysicaf y ddau yw dal wyau bach newydd yn eu 
bratiau a’u rhoi mewn cwpanau wy gwyn. Un bore, mae wy coch yn glanio ac yn creu hafoc ac yna 
mae lliwiau eraill yn ymddangos, crib felyn, pluen biws a diod las. Er gwaetha’r halibalŵ, mae’r 
ddau yn hapusach eu byd mewn byd llawn lliw! 

Ar Ddydd Sadwrn, 12fed o Orffennaf, bydd Theatr Felinfach yn cynnal SADWRN SBORT ar 
y campws. Bydd y diwrnod yn rhedeg o 10yb hyd 4yp a bydd cyfle i chi ddod â stondinau cist car 
neu ben bwrdd os oes gennych nwyddau i’w gwerthu am brisiau rhesymol. Bydd hefyd amrywiol 
adloniant i’r plant megis cestyll neidio, paentio wynebau ynghyd â chyfle i fod yn rhan o sesiwn 
flasu ‘r Clwb Drama ar ei newydd wedd os ydych rhwng 7 ac 11 oed. Cynhelir sesiwn flasu dawns 
yn y prynhawn i oedran 4 - 6 oed. Bydd hefyd stondin fwyd yma ac amrywiol atyniadau eraill. 
Gobeithio y dewch yn llu i gefnogi!

Dyma beth sy’ Mlaen yn y Theatr nesaf: 4 Gorffennaf - Cyngerdd Côr Ffederasiwn Sefydliad Y 
Merched Ceredigion am 7.30yh; 12 Gorffennaf – CLWB DRAMA – lansiad ar ei newydd wedd, 
cyhoeddi enw a logo newydd sbon! Cofiwch hefyd am sesiynau TIC TOC bob bore Gwener yn 
ystod y tymor am 10.00yb – sesiynau stori, dawns a chân i rieni a phlant am £3.00.
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Wedi meddwl hysbysebu yn eich papur bro? 
Ceir prisau rhesymol iawn 

gan ddechrau gydag hysbyseb bach yn 

£10 yn unig, 
a dim ond £60 am ddeg ohonynt.  

ysgrifennydd@clonc.co.uk

Dyddiadur ysgrifennydd@clonc.co.uk

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

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR PONT STEFFAN

01570 422221

Clwb  Clonc    
Gorffennaf �014

£50 rhif �9 :
Mrs Gwennan Jenkins,

Blaenderi, Penbryn, Llambed.
£50 rhif 461 :

John Warmington,
Falkland, Heol-y-Bryn, Llambed.

£�5 rhif �77 :
Megan Haf Morgans,

Tangar, 12 Lon Clychau’r Gog, 
Abergwili, Caerfyrddin.

£�5 rhif ��4 :
Ieuan James,

Ael-y-bryn, Heol Maestir, 
Llambed

£�0 rhif 417 :
Mrs Dilwen Roderick,

Awelon, Stryd y Bont, Llambed.
£�0 rhif 19� :

Mrs Doreen Harries,
21 Heol Hathren, Cwmann.

£15 rhif 47  : 
Dewi Davies,

Glanafon, Llanllwni.
£15 rhif 177  :

Mrs Hannah Evenden,
10 Heol-y-Waun, Capel Dewi.

£10 rhif  �09:
Llion Herbert, 

4 Cysgod y Coed, Cwmann.
£10 rhif  41 : 

Alys Elin Davies,
Afallon, Drefach.

£10 rhif 490 :
D. T. Williams,

Dolaugwyrddion Isaf, Pentrebach.
£10 rhif 489 :

Eifion Williams, 
Bryn-y-wawr, Cwmann.

£10 rhif �71 : 
Mrs Marian Morgan,

Rhyd-y-felin, Drefach.
£10 rhif �0� :

Owain, Lois a Luned Jones,
Blaenhirbant Uchaf, 

Cwmsychpant.

Silian
Sicrhewch eich newyddion yn y papur hwn.  Peidiwch 

â disgwyl i rywun arall ei gynnwys ar eich rhan.  Mae’n 
rhy hwyr i achwyn ar ôl i CLONC ymddangos.

Betws
Diolch

Hoffai Alun Davies, Doreen 
Daniels a’u teuluoedd roi 
diolch i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a charedigrwydd 
a ddangoswyd tuag atynt yn dilyn 
marwolaeth Edith Meiryl Rowcliffe-
Davies ac am y cyfraniadau tuag at 
Ymchwil Cancr Cymru.

GORFFENNAF
4 Barbicw a Cwis yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant am 7:30y.h. 
5 a 6 Penwythnos Cynganeddu gyda’r Prifeirdd Mererid Hopwood a 
 Tudur Dylan Jones ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  

 (Campws Caerfyrddin).
10 Noson Goffi flynyddol Eglwys St Luc, Llanllwni yn y Neuadd 
 Gymunedol.
11 Cyngerdd dathlu 25ain Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn Neuadd 
 Aberaeron am 7.30y.h. Artistiaid: Caryl Glyn a Bois Y Felin.  
11 Recordio Dechrau Canu Dechrau Canmol yn Shiloh Llanbed.
12 Mabolgampau Blynyddol Cwrtnewydd.
13 Capel Brynteg - Cyngerdd gan Gôr Lleisiau’r Werin am 7.30y.h.
16 Gyrfa Chwist Hafan Deg, Llambed. Croeso cynnes i bawb.
20 Oedfa a Phicnic Ysgol Sul Noddfa - Ysgol Carreg Hirfaen am 
 2.00y.p.
26 Bore Coffi yn Neuadd y Dref, Aberteifi rhwng 9.00 a 12.00.  Elw 
 tuag at Pwyllgor Ceredigion o’r R.A.B.I.
26 Ffair Fwyd Llanbed ar dir y Coleg.
30 Gyrfa Chwist Hafan Deg, Llambed. Croeso cynnes i bawb.

AWST
2 Carnifal Llanbedr Pont Steffan.
8 Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan.
9 Sioe a Threialon Cŵn Defaid Cwmsychpant.
9 Carnifal a Mabolgampau blynyddol ar Barc Bro Fana, gan 
 gychwyn am 2.00y.p.
10 Gwasanaeth Coffa Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf Egwlys  

 Llanwenog 2.00yp gyda the Cymreig i ddilyn ac arddangosfa. 
10 Gorymdaith Dinesig Canmlwyddiant Ymadawiad yr Iwmoniaeth    

 Lanbedr Pont Steffan. 10.00yb ger y Gofgolofn Ryfel. 
10 11.00yb Gwasanaeth y Canmlwyddiant yn Eglwys San Pedr. 
16 Sioe ac Eisteddfod Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau 
 Glwydwern.
17 Taith tractorau Mart Llanybydder am 10y.b. Yr elw yn cael ei   

 rannu rhwng Ymchwil Cancr a Chylch Meithrin Llanllwni. 
23-25 Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen yn Ysgol Bro Pedr 
 Hŷn. 
25 Sioe a Threialon Cŵn Defaid C.Ff.I Llanllwni ar gaeau 
 Abercwm, Llanllwni. Am fanylion pellach cysylltwch â Meryl 
 Davies ar 07791 305614 / 01559 384217.

MEDI
6 Sioe Amaethyddol Llandysul a’r Cylch.
11-14 Gŵyl Golwg ar dir Coleg Llanbed.
13 Ffair Ram yng Nghae Pentref Cwmann.
22 Cyfarfod Fforwm Papurau Bro Ceredigion Canolfan Felinfach.
29 Cwrdd Diolchgarwch Noddfa am 7.00y.h.

HYDREF
4 Theatr Bara Caws yn cyflwyno GARW’ – drama newydd gan 
 Sion Eirian yn Theatr Felinfach.
8 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parcyrhos am 7yh.
10 Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach.
12 Gymanfa Ganu 50 Côr Cwmann yn Shiloh Llanbed.
30 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.

TACHWEDD
1 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.
15 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru ym Mhafiliwn Bont. 

18 oed
Dathlodd Aron Dafydd, 

Gwarffynnon ei ben-blwydd yn 18 
oed ar ddiwedd mis Mehefin. Pob 
dymuniad da i iti i’r dyfodol.
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Ysgol  Bro  Pedr
Campws Iau Bro Pedr

Gwnaeth plant y campws yn arbennig o dda yn Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd eleni. Braf oedd gweld gwaith Ifan (1af) a Lowri (3ydd) yn y babell 
Gelf a Chrefft, y Gân Actol yn cael clod uchel iawn gan y beirniaid gan nodi 
eu bod yn “bur agos at wobr,”a pharti unsain yr Ysgol yn canu’n swynol 
iawn dan arweinyddiaeth Lowri mewn cystadleuaeth o safon uchel tu hwnt. 
Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr Ysgol a oedd yn aelodau o barti unsain yr 
adran ar ddod yn drydydd. Diolch i bawb a fu’n hyfforddi, cefnogi a chludo.  

Bu nifer o ddisgyblion yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Cenedlaethol 
yr Urdd yn Aberystwyth yn ddiweddar a diolch i Mrs Roberts am gofnodi. 
Llongyfarchiadau i bob un o’r disgyblion a fu’n rhedeg ar ddiwrnod 
crasboeth sef Gregory, Owen, Sean, Marnie, Lucy a Naomi ac yn arbennig 
i Owen Rowcliffe ar ddod yn wythfed a Rhys Tom Williams ar ddod yn 12. 
Daliwch ati i gyd.

Bu tri tîm o’r ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth pêl-droed Sefydliad 
y Merched Tregaron. Gwnaeth tîm bechgyn A yr ysgol ennill tair gêm ac un 
yn gyfartal yn y rowndiau cyntaf gan gyrraedd y rownd gyn defynol yn erbyn 
Carreg Hirfaen a cholli o gôl i ddim o benalti . Tîm B y bechgyn hefyd yn 
ennill tair gêm a cholli un. Gwnaeth y merched ennill dwy gêm yn y rowndiau 
cyntaf a thair gêm yn gyfartal. Aethant ymlaen wedyn i’r rownd gyn-derfynol 
yn erbyn Tregaron ac ennill o un gôl i ddim. Ymlaen wedyn i’r rownd derfynol 
ac ennill o un gôl i ddim yn erbyn Carreg Hirfaen mewn gêm gyffrous iawn. 
Da iawn chi ferched a diolch i Mr John Jones am  drefnu noson mor hwylus. 
Diolch hefyd i Mr John, Mrs Costello a Mr Thomas am hyfforddi’r plant.

Daeth criw o Fanc Barclays i wneud sesiynau rhifedd gyda disgyblion 
blwyddyn 6 o’r Ysgol a diolch iddynt am roi o’u hamser prin. Cafwyd orig 
ddifyr iawn yn eu cwmni a’r plant yn ymateb yn hwylus i’r gweithgareddau 
mathemategol a gynigwyd.

Roedd yr haul yn disgleirio ar ddiwrnod ein mabolgampau ac fe wnaeth 
Marc Griffiths ein tywys yn hwylus drwy’r cystadlaethau. Cafwyd 
diwrnod o fwynhau a chystadlu brwd yng nghwmni’n gilydd. Ar ddiwedd 
mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen tŷ Pedr oedd ar y brig, gyda Dewi yn ail a 
Steffan yn drydydd. Wedi cystadlaethau’r prynhawn Dewi oedd yn fuddugol 
gyda 178 o farciau, Pedr yn ail gyda 172 a Steffan yn drydydd gyda 137. 
Diolch i’r staff i gyd am eu paratoadau a diolch yn arbennig i Mr John ac i 
Mr Roderick am eu trefniadau. Cyflwynwyd tariannau i fachgen a  merch o 
flwyddyn 6 a oedd â’r mwyaf o bwyntiau :- Mabolgampwr Rhodri Morgan, 
Mabolgampwraig Ruth Davies. Da iawn chi’ch dau.

Bu disgyblion blynyddoedd 3,4, 5 a 6 yn ymuno yn hwyl Ras yr iaith gan 
redeg o’r Ysgol i’r Clwb Rygbi i godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg yng 
Ngheredigion. Gwnaeth ein Llysgenhadon Chwaraeon ni arwain yr Ysgol sef 
Ruth Davies a Jac Williams a diolch iddynt am eu gwaith yn hybu chwaraeon 
yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn.

Cawsom ymwelwyr arbennig iawn yn yr Ysgol o Lesotho ac fe wnaethant 
ymuno â ni yn ein gwasanaeth. Diolch i Mr Deiniol Williams am ei 
gyflwyniad diddorol ac i’n hymwelwyr am ymuno. Bu disgyblion y Gân 
Actol yn perfformio mewn cyngerdd “Mokete” yn y Sector Hŷn i’n ffrindiau 
o Lesotho ynghyd â staff a disgyblion. 

Campws Hŷn
Dros y misoedd diwethaf, bu dau dîm o’r ysgol yn cystadlu yn yr EESW. 

Fel un o’r ysgolion 3-19 cyntaf yng Nghymru, roedd dewis dod ynghlwm 
â EESW yn gam hynod o bwysig. Maent wedi elwa’n fawr iawn o’r 
profiad, drwy weithio ar broblemau peirianneg go iawn gyda pheirianwyr 
proffesiynol. Mae’r buddiannau wedi bod yn bositif iawn gyda nifer 
ohonynt wedi profi hyder newydd, gweld yn uniongyrchol eu bod yn gallu 
gweithio’n dda fel rhan o dîm a chyrraedd dyddiadau cau tra o dan bwysau. 
Maent hefyd wedi gwneud llu o ffrindiau newydd.  Mae’r profiad wedi 
lledu eu dealltwriaeth o beirianneg, ac maent yn gobeithio gallu defnyddio’r 
wybodaeth a phrofiadau yma i greu adroddiad a fydd yn creu argraff ar y 
darlithwyr yn ystod eu cyfweliadau Prifysgol. Bu tîm Bro Pedr 1, sef Jaegar 
Petry, Luigi Challis, Nathan Weller-Pryce a Jack Rowbotham, yn gweithio 
gyda Volac; cwmni rhyngwladol gyda ffatri yn Felinfach yng Ngheredigion. 
Tra bu tîm Bro Pedr 2, sef Liam Glasson, Steffan Evans a Kieran Hunter yn 
gweithio gyda chwmni Dragon Machinery o New Inn yn Sir Gaerfyrddin. 
Fel rhan o’r sialens treuliwyd deuddydd yng Ngholeg Sir Gâr yn Llanelli er 
mwyn gallu datblygu eu prosiectau. Cafodd y disgyblion hyd yn oed gyfle 
i fynd i’r Sinema yno i weld y ffilm Hobbit diweddaraf, ‘The Desolation of 
Smaug’. Cafodd ddisgyblion Tîm 1 eu gwobrwyo â’r wobr ‘Yr ateb mwyaf 
arloesol ar gyfer y prosiect a osodwyd’ yn y Celtic Manor, yn ogystal â 
chael eu henwebu am dair gwobr ychwanegol. Hoffwn ddiolch i bawb oedd 
ynghlwm â helpu’r timau yn ystod y misoedd diwethaf, i bawb yn Volac, 
Dragon Machinery a EESW am eu cymorth. Hoffwn ddiolch yn arbennig i 
Louise Connelly a Graham Griffiths, y peirianwyr o Volac ac i Mr Griffiths 
am ei gymorth. 

Cystadleuaeth STEM Mathemateg Blwyddyn 8 - Prifysgol Aberystwyth: 
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar gyrraedd y brig yng nghystadleuaeth 
Stem Mathemateg bl 8 - oedd yn cael ei drefnu gan brifysgol Aberystwyth: 
1af - Eddie Roper, 2ail - Cerys Pollock, Clod arbennig - Sara Jarman. 

Cystadleuaeth UKMT Mathemateg Blwyddyn 8 - Prifysgol Leeds: 
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar gyrraedd y brig yng nghystadleuaeth 
UKMT Mathemateg bl 8 - oedd yn cael ei drefnu gan brifysgol Leeds: Aur 
- Aoife Wooding, Arian - Grace Page, Efydd - Ashley Squire, Gwenllian 
Jenkins, Deiniol Morgan, Aled John. 

Llongyfarchiadau mawr i gwmni ‘Quick Brush’ Ysgol Bro Pedr, sydd wedi 
cynrychioli canolbarth Cymru yn y Gystadleuaeth Busnes Menter Ifanc 2014 
yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth, 17/06/14. Ar ôl cael 
eu cyfweld gan amryw o bobl busnes a rhoi cyflwyniad, llwyddodd y criw 
ennill dwy wobr; gwobr am y ‘Cynnyrch mwyaf Arloesol’ a’r wobr ‘Profiad 
mân-werthu Gorau’. Yn y llun mae Alysha Warburton, Natalie Harding, 
Pamela Baczkowska, Daria Borkowska a Kate Jones. Diolch i bawb a bu’n 
eu cefnogi.  

Prif Swyddogion: Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar gael eu hethol fel 
Prif Swyddogion yr Ysgol am y flwyddyn sydd i ddod. Prif Ferch - Sulwen 
Richards. Prif Fachgen - Gethin Morgan. Dirprwyon - Owain Davies, Sioned 
Fflur Evans, Sophie Hall Jones a Bradley Lewis.
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Ysgol  Bro  Pedr

Yn sgil cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm derbyniodd Gethin Morgan  
a Sulwen Richards dystysgrifau gan eu bod wedi cwblhau 200 awr o waith 
gwirfoddol. Hefyd derbyniodd Shannon Evans dystysgrif ar ôl cwblhau 50 
awr o waith gwirfoddol. Go dda nhw am eu gwaith arbennig mewn amryw 
o feysydd fel chwaraeon, hyfforddi cyn Eisteddfod yr ysgol, swogio yng 
Nglan-llyn, ac arwain clwb Cymraeg yr ysgol. 

Taith Gerdded Canol Nos Tŷ Hafan: Ar ddydd Gwener Mai 16eg, 
cwblhaodd chwe aelod o staff Canolfan y Bont taith gerdded canol nos Tŷ 
Hafan er cof am Bethan Mair Lewis, cyn disgybl o’r ganolfan. Codwyd dros 
£900 - llwyddiant anhygoel! Yn y llun o’r chwith i’r dde: Tamara Konig, 
Carys Rees, Nicola Morris, Debbie Clarke a Wendy Gardner. 

Ymwelwyr o Ysgol St James, Lesotho
Bu dau athro o Lesotho yn ymweld â’r ysgol yn ddiweddar. Mae Ysgol 

Bro Pedr wedi ei chysylltu â Ysgol St James, Mokhotlong, Lesotho. Cafodd 
Mrs Shale a Mr Mahone groeso cynnes yn ystod eu hamser yma. Mae’r 
bartneriaeth yn un cyffrous ac yn gyfle i rannu syniadau a gweitho ar 
brojectau ar y cyd. 

Cafodd yr athrawon o Lesotho gyfle i drafod syniadau ac arsylwi gwersi 
mewn nifer o adrannau yn yr ysgol.

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos. Bu gwasanaeth 
arbennig am Lesotho yn y sector Iau fore ddydd Mawrth. Roedd yn 
ddiddorol iawn i glywed hanes ymweliad Mr Deiniol Williams â Lesotho nôl 
ym mis Chwefror  ac i glywed Mr Mahnone yn sôn am Ysgol St James.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos oedd ‘Mokete’ (dathliad yn Sesotho.) Ar 
ddydd Mercher, 18fed o Fehefin, daeth 16 o athrawon a 6 disgybl o Lesotho 
oedd yn eu hysgolion partner yn Ne-Orllewin Cymru i’r ‘Mokete’ yn Ysgol 
Bro Pedr. Cafwyd gwledd o ganu a dawnsio. Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 
Ysgol Bro Pedr yn perfformio’u cân actol oedd yn adrodd stori Branwen ac 
arwyddair yr ysgol. Llongyfarchiadau iddynt ar eu perfformiad graenus. 

Ymysg y perfformiadau eraill oedd perfformiad recorder gan Ysgol Parc 
Waundew, a dawns werin gan Ysgol Bro Sion Cwilt. Bu disgyblion o Ysgol 
Glan y Môr ac Ysgol Moyeni o Lesotho yn rhannu’u profiadau o aros gyda’i 
gilydd, ac fe gafwyd caneuon gan ysgolion Llannon a St Mary’s yn ogystal 
â pherfformiad dramatig gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Taf. I gloi, cafwyd 
perfformiad dawns gan ddisgyblion o Lesotho yn ogystal â chân wedi’i 
berfformio gan yr athrawon. Roedd y gyngerdd yn ddathliad arbennig o 
ddiwylliant Cymreig a diwylliant Lesotho. 

Dros y blynyddedd mae Ysgol Bro Pedr ac Ysgol St James wedi cyd-
weithio ar nifer o brojectau. Bu Cyngor Ysgol Bro Pedr yn cyd-weithio â 
disgyblion Ysgol St James a’u cynorthwyo i sefydlu Cyngor Ysgol – yr un 
cyntaf yn Lesotho. 

Roedd hi’n wythnos i’w chofio ac yn gyfle i gryfhau ein partneriaeth 
bwysig. Edrychwn ymlaen i groesawu athrawon o Ysgol St James eto yn y 
dyfodol. 

Ymwelwyr o Ysgol St James, Lesotho yn cymryd rhan yn y ‘Mokete’ yn Ysgol Bro Pedr ar ddydd Mercher, 18fed o Fehefin. 
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Colofn  y C.Ff.I.
Dyna beth oedd mis a hanner! Cystadlu, stiwardio, ymarfer, trefnu, dawnsio, canu, joio a chwerthin! 

Rali’r Sir
Gwelwyd tyrfa dda o aelodau a chefnogwyr brwdfrydig yn Rali Flynyddol C.Ff.I. Ceredigion ar ddydd Sadwrn 7fed o 

Fehefin. Enillwyr llynedd, C.Ff.I. Llanwenog, oedd yn cynnal y Rali ac yn darparu’r anifeiliaid ar gyfer y cystadlaethau 
barnu, yr holl stiwardiaid oedd angen, ynghyd â darparu’r gefnogaeth ariannol a noddwyr ar gyfer y diwrnod prysur 
hwn.

Cynhaliwyd y digwyddiad a’r ddawns ar fferm Llechwedd drwy garedigrwydd Mr a Mrs Richard Thomas.  Mae’r 
ffederasiwn yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu croeso cynnes.  Hefyd diolch i Lywydd y Dydd, Mr Geraint Thomas, 
Gwarbrestygwynwydd am ei bresenoldeb, ei haelioni a’i gymorth i’r Rali.  Diolch hefyd i Brif Noddwr y Rali sef GD 

Harries a’i Fab, Cware Alltgoch.
Yn y Rali, a gafodd ei drefnu gan 

y Swyddog Datblygu, Mared Jones y 
Swyddog Gweinyddol, Anne Jones, a 
chlwb Llanwenog, gwelwyd aelodau o 
bob cwr o’r sir yn cymryd rhan mewn 
ystod eang o weithgareddau, sydd heb 
os, yn ffenest siop i’r 18 o glybiau a 
wnaeth gystadlu. 

Trwy gydol y dydd, roedd yna 
gystadlaethau yn dangos nifer helaeth o 
sgiliau - coginio, crefft, gosod blodau, 
coedwigaeth, cneifio, dawnsio, y llais, 
Arddangosfa’r Prif Gylch ayyb, ac wedi denu tua 400 o aelodau’r sir gyda 
Llanddewi Brefi yn ennill y Rali gyda chlybiau Llangwyryfon a Penparc yn 
gydradd ail. 

Arwyr oedd thema’r Rali eleni ac fe fydd yr enillwyr i gyd yn cynrychioli 
Ceredigion yn y Sioe Frenhinol. 

Uchafbwynt y dydd oedd coroni Caryl Haf Jones, Brenhines C.FF.I. 
Ceredigion am y flwyddyn. Cafodd ei hebrwng i’r llwyfan, a oedd wedi eu 
haddurno’n hyfryd, gan ei morwynion, Gwenan Davies o Fydroilyn, Sian 
Downes, Llangeitho, Elen Thomas, Pontsian a Menna Williams, Llanwenog.  
Gyda nhw hefyd oedd Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn, Geraint Jenkins, Talybont.

Canlyniadau’r Dydd: Arddangosfa Ffederasiwn - Llanddewi Brefi; Barnu 
Gwartheg Godro -16 oed neu iau - Ifan Wilson, Penparc; 21 oed neu iau 
- Aron Dafydd, Bro’r Dderi a Dyfan Evans, Troedyraur cydradd 1af; 26 oed 
neu iau - Rhodri Pugh-Davies, Bro’r Dderi; Tîm buddugol - Penparc; Dylunio 
a Chreu Uwcharwr - Llanddeiniol;  Coginio - Elinor Jones a Guto McAnulty-
Jones, Llangeitho; Gosod Blodau - Elinor Morgan, Llanddewi Brefi; Crefft 

- Sara Griffith, Llangwyryfon; Cystadleuaeth yr Aelodau - Llangeitho; Dawnsio 
- Mydroilyn; Y Sgwrs - Llangeitho; Coedwigaeth - Penparc; Barnu Defaid 
Charolais - 16 oed neu iau - Gethin Evans, Caerwedros; 21 oed neu iau - Owyn 
Davies, Llanddeiniol; 26 oed neu iau - Catrin Haf Jones, Mydroilyn; Tîm 
- Caerwedros; Yr Arwr - Felinfach; Her Arwyr - Bro’r Dderi; Gwisgo i Fyny 

- Bro’r Dderi; Y Llais - Llanddewi Brefi;  Cneifio Defaid 21 oed neu iau - Gwion Evans, Talybont; 26 oed neu iau 
- Ceredig Lewis, Llangwyryfon; Tîm - Talybont; Barnu Moch Cymreig - 16 oed neu iau - Dewi Davies, Llanddeiniol ; 
21 oed neu iau - Dyfrig Williams, Llangwyryfon; 26 oed neu iau - Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi; Tîm - Llanddewi 
Brefi; Hyrwyddo Elusen - Llangwyryfon; Arddangosfa’r Prif Gylch - Pontsian; Tablo - Llangwyryfon; Tynnu’r 
Gelyn - Merched - Pontsian; Tynnu’r Gelyn - Bechgyn - Llanwenog; Gwneud Arwydd - Llanddewi Brefi; Barnu 
Stoc - Unigolyn Uchaf 16 oed neu iau - Gethin Evans, Caerwedros; Unigolyn Uchaf 21 oed neu iau - Owyn Davies, 
Llanddeiniol; Unigolyn Uchaf 26 oed neu iau - Catrin Haf Jones, Mydroilyn; Unigolyn Uchaf yn y Barnu Gwartheg - 
Ifan Wilson, Penparc; Unigolyn Gorau am y rhesymau yng Nghymraeg - Dewi Davies, Llanddeiniol; Clwb Gorau yn y 
Barnu Stoc - Talybont; Ffermwyr Gorau’r Flwyddyn - Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi  a Geraint Jenkins, Talybont;  
Anrheg Goffa W.G.Hughes & W.D. Lewis - Mererid Davies, Pontian ac Arwel Jenkins, Llanwenog; Ysgrifennydd 
Clwb Gorau - Eiry Williams, Llangwyryfon;  Aelod a dreuliodd yr amser hiraf ar daith ryngwladol - Betsan Hughes, 
Llanddeiniol; Aelod mwyaf gweithgar y 
flwyddyn - Mererid Jones, Felinfach.
Clwb gorau yng nghystadlaethau’r 

Sir 2013/14. Enillwyr Cwpan Gwynne 
- Buddugwyr - Llanwenog; ail fuddugol 

- Pontsian; Y clwb “bychan” gorau yng nghystadlaethau’r Sir 2013/14 - 
Llanddewi Brefi; Canlyniadau Terfynol y Rali: 1. Llanddewi Brefi; cydradd 
2. Llangwyryfon a Penparc; cydradd 4. Llangeitho a Talybont; cydradd 6. 
Felinfach a Llanddeiniol; cydradd 8. Caerwedros a Troedyraur; 10. Mydroilyn.

Cafodd y penwythnos prysur yma ei gloi gyda Chymanfa Ganu lwyddiannus 
yng Nghapel Brynhafod, Gorsgoch ar y Nos Sul, gydag Enfys Hatcher yn 
arwain a Carys Evans a Meinir Davies yn cyfeilio.  Artistiaid y noson oedd 
aelodau Clwb Llanwenog.  Llywydd y noson oedd Mr Gareth Morgans, 
Abergwili. Noson fywiog, llawn bwrlwm oedd hon, gyda’r capel yn orlawn. 
Penwythnos prysur, penigamp! 
Sioe Aberystwyth - Aeth criw o’r mudiad i’r Sioe, gan dderbyn yr ail wobr am 
y stondin orau ar y cae. Cafodd y Frenhines, y Ffermwr Ifanc a’r morwynion 
eu tywys o gwmpas cae’r Sioe ar gerbyd crand. Roeddent yn dipyn o sioe! 
Clwb �00: 1. Dai a Gwen Davies, Gwarffynnon, Silian. 2. Dennis Davies, 
Esgairddedwydd, Pontsian. 3. Gareth a Nanna Ryder, Tyngrug-ganol, Cwmsychpant.
I Ddod... Rygbi 7 bob ochr: 9fed o Orffennaf yn Aberaeron. Y Sioe Fawr: 21ain - 24ain o Orffennaf yn Llanelwedd. Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

Carwyn Davies, Llanwenog yn 
derbyn Tlws yr Aelod Iau mwyaf 
gweithgar y flwyddyn.

Brenhines Rali 2014 Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi a’i morwynion 
Menna Williams, Llanwenog; Elen Thomas, Pontsian; Gwenan Davies, 
Mydroilyn a Sian Downes, Llangeitho ynghyd a Ffermwt Ifanc y Flwyddyn 
Geraint Jenkins, Talybont

Geraint Thomas Llywydd y Dydd 
yn coroni Caryl Haf Jones, Cffi 
Llanddewi Brefi yn Frenhines Cffi 
Ceredigion

Aelodau Clwb Llanddewi Brefi wedi eu llwyddiant yn ennill y rali
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Oh My Cod
Siop Pysgod a Sglodion

19 Stryd Fawr, 
Llanbed
Oriau Agor:

Llun - Sadwrn 12 - 9
Sul - ar gau

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

LYN JONES
“At eich gwasanaeth”

● Torri porfa - o lawntiau bach 
i gaeau chwarae

● Symud celfi
● Unrhyw waith 

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

● Wedi yswirio’n llawn

01570 481029
Lakefield, Llanybydder

SA40 9RL

Ffair Ram
Ar Gae Pentref Cwmann

1�eg Medi �014
Llywyddion: Mr Roy Roach, Llanwnnen.

Sioe, Arddangosfa Adar Ysglyfaethus, Bar, 
Bwyd, Hufen Iâ ac atyniadau eraill.

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

Ysgrifenyddion:
Danny Davies 423692, Eiddig Jones 422655

Ar nos Sadwrn y 14eg o Fehefin, daeth dros 110 o drigolion yr ardal ynghyd i Fferm Llechwedd, Llanwenog i 
Ginio’r Cynghrair Cymuned.

Nod y noson oedd uno’r gymuned am noson hwyliog a hamddenol yng nghwmni ein gilydd, ac yn wir, fe ga’th 
pawb eu plesio. Wedi misoedd o baratoi, braf oedd gweld y sied yn llawn, a phopeth yn mynd fel watsh. Roedd hyd 
yn oed y tywydd yn bihafio!

Cafwyd pryd o fwyd hyfryd gan ‘Cegin Fach y Wlad’, ambell ddiod oer o Far Gethin Hatcher, ac adloniant byw 
gan y band lleol, Newshan. Arweinydd  y noson oedd Pete Ebbsworth, a diolch iddo am lywio’r noson yn ei ffordd 
unigryw ef. Lluniwyd cwis lleol gan Nia Davies,  bu Gillian Jones yn beirniadu cystadleuaeth y limrig ac Enfys 
ac Elfyn yn gyfrifol am y gêm. Diolch i bawb am eu cyfraniad. Yn ystod y noson hefyd, eglurodd Cen Llwyd i’r 
trigolion beth yw amcanion Cynghrair Cymuned, a chyhoeddwyd gan Geraint Hatcher, Cadeirydd Neuadd yr Hafod, 
y newydd da, bod y pwyllgor wedi bod yn ffodus i dderbyn grant wrth y Loteri Genedlaethol wedi misoedd o waith 
papur. Cyflwynodd flodau i Carys Wilson i ddiolch iddi am ei gwaith caled wrth gwblhau’r cais. Talwyd y bleidlais 
o ddiolch gan y Cynghorydd Euros Davies, a hoffwn ategu at yr hyn a ddywedodd ef - diolch i’r holl drefnwyr ac i 
bawb a gefnogodd y noson. 

Yn ystod y noson, rhoddwyd y cyfle i bawb i leisio barn a chynnig syniadau trwy ateb y cwestiwn: “Beth hoffech 
chi ei weld yn eich cymuned?” Dyma rai o’r atebion mwyaf poblogaidd: 

- Neuadd Gymunedol i gynnal gweithgareddau
- Gweithgareddau  i blant 
- Mwy o weithgareddau sy’n dod â phawb ynghyd
- Twmpath dawns / Yoga / Gosod Blodau / Clwb cinio’r henoed /  
 Zwmba / Clwb garddio / Clwb Crefft  / Bingo / Clwb Llyfrau / Clwb 
 Farddoni / Gŵyl Gerddorol.
- ...a LLAWER mwy! 
Felly mae gennym 

ddigon o syniadau er 
mwyn bwrw ati i drefnu 
gweithgareddau gwahanol 
eto. Os hoffech fod yn 
rhan o’r trefnu, neu eisiau 
rhoi eich barn, croeso i 
unrhyw un ymuno â ni yn 
y Cynghrair. Byddwn yn 
cwrdd nesaf ar yr ail nos 
Fawrth ym mis medi sef 
9 Medi yn nhafarn Cefn 
Hafod, Gorsgoch a hynny 
am 8.00.

Cinio  Cynghrair  Cymuned  Llanwenog

Beicio  i  Baris!
Erbyn i rifyn nesaf Papur Bro Clonc 

ymddangos bydd dau ddyn busnes o Lanbed 
wedi dechrau eu taith feicio i Baris.  Ar y 
pedwerydd o Fedi, bydd y Cyng. Ivor Williams, 
10 Ffynnonbedr a Mr Gwynfor Lewis, 
Bronwydd yn dechrau o Lundain ar eu taith i 
Ffrainc er mwyn codi arian i’r Lleng Brydeinig.

Mae’r ddau wrthi’n ddiwyd dros gyfnod yr 
haf yn ymarfer ac yn edrych ymlaen yn fawr i’r 
her.

Mae ymateb bobl leol wedi bod yn dda iawn 
yn barod wrth noddi’r ddau.  Os nad ydych 
wedi gwneud eisoes, gallwch lenwi ffurflen 
noddi swyddogol sydd gan y naill neu’r llall.  
Neu petasai’n well gennych gallwch gyfrannu 
drwy wefan justgiving neu gyfrannu drwy ffôn 
symudol.  Gwefan Ivor yw www.justgiving.
com/IvorPainter neu decstio IVOR69 £10 i 
70070.  Gwefan Gwynfor yw www.justgiving.
com/GwynforWD neu decstio GWYN64 £10 i 
70070. 

Hoffai’r ddau ddiolch yn fawr i bawb sydd 
wedi eu cefnogi.

Diolch i Ann Jones, Derlwyn, Harfod am 
gyfansoddi limerig i’r ddau:

Ma’ Gwynfor a Ifor yn pedlo
O Lundain i Paris wrth feicio.
Noeth o’r penlinie,
‘Lycra’ ar dine
Chi’n ‘Eiffel’ o fois bo’ chi’n mentro!

Fe recordir y rhaglen 
Dechrau Canu Dechrau Canmol 

yn Eglwys Shiloh, Llambed 
nos Wener, Gorffennaf 11eg 

am 7.00y.h. 
Cymerir rhan gan 

Gôr Meibion Cwmann a’r Cylch 
a Chôr Merched Corisma. 

Gwerthfawrogwn eich presenoldeb 
a’ch cefnogaeth.

Gyda diolch o flaen llaw.
Twynog Davies, Arweinydd 

ac Eurwen Davies, Organyddes.
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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

Carys Davies 07890 883346

Beth am ddyblu eich aelodaeth o 
Glwb Clonc?

Mae’n amser i ymuno â Chlwb Clonc 
unwaith eto.  Y ffordd fwyaf cyfleus 
o wneud hynny yw talu drwy archeb 
banc.  Mae ffurflen ar dudalen 23.  
Diolch yn fawr i bawb sy’n cefnogi bob 
blwyddyn.  

Dim on £5 yw aelodaeth.  Beth 
am brynu gwerth £10 neu £20?  
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth.  

Rhoddir bag siopa 
poced newydd Clonc i 
bawb sy’n ymaelodi o’r 
newydd, ac i aelodau 
blynyddol sy’n cynyddu 
aelodaeth a thalu drwy 
archeb banc.

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 01570 481��0 / 07967 55968�.

Lifft 
cyfleus 

nawr yn ei le 
i fynd lan 

llofft

 Christian Lovatt o Swansea Harriers enillodd ras Talley 5K mewn 16:18 munudau, 2il   a 1af  dynion agored Jack 
Tremlett Trots 17:26, 3ydd a 1af  d40 Glyn Price Sarn Helen 17:45,  2il  dan 18 Brychan Williams 18:19, 3ydd Archi 
Morgan Bro Myrddin 19:26, 2il  agored  John Morris Amman Valley 18:30, 3ydd Simon Hall  Sarn Helen 18:51, 2il  d40 
Paul Mc Dermott SarnHelen 19:45 3ydd Daniel Hooper 19:52.  Kari O’Neill Carmarthen Harriers oedd cyntaf nol yn 
ras y menywod 20:14, 2il Llinos Jones Amman Valley 21:23, 3ydd  Sian Jones Sarn Helen 22:48, 1af  dan 18 Ellie Kiff 
Carmarthen Harriers 20:23, 2il Phoebe Davies 20:34, 3ydd  Emily KcKenzie Carmarthen Harriers 24:26, 1af  m35 Helen 
Willoughby Sarn Helen 21:37, 2il Dawn Kenwright Sarn Helen 21:47, 3ydd Sarah Kiff Amman Valley 21:59.  Ras filltir 
i blant 1af  Phoebe Davis Ffairfach 6:14, 2il  Esther Williams 7:31, 3ydd  Seren James Sarn Helen 7:37, 1af  bachgen  
Llywelyn James Sarn Helen 6:19, 2il  Tomos Davies Teilo Sant 6:57, 3ydd  Gwion Payne Sarn Helen 7:00. Cafodd y ras 
eu noddi gan D L Williams Building Supplies, Talley, D L Williams Homecentre, Glasgow House Llambed, D L Williams 
12-14 Stryd y Coleg Llambed, a Eifion Roberts Plumbing Installations, Talley.

Ras hwyl pum milltir Cwmann a bron pob rhedwr yn aelod o glwb Sarn Helen yn cipio’r gwobrau, 1af  a 1af d40 Glyn 
Price 29:45, 2il agored  Carwyn Davies, 3ydd Kevin Regan, 2il d40 Andrew Davies 32:01, 3ydd  Wyn Jones 34:16, 1af 
d50 Paul McDermott 33:27, 2il Richard Marks 33:41, 3ydd Murray Kisbee 36:50.  1af menyw 45 Helen Willoughby 
35:43, 2il Dawn Kenwright 35:50,  1af agored Sian Roberts-Jones 37:09, 2il  Katie McDermott 38:50, 3ydd Dee Jolly 
39:26, 1af m35 Eleri Rivers 37:51, 2il Anwen Davies (dim clwb) 45:03.  Rhedwyr sydd ddim yn aelod o glwb rhedeg 1af  
Mark Rivers 34:30, 1af Gemma Hope 39:29.   Ras 1500 medr i plant 1af  Llywelyn James Sarn Helen 2:21, 2il  Osian Elis 
Roberts Carreg Hirfaen 2:36, 3ydd  Daniel Morgans Y Frenni 2:38, 1af  merch  Beca Mai Roberts Carreg Hirfaen 2:22, 2il 
Seren Davies Aberaeron 2:48, 3ydd Lowri Aur Sarn Helen 2:57.  

Ras Dinas Head 4.5 mile ar ŵyl banc Mai, Simon Hall 35:38, Calvin Williams 38:37, Aneurin James 41:19, Dorian Rees 
48:20,  a Trots dambusters ras yn Llys Y Fran Sir Benfro Glyn Price 3ydd 33:36, a Mitchell Readwin 43:25. Cystadlodd 
Caryl Davies yn ras 10K llwybr mawr Cymru yn Llandegla gorfennoedd yn 29ain a phumed yn ei chategori mewn 56:39.

Cystadlodd Sarn Helen yn ras gyfnewid cestyll Cymru.  Mae’r ras yn dechrau am 10-30 yb ger castell Caernarfon, gyda 
noson o gwsg yn y Drenewydd, ac ail ddechrau fore Sul am 7 o’r goch ac yn gorffen yn y  prynhawn yng nghastell Caerdydd.  
Mae yn 210 o filltioredd dros 20 o cymylau a chwechdeg pump o glybiau yn cystadlu.  Ar ddiwedd dydd Sul roedd Sarn 
Helen wedi gorffen y ras mewn 23 awr 09 munud a 18 eiliadau, ac yn y 12fed safle.   Canlyniadau ardderchog i’r clwb.

Marc Dunscombe  ddechreudd y daith o gastell Caernarfon i Pen y Gores mewn   awr 04 munud a 07 eiliad,  i gastell 
Cricieth Kevin Regan  awr 09 munud 08 eiliad, i Maentwrog  Dylan Lewis  awr 10 munud 43 eiliad, Maentwrog i gastell 
Harlech Teifion  Davies  awr 03 munud 51 eiliad,  Barmouth  Nigel Davies  awr  08 munud  51 eiliad, Dolgellau  Carwyn 
Davies  awr 08munud 28 eiliad, Dinas Mawddwy  Gethin Jones  awr 03 munud  58 eiliad, Foel  Michael Davies awr 14 
munud 26  eiliad, Llanfair Caereinion Helen Willoughby  56 munud 05 eiliad, a hanner marathon diwethaf y dydd i’r  
Drenewydd oedd Tim Jones mewn  awr 25 munud 05 eiliad.  

 Drenewydd i Lanbadarn Fynydd yw’r cymal  cyntaf fore Sul am 7 o’r gloch  a daith o hanner farathon Llewelyn Lloyd  
yn gorffen mewn awr 19 munud 10 eiliad,  i Grossgates Andrew Davies  awr 12 munud 10 eiliad, Llanfair Ym Muallt 
Daniel Hooper   awr 09 munu 23 eiliad, Drovers Arms (copa Epynt)  Glyn Price  awr 11 munud 32 eiliad, Aberhoddu  Wyn 
Jones awr  27 munud 46 eiliad,  Storey Arms Tony Hall awr 06 munud 33 eiliad,  Merthyr Tydfil Dawn Kenwright  awr 03 
munud 28 eiliad , Abercynon Eric Rees  awr  05 munud  39 eiliad,  Nantgarw Mitchell Readwin 58 munud 51 eiliad, a’r 
cymal ddiwethaf i gastell Caerdydd oedd Paul McDermott  ac yn gorffen mewn awr 09 munud a 54 eiliad.  

Bu rhai o’r rhedwyr yn cystadlu mewn marathon a hanner marathon yng nghoedwig Coed Y Brenin, ger Dolgellau.  
Canlyniadau’r hanner farathon: Simon Hall awr 45 munud 55eiliadau, Aneurin James 2 awr 02 munud 55 eiliad, Caryl 
Davies  2 awr 08 munud 28 eiliad, Terry Jones 2 awr 20 munud 39 eiliad, Ormond Williams 2 awr 47 munud43 eiliad, a 
canlyniadau y farathon Nigel Davies 4 awr 13 munud 23 eiliad a Helen Willoughby 4 awr 38 munud 12 eiliad.  

Simon Hall yn gorffen yn yr ail safle yn 10K Bwlch y Groes 42 munud 09 eiliad, 3ydd Oliver Webster 43:03, 7fed  Tony 
Hall 46:29, 13 Nigel Davies 47:58,  Aberystwyth Tenouvus 5K  Huw Rowcliffe 20:19, Dee Jolly 23:50, Wendy Readwin 
27:14, a Allen Watts 49:59, ac Hwlffordd Tenovus 5K  Michell Readwin 26:42, a Wendy Readwin 34:13. 

Yn dilyn diwrnod llwyddiannus Agoriad 
Swyddogol Clwb Rygbi Llanbed derbyniodd 
Andrew Morris, o Ganolfan Cancr Ysbyty 
Felindre siec am £6,613.00. £5,613.00 a 
gyflwynwyd gan y trefnydd Dai Charles 
Evans, Daryl Davies, Capten a Selwyn Walters 
Llywydd. Cyflwynwyd siec ychwanegol o 
£1,000.00 gan Angela Thomas a Jodie Coombes 
o Fanc Barclays

Clwb  Rygbi
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Atebion Swdocw 
mis Mehefin : 
Llongyfarchiadau 
i Joan Stacey, 
Tynwaun, 
Ffaldybrenin a 
diolch i bawb arall 
am gystadlu: Bethan 
Williams, Neuadd 
Fryn, Llanybydder; 
Avril Williams, Y 
Fedw, Cwmann ac 
Eurwyn Davies, 
Heol-y-Gaer, 
Llanybydder.

Llangybi
Ysgol Y Dderi

Fel rhan o’u thema “Arwyr a dihirod” bu blwyddyn 5 a 6 ar daith yn Sir 
Benfro, yn astudio hanes Twm Carnabwth a Merched Beca.  Dan arweiniad 
yr hanesydd lleol, Emyr Phillips, bu’r plant yn ymweld â bwthyn Carnabwth, 
Capel Bethel a sgubor Glynseithmaen yn Mynachlogddu, a chofeb Merched 
Beca ac Ysgol Beca yn Efailwen.  Cafwyd diwrnod bythgofiadwy dan garreg 
las mynyddoedd y Preseli.

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn mwynhau diwrnodau “Ysgol Goedwig” 
yng nghoedwig Longwood yn ystod yr hanner tymor dan ofal James.  Maent 
wedi bod yn astudio creaduriaid dŵr croyw, creu cuddfannau, coginio bwyd 
a thostio marshmallows ar y tân, astudio cadwyni bwyd a mwy!  Profiadau 
dysgu gwych yn yr awyr agored.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl blant aeth ati i godi arian i’r elusen 
NSPCC.  Codwyd £290 mewn “dawnsathon”.  Da iawn chi!!  Diolch i Nicky 
o’r elusen, am gynnal gwasanaethau i gyflwyno’r cynllun ac i ddiolch i’r 
plant am eu hymdrechion.  Hefyd i blant y Cyfnod Sylfaen bu’n sgipio at 
elusen Cymdeithas Prydeinig Y Galon – codwyd £400.

Bu’r Cyfnod Sylfaen yn y Gerddi Botaneg fel rhan o’u thema “Tyfu 
pethau”.  Yn ogystal â cherdded o gwmpas y safle eang, mynychodd y plant 
weithdai “hau a medi”  ac “addasiadau planhigion”.  Roedd y plant wedi 
mwynhau y profiadau dysgu amrywiol.

Diolch i Mrs Courtney am ddod i gyflwyno ymgyrch Wythnos Cymorth 
Cristnogol yn yr ysgol, diolch hefyd i bawb wnaeth gyfraniad.

Yn ôl yr arfer, aeth disgyblion Blwyddyn 6 i Ysgol Dalby, yn Denmarc.  
Treuliodd y plant wythnos yng nghwmni eu ffrindiau o Ddenmarc gan 
fwynhau ymweld â chastell hanesyddol Kolding, Legoland, pwll nofio 
godidog Kolding, Gŵyl Gerddorol Dalby a llawer llawer mwy!!

Aeth blwyddyn 5 i Theatr Felinfach i fwynhau darlith “Gwyddoniaeth ac 
egni” dan ofal Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Abertawe.  Bu’r plant 
yn helpu’r gwyddonwyr i losgi metelau, cymysgu hylifau, a chreu trydan!!  
Roedd yn gyflwyniad prysur, diddorol a lliwgar tu hwnt.

“Y môr” yw thema’r Cyfnod Sylfaen yn ystod yr hanner tymor yma, ac 
felly gwahoddwyd tad Caoimhe a Fearghal i fewn i siarad â’r plant. Mae 
Capten Reynolds yn gapten llong, a chafwyd cyflwyniad diddorol iawn yn 
sôn am ei waith ar draws y byd.  Pob lwc iddo ar ei fordaith nesaf i Affrica.

Llongyfarchiadau mawr i’r plant fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth pêl 
droed Tregaron yn ddiweddar.  Profodd y tri tîm llwyddiant, yn ogystal 
â gemâu cyfartal a cholli.  Diolch i Miss Rhian a Miss Sheila am roi o’u 
hamser i fynd â’r plant.

Mae Mrs Jen wedi cael trawsblaniad aren yn ysbyty Caerdydd yn ddiweddar.  
Rydym yn gweld ei heisiau yn fawr iawn yn yr ysgol, ac yn falch iawn fod y 
llawdriniaeth wedi bod yn llwyddiannus.  Edrychwn ymlaen yn eiddgar i’w 
chroesawu hi nôl i’n plith ym mis Medi.  Brysiwch wella Mrs Jen.

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Lowri a’r teulu ar enedigaeth Sioned Ann.  
Yn falch iawn i glywed fod pawb yn holliach, ac rydym yn siŵr y bydd 
Dyfan wrth ei fodd yn helpu Mam gyda’i chwaer fach newydd.

Hoffwn ddiolch i Mrs Eiddwen am ei holl waith fel cymhorthydd yn Ysgol 
Y Dderi dros y blynyddoedd.  Hoffwn ddymuno pob lwc i Mrs Eiddwen, ar 
ei swydd newydd gyda Home Start.

Gwion a Lisa yw Llysgenhadon Efydd Ysgol y Dderi, sy’n golygu eu 
bod nhw’n hybu ymarfer corff drwy’r ysgol ac yn trefnu gweithgareddau 
ffitrwydd ar draws yr ysgol.  Yn dilyn llythyron cais, llwyddodd Gwion i 
ennill y fraint o gario baton y gymanwlad yn Aberaeron, a gwahoddwyd 
Lisa hefyd i gyd-redeg gyda’r criw.  Bu Gwion yn brysur yn siarad ar BBC 
Radio Cymru ac yn rhoi cyfweliad i raglen newyddion BBC Wales.  Cafwyd 
prynhawn i’r brenin – ac edrychwn ymlaen i weld Gemau’r Gymanwlad yn 
Glasgow yn ystod yr haf.

C.Ff.I. Bro’r Dderi
Mae Bro’r Dderi wedi cael cwpwl o fisoedd prysur iawn rhwng popeth 

- yr arholiadau, chwaraeon dan-do, chwaraeon ac wrth gwrs paratoadau y 
rali. I ddechrau, aethon ni i Landdwei i gystadlu yn y chwaraeon dan-do 
gyda Sophie Hall Jones yn ennill y tennis fwrdd ac Aron yn cael trydydd a 
daethant hefyd yn drydydd fel pâr. Yn y chwaraeon, gwnaethon ni ennill y 
dodgeball gyda’r tîm yn fuddugol yn rownd Cymru - Da iawn a phob lwc yn 
cystadlu dros Gymru. Yn sirol, gwnaeth y tîm hoci a’r pêl-rwyd ennill ail.

Wedyn, gwawriodd y rali gyda Rhodri Pugh ac Aron Dafydd yn ennill yn 
eu hoedrannau yn y barnu gwartheg godro ac yn cael ail fel tîm. Aeth Sophie 
Jones a Delyth Evans ati i wneud her arwyr a fod yn fuddugoliaethus ac 
Chloe Lewis a Caryl Jacob y gwisgo i fyny gan wisgo yr arweinydd Meinir 
Douglas fel Ray Gravell. 

Daeth Rhys Douglas yn ail yn y cneifio gyda fe a Sion Lewis yn cael ail fel 
tîm. Fel clwb, daethon ni’n drydydd 
yn yr her arwyr. Felly, roedd hi’n rali 
ddigon llwyddiannus.

Hoffwn ni fel clwb ddiolch i bawb 
am eu hymroddiad a’u cymorth tuag 
at yr ymrechion o baratoi a diolch i 
bawb am eu holl gymorth yn ystod y 
flwyddyn.
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Yn y Gegin gyda Gareth

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

Elusennau
Lleol

Sefydliad Prydeining y Galon 
Cangen Llanybydder a Llambed

Cafwyd ein cyfarfod blynyddol ar 
y 6ed Mai 2014 yn Eglwys Santes 
Thomas.

 Penodwyd y canlynol:
Llywydd : John Harries Jones
Cadeirydd : Dave Smith
Ysgrifennyddes : Jennie Bracher
Trysorydd :  Ann Davies
Gohebydd y Wasg : Jennie Bracher
Archwilydd : Eirios Jones
Trefnydd Cardiau Nadolig : Nia 

Evans
Yn ystod y cyfarfod ‘roedd yr 

aelodau yn drist iawn o glywed 
bod bobl wedi bod yn casglu arian 
yn anghyfreithlon yn Llambed a 
Cwmann a dweud eu bod nhw yn 
casglu dros Sefydliad Prydeining 
y Galon.  Galwyd yr heddlu a 
gwnaethant eu gwaith ar unwaith a 
rhoi taflenni yn y tai i ddweud wrth 
bobl.  ‘Cold Callers’ roedd yr heddlu 
yn eu galw. Mae popeth yn eu dwylo 
nhw nawr.

Casglwyd £12,057-86 yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf.

Ymchwil i Cancr Prydain - 
Pwyllgor Llanbedr Pont Steffan a 
Llanybydder

Mewn cyfarfod yn ddiweddar 
cyflwynwyd tystysgrif i bwyllgor 
Llanbedr Pont Steffan a Llanybydder 
gan Mr Chris Roberts, Trefnydd 
Cancr yn yr ardal hon, am gyrraedd y 
swm o £300,000.00 at yr achos.
Y swyddogion am eleni yw :
Cadeirydd : Ieuan Davies
Ysgrifennyddes : Susan Evans

Trysorydd : Lucy Jones
Mae croeso cynnes i bawb i ymuno 

â ni.

Blas Bendigedig Blodyn yr Ysgawen

Yr adeg yma o’r flwyddyn mae’r perthi a’r tir yn glytwaith gwyn o 
flodau’r ysgawen, ac wrth gwrs mae’r paill yn llenwi’r aer. Mae’r fferm 
gyda ni yn fangre berffaith i’r blodau bob blwyddyn, a’r adeg yma byddaf 
yn eu casglu yn bentyrau. Pam? Wel er mwyn gwneud cordial allan o’r 
blodau. Mae’n arferiad sy’n  deillio nôl i’r Oes Fictoria rwy’n cael ar 
ddeall.

Maent yn cael eu casglu a’u gosod mewn hylif o ddŵr, siwgwr a lemwn 
a’i adael am ddyddiau cyn ei hidlo a’i boteli. Mae’n ddiod soffistigedig ac 
yn boblogaidd iawn fel un di-alcohol.

Cred rhai ei fod yn dda i gadw annwyd i ffwrdd ac yn dda i’r gwddf a’r 
llais. Medrwch ei fwynhau gyda dŵr pefriog neu hefyd gydag ychydig 
vodka. Mae’n wych mewn llawer o rysetiau – rhowch gynnig ar y 
canlynol.

Mwynhewch y rysetiau a’r “Pop Posh!”. O ganol y blodau,

Hwyl!
Gareth

Pwdin blodyn ysgawen a mafon  (Raspberries)
Cynhwysion
 150gm mafon
 3 llond llwy fwrdd o siwgwr eisin
 200gm o gaws meddal
 200ml o hufen dwbwl wedi’i guro
 2 llond llwy fwrdd o gordial ysgawen
 12 mirang
 150gm mafon i addurno
 4 o fisgedi sinsir.
Dull
1. Rhowch 150gm o’r mafon mewn prosesydd gyda 2 lond llwy 
 fwrdd o ddŵr. Malwch a hidlwch.
2. Curwch y caws hufenog, siwgwr a’r cordial, yna plygwch yr 
 hufen iddo.
3. Malwch y mirang i bedwar gwydr, ychwanegwch ychydig o 
 hufen, mafon a’r coulis – gwnewch yn haenau gyda’r bisgedi ar 
 yr wyneb.

Nectarines mewn blodau’r ysgawen
Cynhwysion
 500ml o wîn gwyn
 3oz o siwgwr caster
 Sest i lemwn
 2 lond llwy fwrdd o gordial ysgawen
 4 nectarin.
Dull.
1. Gosodwch y gwîn, siwgwr, lemwn a’r cordial mewn sosban 
 gyda 200ml o ddŵr. Yna i mewn a’r 4 nectarin a’u mud-ferwi am 
 tua 15 munud.
2. Codwch o’r hylif a gadewch i oeri. Yna pliciwch. Coginiwch yr 
 hylif nes yn drwhus. Oerwch a gweinwch gyda’r ffrwythau ac 
 hufen iâ.

“Gwledd Gorffennaf yng Nghegin Gareth”
Y mis yma rwy’n creu prydiau gyda’r hwyr-

5 cwrs (Canapes, Dechreufwyd, Prif gwrs, Pwdin, 
Coffi a danteithion.

Y cyfan gyda blas yr Haf – yn addas i deulu neu griw o ffrindiau 
(tua  10 i 18 o bobl). Dewch draw am barti canol Haf.

I archebu rhowch alwad ar 01570 422313.    
Pris £�0 y pen.

Pencarreg
Colli Brenda

Gyda thristwch y cofnodwn 
farwolaeth Sarah Anita Brenda 
Jones, merch annwyl Ruth a’r 
diweddar Edwin, Min-y-Llyn, 
Pencarreg.  ‘Mond blwyddyn yn ôl 
ymunodd Brenda ynghyd â’i mam 
Ruth, ei chwaer Barbara a’i brodyr 
Bryan a Kevin i fwynhau rhannu 
atgofion am y dyddiau hirfelyn tesog 
wnaethant dreulio yng nghwmpeini 
eu cyd-ddisgyblion yn ysgol gynradd 
Dolgwm fry ar y bryn yn edrych i 
lawr ar ei chartref, y llyn a phentref 
ei magwraeth yma ym Mhencarreg.

Yn meddu ar bersonoliaeth 
hyfryd, yn ferch alluog a dawnus 
fe ddilynodd ei gyrfa fel athrawes 
yng Nghwm Cynon a mawr oedd ei 
pharch a’i chlod.

Cydymdeimlir yn ddwys gyda’i 
theulu a’i ffrindiau yn eu colled a’u 
galar.
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Llanwnnen
Pwyllgor Lles

O ganlyniad i haelioni `Y Loteri 
Fawr Genedlaethol` aeth trigolion 
y pentref a’r cylch, am wibdaith ar 
ddiwrnod braf ar Fehefin19 ar fws 
G&M Llambed.  Gadael Llanwnnen 
am chwarter i naw y bore ac yna 
ymlaen am Aberhonddu. Cael `Coffi 
/ Te deg` yno cyn symud ymlaen 
i`r Amgueddfa Catrodol Y Cymru 
Brenhinol. Er syndod i bawb roedd 
ein tywysydd yn dod o Lambed, 
sef Mr Bill Cainan. Cawsom 
wybodaeth ac esboniad am wahanol 
eitemau roedd yno, preser oedd 
gwrando ar yr hanes. Diolchwyd i 
Mr Cainan gan ein Cadeirydd Mr 
Haydn Richards Lowtre. Yna nôl i 
Aberhonddu am ginio a siopa am 
ryw awr a hanner. Symud ymlaen 
wedyn i ymweld â `Distyllty Whisky 
Penderyn`  lle cawson flasu - whisky, 
gin, brandy ac ati a derbyniodd pawb 
botel fechan i ddod adref. Esboniodd 
ein tywysydd Anna am y broses 
o wneud y gwahanol ddiodydd, 
dangosodd  ffilmiau, y casgiau a 
cafwyd hanes y whisky Cymraeg 
o’r dechrau. Pawb wedi mwynhau`r 
ymweliad hyn hefyd.

Ein cadeirydd yn diolch i’r 
tywysydd am amser hyfryd.

Aethom ymlaen i `Trostre Llanelli` 
ac ymweld â’r siopau moethus oedd 
yno, a chael ambell i fargen efallai.

I ddiweddu`r diwrnod cafwyd 
swper yn Y Bridge Inn yn Llangeler, 
pryd blasus iawn a’r croeso yn 
gynnes.

Ar ran trigolion y pentref 
diolchodd Mr John Beaufort 
Williams i’r Pwyllgor am drefnu 
gwibdaith mor amrywiol ac 
addysgiadol.

Yna diolchodd y Cadeirydd i bawb 
am eu cyfraniad yn nhrefniant y 
dydd.

Ar y bws ar y ffordd adref 
cyhoeddwyd enillydd y 
gystadlaeaeth sef dyfalu`r 
Cilometerau roeddem wedi trafaelu 
yn ystod y dydd o Lanwnnen i 
Langenech.

Roedd Mr Dai Williams, 
Dolaugwyrddion wedi cynnig gwobr 
o £5-00 i’r person fyddai yn dyfalu`r 
cilometrau yn gywir a’r ennillydd 
oedd Mr Dilwyn Davies, Alwyn; ac 
yn ail oedd Mrs Jean Jones, Dorlan, 
a’r wobr hyn yn rhoddedig gan Mr 
Dilwyn Davies.

Yr ateb oedd 160 o gilometerau
Cafwyd diwrnod i’w gofio a 

chyrraedd nôl yn Llanwnen tua naw 
o’r gloch.

Sefydliad Y Merched
Ar Nos Lun Mehefin yr 2il cyfarfu 

Y Sefydliad yng Ngwesty`r Grannell. 
Roeddem wedi estyn gwahoddiad 
i aelodau `Leage` Capel y Groes i 
ymuno â ni am y noson, a hyfryd 
oedd cael eu cwmni, Estynodd ein 
llywydd Mrs Avril Jones groeso 
cynnes i bawb.

Trafodwydd y llythyr misol yn 
ystod y cyfarfod ac yna ein llywydd 
yn cyflwyno ein gwraig gwadd 
sef Mrs Diane Smith o Lanarth a 
soniodd am ei gwaith drwy araith 
a  sleidiau  fel `nanny` i Tywysog 
Arabian a chafwyd noson hwylus yn 
ei chwmni.

Enillydd y gystadleuaeth am 
`Tray Melamine` oedd Mrs Ceinwen 
Roach. Enillydd y raffl a oedd yn 
rhoddedig gan Jean Jones oedd Mrs 
Ann Hughes.

Bydd ein cyfarfod nesaf ar 
Orffennaf y 7fed yn Coleg Llambed 
am 10-30 y bore.

Dathlu Priodas Deiamwnt
Llongyfarchiadau i Mr Sam a Mrs 

Joyce Allen, Blaencrwser ar achlysur 
eich Priodas Deiamwnt ar Awst 
21ain. Dymuniadau gorau wrth holl 
drigolion y pentref. Mwynhewch y 
dathlu.

Graddio
Llongyfarchiadau i Aled Thomas, 

Talgrwn ar basio ei arholiadau i 
fod yn Filfeddyg. Fe fydd yn mynd  
allan i weithio i’r Iwerddon yn ystod 
yr haf. Dymuniadau gorau i ti i’r 
dyfodol. 

Pen-blwyddi arbennig
Pen-blwydd hapus i Ray Thomas, 

Berllan Deg ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 88 oed ar 7 Mehefin 
ac i Magw Hughes, Pantdderwen 
ar gyrraedd 90 oed ar 16 Mehefin.  
Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonoch 
a dymuniadau gorau i’r dyfodol.  

Priodas Dda

Dr Rhodri Bowen, Delyn Aur a 
Helena Moore, Stafford ar ddiwrnod 
eu priodas, sef 5 Ebrill 2014 yn 
Neuadd Ashton, Caerhirfryn.  
Treuliodd y pâr hapus eu mis 
mêl yn Sri Lanca a’r Maldives.  
Dymuniadau gorau am ddyfodol 
hapus ac ar symud i Cheltenham, lle 
y bydd Rhodri’n hyfforddi i fod yn 
Feddyg Teulu.  

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Ann 

ac Alan Jones, Annedd Wen ar 
farwolaeth chwaer Ann sef Mary 
Davies o Lanfihangel-ar-Arth. 
Derbyniwch ein cydymdeimlad 
dwysaf. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Luned Mair, 

Penynant ar ennill Gradd MSc 
gyda Rhagoriaeth mewn ‘Sylfeini 
Seicoleg Glinigol’ ym Mhrifysgol 
Bangor. Pob dymuniad da i’r 
dyfodol eto Luned. 

Ysgol Llanwnnen
Llongyfarchiadau mawr iawn 

i Rhys Williams, blwyddyn 3 ar 
ddod yn ail yng nghystadleuaeth 
traws gwlad dros Gymru. Mae 
hyn yn gamp sylweddol ac rydym 
yn falch iawn o lwyddiant Rhys. 
Llongyfarchiadau iti Rhys a dal ati.

Bu tîm hoci Llanwnnen 
yn cynrychioli’r ardal mewn 
twrnament hoci yng Nghaerfyrddin, 
a drefnwyd gan Gymdeithas Hoci 
Cymru. Roedd 72 o blant o bob 
rhan o’r Gorllewin yn cystadlu 
a balchder mawr inni oedd i dîm 
Llanwnnen ennill gwobr ‘calon 
yr ŵyl’ a roddwyd i’r tîm am 
eu hymdrech a’u chwarae teg. 
Daeth clod mawr i Carwyn Rosser 
am ennill gwobr ‘Chwaraewr 
mwyaf cyfrifol yr Ŵyl’ a hefyd i 
Steffan Griffiths am ennill gwobr 
‘Cystadleuwr Gorau’r Ŵyl’. 
Llongyfarchiadau mawr ichi gyd  a 
diolch o galon i Mrs Sioned Mills 
am eu hyfforddi.

Aeth tîm pêl-droed i dwrnament 
Tregaron gan fwynhau’r profiad 
yn fawr. Da iawn chi am roi o’ch 
gorau fechgyn, ac yn arbennig o 
fechgyn blwyddyn 3, sef Gruffydd, 
Nathaniel a Rhys am gymryd rhan 
yn eu twrnament ysgol cyntaf.

Llongyfarchiadau i ddisgyblion 
blwyddyn 5 a 6, sef Dylan, 
Carwyn, Steffan Griffiths, Steffan 
Holmes, Guto, Meirion, Lucy a 
Catrin am lwyddo yn eu profion 
beicio yn ddiweddar. Bu’n brofiad 
gwerthfawr i bawb.

Aeth dosbarth y plant bach ar drip 
i Gei Newydd a chael amser wrth eu 
boddau ar y traeth. Cafwyd cyfle i 
weld y tebygrwydd a’r gwahaniaeth 
rhwng Llanwnnen a phentref glan 
y môr, a chael hufen iâ blasus wrth 
gwrs!

Bu dosbarth Mr Ebbsworth yn 
Theatr y Mwldan Aberteifi yn 
gweld perfformiad arbennig o sioe 
‘Madog’ gan Arad Goch. Mae’r 
disgyblion wedi bod yn astudio’r 
stori y tymor hwn ac roedd gweld y 
sioe yn goron ar y cyfan.

Cafwyd diwrnod Mabolgampau 
hwyliog ym mis Mehefin a phawb 
yn rhoi o’u gorau yn y rasys 
amrywiol. Diolch yn fawr i gyfaill 
arbennig i’r ysgol am ei rhodd 
blynyddol o’r rhubanau hardd.

Cafodd blwyddyn 5 a 6 wythnos 
i’w chofio yng ngwersyll Pentywyn 
gan brofi pob math o weithgareddau 
awyr agored gan gynnwys 
abseilio, dringo, nofio yn y môr 
a llawer mwy. Dychwelodd pawb 
wedi blino’n lân ond wedi cael 
wythnos wych, a diolch i’r plant 
am ymuno mor frwdfrydig yn y 
gweithgareddau.

Cynhelir Ffair Haf a 
chystadleuaeth bêl-droed yr ysgol 
ar nos Wener y 4ydd o Orffennaf, 
a chroeso cynnes i bawb ymuno â 
ni. Byddwn yn cloi’r tymor gyda’n 
trip blynyddol i Heatherton ar 11eg 
Gorffennaf, ac mae pawb yn edrych 
ymlaen yn eiddgar yn barod.

Byddwn ar ddiwedd tymor yr 
Haf yn ffarwelio â dau ddisgybl ym 
mlwyddyn 6, sef Dylan Thomas a 
Carwyn Rosser. Mae’r ddau wedi 
cyfrannu’n helaeth at yr ysgol a 
byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr. 
Pob dymuniad da ichi ym Mro Pedr 
a chofiwch ddod nôl i’n gweld.

Gwellhad Buan
Dymunwn wellhad buan i Mandy 

Thomas, 16 Bro Grannell, Mic 
Thomas, 9 Bro Cadarn ac Eurwyn 
Thomas, 10 Cwrt Dulais, Llambed 
[ond gynt o Lanwnnen] sydd wedi 
bod yn yr ysbyty yn ystod y mis. 

Gobeithio y byddwch i gyd yn 
well ac o gwmpas eto yn fuan.
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Drefach  a  Llanwenog
Canlyniadau Clwb 100 Cylch 
Meithrin Drefach

Mis Ebrill -1af Arwel Thomas, 
Ffrwd, Llanwnnen; 2il Catrin Medi 
Davies, Abergrannell, Llanwnnen.

Mis Mai – 1af  Catrin Jones, 
Toriad Taclus, Llanybydder; 2il 
Rhidian Morgan, Llys Owen, 
Cribyn.

Mis Mehefin -1af Elen Davies, 
1 Tynyffordd, Rhydybont, 
Llanybydder, 2il Nia Evans, 
Llyswen, Llandysul.

Enillydd y stôl bren yn Rali CFFI 
Llanwenog oedd Sian Jenkins, 
Tyllwyd, Maestir, Llambed. Diolch i 
bawb am gefnogi. 

C.Ff.I Llanwenog
Cafwyd noson llawn hwyl a sbri 

wrth fynd i bwll nofio Blue Lagoon. 
Cafodd yr aelodau fwynhau yng 
nghwmni ei gilydd wrth nofio, 
sblasho a chymdeithasu. 

Ar ddiwedd y mis aeth yr aelodau 
ar daith fferm i Drefaes Fawr yn 
Nhroedyraur. Dysgwyd llawer am 
eu dulliau ffermio a bu’n noswaith 
ddiddorol iawn unwaith yn rhagor i 
aelodau’r clwb. 

Ar ddechrau mis Mai, cynahliwyd 
ein Helfa Drysor blynyddol. Iona 
Jones a Manon Richards oedd 
ynghlwm â chreu helfa drysor eleni.  
Dechreuodd tyrfa dda o geir allan o 
Gefnhafod.  Cawsom ein harwain 
ar rai heolydd anghyfarwydd iawn 
i nifer ohonom ond mae braf cael 
gweld bach o gefen gwlad.  Y car 
buddugol ar ddiwedd y noson oedd 
Enfys ac Emyr a’u criw. Diolch i 
Eiddwen a Geraint Hatcher am y 
croeso ar ddiwedd y noson.

Trefnwyd noson i Felin Wynnstay 
yng Nghaerfyrddin, synodd yr 
aelodau ar maint y felin, cafwyd 
noson ddiddorol iawn.  A chyn dod 
o Gaerfyrddin rhai oedd cael trip i 
Mc Donalds. Ar ddiwedd mis Mai, 
cafwyd cyflwyniad diddorol gan 
un o aelodau’r clwb sef Menna 
Williams. Bu Menna yn sgwrsio am 
ei phrofiad o deithio i America gyda 
mudiad y C.Ff.I.  Roedd yr hanes 
yn hynod o ddiddorol a braf oedd 
gweld lluniau a fideos o’i phrofiadau 
amrywiol a chyfrous yn ystod ei 
thaith.

Roedd dechrau mis Mehefin i ni 
fel clwb yn hynod o brysur wrth 
ystyried fod y rali flynyddol yn 
prysur agosau. Bu paratoadau lu 
wrth beintio arwyddion, paratoi’r 
siediau ac arddurno llwyfan y 
coroni. Ar y 7fed o Fehefin roedd 
rali yr Arwyr wedi cyrraedd yma yn 
Llanwenog ac ar gaeau Llechwedd.  
Cafwyd ariath agoriadol y rali 
gan Gadeiryddes y clwb sef Cerys 
Lloyd.  Bu yna gystadlu brwd trwy’r 
bore, ond am 1 o’r gloch daeth yn 
amser seremoni’r coroni frenhines.  
Cludwyd y frenhines, ffermwr ifanc 
a’r morwynion mewn Injan Dân, 
wel na beth oedd sypreis i bawb!  

Cyrchwyd y swyddogion newydd 
i’r llwyfan gan aelodau’r clwb sef 
Luned Mair, Gethin Hatcher, Steffan 
Jenkins, Heilin Thomas, Steffan 
Davies a Llŷr Davies.  Braf oedd 
gweld aelodau’r clwb Enfys Hatcher 
a’i chwaer Gwawr Hatcher fel aelod 
hŷn ac iau yn ran o’r seremoni.  
Hefyd ei thad a’i mam sef Geriant 
ac Eiddwen sef Is-Lywydd y Sir.  Yn 
ystod y seremoni cafwyd darlleniad 
o benillion o waith Brenda Jones i’r 
swyddogion newydd gan Sophie, 
Lauren, Iwan a Twm.  

Roedd hi’n rali hynod o 
wyddiannus gyda Chlwb Llanddewi 
Brefi yn fuddugol ar ddiwedd y 
dydd.  Llongyfarchidau calonog 
iddyn nhw fel clwb! 

Llongyfarchiadau mawr i 
Carwyn Davies am ennill Tlws 
Coffa Gwenno Tudor am yr aelod 
iau mwyaf gweithgar y flwyddyn 
C.Ff.I Ceredigion a oedd yn cael ei  
gyflwyno ar ddiwrnod y rali. Roedd 
timau tynnu’r gelyn Llanwenog 
yn llwyddiannus hefyd wrth i dîm 
y bechgyn ddod i’r brig a byddant 
hwy yn cynrychioli Ceredigion 
yn y Sioe Frenhinol ar ddiwedd 
Gorffennaf. Pob lwc i chi bois! Fe 
ddaeth tîm y merched yn ail hefyd a 
llongyfarchiadau mawr iddyn nhw!  
Diolch yn fawr iawn i Richard a 
Margaret Thomas, Llechwedd am 
gael defnyddio’r lleoliad hyfryd i 
gynnal y rali unwaith yn rhagor.  
Hefyd diolch yn fawr i bawb am yr 
holl waith caled wrth baratoi ar gyfer 
y rali ac ar ddydd y rali. Heb yr holl 
gymorth, ni fyddai’r diwrnod wedi 
mor llwyddiannus.                                                                                      

Cymanfa’r Rali oedd i ddilyn 
ar y nos Sul i gloi’r penwythnos 
hwylus. Cynhalidwyd y noson yng 
Nghapel Brynhafod, Gorsgoch.  
‘Super Gymanfa’ oedd hon o dan 
arwainiad a dwylo medrus y ‘Super 
Arweinyddes’ sef Enfys Hatcher.  
Cafwyd noson llawn hwyl a sbri yn 
dawnsio, canu a joio! Diolch yn fawr 
i Enfys am arwain y noson mewn 
ffordd mor hwylus! Diolch hefyd i’r 
cyfleilyddion Carys Evans a Meinir 
Davies. 

Ar ôl penwythnos prysur iawn, 
cyfle i ymlacio ar draeth Cei 
Newydd oedd hi i’r aelodau. Cafwyd 
amser da o fwyta chips, chwarae 
rownders a glychu’n sopen yn y dŵr.   

Canhaliwyd barbeiciw y clwb 
yn Llechwedd i gloi’r rali. Noson 
llawn sbri oedd hon gyda’r ifanc a’r 
hŷn yn cymysgu ac yn mwynhau 
gyda’i gilydd. Roedd yna ddawnsio 
gwyllt yn cymryd rhan yn y sied tan 
oriau man y bore heb sôn am gemau 
doniol. Diolch yn fawr i bawb a 
wnaeth goginio’r barbeiciw ar y 
noson hefyd.

Cafwyd noson gan Pugh Jones 
ein llywydd.  Trefnodd Pugh noson 
o chwarae coets yn Llanybydder. 
Roedd yn brofiad newydd i fwyafrif 
o’r aelodau a braf oedd cael dysgu 

sgil newydd. Cerys Lloyd ddaeth i’r 
brig ar ddiwedd y noson.

Trefnwyd noson olaf y clwb 
fel taith ddirgel, roedd pawb yn 
bryderus i wybod ble roeddwn am 
fynd.  Cyrraedd Glynarthen a mynd 
i ymweld â busnes ‘Chocolate 
Fusion’, roedd pawb wrth eu boddau 
yn blasu wahanol fathau o siocled 
hyfryd.  Cafwyd gyfle i addurno 
tryffl a bu Menna wrthi yn creu bar 
o siocled gwyn.  Diolch i Nick o 
‘Chocolate Fusion’ am ei groeso 
cynnes a’i gyflwyniad diddorol.

Ysgol Llanwenog
Yn ystod yr wythnos ar ôl hanner 

tymor aeth rhai o blant Ysgol 
Llanwenog i Ganolfan Awyr Agored 
Pentywyn i gael sbort a sbri. Roedd 
pawb yn teimlo’n gyffrous iawn. 
Aeth saith disgybl o’n dosbarth ni, 
tri o flwyddyn pump a phedwar o 
flwyddyn 6. Roedd chwe ysgol arall 
yno hefyd sef ysgol Llanwnnen, 
Cwrtnewydd, Llanedi, Blaenau, Bro 
Pedr a ni wrth gwrs. Roedd yn braf 
i gwrdd â phlant eraill ac i fwynhau 
eu cwmni.

Yn ystod yr wythnos cawsom 
gyfle i wneud  llawer o 
weithgareddau cyffrous fel dringo, 
abseilio, nofio, mynd trwy’r nant, 
brasgamu dros y creigiau yn y môr 
a dringo’r rhaffau uchel a llawer o 
bethau eraill. Ar ddydd Llun cawsom 
her gyda rheolwr y Gwersyll. Y dasg 
oedd gwneud pump ffrind newydd 
erbyn dydd Mercher a deg ffrind 
erbyn dydd Gwener. Rwy’n credu 
fod pawb wedi llwyddo i wneud  
ffrindiau newydd. Yn ystod dydd Iau 
aethom ar daith i gastell Penfro. Aeth 
arweinydd â ni o gwmpas, a buodd 
yn sôn am hanes y castell a buom yn 
gwneud gwaith celf sef rhwbiadau 
efydd. Roedd yn gret.  Cawsom 
llawer o hwyl yn y disgo nos Iau. 
Roedd y gerddoriaeth yn dda a buom 
yn dawnsio am amser hir. Roedd 
yn wythnos arbennig i’w chofio a 
chawsom lawer o brofiadau newydd. 

Adroddiad gan Hafwen Davies.
Cawsom y cyfle i groesawu ein 

cyfeillion o wledydd Ffrainc, Sbaen 
ac Iwerddon i’r ysgol am yr eilwaith. 
Daeth chwech o athrawon i’r ysgol 
sydd yn rhan o brosiect Comenuis. 

Bu’r plant yn canu caneuon 
traddodiadol i’w diddanu ac yn 
cyflwyno gwaith y prosiect ar ffurf 
pwerbwynt. Cafodd y plant sesiwn 
holi ac ateb er mwyn dysgu mwy am 
y gwledydd uchod.

Diolch enfawr i’r rhieni a ddaeth 
mewn yn ystod gwyliau’r hanner 
tymor er mwyn cydweithio i harddu 
amgylchedd yr ysgol. Buont yn 
paentio, tacluso, atgyweirio ac maent 
wedi rhoi gweddnewidiad llwyr i’r 
ardal allanol. Diolch enfawr i Mrs 
Enfys Morgan am drefnu ac am 
helpu gyda’r gwaith yma.

Bu plant yr adran Iau yn ysgol 
Cwrtnewydd ar gyfer cyngerdd 
cerddorol. Cawsont wledd yn 
gwrando ar athrawon teithiol cerdd y 
Sir yn eu diddanu ac yn esbonio sut 
mae offerynnau’r gerddorfa yn asio i 
greu sain hudol. 

Bu plant blwyddyn chwech fydd 
yn mynychu Ysgol Bro Pedr  ar 
ymweliadau pontio i’r ysgol. Mae 
hyn yn fuddiol iawn i hwyluso’r 
broses o drosglwyddo i’r Uwchradd. 

Mae plant yr ysgol wedi cael cyfle 
i fynychu clybiau ar ôl ysgol. Bu’r 
plant bach yn garddio gyda Mrs 
Eirlys Jones a bu’r adran Iau yn 
mwynhau nosweithiau chwaraeon 
gyda Mr Roderick.

Cafwyd diwrnod o Hwyl a 
Sbri yn yr ysgol ar ôl y gwyliau 
pan ddaeth disgyblion y Cyfnod 
Sylfaen y dair Ysgol sef ysgolion 
Llanwnnen,Cwrtnewydd a 
Llanwenog ynghyd i gymeryd rhan 
mewn amrywiol  weithgareddau o 
fewn campws  Ysgol Llanwenog. 
Cafwyd diwrnod llawn hwyl wrth 
iddynt gynllunio ar y cyd ar gyfer 
testun thema ar gyfer y tymor nesaf. 
Buont yn cymeryd rhan mewn 
gweithdy drama lle bu aelod o 
Theatr Arad Goch allan yn eu dysgu. 
Yn ystod y prynhawn bu’r plant yn 
meithrin eu sgiliau corfforol wrth 
greu gweithgareddau gemau potes 
amrywiol. Mi oedd yn ddiwrnod 
bendigedig. Pawb wedi mwynhau.

Mae disgyblion Cyfnod Sylfaen yn 
cael gwersi nofio ar hyn o bryd ym 
mhwll nofio Llanbed.

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen 
am drip i Gei Newydd yn ddiweddar 
gyda disgyblion Ysgol Llanwnnen. 
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Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Yno cafwyd weld y Bâd Achub 
a holi cwestiynau am waith y pobl 
yno. Adeiladwyd cestyll tywod ar 
y traeth. Gwelwyd dolffiniaid ar 
y môr! Cafwyd hufen iâ blasus a 
chyfle i brynu rhywbeth yn y siop 
£1. Diwrnod hyfryd. Nawr, mae 
rhaid mynd nôl a chymharu Cei 
Newydd a phentref Llanwenog.

Rhaid diolch yn fawr iawn i Eleri 
Lewis,Ffosffald am ddod i fewn i 
sgwrsio â’r plant lleiaf am ei chrefft 
arbennig o greu cardiau. Rydym yn 
trafod Gwasanaeth Priodas o fewn 
ein gwersi Addysg Grefyddol dan 
arweiniad Mrs Meriel Davies ac fe 
fu Eleri yn dangos engreifftiau o 
wahoddiadau, taflen gwasanaeth er 
mwyn i’r plant cael creu rhai eu hun. 

Cynhaliwyd Diwrnod Hwyl yr 
Ysgol ar nos wener yr 20 fed o 
Fehefin. Ein Llywydd oedd Peter 
R’allt. Diolch yn fawr iddo am 
ei eiriau pwrpasol ac am ei rodd 
haelionus. Cafwyd cystadleuthau 
“Cadw’n Sych”,nifer o stondinau 
amrywiol, barbeciw ynghyd â raffl 
ac ocsiwn. Diolch yn fawr iawn i 
gymdeithas Rieni yr Ysgol am eu 
gwaith caled ac am wneud y noson 
yn un llwyddinnus iawn ac i bawb 
ddaeth i gefnogi. Cafwyd noson 
hwylus yng nghanol yr heulwen. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Mary, 

Daniel a theulu Ffosffald ar golli 
brawd yng nghyfraith ac ewythr sef 
Ieuan Roberts o Lambed.

Babi
Llongyfarchiadau i Siân a Chris, 

Gwelfryn ar enedigaeth Marged 
Gwenno ar Fai 30ain a chwaer fach 
newydd i Gethin ac wyres fach i 
Ieuan a Jane Jones, Pwllybilwg.

Priodas Arian
Yn ystod mis Mehefin 

dathlodd Tony a Jennifer Evans, 
Murmur-y-nant eu Priodas Arian. 
Llongyfarchiadau mawr i chi.

Y Gymdeithas Hŷn
Cafwyd trip eithriadol o ddiddorol 

ar yr 11eg o  fis Mehefin, yn teithio 
i Sir Drefaldwyn, a chael clywed 
hanes Ann Griffiths, yr emynyddes, 
a gweld ei chatref a’i chynefin. 
Trefnwyd y trip yma gan Twynog 
Davies, ac mae’n diolch yn fawr 
iddo am yr holl drefniadau ar ein 
cyfer.

Wedi aros ym Machynlleth am 
goffi, awd ymlaen i Hen Gapel 
John Hughes, Pontrobert, a chael 
hanes y lle hwnnw a chysylltiad 
Ann Griffiths gan Nia Rhosier. 
Taith fer i eglwys Llanfihangel-yng-
Ngwynfa wedyn i weld ei bedd, 
cyn mynd i Ddolwar  Fach i weld 
ei chartref, a chael croeso mawr ar 
glôs yr hen dŷ.  Heb fod ymhell eto, 
roedd Capel Coffa Ann Griffiths, 
lle gwelid  yr unig benddelw o Ann 

sydd yn bodoli, a daeth gweinidog 
y capel i’n hannerch. Cafwyd 
unawd gan Twynog o un o emynau 
Ann, a chanodd yr aelodau ‘Wele’n 
sefyll rhwng y myrtwydd’ – emyn 
poblogaidd iawn o’i gwaith. Rhaid 
peidio anghofio am Ruth, ei morwyn 
yn yr hanes yma, gan mae hi a 
gadwodd yr emynau ar ei chof, a’i 
gŵr hi  wedyn – y Parch. John 
Hughes yn eu hysgrifennu i lawr. 

Ar y ffordd adre, safwyd ger 
Eglwys Mallwyd, lle canolog ac 
amlwg gyda’r canu Plygain yng 
Nghymru. Braint oedd cael ymweld 
â’r Eglwys hynafol hon, ac unwaith 
eto roedd Twynog wedi trefnu bod 
Ficer yr Eglwys yn dod i’n cwrdd. 
Taith i gofio am hir amser.

Nôl i Gwesty’r Marine yn 
Aberystwyth am swper, a phawb 
wedi mwynhau diwrnod rhagorol.

Bydd y trip nesaf dydd Mercher, 
Gorffennaf  9fed yn mynd i Sir 
Benfro, i weld Amgueddfa Moduron, 
a Gerddi Hilton Court.  Enwau i 
Yvonne, 480590.

 
Eglwys Santes Gwenog.

Cynhaliwyd Gŵyl Gorawl 
Deoniaeth Llambed a’r cylch yn 
Eglwys Llangeitho prynhawn Sul 
23ain o Fehefin. Y Sul canlynnol 
aeth y bedair eglwys sydd dan ofal 
y Parch Suzy Bale ar bererindod i 
Nanhyfer, Sir Benfro ac i Henllan i 
ymweld ag Eglwys y Carcharorion 
Eidaladd a ffurfiyd yn ystod yr 
ail Ryfel Byd. Cawsom ddiwrnod 
pleserus ac addysgiadol yng 
nghwmni ein tywyswr, y Bnr Jon 
Meirion Jones. 

Bu cyfarfod plwyf  i drefnu 
rhaglen i gofio am y Rhyfel Mawr ar 
y 1af o Orffenaf lle rhoddwyd croeso 
cynnes i bawb am ddod a’u syniadau 
a’u cefnogaeth.

Mae gardd Alan a Wendy Mellor 
Rhiwson Isaf wedi ei gynnwys yn y 
National Garden Scheme, a bydd yr 
ardd yn agored i’r cyhoedd Dydd Sul 
y 6ed o Orffennaf. Croeso cynnes i 
bawb i fwynhau a chael cwpaned o de 
wrth grwydro drwy’r ardd brydferth.

Cydymdeimlwn â phawb sydd 
wedi coli anwyliaid, a chofiwn 
am Mrs Margaret Roberts, 
Gareth, Helen a’u teuluoedd yn 
eu pofedigaeth drist o golli Ieuan; 
gŵr, tad a thadcu parchus. Cofiwn 
am bawb sy’n anhwylus gartref 
neu mewn ysbyty. Braf yw gweld 
fod Mrs Sian Davies, Talfan. 
Heol Llanwnnen wedi gwella o’r 
llawdriniaeth gafodd yn ddiweddar.

Drefach  a  Llanwenog Cwrtnewydd
Ysgol Cwrtnewydd

Braf oedd gweld Arwel Willaims 
a Catrin Schröder yn cymryd rhan 
yng ngorymdaith Baton Gêmau’r 
Gymanwlad yn Aberaeon dros 
wyliau hanner tymor.

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 brynhawn 
diddorol iawn. Aethom draw i theatr 
Felinfach i Weithdy Gwyddonol. 
Cawsom arbrofion bendigedig ar ‘ 
Energy and light’ a daethom adre 
wedi dysgu tipyn.

Adroddiad gan Nia, Jenna a 
Nathaniel.

Daeth  Miss Ceris Quan, 
myfyrwraig o goleg y Drindod Dewi 
Sant i’n dysgu ni am gyfnod o amser.  
Dysgodd hi gyfnod allweddol 2 
ac roedd y plant wedi mwynhau 
yn ei chwmni.  Diolch iddi am ein 
hyfforddi a phob lwc iddi yn y 
dyfodol.

Adroddiad gan  Lois a Sophie
Hwyl a  sbri oedd ein hymweliad 

â Phentywyn. Bu Bl.5 a 6 yn ffodus 
iawn i gael wythnos o weithgaeddau 
awyr agored  ymysg eu ffrindiau. 
Daethom adre wedi blino’n lan ond 
wedi mwynhau mas draw!

 Adroddiad gan Caitlin, Skye  a 
Carwyn

Aeth plant y cyfnod sylfaen a 
blynyddoedd 3 a 4 am ddiwrnod i 
Ysgol Llanwenog i gymdeithasu 
gyda phlant Ysgol Llanwnnen ac 
Ysgol Llanwenog.  Cafwyd diwrnod 
llawn hwyl a sbri a diolch am y 
croeso cynnes.

Yn ystod y mis, daeth athrawon o 
Iwerddon, Sbaen a Ffrainc i ymweld 
â ni. Cawsant groeso cynnes gyda ni 
ac roedden nhw wrth eu boddau yn 
cymharu ein hysgol ni â’u hysgolion  
nhw. Yn anffodus, mae’r prosiect 
yma wedi dod i ben ond ryn ni wedi 
dysgu tipyn o’r profiad. 

Adroddiad gan Pheobe a Libby
Yn ystod y mis daeth athrawon 

teithiol cerdd y sir i’r ysgol i 
gyflwyno offerynnau’r gerddorfa i 
ni. Ymunodd ysgol Llawenog â ni. 
Roedd amrywiaeth o gerddoriaeth 
glasurol a modern gyda nhw ar 
ein cyfer ac redden ni i gyd wedi 
mwynhau.                                                                              

Adroddiad gan Lleucu a Ffion.  
Bu Arwel Williams, Beca 

Jenkins, Catrin Schröder, a Hanna 
Davies yn ymarfer ar gyfer côr 
blwyddyn 6 ar  16eg o Fehefin yn 
neuadd goffa Aberaeron. Ymysg 
y caneuon  bydd  y disgyblion yn 
canu, mae ‘Let it Go’ a ‘Do you 
Want to Build a Snowman’ o’r ffilm 
‘Frozen’. Byddant yn pefformio 
yng Nghanolfan y Celfyddydau yn 
Aberystwyth yn fuan. 

Adroddiad gan Beca a Hanna. 
Ar ôl gwyliau Pasg dechreuodd 

dosbarth y cyfnod sylfaen wersi 

nofio yn Llambed. Dyma brofiad 
gwych a chyfle i ddatblygu sgiliau.

Adroddiad gan  Luned a  Lisa
Gan fod  blwyddyn 6 yn ymadael 

ag Ysgol Cwrtnewydd roedden nhw 
wedi cael y cyfle i gymdeithasu gyda 
gweddill yr ysgolion ar ddiwrnod 
pontio. Roedd Arwel Williams 
wedi mynd i ysgol Dyffryn Teifi 
a Catrin Schröder, Zachary Wroe, 
Hanna Davies, Beca Jenkins a 
Libby Waterman wedi mynd i ysgol 
Bro Pedr. Mae’r profiad yma yn 
werthfawr iawn ac yn ein paratoi ar 
gyfer yr ysgol Uwchradd.

Adroddiad gan Zachary a Danny.
Cynhaliwyd mabgampau’r 

ysgol ar ddyd Iau, Mehefin 26ain. 
Braf oedd gweld nifer fawr o 
rieni a pherthynasau yn gwylio’r 
plant yn cystadlu’n frwd mewn 
gwahanol gystadlaethau. Ar ôl yr 
holl gystadlu agos iawn oedd y 
bwyntiau. Enillwyd Tarian Goffa 
Stephen Sutcliffe am y bachgen â’r 
nifer mwyaf o bwyntiau gan Arwel 
Williams a Tharian Goffa Ieuan 
Jones am y ferch gyda’r nifer mwyaf 
o bwyntiau gan Beca Jenkins.  Bu 
brwydr rhwng y tri tîm hefyd ond yn 
dod i’r brig eleni ac yn ennill Tarian 
Carwyn a Meinir Caerwenog oedd 
y tîm glas gyda’i capteiniaid Beca 
Jenkins a Hanna Davies yn ail oedd 
y tîm melyn gyda Catrin Schröder 
ac Arwel Williams yn arwain, a’r 
tîm coch yn drydydd gyda Libby 
Waterman a Zachary Wroe wrth 
y llyw.  Llongyfarchiadau mawr i 
bawb.

Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â Elgan, Brenda, Eryl ac 
Eleri, Gwel y Cledlyn ar golli 
chwaer a modryb annwyl sef Mrs 
Irene Price, Gelliwrol, Cwmann a 
hynny mor sydyn.

Mabolgampau Cwrtnewydd
Cynhelir Mabolgampau Blynyddol 

y Pentref ar ddydd Sadwrn, 
Gorffennaf 12fed am 1.00y.p. 
Llywyddion y dydd fydd: Mr & Mrs 
Simon Evans, Troedrhiw. Croeso 
cynnes i chi gyd.

Rhifyn mis Medi
Yn y Siopau 
Medi 4ydd

Erthyglau, Newyddion 
a Lluniau i law erbyn 

Awst �5ain

Gofynnir am 
gyfraniad o 

£5 
yn unig er 
mwyn rhoi 
neges o ddiolch 
ym Mhapur 
Bro Clonc os 
gwelwch yn dda.
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Mae’n dymor y sioeau a’r gwyliau unwaith eto yng Ngheredigion – un o 
uchafbwyntiau’r flwyddyn i mi fel Aelod Cynulliad. Roedd yn dda gweld 
tywydd braf ar gyfer Sioe Aberystwyth am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn 
ogystal â bod yn fwynhad, mae achlysuron fel hyn yn gyfle i gwrdd a nifer 
fawr o bobl,  a diolch i’r holl stondinwyr am eu croeso arferol ac i’r tîm 
trefnu am eu gwaith diflino. Hefyd cefais y fraint o fynychu Rali’r Ffermwyr 
Ifanc ym mro fy mebyd yn Llanwenog. Gwych oedd gweld talentau ifanc yn 
disgleirio, a llongyfarchiadau mawr i Glwb Llanddewi ar ddod i’r brig eleni. 

Rwy’n edrych ymlaen at sawl digwyddiad arall – boed yn steddfodau, 
sioeau, gwyliau bwyd neu gerddoriaeth – a hoffwn dynnu sylw hefyd at 
Daith Celf Ceredigion. Mae dros hanner cant yn cyfrannu at y cynllun yma, 
lle mae artistiaid yn arddangos eu gwaith dros yr haf mewn canolfannau 
fel yr Oriel Nwy yn Aberystwyth, Canolfan Edward Richard yn Ystrad 
Meurig, neu Ganolfan Da Mhile ger Llandysul, neu’n agor drysau eu cartref 
neu stiwdio i’r cyhoedd. Rwy’ eisoes wedi bod i ambell un, ac mae’n 
syfrdanol faint o dalent sydd yn lleol. Ceir mwy o wybodaeth yn http://
ceredigionarttrail.org.uk/. 

Parhau mae’r gwaith o wella cysylltiadau rhyngrwyd yng Ngheredigion. 
Bydd pobl wedi sylwi, mae’n siŵr, ar y faniau Openreach a’u contractwyr 
ar waith mewn sawl rhan o’r sir, yn bwrw ymlaen â’r gwaith o osod gwifrau 
ffibr newydd o dan gynllun ‘Superfast’ y Llywodraeth. Mae’n anodd gor-
bwysleisio pwysigrwydd y gwaith yma. Mae technoleg fodern yn cynnig 
byd lle nad yw agosatrwydd at ddinasoedd mawr mor bwysig, ac felly’n 
gyfle i ddatblygu economi ffyniannus a chynaliadwy. Ond mae sicrhau fod yr 
isadeiledd yn ei le yn allweddol. 

Cefais gyfleon yn ddiweddar i holi’r Gweinidog a phennaeth BT yng 
Nghymru am y gwaith. Pwysleisias fod rhaid i bawb gael mynediad i’r 
dechnoleg ddiweddaraf, a chefais wybod fod prosiect ‘Llenwi Fewn’ 
ar y gweill, i roi cymorth i’r rheiny na fydd yn medru elwa o’r cynllun 
‘Superfast’. Byddaf yn parhau i bwyso am y cysylltiadau gorau posib i 
Geredigion.      Elin Jones AC

O’r  Cynulliad

Agoriad  Swyddogol  Ysgol  Bro  Pedr

Prifathro David Williams, Cyng Hag Harries, Cyng Ellen ap Gwynn, 
Arweinydd y Cyngor a Huw Lewis AC wedi iddo ddadorchuddio’r plac.  

Prif Ferch Sulwen Richards a’r Prif Fachgen Gethin Morgan yn cyflwyno 
rhodd o waith coed i Huw Lewis AC i gofio’r achlysur.

Yn yr agoriad swyddogol roedd pedwar cyn bennaeth yn bresennol - 
Gareth Jones; Huw Jenkins; Aneurin Jones; Dylan Wyn ynghyd â’r Pennaeth 
presennol David Williams.

Dewi Uridge yn dangos ei waith i Huw Lewis  tra ar ei daith o amgylch yr 
ysgol.

Menter Newydd
Pob lwc i David, mab Alan a 

Glynis Tycapel sydd ar fin agor 
busnes yn trin gwallt yn Llanbed. 
Pob llwyddiant iddo yn ei fenter 
newydd.

Yr Ŵyl  Gwrw
Pleser oedd cael tywydd mor braf 

ar benwythnos Mehefin 13eg a 14eg 
i ddathlu ein Gŵyl Gwrw flynyddol 
yn y Pentre.Eleni roedd mwy o 
amrywiaeth o gwrw Cymraeg ar 
gael.Dechreuwyd yr Ŵyl ar y nos 
Wener ac ar y nos Sadwrn cafwyd 
barbiciw a lluniaeth dda fel arfer 
gyda chefnogaeth arbennig gan 
bobol yr ardal ac o’r tu allan. Yn 
gyfrifol am drefniadau yr Ŵyl oedd 
Lesley Stevens a Glennis Gratwick 
gyda chefnogaeth ffrindiau o ardal 
Telford gyda lluniaeth y barbiciw 
yng ngofal merched y pwyllgor. 
Gŵyl arall i’w chofio.

Clwb Cerdded Llanfair
Buom yn lwcus unwaith eto i gael 

prynhawn braf ar Fehefin 8fed   pan 
ddechreuwyd y daith o gerdded yn 
Aberaeron.  Dilynwyd y llwybr 
cyhoeddus i fyny i Lannerchaeron

gyda dros ugain wedi troi i fyny, 
rhai wedi mynd yn syth i’r caffi yn 
Llannerchaeron lle roedd pawb yn 
cael te gyda Jane a Julian Branston 
ar ôl y daith.Mae Jane a Julian 
Fachddu , Llanfair wedi cymeryd y 
caffi drosodd rai misoedd yn ôl ac yn 
gweini bwyd wedi ei goginio gartref 
o nwyddau lleol. Pob llwyddiant 
iddynt yn eu menter.

Helfa Drysor
Cynhaliwyd yr helfa eleni ar nos 

Wener Mai 30 ain.Cafwyd noson 
hyfryd i ddarganfod prydferthwch 
ardal Llanfair, Ffarmers a Chwrt y 
Cadno tra yn chwilio am gliwiau 
diddorol ag heriol yr oedd Alex 
wedi ei paratoi i ni. Roedd digon 
wedi dod ynghyd i enwi deg modur, 
gyda’r cliw olaf yn arwain pawb i 
dafarndy Dolau Cothi lle cafwyd 
bwyd da gyda llawer wedi mwynhau 
eu peis enwog. Yr enillwyr eleni 
oedd ffrindiau Alex a Lynn a nhw 
fydd yn gyfrifol am drefnu yr helfa y 
flwyddyn nesaf. Noson allan

yn llawn o fwynhad. Diolch i Alex 
a phawb a’i helpodd.

Llanfair  Clydogau
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* 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

Ffarmers
Neuadd Bro Fana

Yn y cyfarfod diwethaf, 
penderfynwyd ar nifer o 
weithgareddau ar gyfer misoedd 
y gaeaf.  Ar nos wener, y 7fed o 
Dachwedd, bydd Buddug James 
Jones yn dod â’i sioe ‘Hiraeth’ 
i’r Neuadd – sioe ddwyieithog 
gydag amrywiaeth o gerddoriaeth, 
barddoniaeth, storïau a chomedi.  
Bydd Côr Godre’r Aran yn ymweld 
â ni ar nos sadwrn, y 15fed o 
Dachwedd i gynnal cyngerdd o dan 
arweiniad Eirian Owen, ynghyd 
ag artistiaid unigol.  Bydd hi yn 
siwr o fod yn noson o gerddoriaeth 
safonol yng nghwmni y Côr yma 
sy’n ymweld â ni am y trydydd 
tro.  Cofiwch wneud nodyn yn eich 
dyddiadur, a gofynnir yn garedig 
i fudiadau’r ardal osgoi trefnu 
digwyddiadau ar y nosweithiau 
uchod.

Bydd arddangosfa o hen luniau 
yn cael ei threfnu yn y Neuadd yn 
ystod misoedd yr hydref; bydd yna 
hefyd noson o ‘Bingo.’  Cyhoeddir 
manylion pellach yn agosach i’r 
dyddiad.

Carnifal a Mabolgampau Bro 
Fana

Cynhelir y Carnifal a 
Mabolgampau blynyddol ar ddydd 
Sadwrn, y 9fed o Awst ar Barc 
Bro Fana, gan gychwyn am 2.00 
o’r gloch.  Yn ogystal â’r arlwy 
arferol, cynhelir gemau i unigolion a 
thimoedd yn ystod y prynhawn, gyda 
barbiciw i gloi’r dydd.  Cofiwch 
felly – Carnifal, Mabolgampau a 
Phrynhawn o Hwyl!  Bydd Helfa 
Drysor yn cychwyn o sgwâr y 
pentref ar y noson ganlynol, gyda 
bwyd yn Y Drovers yn dilyn.

Straeon Tafarn
Bydd rhaglen yn y gyfres ‘Straeon 

Tafarn’ yn cael ei recordio yn Y 
Drovers Arms, Ffarmers ar nos 
wener, y 25ain o Orffennaf gyda’r 
unigryw ‘Dewi Pws’.  Os am noson 
o hwyl a sbri, ymunwch â’r criw yn 
Y Drovers!

Diolch
Dymuna teulu y diweddar Gomer 

Davies, Troed y bryn ddiolch am 
bob arwydd o gydymdeimlad a 
charedigrwydd a estynnwyd iddynt 
yn dilyn marwolaeth tad, tadcu a hen 
dadcu annwyl.

Rhoi clod i’r clawdd ....

Erstalwm, roedd jôcs am fois yr hewl yn gyfarwydd iawn ac ambell 
gartwnydd wedi troi’r arwydd yna o ddyn yn gweithio i arwydd o ddyn 
yn pwyso ar ei raw.

Tros y blynyddoedd hefyd, ryden ni i gyd wedi cwyno am golli’r hen 
‘leinsmon’ oedd yn arfer cadw llygad ar ddarn arbennig o hewl, gan 
gadw’r cwterydd a’r draeniau’n glir.

Ond, yn un peth o leia, mae angen canmol yr adran briffyrdd am wneud 
llai. Lle mae torri ar y torri wedi gwneud lles.

Bellach, mae’n bleser mynd am dro hyd hewlydd cefn gwlad petai ond 
i weld y cloddiau ac ymylon y ffyrdd, lle mae’r adar yn cael llonydd i 
nythu a’r blodau a’r gweiriau’n cael tyfu’n gyforiog i gyd.

Y dyddiau  yma, fe allwch chi daro ar ddarn o glawdd lle mae clystyrau 
o flodau’r neidr a llygad llo bach yn codi trwy’r blodau reis, a bysedd y 
cŵn yn binaclau uwch y cyfan, fel tyrrau eglwys. Yn y gwrych uwchben, 
wedyn, fe fydd rhosod gwyllt yn plethu’u swildod gydag arogl melys y 
gwyddfid.

Ond, y gweiriau sy’n eich synnu. Mae mwy i wair na phorfa. Dim ond 
yn awr y mae modd sylwi ar yr amrywiaeth, o ran siâp a maint eu blodau 
a lliwiau’r llafnau a’r pen.

Nid fod biwrocratiaid y cynghorau sir wedi meddwl am hyn i gyd wrth 
benderfynu peidio â thorri ymylon y ffyrdd. Peryg mai arian oedd wrth 
wraidd eu hystyriaethau nhw.

Ond, ynghanol effeithiau dinistriol y lleihau mewn gwario cyhoeddus, 
dyma un enghraifft fach o doriadau’n cyfoethogi.

... a syniad newydd

Roedd stafell gefn caffi’r Hedyn Mwstard yn lle da i gynnal 
cyfarfodydd anffurfiol i rannu syniad newydd. Y gobaith ydi y bydd 
hwnnw, fel y mwstard yn y ddameg o’r Beibl, yn tyfu o hedyn bach.

Fe ddaeth aelodau o nifer o glybiau, cymdeithasau a chyrff draw  i weld 
beth oedd yn digwydd – o’r ysgol i’r Cyngor Tref, o glybiau ffermwyr 
ifanc i eisteddfod fach, o gynghrair darts i gapeli lleol.

Dyna’r union fath o gymysgedd sydd ei angen i droi’r syniad yn ffaith 
ac ychwanegu eto at fywyd cymdeithasol Cymraeg ardal Clonc, a chreu 
cyfle i fusnesau bach lleol gystadlu ar y We.

Y syniad ydi creu lle ar y We i’r ardal a hynny, gobeithio, yn arwain at 
greu gwasanaeth llawn o glonc, newyddion, gwybodaeth, lluniau a fideos 
am ein bywyd ni i gyd yma, o garnifal lleol i’r Urdd, o’r clybiau rygbi i’r 
cymdeithasau diwylliannol.

Clonc a Golwg360 oedd wedi galw’r cyfarfod ond y peth pwysig ydi 
fod pawb yn cymryd rhan a chyfrannu, gan ddefnyddio’r gwasanaeth 
newydd.

Ar y dechrau,  mae’n golygu creu cyfrifon canolog ar bethau fel 
Twitter, FaceBook a YouTube, lle gallwn ni i gyd ail-anfon ein negeseuon  
- un lle i grynhoi’r holl newyddion a gwybodaeth am ein hardal ni.

Mae ychydig o fanylion i’w penderfynu ond, rhyw ddiwrnod tua 
diwedd Awst neu ddechrau Medi, fe fydd y gwasanaeth yn mynd yn fyw 
a’r lle newydd ar gael ... Clonc360 ydi’r enw  mwya tebygol.

Cyn hynny, fe fydd rhai o staff Golwg 360 a ffrindiau Clonc yn fodlon 
helpu pobol sydd eisiau defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol newydd 
yma, ond bach yn ofnus i wneud.

Ac fel y dywedodd sawl un yn ystod y sesiynau yn yr Hedyn Mwstard, 
does dim angen Cymraeg mawr na dwfwn i gymryd rhan, dim ond fod 
pawb yn sgrifennu fel y maen nhw’n siarad.

Y peth pwysig ydi fod y cyfan yn digwydd trwy’r Gymraeg (hyd yn 
oed os bydd ambell air Saesneg weithiau’n gymysg yn hwnnw), fod 
hynny’n creu bywiogrwydd newydd i fywyd Cymraeg yr ardal ac yn 
creu cyfle i’n siopau a’n busnesau lleol ni gystadlu gyda’r cadwyni mawr 
amhersonol.

A fydd y syniad yn gweithio? Bydd, os gwnewn ni i gyd gymryd rhan.
Byddwch yn barod am i dderbyn rhagor o wybodaeth ac i afael yn y 

cyfle.Pentrebach
Dymuniadau Da

Yn ddiweddar bu Mrs Siân Davies, 
Talfan yn yr ysbyty yn derbyn 
triniaeth llaw-feddygol. Dymunwn 
yn dda i chi am wellhad llwyr a 
buan.

Diolch yn fawr i 
Merched y Wawr, Llambed 

am eu rhodd o £10.00.
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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
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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.uk

Llanbedr  Pont  Steffan
Canmlwyddiant Ymadawiad 
yr Iwmoniaeth o Lanbedr Pont 
Steffan

Mae llun yn y llyfr Llambed 
Ddoe o fechgyn  Sgwadrwn “D” yr 
Iwmoniaeth Penfro, yn gadael eu 
Pencadlys Sir Aberteifi yma yn yr 
hen neuadd ymarfer yn Llanbedr 
Pont Steffan, ac yn croesi pont 
Steffan ar ddechrau eu taith allan o 
Sir Aberteifi. Digwyddodd hyn ar 
y 10fed o Awst 1914 a gwnaethant 
orffen eu taith yn ffosydd y Rhyfel 
Byd Cyntaf.  I lawer ohonynt, 
dyna’u taith olaf. Gallwch weld eu 
henwau ar gofgolofnau ar draws Sir 
Ceredigion. 

A dyna beth fyddwn innau yn 
cofio yma yn Llanbedr Pont Steffan 
ar y 10fed o Awst 2014, wrth gynnal 
Orymdaith Dinesig a Gwasanaeth i 
gofio canmlwyddiant Ymadawiad yr 
Iwmoniaeth. 

Mae croeso i bawb i gymryd rhan 
– fyddwn yn casglu ger Cofgolofn 
Ryfel Llanbedr Pont Steffan am 
10.00am a bydd  gwasanaeth 
arbennig yn cael ei gynnal yn 
Eglwys San Pedr am 11.00yb.   

Addurniadau i’w Gwisgo. 

Gwibdaith Cymdeithas 
Ddiwylliadol Siloh a Soar

Ar ddiwrnod arbennig o braf 
aeth llond bws tuag at Gaerdydd 
i ymweld â’r Amgueddfa 
Genedlaethol a Thy Tredegar yng 
Nghasnewydd.Yn ôl ein harfer 
Twynog Davies oedd wrth y 
llyw a mawr yw diolch aelodau’r 
gymdeithas iddo.

Cafwyd cyfle i grwydro’r 
Amgueddfa ac i weld nifer o 
wrthrychau diddorol gan gynnwys 
llun o Eglwys Gadeiriol Salisbury 
gan John Constable oedd ar fenthyg 
i’r oriel dros gyfnod yr haf.

Aethpwyd ymlaen wedyn i 
Dy Tredegar. Plas oedd hwn ac 
adeiladwyd yn yr ail ganrif ar 
bymtheg ac a oedd yn gartre i 
deulu’r Morgans am dros bum can 
mlynedd.Wedi cyfnod llewyrchus 
yn dilyn y chwyldro diwydiannol 
gorwariwyd gan brif aelodau’r 
teulu a bu raid gwerthu’r ystad.Yn 
1951 prynwyd y lle gan yr Eglwys 
Gatholig gan greu ysgol.Yn 1974 
daeth y plas yn eiddo Cyngor Sir 
Casnewydd ac yn 2011 arwyddwyd 
cytundeb a’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol i’w redeg.Yn sicr yr 
oedd yn werth ei weld a rhoddai 
gipolwg ar fywyd yn y gwahanol 
gyfnodau.Nid yn unig hyn ond yr 
oedd wedi’i leoli mewn gerddi a 
lawntiau a borderi amryliw ynghyd 
â gardd lysiau gweithredol-hyfryd 
iawn.

Dychwelwyd adre gan droi yn 
Nhrecastell am Langadog.Gyrrwyd 
yn ddeheuig gan Granville a Twynog 
yn ffyddiog y deuen ni i ben â hi! 
Gwir oedd y gair! Felly llwyddwyd 
i basio faniau a cheir tra bod y criw 

yn mwynhau gwledd o olygfeydd 
godidog. Cyfarwyddwyd ni at 
adeiladau a llecynnau diddorol gan 
Twynog-diolch iddo am hynny ac i 
Granville am y gyrru!

Gorffennwyd y noson drwy gael 
pryd blasus yn y Plough Rhosymaen 
gan ddychwelyd adre ar hyd ffordd 
gyfarwydd! Diolch i Twynog cafwyd 
gwibdaith arbennig arall.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â 

Margaret Roberts a’r teulu, Madryn 
ar farwolaeth sydyn Ieuan. 

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Lowri a Tom 

Hopkins, Hendryd ar enedigaeth 
merch fach, Sioned Ann, chwaer 
fach i Dyfan. Hefyd i Mrs Eluned 
Hopkins ar ddod yn fam-gu unwaith 
eto. 

Rhedeg
Mae Helen Davies, Gwel y 

Cwm, Maeshyfryd yn codi arian 
i’r elusenau ‘Parkinsons’ ac 
‘Alzheimers’ drwy redeg Hanner 
Marathon Abertawe diwedd mis 
Gorffennaf a Hanner Marathon 
Caerdydd dechrau mis Hydref. 
Os oes rhywun am ei noddi 
gallan nhw gysylltu drwy ffonio 
07535712875.  Mae taflenni noddi 
ganddi i neu drwy noddi ar y we 
ar ‘facebook’, neu dudalen (www.
virginmoneygiving.com) a rhoi enw 
Helen Davies mewn.

Diolch yn fawr.

Merched y Wawr              
Ar noson olaf y flwyddyn aeth 

27 ohonom  ar daith ddirgel wedi ei 
threfnu gan Dinah a Veronica.

Cawson noson fendigedig o haf 
i fwynhau’r wlad ar ei gorau wrth 
i’r bws fynd a ni i Amgueddfa 
Plentyndod Gorllewin Cymru yn 
Llangeler. Croesawyd ni yno gan 
y perchnogion. Paul a Hilary sydd 
wedi treulio blynyddoedd yn casglu 
teganau o bob math. Mae Hilary 
wedi dysgu rhiwfaint o Gymraeg ac 
fe aeth at’in croesawu yn y Gymraeg 
Roddodd Paul riwfaint o’u hanes 
a sut aethon nhw ati i syfydlu’r 
amgueddfa. Cafodd pawb y cyfle 
wedyn i fynd o gwpas yr adeiladau 
sydd hyd yr ymylyon a phob math 
p deganau o bob cyfnod. Roedd 
y casgliad o deganau Cymreig  
ddiddordeb

arbennig i rai. Talwyd y 
diolchiadau gan Morwen.Fe 
ddiolchodd i Paul a Hilary am eu 
croeso ac i Dinah a Veronica  am 
drefnu.                     

Aed ymlaen i orffen y noson 
gyda phryd o bwyd hyfryd yn “La 
Calabria”.

Ar ôl bwyta rhanodd Morwen yr 
ohebiaeth o  swyddfa  Merched Y 
Wawr. 

Cafwyd hefyd wybodaeth am 

“Ras Yr Iaith” ac anogwyd  pawb 
i fynd allan i gefnogi gan Ann. 
Penderfynwyd rhoi £25 at yr achos.

Diolchodd Morwen i bawb am 
ddod. Diolchodd hefyd i’r pwyllgor 
a’r aelodau oll am eu cefnogaeth yn 
ystod y flwyddyn.

Dymunodd yn dda i Mary a’r 
pwyllgor  newydd ar gyfer y 
flwyddyn nesaf.                                            

Enillydd y raffl misol oedd 
Gwynfil.

Diolch
Yn dilyn marwolaeth sydyn Ieuan 

Roberts, Madryn, Gyrfa Glynhebog, 
dymuna Margaret, Gareth, Helen 
a’r teulu ddiolch yn fawr am 
bob arwydd o gydymdeimlad a 
charedigrwydd a ddangoswyd 
iddynt yn ystod eu profedigaeth o 
golli gwr, tad a thad-cu hoffus iawn. 
Gwerthfawrogwn eich teimladau 
dwys, ac hefyd am eich cyfraniadau 
hael a dderbynniwyd tuag at yr 
RNLI.

Swydd Newydd
Llongyfarchiadau calonnog i 

Natalie Moore, 28 Penbryn ar ei 
phenodiad fel Athrawes Saesneg yn 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 
yng Nghaerdydd.  Bydd Natalie yn 
dechrau ar ei swydd ym mis Medi.  
Pob lwc iddi i’r dyfodol. 

Diolch
Yn dilyn marwolaeth sydyn 

Ieuan Roberts, Madryn, Rhodfa 
Glynhebog, dymuna Margaret, 
Gareth, Helen a’r teulu ddiolch 
yn fawr am bob arwydd o 
gydymdeimlad a charedigrwydd 
a ddangoswyd iddynt yn ystod eu 
profedigaeth o golli gwr, tad a thad-
cu hoffus iawn.

Gwerthfawrogwn eich teimladau 
dwys, a hefyd eich cyfraniadau hael 
a dderbyniwyd tuag at yr RNLI.

Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Idwal a 

Margaret Morgan, Ffynnonbedr 
ar ddathlu eu Priodas Aur ar 25 
Gorffennaf oddi wrth y teulu. 
Mwynhewch eich diwrnod arbennig.  
Pob dymuniad da i’r dyfodol.   

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

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

Oedfa Radio Cymru
Roedd yr oedfa foreol ar Radio 

Cymru ar Sul y Pentecost yng 
ngofal y Parchedig Jill Tomos 
gyda chymorth pedwar o ieuenctid 
eglwysi cylch y Bedyddwyr 
sef Enfys a Carys o Frynhafod, 
Gorsgoch a Rob a Delyth o Noddfa. 
Roedd yr oedfa yn un arbennig iawn 
ac yn dangos ôl paratoi manwl a 
thrylwyr. Cyflwynwyd gweddiau, 
darlleniadau a hefyd rhan o’r soned 
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Llanbedr  Pont  Steffan
‘Sychder’ o waith un o aelodau 
Noddfa sef Beryl Davies mewn 
ffordd raenus a deallus iawn. Bu 
canmoliaeth uchel i’r oedfa. Diolchir 
yn gynnes i’n Gweinidog ac i’r bobl 
ifanc am eu gwaith canmoladwy.     

Ysgol Sul Noddfa
Bu criw o ferched yr Ysgol Sul 

yn diddori’r Henoed yn Neuadd 
Fictoria ar 18 Mehefin. Cyflwynwyd 
adloniant safonol iawn yn cynnwys 
unawdau gan Elan, Sioned a Ffion 
ac adroddiad gan Gwenllian. Hefyd 
ymunodd y Mamau ac ambell i Fam 
- gu gyda’r merched i ganu rhai 
o emynau’r Gymanfa gyda Janet 
yn cyfeilio.  Roedd pawb wedi 
mwynhau’r arlwy yn fawr iawn.  
Diolchodd Dorothy i chwiorydd 
Bethel, Silian a Noddfa am y te 
blasus ac i aelodau Ysgol Sul Noddfa 
am eu cyfraniad arbennig hwythau.     

Daw tymor yr Ysgol Sul i 
ben gydag oedfa deuluol ar 20 
Gorffennaf am 2 o’r gloch yn Ysgol 
Carreg Hirfaen neu yn yr awyr 
agored os yw’r tywydd yn caniatau.  
Yh dilyn yr oedfa edrychwn ymlaen 
i fwynhau picnic ac i gymdeithasu a 
chael hwyl ar gae yr ysgol.  Estynnir 
croeso cynnes i bawb yn cynnwys 
babanod, plant, ieuenctid, rhieni, 
ffrindiau ac oedolion ifanc ac 
aeddfed!!  Dewch yn llu.      

Caniadaeth y Cysegr
Bydd cyfle i glywed yr ail raglen o 

Gymanfa Ganu’r, Sioe a gynhaliwyd 
mis Tachwedd diwethaf ar y nos 
Sul yma ar y rhaglen Caniadaeth y 
Cysegr am 4.30y.p. ar Radio Cymru. 
Yn dilyn llwyddiant y Gymanfa, 
trosglwyddwyd y swm anrhydeddus 
o £1,000 i apel Gary Davies at 
ymchwil Cancr

Anrhydeddu Iorwerth

Mrs Gwen Davies a Cyng Ramaya yn cyflwyno rhodd i Mr Iorwerth Evans 
gyda’i ddwy ferch.

Gyrfa Chwist - Cartref Hafan Deg
Ar 21ain o Fai cynhaliwyd Gyrfa 

Chwist yn Cartref Hafan Deg gyda 
Mrs Gwen Davies, Llanwnnen yn 
arwain.

Enillwyr fel a ganlyn -     
Dynion - 1af - Peggi Davies, 

Brohenllys, Felinfach. 2il - Morien 
Jones, Talsarn. 3ydd - Maggie 
Vaughan, Felinfach..

Merched 1af - Gwenda Jones, 
Talsarn. 2il -  Nancy Davies, Heol 
Y Wig, Llambed. 3ydd - Sian Jones, 
Llambed. 

Carden Miniature - Dynion - Mary 
Jones, Llambed, 

Merched - Eirlys Jones, Cwmann, 
Llambed.

Bwrw Allan- Ennillwyr- Lil 
Thomas, Ffostrasol a Ifan J.Jones, 
Brohenllys, Felinfach.

Ar 4ydd o Fehefin cynhaliwyd 
Gyrfa Chwist yn Cartref Hafan Deg 

gyda Gwen Davies, Llanwnnen yn 
arwain.

Enillwyr fel a ganlyn -

Dynion - 1af - Gwendoline Jones, 
Llanybydder. 2il - Peter Jones, 
Llambed. 3ydd - Ray Jenkins, 
Llanybydder.

Merched -1af - Eirlys Jones, 
Cwmann. Cydradd 2il - Harry 
Williams, Ystrad Aeron a Nancy 
Davies, Heol y Wig, Llambed.                

Carden Miniture - Dynion 
- Morien Jones, Talsarn. Merched 
- Ray Thomas, Llambed.

Bwrw Allan -Ennillwyr - Mary 
Jones, Heol y Bont, Llambed a 
Margret Jones, Pentrebach. 2il 
-Harry Williams a Joan Lewis, Stryd 
Newydd, Llambed.

Yna, ar Fehefin 18fed cynhaliwyd 
Gyrfa Chwist arall yn Hafandeg 
gyda Gwen Davies yn arwain 
unwaith eto.

Enillwyr fel a ganlyn
Dynion - 1af -Peggi Davies,  

Brohenllys, Felinfach. 2il - Breian 
James, Trelech. 3ydd - Ray Jenkins, 
Llanybydder.

Merched - 1af-Ceri Lloyd, 

Ffostrasol. 2il - Cathrina Davies, 
Aberaeron. 3ydd - Gwenda Jones, 
Talsarn.

Carden Miniture - Dynion - Ifan 
J. Jones, Brohenllys, Felinfach. 
Merched - Eiry Jones, Llambed 
a Morfudd Slaymaker, Llambed. 
Bwrw allan - Enillwyr -Ray 
Jenkins, Llanybydder a Gwenda 
Jones, Talsarn. 2il- Gwen Davies, 
Llanwnnen a Sian Jones, Llambed.

Yn ystod hanner amser 
gwahoddwyd Mr Iorwerth 
Evans, Llangybi yn ôl atom i 
dderbyn Tysteb ac Anrheg wrth 
holl y chwaraewyr Chwist er 
gwerthfawrogiad am ei waith fel 
M.C. an dros chwarter canrif. 
Diolchwyd iddo gan y trefnydd Mrs 
Gwen Davies ac ar ran `Cymdeithas 
Ffrindiau Hafandeg gan y cadeirydd 
Cyng Ramaya

Bydd y Gyrfaoedd Chwist Mis 
Gorffennaf ar 16eg a 30ain

Croeso cynnes i bawb.

“FY ARGYMHELLIAD I YW BOD YR APÊL CYNLLUNIO YN CAEL EI WRTHOD...” Dyma’r  geiriau oedd yn cau adroddiad yr arolygwr 
cynllunio ar apêl gan gwmni RES. Petai apêl RES wedi llwyddo byddai wedi caniatáu iddyn nhw osod 21 o dwrbinau gwynt ar Fynydd Llanllwni. 
Byddai’n golygu y gallai 71 ohonyn nhw fod ar ucheldiroedd y rhan hon o Sir Gaerfyrddin.

Apêl yn erbyn penderfyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin oedd gweithred RES yn y gwraidd. Ac roedd yr aelodau o’r cyhoedd oedd yn Neuadd 
San Pedr dros gyfnod y gwrandawiad yn amlwg yn ymfalchio yn ansawdd y dystiolaeth oedd wedi ei pharatoi gan y Cyngor Sir. Ac at hynny hefyd 
dangosodd ansawdd cyflwyniadau ac atebion swyddogion y Cyngor eu bod yn ben meistri ar eu meusydd.

Yng nghorff ei adroddiad o 193 tudalen, mae’r arolygydd yn tynnu sylw at y cyfoeth o wybodaeth a gafodd ei gyflwyno gan y tystion lleol i’r 
gwrandawiad. Roedden nhw’n cynnwys gwenynwyr, porwyr, adarwyr, naturiaethwyr, haneswyr, archeolegwyr, ffermwyr a phobl gyffredin a oedd 
yn awyddus i ddiogelu cynefin a oedd yn rhydd i bawb ei fwynhau. Grym ewyllys y gymuned honno ynghyd â gwybodaeth fanwl am bob agwedd ar 
bwysigrwydd y filltir sgwar a enillodd y dydd yn y pen draw. Mae un darn yn yr adroddiad yn cyfeirio at drylwyredd gwaith y gwrthwynebwyr dros 
gyfnod hir; mae’n ei gymharu ag ymweliadau ffrwt mewn ac allan o’r car, llawer o arbenigwyr honedig RES a ddaeth o bedwar ban.

Roedd ein cynghorwyr lleol wedi manteisio ar yr achlysur i gyflwyno safbwynt eu hetholwyr. Cawsant bob chwarae teg i roi’r farn honno gerbron. 
Mae’n arwyddocaol na heriwyd yr un o’r datganiadau hyn gan y gwrthwynebwyr. Pwysleisiwyd pwysigrwydd moelni a gwylltineb tirwedd Mynydd 
Llanllwni i’r economi leol a phwysigrwydd twristiaeth i ffyniant y fferm deuluol a’r gymuned gyfan.

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf i ymateb i fwriadau RES yn Llanllwni ym mis Tachwedd 2010 a ffurfiwyd pwyllgor. Cynhaliwyd arddangosfa yn fuan 
wedyn ac yno y daeth llawer i sylweddoli am y tro cyntaf y byddai’r twrbinau saith gwaith yn uwch na thŵr Eglwys Llanllwni! Cododd gwefannau a 
lluniwyd cyfrol swmpus o dystiolaeth.

Bu’r daith yn hir; ond bu’n ymgyrch hollol werthchweil a’r canlyniad wedi profi fod gwrthwynebiad y Cyngor Sir a phobl leol yn gwbl gyfiawn. Ar 18 
Mehefin eleni dangoswyd eto bod Dafydd yn drech na Goliath. Ond ai dyma gau pen y mwdwl? 

Rhaid cymryd cysur yng ngeiriau’r arolygydd:
“WEDI PWYSO A MESUR YN OFALUS MAE’R DAFOL O BLAID CADW MYNYDD LLANLLWNI FEL MAN ARBENNIG HEB 

DDATBLYGIADAU O’R FATH”.

Achub  Mynydd  Llanllwni

COFIWCH
dalu 

£5 
CLWB 

CLONC
o fewn y mis 

nesaf 
Diolch yn fawr.
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Llanllwni
Ysgol Llanllwni

Croeso i deulu newydd i’r ysgol 
– Abraham a Marigold i’r Adran 
Iau a Jo a Jez Smith i’r Cyfnod 
Sylfaen.  Maent wedi setlo’n 
dda ac yn hapus gyda’u ffrindiau 
newydd.  Llongyfarchiadau i Ms 
Sian Harris ar ddod yn fam-gu 
– mab bach i Steffan ac Angharad.  
Llongyfarchiadau hefyd i Miss 
Donna Jones, a fu’n cyflenwi, ar 
enedigaeth merch arall – Beca Mair.

Bu P.C. Kath yn cynnal sesiynau 
gyda’r Adran Iau a bu Nyrs yr ysgol 
yn siarad â phlant Blwyddyn 5 a 6.  
Aeth dau dîm o’r ysgol i chwarae 
pêl-droed 5 bob ochr ar gaeau 
Llanfihangel-ar-arth gan fwynhau’n 
fawr ac roedd yn brofiad newydd i 
nifer o’r tîm ieuengaf.

Bu’r Adran Iau yn ymweld â 
Chei Newydd er mwyn astudio 
creaduriaid sy’n byw mewn pyllau 
dŵr hallt, fel rhan o’u thema y 
tymor yma.  Buont yng nghwmni 
disgyblion a staff ysgolion 
Llanybydder a Charreghirfaen.  
Cawsant ddiwrnod wrth eu bodd 
gan ddysgu nifer o ffeithiau am y 
creaduriaid bach yna.

Cynhaliwyd mabolgampau’r ysgol 
ar gae Tegfan.  Diolch i Tommy 
a Margaret am adael i ni ymarfer 
a chynnal y mabolgampau ar y 
cae.  Bu pawb yn cymeryd rhan yn 
y rasys.  Ar ddiwedd y prynhawn 
tîm  Teifi enillodd y darian dan 
gapteiniaeth  Ifan a Rowen.  Yn 
ennill y medalau am y mwyaf o 
farciau ym mhob blwyddyn oedd:

Bl.6: Alwyn, Bl.5: Owain, Bl.4: 
James, Bl.3: Mathew, 

Bl.2: Tomos, Bl.1: Elan, Bl.0: 
Tudur, Derbyn: Caio,

Ysgol Feithrin: Erin ac Eliza
Enillwyr y tarianau oedd:-
Bachgen yr Adran Iau: Owain
Merch yr Adran Iau: Marigold
Bachgen y Cyfnod Sylfaen: Tudur
Merch y Cyfnod Sylfaen: Elan
Diolch i Bl.6 am roddi’r tarianau.
Diolch i’r rhieni a ddaeth i 

gefnogi’r plant.
Erbyn bydd y rhifyn yma yn 

ymddangos bydd y plant wedi bod 
yng nghystadleuaeth pêl-droed a 
rownderi i ysgolion cynradd cylch 
Pencader.  Bydd Alwyn, Ifan a Miss 
Delyth wedi treulio tridiau yng 
Nghaerdydd gyda’r Urdd ac fe fydd 
y disgyblion hynaf wedi bod mewn 
Diwrnod Hwyl ym Mharc Llandysul 
gyda’r Urdd.  Byddwn hefyd wedi 
cynnal ein Helfa Drysor – mwy o 
hanes eto!

Dymunwn yn dda i Alwyn ac Ifan 
a fydd yn ffarwelio â ni ar ddiwedd 
y tymor ac yn dechrau yn Ysgol Bro 
Pedr ym mis Medi.  Cofiwch ddod 
nôl i’n gweld.  Dymunwn wyliau 
hapus i ddarllenwyr Clonc.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am fis Mehefin:-

1af - £10 – 172 – Alan ac Ann 
Bellamy, Hendy, Llanybydder

2ail - £5 –  253 – Islwyn Jones, 
Penlanymor, Llanarth

3ydd - £5 – 16 – Caiden Evans, 
Newport

Merch fach
Llongyfarchiadau i Melanie 

ac Aled Davies, Manordeifi ar 
enedigaeth merch fach, Catrin Mai, 
chwaer fach i Sion a Steffan. 

Wyres fach
Llongyfarchiadau a phob 

dymuniad da i Andrew ac Eirlys, 
Rhoswen ar gael wyres fach Sioned 
Ann. Merch fach i Lowri a Tom, 
Hendryd, Maestir a chwaer fach i 
Dyfan Glyn.

Cylch Meithrin Llanllwni
Ar ddechrau’r mis aeth y Cylch 

ar drip i Wŷl yr Ysgolion Meithrin 
yn y Gerddi Botaneg lle cawsant eu 
diddanu gan Gwenda Owen. Bu’r 
plant yn cael hwyl a sbri wrth ganu a 
dawnsio. Thema y tymor yma yw Yn 
yr Ardd ac yn ystod y mis bu’r plant 
yn ymweld â gerddi yn Nhyglyn. 
Yno cawsant gyfle i chwarae gemau 
a chael picnic. Croeso cynnes i 
Danyel Thomas sydd wedi ymuno 
â’r Cylch. 

Fe wnaeth plant y meithrin 
fwynhau cymryd rhan ym 
mabolgampau’r ysgol a chynhelir 
Mabolgampau’r Sir yn Bronwydd ar 
yr 2il o Orffennaf. Pob lwc i’r plant! 

Mae yna groeso mawr i chi ymuno 
â ni ar daith haf y cylch i Fferm 
Folly ar y 6ed o Orffennaf. 

Cynhelir taith tractorau ar Awst 
17eg 2014 yn dechrau o safle Mart 
Llanybydder am 10y.b. Fe fydd 
yr elw yn cael ei rannu rhwng 
Ymchwil Cancr a Chylch Meithrin 
Llanllwni. Mae yna groeso mawr i 
hen dractorau a thractorau newydd i 
fynychu. 

Cylch Ti a Fi – Mae yna groeso i 
rieni a’u plant ddod i Cylch Ti a Fi 
yn Ysgol Llanllwni ar fore Gwener 
rhwng 10 yb a 12yp. Nod y sesiynau 
Ti a Fi yw cynnig cyfle i rieni/ 
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 amrywiaeth o 
deganau sydd gyda ni yn y Cylch. 
Yn ogystal mae yna groeso cynnes 
yn eich aros gan Ffion.

Eglwys St Luc, Llanllwni
Daeth mis Mehefin a’i newyddion 

trist am ddarfod Mrs.Nancy Jones 
yng nghartref Hafan y Waun, 
Aberystwyth. Roedd yn 87 oed, ac 
yn weddw i ‘r diweddar Hybarch 
Sam Jones, Ficer Sant Luc, 
Llanllwni am dros 38 mlynedd. 
Gyda’i gilydd, rhoesant wasanaeth 
clodwiw i’r ardal, cyn ymddeol 
i Lanbed. Bu Mrs.Jones yn 
ddiwyd tu hwnt yn ei chymuned, 
a chyfoethogodd fywydau nifer o 
bobl. Coffa da amdani. 

Er cof am Mrs Nancy Jones.

Diolch, Dduw am gael ei ‘nabod
Y cymeriad hoffus hon.
Gweithia’n ddiwyd er lles pobl
Gwasanaetha’n rhwydd a llon.

Gorffwys ddaeth ar ddiwedd 
bywyd,

Haedda’r heddwch nawr, bid siwr.
A’r daith ola-i Lanllwni
Adre, at ei hannwyl ŵr.
 
Bydd ein noson goffi flynyddol 

yn y Neuadd Gymunedol nos Iau, 
Gorffennaf 10fed.

Ar Sul 22ain o Fehefin cynhaliwyd 
ein Gymanfa Sulgwyn ar ei newydd 
wedd, yn Eglwys Llangeitho am 
2 o’r gloch. Croesawyd pawb i’r 
Eglwys gan y Parchedig Dafydd 
Aeron. Gwnaeth yr ysgolion Sul eu 
gwaith yn raenus yn ystod yr hanner 
gynta gyda’r aelodau yn cyflwyno 
emynau hefyd, a’r gynulleidfa yn 
ymuno yn y canu. Cymerwyd y 
plant allan ar ddechrau’r ail hanner, 
a buont wrthi’n ddiwyd yn gwneud 
gweithgareddau amrywiol. Diolch yn 
fawr i Ceinwen am arwain y canu, 
ac i Elonwy am gyfeilio.Yn ystod 
y gwasanaeth talodd y Parch.Suzy 
Bale deyrnged i’r diweddar Mrs.
Nancy Jones, Llanbed a weithiodd 
mor galed yn y Ddeoniaeth hon. 
Cytunwyd fod yr arbrawf eleni 
wedi bod yn llwyddiannus, a diolch 
i Dawn a’r pwyllgor am drefnu 
popeth mor raenus. Ymunodd pawb i 
gael lluniaeth blasus yn y Neuadd, a 
diolch i’r gweithwyr yma hefyd.  

Cadeirydd Pwyllgor Henoed Llanllwni – Mrs Sally Davies, Fferm y Maes 
ynghyd ag aelodau’r pwyllgor yn cyflwyno siec o £353.27 i Aneurin Roberts 
o Ambiwlans Awyr Cymru. Gan fod yr aelodau i gyd wedi ymddeol, dyma’r 
cyfanswm oedd ar ôl yn y gronfa.

Alwena Mair Owen yn ennill y 
cyntaf ar yr Unawd a’r Llefaru dan 
7 oed yn Eisteddfod Rhydaman ac 
yn llwyddianus yn cael y cyntaf ar 
yr Unawd ar Llefaru ac yn ennill 
y cwpan Her i Blwyddyn 2 ac 
iau yn Eisteddfod Llandudoch yn 
ddiweddar.

Catrin Evans, Brynely, Rhos Goch (Wyres Eric a Tegwen Davies, Ninant, 
Llanllwni) yn deifio o’r awyr er mwyn codi arian i Breast Cancer Care.
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C.Ff.I. Llanllwni
Wel dyna fis arall wedi hedfan heibio, ac fel arfer nid 

yw’r aelodau wedi bod yn  segur! Ar nos Sadwrn y 24ain o 
Fai cynhaliwyd ein cinio blynyddol yng ngwesty’r Plough, 
Rhosmaen.  Cafwyd croeso arbennig a bwyd tu hwnt o 
flasus. Ein siaradwraig gwadd oedd cadairyddes y Sir, Elin, 
o Capel Iwan, a chafwyd blas o fywyd y clwb a’r mudiad 
ganddi hi.  Llywydd y clwb am eleni yw Mr Huw Charles, 
Aberglwydeth, a diolch iddo ef hefyd am ei eiriau pwrpasol.  
Cafwyd adroddiad y flwyddyn gan ein cadairyddes, Anwen, 
a chafodd pawb eu hatgoffa am lwyddiant yr aelodau ar hyd 
y flwyddyn.  Cyflwynwyd cwpan yr aelod gorau i Owain 
Davies eleni, llongyfarchiadau mawr i ti.  Gorffenwyd y 
noson gan digon o ddawnsio o dan arweiniad medrus DJ 
Bry!

Ar ôl y gwledda, cafwyd cyfle i losgi peth o’r caloriau 
y nos Wener canlynnol yn ein It’s a Knockout blynyddol.  
Diolci deulu Abercwm am fenthyg y cae.  Roedd wyth tîm 
wedi mentro arni eleni, a’r buddugwyr oedd tîm Llanwenog (gyda chymorth rhai o aelodau clwb 
Llanllwni!)

Ar nos wener y 13eg o Fehefin cynhaliwyd ein helfa trysor blynyddol.  Noson fendigedig o 
haf oedd hi gyda un ar hugain o geir wedi troi allan am daith fach digon pleserus o amgylch 
yr ardal. Wedi mentro i fewn i blwyf cyfagos Llanwenog, cyrhaeddodd pawb nôl yn ddiogel i 
Talardd i gael pryd o fwyd a chlywed yr atebion a’r canlyniadau.  Nos Wener y 13eg – anlwcus 
i rai, ond nid i gerbyd Pantglas oherwydd nhw oedd yn fuddugol ar ddiwedd y noson, gyda tîm 
Alun a Meryl yn agos iawn wrth eu sodlau.  Diolch i deulu Highview am baratoi’r noson i ni 
– roedd hôl tipyn o grafu pen i weld ar y taflenni.

Er bod y clwb wedi gorffen yn swyddogol dros yr haf, mae deunaw o aelodau’r clwb ynghanol 
ymarferion gogyfer â chyngerdd y mudiad sydd yn cael eu cynnal ym mhafiliwn yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym mis Awst yn Llanelli.  Mae’n argoeli i fod yn noson arbennig.  Os nad ydych 
wedi archebu eich tocyn, ma well i chi symyd hi’n go gloi- mae’n debyg bod galw mawr 
amdanynt, cysylltwch â’r Eisteddfod Genedlaethol.

Pob lwc i Carwyn, Sam, Meryl, Rhian a Ceris a fydd yn cystadlu yn y sioe frenhinol yn 
Llanelwedd. 

Cofiwch am ein Treialon Cŵn Defaid a Sioe sydd yn cael ei gynnal ar ddydd Llun, Gŵyl y Banc 
ym mis Awst.  Diwrnod allan i’r teulu cyfan!  Hwyl am y tro!
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CYNGOR BRO LLANLLWNI

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol yn Neuadd 
Gymunedol Llanllwni, nos Lun 12 Mai 2014 am 8.00yh. 
Cynhaliwyd y cyfarfod arferol am 8.30yh.

Cadeirydd: Tom E Bowen; Clerc: Eirlys Owen 
Gohebydd y wasg: Dewi Davies.

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.  
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod blynyddol y llynedd 

gan Dewi Davies ac eiliwyd gan Emyr Evans. Llofnodwyd 
y cofnodion gan y Cadeirydd.

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.  
Dymunwyd penblwydd hapus i Dewi Davies ar ddathlu ei 
benblwydd yn ddiweddar, a diolchwyd i Linda Evans, ac 
i’r aelodau a phawb o’r cyhoedd a fu yn brwydro yn galed 
i achub mynydd Llanllwni rhag y melinau gwynt. 

PLISMONA - Croesawyd Eleri Bonning ac Alice i’r 
cyfarfod.  Cafwyd trafodaeth am y pentref yn gyffredinol.

TROSGLWYDDO’R GADAIRYDDIAETH - 
Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am eu cefnogaeth  a’u 
cydweithrediad yn yn ystod y ddwy flynedd diwethaf a 
dymunwyd yn dda i’r Cadeirydd newydd Dewi Davies.  
Diolchwyd i Linda Evans am ei gwaith yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf a hefyd i’r clerc Eirlys Owen.

Aeth y Cadeirydd newydd i’r gadair a pharhawyd â’r 
cyfarfod. Diolchodd y Cadeirydd newydd i Tom Bowen 
am ei waith yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, ac am ei 
waith o fewn y gymuned dros y blynyddoedd.  Diolchwyd 
hefyd i Eric Davies am roi’r cyfle iddo i fod yn Gadeirydd 
am y ddwy flynedd nesaf gan ei fod heb cael y cyfle 
o fod yn Gadeirydd erioed.  Etholwyd Eric Davies yn 
is-gadeirydd am y ddwy flynedd ddilynol. Cadarnhawyd 
cywirdeb cofnodion mis Mawrth. 

Cyflwynwyd copi o’r rheolau sefydlog i’r aelodau gan 
y Clerc a phenderfynwyd yn unfrydol gan y Cynghorwyr 
bod y cynnwys yn berthnasol i Gyngor Bro Llanllwni. 
Yr oedd y clerc wedi derbyn copi Saesneg gan Un 
Llais Cymru o reolau sefydlog ariannol ac eiddo a 
phenderfynwyd yn unfrydol gyfieithu y rheolau a oedd yn 
berthnasol i Gyngor Bro Llanllwni.
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Cwmann
Côr Meibion Cwmann a’r Cylch

Fel rhan o ddathlu 50 oed y côr awd i Landudno am ddwy noswaith.  Ar 
ôl swper nos Wener cafwyd tipyn o ganu a choronwyd Emyr Jenkins yn 
fardd buddugol ar y limerig.  Yr oedd dydd Sadwrn yn rhydd tan yr hwyr 
ar wahân i siopa!  Ar ôl swper cafwyd ein diddanu gan Iona ac Andy a 
chadeiriwyd Dewi Davies am ei frawddeg fuddugol gydag Elfed Howells 
yn archdderwydd.  Bore Sul teithiwyd ‘nôl a chael cinio yn Llety Parc ger 
Aberystwyth.  Roedd yr holl drefniadau yng ngofal Ken Lewis, yr is-
gadeirydd.  Pen wythnos i aros yn y côf am dro.

Capel Bethel Parcyrhos
Mae swyddogion ac aelodau Capel Bethel yn gwerthfawrogi yn fawr 

iawn y rhodd maent wedi cael er cof am Mrs Ann Lewis.  Mae offer sain 
newydd wedi ei roi yn y capel a sedd dderw hardd yn y fynwent.  Bu Ann 
yn aelod ffyddlon a gweithgar yn Bethel, yn organydd cyson, yn ddiacon 
am 24 o flynyddoedd ac yn ysgrifennydd am 21 mlynedd.  Roedd Bethel 
yng nghanol ei bywyd a diolch i Gwynfor, Dylan, Dafydd a’r teulu i gyd am 
goffadwriaeth mor addas iddi.

Ysgol Carreg Hirfaen
Yn ddiweddar, cynhaliwyd Gŵyl Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd ar 

gaeau Blaendolau yn Aberystwyth. Yn y trawsgwlad, daeth Beca Mai yn 2il, 
Daniel Ifan yn 6ed ac Osian Elis yn 8fed. Chwaraeodd y tîm rygbi yn dda 
dros ben gan sgorio sawl cais yn y dair gêm. Perfformiodd pawb yn arbennig 
gan ystyried y tywydd twym. Da iawn i chi gyd.

Yn ddiweddar, treuliodd Mrs Llio Davies y bore gyda disgyblion bl. 5 a 
6 yn dangos iddynt sut i wneud gwahanol gynhyrchion ar gyfer yr ystafell 
ymolchi. Y dasg gyntaf oedd i greu ewyn baddon (bubble bath). Roedd yn 
rhaid dewis lliw ac arogl addas. Yr arogleuon mwyaf poblogaidd oedd lafant 
a leim ond y lleiaf poblogaidd oedd yr aniseed! Y dasg nesaf oedd i greu eli 
dwylo gan ddewis arogl a’i roi mewn potyn bach addas. Mae’r disgyblion yn 
edrych ymlaen at werthu’u cynhyrchion yn Ffair Haf yr ysgol mis nesaf.

Ar brynhawn dydd Gwener yr 20fed o Fehefin, buodd disgyblion CA2 yn 
cymryd rhan yn ‘Ras yr Iaith’. Ras hwyl oedd hon i godi ymwybyddiaeth o’r 
iaith Gymraeg ac yn wir, cafodd y disgyblion lawer o hwyl wrth redeg. Yn 
arwain y ffordd ac yn ein diddanu ar hyd y daith oedd Dewi Pws. Danielle 
Jones gariodd y baton o Gwmann lawr i Lambed cyn ei basio ymlaen i Ysgol 
Bro Pedr. Da iawn i bawb a redodd y filltir yn yr haul crasboeth a diolch i 
bawb ddaeth mas i’n cefnogi ar hyd y ffordd.

Yn ystod y tymhorau diwethaf bu unigolion o’r ysgol yn brysur yn ymarfer 
ar gyfer cyngerdd y Proms yn Theatr Ffwrnes Llanelli. Roedd Undeg, 
Gwennan, Cara, Beca Ann, Dafydd, a Daniel yn chwarae offerynnau a Cara, 
Beca Ann, Beca Mai, Danielle a Lowri Aur yn rhan o’r côr. Bu llawer o waith 
dysgu ac ymarfer, ac roedd yn bleser eu gweld ar lwyfan fawr y Theatr yn 
rhan o gerddorfa a chôr Ieuenctid Sir Gâr.

Ychydig wythnosau yn ôl, ar ddiwrnod braf o haf, buodd disgyblion bl 3 
a 4 i Gei Newydd i atgyfnerthu beth a ddysgwyd yn y dosbarth am y traeth.  
Yno, buont yn ymchwilio mewn i wahanol anifeiliaid a phlanhigion sy’n 

byw yn y pyllau ar y creigiau. Darganfyddiwyd sawl gwahanol fath o wymon 
a chreaduriaid y môr gan gynnwys sawl cranc byw!

Bu nifer o ddisgyblion bl 3 a 4 yn cystadlu yng Ngŵyl Criced 50/50 
yr Urdd ar gaeau Tir Dref, Llandysul yn ddiweddar. Fe wnaeth y garfan 
gystadlu’n frwd gyda sawl disgybl yn sgorio’n uchel. Da iawn chi!! 

Ar ddydd Iau y 5ed o Fehefin 
fe groeshawyd Dr Hefin 
Jones o Brifysgol Caerdydd i 
ddosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen i 
siarad am drychfilod. Cafwyd amser 
arbennig yn trafod trychfilod, edrych 
ar luniau ac yn gofyn cwestiynau. 
Rydym yn ddiolchgar iawn i Megan 
Dafydd a’i theulu am drefnu yr 
ymweliad ac i Dr Hefin Jones am roi 
o’i amser i ymweld â ni.

Cafwyd noson fendigedig o bêl 
droed yn ddiweddar pan aeth tri o 
dimau Carreg Hirfaen i gystadlu yng 
Ngŵyl Bêl Droed Tregaron. 

Chwaraeodd ein tîm Blynyddoedd 
3 a 4 yn arbennig o dda o ystyried 
eu bod yn chwarae yn erbyn plant 
o flynyddoedd 5 a 6, ac er colli y 
mwyafrif o’u gemau cafwyd un 
buddugoliaeth wych yn erbyn tîm 
Myfennydd efo Llyr Jones yn rhwydo’r gôl holl bwysig.

Chwaraeodd tîm y merched yn rhagorol trwy gydol y pnawn a doedd hi 
ddim syndod iddynt gyrraedd y rownd derfynol i wynebu Ysgol Bro Pedr. 

Er i ferched ‘Sir Gâr’ i reoli y gêm yn llwyr gan daro’r traws a’r pyst nifer 
o weithiau yn ystod y gêm, Bro Pedr aeth â hi wrth iddynt sgorio gôl hwyr yn 
dilyn gwrthymosodiad chwimwth a tharan o ergyd i gornel y rhwyd!

Cyrraedd gêm derfynol hefyd wnaeth tîm bechgyn blynyddoedd 5 a 6 
Carreg Hirfaen. Yn dilyn eu buddugoliaeth mewn gêm gyn-derfynol wych 
yn erbyn Bro Pedr, Tregaron oedd eu gwrthwynebwyr yn y gêm fawr. Carreg 
Hirfaen a reolodd yr hanner cyntaf a doedd hi ddim syndod iddynt sgorio yn 
gyntaf trwy ergyd isel Bryn Jones. Ond, daeth Tregaron nôl yn gryf yn yr ail 
hanner a rheoli’r chwarae wrth i fechgyn Carreg Hirfaen flino. Efo munudau 
yn weddill rhwydodd tregaron gôl haeddiannol gan fynd â’r gêm i amser 
ychwanegol. Ond er i’r ddau dîm ddod yn agos i sgorio, aros yn un gôl yr un 
wnaeth hi. Ac ymlaen i giciau o’r smotyn.

Yn dilyn cyfres nerfus o giciau cosb Tregaron a gododd y Cwpan a mawr 
oedd y dathlu ymhlith eu llu cefnogwyr. Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr 
a da iawn yn wir i holl blant Carreg Hirfaen am wneud mor dda yn ystod y 
noson.

Cafwyd diwrnod o fabolgampau ysgol rhagorol ar ddiwrnod hynod o 
braf ar gae Pentref Cwmann ar y 12fed o Fehefin efo Tai Cothi a Teifi yn 
cystadlu’n frwd am dlws y Tŷ gorau. 

Yn dilyn prynhawn o gystadlu agos a rasio o safon uchel, Cothi ddaeth 
allan ar y brig o 8 pwynt yn unig ond cystal oedd y cystadlu fel y gallai Teifi 
fod wedi dwyn y tlws yn y rasus cyfnewid ar ddiwedd y dydd - ond iddynt 
gwympo’r baton a’r lein mewn golwg!!! 

Enillwyr y medalau am y pwyntiau unigol uchaf yn y Cyfnod Sylfaen oedd 
Eli Gregson, Lois Alaw Thomas, Marged Jones a Gary Jones.

Yng Nghyfnod Allweddol 2 yr enillwyr oedd Beca Mai, Sion Aled, Dafydd 
Jones a Llywelyn James. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

Eglwys Sant Iago
Cynhaliwyd Gymanfa Eglwysi’r Ddeoniaeth yn Eglwys Llangeitho ar 

brynhawn dydd Sul, Mehefin 22ain dan ei newydd wedd sef ‘Gŵyl o Foliant 
a Chân’. Cyflwynwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Dafydd Aeron. Roedd y 
diwrnod yn llwyddiannus a bendithiol iawn.

Themâu y prynhawn oedd ‘Y Cread’ a bu aelodau’r ysgolion Sul yn 
cymryd rhan a phortreadu hanes y Cread.

Yna, tro yr oedolion oedd hi i ganu tra roedd yr oedolion yn canu bu’r 
plant tu allan ar helfa drysor.

Roedd y canu yn fendigedig dan arweiniad dawnus Mrs Ceinwen Evans. 
Yna, daeth pawb at ei gilydd, plant ac oedolion a bu cymdeithasu gwresog 
yn neuadd y pentref pryd yr ymunodd pawb yn y wledd oedd wedi cael ei 
pharatoi gan aelodau eglwysi Llangeitho, Betws Leici a Gartheli.

Yn ystod y gwasanaeth talwyd teyrnged i un o aelodau ffyddlon yr Ŵyl sef 
Mrs Nancy Jones gan y Parchedig Suzie Bale.

Diolch i bawb am eu hymroddiad i drefnu Gŵyl mor fendithiol ar eu 
newydd wedd.

Dyma bant Ysgol Feithrin Coedmor yn mwynhau garddio tymor hyn ac yn 
mis Mehefin cafodd y meithrin stondin gacennau sydd wedi codi £90. Diolch 
i bawb wnaeth gefnogi. 
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Cymorth Cristnogol
Rhodd y Casgliad eleni eto yn 

rhagorol - £1,071.77c. Diolch o 
galon i’r casglwyr ac i’r rhoddwyr. 
Da iawn bobl Cwmann!

Priodas Dda
Llongyfarchiadau i Caryl a 

Trystan, 10 Treherbert a briododd ar 
7fed o Fehefin. Dymuniadau gorau a 
phob lwc i’r dyfodol.

Pen-blwyddi Arbennig
Dathlodd Glesni Thomas, 1 Heol 

Hathren ei phen-blwydd yn 70 oed a 
June James, Maesteg ei phen-blwydd 
hithau yn 60 oed. Gobeithio bod y ddwy 
ohonoch wedi mwynhau y dathlu.

Mis y Babis Newydd
Llongyfarchiadau i Elsie ac Alun 

Jones, Glanrhyd, Parcyrhos ar 
enedigaeth ŵyr bach Llew. Mab i Beth 
a Meirion, Kingsmead, Llambed.

Ar ddiwedd mis Mehefin ganwyd 
wyres fach newydd i June a John 
James, Maesteg, Cae Ram - Martha 
Gwen merch fach i Gareth a Bridget 
a chwaer fach i Elain yn Rhydyfelin, 
Aberystwyth.

Hefyd, daeth mab bach newydd i 
aelwyd 20 Cwrt Deri - Gwion Jac, 
i Ceris a Llyr Jones a brawd bach 
newydd i Elliw. 

Pob dymuniad da i’r babis i gyd.

Graddio
Llongyfarchiadau i Holly 

Richards, wyres Canon a Mair 
Richards ar ennill Gradd Dosbarth 
1af gydag anrhydedd o Goleg 
Caergrawnt. Da iawn ti.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Jean Davies, 5 

Cwrt Deri ar farwolaeth ei chwaer 
yn ddiweddar.

Gyda thristwch yr estynnir 
cydymdeimlad â Tommy, Eira, Iona 
a Sian, Gelliwrol, Cwmann yn eu 
colled wedi marwolaeth gwraig, 
mam a mamgu garedig iawn - Irene 
Price yn ddiweddar.

Ysbyty
Danfonwn ein dymuniadau gorau 

i John Evans, 16 Treherbert sydd yn  
Ysbyty Bronglais. 

Diolch
Dymuna Bethan Lewis a’r teulu, 

18 Heol Hathren ddiolch i bawb 
am bob arwydd o gydymdeimlad, 
y cardiau, blodau a’r rhoddion a 
dderbyniwyd ar farwolaeth ei mam 
sef Mrs Llinos Jones, Stryd Newydd, 
Llambed.

Clwb 1�5 Neuadd Sant Iago, 
Cwmann

1. £20 Mrs Lloyd, 14 Heol 
Hathren, Cwmann, 43. 2. £10 
Aneurin Jones, Hathren, Llambed, 
144. 3. £5 Mrs Ceinwen Evans, 
Fferm Felinfach, Cwmann, 30. 4. £5 

Mrs Eiry Jones, Eirlun, Brynsteffan, 
Llambed, 91. 5. £5 Stephen Palmer, 
Gabler, Cwmann, 124. 6. £5 Dafydd 
Lloyd, Penybont, Pumsaint, 96. 7. 
£5 Mrs Sheila Northam, 38 Bro 
Einon, Llanybydder, 132. 8. £5 Huw 
Davies, Verlands, Cwmann, 95. 
9. £5 Brian Lloyd, Blaenthyslog, 
Ffarmers, 10.

CFfI Cwmann
Mae wedi bod yn flwyddyn dda 

i aelodau C.Ff.I Cwmann.  Bu’r 
rhaglen yn llawn gweithgareddau 
yn cynnwys gemau hwyl, a wedyn 
sesiwn goginio sgons gyda Mair 
Williams ar ddechrau’r tymor.  
Roedd mis Hydref yn fis yr 
eisteddfod sir ble cafodd Lois Price 
yr anrhydedd o chwarae’r trwmped 
yn seremoni’r cadeirio. Cafodd 
yr aelodau lot o sbort yn ymarfer 
a chystadlu yn y meim.  Cafwyd 
Cwrdd Diolchgarwch ym Methel 
Parcyrhos ble casglwyd arian ar 
gyfer ymchwil cancr. Cynhaliwyd 
cwis pwyllgorau lleol gydag aelodau 
Corisma yn dod i’r brig. Aethom i 
fowlio yng Nghaerfyrddin, sesiwn 
ymladd mewn siwtiau swmo yn 
y Neuadd a gyrfa chwist yn y 
Ganolfan. Cyn y Nadolig aethom 
lawr i Winter Wonderland yn 
Abertawe i ddangos ein sgiliau 
sglefrio a buom o gwmpas yr ardal 
yn canu carolau a chasglu rhagor 
o arian ar gyfer ymchwil cancr, 
a chafwyd ein parti Nadolig yng 
Nghlwb Rygbi Llanbed.

Ym mis Ionawr dechreuon ni 
ymarfer ar gyfer ein hanner awr 
adloniant. Buodd yr aelodau, 
arweinyddion a rhieni yn brysur 
yn helpu. Gwelwyd sawl cymeriad 
diddorol yn ymddangos yn y sgets. 
Buom hefyd yn blasu a chreu siocled 
gyda Chocolate Fushion. Ym mis 
Mawrth cynhaliwyd noson ‘Call 
my bluff’. Trefnodd Terry a Iona 
ein llywyddion, noson i ni lawr ym 
Mhencadlys Castell Howell yn Cross 

Cwmann

Cynhaliwyd ein cinio blynyddol yng Ngwesty’r Emlyn.  Y wraig wadd oedd Meinir Jones, Rhaglen Ffermio.  
Cafwyd araith bwrpasol ganddi.  Bu Terry yn traddodi araith y llywydd a chafwyd crynodeb o uchafbwyntiau’r 
flwyddyn gan ein ysgrifenyddes weithgar – Gwawr Bowen.  Enillydd Aelod Iau y Flwyddyn oedd Tomos Rhys a’r 
Aelod Hŷn oedd Gwawr Bowen.

Hands.  Roedd yn noson ddiddorol 
ac addysgiadol iawn. Ym mis Ebrill 
aethom am ymweliad â Gwersyll yr 
Urdd Llangrannog i gal tro ar y cwrs 
rhaffau uchel a wal ddringo.  Wedyn 
dechreuodd paratoadau ar gyfer y 
rali. Cafodd Hari ac Iwan dipyn o 
hwyl yn beirniadu’r stoc a hyd yn 
oed troi eu llaw at goginio. Buodd 
Mari a Naomi yn brysur yn addurno 
fflans. Llongyfarchiadau i Lois am 
ddod yn ail yn gosod blodau. Heb 
anghofio’r arddangosfa whilberi. 
Roedd llawer iawn o waith wrth y 
whilberi.  Diolch i bawb am yr help.

Trefnwyd gemau a gwobrau 
wedyn gan Sian Elin, Carys a Rhian.  
Best Dressed:  Tomos Jones, Pole 
Dancer y Clwb: Gethin Davies, 
Bowler y Clwb: Daniel Thomas, 
Bêb y Clwb: Sara Jones, Jocer y 
Clwb Harri Butten, Twins y Clwb: 
Mari a Nia, Brain Box yn Clwb: 
Joseff Thomas, Hync y Clwb: Iwan 
Williams, Will a Kare y Clwb: Llion 
a Beca Russell, Rapscalwin y Clwb: 
Morgan Lewis, Mascot y Clwb: Lois 
Price, Softie y Clwb Aled Bowen, 
Show off y Clwb: Carwyn Lewis.

Trefnwyr Helfa Drysor y Clwb 
eleni oedd Elen, Tomos a Pat, 
Felindre.  Cafwyd noson ddifyr gan 
orffen yn Nhafarn Cwmann.  Yr 
enillwyr eleni oedd Teulu Russell.

Y digwyddiad nesaf fydd y 
Cneifio dan ofal y Llywyddion Terry 

a Iona yng Nghanolfan y pentref am 
7.30 o’r gloch ar y 4ydd o Orffennaf.  
Cynhelir cyfarfod blynyddol y clwb 
yn y neuadd ar y 25ain o Orffennaf.

Côr Corisma
Unwaith eto, rydym wedi cael 

blwyddyn brysur yn canu i ddiddanu 
a chael mwynhad a phleser yn 
gwneud hynny. Bu ein arweinyddes 
egnïol a brwdfrydig, Carys Lewis  
yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 
ddiweddar, esgus da i gael diod 
ysgawen a chacen cyn ymarfer er 
mwyn dymuno’n dda iddi hi ar 
achlysur ei dathliad pwysig.  

 Ar ddechrau Gorffennaf, byddwn 
yn recordio eitemau ar gyfer 
Dechrau Canu, Dechrau Canmol.  
Rwy’n siŵr bydd y rhaglen gwerth 
ei gweld!  Erbyn hyn, mae’n dod 
i ddiwedd ein blwyddyn ac mae’n 
arferiad, cyn saib yr haf i fynd 
ar  daith ddirgel.  Diwrnod sydd 
wedi profi dros y blynyddoedd yn 
ddiwrnod i’w gofio ac rwy’n siŵr na 
fydd eleni’n eithriad. 

 Byddwn yn ail gydio yn yr 
ymarferion ym mis Hydref ac yn 
cwrdd yng Nghanolfan Gymunedol 
Cwm-ann bob yn ail nos Lun. Mae 
croeso i unrhyw un ymaelodi â’r 
Côr.  Os ydych awydd ymuno â 
ni, ewch i’n gwefan http://www.
corisma.btik.com/   am ragor o 
fanylion am y Côr.

Cwmsychpant 
Gwellhad Buan 

Bu Ken Davies, Rhydyfodrwydd 
yn cael llawdriniaeth yn ystod y mis 
– gobeithio eich bod yn well erbyn 
hyn. 

Dathlu pen-blwydd arbennig
Yn ystod y mis dathlodd Mrs 

Megan Jones, Rhandir benblwydd 
arbennig. Gobeithio eich bod wedi 
mwynhau’r diwrnod. 

Bedydd 
Yn ystod y mis cafwyd bedydd yn 

y Capel gyda’r Parch Wyn Thomas 
yn gweinyddu. Bedyddiwyd Elliw 
Grug, merch fach Elen a Dylan 
Davies, I Tyn y Ffordd, Llanybydder. 
Roedd yn brynhawn braf iawn o ran 
y tywydd ac roedd hi’n hyfryd i weld 
cynifer yn bresennol hefyd. Wrth 
yr organ oedd Mrs Eleri Jenkins, 
Bryngolau
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Colofn Cefn Gwlad
gan Helen Howells, Uwch-swyddog Cefn Gwlad 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gyrfa yn y Sector Gwyrdd
Rwy’n siŵr bod nifer o fyfyrwyr sy’n ddarllenwyr Clonc wedi 

cwblhau eu harholiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd. Ond i’r rhai 
ohonoch sydd wedi cwblhau astudiaethau TGAU, Lefel A, cymwysterau 
mewn addysg bellach neu addysg uwch, beth nesaf?

Mae gyrfa yn y sector Amgylcheddol ac Adnoddau Naturiol yn 
gallu cynnig gwaith amrywiol a diddorol sy’n gallu bod yn lleol i 
ardal Llambed a Cheredigion. Mae’r gwaith yma yn gallu amrywio o 
weithio i’r sector gyhoeddus, i fudiadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Llywodraeth Cymru neu Gynghorau Sir, neu i’r sector breifat ym maes 
Coedwigaeth, neu ymgynghorwyr Ecolegol ac Amgylcheddol.

Pa wahanol swyddi sydd ar gael yng Nghyfoeth Naturiol Cymru?
Cadwraeth -  Mae’r tîm Cadwraeth o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru 

yn gyfrifol dros warchod a hybu cynefinoedd arbennig a phrin ar gyfer 
bywyd gwyllt. Mae hyn yn cynnwys rheoli Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, sy’n cael 
eu gwarchod dan ddeddfwriaeth Brydeinig ac Ewropeaidd. Mae 
Swyddogion Cadwraeth yn monitro’r ardaloedd yma gan fesur y nifer 
o wahanol rywogaethau sy’n tyfu ac yn byw yn yr ardal ac yn cadw 
golwg ar gyflwr y cynefinoedd. Mi fyddan nhw yn gweithio’n agos gyda 
ffermwyr a thirfeddianwyr i greu cytundebau rheoli priodol. 

Mae Rheolwyr a wardeiniaid yn gofalu am Warchodfeydd Natur 
Genedlaethol. Mae gennym sawl ‘Gwarchodfa Natur’ yng Ngheredigion 
gan gynnwys Cors Caron, Rhos Llawr Cwrt ac Ynyslas. Mae’r 
wardeiniaid yn gyfrifol dros  gasglu gwybodaeth wyddonol am y 
warchodfa ond hefyd yn gwneud llawer o waith cyfalaf fel ffensio, 
torri glaswellt, rheoli da byw, cynnal a chadw llwybrau, a gwaith tir. 
Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth addysgiadol gan fynd ag ysgolion a 
grwpiau cymdeithasol am deithiau tywys ar hyd y gwarchodfeydd.

Amgylchedd - Mae’r timoedd Amgylchedd o fewn Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn gyfrifol dros sicrhau fod Cymru yn cwrdd â’i gofynion 
Ewropeaidd ynglŷn ag ansawdd adnoddau naturiol megis dŵr ac aer. 
Maen nhw hefyd yn gyfrifol dros reoli gwastraff a llygredd. Mae’r tîm 
amgylcheddol yn gweithio yn agos iawn gyda diwydiant a Chynghorau 
Sir i sicrhau bod ansawdd dŵr ymdrochi’r traethau yn cwrdd â 
gofynion Ewrop. Maent hefyd yn gyfrifol dros gwrdd ag amcanion Y 
Gyfarwyddeb Fframwaith Ddŵr ac yn gweithio’n agos gyda ffermwyr i 
sicrhau nad oes slyri nac sudd silwair yn llygru’r system ddŵr. Mae yna 
hefyd swyddogion sy’n arbenigo mewn troseddau amgylcheddol. Mae eu 
gwaith yn cynnwys monitro’r afonydd i sicrhau nad oes gweithgareddau 
pysgota anghyfreithlon yn digwydd ac maent yn gweithio’n agos gyda’r 
heddlu i ymdrin â materion megis tipio gwastraff anghyfreithlon a 
smyglo anifeiliaid prin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cyflogi timoedd i reoli 
llifogydd. Mae’r swyddogion yn amrywio o Hydrolegwyr  i  Beirianwyr 
Sifil sy’n llunio adeiledd atal llifogydd. Mae yna dimoedd sy’n cynnal 
a chadw’r adeiledd yma gan gynnwys gwaith cyfalaf ar hyd draeniau ac 
afonydd i sicrhau fod y systemau yn gweithio’n briodol mewn argyfwng.

Coedwigaeth
Mae’r timoedd Coedwigaeth yn gallu amrywio o Swyddogion 

Coedwriaeth sy’n ymwneud â’r holl weithgareddau ynglŷn â thyfu 
coed. O’u plannu, i’w rheoli i dyfu fel cnwd masnachol. Mae gennym 
Reolwyr Ardal ar gyfer y Coedwigoedd lle maent yn gyfrifol dros yr 
holl weithgareddau sy’n digwydd o fewn ardal o’r goedwig gyhoeddus. 
Mae hyn yn amrywio o waith iechyd a diogelwch, gan sicrhau fod coed 
peryglus yn cael eu torri i sicrhau mynediad i bobl leol a chaniatâu 
digwyddiadau mawr fel y Wales Rally GB i ddigwydd. Yn gweithio’n 
agos gyda’r sector breifat, mae swyddogion yn gweithio i Dîm Cywain 
a Marchnata Cymru sy’n llunio cytundebau i dorri coed a’u gwerthu i 
felinau llifo neu ar gyfer tanwydd.

Mynediad i’r Sector Amgylcheddol
Mae Coleg Sir Gar yn cynnig cyrsiau mewn Rheolaeth Cefn Gwlad a 

Choedwigaeth ac mae Coleg Ceredigion yn cynnig cwrs Rheolaeth Cefn 
Gwlad. Mae nifer o brifysgolion Cymru yn cynnig cyrsiau amrywiol yn 
y Gwyddorau Amgylcheddol a Choedwigaeth. Mae Prifysgolion Bangor, 
Aberystwyth ac Abertawe yn cynnig y cyfle i ddysgu rhai o’r modiwlau 
drwy’r  gyfrwng Gymraeg. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru gynllun i 
gefnogi myfyrwyr Cymraeg i gwblhau astudiaethau trwy’r Gymraeg ac 
fel mudiad dwyieithog, mae yna bolisïau yn ei lle i annog gweithwyr i 
feithrin sgiliau proffesiynol yn y Gymraeg. Os oes gennych ddiddordeb i 
dderbyn profiad gwaith gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, yna cysylltwch 
â’n tim Addysg.

Am 3.45 o’r gloch oriau mân fore Sadwrn 21ain Mehefin mentrodd 14 
o bobl leol ar daith gerdded uchelgeisiol iawn ar draws ein gwlad.  Taith a 
drefnwyd gan y Rotari oedd hon gan ddechrau o Landyfi yn y gorllewin am 
44 o filltiroedd i bentre Anchor ar Glawdd Offa yn y dwyrain.

Y cerddwyr oedd: Teleri, Neil a Nia Gwyther; Wyn a Meinir Jones; Dylan 
a Carys Davies; Huw Jenkins; Carwyn Gregson; Lydia James; Michelle, 
Annwen, a Meinir; a Dylan Lewis.  Yn ychwanegol iddyn nhw fe ymunodd 
Terry Jones ac Eira Price â’r daith yn Llandinam a cherdded yr 16 milltir 
olaf.  Llwyddodd rhai o’r criw i orffen erbyn chwech o’r gloch yr hwyr a 
daeth pawb arall i ben y daith erbyn wyth o’r gloch.

Yn ogystal â wynebu’r her o gerdded pellter mor faith dros lethrau 
serth, y prif nod oedd codi arian tuag at elusen Ymchwil Cancr Pancreas.  
Llwyddwyd i godi arian sylweddol.  Cyhoeddir y cyfanswm maes o law.  
Hoffai’r cerddwyr ddiolch i bawb a wnaeth eu noddi.

Diolch hefyd i Glybiau Rotari’r ardal honno am drefnu’r daith gan 
gynnwys sawl pryd bwyd a chymorth Ambiwlans Sant Ioan.  Diolch i Huw 
a fu’n gyrru’r bws mini ac i bawb a ddaeth i gefnogi ac annog y cerddwyr 
ymlaen.

Ar ddiwedd y daith roedd ambell bolleth ar draed rhai a chymalau’r 
gweddill yn stiff, ond y cyfan yn werth yr ymdrech o ran cyflawni Taith 
Traws Cymru a chefnogi achos mor deilwng.

Cerdded  Traws  Cymru

Cynhaliwyd Cymal Llanbed a Chwmann o Ras yr Iaith prynhawn Gwener 
20fed Mehefin. Diolch o galon i’r rhedwyr, y stiwardiaid a’r Heddlu a’r 
noddwyr am sicrhau prynhawn cofiadwy yn cefnogi’r Gymraeg yn Llanbed 
a Chwmann. Rhedodd dros 250 yn y ras, cafodd ei stiwardio gan 30 a 
chodwyd dros £1,000 yn y fro i gronfa Ras yr Iaith. Ardderchog a diolch yn 
fawr iawn i chi gyd.

Ymhlith y rhedwyr roedd cynrychiolaeth o Ysgolion Carreg Hirfaen a 
Bro Pedr, Clwb Rygbi Sarn Helen, CFfI Bro’r Dderi, Menter Iaith Caerdydd 
a’r canwr o Bencader Aled Hall.  Dewi Pws oedd yr anogwr, yn canu ac yn 
cyfarch y rhedwyr o gefn y fan.

Dyma restr y noddwyr: Bwyty Lloyds Llanbed; Capel Noddfa Llanbed; 
Capel Shiloh Llanbed; Capel Soar Llanbed; CFFI Bro’r Dderi a Chwmann; 
Clwb Rhedeg Sarn Helen; Clwb Rotari Llanbed; Co-operative Llanbed; 
Cyngor Tref Llanbed; DL Williams Llanbed; Elin Jones AC; Ford Gron 
Llanbed; Gwili Jones Tractors Llanbed; Hag Harris Llanbed; J H Williams 
Crown Stores Llanbed; Mr a Mrs Philip Lodwick Cwmann; Merched y Wawr 
Llanbed; Motor World Cwmann; Sainsbury’s Llanbed; Tafarn Llain y Castell 
Llanbed; Teiars Huw Lewis Llanbed; Ysgol Bro Pedr Llanbed; Ysgol Carreg 
Hirfaen Cwmann.

Hoffai Pwyllgor Trefnu Cymal Llanbed a Chwmann o Ras yr Iaith 2014 
ddiolch i bawb am eu cydweithrediad..

Bwyty Lloyds Llanbed £50; Capel Noddfa Llanbed £50; Capel Shiloh 
Llanbed £50; Capel Soar Llanbed £50; CFFI Bro’r Dderi £25; CFFI 
Cwmann £25; Clwb Rhedeg Sarn Helen £50; Clwb Rotari Llanbed £50; 
Co-operative Llanbed - gwerth £61 o ddiodydd ar gyfer rhedwyr y ras; 
Cyngor Tref Llanbed £50; DL Williams Llanbed £50; Ford Gron Llanbed 
£50; Gwili Jones Tractors Llanbed £50; Hag Harris Llanbed £50; JH 
Williams Crown Stores Llanbed £50; Mr a Mrs Philip Lodwick Cwmann 
£50; Merched y Wawr Llanbed £50; Motor World Cwmann £50; Sainsbury’s 
Llanbed - gwerth £50 o ddiodydd/creision ar gyfer rhedwyr y ras; Tafarn 
Llain y Castell Llanbed £30; Teiars Huw Lewis Llanbed £50; Ysgol Bro Pedr 
Llanbed £87 - arian gasglwyd gan y disgyblion redodd y ras; Ysgol Carreg 
Hirfaen Cwmann Â£109 - arian gasglwyd gan y disgyblion redodd y ras. 

Cyfanswm nawdd posibl: £1,187.00
Y nwadd dderbyniwyd hyd yma yw’r nawdd ple nad oes * ar ol noddwr 

- golyga mai £887.00 o nawdd sydd wedi ei dderbyn hyd yn hyn. Yn achos 
cyfraniadau’r Co-op a Sainsbury’s, derbyniwyd eu nawdd mewn nwyddau 
ddefnyddiwyd diwrnod y ras yn Llanbed/Cwmann.

Ras  yr  Iaith

 
Aduniad Athrawon Bro Dyfed 

Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion
 Yn Eisteddfod Sir Gâr yn Llanelli, dydd Iau Awst y 7fed 2.30 y 

prynhawn ym mhabell Y Llwyfan ar safle‘r Cyngor Sir.    
Dewch i ddathlu 36 mlynedd o wasanaeth gyda’ch atgofion, 

straeon a throeon difyr.
Cysylltwch â Mari Wyn ar 01239 710 763  neu    

mariwyn@ysgolccc.org.uk      
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Fferyllydd o fri
Roedd Dylan Jones, ŵyr hynaf 

Rachel Jones (Alltymynydd a gynt 
o Fro Einon), yn wyneb cyfarwydd 
iawn ar lwyfan y ‘Welsh Pharmacy 
Awards 2014’ yng Nghaerdydd yn 
ddiweddar wrth iddo gasglu tair 
gwobr – y nifer mwyaf i unigolyn ei 
ennill yn hanes y seremoni. Ymysg 
gwobrau Dylan oedd ‘Pharmacy 
Manager of the Year’, sy’n dyst 
i’w lwyddiant fel rheolwr fferyllfa 
Dudley Taylor yn Llanidloes, a 
gwobr am ei brosiect ar glefyd 
Asthma. Llongyfarchiadau mawr 
iddo!

Priodas Arian
Dymuniadau gorau i Paul a 

Denise, Pentop ar achlysur eu 
Priodas Arian yn ystod mis diwethaf. 
Llongyfarchiadau mawr i chi.

Mab bach
Llongyfarchiadau mawr i Llŷr a 

Tracey Davies, Morfa, Llanfihangel-
Ar-Arth ar enedigaeth mab bach, 
Ioan Hedd. Ŵyr cyntaf i Anthony a 
Meryl, Maesybarcud, a John a Janet, 
Cartref, Llanfihangel-Ar-Arth.

Eglwys San Pedr
Cynhaliwyd y Cyfarfod diwethaf 

o Gyngor yr Eglwys Plwyfol (PCC) 
ar Nos Lun y 19eg o Fai 2014.  Yn 
bresennol oedd y Parch. Suzy Bale 
(Cadeirydd); Susan Evans (Warden 
yr Eglwys); Avril Jones (Trysorydd); 
Eleri Thomas (Ysgrifenyddes); 
Heather Davies, Eurwyn Davies & 
Jean Davies.

Ymysg y Materion a drafodwyd 
oedd y canlynol:

Datganwyd llongyfarchion i 
Mrs Val Wood ar ei henwebiad 
fel Warden y Ficer, yn ddiweddar.  
Hefyd i Mrs Susan Evans am gael 
ei hethol fel Warden y Pobl am yr 
eildro.  Dymunwn yn dda i’r ddwy 
ohonynt yn eu swyddi newydd. 

Trefnwyd taith gerdded ar gyfer 
Nos Wener y 15fed o Awst 2014.  

Dylai’r rai hynny sydd â diddordeb i 
ymgymryd â’r daith ymgynnull ger y 
Llew Du, Llanybydder erbyn 6.15yh.  
Bwriedir dilyn taith ar Fynydd 
Pencarreg.  Croeso Cynnes i bawb i 
ymuno â ni.  Y mae ffurflenni Noddi 
ar gael oddi wrth aelodau’r Eglwys. 

Ystyriwyd cynnal Bore Goffi neu 
Noson o Fingo yn ystod y dyfodol 
agos er mwyn codi arian ar gyfer yr 
Eglwys.

Diolchwyd i Mrs Val Wood am 
gymryd cyfrifoldeb am Wasanaeth 
y Gair ar Ddydd Sul yr 11eg o 
Fai. Hefyd i Mrs Avril Jones am ei 
darlleniadau.  Cynhelir Gwasanaeth 
y Gair ar yr ail Sul yn y mis ac y 
mae wedi bod yn rhedeg yn fisol 
am gyfnod o 3 blynedd bellach.  
Yn ystod y gwasanaeth y mae 
Cristionogaeth yn cael ei gyfleu 
mewn ffordd ymarferol ac mewn 
ffordd a fydd o fudd i ni yn ein 
bywydau beunyddiol.  Rhoddir cyfle 
i aelodau i gymryd cyfrifoldeb ac 
i gyfrannu i’r Gwasanaeth o dan 
arweiniad Suzy’r Ficer. 

Datganwyd llongyfarchion i Avril 
a Lynn ar enedigiaeth eu hwyres 
fach, Beca yn Llanllwni ar y 30ain 
Mawrth.

Dymunwn adferiad llwyr a buan i 
Miss Kay Davies sydd wedi treulio 
cyfnod yn yr Ysbyty’n ddiweddar.

Cofiwn am bawb yn y Plwyf sydd 
yn teimlo’n anhwylus ar hyn o bryd.  

Hefyd cofiwn am y rai hynny sydd 
wedi colli rhai annwyl yn ddiweddar. 

Estynnir eu cydymdeimlad dwys â  
Mr a Mrs Lyn Brooker, Maesyderi, 
Llanybydder a Mrs Margaret Roberts 
a’i theulu yn Llanbed.  

Amserau Gwasanaethau :
Dydd Sul 1af y mis – 8.30y.b. 2il 

Sul y mis – 9.30y.b. 3ydd Sul y mis 
– 11y.b. 4ydd Sul y mis – 5y.p.

5ed Sul (os yn berthnasol ac yn ei 
dro o fewn patrwm y 4 Eglwys yn y 
Plwyf] – 10.30y.b.

Diolch
Dymuna Paul a Denise, Pentop 

ddiolch am y cardiau ac anrhegion a 
dderbyniwyd ar achlysur eu Priodas 
Arian. Diolch yn fawr iawn. 

Dymuna Llŷr a Tracey ddiolch yn 
fawr iawn i bawb am yr holl gardiau, 
arian ac anrhegion ar enedigaeth 
Ioan Hedd.

Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau mawr i Grandad 

a Mamgu, sef Alan ac Ann Bellamy, 
Hendy, sydd yn dathlu eu Priodas 
Ruddem ar Orffennaf 20fed. Llawer 
o gariad oddi wrth Lowri, Rhys, 
Osian a Gwenno.

Llywydd Undeb Bedyddwyr 
Cymru �014/�015 - Y Parchedig 
Eirian Wyn Lewis

Daeth i’m rhan i gyflwyno’r 
Llywydd newydd â ninnau fel 
aelodau o Adran Gymraeg  Cymanfa 
Bedyddwyr Penfro wedi cael y fraint 
o’i enwebu i’r swydd ar gyfer y 
flwyddyn nesaf.

Mae Eirian yn hanu o Lanybydder 
a derbyniodd ei addysg yn yr Ysgol 
Gynradd leol, Ysgol Uwchradd 
Llambed a Choleg y Bedyddwyr 
Bangor. Mae ei gartref ysbrydol yn 
Aberduar lle daeth dan ddylanwad 
gweinidogaeth y Parchg W.H.Davies 
pan yn blentyn, ac yna’n 
ddiweddarach teimlodd yr alwad 
i ddechrau pregethu, a hynny yn 
ystod gweinidogaeth y Parchg Byron 
Evans.

Fe’i hordeiniwyd ym 1979 yn 
eglwysi Bethel, Mynachlog-ddu a 
Horeb, Maenclochog ac ers hynny 
ychwanegodd at ei gylch Rhydwilym 
(1987); Carmel, Clarbeston (1990) a 
Chalfaria, Login (2003).

Bu’n Llywydd ar Gymanfa Penfro 
ddwywaith yn ogystal â Chymanfa 
Caerfyrddin a Cheredigion unwaith 
ac yn Llywydd Eglwysi Rhyddion 
De Cymru yn 2004. Mae’n 
ysgrifennydd Cwrdd Adran Gogledd 
Penfro, a chyd-ysgrifennydd y 
Gymanfa a’i Harolygwr. Mae hefyd 
yn ysgrifennydd Cymdeithas Gyd-

enwadol Gweinidogion Bro’r Preseli 
ac yn aelod o Gôr Crymych.

Mae’n deithiwr prysur gan 
ymweld droeon ag America 
i ddathliadau gwahanol y  
Cymdeithasau Cymreig  yn ogystal â 
phregethu yno yn y capeli Cymraeg 
yn Ohio, Los Angeles ac Efrog 
Newydd.

Ond, os oes un lle tramor sy’n 
mynd â’i fryd, Patagonia yw’r lle 
hwnnw. Ymwelodd â’r Ariannin 
wyth o weithiau gan fynd â grwpiau 
o Gymru gydag ef ac y mae 
wedi gweinidogaethu yno hefyd. 
Ers yn agos i ddeng mlynedd ar 
hugain mae’n weithgar iawn gyda 
Chymdeithas Cymru-Ariannin. Bu’n 
Gadeirydd y gymdeithas ddwywaith 
yn ogystal â bod yn Llywydd arni 
bellach ers deng mlynedd.

Cafodd ei anrhydeddu gan yr 
Orsedd yng Nghymru yn 2005 lle 
mae’n cael ei adnabod fel Eirian 
Cleddau, a daeth anrhydedd debyg 
iddo yn y Wladfa yn 2011 a’i enw 
gorseddol yno yw ‘Pastor Gales’ 
– Gweinidog o Gymru.

Fel cyd-aelodau yn y Gymanfa, 
gweddïwn am fendith Duw arno 
ef a’i eglwysi wrth iddynt gynnal 
Cyfarfodydd yr Undeb eleni, a boed 
bendith ar ei weinidogaeth i’r enwad 
a’i eglwysi yn ystod y flwyddyn 
nesaf hon.

Alwyn Daniels.

Llanybydder

Y Parchedig Eirian Wyn Lewis yn 
arwyddo’r Beibl ar ôl iddo gael ei 
neilltuo fel llywydd newydd adran 
Gymraeg Undeb Bedyddwyr Cymru 
2014-2015. Yr oedd y neilltuo yn 
ngofal y Parchedig Peter Thomas 
(dde) Ysgrifennydd Cyffredinol yr 
Undeb. Mae Eirian yn enedigol o 
Lanybydder sef mab y diweddar 
Rhys a Mair Lewis Gwernyfed. 
Carai gweinidog ac aelodau Capel 
Aberduar eu longyfarch a dymuno’n 
dda iddo yn ei flwyddyn fel llywydd 
yr Undeb. Pob bendith yn y gwaith.

Drefach  a  Llanwenog

Carwyn Lewis, Gwarcoed Einon, 
Llanwenog a oedd yn Lysgennad 
Gwartheg Duon Cymreig ac a 
drefnodd farbyciw er mwyn codi 
arian.  Rhannwyd £2413.14 a oedd 
yn cynnwys cyfraniadau ffrindiau 
a theulu a chefnogwyr lleol, 
rhwng Cymdeithas y Gwartheg ac 
Epilepsy Cymru. Yng Ngwesty’r 
Grannell, Llanwnnen yn ddiweddar 
derbyniodd Bunny Pinnington, o 
Epilepsy Cymru siec am £1206.58 
gan Carwyn Lewis.
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I blant dan 8 oedCadwyn Cyfrinachau
Enw: Luned Mair
Oed: 23
Pentref: Llanwnnen
Gwaith: Gweithiwr Cefnogi gyda 
Mirus a Seicolegydd Cynorthwyol 
gyda Thîm Cymunedol Anableddau 
Dysgu Ceredigion
Partner: Dorian Pantygwin
Teulu: Dylan (dad), Elaine (mam) 
a Mary (mam-gu)

Unrhyw hoff atgof plentyndod.
Chware yn y clawdd yn Ysgol 
Cwrtnewydd bob haf, a dod getre’n 
bridd i gyd!

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn.
Jini Mê Jones

Yr eiliad o’r embaras mwyaf.
Ma’ gormod i’w rhestru – fi’n denu 
embarrassment fel magnet!

Taset ti’n gallu mynd nôl mewn 
amser, beth fyddet ti’n dweud 
wrth dy hun yn 16 oed?
Paid â gwisgo leggins

Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Last One Standing gan Girl Thing

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu?
Athrawes gynradd neu Milfeddyg

Beth oedd y peth ofnadwy wnest 
ti i gael row gan rywun?
Bron â ’sgwennu ar gopi o Dail 
Pren gan Waldo Williams pan o’n i 
tua 4. A’th dad yn benwan!

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus?
Yn mynd â’r ci am wac, neu’n byta 
gyda teulu a ffrindie.

Pwy yw dy arwyr?
Dad-cu.

Taset ti’n fisged, pa fath fyddet ti 
a pham?
Penguin achos fi’n llawn jôcs 
gwael.

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol?
Dod i ’nabod lot fowr o 
gymeriadau, a theimlo ’mod i’n 
neud bach, bach o wahaniaeth. 

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol?
Ma’r orie’n gallu bod yn 
anghymdeithasol.

Y peth gwaethaf am yr ardal 
hon?
Dim digon o cocktails ffein.

Pa mor wyrdd wyt ti?
Gweddol. Ma’ mam yn obsessed 
’da ailgylchu, felly bydden i siŵr 
o fod yn ca’l kick out o getre ’sen i 

ddim yn ’neud

Pa iaith wyt ti’n defnyddio 
gyntaf?
Licen i ’weud Cymraeg, ond rhaid 
cyfadde’ mod i ddim wostod yn 
’neud.

Pa fath o ddeddf hoffet ti weld y 
Cynulliad yn ei phasio?
Gorfodi pawb sy’n symud i Gymru 
i barchu’r Gymraeg a gwneud yn 
siŵr fod eu plant yn siarad yr iaith.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr?
Prynu car. Os bydde unrhyw newid 
elen i i Lundain i brynu cwpwl o 
bethe o Liberty.

Beth oedd y celwydd diwethaf i ti 
ddweud?
Dw i byth yn dweud celwydd?!

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Ges i freuddwyd wythnos neu 
ddwy’n ôl bod Hedydd Wilson 
a Siwan Llandre yn dwyn fy 
mrechdane ham a caws o’r ffridj, 
felly o’dd yn rhaid i fi fyta tin 
anferth o samon yn lle!

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 
broffesiynol?
Y tro cynta’ na’th person ’weud 
bod therapi yr o’n i wedi bod yn 
ei rhoi iddyn wrth weithio fel 
Seicolegydd Cymorthwyol wedi eu 
helpu nhw.

Ac yn bersonol?
Graddio o Gaergrawnt. Cael a chael 
o’dd hi i fi sefyll yr arholiadau 
o gwbwl gan bo fi ’di cael fy 
appendix mas dau ddiwrnod cyn yr 
arholiad cynta’. Disaster.

Wyt ti’n dyfaru rhywbeth?
Dyfaru lot fowr o bethe bach, ond 
’sdim pwynt dyfaru am bethe mawr 
bywyd.

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti?
Y peth ma’ mam yn gweud wrtha’ i 
amla’ – paid â becso.

Yr eiliad a newidiodd dy fywyd.
Ymuno â’r C.Ff.I – bydde bywyd 
lot tawelach a diflasach hebddo fe.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Pan fi gyda pobol fi’n ’nabod yn 
dda – siaradus, sarcastic a sili
Pan fi gyda pobol fi ddim yn 
’nabod yn dda – tawel, cydwybodol 
a synhwyrol.

Pa gar wyt ti’n gyrru?
Clio coch sy’n grafiade a bwmps i 
gyd ar ôl cwmpo mas da cwpwl o 
gloddie!

Beth yw dy hoff wisg?
Ffrog o’r 50au a siaced leder.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell?
Bear Grylls, achos dylen i allu 
aros yn fyw am sbel fach gyda’i 
survival skills e.

Beth yw dy ddiod arferol?
Ma’n dibynnu be’ sy’ whant – peint 
o seidir, glased o win gwyn, mojito. 
Ond myged o de ffrwythe fi’n yfed 
amla’!

Beth wyt ti’n ei ddarllen?
Fi’n joio llyfrau hanesyddol a 
llyfrau a chylchgronau crefft, ond 
ddarllena i unrhywbeth. Nofel o’r 

enw Ghana Must Go sy’ ar y go ar 
y foment!

Beth yw dy hoff arogl?
Bara ffresh.

Hoff gân ar dy ipod? 
Unrhywbeth gan Cowbois Rhos 
Botwnnog.

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw?
Tedi na’th dad-cu a mam-gu brynu 
i fi cyn i fi ga’l fy ngeni, a’n holl
ddillad vintage.

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

Oes bywyd ar ôl marwolaeth?
Fi’n dowto ’ny’n fowr.

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

Pwy oedd y dylanwad mwyaf 
arnat ti?
Dad-cu am ddysgu fi shwt i fod yn 
gall, a mam-gu am ddysgu fi shwt 
i beido!

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti 
nawr?
Mam a dad.

Y gwyliau gorau?
Y gwylie pob Calan Mai ers 20 
mlynedd i Druidstone yn Sir 
Benfro gyda chriw mawr o ffrindie.

Pa dri lle yng Nghymru yr hoffet 
ymweld â nhw cyn dy fod yn 
hanner cant?
Ynys Enlli, Carn Ingli a’r Big Pit.

Pa dri pheth yr hoffet ti wneud 
cyn dy fod yn ddeugain?
Cymhwyso fel Seicolegydd 
Clinigol, prynu tŷ a chael plant.

Arferion gwael?
Gadael llwybr o stwff gwinio 
drwy’r tŷ i gyd.

Pa sioc alli di roi i ddarllenwyr 
Clonc amdanat ti dy hun?
Ma’ ’da fi un llygad gwyrdd ac un 
llygad brown.

Ble fyddi di mewn deng 
mlynedd? 
’Nôl yn ardal Llanbed ac yn 
gweithio fel Seicolegydd Clinigol 
ar ôl gweld bach ar y byd...
gobeitho!

Testun Cyfrinachau’r rhifyn 
nesaf:

Gethin Hatcher
Gorsgoch
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Enwau  Lleoedd  Lleol gan  David  Thorne

Holly 
Ann 

Davies

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Wel shw mae? Wel mae’r haul yn dechrau dod allan i’n gweld ni ac mae’r 
blodau yn yr ardd yn tyfu’n dda. Gobeithio os fydd haul yn parhau y cawn ni 
gyfle i fynd i’r traeth i adeiladu cestyll tywod a nofio yn y môr. Ond cofiwch 
blant pan fyddwch chi’n mynd am dro i’r traeth, mae’n rhaid bod yn ofalus 
iawn a gwrando ar oedolyn.

Wel cefais luniau diri drwy’r post a phawb wedi bod yn brysur yn lliwio’n 
lliwgar a thaclus.  Roeddwn yn hoff iawn o lun Sioned Kersey o Gwmann 
ond y llun sy’n dod i’r brig yw un Holly Ann Davies,117 Heol Rhyddwen, 
Craig Cefn Parc, Abertawe. Da iawn bawb a llongyfarchiadau i ti Holly!

Wel dwi’n edrych ymlaen i wyliau’r haf er mwyn mynd am dro i draeth 
Cei Newydd i fola heulo ac adeiladu cestyll tywod. Fyddwch chi’n mynd am 
dro i’r traeth? Pa un yw eich hoff draeth? Wel beth am fynd ati i liwio llun 
o’r diwrnod ar y traeth a’i ddychwelyd ataf cyn dydd Gwener, Awst 22ain.

Ta ta tan toc.

COETEN ARTHUR 

Gair benthyg o’r Saesneg yw ‘coeten’, ‘coetan’; mae’n dynodi disgen gron o fetel neu garreg a oedd yn cael ei hanelu at nod arbennig mewn gêm neu gamp 
neu chwarae. Ychwanegwyd y terfyniad bachigol Cymraeg ‘-en’ ‘-an’ at yr enw ‘coet’. 

Yng ngeiriadur William Salesbury (1547) mae’r ffurf ‘coeten’ yn cael ei nodi am y waith gyntaf. Mae’n digwydd yn weddol gyffredin fel elfen mewn 
enwau lleoedd trwy Gymru gyfan yn enwedig mewn cyfuniad sy’n cynnwys yr enw personol Arthur - megis Coetan Arthur. Mae’r enw  yn cael ei  
ddefnyddio yn aml iawn i ddisgrifio cromlech neu ran ohoni, sef y penllech, hynny yw y maen gwastad ar ben y gromlech.

Yn Hanes Plwyfi Llangeler a Phenboyr (1899) ceir nodyn (t. 32):
“Yr Hen Lech.    Y mae y gromlech hon mewn cae perthynol i Blaennant Rhys - y cae nesaf i’r Rhòswar...Gelwir hi hefyd yn Coitan Samson. Hanner can’ 

mlynedd yn ol, Coitan Arthur y gelwid hi. Dengys hyn fod yr oes hon yn fwy cyfarwydd ag hanes y cawr Hebreig na’r cawr Cymreig. Mae y gistfaen wedi ei 
thaflu i lawr er ys oddeutu hanner cant neu dri-ugain mlynedd. Mae hen wraig bedwar ugain a phedair oed yn byw gerllaw Bwlchyddwyros, yr hon a fagwyd 
yn Blaennant Rhys, yn cofio amdani yn gyfan...Dywedai fod tipyn bach o oledd yn y pen-faen, a bod un pen iddo bron yn cyffwrdd a’r ddaear. Mae llawer 
iawn o gerryg mawrion wedi eu cludo oddiyma, at wahanol amcanion, oddiar pan mae yr hen wraig yn cofio. Mae...Cae Coetan Arthur, ar dir Llwyn-ffynnon-
Isaf...Nid oes dim ond yr enwau yn aros nawr”.

Cofnodir y chwedl werin yn ogystal (t. 380):
“Coitan Arthur.    Rhyw ddou led ca at godiad houl o Bwlchyddwyros gellir gweld Coitan Arthur. [Coitan Samson y gelwir hi nawr...] Towlwd hi i’r fan 

hyn gan Arthur o ben Codfôl. Mae’n debyg fod y gwynt o mâs y diwarnod hwnw, ac i’r goitan gael ei chario ryw led ca o wrth y mast. Mae ol bys-bodfys 
Arthur i’w weld yn amlwg arni nawr. Disgynodd coitan arall y cawr ar dir Llwyn-ffynon; gelwir y fan yn Gae Coitan Arthur”.

Prin iawn yw’r enghreifftiau o’r enw personol Arthur mewn enwau lleoedd cynnar. Mae’r rhan fwyaf o enwau lleoedd sy’n cynnwys yr elfen hon yn 
digwydd ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg, wedi i’r chwedlau Arthuraidd ddod yn boblogaidd a chael eu traed tanynt ar lawr gwlad. Y gred boblogaidd yng 
nghof gwerin gwlad oedd bod y brenin Arthur yn gawr ac mai ef a chewri eraill oedd yn gyfrifol am y claddfeydd a’r meini hirion a’r llechau o’u cwmpas. 

Mae Coeten Arthur yn enw ar gladdfa gerrig ar dir comin Cefn-y-bryn ar Benrhyn Gŵyr, Sir Forgannwg. Yn ôl traddodiad carreg fechan o esgid y brenin 
Arthur oedd penllech y gladdfa hon. Tynnodd Arthur y garreg o’i esgid a’i lluchio yn ystod ei daith i Gamlan. Disgynodd saith milltir i ffwrdd ar gomin Cefn-
y-bryn.  Mae chwedl debyg wedi’i chysylltu â’r enw Coetan Arthur ym mhlwyf Llangadog, Sir Gaerfyrddin. Y tro hwn lluchio carreg ar ffurf wy a wnaeth 
Arthur o ben bryn o’r enw Pen Arthur. Disgynodd y garreg i afon Sawdde. 

Yn Nhyddewi, Sir Benfro ceir ‘Maen Arthur’. Yn ôl yr hynafiaethydd George Owen (c. 1552-1613) safai ‘r maen ger Pen Arthur ac roedd Coetan Arthur 
gerllaw.
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Cornel  Chwaraeon

Ruth Davies a Jac Williams 
Mabolgampwr a Mabolgampwraig y 
flwyddyn Bro Pedr.

Capteiniaid ac is-gapteiniaid Mabolgampau Ysgol Bro Pedr – Joseph a 
Narissa (Capteiniaid) yn derbyn tarian ar ran y tŷ buddugol Dewi.

Ceris ac Immanuel yn derbyn tarian ar ran y tŷ buddugol sef Pedr gyda’u 
cyd-gapteiniaid yn mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen.

Clwb Bro’r Dderi a gipiodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ‘Dodge 
ball’  yng Ngŵyl Chwaraeon Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a gynhaliwyd 
yn Aberystwyth yn ystod y mis. 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Iau Ysgol Bro Pedr ar ddod yn drydydd 
fel tîm ym mhencampwriaeth ysgolion y dair Sir. Ruth (1af) Naid Uchel, 
Jac (1af) 100 metr, Lauren (2ail) Naid Hir, Owen (3ydd) Naid Uchel, Kyle 
(4ydd) Taflu Pêl, Elan (5ed) Taflu Pêl, Tîm Cyfnewid (2ail). Da iawn i chi 
gyd. 

Mabgampau Ysgol Cwrtnewydd - enillwyd Tarian Goffa Stephen 
Sutcliffe am y bachgen â’r nifer mwyaf o bwyntiau gan Arwel Williams a 
Tharian Goffa Ieuan Jones am y ferch gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau gan 
Beca Jenkins.  Yn dod i’r brig eleni ac yn ennill Tarian Carwyn a Meinir 
Caerwenog oedd y tîm glas gyda’i capteiniaid Beca Jenkins a Hanna Davies 
yn ail oedd y tîm melyn gyda Catrin Schröder ac Arwel Williams yn arwain, 
a’r tîm coch yn drydydd gyda Libby Waterman a Zachary Wroe wrth y llyw.  

Mabolgampau Ysgol Carreg 
Hirfaen - Enillwyr y medalau am y 
pwyntiau unigol uchaf yn y Cyfnod 
Sylfaen oedd Eli Gregson, Lois Alaw 
Thomas, Marged Jones a Gary Jones.

Yng Nghyfnod Allweddol 2 yr 
enillwyr oedd Beca Mai, Sion Aled, 
Dafydd Jones a Llywelyn James. 
Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

Rhys Williams, Ysgol Llanwnnen 
ar ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth 
traws gwlad blwyddyn 3 dros 
Gymru gyda’r Urdd yn Aberystwyth 
yn ystod y mis. 

Tîm hoci Llanwnnen yn 
cynrychioli’r ardal mewn 
twrnament hoci yng Nghaerfyrddin.

Ysgol Bro Pedr yn ennill 
twrnament pêl-droed WI Tregaron i’r 
merched yn ddiweddar. Diolch i Mrs 
Costello am hyfforddi.

Disgyblion Ysgol Bro Pedr a fu’n llwyddiannus yng nghystadleuaeth 
Trawsgwlad Cenedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. Gwnaeth pawb yn arbennig 
o dda gyda Owen Rowcliffe yn dod yn wythfed , Rhys Tom yn 12fed.  
Daliwch ati bawb.
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Lluniau  amrywiol  o  Daith  Ras yr  Iaith  yn  yr  ardal . . . . .


