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

Lluniau
Sioeau
Lleol

Tudalen 8 a 19Tudalen 19 a 20

Gwasanaeth
Cymunedol
Newydd

Arbenigwr yn 
trafod dyfodol 
Y Stryd Fawr

Tudalen 3 

Geraint Rees a Huw Evans o Lanllwni yn cyflwyno siec 
o £600 i Ymchwil Cancr Cymru a £600 i Gylch Meithrin Llanllwni. 

Codwyd yr arian drwy gynnal taith tractorau lewyrchus yn ddiweddar. Yn bresennol yn y llun mae Carol Davies ar ran Ymchwil Cancr Cymru, Ffion 
Williams arweinydd y Cylch Meithrin a rhai aelodau o’r pwyllgor. Diolch i bawb am eu haelioni.

Taith Tractorau Llanllwni lwyddiannus

Tymor Rygbi Llanbed
Buddugoliaeth gyntaf y tymor i dîm cyntaf Clwb Rygbi Llanbed 32 i 25 yn 

erbyn Porth Tywyn.  Meirion Jones yn gwthio ymosodiad dafliad carreg o’r 
llinell er mwyn sgorio cais gyda chymorth Rhydian Evans. 

Dechrau addawol iawn i’r tymor newydd a chit newydd sbon a noddwyd gan 
Cambrian Pet, Cyfri, Dunbia, E & F Motor Factors, Carpedi Gwyn Lewis, LAS, 
Morgan & Davies a Teify Forge.
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www.facebook.com/clonc          @Clonc360

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 
@HywelIfans
Medi 13

Diwrnod gyda 
@HociLlanybydder

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Cloncyn neges 
@daicharles
Medi 12

Gary Slaymaker a’i 
griw 
@LampeterTownRFC 
Noswaith arbennig.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Trydarodd 
@Cloncyn 
Medi 14

Llawer o bobl yr 
ardal yn #GwylGolwg 
#Llanbed heddi. 
Diwrnod braf. 

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Trydarodd 
@Cloncyn 
Medi 13

Meic Stevens yn 
#Llanbed #GwylGolwg  
gyda Sharon, Meinir a 
Meleri. Noson wych.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@iolocheumg
Medi 14

Partneriaeth newydd 
@golwg360 a 
@Cloncyn i lansio 
@Clonc360.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@leannej97
Medi 26

Bore coffi  
#MacmillanCoffeeMorning 
Ysgol Bro Pedr!

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

  

Slogan i hysbysebu eich papur bro
Ar gyfer dysgwyr Paratoi erthygl fer - dim mwy na 300 o eiriau ar  gyfer y papur bro yr ydych yn ei gynrychioli

Ar gyfer pobl ifanc dan 18 oed Portread aelod o’r teulu - dim mwy na 300 o eiriau ar gyfer y papur bro yr ydych yn ei gynrychioliLlunio brawddeg, gyda’r geiriau yn eu tro yn      cychwyn gyda’r llythrennau C-E-R-E-D-I-G-I-O-N
Gorffen limrig - “Aeth Wil un noson i’r gwely”Creu carden cyfarch i ddathlu pen-blwydd         Dewi “Pws” Morris

Anfonwch eich gwaith cartref (o dan ffugenw) erbyn y 26ain o 

Awst at Dewi ’ Pws’ Morris :  Frondirion, Tresaith,  SA43 2JL.

Anfonwch eich manylion cyswllt, gyda’ch ffugenw ac enw eich 

papur bro i Cered erbyn yr un dyddiad.

Cered, Campws Addysg Felin-fach,  Dyffryn Aeron, SA48 8AF

(01545 572350)  cered@ceredigion.gov.uk 

Datganiad ar yr     

organ geg, i bara 

dim mwy na 

thair munud. 

Hunan   

ddewisiadSgetsh gyda dim 
mwy na chwech mewn 
nifer yn y grŵp, i bara 

dim mwy na phum    
munud. Testun -         

unrhyw arddull yn     
ymwneud â phapur bro

Llefaru -     
darllen 

darn heb 
ei atalnodi

Stori          

gelwydd

Dyfarnir marciau ymhob cystadleuaeth o 5 i'r enillydd, 3 

i'r sawl ddaw yn ail ac 1 i'r trydydd. 

Cyflwynir tlws wedi ei noddi gan y Lolfa i'r papur bro sydd 

â'r cyfanswm uchaf o farciau ar ddiwedd y cystadlu

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:
Hydref  Delyth Morgans Phillips, Llety Clyd, Llanbed 422992
Tachwedd Elaine Davies, Penynant, Llanwnnen  480526
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Dylan Lewis, 
  Marian Morgan a Delyth Morgans Phillips

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

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

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. 

Clonc 360
#ReffAlban

P’run ai bod gennych ddiddordeb 
mewn gwleidyddiaeth ai peidio, roedd 
llygaid y byd ar yr Alban ganol fis Medi. 
Waeth i fi gyfaddef nad ydw i’n deall 
lot am wleidyddiaeth – yn arbennig 
gwleidyddiaeth ryngwladol – ond fe 
gydiodd y refferendwm yn yr Alban fy 
niddordeb a’m brwdfrydedd i. 

Fel cenedlaetholwr sydd o blaid 
annibyniaeth ac ymreolaeth i Gymru, does 
dim eisiau holi ar ba ochor y ffens roeddwn 
i’n sefyll o safbwynt yr Alban! Roedd 
gwylio’r ras felly yn ddigon diddorol, 
yn enwedig wrth i ddyddiad y bleidlais 
nesáu. Ac roedd dilyn y straeon, y trafod 
brwd a ffraeth ar Twitter yn cyflymu’r 
momentwm ac yn peri ein bod ni’n nes 
at faes y gad nac yr oedden ni. Mae gan 
y we ei fanteision a’i anfanteision, ond 
un o’r pethau gorau am wn i oedd cyfle 
i weld y frwydr ar lawr gwlad go iawn. 
Pobol gyffredin yn rhoi eu hochor nhw a’u 
lluniau nhw ar Twitter – newyddiadurwyr 
y foment yn ei dweud hi fel ag yr oedd hi. 
Mae digon o amheuon wedi codi ynghylch 
pa mor ddiduedd oedd y cyfryngau torfol, 
a does dim syndod bod anghysondebau 
ac anghyfiawnder o’r fath yn peri i 
rywun fynd yn grac a cholli hyder yn ein 
gwasanaeth newyddion. Mor bwysig yw 
hi felly bod pobol yr Alban – yr union 
bobol oedd yng nghanol y refferendwm 
a’r union bobol roedd eu bywydau’n cael 
eu heffeithio gan ganlyniad y bleidlais 
– yn cael eu llais drosodd, a’n bod ni fel 
darllenwyr, gwylwyr, beth bynnag ydyn ni, 
yn cael y darlun cyflawn.

Ac o sôn am rym a gallu Twitter, cofiwch 
am y cyfrif newydd sy’n arbennig ar gyfer 
talgylch Clonc, sef @Clonc360. Mae mwy 
o sôn amdano gyferbyn; edrychwn mlaen 
at gael cydweithio â chi. 

   Cloncen

Mae gwasanaeth trydar arloesol newydd wedi cael 
ei lansio fis Medi yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Mae gwasanaeth newyddion Golwg360 a’r papur 
bro lleol, Clonc, wedi dod at ei gilydd i ddechrau creu 
“lle ar y we” i’r ardal.

Y cam cynta’ fu sefydlu gwasanaeth trydar – cyfrif 
Twitter @clonc360, sy’n creu llwyfan ar gyfer 
gwybodaeth, lluniau, newyddion a sylwadau am 
faterion y fro.

Digwyddodd y lansiad yng Ngŵyl Golwg yn 
Llanbed yn ystod sesiwn i drafod y berthynas rhwng 
cyhoeddiadau print a’r cyfryngau digidol.

Annog a hyfforddi
Mae Clonc a Golwg360 wedi bod yn cynnal nifer 

o sesiynau yn Llanbed i annog cymdeithasau 
ac unigolion i drydar yn Gymraeg, a chynnig 
hyfforddiant.

• Eisoes, fe fu’r papur bro’n aildrydar negeseuon 
perthnasol ar ei gyfrif, ond mae hynny bellach yn 
cael ei ddatblygu ar y cyfrif newydd, @clonc360
• Fe fydd Golwg360 hefyd yn trydar straeon 
newyddion sy’n ymwneud â’r ardal.
• Mae nifer o gymdeithasau a chlybiau eisoes 

wedi 
ymuno yn y cynllun.
Y camau wedyn, meddai’r cyhoeddwyr, yw creu 

cyfrifon YouTube a Facebook gan arwain yn y 
pen draw at wefan lle bydd modd crynhoi’r holl 
weithgaredd ac ychwanegu straeon a gwybodaeth 
fwy traddodiadol a newyddion llawnach.

‘Cam cynta’
“Mae Golwg a Golwg360 wedi bod wrthi ers 

blynyddoedd yn ceisio cael cefnogaeth arian 
cyhoeddus i’r syniad o rwydwaith o wefannau lleol 
Cymraeg a fyddai’n ailadrodd llwyddiant y papurau 
bro, ond mewn ffordd ddigidol,” meddai Golygydd 
Gyfarwyddwr y ddau wasanaeth, Dylan Iorwerth.

“Mae hwn yn gam bychan, cynta’ ar y daith 
honno. Mae yna nifer o ardaloedd a phapurau bro 
eraill sy’n awyddus i gydweithio – y gobaith yw y 
byddwn yn creu patrwm yn Llanbed y bydd modd 

ei ddilyn mewn ardaloedd eraill hefyd.
“Clonc ydi un o’r papurau bro mwya’ blaengar 

o ran defnyddio’r cyfryngau digidol; yn ogystal 
â thrydar, mae’n cyhoeddi’n gyson ar y We ac yn 
cynnwys rhifynnau archif digidol.”

Y camau nesaf
Cynhelir sesiwn ar 14 Hydref (i ganolbwyntio 

ar YouTube) a 11 Tachwedd (i ganolbwyntio ar 
Facebook) – croeso cynnes i bawb. Hyd yn oed os 
nad oes gennych brofiad o ddefnyddio’r cyfryngau 
hyn, cewch arweiniad ar sut y gallwch gyfrannu er 
mwyn sicrhau llwyddiant i’r fenter gyffrous hon 
rhwng Golwg360 a Clonc.
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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    
HYDREF

2 Cwrdd Diolchgarwch Capel Seion, Cwrtnewydd am 7:00 gyda’r 
Parch Stephen Morgan, Talsarn. 
4 Theatr Bara Caws yn cyflwyno GARW – drama newydd gan Sion 
Eirian yn Theatr Felinfach.
6 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Silian am 7y.h. Parch. Judith Morris, 
Aberystwyth.
6 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Bryn, Cwrtnewydd am 7.00y.h.
7 Pwyllgor Buddiannau Henoed Llanybydder yn yr ysgol am 7.00y.h.
8 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parcyrhos am 7y.h. Parch Andrew Lenny
8 Cwrdd Diolchgarwch Capel Nonni, Llanllwni am 7.00y.h. gyda’r 
Parchedig T. Gerwyn Thomas, Llanymddyfri yn gwasanaethu.
10 Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach.
10 Eisteddfod CFfI Sir Gâr, Neuadd Sant Pedr Caerfyrddin.
11 Moes a Phryn yn neuadd Seion, Cwrtnewydd am 3.00y.p. o dan 
nawdd Urdd y Benywod Capel y Bryn.
11 Marchnad y Bobl yn Neuadd Fictoria Llanbed 10yb - 1yp.
12 Gymanfa Ganu dathlu 50 Côr Cwmann a’r Cylch yn Soar Llambed 
am 7.00 y.h.
13 Ysgol Eglwys Llanllwni yn cynnal Bingo yn Nhafarn y Talardd am 
8.00yh.
14 Hyfforddiant creu ffilmiau youtube Clonc360. Lleoliad i’w gadarnhau.
14 Cyfarfod Aelwyd yr Urdd Llambed.
14 Cwrdd Diolchgarwch Capel yr Erw am 7.00y.h. Gwasanaethir gan y 
Parch Ifan Mason Davies, Aberystwyth.
16 Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul Noddfa am 6.30y.h.
16 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant am 7.30y.h.
16 Cwrdd Diolchgarwch Capel Mair Llanfair Clydogau am 7.00yh.
17-18 Eisteddfod CFfI Sir Gâr, Neuadd Sant Pedr Caerfyrddin.
19 Ras Hwyl Llanwenog ar ddydd Sul.  Ras plant Cynradd am 10.30.  
Ras Oedolion am 11.00. 
20 Gwasanaeth Diolchgarwch Capel Undodaidd Alltyblaca am 7.00y.h. 
Pregethwr Gwadd - Y Parch Alun Wyn Dafis.
22 Noson Côr Cwmann a’r Cylch yn lansio llyfr hanes “Cofio’r Hanner 
Canrif”. 
22 Cwrdd Diolchgarwch C.Ff.I. Llanllwni yn neuadd yr Eglwys am 
7.30y.h.
25 Marchnad y Bobl yn Neuadd Fictoria Llanbed 10yb - 1yp.
25 Lansio Clwb Sinema newydd ‘Magic Lamp’ yn Neuadd Fictoria, 
Llanbed.
25 Eisteddfod Gadeiriol, Pumsaint. Manylion pellach oddi wrth Mair 
Williams, 0155865029 saintpump@btinternet.com
28 Swper Cynhaeaf C.Ff.I Llanllwni yn Neuadd yr Eglwys 8.00yh. 
Adloniant gan aelodau’r clwb.
28 Bingo Sefydliad y Galon yng Nghlwb Rygbi Llanybydder am 8yh.
29 Cwrdd Diolchgarwch Capel Rhydcymerau am 6.30y.h.
30 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.

TACHWEDD
1 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.
1 Cyngerdd Talentau Lleol Neuadd Coroniad Pumsaint am 7.30. 
Tocynnau: 01558 650292; 01558 650558.
5 Tân Gwyllt Llambed, wedi’i drefnu gan y Ford Gron.
5 Swper dathlu 70 Cymdeithas Chwiorydd Aberduar yn Festri Aberduar, 
am 7.00y.h.
7 Cinio Dathlu 25ain Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn TyGlyn, 7 ar 
gyfer 7.30y.h.  Tocynnau £20 oddi wrth Linda Jones 01559 364850.
11 Hyfforddiant defnyddio facebook Clonc360. Lleoliad i’w gadarnhau.
11 Cangen Llanybydder o Diabetes UK Cymru yn cynnal noson yng 
nghwmni James Lloyd ‘Super Jim’ yn Festri Aberduar am 7.30y.h.
14 Cinio Blynyddol Sioe Llambed yng Ngholeg Prifysgol Llanbed. £20 
y pen, cysylltwch â Ioan Williams ar 422370 i archebu tocynnau.
15 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru ym Mhafiliwn Bont. 
15 Brigyn yn Festri Brondeifi 7.30 – trefnir gan gangen Llanbed Plaid 
Cymru. Ffoniwch Ann 422413 neu Rob a Delyth 422992.
23 Oedfa Sul yr Urdd am 5.00y.p. yn Llambed (lleoliad i’w gadarnhau).
28 a 29 Ffair Grefftau Flynyddol Pumsaint.
29 Arwerthiant Blynyddol Seion, Cwrtnewydd am 3:00 o’r gloch. 

RHAGFYR
6 Ffair Nadolig yn Ysgol Llanllwni am 10yb.  Trefnir gan ‘Cylch 
Meithrin Llanllwni’ ac  ‘Ysgol Eglwys Llanllwni’.
9 Hyfforddiant gwefan Clonc360.  Lleoliad i’w gadarnhau.
24 Gwasanaeth Garolau yn Hen Gapel Llwynrhydowen am 9.00y.h.
25 Cwrdd Undebol yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant am 9.00y.b.

Alltyblaca

Hydref �014
£25 rhif 78 :

Dannie Davies,
Llaingors, Gorsgoch

£20 rhif 429 :
Manon Haf Richards,
Lowtre, Llanwnnen

£15 rhif 520 : 
Alan Wilson,

Brynsiriol, Alltyblaca
£10 rhif 491 :

M.E. Williams,
Rhydlydan, Pumsaint, Llanwrda

£10 rhif 212 : 
Elaine Davies,

Pen-y-nant, Llanwnnen
£10 rhif 80 :
John Davies, 

Bwlchmawr, Brynteg
£5 rhif 59 :

Cyng Odwyn Davies,
Fferm Olmarch, Llangybi

Dathlu
Ar Fedi 12fed dathlodd Elfed 

Jenkins, Bryngolau ei ben-blwydd 
yn 40 oed. Gobeithio i ti fwynhau’r 
dathlu.

Priodas Dda a Chroeso 
Llongyfarchiadau i Menna a 

Geraint Evans, Gwarallt ar achlysur 
eu Priodas yn ddiweddar yn Eglwys 
Dihewyd a chroeso mawr i’r pentref; 
gobeithio y byddwch yn hapus yn 
ein plith. 

Capel Undodaidd Alltyblaca
Cynhelir Gwasanaeth 

Diolchgarwch Capel Undodaidd 
Alltyblaca nos Lun 20 Hydref am 
7.00y.h. Pregethwr Gwadd: y Parch 
Alun Wyn Dafis. Croeso cynnes i 
bawb.

Gorsgoch
Gwellhad Buan

Dymunwn wellhad buan i Dannie 
Davies, Llaingors sydd wedi bod yn 
yr ysbyty yn ystod y mis ar ôl iddo 
gwympo.

Dyweddïo
Llongyfarchiadau mawr i 

Enfys Hatcher, Cefnhafod sydd 
wedi dyweddïo yn ddiweddar ag 
Emyr Davies, o Landdewi Brefi. 
Dymuniadau gorau i chi. 

Sefydliad Prydeinig y Galon 
Rhif Elusen 225971

Bingo
Clwb Rygbi, Llanybydder

28ain Hydref am 8yh
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Ffarmers
Carnifal a Mabolgampau Bro Fana

Cynhaliwyd y Carnifal a Mabolgampau blynyddol ddydd Sadwrn 
9fed o Awst ar Barc Bro Fana, a chafwyd prynhawn hwylus o gystadlu 
a mwynhau.  Llywyddion y dydd oedd Mr a Mrs Tommy Pollack, 
Brynmawr, ond yn anffodus, oherwydd galwadau arall, nid oedd yn bosib 
iddynt fod yn bresennol. Cychwynnodd y gweithgareddau gyda’r carnifal 
arferol gyda chystadlu cryf yn adran y plant a’r bobl ifanc – yr oedolion 
yn amlwg yn fwy swil!  Yn dilyn, cafwyd y mabolgampau, a braf oedd 
gweld y plant a’r ieuenctid yn mwynhau yn y cystadlaethau unigol, cyn 
symud ymlaen i’r cystadlu timoedd – ‘knock-out’ – gyda’r oedolion 
hefyd yn cael cyfle i ymuno yn yr hwyl.  I gloi gweithgareddau’r 
prynhawn, cafwyd barbeciw a chyfle i gymdeithasu cyn troi am adre.  
Ar y prynhawn canlynol, cafwyd Helfa Drysor yn cychwyn o sgwâr y 
pentref gyda bwyd yn Y Drovers yn dilyn.  Diolch i bawb fu wrthi’n 
trefnu a chynorthwyo gyda’r holl weithgaredd, ac i bawb a gefnogodd y 
digwyddiad.

Sioe Amaethyddol Caeo a Llanycrwys
Dydd Sadwrn y 6ed o Fedi oedd dyddiad y Sioe flynyddol eleni, a daeth 

cystadleuwyr a chefnogwyr ynghyd ar ddiwrnod hyfryd i fwynhau un o’r 
digwyddiadau pwysicaf yng nghalendr yr ardal.  Llywyddion y Sioe eleni 
oedd Mr a Mrs Mike Reed, Checkpoint.  Roedd cystadlu brwd a niferus 
yn yr adrannau coginio, diwydiannol, crefftau, blodau, garddwriaethol, 
ffotograffiaeth, ac adrannau’r plant, ac roedd y Neuadd yn wledd i’r llygad.  
Tebyg oedd yr olygfa ar y Parc gyda chystadlu brwd yn nosbarthiadau 
y defaid, y ceffylau a’r cŵn.  Mae’n dyled yn fawr i’r swyddogion ac 
aelodau’r pwyllgor am eu gwaith paratoi trylwyr, i’r holl stiwardiaid, 
cystadleuwyr a’r ymwelwyr am eu cefnogaeth parod i’r Sioe flynyddol.  
Diolch o galon.

Neuadd Bro Fana
Mae Cyngor y Neuadd bellach wedi cwblhau rhaglen o weithgareddau 

ar gyfer misoedd y gaeaf.  Ar nos Wener, 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.  Mae’r Sioe 
eisoes wedi ymddangos yng ngŵyl Caeredin (yr Edinburgh Fringe) ac 
wedi cael derbyniad gwresog.  Cyfle felly i chi weld cyflwyniad o safon 
ryngwladol, heb orfod croesi’r ffin.  Cofiwch amdani – bydd y noson yn 
cychwyn am 7.30.  Bydd Côr Godre’r Aran yn ymweld â ni nos Sadwrn, 
y 15fed o Dachwedd i gynnal cyngerdd o dan arweiniad Eirian Owen, 
ynghyd ag artistiaid unigol.  Gellir fod yn siŵr o noson o gerddoriaeth 
safonol yng nghwmni’r côr yma sy’n ymweld â ni am y trydydd tro.  Y 
gyngerdd yn cychwyn am 7.30.  Mae Bingo yn hynod o boblogaidd, gyda 
chyfle i bob oedran gymryd rhan.  Bydd Noson Bingo ar y 12fed o Ragfyr, 
yn cychwyn am 7.30, ac ar y nos Sul cyn y Nadolig, sef yr 21ain o Ragfyr, 
bydd Cyngerdd a Noson o Garolau yn y Neuadd, gydag elw’r noson yn 
cael ei gyflwyno i elusen.  Bydd Bore Coffi ac arddangosfa o hen luniau yn 
cael ei gynnal yn y Neuadd ddydd Sadwrn, y 24ain o Ionawr 2015.  Ceir 
manylion pellach yn agosach at y digwyddiadau. Cofiwch wneud nodyn 
yn eich dyddiadur, a gofynnir yn garedig i fudiadau’r ardal osgoi trefnu 
digwyddiadau ar y dyddiadau uchod.

Yn ogystal â hyn oll, mae amrywiaeth o weithgareddau eraill yn cael 
eu cynnal yn y Neuadd yn rheolaidd – cysylltwch ag aelodau o Gyngor y 
Neuadd am wybodaeth bellach.

Pencarreg
Cyflwyno Siec

Y swm terfynol a godwyd at Uned y Fron, er cof am Brenda a hunodd yn 
annisgwyl fore Mawrth, Mehefin 17eg, yw £2,508.81. Cyflwynwyd siec i 
Mr. Holt a’i dîm yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli nos Lun, Medi 22ain. 
Dymuna Peter ei gŵr, a Ruth Min y llyn a’i theulu ddiolch o galon unwaith 
eto am eich cyfraniadau hael.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Osian Guto o Gaerdydd, ŵyr Margaret a Brynmor, 

Blaenmaes ar gael ei ddewis i berfformio gyda Chwmni Opera Cenedlaethol 
Cymru yn ei gynhyrchiad o Carmen a fu ar daith yn ystod yr hydref o 
amgylch Prydain, gan gychwyn yng Nghanolfan y Mileniwm.  Caiff Osian ei 
hyfforddi gan Mair Long, gynt o Lambed.

O’r   Cynghorau   Bro
CYNGOR BRO LLANLLWNI

Cynhaliwyd y Cyfarfod yn Neuadd Gymunedol Llanllwni, nos Lun 
14 Gorffennaf 2014 am 8.00yh.  Cadeirydd: Dewi Davies, Clerc: Eirlys 
Owen.  Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.

Yr oedd y Clerc wedi derbyn copi o Reolau Sefydlog Ariannol ac Eiddo 
a phenderfynwyd yn unfrydol i gyflwyno’r rheolau oedd yn berthnasol i 
Gyngor Bro Llanllwni. 

Cadarnhawyd bod y maes chwarae a’r adnoddau wedi eu harchwilio yn 
fanwl yn ystod yr wythnosau diwethaf gan Tom Jones a Eric Davies.

Yr oedd y Clerc wedi derbyn llythyr yn nodi bod y Cyngor Bro 
wedi bod yn llwyddianus yn y cais am grant o £9,000.  Yr oedd Dewi 
Davies, Eurig Thomas a Meinir Evans wedi mynychu cyfarfod gyda 
Andrew Budd ar 9 Gorffennaf i drafod y cais ymhellach. Byddai’n rhaid 
i’r Cyngor Bro gyfrannu £1,023 i CWM os oedd y gwaith i barhau.  
Cynigwyd bod y cais yn mynd yn ei flaen a danfonir siec am y swm 
priodol.

Penderfynwyd yn unfrydol gan y Cynghorwyr i gael pris am amrywiol 
offer yn ogystal â matiau llydan.

Byddai angen defnyddio logo CWM ar lythyron yn y dyfydol i 
hysbysebu llwyddiant y cais. 

Yr oedd Linda Evans wedi cysylltu â’r Cyngor Sir ynglŷn â Baw Cŵn 
yn y Cae Chwarae ac ar balmentydd y pentref, i gael cyfarfod ger Capel 
Nonni ar 16 Gorffennaf am 9.30 y bore.  Awgrymwyd gan y Cynghorwyr 
bod angen arwydd newydd yn y cae chwarae am faw cŵn.

Yr oedd y potiau blodau a’r seddau wedi eu gosod yn y llefydd 
priodol, a chafwyd awgrymiadau gan y Cynghorwyr i osod potiau 
blodau y flwyddyn nesaf yn Pentop a ger Rhos. Diolchwyd i bawb fu’n 
ymwneud â’r gwaith yn ystod yr wythnosau diwethaf.   Awgrymwyd gan 
y Cadeirydd bod angen gosod  placiau ar y potiau blodau a’r seddau, 
cyfanswm o 7, â’r wybodaeth ganlynol arnynt “Rhoddedig gan Gyngor 
Bro Llanllwni Mehefin 2014” a chytunwyd yn unfrydol.

Yr oedd y daith casglu sbwriel wedi ei gohirio oherwydd bod y Cyngor 
Sir heb dorri’r cloddiau.  Yr oedd y Clerc wedi llenwi ffurflen asesu risg 
a’i dychwelyd i’r Cyngor Sir. Yr oedd Dewi Davies wedi casglu’r offer 
angenrheidiol o’r swyddfa yn Pibwrlwyd.   Penderfynwyd cwrdd ar 17 
Gorffennaf 2014 am 7yh ger y Belle Vue.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a’u brwdfrydedd 
dros y plwyf.

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

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

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

Lifft 
cyfleus 

nawr yn ei le 
i fynd lan 

llofft

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru
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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

Mwy na brocer yswiriant.   
Mwy na yswiriant fferm. 

Gweithio’n lleol? Byw’n lleol? 
Yswirio’n lleol. 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei awdurdodi a’i reoli gan y 
“Financial Conduct Authority”. Rhif Cofrestru 615251. 

Gwasanaethau Yswiriant FUW 
Sgwar Y Mart, Llanybydder, 
Sir Gaerfyrddin SA40 9UE 

Swyddfa: 01570 481208 
Carys Davies: 07890 883346 
Gwion James: 07980 608337 

www.fuwinsurance.co.uk 

Adloniant
Cafwyd ymateb cadarnhaol i’n ffilm ‘The Last Days of 

Dolwyn’ a ddangoswyd yma ar Nos Wener, 12fed Medi. 
Roedd y ffilm yn rhan o gyfres o 6 ffilm Gymraeg rydym 
wedi eu dewis i ddangos dros y 6 mis nesaf er mwyn 
ail sefydlu’r Clwb Ffilm. Rydym yn awyddus i dderbyn 
syniadau gennych am brosiectau i’r dyfodol. Cofiwch 
bydd Ffilm y Mis yr Hydref, sef ‘Y Milwr Bychan’ ar 
Nos Wener, 24ain Hydref am 7.30yh. 

Dyma’r rhaglen ddawns: Ioga – pob nos Fawrth, 
5.30-6.30, £3.50 – yn addas i bawb dros 14+ oed o bob 
gallu a phrofiad.  Tictoc – 0-3oed. Stori, dawns a chân 
– pob dydd Gwener, 10.30-11.30 yn y Gwndwn, £3 y 
plentyn ac yna £1 ar gyfer pob plentyn ychwanegol.  Y 
Gwndwnis – Sesiynau creadigol newydd i blant 4-6oed 
a’u rhieni. £2 y plentyn.  4.00-5.00 ar y dyddiadau 
canlynol: Dydd Gwener, 26 Medi; Dydd Mercher, 1 
Hydref; Dydd Mercher, 8 Hydref; Dydd Mawrth, 14 
Hydref; Dydd Mawrth, 21 Hydref.

Bydd Premier Ffilmiau Hywel Dda ar y 19eg Medi 
2014 gan Ffion Medi (Uwch Swyddog Creadigol).  Mae 
‘Ffilmiau Hywel Dda’ yn brosiect cyffrous iawn ar y cyd 
rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Theatr Felinfach.

Ym mis Gorffennaf 2012 prynodd Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru lawysgrif o’r 14eg ganrif 
sy’n cael ei adnabod fel Llawysgrif Boston. Mae’r 
llawysgrif yn llyfr maint poced sy’n cynnwys copi o 
Gyfreithiau Hywel Dda mewn Cymraeg canoloesol. Y 
gred yw bod y ddogfen wedi ei chludo i America gan 
ymfudwyr o Gymru yn y ddeunawfed ganrif. Talwyd 
£541,250 amdani, a daeth y rhan fwyaf o’r arian ar ffurf 
cymhorthdal oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yna ’roedd y Llyfrgell Genedlaethol yn awyddus i 
weithio mewn partneriaeth gyda sefydliad arall sydd â 
phrofiad yn y maes i greu cyflwyniadau dramatig sy’n 
dehongli cynnwys Llawysgrif Boston. A dyma ddechrau 
ar y bartneriaeth rhwng Theatr Felinfach a’r Llyfrgell. Y 
nod yw ceisio cyflwyno’r llawysgrif a’i chynnwys i blant 
ysgol ar ffurf ddramatig.

Braf oedd gweld Theatr Felinfach yn llawn gyda 
chynrychiolaeth o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyngor 
Sir Ceredigion, ysgolion, rhieni a phlant yn bresennol. 
Bu Owen Llywelyn, Uwch Swyddog Addysg Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, yn sôn am hanes y llawysgrif a 
phwrpas y prosiect, cyn i minnau sôn yn fras am ein 
ffordd o weithio yn y Theatr. Yna cafwyd cyflwyniad 
ar uchafbwyntiau’r criw o Ysgol Uwchradd Tregaron o 
weithio ar y prosiect. Cafwyd prynhawn bendigedig gyda 
phawb wedi gwneud ymdrech i wisgo gogyfer â’r achlysur 
ar y carped coch. Bydd y ffilmiau yma’n mynd yn fyw 
ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru maes o law, felly 
gwyliwch y gofod!

Ar nos Wener, 26ain Medi cynhaliwyd y noson gyntaf 
mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig i Gyfeillion 
Theatr Felinfach. Ail-lansiwyd y pecyn aelodaeth i 
gynnwys: Cyfres o Nosweithiau Egsclwsif i Gyfeillion 
yn unig yn ystod y flwyddyn; Cyngerdd Cyfeillion; 
Cerdyn Teyrngarwch a fydd yn fodd i gasglu pwyntiau 
a chael gostyngiadau; Cyfle i Archebu Tocynnau o 
flaenllaw; Newyddlen unwaith pob chwarter;  
Nwyddau Marchnata.

Cafwyd sgwrs gan Gwenllïan Beynon yr artist lleol 
ar ei harddangosfa gelf sy’n addurno waliau Theatr 
Felinfach tan ddiwedd Tachwedd, cafwyd ychydig o 
adloniant gan y gantores leol, Lia Jones a darlleniad 
o olygfa o’r Pantomeim Nadolig arfaethedig ynghyd 
â chaws a gwin. Os ydych yn hoffi’r syniad o’r 
nosweithiau egsclwsif hyn, ymaelodwch NAWR!

Beth sy’ mlaen?  Hydref – Bydd DRAMATIC yn 
cychwyn ym mis Hydref. Clwb Drama 7-11 oed, 
gwyliwch y gofod.  Hydref – Garw gan Gwmni Theatr 
Bara Caws. Bar a Bar Coffi ar gael. 7.30yh.  10 Hydref 
– Noson yng nghwmni cyflwynwyr Ralio + i ddathlu 10 
mlynedd ers cychwyn y gyfres boblogaidd. Bar a Bar 
Coffi ar gael.  15 Hydref – Diwrnod Shwmae Sumae 
– Darlith Goffa am Jacob Davies yn cael ei thraddodi 
gan Cen Llwyd. 7.30yh.  17 Hydref – Sioe heb iaith 
gydag arddangosfeydd gwyddonol byw. 3 sioe am 
10.00yb, 1.30yp a sioe deuluol am 7.00yh.  18 Hydref 
– Gweithgareddau Hwyliog atodol i  Ddiwrnod Shwmae 
Sumae. 10.00yb-12.30yp  24 Hydref – Dangosiad 
o ffilm Y Milwr Bychan. 7.30yh.  27-31 Hydref 
– Wythnos breswyl ddilety i bobl ifanc 14-18+ oed gyda 
dosbarthiadau meistr ar dechnegau theatr, dawns, drama a 
chyfryngau eraill i greu perfformiad.

Mae un o brif fudiadau i ferched yng Nghymru, Merched y Wawr, wedi rhoi cefnogaeth i godi arian mewn 
partneriaeth blwyddyn â’r British Heart Foundation (BHF) Cymru trwy enwi’r mudiad yn Elusen y Flwyddyn ar 
gyfer 2014.

Croesawodd BHF Cymru y bartneriaeth 
yma â Merched y Wawr yn Llanbed a 
fydd yn cychwyn calendr blwyddyn 
gron o weithgareddau i godi arian ac 
ymwybyddiaeth am glefyd y galon i elusen 
calon y genedl.

Gydag oddeutu 180,000 o ferched 
yn dygymod yn ddyddiol â chyflwr 
cardiofasgiwlar yng Nghymru, mae tri o bob 
10 ohonynt yn colli eu bywydau i’r clefyd 
– sy’n golygu’i fod yn glefyd sy’n lladd mwy 
na chancr.

Dywedodd Jayne Lewis, Rheolwr Codi 
Arian ar gyfer BHF Cymru: ‘Rydym wrth 
ein boddau o fod wedi ein dewis fel elusen 
y flwyddyn gan Merched y Wawr.  Gall clefyd y galon effeithio ar unrhyw un, ond fel cymdeithas rydym yn dal ati 
i gredu fod problemau y galon yn broblem gan amlaf i ddynion – gyda hysbysebion teledu a storïau dramâu sebon 
yn portreadu dynion yn dioddef o glefyd y galon.  Mae merched llawer llai tebygol o adnabod symptomau trawiad 
y galon, ac yn llai tebygol o alw 999 pan fyddent yn cael trawiad.  Rydym felly yn croesawu’r bartneriaeth yma ac 
i gael cefnogaeth gan un o brif fudiadau merched yng Nghymru.  Bydd Merched y Wawr nid yn unig yn help i ni 
godi arian i gefnogi ein gwaith achub bywyd a’n ymchwil a allai fod o fudd i bob un sy’n dioddef, ond hefyd i godi 
ymwybyddiaeth am glefyd y galon a sut mae’n effeithio merched.’

Bydd yr arian a godir gan Ferched y Wawr yn mynd yn uniongyrchol at waith achub bywyd BHF Cymru i gyllido eu 
ymchwil, a gwasanaethau fel cyllido gweithwyr iechyd proffesiynol, gofalu am gleifion y galon a chefnogi teuluoedd a 
gofalwyr, a sicrhau fod mwy o bobl yn goroesi ataliad y galon (cardiac arrest) yn eu cartrefi ac yn y gymuned.

MYW  yn  cefnogi  Sefydliad  y  Galon
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Ysgol  Bro  Pedr

Rhai o ddisgyblion Ysgol Bro Pedr a fu’n llwyddiannus yng 
nghystadlaethau Sioe ac Eisteddfod Llambed.

Campws Iau
Daeth llwyddiant i nifer o ddisgyblion yr ysgol yn Sioe ac Eisteddfod 

Llambed eleni eto a diolch i’r staff a fu wrthi’n arwain. Cipiodd Niah Bouvet 
y wobr gyntaf am lawysgrifen blynyddoedd 3 a 4 gyda Gregory Webb yn 
ail ac Evie McKay yn drydydd. Daeth Elan Jones yn ail yn y llawysgrifen 
i flynyddoedd 5 a 6 a Sioned Davies yn drydydd. Cipiodd Elan y wobr 
gyntaf am ei chasgliad o ddail ac am wneud pitsa, a derbyniodd gwpan am y 
marciau uchaf i unigolyn ym mlynyddoedd 5 a 6. 

Yn Eisteddfod Llambed daeth Parti Unsain yr Adran yn gyntaf a pharti’r 
ysgol yn ail ac Ensemble Lleisiol yr ysgol yn ail hefyd sef Sioned, Megan, 
Nia ac Elan - da iawn chi. Bu nifer o’r disgyblion yn cystadlu yn canu, 
llefaru, dawnsio a chwarae offerynnau a chael tipyn o lwyddiant - da iawn 
i Megan Morris, Ffion Davies, Ifan Meredith, Nia Beca, Sioned Davies, 
Lisa Jones, Megan Jones, Elan Jones, Austin Thomas ac Aisvarya Sridar. 
Cipiodd yr ysgol y gwpan ynghyd â £50 am yr ysgol uchaf ei marciau 
yn y cystadlaethau Celf a Chrefft a chafodd Elan darian am yr unigolyn 
uchaf ei marciau. Cipiodd y canlynol wobrau cyntaf: Tia Thomas (arlunio), 
Ifan Meredith (eitem allan o begiau), Miah Sabotuwicz (arlunio), Niah 
Bouvet (arlunio), Nia Beca (arlunio), Elan (cerdyn post), Grŵp Pypedau 
(Lauren, Elan, Ruth, Megan, Nia, Lisa).  Yn ail roedd Zoe Jarman Davies 
(llawysgrifen), Osian James Young, (Arlunio), Klaudia K (origami), 
Logan Jones (arlunio), Sam Jenkins (arlunio), Ifan Meredith (Technoleg). 
Yn drydydd oedd Niah Bouvet (cyfrifiaduron), Elan Jones (eitem allan 
o begiau, llawysgrifen, a thechnoleg), Ola Mazurek (arlunio), Melanie 
Miller (origami), Ifan Meredith (arlunio), Siriol Howard (arlunio), Jessica 
McDonagh (llawysgrifen), Lula Tiffany (cyfrifiadur).

Hyfryd oedd gweld Narissa Jones (Brenhines), Grace Lambert, Molly 
Burgess, (morwynion) Brynmor Gibbons a William Hoe (gweision) yn 
edrych yn hynod o smart yng ngharnifal Llambed a daeth dwy fflôt o’r ysgol 
hefyd yn gydradd ail. Diolch i’r staff a’r disgyblion a fu wrthi’n ddiwyd!

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn derbyn gwersi Beiblaidd yn ystod 
yr hanner tymor yma trwy gynllun ‘Bible Explorers’ ac rydym yn ddiolchgar 
iawn am y rhoddion o Beiblau i’r disgyblion hynny sy’n dymuno eu derbyn.

Bu disgyblion blynyddoedd 1 a 2 yn cael picnic iach yn y parc fel rhan o’r 
thema hapusrwydd a blynyddoedd 3 a 4 ar daith i Techniquest i ddysgu am 
Sain a Golau fel rhan o’r thema Sensoria.

Bu prif ddisgyblion yr ysgol yn gwneud cyflwyniad yn ystod ein 
gwasanaeth boreol ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael cydweithio 
gyda hwy yn ystod y flwyddyn. Dymuniadau gorau i’r disgyblion sydd wedi 
cychwyn ym mlwyddyn saith a chroeso cynnes hefyd i’r disgyblion bach 
newydd sydd wedi cychwyn gyda ni yn yr Uned Feithrin. 

Bu dwsin o ddisgyblion o flwyddyn 6 Grannell yn cael cyfweliad gyda 
Tommo ar Radio Cymru a chael cyfle i fynegi barn ar nifer o gwestiynau 
treiddgar.

Campws Hŷn
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar eu gwaith arbennig yn 

creu murlun ym mwyty’r ysgol dros dymhorau’r gwanwyn a’r haf. Cafodd 
pob disgybl gyfle i beintio darn canfas maint A1 er mwyn creu’r murlun 
anferth ar y thema ‘caffi’. Bl.8: Louise Roberts a Theo Teasdale, Bl. 9: Cerys 
Pollock, Mari Lewis, Grace Page, Anis Rahman ac Ashley Squire, Bl. 11: 
Isobel Foss, Miranda Parry a Francesca Challis. Ar Fedi’r 16eg bu Stuart 
Evans, arlunydd sy’n gweithio i’r ysgol, yn siarad â disgyblion o’r chweched 
dosbarth. Gellir gweld ei waith, sy’n seiliedig ar arfordir Ceredigion, yn y 
ganolfan Cwiltio Cymreig yn Llanbed ar hyn o bryd. Hoffai’r disgyblion 
ddiolch iddo am ei gymorth; bydd yr wybodaeth yn sicr yn helpu gyda’u 
gwaith lefel A ac UG.

Disgyblion ac athrawon Ysgol Bro Pedr ac Ysgol Kalix, Gogledd Sweden, 
yn dathlu 20 mlynedd o gyswllt cyfnewid ysgol. 

Cerddorion o Tsheina yn gwneud cyflwyniad yn Ysgol Bro Pedr ac yn 
cynnal gweithdai am ddiwylliant y wlad gyda’r disgyblion.

Murlun y disgyblion. Siarad â’r arlunydd Stuart Evans.
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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

Cyfrinach y Stryd Fawr a’r gwyliau
O fwyd i ganu roc i lenyddiaeth, mae’n anodd dweud yn bendant be sy’n 

gwneud gŵyl dda.
Mae’r cynnwys yn bwysig, wrth gwrs, ond mae angen mwy na hynny. 

Weithiau, does dim modd diffinio’r peth, dim ond ei synhwyro.
Felly yr oedd hi yng Ngŵyl Golwg. Roedd yna amrywiaeth fawr o 

sgyrsiau a pherfformiadau, stondinau a gweithgareddau ond roedd yna 
hefyd awyrgylch braf.

Yn hynny o beth, mae campws y Brifysgol yn dda – stafelloedd o 
wahanol feintiau, corneli bach annisgwyl ac, yn fwy na dim, nant Dulais 
yn creu lle braf i oedi a cherdded.

Roedd yna sawl uchafbwynt, er na lwyddais i weld chwarter y sesiynau, 
oherwydd mân ddyletswyddau.

Ond roedd Caryl Lewis yn ddifyr yn sôn am ei nofel fawr, Martha, Jac 
a Sianco, roedd T. James Jones yn rhoi gwefr wrth ddarllen o’i drosiad ei 
hun o Dan y Wenallt a Karen Owen yn ysgytwol wrth sôn am flwyddyn 
ola’r bardd Iwan Llwyd a’r ofn oedd yn gyrru’i farddoniaeth.

Am yr ail flwyddyn, mi gawson ni Ddarlith Goffa Islwyn Ffowc Elis, 
un o arwyr penna’ Llanbed ... ond yn nwylo Bethan Gwanas, nid darlith 
draddodiadol oedd hon, wrth iddi gorddi a phrocio am yr angen am lyfrau 
hawdd eu darllen yn Gymraeg.

Dyna’r pethau welais i, ond roedd pobol eraill yn canmol gweddill y 
gweithgarwch gan gynnwys diwrnod cyfan o ganu acwstig yn y babell roc. 
Hynny’n dilyn cyngerdd nos Sadwrn pan oedd Meic Stevens ar ei orau 
glas, heb ddim ond gitâr a llais.

Y rhyfeddod oedd fod y band Plu, oedd yn ei ddilyn, wedi cynnal y 
safon gyda’u harmonïau hudol a’r gantores ifanc o ardal Llandysul, Mari 
Mathias – yn ddim ond 14 oed – wedi dangos addewid mawr.

I lawer, 
y noson 
Golwg Go 
Whith oedd 
y cyfle 
cynta’ i 
weld y Clwb 
Rygbi ar 
ei newydd 
wedd a 
saith o 
ddigrifwyr a 
chyflwynwyr radio a theledu yn llwyddo i gyflawni’r gamp anodd o 
ymateb yn ddoniol i ddeunydd ar y pryd.

Ro’n i’n ôl yn y Clwb Rygbi o fewn pythefnos, yn gwrando ar un o 
ddynion busnes amlwg y Stryd Fawr yn rhoi ei farn ar ddyfodol siopa.

Fel arfer, mae Bill Grimson, sy’n gyn uwch swyddog gyda Tesco ac 
yn gyn brif weithredwr cwmnïau fel Wickes ac Iceland, yn siarad mewn 
trefi a dinasoedd sylweddol ar draws gwledydd Prydain ac Ewrop. Dyn a 
ŵyr sut yr oedd Antur Teifi wedi llwyddo i’w ddenu i Lanbed, ond dyna a 
wnaethon nhw.

Hanfod ei neges oedd fod y Stryd Fawr wedi newid am byth ac na 
ddaw’r hen ffyrdd o siopa fyth yn ôl. Mae yna drên mawr technolegol yn 
rhuthro tuag aton ni i gyd, meddai, a fydd dim modd osgoi.

Mae yna bethau y gall busnesau eu gwneud a llywodraeth leol hefyd 
– cymeradwyaeth fawr i’w ddadl mai peth i’w ddefnyddio i ddenu siopwyr 
oedd parcio, nid ffordd o godi arian – ond yr ateb go iawn ydi fod pawb yn 
gweithio gyda’i gilydd i newid y profiad siopa.

A dyna lle mae’r Stryd Fawr a gŵyl lwyddiannus yn rhannu’r un 
gyfrinach. Mae beth sydd yno’n bwysig, ond y profiad o fod yno ydi’r 
elfen allweddol.

Does dim rhaid i bobol fynd i dref i siopa bellach, felly mae angen 
rhywbeth arall i’n tynnu ni ... mewn gwirionedd, mae angen i bobol allu 
gwneud diwrnod allan ohoni, neu lefydd y gallwch chi fynd i dreulio 
dwyawr neu dair, a siopa yn rhan o hynny.

Meddyliwch am adeilad braf, agored, golau gyda siop lyfrau, siop 
grefftau, siop fwyd ffresh a bwyd sbesial  ac, ar ben hynny, caffi a bar a 
lle i eistedd ac ymlacio. Fin nos, gallai droi’n sinema fach neu le ar gyfer 
perfformiadau a phrydau ychydig bach yn fwy sylweddol.

Ac, wrth gwrs, mi fyddai’r Gymraeg yn amlwg yno ... mae gwneud i 
bobol deimlo’n gartrefol a chyfforddus yn rhan allweddol o’r profiad. Mi 
allai Llanbed gynnig profiad arbennig ac mae’r iaith yn rhan o hynny.

Llangybi
Merched y Wawr Y Dderi

Fe fu penwythnos Merched y 
Wawr yng ngholeg Llanbed dechrau 
mis Medi ac aeth rhai o’r aelodau 
i’r cyngerdd Bois ar Wasgar ar 
y nos Sadwrn. Cawsom noson 
arbennig iawn yn llawn hiwmor a 
phawb wedi mwynhau eu hunain 
yn fendigedig. Ar Fedi 10fed 
ymwelwyd â’r ganolfan gwiltiau yn 
y dre ac yno gwelsom waith cywrain 
lliwgar a medrus gwragedd yr oes 
a fu. Cawsom ein tywys o amgylch 
yr oriel a chael hanes y gwahanol 
eitemau. Roedd yn brynhawn 
diddorol ac addysgiadol. Bydd ein 
cyfarfod nesaf ar Hydref 15fed yn 
agored i’r cyhoedd pryd y disgwylir 
y Fon. Bronwen Morgan i’n 
hannerch. Croeso cynnes i gyfarfod 
cyntaf y tymor newydd yn Ysgol Y 
Dderi.

Cydymdeimlo
Syfrdanwyd ardal eang pan ddaeth 

y newyddion trist ac annisgwyl am 
huno Mr Iorwerth Evans, Greenwell. 
Cydymdeimlir yn ddwys iawn â’i 
deulu a chysylltiadau yn bell ac agos 
yn eu profedigaeth lem o golli tad, 
tad-cu, brawd a thad yng nghyfraith.

Cydymdeimlir hefyd â theulu 
Bro Felin a’r cysylltiadau yn eu 
profedigaeth o golli aelod o’r teulu 
sef y diweddar Mrs Marion Jones, 
gynt o’r Pant, Llanddewi Brefi.

Hamdden
Fe fydd y gymdeithas yn ail 

gychwyn ar Hydref 3ydd yn Ysgol Y 
Dderi am 2.00y.p. pryd y disgwylir 
Mrs Anthea Jones i’n hannerch. Ei 
thestun bydd ‘Cyfarpar i’r Henoed 
a’r Methedig’. Croeso i aelodau 
newydd.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau calonnog i Mr 

David Thomas, Maesfforest ar ei 
lwyddiant yn Sioe Llanbed. Cafodd 
gwpan am gael y pwyntiau mwyaf 
yn y Sioe a gwobr arbennig am y 
pwyntiau mwyaf am y ‘Green Crop’.

Longwood
Bu Mike Parker, yr awdur 

a’r darlledydd sy’n sefyll fel 
ymgeisydd San Steffan dros Blaid 
Cymru yng Ngheredigion, yng 
Nghoedwig Cymuned Longwood 
ger Llangybi yn ymweld â’r 
ganolfan ymwelwyr sy’n cael ei 
adeiladu yno. Tynnodd yr ymgeisydd 
seneddol sylw at ysbrydoliaeth y 
prosiect, trwy nodi sut y maent 
yn defnyddio deunyddiau lleol er 
mwyn creu adeiladau sy’n llawer 
mwy cynaliadwy ac yn rhatach na 
dulliau confensiynol o adeiladu. 
Mwynheodd ddysgu am y rhaglen 
addysgiadol a’r modd y mae sgiliau 
adeiladu yn cael eu trosglwyddo i 
wirfoddolwyr ac i fyfyrwyr sy’n 
rhan o’r prosiect, gan nodi eu bod yn 
creu adnodd gwerthfawr i’r dyfodol.
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Cwrtnewydd

Llanfair  Clydogau
Pen-blwydd Hapus

Llongyfarchiadau cynnes iawn 
i Ken Jones, Fferm Llwyn, Heol 
Llanfair ar gyrraedd oed yr addewid. 
Gobeithio dy fod wedi cael dathliad 
da.

Rasys Pentre
Ar brynhawn braf o Haf, ar ddydd 

Sul, Awst 31ain, cynhaliwyd rasys 
trotian ar ddolau Fferm Pentre. 
Daeth haid o bobol ynghyd ac roedd 
y ceffylau fu’n cymryd rhan yn dod 
o wahanol fannau ym Mhrydain. 
Cafwyd llawer o hwyl, gyda rhai 
yn ennill a rhai yn colli eu harian 
fel arfer mewn rasys! Edrychwn 
ymlaen i’r flwyddyn nesaf gan 
obeithio cael tywydd mor braf ag a 
gawsom eleni.

Cydymdeimlad
Trist iawn oedd clywed yn 

ddiweddar am farwolaeth Owain 
Wyn Jones, gynt o Nantyrarian, 
Llanfair, mab Ethel a Tom Jones a 
brawd Margaret Louise. Estynnwn 
gydymdeimlad dwys â Margaret a’r 
teulu oll yn eu profedigaeth.

Gwellhad Buan
Dymunwn wellhad buan i Audrey 

Hill, gynt o Brynheulog, Llanfair, 
sydd ddim wedi bod mewn iechyd 
da yn ddiweddar.

Priodas
Llongyfarchiadau i Lucy yr Allt 

ar ei phriodas â Dougie yn Eglwys 
Cellan ddydd Sadwrn Medi 20fed. 
Cawsom ddiwrnod arbennig o braf 
gyda’r parti priodas yn cael ei gynnal 
mewn marcî yng ngardd hyfryd yr 
Allt. Pob dymuniad da iddynt.

Cwrdd Diolchgarwch
Bydd Cwrdd Diolchgarwch 

Capel Mair yn cael ei gynnal nos 
Iau Hydref 16eg am 7 y.h. Bydd 
y gwasanaeth yng ngofal Gareth 
Jones, Eglwys Efengylaidd Llanbed. 
Croeso cynnes i bawb.

Bore Coffi
Cynhaliwyd bore coffi 

llwyddiannus dros ben ar Fferm 
Pentre ar ddydd Gwener, Awst 29ain. 
Roedd yr achlysur yng ngofal Eleri 
gyda help ei merched, Helen a Deina 

a’r wyrion. Pwrpas yr ymgyrch oedd 
codi arian i elusen Tenovus er mwyn 
galluogi Helen (Pentre gynt) i fod 
yn rhan o tîm Tenovus sy’n rhedeg 
Marathon yr Wyddfa fis Hydref. 
Daeth llu o ffrindiau a chymdogion 
ynghyd i gefnogi yr achos, gyda’r 
wyrion yn rhedeg gemau a stondinau 
o wahanol fath i godi arian. Cafwyd 

cacennau di-ri wedi eu paratoi gan 
Eleri. I helpu’r achos cafwyd raffl 
gyda’r gwobrau wedi’u rhoi gan 
gymdogion a ffrindiau. Cafwyd bore 
llawn mwynhad a chymdeithasu a 
chodwyd swm o dros £900 at achos 
Tenovus. Diolch i deulu Pentre am 
eu croeso cynnes a phob hwyl i 
Helen pan ddaw’r amser i redeg.

Ymddeoliad 
Pob dymuniad da i Gareth Lloyd, 

Ucheldir  yn ei ymddeoliad – bu yn 
gweithio i Adran Briffyrdd Cyngor 
Sir Ceredigion am nifer fawr o 
flynyddoedd. Traed lan nawr Gareth 
a mwynhau!

Awdur Newydd
Llongyfarchiadau i Rachel 

Thomas, Hengoed ar gyhoeddi ei 
llyfr cyntaf ac mae’r wasg wedi 
gofyn iddi yn barod am ysgrifennu 
rhagor. 

Priodas Dda 
Llongyfarchiadau i Nerys Rees, 

Melrose (gynt Seion Cottage) ar ei 
phriodas allan yn Siapan. Mae Nerys 
wedi bod yn gweithio yn Siapan ers 
dros 11 mlynedd ac yno y cwrddodd 
â’i gŵr. Pob dymuniad da.

Ysgol Cwrtnewydd
Croesawyd pawb yn ôl i’r ysgol 

ar ôl gwyliau haf hyfryd.  Braf oedd 
cael croesawu merch fach newydd 
i ddosbarth y Cyfnod Sylfaen sef 
Elen Sisto-Jones.  Ar ddechrau 
blwyddyn academaidd newydd 
rhaid yw llongyfarch y plant ar eu 
llwyddiant yn Sioe Cwmsychpant a 
Sioe Gorsgoch a C.Ff.I Llanwenog a 
gynhaliwyd dros yr haf.

Mae gwersi nofio ac ymarfer 
corff wedi ail gychwyn i blant 
blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ysgolion 
Cwrtnewydd, Llanwenog a 
Llanwnnen.  Mae’r gwersi’n cael eu 
dysgu yn y ganolfan hamdden a’r 

pwll nofio yn Llanbed. 
Aeth plant cyfnod allweddol 

2 ysgolion Cwrtnewydd, 
Llanwnnen a Llanwenog am 
drip addysgiadol i Lancaiach 
Fawr i weld y Maenordy yno ac i 
ddysgu am fywyd yng nghyfnod y 
Stiwardiaid.

Eleni mae cynllun y tair ysgol 
yn cael ei gweithredu gyda holl 
ddisgyblion yr ysgolion hynny. Felly 
bob pythefnos gwelir y plant a’r staff 
yn cylchdroi rhwng yr ysgolion. 
Dyma gynllun sy’n galluogi’r 
plant a’r staff i gydweithio ac i 
gymdeithasu.

Mae clwb yr Urdd wedi ail 
gychwyn yn yr ysgol a braf yw 
gweld bod mwyafrif y plant yn 
mynychu’r clwb. Ar y noson 
gyntaf cafwyd sesiwn o Gêmau 
Gwirion gyda Rhydian o’r Urdd 
wrth y llyw. Cafodd y plant noson 
wrth eu boddau! Cafwyd noson o 
chwarae bingo a braf oedd gweld 
y plant yn mwynhau ac yn eiddgar 
am y rhif nesaf i gwblhau’r llinell 
neu’r tŷ!

Bu plant y cyfnod sylfaen yn 
ffodus iawn i gael sesiwn sgiliau 
syrcas gyda Rhydian o’r Urdd gan 
taw eu thema am y tymor yma yw’r 

Syrcas. Roeddem yn gwybod fod 
yna glown neu ddau yn ein plith 
yn barod ond mae hyn wedi ei 
gadarnhau nawr!  Diolch yn fawr i 
Rhydian am ymweld â’r ysgol.

Braf oedd gweld cefnogaeth o 
rieni a staff yr ysgol yn dod ynghyd 
i dynnu tatws ar noson braf ym mis 
Medi.  Cafwyd crop arbennig ac 
mae’r plant wrthi ar hyn o bryd yn 
eu gwerthu.

Cynhaliwyd pêl-droed yr Urdd 
cylch Llanbed yn y Ganolfan 
Hamdden. Cafodd y plant hwyl a 
sbri yn cystadlu.  Pob lwc i Ysgol 
Llanwnnen yn y rownd nesaf.

Yn Sioe Llangeitho, ddydd 
Mercher 27 Awst. Emlyn Davies, 
Cwrtnewydd enillodd gwpan 
am y pwyntiau uchaf yn adran y 
gwinoedd; fe hefyd enillodd yr eitem 
gorau gyda’i cordial lemwn.

Mae teulu Evans o Lanrhystud, yn wreiddiol o Fryn yr Eglwys, 
Cwrtnewydd wedi cael blwyddyn lwyddianus yn arddangos defaid balwen 
mewn sioeau trwy gydol y flwyddyn hon.

Mae Carys Evans y ferch a’i hoen menyw balwen Haddie a Cai Evans yr 
wyr a’u hoen menyw balwen Nancy hefyd o Lanrhystud wedi cael blwyddyn 
lwyddianus. Maent wedi cael hwyl yn dangos y defaid yn y dangoswyr ifanc.

Bore Coffi Tenovus ar Fferm Pentre, Llanfair Clydogau.
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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 

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

Gair  y  Maer gan Elsie Dafis
Braf oedd yr Haf yn Llambed Eleni

O Fai i Fedi cawsom ddigwyddiadau llwyddiannus, 
a busnesau newydd yn agor drwy gydol yr haf. 
Gwnaeth gofid a gwae y gwanwyn am gyflwr ein 
tref leihau gyda golau haul yr haf. Cyn bo chi’n 
dweud dim – rwy yn gwybod nad oes pum mis mewn 
haf – ond dyna fel mae’n teimlo eleni.  Dewch i ni 
gael cipolwg ar rai o ddigwyddiadau’r haf yma yn 
Llambed:

Mai
I ddechrau busnes, gwnaeth y Clwb Rygbi newydd 

agor ei ddrws yn swyddogol, ar y 4ydd o Fai. Oddi 
ar hynny, mae wedi ennill gwobr genedlaethol sy’n 
cydnabod prosiectau ardderchog, y rhai sydd ag effaith 
trawsnewidiol yn eu cymunedau. Da iawn chi.

Wedyn, ar yr 16eg, agorodd Amgueddfa Llambed 
yn yr hen Porter’s Lodge, Stryd y Coleg. Breuddwyd 
Selwyn Walters oddi ar iddo ddod i Lambed i lanw 
swydd athro hanes, flynyddoedd maith yn ôl. Prosiect 
Hanes Llambed, gyda chymorth y Brifysgol, â help 
i’w sefydlu gan y Cyngor Sir.

Mehefin
Gwelodd fis Mehefin grŵp o Americanwyr yn 

Llambed, fel rhan o ddathliad canmlwyddiant y bardd 
Dylan Thomas. Roedd yn ddiddorol i ddarganfod fod 
dau ohonynt wedi bod yn Llambed o’r blaen, i ymweld 
â’r Ganolfan Cwiltiau. Dywedodd un o’r Americanwyr 
ifanc, mae’r wlad o gwmpas Llambed â golygfeydd 
mor amrywiol – fod rownd pob tro yn teimlo fel 
hedfan o un byd hyfryd i’r byd hyfryd nesaf, un ar 
ôl y llall. Gofynnais a oedd eisiau swydd yn gwerthu 
Llambed i’r byd? Clodforwn y lle ein hunain medde 
fe. Piti na fyddai hynny yn wir ...

Llwyddiant masnachol yr haf yw Cerdyn 
Teyrngarwch Llambed a lansiwyd yn Mehefin. Mae’n 
mynd o nerth i nerth.

Un o brif achlysuron y tymor oedd dathliad hanner 
canmlwyddiant Côr Cwmann a’r Cylch. Noswaith 
arbennig iawn. Diolch iddyn nhw am yr holl gymorth 
cymunedol maent wedi cyfrannu i Lambed dros y 
blynyddoedd.  

Gorffennaf
Pethe’n dechrau twymo mis hyn – a dwi ddim yn 

siarad am y tywydd!
Mae’r Ffair Fwyd wedi ehangu i gynnwys diwrnod 

arall, sef Ffair Fwyd Pobl Ifanc – ychwanegiad grêt i 
galendr yr haf. Mae’n cynnwys cystadleuaeth coginio, 
dylunio pizza a te parti y ‘mad hatter’. 

Wedyn daeth diwrnod graddio’r Brifysgol. Pawb yn 
eu ‘gowns’ yn y gwres; ffiw!

Ffair Fwyd Llambed â fwy o stondinau nac erioed. 
Hwre! A’r tywydd yn parhau i fod yn garedig, os nad 
ychydig yn rhy dwym. (Dyna ni, dechrau achwyn eto!) 
Lawnsiodd gwinllan Llaethliw ei boteli gwin cyntaf ar 
y diwrnod – cynhesu byd-eang yn dod â pheth iawndal 
– gwneud gwin yng Ngheredigion, pwy feddylie? 
Distyllfa yn Drefach nesaf!

Awst
Y tywydd yn cael hiccup bach, ond y glaw yn clirio 

mewn pryd i’r Carnifal. Fflôts arbennig eleni eto. 
Mae’n hwyl gwisgo lan. Cymerwch ran blwyddyn 
nesaf – chi siŵr o gael sbri. 

Y tywydd yn parhau er lles Sioe Amaethyddol 
Llambed.  Dyna i chi dalent: talent yn bridio 
anifeiliaid, a thalent yn y pabell crefftau hefyd. 
Diwrnod pwysig i Lambed, i ni gael cofio, unwaith 
y flwyddyn o leiaf, mai tref sy’n gwasanaethu cefn 
gwlad ydym hyd y carn, a phobl cefn gwlad ydym yn 
y bôn.

Daeth ‘gravitas’ i Lambed ar y 10fed. Gorymdaith 
dinesig a gwasanaeth i gofio canmlwyddiant y Rhyfel 
Byd Cyntaf. Glaw a ddaeth gyda’n meddyliau am yr 
holl dioddef  ddisgynnodd ar ein cymuned ganrif yn 
ôl. Mae’n bwysig cofio’r amser caled, yn ogystal â 
dathlu digwyddiadau ffrwythlon yr haf.

Ddiwedd Awst cawn ymdrochi ym mywyd 
diwylliannol traddodiadol Llanbedr Pont Steffan. Mae 
tridiau yn Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 
yn agoriad llygad i mi yn bersonol; bach o sioc faint o 
hwyl gall eisteddfod fod! Edrych ymlaen i Eisteddfod y 
flwyddyn nesaf nawr ... a dyna chi eiriau fydden byth yn 
meddwl clywed fy hunan yn eu dweud!

Medi
Symud mewn i dir yr hydref yn awr; ond mae Haf 

Bach Mihangel yn rhoi awdurdod i ni ymestyn yr haf 
eleni, â Gŵyl Golwg ar ôl i’w drafod. Tri diwrnod arall 
i ddathlu diwylliant Cymreig. Roedd tafod y ddraig 
braidd yn goch nos Wener; rocio nos Sadwrn; hwyl i 
blant, darlithio â rocio eto dydd Sul. Ychwanegiad grêt 
arall i galendr blynyddol Llambed.

Wrth feddwl sut i orffen yr erthygl hon, rwy’n 
edrych allan drwy’r ffenest: er bod canol dydd fel 
haf o hyd, mae’r nos yn cyrraedd yn gynt, ac mae 
nawsyn bach oer yn yr awyr. Mae haf eleni ar ben. 
Gobeithio bydd optimistiaeth tymor yr haf yn parhau 
drwy’r hydref ac ymlaen i’r Nadolig, a thrwy gydol y 
flwyddyn newydd. Byw mewn gobaith.

O’r  Cynulliad
Bu’n fis o ddigwyddiadau mawr yng Ngheredigion a thu hwnt. Mae adolygiad Marcus 

Longley o’r gwasanaeth iechyd yn y canolbarth yn tynnu at ei therfyn. Edrychaf ymlaen at weld ei gasgliadau, ac 
at barhau i wneud yr achos dros driniaeth arbennig i ardaloedd gwledig. Cafwyd cyfarfod cyhoeddus bywiog yn 
Aberystwyth ar ddyfodol Bronglais, ac mae trafodaethau’n parhau am Ysbyty Aberteifi, meddygfa Aberaeron, Cylch 
Caron a gwasanaethau cymunedol ym mhob rhan o’r sir.

Cawsom hefyd refferendwm yr Alban. Er mai pleidlais ‘Na’ fuodd, mae’r broses wedi esgor ar drafodaethau dwys 
ar sut yr ydym yn cael ein llywodraethu. Mae gymaint o bobl eisiau newid fel na all cyfundrefn San Steffan barhau’n 
ddigyfnewid. Mae’n rhaid i Gymru gael llais cyflawn yn y trafodaethau hyn.

Un peth oedd yn amlwg wrth i fi ymweld â’r Alban oedd y cyswllt anferth rhwng pobl ifanc a’r broses wleidyddol. 
Am y tro cyntaf, derbyniodd pobl 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio, ac roedd yn amlwg bod yna nifer yn cymryd 
rhan yn yr ymgyrchoedd.

Weithiau nid ydym yn llwyr werthfawrogi ein pobl ifanc. Mae hi wastad yn dda gweld plant o Geredigion yn dysgu 
am ddemocratiaeth a digwyddiadau’r byd, boed hynny’n mynd am daith i’r Cynulliad gyda’r Urdd, neu ymweld 
yn ystod y gynhadledd NATO fel y gwnaeth rhai o Aberystwyth yn ddiweddar. Wrth ymweld ag Ysgol Bro Pedr yn 
gynharach yn yr haf, yr hyn greodd argraff arna i oedd pa mor wybodus oedd y bobl ifanc yno.

Mae peryglon diweddar i gyllid i fyfyrwyr bregus, fel y Gronfa Ariannol Wrth Gefn yng Nghymru a’r Lwfans 
Myfyrwyr Anabl, yn bygwth atal rhai rhag cael mynediad at addysg uwch, a siomedig iawn oedd toriadau llym 
Llywodraeth Cymru i’r gyllideb prentisiaethau.

Mae potensial anferthol gan ein pobl ifanc yng Ngheredigion, a rhaid gwneud popeth a allwn er mwyn galluogi 
iddynt ffynnu.

gan Elin Jones AC
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Cwmann
Diolch

Dymuna Phyllis Price, Brynderi, 
ddiolch i’w theulu, cymdogion a 
ffrindiau am eu dymuniadau da ar 
ôl ei llawdriniaeth ac hefyd am y 
cardiau a’r anrhegion a dderbyniodd 
ar ei phen-blwydd arbennig.

Ffair Ram
Cynhaliwyd y Ffair ar y 13eg 

Medi. Roedd y tywydd yn 
fendigedig a chafwyd diwrnod 
llwyddiannus iawn o dan 
lywyddiaeth Mr Roy Roach, 
Llanwnnen.  Cafwyd cystadlu 
brwd ym mhob cystadleuaeth ac 
arddangosfa arbennig o dda o hen 
beiriannau.

Dyma enillwyr y Gwobrau: Adran 
Fferm – Gareth Russell, Llysiau a 
Ffrwythau – Aled Roberts a Dave 
Smith, Blodau – Ann Davies, 
Coginio – Gwen Jones, Cyffeithiau 
/ Gwinoedd – Helen Roberts, Ysgol 
Feithrin – Asher Green, Dosbarth 
Derbyn – Scarlett Arnold, Blwyddyn 
1 a 2 – Tudur Llwyd, Blwyddyn 3 
a 4 – Lowri Rowcliffe, Blwyddyn 
5 a 6 – Gwennan Rowcliffe, Ysgol 
Uwchradd – Shannon Jones, 
Arlunwaith a Ffotos – Owain Jones, 
Crefftau Cefn Gwlad – Alun Jones, 
Gwaith Llaw – Eirlys Jones, Adran 
y Defaid – Eiddig Jones, Cwpan 
Sialens Felindre Uchaf – Dave 
Smith, Cwpan Sialens Felindre Isaf 
– Talfol, Cwpan Sialens Wyn a Mary 
– Carwyn Lewis, Cwpan Sialens 
Eric Harries – Tomos Jones, Cwpan 
Sialens Teulu Hendai – Tomos Jones, 
Cwpan Sialens Dalgety – Carwyn 
Lewis, Cwpan Sialens er cof am Ann 
Lewis – Gwen Jones.

Hoffai’r swyddogion ddiolch 
i bawb a fu’n helpu ac am bob 
cefnogaeth.

Plantos Bach
Mae Plantos Bach yn cyfarfod 

bob dydd Gwener yn y Ganolfan, 
Cwmann o 9.45y.b i 11.45y.b.  
Dewch i fwynhau paned a chlonc 
a chyfle i’r plant chwarae, canu a 
gwneud gwahanol weithgareddau 
mewn awyrgylch cyfeillgar a 
Chymreig.

CFfI Cwmann
Dechreuon ni ein tymor newydd 

gyda gemau a barbeciw yng nghae’r 
pentre. Roedd yn neis gweld wynebu 
hen a newydd yna. Hoffem ddiolch 
i Delyth Jones, Pantri am wneud y 
bwyd. 

Yr wythnos wedyn aethom a’r 
daith i fferm Gwarfynnon, Silian. 
Cawsom groeso cynnes a lluniaeth 
blasus ar ddiwedd y nosweth gyda 
Dai a Gwen Davies, diolch eto iddyn 
nhw. 

Rydym nawr yn brysur yn paratoi 
ar gyfer eisteddfod y sir sydd ar y 
10fed, 17eg a 18fed o fis Hydref. 

Llongyfarchiadau i Lois Price 
a fu’n cynrychioli Sir Gâr mewn 

cystadleuaeth gosod blodau yn 
Malvern ddiwedd mis Medi. 

Croeso cynnes i aelodau newydd 
i ymuno â ni, rydym yn cwrdd bob 
nos Wener am 7.30 y.h. yn Neuadd 
Sant Iago, Cwmann.

Sefydliad y Merched Coedmor
Ar ddydd Llun y 1af o Fedi, y 

cyfarfod cyntaf ar ôl toriad yr haf, 
aeth y Gangen i Lwynygroes i weld 
casgliad eang Jane Beck o eitemau 
Cymreig fel carthenni, clustogau, 
dillad ac ati wedi eu gwneud o 
wlân. Cafwyd cyflwyniad ganddi 
ar gefndir yr eitemau a’r melinau 
lle cafodd y gwlân ei gynhyrchu. 
Diolchodd Helena Gregson i Jane 
am wneud y noson mor ddiddorol ac 
addysgiadol.

Yn dilyn yr ymweliad aethpwyd 
ymlaen i dafarn Y Dair Pedol 
yn Llangeitho lle cafwyd pryd o 
fwyd blasus, a chyfarfod busnes 
yn dilyn. Llongyfarchodd y 
Llywydd, Elma Phillips, Gwyneth, 
Noelene, Mary a Gwen ar gerdded 
i ben Picws Du uwchben Llyn y 
Fan Fach i drosglwyddo baton 
canmlwyddiant Sefydliad y Merched 
o Sir Gaerfyrddin i Sir Faesyfed. 
Llongyfarchwyd Dilys Godfrey 
hefyd ar ddod yn fam-gu i Morgan. 

Enillwyd y raffl gan Elma Phillips.
Bydd y cyfarfod nesaf, y Cinio 

Blynyddol, ar y 6fed o Hydref 
yn y clwb Rygbi yn Llanbed a’r 
siaradwraig fydd Ann Jones, 
Llywydd Ffederasiwn Cymru.

Priodas Arian
Dathlodd Meinir a Carol Douglas, 

Llwydfedw eu Priodas Arian tra 
ar eu gwyliau allan yn Awstralia 
yn ymweld â’u modryb a’i theulu. 
Dymuniadau gorau a iechyd da i 
chwi am flynyddoedd eto. 

Baban bach
Llongyfarchiadau i Lloyd a 

Heledd, Penrhos ar enedigaeth ei 
hwyres. Merch fach i Sara a Giles. 
Pob dymuniad da i’r teulu bach.

Arwerthiant
Daeth llwyddiant unwaith yn 

rhagor i Gethin, Llys Penparc ar 
ennill y bencampwriaeth â’r defaid 
a’r ŵyn Balwen yn Llanfair ym 
Muallt.

Ysbyty
Da deall fod Miss Gwenda 

Thomas, Tegfan adref ar ôl treulio 
rhai diwrnodau yn yr ysbyty. Hefyd 
danfonwn ein dymuniadau gorau i 
Mrs Ceinwen Russell, Coedeiddig, 
Mr Evan Jones, Trefin a Tony Lewis, 
Brynawel sydd yn Ysbyty Glangwili.

18 oed
Dathlodd Bethan Williams, 

Brynywawr ei phen-blwydd yn ystod 
mis Awst. Gobeithio i ti gael amser 
da.

Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â Huw Richards a’r teulu 
Min-y-nant ar farwolaeth ei chwaer 
Lilwen yn Llwyncelyn, ac unrhyw 
deulu arall a fu mewn profedigaeth 
yn ystod y mis.

Clwb 1��
1. £20 Cara Mair Harries, 

Llaindelyn, Cellan, 122. 2. £10 Mrs 
Lena Williams, 39 Heol Hathren, 
Cwmann 22. 3. £5 Mrs Gwen Jones, 
Derimore, Cwmann, 13. 4. £5 Miss 
Sonia Northam, 38 Bro Einon, 
Llanybydder, 139. 5. £5 Mrs Sian 
Davies, Bryntirion, Cwmann, 108. 6. 
£5 Mrs Kate Williams, Sarn Helen, 
Cwmann, 18. 7. £5 Mr E. Jones, 
Cilgell Isaf, Cwmann, 77. 8. £5 Mr 
Bernard Hardy, Cwrt Deri, Cwmann, 
69. 9. £5 Mrs Isle Shaw, Bryngwyn, 
Gorsgoch, 34.

Corisma
Mae ymarferion Côr Corisma 

wedi ail ddechrau gan gwrdd bob 
yn ail nos Lun yn y Ganolfan yng 
Nghwmann.  Croeso i aelodau 
newydd.  Dilynwch y côr ar Twitter 
am ragor o fanylion. @CorCorisma

Gwenllian Llwyd a Seren James yn rhan o dîm merched Carmarthen Stars 
dan 10, yn eu crysau newydd wedi eu noddi gan Teify Forge Ltd. Yn y llun 
hefyd mae eu hyfforddwr Keiran Davies.

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

Authorised & Regulated by The Financial Conduct Authority
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Llanbedr  Pont  Steffan
Cymdeithas Hanes

Braf oedd gweld ffrindiau newydd 
ar ddechrau tymor newydd y 
Gymdeithas ar yr 16eg o fis Medi, 
a chroesawyd pawb yn gynnes gan 
Selwyn Walters, y Cadeirydd.  Hon 
oedd noson y Cyfarfod Blynyddol, 
a’r cadeirydd yn rhoi adroddiad 
ffafriol o’r hyn oedd wedi digwydd 
dros y flwyddyn.  Diolchwyd yn 
arbennig i Gaenor Parry am drefnu 
rhaglen ddiddorol o siaradwyr, a 
thyrfa dda yn bresennol ym mhob 
cyfarfod. 

Uchafbwynt y flwyddyn oedd 
gweld agoriad yr Amgueddfa,  ac 
er mai ond pedwar mis sydd wedi 
mynd heibio, a’r lle ar agor tri 
diwrnod yr wythnos, mae’n agos i 
1,300 o bobol eisoes wedi llofnodi’r 
llyfr ymwelwyr, a’r rheini o bedwar 
ban byd. 

 Rhoddodd y Trysorydd, Phillip 
Lodwick adroddiad ffafriol o’r ochr 
ariannol, cyn symud ymlaen i ethol 
swyddogion am y tymor newydd.

Dymuniad yr Ysgrifenyddes, 
Cecilia Barton, oedd camu i lawr o’r 
swydd mae wedi ei chyflawni ers 
cychwyn y Gymdeithas;  diolchwyd 
yn gynnes iddi gan Selwyn Walters, 
gan cyflwyno rhodd a thusw o 
flodau iddi mewn gwerthfawrogiad 
o’i gwaith dros y blynyddoedd. 
Ymatebodd Mrs Barton gyda geiriau 
pwrpasol.

Ar wahân i swydd ysgrifennydd, 
cynigodd yr Athro David Austin, fod 
y swyddogion ac aelodau’r pwyllgor 
yn cael eu hail-ethol; eiliwyd y 
cynnig a phawb yn gytûn. 

Cynigiwyd enw Barbara Jones, 
Cellan, fel ysgrifennydd, a 
bodlonodd gymryd at y swydd.  

Etholwyd Pwyllgor Gweithredol 
ar wahân i redeg yr Amgueddfa.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn 
lewyrchus a ddiddorol unwaith eto. 
Mae’r tâl aelodaeth yn dal yn £5 
am y flwyddyn, ac mae yna groeso 
cynnes i bawb i ymuno â ni.

Bydd y cyfarfod nesaf nos Fawrth, 
Hydref 21ain yn Llyfrgell Roderick 
Bowen y Brifysgol (nodwch y 
lleoliad), pan fydd Tom Pert, sy’n 
gweithio i Gomisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, yn trafod  ‘Beth 
sy’ mewn enw?’ - darganfod enwau 
Cymreig.

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â phawb sydd wedi colli 
anwyliaid yn ystod y mis.

Diwrnod Shw mae?
Ar fore Mercher Hydref 15ed 

o 10-12 o’r gloch, bydd criw 
brwd â stondin ar sgwâr Harford 
a’r strydoedd cyfagos yn cynnal 
digwyddiad ‘Shw mae? dechreuwch 
bob sgwrs yn Gymraeg’. Rhennir 
sticeri, tynnir lluniau a rhennir 
cardiau bach i hybu’r dysgwyr lleol. 
Dewch i gymryd rhan a chael clonc 

i ni gael hybu’r defnydd o Gymraeg. 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
Ann Morgan, 422413.

Clwb Sinema’r ‘Magic Lamp’ 
Mae’r sinema yn dod yn ôl i 

Lanbedr Pont Steffan!
 Mae’r syniad o agor sinema 

gymunedol yn Neuadd Buddug 
(Victoria Hall) yn Llanbedr Pont 
Steffan yn apleio’n fawr. 

Y cynllun yw cynnal y sinema bob 
nos Sadwrn gyda rhaglen amrywiol 
o ffilmiau er mwyn darparu 
rhywbeth at ddant pawb. 

Yn ogystal â’r ffilmiau, bydd caffi 
bwydydd lleol ar gael; gallwch gael 
ci poeth, byrger neu byrbryd wrth 
wylio ffilm. 

Y bwriad yw dangos ffilm ‘byr’ 
gyda phob prif ffilm o sylwedd. 
Rydym yn chwilio am unrhyw 
wneuthurwyr ffilm lleol a hoffai gael 
eu ffilmiau wedi’u dangos. 

Cynhelir noson agoriadol y Magic 
Lamp nos Sadwrn 25 Hydref. 

Bydd y clwb yn cael ei redeg gan 
wirfoddolwyr, ac rydym yn chwilio 
am rai fyddai’n hoffi cymryd rhan. 

Os hoffech chi helpu redeg clwb 
sinema’r Magic Lamp, cysylltwch â 
Chris Studman ar 01570 493649 neu 
magiclamp@lampeter21.co.uk 

Mwy o wybodaeth ar y wefan: 
www.lampeter21.co.uk/magic-lamp-
cinema-club

Noddfa
Cynhaliwyd oedfa deuluol yn 

Ysgol Bro Pedr brynhawn Sul 7 
Medi, wedi ei threfnu gan Ysgol 
Sul Noddfa.  Da oedd gweld nifer 
teilwng yn cynnwys plant o bob oed, 
pobl ifanc ac oedolion wedi dod 
ynghyd i addoli ac i gymdeithasu.   
Croesawyd pawb yn gynnes gan ein 
Gweinidog, y Parchedig Jill Tomos.  
Cyhoeddwyd yr emynau gan Lisa, 
Sioned, Ffion, Sion, Osian a Rhys 
Tom a’r cyfeilydd oedd Alwena. 
Roedd yr emyn cyntaf yn cyfeirio at 
haelioni Duw ac yn ein hatgoffa i’w 
foli a rhoi diolch iddo yn feunyddiol.  
Darllenwyd rhan o’r Gair gan Beca 
ac Elan yn sôn am Iesu yn iachau’r 
dyn wedi ei barlysu a’r hanes 
amdano yn cael ei ollwng lawr ato 
trwy dwll yn y to. Yna bu’r plant 
yn cynorthwyo’r Gweinidog trwy 
actio’r sefyllfa gan ddod â’r cyfan 
yn fyw i ni a chael hwyl wrth wneud 
hynny. I gloi bu’r Gweinidog yn holi 
cwestiynau i’r plant ac roedd ymateb 
Sion Ifan, un o’r rhai ieuengaf yn 
rhagorol.  

Allan â ni wedyn i fwynhau 
picnic a chlonc yn yr heulwen braf.  
Bu nifer o’r plant yn cael sbri yn 
chwarae pêl-droed a’r rhai lleiaf yn 
cael amser wrth eu bodd ar yr offer 
amrywiol sydd ar gael yn yr Ysgol. 
Diolchodd ein Gweinidog i Llinos 
am drefnu i ni gwrdd ym Mro Pedr, 
i’r rhai oedd wedi cymryd rhan ac 
i bawb am eu cefnogaeth.  Bu’n 

brynhawn bendithiol a phleserus 
dros ben a’r tywydd teg yn goron ar 
y gweithgareddau.  

Oherwydd prysurdeb y plant bu’n 
amhosib trefnu Sul addas ar gyfer 
Cwrdd Diolchgarwch yr Ysgol Sul 
eleni.  Felly, yn dilyn trafodaeth 
penderfynwyd ei gynnal nos Iau 16 
Hydref am 6.30 o’r gloch.  Croeso 
cynnes i bawb.     

Sioe Llanbed
Cynhelir y Cinio Blynyddol eleni 

nos Wener y 14eg o Dachwedd yng 
Ngholeg Prifysgol Llanbed, cost y 
ginio fydd £20 y pen, cysylltwch 
gyda Ioan Williams ar 422 370 i 
archebu tocyn.

Merched y Wawr
Croesawodd y llywydd, Mary 

Davies bawb i gyfarfod cyntaf 
y tymor ar Nos Lun, Medi 8ed. 
Cydymdeimlodd â Dilwen Roderick 
a’r teulu ar golli gŵr a thad, hefyd 
teulu Nancy Jones a fu yn aelod 
ffyddlon iawn. Dymunodd yn 
dda i Gwenda Thomas sydd wedi 
bod yn yr ysbyty yn ddiweddar. 
Llongyfarchodd Dilys Godfrey ac 

Irene Jones ar eu llwyddiant mewn 
sioeau yn ystod yr haf, a Gwynfil 
Griffiths ar ei hethol yn ddiacones. 
Bu rhai o’r aelodau yn helpu adeg 
Ras yr Iaith, a bu Mary a Elma 
yn cynrychioli’r gangen mewn 
gwasanaeth coffáu canmlwyddiant 
dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Bu 
amryw o’r aelodau yn mwynhau 
Penwythnos Merched y Wawr yn y 
Brifysgol a fu’n llwyddiannus iawn.

Ein gŵr gwadd oedd Richard 
Jones, cigydd sydd yn gweithio 
yn Dunbia. Daeth â hanner oen i 
ddangos sut i’w dorri, a bu’n dangos 
sut mae pobl heddiw eisiau cig heb 
fraster ac yn coginio o fewn dim o 
amser. Diolchodd Gwen iddo am 
noson ddiddorol iawn. Cofiwch am 
gyfarfod Hydref ar nos Fawrth 14eg, 
cyfarfod ar y Rookery am 6.30y.h.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Martin 

Frost a’r teulu oll, Fferm Maestir, 
ar golli gwraig, mam a mam-gu 
annwyl sef Anwen Frost. Brwydrodd 
yn galed yn erbyn afiechyd ers rhai 
blynyddoedd ac fe fu’r angladd yn 
Eglwys Maestir gerllaw ei chartref.  

Caitlin Page a Ffion Quan o Lanbedr Pont Steffan oedd dau o’r tri 
fu’n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Rhedeg Mynydd Ieuenctid 
Rhyngwladol yn Llyn Garda yn yr Eidal yn ystod yr haf. Cyflwynwyd £100 
yr un iddynt gan Gyfrinfa Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan tuag at eu 
taith. Cyflwynodd Percy Evans siec i Caitlin, ac Aled Lewis i Ffion.

Daeth rhagor o lwyddiant  i’r Clwb Bowlio yn ystod y mis diwethaf. Fe 
enillodd y dynion Gynghrair Ceredigion am y tro cyntaf ers 1957!   Hefyd fe 
wnaeth tîm hŷn y dynion ennill eu cynghrair nhw eleni.

Edrychwn ymlaen at y tymor dan do fydd yn dechrau yn fuan a chroesawn 
aelodau newydd.
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Llanbedr  Pont  Steffan

Priodas
Llongyfarchiadau i Berwyn ac 

Elin, Pontfaen ar achlysur eu priodas 
ym Mhontrhydfendigaid yn ystod 
mis Medi. Pob dymuniad da i chwi 
eich dau. 

Diolch
Dymuna John Davies, 10 Station 

Terrace, ddiolch i bawb am yr holl 
gardiau, anrhegion a dymuniadau da 
a dderbyniodd ar achlysur ei ben-
blwydd yn 80 oed yn ddiweddar.

Deunaw oed 
Dathlodd Sophie Hall Jones, 

Llygad y Ffynnon ei phen-blwydd 
yn 18oed yn ystod y mis. Pob 
dymuniad da i’r dyfodol.

Cinio Cylch Bedyddwyr Gogledd 
Teifi

Ar nos Fawrth, 9 Medi, daeth 
nifer o’r Cylch ynghyd i’r Grannell, 
Llanwnnen, i fwynhau cinio a 
noson gymdeithasol. Estynnodd 
y Gweinidog, Jill Tomos, groeso 
i bawb, ac offrymwyd y gras gan 
Sulwen Lloyd. Yn dilyn gwledd 
â’n digonodd am sbel, cyflwynodd 
Delyth Phillips y siaradwr gwadd, 
Mr Lyn Lewis Dafis o Aberystwyth. 
Mae Lyn yn bregethwr lleyg gyda’r 
Eglwys yng Nghymru ac ar fin 
cymryd diswyddiad gwirfoddol 
o’r Llyfrgell Genedlaethol i ddilyn 
cwrs yng Ngholeg San Mihangel, 
Caerdydd. Roedd anerchiad didwyll 
a chynnes Lyn yn ymwneud â 
phwysigrwydd cyd-fwyta fel 
gweithred Gristnogol, a bod Iesu’i 
hun wedi rhoi pwys mawr ar 
fwyta ac yfed gyda phawb yn y 
gymdeithas. Talwyd y diolchiadau 
gan Alun Williams, a dymunodd 
fendith ar Lyn yn ei weinidogaeth. 

Aduniad rhwng Evan Davies, 
Beeches, Llambed, a Mike 
Ogborne, Caplan Blytheswood.

Bu Evan yn gweithio’n ddi-flino 
dros gymdeithas Blytheswood dros 
y 15 mlynedd ddiwethaf yn casglu 
cymorth cyffredinol ynghyd â llenwi 
cannoedd o anrhegion mewn bocsys 
sgidie. 

Ychydig wedi iddo golli ei annwyl 
briod, bu Evan mewn cyfarfod 
lle’r oedd Mike yn siarad am waith 
gofal Blytheswood, a chynigiodd 
weithio fel gwirfoddolwr iddynt.  
Fe roes hynny bwrpas newydd i’w 
fywyd, ond erbyn hyn, ag yntau’n 
84 mlwydd oed, mae salwch wedi 
gorfodi iddo ymneilltuo o’r gwaith 
hwn.

Hoffai Evan ddiolch i bawb am eu 
rhoddion o ddillad, eitemau wedi’u 
gwau, blancedi, y  pethau hynny 
ar gyfer y bocsys, a llawer mwy a 
dderbyniodd dros y blynyddoedd.

Diolch iddo yntau am ei waith 
cyson, ac i’w gyd-weithwyr 
ffyddlon.

Mae Helen Davies wedi cwblhau 
Hanner Marathon Abertawe. Hoffai 
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u 
cyfraniadau. Bydd yn dal i godi arian 
tuag at Parkinsons a Alzheimers 
tan Hanner Marathon Caerdydd fis 
Hydref.  Diolch.

Atebion Swdocw 
mis Medi:
Llongyfarchiadau i 
Jacqueline Howells, 
Heol Penygarn, 
Tycroes, Rhydaman 
a diolch i bawb arall 
am gystadlu: Ellie 
Davies, Lake View, 
Abergwili; Eurwyn 
Davies, Heol y 
Gaer, Llanybydder; 
Rob Phillips, Llety 
Clyd, Llanbed a 
Bethan Williams, Neuadd Fryn, 
Llanybydder.

Cwmsychpant
Ysgol Sul Capel-y-Cwm

Ar ôl gorfod gohirio oherwydd y 
tywydd ar ddechrau mis Gorffennaf,  
roeddem i gyd yn falch o weld yr 
haul yn codi’n fore ar ddydd Sul 
cyntaf mis Medi pan ddaeth plant 
yr Ysgol Sul at ei gilydd ar sgwâr 
y pentref i gynnal taith beicio 
noddedig i godi arian i’r Ysgol Sul. 
Roedd yr haul yn tywynnu ar ein 
cefnau. Codwyd swm dda i gronfa’r 
Ysgol Sul.

Rydym wedi croesawu dau blentyn 
bach newydd i’n plith sef Luc ac 
Ela o Gwrtnewydd. Os oes rhagor 
o blant am ymuno â ni, mae croeso 
iddynt. 

Dathlu Pen-blwyddi Arbennig
Yn ystod mis Medi dathlodd John 

Jones, Penrheol, Mrs Nanna Ryder, 
Tyngrug-ganol a Bryn Williams, 
Tawel eu pen-blwyddi arbennig. 
Gobeithio i chwi gyd fwynhau y 
dathlu.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Nanna, 

Gareth a’r teulu, Tyngrug-ganol ar 
golli modryb sef Mrs Tegwen Evans 
o Gaerdydd yn ystod y mis.

Cwrdd Diolchgarwch
Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch 

Capel-y-Cwm ar nos Iau, Hydref 
16eg am 7:30 o’r gloch, pan 
ddisgwylir y Parch Richard Lewis 
o Bow Street ger Aberystwyth atom 
unwaith yn rhagor. 

Dymuno’n dda 
Mae holl aelodau a ffrindiau Capel 

y Cwm am ddymuno gwellhad 
llwyr buan i’r gweinidog, y Parch 
Wyn Thomas. Mae ef wedi bod yn 
ysbytai Glangwili a Threforys yn 
cael triniaeth ers canol mis Medi. 
Gobeithio eich bod yn teimlo’n well 
erbyn hyn.

Oh My Cod
Siop Pysgod a Sglodion

19 Stryd Fawr, 
Llanbed
Oriau Agor:

Llun - Sadwrn 12 - 9
Sul - ar gau

LYN JONES
“At eich gwasanaeth”

● Torri porfa - o lawntiau bach 
i gaeau chwarae

● Symud celfi
● Unrhyw waith 

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

● Wedi yswirio’n llawn

01570 481029
Lakefield, Llanybydder

SA40 9RL

Gohebiaeth
Ble ti’n mynd i fyw?

Ar nos Wener 17 Hydref am 
7.30pm bydd noson arbennig 
yn cael ei chynnal yng Nghlwb 
Rygbi Aberaeron - noson o’r enw 
‘Ble ti’n mynd i fyw?’ Dyma 
gyfle i bobl ifanc sydd am fyw 
yng Ngheredigion ddod i ddysgu 
am faterion yn ymwneud â thai, 
meddwl am y drefn gynllunio 
mewn ffordd wahanol, trafod 
syniadau newydd a chael bach o 
sbort! Cyfarfod anffurfiol ychydig 
yn wahanol fydd hwn yn cynnwys 
sgetsys byr er mwyn ennyn 
diddordeb ac ysgogi trafodaeth. 
Cofiwch fynd i’r dudalen Facebook, 
Twitter (@Bletinmyndifyw) a’r 
wefan, www.bletinmyndifyw.webs.
com, i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch gystadlu yn 
Eisteddfod Ddwl Papurau 
Bro Ceredigion.  Gweler y 

poster ar dudalen 2.
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Drefach  a  Llanwenog
Eglwys Santes Gwenog

Cafwyd noson hwylus yn yr 
eglwys fach ar y 5ed o Fedi, pan 
ddaeth nifer dda o’r aelodau a 
ffrindiau i fwynhau noson cyri 
Indiaidd, wedi ei baratoi gan 
Mrs Lynne Goodall, Sychpant.  
Pwrpas y noson oedd codi arian i 
Ysbyty Sarenga, Benghal. Cyn ei 
ymddeoliad bu brawd Mr Keith 
Goodall yn llawfeddyg yn adran 
famolaeth yr ysbyty, a dangosodd 
sleidiau o’r amser cynnar pan fu’n 
cyflawni llawdriniaethau yng ngolau 
fflachlamp! Mae cyfleusterau  wedi 
datblygu llawer ers hynny, diolch i 
weithgaredd Dr. Goodall yn dechrau 
a chynnal cronfa ariannol yno. 
Diolchodd yn gynnes i’r gynulleidfa 
am y casgliad hael o dros £500 
a fydd at wasanaeth yr ysbyty. 
Roedd Lynne yn ddiolchgar am 
gydweithrediad gwragedd yr eglwys 
gyda’r pwdinau hyfryd!

Cynhelir gwasanaeth 
Diolchgarwch am y Cynhaeaf nos 
Lun, Hydref 6ed am 7 o’r gloch. 
Bydd swper yn dilyn y gwasanaeth; 
pris £10. Enwau os gwelwch yn dda 
i Mrs Mary Thomas, Ffosffald 01570 
434200, neu Mrs Lynne Goodall 
01570 481256.

Dymuniadau gorau i P.C. Rhian 
Thomas, Llechwedd, sydd yn derbyn 
hyfforddiant i ymuno â Heddlu 
Dyfed Powys.

Dymunwn wellhad buan i bawb 
sydd yn anhwylus, gartref neu yn yr 
ysbyty. Cofiwn yn arbennig am Mrs 
Bronwen Jones, Greenhill, sydd yn 
ysbyty Glangwili. Gobeithio y bydd 
adref yn fuan.

Cydymdeimlwn yn ddwys, a 
chofiwn am y teuluoedd sydd wedi 
colli anwyliaid yn ddiweddar.

Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau i Doreen a 

Gareth Davies, Dolgader ar ddathlu 
eu Priodas Ruddem ar y 14 o fis 
Medi.

Felly hefyd i Rhiannon ac Evan 
John Davies, Brookland, ar eu 
Priodas Ruddem ar yr 28ain o’r mis.

Dymuniadau gorau i chi gyd.

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Evan 

John Davies, Brookland sydd wedi 
bod yn Ysbyty Bronglais am beth 
amser. Gobeithiwn ei weld adre cyn 
hir.

Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad tuag 

at Mrs Rhiannon Davies, Brookland, 
sydd wedi colli ei brawd-yng-
nghyfraith yn ddiweddar, sef Brian 
Trehearne, Llandysul.

Y Gymdeithas Hŷn
Cafwyd diwrnod eithriadol o 

braf ar y 10fed o Fis Medi i fynd 
am drip i’r canolbarth. Arhoswyd 
ym Machynlleth am goffi, a chael 

digon o gyfle i edrych o gwmpas 
stondinau’r farchnad ar hyd 
strydoedd y dre.

Ymlaen wedyn am Dalyllyn, a’r 
golygfeydd yn ardal Cadair Idris yn 
hyfryd i’r llygad, yr adlewyrchiad 
ar y llyn yn arbennig.  Drwy Dywyn 
i Aberdyfi, a threulio prynhawn 
yn hamddenol yn yr haul yn y fan 
honno. 

Nȏl i’r Sosban Fach yn 
Aberystwyth am swper blasus cyn 
cychwyn am adre, a theithiau’r haf 
wedi dod i ben am eleni.

Bydd cyfres cyfarfodydd y gaeaf 
yn cychwyn Dydd Mercher, Hydref 
yr 8fed yng Nghapel Brynteg am 
1.30 yp. Croeso cynnes i aelodau 
newydd i ymuno â ni.

Clwb Cledlyn
Cafwyd diwrnod braf dydd 

Sadwrn, y 13eg o Fedi i gynnal y 
Diwrnod Hwyl blynyddol, eleni, ar y 
maes Chwarae yn Drefach.

Yn ogystal â’r sbort a’r rasus 
arferol, y stondinau poteli a 
chacennau, a’r barbeciw, darparwyd 
cornel chwaraeon a gweithgaredd i’r 
plant gan RAY Ceredigion.

Yn ystod y prynhawn, agorwyd 
y cysgodfan pren newydd sydd 
wedi dod i’r maes chwarae gan y 
Cyng. Euros Davies. Cynlluniwyd 
yr adeilad aml-bwrpas hwn gan 
Wisewood Wales, gan ddefnyddio 
pren o’r goedwig a reolir 
ganddynt ger Aberystwyth, ac 
ariannwyd y cynllun gan RAY 
Ceredigion.

Pwysleisiodd y Cyng. Euros 
Davies yr angen am ragor o arian er 
mwyn cyflawni’r gwaith sydd eto 
i’w wneud ar y Maes, sef codi ramp 
mynediad, seddi, eitemau chwarae 
atodol, a chynllun traeniad. 

Gobeithir ariannu’r prosiectau 
yma drwy gynllun cyfredol Cronfa 
Gymunedol Banc Lloyds. Mae Clwb 
Cledlyn yn un o 4 sydd wedi dod 
i’r rownd derfynol, a gellir ennill 
rhwng £500 a £3,000, yn dibynnu 
ar ymateb y cyhoedd drwy bleidlais 
- a’r dyddiad cau yw Hydref 10fed.

Mae yna 3 ffordd i bleidleisio - ar 
y we, drwy neges destun SMS, neu 
yn eich cangen leol o banc Lloyds 
(nid yw’n angenrheidiol i chi fod yn 
gwsmer yno).

Gall unrhyw un bleidleisio 
unwaith drwy bob cyfrwng. Os 
oes gennych mwy nag un cyfeiriad 
e-bost neu ffôn symudol, medrwch 
bleidleisio unwaith ar bob un.

Medrwch bleidleisio dros 
Glwb Cledlyn ar wefan y Gronfa 
Gymunedol: https://lly-cf.co.uk/FCH 

Pleidlais drwy neges destun SMS: 
tecstiwch VOTE FCH i 61119 ac 
mewn Cangen o Fanc Lloyds.

Hoffai Nia Evans, Cadeirydd 
Clwb Cledlyn ddiolch i bawb am eu 
cydweithrediad ar y Diwrnod Hwyl, 
ac i’r gymdogaeth am eu cefnogaeth 
drwy bleidleisio iddynt.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys ag 

Eifion ac Yvonne Davies, Afallon ar 
farwolaeth ei chwaer yng nghyfraith 
sef Ina Davies o Gaerfyrddin. 

Yn ystod y mis daeth y newyddion 
trist am farwolaeth Mrs Ada 
Williams, Dolgader gynt, ond nawr 
o Gartref Maes y felin a hithau 
newydd ddathlu ei phen-blwydd 
yn 103 oed ers rhyw dair wythnos. 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn 
gyda’i merch Betty a’i phriod Owen, 
yr wyresau a’i gor-wyrion.

Priodas Dda
Ar ddydd Sadwrn, Medi 13eg 

priododd Andrew a Rhian Davies, 
Abertegan yng Nghapel Brynteg. 
Dymuniadau gorau i chwi i’r 
dyfodol.

Gwellhad Buan 
Gwellhad buan i Mrs Bronwen 

Jones, Greenhill sydd wedi bod yn 
yr ysbyty yn ddiweddar ar ôl syrthio 
gartref. 

Hefyd i Richard Edwards, 
Glanrhyd sydd hefyd wedi syrthio 
a’i goes mewn plastar – gobeithio 
bydd y ddau ohonoch yn well yn 
fuan. 

C.Ff.I. Llanwenog
I nifer o’r aelodau, roedd mis 

Medi yn golygu dau beth: nôl i’r 
ysgol, ac yn fwy na dim nôl i’r clwb. 
Ar nos Lun 8fed o Fedi cynhaliwyd 
nosweth arweinyddion yn Ysgol 
Gynradd Cwrtnewydd, gyda llu o 
aelodau hen a newydd yn ymuno yn 
y sbort. 

Rydym ni gyd yn gwybod fod Asia 
filoedd o filltiroedd wrthym ni yma 
yng Ngheredigion ond ar nos Lun 
15eg o Fedi cafodd CFfI Llanwenog 
nosweth o ‘martial arts’, felly lwc-
owt o nawr mlaen! 

Mae’r clwb ar hyn o bryd yn 
ymarfer yn galed ar gyfer Diwrnod 
Maes y Sir yn Aberystwyth. 

Ar y 7fed o Fedi aeth Sioned-
Fflur, aelod o’r clwb, ymlaen 
i gynrychioli Cymru yng 
nghystadleuaeth ‘Stockman of the 

Year’ yn Harper Adams gyda’r 
NFYFC. Ar ddiwedd y dydd daeth 
yn 5ed, gan ennill yn yr adran 
gwartheg godro.

Mae CFfI Llanwenog yn cwrdd 
bob nos Lun am 7:30yh, ac os ydych 
chi eisiau rhagor o wybodaeth 
ynglŷn â beth sydd yn digwydd neu 
ganlyniadau rhyw gystadleuaeth 
ewch ar ein gwefan sef: http://www.
cffillanwenog.org.uk/

Ysgol Llanwenog
A hithau’n flwyddyn ysgol 

newydd, hoffem groesawu 
disgyblion i’r ysgol sef Liam Cox, 
Isabelle Jones, Daniel Pope, Erin 
Potter a Lola Walker i’n plith. 
Hefyd, hoffem ddymuno’n dda i 
Roseanna Roach, Chloe Cox, Chloe 
Channel Jones, Chloe Marie, Niall 
O’Keefe a Josh Hargreaves wrth 
iddynt ddechrau eu haddysg yn yr 
Ysgol Uwchradd ym Mro Pedr.

Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf  fel Ysgol â Mr Hywel 
Roderick ar golli tad annwyl, sef Mr 
Arthur Roderick.

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen 
yn cydweithio mewn prosiect 
rhwng y tair ysgol, sef Llanwenog, 
Llanwnnen a Chwrtnewydd. 
Canolbwyntio ar destun 
Mathemategol a wneir o fewn y 
sesiynau, lle bu disgyblion o fewn 
blynyddoedd yn gweithio gyda’i 
gilydd. Bwriedir gweithredu hyn o 
fewn y tymor cyfan.

Addurno cryno ddisgiau bu’r 
plant lleiaf yn gwneud yn y Clwb 
ar ôl ysgol er mwyn harddu’r ardal 
allanol.

Trefnwyd prynhawn coffi gan y 
Cyngor Ysgol ddydd Gwener 26ain 
o Fedi er mwyn codi arian tuag at 
elusen cancr Macmillan. Diolch i 
bawb am eu cefnogaeth.  

Bu plant yr adran Iau yn cystadlu 
mewn cystadleuaeth pêl-droed pump 
bob ochr yn y gampfa yn Llambed. 
Tîm Llanwenog oedd Jamie Jones, 
Sion O’keeffe, Sam Lewis, Hafwen 
Davies, Florean Van Ostade, a Luke 
Thomas. 

Aeth plant Adran Iau yr ysgol 

Aelodau Clwb Cledlyn yn chwilio am bleidleisiau er mwyn ennill arian i 
ddatblygu’r Maes Chwarae.
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Colofn Cefn Gwlad
gan Helen Howells, Uwch-swyddog Cefn Gwlad 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Drefach  a  Llanwenog
gyda phlant Ysgolion Cwrtnewydd a Llanwnnen ar ymweliad i Blasdy Llancaiach Fawr. 
Gan eu bod yn astudio cyfnod y Stiwardiaid roedd yn gyfle gwych i weld yn fyw sut oedd 
y bobl yn byw yr adeg honno. Cafwyd cyfle i weld yr ystafelloedd a digon o gyfle i holi 
cwestiynau a derbyn atebion. Roedd yn ddiwrnod arbennig. Diolch i Mrs Gwyneth Davies 
a Mrs Meriel Davies am drefnu’r daith. 

Croeso i Mrs Helen Williams atom fydd bellach yn ymgymryd â’r gwersi ffidil yn 
yr Ysgol.  Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch yr ysgol yn cael ei gynnal yn Eglwys 
Llanwenog ddydd Mercher yr 8fed o Hydref. Croeso cynnes i bawb.

Ymwelwyr â’r Eglwys
Yn rhifyn mis Medi ‘Clonc’, ymysg newyddion yr Oedfa Goffa yn Eglwys 

Llanwenog ar y 10fed Awst, roedd yna gyfeiriad at y gwaith coed a’r cerfio cywrain o 
waith Joseph Reubens, ffoadur o wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd 1af.

Ar yr 6fed o fis Medi, digwyddodd Mrs Pauline Roberts-Jones, Tynporth weld dau 
berson yn dod o’r Eglwys. Syndod a chyffrous oedd deall mae perthnasau i Joseph 
Reubens oeddynt - Greta Van Tongerloo, merch Alice Reubens, nith y crefftwr, a 
Damien Tow, perthynas arall, wedi dod o Ffrainc. Roedd Greta yn ei gofio pan oedd 
hi’n 12 oed yn y 1930au, ac yn ei gofio yn ŵr tawel ac addfwyn.

Roeddynt hwythau wedi cael syndod o weld cymaint o waith Joseph Reubens yn 
yr Eglwys. Er iddynt wybod ei fod wedi bod yn gweithio yn ‘Llangwen[og], South 
Wales, England’ (sic), ac roedd ef ei hun wedi sôn am feinciau a phlac, ni wyddent am 
helaethrwydd ei waith yma. Gwelsant ei lun ger y pulpud, a chofio gweld yn union yr 
un llun o’r blaen.

Anfonodd Damien wybodaeth bellach at Pauline dros y we, yn rhoi hanes bywyd a 
gwaith y cerflunydd o Bruges, Joseph E.M. Reubens, 1881-1966, a dyma ychydig o’i 
hanes:

Ganwyd Ebrill 25ain, 1881, yr hynaf o bump o blant i Edmond Reubens, a’i wraig 
Adelaide (Mouraux) - ei dad yn fasnachwr mewn gwinoedd a gwirodydd, ond hefyd 
mewn peiriannau gwnïo.

Pan oedd Joseph tua 17 mlwydd oed, derbyniwyd ef yn ddisgybl i’r Academi 
Celfyddyd Gain ym Mruges. Wedi 5 mlynedd o astudio, anrhydeddwyd ef â’r wobr 
gyntaf, ynghyd â medal aur am draethawd hanes yng Ngorffennaf 1903. Derbyniodd 
lythyr oddi wrth ei ffrindiau a’i gymdogion yn ei longyfarch, ac yn ei annog i fynd 
ymlaen â’i waith celf, gan fod yn sicr y deuai llwyddiant iddo.

Cafodd brentisiaeth gan gerflunydd ym Mruges am flwyddyn, cyn mynd i astudio 
ymhellach yn Liège, a byw mewn Mynachlog Salezian.

Roedd Reubens yn 33 mlwydd oed erbyn dechrau’r Rhyfel Byd 1af, ac yn grefftwr 
arbennig erbyn hyn. Dywedir fod ei waith mor gywrain â gwaith y cerflunwyr enwog 
o’r unfed ganrif ar bymtheg. Poenai’r ymladd a’r trais ef yn ddirfawr, a phenderfynodd 
ffoi i Loegr o’r Iseldiroedd ym mis Tachwedd 1914, gan ddod â’i bortffolio gydag ef 
yn y gobaith y deuai hyn â gwaith i’w ddwylo. Talodd hyn ar ei ganfed iddo!

Daeth yn arweinydd grŵp o ffoaduriaid o Wlad Belg, a phan ddeallwyd ei fod yn 
gerflunydd, cyflwynwyd ef i fonheddwr o Lanbedr, ‘yn ne Cymru’. [Tybed ai’r Cyrnol 
Herbert Davies-Evans oedd hwn?]

Bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd i William Humphrey Page yn Preston, Swydd 
Caerhirfryn, hwnnw yn siambrlen i’r Pab.

Mae rhestr o waith Joseph Reubens wedi ei gofnodi ganddo - o Preston yn y gogledd 
i Swydd Caint yn ne Lloegr. O ddiddordeb i’r ardal hon mae’n enwi Llanwenog fel y 
nodwyd eisoes, ‘Llanpunsant, Carmarthen, Waleshire’ (plac coffa i filwr fu farw yn 
1914) ac  ‘Aberayron, South Wales, England’ (plac coffa i’r milwyr  gwympodd yn y 
rhyfel).

Yn ȏl y daflen, roedd Reubens wedi dychwelyd i Bruges yn 1918, ond bod ei ferch 
yn cofio’i thad yn teithio rhyw 3-4 gwaith y flwyddyn rhwng 1919-39 i gyflawni ei 
waith yr ochr yma i’r Sianel. Roedd ganddo stiwdio ei hun ac yn cyflogi hyd at ddeg o 
weithwyr hyd at 1940 pan fyddai’r gwaith yn drwm, gan weithio mewn pren a charreg. 
Ceir rhestr bellach o’i waith yn agos i’w gartref ym Mruges. Yn ogystal, cyflawnodd 
waith fel llyfrgellydd yr Academi Celfyddyd Gain yn y ddinas rhwng 1921-46, a rhaid 
oedd ymddeol o’r swydd honno yn 65 oed.

Ym 1924, priododd Marie Cousyn, a ganwyd Louisa yn 1925. Mae hi’n dal i fyw yn 
y tŷ lle bu ei thad a’i thad-cu yn byw.

Nid oedd Joseph Reubens yn hoff o sylw cyhoeddus. Er yn grefftwr dawnus, nid 
oedd y dyn gwylaidd, gostyngedig yma’n ymffrostio yn ei waith, ac hyn o bosib yn 
rheswm nad oes llawer wedi ei gyhoeddi amdano.  Mae ei waith wedi harddu llawer 
i eglwys – allorau, sgriniau, cofebau a llawer mwy. Yn ȏl ei ferch, dyw’r rhestrau o’i 
waith ddim yn gyflawn, gan ei bod hi’n cofio llawer mwy, ac yn gallu eu henwi. 

Roedd Bruges yn golygu popeth i Reubens, ond bu’n teithio llawer gan ymweld â’r 
amgueddfeydd a’r orielau enwog yn Ffrainc a’r Eidal. Wedi ei addysgu a’i drwytho 
yn y gwaith clasurol, ni hoffai’r delweddau modern, a medrai bod yn eitha beirniadol 
ohonynt. 

Yn ŵr crefyddol, defnyddiodd ei ddawn i gyfleu’r hyn a deimlai er clod i Dduw. 
Bu fyw i fod yn 85 mlwydd oed, ond yn dal yn ifanc yn feddyliol ac yn ysbrydol, gan 
gymryd diddordeb ym mhob dim ym myd celfyddyd.                                                                                        

O.N.  Ymddangosodd yr erthygl yn wreiddiol yn yr iaith Fflemeg, a’i gyfieithu i’r 
Saesneg gan Tania Van Tangerloo ym mis Awst eleni. Gobeithio bod y crynodeb uchod 
yn gwneud cyfiawnder â’r gwreiddiol.

Yr Hydref 
Mae’r tywydd wedi troi erbyn hyn ac mae 

oerfel wedi ymgydio yn y boreau ac erbyn iddi nosi. O na 
fyddai’n haf o hyd! Ond dyna fe, dyma yw ffordd natur o’n 
paratoi ni ar gyfer y gaeaf.  Er i’r dydd fyrhau, rydw i’n un 
sy’n ymfalchïo yn hyfrydwch yr hydref. O liwiau cyfoethog 
y dail, i sibrydion gwynt ac aroglau dwfn y pridd. Rwy’n 
mwynhau mynd i gerdded a chlywed y dail dan fy nhraed, 
ac ar y penwythnos yr esgus am ambell i lasied o rywbeth 
cynnes o flaen y tân! 

Mae chwilota am fwyar duon ar ben wedi’r 10fed o 
Hydref, sef Hen Ŵyl Mihangel. Ar ôl y dyddiad yma, 
soniwyd fod y diafol yn poeri arnyn nhw gan achosi iddynt 
lwydo. Roedd hi hefyd yn draddodiad i ddod â’r gwartheg i 
mewn ar y dyddiad yma. Ac i rai ffermwyr mynydd, dyma’r 
dyddiad y trowyd yr hwrdd at y defaid er mwyn cael ŵyn 
bach ddechrau Mawrth. 

Daw rhyw drobwynt naturiol yn y flwyddyn mis yma, 
amser i hau’r hyn a fedir ac i ddiolch i Dduw amdano. Mae’n 
debyg mai’r Diolchgarwch yw’r ŵyl hynaf a’r mwya’ eang 
ar draws y byd. Cafodd ei ddathlu gan bron i bob cymdeithas 
waraidd ledled y byd mewn rhyw ffurf neu’i gilydd ymhell 
cyn i’r crefyddau mawr gael eu harddel. Mae’r syniad 
o ddiolch i Dduw (neu’r duwiau, neu’r fam ddaear) am 
lwyddiant y cynhaeaf neu’r helfa dymhorol yn rhywbeth sy’n 
hollol sylfaenol inni i gyd - o bobloedd Awstralia ac America 
i Tsiena, ac yma yng Nghymru. Byddai’r dyddiad yn 
amrywio dros y byd wrth gwrs, i gyfateb a’u tymor cynhaeaf 
hwy.

Ac i’r rhai ohonoch chi sy’n sylwi ar y newidiadau yng 
ngwedd y wlad o’n cwmpas, os cawn ni dywydd hindda, 
bydd yna wledd i’r llygaid wrth i’r dail newid lliw. Bydd y 
coed castan, y ffawydd a’r bedw yn cochi, ac erbyn canol y 
mis, mi wneith y dderwen droi hefyd. Ond os daw’r gwynt, 
bydd y cyfan wedi mynd gan adael brigau noeth yn y golwg 
hyd at y gwanwyn nesaf. Y rheswm dros gwymp y dail yw 
galluogi’r goeden i oresgyn barrug y gaeaf. Petai’r dail yn dal 
i dyfu, byddai’r planhigyn yn fregus ac yn cael ei ddifa gan 
rew wrth i’r dŵr yn eu celloedd rewi a chwyddo a chwalu. 
Mae’r coed bytholwyrdd fel y pinwydd yn osgoi’r ddefod 
yma, trwy addasiadau beiocemegol gan iddynt droi’r siwgr 
yn y nodd i mewn i ryw fath o antifreeze sy’n eu gwarchod 
rhag rhew caled y gaeaf. 

Mae’r hydref yn gyfnod prysur i fywyd gwyllt wrth i’r 
anifeiliaid ac adar baratoi at y gaeaf. Bydd rhai adar, fel y 
gwenoliaid, yn ymfudo i’r de dros y gaeaf, tra bydd eraill yn 
ymweld ag aberoedd ac arfordir Cymru i fwydo. Er ei bod 
hi’n oer, os ydych yn mentro allan i rai o’n gwarchodfeydd 
natur neu i arfordir Ceredigion, cewch ddigon i weld yr adeg 
yma o’r flwyddyn. Dyma restr o bethau hwylus i’w gwneud 
dros y penwythnosau nesaf:

• Profi drama a lliwiau’r coed wrth gerdded ar hyd tirwedd 
darluniaidd Thomas Johnes ar hyd Ystâd yr Hafod ger Pont-
rhyd-y-groes (www.hafod.org)

• Darganfod bywyd gwyllt yr arfordir - dyma’r adeg 
o’r flwyddyn mae morloi yn geni rhai bach, ac y mae’n 
amser da i weld llamhidydd yr harbwr (harbour porpoise). 
Mae Strumble Head yn sir Benfro yn lle da i fynd gyda’ch 
binocwlar.

• Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Dyfi, ger Ynyslas 
yn lle arbennig i fynd i wylio heidiau mawr o rydwyr a 
hwyaid yn bwydo ar gynefin arbennig yr aber.

• Mae Llanerchaeron yn cynnal Gŵyl Afalau dros 
benwythnos yr 18ed a 19eg o Hydref. Dyma gyfle i brofi’r 
amrywiaeth o wahanol afalau a geir o fewn perllannau 
traddodiadol.

• Mae’r nosweithiau cynnar yn gyfle i brofi’r rhyfeddodau 
wrth ein pennau! Ewch ati ryw noson i edrych ar y sêr. Y mis 
yma, efallai gwnawn ni brofi Goleuadau’r Gogledd ac bydd 
comed yn pasio’r blaned Mawrth rhwng y 18fed a 22ain 
o Hydref. Ymwelwch â gwefan BBC Stargazing Live am 
gyngor a syniadau.
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Llanybydder

Cymdeithas y Chwiorydd
Eleni mae Cymdeithas y Chwiorydd, 

Aberduar yn dathlu 70 o flynyddoedd 
o waith ers dechrau’r Gymdeithas yn 
ystod mis Tachwedd 1944.  Mae’n 
fwriad gan y Gymdeithas i gynnal 
swper i nodi’r achlysur yn y festri ar y 
5ed o Dachwedd am 7 yr hwyr.  Bydd 
y tocynnau ar gael gan y chwiorydd am 
£5 yr un o ddechrau mis Medi ymlaen, 
hyd at y 15ed o Hydref (sef diwrnod 
Cyrddau Diolchgarwch Aberduar).  
Croeso i bawb sydd wedi bod â rhan yn 
y gwaith ac sy’n dymuno dathlu gyda 
ni – ond mynnwch docyn, er mwyn i ni 
wybod faint i baratoi ar eu cyfer!

Cyfarchion Pen-blwydd
Dymuniadau gorau i Eirwyn, 

Llyscerdd, sydd yn dathlu pen-
blwydd arbennig yn ystod y mis 
hwn. Pen-blwydd hapus i ti.

Ysgol Llanybydder
Bu tymor yr Haf yn brysur 

dros ben eleni, gyda’r plant yn 
cymryd rhan mewn nifer o wahanol 
weithgareddau. Aeth yr ysgol gyfan 
am drip i Folly Farm, lle cafwyd 
diwrnod hwylus dros ben.

Cymerodd Blwyddyn 5 a 6 ran yn 
y ‘5er Challenge’. Y sialens oedd 

ceisio creu busnes, ac yna gwerthu’r 
nwyddau a gwneud elw. Amrywiodd 
y busnesau o loom bands i lemonêd 
cartref, o gacennau i waith coed. 
Buont yn gweithio’n galed a 
chawsant dipyn o hwyl ar y fenter. 
Codwyd swm sylweddol o arian i’r 
ysgol. Da iawn chi blant!

Yn anffodus, fel arfer, roedd 
yn rhaid ffarwelio â disgyblion 
blwyddyn 6 ar ddiwedd y tymor. 
Gobeithio eich bod i gyd yn 
mwynhau yn yr ysgol uwchradd. 
Dewch nôl i’n gweld ni!

Ar y llaw arall, roedd yn bleser 
croesawu nifer o ddisgyblion 
newydd i’r Cyfnod Sylfaen ar 
ddechrau mis Medi - a hefyd rhai 
hŷn sydd wedi ymuno â ni. Maent 
i gyd, o’r hynaf i’r lleiaf, yn hollol 
gartrefol yn yr ysgol erbyn hyn.

Aeth Blwyddyn 3 a 4, ynghyd â 
phlant Ysgol Llanllwni a Charreg 
Hirfaen i Gastell Henllys am y dydd. 
Cawsant ddiwrnod diddorol a hwylus.

Bu P.C. Kath ar ymweliad â’r ysgol 
i siarad â’r plant yn ystod y mis.

18 oed
Llongyfarchiadau i Bleddyn Jones, 

Llysawel ar ddathlu ei ben-blwydd 
yn ddeunaw oed ar y 5ed o Hydref. 

Swyddogion cangen Llanybydder o Gymdeithas Diabetes UK Cymru yn 
cyflwyno siec o £1,000 tuag at waith ymchwil i diabetes. O’r chwith mae 
Betty Jones (trysorydd), Jack Jenkins (cadeirydd), Sara Moran o swyddfa 
Caerdydd a Bet Davies (ysgrifennydd). Bu Sara yn rhoi braslun o’i gwaith 
fel cysylltydd mewn cyfarfod yn festri Aberduar yn ddiweddar.

Cynllun gwarchod y gymuned ‘Neighbourhood Watch’ yn Llanybydder 
gyda’r Cynghorwr Cymuned Lyn Jones,  PCSO Eleri Bonning, PCSO Alice 
James,  Alexander Fitzgerald a’r cydlynydd Derek Smith yn ystod cyfarfod 
diweddar yng Ngherbyd yr Heddlu yn y pentref.

  
  

Yn y Gegin gyda Gareth
Beth am Frecwast?

Beth am wahodd deulu neu ffrindiau draw am frecwast hamddenol 
ganol bore dros y penwythnos? Mae’n rhywbeth sy’n dod yn fwyfwy 
poblogaidd y diwrnodau hyn. Felly beth am ddechrau’r diwrnod mewn 
steil!

Brecwast yw pryd bwyd pwysicaf y diwrnod. Cofiwch y dywediad hyn: 
Bwytewch brecwast fel brenin; cinio fel tywysog, a swper fel tlotyn.

Drwy fwyta brecwast cyflawn, rydym yn llai tebygol o bori ar fwyd 
ganol y bore.  Mae ystadegau yn dangos fod plentyn sy’n bwyta brecwast 
yn fwy tebygol o ganolbwyntio’n well yn yr ysgol. Hwrê i glwb brecwast 
ysgol! Mae’n rhoi egni, yn cadw lefel siwgr y gwaed, digon o ffeibr a 
fitaminau, ac mae’r plant yn cael protîn o’r llaeth.

Felly, ‘Brecwast i bawb’, a ‘phawb i frecwast’!
     Hwyl
    Gareth

Compȏt Ffrwythau’r Haf
Cynhwysion

8 gellygen wedi’u pilio (pears)
1 pod fanila
3 llond llwy fwrdd o fêl
1 llwy de sinamon
Sest a sudd 1 oren
Sest a sudd 1 lemwn
4 llond dwrn o ffrwythau sych - e.e bricyll, eirin sych, ffigys
50ml cordial blodau’r ysgawen

Dull
1. Gosodwch y gellyg mewn sosban, a’u gorchuddio â dŵr. Yna i mewn 
â’r pod fanila wedi’i dorri, y sinamon, sest a sudd y ffrwythau, a’r mêl. 
Berwch am 10-12 munud.
2. Arllwyswch ½ y sudd i powlen, a rhoi’r ffrwythau sych ynddo a’r 
cordial. Gadewch y cyfan dros nos.
3. I frecwast, torrwch y gellyg yn eu hanner, a gweinwch â’r ffrwythau 
a iogwrt Groegaidd

Granola Cegin Clonc
Cynhwysion

2 llwy fwrdd olew’r olewydd
150ml sudd afal
100ml surop masarn (maple syrup)
1 llwy fwrdd fanila
350g ceirch uwd (porridge oats)
100g bran
50g hadau cymysg
100g llugaeron (cranberries)
100g resins

Dull
1. Trowch y ffwrn i 160C.  Gosodwch bapur gwrthsaim ar 2 hambwrdd 
pobi.
2. Cynheswch yr olew, sudd surop a’r fanila mewn sosban, ac 
ychwanegwch binsied o halen.
3. Cymysgwch y ceirch, bran, a’r hadau, a gorchuddiwch â’r hylif, a’u 
cymysgu eto cyn  gwasgaru’r cyfan ar yr hambyrddau. Pobwch am 30 
munud, gan ei droi bob 10 munud. Yna ychwanegwch y ffrwythau, a’u 
pobi am 15 munud arall. 
4. Gadewch i oeri. Cadwch mewn bocs caeedig am hyd at bythefnos. 
Gweinwch gyda llaeth, iogwrt a ffrwythau ffres.

Smwddi cyflym
Gosodwch 1 banana a llond dwrn o  ffrwythau wedi rhewi, neu ½ 

mango (neu’r ddau) mewn hylifwr gyda 150g iogwrt a 500ml llaeth sgim. 
Hylifwch am tua 20 eiliad. 

    Mwynhewch eich brecwast!
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Llanllwni

Plant Ysgol Llanllwni wedi derbyn y faner werdd am fod yn ysgol eco.

C.Ff.I. Llanllwni
Wel, mae’r flwyddyn newydd 

wedi dechrau! Hoffem groesawu 
chwech aelod newydd i’r clwb eleni: 
Carys, Nia, Iestyn, Gwenann, Grace 
a Connor. Rydym yn siwr y byddwch 
yn mwynhau’r holl brofiadau a’r 
gweithgareddau a ddaw i’ch rhan yn 
ein cwmni. 

Ar y foment rydym yn brysur yn 
ymarfer ar gyfer Eisteddfod C.Ff.
I  Sir Gâr.  Rydym yn gobeithio yn 
wir bydd yr holl ymarferion yn talu 
ffordd ar ddiwrnod yr Eisteddfod! 

Bydd ein Cwrdd Diolchgarwch 
blynyddol nos Fercher, Hydref 
22ain, am 8 o’r gloch yn Neuadd yr 
Eglwys dan ofal y Parchedig Suzi 
Bale. Yn ogystal, bydd ein Swper 
Cynhaeaf nos Fawrth, Hydref 28ain 
yn Neuadd yr Eglwys, Maes-y-
crugiau. 

Diolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi 
yn ein Sioe a Treialon ddiwedd 
mis Awst. Nid yw’r cyfanswm yn 
derfynol eto, ond mae gennym tua 
£1,700 i roi i’n elusen sef Ysbyty 
Birmingham. 

Cartref newydd
Croeso mawr i Lanllwni i Johnnie 

ac Ann Howells i’w catref newydd 
ym Mhentop. Gobeithio y byddwch 
yn hapus yn ein plith. 

Cylch Meithrin a Ti a Fi Llanllwni
Croesawn Casper i’r Cylch 

Meithrin. Gobeitho y bydd yn 
mwynhau ei amser gyda ni.

Hoffem ddiolch i Geraint Rees 
a Huw Evans am eu rhodd o £600 
i’r Cylch Meithrin yn dilyn y taith 
tractorau a drefnwyd yn ystod yr haf. 
Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr 
iawn.

Ar y 6ed o Ragfyr bydd Ffair 
Nadolig yn cael ei gynnal yn 
Ysgol Llanllwni. Cyfle da i brynu 
anrhegion unigryw erbyn y Nadolig. 
Croeso cynnes i bawb. Bydd mwy o 
fanylion yn y rhifyn nesaf. 

Cynhelir Cylch Ti a Fi bob bore 
Gwener am 10 yb hyd 12 yp yn 
Ysgol Llanllwni. Croeso i rieni, 
gofalwyr, mam-gus a thad-cus i 
ddod gyda’u plant i gymryd rhan yn 

gwahanol weithgareddau, a chyfle 
i’r oedolion gael sgwrs dros baned. 
Ni fydd Cylch Ti a Fi ddydd Gwener 
3ydd o Hydref.

Ysgol Llanllwni
Cynhaliwyd helfa drysor 

llwyddiannus cyn gwyliau’r haf.  
Diolch i bawb am gefnogi a diolch 
yn arbennig i Wendy Rhodes a 
Neil am drefnu’r cyfan.  Codwyd 
£183.50 tuag at gronfa’r ysgol.  Ar 
ddiwedd tymor yr haf teithiodd Mrs 
Davies, Alwyn ac Ifan i Gaerleon 
i seremoni wobrwyo Menter 
Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, 
gan dderbyn gwobr o £200 i’r 
ysgol ar waith ar ‘Gymdeithas 
Oes Fictoria’.  Diolch i John ac 
Ann Jones, Talardd am wahodd 
disgyblion blwyddyn 6 i ginio cyn 
gwyliau’r haf.  Llongyfarchiadau 
i bawb a fu’n llwyddiannus mewn 
sioeau ac eisteddfodau yn ystod yr 
haf.  

Datblygu sgiliau golff sydd 
gennym yn ein sesiynau Campau’r 
Ddraig i’r Adran Iau tan hanner 
tymor.  Aeth dosbarth Mrs Davies 
am drip addysgiadol i Gastell 
Henllys yn Sir Benfro i astudio’r 
Celtiaid.  Rydyn yn ymfalchïo ein 
bod wedi derbyn y faner werdd 
sy’n dangos ein bod yn cwrdd â 
gofynion bod yn Ysgol Eco.

Mae Cymdeithas Rhieni, 
Athrawon a Ffrindiau yn trefnu 
bingo a fydd yn cael ei gynnal yn 
Nhalardd nos Lun, Hydref 13eg.  
Croeso cynnes i bawb.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am fis Gorffennaf: 1af 
- £50 – 117 – Andrea Davies, 
51 Maescader, Pencader. 2ail 
- £40 –  258 – Carol Evans, 
Beaches, Llanllwni.  3ydd - £30 
– 178 – Rhian Glasson, Frondeg, 
Llanllwni.  4ydd - £20 – 89 – Eurig 
Thomas, Llety Euros, Llanllwni.  
5ed - £10 – 140 – Mrs C.Rvysch, 4 
Cae Pensarn, Llanllwni.  6ed - £5 
– 257 – Mrs Dorothy Evans, Gelli, 
Llanllwni.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am fis Awst: 1af - £10 – 
146 – Seirian Harris, Yr Hen Felin, 

Maesycrugiau. 2ail - £5 –  283 
– Lee Jones, Pendre, Maesycrugiau. 
3ydd - £5 – 18 – Iona Jones, 10 
Bryndulais, Llanllwni.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol am fis Medi: 1af - £10 
– 267 – Margaret Davies, Tegfan 
Garage, Llanllwni. 2ail - £5 –  214 
– Mrs D Davis-Sellick, c/o Tyn 
Lon, Maesycreigiau. 3ydd - £5 
– 274 – Robert Thomas, Flecknoe 
Fields Farm, Flecknoe, Rugby.

�0 oed
Dathlodd Annwen Evans, Park 

Lane ei phen-blwydd yn 30 oed 
yn ystod y mis. Gobeithio i chwi 
fwynhau’r dathliadau!

Yn Eisteddfod Gadeiriol 
Tregaron, Sadwrn Medi 13eg, 
Alwena Mair Owen, Llanllwni 
yn ennill y cwpan am ganu ac am 
adrodd (cyfnod sylfaen), hefyd 
cwpan canu emyn (oedran cynradd).

Llanwnnen
Diolch

Dymuna Clive a Liz Mills, 
Ffynnonfair, Pentrebach ddiolch 
i’w teulu, ffrindiau a chymdogion 
am y dymuniadau gorau, cardiau ac 
anrhegion a dderbyniwyd ganddynt 
ar achlysur eu Priodas Ruddem.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwys 

â theulu’r diweddar Mrs Annwen 
Frost, Fferm Maestir yn eu colled 
lem.

Ysgol Llanwnnen
Croeso mawr i Elin Morgan 

sydd wedi cychwyn yn y dosbarth 
derbyn ers mis Medi.  Mae Elin wedi 
ymgartrefu yn dda i fywyd yr ysgol 
ac yn mwynhau’i hun yn fawr.

Bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn 
brysur dros yr haf yn cystadlu mewn 
amryw o sioeau gyda gwaith celf ac 
wrth ddangos anifeiliaid o bob math. 
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n 
llwyddiannus a braf oedd gweld eich 
lluniau yn y wasg.

Ar ddydd Gwener, Medi 26ain 
aeth plant yr ysgol i gyd am dro i 
Neuadd yr Eglwys er mwyn cefnogi 
Bore Coffi Macmillan. Roedd 
Sally, gynt o’r siop, wedi trefnu’r 
digwyddiad a braf oedd cael cefnogi. 
Roedd y neuadd yn orlawn ac roedd 
y plant wedi mwynhau eu sgwash 
a’u cacennau.

Llongyfarchiadau i’r tîm 5 
bob ochr sef Steffan Holmes, 
Guto Ebbsworth, Meirion Lloyd, 
Steffan Griffiths, Catrin Jones a 
Lucy Cooper ar eu llwyddiant yn 
ennill cystadleuaeth cylch yr Urdd. 
Enillodd y tîm bob un o’u gemau ac 
fe ânt ymlaen yn awr i gynrychioli’r 
cylch yn y rownd nesaf. Da iawn chi.

Bu plant dosbarth Mr Ebbsworth, 
ynghyd â disgyblion o ysgolion 
Llanwenog a Chwrtnewydd, ar 
ymweliad addysgiadol â phlastŷ 
Llancaiach Fawr yn ddiweddar 
i ddysgu am fywyd yn Oes y 
Stiwardiaid. Roedd y trip yn un 
arbennig lle dysgodd y disgyblion 
lawer am sut brofiad oedd byw yn y 
cyfnod cyffrous yma. Diolch yn fawr 
i Mrs Gwyneth Davies am drefnu’r 
trip.

Mae sesiynau Campau’r Ddraig ar 
gyfer y disgyblion wedi ail gychwyn 
ar nos Iau. Rydyn ni fel ysgol yn 
ddiolchgar iawn i Mr Rob Jones, 
rhiant yn yr ysgol, am gynorthwyo i 
hyfforddi’r disgyblion yn y gwahanol 
chwaraeon. Diolch yn fawr Rob.

Ar Ŵyl Banc Awst roedd Ras Beca 
gyda Daniel Hooper yn gorffen yn 
2il, 3ydd Glyn Price, 4ydd Oliver 
Webster, 8fed Simon Hall, 15fed 
Andrew Davis, 18fed Carwyn 
Davies, 19eg Calvin Williams, 21ain 
Wyn Jones, 56ed Dorian Rees.  10K 
Ras Emlyn yng Nghastell Newydd 
Emlyn: 3ydd Glyn Price, 5ed Oliver 
Webster, a 10fed Huw Price. Ras 
Hanner Marathon Llyn Efyrnwy: 
Glyn Price awr 18 munud 31 eiliad, 
Simon Hall 1:23:05, Carwyn Davies 
1:23:58, Wyn Jones 1:30:13, Tony 
Hall 1:34:07, George Eadon 1:37:54, 
Helen Willoughby 1:38:36, Sian 
Roberts-Jones 1:40:26, Aneurin 
James 1:42:04, Mitchell Readwom 
1:45:37, a Eleri Rivers 1:51:23.  
Ras 10K Bae Abertawe: Huw Price 
42:46, Dawn Kenwright 43:41, Caryl 
Davies 47:49.

Bydd cyfres gyntaf Traws Gwlad 
Gwent ar Hydref 12fed ym Mhen-y-
Bont ar Ogwr, enwau erbyn Hydref 
9fed i Caryl Davies.

Rhifyn mis Tachwedd
Yn y Siopau 

Tachwedd 6ed
Erthyglau, Newyddion 
a Lluniau i law erbyn 

Hydref �7ain
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Enwau  Lleoedd  Lleol gan  David  Thorne

Alwena
Mair
Owen

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.

Annwyl Ffrindiau,

Helo blant, shw mae? Wel mae Hydref wedi cyrraedd ac mae’r dail yn 
dechrau newid eu lliwiau. ‘Dw i wedi bod yn cadw’n brysur yn ceisio tacluso 
fy nghartref yn barod ar gyfer y tywydd oer.  ‘Dw i hefyd wedi bod yn brysur 
iawn yn cystadlu yn sioe leol Aberoncyn y penwythnos diwethaf.  Mi fues yn 
llwyddiannus iawn ac enillais gwpan mawr am y crwban â’r letysen drymaf. 
Roeddwn wrth fy modd! Ydych chi erioed wedi ennill cwpan am gystadlu?

Wel, bu nifer fawr ohonoch yn brysur iawn yn ystod y mis diwethaf yn lliwio 
llun o’r bag ysgol ac mae’n rhaid dweud, roedd pawb wedi gwneud ymdrech 
fawr.  Da iawn chi gyd!  Diolch i Holly Ann Davies o Abertawe, Lili Peyto 
o Gaint a Morgan Rees o Gaerfyrddin am luniau arbennig.   Ond yr enillydd 
y mis hwn yw Alwena Mair Owen, Cwmderi, Llanllwni.  Llongyfarchiadau 
mawr i ti Alwena a phawb arall wnaeth gystadlu.  Ewch ati nawr i liwio llun.  
Danfonwch nhw ataf i cyn 27ain Hydref.

Hwyl am y tro

MERTHYR (67)
Yn ôl mapiau diweddar dim ond un safle yn unig all hawlio’r enw Merthyr 

yn Sir Gaerfyrddin: pentref bychan ychydig i’r gorllewin o dref Caerfyrddin. 
Y gwir amdani yw mai prin iawn yw’r enghreifftiau o’r elfen ‘merthyr’ 

ar fapiau diweddar o Gymru o gwbl ac mae’r rhan fwyaf o’r rheini yn ne 
Cymru. Does ond dyrnaid o enghreifftiau ar y gorau. Ond cyfran yn unig yw’r 
rhain o blith ryw 30 o enghreifftiau sydd wedi’u cofnodi rhwng y 12 ganrif 
a’r 14 ganrif sydd heb oroesi. Ac mae tri enw ymhlith y diflanedig rai, yn Sir 
Gaerfyrddin - dau ohonyn nhw yng ngogledd y sir a’r llall yng ngorllewin y sir.

Mae’n gyffredin i ni’r Cymry Cymraeg roi’r enw ‘merthyr’ ar un sy’n 
dewis marw dros ei ffydd neu ei gred yn hytrach nag ymwrthod â hi; ac mae 
hynny wedi esgor, ar dro, ar chwedlau amheus am ferthyriadau tybiedig gan 
amlaf dan law ryw baganiaid dieflig o Sacsoniaid. 

Ond ym maes enwau lleoedd mae ‘merthyr’ yn cyfeirio at gysegrfan neu 
eglwys sydd wedi’i chysegru i sant, man wedi ei sancteiddio gan esgyrn sant. 
Mae’n air sydd wedi ei fenthyca o’r Lladin ‘martyrium’.

Beth wnawn ni felly o’r pedwar enw sy’n cynnwys yr elfen merthyr yn Sir 
Gâr. Merthyr nid nepell o dref Caerfyrddin i gychwyn.

Yn achos y safle hwn mae’r elfen ‘merthyr’ yn cael ei dilyn, weithiau, gan 
elfen arall, elfen wahaniaethol, sy’n cyfeirio naill ai at Derllys neu at Elfed - 
dau o gymydau Sir Gaerfyrddin. Felly fe gawn ni Merthyr Derllys yn ogystal 
â Merthyr Elfed. Mae’n bosibl fod yr elfen wahaniaethol, sef yr ail elfen, 
wedi ei newid dros gyfnod o amser; posibilrwydd arall yw bod y lle wedi ei 
rannu rhwng y ddau gwmwd. Mae’r ffurf Merthyr Menych/Merthyr Mynach 
hefyd yn digwydd ond mae’r dystiolaeth am y ffurfiau hynny yn llawer mwy 
diweddar (diwedd y 19 g) ac yn denau ac yn anodd.

Mae’r dystiolaeth gynnar ar y llaw arall fel petai’n cyfeirio at Merthyr fel 
plwyf: bywoliaeth ag iddi offeiriad neu reithor efallai cyn iddo ddod yn rhan 

o blwyf Llannewydd. 
Ddiwedd y 19g roedd yr eglwys wedi ei chysegru i Martin Sant. Os mai 

Martin o Tours sy’n cael ei goffáu yma yn Sir Gaerfyrddin, dyma ichi sant a 
oedd yn boblogaidd mewn sawl rhan o Brydain. Gallai, yn ogystal, egluro’r 
ffurf Merthyr Mynach oherwydd fe gyfeirir yn gyffredin at Martin o Tours 
fel esgob o fynach. Ac wrth ddwyn i gof yr ystyr a roir i ‘merthyr’ ym maes 
enwau lleoedd, gallwn ni nodi na chafodd Martin o Tours mo’i ferthyru.

Ond mae gennym ni ymgeisydd arall: Martin I, y merthyr o bab o’r 7fed 
ganrif a’r pab diwethaf i’w ferthyru. Ai hwn sy’n cael eu goffáu yma yn 
Sir Gâr? Tybed a fyddai’r gair ‘merthyr’ a’r canfyddiad o ddioddef, wedi 
awgrymu priodoldeb cysegru’r eglwys ger Caerfyrddin i Martin I, y pab a 
alltudiwyd i’r Crimea ac a ystyrir yn ferthyr am iddo farw’n alltud. 

Mae awgrym arall tra diddorol gan yr Esgob Wyn. Awgrym Cymreig: 
awgrym lleol iawn. Awgryma’r esgob bosibilrwydd o gysylltiad â gŵr 
duwiol o Gymro, o Gydweli, o’r enw Martrun, gŵr y sonnir amdano mewn 
un fersiwn o Fuchedd Dewi: yn ôl y fuchedd roedd Martrun a Buddugad yn 
gynorthwywyr i Ddewi yn ystod ei genhadaeth yng Nghydweli. 

Ynghlwm wrth hyn, awgrym pellach a wna’r esgob a chan gofio am y 
cysegriad i Martin yn Nhalacharn, hola tybed a allai safleoedd diweddarach 
sy’n coffáu Martin fod wedi diddymu pob sôn a chyfeiriad at Martrun y gŵr 
duwiol o Gydweli, cynorthwyydd Dewi yn ystod ei genhadaeth yno.

Y cyfan y gellir ei ddweud â sicrwydd yw bod y rhan fwyaf o lawer o enwau 
sy’n cynnwys yr elfen merthyr yn cyfuno’r elfen honno ag enw sant, ond nad 
oes enw sant penodol wedi ei gysylltu â Merthyr gerllaw tref Caerfyrddin. 

Y cyfan y mae modd ei wneud ar hyn o bryd yw cynnig awgrymiadau a 
gobeithio y bydd modd troi carreg, ryw ddydd, a fydd yn datgelu rhagor o 
wybodaeth.

www.cymdeithasenwaulleoeddcymru.org   enwaulleoedd@gmail.com
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Sioe Ebolion Penparc, Silian

Is-Bencampwr Adran ‘A’ Sioe Ebolion Cymdeithas y Cobiau a’r Merlod 
Cymreig Ceredigion oedd Ormond Billie Jean yn cael ei ddangos gan Gethin 
Morgan, Cwmann.

Prif Bencampwr Adran ‘C’ Sioe Ebolion Cymdeithas y Cobiau a’r 
Merlod Cymreig Ceredigion oedd Ormond Ruby’s Delight, R & G Morgan, 
Cwmann. Beirniadwyd dosbarth y pencampwyr a chyflwynwyd y cwpan gan 
Lywydd y Sioe, John Green, Steffan Stud i Richard Morgan.

Sioe  Llandysul

Carwyn Lewis, Llanwenog gyda Phencampwr y Da Duon Cymreig, gyda’i 
gynorthwyydd Lois Price yn derbyn y Cwpan oddi wrth y Llywyddion, 
David ac Eileen Davies, Cosheston.

Prif Bencampwr yn yr Adran Gwartheg oedd buwch 14 mis oed, croes 
Gwartheg Glas Prydeinig a Limousin; dangoswyd gan Jade Phillips ac yn 
eiddo i Dai Thomas, Llanwnnen.

Pa  gyfeiriad  i  drefi  Dyffryn  Teifi?

Dewi Williams o 
Antur Teifi, Josie Smith, 
Siambr Fasnach Llanbed 
a’r siaradwr gwadd Bill 
Grimsey ynghyd â’r 
gynulleidfa mewn cyfarfod 
cyhoeddus yng Nghlwb 
Rygbi Llanbed i drafod y 
ffordd ymlaen i siopau lleol.  
Sylwadau ar dudalen 8
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Sioe  Arddwriaethol  Llanybydder

Gwyn Williams, Llanybydder 
enillodd y cwpan am y pwyntiau 
uchaf yn Adran y Blodau.

Enillwyd cwpan am y pwyntiau 
uchaf yn Adran Ffrwythau a Llysiau 
gan Bethan McMullan, Llanybydder.

Enillwyd cwpan am y pwyntiau 
uchaf yn yr Adran Crefftau gan Alun 
Evans Llanybydder, ar y cyd â Hugh.

Enillydd un o’r trefniannau blodau 
oedd Sarah Humphreys-Jones, 
Alltyblaca.

Enillwyd tlws yr Adran Gwaith Llaw y cyd gan Maralyn Lambert, 
Llanybydder ac Eileen Lewis, Llandeilo; Eileen hefyd yn enillodd y tlws am 
y pwyntiau uchaf yn yr Adran Goginio.

Hugh Evans, Llanybydder enillodd gwpan y Gorau’n y Sioe am ei waith 
yn yr Adran Crefftau. Hugh hefyd, ar y cyd ag Alun Evans, enillodd y cwpan 
am y pwyntiau uchaf yn yr adran.

Ffair  Ram

Enillwyr gwobrau Ffair Ram gyda’r 
llywydd Mr Roy Roach a’i wraig Ceinwen.  

Adroddiad ar dudalen 11.


