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Mawrth 2016www.clonc.co.uk   -   Yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

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

Dramau y 
Ffermwyr 
Ifanc

Tudalen 21Tudalen 5 a 8

Adeilad ysgol 
newydd 
gwerth £5.7m

Cadwyn 
Cyfrinachau 
arall

Tudalen 7 a 23

Gŵyl Ddewi ac 
Eisteddfod Ysgol

Plant bach Grŵp Ti a Fi Llanllwni yn dathlu Diwrnod 
Gŵyl Dewi yn eu gwisgoedd traddodiadol.

Enillydd y Goron 
am gerdd Saesneg 
yn Eisteddfod Bro 
Pedr oedd Julianna 
Barker, Teifi.

Enillydd y Gadair 
am gerdd Gymraeg 
yn Eisteddfod Bro 
Pedr oedd Twm 
Ebbsworth, Teifi.

Teifi - y tŷ buddugol yn Eisteddfod Bro Pedr - Callum Willson, Is-gapten; Alwyn Evans 
a Hanna Evans, Capteniaid a Chloe Lewis, Is-gapten gyda rhai o’r prif enillwyr.
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www.facebook.com/clonc360          @Clonc360

Rhannwch eich newyddion lleol gyda Phapur Bro Clonc.

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@CarolYsgol
Chwefror 26

Seremoni grêt prynhawn 
ma. Diolch i bawb yn 
Ysgol Cwrtnewydd, 
Llanwnnen a 
Llanwenog! 

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Trydarodd 
@Clonc360
Chwefror 18

Cynulleidfa hardd yn 
barod ar gyfer  
#PawbaiFarn 
#Llanbed heno.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@cffillanwenog
Chwefror 25

Cyngerdd drama heno 
gyda @CFfILlanllwni yn 
neuadd Gorsgoch.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@CorCwmann
Chwefror 5

Rhai lluniau o ginio’r 
cor heno
@LampeterTownRFC 

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@GarethWyn97
Chwefror 11

Noson ffantastig yn 
cyflwyno Pigion yr 
Ŵyl i @YsgolBroPedr 
gyda’n partner in 
crime @Luned_Jones

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Aildrydarodd 
@Clonc360 neges 
@DafyddWDLewis
Chwefror 25

Gem galed ac agos 
iawn i @RygbiBroPedr 
yn erbyn Coleg NPT.

Hoffi . Gwneud Sylw . Rhannu

Gwasanaeth Casglu 
Gwastraff Masnach

Am wasnaeth cost effeithiol 
a dibynadwy ar gyfer eich 
holl anghenion gwastraff 

Gwasanaeth biniau ar olwynion
(1100L, 660L a 240L)

01570 4�14�1

� Cyfrifon Blynyddol ac Interim

� Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

� Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW

� Cyflogau a CIS

� Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

Ffoniwch ni ar
07557 448234 

neu
ebost  arwyn@avaccountancy.cymru

ACCA

CYFRIFYDD SIARTREDIG
Maesowen,
Rhydowen,
Llandysul,

Ceredigion.
SA44 4PY
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Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

Pwy yw pwy? Beth yw beth?

Siprys

Golygydd:
Mawrth  Elaine Davies, Penynant, Llanwnnen   480526
Ebrill  Marian Morgan, Rhyd-y-felin, Drefach  481855
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Siwan 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. 

O’r  Cynulliad gan Elin Jones AC

Ar ôl i Gyllideb Drafft y Cynulliad ddod â chryn dipyn o newyddion drwg i 
Geredigion ar ddechrau’r flwyddyn, rwy’n falch o allu adrodd rhywfaint o newyddion gwell.

Yn gyntaf, roedd y Gyllideb wreiddiol wedi bwriadu torri 10% o’r cyllid ar gyfer cefnogi 
cyhoeddwyr. Byddai hyn wedi taro’r fasnach lyfrau, yn enwedig yn Gymraeg, ac wedi bod yn 
fygythiad gwirioneddol i nifer o gwmnïau argraffu lleol. Wedi ymgyrch fywiog, ni fydd toriad 
bellach yn y gyllideb hon. Mae’r toriadau i gyllid ein prifysgolion, sydd eto’n bwysig iawn i 
Geredigion, hefyd yn mynd i fod gryn dipyn yn llai na’r bwriad gwreiddiol. Er, mae’r sector 
addysg uwch yng Nghymru yn dal i gael ei danariannu, a bydd rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru 
fynd i’r afael â hyn. Roedd hefyd ychydig o arian ychwanegol i lywodraeth leol, ond mi fydd ein 
Cyngor Sir yn dal i wynebu toriadau llym unwaith eto.

Mae dyfodol gwasanaethau post mewn dwy ardal yn peri gofid. Rwy’n ymgyrchu yn erbyn 
bwriad i gau Swyddfa Bost y Goron yn Aberystwyth, a symud i rannu gofod gyda siop. Mae’r 
adeilad yn un hanesyddol ar y stryd fawr, ac mae’n hanfodol fod gan bobl Aberystwyth swyddfa 
ddigon mawr a hygyrch. Mae pryder hefyd yn 
Nhregaron wrth i’r Swyddfa Bost yno symud i gyd-
leoli gyda’r Spar ar y sgwâr. Nid oes sicrwydd ar hyn 
o bryd beth fydd yn digwydd i’r swyddfa ddidoli, ac 
rwy’n gobeithio bydd y Post Brenhinol yn dod i’r dre 
i gwrdd â’r Cyngor Cymuned a rhoi atebion i bobl 
leol.

Braf oedd cael mynychu dau ddigwyddiad yn y 
mis diwethaf a oedd yn dangos pwysigrwydd amaeth 
i’r economi wledig. Cynhaliodd Undeb Amaethwyr 
Cymru ei frecwastau enwog, sydd yn ffordd wych 
o ddangos cynnyrch ffermwyr Cymru. Hefyd, 
cynhaliodd yr NFU ddigwyddiad ger Castellnewydd 
Emlyn lle gwahoddwyd nifer o fusnesau gwledig 
sydd oll yn gyd-ddibynnol ar amaeth. Bu llynedd yn 
flwyddyn anodd i amaeth, gyda phrisiau gwael mewn 
mwy nag un sector, ac oedi yn y taliadau sengl; da 
felly oedd y cyfle i atgoffa pobl am bwysigrwydd y 
diwydiant.

Llongyfarchiadau hefyd i fudiad CFFI ar 
lwyfannu 15 o ddramâu Cymraeg yn Theatr 
Felinfach. Roedd pob noson yn safonol a 
mwynheais y tri welais i yn fawr. Llongyfarchiadau 
i Glwb Llangeitho ar eu llwyddiant, a phob 
lwc iddynt wrth gynrychioli Ceredigion ar lefel 
genedlaethol.

Amser i hau ac amser i fedi
Na, dwi ddim wedi colli fy marbls yn llwyr 

gan feddwl ei bod hi’n dymor y cynhaeaf! Yn 
hytrach, sylwi ydw i ar batrymau sy’n newid o’m 
cwmpas.

Mae cylch bywyd yn troi, mae ffasiwn yn newid, 
mae ’na “dynnu yma i lawr” a “chodi draw” chwedl 
David Charles, Caerfyrddin. Ac felly mae yn ardal 
Clonc, fel ym mhob ardal mae’n siŵr. 

Mae ysgol newydd sbon gan Garreg Hirfaen, 
a dymunwn yn dda i’r plant a’r athrawon. Dyma 
fuddsoddiad gwerth £5.5 miliwn gan Lywodraeth 
Cymru a Chyngor Sir Gâr. Mae’n bwysig 
buddsoddi mewn addysg a rhoi’r cyfleon gorau i 
blant ar ddechrau’u taith trwy fywyd.

Ond wrth i Gwmann ennill ysgol newydd sbon, 
colli un o’r siopau annibynnol y mae tref Llambed, 
wrth i siop recordiau Hag gau. Wedi 37 mlynedd o 
rentu a gwerthu recordiau, casetiau, cryno-ddisgiau, 
fideos a DVDs, mae’r cynghorydd a’r dyn busnes 
Hag Harris yn gweld bod patrymau gwylio ffilms 
a gwrando ar gerddoriaeth wedi newid. Ac waeth 
i fi gyfaddef, ac eithrio gêm rygbi a rhaglenni 
newyddion ac ambell raglen fan hyn a fan ’co, prin 
iawn o deledu ‘byw’ rydw innau’n ei wylio; mae 
pwyso’r botwm ‘record’ ar y bocs mor rwydd er 
mwyn gwylio rhaglenni o’m dewis ar adeg mwy 
cyfleus. 

Er bod perygl i ni edrych nôl, rhamantu’r 
gorffennol a chwyno bod y pethe da yn cau neu 
yn dod i ben, peidiwn anghofio bod yna fentrau 
newydd yn y fro. Eleni, am yr ail flwyddyn yn 
olynol, cynhaliwyd Gŵyl Gwrw Gymreig yn 
Llambed – cyfle i bobol ddod at ei gilydd i flasu’r 
arlwy sydd gyda ni nawr o ran bragdai bach a mawr 
yng Nghymru. 

Ac mae patrymau newydd o wneud pethe yn codi 
yn ein cymdeithasau ac yn ein cymunedau. Mae’n 
werth mentro, weithiau – fel y gwnaeth Hag gyda’i 
siop, menter a barodd dros dri degawd. Ac mae’n 
werth buddsoddi – fel yn hanes Ysgol Carreg 
Hirfaen (ac Ysgol Bro Pedr hefyd yn weddol 
ddiweddar), a sicrhau dyfodol i addysg y fro.

Cloncen

Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno 
ag unrhyw farn yn y papur hwn.
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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

MAWRTH 
3 Eisteddfod yr Urdd [Cynradd ac Uwchradd] Cylch Llambed yn Ysgol Bro Pedr.
4 Dawns Dewis Swyddogion C.Ff.I. Ceredigion.
4 Cwrdd Gweddi byd-eang y Chwiorydd yn Noddfa Llambed am 2.00y.p.
5 Noson Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7y.h. Ticedi £20. 
7 Noson o Ddramâu yn Theatr Felinfach gan Bwyllgor Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen.
8 Cyfarfod Cymdeithas Diabetic Llanybydder yn Festri Aberduar am 8.00y.h.
8-9 Drama Gerdd Gyfoes ‘Cysgu’n Brysur’ yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth am 7.30y.h. Rhif 
 ffôn y swyddfa docynnau 01970 623232.
11 Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd ym Mhafiliwn Bont.
11  Twmpath yn Neuadd Buddug, Llambed am 7yh.. Trefnir gan Bwyllgor Gefeillio Llambed – Saint 
 Germain Sur Moine.
12 Eisteddfod Rhanbarth Cynradd ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid.
13 Oedfa Basg yn Noddfa am 5 yn ngofal yr Ysgol Sul.
13 Gymanfa’r Frenhines a’r Ffermwr Ifanc yng Nghapel Brynhafod Gorsgoch am 7.30yh.
14 Eisteddfod Rhanbarth Aelwydydd yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. 
15 Cymdeithas Hanes Llambed 7.30y.h. yn Hen Neuadd y Brifysgol.
16 Cymdeithas Chwiorydd Aberduar yn cynnal arwerthiant blynyddol yn Festri Aberduar, Llanybydder am 
 7.00y.h. Croeso cynnes i bawb.
17 Darlith Goffa Tucker yn Narlithfa Tucker, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Llambed am 7y.h. Y darlithydd 
 gwadd yw’r Athro Mererid Hopwood yn traddodi “Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan?”
21 Bingo Pasg yn Nhafarn y Talardd am 8yh. Yr elw tuag at Gylch Meithrin a Ti a Fi Llanllwni. 
22 Amgueddfa Llambed yn agor 10 – 4 gyda chasgliadau newydd.
22 Noson Bingo yng Nghlwb Rygbi Llanybydder am 8.00y.h. dan nawdd Ysgol Feithrin Llanybydder.
23 Hazel Thomas, Penpompren, Drefach yn siarad am gywain hanes teulu a phentref Drefach am 8y.h. yn 
 Cefnhafod Gorsgoch. Trefnir gan Gynghrair Ward Llanwenog. Croeso i bawb.
23 Cyngerdd Pigion Pasg Ysgol Cwrtnewydd a fydd yn cael ei gynnal yn Neuadd yr Ysgol am 7.00y.h. 
24 Swper y Pasg yn Noddfa am 7.00y.h.
24 Sioe Ffasiynau dillad Lan Lofft a W D Lewis a’i Fab yn Neuadd Ysgol Bro Pedr. Elw tuag at daith yr 
 Urdd i Batagonia.
28 Derbyn Newyddion CLONC.
28 Taith Tractorau Tom Lewis Pencader.  Dechrau o Dolgran Pencader, SA39 9BX am 10.30 y bore. Elw 
 tuag at Beiciau Gwaed Cymru. Manylion: 01559 384279.
30 Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen am 1.30y.p.

Ebrill
2 Cystadleuaeth aredig gyda cheffylau, hen dractorau a thractorau newydd Cymdeithas Aredig Gogledd   

 Ceredigion ar fferm Frondeg, Blaenplwyf, Aberystwyth i ddechrau am 10yb. Phyllis Harries 01974 202308.
3 Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Pantydefaid, Prengwyn. Plant ac Ieuenctid am 4.00y.p. ac Oedolion 
 am 5.00y.h.
6 Plygu CLONC yn Festri Shiloh am 4.00y.p. Dewch i helpu eich Papur Bro.
9 Diwrnod yn Neuadd Gorsgoch i sganio hen luniau i’w rhoi ar gof a chadw mewn ffordd ddigidol o 10y.b. 
 tan 3y.p. Mae croeso i unrhyw un ddod â lluniau ar y dydd. Trefnir gan Gynghrair Ward Llanwenog.
10 Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Cribyn. Plant ac Ieuenctid am 4.00y.p. ac Oedolion am 5.00y.h.
16 Tudur Wyn, Clive Edwards a Dafydd a Lisa yng Ngwesty Llety Parc, Aberystwyth am 8.00y.h. Tocyn yn 
 £10. Yr elw tuag at Calonnau Cymru phapur bro Yr Angor. 01970 636333 neu 01970 612768.
17 Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Ciliau. Plant ac Ieuenctid am 4.00y.p. ac Oedolion am 5.00y.h.
24 Cymanfa Ganu’r Undodiaid yng Nghapel Ciliau Aeron. Plant ac Ieuenctid 2.00y.p. Oedolion 5.30y.h.
24 Taith Dros Fywyd i godi arian tuag at elusen Aren Cymru. Mi fydd un daith yn dechrau am 10.00yb o 
 Dafarn Cefnhafod, Gorsgoch ac un arall yn dechrau o Ysgol Carreg Hirfaen Cwmann am 10.30yb.
25 Derbyn Newyddion CLONC.
27 Mary Thomas, Ffosffald yn siarad am hanes Eglwys a WI Llanwenog am 8.00y.h. yn nhafarn Cefnhafod, 
 Gorsgoch. Trefnir gan Gynghrair Ward Llanwenog. Croeso i bawb.

MAI
2 Calan Mai Ysgol Cwrtnewydd.
2 Gŵyl Mai ar gae’r Dref Pumsaint. Manylion pellach wrth Mair Williams 01558 650309.
6         Arddangosfa Ddartiau yn y Clwb Rygbi. Drysau ar agor 6.30 yh; i ddechrau am 8yh.
6 Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn cynnal cyngerdd, Neuadd Goffa Tregaron.
7 Cystadleuaeth dartiau agored yn Llain y Castell. Drysau’n agor 10.30yb; i ddechrau am 12.30yp
7 Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg. Cystadleuaeth Newydd Côr. Gwobrau hael. Emyr 01545 
 590383 neu Enfys 01545 590295 am fanylion pellach.
8 Rihyrsal Bedyddwyr cylch Caio a Llambed yn Noddfa am 2.00y.p.
10 Cyfarfod Blynyddol Papur Bro Clonc.
13 Dan nawdd Pwyllgor Buddiannau Henoed Llanybydder - Noson Goffi am 7.00y.h. yn Festri Aberduar. 
 Agorir gan Dewi Davies, Glynteg. 
14 Rali C.Ff.I Sir Gâr yng Nghaerfyrddin.
15 Cymanfa Ganu Bedyddwyr cylch Caio a Llambed ym Methel Cwm Pedol am 4.00y.p.
15 Ras Sarn Helen 16.5 milltir yn dechrau o Glwb Rygbi Llanbed am 10.30yb.

MEHEFIN
4 Rali C.Ff.I. Ceredigion yn Nhalybont.
17 Cyngerdd Mawreddog i godi arian tuag at Daith yr Urdd i Batagonia yn Theatr Felinfach.
10 Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion Noson Gwis, Clwb Rygbi Aberaeron.
26 Côr y Gen yng Nghapel Maesyffynnon, Llangybi am 7.30y.h. Elw tuag at y Capel. Tocyn £5. 
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Llanllwni
Undeb y Mamau, Eglwys Sant Luc

Ym mis Tachwedd daeth ein ficer, 
Suzy Bale, i arddangos ei chasgliad 
o’r wisg Gymreig. Roedd nifer o 
storïau ganddi am hanesion y wisg 
a’r adegau roedd wedi eu gwisgo. 
Diolchwyd iddi am brynhawn difyr 
iawn.

Rhagfyr: Buodd Tracey Jones, 
Gellideg yn ein hyfforddi sut i lunio 
cardiau Nadolig personol. Roedd yn 
brynhawn diddorol iawn a diolch i 
Tracey am ei hamynedd.

Ionawr: Ein siaradwraig wadd 
oedd Jean Voyle-Williams o 
Landdarog. Mae Jean wedi bod 
yn weithgar iawn yn yr Eglwys 
yng Nghymru ers blynyddoedd ac 
wedi trefnu gweithgareddau di-ri 
i helpu mudiadau dyngarol. Yn ei 
hanerchiad, amlinellodd ei gyrfa fel 
athrawes ac effaith ei gwaith ar ei 
phersonoliaeth. Diolchwyd i Jean 
gan Edith.

Chwefror: Croesawyd Janice 
Richards OBE i siarad am ei gyrfa 
am 28 mlynedd yn Llundain, 
yn rhif 10 Stryd Downing! 
Dechreuodd hi’n un o’r Garden 
Girls sef y merched a oedd yn 
gweithio yn y swyddfa, a mynd 
ymlaen i fod yn rheolwraig ac 
ennill y CBE a’r OBE. Gweithiodd 
i 7 prif weinidog gwahanol ac 
roedd hanesion diddorol ganddi am 
bob un. Roedd hi’n bleser gwrando 
arni’n traethu mor syml a mor 
ddiymhongar. Diolchwyd iddi gan 
Eirian.

Pen-blwydd arbennig
Llongyfarchiadau i Tegwen 

Davies, Ninant ar ddathlu pen-
blwydd arbennig yn ystod y mis.

Eisteddfodau

Enillodd Alwena Mair Owen 1af 
ar Unawd 6-8 oed a’r 1af ar Alaw 
Werin dan 12 oed yn Eisteddfod 
Dihewyd a 1af ar yr Unawd ac 
Adrodd 6 - 9 oed ac 1af ar Alaw 
Werin dan 15 oed yn Eisteddfod 
Cennarth.

Bingo Pasg
Cynhelir nos Lun 21ain o Fawrth 

yn Nhafarn y Talardd am 8yh. 
Gwobrau ariannol i’w hennill a bydd 
lluniaeth ysgafn ar y noson. Croeso 
cynnes i bawb!

 Dymunwn bob lwc i Stanley 
Davies, Steffan Davies a Leah Cope 
a fydd yn symud i’r Cyfnod Sylfaen 
ar ôl gwyliau’r Pasg.

Gobeithio y byddant yn mwynhau 
eu hamser yno. 

Pasg Hapus i bawb a bydd y Cylch 
yn ail agor ddydd Mawrth, 12fed o 
Ebrill am dymor yr haf.  

Cylch Ti a Fi 
Gweithgareddau Mis Mawrth: 

4/3/16 Cardiau Sul y Mamau; 
11/3/16 Addurno Bisgedi; 18/3/16 
Helfa Wyau Pasg;  Ni fydd Ti a Fi yn 
cael ei gynnal 25/3/16 gan ei bod yn 
Ddydd Gwener y Groglith.  

Cynhelir Cylch Ti a Fi bob 
bore dydd Gwener am 9:30yb 
hyd 11:30yb yn Ysgol Llanllwni.  
Croeso i rieni, gofalwyr, mam-
gus a thad-cus ddod gyda’u plant 
i gymryd rhan mewn gwahanol 
weithgareddau a chael cyfle i gael 
sgwrs dros baned. 

Ysgol Llanllwni
Mae Cymdeithas Rhieni a 

Ffrindiau’r ysgol wrthi’n trefnu 
Noson Goffi a fydd yn cael ei 
chynnal yn Neuadd yr  Eglwys, nos 
Iau, Mawrth 10fed. Bydd plant yr 
ysgol yn rhoi adloniant ac fe fydd 
yna luniaeth. Croeso cynnes i bawb .

Bu Thomas, Gwion ac Elan yn 
cystadlu yng Ngala Nofio’r Urdd 
yn Llanbed yn ddiweddar. Da iawn 
chi’ch tri.

Treuliodd saith disgybl o’r 
Adran Iau sef Ffion, Hanna, James, 
Mathew, Connor, Tomos a Tomasz 
dridiau hapus yng ngwersyll yr Urdd 
yng Nghaerdydd cyn gwyliau hanner 
tymor. Cawsant amser da wrth 
ymweld â’r Pwll Mawr, Stadiwm y 
Principality, Techniquest ac hefyd 
buont yn bowlio ac yn y sinema. 
Diolch i Miss Evans a Mrs Pendle 
am ofalu amdanynt.

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr 
yr ysgol:- Mis Chwefror - 1af 
- £10 - Caio Benson, Arfron, 
Llanybydder; 2ail - £5  - Susette 
Jones, Llys yr Aur, Llanfyrnach;                            
3ydd - £5 - Ann Gibby, Erwlon, 
Llanybydder.

Eisteddfod Dihewyd

Enillydd yr Alaw Werin 12-18oed 
oedd Sioned Howells, New Inn.

Yn ystod y mis diwethaf, bu wyth aelod o’r clwb yn brysur iawn yn 
ymarfer ar gyfer cystadleuaeth ddrama y Sir, sef Hefin Jones, Owain Davies, 
Ifor Jones, Meryl Davies, Nerys Jones, Sioned Howells, Sioned Bowen, 
a Betsan Jones. Ar noson y gystadleuaeth, 19eg o Chwefror, roedd yr holl 
ymarfer caled wedi talu ffordd, oherwydd fe ddaeth y clwb yn bedwerydd 
yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Owain Davies am dderbyn tlws yr 
actor iau, ac i Hefin Jones am gael ei enwi yn un o’r actorion hŷn gorau yn 
y gystadleuaeth. Da iawn eich dau!  Mae’r clwb yn ddyledus iawn i Gary 
Davies am ysgrifennu’r sgript a diolch iddo am gynhyrchu’r ddrama, a diolch 
am dy holl amynedd! Hefyd, hoffwn fel cast ddiolch i Rosanne am baentio’r 
set, ac i fois hyna’r clwb am helpu i greu’r set a gosod y set ar y noson.

Dyma llun o blant a staff Cylch Meithrin Llanllwni yn derbyn Plac Safon 
Ansawdd Efydd Mudiad Meithrin.

Am gyngor ariannol annibynol
Dros bum mlynedd ar hugain o brofiad

Siambre Pendre, 20 Pendre, Abertiefi, Ceredigion. SA43 1JT

07816 923618   01239 613746
 richardjarman@tpllp.com    www.richardjarman.tpllp.co.uk

Richard Jarman  Dip CII, Cert CII(MP)

Partner Rheoli Cyfoeth

Ffordd newydd i reoli eich cyfoeth.
Cynllunio Cylludol  |  Cynilo a Buddsoddi  |  Yswiriant a Diogelu  |  Yswiriant Cartref

Cynllunio ar gyfer Ymddeol  |  Taliadau Treth  |  Yswiriant Bywyd  |  Rheoli Ystad  |  Morgeisi

01239 613746
07816 923618
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* Meigryn

ARNOLD DAVIES VINCENT EVANS
CYFREITHWYR

MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan Iorwerth

The Wash 
Tub
Heol y Gogledd 
(gyferbyn â’r gofgolofn)
01570 423647
Gwasanaeth o safon uchel: 
smwddio, golchi, sychu 
a glanhau.
Ac yn golchi duvets.

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

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

Os am ragor o fanylion, cysylltwch â:
Tony a Mair Hatcher 01570 481�30 / 07967 559683.

Lifft 
cyfleus 

yn ei le i 
fynd lan 

llofft

Melin Mark Lane Mill
Llanbedr Pont Steffan/Lampeter
Ceredigion SA48 7AG

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

Hefyd yn/Also at:
Broneb Stores
Pumsaint, Llanwrda

Tel: 01558 650215

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

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

Gwneud y pethau bychain ... mawr
Mae coleg bach Cefnhafod wedi bod wrthi eto.  Dim byd ffansi; dim 

clogau na thraethodau na geiriau mawr, dim ond criw o bobol yn dod at ei 
gilydd i ddysgu rhagor am eu hardal a meddwl am ei dyfodol hi.

Cynghrair Ward Llanwenog sy’n trefnu’r cyfarfodydd unwaith y mis yn 
Gorsgoch ac mae croeso mawr i bawb sy’n taro i mewn.

Y tro diwetha’, mi wnaethon ni feddwl am ein hardal trwy feddwl am y 
byd, wrth i Helen Howells – Helen Tŷ Cam – egluro beth ydi’r syniadau 
mawr a’r egwyddorion gwerthfawr y tu cefn i’w gwaith hi gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru.

Hwnnw ydi’r corff a ddaeth yn lle’r hen Awdurdod Afonydd, y Cyngor 
Cefn Gwlad a’r Comisiwn Coedwigaeth, er mwyn dod â’r cyfrifoldeb am y 
rhan fwya’ o amgylchedd Cymru i gyd o dan un to. Ond un neges o sgwrs fis 
Chwefror yw na allwch chi ofalu am amgylchedd Cymru heb ofalu am y byd.

Allwch chi chwaith ddim gofalu am yr amgylchedd heb ofalu am bob 
math o bethau eraill yr un pryd a dyna pam y cawson ni daflen liwgar yn 
esbonio rhagor am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ar wahân i ddyfeisio enwau sy’n brawf ar ddannedd gosod ac sydd, 
rhywsut, y swnio fel lot a dim byd yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru’n 
licio pasio deddfau cyffredinol sy’n llawn bwriadau da. Mae hon yn un o’r 
rheiny.

Mae yna saith prif targed o ran ‘llesiant’ – neu jyst ‘lles’ i chi a fi - a’r 
rheiny’n cynnwys pethau fel ‘Cymru lewyrchus’ a ‘Cymru iachach’. Mi 
allen nhw fod wedi ychwanegu ‘Cymru lle mae tylwyth teg yn bod’ ond 
mae’n siŵr nad oedd digon o le ar y papur.

A bod yn deg, mae’r egwyddorion i gyd yn rhai cadarn a’r syniad ydi y 
bydd awdurdodau cyhoeddus yn gorfod dod at ei gilydd i feddwl o ddifri 
sut i gyrraedd yr amcanion, sydd hefyd yn cynnwys ‘Cymru fwy cyfartal’ 
a ‘Cymru o gymunedau cydlynus’ – neu, yn iaith naturiol ardal Clonc, 
cymunedau sy’n stico da’i gily’.

Mi fyddai gweithredu yr amcan yna’n gwneud gwahaniaeth anferth ... 
unwaith yr ydech chi’n dechrau meddwl beth yn union y mae hynna’n ei 
olygu – cyfartaledd a chymunedau crwn, cyfan – mae’n ymestyn ymhell, 
bell iawn.

Ac wedyn, mae amcan arall – ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu’. Nid ‘lle mae’r Gymraeg yn cael ei gwarchod’ ond 
un lle mae’r iaith yn ennill tir, yn iach a chryf ac yn tyfu. Meddyliwch am 
oblygiadau hynna i awdurdodau cyhoeddus a’r hyn y maen nhw’n ei wneud.

Cryfder ‘Deddf y Dyfodol’ ydi gwneud i’r bobol sy’n gwneud 
penderfyniadau feddwl o ddifri am y tymor hir; dychmygu sut wlad a sut 
ardaloedd y maen nhw eisiau eu gadael i’r cenedlaethau i ddod. Ac, er na 
fydd eich siort chi a fi ar y pwyllgorau sy’n penderfynu, mae’n wahoddiad 
i ninnau hefyd ddychmygu dyfodol ein bro.

Pa mor wahanol fyddai honno, tybed, i’r hyn sydd gyda ni heddiw? 
A pha gamau bach fyddai angen eu cymryd, o wythnos i wythnos, o 
flwyddyn i flwyddyn i gyrraedd at y nod?

Achos, fel y byddai’r hen Ddewi Sant wedi’i ddweud, dyna ydi’r 
gamp – gweld sut mae gweithredu i ddod â’r freuddwyd yn fyw. A 
chamau bychain sy’n newid pethau yn y diwedd, fel criw bach yn lownj 
Cefnhafod yn meddwl am ddyfodol y byd.

Peryg mawr ‘Deddf y Dyfodol’ yw y bydd hi’n creu llwyth o siopau 
siarad ar hyd a lled y wlad a phawb yn cytuno ar bopeth ac yn gwneud 
dim. Ond pe bai hi’n cael ei gweithredu o ddifri, mi allai roi Cymru ar y 
blaen yn ein ffordd o weithio.

Felly, ym mis Dewi Sant, beth am i bawb ohonon ni wneud un peth bach 
mawr ... dychmygu sut le fyddai ardal  Clonc ein breuddwydion ymhen 
ugain mlynedd  ac wedyn meddwl yn galed sut i’w gwneud hi’n ffaith.
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Ruth Thomas 
a’i Chwmni
Cyfreithwyr

Adeiladau’r Llywodraeth, 
Heol Pontfaen, Llambed

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

yn cynnig pob gwasanaeth 
cyfreithiol

Apwyntiadau hwyr neu yn eich 
cartref

Eryl Jones Cyf

Cwmann
Sefydliad y Merched

Croesawodd Elma Phillips, y 
Llywydd, bawb i gyfarfod  mis 
Chwefror a oedd yn gyfarfod agored. 
Cyfeiriodd at farwolaeth Silvia Rees 
a oedd yn VCO gyda’r Mudiad am 
nifer o flynyddoedd ac wedi bod yng 
nghyfarfod Cwmann lawer gwaith.  

Ar ôl y cyfarfod busnes 
cyflwynodd Elma ein gŵr gwadd 
sef Michael Morgan o Ystrad Aeron. 
Siaradodd Michael yn helaeth am 
Gymorth Cyntaf cyn dangos sut i 
ddefnyddio defibrillator. Gwerth 
nodi bod yna defibrillator y tu allan 
i’r Ganolfan yng Nghwman. 

Diolchodd Avril Williams iddo am 
ddod atom i siarad am destun mor 
bwysig. Enillwyd y raffl gan Dylan 
Lewis a pharatowyd y te gan Avril a 
Veronica. 

Ar y 7fed o Fawrth bydd Cawl 
Gŵyl Ddewi yn Llain y Castell 
lle bydd Megan Richards a Mary 
Morgan yn ein diddanu.

Diolch 
Dymuna Nerys Douch a Rhodri 

Beaumont, Trefin ddiolch i bawb am 
y croeso i Gwmann ac am yr holl 
ddymuniadau, cardiau ac anrhegion 
caredig a dderbyniwyd ar eu 
dyweddïad. Diolch yn fawr iawn. 

Ysbyty 
Dymunwn adferiad llwyr a 

buan i Maureen Evans, Brynmaen 
sydd newydd ddod adref o Ysbyty 
Treforys ac i Ann Lewis, Hillside 
sydd yn Ysbyty Glangwili ar hyn o 
bryd. 

Côr Meibion Cwmann a’r Cylch 
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y 

Côr yn Festri Brondeifi nos Fercher, 
Ionawr 17eg 2016. 

Llywyddwyd y cyfarfod gan 
Alun Williams. Yn ei anerchiad 
amlinellodd Mr Williams 
weithgareddau’r Côr yn ystod 
y flwyddyn a aeth heibio gan 
fynegi ei bleser ef a’i briod o fod 
yng nghwmni’r Côr bob amser. 
Diolchodd i’r swyddogion am 
baratoi a dosbarthu eu hadroddiadau 
ymlaen llaw. Roedd pob adroddiad 
yn gryno a chynhwysfawr. 

Penodwyd y canlynol yn 
swyddogion am y flwyddyn sydd i 

ddod :-  Llywydd - Alun Williams. 
Is Lywyddion - Penodwyd Sid 
Evans at y rhai presennol. Cadeirydd 
- Ken Lewis; Is-Gadeirydd - Haydn 
Richards; Ysgrifennydd - Alun 
Jones; Is-Ysgrifennydd - Danny 
Davies; Trysorydd - Keri Davies; 
Ysgrifennydd Cofnodion - Dan 
Griffiths ; Ysgrifennydd Aelodaeth 
- Emlyn Davies a Richard Edwards; 
Llyfrgellydd - Bryan Davies; 
Trefnydd - Danny Davies; Rheolwr 
Llwyfan - Eifion Davies; Gohebydd 
y Wasg - Stan Evans. Cadarnhau yr 
Arweinyddes a’r Gyfeilyddes - Mrs 
Elonwy Davies a Mrs Elonwy Pugh 
Huysmans. Pwyllgor Cerdd - ail 
ethol yr aelodau presennol. Swyddog 
recriwtio - pob aelod o’r Côr; 
Swyddog Archifau - Emyr Jenkins 

Wrth gloi’r cyfarfod mynegodd y 
Cadeirydd ei ddymuniad o weld y 
Côr yn cynyddu. Ychwanegodd fod 
croeso i unrhyw un sydd â diddordeb 
ddod i’r ymarferion sy’n cael eu 
cynnal bob nos Fercher yn Festri 
Brondeifi am 8:00 o’r gloch.

Darparwyd lluniaeth blasus a 
derbyniol yn dilyn y cyfarfod gan 
Elfan James, Mark Lane. 

Enillwyr misol y Clwb ��5 
Ionawr 1. Eric Harries, 

Aberystwyth, 70. 2. Ian,  d/o 
Bryngolau, Cwmann, 197. 3. 
Carwyn Lewis, 18 Heol Hathren, 
Cwmann, 83. 4. Kevin Doyle, 
Caradog View, Cwmann, 133. 5. 
Mrs Joan Davies, 23 Cwrt Deri, 
Cwmann, 90. 6. Donald a Helen 

Thomas, Tŷ Hathren, Cwmann, 
43. 7. Geraint a Meleri Jones, 
Islwyn, Heol y Bont, Llambed, 
125. 8. Gruffudd a Martha Thomas, 
Deffrobani, Heol y Gogledd, 
Llambed, 102. 9. Mary Davies, 
Rhos-y-Coed, Llanwnnen, 13. 
10. Helen Randell, MaesHendre, 
Cwmann, 149. 

Neuadd Sant Iago Clwb 1�5 
Mis Chwefror 1. Dafydd Lloyd, 

Penybont, Pumsaint, 96. 2. Jennie 
Bracher, Clyndu, Cwmann, 
99. 3. Von Abel, Neuadd Deg, 
Cwmann, 109. 4. Brenda Lunkar, 
17 Treherbert, Cwmann, 2. 5. Irfon 
Williams, Bryneiddig, Cwmann, 
116. 6. Aled Williams, Sarn Helen, 
Cwmann, 26. 7. Angharad Price, 
Brynderi, Cwmann, 33.

Disgyblion blwyddyn 5 a 6 ar eu diwrnod olaf yn hen adeilad Ysgol Carreg 
Hirfaen.  Lluniau’r adeilad newydd ar dudalen 23.

Swdocw Chwefror:
Llongyfarchiadau i Brynmor 
James, Elennydd, 
Llanbed, a diolch i bawb 
arall am gystadlu:  Mary 
Jones, Y Stryd Fawr, 
Llanbed; Eurwyn Davies, 
Heol-y-Gaer, Llanybydder; 
Bethan Williams, Neuadd 
Fryn, Llanybydder; 
Joan Stacey, Tynwaun, 
Ffaldybrenin; Glenys 
Davies, Gelli Aur, 
Llanybydder; Mair Williams, Awelfa, 
New Inn; Sian Blake, Penlon Cottages, Gorsgoch a 
R Jenkins, Gelli House, Llanybydder.

Rhai o’r disgyblion cyntaf i 
gyrraedd adeilad newydd Ysgol 
Carreg Hirfaen ar y bore cyntaf.
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Colofn  y  C.Ff.I.
CFfI Sir Gâr

Mae aelodau CFfI Sir Gâr wedi serennu yng nghystadlaethau Cymru 
ddiwedd 2015.   Aeth carfan ohonynt i Aberystwyth i gynrychioli’r Sir yn 
Eisteddfod CFfI Cymru, ac nid dim ond cystadlu ond ennill tarian Elonwy 
Phillips am y nifer uchaf o bwyntiau yng nghystadlaethau’r llwyfan ac 
ennill tarian Mansel Charles ennill yr Eisteddfod yn gyfan gwbl. Ymlaen at 
Eisteddfod Cymru 2016 fydd yn cael ei chynnal gan Sir Gâr.

Nid yn unig ar lwyfan neu’n llenyddol mae’r Sir yn serennu ond mewn 
barnu stoc hefyd. Yn y Ffair Aeaf daeth aelodau CFfI Sir Gar yn gydradd 
fuddugol. Llwyddiant arbennig i’r aelodau a llongyfarchiadau i bawb a 
wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod a’r Ffair Aeaf.

Bu llwyddiant arbennig ar lefel Sir diwedd y flwyddyn hefyd – yng 
nghystadleuaeth Barnu Carcas y Sir, Siarad Cyhoeddus Saesneg a Chwis y Sir.

Iestyn a Vicky Hope, y beirniad,  yn cyflwyno tarian Tegwyn Lloyd 
i Sioned Howells, Mared Phillips a Siriol Howells o Glwb Llanllwni 
– Enillwyr adran Iau Siarad Cyhoeddus Saesneg.

Ni fyddai rhediad y cystadlaethau yma mor llwyddiannus heb Swyddogion 
y Sir. Cafwyd gwledd yn Nhafarn yr Hannerffordd, Nantgaredig yn ôl 
ym mis Tachwedd i ddathlu blwyddyn lwyddiannus Meinir Howells fel 
Cadeirydd y Sir. Gyda blwyddyn Meinir wedi dod i ben, roedd yn bryd ethol 
Cadeirydd newydd yn ein cyfarfod blynyddol a llongyfarchiadau i Gwawr 
Lewis o Benybont am gael ei hethol i’r gadair ac i Iestyn Davies, Nantycyw 
yn Is Gadeirydd. Pob hwyl i’r ddau ohonynt am y flwyddyn nesaf!

Iestyn Davies, Gwawr Lewis, Cadeirydd newydd y Sir, John James a 

Meinir Howells yng nghyfarfod blynyddol y Sir.
Cafwyd noson arbennig o adloniant yn Noson Garolau’r Sir adeg y 

Nadolig yng Nghapel y Graig, Trelech. Roedd capel Gwawr Lewis, 
Cadeirydd Sir, dan ei sang gydag aelodau o bob cwr o’r Sir a chafwyd croeso 
arbennig gan drigolion y pentref a’r capel.

I goroni blwyddyn lwyddiannus i’r aelodau, bu llawer ohonynt yn dathlu 
yn Nawns Nadolig y Sir yn Idols, Abertawe. Y lleoliad yn llawn gydag yn 
agos i 1,000 o bobl wedi dod!

Daeth blwyddyn newydd yn ei thro a hynny’n golygu ethol Swyddogion 
newydd. Llongyfarchiadau i Ffion Jones, Danycapel am gael ei hethol 
yn Gadeirydd Cyllid y Sir ac Elin Rees, Llanfynydd yn Is Gadeirydd. 
Llongyfarchiadau i Mared Williams, Llangadog am gael ei hethol yn 
Gadeirydd Gweithgareddau’r Sir ac i Carys Thomas, San Ishmael yn Is 
Gadeirydd. Pob lwc i’r pedair am y flwyddyn o’u blaenau.

Bu’r Swyddogion uchod yn brysur yn rhedeg Cystadleuaeth Siarad 
Cyhoeddus Cymraeg y Sir yn Ysgol Nantgaredig ar yr 16eg o Ionawr. 
Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu gyda’r safon mor uchel unwaith 
eto eleni a phob hwyl i’r unigolion fydd yn cynrychioli’r Sir yn Niwrnod 
Siarad Cyhoeddus Cymru ym mis Ebrill.

John James a Luned Mair, y beirniad, yn cyflwyno cwpan i Mared 
Phillips, Nerys Jones a Siriol Howells o Glwb Llanllwni – Enillwyr yr Adran 
Ddarllen, Siarad Cyhoeddus Cymraeg.

CFfI Ceredigion 
Ddydd Sul, y 24ain o Ionawr cynhaliwyd cystadlaethau Siarad Cyhoeddus 

Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion yng Nghampws Coleg Felinfach.  Cafwyd 
diwrnod hwylus iawn gydag aelodau o 13 o glybiau’r Sir yn dangos eu 
doniau wrth gystadlu, gyda’r beirniaid i gyd yn canmol y safon.

Y clwb a enillodd y nifer mwyaf o bwyntiau dros y pedair adran, ac yn ennill 
tarian Brynhogfaen gyda 75 o farciau oedd clwb Llanwenog, gyda Pontsian yn 
ail gyda 72 marc ac yn ennill Cwpan Coffa Eric Davies, Prengwyn.

Yng nghystadleuaeth y darllen 14 oed ac iau cafwyd 15 o dimau 
yn cystadlu ac yn beirniadu roedd Mr a Mrs Alwyn Evans a dyma’r 
canlyniadau:- Cadeirydd - 1af  Gwion Ifan, Pontsian A; 2il Hanna Davies, 
Llanwenog A; 3ydd Enfys Morris, Llangwyryfon.  Darllenydd - 1af Beca 
Jenkins, Pontsian B; 2il Caleb Rees, Pontsian A; 3ydd Gwion Ifan, Pontsian 
A.  Tîm - 1af  Pontsian A; 2il Llanwenog A;  3ydd Pontsian B.

Bu 16 o dimau o flaen y beirniad Mrs Sara Gibson yn y gystadleuaeth 
16 oed neu iau ac ar ddiwedd y gystadleuaeth yma cafwyd y canlyniadau 
canlynol:- Cadeirydd – 1af  Ffion Evans, Llanwenog B; 2il Elliw Davies, 
Caerwedros B; cydradd 3ydd Alaw Mair Jones, Felinfach a Cadi Jones, 
Lledrod B.  Siaradwr – 1af  Nest Jenkins, Lledrod B; 2il Iwan Evans, 
Llanwenog B; 3ydd Gwion Hughes, Mydroilyn A.  Diolchydd – 1af  Catrin 
Jones, Lledrod B; 2il Alaw Fflur Jones, Felinfach; 3ydd Martha Dafydd, 
Llangeitho.  Tîm –1af  Lledrod; 2il Llanwenog B; 3ydd Felinfach.

Bu 10 tîm yn cystadlu yn y gystadleuaeth Seiat Holi 21 oed neu iau a Mrs 
Meinir Howells oedd yn cloriannu.  Dyma’r canlyniadau:-  Cadeirydd - 1af 
Nest Jenkins, Lledrod; 2il Rhys Davies, Llanwenog B; 3ydd Sioned Davies, 
Llanwenog A.  Siaradwr - 1af  Meleri Morgan, Llangeitho; 2il Lowri Jones, 
Lledrod; 3ydd Elin Calan Jones, Llangwyryfon.  Tîm - 1af  Lledrod; 2il 
Pontsian; 3ydd Llangeitho.

Yn y gystadleuaeth 26 oed neu iau – Siarad ar ôl Cinio - bu 9 o dimau yn 
cystadlu gyda Mr Andrew Jones yn barnu a dyma’r canlyniadau:- Cadeirydd 
– 1af Cennydd Jones, Pontsian B; 2il Morys Ioan, Caerwedros; cydradd 
3ydd Lowri Davies, Llanwenog a Hannah Parr, Llangeitho. Siaradwr – 1af 
Enfys Hatcher, Llanwenog A; 2il Luned Mair, Llanwenog B; cydradd 3ydd 
Dyfrig Williams, Llangwyryfon A ac Elin Jones, Llanwenog A. Tîm – 1af  
Llanwenog A; 2il Pontsian B; 3ydd Llanwenog B.

Cynhaliwyd cystadleuaeth ychwanegol yn ystod y diwrnod - Ymgeisio 
am Swydd - a beirniadwyd y gystadleuaeth honno gan Dwynwen Lloyd 
Llywelyn – 1af Eiry Williams, Llangwyryfon; 2il Megan Jenkins, Llanddewi 
Brefi.  Diolch yn fawr i Gwasg Gomer am noddi’r gystadleuaeth.

Diolch i Radio Beca am gyd-weithio gyda ein haelodau i greu’r darllediad 
cyntaf byw gan swyddogion C.Ff.I Ceredigion. Mae modd i chi ei weld ar 
www.radiobeca.cymru. Diolch hefyd i gwmni Deli Tŷ Croeso am baratoi’r 
lluniaeth yn ystod y dydd.

Bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen yn awr i gynrychioli C.FF.I. Ceredigion 
yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymru a fydd yn cael eu cynnal yn 
Llanelwedd ar Ebrill yr 2il, 2016.  Pob hwyl i chi gyd.

Cafwyd gwledd o gystadlu yn Theatr Felinfach yn ystod yr wythnos 
15fed i’r 19eg o Chwefror wrth i’r mudiad gynnal wythnos o gystadleuaeth 
dramau. Llongyfarchiadau i’r 15 clwb a berfformiodd ar hyd yr wythnos! 

Dyma’r canlyniadau: Actor gorau dan 16 - 1af - Rhys Davies Llanwenog, 
2il - Siôn Evans Caerwedros, 3ydd - Ianto Evans Mydroilyn.  Actores orau 
dan 16 - 1af - Cadi Jones Lledrod, 2il - Nest Jenkins Lledrod, 3ydd - Alaw 
Fflur Jones Felinfach.  Actor gorau - 1af Dewi Jenkins Talybont, 2il Trystan 
Jones Caerwedros, 3ydd Ifan Davies Trisant.  Actores orau - 1af - Rhian 
Evans Felinfach, 2il - Lia Jones Mydroilyn, 3ydd Lowri Pugh Davies Bro’r 
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O’r   Cynghorau   Bro
Cyngor Cymuned Llanybydder Ionawr �7 �016

PCSO Eleri Bonning a’r Cyng Ieuan Davies.  Diolch iddynt am eu 
presenoldeb.

Diolch i’r Cynghorwr Pat Okeefe am roi’r teimers i’r goleuon Nadolig am ddim.
Gardd y Mileniwm - Mae’r ceffyl pren wedi cael ei wella gan Simon 

Hedger.  Mae’n edrych dipyn mwy iach nawr!

Cyngor Cymuned Llanwenog Mawrth �016
Cadeirydd: Cyng Geraint Davies, Clerc: Gwennan Jenkins
Bydd Cyngor Cymuned Llanwenog yn trefnu taith gerdded Taith Dros 

Fywyd eleni eto i godi arian at elusen Aren Cymru. Bydd y daith yn cychwyn 
am 10.00yb ar y 24ain o Ebrill 2016 o Dafarn Cefnhafod, Gorsgoch. Mae 
ffurflenni noddi ar gael o’r dafarn neu gan aelodau’r Cyngor Cymuned. 

Mae’r gwaith o newid perchnogaeth y gofgolofn o’r ymddiriedolwyr 
gwreiddiol i’r Cyngor Cymuned bellach wedi ei gwblhau. Bydd y gofgolofn 
yn cael ei hail-leoli ger mynedfa Ysgol Dyffryn Cledlyn, ar yr ochr dde. 
Bydd trefniadau arbennig ar gyfer Sul y Cofio ym mis Tachwedd eleni. 

Cafwyd diwrnod llwyddiannus ddydd Sadwrn, 16 Ionawr yn Neuadd 
Gorsgoch gyda nifer o drigolion yr ardal yn dod i Ddiwrnod Ailgylchu Eitemau 
Trydanol Bychain a gafodd ei drefnu ar y cyd gyda Chyngor Sir Ceredigion. 
Aeth dwy loried llawn eitemau i’r ganolfan ailgylchu y diwrnod hwnnw!

Mae llwybrau troed rhif 59/29 a 59/26 wedi eu gwirio wrth fferm Fronwen, 
Drefach. Nid yw’r llwybrau bellach yn mynd heibio’r tŷ a’r siediau ond yn 
hytrach drwy gaeau. Os ydych am ddefnyddio’r llwybrau cysylltwch â’r 
Clerc am y map newydd, neu medrwch weld y map ar wefan y Cyngor Sir. 
Mae’r Cyngor Sir wedi cytuno torri a thrwsio llwybr troed Glanyrafon am 
fod y llwybr wedi ei erydu gan yr afon.  

Mae trafodaethau’n mynd yn eu blaenau ynghylch a yw pentrefwyr 
Cwrtnewydd am gadw Cae Chwarae Cae Sarn a’i berchnogi ar les oddi wrth y 
Cyngor Sir. Gobeithiwn dderbyn ymateb pendant yng nghyfarfod mis Ebrill.

Dderi.  Set orau - Llangwyryfon.  Cynhyrchydd gorau - Pontsian.  Sgript 
orau - Penparc.  Perfformiad Technegol - Lledrod.  Y Ddrama Fuddugol: 
1af – Llangeitho, 2il – Pontsian, 3ydd – Talybont, 4ydd – Felinfach, 5ed 
– Trisant, 6ed - Penparc.

Llongyfarchiadau mawr i bawb, a phob lwc i glwb Llangeitho wrth 
gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru!

Cynhaliwyd cystadleuaeth Amser i Serennu nos Wener y 19eg o Chwefror 
tra bod y gynulleidfa yn aros am ganlyniadau’r dramâu. Bu dau glwb yn 
cystadlu gyda’r safon yn uchel a’r beirniad Mr Dai Baker yn canmol y ddau 
berfformiad yn fawr.  Dyma’r canlyniadau:  1af - Llanwenog; 2il - Bro’r Dderi.

Bu 10 aelod yn cystadlu am rôl Aelod Iau’r Sir gyda 4 aelod yn cystadlu 
ar gyfer yr Aelod Hŷn. Ar ôl diwrnod hir o gyfweliadau a chyflwyniadau ar 
ddydd Sul y 21ain o Chwefror, cyhoeddwyd y canlyniad yng nghyngerdd y 
dramâu y nos Lun ganlynol.

 

 

Pob lwc enfawr iddynt yn eu swyddogaeth newydd; mae’r flwyddyn yn 
hedfan felly gwnewch y mwyaf o’r cyfle!

I Ddod….
Nos Wener y 4ydd o Fawrth: Dawns Dewis Swyddogion, Gwesty Llanina.  

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 5-6ed o Fawrth: Gwledd o Adloniant C.Ff.I 
Cymru, Y Stiwt.  Nos Fercher yr 16eg o Fawrth: Pwyllgorau’r Sir, Canolfan 
Addysg Felinfach.  Nos Lun y 21ain o Fawrth: Cwis Iau y Sir.

Colofn  y  C.Ff.I.

Aelod Iau’r Sir: Carwyn Hawkins, 
C.Ff.I Felinfach. 

Aelod Hŷn y Sir: Angela Evans, 
C.Ff.I Tregaron. 

Bydd Gwasg Gomer yn 
lansio Ceredigion: Wrth fy 
Nhraed / At my Feet yn y 
Llyfrgell Genedlaethol ar 
Ddiwrnod y Llyfr eleni.

Mae’r lluniau trawiadol yn y 
gyfrol yn crwydro o’r arfordir 
i’r ucheldir, drwy bentrefi a 
threfi, drwy gynnydd a chyni 
gan gynnwys pentrefi yn ardal 
Clonc fel Llanbed, Cellan, 
Llanwenog, Capelygroes a 
Gorsgoch.

Gwelwn y cyfan drwy 
lygaid ‘Cardi dŵad’ sydd wedi syrthio mewn cariad â’i gartref mabwysiedig, 
a’r cariad hwnnw’n amlwg ym mhob ffrâm … Meddai Iestyn Hughes, 
sy’n byw yn Bow Street ers blynyddoedd bellach: “Mae dyddiau cynnar 
rhywun (treuliais ddyddiau fy mebyd yn Sir Fôn) yn anhygoel o bwysig i 
greu teimlad o berthyn a chymuned, a doedd gen i ddim o’r fath ymlyniad 
emosiynol wrth Geredigion, ac felly y tyfodd y syniad o brosiect ffotograffig 
wedi’i seilio ar y sir. Fe fyddai’n fy nghael i allan o’r tŷ, o leiaf, ac ar y gorau 
yn gwneud imi deimlo’n llai o ddieithryn – yn llai o ‘Gardi dŵad’.

Prynais offer gwell, gwisgo fy esgidiau cerdded, a chrwydro ymhellach 
oddi cartref, yma ac acw, a dechrau ymgyfarwyddo â’r dirwedd a’r bobl o 
’nghwmpas.”

Yn ôl Iestyn, mae ceisio ‘dal’ naws y sir “fel ceisio creu portread o laslanc 
sy’n gwrthod eistedd yn llonydd. Y gorau y gallaf ei wneud yw cynnig 
argraff o’r ‘ddoe a’r heddiw’, gyda phlorod, heb blorod, rhywfaint ohoni’n 
bresennol go iawn, rhywfaint yn deillio o’r dychymyg rhamantaidd, a 
rhywfaint ohoni wedi mynd am byth. Mae manylion a geiriau’n dueddol o 
lithro o’r cof, gan adael dim ond argraff. Gobeithio bod fy argraff adau i’n 
ddiddorol ac yn gadael rhyw ôl.”

“Siwrnai weledol ydyw – cyfuniad o luniau o’r gorffennol y sylwais arnynt 
yn ystod fy amser fel curadur, a chofnod diweddar, eiliad mewn amser 
wedi’i dal drwy fy lens i, ac un y gallai unrhyw un ei phrofi petai’n teithio o 
gwmpas y sir mewn ysbryd ymchwilgar a meddylgar.”

“Mae llawer o’r llefydd mae gen i luniau ohonynt yn rhwydd i’w cyrraedd 
mewn cerbyd. Wrth i chi droi’r dalennau, fe fyddwch yn teithio, yn fras 
iawn, i gyfeiriad y dwyrain a’r mannau uchel, gweigion hynny sy’n pefrio o 
hen hanes, yna’n ‘dilyn y cloc’ o gwmpas y sir, gan bicio i mewn i’r canol o 
dro i dro, draw at aber afon Teifi, i fyny’r arfordir at afon Dyfi, ac wedyn i 
lawr am dro ar y prom yn Aberystwyth. Ambell waith fe fydd gen i un droed 
mewn sir gyfagos.”

Wrth baratoi’r gyfrol a sylwi ar gymunedau’n dod ynghyd mewn 
digwyddiadau di-ri ar draws y sir gwelodd Ietyn â’i lygaid a’i lens fod 
“Ceredigion yn lle bywiog, gyda dogn iach o bobl ag ewyllys da at yr 
etifeddiaeth, ac sy’n llawn angerdd dros ei dyfodol. Y bobl yn anad dim, 
ac yn fwy nag unrhyw gilcyn arbennig o’r ddaear, sydd wedi gadael yr ôl 
mwyaf wedi’r cyfan.”

Mae’r gyfrol bellach ar gael yn eich siop lyfrau leol neu’n uniongyrchol 
oddi wrth y cyhoeddwr, Gwasg Gomer am £14.99. Dyma gyfrol ddelfrydol i 
bob Cardi yn ogystal â phawb sy’n hoff o grwydro Ceredigion …

Gohebiaeth
Dyddiaduron �017 Y Lolfa

Mae’r gwaith wedi dechrau ar roi trefn ar Ddyddiaduron 2017 Y Lolfa. Os 
ydych am ddiweddaru neu ddileu gwybodaeth mae croeso i chi wneud hynny 
drwy ebostio sonia@ylolfa.com

Bydd, fel arfer, yna gyfle i hysbysebu tu mewn ac ar glawr y dyddiaduron 
A5 ac A4. Manylion llawn i ddilyn.

Mae’r Lolfa yn cynnig gwasanaeth argraffu masnachol. Os ydych am 
dderbyn pris neu gyngor am unrhyw waith argraffu mae croeso i chi gysylltu 
â Paul: paul@ylolfa.com 01970 831901.

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

rhy hwyr i achwyn ar ôl i CLONC ymddangos.
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Caitlin yn cynrychioli Cymru

Bu Caitlin Page yn brysur iawn yn cynrychioli ei gwlad ym mis Ionawr 
mewn dwy gystadleuaeth trawsgwlad.  Cynhaliwyd y ras gyntaf yn yr Alban 
ar y 9fed o Ionawr sef y Great Edinburgh XC, lle’r oedd yn rhedeg  ras 4km i 
ferched dan 20 y gwledydd Celtaidd gan orffen mewn amser o 18.29.  Roedd 
hon yn ras trawsgwlad ar ei gorau gyda digonedd o fwd, nentydd a llethrau 
llithrig, ac roedd yn denu rhai o’r athletwyr gorau fel Dewi Griffiths, Mo 
Farah, Kate Avery a Gemma Steel.   Rhai wythnosau’n ddiweddarach, cafodd 
Caitlin ei dewis unwaith eto i fod yn rhan o dîm merched Cymru dan 20 ar 
gyfer ras trawsgwlad yng Nghaerdydd ar y 24ain o Ionawr.  Gorffennodd 
Caitlin mewn 26.42 a’i gosododd yn 8fed merch Cymru.  Llongyfarchiadau i 
ti Caitlin ar dy lwyddiannau hyd yn hyn ac edrychwn ymlaen at glywed mwy 
amdanat ym myd y rhedeg yn y dyfodol.

Camp anhygoel Nigel Davies!
Ar y pumed o Chwefror, roedd 

Nigel Davies o Lanwenog yn barod i 
ddechrau ar ei sialens fawr nesaf a’r 
un fwyaf heriol hyd yn hyn sef ras The 
Arc of Attrition yng Nghernyw.  Ras 
100 milltir oedd hon ar hyd llwybrau’r 
arfordir a ddechreuodd ym Mhentref 
Coverack cyn gorffen ym mhentref 
Porthtowan.  Yn anffodus, roedd y 
tywydd yn gosod her ychwanegol 
i’r rhedwyr gyda’r glaw trwm, y 
gwyntoedd cryfion a’r tymheredd isel 
yn eu gwthio i’r eithaf.  Gyda 107 
o redwyr yn dechrau’r ras, dim ond 
28 a lwyddodd i orffen, gyda rhai yn gorfod tynnu allan ar 15 milltir, ond 
llwyddodd Nigel i wynebu’r her am 21 awr gan redeg 74 milltir cyn gorfod 
gwneud penderfyniad anodd iawn yn St Ives i roi’r gorau iddi.  Nid oedd 
hwn yn benderfyniad rhwydd i Nigel ond gyda chyngor y doctoriaid dyna 
oedd y penderfyniad callaf, ac er ei fod yn amlwg yn siomedig nad oedd wedi 
cwblhau’r 100 milltir, fe ddysgodd lawer am garedigrwydd a chefnogaeth 
pobl tuag ato.   Ni chafodd yr esgidiau rhedeg lawer o orffwys am ei fod yn 
ymarfer nawr ar gyfer ei rasys nesaf sef Barry 40 ym mis Mawrth a Marathon 
Llundain ym mis Ebrill ac yn ogystal â hyn, mae wedi cofrestru ar gyfer ultra 
arall yn yr haf pan fydd yn dychwelyd i Sir Fôn ar gyfer ras 135 milltir o 
amgylch yr ynys dros 2 ddiwrnod.  Mae ei frwdfrydedd a’i deyrngarwch tuag 
at redeg yn ysbrydoledig.  Llongyfarchiadau!

Canlyniadau eraill
Ar Ionawr 23ain, cynhaliwyd hanner marathon gaeaf Coed y Brenin, ger 

Dolgellau ac roedd y tywydd yn ffafriol a’r llwybrau yn fwdlyd a llithrig.  
Mae hon yn ras boblogaidd iawn ac ymysg y 500 o redwyr roedd 5 aelod 
o Sarn Helen.  Y rhedwr cyntaf o’r clwb i groesi’r llinell derfyn oedd Ken 
Caulkett a orffennodd yn y 23ain safle mewn amser o 1.42.24, yna Simon 
Hall yn 30ain safle, 5 munud yn gynt na’i amser llynedd mewn 1.43.32.  
Cafodd George Eadon ei amser gorau ar y cwrs, 4 munud yn gynt na’i amser 
blaenorol mewn 1.56.03 gyda Terry Jones hefyd yn gorffen mewn  amser da 
o 2.27.18.  Unig ferch y clwb i redeg oedd Caryl Wyn Davies a redodd amser 
o 2.08.12 a’i gosododd fel y 15fed merch yn ei chategori oedran.  Ddydd Sul, 
31ain o Ionawr cynhaliwyd ras flynyddol y Team Pursuit yng Nghrymych lle 
gwelwyd y nifer fwya o dimau wedi cofrestru sef 53 tîm yn rhoi cyfanswm 
o 265 o redwyr.  Roedd gan Sarn Helen 3 thîm o ddynion ac am y tro cyntaf 
erioed 2 dim o ferched.  Yn ogystal â hyn, roedd gan glwb Couch to 5K o 
Lambed, a gafodd ei sefydlu gan un o ferched Sarn Helen, Helen Willoughby, 

2 dîm o ferched hefyd, felly roedd yna gyfanswm o 20 o ferched yn rhedeg 
o Lambed.  Ceir awyrgylch arbennig i’r ras hon gyda’r ymdeimlad o berthyn 
i dîm yn hynod bwysig.  Cafwyd perfformiadau arbennig gan bawb o Sarn 
Helen  gyda Dylan Lewis a Dee Jolly yn gorffen yn ail fachgen a’r ail ferch o 
blith yr holl redwyr a 4 o ferched eraill y clwb yn gorffen yn y 10 uchaf yng 
nghategori’r merched.  I goroni’r cyfan, cyhoeddwyd taw tîm 1af bechgyn a 
thîm 1af merched Sarn Helen enillodd y gystadleuaeth, a dyma’r tro cyntaf 
erioed i ni fel clwb gipio’r dwbl, ac fe wnaeth hyn y rhedwyr a’n cefnogwyr 
yn falch iawn.  Tra bod nifer o aelodau’r clwb yn rhedeg hanner marathon 
Tregaron ar Chwefror y 14eg, fe deithiodd Caryl Wyn Davies i Sbaen er 
mwyn rhedeg hanner marathon Barcelona, a oedd yn anrheg Nadolig wrth 
ei chariad, Gary Wyn Davies, a oedd hefyd yn rhedeg y ras. Fe redodd Caryl 
yn gryf i orffen mewn 1.39.32, ac mae’r ras hon wedi ei hysbrydoli i redeg 
mwy o rasys tramor yn y dyfodol.  Yn agosach i adref, yr un diwrnod, gyda’r 
tymheredd dipyn yn is, roedd ras boblogaidd hanner marathon Cors Caron 
lle aeth 21 o redwyr Sarn Helen i gymryd rhan.  Cafodd nifer o’r clwb eu 
hamseroedd gorau ar gyfer hanner marathon a derbyniwyd nifer o wobrau 
mewn categorïau gwahanol.  Bu Simon John o Neath Harriers yn dilyn 
cynffon Dylan Lewis (Huw Lewis Tyres) am y rhan fwyaf o’r ras ond fe 
lwyddodd Dylan i redeg yn gryf iawn ac ennill y ras mewn 1.17.39 gyda’r 
rhedwr o Gastell Nedd yn gorffen munud yn ddiweddarach mewn 1.18.35 
yn yr ail safle.  Roedd y ras ar gyfer y drydydd safle yn gyffrous tu hwnt 
wrth i aelodau Sarn Helen, Sion Price a Ken Caulkett, gyd-rhedeg yr holl 
ffordd nes i Sion ddarganfod gêr arall gyda 100 medr i fynd a chipio’r 3ydd 
safle mewn amser arbennig o 1.19.10 a fe hefyd a gipiodd y wobr gyntaf 
ar gyfer y rhedwr 21oed a llai.  Gorffennodd Ken 8 eiliad yn ddiweddarach 
mewn 1.19.18.  Bu ras dda rhwng 3 aelod arall o’r clwb yn ystod y cwrs ond 
Daniel Hooper gariodd y dydd a hynny ar y llinell derfyn mewn 1.24.01 gan 
gipio’r 2il ddyn dros 40, 9 eiliad o flaen Simon Hall a orffennodd  mewn 
1.24.10 a Carwyn Davies mewn 1.24.37. Roedd hi’n ras gyffrous yng 
nghategori’r dynion 60 wrth i Murray Kisbee a Tony Hall weithio’n galed 
am yr 2il safle ond Murray aeth â hi mewn amser o 1.38.33 a Tony yn dynn 
iawn ar ei gynffon mewn 1.38.46.  Yn ras y merched, cafodd Eleri Rivers ras 
arbennig wrth orffen yn y 4ydd safle ond yn ail yng nghategori merched 35 
a hynny bron i 5 munud yn gynt na’i hamser llynedd mewn 1.40.59.  Yr ail 
ferch i orffen i Sarn Helen oedd Dee Jolly a hi oedd yn ail yng nghategori’r 
merched agored mewn 1.42.43.  Y rhedwyr eraill yn cynrychioli Sarn 
Helen oedd Kevin Regan (1:32:23), Glyn Price (1:33:46), George Eadon 
(1:34:02), Kevin Hughes (1:34:46) Huw Price (1:39:54) Llewelyn Lloyd 
(1:42:22), Mitchell Readwin (1:49:53), Aneurin James (1:50:24), Terry Wyn 
Jones (1:53:51), Heather Hughes 5 munud yn gynt na’i hamser blaenorol 
(1:57:55), Delyth Crimes (2:06:55), Fiona Davies (2:07:06).  Cynhaliwyd  
ras hanner marathon newydd sbon ar hyd llwybrau Parc Gwledig Margam 
ar Chwefror 21ain sef yr Hoka one one Winter trail a oedd yn cael ei threfnu 
gan Keep Active Swansea Events.  Yn anffodus, oherwydd y tywydd garw 
ac iechyd a diogelwch, fe benderfynodd trefnydd y ras  dorri’r ras i 11 
milltir yn hytrach na’r 13 milltir wreiddiol.  Gorffennodd Ken Caulkett yn 
3ydd mewn 1.13.22, 14 eiliad ar ôl y rhedwr cyntaf, ac yna Gareth Payne 
yn 9fed ond yn 5ed dynion 40 mewn 1.14.15 a Terry Wyn Jones  yn gorffen 
mewn amser o 1.43.40.  Cynhaliwyd y bedwaredd ras yng nghynghrair 
trawsgwlad Gwent yn Nhrefynwy ar Chwefror 13eg gyda thri aelod o’r clwb 
yn bresennol.  Rhedodd Rhys Williams yn ras y bechgyn Novice gan orffen 
yn y 47fed safle allan o 100 o redwyr.  Roedd Beca Mai Roberts ymysg y 67 
o redwyr yng nghategori’r merched dan 13 a gorffennodd ei ras yn y 31ain 
safle.  Llwyddodd Richard Marks i gadw ei safon gan ennill ras y dynion 
65 a gydag un ras ar ôl yn y gyfres fe yw’r pencampwr yn ei gategori, felly 
dymuniadau gorau iddo ddechrau mis Mawrth yn Aberhonddu.
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Cwmsychpant

Llanfair Clydogau
Bingo

Nos Wener, Chwefror 5ed, 
trefnwyd noson Bingo gan bwyllgor 
y pentref i ddenu pobol yr ardal i 
ddod allan i fwynhau a chymdeithasu 
yn y neuadd. Roedd y noson yng 
ngofal dau ŵr o Langybi, sef Dai 
Davies a Melvyn Jones. Ymhlith yr 
enillwyr oedd Joyce Dixon,

Katie James, Alan Dixon, Lyn 
Thomas, gyda Iris Quan yn ennill 
y rownd olaf. Ar y diwedd cafwyd 
rownd gyda’r person ola’n sefyll ac 
Alan Leech a enillodd.  Yn ȏl pob 
sȏn cafodd y 30 a ddaeth i’r noson 
amser da. Efallai y dylem ystyried 
sesiwn mwy aml, yn enwedig yn 
ystod y gaeaf.

Gwellhad Buan
Da yn clywed fod Jean, Siop 

Llanfair adref ar ȏl bod yn yr 
ysbyty am ychydig dros bythefnos 
yn cael llawdriniaeth. Edrychwn 
ymlaen yn fawr iawn i’w gweld hi 
nȏl yn rhedeg y siop eto cyn bo hir. 
Gwellhad Buan, Jean.

Hoffwn ddymuno yn dda i 
Arwyn, Pentre, sydd yn gwella’n 
dda ar ȏl damwain y tu allan i’r 
ysbyty yn Bronglais. Gwellhad 
llwyr i tithau.

Sioe Llanfair 
Mae pwyllgor y pentre wedi bod 

yn fishi unwaith eto yn trefnu ac 
yn paratoi ar gyfer cynnal ein sioe. 
Penderfynwyd ei chynnal yr un 
amser â llynedd, sef adeg Gŵyl y 
Banc ym mis Awst. Cadwch olwg 
am fanylion a chystydlaethau yn 
ystod y misoedd nesaf.

Aelodau o Bwyllgor Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant a’r 
Cylch yn cyflwyno peiriant ffitrwydd i Uned y Galon, Ysbyty Glangwili, 
Caerfyrddin.  Prynwyd y peiriant gydag arian a godwyd yn ystod Sioe 2015 
a braf yw gweld ei fod yn mynd i gynorthwyo cleifion a fydd yn mynychu 
ystafell ffitrwydd yr Uned yng Nglangwili.

Llongyfarchiadau 
Ymfalchïwn yn llwyddiant Lisa Jenkins, Hafan y Cwm yn ennill CogUrdd 

rownd Rhanbarth Ceredigion yn Llambed yn ystod y mis. Pob lwc Lisa lan yn 
y Genedlaethol yn Sir Fflint ym mis Mai. 

Actor gorau
Am yr ail flwyddyn o’r bron dyfarnwyd Rhys Davies, Tyngrug Isaf ac 

aelod o gwmni Drama Clwb Llanwenog yn actor gorau 16 oed ac iau yng 
nghystadleuaeth ddrama C FF I Ceredigion yn ystod y mis. Da iawn ti, Rhys. 

Dramâu C FF I Ceredigion 
Llongyfarchiadau i bawb o’r ardal a fu’n cystadlu mewn gwahanol ddramâu 

gyda Chlybiau Pontsian a Llanwenog yn ystod y mis – pleser oedd gweld 
pawb yn actio cystal ar lwyfan Theatr Felinfach. 

Adloniant gan Rhian Dafydd
Er ein bod yn dueddol i gysylltu tymor y Panto ag adeg y Nadolig, mae 

dau Banto wedi eu cynnal yma yn Theatr Felinfach ers dechrau’r flwyddyn.  
Cynhaliwyd Pantomeim lliwgar The Little Mill Players, sef Robinson Crusoe 
and the Pirates ar ddiwedd Ionawr a’r wythnos ganlynol cafwyd perfformiad 
o Banto Cwmni Garnfach mewn cydweithrediad â Theatr Gydweithredol 
Troedyrhiw – Y Ffarmwr Bach a’r Celwydd Mawr. Dwy sioe hollol wahanol, 
yn denu cynulleidfa wahanol i’w gilydd, ond dwy sioe oedd yn dangos yn 
glir faint o fwrlwm a chreadigrwydd sydd yn yr ardal.

Parhawyd gyda’r bwrlwm a’r egni creadigol hyn yn ystod wythnos 
hanner tymor. Roedd Theatr Felinfach yn ôl ei harfer dan ei sang gyda 
Gŵyl Ddrama Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion. Roedd 15 o glybiau 
yn cystadlu, y beirniad oedd yr actores amryddawn Rhian Morgan. 
Braf oedd gweld y rhai oedd yn cynhyrchu, cyfarwyddo ac yng ngofal 
gwisgoedd y dramâu yn trefnu cyfarfodydd gyda Thechnegwyr y Theatr a 
Meistres y Gwisgoedd yn ystod yr wythnos cyn y gystadleuaeth i drafod 
anghenion amrywiol. Mae hyn yn gwneud gwaith pawb yn haws yn ystod y 
gystadleuaeth ei hunan, ond yn fwy na hynny yn ffordd o hyfforddi unigolion 
mewn meysydd heblaw am actio ac yn ennyn hyder mewn meysydd 
amrywiol. Mae’n deg i ddweud nad oes unrhyw theatr arall yn cynnig y 
gwasanaeth technegol hyn o flaen llaw a dwi’n siŵr byddai’r clybiau yn 
ategu ei fod yn wasanaeth gwerthfawr iawn ac roedd yn ddilyniant i’r Noson 
Tec a Sbec a gynhaliodd Theatr Felinfach yn ystod mis Ionawr. Cafwyd 
wythnos lwyddiannus iawn  o gystadlu a llongyfarchiadau i bawb a fu’n 
cymryd rhan. Y nos Lun ganlynol cynhaliwyd Cyngerdd Goreuon yr Ŵyl 
Ddrama yn ogystal â chanlyniadau Aelod Hŷn ac Iau y Sir. Mae’r enillwyr 
yn rhy niferus i’w henwi, ond unwaith eto llongyfarchiadau i bawb.

Cynhaliwyd yr Ŵyl Offerynnol Sirol Ddydd Gwener, 26 Chwefror yn 
Theatr Felinfach. Diwrnod llawn bwrlwm lle gwelwyd nifer o sêr offerynnol 
y dyfodol ar y llwyfan. Bydd Eisteddfod Cylch Aeron yma eto Ddydd 
Mercher 2 Mawrth a bydd y lle yn orlawn eto o gystadleuwyr brwd yn 
dangos eu doniau. Dewch am y dydd i fwynhau’r arlwy. Bydd lluniaeth ar 
gael yn Y Lolfa.

Rydym yn edrych am aelodau newydd i ymuno â thîm y stiwardiaid rownd 
y flwyddyn, felly beth amdani. Cyfle da i gwrdd â phobl, manteisio ar weld 
amrywiaeth o sioeau cymunedol a phroffesiynol yn ogystal â lansiadau a 
digwyddiadau megis Eisteddfodau’r Urdd ac yn y blaen. Os oes gennych 
ddiddordeb, cysylltwch â Tess yn Theatr Felinfach ar 01570 470697 / teresa.
price@ceredigion.gov.uk

Sesiynau dawns creadigol i blant 4-6 oed yw’r Clwb Dawns sy’n edrych 
ar ddatblygu sgiliau creadigol, corfforol a chanolbwyntio, ond sydd hefyd yn 
cynnig lot o hwyl hefyd! Mae croeso cynnes i bawb - £2 y plentyn. Cynhelir 
sesiynau wythnosol pob Dydd Mawrth, 4.00-4.45yp yn ystod y tymor 
academaidd.

Sesiynau stori, dawns a chân yn y Gymraeg i blant 0-3 oed a’u rhieni yw 
Tic Toc. Pob bore Gwener, 10.00-11.00yb yn ystod y tymor academaidd - £3 
y plentyn a £1 i bob plentyn ychwanegol.

Mae DRAMATIC! i blant blynyddoedd 3-6 ac yn cynnig cyfleoedd 
i’r plant ddysgu - Sgiliau creadigol; Sgiliau cymdeithasol; Sgiliau iaith a 
chyfathrebu a Sgiliau perfformio.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lia Mair Jones, Swyddog Creadigol a 
Diwylliant Bro: lia.mairjones@ceredigion.gov.uk

Roedd cyfle i aelodau DRAMATIC! gyflwyno arddangosfa o’r gwaith a 
wnaethpwyd dros y tymor ddechrau mis Rhagfyr i’w teulu a’u ffrindiau.

Sesiwn gymdeithasol i rai dros 50 oed yw Hwyl a Hamdden. Mae’r grŵp 
yn cwrdd bob prynhawn Mercher rhwng 1:30 a 3:00 ac mae’r sesiwn yn 
amrywio o wythnos i wythnos, yn cynnwys siaradwyr, teithiau ac adloniant 
ysgafn.

Bydd gwersi gwnïo Clwb Gwnïo  yn ail ddechrau ym mis Chwefror. 
Gwyliwch y gofod.  Am wybodaeth bellach, cysylltwch ag Anneliese ar 
01545 572365 / 01570 470697 anneliesem@ceredigion.gov.uk

Beth Sy’ ‘Mlaen yn y Theatr? 4/03/16 – Jamie Smith’s MABON – The 
Space Between Tour; 7/03/16 – Noson o Ddramâu – Eisteddfod Rhys 
Thomas James Pantyfedwen; 10/03/16 – The Glass Menagerie – Theatr 
Pena; 12/03/16 – Hogia Ni – Yma o Hyd – Theatr Bara Caws; 16/03/16 
- Deigryn yn y Dirgel (L’elisir d’amore) Donizetti - Opra Cymru; 19/03/16 
– Perfformiad unigryw yn seiliedig ar themâu amrywiol fel hanes, 
brawdgarwch a’r ddynoliaeth – Cwmni’r Gobaith; 31/03/16 – Cwmnïau 
Dawns Ceredigion; 2/04/16 - Noson o Gomedi Cymraeg gyda Phil Evans, 
Steffan Alun, Dan Mitchell a Phil Cooper; 6/04/16 – TRIO, sef grŵp lleisiol 
o Ogledd Cymru – Emyr Wyn Gibson, Bedwyr Gwyn Parri a Steffan Lloyd 
Owen a PIANTEL – dau offerynnwr adnabyddus a phoblogaidd, sef Annette 
Bryn Parri (piano) a Dylan Cernyw (telyn).

Manylion Cyswllt: Swyddfa Docynnau - 01570 470697
www.theatrfelinfach.com  Facebook /TheatrFelinfach  
Twitter @TheatrFelinfach

Cofrestrwch ar ein 
gwefan gymunedol

www.clonc360.cymru
er mwyn cyfrannu 

eich stori chi.
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Ysgol  Bro  Pedr
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 

21 Stryd Fawr, Llanbed
Ceredigion, SA48 7BG

Swyddfa: 01570 422556

CELFI CEGIN A ‘STAFELL 
WELY, ATELOGION CEGIN 

WEDI EU FFITIO, 
TEILS WAL A LLAWR

DOLGADER, 
SGWAR Y FARCHNAD, 

LLANYBYDDER

01570 480�57

12

Oh My Cod
Siop Pysgod a Sglodion

19 Stryd Fawr, 
Llanbed
Oriau Agor:

Mawrth - Sadwrn 12yp - 9yh
Sul - Llun - Ar Gau

Ysgol Bro Pedr Iau

Bu dwy ferch dalentog o’r ysgol 
yn hynod brysur yn perfformio 
dros hanner tymor gyda chwmni 
Opera Ieuenctid Caerfyrddin. 
Llongyfarchiadau i Cerys Angharad 
Jones blwyddyn 3 a Megan Morris 
blwyddyn 2 ar berfformiadau gwych 
yn y sioe Whistle down the Wind.

Daeth Canon Andy, Mr Patterson 
a Sarah i gynnal gwasanaethau 
yn yr ysgol. Diolch iddynt am y 
cyflwyniadau diddorol a bywiog a 
diolch am ddod atom. Edrychwn 
ymlaen at gael eu cwmni eto’n fuan.

Croeso nôl i Mrs Nia Davies a 
Miss Natalie Jones wedi cyfnod 
mamolaeth a diolch i Miss Rhian 
Davies a Mrs Nia Thomas a fu yn 
cyflenwi yn eu lle. 

Cynhaliwyd Gala Nofio’r 
Cylch a bu disgyblion yr Adran 
Iau yn cystadlu’n frwd. Dyma’r 
canlyniadau:- Blynyddoedd 3 a 4 
- Charlie Condon Rhydd 3ydd, Cefn 
3ydd , Sion Ifan Williams Broga 
3ydd.

Blynyddoedd 5 a 6 - Amy Lloyd 
Rhydd 1af, Cefn 2ail Jessica McKay 
Rhydd 2ail, Broga 3ydd,  Rhys Tom 
Williams Rhydd 1af, Broga 4ydd, 
George Condon Rhydd 3ydd, Evie 
McKay Broga 1af, Cefn 1af Joshua 
O Sullivan Cefn 1af, Ifan Hughes 
Cefn  4ydd 

Cipiwyd  tarian y ras gyfnewid 
rydd i ddisgyblion blynyddoedd 
5 a 6 gan Ysgol Bro Pedr sef 
Jessica Mc Kay, Evie Mc Kay, 
Amy Lloyd a Rhys Tom Williams. 
Llongyfarchiadau i bawb a diolch i 
Mr W John am drefnu.

Mae disgyblion yr ysgol yn brysur 
ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer 
Eisteddfod yr ysgol lle bydd pob un 
o’r hynaf hyd y lleiaf yn cael cyfle i 
berfformio trwy gyfrwng y Gymraeg 
wrth ddathlu Gŵyl ein Nawddsant.

Llongyfarchiadau i Austin 
Thomas a fu’n cystadlu ymhlith 
tri deg o ddisgyblion y Sir yng 
nghystadleuaeth Cogurdd. Cafodd 
ganmoliaeth uchel am ei waith - da 
iawn ti Austin a dal ati i goginio. Bu 
Austin hefyd yn canu’r ffidil yng 
ngherddorfa’r Sir mewn cyngerdd 
yn ddiweddar  gan wneud ei waith 
yn arbennig o dda a diolch i Mrs 

Williams sydd yn ei ddysgu.
Cynhaliwyd diwrnod ABCh yn 

yr ysgol gyda phob disgybl yn 
cael cyfle i wrando ar amryw o 
gyflwyniadau hynod o ddiddorol 
gan PC Alun a Paul Britton. Cafwyd 
cyfle i drafod yn ogystal â gwrando 
a’r plant yn ymateb yn aeddfed iawn 
i’r testunau dan sylw. Diolch i PC 
Alun a Paul Britton am ddod atom 
ac i Mrs N Douch am drefnu.

Bu tîm o ferched yr ysgol yn 
cystadlu yng nghystadleuaeth pêl-
rwyd yr Urdd yn erbyn ysgolion 
y cylch. Cafwyd bore o gystadlu 
hwyliog a’r merched yn magu hyder 
wrth i’r gemau fynd yn eu blaen. 
Diolch i Mrs A Jones am drefnu a 
llongyfarchiadau i’r tîm sef Niah, 
Lisa, Evie, Jess, Faye, Bethan, 
Laura, Amy, Kodi, Catrin a Jodie. 
Daliwch ati ferched. 

Ysgol Bro Pedr Hŷn
Mae disgyblion y Pwyllgor ABCh 

a gwirfoddolwyr o’r chweched wedi 
bod yn brysur iawn yn gwerthu 
bathodynnau Daffodil o waith 
llaw’r disgyblion dros yr wythnosau 
diweddaf i godi arian at Ganolfan 
y Bont. Diolch iddynt am eu holl 
waith caled. Mae’r bathodynnau ar 
werth am £2 mewn amryw o siopau 
yn nhref Llanbed, diolch yn fawr 
iddynt am eu cefnogaeth. Maent 
hefyd ar werth yn nerbynfa’r ysgol 
hyn - cofiwch brynu un. Eisteddfod 
Ysgol: Llongyfarchiadau i bawb a 
oedd yn rhan o Eisteddfod y campws 
hŷn eleni. Gwelwyd cystadlu 
brwd rhwng y tri thŷ gyda Theifi 
yn cipio’r brif wobr ac yn ennill 
yr Eisteddfod. Y beirniaid eleni 
oedd Gwawr Jones (Cerdd), Mrs 
Gillian Jones (Llefaru a’r Gadair) 
a Ros Hudis (Y Goron). Yn ystod 
y diwrnod a hanner o gystadlu 
cyfeiriodd y beirniaid at safon 
eithriadol o uchel y cystadlaethau 
llwyfan a’r cynnyrch a ddaeth i 
law yng nghystadlaethau’r Goron 
a’r Gadair. Bwrodd nifer helaeth 
o feirdd ati eleni i ymgeisio am y 
Gadair ar y testun ‘Llais/Lleisiau’. 
Enillwyd y Gadair gan Twm 
Ebbsworth o dŷ Teifi, gyda Nest 
Jenkins o dŷ Dulas yn ennill yr ail 
a’r trydydd safle. ‘Escape’ oedd 
thema cystadleuaeth y Goron. 
Julianna Barker o dŷ Teifi oedd 
yn fuddugol, dyfarnwyd Jack 
Guy hefyd o Deifi’n ail, a Cerian 
Jenkins o Ddulas yn drydydd. Braf 
oedd gweld capteiniaid y tri thŷ 
sef, Rhys Davies a Martha Dafydd 
(Creuddyn); Meirion Thomas a 
Caryl Jacobs (Dulas); Alwyn Evans 
a Hannah Medi Evans (Teifi) ynghyd 
â’u his-gapteiniaid a chefnogwyr, 
yn cydweithio’n arbennig o dda 
yn ystod cyfnod y paratoi a’r 
Eisteddfod ei hun, er mwyn sicrhau 
eitemau safonol ac amrywiol. Ar 
ddiwedd y cystadlu, Teifi ddaeth i’r 

brig gyda 602 o bwyntiau, Dulas 
yn ail gyda 524 a Creuddyn yn 
drydydd gyda 449 o bwyntiau. Teifi 
enillodd y cystadlaethau gwaith 
cartref hefyd. Nos Iau, Chwefror 
11eg, cynhaliwyd cyngerdd Pigion 
yr Ŵyl gyda neuadd lawn yn 
tystio i wledd amrywiol a difyr 
o eitemau, megis yr unawdau, 
deuawdau, meimiau, sgets, darnau 
offerynnol, grŵp pop a’r dawnsio 
disgo - rhywbeth at ddant pawb! 
Gallwn ymfalchïo yn safon uchel y 
perfformiadau a bwrlwm afieithus y 
disgyblion. Talodd y brifathrawes, 
Mrs Jane Wyn, deyrnged uchel iawn 
i’r disgyblion a fu wrthi’n ddyfal 
ac yn frwdfrydig yn paratoi at yr 
Eisteddfod. Diolchodd yn ddiffuant 
i’r staff hefyd, yn arbennig Mrs 
Gill Hearne a Mrs Delor James 
am drefnu a goruchwylio’r cyfan, 
i arweinwyr y noson, ein prif 
swyddogion - Gareth Jones a Luned 
Jones - am eu cyflwyniadau graenus 
ac am eu gwaith caled yn ystod 
yr holl flwyddyn ac i Miss Mattie 
Evans a bois y sain a’r llwyfan am 
eu gwaith caled a phroffesiynol. 
Yn wir, diolch i bawb a sicrhaodd 
Eisteddfod lwyddiannus arall a erys 
yn y cof am amser hir.

Lleisiau

Nadreddu o ffin i ffin,
a throi cefn ar famwlad.
Llusgo byw,
yn grwban o deulu
a’n cartref yn gragen wag.

Ffoi rhag erlid a thrais
a rhyfel a thrachwant.
Ffoi â phabell yn obaith 
rhag y gwyntoedd noeth.
Pererindod gorfodol
o wenoliaid yn ymfudo.
Gwenoliaid di-droi-nôl.

Cyfandir anghyfarwydd
a’u croeso anghynnes.
Cyd-ddyn yn mynd o’r tu arall 
heibio,
ac ambell Samariad
yn egin gobaith,
yn cynnal ffydd.

Cenedl goll
a’n llais a’n hanes
yn herio’ch heddiw chi.

Ffoadur (Twm Ebbsworth, bl.11) 
- Teifi
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Ysgol  Bro  Pedr

Mae criw o ddisgyblion Ysgol Bro Pedr wedi bod ar daith gyfnewid i 
Sweden dros y gwyliau hanner tymor. Maent wedi cael tipyn o hwyl yng 
nghanol yr eira gyda disgyblion yr ysgol yn Kalix ac wedi bod yn ymweld â 
phrifddinas y wlad, Stockholm. Diolch i Mrs Delor James ac i Mrs Hedydd 
Thomas am drefnu taith mor llwyddiannus. 

Tîm pêl-rwyd Ysgol Bro Pedr a fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth cylch yr 
Urdd yn ddiweddar. Daliwch ati ferched.

Llongyfarchiadau i  ddisgyblion Ysgol Bro Pedr a fu’n llwyddiannus yng 
Ngala Nofio’r Cylch .

01570 422910 
info@thefalcondale.co.uk 

www.thefalcondale.co.uk 

Pa sg  y n  gwes t y ’ r  F a l c onda l e 

Oeddech yn gwbod bod pasg eleni mor gynnar yn y flwyddyn? 

  25 i 28 o Fawrth 

TE  PNAWN 
Am £18.50 y pen mae te prynhawn yn cynnwys - 

Brechdannau 
Rhol selsig 

Dewisiad amrywiol o cacennau 
bisgedi a crwstau melys 

Te neu Coffi 
Fe fydd angen erchebu lle o leia 24awr o flaen llaw 

C INIO DYDD SUL 
Bwydlen tri chwrs, efo rhost traddodiadol, yw ddilyn a 

te neu coffi yn y lolfa cyffyrddus. 
£27.50 y pen 

Eleni bu’n rhaid rhannu Tarian y Marciau Uchaf am waith llwyfan yn 
Eisteddfod yr Ysgol rhwng Sioned Davies, Teifi a Nest Jenkins, Dulas.
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Llangybi  a  Betws
Ysgol Y Dderi

Diolch o galon i’r Canon Andy 
Herrick am ymweld â ni yn ein 
gwasanaeth boreol yn ddiweddar.  
Braf iawn oedd cael gwrando ar 
ei storïau, a chael y cyfle i ddysgu 
caneuon newydd i gyfeiliant y gitâr. 
Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at 
gael eich croesawu unwaith eto.

Mae disgyblion blwyddyn 6 yr 
ysgol wedi bod yn manteisio ar y 
cyfle i fynychu tri diwrnod pontio 
yn yr adran hŷn yn Ysgol Bro Pedr.  
Maent wedi bod yn mynd bob dydd 
Llun ers tair wythnos, ac yn ystod 
y cyfnod maent wedi cael y cyfle 
i arbrofi â Bunsen Burners yn eu 
gwersi gwyddoniaeth gyda Miss 
Mattie, a chynllunio daliwr pensiliau 
yn defnyddio rhaglen CAD-CAM 
gyda Mr Griffiths yn eu gwersi 
Dylunio a Thechnoleg.  Roedd hi’n 
brofiad gwych cael ymgyfarwyddo 
â’r safle a’r athrawon, a’r 
uchafbwynt heb os, oedd cael dewis 
cinio bendigedig yn y ffreutur.

Mae Mari Turner o Gwmni Theatr 
Arad Goch wedi bod yn cynnal 
sesiynau drama i flwyddyn 5 a 6 yn 
yr ysgol.  Prif nod y sesiynau yw 
datblygu sgiliau llafar y plant trwy 
ddrama.  Mae’r plant yn elwa’n fawr 
o’i harbenigedd ac yn mwynhau ei 
chwmni yn fawr.

Daeth goleuadau’r nos yn fyw 
i blant y Cyfnod Sylfaen wrth 
iddynt gael y profiad o gamu mewn 
i gromen anferth o dywyllwch 
ac yna edrych ar y sêr.  Cawsant 
hwyl yn chwilio am gytserau o sêr 
megis y sosban a gwregys y llew.  
Yna cawsant y cyfle i greu enfys 
ac i weld y lliwiau llachar dros eu 
pennau a darganfod ffynonellau 
golau o’u cwmpas.   Roedd pawb 
wedi mwynhau’r profiadau yma’n 
fawr ac roedd wedi ategu at waith y 
dosbarth ar thema ‘Enfys Drydan.’ 
Diolch i Techniquest am ddod atom.

Daeth yr heddwas PC Alun i’r 
ysgol i gymryd sesiynau gyda phob 
dosbarth ar draws yr ysgol.  Bu’n 
siarad am gadw’n ddiogel wrth 
chwarae yn y parc, diogelwch y 
we, peryglon ysmygu a seibr-fwlio.  
Diolch o galon iddo am drosglwyddo 
negeseuon mor bwysig mewn dull 
mor hwylus.

Cawsom ddiwrnod i’w gofio 
wrth ddathlu Blwyddyn Newydd 
Tsieina.  Blwyddyn y Mwnci yw 
hi eleni, a daeth pawb i’r ysgol 
wedi gwisgo mewn coch, sef lliw 
lwcus  Tsieina. Cawsom wasanaeth 
hyfryd yng ngofal Miss Hua, sef 
ein hathrawes o Tsieina, sydd yn 
ein dysgu ni yma yn Ysgol Y Dderi 
bob dydd Iau.  Yn y gwasanaeth 
cyflwynodd neges-fideo oddi wrth ei 
disgyblion nôl yn Tsieina.  Am wefr, 
cael derbyn neges bersonol i’r ysgol 
yr holl ffordd o Tsieina!  Roedd y 
plant wedi gwirioni a’u rhyfeddu.  
Bu disgyblion hŷn yr ysgol yn 
perfformio caneuon yn Mandarin 

i weddill yr ysgol, ac roedd yn 
bleser cael eu clywed yn canu ag 
angerdd.  Bu disgyblion yn dawnsio 
dawns y llew, yn coginio twmplenni, 
ysgrifennu caligraffeg, canu caneuon 
Mandarin ac yn darllen llythyron 
wrth blant o Tsieina.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl 
blant a fu’n cynrychioli’r ysgol 
yng Ngala Nofio Cylch Llanbed.  
Cafwyd tipyn o lwyddiant felly da 
iawn chi blant.

Ddydd Mawrth Ynyd, bu pob 
dosbarth yn brysur yn coginio 
pancws, ond roedd hi hefyd yn 
Ddiwrnod Cenedlaethol Defnyddio’r 
Rhyngrwyd yn Ddiogel.  Bu pob 
dosbarth yn trafod manteision ac 
anfanteision y we, a chafwyd nifer o 
weithgareddau i hyrwyddo cadw’n 
ddiogel ar y we. 

Bu Tomos James yn cynrychioli’r 
ysgol yng nghystadleuaeth Cogurdd 
yn ddiweddar.  Roedd y cawl yn 
flasus a’r pancws yn fendigedig.  Er 
nad oedd wedi ennill, roedd wedi 
mwynhau’r profiad yn fawr iawn.  
Diolch i Miss Jen am ei hyfforddi 
mor drylwyr.

Daeth PCSO Adam Thomas 
at flwyddyn 5 a 6 i godi 
ymwybyddiaeth y plant am Gymorth 
Cyntaf sylfaenol.  Cawsant gyfle 
i ymarfer delio â rhywun yn tagu, 
CPR a rhoi claf yn y recovery 
position, sgiliau a fydd efallai, un 
diwrnod yn achub bywydau.

Pen-blwydd
Llongyfarchiadau a dymuniadau 

gorau i Monty Williams ar ddathlu ei 
ben-blwydd yn 18 oed.

C.Ff.I Bro`r Dderi 
Cafwyd dechrau prysur yng 

nghalendr y Clwb eleni eto. Buom 
yn canu carolau ym mis Rhagfyr a 
chasglwyd yn agos at £500; mae`r 
elw wedi mynd tuag at gronfa 
Andrew Jones, Pantrhew. 

Ym mis Ionawr cawsom sawl 
noson llawn sbort yn y clwb i 
groesawu aelodau ar ȏl y flwyddyn 
newydd. Cawsom noson yng 
nghwmni Enfys a Dion, brenhines 
a ffermwr ifanc y sir ac mi ’naeth 
pawb fwynhau mas draw dan 
eu gofal! Cawsom noson hefyd 
yng ngofal Gwen Davies un o 
arweinyddion y clwb, noson o Mr a 
Mrs a gemau i bawb ddod i adnabod 
ei gilydd yn well - noson arall llawn 
sbort. Diolch iddi. 

Yn ddiweddar rydym wedi bod 
yn brysur yn ymarfer a pharatoi 
ar gyfer cystadleuaeth y ddrama. 
Llongyfarchiadau a diolch yn fawr 
iawn i Elliw Dafydd am gynhyrchu’r 
ddrama “Noson orau `rioed” ac i 
Lowri, Nia, Aron  Gethin a Rhodri 
am ei pherfformio ac i aelodau’r 
clwb a wnaeth actio’r côr Ysgol Sul. 
Llongyfarchiadau mawr i`n haelod 
Lowri Pugh-Davies am gael y 3ydd 
wobr am yr actores orau dan 26oed. 

Diolch i bawb a wnaeth helpu gyda`r 
paratoadau. 

Diolch
Dymuna Richard Evans, 6 Godre’r 

Coed, Olmarch ddiolch i bawb am 
y cardiau, yr arian a’r anrhegion 
a dderbyniodd ar ei ben-blwydd 
arbennig yn ddiweddar.

Diolch o galon i bawb am eu 
caredigrwydd.  Gwerthfawrogwyd y 
cyfan yn fawr iawn.

Hamdden
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan 

y llywydd Janet Farrow. Treuliwyd 
prynhawn pleserus ac addysgiadol 
yn yr Hedyn Mwstard ar Chwefror 
5ed. Roedd arddangosfa goginio 
wedi ei threfnu a Mrs Liz Jones 
wrth y llyw. Dangoswyd sut mae 
coginio sgons sawrus, caws a nionyn 
y tro yma ond gellir defnyddio 
cynhwysion sawrus eraill. Gwelwyd 
hefyd sut mae gwneud meringues ac 
fe wnaeth i bopeth edrych mor syml. 
Ar ôl yr arddangosfa cafwyd te ac fe 
fwytawyd y danteithion a oedd wedi 
cael eu harddangos a chacennau 
eraill hefyd. Rhoddwyd pleidlais 
wresog o ddiolch am brynhawn mor 
hyfryd, yn llawn gwybodaeth ac 
mewn awyrgylch mor hamddenol 
gan Gwen Lewis.

Enillwyd y raffl gan Maisie 
Morgans, Joan James, Joyce Harries, 
Liz Jones a Rowena Williams.

Fe fydd y cyfarfod nesaf yng 
Nghlwb Golff y Cilgwyn i gael Cawl 
i ddathlu Gŵyl Ddewi ar Fawrth 
4ydd am 12-12.30y.p. Enwau i’r 
ysgrifenyddes ar frys os nad ydych 
wedi gwneud.

Merched y Wawr Y Dderi
Cyfarfu’r gangen ar Chwefror 

10fed yn Ysgol Y Dderi dan 
lywyddiaeth Gwyneth Jones a hi a 
fu yn croesawu pawb i’r cyfarfod 
ynghyd â’r gwesteion, sef Ros 
Jones ac Aneurin Roberts, y ddau 
yn wirfoddolwyr gyda’r Ambiwlans 
Awyr. Cawsom noson hyfryd, 
addysgiadol a diddorol yn eu cwmni 
yn llawn ffeithiau, darluniau ac 
ystadegau a hanesion am y ffordd 
mae’r Ambiwlans Awyr yn medru 
cyrraedd damweiniau gymaint 
ynghynt na’r ambiwlans arferol ac 
erbyn heddiw mae’r criw yn medru 
trin y claf naill ai ar y safle neu yn yr 
awyr cyn ei drosglwyddo i’r ysbyty. 
Rhoddwyd pleidlais o ddiolch 
gwresog i’r ddau ymwelydd am 
noson gofiadwy gan Irene Lewis.

Cafwyd gwahoddiad i ymuno â 
Changen Llwynpiod i ddathlu Gŵyl 
Ddewi yn Festri Shiloh, Llambed am 
7.30y.h. nos Fawrth, Mawrth 14eg.

Bydd Cangen Y Dderi yn dathlu 
Gŵyl Ddewi yn y Pantri ar Fawrth 
16eg am 7.00y.h.

I ddiweddu’r noson cafwyd paned 
o de a bisgedi wedi eu rhoddi gan 
Ann Davies a Mair Morgan.

Pencarreg

Alltyblaca
Dyweddïo

Llongyfarchiadau mawr i 
Angharad James a Rhys Lloyd-Jones 
ar eu dyweddïad ar ddydd Sant 
Ffolant. Dymuniadau gorau a phob 
lwc i chi i’r dyfodol.

Gwellhad Buan 
Gobeithio bod Mrs Carol Jones, 

Awel y Grug yn well erbyn hyn yn 
dilyn ei llaw driniaeth yn Ysbyty 
Prifysgol Cymru, Caerdydd. 

Diolch
Dymuna Eirlys, Gwernyfed, 

Heol-y-Gaer ddiolch o galon am y 
cardiau, nwyddau a’r arian a gefais 
ar fy mhen-blwydd ym mis Rhagfyr. 
Hefyd am y croeso yr ydwyf wedi ei 
gael ar ôl symud o Awelfa i Heol-y-
Gaer nôl yn yr Haf. Diolch o galon.

Hefyd, dymuna Edith Davies, 12 
Cambrian Court ddiolch i bawb a 
anfonodd gardiau ac anrhegion ar ei 
phen-blwydd arbennig.

Dymuna Carol, Awel y Grug 
ddiolch o galon am y consyrn, 
yr ymholiadau a phob arwydd o 
garedigrwydd a ddangoswyd iddi 
yn ystod amser ei llawdriniaeth yn 
Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd 
ac ar ôl dod adref. Gwerthfawroga’r 
cyfan yn fawr iawn. 

Gor-wyres
Llongyfarchiadau i Graham a 

Doris Wilson ar ddod yn hen dad-cu 
a mam-gu ar achlysur geni Myfi 
Blodwen ar Ragfyr 8fed 2015, 
merch i Heledd a Gethin Tomos, 
Felinwen, Nantgaredig. Mae’n 
wyres i Neville a Mair Wilson, 
Llanfihangel ar Arth ac yn or-wyres i 
Agnes Williams, Rhydcymerau.

Bingo
Noson Bingo yng Nghlwb Rygbi 

Llanybydder am 8.00y.h. dan nawdd 
Ysgol Feithrin Llanybydder.

Diolch
Dymuna Audrey a’r teulu ddiolch 

o waelod calon am bob arwydd o 
gydymdeimlad a estynnwyd iddynt 
yn eu profedigaeth o golli gŵr, tad-
cu a thad yng nghyfraith arbennig 
iawn. Diolch yn fawr.

Llanybydder

Os hoffech gynorthwyo’r 
gwirfoddolwyr gyda’r gwaith 

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

bwrdd busnes.
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Dydd Sul, Rhagfyr 13eg, 
derbyniwyd aelodau newydd - Alun 
Davies, Heddle Llanbed; Nia 
Rowcliffe a Gavin Lloyd, Crymych, 
a dydd Nadolig  y ddwy chwaer, 
Natalie a Lisa Moore, Davwen, 
Penybryn, Llanbed.

Dydd Sul, Ionawr 10fed, 
cydymdeimlwyd gyda theulu y 
diweddar June Williams, Esgergoch, 
Ffarmers, aelod teyrngar i Frondeifi 
ac yn ffyddlon yn Urdd y Benywod. 
Bu’r angladd ym Mrondeifi ar 
Ionawr 5ed gyda’r Parch Goronwy 
Evans a’r Parch Cen Llwyd yn 
gwasanaethu a Mrs Margaret Jones, 
Glanhelen wrth yr organ.

Yr un Sul penodwyd swyddogion 
newydd i ddilyn Meinir a Wyn 
Jones, Hendai. Diolchwyd i’r 
ddau am eu gwaith graenus fel 
Trysoryddion y Capel. Yn eu dilyn 
fydd Meleri Jones, Islwyn, Stryd 
y Bont, Llanbed; Llinos Jones, 
Heol Dewi, Aberystwyth a Hywel 
Roderick, Cwmann. Swyddogion 
y Fynwent fydd Elgan Jones, 
Coedmore Hall, Gareth Russell, 
Coedeiddig gydag un arall i 
gynorthwyo.

Bu Eryl Jones yn Swyddog y Wasg 
am 35 mlynedd. Diolchwyd iddi am 
ei gwasanaeth hir a chanmoladwy. 
Cyflwynwyd iddi lun o Brondeifi o 
waith yr arlunydd Eirwen Griffiths 
wedi ei fframio gan ei phriod Dan 
Griffiths, ac oddi tano yr englyn 
canlynol gan y Prifardd Idris 
Reynolds:-

                Eryl
Yn hael iawn, â chalon lân - bu Eryl     
 Yn barod ei chyfran.
    Am fod hi’n rhan o’i hanian
    I hel mwy na’r perlau mân.

Ioan Wyn Evans, Caerfyrddin fydd 
yn dilyn Eryl yn Swyddog y Wasg.

Ar Sul, Ionawr 17eg, fe fu Gareth 
a Tanya Morgans, Caerfyrddin, 
yn cynnal gwasanaeth yn y Festri. 
Roedd y thema yn un hynod 
amserol ar drothwy Diwrnod Santes 
Dwynwen - sef Cariad a Chalon. 
Defnyddiodd Gareth y cyfrifiadur 
a’r sgrin fawr i gyfleu ei neges, gyda 
Tanya yn cyfeilio. Diolchwyd i’r 
ddau gan Aneurin Jones.

Ioan Wyn Evans fu’n gyfrifol 
am y gwasanaeth yn y capel ar 
Sul, Ionawr 31ain. Yn ei anerchiad 
clymodd neges Dameg yr Heuwr 
gyda llwyddiant diweddar tîm pêl-
droed Cymru. Meinir Evans oedd 
wrth yr organ, ac Aneurin Jones fu’n 
gwneud y diolchiadau.

Y Sul canlynol (Chwefror 7fed) 
y Parch Goronwy Evans oedd wrth 
y llyw. Ei thema oedd ‘Newid 
y Ddelwedd’. Yn cyfeilio roedd 
Beti Evans. Derbyniwyd Diana 
Bianchi, Caerdydd, nôl yn aelod 
ym Mrondeifi - gyda hithau wedi 
ei magu yn y capel a’r teulu wedi 
cael presenoldeb ym Mrondeifi 

ers degawdau lawer. Bu ei mam, 
Eluned Davies, yn organydd am 
flynyddoedd. Cydymdeimlwyd gyda 
Neville Evans ar golli ei fodryb, 
Doris Williams, yn 90 oed.

Brynhawn Sul, Chwefror 14eg, 
cafwyd pregeth rymus gan Beti 
Griffiths, Llanilar, ar thema y ‘Bugail 
Da’. Meinir Jones oedd wrth yr 
organ. Cydymdeimlwyd â Robert ac 
Alice Ewart  (Caerdydd) a’r teulu, 
wedi i Alice golli ei mam yn dilyn 
salwch hir. Roedd yn fam gariadus, 
yn fam-yng-nghyfraith ofalus ac yn 
fam-gu dyner ac annwyl i’w hwyrion. 

Y Sul canlynol (Chwefror 21ain) 
Dylan Lewis, Cwmann, fu’n 
gwasanaethu. Braf iawn oedd ei 
groesawu nôl i Frondeifi - ac yntau 
a’i frawd, Dafydd, wedi mynychu’r 
Ysgol Sul am gynifer o flynyddoedd. 
Mae Dylan yn adnabyddus yn lleol 
fel aelod brwd a hynod weithgar yn 
ei gymuned - a’i bwyslais bob tro ar 
gynnal a hyrwyddo Cymreictod yn 
y fro. Cafwyd anerchiad diddorol 
ganddo ar thema ‘Cysylltu gyda Duw’. 
Meinir Jones oedd wrth yr organ a 
diolchwyd i Dylan gan Aneurin Jones. 

Y Parch Alun Wyn Dafis oedd yn 
gwasanaethu ar Sul, Chwefror 28ain. 
Braf gweld cynulleidfa deilwng yno 
i’w groesawu. 

Fore Sul, Mawrth 6ed, am 11 o’r 
gloch byddwn yn dathlu Sul y Mamau 
a Gŵyl Ddewi. Bydd y gwasanaeth 
a’r cawl fydd yn dilyn yng ngofal 
Teulu Ffosyffin, Cwmann. Edrychwn 
ymlaen at Sul arbennig, a’r neges 
fydd un Dewi Sant - ‘Gwnewch y 
Pethau Bychain’. Gwnewch ymdrech 
arbennig i fod yn bresennol. 

Dwynwen Teifi fydd yn 
gwasanaethu ar y 13eg o Fawrth am 
10 o’r gloch, ac yna Diani Bianchi 
am 10 ar yr 20fed. Estynnir croeso 
cynnes i bob un o’r gwasanaethau, 
a chofiwch hefyd am yr Ysgol Sul 
am 10 o’r gloch bob bore Sul. Mae 
croeso mawr i aelodau newydd, ac 
edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Mab bach
Llongyfarchiadau i Eirwyn 

a Sandra, Tir Glyn, Maestir ar 
enedigaeth mab bach, Elis William. 
Ŵyr bach i Eluned Hopkins, Tir Glyn. 
Pob dymuniad da i chwi fel teulu.

Urdd y Benywod Brondeifi
Ar y 14eg Ionawr, daeth Gwynfor 

Lewis ac Ifor Williams atom i 
Frondeifi i roi hanes eu taith feicio 
o Lundain i Baris a hynny ar ffurf 
sgwrs a lluniau ar y sgrin. Trefnir 
y daith flynyddol hon gan y Lleng 
Brydeinig, a disgwylir i’r rhai sy’n 
cymryd rhan godi mil o bunnoedd 
yr un. Penderfynodd y ddau gymryd 
rhan am eu bod yn credu ei  bod 
yn werth cefnogi gwaith y Lleng 
Brydeinig  ac fe gawsant lawer 
o hwyl yn ogystal â helynt wrth 
ymarfer ar eu beiciau am fisoedd cyn 
cychwyn ar yr antur fawr.

Cychwynnwyd y daith o’r 
“Cenotaph” yn Llundain gyda 286 o 
feicwyr a phymtheg o feicwyr modur  
(“outriders”) yn gyrru wrth eu hochr 
er mwyn diogelwch.  Ar ôl beicio’r  
80 milltir i Dover cludwyd hwy ar 
long  P&O i Calais a thrannoeth 
aethant ymlaen i Abbeville, ac 
ail-drannoeth aethant  oddi yno i 
Beauvais gan gyrraedd Paris ar y 
pedwerydd niwrnod. Roeddent yn 
cadw at yr heolydd cefn gan osgoi’r 
traffyrdd a chael croeso arbennig yn 
ogystal â lluniaeth yn y pentrefi ar y 
ffordd. Ar ddiwedd pob dydd byddent 
yn cymryd rhan mewn gwasanaeth ar 
bwys cofgolofnau’r rhyfel.

Roedd yna wasanaeth therapi  ar 
gael pe byddai angen, ac roedd 
“mechanics” wrth law i drwsio’r 
beiciau pe bai unrhyw nam ar y rhain. 
Er bod y Lleng Brydeinig  wedi rhoi 
crysau glas i’r beicwyr i gyd  roedd 
Ifor a Gwynfor wedi mynd â chrysau’r 
ddraig goch hefyd ac roeddent yn 
edrych yn dda yn y lluniau. 

Cawsant eu hebrwng gan yr 
heddlu  am y pum cilomedr olaf 
wrth iddynt nesáu at Baris. Pan 
gyraeddasant Baris roedd tyrfa yn 
disgwyl amdanynt ac fe gyflwynwyd 
medalau iddynt gan ddirprwy faer 
Paris. Roeddent yn wir yn haeddu 
hynny ar ôl yr ornest a gyflawnwyd 
ganddynt. Mae Gwynfor ac Ifor 
i’w llongyfarch yn ychwanegol 
am iddynt godi llawer mwy o 
arian i’r Lleng Brydeinig na’r mil 
o bunnoedd y disgwylid iddynt 
wneud. Rhwng y ddau llwyddasant i 
godi swm rhwng £7,000 ag £8,000. 
Roeddem i gyd yn llawn edmygedd 
o’r hyn a gyflawnwyd ganddynt, ac 
ategwyd hynny gan Sallie Jones wrth 
iddi ddiolch o galon iddynt am ddod 
atom i sȏn am eu taith mewn dull 
mor fywiog a diddorol.

Braf oedd cyfarfod am Ginio 
Blynyddol yr Urdd ar noson ddiflas 
ddiwedd mis Ionawr yng nghwmni 
ffrindiau a gyda’n Gwraig Wadd, 
Beti Griffiths. Mae hwyl ac egni Beti 
yn sicr o ysbrydoli unrhyw gyfarfod. 

Ynghyd â phryd o fwyd ardderchog 
a chroeso cynnes gan Delyth Y 
Pantri roedd pawb yn mwynhau ac 
yn anghofio’r tywydd erchyll.

Dyma rai o’r pynciau y bu Beti yn 
eu trafod yn ystod ei sgwrs: - ei char 
cyntaf, - ymdrin â’r Heddlu wrth 
gael prawf breathalyzer. 

Mae’n debyg bod Beti’n hoffi ceir 
cyflym, ac felly, fe brynodd Mini GT 
yn y cyfnod pan oedd y Mini yn Mini 
go iawn ac yn serennu yn ffilm Michael 
Caine, The Italian Job. Reit dda i fynd 
ar frys o gapel i gapel ac o gyfarfodydd 
CFfl ym mherfeddion y wlad, ynte?

Ond mae digwyddiad y 
breathalyzer yn perthyn i gyfnod 
mwy cyfoethog ym mywyd Beti. 
Cofiwn fod Beti yn athrawes ac 
yn brifathrawes, fel y dywedodd 
ein Llywydd, Beti Evans, yn ei 
chyflwyniad. Dyna oedd ei gwaith 
ac roedd ei holl ymdrechion dros 
gymunedau a mudiadau cefn gwlad 
yn digwydd yn ei horiau hamdden. 
Felly, gallwn ddychmygu Miss 
Griffiths, yr athrawes, yn mynd 
i brynu BMW er mawr syndod a 
phleser i bob plentyn yn yr ysgol. 
Wrth gwrs, mae car o’r fath yn dala 
sylw’r Heddlu hefyd. Rhyw fore Sul 
yn agos at adeg Nos Galan fe gafodd 
Miss Griffiths ei stopio a chael prawf 
breathalyzer. Roedd y canlyniad yn 
glir - dim alcohol! A doedd gan Beti 
mo’r galon i ddweud wrth yr Heddlu 
mai ar ei ffordd i’r capel i roi’r 
bregeth oedd hi.

Mae nifer o gapeli cefn gwlad a 
thu hwnt yn falch iawn o gael Beti 
Griffiths i ddod i bregethu. Yn ei 
sgwrs i’r Urdd, siaradodd Beti am 
ei hoff gapeli, y capeli sydd wedi 
dylanwadu ar ei bywyd. Capel ei thad 
oedd yr un a gafodd yr argraff fwyaf 
arnom. Dangosodd Beti lun o adeilad 
bach syml un llawr, braidd o’r un 
faint â beudy. Y syndod yw bod sut 
ffydd yn tyfu o fan sy’n ymddangos 
mor llwm, ond pobl gadarn a chryf 
oedd yn addoli yn y capel bach.

“Cadarn a chryf” yw’r geiriau 
y gellir eu defnyddio i ddisgrifio 

Bu ‘Gŵyl Seidr a Chwrw Llanbed’ yn llwyddiant mawr eto eleni gyda 
24 math gwahanol o gwrw, 14 math o seidr a 3 lager gwahanol - y cyfan 
wedi eu bragu yng Nghymru. Trefnwyd yr ŵyl gan aelodau’r Ford Gron yn 
Llanbed a dyma nhw yn codi gwydr (o’r chwith): Rob Phillips, Is Gadeirydd; 
Lee Drury, Ysgrifennydd; Kyle Erickson, Cadeirydd; Robert Jones, Llywydd 
a Matthew Cobb, Trysorydd..
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Beti Griffiths ei hun. Cafodd ei 
hanrhydeddu gan Goleg y Drindod 
a’r Frenhines Elizabeth am ei gwaith 
gwirfoddol yn hybu bywyd ym 
mhentrefi a ffermydd cefn gwlad. 
Fel y dywedodd Eryl Jones wrth 
roi’r diolchiadau, roedd yn bleser ac 
yn anrhydedd i ni ei chael yn Wraig 
Wadd yn noson Cinio Blynyddol 
Urdd y Benywod, Brondeifi.

Cyfarfod nesaf yr Urdd: Mawrth 
10fed, Deina Jones yn siarad am ei 
gwaith, yn dechrau am 7:30y.h. yn 
Festri Brondeifi. Croeso cynnes i 
bawb.

Cylch Cinio
Nos Iau, Chwefror 3ydd, cyfarfu 

Cylch Cinio Llanbed am y tro 
olaf ond un yn ystod tymor hynod 
lwyddiannus.

Trwy ddyfalbarhad a pharatoad, 
llwyddodd ein dau ysgrifennydd, 
Tim Jones a Twynog Davies, drefnu 
noswaith arbennig iawn ar ein cyfer. 
Roedd Tim wedi sicrhau’r fangre 
arferol yng Nghlwb moethus Rygbi 
Llanbed ac roedd Twynog wedi denu 
un o arwyr ein gêm genedlaethol 
i’n hannerch. Nid cyd ddigwyddiad 
llwyr oedd y ffaith bod hyn yn 
ddigwydd ar drothwy cystadleuaeth 
bwysicaf gêm y bêl hirgron. 

Yn absenoldeb anochel y llywydd  
cyflwynodd yr is-lywydd y Bnr 
Aneurin Jones ein siaradwr gwadd, 
sef y Bnr Emyr Lewis. Rhoddodd 
fraslun o’i yrfa a’i lwyddiant ar faes 
y chwarae. Dyma un sydd wedi 
ennill pedwar deg un o gapiau dros 
ei wlad a hynny mewn cyfnod pan 
roedd yn llawer mwy anodd ennill 
cap. Tra  byddem ni’n gwaeddi’n 
groch o’n cadair, byddai Emyr yn 
brwydro yn rheng ȏl y sgrym gan 
ddefnyddio ei holl egni a’i ddawn. 
Peth mawr yw chwarae dros eich 
gwlad, peth mwy fyth yw chwarae 
drosti yn ein gêm genedlaethol.

Pan gododd Emyr i’n hannerch, 
sylweddolodd pawb paham y mae 
bellach yn sylwebydd profiadol. 
Roedd yma ddeunydd athro 
penigamp, yn ddiymffrost ac 
eglur ac yn gwybod sut i borthi 

ein hawydd am wybodaeth a’n 
chwant naturiol am dipyn o glonc 
am ein harwyr. Rhoddodd gnawd 
ar sgerbwd ein syniad ni am arwyr 
y cyfryngau a rhai o gymeriadau 
amlwg y gêm.

Wedyn, gwahoddodd gwestiynau 
a derbyniodd lond col ohonynt. 
A dweud y gwir, cymaint oedd yr 
awydd i’w holi nes y bu’n rhaid 
dwyn y cyfarfod i ben neu fod yno 
hyd hanner nos!

Diolchwyd i’n siaradwr yn gynnes 
iawn gan gadeirydd Clwb Rygbi 
Llanbed a’r cyn chwaraewr, y Bnr Dai 
Charles Evans. Pwysleisiodd y balchder 
wrth gael croesawu un sydd bron yn 
un ohonon ni a mynegodd ei bleser am 
noson a oedd wedi plesio pawb.

Nos Iau Mawrth 3ydd, fe fydd 
y Cylch yn dathlu Gŵyl ein 
Nawddsant ac yn estyn croeso 
cynnes i aelodau, cyn aelodau ac i 
unrhyw un sydd â chysylltiad.

Adran Llambed
Cafwyd cwis hwyliog yng ngofal 

Mrs Ll Jones yn yr adran lle bu 
tua deugain o blant yn cystadlu’n 
frwd yn erbyn ei gilydd yn adnabod 
wynebau, lleoedd, lleisiau ac yn ateb 
cwestiynau cyffredinol. Yr wythnos 
ganlynol bu timau o flwyddyn 
chwech Adran Llambed yn cystadlu 
yng nghwis yr Urdd yng Nghlwb 
Rygbi Aberaeron. Diolch i Mr E 
Jones a Mrs A Jones am eu cymorth 
ar y noson. Cafwyd llawer o sbort a 
sbri. 

Cymdeithas Ddiwylliadol Shiloh 
a Soar

Rhys Bebb Jones a’i briod Shan 
oedd y gwesteion yn y Gymdeithas 
Ddiwylliadol nos Wener Chwefror 
19. Cafwyd ganddynt ddarlun 
byw a chynhwysfawr o hanes 
a gweithgareddau’r Llyfrgell 
Genedlaethol lle mae’r ddau wrth 
gwrs yn gweithio.

Fe ddaeth y Llyfrgell i fodolaeth 
yn amser Victoria a bu dylanwad 
Dr John Williams, meddyg teulu’r 
Frenhines, yn allweddol wrth 
sefydlu’r Llyfrgell. Yn wreiddiol, 

roedd y Llyfrgell i fod i gael 
ei hadeiladu ger y Castell ond 
penderfynwyd yn ddoeth ar ei safle 
presennol. Mae yn adeilad eiconig 
yn sefyll yn urddasol dros y dref.

Mae’r prif adeilad ar agor i’r 
cyhoedd ond mae yno orielau, 
stordai i ffilmiau a llyfrau 
gwerthfawr ac yn ddiweddar, 
derbyniwyd ffilmiau gan HTV ac 
ITV Cymru. Gwyddom hefyd am 
bwysigrwydd y DRWM lle cynhelir 
nifer o weithgareddau’r Llyfrgell.

O ddiddordeb mawr i bobl 
Llambed  ceir Arddangosfa o waith y 
ffotograffydd Jeff Charles a fu’n byw 
ym Mhentrebach .Mae tua 250 o staff 
ag arbenigedd penodol yn gyfrifol 
am edrych ar ȏl trysorau’r Llyfrgell. 
Prynwyd llyfr drudfawr Hywel Dda 
a’r llyfr hynaf o Gymru, sef y  Boston 
Book. Arbenigwr ar Ystrad Fflur 
yw David Austin o Goleg y Drindod 
Dewi Sant. Diolch amdano.

Beth am y dyfodol? Wel, dyma 
yw storfa ein llên a’n celf ac fe 
ddylem i gyd drysori ein hanes a’n 
hetifeddiaeth. Galwch heibio ac mi 
gewch groeso cynnes gan y staff 
hawddgar. Diolchodd y Llywydd, 
Philip Lodwig, i Rhys a Shan am 
noson hynod ddiddorol ac adeiladol. 
Daw tymor y Gymdeithas i ben 
nos Wener Mawrth 11 wrth ddathlu 
Gŵyl Ddewi yn ein ffordd arferol. 
Bydd y grŵp lleisiol Ffrindiau yn 
diddanu. Cofiwch ddod i gefnogi. 

Cymdeithas Hanes
Roedd hi’n noson go wahanol 

i aelodau’r Gymdeithas yng 
nghyfarfod mis Chwefror. Y 
delynores Harriet Earis oedd y 
siaradwraig wadd, a chroesawyd 
hi’n gynnes gan Selwyn Walters, 
Cadeirydd.  Wrth ei chyflwyno, 
dywedodd fod Harriet wedi graddio 
mewn Astudiaethau  Celtaidd yng 
Ngholeg y Drindod, Caergrawnt, 
wedi astudio’r delyn yn y modd 
Clasurol, a bod ganddi bedair 
blynedd ar ddeg o brofiad o roi 
hyfforddiant i ganu’r delyn yng 

Nghymru a’r tu hwn. Mae wedi 
canu’r delyn ei hun ers 28 mlynedd.

Thema’r noson oedd ‘Hanes 
y Delyn yng Nghymru’ ond 
dechreuwyd wrth sôn am delynau 
elfennol cynnar yr Aifft - heb fod 
llawer mwy na bwa saeth o ran 
siâp, a cheir hefyd sôn amdanynt 
yn y Beibl. Ceir lluniau telynau 
mwy sgwâr eu golwg o’r seithfed 
ganrif yn yr Iwerddon, ac er bod y 
Gwyddelod yn honni mai nhw oedd 
â’r Delyn Geltaidd gynharaf, mae 
cyfeiriad at y delyn yng ngherddi’r 
Gododdin, er nad oedd mewn 
llawysgrif tan y drydedd ganrif ar 
ddeg.

Rhoddodd hanes y telynor yn y 
llys gan sȏn am y gwahanol haenau 
o delynorion, ac erbyn teyrnasiad 
Edward 1af roedd yna fwy o 
delynorion nag unrhyw gerddorion 
eraill yn ei lys. Talwyd yn dda 
iddynt deithio o gwmpas gyda’r llys 
- gwerth tua £3,000 heddiw.

Yr esiampl gynharaf o fiwsig a 
welir wedi’i hysgrifennu ar gyfer 
y delyn yw Caniad San’ Silin, o 
waith Robert ap Huw tua’r flwyddyn 
1613, a chanwyd hon ar y delyn 
gan Harriet. Soniwyd am Dafydd 
ap Gwilym fel telynor, ac yna John 
Parry, y telynor dall, Dafydd y 
Garreg Wen, John Thomas - y rhain 
yn canu’r delyn deires. Yn nes at ein 
hamser ni, un o’r enwau mawr yw 
John Roberts, telynor Cymru, â’i 
saith o feibion i gyd yn delynorion. 
Ei wyres oedd Eldra Jarman ac 
roedd Nansi Richards yn perthyn 
iddo, a theulu Abram Wood hefyd.

Rhoddodd sawl datganiad ar y 
telynau Celtaidd a’r un glasurol 
a ddaeth gyda hi, a dangosodd ei 
chynulleidfa ei gwerthfawrogiad yn 
frwd.  Diolchwyd i Harriet eto gan y 
Cadeirydd am noson arbennig iawn.

Bydd y cyfarfod nesa nos Fawrth, 
Mawrth 15fed, 7.30 yh yn Hen 
Neuadd y Coleg pan fydd Yvonne 
Davies yn sôn am Dafarnau Llambed 
- rhan o brosiect ‘Peint o Hanes 
plîs’.

Yn yr ‘Ŵyl Gwrw a Seidr’ cyflwynodd aelodau’r Ford Gron siec am £500 
at Ymchwil Cancr Cymru ac yno i dderbyn y siec roedd Hannah Beadsworth, 
Codwr Arian Ymchwil Cancr Cymru a Helen Davies, Cynrychiolydd y 
Gymuned. 

Yn ystod ei flwyddyn yn Feistr Cyfrinfa Peterwell dewisodd y Brawd 
David Doyle gefnogi elusen  MacMillan ac yn ddiweddar fe drosglwyddwyd 
siec am £4,000 i Miss Sue Rees, Rheolwr Codi Arian MacMillan yng 
ngorllewin Cymru. Yn y llun (o’r chwith) mae’r Brawd Steven David 
Hockey, Prif Feistr y Dalaith; y Brawd David Doyle; Miss Sue Rees; y 
Brawd M A Evans, Trysorydd a’r Brawd  Tom Evans. 
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Llanbedr  Pont  Steffan
Amgueddfa Llambed

Bydd yr Amgueddfa yn ail-agor 
ei drysau dydd Mawrth, Mawrth 
22ain am 10 yb, ac wedyn bob Dydd 
Mawrth, Iau a Sadwrn 10 - 4.

Bydd casgliadau ‘newydd’ i’w 
gweld, megis cofnod 1916 o’r 
Rhyfel Mawr; casgliad Pwyllgor 
Cymuned Pencarreg ar hanes y Plwy; 
arddangosfa o gardiau coffadwriaeth 
a’r hanes ynghlwm â nhw;  cofio agor 
y rheilffordd 150 mlynedd yn ôl (nid 
yr un  ar gau’r rheilffordd 50 mlynedd  
i’r llynedd); arddangosfa am 
ffermydd y mynydd-dir a’u hoffer; 
eitemau o’r Old Quarry- canolfan 
boteli, a rhagor. Felly, dewch unwaith 
eto i weld beth sydd ar eich cyfer, ac 
yn bwysicach na dim, dewch â’ch 
storïau hefyd. Bydd y gwirfoddolwyr 
yn falch i’ch croesawu.

Grŵp Trafod  
Dwy noson oedd yn weddill o 

dymor y Grŵp Trafod  a’r olaf ond 
un ar 2 Chwefror gyda Aled Rees 
o Deithiau Tango, Aberystwyth yn 
sȏn am sefydlu ei gwmni teithiau, 
yn bennaf i’r Ariannin, a theithiau o 
bob math wedi’u trefnu’n arbennig ar 
gyfer partïon ac ati.   Roedd yn noson 
ddiddorol iawn a chafwyd hanes cryno 
am sefydlu’r Wladfa ac am nifer fawr 
o’r cymeriadau sy’n byw yna.    Os am 
drip i’w gofio cysylltwch ag Aled yn 
Nheithiau Tango.    

Yn dilyn cyflwyniad Teithiau 
Tango cynhaliwyd y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol, Diolchodd 
y Cadeirydd presennol, Eirug 
Jenkins, i bawb am eu cefnogaeth 
yn ystod y tymor.  Cafodd y 
Swyddogion canlynol eu hethol 
– Llywydd Eurig Jenkins, Erwlas, 
Talsarn; Llywyddion Anrhydeddus 
– Margaret Dalton, Gelligarneddau; 
Twynog Davies, Frondolau; Arthur 
Davies, Dolcoed; Aneurin Davies, 
Blaenplwyf Lodge; John H Jones, 
Dolaugwyrddion Uchaf; Cadeirydd 
– Anwen Hughes, Bryngido, 
Llanarth;  Is-Gadeirydd – i’w 
gadarnhau; Ysgrifennydd – Gareth 
Jones, Cilerwisg; Trysoryddion – 
Dai a John Evans, Ynys; Gohebydd 
y Wasg - Eira Price, Gelliwrol; 
Pwyllgor – Iwan Jenkins, Tyllwyd; 
Jonathan Jones, Derigoch; David 
Thomas, Maesfforest a Carwyn 
Davies, Penlan.   Diolchodd Aneurin 
Davies i’r swyddodgion am eu 
gwaith caled yn ystod y flwyddyn.    
Tâl aelodaeth yn £10 a chroeso i 
aelodau hen a newydd i’r tymor fydd 
yn dechrau ym mis Medi.

Bu cyfarfod ola’r tymor ar 16 
Chwefror ac Anwen Hughes yn 
cadeirio.   Cyflwynodd y gŵr gwadd 
sef Mike Donovon o Hendy-Gwyn 
ar Daf atom. Mae’n olygydd y 
cylchgrawn Practical Farm Ideas 
sy’n cael ei gyhoeddi bob chwarter 
ers 1992.   Ar ȏl byw yn Llundain 
prynodd Mr Donovan fferm yn 
Hendy-Gwyn a bu’n ffermio am 

rai blynyddoedd.   Gan fod ganddo 
gefndir mewn newyddiaduraeth aeth 
ati i gyhoeddi’r cylchgrawn gydag 
amser.   Mae’n dipyn o gymeriad ac 
yn awyddus iawn i hwyluso gwaith y 
ffermwr mewn unrhyw ffordd bosib.   
Ewch i’w wefan i gael rhagor o 
fanylion.    Noson arbennig arall.

Bydd trip y Gwanwyn yn cael ei drefnu 
ddechrau mis Mai a bydd trip yr Hydref 
yn mynd i Ogledd Cymru. Os am fwy o 
fanylion cysylltwch â’r swyddogion.

Noddfa
Cynhelir oedfa arbennig i ddathlu’r 

Pasg yn Noddfa ar Sul 13 Mawrth am 
5 o’r gloch yng ngofal yr Ysgol Sul.  
Estynnir croeso cynnes i bawb.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwysaf 

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

Merched y Wawr
Croesawyd pawb i gyfarfod mis 

Chwefror gan Ann, ein Llywydd. 
Dymunodd ben-blwydd hapus 
i Dorothy ar achlysur arbennig 
yn ystod yr wythnos. Atgoffwyd 
yr aelodau am ddyddiadau 
cystadlaethau chwaraeon y 
Rhanbarth. Cytunodd Eryl, Verina, 
Janet a Morwen gynrychioli’r 
gangen mewn darllediad byw o’r 
rhaglen ‘Pawb a’i Farn’ yn y Coleg 
ar 18 Chwefror.  Cytunwyd i gefnogi 
Morgan Lewis yn ariannol ar ei daith 
i Batagonia ym mis Hydref.

Yna croesawodd Ann ddeuddeg 
o ddysgwyr oedd wedi ymuno 
â ni mewn noson gemau bwrdd 
amrywiol. Mwynhawyd orig 
bleserus a hwyliog iawn yn eu 
cwmni yn cystadlu’n gyfeillgar ac 
yn mwynhau sgwrs. Talwyd diolch 
gan Janet i’r dysgwyr am ddod 
atom a soniodd pa mor bwysig yw 
rhoi’r cyfle iddynt gymdeithasu 
gyda Chymry Cymraeg tu allan i’r 
dosbarth mewn noson anffurfiol. 
Talodd werthfawrogiad hefyd i Ann 
am drefnu’r noson ac i Gwyneth, 
Noeleen ac Avril am baratoi paned a 
lluniaeth ysgafn.  

Ddiwedd Ionawr bu’r aelodau 
yn ymweld â changen Felinfach yn 
gwrando ar Diane Smith yn sôn am 
ei phrofiadau yn gweithio yn Saudi 
Arabia. Bu’n noson hynod ddiddorol.  
Diolchwyd i aelodau Felinfach gan 
Ann ein Llywydd am eu croeso 
cynnes a’r wledd ardderchog o 
ddanteithion amrywiol blasus iawn.  

Teithiodd 22 ohonom i Theatr 
y Lyric yng Nghaerfyrddin ar 29 
Ionawr i weld y Ddrama Gerdd 
‘Esther’ gan Nan Lewis ac Eric Jones.  
Bu’n noson wych ac roedd y canu, y 
llefaru, yr actio a’r cyfarwyddo i gyd 
mor broffesiynol.  Dyma noson a erys 
yn y cof am amser hir.   

Cynhelir ein cyfarfod nesaf nos 
Lun 14 Mawrth, sef noson i ddathlu 
Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr 

Merched Corisma dan arweiniad 
Carys Lewis.  

Sefydliad Prydeinig y Galon  - 
Adran Llanybydder a Llambed

Ar y 19 Chwefror cafwyd noson 
arbennig gyda Bois y Frenni ym 
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. 
Aeth y noson y hwylus iawn 
ac roedd pawb wedi mwynhau. 
Dechreuwyd Bois y Frenni gan W R 
Evans nol yn 1940.

Llywydd y noson oedd Mr Gary 
Rees, Llanybydder. Diolch iddo 
fe am ei eiriau pwrpasol a hefyd 
am ei rodd hael iawn.  Talwyd y 
diolchiadau gan ein Llywydd Y 
Cynghorydd Ivor Williams. 

Enillwyr y raffl oedd _Olwen 
Green, Elizabeth Warmington, 
Nicola Cascade, Menna Morgan, 
David Aston, E Lloyd, Haydn 
Richards, Wyn a Meinir Jones.

Man geni rygbi Cymru
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod 

Dewi Sant yn paratoi i ddathlu Llambed 
fel man geni rygbi yng Nghymru gyda 
diwrnod llawn o ddigwyddiadau sy’n 
gysylltiedig â’r gêm.

Ddydd Mercher, Mawrth 23ain, 
rygbi fydd prif ffocws y Brifysgol 
a’r dref gydag amrywiaeth o 
ddigwyddiadau’n cael eu trefnu i 
goffáu cyfraniad Llambed i’r gamp.

Mae tymor 2015/2016 yn nodi 
150 mlynedd ers i’r gêm rygbi 
gystadleuol gyntaf erioed gael ei 
chwarae yng Nghymru. Chwaraewyd 
y gêm – rhwng Coleg Dewi Sant 
a Choleg Llanymddyfri - ar gaeau 
chwarae’r Brifysgol yn y dref.

Cafodd rygbi’i gyflwyno i Gymru 
gan y Parchedig Athro Rowland 
Williams.  Dyma ysgolhaig a ddaeth 
yn Ddirpwy-Brifathro Coleg Dewi 
Sant ym 1850 ac unigolyn oedd 
wedi chwarae rygbi tra’n fyfyriwr 
yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt. 
Mae Undeb Rygbi Cymru hefyd 
yn rhoi ei gefnogaeth lawn i’r 
dathliad arbennig hwn gan gydnabod 
pwysigrwydd Llambed i ddatblygiad 
rygbi yng Nghymru.

Gydag erthyglau yn archifau’r 
Brifysgol sy’n cynnwys cyn-fyfyrwyr 
yn hel atgofion am chwarae rygbi 
yng Ngholeg Dewi Sant yn Llambed 

yn yr 1850au, credir bod gemau 
wedi’u chwarae rhwng myfyrwyr o 
1850 ymlaen gyda’r gêm gystadleuol 
gyntaf i ddefnyddio’r rheolau rygbi 
yn cael ei chwarae yn 1866.

Cynhaliwyd digwyddiad 
canmlwyddiant ym 1966 a oedd 
yn cynnwys gêm rygbi rhwng 
Coleg Dewi Sant a thîm o XV o 
wahoddedigion Cymreig.  Roedd y 
tîm yma o chwaraewyr gwadd yn 
cynnwys rhai o fawrion y cyfnod.

Hanner can mlynedd yn 
ddiweddarach, mae’r Brifysgol 
yn cynllunio diwrnod llawn o 
ddigwyddiadau.

Amser Gweithgaredd: 1.00yp 
Tîm Menywod Y Drindod Dewi 
Sant v Tîm Menywod Clwb Rygbi 
Llambed yn y Clwb Rygbi; 2.15yp 
Lansiad llyfr gan Selwyn Walters 
yn y Clwb Rygbi; 3.00yp Y Drindod 
Dewi Sant v Welsh Academicals yn 
y Clwb Rygbi; 5.00 – 6.00yh Cyfle 
i weld arddangosfa o arteffactau 
sy’n gysylltiedig â rygbi yn 
Llyfrgell Roderic Bowen; 6.00yh 
Dadorchuddio Cofeb i Rowland 
Williams sy’n nodi Llambed fel 
man geni rygbi Cymru yn Adeilad 
Caergaint.

Twmpath a mwy!
Dewch ynghyd i noson o 

gerddoriaeth a dawnsio yn Neuadd 
Buddug, Llambed, nos Wener 
11 Mawrth am 7pm. Bydd The 
Backroom Band, band twmpath 
dawns o Geredigion, yn ein diddanu, 
a chawn glywed cerddoriaeth werin o 
Gymru, Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Trefnir y noson gan Bwyllgor 
Gefeillio Llambed – Saint Germain 
Sur Moine, gyda chefnogaeth Noson 
Allan Cyngor y Celfyddydau. 
Tocynnau yn £5 i oedolion a £2 i blant. 

Bydd bar trwyddedig ar gael, yn 
ogystal â bwyd a raffl. Dewch i 
gefnogi’r digwyddiad cymunedol 
hwn; bydd yr elw’n cael ei 
ddefnyddio ar gyfer croesawu 
ymwelwyr o Ffrainc ym mis Ebrill. 
Gwnaed y cyswllt rhwng Llambed 
a Saint Germain Sur Moine yn 2001 
ac mae sawl taith wedi bod rhwng y 
ddwy dref.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 
Sarah Pold: sarahjanetravel@outlook.com

Bois y Frenni a fu’n diddanu yn Noson Sefydliad y Galon yn y coleg.
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Cwrtnewydd
Ysgol Cwrtnewydd

Bu tîm o’r Ysgol yn cystadlu 
yng nghystadleuaeth pêl rwyd yr 
Urdd cylch Llanbed yn y ganolfan 
hamdden, Cafodd pawb fwynhad yn 
cymdeithasu a chystadlu yn erbyn ei 
gilydd.

Cynhaliwyd Gala Nofio cylch 
Llanbed yn ddiweddar.  Cafodd 
disgyblion yr Ysgol gryn lwyddiant.  
Dyma’r canlyniadau:- Katy Moyes 
1af yn y ras rhydd ac 2il yn y ras 
cefn. Alaw Jones 3ydd yn y rasys 
rhydd a chefn.  Elan Jenkins yn 
2il yn y ras broga. Hefyd cafodd 
Elan Jenkins, Luned Jones, Lisa 
Jenkins ac Alaw Jones 2il yn y ras 
gyfnewid.  Llongyfarchiadau i’r 
holl ddisgyblion a gynrychiolodd 
yr Ysgol ac am ennill y darian i’r 
ysgolion bach â’r nifer mwyaf o 
bwyntiau.

Cynhaliwyd rownd 2 Cogurdd, 
sef rownd Ceredigion yn Ysgol 
Hŷn Bro Pedr.  Roedd dros 
ddeg ar hugain yn cystadlu, a 
llongyfarchiadau anferthol i Lisa 
Jenkins am ennill y gystadleuaeth.  
Braf oedd gweld Lisa yn ennill; 

hi fydd y pedwerydd disgybl o’r 
Ysgol i gynrychioli Ceredigion yn 
ystod y pedair blynedd diwethaf yng 
nghystadleuaeth y Cogurdd.

Bydd Lisa yn cynrychioli 
Ceredigion yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 
ddiwedd mis Mai. Pob lwc i ti Lisa! 

Cofiwch am ein cyngerdd Pigion 
Pasg a fydd yn cael ei gynnal yn 
Neuadd yr Ysgol nos Fercher, 
Mawrth 23ain am 7 o’r gloch. 
Croeso cynnes i bawb.

Gwellhad Buan 
Derbyniodd Mrs Sulwen Lloyd, 

Ucheldir driniaeth i’w llygaid yn 
Ysbyty Bronglais, Aberystwyth yn 
ystod y mis diwethaf – gobeithio 
eich bod llawer yn well erbyn hyn. 

Dyweddïad 
Llongyfarchiadau i Eleri Davies, 

4 Heol y Bryn ar ei dyweddïad ag 
Alex Rumsey. Pob dymuniad da i 
chwi. 

Diolch
Dymuna Sulwen Lloyd, Ucheldir 

ddiolch i bawb am yr anrhegion, 
y cardiau a’r galwadau ffôn yn 
dilyn llawdriniaeth ar ei llygaid yn 
ddiweddar. 

Cydymdeimlo 
Danfonwn ein cydymdeimlad 

dwysaf at Mrs Nanna Jones, Garth 
ar golli ei chyfnither sef Mrs Ray 
Lewis o Lanwnnen. 

Croeso nôl 
Erbyn hyn mae Carys, Kevin 

ynghyd a’r merched Ela Mablen a 
Nanw Melangell wedi ymgartrefu 
nôl yn Fronddu. Gobeithio eich 
bod yn mwynhau yn ôl yn ein plith 
unwaith yn rhagor. 

Llanwnnen

Llongyfarchiadau i Heledd 
Jenkins am ddod yn ail yng 
Nghystadleuaeth Gymnasteg yr 
Urdd dros Gymru yng Nghanolfan 
Hamdden Plascrug Aberystwyth ar 
yr 11eg Chwefror.

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau mawr i Twm 

Ebbsworth ar ennill y gadair yn 
Eisteddfod Ysgol Bro Pedr yn ystod 
y mis. Mae Twm yn gyn ddisgybl o 
Ysgol Gynradd Llanwnnen ac mae 
pawb yn falch iawn o glywed am dy 
lwyddiant, Twm. Pob dymuniad da i 
ti i’r dyfodol. 

Diolch 
Dymuna teulu y diweddar Ray 

Davies [gynt o fferm Abergrannell] 
a hunodd yng nghartref Maes 
y felin, Drefach ddiwedd mis 
Ionawr, ddiolch o waelod calon 
am bob arwydd o gydymdeimlad 
a estynnwyd  iddynt yn eu 
profedigaeth. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys 

gyda theulu y diweddar Ray 
Lewis, Hafan, Bro Grannell a 
fu farw ddechrau mis Chwefror. 
Cofiwn yn arbennig am ei phriod, 
Gomer, sydd wedi ymgartrefu 
yng Nghartref Maes y Felin, 
Drefach erbyn hyn. Bu’r angladd 
yn breifat yng Nghapel Alltyblaca 
ac yno rhoddwyd ei gweddillion i 
orffwys. 

Gwellhad Buan 
Gobeithio fod John Beaufort 

Williams, Brynamlwg yn teimlo’n 
well yn dilyn ei arhosiad yn Ysbyty 
Glangwili yn ystod y mis. 

Eisteddfod Gadeiriol Capel y 
Groes 

Cynhelir yr Eisteddfod ddydd 
Mercher, Mawrth 30ain. I ddechrau 
gyda’r adran gyfyngedig am 1:30 
o’r gloch. Llywydd yr Eisteddfod 
yw David Williams, Pleasant Hill. 
Dewch yn llu.

Clwb  Clonc    
Mawrth �016

£25 rhif 327: 
Rhys Bebb-Jones,

Glynrhosyn, Heol-y-Bont, Llambed.
£20 rhif 302: 

Mrs Sallie Jones,
Hathren, Heol-y-Bont, Llambed.

£15 rhif 58: 
Dylan Davies,

1 Tynyffordd, Llanybydder.
£10 rhif 505: 

D. T. Williams,
Dolaugwyrddion Isaf, Pentrebach, 

Llambed.
£10 rhif 97: 

Mrs Rosemary Davies,
Brynteg, Heol-y-Wig, Llambed.

£10 rhif 476:
Olwen Thomas,

12 St Quentin’s Close,
Llanfleiddian, Y Bontfaen.

£5 rhif 525: 
Mrs Anne Milcoy,

Llwynteg, Drefach.

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

Yn Toriad Taclus Llanybydder: 
Dydd Llun 9.00-7.00 a Dydd Mawrth 9.00-5.30

Teithiol:
Dydd Iau 9.00-2.30 a Dydd Gwener 9.00-5.00

Caryl Herrick 
carylcwm@hotmail.co.uk
Salon: 01570 4814�5  

Symudol: 079716�9001

07867 945174

Ym mis Mai bydd Llambed yn gartref 
i Benwythnos cyntaf Dartiau y dre. Bydd 
hyn yn dilyn llwyddiant arddangosfeydd 
yn y dre dros y blynyddoedd dwethaf, 
yn cynnwys Gary Anderson Pencampwr 
Cefn wrth Cefn y byd.

Ar nos Wener 6ed o Fai bydd 
arddangosfa yn y Clwb Rygbi gyda 
Dennis Priestley a Peter Manley, dau o 
enwau mawr y 1990au a blynyddoedd 
cynnar y PDC, Dennis yn gyn-bencampwr 
y byd ar ddau achlysur. Ar y meic bydd 
llais cyfarwydd John Gwynne.  

Ar y dydd Sadwrn bydd 
cystadleuaeth dartiau yn y Castle 
Green yn dechrau am 12.30 gyda dros 
£1000 i’w ennill. Mae’r gystadleuaeth 
wedi’i noddi gan bwydydd Castell 
Howell a bydd pwyntiau ranc Cymdeithas Dartiau Cymru ar gael i’w hennill. 
Pris chwarae £7 ond am ddim i’r rhai sydd wedi talu am docynnau i’r 
digwyddiad yn y Clwb Rygbi nos Wener.

Mae’r penwythnos wedi’i drefnu gan Bishop of Bedlam a Mavis a Bryan 
Beynon o’r Castle Green.  Tocynnau gan Bedwyr Davies ar 07580128039.

Penwythnos  y  Dartiau    
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Drefach  a  Llanwenog
Sefydliad y Merched  

Ym mis Chwefror, y gŵr 
gwadd oedd Tim Newbury, 
Prif Arddwr Llanerchaeron. 

Cynlluniwyd y tŷ gan 
John Nash, y pensaer enwog 
tua 1796.   Roedd yr ystad 
wedi ei datblygu fel “Ystad 
Ddelfrydol” gyda phob adran 
yn cydweithio er lles y cyfan. 
Roedd y fferm, yr anifeiliaid, 
y gerddi, yr afon, y llyn a’r 
coedwigoedd yn cynhyrchu 
bwyd a defnyddiau i gynnal 
y bobl a’r anifeiliaid. Gan 
fod yr ystad wedi bod yn 
eiddo i deulu’r Lewisiaid am 
ran helaeth yr amser, graddol fu’r 
newidiadau i’r gerddi. Er hynny, bu 
sawl datblygiad diddorol fel y Twll 
Tân mawr y tu ȏl i’r fframau gwydr. 
Byddai’r tân yn gwresogi’r dŵr a 
oedd wedyn yn mynd dan y pridd 
mewn pibau i wresogi’ r tai gwydr 
a’r welydd lle tyfai’r coed bricyll ac 
eirin gwlanog.

Ers i’r ystad gael ei throsglwyddo 
i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
yn 1989, mae rhan helaeth y garddio 
yn nwylo’r gwirfoddolwyr o dan 
oruchwyliaeth Mr Newbury, wrth 
gwrs.

Mae’n debyg ar un adeg bod 
dros hanner cant o wahanol fathau 
o rosynnod yno, ac efallai bod rhai 
yn cofio’r diwrnodau Cennin Pedr 
a oedd yn boblogaidd tuag ugain 
mlynedd yn ȏl. Erbyn hyn mae 
datblygiadau newydd a dolydd 
o flodau gwylltion naturiol, er 
enghraifft. Fe  fyddant yn werth eu 
gweld . 

Eglwys Santes Gwenog
Mae Grŵp Grawys y pedair 

eglwys o dan arweiniad y Parch 
Suzy Bale yn cwrdd pob nos 
Fawrth yn Eglwys Fach Llanwenog 
o 7 – 8 yh i astudio’r darlleniadau 
Beiblaidd sy’n berthnasol i’r 
Suliau sy’n arwain at yr Ŵyl Fawr, 
sef Y Pasg. Mae croeso cynnes 
i bawb sy’n dymuno ymuno â’r 
grŵp.

Gan fod Gŵyl y Pasg yn gynnar 
eleni, gofynnir i aelodau Cymdeithas 
yr Allor gwrdd i osod blodau am 4 
yp dydd Gwener, 25ain o Fawrth. 
Am fwy o fanylion, cysylltwch â 
Mary, 01570 434200, neu Viria 
480916.

Cofiwn am bawb sy’n anhwylus 
naill ai mewn ysbyty, gartref, 
neu mewn cartrefi preswyl. 
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r 
teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid 
yn ddiweddar.

Clwb Cant Mis Ionawr: 1. Jac 
Evans, Vale of Cledlyn; 2. Hafwen 
Davies, Llanwenog; 3. Arwyn Jones, 
Gellideg.
Y Gymdeithas Hŷn

Daeth 26 o’r aelodau i Festri 
Seion, Cwrtnewydd ym mis 
Chwefror ar gyfer y cyfarfod misol, 

gydag wyth ymddiheuriad. Yn 
absenoldeb y Cadeirydd, cymerwyd 
y Gadair gan Brenda Jones, a Mary 
Jones, Penrheol yn cyflawni gwaith 
yr ysgrifennydd.

Cydymdeimlwyd ag Eifion 
Davies, wedi colli ei chwaer, a 
dymunwyd gwellhad i bedair o’r 
aelodau wedi triniaeth mewn ysbyty. 
Cyfarchwyd tri o’r aelodau a oedd 
yn dathlu pen-blwydd yn ystod y 
mis, a llongyfarchwyd Viria ar ddod 
yn hen fam-gu.

Cyflwynodd Brenda’r siaradwr 
gwadd am y prynhawn, sef Insbector 
Ken Lewis, yntau’n falch o ddod 
nol i’w gartref genedigol yng 
Nghwrtnewydd.  Wrth ddod i Festri 
Seion, cofiai am ei fam ac eraill 
o wragedd y Capel ar y llwyfan 
yn torri bara menyn yn y ‘Sale of 
Work’ac am gyngherddau’r ysgol a’r 
Ysgol Sul.  Soniodd am ei fagwraeth 
yn Bryn View a chwmni neilltuol ei 
dad-cu ac am ei ddyddiau ysgol, cyn 
mynd i weithio i Gyngor Ceredigion 
gyda’r Weights & Measures, ac 
yna ymuno â’r Heddlu a dod yn ôl i 
Lanbed yn Insbector.  Cafwyd llawer 
o storïau diddorol ganddo, gan roi 
pleser i’w wrandawyr.

Diolchwyd yn gynnes i Ken 
Lewis am brynhawn hwylus a 
difyr gan Ieuan Jones, Pwllybilwg. 
Mwynhawyd lluniaeth blasus dan 
ofal gwragedd Cwrtnewydd, a 
diolchwyd iddynt hwythau gan Mary 
Jones.

Bydd y cyfarfod nesaf dydd 
Mercher, Mawrth 9fed yn Eglwys 
Llanwenog am 1.30 yp, ac edrychwn 
ymlaen at gwmni disgyblion Ysgol 
Llanwenog i’n diddanu. 

Ysgol Llanwenog.
Llongyfarchiadau mawr iawn i 

ddisgyblion yr ysgol a wnaeth yn 
dda iawn yng ngala nofio ysgolion 
cylch Llanbed yn ddiweddar. 
Cyrhaeddodd nifer o blant y 
rasys terfynol yn eu dull dewisol. 
Dyma rai canlyniadau. Elin Lloyd 
blwyddyn tri 4ydd yn y dull rhydd, 
Dewi Lloyd blwyddyn chwech 
4ydd yn y dull rhydd, Jamie Jones 
blwyddyn chwech 2 ail yn y dull 
rhydd, Hannah Ayonadu blwyddyn 
pedwar 3ydd yn y dull broga, Jamie 
Jones 2il yn y dull broga, Dewi 

Lloyd 3ydd yn y dull cefn. Daeth yr 
ysgol yn ail agos iawn i Ysgol Bro 
Pedr hefyd yn y ras gyfnewid. Da 
iawn chi. Diolch i Mr Wyn John am 
drefnu bore hwylus o gystadlu. 

Yn dilyn llwyddiant Sam Lewis 
yn y gystadleuaeth Cogurdd aeth 
ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn 
rownd Ceredigion. Llongyfarchiadau 
mawr iawn iddo am ddod yn 
drydydd yn y gystadleuaeth honno. 
Llongyfarchiadau mawr i Lisa o 
Gwrtnewydd am ddod yn fuddugol 
yn y gystadleuaeth yma. Mae’r 
ardal mewn dwylo diogel ar gyfer 
y dyfodol yn y maes coginio. Bu 
gweddill y plant hefyd yn coginio 
pancws yn nosbarth y plant bach ac 
yng nghlwb yr Urdd ar ôl Ysgol.  

Bu P C Eleri ar ymweliad â’r ysgol 
i sgwrsio ac ateb cwestiynau gan 
blant y Cyfnod Sylfaen ac i rannu 
gwybodaeth am ddiogelwch ar y we 
gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 
dau. 

Mae’r plant yn brysur ar hyn o 
bryd yn ymarfer ar gyfer Eisteddfod 
Gylch yr Urdd. Mae’r partïon a’r 
unigolion yn edrych ymlaen at 
gystadlu. Bydd y plant hefyd yn 
diddanu henoed yr ardal mewn 
cyngerdd yn Eglwys Santes Gwenog 
ar brynhawn y 9 fed o Fawrth.  

C.Ff.I. Llanwenog
Yn ystod y mis diwethaf mae 

rhai aelodau’r clwb wedi bod yn 
brysur yn dysgu geiriau, yn ymarfer 
eu perfformio nhw a chael llawer 
o sbort a chwerthin. Ie, mae’n 
dymor y dramâu. Yn ystod wythnos 
hanner tymor fe fu aelodau’r clwb 
yn ymddangos ar lwyfan Theatr 
Felinfach. Ar ddiwedd y cystadlu fe 
ddaeth gwobrau i’r clwb gyda Rhys 
Davies yn ennill yr actor gorau dan 
16 ac Amser i Serennu’r clwb yn dod 
yn fuddugol. 

Os oes gennych ddiddordeb 
ymuno â’r clwb neu am gael rhagor 
o wybodaeth ewch i’r wefan: www.
cffillanwenog.org.uk

Gwellhad Buan
Treuliodd Margaret Griffiths, 

Maes-y-felin Isaf rai diwrnodau yn 
Ysbyty Glangwili yn ddiweddar. 
Gobeithio eich bod yn teimlo’n well 
erbyn hyn.

Gwasanaethu, Cynnal a Chadw
- Boileri a Ffyrnau Olew

- Pympiau Gwres o Ffynonhellau’r 
ddaear a’r awyr

- Paneli Thermal Solar
- Silindrau heb awyrellau

01559 370997 / 07966 592183
aled.evans1@btinternet.com

Gwersi TELYN a 
Gwersi PIANO preifat

Am wybodaeth bellach 
cysylltwch â 

Georgina Cornock-Evans 
07967 648336

^

Ieuan Jones
Adferwr Lluniau

Cwrtycadno

Rhoi bywyd newydd i hen lun

Ffôn: 01558 650153
e-bost: ieuan@glynhebog.co.uk
Y we: cwrtphotorestoring.com

 

 

 
               Osian Potter    
         Toio a Gwaith Saer 

        Adeiladau Newydd ·  Ail-doi 

              Ffasgiau, Soffitau a Chafnau 

             Gwaith Simnai · Gwaith Plwm  

               Saer Coed 

             07816 869 047 · 01570 471 749  
                 osianp@btinternet.com 
            
            Cymwys, 14 Blynedd o Brofiad, Geirda ar Gael 
 

 

 

Rhai o aelodau Sefydliad y Merched yn gwisgo calonnau gwyrddion. Syniad 
Ffederasiwn SYM Prydain Fawr i gefnogi “Gweithredu ar Newid Hinsawdd”. 
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Yn y Gegin gyda Gareth Cellan
Paratoi ’r Pasg

Gan fod Y Pasg yn gynnar eleni ddiwedd Mawrth, rhaid troi ein 
meddyliau at ddathliadau’r Ŵyl yn barod a ninnau newydd ddathlu Gŵyl 
Ddewi.  Mae’n gyfnod o wyliau, y cyfle cyntaf efallai i deuluoedd ddod 
ynghyd ers y Nadolig - i wledda, rhannu storïau a bwyta.

Mae arwyddion fod y Gwanwyn wedi dod - y cennin Pedr allan y gynnar 
iawn eleni, ac mae’n gyfnod ŵyna gyda ni yma ar fferm Y Goedwig.  Braf 
o beth yw dod ag elfen y Gwanwyn yma i’r gegin. Felly, gwisgwch y 
ffedog a thaniwch y ffwrn wrth i mi geisio tanio’ch dychymyg i baratoi at 
y Pasg.

 Pasg Hapus i chi gyd,
    Gareth

Dechreufwyd cyflym
4 wy
1 pecyn ‘lardons’ bacwn
2 dafell o fara wedi’u torri’n giwbiau
1 letysen Cos
4 llwy fwrdd o dresin’ Cesar
4 owns o gaws wedi gratio
Ychydig o rawnwin du.

Dull
1. Berwch yr wyau; oerwch a phliciwch.
2. Ffriwch y bacwn, ac yna’r bara yn saim y bacwn nes eu bod yn grisp.
3. Cymysgwch y letis a’r dresin mewn powlen. Rhennwch rhwng 4 plât, 
gan wneud yr un fath gyda’r wyau, crwtons bara, bacwn a’r grawnwin. 
Gorffennwch gyda chawod o gaws a phupur du.

Cyw iâr, Sbeis a sglein
4 brest ffowlyn heb y croen
1 butternut squash wedi’i ddarnio
2  wynwnsyn coch wedi’u torri’n betalau
3  llwy fwrdd o ‘harissa’
500 gm o iogwrt naturiol

Dull
1. Mewn powlen, cymysgwch 3 llwy fwrdd o’r iogwrt a 2 llwy fwrdd 
o harissa.  Rhowch y cig i mewn a’i gymysgu, a’i adael am ychydig i 
fwytho.
2. Cymysgwch y llysiau a gweddill yr harissa, 2 llwy fwrdd olew, halen 
a phupur, a’u rhostio am 10 munud ar wres 200 C, nwy 6.  Gosodwch y 
cig ar ben y llysiau a phobwch am 20 - 25 munud
3. Gweinwch gyda thato newydd, a gweddill y pot iogwrt.

Ffŵl Rhiwbob
450 g. rhiwbob
50 g siwgwr brown meddal
1 tun cwstard
¼ peint o hufen wedi’i chwipio
wy siocled wedi’i falu

Dull
1. Golchwch y riwbob a’i osod mewn sosban gyda’r siwgwr.  
Gorchuddiwch, a’i goginio’n araf am 10 -15 munud.
2. Rhowch mewn prosesydd bwyd gyda’r cwstard a’i redeg am ychydig 
eiliadau.
3. Plygwch i’r hufen a’i rannu rhwng gwydrau. Oerwch am tua awr o 
amser, yna’u haddurno gyda’r siocled.

Pen-blwydd Arbennig
Mi ddathlodd Mary Jones, Hafan ei phen-blwydd yn 85 oed, a Gerwyn 

Jones, Maesyderi ei ben-blwydd yn 80 oed yn ddiweddar.  Gobeithio eich 
bod wedi mwynhau, llongyfarchiadau i’r ddau ohonoch a phob dymuniad da.

Neuadd y Mileniwm

Aelodau’r Clwb Cinio yn y Neuadd gyda (yn sefyll) aelodau’r Pwyllgor 
- Chris Lambert, Ysgrifennydd; Amanda Newman a Linda Quelch, trefnwyr 
y Clwb Cinio. Yn y llun hefyd mae  PCSO Adam Thomas

Mwynhewch lwybr cerdded cylch pum milltir Cellan
Bydd cerddwyr a 

chrwydrwyr lleol yn elwa o 
brosiect newydd sy’n anelu at 
agor llwybr cylch pum milltir 
mis Mawrth yma.

 Mae’r llwybr, sydd yn 
bum milltir o hyd, yn mynd 
o bentref Cellan gan gynnig 
golygfeydd godidog o’r 
bryniau o amgylch y pentref, er 
mwyn cael mwy o bobl allan 
yn mwynhau’r awyr agored a 
chefn gwlad Cymru.

 Ariennir y prosiect gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan 
o Gynllun Gwella Hawliau 
Tramwy 2015 Cyngor Sir Ceredigion, sydd yn anelu at wella llwybrau ar 
draws y sir ar gyfer trigolion.

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb 
dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: “Mae’r grwpiau gwirfoddol 
wedi gwneud gwaith ardderchog, gyda sawl giât hunan-gloi wedi cael eu 
gosod i gymryd lle camfeydd digon lletchwith, yn ogystal ag adeiladu deg o 
bontydd o amryw feintiau dros nifer o nentydd a ffosydd.”

 Hyd yn hyn, mae Grŵp Gwirfoddol Crwydrwyr Llambed a Grŵp 
Gwirfoddoli Crwydrwyr Aberystwyth, gyda chymorth y contractwyr lleol 
Dyfrig Jones, Richard Hicks ac Alistair Severs, wedi gwneud y gwaith ar 
wahanol gamau o’r llwybr, â’r cam olaf i’w gwblhau dros yr wythnosau nesaf.

 Ychwanegodd Gareth: “Hoffwn hefyd ddiolch i dirfeddianwyr lleol am 
eu help a’u cymorth, ac am adael i ni gael mynediad i’r llwybrau yma dros 
y gaeaf gwlyb. Mae eu cymorth wedi bod yn hynod werthfawr wrth ein 
galluogi ni i gwblhau’r gwaith ar amser.”

 Mae agoriad y llwybr yn rhan o Flwyddyn Antur Croeso Cymru, sydd yn 
anelu at gael mwy o bobl i fynd ar eu hantur leol eu hunain, a gwneud y mwyaf 
o’r llwybr yma gan fwynhau’r rhan brydferth yma o Gymru ar yr un pryd.

 Disgwylir i waith gymryd lle yn Tyncoed dros yr wythnos nesaf, a mae 
Grwpiau Gwirfoddol Llambed a Aberystwyth wedi cwblhau gwaith rhwng 
Cadwgan a Phant y Pistyll yn ddiweddar.

 Fe fydd Crwydrwyr Llambed yn defnyddio’r llwybr yma ar gyfer eu 
taith gerdded flynyddol yn mis Mai. Os ydych am ymuno â’r daith, ewch i’r 
wefan am ragor o wybodaeth http://www.lampeterramblers.org.uk.

 Os ydych yn cerdded ac yn hoff o ddefnyddio Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus i gadw’n heini ac i weld mwy o gefn gwlad Ceredigion, cofiwch 
y Côd Cefn Gwlad:

• Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch eich taith ymlaen llaw a dilynwch 
unrhyw arwyddion
• Gadewch glwydi ac eiddo fel yr oedden nhw 
• Amddiffynnwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
• Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol       • Parchwch bobl eraill

“Mae mwy a mwy yn gweld gwerth mewn hysbysebu yn y Papur Bro.”
Amcangyfrifir bod tua 3,000 o bobl yn darllen CLONC.

£10.00 am floc bach. 
£40.00 am chwarter tudalen.

£60.00 am flwyddyn o flociau bach.
Cysylltwch ag Ysgrifenyddes CLONC am ragor o wybodaeth:

01570 480015 neu ysgrifennydd@clonc.co.uk
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Cadwyn Cyfrinachau
Enw:  Carwyn Davies
Oed:  20
Pentref:  Penffordd
Gwaith:  Saer Coed
Teulu:  Dat, Mam a fy chwaer  
 Meinir

Unrhyw hoff atgof plentyndod?
Dreifio car rali fy wncwl Dorian yn 
‘services’ pan o ni jyst gallu gweld 
allan drwy’r ‘steering wheel’ a 
phawb yn edrych yn syn!

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn?
Superted.

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn?
Bod hi ddim yn costio dim i 
ddweud diolch.

Y CD cyntaf a brynest di erioed?
Newshan.

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

Beth oedd y peth ofnadwy wnest 
ti i gael row gan rywun?
Meinir a fi yn chwarae yn biti yn yr 
ystafell fyw a rhyw ffordd neu  
gilydd torron ni dwll yn y drws, 
odd mam ddim yn hapus!

Pryd a ble wyt ti fwyaf hapus?
Getre yn y workshop neu ar gefen 
fy meic.

Beth yw dy lysenw?
Brendon da ffrindie ysgol a Carz 
gyda phawb arall.

I ba gymeriad enwog wyt ti’n 
debyg?
Wel, yn aml pan yn cystadlu gyda 
Clwb Llanwenog dw i yn cael fy 
ngwisgo fel bwgan brain, felly a 
ydyn nhw’n trio dweud rhywbeth 
wrtha i!

Pwy yw dy arwyr?
Colin Mc Rae.

Taset ti’n anifail, pa anifail 
fyddet ti a pham?
Cadi ein ci achos mae’n cael 
bywyd fel y queen.

Beth yw dy arbenigedd?
Saer Coed.

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol?
Cael canmoliaeth am fy ngwaith. 

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol?
Glaw plwyf Llanwenog.

Y peth gorau am yr ardal hon?
C.Ff.I yn tynnu pawb at ei gilydd.

Y peth gwaethaf am yr ardal 
hon?
Lot o riwie i fynd ar y beic.

Pa mor wyrdd wyt ti?
Gallen i fod dipyn yn well.

Pa iaith wyt ti’n defnyddio 
gyntaf?
Cymraeg bob tro.

Pa fath o ddeddf hoffet ti weld y 
Cynulliad yn ei phasio?
Dreifio car pan yn 16 oed; bydde 
hynny wedi bod yn handi iawn.

Pa fath o berson sy’n mynd o 
dan dy groen?
Anghwrtais ac hunanol.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr?
Prynu beic newydd a gwyliau sgio.

Beth sy’n codi ofn arnat?
Ystlymod.

Pryd chwydaist ti ddiwethaf?
Cael y bug dydd Nadolig.

Am beth wyt ti’n breuddwydio?
Cael car rali.

Unrhyw ofergoelion?
Sa i yn credu mewn annibendod 
fel ’na.

Beth wyt ti fwyaf balch ohono’n 
bersonol?
Ennill ar y crefft yn adran C.Ff.I y 
Sioe Frenhinol ddwy waith.

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

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti?
Trin pawb fel yr wyt ti moen cael 
dy drin.

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
bert / i gadw’n gryf?
Yn anffodus nid wyf yn bert na 
chryf.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Hapus, caredig a chreadigol.

Beth yw barn pobl eraill 
amdanat ti?
Gobeithio bo pawb yn meddwl fy 
mod yn weithgar.

Pa gar wyt ti’n gyrru?
Ford, Fiesta Zetec S.

Beth yw dy hoff air?
Nyfflon.

Beth yw dy hoff wisg?
Canterbury a hoodie.

A’th hoff adeilad?
Sied adre ble mae fy holl dwls saer.

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell?
Gino D’acampo achos bydden i’n 
cael gwd pryd o fwyd.

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

Beth yw dy ddiod arferol?
Lager top.

Beth yw dy hoff arogl?
Pren derw yn cael ei dorri.

Sut wyt ti’n ymlacio?
Watcho ffilm

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

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook?
553.

Sawl tecst y dydd wyt ti’n hala?
Biti 100 achos ar hyn o bryd fi yw 
ysgrifennydd Clwb Llanwenog.

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol?
Huw Alltgoch.

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf?
Dirty Grandpa.

Pa un peth fyddet ti’n newid am 
dy hunan?
Bod fy ngwallt ddim yn mynd am 
nol fel yr hen foi.

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw?
Ffotos teulu.

Beth sy’n rhoi egni i ti?
Full English.

Oes bywyd ar ôl marwolaeth?
Nagoes.

Beth fyddet ti’n ei wneud pe na 
byddet yn gwneud y gwaith hwn?
Pensaer.

Ar beth y gwnest ti orwario 
fwyaf?
Car - llynedd.

Pwy oedd y dylanwad mwyaf 
arnat ti?
Rhieni

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti 
nawr?
Mamgu Waun yn 93 oed - wastad 
yn rhoi cyngor da.

Y gwyliau gorau?
Benidorm.

Pa dair gwlad yr hoffet fynd 
iddyn nhw cyn marw?
Seland Newydd, Awstralia a Gwlad 
yr Ia.

Pa dri pheth yr hoffet ti wneud 
cyn dy fod yn ddeugain?
Adeiladu tŷ, priodi a chael plant.

Arferion gwael?
Cnoi fy ewinedd

Pa bwerau arbennig fyddet ti’n 
hoffi eu meddu?
Gwrando ar feddyliau pobl.

Beth yw’r peth diwethaf wyt ti’n 
’neud cyn mynd i’r gwely?
Yfed te.
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis! Angharad 

Griffiths

Tyngrug-Ganol,
Cwmsychpant,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Wel gobeithio eich bod wedi mwynhau eich gwyliau hanner tymor. Rwy’n 
siŵr eich bod chi gyd wedi bod yn brysur yn yr ysgol yn ddiweddar yn 
paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Ydych chi’n cystadlu? Wel pob lwc i 
bob un ohonoch ar y llwyfan neu gyda’r cystadlaethau creadigol, a gwnewch 
eich gorau glas!

Unwaith eto’r mis hwn bu llawer ohonoch wrthi’n lliwio llun 
draig Tsieineaidd ac roedd y postmon yn brysur iawn unwaith eto. 
Llongyfarchiadau i bawb ond yn enwedig i Mared Elin Pugh o Felinfach 
a Mari Rees o Gwmsychpant am luniau taclus a lliwgar. Ond mae un yn 
dod i’r brig sef un gwych Angharad Griffiths, Cefnllwyn, Llanddewi Brefi, 
Tregaron. Da iawn ti Angharad.

Wel mae’r cennin Pedr yn dechrau dod allan a phawb wedi bod wrthi’n 
dathlu dydd Gwŷl Dewi. Felly beth am fynd ati i liwio fy llun o ddraig 
Cymru yn dal baner. Ewch ati i liwio’r llun a’i ddychwelyd i mi cyn diwedd 
y mis.

Hwyl am y tro

Enwau  Lleoedd  Lleol
O GWMPAS PARC-Y-RHOS

Rhai o enwau caeau fferm CILGELL ISAF plwyf Pencarreg, sy’n cael 
sylw y tro hwn.

CAE FFALD 
- Llecyn ar gyfer 
dal neu gaethiwo 
anifeiliaid crwydr 
oedd y ‘ffald’, 
neu’r ‘pitffald’ 
neu’r ‘pound’. 
Y bwriad oedd 
ceisio cadw trefn ar 
greaduriaid crwydr 
a’u rhyddhau’n 
unig wedi i’r 

perchen wneud taliad priodol. 
Roedd y gyfraith, Cyfraith Hywel Dda, yn go llym ar wyddau fyddai’n 

crwydro i gae ŷd, er enghraifft: gellid eu lladd yn y fan a’r lle â ffon o hyd 
arbennig, ffon yn estyn o’r benelin hyd at flaen y bys bach. Ond petai’r 
wydd yn tresbasu mewn sgubor neu ydlan, dylid ei thagu hyd at farwolaeth â 
brigyn o goed helyg. 

Petai iâr yn crwydro i sgubor byddai’n cael ei thrin yn llawer mwy tyner: 
rhaid oedd i’r perchen roi wy iâr yn unig er mwyn ei chael yn ôl. Pe llwyddid 
i ddal y ceiliog, sut bynnag, gellid torri un o grafangau’r creadur druan, cyn 
ei ryddhau, neu hawlio wy gan bob iâr yn yr haid.

Mae’n cymdeithas ni heddiw yn ystyried bod lladd neu anffurfio troseddwr 
(o ddyn neu o greadur) yn ffordd annerbyniol i ymateb i drosedd o unrhyw 
fath. Fe esgorwyd ar drefn o gaethiwo yn y ffald ac mae’n drefn sy’n coffáu 
datblygiad pwysig ym maes cyfraith gwlad.

Prin bod yr un plwyf yn Sir Gaerfyrddin heb o leiaf un CAE FFALD neu 
GAE POUND. Yn Llan-y-crwys ac yn Llansadwrn mae’r ‘pound’ wedi’i 
godi yn rhan o wal yr eglwys.

CAE’R ADLE - Ffurf dafodieithol sy’n cael ei adlewyrchu yn enw’r cae 
hwn. Dynoda ‘adle’, ail gnwd o wair sef yr ‘adledd’.

CAE CNWC - Mae ‘cnwc’ yn elfen gyffredin iawn mewn enwau lleoedd a 
chaeau yng ngorllewin Cymru. Ei ystyr yw ‘bryn, bryncyn’. Mae’n enw sydd 
wedi ei fenthyca o’r Wyddeleg. Mae map ar gael sy’n dangos dosbarthiad 
enwau lleoedd sy’n cynnwys yr elfen hon. Lluniwyd y map i ddangos 
cymaint oedd grym y Gwyddelod yng ngorllewin Cymru yn enwedig yn 
yr Oesoedd Tywyll ac adlewyrchir hynny mewn amryw enwau caeau a 
ffermydd drwy’r ardal hon. Digwydd deuddeg enghraifft o ‘Cae Cnwc’ ym 
mhlwyf Llanllwni yn unig. Ceir ‘Cnwc yr Eithin’ yn Llanybydder; Cnwc y 
Dwrgi yn Llandysul; ‘Cnwc y Claddu’ a ‘Cnwc yr Efail’ yn Llanwenog. 

CILGELL - Mae’r  elfen CIL sef ‘cornel, encil’ yn weddol amlwg. Mae 
CELL yn elfen fwy anodd mewn enwau lleoedd: gall gyfeirio at lecyn 
deiliog; at farchnad sy’n gwerthu cynnyrch lleol; neu at gell mynach. Gallai 
enw cae megis FONACHLOG fod yn ateg i gyswllt crefyddol.

CAE BRAL - Ar fferm BLAEN-Y-CWM mae CAE BRAL. Mae’r enw 
‘bral’ i’w weld yn gyffredin ar restrau degwm plwyfi gorllewin Cymru. Ystyr 
‘bral’ yw clwt ac fe’i defnyddir yn aml i olygu ‘dernyn, llain o dir’; gall 
gyfeirio at ddarn o dir gwael neu anodd. Mae’n elfen sy’n digwydd mewn 
enwau caeau ym mhlwyfi Llanwenog, Llanwnnen a Llannarth. Yn Llannarth 
hefyd ceir PARC BRALOG. Lluosog ‘bral’ yw ‘bralau’ a cheir BRALAU 
yn Llangeler a CHEFNBRALAU yn Llanboidy. Digwydd hefyd y bachigyn 
‘Bralyn’ yn enw ar gae.

Mae’r nodiadau misol hyn ar enwau lleoedd yn cael eu paratoi dan nawdd 
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. 

www.cymdeithasenwaulleoeddcymru.org

gan David Thorne

Os ydych yn ymateb i hysbyseb yn CLONC, 
dywedwch wrth y cwmni ymhle y gwelsoch yr hysbyseb.
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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.

Diwrnod  cyntaf  yn  yr  ysgol  newydd Lluniau  gan   Terry Davies
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Hwyl  Eisteddfod  Ysgol  Bro  Pedr
Grŵp Pop Dulas

Meim Creuddyn

Meim Dulas

Lluniau  gan   Aled  Dafis


