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UNRHYW NEWYDDION?
Ar ôl trin a thrafod y tywydd, y 
cwestiwn nesa’ y byddwn ni’n ei 
ofyn mewn sgwrs ydy “Unrhyw 
newyddion?” A’r ateb ers dros 
flwyddyn yw “Na dim byd”, ar wahan i 
rannu gwybodaeth am enedigaethau, 
neu’n anffodus, farwolaethau. Mae 
gohebwyr ein pentrefi yn Y Bedol 
yn gorfod tyrchu’n isel am unrhyw 
newyddion i’w cofnodi o fis i fis.

Does ond un pennawd sy’n parhau 
i fod yn destun trafod wedi’r holl 
fisoedd – ie, y pandemig anhymig 
hwn wrth gwrs. Ystrydeb erbyn hyn 
yw deud y “daw eto haul ar fryn”, 
ac er fod yna lygedyn o oleuni ym 
mhendraw’r twnel gyda’r brechlyn 
sy’n cael ei weinyddu’n gynt yn y wlad 
yma nag unrhyw wlad arall yn y byd 
yn ôl Llywodraeth San Steffan! Yn 
anffodus, mae’r argyfwng yma wedi 
troi’n arf gwleidyddol i’r Llywodraeth 

honno i gael brolio mor dda ydyn nhw 
ac mor wael yw pob Llywodraeth 
arall. Mae’r argyfwng yma wedi dod ar 
amser hynod gyfleus iddyn nhw gan 
ei fod wedi llwyddo i dynnu sylw oddi 
wrth cymhlethdodau ac oblygiadau 
echrydus gadael yr Undeb Ewropeaidd 
i bob un ohonom – a hynny heb i ni 
lwyr sylweddoli hynny. Mae gwaeth 
eto i ddod, a wnawn ni ddim wir 
sylweddoli hynny hyd nes y bydd y 
pandemig yma wedi cilio.

A phryd fydd hynny medde chi? 
Anodd iawn credu os y bydd bywyd 
yr un peth fyth eto! Be ddaw o’r 
cynulliadau torfol yr yden ni wedi 
bod yn eu mwynhau cyn i’r pla felltith 
yma gyrraedd ein gwlad? Tybed fydd 
gan pobl yr un hyder a’r un sicrwydd 
i gyfarfod mewn torfeydd eto? 
Rhagfynegir yn awr y bydd brechlyn 
ychwanegol yn cael ei weini i bawb 

dros 70 o fis Medi ymlaen ar ôl i bawb 
arall dderbyn dau bigiad. A beth am y 
dyfodol? Fyddwn ni angen brechlyn 
blynyddol? Cyn i fywyd fynd yn ôl i 
normalrwydd, byddwn oll angen y 
sicrwydd di-amod ei bod yn ddiogel i 
hynny ddigwydd – er cymaint y mae 
pob un ohonom yn dymuno iddo ddod 
yn realiti eto.

Mae’n bryder gwirioneddol beth 
fydd effaith hir dymor y pandemig 
yma ar ein cymunedau cefn gwlad a’r 
iaith Gymraeg. Gyda chynifer o bobl 
oedrannus yn mynychu lle o addoliad 
yng nghefn gwlad er enghraifft, rhaid 
yw gofyn y cwestiwn faint o’r capeli 
a’r eglwysi hynny wnaiff agor ar y Sul 
eto pan fydd hyn i gyd drosodd? A 
beth am weithgareddau cymdeithasol 
Cymraeg? – fydd y genhedlaeth 
hŷn sydd wedi bod mor ffyddlon i’r 
gweithgareddau hynny, yn barod i ail 

afael ynddyn nhw?  Mae her aruthrol 
yn ein hwynebu i gyd i sicrhau bod y 
gweithgareddau diwylliannol Cymraeg 
arferol yn ail ymgynnull ac yn ffynnu 
eto i’r dyfodol pan fydd y normalrwydd 
y deisyfwn amdano, yn dychwelyd.

Gobeithio i bob cartref lenwi ffurflen 
y Cyfrifiad ganol y mis i osgoi derbyn 
dirwy sylweddol. A pham ar wyneb 
daear nad oedd lle ar y ffurflen honno 
i nodi’n bendant mai’r Gymraeg yw 
ein hiaith gyntaf – yn hytrach nag ateb 
mai’r Gymraeg neu’r Saesneg yw ein 
prif iaith!

Er gwaetha’r sefyllfa sydd ohoni 
mewn sawl cyfeiriad yng Nghymru ar 
hyn o bryd, rhaid i ni ddal ati, a dal i 
wenu gan wir obeithio y bydd y geiriau 
y “daw eto haul ar fryn” yn troi’n 
wirionedd i bob un ohonom yn fuan – a 
hynny’n gynt na’r disgwyl gobeithio!! 
Llinos Mary Jones

Cynghorydd  
Sir Newydd 
Alan Hughes o Blaid Cymru oedd yn fuddugol 
yn yr etholiad i ddewis Cynghorydd Sir ar 
gyfer ardal Corwen ar Fawrth 18. Yn hogyn 
o Gorwen, mae Alan wedi byw yn y dref 
gydol ei oes. Mae’n gweithio fel Rheolwr 
Hyfforddiant gyda gwasanaethau plant 
i Care Tech. Dymuniadau gorau iddo yn ei 
swydd yn cynrychioli 
Corwen, Carrog 
a Glyndyfrdwy 
ar Gyngor Sir 
Ddinbych. 

Ar ddiwedd Tymor y Gwanwyn, 
bu i Llinos Mary Jones 
ymddeol wedi cyfnod o 46 
mlynedd ym myd addysg, gyda 
37 o’r rheini fel prifathrawes 

-24 ohonynt yn Ysgol 
Glanrafon, Yr Wyddgrug.

Penodwyd Mrs Olwen 
Corben i’r swydd yn ei lle, a 
llongyfarchwn hi yn gynnes. 

Yn ddiddorol, mae Olwen yn 
byw i lawr y ffordd oddi wrth 
Llinos Mary, yn ardal Corwen! 
Dymuniadau gorau i’r ddwy ar 
gyfer y dyfodol.

O Wyddelwern i Gorwen 
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

GOLYGYDDION MIS RHAGFYR: 
Llinos Mary Jones, Awelfryn, Gwyddelwern, Corwen. (01490 412645);  
Iona Davies, Hafod y Bryn, Llandyrnog. (01824 790484);  
Menna Cunningham, 2 Maes Hyfryd, Rhuthun. (01824 707270);  
Morfudd Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun. (01824 704350) 

LLYWYDD: Iwan Roberts, Trefin, Parc y Castell, Rhuthun. 01824 703906 

IS-LYWYDD: Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen 01824 750212 

YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun 
morfuddmenna@boyns.cymru   01824 704350 

TRYSORYDD: Gareth Griffiths, 17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR  (01824 704039) 

TREFNYDD HYSBYSEBION: Huw Williams. 
Anfoner i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com 

TREFNYDD CLWB 100:   Gerallt Tomos, anfoner i Swyddfa’r Bedol 

TREFNYDD DOSBARTHU:  

CYSYLLTWR CAMERA: Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun. 01824 
705938 

YSGRIFENNYDD TANYSGRIFIADAU: Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn 
Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun LL15 2AH 
Ffôn 01824 707932  gwenank@gmail.com 

CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun 
(01824 702327)

DYDDIADUR Y BEDOL
TACHWEDD 
15     Ocsiwn Addewidion, Pwyllgor Apêl Rhuthun, Clwb Rygbi, 8.00y.h. 
16     Ffair Grefftau, Inner Wheel Rhuthun, Canolfan Awelon,  
        10.00y.b. – 3.30y.p. 
23     Cyngerdd Côr Rhuthun a Côr Meibion Caernarfon, Theatr John 
         Ambrose, 7.30y.h.  
27     Noson Gymdeithasol Nadoligaidd, Vale Country Club, Llanbedr D.C., 
        7.00 y.h. 
30     Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion, Canolfan Cae Cymro, 
        Clawddnewydd. 7.00y.h. 

RHAGFYR 
7 - 8  Marchnad Nadolig a chylch sglefrio, Marchnad Rhuthun,   
        10:00 y.b. - 6.00 y.h.  
9       Dechrau Canu Dechrau Canmol, Eglwys y Santes Fair,  
        Yr Wyddgrug, 7.00 y.h. 
14     Pwyllgor  Apêl Rhuthun Urdd 2020. Brecwast efo Siôn Corn yn  
        Awelon, Rhuthun. 9.30-11.30y.b. 
14     Cyngerdd Blynyddol Côr Godre’r Aran, Canolfan Hamdden Penllyn,  
        Y Bala, 7.30y.h. 
23     Pwyllgor Apêl Rhuthun Urdd 2020. Cymanfa Garolau. Capel y 
        Tabernacl am 6.00y.h. 

IONAWR 
22     Noson yng nghwmni Nigel Owens, Pwyllgor Apêl Rhuthun,  
        Theatr John Ambrose. 8.00y.h. 
25     Noson Santes Dwynwen gyda Candelas, Marchnad Rhuthun.  
        Manylion i ddilyn. 

CHWEFROR 
15     Gig gyda’r Welsh Whisperer a Hywel Pitts, Pwyllgor Apêl Rhuthun, 
        Theatr John Ambrose am 7.30y.h.

Beth am hysbysebu yn y Bedol? Mae’r prisiau fel a ganlyn:  
  1/4 tudalen - £35.00 1/8 tudalen - £20.00 

  1/16 tudalen - £11.50 
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol 

am 3 mis, 6 mis neu 12 mis 
Hysbysebion ar gyfer mis IIoonnaawwrr erbyn

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

Codir tâl o £2 am gyfarchion neu air o ddiolch. Ni chodir unrhyw 
dâl sy’n dilyn profedigaeth neu am “Er Cof”. 

Cysyllter drwy’r post neu 
ebost: swyddfa@ybedol.comERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, TACHWEDD 20  

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

Dosbarthu yng Nghanolfan Awelon Nos Wener, Rhagfyr 13 
rhwng 4.30 - 5.00 o’r gloch

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

Y BEDOL DRWY’R POST
I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr 

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00 
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt  . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00 
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion  . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Iwan a Lydia Edwards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Wynne a Bethan Davies, Bro Deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£12.00 
Menai Williams, Pwllglas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Er Cof am Olive Lloyd Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00 
Gruff Richards, Lluest, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Teulu Math Evans,Ty'n y Celyn, Llanbedr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Enid Edwards, Dinmael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Rhiannon, Nant Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00  

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

EEIINN  CCYYFFEEIIRRIIAADD::  
Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i 

SWYDDFA’R BEDOL,   
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW 

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a 
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Nid ydym yn cyhoeddi erthyglau, 

llythyrau neu benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n eu hanfon. BLODAU 
PARCH –  Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn

modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau.  Nid ydym yn 
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

 NID YW’R GOLYGYDDION O REIDRWYDD YN CYTUNO Â’R GWAHANOL 
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.

Lluniau:  Cyn anfon llun i’r Bedol
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint 

a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni 
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol.  Dylid 
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan 
y llun.  Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol 

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y wybodaeth a gawn ni oddi
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.   

Ni fyddwn yn eu rhannu eich manylion â chwmni/sefydliadau eraill at 
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.

ER GWYBODAETH
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(01824 705277) 
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LLYWYDD: Iwan Roberts, Trefin, Parc y Castell, Rhuthun. 01824 703906 

IS-LYWYDD: Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen 01824 750212 

YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun 
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modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau.  Nid ydym yn 
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

 NID YW’R GOLYGYDDION O REIDRWYDD YN CYTUNO Â’R GWAHANOL 
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.

Lluniau:  Cyn anfon llun i’r Bedol
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint 

a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni 
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol.  Dylid 
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan 
y llun.  Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol 

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y wybodaeth a gawn ni oddi
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.   

Ni fyddwn yn eu rhannu eich manylion â chwmni/sefydliadau eraill at 
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.

ER GWYBODAETH
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PWRS HOELION

EBRILL

GOLYGYDDION MIS MAI
Bethan Williams, 11 Wern Ucha, Rhuthun (707097); Brenda Jones, Llys Gwen, 
St Meugan, Rhuthun (brenda.llysgwen@talktalk.net); Manon Dafydd, Fairways, 
Llanbedr DC.

LLYWYDD: Iwan Roberts, Trefin, Parc y Castell, Rhuthun. 07587 044255

IS-LYWYDD: Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen 01824 750212

YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun
morfuddmenna@boyns.cymru 01824 704350

TRYSORYDD: Gareth Griffiths, 17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR (01824 704039)

TREFNYDD HYSBYSEBION: Huw Williams.
Anfoner i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com

TREFNYDD CLWB 100: Gerallt Tomos, anfoner i Swyddfa’r Bedol

TREFNYDD DOSBARTHU: Robat Morgan (702327)

CYSYLLTWR CAMERA: Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun.  
01824 705938

YSGRIFENNYDD TANYSGRIFIADAU: Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn 
Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun LL15 2AH
Ffôn 01824 707932 gwenank@gmail.com

CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun 
(01824 702327)

Morfudd Jones, Erw Fair, 7 Tan y 
Castell, Rhuthun. (01824 704350);
Llinos Mary Jones, Awelfryn, 
Gwyddelwern, Corwen. (01490 
412645); Iona Davies, Hafod y 
Bryn, Llandyrnog. (01824 790484); 
Menna Cunningham, 2 Maes Hyfryd, 
Rhuthun. (01824 707270).

Ar werth fore Sadwrn, Mai 15

2

TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

GOLYGYDDION MIS RHAGFYR: 
Llinos Mary Jones, Awelfryn, Gwyddelwern, Corwen. (01490 412645);  
Iona Davies, Hafod y Bryn, Llandyrnog. (01824 790484);  
Menna Cunningham, 2 Maes Hyfryd, Rhuthun. (01824 707270);  
Morfudd Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun. (01824 704350) 

LLYWYDD: Iwan Roberts, Trefin, Parc y Castell, Rhuthun. 01824 703906 

IS-LYWYDD: Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen 01824 750212 

YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun 
morfuddmenna@boyns.cymru   01824 704350 

TRYSORYDD: Gareth Griffiths, 17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR  (01824 704039) 

TREFNYDD HYSBYSEBION: Huw Williams. 
Anfoner i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com 

TREFNYDD CLWB 100:   Gerallt Tomos, anfoner i Swyddfa’r Bedol 

TREFNYDD DOSBARTHU:  

CYSYLLTWR CAMERA: Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun. 01824 
705938 

YSGRIFENNYDD TANYSGRIFIADAU: Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn 
Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun LL15 2AH 
Ffôn 01824 707932  gwenank@gmail.com 

CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun 
(01824 702327)

DYDDIADUR Y BEDOL
TACHWEDD 
15     Ocsiwn Addewidion, Pwyllgor Apêl Rhuthun, Clwb Rygbi, 8.00y.h. 
16     Ffair Grefftau, Inner Wheel Rhuthun, Canolfan Awelon,  
        10.00y.b. – 3.30y.p. 
23     Cyngerdd Côr Rhuthun a Côr Meibion Caernarfon, Theatr John 
         Ambrose, 7.30y.h.  
27     Noson Gymdeithasol Nadoligaidd, Vale Country Club, Llanbedr D.C., 
        7.00 y.h. 
30     Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion, Canolfan Cae Cymro, 
        Clawddnewydd. 7.00y.h. 

RHAGFYR 
7 - 8  Marchnad Nadolig a chylch sglefrio, Marchnad Rhuthun,   
        10:00 y.b. - 6.00 y.h.  
9       Dechrau Canu Dechrau Canmol, Eglwys y Santes Fair,  
        Yr Wyddgrug, 7.00 y.h. 
14     Pwyllgor  Apêl Rhuthun Urdd 2020. Brecwast efo Siôn Corn yn  
        Awelon, Rhuthun. 9.30-11.30y.b. 
14     Cyngerdd Blynyddol Côr Godre’r Aran, Canolfan Hamdden Penllyn,  
        Y Bala, 7.30y.h. 
23     Pwyllgor Apêl Rhuthun Urdd 2020. Cymanfa Garolau. Capel y 
        Tabernacl am 6.00y.h. 

IONAWR 
22     Noson yng nghwmni Nigel Owens, Pwyllgor Apêl Rhuthun,  
        Theatr John Ambrose. 8.00y.h. 
25     Noson Santes Dwynwen gyda Candelas, Marchnad Rhuthun.  
        Manylion i ddilyn. 

CHWEFROR 
15     Gig gyda’r Welsh Whisperer a Hywel Pitts, Pwyllgor Apêl Rhuthun, 
        Theatr John Ambrose am 7.30y.h.

Beth am hysbysebu yn y Bedol? Mae’r prisiau fel a ganlyn:  
  1/4 tudalen - £35.00 1/8 tudalen - £20.00 

  1/16 tudalen - £11.50 
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol 

am 3 mis, 6 mis neu 12 mis 
Hysbysebion ar gyfer mis IIoonnaawwrr erbyn

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

Codir tâl o £2 am gyfarchion neu air o ddiolch. Ni chodir unrhyw 
dâl sy’n dilyn profedigaeth neu am “Er Cof”. 

Cysyllter drwy’r post neu 
ebost: swyddfa@ybedol.comERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, TACHWEDD 20  

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

Dosbarthu yng Nghanolfan Awelon Nos Wener, Rhagfyr 13 
rhwng 4.30 - 5.00 o’r gloch

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

Y BEDOL DRWY’R POST
I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr 

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00 
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt  . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00 
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion  . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Iwan a Lydia Edwards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Wynne a Bethan Davies, Bro Deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£12.00 
Menai Williams, Pwllglas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Er Cof am Olive Lloyd Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00 
Gruff Richards, Lluest, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Teulu Math Evans,Ty'n y Celyn, Llanbedr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Enid Edwards, Dinmael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Rhiannon, Nant Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00  

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

EEIINN  CCYYFFEEIIRRIIAADD::  
Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i 

SWYDDFA’R BEDOL,   
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW 

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a 
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Nid ydym yn cyhoeddi erthyglau, 

llythyrau neu benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n eu hanfon. BLODAU 
PARCH –  Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn

modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau.  Nid ydym yn 
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

 NID YW’R GOLYGYDDION O REIDRWYDD YN CYTUNO Â’R GWAHANOL 
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.

Lluniau:  Cyn anfon llun i’r Bedol
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint 

a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni 
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol.  Dylid 
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan 
y llun.  Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol 

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y wybodaeth a gawn ni oddi
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.   

Ni fyddwn yn eu rhannu eich manylion â chwmni/sefydliadau eraill at 
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.

ER GWYBODAETH
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Cysodwyd gan Dylunio GraffEG, 16 Crugyn Dimai, Rhydyfelin, Aberystwyth  
SY23 4PR 07737622034 elgangriffiths@btinternet.com

Teulu Awel Lois Jones £5
Teulu Bryn Anos, Pentrecelyn £10
Er cof am Rhian Ll Jones, Pencoed, Tan y Castell £5
Teulu Iorwerth a Myfanwy Davies  £20
Er cof am Heddwen Jones, Bryn Awelon, Glasfryn £10
Er cof am Emrys Jones, Rhos Helyg, Cerrigydrudion £10

Cyfanswm £60

1/2 Tudalen £70  1/4 Tudalen £40
1/8 Tudalen £25  1/16 Tudalen £15

Hysbysebion rhifyn Mai erbyn dydd Gwener  
Ebrill 23ain.

ebost: swyddfa@ybedol.com

O’R EFAIL

Mae’n braf iawn cael croesawu’n 
ộl y Siopau sy’n gwerthu’r Bedol.  
Buont ynghau am nifer o fisoedd 
oherwydd canllawiau a chyfyngiadau 
Covid 19.  Croeso nộl.  Rydym yn 
gwerthfawrogi cefnogaeth yr holl 
siopau sy’n gwerthu’r Bedol. 

Cofiwch mae’ch papur chi ydi’r 
Bedol, ac mae croeso pob amser 
i chi anfon deunydd, newyddion, 
erthyglau i’w cynnwys yn y papur.  
Byddai golygyddion pob mis yn 
gwerthfawrogi hyn.  

Yn anffodus, bu raid gohirio 
Cyfarfod Blynyddol 2020.  

Gobeithiwn  drefnu Cyfarfod 
Blynyddol 2021, ar Nos Fawrth, 
Mai 25 am 7 o’r gloch.  Ceir rhagor 
o wybodaeth am hyn yn rhifyn mis 
Mai. Nodwch y dyddiad yn eich 
dyddiadur.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu 
tuag at y Bedol drwy gydol y 
flwyddyn, o dan amgylchiadau 
anodd. Hyderwn cyn bo hir y bydd 
y sefyllfa’n gwella, gyda mwy o 
ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn 
yr ardal, a  thudalen yr Hysbysebion 
a’r  Digwyddiadur yn llawn unwaith 
eto.

ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, EBRILL 21
NEWYDDION A HYSBYSEBION  

ERBYN DYDD GWENER, EBRILL 23
DOSBARTHU DYDD GWENER, MAI 14

BLODAU PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio 
mewn modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy nag 800 o eiriau dros y 
cyfnod clo yma pan fo cyfyngu ar y nifer mewn angladdau . Nid ydym yn 

cynnwys lluniau o’r ymadawedig. 
Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl 

a dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Nid ydym yn cyhoeddi erthyglau, 
llythyrau neu benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n eu hanfon.
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Pen-blwydd HapusPen-blwydd Hapus

Pen-blwydd Hapus i LEWYS RHYS Edmunds yn 2 oed ar 
Fawrth 12 ac i TWM MORUS Edmunds  yn 8oed ar Fawrth 24 a hefyd  

i GWILYM ARTHUR Edmunds a fydd yn 6 oed Ebrill 23.  
Llawer o gariad gan Dad, Mam a’r teulu oll.

Pen-blwydd hapus iawn i  
MARI CLWYD o 2 Erw Las, 

Clocaenog yn 2 oed ar Ebrill 18. 
Cariad mawr oddi wrth  

Dad, Mam, Elin, Fflam y ci a’r 
teulu i gyd.  

Pen-blwydd Hapus i NANW 
HYWEL Edwards yn 3 oed ar 
Ebrill 12. Llawer o gariad gan 

Dad, Mam a’r teulu i gyd. 

Cyfarchion pen-blwydd arbennig 
i Nain Clawddnewydd,  

GWYNETH HUGHES a ddathlodd ei  
phen-blwydd arbennig ar Ebrill  
7. Cariad Mawr Seren, Cai, Cian, 

Macs, Lois ar teulu oll xx

Dymuniadau gorau am ben-
blwydd hapus i ANN, Bryn Anos, 
Pentrecelyn sydd yn dathlu ei 

phen-blwydd yn 70 oed ar Ebrill 
20. Llawer o gariad oddi wrth 
Os, Iwan a Ruth, Mari, Glyn, 

Deio, Anni ac Erin xxx

Pen-blwydd hapus i RHIAN 
LLEWELYN Evans, Cynefin, 
Llanrhaeadr yn 13 ar Ebrill 

15. Llawer o gariad gan Dad, 
Mam, Llio, Lisa, Sioned a Ted y 
ci, Taid a Nain Dyffryn a’r teulu 

i gyd.

Pen-blwydd Hapus i TARA 
WYN Turner yn 7 oed ar 
Ebrill 9. Llawer o gariad 
gan Dad a Mam, Taid a 

Nain Clawddnewydd a Taid 
Glyndyfrdwy xxx 

Pen-blwydd hapus mawr i HENRI LLŶR oedd yn 7 oed ar Ebrill 10 ac i 
LEAH HÂF yn 13 oed ar Fai 21 .  Mwynhewch eich hunain! Cariad mawr 

gan Dad, Mam, Ella Grace, Elsa Lois a’r teulu i gyd xxxx
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LLANDYRNOG

Geni: Llongyfarchiadau John a Caroline Morgan, 
Coed y Ffynnon ar enedigaeth eu merch, Torvi, 
chwaer i Ivor; i Morgan Moorcraft a Dylan ar 
enedigaeth eu merch, Ruby Jane Ford ac i Shane a 
Jess Rumney, Fron Gelyn Cottage ar enedigaeth eu 
mab, Kit Maverick, brawd i Archie a Rosce.

Ysbyty: Pob dymuniad da i Olwen Roberts, Maes 
Clwyd yn dilyn ei harhosiad yn Ysbyty Glan Clwyd 

Profedigaeth: Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â 
theulu’r diweddar Alby Roberts, Cartref Pendine 
Park, Wrecsam, ac â Hugh, Groes Efa a Robat, 
Pentre Bach a’r teuluoedd o golli eu tad Gordon 
Edwards Y Fferm, Llanfwrog a theulu’r diweddar Ted 
Rawsthorne yn eu profedigaethau

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi: Yn ogystal â’r 
gwasanaethau Zŵm arferol ar fore Sul gan y Parch 
Andras Iago, cynhaliwyd gwasanaeth dathlu Gŵyl 
Ddewi fore Sul Chwefror 28ain.  Cydlynodd Ffiona 
a Catrin y gwasanaeth gyda 25 o blant a phobl 
ifanc yn cymryd rhan mewn darlleniadau, unawdau 
ayb. Fel rhan o’r arlwy, roedd Ceri a Ffiona wedi 
gadael cacennau cri ar stepen ddrws yr aelodau i’w 
mwynhau gyda phaned o goffi! Roedd yn wasanaeth 
y byddai Dewi Sant yn falch ohono!

Llongyfarchiadau: i Beth, Penybryn, ar gael ei 
phenodi fel athrawes Gwyddoniaeth yn Ysgol Glan 
Clwyd. Bydd yn dechrau ar ei swydd ym mis Medi. 
Da iawn a dymuniadau gorau.

Cymdeithas Hanes Llandyrnog a Llangwyfan: 
Cyflwynodd y Gymdeithas gais i Gronfa Fferm Wynt 
Coedwig Clocaenog am arian i gefnogi prosiect 
‘Cysylltu’n Presennol â’n Gorffennol – Llandyrnog 
a Llangwyfan’. Bydd hwn yn brosiect pedair 

Gohebydd: Iestyn Jones-Evans  Ffôn: 01824 790313

blynedd a hanner, a’r bwriad ydi ail gydio mewn 
gweithgareddau cymunedol ar ôl cymaint o amser yn 
hunan ynysu a theimlo’n unig yn ystod y Cyfnodau 
Clo. Amcanion y prosiect fydd:

Diweddaru llyfrynnau Arysgrifau Mynwentydd 
Eglwysi Llandyrnog a Llangwyfan erbyn diwedd 2023

Argraffu Cyfrol 3 o Gofrestri Plwyf Llandyrnog 
erbyn diwedd 2022 a ffotocopïo ailargraffiad o Gyfrol 
1 a 2 fel bo’r galw.

Cyhoeddi Ail Ryfel Byd - Llandyrnog a Llangwyfan 
1939-45.  Llyfr dwyieithog, llawn lluniau o tua 200 
o dudalennau (I gyd-fynd â’r Llyfr am y Rhyfel Byd 
Cyntaf).  Y gobaith fydd ei lansio fis Hydref 2025 i 
nodi 80 mlynedd ers diwedd y Rhyfel. Bydd hwn yn 
cynnwys gwybodaeth newydd am bobl a’u profiadau 
mewn sefyllfaoedd anodd yn ardaloedd Llandyrnog 
a Llangwyfan yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Sefydlu gwefan ddwyieithog ‘Cymdeithas Hanes 
Llandyrnog a Llangwyfan’ er mwyn darparu adnodd 
lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer pobl fydd 
yn astudio hanes lleol a hanes teulu yn y ddau 
bentref yn y dyfodol.

Dal i gynnal a chadw’r Gofeb Ryfel a’r fynwent 
er mwyn dangos parch y pentref tuag at aelodau’r 
lluoedd arfog aberthodd eu bywydau yn ystod 
y Ddau Ryfel Byd a Rhyfel y Falkland, a diogelu 
gwybodaeth hanesyddol a hanfodol sydd ar gerrig 
beddi.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod ein cais am arian 
wedi bod yn llwyddiannus, a byddwn yn derbyn 
£9,509 o’r gronfa tuag at y prosiect. Edrychwn 
ymlaen am roi gweithgareddau ar y gweill mor fuan 
â phosibl, gan obeithio y bydd cymaint â phosib o’r 
gymuned yn medru cymryd rhan mewn rhyw ffordd 
neu’i gilydd.  Diolch yn fawr iawn (Julia Hughes)

Radio Cymru: Diddorol iawn oedd gwrando ar yr 
Athro Elwen Evans, Cwnsler y Frenhines a Dirprwy 
Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe (Elwen Tyn Llan 
gynt, i ni) yn sôn ar y radio am ei chefndir yma’n 
Llandyrnog a phob cam yn ei gyrfa lwyddiannus.  
Mae’n glod i Elwen ei bod wedi sicrhau bod 
achosion Llys, lle bo’n briodol, yn cael eu cynnal 
drwy gyfrwng y Gymraeg, er tegwch i bob cleient.

DATHLU PENBLWYDD GOFAL 
DYDD Y WAEN YN 10 OED – 
GOFAL GAN Y GYMUNED AR 

GYFER Y GYMUNED

CYFARCHION 
MIS EBRILL

I gofio’n annwyl iawn am Rhian Lloyd Jones, 
Pencoed, 4 Tan y Castell, Rhuthun a hunodd yn 
71 mlwydd oed Ebrill 27, 2019.

“Un ofalgar, hawddgar, hael – annwylyd
ei theulu sy’n gafael

a ffydd yn ei gwên ddi-ffael
gadwn, er iddi’n gadael.” 

Gwynn, Dyfan a Nia, Elgan a Llinos a’r teulu.

Cofion arbennig am John Owen Hughes, Tan 
Llan, Cerrigydrudion a Pen Gob, Llangwm gynt 
ar ddydd ei benblwydd, Mawrth 11. Mi fuasai 
wedi bod yn 100 oed.

Mike a Martin a’u teuluoedd.

Er cof annwyl am Heddwen Jones, Bryn 
Awelon, Glasfryn a hunodd Ebrill 26, 2016.

Blwyddyn arall a aeth heibio
Hiraeth sy’n parhau o hyd
Gyda chariad y cofiwn, John, Carol, Ifor, 

Gwyn, Rhian, Elfyn a’u teuluoedd

ER COF

Agorwyd Gofal Dydd y Waen ym Mehefin 2011 i 
wasanaethu pawb. Mae yn hollol unigryw, yn darparu 
Gofal Dydd trwy gyfrwng y Gymraeg a popeth yn 
gael eu redeg gan wirfoddolwyr gwych a hollol 
ymroddedig, gan greu awyrgylch teuluol braf. Mae’r 
gofal yn holistig; rydym yn trin pawb fel unigolyn ac 
fel Dewi Sant gynt yn cofio mae’ gwneud y pethau 
bychain’ sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r rhai 
sydd yn dod atom.

Ers 2011, rydym wedi gofalu am dros 250 o 
unigolion a’u teuluoedd. Daw nifer atom drwy 
wasanaethau cymdeithasol / nyrsus cymunedol ayb 
ac eraill drwy deulu a ffrindiau. Rydym yn derbyn 
oedolion o bob oed gyda salwch fel cancr, clefyd 
Parkinsons, Dementia, Strôc, MS, MND, clefyd y 
galon, deialysis ac mae tri dan 50 oed gyda ni ar hyn 
o bryd – rydym yn darparu yn arbennig ar gyfer pobl 
iau.

Yn 2016 agorwyd ail ddiwrnod gan fod yr angen 
mor fawr. ac i’n galluogi i gynnig dau ddiwrnod o 
Ofal i rai sydd ddim mor dda neu mewn sefyllfa 
deuluol anodd. Ers 3 blynedd mae crèche i blantos 
lleol rhwng 2-4 oed i rannu gweithgareddau gyda 
Gofal Dydd – yn wahanol i’r rhaglenni teledu o 
arbrawf am wythnos neu ddau, mae’r crèche yn 
agored bob wythnos a’r berthynas agos iawn rhwng 
yr hynaf a’r lleiaf yn hollol amrhisiadwy. 

Gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant ydym i 
gyd a rydym yn talu i “Dial a ride” am gario yr anabl 
o ddrws i ddrws. Mae ystod eang o weithgareddau 
o Baentio / Arlunio, Crefft, Garddio, Trefnu Blodau, 
Sgyrsiau, Cyngherddau, Coginio, Pobi Bara, Tai 
Chi, Triniaethau Amgen, Gwneud gwallt - yn wir 
mae unrhyw beth mae’r rhai s’yn dod atom eisiau 

ei wneud yn bosib!  Ers y dechrau rydym wedi 
ceisio helpu pawb sydd mewn angen, ond yn rhoi 
blaenoriaeth i’r rhai s’yn byw mewn ardaloedd mwy 
gwledig, er mwyn i deuluoedd gael ysbaid cyson 
wythnosol; a phobl iau sydd yn byw gyda salwch hir 
dymor. 

Rydym yn rhoi gofal tan y misoedd, wythnosau 
ac mewn rhai achosion y dyddiau olaf o fywyd - 
cyn belled ein bod yn gallu gofalu, mae croeso i rai 
barhau i ddod atom.  Rydym yn cefnogi teuluoedd 
ac yn glust i wrando ar eu gofidiau a’u profiadau gan 
sylweddoli pa mor hanfodol ydi ysbaid wythnosol i 
rai sydd yn gofalu 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae’n costio £30,000+ y flwyddyn inni gynnal 
Gofal Dydd a rhaid ceisio codi arian yn gyson . Nid 
ydym yn gofyn am swm o arian i fynychu, ond mae’r 
rhan fwyaf sydd yn dod atom yn rhoi rhodd.

Diolchwn am y fraint o ofalu am ein cyd-ddyn, 
ac edrychwn ymlaen i barhau i wasanaethu yn 
y degawdau nesa. Ers y dechrau rydym wedi 
croesawu rhai o ardal eang y Bedol atom ac 
mae nifer o’r fro gyda ni ar hyn o bryd. Rydym yn 
ddiolchgar iawn hefyd i bawb o ardal y Bedol sydd 
wedi ein cefnogi dros y degawd diwethaf. Rydym 
bob amser yn falch o glywed gan rai sydd yn barod 
i’n helpu mewn unrhyw fodd. Os hoffech wybod 
sut y gallwch helpu neu os hoffech wybodaeth sut 
y gallwn helpu eich teulu neu anwyliaid, cysylltwch 
gyda ni helpugilydd@gmail.com neu trwy sgwennu 
at Gofal Dydd y Waen,Ty Capel, Waen, Llanelwy 
LL17 0DY. Oherwydd cyfyngiadau Cofid rydym yn 
gofyn yn garedig i bobl beidio a galw i mewn heb 
gysylltu gyda ni ymlaen llaw. 

Yr Athro Mari Lloyd Williams

Cywiriad
Ymddangosodd llythyr gan Elizabeth Jones 
yn rhifyn Mawrth 2021 o’r Bedol.
Mae’n dymuno i ni gywiro ac egluro 
bod ei modryb ac ewythr wedi byw yn 
Rhydmarchogion am flynyddoedd maith 
sef Anti Gwen ac Yncle Artie. Roedd felly 
wedi clywed llawer o sộn yn sgil y blynydde 
am Ehedydd Iȃl, yn ysgrifennu’r emyn, “Y 
nefoedd uwch fy mhen”.
Diolch Elizabeth am yr eglurhad.

LLANRHAEADR
Gohebydd: Nerys Evans  Ffôn 01745 890294

nerysevansdyffryn@gmail.com

Profedigaeth: Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Pat Bignall, Bod Afon sydd wedi colli ei phriod 
Norman. 

Dymuniadau gorau i Mike Greulich, 4 Maes y 
Felin ar ei ymddeoliad ar ol gweithio i gwmni 
Jones Bros am flynyddoedd. 

Newid aelwyd: Croeso cynnes i Steven a Beryl 
Williams sydd wedi dod i fyw yn Llindir Bach a 
dymuniadau gorau i Peter Fowler yn ei gartref 
newydd ym Mae Colwyn.

Llongyfarchiadau i Gwyn ac Angharad,Glanrafon 
ar enedigaeth mab bach Alfie John. 
 
Merched y Wawr: Os bydd y tywydd yn caniatau 
fe fydd y gangen yn cwrdd ym muarth y Capel 
bnawn Sadwrn Ebrill 17 am 2 or gloch. Pawb 
ddod â’i gadair a phaned. Edrych ymlaen am weld 
cymaint a fydd yn gallu dod.

LLANELIDAN 
Gohebydd:  Nia Roberts (01824 750634)

Edrychwn ymlaen at weld Myra Jones,Tan Derw 
yn cerdded y ffyrdd o gwmpas y pentre yn fuan 
iawn. Cafodd driniaeth lawfeddygol yn Ysbyty 
Wrecsam yn ddiweddar. 
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Gohebydd: Sian Eryddon  01824700245

Profedigaeth: Anfonwn ein cofion at Sylvia Coles, 
Ty’n Lôn sydd wedi colli ei gŵr yn ddiweddar.
 
Llongyfarchiadau i Marian a Bill Bates sy’n nain a 
thaid am y tro cyntaf. Hwyl ar y gwarchod! 

Croeso cynnes i Sandra Williams sydd wedi 
ymgartrefu yng Nghwrt Arthur. Gobeithio byddi 
di’n hapus yn ein plith. 

Ar y teledu! Edrychwn ymlaen at weld Gwyn 
Howatson yn ymddangos ar raglen y Welsh 
Whisperer ar S4C yn y dyfodol agos. 
 
Hysbysfwrdd: Mae hysbysfwrdd y pentref wedi 
cael dipyn o “make over “ yn ddiweddar ac yn 
edrych yn dda.

Ciosg: Prynwyd y ciosg ffôn gan y Cyngor 
Cymuned, a bellach mae’r diffibriliwr wedi cael ei 
adleoli ynddo. Diolch i bawb a fu’n gyfrifol am hyn 
i gyd.

Gohebydd: Emily Davies  Ffôn: 01824 750017

MELIN Y WIG

Cofion at Ieuan Davies, Trem y Coed nad yw yn 
dda a’r hyn o bryd. Mae Ieuan yn ddiolchgar iawn 
i bawb am y galwadau ffôn a’r dymuniadau gorau 
tra bu yn yr ysbyty ac ar ôl dod adre. 
 
Rhaglen arbennig: Mwynhawyd y rhaglen 
Dechrau Canu Dechrau Canmol ar Sul y Mamau fel 
teyrnged i berson arbennig iawn sef y ddiweddar 
Margaret Edwards. Diolch i’r teulu am gyflwyno 
rhaglen mor arbennig a theimladwy ac i Modlen 
am ganu Un Dydd ar y Tro mor arbennig o Gapel 
y Gro.

RHEWL

Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Ychydig o hanes Ann Griffith
Wedi fy ngeni yn Wrecsam, 
treuliais fy mlynyddoedd 
ffurfiannol yn y Bermo. 
Mynychais yr ysgol gyfun leol yn 
Harlech.  Rwyf wastad wedi torri 
fy nghwys fy hun, yn lle mynd 
i’r brifysgol, dewisiais weithio 
fel barforwyn cyn gadael yn 18 
am fywyd newydd yn Awstralia.  
Roedd y caledi a’r gwahaniaethu 
yn erbyn y bobl frodorol yn 
sioc, ac ar ôl 12 mis dychwelais 
adref er mwyn hyfforddi i fod yn 
weithwraig gymdeithasol iechyd 
meddwl.

Canolbwyntiais ar faes 
amddiffyn plant a chan weithio 
mewn partneriaeth efo’r heddlu, 
datblygodd fy ngyrfa i uwch 
reolaeth o fewn Awdurdod Lleol 
ac NSPCC Cymru. Am dros 10 
mlynedd roeddwn yn Benodiad 
Cyhoeddus y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn gweithio i’r Llys 
Gwarchod.

Bu fy nghartef ar Ynys Môn 
ers 1984 lle rwyf wedi magu fy 
nheulu.  Roeddwn yn rhedeg fy 
musnes fy hun, o’r enw Geco 
Arian, gan chwilio am emwaith 
celfydd fy hun o bob cwr o’r byd. 

Hogais fy sgiliau cadeirio a 
sgriwtini yn ystod yr un tymor a 
wasanaethais fel Cynghorydd 
Sir Ynys Môn, gan ymgymryd 
â phortffolios heriol, Oedolion a 

Gwasanaethau Plant a Chynllunio 
a Chadair y Pwyllgor Cynllunio.

Bu hyn yn baratoâd ar gyfer 
fy rôl fel Dirprwy Gomisiynydd 
i Arfon Jones.  Yn y rôl hon 
fe ymgynghorais yn eang 
gyda chymunedau amrywiol.  
Roeddwn yn arwain ar Blant 
a Phobl Ifanc, Merched 
mewn Cyfiawnder, Safonau 
Proffesiynol, Rheoli Troseddwyr 
Integredig, Adnoddau dynol a 
datblygiad Gweithlu, Brecsit 
a’r iaith Gymraeg o fewn y 
llu.  Defnyddiais fy sgiliau 
rheolaeth ac arwain i sicrhau 
llywodraethiant da, a dal y Prif 
Gwnstabl i gyfrif.

Pe cawn fy ethol yn 

Gomisiynydd, byddwn yn 
blaenoriaethu y mwyaf bregus, 
gwarchod yn erbyn cam-drin 
pobl hŷn a chamfanteirio 
troseddol ar oedolion a phlant; 
gweithio i ddileu camdrin 
domestig a thrais rhywiol sydd 
ar raddfa echrydus.  Caiff dynes 
ei lladd bob tri niwrnod yng 
Nghymru a Lloegr. 

Mae llawer gormod o 
drosedddu lefel-isel ac 
ymddygiad gwrth-gymdeithasol, 
ac mae’n dinistrio ansawdd 
bywyd i unigolion.  Byddwn yn 
parhau i gefnogi Checkpoint 
Cymru, y cynllun gwirfoddol 
ar gyfer troseddwyr sydd yn 
mynd i’r afael â’r rhesymau dros 
ymddygiad troseddol ac yn cadw 
troseddwyr allan o’r llysoedd.

Mae defnydd troseddol a 
gynnau, cyflenwi cyffuriau, 
terfysgaeth ac eithafiaeth 
domestig yn dod â niwed difesur 
i’n cymuedau.  Bydd rhwystro 
Troseddu Difrifol a Threfnedig o’r 
pwysigrwydd mwyaf i mi.

Byddaf yn ddyfeisgar wrth 
rwystro a lleihau trosedd, gan 
gyd-weithio mewn partneriaeth 
agos efo asiantaethau statudol 
a gwirfoddol allweddol er 
mwyn rhoi dioddefwyr wrth 
galon y Gyfundrefn Cyfiawnder 
Troseddol.

Ann Griffith, Cyn Ddirprwy 
Gomisiynydd Heddlu a Throsedd 

(DGHTh) ac Ymgeisydd Parhad 
Plaid Cymru.

Cyn Faer a chyn gynghorydd sydd wedi ei geni 
yng Nghaernarfon, sydd wedi cael ei dewis i sefyll 
fel ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar 
gyfer y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi dewis 
cadeirydd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru fel ymgeisydd ar gyfer yr etholiad am 
Gomisiynydd Heddlu a Throsedd.

Ganed Patricia Astbury yng Nghaernarfon ond 
mae wedi byw’r rhan fwyaf o’i bywyd yn Rhuthun. 
Hi hefyd yw’r aelod o’r panel sy’n edrych ar 
Gaethwasiaeth Modern ac Ecsploitio Plant.

Dywedodd Ms Astbury: “Mae gennyf 
ddealltwriaeth bywyd go iawn o’r amrywiol 
broblemau ac anghenion ar draws y rhanbarth - o’r 
ardal ddiwydiannol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru 
i ardaloedd cefn gwlad Gwynedd. Petawn yn cael fy 
ethol buaswn yn gwneud yn siwr fod y cyhoedd yn 
cael dweud eu dweud mewn cyfarfodydd a syrjeris 
lleol. Byddaf yn gwrando ar yr hyn sy’n cael ei 
ddweud a gweithredu.”

Mae troseddau cefn gwlad, gangiau cyffuriau 
“County lines”, caethwasiaeth modern ac ecsploitio 
plant yn rhywiol yn feysydd o wir gonsyrn i Ms 
Astbury, sydd hefyd yn siarad Cymraeg.

Dywedodd: Mae’r “County lines” yn broblem 
ar hyd yr A55 - ac mae’n effeithio addysg 
(gwaharddiadau disgyblion), y gwasanaethau 
cymdeithasol, iechyd, yr heddlu - heb sôn am 
chwalu teuluoedd a chymunedau.

“Ni ellir cyfaddawdu wrth ddelio gyda’r broblem 
cyffuriau,”

Er fod cynnydd, yn ôl Ms Astbury, yn y nifer sydd 
yn gweithio gyda’r tim troseddau cefn gwlad yng 
Ngogledd Cymru, mae yn bwysig fod yr heddlu yn 
weledol hefyd yn yr ardaloedd yma.

Ychwanegodd: “Buaswn yn hoffi gweld yr heddlu 
yn fwy gweledol i’r cyhoedd gan gydnabod hefyd 
y gwaith pwysig mae heddlu llai gweledol yn ei 
wneud. - er enghraifft, mae angen cynyddu staff 
sy’n delio gyda thwyll a throseddau ar lein.”

“Does dim yn cynnig cysur fel gweld yr heddlu yn 
eu gwisg yn mynd o gwmpas eu gwaith.”

Mae Ms Astbury yn gyn gynghorydd a chyn faer 
ar dref Rhuthun, gyda chefndir cryf ym myd addysg.

Mae yn lywodraethwraig ysgol gynradd ac ysgol 
uwchradd.

Mae Ms Astbury yn mwynhau darllen, garddio 
a thrafaelio. Mae wedi trefnu treialon ffug mewn 
ysgolion cynradd ar faterion megis troseddau 
casineb, troseddau traffig a dwyn o siopau.

Hefyd trefnodd gynhadledd ar gaethwasiaeth 
modern yn Rhuthun.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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Atgofion o Ysgol Brynhyfryd
DOSBARTH 1Y 1970-71 YSGOL BRYNHYFRYD

O’r chwith i’r dde ac o’r cefn
Arfon Jones, Gareth Smith, Roger Williams, Huw Wilson Jones, Ifor Jones, Alun Baines Jones, Ieuan Roberts, Geraint 
Jones, Elwyn Owen, Gwyn Morris Jones, Arwel Roberts, Wyn Turner, Alun Hughes, Eryl Jones, Ceiriog Jones, Heddwyn 
Hughes, Marial Watson, Edna Jones, Bethan Lloyd, Menna Wynne, Miss Eluned Davies, Meinir Wynne, Bethan Jones, 
Ruth Edwards, Buddug Roberts, Gwenda Parry, Linda Rogers, Glenys Roberts, Gwenan Evans, Bethan Jones, Llinos 
Roberts, Nia Lloyd Jones, Rosemary Roberts, Mary Jones a Gwyneth Williams. 
(Nan Parry a Geraint Roberts yn absennol o’r llun)

PLEIDLEISIO AM Y TRO 
CYNTAF, I BOBL IFANC  

16 AC 17 OED
BARN DISGYBLION YSGOL BRYNHYFRYD

Rydw i yn falch iawn o gael y cyfle i bleidleisio yn 
yr elecsiwn hon.  Mae’n rhoi cyfle i mi a miloedd 
o bobl ifanc eraill i roi ein barn ar bwnc a all newid 
ein gwlad.  Mae rhoi cyfleoedd fel yma yn ifanc yn 
paratoi ni ar gyfer dewisiadau pwysig a fydd yn ein 
gwynebu, a galluogi ni i wneud y penderfyniadau 
cywir ac addas.
HELEDD ROBERTS

Mae pleidleisio yn bwysig i mi oherwydd mae’n 
gadael i mi gael dweud fy wneud am y ffordd dwi’n 
deimlo am y ffordd y dylai’r wlad gael ei rhedeg.  
Mae’n gwneud i mi deimlo yn bwysig, a bod pobl 
yn fy mharchu fel oedolyn ifanc.  Dwi’n falch o fod 
yn Gymraes a dwi’n edrych ymlaen i ymuno gyda’r 
pleidleisio.
SHANNON NEWCOMBE

Oes gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth?  Nag 
oes ddim ar y funud! Ydw i’n mynd i bleidleisio? 
Ydw gan y bydd yn ffordd wych i mi ddod i ddeall 
ac ymddiddori mwy mewn gwleidyddiaeth.  Credaf 
fod cynnwys barn a llais pobl ifanc yn hanfodol 
oherwydd ar ddiwedd y dydd ni fydd yma yn y 
dyfodol.  Dylai pob person ifanc gymryd y cyfle i 
bleidleisio gan fod pob pleidlais yn cyfri, ac mae’n 
rhaid mynegi barn er mwyn gweld newid er gwell.  
Felly ewch amdani, dyma gyfle gwych i ni bobl ifanc 
ddewis pwy sy’n ein cynrychioli yn y senedd, er 
mwyn sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael eu clywed 
yn y senedd.

GWENAN MARS
Rwy’n falch o gael y cyfle i bleidleisio y flwyddyn 
yma.  Rwy’n gwylio’r newyddion yn ddyddiol ac 
rwy’n ymwybodol o beth sy’n digwydd o’n cwmpas 
ni.  Rwy’n gobeithio byddai pawb sydd gyda’r hawl 
i bleidleisio yn cymryd y cyfle arbennig yma i wneud 
gwahaniaeth.
FFLUR DAVIES

Trwy dderbyn yr hawl i bleidleisio yn 16 mlwydd oed, 
teimlaf gallai ysbrydoli i fwy o bobl ifanc i gymryd 
rhan mewn gwleidyddiaeth.  Rwyf yn edrych ymlaen 
at gael y dewis o bwy fydd yn llywodraethu Cymru 
am y 5 mlynedd nesaf ac i fod yn rhan o ddewisiadau 
gwleidyddol.  Teimlad gall codi ymwybyddiaeth o’r 
etholiad wneud yn siwr fod pawb sydd gyda’r hawl i 
bleidleisio yn cofrestru, a chymryd rhan.
SARA FRANCIS

Diolch yn fawr am eich sylwadau, cofiwch 
ddefnyddio eich pleidlais.

Cynllun unffordd 
wedi ei ddileu

Ddiwedd mis Hydref 2020, gwnaed 
Stryd y Farchnad  yn unffordd i 
lawr, a  rhan o Stryd y Ffynnon yn 
unffordd i’r Sgwar yn Rhuthun, gyda 
Ffordd Wynnstay yn cysylltu’r ddwy 
stryd.  Gosodwyd bolardau a bocsys 
planhigion, er mwyn cael llwybr cerdded 
ac ar gyfer llwybr beics.  Ariannwyd 
y cyfan gan  Lywodraeth Cymru, a’r 
cyfan yn cael ei weithredu gan Gyngor 
Sir Ddinbych.  Cytunwyd cefnogi’r 
cynllun gyda’r ddealldwriaeth y byddai 
modd addasu rhannau o’r cynllun 
neu hyd yn oed ei ddileu yn llwyr, yn 
ystod oes y cynllun o ddeunaw mis, 
wrth i broblemau ymddangos.   Mis 
Mawrth eleni, cafodd y cyfan ei ddileu. 
Un cwestiwn sydd yn codi, faint oedd 
costau hyn i gyd?

Cyn... 

... ac ar ôl tynnu’r bolards
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Menter a Busnes 
NATURALLY ETHICAL –  

‘YN NATURIOL AC YN FOESOL’ 
39 Stryd y Ffynnon, Rhuthun

Ni fu Prydain, erioed bron, heb ei 
phrotestiadau na’i hymgyrchoedd.  
Maent yn rhy niferus i’w rhestru ond 
bydd nifer ohonom yn cofio’r ymgyrchu 
dros arwyddion ffyrdd dwyieithog, dros 
gael sianel deledu Gymraeg (S4C), yn 
erbyn cau pyllau glo ac yn erbyn treth y 
pen.  Rhai  protestiadau yn llwyddo, 
eraill yn methu.  Ond ar y cyfan, credir 
iddynt ddod â gwelliannau.  Mae 
protestiadau yn parhau heddiw a’r rhai 
sy’n dod yn fwy amlwg ac yn fyd–eang 
yw’r rhai yn ymwneud â’r amgylchfyd.  
Enw cyfarwydd yn y newyddion y 
dyddiau hyn yw Greta Thunberg y ferch 
16 oed o Sweden sy’n herio sawl 
llywodraeth ar draws y byd i ‘wrando ar 
y gwyddoniaeth’ yn wyneb yr argyfwng 
sy’n dilyn newid hinsawdd a chodi 
tymheredd y ddaear.  Mudiad amlwg 
arall sy’n gweithredu’n gryf  yn yr un 
maes yw’r ‘Gwrthryfel Difodiant’ 
(Extinction Rebellion) yn bennaf er 
mwyn gwarchod bywyd naturiol a bio-
amrywiol y blaned. 

Os ydych chi o’r farn bod angen 
gweithredu parthed y pryderon hyn, 
mae modd i chi hefyd wneud cyfraniad 
yn ôl eich gallu a’ch dymuniad.  
Agorwyd y siop ‘Naturally Ethical’ yn 39 
Stryd-y-ffynnon ym mis Mehefin eleni 
gan Jayne Bedford wedi cyfnod yn y 
Castle Mews.  Bwriad y siop yw cynnig 
amrywiaeth o gynnyrch safonol megis 
dillad babanod, tegannau i blant, 
wellingtons a slipars, a defnyddiau 
glanhau ar gyfer y cartref a’r unigolyn, 
er enghraifft.  Yr hyn sy’n nodweddu’r 
cynnyrch a werthir yw eu bod yn 
gynnyrch moesol (ethical) ac yn 
gynnyrch masnach deg.  Maent hefyd 
yn gynnyrch di-blastig, gan fod hi’n 
amlwg bellach y fath niwed sy’n 
digwydd er enghraifft i fywyd naturiol y 
moroedd oherwydd gwastraff plastig a 
waredir yn wael, heb sôn am yr holl 
sbwriel a welir yn aml ar hyd ochr ffyrdd 
y wlad. 

Mae gan Sir Ddinbych gynllun ar 
gyfer rhieni newydd sy’n rhoi £75 iddynt 
tuag at gostau prynu clytiau babi a ellir 
eu hailddefnyddio. Mae Jayne yn barod 
i gynorthwyo rhieni gyda’r cynllun hwn 
a’u cynghori.  Felly hefyd i bobl o bob 
oed sy’n chwilio am gynnyrch moesol at 
ddefnydd bob dydd,  cewch brynu brws 
dannedd bambw, hylif golchi llestri 

(prynu ac ail-lenwi), neu siampw 
arbennig.  Pan yn siopa am unrhyw 
gynnyrch, mae’n werth ystyried a ydynt 
yn gynnyrch masnach deg – yn dod o 
goedwigoedd cynaladwy er enghraifft – 
neu a yw’r gweithwyr dramor sy’n 
cynhyrchu’r dillad efallai yn cael eu 
hecsbloetio ac ar gyflogau pitw. 

Mae ‘na gyfle hefyd yn y siop i 
fwynhau paned o goffi, cawl, 
brechdannau a danteithion fegan.  Mae 
Jayne yn hapus iawn i sgwrsio gyda’i 
chwsmeriaid a thrafod eu gofynion.  
Credir bod mwy a mwy o bobl yn 
sylweddoli eu cyfrifoldeb i  wneud 
ymdrech, boed fach neu fawr, yn y 
frwydr i warchod y blaned rhag cael ei 
ddifwyno gan sbwriel blastig a newid 
hinsawdd ac i sefyll yn erbyn 
anghyfiawnder yng ngwledydd tlawd y 
trydydd byd.  Pawb i wneud ei ran felly!  
Galwch heibio Jayne yn 39 Stryd-y-
ffynnon neu ffoniwch Rhuthun 707234 
o gael rhagor o wybodaeth am 
gynnyrch y siop, neu ewch ar y wefan 
www.naturallyethical.co.uk.  

 
Brian Roberts 

 

Jayne Bedford

CROWN BARD

Sylwais  fod sȇl cist ceir ar draws y 
ffordd i Sainsbury’s ar y ffordd i mewn i’r 
Rhyl, felly mynd draw am sgowt, siom 
oedd deall ei bod yn costio i fynd mewn, 
80c, ond ta waeth am hynny! Ymlwybro 
o gylch y ceir wedyn, bob math o 
geriach, rhai’n amlwg yn broffesiynol fel 
prynwyr a gwerthwyr, eraill yn clirio eu 
tai go iawn, ond fawr ddim yn apelio. 

 
Weithiau mae rhywbeth yn eich taro, 

a dyna lle ‘roedd, ar flanced, wedi eu 
gosod yn ddestlus, y llythrennau 
“CROWN BARD”. Llythrennau mawr 
coch tywyll, llythrennau o fur y dafarn ar 
draws y ffordd. Roedd yr ysfa i’w prynu 
yn gryf ac yn afresymol, rhyw ynys o 
draddodiad Cymreig ynghanol geriach 
Seisnig. 

“Faint?” 
Dim ateb. 
“How much?” 
“£30, they’re worth at least £3 each” 
Yndyn mwn, ond i be? I wneud rhyw 

eiriau fel BROWN CARD! 
Gadael nhw yno a dal i fynd rownd a 

rownd, gweld dim, ond roedd meddwl 
am y llythrennau fel magnedau coch yn 
fy nhynnu’n ȏl. 

Gallwn ni ddim eu gadael does bosibl!  
Dychwelyd. 
Cynnig £20 a hollti’r gwahaniaeth, a’u 

cael am £25. Methu gadael iddynt, 
Methu gadael i CROWN BARD droi 

yn BROWN CARD neu eu chwalu yn 
sgîl enw lle a elwir yn “ONWARD” in the 
name of progress, neu “COWARD” am 
beidio eu prynu. 

Ond cytuno ar y ddêl a thrafod a deall 
fod y wraig wedi gweithio yn y “Crown 
Bard” ac wedi cadw’r llythrennau oedd 
ar un o’r muriau. Gyda llaw,  1, Ffordd y 
Dderwen oedd cyfeiriad y “Crown Bard”, 
a’r sî oedd mai McDonalds oedd yn 
mynd i gael ei adeiladu yno. Cael deall 
hefyd fod tua wyth o goed derw efallai 
i’w dymchwel i wneud hynny. 
 

Crown Bard 
Maent yn dywedyd fod McDonalds 
eisiau torri coed 
Ar Ffordd y Dderwen lle bu derw erioed 
Gan fod hen dafarn wedi ei thynnu i lawr 
A’i gwastadeiddio a’r siom yn fawr, 
Ddim siom am y cwrw, na phwy na be 
Ond am mai Cymreig oedd enw y lle; 
Y Crown Bard, dyna oedd ei henw hi, 
Ar ȏl Barddes y Goron yn Y Rhyl ’53, 
Lle enillodd Dilys goron hardd 
A hithau’n farddes nid yn fardd! 
 
Ond mae llythrennau’r Crown Bard ar 
werth yn awr  
Ar ȏl i rhywun eu tynnu i lawr, 
Maent werth eu cadw ydynt wir 
Er mwyn clodfori Cymreictod ein tir 
Ac er mwyn i rhywun weld yn ein byd 
Fod olion Cymreictod yma o hyd! 
Yn y ddau air: Crown Bard, ceir stori tre’ 
A llwyddiant merched yn hawlio eu lle; 
Ond yn enw datblygu rhaid torri’r coed 
A chwalu traddodiad, fel erioed, 
Fe godir McDonalds i fwydo’r byd 
Heb le i’r Crown Bard ar gornel y stryd; 
Er gwn mai datblygiad llawer iawn mwy  
Oedd Barddes y Goron yn ennill ei 
phlwy’.   

Ymddengys mai cyfarfodydd 
Cymreig, pwyllgorau yr Urdd a ballu yn 
y dafarn, yn sgîl agor Ysgol Glan Clwyd, 
arweiniodd at enwi’r dafarn.  Gofynnodd 
y tafarnwyr beth allai roi fel enw i’r 
dafarn. Eglurodd rhywun oedd yno fod 
dynes wedi ennill y goron yn agos i’r 
safle yn Eisteddfod Y Rhyl yn 1953. 
Dyna ni wedyn: CROWN BARD.  

Gyda’r holl sôn diweddar am hybu 
cyfraniad merched, mae’n ddegawdau 
bellach ers i Dilys Cadwaladr ennill y 
Goron ar liwt ei thalent ei hun ac mae’n 
drist gweld bod un cofnod o hynny wedi 
ei chwalu.  
              Dilys Cadwaladr 
Un o’r rhai sydd yn rhywun - coron hon 
            Ȃ’i hanes arobryn 
      A dyliai mwy ei dilyn, 

      Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.                        
Arwel Emlyn 

 
 

Cystadleuaeth 
Faint o eiriau Cymraeg fedrwch chi ei 
wneud allan o’r llythrennau “CROWN 
BARD”. Anfonwch eich cynigion i’r 
Swyddfa erbyn Rhagfyr 2 os gwelwch 
yn dda. Efallai y cewch GORON yn 
wobr! 

GRAIG 
MOTORS 
FFORDD GRAIG, 

DINBYCH 
 
 
 
 
 

GORSAF M.O.T. 
3, 4, 5 a 7 

01745 815606
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ar y buarth

GWION OWEN

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd 
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen 
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd 
yn mynd ymlaen  yma. Ond dwi’m yn 
meddwl y buasen nhw ddim callach gan 
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad 
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn 
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall 
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae 
allforiadau carbon buwch sydd yn pori 
ar laswellt sydd yn tyfu ar 
photosynthesis yn gwneud mwy o 
niwed i’r amgylchedd na hedfan 
awyrennau o gwmpas y byd? 

Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r 
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi 
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar 
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth 
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau. 
Gwartheg Stabiliser sydd yma bellach 
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei 
sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond 
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu 

gyflymaf ym Mhrydain, o ran nifer.  
Dewisiais y brîd gan ei fod yn 

flaengar am recordio a mesur 
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar 
gyfer magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd 
ymlaen ar fuarth Hendre Arddwyfaen y 
dyddiau yma. Rwyf eisoes wedi pwyso 
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal a’u 
tagio yn nhrelar y motobeic. Bydd hyn 
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb 
y tarw a’r fuwch i loea. Unrhyw broblem 
a byddaf yn cael gwared o’r fuwch neu’r 
tarw gan fod llo marw neu drafferthus yn 
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac 
yn waeth fyth ar fy mhoced!!  

 Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn 
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA. 
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy 
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi 
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid  
a llawer mwy.   

Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo 
i weld pa mor dda oedd y fuwch am 
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y 
fuwch i weld sut wnaeth hi ymdopi â 
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch 
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn 
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y 
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau 
o gig yn yr haf. 

Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur 
pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd 
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y 
tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5% 
yn llai na’r tarw salaf am yr un 
perfformiad.  Nodwedd hanfodol ar 
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am 
gynhyrchu a magu yn effeithiol. 

Petasai’r gwybodusion yma ddim ond 
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma 
yn deall natur a chylchred bywyd ac 
wedi meddwl am hyn yn bell o’u 
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn 
yn digwydd yn fy muarth bach i. 

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n 
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi 
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd 
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg 
drwy robot lely, mae gan y sied y 
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr 
bod y gwartheg mor gyfforddus â 
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar 
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr 
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu 
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae 
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y 
tymheredd optimwm. Mae fferm yr 
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr 
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn 
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm. 
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu 
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn 
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod 
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y 
fferm lle maent yn cael cyfle i odro 
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un 
o’r cae. 

Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd 
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe 
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau 
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos. 
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud 
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd 
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau 

gwahanol. Y fferm gynta’ yr aethom i 
ymweld â hi oedd Rosy Lane Holsteins. 
Roeddwn i’n edrych ymlaen at weld y 
fferm hon oherwydd yn ôl ym mis 
Chwefror ês i gyfarfod AHDB lle roedd 
Lloyd a Daphne o Rosy Lane yn siarad. 
Cawsom daith o amgylch y fferm a 
chyflwyniad gan Lloyd am sut mae nhw 
wedi bod yn ymdopi gyda phrisiau llaeth 
gwael yn yr UDA dros y 4 mlynedd 
diwethaf. Yr ail ddiwrnod aethom i 
ymweld â ffarm organig lle roedden nhw 
hefyd wedi gweld pris llaeth yn disgyn, 
ond ddim byd i’w gymharu â’r ffermydd 
confensiynol. Mae’r diwydiannau 
organig yn yr UDA wedi dechrau 
marchnata eu hunain yn y blynyddoedd 
diwethaf ac ers hynny wedi gweld mwy 
o alw am laeth organig, yn enwedig yn y 
dinasoedd. 

Ar y drydedd fferm cawsom ddarlith 
gan ddau filfeddyg. Roedd y ffarm odro 
yma yn godro 2500 o wartheg ac roedd 
ganddi sied hanner milltir o hyd! Roedd 
y ffarm hon wedi gwneud llawer o 
arbrofion a chasglu data i weld yr effaith 
ar wahanol ffyrdd o fagu lloi. Yn 
Wisconsin y broblem fwyaf maent yn ei 
wynebu hefo lloi ydy niwmonia. Roedd y 
ffarm yma wedi gweld y nifer o achosion 
yn gostwng ar ôl cychwyn bwydo’r lloi 3 
gwaith y diwrnod yn hytrach na 2 a 
gwneud yn siwr bod y colostrwm cyntaf 
yn cael ei fwydo mor fuan â phosib, o 
fewn yr awr gyntaf. Roeddent hefyd yn 
pwysleisio pa mor hanfodol oedd 
hylendid, roeddent yn sicrhau bod eu 
bwcedi yn cael eu golchi ar ôl bwydo ac 
yn cael dŵr cynnes glân 3 gwaith y 
diwrnod. 

Y fferm olaf aethom i’w gweld oedd y 
fwyaf, roeddent yn godro 4,500 ar ddwy 
safle. Roedd un safle yn godro Jerseys 
a’r llall yn godro Holsteins. Roedd y 
fferm yma wedi ymdopi hefo’r 
blynyddoedd drwg wrth ehangu, mae 
yna ddywediad yn yr UDA ‘pan mae pris 
llaeth yn dda rhaid godro mwy o wartheg 
a phan mae pris llaeth yn wael rhaid 
godro mwy o wartheg’. Mae prisiau 
heffrod yn wael iawn yn yr UDA ar hyn 
or bryd, sy’n ddrwg i’r rhai sydd eisiau 
eu gwerthu ond yn dda i’r rhai sydd 
eisiau prynu mwy, fel y ffarmwr yma. 
Roedd yn gallu prynu lloi heffrod Jersey 
am 25 doler sydd yn gyfwerth â £19.76. 

Dwi wedi dysgu cymaint yn y mis 
cynta o fod yn Wisconsin a chyfarfod 
llawer o bobl yn y diwydiant godro. 
Uchafbwynt y mis cynta yn bendant 
oedd y World Dairy Expo a dwi’n 
argymell i bawb fachu ar y cyfle i fynd yn 
y dyfodol. 

812333
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Diwrnod y Llyfr – Fe 
gafodd pawb hwyl yn 
cael gwisgo i fyny ar 
gyfer Diwrnod y Llyfr.  
Gwelsom ambell i wisg 
diddorol iawn ac mae 
llyfrgell yr ysgol wedi 
cael ei weddnewid!

Dydd Gwyl Dewi – 
Roedd plant y Cyfnod 
Sylfaen wedi dotio wrth 
gael gwisgo i fyny ar 
gyfer Dydd Gwyl Dewi. 

7

RHUTHUN YSGOL STRYD Y RHOS
ARDAL BATHAFARN
Roeddem yn barnu na allem gynnal 
gwasanaeth Sul y Blodau eleni er bod 
yr oedfa arbennig hon wedi cael ei 
chynnal ers pedwardegau’r ugeinfed 
ganrif, er cof am fab y diweddar 
R.H. a Megan Williams Fron Fawr, 
Graigfechan gynt. Gobeithio y cawn 
gynnull eto’n fuan.  Ein cofion anwylaf 
at Ifor Parry sy’n derbyn gofal yng 
Nghartref Plas Gwyn ac hefyd at 
Greta Davies.

Profedigaeth Estynwn ein 
cydymdeimlad diffuant at Brenda, 
Rhodri a Rhian a’r teulu i gyd o golli 
priod, tad, taid a brawd a brawd yng 
nghyfraith annwyl sef Rhys Roberts.  
Hefyd at Gwyneth o golli cefnder, 
sef Tom oedd yn wreiddiol o ardal 
Cyffylliog.  Mae Audrey wedi colli 
cyfnither hefyd sef Glenys Dean.  
Roedd mam Glenys, y diweddar 
Edna, yn rhan o deulu o Wesleiaid 
selog Bro Rhuthun.  Mae’r Parch Bryn 
Jones yr Wyddgrug wedi colli priod, 
mam a nain annwyl sef Vera a chofiwn 
am ei ffyddlondeb ef i rai o gapeli 
Ardal Bathafarn.

Newid Aelwyd Pob hapusrwydd i 
Elgan a Helen Hughes a’r teulu yn 
Wern Uchaf.

Llongyfarchiadau calonnog i Sian 
James, Gwyddelwern, ar ddathlu 
pen-blwydd arbennig yn 60 oed. Pob 
bendith a hapusrwydd iddi. 

BETHANIA
Roeddem i gyd yn hynod o falch o 
glywed y byddai drysau Bethania yn 
cael ailagor ar fore Sul y Pasg ac y 
cawn ailafael yn ein hoedfaon bob 
pythefnos dan ofal ein Gweinidog. 
Bydd cryn edrych ymlaen i gael 
cydaddoli unwaith eto a chyfarfod 
wyneb yn wyneb (gan gadw at reolau 

pellter cymdeithasol wrth gwrs). 
Parhau mae’n diolch i’r Parch Morris 
P Morris am ei arlwy ddigidol bob 
wythnos hefyd ac am y cyfle i fyfyrio 
ar ei negeseuon.

Cydymdeimlo Rydym yn anfon ein 
cofion at Stephen Roberts a Catrin 
yn eu profedigaeth o golli tad-yng-
nghyfraith a thaid, Gordon Edwards, 
y Fferm gynt. Byddwn yn meddwl 
amdanoch yn eich colled.

Cofion at bawb sydd heb fod mewn 
iechyd yn ddiweddar a’r rhai sy’n 
gaeth i’w cartrefi gan obeithio bod 
amseroedd gwell i ddod yn fuan.

25 mlynedd Dyna faint sydd ers 
i’r Parch Morris P Morris ddod yn 
weinidog arnom ni ym Methania a’r 
Rhiw, Pwllglas. Daeth Morris a Glenda 
ac Esyllt fach i Rhuthun ym mis Ebrill 
1996 o Sir Aberteifi a mawr oedd y 
croeso iddo ef a’r teulu bach yma ym 
Methania a’r cyffro o gael Gweinidog 
ifanc newydd i’n bugeilio. Anodd 
credu bod chwarter canrif wedi mynd 
heibio a Morris mor ofalus ag erioed 
o’i braidd, ac yn gyfaill triw a ffyddlon 
i’w aelodau ac i’r gymdeithas leol. 
Llongyfarchwn ef yn gynnes iawn ar 
gyrraedd y garreg filltir bwysig yma 
gan ddymuno iddo ef a’r teulu bob 
dedwyddwch a llawer blwyddyn arall 
yn gwasanaethu yn ein plith. Mae’n 
siwr y daw cyfle i ddathlu’r achlysur 
gyda’n gilydd yn ystod y flwyddyn pan 
ddaw’r caniatâd.

CÔR RHUTHUN
Dymuniadau gorau i Menna ar ei 
hymddeoliad cyn y Pasg. Mwy o 
amser i gerdded a galifantio!

 
Profedigaeth: Anfonwn ein 
cydymdeimlad at Sylvia sydd wedi 
colli ei gŵr yn ddiweddar.

CAPEL TABERNACL /  
CAPEL BETHANIA
Ddiwedd Mawrth roeddem yn 
hynod o falch o ddeall y byddai 
drysau’r Tabernacl yn ail agor ar 
fore Sul Y Pasg.  Mae pawb yn gwir 
werthfawrogi’r cyfle i ail-gydio a 
chyd addoli yng nghwmni ffrindiau 
a chydnabod.  Bydd yr oedfaon 
nesaf ar Ebrill 18, Mai 2, 16 a 30 a 
hynny am 11.00. Croeso cynnes 
i bawb. Yn naturiol, fe gedwir at 
y rheolau sydd yn cadw pawb yn 
ddiogel.

Gyda thristwch y mae Joanna 

a Dylan Jones a’r teulu, 29 
Tan y Bryn, Pwllglas wedi cael 
profedigaeth. Bu farw tad Joanna. 
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf 
a’n cofion cynhesaf at y teulu oll.

Erbyn hyn, mae’r plant a’r 
ieuenctid wedi cael blas ar 
ddychwelyd i’w hysgolion – 
gobeithio eich bod yn setlo nôl i 
mewn ac yn mwynhau cwmni’ch 
ffrindiau a’ch athrawon unwaith eto!

Anfonwn ein cofion cynhesaf 
hefyd at y rhai ohonoch sydd heb 
fod yn dda yn ddiweddar neu’n 
dioddef anhwylder o unrhyw fath.

Mae hi wedi bod yn hynod braf cael 
croesawu pawb yn ôl i’r ysgol ar ôl 
y cyfnod clo.  Ar ôl adeg mor anodd 
o gefnogi dysgu o gartref mae cael 
gweld gwynebau a clywed lleisiau’r 
disgyblion yn gymaint o bleser.  

Gobeithio mai dim ond yn ystod 
gwyliau ysgol bydd plant yn gorfod 
aros adref o hyn ymlaen!

Yn ystod yr wythnosau cyntaf mae 
nifer o weithgareddau diddorol wedi 
cael eu cynnal:

Rygbi – Mae Mike Evans, swyddog datblygu rygbi lleol wedi bod yn cynnal 
gwersi rygbi hefo’r plant.  Mae pawb wedi bod wrth eu boddau yn cael cymryd 
rhan mewn sesiynau llawn hwyl. Diolch i Mike am ei waith a’i amser.

Diwrnod Trwynau Coch – 
Cyfle arall i wisgo i fyny oedd 
ar ddiwrnod ‘Comic Relief.’ 
Roedd trwynau coch, gwalltiau 
gwyllt a gwisgoedd llachar i’w 
gweld ym mhobman!
Llun 6d

Sialens Noddedig – Rydym yn 
ddiolchgar iawn i’r GRhA am eu 
gwaith yn trefnu gweithgaredd 
noddedig ymysg cymuned 
yr ysgol.  Gofynwyd i bawb 
gerdded 50 milltir dros 28 
diwrnod ac fe godwyd dros 
£2000 tuag at offer chwarae 
allanol.  Mi fydd yr arian yn 
hollbwysig i ni er mwyn cael 
datblygu yr ardaloedd tu allan 
o’r diwedd!

Parchedig Morris Morris
25 Mlynedd o Wasanaeth
Ym Mro Rhuthun
I ardal a gofalaeth – yn ddidwyll

Ei ddweud a’i wasanaeth,
Yn llawn ffydd o’r dydd y daeth
Ac yn hael ei gynhaliaeth.

Cyfnod cofid, pob fideo – yn gyson
Ei gysur diflino,

I’r dim ei fyfyrdod o
I’n dyddiau a chlod iddo.

Mae’n parhau ers dechrau’r daith – i gynnig
Digonedd o obaith,

Cymwynasgar ei araith,
Morris Morris dyma’i waith.

Arwel Emlyn
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Dathlu: Braf oedd cael dathlu Dydd Gwyl Dewi yn ein gwisgoedd Cymreig ac 
hefyd dod i’r ysgol fel cymeriad o lyfr ar gyfer Diwrnod y Llyfr.

GRAIGFECHAN

SYMUD TY:  Mae Les Edwards, Y 
Berllan (Y Rhes) wedi symud i fyw i’r 
dre ddiwedd mis Mawrth a dymunwn 
yn dda iddo yn ei gartreF newydd. Bu 
Les a’i ddiweddar briod yn byw yn 
ein mysg am dros ugain mlynedd.

POB LWC i Ela Ty›r Wennol sydd 
wedi dechrau coginio a gwerthu 
cacennau cartref a danteithion blasus 
i chwi gyd fwynhau hefo paned neu 
de prynhawn. Rhowch ganiad iddi!!

CAPEL EBENEZER:  Diolch i bawb 
eto am eich cyfeillgarwch tros y ffon 
neu sgwrs y tu allan i’r ty yn ystod yr 
wythnosau olaf yma.

Deallwn fod un o’n hoff bregethwyr 
a ddaw atom i wasanaethu ar y Sul 

sef Llinos Mary Jones, Gwyddelwern 
ar fin gorffen fel Prifathrawes o Ysgol 
Glanrafon, Yr Wyddgrug a hithau 
wedi bod ym myd addysg am 46 o 
flynyddoedd. Wel Dymuniadau Gorau 
gan bawb yma yng Ngraigfechan 
am ymddeoliad hir a hapus iawn gan 
obeithio eich croesawu yma eto pan 
fydd rheolau y Pandemic yma yn 
caniatau.

Estynnwn hefyd ein cydymdeimlad 
llwyraf â Wini Davies, Penrhos, yn 
ei phrofedigaeth o golli brawd ganol 
mis Mawrth. Roedd y diweddar 
Cadwaladr Thomas Jones (Tom) yn 
wreiddiol o Gyffylliog ond wedi bod 
yn byw ym Min yr Afon, Rhuthun hyd 
at yn ddiweddar. Cofion cynnes a 
charedig at bawb unwaith yn rhagor.

Gohebydd: Gareth Jones. Ffôn : 01824 703304

YSGOL PENBARRAS
Mor braf oedd cael croesawu’r holl 
blant yn ôl i’r ysgol wedi cyfnod hir yn 
dysgu o adref. 

Llongyfarchiadau i Nel ar ennill 
cystadleuaeth Siop Co-op i liwio 
Draig Goch, ac i Llio Salisbury ar ei 
llwyddiant yn ennill cystadleuaeth 
cerdd dant Côr-ona!

Da iawn Jack am godi £525 tuag at 
Ymchwil Cancr drwy redeg a cherdded 
milltiroedd yn ystod y cyfnod clo. 
Ardderchog yn wir!

Staff: Dros y Pasg buom yn ffarwelio 
â 3 aelod o staff yr ysgol - Mrs Ceris 
Moghadasnia sydd wedi bod yn dysgu 
dros gyfnod mamolaeth yn y Dosbarth 
Meithrin, Mrs Sara Evans sydd wedi 
bod yn uwch gymhorthydd ym Mhen 
Barras ers bron i ugain mlynedd a Mrs 
Gwenda Moorcroft sydd wedi bod 
yn gymhorthydd dosbarth ers bron i 
10 mlynedd.  Hoffem ddiolch yn fawr 
iawn i’r dair am eu holl waith caled 
a’u hymroddiad, gan ddymuno’n dda 

Eisteddfod yr ysgol: Cynhaliwyd 
eisteddfod ysgol fesul uned eleni 
a braf oedd gweld perfformiadau a 
gwaith ardderchog gan bawb. Roedd 
y seremoni cadeirio yn un i’w gofio 
hefyd, gyda Mali Tudur yn fuddugol 
am gerdd arbennig iawn am adar. Mali 
Tudur yn cael ei chadeirio

Dyma weddill y buddugwyr:
Blwyddyn 6 – Mali Tudur
Blwyddyn 5 –Louie Robson
Blwyddyn 4 – Nel Hughes
Blwyddyn 3 – Martha Williams
Blwyddyn 2- Ethni Jones
Blwyddyn 1 – Steffan Parry
Dosbarth Derbyn – Catrin Whitty
Dosbarth Meithrin – Elsi Jones

Llongyfarchiadau mawr i bawb!

Ymwelwyr Rhithiol: Gyda’r 
cyfyngiadau mewn lle, nid ydym 
wedi medru croesawu ymwelwyr i’r 
ysgol. Yn hytrach, rydym wedi cynnal 
cyfarfodydd a chyfweliadau rhithiol yn 
ddiweddar.

Cafodd blwyddyn 3 a 4 fodd i fyw 
a bore o hwyl a chwerthin wrth wylio 
sioe Anni Llyn, ‘Heriau Od’.

Diolch yn fawr iawn i Mr Iwan 
Edwards am sgwrs hynod ddiddorol 
am anifeiliaid gwyllt Prydain i blant 
blwyddyn 5 a 6, ac hefyd i Rhys Ifans 
am ateb nifer o gwestiynau diddorol 
am ei waith fel actor a bod yn seren 
fyd enwog! 

Y garddwyr yn y twnnel plannu
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EGLWYS SEION: Y Suliau – : 
Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol 
Penllyn, Edeyrnion ac Uwchaled pnawn 
Dydd Sul, Hydref 6 yng nghapel 
Jerwsalem, Cerrigydrudion. Yr 
arweinydd oedd Bethan Smallwood. 
Bu’r Parch Goronwy Owen, Y Bala yn 
cynnal Diolchgarwch Dydd Sul Hydref 
13. Yn diweddu’r mis cafwyd
gwasanaeth Sul y Beibl yn Eglwys Mael
a Sulien bore Dydd Sul, Hydref 27.
Cofion: Anfonwn ein cofion at Ann
McKee sydd wedi dod adref ar ôl treulio
cyfnod mewn cartref gofal yn
Llanrhaeadr ac i Norman McKee ar ôl
ei ddamwain a’i driniaeth yn yr ysbyty
yn ddiweddar.
Dathlu’r Deugain: Llongyfarchiadau
arbennig i Manon Easter Lewis am
ddathlu deugain mlynedd fel arweinydd
Côr Merched Edeyrnion. Bu’r côr yn
fuddugol un ar ddeg o weithiau yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ac wedi teithio
dramor cyn belled â Barbados yn
diddanu cynulleidfaoedd a chystadlu
mewn gwyliau cerddorol.
Llongyfarchiadau’r un modd i aelodau’r
côr sy’n aelodau o Eglwys Seion, sef
Mari Roberts, Gwenda Humphreys,
Sheila Hughes a Wendy Jones.
Genedigaeth: Braf oedd clywed am
enedigaeth Math mab bach arall i Ffion
a’i gŵr Geraint yn yr Wyddgrug, ail ŵyr
i Bryn a Wendy Jones a nai arall i Awel
a’i gŵr Iwan. Byddwch yn brysur iawn
rŵan Taid a Nain!
Medal Gee: Ein llongyfarchiadau fel
Eglwys i Mair Lewis ar dderbyn y Fedal
Gee am ei chyfraniad i’r Ysgol Sul trwy
ei hoes. Er nad yw Mair bellach yn
medru mynychu’r gwasanaethau yn
Seion mae Hazel Jones ei ffrind yn
gwneud yn siŵr ei bod yn cael ymuno a
chynulleidfa Capel y Bedyddwyr yn
Rhuthun. Rydym yn anfon ein
dymuniadau gorau atoch Mair.
SWPER Y CYNHAEAF:  Cafwyd
noson arbennig i gychwyn tymor
Cymdeithas yr Ofalaeth ar Hydref 4
gyda bwffe cynnes wedi ei baratoi gan

Nia Jones, Pantffynnon, Glyndyfrdwy a’i 
thîm yn festri Eglwys Seion. Eleni mae 
aelodau o’r pedair eglwys yng 
ngofalaeth Edeyrnion ynghyd a ffrindiau 
o gapeli eraill yr ardal wedi dod at ei
gilydd i ffurfio cymdeithas newydd sbon.
Arweinydd y noson oedd Edwin Jones
a mwynhawyd pryd blasus iawn. Yna
cyflwynodd Edwin dri o ieuenctid ardal
Rhuthun ymlaen i’n diddanu. Mae
Gwenan Mars Lloyd, Ynyr Rogers ac
Osian Williams yn gystadleuwyr brwd a
llwyddiannus iawn mewn eisteddfodau
lleol a chenedlaethol. Cawsom
unawdau, deuawdau a thriawd yn canu
amrywiaeth o ganeuon. Yn cyfeilio
iddynt oedd Siân Williams, mam Osian
ac yn cyflwyno’r eitemau oedd Margaret
Lloyd, mam Gwenan. Noson safonol
iawn. Gwnaed y diolchiadau gan Edwin
Jones.
NOSON ELUSENNOL: Rhag-
hysbysiad bod pwyllgor lleol ardal
Corwen yn cynnal noson film pryd y
dangosir “Mama Mia 2” yn Neuadd
Carrog ar Ddydd Santes Dwynwen, nos
Sadwrn, Ionawr 25. Bydd y drysau’n
agor am 7.00yh. Tâl mynediad drwy
docyn yw £5 a £3 i blant. Bydd elw’r
noson yn mynd tuag at elusennau lleol.
Y tocynnau ar werth gan aelodau’r
pwyllgor yn y flwyddyn newydd. Dewch
draw i fwynhau cyd ganu i ganeuon
Abba – beth am wisgo yng ngwisg y
cyfnod, yn cynnwys y sgidiau platform!
PERERINDOD I LANGERNYW: Aeth
aelodau Gofalaeth Edeyrnion eleni
draw i bentref hynod Llangernyw a
hynny ar Ddydd Sul olaf mis Medi.
Doedd y tywydd ddim yn ffafriol iawn
wrth i ni gychwyn o Gorwen a mynd ar
hyd ffordd Telford cyn troi am Lanrwst.
Wedi cael cinio blasus yn y tŷ bwyta ar
draws pont Llanrwst ymlaen â ni am
Langernyw. Y lleoliad cyntaf i ni ymweld

oedd Capel y Cwm gan ymuno a’r 
gynulleidfa i wasanaeth gan Barch 
Trefor Lewis, Deganwy. Yn dilyn 
aethom draw i Eglwys Sant Digain a 
chael croeso yno gan y ficer a chyfle i 
ddysgu am hanes yr Eglwys dros 
baned o de a chacen. Llawer o ddiolch 
i aelodau’r capel am baratoi’r lluniaeth. 
Er iddi lawio’n drwm ar brydiau, 
cawsom gyfle i ymweld â’r goeden 
Ywen hynafol a saif wrth ymyl yr 
Eglwys. Ymlaen wedyn a chael croeso 
gan swyddogion Capel y Bedyddwyr. I 
ddiweddu ein pererindod i Langernyw 
bu i ni ymweld ag amgueddfa Syr Henry 
Jones gan ddysgu am ei blentyndod 
tlawd a’i gyfraniad fel addysgwr ac 
athro athroniaeth yng Nglasgow. Mae’n 
amgueddfa gwerth ei gweld. Llawer o 
ddiolch i aelodau’r ddau gapel a’r 
Eglwys am eu croeso cynnes. Cyn 
mynd adref bu i ni fwynhau pryd blasus 
iawn yng ngwesty’r Waterloo ym Metws 
y Coed. Ein diolch yn arbennig i Eirian, 
Edwin, Llinos Mary a Glenys am y 
trefniadau gwych. Braf oedd cael 
cwmni’r Parch T. L. Williams gyda ni ar 
y daith. 
GWAWR CYMRU: Croesawyd John 
Rowlands i gyfarfod cyntaf y tymor, 
cangen Corwen o Ferched y Wawr, nos 
Fercher, Hydref 23. Mae John sy’n 
enedigol o’r Bala ond bellach yn byw yn 
Llandyrnog, yn arbenigo ar dyfu pys 
pêr. Cawsom ganddo drwy gyfrwng 
sleidiau wybod am hanes y blodyn 
hyfryd yma gan ddechrau gyda’i 
wreiddiau ar ynys Sicily. Mae John wedi 
ennill sawl gwobr yn y sioeau gan 
gynnwys y Sioe Genedlaethol ac eleni 
cafodd Cymdeithas Pys Pêr 
Genedlaethol Cymru, mae John yn 
Gadeirydd ohoni, y cyfle i roi enw 
Cymraeg ar fath diweddaraf o bys pêr. 
Cyflwynwyd yr enw sef Gwawr Cymru 

CORWEN

Gofal a gwasanaeth personol  
a phroffesiynol unigol  
Profion Glaucoma  
Pob math o lensys cyffwrdd ar gael 

Sbectol gyflawn o £44.95  
Dewis eang o fframiau  
Dowch i weld 

9 Sgwâr Sant Pedr 
RHUTHUN 
01824 704849

AMAETHWYR CORWEN CYF.
Iard yr Orsaf, Corwen, Sir Ddinbych LL21 0EG 

Ffôn: (01490) 412272 Ffacs: (01490) 412431 
e-bost: enquiries@corwenfarmers.co.uk

    
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid /  gwrteithiau / 

offer ffensio / offer adeiladu / hadau / bwydydd anifeiliaid anwes / 
gwellt a gwair / nwyddau garddio a llawer mwy  . 

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346 
 Ffôn symudol 07730 989807 

Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443

Dyma’r parti fu’n diddanu yn y Swper Cynhaeaf. 
O’r chwith, Margaret Lloyd, Gwenan Mars Lloyd, Ynyr Rogers, Osian 

Williams a Siân Williams, y cyfeilydd  

ANRHEGU FIONA

I ddathlu llwyddiant Fiona Collins 
yn ennill gwobr Dysgwr y 
Flwyddyn yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst, 
penderfynodd Marian ag Eirian 
drefnu bod aelodau cangen 
Corwen o Ferched y Wawr yn cael 
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r 
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar 
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd 
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn 
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd 
Jones, Llywydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol. O dan y llun roedd 
pennill roedd Eifion wedi ei 
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn 
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian 
dau dwb o gymysgedd o flodau a 
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i 
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti 
Fiona, rydym fel cangen yn falch 
iawn ohonot. Bydd erthygl am 
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg 
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer 
o ddiolch i Eirian a Marian am
drefnu noson mor hyfryd.
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iawn iddynt i’r dyfodol.  Ar ôl y Pasg 
bydd Mrs Elin Griffiths yn dychwelyd 
i’r dosbarth Meithrin wedi ei chyfnod 
mamolaeth a bydd Miss Lowri Taylor 
a Mr Joe Woolford yn ymuno â staff 
yr Uned dan 5 tan ddiwedd tymor 
yr haf.  Hefyd, byddwn yn croesawu 
Miss Ffion Hughes atom fel Dirprwy 
Bennaeth ac athrawes yn nosbarth 
Berwyn.

Ffarwelio â tair - Sara Evans, Gwenda 
Moorcroft, Ceris Moghadasnia

Garddio: Diolch o galon i’r GRhA 
am y twnnel plannu. Rydym ni gyd yn 
edrych mlaen i ddechrau ar y gwaith 
garddio a thyfu llysiau. Rydym hefyd 
wedi cael sied egino a diolch i taid 
Steffan a Mabli am osod llwybr bach i 
ni fynd i’r ardd. 

Mali Tudur yn cael ei chadeirio

Plant y Dosbarth Derbyn ar Ddiwrnod y Llyfr

Blwyddyn 2 yn dathlu Diwrnod y Trwynau Coch
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YSGOL CERRIGYDRUDIONCERRIGYDRUDION
Capel Jeriwsalem 
‘Rydym yn ddiolchgar iawn i’n gweinidog, y Parch 
Huw Dylan, am roi’r gwasanaethau ar dudalen 
Gofalaeth Bro Uwchaled ar ‘Facebook’ dros y 
misoedd diwethaf. Gobeithio y cawn gyfarfod yn y 
capel yn fuan.

Mae Huw Ll Roberts, 5 Cae Llwyd a Gwen 
Hughes, Cysgod y Capel wedi treulio cyfnod yn 
yr ysbyty’n ddiweddar. Hefyd Now Humphreys, 
Bryn Brith yn dilyn anffawd yn ei waith. Dymunwn 
adferiad iechyd i chwi gyd.

Croeso’n ôl i bawb yng Nghyfnod Allweddol Dau. 
Rydym wedi cael pythefnos hwyliog iawn yn eu 
cwmni ac yn gwneud y mwyaf o’r tywydd braf. 

Bl 5 a 6 yn adeiladu lloches

Meithrin a Derbyn yn cael sesiwn feicio gyda Ffit Conwy.

Glyn a Tom yn garddio

Hoffwn ddymuno pob hwyl i Ailla ag Ethan Miller 
yn Ysgol Penbaras. Diolch i chi am eich holl waith 
caled dros y blynyddoedd.

Croeso mawr i Ollie sydd yn ddisgybl blwyddyn 
5 newydd yn yr Ysgol – Gobeithio y byddi yn 
hapus iawn yma.

Pob Lwc i bob disgybl sydd wedi cystadlu yn yr 
Eisteddfod T eleni.

Plant Blwyddyn 5 yn cynnal Helfa Wyau  
ar gyfer y plant meithrin. 

PWLLGLAS
Pen-blwyddi Arbennig: Mae tri yn yr ardal wedi 
bod yn dathlu pen-blwyddi arbennig yn ddiweddar 
sef Emrys Ellis, Bodoryn, John Curran, Bronwydd a 
Brenig Jones, Merllyn. Llongyfarchiadau calonnog 
i’r tri ohonoch ac er gwaethaf y pandemig, 
gobeithio ichi gael pen-blwyddi wrth eich bodd.

Ymddangos ar y Teledu: Dyna fu hanes Siôn 
Eilir, (Cae Mawr) yn ddiweddar a hynny ddwy 
waith! Ar raglen ‘Ffermio’ cawsom ei hanes fel 
arwerthwr ifanc ac yntau newydd ymuno â Chwmni 
Arwerthwyr yn Llanelwy ac yn barod yn dangos 
ei farc. Bu iddo ail gychwyn y sêl gwartheg yn 
y farchnad ac yn amlwg, yn ôl tystiolaeth nifer 
o’r ffermwyr, roedd yn llwyddiant aruthrol. A 
thrwy gydol y rhaglen daethom yn ymwybodol o 
frwdfrydedd heintus Siôn wrth iddo gychwyn a 
datblygu ei brosiect newydd. Yna ymhen wythnos 
ymddangosodd Siôn eto, ymysg eraill, ar raglen 
‘Ni yw Ffermwyr Ifanc’ gan fynegi ei werthfawrigiad 
o’r cyfnod y bu’n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc 
Rhuthun a’r cyfraniad wnaeth y clwb hwn i’w yrfa a’i 
fywyd cymdeithasol. Hefyd yn ymddangos yn yr un 
rhaglen roedd Elis Jones, Plas Efenechtyd ac yntau 
yn cofio am ffrind annwyl iddo a fu farw’n ifanc beth 
amser yn ôl.

Profedigaeth: Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â 
Joanna a Dylan Jones a’r teulu, 29 Tan y Bryn. 
Bu i Joanna golli ei thad yn ddiweddar sef Gareth 
Thomas gynt o Tŷ Nant yn Uwchaled. Bu Gareth 
a’i bartner busnes, Clwyd Roberts yn cadw garej 
y Jet yn Nhy Nant am flynyddoedd lawer ac yn 
rhedeg busnes hynod o lwyddiannus gan gynnig 
gwasanaeth arbennig i drigolion y fro ac ymwelwyr.

Eglwys Unedig Y Rhiw: Braf yw cael cyhoeddi i 
Gapel Y Rhiw ail agor ar Sul Y Pasg sef Ebrill 4 ac 
fe gynhaliwyd gwasanaeth dan ofal ein Gweinidog. 
Carem hefyd longyfarch ein Gweinidog, y Parch. 
Morris Puw Morris wrth iddo ddathlu ym mis Ebrill 
bum mlynedd ar hugain fel gweinidog ar ofalaeth 
Bethania a’r Rhiw. Daeth atom yn weinidog ifanc 
o ofalaeth Gosen a Phenllwyn yn Henaduriaeth 
Gogledd Aberteifi a hynny yn Ebrill 1996. Diolch 
o galon iddo am ei wasanaeth teilwng ar hyd y 
blynnddoedd a’i ofal tyner dros ei aelodau a’r 
gymuned leol. Dymunwn yn dda iddo fo a’i deulu 
yn y dyfodol.

Eisteddfod  
Genedlaethol 

I’r rhai ohonoch sy’n siomedig na fyddwch 
yn gallu mynd i Dregaron i’r Eisteddfod 
Genedlaethol eleni, dyma rywbeth i chi feddwl 
amdano.

Yn 1981, roedd Tocyn Maes yn costio £1.50 
y dydd, yn cynnwys mynediad i’r Pafiliwn. 
Byddai tocyn sedd gadw yn y  Pafiliwn yn costio 
£3.30 ail ddosbarth, a £4.50 am ddosbarth 
cyntaf.  Roedd tocyn  wythnos yn costio £28 a 
£35, a byddech yn cael mynd i’r Pafiliwn bob 
dydd a dewis o gyngerdd a drama yn yr hwyr.
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CRAFU 

PEN

Llythyren gyntaf Tachwedd ydy ‘T’.   
Dyma 20 cliw i chi.  Beth Ydy’r atebion cywir?.

1.   Bu Dylan Thomas yn byw yn y lle hwn ar un adeg. 
2.   Cwmwd yn Sir y Fflint. 
3.   Blodyn y ceir y cyflasyn fanila ohono. 
4.   Sant o’r 6ed ganrif. 
5.   Peiriannydd pont grog dros afon Menai. 
6.   Offeryn Nansi Richards. 
7.   Hen deulu enwog oedd yn byw nepell o Rhuthun. 
8.   Awdur yr Awdl ‘Cwm Carnedd’. 
9.    Bu’n wersyll milwrol ym Meirionnydd. 
10.   Cysylltir yr aderyn hwn gyda’r beiciwr Geraint Thomas. 
11.   Pentref genedigol y bardd Hedd Wyn. 
12.   Bae ar Ynys Môn. 
13.   Bu Hywel Harris yn byw yma. 
14.   Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau. 
15.   Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’. 
16.   Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’? 
17.   Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg. 
18.   Ysgrifennodd Paul lythyrau at y ddau berson yma. 
19.   Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni. 
20.   Ysgrifennodd R. Williams Parry am yr adar yma. 

Ar Draws                                                                                                 
1.  Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob mis o’r flwyddyn                            
2.  Bydd digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn 
6.  O dwi’n ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair ddwywaith! 
8.  'Gwisg genhinen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a 
      phob mis  arall! 
9.   Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr 
11.  Gallai hwn fod yn fis Mai ond bellach mae’n dilyn re yn rhai o’r  
      carolau  
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwn eleni 
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’ ym misoedd y Gwanwyn 
15.  ‘Dewch i sgwâr y pentref  
        I weled dawns y dail’  yn y mis lliwgar hwn 
18.  Hwrê, mae’r adeilad  yma ar gau yng Ngorffennaf 
19.  “Wyt __________ yn oer, 
        A’th farrug yn wyn.” 
20.  Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y  
       goeden yn 10 I Lawr 
 
I Lawr 
1.   ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd 
2.   Mis ar ddechrau’r flwyddyn ariannol a rhaid talu hwn 
3.   Dyma’r nifer sydd mewn ½ blwyddyn 
4.   Mis y ffŵl yw hwn 
5.   Cewch grempog ar y 25ain o’r mis hwn yn 2020 
7.   Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod eleni 
8.   Mis diwrnod Owain Glyndŵr   
10. Dathlwn eni’r Iesu yn y mis hwn 
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin, os yw’r tywydd yn ffafriol 
16.  “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf  
       wrthyt…”  (Mathew 2:13) 
17.  Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws 

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

RHUTHUN 01824 704508 
  • Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau 
  • Ail-liwio ceir fel newydd 
  • Gwaith Yswiriant 
  • Gyda chyfleusterau jig/popty. 
 

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

 
GWAITH SIFIL  HURIO PEIRIANNAU 
 * Cyflenwad Dŵr * J.C.B.’s 
 * Cyflenwad * Komatsu 
    Carthffosiaeth * ‘Mini Diggers’ (hefo neu 
 * Draenio heb ddreifar) 
 * Concritio * Offer malu creigiau 
 * Tirwaith 

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT? 

YR ATEB NAWR YW SYSTEM DOI FIBRE GLASS 
GAN “POLYROOF” GYDA GWARANT 20 MLYNEDD 

 Eich Contractwr Lleol 
J. TUDOR MORRIS 

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002

YSGOL BETWS GG: Cyngor Ysgol – Ddechrau mis 
Hydref bu aelodau’r Cyngor Ysgol ar ymweliad â Neuadd y 
Sir yn Rhuthun i weld y lle a hefyd i weld sut mae’r Cyngor 
yn gweithredu. 
Chwaraeon – Aeth tîm o’r merched hynaf i gystadlu yng 
nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd yn Ysgol Uwchradd 
Dinbych.  Hefyd aeth tîm o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 i 
gystadlu mewn twrnament Rygbi Tag yng Nghlwb Rygbi 
Rhuthun. Pawb wedi mwynhau yn fawr! Diolch i’r rhai fu’n 
trefnu. 
Beicio – Bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn hyderus ac yn 

ddiogel o hyn ymlaen ar ôl derbyn hyfforddiant diogelwch 
wrth fynd ar feic ar y ffordd. 
Gwasanaeth Diolchgarwch – Cawsom wasanaeth 
diolchgarwch arbennig iawn yng Nghapel y Gro ddiwedd 
Hydref gyda llawer o rieni a ffrindiau wedi mynychu.  Diolch 
i bawb am eu cyfraniadau o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd lleol 
drwy ofal Canolfan Ni yng Nghorwen.  Aeth cynrychiolaeth 
o’r plant hynaf hefo Mr Davies i fynd a’r bwyd yno. 
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon – Be well na pharti 
Calan Gaeaf i ddiweddu hanner tymor prysur.  Diolch i’r 
rhieni am drefnu’r parti i’r plant yn Neuadd Melin y Wig. 

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans   Ffôn: 01490 460360

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro

Aelodau hynaf Cyngor yr Ysgol yn cyflwyno’r cyfraniadau bwyd i Sally 
Lloyd Davies, Canolfan Ni, Corwen

16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun    
Ffôn: 01824 702575 

 
LLYFRAU * DISGIAU • DVDS • CROCHENWAITH 
* CARDIAU * GEMWAITH * GWYDR * LLECHI * 

CRYSAU RYGBI * CRYSAU T COWBOIS * 
DILLAD BABIS * DARLUNIAU * CREFFTAU *  
 LLAWER O NWYDDAU ERAILL O GYMRU

Siop Elfair

Richard Jones 
a’i Gwmni 
IARD LO EYARTH, 

HEOL Y PARC, 
RHUTHUN 702006 

Gwerthwr Glo 
Cludo i bob ardal 

Ffôn fin nos: 
07786 244426

 
APPROVED 

COAL  
MERCHANT

L L O N G Y F A R C H A D A U : 
Llongyfarchiadau i Fflur a Dyfan, 
Maes Derw ar enedigaeth mab 
bychan, Brychan Llŷr. 

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon.   

01824 710245      
eryddon@icloud.com 

PEREDUR ROBERTS Cyf. 
CYFARWYDDWR ANGLADDAU 
Gwasanaeth Personol  - Capel Gorffwys Preifat  
CERRIG BEDDI - ARYSGRIFEN YCHWANEGOL 
Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd LL23 7HG 
01678 530239  / 07544 962669 
Gweithdy’r Gof, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy LL24 0HY 
01690 770408  / 07884 025520              ebost: derwgoed@aol.com

Dathlu Pen-blwydd 
Meredydd Evans yn 100  
Mae Cymanfa Ganu Codi’r To dan 

arweiniad Leah Owen i’w gynnal yn 
Theatr Twm o’r Nant, Dinbych nos 
Fercher, Tachwedd 27 am 7.30. Croeso 
cynnes i bawb.

CYW YN DOD A HWYL A HUD  
I DDYFFRYN CLWYD 

Bydd dwy Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00 
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com
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CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

Cacen Iogwrt

Dyma gacen sy’n ddidrafferth ac 
nad oes angen tafol, dim ond pot 
iogwrt gwag, dysgl a llwy bren.  Gellir 
amrywio’r ffrwythau a ddefnyddir neu 
gynnwys cnau. Diolch i Sefydliad y 
Merched Morgannwg am y gwreiddiol. 

1 pot iogwrt 125g (fanila oren neu 
lemwn)
1 pot olew blodyn haul
2 bot siwgr mân
3 pot blawd codi
3 pot ffrwythau sych
3 ŵy canolig (curo)

Cymysgu’r cyfan ynghyd a’i roi mewn 
tun torth 2 bwys.  Coginio ar 160 
(popty ffan) neu nwy marc 4 am awr a 
tua 5 munud. Gwirio ei bod yn barod 
gyda nodwydd. 

Cawl cennin 

2 genhinen ganolig
15g menyn
1clof garlleg (torri’n fân)
Llond llaw o ddail teim ffres
1 tun gwygbys (chickpeas)
600ml stoc cyw iar
2 daten ganolig wedi’i torri’n sgwariau
Parmesan i’w orffen

Glanhau a thorri’r cennin a’u ffrio’n 
ysgafn gyda’r garlleg a chaead ar 
y sosban, nes byddant yn feddal. 
Cael gwared ar hylif y gwygbys a’u 
rinsio. Mae posib defnyddio hanner y 
gwygbys i gael cawl llai trwchus. Eu 
hychwanegu hwy, y tatws a’r stoc a’u 
mudferwi nes bydd y tatws yn feddal. 
Torri’r cwbl fymryn ac ychwanegu 
halen a phupur. Ei weini gyda chaws 
parmesan ar ei wyneb.

Bwyd Blasus
DWY RYSAIT GAN MENNA CUNNINGHAM

YSGOL DYFFRYN CONWY
Dechrau Canu Dechrau Canmol – Sul y Mamau
Braf oedd gweld Marged Alun, Gwydion Alun sydd yn ddisgyblion yma yn Ysgol 
Dyffryn Conwy a’i chwiorydd Modlen ac Elenid (sy’n gyn ddisgyblion) yn cael 
cyfle i dalu teyrnged i’w Nain (Margaret Edwards) drwy berfformiadau arbennig ar 
y rhaglen a gafodd ei ddangos ar Sul y Mamau eleni.
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GWYDDELWERN
Gohebyddion; Iorwerth ac Eirys Roberts  

Tyddyn y Cae Hir  Ffôn 01490 412917 
E-bost tyddynycaehir@btinternet.com

Ymddeol: Dymuniadau gorau i Llinos Mary Jones 
Awelfryn ar ei hymddeoliad diweddar. Daeth dros 
y Berwyn yn brifathrawes i Wyddelwern yn 1984 
cyn symud ymlaen i Ysgol Gymraeg Glanrafon, Yr 
Wyddgrug yn 1997. Mae nifer fawr o blant yr ardal 
wedi elwa tra bu yn bennaeth yma. Byddwn yn cadw 
llygad ar ddatblygiad yr ardd !! a phob hwyl ar yr 
hamddena ynddi.

Cartref Newydd: Dymuniadau gorau a chroeso i 
John a Anna Edwards sydd wedi symud i’w cartref 
newydd sef y Waen Wair a adeiladwyd ganddynt 
gyferbyn â Highgate. 

Ysbyty: Anfonwn ein cofion at Myfanwy Lloyd Y 
Wenallt sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd, dymuniadau 
gorau a gwellhad buan iddi. 

Menter Newydd: Dymuniadau gorau i Elain a John 
Bryn Eithin ar eu menter newydd, dyma dipyn o’r 
hanes ganddynt.

Pods Nant Celyn 
Dechreuwyd y daith gyda John a fi yn meddwl am 
ffurf i arallgyfeirio a chawsom y syniad o gael 4 ‘Pod’ 
gan fod ‘glampio’ yn boblogaidd iawn ar y funud.

Gyda chefnogaeth rhieni John i roi’r Pods ar y tir 
yn Tyn Celyn, penderfynwyd mai y lle defrydol fyddai 
ar y bryn wrth y Geunant

Tra roedd y broses cynllunio yn digwydd, 
cawsom gyfle i ddewis pa rai fyddai yn ddelfrydol, a 
phenderfynu ar rai hefo ystafell wely ar wahan ar gyfer 
teulu, cyfleusterau moethus, a thwba poeth i bob pod.

Cafodd y pods eu harchebu gan gwmni o 
Wrecsam. Byddent yn cael eu hadeiladu ym 
Mhenley, a byddem yn cael ymweld a’r safle 
adeiladu yn rheolaidd i gael eu gweld yn datblygu. 
Tra digwyddai hyn bu John gyda help teulu a 
ffrindiau yn gwneud y ffordd a chael dŵr a thrydan i’r 
safle heb gael gormod o broblemau.

Cyrhaeddodd y pods yn saff ar loriau ganol mis 
Ionawr. Da o beth oedd cael cymorth y Fastrack i’w 
tynnu i’r safle, ac er y gofid fe’u dadlwythwyd yn 
saff. Penderfynwyd rhoddi enwau Cymraeg arnynt, 
Y Weirglodd, Y Geunant, Y Gadlas a Cae Helyg, pob 
un wedi ei enwi ar ôl caeau yma yn Tyn Celyn.  

Y darn gorau i mi oedd yn dod nesaf... y siopa!! 
Ond yn anffodus gan ein bod mewn Cyfnod Clo 
roedd rhaid siopa ar lein. I roi ychydig o gymeriad i’r 
Pods, rydym wedi mynd gyda lliw gwahanol i bob 
un. Diwrnod cyffrous arall oedd pan gyrhaeddodd y 
pedwar twba poeth i’r safle. 

Wedi pendroni ar safle y we aeth yr hysbysebu 
yn fyw ddechrau mis Mawrth, a phobl yn dechrau 
bwcio un ar ôl y llall – WAW... rhyddhad fod rhywun 
eisiau dod ar ôl yr holl waith caled. Edrychwn ymlaen 
i groesawu ein gwesteion cyntaf ddiwedd mis Ebrill 
gyda lwc. Teimladau cymysg a deud y gwir, nerfus 
ond hefyd yn hynod gyffrous.
Elain a John Roberts

GELLIFOR A LLANGYNHAFAL 
Gohebydd: Alaw Humphreys  Ffôn 01824 790164

CAPEL GELLIFOR 
Cydymdeimlo: Anfonwn ein cydymdeimlad dwys 
at deulu Tyn y Celyn yn eu profedigaeth o golli tad, 
tad yng nghyfraith a thaid, sef Mr Gwynedd Jones, 
Rhuthun. Hefyd, at deulu Plas yn Rhos yn eu galar 
– hwythau hefyd wedi colli tad, tad yng nghyfraith 
a thaid sef Mr Gwyrfai Jones, Dinbych. Cofion 
annwyl iawn at y ddau deulu.

Gwellhad buan: Anfonwn ein cofion cynnes at 
Arthur Gwynne, Bryn Glas sydd heb fod yn dda’n 
ddiweddar. 

Llongyfarchiadau: Gwych oedd clywed fod Beth a 
Breian, Tyn y Celyn wedi dod yn daid a nain am yr 
eildro, ac Awena, Dedwyddfa’n hen-nain. Ganwyd 
Owi Dafydd i Llio a Rob – llongyfarchiadau mawr 
i’r teulu bach sydd ar hyn o bryd yn cartrtrefu yn 
Nhy’n y Celyn. 

Llongyfarchiadau calonog i Owain Llain Ydfa 
ac Angharad o Bontypridd ar eu dyweddiad yn 
ddiweddar.

Llongyfarchiadau gwresog i Nia, Plas yn Rhôs 
ar gael ei hapwyntio’n Ddirprwy Bennaeth Ysgol 
Maes Garmon, Yr Wyddgrug. 

Gardd gymunedol Gellifor a Llangynhafal: Mae 
criw dygn o wirfoddolwyr wedi bod yn brysur tu 
hwnt dros y misoedd diwethaf yn paratoi a phlannu 
yn yr ardd gymunedol newydd yng nghanol y 
pentref. Gwych oedd clywed fod cwmni lleol 
‘Sudd Afal’ wedi cyflwyno arian nawdd i’r cynllun 

Codi arian at 
Comic Relief
Fel nifer o blant a phobl ifanc, 
roedd Gethin Siôn, Hafod y Coed 
yn falch o ddychwelyd i’r ysgol 
wedi misoedd adref dros y Cyfnod 
Clo. Gan fod Ysgol Brynhyfryd 
yn codi arian at Comic Relief ar 
Fawrth 19, penderfynodd Gethin 
y byddai’n beicio sawl milltir ar 
ôl dychwelyd o’r ysgol pob dydd 
yr wythnos honno (a phrynhawn 
Sadwrn) er mwyn cyfrannu at yr 
elusen werthfawr hon. Llwyddodd 
i gwblhau 129 o filltiroedd gan 
godi £200 at ymgyrch yr ysgol. 

hefyd a bu Heledd Iago’n yr ardd yn ddiweddar yn 
cyflwyno siec i Iola Quinn, un sy’n weithgar tu hwnt 
yn y fenter o sefydlu’r ardd.

Mae llawer o waith plannu wedi bod yn mynd 
ymlaen yno ac hefyd, mae llecyn wedi ei neilltuo ar 
gyfer ‘dôl wyllt’ a fydd yn denu gwenyn, gloynod a 
bywyd gwyllt. Edrychwn ymlaen yn arw at weld y 
datblygiadau dros yr wythnosau nesaf. 

Caption llun – 20b 
Mary Chaffe, Iona Quinn a Lynne Boughen yn 

brysur yn plannu. 

Cartref Newydd: Pob dymuniad da i Garnedd 
ac Anna yn eu cartref newydd ym Mhlas Uchaf, 
Llangynhafal.

Gethin Siôn ar un o’i deithiau  
o amgylch y Dyffryn yn codi arian 

at Comic Relief

Capel Bro Tegla: Rydym yn 
parhau i gynnal ein cyfarfodydd 
dros Zoom ac yn ystod y ddau 
fis diwethaf cawsom gwmni ein 
Gweinidog Y Parchedig Trefor 
Jones-Morris, Y Parchedig Huw 
Dylan, Llangwm, Y Parchedig 
John Owen, Rhuthun, Y Parch. 
Aled Lewis Evans, Wrexham a’r 
Parch. Eirlys Gruffydd-Evans, 
Yr Wyddgrug. Diolchwn am y 
cyfryngau technolegol hyn sy’n 
gymorth i ni gynnal ein gilydd yn 
ystod y cyfnod annodd hwn., 
Llongyfarchiadau i Will a 
Bethan, Coedpoeth ar ddathlu 
eu priodas aur yn ddiweddar. 

Penblwydd:  Llongyfarchiadau 
i Louis Llyn Rhys ar gyrraedd 
pen-blwydd arbennig yn 
ddiweddar.

Cydymdeimlo:  Gyda thristwch 
daeth y newydd i ni golli dwy 
wraig fy’n hynod o weithgar tra 
roeddent yn byw yn ein plith 
yma yn Llandegla. Magwyd 
Bethan Hughes (Beech) yn Y 
Felin. Meddai bersenoliaeth 
hyfryd ac roedd yn dalentog 
mewn sawl ffordd. Estynnwn ein 
cydymdeimlad cywiraf â John, 
Laura, Steffan a’r teulu i gyd yn 
eu hiraeth. 

Yr un modd, estynnwn ein 
cydymdeimlad ag Elfed, 
Eflor, Trefor, Euros, Tudur a’u 
teuluoedd yn eu profedigaeth 
lem o golli Lis. Cofiwn yn 
annwyl amdanynt tra roeddent 
yn byw yn Brenhinlle Bach ac 
yn weithgar iawn yn y Capel a’r 
Gymdeithas. 

Dathlu: Llongyfarchiadau 
canolog i Mrs Gwen Hughes, 
Trefydd Bychain a Mr 
Tudor Lloyd Beech, Trefeilir, 
Rhuthun, y ddau wedi dathlu 
eu penblwydd yn 101 yn 
ddiweddar.

LLANDEGLA
Gohebydd: Awen Williams  E-bost awen_williams@hotmail.co.uk
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LLANBEDR DYFFRYN CLWYD
Gohebydd: Iona McKee   

Ffôn: 01824 705074

Plant Cyfnod allweddol 2 Ysgol Llanbedr: Roedd 
yn braf iawn gweld pawb yn ôl yn yr ysgol gan 
fwynhau gweithgareddau a bwrlwn y Pasg. 

Cofion: Anfonwn ein cofion at holl drigolion y 
pentref sydd heb fod yn dda neu yn dioddef 
anhwylder gan obeithio fod pawb yn teimlo ychydig 
gwell wrth weld y Gwanwyn a’r dydd yn ymestyn. 

Llongyfarchiadau i Danielle a Gethin James Jones 
ar enedigaeth merch fach, Heidi. Mae’n siwr fod 
Ellie Haf wrth ei bodd yn helpu nyrsio ei chwaer 
fach newydd. 

Newid aelwyd: Dymuniadau gorau i Catrin, Ifor 
a’r plant sydd wedi symud o’r Coach House, 
Llanbedr i Erw Goch, Rhuthun. Gobeithio y byddant 
yn hapus iawn yn eu cartref newydd a diolch yn 
fawr iawn iddynt am eu cefnogaeth i Bwyllgorau a 
gweithgareddau’r Urdd dros y blynyddoedd. 

Tafarn y Griffin: Mi fydd Tafarn y Griffin ar gau 
Ddydd Llun a Mawrth gan agor am fwy o oriau yn 
ystod dyddiau eraill. Mae canmol mawr i’r bwyd 
tecawê a’r ciniawau rhost bendigedig. Diolch yn 
fawr iawn i’r tîm prysur. 

Eglwys Sant Pedr: Bu’r Tad Huw ac aelodau o’r 
eglwys yn brysur dros ben yn plannu blodau hyfryd 
yn y gwely blodau newydd. Am le bendigedig i 
eistedd, ymlacio ac i fyfyrio. Diolch. 

Grantiau Gwych: Mae dau grant wedi eu dyfarnu 
i wella’r mannau gwyrdd yn Llanbedr. Y ddau 
brosiect y mae’r Cyngor yn eu gweithredu ar hyn o 
bryd yw prosiect Hen Eglwys Sant Pedr a phrosiect 
y Goeden Heddwch. Bydd y grantiau yn talu am 
atgyweirio’r beddrodau bocs sydd wedi dirywio 
ynghyd â gwella’r llwybrau a chreu arwyddion 

newydd. Bydd hyn yn helpu i wella’r fynediad a 
chyfrannu at gwblhau’r gwaith o blannu blodau 
gwyllt. Bydd y grantiau hefyd yn talu am docio’r 
Goeden Heddwch gan wneud gwelliannau i’r fainc, 
y rheiliau, yr arwydd a’r llwybr.

Yn ogystal a hyn, mae’r eglwys yng Nghymru 
wedi cytuno i fwrw ymlaen â’r atgyweiriadau i’r Hen 
Eglwys gan gynnwys tynnu eiddew, planhigion ac 
ail-bwyntio’r gwaith cerrig. Mae’r Cyngor yn brysur 
dros ben ac yn frwdfrydig i ddatblygu a gwella 
mannau gwyrdd yn y gymuned. Diolch yn fawr iawn 
iddynt am eu hymroddiad. 

Stampiau: Cofiwch gasglu eich stampiau post 
a’u gollwng ym mlwch post y Cyngor Cymuned 
er budd Cangen Gogledd Ddwyrain Cymru o’r 
Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor. Dylid torri’r 
stampiau gan adael tua 1cm o’u cwmpas.  Diolch i 
bawb am eu cefnogaeth. 

BONTUCHEL
Gohebydd : Gwenan K. Williams. Ffôn : 01824 707932

E-bost : gwenank@gmail.com

Capel: Gan fod lefelau Covid 19 wedi lleihau 
yng Nghymru, a chanran uchel o’r boblogaeth 
wedi derbyn y brechiad erbyn hyn, roeddem 
yn edrych ymlaen i ail ddechrau cyfarfod yng 
Nghapel Bontuchel brynhawn Sul Mawrth 28 i gael 
gwasanaeth dan ofal ein Gweinidog.

Llongyfarchiadau: Bu dathlu yn Llys Hafod ganol y 
mis pan ddathlodd John Hugh a Delyth Jones saith 
deg mlynedd o briodas - camp go fawr.  Cofion 
cynhesaf atoch eich dau.

Arwyddion y Gwanwyn: Mae’n braf gweld yr wyn 
bach yn prancio a chenin pedr, llygad Ebrill a briallu 
yn blodeuo ar y cloddiau ac edrychwn ymlaen at 
ddyddiau hirach a thywydd braf.

Cydymdeimlo: Gyda thristwch y clywsom am 
farwolaeth sydyn Norman Bignell. Roedd Norman 
wedi ei ddwyn i fyny yn Bont, a bu’r teulu yno nes 
iddynt symud i Lanrhaeadr rai blynyddoedd yn ol, 
ond parhaodd yn aelod yng Nghapel Bont. Roedd 
Norman bob amser yn ddifyr ei sgwrs, wrth rannu 
atgofion am yr hyn a fu. Anfonwn ein cydymdeimlad 
at Pat, a’r plant Tracey, Norman a Lisa a’u teuluoedd. 

Newyddion da: Croeso i Lewys Wyn, mab bach i 
Mari Elen a Dylan Cil Llwyn, a brawd bach arbennig i 
Lili Hedd. Pob dymuniad da i chi fel teulu. 

CYFFYLLIOG

CORWEN

Gohebydd: Marian Rees Ffôn: 01824 710262
 
Profedigaeth: Trist oedd clywed am farwolaeth 
Thomas Jones, Ty’n Pwll gynt. Anfonwn ein 
cydymdeimlad at y teulu yn eu hiraeth. Hefyd bu 
farw Annette Terzo, Capel Hiraethog. Cydymdeimlir â 
Barry, ei chymar a gweddill y teulu.

Llongyfarchiadau i Llio Salisbury, Pen Rhiw Bach 
ar ddod yn fuddugol ar yr unawd cerdd dant yn 
Eisteddfod rithiol Marian Glas yn ddiweddar. Da iawn 
ti Llio.

Cofion at Ieuan Wynne, Plas Meredydd sydd wedi 
treulio cyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar. Brysia 
wella Ieuan.

EGLWYS SEION: Chwith meddwl na fyddwn yn 
medru cynnal gwasanaethau’r Pasg yn ein capel 
am yr ail flwyddyn yn olynol oherwydd y pandemig 
coronafeirws. Bydd yn braf cael addoli gyda’n 
gilydd unwaith y bydd pawb wedi cael yr ail frechlyn 
a chyfyngiadau’r ail glo wedi dod i ben. Rydym 
yn anfon ein cofion at bob aelod nad ydynt yn 
mwynhau iechyd neu mewn gwendid gan gynnwys 
ein Gweinidog, Parch T.L.Williams sydd wedi gorfod 
dychwelyd i’r ysbyty.

PENODIAD NEWYDD: Llongyfarchiadau i Olwen 
Corben, Foel Isaf, ar ei phenodiad i swydd Pennaeth 
Ysgol Gymraeg Glanrafon, Yr Wyddgrug. Mae Olwen 
wedi bod yn Bennaeth Ysgolion Ffederasiwn Glyn 
Ceiriog, Cynddelw a Llanarmon am sawl blwyddyn a 
dymuniadau gorau iddi yn ei swydd newydd. 

NEWID DWYLO: Yn ddiweddar bu i ddau fusnes 
yn y dref newid dwylo ac un wedi newid lleoliad. 
Wedi saith mlynedd yn rhedeg siop fwyd Nisa ar 
Ffordd Llundain penderfynodd Merle Westbury 
roi gorau i’r gwaith. Deellir bod cwmni Nisa wedi 
sicrhau perchennog newydd i redeg y siop. Mae 
perchennog siop DIY yn yr hen sinema wedi symud 
ei fusnes i adeilad mwy ei faint ar Ffordd y Bont. 
Deallir hefyd bod Siop Waterloo wedi ei gwerthu 
i berchennog y Swyddfa Bost gyda’r bwriad o 
ymestyn y busnes. Pob lwc i’r busnesau yma gan 
obeithio y byddant yn parhau i gael cefnogaeth.

Canolfan Ni – Corwen
Dechreuodd Canolfan Ni tua deng mlynedd 
yn ôl gyda’r bwriad o greu canolfan fel y gall 
trigolion Edeyrnion gael help pan fo angen. Dros y 
blynyddoedd mae’r gofynion wedi ehangu a chydag 
arweiniad y Prif Weithredwr, Margaret Sutherland a 
chymorth grantiau o’r Loteri a Llywodraeth Cymru, 
mae’r gwaith wedi tyfu a datblygu ymhell y tu hwnt 
i’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol.

Un o’r amcanion oedd darparu cludiant i’r 
trigolion. Roedd y gwasanaeth bws wedi gostwng 
yn sylweddol ac mae’r gwasanaeth tacsi lleol 
wedi dod i ben. Felly gyda chymorth Cyngor Sir 
Ddinbych a gyrwyr gwirfoddol, mae gwasanaeth 
bws mini wedi cychwyn ac mae’n mynd â phobl 
i siopa i Llangollen a gwibdeithiau cymunedol. Er 
mwyn cryfhau a chefnogi’r bws mini, prydleswyd 
dau gar fel y gall aelodau ffonio ac archebu car a 
gyrrwr i fynd â nhw ar daith. Gall hyn fod er mwyn 
dod â nhw i lawr at y meddyg neu fynd i siopa 
ymhellach i ffwrdd. Yn ystod pandemig Covid, 
mae hwn wedi bod yn ased gwych, gan weithio 
mewn partneriaeth â’r Ganolfan Iechyd i ddod â 
chleifion i lawr i dderbyn eu brechiad Cofid.

Cyn y pandemig un o’r digwyddiadau wythnosol 
mwyaf poblogaidd oedd y Cinio Dydd Mawrth 

‘Cawl a Chân’. Byddai’r bws a’r ceir yn cludo 
tua deg ar hugain o bensiynwyr i lawr am bryd o 
fwyd, pedwar cwrs. Sefydlwyd hwn i frwydro yn 
erbyn unigrwydd gwledig. Ers yr argyfwng Covid, 
mae’r Ganolfan wedi bod yn darparu prydau 
bwyd i’r rhai mewn angen. Mae’r ganolfan hefyd 
yn ganolfan Banc Bwyd ac ynghyd â’r bwyd mae 
Cyngor ar bopeth wrth law i gynnig cefnogaeth i’r 
rhai sydd ei angen.

Mae’r pandemig wedi dod â phroblemau 
ychwanegol i’r gymuned. Mae’r unigrwydd a’r 
pryder wedi codi achosion gydag iechyd meddwl. 
Er mwyn helpu hyn a thrwy weithio gyda BIBC a’r 
Ganolfan Iechyd, mae Canolfan Ni yn sefydlu grŵp 
cymorth. Dyddiau cynnar yw’r rhain, felly mae’n 
rhaid gweld sut mae nhw’n datblygu.

Yn dilyn llwyddiant gwasanaeth Edeyrnion, 
cysylltwyd ag Ymddiriedolwyr Partneriaeth De Sir 
Ddinbych, sef Canolfan Ni, i weld a ellid ymestyn 
y gwasanaeth i ardal Llangollen. Nawr mae Banc 
Bwyd wedi’i sefydlu yn agos at brif faes parcio 
Llangollen ac mae Canolfan Gymunedol wedi’i 
datblygu yn ardal Pengwern mewn partneriaeth 
gyda Chyngor Sir Ddinbych.

Roger Hayward

Ymateb
“Mewn cais i’n ymholiad yn rhifyn Mawrth am 
wybodaeth am lun o hen dractor (tud 15) mae 
un o’n darllenwyr o ardal Dinbych yn awgrymu 
mae Fordson Model F ydyw o tua 1919.  
Mae’n debyg mae Fordson F oedd y tractor 
cyntaf i’w gynhyrchu yn yr U.D.A. a’i allforio 
i’r wlad hon oddeutu diwedd y Rhyfel Byd 
Cyntaf.  Yn anffodus nid oes gennym fanylion 
am y gyrrwr na’i leoliad.”
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Croeso adre: i Mrs Selina Watson yn 
dilyn ysbaid yn Ysbyty Glan Clwyd. 
Mae pawb o’r ardal yn hynod falch 
o ddeall eich bod nôl adre yn y Dalar 
Deg ac yn gwella’n dda. Mwynhewch 
ddyfodiad y Gwanwyn.

Cydymdeimlad: Brawychwyd yr 
ardal o glywed y newyddion trist am 
farwolaeth Brenda Davies, Nant Hir 
(gynt), Cwmtirmynach. Yn ferch i Mrs 
A. Davies a’r diweddar R.R.Davies, 
bu Brenda yn hynod weithgar yn ei 
chymuned a thu hwnt - a’i diddordebau 
eang yn ymestyn o ffermio i wnio, 
teithiau cerdded a gwaith gwirfoddol 
i Ysbyty Maelor. Cydymdeimlwn yn 
ddwys â’i chwaer Buddug a’r teulu – 
Gwynfryn, Elliw a Dyfan yn y Rhafod; 
Mrs A Davies, y brodyr a’r chwiorydd oll 
yn eu hiraeth am chwaer arbennig. 

 Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd 
â theulu’r diweddar Wyn Williams, 
Cerrigydrudion, (Cappele gynt), yn 
eu profedigaeth hwythau. Roedd Mr 

Williams yn ŵr hynaws a’i gariad at 
ardal Cwmpennanner a Chapel Cwm 
yn batrwm. Ein cofion atoch oll yn 
deulu a chydnabod.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu Mr 
Gareth Thomas, Tŷ Nant, fu farw’n 
ddiweddar. Gareth wedi gwasanaethu 
cymaint ohonom yn yr ardal pan yn 
rhedeg Garej y Jet. Rydym yn meddwl 
amdanoch – Ann a’r plant – Karen, Jo, 
Elisabeth, Edward a Chloe. 

Swydd newydd: Dymunwn y gorau 
i Gwenno Fflur,Ty’n y Wern, Dinmael, 
sy’n gweithio ers rhai misoedd bellach 
fel ‘Cydlynydd Prosiect Cynllun Rheoli 
Cynaladwy’ yng Ngogledd Ddwyrain 
Cymru. Golyga’r gwaith wella gwerth 
bioamrywiaeth, darparu ecosystemau 
all gynnal nifer o rywogaethau, 
ynghyd â chefnogi amaethyddiaeth 
a’r economi leol. O adnabod Gwenno, 
mae wrth ei bodd yn cael ymwneud â 
byd natur. Pob hwyl i ti gyda phrosiect 
sy’n swnio’n hynod ddifyr.

LLANGWM
Sian Mererid Williams E-bost: tainewyddion@gmail.com

Edrych yn ôl cyn 
edrych ymlaen

Dim
Dim Capel, dim Steddfod na Sioe, 
dim cyfarfod am sgwrs, dim bwyta 
allan mewn caffi na gwesty.  Dim 
gwyliau tramor.  DIM BYD

Colli
Colli canu carolau, colli canu emynau 
pan y gallwn fynd i’r Capel. Colli 
ysgwyd llaw.  Colli ymweld a ffrindiau 
a chyfeillion.  Colli gwahodd rhywun 
i’r tŷ a chynnig paned.  Colli ymweld 
a chyfeillion mewn ysbytai.  Colli 
ymweld ȃ rhywun mewn galar, a cholli 
bod yn bresennol mewn angladdau.  
Colli dilyn pwyllgorau rownd y bwrdd, 
a gweld ystum a gwyneb person.  
Colli cyfarfod am sgwrs a phaned 

yn y Lodge.  Colli torri gwallt.  Colli 
mynd i siopa am ddillad newydd. Colli 
cyfarfodydd Merched y Wawr. Colli 
Cymdeithasu...

Edrych ymlaen
Edrych ymlaen am yr ail frechlyn.  
Edrych ymlaen am weld y mộr.  
Edrych ymlaen am gael mynd lle y 
mynnaf. Edrych ymlaen am y tywydd 
braf i gael gweithio yn yr ardd. Edrych 
ymlaen….

Lluniwch chi restr eich hun.  Boed 
i ni ddysgu gwerthfawrogi’r pethau 
syml mewn bywyd, a gymrwn ni mor 
ganiataol.

Morfudd Jones
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Banc Bwyd Cangen Rhuthun  
O Orsaf Trenau Sofia, Bwlgaria 

i Ganolfan Awelon 
“Oherwydd roeddwn yn newynog 
rhoesoch fwyd i fi, roeddwn yn 
sychedig a rhoesoch ddiod i fi...”    
Matthew 25: 35-36  
  

Mae Banc Bwyd Cangen Rhuthun 
wedi bod mewn bodolaeth ers mis Ebrill 
2013. 

Ond beth yw hanes banciau bwyd yn 
gyffredinol? 

Sefydlwyd y banc bwyd gwreiddiol 
gan Carol a Paddy Henderson er cof am 
eu mam, Betty Trussell, yn 1997, i roi 
cymorth i dros 60 o blant oedd yn byw 
yn yr orsaf trenau yn Sofia, prif ddinas 
Bwlgaria. Yn fuan iawn gofynnwyd 
iddynt roi cymorth i bobl mewn angen yn 
Salisbury, y dref lle roedd eu cartref yn 
Swydd Wiltshire. O hyn tyfodd 
rhwydwaith o fanciau bwyd trwy Brydain 
o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell 
yn 2000. Y nod oedd rhoi digon o fwyd i 
bobl mewn angen i bara am dri diwrnod.  

Ers hyn mae’r niferoedd mewn angen 
wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.  
Ym Mhrydain rhwng  2013-14 
dosbarthwyd bwyd i 913,000 o bobl. Yn  
2018-19 cododd y nifer i  1,593, 666 – 
sef tyfiant o 73%. 

Y  rhesymau pennaf  fod pobl mewn 
angen yw Incwm Isel (33%), Budd-
daliadau yn hwyr yn cael eu talu (20%), 
a newidiadau yn y ffordd mae budd-
daliadau yn cael eu talu (17%). Ac i 
wneud pethau yn fwy anodd mae 
cyflwyno System Credyd Cyffredinol 
(Universal Credit) wedi cael effaith fawr 
ar y stadegau, gyda llawer mwy o bobl 
yn troi at y  banciau bwyd am gymorth 
dros dro. 

Dydi pobl mewn angen ddim fel arfer 
yn troi fyny mewn banc bwyd heb daleb. 
Rhoddir y daleb (voucher) iddynt gan 
wahanol asiantaethau fel Cymorth I 
Bawb, Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Gwasanaethau Iechyd, Canolfan 
Feddygol, Gwasanaethau Tai, 
Gwasanaethau Y Di-Gartref, Ysgolion 
a‘r Groes Goch. 

Ond beth am Rhuthun? O dan 
arweiniad y diweddar Wayne Roberts, 
agorwyd Banc Bwyd Rhuthun ym mis 
Ebrill 2013. Roedd banc bwyd wedi ei 
sefydlu  yn barod yn Ninbych tua dwy 

flynedd cyn agor un yn Rhuthun.  I 
hwyluso rhedeg un Rhuthun 
penderfynwyd ymuno gyda Dinbych o 
dan y teitl “Banc Bwyd Dyffryn 
Clwyd”. 

Agorwyd Banc Bwyd Rhuthun yng 
Nghanolfan Awelon ac yna mae  o hyd. 
Beth bynnag, mae pethau am newid , a 
bydd angen cartref newydd arnom pan 
fydd Y Ganolfan yn cael ei dymchwel ym 
mis Mawrth 2020. Mae’r banc bwyd yn 
cael ei gynnal gan bedwar tîm o 
wirfoddolwyr sydd yn rhoi eu hamser 
pob bore dydd Iau i sicrhau fod y 
gwasanaeth ar gael trwy’r flwyddyn. 
Mae y timau yn cael eu rhedeg gan 
aelodau Rhuthun o Bwyllgor Banc Bwyd 
Dyffryn Clwyd – sef Morfudd Jones a 
Nick Snape. 

Pa mor brysur ydy Cangen Rhuthun? 
Mae’r niferoedd sydd angen cymorth 
ganddom yn Rhuthun wedi cynyddu yn 
gyson dros y blynyddoedd. Yn  2018-19 
rhoddwyd pecynnau bwyd i 304 o 
oedolion a 197 o blant sef cyfanswm o 
501. Hefyd cyn y Nadolig 2018 
dosbarthwyd 101 o hamperi Nadoligaidd 
yn Rhuthun a’r Cylch.  

Mae cael digon o fwyd i gynnal y banc 
bwyd  yn gallu bod yn sialens. Ond 
rydym ni yn Rhuthun yn hynod o 
ddiolchgar i drigolion yr ardal sydd yn 
barod, trwy’r flwyddyn, i gefnogi`r banc 
bwyd gyda’u rhoddion. Mae unigolion, 
teuluoedd, ysgolion, eglwysi, mudiadau, 
busnesau a siopau yr ardal i gyd wedi 
bod yn hael dros ben wrth gyflwyno eu 
rhoddion bwyd yn gyson. Hefyd rhaid 
sôn am y blwch casglu  yn Archfarchnad 
Tesco, sydd yn cael ei lenwi pob 
wythnos gan  y siopwyr.  

Ar ran Cangen Banc Bwyd Rhuthun 
hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein 
cefnogi mewn unrhyw ffordd, trwy roi 
bwyd, helpu yng Nghanolfan Awelon, 
dosbarthu bwyd, paratoi Hamperi 
Nadolig a hynny drwy ewyllys da pawb.  

I orffen mae’n rhaid gofyn cwestiwn. 
Mae Prydain yn un o’r gwledydd mwyaf 
cyfoethog yn y byd. Pam mae angen 
banciau bwyd o gwbwl yn y flwyddyn 
2019? 

 
 Robert Owen-Ellis 

CYDYMDEIMLO: Trist oedd clywed  
am farwolaeth Mrs Edwards Glan 
Gors. Mae ein cydymdeimlad yn 
mynd at Myfi, Gerallt, Clwyd a’r teulu 
oll o golli mam, nain a hen nain. 
BORE COFFI: Ym mis Medi Cae 
Chwarae Clocaenog oedd yr elusen i 

elwa £180 o’r Bore Coffi  misol.  Mae 
yn gyfle i gyfarfod hen ffrindiau a 
chael hwyl. 
SYMUD: Mae Berwyn a Cerian 
Evans bellach wedi symyd i Tyn y 
Celyn. Bydd colledd ar eu hȏl.  Pob 
lwc yn eich cartref newydd sbon. 

CLAWDDNEWYDD

Hazel, Helen a Steve yn mwynhau sgwrs a phaned yn y Bore Coffi

Braf oedd gweld un o hen blant Clawdd wedi dychwelyd yn ôl i 
“Glanllyn” am ginio Sul. Yn eistedd mae Geraint, Nant Clawddnewydd 

gynt, gyda’i wraig a’i fab. Yn ymuno gyda nhw mae teulu Bryn Coch, sef 
Wynne, Gaenor, Einir, Sharon, Non ag Alun gyda Tomi Gwerni yn y canol. 

HEN FFRINDIAU

Ffôn: 01824 702323.   Ffôn Gwerthiant: 01824 707070 
Ffacs: 01824 703000. Ebost: sales@itwilliams.co.uk 

Min-Y-Clwyd, Hen Lôn Parcwr,  
Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1NA

COFION: at Mair Williams, Llwyn 
Derw ac Idwal Owen, Tŷ Capel sydd 
yn Ysbyty Glan Clwyd a Nia Rees, 
Cefn Mawr sydd gartref bellach ar ôl 
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Walton. 
Gobeithio eich bod i gyd yn gwella.  
DIOLCHGARWCH: Cynhaliwyd 
Cyfarfod Diolchgarwch Capel Salem 
fore Sul 13 Hydref pan 
wasanaethwyd gan Dilwyn Jones, 
Dinbych a chafwyd Gwasanaeth 

Diolchgarwch Eglwys y Santes Fair 
fore Sul 20 Hydref.  
OCSIWN: Cofiwch am y noson gyda 
Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion 
yng Nghanolfan Cae Cymro, 
Clawddnewydd nos Sadwrn 30 
Tachwedd er budd Pwyllgor Apêl 
Bontuchel a Chyffylliog tuag at 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 
2020. Dewch yn llu i gefnogi! 

CYFFYLLIOG
Gohebydd:  Marian Rees ar 710262.  
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HYFFORDDIANT PREIFAT  
  Saesneg dan ofal athrawes brofiadol (Cert.Ed.,  
  B.A., (Hons.), M.A., plant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU a Lefel A. 
  Mathemateg i blant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU 
  Hefyd, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Am fanylion pellach, cysylltwch â 01490 450241

CAPEL JERIWSALEM: Ein tro ni 
oedd cynnal Cymanfa Ganu'r 
Henaduriaeth eleni, dan arweiniad 
Bethan Smallwood, a daeth tyrfa 
sylweddol ynghyd ar brynhawn 
Hydref 6. Cafwyd gwasanaeth 
dechreuol gan blant ysgol Sul 
Jeriwsalem. Llywyddwyd a diolchwyd 
gan y Parch Carwyn Siddall. 
Cyfeiliwyd gan Alison Thomas gyda'r 
band dan arweiniad Nia Morgan yn 
cynorthwyo. Diolch i chwiorydd 
Jeriwsalem am baratoi'r baned ac i 
bwyllgor y gymanfa am gyflenwi'r 
bisgedi. 
Gan nad oedd y Parch Eifion Jones 
yn abl i gynnal ei wasanaeth trefnwyd 
cyfarfod gweddi diolchgarwch ar 
Hydref 13. Cymerwyd rhan gan 
Megan Roberts, Mair Davies, Mena 
Price a Gillian Jones.  
Hydref 20 oedd ein diwrnod 
diolchgarwch ac yn y bore cafwyd 
gwasanaeth gan y plant ar y thema 
cerddoriaeth.  Cafwyd anerchiad gan 
Arwel Jones, cyn athro'n Ysgol y 
Berwyn, gyda'r plant yn mynd i hwyl 
wrth ateb ei gwestiwn i bwy neu am 

beth y dylem ddiolch. Cafwyd 
darlleniadau gan David H Jones a 
Dorothy Jones. 
Diolch i Mena, Elen, Catrin a Sian am 
eu gwaith yn hyfforddi'r plant ar gyfer 
y gymanfa ganu a'r gwasanaeth 
diolchgarwch ac i Dorothy am ei 
harddangosfa ar ddiwrnod 
diolchgarwch. 
Am 2 y pnawn cafwyd pregeth gan y 
Parch Aled Davies, Chwilog. 
Yna, am 7.30 cafwyd cyngerdd wedi'r 
oedfa gydag Eryrod Meirion o ardal 
Llanuwchllyn. Ar y noson clywsom 
griw o 14 o ddynion ifanc dawnus 
iawn dan arweiniad Branwen Hâf. Yn 
arwain y noson yn hwyliog iawn 
'roedd Gruffudd Antur. Cyflwynwyd 
gan Ffuon Williams a diolchwyd gan 
Einion Edwards. Os ydych am orig 
ddifyr o ganu a hiwmor iach yna 
cysylltwch â’r côr, ni chewch eich 
siomi! 
Dymuniadau gorau i Meredydd Price 
sy' drosodd yn Seland Newydd yn 
gweithio am 'chydig fisoedd. 
Llongyfarchiadau i Jonathan ac Elin 
Kerry ar enedigaeth eu mab Macsen 

Wyn brawd bach i Leia Ogwen. Elfyn 
ac Ann yn dod yn daid a nain am y 
degfed tro! 
YSGOL CERRIGYDRUDION: 
Dawns i Bawb – Ar ôl cyfnod o 
ychydig wythnosau o wersi, 
llwyddodd y Cyfnod Sylfaen i 
gyflwyno dawns ardderchog am y 
Gryffalo yn y Goedwig. Roedd 
mwynhad y dawnswyr yn amlwg iawn 
yn canolbwyntio’n  wych yn creu 
symudiadau cydlynol, ac yn sicr, 
roedd pawb oedd yn gwylio wedi cael 
blas arbennig ar y cyflwyniad. 
Noson Goffi – Roedd bwrlwm yn 
neuadd yr ysgol nos Iau 17 Hydref 
pan gynhaliwyd y Noson Goffi 
flynyddol wedi ei threfnu gan 
Gyfeillion yr Ysgol. Bu’n llwyddiannus 
iawn gyda stondianu amrywiol, cyfle i 
drio’ch lwc mewn gemau amrywiol a 
phaned wrth gwrs. Diolch i bawb a 
fynychodd ac a gyfranodd at y noson 
ym mhob ffordd. 
Rali GB –  Bu nifer o rieni, staff a 
chyfeillion yr ysgol yn gwirfoddoli i 
weithio dros benwythnos y rali, yn 
gwneud pob math o swyddi i helpu. 
Diolch o galon i bawb. Bu’n 
benwythnos llwyddiannus iawn i’r 
gyrrwyr, gwylwyr ac i goffrau’r ysgol! 
Gwasanaeth Diolchgarwch – 
Bnawn Mawrth 22 Hydref, 
gwahoddwyd y cyhoedd i’r 
gwasanaeth lle cafwyd cyfraniadau 
gan bob dosbarth a sgwrs ddifyr iawn 
gan Y Parch. Huw Dylan Jones. 
Diolch iddo am ei amser a’r neges 
amserol. 
Miri Mês – Penderfynodd y pwyllgor 

Ecoysgol bod yr ymgyrch Miri Mês, 
Cyfoeth Naturiol Cymru,  yn un 
eithriadol bwysig o ran cynnal a 
chynyddu nifer y coed sy’n cael eu 
plannu, felly gofynwyd am gefnogaeth 
y plant a chasglwyd 40Kg o fês. Bydd 
y rhain yn cael eu plannu mewn 
meithrinfa goed ac yn dychwelyd i’r 
ardal mewn blwyddyn neu ddwy. 
Ardderchog! Diolch i bawb a fu’n 
casglu’n ddyfal. 
Ysgolion Uwchradd  – Daeth cyfle i 
ddisbyglion Blwyddyn 6 gael dyddiau 
blasu yn Ysgol Dyffryn Conwy ac 
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson 
agored yn Ysgol Brynhyfryd. 
Ymwelwyr – Croeso eto i PC 
Wheway a fu’n siarad gyda’r plant am 
ymddygiad, i Cass Meurig am ei 
gwasanaeth ac i’r Parch Carol 
Roberts a ddaeth i siarad gyda CA2 
am ei rôl yn yr eglwys. 
Clybiau ar ôl ysgol – Parhaodd Bl 5 
a 6 i ddatblygu eu sgiliau codio gan 
gynhyrchu gwrthrychau diddorol fel 
reidiau ffair disgyblion Bl 3 a 4 yn 
mwynhau gweithgareddau gyda 
Menter Iaith Conwy a’r Cyfnod 
Sylfaen yn gwella ffitrwydd gyda 
cynrychiolwyr o wasanaeth Hamdden 
Gwledig Conwy. Bu sesiynau pellach 
hefyd gan Wasanaeth Ymgysylltu 
Disgyblion, Rhieni a’r Ysgol. Diolch yn 
fawr i Gerallt Owain am 
weithgareddau diddorol. 
Llaeth y Llan ac Aldi – Rydym yn 
parhau i gasglu caeadau potiau 
iogwrt Llaeth y Llan a sticeri Aldi. 
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod 
yn brysur yn casglu yn barod.  

CERRIGYDRUDION

Llongyfarchiadau calonnog i Marial Gwynn Edwards (Pentre Draw, 
Pentre Llyn Cymer) ar ei phriodas â Harry Edward Guttridge (Market 
Bosworth) yng Nghapel Jeriwsalem, Cerrigydrudion ar Fehefin 29. 

Mae'r ddau wedi ymgartrefu yn Y Bala. Pob dymuniadau gorau iddynt 
i'r dyfodol. 

STEVE MELLOR 
TRWSIWR CEIR 

Uned 1G  Ystad Ddiwydiannol Lôn Parcwr, Rhuthun 
Ffôn: 01824 702244 Ffacs: 01824 707386 

Mobile: 07711 400045  
Trwsio ceir ar ôl damweiniau - 
Ail Chwistrellu. 
Rydym wedi ein cymeradwyo gan 
gwmnïau yswiriant i drwsio ceir. 
Cyfleusterau Jig 
Popty Crasu ar wres isel

ACCIDENT REPAIR CENTRE LTD

CȎR MEIBION LLANGWM: Wedi 
hir ddisgwyl, cyrhaeddodd y 
penwythnos yr oedd aelodau Côr 
Meibion Llangwm wedi bod yn 
disgwyl yn eiddgar amdano ers tro, 
sef y cyfle unwaith eto i gyd-ganu 
gydag un o artistiaid gwerin 
enwocaf yr Alban, sef Mairi 
MacInnes. 
Trefnwyd dau gyngerdd, y naill yng 
Ngharno a’r llall yng Ngherrigy 
drudion - cyngherddau a fydd yn 
aros yn y cof am flynyddoedd. 
Cafwyd croeso twymgalon yn 
neuadd orlawn Carno, a’r lle yn 
dechrau llenwi ymhell cyn amser 
dechrau. Yna, ar y nos Sul, yng 
Nghapel Jeriwsalem dan 
arweinyddiaeth medrus Trystan 
Edwards cafwyd perfformiadau 
grymus, teimladwy a chynnes. 
Ganwyd Mairi ar un o ynysoedd 
allanol Heledd, sef De Uist, ac y 
mae hi’n hoff o hyrwyddo 
traddodiadau cerddorol ei phobl yn 
yr iaith Gaeleg; gwnaeth hynny 

drwy ganu tipyn o ‘mouth music’ 
cyflym a rhythmig, ac esiampl o’r 
‘waulking songs’ traddodiadol – 
caneuon a genid ers talwm wrth i 
ferched drin gwlân. Mae’n wir i 
ddweud mai uchafbwynt y 
cyngherddau oedd cyflwyniad 
emosiynol Mairi a’r Côr o’r hen 
ffefryn ‘Ysbryd y Gael’ ar ddiwedd y 
noson, gyda sain y bagbibau yn 
mynd â ni i bellafoedd yr Alban i 
gloi’r nosweithiau Celtaidd eu 
naws. 
Yn dilyn y cyngherddau, gwnaed 
cyfraniad o £500 i'r elusennau 
Mudiad Ymchwil y Galon a Chronfa 
Ambiwlans Awyr, a hynny er cof am 
un o’n haelodau selocaf a fu farw 
yn frawychus o sydyn a chyn-
amserol rai misoedd yn ôl. Byddai 
Ber, Ystrad wedi bod wrth ei fodd 
gyda’r cyngherddau ac yng nghanol 
yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r 
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n 
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig 
i Bethan a Gwerfyl am ein paratoi. 

LLANGWM

Tudalen 27 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:37  Page 1
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GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis.  
Ffôn: 01490 420447

Profedigaeth: Trist oedd clywed am 
farwolaeth Wyn Williams (Cappele 
cynt).  ‘Rydym yn cydymdeimlo gyda 
Alwyn, Gareth ac Eleri a’u teuluoedd, 
hefyd yr holl gysylltiadau teuluol yn yr 
ardal.  Ein cofion atoch i gyd.

Brysiwch Wella: Cofion cynnes at 
John D. Jones sydd wedi treulio 
peth amser yn Ysbyty Glan Clwyd yn 
ddiweddar.  Falch o glywed eich bod 
adref ac yn teimlo’n well.

Priodas Ddeimwnt:  
Llongyfarchiadau mawr i Iorwerth a 
Myfanwy Davies, Gwenallt, Glasfryn 
ar ddathlu eu penblwydd priodas 
Ddiemwnt ar Ebrill 8, 2021. Priododd 
y ddau yng nghapel Carmel, ger 
Llanrwst ar Ebrill 8, 1961 ac ers 
hynny maent wedi byw ym mhentref 
Glasfryn am drigain mlynedd 
ac wedi cael iechyd a llawer o 
hapusrwydd yng nghwmni ei gilydd. 
Llawer o gariad a phob dymuniad da 
oddi wrth Llinos, Bryn, Haf a’r teulu 
oll, eu ffrindiau a’u cymdogion yn yr 
ardal.

7

Gwasanaeth Diolchgarwch – Diolch i’r plant am gyflwyno gwasanaeth 
diolchgarwch arbennig iawn yn yr ysgol. Roedd pob plentyn wedi gwneud eu rhan 
yn ardderchog. Diolch am y goedwig law wnaeth y dosbarth meithrin a derbyn, 
tra bod blwyddyn 1 a 2 yn trafod sut medrwn ni ofalu am y byd. Diolch am yr ardal 
leol oedd plant blwyddyn 3 a 4 a disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn dangos parch at ei 
gilydd ac eraill. Diolch hefyd am bob cyfraniad hael at Fanc Bwyd Rhuthun. 
 
Themâu dosbarth – Mae’r plant wedi mwynhau dysgu am eu themâu y tymor 
yma a chael llu o weithgareddau a phrofiadu difyr. Daeth nifer o ymwelwyr i’r ysgol 
i siarad gyda’r plant am eu thema a diolch i bob un ohonynt. Meithrin a Derbyn “ 
Y Jwngl”- Diolch i Kath o goleg Cambria, Llysfasi, am fore diddorol iawn yn Yr 
Uned dan 5 yn dysgu am greaduriaid o bob math sy’n byw yn y Goedwig Law.  
Blwyddyn 1 a 2 “Ych a fi!”- Cafwyd bore arbennig wrth i Bl. 1 a 2 gael 
cystadleuaeth paratoi brechdan iach! Diolch i’r maer, Gavin Harris am ddod i 
feirniadu a chael sgwrs hefo bob un o’r plant am eu brechdanau. Diolch hefyd i 
Iwan Edwards am helpu Bl2 i ateb y cwestiwn mawr – “Ydy pryfaid genwair yn 
ych a fi?”  
Blwyddyn 3 a 4 “Hud a lledrith” – Wel am hwyl gafwyd yn gwylio Professor Llusern 
yn gwneud ei hud a lledrith gyda’r plant - llond trol o chwerthin a digon o ryfeddu! 
Diolch hefyd i Llinos Gerallt ddaeth i sgwrsio gyda’r plant yn trafod ei gwaith yn 
sgriptio ar gyfer cyfresi teledu – diddorol iawn! 
Blwyddyn 5a 6 “Siapan” – braint yn wir, oedd i blant B5 a 6, gael treulio amser 
yng nghwmni Noriko o Lansannan. Yn wreiddiol o Siapan, mae Noriko wedi dysgu 
siarad Cymraeg yn wych, ac roedd ei chyflwyniad i’r plant yn arbennig iawn, wrth 
iddi ddisgrifio Siapan a rhai o’i thraddodiadau ac arferion bob dydd. 
Diolch hefyd, i Connor a Steve o glwb Karate Rhuthun am roi blas o’r grefft i’r 
plant. 
 
Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon yr ysgol – Diolch o galon i 
Ffrindiau’r ysgol am drefnu disgo calan gaeaf a noson o ffilmiau i’r plant. Roedd 
cefnogaeth ardderchog i’r noson a’r plant wrth eu boddau mewn gwisgoedd ffansi 
ac yn mwynhau hwyl y digwyddiad. Diolch hefyd i’r gymdeithas, am brynu llyfrau 
ddarllen i bob dosbarth - gwerth mil o bunnoedd. Mawr yw ein gwerthfawrogiad! 
 
Ysgolion Iach a’r Clwb Eco – Diolch i Paula Roberts am gyflwyno plac cam 5 
yn y cynllun “Ysgolion Iach”, a diolch i Mrs Parry a’r Cyngor Eco am eu holl waith 
caled. Mae’r Cyngor Eco, hefyd, wedi bod yn plannu coed ffrwythau i greu llwybr 
at yr ardd. Diolch i Iwan Edwards a chwmni Airbus am drefnu’r cyfan. Rydym yn 
ddiolchgar iawn i’r Cyngor Eco am sicrhau bod mwy o finiau ailgylchu papur yn 
yr ysgol, gan sicrhau bellach, bod bin ailgylchu ymhob dosbarth. 
Cafodd blwyddyn 3 a 4 fore hyfryd yng Nghae Ddȏl yn edrych am goed derw er 
mwyn casglu mês wrth gymryd rhan yn y cynllun Miri Mes. 
 
Cyngor Ysgol - Aeth y Cyngor Ysgol ar daith i Neuadd y Sir yn ddiweddar a 
dysgu llawer iawn am waith y cyngor. 
 
Chwaraeon – Bu nifer fawr o’r plant yn cymryd rhan mewn cystadleuthau pêl-
droed a rygbi yn ddiweddar. Da iawn i bawb am wneud eu gorau glas. 
 
Awelon - Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi gwirioni gweld eu ffrindiau yn Llys 
Awelon unwaith eto, am y tro cyntaf ers gwyliau’r haf. Roedd digon o hwyl a 
chwerthin trwy’r p’nawn yn gwneud ‘sleim’ a chwarae gemau! Ymddiheuriadau 
am y llanast llysnafeddog, ond does dim byd gwell na chwerthin lond ein boliau 
ar brynhawn Gwener. 
 
Bore Goffi MacMillan - Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at ymgyrch 
MacMillan yn ystod ein bore coffi gan blant y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn 
falch iawn o’r cyfanswm a godwyd sef £284.36. Diolch yn fawr iawn! 
 
Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Ddinbych – Braf oedd gweld cymaint o blant 
Pen Barras a’u rhieni wedi teithio i Brestatyn ar gyfer yr orymdaith i gyhoeddi bod 
Eisteddfod yr Urdd yn dod i Sir Ddinbych yn 2020. Roedd nifer o blant wedi bod 
yn brysur iawn yn dylunio a gwneud baner ar gyfer yr orymdaith, ac roedd côr o 
blant Blwyddyn 2 a 3 wedi canu’n ardderchog ar y llwyfan perfformio. Roedd hi’n 
hyfryd cael cymysgu gyda phlant, rhieni ac athrawon o ysgolion eraill y sir, ac 
mae’n argoeli’n dda am eisteddfod a hanner flwyddyn nesaf. 

YSGOL PEN BARRAS

Gwelliannau Cartref DBP 
DEUNYDD ADEILADU 

PLASTIG DINBYCH 
CYFLENWYR A GOSODWYR 

 
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”, 

Gwydr Dwbl, Unedau wedi eu selio, 
Ystafelloedd Gwydr, Cynteddau, 
Landeri a systemau Bondo Sych, 
To rwber “Firestone” a llawer mwy. 

 
Stâd Ddiwydiannol 

Colomendy, Dinbych 
LL16 5TA  

e: enquiries@dbpltd.co.uk  
Ffôn: 

01745 818849  
www.dbphomeimprovements.com 

 
 

Baner yr Eisteddfod

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

Creaduriaid y Goedwig Law
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YSGOL LLANFAIR D.C
Dydd Gwyl Dewi: Daeth pawb i’r ysgol wedi gwisgo’n drwsiadus yn eu 
gwisgoedd a’u lliwiau gwladgarol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Fe wnaethant 
gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau megis gwneud cacennau cri a 
chanu o gwmpas y tân yn sesiwn rithiol yr Urdd.

Diwrnod y Llyfr: Yn anffodus nid oeddem yn gallu cynnal y weithgaredd arferol 
o wisgo fel cymeriad o lyfr eleni, sy’n gymaint o drueni oherwydd bod y rhieni 
fel arfer yn greadigol iawn ac yn creu gwisgoedd bendigedig. Fodd bynnag, mi 
wnaethom gynnal cystadleuaeth darllen yn y lle mwyaf anarferol. Gobeithio bydd 
y plant buddugol yn mwynhau gwario eu tocynnau llyfr yn Siop Elfair.

Pasg: Diolch unwaith yn rhagor i Mr Carter am gynnal gwasanaeth Pasg Rhithiol 
ac i’r Eglwys am y croesau palmwydd a’r wyau Pasg. 

Ffarwel:Dymuniadau gorau i Nellie ac Abbie fydd yn symud i Awstralia cyn bo 
hir. Gobeithio y byddwch yn hapus iawn ac y gallwn gadw mewn cysylltiad.

Plant Cyfnod Allweddol 2: Roedd yn wych croesawu’r plant hynaf yn ôl i’r ysgol 
bythefnos cyn gwyliau’r Pasg. Braf iawn oedd eu gweld yn setlo’n ôl mor sydyn 
gan fwynhau cwmni ffrindau unwaith eto. Diolch yn fawr i’r plant i gyd am yr holl 
waith caled y maent wedi gwneud yn ystod y cyfnod clo ac i’r rhieni am gefnogi’r 
dysgu.

Ar ol dychwelyd cawsant lawer o brofiadau a heriau yn yr awyr agored gan 
gynnwys gweithgareddau Ysgol Goedwig er mwyn hybu Iechyd a Lles yn ogystal 
â chydweithio.

Diolch o galon: Diolch i bawb, yn ddisgyblion ac yn rhieni. Mae’r tymor yma 
wedi bod yn heriol ond mae hi mor braf bod pawb yn ôl. Diolch hefyd am eich 
cyfraniadau hael ar Ddiwrnod Heriau’r Pasg.  Fel rhan o hwyl y diwrnod, cafodd 
y plant wisgo eu dillad eu hunain a gweithgareddau fel ŵy ar lwy, pasio’r parsel, 
helfa wyau a chystadleuaeth lliwio gan ennill gwobrau lu. 

Cyngor Cymuned Llanfair: 
Rydym yn hynod ddiolchgar 
i Gyngor Cymuned Llanfair 
am eu cyfraniad ariannol 
hael tuag at weithgareddau 
garddio a llês. Mae peth o’r 
offer eisoes wedi cyrraedd ac 
mae disgyblion blynyddoedd 
3 a 4 wedi bod yn ei 
ddefnyddio’n dda.

Gwersi Offerynnol: 
Edrychwn ymlaen at y 
gwersi offerynnol fydd yn 
ail-ddechrau yn yr ysgol ar ôl 
gwyliau’r Pasg. Gwych. 

Llongyfarchiadau i Harri 
Steffan am feicio ochr yn 
ochr a’i fam oedd yn rhedeg, 
gan godi dros £1000 at 
Gancr y Fron ac hefyd i Maisy 
am ddawnsio am ddwy awr 
gan godi £700 at Awyr Las. 
Gwych.
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Mae i godi argae er mwyn cronni 
dŵr gysylltiadau poenus i ni yma yng 
Nghymru. Nid mater o hanes ydyw 
chwaith; mae’n gallu brifo o hyd. Mae’r 
dywediad ‘Cofiwch Dryweryn’ yn 
parhau i gorddi teimladau negyddol 
ynom.

Pam? Am inni wybod fod gweithred 
anghyfiawn wedi ei chyflawni yn 
erbyn trigolion Cwm Celyn. Am 
fod corfforaeth fawr wedi sathru ar 
hawliau, dyheadau a theimladau 
pentrefwyr. Am fod dymuniad cenedl 
gyfan wedi ei hanwybyddu.

Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd 
bynnag, mae codi argae er mwyn 
cronni dŵr yn weithred o gyfiawnder. 
A’r weithred gyfiawn honno fydd stori 
ganolog Wythnos Cymorth Cristnogol 
eleni.

Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd 
yn effeithio ar y tywydd - fel y mae 
trwy’r byd, wrth gwrs. Ond mewn 
gwledydd tlawd, mae’r effeithiau yn 
llawer gwaeth. Arferai’r tywydd fod 
yn rhagweladwy, oedd yn caniatáu i’r 
ffermwr hau a medi yn dilyn patrwm 
cenedlaethau. Bellach, mae patrwm 
y tywydd wedi newid yn fawr. Ceir 
sychder difrifol ac yna gyfnod o 
lawogydd trwm sy’n arwain at lifogydd.

Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath 
bron yn amhosibl ac mae pobl yn 
marw o newyn o’r herwydd.

Trwy bartner lleol, mae Cymorth 
Cristnogol yn helpu i godi argaeau. 
Golyga hyn fod posib cronni dŵr y 

gellid ei ddefnyddio ar adegau sych. 
Sef yr union reswm pam y codwyd 
argaeau yng Nghymru wrth gwrs. Pam 
felly bod codi argae mewn pentref yn 
Kenya yn wahanol?

Codi argae gyda chaniatâd y 
gymuned leol y mae partner Cymorth 
Cristnogol. Gwneud hynny gyda’r 
gymuned leol, wrth i’r pentrefwyr eu 
hunain helpu yn y gwaith. Ac efallai 
yn bwysicach na dim, codi’r argae er 
budd y gymuned leol a wneir. Y nhw 

sydd berchen yr argae; y nhw sydd 
berchen y dŵr.

Oherwydd hyn, gweithred gyfiawn 
yw codi argae yn Kenya.

Yn ystod Wythnos Cymorth 
Cristnogol eleni (10-16 Mai) bydd 
eglwysi ar hyd a lled Cymru yn brysur 
yn codi arian tuag at brosiectau 
tebyg. Prosiectau fydd yn rhoi help 
llaw i bobl dlota’r byd wrth iddynt 
ymdrechu i godi eu hunain allan o 
dlodi.

Beth am ymuno yn y gweithgarwch? 
Cysylltwch â’ch eglwys leol i weld be 
sy’n digwydd yno neu ewch draw i 
wefan Cymorth Cristnogol am fwy o 
wybodaeth.

https://www.christianaid.org.uk/
appeals/key-appeals/christian-aid-
week

 Dathlu nawddsant Cymru

Cofiwch Dryweryn - Cofiwch Kenya

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar 
agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld 
sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu 
diwrnod ein nawddsant.

Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri 
Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith 
Sir Ddinbych, gyda chymorth cyngor tref 
Rhuthun. 

Dyma’r rhai ddaeth i’r brig yn Rhuthun
1af – State of Distress
2il – Ruthin Wholefoods
3ydd – Fineline
Meddai Iorwen Jones o Menter Iaith Sir 

Ddinbych “diolch i’r holl fusnesau am gymryd 
rhan ac am helpu i godi calon ar gyfnod mor 
heriol i’r stryd fawr, diolch yn fawr ”

Mae lluniau’r ffenestri i gyd i’w gweld 
ar dudalen facebook Menter Iaith Sir 
Ddinbych.  

Mwy o luniau Dydd Gŵyl Dewi 
ar ein tudalen Facebook  https://
www.facebook.com/media/

WYTHNOS CYMORTH 
CRISTNOGOL 

10-16 MAI  2021

State of Distress

Ruthin Wholefoods Fineline



16

DIOLCH GIG
 
Diolch yn fawr i’r holl Feddygon a Staff y Meddygfeydd 
ym Mro’r Bedol - Plas Meddyg Rhuthun, Clinic Rhuthun, 
Meddygfa Deulu Corwen, Meddygfa Uwchaled 
Cerrigydrudion.

Rydym yn gwerthfawrogi eich holl waith ar hyd y 
blynyddoedd, ac yn arbennig yn ystod y deuddeg mis 
diwethaf. Ydech chi wedi cael eich brechlyn cyntaf neu’r 
ail? - dyna yw pob sgwrs yn ddiweddar. Derbyniwch ein 
diolchgarwch cywiraf am eich holl waith caled yn trefnu 
ar ein cyfer. Diolch yn fawr iawn.

Meddygfa Uwchaled

Plas Meddyg

Meddygfa Corwen

Clinic Rhuthun

Wel dwi’n sdiff fel procar heddiw ‘ma ar 
ôl treulio diwrnod cyntaf y gwanwyn yn yr 
ardd, peth peryg ydi trio dal i fyny gyda ‘to 
do’ list mewn diwrnod, a wedyn difaru am 
ddyddiau ar ôl gwneud gormod, a’r corff 
yn fy atgoffa ‘mod i heb neud llawer dros 
y gaeaf. Beth bynnag, rhoddais fy nillad 
sydd wedi cael eu his raddio yn ddillad 
garddio ymlaen, a dyma fi allan yn llawn 
brwdfrydedd , chwalu tail allan o ferfa 
drom, chwynnu ar fy nghwrcwd, ac wedyn 
rhannu planhigion deuflwydd oedd yn 
glympiau caled efo rhaw gan ddefnyddio fy 
holl nerth a tuchan a chwysu gan obeithio 
bod neb yn fy nghlywed i nac yn fy ngweld 
i drwy’r gwrych, ew ‘glamorous’ ydi’r 
gwaith garddio ma’n de !

Wrth gwrs ma gen i gwpwrdd ( neu 
gwaelod cwpwrdd) arall ar gyfer dillad 
ffilmio yn yr ardd, dillad taclus, glân ran 
amlaf, di dwll sydd ddim wastad yn 
gyfforddus ond does yna ddim llawer o 
waith garddio’n cael ei neud ar y teledu. 
Ar ôl gorffen ffilmio dwi’n newid i’r dillad 
garddio go iawn unwaith eto, y rhai 
hen, cyfforddus, tyllog a hyll ond sy’n fy 
ngwneud i’n hapus.

Ar ôl y seibiant hir dros y gaeaf mae’r 
‘rollercoaster’ yn ail gychwyn wrth i 
ni ddechrau ffilmio’r wythnos nesa, a 
gobeithio wir y bydda i wedi dad sdiffio 
erbyn hynny. Mae’n rhaid i mi gyfaddef 
dwi’n edrych ymlaen i gael y bwrlwm ar 
cynnwrf yn ôl yma ym Mhont y twr ac mae 

na lwyth o bethau newydd ar y gweill yn y 
gyfres nesa. 

Dydi’r gaeaf ddim wedi bod yn gwbwl 
ddiog chwaith. Mae Iwan (gyda chydig 
o help) wedi adeiladu tŷ poeth ac am roi 
cynnig ar dyfu ffrwythau a llysiau trofannol. 
Mae yna ardal newydd i’r ciwcymbers 
oherwydd dyma’r unig beth oedd y plant yn 
hapus i’w fwyta llynedd heb godi trwynnau 
bod nhw’n cael yr un peth i swper bob nos, 
kale neu courgettes ran amlaf.

Mae’r ardd flodau wedi tyfu ac yn 
llythrennol wedi dyblu, er nad ydi Aled fy 
mrawd yn rhy hapus oherwydd yn ei farn 
o, mae cae o ddefaid yn dipyn haws na trio 
tyfu cae o flodau (falle bod ganddo bwynt 
teg !) ond mi fydd o’n edrych yn dipyn 
deliach yn bydd!. Un elfen o’r rhaglen dwi’n 
edrych ymlaen yn arw ydi cael creu mwy o 
drefniannau blodau fydd yn addas ar gyfer 
addurno eich cartrefi ac mi fydd hynny o 
erddi cudd crand a diddorol yng Nghymru, 
ac mae’r ardd gyntaf dwi yn ymweld â hi 
yma yn Rhuthun - mwy o esgus i mi gael 
busnesa unwaith eto! Mae ein tudalen 
facebook www.facebook.com/groups/
garddioamwy a Instagram @garddioamwy 
yn cadw ni’n brysur hefyd a chroeso i 
unrhywun ymuno â ni i rannu lluniau, tips 
neu holi cwestiynau.

Mi fydd Garddio a Mwy yn ôl ar S4C ar 
Ebrill 19 am 8.30yh ac mi fydd hi’n braf 
cael eich cwmni chi, yn fy nillad garddio 
gorau ac wedi ystwytho tipyn gobeithio !

YN YR ARDD 
G A N  S I O N E D  E D WA R D S
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Rwyf wedi bod yn gwneud amrywiaeth o 
waith llaw y ystod y cyfnod clo.

Bum yn gwneud calonnau allan  hen 
ddefnyddiau a hefyd calon allan o bapur.

Rwyf wedi mwynhau gwneud ychydig 
o waith ffelt hefyd - bathodynau a nod 
llyfrau.

Yn ddiweddar rwyf wedi gwau llawer 
o flancedi, cardigans, teganau, menyg a 
bandiau gwallt.
Rwyf wedi ymuno â Curo’r Corona’n 
Crefftio ar y wê ac amryw o grwpiau eraill 
sydd wedi 
rhoi hwb i mi i wneud pethau gwahanol.
Mae’n debyg na fuaswn wedi gwneud 
cymaint o waith llaw heblaw am yr amser 
a gefais yn ystod y cyfnod clo.
Menna Thomas

Bysedd 
prysur

Clwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled 

Rydym ni fel clwb wedi bod yn brysur iawn 
ers y tro diwethaf i mi ysgrifennu pwt i’r 
Bedol. 

Roedd Nadolig 2020 yn un gwahanol 
iawn i’r arfer wrth gwrs, ac roeddem fel aelodau 
yn awyddus i gyfrannu i ardal Uwchaled ,mewn 
cyfnod digon unig i lawer. Felly, ar ôl trin a 
thrafod beth fuasai’n bosib i wneud gan ddilyn 
rheolau’r cyfnod clo, penderfynwyd rhoi anrheg 
bychan i rai o drigolion yr ardal oedd yn byw eu 
hunain. Ar ôl cynllunio gofalus, gwnaethpwyd 
rota i’r aelodau ddod i sied Pentre Draw i 
wneud addurniadau bach gyda chelyn, rhuban 
Nadoligaidd, a nodyn bach yn dweud ‘Cyfarchion 
Stepen Drws, gan Ffermwyr Ifanc Uwchaled’. 

Y syniad tu ôl i’r neges oedd ein bod fel 
aelodau yn gallu gadael yr anrheg wrth ddrws y 
tŷ,ac y byddai yn goresgyn pob tywydd. Roedd 
10 o aelodau hŷn ac ifanc yn rhan o’r diwrnod, 

pawb yn brydlon i’w slot amser yn barod i helpu, 
a gwnaethom anrheg i dros 70 o drigolion y fro, 
yn cynnwys Cerrig, Pentrellyncymer, Llanfihangel, 
Cefn Brith, Dinmael, Llangwm, Glasfryn, 
Cwmpenanner a Betws Gwerfyl Goch. 

Mae’n rhaid cyfadde ein bod wedi cael yr un 
pleser o wneud a rhoi yr anrhegion ac a gafodd 
y trigolion oedd yn eu derbyn. Mae pobol 
Uwchaled yn hael iawn eu cefnogaeth i ni fel 
Clwb bob amser; ond y tro yma, braf oedd rhoi 
rhywbeth yn ôl ar adeg dyrys, fel ffordd o ddiolch 
am y gefnogaeth dros yr holl flynyddoedd. 
Hoffwn ddiolch i’r holl aelodau wnaeth gymryd 
rhan yn y prosiect, a hefyd eu rhieni oedd yn 
‘dacsi’ i ddosbarthu yr anrhegion. Diolch hefyd 
i Ringo a Mallt Fron Deg, Llywyddion y Sir, Sian 
Pentre Draw, Linda Gydros, Sion Capele, a 
Marian Disgarth am eu cymorth i wneud hyn yn 
bosib. 

Gweithgaredd arall sydd wedi bod yn ein cadw yn 
brysur yw’r Eisteddfod rithiol. Rydym wedi anfon ein 
ceisiadau trwy gyfrwng fideo i gystadlu trwy Sir Clwyd, ac 
ar ôl yr holl feirniadu, daeth Uwchaled yn 2il agos iawn i 
Nantglyn a ddaeth yn gyntaf– fe gawn ni chi tro nesa! Mae 
cystadleuthau yr Eisteddfod ar gael i’w gweld ar Facebook 
Cffi Clwyd Yfc – ewch draw i gael gwledd o gystadlu! 
Croesi bysedd rwan am ganlyniadau da i Uwchaled a’r Sir 
yn Eisteddfod Rhithiol Cymru ddiwedd Mawrth. 

Mae’r sesiynau ‘Zoom’ sirol yn ein diddannu pob 
pythefnos; noson o hwyl gyda’n llywyddion (Ringo a 
Mallt Fron Deg), noson gyda Tir Dewi, Llaethdy Mynydd 
Mostyn, a Llyr Derwydd. Roedd y bedair noson yn hwyliog 
a diddorol iawn; braf oedd ymuno gyda aelodau eraill o 
glybiau’r sir. 

Dyna ni am y tro; erbyn y tro nesa y byddai’n ysgrifennu 
am hynt a helyntion y clwb, gobeithio y byddwn fel aelodau 
wedi cael cyfarfod wyneb yn wyneb, byw mewn gobaith!

Dyma un anrheg yn ei le yn daclus ar stepen y drws.

Gwenno a 
Heledd Tŷ Cerrig 

wrthi’n brysur 
– nhw wnaeth 

ddosbarthu 
anrhegion i ardal 

Llanfihangel a 
Betws Gwerfyl 

Goch. 
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Blodau Parch
R GWYNEDD JONES, CILAN, RHUTHUN
Efallai mai’r eironi mwyaf ym mywyd Robert 
Gwynedd Jones, a anwyd ym mhentref Llandrillo, 
bron 92 o flynyddoedd yn ôl , oedd y ffaith iddo 
ddod i’r byd mewn siop groser a draper o’r enw 
Manchester House. I faban a dyfodd i fod yn un 
o gefnogwyr mwyaf selog clwb pêl-droed Lerpwl, 
gellir dadlau fod lleoliad ei eni yn un cwbl anaddas!

80 mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd 
Gwynedd gyfrol o’i farddoniaeth gan gyflawni 
uchelgais oes, a thrwy hynny, godi arian at 
Eisteddfod Genedlaethol Y Bala a Hospis Sant 
Cyndeyrn.

Mae’r gyfrol yn cynnwys englyn sy’n dwyn y teitl 
Mi Fy Hun:

Hyn wyf yn ôl y drefen, - wyf ddau ddyn,
           Wyf ddi ddant, wyf lawen,
     Bowls, Lerpwl, pŵl aeth i’m pen,
     Drygi yn bedwar ugen.
Pan oedd Gwynedd yn dair oed, symudodd y 

teulu i Ddyffryn Clwyd, gan ymgartrefu’n gyntaf yn 
Green Park, Rhuthun cyn prynu fferm Cantaba ar 
gyrion y dref. Roedd yn hoff o ddwyn i gof ddyddiau 
ei ieuenctid yng Nghantaba, a’r hwyl a gafodd 
yng nghwmni Ifan a Megan, y gwas a’r forwyn. Yn 
ddiweddarach, symudodd y teulu i’r Firs yn Llanfair 
ac yna i Heulfryn ar Ffordd Maes Glas .

Ar hyd ei oes, roedd ganddo ddiddordeb brwd 
mewn pêl droed ac yng nghlwb Lerpwl yn enwedig 
ac roedd yn ymfalchio yn y ffaith bod ei wyrion a’i 
wyres yn rhannu ei frwdfrydedd.

Fel nifer o’i gyfoedion, bu’n rhaid i Gwynedd 
dreulio amser yn gwneud Gwasanaeth Gwladol. 
Ar ôl dysgu gwersi bywyd gwerthfawr yn yr RAF, 
ail gydiodd yn ei addysg ffurfiol, ac ar ôl graddio 
yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, treuliodd 

gyfnod yn dysgu Cymraeg yn Ysgol yr Alun, Yr 
Wyddgrug cyn symud i Ysgol Brynhyfryd fel athro 
mathemateg. 

Roedd yn un o aelodau cynnar criw llawen 
Meibion Menlli, ac yna o Gôr Pwllglas, gan fwynhau 
cwmni ei gyd faswyr am flynyddoedd lawer. Roedd 
galw mawr am ei ddoniau creadigol yn y cylch 
oherwydd ei allu i ysgrifennu ambell sgript neu 
sgets ar gyfer y Ffermwyr Ifanc neu’r capel.

Trwy gydol y cyfnod yma wrth gwrs, roedd ganddo 
Megan yn graig wrth ei ochr. O gofio iddo unwaith 
werthu llefrith ar strydoedd Rhuthun, mae’n briodol 
mai yn y Milk Bar ar ben dre y cyfarfu’r ddau gan fynd 
ymlaen i fwynhau 57 mlynedd o fywyd priodasol.

Yn Gwynlys, Rhewl y magwyd Bryn, Bethan, 
Alun ac Eilir. Ond nid cartref yn unig oedd Gwynlys. 
Roedd hefyd yn llwyfan i un arall o ddiddordebau 
Gwynedd, sef DIY. Roedd Gwynedd byth a hefyd 
yn gweithio ar gynllun newydd i ail wampio’r tŷ. Fe 
ddyfeisiodd hefyd system wres canolog unigryw, 
ond yn anffodus, yn ôl Meg a’r plant o leiaf, doedd 
y cynllun ddim yn un o’i lwyddiannau pennaf!

Wedi blynyddoedd dedwydd yn Rhewl, symudodd 
Gwynedd a Megan i Gwynfa ar Stryd y Farchnad. 
Heb amheuaeth, roedd eu cyfnod yn y dref yn un 
hapus tu hwnt ac roedd colli Megan mor ddisymwth 
chwe mlynedd yn ôl yn ergyd greulon i Gwynedd a’r 
teulu. Ond yn hytrach na chilio i’w gragen, ac yntau 
yn 86 oed, aeth Gwynedd ati unwaith eto i wneud 
ychydig o “welliannau” i’r tŷ. Rhaid oedd insiwleiddio 
waliau a chreu cypyrddau. Yn amlwg, roedd lle 
storio yn broblem i ddyn oedd yn byw ar ei ben ei 
hun mewn tŷ pum llofft! Yn wir, roedd gan Gwynedd 
y gallu rhyfeddol i ddyfeisio atebion i broblemau na 
wyddai neb am eu bodolaeth!

Symudodd Gwynedd am y tro olaf i Cilan, 

byngalo ryw hanner milltir i lawr y ffordd o Gantaba. 
Ond, ac yntau yn tynnu am ei 90au, doedd dim 
arwydd fod ei yrfa fel dyn DIY yn dirwyn i ben. 
Mynnodd gael sied er mwyn hwyluso pa bynnag 
gynllun oedd ar y gweill, ac fe greodd yr “en suite” 
leiaf erioed yn ei ystafell wely.

Hyd yn gymharol ddiweddar, llwyddodd 
Gwynedd i barhau i chwarae bowls ac am 
flynyddoedd bu’n mwynhau gêm o pŵl yn y Drovers 
gyda’i ffrindiau.

Yn ogystal â Lerpwl, bowls a pŵl, roedd dau 
beth arall yn ei gynnal at y diwedd, sef darllen a 
barddoni. Edrychai ymlaen yn eiddgar at y ddefod 
flynyddol o gael pori drwy’r Cyfansoddiadau.  
Cyfrannodd Golofn Farddol i’r Bedol a pharhaodd i 
gystadlu mewn eisteddfodau lleol tan yn ddiweddar 
iawn.

Rai blynyddoedd yn ôl, cafodd Gwynedd wybod 
fod clefyd Parkinsons arno. Clefyd creulon oedd 
yn dwyn y pethau pwysig oddi arno fesul haen. 
Llwyddodd i ymdopi yn rhyfeddol, gan fyw bywyd 
annibynnol, yn ôl ei ddymuniad, hyd y diwedd. Ond 
rhaid diolch i’r tîm o ofalwyr a fu’n galw’n ddyddiol 
dros y misoedd anodd diwethaf.

Ym mynwent Capel y Rhewl ,lle bu’n addoli ac 
yn gwasanaethu mor ffyddlon fel athro Ysgol Sul, 
blaenor a thrysorydd y daw’r daith a ddechreuodd 
ym Manchester House i ben. Caiff orwedd unwaith 
eto gyda Megan, ei annwyl wraig a chymar oes.

Mi fyddai Gwynedd wrth gwrs wedi bod wrth ei 
fodd yn meddwl am lond capel yn morio canu yn 
ei angladd. Ond yn lle hynny, mae’n gysur meddwl 
y bydd rhai o gyn aelodau Meibion Menlli yn aros 
amdano ar y Kop ac yn paratoi i’w groesawu i 
Anfield ei freuddwydion.
Eilir Llwyd

LIS MORRIS, DYFFRYN AWEL, 
LLANDYRNOG
Gwraig, Mam, Chwaer, Nain, Modryb, 
Athrawes, Gofalwraig, Arweinyddes, 
Gweithwraig Elusennol, Actores, 
Hyfforddwraig, Ffrind i Genedlaethau 
- fe wyddoch be’ sy’n dod nesaf! Sut 
yn y byd mawr y llwyddodd un mor 
fechan o gorff i fod mor anferthol ei 
chyfraniad?

Yn chwaer i Nesta, Gwynneth, 
Gwynfor a Bethan, magwyd Lis 
Morris yn Clwt, Llansannan, aeth 
o ysgolion Llansannan a Tan Fron 
i Ysgol Uwchradd Dinbych lle 
astudiodd Ddaearyddiaeth, Ysgrythur 
a Chymraeg ar gyfer ei lefel A. 

Diolch i’r drefn, o safbwynt 
cannoedd a channoedd o ddisgyblion, 
dewisiodd ddilyn cwrs hyfforddi dysgu 

yn Y Coleg Normal, Bangor. Go brin 
fod yno wersi ar, “Sut i Ddewis y Gŵr 
Delfrydol”, ond llwyddodd i wneud yr 
union beth hynny ac, ar ôl blwyddyn 
yn ei swydd gynta’ o ddysgu, a hynny 
yn Wrecsam, symudodd hi ac Elfed 
i fyw i Tan yr Onnen, Llanefydd. Yno 
dangosodd esiampl o’i brwdfrydedd 
a’i gweledigaeth yn sefydlu Cylch 
Meithrin, Cylch sy’n parhau i ffynnu 
bron i hanner canrif yn ddiweddarach.

Wedi geni Elfor symudodd y teulu i 
Landegla ac ymgartrefu yn Brenhinlle 
Bach (roedd rhaid iddo fod yn Fach 
yn doedd!). Am bron i ugain mlynedd 
gweithiodd Lis fel athrawes gyflenwi 
mewn Ysgolion lleol yn cynnwys 
Pentrecelyn a Llanfair DC a pharhau 
i weithio felly ar ôl i’r teulu symud i 
Nant Glyd, Llandyrnog. Mae sawl 

Prifathro wedi cysylltu â mi a’r un 
neges ganddynt - gallai Lis gamu 
mewn i ddosbarth heb fod angen 
unrhyw ganllaw cwriciwlaidd. Roedd 
ganddi’r ddawn i gyfareddu a hynny 
oherwydd un sgil yn fwy na dim - ei 
phersonoliaeth magnetig. Ai â bag 
efo hi i bob dosbarth, hwnnw’n llawn 
trugareddau, a hudai ei disgyblion 
gyda’r geiriau, “Dwi di dod â’ mag 
i”. Roedd y plant yn caru “Magi!” 
Parhaodd i ddysgu hyd llynedd.

Yn wirfoddolwraig efo Elfed yn 
Ysbyty Glan Clwyd yn wythnosol; 
fel Robin yn cynnig cysur yn y Ward 
Cancr ac yn y siop; yn hyfforddi 
cenedlaethau o blant i lefaru mewn 
Eisteddfodau lu; hi oedd gofalwraig 
Neuadd Pentre Llandyrnog am 
flynyddoedd, y cyfan ar ben prysurdeb 
gwaith a magu teulu.

Roedd Lis hefyd yn actores o fri. 
“Peidiwch meddwl eich bod chi’n 
ddigri; neith o byth weithio os ‘da chi’n 
meddwl eich bod chi’n ddigri”.  Dyna 
oedd cyngor George Abbott, un o 
gyfarwyddwyr llwyfan mwyaf byd y 
ddrama yn America.

‘Doedd Lis Morris ddim yn meddwl 
ei bod hi’n ddigri, ond mi roedd hi. 
Roedd hi’n naturiol ddigri. Gyda’r 
symudiad corfforol lleiaf, yr hanner 
edrychiad hwnnw, y marc cwestiwn 
hwnnw y gallai ei gyfleu efo’i gwyneb 
gallai wneud i gynulleidfa chwerthin yn 
afreolus. 

Dros ddegawdau o hanes Cwmni 
Drama Rhuthun, Lis fu un o’n actorion 
mwyaf poblogaidd. Byddai, “Ydy Lis 
yn y ddrama?” neu “Pa ran ma’ Lis yn 
ei chwarae?”, yn gwestiynau cyffredin 
fel y torrai’r stori yn y Fro bod y Cwmni 
ar gychwyn creu cynhyrchiad newydd.

Ond ‘roedd ‘na lawer mwy i Lis na’r 
comic. Cymerai ei chyfrifoldeb fel 
aelod o’r Cwmni o ddifri. Hi fyddai’r 
gyntaf i ddysgu ei llinellau, pe bai 
angen lifft i ymarfer, byddai’n disgwyl 
amdanoch ymhell cyn amser, fe holai 
yn barhaus os oedd ei phortread yn 
gweithio, os oedd ystum neu ymateb 
yn ddigon neu’n ormod. O dan y 
“slapstick”, roedd ‘na baratoi, ymdrech 
ar ôl ymdrech a chonsyrn tawel ei bod 
yn ei gael yn iawn. Ond, pan ddeuai’n 
amser perfformio, deuai Lis yn fyw a 
chynulleidfaoedd yn bwyta o’i dwylo.

Fel pob côr neu dîm pêl droed neu 
barti llefaru, ymroddiad unigolion i 
leshâd y grŵp yw’r gyfrinach. Yn hynny 
o beth roedd Lis yn frenhines ymhlith y 
cwmni. Roedd ganddi ddiddordeb yn 
mhob un, holai am bawb a phopeth, 
gwnai i bawb deimlo’n arbennig ac, 
yn dawel bach, mentrai air o gyngor 
ar ffurf awgrym ac ar sail profiad 
blynyddoeddd. Cai’r criw fwynhau 
gwrando arni’n traethu’n ddifyr am y 
teulu y dotiai arnynt - “Roedd Elfed yn 
deud...”, neu gael hanesion yr hogie a’r 
wyrion a’r wyresau y gwirionai arnynt. 
Plethiad o’r teulu hwnnw a theulu’r 
Cwmni oedd gwaith Elfed yn ei chanol 
hi y tu ôl i’r llenni. 

Pan fydd y llen yn disgyn o’r 
diwedd ar ddrama cyfnod y pandemic 
anhygoel, annifyr hwn, pan gawn ni 
ddychwelyd i gyfoeth cwmni’n gilydd, 
mae’n anodd dychmygu y gwnawn 
hynny heb Lis. Wrth inni ail afael, gan 
gynnwys yn ein gilydd, gwn y bydd pob 
un ohonom yn gofyn, wrth edrych ar 
ein gilydd ac heb angen yngan yr un 
gair, sut yn y byd y gadawodd un mor 
fechan fwlch mor anferth ar ei hôl?
NP
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CEFNOGWCH 
 EIN HYSBYSEBWYR

gwreiddiol yn y Llyfrgell 
Genedlaethol. Fel rhan o deitl ei 
ddarlith Poetic License in the Vale of 
Clwyd, eglurodd Gwynn fod gan 
‘trwydded farddol’ (poetic license) 
ddau ystyr yn y Saesneg: 
(a) Yr adeg hynny, cyn i fardd gael tâl 
am farddoni a medru cynnal ei hun, 
roedd rhaid iddo eistedd arholiad a 
chael gradd. Trefnwyd yr arholiadau 
cyntaf un i roi trefn ar y beirdd a’u 
graddio, yng Nghaerwys, a’i alw’n 
Eisteddfod (ystyr tipyn gwahanol i un 
ni heddiw).  Roedd angen i’r prif feirdd 
(pencerdd) astudio am 8 mlynedd i 
feistroli’r 24 mesur a’r holl 
gynganeddion, cyn cael gradd. Mae 
arysgrif yn Eglwys Santes Fair, 
Caerwys yn coffáu rhoi Comisiwn 
Brenhinol i Urdd y Beirdd gan Harri 
VIII, i’w caniatáu i gynnal yr 
arholiadau hyn -  yr Eisteddfod, yn 
1523.  Yn 1567, cynhaliwyd ail 
Eisteddfod yng Nghaerwys, ac fe 
roddodd y Frenhines Elisabeth 1 ei 
hun wobrau o arian pur.  Cadwyd y 
rhain yn ddiogel gan yr Arglwydd 
Mostyn ac mae’r delyn aur yn dal yn 
Neuadd Mostyn. 
 (b) Roedd y beirdd hefyd yn tueddu i 
ddefnyddio ail ystyr y geiriau ‘rhyddid 
barddol’ - bydden nhw’n gor-ganmol 
a chlodfori’r uchelwyr a’u teuluoedd i’r 
cymylau. Mae’n ddoeth derbyn nifer 
o’r cerddi gyda ‘phinsiad bach o 
halen,’ medd Gwynn! Roedd llawer 
o’r boneddigion yn feirdd medrus eu 
hunain, eto’n barod iawn i dalu beirdd 
i glodfori herodraeth a llinach y teulu. 
Soniodd Gwynn hefyd am y 

wybodaeth uniongyrchol ac unigryw a 
gawn ni ym marddoniaeth 
Ganoloesol am y canlynol: Catrin o 
Ferain, Llanefydd a’i gwaed 
brenhinol;  Bach y Graig, 
Tremeirchion, cartref Richard Clwch 
(ail ŵr Catrin), un o’r tai brics cyntaf; 
Gabriel Goodman, Rhuthun, Deon 
Westminster ail-sefydlodd Ysgol 
Rhuthun; a Humphrey Llwyd, 
cartograffydd ac Aelod Seneddol dros 
Ddinbych. 
Roedd cyfarfod dilynol y Gymdeithas 
yn Lansio Prosiect Ail Ryfel Byd 2025 
– prosiect i ddynodi 80 mlynedd ers 
diwedd y Rhyfel yn y Neuadd, Dydd 
Sul 10 Tachwedd. Ceir manylion 
llawn yn y rhifyn nesaf.  
YSGOL BRYN CLWYD: Mae’r 
disgyblion Iau wedi dechrau cael 
gwersi gitâr. Rhodd gan aelodau’r 
gymuned oedd y gitârs acwstig, a bu 
rhai o’r rhieni’n rhoi o'u hamser yn 
wirfoddol i roi gwersi, a help llaw i’r 
disgyblion. 
Yn ystod y gwaith ar thema Ffermio 
ac Amaethyddiaeth, daeth Merfyn 
Parry, ein Cynghorydd Cymuned, 
draw â thractor Massey Ferguson i’r 
ysgol. Bu’r plant yn ei ddefnyddio fel 
rhan o’u gwaith mathemateg - 
amcangyfrif a mesur maint er mwyn 
dylunio lluniadau wrth raddfa. 
Daeth sawl teulu i’r ysgol i wrando ar 
y disgyblion yn adrodd y straeon 
brawychus roedden nhw wedi eu 
hysgrifennu yn y dosbarth. Roedden 
nhw hyd yn oed yn eu gwisgoedd 
ffansi, er mwyn cael pawb yn yr 
‘ysbryd’ iawn. 

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans   Ffôn: 01824 790313

Merfyn Parry, ein Cynghorydd Cymuned, yn dangos ei dractor Massey 
Ferguson i’r ysgol. 

PEIDIWCH Â GADAEL I’CH FFERM 
 GAEL EI THARGEDU GAN LADRON

Am amcangyfrif am ddim 
Cysylltwch â

GAIR YN EI BRYD
Erbyn i’r rhifyn hwn o’r Bedol gael 

ei gyhoeddi, mae’n debyg y bydd y 
penderfyniad i adael Ewrop neu 
beidio wedi ei wneud, neu o leiaf ei 
ohirio am gyfnod pellach.   

Os gadael, ildio i fodloni galwadau 
croch y rhai a gafodd lond bol ar 
fewnfudwyr a ffoaduriaid sydd am 
adael gormes, trais ac anobaith eu 
gwledydd eu hunain. Ildio, yn enw 
democratiaeth, i ddyheadau’r rhai 
nad ydynt mewn sefyllfa i wneud 
penderfyniadau mor enfawr a 
phellgyrhaeddol.  Hynny yn hytrach 
nag ymddiried yn y rhai a etholwyd i 
wneud y cyfryw benderfyniadau ar ein 
rhan. 

Ond beth bynnag am hynny, mae’r 
hyn oedd yn nodweddu 
trafodaethau’r misoedd diwethaf yn 
siambrau San Steffan, ynddo’i hun, 
yn destun pryder.  Y cecru, y cyhuddo 
a gweld bai, a hynny mewn cywair 
ymosodol ac annifyr, yn hollol groes 
i’r hyn y disgwyliwn ei weld mewn 
cymdeithas wâr.  A dweud y drefn. 

Mewn amgylchiadau fel hyn, pan fo 
cymaint yn y fantol, mae’n naturiol, 
debyg, bod teimladau cryfion, 
rhwystredigaeth ac  emosiwn yn 

meddiannu’r trafodaethau.  Rhai 
fel’na ydyn ni, ynte, pan fo’n cefnau 
yn erbyn y wal.  Yn union fel amryw o 
greaduriaid diniwed byd natur pan 
fyddont wedi eu cornelu.  Peth felly 
yw’r natur ddynol. 

Tybed a oes yna sefyllfaoedd pan 
yw’n angenrheidiol ac yn iawn i 
ddweud y drefn? Dweud y drefn a 
gwylltio yn hytrach nag esbonio yn 
gadarn a hunanfeddiannol, a dangos 
effaith ymddygiad neu anfadwaith 
mewn ffordd gytbwys.  

Beth am yn ein bywydau ni ein 
hunain a digwyddiadau dydd i ddydd, 
a helbulon bywyd?  

‘Wel oes siwr, beth am blentyn yn 
camymddwyn? Neu pan fo 
camgymeriad pwysig wedi ei 
wneud gan rai a ddylai wybod yn 
well? Mae’n rhaid eu dysgu nhw na 
allant ymddwyn fel hynny, neu 
wneud hynny eto. Mae pob 
rheswm dros ddweud y drefn a bod 
yn ddig mewn amgylchiadau fel 
hyn, ‘does bosib? Bydd hynny yn 
arwain at wella pethau ac at y 
canlyniad yr ydym am ei weld.’ 

 
Iolo Dafydd 

DWEUD Y DREFN

YMDDIHEURIAD: Nid oeddwn wedi 
sylweddoli bod byddin o bobl wedi 
bod wrthi’n  paratoi y baneri hyfryd 
ar gyfer yr Eisteddfod.  Diolch yn 
ogystal i Sian Sarah a Seth am eu 
gwaith.  
 
COFION: Anfonwn ein Cofion at Mrs 
Enid Owen, Fferm Tŷ Nant gynt 
sydd wedi cael anffawd yn ei 
chartref yn Llanrwst, Gobeithio y 
caiff wellhad a dychwelyd adref o’r 
ysbyty yn fuan. 
  
PROFEDIGAETHAU:  Estynwn ein 
cydymdeimlad dwysaf â thri teulu yn 
y fro sydd wedi colli anwyliaid yn 
ystod y mis diwethaf ‘ma.   
Collwyd Mrs Sallie Evans 
Groesfaen, oedd yn Nghartref 

Bronafallen. Cydymdeimlwn â’i 
theulu oll. Cafodd ofal arbennig gan 
Nerys ar hyd y blynyddoedd, roedd 
y ddwy yn deall ei gilydd i’r dim. 
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso 
bob amser yn Tegfan.   
Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Pen 
Y Bryn, mae Heulwen Evans wedi 
colli ei chwaer, Carol, oedd yn 
wreiddiol o Bentrecelyn a Rhuthun.   
Yn ddiweddarach yn y mis, daeth y 
newydd trist fod Dwyfor Jones, Tai 
Mawr wedi ein gadael ar ôl brwydr 
ddewr. Cydymdeimlwn eto â’r teulu 
i gyd.   
Mae ein hardal ar ei cholled ac yn 
newid yn gyflym, colli cymeriadau 
traddodiadol a gweithgar o fewn y 
gymdeithas.   
 

DINMAEL
Gohebydd: Sioned Jones – 01490 460419
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MRS RHIANNON LLOYD DAVIES, MELIN Y WIG
Gwraig annwyl a charedig iawn ei natur oedd 
Rhiannon oedd bob amser yn rhoi eraill yn gyntaf. 
Fe’i ganed yn Llanbedr Dyffryn Clwyd yr ieuengaf 
o chwech o blant Eunice a Robert Lewis a chwaer 
i Glenys a’r diweddar Don, Les, Meirion a Gwyn. 
Mynychodd ysgol Llanbedr cyn symud i Ysgol 
Brynhyfryd Rhuthun. Yna ar ôl gadael yr ysgol bu’n 
gweithio mewn siop trin gwallt yn y dre. A thra’n 
gweithio yno y bu’r garreg filltir fawr gynta yn ei 
bywyd pan gyfarfu ag Eifion. Roedd Eifion ar y pryd 
yn gweithio i Siop yr Hand, Betws GG ac yn mynd 
yn ddyddiol yn y fan i Rhuthun i nôl bwyd anifeiliaid. 
Ond yn lle mynd rownd gwaelod y dre am y Railway 
Station roedd rhaid mynd dros top dre er mwyn 
cael pasio y Siop Trin Gwallt lle oedd Rhiannon 
yn gweithio! Byddai hi yn y ffenest yn codi llaw!! 
Blodeuodd y berthynas rhyngddynt a phriodwyd y 
ddau yn 1965 a symud i Gorwen i fyw uwchben y 
siop trin gwallt yr oeddent wedi ei agor yno. Dyma 
bartneriaeth oes a’r ddau yn driw i’w gilydd, yn 
cefnogi ac yn cynnal ei gilydd fel gŵr a gwraig, fel 
tad a mam ac fel nain a thaid. Roedd Rhiannon bob 
amser yn drwsiadus a smart ac yn gwneud yn siwr 
fod Eifion yn dwt a thaclus bob tro! Bu’n gefnogol 
iawn iddo yn y busnes ac yn weithgar iawn hefyd. 
Bu’n dreifio bws mini plant ysgol ac wrth i’r busnes 
dyfu, aeth i weithio yn y swyddfa yn Wrecsam. 
Ac yn Hydref eu hoes gyda’i gilydd yr un oedd 
y dynfa rhwng y ferch o’r siop trin gwallt a’r gŵr 
ifanc o siop yr Hand wrth iddynt deithio’r byd yng 
nghwmni ei gilydd. Mynd i America, Canada, Affrica 
a hedfan o amgylch y byd ddwy waith; nifer helaeth 
o fordeithiau a’r cyfnodau o fyw yn y tŷ yn Sbaen. 
Heb anghofio wrth gwrs am fynd i’r Royal Welsh yn 
flynyddol. 

Yr ail garreg filltir fawr yn ei bywyd oedd cael bod 
yn fam i dri o hogia – Gareth, Hefin ac Arwyn ac ar ôl 
cyfnod o fyw yng Nghorwen symud i Fetws Gwerfyl 
Goch yn 1983 a hithau yn rhoi’r gorau i’w gwaith i 
fagu’r tri.

Heb os nac onibai y teulu oedd y peth pwysicaf 
yn ei bywyd a’i gofal a’i hymroddiad iddynt yn gant 
y cant. Roedd yr aelwyd ym Metws yn un gynnes, 
gyfeillgar a chroesawgar.  Fyddai hi byth yn gwthio’r 
hogia i wneud dim nad oedda nhw isio’i wneud 
ond roedd hi bob amser yn barod i roi cyngor.  
Anaml iawn y byddai Rhiannon yn gwylltio, ‘roedd 
bob amser yn glên a thêg, ond byddai yn rhaid 
gwrando pan fyddai yn codi ei llais! Ac ma gan yr 
hogia gymaint o atgofion hapus amdani a dyma rai 

ohonynt – Byddai croeso i’n ffrindiau ddod i chwarae 
bob amser, a byddai penblwyddi yn amser arbennig 
iawn. Roedd y Nadolig hefyd yn bwysig iawn i Mam 
- byddai’n sbwylio pawb yn racs, yn sicrhau fod y 
tŷ wedi ei addurno’n gymen heb anghofio’r goeden 
Nadolig enfawr a pherffaith!  ‘Doedd dim yn ormod o 
drafferth gan mam. 

Aem ar ein gwyliau i sioe Llanelwedd, ag i Lundain 
weithiau. Ond byddem yn treulio pob gwyliau haf yn 
y garafan ym Morfa-Bychan, yn cael llawer o hwyl 
gyda ffrindiau mam a dad, Jac ac Einir ag yncl Don ac 
anti Greta gyda charafan drws nesa. Byddai dad yn 
ymuno gyda ni ar nos Wener yn y garafan a byddem 
ninnau yn cerdded i’w gyfarfod at Borth- y- Gest, gan 
eistedd ar y wal yno a chael ‘lifft’ yn ôl. Caem fynd i 
ymweld ag anti Glen yn aml, chwaer mam, a taid a 
nain a oedd yn byw yn Llanbedr, Rhuthun.  

Mam oedd y tacsi- cyn inni basio prawf gyrru 
byddai’n mynd a ni i bobman gan gynnwys mynd 
a ni i wylio ralis hyd yn oed ganol nos!  Dad a mam 
oedd yn gyfrifol am ein diddordeb mewn ralio a 
byddai mam bob amser yn ein hatgoffa bod “unrhyw 
ffŵl yn medru rhoi ei droed i lawr, ond rhaid bod yn 
ddreifar i fedru stopio”.  Mam oedd y tacsi hefyd ar 
nos Sadwrn os oedd un ohonom wedi methu’r lifft 
adre. Y peth pwysicaf i Mam oedd fod y tri ohonom 
adre’n saff. 

 Roedd mam yn alluog a dawnus iawn gyda 
gwaith crefft o bob math. ‘Roedd ei llaw ysgrifen yn 
hynod o daclus ac yn bleser i’w ddarllen. Roedd yn 
peintio darnau o grochenwaith a gweu bob math o 
ddillad. Llwyddodd hyd yn oed i�n dysgu ni hogiau i 
weu sgarff pêldroed Wrecsam. Trin gwallt wrth gwrs 
oedd un o�i sgiliau pennaf ac felly ni fu raid i’r tri 
ohonom na dad boeni am yr agwedd honno erioed. 

Roedd dwy garreg filltir pwysig arall yn ei hanes. 
Y cyntaf ohonynt oedd pan briododd yr hogia ac 
roedd Rhiannon yn falch iawn o gael croesawu tair 
merch yng nghyfraith i’r teulu, ar ôl cael llond tŷ o 
ddynion am flynyddoedd. A’r ail oedd cael bod yn 
nain ac ‘roedd wedi llwyr ddotio pan gyrhaeddodd 
yr wyrion a’r wyresau, yn meddwl y byd ohonynt ac 
yn eu sbwylio yn rhacs! Cafodd flynyddoedd lawer 
o fwynhad yn eu cwmni gan eu dysgu i weu yn 
ogystal â llawer o bethau eraill. Afraid dweud eu bod 
hwythau hefyd yn meddwl y byd o nain.

Dwi am gloi y deyrnged fer hon gyda geiriau 
sydd ymhlyg yn eich atgofion ac sy’n crynhoi eich 
teimladau chi gyd dwi’n siwr - Diolch mam am bob 
cefnogaeth ac am y gofal gorau posibl. 
HDJ

MR WYN WILLIAMS, GODRE’R CWM,  
6 CAE LLWYD, CERRIG Y DRUDION 
(CAPPELE GYNT)
Nodweddion mawr cymeriad Wyn oedd 
ei foneddigrwydd, ei anwyldeb, ei ofal a’i 
gonsyrn am eraill bob amser. Roedd yn hael 
ei ganmoliaeth, yn barod ei gefnogaeth ac yn 
frwdfrydig ei anogaeth. Mi fyddai’n ffonio acw o 
bryd i’w gilydd dim ond i ddweud diolch am rhyw 
wasanaeth ac ar ddiwedd pob oedfa mi fyddai 
ganddo bob amser rhyw air o werthfawrogiad. 
Mae nhw’n ymddangos yn bethau bach ond mae 
eu gwerth yn amrhisiadwy.

Roedd Wyn wrth gwrs yn un o blant 
Cwmpennaner ac yn un fu’n driw i’w wreiddiau 
ar hyd ei oes ac anian y cwm yn llifo trwy’i 
wythiennau. Arferai pobl Uwchaled ddweud os 
yr ai llanc yn was i Gwm Pennaner, siawns nad 
yno yr arhosai am flynyddoedd lawer, os nad am 
weddill ei oes, gan mor garedig oedd y trigolion. 
A pha well hysbyseb i bobl Cwmpennaner allech 
chi gael na Wyn. Roedd o hefyd yn un o’r bobl 
hynny sydd wedi eu cysylltu’n annatod glwm â’u 
cartref a’u bro ar hyd eu hoes. Pan ddwedodd 
rhywun wrtha i fod Mr Wyn Williams wedi ein 
gadael rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn siwr 
iawn am bwy yn union roedda nhw’n sôn. A’r 
golwg ddryslyd arnai yn eu cymell i ddweud – 
Wyn Cappele. A dyna ddeall yn syth. Ia Wyn 
Cappele oedd o. 

Efallai mai’r deyrnged fwyaf iddo oedd yr 
ymdeimlad o chwithdod a thristwch ddaeth dros 
yr ardal gyfan o glywed am ei golli. A hynny’n 
arwydd sut y bu i’w fywyd o ddylanwadu a 
chyfoethogi bywydau pawb gafodd y fraint o’i 
adnabod. Ac fel y dwedodd John Gwilym Jones 
yn ei gerdd ‘Mesur Dyn’ –

Nid faint oedd y deyrnged gan bawb i hen 
ffrind

Ond faint deimlodd golled ar ôl iddo fynd. 
A byddwn yn ymdeimlo a’r golled honno yn 

Uwchaled am gryn amser.
HDJ

Ganwyd Wyn yn Hydref 1928, yr ieuengaf o blant 
Robert Thomas a Gwen Williams Cappele. Aeth 
i lawr y caeau am Tŷ Mawr i Ysgol Cwm ac yna 
i Bentrfoelas. Natur, anifeiliaid a ffermio oedd 
yn mynd a’i fryd. O’r cychwyn roedd amaethu 
yn ei waed. Priododd Beti Wyn, merch Plas 
Hafod y Maidd ar ddiwrnod Steddfod Llangwm 
1951 a chartrefu yn Cappele lle, ymhen amser, 
ganwyd tri o blant i’r aelwyd, Alwyn Gareth ac 
Eleri. Roedd wrth ei fodd fel Taid yng nghwmni 
Llyr,Sion,Lois a Gwenno ei wyrion a’i wyresau ac 
yn ymfalchio ynddynt, ynghyd â’r genhedlaeth 
nesa Erin ,Efa ,Harri ,Cadi, Nanw, Mabli ,Pip 
ac Indi. Symudodd Wyn a Bet o Cappele i Tyn 
Bwlch yn 1980 ac yna i Godre’r Cwm yn 1993 lle 
bu’r ddau yn hapus iawn.

Roedd Capel Tŷ Mawr yn agos iawn at ei 
galon a bu yn ysgrifennydd cydwybodol am nifer 
o flynyddoedd a hefyd yn athro Ysgol Sul am 
hanner can mlynedd, ac yn haeddiannol iawn, 
derbyniodd y Fedal Gee. Roedd yn mwynhau yng 
nghwmni ieuenctid y fro a bu yn arweinydd Côr 
Ffermwyr Ieuanc Uwchaled.

Roedd wrth ei fodd yn mynd i farchnad 
Rhuhun bob dydd Iau am baned a sgwrs a thrin 
a thrafod prisiau’r sêl. Mae llawer wedi sôn y 
dyddiau diwethaf ma, mewn galwadau ffôn ac 
mewn cardiau ei fod yn ŵr bonheddig a sgwrs 
ddifyr ganddo bob amser gyda diddordeb ym 
mhopeth fyddai’n digwydd yn yr ardal a thu hwnt.

Bu colli Bet yn 2015 yn golled enfawr iddo a 
hiraeth mawr ganddo yn naturiol am ei gymar oes, 
ond bu cymorth ei deulu, ffrindiau hen ac ifanc, a 
chymdogion da a charedig yn help mawr iddo.

Bydd bwlch mawr ond llawer o atgofion iw 
trysori.
Y Teulu
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ar y buarth

GWION OWEN

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd 
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen 
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd 
yn mynd ymlaen  yma. Ond dwi’m yn 
meddwl y buasen nhw ddim callach gan 
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad 
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn 
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall 
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae 
allforiadau carbon buwch sydd yn pori 
ar laswellt sydd yn tyfu ar 
photosynthesis yn gwneud mwy o 
niwed i’r amgylchedd na hedfan 
awyrennau o gwmpas y byd? 

Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r 
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi 
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar 
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth 
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau. 
Gwartheg Stabiliser sydd yma bellach 
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei 
sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond 
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu 

gyflymaf ym Mhrydain, o ran nifer.  
Dewisiais y brîd gan ei fod yn 

flaengar am recordio a mesur 
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar 
gyfer magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd 
ymlaen ar fuarth Hendre Arddwyfaen y 
dyddiau yma. Rwyf eisoes wedi pwyso 
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal a’u 
tagio yn nhrelar y motobeic. Bydd hyn 
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb 
y tarw a’r fuwch i loea. Unrhyw broblem 
a byddaf yn cael gwared o’r fuwch neu’r 
tarw gan fod llo marw neu drafferthus yn 
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac 
yn waeth fyth ar fy mhoced!!  

 Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn 
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA. 
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy 
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi 
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid  
a llawer mwy.   

Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo 
i weld pa mor dda oedd y fuwch am 
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y 
fuwch i weld sut wnaeth hi ymdopi â 
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch 
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn 
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y 
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau 
o gig yn yr haf. 

Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur 
pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd 
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y 
tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5% 
yn llai na’r tarw salaf am yr un 
perfformiad.  Nodwedd hanfodol ar 
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am 
gynhyrchu a magu yn effeithiol. 

Petasai’r gwybodusion yma ddim ond 
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma 
yn deall natur a chylchred bywyd ac 
wedi meddwl am hyn yn bell o’u 
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn 
yn digwydd yn fy muarth bach i. 

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n 
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi 
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd 
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg 
drwy robot lely, mae gan y sied y 
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr 
bod y gwartheg mor gyfforddus â 
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar 
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr 
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu 
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae 
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y 
tymheredd optimwm. Mae fferm yr 
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr 
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn 
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm. 
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu 
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn 
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod 
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y 
fferm lle maent yn cael cyfle i odro 
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un 
o’r cae. 

Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd 
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe 
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau 
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos. 
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud 
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd 
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau 

gwahanol. Y fferm gynta’ yr aethom i 
ymweld â hi oedd Rosy Lane Holsteins. 
Roeddwn i’n edrych ymlaen at weld y 
fferm hon oherwydd yn ôl ym mis 
Chwefror ês i gyfarfod AHDB lle roedd 
Lloyd a Daphne o Rosy Lane yn siarad. 
Cawsom daith o amgylch y fferm a 
chyflwyniad gan Lloyd am sut mae nhw 
wedi bod yn ymdopi gyda phrisiau llaeth 
gwael yn yr UDA dros y 4 mlynedd 
diwethaf. Yr ail ddiwrnod aethom i 
ymweld â ffarm organig lle roedden nhw 
hefyd wedi gweld pris llaeth yn disgyn, 
ond ddim byd i’w gymharu â’r ffermydd 
confensiynol. Mae’r diwydiannau 
organig yn yr UDA wedi dechrau 
marchnata eu hunain yn y blynyddoedd 
diwethaf ac ers hynny wedi gweld mwy 
o alw am laeth organig, yn enwedig yn y 
dinasoedd. 

Ar y drydedd fferm cawsom ddarlith 
gan ddau filfeddyg. Roedd y ffarm odro 
yma yn godro 2500 o wartheg ac roedd 
ganddi sied hanner milltir o hyd! Roedd 
y ffarm hon wedi gwneud llawer o 
arbrofion a chasglu data i weld yr effaith 
ar wahanol ffyrdd o fagu lloi. Yn 
Wisconsin y broblem fwyaf maent yn ei 
wynebu hefo lloi ydy niwmonia. Roedd y 
ffarm yma wedi gweld y nifer o achosion 
yn gostwng ar ôl cychwyn bwydo’r lloi 3 
gwaith y diwrnod yn hytrach na 2 a 
gwneud yn siwr bod y colostrwm cyntaf 
yn cael ei fwydo mor fuan â phosib, o 
fewn yr awr gyntaf. Roeddent hefyd yn 
pwysleisio pa mor hanfodol oedd 
hylendid, roeddent yn sicrhau bod eu 
bwcedi yn cael eu golchi ar ôl bwydo ac 
yn cael dŵr cynnes glân 3 gwaith y 
diwrnod. 

Y fferm olaf aethom i’w gweld oedd y 
fwyaf, roeddent yn godro 4,500 ar ddwy 
safle. Roedd un safle yn godro Jerseys 
a’r llall yn godro Holsteins. Roedd y 
fferm yma wedi ymdopi hefo’r 
blynyddoedd drwg wrth ehangu, mae 
yna ddywediad yn yr UDA ‘pan mae pris 
llaeth yn dda rhaid godro mwy o wartheg 
a phan mae pris llaeth yn wael rhaid 
godro mwy o wartheg’. Mae prisiau 
heffrod yn wael iawn yn yr UDA ar hyn 
or bryd, sy’n ddrwg i’r rhai sydd eisiau 
eu gwerthu ond yn dda i’r rhai sydd 
eisiau prynu mwy, fel y ffarmwr yma. 
Roedd yn gallu prynu lloi heffrod Jersey 
am 25 doler sydd yn gyfwerth â £19.76. 

Dwi wedi dysgu cymaint yn y mis 
cynta o fod yn Wisconsin a chyfarfod 
llawer o bobl yn y diwydiant godro. 
Uchafbwynt y mis cynta yn bendant 
oedd y World Dairy Expo a dwi’n 
argymell i bawb fachu ar y cyfle i fynd yn 
y dyfodol. 

812333
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YSGOL CARREG EMLYN:   
Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 
– Cafodd pawb hwyl fawr yn 
gorymdeithio ym Mhrestatyn er mwyn 
croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir 
Ddinbych. Roedd plant y Cyfnod 
Sylfaen wedi gwneud baner 
fendigedig a buont hefyd yn canu ar 
lwyfan yr ŵyl. Rydym i gyd yn edrych 
ymlaen at yr Eisteddfod yn Ninbych 
ym mis Mai rwan.  
Grwpiau Disgyblion – Rydym wedi 
bod yn dewis ein grwpiau disgyblion 
ar ddechrau’r flwyddyn ysgol. 
Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi 
cael eu dewis a phob lwc iddynt yn eu 
rôl. Mae gennym saith grŵp  sef Y 
Cyngor Ysgol, Yr Eco Bwyllgor, 
Llysgenhadon Gwych, Llysgenhadon 
Chwaraeon, Yr E-Dim, Criw y Ddraig 
a Swyddogion Ifanc Diogelwch y 
Ffordd. Maent i gyd wedi dechrau ar 
eu gwaith ac yn brysur yn sicrhau bod 
llais y plentyn yn gryf yn yr ysgol.  
Sialens Ddarllen yr Haf - 
Llongyfarchiadau mawr i’r plant fu’n 
brysur yn darllen dros yr haf. Mae nhw 
i gyd wedi cael tystysgrif a medal am 
gyflawni Sialens Ddarllen yr Haf yn y 
llyfrgell – da iawn chi! 
Esther Andrews - Daeth Esther 
Andrews sy’n gweithio gyda’r Eglwys 
yng Nghymru i’r ysgol i arwain 
gwasanaeth ym mis Hydref. Neges y 
sgwrs oedd fod yn bwysig cael 
gobaith. Mwynhaodd y plant y sgwrs 
yn fawr 
Diolchgarwch - Cawsom ein 
Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys 
Clocaenog. Y thema eleni oedd 
‘Diolch am ein Cartrefi’ a daeth 
Ameina Khan o elusen Atal 
Digartrefedd Gorwel, sy’n ran o Grŵp 
Cynefin, i siarad gyda’r plant am ei 
gwaith yn helpu’r digartref yn Sir 
Ddinbych. Diolch i’r Parch Richard 
Carter am ymuno â ni hefyd.   
Ymweliad â’r Gampfa - Cafodd plant 
y Cyfnod Sylfaen brynhawn diddorol 
yng Nghampfa Celtic Strength. 
Cawsant amser da yn gwneud yr 
ymarferiadau a gweld faint o hwyl ydi 
cadw’n heini. Diolch yn fawr i mam 
Jac am y croeso. 
Jambori - Cafodd plant y Cyfnod 
Sylfaen hwyl fawr yn y Jambori gyda 
Martin Geraint eto eleni. Bu Gruffydd 
yn ddigon lwcus i gael ei ddewis i’w 
helpu gydag un o’r caneuon! 
Cynhadledd Gwrth Fwlio - Bu 
Ciaran, Elan, Emily ac Annie o 
Flwyddyn 6 yn cynrychioli’r ysgol 
mewn Cynhadledd Gwrth Fwlio yn 
Ninbych. Byddant, rŵan, yn rhannu’r 

hyn a ddysgon nhw gyda gweddill yr 
ysgol yn ystod Wythnos Gwrth Fwlio y 
mis yma.   
PC Llinos - Daeth PC Llinos i roi 
sgwrs i blant Bl 3 a 4 am Ddiogelwch 
y We – neges bwysig iawn. Siaradodd 
gyda plant Bl 6 am sut i ddelio â 
sefyllfaoedd ble maent yn teimlo’n 
anghyfforddus, sef uned o waith 
newydd y mae Llywodraeth Cymru ac 
Heddlu’r Ysgolion wedi cydweithio 
arno yn ddiweddar. 
Twrnament Rygbi Bl 3 a 4 - Cafodd 
tîm rygbi Bl 3 a 4 hwyl fawr yn yr Ŵyl 
Rygbi yng Nghlwb Rygbi Rhuthun yn 
ddiweddar. Da iawn nhw am chwarae 
mor dda! 
Pêl-droed yr Urdd - Llongyfarchiadau 

i’r plant am chwarae mor dda yn y 
twrnament cyn hanner tymor. 
Daethant yn ail yn eu grŵp.  
Diwrnod Môr Ladron a Morwyr – Fel 
rhan o’u gwaith thema y tymor yma fe 
gafodd Bl 3 a 4 ddiwrnod arbennig ble 
gwisgodd pawb i fyny fel môr-ladron 
neu forwyr. Daeth cwmni Mewn 
Cymeriad i’r ysgol gyda’r sioe ‘Ydych 
chi am fynd i’r Môr’ a daeth 
cynrychiolydd o’r RNLI i siarad gyda’r 
dosbarth am eu gwaith pwysig yn 
achub bywydau pobl sydd mewn 
trafferthion yn y môr.  
Ysgol Iach - Daeth Paula Roberts o 
adran Ysgolion Iach Sir Ddinbych i’r 
ysgol ambell waith cyn hanner tymor. 
Daeth i siarad gyda plant y Cyfnod 

Sylfaen am bwysigrwydd bwyta’n iach 
ac i roi gweithdy i Fl 5 a 6 am beryglon 
alcohol. Cafodd Bl 5 a 6 fenthyg y beic 
smwddi hefyd er mwyn gwneud 
smwddis gan ddefnyddio ynni eu 
coesau yn hytrach na ynni trydan. 
Roedd hyn yn rhan o waith thema’r 
dosbarthiadau y tymor yma.   
Gwersi Pres – Mae Bl 5 a 6 wedi bod 
yn cael gwersi chwarae offerynnau 
pres y tymor yma gan Louise o 
Gonsortiwm Cerddoriaeth Sir 
Ddinbych. Mae hi’n dod mewn am awr 
yr wythnos i roi gwers i’r dosbarth ac 
mae’r plant wrth eu boddau – ac yn 
gwella pob wythnos. Bydd gennym 
fand pres gwerth chweil erbyn ’Dolig!  
 

CLOCAENOG
Gohebydd: Sioned Malethan  Ffôn: 01824 750181

Plant yr ysgol yn gorymdeithio yng Ngŵyl Eisteddfod yr Urdd ym 
Mhrestatyn

Plant blwyddyn 3 a 4 wedi gwisgo i fyny yn ystod Diwrnod Môr ladron a Morwyr

Blwyddyn 1, 2 a 3 yn perfformio ar lwyfan yr Ŵyl ym Mhrestatyn

Y plant gafodd dystysgrif am gwblhau Sialens Ddarllen yr Haf yn Llyfrgell Rhuthun

T: 01824 704 701     M. 07810 543 915 
E: dylancjones@gmail.com 
Bryn Goleu, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, 
Sir Ddinbych, LL15 2SE
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Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo 
ein swyddogion am eu rôl wrth hyrwyddo sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.

YSGOL STRYD Y RHOS

Diolch i Eglwys San Pedr a’r Parchedig Stuart Evans am ein gwasanaeth 
diolchgarwch hyfryd.  Perfformiwyd eitemau o safon uchel gan ein plant. 

Diolch i’r rhieni am eu rhoddion caredig ar gyfer Banc Bwyd Rhuthun. 

Diolch a hwyl fawr i’n hathro Mathemateg, Mr Oakes, wrth iddo symud 
ymlaen i brosiectau newydd. Bu Mr Oakes yn dysgu ein disgyblion mwy 

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 lawer o hwyl yn cymryd rhan yng 
ngweithgareddau awyr agored amrywiol Nant Bwlch yr Haearn.  Diolch i 

Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.

Rhoddodd ein tîm pêldroed gyfrif da iawn o’u hunain yn Nhwrnament yr 
Urdd yn ddiweddar.

CeltânFIRE      Llansannan 
Ffôn: 07775 950365 
fin Nos: 01745 870317 
Perch: CAERWYN LLOYD 
Cyflenwad a Gwasanaeth 
Blynyddol o offer diffodd tân

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

Tel: 07766 337 681 
www.calonfurniture.co.uk 

enquiries@calonfurniture.co.uk
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Wel, dyma ni ynghanol mis Mawrth- 
yn draddodiadol adeg yma, byddai 
Eisteddfodau Cylch a Sir yn eu 
hanterth gyda channoedd o blant 
hyd a lled Sir Ddinbych yn cystadlu. 
Y cyffro, y cythraul canu, y paratoi, 
y cymdeithasu, cyrraedd yn hwyr i 
ragbrofion, tiwnio telynau, gweld hen 
gyfeillion, neiniau a theidiau yn bwyta 
polo mints yn y gynulleidfa, y trafod 
prun ai mai Ocsiwn Rhuthun ydi’r lle 
delfrydol i gynnal Steddfod Sir...

O am gael hynny oll yn ôl!!  Fel 
y gwyddoch, fe ddylai Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd fod wedi 
ei chynnal yn 2020 ac yma yn Sir 
Ddinbych- sef ein ‘Steddfod ni. Does 
dim angen unrhyw esboniad nac 
eglurhad pam na ddigwyddodd hyn (a 
dwi’n ceisio ngorau ysgrifennu erthygl 
heb gyfeirio at y gair ‘C’). 

A’r cwestiwn mawr wrth gwrs, pa 
bryd cawn hyn oll yn ôl? 

Yn amlwg, ni ŵyr neb hyd yma (ac i 
fod yn onest, mae’n anodd rhagweld 
sut fydd pethau ar ôl Pasg eleni heb 
sôn am Sulgwyn 2022!). Ond cofiwch, 
rhaid cadw’r ffydd. 

Da oedd gweld rhaglen testunau 
Eisteddfod ‘T’ yn cael ei lansio ar 
Fawrth 1af – dwi siŵr fyddai Dewi 
Sant ei hun wedi bod yn hynod falch 
o’r arlwy yn y rhaglen testunau- digon 
o gyfle felly i bawb (ac o bob oed) i 
wneud y pethau bychain a mwy! Mae’n 
argoeli i fod yn chwip o Eisteddfod 
‘T’, yn enwedig os gofiwch yr arlwy a 
gawsom ar y teledu llynedd (a hynny 
os cofiwch ar fyr rybudd iawn i’r Urdd i 
fod yn deg). 

Rhaid cadw’r ffydd y cawn groesawu 
pawb yma i Sir Ddinbych yn ystod 
Sulgwyn 2022.  Erbyn hynny, bydd y 
cynllun brechu wedi ei hen ledaenu ac 
hei lwc, camau positif wedi’u dysgu o’r 
broses, a gwyddonwyr wedi datblygu a 

dysgu rhagor ar sut 
mae’r feirws (‘C’) yn 
esblygu a sut gaiff ei reoli. 

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i bobl a 
chymunedau Sir Ddinbych am yr holl 
waith paratoi a’r codi arian. Nid yw hyn 
yn angof ac yn wir, ar y sylfaen cadarn 
yma y byddwn yn llwyddo i fwrw mlaen 
efo’r paratoadau. Rhaid cadw’r ffydd 
y daw’r Eisteddfod yma yn 2022- yn 
enwedig a hithau’n ganmlwyddiant y 
mudiad. Dwi’n siŵr y byddai Syr Ifan ab 
Owen Edwards ei hun, yn geg agored 
wrth weld y byd sydd o’n cwmpas 
heddiw- ond cofiwch hyn, byddai’n 
hynod falch o wybod fod dros 55,000 
o aelodau yn ymaelodi â’r Urdd bob 
blwyddyn a hyd at 95,000 o ymwelwyr 
yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn 
flynyddol- Tipyn o gamp!

Ond beth am i ni anelu am 100,000 
yn ystod y canmlwyddiant? 
Ac wrth gwrs cyfle i ni yma i arddangos 
Dyffryn Clwyd a Sir Ddinbych yn ei 
holl ogoniant! Mae yna fyrdd o dalent 
yma, ac mae’n bwysig iawn y caiff ein 
hieuenictid y cyfle i arddangos hyn. Ein 
hieuenctid wrth gwrs yw dyfodol ein 
hiaith. 

Ar nodyn i gloi, hoffwn dalu teyrnged 
i un o hoelion wyth Pwyllgor gwaith 
Eisteddfod Sir Ddinbych, a thrysorydd 
y Pwyllgor, Mr R. Gwyrfai Jones a 
fu farw’n ddiweddar. Dyn hynaws, 
di-ffwdan, cynnes. Un craff ei gyngor 
ac yn drysorydd arbennig. Dyn ei filltir 
sgwar. Diolchwn am ei gyfraniad nid yn 
unig i’r Urdd, ond hefyd i’w fro. Bydd 
colled mawr ar ei ôl. Cwsg yn dawel 
Gwyrfai. 

Felly ymlaen at 2022. Hir yw bob 
ymaros, ond fe ddaw eto haul ar 
fryniau Clwyd. 
Dyfan Phillips, Cadeirydd y Pwyllgor 
Gwaith

Tudalenau’r 
Plant

RHUTHUN CAERDYDD

ABERYSTWYTH LLANDUDNO

LLANELWEDD CAERNARFON

ABERTAWE TY^ DDEWI

Gyda chyfyngiadau’r clo yn dechrau codi, 
gobeithio y cawn ni dywydd braf i fynd i 
grwydro! Beth am leoli y lleoedd yma ar y 
map o Gymru ac ychwanegu unrhyw le arall 
sy’n bwysig i chi – lle gwyliau, neu ble mar’r 
teulu yn byw?

Hiraethu am 
hwyl yr Ŵyl
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Taith elusennol 
i Everest 

Yn amlwg, ni chynhaliwyd Gŵyl 
Rhuthun yn 2020. Nid oedd neb yn 
fwy siomedig am orfod canslo na’r 
pwyllgor o wirfoddolwyr sydd yn trefnu 
yr ŵyl bob blwyddyn. Ar y pryd yn Ebrill 
2020, roedd yn benderfyniad anodd yn 
y gobaith y byddai y sefyllfa yn gwella 
erbyn yr Haf. Wrth gwrs, erbyn hyn 
roedd yn benderfyniad doeth, ond byth 
y byddai’r pwyllgor yn gweld ein hunain 
mewn sefyllfa debyg yn cychwyn 2021 
o ran marc cwestiwn mawr dros gynnal 
digwyddiad ai peidio yn 2021. Wrth 
gwrs, mae amryw yn lleol yn adnabod 
Gŵyl Rhuthun fel y digwyddiad ar 
y sgwar yn unig, ond mae cyfres o 
ddigwyddiadau yn lleol yn yr wythnos 
flaenorol fel rhan o’r Ŵyl hefyd.

O ran trefnu unrhyw ddigwyddiad, 
gan gynnwys Top Dre - mae yna 
gymaint o ffactorau i’w hystyried gan 
gynnwys gwasanaethau, perfformwyr, 
hyrwyddo a gwirfoddolwyr - y 
pwysicaf o’r rhain oll yw’r criw o 
wirfoddolwyr gweithgar sydd yn rhoi 
cymorth i’r ŵyl gyda Top Dre bob 
blwyddyn, boed yn helpu i roi pob dim 
at ei gilydd, stiwardio un o’r strydoedd 
neu rhoi help llaw mewn gymaint o 
ffyrdd eraill. Mae digwyddiadau mawr 
(llawer mwy na Gŵyl Rhuthun) gyda 
chymaint o gostau o flaen llaw, gyda 
blaendaliadau mawr i’w talu ymhell 
cyn y digwyddiad - mae Gŵyl Rhuthun 
yn hynod o ffodus i gael cyflenwyr 
ffyddlon a hyblyg, sydd wedi bod yn 
rhan annatod o drefniadau Top Dre ers 
blynyddoedd.

Er yr amgylchiadau, roedd yr awydd 
i gynnal digwyddiad dal yn gryf gan 
y pwyllgor, ond drwy edrych ar y 
canllawiau tebygol a’r amserlen tuag 
at amser yr ŵyl yn prysur agosau, 

roedd penderfyniad anodd angen ei 
gymeryd. 

Erbyn diwedd Chwefror roedd 
teimlad cryf ymysg y pwyllgor na 
fyddem yn gallu cynnal gŵyl yn 
2021 ar y sgwar fel yn y gorffennol, 
penderfynwyd aros tan gyhoeddiad 
swyddogol o Gaerdydd ar y 12fed 
o Fawrth efo y rheolau COVID a 
chynllun i ddod allan o ran rhyddhad 
y rheolau. Yn anffodus, ni wnaeth y 
cyhoeddiad roi goleuni ar pryd fyddai 
ddigwyddiadau yn gallu digwydd, na 
busnesau megis tafarndai a bwytai 
sydd yn rhan allweddol o Top Dre, 
yn gallu agor. Yn anffodus, heb y 
manylion yma, heb yr amser i baratoi 
a gwneud y trefniadau angenrheidiol, 
a natur cyfyngedig y sgwar o ran 
ymbellhau cymdeithasol, ni allwn 
gynnal digwyddiad Top Dre yn 2021.

Nid oes gan Bwyllgor yr Ŵyl 
unrhyw fwriad o fod yn segur - mae’r 
pwyllgor yn edrych ar drefnu cyfres 
o ddigwyddiadau byw a digidol nes 
ymlaen yn 2021, ac yn cydweithio 
gyda grwpiau lleol eraill i weld os oes 
rhywbeth o ran digwyddiad yn bosib 
diwedd yr Haf. Nid oes pwrpas cymryd 
cam gwag i drefnu gŵyl ar gyfer 2021, 
dim ond i orfod ei chanslo, gan beryglu 
dyfodol yr ŵyl - gwell cynllunio ar 
gyfer y dyfodol, gan geisio gwella yr 
ŵyl mewn ffyrdd newydd e.e. mwy o 
amrywiaeth o ran digwyddiadau yn 
ystod yr wythnos, gwneud yr ŵyl yn 
haws i’w threfnu yn flynyddol, ond pob 
dim i ehangu mwynhad y cyhoedd sydd 
yn mynychu! Rydym yn edrych ymlaen 
yn eiddgar i weld yr Ŵyl nôl ar y sgwar 
cyn gynted a phosib, ac fe wnawn yn 
siwr ei fod yn ddigwyddiad i’w gofio!!

Gwion Tomos-Jones

Gŵyl Rhuthun 2019

Gŵyl 
Rhuthun 
2021

Sioe Flodau 
Rhuthun
Yn anffodus bu’n rhaid gohirio Sioe 
Flodau Rhuthun am yr ail flwyddyn yn 
olynol oherwydd COVID 19.  Cafwyd 
sioe lwyddiannus iawn yn 2019 gyda 
chystadlu brwd yn Adran y Merched 
gyda’r coginio, gwaith crefft a gosod 
blodau.  Roedd nifer  dda wedi 
cystadlu gyda llysiau a ffrwythau. 
Roedd cystadlaethau adran y plant yn 
werth eu gweld. Yn ystod y prynhawn 
cafwyd nifer o atyniadau i’r teulu cyfan. 
Mae aelodau’r pwyllgor yn siomedig 
iawn na ellir cynnal sioe eto eleni ym 
mis Awst, rhaid edrych ymlaen i drefnu 
sioe arbennig yn 2022.

Mae dyn ifanc lleol wedi bod 
yn codi arian ar gyfer Elusen 
Partneriaeth Gymunedol De Sir 
Dinbych (PGDSD) dros gyfnod 
y clo a’i fwriad yw cwblhau’r 
ymdrech trwy gerdded at base 
camp mynydd uchaf y byd yn 
ystod mis Tachwedd eleni. 

Dechreuodd Kieran Davenport 
sy’n 27 oed, o Wyddelwern 
wirfoddoli yng Nghanolfan Ni mis 
Chwefror 2019 fel gyrrwr gyda’r 
gwasanaeth pryd ar glud. Byddai’n 
danfon prydau bwyd i’r henoed yn 
y gymuned leol, yn ogystal â gyrru 
eraill i apwyntiadau meddygol a 
theithiau eraill. Ymunodd Kieran a 
Chanolfan Ni fel aelod rhan-amser 
o dîm staff y Bartneriaeth ychydig o 
fisoedd yn ddiweddarach. Yn ystod 
y cyfnod clo cyntaf bu Kieran hefyd 
yn gwirfoddoli i helpu’r rhai oedd 
angen cefnogaeth yn y gymuned 
fel aelod o’r tîm gwirfoddoli lleol. Er 
bod Kieran bellach wedi gadael ei 
swydd gyda’r Bartneriaeth, mae’n 
dal i wirfoddoli ac wedi penderfynu 
mynd ati i godi arian ar gyfer gwaith 
y Bartneriaeth o gefnogi’r gymuned 
leol. 

Dywed Kieran, “Rwyf wedi 
gweld drosof fy hun y gwahaniaeth 
mae’r Bartneriaeth yn ei wneud yn 
y gymuned yn ystod y pandemig 
Coronafeirws. Dyna pam dwi’n 
awyddus i ddangos fy nghefnogaeth 
a diolch i dîm y Bartneriaeth a’r 
gwirfoddolwyr. Rwy’n 
ymwybodol nad oes modd 
i’r Bartneriaeth ddarparu’r 
gwasanaethau hyn 
heb nawdd digonol. 
Er mwyn eu 
helpu i barhau â’u 

hymdrechion, penderfynais fynd ati 
i godi arian gyda tharged o £4,300 
trwy gwblhau nifer o weithgareddau 
codi arian. Y prif darged fydd mynd 
i Nepal ym mis Tachwedd, pan 
fyddaf yn ceisio cerdded i fyny 
tuag at Base Camp Everest. Nid 
yw’r ymdrech wedi bod yn hawdd, 
ond rwyf eisoes wedi hel hanner yr 
arian yn barod ac rwyf wedi cael 
cefnogaeth y gymuned leol. Mae hi 
wedi bod yn anodd gorfod codi’r 
arian ar-lein yn ystod y cyfnodau clo 
ond rwy’n hyderus y byddaf yn gallu 
aros ar y trywydd iawn. Unwaith 
bydd y cyfyngiadau’n codi bydd 
modd trefnu digwyddiadau yn y 
gymuned leol” 

Mae Kieran eisoes wedi cwblhau 
sawl ymdrech codi arian, yn 
cynnwys cerdded 500 milltir mewn 
50 diwrnod yn ogystal â chael 
nawdd gan fusnesau lleol. Gobaith 
Kieran yw mynd â Baner Gymreig 
i fyny i Base Camp gydag ef sy’n 
dangos logo’r holl fusnesau a’i 
cefnogodd ar hyd y ffordd.

Dymunwn yn dda i Kieran, gan 
edrych ymlaen at ddarllen hanes ei 
daith yn Nepal. 

Os hoffech gyfrannu at 
ymdrech Codi Arian Kieran 
Davenport, cysylltwch â 
Kierandavenport20@gmail.com 
<mailto:Kierandavenport20@
gmail.com>, galwch heibio i 
Ganolfan Ni neu ewch i wefan 
Just Giving trwy gopïo’r ddolen 
hon: -<https://www.justgiving.
com/crowdfunding/kieran-

davenport>
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YSGOL CARREG EMLYN

• Pob agwedd o waith Toi
• Gwaith Llechi a Theils
• To Fflat a gwaith Plwm
• Ffascias a Gwteri

Mae’r plant i gyd yn ôl erbyn hyn a bwrlwm mawr yn yr 
ysgol unwaith eto. 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi: Roedd plant y Cyfnod Sylfaen 
a phlant gweithwyr allweddol yn edrych yn ardderchog 
yn eu gwisgoedd Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 
Sant. Gwisgodd plant CA2 eu gwisgoedd adref yn 
ogystal a chael cyfle i goginio a gwneud gwaith crefft 
Gŵyl Ddewi.

Cwis Dim Clem: Cymerodd plant Bl 6 ran mewn cwis 
ar lein wedi ei drefnu gan Menrau Iaith Cymru tra adre. 
Y pedwar disgybl gafodd y sgoriau gorau oedd Meleri, 
Morgan, Mei a Tomos ac felly nhw fydd yn nhîm yr ysgol 
i fynd i’r rownd nesaf. Llongyfarchiadau iddyn nhw.

Eisteddfod T: Mae rhai o blant Bl 5 a 6 wedi bod 
yn brysur yn ymarfer a chystadlu yn Eisteddfod T. 
Roedd hi’n dipyn o her ffilmio ymgom ar zoom a’i yrru 
i’r gystadleuaeth. Rydym yn dysgu llawer o sgiliau 
technolegol newydd y dyddiau yma! Pob lwc i Lois, 
Meleri, Morgan a Rhodri yn y gystadleuaeth. 

Diwrnod Trwyn Coch: Cawsom lawer o hwyl yn dathlu 
Diwrnod Trwyn Coch ac yn casglu arian at Comic Relief. 
Gwisgodd pawb un ai ddillad archarwr neu ddillad o 
liwiau’r enfys.  Cafodd y plant a’r staff hwyl yn rasio 
gyda trwyn ar lwy. Diolch i bawb am gefnogi drwy roi 
arian at yr achos. 

Helfa Wyau Pasg: Ar ddiwrnod olaf y tymor 
cafodd y plant helfa wyau Pasg gyda phawb yn 
chwilio o amgylch y safle am wyau siocled. Roedd 
y plant wrth eu boddau yn dod o hyd i’r wyau. 

Pasg: Ymunodd Y Parch Richard Carter ac Esther 

Andrews gyda ni ar TEAMS i gael gwasanaeth 
Pasg rithiol. Diolch yn fawr i Eglwys Sant Foddhyd 
am roi wy Pasg i bob plentyn yn yr ysgol ynghyd 
â chroes palmwydd. Llun 15a – Plant Blwyddyn 
6 gyda’u wyau Pasg gawsant gan Eglwys Sant 
Foddhyd. 

Diwrnod y Llyfr: Cawsom ddau 
docyn llyfr gan Siop Elfair i 
roi fel gwobrau ar Ddiwrnod y 
Llyfr. Er mwyn cael cyfle i ennill 
roedd rhaid i’r plant wisgo fel 

cymeriad o lyfr a chwblhau 
cwis ‘Pwy Sy’n Darllen y Llyfr?’ 
Llongyfarchiadau i Lois o’r 
Derbyn ac Ela Bl 5 am ennill 
y tocynnau llyfr. Eleni rydym 

wedi cael llyfr i pob plentyn 
yn hytrach na rhoi y tocynnau 
diwrnod y llyfr allan iddyn nhw. 
Diolch eto i Siop Elfair am helpu 
i drefnu hyn.

Plant Blwyddyn 1 a 2 ar Ddiwrnod y Llyfr

Plant y Dosbarth Meithrin a Derbyn ar  
Ddiwrnod Trwyn Coch

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E Roberts  

Ffôn: 01824 780286

Rydym yn croesawu tymor y 
gwanwyn, y dydd yn ymestyn 
a’r coed yn blaguro’n gyflym 
sy’n llownni pob calon.  Fe ddaw 
ymwelwyr allan yn llu yn enwedig 
ar ôl cyfnod y clo estynedig a 
diolch fod yna frechlyn effeithiol 
ac am holl weithgarwch y 
Gwasanaeth Iechyd. 

Mae popeth wedi newid 
yn ein cymunedau ac nid oes 
cyfarfodydd ond daliwn i gysylltu 
â’n gilydd mewn llawer ffordd 
a’r neges ydyw daliwch i gadw’n 
ddiogel a iach. 

Capel Rhiw Ial Nid oes cwrdd 
ond drwy’r wefan a diolch i’r 

Parchedig Eirlys Griffiths Evans 
am ei negeseuon a’i thestun 
pwrpasol dros y misoedd 
hyn.  Cofiwn am y cleifion a 
theuluoedd sydd wedi eu tristhau 
â phrofedigaethau.  Rydym yn 
meddwl yn gynnes amdanoch yn 
ein gweddiau. 

Eglwys Sant Garmon Saif 
yr eglwys yng nghanol y Llan 
wedi ei hamgylchynu gan hen 
wal gerrig yr ardal.  Er bod yn 
dawel ei chloch, hyfryd oedd 
cael mynediad i addoli a thalu 
ein diolchiadau bore oer ym mis 
Mawrth dan ofal y Parchedig 
Huw Brian, yntau wedi bod yn 
ddiwyd fugeilio ei braidd yn 
y pum talaith.  Rydym wedi 
ein hamgylchynu a chyfnod 

y Grawys sy’n ein coffau am 
ddioddefaint Iesu Grist.  Daw 
adegau fel hyn atom bob un 
yn ein bywydau ond diolch am 
obaith Y Pasg a’r atgyfodiad. 
Boed bendith y Pasg gyda ni oll.

Mae ysgoldy’r eglwys wedi 
bod yn ganolfan ddefnyddiol 
ers iddi gael ei hadnewyddu a 
diolchwn i’r pwyllgor lleol am 
eu gofal. Dyma lle’r oedd Ysgol 
yr Eglwys ganrif a hanner yn 
ôl, cyn adeiladu ysgol newydd  
rhwng Eryrys a Llanarmon yn 
wynebu bryniau Clwyd. Mae 
Ysgol Llanarmon yn dathlu cant 
a hanner o flynyddoedd eleni a 
dymunwn longyfarch dymuno 
pob llwyddiant iddi i’r dyfodol.  

Edrychwn ymlaen am 
ddyddiau braf o haf.
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AERON JONES 
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 

ARGRAFFU 
Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy. 

Cysylltwch â 
 

 07729 960484 aerontynycefn@gmail.com

Atebion i’r geiriau yn 
dechrau gyda’r 

llythyren “T” 
1. Talacharn; 2, Tegeingl; 3. Tegeirian; 
4. Teilo; 5. Thomas Telford; 6. Telyn 
deires; 7. Thellwall; 8. Tilsley; 9. 
Tonfannau; 10. Titw Tomos; 11. 
Trawsfynydd; 12. Trearddur; 13. 
Trefeca; 14. Twm o’r Nant; 15. Twrch; 
16. Tomato; 17. Trymsawr; 18. 
Timotheus a Titus; 19. Tokyo; 20. 
Tylluanod.

PROFEDIGAETH: Cydymdeimlwn 
yn ddwys iawn â Audrey Jones, 
Grove House a'r teulu ym marwolaeth 
ei phriod, Llew Jones.  Hefyd ein 
cydymdeimlad â Jim Watson, Pen yr 
Ardd, a'r teulu ym marwolaeth John 
Watson. 
MERCHED Y WAWR:  Nos Fercher, 
25 o Fedi, daeth Lisa Jane Davies o 
Landrillo atom a chawsom noson 
ddifyr iawn yn ei chwmni. 

BORE COFFI MACMILLAN: 
Dymuna Kate Phillips a’r teulu ddiolch 
yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd 
mewn unrhyw fodd at y bore coffi. 
Gwnaed elw o £1,520. 
LLONGYFARCHIADAU: i Dona a 
Gari Roberts, Bryn Domwy ar ddod 
yn Nain a Taid eto, Mared a’r partner 
wedi cael bachgen bach a brawd i 
Caio a Begw. 

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Glyn a Gladwen Jones 

Ffôn: 01490 412432

Galwodd Magi Ann yn y Bore Coffi MacMillan yn y Neuadd a dyma hi hefo 
Kate, y trefnydd, a’i phlant Georgina, Zac ac Eleanor

Llongyfarchiadau i’r Parch Reuben ac Aelwen Roberts gynt o 
Wyddelwern ar ddathlu eu priodas aur ar Hydref 18 gan eu teulu a’u 

ffrindiau.

DATHLU: Bu’n rhaid imi edrych yn 
ofalus yng nghofnodion y Capel pan 
glywais i'r sî gan un o'r aelodau efallai 
bod John a Rhiannon Pugh, Bryn 
Coch wedi dathlu eu priodas aur 
ganol mis Hydref (Ia 50 Mlynedd!) Ac 
yn wir i chwi priodwyd y ddau yng 
Nghapel Ebenezer ar yr 11 o fis 
Hydref 1969 - Llongyfarchiadau 
calonnog  i'r ddau ohonoch ac i'r teulu 
oll ym Mryn Coch. Lle'r aeth yr amser 
- dwn ni ddim! 
Wrth edrych am y manylion deuthum 
ar draws y ffaith bod Derek Roberts, 
Y Garreg Lwyd gynt ac Angela hefyd 
wedi dathlu eu priodas aur yn 
gynharach yn y flwyddyn sef 
Chwefror 22 1969 - diwrnod hynod o 
oer gyda eira trwm wedi syrthio y 
noson gynt. Llongyfarchiadau 
unwaith eto i'r ddau ohonoch. Y Parch 
A. Brian Evans, ein Gweinidog ar y 
pryd a fu’n Gweinidogaethu yn y 
ddwy briodas ac mae wedi bod yn 
bleser inni  i'w ail groesawu yntau yn 
ȏl i'r Graigfechan ar ambell i Sul a 
fynte erbyn hyn wedi dod yn 
Weinidog yng Nghapel Pendref, 
Rhuthun unwaith eto. 
CAPEL EBENEZER: Cawsom y 

pleser o groesawu atom John 
Griffiths, Rhuthun i wasanaethau'r 
mis diwethaf yn ein Hoedfa 
Ddiolchgarwch ar y Sul cyntaf, a'r 
Parch R Ifor Jones, Bae Colwyn; 
Arwel Roberts, Rhuddlan a Celfyn 
Williams, Y Groes ar y Suliau 
canlynol. Mae ein diolch yn fawr 
iddynt oll am eu cenadwri a'u 
ffyddlondeb inni yma yn Ebenezer 
ORGAN EBENEZER: Wedi deugain 
mlynedd o wasanaeth clodwiw daeth 
dyddiau'r Organ hynod soniarus i ben 
rhyw fore Sul yn ystod mis Medi - a 
doedd canu'r Emynau i gyfeiliant y 
piano ddim yn ein plesio. Trwy 
ddigwyddiad inni sôn wrth y Parch. R. 
W. (Bob) Jones, Wrecsam ddiwedd 
mis Medi am y digwyddiad, ymhen llai 
na saith diwrnod roedd gennym 
Organ arall hyfryd dros ben wedi ei 
hanrhegu inni gan gyfeillion Capel Y 
Groes, Wrecsam ac mae'n diolch 
iddynt yn fawr am eu caredigrwydd. 
Diolch hefyd i dri o'n 'hefi mob' (Keith, 
Ifor a Gareth) am 'hwffio a phwffio' fel 
fod yr offeryn yn dod i mewn i'r 
adeilad mewn un darn ac i Margaret 
Paradwys am y paneidiau te a'r 
cacennau i'n cadw ar fynd!  

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones     Ffôn: 01824 703304

Y GYMDEITHAS:  I gyfarfod mis 
Hydref, croesawyd atom y milfeddyg 
Dyfrig Williams, o filfeddygfa'r Wern.  
Cawsom noson hwylog a difyr yn ei 
gwmni a chlywsom sut y bu iddo 
ddewis milfeddygaeth fel gyrfa a 
llwyddo, er gwaetha sawl anhawster.  
Cyflwynwyd gan Prys a diolchwyd 
gan Jo.  Yng ngofal y baned 'roedd 
Glyn, Eifion, Dei a Rhys. 
PROFEDIGAETH: Tristwch mawr i ni 
oedd clywed am farwolaeth Dylan, 
Tegfan, Glasfryn, yn ysbyty Glan 

Clwyd.  'Rydym yn cydymdeimlo'n 
ddwys gyda'i wraig, Rhian, ei blant 
Elgan, Gareth, Eifion, Teleri ac Elen 
a'u teuluoedd, a Gwynfryn a Bet, 
Crud y Gwynt, ei dad a'i fam.  Cofion 
cynnes atoch i gyd. 
CAPEL: Cynhaliwyd ein gŵyl 
Ddiolchgarwch yn ystod mis Hydref.  
Trefnwyd rhaglen arbennig ac 
amserol gan Buddug, a gyda hi yn 
cymeryd rhan 'roedd Rhian, Gwenda, 
Lowri a pharti canu'r merched. Hob 
oedd Llywydd y mis. 

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis       01490 420447

H. A. 
ELLIS 
Saer Coed

01824 702994

134 Parc y Dre,  
RhuthunGwaith Contract, Gosod Ceginau, 

Lloriau, Ffenestri, Drysau a Gwaith 
Cynnal a Chadw o bob math  Prisiau rhesymol gyda gwaith  

o safon uchel

Aciwbigo yng Nghlinig  
Stryd y Ffynnon, Rhuthun  

Wedi ei ddefnyddio yn llwyddiannus am flynyddoedd lawer i drin 
cyflyrau poen. 

Poen cefn, sciatica, niwed i’r gwddf a’r ysgwydd gan gynnwys 
anafiadau atchwipio a fferdod ysgwydd.  Dros 12 mlynedd o brofiad 

Hyfforddiant llawn mewn Aciwbigo Tsieneaidd Traddodiadol. 
www.wellstreetclinic.co.uk    www.ricchamberlainacupuncture.co.uk 

Cysylltwch â Ric ar 01824 750732 neu ffoniwch am apwyntiad ar 
01824 709777
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CRAFU 

PEN

Llythyren gyntaf Tachwedd ydy ‘T’.   
Dyma 20 cliw i chi.  Beth Ydy’r atebion cywir?.

1.   Bu Dylan Thomas yn byw yn y lle hwn ar un adeg. 
2.   Cwmwd yn Sir y Fflint. 
3.   Blodyn y ceir y cyflasyn fanila ohono. 
4.   Sant o’r 6ed ganrif. 
5.   Peiriannydd pont grog dros afon Menai. 
6.   Offeryn Nansi Richards. 
7.   Hen deulu enwog oedd yn byw nepell o Rhuthun. 
8.   Awdur yr Awdl ‘Cwm Carnedd’. 
9.    Bu’n wersyll milwrol ym Meirionnydd. 
10.   Cysylltir yr aderyn hwn gyda’r beiciwr Geraint Thomas. 
11.   Pentref genedigol y bardd Hedd Wyn. 
12.   Bae ar Ynys Môn. 
13.   Bu Hywel Harris yn byw yma. 
14.   Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau. 
15.   Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’. 
16.   Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’? 
17.   Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg. 
18.   Ysgrifennodd Paul lythyrau at y ddau berson yma. 
19.   Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni. 
20.   Ysgrifennodd R. Williams Parry am yr adar yma. 

Ar Draws                                                                                                 
1.  Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob mis o’r flwyddyn                            
2.  Bydd digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn 
6.  O dwi’n ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair ddwywaith! 
8.  'Gwisg genhinen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a 
      phob mis  arall! 
9.   Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr 
11.  Gallai hwn fod yn fis Mai ond bellach mae’n dilyn re yn rhai o’r  
      carolau  
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwn eleni 
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’ ym misoedd y Gwanwyn 
15.  ‘Dewch i sgwâr y pentref  
        I weled dawns y dail’  yn y mis lliwgar hwn 
18.  Hwrê, mae’r adeilad  yma ar gau yng Ngorffennaf 
19.  “Wyt __________ yn oer, 
        A’th farrug yn wyn.” 
20.  Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y  
       goeden yn 10 I Lawr 
 
I Lawr 
1.   ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd 
2.   Mis ar ddechrau’r flwyddyn ariannol a rhaid talu hwn 
3.   Dyma’r nifer sydd mewn ½ blwyddyn 
4.   Mis y ffŵl yw hwn 
5.   Cewch grempog ar y 25ain o’r mis hwn yn 2020 
7.   Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod eleni 
8.   Mis diwrnod Owain Glyndŵr   
10. Dathlwn eni’r Iesu yn y mis hwn 
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin, os yw’r tywydd yn ffafriol 
16.  “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf  
       wrthyt…”  (Mathew 2:13) 
17.  Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws 

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

RHUTHUN 01824 704508 
  • Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau 
  • Ail-liwio ceir fel newydd 
  • Gwaith Yswiriant 
  • Gyda chyfleusterau jig/popty. 
 

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

 
GWAITH SIFIL  HURIO PEIRIANNAU 
 * Cyflenwad Dŵr * J.C.B.’s 
 * Cyflenwad * Komatsu 
    Carthffosiaeth * ‘Mini Diggers’ (hefo neu 
 * Draenio heb ddreifar) 
 * Concritio * Offer malu creigiau 
 * Tirwaith 

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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Bu John yn hoff o farddoniaeth erioed, y rhydd a’r caeth oherwydd gallu’r 
bardd i gyfleu profiad neu wirionedd mewn ffordd gofiadwy. Rhyw `myrraeth 
mympwyol ydoedd cynganeddu dros y blynyddoedd nes cyrraedd oed 
ymddeol a chymryd y grefft yn fwy o ddifri. Wedyn dyma gasglu’r englynion at 
ei gilydd a’u cyhoeddi mewn llyfryn. Dyma gyhoeddi casgliad byr, yn bennaf 
ar gyfer teulu a ffrindia’ a’i roi ar gael i unrhyw un arall sy’n ymddiddori. 
      Braint dros y blynyddoedd oedd cael trafod y gynghanedd gyda John 
Owen. Yntau yn ysgrifennu ar ystod eang o ddiddordebau a phrofiadau fel 
y gwelir yn y gyfrol werthfawr hon o englynion. Cefais y profiad fy hunan fod 
ysgrifennu englyn yn help i ymdopi gyda sefyllfaoedd anodd ac yn help i weld 
y ffordd ymlaen. Credaf fod hynny’n wir am John hefyd. Gwelir hynny yn yr 
englynion gwych a theimladwy sy’n sôn am Gwenda, gwraig John, a’r cyfnod 
MND (Motor Neuron Disease). Dyma dri o’r englynion, mae deuddeg i gyd.

Gwenda yn Byw hefo MND
Dihunan er dihoeni, - er i ing

Yr angau ei phoeni,
Gwena trwy’r holl ddrygioni
A’i hagrwch ei harddwch hi.

Er caethiwed angharedig – y clwy
Sy’n cloi’r corff blinedig

Hi a ddaw yn herio’i ddig
I’w chadair am ychydig.

Er dyfod ton o ddrygioni – yn boen
Ac yn benyd imi,

Er gwaned fy nghred a ’nghri,
Eto, fe ddaliaf ati.

Mae englynion yma sy’n werth cnoi cil drostynt fel yr englyn hyfryd yma i 
Aberstalwm…

Aberstalwm
Pan oedd haf yn llawer brafiach, - gwanwyn

A’i gweunydd yn lasach,
Einioes yn llawer mwynach
A gwaeau yn bethau bach.

Mae englynion eraill sy’n dangos ei frwdfrydedd tuag at chwaraeon, Cymru, 
a mwy, fel yr englyn yma i dri Chymro o’r un ysgol sy’n serennu ym myd pêl-
droed, Rygbi a Beicio…

Bale, Warburton a Thomas
Eu hanes yw ein henaint, – ein harwyr

Sy’n heriol i gymaint,
A’r tri o fri inni’n fraint
Yw Gareth, Sam a Geraint.

Bu John Owen yn weinidog yn ardal Rhuthun am flynyddoedd ac yn dal i fyw 
yno ond wedi ei fagu yn Tregaian, Ynys Môn. Roedd ei ofalaeth gyntaf ym 
mwrlwm Llanberis. 

Rhuthun
Mor braf yw’r dref hynafol - a theg

Ei thai canoloesol;
Hi’n dal yn deyrn uwchlaw dôl
Â’i mawrhydi mor hudol.

Dyma gasgliad o englynion sy’n dangos diddordeb mewn llawer maes a gyda 
naws teimladwy i’r dweud yn aml. Ceir englynion o chwaraeon i fyd iechyd a 
gofal, o deyrngedau personol er cof am unigolion, i gredo, ac o lefydd tramor 
i’r cyfarwydd lleol. Braf gweld profiadau, llefydd a phobl yn cael eu trafod 
ar ffurf englynion a bydded i’r hen grefft barhau a chael ei gwerthfawrogi. 
Mwynhewch yr ystod eang o drawiadau a myfyrio difyr a doeth.

Petaech yn dymuno copi o’r llyfryn o tua 400 o englynion mae ar gael am £4 - 
ceiniog yr englyn! Bargen. Cysylltwch gydag Arwel Emlyn Jones,
E-bost: arweljones1234@gmail.com
Rhif Ffôn: 07717617022

Arwel Emlyn Jones

John Owen,  
ei awen ef…

Casgliad o englynion  
Y Parchedig John Owen…
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Anfonodd Gaynor Bryan Jones y llun 
o Feibion Menlli i’r Bedol ar ôl darllen 
teyrngedau i’r diweddar Aled Lloyd 
Davies. Dyma oedd gan Gwilym R 
Jones i’w ddweud am y parti:

“Bychan a feddyliodd yr wyth 
datgeinydd o gylch Rhuthun, 
yn Nyffryn Clwyd, eu bod yn 
gosod seiliau un o’r Partion 
Cyngerdd mwyaf poblogaidd a 
llwyddiannus yng Nghymru pan 
sefydlasant Barti Cerdd Dant 
Meibion Menlli…..Ffermwyr 
yw’r rhan fwyaf o’r aelodau. Eu 
harweinydd, Aled Lloyd Davies, 

a luniodd llawer o’r cerddi a 
genir gan y parti, ac ef hefyd sy’n 
gyfrifol am y gosodiadau.” 

Tegwen Davies, Plas yn Rhos, 
Bryneglwys, sydd wedi enwi’r 
aelodau yn y llun oddi ar glawr un o 
recordiau’r parti. Ei gŵr, y diweddar 
Tudor, a’i frawd David, yn aelodau 
o’r parti, a’i chwaer ,Dilys Salisbury 
Davies, oedd y gyfeilyddes.
 
Ym Mhlas yn Rhos y byddent yn 
ymarfer y rhan amlaf, ar nos Sûl, 
gyda phaned, a llawer o hwyl, 
meddai Tegwen.

Atgofion am  
Feibion Menlli
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* Archwiliad clyw a chwyr  
  rhad ac am ddim 
* Cymhorthion digidol 
  diweddaraf 
* Ymweliad gartref rhad ac 
   am ddim 
* Gwared cwyr drwy  
  ‘microsuction’ 
* Dysgwr Cymraeg 

COLOFN YR IFANC 

Siriol Ellis, Cefn Brith

Ym mis Medi, 2014 dechreuais ar 
gwrs gradd gyfun mewn Cymraeg a 
Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn 
y drydedd flwyddyn cefais fy lleoli mewn 
tref o’r enw Jerez yn Ne Sbaen. Ystyr 
Jerez yw ‘Sherry’ a dyma’r lle mae pob 
Sherry yn y byd yn cael ei gynhyrchu. 
Mae Jerez yn nhalaith Andalusia sef yr 
ardal o Sbaen lle mae fflamenco yn rhan 
mor greiddiol o’r diwylliant ac y mae 
Cerdd Dant i Gymru a chefais y fraint o 
flasu’r diwylliant unigryw yno. 
Caniataodd fy oriau gwaith byr fel 
athrawes Saesneg a’r grant hael gan yr 
Undeb Ewropeaidd, trwy gynllun 
Erasmus, i mi deithio i rannau eraill o 
Sbaen. Dyma wraidd fy awydd i deithio.  

Wedi graddio, roeddwn yn ysu i weld 
mwy ar y byd. Erbyn mis Chwefror 2019, 
roeddwn wedi cynilo digon i godi fy 
mhac a chychwyn ar fy nhaith i Dde 
America. Yn lwcus iawn, roedd fy 
nghariad Gwion hefyd yn awyddus i 
deithio, felly fe ddaeth o gyda fi! 

Dechreuodd ein taith ym Mrasil yn 
ninas Rio de Janeiro. Roedd cymaint o 
rybuddio wedi bod inni fod yn ofalus yno, 
roedden ni’n dau braidd yn rhy ofalus ac 
wrth edrych yn ôl, wnaethon ni ddim 
llawn werthfawrogi bwrlwm y ddinas 
anferthol a phrysur yma. O Frasil aethon 
i raeadr Iguazu sydd ar y ffin â’r wlad 
honno, ac i Paraguay a’r Ariannin. Mae’r 
rhaeadr yma yn gyfuniad o 275 o 
raeadrau ac roedd mawredd y lle yn 
gwbl anhygoel. 

Yna, ymlaen â ni i Buenos Aires, 
dinas ag iddi naws mwy Ewropeaidd a 
chyfarwydd. Wedyn i fynyddoedd 
Patagonia'r a’r Ariannin a Chile am fis a 
chael ein cyfareddu gan fawredd y 
mynyddoedd a’r rhewlifoedd. Aethon ni 
yn ein blaenau trwy Bolivia gan aros ym 

mhrifddinas uchaf y byd, La Paz sydd yn 
12,000 troedfedd uwchben y môr, dinas 
lle’r oedd y bobl frodorol wedi cadw 
diwylliant yr Andes yn gryf gyda’u dillad 
traddodiadol a’u hiaith Quechua. Roedd 
yr awyr yn fain iawn yma, yr elltydd yn 
rhy serth i’w cerdded a phobl yn cnoi dail 
coca i helpu i ymdopi ag effeithiau’r 
uchder. Mae pobl Bolivia a Peru, lle’r 
aethon ni wedyn, yn bobl ysbrydol iawn, 
sy’n addoli’r Fam Ddaear ‘Pachamama’ 
a chredoau cadarn ganddynt yn tarddu 
o ddyddiau cyn yr Incas. Wedi croesi i 
Peru, ymlaen â ni am Machu Picchu. 
Yno, gwelsom adfeilion yr hen ddinas a 
dysgu am hanes yr Incas. Wedi treulio 
mis ar uchder o dros 10,000 troedfedd, i 
lawr â ni at yr arfordir a chael ymlacio ac 
anadlu’n rhwydd unwaith eto. O Peru, fe 
aethon ni i ganol y byd - i Ecuador lle 
buon ni’n cymryd rhan mewn 
anturiaethau e.e. weiren zip uwchben y 
jwngl ar fin yr Amazon. Wrth gwrs, roedd 
yn rhaid cael sefyll ag un droed o boptu’r 
cyhydedd yn hemisffer y gogledd a’r de 
hefyd. 

Y wlad olaf oedd Colombia lle treulion 
ni fis yn mwynhau bwydydd egsotig, 
yfed coffi ffres, mwynhau byd natur a 
pharagleidio dros y ddinas a fu ar un 
adeg y ddinas beryclaf yn y byd. Dyma 
ein hoff wlad o’r daith, lle ’roedd y bobl 
yn gyfeillgar, y môr yn glir, yr awyr yn las 
a ninnau’n teimlo’n hollol ddiogel. I 
orffen, roeddem yn teimlo ein bod angen 
gwyliau. Felly dyna wnaethon ni. Fe 
dreulion ni bythefnos ar arfordir y Caribî 
yn ymlacio mewn hamocs a hel ein 
meddyliau cyn mynd yn ôl i realiti yng 
Nghymru. 

Ers mis Medi, mae’r ddau ohonom yn 
astudio i fod yn athrawon a De America 
yn teimlo’n bell yn ôl! 

Siriol a Gwion

Gobeithio eich bod chi sy’n dysgu 
Cymraeg yn ardal Y Bedol yn cytuno 
efo’r teitl a’ch bod chi’n mwynhau dysgu 
Cymraeg fel dw i wedi ei wneud ar hyd 
y blynyddoedd, ac, y bydd ychydig o fy 
hanes i o help i chi i ddal ati i ddysgu 
Cymraeg. Dechreuais i pan oeddwn yn 
fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Stryd y Rhos 
pan oedd Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn Rhuthun. Yna dilyn ymlaen yn 
Ysgol Brynhyfryd gan astudio Cymraeg 
fel ailiaith yn llwyddiannus yn 
Arholiadau TGAU a Lefel A. Es i wedyn 
i Brifysgol Caer i astudio Hanes, ac, ar 
ȏl graddio treulio blwyddyn ym 
Mhrifysgol Bangor i wneud Cwrs 
Hyfforddi Athrawon a cael cyfle ar 
ymarfer dysgu i ddysgu Cymraeg i 
ddisgyblion Ysgol Borthyn, Rhuthun ac 
Ysgol Llanbedr DC - profiad wnes i 
fwynhau’n fawr iawn. 

Erbyn hyn dw i’n athrawes yn Ysgol 
Penmorfa, Prestatyn. Llynedd roeddwn 
yn athrawes Blwyddyn 5 ac eleni 
Blwyddyn 3. Cefais gyfle i ddysgu 
Cymraeg i’r disgyblion a rhoi cyfle 
iddynt ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
gwasanaethau, cyngherddau a 
gweithgareddau eraill. Mis Ionawr 2020 
byddaf yn mynd â disgyblion yr ysgol ar 
gwrs i Wersyll yr Urdd yng Nghlanllyn a 
rhoi mwy o gyfle iddynt ymarfer a siarad 
Cymraeg.  

Peth arall sydd wedi fy helpu i ddysgu 
Cymraeg ydy cystadlu yn 
Eisteddfodau’r Urdd efo llefaru a 
llenyddiaeth ac mewn llawer o 
eisteddfodau eraill. Mi wnes i ennill 
Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd yn Eryri – wna i 
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw 
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi 
dysgu Cymraeg. 

Erbyn hyn dw i’n gallu siarad 
Cymraeg yn rhugl, yn ysgrifennu a 
darllen Cymraeg, yn mwynhau darllen 

Y Bedol, ac yn dysgu disgyblion o ardal 
digon Seisneigaidd i ddysgu Cymraeg. 
Rwan dw i’n teimlo fel Cymraes yn fy 
ngwlad fy hun. Yn ddiweddar cefais 
wybod fy mod yn cael anrhydedd 
arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd Sir Ddinbych 2020 sef bod yn 
Feistres Seremoni Medal y Dysgwyr. 
Felly mae wedi bod yn werth i mi fod 
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y 
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg 
i ddal ati fel y dywedais ar y dechrau – 
mae dysgu Cymraeg yn gret! Pob hwyl 
i bawb.  

Nia Haf Jones, Rhuthun.  

Nia Haf Jones

COLOFN Y 
DYSGWYR

MAE DYSGU CYMRAEG YN GRÊT!
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Yn sefyll o’r chwith – Tecs Jones (A.I.), Ieuan Gruffydd (Brynhyfryd),  
Elwyn yr Oror, Elwyn Evans,Ty’n Llan, Gwynedd Jones, Elwyn Wilson Jones, 
Dilys Salisbury Davies, Geraint Roberts, Arthur Cefn Mawr, Arwel Saer.
Yn penlinio – David Salisbury Davies, Aled Lloyd Davies, Tudor Salisbury 
Davies, Morgan Smith. Y llun gan Gaynor B, Jones, gyda chaniatad caredig 
‘Sain’. Trist darllen teyrnged i’r diweddar Gwynedd Jones yn y rhifyn hwn.
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LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

25 Maes Ffynnon, Rhuthun LL15 1LX 
01824 705225    symudol 07971 103286 

www.holidaylettings.co.uk/ 
rentals/ruthin/136883

CAPEL  Y PENTRE: Yn ystod y mis 
cafwyd gwasanaeth Cymun dan ofal 
ein Gweinidog, Parch. Andras Iago. 
Cawsom gyflwyniad trawiadol gan y 
plant ar bobl ifanc yn eu gwasanaeth 
diolchgarwch. Olew palmwydd oedd y 
thema ar effeithiau negyddol sydd yn 
codi o ffermio y coed yn Indoesia a 
Malaysia, mae anifeiliad gwyllt yn 
marw yn ogystal a chreu llygredd ir 
amgylchedd. Diolch i’r  rhieni am eu 
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon 
rhodd ariannol tuag at WWF FOR 
NATURE. Ar  ddiwedd y gwasanaeth 
cafodd Deryl y pleser o gyflwyno 
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel, Alaw, 
Tirion, Lois, Elain, Lliwen, Rhian a 
Sioned am gymryd rhan yn Llafar a 
Chân dan ofal Gwen, Lisa a Rhian ar 
y thema Stori Samson.  
Bu oedfa’r Fro yn y Dyffryn dan ofal ein 
Gweinidog. 
Y GYMDEITHAS: Cawsom noson 
gartrefol yng nghwmni Glyn Williams, 
Borth y Gest a’i gyfeilydd Huw Alan 
Roberts. Roedd pob stori ddwedodd o 
yn wir medde fo! Mwynhaodd pawb y 
canu, ac roedd cyfle i gymdeithasu 
dros baned wedyn.  
PROFEDIGAETH: Estynnwn ein 
cydymdeimlad â theulu Bronallt gan 
fod Russel Evans wedi colli ei dad, 
hefyd Brynle a Nesta Evans Pennant. 
Mae Brynle wedi colli ei chwaer Beryl. 
Rydym yn meddwl hefyd am deulu y 
ddiweddar Selina Peters, Pont y Bedol 
gynt, a hefyd teulu y ddiweddar Shirley 
Vanderbijil  Elusendai. 
GWELLA: Anfonwn ein cofion at J. R. 
Hughes, Bro Erin, Derek Hughes 
Moelwyn, Arthur Webber, Pentre Isa, 
Merrik Wheeler, Bwthyn Parc Postyn, 
ac Anetta Williams, Coed y Fron. 
LLONGYFARCHIADAU: i Celi Evans 
Vale Cottage ar basio ei phrawf gyrru. 
CLWB Y PENTAN. Cynhelir y clwb yn 
y festri ar y 3ydd dydd Mercher o bob 
mis am 2 o’r gloch y pnawn, Mae rhif 
yr aelodau wedi lleihau ac estynnwn 

groeso i aelodau newydd i ymuno. Mis 
dwytha daeth aelod o glwb camera 
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac 
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo 
paned a chacen. Mis Tachwedd 
darperir te pnawn, croeso i aelodau 
hen a newydd. 
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat 
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones, 
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20 
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel 
Stark. Mis Hydref: £20 Richard 
Williams, £10 Carys, £5 Amanda 
Caley. 
MERCHED Y WAWR: Croesawodd 
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr 
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n  
siarad am ei waith fel cownselor gyda 
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan 
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau 
gan Megan. 

LLANRHAEADR Y.C.
Gohebydd: Nerys Evans     Ffôn: 01745 890294 

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

• Ceginau • Ffenestri • Drysau • 
• Lloriau • Grisiau • 

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

EGLWYS SANT GARMON: Dydd Iau 
Hydref 17 am 7.00 cynhaliwyd 
Gwasanaeth Diolchgarwch dan 
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i 
destun diddorol a phwrpasol “Ein 
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn 
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau 
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst 
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn 
hardd a chasglwyd y llysiau a’r 
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein 
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn 
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi 
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor 
gan y Parch Dylan Caradog Parry 
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul 
Chamberlain, Gellifor ac Andrew 
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis 
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe. 
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i 
Sioned a Sam Carey ar enedigaeth 
merch fach Hydref 25. 
COFIWN: am y cleifion o’r ardal 
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes 
atynt. 
UNDEB Y MAMAU: Agorwyd y tymor 
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys 
a chroesawyd pawb gan y Parch 
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd 
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol 
Bro Famau gyda cherddoriaeth, 
adroddiadau a cherddorfa – popeth 
yn gywrain iawn. Gwerthfawrogwn y 
diddordeb mae’r ysgol yn gymryd yn 
y gymuned drwy gydol y flwyddyn. 
Mae canmoliaeth uchel iddynt yn 
cymryd rhan yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Diolchwyd iddynt gan Gill 

Nash. Dydd Gwener canlynlol 
cawsom gyfle i fwynhau bore coffi a 
blasu teisen yn Ysgol Llanarmon a 
Llanferres i godi arian tuag at 
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan 
wedi ei drefnu gan y plant a’u 
hathrawon a derbyniwyd swm 
sylweddol. 
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd 
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i 
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan. 
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i 
weini a gwerthfawrogwn eu 
gwasanaeth. 
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu 
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis 
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein 
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y 
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i 
wahodd y Parch Robert Parry, Lerpwl, 
i’n harwain mewn gwasanaeth hyfryd 
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n 
bendithion lu mewn awyrgylch 
draddodiadol. Roedd canu 
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr 
organ a chynrychiolaeth dda yn 
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd 
y Parch David Owen, Ponciau i 
wasanaethu gyda  chyfarfod Undebol 
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch. 
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel 
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd 
Glenys Roberts. John Mannering, 
Llanarmon fu’n ein hannerch y 
trydydd Sul a’r cyfle i gwrdd â’n 
gilydd. Mae croeso cynnes i bawb 
ymuno yn y gwasanaeth ar nos Sul 
am 5.30. 

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts. Ffôn: 01824 780286

CAPEL:  Dydd Sul olaf o fis Medi 
croesawyd y Parch. Hywel Edwards, 
y Parc yma i Felin y Wig. 
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem 
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa 
unedig eleni gyda Bethan 
Smallwood, Llangwm yn arwain. 
Roedd y capel yn llawn gyda chanu 
bywiog. 
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y 
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn 
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu. 
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth  
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig 
gyda’r Parch Gerwyn Roberts, 

Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o 
Ddinmael. 
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y 
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs 
a chymdeithasu. 
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau 
Hydref 24 roedd Gwasanaeth 
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws 
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro. 
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r 
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a 
chanu bywiog. 
COFION: At bawb yn yr ardal nad 
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai 
sydd mewn Cartrefi Preswyl. 

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017

Tudalen 30 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:42  Page 1

I ble mae’r amser wedi mynd dudwch?  
Pwy fuasai’n meddwl fod y Parch. 
Morris Pugh Morris wedi bod yn 
weinidog arnom ni ym Methania a 
Rhiw, Pwllglas ers pum mlyedd ar 
hugain

Yn nechrau Ebrill 1996 fe 
gychwynodd Morris fel gweinidog ar 
eglwysi Bethania, Rhuthun a’r Rhiw, 
Pwllglas. Ac ar nos Iau, Ebrill 11, 1996 
fe gynhaliwyd y Cyfarfod Sefydlu yng 
Nghapel Bethania dan ofal Llywydd 
yr Henaduriaeth y flwyddyn honno sef 
Mair Oswy Davies. Diolch i Margaret 
Jones, Y Gorlan, Pwllglas am gael 
benthyg rhaglen y Cyfarfod Sefydlu a 
diddorol yw sylwi pwy oedd yn cymryd 
rhan yn y cyfarfod, :- ei ddiweddar 
dad, y Parch. M. J. Morris (Llangadfan) 
a’i frawd y Parch. Meirion Morris, 
(Llansannan); gweinidogion Bro neu 
Ddosbarth Rhuthun – y Parch John 
Owen a’r Parch. Tudur Rowlands; 
cyn-weinidogion yr ofalaeth, - y Parch 
O. R. Parry a’r Parch. John H. Tudor 
gyda R. R.Edwards (Bethania) yn ei 
groesawu i’r ardal ar ran Eglwysi’r 
Ofalaeth a’r Parch. John B. Davies 
(Rheithor Gwlad) ar ran Eglwysi’r 
Dref. Yn cyflwyno’r Parch. Morris P. 
Morris ar ran ei gyn-ofalaeth, Gosen 
a Phenllwyn, oedd Glyn Jones, 
Blaenplwyf ac Emrys Jones, (Llywydd) 
ar ran Henaduriaeth Gogledd Aberteifi.

Fe gafodd Morris a’r teulu groeso 
cynnes iawn, mae’n ymddangos, yma 
ym Mhwllglas. Yn fuan wedi iddo 
ddechrau ar ei weinidogaeth yn yr 
ofalaeth, bu i chwiorydd Capel y Rhiw 
fynd ati i ddarparu clamp o de croeso 
yn y Neuadd iddo fo a’i deulu. Fel y 

disgwylid, mae’n rhaid fod hwn wedi 
bod yn de arbennig iawn oherwydd, 
yn ei Gyflwyniad i Adroddiad yr Eglwys 
yn 1996 mae’n cyfeirio at y te fel hyn, 
‘a bydd y te croeso a gynhaliwyd yn 
y Neuadd yn sefyll yn fyw yn y cof tra 
byddwn’

Buan iawn y daeth y Parch. Morris 
P. Morris i sylweddoli ei fod yn 
weinidog ar ddau gapel ffyniannus a 
gweithgar ac yma ym Mhwllglas, daeth 
yn weinidog ar bentref a chymuned 
arbennig. Dyma a ddywed eto yn ei 
Gyflwyniad, ‘Daethom i sylweddoli 
fod ym Mhwllglas gymuned glos o 
bobl talentog a chynnes a’r gobaith 
oedd cael dyfod yn fuan yn rhan o’r 
gyfeillach honno.’  Do, fe ddaeth 
Morris yn aelod pwysig a gweithgar o’r 
gyfeillach honno ar hyd y blynyddoedd 
a’i ofal dros y capel a’r gymuned 
yn un arbennig. Fe ddaeth hefyd yn 
ffrind caredig, cymwynasgar ac agos 
i lawer ohonom. Ac yna, ymhen rhai 
blynyddoedd, fe ddaeth yn nes atom 
pan symudodd o a’i deulu Glenda, 
Esyllt, Llŷr ac Elan i fyw i’n plith yma 
ym Mhwllglas.

Felly, ar ran Eglwys Y Rhiw carem 
ddiolch o galon i’r Parch. Morris P. 
Morris am ei wasanaeth teilwng a’i ofal 
tyner trosom dros y pum mlynedd ar 
hugain diwethaf a dymunwn yn dda 
iddo fo a’i deulu yn y dyfodol.

EAJ

Adfyfyrio tra’n difyrru - y lleddf
         a’r llon mewn llais Cardi,
    Iaith y nef, a’n trwytha ni
    Am ras a grym yr Iesu.

Tomos Gwyn

DATHLU 
25 MLYNEDD

Y Parch Morris P Morris 
25 mlynedd yn ôl

Rhaglen y Cyfarfod Sefydlu
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Ble mae nhw rwan?
CERIDWEN ydw i, dwi’n 22 mlwydd 
oed, ac erbyn hyn wedi dod ‘nôl 
adref i fyw ym Mhentre Draw, 
Pentrellyncymer, ar ôl byw am 4 
blynedd yng Nghaerdydd. Mynychais 
ysgol gynradd orau’r byd yng 
Ngherrigydrudion ac roeddwn wrth fy 
modd yno. Celf gan Mrs Jones gwallt 
coch (Marian Disgarth) oedd fy hoff 
wers, ac ‘edrych ar ôl’ y plant ieuengaf 
oedd yn mynd a ‘mryd amser chwarae. 
Fy nghas beth yn yr ysgol oedd siarad 
Saesneg – dwi’n cofio’n iawn fod 
Mrs Owen (Nan Hendrearddwyfaen) 
yn cael dipyn o strach hefo Llywela a 
finnau pan oedden ni ym mlwyddyn 3 
a 4 – “Put your English caps on now” 
oedd y frawddeg oedd yn gwneud i’ 
nghalon i suddo bob tro! 

Ymlaen wedyn i Ysgol Dyffryn 
Conwy, Llanrwst; sioc i’r system 
ar ôl gadael ysgol Cerrig oedd mor 
saff a chartrefol. Ond fues i ddim yn 
hir yn setlo yn yr ysgol Uwchradd 
wledig a Chymreig yma. Roedd Celf 
yn parhau i fod yn bwnc oedd yn 
rhoi mwynhad mawr i mi, ond erbyn 
hyn, roedd Gwyddoniaeth (Cemeg a 
Bioleg yn bennaf) a Mathemateg, yn 
bynciau roeddwn i yn eu mwynhau. 
Fe es ymlaen i astudio’r 4 pwnc yma 
at fy Lefel A, a llwyddo i gael lle yng 
Nghaerdydd i astudio cwrs Meistr 
Fferylliaeth. 

Roedd fy mlynyddoedd yng 
Nghaerdydd fel myfyriwr yn brysur a 
bywiog. Roedd Llywela a finnau mewn 
llofftydd drws nesa i’n gilydd mewn 
fflat yn Neuadd Senghennydd. Mae’n 
wir deud fod merched Llanelli oedd yn 
cyd-fyw efo ni wedi cael dipyn o sioc 
o weld y ddwy ohonom y tro cyntaf; 

ond erbyn yr ail ddiwrnod, roeddent 
yn gwybod pwy oedd pwy heb ddim 
trafferth! 

Pam Fferylliaeth? Dyma gwestiwn 
dwi’n dal i ofyn i mi fy hun – doeddwn 
i ddim yn gwybod os mai hwn oedd 
y cwrs iawn i mi, ond mi es i amdani 
a dydw i ddim yn difaru. Roedd 
y syniad o gyfuno Gwyddoniaeth 
hefo gofal a chyfathrebu hefo 
pobol yn apelio’n fawr. Rwyf erbyn 
hyn wedi cwblhau dros hanner fy 
mlwyddyn hyfforddiant fel Fferyllydd 
cyn-gofrestru, ac yn gweithio’n 
llawn amser yn Fferyllfa D.Powys 
Davies (Fferyllwyr Llŷn) ym Mlaenau 
Ffestiniog. Mae’r gymuned mor 
Gymreig; mae pawb yn groesawgar 
a chefnogol, ac mae hiwmor yn 
rhan bwysig o’r gwaith bob dydd. 
Mae’r flwyddyn wedi bod yn heriol 
wrth gwrs, gyda’r feirws Covid 
yn ein gorfodi i addasu llawer o 
wasanaethau’r Fferyllfa.  Rwyf yn 
mwynhau’r sialens, ac mae hi yn fraint 
gweithio gyda thîm anhygoel o bobl 
i wasanaethu a gofalu am drigolion 
Blaenau a’r fro. 

Mae fy mlwyddyn hyfforddiant yn 
dod i ben fis Awst ar ôl i mi gwblhau 
arholiadau diwedd blwyddyn, ac 
rwyf wedi derbyn swydd barhaol 
gyda’r GIG yn gweithio fel Fferyllydd 
Sylfaen mewn tri sector gwahanol – 
Ysbyty Gwynedd, Meddygfa Blaenau 
Ffestiniog, a’r Fferyllfa rwyf yn gweithio 
ynddi rŵan. Rwy’n edrych ymlaen at 
y sialens nesaf er mwyn datblygu fel 
Fferyllydd, ond hefyd yn dyheu am 
ryddid i fwynhau gweithgareddau 
cymunedol adre yma yn Uwchaled. 

Ceridwen Edwards

LLYWELA ydw i, yn 22 mlwydd 
oed, a dim ond tri munud yn 
iau na Ceridwen.  Dwi wedi fy 
magu ym Mentrellyncymer ger 
Llyn Brenig, ond bellach yn byw 
yng Nghaerdydd ers bron i bum 
mlynedd.  Mynychais ysgol 
gynradd Cerrigydrudion, cyn 
mynd ymlaen i ysgol Uwchradd 
Dyffryn Conwy, ble astudiais 
Fathemateg, Cemeg, Bioleg 
a Hanes fel pynciau Lefel A.  
Yn dilyn astudio pynciau reit 
wyddonol yn yr ysgol, mi es 
ymlaen i astudio’r Gyfraith fel 
gradd ym Mhrifysgol Caerdydd 
(peidiwch gofyn imi pam!)

Cefais gyfnod i’w drysori yn y 
Brifysgol, yn cymdeithasu, blasu 
bywyd bywiog y brifddinas... 
a dysgu wrth gwrs!  Yr 
uchafbwynt imi oedd chwarae 
pêl-droed am bedair blynedd i’r 
brifysgol.  Roeddwn yn ddigon 
ffodus i gael fy newis i’r ail 
dîm yn wreiddiol, ond erbyn 
fy mlwyddyn olaf, roeddwn yn 
gapten ar y tîm cyntaf.  Roedd 
hyn yn brofiad y bydda i’n 
ddiolchgar iawn amdano am 
byth.  Roeddwn hefyd yn aelod 
o dîm ‘Futsal’ y Brifysgol (gêm 
5-bob-ochr), ac yn chwarae bob 
dydd Sadwrn.

Byddai wedi bod yn braf 
cael mwy o Gymry yn chwarae 
i’r tîm, gan mai fi oedd yr unig 
siaradwraig Gymraeg yn y 
clwb.  Er hyn, llwyddais i wneud 
ffrindiau oes, ac mae rhai o fy 
hoff atgofion o’r Brifysgol yn 
deillio o’r hwyl a gefais hefo 
genod y tîm pêl droed.  Un atgof 
oedd trafod cynnwys ein bocsys 

bwyd tra’n teithio, a finnau’n 
falch iawn o fy mrechdan caws 
a jam, ac yn ceisio egluro i’r 
genod mai traddodiad te claddu 
Cymreig oedd hyn – “it’s funeral 
food” medde fi!

Dwi wedi teithio’n bell iawn 
hefo’r criw - mynd i chwarae i 
lefydd fel Llundain, Portsmouth, 
Loughborough ac mor bell 
â Gwlad Belg, hyn oll ar fws 
mini bach tawel (er nad oedd 
y teithiau nôl i Gaerdydd yn 
dawel o bell ffordd!).  Roeddem 
yn chwarae i safon uchel, yn 
y gynghrair uchaf ar gyfer 
Prifysgolion De Cymru a Lloegr.  
Golygai hyn ein bod yn wynebu 
gemau caled yn wythnosol 
yn erbyn rhai o Brifysgolion 
chwaraeon gorau Prydain.  
Doedd hyn ddim yn rhoi lot o 
siawns i’n tîm ni o Brifysgol 
Caerdydd, lle nad chwaraeon 
oedd ein prif faes addysgol.  Ond 
er gwaethaf sawl colled, doedd 
dim yn dofi ein hysbryd a’n 
awch i chwarae’r gêm orau yn y 
byd!  Un peth na wnes lwyddo 
i gyflawni, er siom imi, oedd 
dysgu’r genod sut i ddweud fy 
enw yn gywir.  Bu’n rhaid imi 
fodloni ar gael fy ngalw yn ‘Wela’!

Trwy gydol fy nghyfnod yn y 
Brifysgol, roeddwn bob amser 
yn falch o gael dod adref ar 
aml i benwythnos i chwarae 
i Gorwen, nôl yn fy milltir 
sgwâr ac yng nghanol Cymry 
balch!  Roeddwn yn ddigon 
ffodus o adnabod Huw Chick, 
dyn ysbrydolodd ac anogodd 
cymaint o bobl ifanc i chwarae 
pêl-droed i Gorwen. Roeddwn 

yn edmygu ei angerdd tuag at 
y gêm, ac fe fyddaf bob amser 
yn ddiolchgar am y cyfleoedd 
roddodd imi chwarae pêl-droed. 
Erbyn hyn, dwi’n chwarae i dȋm 
lleol yng Nghaerdydd. 

Tu hwnt i’r byd pêl-droed, 
yn dilyn cael gradd dosbarth 
cyntaf yn y Gyfraith, arhosais 
yng Nghaerdydd i astudio 
gradd Meistr mewn Datganoli 
a Llywodraethiant.  Cefais 
fwynhad mawr ar y cwrs yma, 
a chael seminarau diddorol 
iawn gan yr Athro Richard Wyn 
Jones, heb os un o’r bobl mwya 
diddorol imi gyfarfod.

Bum yn ddigon ffodus 
wedyn i dderbyn swydd hefo 
Comisiynydd y Gymraeg fel 
Swyddog Ymchwilio a Gorfodi. 
Yn anffodus, oherwydd 
amgylchiadau Covid, dwi 
heb gael mynd i’r swyddfa na 
chyfarfod fy nghyd-weithwyr yn 
iawn ers 6 mis bellach.  Ond mi 
ddaw, a dwi’n edrych ymlaen yn 
arw at gael cerdded i’r swyddfa 
yng Nghaerdydd, a chael profi 
bwrlwm y ddinas unwaith eto.

 Er cymaint dwi’n mwynhau 
bywyd y ddinas, ni all dim 
guro’r teimlad o fyw ar gyrion 
Llyn Brenig yng nghefn gwlad 
Cymru, yng nghanol y gwyrddni 
a’r bywyd gwyllt, y defaid a’r 
gwartheg, ac wrth gwrs... yr 
hogle seilej!  Edrychaf ymlaen 
felly at gael dod adre, pysgota 
yn y llyn, a mwynhau peint 
yn nhafarn uchaf Cymru, 
Bryntrillyn, yng nghanol teulu 
a ffrindiau.  Welai chi yno 
gobeithio!

Wedi mynd!
Mae’r cabanau 
yn ymyl y fynedfa 
i’r Ysbyty wedi 
eu tynnu i lawr. 
Beth tybed fu 
yma flynyddoedd 
yn ol? 

PYTIAU AM Y 
GWANWYN!

• Cyhydnos y Gwanwyn yw’r term am ddiwrnod 
cynta’r tymor.

• Mae oddeutu 12 awr o olau dydd a 12 awr o 
dywyllwch ar Gyhydnos y Gwanwyn.

• Yn y Gwanwyn mae echel y ddaear yn gwyro 
tua’r haul gan roi oriau ychwanegol o olau dydd 
ac o wres.

• Mae’r Gwanwyn meteorolegol yn cychwyn ar 
Fawrth 1af.

• Pan mae’n Wanwyn yn Hemisffer y Gogledd, 
mae’n Hydref yn Hemisffer y De.

• Daw’r Gwanwyn i ben yn swyddogol eleni ar 
ddydd Llun, Mehefin 21ain.

Er y tywydd anarferol o oer gafwyd ddechrau Ebrill eleni, 
gobeithiwn am Wanwyn braf a chynnes a fydd yn ein 
denu i fynd allan i fwynhau’r awyr agored ac i ryfeddu 
unwaith yn rhagor at wyrth natur a rhyfeddod a gobaith 
y tymor arbennig hwn.



26

ATGOFION AM YSGOL BORTHYN 
DROS Y GANRIF DDIWETHAF

AR Y BUARTH
RICHARD DAVIES

Mae blwyddyn ers i mi ymddeol ar 
Fawrth 20, 2020 a dyma ni flwyddyn 
yn ddiweddarach a dal dan reolau 
caeth y Clo Mawr. Pa newidiadau 
welwyd yn y diwydiant amaeth a 
bwyd? A fydd y newidiadau yma i 
aros?

Bydd y diwydiant amaeth a 
bwyd yn dragwyddol ddiolchgar 
i’r cyhoedd am eu cefnogaeth. 
Byddwn yn cofio’r clwy am y 
tristwch a galar mae wedi ei adael, 
am y gwaith anhygoel yn ein 
ysbytai a chartrefi gofal, ac am y 
gweithwyr sydd wedi dal i weithio 
mewn amgylchiadau anodd. Ond 
daeth peth lles o’r holl drafferthion 
yn enwedig i fyd amaeth. Mae’r 
gofyn am fwyd lleol wedi cynyddu 
yn enwedig mewn siopau cigyddion 
lleol. Mae pobl yn dangos 
diddordeb mewn bwyd, o be mae 
yn dod a phwy yw’r cynhyrchwyr. Y 
gair crand am hyn yw ‘provenance’ 
ein bwyd. Er nad yw y ffermwyr 
wedi gallu cyfarfod y cwsmeriaid, 
mae y cyfryngau cymdeithasol wedi 
bod yn arbennig o fanteisiol. Erbyn 
hyn rhaid bod yn eithaf ‘savvy’ yn y 
maes yma. 

Mae gwerthiant cig oen, cig 
eidion a chynhyrchion llaeth wedi 
cynyddu yn y flwyddyn ddiwethaf 
rhwng 8% a 15% - mae hyn yn 

gynnydd eithriadol mewn blwyddyn. 
Mae y galw yma wedi ei weld yn y 
prisiau mae ffermwyr wedi ei gael 
yn y marchnadoedd. Does na yr un 
ffarmwr wedi bod yn cwyno am bris 
anifeiliaid yn y marchnadoedd yn 
ddiweddar!

Ar ochr y llaeth yfed, er 
fod y gwerthiant drwy yr 
archfarchnadoedd yn gostwng, mae 
na adfywiad yn lleol. Mae na alw am 
laeth mewn poteli gwydr yn hytrach 
na phlastic a nifer o ffermydd yn 
cynnig llaeth ar y buarth mewn 
peiriannau gwerthu llefrith . Mi 
fydd na ambell beiriant yn dod i’r 
ardal yn y misoedd nesaf. Mae na 
laethdy newydd yn cychwyn yn 
Llandyrnog yn gwerthu llaeth wedi 
ei bastereiddio mewn poteli gwydr 
– cadwch eich llygaid yn agored 
am fanylion y fenter yma. Efallai y 
gwelwn yr olwyn yn troi ac y gwelwn 
y dyn llefrith yn dod nôl?

Felly y gamp a’r sialens i’r 
diwydiant fydd cadw y diddordeb 
a’r galw a gwella ein cyswllt 
gyda’r cwsmer dros y misoedd 
a’r blynyddoedd nesaf a pharhau 
i hyrwyddo bwydydd lleol. Bydd 
y genhedlaeth nesaf o ffermwyr 
yn sicr yn gwneud defnydd mawr 
o’r cyfryngau cymdeithasol ac yn 
defnyddio grym y cyfrwng yma. 

Fel un yn gweithio rhan-amser 
hefo Book of You ers tair 
blynedd bellach, ac ar y cyd 
hefo’r Hen Lys a chyda grant 
gan y Loteri Treftadaeth 

Cenedlaethol, cefais y fraint o 
ddiwedd Ionawr i ddechrau Mawrth 
i arwain 11 sesiwn ar Zoom lle y bu 
tua 18 i gyd yn cyfrannu atgofion 
am Ysgol Borthyn – rhan o “Stori 
Rhuthun”.

Mae Book of You yn gwmni 
cymunedol wedi bodoli ers dros 
ddegawd yn paratoi llyfrau atgofion 
digidol gydag ap arbennig – yr oedd 
hyn yn wreiddiol ar gyfer pobl yn byw 
hefo dementia ond y mae pethau 
wedi datblygu a bellach, gwneir y 
llyfrau digidol cymunedol. 

Rwyf wedi arwain ar ddau lyfr 
cymunedol arall eisoes – ar Landrillo 
yn Rhos a Llanrwst – a gellir gweld y 
rhain ar wefan BOOK OF YOU CIC. 
Bydd llyfr Ysgol Borthyn ar gael yn 
fuan ac, er i’r sesiyniau fod yn llai 
mewn nifer na rhai Llandrillo yn Rhos 
na Llanrwst, rwyf yn hollol sicr mai 
hwn yw’r llyfr mwyaf a gorau eto.

Byddwn yn dilyn hefo sesiynau 
Zoom eto yn fuan ar gyfer dau lyfr 
atgofion digidol arall ar hanes siopau 
Rhuthun ac ar y castell.  Cadwch 
olwg ar wefan Yr Hen Lys a gwefan 
Book of You am fanylion!

Yr oedd criw diddorol yn hel 
atgofion yn cynnwys cyn athrawon fel 
Gruff Hughes, Ann Jones a Bronwen 
Lebbon a Neil Roberts, cyn brifathro, 
a Delyth Edwards, cyn ddirprwy.  Yr 
oedd sawl cyn ddisgybl o amrywiol 
gyfnodau yn cynnwys Julia Buckley-
Jones a Carys Morgan o fy nghyfnod 
i. 

Un pwnc oedd yn codi yn aml yn y 
trafodaethau oedd “Dobbin”, y ceffyl 
siglo – ar ddydd pen blwydd, byddai 
plentyn iau yn cael reiden arno a 
hefyd yn cael eistedd yn y “Gadair 
Euraidd” a chael dewis record i’w 
chwarae yn y gwasanaeth boreol.  
“Dewis” o restr byr iawn o recordiau 
clasurol yr ysgol a gaed a chofiaf 
John Rhydwen Jones fel prifathro a 

Mam fel ei ddirprwy, yn gwrthod fy 
newis o “Eye Level”, thema y gyfres 
wreiddiol o “Van Der Valk” oedd yn 
boblogaidd yn fy amser i - oherwydd 
mai creddoriaeth cyfres am bobl 
ddrwg ydoedd. 

Atgof poblogaidd arall oedd y 
llefrith mewn poteli bychain a gaed i’w 
yfed yn y bore ar ôl i’r poteli – oedd 
yn aml wedi rhewi yn y gaeaf – gael 
eu dadmer o flaen gwresogydd yr 
ystafell, a hynny yn gwneud y llefrith 
yn sur.  Cofiwyd hefyd am y Cod 
Liver Oil a’r sudd oren a gaed am rai 
blynyddoedd.

Diddorol oedd y defnydd o’r Drill 
Hall, ar draws y ffordd i’r ysgol, a’r 
canteen ar gyfer chwaraeon am 
lawer blwyddyn - nid oedd “Iechyd a 
Diogelwch” yn fater pwysig iawn bryd 
hynny! 

Dros y blynyddoedd, a hyd heddiw, 
disgrifiad pawb am Ysgol Borthyn 
oedd “ysgol hapus”.  Drwyddi draw, 
cofiwyd yr athrawon gyda hoffter ac 
edmygedd a diolchgarwch.  Gellid 
enwi llawer fel, e e, y prifathro 
Llewelyn Roberts a fu farw yn 1960 
pan oedd ond yn 54 oed.  Yr oedd 
llawer yn cofio mynd i ymweld â’i fedd 
ar noson ei angladd a llawer o’r plant, 
yn fechgyn a genethod, yn eu dagrau.  
Fel arall, cofiwyd am Elsie Hitchin, 
athrawes oedd yn amlwg yn tisian 
yn y modd mwyaf pwerus nes siglo’r 
ysgol at ei seiliau a chodi braw ar rai 
o’r plant!

Cawsom hanesion ambell ymweliad 
â Phentrellyncymer, Tŷ Gwyn a Glan 
Llyn a rhyfeddais at hanesion am 
dripiau cyson, ar ôl fy amser i, mor 
bell â Ffrainc!

Yr oedd eisteddfod ysgol yn sicr 
yn y 1950au ac wedyn tipyn yn fwy 
diweddar ond, am ryw reswm, ni 
chynhaliwyd eisteddfod yn ystod 
fy mlynyddoedd i fel disgybl.  Eto, 
yr oedd y gwasanaeth carolau yn 
ddigwyddiad blynyddol pwysig iawn a 
rhyfedd oedd clywed am y melodica 
a’r melodeon – geiriau nad oeddwn 
wedi eu clywed ers bron 50 mlynedd!

Pan oeddwn i’n ddisgybl yn adran 

DILWYN JONES

CYFARCHION MIS IONAWR

gynradd Borthyn, yr oedd ffrwd 
Gymraeg, safon 1 a 2 hefo’i gilydd a 3 
a 4 wedyn.  Wrth gwrs collwyd y ffrwd 
Gymraeg yn fuan wedi cael ysgol 
Gymraeg yn Rhuthun.

Fodd bynnag, adnewyddwyd 
adeilad yr ysgol yn arw o gwmpas 
1990 – yn wir pan ymwelais â thu 
mewn yr ysgol yn 2017, am y tro 
cyntaf ers 1973, nid oeddwn yn 
adnabod y lle!!

Mae rhinweddau Ysgol Borthyn 
mor gryf ag erioed, serch hynny, ac 
arwres leol nad yw wedi cael y sylw 
y mae’n ei haeddu yw Jan Edwards, 
dynes y lolipop – wedi gwneud y 
gwaith ers 37 mlynedd bellach, ac 
mor garedig tuag at y plant i gyd.

Gwell tewi rwan neu ni fyddwch yn 
edrych y llyfr! – am ragor o hanesion, 
gwyliwch amdano ar safleoedd yr 
Hen Lys a Book of You!

Dosbarth Cymraeg yn y 60au

Edwina Stephen (Lloyd Jones) yn y blaen efo dosbarth yn y 50au 
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LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

25 Maes Ffynnon, Rhuthun LL15 1LX 
01824 705225    symudol 07971 103286 

www.holidaylettings.co.uk/ 
rentals/ruthin/136883

CAPEL  Y PENTRE: Yn ystod y mis 
cafwyd gwasanaeth Cymun dan ofal 
ein Gweinidog, Parch. Andras Iago. 
Cawsom gyflwyniad trawiadol gan y 
plant ar bobl ifanc yn eu gwasanaeth 
diolchgarwch. Olew palmwydd oedd y 
thema ar effeithiau negyddol sydd yn 
codi o ffermio y coed yn Indoesia a 
Malaysia, mae anifeiliad gwyllt yn 
marw yn ogystal a chreu llygredd ir 
amgylchedd. Diolch i’r  rhieni am eu 
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon 
rhodd ariannol tuag at WWF FOR 
NATURE. Ar  ddiwedd y gwasanaeth 
cafodd Deryl y pleser o gyflwyno 
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel, Alaw, 
Tirion, Lois, Elain, Lliwen, Rhian a 
Sioned am gymryd rhan yn Llafar a 
Chân dan ofal Gwen, Lisa a Rhian ar 
y thema Stori Samson.  
Bu oedfa’r Fro yn y Dyffryn dan ofal ein 
Gweinidog. 
Y GYMDEITHAS: Cawsom noson 
gartrefol yng nghwmni Glyn Williams, 
Borth y Gest a’i gyfeilydd Huw Alan 
Roberts. Roedd pob stori ddwedodd o 
yn wir medde fo! Mwynhaodd pawb y 
canu, ac roedd cyfle i gymdeithasu 
dros baned wedyn.  
PROFEDIGAETH: Estynnwn ein 
cydymdeimlad â theulu Bronallt gan 
fod Russel Evans wedi colli ei dad, 
hefyd Brynle a Nesta Evans Pennant. 
Mae Brynle wedi colli ei chwaer Beryl. 
Rydym yn meddwl hefyd am deulu y 
ddiweddar Selina Peters, Pont y Bedol 
gynt, a hefyd teulu y ddiweddar Shirley 
Vanderbijil  Elusendai. 
GWELLA: Anfonwn ein cofion at J. R. 
Hughes, Bro Erin, Derek Hughes 
Moelwyn, Arthur Webber, Pentre Isa, 
Merrik Wheeler, Bwthyn Parc Postyn, 
ac Anetta Williams, Coed y Fron. 
LLONGYFARCHIADAU: i Celi Evans 
Vale Cottage ar basio ei phrawf gyrru. 
CLWB Y PENTAN. Cynhelir y clwb yn 
y festri ar y 3ydd dydd Mercher o bob 
mis am 2 o’r gloch y pnawn, Mae rhif 
yr aelodau wedi lleihau ac estynnwn 

groeso i aelodau newydd i ymuno. Mis 
dwytha daeth aelod o glwb camera 
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac 
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo 
paned a chacen. Mis Tachwedd 
darperir te pnawn, croeso i aelodau 
hen a newydd. 
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat 
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones, 
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20 
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel 
Stark. Mis Hydref: £20 Richard 
Williams, £10 Carys, £5 Amanda 
Caley. 
MERCHED Y WAWR: Croesawodd 
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr 
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n  
siarad am ei waith fel cownselor gyda 
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan 
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau 
gan Megan. 

LLANRHAEADR Y.C.
Gohebydd: Nerys Evans     Ffôn: 01745 890294 

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

• Ceginau • Ffenestri • Drysau • 
• Lloriau • Grisiau • 

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

EGLWYS SANT GARMON: Dydd Iau 
Hydref 17 am 7.00 cynhaliwyd 
Gwasanaeth Diolchgarwch dan 
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i 
destun diddorol a phwrpasol “Ein 
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn 
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau 
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst 
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn 
hardd a chasglwyd y llysiau a’r 
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein 
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn 
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi 
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor 
gan y Parch Dylan Caradog Parry 
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul 
Chamberlain, Gellifor ac Andrew 
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis 
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe. 
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i 
Sioned a Sam Carey ar enedigaeth 
merch fach Hydref 25. 
COFIWN: am y cleifion o’r ardal 
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes 
atynt. 
UNDEB Y MAMAU: Agorwyd y tymor 
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys 
a chroesawyd pawb gan y Parch 
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd 
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol 
Bro Famau gyda cherddoriaeth, 
adroddiadau a cherddorfa – popeth 
yn gywrain iawn. Gwerthfawrogwn y 
diddordeb mae’r ysgol yn gymryd yn 
y gymuned drwy gydol y flwyddyn. 
Mae canmoliaeth uchel iddynt yn 
cymryd rhan yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Diolchwyd iddynt gan Gill 

Nash. Dydd Gwener canlynlol 
cawsom gyfle i fwynhau bore coffi a 
blasu teisen yn Ysgol Llanarmon a 
Llanferres i godi arian tuag at 
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan 
wedi ei drefnu gan y plant a’u 
hathrawon a derbyniwyd swm 
sylweddol. 
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd 
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i 
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan. 
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i 
weini a gwerthfawrogwn eu 
gwasanaeth. 
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu 
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis 
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein 
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y 
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i 
wahodd y Parch Robert Parry, Lerpwl, 
i’n harwain mewn gwasanaeth hyfryd 
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n 
bendithion lu mewn awyrgylch 
draddodiadol. Roedd canu 
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr 
organ a chynrychiolaeth dda yn 
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd 
y Parch David Owen, Ponciau i 
wasanaethu gyda  chyfarfod Undebol 
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch. 
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel 
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd 
Glenys Roberts. John Mannering, 
Llanarmon fu’n ein hannerch y 
trydydd Sul a’r cyfle i gwrdd â’n 
gilydd. Mae croeso cynnes i bawb 
ymuno yn y gwasanaeth ar nos Sul 
am 5.30. 

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts. Ffôn: 01824 780286

CAPEL:  Dydd Sul olaf o fis Medi 
croesawyd y Parch. Hywel Edwards, 
y Parc yma i Felin y Wig. 
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem 
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa 
unedig eleni gyda Bethan 
Smallwood, Llangwm yn arwain. 
Roedd y capel yn llawn gyda chanu 
bywiog. 
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y 
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn 
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu. 
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth  
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig 
gyda’r Parch Gerwyn Roberts, 

Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o 
Ddinmael. 
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y 
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs 
a chymdeithasu. 
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau 
Hydref 24 roedd Gwasanaeth 
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws 
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro. 
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r 
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a 
chanu bywiog. 
COFION: At bawb yn yr ardal nad 
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai 
sydd mewn Cartrefi Preswyl. 

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

PENTRECELYN

YSGOL PENTRECELYN

Gohebydd: Elizabeth Jones  Ffôn: 07740542051

Anodd credu y bydd Gŵyl y Pasg 2021 drosodd 
erbyn i’r rhifyn hwn o’r Bedol weld golau dydd. 
Byddwn yn cofio am rai sydd wedi colli anwyliaid 
drwy Cofid yn ystod y flwyddyn.

Profedigaeth Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant 
i Dave, Craig a Melody Dean a theulu Fron Isaf o 
golli Glenys Dean.  Roedd mam Glenys, sef Edna, yn 

ferch Cefn Coch, Rhydymeudwy ers lawer dydd.
 Hefyd at deulu Penllainwen: Carys wedi colli ei 

hewythr Tom, yn wreiddiol o ardal Cyffylliog, yntau 
yn un o gymeriadau cefn gwlad.

Da oedd gweld Elis, Miriam a Hawys yn sgwrsio a 
chofio am Gruff, un a fu mor weithgar yn ei glwb, ar 
raglen arbennig y Ffermwyr Ieuanc.

Newid aelwyd Braf yw gweld teuluoedd newydd yn 
symud i’r fro a chroeso cynnes i Ynyr, Sophie, Ioan 

ac Elis i Bodlywydd Fawr o Birmingham.  Hyfryd yw 
gweld y teulu’n cartrefu yn Ysgol Pentrecelyn.  Mae 
Ynyr y ŵyr i Emyr a Ceinwen Jones, Rhuthun.  Mae 
Teulu Tŷ Hir wedi symud i Bwllglas a dymunwn bob 
hapusrwydd iddynt ac i’r teulu newydd sydd erbyn 
hyn yn Tŷ Hir.

Anfonwn ein Cofion anwylaf at Delyth, Nant Uchaf, 
sydd erbyn hyn adref ar ôl ei thriniaeth. Da deall ei 
bod yn cryfhau. Hefyd, cofion at Eirwyn Rogers, Bryn 
Dedwydd, yntau wedi cael anffawd. 

Prysurdeb: Mae plant Pentrecelyn wedi bod yn brysur iawn ers dychwelyd yn 
ôl i’r ysgol yn ddiweddar. Roedd hi’n wythnos Wyddoniaeth ar y Cyfnod Sylfaen 
gydag arbrofion difyr yn dal eu sylw.

Cawsom gyfle i adfyfyrio ar y 
flwyddyn a fu. Dyma oedd gan blant 
CA2 i rannu -

A  mser anodd
D  yddiau hir a byr
F  e ddaw eto haul ar fryn
Y  sgol wedi newid
F  frindiau ac athrawon ar y sgrîn
Y  sbytai yn llawn
R  heolau tynn
I  echyd sy’n bwysig
O  ‘r diwedd mae brechlyn ar gael

Newidiadau: Mae toiledau’r 
ysgol wedi eu moderneiddio yn 
ddiweddar ynghyd â drysau a 
chadeiriau newydd o gwmpas 
y lle. Mae hi’n lliwgar iawn 
yma.

Adnoddau: Rydym wedi 
derbyn llawer o adnoddau 
Cymraeg newydd hefyd gyda 
chasgliad newydd o lyfrau, 
clociau a DVDs. Braf yw gallu 
cefnogi siopau lleol hefyd.

Roedd plant CA2 yn brysur yn ail-gylchu ac ail-ddefnyddio gyda chynnyrch 
gwych a chreadigol i’w weld. 

Braf yw gweld y plant yn cymdeithasu unwaith eto a chwarae yn hapus yn yr 
ysgol.

Cofiwch ein dilyn ni ar Trydar @YsgPentrecelyn
Facebook – Ffrindiau Ysgol Pentrecelyn

PEREDUR ROBERTS Cyf  / Ltd
Cyfarwyddwr Angladdau Annibynnol / Independent Funeral Director
Bridge Street, Corwen, Denbighshire LL21 0AB . 01490 413452

Derwgoed
Llandderfel
Y Bala
Gwynedd
LL23 7HG

Gweithdy'r Gof
Pentrefoelas

Betws y Coed
Conwy

LL24 0HY

01678 530 239
07544 962 669

01690 770 408
07884 025 520

Capel Gorffwys Preifat | Private Chapel of  Rest
Gwasanaeth dydd a nos | 24hr service
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Profiadau o fyw dramor

WILLIAM DOLBEN, MADRID
William Dolben, ydw i, mab y ddiweddar Nesta Haf 
Owen. Rwyf yn byw ym Madrid ers 1990 ac wedi 
byw yn yr Unol Daleithiau a Ffrainc yn y cyfnod 
hwnnw hefyd. Madrid ydi fy nghartef bellach a 
deuthum yn ddinesydd o Sbaen yn 2019 yn sgil 
BREXIT, gan adfer cyfenw Mam. William Dolben 
Owen ydw i bellach yn Sbaen, am fod Sbaenwyr yn 
cadw cyfenw eu tad a’u mam. Arfer call y dylem ei 
ddilyn yng Nghymru er mwyn hwyluso hel achau! 
Mae dau gyfenw yn ffordd dda o wahananiethu pobl 
yn enwedig pan mae yna brinder cyfenwau!

Ganwyd Mam yn Llwyn Brain Bryn SM ym 1927 
a symudodd ei theulu i  Ael y Bryn a wedyn Gwylfa, 
Derwen ar ôl y ail Ryfel Byd. Roedd hi’n ferch i 
Robert Owen (Ty’n Celyn, Llanfor) a Jane Rowlands 
(Cerrig Llwydion, Y Parc er bod ei mam Catherine 
Evans o dras Llainwen yn y Dyffryn) Aeth i Ysgol 
Brynhyfryd a wedyn i Brifysgol Bangor lle cyfarfu 
â’m tad: Cyril Dolben. Holodd Mam beth oedd 
ei snâm a “you’ll never have heard of it” oedd ei 
ateb parod a dyma Mam yn dweud wrtho ei bod 
wedi mynd i Ysgol Derwen a pheth wmbredd o 
Ddolbeniaid! Darganfu fy Nhad yn nes ymaen fod 
ei daid wedi cerdded yr holl ffordd o Dderwen i 
gyffiniau Wrecsam i gael gwaith yn y pyllau glo. Un 
tro cerddodd fy Nhad o Gorwen i Bryn SM a phan 
aeth o i’r siop i ofyn lle ‘roedd Llwyn Brain dyma’r 
perchennog yn gofyn”Dolben ydech chi, ynde?”. 
Ei osgo wedi dadlennu ei wreiddiau i hen ddyn o’r 
ardal a oedd wedi e weld o bell yn cerdded at y siop! 
Hysbys y dengys dyn o ba wraidd y bo’i wreiddyn!

Roedd fy Nhad yn methu cael gwaith fel athro 
yng Ngymru a bu raid i’r pâr hel eu pac a ymfudo 
i Birmingham a wedyn Southport. Ganwyd fi yn 
Southport ar lannau Merswy ym 1964, y cyw melyn 
bach olaf (a thrymaf!) o bedwar o blant (Gwyn, Linda, 
Alan a fi). Euthum i’r ysgol yn Southport a wedyn 
Lerpwl (Merchant Taylors’, Crosby).  Treuliasom y 
gwyliau ac ambell i benwythnos yn Gwylfa, Derwen 
dros y blynyddoedd. Bu farw fy nhad yn frawychus o 
sydyn ym 1969 a bûm yn Ysgol y Babanod Rhos St 
am dymor lle ‘roedd chwaer Mam sef Anti Gwynneth 
yn brifathrawes. Bu fy nhaid: Robert William Owen 
yn ail dad i mi ac fe’m bedyddiwyd yn hwyr braidd 

ym 1991 yng Nghapel MC Cefn Post lle bu’n flaenor. 
Rwyf yn dal yn aelod o Gapel Derwen hyd heddiw.

Roedd Gwylfa’n gartref i deulu Syr Charles Evans 
a phan goncrwyd Everest daeth Charles Evans a 
Sherpa Tensing i Derwen i adrodd yr hanes. Cafwyd 
te yn Gwylfa ar ôl ffilm a sgwrs yng Nghapel Derwen 
a thua pump o’r gloch dyma Taid yn codi i fynd i 
odro a Nain yn sbïo arno dan ei chuwch gan feddwl 
“fedr y pethe ddim gwitiad heno?” Bachodd Tensing 
ar y cyfle i fynd hefo Taid i odro’r gwartheg yn ei 
siwt orau! Bu farw Mam yn ddisymwth ym 2005 
ond cefais fod efo hi yn ystod ei mis olaf gan fod fy 
mrodyr a’n chwaer dan bwysau i ddychwelyd i’w 
gwaith.

 Bum yn astudio Ffrangeg ac Almaeneg yng 
Nghaergrawnt o 1983-87 a chael swydd yn ICI 
Pharmaceuticals yn Swydd Gaer wedyn. Cefais fy 
anfon i Madrid i weithio ym 1990 a chyfarfûm â fy 
ngwraig Elena a oedd yn gweithio yn yr un swyddfa 
(fferyllydd o Santander, Gogledd Sbaen ydi hi). 
Rydym wedi cael tair merch: Carlota (1995), Maria 
(1997) a Sofía (2000) ac fel pawb yn Sbaen maent yn 
arddel cyfenwau eu tad a’u mam: Dolben Mantilla.

Symudiais o ICI i Boots Nottingham ym 1992 
a phan gollais fy ngwaith ym 1994 ymunais â 
chwmni cyhoeddi o Seland Newydd (Adis) a oedd 
â phencadlys Ewropeiaidd yng Nghaer o bob man. 
Cefais gyfle i bicio i Gymru yr adeg honno ond ym 

1995 ymfudo i Madrid i agor swyddfa. Cefais fy 
nyrchafu a mudo i America ym 2000. Bûm yno adeg 
cythrwfl 9.11.01.  Euthum yn ộl i Madrid ac ymhen 
amser cychwynais gwmni o’r enw Content Ed Net, i 
werthu erthyglau a chyfathrebu i’r dilylliant Fferyllol, 
a bu’r fenter yn llwyddiannus, diolch i fy mhartneriaid 
a’r gweithwyr,  Erbyn hyn mae Cwmni’n bod mewn 
deg ar hugain o wledydd, ac wedi dod drwy’r COVID 
diolch i’r drefn.

‘Roedd Madrid yn llygad y storm pan ddaeth 
yr aflwydd y llynedd. Bûm yn gwylio’r gêm rhwng 
Athletico a Lerpwl prin flwyddyn yn ôl a’r feirws yn 
lledaenu’n ddistaw. Cefais i a’r wraig yr haint ym 
mis Mawrth ond rydym wedi mendio. Erbyn hyn 
mae Madrid wedi meistrioli’r feirws a medrwn yfed 
a bwyta ar derasau, a mynychu amgueddfeydd 
a’r theatr. Mae Sbaen fel y rhan fwyaf o wledydd 
Ewrop ar ei hôl hi cyn belled â mae brechu yn y 
cwestiwn. Ym mis Ionawr cafwyd eira mawr ym 
Madrid a’r lluwchfeydd at lathen. Parlyswyd y dref 
am bythefnos, ond ‘roedd yn amheuthun cerdded ar 
hyd y draffordd  a’r eira’n pylu pob sŵn yn y ddinas 
swnllyd hon. Hawdd anghofio fod Madrid cyn uched 
â’r Berwyn!

Buom yn hynod o ffodus yn ystod y cyfnod 
clo. Daeth dwy o’r merched adref, María (sydd 
yn gweithio mewn asiantaeth cyfathrebu a PR i 
gwmnïau gwyrdd a roddodd ganiatâd iddi weithio 
ym Madrid) a Sofía a oedd yn bwriadu treulio chwe 
mis yn Guadalupe yn y Caribi ond ddaeth yn ôl mis 
o achos Cofid. Rydym i gyd wedi cael y feirws erbyn 
hyn ond Carlota sy’n byw yn Llundain. Rwy’n teimlo 
dros y bobl sydd wedi colli perthnasau a ffrindiau 
ac wrth gwrs mae llawer o fusnesau a gwaith caled 
wedi mynd i’r gwellt yn hollol ddirybudd.Bendith 
arnynt i gyd a gobeithio y daw byd gwell ar ôl y 
brofedigaeth lem.

Rwyf yn cael y Bedol bob mis a mae’n bleser 
gweld enwau’r pentrefi a ffermydd a oedd yn britho 
pob sgwrs ar aelwyd Gwylfa. Cofion melys am fy 
Nhaid a Mam yn dreifio bob cam o Llanuwchllyn i’r 
Rhyl gan enwi bob ffarm a minnau’n syllu ar y map 
ac yn gwaredu at y ffaith eu bod yn gwybod pob 
enw i’r dim!
William Dolben · CEO

COVID 19 – GAIR NEU DDAU 
GAN ALED, MAIR, A’R TEULU O 
SOMERVILLE AWSTRALIA
2020 – am flwyddyn! Sawl newid i’n 
bywyd ni, ond, ar y cyfan, Awstralia 
wedi goresgyn y pandemig llawer 
gwell na nifer o wledydd eraill. 
Poblogaeth o 25 miliwn a llai na 
30,000 o achosion COVID, hefo llai na 
mil o farwolaethau.

Sut hynny? Tri pheth sylfaenol:
Cau’r ffîn yn gynnar – oddi ar ganol 
Mawrth, hefo pawb sy’n dod i’r wlad 
yn gorfod gwario pythefnos mewn 
‘quarantine’ mewn gwesty.

Ymateb dwys a chyson gan y 
llywodraethau ffederal a’r talaithau.

Dwyn perswad ar bobol i fod yn 
rhan o ddatrys y broblem – sawl 
cyfnod clo byr ac effeithlon a gwisgo 
masgiau yn engreifftiau da.

Sut mae hyn wedi effeithio ar ein 
teulu ni – Mair, Aled a’n meibion Huw 
a Steffan a Ceirion y ci?

Courier i’r siop flodau yn 
Somerville, tre tua awr allan o 
Melbourne, ydi Mair – danfon blodau 
yn un ffordd i bobol gadw mewn 
cysylltiad – felly y siop yn brysurach 
nag erioed.  A’r mantais arall – llawer 

llai o draffig ar y ffyrdd – felly teithio o 
gwmpas yn haws. Huw yn gweithio fel 
banciwr ac wedi gweithio o adref ers 
bron i flwyddyn rwan – dim yn gweld 
ei gyfeillion gwaith ac hefyd yn gweld 
isio ei gemau pêl fasged wythnosol. 
Steffan wedi gorfod cael hyd i swydd 
arall ar ôl i’r parc natur lle roedd o’n 
gweithio gau, ond wedi dechrau 
mewn meithrinfa blanhigion, sydd 
wedi bod yn brysurach nag erioed 
hefo pobl yn gwario mwy o amser yn 
eu gerddi.

I mi, a oedd yn teithio tua 40% 
o’r amser, dwi hefyd wedi gweithio 
o adref ers dod yn ôl o Canada 
diwedd Mawrth, y diwrnod cyn i 
“hotel quarantine” ddechrau.  Parhau 
i weithio hefo’r cwmni yn Nghanada 
dwy awr y dydd dros Zoom ac hefyd 
rhedeg dau brosiect i gwmniau yn 
Sydney. Timau’r cwmniau hefyd yn 
gweithio o adref felly, ‘doedd y ffaith 
fy mod i 500 milltir i ffwrdd ddim yn 
broblem.

Dim cyfle i Mair na fi ddod i Brydain 
yn 2020 – i weld Mam yn Rhuthun 
na ffrindiau a theulu yn y Gogledd a’r 
De.  Gobeithiwn allu dod draw diwedd 
2021.

A’r enillydd mawr o hyn i gyd – 

Ceirion (y ci) – rhywun adref trwy’r 
dydd yn gwmni ac yn cael mynd am 
dro bob diwrnod – yn help i ni gadw’r 
pwysau lawr!

Edrych nôl – blwyddyn drychinebus 
i’r byd ond ein teuluoedd a’n ffrindiau 

yn iach ac yn ddiogel adra a ni, hefo’r 
brechlyn newydd gyrraedd Awstralia, 
yn dod allan o’r twnel hir yn ôl i’r 
goleuni ac yn obeithiol am ryw fath 
o normalrwydd i bawb yn y dyfodol 
agos.

Mae bob amser yn ddiddorol, darllen hanesion am bobl sy’n byw mewn gwledydd eraill. Diolch i Aled a Mair yn Awstralia,  
Gwenan a Geraint yn Ffrainc a William Dolben a’i deulu yn Sbaen am dderbyn ein gwahoddiad i anfon erthygl i’r Bedol mis yma. 
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BYW YN FFRAINC YN YSTOD Y 
PANDEMIG – GERAINT A GWENAN 
OWAIN
Fe symudon ni i Ffrainc ym Mawrth 
2019, cyn i Brydain adael yr Undeb 
Ewropeaidd.  Gwneud y penderfyniad 
hwnnw er mwyn gallu teithio’n rhydd 
rhwng Cymru a Ffrainc.   Roedd trip 
i Gymru wedi ei drefnu ar gyfer 20 
Mawrth 2020.  Wnaethon ni erioed 
ddychmygu y byddai pandemig byd 
eang yn ein rhwystro.

Cyrhaeddodd y Covid dir Ffrainc 
yn Ionawr 2020 a’r pum achos 
cyntaf wedi teithio i Ffrainc o Tsiena.  
Brawychwyd pawb gan gyflymdra 
ymledu a throsglwyddo’r aflwydd a 
chyda’r ffigyrau marwolaethau yn 
cynyddu’n sydyn.  Erbyn 16 Mawrth 
roedd Emmanuel Macron wedi gorfodi 
clo llym, gan roi rhybudd o ychydig 
oriau yn unig.  Fe ddwedodd mai clo am 
bythefnos oedd o, ond fe fuon ni mewn 
clo tan 11 Mai.  Hwn oedd y clo cyntaf, 
Roedden ni wedi ein cyfyngu i 1 km o’r 
cartref, a hawl i adael y tŷ am resymau 
penodol yn unig (gwaith, ymweliad 
meddygol, siopa bwyd, ymarfer corff a 
mynd â’r ci am dro) a hynny am awr y 
dydd yn unig.  Roedd yn rhaid i ni lenwi 
ffurflen hunan-ardystio bob tro oeddan 
ni’n gadael y tŷ yn nodi pam ein bod 
yn crwydro.  Roedd gan y Gendarme 
hawl i wirio fod pawb yn cydymffurfio, a 
heb y papur hwnnw, roedd dirwy.   Dim 
ond un person oedd yn cael teithio 
mewn car hefyd, felly roedd yn rhaid 
cynllunio’n ofalus ar gyfer siopa a 
pharatoi rhestr ymlaen llaw rhag 
anghofio unrhyw beth.

Daeth y gwisgo mygydau, golchi 
dwylo a defnyddio diheintyddion yn 
rhan annatod o’n bywyd, ac mae’n 
parhau felly heddiw.   Roeddan ni’n 
bryderus iawn o arafwch Llywodraeth 
Llundain yn ymateb i ddifrifoldeb y 
sefyllfa, ac es ati i wnïo mygydau 
i’r teulu a’u postio i Rhuthun a 
Chaernarfon.  Siarsio pawb fod yn rhaid 
iddyn nhw a’r plant wisgo un mewn 
unrhyw le cyhoeddus. 

Llacio graddol oedd i’r clo cyntaf 
ym mis Mai.  Yn y lle cyntaf ymestyn 
y pellter teithio i 20 km o’r cartref, a’r 
ffurflen hunan-ardystio yn dal mewn 
grym.  Roedd hi’n fis Mehefin ar y 
gwersylloedd, bwytai a’r cafés yn agor, 
a chynyddwyd y pellter teithio i 100 km.  
Fe gawson ni ambell i drip penwythnos 

yn y campyr yn y cyfnod hwnnw.  
Doedd dim tramorwyr yn unman, a’r 
gwersylloedd bron yn wag.   Agorwyd 
ffiniau Ffrainc ar 1 Gorffennaf, a 
chodwyd y cyfyngiadau i gyd ar 10 
Gorffennaf.  

Tra roedd hyn yn digwydd, roedden 
ni wrth gwrs yn cadw golwg ar yr 
hyn oedd yn digwydd yng Nghymru.  
Roedd Llinos a Lowri a’u teuluoedd 
wedi trefnu a bwriadu dod aton ni 
am wyliau haf, ond bu’n rhaid canslo 
pob trefniant.   Doedd dim amdani 
felly ond i ni geisio teithio i Gymru ac 
fe wnaethon ni hynny ddiwedd Awst.  
Erbyn hynny, roedd angen hunan-ynysu 
am bythefnos ochr draw i’r sianel – felly 
mwy o ffurflenni i’w cwblhau. Y Ffurflen 
Lleoli Teithwyr (Passenger Locator 
Form) ydy’r pwysicaf, a’r manylion 
amdanom yn cael eu trosglwyddo i 
Lywodraeth Cymru.  Parcio’r campyr 
yn Llanbennwch (diolch Sara a Gwion) 
am y cyfnod, mwynhau dwy storm, ond 
goroesi’r pythefnos a chael cyrraedd 
Caernarfon mewn pryd i groesawu ein 
nawfed ŵyr.  Roeddan ni wedi cael 
gweld y plant, a dyna oedd yn bwysig 
i ni.

Pan ddychwelon ni ganol Medi, 
roedd yn amlwg fod pethau ar i lawr yn 
Ffrainc unwaith yn rhagor, y ffigyrau’n 
codi’n sydyn.  Daeth yr ail glo llym ar 
28 Hydref, ond fe gafwyd rhybudd y tro 
hwn, ac fe aethon ni ati fel gwiwerod 
i gasglu deunyddiau ar gyfer cwblhau 
prosiectau dros y cyfnod.  Byddai clo 
dros y gaeaf yn dra gwahanol i glo yn 
ystod y Gwanwyn a’r Haf.  Er i’r clo 
gael ei lacio rhyw gymaint fis Rhagfyr 
diwethaf, mae cyfyngu arnon ni yn 
parhau.  Mae’r ffiniau wedi eu cau 
a rhaid aros gartref rhwng 6 pm a 6 
am.  Mae’r ymgyrch frechu yn llwyddo 
yng Nghymru ond yn araf deg iawn 
yn Ffrainc.  Brechiad Covid ddaw i’n 
hachub siŵr o fod felly rhaid i ni rŵan 
aros yn amyneddgar amdano!

Newidiodd Covid fywydau pawb.  I’r 
rheiny ohonoch sydd wedi arfer teithio 
yma ar wyliau, gwlad wahanol iawn ydy 
hi ar hyn o bryd.  Mae’r bwytai, cafés, 
amgueddfeydd, gwersylloedd ac ati yn 
parhau ar gau ers yr Hydref.  Welwch 
chi’r un Ffrancwr yn cyfarch ei gyfaill 
efo cusan ar bob boch, a dwi’n amau 
fod yr arferiad hyfryd hwnnw, sy’n 
rhan integredig o’u ffordd o fyw, wedi 
diflannu, o bosib am byth.

CWMNI DRAMA 
CWLWM
Sefydlwyd Cwmni Drama Cwlwm yn 1999, wedi i ni gael y cyfleusterau 
ardderchog yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd, ac er hynny, 
mae perfformiadau wedi bod bob blwyddyn hyd 2019, heblaw am y 
flwyddyn clwy traed a’r genau, a hanner cant o ddramau byrion wedi’u 
dysgu a’u perfformio.  Ar y dechrau, aelodau o Gapeli dan ofal y Parch 
Tudur Rowlands, oedd yn cymryd rhan, ond erbyn hyn, daw’r actorion 
o’r ardal gyfan.

Yn y dair blwyddyn diweddaraf, sef 2017, 2018 a 2019, cafwyd 
sgetsus gan y plant hefyd, a mawr oedd eu brwdfrydedd i berfformio, 
ac ‘roedd cymaint o blant eisiau cymryd rhan fel y bwriad oedd yn 2020 
i gael pantomeim.  ‘Roedd paratoadau ar y gweill, ond bu raid rhoi stop 
oherwydd y Covid 19.  Gobeithio cawn berfformio’r pantomeim yn y 
dyfodol - siwr y bydd yn werth ei weld.

Drama Y Practis gynhyrchwyd yn 2012 – Gwenan Williams, Bethan 
Thomas, David Price, Elwyn A Jones, Elwyn Williams, Myfi Owen,  

John K Jones, Menna Jones, Iona Jones, Bob Hughes

Maes Parcio Gwag 
Hyd at fis Mawrth diwethaf, 
byddai maes parcio Swyddfeydd 
Cyngor Sir Ddinbych yn 
Rhuthun yn orlawn. Yn dilyn y 
pandemic,gwelwyd fod y mwyafrif 
o’r gweithwyr yn gweithio o’u 
cartrefi. Heddiw mae’r maes 
parcio yn dri chwarter gwag. Pryd 
tybed welwn ni’r maes parcio yn 
llawn ac yn orlawn unwaith eto? 
Cawn weld.

Gweld y Ser – Tomi Griffiths, Einir Williams, Myfi Owen, Iona Jones, 
Gareth Jones, Clwyd Williams, Elwyn Williams, David Price
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I fyny neu 
i lawr?
Pan ddeuthum i fyw i Landyrnog dros 30 mlynedd 
yn ôl bellach, roeddwn yn meddwl fy mod wedi 
cyrraedd daear wningod! Gyda chymaint o 
ffyrdd yn cysylltu’r pentref hefo Llangynhafal, 
Hendrerwydd, Gellifor a Llanynys, roeddwn wedi 
drysu’n llwyr! Mi gymerodd flynyddoedd i mi ddod 
yn gyfarwydd â’r ddrysfa!

Ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’r cyfnod 
clo, mae’r holl ffyrdd yma wedi bod o fantais fawr 
i ni, ac wrth gynnwys yr holl lwybrau cyhoeddus 
sy’n cysylltu’r ffyrdd yma, mae gennym ddewis 
eang o ffyrdd i fynd am dro gan barhau i aros yn 
lleol. Rhaid diolch i’r Cyngor Sir – mae bron pob 
un o’r camfeydd (sigledig iawn ar adegau!) yn 
yr ardal wedi mynd, a giatiau pwrpasol wedi eu 
gosod yn eu lle. (Byddwn yn cario potel fach o jel 
i bob man!). Mae hyn wedi hwyluso’r teithiau yn 
arw. Rydyn ni wedi cerdded cannoedd o filltiroedd 
yn ystod y flwyddyn ac wedi marcio ar y map bob 
un o’r llwybrau cyhoeddus a gerddwyd a fydd yn 
atgof hapus o’r cyfnod.  

Ar ôl cyrraedd pen y lôn o’r tŷ, y Cwestiwn 
Mawr ydi “Ydan ni’n mynd i fyny neu i lawr?” Os 
awn i fyny, gallwn groesi’r caeau heibio cofeb 
Tŷ Modlen, sef y bwthyn bach lle dechreuwyd 
yr Achos Methodistaidd cyntaf yn Nyffryn Clwyd 
tua 1749, neu gallwn fynd ar hyd y Llwybr 
Gwyn – llwybr o gerrig gwastad a arferai gael ei 
ddefnyddio gan gleifion yn Ysbyty Llangwyfan 
i ymarfer ar ôl dioddef o’r diciáu. Mae rhai o 

drigolion y pentref yn dal i gyfeirio ato fel y “TB 
path.” Ar ôl dod i Langwyfan gallwn fynd ymlaen i 
Langynhafal a Hendrerwydd ar hyd y ffordd uchaf, 
neu’r ffordd ganol drwy Fforddlas. Mae amryw o 
lonydd a llwybrau cyhoeddus yn cysylltu’r ddwy 
ffordd yma a’r brif ffordd drwy Lanychan, felly 
gallwn wneud y daith mor hir ag y dymunwn. Fel 
arfer byddwn yn dod yn ôl drwy’r Llan, a bron yn 
ddi-ffael byddwn yn cyfarfod ag eraill yn mynd 
am dro neu yn eu gerddi ac yn cael ambell sgwrs. 
Mae hyn wedi bod yn braf iawn mewn cyfnod pan 
nad ydym yn gallu cymdeithasu fel arall.

Os ydym yn teimlo fel mynd am dro go hir, 
gallwn fynd i fyny’n uwch at y Ffordd Rufeinig. O’i 
chyrraedd, gallwn fynd i’r dde ac i fyny drwy goed 
Llangwyfan i Bont Llundain. O’r fan honno gallwn 
ddod yn ôl i lawr ar hyd y ffordd neu fynd i fyny’n 
uwch eto i Ben y Cloddiau. Os awn i’r chwith ar 
hyd y Ffordd Rufeinig down at Foel y Parc ac o’r 
fan honno gallwn ddod i lawr drwy’r coed neu i 
lawr drwy’r Aifft i Aberchwiler. Mae’r golygfeydd at 
y môr ac Eryri yn odidog ar ddiwrnod clir.

Os byddwn yn penderfynu mynd i lawr, unwaith 
eto mae’r dewis yn eang. Os bydd y tywydd wedi 
bod yn sych, gallwn ddilyn y llwybrau i lawr at yr 
afon Clwyd ond mae’r caeau yn aml yn wlyb yn 
y gaeaf ac awn drwy’r Llan a throi am Lanynys. 
Pan gyrhaeddwn yr afon Clwyd, mae llwybr 
cyhoeddus yn mynd ar hyd glan yr afon.  Mae hwn 
yn un o fy hoff lwybrau. Gallwn ei ddilyn yr holl 
ffordd i Rhuthun neu ddefnyddio un o’r llwybrau 
cyhoeddus i ymuno â’r ffordd rywle rhwng 
Llanychan a Llandyrnog. Un fantais o wneud hyn 
yw cael galw am dwb o hufen iâ yn Chilly Cow!!

Weithiau, byddwn yn croesi’r caeau wrth y tŷ ac 
ar hyd y llwybr cyhoeddus heibio Fferm Glanywern 
at yr afon Clwyd. Oddi yma, gallwn fynd i’r 
cyfeiriad arall ar hyd yr afon, heibio Llewenni ac i 
Fodfari. Mae llawer o fywyd gwyllt ar y rhan hon 
o’r afon.

Fel pawb, rydym yn dyheu am gael lledu ein 
hadenydd a mynd ychydig yn bellach, ond mae 
byw yn y rhan hon o’r dyffryn a chael cymaint o 
ddewis o lwybrau cerdded, wedi gwneud y cyfnod 
clo yn llawer haws.

Rwy’n siwr bod llawer ohonoch chi hefyd wedi 
cael profiadau tebyg yn eich ardaloedd, ond os 
am newid bach pan fydd y rheolau’n caniatau, 
dewch am dro i ardal Llandyrnog ac ewch i fyny 
neu i lawr! Dilynwch eich trwynau neu’r map OS, a 
chofiwch am y jel!

Dyma enghraifft o daith yn mynd i fyny!! Diolch i 
Bryn ac Anwen Bryn Ffolt am y cyfarwyddiadau a’r 
hanes diddorol.

Iona P Davies

Un peth mae’r cyfnod clo wedi ei ddysgu i ni nad 
oes angen crwydro yn bell – gadewch i ni fwynhau 
be sydd ar drothwy ein drws ni yma ym mro’r Bedol. 
Be am fynd am dro bach o gwmpas ardal hyfryd 
Llangwyfan? Tydi hi ddim yn daith hir o gwbl – rhyw 
awr ar y mwya.

Parciwch yn y maes parcio mawr ar y chwith 
cyn cyrraedd eglwys Llangwyfan, fe ddylech fod 
yn iawn. Tydio ddim yn faes parcio cyhoeddus ond 
mae’r perchennog yn amaethwr mawr ei barch yn y 
fro, felly os wnewch chi ddod ar ei draws mae angen 
i chi ganmol cyflwr y stoc rydych yn ei weld ar y 
Parciau i’r cymylau.

Hwn oedd prif faes parcio’r sbyty ac mi ddown ni 
at fan yno yn y munud. Roedd yna fysus yn dod o 
Wynedd a Môn bob penwythnos efo perthnasau a 
ffrindiau yn dod i weld eu hanwyliaid oedd yn dioddef 
o’r diciâu yn y sbyty. Roedd un gŵr busnes lleol, Mr 
Wills, a oedd â siop yn y pentre, yn mynd yno bob 
dydd Sul i werthu blodau a ffrwythau ac yn gwneud 
arian bach del. Dyna chi ddyn oedd yn gweld ei gyfle!

Fe sylwch wrth giât yr eglwys fod yna gyffion – er 
bod y pyst yn wreiddiol, yn anffodus mi gafodd y 
trawstiau eu dwyn (eironig yn de?) ond mae pedwar 
twll ynddyn nhw, i gadw dau ddihiryn dan glo am 
gyfnod y gosb. Mae’n rhaid bod Llangwyfan yn 
llanast – doedd na ddim hyd yn oed angen cyffion yn 
Llandyrnog.

Os ewch i mewn i fynwent yr Eglwys, cymerwch 
dipyn o amser i fwynhau tawelwch a phrydferthwch 
y llecyn hyfryd yma. Mae wir yn ‘lle i enaid gael 
llonydd’ – dim ond sŵn y nant a’r defaid yn brefu 
glywch chi.

Ar y dde wrth y giât fe welwch garreg fedd gŵr 
ifanc o’r enw Thomas Charles Jones a oedd yn byw 
yn Mwthyn Fron Haul. Mae’r Comisiwn Beddau 
Rhyfel yn gofalu am y garreg fedd yma ac arni mae’r 
geiriau ‘a ray of sunlight, an endless day, to the better 
land he leads the way’.

Mae yna stori ddigon difyr am y gŵr bonheddig 
yma. Tydi’r enw ddim yn ymddangos ar y rhestr 
anrhydeddau sydd yn Eglwys Llandyrnog gan na fu, 
o bosib, ar faes y gad o gwbl. Roedd yn un o bump 
hogyn ifanc a fu farw o’r clefyd coch mewn ysbyty 
yng Nghaer ym mis Mai 1916. Roedd y clefyd coch 
yn ymledu’n gyflym cyn oes y gwrthfiotig.

Roedd hi’n ddiwrnod torcalonnus i’w rieni pan 
aethon nhw a pherthnasau eraill o Langwyfan i Orsaf 
Dinbych i nôl corff eu mab adre er mwyn ei gladdu. 
Enw rhywun arall oedd ar yr arch ac aethon nhw 
adre o’r orsaf yn waglaw. Daeth arch eu mab yn 
ddiweddarach a chymerwyd ef i Eglwys Llangwyfan 
i’w gladdu y diwrnod canlynol.  

 Cerddwch tuag at borth yr eglwys a gyferbyn 
â’r drws, ar y chwith mi welwch garreg las fechan 
efo’r ysgrifiad ‘Foulk Jones 1699- 1801 – he lived in 
three centuries’. Wel dyna dipyn o gamp pan faswn 
ni feddwl y byddai oes pobl ar gyfartaledd y cyfnod 
hwnnw rywle o gwmpas y deugain, mae’n siŵr. Er 
hir chwilio does neb yn medru dod o hyd i fwy o 
fanylion am y gŵr hynod yma. Does dim angen ateb 
i bopeth, nag oes? – mae angen gadael ambell i beth 
i’r dychymyg.

Mae’r eglwys ei hun yn hynafol tu hwnt ac wedi 
ei chysegru i St Cwyfan. Mae’r waliau presennol o 
leia 500 mlwydd oed ond rhaid cofio ei bod wedi ei 
hailadeiladu sawl gwaith ers hynny ac mae’n fwy na 
thebyg mai adeilad to gwellt oedd yna’n wreiddiol. 
Mae’n hynod oherwydd ei bod hi heb gael eu 
hadnewyddu yn oes Fictoria, fel y digwyddodd i nifer 
fawr o eglwysi. 

Os ydi’r porth ar agor, edrychwch yn fanwl ar y 
paneli cerrig ac mi welwch Groes Cysegru wedi ei 
naddu mewn i’r garreg. Mae’r rhain yn brin iawn ac 
yn dystiolaeth o oed yr adeilad. Pan fyddai esgob yn 
cysegru adeilad am y tro cyntaf, mi fyddai’n mynd 
o gwmpas yr eglwys yn rhoi croes neu ddwy ar y 
waliau gan ddefnyddio olew sanctaidd. Doedd hi 
ddim yn anghyffredin wedyn i’r eglwyswyr naddu’r 
groes i mewn i’r garreg, a dyna ddigwyddodd fan 
hyn.

Wrth ddod i fyny’r ffordd at yr eglwys, fe fyddwch 
wedi mynd heibio Highfield Park, yr enw presennol ar 

Taith  
Llangwyfan

Cofeb Tŷ Modlen

gan Bryn ac Anwen Bryn Ffolt
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sanatoriwm Llangwyfan. Mae hanes y sbyty wedi ei 
gofnodi yn fanwl iawn gan bobl llawer mwy cymwys 
na mi i wneud. Yn y bôn, ar ôl i’r Brenin Edward VII 
farw dechreuwyd nifer o fudiadau i’w goffáu a dyma 
un ohonynt, i ymladd yr afiechyd ofnadwy hwnnw, y 
ddarfodedigaeth, y diciâu, TB.

Syr D.S. Davies gyfrannodd y tir i adeiladu’r sbyty 
arno. Pwy oedd hwnnw meddach chi? – wel mab yn 
nghyfraith Thomas Gee.

Tros y blynyddoedd mae’r sbyty wedi trin cleifion 
efo bob clwy dan haul, gan gynnwys nifer o’r Rhyfel 
Byd Cyntaf a’r Ail. Yn 1952 newidiwyd yr enw o 
fod yn sanatoriwm i ysbyty a chanolbwyntio ar drin 
pandemig arall – y diciâu neu TB.

Y prif driniaeth oedd gorffwys ac awyr iach. Os 
wnewch chi sylwi ar rai o’r adeiladau mae yna be 
faswn ni’n eu galw yn french doors, fel bod gwlâu yn 
cael eu gwthio allan yn ystod y dydd ac yn ôl i mewn 
gyda’r nos wrth iddi oeri. Hwn oedd prif sbyty diciâu 
Gogledd Cymru ac yn brysur iawn.

Yn ystod y 50au roedd y lle yn fwrlwm a’r nyrsys 
yn denu dynion ifanc y plwy yno. Yn wir, mae sawl 
cwpwl o’r pentre wedi cyfarfod yno – fy nhad a mam 
yn eu plith!

Bellach mae’n eiddo i MHC sy’n cynnig gofal a 
chyfleon gwych i bobl efo anawsterau dysgu eitha 
dwys. Mae’n bleser mawr gweld bywyd yn ôl yn y lle 
a gofalwyr a chleifion yn mynd am dro ar hyd y fro – i 
gael mwynhau’r awyr iach unwaith eto.

Reit mi wnawn ni adael Llangwyfan rŵan ac 
anelu i fyny’r lôn sydd ar y chwith. Yn uwch i fyny, 
fe welwch plasty crand Fron Yw ar y dde. Mi ro i 

chydig o hanes y lle heb fynd i ormod o fanylder ond 
be welwch chi heddiw ydi’r Fron Yw ddaru gael ei 
ailadeiladu yn 1906, nid yr un gwreiddiol. 

Cartref gwraig o’r enw Jane Williams oedd y plasty 
gwreiddiol a hyn yn mynd yn ôl i ddechrau’r unfed 
ganrif ar bymtheg. Priododd Jane â bonheddwr o’r 
enw John Madocks – mae cysylltiad yma gyda’r 
enwog William Alexander Madocks, y Peiriannydd 
Sifil gwych a adeiladodd Tremadog a’r Cob a oedd 
yn arwain at harbwr Porthmadog. 

Bu Fron Yw yn gartref i brif swyddogion meddygol 
yr Ysbyty a rhai o’r staff yn y bythynnod ar y buarth. 
O ganol y 50au hyd ganol y 70au, Dr Biagi oedd yn 
byw yno ac yn 1988 daeth yn gartref nyrsio preifat 
ond mae bellach yn ôl yn dŷ annedd.

Dilynwch y trac i lawr at y lôn darmac ac mi 
fyddwch yn ymyl Pen Llwyn lle roedd yna chwarel 
flynyddoedd yn ôl. Daethpwyd o hyd i olion 
mwyngloddio am blwm gerllaw. Yn wir, mewn 
cyfrifiad cofnodir bod dau fwyngloddiwr plwm yn 
byw ym mythynnod  Fron Haul, Llangwyfan, felly mae 
yna wirionedd yn y stori yna, dwi’n siŵr.

Trwy’r giât newydd trowch ar y chwith a lawr 
allt digon serth ddweud y gwir a phasio Islwyn ar y 
chwith nes i chi gyrraedd giât mochyn newydd sbon 
ac ewch i mewn i’r Parciau yn y fan yno. Islwyn, gyda 
llaw, oedd cartref peiriannydd Llangwyfan. Roedd 
y staff i gyd, boed yn feddygon, garddwyr, dreifars, 
peirianwyr, crefftwyr, i gyd yn cael cartref fel rhan o’u 
swydd. Tydi bod yn gynaliadwy yn ddim byd newydd, 
nac’di!

Mi fydd y llwybr yma yn eich harwain yn ôl at 
eglwys Llangwyfan ac oes wir, mae ’na hanes i’r 
llwybr yma hefyd. Os wnewch chi sylwi, roedd wedi’i 
wneud yn wreiddiol o slabiau concrid sylweddol 
mewn dwy res gyfochrog ac ar un adeg, roedd 
y llwybr yn wastad fel bwrdd biliards. Roedd yn 
dechrau wrth eglwys Llangwyfan ac roedd yna byst 
gwyn gytbell o’i gilydd. Pwrpas y rhain oedd i staff 
fynd â chleifion am dro ar hyd y llwybr a gweld sawl 
postyn roedden nhw wedi’i basio. Roedd hyn yn 
dangos y pellter wrth gwrs ac os oedden nhw’n 
medru cerdded o Langwyfan i Islwyn ac yn ôl, wel 
roedden nhw’n barod i fynd adre a hynny efallai ar âl 
cyfnod hir iawn yn y sbyty ac i ffwrdd o’u hanwyliaid.

Wel gobeithio i chi fwynhau’r daith fechan yma – 
yn does ’na hanes rownd pob cornel yn y Dyffryn 
’ma! 

Map o daith gerdded Llangwyfan

IECHYD A LLES

YR HAUL…
Ein seren a chanolbwynt ein cysawd 
ni. Yn ôl Wicipedia, mae’r Haul rhyw 
4,000,000,000 o flynyddoedd oed ac 
mae tua hanner ffordd trwy ei oes. 
Wrth reswm, dyma sy’n rhoi gwres a 
golau i ni. 

Mae cymaint mwy i’r Haul na 
hynny. Ers cyn cof, mae pobl wedi 
bod yn addoli’r Haul, a hynny’n gwbl 
ddealladwy. Mae perthynas anhygoel 
rhyngom ni a’r haul. Mae’n chwarae 
rhan hanfodol yn ein bywydau 
mewn sawl ffordd ac yn cael effaith 
uniongyrchol ar ein hiechyd – o’r 
system imiwnedd, i’r ffordd rydym yn 
cysgu gan effeithio’r hormonau a’n 
tymer. Gall hefyd effeithio ein hegni, 
a’r awydd a’r ysgogiad i gwblhau 
tasgau. Does ond angen edrych ar 
y ffordd mae anifeiliaid yn ymddwyn 
yn ystod eclips i weld pa mor bwerus 
ydyw ym myd natur – adar yn peidio 
â chanu, rhai pryfaid cop yn clirio eu 
gwe,- mae’n nodweddiadol iddynt 
wneud hynny ar ddiwedd y dydd, 

yn ogysal â haid 
o wenyn prysur yn 
gadael eu gwaith ac yn hedfan yn 
ôl i’w cwch. 

Ydych chi wedi meddwl rhyw dro 
beth yw ystyr y dywediad ‘mae’r 
gwanwyn yn gryf’? Efallai fod rhai 
ohonoch yn dioddef adeg yma’r 
flwyddyn o annwyd, croen sych, 
ecsema sy’n gwaethygu, blinder neu 
yn fyr eich amynedd, er enghraifft. 
Gall rhain i gyd fod o ganlyniad i 
gyhydnos (equinox) y gwanwyn, a’r 
un symtomau yn gyffredin iawn yn 
ystod cyhydnos yr hydref, yn ogystal 
â heuldro (solstice) yr haf a’r gaeaf. 
Mae’r Haul yn chwarae rhan enfawr 
yn rhythm naturiol y Ddaear, gan greu 
yr adegau pwerus yma yn ystod y 
flwyddyn, sydd heb os yn cael effaith 
ar bob un ohonom mewn rhyw ffordd 
neu gilydd.

De ni gyd yn gwybod am 
bwysigrwydd cael noson dda o 
gwsg yn dyden? Mae ein cylchred 

dydd / nos mor hanfodol ar gyfer ein 
hiechyd. Yn syml iawn, mae’r hormon 
cortisol, sy’n gysylltiedig â straen, 
yn flaenllaw yn ein cyrff yn ystod y 
dydd. Gyda’r nos fe ddylai cortisol 
leihau, tra fod yr hormon melatonin 
yn codi, sef yr hormon cysgu. Ond o 
ganlyniad i’r ffordd modern o fyw, ble 
mae cyfrifiaduron a sgrîniau o bob 
math yn chwarae rhan mor fawr yn 
ein bywydau, yn ogystal â goleuadau 
ffug, heb sôn am y straen emosiynol, 
seicolegol, corfforol, diffyg maeth a 
diffyg hydradiad, sy’n gyffredin iawn 
erbyn hyn, does dim syndod felly fod 
y lefel cortisol yn parhau i aros yn 
uchel. Mae’n rhaid i cortisol ddisgyn 
er mwyn i melatonin godi - os ydym 
felly yn byw bywyd sy’n creu cortisol 
yn barhaus, bydd melatonin fyth yn 
cael y cyfle i gyrraedd y lefel delfrydol 
yn y corff. Bydd hyn yn sicr o amharu 
ar ein cwsg.

Yn ddiddorol iawn, mae 
gwyddonwyr wedi gwneud cyswllt 
rhwng Melatonin a Cofid 19. Gall 
tabledi melatonin fod yn driniaeth 
llwyddiannus i’r rhai sydd â’r feirws. 
Mae hefyd dystiolaeth i ddweud y 
gall yr hormon arbennig yma fod yn 
gymorth effeithiol iawn i’n hatal ni 
rhag dal Cofid yn y lle cyntaf. Wrth 
fyw bywyd cyflawn, bwyta’r maeth 
cywir o fwydydd glân a llesol, dilyn 

rhythm yr haul a rhoi amser i ni ein 
hunain symud ein cyrff ac ymlacio, mi 
fydd ein cyrff yn cael y rhyddid i greu 
melatonin yn gwbl naturiol.

Yn yr un modd, mae fitamin D wedi 
bod yn y penawdau o ganlyniad i’r 
ffaith bod canran uchel iawn o bobl 
sydd wedi bod yn wael iawn o’r feirws 
Corona yn dangos diffygion yn y 
fitamin yma. Wrth gwrs – fitamin yr 
Haul yn arbenig yw fitamin D.

Felly ar bob cyfri, medrwn gymryd 
tabledi melatonin a fitamin D fel 
modd o roi hwb i ni ein hunain. Ond 
yn union fel bwyta oren cyflawn yn 
hytrach na dibynnu ar dabled fitamin 
C, fedrwn ni fyth gael yr Haul mewn 
pilsen – mae’n llawer mwy cymhleth 
na hynny.

Mae mwy a mwy o bobl yn symud 
i drefi a dinasoedd wedi eu llygru â 
golau annaturiol, yn treulio oriau bob 
dydd mewn swyddfeydd fflworolau, 
yna gyda’r nos yn gwylio sgrîniau 
llachar artiffisial. Rydym mewn peryg 
o golli rhwybeth hanfodol, sef y 
cyswllt gyda’r seren mwyaf pwerus - 
y seren sydd wedi ac yn rhoi bywyd 
i ni. Mae mynediad i olau’r Haul yn 
hanfodol er mwyn byw bywyd llawn 
a hapus. 

Elen Lloyd Wynne
Hyfforddwr Iechyd a Lles Holistaidd

10

Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo 
ein swyddogion am eu rôl wrth hyrwyddo sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.

YSGOL STRYD Y RHOS

Diolch i Eglwys San Pedr a’r Parchedig Stuart Evans am ein gwasanaeth 
diolchgarwch hyfryd.  Perfformiwyd eitemau o safon uchel gan ein plant. 

Diolch i’r rhieni am eu rhoddion caredig ar gyfer Banc Bwyd Rhuthun. 

Diolch a hwyl fawr i’n hathro Mathemateg, Mr Oakes, wrth iddo symud 
ymlaen i brosiectau newydd. Bu Mr Oakes yn dysgu ein disgyblion mwy 

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 lawer o hwyl yn cymryd rhan yng 
ngweithgareddau awyr agored amrywiol Nant Bwlch yr Haearn.  Diolch i 

Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.

Rhoddodd ein tîm pêldroed gyfrif da iawn o’u hunain yn Nhwrnament yr 
Urdd yn ddiweddar.

CeltânFIRE      Llansannan 
Ffôn: 07775 950365 
fin Nos: 01745 870317 
Perch: CAERWYN LLOYD 
Cyflenwad a Gwasanaeth 
Blynyddol o offer diffodd tân

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

Tel: 07766 337 681 
www.calonfurniture.co.uk 

enquiries@calonfurniture.co.uk
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ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE 
Gwaith cerfio gyda llaw 

24A Heol Clwyd 
Rhuthun. 
01824 704889

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

C
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D
I

(Ffurfiwyd 1971)
Pengwern 
Cyffylliog

HILL & ROBERTS  
Cyfrifwyr Siartredig ac 
Ymgynghorwyr Busnes 
 
Gwasanaeth cyfrifeg, trethiant, treth ar werth, 
cyflogres, cyngor busnes cyffredinol, cynllunio ar gyfer treth 
etifeddiant, a materion trethiant busnes a phersonol arall.  
Ymweliad cartref drwy drefniant. 
 
1 Tan y Castell, Rhuthun    Ffôn: 01824 704545 
 
e-bost: info@hillandroberts.co.uk 
 
Swyddfeydd hefyd yn Yr Wyddgrug, Bala a Salford

CYMDEITHAS PWLLGLAS.  Nos 
Wener, Hydref 18 fe gynhaliwyd 
Cyfarfod Agoriadol y Gymdeithas 
yn Festri Y Rhiw. Ein siaradwyr 
gwadd oedd Rhys a Sheila Dafis o 
Lansannan a thestun eu sgwrs 
oedd 'Dau Hen Gês' Ie, yn 
llythrennol, dau hen gês brown 
oedd ganddynt a rheini'n llawn o 
hen greiriau diddorol. Yng nghês 
Rhys cafwyd nifer o eitemau oedd 
yn perthyn i'w daid a'i hen ewythr a 
fu'n' ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf 
gan gynnwys hen fedalau rhyfel, un 
tun baco unigryw a diddorol a nifer 
fawr o lythyrau a anfonwyd o'r 
ffosydd at y teulu a nifer o'r rhain 
wrth gwrs wedi eu sensro cyn 
cyrraedd. Wrth lwc, daeth y ddau 
adref o'r rhyfel yn fyw a phan aeth 
ei hen ewythr i weithio wedyn i 
Ddolgarrog bu ond y dim iddo gael 
ei ladd yn y drychineb fawr yno pan 
dorrodd argae cronfa ddŵr 
uwchlaw'r pentref. 
Yng nghês Sheila cafwyd nifer o 
hen eitemau o'r Ail Ryfel Byd fel 
dillad nyrsio ei mam a hithau'n 
aelod o'r Groes Goch ac yn nyrsio 
ym mhlasty'r Pale ger Llandderfel 
yn ystod y rhyfel a hefyd rhai 
eitemau a berthynai i'w thad tra'n 
aelod o'r Home Guard. Roedd 
ganddi yn ei meddiant hefyd hen 
lyfr wedi ei sgrifennu gan yr enwog 
William Salesbury, un o gyfieithwyr 
y Beibl, yn trafod meddyginaethau, 
a llawer o'r rhain yn rhai llysieuol, 
tuag at bob math o anhwylderau.  
Noson hynod o ddiddorol a 
chyflwynwyd a diolchwyd iddynt 
gan y llywydd, Rhoswen Ellis a braf 
oedd cael mwynhau paned a sgwrs 
wedyn. 
 
SYMUD. Dymuniadau gorau i 
Nesta Williams, Erw Las sydd 
bellach wedi symud i'w chartref 
newydd yn yr 'Hen Deanery' 
Llanelwy. Gobeithiwn y byddwch yn 

hapus yno Nesta. 
 
COFION.  Anfonwn ein cofion at 
Helen Wynne, Gwyneth Llywelyn. 
Glenys Roberts ac amryw eraill 
sydd ddim wedi bod yn dda yn 
ddiweddar ac ambell un ohonynt 
wedi derbyn triniaeth mewn amryw 
o ysbytai. Dymunwn ichi oll wellhad 
buan. 
 
EGLWYS UNEDIG Y RHIW. Yn 
ystod mis Hydref fe'n gwasan-
aethwyd gan y Parchedigion Morris 
P. Morris (Gweinidog) ac Eric 
Greene, Y Bala a hefyd Dafydd 
Timothy, Y Rhyl a Geraint Owens, 
Rhuthun. Diolch iddynt oll am eu 
gwasanaeth a'u cenadwri. 
 
SIOP PWLLGLAS: Dydd Sul 
Hydref 13 cawsom brynhawn difyr  
allan  gyda'n gilydd a mynd am dro 
i Plas Newydd Llangollen. Plas 
Newydd oedd cartref 'Merched 
Llangollen', Boneddiges Eleanor 
Butler a Sarah Ponsonby am bron 
i 50 mlynedd.Heddiw mae'r Tŷ yn 
Amgueddfa sy'n cael ei redeg gan 
Gyngor Sir Ddinbych. Cawsom 
dipyn o hanes y Tŷ a’r gerddi  cyn 
troi am adre a chael swper blasus 
yn Y Britannia. Roedd pawb wedi 
mwynhau ac yn gyfle i’r 
gwirfoddolwyr ddod at ei gilydd i 
gymdeithasu. 
 
Edrychwn ymlaen at noson yng 
nghwmni  Iolo Williams y 
Naturiaethwr enwog Nos Wener 
Rhagfyr 6 yn Neuadd Pwllglas am 
7.30 or gloch. Mae nosweithiau Iolo 
yn hynod boblogaidd felly 'y cyntaf 
i’r felin' fydd hi a mae Tocynnau ar 
gael yn ein Siop a Siop Elfair 
Rhuthun. 
Estynnwn groeso cynnes iawn i 
ddwy sydd wedi ymuno â tîm y 
gwirfoddolwyr sef  Mona Ffynogion 
a Sue Clarkson o Efenechtyd.

PWLLGLAS

SIOE FFASIWN

Yn Neuadd Pwllglas nos Wener Hydref 11,cafwyd noson “Ffasiwn a Ffiz” 
gydag arddangosfa o wisgoedd gan Siop Dillad Merched “Lan Llofft”, 
Machynlleth ac Aberystwyth, er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas, 

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020. Merched lleol cafodd y fraint o 
fodelu’r dillad. Cafwyd noson ddifyr a llawer o fwynhad. Diolch i 

Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.

O’R WASG
BYW IAITH – TAITH I FYD Y 

LLYDAWEG 
Aneirin Karadog  

(Gwasg Carreg  Gwalch, £8.50) 

Mae’r teulu hwn newydd ddychwelyd o 
Lydaw. Ond nid gwyliau haf oedd eu 
hymweliad. Aeth y Prifardd Aneirin 
Karadog, Laura ei wraig, Sisdial ac 
Erwan eu plant a Mukti’r ci i fyw am 
flwyddyn i wlad y tad-cu a’r fam-gu. Byw 
drwy’r Llydaweg oedd y nôd. Dewch i 
glywed eu hanesion a’u profiadau. 
 
 

DIAWL BACH LWCUS 
Atgofion drwy Ganeuon:  

Geraint Davies 

(Gwasg Carreg Gwalch, £8.50) 
 
‘Mae caneuon fel plant,’ meddai Geraint 
Davies (aelod o Hergest, Mynediad am 

Ddim a grwpiau eraill) – mae gan bob un 
ei stori. Efallai mai ‘Hei, Mistar Urdd’ yw 
ei gân enwocaf – ac mae honno’n llawer 
mwy na chân plant.  
Mae’r gyfrol hon yn casglu ynghyd 
straeon o Lanymddyfri, Abertawe a’r 
Borth; yn sôn am ddylanwadau o Merêd 
i Joan Baez, ac am brofiadau o weithio 
gyda Grav i fynd â’r ‘cyw melyn olaf’ i’r 
coleg.  
 
 

NADOLIG YN Y CARTREF 
Luned Aaron  

(Gwasg Carreg Gwalch £5.95) 

 
Mae ‘Adfent’ yn golygu siocled i blant 
heddiw. Dyma gyfrol sy’n ailddarganfod 
traddodiadau’r Nadolig yn y cartref a all 
fynd ar goll ynghanol prysurdeb yr ŵyl 
heddiw.  
Lluniau lliw hyfryd, clawr caled – mae’n 
addurn yn ogystal â bod yn bleser i’w 
ddarllen. 
 
 

Cymru a’r Môr: 10,000 o 
Flynyddoedd o Hanes y Môr  

(Y Lolfa - £24.99) 
 

Llyfr newydd wedi ei ddarlunio’n 
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar 
hyd glannau gogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd. 
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Chwaraeon

Canolfan 
Golff 
Llanfwrog

Mae Canolfan Golff Llanfwrog yn agored, dan ofal William Jones a Graeme 
Howard. Bydd cyfle i gael gwersi, a bydd y Ganolfan yn agored o 10 y bore tan 
9 o’r gloch y nos ddydd Llun tan ddydd Gwener, ac o 10 y bore tan 5 y pnawn 
ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Pob dymuniad da iddynt gyda’r fenter.

BYRDDAU GWYBODAETH CORWEN
Ar Ddydd Gŵyl Ddewi, dadorchuddiwyd byrddau 
gwybodaeth newydd ar wal Canolfan Ni. Ffrwyth 
llafur partneriaeth rhwng Canolfan Ni ac Amgueddfa 
Corwen yw’r rhain ac maent yn arddangos hanes 

lleol Edeyrnion o 440CC i’r presennol. Felly y tro 
nesaf byddwch yn siopa yng Nghorwen ewch draw 
i’w gweld ac efallai dysgu mwy am eich ardal. Yn y 
llun mae Jim Ritchie, Cadeirydd Amgueddfa Corwen 

a fu’n ymwneud â’r gwaith ymchwil ac yn trefnu 
bod y byrddau’n cael eu gosod yn eu lle. Hefyd 
Roger Hayward, un o ymddiriedolwyr Partneriaeth 
Gymunedol De Sir Ddinbych. 


