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Beicwyr y Goldie

Cyd-amseru
perffaith

Cafodd Lily, Harri ac Elsa Green o Ysgol Pen Barras gryn
hwyl yn llunio fideo ‘Nofio Cydamserol’ i Eisteddfod T - da
iawn chi am ennill y 3ydd safle.

Gweler newyddion Gellifor a Llangynhafal

Gwerth y Busnesion Bychain
O edrych yn ôl dros y trigain
mlynedd diwethaf o ran menter
a busnes yn y rhan hon o
Ddyffryn Clwyd, mae’n syndod
y newid sydd wedi digwydd. Ar
dechrau’r 60au y ganrif diwethaf,
roedd cyfraniad y rheilffyrdd
e.e. Dinbych-Rhuthun-Corwen,
i fyd busnes yn dirwyn i ben, a
daeth cynnydd yn nifer y lorïau a
cherbydau eraill oedd yn medru
cynnig cludiant o ddrws i ddrws.
Felly roedd ychydig o alw gan
ambell unigolyn am safle i gadw
lori a defnyddiau adeiladu, ond
roedd yr economi wledig seiliedig
ar amaethyddiaeth yn ddigon
cadarn. Roedd Cynghorwyr
Sir a Thref Dinbych yn awyddus
i ddechrau rhyddau tir ar safle
Colomendy ar gyfer busnesion
lleol ac roedd Cynhorwyr
ddim am i Rhuthun fod yn ail i
Ddinbych a bu’n rhaid edrych am
safle tebyg yn y dref. Yn dilyn
codi gorsaf trin carthion y dref
yn mhen draw Lôn Parcwr, daeth
tir yr hen fferm garthion ar gael a
dyna’r safle a ddaeth bellach yn
Ystâd Ddiwydiannol y Dref. Pwy
fasa’n meddwl am y fath newid?
Mae’n anodd coelio o ble
daeth yr holl fusnesau bychain
sydd yna heddiw, ond mae’r
mwyafrif mawr ohonynt yn eiddo
i bobl yr ardal, ac o’r herwydd
yn creu gwell sicrwydd o ran
cyflogaeth. Bu ambell gwmni

o bell yn holi am safle i godi
ffatri gynhyrchu yn Rhuthun e.e
Texas Instruments, a Rehau
Plastics, ond ni ddaeth dim felly
i fod. Credaf mai da o beth
oedd hynny gan fod gennym yn
Nyffryn Clwyd pobl ein hunain,
gyda’r gallu a’r ymroddiad i
greu cwmnïau cryf a chynnig
cyflogaeth sicr. Medrir enwi
rhai o’r arloeswyr megis Jones
Brothers (Huw ac Elwyn Jones),
Iorwerth Williams (I T Williams,
Min-y-clwyd, Rhuthun), Eddie
Jones (E Jones, Surfacing, Glan
Clwyd, Rhewl), Emrys Jones (E
Jones & Son, Clawddnewydd),
John Lloyd ( J Lloyd a’i Fab,
Yr Efail, Bryn SM). Diolch
am y bobl hyn a llawer eto y
gellid eu henwi sydd a’r gallu
‘entrepreneur ‘ i lwyddo mewn
busnes. Wrth gwrs mae nifer o
ferched yn eu plith gan feddwl
am Margaret Carter (Bwydydd
Patchwork), Rhuthun, a Ruth Lee
(Offer Achub Bywyd), Corwen,
a rhaid sôn am werth enfawr
partneriaeth gŵr a gwraig i
lwyddiant sawl busnes.
Yn y byd amaethyddol, mae
nifer y ffermydd wedi lleihau dros
y blynyddoedd ond bod ffermydd
unigol wedi tyfu o ran eu daliadau
tir. Gwelir siediau mewr gan
lawer ohonynt gyda mynd mawr
ar gynhyrchu llefrith. Ar yr un
pryd mae llawer o ‘sguboriau a

hen adeiladau fferm traddodiadol
wedi’u troi yn dai annedd neu
lety ar osod. Hyn oll yn dod â
gwaith i adeiladwyr a chrefftwyr
lleol heb sôn am gyflenwyr
deunydd. Buais i’n ffodus o fedru
ymweld â thros gant o fusnesau
bychain a chael ysgrifennu
andanynt yn Y Bedol dros y 30
mlynedd diwethaf. Mae’n braf
cael adrodd bod tua dwy ran
o dair ohonynt yn ffynnu, ond
fod nifer wedi cau am resymau
amrywiol. Mae nifer o siopau
bach a thafarndai wedi cau yn
y wlad ac yn Rhuthun; caewyd
Bwyty y Clwyd Gate, Llanbedr,
a Gwesty Bod Idris, Llandegla.
Mae canol tref Rhuthun wedi
gweld perchnogaeth sawl siop
yn newid yn aml, ond diolch am
siopau megis John Jones a’i
Fab (Cigydd), wedi’i leoli yn Heol
Clwyd ers 1927 a’r siop fusnes
hynaf yn y dref efallai, a’r holl
siopau eraill sy’n gymorth enfawr
i gadw calon y dref yn brysur.
Ymddiheuraf am ddethol enwau
rhai busnesion a heb enwi eraill, a
hefyd am roi fwy o sylw i Rhuthun
na Chorwen, yn yr arolwg byr
hwn, ond yn sicr mae’r fro yn eich
gwerthfawrogi bob un gan fod
ein economi leol wedi’i wreiddio
ynoch chwi. (Diolch i bawb sydd
mor garedig â hysbysebu yn Y
Bedol).
Brian Roberts
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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
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Apêl Rhuthun,
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neu’r cwmni

O’R EFAIL
Dyma i chi rifyn dwbwl o’r Bedol
y mis hwn gan obeithio bod yma
ddigonedd o waith darllen i chi gyd
dros yr Haf. Hoffem ddiolch yn
fawr i bawb sydd wedi cyfrannu at
y rhifyn hwn mewn unrhyw fodd
ac wedi gwneud hynny heb ail
ystyried o gwbwl. Cofiwch adael
i’ch gohebyddion pentref neu un o’r
tîm golygyddol wybod am unrhyw
ddigwyddiad yn eich ardal, er mwyn

ei gynnwys yn y papur. Ac ar yr un
nodyn, hoffem ddiolch o galon i
Awen Williams, sydd wedi symud o
Landegla i Rhewl ac am roi’r gore
i’w swydd fel gohebydd Llandegla.
Os oes rhywun o Landegla eisiau
ymgymeryd â’r swydd cysylltwch â
ni yn y swyddfa. Mwynhewch yr Haf
a chymerwch ofal i gyd. Anfonwn
ein cofion cynhesaf at Sioned,
gohebydd Dinmael.
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Edwards,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cynnwys
. . . . . . . .enwau’r
. . . . . . . holl
.£10.00
croniclo
hanes
Aled
a Llinos
Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . danysgrifwyr
. . . . . . . . . . . yn
. . .y. gyfrol
. .£5.00
Syr DavidNant
James,
Os
Rhiannon,
Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . a. .brynir
. . . . .ganddynt.
. . . . . . . . .£20.00
sylfaenydd yr
hoffech
danysgrifio,
Cyfanswm
………£202.00
Ymddiriedolaeth, ac
gofynnwn i chi gysylltu
Mae
gan y golygyddion
hawl i gywiro, talfyrru neu âwrthod
unrhyw
erthygl a
yn rhannu
ychydig
Swyddfa
Pantyfedwen
yn Y Bedol. Nid ydym yn
odderbynnir
wybodaethi’w
amchyhoeddi
y
cyncyhoeddi
gynted â erthyglau,
phosibl,
llythyrau
benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n
eu hanfon.
BLODAU
gwaddolneu
a adawodd
ac erbyn
16 Gorffennaf
ef i Gymru
a’i phobl,
fan bellaf.
Gweler
PARCH
– Rydym
yn falch iawn i dderbyn un deyrnged
wedi ei
llunioymewn
gwaddol
sy’n i’w
parhau
manylion
isod.yn
modd
addas
hargraffu a heb fod yn fwy na 500
o eiriau.cyswllt
Nid ydym
i gael ei dosbarthu cynnwys lluniau o’r ymadawedig.
Yn gywir
Gwenan Creunant
mewn grantiau i bobl Cymru’n
NID YW’R
GOLYGYDDION
flynyddol.
Awdur
y gyfrol yw O REIDRWYDD YN CYTUNO Â’R GWAHANOL
Richard Morgan,AGWEDDAU
fu’n Ysgrifennydd
A FYNEGIRFfôn:
YN Y01970
PAPUR612806
HWN.
E-bost: post@jamespantyfedwen.
Gweithredol yr Ymddiriedolaeth
cymru
am dros ddeng mlynedd ar

EIN CYFEIRIAD:

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
1/4 Tudalen £40
swyddfa@ybedol.com
1/16 Tudalen £15

1/2 Tudalen £70
1/8 Tudalen £25

Y BEDOL DRWY’R POST

I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
Ysgrifennydd Hysbysebion
Tanysgrifiadau (manylion
yn yerbyn
rhestr Swyddogion).
rhifyn Medi

dydd Gwener, Awst 27.

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
ebost: swyddfa@ybedol.com

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
Beth am hysbysebu yn y Bedol? Mae’r prisiau fel a ganlyn:

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

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.

LLANRHAEADR Y.C.
Gohebydd: Nerys Evans Ffôn: 01745 890294
e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

bychan, Brychan Llŷr.

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.

Pen-blwydd Hapus

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
IARD LO EYARTH,
marw yn ogystal a chreu llygredd ir
HEOL Y PARC,
amgylchedd. Diolch i’r rhieni am eu
RHUTHUN 702006
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon
rhodd ariannol tuag at WWF FOR
NATURE. Ar ddiwedd y gwasanaeth
APPROVED
cafodd Deryl y pleser o gyflwyno
COAL
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel, Alaw,
Tirion, Lois, Elain, Lliwen, Rhian a
MERCHANT
Sioned am gymryd rhan yn Llafar a
Chân dan ofal Gwen, Lisa a Rhian ar
y thema Stori Samson.
Gwerthwr Glo
Bu oedfa’r Fro yn y Dyffryn dan ofal ein
Cludo i bob ardal
Gweinidog.
Ffôn fin nos:
Y GYMDEITHAS: Cawsom noson
Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro
07786 244426
gartrefol yng nghwmni Glyn Williams,
Borth y Gest a’i gyfeilydd Huw Alan
Roberts. Roedd pob stori ddwedodd o
Pen-blwydd
i ANNA GWILYMyn
Pen-blwydd Hapus
DAFI
LLWYD,
Pen-blwydd
iti GRUFF o Audlem,
CYW
YN
DOD yADyffryn
HWYL Ahapus
HUD
yn
wir meddeHapus
fo! Mwynhaodd
pawb y 5 oed, GWEN RHYS yn 9 oed a’u chwaer
Gwasanaeth Diolchgarwch
y plant
yng
Nghapel
fach
ELAN
RHYS
yn
2
oed,
y
dair
yn
dathlu
ym
mis
Gorffennaf!
Hefyd
cyfarchion
yn
12
oed
ym
mis
Awst.
Llawer
o
gariad
Sir
Caer
yn
1oed
ar
Orffennaf 6. Llawer
canu, ac roedd cyfle i gymdeithasu
DDYFFRYN
CLWYD
cynnar
i CASI
GWYNDAF fydd yn 7 oed ym mis
Medi.
Llawer onewydd
gariad igan
y teulu
gan y teulu i gydI xxx
o gariad
Dad, Mam, Lilie, Maddie, Nain a
groeso
i aelodau
ymuno.
Misi
dros baned
wedyn.
Taid Tyn y Parc a’r teulu i gyd.
dwytha daeth aelod o glwb camera
PROFEDIGAETH: Estynnwn gyd
ein xxxxx
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac
cydymdeimlad â theulu Bronallt gan
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo
fod Russel Evans wedi colli ei dad,
paned a chacen. Mis Tachwedd
hefyd Brynle a Nesta Evans Pennant.
darperir te pnawn, croeso i aelodau
Mae Brynle wedi colli ei chwaer Beryl.
Gohebydd: Emily Davies Ffôn: 01824 750017
hen a newydd.
Rydym yn meddwl hefyd am deulu y
CAPEL: Dydd Sul olaf o fis Medi
Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat
ddiweddar Selina Peters, Pont y Bedol
croesawyd y Parch. Hywel Edwards,
Ddinmael.
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones,
gynt, a hefyd teulu y ddiweddar Shirley
y Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20
Vanderbijil Elusendai.
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel
GWELLA: Anfonwn ein cofion at J. R.
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
Hughes, Bro Erin, Derek Hughes
unedig
eleni
gyda
Bethan
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
Williams, £10 Carys, £5 Amanda
Moelwyn, Arthur Webber, Pentre Isa,
Smallwood, Llangwm yn arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
Caley.
Merrik Wheeler, Bwthyn Parc Postyn,
Roedd y capel yn llawn gyda chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
MERCHED Y WAWR: Croesawodd
ac Anetta Williams, Coed y Fron.
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
LLONGYFARCHIADAU: i Celi Evans
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n
Vale Cottage ar basio ei phrawf gyrru.
Byddgyda’r
dwy Sioe
Cyw yn cael
eu cynnal
Ysgol
Glan
Clwyd
11.00
Gro
Parchedig
Helen
Wyn ynplant
wedi
dysgu
euRhagfyr
gwaith 5
ynam
dda
a
siarad am ei waith fel cownselor gyda
CLWB Y PENTAN. Cynhelir y clwb yn
y
bore
a
1.45
y
pnawn.
Manylion
llawn
ar
galericaernarfon.com
Jones,
Eglwysbach
yn
gwasanaethu.
chanu
bywiog.
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan
y festri ar y 3ydd dydd Mercher o bob
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth
COFION: At bawb yn yr ardal nad
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau
mis am 2 o’r gloch y pnawn, Mae rhif
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai
gan Megan.
yr aelodau wedi lleihau ac estynnwn
Cyf. Preswyl.
gyda’r Parch Gerwyn Roberts,
sydd mewn Cartrefi

Richard Jones
a’i Gwmni

MELIN Y WIG

LLANARMON YN IÂL

Pen-blwydd hapus iawn iti HARI
Pen-blwydd hapus i SIONED Emma
EMYR
yn 2 oed
ar Orffennaf
4 Ysgol
ac i dy yn cyflwyno’r
Evans, Cynefin,
Llanrhaeadr
ar ei
Aelodau
hynaf
Cyngor yr
cyfraniadau
bwyd i Sally
Gohebydd:
Olwen
E. Roberts.
Ffôn: 01824 yn
780286
gyfneither GWENNO
ALAW
ynDavies,
4 oed
arCanolfan
phenblwydd
Lloyd
Ni, Corwen 10 oed Gorffennaf
Awst
27. Cariad
oddiwrth
Taid
14. Llawer
gan Dad,Mam,
Nash.
Dyddo gariad
Gwener
canlynlol
EGLWYS
SANTmawr
GARMON:
Dydd
Iaua
Nain17
Galchog
teulucynhaliwyd
i gyd.
Llio, Lisa,
Rhian
a Ted y ci,
Taidcoffi
a Nain
cawsom
gyfle
i fwynhau
bore
a
Hydref
am a’r
7.00
Dyffryn
teuluLlanarmon
i gyd xx
blasu teisen
yna’r
Ysgol
a
Gwasanaeth Diolchgarwch dan
Llanferres i godi arian tuag at
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan
destun diddorol a phwrpasol “Ein
wedi ei drefnu gan y plant a’u
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn
hathrawon a derbyniwyd swm
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau
sylweddol.
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i
hardd a chasglwyd y llysiau a’r
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan.
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn
weini
a
gwerthfawrogwn
eu
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi
gwasanaeth.
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor
gan y Parch Dylan Caradog Parry
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis
Chamberlain, Gellifor ac Andrew
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe.
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i
YR ATEB Llongyfarchiadau
NAWR YW SYSTEM
FIBRE
GLASS
GENEDIGAETH:
i
wahoddDOI
y Parch
Robert Parry,
Lerpwl,
Sioned
Carey ar enedigaeth
harwain mewn20
gwasanaeth
hyfryd
GANa Sam
“POLYROOF”
GYDA i’n
GWARANT
MLYNEDD
merch fach Hydref 25.
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n
Eich
Lleollu mewn awyrgylch
COFIWN: am y cleifion
o’r Contractwr
ardal
bendithion
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes
draddodiadol.
Roedd
canu
atynt.
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr
UNDEBBRYN
Y MAMAU:
y tymor
organ a chynrychiolaeth
dda yn
YRAgorwyd
HUDD,
LLIDIARDAU
01678 521002
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd
Hoffwn ddymuno Cyfarchion Pena chroesawyd pawb gan y Parch
y Parch David Owen, Ponciau i
blwydd i fodryb arbennig i ni gyd fel
28
wasanaethu gyda chyfarfod Undebol
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd
teulu - “Anti Cein” sef Ceinwen Jones,
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch.
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol
Penlan, Bryn Rhydd, Ruthin yn 90
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel
Bro Famau gyda cherddoriaeth,
oed ar Awst 3,
Yncl Emyr–yntau’n
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd
adroddiadau
a ac
cherddorfa
popeth
96oed
yn
ddiweddar.
Gobeithio
cewch
Pen-blwydd
Hapus
arbennig
iawn i
Glenys
Roberts.
John
Mannering,
yn gywrain iawn. Gwerthfawrogwn y
ddathliadmae’r
bach da
a hapusrwydd
Mam/Nain sef
Cysgody y
Llanarmon
fu’nNesta
ein Evans,
hannerch
diddordeb
ysgol
yn gymryd ayn
iechyd
i’r dyfodol.
gan trydydd
Gaer (gynt
Frondeg,
90
Sul oa’r
cyfle Maerdy)
i gwrdd ynâ’n
y gymuned
drwyDaw’r
gydolcyfarchion
y flwyddyn.
Eleri, canmoliaeth
Gwynfor, Clwyd,
Eirian,
ac Alan
oed arMae
5 Awst.
Llawer
o gariad
Eleri
gilydd.
croeso
cynnes
i bawb
Mae
uchel
iddynt
yn
a’r
teulu oll
a hefyd
gan Tirion
a Pete,ynEmma
a Sean, David
a Maria
ymuno
y gwasanaeth
ar nos
Sul a
cymryd
rhan
yn sws
y fawr
Gymraeg
a’r
am ofalu
amdanaf!
xxxx
am 5.30. Teulu Frodsham.
Saesneg.
Diolchwyd
iddynt
gan Gill

PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT?

J. TUDOR MORRIS

30

PEREDUR ROBERTS

CYFARWYDDWR ANGLADDAU

Gwasanaethhapus
Personol
- Capel
Gorffwys Preifat
Pen-blwydd
i LLIO
Haf Evans,
Pen-blwydd Hapus i CAIO Williams,
Cynefin,
Llanrhaeadr
ar ei phenblwyddYCHWANEGOL
Felin Bach Llanrhaeadr a oedd yn 3 oed
CERRIG
BEDDI - ARYSGRIFEN
yn
18 Gorffennaf
24, llawer
o gariad
Mehefin
Derwgoed,
Llandderfel,
Y Bala,
Gwyneddym
LL23
7HGac i’w frawd bach JAC a
gan
Dad,530239
Mam, Lisa,
Rhian,
Sioned Ted
fydd yn 1 oed mis Awst. Oddi wrth Taid
01678
/ 07544
962669
y ci,
Taid a NainGof,
Dyffryn
a’r teulu iBetws
gyd a y Coed,
a Nain
PentreLL24
Llech0HY
a’r teulu i gyd. xx
Gweithdy’r
Pentrefoelas,
Conwy
phob hwyl yn y Coleg yng Nghaerdydd.
01690 770408 / 07884 025520
ebost: derwgoed@aol.com
xx

Siop Elfair
16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun
Ffôn: 01824 702575

•
R • M*•DISGIAUSeiri
Coed
LLYFRAU
• DVDS • CROCHENWAITH
• Arbenigwyr coed derw •

* CARDIAU * GEMWAITH * GWYDR * LLECHI *
• Ceginau • Ffenestri • Drysau •
JONES
CRYSAU RYGBI * CRYSAU
• LloriauT• COWBOIS
Grisiau • *
DILLAD BABIS * Ffôn
DARLUNIAU
* CREFFTAU
: 01824
705251*
JOINERY
Parc Busnes
Lôn Parcwr
• Rhuthun
LLAWER O NWYDDAU
ERAILL
O GYMRU

LLETY MAES FFYNNON
Gary a Carys Owen
25 Maes Ffynnon, Rhuthun LL15 1LX
01824 705225 symudol 07971 103286
www.holidaylettings.co.uk/
rentals/ruthin/136883
3

CYFARCHION
MIS
GORFFENNAF/
AWST
DIOLCH
Diolchaf am y cardie,
Ymweliad a’r galwade,
A chyngor pawb am yr wythdeg,
“Fod ’n ara deg, a gwylie”!
Eilir, Llangwm
Carwn ddiolch am yr ymateb caredig a
chalonogol i’r gyfrol Ei Awen Ef. Wedi talu’r
costau fe wnaed elw o £260 yn cynnwys
rhoddion hael. Rhannwyd yr elw fel a ganlyn:
£100 i Hosbis San Cyndeyrn, Llanelwy.
£100 i Gofal Dydd, Waengoleugoed.
£60 i MND Association.
John Owen

RHEWL
Gohebydd: Sian Eryddon Ffôn: 01824700245
Dymuniadau gorau i Erfyl/ Bof ar dy ymddeoliad
o weithio i’r cyngor, mwy o gyfle i gael canu
rwan!

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans Ffôn: 01824 790313
Cydymdeimlad Cydymdeimlwn yn ddwys â
theuluoedd Pen Isa’r Waen, Emyr wedi colli ei fam
Eluned Morris, Rhuthun ac Arwel ac Wyn Morris
wedi colli modryb, a theulu Graham CarringtonSykes o golli ei fam Rosamund Carrington Sykes
Llongyfarchiadau i Hywel, Hafod y Bryn ar ei
ddyrchafiad yn Bartner Cyswllt cwmni Jones
Peckover
Dyweddïo Llongyfarchiadau i Jack a Fran, Helenfa
ar eu dyweddïad
Geni Llongyfarchiadau i Jonathan a Siwan Hulme,
Pentrefelin Ucha ar enedigaeth Elgan Ynyr ar 11
Mehefin, brawd bach i Luned Alaw,
Pob dymuniad da i Julia Hughes, Plas Llangwyfan
ar achlysur pen blwydd arbennig.
Llongyfarchiadau i Rod a Margaret Williams,
Rhiwbebyll, ar ddathlu eu Priodas Aur ar Orffennaf
17.
Pysgotwr o fri! Bu Hywel, Hafod y Bryn yn
llwyddiannus iawn pysgota yn ystod wythnos
Bysgota’r Afon Gruinard, Western Ross, i’r gorllewin
o Ullapool yn ddiweddar. Stad Gruinard, 28,000
acer sy’n berchen ar yr afon Gruinard. Wedi
pysgota’r prif lyn neu ‘loch’, Loch na Sealga,
sy’n 4 ¾ milltir o hyd, a rhai o lynnoedd eraill yn
y mynyddoedd, daliodd Hywel a’i gyfeillion dros
60 brithyll. Roedd yr haul yn tywynnu’n braf, ond
ddim yn dywydd da i bysgota! Roedd lefel y dŵr yr
afon yn isel o ganol yr wythnos ymlaen, ac roedd y
brithyll yn methu mynd i fyny’r afon! Mae’r stad ar
y ‘North Coast 500’, ffordd ychydig dros 500 milltir
o hyd gyda golygfeydd arfordirol godidog ymhell i
ogledd yr Alban, yn cael ei chyfrif fel un o’r teithiau
ffordd prydferthaf yn y byd

Llongyfarchiadau i Aron, mab Martin a Ruth
Hughes ar ei ddyweddiad â Lauren Ashton.
Siom fawr oedd deall bod rhywun o’r
gwasanaeth torri gwair sirol wedi difa y blodau
gwyllt a blannwyd yn gynharach yn y flwyddyn
mewn tri man yn y pentref.
Croeso cynnes iawn i Awen Williams o Landegla
syddwedi dod i fyw i Fro Clywedog yn ddiweddar
ac i Dafydd Llywelyn a’r teulu sydd wedi symud o
Bwllglas i fyw i’r Winllan. Gobeithio y byddwch yn
hapus yn ein plith.

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies
Ffôn: 01824 750017
CAPEL
Y Sul Cyntaf o fis Mehefin ymunwyd yn Dinmael
gyda’n gweinidog y Parch Huw Dylan Jones.
Dydd Sul Mehefin 27 yma yn Melin y Wig oedd
gwasanaeth gyda’r Parch Brian Huw Jones.
GWYBODAETH MEWN NATUR
Bu i Sue Marie Roberts, Tai Teg , ymweld ag amal
i Sefydliad y Merched yn ddiweddar gan gerdded
ffyrdd y pentrefi yn egluro gyda’r wybodaeth
sydd ganddi o wahanol ddail a phlanhigion sy’n
addas i’w cynnwys mewn bwyd a diod. Hefyd
gwneud eli ar gyfer y cyhyrau. Nosweithiau
diddorol iawn.
CROESO
I’r Ieuenctid adre o’r colegau dros wyliau’r haf.
Mwynhewch bawb.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR
4

Hywel gyda’r brithyll 8 pwys!
Swydd Newydd Dymuniadau gorau i Dafydd Elis
Jones, Rhiwbebyll Bella sydd wedi cychwyn ar ei
swydd newydd llawn-amser gyda Gwasanaeth
Tân ac Achub Gogledd Cymru. Cyn hyn
bu’n gweithilo’n rhan-amser yn Wynnstay ac
yn ddiffoddwr tân rhan-amser wedi’i leoli yn
Rhuthun. Pob hwyl i ti Elis!
Ymddeoliad Pob dymuniad da i Iona, Hafod y Bryn
ar ei hymddeoliad o Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug
Ysgol Bryn Clwyd Mae disgyblion Ysgol Bryn
Clwyd wedi bod yn brysur yn gwella tir o gwmpas
yr ysgol trwy blannu blodau, llysiau a ffrwythau.
Maen nhw hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect
plannu coeden geirios gyda Japan i ddathlu’r

cysylltiadau rhwng Cymru a Japan. Mae’r
disgyblion hefyd wedi bod yn gwneud smwddis
iachus, ac yn ddiweddar wedi derbyn llyfrau crôm i
helpu’r disgyblion gyda’u hastudiaethau
Cymdeithas Hanes Llandyrnog a Llangwyfan
Cafodd Cymdeithas Hanes Llandyrnog a
Llangwyfan sgwrs ddiddorol dros Zŵm unwaith
eto gan Dr Erin Lloyd Jones. Aeth ȃ ni y tro hwn
ar drywydd hollol wahanol i’r Sgerbydau Coll, sef
Merched Enwog yng Ngorffennol Cymru.
Soniodd Dr Erin yn gyntaf am adeiladu Castell
Biwmares, a sut mae hanes yn sôn am y dynion
oedd yn gweithio yn y castell - y seiri, y gofaint,
y milwyr. Dechreuodd feddwl am wragedd yr holl
ddynion yma - mae’n siŵr bod y rheini adre’n cadw
tŷ neu gyda’r dynion wrth ymyl y Gwaith efallai?
Tyrchodd Elin i mewn i hanes gwreiddiol
adeiladu’r Castell yn Lladin, a darganfod ei bod
hi’n hollol anghywir! Roedd llawer o’r merched yn
gwneud yn union yr un math o waith ȃ’r dynion AC
yn cael yn union yr un tâl! Darganfu bod gwraig o’r
enw ‘Cecilia o Gaint’ a merch arall yn creu arfau,
sef y ‘pilum’(gwaywffyn/peli) ar gyfer injian debyg
i gatapwlt yng Nghastell Biwmares. Roedd hi’n
cael tri swllt yn dâl am y gwaith hwn, yn union fel y
dynion, a 18 hen geiniog yr wythnos. Felly doedden
nhw’n bendant ddim yn gwersylla ym Môn dim ond
i ofalu am eu gwŷr!
Darganfu Dr Erin hefyd bod merched yn gweithio
yn y cestyll eraill ee Caernarfon - roedd ‘Juliana
filia fabri’ (Juliana, merch i saer), Eleanor de
Engelond’ a ‘Julia uxor Ade’ yn gweithio fel
‘hottarri’ a ‘fauconarii’ (cario defnyddiau adeiladu
a chario’r mortar!!)
Yn ddiweddar, ail-greodd ‘Cadw’ Lys Brenin
yng nghanolfan ymwelwyr Castell Criccieth. Mae
byrddau rhyngweithiol yno’n dangos sut roedd
Cyfreithiau Hywel Dda yn cael eu cyfrif y rhai
mwyaf blaenllaw am gannoedd o flynyddoedd
o ran cydraddoldeb a hawliau merched - ymhell
cyn i’r Saeson ddod i Gymru! Er enghraifft, yn ôl
y Cyfreithiau, roedd priodas yn gytundeb, ac os
byddai gŵr yn twyllo’i wraig câi ei gosbi. Os twyllai
deirgwaith, byddai’n sail i ysgariad. Hawl y ferch
oedd ei ‘hagweddi’ (dowry) nes y 7fed flwyddyn.
Wedi hynny roedd hi’n 50/50!
Merch anhygoel arall yn hanes Cymru oedd
Gwenffrewi, Treffynnon. Mae’n debyg ei bod hi’n
ymwelydd cyson ȃ Sant Deifr a’i Ffynnon Sanctaidd
ym Modfari. Roedd hi’n ferch dduwiol a doedd
ganddi ddim diddordeb mewn priodi Caradog tywysog go sinistr oedd yn ceisio ennill ei chalon.
Wrth gwrs, roedd y tywysog yn gandryll o gael ei
wrthod a’i sarhau, a thorrodd ben Gwenffrewi! Yn ôl
traddodiad, tarddodd ffynnon yn y man lle syrthiodd
ei phen! Achubodd ei hewythr y sefyllfa drwy ei
hadfywio, a threuliodd Gwenffrewi weddill ei hoes
yn abades yng Ngwytherin. Wrth gwrs, mae’r man
y lladdwyd Gwenffrewi erbyn hyn yn le sanctaidd
ac yn denu miloedd o ymwelwyr i Dreffynnon - y
‘Lourdes’ Cymreig.
Merch arall hynod o ddewr o orffennol Cymru
oedd Gwenllïan, a hanai o Aberffraw, Môn, ond a
symudodd i Gydweli ar ei phriodas ag Arglwydd y
Deheubarth, Gruffydd ap Rhys. Roedd hi’n chwaer
i Owain Gwynedd, Tywysog Gwynedd ac roedd
hi’n gyfnod lle’r oedd ton ar ôl ton o ymosodiadau
ar Gymru gan y Normaniaid. Wedi Brwydr Hastings
1066, roedd yr arglwyddi Normanaidd yn ymwthio’n

slei tuag at diroedd Cymru oedd ar y ffin (y Mers)
a’u dwyn oddi ar y Cymry.
Yn ystod y cyfnod cythryblus yma, roedd
Gruffydd, gŵr Gwenllïan, wedi teithio i ymweld â’i
theulu hi yng Ngogledd Cymru i gael cefnogaeth i’w
frwydr i adennill ei dir coll.
Ta waeth, ag yntau yn y Gogledd, ymosododd y
Normaniaid eto, a doedd dim dewis gan Gwenllïan
ond hel milwyr i fynd ei hun i ymladd yn eu herbyn.
Yn anffodus, cafodd ei dal gan y Normaniaid a’i
dienyddio, ynghyd â’i dau fab.
Ond doedd ei hymdrechion ddim yn ofer.
Ysbrydolodd Arglwyddi Cymreig eraill i ymladd y
Normaniaid ac adennill eu tiroedd. Am ganrifoedd
wedi hynny, bloedd y Cymry wrth fynd i’r frwydr
fyddai ‘Dial dros Gwenllïan’. Daeth ei mab,
Arglwydd Rhys, Deheubarth, yn un o’r arglwyddi
mwyaf llwyddiannus yn hanes Cymru. Adeiladodd
gestyll gwych, yn cynnwys, Aberteifi, Dinefwr a
Charreg Cennen, a sefydlu Abaty Talyllychau. Yn
1176, cychwynnodd ar y traddodiad o gynnal Gŵyl
Gymreig i ddathlu barddoniaeth a cherddoriaeth
Cymru - ein Heisteddfod Genedlaethol!
Dwy chwaer anhygoel yn hanes Cymru oedd
‘Ladis Llangollen’. Disgwylid i’r ddwy briodi yn
eu gwlad enedigol, Iwerddon. Ond gwnaethant

rywbeth na chlywyd amdano yn yr oes honno dianc i Gymru a phrynu bwthyn bach, ei ailwampio
eu hunain. Hwnnw, bellach ydi Plas Newydd,
Llangollen. Roedd y ddwy’n cadw dyddiaduron
- digon arferol oedd bywyd bob dydd ond caent
ymwelwyr diddorol a phwysig. Galwodd y bardd
John Keats yn ei dro, a’r frenhines Charlotte, gwraig
Siôr y 3ydd. Yn wir, perswadiodd honno ei gŵr i roi
pensiwn i’r ddwy. Deuai ‘Gentleman Jack’ (cyfres
deledu boblogaidd ar yr enwog Anne Lister) hefyd i
ymweld â nhw ar ei thro.
I fynd yn ôl at y cestyll, dywedodd Dr Erin mor
falch oedd hi fod merched oedd yn seiri maen
arbenigol, wedi gweithio ar atgyweirio Castell
Conwy yn 2018 - dyna ddangos bod cydraddoldeb
i ferched mor fyw rŵan ag oedd 800 mlynedd yn ôl.
I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched,
ysgrifennodd Dr Erin lyfr i blant o’r enw ‘Merched
Cymru’n Creu Hanes’, wedi ei gyhoeddi gan Cadw.
Mae’r merched yn y llyfr wedi eu portreadu yn ôl sut
fyddai eu pryd a gwedd yn 2020.
Mae’r hanes yn sôn am 12 o ferched o Gymru
yn y gorffennol a’r presennol ee Santes Elen
(sefydlydd eglwysi yn y 4edd ganrif), Cranogwen,
y bardd o ferch a anwyd yn 1839, hyd at Hayley
Gomez MBE - Athro Astroffiseg ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae’r llyfr wedi ei ddylunio gan yr
artist addawol Efa Lois, ac mae hi’n cael hwyl
ar bortreadu’r merched mewn gwedd fodern ein
hoes ni ee Gwenllïan fel ymgyrchydd dros hawliau
merched, a Siwan fel Gwleidydd Cymreig.
Bu Dr Erin yn ateb cwestiynau’r aelodau am sawl
merch arall ee Dr Kate Roberts, Brenhines ein Llen,
a’r Frenhines Elinor, gwraig Edward 1af oedd â
diddordeb mawr mewn creu gerddi yng nghestyll ei
gŵr, yn cynnwys Rhuddlan.
Trafodwyd hefyd: Carnedd Gop Hill, uwchben
Trelawnyd, y drydedd domen gyn-hanesyddol fwyaf
yn y DU, a adeiladwyd rhywbryd yn ystod y Cyfnod
Neolithig; Castell y Fflint - y castell Seisnig 1af yng
Nghymru lle trosglwyddodd Rhisiart II ei goron
i’w elyn Harri Bolingbroke, Harri’r IV (sail i ddrama
Shakespeare, Rhisiart II)

Eglurodd Dr Erin hefyd pa mor anodd mewn hen
gastell ydi ail-greu’r arogleuon, synau’r anifeiliaid,
y plant, hogi arfau er mwyn i ymwelwyr heddiw
gael profiad go iawn o fywyd mewn castell. Mae’r
elfennau hynny’n aml iawn ar goll, ond mae Cadw
erbyn hyn yn ceisio dehongli’r rhain bellach yn y
safleoedd ble mae eu staff ar gael.
Bydd Cymdeithas Hanes Llandyrnog a
Llangwyfan yn trefnu cyfarfodydd eraill yn y
dyfodol. I ymuno â’r Gymdeithas, e-bostiwch
llangwyfanhistory@hotmail.com os gwelwch yn dda

Un bwgan brain aeth yn angof o Sŵn y Nant

Taith Dractorau
Dyffryn Clwyd
Dim ond nodyn i ddiolch o galon i bobl Llandyrnog am
eu hamynedd ddydd Sul 6 Mehefin pan fu i’r daith uchod
ddod drwy’r pentre’ darfu ar eich heddwch pnawn Sul
arferol.
Mae hon yn daith flynyddol sy’n cael ei threfnu gan
griw ohonom at wahanol elusen bob blwyddyn ac eleni
Sefydliad DPJ oedd yn elwa. Sefydlwyd Sefydliad DPJ
yn 2016 yn dilyn marwolaeth y ffermwr Daniel PictonJones. Nod y sefydliad ydi cefnogi gweithwyr yn y sector
amaethyddol sy’n dioddef o iechyd meddwl gwael. Roedd
criw o’r sefydliad wedi ein helpu i drefnu, ac roedd yn
fraint cael cydweithio efo criw mor hwyliog a threfnus!
Roedd y pedwar ugain trefnus wedi sicrhau lle o flaen
llaw, ac ugain arall yn troi fyny ar y diwrnod a dyna oedd
cur pen trio ffeindio lle i bawb, ond mae’n anodd dweud
na wrth ffrindiau yn tydi? - roedd rhai wedi dod mor bell â
Phen Llŷn, Ynys Môn, Warrington a Sir Amwythig!
Ar ôl croesawu pawb i Ddyffryn Clwyd efo fy
uchelseinydd llaw newydd - wel dyna degan handi - ar
sgwrs iechyd a diogelwch holl bwysig, dyma bawb yn
tanio efo’i gilydd ac argol dyna oedd sŵn a mwg!
Ellai ddim dweud bod ni wedi ymlwybro’n dawel drwy
Henllan, Trefnant, Tremeirchion, Bodfari, Aberchwiler a
Llandyrnog – ond mi ddaru ni ymlwybro - er mwyn i bawb
gael amser i fwynhau’r golygfeydd gwych o’r Dyffryn ac mi
ddaru ni wneud pwynt o stopio ar fynydd Sodom – fuoch chi
yno ‘rioed? Mae’r golygfeydd yn anhygoel a dim llawer sy’n
medru dweud bod nhw wedi bod i Sodom ar gefn tractor!
Trwy garedigrwydd pob unigolyn a chwmnïau masnachol
oedd yn noddi - fe lwyddwyd i godi oddeutu £2700 i
goffrau Sefydliad DPJ
Mae diolch y Tîm trefnu yn enfawr i’r criw ychwanegol
ddaru droi fyny ar y diwrnod gan gynnwys Anwen, fy
ngwraig, i helpu efo’r cofrestru a cheisio cadw trefn ar y
pellter cymdeithasol - heboch chi fase ni heb fedru mynd o
gwbl, ac mae’n rhaid i mi gloi fan hyn drwy gyfeirio eto at
haelioni pawb - yn enwedig yr unigolyn ddaru roi amlen di
enw mewn i’r ‘bwced’ efo £100 ynddo.
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RHUTHUN
ARDAL BATHAFARN
Profedigaeth: Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant at Olwen
Griffiths o golli ei chwaer yng nghyfraith
yn Sir Fôn. Ein cofion anwylaf atoch.
Dathlu: Llongyfarchiadau calonnog
i Lynne a Gareth Hughes ar gael
gor-ŵyr sef Cai Ellis draw yn Sydney,
Awstralia, mab i Gareth a’i gymar Ali.
Pob bendith arnynt fel teulu.
Oedfaon: Roedd Mehefin 13 yn Sul
arbennig i Ardal Bathafarn sef y cyfle
i ddod yn ôl at ein gilydd unwaith eto.
Chwithdod oedd edrych ar bawb yn
gwisgo mwgwd ond tonic llwyr oedd
clywed yr holl sgwrsio byrlymus – i
ddweud y gwir doedd neb isio gadael!
Cafwyd amser i gofio’r holl filoedd a
gollwyd oherwydd yr feirws. Roedd
y gwasanaethau dan ofal Elisabeth
Jones. Diolch o galon i Rhian a
Rhodri am baratoi Capel Bathafarn
ac i gyfeillion Glyndyfrdwy am eu
grŵp, sy’n ymwneud â hwythau hefyd.
Anfonwn ein cofion anwylaf at bawb
adref ac mewn cartrefi gofal.
BETHANIA
Gyda’r drefn newydd o gydaddoli
yn parhau braf iawn yw cael
dechrau cynnal ambell wasanaeth
arbennig yma ym Methania.
Bedydd Ar Sul ola’r mis hyfryd
iawn oedd cael bod yn rhan o
wasanaeth bedydd Hari Emyr, mab
bychan Richard a Ceri, Galchog ac
ŵyr Emyr a Nan, Treddol. Diolch
i’n Gweinidog am llwyddo i gynnal
gwasanaeth teimladwy ac ystyrlon
gan gadw at y cyfyngiadau.
Anfonwn ein cofion hefyd at Eirlys
Lloyd, Hen Nain Hari, sydd bellach
yn byw yn Llanrwst.

Codi Arian Ar Gyfer Wythnos Ffoaduriaid
(15-21 MEHEFIN)
Cynhaliwyd bore goffi mewn gardd
yn Rhuthun yn ystod yr Wythnos
Ffoaduriaid gan ddwy aelod o grwp
Amnest Bae Colwyn, sef Lynette
Hughes a Gill Jones. Yn ffodus, roedd
y tywydd yn braf!
Yn ôl y ffigyrau diweddar mae tua saith
miliwn o ffoaduriaid o Balesteina, y rhif
mwyaf yn y byd.
Er i’r nifer a allai fod yn y bore goffi
gael ei gyfyngu i 30, roeddent yn hael
iawn, a llwyddwyd i gasglu £425.
Rhennir yr arian rhwng Medical Aid for
Palestinians ac Amnest.
Yn y llun, o’r chwith i’r dde, mae
Lynette Hughes, Gill Jones a’r
Cynghorydd Bobby Feeley, sy’n
ymwneud a gwaith gyda ffoaduriaid yn
Sir Ddinbych.

Cyngor Tref Rhuthun
Cefnogaeth Ariannol
Yn dilyn y llifogydd a ddigwyddodd ddiwedd Ionawr yn
Rhuthun, agorwyd Cronfa gan Gyngor Tref Rhuthun i
gynorthwyo y trigolion a’r busnesau a amharwyd gan y dŵr.
Gwahoddwyd y trigolion a amharwyd arnynt i lenwi ffurflen,
ac yn nechrau mis Ebrill, talwyd allan y cyfraniadau cyntaf.
Erbyn hyn casglwyd £4,900, ac yn y llun gwelir y Parch
Stuart Evans, Cadeirydd y pwyllgor, a Maer Tref Rhuthun, y
Cynghorydd Heather Williams, gyda’r siec. Diolch i bawb
am eu cyfraniadau.

Diolch yn fawr
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae criw bychan o
wirfoddolwyr wedi bod yn brysur yn tacluso a chlirio
mynwent Eglwys Sant Pedr. Yn y llun gwelir - Tori Garvey,
Maer Tref Rhuthun, Cynghorydd Heather Williams, Andrew
Gale, Joan Jones a Sue Cooke. Mae Brian Davies yn
absennol o’r llun. Diolch yn fawr iddynt am eu gwaith. Mae
cerrig beddi pobl enwog yn y fynwent, megis Lewis Jones
(Rhuddfab) Thomas Hughes (T ap Gwilym) a Robert Lloyd
(Eos Clwyd) Mae bedd Wm Corwallis West yn wynebu
Castell Rhuthun. Beth am alw i mewn i weld eu gwaith?

Maer Tref Rhuthun
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun, ym
mis Mai. Oedd, roedd yn wahanol iawn i arfer. Dim ond y
Cyn Faer, y Cynghorydd Gavin Harris, y Maer presennol, y
Cynghorydd Heather Williams a’i chonsort Robert Williams,
y Cynghorydd Menna Jones, Dirprwy Faer newydd a
Morfudd Jones a’r Clerc Sandra Williams oedd yn bresennol
yn yr Hen Lys. Roedd y gweddill o’r Cynghorwyr yn glyd
yn eu cartrefi, a’r cyfarfod yn cael ei gynnal yn rhithiol drwy
Zoom.
Diolch i’r Cynghorydd Gavin Harris am ei holl waith yn
ystod y ddwy flynedd diwethaf, a phob dymuniad da i’r
Cynghorydd Heather Williams yn Faer Tref Rhuthun 202122.

Clark yn Glerc
Cefais fy ngeni yn
Llundain a mynychais
Ysgol Gymraeg
Llundain am gyfnod
cyn cael gweddill fy
magwraeth yn ardal
Dolgellau. ‘Rwyf wedi
ymgartrefu yn Nyffryn
Clwyd ers 2016.
Mae fy nghefndir
proffesiynol gan fwyaf
o fewn llywodraeth
leol. Wedi cyfnod
helaeth o weithio i
Gynghorau lleol yn
Nghanolbarth Lloegr,
mi ddychwelais
yn ol i Gymru gan
weithio yn gyntaf i
Swyddfa Archwilio Cymru cyn newid byd i gefnogi materion
llywodraethol a chyfansoddiadol i gorff amaethyddol.
Rwy’n mwynhau’r cyfeillgarwch sydd ynglwm a bod
yn aelod o Gôr Rhuthun. ‘Dwi hefyd yn gwirfoddoli yn
Siop Gymunedol Pwllglas, ffordd hynod hwyliog i ddod i
adnabod nifer o fewn y gymuned leol.
Fel un sydd yn mwynhau cerdded, cefais fy nennu i
setlo’n agos at Fryniau Clwyd. Hefyd, roedd yr ardal yn
gyfarwydd i mi gan i mi dreulio gwyliau ysgol lu yn nghartref
Taid a Nain yn Ninbych. Ar un adeg, fy uchelgais oedd bod
yn nyrs er mwyn cael gweithio yn Ysbyty Llangwyfan gan
mae yno oedd Taid yn brifathro!

Priodas Dymuniadau gorau i
Esyllt Fflur a Huw fydd yn priodi
ym Methania yn ystod yr haf, y
briodas gyntaf ers dros flwyddyn.
Gobeithio y cewch ddiwrnod
wrth eich bodd a phob bendith a
hapusrwydd ichi’ch dau i’r dyfodol.
Cofion at unrhyw un o’n haelodau
sydd heb fod yn teimlo’n dda yn
ddiweddar gan obeithio y cewch
adferiad buan.

Côr Rhuthun
Danfonwn ein dymuniadau gorau i
bedair alto sydd yn ymddeol o fyd
addysg yr Haf ‘ma. Iona Hafod y Bryn,
Bethan Tomos, Menna Davies a Nan
Treddol. Pob hapusrwydd ichi a hwyl
ar y galifantio a’r joio!
Deallwn fod un o’n cyn aelodau
ni wedi priodi yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau gwersog i Maelor,
Gwyndy, Llannefydd a’i briod Sue.
Llongyfarchiadau calonog hefyd i
Sian Clark ar ei phenodiad i swydd
clerc tref Rhuthun.
Dymuniadau gorau i blant a wyrion
yr aelodau sydd wedi cael llwyddiant
mewn arholiadau o bob math yn
ddiweddar ac i’r rhai sydd wedi cael
swyddi.
Mi gawsom ni ei zwmsen olaf
ddiwedd Mehefin am y tro, diolch i
Arwyn am y clipiau fideo a’r caneuon
.Mae’n hen bryd cael canu go iawn
mewn ymarfer ond mae wedi bod yn
braf cael cadw mewn cysylltiad gyda’r
aelodau.
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YSGOL STRYD Y RHOS
Tabernacl
Cofion arbennig at bawb sydd heb
fod mewn iechyd cystal yn ddiweddar.
Da deall fod Glyn Roberts, Waen
Derwin, Bryn Rhydd adre o’r ysbyty
ac yn gwella. Deallwn hefyd fod
Iorwerth Gruffydd Jones, Cartref
Plas Gwyn wedi treulio cyfnod yn yr
ysbyty.
Gyda thristwch y clywsom am
farwolaeth Geoffrey Owen, Ael y Bryn,
Bryn Goodman. Rydym fel eglwys yn
cydymdeimlo’n ddwys â Menna a’r
teulu oll yn eu colled a’u hiraeth.
Dymuniadau gorau i Megan Davies,
Hafan, 46 Maes Cantaba sydd wedi
dathlu penblwydd arbennig yn 90 oed
yn ddiweddar.
Braf oedd gweld perfformiadau
bendigedig Branwen Medi yn yr
Eisteddfod T eleni – cafodd Branwen
gryn lwyddiant a dim syndod i ni sydd
wedi profi a mwynhau ei thalentau o
fewn yr eglwys dros sawl blwyddyn.
Llawer o ddiolch am gyfraniadau’r
aelodau tuag at Gymorth Cristnogol
eleni. Roedd cyfanswm Y Tabernacl
yn £476 sy’n anrhydeddus iawn o
ystyried bod casgliad eleni wedi
bod yn wahanol i’r arfer oherwydd
amgylchiadau cofid.

Eglwys San Pedr Diolch yn fawr i’r Parchedig Stuart am
alw i mewn i Flwyddyn 6 yn rhithiol er mwyn cael sgwrs
gyda’r plant am Eglwys San Pedr. Mae’r disgyblion wedi
bod yn dysgu am yr eglwys ac wedi canolbwyntio ar y
ffenestri amryliw a hanes yr adeilad. Roedd y Parchedig
Stuart hefyd wedi bod yn fodlon ateb cwestiynau am ei yrfa.

Euro 2020 Roedd y plant yn llawn cynnwrf wrth weld
Cymru yn yr Euros. Ar y Dydd Gwener cyn y gêm yn erbyn
Denmarc, cafwyd diwrnod arbennig i ganu’r anthem a
gwisgo crysau cochion a gwneud ambell i weithgaredd
cysylltiedig. Diolch i Fentr Iaith Dinbych am y placards!
C’mon Cymru!

Symud Marathon i Ethan Roedd yr ysgol wedi codi pres
tuag at elusennau ‘Young Minds’ a’r Ambiwlans Awyr er
cof am Ethan, fel rhan o ymgyrch ar draws y sir. Rhedodd
pob dosbarth farathon ar y cyd i godi arian. Cododd yr
ysgol dros £200. Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Llongyfarchiadau Llongyfarchiadau i Holly a Daniel am
godi £160 i’r RNLI mewn taith cerdded diweddar ac i Illiana
hefyd am basio gradd 2 ar y piano.

Bwyd
blasus

CACEN PÎNAFAL A CHOCONYT
6 owns o flawd codi
1 llwy de o bowdr codi
6 owns o siwgr mân
6 owns o fargarîn meddal (Stork)
3 wy
3 owns o desiccated coconut
4 llond llwy fwrdd o bînafal mâl
2 llond llwy fwrdd o sudd pinafal
• Cynheswch y popty i 170 C
(160C popty ffan), Marc 4, a
leiniwch dun torth (2 bwys) â
phapur pobi.
• Hidlo’r blawd a’r powdr codi i
fowlen.
• Ychwanegu’r cynhwysion i gyd,
yna curwch nes bydd popeth
wedi cyfuno.
• Tywallt y gymysgedd i’r tun a
choginio am 45-60 munud.
• Gadewch i’r gacen oeri rywfaint
yn y tun.
(Veronica Roberts)

Cofio Waldo
Roedd Mai 20 eleni yn nodi
50 mlynedd ers marwolaeth
Waldo. Rydym fel Cymry
yn cofio am fawredd y gŵr
o Sir Benfro fel un o feirdd
amlycaf yr ugeinfed ganrif
yn ogystal ag heddychwr,
sosialydd a chenedlaetholwr
o argyhoeddiad. I nodi’r
achlysur anogodd
Cymdeithas Waldo inni
arddangos ei farddoniaeth
ar ddeilen ar bren er cof
amdano – hyn wrth gwrs
yn deillio o un o’i gyfrolau
‘Dail Pren’. Un a oedd yn

fwy na balch o gael gwneud
hyn oedd Dafydd Williams
(Y Fferyllydd gynt) ac yntau
yn nai i Waldo. Mae’n werth
nodi i Waldo, ym 1958,
dderbyn gwobr gan Gyngor
y Celfyddydau am ragoriaeth
y gyfrol ‘Dail Pren’. Heb
feddwl ddwywaith, fe
gyfrannodd Waldo ei wobr i
UNESCO tuag at ddatblygu
addysgu plant ar draws y
byd – dyna un enghraifft
yn unig o’i ddidwylledd a’i
awydd i weithredu ar yr hyn
yr oedd yn ei gredu.
7
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Hen Wlad Fy Nhadau – Bu holl blant
yr ysgol yn canu Hen Wlad fy Nhadu
cyn y gêm fawr rhwng Cymru a
Denmarc yn yr Ewros. Pob lwc i Gymru
a da iawn am wneud cystal.

n gyntaf Tachwedd ydy ‘T’.
Llanfwrog
– Aeth
chi. BethCanolfan
Ydy’r Tenis
atebion
cywir?.

Bathodyn Blue Peter – Roedd pawb
yn nosbarth Celyn wrth eu boddau yn
derbyn bathodyn Blue Peter yr un yn
ddiweddar. Diolch i Noa am roi her i’r

dosbarth i ofalu am ein hamgylchedd
drwy ddiffodd pob sgrin a golau pan
nad oedden nhw’n cael eu defnyddio.
Dai iawn chi!

pob uned yn eu tro i Ganolfan Tenis

Llanfwrog
gael hwyl a mwynhau
n byw yn y lle hwn
ar uni adeg.
gweithgareddau chwaraeon.
nt.
Achubwyd ar y cyfle yma i gefnogi’r
syn fanila ohono.

elusen “Move a Marathon” er cof am
Ethan Joseph Ross, hogyn lleol fu farw
og dros afon Menai.
mewn damwain car yn ddiweddar.
rds.
Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr a
edd yn byw nepell
o Rhuthun.
diolch
am bob cyfraniad.

Ysgol Gymraeg Rhydaman – Mae
dosbarth Celyn wedi dechrau cysylltu
gyda disgyblion o Rydaman er mwyn
dysgu am wahanaol ardaloedd o
Gymru. Roedd hi’n braf cyfarfod â
phlant Ysgol Gymraeg Rhydaman
a chymharu dwy ardal a thafodiaith
gwahanol iawn!

m Carnedd’.
Llongyfarchiadau hefyd i Louie
l ym Meirionnydd.
Robson
am ennill
bathodyn Blue Peter
hwn gyda’r beiciwr
Geraint
Thomas.
am ysgrifennu darn o farddoniaeth.
y bardd Hedd Wyn.
Ardderchog yn wir!

n byw yma.
wn yn enwog am ei anterliwtiau.
ail hwn ydy ‘gwadd’.
cariad’?
n ‘dill’ yn Gymraeg.
lythyrau at y ddau berson yma.
le cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni.
illiams Parry am yr adar yma.
Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

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
Lego
Mae plant
blwyddyn
a 6 wedi
wrth eu
boddau gyda thema’r tymor
6. O –dwi’n
ffŵl, mae’r
mis5hwn
yn y bod
croesair
ddwywaith!
yma, sef Lego. Mae hi’n syndod faint o ddysgu sy’n digwydd wrth greu pethau a
8. 'Gwisgchwarae
genhinen
ynLego.
dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a
mwynhau
gyda
phob mis arall!
9. Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr
Dysgu ieithoedd newydd – Mae plant
Ewros Pen Barras – Diolch i Sion a
11. Gallai1 hwn
fod bod
yn fis
ond bellach
mae’n
dilyn am
re yn
rhaii drefnu
o’r
blwyddyn
a 2 wedi
ynMai
astudio
Dafydd
Edwards
ddod
carolau
gwledydd
Ewrop gan ddysgu pob
cystadleuaeth yr Ewros gyda phlant
math
o ffeithiau diddorol.
Maent
1 a 2. Diolch am ddiwrnod
12. Digwyddodd
7 i lawr
yn y hefyd
mis hwn Blwyddyn
eleni
wedi bod yn dysgu siarad ychydig o
llawn hwyl a phob lwc i Dafydd sy’n
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’
ym misoedd y Gwanwyn
Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg a hyd
ymarfer gyda thîm ieuenctid Cymru.
15.oed
‘Dewch
i sgwâr
y pentref
yn
ychydig
o Lydaweg,
yn dilyn
sgwrsIrhithiol
Aneirin
Karadog.
Pob lwc
weled gan
dawns
y dail’
yn y mis lliwgar
hwnMiss Morgan – Diolch yn
Diolch i Eleri Williams, Gwenno Wilson
fawr iawn i Miss Ffion Morgan sydd
18. Hwrê, mae’r adeilad yma ar gau yng Ngorffennaf
Jones a mam Nia am ddod atom i’n
wedi bod ym Mhen Barras ar ei
19. “Wyt
__________
yn oer,
helpu
i siarad
gwahanol ieithoedd.
hymarfer dysgu am ddau dymor. Pob
DiolchA’th
hefyd
i dadyn
Niawyn.”
am siarad
lwc iddi yn Ysgol Bro Cinmeirch ym
farrug
gyda’r plant am ei waith fel peilot.
mis Medi!
20. Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y
goeden yn 10 I Lawr

I Lawr
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ation Road Garage)
THUN 01824 704508
ir ar ôl damweiniau
el newydd
ant
sterau jig/popty.

wy o wybodaeth
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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

E. JONES & SON
CLAWDDNEWYDD

GWAITH SIFIL

* Cyflenwad D ŵr
* Cyflenwad
Carthffosiaeth
* Draenio
* Concritio
* Tirwaith

HURIO PEIRIANNAU

* J.C.B.’s
* Komatsu
* ‘Mini Diggers’ (hefo neu
heb ddreifar)
* Offer malu creigiau

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765

Eisteddfod T – Llongyfarchiadau
mawr i bawb fu’n cymryd rhan yn
yr Eisteddfod T yn ddiweddar ac yn
arbennig i’r rhai hynny a ddaeth i’r
brig sef Gruff Buckle am goginio, yr
ensemble lleisiol a ddaeth yn ail ac
i Lily, Harri ac Elsa Green am nofio
cydamserol. Da iawn bawb!

LLANDEGLA
Gohebydd: Awen Williams E-bost
awen_williams@hotmail.co.uk
Capel Bro Tegla – Yn ystod Mis
Mehefin, braf oedd cael cwmni ein
Gweinidog Parch Trefor Jones-Morris,
Parch Brian Evans, Yr Wyddgrug a’r
Parch John Owen, Rhuthun. Hyfryd
oedd cael cyfarfod yn y Capel a
theimlad braf oedd cael canu Emynau
gyda mygydau nos Sul 20fed Mehefin.
Dymuniadau gorau – i Wyn
Bodanwydog sydd wedi derbyn
triniaeth yn Ysbyty Gobowen yn
ddiweddar. Yr un modd i Bet sydd yn
disgwyl cael triniaeth yn fuan.
Eglwys Santes Tecla – Cynhaliwyd
arwerthiant blodau a llyfrau ym
mhafiliwn y Neuadd yn ddiweddar gan
wneud elw o £600 i goffrau’r Eglwys.
Pwt i gloi – gan fy mod bellach wedi
symud i fyw i Rhewl teimlaf nad yw’n
bosib i mi barhau i ddanfon newyddion
Llandegla i’r Bedol. Carwn ddiolch
i bawb sydd wedi bod yn garedig
yn danfon unrhyw newyddion i mi
yn ystod fy 8 mlynedd fel gohebydd
Llandegla. Os oes rhywun yn dymuno
ymgymryd â’r gwaith, croeso i chi
gysylltu â mi neu gall unrhyw un
anfon eu newyddion yn uniongyrchol i
Swyddfa’r Bedol. Diolch yn fawr.
(Diolch iti, Awen, a phob dymuniad da
iti. Gol)

PWLLGLAS

LLANGWM
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Sian Mererid Williams E-bost: tainewyddion@gmail.com
Ymarfer mae o at ei ornest baffio
Llongyfarch: Llongyfarchiadau
nesaf a bydd honno yn cael ei
calonnog i Glenys Roberts, Tan
mae’n siŵr.
EISTEDDFOD T: Er y siom o glywed
chynnal yng Nghatalonia yn fuan.
y Bryn ar ddod yn hen-nain yn
Mae Gwennan ac Iwan Williams,
na fyddai modd i Brifwyl yr Urdd
Rydym yn dymuno pob lwc i ti Siôn
ddiweddar. Ganwyd gor-wyres iddi
Bronllan, hefyd wedi dod yn Nain a
ddod i Ddinbych eto eleni, cafwyd
ac yn teimlo’n falch iawn ohonot a
sef Esyllt ac wrth gwrs wyres i Huw
Thaid unwaith yn rhagor - y tro hwn i
cyfle i fwynhau wythnos o gystadlu yn
thithau mor llwyddiannus yn dy yrfa.
o’r Felin Heli. Gobeithio y caiff y
Noa Llwyd, mab bach Heledd a Ben
sgîl Eisteddfod T. Llongyfarchiadau i
ddwy gyfarfod yn fuan.
yn Nyffryn Conwy sy’n frawd i Mabon
bawb fu’n cymryd rhan - yn eu mysg,
Gadael: Trist iawn yw cofnodi
a Nico. Llongyfarchiadau a hwyl ar y
merched
bach
Llwynsaint.
Gwelsom
fod Dafydd Llywelyn
a’r
teulu
yn
Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn yn
Gohebydd: Nerys Evans Ffôn: 01745 890294
magu!
Gwen Rhys yn cyrraedd yr ail safle am
symud o Hendre Dderwen
llenerysevansdyffryn@gmail.com
maent
ddiffuant iawn â Janet Roberts a’r
e-bost
rannu jôc ac yn ail hefyd am dynnu
wedi bod yn byw am gryn gyfnod.
teulu (Cae Mawr gynt) a hwythau
CAPEL
Y PENTRE:
Yniawn
ystod
GWELLA: Da deall fod Miss Ethel
llun camera ar y thema “Fy milltir
wedi
colli modryb
annwyl
yny mis Deallwn eu bod yn symud i ‘Winllan’,
cafwyd gwasanaeth
Cymun
sgwâr”. Da iawn wir. Hefyd, cafwyd cip Jones, Cerrig (Gwynant gynt) wedi cael
ddiweddar
sef Myfanwy
Lloyd,dan ofal Rhewl ger Rhuthun. Dymunwn pob
ein Gweinidog,
Parch.
Andras Iago. bendith ichi yn eich cartref a’ch
dod i Ysbyty Rhuthun, yn dilyn anffawd
ar Casi, Anna ac Elan yn perfformio.
Gwyddelwern.
Hefyd
cydymdeimlwn
trawiadol gan y hardal newydd ond da chi, peidiwch
arweiniodd at orfod treulio cyfnod yn
(Ymddiheuriadau os cafodd unrhyw
yrCawsom
un moddgyflwyniad
â Glyn ac Olwenna
plant Glynwen,
ar bobl ifanc
eu gwasanaeth
Ysbyty Glan Clwyd. Brysiwch wella
un arall o ieuenctid yr ardal lwyddiant
a bod yn ddiarth!
Jones,
Tanyn
y Bryn
a
diolchgarwch.
Olewcolli
palmwydd
oedd y
Anti Eth, gan obeithio cewch ddod nôl
yn yr eisteddfod hon ac nas enwyd
hwythau
hefyd wedi
cyfeilles
thema
ar effeithiau
negyddol
sydd yn Eglwys Unedig Y Rhiw: Cynhaliwyd
i’ch cynefin yn fuan ‘rŵan.
yma). Daliwch ati i gyd, gan obeithio
roedd
ganddynt
gymaint
o feddwl
codi o
ffermio y coed Myfanwy
yn Indoesia a dwy oedfa yn y capel yn ystod mis
Ein cofion hefyd at nifer o rai eraill
am Eisteddfod mewn cae y flwyddyn
ohoni.
Gwasanaethodd
Malaysia,
maeei anifeiliad
gwyllt yn Mehefin sef ar y Suliau Mehefin 13
o’r fro sy’n derbyn triniaeth mewn
nesaf.
Lloyd
ei chapel,
hardal a bro
marw yn ogystal a chreu llygredd ir
gwahanol ysbytai ar y funud - meddwl
a Mehefin 27. Roedd y ddwy oedfa
Edeirnion yn hynod o gydwybodol
amgylchedd. Diolch i’r rhieni am eu
amdanoch i gyd.
CYDYMDEIMLO: Anfonwn ein cofion
dan ofal ein Gweinidog, y Parch.
ar hyd ei hoes a bydd colled enfawr
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon
at Ieuan a Gwenda Jones, Dinmael.
arrhodd
ei hôl. ariannol tuag at WWF FOR Morris P. Morris a diolch iddo am
ENSEMBLE AELWYD LLANGWM:
Ieu wedi colli ei chwaer - Eirlys
NATURE. Ar ddiwedd y gwasanaeth ei wasanaeth. Yn ystod mis Mai
Ddechrau Mehefin, gwahoddwyd
Raine, Dinbych, sef Eirlys, Gwylfa i
Croeso:
cafodd Croeso
Deryl ycynnes
pleseriawn
o gyflwyno fe gyflwynwyd glanhawr ‘Hoover’
ensemble yr Aelwyd draw i’r Galeri yng
ni yma. Roedd yn ferch i’r diweddar
i Susan
(Lloyd),
Rhewl
Wen,Awel, Alaw, newydd sbon at wasanaeth y capel
tystysgrifau
i Leah,
Megan,
Nghaernarfon i recordio eitem ar gyfer
Mary
ac
Evan
Jones
ac
yn
chwaer
i’r
a’r
festri
gan
aelod
sydd
yn
dymuno
Llanelidan
sydd
wedi
symud
i
fyw
i
Tirion, Lois, Elain, Lliwen, Rhian a
y gyfres ‘Noson Lawen’, fydd yn ail
diweddar Meirion a Llew. Rydym yn
Tan
y Bryn,
ddiweddar.
Sioned
amPwllglas
gymrydynrhan
yn Llafar a bod yn ddi-enw. Yn sicr, fel eglwys,
gychwyn oddeutu mis Medi. Aelodau’r
cydymdeimlo â chi fel teulu.
Mae
hi’ndan
barod
cerdded
Chân
ofalwedi
Gwen,
Lisa a nifer
Rhian ar carem ddiolch o galon iddi am ei
ensemble presennol ydi Lleucu Lynch,
charedigrwydd a’i haelioni.
o’n
llwybrau
lleol
er mwyn dod i
y thema
Stori
Samson.
Brynffynnon; Siwan Elenid, Aeddren;
TRAED BACH: Braf dros ben cael
adnabod
yr Fro
ardal
well. Gobeithio
Bu oedfa’r
ynyn
y Dyffryn
dan ofal ein
Elin Haf, Frongoch a Gwenlli Aled,
croesawu dau fabi bach arall i’n plith.
Gornest Arall Da yw deall fod
y byddwch
Gweinidog.yn hapus yn ein plith
Penyfed. Bwriedir darlledu Noson
Ganed Lliwedd Gwyn i Dyfan a Lois
Susan.
Y GYMDEITHAS: Cawsom noson Sion Yaxley wedi ennill ei ornest
Lawen Sir Conwy rhywdro yn Rhagfyr
yng Ngherrigydrudion, chwaer fach
Gornest
Mae’n siwr
fodWilliams, baffio yn erbyn Ibrahima Sarr ym
gartrefolArall:
yng nghwmni
Glyn
- rhywbeth i ni edrych ‘mlaen ato ar y
i Lleu Tudor. Taid a Nain, Rhafod sef
Borth ohonoch,
y Gest a’ifelgyfeilydd
Huw Alan Marcelona a hynny’n weddol rwydd.
amryw
finnau, wedi
sgrin fach tra’n swatio o flaen y tân!
Gwynfryn a Buddug Jones wedi dotio
Roberts.
pob stori
o Llongyfarchiadau calonnog i ti Sion
cyfarfod
â Roedd
Siôn Yaxley
wrthddwedodd
iddo
yn wir
Mwynhaodd
y ac edrychwn ymlaen at yr ornestGwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn
redeg
armedde
hyd einfo!
ffyrdd
gwledig pawb
yn
canu,yr ac
roedd cyfle
i gymdeithasu
nesaf ym mis Awst.
ystod
wythnosau
diwethaf
yma.
groeso i aelodau newydd i ymuno. Mis
dros baned wedyn.
dwytha daeth aelod o glwb camera
PROFEDIGAETH: Estynnwn ein
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac
cydymdeimlad â theulu Bronallt gan
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo
fod Russel Evans wedi colli ei dad,
paned a chacen. Mis Tachwedd
hefyd Brynle a Nesta Evans Pennant.
darperir te pnawn, croeso i aelodau
Mae Brynle wedi colli ei chwaer Beryl.
Gohebydd: Emily Davies Ffôn: 01824 750017
hen a newydd.
Rydym yn meddwl hefyd am deulu y
CAPEL:
Dydd
Sul olaf o fis Medi
Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat
ddiweddar Selina Peters, Pont y Bedol
croesawyd y Parch. Hywel Edwards,
Ddinmael.
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones,
gynt, a hefyd teulu y ddiweddar Shirley
y Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20
Vanderbijil Elusendai.
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel
GWELLA: Anfonwn ein cofion at J. R.
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
Hughes, Bro Erin, Derek Hughes
unedig
eleni
gyda
Bethan
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
Williams, £10 Carys, £5 Amanda
Moelwyn, Arthur Webber, Pentre Isa,
Smallwood, Llangwm yn arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
Caley.
Merrik Wheeler, Bwthyn Parc Postyn,
Roedd y capel yn llawn gyda chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
MERCHED Y WAWR: Croesawodd
ac Anetta Williams, Coed y Fron.
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
LLONGYFARCHIADAU: i Celi Evans
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n
Vale Cottage ar basio ei phrawf gyrru.
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a
siarad am ei waith fel cownselor gyda
CLWB Y PENTAN. Cynhelir y clwb yn
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu.
chanu bywiog.
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan
y festri ar y 3ydd dydd Mercher o bob
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth
COFION: At bawb yn yr ardal nad
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau
mis am 2 o’r gloch y pnawn, Mae rhif
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai
gan Megan.
yr aelodau wedi lleihau ac estynnwn
gyda’r Parch Gerwyn Roberts,
sydd mewn Cartrefi Preswyl.

LLANRHAEADR Y.C.

MELIN Y WIG

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts. Ffôn: 01824 780286
Nash. Dydd Gwener canlynlol
EGLWYS SANT GARMON: Dydd Iau
cawsom gyfle i fwynhau bore coffi a
Hydref 17 am 7.00 cynhaliwyd
Gwasanaeth Diolchgarwch dan
blasu teisen yn Ysgol Llanarmon a
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i
Llanferres i godi arian tuag at
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan
destun diddorol a phwrpasol “Ein
wedi ei drefnu gan y plant a’u
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau
hathrawon a derbyniwyd swm
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst
sylweddol.
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i
hardd a chasglwyd y llysiau a’r
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan.
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i
weini
a
gwerthfawrogwn
eu
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi
gwasanaeth.
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor
gan y Parch Dylan Caradog Parry
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul
Chamberlain, Gellifor ac Andrew
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe.
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i
wahodd y Parch Robert Parry, Lerpwl,
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i
Sioned a Sam Carey ar enedigaeth
i’n harwain mewn gwasanaeth hyfryd
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n
merch fach Hydref 25.
COFIWN: am y cleifion o’r ardal
bendithion lu mewn awyrgylch
draddodiadol.
Roedd
canu
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes
atynt.
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr
organ a chynrychiolaeth dda yn
UNDEB Y MAMAU: Agorwyd y tymor
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd
y Parch David Owen, Ponciau i
a chroesawyd pawb gan y Parch
wasanaethu gyda chyfarfod Undebol
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch.
Bro Famau gyda cherddoriaeth,
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd
adroddiadau a cherddorfa – popeth

SWYDDFA@YBEDOL.COM

Lleucu Lynch a Siwan Elenid, cefn - Elin Haf a Gwenlli Aled)
GARDDIO: Gwelwyd Myfanwy Stubbs
(Lodge gynt) o Blanhigion Glyndŵr
ger Corwen, mewn eitem ar y rhaglen
‘Garddio’ yn ddiweddar. Gwyddom
am arbenigedd John a Myfanwy yn
y maes hwn ac mewn cyfweliad ag
Iwan, clywyd cynghorion Myfanwy
ynghylch defnyddio llai o gemegau

•R•M•

yn yr ardd - pwnc sy’n tyfu’n fwyfwy
pwysig y dyddiau hyn.
LLONGYFARCHIADAU calonnog
i Briall, Tai Newyddion, ar gael ei
phenodi’n fydwraig wedi cwblhau ei
chwrs yng Ngholeg Bangor. Da iawn a
dymuniadau gorau.

Seiri Coed

JONES

• Arbenigwyr coed derw •
• Ceginau • Ffenestri • Drysau •
• Lloriau • Grisiau •

JOINERY

Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

Ffôn : 01824 705251
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LLETY MAES FFYNNON

PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones
Ffôn: 07740542061
Profedigaeth: Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant â Glenys
a Hugh, fferm y Pentre ynghyd â
Glenda, Gareth a Gwen o golli brawd
ac ewythr hoffus, sef, Emrys Vaughan,
yntau wedi tyfu i fyny yn Rhuthun
ac yn Ysgol Brynhyfryd efo sawl un
ohonom. Cymeriad annwyl a diffuant
iawn oedd Emrys. Rydym yn meddwl
amdanoch fel teuluoedd yn eich
colled am un hoffus iawn.

Gwaeledd: mae cofion y fro yn
mynd at Bob Jones, Tan y Bryn. Wedi
treulio peth amser yn Ysbyty Glan
Clwyd da yw deall fod Bob bellach
gartref ac yn araf gryfhau. Daliwch i
wella Bob.

y cyfnod anodd hwn, rydym yn hynod
falch ohonoch. Pob lwc i’r rhai hynny
sy’n gadael am yr ysgol uwchradd heb
anghofio’r rhai hynny fydd yn dechrau
ar eu gyrfa addysgol. Edrychwn
ymlaen at eich cael yn ôl ym mis Medi.

Dymuniadau Gorau: Anodd credu
fod blwyddyn ysgol bron ar ben.
Dymunwn yn dda i’r staff, plant a’u
teuluoedd yn ystod gwyliau’r haf,
ac yn arbennig i Eleri Perrin ar ei
hymddeoliad. Diolch i bawb am y fath
ymroddiad a’r gweithgarwch yn ystod

Coleg Llysfasi: Llongyfarchiadau
calonnog i’r coleg ar ddathlu
canmlwyddiant. Hyfryd oedd
darllen atgofion rhai o’r cyn-fyfyrwyr
dros y gwahanol genedlaethau.
Mae llawer o deuluoedd y fro wedi
elwa ar y profiadau eang ac wedi

cyfrannu cymaint i ardaloedd eang.
Penblwydd Hapus iawn Llysfasi a
phob dymuniad da i’r dyfodol.
Cofion at Eirwyn Rogers, Bryn
Dedwydd ac at John Lightfoot sydd
yn yr ysbyty. Rydym yn meddwl
amdanoch.
Cydymdeimlo Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant at Sarah a
Robert, Tŷ Newydd, a’r teulu o golli
tad a thaid annwyl, Robert Kinsey.
Meddwl amdanoch.

MENTER A BUSNES

Busnes arall sydd wedi cychwyn yn
weddol ddiweddar yn ardal Pentreclyn
ydy Four Paws Inn gan Huw a Kim
Edwards yn Tyn y Mynydd. Dyma
ychydig o hanes y fenter.
Beth ysbrydolodd chi i gychwyn
busnes fel hyn?
Roedd y busnes bwyd cŵn a
“Boarding Kennels” eisoes wedi ei
hen sefydlu ac roeddem yn teimlo
bod bwlch yn y farchnad ar gyfer
Gofal Dydd i gŵn. Roedd yr adborth
gan ein cwsmeriaid yn bositif a
phenderfynasom fynd amdani! Mae
gennym ein dau ddiddordeb mewn
busnes ac roedd yn ddatblygiad
naturiol i ni ymestyn ein busnes fel
hyn.
Ers pryd mae’r busnes yn bodoli?
Mae Kim a minnau yn hoff iawn o gŵn
ers i ni gwrdd dros 17 o flynyddoedd
yn ôl. Roeddwn yn gweithio yn y
busnes Adeiladwaith ar draws y
Deyrnas Unedig ac yn ddiweddarach
yn Awstralia a Singapore, a doeddwn
i ddim adre yn aml ar y dechrau.
Prynais gi yn gwmni i Kim a dyna
ddechrau’r berthynas hefo cadw cŵn.
Mae’r busnes Gofal Dydd (Four
Paws Inn) yn bodoli ers 2019. Rydym
yn uwchraddio ein gwasanaeth o fis
i fis, ac rydym yn ffodus i gael cŵn
arbennig yn ymuno â ni o wythnos i
wythnos beth bynnag fyddo’r tywydd.
Pa wasanaeth sydd ganddoch i
gynnig i gŵn a’u perchnogion?
Y gwasanaeth mwyaf poblogaidd
yw’r Gofal Dydd/Daycare. Mae’r
gwasanaeth cynhwysfawr hwn yn
golygu casglu’r cŵn mewn tacsis
(neu bysys ysgol fel eu gelwir gan
ein cwsmeriaid) yn foreol. Pan
gyrhaeddant Tyn y Mynydd byddwn
yn eu rhannu yn 3 grŵp: Y cŵn mawr;
canolig a bach. Rydym hefyd yn eu
didoli yn ôl tymer/cymeriad. Bydd
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Kim yn cynnal sesiwn Cyfarch a
Chroeso hefo pob ci er mwyn asesu
os yw’r ci yn addas ar gyfer Gofal
Dydd ac i ddod i adnabod eu tymer/
cymeriad. Mae’r caeau chwarae yn
cynnwys gweithgareddau chwarae
a chwilio ac mae lolfeydd ar gyfer
ymlacio a moethau. Mae’n hyfryd
gweld y cŵn yn datblygu i fod yn
gyfforddus gyda cŵn eraill. Mae
gennym gŵn sydd wedi eu hachub
neu yn deimladwy iawn yn dod yma.
Mae gweld y cŵn hyn yn datblygu
mewn hyder ac yn mwynhau eu
hamser yma yn rhoi boddhad mawr i
ni a’u perchnogion.
Rydym hefyd yn cynnal Pack-Runs.
Mae’r cŵn yn cael awr o hwyl a sbri.
Cynhaliwd arbrawf gyda’r cŵn
gan ddefnyddio K9 Fitness Trackers
a darganfuwyd bod cerdded cwn
am 45 munud yn llosgi 141kcl ac yn
gyfwerth a 1.5 milltir. Yn ystod Pack
Run (1 awr) llosgwyd 568kcal sydd
yn gyfwerth a 2.6 milltir. Yn ystod
Gofal Dydd llosgwyd 1190kcal oedd
yn gyfwerth a 15.5 milltir.
Pa wasanaeth arall fyddwch chi’n ei
ddarparu?
Mae’r gwasanaeth preswyl yn
boblogaidd gyda’n cwsmeriaid
gan eu bod yn gyfarwydd gyda’n
gwasanaethau dyddiol, ac mae’r cŵn
yn gartrefol yma. Mae’r gwasanaeth
preswyl yn cynnwys gofal dydd
ac mae’r cŵn yn cael chwarae yn
rhydd trwy’r dydd. Rydym hefyd
yn cynhyrchu bwyd cŵn ein hunain.
Mae’r bwyd yn cynnwys ryseitiau
cynhwysfawr megis bwyd sy’n
rhydd o rawn, bwyd hypoallergenic
a ryseit naturiol sydd yn cynnwys
gwymon a Dant y Llew - i enwi
ychydig. Nid ydym yn hyrwyddo’r
bwyd yn ormodol i gwsmeriaid ond
rydym wedi gweld cynnydd yn y
gwerthiant yn wythnosol. Mae llawer
o’n cwsmeriaid yn prynu’r bwyd cŵn

ac mae’n rhyfedd gweld sut mae
agwedd perchnogion cŵn tuag at
faeth a beth maent yn fwydo i’w cŵn
wedi newid.
Cyn y Cyfnod Clô cyntaf
dechreuasom fenter newydd sef
Cludiant Anifeiliaid Anwes (Four
Paws Express), a gyda thrwydded
arbennig buom yn cludo cŵn i gartrefi
newydd ar draws y Deyrnas Unedig.
Mae gennym bedair merch sydd yn
awyddus i ddod ar y teithiau i dywys
y cŵn bach i’w cartrefi newydd. Mae
ein merch hynaf Francesca yn credu
mai dyma’r swydd orau’n y byd gan
ein bod yn cludo hapusrwydd i bobl.
Yn fras rhowch amlinelliad o
ddiwrnod gwaith arferol:
Mae’r diwrnod arferol yn dechrau trwy
drefnu teithiau casglu yn y faniau.
Bydd Kim yn paratoi y rhestrau. Pan
fydd y faniau yn dychwelyd bydd y
gwaith didoli yn dechrau. Yn ystod
y dydd bydd angen eu bwydo, ac
mae’r cŵn llai yn hoff o gael amser
tawel a moethau tra bydd y cŵn
mawr yn parhau i chwarae. Erbyn tua
4 o’r gloch bydd yn amser meddwl

paratoi i ddychwelyd y cŵn gartref
a byddant yn ol gyda’u perchnogion
rhwng 5 a 6.
Ydych chi’n cyflogi pobl?
Hyd yma rydym wedi bod yn ffodus
i gael staff sy’n dod i weithio ar
Brofiad Gwaith. Mae rhai sydd yn
dilyn y cwrs ‘Anifeiliaid Bach’ yng
Ngholeg Cambria, Llysfasi a rhai ar
gyrsiau eraill tebyg wedi gweithio
yma. Mae rhai milfeddygon dan
hyfforddiant wedi treulio cyfnod
yma hefyd. Yn ystod y gwyliau
ysgol bydd ein pedair merch yn
cynorthwyo ac maent hwythau wrth
eu boddau gyda’r cŵn.
Fyddwch chi’n debygol o ehangu
eich busnes yn y dyfodol?
Bydd yn anodd i ni ddatblygu’r
busnes o ran niferoedd y cŵn yn
Nyffryn Clwyd gan fod y boblogaeth
leol yn isel o gymharu gyda rhai o’r
dinasoedd agosaf. Rydym yn naturiol
yn edrych i ehangu ein gorwelion a
phwy a wŷr be ddaw nesa.
www.fourpawsinn.co.uk
Huw Edwards

BONTUCHEL
Gohebydd : Gwenan K. Williams.
Ffôn : 01824 707932
E-bost : gwenank@gmail.com
Capel: ‘Rydym yn dal i gyfarfod bob
yn ail prynhawn Sul yn y Capel, o dan
ofal ein Gweinidog, ac yn falch iawn
o dderbyn ei negeseuon bob bore Sul
ar y Wê a’r seiat o’r cwt beics ar nos
Fawrth. Diolch yn fawr iddo am ei ofal
trosom.
‘Rydym yn anfon cydymdeimlad
unwaith eto at deulu Ysgeibion Bach,

hwythau wedi colli nith a chyfnither
yn ddiweddar, a hithau ond yn ei
phumdegau cynnar.
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau
gorau am wellhad buan at Ian Jones,
Felin gynt, sydd wedi bod dan
llawdriniaeth yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Dion a Lena, Pen
y Gelli, ar enedigaeth merch fach,
Demi Fflur - chwaer bach i Cledwyn,
ac i Glyn a Carys Lloyd, Pen y Bryn, ar
ddod yn daid a nain unwaith eto.

GRAIGFECHAN

DERWEN

Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

Merched y Wawr Derwen a’r cylch Dyma ni yn
nechrau Mehefin 2021 a ddim wedi cyfarfod ers mis
Mawrth 2020. Cawsom ein croesawu i’r cyfarfod
gan Gaenor, ein Llywydd, a hynny yng Nghae
Cymro er mwyn cadw at y canllawiau. Anfonwyd
ein cydymdeimlad tuag at Emily yn ei phrofedigaeth
o golli Ieu, cymeriad oedd bob amser yn hwyliog a
pharod ei gymwynas.
Dymuniadau gorau i Brenig ar ddathlu penblwydd arbennig yn ddiweddar a llongyfarchiadau i
Glenys ar ddod yn hen nain.
Dewiswyd is-swyddogion sef Nesta Rees, islywydd ac Emily Davies, is-ysgrifennydd a diolch
i Glenys am gytuno i fod yn is-drysorydd unwaith
eto.
Bu Gaenor yn brysur yn ein cadw ni’n ddifyr
efo gwahanol gystadleuthau ar hyd y misoedd
diwethaf, diolch iti Gaenor. Emily enillodd y mwyaf o
farciau a dyma lun ohoni yn derbyn y darian.

CYDYMDEIMLWN ag Osian, Gilfachwen a'r teulu
ac Ifor Bryn Yr Ogof yn eu colled teuluol diweddar
trwy farwolaeth y diweddar Eluned Morris, Troed
y Rhiw, Rhuthun (teulu Y Waen, Hiraethog ers
talwm). 'Roedd y diweddar Eluned bob tro yn hoff
o sgwrs a bydd chwithdod o’i cholli o’r Gymuned.
DYMUNWN wellhad buan i Lyn, Y Garreg Lwyd
sydd wedi gorfod treulio ychydig o amser yn yr
Ysbyty yn ddiweddar. Brysia wella Lyn.
LLUN yn y Bedol - mis Mehefin: Y mae Ifor
Bryn yr Ogof yn danfon ei ddiolch i’r rhai a
ddaeth i gyswllt gydag ef yn dilyn ymddangosiad
y llun dirgel a ddaeth i’w feddiant trwy law ei

ddiweddar fodryb, Margaret Evans, Min yr Afon.
Ar hyn o bryd tydi oll o’r enwau ddim yn gyflawn
ond hwyrach erbyn y rhifyn nesa y bydd mwy o
enwau wedi dod i mewn. Diolch ar hyn o bryd i
Dewi o Barnsley, Hazel o Erw Goch, Gwenfron
Graigfechan, ac Ella Tyddyn Siambar, Pwllglas.
Ymddengys i’r llun gael ei dynnu ar wibdaith
merched yr NFU ar Fai 8, 1956, gan alw yng
Nghrochendy Stoke on Trent, Gerddi Trentham
(lle tynnwyd y llun) gan ddod a’r daith i ben gyda
The Hwyrol yng Nghaer! Tipyn o daith - y gyrrwr
bws oedd ‘Harri Bangor’ sydd i’w weld yn y rhes
ôl ar y chwith. Ymddengys fod gan ddarllrenwyr
y Bedol yn eu meddiant stor o wybodaeth ac
atgofion. Diolch eto tan y rhifyn nesa!!

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones Ffôn : 01490 420344
SEFYDLIAD Y MERCHED
Roedd yr aelodau wedi bod yn
edrych ymlaen yn fawr at gael
ymweld â fferm Hendre Glan
Alwen cartref Trefor, Carol,
Lois a Gwawr, a’r rheswm am
hyn oedd bod Llinos Wynne
Dolgynlas, ein haelod hynaf yn
dathlu pen-blwydd arbennig
yn 90oed ar Fehefin 15. Ar
brynhawn Sul Mehefin 20
dymuniad y teulu ynghyd â
Gwenfyl ei merch oedd i’r
aelodau ymuno yn y dathlu i
de prynhawn fel sypreis iddi.

Mae Llinos yn aelod gwerthfawr
iawn o Sefydliad y Merched ac
ymunodd gyda’r gangen ar ôl i S
Y M Betws Gwerfyl Goch ddod
i ben. Mae hi wrth ei bodd yn
crosio, gweu, gwnïo, brodwaith
a llawer crefft arall ynghyd â
choginio bob math o gynnyrch
cartref. Uchafbwynt iddi bob
blwyddyn oedd cystadlu yn yr
adran cynnyrch cartref a gwaith
llaw yn sioeau ei hardal sef
Betws G.G. a Cherrigydrudion.
Dymunwn iechyd a phob
dymuniad da i chwi Llinos a

hefyd diolch yn fawr i’r teulu
am gael gwledd o’r radd orau,
hefyd am gael pnawn difyr o
gymdeithasu yn eu cwmni.
PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn gyda Sue
Hopkinson Fron Dirion a’r teulu
yn eu profedigaeth o golli ei
phriod annwyl John yn ysbyty
Rhuthun. Ymfudodd y ddau i
gartrefu yma yn y pentref 25
mlynedd yn ôl. Cynhaliwyd yr
angladd ddydd Gwener Mehefin
25 yn Amlosgfa Bae Colwyn.

Ein gobaith ydi cael cyfarfod unwaith eto yn y
dyfodol agos a hefyd cael croesawu aelodau
newydd.

YSGOL LLANBEDR DC
Mae plant y Cyfnod Sylfaen wedi bod
yn brysur ac yn mwynhau sesiynau
Awyr Agored ac yn dysgu am fwyta’n
iach gan fwynhau gweithgareddau
wedi eu selio ar ‘Y Lindysyn Lwglyd’.

Yr Hen Eglwys Sant Pedr
Mi fydd yna waith yn cymryd lle i
adfer gwaith cerrig yn yr Hen Eglwys
yn ystod y misoedd nesaf.
Ychwanegiad i’r teulu-

Diolch
Llawer o ddiolch i Gadeirydd
presennol Cyngor Cymuned
Llanbedr, Lyn Evans sydd wedi
ymddeol yn ddiweddar. Diolch yn
fawr iawn iddo am ei arweinyddiaeth
a’i frwdfrydedd dros y blynyddoedd.

Llongyfarchiadau i Harri a Megan
Gardner, Rhewl ar enedigaeth mab,
Tomi Hughes Gardner. Mae’n
siwr fod Taid a Nain Llanbedr wedi
gwirioni ac wrth eu boddau yn nyrsio
eu ŵyr bach newydd. Dymuniadau
gorau i’r teulu bach.

LLANBEDR DC
Gohebydd: Iona McKee
Ffôn : 01824 705074
Eglwys Sant Pedr
Cafwyd prynhawn agored, ‘Helfa
Blodau Gwyllt’ yn yr heulwen
Mehefin 12fed a daeth nifer o
drigolion y pentref at ei gilydd gan
fwynhau cacennau bendigedig a
chyfle am sgwrs. Diolch yn fawr i’r
rhai hynny fu’n trefnu’r achlysur.
(llun)
Monitro traffig
Mae criw bychan o’r pentref yn
parhau â’r gwaith da o fonitro
cyflymder ceir yn teithio drwy’r
pentref. Cofnodwyd cyflymder
hyd at 71 milltir yr awr ac mae
hyn yn frawychus mewn ardal
sydd ag arwyddion clir yn nodi
30mya! Diolch iddyn nhw am eu
hymroddiad gan obeithio bydd
hyn yn ysgogi ceir i gadw i’r
cyflymder cywir wrth fynd drwy
Llanbedr.
Casglu Sbwriel
Bydd cyfle i bobl y pentref gasglu
sbwriel o gwmpas y pentref
Ddydd Sadwrn 10fed o Orffennaf
gan gyfarfod ym Maes Parcio
Neuadd y Pentref am 11 y bore.
Bydd siacedi melyn llachar, ffyn
sbwriel a bagiau bin yn cael eu
darparu i bawb fydd yn helpu.
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GWYDDELWERN
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts
Ffôn 01490 412917
e-bost tyddynycaehir@btinternet.com
Buddugoliaeth
Llongyfarchiadau i Sarah Green ar ddod yn
aelod Seneddol dros Chesham ac Amersham
yn swydd Buckingham. Yr oedd yn sefyll dros
y Democratiaid Rhyddfrydol a chafodd fwyafrif
o 8000 dros y Toriad a oedd wedi dal y sedd
ers 1974. Braf oedd ei gweld fel prif benawd y
newyddion cenedlaethol. Mae Sarah yn Gymraes
rhugl a chafodd ran dda o’i haddysg yn ysgol Bro
Elwern pan ddaeth y teulu i fyw yn Garreg Lwyd.
Dymunwn yn dda iddi yn y Tŷ Cyffredin.
Colled i’r fro Gyda thristwch y clywsom am
farwolaeth Mrs Myfanwy Lloyd y Wenallt yn
ddiweddar. Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant
fel ardal gyda’r teulu oll.

LLANELIDAN
Gohebydd: Nia Roberts (01824 750634)
Gwellhad buan - Croeso adre i Gwyn Rowlands,
Sowrach , ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty.Anfonwn
ein cofion a dymuniadau gorau o’r gymuned leol.
Hefyd, rydym yn meddwl am Delyth Nant Uchaf
sydd wedi derbyn llawdriniaeth yn ddiweddar.
Gwellhad buan iti Delyth.
Addysg - Llongyfarchiadau i ieuenctid yr ardal
sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU a Lefel
A yn ddiweddar. Rydym yn falch iawn ohonoch.
Pob lwc i chi gyd i’r dyfodol.

YSGOL BRO ELWERN
Thema Ein thema am y tymor oedd ‘Hud a lledrith’
a mwynhaodd y plant greu hudlath, ysgub a dracht.
Cafwyd diwrnod dathlu thema gan fod yr ysgol wedi
ei thrawsnewid i fod yn ‘Ysgol Hogwern’ lle cafodd
y plant gyfle i wisgo fyny fel un o gymeriadau Harri
Potter neu Rala Rwdins a rhaid eu canmol am eu
hymdrechion. Yn ystod y diwrnod, cawsant gyfle i
greu sleim, chwarae ‘Quidditch’ a choginio ‘golden
snitch’.

Rydym yn brysur yn paratoi ac mae’r plant yn
cael cyfle i feddwl am syniadau ar gyfer ein thema
newydd mis Medi sef ‘Y Carped Coch’.
Digwyddiadau
• Mae dysgwyr y Cyfnod Sylfaen wedi bod wrth eu
boddau yn darllen llyfrau Rala Rwdins yn ystod y
tymor. Buom yn lwcus iawn i gael y cyfle i siarad
gyda’r awdures Angharad Tomos yn rhithiol.
Cafodd y plant gyfle i holi cwestiynau a gweld
cymeriadau Gwlad y Rwla.
• Gan fod yr Ewros yn cael ei chynnal ar hyn o bryd
cafwyd ddiwrnod gwisgo coch er mwyn cefnogi
Cymru ar eu taith eto eleni.
• Yn dilyn ein thema ‘Hud a lledrith’, bu i CA2 gael
sesiwn rhithiol gan Proffesor Llusern y consuriwr.
Bu’n dangos llawer o driciau ac roedd y plant wedi
mwynhau dysgu triciau newydd.
• Ar fore dydd Iau daeth Opera Cymru at CA2
ble roeddent yn perfformio stori opera ac yn
cyflwyno opera i’r disgyblion. Edrych ymlaen at eu
croesawu’n ôl wythnos nesaf.
• Cafodd holl ddisgyblion CA2 dreulio diwrnod yng
Nglan Llyn. Cawsant gyfle i ddringo’r wal ddringo,
cwrs rhaffau uchel, disgynnydd a phrynhawn
hwyliog ar y llyn yn canŵio. Diwrnod hwyliog iawn
ac edrych ymlaen at ddychwelyd eto.

Croesawu a ffarwelio Croeso mawr i Maisie,
Zinnia ac Oak, sydd newydd ddechrau gyda ni ar ôl
hanner tymor. Maent yn frwdfrydig iawn ac yn barod
i ddysgu’r iaith Gymraeg, da iawn chi! Edrych ymlaen
at eich gweld yn datblygu flwyddyn nesaf. Croeso
mawr hefyd i Mr Kimberley sydd wedi derbyn swydd
llawn amser ym mis Medi ac sydd wedi bod yn
barod iawn i dderbyn swydd rhan amser yn ystod yr
hanner tymor yma. Yn ddiweddar, bu i ni ffarwelio
â Miss Alaw Davies-Smith oedd yn fyfyrwraig yma
ym Mro Elwern ers mis Ionawr. Diolch yn fawr i ti am
dy holl waith caled - mae’r plant wedi mwynhau dy
gwmni a dy wersi yn ystod dy gyfnod di yma

Cartref newydd - Pob hapusrwydd i Sue Rhewl
Wen a’r teulu yn eu cartref newydd ym mhentref
Pwllglas. Rwy’n siwr y byddwch yn hapus dros
ben yn eich cymuned newydd.

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067
e-bost gwawrdavies8@gmail.com
Llongyfarchiadau i Ioan a Lucy, Bwlch Mawn
ar eu priodas yn ddiweddar. Pob hapusrwydd i’r
ddau ohonoch.
Dymuniadau gorau i Cai, Pentre Mawr, sydd
wedi cwblhau ei gyfnod yng Ngholeg Llysfasi
yn ddiweddar a dymuniadau gorau hefyd i Lois,
Gydros, fydd yn dechrau yng Ngholeg Glynllifon
ym mis Medi. Pob dymuniad da i’r ddau ohonoch.
Llongyfarchiadau i Hefin, Tŷ Mawr, ar ddathlu
ei ben-blwydd yn 60 oed yn ddiweddar. Pob
dymuniad da i chi Hefin!
12

Llongyfarchiadau mawr iawn i Mr Dafydd Davies
ar ei swydd newydd fel Pennaeth yn Ysgol Twm
o’r Nant. Diolchwn am ei ymroddiad i’r ysgol dros
y 4 mlynedd diwethaf. Hoffem ddymuno pob lwc a
dymuniadau da iddo ac mi fydd colled mawr ar ei ôl.

GELLIFOR A LLANGYNHAFAL
Gohebydd: Alaw Humphreys
Ffôn 01824 790164
CAPEL GELLIFOR – braf yw cael
parhau i ddod at ein gilydd yn y
capel. Cafwyd gwasanaethau’n
ddiweddar dan ofal y blaenoriaid,
Glen, Gareth a Nic, un yng nghwmni
ein gweinidog, Andras a chyfle hefyd
i groesawu y Parch Dewi Morris o
Borthmadog i’n plith.
COFION – anfonwn ein cofion
cynnes at Brenda, Tŷ Draw a gafodd
ddamwain yn ddiweddar gan orfod
treulio cyfnod yn yr ysbyty.
DARGANFYDDIAD CYFFROUS –
mae’n bosib fod olion sy’n dyddio’n
ôl i Oes yr Haearn wedi ymddangos
mewn caeau ar gyrion y pentref!
Mae’r ysgol wedi bod yn cydweithio
gydag archaeolegwyr a’r plant wedi
cael cyfle arbennig i ymweld â’r
safle. Gobeithio’n arw y cawn fwy o
hanes y darganfyddiad cyffrous hwn
yn rhifyn nesa’r Bedol.
TAITH FEICS Y ‘GOLDIE’ - mae’n
draddodiad blynyddol erbyn hyn i griw
heini o’r ardal fynd ar daith feics dros

benwythnos ym mis Mehefin. Eleni,
teithiodd 21 o feicwyr (yr ieuengaf
yn 28 a’r hynaf yn 69) o’r ‘Golden
Lion’ yn Llangynhafal i fryniau Sir
Amwythig, gan deithio dros 200 milltir
mewn tridiau. Roedd pawb yn falch o
gyrraedd yn ôl yn ddiogel i’r ‘Goldie’
ar y prynhawn Sul, gyda gwledd o
fwyd a diod yn eu disgwyl gan Brian
a Sue. Llongyfarchiadau mawr i bawb
ar gwblhau’r daith! (gweler y llun ar y
dudalen flaen)
Ysgol Gellifor
Bu Ysgol Gellifor yn llwyddiannus i
sicrhau grant Cyngor y Celfyddydau
i ddatblygu sgiliau digidol a dweud
stori, a dysgu am chwedlau a storïau
hanesyddol o’r ardal leol, ac yna
creu ffilmiau a gwaith celfyddydol
eu hunain. Prosiect arall ar y gweill
ydi gweithio gydag archeolegwyr
wnaeth ganfod anheddiad oes
haearn yn y pentref yn ddiweddar.
Mae’r disgyblion yn edrych
ymlaen yn eiddgar at ddiwrnod
mabolgampau ymhen pythefnos ac
mae Cylch Chwarae Gellifor wedi
symud i leoliad newydd yn yr ysgol
gydag adnoddau newydd a lle i
chwarae yn yr awyr agored.

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees
Ffôn: 01824 710262
Cydymdeimlir â Meirion Williams,
Llwyn Derw, Gareth, Lona ac Elgan,
Ysgeibion Fawr yn eu profedigaeth
o golli priod, mam a nain annwyl sef
y ddiweddar Mair Williams. Cofion
arbennig at Meirion Williams hefyd ar
gyrraedd ei ben-blwydd yn 90 ar yr
adeg anodd hwn.
Anfonwn ein cofion at deulu
Ysgeibion Bach hefyd, hwythau wedi
colli dwy berthynas yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Irwel ac Alice
Jones, Ysgeibion ar ddod yn hen daid
a nain unwaith eto i Demi Fflur, merch
fach Elena a Dion ym Montuchel.
Arian i Elusen: Cynhaliodd Saethwyr
Pentre ornest saethu colomennod clai
gyda barbeciw i ddilyn a llwyddwyd
i gasglu £600 tuag at yr Ambiwlans
Awyr a Chronfa Nyrsus McMillan,

dwy elusen werth chweil i’w cefnogi.
Llongyfarchiadau.
Capel Salem: Mae ein Gweinidog,
y Parch Morris P Morris wedi ailgychwyn gwasasnaethu ar ôl y cyfnod
clo ers peth amser bellach. Os hoffech
ymuno â ni, rydym yn cyfarfod bob
yn ail Sul am 1pm am hanner awr yn
y Festri. Anfonwn ein cofion at Alwen
Davies, Derlwyn gynt sydd wedi treulio
cyfnod yn yr ysbyty. Gobeithio eich
bod yn gwella.
Sioe: Fydd yna ddim Sioe eto eleni,
ond mae’n braf cael edrych yn ôl ar
hen luniau.
Yn y llun gwelir - Trefor Lloyd, Nesta
Lloyd, Carol Hughes, Llywyddion y
Sioe, Wyn a Kate Roberts Plas yn
Trofarth, Marianne Davies, Beryl J
Jones, Wynford Davies, John Jones.
Pa flwyddyn oedd hi tybed? Dwi’n siwr
y bydd rhywun yn gwybod.

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans
Ffôn 01490 460360
Ysbyty – anfonwn ein cofion at
Emrys Jones, Penrallt sydd yn
Ysbyty Rhuthun.
Dathlu – Penblwydd hapus i Llinos
Wynne, Dolgynlas ac hefyd i Rhian
Jones, Penrallt y ddwy wedi dathlu
penblwyddi arbennig yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Geraint a
Catherine, Pencraig Bach sydd yn
daid a nain ac hefyd Trebor ac Ann,
Bryn Alaw yn hen daid a nain wedi i
Llion a Sian, Moelogan, Llanrwst gael
merch fach, chwaer i Gwern a Beca.
Llongyfarchiadau i chi gyd fel teulu.
Newid aelwyd – Dymuniadau gorau
i Terry a Barbara Bolton, Cefn Ceirch
sydd wedi symud i ogledd Lloegr i
fyw. Roeddent yn weithgar iawn yn y
gymuned ar ardal.
Priodas – Llongyfarchiadau i David
a Joanne Tokarz, Pant y Mêl Bach ar
eu priodas yn ddiweddar.
Capel Y Gro – Cafwyd cyfle i ymuno
mewn oedfa Zoom Capel Hebron,
Hen Golwyn gyda Hywel Edwards,
Bala yn gwasanaethu. Trefnwyd
BBQ yn Pant Afallen a chafwyd
noson gartrefol a phawb wedi
mwynhau cael cyfarfod a sgwrs.
Arholiadau – Llongyfarchiadau i
ieuenctid yr ardal sydd wedi cael
canlyniadau a phob dymuniad da
wrth symud ymlaen yn yr ysgol neu i
addysg uwch.

Ysgol Betws – Dymuniadau gorau
i Dafydd y prifathro yn ei swydd
newydd fel pennaeth Ysgol Twm o’r
Nant a chroeso i Rhian Thomas fel
pennaeth newydd i ysgolion Betws a
Bro Elwern - y ddau yn cychwyn ar
eu swyddi ym mis Medi
Dymuniadau gorau i Heledd, Pant
Afallen ac Euron, Tŷ Nant Gell,
Llangernyw ar achlysur eu priodas
yng Nghapel Y Gro ddechrau
Mehefin. Roeddent wedi gohirio’r
briodas ym mis Medi a ddim am
newid y dyddiad eto felly aethpwyd
ymlaen gyda’r trefniadau a
chyfyngu’r gwesteion i 30.

Cymorth Rhuthun/Ruthin Support
(Cynorthwyo gwasanaethau lleol i’r
difrifol wael)
Roedd 2020 yn mynd i fod yn
flwyddyn brysur i’r Elusen uchod,
sydd wedi ei lleoli yn Rhuthun ers 30
mlynedd. Roeddem wedi bwriadu
cynnal llawer o weithgareddau i
nodi a thynnu sylw ein bod wedi
cael enw newydd ac o hyn ymlaen
na fyddem yn defnyddio’r hen enw
– Grŵp Cynnal Nyrsys Cymunedol
Rhuthun ond CYMORTH RHUTHUN
/ RUTHIN SUPPORT. Erbyn hyn
roedd yr hen enw yn gam arweiniol
a’r gwasanaeth dros y blynyddoedd
wedi ymestyn gan ymateb i
geisiadau penodol yn aml gan
fod trigolion lleol yn derbyn gofal
arbennig yn y mannau canlynol –
Hosbis San Cadeyrn, Hosbis Tŷ’r
Eos, Tŷ Gobaith a Hope House, Yr
Uned Trin Cancr yn Ysbyty Glan
Clwyd a Gofal Dydd Y Waen.
Sefydlwyd yr Elusen yn yr
wythdegau gan ddwy o drigolion
Rhuthun sef Peggy Gear-ey a Luned
Hughes, ac mae’n addas iawn
mai Lynette Hughes, merch Luned
Hughes yw’r Cadeirydd presennol
Yr amcan ar y dechrau oedd
darparu arian ar gyfer gallu prynu
offer arbenigol a thalu am gyrsiau
hyfforddi fel bo’r angen i helpu rhai
sy’n dioddef gydag afiechydon
difrifol wael.
Ydi, mae’r angen yna heddiw
fwy nac erioed, a chostau cyrsiau

ag offer angenrheidiol yn ddrud
iawn . Yn ystod y pandemig, talwyd
am sganiwr BLADDER i Nyrsys
Cymunedol y Cylch oedd yn golygu
y gellid ei ddefnyddio yn y cartref
fel nad oedd rhaid i’r claf ymweld
â’r Ysbyty. Rydym fel arfer yn talu
hanner y gost i’r Nyrsys fynychu
cyrsiau hyfforddi arbenigol.
Llwyddwyd i gynnal un bore Goffi
yng Ngardd y Cadeirydd ar fore
Llun braf ym mis Medi, a phawb
yn mwynhau cael sgwrs wyneb yn
wyneb. Rhaid oedd dilyn canllawiau,
ac ar y pryd, nid oedd modd cael
mwy na 30 yn bresennol.
Hyderwn y cawn ail ddechrau
trefnu gweithgareddau codi arian yn
fuan gan fel pob elusen arall, mae’r
pwrs yn gwagu a’n hamcan yw
codi arian i gael ei rannu er budd y
gymuned.
Rydym, bob amser yn ddiolchgar
am bob cyfraniad, gan unigolion
neu sefydliadau lleol.
Rhowch wybod i ni pe dymunech
ein cynorthwyo i drefnu unrhyw
weithgaredd neu i hysbysebu ein
gweithgaredd. Daw eto haul ar fryn
ac mi fydd na ddathlu…….
Gellir cysylltu efo Menna Jones
ysgrifennydd, 01824 704350,
morfuddmenna@boyns.cymru,
Lynette Hughes,Cadeirydd 01824
702656, mlynettehughes@gmail.
com,
Bethan Welch Trysorydd, 01824
520183, bethanwelch@gmail.com
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Cyfle i roi adborth am gynlluniau
adfer Cloc Tref Rhuthun’
Yn dilyn cyfnod o waith caled a bwrlwm, mae hi yn
amser da i ddiweddaru darllenwyr y Bedol am ein
cynnydd gyda’r prosiect yma, gyda chyfle yn fuan
i’r gymuned leol rhoi eu barn am y cynlluniau i adfer
Cloc y Dref.
Yn niwedd mis Mai, fe wnaethom benodi Pensaer
Cadwraeth – Elinor Gray Williams. Ar ôl proses
gystadleuol am y gwaith cynllunio, hi ddaeth i’r
brig oherwydd ei gweledigaeth ar gyfer y Cloc a’i
phrofiad eang yn y maes. Mae Elinor wedi bod yn
gyfrifol am ddylunio cynllun o waith adfer i’r adeilad,
yn seiliedig ar y gwallau mae hi wedi ei arsylwi,
gyda’r gwaith bron iawn wedi ei gwblhau.
Yn wreiddiol o ardal Caernarfon, mae gan Elinor
profiad eang o waith yn y maes cadwraeth adeiladau
hanesyddol gan weithio i’r cwmni penseiri amlwg
Donald Insall yng Nghonwy tan 2019, cyn ffurfio
busnes ei hun. Mae hi yn y gorffennol wedi gweithio
fel pensaer ar adeiladau megis Portmeirion, muriau
Castell Caernarfon, adeiladau Ymddiriedolaeth Ynys
Enlli, adeiladau Esgobaeth Bangor ac ar hyn o bryd
yn gweithio ar Gynllun Cadwraeth ar gyfer Muriau
Canoloesol Castell Rhuthun.
Mae hi hefyd yn tiwtora myfyrwyr sydd yn astudio
Pensaerniaeth yn y Ganolfan Technoleg Amgen
ym Machynlleth ar hyn o bryd, ac yn y gorffennol
wedi ennill rhai o Wobrau Pensaerniol yr Eisteddfod
Genedlaethol ei hun, a bellach yn feirniad ar rai
o’r gwobrau hynny. Mae hi yn aelod o’r Comisiwn
Dylunio i Gymru, ac wedi bod yn arwain tîm o
arbenigwyr ar gyfer prosiect adfer y Cloc sydd eu
hunain wedi gweithio ar brosiectau megis Yr Ysgwrn
yn Nhrawsfynydd, muriau Castell Biwmares a Gorsaf
Drên Caernarfon ar Reilffordd Eryri i enwi dim ond
rhai.
Mae Elinor yn llwyr ymwybodol o hanes yr adeilad
ac ein brwdfrydedd fel cymuned am warchod un
o adeiladau mwyaf eiconig y dref. Cafodd y Cloc
ei adeiladau yn 1883 gan y pensaer amlwg John
Douglas o Gaer, i gofio am waith Joseph Peers fel
Clerc Heddwch yn Sir Ddinbych am dros 50 mlynedd
yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae
yn adeilad wedi ei warchod gan Cadw fel adeilad
cofrestredig Gradd 2.
Rhaid cofio mai dim ond rhan 1 y prosiect o
wneud cynlluniau a chael y caniatad priodol ydy
hyn. Rydym wedi bod yn hynod o ffodus i gael
nawdd gan Gronfa Melin Wynt Clocaenog, Cyngor
Sir Ddinbych a Chyngor Tref Rhuthun ar gyfer y rhan
yma o’r prosiect. Bydd rhan 2 y prosiect yn cynnwys
y gwaith adfer ar y Cloc ei hun.
Bydd cyfle i bawb leisio barn am y cynlluniau
ar gyfer y Cloc mewn Arddangosfa Gymunedol
a fydd yn yr Hen Lys ar Sgwar Rhuthun (Natwest
gynt) rhwng y 4ydd a’r 19eg o Fedi 2021, ac yna
yn Llyfrgell Rhuthun rhwng yr 20fed o Fedi a’r 2il o
Hydref gyda’r cynlluniau yn cael eu harddangos ochr
yn ochr gyda manylion am hanes Joseph Peers, y
pensaer John Douglas a hen luniau o Sgwâr Rhuthun
a’r Cloc dros y degawdau. Yn ogystal â hyn, bydd

gwybodaeth am y dulliau arbenigol bydd yn cael eu
defnyddio i adfer y Cloc. Bydd yr Arddangosfa yn yr
Hen Lys ar agor pob diwrnod o’r wythnos yn ystod y
cyfnod yma, cyn symud i gyntedd Llyfrgell Rhuthun
(oriau agor y Llyfrgell). Digon o gyfle gobeithio i bawb
gael gweld y cynlluniau a dweud eu dweud.
Buaswn yn pwysleisio unwaith eto, mai nid
pwrpas y prosiect yw newid y Cloc mewn unrhyw
ffordd, ond ei adfer cyn agosed â phosib i’w gyflwr
pan gafodd ei adeiladu yn 1883. Ni fydd y gwaith o
bosib i’w weld gan berson ddim yn ymwybodol o’r
prosiect yma, ond fel hynny y buasem yn dymuno
pethau i ddweud y gwir – newidiadau bach i’r lygad
ond rhai mawr o ran sicrhau dyfodol yr adeilad am
ganrif neu fwy i ddod. Mae arbenigwyr wedi dweud
fod rhaglen o waith adfer bellach yn angenrheidiol.
Buasai’r pwyllgor adfer unwaith eto yn annog pobl
lleol i gymryd golwg manwl ar y Cloc a dod i gasgliad
eu hunain am y gwaith adfer sydd ei angen.
Fodd bynnag, fe fydd mwy o fanylion mewn
rhifynnau y Bedol yn y dyfodol, gyda ninnau fel
pwyllgor o wirfoddolwyr eisiau hysbysu’r gymuned
leol am ddatblygiad y prosiect adfer mor aml â
phosib. Os oes gan unrhyw un gwestiwn am y
prosiect adfer, mae croeso i chi gysylltu gyda ni drwy
yrru neges ebost at 1883cloc.k@gmail.com
Fiona Gale
Cadeirydd – Pwyllgor Adfer Cloc Tref Rhuthun

CERRIGYDRUDION
YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG
CERRIGYDRUDION
Fuoch chi yn Ysgol Gynradd Cerrigydrudion am o leiaf dair blynedd?
Ydych chi’n dilyn cwrs Addysg Bellach?
Ydych chi o dan 21 oed?
Yna gallwch gael grant gan yr Ymddiriedolaeth
Dylid anfon ceisiadau ysgrifenedig gyda manylion i'r
Cadeirydd Mr Einion Edwards, Pentre Draw, Pentrellyncymer, LL21 9TU
Ffôn 01490 420205
neu
Gweinyddwr Mrs Carol Humphreys, Tai Draw, Llanfihangel G M,
Corwen LL21 9UF Ffôn 01490 420270
Ceisiadau i fod mewn llaw erbyn Hydref 14eg
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Capel Jeriwsalem
Llongyfarchiadau a’n
dymuniadau gorau i Owain a
Llio Pugh ar enedigaeth eu mab
Rhion Gwilym, ŵyr i Gwyn a Sian
Owen, Bryn Dedwydd a gor-ŵyr
i Eleri Thomas, Glasgoed.
Ganwyd Lliwedd Gwyn ar
Fehefin 17, merch i Dyfan a Lois
a chwaer fach i Lleu Tudor.
Dymuna’r teulu ddiolch yn
fawr iawn i’r tîm yn Meddygfa
Uwchaled a Thîm Bydwragedd
Dinbych am eu cymorth yn
ystod genedigaeth sydyn
Lliwedd.

Goleuni Trydan Pwllglas
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd byddai fy nhad sef Thomas
Williams, Llannerchgron Ucha yn mynd ag ŷd i’w falu
ym Melin Einion Pwllglas. Nid blawd ar gyfer y tŷ
oedd y cynnyrch ond blawd i borthi anifeiliaid. Fel y
cawn weld ymhellach ymlaen nid yr hen olwyn ddŵr
a’r meini oedd yn gwneud y gwaith.
Ar ôl Y Rhyfel Byd Cyntaf sefydlodd cwmnïau
mawr fel Rank Hovis McDougall, felinau blawd yn y
porthladdoedd. Golygai hyn y gallai pecyn o flawd
pobi adael Lerpwl a bod ym Melin Einion neu siop
Y Rhiw mewn byr amser. I gyflenwi blawd i anifeiliaid
yr oedd melinau dŵr yn dod yn boblogaidd ar sawl
fferm – un ai yn gweithio gyda thyrbein neu olwyn
ddŵr neu’n PTO ar gefn tractor. Canlyniad hyn oedd
lleihad yn y galw am wasanaeth y felin ddŵr a daeth
llawer maen yn segur.
Nid segur fodd bynnag fu Richard ac Antur
Edwards Llanuwchllyn (hen daid a thaid Huw Antur).
Teulu o seiri melinau, tad a mab, bobol o flaen eu
hoes, fel petai. Gwelsant ddyfodol newydd i’r felin
ddŵr fel pwerdy a fyddai’n mynd 24 awr y dydd.
Trwy osod tyrbein, melin ddŵr a deinamo gellid malu
porthiant yn y dydd, ac yn y nos gellid cynhyrchu
trydan i oleuo’r pentref cyfagos.
Erbyn 1922, pan osododd gwmni Edwards,
Llanuwchllyn gynllun goleuo Pwllglas, yr oeddynt
eisioes wedi goleuo nifer helaeth o bentrefi Gogledd
Cymru. Gyda llaw, mae Thomas Firbank yn ei lyfr
enwog “I Bought a Mountain” yn ei bennod “the
Hydro Electric Set” yn werth ei darllen. Ynddi,
disgrifir hanes Edwards a’i fab yn goleuo fferm
Dyffryn Mymbyr, Capel Curig a fu (cyn Firbank) yn
eiddo i frawd fy nain.
Cof plentyn sydd gen i o olau trydan Pwllglas.
Ffos y felin yn rhedeg yn barhaol a phont i’w chroesi
i fynd i Pwllcallod. Wrth fynd heibio i’r felin sŵn y
dŵr yn taro ar gwpanau’r tyrbein a mwmian hudolus
y deinamo. Roedd y trydan, os cofiaf yn iawn, yn
mynd cyn belled â Bryn Awel - fferm efo’r tŷ coch. Yr
unig le o faint efo trydan o’r felin oedd Pwllcallod Mrs Hughes Pwllcallod yn ferch Melin Einion!
Noder y gair goleuo. Ie goleuo yn unig fedrai’r
cynllun ei ddiwallu. I chwi sydd yn dechnegol “Direct
Current” DC ar bwysedd o 110 volt oedd y trydan.
Heddiw mae’r grid yn cyflenwi ein tai gyda phwer
“Alternating Current” AC ar bwysedd o 240 volt.
Yr oedd y trydan yn diwallu tua phump ar hugain
o dai, dau gapel, tafarn, fferm Pwllcallod a Bryn
Awel. Mae’n rhaid bod rhyw fath o gwmni neu
gyfranddalwyr lleol yn gyfrifol am y cyflenwad. Tybiaf
fod gan Willie ag Oswyn Williams, Bryn Awel- teulu
Allt y Celyn sydd â’u disgynyddion yn frith yn yr
ardal, rywbeth i’w wneud gyda’r cwmni, a braf fyddai
cael gwybod mwy am yr hanes yma. Os oes rhywun
â gwybodaeth, buaswn wrth fy modd. Byddai pawb
yn talu rhyw swllt y bwlb os gofia i’n iawn.
Cofiaf sawl Nos Sul yng nghapel Y Rhiw tua Mis
Hydref. Problem, dail yr Hydref yn disgyn i ffos y

Cipio gwobr
BAFTA
Llongyfarchiadau mawr i’r Gyfarwyddwraig Sioned
Wyn a fagwyd ym mhentref Rhewl (merch Vera a
John Williams, Berllan, Rhuthun) ar ennill gwobr
BAFTA am y gyfres Tŷ Am Ddim i S4c / The Great
House Giveaway i Sianel 4. Dyma’r tro cyntaf i
Gwmni Cynhyrchu Chwarel weithio ar y cyd gyda
S4c a Sianel 4 ar yr ochor ffeithiol. Roedd y syniad
y tu cefn i’r fformat yn un syml - rhoi cyfle i bobol
ennill blaendal ar dŷ . Gyda chymorth benthyciadau
ariannol, prynodd y cwmni dai oedd angen eu
hadnewyddu a rhoi cyfle i bobl lleol weithio arnyn
nhw. Roeddent hwy wedyn yn cael cadw unrhyw
elw a wnaed ar ôl eu gwerthu. Roedd y gyfres
gyntaf yn llwyddiant ysgubol gyda dros filiwn yn
gwylio pob rhaglen ar Sianel 4. Mae Sianel 4 wedi
archebu 60 o raglenni newydd – S4C wedi archebu
16. Mae hi mor wych fod cwmni o dref fach
Cricieth wedi profi’r fath lwyddiant!

ADOLYGIAD

am yn ail
John Gwilym Jones a Tudur Dylan Jones
(Barddas £9.95)

Antur Edwards a Bob Morris

Melin Einion 2021
felin ac yn tagu llif y dŵr i’r tyrbein. Y goleuni yn
gwanhau nes ein bod bron mewn tywyllwch. Sŵn
traed ac yna’r goleuni yn dychwelyd. Yr oedd
ceidwad y goleuni gyda’i gribyn wedi achub y sefyllfa
a chlirio’r dail er mwyn adfer y llif.
Yn 1952 cyrhaeddodd trydan (MANWEB) neu’r
Mains i bentref Pwllglas. O’r diwedd, gellid cael
teledu, peiriant golchi ac yn y blaen. Ond stori arall
ydi honno.
Gwynfor Llannerch Gron (Garstang rwan)

Fues i mewn digwyddiad go arbennig nos
Sul, Mai 9fed, heb orfod symud cam o’r tŷ.
Yr achlysur oedd lansio cyfrol o farddoniaeth
hirddisgwyliedig y tad a’r mab, y Prifeirdd John
Gwilym Jones a Tudur Dylan Jones, ac fel sawl
digwyddiad arall ers dros flwyddyn bellach,
roedd hwn yn cael ei gynnal dros y We. Ac
fe roedd o’n achlysur a hanner wrth i Mererid
Hopwood lywio’r holi a’r hel atgofion, a thywys
y ddau i ddarllen a rhannu eu cerddi, ond
syndod oedd sylweddoli bod bron i hanner
can mlynedd wedi mynd heibio ers i John
Gwilym gyhoeddi ei gyfrol flaenorol o gerddi,
Dyfed, nôl yn 1973, a hefyd ugain mlynedd ers
i Tudur Dylan gyhoeddi Adenydd nôl yn 2001.
Er hynny, mae’r ddau yn wynebau
adnabyddus ledled Cymru, a’r Parch John
Gwilym Jones nid yn unig wedi cael ei gadeirio
yn y Genedlaethol ym Machynlleth yn 1981,
ond hefyd, fel Archdderwydd wedi cadeirio
ei fab, Tudur Dylan ym Mro Colwyn yn ’95 yn
ogystal â choroni ei frawd, Aled Gwyn.
Ond beth am y gyfrol? Wel i ddechrau,
mae hi’n gyfrol clawr caled, sydd ynddo’i hun
yn awgrymu bod
rhywbeth gwerth i’w
gadw a’i drysori o
fewn ei thudalennau.
Sy’n hollol wir. Mae
yma amrywiaeth o
gerddi yn y mesurau
caeth a rhydd,
yn delynegion,
englynion a baledi,
yn ogystal ag ambell
i soned a phenillion
coffa, a’r cwbwl
wedi ei osod allan
a’i ddylunio yn
dwt ac yn daclus.
Cyfrol i’w darllen ar
un eisteddiad, neu
i bori ynddi o bryd
i’w gilydd a chael cyfle i gnoi cil
dros ambell air a chymal, a rhyfeddu at y dawn
dweud.
Ceir yma’r ysgafn a’r hiraethus, y dwys a’r
digri, y myfyrgar a’r chwareus, ac mae rhyw
gynhesrwydd agos atoch chi drwyddo draw yn
y mynegiant. Fel y gellir disgwyl mae yma sawl
teyrnged i fro ac ardal arbennig, yn enwedig
Parc Nest, Castell Newydd Emlyn, a Bangor,
ond ceir hefyd nifer o gerddi mwy personol eu
naws lle mae’r ddau yn ymateb fel tad, taid,
tadcu a hen dad-cu i genhedlaeth newydd
y goeden deulu. Mae cysylltiad agos rhwng
y ddau fardd â Bryneglwys, gan mai o Blas
yn Rhos y daeth Avril, gwraig John Gwilym,
ac mae llun o’r ffermdy i’w weld ar waelod
y dudalen lle y ceir soned Tudur Dylan i’w
fam. Braf hefyd gweld yr englyn coffa i Anti
Dilys, sef y diweddar Dilys Salisbury Davies
o Blas yn Rhos, fu’n cyfeilio i Barti Menlli am
flynyddoedd ac a ddaeth yn anti i finna wedi i
mi briodi ei nith, Mari Deio.
Cyflwynir y gyfrol i Eilir a Nest, y brawd a’r
chwaer, y mab a’r ferch, ac addas, felly, iddi
gael ei lansio ar Fai 9fed, diwrnod pen blwydd
Eilir, y mab hyna. Ac mewn cyd-ddigwyddiad
llwyr, Mai 9fed ydi Diwrnod Cenedlaethol y
Sanau Coll, ac mi gewch chi gerdd am hynny
hefyd yn y casgliad. Felly os am wybod mwy
am y sanau coll, yr ysbryd yn yr ysgol, y
chwilio am “y gân sy’n mynnu mynd ar goll
yn lleisiau’r dre”, a llawer mwy – prynwch,
darllenwch a mwynhewch!
am yn ail – John Gwilym Jones a Tudur Dylan
Jones (Cyhoeddiadau Barddas)
Robat Arwyn
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Profiadau
Eisteddfod T
2021
Llongyfarchiadau gwresog i’r
plant a’r bobl ifanc yma ar eu
llwyddiant yn Eisteddfod T eleni.

Enillodd Dafydd, Penbryn Llan, Llanrhaeadr y wobr gyntaf am unawd 19-25 oed.
Ac yn sgil hynny cafodd ei wahodd i ganu yng Ngŵyl Gymraeg Gogledd America yn
Utica a hefyd mae’n cael mynd yno fel rhan o gôr yr Urdd i Birmingham Alabama yn
2022- tipyn o gamp. Mae o newydd raddio o’r Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain
ac yn cael dychwelyd yno ym mis Medi i wneud cwrs Meistr.

Daeth Ioan, Bodingie, Cyffylliog yn ail
yn y gystadleuaeth Tlws y Cerddor
yn Eisteddfod T. Mae Ioan newydd
gwbwlhau ei radd feistr mewn cerdd
ym Mangor ac yn cychwyn yn mis Medi
fel tiwtor llawrydd offerynnau prês
efo Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Môn a
Gwynedd.

Gruff o Ysgol Pen Barras a’r gacen
arbennig ddaeth â’r wobr gyntaf iddo
yn y gystadleuaeth goginio.

Fe welsom y llun a dynnodd Gwenno
yn y Bedol diwethaf ond cafodd wobr
hefyd am ddweud jôc yn Eisteddfod T.

Llion Dafydd o Ysgol Llanfair a
lwyddodd mewn dwy gystadleuaeth i
flynyddoedd 6 ac iau - 2il yn yr Unawd
Offerynnol a 3ydd ar yr Unawd piano.
Da iawn ti!

Daeth Ensemble Ysgol Pen Barras yn ail. Dyma Mali, Elan, Evie, Lily a Llio.

Branwen
Medi

Branwen Medi Jones gyda’i nain balch Dora
Edwards, Tai’n Rhos, Cerrigydrudion.
16

Ar ôl profiad Steddfod T llynedd
rhaid cyfadde’ bod paratoi a
chystadlu eleni wedi bod yn
llawer haws. Roedd cyfle i ddewis
darnau ac roedd mwy o amser
i’w dysgu ac roedd hwn yn gyfle
i ddysgu caneuon newydd oedd
yn grêt mewn cyfnod clo pan nad
oeddwn yn gwneud fawr ddim
beth bynnag. Roedd rhaid dewis
darnau gan nad oedd darnau
gosod ac roedd hyn yn grêt gan
fod bosib dewis darnau sydd yn
apelio ac hefyd yn siwtio’r llais.
Roedd amser eleni i gael ymarfer

gydag athrawes canu yn hytrach
na mam! Mae ymarferion canu ar
zoom yn heriol oherwydd yr oedi
a hefyd yn aml iawn diffyg gwe
ddigonol ond mae wedi bod yn
grêt eu cael ar hyd y flwyddyn.
Cefais nifer o ddarnau i ddewis
ohonyn nhw gan Leah Owen ac
Ann Atkinson a phenderfynais
fynd am ganeuon roeddwn yn eu
mwynhau. Dewisais ‘Y Goeden
Gnau’ gan ei bod yn ddarn
safonol ac roeddwn yn hoffi alaw’r
gân. Fe apeliodd ‘Rwy’n dy weld
yn sefyll’ y munud y clywais i
hi. Dyma’r tro cyntaf i mi erioed
gystadlu mewn cystadleuaeth sioe
gerdd. Mae’n hollol amlwg pam
y dewisais ‘Ceidwad y Goleudy’ –
epic o gân wedi cael ei hanfarwoli
gan Bryn Fôn.

Dysgu’r caneuon, cael
ymarferion zoom ac yna pawb
allan o’r tŷ i mi gael llonydd a
distawrwydd ar gyfer y sesiwn
recordio! Gyrru’r fideos mewn
ac yna aros…… Ar ddechrau
Mai clywed ar e-bost fy mod
wedi cyrraedd y tri uchaf mewn
tair cystadleuaeth a chyfle i ail
recordio a chael gwybod bod
rhaid cadw’r gyfrinach!! Cael
mynd i Glan Llyn un Sadwrn yng
nghanol Mai i recordio, croesi
bysedd wrth gymryd y prawf
covid ac yna i mewn i’r stiwdio.
O am hyfryd cael canu o flaen
bobl am y tro cyntaf ers misoedd
maith, roedd ‘na lond stafell o
ddynion camerâu a sain yno! Mi
wnes fwynhau’r profiad yn fawr a
diolch i’r Urdd am roi’r cyfle eleni

Cyngerdd
Agoriadol
Eisteddfod
T 2021 - Nos
Sul 30 Mai
Steffan Rhys Hughes a Thalentau
Sir Ddinbych yn cynnwys
perfformiadau gan Mared Williams,
Celyn Cartwright ac Arwel Lloyd
Owen, a’r pedwarawd clasurol
- Ceri Haf Roberts, Ruth Erin
Roberts, Siôn Eilir ac Elis Jones.
Cafodd pedwar ohonom sydd
yn aelodau o Aelwyd Dyffryn
Clwyd sef Ceri, Ruth, Siôn Eilir
a finne y cyfle i berfformio yng
Nghyngerdd Agoriadol Rhithiol yr
Eisteddfod eleni. Cafodd y cyfan
ei lwyfannu yn Theatr Clwyd, Yr
Wyddgrug gyda holl elw’r noson
yn mynd tuag at gronfa apêl
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych,
fydd, gobeithio yn cael ei chynnal

Yr Urdd ac
Alabama

y flwyddyn nesaf.
Teimlad rhyfedd iawn oedd
cael cyfle i gamu ar lwyfan ar
ôl cyfnod mor hir. Yn anffodus,
roedd hyn mewn neuadd hollol
wag, ond roedd y profiad o gael
canu, gyda chynulleidfa neu
beidio, yn deimlad arbennig.
Wrth gwrs, roedd rhaid cadw
at reolau pellter cymdeithasol,
felly,wrth ganu deuawd neu

bedwarawd roedd yn deimlad
digon od i sefyll mor bell i ffwrdd
o’ch gilydd. Roedd yn anodd
hefyd i geisio cael y balans a’r
amseru yn iawn, ond gydag
chydig o ymarfer mi syrthiodd yn
ei le yn y diwedd.
Gobeithio yn wir mi ddown
yn ôl i gael ymarferion côr a
chyngherddau yn fuan iawn!
Elis Jones

Ar y 15fed o Fedi 1953, lladdwyd pedwar
plentyn mewn ymosodiad hiliol ar Eglwys y
Bedyddwyr, 16th St Birmingham, Alabama.
Aelodau o’r Klu Klux Klan oedd yn gyfrifol
am blannu’r ffrwydradau. Bu ymateb chwyrn
ar draws y byd a phan gyrhaeddodd y
newyddion John Petts, yr artist gwydr
o Lansteffan, fe benderfynodd ddylunio
ffenestr wydr yn portreadu Iesu Grist du fel
rhodd o gefnogaeth i’r eglwys a’i phobl.
“Fel tad fy hun, roedd fy nghalon i’n
gwaedu dros deuluoedd y plant fu farw yn yr
Eglwys” meddai John Petts. Penderfynodd
wneud rhywbeth, a chododd £900 arian
drwy gyfrwng y Western Mail - “roedd plant
y dociau yn fodlon rhoi eu pres poced hyd
oed. Creodd ffenestr liwgar â llun beiddgar o
Grist croenddu, a mynd drosodd i Alabama
i’w gyflwyno i Eglwys y Bedyddwyr fel rhodd
gan bobl Cymru yn 1954. Caiff ei hadnabod
hyd heddiw fel y ‘Wales Window’ gan
drigolion yr eglwys.
Yn 2019, dros hanner canrif wedi’r
ymosodiad erchyll, mae’r eglwys yn ffynnu
ac mae’r Urdd yn estyn llaw o gyfeillgarwch
i ailgydio yn y berthynas hanesyddol hon
rhwng Cymru ac Alabama. Ym mis Medi
2019 aeth Siân Lewis, Prif Weithredwr yr
Urdd, i ymweld â’r eglwys a phobl ifanc
Birmingham, Alabama.

Llongyfarchiadau i Guto
Dafydd ar ennill yr ail wobr
yn yr Unawd i Aelodau Hŷn.

i ni gael gwneud hyn.
Diwrnod prysur oedd dydd
Mercher y steddfod – codi’n
gynnar, cael fy hun yn barod,
gosod y cyfrifiadur a disgwyl am
y galwadau ffôn gan y cwmni
teledu. Fi mewn un stafell a
phawb arall a nain yn y ‘stafell
arall! Fe aeth y diwrnod yn
gyflym, yr unawd yn gyntaf,
yna’r cerdd dant a’r sioe gerdd
yn olaf. Diwrnod gwerth chweil,
methu credu fy mod wedi ennill
yr unawd ac wrth fy modd, cael
ail gyda’r sioe gerdd a thrydydd
gyda’r cerdd dant. Yn wir,
diwrnod a steddfod i’w chofio
ond er hyn dwi’n edrych ‘mlaen
i gael cystadlu ar lwyfan unwaith
eto gyda nain yn fy ngwylio yn y
gynulleidfa y tro hwn.

Gwenan a’r Steddfod T
Profiad gwahanol a chyffrous oedd cael
perfformio’n ddiweddar yn eisteddfod
T. Roeddwn i wedi derbyn e-bost dair
wythnos yng nghynt yn fy ngwahodd
i Glan Llyn i berfformio. Ond gan fy
mod mor anobeithiol o anhrefnus
doeddwn i ddim wedi gweld yr e-bost.
Lwcus fe ges i neges destun gan
Steffan, swyddog yr urdd dridiau cyn y
perfformiad yn gofyn i mi wirio fy e-byst.
Teimlad od a swreal oedd perfformio
mewn ystafell gyda dim ond criw ffilmio
a dau gamra teledu. Roeddwn i’n
teimlo’n nerfus hefyd ond mae’n siŵr
fod hynny’n ddigon naturiol o gofio
bod blwyddyn wedi mynd heibio ers
i mi berfformio’n fyw. Ond chwarae
teg i’r urdd roedd yn brofiad unigryw
ac mi wnâi ei gofio am byth. Mi roedd
yna elfen gref o gyfrinach i’r holl beth.
Doeddwn i ddim yn cael gwybod pwy

oedd y cystadleuwyr eraill a doeddwn i
chwaith ddim yn cael gwybod pwy oedd
y beirniad.
Pan ddaeth wythnos yr Eisteddfod
roedden yn Lerpwl gyda chriw o
ffrindiau, felly gorfod cael cyfweliad
byw ar y teledu o ystafell Premier In yn
Lerpwl, a Heledd, Gwenno, Mairead
a Sara Einion yn cuddied a ffwffian
chwerthin yng nghornel yr ystafell. Braf
oedd gwrando ar feirnaidaeth garedig
Casi Wyn. Roedd ei hysbryd ifanc ffres
yn ysbrydoliaeth i ni gystadleuwyr.
Ac fel mae rhai wyliodd eisteddfod
T yn gwybod, fe es i dros ben llestri ar
ôl clywed fy mod i’n cael cyfle i fynd
i Alabama i ganu efo’r Urdd yn 2022.
Doeddwn i wir methu coelio’r peth! Mae
cael mynd i America wastad wedi bod
yn freuddwyd gen i ac gallai ddim aros i
gael mynd yno fel rhan o gôr yr urdd.

Gwenan Mars Lloyd tynnu yn
stiwdio’r Urdd Glanllyn
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symudiadau cydlynol, ac yn sicr,
Ysgolion Uwchradd – Daeth cyfle i
roedd pawb oedd yn gwylio wedi cael
ddisbyglion Blwyddyn 6 gael dyddiau
blas arbennig ar y cyflwyniad.
blasu yn Ysgol Dyffryn Conwy ac
Noson Goffi – Roedd bwrlwm yn
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson
neuadd yr ysgol nos Iau 17 Hydref
agored yn Ysgol Brynhyfryd.
pan gynhaliwyd y Noson Goffi
Ymwelwyr – Croeso eto i PC
flynyddol wedi ei threfnu gan
Wheway a fu’n siarad gyda’r plant am
Gyfeillion yr Ysgol. Bu’n llwyddiannus
ymddygiad, i Cass Meurig am ei
iawn gyda stondianu amrywiol, cyfle i
gwasanaeth ac i’r Parch Carol
drio’ch lwc mewn gemau amrywiol a
Roberts a ddaeth i siarad gyda CA2
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am ei rôl yn yr eglwys.
fynychodd
ac a gyfranodd
at y noson
Clybiau
ar ferch
ôl ysgol
– Parhaodd
Bl 5“I
Esbonia’r
ei daliadau
fel hyn:
Y
nefoedd
sy’n
datgan
...
edydd Price
ym mhob ffordd.
adon’t
6 i ddatblygu
eu sgiliau
codio gan
KNOW know;
I just choose
to
Newydd yn
Rali GB – Bu nifer o rieni, staff a
gynhyrchu
gwrthrychau
diddorol
fel
believe; I mean,
that’s faith,
right?”.
Anodd yw bod yn wyddonydd ac yn
dd. Tudalen 26chyfeillion
yr ysgol yn
gwirfoddoli
i
reidiau
ffair
disgyblion
Bl gallu
3 a 4
yn
Tachwedd.qxp_New
page
Bedol 10/11/2019
14:34
Hynny
yw, Page
er
nad1 yw hi’n
profi
Gristion.
Mynna’r
addysg
wyddonol
han ac Elin
weithio
dros
benwythnos
y rali, yn
mwynhau
gweithgareddau
gyda
tu
hwnt
i
amheuaeth
bod
ei
ffydd
yn
bod dyn pob
yn canfod
ab Macsen
gwneud
math otystiolaeth
swyddi i helpu.
Menter Iaith Conwy a’r Cyfnod
“iawn”,
neu’n
“gywir”, eto i gyd y mae
uniongyrchol
ddiamheuol
cyn
derbyn
Tudalen 10 Diolch
Tachwedd.qxp_Layout
1
10/11/2019
14:03
Page
1
o galon i bawb. Bu’n
Sylfaen yn gwella ffitrwydd gyda
wedi “dewis credu”. Mor syml, mor
neu gredu unrywbeth
o gwbl.iawn
Ond i’r
benwythnos
llwyddiannus
cynrychiolwyr o wasanaeth Hamdden
drawiadol
o syml.
credu.
Nid
mae’r ffordd
Gristnogol
yn seiliedig
gyrrwyr,
gwylwyr
ac i goffrau’r
ysgol!
Gwledig
Conwy.
BuDewis
sesiynau
pellach
gorfodaeth,
na disgwyliad,
na fflach o
ar ffydd: drwy ffydd
y daw’r bywyd –
Gwasanaeth
Diolchgarwch
hefyd
gan
Wasanaeth
Ymgysylltu
Banc
Bwyd
Cangen
Rhuthun
weledigaeth,
... jyst
Cristnogol Mawrth
yn fyw. Yn ddiweddar,
Bnawn
22
Hydref,
Disgyblion,
Rhieni
a’r dewis.
Ysgol. Diolch yn
ni i gyd Owain
mai swyddam
fe welais i ffilm aryNetflix
o’r enw “Ai’r
gwahoddwyd
cyhoedd
fawrFe wyddom
i
Gerallt
disgyrchiant neu
“gravity” yw tynnu
gwasanaeth
cafwyd yw’r
cyfraniadau
weithgareddau
diddorol.
Week Away”.lle
“Musical”
ffilm,
bodau yâ Llan
mas at
gilydd,
a chadw
gan
bobam
dosbarth
a sgwrs
ddifyr iawn
Llaeth
aceiAldi
– Rydym
yn
yn sôn
wythnos
ym mywydau
ein traedi ar
y ddaear
yn llythrennol;
gan
Y bobl
Parch.
Jones.
parhau
gasglu
caeadau
potiau
criw o
ifancHuw
mewnDylan
“summer
Diolch
am eiyn
amser
neges
iogwrt
Llaeth
a sticeri aAldi.
ychydig
yn llaiyoLlan
ddisgyrchiant
camp” iddo
Cristnogol
yr UD.a’rDaw
Diogelwch
y ffordd
– Daeth
Becky o Adran
Diogelwch
Ffordd
ysydd
Sir
i siarad
hefo
amserol.
Diolch
ynDan
fawrBiggar
i bawb
wediâbod
byddai
yn
llwyddo
bachgen,
sydd
wedi colli
ei ffordd
ein
swyddogion
am
eu
rôl
wrth
hyrwyddo
sut
i
fod
yn
saff
wrth
ymyl
y
ffordd.
Miri
Mês
–
Penderfynodd
y
pwyllgor
yn
brysur
yn
casglu
yn
barod.
chiciau
cosb
o’i
ddwy-ar-hugain
ei
am amryw o resymau,
fod ‘na
flynedd cyn agor un yn Rhuthun. I
“Oherwydd
roeddwn i weld
yn newynog
hun! Gwelir canlyniadau
disgyrchiant
ffordd well. fwyd
Mae’n igwneud
ffrindiau yn hwyluso
rhoesoch
fi, roeddwn
rhedeg
un
Rhuthun
ym mhobman o’n
cwmpas,
yn o
gorau newydd,
ac yn syrthio
mewn
ymuno
gyda ond
Dinbych
sychedig
a rhoesoch
ddiod
i fi...” penderfynwyd
syml, y‘does
yn gwybod
yn
cariad mewn
mwy nag un ystyr.
dan
teitlneb
“Banc
Bwydbeth
Dyffryn
Matthew
25: 35-36
union “yw” disgyrchiant. ‘Does neb
Mewn un olygfa, mae’r ddau brif
Clwyd”.
ynAgorwyd
gwybod ‘chwaith
sut aRhuthun
phaham yng
Banc Bwyd
Mae Banc
Bwyd Cangen
Rhuthun
gymeriad,
y bachgen
a’i gariad-i-fod,
fod
“bodoli”
yn
yolle
drwydisgyrchiant
ganu Awelon
tipynynoac
‘mouth
music’
LLANGWM:
Wedi
Nghanolfan
yna mae
hyd.
wedi
bodMEIBION
mewn
ers
mis
Ebrill
ynCȎR
siarad
am eubodolaeth
teuluoedd
a’u
ffydd.
cyflym
a rhythmig,
ac esiampl
o’r , a
hir ddisgwyl, cyrhaeddodd y
2013.
Beth
bynnag,
mae pethau
am newid
‘waulking
traddodiadol
penwythnos
yr oedd
aelodau
Côr
bydd
angensongs’
cartref newydd
arnom –pan
Ond
beth yw hanes
banciau
bwyd
yn
caneuon
a genid
ers talwm
wrth iym
Meibion Llangwm wedi bod yn
fydd
Y Ganolfan
yn cael
ei dymchwel
gyffredinol?
ferched
drin2020.
gwlân.
wir i yn
disgwyl yn eiddgar
ers tro,
Sefydlwyd
y banc amdano
bwyd gwreiddiol
mis
Mawrth
Mae’rMae’n
banc bwyd
ddweud
mai gan
uchafbwynt
sef
y cyfle
unwaith
eto i gyd-ganu
cael
ei gynnal
bedwar tîmy o
gan
Carol
a Paddy
Henderson
er cof am
cyngherddausydd
oedd
cyflwyniad
un Trussell,
o artistiaid
gwerin
wirfoddolwyr
yn rhoi
eu hamser
eugydag
mam, Betty
yn 1997,
i roi
emosiynol
Mairi Iau
a’r iCôr
o’r hen
enwocaf
sef ynMairi
cymorth
i drosyr60 Alban,
o blant oedd
byw pob
bore dydd
sicrhau
fod y
ffefryn ‘Ysbryd
Gael’ trwy’r
ar ddiwedd
y
gwasanaeth
ary gael
flwyddyn.
yn MacInnes.
yr orsaf trenau yn Sofia, prif ddinas
noson,
gyda yn
saincael
y bagbibau
TrefnwydYndaufuan
gyngerdd,
y naill yng
Mae
y timau
eu rhedegyngan
Bwlgaria.
iawn gofynnwyd
mynd â Rhuthun
ni i bellafoedd
yr Banc
AlbanBwyd
i
Ngharno
a’r llall
Ngherrigy
iddynt
roi cymorth
i boblyng
mewn
angen yn aelodau
o Bwyllgor
gloi’r nosweithiau
CeltaiddJones
eu a
drudiony-dref
cyngherddau
fydd yn
Dyffryn
Clwyd – sef Morfudd
Salisbury,
lle roedd eua cartref
yn
naws.
aros yn
y cof am
Nick
Snape.
Swydd
Wiltshire.
O flynyddoedd.
hyn tyfodd
YnPadilyn
cyngherddau,
Cafwyd ocroeso
twymgalon
yn
rhwydwaith
fanciau bwyd
trwy Brydain
mor y
brysur
ydy Cangengwnaed
Rhuthun?
cyfraniad
o £500
elusennau
neuadd
orlawn
Carno,
a’r
lle
yn
Mae’r niferoedd
syddi'rangen
cymorth
o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell
Mudiad
y Galon
a cynyddu
Chronfa yn
dechrau
llenwi
ymhell
cyn
ganddom
yn Rhuthun
ynDiolch
2000. Y
nod
oedd
rhoi
digon
fwyd i
i Eglwys
San
Pedr
a’roamser
Parchedig
Stuart Ymchwil
Evans
am
einwedi
gwasanaeth
Ambiwlans
a hynny
er
am
dechrau.
Yna,hyfryd.
y am
nos
yng eitemau
bobl
mewn angen
i ar
bara
driSul,
diwrnod.
gyson
dros
yAwyr,
blynyddoedd.
Yncof
2018-19
diolchgarwch
Perfformiwyd
o safon
uchel
gan ein
plant.
un ar
o’ngyfer
haelodau
a fui farw
Nghapel
Jeriwsalem
dancaredig
rhoddwyd
pecynnau
bwyd
304 o
Ers
hyn mae’r
niferoedd
angen
Diolch
i’r rhieni
am eumewn
rhoddion
Banc selocaf
Bwyd
Rhuthun.
yn frawychus
sydyn
a chyn- o
arweinyddiaeth
medrus
Trystan
oedolion
a 197 ooblant
sef cyfanswm
wedi
cynyddu flwyddyn
ar ôl blwyddyn.
amserol
rai misoedd
ôl. Byddai
cafwyd
YmEdwards
Mhrydain
rhwngperfformiadau
2013-14
501.
Hefyd
cyn y ynNadolig
2018
Ber, Ystrad wedi bod wrth ei fodd
grymus, teimladwy a chynnes.
dosbarthwyd 101 o hamperi Nadoligaidd
dosbarthwyd bwyd i 913,000 o bobl. Yn
gyda’r cyngherddau ac yng nghanol
Ganwyd Mairi ar un o ynysoedd
yn Rhuthun a’r Cylch.
2018-19 cododd y nifer i 1,593, 666 –
yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r
allanol Heledd, sef De Uist, ac y
Mae cael digon o fwyd i gynnal y banc
sef tyfiant o 73%.
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n
mae hi’n hoff o hyrwyddo
Y rhesymau pennaf fod pobl mewn
bwyd yn gallu bod yn sialens. Ond
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig
traddodiadau cerddorol ei phobl yn
angen
yw Gaeleg;
Incwm Isel
(33%), hynny
Buddrydym
yn Rhuthun
hynod o
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am einynparatoi.
yr iaith
gwnaeth
ddiolchgar i drigolion yr ardal sydd yn
daliadau yn hwyr yn cael eu talu (20%),
a newidiadau yn y ffordd mae buddbarod, trwy’r flwyddyn, i gefnogi`r banc
daliadau yn cael eu talu (17%). Ac i
bwyd gyda’u rhoddion. Mae unigolion,
teuluoedd, ysgolion, eglwysi, mudiadau,
wneud pethau yn fwy anodd mae
cyflwyno System Credyd Cyffredinol
busnesau a siopau yr ardal i gyd wedi
(Universal Credit) wedi cael effaith fawr
bod yn hael dros ben wrth gyflwyno eu
Draw,
rhoddion bwyd yn gyson. Hefyd rhaid
ar y stadegau, gyda llawer mwy o bobl
Market
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Ebrill 2013. Roedd banc bwyd wedi ei
sefydlu yn barod yn Ninbych tua dwy
Robert Owen-Ellis
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Munud i feddwl
cyntaf. Gallwn ragweld ei effeithiau
heb ei “weld” na’i “ddeall” yn iawn.
Disgyrchiant sy’n tynnu popeth â
mas ynghyd drwy’n bydysawd cyfan
hefyd. Ond awgryma tystiolaeth o
delescop Hubble bod ein bydysawd
yn ehangu â chyfradd sy’n anghyson
â’i fas a disgyrchiant. I esbonio
arsylwadau fel rhai Hubble, dyfeisiodd
y ffisegydd ddamcaniaeth sy’n
cynnwys math newydd o fater o’r
enw “dark matter” a math newydd o
egni o’r enw “dark energy”. Credwch
CYDYMDEIMLO:
Trist oedd clywed
neu
beidio, yn ôl y ddamcaniaeth
amdim
farwolaeth
Edwards
hon,
ond 5% oMrs
gynnwys
ein Glan
Gors. Mae ein cydymdeimlad yn
bydysawd yw’r “mater cyffredin”
mynd at Myfi, Gerallt, Clwyd a’r teulu
(cerrig a choed a ‘sgwyddau Alun
oll o golli mam, nain a hen nain.
Wyn Jones) y gwelwn o’n cwmpas.
BORE COFFI: Ym mis Medi Cae
“Mater
tywyll”
yw rhywoedd
27%,yrac
Chwarae
Clocaenog
elusen i
“egni tywyll” yw’r 68% sy’n weddill.
Eto’n drawiadaol, mewn brawddeg,
‘does neb yn gwybod beth yn y
byd yw “mater tywyll” nag “egni

tywyll”. Hynny yw, ‘does neb yn gallu
“gweld” na “deall” 95% o gynnwys
ein bydysawd. Esboniad arall yw bod
ein dealltwriaeth o ddisgyrchiant yn
sylfaenol wallus.
Dywedodd y diweddar ffisegydd
Carl Sagan un tro bod dyn fel pili-pala
sy’n gwibio am ddiwrnod gan feddwl
ei fod am fyw am byth. Fel Einstein
o’i flaen, dywedodd hefyd fod y
gwyddonol a’r ysbrydol yn cydfynd,
a bod y gwyddonol yn ffynhonnell o’r
ysbrydol: “Wrth gydnabod ein rhan
elwa £180
o’r Boreo Coffi
misol. Mae
mewn
anferthedd
flynyddoeddyn gyfle
i gyfarfod
hen wrth
ffrindiau a
golau
a hynt
yr oesoedd,
chael hwyl.
amgyffred â chymhlethdod,
SYMUD: Mae Berwyn a Cerian
harddwch a chynildeb bywyd,
Evans bellach wedi symyd i Tyn y
mae’r teimlad arwyrain, hediadol,
Celyn. Bydd colledd ar eu hȏl. Pob
yr
ymdeimlad
hwnnw
o lawenydd
lwc
yn eich cartref
newydd
sbon.
a gostyngeiddrwydd ar y cyd, yn
wirioneddol ysbrydol.” Y nefoedd sy’n
datgan ...
Philip Jonathan
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Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 lawer o hwyl yn cymryd rhan yng
c.b.y.e@hotmail.co.uk
ngweithgareddau awyr agored amrywiol Nant Bwlch yr Haearn. Diolch i
Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.

SWYDDI

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

HEN FFRINDIAU

Fel canlyniad i’r estyniad newydd ar y Cartref, mae’r
swyddi canlynol wedi cael eu creu:
1) Unigolyn i fod yn gyfrifol am gynnal a chadw
(‘Handy Man/Woman’) 2 ddiwrnod yr wythnos
– diwrnodau i siwtio 16-18 awr yr wsnos –
cyflog yn dechrau o £11 yr awr
2) Cynorthwydd Cegin – i weithio 2-3 diwrnod yr
wythnos 9am-2pm – hwyrach yn siwtio disgybl
ysgol? – cyflog i’w drafod
3) Gofalwyr – llawn neu rhan amser – cyflog yn
cychwyn o £9.00 - £10.50 yr awr a chyflog
uwch os gyda cymwysterau NVQ lefel 2-3.
Os gyda diddordeb yna cysylltwch unai drwy ffôn neu
drwy ebost. Noder bod cyflog uwch yn cael ei gynnig am
weithio oriau anghymdeithasol.

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

Celtân

Braf oedd gweld un o hen blant Clawdd wedi dychwelyd yn ôl i
“Glanllyn” am ginio Sul. Yn eistedd mae Geraint, Nant Clawddnewydd
Llansannan
gynt, gyda’i wraig a’iFIRE
fab. Yn ymuno
gyda nhw mae teulu Bryn Coch, sef
Ffôn:
07775
950365
Wynne, Gaenor, Einir, Sharon, Non ag Alun gyda Tomi Gwerni yn y canol.

fin Nos: 01745 870317
Perch: CAERWYN LLOYD

Cyflenwad a Gwasanaeth
CYFFYLLIOG
Blynyddol o offer diffodd tân

Gohebydd: Marian Rees ar 710262.
COFION: at Mair Williams, Llwyn
Diolchgarwch Eglwys y Santes Fair
Derw ac Idwal Owen, Tŷ Capel sydd
fore Sul 20 Hydref.
yn Ysbyty Glan Clwyd a Nia Rees,
OCSIWN: Cofiwch am y noson gyda
Cefn Mawr sydd gartref bellach ar ôl
Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Walton.
yng Nghanolfan Cae Cymro,
Gobeithio eich bod i gyd yn gwella.
Clawddnewydd nos Sadwrn 30
DIOLCHGARWCH:
Cynhaliwyd
Tachwedd er budd Pwyllgor Apêl
Cyfarfod Diolchgarwch Capel Salem
Bontuchel a Chyffylliog tuag at
fore
Sul
13
Hydref
pan
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
wasanaethwyd gan Dilwyn Jones,
2020. Dewch yn llu i gefnogi!
Dinbych a chafwyd
Gwasanaeth
Gwneuthurwyr
ceginau
o

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
18

safon yng nghalon eich

YSGOL PEN BARRAS

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

Gwasanaeth Diolchgarwch – Diolch i’r plant am gyflwyno gwasanaeth
diolchgarwch arbennig iawn yn yr ysgol. Roedd pob plentyn wedi gwneud eu rhan
Llwyddiant
yn yr Diolch
Eisteddfod
braf oedd
Llion
ar y teledu
ddwywaith
yn
yn ardderchog.
am y T
goedwig
lawgweld
wnaeth
y dosbarth
meithrin
a derbyn,
ystod
Eisteddfod
Ysgol
Llanfair.
Llongyfarchiadau
mawr
tra bod
blwyddynT 1yna cynrychioli
2 yn trafod sut
medrwn
ni ofalu
am y byd. Diolch
amiddo
yr ardal
arleol
ei lwyddiant
ynblwyddyn
dod yn 2il3 yn
Offerynnol
Bl56aac
iaudangos
yn chwarae’r
oedd plant
a 4yr
a Unawd
disgyblion
blwyddyn
6 yn
parch at ei
trombôn
aceraill.
yn 3ydd
yn yr
Unawd
Bl 6 ac iau.
gilydd ac
Diolch
hefyd
am Piano
bob cyfraniad
hael at Fanc Bwyd Rhuthun.
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- mae
Blwyddyn
1 a 2plant
wediwedi
bodmwynhau
yn brysur dysgu
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yn themâu
plannu amryw
a chael
llu o weithgareddau
a phrofiaduRydym
difyr. Daeth
nifer o ymwelwyr
o yma
bethau
gan gynnwys
mefus a chiwcymbr.
mor gyffrous
wrth weldi’r ysgol
i siarad gyda’r
plant amaeu
thema
a diolch
i bob
un ohonynt.
Meithrin
Derbyn “
y planhigion
yn blodeuo
dwyn
ffrwyth!
Mae’r
planhigion
mefus
eisoesawedi
Y Jwngl”-ffrwythau
Diolch i Kath
o goleg
Cambria, 1Llysfasi,
am fore
diddorol
yn Yr
cynhyrchu
ac mae
rhai blwyddyn
lwcus wedi
bwyta’r
mefusiawn
coch
Uned dan 5 yn dysgu am greaduriaid o bob math sy’n byw yn y Goedwig Law.
suddog.
Blwyddyn 1 a 2 “Ych a fi!”- Cafwyd bore arbennig wrth i Bl. 1 a 2 gael
cystadleuaeth
paratoi
brechdan
Diolch
maer,i ddangos
Gavin Harris
am ddod i
Ewros
- daeth pawb
i’r ysgol
wedi iach!
gwisgo
mewni’rcoch
eu cefnogaeth
feirniadu
sgwrs
hefo bob
un o’r llawn
plant hwyl
am eu
brechdanau. Diolch
hefyd ii
i Gymru
yn ayrchael
Ewros.
Cawsom
brynhawn
o weithgareddau
pêl-droed
Iwan Edwards am helpu Bl2 i ateb y cwestiwn mawr – “Ydy pryfaid genwair yn
ddathlu
dechrau’r twrnamaint. C’mon Cymru!
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 pêldroed a rygbi yn ddiweddar. Da iawn i bawb am wneud eu gorau glas.

Beicio - bu Blwyddyn 6 yn datblygu sgiliau a magu hyder ar y ffyrdd
Cylch Meithrin Y Graig, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
Mae ychydig dros 12 mis wedi mynd heibio ers i ni symud i’n cartref newydd yn
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac mae’r plant a’r staff wedi ymgartrefu’n dda iawn –
mae hyn i raddau helaeth oherwydd y croeso rhyfeddol a’r gefnogaeth barhaus a
gafwyd gan bawb yn Ysgol Llanfair.
Rydym wedi bod yn brysur yr wythnosau diwethaf, yn dysgu am gylch bywyd
y Pili Pala. Mae’r plant wedi meithrin nifer o lindys, a daeth pob un ohonynt yn
llwyddiannus o’u crisalis i ddod yn Bili Pala hyfryd.
Ymunodd Plant Ysgol Llanfair gyda phlant y Cylch i ryddhau’r Pili Pala. Ar ôl
rhywfaint o anogaeth gan y plant fe hedfanon nhw i ffwrdd i chwilio am gartref
newydd.
Sbwriel, ailgylchu ac ailddefnyddio - mae plant Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn
sôn am sbwriel a sut medrwn ni helpu ein byd. Maent wedi ysgrifennu llythyr i
ddarllenwyr y Bedol er mwyn annog pawb o’r fro i wneud eu rhan. Diolch yn fawr
i bawb
Annwyl bawb,
Mae plant Blwyddyn 1 a 2 wedi
bodyryn
gwneud prosiect byr am sbwriel ac
Baner
Eisteddfod
yn teimlo’n drist a siomedig ar ôl casglu llawer o sbwriel yn ein maes parcio.
Mi wnaethom ni ffeindio llawer o dapiau plastig, bag plastig a mwgwd, papur
fferins a darnau bach o blastig.
Rydym ni eisiau gofyn i bawb
ein helpu i gadw Dyffryn
Clwyd yn daclus ac yn lan. Os
gwelwch yn dda wnewch chi
drio prynu llai o bethau mewn
bagiau plastig? Wnewch chi
fynd a bag eich hun i siopa?
Os gwelwch yn dda fedrwch
chi ail-ddefnyddio poteli yn lle
prynu poteli dwr o hyd ac o
hyd?
Rydym ni wedi cael braw ac
yn drist iawn fod llawer iawn o
blastig yn y môr ac efallai erbyn
2050 y bydd yna fwy o blastig
nag o bysgod! Rydym eisiau i
bawb chwarae eu rhan i gadw
ein byd yn wyrdd.
Diolch i bawb am ein helpu,
Plant Blwyddyn 1 a 2
Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

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
Buarth
diolch
yn fawr gyda
i’r CRhA
am help
marciau
hyn ar fuarth
hyfryd-cael
cymysgu
phlant,
rhienii ariannu’r
ac athrawon
o ysgolion
eraill yyrsir, ac
ysgol.
Mae’r
plantdda
wrtham
eueisteddfod
boddau ynaeu
defnyddio
amser
chwarae.
mae’n
argoeli’n
hanner
flwyddyn
nesaf.

Bwytewch y Llysiau i’w llethu - am y 6 wythnos nesaf rydym yn cymryd rhan yn
yr ymgyrch ‘Bwytewch y Llysiau i’w llethu’. Rydym yn annog yr holl blant i fwyta
mwy o lysiau. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan eatthemtodefeatthem.com.

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
Creaduriaid y Goedwig Law
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roedd rhaid iddo eistedd arholiad a Westminster ail-sefydlodd Ysgol
chael gradd. Trefnwyd yr arholiadau Rhuthun; a Humphrey Llwyd,
cyntaf un i roi trefn ar y beirdd a’u cartograffydd ac Aelod Seneddol dros
graddio, yng Nghaerwys, a’i alw’n Ddinbych.
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CERRIG BEDDI

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.
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.
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ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

AERON
JONES
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn
D R VALLANCE

Gwaith cerfio
gyda llaw
ARGRAFFU

24A Heol Clwyd Rhaglenni,
(Ffurfiwyd
1971)
Adroddiadau,
Taflenni
a mwy.
Pengwern
Rhuthun.
Cysylltwch â Cyffylliog
01824 704889

ENWAU
TAI LLECHEN
GYMREIG
07729
960484
aerontynycefn@gmail.com

Meithrin a Derbyn dros y ddwy flynedd diwethaf. Bydd Miss Zoe Williams o
Landrillo ger Corwen yn ymuno â ni ym mis Medi ac edrychwn ymlaen i’w
chroesawu i’r ysgol. Aciwbigo yng Nghlinig

Stryd
y Ffynnon,
Rhuthun
Diwedd Tymor – Mae
gennym
o weithgareddau
wedi
eu trefnu ar gyfer
Amlawer
amcangyfrif
amflynyddoedd
ddim
Wedi
ei ddefnyddio
ynmabolgampau,
llwyddiannus am
drin
wythnosau ola’r
tymor
yn cynnwys
diwrnod Haf o lawer
Hwyl,i taith
cyflyrau
poen.
Cysylltwch
gerdded i Pincyn Llys a picnic yn y parc.
Gobeithio yâbydd y tywydd yn garedig
Poen cefn, sciatica, niwed i’r gwddf a’r ysgwydd gan gynnwys
wrthym!
Cyfrifwyr
Siartredig
ac ysgwydd. Dros 12 mlynedd o brofiad
anafiadau
atchwipio a fferdod

HILL & ROBERTS

Hyfforddiant llawn mewn Aciwbigo Tsieneaidd Traddodiadol.

Blwyddyn
6 www.wellstreetclinic.co.uk
– Pob lwc i ddisgyblion
Blwyddyn
6 fydd yn ein gadael ar ddiwedd y
www.ricchamberlainacupuncture.co.uk
Ymgynghorwyr
Busnes
tymor i fynd Cysylltwch
i Ysgol Brynhyfryd
Goleg
Myddleton.
â Ric arneu
01824
750732
neu ffoniwch am apwyntiad ar
01824 709777

Gwasanaeth cyfrifeg, trethiant, treth ar werth,
cyflogres, cyngor busnes cyffredinol, cynllunio ar
134gyfer
Parctreth
y Dre, 25
Gwabusnes
ith Con a phersonol arall.
etifeddiant, a materion trethiant
Rhuthun
tract, G
Lloriau
osod C
Ymweliad cartref drwy drefniant. , Ffenes
e

H. A.S
ELLIRhuthun
1 Tan y Castell,
oed

tri,
gin
l a Cha Drysau a G au,
waith
d
w
o bob
Prisia 01824 704545
Ffôn:
math
u rhes
ymol g
yd
o
e-bost: info@hillandroberts.co.uk safon uche a gwaith
l

Saer

C

Cynna

Swyddfeydd hefyd yn Yr Wyddgrug, Bala a Salford

01824 702994

19
31

Cyflenwad a Gwasanaeth
Blynyddol o offer diffodd tân

Cyfrifwyr Hill
& Roberts

Gwneuthurwyr ceginau o
safon yng nghalon eich
cartref.

Rhestr Fer Gwobrau Cyllid Cymru
Rydym yn hynod o falch ein bod
wedi cael ein henwi ar restr fer ‘Arwyr
Covid’ Gwobrau Cyllid Cymru fel
cydnabyddiaeth am ein gwaith i
gefnogi busnesau lleol, unigolion a’r
gymuned ehangach yn ystod cyfnod
y pandemig dros y pymtheg mis
diwethaf
Buon ni’n parhau i gefnogi
amrywiaeth eang o gleientiaid drwy
gael presenoldeb cyson yn y swyddfa
yn ystod y cyfnod heriol hwn, yn
10
ogystal ag ateb galwadau dros y ffôn
er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y
cymorth gorau posib. Fodd bynnag,
ein cyfraniad mwyaf yw’r wybodaeth a
diweddariadau cyson yn ddwyieithog
er lles y gymuned dros y cyfryngau
cymdeithasol – yn enwedig Facebook.
Gwelwyd diweddariadau cyflym a
manylion ar gyfer cynlluniau cymorth
ar ein tudalen Facebook a chafodd ein
tudalen ei chydnabod fel y lle i fynd er
mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf.
Lle’r oedd rhaid, aethom i wirio gydag
awdurdodau lleol neu’r llywodraeth
gan sicrhau eglurhad ar unrhyw

broblemau a gododd ynghylch â’r
cynlluniau hyn.
Wrth gwrs, mewn cyfnod mor
heriol a digynsail, roedd hi hefyd yn
bwysig i ni ein bod yn codi calonnau’r
gymuned a thrwy gystadlaethau celf
i blant ysgolion lleol a chystadlaethau
dros y cyfryngau cymdeithasol i ennill
hamperau o gynnyrch lleol, buom yn
benderfynol o ddod â phawb at ei
gilydd, gan gefnogi busnesau lleol
ar yr un pryd. Un o uchafbwyntiau’r
flwyddyn ddiwethaf yw’n raffl yn ystod
mis Rhagfyr a llwyddon ni i godi dros i
£2,000 er budd elusennau Hosbis San
Cyndeyrn a Sefydliad y DPJ.
Hyd yn oed yn y cyfnod hwn, bu’r
gwasanaeth cyflogres a ddarparwyd
yn rhagorol, ac yn wir, ein ‘Arwyr
Covid’ ni yw’n staff cyflogres, Carol
ac Elen, sydd wedi gweithio’n
ddiddiwedd er mwyn ymdrin â heriau’r
cynllun ffyrlo.
Edrychwn ymlaen yn fawr at
fynychu’r seremoni gwobrwyo
yng Nghaerdydd ym Medi – os yw
cyfyngiadau yn caniatáu hynny!

?

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

Richard a Ffion yn eu Swyddfa

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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COLOFN YR IFANC

Siriol Ellis, Cefn Brith
ROWN BARD LLANRHAEADR

eir ar draws y
ordd i mewn i’r
m sgowt, siom
o i fynd mewn,
nny! Ymlwybro
bob math o
broffesiynol fel
aill yn clirio eu
m yn apelio.

h yn eich taro,
nced, wedi eu
y llythrennau
rennau mawr
fur y dafarn ar
ysfa i’w prynu
rhyw ynys o
hanol geriach

east £3 each”
I wneud rhyw

fynd rownd a
oedd meddwl
nedau coch yn

el does bosibl!

ahaniaeth, a’u
el iddynt,
WN BARD droi
eu chwalu yn
NWARD” in the
COWARD” am

thrafod a deall
o yn y “Crown
hrennau oedd
w, 1, Ffordd y
“Crown Bard”,
alds oedd yn
no. Cael deall
d derw efallai
nny.

Gohebydd: Nerys Evans
Ffôn: 01745 890294
nerysevansdyffryn@gmail.com

COLOFN Y
CLAWDDNEWYDD
DYSGWYR

Mae cryn brysurdeb yng Nghlawddnewydd y dyddiau yma gyda menter
newydd Antur
CaeDYSGU
Cymro yn datblygu.
EdrychwnYN
ymlaen
i’w weld ar ei
MAE
CYMRAEG
GRÊT!
newydd wedd.
Gobeithio eich bod chi sy’n dysgu
CAPEL Y PENTRE Cafwyd
Cymraeg yn ardal Y Bedol yn cytuno
gwasanaeth Cymun yng ngofal ein
efo’r teitl a’ch bod chi’n mwynhau dysgu
Gweinidog Parch Andras Iago.
LLONGYFARCHIADAU i Erin Fôn,Tŷ
Cymraeg fel dw i wedi ei wneud ar hyd
y blynyddoedd, ac, y bydd ychydig o fy
Mawr ar basio i fod yn feddyg a phob
CROESO cynnes i Gwynfor Rushton
hanes i o help i chi i ddal ati i ddysgu
dymuniad da i Dr Erin ar ei swydd yn
Cymraeg. Dechreuais i pan oeddwn yn
sydd wedi dod i fyw i Bro Hedd, Pont
Ysbyty Glan Clwyd.
fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Stryd y Rhos
y Bedol.
pan oedd Eisteddfod Genedlaethol yr
Dymuniadau gorau i Ela Rowlands,Tŷ
Urdd yn Rhuthun. Yna dilyn ymlaen yn
LLONGYFARCHIADAU i Gwennan
Coch ar ei swydd fel athrawes
Ysgol Brynhyfryd gan astudio Cymraeg
Mars Lloyd, Pen
BrynBard
a Dafydd Jones
Daearyddiaeth a Dyniaethau yn Ysgol
Crown
fel ailiaith yn llwyddiannus yn
Pen
BrynynLlan
ar eu llwyddiant
yn
Gyfyn Gymraeg Bod Edern, Caerdydd
Maent
dywedyd
fod McDonalds
Arholiadau TGAU a Lefel A. Es i wedyn
Eisteddfod
a phob hwyl i’r ddau –
eisiau torri T
coed
i Brifysgol Caer i astudio Hanes, ac, ar
Ar
Ffordd
y
Dderwen
lle
bu
derw
erioed
maen nhw wedi cael eu dewi’s i ymuno
GWELLA Anfonwn ein cofion at Mary
ȏl graddio treulio blwyddyn ym
fodyrhen
dafarn
ei thynnu
i lawr
âGan
Chôr
Urdd
i fyndwedi
i Alabama
i ddathlu
Lloyd, Hafod.
Mhrifysgol Bangor i wneud Cwrs
A’i gwastadeiddio a’r siom yn fawr,
Hyfforddi
Athrawona Cail
a cael
cyfle arar y gwaith o wneud y gwellianhau i’r Fenter
Ddim siom am y cwrw, na phwy na be
Dave MacCarter
yn dechrau
ymarfer dysgu i ddysgu
Ond am mai Cymreig oedd enw y lle;
newydd Cymraeg
yn yr ardd i- Creu Popty Pizza newydd
ddisgyblion Ysgol Borthyn, Rhuthun ac
Y Crown Bard, dyna oedd ei henw hi,
Ysgol Llanbedr DC - profiad wnes i
Ar ȏl Barddes y Goron yn Y Rhyl ’53,
Siriol
a Gwion
Tudalen
12 Tachwedd.qxp_Layout 1 10/11/2019 14:05fwynhau’n
Page 1 fawr iawn.
Lle enillodd Dilys goron hardd
mamolaeth ac hefyd i Sasi Williams
Blwyddyn
6 – er mwyn
diwedd eu
A hithau’n farddes
nid ynnodi
fardd!
Erbyn hyn dw i’n athrawes yn Ysgol
Ym
mis
Medi,
2014
dechreuais
ar
mhrifddinas
uchaf
y
byd,
La
Paz
sydd
yn
fu’n gweithio yn yr Ysgol am dymor fel
cyfnod yn yr Ysgol gynradd, trefnwyd
Penmorfa, Prestatyn. Llynedd roeddwn
gwrs
gradd
gyfun
mewn
Cymraeg
a
12,000
troedfedd
uwchben
y
môr,
dinas
Cymhorthydd.
diwrnod
ymllythrennau’r
Mhentrellyncymer
Ond mae
Crown ar
Bard ar
yn athrawes Blwyddyn 5 ac eleni
Sbaeneg
ym
Aberystwyth.
werthyyn
awrMhrifysgol
gyfer
disgyblion.
Roedd
y canŵio aYn lle’r oedd y bobl frodorol wedi cadw
Blwyddyn 3. Cefais gyfle i ddysgu
yAr
drydedd
flwyddyn
cefais
fy
lleoli
mewn
diwylliant
yr
Andes
yn
gryf
gyda’u
dillad
ȏl i rhywun
euafon
tynnu
i lawr,yn hwyl er
Protest Newid Hinsawdd – diolch i
cherdded
trwy’r
ddofn
Cymraeg i’r disgyblion a rhoi cyfle
tref
o’r
enw
Jerez
yn
Ne
Sbaen.
Ystyr
traddodiadol
a’u
hiaith
Quechua.
Roedd
Maent werth
eu cadw
ydynt
ddisgyblion hynaf yr Ysgol am drefnu
gwaethaf
yr holl
wybed
mân!wir
Dymunwn
iddynt ddefnyddio’r Gymraeg mewn Ble mae nhw rwan?
Jerez
yw ‘Sherry’
a dyma’r lleein
mae
yr awyr yn fain iawn yma, yr elltydd yn
Er mwyn
clodfori
Cymreictod
tir pob
protest lwyddiannus iawn ar ochr y
gwasanaethau,
cyngherddau
a
bopeth
gorau
i Katie,
Lliwen,
Henry,
Sherry
yn
y
byd
yn
cael
ei
gynhyrchu.
rhy
serth
i’w
cerdded
a
phobl
yn
cnoi
dail
Ac er mwyn
rhywun
weld yn
ein byd
gweithgareddau eraill. Mis Ionawr 2020
fforddi fawr
ym imis
Mehefin.
Roeddent
Dyfan,
Tyler,yniLlion,
George,
Mason
a yr coca
Mae
Jerez
nhalaith
Andalusia
sef
helpu
ymdopi
ag
effeithiau’r
Fod olion
Cymreictod
yma
o hyd!
byddaf yn mynd â disgyblion yr ysgol ar
yn swnllyd,
ynpobl
wybodus
ac roedd
digon
Lucca
ym
Mrynhyfryd
ym mis
Medi.
ardal
Sbaen
maeBard,
fflamenco
yn rhan
uchder.
Mae
Bolivia
a Peru,
lle’r
Nia Haf Jones
Yn y o
ddau
air: lle
Crown
ceir stori
tre’
gwrs i Wersyll yr Urdd yng Nghlanllyn a
o
dân
yn
eu
boliau
dros
yr
achos
pwysig
Roedd
yn
bleser
eu
cael
yn
yr
Ysgol.
mor
greiddiolmerched
o’r diwylliant
aceu
y lle;
mae
aethon ni wedyn, yn bobl ysbrydol iawn,
A llwyddiant
yn hawlio
rhoi mwy o gyfle iddynt ymarfer a siarad
Y Bedol, ac yn dysgu disgyblion o ardal
yma.
Diolch
i
bawb
ddaeth
i
gefnogi
ac
i
Cerdd
Gymru arhaid
chefais
y fraint
sy’n addoli’r Fam Ddaear ‘Pachamama’
Ond ynDant
enwi datblygu
torri’r
coed o
Cymraeg.
digon Seisneigaidd i ddysgu Cymraeg.
wnaeth
ganu corn
wrth basio
– yn
Dymuniadau
gorau –feliunigryw
Mrs
Nan yno. abawb
flasu’r
chredoau
cadarn
ganddynt
yn tarddu
A chwalu diwylliant
traddodiad,
erioed,
Peth arall sydd wedi fy helpu i ddysgu
Rwan dw i’n teimlo fel Cymraes yn fy
enwedig
y
lorïau
mawr!
Lloyd,
athrawes
Gelf
yr
Ysgol
ar
ei
Caniataodd
fy oriau
gwaithbydbyr fel
o ddyddiau cyn yr Incas. Wedi croesi i
Fe godir McDonalds
i fwydo’r
Cymraeg
ydy
cystadlu
yn
ngwlad fy hun. Yn ddiweddar cefais
hymddeoliad.
Hefyd
Miss
Enfys
Heb le i’r Saesneg
Crown
Bard
gornel
y stryd;
athrawes
a’ri ar
grant
hael
gan yr
Peru, ymlaen â ni am Machu Picchu.
Eisteddfodau’r Urdd efo llefaru a
wybod fy mod yn cael anrhydedd
Diolch
– ar ddiwedd
blwyddyn
Ysgol a
Jones
yn newid gyrfa.
Er gwnsydd
mai
datblygiad
llawer
iawn
mwy
Undeb
Ewropeaidd,
trwyRydym
gynllun
Yno,
gwelsom
adfeilion
yr hen ddinas
llenyddiaeth
ac
mewn
llawer
o
arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Oedd
Barddes
y
Goron
yn
ennill
ei
heriol,
dymunwn
ddiolch
o
galon
i’r
yn ddiolchgar
i’r ddwy
am eraill
eu o dysgu am hanes yr Incas. Wedi treulio
Erasmus,
i mi iawn
deithio
i rannau
eisteddfodau eraill. Mi wnes i ennill
Urdd Sir Ddinbych 2020 sef bod yn
phlwy’. Dymai’rwraidd
staff,
disgyblion
a
Sbaen.
i deithio.
mis
arLlywodraethwyr,
uchder o dros 10,000
troedfedd,
i
gwasanaeth
ysgol fy
acawydd
er y bydd
Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod
Feistres Seremoni Medal y Dysgwyr.
Ymddengys
mai
cyfarfodydd
graddio,
roeddwn
yn
ysu i weld
lawr
ni atyryrholl
arfordir
a chael ymlacio
rhieniâ am
ymdrechion
wrth ac
ynWedi
chwith
mawr hebddynt,
rydym
Genedlaethol yr Urdd yn Eryri – wna i
Felly mae wedi bod yn werth i mi fod
Cymreig,
pwyllgorau
yr
Urdd
a
ballu
yn
mwy
ar
y
byd.
Erbyn
mis
Chwefror
2019,
anadlu’n
rhwydd
unwaith
eto.
O
Peru,
fe
gadw pawb yn ddiogel. Rydym yn
yn dymuno’n dda i’r ddwy. Diolch
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y
y
dafarn,
yn
sgîl
agor
Ysgol
Glan
Clwyd,
roeddwn
wedi
cynilo
digon
i godi
ni haeddu
i ganol gwyliau
y byd - ierbyn
Ecuador
sicr wedi
hyn.lle
hefyd i Miss
Amy
Roberts
sydd
yn fy aethon
GWION
OWEN
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg
arweiniodd
at
enwi’r
dafarn.
Gofynnodd
mhac
a
chychwyn
ar
fy
nhaith
i
Dde
buon
ni’n
cymryd
rhan
mewn
Gobeithio
y
gwnaiff
pawb
fwynhau’r
dechrau swydd newydd yn Ysgol y
dysgu Cymraeg.
i ddal ati fel y dywedais ar y dechrau –
y tafarnwyr
beth
allaiiawn,
roi felroedd
enw i’rfy
America.
Yn
lwcus
anturiaethau
e.e.
weiren
zip
uwchben
y
seibiant a chadw’n iach a diogel.
Llys ar ôl gweithio dros absenoldeb
Erbyn hyn dw i’n gallu siarad
mae dysgu Cymraeg yn gret! Pob hwyl
dafarn.
Eglurodd
rhywun
oedd
yno
fod
nghariad Gwion hefyd yn awyddus i
jwngl ar fin yr Amazon. Wrth gwrs, roedd
Cymraeg
yn rhugl,
ysgrifennu
i bawb.
Al a Chris,
y ddau yn
gogydd
newydd,ayn goruchwilio
yr addasiad a chreu braich
dynes wedi
ennill
y goron
ynfi!agos i’r
deithio,
felly fe
ddaeth
o gyda
yn rhaid cael sefyll ag un droed o boptu’r
darllen Cymraeg,
yn mwynhau
darllen i Antur Cae Cymro
Nia gymunedol.
Haf Jones, Rhuthun.
newydd
i’r fenter newydd
safle
yn Eisteddfod
Y Rhyl
1953.
Dechreuodd
ein taith
ym yn
Mrasil
yn
cyhydedd yn hemisffer y gogledd a’r de
100 mlynedd o’r sefydliad. Mae Dafydd
hefyd wedi cael yr anrhydedd o fynd i
Ŵyl Gymraeg Gogledd America yn Efrog
Newydd drwy’r Urdd. Mwynhewch y
profiad a gobeithio cawn yr hanes!

YSGOL BRO CINMEIRCH

ar y buarth

RUTH JONES

Y Gables, Llandyrn

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd
Dyna Rio
ni wedyn:
CROWN
BARD.
ninas
de Janeiro.
Roedd
cymaint o
hefyd.
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen
Gyda’r
holl
sôn
diweddar
am
hybu
rybuddio wedi bod inni fod yn ofalus yno,
Y wlad
olaf oedd
Colombia
llebe
treulion
fyd
‘ma draw
i’n buarth
ni i weld
sydd
cyfraniadni’n
merched,
mae’n
ddegawdau
roedden
dau braidd
yn rhy
ofalus ac
niynfismynd
yn mwynhau
bwydydd
egsotig,
ymlaen
yma.
Ond
dwi’m
yn
bellach
ers i yn
Dilys
y
wrth
edrych
ôl, Cadwaladr
wnaethon ennill
ni ddim
yfed
coffi
ffres,
mwynhau
byd
natur
meddwl y buasen nhw ddim callach gana
Goron ar liwt ei
thalent ei hun
ac mae’n
GWERTHU
LLOGI
DARNAU
GWASANAETH
llawn werthfawrogi bwrlwm y ddinas
pharagleidio
ddinasoagysylltiad
fu ar un
eu bod wedidros
colli ycymaint
drist gweld bod un cofnod o hynny wedi
anferthol a phrysur yma. O Frasil aethon adeg
y ddinas
beryclaf
yn y byd.
Dyma
gyda’r
amgylchedd
a chefn
gwlad
yn
ei chwalu.
i raeadr
sydd ar yyn
ffinyr
â’rardal
wlad ymwelwch
ein
hoff wlada o’r
lle ddim
’roeddynydeall
bobl
Am Iguazu
y car glanaf
â daith,nhw
gyffredinol
fuasen
Cadwaladr
honno, acDilys
i Paraguay
a’r Ariannin. Mae’r
yncylchred
gyfeillgar,
y môr yn
glir, Ers
yr awyr
las
y gadwyn
fwyd.
prydyn
mae
ymo Mharc
Lon
Parcwr
UnCharwash
o’r rhai
syddyn
ynMWS
rhywun
hon o Busnes
rhaeadr
yma
gyfuniad- coron
275
a allforiadau
ninnau’n carbon
teimlo’nbuwch
hollolsydd
ddiogel.
yn poriI
Ȃ’i
hanes
arobryn
Hefydacarroedd
gyfer
eich holl
glanhau
- ynsydd
ar laswellt
tyfuangen
ar
raeadrau
mawredd
y lle offer
yn
orffen,
roeddem
teimloyn
ein bod
A dyliai mwy ei dilyn,
photosynthesis
yn wnaethon
gwneud mwy
o
gwbl
anhygoel.
gwyliau.
Felly dyna
ni. Fe
llogi
neu
werthu
Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.
niwed nii’rbythefnos
amgylchedd
na yhedfan
Yna, ymlaen â ni i Buenos Aires,
dreulion
ar arfordir
Caribî
Arwel Emlyn
gwmpas
y byd?a hel ein
dinas ag iddi naws mwy Ewropeaidd a ynawyrennau
ymlacio o
mewn
hamocs
Parc Busnes
Parcwr, meddyliau
Ta waeth,
ôl i’rynbuarth.
Gyda’r
chyfarwydd.
WedynLôn
i fynyddoedd
cyn yn
mynd
ôl i realiti
yng
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
Patagonia'r
a’r Ariannin
Chile am fis a
Nghymru.
Rhuthun,
LL15 a1NJ
Cystadleuaeth
rydyn
ni’n
dod mae’r
â rhaiddau
o’r ohonom
buchod ar
chael
cyfareddu
gan
fawredd
Ers mis
Medi,
yn
Faint
oein
eiriau
Cymraeg
fedrwch
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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
Ruth Jones
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am
gwahanol. Y ffe
Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn
fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n
ymweld â hi oedd
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA.
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
Roeddwn i’n edr
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd
fferm hon oher
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg
Chwefror ês i gy
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid
Lloyd a Daphne o
drwy robot lely, mae gan y sied y
a llawer mwy.
* Archwiliad
clyw a chwyr
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr
Cawsom daith
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
bod ac
y gwartheg
mor gyfforddus â
chyflwyniad gan
am ddim
i weld pa mor dda oedd y fuwch am rhad
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi bod yn ymd
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y
* Cymhorthion
digidol
fat waterbed ac yn
cerdded ar lawr
gwael yn yr UD
fuwch i weld sut wnaeth hi ymdopi â
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf. Yr ai
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch diweddaraf
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld â ffarm o
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
yna 30 ffan gartref
sy’n cadw’rrhad
sied ar
acy hefyd wedi gweld
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y* Ymweliad
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond ddim byd i’w
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
am
ddimyn boblogaidd iawn yn yr confensiynol.
Hinchleys
o gig yn yr haf.
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
organig yn yr
Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur* Gwared
cwyr drwy
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm.
marchnata eu hu
pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu
diwethaf ac ers h
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y ‘microsuction’
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn
o alw am laeth or
tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5%
* Dysgwr
cynnal rhaiCymraeg
o’r teithiau, lle dwi wedi bod
dinasoedd.
yn llai na’r tarw salaf am yr un
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
Ar y drydedd
perfformiad. Nodwedd hanfodol ar
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
gan ddau filfeddy
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un
yma yn godro 25
gynhyrchu a magu yn effeithiol.
o’r cae.
ganddi sied hann
Petasai’r gwybodusion yma ddim ond
Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd
y ffarm hon we
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe
arbrofion a chasg
yn deall natur a chylchred bywyd ac
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau ar wahanol ffy
wedi meddwl am hyn yn bell o’u
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos.
Wisconsin y brob
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud
wynebu hefo lloi y
yn digwydd yn fy muarth bach i.
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
ffarm yma wedi g
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
yn gostwng ar ôl
11 gwaith y diwrno
gwneud yn siwr b
yn cael ei fwydo
fewn yr awr gynt
pwysleisio pa
hylendid, roedde

Profiadau Ymddeoliad
Mi fydd diwedd tymor ysgol eleni yn
gweld ymddeoliad pedair o athrawon
o fro`r Bedol sydd wedi rhoi oes o
wasanaeth i addysg yn Sir Ddinbych.
Dymunwn yn dda iddynt yn eu
ymddeoliad.
Dafydd Elgan Davies
Mynd yn ei ôl i Ysgol Twm o`r Nant fel
pennaeth y mae Dafydd Elgan Davies,
wedi cyfnod llewyrchus fel pennaeth
ar ysgolion ffedral Bro Elwern a Betws
Gwerful Goch.
YMDDEOL! BETHAN TOMOS
Bob tro y bydda i’n cael fy
mhen-blwydd bydd plentyn
yn siwr o ofyn
“Faint ydi eich oed chi Mrs
Tomos?”
Ac mi fydda i’n ateb bob tro
“R’un oed a bawd fy nhroed a
chydig hŷn na nannedd!”
Mae’r plant yn dod i’r casgliad
mod i’n 21 ac mae hynny yn fy siwtio
i yn iawn! Ond mae’n rhaid wynebu
ffeithiau – rydw i’n bell o fod yn 21
ac wedi penderfynu fod hi’n amser i
mi ymddeol! Os ydi’r cyfnod clo ‘ma
wedi dysgu unrhyw beth i mi, mae
o wedi dysgu pwysigrwydd edrych
ar ôl yr hunan ac arafu bywyd ac
YMDDEOLIAD IONA
Ar ôl 40 mlynedd hapus
iawn fel athrawes, dwi wedi
gwneud y Penderfyniad
Mawr! Doedd o ddim yn
benderfyniad anodd yn
y diwedd – dywedodd
rywun, rywdro y byddwn yn
gwybod pan fyddai’r amser
yn cyrraedd, a dyma fo –
wedi cyrraedd!
Dechreuais yn syth o’r
Coleg yn Ysgol Llanfair
Dyffryn Clwyd, ac yna
i Landdulas cyn treulio
6 mlynedd hapus gyda
Eira Jones yn Ysgol
Pantpastynog, Prion. Pan
oedd y plant yn fach, ac
am flynyddoedd wedyn,

i werthfawrogi’r pethau bychain –
cwmni teulu a ffrindiau, awyr iach ac
ymlacio.
Ar ôl graddio yn y Gymraeg ym
Mhrifysgol Bangor, aeth Rhian fy
ffrind a minnau i lawr i Aberystwyth
i wneud cwrs TAR. Cefais fy swydd
gyntaf wedyn yn Ysgol Llanfair
Talhaiarn, es i oddi yno i Ysgol
Gwenffrwd yn Nhreffynnon ac yn
Ionawr 1998 cefais swydd dirprwy
yn Ysgol Plas Coch yn Wrecsam
oedd yn gyfle i mi weithio yn fy ardal
enedigol gan mai hogan o Wrecsam
ydw i. Ond ar ôl genedigaeth Beca
penderfynais fod y siwrnai yn rhy
bell a minnau eisiau treulio mwy
o amser yn ei chwmni felly ar
gais y diweddar Mrs Gwyneth
Ann Roberts cynigiais am
swydd bob bore yn cydweithio efo hi yn dysgu
Blwyddyn 6 yn Ysgol Twm o’r
Nant. Ar ddiwedd y flwyddyn
honno, daeth swydd yn yr Uned dan
5 a minnau erioed wedi dysgu plant
mor ifanc o’r blaen! Daliais ymlaen i
weithio’n rhan amser am sbel cyn dod
yn Arweinydd yr Uned dan 5 yn 2010
ac mae’n rhaid i mi ddweud bod y
blynyddoedd wedi hedfan! Mae tîm
yr Uned yn anhygoel ac mae hi wedi
bod yn bleser cael cyd-weithio efo
pawb, yn staff presennol a’r rhai sydd

gweithio fel athrawes
lanw, - dyddiau, wythnosau
a llawer o gyfnodau hwy
dros gyfnodau mamolaeth.
Dwi’n siwr mod i wedi bod
yn rhan fwyaf o ysgolion
bro’r Bedol a llawer y tu
hwnt i hynny. Roeddwn yn
mwynhau’r amrywiaeth.
Gweithio gyda phenaethiaid
ymroddedig, gwneud
ffrindiau gyda staff a phlant
gwahanol ac adeiladu stôr o
syniadau ac arferion da!
Ers 16 mlynedd bellach,
bum yn Ysgol Glanrafon, Yr
Wyddgrug, ac mae peth o’r
diolch i’r Bedol am hynny!
Roeddwn yn cyd olygu
gyda Llinos Mary Jones,

wedi gadael. Rydym yn cael llawer o
hwyl yng nghwmni ein gilydd. Mae hi
wedi bod yn fraint cael bod yn aelod
o deulu Twm a dymunaf yn dda i’r
ysgol i’r dyfodol.
Fy nghywion bach olaf!
****
MENNA
Ar ôl dros 35 mlynedd yn gweithio
ym myd Anghenion Addysgol
Arbennig, yn gyntaf mewn tair ysgol
leol ac wedyn i Gyngor Sir Ddinbych,
dyma benderfynu mai 2021 fyddai’r
flwyddyn i ymddeol.
Dros y blynyddoedd
rwyf wedi gweithio
o fewn sawl Côd
Ymarfer ac mae un
arall yn dod i rym fis
Medi - rheswm arall
i ffarwelio!
Dros y blynyddoedd,
rwyf wedi gallu gwerthfawrogi
ymdrech enfawr athrawon a staff
cynorthwyol i ymateb i’r ystod eang o
anghenion sydd yn amlygu eu hunain
o fewn eu hysgolion. Hefyd, rwyf wedi
gweld cefnogaeth gwerthfawr rhieni ac
wrth gwrs ymdrechion arbennig y plant
eu hunain i ymdopi â’u anghenion.
Heb os, bydd y pleser a’r boddhad yn
wynebau’r plant wrth brofi pob cam
bach o gynnydd yn aros yn y cof am
byth.
Mae ymddeoliad yn rhoi mwy o

y pennaeth yn swyddfa’r
Bedol, a digwydd sôn mod
i ar gael i wneud gwaith
llanw. Ychydig ddyddiau
yn ddiweddarach, cefais
alwad ffôn, ac yno
y bum i ers hynny!
Mae wedi bod yn
gyfnod hapus iawn
– llawer o hwyl a
chwerthin gyda’r
staff a’r plant, a bydd
gen i ffrindiau oes a digon
o gyfleoedd I baneidio!
Ond fel ymhob maes,
mae pethau’n newid.
Bydd cwriciwlwm newydd
yn dod i rym y flwyddyn
nesaf, ac mae pawb sy’n
fy adnabod yn gwybod

nad ydw i a thechnoleg
yn deall ein gilydd yn dda
iawn! – a tydi hynny’n dda
i ddim y dyddie yma! Dwi’n
edrych ymlaen i gael
plesio fy hun, cael
cerdded a theithio
heb gael ein clymu
i brysurdeb a
phrisiau gwyliau
ysgol. Gobeithio y
bydd y cyfyngiadau
yn codi yn y dyfodol ond
tan hynny mae gennym
restr hir o lefydd yng
Nghymru, Lloegr,yr Alban
ac Iwerddon yr hoffem
ymweld â nhw, felly, lle
mae’r cês!!
Iona.

amser i chi wneud yr hyn sy’n rhoi
boddhad i chi, felly ym mis Ebrill
perswadiais Dylan i adeiladu ‘gwely
wedi ei godi’ ar gyfer plannu llysiau –
mae hi’n edrych yn addawol hyd yma!
Erbyn i’r rhifyn hwn gael ei gyhoeddi
bydd y garafan wedi crwydro (a hynny
yn ystod y cyfnodau mwy tawel pan
fydd yr ysgolion ar agor - mantais
arall!), bydd mwy o lwybrau cerdded
wedi eu troedio a bydd cwmni Davies
& Davies sy’n arbenigo mewn tacluso
gardd, peintio, trwsio sied ac ati wedi
bod ar waith yng nghartrefi’r teulu!
Wrth gwrs, rwy’n colli cwmni
cydweithwyr gwych a ddaeth yn
ffrindiau imi dros y blynyddoedd ac yn
gobeithio y byddaf yn parhau i gadw
mewn cysylltiad â nhw. “Wnei di
byth ddifaru ymddeol!” – dyna eiriau
glywais i sawl tro dros y flwyddyn
ddiwethaf a hyd yma does gen i’r un
rheswm o gwbl i amau hynny!
****
NAN LLOYD
Byw gyda ffrindiau coleg mewn tŷ
yn yr Wyddgrug a dysgu yn Ysgol
Merllyn, Bagillt oedd fy swydd cyntaf
yn 1977. Ar ôl blwyddyn yno cefais
fy swydd delfrydol sef dysgu llawn
amser mewn ysgol fach y
wlad yng Nghlocaenog.
(Ysgol Carreg Emlyn
erbyn hyn) gyda`r
pennaeth Rhian Jones.
Ychydig y gwyddwn
y byddwn yn parhau
i ddysgu yno 41 o
flynyddoedd yn ddiweddarach.
Cefais seibiant i fagu tri o blant a
dychwelyd yn ôl yno i ddysgu rhan
amser unwaith aeth Lowri (y ferch
ieuengaf) i`r ysgol llawn amser.
Profiad gwahanol dysgu plant fy
hun a`u hatgoffa nhw a`u ffrindiau yn
amal i fy ngalw yn Mrs Lloyd a ddim
‘Mam’ neu ‘Anti Nan’.
Braint oedd cael cydweithio â nifer
o athrawon a chwech pennaeth
gwahanol yn yr ysgol dros y
blynyddoedd a gwneud ffrindiau oes.
Es ymlaen i arbennigo mewn dysgu
celf drwy’r ysgol a tua 9 mlynedd
yn ôl ymunais â staff Ysgol Bro
Cinmeirch Llanrhaeadr i ddysgu’r
pwnc i Cyfnod Allweddol 2.
Mae dysgu celf i blant yn gallu bod
yn sialens yn ei hun, mae angen lle,
pwyll a lot o amynedd. Cario bagiau
mawr trwm yn llawn deunyddiau o bob
math o un ysgol i’r llall a plant tŷ ni
byth yn taflu yr un bocs na pot iogyrt
heb ofyn ‘Tisho hwn i celf mam’?
Y pleser mwyaf bob amser oedd
gweld y balchder ar wynebau’r plant
wrth weld eu gwaith ar wal neu silff
y dosbarth, ac methu aros i fynd a
nhw adre i ddangos i dad a mam, Nai
fyth anghofio’r prysurdeb a’r bwrlwm
i orffen gwaith Eisteddfod yr Urdd,a’r
wên fawr ar eu gwynebau wrth gael
ambell lwyddiant gyda’i gwaith celf.
Trist oedd gadael Ysgol Carreg
Emlyn haf 2019 ond yn ffodus
cael parhau ymlaen yn Ysgol Bro
Cinmeirch tan haf eleni.
Mae’r amser wedi dod i daflu’r
bocsus ar potiau iogyrt erbyn hyn,
ond cadw ambell un falle i greu
‘chydig o waith celf gyda Megan,
Gwenno a Hari ( yr wŷr bach ar
wyresau)
Hoffwn ddiolch o waelod calon
i`r athrawon, plant, a’r rhieni am eu
croeso a’u cyfeillgarwch . Dymunaf y
gorau i’r ddwy ysgol.
Mi fyddai yn eich methu gyd yn
enwedig y plant a’r cymeriadau bach
rwyf wedi cael y fraint o`u dysgu dros
y blynyddoedd. Pob lwc i bob un
ohonoch.
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Gair o Gysur
gan Elin Angharad Davies
Gwasg y Bwthyn. Pris: £9.00
Tuedd pawb ohonom yw ymateb
yn wahanol pan awn drwy gyfnod
o alaru wedi i ni golli rhywun neu
rhywrai oedd yn annwyl yn ein
bywyd. Mae rhai yn gallu galaru’n
agored iawn a hynny o flaen ac
ymysg pobl ond mae eraill yn
dueddol o alaru’n
dawel ac o olwg pawb
gan geisio ymddangos
mor normal a phosib
yn gyhoeddus. Ond
y canlyniad yw fod
llawer o’r bobl hyn yn
dueddol o waedu’n
fewnol a hynny’n
gallu bod yn hynod o
niweidiol.
Fe gollodd Elin
Angharad Davies ei thad, Ron
Edwards, Brithdir, Betws Gwerful
Goch tua phedair blynedd yn ôl
yn dilyn gwaeledd cas ac yna yn
nechrau Ionawr 2020 bu farw ei
mam, yr enwog Margaret Edwards,
yn frawychus o sydyn. Wrth i Elin
wynebu’r cyfnod anodd hwnnw o
alaru canfu fod darllen ac ysgrifennu
a hynny’n greadigol wedi bod yn
fodd iddi roi mynegiant i’w galar.
Aeth ati i chwilio am gerddi addas
gan nifer o feirdd, enwog ac nid mor
enwog, gan gyfieithu rhai cerddi o’r
Saesneg. Canfu hefyd nifer o gerddi
ac addasiadau a gyfansoddwyd
ar hyd y blynyddoedd gan ei mam
gan gynnwys geiriau ambell i gân
boblogaidd. Yn ogystal â hyn oll fe
gyfansoddodd Elin nifer o gerddi ei
hunan, - cerddi sydd yn crynhoi ei
theimladau personol. Ar y dechrau
bwriad yr holl gasglu a chyfansoddi
oedd i’w chysuro ei hun yn ystod
y cyfnod anodd o alaru. Ond gyda
dyfodiad Cofid 19 sylweddolodd
fod llawer, fel hithau, yn galaru
mewn unigrwydd mawr ar y pryd a
phenderfynodd agor tudalen dan y
teitl ‘Gair o Gysur’ ar ‘Facebook’.
Bu’r ymateb yn syfrdanol! Yn sgil
hyn fe gafodd ei hannog gan lawer
i fynd gam ymhellach a chyhoeddi’r
cyfan yn gyfrol dan yr un teitl.
Llyfr clawr caled sgwâr ei
ffurf (15cm x 15cm) yw’r gyfrol
cyhoeddedig ‘Gair o Gysur’. Mae’r

maint yn un addas iawn fel y gellir ei
gadw wrth law mewn man hwylus
fel ar y bwrdd coffi neu’r bwrdd wrth
ochr y gwely. Ac ‘wrth law’ yw’r
term cywir i ddisgrifio amcan y llyfr,
- mae ‘wrth law’ pan fydd rhywun
angen gair o gysur ambell dro.
Rhaid llongyfarch Gwasg y Bwthyn
ar safon diwyg y gyfrol a’r ffordd
mae pob tudalen wedi ei dylunio
a’i chysodi’n gelfydd a hardd gan
apelio i’r llygad yn ogystal â’r
meddwl.
Mae’r 125 o dudalennau yn
gyforiog o gerddi, englynion, geiriau
caneuon poblogaidd, dywediadau
ac idiomau cymwys ac
ambell adnod o’r Beibl.
Mae’r holl ddeunydd yn
y gyfrol wedi eu gosod
dan themau arbennig
sy’n ymwneud â galar
gyda theitl addas i bob
thema megis ‘Mae’r
llais yn galw’; ‘Gwybod
bod ‘na fory’; ‘Môr o
gariad’; ‘Rho i’m yr
hedd’ ac ‘Un dydd ar y
tro’ ond i enwi rhai.
Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys
tua deugain o luniau lliwgar sy’n
cyfleu neges y gwahanol themau.
Mae llawer ohonynt yn luniau o fyd
natur, ddiddordeb mawr tad Elin,
ac mae eraill yn luniau trawiadol
o dir a môr ac amryw yn ystod
codiad a machlud haul. Cymerwn,
er enghraifft, y llun ar dudalen 20
gan Iestyn Hughes dan y teitl ‘Mi
gerddaf gyda thi.....’ Llun ydyw o
berson yn cerdded ar lan y môr i
gyfeiriad rhyw bellter di-bendraw
gyda’r haul yn machlud ar y gorwel.
Llun sy’n cyfleu, hwyrach, taith
unig dyn trwy ei alar ond eto, sylwn
ar y cysgod sy’n ei ddilyn, - y
cysgod sy’n gwmni, yn gysur ac yn
gymorth ar y daith.

Baby Basics
Dyffryn Clwyd
Croeso i’n huned newydd ni ar
Stâd Ddiwydiannol Colomendy
yn Ninbych! Bu prysurdeb mawr
o bacio a chario bocsys cyn i ni
lwyddo ymgartrefu yma jest cyn
‘Dolig, ac unwaith y bydd hi’n bosib
ac yn briodol, ga’i estyn croeso
mawr i chi bicio draw i’n gweld ni!
Sefydlwyd Baby Basics Dyffryn
Clwyd ar ddiwedd 2019 - cangen
o elusen genedlaethol yw hi sy’n
gwasanaethu teuluoedd lleol drwy
ddarparu eitemau angenrheidiol
wrth groesawu babi newydd i’r
teulu - dillad, blancedi, eitemau
‘molchi, basgedi moses ayyb.
Yn ogystal â bod yn lleoliad
newydd i Baby Basics Dyffryn
Clwyd, mae’n uned glyd ni bellach
yn gweithredu fel Hwb Cymru,
yn cynnig cefnogaeth a chyngor
ymarferol i’r canolfannau eraill ar
hyd a lled Cymru – gan gynnwys
helpu sefydlu yr ail ganolfan yn y
gogledd sydd yn Wrecsam.
Cam cyffrous arall i ni gymryd
yn ddiweddar oedd mentro ar
dreialu model o gefnogaeth i
ardal ehangach o amgylch Sir
Ddinbych, yn enwedig oherwydd
natur gwledig Gogledd Cymru.
Drwy gydweithio â chanolfannau
teuluol yn Sir Gonwy, bydd modd
i ni ddarparu yn ymarferol i fwy o’r

teuluoedd sydd angen hwb bach
ychwanegol.
Hoffem ddiolch o galon i Eglwysi
Bro Dinbych am eu cefnogaeth, ac
yn arbennig i swyddogion y Capel
Mawr yn Ninbych am eu cymorth
wrth sefydlu a meithrin y gwaith, ac
am barhau yn eu gofal drosom
Os hoffech wybod mwy, neu
cynnig help llaw – plîs cysylltwch
â mi ar babybasicsdyffrynclwyd@
gmail.com neu 07712641447
Diolch
Heledd

‘Mi gerddaf gyda thi drwy weddill
f’oes
Pan fydd yr haul ar fryn, neu’r
dyddiau’n groes....
Dyna ran o bennill a gynhwyswyd
gyda’r darlun, - geiriau a ganwyd
gyda llwyddiant gan barti cerdd
dant Bro Gwerfyl yn Eisteddfod
Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau
2009 a hynny dan hyfforddiant
mam Elin sef Margaret Edwards. Fe
ddefnyddiwyd yr un llun ar glawr y
gyfrol.
Heb os mae Elin wedi chwilio’n
fanwl a dethol yn ofalus y
deunydd ar gyfer y gyfrol hon. Er
mai detholiad personol ydyw yn
wreiddiol, eto mae’r dewis mor eang
ac amrywiol fel y gellir dod o hyd i
gerdd, neu gân neu idiom a fydd yn
addas a pherthnasol i unrhyw un
fydd angen cysur a chymorth mewn
cyfnod o alaru. Gobeithio y bydd y
gyfrol werthfawr hon ar silff lyfrau
pawb ohonom a diolch i Elin am
rannu ei phrofiadau a’i theimladau
gyda ni.
Elwyn A. Jones.

SWYDDI YN
“BYS A BAWD”
Yn eisiau ddiwedd Awst
2 berson brwdfrydig a clên i weithio ran amser yn siop Bys a
Bawd, Llanrwst. Diddordeb mewn llyfrau yn ddymunol ond
hoffter o bobol yn bwysicach. Profiad o waith siop yn help ond
ddim yn angenrheidiol. Rhaid bod yn rhugl yn Gymraeg a bod yn
gyfforddus gyda cyfrifiadur.
1 oedolyn am 2 – 3 diwrnod yr wythnos ond angen hyblygrwydd a
gallu gweithio ambell i Sadwrn. Dyddiau, amseroedd a chyflog i’w
drafod. Hefyd person ifanc i weithio ar ddydd Sadwrn. Cysyllter â
Dwynwen Berry, 01492 641329 neu berry@bysabawd.com,
neu anfon i Bys a Bawd, 29 Stryd Ddinbych, Llanrwst LL26 0LL
erbyn diwedd Gorffennaf.
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Tudalen y Plant
(gyda chymorth Ifan Gwilym a Madog Gwyn)

Mae cystadleuaeth EWRO 2020 wedi
bod yn un cyffrous iawn.
Tybed fedrwch gysylltu pob chwarewr
gyda’r wlad gywir?

Ewro 2020
ETHAN AMPADU

YR ALBAN

ROBERT
LEWANDOWSKI

YR ISELDIROEDD

ANDREW
ROBERTSON
TEEMU PUKKI
VIRGIL VAN DIJK
LUKA MODRIC
SERGIO RAMOS
PAUL POGBA
BRUNO
FERNANDES

•
•
•
•

Gobeithio y cawn fynd ar wyliau Haf yma!
Beth am ysgrifennu geiriau neu dynnu
lluniau rhai pethau rydych angen mynd efo
chi yn yr haul mawr crwn yma? Dyma rai
pethau ….. bwced, rhaw, eli haul, gwisg nofio
….. beth arall tybed?

SBAEN
CYMRU
CROATIA
FFRAINC
PORTIWGAL
GWLAD PWYL
ALMAEN
FFINDIR

Pob agwedd o waith Toi
Gwaith Llechi a Theils
To Fflat a gwaith Plwm
Ffascias a Gwteri
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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! E Roberts
Gohebydd:
Olwen
Esther Ffôn:
Andrews
Daeth Esther
01824-780286
Andrews sy’n gweithio gyda’r Eglwys
yng hirddydd
Nghymru
i wedi
arwain
Mae
haf i’r
misysgol
Mehefin
gwasanaeth
ym mis Hydref.
Neges y
dod
a dyma gyfarchion
o’n hardal
sgwrs oedd
yn bwysig
nodedig
o harddfod
ar gyrion
Bryniau cael
gobaith.
Mwynhaodd
sgwrs
Clwyd
gyda
sisial swynyyrplant
afonyAlun
yneifawr
ar
thaith i’r môr a myrdd o fywyd
Diolchgarwch
Cawsom
gwyllt
ar ei glannau-yn ein
swyno. ein
Gwasanaeth
Diolchgarwch
yn Eglwys
Mae’r
amaethwyr
yn brysur yn
Clocaenog.
Y athema
cneifio
eu praidd
chasglueleni
gwair oedd
a
silwair
ac arolg
pêr y cnydau
‘Diolchi mewn
am ein
Cartrefi’
a daeth
yn
ein ffroenau.
a’r Atal
Ameina
KhanMaeocloddiau
elusen
gwrychoedd
llawn blodau’r
y
Digartrefeddyn
Gorwel,
sy’n ran hafo Grŵp
drain
gwyni a’r
eithingyda’r
melyn.plant
Fe ganodd
Cynefin,
siarad
am ei
ygwaith
gog, a hyfryd
oedd clywed
yn helpu’r
digartrefcytgan
yn Sir
yr
adar ar doriad
gwawr,
a gweld
y
Ddinbych.
Diolch
i’r Parch
Richard
wenoliaid
ôl - er âeunibod
yn hwyrach
Carter amynymuno
hefyd.
eleni.
Mae cyfoeth
cefn gwlad
morplant
Ymweliad
â’r Gampfa
- Cafodd
arbennig
ninnau’nbrynhawn
cael mwynhau
bro
y Cyfnoda Sylfaen
diddorol
hyfryd
Bedol.
yng yNghampfa
Strength.
Pen-blwydd
Hapus i Celtic
HARI RICHARD
Eglwys yn
Sant
Garmon
caniad
Cawsant
amser
daTachwedd
ynBydd
gwneud
JONES
7 oed
ar
23. yr
cloch
Eglwys
Garmon
yn
ein
ymarferiadau
agan
gweld
o hwyl
Cariad
MawrSant
Dad,faint
Mam,
Deio ydi
gwahodd
i’ra’r
gwasanaeth
teulu
i gyd.
cadw’n heini.
Diolch
ynboreol,
fawr i mam
dwyieithog
dan arweiniad y Tad Huw
Jac am y croeso.
Briant
a gwahanol
barchedigion
Jambori
- Cafodd
plant y Cyfnod
cenhadaeth
Dyffryn
Clwyd.
Deallwn
y
Sylfaen hwyl
fawr yn
y Jambori
gyda
cawn
ein hemynau
SulGruffydd
nesaf,
Martinganu
Geraint
eto eleni.y Bu
ayn
gobeithio
cawni glywed
côr lleol,
ddigon ylwcus
gael ei yddewis
i’w
talentog,
dan arweiniad
Ruth, yn
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

-

PEN-BLWYDD HAPUS

Maer pob anagram yn enw ar bentref neu

llenwi’r eglwys yn fuan.
Mae Siop y Llan a’r Gigfran bellach
dref yng Nghymru - tri ohonynt ym mro’r
yn brysur, a chroeso caredig gan y
Bedol. (Atebion ar y dudalen 32)
gwirfoddolwyr i bawb gael sgwrs a
phryd o fwyd ysgafn.
Cymdeithas Cadwraeth Daliwn i
fwynhau erthyglau gyda hanesion
SWABED
DDENELWGWRY
amrywiol gan y Gymdeithas.
Cymdeithas y Pensiynwyr a’r grŵp
NEDREW
LINEM-Y-DECO
cerddorol yr iwcaleili yn cwrdd bob
bore dydd Iau gyda chinio blasus i’w
gael yn Nhafarn y Gigfran a phawb yn
MYDDWEGYNRYN
ERT-ANESGWY
mwynhau.
Capel Rhiw Iâl dan arweiniad y
Pen-blwydd hapus iawn iti BECA
Parch Eirlys Gruffydd Evans -mae’r
GRUG EVANS, Ty’n y Celyn,
PECYNLENTER
FENC-CODE-Yaelodau selog eisoes
yn mwynhau
yn 3 oed ar Dachwedd
Y plant
gafodd dystysgrif am gwblhau Sialens Ddarllen yr Haf ynLlanbedr
LlyfrgellDC
Rhuthun
MYCREM
capelydd cyfagos Llandegla a
14. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam,
hyn a ddysgon
nhw gyda
gweddill at
yr
Treuddyn
ac anfonant
eu cyfarchion
Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx
LLONWYN
ysgol ymhell
yn ystod Wythnos
Gwrth Fwlio y
Pen-blwydd hapus i ti ALFIE OWEN
bawb
agos.
Pen-blwydd ac
Hapus
iawn i ti JINI yn 4
NERWRHYDYEN
mis
yma.Bro Famau -Hyfryd yw
EDWARDS yn 4 oed ar y 29
Ysgol
oed
ar 20 Tachwedd. Cariad mawr
YGINHAEL
PC Llinos
- Daeth
PC Llinos i roi
Tachwedd
oddi wrth Dad, Mam, dy
clywed
y plantos
yn mwynhau’r
oddi wrth
Nain a Taid
Rhuthun aamser
Nain
chwaer fawr Ffion a'r teulu i gyd. CRONIAELIAU
sgwrs i blant
Bl am
3 a yr
4 am
Ddiogelwch
chwarae.
hollXX
athrawon,
aDiolch
Taid Llanrwst.
We – negesa’rbwysig
iawn. Siaradodd
yy cogyddion
swyddogion
heb
(2 air)
PARENNPUONT
gyda plantplantos.
Bl 6 am sut i ddelio â
anghofio’r
sefyllfaoedd
ble maent
teimlo’n
Llongyfarchiadau
i blant yn
y Cyfnod
anghyfforddus,
sefeuuned
o waith
Sylfaen
am gwblhau
‘Duathlon’
–
IALLEDOC (2 air)
newydd
Llywodraeth
Cymru
ac
beicio
50yomae
weithiau
o gwmpas
yr iard,
Heddlu’r
Ysgolion
cydweithio
ac
yna rhedeg
10 lap wedi
yn y cae
– da
NYWLL-Y-SEGRO
arno chi
yn ddiweddar.
iawn
blant. Bydd y rhoddion i gyd
Twrnament
Rygbi Bl Awyr
3 a 4 Cymru.
- Cafodd
yn
mynd at Ambiwlans
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
Blwyddyn 1, 2 a 3 yn perfformio ar lwyfan yr Ŵyl ym Mhrestatyn

MENTER A BUSNES

gair newydd imi!!) wrth y giat ar fin
Tusw Tlws Gellifor
y ffordd.
I unrhyw un sy’n mwynhau garddio
Erbyn hyn medrwch brynu
neu sydd a gardd, beth bynnag ei
tuswau Meinir yn siop Llanrhaeadr,
maint , rydych yn gwybod gymaint
neu medrwch ffonio am archeb.
o bleser mae’n ei roi ichi a hefyd y
gwaith di ben draw sydd yn cadw’r Mae’n cynnig gwasanaeth
tanysgrifad am flodau dros gyfnod
ardd yn daclus ac yn edrych ei
penodol, wedi danfon i’ch cartref,
gorau.
ac am ddim o fewn pum milltir i
Mae Meinir Blunt yn un o’r pobol
Gellifor, neu mae croeso ichi alw
hynny sydd yn ymhyfrydu mewn
Pen-blwydd
yno
i’w nôl. hapus i MALI FFLUR
garddio ac yn cael pleser di ben
EVANS
9 oed
Mae
MeinirCaerdydd,
hefyd wediyngwneud
draw yn tyfu blodau o bob math.
Tachwedd
26.arLlawer
o gariad gan
ambell
i dorch
gyfer angladd
Mae ganddi hi a’i gŵr Steve, ardd
Dad,
Mam a
Deio a Taid
a Nain
a dros
gyfnod
y Nadolig
mae’n
eang yng Ngellifor, ac wedi rhoi
Dyffryntorchau
Llanrhaeadr
teulu i gyd.
drws a’r
Nadoligaidd.
gorau i’w gwaith nôl yn 2017 gyda’r gwneud
Pen-blwydd
“Cofia dw’im yn gosod blode jyst
cyngor sir, fehapus
drodditiyMADDIE,
mwynhad
Audlem,
Caer,
ar dy benblwydd
yn
gneud tuswau ydwi.!”
yma Sir
o dyfu
blodau
yn fusnes lleol
3 oed
ar Dachwedd 4. Llawer o gariad
Mae’n tyfu y blodau i gyd ei hun
llewyrchus.
gan Dad
a Mam
a LILLIE,
Nain
Taid
o hâd ac yn eu trawsblannu i wlau
Dros
baned
yn yr ardd
efoa Meinir,
22 Ty’n
y Parc,
Rhuthun
a’ri Tusw
teulu iTlws
gyd.
pwrpasol yn yr ardd. Dywedodd
mi ges
i hanes
sut bu
bod pob tymor yn dod â’i sialens,
esblygu o hobi i fusnes.
yn wynt a glaw a heulwen, a bod
Eglurodd Meinir bod ganddynt
ne rhywbeth i ’w wneud bob dydd
gymaint o flodau yn tyfu yn yr ardd
drwy gydol y flwyddyn yn gofalu
a meddwl bydd rhaid gwneud
amdanynt.
rhywbeth efo rhain i gyd - felly
Yn yr Hydref bydd hi’n sychu rhai
dechreuodd eu gwerthu yn duswau
o’r blodau sydd dros ben ac yn eu
( lluosogair tusw yn ôl bob tebyg
mewn tuswau
blodau
Plant yr ysgol yn gorymdeithio yngdefnyddio
Ngŵyl Eisteddfod
yr Urdd
ym
sych, ac weithiau os oes wir angen,
Mhrestatyn
mae hi’n prynu blodau i mewn – os
fydd angen stoc go lew o flodyn
arbennig neu rhai wedi darfod a
dim mwy ganddi.
Mae’n perthyn i fforwm o’r enw
“Flowers from the farm”, ble mae
hi’n gallu cael cyngor neu help a
syniadau gan eraill sy’n gwneud
rhywbeth digon tebyg.”Dwi’n trio
cadw’r busnes o dan reolaeth
fel mod i dal yn cael pleser a
mwynhad o’u tyfu a’u gwerthu yn
lleol.”
Felly tro nesa fyddwch i eisiau
tuws o flodau ar gyfer unrhyw
achlysur arbennig neu yn anrheg
i chi eich hun archebwch un gan
Penblwydd
hapus
iawn yn
MIRAIN
Tusw
Tlws, maent
ar gael
siop
ALAW JONES,
Cefn iIwrch
Fawr,
Llanrhaeadr
neu ewch
chwilio
am
Pen-blwydd hapus i GWEN
Cyffylliog yn 9 oed ar Dachwedd 20.
Tusw Tlws ar y gweplyfr neu ffonio
ANGHARAD HUGHES yn un oed ar
Cariad mawr gan dad, mam, Gruff a
01824 790807 er mwyn cael gair
Tachwedd yr 17. Llawer o gariad gan
Gwenlli, taid a nain Erw Goch, Nain
Dad, Mam Meinir
ag Owen,
Taid
a Nain Bro
wrth
ei gwaith
gyda Glythau
Meinir eia'r
hun.
teulu i gyd. Xxx
Deg a Taid a Nain Pen y Maes.
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Cwis Anagramau (difyr iawn)

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

LLANARMON YN IÂL

Arddangosfa Gymunedol
Sylfaen am bwysigrwydd bwyta’n iach
ac i roiTref
gweithdy
i Fl 5 a 6 am beryglon
Cynlluniau Adfer Cloc
Rhuthun
alcohol. Cafodd Bl 5 a 6 fenthyg y beic

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.
Pen-blwydd hapus i ELA EMLYN
Ysgol
Iach - Daeth Paula Roberts o
EVANS Carneddi, yn 3 oed Tachwedd
adran
Ysgolion
Iachgan
SirDad,
Ddinbych
i’r
21. Llawer
o gariad
Mam ac
ysgol
ambell
waith
cyn
hanner
tymor.
Arthur, Nain Capel Helyg a Taid a
Daeth Nain
i siarad
gyda
plant y Cyfnod
Dyffryn
Llanrhaeadr.

smwddi hefyd er mwyn gwneud

smwddis gan ddefnyddio ynni eu
4/9/21 – 19/9/21
coesau yn hytrach na ynni trydan.
Roedd hyn yn rhan o waith thema’r
Yr Hen Lys, Sgwar Rhuthun
dosbarthiadau y tymor yma.
10y.b. – 4y.p. bob dydd Gwersi Pres – Mae Bl 5 a 6 wedi bod

20/9/21 – 02/10/21
Llyfrgell Rhuthun
Oriau Agor y Llyfrgell

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
Pen-blwydd
hapus
GWEN yn
mae’r
plant wrth
eui boddau
– 3acoed
yn
DachweddBydd
23. gennym
gwella pobarwythnos.
Llawer
gariad oddi
wrth
Dad,’Dolig!
Mam,
fand
preso gwerth
chweil
erbyn
Alys a’r teulu oll. Xx.

LIMRIGAU

Roedd ci gan ryw wraig o Bwllglas –
Roedd merch fach yn byw yn y llan ‘ma
Un ffansi â’i flew o fel tas.
Yn cerdded ffwl sbîd yn ei sana’
Fe
nhw
jam,
Fe lithrodd un tro
T:fwytai
01824
704
701 M. 07810 543 915
A thunnelli o ham,
A brifodd, o do,
E: dylancjones@gmail.com
A’r ddau oedd yn drewi yn atgas.
Mae bellach yn gwisgo ei ‘sgidia.

Bryn Goleu, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun,
Sir Ddinbych, LL15 2SE

Canolfan Grefft Rhuthun
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19 Hydref Mehefin
2019 - 17 Ionawr
2020
- Gorff

Oriel 1 – Llythrennu: Celfyddyd a Rhith

MONOCROM
– Arddangosfa
Oriel 2 a 3 – Neil
Bottle: Y Cwbl Trawsffurf
sydd Ar Ôl
Anne Kelly: Wedi Gweld y Byd
/ Tachwedd
Paul Hydref
Wearing:
Fflwcs 2019
ac Osgo
Prosiect Cwrd Gofod B:

Amseroedd
agor dros
dro: Mercher i Sadwrn,
11am-4pm
Liz Ellis:
Cysylltiadau
Elfennol
Ewch i’n gwefan am y newyddion diweddaraf.

Stiwdio 3: Gardd Gudd Gofod Gweithgaredd

5

CORWEN
ANRHEGU FIONA

EGLWYS SEION: Y Suliau – :
Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol
Penllyn, Edeyrnion ac Uwchaled pnawn
Dydd Sul, Hydref 6 yng nghapel
Jerwsalem,
Cerrigydrudion.
Yr
taith
gerdded. Wedi
cyfarfod ym
EGLWYS SEION
arweinydd
Bethan
Smallwood.
maes
parcio’roedd
Ganolfan
Hamdden,
Ein cofion at aelodau sydd yn cael
Bu’r Parch
Goronwy
Y Bala yn
aethom
am dro
ar hyd Owen,
yr hen lein
triniaeth mewn ysbyty neu adref ar
cynnal
Diolchgarwch
Dydd
Sul
Hydref
rheilffordd.
Ar
y
rhan
yma
o’r
lein
hyn o bryd. Y gobaith yw y byddwn fel
mis o cafwyd
daeth Yn
y trêndiweddu’r
cyntaf i Gorwen
gofalaeth wedi cynnal ein gwasanaeth y 13.
gwasanaeth
SulErbyn
y Beiblhyn
yn Eglwys
Ruthun
yn 1864.
mae’n Mael
cyntaf ers dechrau’r pandemig erbyn
a Sulien bore Dydd Sul, Hydref 27.
hafan i fywyd gwyllt ac amrywiaeth
i rifyn mis Gorffennaf o’r Bedol cael
Cofion: Anfonwn ein cofion at Ann
o flodau a choed. Taith hamddenol
ei gyhoeddi. Trefnir gwasanaeth yng
McKee sydd wedi dod adref ar ôl treulio
gyda
digon o amser i sgwrsio a cael
nghapel Bethel, Cynwyd ar Orffennaf
cyfnod mewn cartref gofal yn
gwers
ar enwau
ganMcKee
y ddwyar ôl
4 dan ofal Parch Eric Greene. Yn dilyn
Llanrhaeadr
acblodau
i Norman
arweinydd,
Marian
a Margaret!
Buan
ar Orffennaf 18 bydd gwasanaeth yr
ei ddamwain
a’i driniaeth
yn yr
ysbyty
aeth
awr
heibio
a
buom
yn
lwcus
ofalaeth yn Eglwys Seion am ddau
yn ddiweddar.
gyda’r
tywydd.
Yn ôl ynLlongyfarchiadau
y maes parcio
o’r gloch y pnawn dan ofal Parch
Dathlu’r
Deugain:
roedd
cyfle iam
banedEaster
a lluniaeth
Helen Wyn Jones. Yna ar Awst 1
arbennig
Manon
Lewis am
a ddathlu
mwy o roi’r
byd mlynedd
yn ei le. Diolch
gobeithiwn fynd nôl i gapel Bethel,
deugain
fel arweinydd
unwaith
eto i Marian
am drefnu.
Cynwyd ar gyfer gwasanaeth dan ofal
Côr Merched
Edeyrnion.
Bu’rBraf
côr yn
oedd
croesawu
Roberts yn yr
ein Gweinidog, Parch T.L.Williams.
fuddugol
un arMargaret
ddeg o weithiau
o’r
Bala nôl atom.
Bu Margaret
Edrychwn ymlaen at gyd addoli
Eisteddfod
Genedlaethol
ac wedi teithio
yndramor
ysgrifennydd
cynta’râgangen.
gyda’n gilydd unwaith yn rhagor.
cyn belled
Barbados yn
Llongyfarchiadau
i Eirian amagael
diddanu cynulleidfaoedd
chystadlu
I ddathlu llwyddiant Fiona Collins
eimewn
dewis i feirniadu
cystadlaethau’r
MERCHED Y WAWR
gwyliau
cerddorol.
yn ennill gwobr Dysgwr y
dysgwyr
yn Eisteddfod
rithiol Powys
Llongyfarchiadau’r
un modd
i aelodau’r
YnFlwyddyn
dilyn ein cyfarfod
ym
yn awyr
yr agored
Eisteddfod
côr sy’n aelodau o Eglwys Seion, sef
mis
Mai, daeth criw bach
Genedlaethol
yn ohonom
Llanrwst, ym mis Gorffennaf. Hefyd bu i Eirian
Mari Roberts, Gwenda Humphreys,
atpenderfynodd
ein gilydd unwaith
yn rhagor
Marian
ag ar
Eirian ag Edwin ddathlu deugain mlynedd o
Sheilapriodasol
Hughes ar
a Wendy
fywyd
Fai 23. Jones.
bnawn
Mercher,
Mehefin
19
ar
gyfer
drefnu bod aelodau cangen
Genedigaeth: Braf oedd clywed am
Corwen o Ferched y Wawr yn cael
enedigaeth Math mab bach arall i Ffion
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r
a’i gŵr Geraint yn yr Wyddgrug, ail ŵyr
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar
i Bryn a Wendy Jones a nai arall i Awel
LLONGYFARCHIADAU
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd
gŵr Iwan.
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Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd
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â’reillun
cyflwynodd
Marian
Seion mae Hazel Jones ei ffrind yn
dau dwb o gymysgedd o flodau a
gwneud yn siŵr ei bod yn cael ymuno a
EWRO
2020 wedi ei threfnu ei hun i
grug roedd
chynulleidfa
Capel y Bedyddwyr yn
Erbyn
i rifyn
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ei chyhoeddi
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Fiona.
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SWPER Y CYNHAEAF:
Cafwyd
Fiona
dysgu’r
Gymraeg
ynhanes
ail yn ei
grŵp,yn
rhaid
ei llongyfarch
ar gyrraedd y 16 tîm
noson arbennig i gychwyn tymor
yn
y
rhifyn
nesaf
o’r
Wawr.
Llawer
olaf am yr ail waith yn olynol. Yn goron ar yCymdeithas
cyfan yw bodyrunOfalaeth ar Hydref 4
ddiolch
i Eirian
a Marian
am o dîm Cymru.
oo
hogie
Corwen,
Harry Wilson
yn aelod
gyda bwffe cynnes wedi ei baratoi gan
drefnu noson mor hyfryd.
GŴYL DYDD OWAIN GLYNDŴR
Cynhelir seremoni byr eto eleni wrth cerflun Owain Glyndŵr
ar y sgwar am 11.00 y bore, dydd Iau, Medi 16. Y gobaith
yw y bydd Band Cambria yn bresennol a rhoddir torch
flodau ar y ceflun i goffau ein harwr cenedlaethol. Dewch
draw i gefnogi’r achlysur. Trefnir y digwyddiad gan aelodau
Pwyllgor yr Ŵyl.

CORWEN

CLWB Y BERWYN
Braf oedd cael cyfarfod eto o fewn rheolau cyfyngiadau
Covid. Mwynhawyd te prynhawn yn y Berwyn Arms,
Glyndyfrdwy. Roedd yn hyfryd cael gweld ein gilydd ar ôl
pymtheg mis. Dipyn golew o sgwrsio. Edrychwn ymlaen
i gael ail gychwyn ein cyfarfodydd eto o fewn y rheolau.
Dymunwyd penblwydd hapus arbennig i Maggie. Braf oedd
Gofal a gwasanaeth personol
gweld Sheila yn gwella yn dilyn damwain yn ddiweddar.
a phroffesiynol
unigol
Diolchwyd i Lorna
am ei gwaith fel arweinydd
am rai
blynyddoedd ac yn yr un modd i Eileen am ymgymryd â’r
swydd. Diolchwyd
i SarahGlaucoma
a’r staff am y wledd ac i Sheila a
Profion
Lynn am drefnu.

Pob math o lensys cyffwrdd ar gael

Sbectol gyflawn o £44.95
Dewis eang o fframiau
Dowch i weld
www.ruthinfarmers.co.uk
Canolfan Da Byw Dyffryn Clwyd, Parc Glasdir, Rhuthun.
LL15 1PB - Ffon: 01824 705000

9 Sgwâr Sant Pedr
Arwerthwyr & Phriswyr
RHUTHUN
Arwerthiannau Da Tew Pob Dydd Mawrth am 10yb A Dydd Gwener am 11yb
Arwerthiannau Stoc Stor Wythnosol pob Dydd Iau am 10.30yb
01824
704849
Arwerthiannau
Misol O Foch
Dydd Gwener Cyntaf Yn Y Mis am 12o’r Gloch
Arwerthiannau Tymhorol Arbennig o Wartheg Stor, Defaid a Wyn Stor
Arwerthiannau Gwanwyn a Hydref O Beiriannau Ac Offer Fferm
Arwerthiannau Gwanwyn a Hydref o Gwn Defaid yn Y Bala
Arwerthiannau Achlysurol Ceffylau

8

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
Nia Jones, Pantffynnon, Glyndyfrdwy a’i oedd Capel y Cwm gan ymuno a’r
thîm
yn festri
EglwysySeion.
Eleni mae
gynulleidfa
i wasanaeth
Barch
Aelodau
o Ferched
Wawr Corwen
yn mwynhau
sgwrsio
a cherdded gan
o gwmpas
aelodau o’r
yng
Trefor
Lewis,
Deganwy.
ardalpedair
Corwen.eglwys
O’r chwith:
Eirian,
Marian,
Margaret
a Mary. Yn dilyn
ngofalaeth Edeyrnion ynghyd a ffrindiau aethom draw i Eglwys Sant Digain a
o gapeli eraill yr ardal wedi dod at ei chael croeso yno gan y ficer a chyfle i
gilydd i ffurfio cymdeithas newydd sbon. ddysgu am hanes yr Eglwys dros
Arweinydd y noson oedd Edwin Jones baned o de a chacen. Llawer o ddiolch
a mwynhawyd pryd blasus iawn. Yna i aelodau’r capel am baratoi’r lluniaeth.
cyflwynodd Edwin dri o ieuenctid ardal Er iddi lawio’n drwm ar brydiau,
Rhuthun ymlaen i’n diddanu. Mae cawsom gyfle i ymweld â’r goeden
Gwenan Mars Lloyd, Ynyr Rogers ac Ywen hynafol a saif wrth ymyl yr
Osian Williams yn gystadleuwyr brwd a Eglwys. Ymlaen wedyn a chael croeso
llwyddiannus iawn mewn eisteddfodau gan swyddogion Capel y Bedyddwyr. I
lleol a chenedlaethol. Cawsom ddiweddu ein pererindod i Langernyw
unawdau, deuawdau a thriawd yn canu bu i ni ymweld ag amgueddfa Syr Henry
amrywiaeth o ganeuon. Yn cyfeilio Jones gan ddysgu am ei blentyndod
iddynt oedd Siân Williams, mam Osian tlawd a’i gyfraniad fel addysgwr ac
ac yn cyflwyno’r eitemau oedd Margaret athro athroniaeth yng Nglasgow. Mae’n
Lloyd, mam Gwenan. Noson safonol amgueddfa gwerth ei gweld. Llawer o
iawn. Gwnaed y diolchiadau gan Edwin ddiolch i aelodau’r ddau gapel a’r
Jones.
Eglwys am eu croeso cynnes. Cyn
NOSON
ELUSENNOL:
Rhag- mynd adref bu i ni fwynhau pryd blasus
hysbysiad bod pwyllgor lleol ardal iawn yng ngwesty’r Waterloo ym Metws
Corwen yn cynnal noson film pryd y y Coed. Ein diolch yn arbennig i Eirian,
dangosir “Mama Mia 2” yn Neuadd Edwin, Llinos Mary a Glenys am y
Carrog ar Ddydd Santes Dwynwen, nos trefniadau gwych. Braf oedd cael
Sadwrn, Ionawr 25. Bydd y drysau’n cwmni’r Parch T. L. Williams gyda ni ar
agor am 7.00yh. Tâl mynediad drwy y daith.
docyn yw £5 a £3 i blant. Bydd elw’r GWAWR CYMRU: Croesawyd John
noson yn mynd tuag at elusennau lleol. Rowlands i gyfarfod cyntaf y tymor,
Y tocynnau ar werth gan aelodau’r cangen Corwen o Ferched y Wawr, nos
pwyllgor yn y flwyddyn newydd. Dewch Fercher, Hydref 23. Mae John sy’n
draw i fwynhau cyd ganu i ganeuon enedigol o’r Bala ond bellach yn byw yn
Abba – beth am wisgo yng ngwisg y Llandyrnog, yn arbenigo ar dyfu pys
cyfnod, yn cynnwys y sgidiau platform!
pêr. Cawsom ganddo drwy gyfrwng
PERERINDOD I LANGERNYW: Aeth sleidiau wybod am hanes y blodyn
aelodau Gofalaeth Edeyrnion eleni hyfryd yma gan ddechrau gyda’i
draw i bentref hynod Llangernyw a wreiddiau ar ynys Sicily. Mae John wedi
hynny ar Ddydd Sul olaf mis Medi. ennill sawl gwobr yn y sioeau gan
Doedd y tywydd ddim yn ffafriol iawn gynnwys y Sioe Genedlaethol ac eleni
wrth i ni gychwyn o Gorwen a mynd ar cafodd
Cymdeithas
Pys
Pêr
hyd ffordd Telford cyn troi am Lanrwst. Genedlaethol Cymru, mae John yn
Wedi cael cinio blasus yn y tŷ bwyta ar Gadeirydd ohoni, y cyfle i roi enw
draws pont Llanrwst ymlaen â ni am Cymraeg ar fath diweddaraf o bys pêr.
Langernyw. Y lleoliad cyntaf i ni ymweld Cyflwynwyd yr enw sef Gwawr Cymru

AMAETHWYR CORWEN CYF.
Iard yr Orsaf, Corwen, Sir Ddinbych LL21 0EG
Ffôn: (01490) 412272 Ffacs: (01490) 412431
e-bost: enquiries@corwenfarmers.co.uk

1916 – 2021
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
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Merched Mewn Amaeth
Bro amaethyddol ydy bro’r Bedol, gymaint mae economi a chynhaliaeth ein cymunedau yn dibynnu ar ffermio a ffermwyr ein hardal,
ond faint ohonoch sydd yn sylweddoli tybed cymaint o ferched sydd wrthi yn amaethu y dyddiau hyn, un ai yn cynorthwyo ac yn
chwarae rôl flaenllaw ar y fferm deuluol, neu yn ffermio eu hunain. Mae’r hen ddelfryd o wraig fferm yn bwydo ieir ac yn treulio ei
hoes yn gofalu am y cartref ac yn tendio ar y dynion fel bod eu prydau bwyd ar amser wedi hen ddiflannu diolch i’r drefn.
Dyma chi flas ar fywyd pedair merch sy’n ffermio yn ein ardaloedd.

Bethan Cefn Mawr

Margiad Davies
Cefais fy magu ar fferm fynyddig yn ardal
Ardudwy , Meirionnydd a mynd i ysgol gynradd
Llanfair ac Uwchradd Ardudwy. Roeddwn
wrth fy modd allan yn helpu fy rhieni i ofalu
am y fuches o wartheg duon a defaid mynydd
Cymreig . Tra yn oedran uwchradd mi ddois
ar draws chwaraeon a clwb ffermwyr ifanc.
Daeth y ddau beth yma ynghyd â’r ffarm i fod
fy myd. Roedd mam yn grediniol mai’r holl
weithgareddau yma oedd yn gyfrifol na chefais
y graddau angenrheidiol yn fy lefel A i fynd i’r
brifysgol.
Roedd fy rhieni yn bendant y dylwn fynd i
gael blas ar rhywbeth heblaw ffermio a dyna
pam es i fod yn dadansoddwr hadau yn y
Natioal Institute of Agricultural Botany yng
Nghaergrawnt. Dyma newid byd o fynyddoedd
creigiog Meirion i wastadedd eang Caergrawnt.
Fe ddois o hyd i gymdeithas Gymraeg y
brifysgol a gwneud ffrindiau oes yn ogystal a
dysgu sut i rwyfo.
Mi fuais yn ffodus o allu dod yn nes adra i
wneud yr un swydd yn y Fridfa Blanhigion yn
Aberystwyth. Tra yno mi ges ail gyfle i wneud
fy lefel A a’m caniataodd fi i fynd i’r Coleg
Amaethyddol i astudio Amaeth.
Dychwelais adra at fy rhieni wedyn i ffarmio.
Bum yno am ddeg mlynedd yn gwneud yr holl
ddyletswyddau o garthu beudy i deilo, o bigo
a prynu hyrddod i wyna i gneifio ( nes fyddai fy
nghoesau yn gleisiau i gyd) a gwerthu stoc yn y
farchnad. O godi bylchau mewn waliau sychion
i ffensio, o ddysgu cŵn defaid i wylltio’n gacwm
os nad oeddent yn gwrando. Dysgais am y
pwysigrwydd o ddefnyddio low bocs i facio
treilar, wrth fynd digon ara deg allwch chi ddim
ond mynd yn syth. Fis yn ôl roedd na rhywrai yn
y mart wedi hel i’m gwylio yn bacio treilar bach
at y ramp a meddwl cael hwyl dwi’n siwr ond mi
gawsant ail a mi ges ganmoliaeth gan un.
Bu tro mawr ar fyd yn 1992 pan briodais
Gwyn a symud i fyw i Gerrigydrudion a chael
4 o blant mewn 5 mlynedd. Trw’r adeg yma
cadwais y ffarm i fynd. Diolch fod byrnau mawr
wedi dod yn ffasiynnol a doedd dim rhaid mynd
draw bob dydd i borthi.
Bellach mae Ifan y mab yn ffarmio yn fy
nghartref ac yn ddarlithwr amaeth hefyd. Dwi
wedi colli fy statws bos a dwi’n trio peidio
busnesa hefo fo gan adael iddo greu ei lwybr
ei hun. Stori wahanol ydi hi pan dwi’n slafio yn
hollol ddi-dal i Gwyn, mi fyddai’n dweud wrth
hwnnw ond dydio’n gwrando dim.
Mae ychydig mwy o amser gennyf rwan
i wneud gwaith llaw, sgwennu creadigol a
garddio ( os allai gadw defaid Gwyn allan) a dwi
isio dysgu nyddu i wneud defnydd o wlân yn lle
ei daflu. Mi fuaswn yn hoffi mynd i ffwrdd yn y
garafan ond breuddwyd fydd hynny am nad ydi
Gwyn am ymddeol byth.
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‘Rydwi wedi byw ar fferm Cefn Mawr ar hyd fy oes ac
ar y funud yn cadw tua cant o ddefaid ac yn gosod
llawer o’r tir i gymdogion a theulu. ‘Ron i wrth fy modd
yn helpio hefo’r anifeiliaid ar y fferm pan yn fechan ac
mae anifeiliaid yn cael blaenoriaeth dros beiriannau (o
bell fordd!) hyd at heddiw.
Ar ôl gadael Ysgol Bryn Hyfryd, mi ddilynais
gwrs gradd mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol
Aberystwyth (lle ‘roedd tua hanner y dosbarth yn
ferched) a mwynhau fy hun yn ofnadwy yn ystod y
dair mlynedd academig a hefyd tra’n treulio blwyddyn
yn gweithio ar fferm laeth Howell Evans a’r teulu, Cae
Mawr, Llanerchymedd -y dyn ddyfeisiodd ciwbicyls i
wartheg.
Cael gwaith dysgu wedyn yng Ngholeg Llysfasi am
dair mlynedd cyn cyfuno gweithio yn Llysfasi gyda
bod adre ar y fferm am ddwy flynedd hefo fy nhad,
yncl ag anti. Oni’n meddwl fod o’n anheg iawn pan yn

Sioned Williams
Mae amaethyddiaeth wedi bod yn rhan bwysig o fy
mywyd ers blynyddoedd. Ers bron yn ddim o beth,
rwyf wastad wedi bod wrth fy modd yn helpu Dad i
ffarmio ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.
Ar ôl pasio fy lefel A yn Ysgol Brynhyfryd
penderfynnais fynd I Goleg Harper Adams yn
Swydd Amwythig i astudio Agri-Food a Marchnata
gydag Astudiaethau Busnes. Fel rhan o’r cwrs,
cefais y cyfle i weithio am flwyddyn mewn lladd-dŷ
yn Swydd Efrog, sôn am brofiad! Ar ôl graddio yn
2010, es i drafeilio i Awstralia a Seland Newydd,
cefais swydd ar ffarm odro yn Ashburton (Ynys y
De) yn godro 1000 o wartheg. Ar ôl dod adre, mi
fuesi i`n lwcus i gael gwaith yn Milfeddyga Y Wern
yn Rhuthun. Dwi wrth fy modd yn gweithio yno ac
yn delio gyda’r ffarmwrs! Fy mhrif rôl yw ateb y
ffôn a gweini ar y ffarmwrs.
Rwyf adre bob dydd Llun yn helpu Dad ar y
ffarm a dwi’n amau ei fod yn trio cadw’r gwaith
mwyaf anodd yn aml at y diwrnod hwnnw! Rydym
ni’n ffarmio 300 o wartheg a 200 o ddefaid, prynu
lloau o gwmpas 4 i 8 wythnos oed a’u cadw am
oddeutu 18 mis a’u gwerthu yn Farchnad Rhuthun
i rhywun arall eu pesgi. Tymor gorau y flwyddyn ar
y ffarm yw’r Gwanwyn. Does dim byd gwell ar ôl
gaeaf hir na gweld y gwartheg yn rhedeg fel ffyliaid
rownd y caeau!
Mae gweithio hefo Dad ynmynd yn reit dda
rhan fwyaf o’r amser. Ar adegau, byddwn ni’n
anghytuno, yn enwedig pan fydd yn meddwl fy

blentyn, mai ‘Roberts Bros’ oedd enw’r busnes pan
oedd anti Eirlys yn gweithio gymaint ar y ffarm ag yr
oedd dad ac yncl Dafydd AC ‘roedd hi’n coginio a
llnau ac ati.
Un rheswm i mi fwynhau fy mlwyddyn yn Sir Fôn
oedd imi ymaelodi â Chlwb Ffermwyr Ifanc Rhosybol,
a chael manteisio ar hwyl, addysg a chyfeillgarwch
y mudiad yno. Cofio synnu gweld cymaint o ferched
yn cystadlu hefo barnu stoc yno – fel aelod o CFFI
Rhuthun ‘roeddwn yn rhy ofnus mae’n siwr i fentro
mewn cystadlaethau o’r fath, oedd yn draddodiadol
‘wrywaidd’ yng Nghlwyd. ‘Roedd y Mudiad yn
cynnig cyfleoedd cyfartal, a pheth da oedd gweld
cyfranogiad yr aelodau yn cychwyn gwyro o’r
ddelwedd draddodiadol mai’r dynion oedd y ffermwyr
a’r merched oedd yn chwarae rhan cynorthwyol yn y
busnes.
Gadawais Llysfasi i fod yn Drefnydd CFfI Ynys
Môn, cyn cwblhau’r cylch a dychwelyd adre i fod yn
Swyddog Datblygu CFFI Clwyd, swydd a oedd wedi’w
lleoli yng Ngholeg Llysfasi.
Dwi’n gweithio i Filfeddygon y Wern yn Rhuthun
ers dros 13 mlynedd yn ateb ffôn, trefnu profion TB,
gweithredu’r cynllun Gwaredu BVD ac ati yn yr Uned
Anifeiliaid Fferm a Cheffylau. Gwelir mwy o ferched na
bechgyn yn hyfforddi’n filfeddygon, ac mae’r merched
yr un mor tebol a’r bechgyn o wneud y gwaith ffarm.
Mae merched wedi gweithio ar ffermydd a chwarae
rhan bwysig yn economi cefn gwlad ers canrifoedd
- ‘roedd yr incwm a gynhyrchai fy nain drwy werthu
wyau a menyn yn fwy weithiau na’r incwm a
gynhyrchai fy nhaid o’r fferm. Drwy chwarae rhan
mwy blaenllaw yn yr undebau amaethyddol a llwyddo
mewn swyddi dylanwadol o fewn y diwydiant; sefydlu
busnes arallgyfeiriol ar ffarm, defnyddio’r technoleg
diweddara’ neu ddysgu sgiliau newydd, mae proffil
y ferch mewn amaeth wedi cynyddu ac fe gaiff
gydnabyddiaeth am ei chyfraniad o’r diwedd.

mod yn gallu darllen ei feddwl! Mae Mam yn
mwynhau ffarmio hefyd, hi sydd yn bwydo’r lloau a
helpu gyda’r wyna.
Fy niddordeb pennaf yw hyfforddi cŵn defaid.
Mae’n bleser eu gweld nhw’n datblygu mor gyflym,
ond mae angen llawer iawn o amynedd! Rwyf
hefyd wrth fy modd yn rhoi gwersi piano i blant
unwaith yr wythnos ac yn cyfeilio i Gôr Tegalaw, Y
Bala.
Mae rôl merched mewn amaeth wedi newid dros
y blynyddoedd diwethaf, mae’n fwy cydradd ond
efo digon o ffordd i fynd eto. Mae llawer mwy o
ferched yn y diwydiant erbyn hyn a dwi’n credu ei
fod yn mynd i fynd o nerth i nerth.

Teg Glampio Tuag Adre
Cwt Bugail Cae Main

Carys Diffwys
Rwyf wedi bod yn rhoi cynnig ar ffermio ers
dros ddeng mlynedd bellach, yn y Diffwys
a Bryn Llwyd yn ardal Cyffylliog; ers i mi eu
hetifeddu gan Yncl Glyn, brawd ieuengaf
mam, plant y Diffwys. Mae’r flwyddyn yma
yn arbennig yn hanes ein teulu, mae’n 100
mlynedd eleni ers i Taid a Nain symud i’r Diffwys
i fyw yn 1921, gweithio’n galed a magu pedwar
o blant Bryn, Hilda (Siân) - mam Carys, Nesta a
Glyn (Jac) ac maent i gyd wedi ein gadael erbyn
heddiw.
Rhaid dweud fy mod wrth fy modd allan
gyda’r stoc yng nghanol byd natur. Rydym yn
byw mewn ardal brydferth iawn ac mae wedi
bod yn nefoedd fach ar y ddaear cael dianc i’r
bryniau adeg dyddiau du y Covid ‘ma. Defaid
yn unig rwyf yn ei gadw - bu cryn ddiddordeb
gennyf yn y defaid ers yn hogan ifanc.
Dros y deng mlynedd rwyf wedi haneru’r
stoc, erbyn heddiw o 600 lawr i o gwmpas
300 o fogiau a spinod ac wedi gosod un o’r
ffermydd i ffarmwr ifanc lleol yn ddiweddar.
Amser y gaeaf yw’r anodda pan oeddwn yn
gweithio llawn amser, codi yn y tywyllwch a dod
adre i dywyllwch hwyr y nos; bwydo a mynd
rownd y defaid ben bore yn un fferm ac wedyn
ar ôl gwaith mynd i’r fferm arall i wneud yr un
peth ac wedyn adre, ond ar y llaw arall mae’n
hyfryd unwaith i’r gwanwyn gyrraedd a chael
codi ben bore gyda’r wawr a gwneud diwrnod o
waith cyn 8 o’r gloch y bore!
Tydi’r gwaith neu’r ffordd o fyw ddim i bawb
dwi’n cyfadde, dwi’n meddwl bod rhaid bod o
yn eich gwaed/calon i ffermio.
Nid wyf wedi newid llawer ar y drefn yma ,
wyna ddiwedd Mawrth ddechrau Ebrill ond er
dweud hynny rwyf wedi arbrofi gyda bridiau o
feheryn gwahanol i’r mogiau hyn - sef Cheviot,
Lleyn a Tal y Bont i roi mwy o faint i’r ŵyn,
mogiau improved Welsh, pennau gwynion, yw
fy nefed Cymreig gyda rhai x Lleyn; y defaid
Cymreig yw diadell yr hen deidiau, mae’n
“closed flock” - dim ond meheryn fydda i’n ei
brynu i mewn, cadw ŵyn benyw fel ‘spinod
i ddod mewn i’r ddiadell gan gadw y rhai
Cymreig yn bûr y flwyddyn gyntaf maent yn
magu. Gwerthu’r ŵyn tew i’r lladd-dy a stôrs
yn Marchnadoedd Rhuthun a Llanelwy neu yn
breifat, mogiau magu ym Marchnad Rhuthun
neu yn breifat diwedd bob haf.
Amaethu fydda i gan ddefnyddio ychydig
iawn o gemegau - defnyddio tail a chalch ar y
tir, topio chwyn. Dim chwistrellu cemegau ar
y tir, gan fod gan rhan fwyaf o’r ffermydd o’m
cwmpas fel y fi ddŵr naturiol, felly mae’n bwysig
beth sydd yn mynd ar y tir. Rwyf yn organig ran
fwyaf ond am feddyginaeathau i’r stoc.
Rwyf yn gallu gwneud rhan fwyaf o’r gwaith
trin y defaid fy hun - wyna, dosio, injectio, traed,
tagio, tocio gyda Chontractio allan y cneifio,
gwneud y gwair a`r haylage.
Felly genod, os ydych wedi rhoi eich calon
ar ffermio neu unrhyw beth arall yn yr hen fyd
‘ma a phobol yn dweud “ fedri di ddim gwneud
hynny” – profwch nhw’n anghywir! A rhowch
gynnig arni, fi yw`r seithfed cenhedlaeth i
ffermio yma.
Cofiwch, mae fy nyled yn enfawr i ffrindiau
a chymdogion da iawn sydd yn amrhisiadwy a
buaswn ddim wedi cario ‘mlaen cyn hired dwi
siwr hebddynt, dwi yn ddiolchgar iawn i bob un
ohonynt!

Bu’n wythnos digon cyffrous i ni fel teulu’r wythnos
hon. Aeth ein calendr bwcio yn fyw ar ein gwefan, a’r
plantos ar bigau’r drain yn aros am ein harcheb gyntaf.
Teimlad hynod gyffrous ond rhaid cyfaddef mae yna
ychydig o nerfusrwydd yn gymysg yn y pair hefyd.
Fe blannwyd yr hedyn am sefydlu safle gwersylla/
glampio ar ein fferm nol yn 2016. Criw bychan
ohonom fel cymdogion wedi dod ynghyd i ffarwelio
gyda Nia Môn, Jeremy a’r plantos o Bodlywydd Fawr,
a sawl un yn herio y byddai’r llecyn yn benthyg ei
hunan yn berffaith fel safle gwyliau. Pum mlynedd yn
ddiweddarach, a ninnau unwaith yn rhagor ymhlith
cyffro’r Ewros, ac rydym wedi cymryd y cam i agor
safle gwyliau glampio yng Nghae Main, Nant Ucha,
Llanelidan, Rhuthun.
Mae’r farchnad glampio yn ffynnu ar y foment.
Gyda dewis o yurts, domiau a phodiau, cefais fy
nenu yn syth gan y cwt bugail, neu’r ‘shepherds hut’
yn Saesneg. Bûm yn ffodus i brynu’r cwt bugail
gan gwmni lleol yn Sir Gaer nôl yn Rhagfyr 2019,
a chawsom gymeradwyaeth i’r cais cynllunio yn yr
haf llynedd. Dyma ddechrau ar y gwaith gwanwyn
eleni a chawsom wasanaeth tri gŵr medrus iawn:
Llyfelys Rees, ei frawd Elgan Rees a’r trydanwr Dylan
Jones, i fynd a’r maen i’r wal. Rydw i wedi dibynnu’n
helaeth ar eu cyngor a’u harweiniad ac rwy’n hynod o
ddiolchgar iddynt am eu holl waith.
Cysgu dau mae’r cwt bugail a thu mewn mae cegin
fechan gyda sinc, tegell, tostiwr, microdon, oergell a
dŵr oer a phoeth. Mae cefnogi busnesau annibynnol
a lleol yn greiddiol i’r ffordd y byddwn yn rhedeg y
fenter, ac mae’r gwely a’r darnau arddunedig wedi

eu prynu i gyd yn Rhuthun a’r cyffiniau (plyg bach i:
Steve Corwen Carpets, Sioned Pont y tŵr, Elysteg,
Fframiau’r Gelli a Homewood Bound). Byddwn
hefyd yn cynnig hamperi bwyd Cymreig fel opsiwn
ychwanegol: Basged Brecwast, Te Prynhawn a
Danteithion Cymreig, eto gyda phwyslais ar gynnyrch
lleol a chefnogi busnesau bach.
O ran y cyfleusterau eraill ar ein safle, bydd modd
cynnau tân yn ein crochan tân/bbq, mae lle cysgodol i
eistedd tu allan pe bai’r tywydd ddim yn wych, teledu
yn y cwt, darpariaeth WIFI, a chwt bychan i gadw
beiciau dan glo a hongian siacedi gwlyb i sychu.
Mae’n anodd cystadlu gyda lleoliad Cwt Bugail Cae
Main. Mae’r golygfeydd hirbell i lawr y dyffryn ac o
Fryniau Clwyd yn fendigedig, ac rwyf fawr obeithio
y bydd y glampwyr fydd yn dod atom i aros yn
mwynhau’r llonyddwch yma a phrydferthwch ein bro.
Mae tocynnau anrheg ar gael a gallwch archebu
llety dros y ffon neu ar ein gwefan. Cysylltwch os am
fwy o wybodaeth.
01978 790110 / www.caemainshepherdshuts.co.uk

‘Cromenni Geodesig Tŷ Famau Geo Lodges’
Helo, fy enw i yw Beca Evans,
cefais fy magu ger Llanfair
Dyffryn Clwyd. Mynychais
ysgol gynradd Pentrecelyn ac
ysgol uwchradd Brynhyfryd,
cyn graddio fel Therapydd
Galwedigaethol yng
Nghaerdydd. Gweithiais ym
Mryste, Seland Newydd ac ym
Merthyr Tydfil cyn dod yn ôl i
Ddyffryn Clwyd i fagu ein plant.
Does yna unlle fel adre!
Fy nymuniad erioed oedd i
weithio i mi fy hun ac o gartref.
Drwy ymchwilio penderfynom
adeiladu safle glampio ar ôl
cael profiadau wrth drafeilio yn
Seland Newydd. Roedd angen
rhywbeth gwahanol i’r ardal
felly adeiladom dwy gromen

Menter Podiau
Uwch y Dyffryn
yn Maes Truan,
Llanelidan
Penderfynwyd mynd am gais
i gynllunio pump pod ar dir
Maes Truan yn mis Awst 2019.
Adeiladwyd y podiau gan gwmni
Cedar Tree Pods o Wrecsam a
penderfynwyd ar enw y safle, sef
‘Podiau Uwch y Dyffryn’ oherwydd
yr olygfa fendigedig sydd o
Ddyffryn Clwyd o’r safle.
Cyrhaeddodd y podiau i’r safle
yn ystod mis Ebrill ac ar ôl llawer o
baratoi a gwaith caled roeddynt ar

geodesig a chaban triongl.
Roeddent yn unigryw ar gyfer yr
ardal ac yn apelio i deuluoedd,
cyplau, cerddwyr a beicwyr.
Mae’r cabanau’n
hunangynhwysol - ystafell

ymolchi, ystafelloedd gwely
a chegin fewnol gyda thwb
poeth pren tu allan i fwynhau’r
tywyllwch nos! Mae wedi
bod yn berthynas deuluol, yn
cael ei ddylunio gan fy nhad
a’i adeiladu gan fy ngŵr, fy
nheulu a masnachwyr lleol,
gan ddefnyddio llawer o
ddeunyddiau lleol.
Rydyn ni wedi bod yn
ffodus iawn ac yn llawn ers
agor ym mis Ebrill 2019 gyda
gwesteion yn mwynhau’r fro, y
golygfeydd a llonyddwch Dyffryn
Clwyd, atyniadau lleol, siopau
annibynnol, bwytai a chaffis.
Croeso i Ty Famau Geo
Lodges!
www.tyfamaugeolodges.com

agor erbyn y penwythnos olaf o fis
Mai. Maent yn bodiau moethus efo
twba poeth gyda pob un ac maent
wedi bod yn llawn iawn ers hynny.
Ar ôl pendroni am enwau i bob
un o’r podiau penderfynwyd eu
henwi ar ôl ffermydd a gafodd
eu dymchwel yn ardal Llanelidan
flynyddoedd yn ôl, sef Siambr
Wen, Pen Rhiw, Hafod, Foty a
Nant. Siambr Wen hefyd efo
cysylltiad teuluol sef cartref mam, y
diweddar Olive Price, Maes Truan.
Mae glampio yn boblogaidd
iawn ac mae bobl yn hoffi’r
tawelwch a llonyddwch allan yn y
wlad.
gweplyfr - podiau uwchdyffryn
ebost uwchdyffryn@gmail.com
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Diwedd Un Cyfnod
Dechrau Un Newydd
(Argraffiadau a theimladau cymysg Blwyddyn 6, Ysgol Bro Cinmeirch)
Tyler yw fy enw i a rydw i yn unarddeg oed.
Rydw i’n byw yn Llandyrnog. Cefais fy ngeni yn
Middlesbrough, a symudais yma pan oeddwn
yn 6 oed. Doeddwn i ddim yn gallu siarad gair o
Gymraeg, ond rydw i wedi dysgu yr iaith Gymraeg
yn gyflym a rwan yn rhugl yn yr iaith. Rydw i yn falch
iawn o hynny.
Un o fy niddordebau ydi chwarae’r drymiau, ac
rydw i yn cael gwersi yn yr ysgol ac wrth fy modd.
Rydw i yn dda iawn ar y drymiau, a rydw i newydd
weithio’n galed i gyrraedd gradd 2. Rydw i hefyd
wedi bod yn ddrymiwr i fand yr ysgol o’r enw Bro Dyr
Roc, a cawsom ail a thrydydd yn Eisteddfod yr Urdd.
Roeddwn i hefyd yn ddrymiwr i’r ysgol wrth chwarae
y gân ‘Dwylo Dros y Môr’ yn ein Sioe Nadolig Rithiol,
ac roedd hynny yn brofiad gwych. Hefyd, rydw i’n
chwarae i dȋm rygbi Rhuthun sy’n gyffrous iawn, ac
yn chwarae pȇl-droed bron bob dydd yn yr ysgol
gyda fy ffrindiau.
Yn ein ysgol ni, mae gennym themau gwahanol i
bob tymor, a’r tymor yma rydym wedi bod yn dysgu
am newidiadau. Gyda’r thema yma, rydym wedi
bod yn astudio newid mewn olwynion a cheir ddoe
a heddiw sydd wedi bod yn diddorol iawn. Hefyd
y tymor yma yn ein gwaith Saesneg, rydym wedi
cynnal protest am Newid Hinsawdd. Roeddem
wedi creu posteri perswadiol, ac aethom a nhw efo
ni i’r ffordd fawr i’r ceir oedd yn pasio yr ysgol eu
gweld, a cheisio gwneud i bobl feddwl am beth allan
nhw ei wneud er mwyn gofalu am yr amgylchedd.
Gwelais geir teslas sydd yn dda i’r amgylchedd a
cheir trydanol eraill. Roedd pobl pwysig iawn wedi
dod i’n gweld ni yn protestio fel Llyr Hughes Gryffydd
a llawer o gynghorwyr eraill, ac roedden nhw wedi
dweud beth oedden nhw yn wneud i geisio rhwystro
Newid Hinsawdd fel rhoi paneli solar ar dai a llawer
mwy. Roedd yn brofiad a hanner!
Yn yr ysgol, mae bron pawb yn hoff iawn o bêldroed. Yn y gwersi ymarfer corff, rydym yn cael
profi llawer o chwaraeon gwahanol fel rygbi, pel
droed ac ar y funud criced. Fy hoff bwnc dysgu yw

Posteri Perswadio Blwyddyn 6
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mathemateg, ac rydym wedi bod yn gwneud gwaith
ar amser yn ddiweddar sy’n ddiddorol iawn.  
Yn y cyfnod clo, roedd hi’n anodd iawn i wneud
gwaith oherwydd roedd hi’n anodd canolbwyntio
ar waith. Bob dydd Mawrth a dydd Iau, roeddem
fel dosbarth dros `Zoom` yn cyfarfod i siarad am
waith, ac ar ddydd Gwener roeddem yn cael cwis
rhyngweithiol ar wefan o’r enw kahoot a gemau
eraill.
Rydw i’n meddwl mai’r peth rydw i yn fynd i gofio
fwyaf am Ysgol Bro Cinmeirch yw’r Sioe Nadolig ym
mhlwyddyn 5. Y rheswm am hynnny yw oherwydd
fe wnes i fwynhau y profiad yn fawr, ac roeddwn
wrth fy modd yn cael actio y bobol bach ar y llwyfan.
Hefyd, rydw i yn mynd i gofio bwyd blasus Anti
Carys yn yr ysgol, sydd yn un o’r cogyddion gorau
‘dwi’n ei ‘nabod. Rydw i’n cofio hefyd, gwneud
gwaith ar y Titanic yn mlwyddyn 3, ac ar fy niwrnod
cyntaf yn yr ysgol dwi’n cofio blwyddyn 6 mewn
hanner cylch yn edrych ar fy ȏl i. Rydw i’n cofio
tedi yn y Cyfnod Sylfaen o’r enw Alun yr Arth, ac
roeddem yn cael mynd a fo adre yn ein tro a thynnu
lluniau gyda fo.
Rydw i wedi cael amser i’w gofio yn Ysgol Bro
Cinmeirch, ac mae gen i lawer o atgofion arbennig.
Rydw i yn gyffrous iawn i fynd i’r ysgol uwchradd
oherwydd rydw i’n awyddus i ddysgu pethau
newydd a phrofi pynciau newydd. Beth sy’n braf
ydi mae pawb yn mlwyddyn 6 yn mynd i Ysgol
Brynhyfryd sy’n golygu does neb yn mynd i gael ei
anghofio. Diolch Ysgol Bro Cinmeirch am bopeth.

Katie’n chwerthin yn braf

***
Fy enw i yw Katie May Evans ag rydw i yn
un ar ddeg mlwyddyn oed. Rydw i yn byw yn
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch. Mae gen i lawer
iawn o ddiddordebau, un o fy mhrif ddiddordebau
ydi ffermio. Mae gen i llo belgium blue, ac rydw i
wedi tynnu llawer iawn o ŵyn bach. Un diddordeb
arall sydd gen i yw Gymnasteg, ac ydw i yn mynd i
gymnasteg Dinbych dau ddiwrnod yr wythnos.
Ein thema y tymor yma yw Newid. Yn ein gwersi
Cymraeg, rydym wedi bod yn dysgu am sut mae
olwynion a ceir wedi newid dros y blynyddoedd ac
roedd yn llawer o hwyl. Roeddwn i hoffi gwneud
gwaith pȃr gyda Lliwen. Y gwaith gorau rydw i
wedi ddysgu yw sut mae ysgolion wedi newid dros
y blynyddoedd. Roeddwn i yn hoffi dysgu am y
Frenhines Fictoria a dysgu am ysgolion yn Oes
Fictoria a chymharu gyda heddiw.
Mae gen i lawer iawn o deimladau am fynd i’r
ysgol uwchradd. Rydw i yn mynd i ysgol Brynhyfryd
ac rydw i yn teimlo’n yn gyffrous iawn oherwydd
rydw i yn adnabod rhai o’r athrawon, ac rydw i yn
gyffrous i gael gwaith ysgol newydd, ac i wneud
ffrindiau newydd. Ond byddaf yn dal i fod yn
ffrindiau gyda’r criw o Ysgol Bro Cinmeirch hefyd.
Ond ar y un pryd, rydw i yn teimlo ychydig bach yn
nerfus oherwydd dydw i ddim yn adnabod yr ysgol
yn dda iawn oherwydd rydym ni wedi methu mynd
yna oherwydd y Coronafeirws. Gyda’r Coronafeirws,
mae llawer o bethau wedi newid ac mae hynny wedi
bod yn anodd ar adegau eleni.
Mae gen i lawer iawn o atgofion am Ysgol Bro
Cinmeirch, a byddan nhw gyda mi am byth. Rydw
i’n cofio fy Sioe Nadolig cyntaf, ac roeddwn i yn
seren ac yn dweud llinell o eiriau, ac roeddwn i mor
nerfus! Roeddwn i wedi siarad fel trȇn ac doedd
neb yn gallu deall beth oeddwn i yn ddweud! Ar fy
niwrnod cyntaf roeddwn yn crio llawer, ond wrth i’r
dyddiau fynd heibio, roeddwn i wedi cychwyn hoffi
yr ysgol, ac rwan rydw i yn mwynhau mynd i’r ysgol
yn ofnadwy.
Mae yna lawer iawn o bethau cyffrous wedi

digwydd yn ysgol Bro Cinmeirch yn ddiweddar.
Rydym wedi cael dau fochyn cwta o’r enw Taran
a Mellten. Mae’r ddau yn fechgyn ac mae’r ddau
mor fach ac yn ddel. Hefyd, yn ein gwersi Saesneg,
rydym ni wedi bod yn dysgu am Newid Hinsawdd
a gwnaethom gynnal protest wrth ochor y ffordd yn
maes parcio yr ysgol. Roeddem wedi bod yn dysgu
am Greta Thunberg a cawsom ein hysbrydoli ganddi
i helpu y blaned. Mae yna ffynnon yn Llanrhaeadr
wrth ymyl ein ysgol o’r enw Ffynnon Dyfnog, ac
rydym ni wedi bod yna yn gwneud pethau hefo natur.
Mae yna brosiect cyffrous ar y gweill yno i wella y
safle fel lle ar gyfer y gymuned.
***
Fy enw i yw Llion, ‘dwi’n unarddeg oed ac rydw i yn
byw yn Ninbych. Dwi ar fy mlwyddyn olaf yn Ysgol
Bro Cinmeirch.
Dwi wedi mwynhau pob eiliad o fy amser yma. Y
pethau gorau am yr ysgol ydi bod pawb yn gyfartal,
ac mae pawb yn ffrind da a does yna neb yn meddwl
mai nhw ydi’r gorau. Fe gychwynais i yma yn
hwyrach na phawb arall o le gwahanol, a doeddwn i
ddim yn ‘nabod y bobol ac oedd yr adeiliad yn fawr
i fi ar y pryd. Dwin cofio teimlo y tro cyntaf i fi fynd i’r
ysgol fy mod i’n gyffrous, ond yn ofnus hefyd. Roedd
pawb yn glȇn ac yn gadael i mi chwarae, a buan
iawn y gwnaeth bawb i mi teimlo’n gartrefol, a rwan
dwi’n teimlo fel mod i wedi bod yma erioed.
Rhai o fy hoff bynciau yn yr ysgol ydi Addysg
Gorfforol, Cymraeg a Mathemateg oherwydd rydw
i yn dda arnynt, ac rydw i yn eu mwynhau. Ond fy
ffefryn ydi Cymraeg oherwydd, dwi yn deall y gwaith
yn dda a Chymraeg ydi fy iaith gyntaf.
Ein thema tymor yma ydi ‘Newidiadau’, ac rydym
wedi bod yn dysgu am ysgolion yn Oes Fictoria ac
rydw i wedi dysgu llawer am y Welsh Not, a bod
plant yn cael cansen ar eu llaw chwith. Rydym
hefyd wedi cynnal protest am newid hinsawdd
yn ddiweddar ar ôl cael ein hysbrydoli gan Greta

Llion a Mason yn mwynhau eu cinio

Mellten y mochyn cwta

Thunberg. Yn ddiweddar, mae’r ysgol wedi cael
moch cwta o’r enw Taran a Mellten, a phob
penwythnos mae rhywun yn cael y cyfle i fynd a
nhw adre i edrych ar eu holau. Rydym i gyd wrth
ein boddau yn eu cael yn yr ysgol a chael gofalu
amdanynt a threulio amser gyda nhw. Mae nhw’n ein
helpu i deimlo yn hapus ac ymlaciol.
Yn ystod fy amser yn yr ysgol, rydw i wedi cael
llawer o brofiadau gwych. Un profiad sy’n aros yn y
cof gen i oedd mynd i Gaerdydd am ddwy noson.
Y peth gorau am y trip oedd pan aethom ni i’r pwll
nofio anferthol a mynd lawr y sleid dŵr. Y noson
nesaf, oedd y noson ffilm, a hefyd cawsom lawer o
hwyl yn dweud jocs wrth ein gilydd ac yn chwarae
gemau. Yn Gelli Gyffwrdd, aethom ar y cartiau rasio
a’r castell neidio, ac oedd yna gystadleuaeth pwy
oedd yn gallu aros ar y castell neldio am yr amser
hiraf, ac nes i ennill y cystadleuaeth.
Dros y cyfnod clo oedd y darn mwyaf anodd
oherwydd roedd rhaid gwneud tasgau ar y
cyfrifiaduron ac roedd yn anodd, ond nes i ddal ati
i wneud pob tasg ar amser. Dyma’r amser mwyaf
diflas erioed oherwydd doedd yna neb i chwarae
pȇl-droed.
Mi gefais amser wrth fy modd yn Ysgol Bro
Cinmeirch, ac mae gen i lawer iawn o atgofion
hapus. Rwan mae’n amser am y bennod nesaf.
Rydw i yn gyffrous i fynd i’r ysgol uwchradd,
oherwydd rydw i’n cael cyfle i dreulio amser gyda
ffrindiau newydd a dod i’w adnabod. Dwi’n edrych
ymlaen i ddysgu llawer iawn mwy o bethau.

hirach yn effeithio ar y pwer trydanol.
Rydw i wedi cael llawer o amseroedd da yn Ysgol
Bro Cinmeirch fel yn y mabolgampau yn blwyddyn 4
ac enillais y ras wy ar lwy. Pan oeddwn i yn blwyddyn
4 roedd gan yr ysgol degan o’r enw Alun yr Arth a
phob penwythnos roedd person gwahanol yn mynd
a fo adre, ac yn dod a llun i mewn i’r ysgol i ddangos
yr anturiaethau roeddem wedi eu cael. Dwi hefyd
yn cofio tripiau cyffrous fel Caerdydd a Sw Safari
Knowsley.
Yn ddiweddar yn yr ysgol, rydym wedi cael
dau fochyn cwta-un o’r enw Taran a’r llall o’r enw
Mellten. Maent gyda’i gilydd ym mhob man! Rydw
i’n mwynhau cael cyfle i ofalu amdanynt a chwarae
gyda nhw. Aeth blwyddyn 6 hefyd i ymweld â
Ffynnon Dyfnog a chael cyfle i wneud gwaith Celf
bendigedig wrth gael ein hysbrydoli gan y byd natur
oedd yno. Daeth yr awdur enwog Tim Peak i siarad
gyda ni a chreu gweithdy ysgrifennu ble gwnaethom
greu cȃn.
Rydw i’n gyffrous iawn i ddechrau yn yr ysgol
uwchradd a chael gwneud ffrindiau newydd a
mwynhau profiadau newydd. Ond rydw i hefyd
yn nerfus iawn. Dwi’n poeni y byddaf ar goll ac
yn methu dod o hyd i fy ngwersi, ond ‘dwi’n siwr
y byddaf yn dod i adnabod yr adeiladau mewn
dim. Dwi wrth fy modd gyda mathemateg a
gwyddoniaeth, ac yn edrych ymlaen i gael sialensau
a chael gweithio mewn labordy.

***

Fy enw i yw Henry Pigott ac rydw i yn 10
mlwydd oed. Rydw i yn byw yn Llanrhaeadr-yngNghinmeirch. Un peth rydw i yn mwynhau ei wneud
ydi gwneud blog am fyd natur, ac rydw i wrth fy
modd yn tynnu lluniau. Rydw i hefyd yn hoffi gwneud
celf a cherdded yn fy amser hamdden.
Ein thema ni y tymor yma yn yr ysgol yw ‘Newid’.
Rydym wedi dysgu am newid mewn teithio, yn
enwedig ceir ers talwm a cheir trydan. Rydym ni
fel teulu newydd gael car trydan ac fe wnaethom
ni fynd a’r car i’r ysgol a gwneud ymchwil arno fel
cost, batri a milltiroedd. Hefyd, rydym wedi dysgu
sut i ddefnyddio ‘Jamboard’ sef rhywbeth tebyg i
‘Powerpoint’ ar Hwb. Yn ein gwersi Saesneg, rydym
wedi bod yn gwneud gwaith a bywgraffiad am
Greta Thunberg a Newid Hinsawdd. Fy hoff wersi
yn yr ysgol yw celf. Tymor yma rydym wedi gwneud
gwaith ar Cefyn Burgess. Rydym yn gwneud collage
o’n tai hefo Mrs Lloyd. Rydw i yn hoffi celf oherwydd
rydych yn gallu bod yn greadigol.
Yn ystod y cyfnod clo, gwnaethom wneud ein
gwaith i gyd ar y cyfrifiadur a dysgu o bell. Gwnes i
weld hynny yn anodd, ac roedd angen i fi fynd i weld
yr optegwyr oherwydd roedd fy llygaid yn brifo ar
ôl defnyddio y cyfrifiadur gymaint. Pan wnaethom
ddychwelyd i’r ysgol, roedd y lle yn edrych yn
wahanol iawn gyda’r holl reolau coronafirws i gadw
pawb yn saff, ond roedd yn dda bod yn ôl.
Mae gen i lawer o atgofion da am Ysgol Bro
Cinmeich. Rydw i wedi mwynhau mynd ar deithiau
ysgol ac fy hoff un oedd pan aethom i Gaerdydd
am dair noson. Hefyd roeddwn i wedi hoffi mynd
i Knowsley Safari Park oherwydd rydw i wrth fy
modd gyda anifeiliaid, ac fe gawsom lawer o hwyl.

Fy enw i yw Mason Powell, ac rydw i yn unarddeg
mlwydd oed. Rydw i yn byw yn Llandyrnog.
Chwarae’r sacsaffôn yw un o fy mhrif ddiddordebau
yn fy amser hamdden, ac rydw i wedi bod yn
chwarae’r offeryn ers blwyddyn rwan. Rydw i hefyd
yn chwarae’r piano ers chwe mlynedd ac wedi
cyrraedd gradd 2. Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn
i mi. Rydw i hefyd yn mwynhau rygbi, pêl-droed a
badminton.
Ein thema y tymor yma ydi ‘Newidiadau’ ac rydym
wedi bod yn edrych yn ôl ar gyfnodau hanesyddol
a chymharu gyda heddiw. Yn bendodol rydym wedi
edrych ar olwynion, ceir ac ysgolion. Rydym wedi
bod yn cymharu car model T gyda’r car trydan
modern hefyd. Mae’r gwaith wedi bod yn ddiddorol
iawn. Rydw i wedi mwynhau yn ein gwaith Saesneg
yn tymor yma yn fawr. Rydym wedi bod yn astudio
newid hinsawdd, ac wedi dod i adnabod Greta
Thunberg, y ferch ifanc o Sweden sydd wedi bod yn
ymgyrchu llawer iawn dros y mater yma. Gwnaeth
hi ein ysbrydoli ni i gynnal ein protest ein hunain,
a gwnaethom faneri gyda sloganau a sefyll wrth
y ffordd fawr un Dydd Gwener. Daeth aelodau
seneddol a chynghorwyr lleol i’n gweld a’n cefnogi
a chawsom sylw yn y cyfryngau. Fe wnes i fwynhau
hyn yn fawr, roedd yn brofiad arbennig. Y tymor
yma yn ein gwaith Mathemateg rydym wedi bod
yn gwneud gwaith ar amser, tebygolrwydd, ratio
a ffracsiynau. Gwaith anodd cyn mynd i’r ysgol
uwchradd! Rydym hefyd wedi cael cyfleoedd i
chwarae pȇl-droed a chriced, defnyddio Excell, a
chynnal arbrawf i ymchwilio i weld os yw gwifren

***

Hefyd pan oeddwn i ym mlwyddyn 5, cefais brofiad
o actio ‘y bobl bach’ yn y Sioe Nadolig. Yn ein Sioe
Nadolig rhithiol eleni yn dathlu Nadolig o gwmpas
y byd, roeddem ni yn actio pobl o Awstralia o
flaen y wal wyrdd, a gwnaeth fy ffrind Tyler ollwng
y barbaciw hefo glo ynddo ac aeth y llanast i gyd
dros y llawr! Dwi’n cofio gwneud gwaith ar y Titanic
yn blwyddyn 3 a mynd i Glan Llyn yn blwyddyn 4.
Pan oeddwn yn y dosbarth Meithrin, rydw i’n cofio
canu ‘Twda Lwda, Ffwrdd a ni, ffwrdd a ni, ffwrdd a
ni’. Llawer o atgofion arbennig y byddaf yn eu cofio
am byth.
Rydw i yn aelod o’r Cyngor Ysgol, ac fe gawsom
ddau fochyn cwta i’r ysgol o’r enw Taran a Mellten.
Rydym i gyd wrth ein boddau gyda nhw! Rydym
hefyd yn gwneud prosiect ar Ffynnon Dyfnog ac
yn dysgu am ei hanes, ac rydym wedi creu cân.
Rydym wedi gwneud protest hefyd ar ochor y ffordd
yn ymyl yr ysgol am Newid Hinsawdd fel rhan o’n
gwaith Saesneg y tymor yma. Daeth Llyr Grffiths,
Mark Young a Merfyn Parry, aelodau seneddol a
chynghorwyr, draw i’r brotest i’n cefnogi. Roedd yn
brofiad arbennig.
Rydw i yn teimlo yn gyffrous am fynd i’r ysgol
uwchradd ym mis Medi. Rydw i yn edrych ymlaen i
gyfarfod pobl newydd, ond rydw i am fod yn nerfus
hefyd, oherwydd fi yw’r plentyn cyntaf o’n tŷ ni i fynd
i Ysgol Brynhyfryd. Ond fydda i ddim ar fy mhen fy
hun oherwydd fod pawb o flwyddyn chwech elei
(9 ohonom ni) yn mynd i Ysgol Brynhyfryd gyda’n
gilydd, ac mae hynny yn braf iawn. Diolch Ysgol Bro
Cinmeirch am bopeth.
***
Helo fy enw i ydi Dyfan Meurig Roberts, ac rydw
i yn unarddeg oed, ac yn edych ymlaen at yr ysgol
uwchradd. Rhai o fy niddordebau ydi rhedeg, nofio
a ffermio gan fy mod yn byw ar fferm ar gyrion
Rhewl.
Mae gen i lawer o atgofion da am fod yn ddisgybl
yn Ysgol Bro Cinmeirch. Un o fy hoff atgofion i
ydi mynd ar dripiau ysgol. Un o fy hoff dripiau
ysgol oedd mynd i Glanllyn am y noson. Roedd yn
llawer o hwyl oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn
chwarae ar y canŵ ac roedd o yn hwyl dros ben.
Hefyd rydw i yn cofio pan roeddwn i yn gwneud
gwaith ar y Titanic hefo Miss Davies, a dysgu am
faint enfawr y llong. Yn blwyddyn un, rydw i yn
cofio gwneud gwaith ar fwyta yn iach hefyd. Hefyd
atgof arall oedd cael Arthur yr Arth ac roedd yn
hwyl edrych ar ei ôl a chymryd tro i fynd a fo adref
i edrych ar ei ôl. Rydw i’n cofio mynd a fo i’r pwll
nofio yn Ninbych a rhoi sbectol nofio arno fo! Fe
wnes i fwynhau gwneud gwaith ar y thema ‘O dan
dy draed ac uwch dy ben’, ac wedyn yn blwyddyn
chwech rydw i wedi bod yn gwneud gwaith ar
newid hinsawdd ac olwynion. Mae hyn i gyd wedi
bod yn ddiddorol iawn.
Yn ein gwersi Saesneg efo Mrs Ellis, rydym ni
wedi bod yn creu a chynnal protest newid hinsawdd.
Roedd hynny yn brofiad a hanner. Meddyliodd
pawb am slogan eu hunain ac fy slogan i oedd
S.O.S, gyda’r llythyren ‘O’ fel y byd. Roedd yn hwyl
protestio, ac roedd y ceir yn canu corn ac roedd hyn
yn rhoi dipyn bach o nerth i ni i gario ymlaen. Roedd
y ceir hefyd yn pasio ac yn canu corn neu yn chwifio
eu breichiau allan trwy’r ffenest. Ond fy hoff ddarn
i oedd pan roedd y tractors yn pasio oherwydd
roeddem nhw yn gwneud llawer o sŵn!
Dwi wedi cael llawer o gyfleoedd chwaraeon
tra yn yr ysgol hefyd. Dwin cofio mynd i chwarae
pêl-droed ac roeddwn i yn chwarae fel blaenwr
yn erbyn ysgolion lleol eraill a gwnaethom ni guro
pawb ac roeddwn i yn falch iawn o be wnaethom
ni. Hefyd es i i Rhyl i nofio dros yr ysgol, ac fe ddois
i yn gyntaf, ac wedyn es i i Gaerdydd i nofio yn yr
un gystadleuaeth gan ddod yn bumed drwy Gymru
ac rydw i yn falch o hynny hefyd. Yn ogystal, rydw
i wedi cymryd rhan mewn llawer o wahanol bethau
fel bod ar y rhaglen ‘Ffeil’ ac ar y ‘Post Prynhawn’
yn sôn am y brotest newid hinsawdd, ac llawer o
Sioeau Nadolig.
Ar ôl gorffen fy amser yn Ysgol Bro Cimeirch,
byddaf yn mynd i Ysgol Bryn Hyfryd.
Rydw i yn edrych ymlaen i fynd i’r ysgol uwchradd
i wneud llawer iawn o ffrindiau newydd, ond
hefyd byddaf yn hiraethu am Ysgol Bro Cinmeirch
oherwydd yr holl brofiadau gwych ‘dwi wedi ei gael
yma. Diolch yn fawr iawn i bawb.
***
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Fy enw i yw Lucca Tardivel a dwi’n unarddeg.
Rydw i’n byw yn Efenechtyd, sydd yn bentre bach ar
gyrion tref Rhuthun. Rydw i’n mlwyddyn chwech yn
Ysgol Bro Cinmeirch ac yn mynd i Ysgol Uwchradd
Bryn Hyfryd yn mis Medi.
Rhai o fy niddordebau yw canu, chwarae’r piano a
chymryd rhan mewn chwaraeon o bob math. Rydw
i’n chwarae rygbi a pêl-droed ac yn cael gwersi
dringo yn y BoardRoom. Rydw i’n rhedeg i glwb
Deeside Athletics ac hefyd rydw i’n nofio yng nghlwb
nofio Rhuthun. Rydw i’n redwr chwim ac yn gallu
rhedeg 75 metr mewn 10.9 eiliad ac wrth fy modd yn
cystadlu mewn rasus.

Lucca
Tymor yma, yn ein gwersi Cymraeg, rydym wedi
bod yn dysgu am wahanol gyfnodau mewn amser.
Y cyfnod rydym yn dysgu amdano rwan ydy Oes
Fictoria. Hefyd, rydym wedi bod yn dysgu am yr
olwyn a sut mae ceir wedi datblygu dros y ganrif
ddiwethaf. Yn ein gwersi Saesneg, rydym wedi bod
yn dysgu am gynhesu byd eang. Rydym wedi bod
yn edmygu Greta Thunberg oherwydd eu slogan
‘You’re never too small to make a difference’.
Mae gen i lawer iawn o atgofion da am fy amser
yn Ysgol bro Cinmierch. Un peth y byddaf yn ei
gofio ydi cinio ysgol Anti Carys. Mae’r bwyd yn
ardderchog! Es i i fwyty, a chefais cinio rhost, ac
oeddwn i’n meddwl fod cinio rhost Anti Carys yn
well na’r cinio rhost yn y bwyty! Hefyd, mae gen i
atgofion am dwrnament pȇl-droed gyda’r ysgol yn
Llandyrnog, a sgoriais gôl o’r gornel i guro’r gȇm.
Rydw i’n cofio canu mewn côr gyda Mrs Antur yn
Eisteddfod yr Urdd, a mwynhau gwneud gwaith
am y Titanic yn blwyddyn 2. Roeddem yn mesur
hyd y Titanic ar draws y cae ac roedd o ddwy
waith maint y cae. Byddaf byth yn anghofio Alun
yr Arth. Roeddem yn cael mynd a fo adre gyda ni i
dynnu llun gyda ef yn rhywle rydym wedi bod dros
y penwythnos. Mwynheais fod yn Caerdydd ac ar
dripiau i Glanllyn a Phentrellyncymer. Un uchafbwynt
ydy y brotest rydym wedi ei chynnal yn ddiweddar.
Roeddem yn protestio er mwyn codi
ymwybyddiaeth am newid hinsadd, ac roeddem
wedi creu arwyddion gyda sloganau bachog i
geisio gwneud i bobl feddwl. Roedd o’n hwyl cael
tractors a lorriau yn canu corn arnom ac yn rhoi
nerth i ni ddal ati. Caswom sylw yn y cyfryngau a
daeth cynghorwyr ac aelodau seneddol lleol draw
i’n cefnogi. Buom yn siarad ar y teledu ac ar y radio.
Roedd yn brofiad arbennig iawn.
Ar hyn o bryd, yn yr ysgol, mae gennym foch cwta
o’r enw Taran a Mellten. Mae’n nhw’n helpu ein
iechyd a lles ni. Rydym hefyd wedi bod yn mynd i
fyny at Ffynnon Dyfnog ac yn dysgu amdano.
Rydw i wedi mwynhau pob eiliad yn Ysgol Bro
Cinmeirch, ac wedi cael profiadau arbennig. Rydw
i’n mynd i golli’r ysgol ac yn mynd i gofio’r amser da
cefais yma.
Rydw i’n teimlo’n gyffrous i fynd i Ysgol Brynhyfryd
oherwydd dwi wedi bod yn Ysgol Bro Cinmeirch am
wyth mlynedd ac rydw i’n barod am heriau newydd.
Rydw i’n gyffrous i wneud ffrindiau newydd, a chael
dysgu am graffiau newydd yn mathemateg. Beth
sy’n braf eleni ydi fod blwyddyn chwech i gyd
(sef naw ohonom) yn mynd i’r un ysgol sef Ysgol
Brynhyfryd, felly byddwn hefyd yn gallu cadw mewn
cysylltiad. Diolch Ysgol bro Cinmeirch am bopeth.
***
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Fy enw i yw Lliwen, dwi yn blwyddyn 6 ac yn mynd
i Ysgol Brynhyfryd yn mis Medi. Dwi yn byw ar fferm
Glan Aber yn Llanrhaeadr.
Yn ystod y tymor yma, rydym ni wedi bod yn
dysgu am newid-datblygiadau technoleg, datblygiad
cyflym cynhesu byd eang, a’r effeithiau mae nwyon
tŷ gwydr yn cael ar ein amgylchedd. Hefyd rydw i ac
fy nghyfoedion wedi cymryd rhan mewn Protest dros
newid hinsawdd, roedd llawer o bobl bwysig wedi
dod i’r brotest fel Llyr Huws Gruffydd a chynghowyr
lleol eraill.
Mae’r cyfnod clo wedi bod yn anodd i fi a fy
nghyd ddisgyblion. Rydym ni wedi bod yn gweithio
arlein, a bob dydd Gwener cawsom gwis neu gemau
ar ‘google meet’. Rydw i yn cofio ar Ddydd Gwyl
Dewi, roeddem ni wedi gwisgo yn goch neu felyn!
Roeddwn i wedi gwisgo fyny fel Cennin Pedr!
Mae gen i lawer o atgofion da am Ysgol
Bro Cinmeirch. Pan oeddwn i yn y dosbarth
Derbyn, roedd yna dedi o’r enw Alun yr Arth. Pob
penwythnos roedd un plentyn o’r dosbarth yn cael
mynd ac Alun yr Arth adref neu mynd a fo ar wyliau
gyda nhw ac yn tynnu llun gyda Alun yr Arth. Adeg
fy Sioe Nadolig cyntaf, roeddwn i yn 5 oed ac
roeddwn i a fy ffrind gorau Katie yn sȇr, ac roeddem
ni yn canu caneuon Nadolig. Roedd y noson yna
yn hwyl, a gwelsom Sion Corn yn ei sled ac wedi
cael fferins ganddo. Yn blwyddyn 4, aethom i gyd i
Pentre Llyn Cymer a gwneud ffrindiau gyda phlant
o ysgolion eraill. Roeddem ni wedi canwio ar Llyn
Tegid a cherdded trwy goedwig yn y nos.
Newid mawr sydd yn dod yn fuan i mi a gweddill
blwyddyn 6 yw symud i’r ysgol uwchradd. Rydw i
yn gyffrous am ddysgu pynciau newydd fel Hanes,
Daearyddiaeth, Bywydeg ac Addysg Grefyddol.
Hefyd rydw i yn gyffrous am chwarae pêl rhwyd,
pêl-droed a rygbi. Rydw i yn edrych ymlaen i gwrdd
ffrindiau newydd yn Ysgol Brynhyfryd.
***
Fy enw yw George Cattell, rwyf yn 11 mlwydd
oed ac yn ddisgybl o Ysgol Bro Cinmeirch yn
Llanrhaeadr. Rydw i yn byw yn Ninbych, ac yn hoffi
chwarae Pêl-Droed a hefyd rwyf yn chwarae y gitar.
Rydw i yn edrych ymlaen i fynd i’r ysgol uwchradd
ym mis Medi, ond rydw i hefyd yn nerfus ac yn drist
am adael Ysgol Bro Cinmeirch. Rwyf yn hoff iawn o’r
ysgol, a gwersi Saesneg, Cymraeg, Celf, ac Ymarfer
Corff yn benodol, yn ogystal â chwarae Pêl-Droed
amser chwarae gyda fy ffrindiau-dyma un o fy hoff
bethau.
Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfedd oherwydd y
Cyfnod Clo, oherwydd roedden ni angen gweithio
o adref ar y cyfrifiaduron. Roedd ein dosbarth yn
cyfarfod ar ‘Meet’ trwy ‘Google Classroom’ pob
dydd i siarad a chael cymorth gyda’r gwaith. Roedd
yn anodd gweithio o adref gyda fy rieni fel athrawon,
a oedd hefyd yn ceisio gweithio ar eu gwaith nhw
eu hunain hefyd. Ar ol y cyfnod clo, roedd yn hwyl
dychwelyd i’r ysgol a gwnes i fwynhau gwneud

llawer o weithgareddau iechyd a lles fel chwarae
gemau cydweithio, crefftau a chwaraeon.
Mae gen i lawer o atgofion da am yr ysgol
gynradd fel mynd i Sŵ Bae Colwyn a gwneud
Mabolgampau. Rydyn ni wedi bod ar daith i Pentre
Llyn Cymer, lle gwnaethom ni neidio mewn i Llyn
Brenig - roedd o’n andros o oer a wnes i golli un o
fy wellingtons yn y dŵr! Aethom ni hefyd i Glan Llyn
lle gwnaethom chwarae cuddio yn y llofft a gwelsom
luniau o ysbrydion o dan y gwely ac fe gawsom ni
gyd fraw! Roeddem ni’n lwcus iawn hefyd o gael
mynd i Gaerdydd yn mis Ionawr 2020. Tra yno,
cawsom drip i’r Stadiwm Principality, Amgueddfa
Sain Ffagan, Y Bathdy Brenhinol a bowlio deg! Un
uchafbwynt pendant oedd y Sioe Nadolig ‘Brenin y
Nadolig’ oedd yn dilyn thema y sioe ‘The Wizard of
Oz’. Roedd ein blwyddyn i gyd yn actio pobl bach ac
roedd Dorothy, y Llew, Dyn Tun a’r Bwgan Brain yn
dod trwy ddinas y Bobl Bach ac roedden ni yn canu
ar ein pengliniau. Profiad a hanner!
Ers bod yn yr ysgol, rydw i wedi bod yn rhan o
Glwb Codio Mr Hughes ac wedyn yn Ddewin Digidol
i helpu pawb gyda ei sgiliau TGCH a’u dysgu am
ddiogelwch ar y we. Rydw i wedi cael gwersi gitar
ac rydw i rwan yn gwybod sawl cȃn wahanol. Hefyd,
rydw i wedi bod yn aelod o’r Cyngor Ysgol ac rydyn
ni wedi casglu arian i brynu Log Box i’r ysgol.
Ar y funud, rydym yn gwneud gwaith hefo’r
Ffynnon Dyfnog yn y goedwig yn ymyl yr ysgol.
Hefyd, rydym wedi cael moch cwta yn yr ysgol o’r
enw Taran a Mellten ac rydym yn eu bwydo ac yn
mwynhau edrych ar eu holau. Mae nhw’n andros
o ddel ac yn gwneud i ni deimlo yn well pan rydym
ni yn drist. Hefyd, rydyn ni wedi tynnu gwledydd
yr Ewros allan o het ar gyfer y bencampwriaeth, a
chefais i y wlad Gogledd Macedonia. Rydyn ni yn
gwneud llawer o waith am yr Ewros ar y funud ac
rydw i yn mwynhau gwneud gwaith am y gwledydd
gwahanol.
Cyn hanner tymor, gwnaethom ni baratoi ar gyfer
protest yn erbyn newid hinsawdd. Gwnaethom ni
feddwl am sloganau a chreu posteri. Ar y diwrnod
olaf cyn hanner tymor, aethom ni tu allan i’r ysgol a
buom yn protestio. Roedd llawer o geir yn canu corn
ac roedd sawl beiciwr yn chwifio. Hefyd, daeth Llyr
Gruffydd AM, Cyng Merfyn Parry, Cyng Mark Young
ac Elfed Williams i siarad hefo ni a helpu ni hefo’r
brotest. Roedd hwn yn gyfle a phrofiad arbennig.
Dwi am fwynhau yr wythnosau olaf yma yn yr
ysgol cyn yr haf. Rydw i’n edrych ymlaen i wneud
ffrindiau newydd yn yr ysgol uwchradd, a hefyd
yr amrywiaeth o wersi fyddan ni’n gael. Diolch i’r
athrawon a fy ffrindiau yn Ysgol Bro Cinmeirch am yr
holl atgofion da.
Beth sydd yn dda am adael Ysgol Bro Cinmeirch
ydi bod 9 ohonom yn mynd i Ysgol Brynhyfyd, felly
fyddwn ni dal yn gallu bod yn ffrindiau ac yn yr ysgol
hefo’n gilydd.
Rwyf yn teimlo fy mod wedi cyflawni llawer yn
yr ysgol gynradd a dwi’n gobeithio bydd Ysgol
Brynhyfryd mor dda ac Ysgol Bro Cinmeirch.

Atebion cwis Anagramau
Bedwas, Derwen, Gwernymynydd, Pentrecelyn, Llwynon, Helygain, Pontprennau, Coed
Llai, Llwyn-y-groes, Gwyddelwern, Melin-y-Coed, Tre-Ysgawen, Cefn-coed-y-cymmer,
Rhydywernen, Ciliau Aeron

Cwis yr Haf

Pump traeth, pump castell a phump mynydd - ble mae nhw? Rhai yn agos,
eraill ychydig ymhellach!! Taleb gwerth £5 i’r ateb cyntaf ewch amdani!
Atebion erbyn Awst 25
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O’r Llyfrgell
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Bydd cyfle i ddarllenwyr ymweld â’r llyfrgell i bori
a dewis llyfrau heb apwyntiad o Fehefin 21ain
2021. Ffoniwch am apwyntiad ar gyfer defnyddio
cyfrifiaduron, astudio neu i drefnu archebu a
chasglu – 01824 705274

Llyfr newydd i oedolion

ar y buarth

Dyma ein oriau agor cyfredol:
Llun:
9.30 -1
2-5
Mawrth
9.30 -1
2-6
Iau
9.30 -1
2-5
Gwener
9.30 -1
2-5
Sadwrn
9.30 – 12.30

‘Zoom? Be ydy hwnna?’ oedd fy nghwestiwn
brysiog ganol Mawrth y llynedd, wrth i dîm
tiwtoriaid Coleg Cambria/Popeth Cymraeg, hel
eu pac yn ddisymwth i adael safleoedd y Coleg
ar unwaith, pan ddaeth yr alwad i ‘aros adre’.
Roedd angen i ni adael ar unwaith yn ôl pob
sôn...? Roedd angen aros adre am rai wythnosau
debyg....?
Erbyn Mai 2021, dros flwyddyn yn
ddiweddarach, does yna’r un dydd yn mynd
heibio lle nad ydw i wedi defnyddio’r gair ‘Zoom’,
‘Teams’ neu ‘Meets’ a ‘breakout rooms’! Dyma
saethu’r maes Cymraeg i Oedolion drwy Gymru
gyfan yn ein blaenau ddegawd a mwy dybiwn i,
a hynny yn llythrennol dros nos i fyd technolegol
newydd, a gyrhaeddodd gryn dipyn o flaen ei
amser.
Wel, nôl i ddiwedd Mawrth 2020, a doedd
dim dewis ond bwrw ‘mlaen nac oedd? Dysgu
ar lein amdani am yr ychydig wythnosau nesaf
mae’n siŵr (!!) Ychydig a wyddom mai parhau
i wneud hynny y bydden ni flwyddyn a hanner
yn ddiweddarach, ac y bydden ni i gyd yn
‘giamstars’ ar y platfformau rhyngweithiol hyn,
ac yn rhyfeddu at ein gallu (wel gw’bod mod i’n
rhyfeddu beth bynnag!!) o fod wedi dysgu rhedeg
gwersi slic a phroffesiynol ar lein (wel dyna’r
gobaith!), ond o fod wedi colli llawer o gwsg,
amynedd a chwys ar hyd y daith honno!
Yn ogystal â chefnogi dysgwyr ardal y Gogledd
Ddwyrain i’r cyrsiau rhithiol, dyma gyfle yn
dod hefyd i groesawu nifer fawr o ddysgwyr o
bob rhan o Brydain, ac yn wir o’r byd atom i’r
dosbarthiadau wythnosol, ysgol haf, Sadyrnau
siarad ac heb anghofio cwis wythnosol hwyliog
un tiwtor o Wrecsam yn nhafarn rithiol y ‘Styc
Inn’ (fu’n donig gwerthchweil i ni i gyd yn yr hen
gyfnodau clo diflas!) Dw i hefyd erbyn hyn yn
meddwl dim o dderbyn y neges o’r Adran – ‘Mae
gen ti un o Ffrainc yn dod atat ti ‘fory, neu mi fydd
‘na un o America yn ymuno wythnos nesa.....’!
Mae croesawu dysgwyr o bob rhan o Ogledd
Cymru, Prydain a’r byd wedi bod yn hynod o
ddifyr, ac wir wedi helpu treulio hen nosweithiau
undonog clo’r gaeaf! Yng nghanol hen gyfnod
digon pryderus, dyna lle fedrwn ni gael llawer o
hwyl yn chwerthin gyda’n gilydd wrth anghofio
pwyso’r botwm ‘mute’, neu wrth droi mewn i’r
wers ben i waered ar y sgrin, a’r hwyl mwyaf oedd
gweld ambell i anifail anwes direidus yn mynnu ei
le mewn ambell i wers!
Er cymaint y posibiliadau, a’r manteision
gwahanol all godi o fod yn dysgu ar lein gartref,
mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i erbyn hyn yn
edrych ymlaen yn eiddgar iawn at ddychwelyd
i ddysgu mewn ystafell ‘go iawn’ unwaith eto ar
safle’r Coleg, a chael mwynhau cwmni ‘go iawn’
y dysgwyr brwdfrydig. Mae’n bosib y tro nesaf
yn yr ystafell ‘go iawn’ honno, na fydd pethau
ddim ‘cweit’ fyth yr un fath rywsut, o fod wedi
byw drwy chwyldro technolegol cyfnod Covid,
ac y bydda i’n meddwl dim o hyn ymlaen mae’n
siŵr, am groesawu un neu ddau o ben draw’r byd
i ymuno â’n dosbarthiadau gogledd ddwyrain
‘heibrid,’ ar sgriniau rhyngweithiol y Coleg.
Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg i
Oedolion Coleg Cambria, neu os hoffai unrhyw
siaradwr Cymraeg ymuno â’r ‘Cynllun Siarad’ i
helpu’r dysgwyr ewch i: dysgucymraeg.cymru
Manon Williams
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RUTH JONE

Y Gables, Llandy
Dyma gyfrol
sy’n datgelu’r
hanesion y tu ôl i
nifer o’r caneuon
a gyfansoddodd
Dafydd Iwan
ar hyd y
blynyddoedd.

Staff newydd
Naid Ymlaen

Ble mae nhw rwan?

GWION OWEN

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd
gyflymaf ym Mhrydain, o ran nifer.
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen
Dewisiais y brîd gan ei fod yn
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd flaengar am recordio a mesur
yn mynd ymlaen yma. Ond dwi’m yn
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar
meddwl y buasen nhw ddim callach gan
gyfer magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad
ymlaen ar fuarth Hendre Arddwyfaen y
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn
dyddiau yma. Rwyf eisoes wedi pwyso
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal a’u
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae
tagio yn nhrelar y motobeic. Bydd hyn
allforiadau carbon buwch sydd yn pori
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb
Wennasydd
Edwards
yn i loea. Unrhyw broblem
ar Mae
laswellt
yn wedi
tyfuymuno
ar gyda’r
y tarwtîm
a’r fuwch
photosynthesis
yn gwneud
o iaWenna,
byddaf yn
cael gwared o’r fuwch neu’r
Llyfrgell Rhuthun,
croeso mwy
arbennig
mae
niwed
i’r amgylchedd
hedfanyn ytarw
gan fod
hi’n awyddus
iawn i’chna
cyfarfod
llyfrgell
ynllo marw neu drafferthus yn
awyrennau o gwmpas y byd?
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac
fuan.
Ruth Jones
Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Dwi
wedi
bod
yn
Wisconsin,
UDA
am
gwahanol.
Sut alla
i wneud
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
Mae’r tag yn fy ngalluogi
i gadw
darn enfys? Mae’r stori lawen
fisgan
bellach
ar ffermCrowe
odro 2300
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar
bach o’r glust ar gyferhon,
DNA.
Ia DNA.
a ysgrifennwyd
Caroline
ac acar. Dwi’n ymweld â h
Roeddwn i’
hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth
Rwyf bellach yn gallu nodi
yn union pwygan byw
a ddarluniwyd
Callycroeso
Johnson-Isaacs,
rhoi
mawr i fi. Arynhyn o bryd
fferm hon
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau.
yw tad a mam genetig dangos
y llo. Gallaf
nodi
sut i ddod o
hydHinchleys
i liw a gobaith
pan
mae’r
yn godro
220 o wartheg
Chwefror ê
Gwartheg Stabiliser sydd yma bellach
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid
fydd dyddiau’n ymddangos
yn lely,
dywyll
a llwyd.
Thema
eleni ydi
Arwyr
y Bydwedi
Gwyllt.
i
drwy robot
mae
gan y sied y
Lloyd a Dap
ers y flwyddyn
2000.
Croesiad
ei Ymunwch
a llawer mwy.
dechnoleg
ddiweddaraf
i wneud yn siwr
Cawsom d
Mae’n
dathlullocariad,
positifrwydd
a’r berthynas
ddarganfod
sut medrwch
chi wneud
sefydlogi yn Amercia
ydi Stabiliser
- ond gwahaniaeth
Diwrnod dyfnu byddaf
yn pwyso’r
bod y a’i
gwartheg
werthfawr
thad-cu.mor gyfforddus â chyflwyniad
bellach
dyma’r brîdasydd
weld pa Bydd
mor dda oedd
y fuwchrhwng
am plentyn
i’ch
amgylchedd,
bod yn
yn datblygu
Arwr y Bydi Gwyllt!
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi bod yn
fagu dros
yr haf a phwysau a chyflwr y
cyfle i gwblhau her deuluol, gweithgareddau
gwych
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr
gwael yn y
fuwch
i weld sut wnaeth hi ymdopi â
TEIARS
a GWASANAETH
llond gwlad o lyfrau grêt
i’w mwynhau.
Thema
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf. Y
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
gyffrous i’ch
helpu i warchod y blanedsy’n
ganpwyso
ddarllen
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld â ffa
SARACENS
560 i 580kg,
gan stori’n
ei bod yn
Mae’r
ymwneud
â
a chasglu sticeri i gwblhau’ch poster arbennig
dros
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
hefyd wedi
bwyta llawer
llai na buwch
fawr,
ac yn
y
Dan
a
Deio,
gyda’r
nofel
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond ddim b
yr haf. Holwch yn y llyfrgell am fanylion.
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
yn gorffen gyda Chymru
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
confensiyno
o gig
yn yr haf.
• Mae Sialens Ddarllen yr Haf ar agor
i bob
yn brîd
cyrraedd
Ewro 2020.
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
organig yn
Yn ei
ogystal â hyn mae’r
yn mesur
plentyn oedran ysgol gynradd ac wedi
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm.
marchnata
Mae
perthynas
y
ddau
pa
mor
effeithiol
mae
teirw
yn
troi
bwyd
gynllunio ar gyfer pob gallu darllen. Gall plant
Felly
nid yn unig dwi wedi bod yn helpu
diwethaf ac
yn gig ac rwyf wedi ffeindio
allan
bod y
fel
gêm
bêl-droed
yn
gofrestru am ddim mewn unrhyw lyfrgell sy’n
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn
o alw am lae
tarw uchaf ei berfformiad
yn bwyta 5% bendigedig,
uchafbwyntiau
cymryd rhan yn ystod yr haf.
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod
dinasoedd.
yn llai na’r tarw salaf
am
yr
un
ac yn isafbwyntiau yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
Ar y dryd
• Bydd plant yn darllen o leiaf chweperfformiad.
llyfr llyfrgell Nodwedd
hanfodol ar
siomedig, torcalonnus.
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
gan ddau fi
fel rhan o’r Sialens.
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am
drwy bêl-droed,
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un
yma yn god
gynhyrchu a magu
yn Ond
effeithiol.
• Gall plant ddarllen beth bynnag a ddymunant
–
ganddi sied
mae’r
yn dod o’r
i cae.
Petasai’r
gwybodusion
ymaddau
ddim ond
mae ffuglen, ffaith, barddoniaeth, llyfrau
hiwmor,
fis Hydref ces i’r cyfle i fynd
y ffarm ho
ddeally ei
gilydd,
i
yn gwybod fod amaethwyr
wlad
’ma a dodDdechrau
llyfrau lluniau, nofelau graffigol, llyfrau
sain ac
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe
arbrofion a
yn deall natur a chylchred
bywyd ac
CERRIGYDRUDION
werthfawrogi
mai
gwahanol
e-lyfrau i gyd yn cyfri tuag at y Sialens,
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau ar wahano
wedi cyn
meddwl am hyn
yn bella chyd-chwarae
o’u
gryfderau
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos.
Wisconsin y
belled
bod y420335/355
llyfrau wedi eu benthyg
o’r llyfrgell.
(01490)
blaenau
nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn
sy’n creu tîm go iawn.
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud
wynebu hef
• BALA
Mae plant
yn
derbyn
gwobrau
arbennig
ac
mae
yn
digwydd
yn
fy
muarth
bach
i.
(01678) 520906
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
ffarm yma w
tystysgrif i bawb sy’n cwblhau’r Sialens.
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
yn gostwng
gwaith y d
gwneud yn
yn cael ei f
fewn yr awr
pwysleisio
hylendid, ro
bwcedi yn c
yn cael dŵ
diwrnod.
Y fferm o
fwyaf, roedd
safle. Roed
a’r llall yn
fferm ym
blynyddoed
yna ddywed
llaeth yn dda
a phan ma
godro mwy
heffrod yn w
or bryd, sy’
eu gwerthu
eisiau pryn
Roedd yn g
812333
am 25 doler
Dwi wed
cynta o fod
llawer o b
Uchafbwyn
oedd y W
argymell i b
y dyfodol.

Llyfr
newydd
i blant

Paratowch ar gyfer Sialens
Ddarllen yr Haf 2021
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CRAFU
PEN

helbulon bywyd i’w gweld yn diflannuhyd yn oed am gyfnod bach.
Mae’n newid persbectif ac os
rywbeth yn rhoi amser i ddyn
flaenoriaethu a gweld y darlun mawr.
Un o fy hoff lefydd i eistedd ac
i amsugno awyr iach a gogoniant
Dyffryn Clwyd yw ar ben Moel Fenlli,
sef ail gopa uchaf cadwyn o Fryniau
Clwyd sy’n tra-arglwyddiaethu’n dadol
a gyda balchder dros dref Rhuthun.
Wrth gyrraedd y copa a thywallt paned
o goffi ac edrych allan dros y dyffryn
ac yn bellach- hyd at fynyddoedd
y Berwyn yn y gorllewin a’r Wyddfa
a’r Criw yn y gogledd mae rhyw
lonyddwch yn dod trosaf- balchder bro
yn sicr, a hefyd rhyw deimlad o fod yn
un efo natur. Gweld y gwerthfawrogiad
mai rhan fechan, ond bwysig yden ni
yn y darlun mawr
Yn naturiol hefyd- mae ymarfer
y corff yn dda i’r galon- yn helpu
pwmpio’r gwaed o gwmpas y corff- yn
creu adrenalin ac yn
rhyddhau endorffins
positif! (Yr un fath i
Ar Draws
ryw raddau wrth futa
Dairy
o
1. Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob
misMilk
o’r anferth
flwyddyn
ran endorffins, ond lot
2. Bydd digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn llai o galorie!)
Agwedd arall sy
6. O dwi’n ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair ddwywaith!
bwysig iawn i mi o ran
8. 'Gwisg genhinen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’
yn y mis hwn a
cadw’r meddwl yn
phob mis arall!
iach ydi bod yn aelod
o Gôr Rhuthun. Mae
9. Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr
rhywbeth arbennig
11. Gallai hwn fod yn fis Mai ond bellach mae’n dilyn
re aelod
yn rhai
i fod yn
o o’r
gôr
y
chwerthin,
y
carolau
cymdeithasu, y tynnu
Mae llawer o
12.wedi
Digwyddodd
7 i lawr yn y mis hwn eleni
coes, ac wrth gwrs y
sôn
bod am
canu! Does
dim byd
gorbryder
(anxiety}
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’ ym misoedd
y Gwanwyn
gwell na chlywed Robat
ac yn wir y twf
15. ‘Dewch
sgwâr
y pentref
Arwyn yn siarsio’r
mewn
achosion,i sy’n
gysylltiedig
â
i ymdawelu gan nad yw’n
chyfnodI yweled
pandemig.
Mae
cyfrolau
dawns
y dail’
yn y mis tenoriaid
lliwgar hwn
clywed yr alaw gan y Sopranos! Pawb
o waith ymchwil i’r cyflyrau ac at
18. Hwrê,
adeilad
yma ar gau
Ngorffennaf
amyng
y gorau
yn eu morio - (‘Nenwedig
gyfeiriadau
maimae’r
at gyflwr
niwrolegol
Iwan Vaughan Evans a Philip
sydd
ar strategaethau
bobl
19. wedi
“Wytselio
__________
yn oer,
Jonathon!)
o ymdrin â sefyllfaoedd.
A’th farrug
yn wyn.”
Gwn fod sefyllfa pawb yn wahanol
Gall gorbryder
ymddangos
beth â ‘quick
mewn
ystod eang
gyflyraumegis
20. Bydd
pawbo yn
dweud
y gair hwna does
wrth dim
weldffasiwn
addurniadau
tlwsfix’.
ar y
Y drwg ydi, ein bod fel pobol isio ateb
trafferthion anadlu, panig, agoraffobia,
goeden
yn
10
I
Lawr
heddiw, ddoe hyd yn oed.
gwrthod bwyta mond i enwi rhai.
Amser yw’r meddyg gore mae’n
O ran cryfder meddwl- dwi grediniol
debyg- ond hefyd cael clust i wrando,
bo rhaid i ni oll dderbyn y cawn
I Lawr
i sgwrsio, i gael rhywun i ‘offlodio’
ddiwrnodau sydd well ac yn waeth
einnyth’,
helyntion.
Mae
bod yn glust
1. gilydd.
‘Chwefror
a chwyth
neidr oddi am
ar ei
a hon
hefyd
na’i
Mae hyn
yn gwbl ynaturiol.
i rywun arall yr un mor bwysig- y
Rhaid
cadw’r
ffydd
y
daw
dyddiau
2. Mis ar ddechrau’r flwyddyn ariannol
rhaid talu
hwncefnogi ,yn
gallu ai wrando,
cysuro,
gwell, ac mae hi i lawr i feddylfryd
ei hun yn cryfhau’r iechyd meddwl.
3. Dyma’r
nifer sydd
½ blwyddyn
personol,
meddylfryd
o dwfmewn
mae rhaid
Mae gan bawb ei fys ar ei ddolur ei
wynebu
rhain.
4. Mis
y ffŵl yw hwn
hun- ond drwy siarad, yn aml, gallwn
Un modd effeithiol sy’n gweithio i mi
werthfawrogi
realiti sefyllfa.
5.trioCewch
ar y 25ain
hwn yn 2020
ydi
cadw’ngrempog
heini ac ymarfer
corff. o’r mis
A sôn am realiti - gweld bod
(Cofiwch,
gall
hyn
fod
yn
rhannol
mod
7. Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod
elenibwcio’r car acw am ei MOT
angen
i bellach ynghanol fy mhedwardegau
nesaf
‘Rhen Ffordyn nid yw’n ffynnu’
ŵ
r
8.
Mis
diwrnod
Owain
Glynd
ac yn rhan o ‘midlife craisys!) Gyda
-gwnewch yn siwr bo chi bwcio MOT
phrysurdeb
bywydfel
pennaeth
ysgol
10. Dathlwn eni’r Iesu yn y mis hwn i’ch hunain hefyd. Cam dros y trothwy,
gynradd, fel gŵr a thad i dri o blant gall
hanner
y daith!
13. Gallwch
roi hwn
arrhaid
y BBQ
ym mis
Mehefin,
os yw’r tywydd yn ffafriol
bywyd
fod yn ‘brysur’
ond
cadw
Er lles gwerin, rhaid cael llys agored.
persbectif
a
chadw
‘petrol
yn
y
tanc’
fel
16. “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf
petai. Wrth redeg, seiclo neu fynydda
Diolch am wrando.
wrthyt…”
(Mathew
mae rhywun
yn rhoi
amser i’r 2:13)
meddwl,
Dyfan
i arafu,
byw yn
y foment
ac wedi
yna mae
17. Bydd
Guto
Ffowc
llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

MOT i’r meddwl
Dyfan Phillips - Mai 2021

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.
Atebion ar dudalen 31

SUDOKU
pen elin fy mraich wrth ddisgyn ffwr

Wyddoch chi beth? Tyden ni fel bodau
dynol yn bethe rhyfedd dudwch? Os
de chi berchen ar gar- de ni gwybod
be sy’ raid ei neud i ofalu amdano‘syrfis’ blynyddol, MOT, cadw llygad
ar yr olew, gwirio teiars, neud yn siwr
bo ne ddigon o betrol yn y tanc (ac os
fatha fi, talu mecanic os oes rhaid agor
y bonet!)
Ond pan ddaw hi’n amser i roi MOT
ein hunain- efalle nad ydym cweit mor
fanwl. Yn enwedig dynion! Mae rhai yn
osgoi mynd at y meddyg fel y pla- gan
adel i bryderon, boed rhai corfforol
neu’n feddyliol lethu ac os na ofalwn
amdanynt, waethygu a dirywio.
Ond mae ymagweddau bobl tuag at
glwyfau corffol a rhai meddyliol yn ei
hun yn anwastad.
Cyn ‘Dolig dwetha’, nes i dorri

o fy meic. Faswn i wrth fy modd
yn trio cyfiawnhau hyn wrth egluro
mod i’n taranu lawr ryw elltydd ar
gyflymdra mawr, ond na, blerwch fy
hun wrth seiclo i Lanychan o’r cartref
yn Rhuthun i gael hufen ia o’r Chilly
Cow’ efo’r plant. Ta waeth- wrth wisgo
sling roedd yn amlwg mod i wedi cael
anffawd ac roedd yn destun sgwrs,
pawb yn holi amdanaf a chael hwyl yn
tynnu coes.
Ond pan mae trybini meddyliol
yn ein llethu- a gall lethu unrhyw un
ohonom, ar unrhyw adeg, ac nid
yw’n gwahaniaethu rhwng hil, statws,
oedran ac ati, mor anodd yw hi wedyn
i drafod a sgwrsio. Pam? Mewn oes
oleuedig y Millennials, pam fod y
stigma yn parhau?
Y cwestiwn mawr ydi, a yw’r
adegau o broblemau meddyliol
yn rhan annatod ohonom? o’n
personoliaeth? o’r llinyn arian genetig
sy’n rhodd deuluol? Neu a yw’n
effaith o ddigwyddiad penodol, o’n
hamgylchfyd ac ati?
Dwi’n grediniol mai ryw gydbwysedd
o’r ddau yw hyn. Gall ddigwyddiad
difrifol megis colled, galar, damwain,
dirywiad mewn iechyd corfforol,
argyfwng teuluol, colli swydd, oll fod
yn sbardun
Atebion ar dudalen
31 i’r isymwybod a’r gamp
wedyn ydi sut yden ni’n ymateb.

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
20
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E. JONES
& SON

Cyfarwyddwr Angladdau Annibynnol / Independent Funeral Director

CLAWDDNEWYDD

Bridge Street, Corwen, Denbighshire LL21 0AB . 01490 413452

GWAITH
HURIO
PEIRIANNAU
Capel SIFIL
Gorffwys Preifat | Private
Chapel
of Rest

Gwasanaeth
dydd a nos
| 24hr service
* Cyflenwad
D ŵr
* J.C.B.’s
*01678
Cyflenwad
*
Komatsu
530 239
01690 770 408
Carthffosiaeth
* ‘Mini Diggers’
neu
07544
962 669
07884(hefo
025 520
* Draenio
heb ddreifar)
* Concritio
* Offer maluGweithdy'r
creigiau Gof
Derwgoed
Llandderfel
Pentrefoelas
* Tirwaith
Y Bala
Betws y Coed
Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
Gwynedd
Conwy
LL23 7HG
LL24 0HY
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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Chwaraeon

Dyddiadur yr Ewros
Cymru v Y Swistir
Hir yw pob ymaros. Mae cymaint o gwestiyau i’w
hateb. Ydy Ramsey, Allen a Ben Davies yn ffit?
Fydd Keifer Moore yn chwarae? Allwn ni ddim
fforddio colli’r gêm gynta. Mae Baku bron dair
mil o filltiroedd o Gymru. Dim ond llond llaw o
gefnogwyr fydd yno ac mae’r Swistir yn dîm i’w
hofni, yn uwch na Chymru ar restr UEFA. Digon i
boeni amdano felly.
Mae Cymru’n cychwyn y gêm ar dân am rhyw
ddeg munud ond mae’r Swistir yn fygythiad
parhaus a dim sôn am ein prif chwaraewyr drwy’r
hanner cyntaf. Y gôl-geidwad Danny Ward yn
achub ei dîm efo sawl arbediad allweddol a dydy hi
ddim yn syndod fod y Swistir wedi mynd ar y blaen
cyn yr hanner. Mae’r ail hanner yn well a pheniad
perffaith Moore yn dod â Chymru’n gyfartal. Mae’r
chwarter awr olaf yn hir a diolch byth am VAR yn
gwrthod gôl i’r Swistir. Rhyddhad yw clywed y
chwiban olaf. Bydd Cymru yn hapus efo pwynt
ffodus braidd a ninnau heb chwarae’n dda. Mae
pwysau mawr ar y tîm i guro Twrci Nos Fercher.
Cymru v Twrci
Mae dros 30 mil o gefnogwyr Twrci yn y stadiwm
a dim ond rhyw 400 o Gymry. Fe gollodd Twrci yn
hawdd yn erbyn yr Eidal ond mae disgwyl iddyn
nhw berfformio tipyn gwell y tro hwn. Mae cymaint
yn dibynnu ar y canlyniad - os collwn ni mi fyddwn
allan o’r twrnament i bob pwrpas.
Ond mae hon yn gêm wahanol. Mae Cymru yn
fygythiad o’r gic gyntaf. Ramsey a Bale yn deall
ei gilydd yn berffaith ac yn creu cyfle ar ôl cyfle.
Fe allasen ni fod dair gôl ar y blaen ar yr hanner.
Ramsey wedi methu dau gyfle, a fydd hynny’n

gostus ar y diwedd? Ond fe ddaeth trydydd cyfle.
Bale yn ffeindio Ramsey efo pêl berffaith, yntau’n
sgorio’n wych a rhoi Cymru ar y blaen ar yr hanner.
Mae tri chwarter awr hir o’n blaenau ond cic o’r
smotyn i Gymru yn gyfle i orffen y gêm. Yna, yn
hollol annisgwyl, mae Bale yn methu a Thwrci yn
cynyddu yn eu hyder ac yn ymosod yn ddi-baid.
Unwaith eto mae amddiffyn Cymru yn gadarn.
Allwn ni ddal ein gafael ar ein mantais? Mae’r pum
munud olaf a’r amser ychwanegol yn annioddefol
o hir ac yna ar ôl 96 munud mae dawn ryfeddol
Bale yn rhoi gôl ar blât i Connor Roberts i guro’r
gêm. Rhydhâd a gorfoledd, ac ymlaen a ni i Rufain
gan wybod y gallai’r pedwar pwynt fod yn ddigon i
ddod allan o’r grŵp a bydd y Wal Goch ar y ffordd
unwaith eto.
Cymru v Yr Eidal
Cyn y gêm dwi’n teimlo’n weddol hyderus y gall
Cymru wneud digon i sicrhau’r ail safle yn y grŵp.
Bydd rhaid i’r Swistir guro’r Twrciaid yn drwm a
Chymru golli o ddwy neu dair gôl i newid pethau.
Fe allen ni hyd yn oed ennill y grŵp a chwarae’r
gêm nesaf yn Wembley. Breuddwyd gwrach!
Mae’r Eidal wedi ennill eu deg gêm ddiwethaf
heb ildio gôl, heb golli ers 29 o gemau, heb golli
yn Rhufain ers dros hanner can mlynedd ac mae
eu perfformiadau hyd yn hyn wedi syfrdanu pawb
a’u gwneud yn un o’r ffefrynnau i ennill yr holl
gystadleuaeth.
Ni fydd Keifer Moore na Ben Davies na Chris
Mepham yn dechrau’r gêm am fod ganddynt
gerdyn melyn. Mae wyth newid yn nhîm yr
Eidalwyr – mi gawn ni bwynt yn siwr. Ond na,
hanner cynta anodd, amddiffyn yn ddi-ddiwedd

gyda Rodon, Roberts, Ward a’r bythol-wyrdd
Gunter yn gewri. Ildio gôl yn union ar yr hanner. A
fedrwn ni gadw’r sgôr fel y mae neu hyd yn oed
gipio gôl ein hunain? Ar ôl awr, trychineb! Cerdyn
coch i Ampidou, hanner awr i fynd a ninnau ond
efo deg dyn. Mae’r Swistir ar y blaen o ddwy yn
Nhwrci. Mae’n dynn a gallai un gôl newid popeth.
Daw cyfle euraid i Bale ar ei droed chwith, yntau’n
methu ac yn anfon y bêl mor bell i’r eisteddle
â’r gic gosb yn Baku. Mae’r Swisdir ar y blaen o
3-1 erbyn hyn, minnau’n chwysu, cnoi ewinedd,
gweiddi ar y sgrin a ‘nghalon yn fy ngwddf. Mae’r
ugain munud ola yn artaith ond mae yna gymeriad
yn ein tîm ni. Dyden ni ddim yn ildio’n hawdd ac
mae ymroddiad pob chwaraewr yn arwrol. Ar y
chwiban olaf mae fel pe baem wedi ennill. 1 – 0 i’r
Eidal, ninnau’n saff yn yr ail safle ac ymlaen a ni yn
orfoleddus i’r rownd nesa yn Amsterdam. Rwsia,
Denmarc neu’r Ffindir fydd y gwrthwynebwyr ac
mi ryden ni wedi gwneud yn dda yn erbyn y tri
ohonynt yn y gorffennol. Waeth pwy gawn ni mae
Cymru wedi gosod eu stamp ar gystadleuaeth
ryngwladol unwaith eto. Mae’n hawdd anghofio
weithiau mai gwlad fechan o 3 miliwn o bobl yden
ni.
Un peth sy’n sicr, mae dilyn Cymru yn brawf ar
nerfau ac emosiynau y caletaf ohonom. Yn erbyn y
Swistir - eisiau clywed y chwiban olaf cyn gynted
ag y sgoriodd Moore a dianc efo pwynt. Yn erbyn
Twrci - ar binnau wedi i Bale fethu cic o’r smotyn
ac yn erbyn yr Eidal - ein cefnau yn erbyn y wal am
hanner awr cyn rhyddhad y chwiban olaf. Dyna sut
mae hi bob amser wrth gefnogi Cymru ond “Da ni
yma o hyd.”
Iwan Vaughan Evans

Dewch am dro…

Pedol Marchlyn: Elidir
Fach; Elidir Fawr;
Mynydd Perfedd a
Charnedd y Filiast
Wrth i chi sefyll ar gopaon y ddau Elidir
byddwch rhwng dwy o’r chwareli llechi
mwyaf yn y Byd. Yn eu hanterth, roedd
Chwarel y Penrhyn, Bethesda sydd ar
ochr ogleddol y daith hon a Chwarel
Dinorwig a naddwyd o ochrau
deheuol y ddau fynydd yn cyflogi
6000 rhyngddynt. Fel hêd y frân, dim
ond dwy filltir sy’n eu gwahanu. Oddi
tanoch, yng nghrombil y mynydd,
y mae Gorsaf Bŵer Dinorwig sy’n
pwmpio dŵr rhwng llynoedd Peris a
Marchlyn i gynhyrchu trydan ac o’ch
cwmpas, mae golygfeydd godidocaf
Cymru.
Dechreuwch y daith gan anelu
am bentre Deiniolen a dilynwch yr
arwyddion i ‘Marchlyn’. Byddwch yn
gyrru at gât lle mae cilfan hir i barcio
car. Erbyn hyn, byddwch oddeutu mil
o droedfeddi uwchben lefel y môr.
Dilynwch y ffordd darmac, heibio
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olion Chwarel Marchlyn, a gaewyd
yn y 1960au, tan i chi gyrraedd argae
Marchlyn Bach. Gadewch y lôn a
throwch i’r dde ac mi welwch lwybr
yn esgyn y mynydd yn gyfochrog â
chlawdd. Mae’r llwybr, sydd gyda
llaw, yn aneglur mewn mannau, yn
eich tywys i gyfeiriad y de i gopa Elidir
Fach. Yma, mae criw o Ddeiniolen
wedi gosod polyn sgaffald ac arno’r
Ddraig Goch yn cyhwfan yn falch.
Ar y polyn ei hun, mae ambell neges
‘wleidyddol’ sy’n rhy aflednais i’w
hailadrodd yma!
I gyrraedd, copa Elidir Fawr, mae
angen troi am y dwyrain ac anelu am
lwybr sy’n arwain yn eitha serth at ei
gopa. Mae yma loches o gylch cerrig i
gysgodi rhag y gwyntoedd ac i ryfeddu
at olygfeydd godidog o gopaon eraill
Eryri a gwastadeddau Ynys Môn,
arfordir Arfon a chopaon Yr Eifl. Erbyn

Yr Wyddfa
o lethrau
dwyreiniol
Elidir Fawr.

hyn, mae’r gwaith caled wedi’i wneud
ac mae’n bryd ei throi hi a cherdded
lawr y llwybr creigiog i gyfeiriad
Bwlch y Brecan. Ar un ochr i’r Bwlch,
mae Cwm Dudodyn, sy’n arwain o
Nant Peris ac ar yr ochr arall, mae
golygfeydd trawiadol o Nant Ffrancon.
O Fwlch y Brecan, ychydig iawn o
ddringo sy’n rhaid ei wneud i gyrraedd
copaon tawel Mynydd Perfedd a
Charnedd y Filiast. Trowch wedyn i
gyfeiriad y de-orllewin a dilynwch y

llwybr sy’n eich arwain yn ôl at y lôn
darmac a phentre Deiniolen.
Os nad ydych yn gyfarwydd â
theithiau mynyddig, triwch hon ar
ddiwrnod braf a chlir. Mae hi’n daith
o tua saith milltir gydag esgyniad
o 2,200 o droedfeddi. Gwell fyth,
ewch i wefan Clwb Mynydda Cymru
– clwbmynyddacymru.com – bydd
croeso i chi ymuno ag un o deithiau’r
Clwb.
Richard a Sw Roberts

