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Yn Nhreialon Cŵn Defaid 
Rhyngwladol 2021 a gynhaliwyd 
yn ddiweddar yn Aberystwyth, 
cafodd Ellis Wyn Edwards, Cefn 
Coch, Rhuthun ei anrhydeddu gyda 
thlws Wilkinson Sword. Cyflwynwyd 
y Tlws iddo gan Y Dywysoges 
Frenhinol. Mae y Tlws yn cael ei 
gyflwyno yn flynyddol i unigolyn 
sydd wedi cyfrannu yn eithradol 
dros y blynyddoedd i Gymdeithas 
Cŵn Defaid Rhyngwladol. Mae 
bob amser yn siarad yn uchel am y 
dyddiau cynnar hynny pan oedd y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng 
Nghaerliwelydd yn llawn bugeiliaid, 
ac roedd y rhan fwyaf o’r cŵn yn gŵn 
gwaith cadarn. Yn y dyddiau hynny 
bu bugeiliaid yn cystadlu mewn 
dosbarth ar wahân, ond roedd Wyn 
yn allweddol wrth ddod â’r fformat i’r 
hyn ydyw heddiw. 

Yn 1959 enillodd Wyn ei 
gystadleuaeth gyntaf yn Nhreialon 
Cŵn Defaid Bontuchel gyda’i gi 
Moss, roedd hefyd yn ail yn yr un 
dosbarth a oedd yn gyfyngedig 
i breswylydd o fewn 5 milltir o 
Bontuchel. Chwe mlynedd yn 
ddiweddarach roedd yn gapten tim 

Cymru, y cystadleuydd ieuengaf i 
ddod i’r brig yng Nghymru, record 
mae’n ei dal hyd heddiw. Daeth 
yn drydydd yn y Bencampwriaeth 
Rhyngwladol yr un flwyddyn.

Mae wedi ennill lawer o dreialon 
agored dros y blynyddoedd.

Yn 1981 daeth yn ail yM 
Mhencampwriaeth Cymru gan golli 
allan o hanner pwynt ir prif safle. 
Ymlaen wedyn i Armathwaite lle 
enillodd y prawf rhagbrofol, yna, aeth 
ymlaen i gipio y wobr gyntaf yn y 
Bencampwriaeth Rhyngwladol gyda’r 
beirniad yn ei ddyfarnu 33pwynt o 
flaen y cystadleuwr agosaf.

Yn 1982 daeth ir brig eto gan ennill 
y Bencampwriaeth Rhyngwladol am 
yr ail dro yn Blair Atholl.

Yn un o hoelion wyth y 
Gymdeithas, roedd unwaith eto ar 
flaen y gad yn y fenter i gynnal y 

Treialon Byd Agored cyntaf yn y Bala 
yn 2002. Fe wnaeth yr elw o’r treialon 
hwn helpu i ddod â’r Gymdeithas 
yn ôl o’r dibyn ar ôl y dinistr a 
achoswyd gan epidemig Clwy’r Traed 
a’r Genau yn 2001. Rhoddodd y 
Treialon hwn gyfle hefyd i weddill y 
byd gystadlu yn erbyn y goreuon yn y 
DU ac Iwerddon, a dyma ddechrau’r 
digwyddiad bob tair blynedd, sydd 
bellach gyda dros dri deg o wledydd 
yn cystadlu. 

Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr ers 
1963, yn ymddiriedolwr Cymdeithas, 
yn Llywydd Cymru ac wedi 
gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau 
Treialon gan gynnwys dau yn Lloegr 
yn ôl yn y 60au. Mae hefyd yn fwy 
na pharod i rannu ei brofiad gyda’r 
rhai ifanc sy’n treialu heddiw, y 
mae’n teimlo eu bod yn cael mwy o 
gyfle nawr nag a gafodd ef a’i gyd-
dreialwyr yn ôl yn y dyddiau cynnar!!

Pan ofynnwyd iddo sut roedd 
yn teimlo pan glywodd ei fod wedi 
cael ei enwebu i’w wobrwyo gyda’r 
Wilkinson Sword, dywedodd ‘’Rwyf 
bob amser wedi ceisio gwneud fy 
ngorau dros y Gymdeithas ac rwy’n 
teimlo’n anrhydeddus iawn’.

Anrhydeddu Elis Wyn Edwards

Penodwyd Graham Boase yn Brif 
Weithredwr Newydd Cyngor Sir 
Ddinbych, dechreuodd ar ei waith 
ddechrau Awst.

Dywedodd Arweinydd Sir 
Ddinbych, y Cynghorydd Hugh 
Evans OBE: “Mae hwn yn benodiad 
gwych i Sir Ddinbych a hoffwn i 
a’r aelodau longyfarch Graham a’i 
groesawu i’w rôl newydd ar ran ein 
staff a thrigolion y sir.

Dywedodd Mr Boase: “Rwy’n 
gyffrous iawn ar ddod yn Brif 
Weithredwr y Cyngor gwych 
hwn, ar ôl dechrau gweithio i Sir 
Ddinbych mor bell yn ôl â 1996.

“Rwy’n credu fy mod yn 
adnabod y Cyngor yn dda ac 
rwy’n edrych ymlaen yn fawr 
at fwrw mewn i’r swydd, siarad 
â’n tîm arweinyddiaeth rhagorol, 
aelodau etholedig ymroddedig a’n 
preswylwyr am ein Gweledigaeth 
ar gyfer y Cyngor yn y dyfodol.”

Dechreuodd Mr Boase weithio 
i Sir Ddinbych pan gafodd ei 
sefydlu nôl yn 1996, yn wreiddiol 
fel Uwch Swyddog Cynllunio, 
yn 2003 daeth yn Bennaeth 

Cynllunio a Gwarchod Cyhoedd 
ac yn 2017 cafodd ei ddyrchafu’n 
Gyfarwyddwr Corfforaethol: 
Economi a’r Parth Cyhoeddus. 

Pob dymuniad da iddo yn y 
swydd bwysig yma.

Aur unwaith eto Dyrchafiad i Graham
Bu Meithrinfa Dibleys yn arddangos 
yn Sioe Flodau Chelsea am 32 o 
flynyddoedd, ac eleni maent yn falch 
iawn o fod wedi derbyn Medal Aur, 
unwaith yn rhagor, am  yr unfed ar ddeg 
tro ar hugain,am eu harddangosfa o 
blanhigion tŷ. Tipyn o gamp.

Mae’r Dibleys yn enwog am eu 
gwaith yn bridio planhigion newydd, 
ac eleni maent wedi cyflwyno  
Streptocarpus ‘Polka-Dot Pink.’

Yn ystod yr Haf bu’r Dibleys mewn 
tair sioe flodau, mis Gorffennaf yng 
Ngwyl Gerddi Hampton Court, lle’r 

oeddynt wedi derbyn ‘The Tudor Rose 
Award’ am yr arddangosfa orau, ac 
yna yn sioeau Tatton Park a BBC 
Gardeners World Live bu iddynt ennill  
Gwobrau Aur gan y beirniaid..

Mae’r Feithrinfa’n  canolbwyntio 
ar anfon drwy’r post, a chyfanwerthu  
gan anfon planhigion i ganolfannau 
garddio drwy’r wlad.  Maent yn 
cefnogi tri ar ddeg o weithwyr, yn eu 
safle gwledig yn Llanelidan.

Llongyfarchiadau unwaith eto, am 
roi Dyffryn Clwyd a Llanelidan ar y 
map.
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Rhiannon, Nant Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00  

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH

Tudalen 2 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  13:46  Page 1

PWRS HOELIONHYDREF

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU: Robat Morgan (702327)

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

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

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

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

Ar werth fore Sadwrn, Tachwedd 20

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

Rhiannon Jones, Gwylannedd, Cerrigydrudion £10.00
Teulu Math Evans, Tyn y Celyn, Llanbedr £5.00
Teulu Elin Elizabeth Wynne Williams £5.00
Er cof am Thomas Rees Ellis, Llety’r Bugail, Cerrigydrudion £10.00
Er cof am Gareth Hall, Cae Bryn, Cerrigydrudion £10.00
Glyn a Noreen, Hafod Las £20.00
Er cof am Gwilym Hugh Roberts (Pentre Llech gynt) £5.00
Er cof am Gaynor Bryan Jones £10.00
Er cof am Gwilym Thomas Jones, Tegfan gynt, Cyffylliog £10.00
  
 £85.00

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

Hysbysebion rhifyn Tachwedd erbyn  
erbyn Dydd Gwener, Hydref 29ain.

ebost: swyddfa@ybedol.com

RHIFYN HYDREF
ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, HYDREF 27

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, HYDREF 29

DOSBARTHU DYDD GWENER, TACHWEDD 19

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

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

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

30

LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

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

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

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

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

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

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

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

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

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

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

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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CRAFU 

PEN

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

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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Pen-blwydd hapus iawn i  
ARTHUR EMLYN Evans, Carneddi ar ei 
benblwydd yn 8 oed, Hydref 8. Llawer 

o gariad gan Dad, Mam ac Ela, Nain 
Farm Capel Helyg, a Taid a Nain Garej, 

Llanrhaeadr a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd hapus iawn i ti  
ELIN ELIZABETH Wynne Williams yn  
10 oed ar Hydref 27. Llawer o gariad 
oddi wrth Mam, Dad, Tomos a Taid a 

Nain Talyrnau Cottage xxxx

Pen-blwydd hapus iawn i ti  
LOIS a ddathlodd ei phenblwydd yn  

6 oed ar Fedi 29. Llawer iawn o gariad 
Dad a Mam , Nain a Taid Clawddnewydd 

a Nain Merllyn xx

Pen-blwydd hapus i  
ELSI FFLUR Davies, Bala yn 6 oed ar 

Hydref 9.  Llawer o gariad a swsus i ti 
oddiwrth Dad, Mam a Mari, Taid a Nain 
Tyddyn Chambers, Taid a Nain Gwern 

Hywel a’r teulu i gyd xx

Pen-blwydd hapus i ELLIE Wyn Jones 
yn 12 oed ar Hydref 16 a phob lwc yn 
ysgol Brynhyfryd. Dad, Nest, Eddie a 

Tomo a’r teulu i gyd xx 

Pen-blwydd hapus iawn i ti  
MATH OWEN Evans, Tyn y Celyn, 

Llanbedr DC, yn 7 oed ar Hydref 24. 
Cariad mawr gan Dad, Mam, Aron, Erin 

a Beca xxxxxx

Golygyddol
Mae ‘na o leia chwe mis wedi gwibio 
heibio ers i mi eich cyfarch ddiwetha’ 
gyfeillion, a meddyliwch mewn difri, 
yr un ydy’n gofid am y cofid sy’n 
parhau i’n llesteirio, a ninnau wedi 
gobeithio a breuddwydio y byddai 
wedi hen ddiflannu erbyn hyn!!

Ac mi ryden ni yng nghanol ton 
arall ar hyn o bryd, er fod pethau 
yn fwy normal o’n cwmpas nag y 
buon nhw  ers tua deunaw mis. 
Mae sefydliadau wedi dechrau 
cyfarfod, capeli ac eglwysi wedi ail 
agor a chawn fynd allan i wledda 
ac i gymdeithasu dan yr amodau 
newydd. Mae mwyafrif trigolion 
Cymru yn fodlon ac yn barod iawn 
i gydymffurfio â’r amodau hynny er 
diogelwch eu hunain ac eraill o’u 
cwmpas. Ond yn ystod yr haf pan 
oedd ymwelwyr o dros y ffin yn 
ymweld â phrydferthwch ein gwlad, 

roedd llawer o’r rheini yn gwrthod 
cydymffurfio â rheol megis gwisgo 
mwgwd i gael mynediad i siopau. 
Clywsom storiau erchyll am y modd 
yr oedd rhai o siopwyr ein gwlad yn 
cael eu trin wrth atgoffa’r ymwelwyr i 
gydymffurfio gyda’r rheol honno, gan 
mai yng Nghymru roedden nhw – a 
Chymru â’i rheolau ei hun.

Canlyniad y llacio mawr wrth 
gwrs ydy’r don bresennol – gyda’r 
niferoedd yn uwch nag ydoedd 
yr adeg hon llynedd, er nad oedd 
unrhyw frechlynnu wedi digwydd 
bryd hynny – a chanran mor uchel 
wedi derbyn un os nad dwy ddôs 
ohono erbyn hyn. 

Testun balchder yw fod yna 
gyflenwad mor uchel o frechlynnau 
ar gael yn ein gwlad. Yn fuan iawn, 
bydd yna frechlynnau sydd wedi 
dyddio ac yn mynd yn ofer yma. Er 
hynny, mae gwledydd tlota’r byd yn 

methu fforddio pwrcasu’r brechlyn i 
amddiffyn eu trigolion rhag yr haint 
melltigedig hwn. Ble mae cyfiawnder 
mewn sefyllfa o’r fath lle mae 
gormodedd mewn un man a phrinder 
affwysol mewn man arall o’r byd? 
Bydd gofyn i fwyafrif poblogaeth 
y byd gael eu brechu neu chaiff y 
pandemig yma fyth ei ddileu. Ai dyna 
paham ein bod yn cael ein perswadio 
i ddysgu byw efo’r pandemig?

Mae cofid wedi dod yn esgus da i 
guddio diffygion ac effaith andwyol 
dod allan o’r Undeb Ewropeaidd. 
Nid y cofid yn unig sy’n lleihau nifer 
y gyrwyr loriau sydd ar gael i gludo 
nwyddau i’n harchfarchnadoedd 
neu danwydd i’r gorsafoedd petrol. 
Nid cofid ychwaith sydd i gyfrif 
bod costau byw yn gyffredinol 
yn cynyddu’n sylweddol. Dim 
ond megis dechrau mae effaith 
andwyol Brexit ar ein gwlad. Mae 

gwaeth i ddod yn sicr a ninnau’r 
bobl gyffredin yn gorfod derbyn 
canlyniadau’r galanastra hwn heb 
gael gwybodaeth gonest gan y 
gwleidyddion am ei lawn effaith.

Er bod pethau mor wahanol yn y 
normal newydd o’i gymharu â’r hyn 
ydoedd ddeunaw mis yn ôl, diolch mai 
yr un yw ein cymdeithas a’r un yw ei 
phobl. Gwelsom y ddynoliaeth ar ei 
gorau ynghanol argyfwng y pandemig, 
a’n dyhead yw na fydd hynny’n newid 
yn y normal newydd hwn y mae gofyn 
i ni ymgyfarwyddo ag o i’r dyfodol. 
Boed i ni wynebu sialensau’r normal 
newydd gyda’n gilydd fel y gallwn 
barhau i sicrhau dyfodol ein hiaith a’n 
diwylliant yn ein cymunedau ac i ni 
ddod allan yn gryfach gyda’n gilydd 
o’r argyfwng hwn. 

Cadwch yn ddiogel ddarllenwyr 
hoff Y Bedol. 
Llinos Mary Jones

Y NORMAL NEWYDD!

Am y car glanaf yn yr ardal ymwelwch â
Charwash MWS ym Mharc Busnes Lon Parcwr
Hefyd ar gyfer eich holl offer glanhau –  
llogi neu werthu

MWS (Ruthin) Ltd
GWERTHU – LLOGI – DARNAU – GWASANAETH

Parc Busnes Lôn Parcwr, 
Rhuthun, LL15 1NJ
Ffôn : 01824 705055 
sales@mwsgroup.co.uk 
www.mwsgroup.co.uk
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LLANGWM
Sian Mererid Williams  

E-bost: tainewyddion@gmail.com

Mudo – Dymuniadau gorau i Iestyn Dylan, Awel 
y Ddôl a Megan Llŷn yn eu cartref newydd - 
‘Derwenfa’ yn Y Bala. Peidiwch â bod yn ddiarth 
eich dau.

Dyweddio – Llongyfarchion i Elin Medi Hughes, 
Tŷ Cerrig, ar ei dyweddïad ag Endaf Jones o ardal 
Cyffylliog yn ddiweddar. Pob lwc i’r dyfodol.

Sioe – Ychydig feddyliodd yr un ohonom na fyddai 
modd cynnal ein Sioe arferol am yr eildro. Ond, fe 
lwyddwyd i gael cystadlaethau cartref rhithiol a’r tro 
hwn, aed ymlaen â’r treialon cŵn defaid a hynny ar 
benwythnos godidog o ran tywydd ddiwedd Awst.
Cadi Ellis, Cerrigydrudion fu’n cloriannu’r 
cystadlaethau rhithiol gyda John Bryn Roberts 

Helfa Drysor – Cychwynnodd deg car o’r pentref ar 
bnawn Sul, Medi 12 i ddilyn taith ddifyr o fewn ein 
milltir sgwâr. Heibio Capel Cefnnannau, draw am y 
‘Rhafod a Cherrigydrudion, lawr i Gefn Brith a throsodd 
i Gwmpennanner cyn diweddu yn y Gorlan Ddiwylliant. 

‘Sêr bach Llwynsaint’ gipiodd y wobr gyntaf (llond 
car o ferched a Ffranc (Rhys) yn cadw trefn arnynt!? 
Cydradd ail wedyn i Deulu Plas Newydd (Elis, Gwil, 
Mam a Dad sef Lowri ac Ynyr) a chriw direidus 
‘Awel Nant y Ffynnon’ (Bethan, Meinir, Mallt, Gwion 
a Huw Dylan). Teulu Hendrearddwyfaen (Mared, 
Ianto, Elin a Gwion) hawliodd y trydydd safle mewn 
cystadleuaeth glos. Go dda chi.

Diolch i Ruth a Brei, Glascoed am greu’r helfa ac i 
Nan ac Ifor, Penrhiw am drefnu’r pnawn.

Merched y Wawr – Noson agoriadol. 
Daeth criw da ynghŷd i fwynhau picnic wedi ei baratoi gan Arlwyo Nia Cyfnod. Rydym yn edrych ymlaen 
at gael ail afael yn y gweithgareddau amrywiol sydd wedi eu trefnu ar ein cyfer. Cofiwch fod croeso i 
aelodau newydd ymuno, rydym yn cyfarfod ar y drydedd nos Fercher ymhob mis. Os am fwy o wybodaeth 
cysylltwch gyda Helen neu Teleri. (Teleri Roberts)

(Jac Hill) Y Bala a Henry Hughes, Penybontfawr, 
yn beirniadu’r treialon (wele’r canlyniadau a lluniau 
ambell gystadleuaeth isod).

Diolch i’r beirniaid am eu gwaith, i bawb fu’n 
cystadlu a chefnogi ac i aelodau’r Aelwyd am eu 
trefniadau. Croesi bysedd am Sioe draddodiadol y 
flwyddyn nesaf ynde!

Bedydd – Ddydd Sul, Medi 19, cynhaliwyd 
gwasanaeth bedydd yng Nghapel Y Groes dan 
arweiniad Y Parch. Huw Dylan Jones. Daeth 
cynulliad da o deulu a ffrindiau ynghŷd i weld 
bedyddio Neli Swyn, merch fach Mari a Dewi, 
Penybont a chwaer Celt Emrys. Pob bendith.

Ar y radio – Braf clywed llais cyfarwydd Huw Dylan 
ar raglen Sian Cothi sawl bore’n ddiweddar; ei 
fyfyrdodau – fel bob amser – yn cynnig rhywbeth i 
ni gyd gnoi cîl arnynt. 

Clywyd hefyd lais Miall, Fron Isa’, ar raglen nos 
Geraint Lloyd. Bu Miall yn trafod peth o hanes yr 
ardal ac yn sôn am gymdeithasau’r Llan wrth iddo 
fynd ati i roi ‘Llangwm ar y map’. 

Blodau hyfryd Llinos Hughes, Erw FairLlysiau gardd Haf Hughes, Ystrad Wen

Llongyfarchiadau i Elliw ac Eilir, Merllyn, Llanfair 
DC ar enedigaeth merch fach, Begw Glain, 
chwaer fach i Ela, Iago a Gruff. Dymuniadau 
gorau oddi wrth Taid a Nain Penllŷn a Taid a Nain 
Hafod Las, Rhuthun 

Dymunaf ddiolch yn fawr iawn i fy nheulu, 
ffrindiau a chyfoedion am eich cydymdeimlad 
caredig ar ôl colli fy annwyl frawd Huw Iorwerth, 
Hafod y Maidd gynt.
Rhiannon, Gwylannedd, Cerrig y Drudion

Hall – er cof arbennig am Gareth, mab a brawd 
annwyl a hunodd trwy ddamwain Hydref 20, 
2002.

 
Er i amser fyned heibio
Hiraeth sy’n parhau o hyd
Colli wnaethom un arbennig
Oedd i ni yn werth y byd

Mam ac Emyr, Cae Bryn, Cerrigydrudion

I gofio’n annwyl am Thomas Rees Ellis, Llety’r 
Bugail, Cerrigydrudion a hunodd Hydref 1, 2005. 
Byth yn angof
Gwyneth, Delyth, Eleri, Eifion a Huw a’u 
teuluoedd.

Er cof annwyl am Dad a Thaid arbennig sef 
Gwilym Hugh Roberts (Pentre Llech, Llanrhaeadr 
gynt) 40 mlynedd aeth heibio – Hydref 3 1981.
 
Dyma’r mis sy’n dwyn atgofion
Am un annwyl iawn i ni
Dal mae’r hiraeth yn ein calon
Colled fawr eich colli chi.
Eleri, Eirian a’r teulu oll.

CYFARCHION 
MIS HYDREF

LLONGYFARCHIADAU

ER COF

DIOLCH

Llongyfarchiadau i William ac Adleis 
Williams ar ddathlu eu Priodas Aur ar 
Hydref 9 llawer o gariad gan Catrin, 
Siân, Gwenno, Buddug a’r teulu i gyd.
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CERRIGYDRUDION

LLANBEDR DC

YSGOL CERRIGYDRUDION

Gohebydd: Iona McKee
Ffôn: 01824 705074

Eglwys Llanbedr – Croeo cynnes i’r 
Parch Natasha Quin Thomas i’r pentref. 
Bydd Natasha yn gweithio fel Curad ar 
draws 12 eglwys yn Nyffryn Clwyd am 
y ddwy flynedd nesaf. Gobeithio y bydd 
yn hapus iawn yn y fro. 

Mae’n braf iawn fod clychau’r 
Eglwys yn ddiogel ac i’w clywed 
yn canu unwaith eto. Diolch i Peter 
Furniss am ei waith. 

Cafwyd Pererindod arbennig a 
bendithiol Medi 18. Siwrnai o Lanynys 
i Lanychan i Langynhafal gan stopio 
wrth yr afon ac am hufen ia Chilli 
Cow. Profiad i’w drysori. 

Griffin – Cynhelir noson o adloniant 
Hydref 6 gyda cherddoriaeth fyw 
gan y grwp ‘Old Time Sailors’. 
Cofiwch gefnogi’r fenter a phrynu 
eich tocynnau yn barod. Mae’r dafarn 
hefyd yn cynnig bwydlen Nadolig 
a fydd ar gael o Tachwedd 24 tan 
Rhagfyr 23 felly mynnwch eich bwrdd 
os am gynnal parti! Bydd y dafarn ar 
gau Ddiwrnod Nadolig.

Dyweddïad – Llongyfarchiadau i 
Manon a James, Fairways sydd wedi 
dyweddïo yn ddiweddar. Dymuniadau 
gorau iddyn nhw. 

Swydd – Llongyfarchiadau i Wil 
Jones sydd newydd ddechrau ei 
swydd newydd gyda Oliver Valves yn 
Knutsford. Dymuniadau gorau iddo.

Y Llew Gwyn Cerrigydrudion
Ar ddiwedd mis Mawrth, 2020, 
oherwydd Covid, caeodd y Llew 
Gwyn ei ddrysau. Er mawr siom i 
lawer, penderfynwyd i beidio ailagor. 
Roedd yr adeilad yn edrych mor 
drist yng nghanol y pentref ac roedd 
pawb yn gobeithio y byddai rhywun 
yn ei brynu ac yn ailagor ond ni 
ddigwyddodd hynny. Yna ym mis 
Mehefin eleni’’clywsom fod yr adeilad 
i gael ei werthu a’i droi’n fflatiau … 
felly ni fyddai tafarn yn y pentref! 
Fyddai unman i gwrdd â ffrindiau a 
sgwrsio! Roedd yn teimlo fel petai’r 
galon yn cael ei rhwygo allan o’r 
pentref.

Felly, amser i weithredu! Galwyd 
cyfarfod ddiwedd mis Mehefin i 
weld a oedd yn bosibl i grŵp lleol 
ddod at ei gilydd a phrynu’r Llew 
Gwyn ar gyfer y gymuned. Roedd y 
diddordeb yn anhygoel ac erbyn yr ail 
gyfarfod, bythefnos yn ddiweddarach, 
roedd’digon wedi’i addo i dalu’r pris 
prynu a gwneud rhai atgyweiriadau 
angenrheidiol. Bellach mae gennym 
dros drigain o gyfranddalwyr. Mae’r 
ysbryd cymunedol wedi bod yn 
rhagorol Mae cwmni cyfyngedig’’a 
phwyllgor gweithredu wedi ei ffurfio 
erbyn hyn. Y gobaith yw i agor y 
drysau unwaith eto erbyn diwedd 
mis Tachwedd. Y bwriad yw i fod 
ar agor bedair noson yr wythnos yn 
rheolaidd a byddwn yn chwilio am 
staff yn fuan. Bydd yr adnewyddiadau 
a’r gwelliannau i’r adeilad yn parhau 
i gael eu gwneud. Rydym mor 
ddiolchgar i’r holl gyfranddalwyr ac i’r 
rhai sydd wedi cynnig eu cymorth, eu 
cefnogaeth a’u cyngor.’

Os nad oeddech yn dymuno bod 
yn gyfranddaliwr efallai yr hoffech 
noddi ffenestr a bod enw wedi 

Croeso yn ôl blant Ysgol Cerrigydrudion. Diolch o galon i bawb a fu’n gofalu am yr ieir yn ystod Gwyliau’r Haf!

Cyngor Eco Cyngor Ysgol 

Ein bocs gwerthu cynnyrch ffres wrth ddrws yr ysgol sy’n 
cael ei lenwi yn gyson gan y plant gyda llysiau ac wyau.’

Blwyddyn 5 yn cael gwersi Seiclo: Diogelwch ar y ffyrdd 
gan ffit Conwy.

ei argraffu arni. Os oes gennych 
ddiddordeb, cysylltwch â Dr D Norton 
ar 07807475950.

Gobeithiwn weld wynebau 
cyfarwydd a newydd ac yn sicr, bydd 
croeso cynnes i bawb.

Bydd manylion pellach a 
diweddariadau ar dudalen Facebook 
Y Llew Gwyn.

Y Gorlan
Cawsom gyfle i ail ymuno Medi 8 ar ol 
seibiant hir.  Trefnwyd y rhaglen am y 
flwyddyn.

Mwynhawyd paned a sgwrs gan 
Megan Davies a Glenys Goddard, a 
hwy hefyd roddodd wobrau y raffl.
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PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT? 

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

 Eich Contractwr Lleol 
J. TUDOR MORRIS 

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002

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

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

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans   Ffôn: 01490 460360

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro

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

16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun    
Ffôn: 01824 702575 

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

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

Siop Elfair

Richard Jones 
a’i Gwmni 
IARD LO EYARTH, 

HEOL Y PARC, 
RHUTHUN 702006 

Gwerthwr Glo 
Cludo i bob ardal 

Ffôn fin nos: 
07786 244426

 
APPROVED 

COAL  
MERCHANT

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

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon.   

01824 710245      
eryddon@icloud.com 

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

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

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

CYW YN DOD A HWYL A HUD  
I DDYFFRYN CLWYD 

Bydd dwy Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00 
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com
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EGLWYS SEION 
Yn sgil y llwyddiant o fedru cynnal 
dau wasanaeth yn ddiogel yn ystod 
mis Awst, penderfynodd swyddogion 
y pedair Eglwys yng ngofalaeth 
Edeyrnion fwrw ymlaen i gynnal 
oedfaon am weddill y flwyddyn. 
Cafwyd un gwasanaeth ym mis Medi 
a hynny dan ofal Parch Huw Dylan 
Jones, Llangwm yng nghapel Bethel, 
Cynwyd ar Fedi 19.
 
Profedigaeth – Rydym yn 
cydymdeimlo’n fawr gyda Glenys 
Ellis, Trem Aran yn ei phrofedigaeth 
o golli ei brawd yng nghyfraith, sef 
Emrys Iorwerth Roberts gynt o Ruthun. 
Roedd Mair ei ddiweddar wraig yn 
chwaer i’r diweddar Huw Ellis. 

Pen-blwydd Arbennig – 
Llongyfarchiadau mawr i Freda 
Hughes, Fronheulog ar ddathlu ei 
phen-blwydd yn 90 oed ar Fedi 19. 
Gobeithio i chi fwynhau’r te prynhawn 
gyda’ch chwiorydd.
 
Hen Nain – Ychydig o ddyddiau cyn 
ei phen-blwydd ar Fedi 15, bu i Freda 
Hughes ddod yn hen nain i Mai Lili 
Dolen Hughes, merch fach Sïon a 
Corina. Anrheg pen-blwydd arbennig.

Priodas – Llongyfarchiadau mawr i 
Iwan a Carol Lewis ar eu priodas yn 
Soughton Hall, ger Yr Wyddgrug ar 
Awst 15. 

GENEDIGAETH – Llongyfarchiadau 
mawr i Sïon Dolben Hughes a Corina 
Richards y Cilgant ar enedigaeth 
eu merch fach, Maia Lili ar Fedi 15 
ynghyd a Nain a Thaid, Avril ag Eilir 
Hughes, Ffridd y Gog. 

RHEITHOR NEWYDD CORWEN 
Croeso i’r Parch Helen Gheorghiu 
Gould sydd wedi cychwyn ar ei gwaith 
fel offeiriad yr Eglwys yng Nghymru 
yng Nghorwen, Carrog, Glyndyfrdwy, 
Bryneglwys a Llandegla. Yn wreiddiol 
o Brestatyn, bu’r Parch Helen Gould yn 
gwasanaethu yn Chelmsford cyn dod i 
Gorwen. Dymuniadau gorau iddi yn ei 
gweinidogaeth ym mro Ederynion.

DYDD OWAIN GLYNDŴR – Serch 
y cyfyngiadau a chymhlethdodau 
Covid-19 bu i aelodau a chefnogwyr 
Gŵyl Ddathlu Dydd Owain Glyndŵr 
eto eleni drefnu’r seremoni flynyddol 
i gofio ein harwr cenedlaethol ar 
Fedi 16. Cynhaliwyd y seremoni wrth 
gerflun Owain Glyndŵr ac yn arwain 
y seremoni oedd cadeirydd pwyllgor 

CORWEN
Gohebydd: Emily Davies 

Ffôn: 01824 750017

Y Capel – Ar y Sul cyntaf o fis Medi 
roedd gwasanaeth undebol i’r tair 
eglwys yma yn Melin y Wig gyda’n 
gweinidog y Parch Huw Dylan Jones. 
Dechreuwyd y gwasanaeth ar nodyn 
hapus iawn trwy ganu Pen-blwydd 
Hapus i Elen Owen Dinmael oedd yn 
dathlu pen-blwydd arbennig. Diolch 
bob amser i Huw Dylan am ddweud 
stori ddiddorol wrth y plant. Bnawn 
Sul Medi 19 gwasanaethwyd yn y Gro 
gyda’r Parch Andras Iago. 
 
Dymuniadau Gorau i un o’n haelodau 
oedd yn dathlu pen-blwydd arbennig 
yn ddiweddar sef Llinos Roberts, 
Trefor, Llongyfarchaidau a phen-
blwydd hapus hwyr i ti Llinos. 
 
Cydymdeimlwn gyda un o’n cyn 
aelodau sef Myfanwy Evans, Rhewl 
yn ei phrofedigaeth o golli ei brawd 
Goronwy Richards o Ryduchaf ger y 
Bala. Cofion at y teulu i gyd. 
 
Y Ganolfan – Mae gwelliannau ar y 
gweill yn y ganolfan gyda ffenestri 
newydd. Edrychwn ymalen i gael ail 
ddechrau cynnal gweithgareddau yn 
dilyn y pandemig.

MELIN Y WIG

Gohebydd: Sian Eryddon Ffôn: 
01824700245

Cofion – Anfonwn ein cofion at Kayley 
Owen Cwrt Arthur a’r teulu sydd 
wedi cael profedigaeth yn ddiweddar, 
Kayley wedi colli ei thaid. Hefyd, 
anfonwn ein cofion at Myfanwy Evans 
Cwr y Foel ar ôl iddi golli ei brawd, 
Goronwy Richards o Rhyducha.
Gobeithio hefyd bod Myfanwy ac 
Elsie Jones, Cerrig (Tyddyn Isa gynt) 
yn gwella ar ôl derbyn triniaeth yn 
ddiweddar.

Gwaith ffordd – Mi fydd yna dipyn 
o waith ffordd yn cael ei wneud o 
gwmpas y pentre yn yr wythnosau 
nesa, ac ambell ffordd yn cau. 
edrychwch allan am yr arwyddion!

RHEWL

yr Ŵyl, Edwin Jones. Cydganwyd 
emyn gwladgarol, Lewis Valentine, “O 
Gymru’n Gwlad”, cyn i Elwyn Ashford 
Jones ddod ymlaen i gyflwyno’r dorch 
flodau hyfryd o waith Mallt Jones ar 
y cerflun. Roedd Mallt wedi cynnwys 
ychydig o grug i gynrychioli mynydd y 
Berwyn yng nghanol y rhosynnau coch 
a melyn yn y dorch. Yna wedi munud 
o dawelwch, cydganwyd ein hanthem 
genedlaethol, cyn cael ein diddanu 
gan Fand Cambria. Bu rhai o aelodau 
pwyllgor yr Ŵyl yn paratoi i ddathlu’r 
diwrnod trwy roi baneri o gwmpas y 
sgwâr. Diolch i Ifor Sïon am roi’r baneri 
ar flaen gwesty’r Owain Glyndŵr ac 
i grŵp y sgowtiaid lleol am fynd ati i 
greu eu bynting hwythau. 

Gan nad oedd y ddarlith Goffa 
yn cael ei chyflwyno eleni, trefnwyd 
darlith ar-lein trwy gyfrwng zoom 
gan Fenter Iaith Sir Ddinbych. 
Cafwyd darlith arbennig gan yr Athro 
Emeritws Gruffydd Aled Williams ar y 
testun, “Ymosodiad Owain Glyndŵr 
ar Rhuthun 1400”. Wedi ei fagu yn 
Ninmael a Glyndyfrdwy mae Gruffydd 
Aled sy’n arbenigo mewn llenyddiaeth 
Cymraeg canol oesoedd a’r Dadeni yn 
ymddiddori yn hanes Owain Glyndŵr a 
diolch iddo am ddarlith hynod ddifyr i 
gloi ein dathliadau. 

Clwb y Berwyn – Braf ydi cael ail 
gychwyn y Clwb unwaith eto ar ôl 
blwyddyn a hanner.

Daeth Becky atom unwaith eto i 
wneud ymarferion ffitrwydd.Roedd wir 
ei angen arnom ar ôl seibiant mor hir! 
Cafwyd prynhawn llawn hwyl unwaith 
eto. Pen blwydd hapus i Heulwen ac 
i Freda ar ei phen blwydd arbennig 
hithau. Diolchwyd i Jen a Lynn am y 
baratoi y te.

Cydymdeimlwyd yn ddwys â 
Heather, Maureen, Eileen a Sandra yn 
eu profedigaeth o golli anwyliaid agos. 
Yn ein cyfarfod diweddar cafwyd 
gêm o bingo dan ofal ein harweinydd 
newydd Eileen. Cafwyd digon o hwyl. 
Diolch i Eileen am fod yn fodlon i 
gymryd yr awennau ac i Lorna am ei 
gwaith diflino dros y pum mlynedd 
diwethaf. Diolchwyd i Sheila, Joyce a 
Denise am baratoi y te.

Mae gwibdaith wedi ei threfnu ar 
Hydref 27 i’r Wyddgrug a Chanolfan 
Arddio Jacksons yng nghyffiniau 
Dyserth. Mae digon o le ar y bws os 
hoffai unrhyw un ymuno â ni.Cychwyn 
o Gorwen am 9 y bore.

Noson o Hŵyl a Chân – Bydd 
Noson yn cael ei chynnal yn yr Owain 
Glyndwr,Corwen ar Hydref 23 am 8 o’r 
gloch yr hwyr, gyda Tudur Wyn a John 
Sellers yn diddannu.Yr elw yn mynd i 
Dŷ Gobaith. Croeso cynnes i bawb.

Llongyfarchiadau i Avril ac Eilir ar 
enedigaeth eu hwyres fach gyntaf, a’r 
un modd i Freda ar ddod yn hen Nain. 
Ganwyd merch fach i Sion a Carinna 
o’r enw Maia Lili.

Elwyn Ashford Jones yn cyflwyno’r 
dorch flodau

Band Cambria

Y stiwardiaid yn barod ar gyfer y seremoni

Cefnogwch ein  
hysbysebwyr
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GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

Dathlu – Llongyfarchiadau calonnog 
iawn i Dennis a Gwyneth Edwards, 
Brynhyfryd ar ddathlu eu priodas 
Ddeimwnt (60 mlynedd) yn ystod mis 
Hydref. Fe’u priodwyd yn Eglwys y 
Plwyf, Llanfair D.C. ar Hydref 7,1961 
gyda’r diweddar Barchedig Ogwen 
Williams yn gweinyddu a’r diweddar 
Miss Pownell Jones yn cyfeilio ar yr 
organ

Dathlu eto! – Yr un llongyfarchiadau 
gwresog i William ac Adleis Williams, 
Gwerddon ar ddathlu eu priodas 
Aur (50mlynedd) eto yn ystod mis 
Hydref. Fe’u priodwyd yn yr Hen 
Gapel, Llanbrynmair ar Hydref 9, 
1971 gyda’r diweddar Barchedig 
Caradog Evans, y gweinidog yn 
gweinyddu a’r diweddar John Roberts 
(yn rhyfedd iawn a oedd a chysylltiad 
agos â hen deulu y Roberts’ a arferai 

gadw Tafarn y Tair Sguthan yma yng 
Nghraigfechan) yn cyfeilio ar yr organ.

Pob dymuniad da i’r ddau deulu 
gyda’r dathliadau cyfyngiedig a hir 
oes a hapusrwydd i’r dyfodol.

Capel Ebeneser – Braf oedd cael 
ail afael yn yr Oedfaon yma yn 
Ebenezer ddechrau mis Medi. Er 
fod y cyfyngiadau cyfreithiol cyfnod 
y Covid yn dal mewn bod ac yn ein 
gwneud yn ddigon pryderus wrth 
gyfarfod , rhaid dweud ‘roedd hi’n 
bleser cael ail ymuno gyda’n ffrindiau 
yn yr Oedfaon. Croesawyd atom i 
wasanaethu yn ystod y mis Y Parch 
Eric Greene, Y Bala; Dennis Davies, 
Llanrwst ac Arwel Roberts, Rhuddlan. 
Diolch i bawb am eu presenoldeb a’u 
cyfeillgarwch hefyd yn ystod yr holl 
amser ddigon pryderus yn ein hanes 
i gyd.

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 

Ffôn: 01824 710262

Llongyfarchiadau i Endaf ac Elin, 
Pentre ar eu dyweddiad. Pob 
dymuniad da i chi’ch dau.

Pob dymuniad da i Rhian, Fachlwyd 
Ucha sy’n mynd i Brifysgol Edge Hill, 
Lerpwl i astudio Seicoleg Addysg 

ac i Meilir, Nant Isa sy’n mynd i 
Brifysgol Efrog i astudio Gwyddorau 
Cyfrifiadurol. Dymuniadau gorau 
i chi’ch dau yn y bennod newydd 
gyffrous hon yn eich bywydau.

Cofion at Huw Salisbury, Pen Rhiw 
Bach a Gruff, Cefn Iwrch Fawr, y 
ddau wedi cael anaf i’w troed yn 
ddiweddar.
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LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

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

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

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

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

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

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

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

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

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

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

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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GŴYL DDRAMA CAPEL CYFFYLLIOG FLYNYDDOEDD YN ÔL

O’r chwith i’r dde Stanley Jones Bodingau, Enid Jones Penllwyn, Huw Thomas 
Heulfryn, Nesta Hughes (Kaye) Fachlwyd Farm, Caradog Watson Gwynfa, 

Winifred Bumby Plas Trefor a Mary Lloyd Brynllan gydag Ifor Hughes 
Fachlwyd Farm yn y tu blaen

 Blodau Parch
GAYNOR BRYAN JONES, BRYN 
CELYN, LLANARMON YN IȂL
Tristwch a ddaeth i’n bro am 
ymadawiad sydyn y foneddiges 
annwyl Gaynor Bryan Jones, Bryn 
Celyn, Llanarmon yn Iȃl. Merch 
annwyl y diweddarMr a Mrs Annie 
Mary a Clwyd Jones Fferm y 
Graig, chwaer y diweddar Tecwyn 
Bryan Jones a’i briod Joe, modryb 
garedig Carol, Stephen a David eu 
nithoedd a’i neiant, a ffrind hoffus 
ei theulu a’i chyfeillion.

Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol 
Llanarmon yn Ial a Brynhyfryd. 
Dylanwadodd ei hathro sef y 
naturiaethwr Vaughan Roberts arni 
a chreu’r diddordeb ynddi mewn 
planhigion a bywyd gwyllt ac roedd 
ganddi ddawn arbennig yn y maes 
hwn. Ar ộl ymadael â’r ysgol aeth 
yn athrawes ysgol leol Llanarmon 
yn Iȃl ac yn ddiweddarach yn 
Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd 
hyd nes iddi ymddeol. Roedd 
ganddi bersonoliaeth hapus a 

diddordeb yn y plant i gyd. Roedd 
yn aelod selog o Gapel Rhiw Iȃl a 
mynychai Gapel Llandegla hefyd. 
Un o hynafiaid ein hardal ydoedd 
gyda gwybodaeth eang am fro 
ei mebyd. Bu’n aelod selog o 
Ferched y Wawr Llandegla gyda’i 
chefnogaeth brŵd a byddai’n 
ymddiddori yng nghystadlaethau’r 
Gymdeithas yn enwedig gosod 
blodau. Roedd ei dawn a’i thalent 
yn amlwg ym mhob maes yr 
ymddiddorai ynddo. Bydd gwagle 
mawr ar ei hộl a melys yw’r 
atgofion ohoni.

Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwys ȃ theulu Gaynor,ei chnitherod 
cefndryd a’i holl gyfeillion. 
Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladd 
ddydd Iau Medi 30 yng Nghapel 
Rhiw Iȃl, dan arweiniad y Parch. 
Eirlys Gruffydd-Evans,l a’i rhoi 
i orffwys ym mynwent y capel. 
Pleser oedd cael ei hadnabod a 
mwynhau ei chwmni bob amser.
Olwen Roberts
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HYFFORDDIANT PREIFAT  
  Saesneg dan ofal athrawes brofiadol (Cert.Ed.,  
  B.A., (Hons.), M.A., plant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU a Lefel A. 
  Mathemateg i blant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU 
  Hefyd, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Am fanylion pellach, cysylltwch â 01490 450241

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

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

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

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

CERRIGYDRUDION

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

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

STEVE MELLOR 
TRWSIWR CEIR 

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

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

ACCIDENT REPAIR CENTRE LTD

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

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

LLANGWM
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Y Parsel 
Coch
Cyfrol Anrheg sy’n cyflwyno stori am 
roi a derbyn anrheg
Linda Wolfsgruber a 
Gino Alberti
addasiad Cymraeg 
gan Llio Elenid
Gwasg Carreg 
Gwalch, £7.95, 
clawr caled maint 
285x190mm
 
Stori Nadoligaidd 
ei naws yw hon 
wedi’i lleoli mewn 
pentref uchel yn y 
mynyddoedd, lle mae 
hi’n aeaf ac yn pluo 
eira. Stori am roi a 
derbyn anrhegion 
ydi hi – ac mae’n 
gyfrol gwerth chweil 
i’w chyflwyno yn 
anrheg fydd yn aros 
yn hir yn y cof. Mae rhywbeth ynddi 
i bob cenhedlaeth ac i bob gwlad – 
mae’n croesi ffiniau oedran a ffiniau 
rhyngwladol.

Mae’n gyfrol sy’n dod â gwledydd 
at ei gilydd: mae’n addasiad Cymraeg 
gan Llio Elenid o destun Almaeneg 
Linda Wolfsgruber, sydd wedi’i

ddarlunio gan Gino Alberti o’r Eidal. 
Argraffwyd y gyfrol yn Slofacia a 

chafodd ei chyhoeddi’n wreiddiol gan 
wasg o Swistir.

“Roeddwn i wedi dotio at y stori a’r 
lluniau o’r dechrau,” meddai Llio, sy’n 
olygydd llyfrau plant i Wasg Carreg 
Gwalch. “Mae’n bwysig ein bod ni’n 
medru dethol a throsi y cyfrolau gorau 
o wledydd eraill fel bod plant yma’n 

medru eu mwynhau 
yn y Gymraeg. 
Unwaith y gwelais i’r 
gyfrol yma – roedd 
yn rhaid mynd ati 
i’w throsi ac i drefnu 
ei chydgyhoeddi ar 
gyfer plant Cymru ar 
unwaith!”

“Chei di ddim agor 
y parsel coch, ond mi 
gei di ei roi i rywun 
arall,” meddai Nain 
wrth Anna. Dyna’r 
gyfrinach sy’n cael ei 
chyflwyno inni yn y 
stori. Beth yw gwerth 
y parsel coch? O 
dudalen i dudalen 
hudolus, cawn weld 
sut mae’r parsel hwn 

yn newid bywyd y pentref am y gorau.
Mae Y Parsel Coch ar werth ers 17 

Medi ym mhob siop lyfrau Cymraeg 
annibynnol, drwy www.carreg-gwalch.
cymru a www.gwales.com.

 
Am fwy o fanylion, i gyfweld â’r 
awdur neu am gopi adolygu, 
cysylltwch â Gwasg Carreg Gwalch: 
cyhoeddi@carreg-gwalch.cymru

Linda Wolfsgruber a Gino Alberti

Stori am roi a derbyn

“Chei di ddim agor y parsel coch, ond mi gei di 
ei roi i rywun arall,” meddai Nain wrth Anna. 

Dyma stori fach hudolus gan Linda Wolfsgruber 
a Gino Alberti sy’n adrodd sut mae’r parsel dirgel 

hwn yn newid bywyd y pentref am y gorau. 
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Fy nhrysor i
Melys i nghlust oedd clywed y 
ddiweddar annwyl Mary Vaughan 
Jones yn dweud mewn darlith ar 
Addysg fod pob athro da yn cadw 
popeth! (Mae nhw’n deud ein bod yn 
cofio yr hyn sydd gennym ni eisiau 
gofio yntydyn!). Llanast mae pawb 
arall yn ei alw a rhaid cyfaddef fod 
didoli a thaflu neu gadw wedi bod yn 
andros o anodd wrth inni symud tŷ.

Fues i rioed yn un am gasglu 
pethau’n fwriadol chwaith a does fawr 
o ddiddordeb gen i mewn siopa o 
unrhyw fath, felly roedd ne hen grafu 
pen wrth feddwl am fy nhrysor. Allwn 
i ddadansoddi’r gair a chreu ysgrif 
mae’n siwr, ond mi wnes i benderfynu 
sgwennu am yr hyn sy’n golygu 
rhywbeth i mi, ond nid o bosib yn 
drysor.

Tri llun sydd gen i mewn golwg. Un 
dyfrliw a’r lleill yn olew ond o ddim 
gwerth arian mawr. Mae’r cyntaf yn 
fy Llyfr Llofnodion dderbyniais i pan 
oeddwn i tua wyth oed. Diddorol ydy’r 
enwau – aelodau’r teulu a ffrindiau 
gan fwyaf efo’u cyngor ar sut i dyfu’n 
ddoeth. Ond mae gen i hefyd lun 
wnaeth Robin Williams ei beintio i 

mi. Roeddwn i wedi mopio efo llun 
rhyw fwthyn bach yn fy llyfr ‘Darllen a 
Chwarae’ ac wedi gofyn i Mr. Williams 
wneud copi ohono i mi. Fues i’n 
disgwyl am flwyddyn neu ddwy iddo 
orffen fy llun a dwi wedi ei drysori fyth 
ers hynny.

Mae’r ail lun yn hongian ar wal 

y gegin fyw gen i. Roeddwn i wedi 
dotio ar y llun o’i weld mewn siop ym 
Mangor ac fe brynodd fy ffrindiau, 
Margaret ac Edna, y llun i mi ar fy 
mhen blwydd yn un ar hugain. Llun o 
fwthyn ydy hwn hefyd – bwthyn unig 
mewn coedlan. Wn i ddim pwy ydy’r 
arlunydd na phle mae’r bwthyn ond 

mae’n fy nhynnu ato o hyd. Mae rhyw 
dawelwch yn y llun ac yn f’atgoffa 
fel yr hoffwn fynd am dro i goed 
Maesmor pan oeddwn i’n blentyn.

Rhyw un mlynedd ar hugain yn 
ôl mi logais garafan i’r teulu cyfan 
yn Nhrefin, Sir Benfro. Roeddwn i 
wedi dotio at y lle ac yno y treulion 
ni’n gwyliau am y deuddeg mlynedd 
nesa, gan fwynhau cerdded llwybr 
yr arfordir o Abergwaun i Solfach 
bob yn dipyn. Roedd caffi ac Oriel 
yn Nhrefin. Dwy ffrind yn ei redeg – 
un yn gofalu am y bwyd a’r llall yn 
arlunydd o’r enw Pauline Beynon. 
Mewn cadair olwyn oedd Pauline, 
yn dilyn damwain efo’i cheffyl, 
ond welais i neb oedd ag agwedd 
mor gadarnhaol fel hi. Mae hyn yn 
cael ei gyfleu yn ei lluniau llachar a 
bywiog ac fe brynais un o’i lluniau. 
Yn fy llofft mae hwn a dwi’n deffro 
bob bore yn edrych ar y tonnau’n 
byrlymu i nghyfarfod oddi ar lwybr 
yr arfordir. Bu farw Pauline yn 
ddiweddar, cyn cyrraedd oed yr 
addewid, ond mae ei llun yn peri i mi 
fod yn ddiolchgar am bopeth sydd 
gen i ac am yr holl atgofion braf 
roddodd Trefin i mi.

Y pethau bychain yw fy nhrysor i.
Enid Edwards

Taith Maes 
Gellinudd

Mae aelodau Cymdeithas Edward Llwyd newydd gael eu taith 
gyntaf ar ôl cael mis o egwyl dros yr haf. Wel ia, mae hyd yn oed 
ein haelodau brwd yn cael sbel o ymlacio dros yr haf! Ond mae’n 
braf cael ein sgidiau cerdded yn ôl ar ein traed unwaith eto.

Roedd taith yn ardal Llangoed, Ynys Môn, yn Llanarmon yn Iâl 
ac yn ardal Gellinudd ger Pontardawe yma yn y De. Roedd hi’n 
ddiwrnod sych a braf, yn gynnes ond nid yn grasboeth ac ar ôl y 
dringo serth o’r pentref roedd golygfeydd godidog i ni fwynhau, 
a chael ein gwynt yn ôl ar yr un pryd. Roedd ein harweinydd Liz 
Jones wedi byw yn yr ardal trwy gydol ei hoes ac yn falch iawn i 
rannu ei gwybodaeth efo ni. Gwaith glo oedd fan hyn wrth gwrs 
ac fel bob hen ardal ddiwydiannol mae’n baradwys i gerddwyr 
a seiclwyr efo llawer o lwybrau yn dilyn rheilffyrdd a thramffyrdd 
ddoe.

Roedd dwsin ohonom yn cerdded ac mewn hanner awr 
roedden ni wedi cwblhau’r her gyntaf, sef plodio fyny llwybr 
igam-ogam er mwyn cyrraedd tir uchel. Dilyn llwybr tu cefn i dai 
efo gerddi mawr a diolch yn dawel nad ni oedd yn gorfod cadw 
nhw’n daclus. Cyrraedd Eglwys Cilybebyll ac roedd hi’n amser i 
ni gael ein picnic a dyna ni yn eistedd yn gyfforddus a pharchus 
ar wal y fynwent. Lle braidd yn ddiarffordd a dim ond sŵn yr 
adar yn canu oedd yn torri ar draws ein clebran. Roedd yr haul 
yn tywynnu a’r byd yn braf. Ond roedden ni’n bell o’n ceir, felly 
ymlaen â ni ar lwybrau llawn mwyar duon. Dim amser i’w hel 
nhw ond mi wnaeth digon cael eu bwyta i roi lliw ar ein tafodau. 
I lawr ar lwybrau serth i ddyfnderoedd y coed ac ambell wyriad 
i ni weld olion gwaith a chwt ble roedd y powdr a’r tanwyr yn 
cael eu cadw. Roedd y cwt wedi cael ei adeiladu fel os oedd 
ffrwydrad roedd popeth yn mynd trwy’r to ac nid trwy’r waliau.

Roedd inclein hir a serth yn mynd â ni allan o’r coed felly 
pennau i lawr ac un coes o flaen y llall tan i ni gyrraedd beth 
oedden ni’n meddwl oedd y pen. Ond wrth gwrs roedd pen arall. 
Dilyn lôn heibio hen dai teras a phob un efo hen greiriau o bell, 
bell yn ôl. Roedd fel bod y trigolion mewn cystadleuaeth.

Cyn bo hir roedden ni’n cerdded i lawr yr un llwybrau roedden 
ni wedi dringo yn y bore a dyna ni yn ôl wrth y ceir ac yn rhoi 
diolch i Liz am drefnu’r daith a’n tywys ni. A dyna beth sydd 
yn braf am y Gymdeithas, dyn ni’n dod i adnabod ardaloedd o 
Gymru bydden ni ddim wedi gweld a chael hanes newydd i’n 
haddysgu ni. Pishyn wrth bishyn mae’r darnau o’r jig-so yn dod at 
ei gilydd a dyn ni’n dysgu mwy ond na fydden ni byth yn dysgu’r 
cwbl lot.

Dewch efo ni, mae ein rhaglen o deithiau ar ein gwefan 
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru ac edrychwch o dan 
‘Gweithgareddau’

CLAWDDNEWYDD
Rhian, Hanna a Sian yn cael sgwrs yn y 
bore Coffi misol a gynhelir at achosion da 
yng Glan Llyn / Siop y Fro 
Mis Awst fe godwyd £150 tuag at McMillan 

Mis Medi £100 at Capel Clawddnewydd 
Sioe Rhuthun oedd wrthi Hydref y 7 
Ymunwch â ni am sgwrs, paned a chacen 
rhwng 9.30 ac 11

Diolch i Mandy Vaughan, Myfi Owen, Emily Davies a Sian Jones fuodd yn helpu gweini 
yn mharti nos priodas Gareth a Becky Bryngwyn.
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Mae 2022 yn flwyddyn arbennig i’r Urdd, gyda’r 
mudiad yn dathlu ei ganmlwyddiant. Sefydlwyd 
gan Syr Ifan ab Owen Edwards ym 1922 gyda’r 
bwriad o amddiffyn y Gymraeg, ac erbyn heddiw 
mae 55,000 o aelodau yn mwynhau profiadau 
unigryw a chyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg.

I nodi’r achlysur, bydd llwyth o weithgareddau a 
digwyddiadau hwyliog i blant a phobl ifanc o 8 – 25 
oed yn cael eu trefnu ledled Cymru yn ystod 2022.

O chwaraeon i’r celfyddydau, gwaith dyngarol 
i wirfoddol, mae’r Urdd yn cynnig cymaint i 
blant a phobl ifanc Cymru. Ac ym mlwyddyn y 
canmlwyddiant, dyma gyfle i blant a phobl ifanc 
Cymru i fod yn rhan o hanes.

Mae pris aelodaeth eleni yn £10 y plentyn neu 
aelodaeth teulu am £25 (ar gyfer tri neu fwy o 
blant). Mae’r Urdd hefyd yn cynnig aelodaeth 
am £1 i unrhyw blentyn sy’n derbyn cefnogaeth 
ariannol drwy gynllun cinio ysgol am ddim. Gallwch 
ymaelodi drwy ein gwefan: www.urddcymru/
ymuno

Ddim rhwng 8 a 25 oed ond yn awyddus i fod 
yn berchen ar fathodyn i nodi canmlwyddiant yr 
Urdd? Mae rhoddion ariannol yn gymorth mawr i ni 
allu parhau i drefnu a chynnal gweithgareddau trwy 
gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn hynod ddiolchgar 
am bob rhodd. Eleni, gyda phob cyfraniad dros 
£20, bydd cefnogwyr yr Urdd yn derbyn bathodyn 
trwy’r post. Am wybodaeth pellach mae croeso i 
chi fynd i’n gwefan: www.urdd.cymru/cyfrannu

Aelodaeth Yr Urdd ar agor i 
blant a phobl ifanc Cymru

Diolch am 
Destun 
Diolch
ROBIN GWYNDAF

Ie, dyna’r fraint fawr a’r fendith a dderbyniais i o 
gael paratoi’r gyfrol, Meddyg y Galon Glwyfus, 
y bu’r Bedol mor garedig â’i hysbysebu. Diolch 
o waelod calon i bawb yn y fro hon, ac ym mhob 
bro arall drwy Gymru gyfan a thu hwnt. 

Diolch am bob gofal a chariad, ac yn 
arbennig yn y cyfnod pryderus hwn. 

Boed feddygon, holl weithwyr y Gwasanaeth 
Iechyd, caredigion sy’n gofalu’n dyner o ddydd i 
ddydd am eu hanwyliaid yn eu cartrefi, a myrdd 
o asiantaethau dyngarol. Pawb.

Mor llawen yr oeddwn, er enghraifft, o gael 
talu teyrnged i ddau o gymwynaswyr mawr bro 
fy mebyd yn Uwchaled: Dr Ifor H Davies (1901-
1985), a Dr Edward Davies (1926-2018). Mae 
enw’r Dr Gwyneth Carey, Bontuchel, hithau 
ymhlith rhestr Cyfeillion y gyfrol.

Yr un modd, hyfrydwch arbennig i mi oedd 
dal ar y cyfle i fynegi fy niolch mwyaf diffuant 
i’r Meddyg Anrhydeddus o Brifysgol Lerpwl, yr 
Athro Mari Lloyd-Williams. Y mae Gofal Dydd, 
Waengoleugoed, ger Llanelwy, y mae hi a’i 
chydweithwyr caredig yn gyfrifol amdano, yn 
gwneud gwaith ardderchog iawn.

Wedi talu costau’r gyfrol hardd hon, dosberthir 
unrhyw elw rhwng y Gofal Dydd a’r Stafell Fyw 
yng Nghaerdydd.

Rwy’n cloi’r nodyn hwn drwy ddyfynnu rhan 
o hen bennill telyn dwys a thri o’r englynion 
cofiadwy sydd yn y gyfrol.  Canmil diolch i 
ddarllenwyr Y Bedol am eu cefnogaeth. A phob 
bendith.

Mae’r esgid fach yn gwasgu 
Mewn man na wyddoch chwi , 

A llawer gofid meddwl
Sy’n torri nghalon i.    

Heddiw, yn wir , ni wyddom – yr adeg 
Y daw pryder arnom;  

Ceisio, gobeithio tra bôm 
Yw hanes pawb ohonom.  

Elwyn Evans (mab y Parchg Wil Ifan).

Er yn onest ymestyn -ein dwylo 
I dawelu deigryn;

Yn y rhwyg, ni ŵyr yr un 
Alar yr unigolyn.

Elwyn Edwards, a’r llinell olaf
gan Gerallt Lloyd Owen

Er y curo a’r corwynt; - er y nos
A’r niwl ar fy emrynt;

Hyderaf y caf fel cynt
Weld yr haul wedi’r helynt.

Robert Owen Hughes, ‘Elfyn’
(1859-1919), Blaenau Ffestiniog

Munud i Feddwl
Dros yr ha fe ddarllenais y llyfr ar Cynan gan 
Gerwyn Williams, llyfr hynod ddiddorol a 
darllenadwy ar gymeriad hynod o bwysig yn 
ein hanes fel cenedl. Ta waeth am hynny un 
o’r swyddi roedd Cynan yn ei gyflawni  oedd 
fel ‘sensor’ ar gyhoeddiadau Cymraeg, yn 
arbennig ym myd y ddrama. Golygai hynny 
os oedd unrhywbeth mewn unrhyw ddrama 
oedd ym marn Cynan yn aflednais, anfoesol 
neu’n annerbyniol, fyddai’r ddrama honno 
ddim yn gweld golau dydd hyd nes y byddai’r 
awdur wedi newid y gair neu’r geiriau oedd 
yn tramgwyddo. Arweiniai hynny at wrthdaro 
yn aml, fel sa chi’n ddisgwyl, rhwng Cynan a’r 
awduron. Mae un stori am Cynan yn gwrthod 
llinell yn un o ddramau Wil Sam – ‘Mi giciai dy 
din di o fama i Timbactw’ ac yn gofyn iddo ei 
newid. A Wil Sam yn ei gyrru yn ôl – ‘Mi giciai dy 
din di o fama i Buenos Aires’!

Rwan dwi’m yn awgrymu o gwbl bod isio 
i ni ddychwelyd i’r dyddiau hynny ond mae 
angen rhyw fath o reolaeth cadarnach ar y 
cyfryngau  oherwydd mae eu grym yn arswydus. 
Oherwydd hynny mae ganddyn nhw gyfrifoldeb 
yn y modd mae nhw’n defnyddio’r grym 
hwnnw. Yn anffodus anghyfrifol yw’r gair sy’n 
eu disgrifio amlaf ac yn bersonol fe hoffwn i 
weld ymchwiliad i rôl y cyfryngau yn ystod y 
pandemig. Wrth i mi sgwennu hwn mae nhw 
wedi creu panig unwaith eto, a’r cyfryngau sy’n 
creu panig bob tro, a hynny drwy roi penawdau 
bras bod na brinder petrol a diesel. Y canlyniad 
ydi pobl yn heidio i lenwi eu ceir, ciwiau hir ym 
mhob garej, y petrol a’r diesel yn gorffen a’r 
garej o’r herwydd yn gorfod cau dros dro. Y gwir 
ydi does dim prinder petrol na diesel dim ond 
bod y cyflenwadau yn arafach yn cyrraedd a phe 
bai pawb yn gyfrifol mi fydda na ddigon i bawb. 
Ma nhw hefyd yn darogan yn eu penawdau bod 
na brinder bwyd yn mynd i fod gaea ma. Wel mi 
fydd yna os dy’n nhw’n cyhoeddi hynny a phobl 
mewn panig yn heidio i’r archfarchnadoedd 
i wagio silffoedd a llenwi eu cypyrddau. Da 
chi’n cofio be ddigwyddodd efo’r ‘toilet rolls’ ar 
ddechrau’r pandemig?. Ac os da chi isio gweld 
y natur ddynol yn ei ogoniant hunanol yna dyna 
fo – ‘pawb drosto’i hun a diawl o bwys am neb 

arall.’ Does ryfedd bod bywyd yn cael ei alw yn 
‘rat race’ ac os da chi’n un o’r rhai sy’n llenwi’ch 
troli efo papur tŷ bach neu beth bynnag ma’r 
cyfryngau’n ddeud sy’n brin  cofiwch y dyfyniad 
yma – “The trouble with the rat race is that even 
if you win you’re still a rat.”

Peth arall ma’r cyfryngau yn euog ohono, 
ac ma hynny’n arbennig o wir yn ystod y 
pandemig, ydi canolbwyntio ar y negyddol o 
hyd ac o hyd. Ma hynny’n medru arwain at 
bryder, ofn ac iselder o gofio bod y penawdau 
ma yn cael eu hail-adrodd yn gyson drwy’r 
dydd ar y bwletinau newyddion. A cofiwch dim 
ond y penawdau mae nifer o bobl yn cymryd 
sylw ohonyn nhw. Y diwrnod o’r blaen roedd y 
penawdau’n cynnwys rhybudd i beidio mynd i 
Adrannau Brys ysbytai i osgoi rhoi pwysa ar y 
Gwasanaeth Iechyd, anawsterau cael apwyntiad 
i weld meddyg, ambiwlansys ddim yn cyrraedd 
achosion brys am oriau, tanwydd yn brin yn 
ystod y gaea a ffigyrau Cofid yn codi. Felly 
dim mynd i’r Ysbyty, dim galw ambiwlans a 
dim mynd i weld meddyg. Digon i neud i lawer 
un beidio codi allan o’i wely.  Mae’n gas gen 
i ddeud hyn ond ma na gryn wahaniaeth yn y 
ffordd ma gwefan BBC Wales a gwefan Cymru 
Fyw yn cyflwyno’r newyddion. Mae gwefan 
Cymru Fyw yn llawer mwy pesimistaidd ei 
phenawdau ac yn llawn o broffwydi gwae sy’n 
darogan anobaith llwyr. Ydi hynny’n nodwedd 
ohona ni fel Cymry Cymraeg?  Dwi’m yn 
awgrymu newid na chuddio y cynnwys ond 
mae’n bosibl ei gyflwyno mewn ffordd mwy 
cadarnhaol. Fues i’n meddwl sut fyddai Dameg 
yr Heuwr yn cael ei chyflwyno ar y ddwy wefan. 
Da chi’n cofio’r ddameg? – allan o bob pedwar 
hedyn sy’n cael ei hau dim ond un sy’n llwyddo. 
Dwi’n tybio y byddai gwefan BBC Wales yn 
cyhoeddi ‘25% of seed succeeds’ sy’n naturiol 
yn canolbwyntio’r meddwl ar y llwyddiant ac 
yn codi calon. A Cymru Fyw – ‘75% o’r had yn 
methu’ sy’n canolbwyntio ar y methiant ac yn 
achosi digalondid. Yr un stori ond dau ganlyniad 
tra gwahanol ac wrth feddwl am hynny, mae un 
o ganeuon o’r ffilm Jungle Book – Walt Disney 
yn dod i’r co – ‘Look at the bright side of life.’  
Huw Dylan Jones

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067

e-bost gwawrdavies8@gmail.com

Capel: Braf oedd cyfarfod wyneb yn wyneb 
unwaith eto yng ngwasanaeth cyntaf y capel ar 
Fedi 12. 

Pen-blwydd: Pen-blwydd hapus iawn i Owain, 
Gydros yn ddeunaw oed. Mwynha’r dathlu! 

Prawf Gyrru: Llongyfarchiadau i Cai, Pentre Mawr 
ar basio ei brawf gyrru tractor. Pob hwyl i ti.
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GWYDDELWERN
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts Ffôn 01490 412917 

e-bost tyddynycaehir@btinternet.com

Ysgol Bro Elwern
Braf iawn oedd cael croesawu 
pawb yn ôl ar ddechrau’r tymor, 
gan gynnwys disgyblion newydd 
ac aelodau newydd o staff. Croeso 
mawr i’n Pennaeth newydd, Mrs 
Rhian Thomas, gobeithiwn yn fawr y 
gwnewch fwynhau eich cyfnod yma 
yn ein cwmni. Croeso cynnes i Mr 
Robert Kimberly sydd yn nosbarth 
Blwyddyn 3 a 4. Croeso mawr hefyd 
i Mrs Rhian Rowlands a Mrs Lois 
Morris fydd yn rhannu swydd y 
cyfnod Sylfaen tra bod Miss Jones 
ar gyfnod mamolaeth. Dymunwn 
bob lwc iddi hi a’i phartner, Jack yn y 
cyfnod cyffrous yma.

Thema newydd – Ein thema am y 

tymor yw ‘Y Carped Coch’ ac rydym 
yn dysgu am y thema ar draws yr 
ysgol. Mae’r plant yn gyffrous iawn 
am y thema newydd ac yn edrych 
ymlaen at ddysgu pethau newydd 
am ffilmiau a hefyd defnyddio TGCh 
er mwyn creu ffilm fach ei hunain. 
Edrychwn ymlaen at weld y rhain ar 
ddiwedd y tymor. 

Sioe ‘Make Some Noise’ – O 
ganlyniad i Covid-19 nid oedd posib 
i ‘Make Some Noise’ ddod atom i’r 
ysgol eleni, ond yn hytrach buom ni 
yn ffodus iawn o gael eu gweld a’u 
clywed trwy weithredoedd digidol. 
Roedd y plant wrth eu boddau gyda’r 
gerddoriaeth ac yn mwynhau eu 
hunain yn dawnsio a chanu! 

Disgyblion newydd Meithrin – Croeso cynnes i Nel, Elin, Begw, Magi, Milly, 
Gwion, Georgie, Enia, Hughie i’r dosbarth Meithrin. Gobeithio y byddwch yn 
hapus iawn yma yn Ysgol Bro Elwern. Edrychwn ymlaen yn fawr i ddod i’ch 
adnabod, a gobeithio y cawn lawer o hwyl hefo’n gilydd.

Cynaeafu – Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion ac i Mrs Cunnie am dyfu’r holl 
lysiau yn yr ardd eleni. Bu’r disgyblion yn cynaeafu yr holl lysiau wythnos 
ddiwethaf a chawsant fynd a hwy adre i fwyta. Gobeithio eich bod wedi 
llwyddo i greu pryd iachus, blasus i’r teulu cyfan. 
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Grwpiau Disgyblion- Rydym wedi dewis ein grwpiau am eleni. Mae llais y 
disgybl yn bwysig iawn gennym yma ac mae’r plant yn cael cyfle i leisio barn, 
trefnu gweithgareddau ac ati drwy’n amryw bwyllgorau. Llongyfarchiadau i’r 
disgyblion sydd wedi cael eu dewis ar Y Cyngor Ysgol, Yr Eco Bwyllgor, Criw 
y Ddraig, Yr E-Dim, Llysgenhadon Gwych, Swyddogion Diogelwch y Ffordd a 
Llysgenhadon Chwaraeon.

Optegwyr  
Alton Murphy 

Opticians
‘RYDYM WEDI SYMUD 

Edrychwn ymlaen at eich gweld ac 
eich croesawu yn ein lleoliad newydd, 

sef yr hen Wern Vets.

Optegwyr Alton Murphy
Wern Fechan

Rhuthun
LL15 1EY

Tel: 01824 704849
ruthin@altonmurphy.co.uk

www.altonmurphy.co.uk

YSGOL CARREG EMLYN
Croeso - Mae’r plant bach newydd wedi setlo’n dda yn yr ysgol. Croeso mawr 
i Lora, Dafydd, Isabella, Macs, Gruffydd, Max, Olivia, Megan a William sydd 
wedi dechrau yn y Dosbarth Meithrin ac hefyd i Theo sydd wedi ymuno ȃ’r 
Dosbarth Derbyn. Croeso cynnes hefyd i’n staff newydd sef Miss Zoe Williams 
sy’n dysgu Meithrin a Derbyn, Mrs Ceris Moghadasnia sy’n dysgu Bl 3 a 4 y ty-
mor yma, Miss Grace Lawson sy’n gymhorthydd dosbarth, Mrs Rose Jackson 
sydd newydd gychwyn fel gofalwr yr ysgol a Mrs Delyth Jones sydd newydd 
gychwyn gweithio yn y gegin.

Diwrnod Owain Glyndwr - Buom yn dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr er mwyn 
dysgu a chofio am dywysog olaf Cymru. Bu plant CA2 yn gwylio ffilm am Owain 
Glyndŵr gan gwmni Mewn Cymeriad a phlant y Cyfnod Sylfaen yn dylunio 
arfbais, creu baneri ac adeiladu cestyll. 

Cydweithfa Cerdd Sir Ddinbych - Cawsom gyngerdd byw ar lein gan gerd-
dorion o’r Gydweithfa Gerdd er mwyn hybu diddordeb yn y plant mewn cael 
gwersi offerynnol. Daeth Dylan Cernyw atom hefyd i siarad am y piano a’r delyn 
a mwynhaodd pawb wrando arno yn chwarae yr offerynnau mor feistrolgar. 

Cacennau Macmillan- Cawsom wledd yn yr ysgol ddydd Gwener Medi’r 24ain 
gyda phawb yn cael cacen flasus er mwyn codi arian at elusen Macmillan. Di-
olch i Alis, sef modryb i Dion a Lora am drefnu i ni gael y cacennau gan gwmni 
The Cake Crew o Bala.

Ecobwyllgor yr Ysgol

Cynaeafu a Choginio – Bwyd ydy’n thema yn yr ysgol y tymor yma. Mae’r 
dosbarthiadau wedi bod yn brysur yn casglu mwyar duon ac yn cynaeafu’r 
llysiau yn yr ardd yn ddiweddar. Mae nhw wedi cychwyn coginio’r cynnyrch ac 
fe fyddant yn gwneud mwy o hyn yn ystod y tymor.

Gweithdy Hanes- Fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru cafodd plant Bl 3 a 4 weithdy 
rhithiol gan Amgueddfa Sain Ffagan. Buont yn dysgu am sut oedd bywyd yn 
Oes y Celtiaid.

Y Cyngor Ysgol
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PWLLGLAS
Croeso – Croeso’n ôl i Gymru i Steph, 
priod Gwion, Crud yr Awel gynt ond 
Cyffylliog nawr. Pan fu iddynt briodi 
fisoedd yn ôl yng Nghanada,yn 
anffodus, oherwydd cyfyngiadau llym 
Cofid 19, ni chafodd Steph ddod yn ôl 
gyda’i gŵr i Gymru. Ond bellach mae 
hi adref yng Nghyffylliog a dymunwn 
y gorau i’r ddau ohonynt. Pob lwc i 
Steph hefyd yn ei swydd fel Nyrs yn 
Ysbyty Maelor.

Coleg – Dymunwn yn dda i Lois, Pwll 
Callod a hithau newydd gychwyn yng 
Ngholeg Prifysgol y Metropolitan, 
Manceinion ac yn dilyn cwrs Hyfforddi 
a Datblygiad o Fewn Chwaraeon. 
Pob lwc iti Lois ar ddechrau cyfnod 
newydd yn dy hanes.

Llongyfarch – Llongyfarchiadau i 
Anwen Jones, Erw Wen ar ddod yn 
hen nain unwaith eto. Ganed Deio 

Maredudd sef mab bach Robin a 
Sara ac ŵyr i Siân. Llongyfarchiadau 
hefyd i Glyn a Nerys Roberts, Glaslyn 
ar ddod yn daid a nain unwaith eto. 
Ganed Barney George, mab bychan i 
Gareth a Kelly.

Cofion – Mae cryn dipyn o salwch yn 
yr ardal ar hyn o bryd ac felly anfonwn 
ein cofion at amryw sef Gareth 
Roberts, Brynteg sydd yn derbyn 
rhagor o driniaeth; Iorwerth Jones, 
Llwynedd sydd newydd ddychwelyd 
o’r ysbyty; Nansi Williams, Rhiw Las 
sy’n parhau yn yr ysbyty; Margaret 
Jones, Y Gorlan sydd adref o’r 
ysbyty ac yn gwella’n araf a Gwenda 
Williams, Fron Segur sydd ar hyn o 
bryd yn Ysbyty Rhuthun. Dymunwn 
wellhad buan ichi i gyd ac i unrhyw un 
arall yn yr ardal nad yw’n mwynhau’r 
iechyd gorau ar hyn o bryd.

Pennaeth Newydd
Pleser oedd cael yr alwad fy mod 
wedi bod yn llwyddiannus yn fy 
nghais i fod yn Bennaeth ar Ysgolion 
Bro Elwern a Betws Gwerful Goch nôl 
ym mis Mai eleni.  Roedd hi yn haf 
hir iawn a finnau methu aros i gael 
cychwyn ar yr her oedd o fy mlaen!

Yn enedigol o ardal Moelfre, 
rhwng Abergele a Llanfair Talhaearn, 
roeddwn wrth fy modd yn byw wrth 
droed y mynydd tra’n gallu gweld y 
môr o ffenest fy llofft! Yr hynaf o dair 
chwaer, atgofion melys sydd gen i 
o gerdded neu feicio hyd lwybrau 
gwledig lawr at Ysbyty Abergele neu 
lawr i gaeau ger Castell Bodelwyddan 
i wylio dad yn wyna neu yn ymarfer 
rhedeg ei gŵn defaid.  Cogyddes 
ysgol oedd Mam felly roedden yn 
lwcus tu hwnt i gael bwyd blasus ar 
y bwrdd bob tro ar ôl cyrraedd adref!  
Rwyf bellach yn byw yn Rhuthun 
gyda fy ngŵr Wyn, ein mab Dyfan, 
heb anghofio am Jacob y ci!

Cefais fy addysg yn Ysgol Glan 
Morfa ac yna yn Ysgol Glan Clwyd.  
Dechreuais fy ngyrfa yn y byd busnes 
a dyna oedd fy hanes am oddeutu 
pymtheg mlynedd. Cefais brofiadau 
amrywiol gan symud o weithio i’r 
Cyngor Sir mewn amrywiol adrannau i 
fod yn Gynorthwy-ydd Personol i Brif 
Swyddog y Gwasanaeth Prawf ac yna 
i Fwrdd Cyfiawnder Gogledd Cymru 
yn swyddfeydd Heddlu Gogledd 
Cymru yn Llanelwy.  Er i mi fwynhau 

a chael profiadau bythgofiadwy 
roedd ‘na ysfa i gael gweithio ym 
myd addysg ynof erioed.  Wrth 
weithio i’r Cyngor Sir yn mynd o 
amgylch ysgolion i wneud gwaith 
cyfrifiadurol, roeddwn wrth fy 
modd yng nghanol bwrlwm y plant 
ac yn aml yn gadael yr ysgol gan 
freuddwydio am fod yn athrawes 
un dydd.

Wrth ddychwelyd i fy swydd 
gyda’r Heddlu ar ôl genedigaeth 
Dyfan, cefais wybod bod y 
swyddfa yn cau a byddwn yn colli 
fy swydd.  Dyma’r cyfle! Treuliais 
flwyddyn yn gweithio gyda Mudiad 
Meithrin ac fel Cymhorthydd 
Dosbarth yn Ysgol Pen Barras 
cyn mynd i Brifysgol Bangor am 
flwyddyn i gwblhau cwrs TAR.  
Bum yn lwcus tu hwnt i gael mynd 
nôl i Ben Barras i gychwyn fy 
ngyrfa fel athrawes y Dosbarth 
Derbyn o dan adain mentor 
arbennig iawn, Sioned Roberts.  
Mae fy nyled sicr yn fawr iddi 
am fy rhoi ar ben ffordd ac am ei 
chefnogaeth hyd heddiw.  Yn dilyn 
cyfnod yno cefais swydd Athrawes 
Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Alun 
yng Ngwersyllt cyn symud ymlaen 
i fod yn Arweinydd yr Uned Dan 7 
yn Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych.  
Tra yno astudiais tuag at fy 
nghymhwyster prifathrawiaeth, ac 
er gwaethaf y COVID a’r cyfnodau 
clo, dyma fi wedi gwireddu fy 
mreuddwyd o’r diwedd.  Nid yw hi 
byth yn rhy hwyr medde nhw!

Llwyddiant – Braf oedd darllen yn 
rhifyn Medi o’r Bedol am lwyddiant 
Ynyr Rogers, Drws y Buddel yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol Amgen a 
gynhaliwyd yn nechrau Awst ar y 
teledu. Bu iddo fo a Gwenan Mars 
Jones ddod yn ail ar y gystadleuaeth 
Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd 
Dant. Da iawn chi.

Gadael – Mae Glyn a Nerys Evans 
a’r teulu, Maes Helyn, 3 Tan y 
Bryn, wedi symud bellach i fyw i 
Gerrigydrudion. Roeddem yn deall 
o’r dechrau mai aros yma dros dro 
ym Mhwllglas oedd y bwriad ond 
er hynny teimlwn fwlch mawr ar eu 
holau. Dymunwn y gorau iddynt 
yn eu cartref newydd gan obeithio 
y byddant yn mwynhau awyr iach 
Uwchaled.

Swyddfa Post – Croeso mawr i’r 
Swyddfa Post Symudol sy’n galw 
yma ym Mhwllglas bob bore Mawrth 
am tuag awr a hanner ac yn cynnig 
pob math o wasanaethau ar ein 
cyfer. Gobeithio, fel trigolion yr 
ardal, y gwnawn y defnydd gorau o’r 
gwasanaeth arbennig yma. Cofiwch: 
bob bore Mawrth o 9.30a.m. hyd 
11.00a.m.

Ffenestr Goffa – Deallwn y bydd 
ffenestr liw yn cael ei gosod yn 
Eglwys San Mihangel a’r Holl 
Angylion, Efenechtyd cyn y Nadolig 
er cof am y diweddar Olivia Alkir 
a laddwyd mewn damwain car 
erchyll yn 2019. Y gobaith yw codi 
£15,000 i dalu am ddylunio a gosod 
y ffenestr liw a fydd wedi ei seilio ar 
lun a gafodd ei ddylunio gan Olivia 
ei hunan. Dymunwn pob bendith i 
ymgyrch mor deilwng.

Cydymdeimlo – Cydymdeimlwn 
yn ddwys â Huw Parry a’r teulu, 
Y Teras. Bu i Huw golli ei daid 
yn ddiweddar sef Ifor Parry, 
Gwyddelwern, – gŵr a wnaeth 
gyfraniad mawr a phwysig i’w fro a 
thu hwnt.

Eglwys Unedig Y Rhiw – Oherwydd 
fod cyfyngiadau Cofid 19 yn 
parhau yn ein heglwysi dim ond 
dau wasanaeth a gynhaliwyd yng 
Nghapel Y Rhiw yn ystod mis Medi 
a’r ddau dan ofal ein gweinidog y 
Parch. Morris P. Morris sef ar Medi 5 
a Medi 19. Diolch i bawb am gefnogi 
a diolch i’n gweinidog am baratoi 
mor fanwl ar ein cyfer yn y capel ac 
ar y we.

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis  
Ffôn: 01490 420447

Ysbyty – Rydym yn anfon ein cofion at 
Llion a Glain Maes Tyddyn wedi iddyn 
nhw dreulio amser yn Alder Hey gyda 
Elsi Beth. Falch iawn o’ch cael chi adre.

Profedigaeth – Rydym yn 
cydymdeimlo’n gywir iawn gyda 

Angharad a Dafydd Annedd Wen a’r 
plant. Bu farw nain Angharad yn dilyn 
damwain ger Llanrwst. Cofion cynnes 
atoch yn eich hiraeth.

Capel – Cynhaliwyd oedfa yng 
Nghefn Brith ar y trydydd Sul o 
Fedi gyda Dilwyn Jones o Ddinbych 
yn pregethu. Ymunodd aelodau o 
Jerwsalem a Thŷ Mawr gyda ni.
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LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans  

Ffôn: 01824 790313

Cydymdeimlwn â Carol Hughes, 
Maes Tyrnog a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli Owen.

Geni – Llongyfarchiadau calonnog i 
Daniel a Vicky, Craiglea ar enedigaeth 

merch fach, Ruby Grace. Bydd Mike 
a Gwlithyn, Speddyd wrth eu bodd yn 
dod yn daid a nain unwaith eto.

Ysbyty – Pob dymuniad da i Grace, 
Nant Glyd sydd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Llwyfan Coffa Lis Morris – Fel rhan 
o ymgyrch codi arian tuag at greu 
Llwyfan Coffa Lis Morris, cynhaliwyd 
taith gerdded gyfnewid nawdd dan 
y teitl ‘Gyda Thoriad Gwawr hyd 
Fachlud Haul’ ddydd Sul,Medi 12. 

Roedd y digwyddiad yn para am 
13 awr – cerdded o’r Neuadd hyd 
at groesffordd Celynnog, ymlaen at 
gylchfan Cinmel cyn troi’n ôl am y 
Neuadd. Fel rhan o’r ymgyrch, cerd-
dodd teulu’r diweddar Lis ddwywaith, 
gyda’r wawr a gyda machlud haul. Yn 
ystod y dydd, dangosodd nifer fawr 
o bobl eu cefnogaeth trwy ddilyn y 
llwybr cyn mwynhau bap hambyrger 
neu gig moch, coffi, te a chacennau 
ar ei diwedd. Yn ystod y dydd roedd 
Elfed a’r teulu yno yn helpu, sgwrsio 
a hel atgofion am Lis. Fel y Gwyddel 
hwnnw oedd wedi teithio o Ruthun i 
gerdded y daith dair gwaith am ei fod 
mor ddiolchgar fod Lis wedi helpu ei 
dri phlentyn i ddysgu’r darnau adrodd 
at Gystadleuaeth Dysgwyr Eisteddfod 
yr Urdd. Yna roedd cyfle i sgwennu 
atgofion am Lis mewn Llyfr Coffa. 
Rhaid diolch yn ddiffuant i Jason a’r 
criw am drefnu’r diwrnod codi arian. 
Llwyddwyd i godi £2249.

Llan Llanast – Mae Llan Llanast yn 
ôl! Ar ôl blwyddyn o anfon allan Llan 
Llanast mewn bag, daethon ni at ein 
gilydd pnawn Sul 19 Medi. Roedd 
yn braf gweld pawb unwaith eto, a 
gweld faint oedd y plant wedi tyfu! 
Fe wnaethon ni ddathlu cread Duw 
a dysgu sut allwn ni helpu anifeiliaid 
a phryfed oroesi. Fe wnaeth Jack 
gartref i ddraenog, ac aethom ati i’w 
baentio. Erbyn hyn mae wedi ei osod 
yn y fynwent, lle rydyn ni’n gobeithio y 
bydd yn denu draenog! Gwnaethon ni 
hefyd gartrefi pryfed (bioddiraddadwy) 
mewn potiau yn llawn rhisgl a 
chonau, tai bwydo adar a draenogod 
allan o foch y coed! Yna addurno 
chwyddwydrau, a’u defnyddio y tu 
allan i chwilota am bryfed. Gan fod 
y tywydd yn braf, cynhaliwyd rhan 
addoli’r cyfarfod yn yr awyr agored, 
gyda phawb yn mwynhau barbeciw ar 
y diwedd.

Ysgol Bryn Clwyd – Diwrnod 
cyntaf yn ôl yn yr ysgol fis Medi, 
aeth y disgyblion ati’n syth i 
gynllunio cwrs golff bwrdd. Roedd 
yn rhaid iddyn nhw fesur a chreu 
cwrs golf mini 3 twll y medran nhw 
chwarae gyda’u partner. Bu eraill 
yn ymchwilio’r defnydd gwahanol 
fetelau, a gwelir yn y llun y 
disgyblion yn defnyddio gwahanol 

gemegau i lanhau ceiniogau, a 
gweld hefyd sut mae aloiau yn y 
ceiniogau’n effeithio ar yr adwaith 
cemegol. Mae’r llun ola’n dangos 
y disgyblion yn mwynhau’r llwybr 
cadw’n heini. Hoffai pawb yn 
yr ysgol ddiolch yn ddiffuant i 
Gyngor Cymuned Llandyrnog am 
y gefnogaeth hael tuag at y gost o 
ffurfio llwybr cadw’n heini.

Tractor enwog! – Yn rhifyn 
Gorffennaf 2020 o’r Bedol, 
roedd erthygl ddiddorol gan 
Bryn, Bryn Ffolt yn sôn am 
hen dractor ei daid yn dod 
yn ôl i’w feddiant. Erbyn hyn, 
mae’r erthygl wedi cyrraedd 
cylchgrawn cenedlaethol 
‘Tractor’.Llongyfarchiadau 
calonnog!

Gwinllan y Dyffryn – Mae prysurdeb mawr wedi bod yn y winllan yn 
ddiweddar wrth gynaeafu’r cnwd grawnwin. Daeth nifer o deulu a ffrindiau 
ynghŷd i helpu gyda’r gwaith. Mae’r grawnwin i gyd yn mynd i ardal 
Bridgnorth i gael ei brosesu a hei lwc y cawn flasu’r gwin yn fuan!

Jason a’r criw

Teulu’r Morisiaid yn cael seibiant ar y daith
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LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

Merched y Wawr
Mwynhaodd 16 o aelodau Merched y Wawr Llanfair 
DC baned a chacen yn Llanbenwch 
yn eu cyfarfod cynta’r flwyddyn mis Medi. Roedd 
pawb wedi mwynhau cael sgwrs gyda’n gilydd 
unwaith eto. Bydd y Gangen yn cyfarfod yn y 
prynhawn, ac mae croeso i aelodau newydd 
ymuno gyda ni. Swyddogion am eleni - Llywydd 
Winnie Davies, Trysorydd Nia Ritchie, Ysgrifennydd 
Morfudd M Jones ( 01824 704350) Byddwn yn 
cyfarfod yng Ngholeg Llysfasi ar y pedwerydd 
pnawn Mercher yn y mis. 

Cylch Meithrin y Graig
‘Dyma Lun rhai o blant Cylch Meithrin Y Graig ar 
eu diwrnod cyntaf yn y Cylch. Rydym wedi cael 
dechrau llwyddiannus i’r flwyddyn a’r plant wrth eu 
boddau. Mae Cylch y Graig wedi ei leoli yn Ysgol 
Llanfair Dyffryn Clwyd ac yn agored i holl blant 
yr ardal nid yn unig plant yr ysgol. Archebwch le 
drwy gysylltu â Kate Griffiths 07870101885 neu 
ebost’cylchmeithrinygraig@gmail.com’

Croeso cynnes i bawb yn ol i’r ysgol ar ôl y gwyliau, yn arbennig i blant bach newydd y Meithrin a’r plant 
Derbyn sydd wedi dechrau llawn amser. Braf gweld fod pawb wedi setlo’n ardderchog.  

YSGOL LLANFAIR

Taekwondo – Llongyfarchiadau 
i Celyn McLaren a enillodd 
y wobr Efydd yn unigol a’r 
wobr Aur gyda’i thim ym 
Mhencampwriaeth Taekwondo 
yr Alban yn ddiweddar. 
Ardderchog yn wir a phob 
hwyl yn y dyfodol.

Cyngor ysgol – Llongyfarchiadau i aelodau newydd y Cyngor 
Ysgol. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous arall ac at 
glywed eich syniadau.

Pnawn Macmillan – Mi gawsom brynhawn braf yn yfed 
ysgytlaeth a chael bisgedi a chacennau yn yr haul. Diolch i’r 
rhieni i gyd am eu cyfraniadau hael. 

Diwrnod Owain Glyndŵr – Mi wnaeth pawb fwynhau gwisgo fel tywysogion a thywysogesau gan 
ddathlu diwrnod arbennig Owain Glyndŵr.

Plant Y Derbyn 
wedi setlo’n 
wych ac yn 
mwynhau Haf 
Bach Mihangel.

Cofion – Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at Anti Sue ac edrychwn ymlaen at ei gweld yn 
ôl yn yr ysgol cyn bo hir. 

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

YSGOL PEN BARRAS

Gwelliannau Cartref DBP 
DEUNYDD ADEILADU 

PLASTIG DINBYCH 
CYFLENWYR A GOSODWYR 

 
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”, 

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

 
Stâd Ddiwydiannol 

Colomendy, Dinbych 
LL16 5TA  

e: enquiries@dbpltd.co.uk  
Ffôn: 

01745 818849  
www.dbphomeimprovements.com 

 
 

Baner yr Eisteddfod

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

Creaduriaid y Goedwig Law
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Tŷ Gobaith, yr hosbis plant lleol, yw’r 
darparwr gofal iechyd cyntaf i dderbyn 
cymeradwyaeth Cynnig Cymraeg gan 
Comisiynydd y Gymraeg, ac yn dathlu 
eu gwasanaethau Cymraeg. 

Mae fideo byr ar wefan Tŷ Gobaith 
yn amlinellu’r Cynnig Cymraeg a 
phwysigrwydd y gwasanaethau 
Cymraeg, yn cynnwys cyfweliadau gyda 
rhiant un o’r plant sy’n derbyn gofal yn 
Nhŷ Gobaith, a’r Pennaeth Gofal - www.
hopehouse.org.uk/cynnig-cymraeg

Dywed Nerys, Mam Bedwyr; “Yn 
anffodus rydan ni’n gorfod trafod pethau 
reit agos i’r galon, pethau does dim 
llawer o deuluoedd yn gorfod trafod – 
cynllun gofal, cynllun diwedd oes a ballu 
– ac mae’n neis cael trafod hynny yn yr 
iaith Gymraeg” 

Ar ôl blwyddyn anodd a welodd 
gostyngiad incwm o £1.25 miliwn i’r 
elusen, mae cefnogaeth gan y cyhoedd 
yn bwysicach nag erioed. Dywed 
Kelly Hughes, Swyddog Codi Arian 

Cynorthwyol; “Os ydan ni eisiau parhau 
i ddarparu’r gofal yma yn y Gymraeg, 
dim ond hefo cefnogaeth y cymunedau 
Cymraeg fyddan ni’n gallu gwneud 
hynna’n symud ymlaen”

Mae llawer o ffyrdd gwahanol 
i gefnogi, o roi rhodd i fynychu 
digwyddiad codi arian. Am fwy o 
wybodaeth am sut allwch gefnogi, neu 
i roi rhodd, croeso i chi gysylltu gyda 
Kelly yn y Gymraeg; Swyddfa Codi Arian 
Tŷ Gobaith, Llys Conwy, 16-18 Ffordd 
Bangor, Conwy, LL32 8NH, neu 01492 
596 581. 

Mae Tŷ Gobaith hefyd yn edrych 
am gyfieithwyr gwirfoddol i helpu gyda 
pharatoi adnoddau Cymraeg, felly os 
oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch 
gyda Kelly ar kelly.hughes@tygobaith.
org.uk 

“Yr iaith Gymraeg ydi un o’r pethau 
sy’n gallu cadw ni’n agos at y gymuned 
ac mae hynna’n bwysig iawn i ni fel 
elusen leol”.

Kelly Hughes (chwith), Swyddog Codi Arian Cynorthwyol, ac Angharad Davies (dde), 
Pennaeth Gofal Tŷ Gobaith, yn ffilmio yn yr hosbis ar gyfer lansiad y Cynnig Cymraeg.

Cynnig Cymraeg Tŷ GobaithDoctor 
Hapus
Fel Hyfforddwr Iechyd a Lles 
Holistaidd, dwi’n trio ngore i ‘neud 
fel dwi’n ‘dd’eud…er, dwi’m yn 
llwyddo drwy’r amser chwaith! 
Yn wahanol i ganolbwyntio ar 
un agwedd o fyw yn iach yn 
unig, be’ sy’n unigryw am fyw yn 
holistaidd a chyflawn yw sicrhau 
fod cyfuniad o agweddau yn cael 
eu gwireddu bob dydd (neu o leiaf 
bron bob dydd). Fel hyn, ‘de ni 
tipyn agosach i fod yn byw bywyd 
pleserus, hamddenol ac iach. 
Medrwn edrych ar yr agweddau 
hyn fel ein 4 Doctor mewnol (Paul 
Chek) - Dr. Hapus, Dr. Distaw, Dr. 
Deiet a Dr. Symud. 

Mae stôl deir goes yn egluro 
hyn i’r dim – os oes unrhyw 
anghydbwysedd rhwng Dr. Distaw, 
Dr. Deiet a Dr. Symud, mi fydd y 
stôl yn anwastad a’r tebygrwydd 
yw y byddwn yn disgyn – bydd Dr. 
Hapus yn siwr o fod yn anhapus 
mewn rhyw fodd ne’i gilydd. Felly 
wrth edrych ar ôl Dr. Distaw, Dr. 
Deiet a Dr. Symud byddwn yn rhoi 
siawns i’n cyrff ryddhau hormonau 
hapus i’r ymenydd er mwyn 
cynnal Dr. Hapus. 

Rhaid hefyd feddwl am Dr. 
Hapus fel agwedd ynddo’i hun, 
hynny yw, gofyn y cwestiwn 
pwysig i ni ein hunain – be’ sy’n 
gwneud ni’n hapus, tu hwnt i fod 
yn riant neu’n ffrind? Be’ sy’n 
arbennig i chi? Efallai fod ganddo 
chi ddiddordeb rhai blynyddoedd 
yn ôl ond fod amser erbyn hyn 
yn brin? Be’ de’ chi’n angerddol 
amdano? Be’ sy’n gwneud i chi 
godi’n y bore neu yn gwneud chi 

deimlo’n gyffroes?
Ro’n i arfer marchogaeth cyn 

cael plant, ond fel sawl mam 
arall, ma llwyddo i ffeindio amser 
i wneud pethau i ni’n hunain 
yn medru bod yn sialens ac yn 
cael ei weld yn foethusrwydd ar 
adegau. Ond erbyn hyn dwi’n 
sylweddoli nad oes angen i mi 
deimlo euogrwydd am roi amser i 
fi fy hun i wneud rhywbeth dwi’n 
ei fwynhau. Weithiau mae angen 
rhoi ni ein hunain yn gyntaf er 
mwyn bod yn anhunanol sy’n 
ein gwneud ni’n bobl gwell yn y 
pendraw. 

Dwi’n ffodus iawn o gael y cyfle 
i ail afael ar ddiddordeb ro’n i wrth 
fy modd yn ei wneud blynyddoedd 
yn ôl…ella medrwch chithe hefyd? 

Be’ bynnag de’ chi’n fwynhau 
wneud, ma’r cyfle i ddianc yn 
achlysurol o fywyd prysur, hectic 
yn dda i’r enaid ac yn sicr yn rhoi 
hwb i Dr. Hapus. 
Elen Lloyd Wynne
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Mae Marchnad Artisan Rhuthun 
wedi dod i fodolaeth i ddod a 
digwyddiadau ac i geisio rhoi Rhuthun 
yn ộl ar y map twristiaeth.  Sefydlwyd 
y cwmni  yn mis Mawrth 2020, ond 
oherwydd COVID 19, bu raid cau tan 
Tachwedd 2020, pan gynhaliwyd y 
gyntaf o nifer o farchnadoedd ar dir 
bendigedig yr Hen Garchar.

Bu gweithwyr yr Hen Garchar a 
gweithwyr Uned Treftadaeth Cyngor 
Sir Ddinbych. yn anhygoel o gefnogol 
a brwdfrydig o’r cychwyn cyntaf, gan 
alluogi’r Farchnad gael defnydd o’r tir 
a’n cynorthwyo gydag aml i broblerm, 
ac roedd llawer.

Daeth y marchnadoedd i fod 
drwy dderbyn nawdd gan Ffermydd 
Gwynt Brenig, a alluogodd ni i brynu 
gasebos.  Yn anffodus, cafwyd 
gwynt nerthol a wnaeth ddifrodi nifer 
ohonynt.  Daeth yn amlwg fod angen 
rhai cryfach, ac felly’n costio mwy, a’r 
tro yma cafwyd cefnogaeth ariannol 
gan Ffermydd Gwynt Clocaenog 
i brynu rhai newydd o ansawdd 
da.  Mae’r gasebos newydd wedi 
sicrhau y gellir parhau ymlaen gyda’r 
marchnadoedd yn 2021.

Felly, er problemau ar y cychwyn, 
mae’r tim wedi gallu mynd o nerth 
i nerth, gyda’r masnachwyr wedi 
cynyddu o 34  i 63.  Maent hefyd wedi 
cynorthwyo 138 busnes i allu dangos 
a gwerthu eu cynnyrch, a dwyn 
twristiaeth yn ộl i’r ardal.

Penderfynwyd  hefyd gynnal Gwyl 
Bwyd a Diod yn unig.  Roedd hwn 
yn llwyddiant diamheuol.  Roedd 
bron i 1,500 o bobl yn bresennol yn 
y  digwyddiad di-dȃl yma, gyda nifer 
yn treulio rhai oriau yno,  gan aros 
i fwynhau pryd o fwyd gyda teulu a 
ffrindiau.  Roedd pobl wedi clywed 
am y digwyddiad ar y cyfryngau 
cymdeithasol, ac wedi dod o bell 
ag agos.Mae awyrgylch hyfryd yn y 
digwyddiadau yma, ac mae cyfle i 
gael sgwrs.  Does dim tȃl mynediad, 
ond mae modd cyfrannu tuag at 

Brosiect Amgueddfa ‘The Gaol 
Munitions Shed’, a hyd yn hyn mae 
bron i fil o bunnoedd wedi ei gasglu’n 
barod.

Mae’r farchnad nesaf diwrnod 
Calan Gaeaf, sef Dydd Sul Hydref 
31, o 10 – 4 o’r gloch. Bydd yn 
ddiwrnod hwyliog ar gyfer plant ac 
oedolion, gyda waliau’r Carchar wedi 
eu haddurno.  Bydd nifer  o staff y 
Carchar a staff y Farchnad mewn 
gwisg ffansi.  Bydd cerddoriaeth, 
cerfio pwmpen, gyda gwobrau 
arbennig a llawer mwy. O, wnes i 
ddim sộn am y nifer o stondinau gyda 
bwydydd poblogaidd fydd yno  gyda 
bwyd a diod.

Bydd dwy farchnad ychwanegol, 
un yn y Carchar ar ddydd Sadwrn 
Tachwedd 27ain, dyma’r un gyda 
thema Nadoligaidd, a bydd y farchnad 
olaf am 2021 ar Sgwar St Pedr, 
Dydd Sadwrn Rhagfyr 11.  Bydd 
hon yn farchnad gyda Eglwys St 
Pedr a chymdeithasau eraill yn y dref 
yn cymryd rhan, ac fe’i gelwir, yn 
Farchnad Nadolig y Gymuned.  Bydd 
hyn yn dangos talent a chreadigrwydd 
pobl Rhuthun a’r Gymuned o 
gwmpas. 

Ceir mwy o wybodaeth ar y 
cyfryngau cymdeithasol, ac ar y 
baneri o amgylch y dref.
Bernadette O’ Malley

Bu arddangosfa hynod lwyddiannus 
gan Bethan M Hughes yn 
ddiweddar yn Nantclwyd y Dre.
Dyma ychydig o’i hanes.

Ble fu dechrau’r daith, a phwy a’th 
ddysgodd i wnio?
Well i mi ddweud Mam tydi! Ond 
dwi hefyd yn cofio gwersi brodio 
hefo Mrs Martha Roberts yn Safon 1 
Ysgol Gynradd y Bala ac mae gen i 
sawl darn wnes i bwytho y flwyddyn 
honno. Felly dwi’n sicr yn pwytho 
ers yn 7 oed, ac wedi cario mlaen 
hyd heddiw.

Fe gychwynais gwiltio dros 
ugain mlynedd yn ôl trwy fynychu 
gweithdai a chyrsiau yn lleol, dan 
ofal Cymdeithas Brodwaith Cymru, 
Cwiltwyr Dyffryn Clwyd a Choleg 
Llandrillo ymysg eraill. Fe dyfodd 
y diddordeb mewn creu gwaith 
gwreiddiol a cheisio dod o hyd 
i fy ‘llais’ fel artist a defnyddio’r 
edau a nodwydd i fynegi fy hun. 
Erbyn hyn dwi wedi cael cyfle i 
fynychu dosbarthiadau meistr gyda 
thiwtoriaid gwych sy’n fy herio i 
ddatblygu fy ngwaith a fy ymarfer 
fel artist. 

Erbyn hyn rwyt yn Brif Lyfrgellydd 
Sir Ddinbych, swydd lawn amser, 
lle ddaw’r amser i gynllunio a 
chreu arddangosfa?
Mae’n cymryd cryn amser a dyma 
un ffordd i mi ymlacio yn fy amser 
hamdden, ac mae rhywun yn rhoi 
amser i rywbeth mae nhw’n ei 
fwynhau. Mae na lawer iawn o waith 

meddwl ac ymchwilio cyn cychwyn 
ar y pwytho – dyna’r darn mwyaf 
heriol i mi bob tro. Unwaith dwi 
di penderfynu be dwi am wneud, 
mae’r gwaith pwytho ei hun yn dod 
yn rhwydd.  

Mae’r lliwiau coch a du yn sefyll 
allan yn dy waith creadigol – beth 
yw’r prif reswm am ddefnyddio’r 
lliwiau yma?
Yn bennaf oherwydd mod i’n eu 
hoffi a’u bod mor drawiadol i’r 
llygad. Dwi’n hoffi gwaith du a gwyn 
mewn unrhyw gyfrwng boed yn 
grochenwaith, ffotograffiaeth neu 
decstiliau. Mae rhywun yn sylwi fwy 

Gyda thristwch y clywsom am 
farwolaeth ddisymwth, Gaynor Bryan 
Jones, Llanarmon.  Gwraig arbennig, 
hynod o dalentog mewn llawer maes.  
Bu’n athrawes yn Ysgol Llanbedr am 
nifer o flynyddoedd.  Fyddai Gaynor 
ddim yn awyddus i bobl wybod ei 
hoedran, a sylweddolwn rwan ei bod o 
fewn ychydig flynyddoedd i ddathlu ei 
chant oed.  Paratodd erthygl ar gyfer 
rhifyn y Wawr Hydref 2020. Pa ffordd 
well i’w chofio na rhannu’r erthygl hon 
gyda chi, a hithau wedi ennill Cwpan 
Radi Thomas yn Sioe Llanelwedd 
ddwy waith yn 2008 ac yn 2019 am 
drefnu blodau. Tipyn o gamp.

Am fy mod i, Gaynor Bryan Jones, 
Llanarmon, wedi ennill y gwpan 
yn 2019, ac wedi bod yn cystadlu 
ers sawl blwyddyn, gofynwyd imi 
ysgrifennu ychydig am y profiad.

Rwyf yn aelod yng Nghangen 
Bryneglwys – Llandegla, Rhanbarth 
Glyn Maelor o Ferched y Wawr ac 
wedi cynrychioli ein cangen yng 
nghystadleuaeth y Trefnu Blodau ers 
llawer blwyddyn.  Rwyf wedi cael 
rhyw wobr bob tro ond un yno.

Mae diddordeb a chefnogaeth 
yr aelodau, a’r Swyddfa, a 
chyfeillgarwch yr ymgeiswyr, her y 

cystadlu, a chynnwrf y Sioe wedi 
gwneud y cystadlu yn bleser.  (Heblaw 
am flwyddyn“Wellingtons” a’r  car yn 
sownd yn y mwd!) Mae’r cystadlu yn 
gallu bod yn dipyn o orchwyl!  Rheol y 
Sioe yw bod rhaid gosod y trefniant ar 
y Sul neu cyn 7.30 fore Llun, a mynd ȃ 
phopeth oddi yno ar ộl 5yh ar y Dydd 
Iau.  Fe fum ar un adeg yn mynd i 
lawr ar y Sul, ac wedyn ar y Dydd Iau.  
Un noson fe gysgais yn y car!  Roedd 
y car wrth ddrws y Babell Flodau, a 
golau mawr ym mhob man, a dynion 
diogelwch o amgylch y lle.  Ar adegau 
eraill, bum yn aros yng Nghaer Beris, 
Llanelwedd – hyn yn reit gyfleus.  Yn 
awr, fe fyddaf yn gosod y blodau 
ac yn aros nos Sul.  Codi 6.30 fore 
Llun. Mynd heb frecwast er mwyn 
cael mynd i’r cae cyn 7 yb i edrych a 
yw popeth yn iawn ac i chwistrellu’r 
blodau.  Mae’r Babell Flodau yn ymyl 
y ffordd fawr, ffordd Llangurig, ond 
mae cystadlaethau crefft Merched y 
Wawr yn Neuadd Morgannwg ar ben 
uchaf y cae, a thipyn o waith cerdded 
rhwng y ddau le.  Ond, er hynny, fe 
fydd Tegwen yn mynd i fyny ac i lawr 
i weld fod pawb yn cael chwarae teg, 
ac i ddweud gair o galondid, sydd 
yn sbardun i gario ‘mlaen.  Ar ôl imi 
sicrhau fod fy mloda a’m trefniant yn 
iawn byddaf yn mynd i gael brecwast 
ym Mhabell  Aelodau’r Sioe. Yna i 
uned Merched y Wawr, y lle mwyaf 
derbyniol o’r Sioe i gael paned ac 
ymlacio, a chael cwyno bod safon 
gosod blodau wedi mynd yn uchel!

Erbyn hyn roedd beirniadu Cwpan 
Radi Thomas yn mynd rhagddo, a 
minnau’n rhyfeddu cymaint o waith 
oedd i’r stiwardiaid a’r trefnwyr – cyfrif 
y marciau ac ysgrifennu’r sylwadau am 
bob eitem.  Wedi gweld canlyniadau’r 
blodau, a mwynhau ychydig o’r Sioe 
troi am adref  tua 4.30 yp.

Y Thema yw “Eden Werdd” ar gyfer 
Sioe 2021 ( 2022 ) a gyda Chlwyd yn 
noddi’r Sioe, i’r Gad!

Brenhines y Blodau Gwaith 
celfydd 
Bethan

Marchnad Artisan RhuthunGwaith Cywrain Cefyn

Yn ddiweddar bu arddangosfa 
o waith Cefyn Burgess yn 
Nantclwyd y Dre. Cafwyd noson 
hyfryd yn ei gwmni yn sôn am 
ei ymweliad â Bryniau Casia, ac 
roedd amrywiaeth o’r gwaith a 
gwblhawyd yn dilyn ei ymweliad. 
Mae’n edrych ymlaen yn eiddgar 
am gael ymweld unwaith eto.  Yn 
y llun mae Cefyn yn sefyll o flaen  
defnydd y llenni a gynlluniodd ar 
gyfer Nantclwyd y Dre.
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Dahlias
Mae’r trawsnewid o’r Haf i’r Hydref yn un o fy 
hoff amser yn y calendr, ddim yn unig am y ffaith 
‘mod i’n berson sy’n caru siwmperi gwlan, gwisgo 
boots a sanau tew, bwyta soup a bara menyn ac 
ymlacio o flaen y log burner efo joch o damson 
jin, er bod hynny i gyd yn bleser llwyr, mae na 
bleser byw yn y trawsnewid sydd i’w weld yn  yr 
ardd hefyd.

Mae cyfnod y Nepeta, alchemilla mollis, 
delphiniums a rhan fwyaf o’r rhosod drosodd 
erbyn hyn ond dydio ddim yn siom i gyd, 
oherwydd mae’r amrywiaeth o wead a lliw  yn 
y tymor newydd yn syfrdanu. Dwi wrth fy modd 
gyda’r pennau hadau sych sydd yn dal heb eu 
casglu fel y rhai bysedd-y-cŵn a’r efwr (cow 
parsley) yn edrych fel darnau o gelfyddyd yn 
y borderi. Mae’r gweiriau yn eu gogoniant yn 
gwneud i rywun ymlacio wrth eu gwylio yn symud 
yn yr awel, mae’r asters i gyd ar eu gorau fel sêr 
bach piws sydd bron a bod yn clashio’n effeithiol 
gyda’r aeron coch a phinc tywyll y sedum wrth 
iddynt gochi gyda’r amser.

Mae yna flodyn sy’n coroni’r Hydref i mi, yn 
enwedig yn yr ardd dorri, mae’r dahlias yn dwyn y 
sylw i gyd, a lle faswn i hebddyn nhw, eu coesau 
hirion yn berffaith ar gyfer addurn fas tal, blodyn 
siap symmetrig a perffaith i roi canolbwynt i 
drefniant a phob lliw dan haul sy’n addas ar gyfer 
amrywiaeth o ofynion fy nghwsmeriaid. Dyma 
ambell un dwi wedi’i dyfu eleni.

1 ‘Sweet Nathalie’ - swynol, ysgafn, hufennog 
ei golwg gan droi yn wawr o binc ysgafn drosti.

2. ‘Thomas Edison’-  Os am greu argraff, wel 
hon ‘di’r un, pen mawr, melfedaidd ei golwg a 
blodyn mwy agored.

3. ‘Nicholas’- yr oren perffaith i droi unrhyw 
dusw yn fflach o liw hydrefol.

4.  Heb os, fy ffefryn ers ychydig flynyddoedd 
rwan ydi ‘Wine Eyed Gill’, maint perffaith i’w rhoi 
mewn tusw, pob un â gwawr o liw gwahanol o’r 
lliw peach, pinc, a lliw gwin coch tywyll yn y canol, 
mae hi’n adio naws bythynol a meddal i drefniant 

ac yn cydfynd yn dda gyda nifer o’r blodau eraill 
dwi’n ei dyfu fel y phlox ‘cherry caramel’.

Un o’r ffyrdd mwyaf dwi’n ymlacio ddiwedd y 
dydd ydi mynd allan i’r ardd i dorri pennau marw, 
mae torri rhai sydd wedi mynd drosodd yn annog 
mwy i flodeuo, a medrwch weld y gwahaniaeth yn 
syth, mae nhw’n tyfu mor gyflym.
Efallai mai un or rhesymau dwi’n cael gymaint o 
bleser o’r blodau arbennig yma ydi dwi’n gwbod 
nad ydi’r tymor yn hir iawn, mae nhw’n fregus 
iawn i’r tywydd ac unwaith daw y rhew cyntaf, 
dyna fydd diwedd y dahlias, felly dwi’n gwneud y 
mwyaf ohonyn nhw.  
Sioned Edwards

YN YR ARDD

ar y marciau a’r gwead wrth i’r golau 
daro’r defnydd. Mae coch wedyn mor 
effeithiol – mae mymryn bach ohono 
fel fflach ac yn denu’r llygad – ac 
mae’n cyferbynnu mor effeithiol hefo’r 
du a gwyn.
Mae na reswm arall hefyd efallai. Dwi 
yn ymwybodol iawn mod i’n rhan o 
ddilyniant o gwiltwyr yng Nghymru – 
mae cwiltio yn un o’n crefftau hynafol 
ac yn enwog ledled y byd. Dwi’n 
gwirioni ar yr hen gwiltiau undarn 
a chlytwaith mewn brethyn coch a 
du, ac felly dwi’n siwr bod hyn wedi 
dylanwadu ar fy newis o liwiau yn 
fy ngwaith diweddar. Felly cwiltio 
ydi fy ngwaith yn ei hanfod, ond yn 

defnyddio’r dechneg i greu celf. 

O ble daw’r ysbrydoliaeth?
Syniadau haniaethol yn hytrach nag 
ysbrydoliaeth gweledol sydd fel 
arfer yn tanio fy nychymyg. Fe ddaw 
syniadau fel arfer o eiriau cerdd neu 
hanes Cymru, a’r her wedyn ydi 
dod o hyd i ffordd o fynegi’r syniad 
mewn ffurf weledol trwy gyfrwng 
pwyth. Erbyn hyn dwi wedi datblygu 
techneg greu nodweddiadol i mi – 
sef incio defnydd gyda marciau neu 
destun, yna pwytho’r haenau at ei 
gilydd i greu’r frechdan gwilt, wedyn 
defnyddio’r peiriant pwytho i osod 
pwythau eithaf dwys ar draws y cyfan, 
a thrwy hyn creu gwead ac ansawdd 
ar y defnydd. 

Mae geiriau’n bwysig yn dy waith.  
Beth sy’n dylanwadu ar dy ddewis 
o eiriau?
Gall fod yn ddarn o farddoniaeth 
dwi wedi ei ddarllen neu glywed, 
geiriau o gân dwi’n canu hefo Côr 
Rhuthun, neu pwt o ddyfyniad. Rhaid 
fod y geiriau yn atseinio i mi ac yn 
mynegi rhywbeth sy’n bwysig i mi. Er 
enghraifft, roedd y geiriau ‘Ymgedwch 
yn genedl, cedwch yr iaith’ wedi bod 
yn gyfarwydd ers tro ond doedd gen 
i ddim syniad geiriau pwy oedden 
nhw na’u cyd-destun. Fe es ati i 
ymchwilio a darganfod nid yn unig 
taw geiriau Emrys ap Iwan ydyn nhw 
ond bod cysylltiad lleol hefo Rhuthun 
wrth gwrs. Fe sgwennodd homili dros 
ganrif yn ôl sy’n ein herio ni fel Cymry 
i wneud pob ymdrech i ddiogelu ein 
cenedl ac i ddefnyddio a hyrwyddo’r 
iaith – geiriau sydd mor berthnsaol i 
ni heddiw. Dwi wedi gwneud defnydd 
helaeth o’r geiriau yma yn fy ngwaith 
ers sawl blwyddyn, ac mae’r darnau 
wedi profi’n boblogaidd iawn gyda 
phrynwyr hefyd!  

Sut mae COVID wedi effeithio ar dy 
fywyd?
Wel dwi’n gweithio o adref ers Mawrth 
llynedd, fel cannoedd o weithwyr 

swyddfa eraill. Yn ystod y clo cyntaf 
roeddwn i’n methu gwneud dim byd 
creadigol. Doedd na ddim lle yn 
fy mhen i feddwl yn greadigol gan 
‘mod i mor brysur yn ceisio cynnal 
gwasanaeth a thîm ardderchog o 
staff trwy gyfnod mor ysgytwol. 
Mi roeddwn i’n pwytho – ond creu 
mygydau a dillad ‘scrubs’ i nyrsus 
oeddwn i.

Wedyn erbyn yr haf fe ddaeth yr 
awydd yn ôl ac roeddwn yn awyddus 
i greu darn i ymateb i’n profiad hefo’r 
Gofid Mawr. Dros misoedd yr haf fe 
es ati i greu darn sy’n cynnwys 2737 
o gwiltiau bach 1 modfedd sgwar – i 
gynrychioli pob aelwyd yn Rhuthun 
– sydd wedyn wedi eu hail-gysylltu 
gyda’i gilydd mewn rhwydwaith o 
bwyth, fel rydym ni wedi ail-gysylltu 
fel cymuned ar ôl bod ar wahan. Mae 
na eiriau yn y darn hefyd – sef geiriau 
ddaeth yn rhan o’n geirfa ni i gyda haf 
diwethaf, fel ymynysu, gofid, adre, 
pellter, diogel, gohirio, cysgodi. Dwi’n 
gobeithio y bydd cyfle i’w arddangos 
yn Rhuthun rhywddydd. 

Beth am y dyfodol?
Mae’r awydd i greu wedi dychwelyd 
o’r diwedd, felly dwi’n awyddus i 
ddatblygu corff newydd o waith, i 
ymestyn fy hun fel artist, ac mae gen i 
un neu ddau o syniadau. Dros y gaeaf 
rwan bydd raid i mi weithio arnynt a 
gweld be ddaw. Byddai cael y cyfle i 
greu arddangosfa arall yn wych felly 
bydd angen i mi ddechrau cynhyrchu 
cyn bo hir! 

Mae nifer o’r gwaith wedi cael eu 
comisiynu, faint o amser sydd ei 
angen i gynllunio a chreu darnau 
newydd?
Mae’n anodd rhoi ateb i hyn – mae’n 
cymryd yr amser mae’n gymryd! 
Mae modd ail-greu neu ail-wampio 
rhywbeth dwi wedi ei greu o’r blaen 
yn dipyn cyflymach wrth gwrs na 
chreu rhywbeth hollol newydd gan 
fod hyn yn golygu ymchwilio a 
dylunio. Roeddwn yn ffodus iawn i 

gael comisiwn i greu darnau ar gyfer 
Capel y Tabernacl rai blynyddoedd yn 
ôl ac fe gymerodd hynny tua 8 mis. 
Fel arfer mae darn hollol newydd ei 
syniadau yn cymryd hyd at flwyddyn 
– mae rhaid i’r syniad gyniwair 
ac aeddfedu yn fy mhen cyn i mi 
gychwyn pwytho – ac mae pwytho yn 
broses cynhyrchu eithaf araf hyd yn 
oed hefo peiriant. 

Llongyfarchiadau Bethan 
ar arddangosfa fendigedig.  
Mae’r gwaith yn gywrain ac yn 
broffesiynol iawn.  Mae’r holl 
ddarnau o waith yn unigryw, ac yn 
drysor i’w rhannu ag eraill.  Pob  
dymuniad da i’r dyfodol.
Diolch – a diolch arbennig i Gyfeillion 
Nantclwyd y Dre, ac i Helen Job yn 
arbennig, am y cyfle yma i rannu fy 
ngwaith gydag ymwelwyr. 
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Mae llythyren gyntaf pob ateb, o’u hail osod, 
yn enw ar drysor sy’n rhan o’n hetifeddiaeth:

1. defnyddiol ar gyfer gwnio
2. gair arall am nawr
3. pwysig gwneud hyn i gadw’r corff 

yn ystwyth
4. ffrwyth caled sy’n gwneud jam 

blasus
5. saith diwrnod
6. perthyn i glwb neu gymdeithas
7. creaduriaid bach oedd yn boen i 

breswylwyr Hamelin
8. croes i lawr
9. cyfnod sy’n dechrau ar Ragfyr 1af.
10. blodyn porffor persawrus
11. Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf
12. trio’n gorau a gweithio’n galed
13. 60 ohonynt mewn awr
14. gwasanaeth lle cenir hen garolau
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CRAFU  
PEN

Bu rheolau Covid Ffrainc yn bur llym, ac yn sicrhau 
na fu gormod o deithio diangen yn digwydd. Mynd 
i Bellac i gael brechiadau; gwisgo mygydau yn y 
siopau a … wel dyna fo mewn gwirionedd! Gyda 
rheolau Covid Prydain yn ei gwneud yn amhosib 
teithio i Gymru, dyma ganolbwyntio ychydig 

Effeithiau y 
Pla Newydd 

ar Fywyd Cefn 
Gwlad Ffrainc

ar y pentref yn ystod y clo neu’r confinement 
diweddaraf.

Tydi Tourettes ddim yn bentre mawr; tua ugain 
adeilad o ddeg teulu wedi sefydlu ger y Tumulus, 
hen dwmpath claddu pedair mil oed. Yno hefyd 
codwyd caer pren mwnt a beili i achub y pentref 
rhag rheibiadau’r Saeson yn 1356. Hwn oedd y 
tourette gwreiddiol – y Tŵr Bach. Mae’r pentref yn 
cychwyn ar fuarth fferm, a’r lôn yn nadreddu’n gul 
mewn cylch hynafol o dai ac adeiladau amaethyddol 
yn amrywio o’r canol oesol i heddiw. Tai o’r garreg 
a’r coed lleol – gwenithfaen, derw a chasten ydi’r 
mwyafrif, gan gynnwys tŷ ni.

Mi ddywedodd Bernard y ffermwr, sydd bellach 
wedi ymddeol efo deunaw o wartheg cochion 
Limousin yn hytrach na’r cant a hanner gwreiddiol, 
nad oeddwn i byth i’w 
ddisgrifio fel ‘ffermwr’.

“Gwladwr (paysant) 
ydwi,” medda fo, “ac 
yn prowd iawn o hynny. 
‘Ffermwrs’ ydi’r bobol 
‘na yn y gogledd efo’u 
caeau anferth o ŷd neu 
india corn.” Tydi Bernard 
erioed wedi gweld 
meddyg yn ei fywyd, 
mae ei ffawd yn nwylo’r 
Grand Dieu! Ond mae o 
wedi cael ei frechu rhag 
Covid. “Astra Zeneca yn 
y Pharmacie. Ydio mor 
dda â Pfizer?” holodd.

A dyna ydi realiti 
bywyd cefn gwlad 
Ffrainc. Gwladwyr ydan ni i gyd. Does dim yn 
wastraff. Does gan pobl ddim ‘hen’ ddillad; mae 
dillad a sgidie yn cael eu gwisgo’n dyllau ac yn 
mynd i’r bin. Does na ddim siopau elusen o fewn 
can milltir i ni gan nad oes gan neb ddim i’w 
roi iddynt. Mae ‘na dri tractor 4 strôc yn tanio’n 
ddyddiol, ac rhyngddynt maent tros 200 oed. 
Mae gan pob deulu potager – gardd lysiau, sy’n 
angenrheidiol i fwyd ac economi’r teulu, ac ar ôl 
cynhaeaf yr haf, fe brosesir a rhewir y gweddill ar 
gyfer y gaeaf. Mae gynno ni dair rhewiadur, ac mae 
Jean Luc wedi fy nysgu sut i halltu a sychu saig o 
borc neu frest chwaden i wneud charcuterie. Fe 
gawson ni tua 70k o fefus a mafon cochion eleni 
a’r cwbwl bellach wedi eu rhewi, jamio, potelu a’u 
ffermentio’n win. 

Mae bron pob teulu hefyd yn cadw ieir, ac mae 
wyau’n cyrraedd yma’n wythnosol gan René a 
Colette Lachasse, y weddw Josianne, a Jean-Luc. 
Ac ydyn, ma nhw’n gwerthfawrogi’r poteli gwin 

frambois a fraise y rhown ni yn ôl iddyn nhw. Mae 
René yn magu cwningod, ac fe gaiff llond berfa o 
letis wedi bolltio, coesau ffa, courgettes wedi troi’n 
faro a dail bresych i’w bwydo, ac fe gawn ni lapin 
ganddo.

Mae René a Jean Luc yn saethwyr gyda’r helfa 
lleol. Does neb mewn cotiau coch nac ar gefn 
ceffylau, ac anghofiwch am lwynogod. Helfa 
saethwyr ar droed â bytheaid cyfarthlyd ydi rhain. 
Maent wedi eu trwyddedu, a gyda chaniatâd y 
gymuned a’r perchnogion tir. Rhes o ddynion efo 
gynnau ar un pen, y cŵn a chyrn y cynnydd yn 
clirio’r caeau a’r coedydd ar linell chwarter milltir 
o hyd yn araf yrru’r moch at y gynnau. Y sanglier 
neu’r mochyn gwyllt ydi’r targed, ac yma, ers i hela 
gael ei wahardd oherwydd Cofid, mae eu rhif wedi 

cynyddu’n arswydus. 
Mi wnaiff cwfaint o 25 
sanglier aredig cae o 
ŷd ifanc mewn noson. 
Rhwygwyd gerddi’r 
pentref un noson yn 
lanast llwyr. Llynedd, 
saethwyd baedd 270 kilo 
o bwysau nepell o fama. 

Yn ystod Awst, mae’r 
pentref yn dod at ei 
gilydd, yn ddi-fwgwd, i 
gynnal gwledd. Gwledd 
y Cymdogion neu Fête 
de Voisins. Yn arferol 
bydd pawb yn cyfarch 
pawb yn bersonol 
drwy gusan boch neu 
ysgwyd llaw. Eleni, 

oherwydd Cofid “Bissous les tous” (swsus i bawb) 
ydi’r cyfarchiad. Mae pawb yn cyfrannu i’r loddest, 
ac mae’n cael ei gynnal yn ngardd a seler agored 
Josianne. Byrddau tresel, a barbaciw. Eleni seigiau 
o gig y mochyn gwyllt oedd y cinio wedi ei farinadio 
mewn armagnac, port a pherlysiau. Cychwynnir 
am hanner dydd gyda chwrs cyntaf o pate cartref 
(mochyn gwyllt a charw) a dalier ati wedyn tan 
bedwar y prynhawn lle torrir ar y gwledda a cheir 
gêm o boules. Yna am chwech y nos, ail ddechreuir 
ar y gwledda tan tua naw. Eleni, bu pedwar teulu 
yn dal ati gyda’r botel eau de vie, y gwirod lleol, tan 
dri’r bore! 
C’est la vie! Gwell tewi rwan. ‘Da ni am farbeciw 
arall heno ar y tumulus – pwy a ŵyr, efallai y daw 
Asterix ac Obelix yno atom i gael gwledd o faedd 
gwyllt a jwg o’r rosé lleol. Y Gaul a’r Gallois yn 
rhannu mochyn ac yn yfed gwin yn ddi-fwgwd ac yn 
parchu pellter cymdeithasol.
Geraint a Gwenan Owain

Edrych nôl ar yr erthygl yn rhifyn 
mis Mai o’r Bedol, a sylweddoli 
bod sawl peth heb newid yma yn 
Awstralia - y ffiniau  yn dal ar gau a’r 
llywodraethau ffederal a’r talaethau 
yn dal i gwffio a checru. 

Er hynny, mae un peth wedi newid 
yn sylweddol, sef derbyn nad oes 
modd i Awstralia gael gwared â’r 
fersiwn Delta o’r Feirws Corona 
ac, ar yr un pryd, agor y ffiniau eto. 
Roedd y wlad yn hwyr yn derbyn 
y frechlyn – er erbyn hyn maent yn 
cynhyrchu miliwn o ddosys o Astra 
Zeneca yr wythnos ym Melbourne – 
ac hefyd wedi gwneud trefniadau i 
ddod â Pfizer a Moderna yma.

Diwedd Medi roedd tua 1,300 o 
farwolaethau wedi eu cadarnhau 
a 110,000 o achosion positif ers 
Mawrth blwyddyn diwethaf.  Diwedd 
Medi mae 55% o bobol dros 16 oed 
wedi derbyn 2 frechlyn a bron i 80% 
wedi derbyn y cyntaf.  Felly ffigyrau 
llawer is na Phrydain.  Ers ddoe 
mae’r llywodraeth hefyd yn sộn 
am agor y ffiniau oddi ar ddechrau 
Tachwedd ac ail agor er mwyn 

symud i ryw fath o normalrwydd 
newydd!  Ond dwi ddim yn gwybod 
os bydd y wlad (a Seland Newydd 
sydd mewn sefyllfa tebyg) yn derbyn 
y lefelau o achosion newydd a 
marwolaethau sydd ar hyn o bryd 

ym Mhrydain.
Pawb ohonom wedi parhau i 

weithio – Huw wedi cael dyrchafiad 
hefo’r banc ac, erbyn hyn, yn 
gweithio fel ymgynhorydd i fusnesau 
bach.  Steffan wedi cael trwydded 

i yrru loriau ac yn dal i weithio 5 
diwrnod yr wythnos i ganolfan 
planhigion lleol (efallai buasai modd 
iddo gael swydd ym Mhrydain!).  
Mair hefyd yn dal yn brysur fel 
courier i’r siop flodau lIeol.  Erbyn 
hyn ‘dwi tramor yn New Caledonia 
hefo fy ngwaith.  Ynys yn perthyn i 
Ffrainc – 2 awr a  hanner o Sydney 
- felly gweithio drwy gyfrwng y 
Ffrangeg.  Yma ers ganol Awst a 
dim ond 6 diwrnod o ryddid!  14 
diwrnod o hunan ynysu mewn 
gwesty wrth lanio, yno 6 diwrnod o 
waith, cyn i’r wlad ddechrau “ y clo 
mawr” fydd yn parhau hyd ganol 
Hydref.  Felly hyfforddi dros y wê – 
buaswn wedi gallu gwneud hynny 
o adref!

Ta waeth, mae pethau’n gwella’n 
araf ond llai o sylw i Ceirion y ci – 
ar ben ei hun tipyn mwy, ond yn 
dal i fwynhau dau dro y diwrnod!  
Gobeithio gallu dod i Gymru diwedd 
Gwanwyn 2022 i weld y teulu a 
ffirindiau ar draws y wlad.

Cadwch yn saff bawb.
Aled Roberts

Awstralia erbyn hyn
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Pulpud Huw Llwyd
Dyma bulpud i’n hudo – lle ydoedd

I Huw Llwyd fyfyrio
A siarad am gonsurio,
Dewin ei gynefin o.

Ymddengys fod Huw Llwyd yn 
gwneud bob math o gampau 
arallfydol o’r pulpud yma ynghanol 
yr Afon Cynfal, gan helpu i iacháu a 
ballu. Bu yn soldiwr, fel mercenary yn 
cwffio hefo byddin Yr Iseldiroedd yn 
erbyn Sbaen hefyd. Yn blant rwy’n 
cofio teithiau cerdded i weld y pulpud 
o Ysgol Llan, bellach mae arwyddion 
iechyd a diogelwch ym mhob man.
Ers talwm antur oedd cael cerdded 
llwybr ar grib dibyn i weld y rhyfeddod 
pulpudol yma! 

Dyfod yn gerddwyr dyfal - a chrwydro
            Uwch raeadrau’r ardal,
      Llithr yw taith i’r llethrau tal,
      Camau canfod Cwm Cynfal.

Huw Dylan Jones, cyd-gerddwr ar y 
daith. Parchedig, ffrind a cherddwr 
megis gafr fynydd!

Chwarel Cwt y Bugail, Manod Mawr
Mae’n siŵr bu bugail yma gynt
Yn gwylio’r praidd yn sŵn y gwynt
Ar ben yr allt oedd bron rhy hir
I mi ei cherdded deud y gwir,
Lle bu storio yn yr Ail Ryfel Byd
Cyfoeth bethau a thrysorau drud

Bugeilio mewn chwarel llawer llun
Oedd fwy o werth nac ef ei hun,
Y teulu brenhinol eu heiddo hwy
A guddiwyd yno yng nghrombil plwy
Rhag i’r Germans ddod yn llawn nerth
A dwyn y cyfoeth mawr ei werth 
Pwy ots am fywyd ynghanol y drin
Pwysicach arbed cyfoeth y Cwîn

Chwarel Rhiwbach
Chwaer bentref i Gwmorthin tybiaf, 
gyda sawl inclein a thai wedi dadfeilio 
yno. Hen bentref a’r sôn fod y 
brifathrawes yn cael ei chludo yno o’r 
Manod yn y bore a’i hebrwng adref yn 
y gert wyllt gyda’r nos, rŵan dyna be 
ydi ymroddiad!

Cwm Penmachno
Tŷ ar ôl tŷ yn dŷ haf yn ôl y sôn. 
Yn anffodus mae maint a phrisiau’r 
tai stryd chwareli yma wedi bod yn 
ddelfrydol i’w troi yn dai haf. Trist.
Ond gobeithio fod cnewyllyn o Gymry 
yn dal yma. Cysur.

Cwm Penmachno
Mae’n echnos, Cwm Penmachno- a 

minnau
Sy’n myned i grwydro

Ond yn y gwyll dwyn i go’
Yn unig yw’r iaith yno.

A gorffen y dydd i lawr y lôn ym 
Mhenmachno.

Chweched diwrnod o daith Llwybr 
y Llechi
Cerdded o Llan Ffestiniog i 
Benmachno drwy Gwm Penmachno

Llan Ffestiniog i Benmachno
21.3, 13.2milltir

Ni cherddais daith yr Afon Cynfal 
erioed er imi fyw mor agos, rhy beryg 
i fachgen bach mae’n siŵr ond dyma 
oedd cerdded ochr afon, llawer 
ceunant, rhaeadrau a thyfiant coed 
derw hen ffasiwn Gymreig. Iachus i’r 
corff a’r enaid tybiaf.

Cwm Cynfal
Dyma beth ydyw afon go iawn
Rhaeadrau cryf a’r llif yn llawn,
Naddu’r graig mae pŵer y lli
Naddu araf ei chanrifoedd hi,

Yn gwthio’r graig i’w mowld ei hun
Fel artist gwych yn tynnu llun,

Pwysleisio yma ac yn ysgafn draw
Boed yn dywydd sych neu’n drymder 

glaw.
Creu rhaeadrau llawn o ewyn gwyn

A duwch pyllau fel gwaelod llyn,
Y dŵr yn fudur tuag at y lan

A gwyrddni tyfiant ym mhob man,
Y goedwig dderw a’r gwyrddni llaith

Yw bwrlwm artist wrth ei gwaith
Yn rhwbio’r creigiau hen yn llyfn
O frigau’r coed i’r dyfroedd dyfn,

A’r dŵr yn llifo fel erioed
Ydyw’r darlun o dan y coed
Dyfrliw’r afon sydd yno’n sail
I greu cynfas hardd o ddail

Cyfanwaith ydyw’r darlun hwn
Campwaith gwyllt y cread crwn,

Mae’r dŵr yn gefndir i’r holl waith
A’r Afon Cynfal ar ei thaith.
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ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

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

812333
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Nid Chwarelwr Ydwyf i – Rhan 6 (Arwel Emlyn)

Estynnwn ein 
cydymdeimlad ag 
Arwel Emlyn yn 
dilyn marwolaeth 
ei fam, Lilian 
Jones, Dinbych. 
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RHUTHUN

CAPEL BETHANIA
Rydym yn parhau i gynnal oedfaon bob yn ail 
wythnos yma ym Methania ac yn diolch i’r Parch 
Morris P Morris am ei wasanaethau ac am barhau i 
baratoi negeseuon diddorol a pherthnasol ar y wê. 

Cydymdeimlwn â John Gwynedd a’r teulu wedi 
iddynt golli tad John yn ddiweddar.

Taid a Nain Llongyfarchiadau i Brian a Margaret 
Roberts ar ddod yn daid a nain unwaith eto. 
Ganwyd bachgen bach, Zac, i Llion a Natalie yn 
Awstralia, a brawd bach i Kai. Gobeithio y cewch eu 
gweld yn y cnawd yn go fuan.

Pen-blwydd arbennig Dymuniadau gorau i Glain 
Platt ar ei phen-blwydd yn 90 yn ddiweddar. 
Gobeithio ichi fwynhau’r dathlu.

Cofion Anfonwn ein cofion at Euryn Tomos sydd yn 
Ysbyty Rhuthun a Tudor Beech yn Ysbyty Maelor 
a phawb arall sydd heb fod yn dda yn ddiweddar. 
Gobeithio y byddwch yn cryfhau’n fuan.

Basgedi lliwgar tref Rhuthun
Byddai unrhyw ymwelwyr i dref Rhuthun, yn ystod 
yr haf yn sylwi ar y basgedi lliwgar o gwmpas y dref. 
Noddir y basgedi gan Gyngor Tref Rhuthun. John 
Stubbs Planhigfa Glyndwr, Corwen, sy’n eu plannu, 
a Jeff Brimble sy’n eu dyfrio. Maent yn werth eu 
gweld, diolch yn fawr. 

Llyfrgell Rhuthun
Bydd Martin Kaye yn lawnsio ei lyfr cyntaf, ‘Baden 
Field’, yng nghyntedd llyfrgell Rhuthun, ddydd 
Llun Hydref 26. Bydd yn bresennol drwy’r dydd, a 
chroeso i unrhyw un alw i mewn am sgwrs. Mae’r 
stori yn ymwneud ag ardal Rhuthun.

Llongyfarchiadau Rachel
Fy enw i ydi Rachel Lewington, 
a dwi’n falch iawn o gael fy ethol 
yn aelod newydd ar Gyngor Tref 
Rhuthun. Bydd 4 Cynghorydd 
Plaid Cymru ar y Cyngor rwan, 
sef Menna Jones, Ifan Wyn, 
Ethan Jones a minnau. Dwi’n 
aelod o’r Pwyllgor Amwynderau, 
ac is-bwyllgor yr Hen Lys. 
Edrychaf ymlaen i weithio gyda’r 
Cynghorwyr eraill er mwyn ceisio 
adfywio’r dref yn dilyn COVID. 
Rydw i’n gweithio yn y Tŷ Celf, 
sydd ar Stryd Clwyd.

Cartref newydd
Mae Cwmni Alton Murphy wedi 
symud o’r Sgwar i adeilad ger y 
cylchdro wrth ymyl Tesco, ble’r 
arferai fod yn adeilad gan y Wern 
Vets. Digon o le parcio i bawb.

Man Profi Cofid
Mae Canolfan profi COFID, 
wedi cael ei gynnal amryw o 
weithiau yn Rhuthun, yn ystod 
yr wythnosau diwethaf. Gofynnir 
i bawb gymryd gofal, a bod yn 
ofalus. Flwyddyn yn ôl roeddem 
yn gobeithio y byddai’r gwaethaf 
drosodd.

Rhifau yng Nghymru, Medi 
23, 2021, 7 person wedi marw, 
a 2476 o achosion newydd. 
Mae mwyafrif o bobl yn gwisgo 
mwgwd wrth ymweld â’r siopau, 
a dan do. Pryd ddaw bywyd yn ôl 
i drefn, os ddaw o gwbwl? 

Rhuthun yn ei blodau 
Bydd pobl tref Rhuthun ac 
ymwelwyr fel ei gilydd yn siwr o 
fod wedi sylwi ar yr arddangosfa 
liwgar o flodau fu o gwmpas 
y dre eleni. Cyngor y dref sy’n 
gyfrifol am y gosodiadau ar 
lampau ac am gynnal a threfnu 
dwy gystadleuaeth i fusnesau 
lleol. Mae un ar gyfer busnes 
masnachol a’r llall ar gyfer 
busnes trwyddedig.

Yn ddiweddar bu grŵp bychan 
o gynghorwyr yn beirniadu’r 
ddau gategori yma a daeth Diana 
Edwards a ‘A Touch Of Class’ 
yn fuddugol a ‘The Salon’ a 
‘Hideway’ yn agos iawn at y brig.

Dywedodd y Maer, y 
cynghorydd Heather Williams 
“Gwnaeth ymdrech a safon uchel 
y cystadleuwyr argraff arnom 
ac roedd dewis y buddugol 
yn neilltuol o anodd yn adran 
y busnesau masnach, gyda 
chymaint o arddangosfeydd 
gwych. Nid yn unig roedd gan 
‘A Touch Of Class’ arddangosfa 
hynod liwgar ond roedd wedi 
ychwanegu ardal fach o flodau 
ar ochr ei siop oedd yn harddu’r 
ardal.”

Enillydd cystadleuaeth y 
busnesau trwyddedig oedd ‘Y 
Castle Hotel, Wetherspoons’ 
oedd ag arddangosfa drawiadol 
ger eu man bwyta allanol a 
Bryniau godidog Clwyd yn 

gefnlen i’r cyfan.
Yn arferol cyflwynir y cwpanau 

yn Sioe Rhuthun ond wrth 
gwrs oherwydd coronafeirws 
ni ellid gwneud hynny. Cymerir 
y cyfle hwn i apelio am fwy o 
aelodau i ymuno â phwyllgor 
y Sioe i sicrhau ei llwyddiant 
y flwyddyn nesaf. Os oes 
diddordeb gennych cysylltwch 
â’r Ysgrifennydd, Sian Lightfoot 
ar 01824 707965 neu ar ebost 
sianpenwaen@googlemail.com

ARDAL BATHAFARN
Oedfaon
Braf yw cael dod at ein gilydd eto fel capeli 
ardal Bathafarn. Bu’r Parch Jennifer Hurd, 
Llinos Mary Jones, Y Parch Marc Morgan, 
John Griffiths ac Elizabeth Jones yn cynnal 
oedfaon mis Medi yng nghapeli Bathafarn a 
Glyndyfrdwy.

Cofion anwylaf at Olwen Griffiths yn Llys 
Awelon, Lorna Wynne, Sant Meugan a Gretta 
Davies, hithau’n derbyn gofal yn Wrecsam.

Pwyllgorau 
Mae pwyllgorau’r Synod yn parhau ar Zoom 
ond rydym falch o allu cynnal Cyfarfodydd 
Blynyddol y Capeli wyneb yn wyneb am y tro 
cyntaf cyn cychwyn y Pandemig.

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â 
theulu’r diweddar Lilian Jones, gweddw Y 
Parch George Emlyn Jones. Roedd Lilian 
yn rhan o deulu ffyddlon a gweithgar yr hen 
gapel Wesle, Clocaenog. Buont yn hynod o 
ffyddlon a theyrngar i’r gwahanol achlysuron 
gan gynnwys chwarae rhanau amlwg yn 
Nramâu yr hen Gylchdaith Wesleyaidd, 
Rhuthun. Cofion atoch fel teulu.

Artistiaid y dyfodol 
Dyma rai o blant 
Ysgol Borthyn fu’n 
llwyddiannus, wrth 
baratoi lluniau am y 
Cloc ar y Sgwar yn 
Rhuthun.

O’r Hen i’r Newydd  – Gobeithir yn ystod yr wythnosau nesaf y bydd y Clinic yn symud o Mount St i’r 
adeilad newydd ar Gampws yr Ysbyty. 

Castle Hotel

A Touch of Class
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YSGOL PEN BARRAS
Bore Coffi McMillan 
– Cafodd pawb yn yr 
ysgol hwyl arbennig yn 
sgwrsio a chael diod a 
theisen wrth gefnogi’r 
elusen McMillan. 
Diolch i bawb am eu 
cyfraniadau tuag at yr 
achos.

Beicio – Bu plant 
blwyddyn 6 yn cael 
gwersi beicio yn yr 
ysgol ac yn dysgu 
sut i deithio’n ddiogel 
ar y ffordd fawr a’r 
strydoedd. Da iawn 
pawb am feicio’n 
ofalus a chyfrifol!

Tymor Newydd - Braf oedd cael 
croesawu’r plant yn ôl i’r ysgol 
ddechrau’r mis ac yn arbennig y 40 
o ddisgblion y dosbarth Meithrin 
oedd yn dechrau ar eu taith addysgol 
ym Mhen Barras. Rydym hefyd 
yn croesawu dwy aelod o staff 
newydd i’r tim, sef Mrs Eiry Green yn 
gymhorthydd yn yr uned dan bump a 
Mrs Sara Rowlands yn gymhorthydd 
yng Nghyfnod Allweddol 2.

Owain Glyndwr 
I ddathlu Dydd Owain 
Glyndwr, daeth y plant i’r 
ysgol yn eu gwisgoedd 
Cymreig neu fel tywysog 
neu dywysoges. Roedden 
nhw werth eu gweld a 
phawb wedi mwynhau 
dysgu am Owain Glyndwr. 
Llongyfarchiadau hefyd 
i Mia Johnson ar ennill 
cystadleuaeth Hamdden 
Sir Ddinbych wrth wneud 
llun ardderchog o Owain 
Glyndwr.

 
Diolch i Wasanaeth Cerdd 
Sir Ddinbych am rannu 
cyngerddd roc rhithiol 
gyda’r plant. Roedd y plant 
wrth eu boddau’n gwylio’r 
band ac yn dawnsio 
a chanu’r caneuon 
poblogaidd. Gobeithio’n 
wir bydd rhai plant yn 
penderfynu cael gwersi  
chwarae offerynnau cerdd. Alice Hudson

Ar ddiwrnod olaf mis Awst bu farw 
Alice Hudson gynt o Bron y Gaer, 
Stryd y Castell. Gwraig o gymeriad 
annwyl ffyddlon a diffuant oedd 
hi ac roedd ganddi wybodaeth 
eang mewn sawl maes.  Roedd 
ei gwreiddiau yn Sarn Mellteyrn, 
Penllŷn ac roedd ganddi feddwl y 
byd o’r ardal honno.

Bu’n athrawes yn Lloegr cyn dod 
yn ôl i Gymru a bu’n hynod o hapus 
fel prifathrawes Ysgol Derwen am 
bum mlynedd ar hugain a byddai’n 
ymfalchio yng nghyn ddisgyblion 
yr ysgol bob amser. Cefais y 
fraint o gyd ddysgu â hi yn ysgol 
Derwen. Atgofion o fynd a phlant 
yr ysgol i ymdrochi yn yr afon 
ymhell cyn dyddiau asesiad risg a 
rheolau iechyd a diogelwch! Hefyd 
cawsom gyfarfodydd Diolchgarwch 
bendithiol yn yr Eglwys.  Roedd 
hi’n mwynhau crwydro yn y garafan 
yn enwedig i ucheldiroedd Yr 
Alban. Ymddiddorai’n fawr mewn 
byd natur a hoffai sgwrsio. Mae 
ein cydymdeimlad yn fawr gyda 
Falyri ac Emlyn o golli mam a mam 
yng nghyfraith a John a Hilary yn 
Llanbedrog o golli chwaer, chwaer 
yng nghyfraith a  modryb  hoffus, 
a’r teulu estynedig i gyd. Bu Alice 
Hudson yn ffrind arbennig iawn i 
lawer.
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Swyddogion Newydd
Llongyfarchiadau i swyddogion newydd y Chweched Dosbarth ym Mrynhyfryd

Danu, Ifan, Shaun, Harri, Sam, Megan, Gwenan a Georgia

Prif Fachgen a Phrif Ferch - Harri a Gracie 

Dr J. Pettigrew, Pennaeth y Chweched Ddosbarth
“Mai’n fraint cael croesawu tîm o swyddogion newydd i’r Chweched yma yn 
Ysgol Brynhyfryd eleni. Pleser yw cael gweithio gyda chriw mor frwdfrydig, 
egnioledig, a meddylgar, ac ‘rydym yn edrych ymlaen at weld eu syniadau 
yn datblygu, ac yn addasu i ofynion y Chweched yn ystod y trawsnewidiad i 
normalrwydd newydd ar ôl cyfnod mor anodd i’n disgyblion.”

Harri Roberts
“Fy nod fel prif fachgen yw i alluogi bob disgybl i ymuno â chlybiau chwaraeon 
ac allgyrsiol fel bod gan bawb rôl o fewn yr ysgol”

Megan Winstanley
“Rydw i’n awyddus i hybu clwb eco o fewn yr ysgol er mwyn gwneud yr adeilad 
yn fwy eco-gyfeillgar ac i feithrin arferion da.”

Gwenan Lloyd
“Fy mhrif nod fel un o brif swyddogion yr ysgol yw i hybu a chefnogi’r adran 
gerdd cymaint â phosib drwy gynnal clwb cerdd i ddisgyblion o flynyddoedd 
7-9. Hoffwn fod yn llysgennad gwych i’r adran drwy annog fy nghyd 
ddisgyblion i gymryd rhan ym mhob cyfle posib er mwyn i bob disgybl adael 
Ysgol Brynhyfryd gyda phob math o brofiadau anhygoel!”

YSGOL BRYNHYFRYD YSGOL STRYD Y RHOS

Croeso ‘Nol! – Roedd yn braf croesawu pawb yn ôl, yn cynnwys ein plant 
Meithrin newydd.  Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur i’n disgyblion a’r holl 
gyfleoedd ynghlwm â hynny.

Nantclwyd y Dre – Fel rhan o’u prosiect ar y Tuduriaid, aeth Blwyddyn 3 a 4 
am dro i weld Nantclwyd y Dre.  Hyfryd oedd cael mynd i’r gymuned!

Sialens Ddarllen – Roedd y plant yn falch iawn i ddangos eu tystysgrifau am 
ddarllen llyfrau o’r llyfrgell dros yr haf.

Buarth Newydd – Roedd plant y Cyfnod Sylfaen wrth eu boddau ar ol 
dychwelyd ym Mis Medi i weld y buarth newydd wedi ei gwblhau o’r diwedd.
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ATEBION PÔS
1. nodwydd
2. rwan
3. ymarfer
4. riwbob
5. wythnos
6. aelod
7. llygod
8. fyny
9. Adfent
10. lafant
11. tymhorau
12. ymdrechu
13. munud
14. Plygain

Y trysor sy’n rhan o’n 
hetifeddiaeth yw Llyfr Mawr 
y Plant.

Bwyd 
blasus

SIWTNI TOMATO
Torrwch y canlynol yn fȃn
2 bwys o domatos gwyrdd
2 bwys o nionod
3 phwys o afalau
½ pwys o sultanas
¾ pwys o siwgr
Rhowch y cyfan mewn sosban 
fawr a’u gorchuddio ȃ finegr. 
Dylid ei ferwi’n araf am 2 awr, nes 
fydd y siwtni wedi twchu, cyn ei 
dynnu oddi ar y gwres a’i botio. 
Mwynhewch.
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ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE 
Gwaith cerfio gyda llaw 

24A Heol Clwyd 
Rhuthun. 
01824 704889

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

C
ER

R
IG

 B
ED

D
I

(Ffurfiwyd 1971)
Pengwern 
Cyffylliog

HILL & ROBERTS  
Cyfrifwyr Siartredig ac 
Ymgynghorwyr Busnes 
 
Gwasanaeth cyfrifeg, trethiant, treth ar werth, 
cyflogres, cyngor busnes cyffredinol, cynllunio ar gyfer treth 
etifeddiant, a materion trethiant busnes a phersonol arall.  
Ymweliad cartref drwy drefniant. 
 
1 Tan y Castell, Rhuthun    Ffôn: 01824 704545 
 
e-bost: info@hillandroberts.co.uk 
 
Swyddfeydd hefyd yn Yr Wyddgrug, Bala a Salford

CYMDEITHAS PWLLGLAS.  Nos 
Wener, Hydref 18 fe gynhaliwyd 
Cyfarfod Agoriadol y Gymdeithas 
yn Festri Y Rhiw. Ein siaradwyr 
gwadd oedd Rhys a Sheila Dafis o 
Lansannan a thestun eu sgwrs 
oedd 'Dau Hen Gês' Ie, yn 
llythrennol, dau hen gês brown 
oedd ganddynt a rheini'n llawn o 
hen greiriau diddorol. Yng nghês 
Rhys cafwyd nifer o eitemau oedd 
yn perthyn i'w daid a'i hen ewythr a 
fu'n' ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf 
gan gynnwys hen fedalau rhyfel, un 
tun baco unigryw a diddorol a nifer 
fawr o lythyrau a anfonwyd o'r 
ffosydd at y teulu a nifer o'r rhain 
wrth gwrs wedi eu sensro cyn 
cyrraedd. Wrth lwc, daeth y ddau 
adref o'r rhyfel yn fyw a phan aeth 
ei hen ewythr i weithio wedyn i 
Ddolgarrog bu ond y dim iddo gael 
ei ladd yn y drychineb fawr yno pan 
dorrodd argae cronfa ddŵr 
uwchlaw'r pentref. 
Yng nghês Sheila cafwyd nifer o 
hen eitemau o'r Ail Ryfel Byd fel 
dillad nyrsio ei mam a hithau'n 
aelod o'r Groes Goch ac yn nyrsio 
ym mhlasty'r Pale ger Llandderfel 
yn ystod y rhyfel a hefyd rhai 
eitemau a berthynai i'w thad tra'n 
aelod o'r Home Guard. Roedd 
ganddi yn ei meddiant hefyd hen 
lyfr wedi ei sgrifennu gan yr enwog 
William Salesbury, un o gyfieithwyr 
y Beibl, yn trafod meddyginaethau, 
a llawer o'r rhain yn rhai llysieuol, 
tuag at bob math o anhwylderau.  
Noson hynod o ddiddorol a 
chyflwynwyd a diolchwyd iddynt 
gan y llywydd, Rhoswen Ellis a braf 
oedd cael mwynhau paned a sgwrs 
wedyn. 
 
SYMUD. Dymuniadau gorau i 
Nesta Williams, Erw Las sydd 
bellach wedi symud i'w chartref 
newydd yn yr 'Hen Deanery' 
Llanelwy. Gobeithiwn y byddwch yn 

hapus yno Nesta. 
 
COFION.  Anfonwn ein cofion at 
Helen Wynne, Gwyneth Llywelyn. 
Glenys Roberts ac amryw eraill 
sydd ddim wedi bod yn dda yn 
ddiweddar ac ambell un ohonynt 
wedi derbyn triniaeth mewn amryw 
o ysbytai. Dymunwn ichi oll wellhad 
buan. 
 
EGLWYS UNEDIG Y RHIW. Yn 
ystod mis Hydref fe'n gwasan-
aethwyd gan y Parchedigion Morris 
P. Morris (Gweinidog) ac Eric 
Greene, Y Bala a hefyd Dafydd 
Timothy, Y Rhyl a Geraint Owens, 
Rhuthun. Diolch iddynt oll am eu 
gwasanaeth a'u cenadwri. 
 
SIOP PWLLGLAS: Dydd Sul 
Hydref 13 cawsom brynhawn difyr  
allan  gyda'n gilydd a mynd am dro 
i Plas Newydd Llangollen. Plas 
Newydd oedd cartref 'Merched 
Llangollen', Boneddiges Eleanor 
Butler a Sarah Ponsonby am bron 
i 50 mlynedd.Heddiw mae'r Tŷ yn 
Amgueddfa sy'n cael ei redeg gan 
Gyngor Sir Ddinbych. Cawsom 
dipyn o hanes y Tŷ a’r gerddi  cyn 
troi am adre a chael swper blasus 
yn Y Britannia. Roedd pawb wedi 
mwynhau ac yn gyfle i’r 
gwirfoddolwyr ddod at ei gilydd i 
gymdeithasu. 
 
Edrychwn ymlaen at noson yng 
nghwmni  Iolo Williams y 
Naturiaethwr enwog Nos Wener 
Rhagfyr 6 yn Neuadd Pwllglas am 
7.30 or gloch. Mae nosweithiau Iolo 
yn hynod boblogaidd felly 'y cyntaf 
i’r felin' fydd hi a mae Tocynnau ar 
gael yn ein Siop a Siop Elfair 
Rhuthun. 
Estynnwn groeso cynnes iawn i 
ddwy sydd wedi ymuno â tîm y 
gwirfoddolwyr sef  Mona Ffynogion 
a Sue Clarkson o Efenechtyd.

PWLLGLAS

SIOE FFASIWN

Yn Neuadd Pwllglas nos Wener Hydref 11,cafwyd noson “Ffasiwn a Ffiz” 
gydag arddangosfa o wisgoedd gan Siop Dillad Merched “Lan Llofft”, 
Machynlleth ac Aberystwyth, er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas, 

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020. Merched lleol cafodd y fraint o 
fodelu’r dillad. Cafwyd noson ddifyr a llawer o fwynhad. Diolch i 

Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.

O’R WASG
BYW IAITH – TAITH I FYD Y 

LLYDAWEG 
Aneirin Karadog  

(Gwasg Carreg  Gwalch, £8.50) 

Mae’r teulu hwn newydd ddychwelyd o 
Lydaw. Ond nid gwyliau haf oedd eu 
hymweliad. Aeth y Prifardd Aneirin 
Karadog, Laura ei wraig, Sisdial ac 
Erwan eu plant a Mukti’r ci i fyw am 
flwyddyn i wlad y tad-cu a’r fam-gu. Byw 
drwy’r Llydaweg oedd y nôd. Dewch i 
glywed eu hanesion a’u profiadau. 
 
 

DIAWL BACH LWCUS 
Atgofion drwy Ganeuon:  

Geraint Davies 

(Gwasg Carreg Gwalch, £8.50) 
 
‘Mae caneuon fel plant,’ meddai Geraint 
Davies (aelod o Hergest, Mynediad am 

Ddim a grwpiau eraill) – mae gan bob un 
ei stori. Efallai mai ‘Hei, Mistar Urdd’ yw 
ei gân enwocaf – ac mae honno’n llawer 
mwy na chân plant.  
Mae’r gyfrol hon yn casglu ynghyd 
straeon o Lanymddyfri, Abertawe a’r 
Borth; yn sôn am ddylanwadau o Merêd 
i Joan Baez, ac am brofiadau o weithio 
gyda Grav i fynd â’r ‘cyw melyn olaf’ i’r 
coleg.  
 
 

NADOLIG YN Y CARTREF 
Luned Aaron  

(Gwasg Carreg Gwalch £5.95) 

 
Mae ‘Adfent’ yn golygu siocled i blant 
heddiw. Dyma gyfrol sy’n ailddarganfod 
traddodiadau’r Nadolig yn y cartref a all 
fynd ar goll ynghanol prysurdeb yr ŵyl 
heddiw.  
Lluniau lliw hyfryd, clawr caled – mae’n 
addurn yn ogystal â bod yn bleser i’w 
ddarllen. 
 
 

Cymru a’r Môr: 10,000 o 
Flynyddoedd o Hanes y Môr  

(Y Lolfa - £24.99) 
 

Llyfr newydd wedi ei ddarlunio’n 
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar 
hyd glannau gogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd. 
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AERON JONES 
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 

ARGRAFFU 
Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy. 

Cysylltwch â 
 

 07729 960484 aerontynycefn@gmail.com

Atebion i’r geiriau yn 
dechrau gyda’r 

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

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

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

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Glyn a Gladwen Jones 

Ffôn: 01490 412432

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

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

ffrindiau.

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

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

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones     Ffôn: 01824 703304

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

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

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis       01490 420447

H. A. 
ELLIS 
Saer Coed

01824 702994

134 Parc y Dre,  
RhuthunGwaith Contract, Gosod Ceginau, 

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

o safon uchel

Aciwbigo yng Nghlinig  
Stryd y Ffynnon, Rhuthun  

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

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

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

Cysylltwch â Ric ar 01824 750732 neu ffoniwch am apwyntiad ar 
01824 709777
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CEFNOGWCH 
 EIN HYSBYSEBWYR

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

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

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans   Ffôn: 01824 790313

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

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

Am amcangyfrif am ddim 
Cysylltwch â

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Iolo Dafydd 

DWEUD Y DREFN

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

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

DINMAEL
Gohebydd: Sioned Jones – 01490 460419
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CRAFU  
PEN

Cefnogwch ein  
hysbysebwyr

Fel llawer ohonoch chi ddarllenwyr Y Bedol, dw i’n 
mwynhau hamddena trwy feicio neu gerdded.  Yn ystod y 
cyfnod clo cyntaf daeth hyn yn rhan feunyddiol o fywydau 
llawer o bobl ar hyd a lled y wlad.  

Mae aelodau o Glwb Beicio Rhuthun i’w gweld yn 
aml ar eu beiciau yn gwibio ar hyd ein ffyrdd wrth iddynt 
ymarfer ar gyfer cystadlaethau.  Yn aml, gwelir teuluoedd 
ac unigolion yn beicio neu gerdded ar hyd y llwybr rhwng 
Rhuthun a’r Rhewl.  Bydd llawer o feicwyr mwy anturus yn 
mynd i Goed Llandegla er mwyn profi cyffro o’r cynnydd 
yn yr adrenalin.

Yn bersonol, bydda i a Janet  wrth 
ein boddau yn rhoi ein beiciau ar 
y rac ar gefn y car a’i hanelu hi am 
Lwybr Mawddach, Lôn Eifion neu 
Lôn Las Menai.  Mae gallu mynd 
yn ein pwysau heb orfod poeni am 
‘guro’ unrhyw amser yn ein siwtio 
ni’n berffaith.  Mae gallu reidio ar hyd 
llwybr diogel gyda dim ond cerddwyr 
a beicwyr eraill yn gwmni i ni, yn 
ychwanegu at y mwynhad ac mae’n 
gyfle i fwynhau rhai o olygfeydd 
gorau Cymru.  Ym mis Mehefin, 
buom yn teithio ar hyd Llwybr Brunel 
rhwng Hwlffordd a Neyland.  Fel yr 
awgryma’r enw, roedd y llwybr hwn yn dilyn llwybr a fu 
unwaith yn cludo teithwyr i gyfeiriad Doc Penfro.

Tristwch y sefyllfa sydd ohoni i ni yn Rhuthun yw mai 
dim ond tua dwy filltir o lwybr beicio a cherdded sydd 
gennym i fedru teithio’n hamddenol o un gymuned i un 
arall.  A’r llwybr hwnnw yw’r un sy’n rhedeg yn gyfochrog 
â ffordd yr A525 i gyfeiriad  y Rhewl.  Gyda llaw, dyma’r 
unig lwybr beicio a cherdded yn Sir Ddinbych sy’n rhoddi’r 
flaenoriaeth i feicwyr yn un o’r cyffyrdd, sef y gyffordd ger 
siop Aldi.  Credaf y dylai’r un flaenoriaeth fod ar  gael i 
ddefnyddwyr y llwybr diogel rhwng siop Tesco a mynedfa 
Ysgolion Pen Barras a Stryd y Rhos.

Os ewch chi i ben ucha’r sir, byddai modd i chi ymuno 
â Llwybr Arfordir Gogledd Cymru, ac o’r Rhyl gallwch 
ymlwybro i gyfeiriad Caergybi neu Gaer gan gadw, bron a 
bod , yn llwyr ar y llwybr diogel hwn.  Mae modd ei adael 
ac ymuno â’r llwybrau eraill y cyfeirwyd atynt eisoes, sef 
Lôn Las Menai a Lôn Eifion.  Os ydych yn ddigon ffodus i 
fod yn byw yn Llanelwy neu Rhuddlan, gallwch adael eich 

car adref a neidio ar eich beic gan ddilyn Afon Clwyd i 
lawr at Lwybr yr Arfordir wrth y Foryd, unwaith eto bron yn 
gyfangwbl oddi ar y ffordd fawr.

Dychmygwch sut fyddai hi i driogolion a nifer o fusnesau 
Rhuthun a’r Rhewl pe byddai’r llwybr sydd gennym 
yn mynd rhagddo i Ddinbych a thu hwnt gan gyrraedd 
Llanelwy.  Credaf y byddai’n atyniad mawr i feicwyr 
‘tywydd braf’ fel fi yn ogystal ac i feicwyr eraill sydd 
am allu crwydro ymhellach na’r hyn y gellir ei wneud yn 
ddiogel heddiw.  Arwhan i’r ffaith bod beicio a cherdded 
yn llesol i’r corff a’r enaid, mae hefyd i’r ddau weithgaredd 

hwn werth economiadd.  Mae llawer 
o siopau a thai bwyta Dolgellau a’r 
Bermo yn elwa gan fod cannoedd 
o feicwyr a cherddwyr yn dilyn 
Llwybr Mawddach pob diwrnod 
o’r flwyddyn.  Byddai beicwyr a 
cherddwyr a fyddai’n dewis crwydro 
o’r Rhyl ar hyd Dyffryn Clwyd i 
gyfeiriad Rhuthun yn cael eu sbwylio 
gyda golygfeydd bendigedig o 
Fryniau Clwyd ar y chwith, Mynydd 
Hiraethog ar y dde ac wrth gwrs, 
pentrefi a threfi hanesyddol  pob 
rhyw bum milltir.

Diwedd y gân wrth gwrs yw’r 
geiniog.  Bu i’r llwybrau beicio yr wyf wedi cyfeirio atynt 
gael eu creu gan fod arian sylweddol wedi bod ar gael 
oddi wrth y Gymuned Ewropeaidd.  Mae gan Lywodraeth 
Cymru grantiau sydd wedi ei neilltuo ar gyfer Teithio Llesol 
a Chreu Llwybrau Diogel.  Heddiw, rhoddir y flaenoriaeth i 
greu llwybrau diogel mewn cymunedau er mwyn galluogi 
plant i deithio’n ddiogel i ysgolion.  Er nad yw’r pwyslais 
bellach ar gysylltu cymunedau, nid yw wedi diflannu.  Braf 
fyddai gweld Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud datblygu 
llwybrau beicio a cherdded diogel yn rhan o Gynllun 
Corfforaethol y Sir gyda rhaglen yn cael ei rhoi yn ei lle 
ar gyfer ehangu’r llwybrau sydd gennym yn Rhuthun yn 
raddol i gyfeiriad y llwybr sy’n cychwyn yn Llanelwy.  Er 
mwyn gwireddu hyn, bydd rhaid sicrhau bod Llywodraeth 
Cymru yn parhau i gynnig grantiau o arian a fyddai fel arfer 
wedi dod oddi wrth y Gymuned Ewropeaidd.  Yr hyn na 
ddylid ei oddef ar unrhyw gyfrif yw unrhyw ddiffyg ewyllys 
er mwyn cael y maen i’r wal.
Emrys Wynne

Cysylltu Llwybr Beicio a Cherdded 
Rhuthun â Llwybr yr Arfordir?  

Pam lai?
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Dysgu yn yr Awyr Agored – mae’r plant yn gwneud 
llawer o’u dysgu y tu allan i’r dosbarth ac rydym 
yn ffodus iawn o’r adnoddau naturiol cyfoethog 
sydd gennym ar dir yr ysgol. Rydym yn ddiolchgar 
i Gyngor Cymuned Llanrhaeadr am roi arian inni 
fedru prynu sied i ddal rhai o’r adnoddau y tu allan. 

LLANRHAEADR
Gohebydd: Nerys Evans  

Ffôn: 01745 890294
nerysevansdyffryn@gmail.com

Capel y Pentre – Yn ystod y mis cafwyd 
gwasanaeth bedydd Jac Eben ,mab bach Aled 
ac Elin Williams, Felin Bach, dan arweiniad ein 
Gweinidog,Parch Andras Iago. Diolch i Ceri Rawson 
a’r mamau am ofalu am wasanaeth Diolchgarwch 
y plant. Eu thema oedd Gwarchod y Gwenyn , 
Dysgodd pawb fantais y gwenyn ar ein byd.Mae 
un o blant yr Ysgol Sul sef Leah Jones wedi torri 
ei gwallt a’i roi i’r Princess Trust sydd yn gwneud 
wigiau i blant sydd yn colli eu gwallt drwy driniaeth 
neu salwch ac hefyd wedi casglu £100 punt, da 
iawn ti a diolch Leah.

Taith dractorau – Trefnodd Geraint Pentre Pella 
a Bryn Davies, Llandyrnog daith dractorau ac fe 
gasglwyd dros £300 punt er budd Hopis Sant 
Cyndeyrn. Roedd oddeutu 30 o dractorau o bob 
oed yn cychwyn o Parc Ty Du.

Merched y Wawr – Bu i ni gyfarfod yn y Kings 
Head am bryd o fwyd i gychwyn y tymor. Gobeithio 
y cawn dymor llwyddiannus gan gwrdd yn y festri o 
hyn ymlaen.

Dymuniadau gorau i Aaron (mab Barry a Carys 
Williams) a Lauren ar eu priodas yn Eglwys St 
Vincent de Paul, Isleworth.

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

Dechrau newydd – Mae deuddeg disgybl wedi 
dechrau yn y dosbarth Derbyn sef’ Swyn, Millie, Lola, 
Aron, Harvey, Noah R, Noah F, Freddie, Robin, Sam, 
Elliot a Cybi. Hefyd, mae deuddeg disgybl arall wedi 
dechrau yn y dosbarth Meithrin yn y boreau. Croeso 
cynnes iddyn nhw i gyd gan obeithio y byddan nhw 

a’u teuluoedd yn hapus iawn yn yr ysgol. Hefyd, 
croeso’n ol i Miss Davies sydd wedi dychwelyd o’i 
absenoldeb mamolaeth a Miss Ffion Morgan sydd yn 
rhannu dosbarth gyda hi. Mae Mrs Catrin Haf Jones 
a Miss Mared Hughes hefyd wedi ymuno â staff yr 
ysgol ac wedi setlo i lawr yn dda.

YSGOL LLANRHAEADR YNG NGHINMEIRCH 

Ymweliad – cafodd plant yr ysgol ymweld â gardd 
Cae Derw yn Llanrhaeadr gan ddysgu llawer iawn 
am dyfu blodau, ffrwythau, llysiau a gweld pwmpeni 
o bob math, lliw a maint yn tyfu. Mae Betrys, Roli, 
Cled a’u rhieni wedi bod yn hynod o brysur ac 
mae’r ardd yn werth ei gweld.

Casglu mafon yng Nghae Derw Garddwyr Gwych

Cofiwch ddilyn cyfrif Twitter yr ysgol @BroCinmeirch i weld lluniau o’n gweithgareddau.

Cinio Nadolig 
Clwyd 2020

5ed Rhagfyr 2021 am 
12:30yh

Canolfan Cae Cymro, 
Clawddnewydd

Cinio 4 cwrs- £25 oedolion, £10 
plant cynradd

I archebu tocynnau cysylltwch 
a Lowri ar 07980 877 435.
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Mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o 
gyhoeddi Rhestr Testunau Eisteddfod 
yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

Mae’r rhestr yn amrywio o 
gystadlaethau llwyfan a chyfansoddi 
i blant a phobl ifanc o dan 25 oed, 
a ddewiswyd gan banelau lleol a 
gwirfoddolwyr o Sir Ddinbych, wedi hir 
ymaros o ganlyniad i’r pandemig. Gellir 
lawrlwytho Rhestr Testunau 2022 a 
rheolau cystadlu yn rhad ac am ddim 
oddi ar wefan Eisteddfod yr Urdd.  

Bydd cofrestru i gystadlu yn 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn 
agor ar y 1af o Ragfyr 2021 ac yn 
cau ar y 14 o Chwefror 2022. Bydd 
cystadlaethau amgen Rhestr T yn cael 
eu cyhoeddi yn y gwanwyn, yn dilyn 
llwyddiant gŵyl ddigidol Eisteddfod T.

Gobaith y mudiad yw cynnal 
Eisteddfod yr Urdd 2022 yn Sir 
Ddinbych yn ystod hanner tymor y 
Sulgwyn.

Gwobrwyo Enillwyr Eisteddfod yr 
Urdd 2020-21

Yn ystod wythnos y 18fed o 
Hydref bydd Eisteddfod yr Urdd yn 
gwobrwyo’r holl waith Cyfansoddi a 
Chreu buddugol ddaeth i law yn 2020, 
cyn gorfod gohirio’r Eisteddfod yn 
Ninbych oherwydd Covid-19.

Fel rhan o wythnos arbennig 
ar blatfformau digidol yr Urdd, yn 
ogystal ag ar raglen Heno, S4C ac ar 
BBC Radio Cymru, cynhelir dathliad 
o weithiau buddugol a chyhoeddir 
enillwyr cystadleuaeth y Gadair, y 
Goron, y Fedal Ddrama a’r Fedal 
Gyfansoddi.

Bydd y Prif Lenor yn derbyn Coron 
wedi’i chreu gan y cerflunydd Mared 
Davies, a’r Prifardd yn ennill Cadair 
wedi’i cherfio gan y saer Rhodri 
Owen. Cwmni gemwaith Rhiannon o 
Dregaron sydd wedi creu’r medalau 
ar gyfer y Prif Ddramodydd a’r Prif 
Gyfansoddwr.

Eleni am y tro cyntaf, bydd 
Eisteddfod yr Urdd yn cyhoeddi 
‘Deffro’, cyfrol y cyfansoddiadau 
ar ei newydd wedd wedi ei guradu 
gan ddau o gyn-enillwyr Eisteddfod 
yr Urdd. Brennig Davies, Prif Lenor 
Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 
2019 yw golygydd creadigol y gyfrol 
ac Efa Lois, Prif Artist Eisteddfod 
yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 
2018 sydd wedi ei dylunio. Gyda 
chefnogaeth y Cyngor Llyfrau, bydd 
ar gael fel e-lyfr ac o siopau llyfrau 
Cymraeg lleol o Ddydd Gwener, 22 
Hydref.

Bydd rhestr gynhwysfawr o’r holl 
enillwyr a’r beirniadaethau ar gael ar 
wefan Eisteddfod yr Urdd o Ddydd 
Llun, 18 Hydref.

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr 
Eisteddfod yr Urdd, “Mi ydan ni’n 
falch iawn o fedru cyhoeddi ein Rhestr 
Testunau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 
Sir Ddinbych 2022 heddiw. Ac wedi hir 
ymaros, braf hefyd fydd cael datgelu 
enillwyr cystadlaethau cyfansoddi’r 
Eisteddfod yr Urdd na gynhaliwyd yn 
2020 o ganlyniad i’r pandemig. Rydym 
yn hynod ddiolchgar i’n partneriaid 
am ein helpu i roi sylw ychwanegol a 
haeddiannol i enillwyr y prif wobrau.”

ROBIN GWYNDAF

MEDDYG Y 
GALON GLWYFUS

GOFAL AM IECHYD MEDDWL

A CHYMWYNAS FAWR 
DR DAVID ENOCH

HHyyddeerraaff  yy  ccaaff  ffeell  ccyynntt  
WWeelldd  yyrr  hhaauull  wweeddii’’rr  hheellyynntt..

EEllffyynn

‘‘TTrryyssoorr  oo  ggyyffrrooll  ggyyffooeess,,  hhaarrdddd,,  ssyy’’nn  wweerrtthh  ii  bbaawwbb  
eeii  ddaarrlllleenn..’’  ((YYrr  AAtthhrroo  MMaarrii  LLllooyydd--WWiilllliiaammss))

‘Un o gyhoeddiadau 
pwysicaf 2021’

Cyfrol arbennig o hardd, clawr caled; 
231 tudalen; 104 o luniau, a phob llyfr wedi’i rifo.

Cyfrol yn diolch o galon i bob meddyg 
a holl weithwyr y Gwasanaeth Iechyd, 

ac i bawb sy’n rhannu eu gofal dros eraill .  

Yn cynnwys portreadau, e.e., o Dr Ifor H Davies 
a Dr Edward Davies, Cerrigydrudion, 

a’r Athro Mari Lloyd-Williams, Waengoleugoed.

Unrhyw elw i : 
Gofal Dydd Waengoleugoed, ger Llanelwy, 

a Stafell Fyw, Caerdydd.

Nid bomiau i ladd, 
Ond iechyd i’r claf.

Pryderi Llwyd Jones

Cyhoeddiadau’r Gair   Pris:  £15

Cyhoeddi Rhestr Testunau 
Eisteddfod yr Urdd 2022
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YSGOL BETWS GWERFUL GOCH LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E Roberts  

Ffôn: 01824 780286
 
Daeth tymor y cynhaeaf a chiliodd 
y gwenoliaid i wledydd tramor a’r 
ymwelwyr lu a ddaeth i’n bro dros 
fisoedd yr haf. Mae llwybrau’r ardal 
a Chlawdd Offa wedi denu cerddwyr 
a beicwyr wrth eu cannoedd o bob 
rhan o’r wlad.

Agorodd drysau hynafol Eglwys 
Sant Garmon a chynhelir boreol 
weddi bob bore Sul am naw o’r 
gloch y bore ar ganiad yr hen 
gloch a than arweiniad y Parch 
Richard Carter, Llanfair Dyffryn 
Clwyd a Chenhadaeth Dyffryn 
Clwyd. Cynhaliwyd pwyllgor 
lleol o aelodau’r Eglwys gyda 
chynrychiolaeth dda a chyfle i 
drafod amrywiol weithgareddau am 
weddill y flwyddyn. Ym mis Hydref 
cawn ddathlu ein Diolchgarwch 
gyda gwasanaeth a swper i ddilyn 

yn Ysgoldy’r Eglwys ac mae croeso 
cynnes i chwi ymuno â ni. Bydd 
cyfle i gynnal Ffair Nadolig ac 
hyderwn y ceir cyfraniad gan blant 
yr ysgol. Bydd Gwasanaethau’r 
Nadolig bob amser yn ardderchog 
ac yn denu cynulleidfa gref yn 
enwedig Gwasanaeth y Preseb. 
Cynhaliwyd ambell wasanaeth 
bedydd y ystod y tymor a’r 
teuluoedd yn llenwi’r seddau.

 
Profedigaeth – Trist oedd clywed 
y newydd am farwolaeth y 
Foneddiges Gaynor Bryan Jones, 
un o gymeriadau hynaf ein bro ac 
aelod selog yng nghapel Rhiw Ial lle 
cynhaliwyd ei hangladd ar Fedi 30. 
Cofiwn hefyd am gleifion ein hardal 
boed gartef neu mewn ysbytai. 
Bydd cyfarfodydd y Gymdeithas 
Gadwraeth i ddod ym misoedd yr 
Hydref ac edrychwn ymlaen yn fawr 
atynt.

www.ruthinfarmers.co.uk
Canolfan Da Byw Dyffryn Clwyd, Parc Glasdir, Rhuthun.  

LL15 1PB – Ffon: 01824 705000 

Arwerthwyr & Phriswyr
Arwerthiannau Da Tew Pob Dydd Mawrth am 10yb A Dydd Gwener am 11yb 

Arwerthiannau Stoc Stor Wythnosol pob Dydd Iau am 10.30yb
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 Gŵn Defaid yn Y Bala
Arwerthiannau Achlysurol Ceffylau

8

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

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

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

CORWEN

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

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

9 Sgwâr Sant Pedr 
RHUTHUN 
01824 704849

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

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

    
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid /  gwrteithiau / 

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

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346 
 Ffôn symudol 07730 989807 

Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443

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

Williams a Siân Williams, y cyfeilydd  

ANRHEGU FIONA

I ddathlu llwyddiant Fiona Collins 
yn ennill gwobr Dysgwr y 
Flwyddyn yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst, 
penderfynodd Marian ag Eirian 
drefnu bod aelodau cangen 
Corwen o Ferched y Wawr yn cael 
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r 
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar 
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd 
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn 
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd 
Jones, Llywydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol. O dan y llun roedd 
pennill roedd Eifion wedi ei 
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn 
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian 
dau dwb o gymysgedd o flodau a 
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i 
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti 
Fiona, rydym fel cangen yn falch 
iawn ohonot. Bydd erthygl am 
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg 
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer 
o ddiolch i Eirian a Marian am
drefnu noson mor hyfryd.
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Dymuniadau Gorau – Gobeithio 
erbyn hyn fod Moi, Enlli, Lois, 
Cheryse a Tilly wedi setlo yn eu 
hysgolion Uwchradd, Ysgol Godre’r 
Berwyn ac Ysgol Brynhyfryd, ac 
rydym yn dymuno’r gorau iddynt! Pob 
lwc i’r pump! 

Hoffem fel ysgol ddymuno’n dda 
hefyd i Mr Dafydd Elgan Davies 
sydd wedi dechrau ar ei swydd 
newydd fel Pennaeth Ysgol Twm o’r 
Nant,Dinbych. Pob lwc i chi Mr Davies 
a pheidiwch a bod yn ddiarth!

Croesawu – Hoffem groesawu Mrs 
Rhian Thomas fel Pennaeth newydd 
Ysgolion Ffederal Betws Gwerful Goch 
a Bro Elwern. Mae i weld wedi setlo’n 
wych i awyrgylch y ddwy ysgol ac mae 
pawb yn edrych ymlaen i gydweithio 
gyda hi. Rydym yn gobeithio wir y 
bydd yn hapus yma gyda ni.

Croeso mawr i Steffan, Aranwen, 
Mya, Harry ac Ollie i’r Dosbarth 
Derbyn, hefyd i Llio, Inez a Wil 
sydd yn y Dosbarth Meithrin yn y 

prynhawniau. Gobeithio y byddant yn 
hapus iawn yn Ysgol Betws.

Thema – ‘Y Carped Coch’ ydi thema’r 
ysgol gyfan yr hanner tymor yma. 
Byddwn yn cael y cyfle i edrych ar 
ffilmiau gwahanol a gwneud gwaith 
arnynt. Rydym wedi dechrau gyda’r 
ffilm Pinocchio, ac mae’r plant wrth 
eu boddau yn creu pyped, edrych 
am wybodaeth am Walt Disney, creu 
cerddoriaeth newydd i’r ffilm ynghyd â 
nifer o weithgareddau eraill.

Gwellhad Buan – Rydym yn dymuno 
gwellhad buan i Anti Jane. Brysiwch 
wella, mae pawb yn methu eich 
brecwast chi!

Make Some Noise – Prynhawn 
Gwener, Medi 17, roeddem yn ffodus 
iawn o gael bod yn rhan o gyngerdd 
dros Teams gyda’r band. Roeddent 
yn chwarae caneuon adnabyddus, a’r 
plant wrth eu boddau yn cael dawnsio 
a chyd ganu! Diolch yn fawr!
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YSGOL CARREG EMLYN:   
Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 
– Cafodd pawb hwyl fawr yn 
gorymdeithio ym Mhrestatyn er mwyn 
croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir 
Ddinbych. Roedd plant y Cyfnod 
Sylfaen wedi gwneud baner 
fendigedig a buont hefyd yn canu ar 
lwyfan yr ŵyl. Rydym i gyd yn edrych 
ymlaen at yr Eisteddfod yn Ninbych 
ym mis Mai rwan.  
Grwpiau Disgyblion – Rydym wedi 
bod yn dewis ein grwpiau disgyblion 
ar ddechrau’r flwyddyn ysgol. 
Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi 
cael eu dewis a phob lwc iddynt yn eu 
rôl. Mae gennym saith grŵp  sef Y 
Cyngor Ysgol, Yr Eco Bwyllgor, 
Llysgenhadon Gwych, Llysgenhadon 
Chwaraeon, Yr E-Dim, Criw y Ddraig 
a Swyddogion Ifanc Diogelwch y 
Ffordd. Maent i gyd wedi dechrau ar 
eu gwaith ac yn brysur yn sicrhau bod 
llais y plentyn yn gryf yn yr ysgol.  
Sialens Ddarllen yr Haf - 
Llongyfarchiadau mawr i’r plant fu’n 
brysur yn darllen dros yr haf. Mae nhw 
i gyd wedi cael tystysgrif a medal am 
gyflawni Sialens Ddarllen yr Haf yn y 
llyfrgell – da iawn chi! 
Esther Andrews - Daeth Esther 
Andrews sy’n gweithio gyda’r Eglwys 
yng Nghymru i’r ysgol i arwain 
gwasanaeth ym mis Hydref. Neges y 
sgwrs oedd fod yn bwysig cael 
gobaith. Mwynhaodd y plant y sgwrs 
yn fawr 
Diolchgarwch - Cawsom ein 
Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys 
Clocaenog. Y thema eleni oedd 
‘Diolch am ein Cartrefi’ a daeth 
Ameina Khan o elusen Atal 
Digartrefedd Gorwel, sy’n ran o Grŵp 
Cynefin, i siarad gyda’r plant am ei 
gwaith yn helpu’r digartref yn Sir 
Ddinbych. Diolch i’r Parch Richard 
Carter am ymuno â ni hefyd.   
Ymweliad â’r Gampfa - Cafodd plant 
y Cyfnod Sylfaen brynhawn diddorol 
yng Nghampfa Celtic Strength. 
Cawsant amser da yn gwneud yr 
ymarferiadau a gweld faint o hwyl ydi 
cadw’n heini. Diolch yn fawr i mam 
Jac am y croeso. 
Jambori - Cafodd plant y Cyfnod 
Sylfaen hwyl fawr yn y Jambori gyda 
Martin Geraint eto eleni. Bu Gruffydd 
yn ddigon lwcus i gael ei ddewis i’w 
helpu gydag un o’r caneuon! 
Cynhadledd Gwrth Fwlio - Bu 
Ciaran, Elan, Emily ac Annie o 
Flwyddyn 6 yn cynrychioli’r ysgol 
mewn Cynhadledd Gwrth Fwlio yn 
Ninbych. Byddant, rŵan, yn rhannu’r 

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

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

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

CLOCAENOG
Gohebydd: Sioned Malethan  Ffôn: 01824 750181

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

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

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

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

T: 01824 704 701     M. 07810 543 915 
E: dylancjones@gmail.com 
Bryn Goleu, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, 
Sir Ddinbych, LL15 2SE
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Pen-blwydd Hapus i HARI RICHARD 
JONES yn 7 oed ar Tachwedd 23. 
Cariad Mawr gan Dad, Mam, Deio  

a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd Hapus iawn i ti JINI yn 4 
oed ar 20 Tachwedd. Cariad mawr 

oddi wrth Nain a Taid Rhuthun a Nain 
a Taid Llanrwst. XX

Pen-blwydd hapus iti MADDIE, 
Audlem, Sir Caer, ar dy benblwydd yn 
3 oed ar Dachwedd 4. Llawer o gariad 
gan Dad a Mam a LILLIE, Nain a Taid 
22 Ty’n y Parc, Rhuthun a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus i ti ALFIE OWEN 
EDWARDS yn 4 oed ar y 29 

Tachwedd oddi wrth Dad, Mam, dy 
chwaer fawr Ffion a'r teulu i gyd. 

Pen-blwydd hapus i MALI FFLUR 
EVANS Caerdydd, yn 9 oed 

Tachwedd 26. Llawer o gariad gan 
Dad, Mam a Deio a Taid a Nain 

Dyffryn Llanrhaeadr a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus i GWEN 
ANGHARAD HUGHES yn un oed ar 
Tachwedd yr 17. Llawer o gariad gan 
Dad, Mam ag Owen, Taid a Nain Bro 

Deg a Taid a Nain Pen y Maes.

Pen-blwydd hapus i GWEN yn 3 oed 
ar Dachwedd 23.  

Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam, 
Alys a’r teulu oll. Xx.

Pen-blwydd hapus iawn iti BECA 
GRUG EVANS, Ty’n y Celyn, 

Llanbedr DC yn 3 oed ar Dachwedd 
14. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, 

Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx

Pen-blwydd hapus i ELA EMLYN 
EVANS Carneddi, yn 3 oed Tachwedd 
21. Llawer o gariad gan Dad, Mam ac 

Arthur, Nain Capel Helyg a Taid a 
Nain Dyffryn Llanrhaeadr.  

Penblwydd hapus iawn MIRAIN 
ALAW JONES, Cefn Iwrch Fawr, 

Cyffylliog yn 9 oed ar Dachwedd 20. 
Cariad mawr gan dad, mam, Gruff a 
Gwenlli, taid a nain Erw Goch, Nain 

Glythau a'r teulu i gyd. Xxx

   Canolfan Grefft Rhuthun
       19 Hydref 2019 - 17 Ionawr 2020 

 Oriel 1 – Llythrennu: Celfyddyd a Rhith 
Oriel 2 a 3  – Neil Bottle: Y Cwbl sydd Ar Ôl 

 
Hydref / Tachwedd 2019 
Prosiect Cwrd Gofod B:  

Liz Ellis: Cysylltiadau Elfennol 
Stiwdio 3: Gardd Gudd Gofod Gweithgaredd 

Roedd ci gan ryw wraig o Bwllglas – 
Un ffansi â’i flew o fel tas. 
   Fe fwytai nhw jam, 
   A thunnelli o ham, 
A’r ddau oedd yn drewi yn atgas. 
 

Roedd merch fach yn byw yn y llan ‘ma 
Yn cerdded ffwl sbîd  yn ei sana’ 
   Fe lithrodd un tro 
   A brifodd, o do, 
Mae bellach yn gwisgo ei ‘sgidia.

LIMRIGAU
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Basgedwaith: Rhythm, 
Adnewyddiad ac Ailddyfeisiad 

Cyfres Porthol Serameg

-PEN-BLWYDD HAPUS

5

Pen-blwydd Hapus i HARI RICHARD 
JONES yn 7 oed ar Tachwedd 23. 
Cariad Mawr gan Dad, Mam, Deio  

a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd Hapus iawn i ti JINI yn 4 
oed ar 20 Tachwedd. Cariad mawr 

oddi wrth Nain a Taid Rhuthun a Nain 
a Taid Llanrwst. XX

Pen-blwydd hapus iti MADDIE, 
Audlem, Sir Caer, ar dy benblwydd yn 
3 oed ar Dachwedd 4. Llawer o gariad 
gan Dad a Mam a LILLIE, Nain a Taid 
22 Ty’n y Parc, Rhuthun a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus i ti ALFIE OWEN 
EDWARDS yn 4 oed ar y 29 

Tachwedd oddi wrth Dad, Mam, dy 
chwaer fawr Ffion a'r teulu i gyd. 

Pen-blwydd hapus i MALI FFLUR 
EVANS Caerdydd, yn 9 oed 

Tachwedd 26. Llawer o gariad gan 
Dad, Mam a Deio a Taid a Nain 

Dyffryn Llanrhaeadr a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus i GWEN 
ANGHARAD HUGHES yn un oed ar 
Tachwedd yr 17. Llawer o gariad gan 
Dad, Mam ag Owen, Taid a Nain Bro 

Deg a Taid a Nain Pen y Maes.

Pen-blwydd hapus i GWEN yn 3 oed 
ar Dachwedd 23.  

Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam, 
Alys a’r teulu oll. Xx.

Pen-blwydd hapus iawn iti BECA 
GRUG EVANS, Ty’n y Celyn, 

Llanbedr DC yn 3 oed ar Dachwedd 
14. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, 

Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx

Pen-blwydd hapus i ELA EMLYN 
EVANS Carneddi, yn 3 oed Tachwedd 
21. Llawer o gariad gan Dad, Mam ac 

Arthur, Nain Capel Helyg a Taid a 
Nain Dyffryn Llanrhaeadr.  

Penblwydd hapus iawn MIRAIN 
ALAW JONES, Cefn Iwrch Fawr, 

Cyffylliog yn 9 oed ar Dachwedd 20. 
Cariad mawr gan dad, mam, Gruff a 
Gwenlli, taid a nain Erw Goch, Nain 

Glythau a'r teulu i gyd. Xxx

   Canolfan Grefft Rhuthun
       19 Hydref 2019 - 17 Ionawr 2020 

 Oriel 1 – Llythrennu: Celfyddyd a Rhith 
Oriel 2 a 3  – Neil Bottle: Y Cwbl sydd Ar Ôl 

 
Hydref / Tachwedd 2019 
Prosiect Cwrd Gofod B:  

Liz Ellis: Cysylltiadau Elfennol 
Stiwdio 3: Gardd Gudd Gofod Gweithgaredd 

Roedd ci gan ryw wraig o Bwllglas – 
Un ffansi â’i flew o fel tas. 
   Fe fwytai nhw jam, 
   A thunnelli o ham, 
A’r ddau oedd yn drewi yn atgas. 
 

Roedd merch fach yn byw yn y llan ‘ma 
Yn cerdded ffwl sbîd  yn ei sana’ 
   Fe lithrodd un tro 
   A brifodd, o do, 
Mae bellach yn gwisgo ei ‘sgidia.

LIMRIGAU

Tudalen 5 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  13:52  Page 1

Amseroedd agor newydd: Mawrth i Sul, 10am-5.30pm 
Ewch i’n gwefan am y newyddion diweddaraf.

BONTUCHEL
Gohebydd : Gwenan K. Williams.  

Ffôn : 01824 707932
E-bost : gwenank@gmail.com

Tymor Newydd – Mae’r plant yn 
falch o fynd yn ȏl i’r ysgol i weld 
eu ffrindiau, ac i ail gydio yn eu 
haddysg – gobeithio wir bydd 
pethau yn fwy hwylus iddynt eleni.

Y Capel – Diolch i’r Gweinidog am 
baratoi ar ein cyfer ar y Wê bob 
Sul ac i’r Seiat yn y Sied Feics ar 
nos Fawrth. ‘Rydym hefyd yn cael 
ei gwmni bob yn ail Sul am ddau 
o’r gloch y prynhawn i gynnal 
Gwasanaeth fer i ni. Cynhelir 
Cyfarfod Gweddi Diolchgarwch 

prynhawn Sul, 17 eg o Hydref am 
ddau o’r gloch. Mae lle i fwy o bobl 
yn y Capel ‘rwan, gan fod y tapiau 
wedi eu gosod bob yn ail sêt.

Llongyfarchiadau i John Hugh a 
Delyth Jones, Llys Hafod ar ddod 
yn hen daid a nain unwaith eto. 
Ganwyd hogyn bach i Meilir ac 
Amy yn y Gop, Trelawnyd - Elis Dei, 
brawd bach i Mirain a Cadi.

Yr Hydref – Mae arwyddion yr 
Hydref i’w gweld yn amlwg erbyn 
hyn, a digonedd o fwyar duon, 
cnau cyll ac eirin perthi i’w gweld. 
Gobeithio nad arwydd o aeaf caled 
yw hyn. 

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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AR Y BUARTH
GAN RICHARD DAVIES

Dyma flwyddyn pen blwydd y Coleg Amaeth yn 
Aberystwyth yn 50oed. Cyn hyn doedd yna yr un 
coleg amaeth cenedlaethol i Gymru fel roedd yna 
yn yr Alban, Iwerddon a Lloegr. Er nad oeddwn yn 
un o’r rhai cyntaf yn y coleg, roedd yn 1976 arna 
i yn cyrraedd, mae’n ddiddorol edrych yn ôl a 
gweld fel mae pethau wedi newid ym myd amaeth 
a bwyd yn y cyfnod yma. 

Roedd y pwyslais yr adeg hynny ar gynyddu 
cynhyrchiant, ad ennill a gwella tir, draenio tir, 
mwy o wrtaith, mwy o stoc, hynny yw cynhyrchu 
mwy a mwy. Roedd yna nifer o ganolfannau yn 
arloesi a dangos hyn ar waith megis Trawscoed 
a Phwllpeirian yng Nghymru a 15 o rai eraill trwy 
Brydain. Erbyn hyn maent wedi mynd. Aethom o 
fod yn 30% hunan gynhaliol mewn bwyd ar ôl yr 
ail ryfel byd i fod dros 70% yn yr 80degau. Erbyn 
hyn rydym lawr i fod yn 50 – 60% hunan gynhaliol 
ac yn dal i ostwng. Mae sicrwydd ac ansawdd 

bwyd yn cael ei drafod mwy yn ddiweddar, ac 
erbyn hyn yr ydym yn dechrau gweld bylchau yn 
silffoedd yr archfarnadoedd. Efallai y gwnaiff hyn 
i ni feddwl mwy am sicrwydd bwyd? Erbyn hyn 
rydym wedi colli y tymhorau oddi ar ein bwydlen, 
mae disgwyl i bob cynhwysyn fod ar gael trwy’r 
flwyddyn. Mae merllys (asparagus) yn ei dymor 
yn Ebrill a Mai ac wedyn yn dod o Beriw mewn 
awyren, yr un peth efo mefus – unwaith yn fwyd 
tymhorol ond erbyn hyn ar gael trwy’r flwyddyn. 

Mae y cwricwlwm yn y colegau amaeth wedi 
newid yn aruthrol – mwy o lawer o bwyslais ar 
yr amgylchedd, dŵr, carbon, lleihau defnydd o 
gemegau a gwrtaith ac arallgyfeirio yn hytrach 
na chynyddu cynhyrchiant. Gyda chynhyrchiant 
bwyd yn dod lawr yn flynyddol a pholisiau megis 
plannu miloedd o erwau o goed yng Nghymru, a 
llawer o dir mewn ardaloedd megis Llŷn a Môn yn 
mynd dan baneli solar – mae’n debyg ei bod yn 
deg gofyn i ba gyfeiriad ydym yn mynd? 

Mae ugeiniau o holiaduron bwyd ac agwedd 
pobl at fwyd dros y blynyddoedd yn dangos bob 
tro mai blaenoriaeth y boblogaeth yw – bwyd 
wedi ei gynhyrchu adre, lles anifeiliaid, gofal o’r 
amgylchedd, ond pan fyddwch yn edrych ar ddewis 

pobl yn y siopau y pris yw y peth pwysicaf er nad 
oedd hyn yn bwysig pan oedd yn rhan o holiadur!

Beth felly fydd ar gwricwlwm y colegau amaeth 
yn y dyfodol? Fydd na angen gwartheg biff a chig 
oen? Draw yn Silicone Valley mae biliynau o ddoleri 
yn cael eu buddsoddi mewn cynhyrchu ‘cig’ yn 
y labordy neu yn y ffatri. Yn wahanol i’r garfan 
figan, sydd am ryw reswm rhyfedd iawn, yn ceisio 
efelychu bacwn, selsig a briw gig wedi ei wneud 
o bob math o bethau (enghraifft ddiweddar welais 
o Scotch Egg figan gyda 62 o gynhwysion!). Mae 
y cwmniau mawr yn America yn cymryd celloedd 
cig (stem cells) ac wedyn ‘tyfu’ y celloedd fel 
cig. Erbyn hyn maent wedi cynhyrchu ‘chicken 
nuggets’ ac wedi eu gwerthu mewn bwytai. Mae 
yn anodd iawn gweld lle a beth fydd diwedd hyn. 
Efallai y bydd na filiynau llai o gywion fydd angen 
eu magu a llai o wartheg cig eidion a defaid? Pwy 
ŵyr, ond mi fydd ein hagwedd ni fel siopwyr a phris 
yn dibynnu llawer ar lwyddiant hyn. Felly fydd y 
cwricwlwm yn newid i roi llawer mwy o bwyslais 
ar wneud defnydd arall o dir? Un peth fydd yn sicr, 
mi fydd rhaid sicrhau bwyd ar ein byrddau – dwi’n 
meddwl mai Lenin ddywedodd ein bod ddim ond 
tri pryd bwyd oddi wrth wrthryfel! Gawn ni weld.
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Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo 
ein swyddogion am eu rôl wrth hyrwyddo sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.

YSGOL STRYD Y RHOS

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

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

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

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

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

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

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

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

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

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

enquiries@calonfurniture.co.uk
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Mynych y clywir am gymdeithasau 
yn dod i ben, oherwydd y cloi mawr, 
a hyd heddiw, mae nifer helaeth 
ohonynt heb ail agor.

Ni gyhoeddwyd rhifyn o’r Bedol 
yn ystod misoedd Ebrill a Mai 2020, 
a chafwyd un digidol yn unig fis 
Mehefin.

Na, nid oedd yn bosib i aelodau 
o Ganghennau Merched y Wawr, 
baratoi’r tȃp gan nad oeddynt yn 
cyfarfod, ond o’r dechrau roeddwn yn 
benderfynol y byddai’r tȃp yn cael ei 
baratoi, ac na ddylai yr un person golli 
allan. Beth oedd y dewis?

Penderfynodd Morfudd a minnau, 
mai’r unig ddewis oedd paratoi y 
tȃp ein hunain, heb fod ar ofyn neb 
arall. Ei dapio yn y tŷ, ac yna paratoi’r 
copiau yn y garej. Weithiau mae 
popeth yn gweithio’n dda, dro arall, 
cloch y drws yn canu neu gloch y 
ffộn, felly rhaid stopio ac ail gychwyn.

Anfonir 10 tȃp allan yn fisol. Ia, tȃp 
ddywedais i. Rwy’n disgwyl clywed 

unrhyw ddiwrnod, fod ein peiriant 
newydd wedi cyrraedd, i baratoi CD 
yn lle tȃp.

Mae’n braf bob amser cael 
nodyn bach gwerthfawrogol, pan yn 
dychwelyd y tȃp. Mae’n dangos fod 
ein gwaith yn cael ei werthfawrogi, 
ac yn fodd i’r derbynnwyr gadw 
mewn cysylltiad, gyda thrigolion Bro’r 
Bedol. Hir y parhao. Os oes rhywun 
yn dymuno derbyn copi, cysyllter ar 
01824 704350
Menna E Jones

Y Bedol ar dâp Sudoku
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* Archwiliad clyw a chwyr  
  rhad ac am ddim 
* Cymhorthion digidol 
  diweddaraf 
* Ymweliad gartref rhad ac 
   am ddim 
* Gwared cwyr drwy  
  ‘microsuction’ 
* Dysgwr Cymraeg 

COLOFN YR IFANC 

Siriol Ellis, Cefn Brith

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

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

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

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

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

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

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

Siriol a Gwion

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

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

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

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

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

Nia Haf Jones, Rhuthun.  

Nia Haf Jones

COLOFN Y 
DYSGWYR

MAE DYSGU CYMRAEG YN GRÊT!
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Menter a Busnes 
NATURALLY ETHICAL –  

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

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

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

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

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

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

 
Brian Roberts 

 

Jayne Bedford

CROWN BARD

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

 
Weithiau mae rhywbeth yn eich taro, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.                        
Arwel Emlyn 

 
 

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

GRAIG 
MOTORS 
FFORDD GRAIG, 

DINBYCH 
 
 
 
 
 

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

01745 815606
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ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

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

812333
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LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones.  

Ffôn : 01490 420344  
(meinir9broalwen@hotmail.co.uk)

Prawf Gyrru -Llongyfarchiadau i 
Mared Bryn Llys ar lwyddo yn ei 
phrawf dreifio modur.

Profedigaeth- Cydymdeimlwn â 
Glenys Berthlwyd a’r teulu sydd wedi 
colli modryb sef Eleanor May Evans 
o Ty Capel Overton a gynt o ardal 
Rhyduchaf, Y Bala. Cynhaliwyd yr 
angladd ddydd Gwener Medi 17ain 
yn Overton. Trist hefyd oedd clywed 
am farwolaeth June Huxley yn ysbyty 
Llandudno ar Medi 14eg. Bu iddi hi a’i 
diweddar briod Granvillle ymgartrefu a 
chadw busnes tafarn y Goron am nifer 
o flynyddoedd. Cynhaliwyd ei hangladd 
yn amlosgfa Bae Colwyn ddydd 

Gwener Medi 24ain. Cydymdeimlwn â 
Richard y mab a’i briod Liz a’r teulu oll 
yn eu profedigaeth.

Sefydliad y Merched- Cawsom 
gyfarfod yn mis Medi gyda Carys 
Tan y Gaer yn llywyddu, gan nad 
yw Gwyneth Glyn Myfyr ein llywydd 
yn mwynhau iechyd ar hyn o bryd, 
ac anfonwn ein cofion cynhesaf 
ati. Ein hysgrifenyddes Alison Pwll 
Pridd oedd siaradwraig y noson, 
a dangosodd i ni sut i ffeltio gyda 
gwlân,a chawsom i gyd gyfle i greu 
calon allan o wlân, Hefyd roedd 
wedi dod ag enghreifftiau o’i gwaith 
i arddangos i ni. Roedd yn noson 
wych a phawb wedi mwynhau. 
Paratowyd paned gan Alison a Carys, 
ac enillwyd y gystadleuaeth, sef ffrâm 
llun gan Edith, Ty’n y Gilfach.

LLANDEGLA
Merched y Wawr
Bu farw Gaynor Bryan Jones yn Ysbty 
Maelor, yn dawel,yng nghwmni ei nith 
hoff, Carol, yn 97 mlwydd oed.

Roedd Gaynor yn aelod hynod 
werthfawr o’r gangen – yn wir hi oedd 
ein hasgwrn cefn dros y blynyddoedd 
dwythaf.

Enillodd y gwpan am drefnu blodau 
yn Sioe Llanelwedd ddwywaith - y tro 
olaf ddwy flynedd yn ôl, pan yrrodd y 
car yr holl ffordd ar ei phen ei hun, fel 
arfer.

Enillodd wobr Genedlaethol i’r 
gangen rhai blynyddoedd yn ôl drwy 
greu Llyfr Lloffion swmpus a diddorol.

Roedd yn ‘whizz’ ar y cyfrifiadur 
a chawsom ein gwadd i’w chartref 

ym Mryn Celyn yn 2016 am luniaeth 
ysgafn a sioe Power Point o ffilmiau 
a lluniau difyr o hen weithgareddau’r 
ardal. Ond doedd hi ddim ond 94 ar 
y pryd

Pan sylweddolodd dros yr 
wythnosau dwythaf na fedrai ddod 
i’r cyfarfodydd eto, ei gobaith oedd 
y byddem yn dal i gyfarfod, hyd 
yn oed tase fo ddim ond fel criw i 
gymdeithasu.

Felly, gyda bendith Gaynor, gwnaed 
y penderfyniad i gau’r gangen. 
Byddwn yn cyfarfod am ginio ym Mis 
Hydref i rannu atgofion amdani.

Atgofion melys o wraig arbennig 
iawn.

Fydd hi ddim ’run fath hebddi.

Llongyfarchiadau i Meilir Thomas ac Anlaw Williams ar achlysur eu priodas 29 
Awst 2021 yng Nghapel Tabernacl. Dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol oddi wrth 

eu teuluoedd a ffrindiau. 

Llongyfarchiadau
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PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones  

Ffôn: 07740542061

Dymuniadau gorau i Delyth Nant Ucha ar ôl ei 
thriniaethau yn yr Ysbyty. Cofion ati. 

Ieuenctid y Fro: Pob dymuniad da i Bedwyr, 
Nant Uchaf wedi iddo ymadael â’r ysgol i helpu 
gyda gorchwylion y ffermydd a dilyn cwrs yn 
Llysfasi. Pob hwyl i holl ieuenctid y fro wrth iddynt 
gychwyn ar bennod newydd yr Hydref hwn. 

Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at Nia 
Roberts a’r teulu o golli tad tad-yng nghyfraith a a 

thaid annwyl iawn sef Idris Williams gynt o Carrog 
Isaf ychydig yn fyr o gant oed.

Cododd llu o atgofion o hen leoedd cyfarwydd a 
llwybrau traddodiadol i gapeli Bethel ac Ebenezer 
pan gyhoeddwyd y llun o blant ysgol Pentrecelyn 
yn rhifyn Mis Medi o’r Bedol. Atgof gennyf o Miss 
Evans, neu Polly Y Bryn fely’i gelwid yn son fel y 
byddai’n casglu blodau gwyllt ar ei ffordd i gapel 
Wesleaid yng Ngraigfechan. Yr arysgrif uwchben 
ei thŷ oedd, “Na werth y nef er benthyg byd”. 

Dymuniadau gorau i Janet, Glanaber wrth iddi 
symud i fyw i Lanfair. Cofion annwyl ati.

Croeso cynnes i Miss Alaw Llywelyn ein hathrawes Cyfnod Sylfaen newydd. Rydym yn gobeithio y 
bydd hi’n hapus iawn yn ein cymuned.

Mae Cylch Ti a Fi Ysgol Pentrecelyn wedi cychwyn unwaith eto. Cynhelir Ti a Fi bob dydd Mercher 
rhwng 10:00 a 11:30 ar gae hyfryd yr ysgol yng nghanol byd natur. 

Rydym yn andros o gyffrous i gychwyn Cylch Meithrin yma yn yr ysgol. Mae Mudiad Meithrin wrthi’n 
recriwtio am arweinydd a chymhorthydd ar gyfer y Cylch yma yn Ysgol Pentrecelyn - Gweler Trydar @
YsgPentrecelyn a Facebook ‘Ffrindiau Ysgol Pentrecelyn’ am yr hysbyseb swydd. 

YSGOL PENTRECELYN
Diwedd Tymor- Cawsom ddiweddglo hyfryd i’r flwyddyn academaidd ddiwethaf gyda Mabolgiamocs a 
sioe dalent. Yn dilyn y Mabolgiamocs cawsom ymweliad gan y fan hufen ia, hyfryd iawn! Roedd ein sioe 
dalent yn sioe ffarwelio i Mrs Eleri Perrin wrth iddi ymddeol o Ysgol Pentrecelyn. Sioe hyfryd gyda nifer o 
dalentau amrywiol. Braf oedd croesawu’r rhieni a’r gymuned atom unwaith eto.

Diolch o galon i Richard Pierce 
am ei rodd i’r ysgol yn dilyn 
cwblhau Her Paddy Buckley ar 
gyfer Ysgol Pentrecelyn – 47 
copa Eryri! Da iawn wir!

CFFI Uwchaled  
 

Gohebydd: Elin Undeg Williams. 

Tymor newydd – Mae’r tymor wedi ailddechrau 
i Glwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled. I ddechrau 
ein blwyddyn, cawsom bwyllgor yn Neuadd 
Cerrigydrudion, pan benodwyd Ceridwen Pentre 
Draw fel Ysgrifenyddes, Gwenno Ty Cerrig fel 
Cadeirydd a Mared Ty Mawr yn cario ymlaen fel 
Trysorydd. Diolch i Gadeirydd ac Ysgrifenyddes 
y llynnedd sef Meilyr Arddwyfan a Gwenno Ty 
Cerrig.

Barbeciw – Yr wythnos ganlynol cawsom 
farbeciw yn Ty Cerrig. Noson hwylus iawn i 
ddechrau’r flwyddyn, a chyfle braf i weld llawer 
o bobl wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers 
y pandemig. Diolch yn fawr iawn i Gwenno a 
holl deulu Ty Cerrig am drefnu ac am y croeso. 
Roedd y sied yn werth ei gweld. 

Helfa Drysor – Dydd Llun Medi20, cawsom 
Helfa Drysor o amgylch Cerrig wedi ei pharatoi 
gan Gwenno Ty Cerrig. Noson gyffrous iawn, a 
chystadleuaeth frwd ymysg yr aelodau.

Llongyfarchiadau i dim Mared ar ddod yn 
fuddugol. Yna, cawsom dêc awê o’r “Goat” 
nol yn y Neuadd ac roedd yn flasus dros ben. 
Diolch i Ceridwen a Gwenno Jones am fynd i 
nol y bwyd, ac roedd hi’n braf gweld cymaint o 
wynebau newydd.

‘Dwi am orffen drwy ddymuno’n dda i’n holl 
aelodau ni sy’n mynd i’r coleg, dechrau swydd 
newydd neu’n symud i ffwrdd. ‘Da ni i gyd yn 
dymuno pob hapusrwydd i chi.

Cofiwch fod croeso mawr i aelodau newydd 
o ardal Uwchaled o flwyddyn 9 i fyny. Rydym 
yn cyfarfod yn Neuadd Cerrigydrudion bob Nos 
Lun. Bydden ni’n falch iawn o’ch gweld chi.

Cynhelir Eisteddfod Clybiau  
Ffermwyr Ifanc Clwyd

Hydref 30, yn Mart Rhuthun
Mynediad drwy docyn yn unig,  

ar gael o 15/10/21 ymlaen

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

Derwgoed
Llandderfel
Y Bala
Gwynedd
LL23 7HG

Gweithdy'r Gof
Pentrefoelas

Betws y Coed
Conwy

LL24 0HY

01678 530 239
07544 962 669

01690 770 408
07884 025 520

Capel Gorffwys Preifat | Private Chapel of  Rest
Gwasanaeth dydd a nos | 24hr service

Mae hi bron yn amser Noson Calan 
Gaeaf a Noson Tân Gwyllt! Dyma 
ychydig o eiriau’n gysylltiedig â’r ddwy 
noson ond mae’r llythrennau wedi 
cymysgu. Fedrwch chi eu datrys? Yna, 
lliwiwch y llun.

CH A W G R

D W E R G S B

N W M P P E

T R A P I

C R O D E

TH C L O E R E C

T G O U  W O FF C

A A M FF U L

20

CRAFU 

PEN

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

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

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

Tudalen 20 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:21  Page 1

Tudalen 
y Plant



31

Sioe Llanelwedd 
20-22
Fel nifer o sefydliadau a 
chymdeithasau, daeth mis Medi a 
dechrau tymor newydd i griw Clwyd 20-
22 gyda phwyllgorau a gweithgareddau 
yma yng Nghlwyd ac yn Llanelwedd. 
Dilyna hyn ddau ddigwyddiad ym mis 
Awst i ailgydio yn yr ymdrech codi 
arian- cinio a phnawn o rasio ceffylau a 
phenwythnos campio ar stâd y Rhug. 

Ar yr 8fed o Fedi, cafwyd Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol a Seremoni 
Wobrwyo Cymdeithas Amaethyddol 
Frenhinol Cymru ar faes y sioe lawr 
yn Llanelwedd. Braf oedd cael bod 
ymysg aelodau ac enillwyr o bob rhan 
o Gymru, gyda chriw ohonom o Glwyd 
wedi gwneud y siwrnai lawr. Bydd y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf 
yn dilyn y drefn arferol (gobeithio!) ac 
yn cael ei gynnal yma yng Nghlwyd. 

Yna dros benwythnos y 18fed a’r 
19eg Fedi, cynhaliwyd y digwyddiad 
cyhoeddus cyntaf gan y Gymdeithas 
ers y Ffair Aeaf yn 2019, gyda 
Sioe Geffylau yr Hydref. Roedd yn 
ddigwyddiad llwyddiannus iawn gyda 
dros 1200 wedi cofrestu i gystadlu. 

Roedd gan Clwyd 20-22 stondin 
yno yn gwerthu ein gwasgodau, 
sydd wedi eu dylunio a’u creu gan 
Patrick Joseph, sydd â’i stiwdio yng 
Nghanolfan Grefftau Rhuthun. Y 
digwyddiad nesaf gan y Gymdeithas 
fydd y Ffair Aeaf ar y 29ain a’r 30ain o 
Dachwedd- mae’r tocynnau ar werth 
ar-lein yn barod. 

Yma yng Nghlwyd, mae ein ffocws 
wedi bod ar ddal fyny a chynllunio 
ymlaen dros y misoedd nesaf. Cyfarfu’r 
Pwyllgor Nwyddau ar ddechrau’r mis 
gan ail edrych ar ein logo a’r nwyddau 
sydd gennym. Rydym wedi addasu 
ein logo ychydig i gyfleu ein bod 
wedi bod yn Sir Nawdd 2020-2022. 
Rydym hefyd am ychwanegu cwpwl o 
nwyddau i’n casgliad- mi roddai fwy o 
fanylion i chi mis nesaf! 

Mae cwpwl o ddigwyddiadau 
wrthi’n cael eu trefnu ar hyn o bryd 
gennym- mi fydd Swper yn Mhlas Isaf, 
ger Corwen ar y 13eg o Dachwedd 
a Chinio Sul yng Nghanolfan Cae 
Cymro, Clawddnewydd ar y 5ed o 
Ragfyr. Os hoffech chi fanylion pellach 
neu docynnau i fynychu unrhyw un 
o’r rhain, ewch i’n gwefan www.
clwyd2020.com neu cysylltwch â 
Lowri ar admin@clwyd2020.com neu 
07980 877 435. 

Ym 1988 fel Warden Parc 
Cenedlaethol ifanc ym Mannau 
Brycheiniog, roeddwn yn arwain 
teithiau cerdded yn y mynyddoedd 
yn rheolaidd. Roeddwn yn fynyddwr 
cyson ac yn dringo yn rheolaidd yng 
Nghymru ac wedi dringo yn yr Alpau 
ac UDA . Penderfynais y byddai’n dda 
dod yn gymwys i wneud y gwaith hwn 
er nad oedd yn ofyniad yn nyddiau 
hapus diwedd y 1980au.

Dros y 35 mlynedd ganlynol, 
symudais o swydd i swydd,  a gyda 
dim llawer o amser sbâr byth yn cael 
yr amser na’r egni i gael fy asesu ar 
gyfer y wobr Arweinydd Mynydd. 
Treuliais y rhan fwyaf o fy mywyd 
gwaith mewn cyfarfodydd yn hytrach 
nag ar fynyddoedd, cymaint ag yr 
oeddwn yn dal i fwynhau cerdded ac 
amgylchedd y mynyddoedd.

Dwy flynedd yn ôl, ymddeolais yn 
gynnar o fy swydd fel Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau yn Adnoddau Naturiol 
Cymru. Rwy’n rhy ifanc i dreulio 

amser yn yr ardd llawn amser, a rwyf 
wedi dechrau gwaith newydd, yn 
rhan amser gyda fy ymgynghoriaeth 
amgylcheddol fy hun ac fel arweinydd 
taith ar fy liwt fy hun gyda sawl cwmni 
gwahanol.

Fel rhan o’r gofynion i wneud hyn, 
rwyf wedi diweddaru fy ardystiad 
cymorth cyntaf ac wedi mynd trwy’r 
broses asesu ar gyfer y cymhwyster 
Arweinydd Mynydd. Roedd hyn yn 
cynnwys cyflwyno llyfr log o leiaf 40 
diwrnod mewn ardaloedd mynyddig 
yn arwain grwpiau, wythnos o 
asesiad ymarferol ar fordwyo mewn 
gwelededd gwael, gweithio ar dir 
serth, gwaith rhaff, deall amgylchedd 
y mynydd, y tywydd, diogelwch ac 
yn olaf dwy noson o wersylla gwyllt. 
Rwy’n falch iawn fy mod wedi pasio 
er gwaethaf amodau gwlyb a niwlog 
ar fynyddoedd y Moelwyn ac rwy’n 
edrych ymlaen at arwain pobl o bob 
cwr o’r byd i harddwch Eryri a’i bywyd 
gwyllt.

Tim yn cael 
cymhwyster 
Arweinydd 

Mynydd

Llythyr
Diddorol iawn oedd yr erthygl fis 
diwethaf am Edward Charles / 
Siamas Gwynedd o Glocaenog, 
ysgrifennydd a ‘bardd’ swyddogol 
y Gwyneddigion yn Llundain am 
gyfnod, ac yn un oedd yn gallu codi 
gwrychyn yn aml. Digwydd dod 
ar draws y pwt diddorol yma yn 
y Cymro Mawrth 1893 yn adrodd 
hen hanes am ffrae go arw rhwng 
Siamas a Thwm o’r Nant. Dyma fo:-

“Bu Siamas yn ymryson crasineb 
efo Twm o’r Nant, a chyfarfu Twm 
â’i feistr yn y ffrae honno. Edliwiodd 
Twm i Siamas ei fod yn perthyn i 
Simon yr Hangmon, ac atebodd 
yntau Twm fel hyn:

 
Nid ydoedd Simon’r Hangmon
Mewn moddion ddim i mi,
Ond gresyn garw iddo farw
Cyn clymu d’wddw di.

 
Crogwr mawr ei oes oedd Simon, 
a brodor o Glocaenog”. Fel y 
crybwyllwyd, gweithiai Siamas 

yn Llundain yn copïo llawysgrifau 
Cymraeg i’r enwog Owain Myfyr, 
croenwr llwyddiannus, a noddwr 
hael popeth Cymraeg, a lwyddodd 
i argraffu 3 chyfrol swmpus y 
‘Myfyrian Archaeology of Wales’. 
Roedd Owain Myfyr yn berchen ar 
fferm Tyddyn Tudur, Llanfihangel 
Glyn Myfyr, a phan fu farw, pasiwyd 
y fferm ymlaen i’w fab, Owen 
Jones arall. Tra roedd Owen y 
mab yn gwneud enw iddo’i hun 
yn Llundain fel pensaer, fel awdur 
y llyfr dylanwadol ‘The Grammar 
of Ornaments’, ac fel un o ddau 
arolygwr y ‘Great Exhibition 1851’, 
roedd y tenant, Robert Hughes yn 
ffermio, ac yn magu 10 o blant yn 
Nhyddyn Tudur – yn eu plith David 
Hughes, cwmni dyrnu Pwllglas, a 
Margaret Hughes, mam fy hen daid, 
Huw Jones, Cwm.

Glywodd unrhyw un yng 
Nghlocaenog am Simon yr 
Hangmon tybed? 
Ann Jones Evans

Bwyd blasus
BARA BRITH
Cwpanaid o gyrens
Cwpanaid o sultanas
Cwpanaid o siwgr demerara
Cwpanaid o ddŵr
2 gwpanaid o flawd codi
2 ŵy
3 owns o fenyn
4 owns o geirios
Pinsiad o halen

Berwch popeth ond y blawd a’r 
wyau am 5 munud.
Wedi iddynt oeri, rhoi’r blawd a’r 
wyau wedi eu curo i mewn.
Cymysgu popeth heb fod yn rhy 
sych.
Crasu mewn popty cymedrol – 
350 trydan am awr. 
Yna tynnu’r gwres i lawn i ryw 275 
am ryw hanner awr arall.

Cefnogwch ein hysbysebwyr
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Chwaraeon
Clwb Bowlio 
Rhuthun
Os ewch i fyny Bryn Goodman 
(‘Jumbo Hill’)  fe welwch fynedfa’r 
Clwb Bowlio ar eich llaw chwith. Y 
mae’n faes “coronog” (‘crown green’) 
hynny yw, mae’n codi ychydig yn 
uwch yng nghanol y maes, sy’n 
gwneud bowlio arno fymryn yn fwy 
o sialens nag ar faes hollol wastad.  
Tua hanner cant o aelodau sydd ar 
hyn o bryd, a mwynheir y chwarae a’r 
cymdeithasu. Bydd ar agor o’r Pasg 
i fis Medi i rai o bob oed a phrofiad, 
a cheir stafelloedd ymgynnull, cegin 
a thoiledau hwylus. Trefnir nifer o 
gêmau i godi arian i achosion da lleol.

Wrth gwrs gyda dyfodiad y 
pandemig gwnaethom oll brofi 
newidiadau a chyfyngiadau digynsail. 

Llynedd gan fod bowlio yn cael ei 
gynnal yn yr awyr iach, buom yn ffodus 
i fwynhau cyfnod byr pryd gallem 
chwarae a phrofi peth normalrwydd!

Erbyn hyn gyda’r cyfyngiadau 
wedi eu codi dychwelodd mwy o 
aelodau i chwarae unrhyw adeg o’r 
dydd cyn belled a bod golau!  Serch 
hynny, tuedda’r mwyafrif i ddod yn y 
prynhawn. Y mae’n ffordd hwyliog o 
gael ymarfer corff ac am dâl bychan, 
gall rhai nad ydynt yn aelodau ddod i 
chwarae, neu mae croeso i chi ddod 
dim ond i wylio! Mae croeso i aelodau 
newydd i ymuno (gostyngiad ar gael 
i fyfyrwyr ac ieuenctid) neu i gael tro 
ar y gêm.  Mae croeso i chi ddod neu 
gysylltu’n gyntaf gyda’r Cadeirydd 
presennol, Dave Richtie ar 01824 
520476. Wrth gwrs daeth y tymor 
hwn i ben ond ni fydd yn hir cyn Pasg 
2022!

Gadwch mi gadarnhau un peth cyn cychwyn, 
tydw i ddim yn cyfri fy hun fel rhedwr o gwbl, 
ond yn hytrach yn un sy hoffi’r teimlad o orffen 
ras er mwyn cael haeddu paned neu sgonsen 
wedyn! Felly pam mentro’r Great North Run yn 
2021? Wel, gadwch mi egluro. Yn ôl yn 2019 
roedd hi’n nesáu at ben-blwydd Trystan, y brawd 
yn ddeugain oed a sylwi fod y Great North Run 
yn dathlu’r un garreg filltir- Brên wêf felly- dyne 
chi anrheg wahanol iddo! (Yn hytrach na photel 
o win gwyn a cherdyn Moon Pig neu Siop Elfair 
arferol iddo!) Felly dyma geisio am le drwy’r ballot 
a chlywed rhai misoedd wedyn ein bod wedi 
llwyddo i gael lle i ni’n dau. Wythnosau wedyn o 
‘marfer yn ddiwyd yn troedio’r filltir sgwâr- lonydd 
culion Efenechtyd, Galltegfa a Lady Bagots- lle i’r 
enaid gael llonydd. Deuparth gwaith ac ati….

I rai ohonoch na wyddai, hanner marathon yw 
hyd y GNR- Sef 13.1 milltir o’r cychwyn cyntaf 
yn ninas Newcastle upon Tyne ac sy’n gorffen 
yn arferol yn South Shields ger yr arfordir. Honnir 
mai dyma’r hanner marathon mwyaf poblogaidd 
ar draws y byd, gyda thros 57,000 o redwyr 
yn fynyddol, o bob cwr o’r byd yn heidio yno. 
Amdani felly!

Yn naturiol yn sgil Covid, fe ohiriwyd y ras 
yn 2020 ac fe ail drefnwyd ar gyfer Medi’r 
12fed eleni, gydag addasiadau, gan gynnwys 
arallgyfeirio llwybr y ras a chynnwys ‘tonnau’ 
cychwyn i redwyr- pob ton yn cychwyn ar 
adegau gwahanol yn ystod y dydd i geisio cadw 
at fesurau pellter cymdeithasol. 

Taith i’r Gogledd digon hwylus gawsom ar y 
dydd Sadwrn (hwylus iawn i mi gan mai Trystan 
oedd yn gyrru!) Treulio’r noson yn Durham- a 
mwynhau crwydro’r ddinas yn ystod prynhawn- 
haf bach Mihangel go iawn. Swper mewn tŷ cyri 
min nos (dwn im os mai dyma oedd trefniadau 
arferol rhedwyr hanner marathon!) a chysgu nôl 
yn y gwesty cyn diwedd Match of the Day (a 
methu ddychweliad chwedlonol Ronaldo i dȋm 
Manchester United yn ei gêm gynta nôl!)

Deffro wedyn ar y bore Sul, ymolchi a newid 
i’r wisg rhedeg- sicrhau’r rhif bib ar ein crysau, 
ac ymestyn y coesau/ pengliniau (cofiwch- wrth 
nesáu at ganol oed, mae hyd yn oed codi o’r 
gwely’n fwy o fenter nac oedd hi ‘slawer dydd!). 
Syth i’r car a gosod y sat nav ar gyfer ardal 
diwedd y ras. Cerdded ryw ddwy filltir o fano 
i ‘Bentref y Rhedwyr’. Coffi sydyn a bechdan 

bacyn (brecwast pencampwyr!) ac am dro 
ymhlith y miloedd oedd wedi tyrru yno. Mae’r 
Pentref Rhedwyr yn f’atgoffa’n fawr o ymweliad 
i’r Brifwyl yma yng Nghymru – stondinau 
lliwgar yn ddirifedi (dwi’n siŵr i mi sbotio 
Dewin a Doti yn y pellter!) ac ambell i wyneb 
cyfarwydd i gyfarch a rhoi’r byd yn ei le (Deian 
Gerallt- Ruthun, braf dy weld!). Mwynhau’r 
arddangosfa draddodiadol o weld y Red Arrows 
yn hedfan drosodd cyn i ni’n dau fentro i’n ton 
cychwynnol- peth debycaf i gorlannu defed a 
welesh i erioed!

Rhyw deimlad od ydi cychwyn y ras ar 
draffordd di gerbyd- ond wir, mae’r awyrgylch 
yn un anhygoel! Pawb yn morio ‘Ogi Oggis’ yn y 
twneli (ond nid mewn 4 llais SATB chwaith. Twt 
lol!) Pawb am y gorau yn mwynhau’r achlysur. 
Miloedd yn gwisgo crysau elusen neu yn rhedeg 
er cof am anwyliaid a rhyw deimlad lled ysbrydol, 
o gynhaliaeth a chymuned wrth fod yn rhan o 
achlysur bythgofiadwy. Pawb yn herio’u hunain 
am resymau personol.

Un uchafbwynt heb os oedd llamu dros bont 
enwog y Tyne Bridge- Trystan a finnau am y 
gorau yn ceisio efelychu acen y Geordies wrth 
ganu’r alaw ‘Fog on the Tyne’ (ac yn methu’n 
llwyr!). 

Cynigiwyd poteli dŵr i redwyr ar bob milltir- 
rhyw deimlad oedd yn groes i’r graen ydi gweld 
yr holl boteli plastig yn frith ar lawr ac wrth gwrs 
toiledau dros dro bob tair milltir. Ond reoliadau 
iechyd a diogelwch yn mynnu mae’n debyg.

Sut deimlad oedd hi i redeg? Heb os, mi 
gariodd yr achlysur ni am y 10 milltir gyntaf- mi 
ildiodd yr hen bengliniau i mi o hynny allan, 
ond dal ati fu raid. Bu i ni’n dau gynnal ein 
gilydd drwy’r ras- annog, chwerthin a’r chwysu. 
Rhaid canmol y trigolion lleol oedd allan yn eu 
miloedd i’n cefnogi- ysbryd o gymuned ar ei 
orau. Ochenaid o ryddhad wrth redeg i ganol 
y ddinas a gweld arwyddion 800m i fynd. Wrth 
groesi’r llinell terfyn roedd ochenaid anferthol 
eto- balchder, emosiwn, rhyddhad.

Ni fu ‘podium finish’ i ni’n dau, ond cyfle wedyn 
am ambell i lun ac wrth gwrs i dderbyn yr enwog 
gwdyn nwyddau / goody bag- yn cynnwys 
rhywbeth i fwyta, deep heat, crys t ac uwch ben 
dim- medal i gofio’r achlysur! 

Roedd yn sicr yn benwythnos i’w gofio- cwmni 
da, tywydd braf, hwyl ac artaith y rhedeg. I 
werthfawrogi’r melys rhaid profi’r chwerw yn 
does! A faswn yn ei redeg eto? Buaswn yn 
wir! Mewn curiad calon. Braf hefyd oedd cael 
rhannu’r profiadau efo’r teulu adre drwy gyfrwng 
lluniau a sgyrsiau ffôn. Iawn, angen meddwl am 
rwbeth rwan at benblwydd Trystan yn hanner 
cant. Rhywbeth i bori drosodd tra’n troedio 
lonydd Efenechtyd dros y misoedd nesaf!. 
Cadwch yn saff ffrindiau. 
Dyfan Phillips, Medi 2021

Y Great North Run 2021 


