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Pan deithiodd Greta Thunberg, y 
ferch ysgol o Sweden, i Efrog 
Newydd i gyflwyno araith  oedd 

yn pledio dros weithredu er mwyn atal 
cynhesu byd-eang a newid hinsawdd 
o flaen Cynhadledd y Cenhedloedd 
Unedig, fe’i hanwybyddwyd a’i gwthio 
i’r cyrion gan Donald Trump sy’n dewis 
anwybyddu’r ddadl. Fe’m trawodd bod 
well gen i syniadau’r ferch ysgol i rai 
Arlywydd UDA ar fater pwysicaf ein 
hoes. 

Arweinia hyn at ystyried beth yw 
gwirionedd.  Awgrymir bod Peilat wedi 
dweud wrth Iesu, “Beth ydy 
gwirionedd?” a pharhau a wna’r 
cwestiwn hyd heddiw. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf mae’r cyfryngau 
cymdeithasol wedi hyrwyddo cynnydd 
‘Newyddion Ffug’ a hynny’n cyffwrdd â 
phob agwedd o’n bywydau. 

Mae’r argyfwng ffydd yn ein system 
wleidyddol a’n gwleidyddion wedi ei 
amlygu gan Brexit.  Gyda dyfodiad 
math Trump/Johnson o wleidyddiaeth, 
anonestrwydd eithafol a gwrthdaro 
bwriadol, dilëwyd y tir canol ac mae’r 
gwirionedd yn anodd i’w ddarganfod.  
Mae peryglon Newyddion Ffug yn 
amlwg.  Erbyn hyn mae’n bosib difetha 
hygrededd ac enw da person drwy 
bwyso botwm, a gyrru newyddion ffug 
am wrthwynebydd, neu berson sydd â 
daliadau gwahanol, ar hyd a lled y byd.  
Wrth gwrs, drwy ddefnyddio technoleg, 
gellir arosod wynebau unigolion er 
mwyn creu clipiau a darluniau sy’n 
pardduo’r unigolyn, a hynny’n realistig;  
yr hyn a elwir yn ‘Deep-Fake News’. 

Beth bynnag ydy’ch daliadau 
gwleidyddol, siawns y medrwn ni 
gytuno bod siarad y gwir yn bwysig.  
Pan fyddwn yn asesu tystiolaeth newid 
hinsawdd, beth yw’r dystiolaeth o 
safbwynt ein profiadau ni ein hunain?  
Mae achlysuron tywydd eithafol yn 
digwydd yn fwy cyson; rhewlifoedd yn 
toddi, fforestydd yn llosgi, llifogydd, 
sychder a chorwyntoedd.  Ymddengys 
bod ein tywydd wedi ei bolareiddio 
cymaint â’n gwleidyddiaeth.  Bydd 
llawer ohonom yn cofio cerdded yng 
nghefn gwlad ar ddiwrnod braf o haf 
wedi ein hamgylchynu gan loÿnnod 
byw a gwenyn.  Mae’r ddwy rywogaeth 
mewn perygl enbyd oherwydd newid 
hinsawdd. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
mae David Attenborough wedi amlygu 
peryglon newid hinsawdd mewn 
cyfresi fel y ‘Blue Planet’.  Ymddengys 
y dystiolaeth yn ysgubol. 

Beth yw’r gwir o safbwynt yr 
amgylchedd?  Y dystiolaeth orau, 
gredaf i yw’r hyn a welwn ac a brofwn.  
Wedi i sawl arweinydd pwerus wrthod 
rhybuddion Attenborough a Thunberg 
a’u hanwybyddu, ydy hi’n syndod bod 
nifer o bobl gymedrol, synhwyrol yn 
cael eu denu tuag at anufudd-dod sifil 
a gweithredu’n ddi-drais gyda 
phrotestiadau Extinction Rebellion?  
Mae siarad y gwir yn ganolog i barhad 
y blaned ac i les cymdeithas yn 
gyffredinol.  Ni allwn anwybyddu 
peryglon ‘Newyddion Ffug’.  

 
Stephen Edwards  

ERTHYGL FLAEN 
 GWIR NEU GAU!

Baner fuddugol Ysgol Pentrecelyn yng Ngŵyl Gyhoeddi  
Eisteddfod yr Urdd 2020

Y Cimono – gwisg newydd Ysgol Pen Barras? 
(gweler tudalen 7)

Gwisgoedd Siapan Ysgol Pen Barras

Fe gyhoeddodd Cwmni Sain bod Trebor Edwards wedi torri pob record  
i’r cwmni wrth werthu dros 155,000 o recordiau i artist unigol yn Gymraeg 

dros y blynyddoedd. 
Mwy ar dudalen 15 

ARWR SAIN
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Cafodd Gwynne Jones, Rhuthun, 
dipyn o syndod pan oedd yn arwain 
seremoni wobrwyo yn ddiweddar pan 
gyflwynwyd gwobr iddo ef ei hun!

Roedd y wobr ymrwymiad 
eithriadol a dderbyniodd Gwynne, 
sy’n Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi 
Conwy, yng Ngwobrau Tai Cymru 
a drefnwyd gan y Sefydliad Tai 
Siartredig Cymru (CIH), ymysg pedair 
anrhydedd anhygoel a enillodd y 
gymdeithas dai arloesol.

Daw Gwynne yn wreiddiol o 
Lanrwst ond bellach yn byw yn 
Rhuthun ers sawl blwyddyn.  Mae’n 

arwain y ffordd mewn strategaeth 
gwerth £45 miliwn i adeiladu 428 o 
gartrefi newydd dros y tair blynedd 
nesaf.

Ar ôl cychwyn allan fel casglwr 
rhent dros dro i hen Gyngor 
Bwrdeistref Arfon yn 1987, bu’n 
gweithio i Gymdeithas Tai Clwyd 
yn Ninbych, sydd bellach yn rhan o 
Grŵp Cynefin, cyn ymuno yn 2008 
fel cyfarwyddwr gweithrediadau gyda 
Cartrefi Conwy a oedd newydd ei 
ffurfio.

Llongyfarchiadau mawr i ti Gwynne 
ar dy lwyddiant aruthrol!

GWOBR I 
GWYNNE

Pwy fuodd yng Ngwlad Thai  
yn ddiweddar?

Beth gaiff ei werthu yn y llestr?

Mynnwch Y Bedol i gael  
yr atebion!

Blwyddyn Newydd Dda i holl 
ddarllenwyr Y Bedol.

Cofiwch bod bob croeso i 
unrhyw gyfraniad!
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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 CHWEFROR erbyn  

DYDD GWENER IONAWR 24 

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.com

ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, TACHWEDD 20  
NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  

DYDD GWENER, TACHWEDD 22  
Dosbarthu yng Nghanolfan Awelon Nos Wener, Rhagfyr 13 

rhwng 4.30 - 5.00 o’r gloch
Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

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

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

llythyrau neu benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n eu hanfon. 
BLODAU PARCH –  Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi eu 
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 oddiwrthych 
yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.   

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

ER GWYBODAETH
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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 
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Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol 

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

DYDD GWENER IONAWR 24 

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.com

ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, TACHWEDD 20  
NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
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rhwng 4.30 - 5.00 o’r gloch
Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

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

Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00 
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt  . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00 
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion  . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00 
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 
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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 
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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 eu 
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 oddiwrthych 
yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.   

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

ER GWYBODAETH
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PWRS HOELION

DYDDIADUR Y BEDOL

IONAWR 2020

GOLYGYDDION MIS CHWEFROR
Elwyn Ashford Jones, Glyndwr, 6 Tan y Bryn, Pwllglas, Rhuthun  (702188); 
John Owen, 27, Erw Goch, Rhuthun (703114); Eflyn Williams, 40 Parc y Castell, 
Rhuthun (07786 650295); Nia Davies, Rhandir, Bryn Eryl (703308)

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)

GOLYGYDDION MIS IONAWR
Bethan Williams, 11 Wern Uchaf, 
Rhuthun (707097) 
bethan@rhuthun.cymru
Brenda Jones, Llys Gwen,  
St Meugan, Rhuthun
Manon Dafydd, Fairways,  
Llanbedr DC

Ionawr
22 Noson yng nghwmni Nigel Owens, Pwyllgor Apêl Rhuthun, Theatr   
 John Ambrose, 8.00 y.h.  
28	 Noson	Caws	a	Gwin	Gŵyl	Rhuthun	(am	ddim),	Yr	Hen	Lys	(NatWest),		
 Rhuthun. 7.00 y.h. 
29-31	 Cymdeithas	Dramâu	Uwchaled,	3	drama	fer,	Canolfan	Addysg		 	
	 Cerrigydrudion,	7.30	y.h.

Chwefror
8	 Noson	gyda’r	Candelas,	Marchnad	Rhuthun.	Manylion	i	ddilyn. 
15	 Gig	gyda’r	Welsh	Whisperer	a	Hywel	Pitts,	Pwyllgor	Apêl	Rhuthun,			
 Theatr John Ambrose. 
17-22	 Dramâu	Bethania,	6	drama	fer	(3	bob	nos),	Festri	Capel	Bethania,		 	
 Rhuthun, 7.30 y.h. 

Gorffennaf
4	 Gŵyl	Rhuthun-	Top	Dre,	Sgwâr	Sant	Pedr	Rhuthun,	1.00	y.p.	–	8.00	y.h.

Huw Evans, Ffordd Rhufon, Rhuthun £10.00
Gwenan Ellis £5.00
Maria Evans, Betws GG £10.00
Teulu Mrs Mary Owen, Glanrafon £10.00
Margaret Roberts, Bryn Obwst, Llanfair DC £10.00
Dewi V Jones, Cysgod y Graig, Pentrecelyn £10.00
Er cof am Glyn Jones, Bryn Eithin, Llanrhaeadr YC £20.00
Emrys ac Anwen Jones, Rhos Helyg, Cerrigydrudion £10.00
Jane James, Bryn Eryl, Rhuthun £5.00
Er cof am Eirwyn Evans, Parc y Castell, Rhuthun £20.00
Teulu Hyfrydle, Llandyrnog £10.00
Rhian Jones, Tegfan, Glasfryn £10.00
Gwynfryn a Bet Jones, Crud y Gwynt, Glasfryn £10.00
Er cof am Gwyneth Lloyd Morris, Pennant, Bryn SM £10.00
Er cof am Carol Ann Parry £10.00
Marian Jones, 9 Erw Goch, Rhuthun £5.00
Er cof am John Hugh Jones,Hiraethog, Cerrigydrudion £10.00
Rhys a Sian Edwards, 11 Bro Clwyd, Rhewl £5.00
Huw a Kim Edwards, Tyn y Mynydd, Llanelidan £5.00
Iwan a Lydia Edwards, Llwyn Menlli, Rhuthun £5.00
Er cof am Ifor Jones, Erw Wen, Pwllglas £20.00
Teulu David Finnie, Erw Deg, Bryn SM £5.00
   
 £215.00

ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, IONAWR 22
NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN DYDD GWENER, IONAWR 24
Dosbarthu	yng	Nghanolfan	Awelon,	Nos	Wener,	Chwefror		14	rhwng	

4.30	a	5.00	o’r	gloch.

Ar	werth	fore	Sadwrn,	Chwefror	15.

Y Bedol Newydd.indd   2Y Bedol Newydd.indd   2 14/01/2020   10:1514/01/2020   10:15



3

LLONGYFARCHIADAU

Diolch
Pris taliad/cyfarchion ar dudalen 3 yw £2.

GAIR O WERTHFAWROGIAD
Carwn o waelod calon ddiolch yn fawr iawn i Bwyllgor Y Bedol am y rhodd 
haelionus a gefais ar orffen cysodi y papur bro ardderchog yma.

Bûm yn gysylltiedig â’r Bedol am flynyddoedd lawer ac yn yr amser 
hynny wedi dod i adnabod Cymry ardal Y Bedol. Diolch i’r holl olygyddion, 
gohebyddion a’r swyddogion am eu cydweithrediad parod bob amser. Bu’r 
cydweithio gyda’r wasg yn y Trallwng yn ardderchog a bu iddynt ddanfon y 
papur i Rhuthun ar amser yn ddi-feth.

Diolch i bawb a fu’n fy nghyfarfod yn y Rhug i drosglwyddo Y BOCS, a hefyd 
i gael y proflenni yn ôl. Bu’r holl baneidiau ynghyd â’r pwyntiau ar y cerdyn 
teyrngarwch yn fodd i mi a Diane gael cinio Sul yno. Dymunaf pob rhwyddineb i 
chwi fel pwyllgor at y dyfodol, ac i gario ymlaen i gynhyrchu papur bro o’r safon 
uchaf.

Peidiwch â bod yn ddiarth os ydych yn teithio i gyfeiriad Dolgellau. Mae 
croeso cynnes i chwi yn Nhyn y Cefn, Garneddwen, Llanuwchllyn – i weld yr 
ardd a chael paned. Diolch yn fawr. Aeron a Diane.

Dymuna  teulu’r diweddar W. Gwyn Rees ddatgan eu diolchiadau cywiraf am 
bob arwydd o gydymdeimlad â hwy yn eu profedigaeth, am y  rhoddion hael 
a chyfraniadau dderbyniwyd er cof annwyl tuag at Ysbyty Glan Clwyd. Diolch 
i’r Parchedig Morris P. Morris a Richard Carter am eu gwasanaeth. Diolch i’r 
organyddes Gwenan Williams,  i Thomas Griffiths am godi canu yn nghapel 
Clawddnewydd ac i’r gynulleidfa gref. I’r ymgymerwyr trylwyr Peredur Roberts. 
Diolch i deulu Carol, Hendre Glan Alwen am yr ymborth. Diolch i’r meddygon, 
nyrsus, gofalwyr am bob gofal yn ystod ei waeledd, ac i’r teulu a’r holl gyfeillion 
am eu hymweliadau ffyddlon. Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn fawr iawn. 
DIOLCH. 

MORRIS, KATE. Dymuna’r teulu ddiolch yn fawr i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth, drwy ymweliadau, 
cardiau a galwadau ffôn. Hoffem ddiolch i’r Parchedig Ddr. Andras Iago am ei 
ofal a’i arweinyddiaeth yn y ddau wasanaeth ar ddydd yr angladd. Diolch hefyd 
am y rhoddion hael a dderbyniwyd i’r Macular Society UK er côf amdani, a 
diolch i Deiniol Jones a’i gydweithwyr yn R.W.Roberts a’i Fab, yr ymgymerwyr 
am eu trefniadau gofalus a thrylwyr.

PARRY, CAROL ANN. Dymuna Heulwen , Eifion ac Alun a’r teulu ddiolch i bawb 
am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt o golli eu chwaer, 
Carol. Diolch i’r Parch Morris P Morris am ei wasanaeth arbennig ddydd yr 
angladd a Haf am ddarllen y deyrnged. Diolch hefyd i Deiniol, RW Roberts a’i 
fab, am y trefniadau gofalus. Drebyniwyd cyfraniadau hael er cof am Carol tuag 
at Mencap a Chlwb Gateway Dinbych a Rhuthun. Diolch yn fawr.

Dymuna Gwynfryn a Bet Jones, Crud y Gwynt, Glasfryn, ddiolch o galon am 
bob arwydd o gydymdeimlad yn eu profedigaeth o golli eu mab, Dylan Gwyn 
Jones, Tegfan, Glasfryn. Diolch i ffrindiau a chymdogion am eu caredigrwydd a 
chyfeillgarwch. Diolch i’r Parch Huw Dylan Jones am ei wasanaeth arbennig ac i 
Helen Ellis wrth yr organ. Diolch hefyd i Geoff Roberts, yr ymgymerwr.

Hoffwn ddiolch i bawb am eu hymweliadau, negeseuon, blodau a chardiau a 
phob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd i ni fel teulu yn ein profedigaeth o 
golli Dylan, gŵr, tad a taidi annwyl. Hefyd diolch i’r Parch Huw Dylan am arwain y 
gwasanaeth ac i Helen Ellis yn cyfeilio a Geoff Roberts yr ymgymerwr. Casglwyd 
£1,925.00 er cof am Dylan ac fe’i rhannwyd rhwng Help for Heroes, Cancer UK 
ac Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch eto, Rhian Jones, Tegfan, Glasfryn.

ER COF
I gofio’n annwyl am Ifor D. Jones oedd â’i ben blwydd fis Ionawr ac a fu farw fis 
Ionawr 2000.
Er bod amser yn mynd heibio
Er bod dyddiau yn pellhau
Nid yw’r atgof yn heneiddio
Nid yw’r hiraeth ddim yn llai.
Anwen, Menai, Wyn, Sian a’r wyrion a’r wyresau i gyd.

Er cof hiraethus am dad a thaid annwyl, John Hugh Jones, Hiraethog, 
Cerrigydrudion a hunodd Ionawr 2, 1966. Atgofion melys hefyd am mam a nain 
garedig, Elizabeth Jones a hunodd Ionawr 9, 1994. “ Yn dawel hiraethwn, gyda 
chariad y cofiwn.” Y plant a’u teuluoedd.

I gofio’n dyner am fam a nain annwyl Lillian Sawyer (o Gaer) fu farw Ionawr 4 
2019 yn 78 mlwydd oed. Ar ran ei theulu Susanne a Philip Evans, Christopher a 
Michael, Gwernol, Ffordd Cae Glas, Rhuthun a Debbie a’i theulu o’r Bala.

Er cof arbennig am Gwyneth Lloyd Morris, Pennant, Bryn Saith Marchog, gwraig, 
mam, nain a hen nain annwyl a hunodd 18 Rhagfyr 2018. “ Yn dawel hiraethwn, 
gyda chariad y cofiwn.” Ceiriog, Noel, Llinos, Carys a Gaenor a’u teuluoedd.

Er cof annwyl am briod, tad a thaid doniol a charedig – Eirwyn Evans, 25 Parc y 
Castell, Rhuthun, a hunodd Ionawr 29 2018. “Amser a dreigla ond Hiraeth a erys” 
Beti Wyn a’r teulu.

Er cof annwyl am Glyn Jones, Bryn Eithin, Llanrhaeadr, oddi wrth y teulu.

BLWYDDYN NEWYDD DDA
Carwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i’m teulu a ffrindiau gan ddiolch i chi 
am eich cefnogaeth a’ch cyfeillgarwch yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, Margaret 
Roberts, Bryn Obwst.

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda yn 2020 i deulu, ffrindiau a phawb rwyf 
yn eu nabod. Marian Jones, 9 Erw Goch, Rhuthun.

Llongyfarchiadau mawr i David Finnie, Erw Deg, Bryn SM, ar lwyddo i ennill 
gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth ac Ymarfer Chwaraeon Cymhwysol gyda 

theilyngdod. Oddi wrth Dad, Mam, Dylan a’r teulu oll.

-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
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18 Ionawr – 29 Mawrth 2020

Oriel 1 - Adolwg ar waith 
gan Susie Freeman 

Yn cynnwys Pharmacopoeia 
â’r Dr Liz Lee
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Digwyddiadur Llythyrau

Hobi newydd Dewi. Wrth ei fodd yn hel sbwriel o gwmpas Rhuthun. Dyma fagiad 
a gawsom wrth fynd rownd y 'Triangle' rhwng y Nadolig a'r fl wyddyn newydd. 

Beth amdani? Dim ond bag bin du a 'grabber' sydd angen arnoch chi. Neu 
cysylltwch â Cadw Cymru'n Daclus ac fe gewch yr adnoddau i wneud 'run peth.

Oedolion £6  Plentyn £2
Ar gael yn ystod mis Ionawr gan 
Teiars Saracens, Cerrig neu
Siop Uwchaled, Cerrig.
DEWCH YN LLU!

Cymdeithas Dramau Uwchaled
yn cynnal

TAIR DRAMA FER
Nos Fercher, Iau a Gwener, 

29, 30 & 31 Ionawr 2020 am 7.30 y.h
Yng Nghanolfan Addysg Cerrigydrudion

MYNEDIAD TRWY DOCYN YN UNIG: 

6 drama fer  
(3 bob nos)

Yn Festri Capel Bethania, Rhuthun
Nos Lun i nos Sadwrn

Chwefror 17eg – 22ain   2020
am 7.30 y.h.  (drysau’n agor am 7.00 y.h.)

Tocynnau £5   £1 i blant
Ar gael o Siop Elfair, Rhuthun

Dramau Bethania

Noson Caws a Gwin
Nos Fawrth - 28ain o Ionawr

7.00 y.h.
Yr Hen Lys (Natwest gynt)

Mynediad am ddim

Noson i drafod, rhoi adborth a rhannu 
syniadau am ddyfodol yr wyl

 GŴYL RHUTHUN 2020

Top Dre
Dydd Sadwrn 4ydd 

o Orffennaf
Sgwâr  San Pedr

1y.p. - 8y.h.
Mwy o fanylion i ddilyn

 GŴYL RHUTHUN 2020

Sioe Gynradd Eisteddfod 
yr Urdd Sir Ddinbych 2020

Rydym yn hynod o gyff rous i gyhoeddi bod ymarferion y Sioe Gynradd yn 
bwrw ati mis yma. Dyma gyfl e unigryw i blant Bl. 5 a 6 yr ardal i fod yn rhan o 
gynhyrchiad proff esiynol i ddathlu dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych. 
Diweddglo’r ymarferion bydd perff ormiad ar lwyfan Pafi liwn yr Eisteddfod ar nos 
Fawrth, Mai 26ain. Bydd mwy o fanylion am docynnau ar gael yn fuan.
Yn y cyfamser, mae tîm cynhyrchu’r sioe yn apelio am luniau hanesyddol o Sir 
Ddinbych – allwch chi ein helpu?
A oes gennych chi, neu aelodau o’ch teulu, hen luniau sy’n gweddu gyda’r 
themâu isod y gallwn eu benthyg dros dro a’u sganio?

• Lluniau o Lan y Môr tua 1900 yn cynnwys plant yn ymdrochi ac yn 
mwynhau ar lan y môr.

• Lluniau o bobl leol a charcharorion rhyfel ar ff ermydd yn ystod yr Ail Ryfer 
Byd ac yn ddelfrydol yn cynnwys moch. 

• Lluniau o bartion lleol ac o wledydd eraill yn Eisteddfod Ryngwladol 
Llangollen

Oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo’r tîm i ddarganfod lluniau addas, 
cysylltwch gyda ni ar sioegynradd2020@urdd.org neu ff oniwch Swyddfa’r 
Eisteddfod ar 01678 541 038.
Diolch am eich cefnogaeth!

Y Bedol Newydd.indd   4Y Bedol Newydd.indd   4 14/01/2020   10:1514/01/2020   10:15



5

Pen-blwydd Hapus

Pen blwydd hapus i Elis Vaughan Edwards yn 1 oed ar Ionawr 23. Cariad mawr 
gan Dad, Mam dy frawd mawr Ses a’r teulu i gyd. 

Penblwydd hapus i KATE NIA 
ROBERTS yn 6 oed ar Ionawr 8, ac i 

FRED HUW ROBERTS 
yn 4 oed ar Ionawr 25. Cariad mawr 

gan Taid a Nain, Hyfrydle, Llandyrnog. 
Xx

Penblwydd Hapus i Gruff John Cattell James yn 6 oed ar y Ionawr 10. Llawer 
o gariad gan Mam, Dad, Magi ag Alma; Tadcu a ‘B’, pawb yn Tremeirchion a 

pawb yn Dinbych xx

Pen blwydd hapus iawn i ti Ffion Vaughan Edwards yn 6 oed ar Ionawr 17llawer 
o gariad gan Dad, Mam dy frawd bach Alfie a’r teulu i gyd.

Pen blwydd hapus iawn i Millie 
Iorwerth ac Annie Lois Edwards yn 
5 oed ar Ionawr 8. Cariad mawr gan 

Dad, Mam eich chwiorydd mawr 
Francesca a Bella a’r teulu i gyd.

Penblwydd Hapus i Leah Gwen, Foel 
Eryr, Bylchau yn 7 oed ar Ionawr 

14.  Llawer o gariad, oddi wrth, Dad, 
Mam, Megan ac Awel, Taid a Nain 

Dwyfor, Llanrhaeadr a Taid a Nain Min 
Greion, Bylchau xXx

Penblwydd Hapus i Aled Wyn, Llwyn Menlli, Rhuthun, yn 4 oed ar Ionawr  3.  
Llawer o gariad gan Mam, Dad, Tomos a Beca a’r teulu oll xxx

Penblwydd Hapus iawn iti Tirion 
Gruffydd James Parry, Fama, Caer 

Felin, Llanrhaeadr yn 11 oed ar  
Ionawr 22. Swsus mawr atat, Dad a 
Mam  a Meg,  Craig ar teulu, Taid, 
Anti Cein a Yncl Emyr, Rhuthun  a 

teulu Sir Fôn. Xxx
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RHUTHUN

Ar noswyl y Nadolig aeth criw o bobl ifanc o amgylch y dref yn canu carolau. 
Llwyddwyd i godi £73 a chyflwynwyd siec i Urdd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun. 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Newyddion	Côr	Rhuthun
Erbyn ichi dderbyn eich Bedol mi 
fyddwn ni’n ôl yn y tresi yn paratoi ar 
gyfer cyngerdd ym Mhafiliwn y Rhyl 
efo Côrdydd ar Chwefror 1,( tocynnau 
ar werth yn siop Elfair) ac hefyd ein 
perfformiad gydag Al Lewis ddiwedd 
mis Mawrth yn Theatr Clwyd mewn 
fersiwn o Tê yn y Grug, edrych ymlaen 
yn arw iawn.

Mae’n grêt cael Iwan Vaughan yn ôl 
yn y côr i gadw trefn arnom ni gyd!!

Deallwn bod Dyl yn dal i wella hefyd.
Bu inni gasglu bron i £300 wrth 

ganu carolau o gwmpas dre er budd 
elusen Clic.

Cawsom barti ‘Dolig gwerth chweil 
ym Mhlas Isa er bod y dyn ei hun yn 
sâl!!

Roeddem yn ymddangos ar y teledu 
ar Ragfyr 28 mewn noson lawen 
arbennig i ddathlu pen-blwydd Arwyn 
yn 60 ac mi ddaeth Bryn Terfel yno yn 
arbennig i ganu “Brenin y sêr” gyda ni, 
cafodd y rhaglen ei recordio nôl yn mis 
Mehefin.

Braf oedd cael rhannu llwyfan gydag 
Aelwyd Dyffryn Clwyd yn y gymanfa 
garolau ar Ragfyr 22, cawsom lond 
bol o ganu a chwerthin yng nghwmni 
Dilwyn Pierce.

Newyddion	Bethania
Bu Rhagfyr yn fis prysur ym Methania fel ym mhob capel. Ddechrau’r mis 
bu’r oedfa yng ngofal tri o’r blaenoriaid, Iwan Vaughan Evans, Huw McKee a 
Stephen Roberts. Y Sul canlynol cafwyd gwasanaeth hyfryd ar lafar a chan dan 
ofal Cymdeithas Bethania, diolch i Iona McKee a Sian Clark am drefnu. Roedd 
cyfle ar ddiwedd yr oedfa i gymdeithasu dros baned a mins pei. Y plant fu’n 
cynnal yr oedfa yr wythnos wedyn gyda’u golwg hwy ar stori’r geni drwy lygaid y 
trefnwyr gwyliau. Unwaith eto cafwyd gwledd o ganu ac actio gan yr hen blant a 
pharti gwerth chweil i ddilyn gydag ymweliad gan Sion Corn. Y Parch Goronwy 
Prys Owen fu’n gwasanaethu y Sul cyn y Nadolig a diweddu’r mis gydag oedfa 
Gymun dan ofal ein Gweinidog. Yn ystod y mis hefyd bu parti canu yn cymryd 
rhan yng Ngwasanaeth Adfent y Fro ym Montuchel ac roedd cyfle i ymuno â 
chapeli eraill y dref ar fore Nadolig ym Mathafarn.

Dymuniadau gorau i Elain Mair sy’n mynd i Awstralia am flwyddyn i weithio. 
Edrychwn ymlaen i glywed dy hanes Elain.

Rydym yn cydymdeimlo â Nesta Lloyd sydd wedi colli ei merch Ann ac 
hefyd ag eraill sydd wedi colli anwyliaid dros y mis diwethaf. Rydym yn meddwl 
amdanoch.

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd heb fod yn mwynhau iechyd yn 
ddiweddar gan ddymuno gwellhad buan ichi.

Merched	y	Wawr	Rhuthun
Ymunodd Mr Robert Owen Ellis (Bob Ellis) â ni’n ystod ein cyfarfod Mis Rhagfyr. 
Bu’n rhannu gwybodaeth am Fanc Bwyd Rhuthun. Eglurodd bod y Banc Bwyd 
yn Rhuthun yn bodoli ers 2013 ac ei fod wedi cael ei sefydlu i roi cymorth i 
unigolion a theuluoedd sydd mewn argyfwng drwy roi digon o fwyd iddynt 
i’w cynnal dros dro. Mae pedwar tîm o wirfoddolwyr yn ymgymryd â’r gwaith 
mewn modd senstif a chyfeillgar, mewn awyrgylch cynnes a chroesawgar. Mae 
gwahanol sefydliadau proffesiynol a gwirfoddolwyr yn y gymuned yn cyfeirio 
pobl sydd mewn argyfwng i’r banc bwyd gyda thaleb sy’n cael ei chyfnewid am 
ddigon o fwyd i bara am dridiau. Mae’r banc bwyd yn rhoi cyfle i’r cyhoedd, os 
dymunent i gyfrannu a chefnogi lles lleol mewn modd syml ac ymarferol. 

Llywyddwyd y noson gan Bethan Welch. 
Bydd y gangen yn croesawu’r flwyddyn newydd ar Ionawr 20 yn Llys Erw, pan 

fyddwn yn cynnal noson hwyliog y Dysgwyr gyda Gareth Victor Jones.

Bu criw o bobl ifanc yn canu carolau noswyl Nadolig yn ardal Erw Goch 
yn Rhuthun.  Dyma Ioan Rees yn cyflwyno siec o £73.52 i Morfudd Jones, 

Cadeirydd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun.  Diolch yn fawr am eich haelioni.

Bugeiliaid Bethania

Priodas Pendref!
Llongyfarchiadau mawr i Katrin Jonathan, Pen y Maes, Rhuthun a Chris Jones 
o Frynffordd ger Treffynnon ar eu priodas yn ddiweddar.  Pob dymuniad da.
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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 
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Gwydr Dwbl, Unedau wedi eu selio, 
Ystafelloedd Gwydr, Cynteddau, 
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To rwber “Firestone” a llawer mwy. 
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YSGOL PEN BARRAS

Gweithgareddau’r	Nadolig	–	Bu cyffro 
mawr ym Mhen Barras a’r plant wrth eu 
boddau yn mwynhau dathliadau’r ŵyl. 

Diolch yn fawr iawn i nain Mabon 
am ddod i goginio cacen Nadolig gyda 
plant y Dosbarth Derbyn. Roedd y plant 
wedi cael hwyl, yn arbennig wrth flasu’r 
gacen. Cafwyd taith i’r sinema hefyd i 
weld “Shaun the sheep”. 

Cafwyd cinio Nadolig blasus iawn ac 
ymweliad gan Siôn Corn! Diolch i Anti 
Lynne a staff y gegin am eu gwaith caled.

Aeth plant Blwyddyn 1 a 2 i ganu 
carolau yn Tesco yn ogystal â gwneud 
ffrindiau newydd yn Awel Day Care yng 
Nghlwb Pel-droed Rhuthun. 

Diolch i Leah Hughes am dreulio’r 
p’nawn gyda phlant Blwyddyn 1 a 2 yn 
gwneud 68 o gardiau Nadolig!  Diolch 
am fynd i gymaint o drafferth ac am 
rannu dy greadigrwydd hefo ni!

Ffair	Nadolig	-	Diolch yn fawr iawn 
i Gymdeithas Rhieni, Ffrindiau ac 
Athrawon yr ysgol am eu gwaith caled 
yn trefnu a chynnal y Ffair Nadolig. 
Llwyddwyd i godi swm anhygoel o 
£2,600. Diolch yn fawr iawn i’r pwyllgor 
ac i bawb fu’n helpu. Diolch hefyd, i 
gwmni Co-op am eu rhodd o £1,992.83 
i’r GRHA tuag at ddatblygu’r ardal tu 
allan.

Cyngherddau	Nadolig	– Cynhaliwyd 
wyth cyngerdd dros gyfnod yr ŵyl 
yn neuadd yr ysgol a phawb wrth eu 
boddau yn ymarfer ac yna cyflwyno eu 
rhannau o flaen eu rhieni a theulu. 

Meithrin a Derbyn – “Nadolig o 
amgylch y byd” 

Blwyddyn 1 a 2 – “Nadolig Olwen”
Blwyddyn 3 a 4 – “Carolau yr 

anifeiliaid”
Blwyddyn 5 a 6 – “Ba Hymbyg!”
Diolch yn fawr iawn i’r plant a’r 

staff am eu gwaith caled yn paratoi 

at y cyngherddau Nadolig.  Roedd 
perfformiadau’r plant yn ardderchog! 
O’r arian a godwyd o werthiant y raffl 
ym mhob cyngerdd penderfynwyd 
rhoi cyfraniad o £1000 tuag at 
Bwyllgor Apêl Rhuthun, Eisteddfod 
Sir Ddinbych, 2020.

Diolch yn fawr iawn i bawb fu yn y 
cyngherddau am eu haelioni!

Cyfraniadau	at	Elusennau - Yn lle 
rhoi anrhegion Nadolig i’r staff eleni, 
gofynwyd i rieni a phlant gyfrannu at 
elusen o’u dewis nhw pe dymunent. 
Diolch yn fawr iawn i bawb a 
gyfrannodd at elusennau, megis Ysbyty 
Alder Hey, Lily Foundation a Crisis.  

Llys Awelon – Cafodd blant Blwyddyn 
1 hwyl arbennig yn Llys Awelon yn 
chwarae bingo ac yn sgwrsio gyda hen 
ffrindiau.

Miri	mês	–	Bu plant Blwyddyn 3 a 4 
yn brysur iawn yn casglu 79kg o fês fel 
rhan o ymgyrch Miri Mês. Am eu gwaith 
caled cyflwynwyd siec o £312 i’r ysgol. 
Diolch i bawb fu’n helpu.

Gymnasteg -  Rydym yn falch iawn 
o’r tim gymnasteg fu’n cynrychioli’r 
ysgol heddiw yng nghystadleuaeth 
Gymnasteg Urdd Sir Ddinbych. 
Roedd pob un wedi rhoi o’u gorau 
ac wedi gwneud yn ardderchog! 
Llongyfarchiadau i Mali a Llio am ddod 
yn 2il yn y parau, a Megan, Erin ac Alys, 
ac Eira, Eli a Sophia am ddod yn 2il a 
3ydd yn y Triawdau

Bu grŵp o ferched Blwyddyn 
5 a 6 hefyd yn cystadlu mewn 
Cystadleuaethau Gymnasteg gyda’u 
clybiau lleol. Daeth Megan yn gyntaf 
mewn Cystadleuaeth ‘Team Gym’ a 
daeth Evie yn ail mewn cystadleuaeth 
arall. Llongyfarchiadau i bawb! 

Cyfraniad at Apêl Eisteddfod yr Urdd

Casglu mês

Gymnasteg

Newyddion Tabernacl – rhifyn Ionawr 2020
Mae cydymdeimlad yr aelodau yn mynd tuag at Eirian Owain, Llys Y Berllan  yn 
ei phrofedigaeth o golli ei mam ac at Eleri Williams, Erw Goch yn ei phrofedigaeth 
hithau o golli ei mam yng nghyfraith.  Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Tŷ Capel 
gynt yn eu profedigaeth o golli Ann Wallace.

Anfonwn ein cofion at Margaret Evans, Bryn Rhydd a Gwynedd Jones, Llys 
Y Castell sydd wedi dychwelyd adref o Ysbyty Glan Clwyd ac at Dylan Davies, 
Dolgoed, Erw Goch sydd yn gwella yn dilyn anhwylder.  Cofion cynnes atoch ac 
at eraill sydd yn gaeth yn eu cartrefi oherwydd gwaeledd neu anabledd.

Yng nghyfarfod Y Chwiorydd fis Rhagfyr, prynhawn o frethyn cartref a gafwyd ar y 
thema ‘Hoff reset a blasu’.  Daeth nifer fawr â llawer o ddanteithion, eu  resetiau, a’u 
hanes a chafwyd sgwrsio difyr iawn o amgylch y byrddau – dechrau gwerth chweil i’r 
Nadolig.  Diolchodd Bethan Welch i bawb am ddarparu a rhannu resetiau ac i Rhian 
Owen a Margaret Lloyd am wneud yn siŵr fod digon o de i bawb.  

Cynhaliwyd dwy oedfa Nadolig yn Y Tabernacl yn ystod mis Rhagfyr – y cyntaf 
yn Wasanaeth o Garolau a Darlleniadau gyda rhai o’r aelodau yn cymryd rhan.  
Yna ar fore Sul Rhagfyr 22 cafwyd oedfa deuluol hyfryd a drefnwyd gan y rhieni. 
Cafwyd cyflwyniadau ysgafn ond eto yn y naws briodol gan y plant, pobl ifanc ac 
oedolion.

Y Bedol Newydd.indd   7Y Bedol Newydd.indd   7 14/01/2020   10:1514/01/2020   10:15



8

Sioeau
Llongyfarchiadau i Deulu Pendre Fawr 
am gael pencampwriaeth yn Adran 
y defaid yn ffair aeaf Cymru a Lloegr, 
hefyd llwyddiant yn y ffair aeaf yn 
Llanelwedd.

Capel
Cynhaliwyd y gwasanaeth Carolau y 
tro yma yn Eglwys Maerdy a’r nos Sul 
cyntaf o fis Rhagfyr.

Roedd cyfraniad o Ddinmael a’r Gro 
ac yn cynyrchioli Capel Cynfal oedd 
Menna Roberts a Emily Davies.

Pnawn Sul canlynol ymunwyd yn y 
Gro gyda’r Parch Huw Dylan Jones yn 
gwasanaethu.

Rhagfyr	15
Cafwyd gwasanaeth Nadolig yma 
gyda Hedd ap Emlyn o Ddinbych wedi 
trefnu.

Cyflwynwyd darlleniadau gan Gwyn 
Jones,Donna, Elin ac Elwen Roberts.

Pnawn Sul cyn y Nadolig roedd 
Gwasanaeth Unedebol yr ofalaeth yng 
nghapel Jerusalem Cerrigydrudion, y 
tro yma a’r ffurf drama’r geni.

Roedd cyfraniadau o gapeli’r 
Halaeth. Yn cynyrchioli Cynfal oedd 
Eurgain Roberts Ty Cerrig, deallwn fod 
Gwenno ac Heledd yn canu gyda cor y 
ffermwyr ieuanc.

Cyngerdd
Cynhalwyd Cyngerdd Blynyddol plant 
Ysgol Betws Gwerful Goch yn Nghapel 
y Gro. Daeth cynulleidfa dda iwan i 
fwynhau’r cyflwyniad o Y Tri Corrach 
Bach. Roedd cymeriadau dawnus a 
doniol gyda chyfle hefyd i gofio gwir 
ystyr y Nadolig. Da iawn chi blant a 
llongyfarchiadau.

Codi	Arian
Ar ran pwyllgor Adeiladau’r capel 
cafwyd noson i godi arian at yr achos 
yn y ganolfan. Diolch i bawb am y 
gwobrau a’r rhoddion ariannol.

Cofion
Anfonwn ein cofion at Elen Davies Llys 
Awelon sydd wedi bod yn yr Ysbyty 
Glan Clwyd am gyfnod ac yn awr yn 
Ysbyty Rhuthun.

Cydymdeimlwn
Cydymdeimlwn ag Arwel a Meryl 
Evans a’r Teulu Pendre Fawr o golli 
ewythr sef Meirion Evans o Henllan ger 
Dinbych.

Profedigeth
Trist oedden o glywed am 
farwolaeth Doris Hughes, Glascoed 
Betws ond yn nawr o gartref Plas 
Gwyn Llanychan, ble cafodd ofal 
arbennig. Bu Doris yn gaeth i’r tŷ yn 
Betws am flynyddoedd.

Tra roedd yr iechyd yn caniatáu 
roedd yn ffyddlon iawn yn y capel 
yma yn Melin y Wig ble roedd yn 
aelod.

Ymgymerodd ag ambell i swydd ar 
hyd y blynyddoedd. Derbyniodd Fedal 
Gee am ei chyfranaid i’r Ysgol Sul.

Roedd wrth ei bodd yn cystadlu 
mewn aml i sioe gyda chacennau 
a jamiau ac wedi ennill llawer o 
gwpanau.

Roedd yn aelod o Sefydliad y 
Merched ac aelod o Gôr Merched 
Edeyrnion ac yn mwynhau mynd i’r 
Eisteddfodau a chyngherddau.

Hefyd bu yn ohebydd y Bedol am 
gyfnod.

Bu gwasanaeth ddydd yr angladd 
yma yn y capel gyda’r Parch Huw 
Dylan Jones a’r Parch Nesta Mary 
Davies yn cynorthwyo.

Trebor Edwards yn dechrau canu ac 
Emily Davies yn organyddes.

Rhoddwyd i orffwys ym mynwent y 
capel.

Cydymdeimlwn â Selwyn, Bryn a 
Caerwyn Lloyd a’u teuluoedd, Carreg 
Berwydd Llanfihangel gynt yn eu 
profedigaeth o golli modryb, yn ogystal 
â theulu Pendre Fawr.

Cydymdeimlwn
Brawychwyd yr ardal a thu hwnt 
pan glywyd am farwolaeth Margaret 
Edwards Bron Ddwyryd Betws. Bu 
farw mor sydyn ac annisgwyl ychydig 
ddyddiau a’r ôl y Nadolig. Bydd colled 
enfawr i bawb.

Cydymdeimlwn ag Elin, Leisa 
a Tudur a’r teulu i gyd yn eu 
profedigaeth frawychus o sydyn.

Cofion atoch i gyd fel teulu.

Gohebydd: Emily Davies  Ffôn: 01824 750017

MELIN Y WIG

Diolch i 
Margaret

Yng Nghyfarfod Blynyddol Grwp 
Nyrsus Cymunedol Rhuthun, cafwyd 
cyfle i ddiolch i Margaret Lloyd am ei 
chyfraniad fel ysgrifennyddes weithgar 
am nifer o flynyddoedd.  Dymunodd 
Anne Lloyd Roberts a Eva Hartshorn 
ymddiswyddo fel Ymddiriedolwyr a 
diolchwyd iddynt am eu cyfraniad 
gwerthfawr dros y blynyddoedd.  Yn y 
llun gwelir Lynette Hughes, Cadeirydd 
a Menna Jones yr ysgrifennydd 
newydd yn cyflwyno blodau i’r ddwy.  
Roedd yn bleser hefyd cael cadarnhau 
penodi Elinor Hoyle yn Ymddiriedolwr 
Newydd ac yn aelod o’r pwyllgor.  Mae 
bob amser yn braf gallu croesawu 
cynrychiolwyr o wahanol fudiadau 
a chafwyd adroddiadau cryno am 
eu gweithgareddau gan Hosbis Tŷ’r 
Eos a Thŷ Gobaith.  Penderfynwyd 
hefyd ein bod yn newid enw’r grŵp 
i rwystro unrhyw gamddealltwriaeth.  
Daw manylion am hyn yn fuan, pryd y 
byddwn yn lawnsio’r enw newydd.

Cydymdeimlo Danfonwn ein cofion at 
Dylan a Carol Clywedog a gweddill y 
teulu yn eu profedigaeth o golli mam 
Dylan sef Joan gynt o Fferm Alafowlia 
Dinbych.

Swper
Mwynhawyd gwledd eto eleni yn 
swper blynyddol y clwb pêl droed, a 
gynhaliwyd yn y pafiliwn ar Ragfyr 11. 

Diolch i’r merched fu’n paratoi’r cinio 
ac i Erfyl am ddiddanu’r gwesteion.

Capel	Rhyd	y	Cilgwyn
Cafwyd gwasanaeth Nadolig hyfryd 
yng nghwmni’r aelodau ar ddydd Sul 
21, ble roedd yr oedolion a’r bobol 
ifanc yn cymryd rhan. Cafwyd paned a 
mins pei wedyn ac ymweliad gan neb 
llai na Sion Corn ei hun.

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

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

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

CORWEN

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

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

9 Sgwâr Sant Pedr 
RHUTHUN 
01824 704849

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

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

    
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid /  gwrteithiau / 

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

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346 
 Ffôn symudol 07730 989807 

Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443

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

Williams a Siân Williams, y cyfeilydd  

ANRHEGU FIONA

I ddathlu llwyddiant Fiona Collins 
yn ennill gwobr Dysgwr y 
Flwyddyn yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst, 
penderfynodd Marian ag Eirian 
drefnu bod aelodau cangen 
Corwen o Ferched y Wawr yn cael 
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r 
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar 
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd 
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn 
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd 
Jones, Llywydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol. O dan y llun roedd 
pennill roedd Eifion wedi ei 
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn 
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian 
dau dwb o gymysgedd o flodau a 
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i 
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti 
Fiona, rydym fel cangen yn falch 
iawn ohonot. Bydd erthygl am 
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg 
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer 
o ddiolch i Eirian a Marian am
drefnu noson mor hyfryd.
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Profedigaeth
Estynnwn ein cydymdeimlad 
diffuant at Enid a Hywel Edwards o 
golli chwaer yng nghyfraith a ffrind 
arbennig, sef Margaret Edwards, 
Betws Gwerful Goch a gollodd ei 
bywyd mewn damwain car. Colled 
enfawr i deulu, ffrindiau a’r fro. Meddwl 
amdanoch yn eich hiraeth am un 
annwyl iawn.

Dathlu	150	Capel	Bathafarn
Cafwyd diwrnod i’w gofio ar Ragfyr15. 
Daeth tyrfa ynghyd, gan gynnwys cyn-
blant hen gapeli Hirwaen, Graigfechan, 
Clocaenog a Llanelidan, ac wrth gwrs 
Bathafarn. Daethant cyn belled â 
Leicester, Birmingham, Manceinion a 
Newcastle, a gwelsom rai ar ôl cyfnod 
o ddeugain mlynedd a throsodd. 

Cafwyd gwasanaeth teimladwy, 
gyda gair o groeso gan Elizabeth. 
Cymerwyd rhan gan rai oedd wedi tyfu 

i fyny ym Mathafarn, sef Sion Hughes 
(Arweinydd y Gweithgareddau), 
Awen Morgan ac Edwina Stephen. 
Y Cyfeilydd oedd Rhian. Cafwyd 
cyfraniadau gan Marian Thomas 
ac Elwyn Ashford Jones, Corwen, 
Susan a Sian James, Gwyddelwern 
ac Enid Edwards, Glyndyfrdwy. 
Gwefreiddiol oedd cyfraniadau 
cerddorol Gwenan, Osian ac Ynyr, 
hefyd Gwyn Williams Hafod Elwy 
gyda’i gyfeilyddion Catrin Hughes a 
Vera Savage.

Cafwyd sgwrs ddifyr am hen 
gylchdaith Rhuthun gan Richard 
Francis Jones, Clocaenog gynt. 
Hefyd anerchiad arbennig o 
bwrpasol gan y parch Jennie Hurd, 
Cadeirydd ein talaith. Cawsom 
gyfle i ganu’r emyn Newyddion 
Braf a Ddaeth i’n Bro, - geiriau 
sy’n rhan bwysig iawn o hanes 
capel Bathafarn. Dyma’r emyn 
ganwyd pan ddaeth Edward Jones, 
Fferm Bathafarn o Fanceinion ar 
ôl gwireddu’r freuddwyd o gael 
Wesleaeth Gymraeg, ac sydd wedi 
ei chanu gan ein cyndeidiau mewn 
achlysuron lu yn sgil y blynyddoedd. 

Ymlaen wedyn i Ganolfan Awelon 
am baned. Waw! Sôn am sgwrsio 
diddiwedd a gweld lluniau lu! 
Gwnaethpwyd y gacen hardd gan 
Nikki, ac fe’i torrwyd gan Dilys 
Jones a Beryl Evans, y ddwy wedi 
bod ers blynyddoedd lawer ym 
Mathafarn, a  Beryl wedi tyfu i fyny 
yn y capel. 

Diolch o galon i Mairwena am 
y te prynhawn blasus fel arfer, a 
chymorth Merched Bathafarn i’w 
weini. Diolch o galon i bawb am 
eu cymorth gyda’r trefniadau ac 
i Val, Tŷ Bathafarn am groesawu 
merched oedd wedi tyfu i fyny yn y 
Mans, - sef Gwenan a Mari, merched 
y diweddar Barch Noel Evans a’i 
wraig Iola, a Nerys a Delyth, genod y 
diweddar Barch Ifor Williams a’i wraig 
Mair.

Diwrnod i’w drysori’n sicr.

Bore	Cymun	y	Nadolig
Daeth cynulliad da i Fathafarn, gyda’r 
gwasanaeth dan ofal Elizabeth. Diolch 
i Beryl a Meta am ofalu gyda pharatoi’r 
bara a’r gwin. Y Cyfeilydd oedd Rhian. 

Hyfryd oedd cael dod at ein gilydd 
fel Eglwysi’r Dref. Diolch i Edwina, 
Lucy, Meta ac Elizabeth am addurno’r 
capel a’r byrddau yn Awelon.

Llys Awelon
Daeth criw da ynghyd i ymuno 
â’r trigolion. Cafwyd cyfraniadau 
Nadoligaidd ganddom o Fathafarn ac 
o Lys Awelon. Y Parch Martin Evans-
Jones oedd y Llywydd. Diolch cywir 
i Lowri ac Olwen am y trefniadau. Y 
Cyfeilydd oedd Rhian.

Anfonwn ein cofion anwylaf at 
Helen Hughes sydd o dan ofal Ysbyty 
Manceinion. Meddwl amdanat a’r 
teulu. Hefyd at y rhai sydd mewn 
ysbytai eraill, cartrefi gofal a’r rhai sydd 
adref mewn gwaeledd.

Blwyddyn Newydd Ddedwydd i chi 
i gyd.

Glenys a Rowena heb weld ei gilydd ers tua hanner can mlynedd.

RHUTHUN – ARDAL BATHAFARN

Mrs Dilys Jones a Mrs Beryl Jones yn torri'r gacen  
- aelodau ffyddlon ers dros hanner can mlynedd.

Y gacen dathlu

Bathafarn

GLASFRYN A CHEFNBRITH

Y Capel
Amser cinio dydd Sul Rhagfyr 
15, cynhaliwyd ein Parti Nadolig. 
I ddechrau, mwynhawyd cinio 
ardderchog. Yna bu’r plant a’r 
oedolion yn canu amryw o garolau 
a daeth Sion Corn heibio hefo 
anrheg i bob un o’r plant. I orffen, 
cawsom hwyl yn cymryd rhan yn 
y gemau yng ngofal Buddug a 
Gwennol.

Diolch i Einir a Nora am drefnu’r 
bwyd ac i Prys a Gwennol am drefnu’r 
Parti.

Gwasanaeth	Undebol	yr	Ofalaeth
Bu Myfanwy, Rhian a Helen yn cymryd 

rhan yn Nrama’r Geni brynhawn Sul 
Rhagfyr 22 yng nghapel Jerwsalem.

Penblwydd	Hapus
Llongyfarchiadau i ddau o’n haelodau, 
Huw Iorwerth Morris a Gwilym 
Humphreys ar ddathlu Penblwydd 
Arbennig iawn ddiwedd y flwyddyn,  
- y ddau yn 90 oed. Pob dymuniad  
da i’r ddau ohonoch.

Ar ddechrau blwyddyn newydd, 
rydym yn cofio at bawb ohonoch sydd 
ddim yn mwynhau iechyd. Mae llawer 
o gwyno wedi bod dros y Nadolig, 
a phrofedigaeth wedi dod i ran sawl 
teulu yn yr ardal. Rydym yn meddwl 
amdanoch i gyd.

Gohebydd: Helen Ellis  Ffôn: 01490 420447

1916	–	2020
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Perfformiad o  Five Gold Rings gan yr Adran Iau
o Sioe Nadolig Y Cyfnod Sylfaen

Ffair	Nadolig	C.RH.A.
Cawsom ffair Nadolig prysur iawn 
unwaith eto yn yr ysgol. Bu’r plant yn 
brysur iawn yn gwneud amrywiaeth o 
eitemau i’w gwerthu. Diolch yn fawr 
iawn i bawb am gefnogi unwaith eto, a 
chasglwyd gyfanswm o tua £800 tuag 
at gronfa’r ysgol. 

Cinio	Nadolig. 
Cawsom ginio ‘Dolig traddodiadol 
gwerth chweil eto eleni, gyda thwrci 
a’r holl drimins a hufen iâ i bwdin. 
Galwodd Sion Corn heibio i ddweud 
helo wrth y plant. Diolch yn fawr iawn 
i Mrs Curran a’i staff am eu gwaith 
caled yn y gegin. 

Sioe	Nadolig	Y	Cyfnod	Sylfaen.																		                                                                                                              
Rhoddodd plant y Cyfnod Sylfaen 
berfformiad gwych o Stori’r Geni eleni. 
Roedd  neuadd yr ysgol yn llawn o 
deulu a ffrindiau i weld y plant yn 
perfformio. Diolch yn fawr iawn i holl 
staff y Cyfnod Sylfaen am ddysgu’r 
plant a’u paratoi mor dda.  

Perfformiad	Yr	Adran	Iau.
Gweithiodd y plant a’r staff yn galed 
iawn i baratoi eu Sioe Nadolig Five 
Gold Rings. Cawsom berfformiadau 
ardderchog gan y plant ac roedd 
pawb wedi mwynhau yn fawr iawn.

Côr	yr	Ysgol.
Mae Côr yr Ysgol wedi bod yn 
brysur iawn yn ystod wythnosau olaf 
y tymor. Yn gyntaf, bu perfformiad 
mewn gwasanaeth carolau i droi 
y Goleuadau Nadolig ymlaen. 
Rhoddwyd cyngherddau i breswylwyr 
yn Awelon, Llyfrgell Rhuthun, Tesco a 
Costa. Gwelodd y Ffair Nadolig gyfle 

arall i’r côr ddiddanu rhieni a ffrindiau 
ac yna perfformiad yng Ngwasanaeth 
Nadolig Y Rotari. Mae’r plant wrth eu 
boddau ac wedi cael llawer o hwyl 
a mwynhâd wrth ddysgu’r carolau a 
chael perfformio yn y gymuned. Diolch 
yn fawr iawn i’r plant am eu gwaith 
caled ac wrth gwrs diolch yn fawr iawn 
i rieni a gofalwyr am eu cefnogaeth 
barhaus, mae’n cael ei werthfawrogi’n 
fawr iawn.

Côr yr Ysgol yn Costa

Codwyd £150 at Achub Y Plant ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig

YSGOL STRYD Y RHOS

13

YSGOL LLANFAIR: Macmillan – 
Diolch yn fawr iawn i Gyngor yr Ysgol 
am drefnu gweithgareddau er mwyn 
codi arian at yr elusen arbennig yma. 
Diolch o galon i bawb am eu 
cyfraniadau hael. 
CânSing - Mi wnaeth Cyfnod Allwedd-
ol 2 fwynhau’r profiad o ganu a llawer 
o ysgolion eraill yn Rhyl yn ddiweddar. 
Edrychwn ymlaen yn eiddgar at yr 
Eisteddfod yn Sir Ddinbych! 
Cyngor Eco – Llongyfarchiadau i’r 
plant sydd wedi cael eu dewis ar y 
Cyngor Eco. Maent wedi bod yn brysur 
yn trefnu casgliad ar gyfer y Banc 
Bwyd ac hefyd yn cynnal 
cystadleuaeth i hybu pawb i ddyfalu 
pwysau’r bwmpen!! 
Diwrnod Shwmae – Cawsom 
ddiwrnod hwyliog iawn yn hybu’r 
Gymraeg mewn gwahanol ffyrdd. 
Japan - Daeth Imogen a Rowan i 
ddangos i Flwyddyn 1 a 2 sut i wneud 
Sushi. Cafodd pawb gyfle i gymryd 
rhan ac i flasu’r bwyd Japaneaidd. 
Blasus iawn. Diolch yn fawr iawn am 
eu cymorth. 
Jambori – Cawsom hwyl a sbri yn y 
Jambori gan fwynhau yng nghwmni 
Martin Geraint. 
Meddylfryd o Dwf – Cyflwynwyd y 
feddylfryd yma i’r plant yn ddiweddar 
gan ganolbwyntio ar y pwerau dysgu. 
Cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn nifer 
o weithgareddau hwyliog ac amrywiol 
oedd yn hybu’r plant i ddal ati, i 
dyfalbarhau a pheidio rhoi’r ffidil yn y 
to!! Llongyfarchiadau Manon, Pippa, 
Celyn ac Arthur am ennill y 

gystadleuaeth i gynllunio cymeriadau 
fydd yn personoli’r Pwerau Dysgu. 
Gwasanaeth Diolchgarwch – Cafwyd 
Gwasanaethau Diolchgarwch yn yr 
ysgol eleni gan fod gweithwyr yn 
gweithio yn Eglwys Llanfair ar hyn o 
bryd. Daeth nifer helaeth o rieni i weld 
y plant yn diolch ar lafar ac ar gân. 
Diolch yn fawr iawn i bawb am eu 
cyfraniadau at y Banc Bwyd. 
Pêl-droed – Mi wnaeth y tîm pêl-droed 
fwynhau cymryd rhan yn nhwrnament 
yr Urdd. Da iawn chi. 
MERCHED Y WAWR: Nos Fercher  
Hydref 23, croesawodd Gwenfron 
Jones, yr Is-lywydd, nifer llai na'r arfer 
i'r cyfarfod gan fod amryw dan 
anhwylder, ac amryw wedi  treulio 
cyfnodau mewn ysbytai. Anfonwn ein 
cofion atoch i gyd gan obeithio y 
cewch wellad buan a chawn eich 
croesawu yn ôl i'n plith yn y dyfodol 
agos. Cawsom grynodeb o'r pwyllgor 
Rhanbarth gan Morfudd Jones a 
thrafodwyd rhai pwyntiau, a rhai yn 
ymwneud â'r gangen.  
Ein gŵr gwadd oedd John Rowlands o 
Landyrnog. Cawsom sgwrs a sleidiau 
ganddo ar dyfu Pys pêr, a thrwy roi 
sylw manwl i'w hobi. Mae John wedi 
ennill llawer o wobrau mewn sioeau yn 
cynnwys y wobr aur yn Llanelwedd am 
yr arddangosfa orau. Cawsom 
gynghorion gwerth chweil ganddo a 
phawb wedi rhyfeddu at liwiau godidog 
y blodau. Diolchwyd iddo gan Menna 
Jones, Islwyn. Enillwyd y 
gystadleuaeth  “Gosodiad o flodau 
mewn ecop,” gan Gwenfron Jones. 

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

Plant y Dosbarth Derbyn

Aelodau Cyngor Eco yr ysgol gyda’r rhoddion i’r Banc Bwyd

Y plant yn mwynhau’r Jambori hefo Martin Geraint

CLINIC 
HOMEOPATHI  

Wyddoch chwi bod Homeopathi yn effeithiol ar 
gyfer bob math o gyflyrau iechyd? 

• Blinder cronig, imiwmedd isel 
• Anhwylder system dreulio 
• Anhwylder mislifol 
• Pryder, ymosodiad panig 
• Cwynion plant megis colig, torri dannedd, adlifol, 

problemau cysgu 
• Rhyddhad poen ar gyfer cyflyrau difrifol a chronig, 

gan gynnwys poen ôl-driniaeth. 
 
Mae Homeopathi yn saff, tyner, di-gaethiwus ac nid yw’n 
achosi sgîl effeithiau. Mae’n addas ar gyfer pob oedran 

gan gynnwys merched beichiog a babanod. 
 

Cynhelir clinic bob wythnos yn 
46 Stryd y Ffynnon yn Rhuthun LL15 1AW         

 GILL HAYES, RSHOM 
Homeopath Cofrestredig 

Ffôn: 01824 709777 neu 07552 183880 
www.gill-hayes-homeopathy.co.uk

 BORE COFFI:   Bore Sadwrn Hydref 
19, cynhaliwyd bore coffi y Bedol yng 
Nghanolfan Uwchaled, Cerrigy-
drudion. Diolch yn fawr iawn i Nan 
Owen, Penrhiw am drefnu, ac i bawb 
a aeth yno i gefnogi, hefyd i bawb 
arall am y rhoddion a dderbynwyd i’r 
stondin cynnyrch o'r gwahanol 
pentrefi. Gwnaed edlw o £200. 
TAID A NAIN:  Llongyfarchiadau i 
Keith a Jacqui Cae’r Efail ar ddod yn 
daid a nain i Arthur, ac i Zoe eumerch 
a Joe, ar enedigaeth eu mab bach. 
PROFEDIGAETH:  Cydymdeimlwn 
ag Eifl Roberts, 3, Bro Alwen o golli ei 
chwaer sef Beryl Edwards o Glan y 
Gors, Clawddnewydd, a hefyd teulu 
Tan Rhiw, a theulu 2, Bro Alwen o 
golli modryb. 
DIOLCHGARWCH: Bore Sul Hydref 
20 cynhaliwyd gwasanaeth 
diolchgarwch Eglwys Mihangel wedi 
ei drefnu gan yr aelodau, ac yna yn y 
prynhawn cafwyd gwasanaeth 
aelodau Maes yr Odyn yn y festri, a 
chafwyd lluniaeth ysgafn a chyfle i 

gymdeithasu i ddilyn. Derbyniwyd y 
swm o £95, casgliad y ddau gyfarfod 
a bydd yn mynd i gronfa Ambiwlans 
Awyr. 
SEFYDLIAD Y MERCHED: Yn ein 
cyfarfod blynyddol a gafwyd mis 
Hydref, cytunodd y swyddogion i gyd 
i aros yn eu swyddi am flwyddyn arall, 
sef Llywydd - Gwyneth Glyn Myfyr, Is-
Lywydd Carys, Tan y  Gaer, 
Ysgrifennydd Alison, Pwll Pridd, 
Trysorydd - Meinir Bro Alwen, 
Ysgrifennydd y Rhaglen - Carys Tan 
y Gaer. Enillydd y mwyaf o farciau yn 
y cystadleuthau misol ar hyd y 
flwyddyn oedd Meinir, Bro Alwen, ac 
enillydd cystadleuaeth y noson, sef 
sgarff, oedd Gwyneth, Glyn Myfyr, a 
chafwyd paned i bawb gan Carys, 
Tan y Gaer a Meinir, Bro Alwen. Mae 
ein sefydliad yn cyfarfod ar yr ail nos 
Lun o bob mis yn festri y pentref ac 
mae gennym amrywiaeth diddorol o 
nosweithiau wedi eu trefnu ac mae 
croeso cynnes i unrhyw un i ymaelodi 
gyda ni. 

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones   Ffôn: 01490 420344
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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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LLANBEDR DYFFRYN CLWYD

Pwyllgor Apêl Llanbedr-Cawsom 
noson fendigedig a llwyddiannus 
iawn yn y Vale Country Club ddiwedd 
Tachwedd. Croesawyd pawb gyda 
mins pei a glasied o win poeth cyn 
cael cyfle i siopa a phrynu anrhegion 
chwaethus at y Nadolig. Roedd 
Haf ac Anna wedi bod yn brysur 
yn addurno a threfnu’r byrddau â 
thua pump ar hugain o stondinwyr 
wedi gosod eu nwyddau amrywiol 
yn fendigedig. Roedd yn wledd i’r 
llygaid a phawb wrth eu boddau yn 
prynu bwydydd, diodydd, gemwaith 
ac anrhegion amrywiol. Braf iawn 
oedd cefnogi busnesau lleol. Diolch 
o galon i Emma Turner Evans 
am drefnu’r noson ac i aelodau’r 
Pwyllgor am eu gwaith di-flino. Diolch 
i Megan Winstanley am chwarae’r 
delyn mor hyfryd.Mae ein diolch 
hefyd, fel Pwyllgor, yn enfawr i Haf 
a Robert a’r teulu.Diolch am ein 
croesawu i bwyllgora, am eu gwaith, 
eu brwdfrydedd  a’u cymorth gyda’r 
holl weithgareddau codi arian. Diolch 
hefyd i bawb am gefnogi’r noson.

Ysgol Llanbedr D.C - Cafwyd 
diwedd tymor llawn bwrlwm a 
pherfformiad Nadolig hyfryd gan y 
plant. 

Yr Hen Eglwys - Roedd yr orymdaith 
i fyny at hen Eglwys Llanbedr a 
goleuo’r goeden yn achlysur hyfryd 
eto eleni â phawb yn mwynhau 
canu carolau o gwmpas y goeden 
yng nghanol y pentref ac yna’n 

cymdeithasu yn y Neuadd.
Newyddion Hyfryd- Croeso 

arbennig i Lois Gwenllian, 
merch fach i Ian a Beca Parry. 
Llongyfarchiadau iddynt a phob 
hwyl gyda’r nyrsio! Mae’n siwr fod 
Nain a Taid Ty Mawr wedi gwirioni. 
Llongyfarchiadau hefyd i Gruff a 
Ceri, Maes Celyn ar enedigaeth 
efeilliaid, sef Ilan a Nedw. Mae’n siwr 
fod Nel ac Elsi wedi dotio ac wrth eu 
boddau yn helpu gyda’r brodyr bach. 

Tafarn y Griffin - Mae pawb o’r 
pentref wedi cyffroi gyda’r holl waith 
sy’n mynd ymlaen gyda’r dafarn ac 
yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr 
agoriad o gwmpas Y Pasg. 

Datblygiadau 2020 - Edrychwn 
ymlaen i’r clwstwr cyntaf o dai fod 
yn barod ar gyfer ceisiadau ym mis 
Mawrth. Yn ogystal â hyn, bydd 
amryw o ddulliau rheoli cyflymdra 
yn cael eu datblygu yn y pentref 
dros y misoedd nesaf. Mae hyn i’w 
groesawu yn fawr ac mae nifer o’r 
pentrefwyr wedi bod wrthi’n brysur 
iawn yn gweithio ar y prosiect yma er 
diogelwch i bawb. 

Yr Eglwys - Cyhoeddodd yr 
Esgob fod  Y Parchedig Huw Bryant 
wedi cael ei apwyntio yn ardal 
Llangynhafal, Llanynys,Llanarmon-yn-
Iâl, Llanychan and Llanbedr Dyffryn 
Clwyd. Bydd y Gwasanaeth Croeso 
Dydd Sul Mawrth 1af yn Eglwys Sant 
Garmon, Llanarmon-yn-Iâl am 3.30 y 
prynhawn.

Llun o Gynhyrchiad Nadolig Ysgol Llanbedr

Noson yn y Vale Country Club

Llun or Cynhyrchiad Nadolig

Criw o drigolion y pentref yn canu carolau yn yr Hen Eglwys cyn dychwelyd i 
oleuo’r goeden yng nghanol y pentref.

Gohebydd: Iona McKee  Ffôn 01824 705074
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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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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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GELLIFOR A LLANGYNHAFAL

‘CEFN GWLAD’ – Braf oedd gweld 
teulu Plas Dolben yn croesawu Dai 
Jones i’r fferm ar raglen Cefn Gwlad 
yn ystod mis Tachwedd. Bu’n dilyn 
Rhian yn arbennig wrth ei gwaith 
ar y fferm ond hefyd yn trafod ei 
gwaith gyda’r RSPB a’i theithiau 
i amrywiol wledydd. Cafwyd cyfle 
i’w gweld hefyd yn dilyn un o’i 
hoff ddiddordebau sef rhedeg ar y 
moelydd, a’r ardal hon yn edrych ar 
ei gorau yn haul mis Medi.

DIGWYDDIADAU’R	NADOLIG
Gwasanaeth	Carolau’r	Gymuned:	
Nos Sul, Rhagfyr yr 8fed daeth 
nifer o drigolion y gymuned ynghyd 
yn Eglwys Llangynhafal i ddathlu 
dechrau cyfnod y Nadolig. Dan 
arweiniad Y Parchedig Andras Iago 
cafwyd gwasanaeth hyfryd gyda 
chynrychiolaeth o sefydliadau’r fro’n 
cymryd rhan. 

Coeden	Nadolig:	Am y tro cyntaf yn 
hanes y pentref, gosodwyd coeden 
Nadolig ger Lôn yr Ysgol eleni a 
chafwyd noson arbennig ar y 15fed 
o Ragfyr pan ddaeth criw mawr o 
drigolion yr ardal i’w gweld yn cael ei 
goleuo, a hynny mewn tywydd garw. 
Wedi’r seremoni a chanu carolau 
cafwyd cyfle i gymdeithasu dros wîn 
cynnes a mins peis yn y Ganolfan. 
Diolch arbennig i Iola Quinn a’r Cyngor 
Cymuned am eu gwaith o drefnu a 
phlannu ac ychwanegu at naws y 
Nadolig yn y pentref.

CAPEL GELLIFOR
Dyweddïo	- Llongyfarchiadau 
calonnog  i Ffiona, Y Gables ar ei 
dyweddiad ag Andrew Mcintosh o 
Ilkley, Swydd Efrog. 

Genedigaeth	–	Gwych oedd 
clywed fod Elaine a Dewi, Tyn 
y Coed wedi dod yn daid a 
nain ddwy waith o fewn mis! 
Llongyfarchiadau mawr i Iona 
a Liam ar enedigaeth Mared 
Enlli ac hefyd i Ceri a Tom ar 
enedigaeth Osian James. Cofion 
arbennig at y ddau deulu bach ym 
Mhenrhyndeudraeth a Chaer.

Rhian a Dai

Coeden Nadolig Gellifor

Dod yn daid a nain oedd hanes 
Nic a Sioned, Tŷ Mawr ganol fis 
Rhagfyr hefyd. Llongyfarchiadau 
calonnog i Beca ac Ian ar enedigaeth 
Lois Gwenllian. Anfonwn ein cofion 
cynnes atynt hwythau yng Nghaer 
hefyd.

Gwasanaeth	Nadolig	–	Braf oedd 
dod at ein gilydd ychydig ddyddiau 
cyn y Nadolig ar gyfer gwasanaeth 
wedi ei drefnu gan y blaenoriaid. Un 
o’r uchafbwyntiau’n ddi-os oedd 
dehongliad  arbennig Mei a Dewi o’r 
garol ‘Anwylyn Mair’.

Mei a Dewi

Gohebydd: Alaw Humphreys  Ffôn 01824 790164
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Efallai eich bod wedi sylwi ar faneri mawrion yn amgylchynu cylchfan Rhuthun am awr bob bore a phnawn Llun.  
Mae criw YesCymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth am eu hymgyrch tuag at Annibyniaeth. Can croeso i unrhyw un i fynd draw atynt am sgwrs!

BANER FAWR YES CYMRU

DINMAEL

Y	gwasanaeth	a	pharti	Nadolig
Cafwyd gwasanaeth hyfryd gan y 
plant ar brynhawn Sul, ddechrau 
Rhagfyr. Diolch i’r rhieni am baratoi a 
hyfforddi’r plant.  Yna cafwyd gwledd 
o Barti Nadolig wedi ei drefnu gan y 
ddwy Ellen Owen. 

Ac i goroni’r cyfan galwodd Sion 
Corn gyda llond sach o anrhegion a 
diolch i Rhys am ei gynrthwyo.  

Adre	o’r	Ysbyty	
Treuliodd Glanli Thomas gyfnod byr yn 
yr ysbyty yn ddiweddar, braf ei weld 
adre nôl ac yn teimlo’n well.  

Plygu	Gwrych
Llongyfarchiadau i Rhys Tremafon ar 
ennill cystadlaeaeth yn Llandyrnog yn 
ddiweddar.  

Profedigaethau	
Brawychwyd yr ardal gyfan pan 
ddaeth y newyddion trist am 
farwolaeth hynod sydyn Mrs Margaret 
Edwards, Bron Ddwyryd. Colled 
enfawr. Bu yn Bennaeth yr ysgol 
yma yn Ninmael am flynyddoedd 
lawer.  Roedd yn ffrind caredig i 
bawb a’r bobl ifanc yma â meddwl 
mawr ohoni a’i dylanwad fel stamp 
arnynt. Cydymdeimlwn â Hyw ac Enid 
Manhyfryd, Margaret yn Chwaer yng 
Nghyfraith a ffrind oesol iddi.  Anfonwn 
ein cydymdeimlad fel ardal gyda’r 
teulu oll.

Hefyd, yr un yw ein cydymdeimlad 
ag Aeryn Jones a’t teulu, sydd wedi 
colli ei chwaer, Rhiannon Evans o 
Lansannan. Cofion atoch chithau.

Gohebydd: Sioned Jones – 01490 460419
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd o ardal Dinmael

Dinmael a Plant Dinmael yn yn Gwasanaeth Nadolig

Twm, y Bugail ieuengaf erioed
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
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‘Dyma anrheg Nadolig perffaith i Francesca Edwards ac Erin Gwen; 
llongyfarchiadau mawr i’r ddwy seren fach yma am eu llwyddiant arbennig 
yn eu harholiadau piano cyntaf gyda’r Coleg Brenhinol, Llundain.  Cafwyd 
sylwadau canmoladwy gan yr arholwraig, ac mae ‘na hen edrych ymlaen am 
lwyddiant pellach yn 2020.  Gwych iawn.’

Mae’n	swyddogol!	Clwyd	yw	Sir	
Nawdd	Cymdeithas	Amaethyddol	
Frenhinol Cymru 
 
Yng nghyfarfod Cyngor CAFC yn Llanfair-ym-Muallt ddydd Gwener, Rhagfyr 6, 
daeth Clwyd yn Sir Nawdd y Gymdeithas ar gyfer 2020. 
 
Roedd Pwyllgor Ymgynghorol Clwyd eisoes wedi cyhoeddi yng ngyfarfod 
Cyngor y llynedd mai eu Llywydd yw Harry Fetherstonhaugh a Lowri Lloyd 
Williams yw eu Llysgennad. Mae’r ddau wedi bod yn brysur yn cyflawni eu rolau 
ers 12 mis. Bu tîm codi arian Clwyd 2020 yn brysur drwy gydol 2019 wrth iddynt 
ddechrau ar eu hymdrechion codi arian. Mae digwyddiadau wedi cynnwys Ffair 
Wledig a Ffair Nadolig yn y Farchnad yn  Rhuthun, rasio camelod yn Llangollen, 
taith gerdded 20.20 milltir yng ngolau’r lleuad o amgylch Rhuthun, noson Caws a 
Gwin yn Nhŷ Nantclwyd, Carolau Cabarela a llawer mwy. 

Gyda nifer mwy o ddigwyddiadau ar y ffordd yn ystod y flwyddyn nesaf, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar Facebook, Instagram a cadwch lygaid 
ar ein gwefan www.clwyd2020.com.

Llongyfarchiadau	CAB	 
Sir	Ddinbych!

Efallai i chi ddarllen erthygl yn y Free 
Press yn ddiweddar fod CAB Sir 
Ddinbych wedi derbyn gwobr yng 
Nghynhadledd Genedlaethol Cyngor 
ar Bopeth ym Manceinion am y Gwaith 
Cydweithredol Gorau, a hyn am eu 
hymgyrch gwerthu gwisg ysgol? 
Syniad gwreiddiol Winnie Lawson , sef 
Rheolwr Cangen Dinbych ar y pryd, 
oedd hyn, ac ers pedair blynedd erbyn 
hyn fe gynhelir 3 ‘pop up shop’ yn 
Ninbych, y Rhyl a Rhuthun. 

Mae pob rhiant yn gwybod pa mor 
ddrud yw prynu gwisg ysgol i’ch plant 
y dyddiau hyn, a rhaid i mi gyfaddef 
fy mod innau wedi derbyn a rhannu 
ambell ddilledyn yn llon yn fy nhro. 
Dyna pam y bu staff a gwirfoddolwyr 
CAB Sir Ddinbych yn brysur am 
bythefnos yn ystod Haf 2019 – sortio, 
golchi, smwddio, ambell i bwyth os 
oedd angen, bagio a labelu eitemau o 
wisg ysgol dirifedi ac o bob lliw a llun 
– cyn yr Wythnos Fawr ym mis Awst. 
Rhoddwyd y dillad gan rieni’n cyfrannu 
drwy’r ysgolion neu’n bersonol (a’r 
ysgolion yn manteisio hefyd ar y cyfle 
i wagio sawl bin ‘offer coll’!), a mawr 
yw diolch CAB am eu haelioni. Ar un 
adeg, fel roedd un bag yn gadael y 
swyddfa yn Rhuthun, roedd dau neu 
dri’n dod yn ei le. 

Pwysleisir mai er mai dillad ail-law 
ydyw’r rhelyw, rhaid iddynt fod mewn 
cyflwr da. Gofynnir i bob teulu roi £1 
wrth y drws, ac yna cant fynd a faint 
fynnir o ddillad gyda nhw. Roedd 
llawer un yn methu’n lan a deall, ac yn 
mynnu trio rhoi mwy. Boddhad mawr i 
Eleri Jones, Rheolwr Cangen Rhuthun, 
oedd gweld un fam yn llwyddo dilledu 
pob un o’i phlant – am £1! (Yr unig 
eithriad i’r rheol £1 yma yw ‘blazers’ 
Ysgol Brynhyfryd: mae un newydd 

tua £34 yn y siopa, ond trwy gymorth 
grant, cafodd CAB brynu rhywfaint am 
£15 yr un, - i’w gwerthu am yr un pris. 
Y cyntaf i’r felin go’ iawn!).

Dwi’n siŵr fod llawer i stori, o’r 
difrif i’r digri, wedi’i hadrodd yn ystod 
cyfnod y ‘pop ups’, ond dyma i chi fy 
un i. Tua diwedd y diwrnod olaf daeth 
cwpwl i mewn. Gan nad oeddynt wedi 
rhoi sylw i’r arwyddion yn gofyn am 
bunt y teulu, dyma fynd atynt i ofyn 
yn gwrtais am gyfraniad. Heb ddeall 
oeddynt, - y ddau’n dod o Ddenmarc 
ac ar eu gwyliau yn Rhuthun. Does 
‘na ddim ffasiwn beth a gwisg ysgol 
yn eu gwlad hwy, ac roeddynt eisiau 
mynd ac anrheg i’w ŵyr bach 5 oed. 
Roedd ‘na ddigonedd o ddillad o’r oed 
yna ar ôl, felly gobeithio na fydd neb 
dicach i ni ganiatáu iddyn nhw fynd a 
2 ddilledyn. A dyna sut mae ‘na hogyn 
bach yn rhywle yn Nenmarc yn hapus 
yn gwisgo siorts a siwmper Ysgol Pen 
Barras.

Lowri Sioe Frenhinol

Dyma Erin ar y chwith a Francesca yn sefyll ar y dde.

Rheolwraig Cangen Rhuthun, Eleri Jones

Y byrddau yn gwegian

‘Llwyddiant Cerddorol’

Y Bedol Newydd.indd   14Y Bedol Newydd.indd   14 14/01/2020   10:1514/01/2020   10:15



1514

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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Blwyddyn newydd dda i holl 
ddarllenwyr y Bedol o ardal 
Llanfihangel Glyn Myfyr, a chofion 
cynnes at y rhai sydd ddim yn 
mwynhau iechyd ac at y rhai sydd â 
chysylltiadau agos â’r ardal.

DIFFIBRILYDD Y PENTREF   
Er gwybodaeth mae offer diffibrilydd 
achub bywyd y pentref wedi cael ei 
symud oddi ar wal festri Maes yr Odyn 
i’r hen giosg ffôn wrth ymyl stad dai 
Bro Alwen.

CAROLAU Y GYMUNED    
Nos Sul Rhagfyr 15 cynhaliwyd 
y noson y gwasanaeth carolau 
y gymuned yr ardal a’r adeilad 
yn llawn, cymerwyd rhannau o 
ddarlleniadau a naws nadoligaidd 
iddynt gan nifer o ardalwyr, a 
hefyd diolch i blant yr ysgol sul am 
cyflwyno stori drama y geni a chanu 
carol hyfryd, ac i fechgyn y band am 
gyflwyno cerddoriaeth nadoligaidd 
gyda’u hofferynnau. Yn cyfeilio fel 
arfer roedd Teleri Llety Mihangel. Ar 
y terfyn darparwyd paned a mins 

peis yn festri Maes yr Odyn, ac aeth 
casgliad y noson sef £106 at elusen 
leol.

CYFRANNU I ELUSENNAU    
Ar ddiwedd y flwyddyn 2019 mae 
£100 wedi cael ei gyflwyno i elusen 
Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled, a 
£101 arall wedi ei roddi i elusen 
yr Ambiwlans Awyr. Rhoddion 
yw’r rhain yn dilyn casgliadau a 
wnaethpwyd yn yr ardal yn ystod 
y flwyddyn 2019. Hefyd mae’r 
pwyllgor chwaraeon wedi cyflwyno 
£350 i apêl Clwyd 2020 y Sioe 
Frenhinol ar ôl cynnal y darbi sebon 
yn ystod yr Haf diolch i bawb am eu 
cefnogaeth.

SEFYDLIAD Y MERCHED   
Nos Lun Rhagfyr 9 fe gawsom ein 
cinio Nadolig yng ngwesty Glanllyn 
Clawddnewydd. Diolch i’r cogydd a’r 
staff am ginio blasus iawn ac hefyd 
i Carys Tan y Gaer am drefnu. Hefyd 
derbyniodd pawb rodd o sach dirgel 
Santa cyn mynd adref.

PARTI NADOLIG    
Cynhaliwyd parti Nadolig yr ysgol Sul 
nos Lun Rhagfyr 23, ac ar ôl mwynhau 
swper gyda phob math o ddanteithion, 
cafwyd ymweliad Sion Corn a 
chyflwynodd anrheg i bob plentyn, 
wedyn mwynhawyd cymdeithasu a 
gemau i orffen y noson dan ofal Anne 
Lloyd Cerrigydrudion.

PROFEDIGAETHAU   
Mae yna amryw o deuluoedd a 
chysylltiadau â’r ardal wedi colli 
anwyliaid. Cydymdeimlwn â Selwyn 
Carreg Berwydd gynt sydd wedi 
colli modryb sef Doris Hughes gynt 
o Glascoed Betws Gwerful Goch. 
Roedd hi’n fodryb i Einir a John 
10 Bro Alwen hefyd. Rydym yn 
cydymdeimlo â Glenys Goddard 
Ardwyn Cerrigydrudion, cyn athrawes 
yn yr ysgol, sydd wedi colli ei chwaer 
sef Rhiannon Evans o Lansannan. Un 
arall sydd wedi derbyn profedigaeth 
yw Glesni Edwards Brithdir Betws 
Gwerful Goch a gynt o Hafoty Tyisa, 
mae hi wedi colli ei mam yn nghyfraith  
sef Margaret Edwards Fronddwyryd 

Betws G G. Teulu arall sydd wedi 
derbyn profedigaeth yw Nesta 
Richards o Pentrellyncymer, o Hafoty 
Tisa gynt, hithau wedi colli ei phriod 
sef Gwilym Richards. Roedd ef hefyd 
yn frawd yng nghyfraith i Gwyn Owen 
Bala ac yntau hefyd yn fab Hafoty 
Tyisa.

GWASANAETH NADOLIG YR 
OFALAETH     
Tro capeli Cwmpennaner a 
Llanfihangel Glyn Myfyr oedd 
trefnu’r gwasanaeth  a gynhaliwyd 
prynhawn Sul Rhagfyr 22 yng nghapel 
Cerrigydrudion. Llywyddwyd gan Alun 
Glanfrwd aelod o gapel Ty Mawr a 
chafwyd cyfraniadau o stori’r geni gan 
oedolion o wahanol gapeli’r ofalaeth. 
Yn cynrychioli capel Maes yr Odyn 
oedd Aeron Tai Draw yn portreadu y 
brenin Herod. Hefyd cafwyd cyfraniad 
hyfryd gan blant yr ofalaeth a gan barti 
o ferched sydd yn aelodau o ffermwyr 
ieuanc Uwchaled. Yn cyfeilio roedd 
Glenys Goddard Cerrigydrudion. 
Diolch i Glenys Berth Lwyd a Carol Tai 
Draw am drefnu.

Gohebydd: Meinir Jones Ffôn 01490 420344

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR

LLANRHAEADR
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‘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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NEWYDDION Y BEDOL  
MIS CHWEFROR

Ysgol	Bro	Cinmeirch

Gofalwr
Croeso mawr i Mr Emyr Turner sydd 
wedi dechrau fel gofalwr newydd 
yr ysgol ar ddechrau Mis Ionawr. 
Diolch yn fawr iawn i Mr Geraint 
Evans am ei waith dros y pedair 
blynedd diwethaf. 

Croeso
Croeso mawr i’r chwech disgybl sydd 
wedi ymuno a ni yn y dosbarth meithrin 
cynnar, gobeithio byddant yn hapus 
iawn yn Ysgol Bro Cinmeirch. 

Myfyrwyr
Bu Mr Sam Pritchard o brifysgol 
Bangor yn treulio cyfnod o ymarfer 
dysgu yn yr ysgol cyn y nadolig, Diolch 
yn fawr iawn iddo am ei waith. Croeso 
i Miss Nia Roberts sydd yn fyfyrwraig 
yng ngholeg Bangor hefyd, bydd hi 
yn treulio wyth wythnos yn y cyfnod 
Sylfaen. 

Nofio’r	Urdd
Llongyfarchiadau mawr i Elen, 
Iestyn a Dyfan   ar eu llwyddiant 
yng ngala nofio’r Urdd yn y Rhyl yn 
Mis Tachwedd. Bydd Elen a Iestyn 
yn cynrychioli Sir Ddinbych yn y 
gala cenedlaethol yng Nghaerdydd 
ddiwedd mis Ionawr.

Eisteddfod	yr	Urdd
Mae disgyblion Blwyddyn pump 
a chwech yn ffodus iawn o gael 
dewis bod yn rhan o sioe gynradd 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, 
maent wedi dechrau ymarfer, bydd 
yn brofiad gwych iddynt.

Caerdydd
Aeth Blwyddyn 5 a 6 i wersyll yr Urdd 
Caerdydd ddiwedd mis Ionawr a cael 
amser gwych yn gwneud llawer iawn o 
weithgareddau newydd ac yn cyfarfod 
ffrindiau newydd. 

Welsh Whisperer
Cawsom ddiwrnod gwych yn canu 
dawnsio a an gyda’r Welsh Whisperer, 
roedd pawb wedi mwynhau yn fawr. 

Heartstart
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Cyfnod 
Allweddol  am gyflawni cwrs Heartstart 
a dysgu sgiliau newydd.

Gohebydd: Nerys Evans  Ffôn  01745 890294
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Mae’r mudiad Di-Blastig Rhuthun/
Plastic Free Rhuthun wedi bod yn 
brysur yn hybu lleoliadau ar gyfer 
cael gwared o sbwriel megis pacedi 
creision, gorchudd bisgedi, hen frws 
dannedd ayb.  Edrychwch ar eu 
tudalen Facebook i weld yn union 
yr hyn y medrwch eu gwaredu yn 
y canolfannau pwrpasol.  Ac os y 
gwyddoch am ganolfannau eraill yn 
ardal y Bedol sy’n derbyn mathau 
arbennig o sbwriel yna os gwelwch yn 
dda cysylltwch â ni er mwyn i ni gael 
rhannu’r wybodaeth.

Wyddoch	chi	hefyd…

Bod 10 Busnes yn Rhuthun (efallai 
bydd mwy erbyn i’r Bedol gael ei 
argraffu!) wedi cofrestru i gefnogi 
lleihau’r defnydd o boteli plastig un 
defnydd.  Mae croeso i chi fynd atynt i 
ail-lenwi eich poteli dŵr.

• Y Seren
• Siop Castle Bell
• Costa Coffee
 o Mae Costa Coffee hefyd yn  

 cynnig gostyngiad os ewch chi  
 â’ch cwpan eich hun i gael  
 paned.

• Castle Hotel
• State of Distress
• Optometrydd Alton Murphy & 

Leanne Murphy
• Ruthin Wholefoods
• Fferyllfa Oldfield
• Naturally Ethical

Cysylltwch â cerimair@gmail.com am 
wybodaeth bellach.

Dyma i chi syniad arall gwreiddiol sut i 
ail-gylchu yma yn Sir Ddinbych. 

Eidales yw Marina Lamb, yn 
wreiddiol o Ynys Sisili. Mae ei siwrnai 
o’r Eidal yma yn hanes yn ei hun – 
bu’n byw yn yr Iseldiroedd, Norwy, Sir 
Efrog, Portiwgal a Dyfnaint cyn setlo 
yng Nghyffylliog gyda’i gŵr Peter a’r 
gath Simba (a ddaeth gyda nhw o 
Bortiwgal) yn 2018. 

Gwnaeth Marina ymchwil trylwyr cyn 
meddwl sefydlu ei busnes arlwyo ei 
hun. Cafodd grant (ar gyfer busnesau 
bychain) gan Gyngor Sir Ddinbych 
er mwyn adeiladu cegin. (“Caiff y 
tŷ aros,” medda hi.) Roedd angen 
cofrestru, cael archwiliad, graddio, a 
chysylltu gyda phobl eraill yn y busnes 
arlwyo. Dyna le daeth y gwyliau 
bwyd yn handi – Llangollen, Corwen, 
Conwy, yr Wyddgrug, ac efallai i chi 
ei gweld ar y Sgwâr yn Rhuthun yn 
ystod y diwrnod Goleuadau Nadolig? 
Mae hefyd yn cynnal gwersi coginio 
(gellwch brynu talebau rhodd ar gyfer y 
rhain) ac mae ganddi ddau ddosbarth 
dysgu Eidaleg yn Ninbych.

Ond beth am yr ailgylchu? Da ni 
eisoes wedi sôn yn y Bedol am ‘Stori’ 
yn y Bala lle cewch brynu gwin am 
bris gostyngedig drwy ddod a’ch 
poteli gwag yn ôl i’w hail-lenwi. Syniad 

Marina yw cyflwyno prydau parod 
mewn potiau pridd, gan ddechrau 
gyda Lasagne. Byddwch yn prynu’r 
lasagne gwreiddiol am y pris llawn, 
ond yn cael gostyngiad o £6 wrth 
ddod a’r pot yn ôl i’w ffeirio am un 
llawn. Bydd y cynhwysion yn lleol, y 
potiau yn cael eu gwneud gan Anvil 
Pottery (Llanrhaeadr), y pasta yn ffres 
(wrth gwrs) a’r cynnyrch yn cael ei 
werthu’n lleol, e.e., gan John Jones a’i 
fab, Stryd Clwyd, Rhuthun. Ac ni fydd 
unrhyw blastig ar gyfer y potiau.

Gobaith Marina yw lansio’r potiau 
lasagne ym mis Ionawr, - dechrau’n 
araf ac ehangu’r dewis yn raddol – a 
phob lwc iddi hi! Ond cofiwch, os mai 
dant melys sydd gennych, mae ei 
chacenni traddodiadol Eidalaidd yn 
odidog, gyda chaws mascarpone a 
ricotta yn hytrach nag eisin neu hufen. 
Cewch eu profi yn The Coffee Cabin 
yn Rhuthun. Ac wedyn mae ‘na’r 
danteithion traddodiadol sef y biscotti, 
bisgedi nougat a siocled, a, fy ffefryn 
i, - y pasta di nocciola/mandorla gyda 
chnau pistachio ac almwnd. 

Diet? Pa ddiet?!

Gellir cysylltu a Marina ar : 
marinamidolo@gmail.com    
neu Fb: Marina’s Italian Cookery

Marina Midolo
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GARETH ROBERTS 
PEINTIWR AC ADDURNWR 
Gwaith o safon – prisiau rhesymol. 
Amcan bris am ddim – sefydlwyd 1990.  
Ffôn Symudol: 07748 122 977 
Ffôn Gartref: 01745 815451

Guthrie Jones & Jones Cyfreithwyr 
Osian Roberts LL.B.                29 Ffordd Rhuthun             5 Heol Plasau 
Nansi Thirsk LL.B.                  Dinbych LL16 3EH           Y Bala 
Dylan Edwards B.A., LL.B.       01745 814817                    01678 520428  
Glesni Lliwen Roberts LL.B.   dinbych@guthriejj.co.uk        bala@guthriejj.co.uk 
GWASANAETH CYFREITHIOL 
CYMRAEG YN Y SWYDDFA NEU GARTREF

Banc Bwyd Cangen Rhuthun  
O Orsaf Trenau Sofia, Bwlgaria 

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

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

Ond beth yw hanes banciau bwyd yn 
gyffredinol? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Robert Owen-Ellis 

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

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

CLAWDDNEWYDD

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

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

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

HEN FFRINDIAU

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

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

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

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

CYFFYLLIOG
Gohebydd:  Marian Rees ar 710262.  
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IONAWR
Ym mis Ionawr mae angen 
amddiff yn yr ardd rhag rhew 
a barrug, gwyntoedd cryfi on a 
glaw trwm.  Gallech symud rhai 
planhigion er mwyn sicrhau eu bod 
yn cael mwy o oleuni.  Cofi wch 
fwydo’r adar hefyd – mae bwyd 
yn brin iawn iddyn nhw yn ystod y 
gaeaf. 

Gallwch hefyd ddechrau cynllunio 
ar gyfer yr ardd lysiau eleni.

Tasgau
1.  Gwaredu’r goeden Nadolig 
 trwy ei thorri’n ddarnau mân  
 a’i defnyddio fel taenfa [mulch] i  
 orchuddio’r pridd. 
2.  Agorwch ff enestri’r tŷ gwydr ar  
 ddyddiau braf.
3.  Pan nad yw’r pridd yn rhy wlyb,  
 gallwch balu rhannau nad ydynt  
 eisoes wedi’u palu.
4.  Gallwch drwsio ac ail-siapio  
 ochrau’r lawnt.
5.  Edrychwch yn ofalus ar y Dahlia,  
 Begonia a’r Canna rhag ofn eu  
 bod wedi pydru.
6. Gallwch docio coed afalau a  
 gellyg.
7.  Gallwch roi bwced ar y riwbob  
 a’i berswadio i dyfu’n gynt.  
8.  Cynlluniwch y modd yr ydych  
 am gylchdroi eich cnydau yn yr  
 ardd lysiau eleni.
9.  Rhowch fwyd a diod yn   
 rheolaidd i’r adar.
10. Mwynhewch gynllunio ymlaen  
 wrth ddarllen eich catalogau.

Os yw’r ddaear wedi rhewi, 
cuddiwch eich rhosynnau neu goed 
ff rwythau sydd heb eu plannu â 
gwrtaith a’u gosod mewn potyn 
mewn lle cysgodol neu sied hyd 

nes y bydd y tywydd yn gwella.  
Byddai’r hen bobl yn dweud ei fod 
yn syniad da i roi cinio ar ddiwrnod 
Nadolig i’r rhosod hefyd.  Os na 
wnaethoch chi hynny ychydig yn ôl, 
wel dyma’ch cyfl e i’w bwydo nhw 
rŵan.

Cliriwch hen ddeilach a glaswellt 
a spigwch y lawnt yn ddwfn hefo 
ff orch. Mae hwn yn waith caled 
ond mae’n talu ar ei ganfed am fod 
yr aer yn ysgafnhau’r pridd ac yn 
rhwystro mwsog yn nes ymlaen. 

Planhigyn y mis – Hamamelis 
mollis (Collen ystwyth/Wych hazel)
Daeth y goeden hon o Tsieina yn 
1879.  Mae’n goeden boblogaidd 
gan fod y brigau sy’n dal clystyrau 
o fl odau melyn peraroglus yn dod â 
lliw ar ganol gaeaf.  Yn nes ymlaen, 
bathwyd yr enw collen ystwyth gan 
ymsefydlwyr Prydeinig i Ogledd 
America oedd yn gweld tebygrwydd 
i’r gollen oedd yn gyfarwydd iddynt 
o’u mamwlad. 

Daw’r gair ‘wych’ o’r hen air 
Saesneg am frigau hyblyg; dyna 
pam y defnyddir brigyn o’r gollen 
hon fel gwialen i chwilio am ddŵr – 
‘dowsing rod’.

Y	Gymdeithas	– Nos Wener 
Tachwedd 29 cafwyd noson o 
greff tau Nadolig yng nghwmni Pam 
a Teleri Sian Pantyfedwen. Cawsom 
gyfl e i ryfeddu at y gwaith llaw 
cywrain yn ogystal â chael cyfl e 
ymarferol i wneud cardiau Nadolig. 
Roedd hon yn noson ardderchog i 
roi pawb yn ysbryd yr Ŵyl. Yna nos 
Wener Rhagfyr 6 cawsom noson 
yng nghwmni Beryl Hughes Griffi  ths, 
Llanuwchllyn. Cawsom ddarlith 
ddiddorol am ei gwaith yn ymwneud 
â Merched Enwog Cymru. Nos Sul 
Rhagfyr 22 cynhaliwyd Gwasanaeth 
Carolau blynyddol yng Nghapel Bro 
Tegla. Braf gweld y Capel yn rhwydd 
lawn i’r gwasanaeth arbennig hwn. 
Gwnaed casgliad at waith Y Groes 
Goch.

Capel Bro Tegla – Bore Dydd 
Sadwrn, Rhagfyr 7 cynhaliwyd bore 
goffi   Nadoligaidd blynyddol y Capel. 

Daeth nifer dda i gefnogi’r achlysur a 
gwnaed elw teilwng i goff rau’r Capel.

Cydymdeimlo	– Estynnwn ein 
cydymdeimlad cywiraf â theulu 
Queen’s Cottage yn eu profedigaeth 
o golli gŵr a thad annwyl – bu farw 
Joe Edge wedi damwain ychydig o 
ddyddiau wedi’r Wŷl.

Gyda thristwch y clywsom i 
ni golli un o gymeriadau annwyl 
a hawddgar Llandegla. Bu farw 
Rhiannon Robson, Ty’n y Mynydd 
ac estynnwn ein cydymdeimlad 
cywiraf a Geraint, Dewi, Glenda a’u 
teuluoedd ynghyd â’r cysylltiadau 
i gyd. Bu’n aelod ff yddlon o Gapel 
Bethania, Yr Eglwys, Y Gymdeithas 
Gymraeg a Merched y Wawr ac 
mae’n chwith meddwl na chawn ei 
chwmni mwyach. 

Hoff wn ddymuno Blwyddyn Newydd 
Dda i holl drigolion y fro.

LLANDEGLA

Dwy genhinen unig. Neu lobscows wsnos nesa?!

Gruff		Hughes: Gadael y pannas yn y 
pridd i gael ‘chydig o rew. Byddent yn 
fwy blasus wedyn.

Ifor	Thomas: Tacluso a rhoi tafl enni 
polythen i lawr i rwystro’r chwyn rhag 
cael gafael arni.

Eirian Evans: Prwnio’r coed afalau 
a’r gellyg. Ond dim yr eirin – da chi 
ddim i fod i’w prwnio nhw yn ystod y 
Gaeaf.

Stan Morton: Mi wnes i balu mis 
Tachwedd (cyn mynd i Japan!). Aros 
i’r rhew falu’r pridd rŵan. A rhoi bwyd 
i’r adar er mwyn eu hannog i ddod 
yn ôl yn hwyrach i fwyta’r malwod a’r 
gwlithod.

Margaret	a	Gwilym	Lloyd:	Clirio a 

thacluso pen draw’r ardd, ond diolch 
byth mai’r Garddwr fydd yn gneud!

Iwan Vaughan Evans: Paratoi’r 
polytunnel; clirio tu mewn, palu a 
bwydo. Golchi’r clawr plastig yn 
ofalus rhag ei dorri.

Tiwd	Davies: Ym mis Ionawr? D**** o 
ddim! O na, wyrach rhoi Jeyes Fluid i 
lanhau’r tŷ gwydr.

Ond dyma’r ateb gorau, gan Gwen 
Davies,	Erw	Goch:	Aros i’r bechgyn 
ail-gynllunio’r ardd (sydd ar allt go 
serth, chwarae teg), ond dydyn nhw 
i wneud dim tan nes fydd y bylbiau 
wedi gorff en blodeuo!!!                                                    

(Felly dyna’ch rhoi chi yn eich lle, Bryn 
a Richard!)

 Tips garddio … 
gan ein 
Garddbenigwyr!

Wrth syllu ar ryfeddod y ddwy genhinen ddigalon a lwyddodd i wrthsefyll glaw, 
gwynt a gwlithod yn ein gardd lysiau ni, dyma fy nghydwybod i’n dechrau 
procio unwaith eto. Ydi hi’n bryd gwneud rwbath amgenach na gwylio’r chwyn 
yn tyfu?! Be’ fyddwch chi’n wneud yn yr ardd yn ystod mis Ionawr? Dyma 
atebion rhai o drigolion hynaws Rhuthun:-

YN YR ARDD
SIONED EDWARDS,
PLAS PONT Y TŴR
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LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
Blwyddyn newydd- Hoffai’r athrawon 
ddymuno Blwyddyn Newydd Dda 
i’r plant, rhieni, y Gymdeithas rieni 
ac Athrawon, y Llywodraethwyr a’r 
gymuned gan ddiolch i bawb am eu 
cymorth a’u cefnogaeth yn ystod y 
flwyddyn a aeth heibio. Mi fydd 2020 
yn flwyddyn gyffrous a hanesyddol i 
bawb ac edrychwn ymlaen yn eiddgar 
at symud i’r Ysgol Newydd. 

Addurno Corlan-Bu plant yr ysgol 
gyfan wrthi’n brysur yn creu cymeriadau 
Stori’r Geni ar gyfer addurno corlan 
yn yr Ocsiwn ddechrau mis Rhagfyr. 
Edrychai’r cyfanwaith yn hyfryd ac 
roedd yr holl arddangosfeydd yn ddigon 
o sioe. (llun)

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth- 
Llongyfarchiadau i’r plant fu’n 
llwyddiannus yng Nghystadleuaeth 

Ffotograffiaeth Siop Pwllglas. Roedd 
eu gwaith ffotograffiaeth yn fendigedig 
a chawsant brofiad arbennig o gyfarfod 
Iolo Williams; Iolo Williams yn sgwrsio 
yn y Neuadd yn Pwllglas ddechrau mis 
Rhagfyr. 

Ffair Aeaf Coleg Cambria Llysfasi- 
Aeth y plant hynaf i ganu carolau 
gan ddiddanu tyrfa o bobl oedd yn 
ymweld â Ffair Nadolig Llysfasi. Diolch 
am y gwahoddiad a’r croeso. Bu’r 
plant hefyd yn cymryd rhan mewn 
gweithgaredd celf ac yn ymweld â’r 
anifeiliaid. Roeddent wrth eu boddau.  

Y Ceffyl Gwyn- Aeth plant Blwyddyn 
1 a 2 i’r Ceffyl Gwyn i berfformio 
rhannau o’u Sioe Nadolig i’r pentrefwyr. 
Diolch yn fawr iawn i bawb am eu 
croeso ac am eu rhodd. (llun o’r plant a 
llun o’r trigolion)

Cyngherddau Nadolig. Wythnos 
olaf y tymor, cynhaliwyd ein Cyngerdd 
Nadolig yn Eglwys Llanfair D.C.  Roedd 
y plant wrth eu boddau yn dawnsio, yn 
llefaru ac yn actio. Diolch yn fawr iawn 
i chi blant am wneud eich gwaith mor 
arbennig gan greu naws hyfryd. Diolch 
hefyd i’r holl rieni fu’n cynorthwyo 
mewn gwahanol ffyrdd.

Animeiddio- Daeth Mr Robin 
Williams i’r ysgol gan gynnal sesiynau 
animeiddio a chreu clipiau hyfryd am 
Stori’r Nadolig gyda phlant Blwyddyn 
3 a 4. Mi wnaeth pob un fwynhau cyd-
weithio a dysgu mwy am ffilmio.

Sioe Cyw-Cawsom wledd a hwyl yn 
gwylio cymeriadau Cyw yn perfformio 
yn Ysgol Uwchradd Rhiwabon. Roedd 
yn werth ei gweld.

Gwasanaeth Cristingl- Bu’r plant 

yn brysur yn addurno orennau gyda 
rubanau a danteithion amrywiol yna eu 
gosod ar yr allor yn yr Eglwys. Cawsom 
wasanaeth hyfryd gan Y Parchedig 
Richard Carter.

Cinio Nadolig a Phartion Cawsom 
ginio a pharti Nadolig bendigedig eto 
eleni. Diolch yn fawr iawn i Anti Sue am 
ei gwaith caled yn y gegin. 

Ras Rwdolff- Roedd holl blant yr 
ysgol yn eu helfen yn rhedeg y Ras 
Rwdolff gyda Sion Corn. Llwyddwyd 
i godi swm anhygoel o £1729 at Tŷ’r 
Eos. Diolch yn fawr iawn i’r plant, i’r 
rhieni am eu cefnogaeth ac i’r holl bobl 
fu’n eu noddi.

Profedigaeth   Anfonwn ein 
cydymdeimlad cywiraf at Mr a Mrs 
Oldfield  a’r teulu yn eu profedigaeth yn 
ystod cyfnod yr ŵyl.

Ras Rwdolff

Cystadleuaeth addurno corlan yn yr ocsiwn

Cynulleidfa yn y Ceffyl Gwyn

Canu yn y Ceffyl Gwyn

Plant y Dosbarth Derbyn yn mwynhau gyda Sion Corn
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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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Genedigaeth.	Llongyfarchiadau 
i Buddug (Ffynogion) a Pedr ar 
enedigaeth mab bach yn ddiweddar 
sef Osian Wyn a llongyfarchiadau 
hefyd i Idris a Mona Williams, 
Ffynogion ar ddod yn daid a nain.

Ar	y	Teledu.	Ar raglen arbennig o 
‘Cefn Gwlad’ ym mis Rhagfyr fe 
gafodd y cyflwynydd, Dai Jones, 
gyfle i holi Siôn Eilir, (Cae Mawr 
gynt) ynghylch ei yrfa fel arwerthwr 
ym Marchnad Trallwng ac am ei 
ddawn fel canwr. Fe gafwyd rhaglen 
hynod o ddiddorol ac arbennig iawn 
a Siôn, fel arfer, yn llawn afiaith 
a brwdfrydedd. Hefyd, yn dilyn y 
Nadolig, fe ddarlledwyd Noson Lawen 
arbennig i ddathlu Penblwydd Robat 
Arwyn, Rhuthun, yn 60 oed gyda Rhys 
Meirion yn cyflwyno a Bryn Terfel yn 
ymddangos yn gwbl annisgwyl ar y 
diwedd. Fe welwyd nifer o wynebau 
cyfarwydd o’r fro ar y rhaglen.

Cwpan	Coffa.	Yn ddiweddar, fe 
gyflwynodd teulu’r diweddar Dafydd 
Jones, Pencoed Uchaf gwpan 
arbennig er cof am Dafydd i N.F.U. 
Clwyd i’w chyflwyno i berson sydd 
wedi gwneud cyfraniad pwysig i’r 
diwydiant amaethyddol. Ers ei ethol 
yn Gadeirydd N.F.U. Clwyd yn Rhagfyr 
2018 fe wnaeth Dafydd gyfraniad 
mawr i hybu gwaith yr undeb a 
chyfoethogi’r bywyd amaethyddol 
yng Nghymru er gwaethaf ei afiechyd 
creulon.  Yng nghynhadledd N.F.U. 
Clwyd yn ddiweddar fe gyflwynwyd 
y Gwpan Goffa am y tro cyntaf i 
Terrig Morgan a hynny gan Siôn, mab 
Dafydd. Heb os, roedd hyn yn achlysur 
arbennig iawn i Siôn ac i’r teulu.

Cydymdeimlo.	Cydymdeimlwn 
fel ardal yn ddwys iawn â theulu y 
diweddar Kenneth Gwyn Evans, 
Hafryn, 2 Glaslyn, Pwllglas a fu farw 

ar Ragfyr 20, 2019. Cydymdeimlwn yr 
un modd ag Anwen Jones, Erw Wen 
a’r teulu yn eu profedigaeth o golli un 
o’r teulu agos sef Margaret Edwards, 
Betws Gwerful Goch a hynny’n hynod 
o sydyn ac annisgwyl.

Cymdeithas	Pwllglas.	Nos Sul, 
Rhagfyr 22 cynhaliwyd Gwasanaeth 
Nadolig y Gymdeithas yng Nghapel 
y Rhiw a daeth cynulleidfa deilwng 
iawn ynghyd. Roedd y gwasanaeth 
eleni wedi ei drefnu a’i baratoi gan Ella 
Williams a Sioned Williams, Tyddyn 
Chambers. Cafwyd gwasanaeth o 
safon uchel gydag amrywiaeth o 
ddarlleniadau pwrpasol o’r Ysgrythur 
a cherddi Nadoligaidd ; gweddïau 
perthnasol; unawdau gan Llio Rogers 
a Rhoswen Ellis; datganiad gan y Parti 
Merched ; datganiad ar y piano gan 
Sioned Williams a chyfle i gyd-ganu 
nifer o garolau gwybyddus. Diolch i 
bawb am gyfrannu ac i Ella a Sioned 
am drefnu. Gwnaethpwyd casgliad 
arbennig tuag at Uned Gancr Gogledd 
Cymru.

Eglwys	Unedig	Y	Rhiw.	Yn ystod mis 
Rhagfyr 2019 fe’n gwasanaethwyd 
gan ein Gweinidog, y Parchedig 
Morris P. Morris; Arwel Roberts, 
Rhuddlan a’r Parchedigion John 
Lewis Jones a Goronwy Prys Owen. 
Diolch iddynt oll am eu cenadwri. Yn 
dilyn y gwasanaeth ar y Sul, Rhagfyr 
15, fe aeth nifer dda o aelodau a 
chyfeillion wedyn i Dafarn Glanllyn, 
Clawddnewydd i fwynhau cinio 
Nadolig arbennig. Mwynhawyd yr 
arlwy a’r gwmnïaeth yn fawr iawn 
a diolch i Menna Jones a Tomos 
Williams am drefnu. Nos Fercher, 
Rhagfyr 4 fe gynhaliwyd Gwasanaeth 
yr Adfent Bro Rhuthun yng Nghapel 
Bontuchel. Cafwyd gwasanaeth 
bendithiol iawn gydag amrywiaeth o 
eitemau o naws Nadoligaidd yn cael 

Sion yn cyflwyno Cwpan Goffa ei dad, Dafydd Jones, i’r enillydd cyntaf sef 
Terrig Morgan gyda Dewi Jones, Cadeirydd presennol NFU Clwyd ar y chwith.

eu cyflwyno  gan wahanol eglwysi’r 
fro.  Fe gynrychiolwyd Capel y Rhiw 
gan y Parti Merched yn canu yn hynod 
o raenus garol hyfryd ‘Beth yw’r wyrth 
sydd wedi digwydd’, - y geiriau gan 
y diweddar Beryl Lightfoot a’r dôn 
‘Dyffryn Clwyd’ gan Gwenda Williams. 
Ar fore’r Nadolig fe gynhaliwyd 
gwasanaeth arbennig gyda Chymun 
dan ofal ein Gweinidog, y Parch. 
Morris P. Morris.  Braf oedd gweld y 
capel dan ei sang gyda llawer o bobl 
ifanc yr ardal, oedd wedi dod gartref 
dros yr Ŵyl, wedi dod i’r gwasanaeth. 
Drwy gydol yr Ŵyl Nadolig roedd y 
capel wedi ei addurno’n hardd a diolch 
i Sian M. Jones a Menna Jones ac 
eraill am drefnu’r cyfan.

Eglwys	San	Mihangel,	Efenechtyd.	
Cynhaliwyd Gwasanaeth o Garolau 
yng Ngolau Cannwyll nos  Iau, Rhagfyr 
19 a chafwyd gwasanaeth hyfryd iawn 
gyda naws Nadoligaidd arbennig iddo.
Yn dilyn y gwasanaeth mwynhawyd 
lluniaeth ysgafn a gwin cynnes yn y 
Rheithordy.

Cofion.	Mae nifer yn yr ardal ar hyn 
o bryd ddim yn dda eu hiechyd ac 
anfonwn ein cofion atynt oll gan 
ddymuno iddynt wellhad buan a 
boed i’r flwyddyn newydd fod yn well 
blwyddyn ichi.

SIOP GYMUNEDOL PWLLGLAS
Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi 
‘Noson yng nghwmni Iolo Williams’ yn 
y Neuadd ar ddechrau mis Rhagfyr, 
roedd y Neuadd yn llawn dop fel arfer.

Cyflwynodd Iolo wobrau i ddisgyblion 
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd oedd 
wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth 
‘ffotograffiaeth dan y teitl Natur. Cafwyd 
lluniau bendigedig a diolch i Ann 
Roberts (Elsa Frischer gynt) a Clive 
Roberts o Pwllglas am feirniadu. Diolch 
i Quad Fuels am noddir gwobrau.

Cawsom sgwrs addysgiadol a 
hwyliog dros ben.

Yn ystod y noson bu Iwan Edwards,  
Helen a Des. o Ymddiriedolaeth Natur 
Gogledd Cymru yn rhoi’r newyddion 
diweddaraf i ni am eu gwaith yn ardal 
Pwllglas a Graigfechan.

Pnawn Mercher Rhagfyr 11 roedd 
Sion Corn yn ymweld â’r Siop. Roedd 
grotto y tu allan i’r Siop mewn trelar 
wedi ei weddnewid. Diolch yn fawr i un 
o’n cwsmeriaid ffyddlon sef Emyr Ty 
Coch am roi benthyg y trelar i ni am y 
diwrnod.

Roeddem yn casglu arian tuag at 
Elusen ‘Osborne Trust’ sy’n cefnogi 
plant tra mae rhiant yn cael triniaeth 
cancr,

Diolch yn fawr iawn i’r canlynol am 
eu rhoddion hael at y raffl, Llinos Finne 
Loxbox, Mari Roberts Miri Meithrin, 
Ruthin Decor, Chemist Stryd y Ffynnon, 
Naturally Ethical, Siop Nain, Lovingly 

made by Lyn, Co-op, a Tesco a photeli 
o win gan gwsmeriaid.

Cafwyd dwy wobr arbennig sef Llyfr 
newydd Iolo Williams wedi ei arwyddo 
a 2 docyn i’r ‘International Horse Show’ 
yn Lerpwl yn rhodd gan gwmni Jones 
Brothers Rhuthun a phenderfynwyd rhoi 
y rhain ar ‘Ocsiwn Tawel’.

Mi fyddwn yn gadel i bawb wybod 
y swm a godwyd rhwng popeth ar y 
diwrnod yn y rhifyn nesaf. Diolch yn fawr 
i bawb am eu cefnogaeth unwaith eto.

PWLLGLAS
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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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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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Profedigaeth
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant 
at Beryl a Brynmor Roberts, - Beryl 
wedi colli cyfnither sef Margaret 
Edwards. Brawychwyd yr ardal eang 
o glywed ei bod wedi colli ei bywyd 
mewn damwain. Colled enfawr i 
deulu, ffrindiau a’r fro, - un oedd mor 
dalentog ym myd cerddoriaeth.

Yr un yw’n cydymdeimlad at holl 
deulu a chysylltiadau’r diweddar 
Joan Jones, gynt o Fferm Alafowlia, 
Dinbych ac o Erw Goch. Hithau yn un 
o deulu adnabyddus Bro Corwen a’r 
cyffiniau. 

Meddwl amdanoch i gyd yn eich 
hiraeth am anwyliaid.

Anffawd
Da deall fod Wyn Jones, Ffynnon 
Tudur adref ar ôl ei anffawd ar y fferm.

Ein cofion cynhesaf ato.

Yr Ysgol
Cafwyd ffair lwyddiannus iawn, llawn 
bwrlwm o stondinau amrywiol i blesio 
pawb. Hyfryd oedd gweld teuluoedd 
lu yn mwynhau eu hunain yn wir naws 
y Nadolig. 

Braint hefyd oedd cael bod yn 
y gynulleidfa yn y Sioe Nadolig yn 
Llysfasi, “Y Beatles bia’r alaw, a’r Iesu 
bia’r gair”. Ia, y chwedegau byrlymus 
oedd y thema ac roedd John, Paul, 
George a Ringo yn ddigon o ryfeddod, 
yn ogystal â’r holl gymeriadau eraill, 
- yn arwain at y Baban Iesu, Mair a 
Joseff yn y Stabal. Ffantastig, blant a 
staff ymroddedig. Noson i’w chofio’n 
sicr, mor glud tu mewn a’r glaw yn 
pistyllio tu allan.

Bu rhai ohonom wnaeth dyfu i fyny 

yn yr ysgol yn sgwrsio am ein cyfnod 
yno. Roedd cymaint o frwdfrydedd 
ymysg y plant, oedd yn synnu clywed 
nad oedd toiledau tu mewn, na lle 
pwrpasol i gael cinio, a’r Pennaeth 
adeg honno’n byw yn Nhŷ’r Ysgol. 
Prin iawn yn ystod y 60au oedd gweld 
mamau’n dreifio. Ie, llawer wedi newid 
ers 60 o flynyddoedd. Swnio’n oes 
bell yn ôl. 

Diolch i’r plant am eu chwilfrydedd 
ac am y croeso a gawsom a’r bwyd 
blasus i’r Cinio Nadolig. Gwych! 

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 
Braf fydd clywed bwrlwm plant a’u 
teuluoedd yn ôl ar gyfer Tymor y 
Gwanwyn.

Ionawr 2020
Waw, mor lwcus ydym o’r tywydd 
tyner dros yr wythnosau diwethaf hyn! 
Gweld teuluoedd yn mynd heibio am 
dro a mwynhau’r tywydd sych. Hei lwc 
y daw’r Gwanwyn reit sydyn eleni i roi 
hwb i’r galon i bob un ohonom.

Capel Bethel
Bu’r plant wrthi’n brysur yn cymryd 
rhan yng Ngwasanaeth y Nadolig. 
Pawb wedi cael bendith, a braf oedd 
gweld cymaint o deuluoedd yno. 
Dyma wir ystyr y Nadolig: cyfle i deulu 
a ffrindiau ddod at ei gilydd.

Y	Chwedegau
Sawl un ohonoch yn cofio’r ‘Butter 
Scotch’ blasus oedd yn cael ei baratoi 
gan Blodwen Jones a Laura Peters, 
Graigfechan yn Ysgol Pentrecelyn 
slawer dydd. Gareth, tybed os yw 
ryset Butter Scotch dy fam gennyt? 
Buasem wrth ein boddau yn ei gael!!

Llongyfarchiadau i Anest, Magi a Lili ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth 
gymnasteg yr Urdd yn Ninbych yn ddiweddar. Bydd Anest a Magi yn cystadlu 

yn y parau a Magi, Anest a Lili yn y triawd yn y rownd genedlaethol yn 
Aberystwyth ym mis Chwefror. Pob hwyl i chi.

CRAFU  
PEN

• Beth yw 2020 mewn rhifolion Rhufeinig?
• Galanthus yw’r enw Lladin ar pa flodyn cynnar?
• Pa ynys sydd wedi enwi ar ôl Santes y Cariadon?
• Ym mha fro mae Corwen?
• Pryd sefydlwyd Cynulliad Cymru?
• Beth ydy’r moel olaf ym mryniau Clwyd uwchben Nant y 

Garth?
• Beth sydd yn gwarchod Pont Britannia?
• Sawl hen geiniog oedd mewn punt?
• Pa fynydd yw’r ail talaf yng Nghymru?
• Ar pa draeth yng Nghymru cafwyd y syniad am y Land 

Rover cyntaf?
• Pa ddiddanwr enwog oedd berchen y White Lion yng 

Ngherrigydrudion?
• Pa afon sy’n llifo drwy Betws Gwerful Goch?
• Pa Americanwr adnabyddus oedd yn ddisgynnydd o 

deulu Plas yn Iâl?
• Pwy yw Prif Weinidog Cymru?
• Beth yw enw’r awyren sy’n cario adenydd o ffatri Airbus 

ym Mrychdyn?
• Pa swydd sydd gan Betsan Moses
• Ym mha ddinas mae ardal o’r enw Y Sblot?
• Pwy boblogeiddiodd y defnydd o Sol-Ffa i hybu canu?
• Ar pa goeden y gwelir cynffonau oen?
• Pa gân enwog a argraffwyd gyntaf gan Isaac Clarke yn 

Rhuthun?

PENTRECELYN

Atebion	i’r	Cwis

MMXX
Eirlys
Llanddwyn
Edeyrnion
1999
Moel yr Acre
Pedwar llew tew
240

Carnedd Llywelyn
Traeth Coch, Ynys Môn.
Ronnie Williams
Alwen
Elihu Yale
Mark Drakeford
Beluga
Prif weithredwr 

Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru
Caerdydd
John Curwen
Collen
Hen wlad fy nhadau

20 Cwestiwn i  

2020

Gohebydd: Elizabeth Jones  Ffôn 07740 542051
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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

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

Artistiaid, perfformwyr, barddonwyr, merched lleol efo rhywbeth i’w ddweud!

Mae Gŵyl y Ferch yn fenter greadigol ddechreuodd yn 2019 gan Esme 
Livingston a Ffion Pritchard. Bwriad y project yw rhoi llwyfan i ddoniau 
merched lleol, a thrwy hyn, hel arian at elusennau lleol sy’n helpu merched a 
genethod. 

Rydym yn ôl eleni am ail flwyddyn o gelf, cerddoriaeth a sgyrsiau yn Oriel 
CARN, Caernarfon. Rydym yn chwilio am bob math o gelf, perfformiadau, 
ffilmiau, barddoniaeth, neu dehonliad creadigol o unrhyw fath yn ymateb i’r 
thema ‘MAE BYD CYFARTAL YN FYD RHYDD’

Gyrrwch at gwylyferch@gmail.com am ffurflen gais i arddangos yn ein 
arddangosfa agored yn Oriel CARN, neu i gyfrannu gwaith ysgrifennedig i’n 
cyfrol.

Dyddiad cau: 31/01/2020

Dyddiad arddangosfa: 28/02/2020 - 12/04/2020

Tybed	faint	ohonoch	a	welodd	ar	y	teledu	rhaglen	Noson	Lawen	wych	
i	ddathlu	penblwydd	arbennig	Robat	Arwyn?	S4C	Clic	amdani	os	na	
lwyddoch	y	tro	cyntaf!	Fe		gomisiynwyd	cywydd	gan	Gôr	Rhuthun	i	
ddathlu	penblwydd	Arwyn,	a	diolch	o	galon	iddynt	am	ei	rannu	â	ni.	

Rwy’n saff mai Brenin y Sêr
Ydyw hwn a’i gân dyner,
Hwn yw Mozart ein siartiau,
Sibelius, Delius, Kodały,
Bob Dylan byd Y Dalar;
Drwy ei lais daw’r alaw wâr
A dihuno adenydd
Adar hardd y nodau rhydd;
Ein Buddy Holly yw hwn,
Un â’i alaw’n werth miliwn,
Cyfaill ein miwsig cyfan,
Woody Guthrie gwlad y gân.
Ac o ble ddaw’r alawon?
A phwy rydd i’r dydd y dôn
Sy’n galw dy enw di
I swydd ei chyfansoddi?
Ai angel y gorwelion,
Ai’i gwên hi piau’r gân hon?
Neu’r heulwen fu’n costrelu’r
Sain godidog, pefriog, pur?

Bwyd Blasus

Faint ohonoch sydd wedi clywed 
am Veganuary?  Ydi, mae mis 
Ionawr yn adeg pan yr anogir pobl 
i ddilyn deiat figan, sef dim ond 
bwyta planhigion (megis llysiau, 
grawnfwyd, cnau a ffrwythau) 
a bwydydd wedi’u gwneud o 
blanhigion. Nid yw figaniaid yn 
bwyta unrhyw fwyd a ddaw o 
anifail, gan gynnwys cynnyrch 
llefrith, mêl, na wyau.  Does dim 
angen i chi fod yn figan i fwynhau 
bwyd figan, felly beth am drio y 
ddau bryd ysgafn figan yma?

Cawl Tatws Melys

Cynhwysion

• 1 llwy fwrdd o olew olewydd
• 1 nionyn wedi’i dorri’n fras
• 2 foronen fawr wedi’u plicio 

a’u torri’n fras
• 1 clof garlleg wedi’i falu
• 4cm o Wreiddyn Sinsir ffres 

wedi’i dorri’n fân
• ½ llwy de o naddion tsili coch 

sych
• 700g o datws melys wedi’u 

plicio a’u torri’n giwbiau
• 1.2 litr o stoc llysiau
• Halen a phupur du.

Dull
1. Cynheswch yr olew mewn 
sosban fawr dros wres canolig-
uchel.
2. Ychwanegwch y nionyn a’r 
moron, a’u coginio nes eu bod 
wedi meddalu.
3. Ychwanegwch y naddion sinsir, 
garlleg a tsili a’u ffrio am 2-3 
munud. 
4. Ychwanegwch y tatws melys 
a’r stoc i mewn, a chymysgu’r 
cynhwysion gyda’i gilydd. Trowch 
y gwres i fyny a dewch â’r 
cynhwysion i’r berw.
5. Gostyngwch y gwres a gadael 
i’r cawl fudferwi (gyda chaead ar y 
sosban) am 15 munud, neu hyd nes 
bod y tatws melys yn feddal.
6. Tynnwch y sosban o’r gwres 
a stwnsho, neu gymysgu’r cawl 
nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch 
sesnin. 

Crempog	Madarch	a	Thomato	

Cynhwysion

140g o flawd codi gwyn
1 llwy de o flawd soia
400g llefrith soia
Olew llysiau, i ffrio

Cynhwysion topin y crempog

2 lwy fwrdd o olew llysiau
250g o fadarch botwm
250g o domatos ceirios, wedi’u 
haneru
2 lwy fwrdd o hufen soia neu laeth 
soia
Llond llaw mawr o gnau pin
Cennin syfi wedi’u torri â siswrn i 
weini.

Dull
1. Hidlwch y blawd i mewn i 
gymysgydd. Ychwanegwch y llaeth 
soia a’i gymysgu i wneud cytew llyfn.
2. Cynheswch ychydig o olew 
mewn padell ffrio ganolig ‘non-
stick’ nes ei fod yn boeth iawn.  
Tywalltwch oddeutu 3 llwy fwrdd 
o’r cytew i’r badell a’i goginio dros 
wres canolig nes bod swigod yn 
ymddangos ar wyneb y grempog.  
Trowch y grempog drosodd gyda 
chyllell balet a choginiwch yr 
ochr arall nes ei bod yn frown 
euraidd. Ailadroddwch y broses 
gyda gweddill y cytew, gan gadw’r 
crempogau wedi’u coginio’n 
gynnes wrth i chi fynd yn eich 
blaen.  Dylech chi gael tua wyth 
crempog.

Ar gyfer y topin
 
1. Cynheswch yr olew mewn padell 
ffrio. Coginiwch y madarch nes eu 
bod yn dyner.  
2. Ychwanegwch y tomatos a’u 
coginio am gwpl o funudau.
3. Arllwyswch yr hufen neu laeth soia 
a’r cnau pin i mewn, yna coginio yn 
ysgafn nes eu bod wedi’u cyfuno.  
Rhannwch y crempogau rhwng 2 
blât, yna gyda llwy, rhowch y topin 
dros y crempogau. Gwasgarwch hwy 
gyda chennin syfi.
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ADWEITHEGYDD SYMUDOL 
(Reflexologist)  

NAWR gallwch fwynhau adweitheg yn Beauty Beyond,  
Upper Clwyd Street, Ruthun, 

NEU yn yr ystafell therapi uwchben Gwalldy Tegid, Stryd Fawr, Y Bala!  
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar dudalen facebook Happy Feet Cymru, 

ffoniwch Miss Fred Breakell ar 07912100740,  
neu ebostiwch  fred@happy-feet.cymru

DATHLU:   Llongyfarchiadau, braidd 
yn hwyr, ond yr un mor ddiffuant i Nia 
a Thomas Foulkes, Tŷ Isa, ar 
enedigaeth Gwilym, ac i Gwynfor ac 
Eirlys Evans, ar ddod yn Daid a Nain. 
Hefyd i John Lightfoot ar ddathlu ei 
benblwydd yn naw deg oed. 
PROFEDIGAETH: Yn ystod y 
misoedd diwethaf hyn bu farw Clwyd 
Rowlands, Derwen Llannerch gynt.  
Cof hyfryd gennym fel cyfoedion, 
ohono yn Ysgol Pentrecelyn slawer 
dydd, cymeriad annwyl a diffuant 
iawn.  Daeth tyrfa i dalu'r gymwynas 
olaf iddo i Eglwys Llanbedr, dan ofal 
y Parch Stuart Evans. Estynnwn ein 
cydymdeimlad diffuant at Rita, Jen a 
Chris a'u teuluoedd o golli priod, tad 
a thaid annwyl ynghyd â Glyn, Beryl, 
Brenda ac Elfed o golli brawd. 
Yr un yw ein cydymdeimlad ȃ Audrey, 
John ac Elin, Janet ac Eirwyn, Clwyd 
ac Eleri, o golli priod, tad, tad yng 
nghyfraith a thaid annwyl, sef Llew 
Jones.  Bu'r teulu byw yn yr Hendre 
am flynyddoedd.  Cymeriad hoffus a 
llawn hiwmor.  Daeth tyrfa i'w 
gynhebrwng i Seion, Corwen, dan 
ofal y Parch Huw Dylan Jones. 
Bu farw Carol Ann Parry, Tyn y 
Berllan gynt. Merch ieuengaf y 
diweddar Arfon ac Annie Parry oedd 
Carol ac yn derbyn gofal ym Mae 
Colwyn.  Roedd yn gymeriad dawnus 
ac un tro fe enillodd gystadleuaeth 
Mencap drwy Brydain Fawr am 
gynllunio cerdyn Nadolig.  Mae ein 
cydymdeimlad yn fawr iawn â 
Heulwen, Eifion, Alun a'u teuluoedd. 
Bu i Marian, Bryn Mair gynt, a'r teulu 
golli priod, tad a thaid, sef Arwyn 
Davies a oedd yn weithgar iawn yng 
nghymuned Llansannan a'r cylch. 
Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd at 
holl gysylltiadau teuluol y fro o golli 
Rhys Jones (Alafowlia gynt) o 
Bryneglwys. 
PRIODAS: Llongyfarchiadau calon-

nog i Miriam Parry, Llainwen Ucha ag 
Ifan Pyrs Jones o Aberdyfi ar achlysur 
hapus eu priodas yng Nghapel 
Bethel. 
YR YSGOL GYNRADD: Braint oedd 
cael bod ymysg y gynulleidfa gyda'r 
teuluoedd yng nghyfarfod  
Diolchgarwch Capel Bethel.  Cafwyd 
cyfraniadau graenus a gwefreiddiol 
iawn gan y plant. Cafwyd Disco Calan 
Gaeaf i gloi yr hanner yma o'r tymor - 
digon o hwyl a phawb wedi mwynhau. 
YSGOL PENTRECELYN: 
Cawsom ddiwrnod hyfryd yn 
gorymdeithio drwy Brestatyn yn ystod 
Gŵyl Gyhoeddi yr Urdd yn 
ddiweddar. Uchafbwynt y diwrnod 
oedd derbyn y wobr gyntaf yng 
nghystadleuaeth y Faner. Ymdrech 
ysgol gyfan gyda naws leol ac 
amaethyddol. HWRE! 
Cafodd y tîm Rygbi hwyl dda arni yng 
nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd 
yng nghlwb Rygbi Rhuthun. Da iawn 
wir! 
Hwyl y Jambori oedd uchafbwynt y 
Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal â hyn, 
cawsom ymweliad diddorol â Phentre 
Peryglon ger Talacre. Mae’r plant 
wedi adeiladu ar eu sgiliau 
animeiddio hefyd. Gweler y clipiau ar 
ein Trydar@YsgPentrecelyn. 
Thema CA2 yw Chwyldro’r 
Chwedegau. Mae’r disgyblion wedi 
dylunio bwydlen fel gwaith cartref ar 
gyfer cinio thema arbennig. Diolch i 
Anti Eirian am feirniadu!  
Mae’n braf gweld aelodau o’r 
gymuned yn ymuno â ni ar bnawn 
Llun yn rheolaidd i ddarllen, sgwrsio 
a chwarae gemau yn Gymraeg gyda 
chriw y Cyfnod Sylfaen. Croeso 
cynnes i unrhyw un arall sydd eisiau 
ymuno â ni – cysyltwch â’r ysgol am 
fwy o fanylion. 
Cawsom wasanaeth Diolchgarwch 
hyfryd i gloi’r hanner tymor yn y 
Capel. Diolch i bawb. 

PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones   Ffôn: 07740 542051

Pawb a’i Fwydlen!

Bwyd Blasus
Y Nadolig yn nesau! 

 
Bydd y Nadolig yma cyn bo hir a dyma 
i chi ddau bwdin y gallwch eu paratoi 
ymlaen llaw a'u rhewi yn barod at y 
dathlu. 
Mae'r gacen yma yn well os yw'n cael ei 
gweini'n gynnes fel pwdin ond os oes 
peth dros ben mae hi'n dda hefo paned 
hefyd. 
  
Cacen Crymbl a Briwgig Melys 

8-10 darn 
  
100g o fenyn wedi meddalu ychydig 
100g o siwgr brown meddal 
2 ŵy  
Hanner llwy de o flas fanila da  (vanilla 
extract) 
2 lwy fwrdd o lefrith 
175g o flawd codi 
550g o friwgig melys (mincemeat) 
  
Ar gyfer y crymbl 
  
100g o flawd codi 
75g o siwgr mân 
75g o fenyn o'r oergell wedi'i dorri'n 
giwbiau bach 
25g o gnau almwn (flaked almonds) 
  
Tun 22cm ar draws - spring form neu un 
hefo gwaelod rhydd a leinio'r gwaelod 
hefo papur pobi ac iro'r ochrau hefo 
menyn. 
  
Dull 
Rhoi'r popty ar 180C (350F) Nwy 4 
  

Gwneud y crymbl yn gyntaf hefo dull 
rhwbio mewn nes bod y gymysgedd yn 
debyg i friwsion bara. Ychwanegu'r 
siwgr a'r cnau.  

I wneud y spwng curo'r menyn a'r 
siwgr brown nes yn ysgafn ac yn olau. 

Cymysgu'r wyau, fanila a'r llefrith 
hefo'i gilydd ac yna eu hychwanegu'n 
raddol at y gymysgedd tra'n ei guro'n 
iawn.  Hidlo'r blawd a'i droi i mewn yn 
ysgafn hefo llwy fwrdd. 

Rhoi'r gymysgedd yn y tun a'i daenu 
dros y gwaelod. 

Rhoi'r briwgig (mincemeat) fel haen 
dros y gymysgedd ac yna gwasgaru'r 
cynhwysion crymbl drosodd. 

Rhoi'r tun yn eithaf isel yn y popty am 
tua 45-50 munud. 

Bydd y gacen yn barod pan fydd yn 
frown golau a sgiwer yn dod allan heb 
spwng armrwd arno.  

Gadael i'r gacen oeri yn y tun am tua 
chwarter awr yna cymryd cyllell finiog i 
ryddhau'r ochrau ac yna ei symud yn 
ofalus ar blât gweini. 

Gwasgaru haen dda o siwgr eisin 
drosti a'i gweini hefo hufen neu hufen iâ. 
  
  
Dyma bwdin oer sydyn iawn i'w baratoi. 
Mae'r gacen gaws yma yn flasus iawn 
ar ben ei hun ond ar gyfer y Nadolig 
gallwch wasgaru tipyn o gnau pistachio 
wedi'u malu'n fân a hadau pomegranate 
arni neu ei gweini hefo saws passion 
fruit a sinsir.   
  

Cacen Gaws Siocled Gwyn 
8-10 darn 

  
200g o siocled gwyn 
300g o gaws meddal braster llawn wedi 
ei dynnu o'r oergell ers tua awr 
300ml o hufen dwbwl 
Llond llwy de o sudd lemon 
Llond llwy de o flas fanila - vanilla 
extract 
  
Ar gyfer y gwaelod 
175g o fisgedi sinsir 
50g o fenyn meddal heb fod yn hallt 
  
Tun tua 20cm ar draws - spring-form 
neu un hefo gwaelod rhydd a leinio'r 
gwaelod hefo papur pobi. 
  
Dull 
 
Gwneud y bisgedi yn friwsion un ai hefo 
prosesydd neu trwy roi'r bisgedi mewn 
bag a'u curo hefo rholbren. 
Ychwanegu'r menyn a chymysgu'n dda 
yna pwyso'r gymysgedd ar waelod y tun 
a'i adael yn yr oergell tra'n paratoi'r 
llenwad. 
 
Toddi'r siocled yn ofalus yn y popty 
meicrodon gan ddefnyddio pŵer isel 
neu ei roi mewn powlen wnaiff eistedd 
ar dop sosban hefo ychydig o ddŵr 
sydd yn mudferwi ar yr hob, peidiwch â 
gadael i'r dŵr gyffwrdd â’r fowlen.  Wedi 
i'r siocled doddi gadael iddo oeri 
ychydig. 
 
 Curo'r caws mewn powlen eithaf mawr 
a chwipio'r hufen mewn powlen arall 
nes ei fod yn eithaf tew ond nid yn rhy 
stiff.  Cymysgu'r siocled meddal i mewn 
i'r caws yn ysgafn ac yna troi'r hufen i 
mewn yn ysgafn hefo llwy fwrdd a hefyd 
y sudd lemon a'r fanila. Tywallt y 
gymysgedd i mewn i'r tun a'i lefelu cyn 
ei orchuddio a'i adael dros nos i setio yn 
yr oergell. 
 
Tynnu'r gacen allan o'r oergell tua 
chwarter awr cyn ei thynnu allan o'r tun 
yn ofalus a'i gweini. 
  
I wneud y saws: 
 
3 pelen o stem ginger allan o jar hefo 
surop wedi'u torri’n sleisys tenau 
2 lwy fwrdd o'r surop sinsir 
Y ffrwyth o 4 passion fruit 
Cymysgu'r cyfan hefo'i gilydd a'i dywallt 
dros y gacen gaws cyn ei gweini. 
Os nad ydych yn mynd i fwyta'r holl 
gacen yn syth gallwch dywallt ychydig o 
saws dros bob darn wrth ei weini.  Felly 
bydd y gwaelod yn cadw rhag mynd yn 
rhy feddal tan y tro nesaf. 
  
I rewi'r ddwy rhowch y gacen yn y 
rhewgell ar dun fflat a'u gadael i rewi'n 
galed yna eu gorchuddio â digon o ffoil 
a'u labelu. Gallwch eu rhewi am tua dau 
fis. 
 

Myfanwy Stubbs 
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I gyfarch Robat Arwyn  
ar achlysur ei benblwydd

Ti’r bît aur, Robat Arwyn,
Ynot ti mae’n cytgord tynn,
D’awen dry Bas a Thenor,
Soprano ac Alto’n gôr;
Wyt arwr ein cantorion,
Arwyn nodau’r lleisiau llon,
Arwyn yr hits aneirif,
Arwyn y lleddf, Arwyn llif
afon calon - mae ein cân
yn dy enaid dy hunan.
Yn Nhalsarn cest gip arni,
Ac yn chwe deg ni chei di
Droi dy gefn ar ei threfnu’n
Nodau aur rhwng gwyn a du,
Cans y sêr sy’n consurio
Môr o diwn y mi-rei-do
Ynot, drwot, - nes daw’r iaith
Sy’n geni’r swynion ganwaith.
Cartre’n hawen iau a hŷn
Yw erwydd Robat Arwyn!

Mererid	Hopwood	ar	ran	Côr	Rhuthun
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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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Sefydlwyd cwmni broceriaid trydan a nwy ‘The 
Energy Company UK Ltd’ dros 25 mlynedd yn 
ôl gan John Davies a Colin Pritchard. Bellach, 
mae’r cwmni yn cyflogi 10 aelod o staff yn eu 
swyddfa yn Rhuthun ac yn cyflogi dros 70 asiant 
annibynnol. Yn 2019 penderfynwyd sefydlu cwmni 
newydd Cymraeg fel chwaer gwmni, sef Pŵer 
Cymru.

Yn gyfrifol am Pŵer Cymru mae Dyfan Jones ac 
Ynyr Roberts, y ddau o Rhuthun. Mae’r ddau wedi 

bod yn gweithio i’r cwmni ers dros 8 mlynedd, gyda 
phrofiad eang yn y maes. Mae’r ddau yn edrych 
ymlaen yn fawr i ddatblygu’r cwmni newydd.

Prif nod sefydlu Pwer Cymru oedd cynnig 
gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg i ateb 
anghenion trydan a nwy busnesau yng Nghymru a 
thu hwnt.

Fel broceri annibynnol, mae gan Pŵer Cymru 
gysylltiadau â bron pob cyflenwr trydan a nwy ym 
Mhrydain. Maent yn trin gyda phob math o fusnesau 

ac yn cynnig gwasanaeth eang e.e. sicrhau prisiau 
cystadleuol i’w cwsmeriaid, gwirio biliau anghywir a 
delio gyda chyflenwyr ar ran y cwsmer.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ynglŷn â Pwer 
Cymru ar eu gwefan www.pwercymru.co.uk  
neu drwy ffon – 01824 730051

Ynyr a Dyfan Pwer Cymru

Broceri Busnes Newydd yn Rhuthun

MENTER A BUSNES

Elgan	Griffiths	yw	dylunydd	
newydd	y	Bedol.	Yn	wreiddiol	
o	Lansannan,	mae	bellach	yn	
byw	yn	Aberystwyth	gyda’i	
wraig	Mared	Llwyd,	ei	blant	
Leusa	(5	oed)	a	Cadog	(2	oed)	
a'r	ci,	Mostyn.	Dyma	ychydig	
gwestiynnau	i	ddod	i	adnabod	
Elgan yn well.

Beth	yw	dy	atgof	cyntaf?
Cnoi fy mrawd.

Beth	oeddet	ti	eisiau	bod	pan	
oeddet	yn	iau?
Pan yn iau, roeddwn i eisiau bod 
yn bêl-droediwr.

Disgrifia	dy	hun	mewn	tri	gair.
Dibynadwy, cyfeillgar a 
Cydwybodol.

Oes	gen	ti	unrhyw	arferion	
drwg?	
Gweiddi ar y olygyddion sy’n gyrru 
testun hwyr.

Beth	sy’n	gwneud	i	ti	chwerthin?
Y plant

Beth	sy’n	dy	wylltio?
Traffig! Dwi’n ffodus mod i’n 
gweithio o gartref

Pwy	oeddet	ti’n	ei	ffansio	pan	
oeddet	yn	iau?
Tara Bethan

Dy	hoff	le	yng	Nghymru	a	pham?
Mynydd Hiraethog - mae’n ardal 
hynod hardd rwy’ dal yn ei galw’n 
gartref … a dim traffig!

Y	noson	orau	i	ti	ei	chael	erioed?
Gwylio Cymru yn curo Rwsia yn 
Toulouse yn ystod gemau Ewro 
2016

Beth	yw	dy	hoff	fwyd?
Pitsa. Os allwn i fyw ar bitsa am 
byth, mi fyddwn i’n gwneud.

Petaset	yn	gallu	bod	yn	rhywun	
arall	am	ddiwrnod,	pwy	fyddai	o?
Lionel Messi
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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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Blwyddyn Newydd dda i chi! Dyma ni ym mis cyntaf y fl wyddyn sef Ionawr. 

Mae enw’r mis yn tarddu o’r Lladin (hen iaith Rhufain) Ianuarius – hynny yw 
mis Ianus (Ianws), duw pyrth, drysau a dechreuadau.

‘Does ‘na ddim 
eira wedi ein 

cyrraedd tra dw i’n 
ysgrifennu atoch, 
ond edrychwch ar 
y plu eira hyfryd 
isod! Mae wyth 

gwahanol gynllun – 
beth am gyfri faint 
o bob un sydd ar y 
dudalen, a’i nodi yn 

y colofnau?

Ionawr   
Chwefror
Mawrth

Ebrill
Mai

Mehefi n     

Gorff ennaf
Awst 
Medi 

Hydref 
Tachwedd 
Rhagfyr

o f e r d y h i r

ch w e f r o r a p

ll n a u w n w r rh

i i i a m s w a y

r f m d t a g ng s

b e e b n f w g ff 

e h d o y b o r d

t e i r i l c a th

o m t a ch we dd w y

f a n n e ff r o g

A fedrwch chi 
ddarganfod misoedd y 

fl wyddyn yn y grid isod?
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LLANARMON-YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts   Ffôn: 01824 780286

Dydd Sadwrn Tachwedd 30, yng 
Nghanolfan yr Hen Ysgoldy Eglwys 
Sant Garmon, cynhaliwyd Ffair 
Nadolig trwy gydol y prynhawn. 
Daeth cynulleidfa gref i fwynhau 
presenoldeb Sion Corn a chael 
cyfle i brynu anrhegion, nwyddau a 
chrefftau, cymdeithasu a blasu te’r 
Nadolig hyfryd. Diolch i bawb am 
eu cefnogaeth – y paratoadau a’r 
gweithgarwch hynod a’r rhoddion hael 
wnaeth y ffair yn llewyrchus.

Bore Sul y cyntaf o Ragfyr daeth y 
parch Stuart Evans, Rhuthun i’n harwain 
mewn gwasanaeth Cymun Bendigaid 
a boreol weddi am 9.30. Roedd 
ganddo destun diddorol a phwrpasol. 
Gwerthfawrogwn ei bresenoldeb. Mari 
Roberts oedd yr Organydd a goleuwyd 
cannwyll gyntaf yr Adfent gan ferch 
fach selog 6 oed, Hally. Paratowyd te a 
bisgedi gan y Wardeiniaid Sue Hanahoe 
a George Flannigan a’r Trysorydd Sheila 
Flannigan.

Nos Sadwrn Rhagfyr 7 am 5.30, 
ymlwybrodd cynulleidfa gref ynghyd 
i Eglwys Sant Garmon i’r Cyngerdd 
Mawreddog blynyddol gan Gôr Dewi 
Sant. Mae’r aelodau wedi bod yn 
ymarfer yn selog am wythnosau dan 
arweinydd newydd.

Noswyl y Nadolig mwynhawyd 

Drama’r Nadolig, a’r plant wedi’u 
gwisgo a pharatoi i ganu ac actio 
o gylch y preseb. Cychwyn gyda’r 
tywyllwch yn yr Eglwys, ac yna daeth 
goleuni’r gwasanaeth Cristnogol. 
Ystyr y Baban Iesu’n dod â goleuni 
i’n calonnau. Gwasanaeth hyfryd 
a’r carolau’n llenwi’r adeilad, gyda 
chynulleidfa gref a’r Eglwys yn orlawn. 

Bore Nadolig bu gwasanaeth am 
10.30.

Diolchwn i bawb a gymrodd ran 
drwy gydol y tymor sanctaidd hwn, ac 
i Esgobaeth Llanelwy, i’r swyddogion 
a’r parchedigion Stuart Evans, Richard 
Carter, y Barnwr Ian Trigger, Dylan 
Jones, y Wardeiniaid yn arbennig Sue 
Hanahoe, George a Sheila Flannigan, 
ayb. Gwerthfawrogwn gefnogaeth 
cynulleidfa gref a theuluoedd yr ardal 
drwy’r cyfnod, ac mae’n hyfryd cael 
gwybod bod yna Fugail newydd wedi 
ei ddewis i ofalu amdanom a’n harwain 
yn y bump eglwys. Rheithor newydd 
ar gyfer y flwyddyn newydd, ac yntau 
gyda theulu ac yn Gymro. Cawn y 
wybodaeth yn y rhifyn nesaf.

Yn ystod mis Ionawr cynhelir 
gwahanol wasanaethau mewn 
gwahanol eglwysi’r ardal yn undebol, 
a’r cyntaf fydd gwasanaeth dwyieithog 
yn Eglwys Llanfwrog dan arweiniad 

y Parch Stuart Evans a Richard 
Carter. Mae’n hyfryd cael cwrdd a 
chymdeithasu ym mhob un o’r eglwysi 
hynafol hyn, a chroeso i deuluoedd 
lawer ymuno â ni.

Undeb	y	Mamau
Cyfle i ddathlu cinio blynyddol y 
Gymdeithas gawsom y mis hwn yng 
ngwesty’r Gigfran, Llanarmon-yn-
Iâl yn ystod amser cinio ar ddydd 
Mercher Rhagfyr 11. Roedd y cyfan yn 
ardderchog. Gyda diolch i’r cogyddion 
a’r gwirfoddolwyr caredig yn gweini 
arnom. Yn absenoldeb ein Harweinydd 
Ann Hurst, gofalwyd am y trefniadau 
gan Joe Bryan Jones, Pam Howarth 
ac Olwen Roberts.

Cofiwn am gleifion ein hardal, y 
methedig a’r cleifion sydd yn yr ysbyty. 

Grŵp cerddorol swynol yn 
cwrdd pob bore Iau yn y Llan, a’r 
cymdeithasau llen hefyd yn dathlu 
eu cinio blynyddol gyda’r merched 
sy’n gwau a chymdeithasu. Daeth 
grŵp ukulele hefyd i’n diddori yng 
nghinio blynyddol y pensiynwyr yn 
Nhafarn y Gigfran. Trefnwyd gan Gill 
Nash gyda’r dafarn hynafol wedi ei 
haddurno’n draddodiadol ar gyfer 
y Nadolig. Roedd yna awyrgylch 
cynnes a chroeso twymgalon i ddathlu 

genedigaeth y Baban Iesu.  Roedd 
plant Ysgol Bro Famau’n rhan helaeth 
o hyn drwy ddathlu eu cyngerdd 
Nadolig yn Eglwys Sant Garmon 
wedi eu hyfforddi’n ddwyieithog. 
Fe wnaethant swyno’r Eglwys oedd 
dan ei sang. Diolch i’w hathrawon 
addysgedig a chefnogaeth rhieni 
gofalus. Caiff y plant gyfle i fynychu’r 
Ysgol Sul, ond bydd hynny’n fisol dan 
yr alwad “Blasu a gweld”. 

Bydd hefyd gyfle i ganu yng nghôr 
ieuenctid plant Côr Dewi Sant. Fe 
wnaethant ymuno yng nghyfarfod 
carolau a gwasanaeth naw darlleniad 
o’r ysgrythur yng Ngharolau Blynyddol 
Côr Dewi Sant. Unwaith eto roedd yr 
Eglwys yn orlawn. Mae aelodau’r côr 
eleni wedi eu dysgu gan arweinydd 
newydd sef Rhiannon Owens-Hall, 
sydd wedi ymgymryd â’r gwaith oddi 
wrth Ruth Evans sydd wedi gadael 
i weithio yng ngweithgareddau Tŷ 
Opera Glyndebourne. Roedd aelodau’r 
Côr wedi gwisgo’n Nadoligaidd 
a mwynhawyd noson gerddorol 
ardderchog. Mari Roberts oedd yr 
Organydd.

Croesawyd cynulleidfa gref ynghyd 
gan y parch Richard Carter, Llanfair 
wnaeth eu harwain mewn gweddi a’r 
diolchiadau.

Lego. Wel mae’r bedair yma yn "sticio" efo’i gilydd!
Sheri Lynn Wathey. Elin Dyke. Menna Lightfoot a Olwen Griffiths.

Dyma rai o aelodau Côr Dewi Sant 
wedi gwisgo fyny i gydweddu â 
thema’r gwasanaeth sef  “Tinsel a 
Theganau”. 

Cymdeithas	Cadwraeth
Diddorol yw rhaglen y gymdeithas 
hon a’i chyfarfodydd yn ein hardal. 
Mae croeso cynnes i chi ymuno drwy 
gysylltu â J. Hanahoe, Graianrhyd. 
Mae yma gefn gwlad nodedig yn 
ein hardal, adeiladau hynafol, dros 
gant o lwybrau i’w cerdded, yn 
cynnwys Llwybr Clawdd Offa a 
golygfeydd bendigedig. Bydd cyfle i 
fynychu pwyllgorau a chyfarfodydd y 
gymdeithas drwy gydol y flwyddyn, ac 
ymweld â llefydd diddorol. 

Capel	Rhiw	Iâl
Gwasanaethau undebol fwynhawyd yn 
ystod cyfnod y Nadolig a hynny yng 
Nghapel y Rhos, Treuddyn. Roedd y 

gwasanaeth cyntaf dan arweiniad Mrs 
Ceinwen Parry, priod Cyfeilydd selog 
Rhiw Iâl sef Noel Parry. Hyfryd pob 
amser yw gwrando arno’n cyfeilio ar 
yr organ, a lwcus ydym o’i gael mor 
selog. Roedd Mrs Parry wedi paratoi 
testun Nadoligaidd ardderchog, 
hithau’n alluog a medrus ei dawn. 

Roedd y gwasanaeth canlynol yng 
Nghapel Ebenezer, Treuddyn dan 
arweiniad y Parch Eirlys Gruffydd 
Evans. Fe wnaeth cynulleidfa selog 
fwynhau’r gwasanaeth, y cymdeithasu 
a phaned o de.

Bu cyfle hefyd i fynychu’r Gymdeithas 
Gymraeg yn Llandegla i wasanaeth 
hyfryd o garolau gyda chanu rhagorol, 
ac awyrgylch y Nadolig yn nodedig yn 
y canu swynol “Sua’r gwynt, wrth fyned 
heibio’r drws”.

Ni fydd gwasanaeth yng Nghapel 
Rhiw Iâl yn ystod mis Ionawr a 
Chwefror.

Y Milwyr tin. Maria Evanson. Louise Blundy. Jo Lightfoot a Jill Lloyd.
Hwyl mawr a gafwyd !

Tinsel a Theganau

Whoopie cushion - Lorna JonesCiwb Rwbics - Elaine Jones
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LLONGYFARCHIADAU hwyr - Gweld 
yn y Bedol mis diwetha bod Osian, 
Gwerddon wedi bod yn un o feicwyr 
Gary Owen, ac yn ddiweddar wedi 
bod ar daith beicio tros fynydd- dir 
Gogledd Ddwyrain yr hen Sir Clwyd 
- taith o dros hanner cant o filltiroedd 
i godi arian i Bwyllgor Apêl 2020 
Rhuthun. Tipyn o gamp, a chlywed 
hefyd dy fod ar ambell ddiwrnod 
yn beicio i dy waith yr holl ffordd o 
Graigfechan i Frychdyn - ac yn ôl ar 
ôl diwrnod o waith! Dipyn o dasg a 
llongyfarchiadau calonnog iti

CAPEL:- Gareth, Bryn yr Ogof, oedd 
yn llywyddu mis Rhagfyr a daeth 
Dewi Williams, Llanefydd, Llinos 
Mary Jones, Gwyddelwern a Dilwyn 
Jones, Dinbych i’n gwasanaethu 
yn ystod y mis, a phob un ohonynt 
yn dod â chyfarchion y Nadolig i ni.  
Oedfa o ‘Frethyn Cartref’ yr aelodau 
a ffrindiau’r Achos a gafwyd ar y Sul 
cyn ‘Dolig a diolch i Meinir, Shirley, 
Gwenfron, Margaret, Adleis a Dennis 
am gymeryd rhan. ‘Roedd hi’n bleser 
cael croesawu teuluoedd ifanc Pierce 
Haulfryn a theulu Griffiths, Llwynedd 
i’r Oedfa.  Hyfryd oedd cael cwmni 
pedwar o blant bach i’r Gwasanaeth 
i’n bywiogi ac i’w clywed yn canu yr 
hen garolau.

Dymunwyd siwrne saff  i Bronwen 

yn ôl i Seland Newydd ar ôl bod 
yn aros yn yr ardal am chwe mis. 
‘Mae Bronwen yn hanu o hen deulu 
y Jonesiaid o’r Chwarel gynt - a 
hithau y tro yma wedi aros yn hirach 
na’r troeon cynt er mwyn cael ail 
ddysgu mwy o Gymraeg. Roedd 
wythnos yn Nant Gwrtheyrn ac aros 
gyda ffrindiau yn ardal Caernarfon 
wedi bod o hwb a hyder mawr iddi 
i allu siarad yr iaith. Gobeithiwn ei 
gweld yn ôl yma yng Ngraigfechan 
mewn rhyw flwyddyn.

Dymunwyd yn dda hefyd i Gwynfor 
Lewis Jones, Stockport (Mount 
Pleasant gynt) - ynte wedi gorfod 
treulio cyfnod o dair wythnos yn yr 
Ysbyty yn Stockport. Cedy gysylltiad 
agos â’r Achos yma a gobeithiwn y 
caiff wellhad yn yr wythnosau nesa.

Mae Eluned Roberts, Bryn Golau gynt 
erbyn hyn wedi cartrefu yng Nghartref 
Dolwen, Dinbych a dymunwn i hithau 
bob bendith a gofal i’r dyfodol. 

Yn Ystod y gaeaf mae eraill wedi 
methu dilyn yr Oedfaon bob Sul, 
ac anfonwn ein cofion atynt i gyd. 
Blwyddyn Newydd dda i bawb yn 
y pentref hefyd a diolch am bob 
cefnogaeth i ni yn Ebenezer.

Diolch unwaith eto

GRAIGFECHAN

BONTUCHEL

Y Capel: Dechreuodd mis Rhagfyr 
yn y Capel gyda Gwasanaeth Adfent 
Bro Rhuthun ar nos Fercher cyntaf y 
mis. Cafwyd gwasanaeth bendithiol, 
gyda chynrychiolaeth dda iawn o 
Gapeli’r Fro. Gwnaed casgliad o £95 
tuag at Ysbyty Gymunedol Rhuthun. 

Bu’r tywydd yn glên iawn yn ystod 
y mis. Elwyn Williams oedd Llywydd 
y mis, a Gwenan Williams wrth yr 
offeryn.

Cyfle i ymuno yng 
Nghlawddnewydd ar brynhawn Sul 
cyntaf o’r mis, wedyn croesawyd 
Hedd ap Emlyn ar yr ail Sul. 
Nos Sul, 15 o Ragfyr cafwyd 
Gwasanaeth Nadolig y plant, gyda 
phob un yn gwneud eu gwaith yn 

ardderchog. Cafwyd gwasanaeth 
bendithiol iawn dan ofal Elfair 
Roberts, ac fe ddaeth yr ymwelydd 
pwysig iawn, sef Siôn Corn, ag 
anrheg i’r plant i gyd ar ddiwedd y 
gwasanaeth.  

Bu’r Gweinidog efo ni ar yr 
22 o Ragfyr, ac ni chynhaliwyd 
gwasanaeth ar Sul olaf y flwyddyn. 

Mae llawer un o’r ardal wedi bod 
yn dioddef efo salwch o wahanol 
fathau dros yr wythnosau diwethaf, 
gobeithio byddwch i gyd yn teimlo’n 
well yn fuan a dymunaf	Blwyddyn	
Newydd	Dda	i	chwi	i	gyd,	a	
chofiwch,	plîs	anfonwch	eich	
newyddion	ataf!

Gohebydd - Gwenan K. Williams (Ffôn - 01824 707932: e.bost - gwenank@gmail.com)

BETWS GWERFUL GOCH

Profedigaeth – Daeth sioc i’r ardal 
yn ymadawiad annisgwyl a sydyn 
Margaret Edwards.  Roedd hi yn 
ymwneud cymaint yma yn y Betws ac 
yn yr ardal ehangach a bydd colled 
enfawr i ni yn yr ardal ond yn bennaf 
i’w theulu.  Rydym yn cydyndeimlo 
yn fawr gyda Elin, Leusa a Tudur a’u 
teuluoedd yn eu colled.

Cydymdeimlwn hefyd gyda theulu 
Pen y Bryniau, Menai wedi colli ei thad 
Gwilym Richards, Pentrellyncymer.

Ysbyty – Cafodd Dorothy Williams, 
Bod Erw godwm cyn y Nadolig a thorri 

ei choes, ac ar ôl cael triniaeth yn 
ysbyty Wrecsam  mae hi erbyn hyn yn 
gwella ac yn ysbyty’r  Wyddgrug.

Carolau – Cawsom wasanaeth 
carolau ar y cyd yn Eglwys Maerdy 
gydag aelodau o Melin y Wig, Y Gro 
a Dinmael yn cyfrannu.  Cafwyd 
paned a mins pei a sgwrs ar y 
diwedd.

Capel y Gro – Cyfrannodd plant 
yr Ysgol Sul a rhai o’r ieuenctid yn y 
gwasanaeth Nadolig. Daeth Sion Corn 
heibio gydag anrhegion ac yna cafwyd 
gwledd yn y Festri i ddilyn.
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GARETH ROBERTS 
PEINTIWR AC ADDURNWR 
Gwaith o safon – prisiau rhesymol. 
Amcan bris am ddim – sefydlwyd 1990.  
Ffôn Symudol: 07748 122 977 
Ffôn Gartref: 01745 815451

Guthrie Jones & Jones Cyfreithwyr 
Osian Roberts LL.B.                29 Ffordd Rhuthun             5 Heol Plasau 
Nansi Thirsk LL.B.                  Dinbych LL16 3EH           Y Bala 
Dylan Edwards B.A., LL.B.       01745 814817                    01678 520428  
Glesni Lliwen Roberts LL.B.   dinbych@guthriejj.co.uk        bala@guthriejj.co.uk 
GWASANAETH CYFREITHIOL 
CYMRAEG YN Y SWYDDFA NEU GARTREF

Banc Bwyd Cangen Rhuthun  
O Orsaf Trenau Sofia, Bwlgaria 

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

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

Ond beth yw hanes banciau bwyd yn 
gyffredinol? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Robert Owen-Ellis 

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

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

CLAWDDNEWYDD

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

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

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

HEN FFRINDIAU

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

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

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

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

CYFFYLLIOG
Gohebydd:  Marian Rees ar 710262.  

Tudalen 26 Tachwedd.qxp_New page Bedol  10/11/2019  14:34  Page 1

Blodau Parch
Teyrnged
Dyma ychydig o eiriau am Carol wedi’u 
hysgrifennu gan ei chwaer, Heulwen 
Evans, Pen y Bryn, Maerdy, Corwen.

Ganwyd Carol Ann yn Ysbyty 
Rhuthun, yn ferch i’r diweddar Arfon ac 
Annie Parry. Roedd Carol yn gymeriad 
hoffus ac annwyl ac yn gwneud 
ffrindiau’n hawdd.

Roedd y teulu’n byw yn Nhy’n y 
Berllan, Pentrecelyn lle’i magwyd 
hi gyda Heulwen, Eifion ac Alun. 
Cafodd blentyndod hapus a dedwydd. 
Oherwydd ei chyflwr, cafodd lawer 
llawdriniaeth pan yn fabi, ac fe wellodd 
ei hiechyd. Roedd wrth ei bodd yn 
mynd a’i chi bach Rudolph am dro tua 
Tŷ’n Llanfair a Thŷ Brith.

Roedd meddwl mawr ganddi o 
bobol Pentrecelyn, a diolch i chi am 
gadw cysylltiad â hi. Cefais gerdyn 
gan Eirian a Sion yn sôn am atgofion 
hapus am eneth arbennig iawn. “Dwi’n 
falch o allu galw Carol yn ffrind. Mae 
wedi cyfoethogi fy mywyd i dros y 
blynyddoedd.”

Roedd teulu’n bwysig, byddai’n 
cyfarch Islwyn fel “brother in law” ac 
Elizabeth a Deilwen fel “sister in law”. 
Tyfodd i fyny gyda’u plant, a diolch 
iddynt hwy am edrych ar ei hôl yn eu tro.

Roedd “Cousins” yn bwysig 
ganddi hefyd. Diolch yn fawr am gofio 
amdani ar hyd y blynyddoedd, ar ei 
phenblwydd a’r Nadolig, ac am fynd i’w 
gweld. Roedd yn golygu lot iddi.

Mynychodd Carol Ysgol Powys yn y 
Gwersyll, ac yno y dysgodd ysgrifennu, 
darllen a bod yn ddwyieithog. Roedd 
yn hoff o lyfrau a phensiliau, ac roedd 
eisiau bod yn “secretary”. Cafodd 
gyfle i gystadlu mewn chwaraeon ac fe 
ddaeth yn gyntaf am daflu Wellingtons 
bellaf ar sawl achlysur. Mewn amser, 
aeth Mam, Dad a Carol i fyw yn Pentre, 
Rhuthun ac fe aeth Carol i’r Ganolfan 
yn Henllan. Yno cafodd gyfle i edrych ar 
ôl plant, gwneud gwaith ysgrifenyddes, 
cyfle i wneud gwaith llaw a bod yn 
greadigol, ac enillodd gystadleuaeth 
creu cerdyn Nadolig drwy’r wlad. 

Doedd ei hiechyd ar y pryd ddim yn 
caniatáu iddi fynd i Lundain i gael ei 
anrhydeddu gan Brian Rix, ond cafodd 
barti yn Neuadd Trefnant i ddathlu.

Yn Henllan, roedd yn rhoi bocsys 
cardbord i ddal iogwrt Llaeth Y Llan 
gyda’i gilydd, a’r bonws mawr o wneud 
hyn oedd cael y “wages” ar ddydd Iau. 

Ar ôl gofal tyner Dad a Mam, daeth 
amser am “community living”. Aeth 
i fyw yn Park Road, Rhuthun gyda 
Jane a Peter am dros ugain mlynedd. 
Roeddent yn deulu hapus gyda 
gofalwyr amyneddgar a chyfeillgar. 
Cafodd annibyniaeth a chyfle i gael 
profiadau newydd, gan gynnwys 
merlota, mynd i’r sinema, “spa days” 
a mynd i siopa o amgylch Rhuthun ar 
ben ei hun. Roedd yn hoff iawn o gael 
cerdded adref i Pentre ar ddydd Sul i 
gael ei chinio Sul a’i sbwylio gan Mam.

Ar ddydd Nadolig byddai’n mynd I 
Pen y Bryn gyda bag mawr o bresantau 
heb eu hagor, ac ar wyl San Steffan 
byddai’n mynd at Eifion gyda’r bag 
anrhegion dal heb eu hagor. Byddai’n 
brysur tan ei phenblwydd ganol Ionawr 
yn eu hagor a nodi beth oedd wedi’I 
gael gan bawb. 

Bu’n mynychu Gateway Dinbych a 
Rhuthun, a thrwy’r clwb cafodd wyliau 
cofiadwy yn Nhrefeca lawer gwaith. A 
byddai Alun “junior” fel roedd hi’n ei 
alw’n mynd yno i’w gweld. Ei gwyliau 
olaf oedd mewn “posh hotels” yn 
Llandudno a Chaerdydd gyda dwy 
ofalwraig yn mynd gyda hi. Gofynnais 
iddi pam ‘posh hotels’? Atebodd “Tea 
in bed hefo silver service.” Pam lai?!

Cafodd Carol fywyd hir a hapus ac 
roedd yn lwcus o’r gofal a gafodd. Yn y 
flwyddyn ddiwethaf diriwiodd ei hiechyd 
a bu’n rhaid cael gofal arbennig. Felly 
y Gables ym Mhenmaenmawr oedd ei 
chartref olaf, ac roedd yn hapus yno. 
Mae ein diolch yn fawr i’r gofalwyr ar 
hyd y blynyddoedd, - yn Park Road 
Rhuthun, Canolfan Henllan, Adran 
Gymdeithasol Sir Ddinbych, y Gables, 
Staff Ysbyty Gwynedd, Mencap a 
Gateway Dinbych a Rhuthun.

Gala	Nofio	yr	Urdd	
Aeth grŵp o blant Blwyddyn 3 a 4 a 
Blwyddyn 5 a 6 i gystadlu yn y gala yn 
Rhyl yn ddiweddar. Da iawn chi.
 
Gymnasteg	yr	Urdd
Llongyfarchiadau i Anest, Magi a Lili 
ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth 
gymnasteg yr Urdd yn Ninbych 
yn ddiweddar. Bydd Anest a 
Magi yn cystadlu yn y parau a 
Magi, Anest a Lili yn y triawd yn y 
rownd genedlaethol yn Aberystwyth 
ym mis Chwefror. Pob hwyl i chi.
 
Ffermfeisio
Mae’r plant wedi mwynhau gweithio 
ar brosiectau Ffermfeisio yma yn yr 
ysgol. Cystadleuaeth gan NFU Cymru 

yw Ffermfeisio. Cawsom fudd yn 
cynllunio a chreu peiriannau fferm ar 
gyfer y dyfodol.  
 
Diwrnod	Thema
Cawsom ddiwrnod 60au gwych! 
Diolch i’n cyn-ddisgyblion (Ann, 
Eirian, Lynne a Liz) am rannu atgofion 
diddorol iawn. Yn ystod y p’nawn 
cawsom sioe Roald Dahl gan Tudur 
Phillips.

Cawsom ddiwrnod Elfed yn y 
Cyfnod Sylfaen. Diwrnod llawn crefftau 
a chinio ‘Jyngl’.

 
Bore	Agored	Ti	a	Fi
Bydd bore agored yma yn Ysgol 
Pentrecelyn ar fore Mercher, Ionawr 
22. Croeso i chi i Ysgol Pentrecelyn.

YSGOL PENTRECELYN
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YSGOL CERRIGYDRUDION
Gwersi	Badminton 
Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 
wedi bod yn ffodus iawn i gael gwersi 
badminton gyda Lauren Farr yn 
ystod ail hanner tymor yr Hydref gan 
ddatblygu sgiliau ardderchog mewn 
ychydig wythnosau. 

Gŵyl	Ddawns	Dyffryn	Conwy 
Cafodd disgyblion Bl 5 a 6 gyfle i 
gael gwersi dawnsio creadigol gydag 
Angharad gan lunio dawns ar thema 
Y Celtiaid oedd yn arwain at  gymryd 
rhan yng Ngŵyl Ddawns Dyffryn 
Conwy, profiad a fwynhaodd pawb yn 
fawr.

Darllen Dros Gymru 
Bu dau dîm, un  o ddosbarth Bl 5 
a 6 ac un o ddosbarth Bl 3 a 4 yn 
cymryd rhan yn y cwis llyfrau darllen 
Dros Gymru. Un rhan oedd trafod 
llyfr penodol a’r rhan arall oedd 
gwneud cyflwyniad yn hysbysebu 
llyfr gwahanol yn Theatr Colwyn. 
Bu cryn lwyddiant gyda Bl 3 a 4 yn 
dod yn ail a’r wobr gyntaf i dîm Bl 5 
a 6 fydd yn mynd ymlaen i’r rownd 
genedlaethol yn Aberystwyth yn 
nhymor yr haf. Llongyfarchiadau a 
phob lwc iddynt.

Groundwork,	Wrecsam 
Gan mai’r Celtiaid ydi thema CA2 y 
tymor hwn, bu’r ddau ddosbarth yn 
ymweld â chanolfan Groundwork 
gan gael cyfle i fod yn Geltiaid am 
y diwrnod, yn gwisgo fel Celtiaid, 
paentio’u hwynebau, adeiladu waliau 
gyda bangorwaith a chymysgedd ych 
a fi ofnadwy arno! Mwynhaodd pawb 
yr holl weithgareddau diddorol.

Cystadlaethau	Chwaraeon	yr		Urdd 
Aeth pump o blant i gymryd rhan 
yn ngala nofio’r Urdd yn Llandudno. 
Nofiodd pawb yn wych iawn gyda Ailla 
yn llwyddo i gael dau safle cyntaf, dull 
rhydd a dull pili pala. Llongyfarchiadau 
mawr i ti Ailla. Bydd yn mynd ymlaen 
nesaf i’r gystadleuaeth genedlaethol 
yng Nghaerdydd. Pob lwc!

Bu Martha hefyd yn cystadlu yng 
nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd 
gan ddod yn drydydd. Camp arbennig 
iawn wrth ystyried ei bod yn gorfod 
cystadlu yn erbyn plant hyd at dair 
blynedd yn hŷn!

Plant Mewn Angen 
Penderfynodd y Cyngor Ysgol gynnal 
diwrnod gyda pawb yn gwisgo’i 
byjamas er mwyn codi arian ar gyfer 
plant mewn angen a gwerthwyd 

nwyddau Pudsey. Codwyd £208, 
ardderchog!

NSPCC 
Daeth cynrychiolwyr i sgwrsio gyda’r 
disgyblion am y gwaith pwysig a 
gwerthfawr sy’n cael ei wneud gan yr 
NSPCC gan rannu gwybodaeth am 
Childline hefyd. Roedd y plant wedi 
cael gwahoddiad i wisgo dillad gwyrdd 
os hoffent a rhoddwyd y casgliad hael 
i’r NSPCC.

Beicio 
Bu gwersi beicio i ddisgyblion Bl 5. 
Gofal ar y ffyrdd rŵan blantos!

Gweithgareddau’r	Nadolig 
Nos Wener olaf fis Tachwedd bu’r 
plant yn gorymdeithio gyda lanterni 
hardd a wnaethpwyd ganddynt gyda 
Mari Gwent ac yn canu dwy garol yn 
swynol iawn yn ystod y seremoni i oleuo 
coeden y pentref. Hefyd, 9fed o Ragfyr, 
bu’r plant yn canu yng ngwasanaeth 
carolau Eglwys Santes Mair Magdalen.

Mwynhaodd bawb ginio Nadolig 
blasus iawn yn yr ysgol a phawb 
yn lliwgar a Nadoligaidd iawn ar 
Ddiwrnod Siwmperi Nadolig. 

Cafwyd dwy gyngerdd Nadolig 
arbennig iawn gyda neuadd y ganolfan 

dan ei sang bnawn Llun a nos Fawrth 
wythnos olaf y tymor. Perfformiodd 
y Cyfnod Sylfaen sioe Cai y Carw 
Clên a’r rhai hŷn yn cyflwyno Achos 
Llys. Diolch i bawb a gamodd i’r 
adwy i helpu ar fyr rybudd oherwydd 
salwch staff er mwyn sicrhau bod y 
gynulleidfa i gyd yn mwynhau.

Daeth disgyblion chweched 
dosbarth Ysgol Godre’r Berwyn i’r 
ysgol hefyd i berfformio eu Panto, a 
braf iawn oedd i ddisgyblion Cerrig 
gael mwynhau eu perfformiad ar ôl 
bod yn gweithio mor galed eu hunain.

I goroni’r cwbl, cafodd pawb barti 
Nadolig gydag ymweliad gan ddyn 
arbennig iawn!

NADOLIG	LLAWEN	IAWN	I	BAWB!			
Y Gorlan
Rhagfyr 4 aeth aelodau Y Gorlan i 
fwynhau cinio Nadolig i westy’r Foelas, 
Pentrefoelas drwy garedigrwydd y 
teulu Goddard.

Cafwyd cinio ardderchog a phawb 
wedi gwir fwynhau y diwrnod. Enillydd 
y rhif lwcus oedd Mrs Margaret 
Roberts ac enillwyr y raffl oedd Myfi 
Roberts a Ceinwen Ellis. I derfynu bu’n 
aelodau yn canu carolau gyda Glenys 
Goddard wrth y piano. Diolchwyd i 
bawb gan Heulwen Jones.

CERRIGYDRUDION
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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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Capel Jeriwsalem, Cerrigydrudion
Bore Sul Rhagfyr 15fed cafwyd 
gwasanaeth Nadolig y plant wedi ei 
baratoi gan Mena, Nia, Ellen a Catrin yn 
cyfeilio. Fel arfer ‘roedd gan bob plentyn 
ei ran yn y gwasanaeth. Yna cafwyd 
gwledd yn y festri dan ofal Eleri Goddard 
a Gillian Jones. Daeth Sion Corn ag 
anrheg i holl blant yr eglwys a diolchwyd 
i bawb gan Lois a Tesni.

Yn ystod y gwasanaeth, cafwyd 
pleidlais i benderfynu a ydym am alw’r 
Parch Huw Dylan yn weinidog bro’r 
ofalaeth. Pasiwyd yn unfrydol heb 
unrhyw wrthwynebiad.

Ar yr 22ain cafwyd gwasanaeth 
Nadolig yr ofalaeth dan ofal capeli Ty 
Mawr a Llanfihangel G.M. gyda phob 
eglwys yn cymryd rhan. Ein cyfraniad 
oedd darlleniad a pharti’n canu can 
am y bugeiliaid gydag Eleri Thomas yn 
cyfeilio. Arweiniwyd a diolchwyd gan 
Alun Jones a chyfeiliwyd gan Glenys 
Goddard.

Diolch i Dorothy a Gillian am 
addurno’r capel a’r goeden Nadolig 
eleni ac i bawb arall a wnaeth unrhyw 

waith i gynnal a chadw’r adeilad a’r tir o 
gwmpas.

Ar derfyn oedfa olaf y flwyddyn, 
gyda’r Parch Robert Parry, 
cydymdeimlodd llywydd y mis, David H 
Jones, gyda Mair Williams a gollodd ei 
brawd, Bob Lloyd, Fron Heulog, Llanfair 
TH ar ddydd Nadolig. 

Tra bod y rhan fwyaf ohonom yn 
mwynhau’r dathlu rhwng y Nadolig a’r 
flwyddyn newydd, dioddefodd sawl 
teulu o'r ardal ergyd drom iawn. 

‘Rydym yn cydymdeimlo’n gywir 
iawn a theuluoedd ‘Rhyddfa, yng 
ngholled gŵr a thad, Gwilym Richards. 
Teulu Goddard yng ngholled chwaer 
Glenys sef Rhiannon yn Llansannan. 
Hefyd teulu un a wnaeth lawer yn ardal 
Uwchaled ym myd cerddoriaeth sef 
Margaret Edwards, Fron Ddwyryd.

Ar ddiwedd blwyddyn arall, dymunwn 
flwyddyn newydd dda i bawb ac 
anfonwn ein cofion at y rhai nad ydynt 
yn mwynhau’r iechyd gorau ar hyn o 
bryd ac yn methu bod yn bresennol yng 
ngweithgareddau’r Eglwys.

Y Tanau yn Awstralia
Darlun trist iawn o sefyllfa Awstralia sy 
gen i. Dwi’n byw yn ymyl Christchurch 
yn Seland Newydd ers bron i chwe 
blynedd bellach ac mae tanau 
Awstralia yn effeithio ar bawb gan fod 
gan y rhan fwyaf o’r Kiwis blant, wyrion 
ac wyresau yn byw yna! Mae fy merch 
Haf a’r teulu yn byw tu allan i Adelaide, 
-  ardal arall sy’n cael tanau erchyll 
gyda Vineyards ddeng munud i lawr y 
ffordd wedi llosgi.

Fe ddechreuodd tanau Awstralia tua 
thri mis yn ôl trwy fellt a dim glaw i’w 
diffodd, hefyd cafodd dyn ei gyhuddo 
o ddechrau tanau a ddifrododd gartrefi 
ac 8 mil o aceri ar y pryd. Mae y rhan 
fwyaf o arfordir Awstralia yn dioddef 
oherwydd y tanau erbyn hyn. Mae’r 
gwaethaf ar yr ochr ddwyreiniol. 
Wrth fod llwyni, glaswellt a choed 
Eucalyptus sydd â dail yn llawn olew 

mor sych, a thymheredd o 45 gradd 
a mwy ynghyd â’r sychder sydd wedi 
parhau ers misoedd, doedd dim modd 
rhwystro’r tanau rhag lledu. Gyda 
gwynt cryf a’r brigadau tân o dan 
bwysau eithriadol, - a’r rhan fwyaf o’r 
diffoddwyr tân yn wirfoddolwyr - nid 
oedd modd rhwystro’r drychineb 
ofnadwy.

Erbyn hyn mae 15.000 miliwn o 
aceri o Barciau Cenedlaethol, trefi, 
pentrefi, cymdeithasau a bywoliaeth 
pobol wedi’u dinistrio’n llwyr ynghyd 
â bywydau wedi’u colli. Cafodd 23 eu 
lladd hyd yn hyn ac mae rhai pobol ar 
goll, ac yn ôl pob tebyg pum miliwn o 
anifeiliaid! Mae ecoleg gyfan wedi ei 
dinistrio ac mae’n debyg bydd llawer 
o anifeiliaid ac adar wedi diflannu am 
byth. Mae sefyllfa’r Koala druan yn 
drychinebus. Mae’n calonnau’n torri 

wrth weld lluniau o’r rhai sydd wedi eu 
hachub ond gyda llosgfeydd ar eu cyrff.

Mae cymunedau cyfan yn campio ac 
yn aros ar y traethau i osgoi’r gyflafan: 
does unlle arall iddynt fynd gan eu bod 
wedi’u hamgylchu gan y tanau! Mae 
amcan gyfrif o 2,500 o gartrefi wedi 
llosgi ynghyd â ffermydd anifeiliaid 
a llysiau! Mae ansawdd yr awyr o’u 
cwmpas yn wael ac yn effeithio ar 
ddinasoedd fel Canberra, Sydney, 
Melbourne a llawer o rai eraill. 

Mae un rhan o dri o ynys Kangaroo 
wedi llosgi, - ynys fendigedig gydag 
ecoleg gadarn iddi, rhai adar prin yn 
siŵr o ddiflannu oherwydd bod y coed 
arbennig oeddent yn dibynnu arnynt 
ac sydd ond yn tyfu ar yr ynys wedi 
llosgi’n llwyr.

Rydym ninnau yma yn Seland 
Newydd wedi cael diwrnodau o 
safon aer gwael: mae tint oren 
afiach yn yr awyr, ynghyd ag arogl 
mwg er ein bod 1,450 o filltiroedd 
o Canberra! Rydym yn teimlo’n 
ddiolchgar ein bod yn eithaf saff 
yma, er bod Canterbury yn dioddef 
o sychder hefyd ond ddim ar yr un 
raddfa ag Awstralia! 

Yr unig obaith o ddiffodd y tanau 
yw cael glaw trwm, ond mis Ionawr a 
Chwefror fydd yn dod a’r tymheredd 
uchaf eto. Druan o Awstralia. 

Dymunaf Flwyddyn Newydd Dda i 
bawb ym mro’r Bedol.

Margaret Jones, Awel Famau, St. 
Meugan, Rhuthun gynt.

Yr awyr yn oren yn Seland Newydd o 
ganlyniad i’r tanau yn Awstralia

Y Bedol Newydd.indd   26Y Bedol Newydd.indd   26 14/01/2020   10:1514/01/2020   10:15



2731

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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Ers tua hanner can mlynedd mae criw o Dderwen wedi canu carolau yn ysbyty 
Rhuthun cyn y Nadolig.  Parhawyd y traddodiad eleni eto er nad oedd David 

Price, Bryn Dreiniog gynt, sy'n trefnu bob blwyddyn gyda ni oherwydd annwyd 
trwm.  Diolch i bawb ganodd gyda ni, sef nifer o Gyfeillion yr Ysbyty ac y Tad 
Dylan Parry Jones. Hefyd, diolch yn fawr i staff yr ysbyty sydd bob amser yn 

estyn croeso.

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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Yng nghyfarfod mis Rhagfyr 
Cymdeithas Hanes Rhuthun a’r 
Cylch cafwyd darlith ddifyr gan y cyn 
Athro Arnold Hughes o dan y teitl 
“Pool Park a’r Teuluoedd oedd yn 
byw yno.” Un o’r rhai pwysicaf oedd 
Barwn Bagot ac wrth gwrs mae pawb 
yn yr ardal yn gwybod am Lwybr y 
Fonesig Bagot.  

 Gwnaeth hyn i mi feddwl bod 
gennyf yn fy ngasgliad o hen lythyrau 
un hanesyddol bwysig mewn mwy 
nag un ffordd.  Hoffwn rannu hyn 
gyda chwi. 

Yn y lle cyntaf gwelwch oddiwrth 
y marc post ei fod wedi ei bostio 
ar Ionawr 23, 1801- dau gant ac 
ugain mlynedd yn ôl! Yr adeg honno 
nid oedd amlenni na stampiau ar 
gael.  ‘Roedd y tâl am yrru llythyr yn 
dibynnu ar nifer y tudalenau a’r pellter 
rhwng y lle ’roedd y llythyr yn cael ei 
yrru a’r lle bynnag ‘roedd yn mynd.  
Buasai wedi costio chwe cheiniog 
i’r llythyr yma i’w yrru o Ruthun i 
Lundain. Costus iawn!!  Pam nad 
oedd tâl am yrru’r llythyr yma?  

 Y rheswm oedd bod Aelodau Ty’r 
Arglwyddi yn cael eu gyrru am ddim 
cyn belled bod eu llofnod wedi’i 
ysgrifennu ar waelod chwith y llythyr. 
Nid oedd amleni ar gael. Edrychwch 
yn ofalus ac fe welwch lofnod Bagot. 

 Popeth yn iawn…ond na…ddim 
y fo ddaru ysgrifennu’r llythyr!!  Y 
rheswm oedd bod llawer o bobol 
gyda’r fraint yma yn gwneud 
‘cymwynas’ gyda’u ‘ffrindiau’ i wneud 
hyn fel ffafr drostyn, neu hwyrach am 
geiniog neu ddwy?? 

 Beth am y llythyr ei hun?  Cafodd 

ei ysgrifennu gan Edward Roberts 
Rheithor Llansantffraid, Glyndyfrdwy, 
Sir Feirionydd ar  Ionawr 20, 1801 
dau ddiwrnod cyn ei bostio yn 
Rhuthun ar Ionawr 23.  ‘Roedd 
y llythyr wedi ei ysgrifennu at 
Ysgrifennydd i Llywodraethwyr 
Cymdethas Haelioni y Frenhines Anne 
yn Lincolns Inn yn Llundain lle ‘roedd 
arian ar gael i helpu offeiriad tlawd 
yn ei waith.  Yn ôl y llythyr ‘roedd 
Edward Roberts wedi prynu cartref 
(rheithordy) yn yr ardal ac ‘roedd 
yn gofyn am wybodaeth sut i gario 
ymlaen i ofyn am gymorth. Dywedodd 
bod y Parch Robert Williams , 
Rheithior Llangar, y Parch Robert 
Pritchard, Llanfihangel, y Parch John 
Hughes Bettws, Edward Jones Esq 
a John Jones yn barod i gadarnhau 
ei apêl. 

 Cwestiwn sydd yn codi yn awr yw 
sut ddaeth y Barwn Bagot i lofnodi’r 
llythyr? Yr unig reswm fedrai feddwl 
amdano yw bod ganddo dir a stadau 
yn ardal Rhug ac felly byddai’n 
adnabod y Rheithor Edward Roberts. 
Daeth i Ruthun i’w bostio am y 
rheswm bod y brif ffordd bost yr adeg 
hynny o Ddulyn i Lundain yn dod 
trwy Gaergybi, Biwmaris, fferi Conwy, 
Bettws, Pontgwyddel, Henllan, 
Dinbych, Llaneurgain (Northop) ac 
yna trwy Gaer cyn mynd i lawr am y 
brifddinas.  

 Hoffais ddiwedd y llythyr, yn 
Saesneg wrth gwrs, yr adeg honno.                                                     

“I remain Sir your most obedient 
humble servant Edward Roberts 
Rector of Llansantffraid, Glyndyfrdwy, 
Meirioneth.”

Llofnod y Barwn Bagot, Pool 
Park D. Gwynne Morris
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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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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

Tudalen 28 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:39  Page 1

Nid wyf yn berson ‘pethe’ i fod yn 
onest ac felly nid oedd yn hawdd 
meddwl am drysor – oni bai am fy 
nheulu wrth gwrs! 

Ond, mae gen i drysor ac mae o 
gen i ers mis Ebrill 2012. Mae ganddo 
sawl ystyr personol ac mae’n dod ag 
atgofion melys i mi. Fy Nhrysor i yw'r 
cerflun yma o deulu. 

Y diwrnod wedi i Guto a minnau 
briodi aethom ar fis mel anturus i 
Kenya a Mauritius. Roedd y daith yn 
cynnwys ymweld â sawl gwarchodfa 
natur sydd bellach wedi newid yn 
syfrdanol. Llefydd cofiadwy iawn fel 
Treetops yn y mynyddoedd, Nakuru 
a’r holl fflamingos a’r Masai Mara 
gyda’u hamaethwyr lliwgar. Roeddem 
yn aros dros nos mewn gwestai yng 
nghanol y warchodfa, ac yna, ar ôl 
bore mewn jeep yn gwylio anifeiliaid 
yn eu cynefin roedd yn amser i symud 
ymlaen i'r warchodfa nesaf. Pob tro 
roedd rhaid aros wrth giât y warchodfa 
a byddai torf o bobl yn dod atom yn 
ceisio gwerthu nwyddau i ni. 
Gwerthent gerfluniau dirifedi o 
anifeiliaid a phobl wedi eu llunio allan 
o garreg sebon a choed. Yn anffodus, 
roeddem wedi hen arfer dweud, “Dim 
diolch,” wrth bawb oedd yn ceisio 
gwerthu'r rhain ac felly bu i ni 
ddychwelyd adref gyda sawl ffilm yn 
barod i’w datblygu yn Boots ond yr un 
cerflun.  

Roedd siop yng Nghaer wedi agor 
yn y cyfnod yma oedd  hefyd yn 

gwerthu nwyddau tebyg ond rhywsut 
ni allwn brynu cerflun fel atgof ar ôl 
dychwelyd gan fod hyn yn teimlo fy 
mod yn twyllo. 

Wedi i ni fod yn ffodus iawn i gael tri 
mab yn eithaf agos at ei gilydd yn 
2001, 2002 a 2004 penderfynais gael 
seibiant o weithio’n llawn amser a 
chanolbwyntio ar fwynhau'r cyfnod 
byrlymus fel mam. Roeddwn hefyd yn 
gwarchod pedwar o blant arbennig sef 
Dafydd Emyr, Ela, Elliw ac Erin. 
Roedd y cyfnod hwn yn gyfle i ailbrofi 
ein byd drwy lygaid plant a 
gwerthfawrogi'r pethau bychain; fel 
mynd am dro neu bicnic ym mhen 
draw'r ardd; gyda te, wastad yn 
cynnwys brechdan jam, ham neu 
gaws. Drwy ryfeddu at ddatblygiad 
plant dechreuais wylio rhaglen o’r enw 
“The House of Tiny Tearaways” ar 
BBC 3. Cyfres oedd yn ceisio 
cynorthwyo teuluoedd tra roeddent yn 
aros mewn tŷ o dan arweiniad 
Seicolegydd. Ychydig â wyddwn ar y 
pryd y byddwn yn rhan o raglen “Hen 
Blant Bach” ddeng mlynedd yn 
ddiweddarach ble roeddem yn dod â 
phlant ifanc a phobl hŷn at ei gilydd 
mewn canolfan ddydd.  

Yn y cyfamser, penderfynais 
ddechau cwrs gyda’r Brifysgol Agored 
er mwyn i mi ddeall mwy am blant a 
sut i annog eu datblygiad.  Dros y 
pedair mlynedd nesaf, gyda 
chefnogaeth Guto a’r plant yn rhoi 
amser i ‘mam wneud gwaith coleg’ 

dros y penwythnosau a gyda’r nos 
roeddwn wedi cwblhau Diploma ôl-
radd mewn Seicoleg. Yn fuan wedi 
hyn roeddwn yn ddigon ffodus i gael 
cyfle i astudio am ddoethuriaeth gan 
ymchwilio i effaith rhaglen rhiantu y 
Blynyddoedd Rhyfeddol gyda mamau 
a’u babanod yn mynychu grwpiau ar 
draws gogledd a chanolbarth Cymru. 
Mae bod yn fyfyriwr PhD yn medru 
bod yn brofiad eithaf unig a bu sawl 
cyfnod lle bûm yn cwestiynu os 
oeddwn yn cynnal ymchwil o safon. 
Fel rhan o’r gefnogaeth astudio gan 
Ewrop roedd arian ar gael ar gyfer 
mynychu cynhadledd Cyngres y Byd 
yn trafod iechyd meddwl babanod yn 
Ne Affrica. Mae'r Gyngres yn symud o 
le i le bob blwyddyn ac roedd teithio i 
Cape Town yn gyfle gwych i gymysgu 
ag eraill, o bedwar ban byd, oedd yn 
ymddiddori ac yn ymchwilio yn yr un 
un maes.  

Cefais ymweld ag ychydig o’r ardal 
am ddiwrnod a hanner cyn dechrau 
pedwar niwrnod yn y gynhadledd. 
Bydd ymweld â charchar llwm Ynys 
Robben, lle bu Nelson Mandela yn 
byw am 18 o’i 27 mlynedd dan glo, yn 
aros yn y côf am amser hir. Yna roedd 
angen meddwl am beth allwn fynd 
adref fel anrheg i'r teulu. 

Tra roeddwn yn chwilota mewn 
marchnad yn Cape Town (oedd yn 
debyg iawn i farchnad dan do 
Wrecsam), gwelais stondin oedd yn 
gwerthu cerfluniau o garreg fel y math 
oedd yn Kenya. Erbyn hyn roedd 
ganddom dri o blant ac felly roedd 
rhaid i mi ddod o hyd i gerflun oedd yn 
cynnwys pawb. A dyna sut y daeth y 
cerflun i’m meddiant. 

Dyma'r cyfle cyntaf i mi fentro 
dramor ar ben fy hun, ar ôl deg 
mlynedd o fagu plant roeddwn 
weithiau yn teimlo fod darnau ohonof 
ar goll ond cafodd y gynhadledd hon 
argraff ddofn arnaf hefyd. Dyma y tro 
cyntaf i mi fentro i fyd academaidd y tu 
hwnt i furiau cyfarwydd Prifysgol 
Bangor. Roeddwn yn ymdrechu i 
ddeall os gallwn gynnig gwell 
dechreuad i blant ac roedd hyn yn 
bwysig nid yn unig ar gyfer cwblhau'r 
ddoethuriaeth ond hefyd o ddiddordeb 
i eraill ar draws y byd.  Cefais groeso 
bendigedig wrth ddod yn ôl adref ar ôl 
y daith fythgofiadwy. 

Mae'n rhaid cyfadde’ nid yw'r ‘trysor’ 
wedi cael y gofal gorau ers iddo ddod 
adref i’n tŷ ni. Nid oes ganddo le 
penodol ac mae wedi cael ambell i 
anffawd lle mae braich neu ben wedi 
torri i ffwrdd. Ond er hyn oll mae yn 
syndod fel mae ychydig o amynedd 
taid a glud yn sicrhau fod y teulu yn 
dod yn ôl at ei gilydd.  Erbyn hyn mae 
ein mab hynaf wedi mudo i'r coleg a 
cael cyfle i brofi bywyd annibynnol yn 
y Brifddinas. Ac er nad ydym i gyd, yn 
naturiol, yn mynd i aros o dan yr unto 
mae'r cerflun hwn yn symbol o’r 
cyfleoedd a breintiau rwyf wedi ei gael 
yn yr ugain mlynedd diwethaf. 
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FY NHRYSOR I 
– CATRIN HEDD JONES – 

Cefnhirfynydd Isa, Glasfryn

• Ceir newydd Ford 
• Ceir ail law safonol 
• Trefnwyr Motability 
• Teiars a Batris 
• Gwasanaeth ag M.O.T. 
• Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau

Pentre Motors 
Llanrhaeadr, Dinbych.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 
01745 890543

CYMDEITHAS EDWARD LLWYD
Dach chi’n gwybod eich bod chi’n 

heneiddio pan fo’r wythnosau yn 
dechrau carlamu tuag at achlysur 
arbennig – y Nadolig! Ia, mae pobl 
wedi dechrau dweud wrthon ni faint o 
ddyddiau sydd i fynd. Roedd meddwl 
am anrhegion yn ddigon anodd llynedd 
a dyma’r holl beth yn dechrau eto! 

Dyma rywbeth i chi ystyried, beth am 
roi pâr o ‘sgidiau cerdded ar eich 
rhestr, neu ofyn am bâr i chi’ch hun. 
Neu hyd yn oed gwneud pact i chi’ch 
dau cael pâr. Dim digon o ramant yn y 
syniad? Dwn i ddim chwaith, 
meddyliwch am y ddau ohonoch yn 
treulio amser yn ein cefn gwlad ac yn 
mwynhau cael gweld gwyrth byd natur 
yn datblygu trwy’r tymhorau. Mi ydan 
ni’n byw yn y wlad orau yn y byd, mae 
cymaint i’w fwynhau. Y rhamant fydd i 
fwynhau hynny efo’ch gilydd. Ond 
gwnewch yn siŵr, da chi, eich bod chi’n 
prynu ‘sgidiau gwell na’r pâr yn y llun. 

Beth? Dach chi’n gerddwyr brwd yn 
barod? Mae'n ddrwg gen i ond dw i 
ddim yn gwybod beth i’w awgrymu ... 

na, mae gen i syniad - allech chi brynu 
aelodaeth Cymdeithas Edward Llwyd 
i’ch gilydd a mwynhau ein cwmni tu 
allan yn y cefn gwlad pob dydd 
Sadwrn. Rhatach na ‘sgidiau hefyd. 

Mwynhewch eich Nadolig beth 
bynnag ac edrychwch ar ein gwefan 
cymdeithasedwardllwyd.cymru i weld 
os ydan ni’n cerdded yn eich ardal. 
Bydd croeso mawr i chi. Nadolig 
Llawen i chi gyd! 

Rob Evans  
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EGLWYS SEION: 
Y Suliau:.Bu oedfa undebol yng 
nghapel Seion, Carrog ar Sul cyntaf y 
mis gyda’r Parch Helen Wyn Jones. 
Cafwyd oedfa gan y Parch T.L.Williams 
ddydd Sul, Rhagfyr 8. Parch Eric 
Greene oedd yn pregethu ar y trydydd 
Sul. Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig 
yr Ofalaeth ar Ragfyr 22 dan arweiniad 
Parch T.L.Williams. Cymerwyd rhan 
gan Glenys Williams o Eglwys Bethel, 
Cynwyd, Nia Jones, Eglwys Seion, 
Corwen, Llinos Mary Jones, Eglwys 
Moreia, Gwyddelwern ac Eirian Jones, 
Eglwys Seion, Carrog. Diolch i’r Parch 
T.L.Williams am ei weinidogaeth dros y 
flwyddyn aeth heibio a gobeithio y caiff 
iechyd i barhau yn ystod 2020. Ar Sul 
olaf y mis, cynhaliwyd oedfa undebol 
yng nghapel Bethel, Cynwyd a braf 
oedd cael croesawu’r Parch Eifion 
Jones nôl yn ei hen ofalaeth i bregethu. 
Ar ddiwedd y gwasanaeth bu i bawb 
fwynhau sgwrsio dros baned a mins 
peis wedi ei baratoi gan chwiorydd a 
swyddogion yr Eglwys.  

Cofion: Anfonwn ein cofion at sawl 
aelod nad ydynt yn mwynhau iechyd ar 
hyn o bryd gan gynnwys Ann McKee a 
Cledwyn Roberts.  

NOSON ABBA:
Cofiwch am y noson film pryd y 
dangosir “Mama Mia 2” yn Neuadd 
Carrog ar Ddydd Santes Dwynwen, 
Dydd Sadwrn, Ionawr 25. Bydd y 

drysau’n agor am 7.00yh. Mynediad 
drwy docyn £5 a £3 i blant. Trefnir 
y noson gan aelodau pwyllgor Apêl 
Corwen, Carrog a Glyndyfrdwy o 
Eisteddfod yr Urdd 2020. Gan fod y 
targed o £8,000 a osodwyd arnom 
wedi ei gyrraedd penderfynwyd rhoi 
elw’r noson tuag at elusennau lleol. 
Cysyllter â 01490 430383 i archebu 
tocynnau. Dewch draw i fwynhau cyd 
ganu i ganeuon Abba - beth am wisgo 
yng ngwisg y cyfnod, yn cynnwys y 
sgidiau platform! 

COLLI AELOD: 
Wrth baratoi adroddiad am gyfarfod 
mis Rhagfyr o’r Cylch Llenyddol ar 
gyfer Y Bedol daeth y newydd trist 
am farwolaeth cyn amserol un o’n 
haelodau. Bu Margaret Edwards yn 
gynrychiolydd ardal Betws Gwerful 
Goch ar bwyllgor y Cylch am 
flynyddoedd a bob amser yn barod 
i lywyddu cyfarfodydd yn ei thro. 
Cydymdeimlwn fel Cylch â’r teulu oll 
yn eu profedigaeth lem.

MERCHED Y WAWR
Bu i ddeuddeg o aelodau’r gangen 
fwynhau pryd bwyd ym mwyty’r 
Berwyn yn Llandrillo ar Ragfyr 18. Braf 
oedd cael cwmni Gwladys Roberts 
gyda ni a diolch i Carys am gyrchu 
ei mam yno a nôl adref ar ddiwedd y 
noson. Rydym hefyd yn cofio’n annwyl 
at Ann McKee sydd ddim yn mwynhau 
iechyd y dyddiau yma.

DATHLU’R	NADOLIG	
Mair Tomos Ifans fu’n diddanu 
aelodau Cylch Llenyddol Bro 
Glyndŵr yn eu cyfarfod ar Ragfyr 
12 ym Mhlas Isaf. Mwynhaodd 43 
o aelodau bryd blasus iawn cyn 
i Edwin Jones, Llywydd y Noson 
groesawu Mair fu’n canu carolau’r 
Plygain, caneuon ysgafn a gwerin 
ynghyd â chyflwyno hanesion 
difyr. Cawsom fel cynulleidfa gyfle 
i gyd ganu un o garolau’r plygain i 
ddiweddu’r cyfarfod. Noson hwyliog 
a chartrefol iawn.

DATHLU’R	PLYGAIN
Nos Wener, Rhagfyr 6 yn festri 
Eglwys Seion cynhaliwyd 
Gwasanaeth y Plygain dan nawdd 
Cymdeithas Gofalaeth Edeyrnion. 
Gan gadw at draddodiad y Plygain, 
agorwyd y cyfarfod gyda charol 
gynulleidfaol, darlleniad a gweddi 
gan y Parch Carwyn Siddall. Yna 
cyhoeddodd bod y gwasanaeth 
yn agored. Y parti cyntaf i ganu 
oedd Parti Plygain Dynion ardal 
Llanuwchllyn. Yr ail barti i ganu 
oedd Parti Cymysg Plygain Capel 
Cefnddwysarn. Yna cafwyd tri 
unawdydd - canwyd carol swynol 
iawn gan unawdydd ieuengaf y 
gwasanaeth, sef Morfudd Grug 
Bryan. Mae Morfudd yn aelod o 
Ysgol Sul, Eglwys Seion, Carrog. 
Yn dilyn cafwyd carol gan Arwen 
Beech, aelod ifanc o Eglwys Seion, 

Corwen. Cafwyd unawd gan Penri 
o Barti Plygain ardal Llanuwchllyn. 
Cafodd y gynulleidfa niferus oedd 
wedi dod ynghyd gyfle i ganu carol 
cyn i’r partïon a’r unawdwyr ail gydio 
yn y canu.

I ddiweddu’r gwasanaeth daeth 
dynion y ddau barti ymlaen i ganu 
Carol y Swper. Diolchwyd i bawb am 
eu cyfraniad gan Brynle Hughes o 
Eglwys Seion, Carrog. Mwynhaodd 
pawb sgwrs dros baned a mins peis. 
Diolch i chwiorydd Eglwys Bethel, 
Cynwyd am baratoi’r baned ac i 
chwiorydd y bedair eglwys am ddod 
â mins peis. 

CLWB Y BERWYN
Mwynhawyd te Nadolig wedi ei 
baratoi gan Lorna, Jen a Lynn. 
Cafwyd hwyl yn chwarae Santa ffug 
a phawb yn cael anrheg i fynd adre.

Aethom am ein Cinio Nadolig i’r 
Eryrod yn Llanuwchllyn unwaith 
eto. Roedd 46 ohonom yn cynnwys 
ffrindiau. Ni chawsom ein siomi 
yn y pryd ardderchog a diolch o 
galon i’r staff i gyd am edrych ar 
ein holau.

I goroni’r prynhawn fel syrpreis i 
bawb, daeth Tudur Wyn i’n diddori 
hefo ambell gân ac ambell jôc wrth 
gwrs. Pawb wedi cael modd i fyw.

Dymuniadau gorau am Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i 
bawb o’r Clwb a phawb arall sy’n ein 
cefnogi ar hyd y flwyddyn.

CORWEN
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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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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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Ers i mi fod yn blentyn, dwi wedi breuddwydio am fywyd yr ochr arall y byd. O’r 
diwedd, dwi wedi cael y cyfle i deithio i Indonesia a Gwlad Thai ar ôl derbyn 
lle ym Mhrifysgol Lerpwl i gychwyn cwrs Milfeddygaeth yn 2020. Mae Bali yn 
Indonesia yn boblogaidd iawn i bobol sy’n hoffi trafeilio, ac roeddwn i’n lwcus 
iawn i allu treulio mis yn aros hefo teulu Ayu, y ddynes oedd yn edrych ar ei’n 
holau ni drwy gydol y gwylie. Fy hoff ran o’r gwylie oedd y Sacred Monkey Forest, 
lle roeddwn i’n gallu bwydo a gwylio long-tail Macaques yn chwarae hefo’i 
gilydd. Er fod gen i ofn o’r môr, mi wnes i  snorkelo yn ‘Manta Ray Bay’, sydd 
yn 15 medr o ddyfnder! Ac yn hyd yn oed gwell na hynny; yng Ngwlad Thai ges 
i’r cyfle i gwblhau ‘PADI Scuba Diver Certification’, felly rŵan dwi’n broffesiynol! 
Yng Ngwlad Thai, ddaru ni deithio o Bangkok, i lawr i Barc Cenedlaethol Khao 
Sok lle es i mewn Kayak am y tro cyntaf.  Ymlaen wedyn i Koh Phangan, ac i Koh 
tao (sydd yn anffodus wedi cael yr enw Yr Ynys Maffia / Yr Ynys Marwolaeth), 
i Koh Samui ac wedyn i Phuket. Uchafbwynt y daith i Wlad Thai oedd gweld yr 
eliffantod; y cwbl ohonynt dros 50 mlwydd oed, ac yr hynaf yn 65! Roeddynt 
wedi cael eu hachub o’r diwydiant twristiaeth lle roeddynt yn cael eu camdrin. 
Roedd hi’n fendigedig i weld yr eliffantod yn byw yn hapus unwaith eto. 

Yn ystod y deufis yn Ne Ddwyrain Asia, dwi wedi dysgu llawer o bethau.  
Y wers bwysicaf yw cofio pa mor lwcus ydyn ni i fyw bywyd a ystyrir yn 
foethusrwydd i eraill. Peth arall a ddysgais, yn annisgwyl ar ôl i mi freuddwydio 
am flynyddoedd am baradwys y gwledydd yma, nad oes lle fel Cymru, lle rwy’n 
falch o’i alw’n gartref.

Alice	Coleman,	Bryneglwys.

Taith i Ochr Arall y Byd
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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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YSGOL CARREG EMLYN
Sioe	Roald	Dahl	-	Daeth Cwmni Mewn 
Cymeriad i’r ysgol cyn y Nadolig i 
gyflwyno Sioe Roald Dahl i blant CA2. 
Trefnwyd hyn gan Menter Iaith Dinbych 
er mwyn annog plant i ofyn am lyfrau 
Cymraeg Roald Dahl gan Sion Corn. 
Beic	Cwad - Diolch i Mr Llyr Jones, am 
ddod â beic cwad i ddangos i blant y 
Cyfnod Sylfaen ac i sôn am ei ddefnydd 
ar y fferm. Roedd y plant wedi gwirioni. 
Roedd hyn yn ran o’u gwaith thema – 
Ar Wib.
Ymweliad	a	Pharc	Eirias - Aeth Bl 5 a 
6 i Stadiwm Chwaraeon Parc Eirias fel 
rhan o’u gwaith thema y tymor yma am 
Chwaraeon. Cawsant gyfle i chwarae 
ychydig o chwaraeon yn ogystal â 
threfnu eu digwyddiad eu hunain. 
Roedd pawb wrth eu boddau yn cael 
anrhegion o fag a botel ddŵr yn dilyn yr 
ymweliad. 
Hen	Dractor	a	Thractor	newydd	-	
Daeth Mr Merfyn Evans a hen dractor 
i ddangos i blant y Cyfnod Sylfaen 
a daeth Mr Dylan Roberts a thractor 
newydd sbon iddyn nhw weld. Cafodd 
y plant hwyl fawr yn cymharu y ddau 
dractor ac yn holi eu perchnogion 
amdanynt. 
Diwrnod	Corrach	– Daeth y plant 

i’r ysgol mewn dillad Nadoligaidd a 
chyfrannu £1 tuag at Gymdeithas 
Alzheimers ar ddechrau Rhagfyr. Hefyd 
daeth Cheryl Williams i siarad gyda’r 
plant am y cyflwr a gwneud ychydig o 
weithgareddau er mwyn i’r plant gael 
gwell dealltwriaeth o’r cyflwr. Casglwyd 
£110 at yr achos. 
Ffair	Nadolig	yr	Ysgol	-	Cafwyd Ffair 
Nadolig prysur iawn eto eleni. Bu’r 
plant yn canu yno ac roedd llawer o 
stondinau amrywiol yn Neuadd Cae 
Cymro. Rhieni Bl 1 a 2 fu’n brysur yn 
trefnu ac rydym yn ddiolchgar iawn 
iddynt. 
Cystadleuaeth	Cerdyn	Nadolig	
Llongyfarchiadau i Wil Roberts am ennill 
cystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig i 

aelod y Cynulliad Darren Millar. Y thema 
oedd anifeiliaid ac yr oedd y dyluniad 
yn un ardderchog! Cafodd docyn teulu i 
fynd i Sŵ Mynydd Bae Colwyn yn wobr. 
Ffair	Nadolig	‘Clwyd	2020’	-	Bu’r 
plant yn canu caneuon Nadoligaidd 
yn Ocsiwn Rhuthun ar ddechrau 
mis Rhagfyr er mwyn codi arian at Y 
Sioe Frenhinol. Braf oedd cael canu 
i gynulleidfa ehangach. Bu’r ysgol 
yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth 
addurno corlan yn ogystal dan ofal rhai 
o’r rhieni. 
Sioe	Nadolig	Proffesor	Llusern	-	
Mwynhaodd plant y Cyfnod Sylfaen 
y sioe yma’n fawr ar ddiwedd tymor. 
Doedden nhw ddim yn credu eu llygaid 
ar adegau ac roedd llawer iawn o sŵn 

chwerthin a gweiddi yn dod o’r neuadd!
Trip	i’r	Sinema	-	Dewisiodd plant 
Cyfnod Allweddol 2 fynd i weld ffilm 
Nadoligaidd yn y sinema ar ddiwedd y 
tymor ac aethant i’r Rhyl i weld y ffilm 
‘Abominable’  
Cyngerdd	Nadolig	-	Bu dau 
berfformiad o’r cyngerdd yn neuadd 
yr ysgol eleni. Bu’r plant yn cyflwyno 
traddodiadau Nadoligaidd Cymru yn 
cynnwys canu Plygain, addurno coed 
Nadolig, derbyn anrhegion gan Sion 
Corn ac hefyd actio stori’r geni. Braf 
oedd gweld teuluoedd estynedig ac 
aelodau’r gymuned yn y perfformiad 
bore a’r neuadd yn llawn o deuluoedd 
yn y nos. 
Ymweliad	Sion	Corn	a	Chinio	Nadolig	
- Cawsom ddiwrnod prysur iawn ar 
ddydd Iau olaf y tymor. Daeth Sion 
Corn i’n gweld yn y bore, cinio Nadolig 
amser cinio ac yna gemau parti a disgo 
yn y prynhawn. 
Ffarwelio	-	Ffarwelion ni â Mrs 
Angharad Ellis ar ddiwedd tymor 
yr Hydref. Bu’n athrawes yn Ysgol 
Clocaenog ac yna yn dysgu Bl 3 a 4 
yn Ysgol Carreg Emlyn ers i’r ysgol 
agor. Diolch iddi am ei gwaith caled a’i 
hymroddiad dros y blynydddoedd.

Dyma lluniau Plant yr ysgol yn eu Cyngerdd nadolig, Plant yr ysgol yn canu yn Ffair Nadolig Clwyd 2020, Plant Bl 1 a 2 yn cael anrhegion gan Sion Corn a Plant 
Bl 5 a 6 ar eu hymweliad a Pharc Eirias.
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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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LLANDYRNOG

TARIAN	COFFA	GERAINT	‘FLUFFY’	
WILLIAMS 2019 Cynhaliwyd 
twrnamaint dartiau yn y Golden 
Lion Dydd Sul Tachwedd 24 gyda’r 
enillydd yn derbyn tarian Coffa 
Geraint ‘Fluffy’ Williams.  Mewn 
cystadleuaeth o safon uchel iawn, 
Deio Roberts, Llandrillo oedd yr 
enillydd yn curo Glyn Lloyd yn y 
ffeinal. Diolch i Dave Cooke, Nick 
Hailes a Jamie Dowell, am drefnu’r 
digwyddiad, Carol Jones a Selina 
Humphreys am drefnu’r raffl, ac 
i’r tafarnwr Iain Robertson am ei 
haelioni drwy’r dydd.  Llwyddwyd I 
drosglwyddo £300 tuag at Hosbis 
Sant Cyndeyrn 

Dathlu Llongyfarchiadau i Gwilym 
a Glenys, Glennydd fydd yn dathlu 
eu Priodas Aur ddiwedd y mis
Profedigaeth	Cydymdeimlwn 

yn ddwys iawn ag Euros, Catrin a’r 
teulu Dorannedd, o golli Rhiannon, 
mam Euros
Eisteddfod	CFfI	2019   

Llongyfarchiadau calonnog i 
Gwenan, Pen y Bryn ar ddod yn 
gyntaf yn yr Unawd Dan 16 oed ac 
ail am yr Alaw Werin.  Da iawn ti!
Newid	Aelwyd Croeso i Ian a Jane 

Ford sydd wedi ymgartrefi yn yr hen 
Gapel Wesle
Nofiwr	o	Fri  Llongyfarchiadau i 

Gruff Crowther, ŵyr Jack Crowther, 
fu’n cynrychioli ‘Dreigiau Dinbych’ 
yn ddiweddar ym Mhencampwriaeth 
Nofio Para Cenedlaethol ym 
Manceinion, a dod yn 11eg yng 
Nghystadleuaeth 50 m a’r 100m yn 
y categori bechgyn 10 -13 oed. Da 
iawn ti Gruff!

Ysbyty Pob dymuniad da i Grace 
a Huw, Glan y Wern Farm sydd wedi 
dychwelyd o’r ysbyty 
Gild	Trefoil  Mwynhaodd yr 

aelodau  Ginio Nadolig werth chweil 
yn y Clwb Golff yn Ninbych gyda 
Siôn Corn yn dod â syr preis bach i 
bawb!
Swydd	Newydd  Pob dymuniad 

da i Lona Meleri, Llys Helyg yn ei 
swydd newydd fel Pennaeth Cerdd 
yn Ysgol Glan Clwyd
Coeden	Nadolig	y	Pentre’	Rhaid 

diolch yn ddiffuant i Glyn a Carol 
Davies a’r teulu unwaith eto eleni 
am y rhodd o goeden Nadolig 
sydd wrth ymyl yr Eglwys.  Diolch 
i Bryn, Merfyn a Phil am ei gosod - 
braf gweld y goleuadau lliwgar yn 
goleuo’r nosweithiau tywyll!

Llan Llanast      Roedd cynnal 
ein ‘Calendr Adfent Rhyngweithiol’ 
yn llwyddiant mawr unwaith eto 
eleni.  Cawson ni hwyl fawr sicrhau 
fod y 24 gweithgaredd yn cael eu 
cwblhau mewn 2 awr! Wrth ddweud 
‘pob math’, dyna’n union oedden 
nhw. Unwaith eto cawson ni’r ‘baw 
asyn’ (rhesins siocled), ‘poer y 
camel’(peidiwch ofyn!), coron, fflag, 
preseb a gwneud ffrisiau, golygfeydd 
Nadolig, Baban Iesu’n popian i fyny, 

a hefyd fferins jeli  o’r baban Iesu.  
Roedden ni hefyd yn marcio ein 
hoelion traed fel redden ni’n dilyn y 
seren i Fethlehem. Cloch llaw? Fel y 
bugeiliaid a’r doethion, gorffennom 
ni’n daith wrth y preseb, lle bu Parch 
Val a’r plant yn ail-greu hanes geni’r 
Iesu. Yna, canwyd nifer o garolau’r 
Nadolig a mwynhaodd pawb y picnic 
ar y diwedd.   Ni fydd Llan Llanast 
ym mis Ionawr, ond byddwn yn ôl 
Chwefror 9 yn y flwyddyn newydd 
-croeso i bawb ymuno â ni, ond rhai 
i bob plentyn ddod ag oedolyn gyda 
nhw (Mary)
Undeb	y	Mamau Cynhaliwyd 

Gwasanaeth yr Adfent yng 
nghyfarfod ym mis Rhagfyr
Tuesday	Club	– Cafodd y Clwb 

eu cinio Nadolig yn Y Cherry Pie, 
Melin y Wern ar Ragfyr 19 pryd y 
derbyniwyd croeso cynnes iawn. 
Cawsom ginio gwerth chweil 
mewn cwmni da. Diolchwyd yn 
gynnes i Reolwyr a Staff y bwyty 
am y trefniadau trylwyr ar ein cyfer. 
Estynnwyd ein dymuniadau gorau 
i Grace sydd ddim yn mwynhau 
iechyd ar hyn o bryd. Mynegwyd gair 
o werthfawrogiad a chyflwynwyd 
rhodd i’r trefnwyr ar ran yr aelodau 
am waith y flwyddyn gan Winnie. 
Derbyniwyd gyda llawer o ddiolch.  
Bydd y cyfarfod nesaf ar Ionawr 15.
Bore	Coffi	Cynhaliwyd Bore Coffi 

llwyddiannus iawn dan nawdd y 
Gymdeithas Hanes ddechrau’r mis
Y	Gymdeithas Nos Lun Tachwedd 

25 cafwyd noson ddifyr iawn gyda 
lluniau anhygoel ar natur gwyllt yn 
Affrica gan Alun Williams, Trefnant.  
Roedd wedi bod ar drywydd y cŵn 
gwyllt yn Zambia, a dangosodd 
luniau bendigedig o’r anifeiliaid eraill 
ag adar yn Affrica.  Noson ddiddorol 
ac addysgiadol dros ben.  Gwilym 
oedd llywydd y noson a diolchwyd i 
bawb gan Nest

Nos Lun Rhagfyr 2, cawsom 
noson gartrefol iawn yng nghwmni 
Bryn a Mair Roberts, Trefnant. Roedd 
Mair yn gosod blodau yn addas at 
y Nadolig, a Bryn yn sgwrsio am ei 
ddiddordeb o dyfu a dangos dahlias 
mewn sioeau. Llywydd y noson oedd 
Gwyn a diolchwyd gan Nanw

Nos Lun Rhagfyr 16 croesawyd 
pawb i Festri orlawn gan Hugh i 
fwynhau Parti Nadolig ardderchog 
yng ngofal Pwyllgor y Goeden 
Nadolig.  Ar ôl y wledd cawsom 
ymweliad gan Siôn Corn a ddaeth 
â’i anrhegion i’r plant, nid mewn 
sach drom, ond mewn berfa liwgar!  
Noson hwyliog dros ben unwaith eto 
a diolchwyd i bawb gan Hugh
Capel	y	Dyffryn Mwynhaodd 

aelodau, teuluoedd a ffrindiau 
Wasanaeth Nadolig y Plant a’r 
Ieuenctid ddechre mis Rhagfyr.  Fel 
arfer, roedden nhw ar eu gorau yn 
cyflwyno neges y Nadolig ar lafar ac 
ar gân.

Ysgol	Bryn	Clwyd	Bu cyfnod y Nadolig yn gyfnod prysur dros ben i ddisgyblion 
yr ysgol. Ym mysg gweithgareddau, cynhaliwyd sioe Nadolig ‘Silent Night’, wych 
i Neuadd lawn’; Ffair Nadolig a drefnwyd gan Gyfeillion yr Ysgol, gyda Siôn Corn 
yn ymweld â’r babanod a’r plant bach o’r grŵp Paned a Chwarae; disgyblion 
y dosbarth babanod yn rhannu ychydig o ysbryd yr Ŵyl o gwmpas y Pentre’ a 
chroesawu trigolion y Pentre’ i Ginio Nadolig blasus dros ben yn y Neuadd.  Yn 
wir rydych chi’n haeddu seibiant dros y gwyliau!

Plant yn brysur gyda Chalendr yr Adfent yn Llan Llanast

Gwasanaeth Nadolig y Plant a'r Ieuenctid

Siôn Corn yn ymweld  â'i ferfa! Mwynhau Cinio Nadolig Ysgol Bryn 
Clwyd

Y neuadd yn llawn i'r Ffair a'r Cinio Nadolig Ysgol Bryn Clwyd

Gohebydd: Iestyn Jones Evans  Ffôn  01824 790313
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Cysodwyd gan Dylunio Graff EG, 16 Crugyn Dimai, Rhydyfelin, Aberystwyth SY23 4PR  07737622034 
elgangriffi  ths@btinternet.com

ARGRAFFWYD GAN WPG, Y TRALLWNG 01938 552260

Chwaraeon

Dydd Sadwrn Rhagfyr 28, roedd 
Rhuthun yn chwarae yn erbyn 
Corwen mewn gêm gynghrair yn 
y Cymru North. Dyma oedd tymor 
cyntaf Corwen yn y gynghrair a 
ddaru Rhuthun eu curo 2-0 yn y 
gêm ar ddechrau’r tymor.

Roedd torf o 400 yn gwylio y gêm.
Roedd hi yn gêm agos yn yr 

hanner cyntaf, efo Tom Williams 
bron â sgorio i Gorwen, Garmon 
Hafal bron â sgorio i Rhuthun.

Yn yr ail hanner fe chwaraeuodd 
Rhuthun dipyn gwell, ac aethant 
ar y blaen efo cic o’r smotyn gan 
Llyr Morris. Daeth 2 gôl hwyr arall i 
Rhuthun gan Craig Wilkinson, a Llyr 
Morris yn sgorio ei ail o’r gêm yn y 

munud ola i neud hi yn 3-0.
Dewisiwyd noddwyr y gêm, sef 

Dragon Drilling, dau Chwareuwr y 
Gêm, sef Tom Williams o Dîm Pêl-
droed Corwen, ac Osian Davies o 
Dîm Pêl-droed Rhuthun.

Diolch i Bryn Evans am yr hanes, 
ac i Dîm Pêl-droed Corwen am y 
lluniau.

Rhuthun yn erbyn Corwen

Pwy sy’n dwad 
dros y bryn!

Am hyfryd oedd gwylio sawl Sion Corn yn rhedeg 
yn ras 5K Bryniau Clwyd fl ynyddol Bespoke 
Fitness and Events! Golygfa werth ei gweld!

Cefnogwch ein hysbysebwyr

Pwy sy’n dwad 
dros y bryn!

Am hyfryd oedd gwylio sawl Sion Corn yn rhedeg 
yn ras 5K Bryniau Clwyd fl ynyddol Bespoke 
Fitness and Events! Golygfa werth ei gweld!

Pwy sy’n dwad 
dros y bryn!

Am hyfryd oedd gwylio sawl Sion Corn yn rhedeg 
yn ras 5K Bryniau Clwyd fl ynyddol Bespoke 
Fitness and Events! Golygfa werth ei gweld!
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