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Yn ddiweddar rhoddwyd uned gan gwmni trelars Ifor Williams i gartref gofal Cysgod
y Gaer yng Nghorwen, er mwyn i ymwelwyr allu cyfarfod â’r trigolion yn gynnes a saff.
Cyflwynwyd yr uned i Katherine Hughes, rheolwraig Cysgod y Gaer, gan Samantha
Williams a Harry Collins ar ran y cwmni.
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o fri

£1

Mrs Eirlys Williams a’i mab Huw oedd un o’r rhai cyntaf
i fanteisio ar yr uned newydd.

YN Y RHIFYN HWN ...

Dyma un o gwiltiau hardd a grëwyd gan
Ferched y Wawr Llanrhaeadr. Ewch i dudalen
21 i ddarllen amdanynt.

Oes, mae na wyau – 6 neu 7 ohonyn nhw. A
phrin mae’r ddarpar fam yn symud oddi ar y
nyth dyddia ‘ma. Cewch weld mwy ar dud 20

Gwyliwch y codau QR!

Llongyfarchiadau i Dafydd Edwards (ar y chwith) ar
gael ei ddewis i ymarfer gyda Thîm Pêl Droed Cymru
dan 14 oed yn ddiweddar. Mae Dafydd yn chwarae
i Academi Bala, Clwb Pêl droed Rhuthun a Thîm
Ysgolion Sir Ddinbych.

Côd QR – beth ydi o?
Mae codau QR (neu codau Quick
Response) i’w gweld ymhob man
ar hyn o bryd. Efallai i chi sylwi
ar y sgwariau bach du a gwyn
hynny y tu allan i siopau, bwytai,
ac yn fwy diweddar y tu allan
i bob math o leoliadau; hynny
fel eich bod yn medru cofrestru
eich presenoldeb ar gyfer
hwyluso’r system profi ac olrhain
cysylltiadau’r coronafeirws.
Barcodau dau ddimensiwn
ydi’r codau QR, ac maent yn eich
cyfeirio at safleoedd ar-lein megis

gwefannau neu at linc y medrwch
ei lawrlwytho. Fel hyn mae nhw’n
gweithio. Pwyntiwch gamera eich
ffôn tuag at y sgwâr, fel ei fod yn
medru ei sganio fo. Dylai neges
ymddangos ar sgrin eich ffôn
symudol gyda linc y medrwch
glicio arno. Tydi technoleg yn
glyfar?!
Felly yn y rhifyn hwn, mi
welwch chi ein bod wedi rhoi
codau QR wrth ymyl ambell i
erthygl. Os oes gennych ffôn
symudol gyda chamera, daliwch
o o flaen y sgwâr ac fe gewch

eich arwain i unai dudalen
Facebook, Instagram, neu
wefan y cwmni. Ac oes nad
oes gennych gamera ar eich
ffôn i fedru sganio’r codau – na
phoener. Gobeithio y gwnewch
fwynhau darllen am y cwmnїau
newydd hyn yn y rhifyn.
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Beth am hysbysebu yn y Bedol? Mae’r prisiau fel a ganlyn:

1/4 tudalen - £35.00
1/8 tudalen - £20.00
1/2 Tudalen1/16
£70 tudalen -1/4
Tudalen £40
£11.50
1/8 Tudalen £25

1/16 Tudalen £15

Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol
am 3 mis, 6 mis neu 12 mis
Hysbysebion ar gyfer mis Ionawr erbyn
DYDD GWENER IONAWR 6

Hysbysebion rhifyn Mehefin erbyn dydd Gwener
Mai 28ain.

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
swyddfa@ybedol.com
ebost:

ER GWYBODAETH
Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y wybodaeth a gawn ni oddi
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.
Ni fyddwn yn eu rhannu eich manylion â chwmni/sefydliadau eraill at
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.

Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd hapus OSIAN TUDUR
Lambeth yn 3 oed ar Fai 18! Llawer o
gariad gan Dad, Mam, Macsen a’r teulu
i gyd. XXX

Pen-blwydd hapus iti ALMA-MAI
Cattell James yn 3 oed ar Fai 18. Llawer
o gariad gan y teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus iti MAGI Cattell
James yn 5 oed ar Fehefin 4. Llawer o
gariad gan y teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus i ELIN Lloyd Jones o
2 Erw Las, Clocaenog yn 4 oed ar Fai 23.
Cariad mawr oddiwrth Dad, Mam, Mari,
Fflam y ci a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus iti GUTO CLWYD
Jones, 4 Bythynod Llysfasi, yn 4 oed
ar Ebrill 18. Llawer o gariad gan Dad
a Mam, Nain a Taid Rhuthun a’r teulu i
gyd.

Cyfarchion pen-blwydd i CADI RHYS
Vaughan Jones fydd yn bedair oed
ar Fai 21 a hefyd ei hen nain Ivora
Vaughan Roberts (Nain Foel Bach) fydd
yn ddathu ei phenblwydd hithau ar Fai
20. Oddi wrth y teulu oll.

Pen-blwydd hapus iti NEDW LLOYD yn
6 oed ar Fai 7. Mwynha dy ddiwrnod.
Llawer o gariad gan Mam, Dad, dy
chwaer fach Magi Gwen, Nain a Taid
Cefnmaenllwyd, Nain a Taid Bala, dy
deulu a ffrindiau oll.

Pen-blwydd hapus i OLIVIA LloydRoberts yn 18 oed, rydym yn hynod
falch ohonat ti. Llawer o gariad oddi
wrth Mam, Richard, Georgina, Zachary,
Eleanor a Tabytha a’r teulu a ffrindiau
oll. xx

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies
Ffôn: 01824 750017
DYMUNIADAU GORAU i Beryl Williams
Islwyn oedd yn dathlu pen-blwydd
arbennig yn ddiweddar.
CAPEL Roedd gwasanaeth Sul y Pasg
yng nghapel Dinmael gyda’r Parch
Huw Dylan Jones. Y Sul canlynol
gwasanaethwyd yn y Gro gyda’r Parch
Robert Parry, Wrecsam. Ar Ebrill 18
y Parch Huw Dylan Jones oedd yn
gwasanaethu yn Ninmael.
CYDYMDEIMLWN ag Emily Davies,
Trem y Coed yn ei phrofedigaeth o golli
ei phriod Ieuan. Hefyd Carol, Shaun a
Tara Wyn Hafoty Foel o golli tad a thaid
arbennig. Roedd gwasanaeth dydd yr
angladd yn y capel i’r teulu gyda ein
gweinidog y Parch Huw Dylan Jones a’r
Parch Geraint Roberts yn cynorthwyo.
Roedd llawer o bobol ar hyd y daith o
Glawddnewydd i Melin y Wig, a thyrfa yn
y pentre wedi dod i dalu’r deyrnged olaf
i Ieuan.
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CYFARCHION
MIS MAI
DIOLCH
Dymuna Alwyn, Gareth, Eleri a’r teulu ddiolch i
deulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o
gydymdeimlad o golli Tad, tad yng nghyfraith, taid a
taid Cerrig arbennig iawn sef Wyn Williams, Godre’r
Cwm, Cerrig y Drudion (Cappele gynt).
Diolch i’r Parch Huw Dylan Jones a’r Parch
Geraint Roberts a phawb ddiwrnod yr angladd.
Derbyniwyd yn ddiolchgar £860 er cof am Wyn
i Bractis Meddygol Uwchaled. Yn olaf hoffem
ddiolch i gymdogion Cae Llwyd am bob gofal a
charedigrwydd. Rydym fel teulu yn gwerthfawrogi’r
cyfan.
Dymuna Nerys, Huw, Iona a’r teulu oll ddiolch
i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad,
caredigrwydd a chefnogaeth yn eu profedigaeth
o golli eu rhieni, Anngreeta a Norman McKee,
fis Chwefror eleni. Gwerthfawrogir y cyfraniadau
hael er cof am y ddau tuag at Cysgod y Gaer a Tŷ
Gobaith. Diolch yn arbennig i’r Brodyr Dowell, y
Parch Morris Puw Morris a’r Parch Graham Floyd
am eu cefnogaeth gwerthfawr i ni fel teulu, ac am
gynnal gwasanaethau coffa urddasol iawn i’r ddau.
Dymuna Iorwerth a Myfanwy, Gwenallt, Glasfryn
ddiolch o galon am y cyfarchion a’r dymuniadau
da ar achlysur dathlu eu priodas ddiemwnt yn
ddiweddar. Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr iawn.
Dymuna Bet, Melfin, Iwan, Rhian a’r teulu ddiolch
yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad,
yn ymweliadau, cardiau a galwadau ffôn, ar ôl
marwolaeth Gwynfryn. Diolch i'r Parch Huw
Dylan am ei wasanaeth teimladwy ac i Iorwerth a
Myfanwy Davies am y deyrnged o’i fywyd. Diolch
hefyd am y rhoddion hael sydd wedi eu rhannu
rhwng Ward Aren Ysbyty Gwynedd a Nyrsus
Meddygfa Cerrigydrudion. Diolch i Geoff Roberts
am y trefniadau trylwyr ddydd yr angladd.
Dymuna Erfyl, Carol a’r theulu y diweddar Llew
Roberts, gynt o Gilfach, Clawddnewydd, ddiolch
o galon am bob arwydd o garedigrwydd a
chydymdeimlad a dderbyniwyd ganddynt yn eu
profedigaeth o golli tad, tad yng nghyfraith a thaid
annwyl iawn. Gwerthfawrogwyd yn fawr iawn y
llu o gardiau, blodau, galwadau ffôn a’r rhoddion
hael a dderbyniwyd er cof am (Dad) Llew tuag at
Capel M C Clawddnewydd. Diolch arbennig i’r
Parch Morris P Morris am ei wasanaeth cysurlon
ac i’r Brodyr Dowell am eu trefniadau golfalus a
thrylwyr. Rydym fel teulu yn hynod o ddiolchgar i
staff Llanrhaeadr Hall am eu gofal tyner tuag at Dad
drwy gydol cyfnod y pandemic. Diolch o galon i
bawb.
Dymuna Eira Jones, Gorwel, ddiolch yn
ddiffuant i’w theulu a’i ffrindiau am bob arwydd
o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag ati pan
gollodd gyfaill cywir sef Gordon Edwards, Y Fferm.
Diolch am y blodau, galwadau ffôn a chardiau a
dderbyniodd. Gwerthfawroga’r cyfan yn fawr.

ER COF
Atgofion melys am rieni annwyl sef Megan a
Winston Williams buont farw Mai 15 1976 a
Hydref 3 1973. Hefyd am chwaer a brawd yng
nghyfraith hoffus, Josie a Gerald Evans, Ionawr
30 2020 a Chwefror 12 2004 ac am Taid a Nain
Cerddinen gynt, John Herbert ac Edith Cetherine
Williams Mehefin 1950 ac Ebrill 1975. Hefyd
Taid a Nain Green Isaf gynt sef Elizabeth Jane
ac Edward Jones Tachwedd 1966 a Mai 1957.
Gyda chariad y cofiwn amdanynt, gan y Teulu.

LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Rebecca – Da iawn ti mam ar
ennill gradd MSc. Caru ti! Oddi wrth Primrose a’r
teulu i gyd.
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LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans Ffôn: 01824 790313
Profedigaeth Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu’r
diweddar Angie, gwraig Glen, Macclesfield a
merch Hugh Plumb a chwaer David, a hefyd teulu’r
diweddar Olwen Roberts, 29 Maes Clwyd.
Swydd newydd Pob dymuniad da i Elis Morris
ar ei swydd newydd gyda Daniel Morris, Bwtsiar,
Dinbych.
Pen-blwydd Pob dymuniad da i John Adrian ar
gyrraedd 80oed, ac i Gwyn Dre Goch ar gyrraedd
carreg filltir arbennig!
Sefydliad y Merched Llandyrnog a Llangwyfan
Mae cangen Llandyrnog yn dathlu ei phen blwydd
yn 100 oed eleni. Cynhaliwyd y cyfarfod swyddogol
cyntaf yn yr Stafelloedd Coco 3 Mawrth 1921. Yn
ddibynnu ar y rheolau Covid, rydym yn gobeithio
dathlu’r canmlwyddiant gyda digwyddiad a fydd
yn cynnwys Côr Meibion y Porthmyn, o bosibl
yn yr awyr agored gyda phicnic. Rydym hefyd yn
bwriadu trefnu gweithgareddau eraill, gan gynnwys
nosweithiau crefft, noswaith blasu jin, mynd am
dro ac yna i’r dafarn i gael pryd o fwyd, ymarfer
corff mewn cadair freichiau, sgyrsiau diddorol, ac
efallai taith ar fws. Rydym bob amser yn agored i
wrando ar awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau
misol. Os oes gennych dalent neu ddiddordeb
arbennig, byddem yn hapus i glywed gennych chi.
Rydym yn cyfarfod ar yr ail nos Fawrth bob mis yn
neuadd y pentref. Byddwn yn cynnal ein cyfarfod
cyntaf yn 2021 unwaith y bydd y cyfyngiadau
Covid yn caniatáu, a byddwn yn rhoi poster yn
ffenestr y siop i roi gwybod. Bydd y tâl aelodaeth
i aelodau newydd yn cael ei ostwng pro rata, yn
dibynnu ym mha fis rydych yn ymuno. Eleni, os na
allwn gyfarfod o dan do, gallai’r tal gael ei ostwng
i adlewyrchu hynny. Rydym yn grŵp cyfeillgar sy’n
awyddus iawn i groesawu aelodau newydd. Croeso
mawr i chi ymuno â ni. I gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch Cal Venning (ysgrifennydd) 07977 934544
neu Rhian Chapman (trysorydd) 07765 852922.
Busnes Newydd Mae Mari Wynne Williams
wedi cychwyn busnes bach newydd o’r enw
Elysteg. Mae Mari’n creu printiau digidol o
fryniau a mynyddoedd Cymru. Mae printiau
o Moel Famau a Moel Arthur ar gael rwan.
Gallwch gysylltu am fwy o wybodaeth ar https://
www.facebook.com/103126461879107/
posts/108637011328052/?d=n
Pob dymuniad da Mari.
Cantorion Cymreig y West End Mae Covid wedi
effeithio’n fawr iawn ar nifer o sectorau yn ystod
y 12 mis diwethaf, yn enwedig ym maes y theatr
a cherddoriaeth fyw. Canfu nifer o berfformwyr a
cherddorion bod gwaith a digwyddiadau oedd i
ddod yn y dyfodol agos yn eu dyddiaduron wedi eu
canslo dros nos, a bod gwaith a ad-drefnwyd hyd
yn oed wedi ei ganslo, wrth i’r firws achosi mwy o
gyfyngiadau.
Yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf fis
Mawrth 2020, penderfynodd Steffan Hughes ddod
â nifer o gantorion Cymreig y West End at ei gilydd
yn rhithiol, a chreu perfformiad ar-lein er mwyn codi
calonnau pobl, a darparu adloniant oedd ei angen
yn fawr! Canwr a chyflwynydd ydi Steffan, ac mae’n
aelod o grŵp Only Men Aloud, enillwyr Classical
Brit Award. Cyn hynny, bu’n cydweithio â nifer o
gantorion y theatr gerdd ar ei raglen BBC Radio
Cymru Sioeau Cerdd Steffan Rhys Hughes, ac felly
roedd yn ymwybodol o dalent anhygoel y Cymry
llwyddiannus ym maes y theatr gerdd ar hyn o
bryd. Galwyd y brand yn Welsh of the West End,
ac fe gafodd y recordiad cyntaf: ‘Seasons of Love’
o’r sioe gerdd Rent ei ryddhau ar 8fed Mawrth y
llynedd.
Yn y perfformiad hwnnw, y cantorion
oedd Sophie Evans (Wicked), Luke McCall
(Les Misérables), Jade Davies (West Side
Story), Tom Hier (Miss Saigon), Mared Williams
(Les Misérables) Samantha Thomas (Wicked), Siwan
Henderson (Pirate Queen), Rhidian Marc (Wicked)
and Glain Rhys (Phantom of the Opera). Cafwyd
ymateb gwych, a blwyddyn yn ddiweddarach, maen
nhw wedi rhyddhau dros 20 o berfformiadau, a dros

10 miliwn wedi eu gwylio a 200,000 yn eu ‘hoffi’
ar-lein. Mae eu fideos wedi ymddangos ar Theatr
Swyddogol Llundain, What’s on Stage, ITV, BBC a
S4C, ac ar yr un pryd, maen nhw wedi cefnogi dros
20 o elusennau ac achosion teilwng.
Uchafbwynt 2020 oedd medru perfformio dwy
sioe awyr agored ‘Welsh of the West End: Live’ yn
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, a phob tocyn wedi
ei werthu! Cafwyd perfformiadau hefyd ar gyfer
yr Eisteddfod Genedlaethol, S4C ac URC. Ar
Fawrth 1af eleni, fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl
Dewi London Celebration, cafodd y perfformiad
ei ffrydio ar-lein gan Gymdeithas Cymry Llundain i
gynulleidfaoedd ar draws y byd.
Pan fydd y cyfyngiadau wedi eu codi’n gyfan
gwbl, maen nhw’n edrych ymlaen yn llawn cyffro at
allu perfformio’n fyw ar lwyfan. Nid yw rhai o’r grŵp
wedi cwrdd â’i gilydd yn bersonol, dim ond ar-lein,
felly dyna rywbeth i edrych ymlaen ato! Hoffai
Steffan ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi cefnogi’r
fideos mewn unrhyw ffordd, ac os hoffech chi eu
gwylio, chwiliwch am Welsh of the West End ar
YouTube. Mae caneuon o Miss Saigon, Frozen, Les
Misérables, ymysg cant a mil o ganeuon eraill…. Da
iawn wir Steffan, dal ati!
Pob dymuniad da i Elwyn, Ger y Llan ar gyrraedd
90 oed ddiwedd mis Ebrill.

Elwyn yn dal i balu mlaen!
Harddu Llandyrnog Os sylwoch chi ar flodau hardd
ar gylchfan Llandyrnog, Bryn Davies, Bryn Ffolt sy’n
haeddu’r clod. Mae Bryn yn gofalu fod planhigion
tymhorol yn cael eu gosod yno. Diolch Bryn!

Arla Dyma ddarlun trist o safle’r Hufenfa yn
Llandyrnog – y seilos i gyd wedi diflannu am byth!
Dechrau tynnu’r seilos olaf i lawr

… pob un wedi diflannu
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COLOFN
Y –
NATURALLY ETHICAL
‘YN NATURIOL AC YN FOESOL’
DYSGWYR

Menter a Busnes

RHEWL
CROWN BARD

Gohebydd: Sian Eryddon Ffôn: 01824700245

Croeso cynnes iawn i Siân a Carwyn â’r plantos
i’w cartref newydd yn Llwyn Ceirios, gobeithio y
byddwch yn hapus yn ein plith.

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
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Dysgu Cymraeg gan
Catherine Howarth

gwrs lefel uwch. Hefyd, dw
i’n mwynhau bob wythnos,
sgwrsiau dros Zoom efo pobl
dros y gwlad ( a weithiau dros
y byd) sy’n dysgu Cymraeg.
Dw i wedi mwynhau dysgu am
y diwylliant Cymreig a hanes
Cymru yn ogystal â’r iaith.
Mae pob tiwtor wedi bod yn
amyneddgar a chefnogol a
helpu fi ar y daith tuag at fod
yn rhugl.
Pwrpas y cwrs sabothol
oedd codi safonau plant
ysgolion cynradd yn y
Gymraeg, ac wrth gwrs
roeddwn i isio dysgu Cymraeg
yn well, ond hefyd ces i awydd
i ddysgu iaith fy hun. Roedd fy
nain i wedi dod o Aberystwyth,
ond roedd rhaid iddi hi symud i
Fanceinion pan fu farw ei mam
hi. Yn anffodus doeddwn i
ddim yn ei nabod achos mae
hi wedi marw cyn i mi gael fy
ngeni. Trwy fy mhlentyndod
i, ces i lawer o gysylltiad efo
Cymru e.e. treulio amser efo
teulu yn Sir Fôn a pan wnes
i fynd i Fangor i astudio,
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Mae gwasanaethau wedi ail ddechrau yn y capel
bob yn ail Sul. Croeso i aelodau hen a newydd i
ymuno yn y gweithgareddau.
Bu farw Gordon Edwards Y Fferm yn ddiweddar
a danfonwn ein cofion at Ann, Huw, Robert a
Mari a’u teuluoedd yn eu profedigaeth. Yn yr un
modd
cofiwn hefydCrown
am Eleri,
Richard a Robert
Sylwais fod sȇl cist ceir ar draws
y
Bard
Ward a’u
profedigaeth o
ffordd i Sainsbury’s ar y ffordd i mewnPlas
i’r y Maent
yn teuluoedd
dywedyd yn
fodeuMcDonalds
Rhyl, felly mynd draw am sgowt, siom
golli eueisiau
tad, torri
Huwcoed
Wigley Francis.

oedd deall ei bod yn costio i fynd mewn,
Ar Ffordd y Dderwen lle bu derw erioed
80c, ond ta waeth am hynny! Ymlwybro
Gan
fod hen
wedi
ei thynnu
i lawr
Cadwch
olwg
allandafarn
am ein
blodau
gwyllt
sydd
o gylch y ceir wedyn, bob mathwedi
o eu
A’i plannu
gwastadeiddio
siomfawr
yn fawr,
ar fin y a’r
ffordd
gan ein
geriach, rhai’n amlwg yn broffesiynolcynghorydd
fel
Ddim siom
y cwrw,
naParry.
phwy Diolch
na be iddo
sirolam
lleol
Merfyn
prynwyr a gwerthwyr, eraill yn clirio eu
Ond am mai Cymreig oedd enw y lle;
am fynd i’r drafferth.
tai go iawn, ond fawr ddim yn apelio.
Y Crown Bard, dyna oedd ei henw hi,
Ar ȏl Barddes y Goron yn Y Rhyl ’53,
EdrychLle
ymlaen
i weld
o hardd
liw a blodau gwyllt.
Weithiau mae rhywbeth yn eich taro,
enillodd
Dilys môr
goron
a dyna lle ‘roedd, ar flanced, wedi eu
A hithau’n farddes nid yn fardd!
gosod yn ddestlus, y llythrennau
“CROWN BARD”. Llythrennau mawr
Ond mae llythrennau’r Crown Bard ar
coch tywyll, llythrennau o fur y dafarn ar
werth yn awr
draws y ffordd. Roedd yr ysfa i’w prynu
Ar ȏl i rhywun eu tynnu i lawr,
yn gryf ac yn afresymol, rhyw ynys o
Maent werth eu cadw ydynt wir
draddodiad Cymreig ynghanol geriach Er mwyn clodfori Cymreictod ein tir
Seisnig.
Ac er mwyn i rhywun weld yn ein byd
Jayne Bedford
“Faint?”
Fod olion Cymreictod yma o hyd!
(prynu ac ail-lenwi), neu siampw
Dim ateb.
Yn y ddau air: Crown Bard, ceir stori tre’
arbennig. Pan yn siopa am unrhyw
“How much?”
A llwyddiant merched yn hawlio eu lle;
gynnyrch, mae’n werth ystyried a ydynt
“£30, they’re worth at least £3 each”
Ond yn enw datblygu rhaid torri’r coed
yn gynnyrch masnach deg – yn dod o
Yndyn mwn, ond i be? I wneud rhyw
A chwalu traddodiad, fel erioed,
goedwigoedd cynaladwy er enghraifft –
eiriau fel BROWN CARD!
Fe godir McDonalds i fwydo’r byd
neu a yw’r gweithwyr dramor sy’n
Gadael
nhw Cymraeg,
yno a dal i fynd rownd a
Heb le i’r Crown Bard ar gornel y stryd;
teimlais
i
mod
i
adre.
Dros
y
wedi
ystyried
dysgu
cynhyrchu’r dillad efallai yn cael eu
rownd,
gweld
dim, ond roedd meddwl
Er gwn mai datblygiad llawer iawn mwy
blynyddoedd
i wedi teimlo
rwy’n eich
annog
i wneud
hecsbloetio acdw
ar gyflogau
pitw.
am
y llythrennau
fel magnedau
coch yn
Oedd Barddes y Goron yn ennill ei
mwy
a mwy
Gymraeg
Mae
hi mor hawdd
yn
Mae
‘na o
gyfle
hefyd gan
yn y siophynny.
i
fy nhynnu’n ȏl.
phlwy’.
mai
hwn
oedd
fy
nghartref
ar
ein
hardal
gyda
Chanolfan
Iaith
fwynhau paned o goffi, cawl,
Gallwn ni ddim eu gadael does bosibl!
Ymddengys
mai
cyfarfodydd
hyd
fy oes fel aoedolyn
ondfegan. Mae
ardderchog
yn Nhinbych yn
brechdannau
danteithion
Dychwelyd.
Cymreig, pwyllgorau yr Urdd a ballu yn
Jayne
yn hapus
iawn
i sgwrsio
heb
yr iaith,
doedd
hi ddim
yn gyda’i
cynnig cyrsiau
o
gyn
lleied
ag
Cynnig £20 a hollti’r gwahaniaeth, a’u
y dafarn, yn sgîl agor Ysgol Glan Clwyd,
chwsmeriaid
ddigon
i mi. a thrafod eu gofynion.
un diwrnod
i ddosbarthiadau
cael am
£25. Methu gadael iddynt,
arweiniodd at enwi’r dafarn. Gofynnodd
Credir
bod
mwy
a
mwy
o
bobl
yn
Ar ôl dechrau dysgu
wythnosol
rheolaidd
a’ri CROWN
cyfan
Methu
gadael
BARD droi
y tafarnwyr beth allai roi fel enw i’r
sylweddolidw
eui wedi
cyfrifoldeb
i wneud
Cymraeg,
sylweddoli
yn caelyn
ei BROWN
gynnig arCARD
lefelauneu
o eu chwalu yn dafarn. Eglurodd rhywun oedd yno fod
ymdrech,
boed
fach rhan
neu fawr,
y
sgîl enwllwyr
lle a ielwir
“ONWARD” in the
mod
i’n gallu
cymryd
yn ynddechreuwyr
fyny.ynMae
dynes wedi ennill y goron yn agos i’r
frwydr i warchod y blaned rhag cael ei
name
of progress,
neu “COWARD” am
safle yn Eisteddfod Y Rhyl yn 1953.
llawer mwy o bethau. Roedd
cymuned
dysgwyr
Cymraeg
ddifwyno gan sbwriel blastig a newid
beidio eu iawn
prynu.ac
Dyna ni wedyn: CROWN BARD.
hihinsawdd
fel agor drws
arall! yn erbyn
yn lle cyfeillgar
ac i ifydsefyll
Ond cytuno
ar y ddêl a thrafod a deall
Gyda’r holl sôn diweddar am hybu
Yanghyfiawnder
peth cyntaf wnes
i,
oedd
mae
o’n
llawer
o
gyfleoedd
yng ngwledydd tlawd y
fod y wraig
gwirfoddoli
Maes
D yn ei ran felly!
i ddefnyddio’r
iaithwedi
efo gweithio yn y “Crown cyfraniad merched, mae’n ddegawdau
trydydd byd.ym
Pawb
i wneud
Bard” ac wedi cadw’r llythrennau oedd
bellach ers i Dilys Cadwaladr ennill y
yr
Eisteddfod
cymdogion ac yn ein siopau
Galwch
heibioGenedlaethol
Jayne yn 39 Stryd-yar un o’r muriau. Gyda llaw, 1, Ffordd y
Goron ar liwt ei thalent ei hun ac mae’n
yn
Ninbych
Ar Rhuthun
ôl
a’n cyfleusterau
yn
yr
ardal
ffynnon
neu2013.
ffoniwch
707234
Dderwen oedd cyfeiriad y “Crown Bard”, drist gweld bod un cofnod o hynny wedi
o
gael
rhagor
o
wybodaeth
am
hynny, roeddwn i wedi cael fy
hon. a’r sî oedd mai McDonalds oedd yn
ei chwalu.
gynnyrch
y siop,
neutrio
ewch
ar y wefanMaemynd
machu
a dw
i wedi
i fynd
gen i iddiddordeb
gael ei adeiladu yno. Cael deall
Dilys Cadwaladr
www.naturallyethical.co.uk.
i’r
Eisteddfod Genedlaethol
mawr yn
hanes,
y
byd
natur
hefyd fod tua wyth o goed derw efallai
Un o’r rhai sydd yn rhywun - coron hon
bob blwyddyn. Yn 2016 ces
a’r amgylchedd;
dwi’n
hoffi hynny.
i’w dymchwel
i wneud
Ȃ’i hanes arobryn
i mwy hyder yn fy ysgolBrian
i a Roberts
cerdded a reidio ceffyl yn y
A dyliai mwy ei dilyn,
deimlais i mor falch wnaeth
cefn gwlad. Dw i wrth fy modd
Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.
fy ysgol gystadlu yn y rownd
efo darllen a fel arfer mae gen
Arwel Emlyn

cylch yn adroddiad yn
Eisteddfod yr Urdd. Roeddwn
i’n gallu siarad i’r rhieni yn y
Gymraeg yn digwyddiadau
fel Diolchgarwch,
Cyngerdd Nadolig a Dydd
Mabolgampiau. I ddechrau,
roeddwn i’n nerfus yn siarad
o flaen llawer o bobl felly
roeddwn i’n ymarfer efo fy
anifeiliaid anwes – roedd hi’n
gyfle i glywed fy llais yn uchel!
Dw i wedi methu’r Eisteddfod
eleni ond dw i wedi cymryd
rhan yn yr Eisteddfod Amgen
yn y trafodaeth efo’r dysgwyr
arall o’r draws Cymru a tiwtor
Cymraeg ac awdures Pegi
Talfryn am ‘Darllen a sut mae
darllen yn helpu pobl i ddysgu
Cymraeg’.
Mae gen i angerdd enfawr
dros y Gymraeg a defnyddio a
rhannu gwybodaeth am y iaith
efo pobl eraill. A dweud a gwir
dysgu Cymraeg wedi bod un
o’r peth gorau i mi ei wneud
erioed. Os ydych chi erioed

i tri na mwy llyfr ar yr un pryd.
Trwy’r cyfnod clo dw i wedi
ailddarganfod fy mwynhad o
bwyth croes. Achos doeddwn
i ddim yn gallu prynu cardiau
am ddathliadau arbennig, dw
i wedi creu nhw a mae pobl
wedi mwynhau cael cerdyn
mwy personol.
Ar hyd fy naith dysgu
Cymraeg, ces i bleser mawr i
fynd i Nosweithiau Ddysgwr
yn Merched y Wawr Dinbych
efo fy nghymdogion, a
roeddwn i’n bwriadu ymaelodi
yn y gwanwyn eleni ar ôl fy
ymddeoliad! Dw i wedi stryglo
i fynd i bethau yn y nos pan
roeddwn i athrawes, a rwan
fasai gen i fwy o amser! Dw
i’n edrych ymlaen at fod yn
aelod o Ferched Y Wawr yn y
dyfodol byr, pan mae’r byd yn
ddiogel unwaith eto.
Llongyfarchiadau mawr
Catherine a diolch am rannu
dy stori!

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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CLAWDDNEWYDD
Gyda thristwch fe ddaeth y
newyddion am farwolaeth un o
hoelion wyth yr ardal sef Llew Roberts
Gilfach. Fe’i ganwyd yn ardal Corwen.
Ar ôl priodi y diweddar Bessie Owens
fe ymgartrefodd y ddau yn Cae Wgan.
Dysgodd ei grefft fel mecanic yn y
Bridge garage. Penderfynodd droi y
sied yn Cae Wgan yn garej. Bu hyn yn
gaffaeliad da i’r ardal. Yna symud o’r
Siop Isa ac adeiladu Garej newydd yn
y pentref.
Bu Erfyl y mab yn ei helpu a
buont yn cyflogi llawer o weithwyr
lleol. Rhedeg teithiau gyda bysus
Cloion oedd yn fenter boblogaidd
iawn, ac ni fyddai dim byd yn
ormod o drwbwl iddo.
Fe fuodd yn asgwrn cefn i’r
achos yng Nghlawddnewydd ac

yn flaenor am dros 50 mlynedd.
Bu ei gyfraniad i bopeth yn y fro yn
raenus ac yn frwdfrydig. Mae ein
cofion yn mynd at Erfyl, Carol a’ r
teulu oll. Atgofion melys o Llew y
Garej.
Mae ein cydymdeimlad fel
cymuned yma yng Nghlawddnewydd
hefyd yn mynd at Emily, Carol,
a’r teulu oll wedi colli Ieu. Wedi
ymgartrefu yn Trem y Coed, fe fu Ieu
yn weithgar mewn nifer o fudiadau
yn yr ardal ac roedd wastad gyda
gwên, graen a digon o hwyl. Ni allai
Ieu fyth wrthod eich helpu, ac wastad
yn fodlon helpu i godi arian at lawer
achos.
Mae hen ddywediad “cas gŵr na
charo’r wlad a’i maco”. Fe garodd
Ieu Melin y Wig tan y diwedd.

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones
Ffôn : 01490 420344
TAID A NAIN Llongyfarchiadau i
Neville a Jean Tyddyn Tudur ar ddod
yn daid a nain i Nel Myfanwy. Ganwyd
merch fach arall i Gerwyn ac Anwen,
a chwaer newydd i Elis Jac, a Cet
Elen, Carreg Blaidd Ysbyty Ifan.
PROFEDIGAETHAU Mae sawl teulu
yn yr ardal wedi colli anwyliaid yn
ddiweddar, estynwn ein cydymdeimlad
â theulu Hafod, Ian, Pam, Robin,

Megan a Moli yn eu profedigaeth. Mae
Pam wedi colli ei mam, sef Margaret
Roberts o Bryn Seion, Dinbych.
Roedd ei phriod hefyd yn un o blant yr
ardal sef Brian Roberts Tŷ Ucha gynt.
Cydymdeimlwn hefyd â Carol ac Aeron
Tai Draw a’r teulu yn ei tristwch. Mae
Carol wedi colli eu thad, sef Gwyn
Lloyd Jones o Hafod yr Esgob, Nebo.
Teulu arall sydd wedi cael profedigaeth
yw teulu Hafodwen. Mae Medwyn
wedi colli ewythr sef David Herbert
Roberts o Bryn Awelon, Llanbedr
Dyffryn Clwyd.

YSGOL STRYD Y RHOS
Charlie Caton
Roeddem yn hynod falch
o glywed bod ein cyn
ddisgybl Charlie Caton wedi
chwarae ei gêm cynghrair
cyntaf i Shrewsbury Town
yn mis Ebrill. Mae gan
Stryd Y Rhos draddodiad
o gynhyrchu pêl droedwyr
enwog, gyda Neil Taylor
hefyd yn aelod o’r ysgol
yn y gorffennol. Byddwn
yn cadw golwg agos ar
yrfa Charlie o hyn ymlaen!
Dyma fo yn y rhes flaen yn
ennill tlws pêl droed i’r ysgol
yn ôl yn 2013.
Llongyfarchiadau Ben
Da iawn Ben am basio
arholiad piano gradd 2!
Llygredd Aer
Roedd plant Blwyddyn 5 a
6 yn poeni am y sylw yn y
wasg a’r cwynion lleol am
gyflwr yr aer o gwmpas
yr ysgol. Felly aethant ati
i ysgrifennu llythyrau yn
nodi eu pryderon. Bu sawl
llythyr huawdl iawn!

Llongyfarchiadau Becky
Llongyfarchiadau i’n cymhorthydd dosbarth, Becky Harrison, ar achlysur ei
phriodas i Barry. Roedd y briodas yn un hyfryd!

SWYDDFA@YBEDOL.COM
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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

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.

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.

RHUTHUN
ni ym Mathafarn yn cynnal oedfaon
ARDAL BATHAFARN
Capel Bethania
bendithiol iawn gyda pharatoadau
Gwaeledd: Anfonwn ein cofion
Er y siom o beidio medru cynnal ein
manwl. Roedd wedi dysgu’r iaith
annwyl at Lorna Wynne, Sant
Gŵyl Bregethu’r Groglith eleni roedd
Gymraeg yn drwyadl iawn. Ein
Meugan, hithau wedi treulio cyfnod
yn braf iawn cael ailagor drysau
cydymdeimlad cywiraf â’i deulu.
yn yr Ysbyty. Meddwl amdanoch.
Bethania ar fore hyfryd Sul y Pasg ar
Mae ein cofion cu hefyd yn mynd
gyfer gwasanaeth arbennig gan ein
Newid Aelwyd: Dymuniadau gorau
at aelodau a ffrindiau capeli Ardal
Gweinidog, y Parch Morris P Morris.
i’r Parch Cledwyn Parry wrth iddo
Bathafarn, a gobeithio cawn ailafael
Pleser oedd gweld nifer dda o aelodau,
symud i gartref gofal yn Llandrillo yn
gyda’r oedfaon yn ystod y misoedd
ac ambell ymwelydd, wedi troi allan
Rhos. Bu yntau yn Arolygwr arnom
nesaf hyn.
gan lenwi’r seddi a chreu awyrgylch
yn ystod yr wythdegau. Pob bendith
Parhau yr ydym i gysylltu gyda’r
hyfryd iawn. Edrychwn ymlaen rwan
a hapusrwydd iddo.
gwahanol gyfryngau ac ymweld wrth
am ein gwasanaethau pob pythefnos
Elizabeth
a Sion o Bathafarn
y drws. Edrychwn ymlaen
at ddod 14:03 Bu
am 10.00 gan obeithio y gwelwn fwy
Tudalen 10 Tachwedd.qxp_Layout
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yn cymryd rhan mewn Gwasanaeth
at ein gilydd unwaith eto yn ystod y
o oedfaon yn y dyfodol agos. Yn y
y Pasg Cytun ar Facebook. Yn sicr
misoedd nesaf.
cyfamser byddwn yn parhau i fwynhau
dyma’r ffordd ymlaen ac mae’r
arlwy digidol ein Gweinidog ar y Sul a’r
pandemig wedi dangos hynny yn
Profedigaeth: Gyda thristwch y
nos Fawrth yn wythnosol.
glir. Cydgerdded gyda’r Oedfaon
clywsom am farwolaeth y Parch
Anfonwn ein cofion at holl aelodau
traddodiadol i’r dyfodol.
Peter Jennings, Llandudno. Bu efo
Bethania, yn arbennig y rhai sydd heb
yn mwynhau iechyd yn ddiweddar.
Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel fod
y Gro

YSGOL STRYD Y RHOS

Diogelwch
y ffordd –Rhuthun
Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo
Capel Bathafarn
ein Darllenodd
swyddogionEdwina
am eu rôl
wrth hyrwyddo
sut ifod
fod un
yn osaff
wrth ymyl
y ffordd.
Stephen
ar Facebook
Abergele
oedd
wedi
cerdded heibio Bathafarn yn gofyn pwy oedd Miss Littler Abergele (yr
enw sydd ar un o’r cerrig ar y capel y tu allan). Dyma holi, a wele isod y
wybodaeth a gafwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

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.

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

Diddorol iawn oedd cael gwybodaeth
am gefndir yr alawon hyn ganddi.
Gorffenwyd y noson drwy gyd ganu
alaw Calon Lan   - Nid wy’n gofyn
bywyd moethus Diolchwyd iddi am
noson hamddenol
chyfeillgar gan
IARD LOaEYARTH,
Sian Davies.
HEOL Y PARC,
Ym mis Mai rydym yn disgwyl
RHUTHUN
702006
cwmni Menna
Michoudis
sy’n
enedigol o Bontuchel ond sydd ers
ambell i flwyddyn wedi ymgartrefu yn
APPROVED
Ynys Skiathos
gwlad Groeg. Dwi’n
COAL
siwr y cawn noson
diddorol yn dysgu
MERCHANT
am fywyd pob
dydd mewn gwlad
wahanol iawn i Gymru.
I orffen rhaglen y mudiad am eleni
Gwerthwr
rydym yn gobeithio
dod Glo
at ein gilydd
ym mis Mehefin
Mharc
Cae Ddol,
Cludoym
i bob
ardal
Rhuthun. Cawn
gyfle
yw’r rheolau
Ffôn
fin os
nos:
yn caniatau i gyfarfod wyneb yn
07786 244426
wyneb am baned a sgwrs. Edrychwn
ymlaen i’ch gweld bryd hynny gan fawr
y bydd y tywydd yn sych a
Aobeithio
HWYL
A HUD
braf.

Richard Jones
a’i Gwmni

Merched Y Wawr Rhuthun
Er gwaethaf y Cyfnod Clo cawsom
CYW YN DOD
nifer o nosweithiau difyr drwy
I DDYFFRYN
CLWYD
ddefnyddio Zoom yn ystod
y misoedd
Capel Tabernacl
diwethaf. Ar gyfartaledd roedd 30 o
Rydym yn hynod o falch o fod
aelodau yn ymuno ar y nosweithiau
wedi medru ail-agor ein drysau a
hyn a braf oedd cael dod at ein gilydd
chroesawu’n haelodau ac ymwelwyr,
er ei fod yn rhithiol.
mewn modd diogel, yn ôl i’r oedfaon
Ym mis Chwefror cawsom y fraint
pob pythefnos am 11 y bore. Diolch
o gael cwmni Alun Ffred Jones. Teitl
i‘n gweinidog, Morris P Morris, am ei
ei sgwrs oedd Iolo Morganwg, Hedd
wasanaethau ac am barhau i baratoi
Wyn a Fi. Difyr oedd gwrando arno yn
myfyrdodau ar lein. Mae neges glir
sgwrsio am ei brofiadau fel Gweinidog
i ni oll wrth wrando ar yr hyn sydd
yn y Cynulliad a’r bobl enwog y
ganddo i’w ddweud.
gwnaeth eu cyfarfod yn ystod y cyfnod
Gyda thristwch bu farw Brenda
hwn. Diolchwyd iddo am ei sgwrs ac
Thomas, 45 Bryn Rhydd ar 4ydd
am ei gyfraniad gwerthfawr i ddiwylliant
Ebrill. Yn anffodus, roedd Brenda
Gymraeg gan Menna Davies.
wedi dioddef anhwylder blin yn
Yna ym mis Mawrth cawsom gwmni
ddiweddar. Derbyniodd ofal cyson
Angharad Tomos. Bu’n trafod ei nofel
Bydd dwysef
Sioe
Cyw Siwgwr.
yn cael eu
cynnal yna Ysgol
Glan Clwyd
Rhagfyr
5 am
chefnogaeth
arbennig
dros
y 11.00
diweddaraf
Castell
Mae’r
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com
misoedd diwethaf gan ei meibion,
nofel yn seiliedig ar hanes dwy ferch
David ac Aled a’u teuluoedd. Roedd
ifanc. Un yn byw yn Jamaica a’r llall
Brenda yn weddw i’r diweddar Hugh
yn byw yn Sir Feirionydd yn ystod
Cyf. fu’n flaenor
Thomas
cyfnodCafodd
Caethwasiaeth.
Diolchwyd
plant Blwyddyn
5 a 6 lawerVaughan
o hwyl yn
cymryda rhan
yng
cydwybodol
Tabernacl
am i
iddi
am noson llawnawyr
gwybodaeth
ngweithgareddau
agored amrywiol
Nant Bwlchyn
yrYHaearn.
Diolch
flynyddoedd
maith.
Bu’n
gefnogol
hanesyddol
CarysEira
Morgan.
Missgan
Davies,
a Leanne
am edrych
mor
dda.
Gwasanaeth
Personol
- Capel
Gorffwys
Preifatar eu holau
iawn i’r achos ar hyd y blynyddoedd.
Ym mis Ebrill cawsom y fraint
CERRIG BEDDI - ARYSGRIFEN YCHWANEGOL
Estynnwn ein cydymdeimlad
o gael cwmni Gwenan Gibbard.
Derwgoed,
Llandderfel,
Y Bala,
LL23 â’r
7HG
dwysaf
teulu oll yn eu colled a’u
Cawsom
noson
gartrefol iawn
yn Gwynedd
01678
530239
/
07544
962669
tristwch.
gwrando ar nifer o alawon ar y delyn.

PEREDUR ROBERTS

CYFARWYDDWR ANGLADDAU

Gweithdy’r Gof, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy LL24 0HY
01690 770408 / 07884 025520
ebost: derwgoed@aol.com

PROBLEMAU
GYDA’CH TO FFLAT?
Y cerrig sylfaen sydd i’w gweld yn wal Capel Bathafarn
Capel Newydd Rhuthun
o’r cyfeillion hyn â thrywel arian
Roedd cyffro mawr ym 1869 pan
prydferth, wedi eu harysgrifio
agorwyd capel er cof am Edward
gyda’r geiriau canlynol (yn
Jones, Fferm Bathafarn, sef man
Saesneg)
cychwyniad Wesleyaeth Gymreig.
“Cyflwynwyd i Miss…. ar
Cyn hyn roedd yr hen gapel yn
achlysur gosod un o’r cerrig
hen lofft y PRINCE.
sylfaen ar Gapel Coffa Bathafarn
Yn ôl y wybodaeth, daeth tyrfa
Rhuthun ar Ragfyr 17, 1868.”
Diolch
hwyl ar
fawr
i’n hathro
Mathemateg,
Mr Oakes,
wrth
iddoarall
symud
luosoga iawn
Ragfyr
17, 1868
Rhoddwyd
cyfle
i bawb
YR
ATEB
NAWR
YWyBuSYSTEM
DOI
FIBRE
GLASS
ymlaen
i brosiectau
newydd.
Mr Oakes
yn
dysgu
ein disgyblion
ar gyfer
yr achlysur
o osod
gyfrannu,
a derbyniwyd
tua £5 mwy
yn
ablcerrig
a thalentog
dros nifer
o flynyddoedd.
meini “POLYROOF”
coffa, neu
sylfaen
ychwanegol.
Cyfanswm
felly o
GAN
GYDA
GWARANT
20 MLYNEDD
(memorial stones).
£90 (a oedd yn swm enfawr iawn
Eich
Lleolhwnnw).
Gosodwyd y cyntaf
gan Contractwr
Miss
yn y cyfnod
Pritchard, Norwood Grove,
Cafwyd te i ddilyn gyda 300
Lerpwl; yr ail gan Miss Jones,
yn bresennol yn yr “Assembly
Ffordd
Brunswick,
Lerpwl, LLIDIARDAU
Room”, lle01678
cafwyd hefyd
sawl
BRYN
YR HUDD,
521002
a’r drydydd gan Miss Littler o
anerchiad.
Abergele. Rhoddodd pob un
Hanes hynod o ddiddorol, ac
28 o’r tair y swm hardd o £25 ar y
rydym ninnau wedi tyfu fyny yn
garreg wrth ei gosod.
ymwybodol o’r cerrig hyn, ond
Gosodwyd y bedwaredd gan
heb wybod y ffeithiau. Diolch o
Mr S Jones, Ffordd Brunswick,
galon i’r ymwelydd o Abergele
Lerpwl, a rhoddodd yntau £10 ar
am ein sbarduno i holi am
ei garreg. Dyma swm hardd eto
wybodaeth. Tro nesaf byddwch
o ystyried mai o’r un pwrs y daeth yn mynd heibio Bathafarn, cofiwn
y £10 yma a’r £25 a roddwyd ar
edrych ar y cerrig hyn.
yr ail garreg. Anrhegwyd pob un
Elizabeth Jones

J. TUDOR MORRIS

Siop Elfair
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
O Nhwrnament
GYMRU yr
Rhoddodd
ein tîm pêldroed
gyfrif da iawnERAILL
o’u hunain yn
Urdd yn ddiweddar.

Celtân

FIRE

Ffôn: 07775 950365
fin Nos: 01745 870317

Llansannan

Perch: CAERWYN LLOYD

Cyflenwad a Gwasanaeth
Blynyddol o offer diffodd tân
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CRAFU
PEN

MISOEDD A MWY

Banc Bwyd Cangen Rhuthun

O Orsaf Trenau Sofia, Bwlgaria
YSGOL PENBARRAS

Her yr Hinsawdd
Mae holl blant yr ysgol wedi bod yn hynod o brysur yn edrych ar ffyrdd i ofalu
am y byd a cheisio deall peryglon newid hinsawdd, drwy wneud gweithgareddau
difyr a chodi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol.
Diolch i aelodau Cyngor Eco 3&4 am gynnal gwasanaethau i annog pawb i
Llythyren
Tachwedd
ydy
‘T’.o ymgyrch
gerdded neu feicio
i lefydd yn gyntaf
lle defnyddio
ceir. Bu’r ysgol
yn rhan
“The Dyma
Big Pedal”20
a daeth
nifer
fawr
o
blant
i’r
ysgol
ar
gefn
beic
neu
sgwter.
cliw i chi. Beth Ydy’r atebion cywir?.
Roedd hi’n wych gweld cymaint o blant yn cymryd rhan a llongyfarchiadau i
ddosbarth
Berwyn
a ddaeth
fuddugol
y gystadleuaeth
1. Bu Dylan
Thomas
yn yn
byw
yn y lleynhwn
ar un adeg.Big Pedal, gyda’r
nifer
o blant
yn dod
i’r ysgol ar gefn beic!
2. uchaf
Cwmwd
yn Sir
y Fflint.

3. Blodyn y ceir y cyflasyn fanila ohono.
4. Sant o’r 6ed ganrif.
5. Peiriannydd pont grog dros afon Menai.
6. Offeryn Nansi Richards.
7. Hen deulu enwog oedd yn byw nepell o Rhuthun.
8. Awdur yr Awdl ‘Cwm Carnedd’.
9. Bu’n wersyll milwrol ym Meirionnydd.
10. Cysylltir yr aderyn hwn gyda’r beiciwr Geraint Thomas.
11. Pentref genedigol y bardd Hedd Wyn.
12. Bae ar Ynys Môn.
13. Bu Hywel Harris yn byw yma.
14. Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau.
15. Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’.
16. Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’?
17. Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg.
18. Ysgrifennodd Paul lythyrau at y ddau berson yma.
19. Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni.
20. Ysgrifennodd R. Williams Parry am yr adar yma.
Atebion ar dudalen 31
Dosbarth Berwyn oedd enillwyr y Big Pedal

SUDOKU

Bu’r plant hefyd yn cynnal arolwg traffig i weld sawl cerbyd sy’n mynd heibio’r
ysgol. Yn ogystal â hyn bu plant cyfnod allweddol 2 yn defnyddio ein mesurydd
ansawdd aer newydd, i fesur faint o nwyon llygredig sydd yn yr aer. Fel oedden
ni wedi rhagfynegi, roedd ansawdd yr aer ger y maes parcio yn well amser cinio
pan nad oedd llawer o draffig na ben bore. Diddorol hefyd, oedd gweld bod yr
ansawdd aer yn well oddi fewn i’r ysgol na thu allan yn yr awyr iach!! Tybed pam?
Ymwelwyr
Fel rhan o’r prosiect ‘Her yr Hinsawdd’, cafwyd sawl sgwrs rhithiol. Bu Mrs Ffion
Hughes yn rhannu gwybodaeth am ei gwaith a materion am yr amgylchfyd gyda
blwyddyn 1 a 2. Bu Mr Huw Hilditch-Roberts yn trafod gyda disgyblion yr ysgol
sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn mynd i’r afael â’r broblem o lygredd aer yn ardal
Rhuthun. Cafwyd sgwrs hynod o ddiddorol hefyd, ym mlwyddyn 3 a 4 gyda Rhys
o Jones Bros, yn trafod adeiladu fferm wynt yng Nghlocaenog. Diolch yn fawr
iawn i’r tri!
Daeth swyddogion o ‘Maint Cymru’ i gynnal gweithdy ardderchog gyda
phlant blwyddyn 3 a 4 yn yr heulwen braf. Prif nôd Maint Cymru yw hybu
ymwybyddiaeth pobl er mwyn ‘Diogelu’n Coedwigoedd, Cysylltu Cymunedau a
Hybu Helpu’r Hinsawdd’.

i Ganolfan Awelon

Ysgytlaeth
Cafodd blwyddyn 6 hwyl arbennig yn creu ysgytlaeth drwy greu ynni wrth fynd ar
flynedd
cyn agor un yn Rhuthun. I
“Oherwydd
roeddwnBlasus
yn newynog
gefn
y beic ysgytlaeth!
iawn ond hefyd
gwyrdd!
rhedeg
un
Rhuthun
rhoesoch fwyd i fi, roeddwn yn hwyluso
sychedig a rhoesoch ddiod i fi...” penderfynwyd ymuno gyda Dinbych o
dan y teitl “Banc Bwyd Dyffryn
Matthew 25: 35-36
Clwyd”.
Agorwyd Banc Bwyd Rhuthun yng
Mae Banc Bwyd Cangen Rhuthun
wedi bod mewn bodolaeth ers mis Ebrill
Nghanolfan Awelon ac yna mae o hyd.
2013.
Beth bynnag, mae pethau am newid , a
Ond beth yw hanes banciau bwyd yn
bydd angen cartref newydd arnom pan
gyffredinol?
fydd Y Ganolfan yn cael ei dymchwel ym
Sefydlwyd y banc bwyd gwreiddiol
mis Mawrth 2020. Mae’r banc bwyd yn
gan Carol a Paddy Henderson er cof am
cael ei gynnal gan bedwar tîm o
wirfoddolwyr sydd yn rhoi eu hamser
eu mam, Betty Trussell, yn 1997, i roi
cymorth i dros 60 o blant oedd yn byw pob bore dydd Iau i sicrhau fod y
gwasanaeth ar gael trwy’r flwyddyn.
yn yr orsaf trenau yn Sofia, prif ddinas
Mae y timau yn cael eu rhedeg gan
Bwlgaria. Yn fuan iawn gofynnwyd
iddynt roi cymorth i bobl mewn angen yn aelodau Rhuthun o Bwyllgor Banc Bwyd
Dyffryn Clwyd – sef Morfudd Jones a
Salisbury, y dref lle roedd eu cartref yn
Swydd Wiltshire. O hyn tyfodd
Nick Snape.
rhwydwaith o fanciau bwyd trwy Brydain
Pa mor brysur ydy Cangen Rhuthun?
o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell
Mae’r niferoedd sydd angen cymorth
ganddom yn Rhuthun wedi cynyddu yn
yn 2000. Y nod oedd rhoi digon o fwyd i
bobl mewn angen i bara am dri diwrnod.
gyson dros y blynyddoedd. Yn 2018-19
rhoddwyd pecynnau bwyd i 304 o
Ers hyn mae’r niferoedd mewn angen
Ar Draws
oedolion a 197 o blant sef cyfanswm o
wedi
cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.
1. YrMhrydain
______ a rhwng
ŵyr a’r ifanc
a dybia yw
mhob
misy o’rNadolig
flwyddyn
501.hi ym
Hefyd
cyn
2018
Ym
2013-14
dosbarthwyd
101 o hamperi Nadoligaidd
dosbarthwyd
bwydoi wreichion
913,000 o bobl.
Yn yn
2. Bydd digon
ynBeic
tasgu
y
mis
hwn
2018-19 cododd y nifer i 1,593, 666 Ysgytlaeth
–
yn Rhuthun a’r Cylch.
6. tyfiant
O dwi’n
ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair
ddwywaith!
Mae cael
digon o fwyd i gynnal y banc
sef
o 73%.
rhesymau
pennaf yn
foddy
pobl
mewn
bwyd
bod
sialens.
Staff
newydd
8.Y 'Gwisg
genhinen
gap
a gwisg
hi ynyn
dy gallu
galon’
yn yn
y mis
hwn aOnd
rydym ni yn Rhuthun yn hynod o
angen yn
ywfalch
Incwm
Isel
(33%),
BuddRydym
iawn
cael
croesau
phob
arall!
daliadau
ynmis
hwyr
yn cael
euPasg.
talu (20%),
ddiolchgar i drigolion yr ardal sydd yn
staff
newydd
i’n plith
ers Y
9.
Mae’r
ateb
yn
rhan
omae
7 i lawr
barod, trwy’r flwyddyn, i gefnogi`r banc
a
newidiadau
yn
y ffordd
buddMae Miss Ffion Hughes
wedi
daliadau
cael fod
eu
talu
Ac ibellach
bwydmae’n
gyda’udilyn
rhoddion.
11. Gallai
hwn
yn fis(17%).
Mai
ond
re ynMae
rhaiunigolion,
o’r
dechrau
felyndirprwy
bennaeth
yn dilyn
teuluoedd, ysgolion, eglwysi, mudiadau,
wneud pethau yn fwy anodd mae
ymadawiad
Mr
Meirion
Edwards
i
carolau
cyflwyno System Credyd Cyffredinol
busnesau a siopau yr ardal i gyd wedi
Ysgol Pantpastynnog, Prion. Mae
(Universal
Credit) wedi
cael effaith
fawrhwnbod
yn hael dros ben wrth gyflwyno eu
12. Hughes
Digwyddodd
7 i lawr
yn
y mis
eleni
Miss
wedi
dod
atom
o
Ysgol
rhoddion bwyd yn gyson. Hefyd rhaid
ar y stadegau, gyda llawer mwy o bobl
14.troi
Rhaid
yrbu’n
_____
ar ochr y sôn
glog’
misoedd
y Gwanwyn
Bro
Alun,
bennaeth
yn
at Gwersyllt,
y ‘…dilyn
banciaulle
bwyd
am
gymorth
amym
y blwch
casglu
yn Archfarchnad
cyfnod
allweddol
2, ac yn
ddirprwy
15. dro.
‘Dewch
i sgwâr
y pentref
Tesco, sydd yn cael ei lenwi pob
dros
bennaeth
dros
dro. angen
Rydymddim
hefyd
DydiI pobl
mewn
felyn
wythnos
gan y siopwyr.
weled
dawns
y dail’ Joe
yn
yarfer
mis lliwgar
hwn
croesawu
Lowri
Ar ran Cangen Banc Bwyd Rhuthun
yn troi fynyMiss
mewn
bancTaylor
bwydaheb
daleb.
18. Hwrê,
mae’r
yma ar
yng Ngorffennaf
Woolford
ynadeilad
yr unediddynt
dan
ddiolch i bawb sydd wedi ein
Rhoddir
yi weithio
daleb
(voucher)
gangauhoffwn
bump
a Charlotte
Bates sydd
wedi
wahanol
asiantaethau
felynCymorth
I
cefnogi mewn unrhyw ffordd, trwy roi
19. “Wyt
__________
oer,
dechrau
fel glanhawraig yn
yr ysgol.
bwyd, helpu yng Nghanolfan Awelon,
Bawb, Gwasanaethau
Cymdeithasol,
A’th
farrug
yn
wyn.” Canolfan dosbarthu bwyd, paratoi Hamperi
Gwasanaethau
Iechyd,
Croeso
cynnes
i’r pedwar!
20. Bydd pawb
yn dweud y gair
hwn Nadolig
wrth weld
addurniadau
tlws
y
a hynny
drwy ewyllys
daar
pawb.
Feddygol,
Gwasanaethau
Tai,
I orffen mae’n rhaid gofyn cwestiwn.
Gwasanaethau
Y 10
Di-Gartref,
Rygbi
goeden yn
I Lawr Ysgolion
a‘r Groes
Goch.
Mae Prydain yn un o’r gwledydd mwyaf
Diolch
i Mike
Evans am ddod i gynnal
Ond beth
am Rhuthun?
O dan
sesiynau
rygbi gyda
phlant Blwyddyn
5 cyfoethog yn y byd. Pam mae angen
y diweddar
Roberts,
I6.Lawr
aarweiniad
Mae’r plant
wrth euWayne
boddau,
a braf banciau bwyd o gwbwl yn y flwyddyn
2019?
agorwyd
Banc Bwyd
Rhuthun
ym mis
yw
cael
dychwelyd
i gynnig
profiadau
Ffion Hughes ein Dirprwy
1.
‘Chwefror
a
chwyth
y
neidr
Ebrill 2013.
Roedd
banc
bwyd eto!
wedioddi
ei ar ei nyth’, a hon hefyd
gwerth
chweil
i’r plant
unwaith
Bennaeth newydd
2.
Mis
ar
ddechrau’r
flwyddyn
ariannol
a
rhaid
talu hwn
Robert Owen-Ellis
sefydlu yn barod yn Ninbych tua dwy

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
Osian
LL.B.
29ŵFfordd
Rhuthun
5 Heol Plasau
r
8.
MisRoberts
diwrnod
Owain Glynd
Nansi Thirsk LL.B.
Dinbych LL16 3EH
Y Bala
10. Dathlwn eni’r Iesu yn y mis hwn
Dylan Edwards B.A., LL.B.
01745 814817
01678 520428
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin, os yw’r tywydd yn ffafriol
Glesni Lliwen Roberts LL.B. dinbych@guthriejj.co.uk
bala@guthriejj.co.uk
16. “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf
GWASANAETH CYFREITHIOL
wrthyt…” (Mathew 2:13)
CYMRAEG YN Y SWYDDFA NEU GARTREF
17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

Guthrie Jones & Jones Cyfreithwyr
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E. JONES & SON

DYLAN EVANS

CLAWDDNEWYDD

TRWSIWR CEIR

GAREJ FFORDD YR ORSAF
(Station Road Garage)
RHUTHUN 01824 704508
• Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau
• Ail-liwio ceir fel newydd
• Gwaith Yswiriant Maint Cymru
Casglu
Sbwriel chyfleusterau jig/popty.
• Gyda

Mae pawb wedi rhyfeddu faint o sbwriel sydd o gwmpas yr ysgol! Mae
dosbarthiadau wedi bod wrthi’n casglu sbwriel ac fe synnwyd pawb pan
GalwchCelyn
am dros
fwy 11
o wybodaeth
gasglodd dosbarth
Kg o sbwriel! Bydd rhaid meddwl am ffyrdd o
leihau sbwriel yn yr ardal leol!

20

8

GWAITH SIFIL

HURIO PEIRIANNAU

* Cyflenwad D ŵr
* J.C.B.’s
* Cyflenwad
* Komatsu
Carthffosiaeth
* ‘Mini Diggers’ (hefo neu
* Draenio
heb ddreifar)
* Concritio
* Offer malu creigiau
* Tirwaith
Ffôn: 01824 702323. Ffôn Gwerthiant: 01824 707070
Ffacs: 01824 703000. Ebost: sales@itwilliams.co.uk
Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
Min-Y-Clwyd, Hen Lôn Parcwr,
Ffacs:
750402Sir
neu
Vodaffôn:LL15
07831
121765
Rhuthun,
Ddinbych,
1NA

26

CYDYMDE
am farwola
Gors. Mae
mynd at My
oll o golli m
BORE CO
Chwarae C

Hazel, H

Braf
“Glanllyn
gynt, gyd
Wynne, Ga

COFION:
Derw ac Id
yn Ysbyty
Cefn Mawr
cael llawdr
Gobeithio e
DIOLCHG
Cyfarfod D
fore
Su
wasanaeth
Dinbych a

GARET

PEIN

Gwaith o
Amcan br

Ffôn Sym
Ffôn Gar

CERRIGYDRUDION
Capel Jeriwsalem
‘Rydym yn cydymdeimlo â Menna Hughes, Trem
Anner sydd wedi colli ei chwaer yn ddiweddar.
Trwy gadw i’r rheolau glendid parthed cofid
19 ‘rydym wedi gallu cynnal dwy oedfa gan ein
gweinidog. Ar Ebrill 4 cafwyd oedfa’r Pasg, ac ar
Ebrill 18 cafwyd oedfa am ddeg y bore.
Diolch i bawb am gadw at y rheolau glendid.

YSGOL CERRIGYDRUDION
Croeso mawr i Ollie Mason i Ysgol Cerrigydrudion,
a da iawn fo am wneud ymdrech i ddechrau
dysgu’r iaith!
Rydym wedi cael sied feics newydd o flaen yr

ysgol ac yn edrych ymlaen i weld pwy fydd yn
mentro i’r ysgol ar feic.
Hoffai’r Holl staff a phlant yr ysgol ddymuno
Penblwydd Hapus Arbennig iawn i Anti Eleri!

Planhigyn
diddorol
Be da chi’n neud pan da chi di ‘laru ar
gerdded yr un hen lwybrau, waeth bynnag
mor hardd eich cynefin? Da chi’n chwilio am
lefydd eraill, wrth gwrs, er mwyn cael gweld
pethau newydd, neu, yn fy achos i, planhigion
newydd! A dyna sut daeth Dewi a fi ar draws
y planhigyn diddorol hwn ar ochr llwybr dan
gastell Dinbych.
Yn ôl gwybodusion safle gwych ar
Facebook (Cymuned Llên Natur), Dulys ydi
enw Cymraeg hyfryd y planhigyn yma. Ei
enw Lladin yw ‘Smyrnium olusatrum’. Ei
gynefin fel arfer yw creigiau uwchben y môr,
ond fe’i gwelir hefyd lle bu unwaith erddi
mynachlogydd yn yr Oesoedd Canol. (Castell
Dinbych yn gwneud synnwyr felly!).
Ond nid planhigyn cynhenid mohono. O
wledydd Môr y Canoldir y daw’r Dulys, a daeth
yma ymhell cyn adeiladu castell Dinbych nag
unrhyw gastell arall, o ran hynny. Y Rhufeiniaid
ddaeth ag o yma. Roedd y milwyr yn arfer
ei gario gyda hwy ar siwrneiau hir gan fod
pob darn o’r planhigyn yn fwytadwy, y dail, y
coesau, y gwreiddiau a’r blagur.
Gall dyfu hyd at chwe throedfedd o daldra,
felly does ‘na ddim byd di-nod amdano. Mae’r
blodau’n felynwyrdd, yn tyfu fel ymbarelau
bychain, ac i’w gweld o fis Ebrill tan fis
Mehefin. Daw ffrwythau duon wedyn, a’u blas
yn sbeislyd ac yn debyg i bupur, yn ôl pob
sôn. Dywedir bod blas y planhigyn ei hun
fel cymysgfa o seleri a phersli, ond braidd
yn chwerw. Mae cofnod ohono’n cael ei
ddefnyddio mewn ryseitiau yn yr 17 a’r 18fed
ganrif, ynghyd a phlanhigion fel dala poethion
a berw dŵr. Pallodd ei boblogrwydd erbyn
diwedd y 18fed ganrif, pan ddechreuwyd
defnyddio seleri yn ei le, ond mae’n dechrau
ennill ei blwyf unwaith eto gyda’r hoffter am
‘fforio’ am fwyd gwyllt. Gellir ei weld heddiw
mewn ryseitiau ‘egsotig’ mewn bwytai.
BEJ

Y sied feics newydd

PWLLGLAS
Eglwys Unedig Y Rhiw
Oherwydd Cofid 19 bu'n rhaid
aros tan Sul y Pasg, Ebrill 4,
cyn cynnal ein hoedfa gyntaf
a hynny ers dechrau Rhagfyr
2020. Rhaid yn gyntaf diolch i
bawb a fu'n hynod o brysur yn
paratoi'r capel ar gyfer ei ailagor a'r adeilad wedi bod yn
segur cyhyd . Diolch yn arbennig
i nifer o chwiorydd a fu'n
glanhau'r ddwy festri a'r capel
ac i'r rhai fu'n gofalu am awyru
a gwresogi'r adeilad. Diolch
hefyd i Menna Jones am baratoi
unwaith eto yr arddangosfa
hardd yn darlunio hanes Gŵyl y
Pasg. Ar ddechrau'r gwasanaeth
croesawodd Tomos Tudno
Williams, Llywydd y Mis, bawb
i'r gwasanaeth a llongyfarchodd
y Gweinidog, y Parch Morris
P. Morris ac yntau wedi
gwasanaethu capeli Bethania a'r
Rhiw ers 25 mlynedd i'r mis hwn.
Ar ran y capel fe gyflwynodd
Tom gerdyn hardd wedi ei lunio'n
arbennig gan Megan Jones gyda

dewis doeth o eiriau cyfarch a
phennill o emyn gan Margaret
Jones. Yn ogystal fe gyflwynodd
|Tom englyn o'i waith ei hun i
gyfarch y Gweinidog. Cynhaliwyd
ail wasanaeth y mis ar y Sul,
Ebrill 18 ac unwaith eto dan ofal
y Gweinidog.
Cofion Anfonwn ein cofion at
amryw yn yr ardal sydd ddim
yn mwynhau'r iechyd gorau
ar hyn o bryd a meddyliwn yn
arbennig am Gareth Roberts,
Bryn Teg a'r Parch. T.L.Williams,
Garth Erwyd. Mae'n braf gweld
Sue Palmer, Glaslyn, sydd wedi
cael sawl triniaeth ysbyty yn
ddiweddar, yn codi allan ar y
tywydd braf 'ma.
Llwybrau Yn ystod y cyfnodau
clo oherwydd y pandemig, braf
oedd gweld nifer o bobl gan
gynnwys plant ac ieuenctid
yn cerdded y llwybrau lleol yn
gyson. Siawns eu bod wedi
dysgu llawer am y bywyd gwyllt

a gwerthfawrogi gwyrthiau byd
natur o'u hamgylch a chanfod
hefyd, gobeithio, dipyn am
hanes eu bro. Rhaid diolch
i'r Cyngor Sir am ddarparu a
gosod nifer o giatiau mochyn
ar y llwybrau yn ddiweddar.
Mae rhain yn llawer amgenach
na chamfeydd ac yn enwedig
y rhai oedd yn ddigon sigledig.
Tybed oes modd i'n Cyngor Bro,
os oes arian ar gael, i sicrhau
ambell i sedd ar y llwybrau
hyn er mwyn i'r cerddwyr gael
seibiant a chyfle i fwynhau'r
golygfeydd godidog? Dim ond
awgrym. Ond cofiwn, wrth i ni
deithio ar hyd y llwybrau hyn,
gadw at Reolau Cefn Gwlad.
Cydymdeimlo Cydymdeimlwn
yn ddwys gyda Dafydd Price
Jones, 4 Glaslyn a'r teulu yn eu
profedigaeth o golli mam, nain
a hen nain yn ddiweddar sef
Iris Price Jones, gynt o Fangor.
Ymhen naw mis byddai wedi
cyrraedd ei chant oed.

LLANGWM
Sian Mererid Williams E-bost: tainewyddion@gmail.com
Profedigaeth: Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Meirion Jones (Gwylfa gynt). Roedd Meirion yn un
o hogiau’r Llan - yn fab i’r diweddar Evan a Mary
Jones ac yn frawd i’r diweddar Llew Jones, Troed
yr Allt.
Ymgartrefodd i lawr ym Mhen-y-Bont-ar-Ogwr
gyda’i wraig Rosalie a’r plant Lyn a Trefor. Er byw
yn y De ers blynyddoedd, roedd lle cynnes yng
nghalon Meirion i Langwm a byddai’n holi’n gyson

am drigolion a gweithgareddau diwylliannol yr
ardal.
Anfonwn ein cofion at ei chwaer Eirlys yn
Ninbych a’i frawd Ieuan a’r teulu yn Ninmael.
Dyweddïad: Llongyfarchiadau gwresog i Siwan
Elenid (Aeddren gynt) ar achlysur ei dyweddïad
â Ieuan Morris o’r Groes. Newyddion hyfryd a
dymuniadau gorau i’r ddau ohonoch.
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GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones. Ffôn : 01824 703304
LLONGYFARCHIADAU calonnog i
Gareth a Gwenfron, Garwen ar ddathlu
eu Priodas Aur ddechrau mis Mai.
Cynhaliwyd eu priodas yng Nghapel
Bathafarn, Rhuthun a hynny ar Mai
8, 1971, gyda'r diweddar Barch E.
Wyn Williams a'r diweddar Barchedig
D.S. Wynne yn Gweinidogaethu.
Wrth yr Offeryn ar y diwrnod 'roedd
y diweddar Cedwyn Foulkes, Fferm
Bathafarn. Siawns y daw cyfle i'r ddau
ohonoch a'ch teuluoedd gael dathlu
cyn bo hir iawn 'rwan. Dymuniadau
gorau a phob bendith i chwi i'r
dyfodol.
PENBLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Keith,
Paradwys, ar ddathlu dy benblwydd
arbennig iawn yn 80 oed ddiwedd
mis Mai. Pob dymuniad da Keith i’r
dyfodol ac yn siwr y bydd Margaret
wedi gwneud te sbesial iawn i chdi i
ddathlu’r diwrnod arbennig.
CYDYMDEIMLAD Trist oedd clywed
am farwolaeth Maurice Tudor, Rhuthun
(Fferm Plas Newydd gynt) ddiwedd
mis Mawrth. Cydymdeimlwn yn fawr
ag Enid a'r teulu i gyd yn eu colled.
BLE MA GRAIGFECHAN!! Eto fyth
yn ystod y cyfnod clo diwethaf yma
bûm yn ceisio rhoi ychydig o drefn
ar waith papur hanesyddol mae
rhywun wedi ei gasglu tros nifer o

flynyddoedd. Dois ar draws ffeil o
1959 ynglŷn â Chapel Ebenezer yma
yn y pentref, a gweld sut mae pethau
wedi symud yn ei flaen yn aruthrol hyd yn oed mewn cof i ni ein hunain!!
‘Roedd 1959 yn ystod y cyfnod pan
mae’n debyg nad oedd ffôn ar gael
yn gyffredinol ym mhob tŷ, ac hefyd
mewn adeg pan nad oedd modur
ar gael gan nifer fawr o deuluoedd
ymhell nac yn agos. 'Doedd hefyd ar
y pryd ddim Gweinidog gan Eglwys
Ebenezer ac felly os am wahodd
pregethwr i ddod i wasanaethu ar y
Sul, 'roedd yn rhaid ysgrifennu gair
a disgwyl am atebiad. Yr atebiad a
gafwyd ymhen yr wythnos ynglŷn â’r
Sul arbennig yma oedd, bod y gŵr
yma yn rhydd i ddod i wasanaethu
yng Nghapeli Ebenezer Graigfechan
a Salem, Pwllglas ond ‘nad oedd
ef yn gyfarwydd ac ardal Rhuthun
o gwbl’ ac felly ‘roedd yn rhaid iddo
gael gwely a brecwast ar y noson
gynt ac hefyd rhywun i’w gyfarfod a’i
gludo oddi wrth y bws yn Rhuthun!!
Lle ‘roedd y gŵr arbennig yma yn
byw medde chwi – wel dim ond yn y
Ponciau ger Wrecsam – taith o lai na
hanner awr yn y car y dyddie yma!!
Ond y newyddion da ydi y bu i’r gŵr
arbennig yma ddod yn ei ôl yn ei dro
am nifer o flynyddoedd wedi hyn!
Tydi amser wedi symud yn ei flaen
deudwch a ninnau hefo fo mae’n
debyg!

I’W OSOD
o fis Mehefin
Byngalo yn
Crud y Castell, Dinbych
Cysyllter ar 01745 814601

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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GELLIFOR A LLANGYNHAFAL
Gohebydd: Alaw Humphreys Ffôn 01824 790164
CAPEL GELLIFOR
Ail ymuno Gwych oedd cael dod at ein gilydd
Nos Sul, Ebrill 18 ar gyfer gwasanaeth cynta’r
flwyddyn o fewn y capel. Croesawodd Nic
pawb yn gynnes yn ôl cyn arwain y gwasanaeth
dechreuol, a chafwyd pregeth i ddilyn gan ein
gweinidog, y Parch Andras Iago.
Cydymdeimlo Gyda thristwch y clywsom
fod Joy, Celyn, Hirwaen wedi colli Jeff ei gŵr
a hynny’n hynod sydyn ddiwedd mis Mawrth.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Joy ac â’r teulu
yn Llundain a Woking.
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at deulu
Wykes Plas yn Llan yn eu profedigaeth fawr o golli
brawd Jenni, sef Gareth Powell Jones o Wrecsam.
Rydym fel capel yn meddwl llawer amdanynt yn eu
hiraeth dwfn ac yn anfon ein cofion at y teulu yn
Wrecsam, Llanberis a bro’r Bedol.
EGLWYS LLANGYNHAFAL
Darganfyddiad! Yn dilyn y gwaith a gwblhawyd
ar dô a waliau allanol yr eglwys llynedd, mae’r
gwaith atgyweirio’n parhau o fewn yr eglwys
erbyn hyn a newidiadau mawr yn cymryd lle
gan gynnwys creu cegin a thoiledau newydd.
Ynghanol hyn i gyd cafwyd darganfyddiad
diddorol tu hwnt, sef dyfyniadau wedi eu paentio
ar y wal wreiddiol, sydd wedi bod ynghudd am
ganrifoedd. Edrychwn ymlaen yn arw at glywed
mwy gan y Tad Huw am y trysor cudd wrth i’r
gwaith barhau.
PROFEDIGAETH Gyda thristwch y clywyd fod
Shân Harries, Maes Hafal wedi’n gadael wedi
cystudd hir. Cydymdeimlwn â’r teulu cyfan yn eu
profedigaeth.

LLANDEGLA
Gohebydd: Awen Williams
E-bost awen_williams@hotmail.co.uk
Eglwys Santes Tecla Mae’r Eglwys bellach wedi
agor ei drysau ers Sul y Blodau a hynny o dan
reolau ymbellhau cymdeithasol.
Cydymdeimlo Estynnwn ein cydymdeimlad
cywiraf â Tegla a Sian a’r teulu, Rhewl Glyn Rhys
yn eu profedigaeth o golli chwaer yng nghyfraith a
modryb annwyl sef Jane Jones, Chwilog.
Capel Bro Tegla Rydym yn parhau i gynnal ein
cyfarfodydd dros Zoom. Yn ystod yr wythnosau
diwethaf cawsom gwmni ein Gweinidog Y Parch.
Trefor Jones-Morris a’r Parch. Brian Evans.
Cawsom Gyfarfod Gweddi bendithiol ar Ebrill 11
gyda’r aelodau yn cymryd rhan.

DINMAEL
Gohebydd: Sioned Jones Ffôn 01490 460419
Y Capel
Roedd yn braf iawn gweld y capel yn cael ei agor
yn ystod dau Sul yn Ebrill a chael croesawu Y Parch
Huw Dylan Jones i bregethu. Diolch yn fawr iawn
iddo. Roedd yn braf gweld pobl yn cael dwad at ei
gilydd unwaith eto er y cyfyngiadau.
Cydymdeimlo
Yn drist iawn, bu farw Gareth Thomas o’r Garej, Ty
Nant yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion at ei deulu.
Hefyd, hoffem gydymdeimlo gyda Ieu a Gwenda
Jones, gan fod Ieu wedi colli ei frawd o Benybont ar
Ogwr sef Meirion Gwylfa gynt. Cofion atoch.

Arall
gyfeirio
Pentrefelin

Ar ôl gadael prifysgol, bu Huw
Foulkes yn gweithio yn y Gables
yn Llandyrnog, lle cafodd addysg
ymarferol o’r math gorau. Ond dyma’r
awydd yn dod i gadw gwartheg
ei hun. Prynodd loi Wagyu, sef
brîd ddaeth yn wreiddiol o Siapan.
Lle mae cig eidion yn bod, mae
ansawdd cig y Wagyu yn un o’r
rhai gorau yn y byd, oherwydd ei
frithder neu’r ‘marbling’. Bwriad Huw
oedd gwerthu’r cig yn uniongyrchol
i’w gwsmeriaid mewn bocsys yn
cynnwys gwahanol doriadau o gig,
o’r drud (stêc) i friwgig a thoriadau i’w
coginio’n araf.
Wedyn dyma arbrofi drwy brynu
Gwartheg duon Cymreig, ac ers
y Gwanwyn, mae ganddo loi sy’n
gymysgfa o Wagyu a Gwartheg duon.
Yn y lladd-dy yn Wrecsam, mae’r cig
yn cael ei hongian am 4 wsnos cyn
cael ei dorri a’i selio mewn paciau
heb aer. Gellir archebu bocs o flaen
llaw, a dod i’w nôl o’r fferm ar y
diwrnod mae’n dod o’r lladd-dy.
Yn ôl Huw, “Yr hyn sy’n gwneud
ein cig ni’n arbennig yw ein bod ni’n
cymryd agwedd adfywiol tuag at
ein dulliau ffermio. Nid yn unig ydan
ni’n magu’r gwartheg yn gynaliadwy,
rydym hefyd yn anelu at gynyddu
bioamrywiaeth y fferm: ffermio â natur
yn hytrach nag yn ei herbyn.
“Mae ein gwartheg yn chwarae
rhan allweddol yn system eco’r
fferm. Mae eu diet yn borfa 100%,

Un o’r pecynnau cig

sy’n cynnwys gweiriau, codlysiau, a
pherlysiau fel y bwriadwyd gan natur.
Rydyn ni’n ceisio gadael i’r gwartheg
bori trwy gydol y flwyddyn, ond hefyd
yn eu bwydo gyda gwair lucerne
yn ystod y gaeaf, - cnwd protein
uchel nad oes angen gwrteithwyr na
chwistrellau artiffisial arno.”
Bellach mae diddordeb yn y
cynnyrch wedi ymledu at gogyddion
yn Sir Fôn, cigyddion yn Sir Gaer, i
Lundain a hyd yn oed i Hong Kong!
Fferm laeth oedd Pentrefelin hyd
at 2005, pan benderfynodd Gareth,
tad Huw newid gyrfa i fod yn athro.
Bwriad Huw yw ail-gydio yn y busnes
llaeth drwy werthu llaeth cyflawn
wedi’i basteureiddio a heb ei halogi
mewn poteli gwydr 1 litr. Pwy sy’n
cofio poteli llaeth gyda’r hufen yn
codi i’r top? Dyma be fyddech chi’n
ei gael eto! A gan mai gwydr yw’r
poteli, bydd modd eu hail-gylchu.
Medd Huw, “Bydd yr holl laeth yn
cael ei botelu’n ffres ar y fferm yn

ddyddiol, a bydd pobl yn gallu olrhain
eu llaeth i fuwch unigol gan y bydd ei
henw’n cael ei argraffu ar y botel.”
Deg o heffrod Red Poll fydd y
fuches, - yr unig un yng Nghymru
– brîd o fuwch frodorol sy’n ffynnu
ar ddiet naturiol a dull adfywiol o
ffermio. Mae eu llaeth yn dda iawn
ar gyfer rhai sydd ag anoddefiad
i lactose. Bydd unrhyw laeth dros
ben yn cael ei ddefnyddio i wneud
menyn a chaws, a’r bwriad yw
dechrau gwerthu’r rhain yn hwyrach
yn ystod yr Haf.
Mae Huw yn gobeithio dechrau
gwerthu llaeth i’r cyhoedd a siopa tua
diwedd mis Mai, felly os oes rhywun
awydd prynu llaeth neu stocio poteli
i’w gwerthu, dyma’r manylion: Huw –
07966 226351 neu dudalen Instagram
@pentrefelin.
Mae Huw’n credu’n gryf bod angen
addysgu’r cyhoedd sut mae bwyd
yn cael ei gynhyrchu, yn ogystal â
dangos bod ffermio adfywiol ac ar

raddfa fechan fel hyn yn ddull naturiol
all gael effaith gadarnhaol ar yr
amgylchedd. Maent hyd yn oed wedi
plannu 120 o goed i wrthbwyso ôl
troed carbon y fferm.
Gobaith Huw yw gallu cynnig
cynnyrch llaeth ac eidion sydd wedi’i
ffermio mewn ffordd sy’n cael effaith
gadarnhaol ar yr amgylchedd. Lle nad
yw natur yn cael ei haberthu ar gyfer
bwyd rhad wedi’i fasgynhyrchu, ac
nad oes rhaid dibynnu ar broteinau
wedi’u prynu i mewn na gwrtaith a
chwistrellau drud.
Dyma’r gair olaf i Huw: “Wrth
gefnogi ffermydd bychan teuluol,
gall pobol fod yn hyderus eu bod nid
yn unig yn helpu i sicrhau dyfodol
planed iach ar gyfer cenedlaethau’r
dyfodol, ond eu bod hefyd yn profi
peth o’r bwyd mwyaf blasus ac iach
yn y byd.”
Pob hwyl iddo fo gyda’r ddwy
fenter!
BEJ
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RRIGYDRUDION

h. Cafwyd
H Jones a

n a Sian am
ant ar gyfer
wasanaeth
thy am ei
ddiwrnod

egeth gan y
og.
gerdd wedi'r
ion o ardal
n clywsom
nc dawnus
wen Hâf. Yn
yliog iawn
Cyflwynwyd
lchwyd gan
ch am orig
r iach yna
hewch eich

edydd Price
Newydd yn
dd.
han ac Elin
ab Macsen

BONTUCHEL

Wyn brawd bach i Leia Ogwen. Elfyn
Ecoysgol bod yr ymgyrch Miri Mês,
ac Ann yn dod yn daid a nain am y
Cyfoeth Naturiol Cymru,
yn un
Gohebydd : Gwenan K. Williams.eithriadol bwysig o ran cynnal a
degfed tro!
Ffôn : 01824 707932
YSGOL
CERRIGYDRUDION:
chynyddu nifer y coed sy’n cael eu
Dawns i E-bost
Bawb :–gwenank@gmail.com
Ar ôl cyfnod o
plannu, felly gofynwyd am gefnogaeth
ychydig
wythnosau
o
wersi,
y plant a chasglwyd 40Kg o fês. Bydd
Y Capel: Braf
yw cael
cyfarfodi yn y Capel
llwyddodd
y iawn
Cyfnod
Sylfaen
rhain yn cael eu plannu mewn
unwaith eto,
er mai
ond bob pythefnos,
ameithrinfa
hynny
gyflwyno
dawns
ardderchog
am y
goed ac yn dychwelyd i’r
Gryffalo
Roedd
am amseryn
byr, yyn Goedwig.
dilyn canllawiau
Llywodraeth
ardal mewn blwyddyn neu ddwy.
mwynhad
y dawnswyr
yn amlwg iawn
Ardderchog! Diolch i bawb a fu’n
Cymru, dan
ofal ein Gweinidog.
Mae pawb
yn
canolbwyntio’ngweld
wych
creu
casglu’n
ddyfal.
yn gwerthfawrogi
ein yn
gilydd
unwaith
yn
symudiadau
cydlynol, ac yn sicr,
Ysgolion Uwchradd – Daeth cyfle i
rhagor.
roedd pawb oedd yn gwylio wedi cael
ddisbyglion Blwyddyn 6 gael dyddiau
blas
y cyflwyniad.
Maearbennig
sefyllfa yar
Covid
19 i weld yn gwella blasu
drwy’r yn Ysgol Dyffryn Conwy ac
Noson
– Roedd
bwrlwm
yn hwylus.
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson
wlad, a’rGoffi
sustem
brechu yn
mynd yn
neuadd
yr ymlaen
ysgol nos
Iau 17 Hydref
agored
Edrychwn
at ddychwelyd
i ryw fath
o yn Ysgol Brynhyfryd.
pan gynhaliwyd y Noson Goffi
Ymwelwyr – Croeso eto i PC
drefn normal i’n bywydau.
flynyddol wedi ei threfnu gan
Wheway a fu’n siarad gyda’r plant am
Gyfeillion yr Ysgol. Bu’n llwyddiannus
ymddygiad, i Cass Meurig am ei
Estynwn
groeso
i
Daniel
a
Lisa
James
i
Pyllau
iawn gyda stondianu amrywiol, cyfle i
gwasanaeth ac i’r Parch Carol
Clai, a gobeithio
yn hapus ayn euRoberts
cartref a ddaeth i siarad gyda CA2
drio’ch
lwc mewnbyddant
gemau amrywiol
newydd.wrth gwrs. Diolch i bawb a
phaned
am ei rôl yn yr eglwys.
fynychodd ac a gyfranodd at y noson
Clybiau ar ôl ysgol – Parhaodd Bl 5
Wrth
deithio
ar hyd y ffordd o Bontuchel ai 6 i ddatblygu eu sgiliau codio gan
ym
mhob
ffordd.
Glocaenog
clamp
Rali
GB – un
Bubore,
nifergwelodd
o rieni, Ifor,
staffParc,
a
gynhyrchu gwrthrychau diddorol fel
o garw yn rhedeg
y ffordd,
cyn neidio
chyfeillion
yr ysgolar yn
gwirfoddoli
i
reidiau ffair disgyblion Bl 3 a 4 yn
weithio
dros benwythnos
y rali,
yn
mwynhau
gweithgareddau gyda
dros y gwrych
i’r cae. Dyma’r
tro cyntaf
ers
gwneud
pob math
o swyddi
Menter Iaith Conwy a’r Cyfnod
blynyddoedd
iddo weld
un yni helpu.
yr ardal meddai.
Diolch o galon i bawb. Bu’n
Sylfaen yn gwella ffitrwydd gyda
benwythnos llwyddiannus iawn i’r
cynrychiolwyr o wasanaeth Hamdden
gyrrwyr, gwylwyr ac i goffrau’r ysgol!
Gwledig Conwy. Bu sesiynau pellach
Gwasanaeth
Diolchgarwch
–
hefyd gan Wasanaeth Ymgysylltu
Bnawn
Mawrth
22
Hydref,
Disgyblion, Rhieni a’r Ysgol. Diolch yn
gwahoddwyd
y
cyhoedd
i’r
fawr
i
Gerallt
Owain
am
gwasanaeth lle cafwyd cyfraniadau
weithgareddau diddorol.
gan bob dosbarth a sgwrs ddifyr iawn
Llaeth y Llan ac Aldi – Rydym yn
gan Y Parch. Huw Dylan Jones.
parhau i gasglu caeadau potiau
Gohebydd:
Maria
Evans a’r
Ffôn
01490 460360
Diolch
iddo am
ei amser
neges
iogwrt Llaeth y Llan a sticeri Aldi.
amserol.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod
Miri
Mês – Penderfynodd y pwyllgor
yn brysur yn casglu yn barod.
Profedigaeth
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth Ieuan,
Hafotty Foel, rwy’n siwr ein bod i gyd fel ardal yn
cydymdeimlo’n fawr gydag Emily a’r teulu.

BETWS GWERFUL
GOCH

LLANGWM

Capel y Gro Braf iawn oedd cael cyfarfod yn y
capel
a chael gwasanaeth
Robertdrwy
Parry,ganu tipyn o ‘mouth music’
CȎReto
MEIBION
LLANGWM:gan
Wedi
Lerpwl.
cyflym a rhythmig, ac esiampl o’r
hir ddisgwyl, cyrhaeddodd y
‘waulking songs’ traddodiadol –
penwythnos yr oedd aelodau Côr
caneuon a genid ers talwm wrth i
Meibion Llangwm wedi bod yn
ferched drin gwlân. Mae’n wir i
disgwyl yn eiddgar amdano ers tro,
ddweud
mai
uchafbwynt
y
sef y cyfle unwaith eto i gyd-ganu
cyngherddau oedd cyflwyniad
gydag un o artistiaid gwerin
emosiynol Mairi a’r Côr o’r hen
enwocaf yr Alban, sef Mairi
ffefryn ‘Ysbryd y Gael’ ar ddiwedd y
MacInnes.
noson, gyda sain y bagbibau yn
Trefnwyd dau gyngerdd, y naill yng
mynd â ni i bellafoedd yr Alban i
Ngharno a’r llall yng Ngherrigy
gloi’r nosweithiau Celtaidd eu
drudion - cyngherddau a fydd yn
naws.
aros yn y cof am flynyddoedd.
Yn dilyn y cyngherddau, gwnaed
Cafwyd croeso twymgalon yn
cyfraniad o £500 i'r elusennau
neuadd orlawn Carno, a’r lle yn
Mudiad Ymchwil y Galon a Chronfa
dechrau llenwi ymhell cyn amser
Ambiwlans Awyr, a hynny er cof am
dechrau. Yna, ar y nos Sul, yng
un o’n haelodau selocaf a fu farw
Nghapel
Jeriwsalem
dan
yn frawychus o sydyn a chynarweinyddiaeth medrus Trystan
amserol rai misoedd yn ôl. Byddai
Edwards cafwyd perfformiadau
Ber, Ystrad wedi bod wrth ei fodd
grymus, teimladwy a chynnes.
gyda’r cyngherddau ac yng nghanol
Ganwyd Mairi ar un o ynysoedd
yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r
allanol Heledd, sef De Uist, ac y
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n
mae hi’n hoff o hyrwyddo
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig
traddodiadau cerddorol ei phobl yn
i Bethan a Gwerfyl am ein paratoi.
yr iaith Gaeleg; gwnaeth hynny

STEVE MELLOR

Draw,
Market
in 29.
iddynt

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

T
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LLANBEDR DC
Gohebydd: Iona McKee. Ffôn : 01824 705074
Bu plant yr Ysgol yn brysur gyda gweithgareddau’r
Pasg dan arweiniad y Tad Huw. Llawer o ddiolch
iddo am ei waith caled.
Newid aelwyd
Croeso cynnes i Elen a’i gŵr sydd wedi symud i’r
Coach House, Llanbedr yn ddiweddar. Gobeithio
y byddant yn hapus iawn yn eu cartref newydd.
Estynnwn yr un croeso i Matt a Ffion a’u plant
Ollie, Math a Mai sydd wedi ymgartrefu yn The
Cedars. Gobeithio eich bod wedi setlo ac yn
mwynhau bywyd yn Llanbedr.
Tafarn y Griffin
Edrychwn ymlaen at weld Tafarn y Griffin ar agor
yn yr awyr agored cyn bo hir. Bydd chwech yn
cael cyfarfod y tu allan ac mae bwydlen hyfryd
i’w gweld ar facebook. Diolch yn fawr iawn i’r
tîm prysur am eu gwaith a’u dyfalbarhad i gael y
dafarn yn barod.
Cyngor Cymuned
Mae yna gryn dacluso wedi digwydd o gwmpas
y pentref a’r Cyngor Cymuned wedi bod yn torri
glaswellt a chlirio. Diolch am eu gwaith.
Profedigaeth
Trist iawn oedd clywed fod Dei Roberts, Bryn
Awelon wedi marw yn ddiweddar. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Ian, Brian ac Alan a’u
teuluoedd yn eu colled.
Anfonwn hefyd ein cofion a’n cydymdeimlad
llwyraf at Sylvia Roberts, a’i theulu, yn ei
phrofedigaeth o golli ei chwaer.
Bu farw Eurwen Stapleton, The Quentin (yn
enedigol o Fron Hen, Llanferres) yn ddiweddar
wedi gwaeledd byr. Anfonwn ein cydymdeimlad
cywiraf at Brian, ei gwr a Pam a Mark.
Mae ein meddyliau ni hefyd gyda Joy Mount,
Celyn, Hirwaun sydd wedi colli ei gŵr Geoff yn
ddiweddar. Anfonwn ein cofion cywiraf ati.

wasanaeth
n ein plant.
Rhuthun.

Ailgylchu
Mae’r Cyfrifwyr Hill & Roberts wedi ailddechrau
derbyn eitemau ar gyfer cynllun ailgylchu
Cafodd
plant
Blwyddyn
6 lawer
o hwyl yn cymryd rhan yng
Terracycle.
Mae
ganddynt
ddau5oafiniau
ar ochr
awyr agored
amrywiol Nant Bwlch yr Haearn. Diolch i
y ngweithgareddau
swyddfa er mwyn casglu’r
canlynol:
Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.

- Pacedi creision gwag,
- Pacedi Danteithion, bisgedi a byrbrydau

Felly cyn taflu un o’r uchod i fewn i’r bin du,
ystyriwch fynd â nhw i’r biniau pwrpasol hyn.

do symud
blion mwy

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

Celtân

FIRE

Ffôn: 07775 950365
fin Nos: 01745 870317
Perch: CAERWYN LLOYD

Llansannan

Cyflenwad a Gwasanaeth
Blynyddol Yobiniau
offer
diffodd tân
tu allan i swyddfa Hill & Roberts

Gwneuthurwyr ceginau o
safon yng nghalon eich
cartref.

Stiwdio Celtic Strength
Pan ganwyd Ifan, mab hynaf
Cathryn a Geraint Thomas, Pen
y Gaer, yn 2012, daeth yn amlwg
ymhen ychydig fisoedd nad oedd ei
symudedd yn datblygu fel plant eraill.
Ymhen hir a hwyr, cafodd ddiagnosis
o barlys yr ymennydd, ond doedd y
teulu ddim am dderbyn mai treulio’r
rhan fwyaf o’i fywyd mewn cadair
olwyn fyddai ei dynged.
Stori hir o waith caled iawn ydi
bywyd Ifan wedi bod hyd yma, ac
mae llawer o waith i ddod eto, ond
canlyniad o’r cyflwr creulon hwn
oedd sefydlu Stiwdio Celtic Strength
yn iard y cartref ger Pwllglas. Mae’n
cynnig sesiynau therapi i bawb, - o
fabanod 4 mis oed i oedolion dros 80
– sydd â chyflwr sy’n affeithio ar eu
gallu i symud (megis strôc, parlys yr
ymennydd, colli ‘tôn’ y corff, ‘global
developmental delay’, MS, cyflyrau
niwrolegol, a mwy).
Un o gleientiaid Cath ydi Olivia,
- merch fach 4 oed o Abergele.
Ganwyd Olivia ar ôl 27 wythnos,
yn faban bach gwael iawn. Bu ar
beiriant anadlu am 5 diwrnod ac
roedd angen ocsigen arni am 18
mis wedi hynny. Cafodd ddiagnosis
o Hydroseffalws yn 4 wythnos oed,
a Pharlys yr ymennydd dwyochrog
a Spasticity yn 18 mis oed. Mae
wedi cael llawdriniaeth 3 gwaith
hyd yn hyn. Ond mae Olivia’n ferch
fach arbennig iawn, gyda gwên fel
giât! Daw Olivia draw i Ben y Gaer
am sesiwn therapi bob wythnos,
ac mae’n dod yn ei blaen yn wych.
Os ydych am weld be sy’n digwydd
yn ystod y sesiynau yma, ewch at
Olivia’s Odyssey ar Facebook neu
Instagram. Mae ganddi dudalen
Just Giving hefyd, i godi arian i gael
llawdriniaeth nad yw ar gael yn rhad
ac am ddim gan y GIG yng Nghymru.
Medd Cath: “Mae’n deimlad
anhygoel gwylio plant a phobol yn
cyrraedd eu nodau, gweld plentyn
bach yn dysgu sut i eistedd ar ei ben

ei hun, cropian neu ddechrau cerdded.
A gweld y rhieni yn eu dagrau, a
gwên fawr ar wyneb y plentyn! Gyda’r
oedolion, rydym yn canolbwyntio ar
gynnal symudedd a gwella’r balans
rhag ofn iddynt gael codwm. Mae
hefyd yn ymwneud â rheoli poen a
symud yn rhwydd, adeiladu cryfder
a dygnwch fel y gall y cleient fyw’n
annibynnol, neu hyd yn oed ddringo
mynyddoedd, os mai dyna yw’r nod!
“Rwy’n falch iawn o’r gymuned
fach sydd gennym yma. Ein bwriad
yw cefnogi, rhoi cyngor, gwrando,
addysgu ac annog ein cleientiaid.
Mae cael sesiwn therapi’n grêt,
ond gwaith tîm ydi o yn y pen draw.
Rhoi’r ‘tŵls’ cywir iddyn nhw ydan
ni.”
https://celticstrengthstudio.co.uk/
facebook ; @CelticStrengthStudio
Instagram: celticstrengthstudio

Olivia a Cath
wrth eu gwaith

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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Busnesau
Cyfnod Clo

FfionTherapi
Harddwch

Mae nifer o drigolion bro’r Bedol wedi mentro a
chychwyn busnes newydd yn ystod y cyfnod clo
Dyma hanes rhai ohonynt.

Matiau Lily Pad
Ar ôl deuddeng mlynedd
o weithio ym myd ffasiwn i
gwmnïau mawr yn Llundain
(Primark, TK Maxx, ASOS),
flwyddyn diwethaf yn ystod
y cyfnod y clo cyntaf,
penderfynais ddechrau
busnes fy hun o’r enw Lily
Pad Doormats. Fy merch,
Noa Lily yw’r ysbrydoliaeth tu
ôl i’r enw Lily Pad Doormats.
Dwi’n cynllunio y matiau o
adre yng Ngherrigydrudion,
matiau drws sydd wedi eu
gwneud o gnau coco ac yn
eco-gyfeillgar. Roeddwn
yn defnyddio fy mhrofiad
mewn byd prynu a gwerthu i
gychwyn y busnes ac roedd
gen i ambell gysylltiad parod i
hwyluso’r gwaith dechreuol.
Dwi wedi dechrau drwy
werthu matiau Saesneg ar
fy ngwefan ac ar Amazon.
Mae Amazon wedi bod yn
gymorth mawr i dyfu’r busnes
yn gyflym. Mis diwethaf dwi
wedi ychwanegu casgliad
Cymraeg, matiau “Croeso”
a “Helo” ac mae nhw
wedi bod yn boblogaidd
iawn. Dwi’n falch iawn fod
cymaint o siopau bach lleol

Cymreig wedi fy nghefnogi
ac yn gwerthu’r matiau, gan
gynnwys Siop Elfair.  
Mae gen i fwy o gynlluniau
Cymraeg yn dod mis yma
gan gynnwys mat i’r garafan
“Y garafan a garaf i”. Beth
sydd ar y gweill nesaf
gen i? Dal ati i gynllunio
mwy o fatiau Cymraeg a
Saesneg, sy’n addas ar
gyfer gwahanol dymhorau a
steiliau gwahanol, a thyfu’r
busnes yn ehangach. Dwi’n
edrych ymlaen i werthu dewis
eang o fatiau cyn diwedd
y flwyddyn. Ewch draw i’m
gwefan i gael golwg ar y
casgliadau llawn sydd ar gael!
Dona Jones
Lily Pad Doormats.

Dau o’r matiau Cymraeg

Arogli

Vicky
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Dechreuais ‘arogli ‘nôl ym mis
Hydref y llynedd. Roeddwn ar
fin cael fy niswyddo ymhen
ychydig o fisoedd ac roeddwn
i’n teimlo ei fod yn gyfle
perffaith i roi cynnig ar rywbeth
newydd! Rwyf bob amser wedi
caru canhwyllau a thoddion
gwêr ac felly’n awyddus i
ddysgu am sut i’w gwneud.
Rwy’n cynnig amrywiaeth
o ganhwyllau mewn tuniau
sy’n addas ar gyfer gwahanol
achlysuron a thymhorau.
Mae gen i hefyd amrywiaeth
o doddion gwêr sydd wedi’u
pecynnu mewn bagiau cotwm
y gellir eu hail-ddefnyddio,
rwy’n gwerthu’r rhain ynghyd
â’r llosgwyr gwêr. Rwy’n
gweithio ar ddatblygu
canhwyllau moethus mewn
potiau sment ar hyn o bryd
ac yn gobeithio y byddaf yn
gallu cynnig opsiwn ail-lenwi.
Rwy’n defnyddio gwêr soi sydd
yn eco-gyfeillgar ac yn addas
i figaniaid ac rwy’n gwneud
popeth gartref yn Rhuthun,

Gogledd Cymru. Mae gen i
gymaint o syniadau a fedrai’m
aros i ddatblygu rhain. Gallwch
archebu drwy yrru neges ar
Facebook neu Instagram neu
drwy fy nhudalen Etsy.
Facebook/ Instagram: arogli_
wales
Etsy: www.etsy.com/shop/
arogliwales

Fy enw i ydi Ffion Morgan. Dwi’n enedigol
o Graigfechan, ac wedi ymgartrefu yma
bellach efo fy mhlant, Tryfan a Lili. Mae’r
ddau yn mynd i ysgol uwchradd Brynhyfryd.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn
sialens i ddeud y lleia! A dwi’n meddwl ei
bod hi’n saff cael dweud bod y coronafeirws
wedi newid ein bywydau mewn un ffordd
neu’r llall. Yn bendant mae wedi neud i mi ail
feddwl rai pethe.
Ar ôl 7 mlynedd yn rhedeg busnes therapi
harddwch, penderfynais ail frandio ac
adleoli yma yng Ngraigfechan. Wrth feddwl
am enw newydd i’r busnes, mae’n rhywbeth
personol iawn, ac roeddwn eisiau rywbeth
fyddai’n cynrychioli lle dwi’n byw allan yn y
wlad. Gyda hyn mewn meddwl, meddyliais
wedyn am fy enw a be mae’n ei olygu, sef
bysedd y cŵn, a dyna fo! Fe syrthiodd i’w le!
Does dim blodyn mwy naturiol na’r blodyn
hwn, felly penderfynais alw’r busnes yn
Ffion Therapi Harddwch Beauty Therapy.

Cêcs Fi
Dwysan Roberts dwi o Tyn
y Cefn, Corwen a dyma fy
musnes cacennau i, Cêcs
Fi. Dechreuodd y cwmni
bach yng nghegin mam yng
Ngherrigydrudion cyn i mi
symud i Gorwen blwyddyn
a hanner yn ôl. Ers hynny
mae’r busnes bach Cêcs
Fi wedi tyfu a thyfu, a dwi

Dwysan gydag un o’i
chacennau anhygoel

Cae Derw

rwan yn ei wneud yn llawn
amser ac wrth fy modd yn
fos arnaf fi fy hun! Dwi’n
gwneud cacennau ar
gyfer bob achlysur, gyrru
brownies drwy’r post (a rhai
wedi mynd cyn belled â
Llundain!). Dwi hefyd wedi
dechrau gwneud cacennau
i Gaffi Manon yn Frongoch,
Y Bala. Ers blynyddoedd
dwi wedi gwneud cacennau
i ffrindiau a theulu, ond
erbyn heddiw mae gen i
gwsmeriaid yn dod o bob
man i brynu Cêcs gen i.
Ychydig o flynyddoedd yn
ôl mi wnes i ddechre mynd i
ddosbarth nos yng Ngholeg
Llandrillo i ddysgu sut i
addurno cacennau, ac mi
wnes i ddysgu lot fawr yno.

Sudd Afal a
Chacennau
Bryn Clwyd

Cychwynnodd ein busnes Cae Derw fel
prosiect cyfnod clo o werthu ychydig o
flodau wrth ein giât. Dwi wastad wedi tyfu
blodau a bwyd ar ein cyfer, felly ehangu
ar hynny. Yna daeth y cyfle i ni gymryd
tir yn Llanrhaeadr fis Medi, a dyma
ni’n penderfynu mynd amdani. Wrthi’n
cychwyn ydan ni, ond rydan ni’n gobeithio
mewn amser (a phan gawn ni ganiatâd)
creu ychydig o “pick your own”, blodau, a
phwmpenni.
Rydan ni hefyd yn bwriadu plannu coed
eirin Dinbych. Roedd hwn yn brosiect lle
roedden ni gyd fel teulu yn medru dysgu
gyda’n gilydd – fy ngŵr Sion, a’r plant
Betrys sy’n 9, Rolant sy’n 6, a Cledwyn
sy’n 3 oed. Mae wedi gadael i ni gael
rhyddid, a rhywbeth i ganolbwyntio arno
tra roedd y plant adre o’r ysgol. Prosiect
tymor hir ydi o, ac mi rydan ni’n mwynhau
dysgu wrth i ni fynd yn ein blaenau.
Lucy ar y rhandir

Tusw o flodau hyfryd

Yma ym Mryn Clwyd yng nghanol
Gellifor, gartref i fi Holly, y gŵr
Eryl a’n genod bach Mali ac
Elin mae ganddon ni Berllan
Ffrwythlon yn cynnwys 30 o goed
Afalau sydd dros 100 mlwydd
oed.
Mae Bryn Clwyd wedi bod yn
gartref i ni fel teulu ers 2015 ac
yn rhan o deulu Eryl am dros 40
mlynedd.
Yn gweithio o adref yn ystod
y cyfnod clo, ges i gyfle i weld
y nifer fawr o afalau oedd ar y
coed, a’r angen i wneud mwy o
ddefnydd o beth sydd ganddon
ni adref, ac felly penderfynais
sefydlu “Sudd Afal Bryn Clwyd”.
Mae ein Sudd wedi bod yn
boblogaidd ofnadwy ac mae’r
gefnogaeth gan drigolion a
busnesau lleol wedi bod yn wych.
Rydw i’n mwynhau coginio ac
yn enwedig gwneud cacennau.
Rydw i wedi meddwl ambell dro
dros y blynyddoedd cychwyn
busnes ers dyddiau dosbarth
Arlwyo yn Ysgol Glan Clwyd.
Ar ôl holl lwyddiant Sudd
Afal Bryn Clwyd a tra’n teimlo’n

hyderus, penderfynais fynd
amdani a chychwyn busnes
“Cacennau Bryn Clwyd”.

Cledwyn yn helpu
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gwasanaeth
neud eu rhan
in a derbyn,
h am yr ardal
s parch at ei
huthun.

PWLLGLAS
CYMDEITHAS PWLLGLAS. Nos
hapus yno Nesta.
Wener, Hydref 18 fe gynhaliwyd
Cyfarfod Agoriadol y Gymdeithas
COFION. Anfonwn ein cofion at
yn Festri Y Rhiw. Ein siaradwyr
Helen Wynne, Gwyneth Llywelyn.
gwadd oedd Rhys a Sheila Dafis o
Glenys Roberts ac amryw eraill
Lansannan a thestun eu sgwrs
sydd ddim wedi bod yn dda yn
oedd 'Dau Hen Gês' Ie, yn
ddiweddar ac ambell un ohonynt
llythrennol, dau hen gês brown
wedi derbyn triniaeth mewn amryw
oedd ganddynt a rheini'n llawn o
o ysbytai. Dymunwn ichi oll wellhad
hen greiriau diddorol. Yng nghês
buan.
Rhys cafwyd nifer o eitemau oedd
yn perthyn i'w daid a'i hen ewythr a
EGLWYS UNEDIG Y RHIW. Yn
fu'n' ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf
ystod mis Hydref fe'n gwasangan gynnwys hen fedalau rhyfel, un
aethwyd gan y Parchedigion Morris
tun baco unigryw a diddorol a nifer
P. Morris (Gweinidog) ac Eric
fawr o lythyrau a anfonwyd o'r
Greene, Y Bala a hefyd Dafydd
ffosydd at y teulu a nifer o'r rhain
Timothy, Y Rhyl a Geraint Owens,
wrth gwrs wedi eu sensro cyn
Rhuthun. Diolch iddynt oll am eu
cyrraedd. Wrth lwc, daeth y ddau
gwasanaeth a'u cenadwri.
adref o'r rhyfel yn fyw a phan aeth
ei hen ewythr i weithio wedyn i
SIOP PWLLGLAS: Dydd Sul
Ddolgarrog bu ond y dim iddo gael
Hydref 13 cawsom brynhawn difyr
ei ladd yn y drychineb fawr yno pan
allan gyda'n gilydd a mynd am dro
dorrodd argae cronfa ddŵr
i Plas Newydd Llangollen. Plas
uwchlaw'r pentref.
Newydd oedd cartref 'Merched
Yng nghês Sheila cafwyd nifer o
Llangollen', Boneddiges Eleanor
hen eitemau o'r Ail Ryfel Byd fel
Butler a Sarah Ponsonby am bron
Rhai o blant Blwyddyn 1 a 2 yn tynnu lluniau cymeriadau straeon Angharad Tomos
dillad nyrsio ei mam a hithau'n
i 50 mlynedd.Heddiw mae'r Tŷ yn
aelod o'r Groes Goch ac yn nyrsio
Amgueddfa sy'n cael ei redeg gan
Cŵl Cawsom
ym mhlasty'r Pale ger Llandderfel Diwrnod
Gyngor Cymraeg
Sir Ddinbych.
Cawsom
‘Ddiwrnod
Cwl’
yn ystod y rhyfel a hefyd rhai
dipyn o hanes
y TŷCymraeg
a’r gerddi
cyn
eitemau a berthynai i'w thad tra'n
troi am adre
a chael
swper rhan
blasus
arbennig
a phawb
yn cymryd
aelod o'r Home Guard. Roedd
yn Y Britannia.
Roedd pawb wedi
mewn
amryw o weithgareddau
ganddi yn ei meddiant hefyd hen
mwynhau
ac yn
gyfle
Cymreig
fel dawnsio
gwerin,
rygbi, i’r
lyfr wedi ei sgrifennu gan yr enwog
gwirfoddolwyr
ddod
at aeichelf.
gilydd
i
chwaraeon
buarth,
canu
Cyfle
William Salesbury, un o gyfieithwyr
gymdeithasu.
gwych
i bawb fwynhau ein diwylliant.
y Beibl, yn trafod meddyginaethau,
a llawer o'r rhain yn rhai llysieuol,
Edrychwn ymlaen at noson yng
tuag at bob math o anhwylderau.
nghwmni
Iolo Williams y
Rygbi
Noson hynod o ddiddorol a
Naturiaethwr
enwog Nos
Wener
Mae
pawb yn mwynhau’r
sesiynau
chyflwynwyd a diolchwyd iddynt
Rhagfyr
yn Neuadd
rygbi
gan 6ddysgu
mwy aPwllglas
mwy o am
gan y llywydd, Rhoswen Ellis a braf sgiliau’r
7.30 or gloch.
Mae nosweithiau
bêl hirgron.
Diolch i MikeIolo
oedd cael mwynhau paned a sgwrs
yn hynod
boblogaidd
felly 'y cyntaf
Evans
am ei
frwdfrydedd.
wedyn.
i’r felin' fydd hi a mae Tocynnau ar
gael yn ein Siop a Siop Elfair
SYMUD. Dymuniadau gorau i
Rhuthun.
Nesta Williams, Erw Las sydd
Estynnwn groeso cynnes iawn i
bellach wedi symud i'w chartref
ddwy sydd wedi ymuno â tîm y
Plant
Derbyn
Ysgol
Llanfair
yn
newydd yn yr 'Hen Deanery'
gwirfoddolwyr sef Mona Ffynogion
mwynhau
chwaraeon
buarth yn
Llanelwy.
Gobeithiwn
y byddwch
a Sue Clarkson o Efenechtyd.

LLANBEDR DYFFRYN CLWYD

mâu y tymor
lwyr i’r ysgol
n a Derbyn “
l iawn yn Yr
edwig Law.
1 a 2 gael
s am ddod i
iolch hefyd i
d genwair yn

ssor Llusern
on o ryfeddu!
ei gwaith yn

reulio amser
o wedi dysgu
ig iawn, wrth

Baner yr Eisteddfod

s o’r grefft i’r

h o galon i
plant. Roedd
goedd ffansi
brynu llyfrau
hfawrogiad!

o plac cam 5
eu holl waith
i greu llwybr
n. Rydym yn
hu papur yn

oed derw er

ddiweddar a

leuthau pêlas.

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

diau yn Llys
on o hwyl a
diheuriadau
nd ein boliau

at ymgyrch
dd pawb yn
!

A
(Gwasg

Mae’r teulu
Lydaw. Ond
hymweliad.
Karadog, L
Erwan eu p
flwyddyn i w
drwy’r Llyda
glywed eu h

DIAW

Atgo

SIOE FFASIWN

Gwelliannau Cartref DBP

maint o blant
yhoeddi bod
ant wedi bod
roedd côr o
. Roedd hi’n
raill y sir, ac

BYW IA

DEUNYDD ADEILADU
PLASTIG DINBYCH
CYFLENWYR A GOSODWYR
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”,
Gwydr Dwbl, Unedau wedi eu selio,
Ystafelloedd Gwydr, Cynteddau,
Landeri a systemau Bondo Sych,
To rwber “Firestone” a llawer mwy.

(Gwasg

‘Mae caneuo
Davies (aelo

Stâd Ddiwydiannol
Colomendy, Dinbych
LL16 5TA
e: enquiries@dbpltd.co.uk

Ffôn:

01745 818849
www.dbphomeimprovements.com
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CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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CERRIG BEDDI

fawr iawn hefyd i’r Parchedig Richard
Cystadleuaeth yr Eglwys
am arwain
pawb
mewna Ffiz”
BuYn
pawb
yn brysur
yn trafod
ac yna’n
Neuadd
Pwllglas
nos Wener
HydrefCarter
11,cafwyd
noson
“Ffasiwn
yn yr awyr
agored.
paratoi
lluniau
am ‘Hapusrwydd’
gydag
arddangosfa
o wisgoedd gan Gwasanaeth
Siop Dillad Merched
“Lan
Llofft”,
ar gyfer
Cystadleuaeth
a drefnwyd er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas,
Machynlleth
ac Aberystwyth,
Cymdeithas
Rhieni
ac Athrawon
ganEisteddfod
yr Eglwys. Gwnaeth
hynDdinbych
i ni
yr Urdd Sir
2020.
Merched lleol
cafodd
y fraint o
Diolch
yn fawr
iawn i’n Cymdeithas
sylweddoli
pa mor
lwcus
ydymnoson
ni
fodelu’r
dillad.
Cafwyd
ddifyr
a llawer
o fwynhad.
Diolch i
Rhieni
ac Athrawon
i gyd ac fod yna gymaint
o bethau
Gwenllian
Murphy am
drefnu’r
noson. caredig iawn am
gyfrannu at y gost o farcio’r buarth.
sy’n rhoi gwên ar ein wynebau.
Mae’r plant wrth eu boddau gyda’r
Llongyfarchiadau i’r plant ddaeth
cwrs antur a’r map o Gymru.
yn fuddugol. Da iawn chi. Diolch yn

ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE

Gwaith cerfio gyda llaw

24A Heol Clwyd
Rhuthun.
01824 704889

(Ffurfiwyd 1971)

Pengwern
Cyffylliog
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Dwy gyfrol Arwel Emlyn
Y Parchedig George Emlyn Jones. Achubwr y
Goleuni. Un o Blant y Groes. yw pennawd y ddwy
gyfrol.
Mae Arwel yn hen gyfarwydd i ni fel bardd
sydd wedi ennill gwobrau, tariannau a chadeiriau
mewn eisteddfodau mawr a bach gan gyfoethogi
ein papur bro Y Bedol yn gyson gyda’i waith yn
arbennig wedi iddo ymddeol. Y gynghanedd sydd
yn mynd â’i fryd yn bennaf, ond mae yr un mor
gynhyrchiol bellach yn y mesur rhydd fel y gwelir yn
ei gyfrol gyntaf o’r ddwy, Cerddi Atgof. (40 t) sef ei
gofiant barddol i’w ddiweddar annwyl dad, y Parch.
George Emlyn Jones. Dyfyniadau a dywediadau
(70t) o bregethau ei dad sydd yn yr ail gyfrol, cyfrol
sy’n dangos fod yr elfen farddol yn perthyn i’w Dad
gyda’i hoffter o’r gymhariaeth fachog, a lliwgar ar
dro. Y mae’r ddwy gyfrol yn enghraifft o Arwel yn
arallgyfeirio wedi ymddeol sef cyhoeddi llyfrynnau.
Y gyfrol gyntaf fel cyhoeddwr oedd casgliad o
englynion gan Dafydd Jones, Clytiau Gleision, ac
yn annisgwyl iawn casgliad o f’englynion innau.
Yn anaml iawn y cewch chi ddwy gyfrol yn cael eu
cyhoeddi fel efeilliaid, neu fel llaw a maneg, ond
dyna fenter cyhoeddi ddiweddara Arwel.
Yn y gyfrol o ddyfyniadau cyfoethog ac
amrywiol cawn bortread o’r pregethwr a’i ffordd
o gyflwyno ei neges. Mae hon yn gyfrol fwy gyda
70 tudalen. Mae yna emynau ac adnodau yn cael
eu dyfynnu, yn ogystal â dyfyniadau gan awduron
amrywiol fel Awstin Sant, beirdd fel Cynan a
Gwenallt, a phregethwyr megis J.W.Jones,
Conwy. Cawn englynion, dywediadau, hanesion,
a chymhariaethau amrywiol a chyfoethog iawn,
ac wrth gwrs pob un yn hynod bwrpasol. Hefyd
ceir ambell i air o brofiad ac ambell stori ddifyr. Y
cyfan, wrth gwrs, er mwyn gyrru’r neges adra.Yn
amlwg hefyd mae yma atgofion sydd yn ddarluniau
a sylwadau byw o eiddo’r Parch. George Emlyn
Jones ei hun. Mae ganddo bennau gwreiddiol a
grymus i’w bregethau: Crud gwag, Croes wag
a Bedd gwag. (Pregeth ar Yr Atgyfodiad). Mae
dywediadau bachog, cofiadwy yn britho’r gyfrol.
Haera mai’r gwir ffocws yw “Nid gweld y Crëwr
yn y cread ond y cread yn y crëwr.” O’i brofiad o
Abersoch a’r bad achub, gwnaiff y sylw trawiadol
hwn. “Yr un anoddaf ei achub yw yr un sydd yn
ceisio achub ei hun!”
Yn fonws ar ddechrau’r gyfrol ceir cadwyn o
englynion grymus eu hangerdd o waith Arwel
i’w dad, yr union englynion sydd yn cloi Cerddi
Atgof. Os ydych am fwynhau y perlau eraill yn y
gyfrol pryner hi ac ni chewch eich siomi. Yn fwy
na hynny gellir pori ynddi hi dro ar ôl tro yn ôl eich
cyfle.
Cerddi Atgof yw y fwyaf gwreddiol ei chynnwys
gan fod teyrnged dyner Arwel i’w ddiweddar dad
ar yr un pryd yn rhyw fath o gofiant iddo. Atgof
ydyw’r teitl hynod addas gan mai atgofion yr
awdur ydynt ar adegau arbennig ym mywyd ei
Dad. Ac nid o anghenraid mewn trefn amseryddol.
Yn rhedeg yn ogystal â thynerwch drwy’r gyfrol,
mae dwyster a hiwmor tawel sy’n rhoi mynegiant
i berthynas arbennig iawn rhwng tad a mab. Mae
cystudd ei Dad sydd yn cael gofod helaeth yn
datguddio dyfnder y berthynas arbennig honno.
Yn y gerdd gyntaf un Groes mae Arwel yn ein
hatgoffa ni o’i Dad yn cymhwyso pentref Groes ei
fagwraeth ger Dinbych at Groes Crist.
“A bod yn un o blant Y Groes
Oedd ei neges hyd ei oes.”
Yna cawn Arwel yn dilyn ôl troed ei dad yn
chwarae condyctyr bys.
“Ond neges Iesu Grist sy’n fwy
Na chondyctio bysus bach y plwy
Ac ar hyd y ddaear lawr
Condyctiodd ef y Condyctor Mawr”
Yn y pennill hwn mae Arwel yn defnyddio
techneg a ddefnyddiai ei dad yn ei bregeth wrth
gyfeirio at “y Condyctor Mawr”. Mae’r llythrennau
bras yn cyfleu’r cyfan.
Y gerdd sy’n cyfleu trobwynt ingol yn hanes
afiechyd ei dad yw’r gerdd i Ward 19 Ysbyty Glan
Clwyd:

Cloir y gyfrol hon gydag emyn tyner (penillion?)
gan fam yr awdur.
Credaf mai mantais fyddai pori yn y
dyfyniadau yn gyntaf ac yna troi at y cerddi
atgof, yn arbennig os am synhwyro fod peth o’r
bardd ym mhregethau ei dad, a fod dychymyg
creadigol y pregethwr i’w ganfod yng ngherddi’r
mab.
Yn fonws mae’r awdur wedi cynnwys lluniau
yn y ddwy gyfrol, ond fod y lluniau Cerddi’r
Atgof yn amlach am resymau amlwg. Dwy gyfrol
i fyfyrio ynddynt a throi iddynt dro ar ôl tro. Ac
fe ddiolchwn i’r awdur am y ddwy deyrnged
deilwng iawn i’w dad a wnaeth ddiwrnod da o
waith dros Eglwys Iesu Grist fel un o blant Y
Groes.

Lilian ac Emlyn

George Emlyn ac Arwel Emlyn
“Un nyrs, dim ond un nyrs
Oedd yn ceisio ei gael i eistedd
I fyny a hynny achubodd ei fywyd
Ar y pryd.”
Yna disgrifir y broses hir o fedru cerdded eto
gyda chymorth pulpud.
“Ychydig hirach, bob dydd,
Megis cam ceiliog
Nes iddo roi cam efo ffrȃm,
Pulpud, pulpud fel arferai bregethu ynddo!”
Dyna Arwel eto yn rhoi tro i ystyron geiriau fel ei
dad o’i flaen.
Y gerdd sy’n cyfleu un o argyhoeddiadau dyfnaf
ei Dad yw Yr Ymwrthodwr Cydwybodol” sy’n
disgrifio ei safiad ef a’i ffrind Y Parchedig Eifion
Jones yn eu gwrthwynebiad cydwybodol i ryfel
pan nad oedd gwneud y fath safiad yn dderbyniol
gan lawer. Mynychodd y ddau dreibiwnal. Yn
ganlyniad i hynny caed eu gweinidog Y Parch.
J.H.Griffith oedd yn Heddychwr ei hun
“Yn tynnu coes
A bygwth oes
O garchar o’i flaen,
Ond ymlaen yr aeth,
Ef ac Eifion,
Cyfeillion.”
Y canlyniad oedd treulio dwy flynedd yn coginio
yn Ysbyty Llangwyfan:

Groes
Yno’n ifanc ar ddechrau oes
Yn chwarae bysus efo Bobi Groes,
I Birkenhead a’r Old Toll Bar
Chwarae bysus plentyndod gwâr.
Yr Afon Taldrach gyda’r nos
Fel y Merswy ond yn ddim ond ffos,
Roedd yn mynd i bobman yn ei dro
Wrth chwarae bysus bach y fro,
Ond neges Iesu Grist sy’n fwy
Na chondyctio bysus bach y plwy
Ac ar hyd y ddaear lawr
Condyctiodd ef y Condyctor Mawr
A bod yn un o blant Y Groes
Oedd ei neges hyd ei oes.
Ward 19, Ysbyty Glan Clwyd
Un nyrs, dim ond un nyrs
Oedd yn ceisio ei gael i eistedd
I fyny a hynny achubodd ei fywyd
Ar y pryd.
Cyhyd a bod un nyrs wrthi
O ddifri mae’r gwasanaeth iechyd
Yn elwa ar ei milgwaith.
Tua awr y dydd mewn cadair fawr
I ddechrau, yna ei eistedd
Am ychydig hirach,
Ychydig hirach, bob dydd,
Megis cam ceiliog
Nes iddo roi cam efo ffrȃm,
Pulpud, pulpud fel arferai bregethu ynddo!
Pulpud i gerdded, pulpud i fyw.
Ac myn Duw, dechreuodd symud
Ac yn y man daeth adref
A hynny oedd y wyrth
Gan iddo basio heibio
Glyn cysgod angau’r pneumonia yna
A dod drwyddi…
Am y tro.
Ymorthodwr Cydwybodol
I Gaerdyd yr aeth
At Dribiwnlys
A’r Parch JH Jones
Yn tynnu coes
A bygwth oes
O garchar o’i flaen,
Ond ymlaen yr aeth,
Ef ac Eifion,
Cyfeillion,
Gwneud safiad
Pan nad oedd hynny’n fater hawdd.
Wedyn,
Coginio’n Ysbyty Llangwyfan
Am ddwy flynedd
A hynny yn golygu
Gallai goginio
Cinio Dydd Sul
Ar ôl bwydo y praidd
Gydag arlwy ysbrydol,
Tragwyddol.
Ymwrthodwr Cydwybodol.

“A hynny yn golygu
Gallai goginio
Cinio Dydd Sul
Ar ôl bwydo y praidd.”
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YMDDIHEURIAD:
Nid oeddwn
wedi da yn
cael innings
do Bet’.
yng Nghefn Brith gan gyflawni aml
i swydd yn ei dro.
yn fflachio. Byddai merched yn gwirioni ac yn
theulu oll. Cafodd ofal arbennig gan
sylweddoli
bod byddin o
bobl wedi
Myfanwy
a Iorwerth
Cafwyd llawer o hwyl yn ei gwmni
yn y gymdeithas
dŵad ato fo i weld y tei yn goleuo. Ond Bet y ferch
Nerys ar hyd y blynyddoedd, roedd
bod wrthi’n paratoi y baneri hyfryd
y ddwy yn deall ei gilydd i’r dim.
ar gyfer yr Eisteddfod. Diolch yn
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso
ogystal i Sian Sarah a Seth am eu
bob amser yn Tegfan.
gwaith.
merch hardd o Ysbyty Ifan ac mae’r
uchafbwyntiau mawr ei fywyd – cael
rwan.
Doedd
dim byd yn âcynhyrfu
Ieu.
Ieuan Davies ( Ieu Foty Foel )
Hefyd,
cydymdeimlwn
theulu Pen
gweddill fel ma nhw’n ddeud yn
bodCOFION:
yn daid balch
ofnadwy
i Tara at Mrs
Roedd
ardalHeulwen
a’r gymuned
hefyd
Bachgen bach o Felin y Wig oedd
Y
Bryn,yrmae
Evans
wedi
Anfonwn
ein Cofion
hanes. Ac ar ddiwrnod Sioe Cerrig
Wyn.
bwysig
Ieu a bu’nCarol,
weithgar
iawnyn
Ieu o’i gorun i’w sawdl, wedi ei eni
ei i chwaer,
oedd
Enid Owen, Fferm Tŷ Nant gynt yncolli
yn 1970 priodwyd Ieu ag Emily a
Roedd
yn bwysig
y blynyddoedd.
Doedd
o byth yn
a’i fagu yma ac wedi byw yma am
wreiddiol
o Bentrecelyn
a Rhuthun.
sydd amaethyddiaeth
wedi cael anffawd
yn ei dros
dyna gychwyn deuawd oedd i bara
i Ieuchartref
ar hyd eiyn
oes.
Roedd nid
yn
Bu’n ysgrifennydd
y ganolfan
y rhan helaetha o’i oes. Fe’i ganed
Yn ddiweddarach
yn y mis,
daeth y
Llanrwst,
Gobeithio
y segur.
am dros hanner canrif a gresyn na
unigcaiff
yn amaethu
hun ond hefyd
Melin y trist
Wig fod
a llwyddodd
i gael Tai
yn 1947 yn fab i David John ac Elen
Dwyfor Jones,
wellhad ei
a dychwelyd
adref o’r ymnewydd
chafwyd cyfle ym mis Medi llynedd
byddai’n
o amgylch ffermydd
llawer
o grantiau
allu ei hadnewyddu.
Davies. Aeth i ysgol Melin y Wig ac
Mawr
wedi eini gadael
ar ôl brwydr
ysbytymynd
yn fuan.
i ddathlu’r briodas Aur yn iawn a
yn dihornio a chneifio ac os oedd
Roedd
ynCydymdeimlwn
aelod hefyd o’r eto
Cyngor
yna i Gorwen. Ei fwriad ar ôl gadael
ddewr.
â’r teulu
hynny oherwydd y pandemig. Ar ôl
galwad
yn dod rhaid oedd gadael
yr ysgol oedd cael mynd i’r coleg i
i gyd. a’r capel. Ai o gwmpas
PROFEDIGAETHAU:
Estynwn ein Cymuned
priodi ymgartrefu yn Foty Foel ac
popeth
a mynd. Ar dwysaf
un achlysur
ardalein
yn ymweld
â gwahanol
ddysgu gwaith coed ond bu’n rhaid
hardal ar
ei cholled ac yn
cydymdeimlad
â thri roedd
teulu yn yr Mae
ymhen amser fe gyfoethogwyd y
Emily
mynd
i’r capel
Ieu oedd yn fudiadau,
plant
ac oedolion,
yn galw
iddo ddod adre i ffermio yn Hafoty
newid yn
gyflym,
colli cymeriadau
y wedi
fro sydd
wedi
colli aanwyliaid
briodas ymhellach gyda genedigaeth
yn gyfrifol
cinio gan
bingo
a hynny i godi
arian at o
achosion
Foel gan nad oedd ei dad yn dda.
traddodiadol
a gweithgar
fewn y
ystod yam
misddechrau’r
diwethaf ‘ma.
dau o blant Wyn a Carol ac afraid
fod Collwyd
y gweinidogMrs
yn dodSallie
adre efo Evans da.gymdeithas.
Roedd Emily ag yntau nid yn
Roedd hefyd yn gweithio gyda’i
Groesfaen,
oeddbynnag
yn Nghartref
dweud bod Ieu wedi gwirioni fel
Emily
o’r capel. Fodd
yn y
unig yn ddeuawd fel gŵr a gwraig
ewythr Bob yn Llwyn Dedwydd.
tad ac yn ymhyfrydu yn y ddau bob
cyfamser roedd Ieu wedi cael galwad
ond hefyd yn ddeuawd cerddorol a’r
Collodd ei dad yn ei ugeiniau cynnar
amser. Ergyd drom iawn iddo fu’r
i fynd i fferm i ddelio gyda llo oedd yn
ddau wedi canu llawer efo’u gilydd.
yn 1969 a cholli ei fam y llynedd a
brofedigaeth o golli Wyn. Yn 2009
gwaedu ar ôl cael ei ddihornio. Doedd Enillwyd cystadleuaeth ‘Dyma gyfle’
hithau yn gan mlwydd oed. Yn sioe
priododd Carol ac roedd Ieu yn
dim sôn am y moron na’r tatws yn
gynhaliwyd yng Nghorwen yn 1972
Cerrig y daeth un o uchafbwyntiau
hynod o falch o gael croesawu Shaun
cael ei berwi. Mi ddoth Ieu yn ei ôl yn
ac arferai’r ddau fynd o gwmpas
mawr ei fywyd pan gyfarfu y
i’r teulu. Ac yna yn 2014 un arall o
waed i gyd – a chwerthin wnaeth y
yn cynnal nosweithiau gydag Euryn
bachgen golygus o Felin y Wig â
gweinidog. Byddai wrth ei fodd hefyd
yn cyflwyno. Ar un achlysur cafwyd
Merfyn Parry, ein Cynghorydd Cymuned, yn dangos ei dractor Massey
yn mynd i seli ffermydd ac roedd yn
gwahoddiad i ganu yng nghymdeithas
Ferguson i’r ysgol.
aelod gweithgar o Undeb Amaethwyr
Bethesda. Roedd Ieu ac Euryn yn
Cymru ar hyd y blynyddoedd. Ar
meddwl eu bod wedi cyrraedd yr
adegau sioeau Sir byddai Undeb
adeilad cywir ac felly i mewn â nhw
Amaethwyr Cymru yn gwneud bwyd
- i ganol criw o ferched yn ymarfer
ac roedd Ieu wastad yn barod i helpu
yoga! Fe ellwch chi ddychmygu y
yng nghanol y merched yn gwneud
chwerthin mawr oedd na wedyn. Ar
brechdanau a thorri cacennau yn ei
ôl symud i Glawddnewydd yn 2013
PEIDIWCH Â GADAEL
I’CH FFERM
ffedog.
ymddiddorodd
yn llawn yn y gymuned
Bu hefyd yn dreifio
bws mini
i’r
yno hefyd.
yn gymydog da ac
GAEL
EI THARGEDU
GANRoedd
LADRON
ysgol am flynyddoedd a’r plant i
yn helpu efo rhywbeth bob amser.
gyd o’r hyna i’r fenga yn ei alw’n
Byddai bob amser yn barod i helpu
Ieu ac mae hynny’n llefaru cyfrolau
unrhyw un. Ei brif ddiddordebau
am ei gymeriad. Does neb yn well
oedd garddio, canu a gwaith coed
na phlentyn am nabod cymeriad ac
ond ar ôl symud i Glawddnewydd fe
roedd Ieu yn amlwg yn plesio’r plant.
gafodd ddiddordebau ychwanegol a
Roedd ganddo yntau feddwl mawr
darganfod doniau newydd – bowls a
Am
amcangyfrif
am ddim
o’r plant i gyd ac yn gneud yn siwr
dominos.
Cysylltwch
â i ni gofio am Ieu, am ŵr,
bod pob un ohonyn nhw’n ddiogel
Ac wrth
ar y daith i ac o’r ysgol. Ac os oedd
tad a thaid arbennig, am ffrind a
yr ysgol yn ffonio ar fyr rybudd wedi
chymydog ffyddlon, yng ngeiriau
anghofio bod angen y bws mini i fynd
Dafydd Iwan –
a’r plant i nofio ymateb Ieu bob tro
Y wȇn na phyla amser
fyddai – peidiwch â phoeni, ddoi yno
Y fflam na ddiffydd byth.
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Dosbarth yn Dathlu
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Mae disgyblion y dosbarth hwn yn dathlu pen-blwydd arbennig o fis Medi 2020 - Awst 2021, ac mae mwy na
hanner ohonynt yn parhau i fyw a gweithio ym mro’r Bedol (neu ar gyrion bro’r
Hapus
BleBedol).
mae Pen-blwydd
nhw rwan?
iddynt oll!

ar y buarth

Llew Roberts, Gilfach, Clawddnewydd
Ganwyd Dad, Llewelyn Ewart Roberts
yn Tafarn Pric, Corwen ar 14 Awst, 1923.
Mynychodd Ysgol Gwyddelwern ac yna aeth
i weithio i’r chwarel yn Graig Lelo. Bu hefyd
yn gweithio i’r hufenfa yn Rhug, Corwen ond
yn ddyn ifanc 18 mlwydd oed ymunodd ar
fyddin. (*Mwy am hyn ar dudalen 21)
Wedi diwedd y rhyfel, profodd ei brofiad
eang o drwsio tanciau yn y fyddin yn fuddiol
iawn ar gychwyn ei yrfa fel mechanic.
Dychwelodd yn ôl i Graig Lelo am ychydig
yn gweithio ar y Navistar trycs ac yna
ymlaen i weithio i’r hufenfa yn Rhug.
Dreifiodd danciau llaeth o gwmpas ardal
Corwen a Chlawddnewydd a hefyd aeth
ar adegau ymhellach i Lerpwl. Bu iddo
gyfarfod a mam ar y rowndiau llaeth tra
roedd Bessie yn aros gyda Anti Edith yn
Blaenddol. Priododd y ddau yng Nghapel
Bethania ar y 7fed o Fai 1949 ac ymgartrefu
yn Ty’n Berth, Cynwyd. Symud wedyn i
Cae Wgan yn 1953, a chychwynnodd Dad
weithio fel mecanic yn Bridge Garej am nifer
o flynyddoedd tan iddo agor garej ei hun
yng Nghae Wgan yn 1964.
Ond yn ystod y cyfnod yma, cafwyd
syrpreis mawr a chroesawyd yr efeilliaid
Erfyl a Carol i’r byd. Sioc anferthol, gan
nad oedd sgans yn bodoli i ddweud bo na
DDAU drysor ar y ffordd. Bu’n gweithio yn
hynod o galed, weithiau tan oriau man y
bore pan roeddem yn fabis. O ganlyniad i’w
waith caled a gwaith caled mam yn magu
dau fabi, yn 1972 daeth y cyfle i adeiladu
garej, gwerthu petrol a phrynu Siop Isa.
Roedd mam yn brysur yn rhedeg y siop a
Dad yn y garej newydd. Roedd hwyl i’w gael
bob nos Wener, mynd gyda Dad yn danfon
neges o gwmpas yr ardal.
Un o’r pleserau mwyaf gan Dad oedd
helpu Medwyn Llys gyda’r tacsis, cario
plant ysgol, cael dod i’w hadnabod a dilyn
eu bywydau. Yn ystod yr 80egau, ategodd
at ei fusnes trwy gychwyn cwmni bysus
Cloion Coaches ac yna ymunodd Erfyl a’r
busnes. Treuliodd dad flynyddoedd lawer yn
mwynhau mynd a phobl yr ardal am dripiau
o gwmpas y wlad.
Daeth anhwylder iechyd yn ystod y
90egau a bu rhaid i dad dorri lawr ar y gwaith
er mor anodd oedd gwneud hynny iddo, a
throsglwyddodd yr awenau i Erfyl, ond gan
gadw diddordeb mawr yn y busnes.
Daeth ergyd drom yn 2007, pan gollwyd
Mam, a fynta wedi gofalu amdani ers
blynyddoedd, ond pleser mwyaf i’r ddau yn y
cyfnod anodd yma oedd treulio amser gyda’r
wyrion Morgan a Jac. Ac wedi marwolaeth
mam, ymfalchïodd Dad wrth weld Morgan
a Jac yn cyrraedd y coleg ac yn tyfu i fod
yn ddynion ifanc gyda dyfodol disglair o’u
blaen. Roedd o mor browd ohonynt.
Ei gysur mawr yn y cyfnod hwn oedd ei
ffydd a’r gefnogaeth a gafodd gan aelodau
capel Clawdd. Bu’n aelod gweithgar
o’r capel, yn ddiwyd a ffyddlon ar hyd y
blynyddoedd ac yn dryw hyd ddiwedd ei
oes.
Fe hoffai Erfyl a Carol ddiolch o galon i
gartref Llanrhaeadr am eu gofal arbennig
dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd yn gysur
mawr iddynt wybod bod eu tad yn cael y
gofal gorau a hwythau yn methu bod gydag
ef yn ystod y pandemig erchyll.
Dyma Dad: gŵr trylwyr a chydwybodol
yn ei waith bob dydd, gŵr gwylaidd a
diymhongar na chlywyd fyth mohono’n
brolio na chanu’i glodydd ei hun, gŵr
hwyliog a fwynhâi ddifyrrwch ymhlith ei
deulu a’i gyfeillion, tad a thaid amhrisiadwy.
Y Teulu

RUTH JONE

Y Gables, Llandy

GWION OWEN

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd
gyflymaf ym Mhrydain, o ran nifer.
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen
Dewisiais y brîd gan ei fod yn
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd flaengar am recordio a mesur
yn mynd ymlaen yma. Ond dwi’m yn
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar
meddwl y buasen nhw ddim callach gan
gyfer magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad
ymlaen ar fuarth Hendre Arddwyfaen y
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn
dyddiau yma. Rwyf eisoes wedi pwyso
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal a’u
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae
tagio yn nhrelar y motobeic. Bydd hyn
allforiadau carbon buwch sydd yn pori
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb
ar laswellt sydd yn tyfu ar
y tarw a’r fuwch i loea. Unrhyw broblem
photosynthesis yn gwneud mwy o
a byddaf yn cael gwared o’r fuwch neu’r
niwed i’r amgylchedd na hedfan
tarw gan fod llo marw neu drafferthus yn
awyrennau o gwmpas y byd?
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac
Ruth Jones
capsiynnau
enwau
dwi’n
credu bydde well teipio rhain yn hytrach na defnyddio’r llun
Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am
gwahanol. Y
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn
fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n
ymweld â hi
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA.
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
Roeddwn i’n
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd
fferm hon
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau.
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg
Chwefror ês
Gwartheg Stabiliser sydd yma bellach
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid
drwy robot lely, mae gan y sied y
Lloyd a Dap
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei a llawer mwy.
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr
Cawsom da
sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
bod y gwartheg mor gyfforddus â
chyflwyniad
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu
i weld pa mor dda oedd y fuwch am
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi bod yn
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr
gwael yn y
fuwch i weld sut wnaeth hi ymdopi â
GWASANAETH TEIARS
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf. Y
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld â ffa
SARACENS
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
hefyd wedi g
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond ddim by
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
confensiyno
o gig yn yr haf.
yn gyntaf
derbyn
linc o oherwydd
flaen llawy irobots
allu ac yn organig yn
Sion
Eilir acâ hyn
Elis mae’r
Jones,
traynbydd
Ar Noswyl Eisteddfod T,
Yn ogystal
brîd
mesur ynardal,
ail gan gyngerdd
eu bod yn gwneud
teithiau
pa
mor effeithiol
mae
teirw yn troi bwyd gwylio’r
ar y Nos
Sul. fferm. marchnata e
Andy
Davies yn
cyfeilio.
Nos Sul, Mai y 30ain, bydd
Felly
nidun
yntocyn
unig dwi
wedi
bod yn helpu
diwethaf ac
yn gig
ac rwyf wedi
ffeindio allan
ond
bydd
angen
Ffilmiwyd
y gyngerdd
yn bod y Dim
Eisteddfod yr Urdd yn cynnal
ar y fferm
ond pawb
hefyd yn
dwiywedi
tarw
uchaf
ei berfformiad
yn bwyta
ar gyfer
tŷ, bod yn o alw am lae
Theatr
Clwyd
yn ddiweddar
a 5% arnoch
cyngerdd digidol arbennig
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod
dinasoedd.
ynrydym
llai yn
na’rddiolchgar
tarw salaf
amben
yr un gan
y bydd pawb yn gwylio’r un
dros
iawn yng nghwmni Steffan
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
Ar y dryd
perfformiad.
Nodwedd
hanfodol ar linc!
Bydd
y
cyngerdd
ar
gael
iddyn nhw am
eu cefnogaeth.
Rhys Hughes a thalentau
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
gan ddau fil
gyfer
ei
roi
i’r
fuches
gyfan
os
am
i wylio
etoy fuwch
am 48aawr
wedi’r
Diolch hefyd i gwmni Ifor
Sir Ddinbych a bydd modd
Ashley
dewis
pwmpen yr un
yma yn godr
magu yn
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Williams aTrailers
ameffeithiol.
ei
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o’r cae. cyntaf a bydd yr holl
ganddi sied
Petasai’r gwybodusion yma ddim ond
elw yn
mynd tuag
at Eisteddfod
cefnogaeth fel noddwyr y noson.
ganu o’ch cartref eich hun. Yr
Ddechrau
fis Hydref
ces i’r cyfle i fynd
y ffarm ho
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma
Urdd
Ddinbych.
AmRoedd y sioe arbrofion a c
Fe fydd
y tocynnau,
sy’n
£15,ac yr i’r
artistiaid bydd yn ymuno gyda
sioe Sir
World
Dairy Expo.
yn deall
natur
a chylchred
bywyd
CERRIGYDRUDION
pellach
amdros
y gyngerdd
ar werth
ar wefan
Eisteddfod
Steffan ar y noson bydd Mared
yn anhygoel,
gyda
800 o stondinau ar wahano
wedi
meddwl
am hyn
yn bell o’u fanylion
sut i200
archebu,
e-bostiwch
yr Urdd
o Fai’r
10fed
Williams,
Celyn
Cartwright,
a dros
o wartheg
yn cael eu dangos.
Wisconsin y
(01490)
420335/355
blaenau
nhw!
Yn wir,
mae ymlaen
ychydig oa hyn neu
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud
wynebu hefo
eisteddfod@urdd.org
pawb
sy’n
prynu
tocyn
Arwel Lloyd, Ceri Haf, Ruth Erin, ynbydd
digwydd
yn
fy
muarth
bach
i.
BALA (01678) 520906
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
ffarm yma w
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
yn gostwng
gwaith y di
gwneud yn s
yn cael ei fw
fewn yr awr
pwysleisio
hylendid, ro
bwcedi yn ca
yn cael dŵ
diwrnod.
Y fferm ol
fwyaf, roedd
safle. Roedd
a’r llall yn
fferm yma
blynyddoedd
yna ddywed
llaeth yn dda
a phan mae
godro mwy
heffrod yn w
or bryd, sy’n
eu gwerthu
eisiau prynu
Roedd yn ga
812333
am 25 doler
Dwi wedi
cynta o fod
llawer o bo
Uchafbwynt
oedd y Wo
argymell i ba
y dyfodol.

Noson yng nghwmni Steffan Rhys
Hughes a thalentau Sir Ddinbych
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Sul Hydref
is cafwyd
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dref 27.
ion at Malethan
Ann
Sioned
Ffôn: 01824 750181
ar ôl treulio
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McKee ar ôl
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Unrhyw newyddion?

LLANARMON YN IÂL

Gohebydd: Olwen E Roberts
Ffôn: 01824 780286

yfarchiadau
Lewis am
el arweinydd
Bu’r côr yn
ithiau yn yr
wedi teithio
arbados yn
a chystadlu
cerddorol.
d i aelodau’r
s Seion, sef
Humphreys,
nes.
clywed am
arall i Ffion
grug, ail ŵyr
i arall i Awel
brysur iawn

gael eu bendithio a’u bedyddio. Mae
croeso cynnes i chi ymuno â ni unrhyw
adeg.
Cydymdeimlwn yn fawr â’r rhai
sydd wedi cael profedigaeth. Cofiwn
amdanoch mewn gweddi.

Ysgol Bro Fammau Mae’r ysgol yn
agored eto, ac yn dathlu cant a hanner
o flynyddoedd ers ei hadeiladu eleni.
Erbyn heddiw mae hi wedi clystyru
Dyma’r parti
fu’n yn
diddanu yn y Swper Cynhaeaf.
gydag Ysgol Llanferres.
Rydym
Undeb y Mamau Ni fu cyfarfod ers
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a
Siân
Williams,
y cyfeilydd
ardderchog mae’r plant yn gael. Mae
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Jones, diddorol
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Capel
y Cwm
ymuno a’r
hanesion
iawnGlyndyfrdwy
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Mair Lloyd
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y blynyddoedd
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Dyna be ofynnodd Llinos yn erthygl
olygyddol rhifyn mis Ebrill y Bedol.
Wel, mae ‘na ddigon yn digwydd
draw yng Nghae Ddol, beth bynnag!
Rydym wedi hen arfer gweld
cywion hwyaid, ac elyrch yno’n
flynyddol erbyn hyn, ac ambell i gyw
gydag iâr fach yr hesg. Y llynedd, fe
wnaeth 6 cyw alarch oroesi, a braf
oedd cael mynd yno i’w gweld yn
tyfu, gwylio fideo o’r tro cyntaf iddynt
sylweddoli eu bod yn gallu hedfan
(mae Facebook yn handi weithiau!), a
deall eu bod wedi ‘gadael y nyth’ go
iawn, i chwilio am gartrefi newydd.
Ond ydan ni’n sylweddoli’r holl
waith sydd yn mynd ‘mlaen er mwyn
cwblhau’r cylch bywyd yma?
I ddechrau, hen ŵr go iawn ym
myd elyrch ydi’r ceiliog. Mae o
bellach yn 21 oed, ac yn holliach
a chryf heblaw am grud cymalau
drwg yn ei glun. Mae o’n dioddef
yn enwedig pan mae lefel y dŵr yn
mynd yn rhy isel iddo allu nofio’n
gyfforddus, ac mae’n cael trafferth
sefyll, heb sôn am gerdded, ar dir.
Ond wnaeth hyn ddim mo’i rwystro
rhag arwain ei deulu ar un adeg y
llynedd draw at yr afon i gael mwy
o ddŵr i nofio. A gwylied unrhyw gi
sydd ddigon haerllug i ddod yn agos
(neu ymosod) ar y teulu!
Heblaw am broblemau corfforol,
roedd yna rai tiriogaethol hefyd:
‘teenagers’ y flwyddyn cynt yn
gyndyn o adael! Roedd y cywion
presennol yn cael gwneud rwbath
– dwyn ei fwyd, hyd yn oed –
ond roedd y rhai hŷn yn sialens
bersonol iddo fo. Pump o glompia

mawr yn llechu mewn cornel o’r
llyn, - ofn mentro ymhellach a dim
dirnadaeth o’r gair ‘gadael’. Ond fe
wnaethon nhw o’r diwedd, a dyna’r
tad am oriau’n gwneud dawns
fach fuddugoliaethus ynghanol y
llyn. Aeth pethau o ddrwg i waeth
ddechrau’r flwyddyn hon: 14 o
elyrch yno, - efallai rhai’r llynedd,
efallai rhai dieithr. Llwyddwyd i hel yr
estroniaid i gyd i ffwrdd yn y diwedd,
a gadawodd y cywion yn eu tro, ond
roedd golwg ddrwg ar yr iâr. Aed a
hi gan yr RSPCA i Ganolfan Bywyd
Gwyllt Stapely yn Nantwich, ond yn
anffodus bu rhaid ei rhoi i gysgu.
Sefyllfa drist iawn felly. Roedd y
ddau wedi bod efo’i gilydd am tua
15 mlynedd, a’r ceiliog ar ben ei hun.
Ond … ac mae ‘na ‘ond’ wrth gwrs,
dyma ‘na alarch dieithr yn cyrraedd.
Un fach ifanc iawn, ei phig yn dal
yn olau fel un cyw, heb ddatblygu’r
lliw oren llachar sydd gan oedolyn.
Chafodd hi ddim croeso i ddechrau,
ddim hyd yn oed ddod i mewn i’r
llyn. Wythnos barodd hynny. Bu
cyfnod wedyn pan oedd y ddau
‘efo’i gilydd ond ar wahân’ rywsut,
yn dilyn ei gilydd o gwmpas y llyn,
ond yn cadw pellter. Ond ledi fach
benderfynol dros ben oedd wedi dod
i Ruthun. Erbyn hyn mae’r ddau’n
brysur yn perffeithio’r nyth ar yr ynys.
Efallai bod yna wyau, ond mae’n
bosib ei bod hi’n rhy ifanc i ddodwy
eto. Mae’r amser deor, sef Ebrill
14, wedi mynd heibio’n barod, ond
gallwn obeithio, ac edrych ymlaen at
y flwyddyn nesaf.
Parch!
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Mae Enid Brown,Gwenro wedi dod yn
hen Nain i Oscar Robert, mab bach i
George a Jessica.

LLONGYFARCHIADAU i John a Lyn
Lewis,Meini Llwydion ar ddod yn Daid
a Nain i Seren, merch fach i Catrin ac
Alex a chwaer i Jack.

MERCHED Y WAWR . Cawsom
gyfarfod â sgwrs ym Muarth y Capel
ar bnawn Sadwrn braf. Gobeithio y
cawn ni wneud eto mis Mai. Roedd

yn braf cael dal fyny hefo aelodau
oedd ddim wedi cwrdd ers misoedd!!
Bu amryw o’r merched yn gwau a
chwiltio sgwariau i wneud blancedi, a
byddant yn cael eu rhoi i Gofal Dydd
Waengoleugoed a Chartref Dolwen.
Diolch i Jackie Emson, Fforddlas am
drefnu’r weithgaredd.

Burma, 1945
Fel llawer o filwyr eraill, nid
oedd Llew Roberts, Gilfach,
Clawddnewydd yn ddyn am drafod
ei hanes, tan y gwnaeth Morgan, ei
ŵyr, ei holi fel rhan o brosiect lefel A.
Dyma ddyfyniad o’r gwaith hwnnw
yng ngeiriau Llew.
DYDD IAU 17-8-45
Dychwelyd am adref
Oherwydd diffyg cyfathrebu allan
yn y jyngl, clywsom y newyddion
V-E gartref pedwar diwrnod yn
ddiweddarach. Aeth moral y camp
i lawr fel sach o datws, oherwydd
i ni yn Burma, roedd rhaid dal i
filwro ymlaen ond anodd iawn oedd
y dasg honno, meddwl am bawb
gartref yn dathlu.
Cododd ein hysbryd pan ddaeth
nifer o adrannau’r fyddin at ei gilydd
a chawsom wledd a chlywed Vera
Lynn yn canu. Eisteddai hi ar ben
wagen ond pan safodd ar ei thraed
a chanu, doedd dim llygad sych yn
y lle. Anghofiaf i fyth y noson tra
byddai fyw.
Newyddion da yn cyrraedd y
camp, y Japs wedi ildio a diwrnod
V-J wedi’w gyhoeddi. Mae’r
awyrgylch wedi newid yn syth, pawb
yn gweiddi a bloeddio, pawb yn ysu
i gael gwybod pryd gawn ni fynd
tuag adref.
Bore ma, ddaeth Capten Newton
fewn i’r camp, golwg llai seriws na’r
arferol, y straen mewn rhyw ffordd
wedi ei adael. Eglurodd bod angen
dau ddeg chwech o wirfoddolwyr,
fel arfer angen symud rhywbeth
neu angen help llaw i bacio’r pebyll.
Doedd gennyf ddim i’w golli, felly
cynigais. Aethant a ni i un gornel
a dweud wrthym y byddem yn
hedfan adre’r diwrnod wedyn,
lle i ddauddeg chwech ohonom
ar awyren filwrol. Roedd rhaid i’r
gweddill o’r camp hwylio’n ôl ar
long. Roedd rhywun yn rhywle yn
edrych ar fy ôl !
Hedfan o Burma i Calcutta, y
co-pilot yn dod o Riwabon ger
Wrecsam, dros y Gwfl Persian a
glanio yn Liddah, Saudi Arabia ac

aros am ddiwrnod, wedyn ymlaen
a ni ar ein siwrnai. Glanio nesaf yn
Marseilles yn Ffrainc, ac wedyn y
siwrnai olaf i Taunton, Gwlad yr Haf.
Roedd pawb yn teimlo yr oerni ar
ôl arfer â lle mor gynnes. Y noson
honno, cawsom barti yn y mess
gyda chwrw cryf iawn, cysgom y
noson honno, rhan fwyaf dal yn ein
dillad. Bore wedyn hedfan i gael
ein papurau ac i gael ein cyflwyno
gyda’r Burma star.
Gyrrais delegram i Eunice, fy
chwaer o Lundain yn cadarnhau y
byddwn ar y trên chwech i Gorwen.
Roedd wedi bod yn amser hir a
chaled, wedi gweld anafiadau
difrifol ac erchyll, ac wedi colli
ffrindiau da. Roeddwn yn
un o’r rhai ffodus a gafodd
ddychwelyd yn ddiogel, a
diolch i Dduw am hynny. Wna’i
byth golli’r holl cyris poeth
cawsom yn Burma a dwi byth
eisiau gweld rhesi eto – rhesi
ffosydd, rhesi ymolchi, rhesi
gwlâu, rhesi martsio a hyd
yn oed rhesi toiledau.
Wrth i’r trên arafu yn
ngorsaf Corwen, gallwn
weld Eunice yn sefyll
ar y platform yn fy
nisgwyl. Currai fy
nghalon a chamais
oddi ar y trên.

Roedd hi’n braf cael bod yn ôl yng
Nghymru fach mor bell oddi wrth
lanast y byd. Rydw i’n gwybod na
wnaf fyth anghofio beth welais i a
beth wnes i. Ond fyddai ddim yn
edrych yn ôl eto. Heddiw ac yfory
sy’n bwysig…
(Os wnaethoch chi fwynhau
darllen hyn, bydd mwy i’w gael yn y
Bedol toc. Diolch o galon i Carol a’r
teulu am gael cyhoeddi’r hanes, a
diolch yn arbennig i Morgan am fod
digon hirben i holi ei daid.)

Cawsom wasanaeth yn y Capel o
dan ofal ein Gweinidog Y Parchedig
Andras Iago
Gobeithio eich bod wedi mwynhau
rhaglen y Welsh Whisperer ar S4C ar
fywyd y Llan ar PENTRE.

CORWEN
EGLWYS SEION: Ein cofion at ein
Gweinidog sydd wedi dod adref
o’r ysbyty. Deallwn hefyd bod Mair
Lewis, Bryn Grug, Rhuthun wedi
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Walton
rhai wythnosau’n ôl. Yn falch o
glywed ei bod yn gwella’n dda.
PROFEDIGAETH: Cydymdeimlwn â
theulu’r diweddar Valerie Edwards a
fu farw’n sydyn ar Fawrth 26. Roedd
Valerie yn ferch i’r diweddar Eric a
Margaret Wheeler a fu’n rhedeg siop
cigydd yn y dref am flynyddoedd.
Roedd Valerie yn gweithio yng
Nghaffi Treferwyn a Siop fwyd
Nisa a bob amser yn siriol ei natur.
Bydd colled ar ei hôl yn y dref, ac
rydym yn meddwl am y teulu i gyd,
yn arbennig ei phlant Tamzin ac
Ethan, ynghŷd â’i brawd, Derek, a’i
dwy chwaer, Wendy a Pamela a’r
cysylltiadau oll.
MERCHED Y WAWR: Wedi seibiant
o ddeufis, trefnwyd cyfarfod rhithiol
arall gan swyddogion rhanbarth
Glyn Maelor i aelodau’r canghennau
ar Ebrill 14. Cawsom sgwrs ddifyr
gan Gwerfyl Eidda yn trafod
gofalu am ein croen ac yn dangos
rhai o gynnyrch naturiol cwmni
Tropic. Diolch i Gwerfyl am noson
ddiddorol. Braf oedd gweld aelodau
o ganghennau Corwen, Rhuthun, yr
Wyddgrug a Dinbych yn y cyfarfod.
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Tudalen y Plant
Helfa Drysor

Beth am fynd am dro efo’ch teulu, a thynnu llun o’r hyn a welwch y tu allan?
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Cymylau

Pryfetyn

Rhywbeth garw

Rhywbeth llyfn

Rhywbeth gludiog

Rhywbeth melyn

Rhywbeth glas

Rhywbeth piws

Rhywbeth sy’n symud yn y
gwynt

Rhywbeth sydd wedi disgyn
oddi ar goeden

Rhywbeth gwlyb

Rhywbeth bychan

Rhywbeth mawr

Rhywbeth ddaru chi
wirioneddol hoffi

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.
Ti newydd
gael dy ethol ar y
7. Hen deulu enwog oedd yn byw nepell
o Rhuthun.
Cyngor Tref, beth ddaru ysgogi ti
8. Awdur yr Awdl ‘Cwm Carnedd’.
i drio?
9. Bu’n wersyll milwrol ym Meirionnydd.
Fe awgrymodd
rhywun, rhywun mae
10. Cysylltir yr aderyn hwn gyda’r beiciwr
Geraint Thomas.
gen i barch mawr tuag atyn nhw, i mi
11. Pentref genedigol y bardd Hedd Wyn.
ystyried trio amdano. Ar ôl pwyso
12. Bae ar Ynys Môn.
a mesur, dyma benderfynu mynd
13. Bu Hywel Harris yn byw yma.
amdani, a chyn i mi droi rownd, dyna
14. Roedd y person hwn yn enwog amlleeioeddwn
anterliwtiau.
i’n ymgeisio ar ran Plaid
15.
arall
ar newydd
yr anifaila hwn
ydy ‘gwadd’.
Cymru! Dwi’n gobeithio bod yn lais
Un o’rEnw
ddau
aelod
etholwyd
16.
Pa ffrwyth
ydy ‘afal
cariad’?
blaengar, gan bwysleisio ar bobl ifanc
i Gyngor
Tref Rhuthun
yn ddiweddar
17.
Enw’r
sawr Dyma
lysieuyn
‘dill’i wybod
yn Gymraeg.
a theuluoedd ifanc; demograffeg
yw Ethan
Jones.
ei holi
18.
Paul lythyrau at y ddau
yma.
syddberson
heb gael
cynrychiolaeth
mwy Ysgrifennodd
amdano.
19. Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan
Rygbi’r
Bydyneleni.
ddigonol
o’r blaen
fy marn i.
Ers faint
wyt ti’n byw
Rhuthun
/ am yr adar yma.
20.
Ysgrifennodd
R.yn
Williams
Parry

Etholwyd
Ethan!

Be sy’n agos at dy galon yma yn
Be ddoth â ti yma?
Atebion
31
Rhuthun?
Dwi wedi byw yn ardal Rhuthun
am ar dudalen
Dwi’n angerddol iawn dros Rhuthun.
y rhan fwyaf o ‘mywyd i. Dwi’n 30
Mae gennym dref mor arbennig sy’n
oed, felly wedi byw yn yr ardal ers 26
llawn potensial. Mae’n hanfodol
mlynedd. Mae fy nau riant yn dod o
bwysig bod ein siopau bach lleol yn
Rhuthun ac mae llawer o fy nheulu’n
cael pob cefnogaeth, fel y gallent
byw yn yr ardal hefyd. Cefais fy
bownsio’n ôl yn gyflym yn dilyn y
magu yng Ngellifor ac mi es i’r ysgol
deuddeg mis anodd a fu. Fel un sydd
gynradd leol yno cyn cychwyn yn
wedi bod yn rhan o’r byd pêl-droed
Ysgol Brynhyfryd. Mi es i yn fy mlaen
lleol ers nifer o flynyddoedd, mae
wedyn i Brifysgol Bangor, a bûm yn
clybiau chwaraeon a chanolfannau
byw yng Nghaernarfon yn ystod y
cymunedol y dref yn agos iawn at
cyfnod hwnnw, cyn symud yn ôl i
fy nghalon i, ac mi hoffwn i wneud
Rhuthun i fagu teulu fy hun. Dwi’n
popeth o fewn fy ngallu i’w cefnogi
gweithio i Cyngor Sir Ddinbych fel
nhw.
“procurement professional”. Dwi
hefyd yn awdur ffuglen hanesyddol ac
Oes gen ti rhywbeth arbennig ti am
wedi cyhoeddi llyfr – rhywbeth dwi’n
ganolbwyntio arno neu ei weld yn
hoffi ei wneud yn fy amser hamdden.
newid?
Hoffwn ganolbwyntio ar yr holl
bethau dwi wedi sôn amdanyn nhw
yn barod. Ond un peth pwysig iawn
faswn i’n hoffi ei wneud ydi ceisio
gwneud y Cyngor Tref yn fwy hygyrch
i bawb. Hoffwn bwysleisio nad
ydw i’n beirniadu’r Cyngor Tref wrth
ddweud hyn, ond dwi’n teimlo y gellid
gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth
o gyfrifoldebau Cyngor y Dref a
hysbysebu y cyfarfodydd yn fwy.
Edrychaf ymlaen yn arw i’ch
cynrychioli ar Cyngor y Dref a
Atebion ar dudalen
31 galed dros pobl Rhuthun!
gweithio’n

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

Datblygiadau yn
Llanbenwch
ArMawrth
Draws
2020 ac roeddem ni’n barod

ein hymwelwyr a phobl leol. Rydym

ymwelwyr
eu holau
a yw hiwirioneddol
i bawb.
1.i groesawu
Yr ______
a ŵyr a’rynifanc
a dybia
ym mhob yn
misddiolchgar
o’r flwyddyn
chychwyn ar ein hail flwyddyn yma
Rydw i’n credu’n gryf mewn cefnogi
2. Bydd digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn
ym Maes Carafanau Llanbenwch.
cynnyrch lleol ac rydan ni’n lwcus
6.Ond
O dwi’n
ffŵl, go
mae’r
mis hwn
yn hi
y icroesair
ddwywaith!
blwyddyn
annisgwyl
oedd
tu hwnt
o holl gynhyrchwyr yr ardal.
lleiaf. Roedd
rhaid
ni’n gwerthu
amrywiaeth
8.ddweud
'Gwisg ygenhinen
yn dy
gapdala arni
gwisg hi Rydym
yn dy galon’
yn y mis
hwn a eang
a symud
ymlaen
yn y gobaith o weld
yn y siop - hufen iâ Chilly Cow, bara
phob mis
arall!
haul ar fryn yn fuan iawn!
a chacennau Henllan Bakery, roliau
9. Mae’r
ateb
rhan
o 7cawsom
i lawr y
Felly ym
misyn
Medi
2020
selsig a pheis anhygoel J.H.J Jones
11.syniad
Gallai
hwn fod ynmaes.
fis Mai
ondhelp
bellach &mae’n
dilyn
yn Meats,
rhai o’rcacennau
o ddatblygu’r
Gyda
Co, cig
ffresre
CLD
Osian
Tŷ Architecture yn Rhuthun
blasus Siwgr a Sbeis, wyau
carolau
(sydd yn wirioneddol wych)
arbennig Llainwen Uchaf, jam
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwn eleni
cawsom gynlluniau wedi
a siytni Mostyn Kitchen,
14.
yr _____
y Gwanwyn
euRhaid
creu ar‘…dilyn
gyfer siop,
caffi ar ochr y glog’ ym misoedd
iogwrt
Llaeth y Llan,
a derbynfa
y maes.y pentref
llaeth ar dap gan Barry a
15.
‘Dewchar
i sgwâr
Roedd
rhaiddawns
ysgrifennu
llawer, llawer mwy!
I weled
y dail’ yn y mis lliwgar hwn
Cynllun Busnes –
Mae ‘Coffi
18.
Hwrê, newydd
mae’r adeilad
rhywbeth
i mi ar yma ar gau yng Ngorffennaf Llanbenwch’ wedi
19.
“Wyt __________
yn oer,
ôl blynyddoedd
o ddysgu
cael ymateb da a
plant!
Diolch
byth
chwsmeriaid y caffi yn
A’th
farrug
ynfod
wyn.”
Osian ac Anna Chilly Cow
dychwelyd am fwy diolch
20. Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y
mor barod i’n helpu! Ym mis
byth! Mae cacennau ffres a
goedencawsom
yn 10 I yLawr
Tachwedd
newyddion
blasus Siwgr a Sbeis yn hynod
gorau erioed gan Sir Ddinbych – roedd

o boblogaidd, a’r ‘Brownies Bach
Cymreig’ gan Anna yn plesio yn fawr
amdani! Os ‘da chi’n nabod Gwion
bob penwythnos.
1.fedrwch
‘Chwefror
a chwyth
y neidr
ar ei nyth’,
a hon
chi goelio
fod y siop
drosoddi
dro ar
Rydan
ni’n hefyd
mawr obeithio y bydd y
2.ei Mis
arcyn
ddechrau’r
flwyddyn
ariannol asiop
rhaid
draed
pen dim! Rydym
yn edrych
a’rtalu
caffihwn
yn denu pobl leol draw
at gychwyn
ar adeilad
y siop
a
am baned a sgwrs. Mae pawb angen
3.ymlaen
Dyma’r
nifer sydd
mewn ½
blwyddyn
chaffi newydd yn y dyfodol agos.
dal i fyny ar ôl y flwyddyn sydd wedi
4. Mis y ffŵl yw hwn
Erbyn hyn mae’r maes yn agored a
bod. Mae’r ardal eistedd tu allan ar
5.ninnau
Cewch
grempog
ar yyn25ain
o’r mis hwn
ynfelly
2020
wrth
ein boddau
croesawu
agor
dewch am baned a chacen a
yma. Wedi inni
cyfnod cloeleni
chyfle i ymlacio a chael sgwrs. Fydda
7.pobl
Digwyddodd
hyndreulio’r
yn yr Eisteddfod
ein pen
ein hunain
roedd
cyfathrebu
i a’r genod yn y siop yn barod i’ch
ŵr
8.arMis
diwrnod
Owain
Glynd
yn gallu bod yn anodd ar y dechrau –
croesawu yma i Lanbenwch. Mwy na
10.
Dathlwn
eni’r
Iesusiarad
yn y mis
hwn
ond
erbyn hyn
dwi’n
fel melin
thebyg fydd Lliwen yn mwynhau latte
13.
Gallwch
roi hwn
osEiri
yw’r
yn ffafriol
bupur
unwaith
eto! ar y BBQ ym mis Mehefin,
caramel,
yntywydd
creu siocled
poeth
a’r caffiywedi
agor…
ersac aros melys
tra bod
yn brysur yn torri
16. Mae’r
“Cod,siop
a chymer
plentyn
____ hyd
nesGwion
y dywedaf
mis bellach a fedrwn ni ddim coelio
gwair gyda latte yn ei law!
wrthyt…” (Mathew 2:13)
adborth, cefnogaeth a chyfeillgarwch
Sara Evans
ein cynlluniau wedi eu pasio, felly
I Lawr

17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

E. JONES & SON
CLAWDDNEWYDD

GWAITH SIFIL

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

HURIO PEIRIANNAU

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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Sara a Lisa’n brysur yn paratoi paned
23

diolchgarwch.
Olew palmwydd
oedd y 14:43 Page 1
Tudalen 31
Tachwedd.qxp_Layout
1 10/11/2019
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
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn: 01824 703304
cafodd Deryl y pleser
o gyflwyno
Gohebyddion:
Glyn a Gladwen Jones
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel,
Alaw,
Ffôn:
01490 412432
DATHLU: Bu’n rhaid imi edrych yn
pleser o groesawu atom John
Tirion, Lois, Elain, Lliwen, Rhian a
ofalus yng nghofnodion y Capel pan
Griffiths, Rhuthun i wasanaethau'r
PROFEDIGAETH: Cydymdeimlwn
BORE
COFFI
MACMILLAN:
Sioned am MAE
gymryd rhan yn Llafar
a
mis diwethaf yn ein Hoedfa
glywais i'r sî gan un o'r aelodau efallai
CYMRAEG
GRÊT!
yn ddwys iawn DYSGU
â Audrey Jones,
DymunaYN
Kate Phillips
a’r teulu ddiolch
Chân
dan
ofal
Gwen,
Lisa
a
Rhian
ar
bod John a Rhiannon Pugh, Bryn
Ddiolchgarwch ar y Sul cyntaf, a'r
Grove House a'r teulu ym marwolaeth
yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd
y thema
Storieich
Samson.
Coch wedi dathlu eu priodas aur
Parch R Ifor Jones, Bae Colwyn;
Gobeithio
bod
chi sy’n
dysgu
ei phriod,
Llew
Jones.
Hefyd
ein
mewn unrhyw fodd at y bore coffi.
Bu oedfa’r
Froardal
yn yâY
Dyffryn
dan
einyr
Arwel Roberts, Rhuddlan a Celfyn
ganol mis Hydref (Ia 50 Mlynedd!) Ac
Cymraeg
yn
Bedol
yn ofal
cytuno
cydymdeimlad
Jim
Watson,
Pen
Gwnaed elw o £1,520.
Gweinidog.
Williams, Y Groes ar y Suliau
yn wir i chwi priodwyd y ddau yng
efo’r
teitl a’ch
dysgu
Ardd,
a'r bod
teuluchi’n
ym mwynhau
marwolaeth
John
LLONGYFARCHIADAU: i Dona a
Y GYMDEITHAS:
Nghapel Ebenezer ar yr 11 o fis
canlynol. Mae ein diolch yn fawr
Cymraeg
fel dw i wediCawsom
ei wneud noson
ar hyd
Watson.
Gari Roberts, Bryn Domwy ar ddod
iddynt oll am eu cenadwri a'u
Hydref 1969 - Llongyfarchiadau
yng nghwmni
Glyn
Williams,
ygartrefol
blynyddoedd,
ac,
y bydd
ychydig
o fy
MERCHED
Y WAWR:
Nos
Fercher,
yn Nain a Taid eto, Mared a’r partner
Cronfa
wedi
ei
weinyddu
gan
Cymorth
Cymdeithas
Hanes
Llandyrnog
Mae
‘nayio120
o wartheg
Holstein
calonnog i'r ddau ohonoch ac i'r teulu
ffyddlondeb inni
yma yn
Ebenezer
Borth
a’i
gyfeilydd
Alan o
hanes
oGest
help
i chi
i Lisa
ddal
atiHuw
i ddysgu
25
Fedi,
daeth
Jane
Davies
wedi cael bachgen bach a brawd i
Cymunedol
a
Gwirfoddol
Conwy
a
Llangwyfan:
Derbyniodd
y
oll ym Mryn Coch. Lle'r aeth yr amser
ORGAN EBENEZER: Wedi deugain
Friesian
ynRoedd
Llwyn
Banc.
Efallai
i noson
Roberts.
pob
ddwedodd
o
Cymraeg.
Dechreuais
i chawsom
pan
oeddwn
yn
Landrillo
atom
astori
Caio a Begw.
yw-Cronfa
Fferm
Wynt Coedwig
gymdeithas
gyllid tuag
at gynhyrchu
mlynedd
o
wasanaeth
clodwiw
daeth
dwn
ni
ddim!
chi
orfod
stopio’r
car
am
funud
tra
yn
wir
medde
fo!
Mwynhaodd
pawb
y
Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn
fy mlwyddyn
olafynyneiYsgol
Stryd y Rhos
ddifyr iawn
chwmni.
Clocaenog.
Mae’n
hir dymor
cyfrolau
o gofnodion
dyddiau'rnewydd
Organ hynod
soniarusplwyf,
i ben
Wrth edrych
am ygronfa
manylion
deuthum
roeddynt
croesi’r
A525
yn ôl a
canu,
acynEisteddfod
roedd
cyfle
i gymdeithasu
pan
oedd
Genedlaethol
yr
ac ar
yma
am 25
o flynyddoedd,
yn
arysgrifau
beddi
a llyfr mis
hanes
yr Ail
draws
y ffaith
bod Derek Roberts,
rhyw fore Sul
yn ystod
Medi
-a
groeso i aelodau newydd i ymuno. Mis
dros baned
wedyn.
blaen
o’r Rhuthun.
parlwr
godro?
Ond ymlaen
dim ondyn
Urdd
yn
Yna dilyn
ystod
y cyfnod
mi gynt
fyddac
y Fferm
Ryfel
Byd.
doedd
canu'r
Emynau
i
gyfeiliant
y
Y
Garreg
Lwyd
Angela
hefyd
dwytha
daeth
aelod
o
glwb
camera
PROFEDIGAETH:
Estynnwn
ein
am
funud
cofiwch,
gan
fod
Rhys,
fel
Ysgol Brynhyfryd gan astudio Cymraeg
wynt
yn buddsoddi
Grŵp
wedi
dathlu eu£19miliwn
priodas yng
aur yn
piano Bwyd
ddim aynDiod
einBryniau
plesio. Clwyd:
Trwy
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac
cydymdeimlad
Bronallt gan
eifel
dad,ailiaith
yn hen law
arllwyddiannus
drosglwyddo’r
ynâ theulu
yn
gynharach gwledig
yn y Siroedd
flwyddynConwy
sef
ddigwyddiad
inni sôn cyllid
wrth y iParch.
nghymunedau
Maent
wedi derbyn
gyflogiR.
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo
fodo Russel
Evans
wedi
colli
dad,
Arholiadau
TGAU
a Lefel
A.
Es
ieiwedyn
gyr
A i B gyda
nemor
ddim
ffỳs!
W. (Bob) Jones,
Wrecsam
ddiwedd
Chwefror 22 1969 - diwrnod hynod o
a
Dinbych.
cydlynydd
ar
gyfer
cefnogi
busnesau
paned
a
chacen.
Mis
Tachwedd
hefyd
Brynle
a
Nesta
Evans
Pennant.
i
Brifysgol
Caer
i
astudio
Hanes,
ac,
ar
Dyna be di practis!
mis Medi
am ySir
digwyddiad,
oer gyda
eira
syrthio y
Mae
hi wedi
bodtrwm
yn 6wedi
mis prysur
bwyd
a diod
Ddinbych,ymhen
gan llai
darperir te pnawn, croeso i aelodau
Mae
Brynle
wedi
colli eiblwyddyn
chwaer
Beryl.
ȏl
graddio
treulio
ym
Siŵr
bod rhai
ohonoch
chi’n cofio
Gohebydd:
Emily
Davies
Ffôn:
01824
750017
noson
gynt. agor
Llongyfarchiadau
na saith
diwrnod
roedd
gennym
iawn
ers i’r gronfa
ym mis Hydref,
edrych
ar ffurf
o werthu
eu cynnyrch
hen a newydd.
Rydym
yn meddwl
hefyd
am deulu
y
Mhrifysgol
Bangor
i Llwyn
wneud
Cwrs
Eddie
a Megan
Hughes,
Banc
Organ
arall
hyfryd
dros ben
wedi eio
unwaith
eto
i'r brosiectau
ddau
ohonoch.
Y Parch
gydag
amryw
o
cyffrous
CAPEL:
Dydd
Sul
olaf
o
fis
Medi
Llanrwst.
Croesawyd
cyfeillion
ar
y
we
yn
dilyn
cofid-19.
CLWB
100:
Mis
Awst:
£20
Pat
ddiweddar
Selina
Peters,
Pont
y
Bedol
Hyfforddi
Athrawon
a
cael
cyfle
ar
efo’u rownd laeth yn ystod y 60au a’r
A. wedi
Briancael
Evans,
einHywel
Gweinidog
ar y
hanrhegu
inni Dyffryn
gan gyfeillion
Capel Y
croesawyd
y
Parch.
Edwards,
Ddinmael.
iawn
eu
cyflwyno
a
rhai
wedi
Baby
Basics
Clwyd:
Rumney,
£10
Esmor
a
Mona
Jones,
gynt,
a
hefyd
teulu
y
ddiweddar
Shirley
ymarfer
dysgu iynddysgu
Cymraeg
80au?
Roeddent
dosbarthu
llaeth i
a
fu’n
Gweinidogaethu
yn y
Groes, Wrecsam
ac mae'n
diolch
y pryd
Parc
yma
i Felin
y Wig.
Roedd
lluniaeth
i ddilyn
cael
eu trafod.
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20
Wedi
derbyn
arianysgafn
er mwyn
cyflogi y
Vanderbijil
Elusendai.
ddisgyblion
Borthyn,
Rhuthun ac
dros
yr ardal,Ysgol
- Dinbych,
Llanrhaeadr,
iddynt yn fawr
am chyfle
eu caredigrwydd.
ddwy briodas
ac
mae wedi
bod yn
Hydref
6. Yng
Nghapel
Jerusalem
gwasanaeth
gyda
i gael
sgwrs
Huw
Roberts,
£10
Carys,
£5
Muriel
Bu’r
panel
o
wirfoddolwyr
gyfarfod
GWELLA:
Anfonwn
ein
cofion
at
J.
R.
cydlynydd
un
diwrnod
yr
wythnos
Ysgol
Llanbedr
DC
profiad
wnes
i
Llandyrnog, Prion a Saron. Dyma
Diolch hefyd i dri o'n 'hefi mob' (Keith,
bleser inni i'w ail groesawu yntau yn
Cerrig ceisiadau
y Drudionddwywaith
oedd y gymanfa
chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
Hughes,
Bro Rhys,
Erin, euDerek
Hughes
i drafod
fwynhau’n
fawr
iawn.
ia
gydlynu’r
holl
maent fel
wnaeth
ysgogi
hŵyr ynghŷd
ȏl i'r Graigfechan
ar ambelldros
i Sul a
Ifor
a Gareth)
amgeisiadau
'hwffio a phwffio'
eleni acgyda
Bethan
DIOLCHGARWCH:
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Williams, £10 Carys, £5 Amanda
Moelwyn,
Arthur
Webber,
Pentre
ErbynWyn
hyn
i’n
yn
y unedig
misoedd
diwethaf
yn
gan fydwragedd
gyfer Iau
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i'r
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wedi wedi
dod yn
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rieni,
adw
Nia,
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ail-gydio
yn Ysgol
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Paz sydd yn
Smallwood,dros
Llangwm
yni 40
arwain.
Hydref 24
roedd Gwasanaeth
Caley.
Merrik Wheeler,
Bwthyn
Parcroeddwn
Postyn,
Penmorfa,
Prestatyn.
Llynedd
cymeradwyo
£500,000
o
nwyddau
angenrheidiol
i
deuluoedd
Weinidog yng Nghapel Pendref,
adeilad mewn un darn ac i Margaret
y môr, dinas
busnes, ond nid drwy wneud rownd
Un o boteli’r
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Roedd
y
capel
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llawn
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chanu
Diolchgarwch
gan
blant
Ysgol
Betws
MERCHED
Y WAWR:
Croesawodd
ac Anetta
Williams,
Coed y5 Fron.
yn
athrawes
Blwyddyn
ac eleni
sefydliadau
tuag ateto.
brosiectau o fewn
bregus
e.e.am
basgedi
moses, steryllwyr,
Rhuthun unwaith
Paradwys
y paneidiau
te a'r
wedi cadw
llaeth y tro ‘ma. Y cynllun ydi gwerthu
bywiog.
Gwerfil
Goch
yng Nghapel
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
Blwyddyn
3. Cefais gyfle
i ddysgu
LLONGYFARCHIADAU:
i Celi
Evans
ardal
budd yEBENEZER:
gronfa.
pecynnau
ysbyty.
CAPEL
Cawsom y
cacennau
i'n
cadw
ar fynd! y Gro.
gyda’u dillad
llaeth
i
bobol
leol
trwy
osod
‘vending
Hydref
Ymunwyd
nghapel
Cafwyd gwasanaeth
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YSGOL CARREG EMLYN

Cofeb ar Fynydd Llanelidan

Gwersi Rygbi Mae’r plant yn cael sesiynau rygbi
gyda Mike Evans sy’n swyddog rygbi gyda Clwb Rygbi
Rhuthun ag Ysgol Brynhyfryd ar fore Llun yn ystod yr
hanner tymor yma. Mae nhw wrth eu bodd yn dysgu
sgiliau rygbi. Efallai y bydd chwaraewr cenedlaethol y
dyfodol yn eu plith!

Ar derfyn plwyfi Gwyddelwern a Llanelidan
wrth fynd ar y ffordd o Fryn Saith Marchog am
Cefn y Wern, ac ar ôl pasio fferm y Gwndir a’r
gyffordd sydd yn troi i’r chwith am Lanelidan, os
edrychwch i’r dde cyn cyrraedd llwyn o goed,
fe welwch foncyn tua tri chan llath i ffwrdd ac
ar ei ben fe welwch garreg. Mae’n debyg mae
Peldroediwr Gwych Llongyfarchiadau mawr i Aoife
hwn yw y pwynt uchaf ar Ystad Nantclwyd (tua
Roberts o Flwyddyn 5 am gael ei dewis i chwarae pel
mil a phum deg o droedfeddi) tua dwy filltir o’r
droed i dim merched Ysgolion Sir Ddinbych. Pob lwc
Plas. Ochr draw i’r garreg mae Llyn Mynydd y
iddi hi a’r tim.
Cwm (roedd y tir yma’n rhan o fferm y Cwm pryd
hynny) gyda golygfeydd godidog, mynyddoedd
Prynhawn Antur a Natur Y tymor yma mae’r plant
y Berwyn i’r de, a’r ddwy Aran sef Aran
cyn iddo ddod yn berchen ar rai o westai mwyaf
i gyd yn cael mwy o gyfleoedd i ddysgu yn yr awyr
Fawddwy ac Aran Benllyn i’r de orllewin. Gellir
moethus Llundain (roedd gan Albert ei dad
agored. Mae nhw wedi bod yn gweithio yng ngardd
hefyd gweld Cadair Idris tu hwnt iddynt pan mae
lawer o eiddo yn Knightsbridge). Roedd un o
yr ysgol, cyfeiriannu, dysgu sut i wneud tân, coginio
yn glir, ac wrth edrych tua’r gogledd mae dyffryn
feibion David, a oedd hefyd yn Michael, ac yn
tu allan, dysgu mwy am fyd natur o’n cwmpas ac ati.
hardd a Bryniau Clwyd i’w gweld. Wedi ei gerfio
y busnes gwestai, yn ddyn eitha od ei ffordd,
Mae’r tywydd wedi bod ar ein hochor a phawb yn
ar y garreg mae’r geiriau a’r dyddiad Michael
ond hardd ei wedd. Dywedwyd iddo droi i lawr
mwynhau yn fawr.
Naylor-Leyland 1926-2012. Fe gladdwyd
gwahoddiad serch gan Bridget Bardot, mae’n
Michael yn Eglwys Lacock yn ymyl ei blasdy
debyg na fyddai llawer o’i gyfoedion yn gwrthod
Cystadleuaeth Pasg Cylch Meithrin Llongyfarchiadau
ger Chippenham. Ef oedd yr ail o dri mab Syr
gwahoddiad felly. Fe gyrhaeddodd ei briodas
i Sophie, Dwynwen, Ifan, Tesni ac Aoife am ennill Wyau
Albert Naylor-Leyland a oedd yn berchen ar
gyntaf gyda ei wallt golau wedi ei liwio yn las. Ei
Pasg yng Nghystadleuaeth Basg y Cylch Meithrin.
Ystad Nantclwyd hyd ei farwolaeth yn 1952
ail wraig oedd y dywysoges Saskia o Hanover,
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(roedd ganddo ferch hefyd sef Veronica). Roedd
sef gor-nith i’r diweddar Dug Caeredin, ond
y teulu yn cadw cwch ar y llyn a byddai y plant
cafodd ysgariad ar ôl ychydig o flynyddoedd,
yn dod yn eu tro i chwarae yno. Cariwyd hynny
cyn mynd ati i briodi eto. Bu farw yn 2016
ymlaen i’r genhedlaeth nesaf hefyd (mae’n siwr
ac wrth drefnu ei angladd, gofynnodd fod y
fod yna lai o frwyn a hesg o’i amgylch na sydd
galarwyr yn gwisgo pinc a phiws i’r achlysur. Yn
heddiw). Y tri mab oedd Vyvyan,
a
wahanol i’w frodyr Vyvyan a David a briodwyd
Ble Michael
mae nhw
rwan?
David. Daeth Syr Vyvyan yn berchen ar y stad
dair gwaith, un waith priododd eu brawd
ar ôl marwolaeth ei dad, a bu newidiadau mawr
Michael, a chael tri o blant. Cafodd gynhebrwn
i’r ystad a phentre Llanelidan yn ystod ei gyfnod
preifat heb deyrnged yn ôl ei ddymuniad yn
ef. Mae peth o hanes ei deyrnasiad ef wedi ei
Awst 2012. Mae’n rhaid bod ei fagwriaeth yn
gofnodi gan Robin Llwyd ap Owain a Robat
Nantclwyd, a’r golygfeydd o’i gwmpas wedi creu
Arwyn ar gân a recordwyd gan Trisgell – sef
argraff arno, gan iddo ddewis cael cofeb mewn
Llanelidan. Ei fab ef Phillip yw’r perchennog
lle mor unig a distaw. Tybed petai ef wedi bod y
presennol, ac mae ef a’i deulu yn byw mewn
cyntaf anedig i Syr Albert a Marguerite Naylorplas ysblennydd ger Peterborough, gyda Phlas
Leyland a fyddai pethau wedi bod yn wahanol yn
Nantclwyd fel ail dŷ i’r teulu. David oedd y
hanes Llanelidan a’r cyffuniau? Yn anffodus nid
trydydd mab, a bu yn joci eitha llwyddiannus
oes llwybr cyhoeddus at y llyn.

ar y buarth

RUTH JONES

Y Gables, Llandyrnog

Plant Bl 3 a 4 yn cynhesu malws melys yn ystod
prynhawn Antur a Natur.

GWION OWEN

Canu Haf
Roedd fy Nain yn ddynes

o “poced-lyfrau Canu Gwynn”,
sef “Canu Haf”, a gyhoeddwyd
gan The Gwynn Publishing
Co. yn Llangollen ym 1944.
Dywed rhagair y llyfr “..ers
blynyddoedd lawer bellach, y
mae canu carolau Gwanwyn
neu Haf … agos wedi llwyr
ddarfod”. Ond aiff yn ei flaen i

ddweud “…yn ddiweddar ceir
awydd mewn llawer ardal am
edfryd y diddordeb hwnnw eto,
yn enwedig ymhlith y plant…”
Felly rhag ofn eich bod
chithau â diddordeb mewn
“edfryd y diddordeb”,
dyma un ohonyn nhw i chi.
Mwynhewch!

Buaswn wrth fy modd yn gwahodd
gyflymaf ym Mhrydain,
ran nifer.
gerddoroloiawn,
ac roeddwn
gwybodusion a chynllunwyr polisi yr hen
Dewisiais i’n
y falch
brîd iawn
gan oeidderbyn
fod ynllawer
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd flaengar am recordio a mesur
o’i llyfrau cerddoriaeth ar ei
yn mynd ymlaen yma. Ond dwi’m yn
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar
hôl. Dyma daro llygad ar un
meddwl y buasen nhw ddim callach gan
gyfer magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd
ohonyn
nhwArddwyfaen
yn ddiweddar,
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad
ymlaen ar fuarth
Hendre
y un
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn
dyddiau yma. Rwyf eisoes wedi pwyso
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal a’u
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae
tagio yn nhrelar y motobeic. Bydd hyn
allforiadau carbon buwch sydd yn pori
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb
ar laswellt sydd yn tyfu ar
y tarw a’r fuwch i loea. Unrhyw broblem
photosynthesis yn gwneud mwy o
a byddaf yn cael gwared o’r fuwch neu’r
niwed i’r amgylchedd na hedfan
tarw gan fod llo marw neu drafferthus yn
awyrennau o gwmpas y byd?
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac
Ruth Jones
Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Dwi
wedi
bod
yn
Wisconsin,
UDA
am
gwahanol. Y fferm gynta’ yr aethom i
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn
fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n
ymweld â hi oedd Rosy Lane Holsteins.
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA.
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
Roeddwn i’n edrych ymlaen at weld y
lloeau
i mewn
i arbed
y tir acwyau
wrthPasg
Rwyf
Rhai o blant
Meithrin
a Derbyn
a enillodd
yngbellach yn gallu nodi yn union pwy
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd
fferm hon oherwydd yn ôl ym mis
wneud
hynny yn
dyfnu’r
lloeau.
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi
nghystadleuaeth
y Cylch
Meithrin.
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg
Chwefror ês i gyfarfod AHDB lle roedd
Gwartheg
Stabiliser
sydd
yma
bellach
os
fydd
o’n
foel
a
pha
liw
fydd
ei
epiliaid
(Dwynwen, Sophie ac Ifan)
drwy robot lely, mae gan y sied y
Lloyd a Daphne o Rosy Lane yn siarad.
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei a llawer mwy.
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr
Cawsom daith o amgylch y fferm a
sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
bod y gwartheg mor gyfforddus â
chyflwyniad gan Lloyd am sut mae nhw
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu
i weld pa mor dda oedd y fuwch am
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi bod yn ymdopi gyda phrisiau llaeth
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr
gwael yn yr UDA dros y 4 mlynedd
fuwch
i
weld
sut
wnaeth
hi
ymdopi
â
GWASANAETH TEIARS
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf. Yr ail ddiwrnod aethom i
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld â ffarm organig lle roedden nhw
SARACENS
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
hefyd wedi gweld pris llaeth yn disgyn,
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond ddim byd i’w gymharu â’r ffermydd
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
confensiynol.
Mae’r
diwydiannau
o gig yn yr haf.
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
organig yn yr UDA wedi dechrau
Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm.
marchnata eu hunain yn y blynyddoedd
pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu
diwethaf ac ers hynny wedi gweld mwy
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn
o alw am laeth organig, yn enwedig yn y
tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5%
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod
dinasoedd.
yn llai na’r tarw salaf am yr un
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
Ar y drydedd fferm cawsom ddarlith
perfformiad. Nodwedd hanfodol ar
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
gan ddau filfeddyg. Roedd y ffarm odro
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un
yma yn godro 2500 o wartheg ac roedd
gynhyrchu a magu yn effeithiol.
o’r cae.
ganddi sied hanner milltir o hyd! Roedd
Petasai’r gwybodusion yma ddim ond
Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd
y ffarm hon wedi gwneud llawer o
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe
arbrofion a chasglu data i weld yr effaith
yn deall natur a chylchred bywyd ac
CERRIGYDRUDION
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau ar wahanol ffyrdd o fagu lloi. Yn
wedi meddwl am hyn yn bell o’u
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos.
Wisconsin y broblem fwyaf maent yn ei
(01490) 420335/355
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud
wynebu hefo lloi ydy niwmonia. Roedd y
yn digwydd yn fy muarth bach i.
BALA (01678) 520906
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
ffarm yma wedi gweld y nifer o achosion
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
yn gostwng ar ôl cychwyn bwydo’r lloi 3
gwaith y diwrnod yn hytrach na 2 a
25
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

CERDDED TRWY Y CLO
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“O na” mi glywaf chi yn bloeddio! “Dim
stori arall am rhywun yn cerdded yn
ystod y cyfnod Clo”!! ... Wel ia ... ond
mae hwn chydig yn wahanol. Wir!
Mae’r hanes sydd gennyf am
gerdded unigryw digidol ar hyd arfordir
hynod brydferth Cymru, yr holl 870
milltir o Chepstow i Lannau Dyfrwdy!
Diddorol? Chi dal efo fi?! .... Wel ‘co
niCAPEL
off te! Y PENTRE: Yn ystod y mis
cafwyd
gwasanaeth
Cymun
ofal
Fel y mae
nifer ohonnoch
yn dan
gwybod,
ein
Gweinidog,
Parch.
mi
gefais
lawdriniaeth
ar fyAndras
nghalonIago.
mis
Cawsom
gyflwyniad
trawiadol
gan y
Awst
diwethaf.
Fe gefais
dair “stent”
plant dwy
ar bobl
ifanc yn
eu gwasanaeth
mewn
“coronary
artery”
yn fy
diolchgarwch.
palmwydd
oedd y
nghalon
yn dilynOlew
gwendid
a phoenau
thema
ar effeithiau
negyddol
sydd yn
wrth
gerdded
elltydd yma
yn y Dyffryn.
codi oynffermio
y coed
yn Indoesia
Roedd
driniaeth
anhygoel
wir drwy a
Malaysia,
anifeiliad
dwll
5mm ar mae
fy ngarddwn
ddegwyllt
gan yn
marw
yn ogystal
chreu
llygredd
griw
hynod
ddawnusa ac
arbennig
yn yrir
amgylchedd.
Diolch
i’r
rhieni
am
eu
uned calon yng Nglan Clwyd. Diolch wir
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon
amdanynt.
rhodd ariannol tuag at WWF FOR
Cefais wybod bod rhannau o
NATURE. Ar ddiwedd y gwasanaeth
gyhyrau’r galon wedi difetha a ddim
cafodd Deryl y pleser o gyflwyno
am
wella, ond bod angen cryfhau
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel, Alaw,
beth
oedd
dal yn
iach Lliwen,
ac ar ôl.Rhian
Felly, âa
Tirion,
Lois,
Elain,
chefnogaeth
criw Physio
Sioned am ygymryd
rhan o’r
yn Uned,
Llafar a
dyma
cynllun
ymarfer
i ar
Chânddilyn
dan ofal
Gwen,
Lisa acorff
Rhian
gryfhau’r
galon
‘chydig
bach
ar
y
tro.
y thema Stori Samson.
Cerdded
rhyw
llathdan
y dydd
Bu oedfa’r
Frodri
ynchan
y Dyffryn
ofal iein
gychwyn
(a oedd yn ddigon) a wedyn
Gweinidog.
ymestyn
y pellter bob Cawsom
wythnos. noson
Y GYMDEITHAS:
Wrth i miyng
ddechrau
ar Glyn
y “gwella”
gartrefol
nghwmni
Williams,
feBorth
gafodd
Sion (y
hynaf) Huw
syniad.
y Gest
a’imab
gyfeilydd
Alan
Sion
yn gwybod
ydwyf
yn hoffio
Roberts.
Roeddsut
pobun
stori
ddwedodd
“her”
(ynmedde
enwedig
feic!,) fe wnaeth
yn wir
fo! ar
Mwynhaodd
pawb fy
y
canu, ac atroedd
gymdeithasu
nghyfeirio
wefancyfle
“Endi to
End”. Ar y
dros baned
wedyn.
wefan
yma roedd
her i gerdded arfordir
PROFEDIGAETH:
Estynnwn
ein
Cymru
o Chepstow i ‘Lannau
Dyfrdwy.
cydymdeimlad
â theulu
gan
Cyfanswm
o 870milltir!
WelBronallt
os gweld
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

oeddwn yn ddychmygol ar fy nhaith.
Pobl fel Gwyn Williams Llanbedr;
Marian ag Arfon Jones (Dedwyddfa);
Beth a Bri (Ty’n Celyn); Ruth, Richard a
Harri Whittingham (Bron y Felin); Mei a
Glen (Plas yn Llan), y Wykes, ac hefyd
ambell ffoadur o Rhuthun! Os nad
Gohebydd: Nerys Evans Ffôn: 01745 890294
oeddynt yn meddwl fy mod yn “nyts”
e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com
cynt wel roedd fy ngweld yn ddyddiol
yn fy nghôt goch pa bynnag dywydd
yn cadarnhau fy nghyflwr meddyliol
iddynt!
Erbyn cyrraedd 800 milltir roeddwn
wedi gwisgo gwadnau fy esgidiau ond
roedd cael sgwrs efo’r ffrinidau lleol yn
fendigedig. Weithiau roedd mwy o siarad
na cherdded a braf oedd codi llaw a
nifer yn pasio mewn ceir neu ar feic.
Wrth i mi sgwennu hwn rwyf wedi
cyflawni 800 milltir a phan fyddwch yn
darllen yr erthygl byddaf wedi cyflawni
y gamp a chrys T newydd ar ei ffordd
i mi! Felly cerdded rhyw gyfartaledd o
90 milltir y mis rhwng mis Medi 2020
a mis Mai 2021; ond bu llai o gerdded
mis Chwefror a Mawrth wrth gwrs gan
i mi golli Mam a Nhad o fewn gwta
pythefnos i’w gilydd; ond wedyn tan
her roedd rhaid ei gymeryd a dyma fi
un fath. Roedd posib gweld lluniau o’r
iddi eto wedyn gan mae dyna fase’r
ddigon powld yn arwyddo fyny iddo!
arfordir hyfryd a darllen llawer hanes
ddau yn annog i mi neud... cyflawni
Wel, doeddwn ddim yn cerdded
am leoliadau diddorol. Roeddwn yn
yr her.
yr arfordir “go iawn”. Y dasg oedd
derbyn cardyn post digidol bob 50
Doeddwn ddim wedi meddwl am
cerdded y milltiroedd lle bynnag
milltir i fy nghlodfori ar fy nghamp ac
godi pres yn ystod yr her ond mi
oeddech yn dymuno a wedyn nodi
wrth gwrs uchafbwynt pob camp oedd fyddaf yn rhoi £100 tuag at achos
ar y cyfrifiadur faint oeddech wedi
ei
i dderbyn
Crys T ay medal
ar y diwedd!
Parkinsons. Hyn gan fy mod yn nabod
Gwasanaeth
Diolchgarwch
plant yng
Nghapel y Dyffryn
gerdded. Wrth wneud hyn roeddech
(“O Na, dim Crys T a Medal arall” oedd nifer arbennig sydd naill yn dioddef
groeso
i aelodau
newydd
i ymuno.
Mis
yn
medru
dilyn eich
taith yn
ddigidol
gwaedd Iona pan gafodd wybod!).
ohono neu wedi yn y gorffennol. Os
dwythaar daeth
aelod
o glwb lle
camera
ar-lein
y wefan
a chymharu
Na doeddwn ddim wrth yr arfordir
ydych am gefnogi, gai ofyn i chi fynd
Rhuthun a’r
atom
sleidiau
oeddech
criwi ddangos
o dros fil yn
neud ‘rac
yn gorfforol am yr 870 milltir. Yma yn
i wefan Parkinsons a rhoi eich hun yn
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo
Nyffryn Clwyd oeddwn i yn ymlwybro
fano. Neu wrth gwrs mi wnaf gymeryd
paned a chacen. Mis Tachwedd
ar hyd y llwybrau hyfryd dan gysgod
rhodd gennych a’i roi ar eich rhan.
darperir te pnawn, croeso i aelodau
Moel Famau; ac yn
dychmygu
fy mod
chi o flaen
llaw.
Gohebydd:
Emily
Davies Diolch
Ffôn: i01824
750017
hen a newydd.
mewn ardaloedd hyfryd arall fel Sir
Reit te, be’ nesa? Wastad angen
CAPEL:
Sul olaf
fis Medi
Llanrwst.
Croesawyd
cyfeillion
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat
Benfro,
Bae Dydd
Ceredigion,
Peno Llyn
a
targed ‘does!
Nôl ar y beic
dwi’n o
croesawyd y Parch. Hywel Edwards,
Ddinmael.
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones,
hyd yn oed Sir Fôn!
meddwl a gweld os bydd y galon yn
y Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20
Roedd y cerdded bron yn ddyddiol
bihafio wrth geisio rhywbeth bach
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel
ag o gwmpas yr un un cylch o Lanbedr mwy heriol.
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
acunedig
o gwmpaseleni
Hirwaun,gyda
Llangynhafal,
Diolch os ydych dal
efo fiDydd
wrth Iau
Bethan
DIOLCHGARWCH:
Pnawn
Williams, £10 Carys, £5 Amanda
Llangwyfan,
Gellifor,
a
weithiau
drwy
derfyn a wedi
tan y
Smallwood, Llangwm yn arwain.
Hydref
24 darllen
roedd hwn
Gwasanaeth
Caley.
Rhewl
a Rhuthun.
Ynllawn
aml roeddwn
yn
diwedd!!
Roedd
y capel yn
gyda chanu
Diolchgarwch
gan blant Ysgol Betws
MERCHED Y WAWR: Croesawodd
gweld
yr un pobl i gael sgwrs a sôn lle
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro. Huw
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a
siarad am ei waith fel cownselor gyda
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu.
chanu bywiog.
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth
COFION: At bawb yn yr ardal nad
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai
gan Megan.
gyda’r Parch Gerwyn Roberts,
sydd mewn Cartrefi Preswyl.

LLANRHAEADR Y.C.

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts. Ffôn: 01824 780286
Nash. Dydd Gwener canlynlol
EGLWYS SANT GARMON: Dydd Iau
cawsom gyfle i fwynhau bore coffi a
Hydref 17 am 7.00 cynhaliwyd
Gwasanaeth Diolchgarwch dan
blasu teisen yn Ysgol Llanarmon a
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i
Llanferres i godi arian tuag at
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan
destun diddorol a phwrpasol “Ein
wedi ei drefnu gan y plant a’u
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau
hathrawon a derbyniwyd swm
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst
sylweddol.
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i
hardd a chasglwyd y llysiau a’r
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan.
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i
weini
a
gwerthfawrogwn
eu
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi
gwasanaeth.
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor
gan y Parch Dylan Caradog Parry
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul
Chamberlain, Gellifor ac Andrew
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe.
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i
wahodd y Parch Robert Parry, Lerpwl,
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i
Sioned a Sam Carey ar enedigaeth
i’n harwain mewn gwasanaeth hyfryd
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n
merch fach Hydref 25.
COFIWN: am y cleifion o’r ardal
bendithion lu mewn awyrgylch
draddodiadol.
Roedd
canu
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes
atynt.
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr
organ a chynrychiolaeth dda yn
UNDEB Y MAMAU: Agorwyd y tymor
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd
y Parch David Owen, Ponciau i
a chroesawyd pawb gan y Parch
26
wasanaethu gyda chyfarfod Undebol
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch.
Bro Famau gyda cherddoriaeth,
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd
adroddiadau a cherddorfa – popeth

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

MELIN Y WIG

PEREDUR ROBERTS Cyf / Ltd

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

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

01678 530 239
07544 962 669
Derwgoed
Llandderfel
Y Bala
Gwynedd
LL23 7HG

•R•M•

01690 770 408
07884 025 520
Gweithdy'r Gof
Pentrefoelas
Betws y Coed
Conwy
LL24 0HY

Seiri Coed

JONES

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

JOINERY

Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

Ffôn : 01824 705251

LLETY MAES FFYNNON

PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones Ffôn: 07740542051
Dathlu: Dymuniadau gorau i Ann, Bryn Anos ar
ddathlu pen blwydd arbennig yn saith deg oed. Pob
hapusrwydd a bendith iddi hi a’r teulu i’r dyfodol.
25 mlynedd: Anodd credu bod yr holl flynyddoedd
wedi mynd ers i’r Parch Morris P Morris ddod yn
Weinidog ar Bethania a Rhiw, Pwllglas, ac wrth gwrs
yn Weinidog ar fro Pentrecelyn a Salem. Diolch iddo
am ei weithgarwch a’i ofal cyson dros y wahanol
ardaloedd. Pob bendith a hapusrwydd iddo ef a’i
deulu i’r dyfodol.
Bethel, Pentrecelyn: Deallwn fod y capel wedi
ailagor a phob dymuniad da. Diolch am yr
holl baratoi i gael yr addoldy yn barod ac am

weithgarwch cyson teuluoedd y fro. Pob lwc i’r
dyfodol.
Dymuniadau gorau i Sara Evans, Llanbenwch, ar ôl
bron i 20 mlynedd fel Uwch Gymhorthydd yn Ysgol
Pen Barras, a phob lwc iddi hi a Gwion gyda’r fenter
newydd o gael caffi a siop yn y Maes Carafanau.
Pob lwc.
Y Gwanwyn: Waw, tonic yw gweld ŵyn bach Huw
Fferm y Pentref yn y cae cyfagos i ni. Arwydd o’r
tymor hwn yn sicr. Mae blodau’r gwanwyn mor dlws
ac yn llonni’r galon, a hyfrydwch byd natur ar ei orau.
Difyr oedd darllen “Edrych yn ôl cyn Edrych
‘mlaen” Morfydd yn rhifyn Ebrill. Yn sicr byddwn
yn gwerthfawrogi pethau syml bywyd, a byd natur
sydd wedi bod yn gymaint o ddedwyddwch i ni

gyd. Efallai fod llawer wedi bod yn rhy brysur i’w
werthfawrogi cynt, a chymeryd amser i fod yn rhan
ohono.
Edrych ymlaen at y rhyddid i wneud gwahanol
bethau unwaith eto, ac efallai i gael ymadael â’r
mygydau bondigrybwyll ‘ma – er maent wedi bod
mor bwysig i geisio cadw’r aflwydd Cofid ‘ma
rhag lledaenu; ond o mae’n anodd adnabod a
chlywed bobl yn glir! Edmygu yn fawr iawn staff
ein hysbytai sydd yn eu gwisgo am oriau lawer, a’r
holl weithwyr eraill. Roedd Bob yn clinig llygaid
Abergele yn ddiweddar ac roeddem wedi dotio at
eu trefnusrwydd, eu gofal, a’u tynerwch yn y cyfnod
anodd hwn. Dim byd yn ormod ganddyn nhw.
Diolchwn yn gyson am ein hysbytai ac am y frechlyn
sydd wedi dod â gobaith unwaith eto.
Daw, fed ddaw haul ar fryn yn sicr.

O’r Llyfrgell

Noson Rithiol gyda’r awdur
Rebecca Roberts
Cawsom noson lwyddiannus yn
ddiweddar gyda’r awdur Rebecca
Roberts yn sgwrsio gydag aelodau
Grwpiau Darllen Llyfrgelloedd
Sir Ddinbych. Ymunodd nifer o
aelodau grŵp darllen Llyfr a llymed,
Rhuthun yn y noson rithiol. Roedd
Angharad Rhys aelod o griw darllen
Sgwrs a Sangria, Dinbych yn llywio’r

digwyddiad yn hynod gelfydd
gan gychwyn y drafodaeth gyda
chwestiynau difyr. Braf oedd clywed
am gefndir Rebecca fel awdur ifanc
sy’n lleoli ei nofelau yn y Gogledd
Ddwyrain. Mae wedi cael llwyddiant
anhygoel yn ddiweddar yn cyrraedd
rhestr fer gwobr uwchradd Tir na n-og
gyda’i nofel #helynt. Pob lwc iddi pan
ddyfernir y wobr mis Mai.
BingoLlyfrau
Cynhaliwyd gweithgaredd i hybu
darllen dros wyliau’r Pasg gyda phlant
oedran cynradd ardal Rhuthun. Yn
llwyddiannus, gan ddarllen hyd at
chwe llyfr oedd Amelia Rhian Hughes
6 oed o Ysgol Stryd y Rhos a Libby
Hughes, 10 oed o Ysgol Llanbedr
Dyffryn Clwyd. Llongyfarchiadau
mawr i’r ddwy a diolch i Siop Elfair
Rhuthun am noddi’r gwobrau. Fe
wnaeth y ddwy lwyddo i ddarllen a
chwblhau heriau amrywiol fel rhannu
stori gyda’u hanifail anwes, creu den
darllen a darllen stori dros zoom.
Gwych, da iawn chi!

Dyma Amelia, 6 oed o Ysgol Stryd y
Rhos yn rhannu stori gyda Bwni.
Bu Amelia hefyd yn brysur yn darllen
y llyfr “A Snowy Robin Rescue” wrth
fwyta ŵy Pasg a gwrandawodd ar lyfr
llafar ar Borrowbox sef y stori “Frost”
gan Holly Webb.

O’r Llyfrgell
Mae’r cynllun “ Darllen yn well” yn lyfrau sy’n darparu gwybodaeth,
straeon a chymorth defnyddiol ar gyfer unigolion a’u perthnasau i ddeall a
rheoli eu hiechyd a’u lles. Cafodd y llyfrau yma eu dewis a’u hargymell gan
Weithwyr Iechyd Proffesiynol blaenllaw.

Mae Llyfrau Darllen yn Well
ar gyfer Dementia, Iechyd
Meddwl ac ar gyfer plant ar
gael i’w benthyg yma o
Lyfrgell Rhuthun. Am fwy o
fanylion cysylltwch â ni yn y
Llyfrgell neu ewch i wefan
reading-well.org.uk/cymru

Croeso ‘nôl
Mae’r Llyfrgell wedi ailagor i’r
cyhoedd drwy apwyntiad. Edrychwn
ymlaen i’ch gweld yn gwsmeriaid hen
a newydd!
Amser pori – 20 munud
Defnyddio cyfrifiadur– 45 munud
Amser astudio – 1 awr
Llungopio – 15 munud
Byddwn yn parhau gyda’r gwasanaeth
poblogaidd Archebu a Chasglu.
Cysylltwch yn fuan, cewch fanylion
llawn wrth wneud eich apwyntiad
01824 705274 neu
llyfrgell.rhuthun@sirddinbych.gov.uk

Dyma Libby Hughes, 10 oed o Ysgol
Llanbedr Dyffryn Clwyd yn darllen
Llyfr y Gryffalo yn y den darllen
a greodd adref. Fe wnaeth hefyd
wrando ar y Stori “Mr Greedy and the
Gingerbread Man” ar lein.
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Gŵyl Ddrama Corwen yn 40 oed
Pan ymwelodd Eisteddfod Powys a Chorwen nôl
yn 1981 gadawodd waddol arbennig iawn sydd
wedi parhau hyd heddiw, sef Gŵyl Ddrama Corwen.
Cynhelir yr ŵyl yn flynyddol yn ystod wythnos
cyntaf mis Mai. Dim ond tair gwaith yn ei hanes hyd
yn hyn bu’n rhaid ei ganslo yn y deugain mlynedd
diwethaf. Digwyddodd hyn y llynedd ag eleni
oherwydd y pandemig coronfeirws a’r tro cyntaf yn
2001 o ganlyniad i’r clwy’ traed a genau.
Dyma atgofion rhai o aelodau’r Pwyllgor:
Yr hyn sydd wedi bod yn rhan annatod o’r Ŵyl
Ddrama ydy’r gymdeithas. Credaf fod y pwyllgor
wedi bod yn un clòs a theuluol tros y blynyddoedd
gyda nifer o gymeriadau cynnes a thriw. Pobl â
diddordeb ym myd y ddrama a’r pwysigrwydd o
gynnal traddodiad yn ogystal â gweithio fel tîm
Mae nifer o enwau yn neidio i’r cof wrth feddwl am
aelodau’r pwyllgor - y Cadeirydd cyntaf, Ifor Parry,
a’r Parch Neville Morris yr Is-Gadeirydd, ynghŷd â
Cadeirydd presennol, Elved Jones. Tri hawddgar, ac
yn gallu cymell aelodau i wneud eu rhan. Cawsom
dair ysgrifennydd, Aelwen Roberts, wedyn Nesta
Evans a fu wrth y gwaith am dros bum mlynedd
ar hugain a Nia Jones, yr ysgrifennydd presennol.
Tair a fu’n driw iawn ac a fu’n weithredol brysur yn
sicrhau parhad yr ŵyl. Cafwyd trysorydd ymroddgar
am bron i ddeugain mlynedd sef y diweddar Norman
McKee, a thrist yw meddwl ein bod wedi ei golli yn
ddiweddar. Mae’r trysorydd cyfredol Nan Jones wedi
camu mewn i’r adwy gyda’r un brwdfrydedd.
Y tu cefn i’r swyddogion hyn roedd yna dîm o
wirfoddolwyr hwyliog yn rhan o’r pwyllgor a dyma’r
enwau ddaw i’r cof, Mair Penri Jones, Buddug
James Jones, Gwenda Owen, Norman Edwards
a Glyn Jones. Dau sydd yn parhau’n aelodau’r
pwyllgor yw Brynle Hughes a Hywel Edwards.
Dyma’r rhai a fyddai’n rhoi o’u hamser i drefnu’r
ŵyl. Yna roedd yna lu o wirfoddolwyr a fyddai’n
sicrhau llwyddiant yr wythnos. Un sy’n rhaid i mi
ei henwi yw’r diweddar Menna Parry, gwraig Ifor
a fyddai yn flynyddol yn sicrhau bod y manylion
terfynol yn eu lle ac yn cadw trefn arnom fel tîm.
Yna dyna’r dewrion fyddai’n llafurio i gario’r setiau
trwm i fyny ac i lawr y grisiau anhylaw yng nghefn
Neuadd Edeirnion; yr arweinyddion a’r stiwardiaid,
a hynny am ddim ond gair o ddiolch a phaned o de.
O sôn am baned o de rhaid i mi beidio ag
anghofio’r fyddin o ferched fu’n paratoi lluniaeth
ar gyfer y cwmnïau a’r gwirfoddolwyr. Y cyntaf
rwy’n ei gofio yw Mair White a’i threiffl a fyddai’n
cael ei rannu ar noson olaf yr ŵyl. Bu Bronwen
Williams a Menna Hughes yn gweithio’n effeithiol
yn trefnu’r lluniaeth, ynghyd a Glenys Williams, heb
anghofio’r llu o wragedd gweithgar yr ardal yn eu
cynorthwyo. Mae ein diolch yn fawr iddynt i gyd.
Mae hon yn gymdeithas y gallwn fod yn falch o fod
yn rhan ohoni a chymdeithas fydd yn sicrhau y daw
cyfleoedd eto i hyrwyddo a datblygu Gŵyl Ddrama
Corwen i’r dyfodol.
Edwin Jones
Un o’r defodau blynyddol oedd i dad, sef Ifor Parry,
gael ei anfon i fyny i’r atig, gan mam, Menna Parry,
i estyn ”Y Fasged” oedd yn llawn geriach yr Ŵyl.
Lamp y beirniad, pinnau bawd, tâp giaffar, bocs
Corn Flakes wedi ei dorri’n stribedi i ysgrifennu
enwau’r cwmnïau ar ddrysau’r ystafelloedd newid,
pinnau ffelt, lliain bwrdd les i’w roi o dan y tlysau ac
wrth gwrs y pypedau llaw! Y ffefrynnau oedd Sooty,
Sweep, a’r Llwynog. Gwaith y pypedau (gyda
chymorth Elved) oedd ymddangos o du ôl y llenni,
ar y llwyfan, i roi gwybod i Mam, oedd yng nghefn y
neuadd, bod y cwmni yn barod i gyflwyno ei drama,
ac iddi ddiffodd y golau!
Dad oedd yng ngofal cysylltu hefo’r criw
ffyddlon i stiwardio a helpu i symud props/cefndir
y gwahanol gwmnïau i fyny’r grisiau pren serth o
faes parcio sgwâr Corwen, i’r llwyfan yn y neuadd.
Yna ar ôl y perfformiadau, mynd a phob dim nol i
lawr ac allan i’r gwahanol fathau o drelars oedd yn y
maes parcio, pawb a phopeth yn gweithio fel cloc.
Rhwng y perfformiadau roedd rhaid clirio’r llwyfan.
Roedd gofyn i bwy bynnag oedd yn cyflwyno’r
noson godi eu lleisiau ambell waith, oherwydd sŵn
y morthwyl a’r dril, y chwerthin a’r gweiddi wrth
dad-gysylltu’r props/cefndir o du ôl y llenni! Ond yr
28

atgofion mwyaf oedd cael cwrdd â llawer o bobol,
gwneud ffrindiau am oes, a’r holl hwyl a miri a
thynnu coes!
Nan Jones
Bu sawl aelod ffyddlon yn rhan o’r pwyllgor dros
y blynyddoedd ac eraill yn cynorthwyo yn ystod
wythnos yr Ŵyl, yn stiwardiaid a gwragedd y gegin.
Mae rhai yn dal i fod yn rhan o’r criw diwyd ers
y cychwyn, fel Edwin, Brynle, Hywel, Glenys ag
Eirian. Eraill wedi ein gadael a rhaid talu teyrnged i
bawb fu mor barod i roi o’u hamser er budd yr Ŵyl,
hebddynt, ni fyddai’r Ŵyl wedi parhau cyhyd. Un
ohonynt oedd y diweddar Norman Edwards. Pan
roeddwn angen mynd i fyny’r ysgol i osod sets,
roeddwn yn gwybod hyd yn oed tasa’r Neuadd yn
mynd ar dân, byddai Norman dal yno wrth waelod
yr ysgol, gymaint y gallwn ymddiried ynddo.
Dwi’n cofio un flwyddyn roedd un cynhyrchydd
drama yn eistedd yng nghefn y llwyfan yn
gwneud ei waith fel cofweinydd. Wrth i’r ddrama
fynd rhagddi, ac yntau wedi ymgolli yn ei waith,
dechreuodd symud ei gadair yn agosach ac
agosach at y llenni. Ac yntau ar fin dod yn rhan o’r
perfformiad dyma Edwin’n ei dynnu’n sydyn yn nôl
i’r cefn cyn i’r gynulleidfa ei weld!
Elved Jones
Dwi wedi bod yn aelod o’r pwyllgor o’r dechrau.
Yn y blynyddoedd cyntaf roedd yr Ŵyl yn cael
ei chynnal am wythnos ac ambell i noson efo
pedair drama, a ni fel criw gefn llwyfan yn cario
dodrefn a sets i fyny grisiau i gefn y llwyfan. Rhaid
yn y fan yma ddiolch i bawb fuodd wrthi dros y
blynyddoedd. Cofio un noson wrth geisio cael
dresel i fynnu, aeth yn sownd, doedd ddim mynd i
fyny na lawr. Pawb yn edrych ar ei gilydd a dechrau
chwerthin. Y criw yn cael hwyl a thynnu coes a
sgwrsio tan i Ifor weiddi Shwsh! Erbyn heddiw
mae’r sets yn ysgafnach a llai o gelfi. Gobeithio
bydd yr Ŵyl nol y flwyddyn nesa.
Brynle Hughes
Doeddwn i ddim ar y Pwyllgor Drama pan agorodd
y llen. Byddwn yn y gynulleidfa pan fyddai hynny’n
caniatáu ac wrth gwrs yn paratoi brechdanau ac
ati ar gyfer noson benodedig. Roedd hi’n wythnos
lawn dros ben. Fel un o arweinyddion yr Ŵyl y
des i fod yn fwy o’r cynhyrchiad ac yn cael y fraint

Buddugwyr Gŵyl 2019

Pwyllgor Gŵyl 2015
Cefn: Brynle Hughes, Elved Jones, Edwin Jones
Rhes flaen: Norman McKee, Nesta Evans,
Eirian Jones a Ifor Parry

Steffan Parry a’i fodryb, Nan Jones y Trysorydd gyda
Tarian Ifor a Menna Parry

fawr o arwain ar y nos Sadwrn. Hon oedd noson y
tafoli, y noson fawr a ro’n i’n nerfus iawn rhag cael
y drefn a’r enwau i’r holl adrannau yn anghywir.
Yna daeth y fraint fawr o gael gwahoddiad i fod
yn feirniad, pan oedd yr Ŵyl yn ei hanterth. Er
nad yn ei hanterth o ran niferoedd y cwmnïau yn
y blynyddoedd diwethaf, bu’r safon yn uchel tros
ben.
A fu troeon trwstan? I arweinydd a beirniad gallai
hynny fod yn drychinebus! Roedd y trefniadau, y
croeso a’r gymdeithas mor dynn ar un llaw ac mor
annwyl ar y llall ac i’r ysgrifenyddion mae’r diolch
am hynny. Tair merch drefnus oedd ac sydd am
weld llwyddiant i’r Ŵyl, cadeiryddion ysbrydoledig
a phwyllgor parod eu cymwynas a’u chwerthin.
Mae Gŵyl Ddrama Corwen a’r cylch yn berl sy’n
parhau’n amhrisiadwy ym mywyd Edeyrnion. Melys
moes mwy a hir y parhaed
Eirian Jones
Yn beirniadu’r cystadlaethau yn yr Ŵyl gyntaf yn
1981 oedd Buddug James Jones, brenhines y
ddrama yn ei dydd. Dros y blynyddoedd rydym
wedi bod yn ffodus i wahodd beirniad o bell
ag agos, gan gynnwys Parch John Owen, y
dramodydd Bob Roberts, a rhai o blant Corwen ac
Edeyrnion, Olwen Medi, Ian Selwyn Lloyd ac Elwyn
Ashford Jones i enwi ond rhai.
Bu sawl cwmni drama yn cystadlu dros y
blynyddoedd. Daethant o ben draw Llyn, o fwynder
Maldwyn ac un cwmni yr holl ffordd o Gaerffili, yn
ogystal â chwmnïau o ardal Penllyn, Uwchaled ac
yma yn Edeyrnion. Mae rhai o’r cwmnïau yma wedi
bod yn driw iawn i’r Ŵyl ar hyd y daith. Nid gwaith
hawdd oedd rhoi trefn ar raglen yr Ŵyl, yn enwedig
yn y blynyddoedd cynnar a chymaint o gwmnïau
am gystadlu a phawb eisiau dod ar y penwythnos!
Cafodd Nesta dipyn o gur pen a sawl galwad ffôn
i’r cwmnïau i’w perswadio i ddod ar noson wahanol.
Yn ogystal â’r perfformiadau drama yn ddiweddar
ychwanegwyd cystadleuaeth cyflwyniad gan grŵp o
ddysgwyr a’r gystadleuaeth ymgom. Penderfynodd
aelodau’r pwyllgor eu bod am gyflwyno tarian
Ifor a Menna Parry i enillwydd y gystadleuaeth
olaf fel cydnabyddiaeth o’r gwasanaeth diflino a
roddwyd gan Ifor a Menna er sicrhau llwyddiant yr
wythnos. Mewn cyd-ddigwyddiad hapus, eu hŵyr,
Steffan Parry oedd y beirniad y flwyddyn gyntaf y
cyflwynwyd y tarian i enillydd yr ymgom yn 2018.
Mae’r Ŵyl wedi bod yn cynnig cystadleuaeth
ysgrifennu drama un act o dro i dro a braf oedd
gweld ambell i ddrama a ddaeth i’r brig yn cael ei
lwyfannu yn ddiweddarach yn yr Ŵyl.
Beth fydd hanes yr Ŵyl i’r dyfodol? Y gobaith yw
y byddwn yn medru ei chynnal yn 2022 ac y bydd
y cwmnïau drama yn parhau i ddod i Gorwen i
gystadlu a diddanu’r gynulleidfa fel y byddwn yn
medru cynnal ein deugain ŵyl yn 2024.
Nia Jones

