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Cenedl heb iaith,
cenedl heb galon

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon
Wyddoch chi be, ‘sw ni wrth fy modd
yn cael tatŵ, ond dydw i ddim digon
dewr! Dw i’n gwybod yn iawn be
fyddai o hefyd – y geiriau ‘cenedl heb
iaith, cenedl heb galon’ mewn rhyw
ffont ffansi ecsotig i lawr fy mraich.
Bydd rhai sy’n fy adnabod yn synnu
dim…wel, synnu mod i wedi bod
isho tatŵ ella…ond synnu dim am
fy newis o eiriau! Ma’ pawb sy’n
fy adnabod yn gwybod bod yr iaith
Gymraeg yn rhan o’m craidd, yn llifo
trwy fy ngwythiennau ac yn rhywbeth
dw i’n dambaid o angerddol yn ei
chylch. Dw i’n gweithio, yn magu
teulu ac yn byw fy mywyd trwy
gyfrwng y Gymraeg. I fi, mae’n
syml, mae’r Gymraeg yn ganolog i
fy hunaniaeth ac yn rhan enfawr o
pwy ydw i. Er hyn, dw i’n sylweddoli
fwy fwy mor eithriadol o gymhleth,
unigryw a difyr ydy’r iaith fel rhan o

hunaniaeth pawb. Yn yr erthygl yma,
dw i am rannu ychydig storiau â chi
sydd wedi agor fy llygaid, gwneud i
mi bendroni os ydy ‘cenedl heb iaith,
cenedl heb galon’ yn gorfod golygu’r
un peth i bawb.
Does dim dwywaith amdani, does
dim modd trafod yr iaith heb sôn am
fratiaith! Dw i’n cael fy nghyfareddu
a fy nghynddeiriogi gan iaith y plant
‘ma yn gyson. Dyma faes sy’n fy
nhroi i mewn i fy mam, a phregeth
fy rhieni yn ystod fy mhlentynod
yn llifo o’m ceg yn aml ‘siarada
Gymraeg iawn, neu Saesneg iawn!’
Wir i chi, mae’r pethau rhyfedda’
yn cael eu dweud gan y genod ‘ma
weithiau! Rhyw gymysgedd chwithig
o ddwy iaith wedi eu plethu yn y
modd mwya’ anhygoel a finna’n
meddwl, lle andros ma nhw wedi
clywed y fath iaith? Fe ranna i
stori hefo chi. Eistedd o gwmpas

y bwrdd bwyd oedda’ ni rhyw dro,
a’r ferch, oedd rhyw saith neu wyth
oed ar y pryd, yn gofyn yn hyfryd
o gwrtais, ‘Os gwelwch yn dda, ga
i’r salt?’ Doeddwn i methu credu
nghlustiau! ‘Salt?’ medda finna
reit siarp, ‘halen ‘dio’n y tŷ yma…a
throesom iaith yr oesau yn iaith ein
cywilydd ni!’ Erbyn diwedd y pryd
bwyd, roedd ‘Rhywun yn y Carchar’
gan Dafydd Iwan yn chwarae dros
y stafell, ‘Etifeddiath’ gan Gerallt
Lloyd Owen wedi ei hadrodd a’i
hesbonio a hitha wedi cael clywed
am hanes brwydr yr iaith rhwng 1282
a’r presennol. Does ‘na neb wedi
mentro gofyn am salt yn y tŷ yma eto!
  Ond y gwir ydy, mae’r
gymysgedd ryfeddol ‘ma o ddwy
iaith yn dal i fodoli yn tŷ ni, ‘ma
nhw’n lyfio iwshio ‘io’ i Gymreigio
geiriau! Yn dawel bach, dw i’n
gwybod mod i’r un fath â nhw pan

ddweud fod bywyd yn medru bod
yn fwy cymhleth wrth geisio cynnal
dwy iaith, nid oedd modd iddo na
dymuniad arno gefnu ar y Gymraeg.
A diolch byth am hynny ac am lawer
un arall sydd am weld y Gymraeg
yn ffynnu yn ein cymunedau. Felly,
mae gennym ni bob un ohonom
sy’n gwneud cyfraniad at gynnal ein
papur bro, Y Bedol, le i ddiolch i
Gwynn am ei gyfraniad yntau dros y
blynyddoedd – fel yn un o sylfaenwyr
a chefnogwr brwd Y Bedol, am ei
erthyglau, ac am ei gyngor doeth a’i
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Cofio Gwynn Llywelyn, Pwllglas
Gyda thristwch, clywsom am
farwolaeth Gwynn ddechrau mis
Mawrth eleni, ac yn rhifyn digidol
mis Mehefin Y Bedol, cawsom
grynodeb manwl o fywyd, gyrfa a
gweithgaredd Gwynn gan Elwyn
Asford Jones. Soniodd fod Gwynn
yn un o sylfaenwyr Y Bedol dros
ddeugain mlynedd yn ôl bellach,
ac fel roedd hyn ond yn un elfen
o ymroddiad Gwynn i hybu bob
gweithgaredd oedd yn ymwneud â’r
iaith Gymraeg. Roedd y Gymraeg
wedi’i blannu yn ei DNA, ac er iddo

Gardd Gwenfron a
Gareth Garwen

arweiniad pan oedd angen datrys
materion gweinyddol. Rydym
wedi colli sawl un o’r criw cynnar
a gweithgar a ddaeth at ei gilydd i
roi’r Bedol ar ei draed ac a fu’n gefn
i’r Bedol dros y blynyddoedd, ond
diolch fod gennym wynebau newydd
sy’n barod i ysgwyddo cyfrifoldeb
a chynnal ein hetifeddiaeth. Coffa
da am Gwynn, ac estynnwn ein
cydymdeimlad llwyraf at ei weddw
Gwyneth, Huw a Dafydd y meibion,
a’u teuluoedd.
Brian Roberts
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Hoffem ddiolch yn ddiffuant iawn i Sioned Edwards sydd wedi camu yn ôl o’i
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neu GOLYGYDDION
benillion
heb gael
llawn
sawl
sy’n
eu
hanfon.
BLODAU
dderbynnir
i’w
chyhoeddi
yn
Yenw
Bedol.
NidyYN
ydym
yn cyhoeddi
erthyglau,
NID YW’R
YW’R
O REIDRWYDD
REIDRWYDD
CYTUNO
Â’R
GWAHANOL
NID
GOLYGYDDION O
YN CYTUNO
Â’R
GWAHANOL
llythyrau
benillion
hebiawn
gael
enw
llawn
yYsawl
sy’n
eu
hanfon.
BLODAU
PARCH
– neu
Rydym
yn
falch
i
dderbyn
un
deyrnged
wedi
ei
llunio
mewn
AGWEDDAU
A
FYNEGIR
YN
PAPUR
HWN.
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.
modd addas
i’w hargraffu
a hebi dderbyn
fod yn fwy
500 o eiriau.
Nid
ydym
yn
PARCH
– Rydym
yn falch iawn
unna
deyrnged
wedi ei
llunio
mewn
cynnwys
lluniau
ymadawedig.
modd addas i’w hargraffu
a heb
fod o’r
yn fwy
na 500 o eiriau. Nid ydym yn
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.
NID YW’R
GOLYGYDDION
REIDRWYDD
YN CYTUNO
GWAHANOL
Cofiwch
fod yr
yrO holl
holl
ohebiaeth
i’w Â’R
gyrru
Cofiwch
fod
ohebiaeth
i’w
gyrru
ii
AGWEDDAU O
A FYNEGIR
YN Y
HWN.
NID YW’R GOLYGYDDION
REIDRWYDD
YNPAPUR
CYTUNO
Â’R GWAHANOL
SWYDDFA’R
BEDOL,
SWYDDFA’R
AGWEDDAU
A FYNEGIR BEDOL,
YN Y PAPUR HWN.

EIN CYFEIRIAD:

18 STRYD
STRYD CLWYD,
CLWYD, RHUTHUN,
RHUTHUN, LL15
LL15 1HW
18
EIN C
YFsiop
EIRElfair)
IAD: 1HW
(Drws
ger
(Drws
ger
siop
EIN
C
YFohebiaeth
EIRElfair)
IAD:i’w gyrru i
Cofiwch fod
yr holl
FFÔN:
01824
704741i’w gyrru i
FFÔN:
01824
704741
Cofiwch fod
yr
holl
ohebiaeth
SWYDDFA’R BEDOL,
BEDOL,LL15 1HW
18 STRYD SWYDDFA’R
CLWYD, RHUTHUN,
swyddfa@ybedol.com

18 STRYD
CLWYD,
LL15 1HW
(Drws
gerRHUTHUN,
siop Elfair)
(Drws
ger
siop
Elfair)
FFÔN: DRWY’R
01824 704741
Y BEDOL
POST
dderbyn Y
Y Bedol
Bedol yn
yn FFÔN:
gyson drwy’r
drwy’r
post cysyllter
cysyllter
Gwenan Williams,
Williams, yr
yr
01824
704741
II dderbyn
gyson
post
ââ Gwenan

swyddfa@ybedol.com
swyddfa@ybedol.com

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

Y BEDOL DRWY’R POST
Y GWEFAN
BEDOL DRWY’R
POST
Y BEDOL

I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
Ysgrifennydd
(manylion
yn y rhestr
Swyddogion).
I dderbyn
Y BedolTanysgrifiadau
yn gyson drwy’r
post cysyllter
â Gwenan
Williams, yr
Y pris yw £25
am y flwyddyn.
Ysgrifennydd Tanysgrifiadau
(manylion
yn y rhestr Swyddogion).
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

www.ybedol.com

GWEFAN Y BEDOL
GWEFAN
Y BEDOL
Lluniau:
Cyn anfon
anfon llun
llun i’r
i’r Bedol
Bedol
Cyn

www.ybedol.com
www.ybedol.com

rhaid sicrhau
sicrhau na
na fyddwn
fyddwn yn
yn torri
torri unrhyw
unrhyw hawlfraint
hawlfraint
rhaid
berthyn i’r
i’r ffotograffydd
ffotograffydd neu’r
neu’r cwmni
cwmni
aa berthyn
ffotograffwyr trwy
trwy ei
ei gyhoeddi
gyhoeddi yn
yn Y
Y Bedol.
Bedol. Dylid
Dylid
ffotograffwyr
nodi os
os oes
oes angen
angen rhoi
rhoi enw’r
enw’r ffotograffydd
ffotograffydd oo dan
dan
nodi
llun. Os
Os na
na wneir
wneir hyn
hynCyn
fe gymrwn
gymrwn
yn ganiataol
ganiataol
anfon llun
i’r Bedol
yy llun.
fe
yn
nad
oes
hawlfraint
arunrhyw
llun.
rhaid sicrhau
naoes
fyddwn
yn
hawlfraint
nad
hawlfraint
ar
yy llun.
Cyntorri
anfon
llun i’r
Bedol
a berthyn
ffotograffydd
cwmni
rhaid sicrhau
nai’rfyddwn
yn torrineu’r
unrhyw
hawlfraint
ffotograffwyr
trwy
ei gyhoeddi yn
Y Bedol.
a berthyn
i’r ffotograffydd
neu’r
cwmniDylid
nodi
os oes angen
enw’r ffotograffydd
dan
ffotograffwyr
trwy eirhoi
gyhoeddi
yn Y Bedol. oDylid
y llun.
wneirrhoi
hynenw’r
fe gymrwn
yn ganiataol
nodi
os Os
oesna
angen
ffotograffydd
o dan
oes hawlfraint
ar y llun.
y llun. Osnad
na wneir
hyn fe gymrwn
yn ganiataol
nad oes hawlfraint ar y llun.

Lluniau:
Lluniau:

HYSBYSEBION

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

HYSBYSEBION
HYSBYSEBION

1/4 tudalen - £35.00
1/8 tudalen - £20.00
1/16 tudalen - £11.50

Maehysbysebu
disgownt i’w
i’w
gael
os yw’r
yw’rMae’r
hysbyseb
yn Y
Yfel
Bedol
Beth am
yn
y Bedol?
prisiau
a ganlyn:
Mae
disgownt
gael
os
hysbyseb
yn
Bedol
am 3
3yn
mis,
6 mis
mis neu
neu
12 mis
mis
Beth am hysbysebu
y Bedol?
Mae’r
prisiau fel a ganlyn:
am
mis,
6
12

1/4 tudalen
- £35.00 ar gyfer mis1/8
tudalen
- £20.00
Hysbysebion
HY
YD
D
RE
EF
F erbyn
erbyn
Hysbysebion
ar gyfer mis H
R
1/4 tudalen - £35.00
1/8
tudalen
- £20.00
1/16
tudalen
£11.50
DYDD GWENER
GWENER M
ME
ED
DII 2
25
5
DYDD
1/16
tudalen
£11.50
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol

Codir tâl
tâl
o £2
£2
am gyfarchion
gyfarchion
neu
air
ohysbyseb
ddiolch.
Ni
chodir
unrhyw
Codir
o
am
neu
air
o
ddiolch.
unrhyw
Mae
disgownt
gael 6
os
yw’r
ynchodir
Y Bedol
ami’w
3 mis,
mis
neu
12 mis Ni
dâl
sy’n
dilyn
profedigaeth
neu
am
“Er
Cof”.
dâl
sy’n
dilyn
profedigaeth
neu
am
“Er
Cof”.
am
3
mis,
6
mis
neu
12
mis
Hysbysebion ar gyfer mis HYDREF erbyn
Cysyllter
drwy’r
post
neu
Cysyllter
drwy’r
post
Hysbysebion
gyfer
mis
D
R5EF erbyn
DYDDar
GWENER
MH
EY
Dneu
I2
ebost:
swyddfa@ybedol.com
DYDD GWENER MEDI 25
Codir tâl o £2 am gyfarchion neu air o ddiolch. Ni chodir unrhyw
dilyn profedigaeth
am “Er
Codir tâl odâl
£2 sy’n
am gyfarchion
neu air oneu
ddiolch.
NiCof”.
chodir unrhyw
Cysodwyd gan
GraffEG,
16
Crugyn
Dimai,
Rhydyfelin,
Cysyllter
drwy’r
post
neu
dâlDylunio
sy’n dilyn
profedigaeth
neu
am
“Er Cof”.Aberystwyth
Cysyllter
drwy’r
neu
07737622034
elgangriffiths@btinternet.com
GallwnSY23
eich 4PR
sicrhau
byddwn
yn trin
trin post
wybodaeth
gawn ni
ni oddi
oddi
ebost:
swyddfa@ybedol.com
Gallwn
eich
sicrhau
yy byddwn
yn
yy wybodaeth
aa gawn
wrthych
yn swyddfa@ybedol.com
gwbwl gyfrinachol
gyfrinachol aa gyda
gyda gofal.
gofal.
wrthych
yn
gwbwl
ebost:
Ni fyddwn
fyddwn yn
yn eu
eu rhannu
rhannu eich
eich manylion
manylion ââ chwmni/sefydliadau
chwmni/sefydliadau eraill
eraill at
at
Ni
ddiben marchnata,
marchnata, na
na chwaith
chwaith yn
yn ei
ei rannu
rannu gyda
gyda thrydydd
thrydydd parti.
parti.
ddiben

ER GWYBODAETH

ER GWYBODAETH
ER GWYBODAETH

LLANRHAEADR

PWLLGLAS
Neuadd Pwllglas. Pan gaewyd
Canolfan Awelon, Rhuthun yn
ddiweddar fe dderbyniodd Neuadd
Pwllglas nifer o eitemau defnyddiol
iawn ganddynt tuag at y Neuadd.
Hoffai pwyllgor y Neuadd ddiolch
yn ddiffuant i Ganolfan Awelon am
eu haelioni a phasiwyd i ddatgan
hynny trwy gyfrannu £50 i Uned
Gancr Ysbyty Glan Clwyd.
Cydymdeimlo. Cydymdeimlwn
yn ddiffuant iawn â Glyn a Nerys
Roberts a'r teulu, 1 Glaslyn, yn
eu profedigaeth yn ddiweddar.
Bu i Nerys golli ei brawd ac
yntau ond yn ei bumdegau.
Hefyd yn niwedd Gorffennaf bu
farw Gwyn Lightfoot, Pentre Isa,

Llandegla ac yntau ond yn 60 oed.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â
Margaret Jones, Y Gorlan, teulu
Perllan Fach a theulu Pencoed
a pherthnasau eraill sy'n byw yn
lleol, yn eu profedigaeth lem iawn.
Cynhaliwyd angladd Gwyn ym
mynwent Capel y Rhiw, Pwllglas
ddydd Sadwrn, Awst 1
Dathlu. Llongyfarchiadau
calonnog iawn i'r Parch.
T.L.Williams, Gartherwyd ar
ddathlu ei benblwydd yn 90 oed
ddydd Sul, Awst 23 ac er gwaethaf
y Coronafeirws mae'n parhau yn
ŵr prysur a gweithgar a'i gyfraniad
i weinidogaeth yr efengyl yr un mor
werthfawr ag erioed. Braf oedd

cael clywed ei enw ar y radio nos
Sul wrth iddo gael ei gyfarch gan
Rhys Meirion ar y rhaglen 'Ar eich
Cais'.
Llwyddiant. Llongyfarchiadau
mawr i Glain Jones, Pencoed
Ucha ar ennill gradd B.A. Ym
Mhrifysgol Lerpwl yn ddiweddar.
Deallwn y bydd Glain yn
dychwelyd i'r coleg i wneud ei
gradd Meistr. Dymuniadau gorau
i ti Glain. Llongyfarchwn hefyd
nifer o ieuenctid yr ardal sydd
wedi llwyddo'n anrhydeddus yn
eu harholiadau Lefel A a TGAU
yn ddiweddar. Dymuniadau gorau
i chwi oll gyda'ch astudiaethau
pellach.

Gohebydd: Nerys Evans (01745 890294)
nerysevansdyffryn@gmail.com
PROFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad â theulu Tŷ Mawr, Llinos Fôn
wedi colli ei thad.
Dymuniadau gorau i Bryn Evans, Dyffryn yn ei
gartref newydd yn Tŷ Fuj, ar stad 15 Llys Pant
y Celyn.
Dymuniadau gorau a phob lwc i bawb sy’n
cychwyn yn yr ysgol, mynd o’r ysgol gynradd
i’r uwchradd, mynd i goleg neu yn cychwyn
swydd newydd.
LLONGYFARCHIADAU i Aled ac Elin Williams,
Felin Bach ar enedigaeth Jac Eben, brawd
bach i Caio ac ŵyr arall i Eryl a Mari Williams,
Pentre Llech.

CYFFYLLIOG

CWMPENANNER

Gohebydd: Marian Rees Ffôn: 01824 710262

Gohebydd – Nia Jones, Pentre Bach Ffôn: 01490 420 634

Profedigaeth Cydymdeimlir â Gordon
Roberts, Richard, Lindsay, Lois a
Gwil, Cae Gwyn yn eu profedigaeth o
golli priod, mam, mam yng nghyfraith
a nain annwyl iawn sef y ddiweddar
Rhiannon Roberts. Cofion at yr holl
gysylltiadau eraill yn yr ardal hefyd yn
eu hiraeth. Anfonwn gofion at Dafydd
Jones, Glan Corris yn ei brofedigaeth
yntau o golli ei annwyl fam yn
gynharach yn ystod yr haf.
Llongyfarchiadau i Eifion a Iorwen
Jones, Ysgeibion Farm ar ddod

Llythyr

Annwyl olygyddion,
Mae Ian a Bethan Roberts, Gellifor
wedi adeiladu dau dy i’w gosod ar
gyfer gwyliau ar Ffordd Wynnstay,
Rhuthun.
Wrth ddewis enw, buont yn
ystyriol iawn o leoliad y ddau eiddo
nepell oddi wrth un o adeiladau
pensaerniol godidog y dref,

yn daid a nain i William Alexander,
mab bach Siwan ac Alex, i Arwyn a
Gwenda Williams ar ddod yn daid a
nain i Huw Meilir, mab bach Osian a
Mair ac i Alwenna Williams, Henblas
ar ddod yn hen nain eto - mae
ganddi bellach chwech o wyrion!
Pob hwyl ar y nyrsio.
Llongyfarchiadau i holl blant a phobl
ifanc yr ardal ar eu llwyddiant mewn
arholiadau eleni a phob dymuniad da
iddynt yn y cam nesaf boed hynny
mewn ysgol, coleg neu fyd gwaith.

sef Capel Y Tabernacl, Stryd y
Ffynnon.
Felly, penderfynodd Ian a Bethan
enwi eu heiddo yn Llys Emrys.
Da gweld parodrwydd rhai
perchnogion eiddo i gydnabod a
pharchu iaith, hanes a threftadaeth
lleol wrth ddewis enwau.
Eifion Wynne

Cydymdeimlwn ag Eirlys Rowlands,
Mallt a Ringo a Llion ar ôl colli gŵr a
thad annwyl iawn, Emrys Rowlands.
Bydd colled mawr ar ei ôl.
Canlyniadau TGAU –
Llongyfarchiadau i Cai Pentre Mawr
ac Owain Gydros am gyflawni
canlyniadau TGAU. Dymuniadau gorau
i chi yn eich llwybrau gwahanol.
Swydd newydd – Pob lwc i Mared
Tŷ Mawr yn ei swydd newydd gyda
Milfeddygfa’r Wern.

Pob Lwc i Dafi Llwyd sy’n dechrau
yn Ysgol Dyffryn Conwy ym mis Medi.
Bydd Enlli, Lloer, Eddie a Gweni yn
dechrau yn y Meithrin a Carlos, Ifan
a Gruff yn dechrau’r ysgol yn llawn
amser.
Cofion gorau at Ieu Cynefin
sy’n prysur wella ar ôl salwch
diweddar.
Croeso i deulu newydd sydd wedi
symud i Garreg y Ddafad o ardal
Cilgwri.

Yn ôl yn wir awn ni!
Un dydd fe ddaeth newyddion da,
o Senedd Bae Caerdydd.
Fe gaiff eglwysi fynd yn ôl,
i ysbryd mawl a ffydd.
Rhaid cymryd pwyll, medd Mark a Vaughan
Cyn rhuthro’n ôl i’r Tŷ.
Bydd rhaid glanhau a sgwrio’n lân
i ddim ond dau neu dri.
Wrth fynd i mewn, rhaid seinio llyfr
a cherdded yn sidêt.
At sedd sydd wedi’i marcio’n glir
ymhell o ffrind a mêt.
Cytg. Yn ôl yn wir awn ni
Yn ôl yn wir awn ni
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
I’n bybl gynnes ni.
Dim sgwrsio, na, dim cyffwrdd chwaith
rhaid cadw pawb yn saff.
A rhaid byhafio’n drefnus siwr
i oruchwylwyr praff.
Dim canu, na, dim cymun chwaith
Rhaid hepgor y fath fraint.
Nac organ bib sy’n chwythu aer
Rhag heintio yr holl saint.
Ond wedyn mynd i siopa wnaiff
Pob estron, Sais a Chelt.
Ac yno caent anadlu’n rhydd
‘Fo system wynt ffwl pelt!
Cytg. (x2) Yn ôl yn wir awn ni
Yn ôl yn wir awn ni
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
At deulu’n capel ni.
Eifion Wynne
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bregethu a chywiro, a dw i’n gwybod, bod fy nefnydd
bwriadol i o fratiaeth wedi eu cynddeiriogi hwythau
flynyddoedd yn ôl. Pwy faga blant ynte!
Treuliais flynyddoedd cynnar fy ngyrfa fel athrawes
yn dysgu Cymraeg ail iaith mewn ysgol agos iawn
i’r ffin â Lloegr, ac mae gen i le mawr i ddiolch i rai o
ddisgyblion y cyfnod hwnnw am eu dylanwad arthurol
arnaf hyd heddiw. Rhannwyd tir yr ysgol yn ddau gan
lwybr Clawdd Offa – yr adeilad ar un ochr, a’r cae yr
ochr arall i’r clawdd! Kurt oedd un o’r cymeriadau
yma, bachgen annwyl, direidus a gwên lydan ar ei
wyneb…er hyn, gwyddai’n iawn sut i darfu ar wers,
a finna wedi dod i benderfyniad nad oedd o’n hoffi’r
Gymraeg na chwaith yn gweld gwerth i’r pwnc. Mae
gen i gymaint o gywilydd hyd heddiw mod i wedi
gallu meddwl hynny. Diwrnod Eisteddfod Ysgol oedd
hi, a’r diwrnod o gystadlu brwd yn dod i ben gyda’r
anthem genedlaethol. Dw i dal i deimlo iâs y foment
pan ddechreuodd y piano, a gweld Kurt yn neidio ar
ei draed, ei ddwrn dros ei galon a’i lygaid yng nghau.
Bloeddiodd pob un gair o’r anthem â balchder a
difrifoldeb yn llenwi ei wyneb. Daeth terfyn ar y canu
a fe ddiflannodd y difrifoldeb. Daeth y Kurt cyfarwydd
yn ei ôl. Fe ddysgodd Kurt fwy i mi y prynhawn
hwnnw na ddysgais i iddo fo erioed. Roedd ei urddas,
ei gariad a’i barch at Gymru yn y mundau hynny yn
profi, er nad oedd ganddo’r iaith, roedd gan Kurt
galon oedd yn gorlifo â balchder at ei wlad. Atgof
arall o’m dyddiau yn yr ysgol oedd Kyle. Bachgen
o gefndir digon anodd oedd Kyle, mewn helynt yn
yr ysgol a thu allan a wedi ei wahardd o ganol tref
Wrecsam. Erbyn Blwyddyn 10 roedd yn derbyn ei
addysg yn y ganolfan ymddygiad yn yr ysgol. Er hyn,
roedd o’n dal i ddod i’w wersi Cymraeg - dyma’r unig
wersi arferol a fynychai. Un diwrnod, roedd wrthi’n
brysur yn labelu lluniau yn ymwneud â’r tywydd, ei
dafod allan gyda’r holl ganolbwyntio a’i holl osgo’n
gorlifo â balchder yn y dasg. Roedd ei lyfr yn destun
balchder mawr ganddo, ac yn werth ei weld. Sylwais
ar ei ofal wrth ysgrifennu’r eirfa bwrw glaw, gwyntog,
heulog… wrth y lluniau cyfatebol yn ei lyfr. Edrychais
arno a mentro ofyn ‘Kyle, why is it that you still come
to your Welsh lessons?’ fe atebodd yn syth ‘Because
I’m good at it Miss, and I’m Welsh.’   ‘Yes you are
Kyle.’ medda finna, a theimlo lwmp yn y ngwddf wrth
sylwi bod ’rhen Kyle wedi dysgu mwy i fi yn yr eiliad
honno na fyddai o fyth yn ei ddeall.
Bellach, dw i’n athrawes Gymraeg yn fy milltir sgwâr
ac mae bod yn rhan o addysg Gymraeg pobl ifanc
fy mro yn un o’r anrhydeddau mwyaf posib. Diolch
i ieuenctid yr ardal, dw i’n dal i ddysgu ac yn cnoi cil
yn aml dros berlau o ddoethineb y disgyblion. I fi,
meithrin hyder a balchder pob disgybl yn y Gymraeg,
beth bynnag eu gafael ar yr iaith, sy’n bwysig, nid ei
chwalu. Mae geiriau rhen Kyle yn dod i fy meddwl
yn aml ‘because I’m good at it’. Y gwir amdani oedd
mai ychydig iawn iawn o Gymraeg oedd ganddo,
ond roedd o’n eithriadol awyddus i’w defnyddio, yn
teimlo ei fod yn llwyddo ac yn falch o’i iaith. Dw i’n
dilyn grŵp ar Facebook sy’n tynnu sylw at arwyddion
Cymraeg gwallus. Yn wir, tra bo nifer o’r arwyddion
sy’n cael eu rhannu yn gwbl warthus, yn chwerthinllyd
ac yn sarhâd llwyr ar yr iaith, mae ffin denau iawn
rhwng gwawdio a bychanu ymdrechion unigolion i
ddefnyddio’r Gymraeg gan rhai o’r cyfranwyr. I fi, mae
gwneud hyn yn un o’r difrod mwyaf allwn ni ei wneud
i’r iaith a throi ymdrechion a balchder yn droi cefn ar yr
iaith a gwrthod ei defnyddio. I’r pegwn eithafol arall,
mae sicrhau iaith gywir ymhlith pobl ifanc sydd â’r
Gymraeg eisoes ar flaenau eu bysedd yn allweddol mae fy mhlant fy hun yn rhan o’r criw yma. Er mwyn
i’r iaith oroesi, mae’n bwysig bod iaith safonol yn
cael ei diogelu, gan mai llithro i ebargofiant fyddai hi
o dderbyn iaith wallus, fratiog fel y norm. Dyma pryd
mae’r plismon iaith yn ymddangos, cywiro’r bratiaith
dibendraw, atgoffa nhw bod ‘dod o’ yn aderyn sydd
bellach wedi marw a’u bod yn ‘adnabod’ person a
‘gwybod’ ffaith!
Dydy’r sefyllfa ddim yn ddu a gwyn, mae’r bwlch
rhwng y ddau begwn yma wedi ei lenwi a mantell
amryliw o sefyllfaoedd. Mae’r dyfyniad ‘cenedl heb
iaith, cenedl heb galon’ yn berthnasol i bob un o’r
lliwiau yma…ond mae ei ystyr yn amrywio yn fawr
iawn. Dyma sy’n wych am yr iaith, mae’n unigryw
i bawb, yn hyfryd o gymleth ac yn wefrieddiol o
ddifyr. I fi, mae gwerthfawrogi, magu hyder, annog
ac ysbrydoli pob un o’r lliwiau yma yn allweddol er
mwyn sicrhau dyfodol yr iaith.
Heledd Owain
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1. Afal Awst
2. Gwlad Patagonia? Ariannin
3. Arian byw.
4. Y Brenin Arthur
5. Oes yr Arth a’r Blaidd.
6. Alun Mabon
7. Ann Griffiths
8. Yr Arad Goch
9. Aelwyd Fewyrth Robert
10. Abergwyngregyn
11. Brawd Pedr. Andreas
12. Oed yr Addewid
13. Arafa don.
14. Rheg Mr. Picton! Asiffeta!
15. Anfonaf angel.
16. Y gair hud! Abracadabra!
GWION OWEN
17. Aran Benllyn
18. Pennod ac adnod
19. Sentars! Annibynwyr.
20. Llef uwch Adlef
Buaswn
wrth Ager
fy modd yn gwahodd
21. Stêm?
gwybodusion
polisi yr hen
22. Ardala ychynllunwyr
dacl. (Rygbi!)
fyd ‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd
23.
Asgwrn
i’w
grafu
yn mynd ymlaen yma. Ond dwi’m yn
24. Anadl
einioes.
meddwl
y buasen
nhw ddim callach gan
25. nid
rascymaint
y mae aredig
eu bod
wediarcolli
o gysylltiad
26. amgylchedd
Abaty Cwma Hir.
gyda’r
chefn gwlad yn
gyffredinol
a fuasen
27. Acen
gromnhw ddim yn deall
cylchred
y gadwyn
fwyd.
pryd
maey
28. “Yr
addfwyn
raiErs
sy’n
dwyn
allforiadau carbon buwch sydd yn pori
bai o hyd.” (IDHooson).

29. Addolwn Dduw ein
Harglwydd mawr.
30. Y Mab Afradlon.
31 “.D’ewyllys di a’m gwna yn
agos”
32. Angau ar y Comin.
33. Afon Alaw.
34. Undeb Amaethwyr Cymru
35. Amser a ddengys.
36. Amynedd Job.
37. Antur enbyd ydyw hon
(Ceiriog)
38. Llyncu’r Angor/Abwyd
39. Anifail anwes.
40. “Boed anwybod yn obaith.(R.
Williams Parry)
41. Arch y Cyfamod
42. “Aros mae’r mynyddau
mawr” (Ceiriog)
43. Y tafod arian.
gyflymaf
ym Mhrydain,
44. Carreg
Ateb. o ran nifer.
Dewisiais
brîd Gwirionedd.
gan ei fod yn
45. GorauyAwen
flaengar am recordio a mesur
46.
“Rwyn
canu
fel
cana’r
nodweddion proffidiol sy’n bwysig ar
aderyn“
gyfer magu
anifeiliaid; a dyna sy’n mynd
47. “Adenydd
colomen
pe
ymlaen
ar fuarth Hendre
Arddwyfaen
y
dyddiaucawn.”
yma. Rwyf eisoes wedi pwyso
pob48.
llo,Alffa
ar eiac
fwriad,
drwy eu dal a’u
Omega.
tagio
nhrelar
y motobeic. Bydd hyn
49.ynAllan
o drefn.
yn cael ei ddefnyddio i fesur rhwyddineb
50. Yr Oes Aur

ar y buarth

ar laswellt sydd yn tyfu ar
photosynthesis yn gwneud mwy o
niwed i’r amgylchedd na hedfan
awyrennau o gwmpas y byd?
Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar
lloeau
i mewn
i arbed
y tir ac wrth
Ysgol
Dyffryn
Conwy
wneud
hynny yn dadyfnu’r
lloeau.
Pob dymuniad
i Eleri Gwyn,
Gwartheg Stabiliser sydd yma bellach
Rhuthun
fydd
yn
dechrau
ar ei
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei
swydd
fel Stabiliser
Pennaeth
sefydlogi
ynnewydd
Amercia ydi
- ond
cynorthwyol
yn sydd
yr ysgol.
bellach
dyma’r brîd
yn datblygu

y tarw a’r fuwch i loea. Unrhyw broblem
a byddaf yn cael gwared o’r fuwch neu’r
tarw gan fod llo marw neu drafferthus yn
cael effaith ar ffrwythlondeb y fuwch ac
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA.
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi
os fydd o’n foel a pha liw fydd ei epiliaid
a llawer mwy.
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
i weld pa mor dda oedd y fuwch am
fagu dros yr haf a phwysau a chyflwr y
Pob dymuniad da hefyd i
fuwch i weld sut wnaeth hi ymdopi â
Mr. Owain Gethin Davies,
sef
GWASANAETH
TEIARS
Pennaeth newydd yr ysgol. Mae hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
OwainSARACENS
Gethin, sy’n byw yn ardal sy’n
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y
Llandudno wedi bod ym myd
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
addysg ers deunaw mlynedd,
o gig yn yr haf.
gan ddechrau ar ei yrfa fel athro
Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur
cerdd yn Ysgol Syr Hugh Owen, pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y
Caernarfon. Bu’n ddirprwy yn Ysgol
y Creuddyn am flynyddoedd, cyn tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5%
yn llai na’r tarw salaf am yr un
cael ei benodi’n bennaeth yn Ysgolperfformiad. Nodwedd hanfodol ar
Dyffryn Conwy.
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am
gynhyrchu a magu yn effeithiol.
Petasai’r gwybodusion yma ddim ond
Noson Agored Dyffryn Conwy
Estynnir croeso cynnes iawn i chi yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma
CERRIGYDRUDION
brofi
naws deuluol a gofalgar Ysgolyn deall natur a chylchred bywyd ac
wedi meddwl am hyn yn bell o’u
Dyffryn
Conwy
Dydd Mawrth,
(01490)
420335/355
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn
Hydref 6ed, rhwng 5.30 – 7.30 yh. yn digwydd yn fy muarth bach i.
BALA (01678) 520906

Dyfyniadau a
Dywediadau
gydag M
Ble
nhw
1. mae
Dim glaw
Mai,rwan?
dim … Medi

RUTH JO

2. Aml yw haint ym … hen
3. … pob gwaith, ymarfer
4. Gwell … o ddyn na mynydd
o wraig
5. Mwyaf poen, poen …
6. Gwell hela â … nag â saeth
7. Meistr ar Mistar …
8. Ymhob … mae cariad
9. Bach hedyn pob …
10. Meirch … myngvras
11. Amynedd yw … pob
doethineb
12. Brawd … Yw tagu
13. Gwisg orau … yw gwyldeb
14. Mor ddiniwed â …
15. Nid hawdd ymadrawdd â …
16. … lle bu mawredd
17. Ni bydd … Dynion da
18. Tyner wynt …. i’r ffrwyth
aeddfedu
19. Pan fo’r tywydd yn deg ac
yn braf, Gofalu bryd hynny
am fy … a wnaf
20. Gwrtaith … yw eira’r
Gwanwyn

Y Gables, Llan

CERRIGYDRUDION

812333

12

Ruth Jones

Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am
fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg
drwy robot lely, mae gan y sied y
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr
bod y gwartheg mor gyfforddus â
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
fat waterbed ac yn cerdded ar lawr
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm.
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un
o’r cae.
Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos.
Yn ogystal mi wnes i gofrestru i wneud
cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
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Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba,
Rhuthun. (01824 702265);
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun.
(01824 707567);
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl,
Rhuthun. (01824 705409);
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun.
(01824 705277)

Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Gohebydd: Maria Evans Ffôn: 01490 460360
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun .Gohebydd:
. . . . . . . . .Siân
. . . .Eryddon.
. . . . . .£10.00
GOLYGYDDION MIS RHAGFYR:
Lydia Edwards
. . . diogelwch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01824
. . . . . .710245
. . . . . . . . . .£5.00
Llinos
Mary
Jones,
Awelfryn,
Gwyddelwern,
(01490
Croeso
nôl i’r
Llyfrgell!
YSGOL
BETWS
GG: Cyngor
Ysgol Corwen.
– Ddechrau
mis412645);
ddiogel o hyn ymlaenIwan
ar ôladerbyn
hyfforddiant
Wynne a Bethan Davies, Bro Deg . . . . . . . . . . . . . . .eryddon@icloud.com
. . . . . . . . . . . . . . . . .£12.00
IonaHydref
Davies,
y Bryn,
Llandyrnog.
790484);
Erbyn
hyn mae
Llyfrgelloedd
buHafod
aelodau’r
Cyngor
Ysgol ar (01824
ymweliad
â Neuadd y
wrth fynd ar feic ar y ffordd.
Menna
Cunningham,
2 cynnig
Maes
707270); Gwasanaeth Diolchgarwch
Sir yn
Rhuthun i yn
weld
y lle Hyfryd,
a hefydRhuthun.
i weld sut(01824
mae’r Cyngor
– Cawsom
Menai Williams,
Pwllglas wasanaeth
. . . . . . . . . . . . . . . .L. .L. O
. .N. .G. .Y. F
. .A. .R. C
. .H
. .A. .D. .A.£5.00
U:
Rhuthun
a Chorwen
Jones, unwaith
Erw Fair,eto
7 Tan
yni gweithredu.
diolchgarwch arbennig
yngOlive
Nghapel
Gro ddiwedd
Er iawn
Cof am
LloydyJones
. . . . . . . . . . . . .Llongyfarchiadau
. . . . . . . . . . . . . . i. Fflur
. . . . .a. Dyfan,
. .£20.00
yMorfudd
cyfle
ymweld
– y Castell, Rhuthun. (01824 704350)
Chwaraeonyn– unig
Aeth er
tîm
o’r merched hynaf i gystadlu yng
Hydref gyda llawer o rieni
ffrindiau wedi
mynychu.
Diolch
trwy apwyntiad
mwyn
GruffaRichards,
Lluest,
Rhuthun
. . . . . . . . . .Maes
. . . . . Derw
. . . . . .ar. . enedigaeth
. . . . . . . . . . mab
.£5.00
LLYWYDD:
Iwan Roberts,
Trefin,yrParc
01824i 703906
nghystadleuaeth
pêl-droed
Urddy Castell,
yn YsgolRhuthun.
Uwchradd
bawb am eu cyfraniadau
fwyd ar
gyfer y Banc
Bwyd Llanbedr
lleol
sichrau
diogelwch
i gwsmeriaid
Teuluo Math
Evans,Ty'n
y Celyn,
. . .bychan,
. . . . . . .Brychan
. . . . . . .Llŷr.
. . . . . . . . . .£5.00
Dinbych.
Hefyd
aeth
tîm
o
ddisgyblion
blwyddyn
3
a
4
i
drwy
ofal
Canolfan
Ni
yng
Nghorwen.
Aeth
cynrychiolaeth
a’r staff. Cysylltwch gyda’r llyfrgell
Enid Edwards, Dinmael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
IS-LYWYDD:
Bethantwrnament
Roberts, Cefn
Derwen
01824
750212o’r plant hynaf hefo Mr Davies i fynd a’r bwyd yno.
gystadlu mewn
RygbiMawr,
Tag yng
Nghlwb
Rygbi
dros y ffôn i drefnu apwyntiad i
a Llinos Hughes,
1 Cae
. . . . . .Pen-blwydd
. . . . . . . . . . . . .£5.00
Dathlu
Rhuthun. Pawb wedi mwynhau yn fawr! Diolch i’r rhai fu’n
Cymdeithas Rhieni Aled
ac Athrawon
– Be well
naLlwyd,
phartiCerrigydrudion
ddod
i mewn i bori am
lyfrau,
i
Rhiannon,
Erw,
Maes Diolch
Cantaba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
trefnu.
Calan Gaeaf i ddiweddu
hannerNant
tymor
prysur.
i’r . . . . . . .Meredydd
YSGRIFENNYDD:
Menna
E. Jones,
Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun
Evans yn 100
ddefnyddio
cyfrifiadur
ac argraffu,
Cyfanswm ………£202.00
Beicio –
Bydd disgyblion
blwyddyn
a 6 yn hyderus ac yn
rhieni am drefnu’r parti i’r plant yn Neuadd Melin y Wig.
morfuddmenna@boyns.cymru
01824 5
704350
neu i ddefnyddio’r Siop Un Alwad
Mae Cymanfa Ganu Codi’r To dan
Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru
neuLeah
wrthod
unrhyw
erthyglyn
a
arweiniad
Owen
i’w gynnal
yng
Nghorwen. Gareth
Mae’r drefn
yn 17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR (01824 704039)
TRYSORYDD:
Griffiths,
Twm
Nant, Dinbych
nos
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol.Theatr
Nid ydym
yn o’r
cyhoeddi
erthyglau,
y llyfrgell ychydig yn wahanol er
Fercher,
Tachwedd
am 7.30.
Croeso
llythyrau neu benillion heb gael enw llawn
y sawl
sy’n eu 27
hanfon.
BLODAU
TREFNYDD
mwyn
sicrhauHYSBYSEBION:
digon o le i bawbHuw
fodWilliams.
cynnes
i bawb. wedi ei llunio mewn
Anfoner i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com
yn ddiogel, fe fydd cyfyngiad amser
PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn
un deyrnged
i bob apwyntiad – ond fe fydd y
modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau. Nid ydym yn
TREFNYDD
Gerallt
croeso
cynnesCLWB
dal yr100:
un peth
ag Tomos, anfoner i Swyddfa’r Bedol
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

BETWS GWERFUL
Pethau’n Dechrau
Agor GOCH

erioed ac fe edrychwn ymlaen at
TREFNYDD
eich
gweld! DOSBARTHU:

CYSYLLTWR CAMERA: Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun. 01824
Archebu a Chasglu
705938
Os nad ydych yn dymuno ymweld
â’r
llyfrgell, gallwchTANYSGRIFIADAU:
archebu llyfrau
YSGRIFENNYDD
Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn
dros
y ffôn neu
arlein aRhuthun
chael LL15 2AH
Dedwydd,
Llanfwrog,
apwyntiad
i’w gwenank@gmail.com
casglu. Gallwn
Ffôn 01824i ddod
707932
Dychwelyd llyfrau i'r llyfrgell
ni hefyd drefnu eu danfon am ddim
i’ch
cartref.
Mae’r
Gwasanaeth
CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun
Llyfrgell
(01824 Cartref
702327)hefyd yn cynnig
gwasanaeth yn uniongyrchol i’ch
cartref. Ffoniwch y llyfrgell am ragor
o fanylion neu i archebu.

DYDDIADUR Y BEDOL

RHEWL

Richard Jones
a’i Gwmni

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

IARD LO EYARTH,

HEOL
EIN CYFEIRIAD
: Y PARC,

RHUTHUN
702006
Cofiwch fod yr holl ohebiaeth
i’w gyrru
i
SWYDDFA’R BEDOL,
APPROVED
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15
1HW
COAL
(Drws ger siop Elfair)
MERCHANT
FFÔN: 01824 704741

swyddfa@ybedol.com
Gwerthwr Glo

Cludo i bob ardal
Llyfrgell Ddigidol
TACHWEDD
Ffôn fin nos:
Trwy
gydol y cyfnod clo, mae’r
Gwasanaeth
Diolchgarwch
yr Ysgol
yng Nghapel y Gro
15 OcsiwnLlyfrgell
Addewidion,
Pwyllgor
Apêl Rhuthun,
Clwb Rygbi,
8.00y.h.
07786 244426
Gwasanaeth
wedi parhau
I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
Ffair
Grefftau, i’r
Inner
Wheel Rhuthun, Canolfan Awelon,
i16
gynnig
gwasanaeth
gymuned
Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion).
– 3.30y.p.ar gau.
leol, er10.00y.b.
fod ein adeiladau
pris yw £25 am y flwyddyn.
CYWYYN
DOD A HWYL A HUD
23
Cyngerdd
Côr
Rhuthun
a
Côr
Meibion
Caernarfon,
Theatr
John
Mae’r Llyfrgell Digidol wedi bod
Ambrose,
7.30y.h.
yn hynod
o boblogaidd
gyda
I DDYFFRYN CLWYD
27 Noson
Nadoligaidd, Vale Country Club, Llanbedr D.C.,
channoedd
ynGymdeithasol
lawrlwytho e-lyfrau
7.00 y.h.
ac e-lyfrau
llafar o Borrowbox,
a30
chylchgronnau
o RBDigital
– Addewidion, Canolfan Cae Cymro,
Mic ar y Meic
ac Ocsiwn
wyddoch
chi fod llawer 7.00y.h.
o lyfrau a
Clawddnewydd.
Lisa, perchennog Cutting
cylchgronnau Cymraeg ar gael ar y
Corners,yn amlwg yn falch o
platfformau
groesawu cwsmeriaid nol i'r
RHAGFYR yma? Bu nifer hefyd yn
defnyddio
Ancestry
o adre.a Mae’r
gadair
wrth iddi Rhuthun,
ail agor ddiwedd
7 - 8 Marchnad
Nadolig
chylch sglefrio,
Marchnad
Cyn anfon llun i’r Bedol
cyfan ar
gaely.b.
am -ddim
mis Gorffennaf. Mae’n siŵr bod
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint
10:00
6.00 trwy
y.h. wefan
y9Cyngor
www.sirddinbych.gov.uk/
Dan, nai
ynFair,
falch hefyd.
a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni
Dechrau
Canu Dechrau Canmol, Eglwys
y Lisa,
Santes
llyfrgelloedd
ac fe allwch
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol. Dylid
Yr Wyddgrug,
7.00ymaelodi
y.h.
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan
arlein
hefyd.Apêl Rhuthun Urdd 2020. Brecwast efo Siôn Corn yn
14 yma
Pwyllgor
y llun. Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol
Bu’rAwelon,
tîm Dechrau
Da yn 9.30-11.30y.b.
cynnal
Rhuthun.
nad oes hawlfraint ar y llun.
Amser Rhigwm i’r plant lleiaf yn
14 Cyngerdd Blynyddol Côr Godre’r Aran, Canolfan Hamdden Penllyn,
fyw ar Facebook bob wythnos ac
Y Bala, 7.30y.h.
yn recordio fideos o rigymau a
23 Pwyllgor Apêl Rhuthun Urdd 2020. Cymanfa Garolau. Capel y
Bydd dwy Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00
storis i’w rhoi at YouTube (ambell
Tabernacl am 6.00y.h.
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com
un wedi
ei recordio ar fferm
yn Llangynhafal!). Mae modd i
IONAWR gyda phlant 0-3 oed
deuluoedd
Cyf. fel a ganlyn:
22 Noson
nghwmni
Beth am hysbysebu yn y Bedol? Mae’r prisiau
gasglu
pecyn yng
Dechrau
Da amNigel
ddimOwens, Pwyllgor Apêl Rhuthun,
Theatr
John
Ambrose.
8.00y.h.
o’r llyfrgell hefyd.
CYFARWYDDWR
ANGLADDAU
1/4 tudalen
- £35.00
1/8 tudalen - £20.00
25 Noson Santes Dwynwen gyda Candelas, Marchnad Rhuthun.
Gwasanaeth
Personol
- Capel Gorffwys Preifat
Manylion
i ddilyn.
1/16
tudalen
£11.50
Sialens
Ddarllen
yr
Haf
CERRIG BEDDI - ARYSGRIFEN YCHWANEGOL
Aelodau hynaf Cyngor yr Ysgol yn cyflwyno’r cyfraniadau bwyd i Sally
Mae plant hŷn wedi bod Lloyd
yn gwneud
Derwgoed,
Llandderfel,
Y
Bala,
Gwynedd
LL23
7HG yn Y Bedol
Davies, Canolfan Ni, Corwen
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb
CHWEFROR
Sialens
Ddarllen yr Haf arlein a
01678 530239 / 07544 962669
am 3 mis, 6 mis neu 12 mis
15 gasglu
Gig gyda’r
Welsh
Whisperer
a Hywel Pitts, Pwyllgor Apêl Rhuthun,
thrwy
pecyn
a llyfrau
o’r
Gweithdy’r Gof, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy LL24 0HY
mis H
YDREF erbyn
Theatr
John
Ambrose
am 7.30y.h.
llyfrgell.
Sgwad
Gwirion
ydi’r thema
01690 770408 Hysbysebion
/ 07884 025520ar gyferebost:
derwgoed@aol.com
DYDD GWENER MEDI 25
eleni ac fe fydd y Sialens yn rhedeg
tan ddiwedd mis Medi.
Codir tâl o £2 am gyfarchion neu air o ddiolch. Ni chodir unrhyw
Sut i gysylltu
dâl sy’n dilyn profedigaeth neu am “Er Cof”.
Mike, o Ganolfan Hamdden
Llyfrgell Rhuthun 01824 705274
Cysyllter drwy’r post neu
Rhuthun, yn paratoi i ail agor
Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen
ebost: swyddfa@ybedol.com
ar Ddydd Llun Awst 10.Bydd
01490
412378
ERTHYGLAU
ERBYN DYDDangen
MERCHER,
TACHWEDD
archebu sesiynau
ar lein20
i
Arlein www.sirddinbych.gov.uk/
ddefnyddio cyfleusterau mewnol
llyfrgelloedd NEWYDDION A HYSBYSEBION
ERBYN
fel dosbarthiadau cadw'n heini
DYDD GWENER, neu'r
TACHWEDD
22
ystafell ffitrwydd. Ar hyn
Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y wybodaeth a gawn ni oddi
Dosbarthu yng Nghanolfan Awelon
Wener,
13
o bryd, Nos
y gobaith
yw Rhagfyr
agor y pwll
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.
ddechrau mis Medi.
rhwng 4.30 - 5.00nofio
o’r gloch
LLYFRAU
* DISGIAU
• DVDSâ chwmni/sefydliadau
• CROCHENWAITH
Ni fyddwn yn eu
rhannu eich manylion
eraill at
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.
Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

Y BEDOL DRWY’R POST
GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
Lluniau:

HYSBYSEBION

PEREDUR ROBERTS

PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT?

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

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

2

J. TUDOR MORRIS

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002
28

* CARDIAU * GEMWAITH * GWYDR * LLECHI *
CRYSAU RYGBI * CRYSAU T COWBOIS *
DILLAD BABIS * DARLUNIAU * CREFFTAU *
LLAWER O NWYDDAU ERAILL O GYMRU
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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
Pris taliad/cyfarchion
iddynt ddod â gwelliannau.
Mae
ar dudalenyn3parhau
yw £2.heddiw a’r rhai
protestiadau
sy’n dod yn fwy amlwg ac yn fyd–eang
yw’r rhai yn ymwneud â’r amgylchfyd.
Enw cyfarwydd yn y newyddion y
dyddiau hyn
yw Greta Thunberg y ferch
Diolch
16 Sioned
oed o aSweden
herio sawl
Dymuna
Richard sy’n
Roberts,
llywodraeth
ar draws
y bydai ‘wrando ar
Muriau
Clyd, Rhuthun
a Ffion
gwyddoniaeth’
yn wyneb yraargyfwng
Colin,yLlawenydd,
Yr Wyddgrug
sy’n dilyn newid hinsawdd a chodi
theulu’r
diweddar Brian Charles
tymheredd y ddaear. Mudiad amlwg
Morris,
Tir- Na-Nog, Heol Elwy,
arall sy’n gweithredu’n gryf yn yr un
Abergele
a fu yw’r
farw ar‘Gwrthryfel
ôl brwydr Difodiant’
maes
ddewr(Extinction
ar Fai 22, 2020,
ddiolch
Rebellion)
yn obennaf er
waelod
calon
i deulu abywyd
ffrindiau
mwyn
gwarchod
naturiol a bioymhellamrywiol
ac agosy am
eu cefnogaeth,
blaned.
yn lythyrau
chardiau,
cacennau,
Os aydych
chi o’r
farn bod angen
gweithredu
parthed
pryderon hyn,
blodau
a galwadau
ffôn ynyystod
mae modd ilem.
chi hefyd
wneud cyfraniad
eu profedigaeth
Mae diolch
yn iôlStaff
eich
galluGlan
a’ch
dymuniad.
arbennig
Ysbyty
Clwyd
Agorwyd
y siop ‘Naturally
Ethical’ yn 39
ac Ysbyty
Gymunedol
Rhuthun
ym mis
Mehefin eleni
am euStryd-y-ffynnon
gofal o’r radd uchaf
mewn
gan Jayne Bedford wedi cyfnod yn y
cyfnod mor heriol . Diolch i Trystan
Castle Mews. Bwriad y siop yw cynnig
Lewisamrywiaeth
am ei arweiniad
teimladwy
o gynnyrch
safonol megis
yn yr dillad
angladdbabanod,
ac aelodau’r
teulu i blant,
tegannau
am euwellingtons
cyfraniadaua personol
slipars, yn
a defnyddiau
y gwasanaeth.
glanhau arDiolch
gyfer yi Sioned
cartref a’r unigolyn,
Rowlands
‘Pont y tŵr’
am ei
er enghraifft.
Yr hyn
sy’n nodweddu’r
cynnyrch
a werthir
yw eu
gosodiadau
cofiadwy
o flodau
ac bod yn
gynnyrch
(ethical) ac yn
i gwmni’r
Brodyrmoesol
Dowell, Rhuthun
masnach
deg. Maent hefyd
am eugynnyrch
gofal ohonom
fel teulu.
yn gynnyrch di-blastig,
gan fod hi’n
Mae gwerthfawrogiad
i bawb a
amlwgat ybellach
y fath
niwed sy’n
gyfranodd
casgliadau
ac mae
digwydd er enghraifft i fywyd naturiol y
cyfraniadau hael wedi eu rhannu
moroedd oherwydd gwastraff plastig a
rhwngwaredir
Cyfeillion
Rhuthun
a yr holl
yn Ysbyty
wael, heb
sôn am
Hospis
Sant aCydeyrn
gymaint
o ffyrdd
sbwriel
welir yn fu’n
aml ar
hyd ochr
gefn iydad
yn ystod ei waeledd.
wlad.
Mae gan Sir Ddinbych gynllun ar
Dymuna
Ivora
V newydd
Roberts,sy’n
Foel
Bach,
gyfer
rhieni
rhoi
£75 iddynt
at gostau
prynuddiolch
clytiau babi
Maestuag
Cantaba,
Rhuthun
yn a ellir
eu hailddefnyddio.
MaeTabernacl
Jayne yn barod
fawr iawn
i aelodau Capel
i gynorthwyo
Rhuthun
am drefnurhieni
bod gyda’r
un o’r cynllun hwn
a’u cynghori.
Felly hefyd
i bobl o bob
aelodau,
Marian Thomas,
yn cysylltu
sy’n chwilio
am gynnyrch moesol at
â hi ynoed
wythnosol.
Gwerthfawrogir
ddefnydd bob dydd, cewch brynu brws
yn fawr.
dannedd bambw, hylif golchi llestri

Cyfarchion

Dymuna Bryn, Carys, Hawys,
Ifan a Miriam ddiolch o galon am
bob arwydd o gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth o
golli mab a brawd annwyl iawn.
Gwerthfawrogir y cyfraniadau
hael ar ddiwrnod yr angladd o
dros £7,000 er cof, tuag at y ‘DPJ
Foundation’ a chôr Aelwyd Dyffryn
Clwyd. Diolch i’r Parch Morris P
Morris a’r brodyr Dowell am eu
gwasanaeth ar ddydd yr angladd.
Hefyd hoffwn ddiolch i John Ieuan
Jones am ei gyngerdd gwych ar lein
er cof am Gruff. Llwyddodd i gasglu
dros £4000 a Ruth Erin Roberts
am lwyddo i gasglu dros £1600 ar
achlysur ei phenblwydd.
Rydym yn ymwybodol o’r
holl weithgareddau eraill ar lein
sydd wedi llwyddo i gasglu swm
anhygoel tuag at yr elusen. Rydym
fel teulu wedi ein syfrdanu gyda
phob ymdrech i godi arian tuag at
achos mor deilwng. Diolch i bawb a
gyfrannodd.
Dymuna Trebor ac Ann (Bryn
Alaw, Betws Gwerfil Goch) ddiolch
yn fawr iawn am y negeseuon,
cardiau, rhoddion ac anrhegion
14
ar achlysur dathlu eu pripodas
deimwnt. Hefyd diolch arbennig
i’r plant am drefnu “barbiciw” i ni.
Cofion at bawb ar yr adeg anodd
yma.

6

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

Crown Bard
Maent yn dywedyd fod McDonalds
eisiau torri coed
Ar Ffordd y Dderwen lle bu derw erioed
Gan fod hen dafarn wedi ei thynnu i lawr
A’i gwastadeiddio a’r siom yn fawr,
Ddim siom am y cwrw, na phwy na be
Ond am mai Cymreig oedd enw y lle;
Y Crown Bard, dyna oedd ei henw hi,
Ar ȏl Barddes y Goron yn Y Rhyl ’53,
Lle enillodd Dilys goron hardd
A hithau’n farddes nid yn fardd!

Weithiau mae rhywbeth yn eich taro,
(Elfed Williams (Llanrhaeadr)
Cyfarwyddwr Gwasanaeth
a dyna lle ‘roedd, ar flanced, wedi eu
gosod yn ddestlus, y llythrennau
Eiriolaeth Iechyd
Meddwl Conwy a SirOndDdinbych)
“CROWN BARD”. Llythrennau mawr
mae llythrennau’r Crown Bard ar

Ar 18fed o Fawrth, penderfynais
gau ein swyddfa yn Llanelwy a
danfon pawb adref i weithio gan
Jaynepawb
Bedford
feddwl buasai
yn nȏl ymhen
(prynu
ac driail-lenwi),
siampw
dau neu
mis. Bronneu
i chwe
mis
arbennig.
Pan yn siopa
am tîm
unrhyw
yn ddiweddarach
ac mae’r
i
gynnyrch,
mae’n
werth gartref
ystyriedac
a ydynt
gyd yn dal
i weithio
o
ynbosib
gynnyrch
masnach
– yn
o gartref
bydddeg
bawb
yndod
dal oi
goedwigoedd cynaladwy er enghraifft –
weithio am gyfnod eto.
neu a yw’r gweithwyr dramor sy’n
Mae eindillad
gwasanaeth
eiriolaeth,
cynhyrchu’r
efallai yn
cael eu
bob blwyddyn,
yn helpu
tua 1500
hecsbloetio
ac ar gyflogau
pitw.
o
bobl‘na
sydd
hefo
problemau
Mae
gyfle
hefyd
yn y siop i
iechyd meddwl
fwynhau
paned neu
o ddiffyg
goffi, gallu
cawl,
meddwl ynasiroedd
Conwy,
brechdannau
danteithion
fegan. Mae
Jayne
yn hapus
iawn i sgwrsio
Dinbych
a Phowys.
Mae eingyda’i
chwsmeriaid
thrafod euyngofynion.
Heiriolwr yna arbenigwr
y
Credir
bod hyn
mwyaca yno
mwy
o bobl yn
meysydd
i helpu’r
sylweddoli
cyfrifoldeb i i leisio
wneud
bobl trwyeu
eu cynorthwyo
ymdrech,
boed fach
fawr,euyn y
eu dymuniadau
ac neu
i wneud
frwydr i warchod y blaned rhag cael ei
safbwyntiau’n hysbys ynglŷn â
ddifwyno gan sbwriel blastig a newid
phenderfyniadau
ynghylch
a
hinsawdd
ac i sefyll
yn gofal
erbyn
thriniaeth
neu
wasanaethau.
anghyfiawnder yng ngwledydd tlawd y
Yn byd.
arferol,
y broses
ydieii’rran felly!
trydydd
Pawb
i wneud
Eiriolydd
gyfarfod
bersonol
Galwch
heibio
Jayneynyn
39 Stryd-ywynebneu
yn ffoniwch
wyneb i drafod
ffynnon
Rhuthun 707234
o anghenion,
gael rhagor
wybodaeth
ond ohefo
dyfodiad am
gynnyrch
y siop,
ewch
ar y wefan
Cofid 19,
mae neu
hynny
wedi
www.naturallyethical.co.uk.
codi sialensau newydd i ni fel
gwasanaeth. I sicrhau diogelwch
Roberts
y bobl yr ydym yn ei Brian
gefnogi
ac
ein Heiriolwyr dydi hi ddim wedi
bod yn bosib i’r cyfarfodydd yma
fynd yn ei blaen. Ond oherwydd
ein bod wedi gweithio â chwmni
lleol Boyns, sydd wedi ei leoli
yn Rhuthun, dros y flwyddyn
diweddaf ac wedi buddsoddi

coch tywyll, llythrennau o fur y dafarn ar
draws y ffordd. Roedd yr ysfa i’w prynu
yn gryf ac yn afresymol, rhyw ynys o
draddodiad Cymreig ynghanol geriach
Seisnig.
“Faint?”
Dim ateb.
“How much?”
“£30, they’re worth at least £3 each”
Yndyn mwn, ond i be? I wneud rhyw
eiriau fel BROWN CARD!
Gadael nhw yno a dal i fynd rownd a
rownd, gweld dim, ond roedd meddwl
am y llythrennau fel magnedau coch yn
fy nhynnu’n ȏl.
Gallwn ni ddim eu gadael does bosibl!
Dychwelyd.
Cynnig £20 a hollti’r gwahaniaeth, a’u
cael am £25. Methu gadael iddynt,
Methu gadael i CROWN BARD droi
yn BROWN CARD neu eu chwalu yn
sgîl enw lle a elwir yn “ONWARD” in the
name of progress, neu “COWARD” am
beidio eu prynu.
Ond cytuno ar y ddêl a thrafod a deall
fod y wraig
wedi gweithio
yn y “Crown
mewn
technoleg
fwyaf diweddar
Bard” ac
roedd
yn wedi
bosibcadw’r
i’r tîm llythrennau
weithio o oedd
ar un o’rtrwy
muriau.
Gyda llaw,
1, Ffordd y
gartref
ddefnyddio
system
Dderwen oedd cyfeiriad y “Crown Bard”,
ffȏn ar eu lap top a llwyfannau
a’r sî oedd mai McDonalds oedd yn
rhithwir
fel Teams,
Skype
a Zoom.
mynd i gael
ei adeiladu
yno.
Cael deall
Dydi’r
ffyrdd
hefyd fod
tuayma
wythoogyfathrebu
goed derw efallai
âi’wphobl
ddim icystal
chyfarfod
dymchwel
wneudâhynny.

wyneb yn wyneb ond roedd
hi’n bosib inni barhau i gynnig
ein gwasanaeth mewn cyfnod
cythryblus ac anodd yn enwedig i
bobl a phroblemau iechyd meddwl.
Mae’r pandemig yma wedi
bod yn anodd i bawb ond doedd
diarddel bron i 1700 o gleifion

ER COF
Parchus a serchog gof am ein
hannwyl fab, Myfyr Clwyd Roberts,
a hunodd yn 56 mlwydd oed ar Awst
20, 2019. Brawd annwyl Geraint,
Bethan a John Vivian ac ewythr hoff.
Priod ffyddlon Linda a thad cariadus
Sara a Luke. Hiraeth mawr a hiraeth
creulon ond melys a hapus yw’r
atgofion. Yn angof ni chei fod ein
rhosyn gwyn, rhosyn yr haf.
Er cof tyner am Mari Elen Evans
gynt o Bwlch Isa, Cerrigydrudion.
Mam, Nain a Hen Nain annwyl a
charedig a hunodd yn dawel Medi

5, 2005. “Yn dawel hiraethwn, Gyda
chariad y cofiwn” Oddi wrth Dyfyr,
Gwyn, Huw, Merfyn, Emrys a Iolo
a’u teuluoedd.
Er Cof annwyl am Wyn a’r ddydd ei
benblwydd Medi 18.
Deigryn hiraeth dreigla’n dawel.
Colled enfawr hiraeth sydd.
Dad a Mam,Carol a Shaun a Tara
Wyn.
Er cof am Griffith a Maggie Price,
Hafan, Derwen – gan Gwenda

LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau gwresog i Helen a Caradog Ellis, Cefn Brith a ddathlodd eu
priodas Aur ar Awst 15 oddiwrth trigolion Glasfryn a Chefn Brith.

werth yn awr

Ar ȏl imeddwl
rhywun eu
tynnu i lawr,
iechyd
Gogledd
Cymru
Maent werth eu cadw ydynt wir
o Er
wasanaethau
cymorth
gan
mwyn clodfori Cymreictod ein tir
Fwrdd
Cadwaladr
Ac er Iechyd
mwyn i Betsi
rhywun
weld yn ein byd
arFod
ddechrau’r
pandemig
yno hyd!
olion Cymreictod
yma
gamgymeriad.
Yr ydym
ni fel
Yn y ddau air: Crown
Bard,
ceir stori tre’
gwasanaeth
dechrau
A llwyddiantyn
merched
yn gweld
hawlio eu lle;
canlyniad
y penderfyniad
hwn
Ond yn enw
datblygu rhaid
torri’r coed
A chwalu
traddodiad,
fel erioed,
trwy
gynnydd
mewn dwyster
a
Fe godir
McDonalds
i fwydo’r
byd
nifer
yr achosion
yr ydym
yn delio
Hebnhw.
le i’r Crown Bard ar gornel y stryd;
gyda
Er
datblygiad
llawer iawn mwy
Yngwn
araf,mai
rydym
yn dechrau
Oeddgwasanaethau,
Barddes y Goron
gweld
gan yn ennill ei
phlwy’.
gynnwys ein gwasanaethau
Ymddengys
mai
cyfarfodydd
ni, yn dod yn ôl i ryw fath o
Cymreig, pwyllgorau yr Urdd a ballu yn
normalrwydd,
ond
byddwn
y dafarn, yn sgîl agor Ysgol Glan Clwyd,
ynarweiniodd
dysgu gwersi
hefyd
o’r Gofynnodd
at enwi’r
dafarn.
cyfnod
yma. Mi
fyddwn
yn dal
y tafarnwyr
beth
allai roi
fel enw i’r
i ddefnyddio
ffyrddrhywun
newydd
dafarn. Eglurodd
oedd yno fod
o dynes
gyfathrebu
yn gweithio
wedi ac
ennill
y goron yn agos i’r
safle
yn Eisteddfod
Rhyl
fwy
o gartref,
rywbethYmae
einyn 1953.
Dyna ni wedyn:
CROWN
BARD.
Heiriolwyr
wedi datgan
sy’n
well
Gyda’rgan
hollachosi
sôn diweddar
am hybu
ganddynt
llai o straen
mae’n ddegawdau
nacyfraniad
gweithiomerched,
mewn swyddfa.
Mae
bellachoers
i Dilys
gweithio
gartref
yn Cadwaladr
meddwl einennill y
Goron
ar liwt llai
ei thalent
ei hun
bod
yn teithio
- sy’n well
i’rac mae’n
drist gweld bod
cofnod
o hynny
amgylchedd.
Ondunwrth
ddod
‘nôl wedi
ei chwalu.
i normalrwydd mae’n bwysig ein
Dilys Cadwaladr
bod yn dychwelyd
i weld pobl
Un o’r rhai sydd yn rhywun - coron hon
wyneb yn wyneb lle gallwn cyn
Ȃ’i hanes arobryn
belledAbydd
aildilyn,
ddyfodiad i’r
dyliai ddim
mwy ei
feirws.
Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.
Os ydych yn dioddef o salwch
Arwel Emlyn
meddwl neu yn adnabod rhywun â
salwch meddwl ac angen cymorth
Cystadleuaeth
cofiwch rhoi
galwad inni a bydd
o eiriauynCymraeg
fedrwch chi ei
einFaint
Heiriolwyr
barod i helpu.
wneud allan
o’r llythrennau “CROWN
Ffoniwch
ni ar 01745813999.
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

on at
elyn.
eraill
a yn
onynt
mryw
ellhad

W. Yn
asanMorris
Eric
afydd
wens,
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Sul
difyr
m dro
Plas
ched
eanor
bron
Tŷ yn
g gan
wsom
cyn
asus
wedi
i’r
ydd i

yng
s y
Wener
s am
u Iolo
yntaf
au ar
Elfair

CRAFU

BYW IAITH – TAITH I FYD Y
LLYDAWEG

Pen-blwydd Hapus

Aneirin Karadog
(Gwasg Carreg Gwalch, £8.50)

PEN

Llythyren gyntaf
Dyma 20 cliw i chi. Beth Ydy’r atebion cywir?.

NADOLIG YN Y CARTREF

1. Bu Dylan Thomas yn byw yn y lle hwn ar un adeg.
Luned Aaron
2. Cwmwd yn Sir y Fflint.
(Gwasg Carreg Gwalch £5.95)
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.
Mae’r teulu hwn newydd ddychwelyd o
14. Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau.
Lydaw. Ond nid gwyliau haf oedd eu
15. Enw arall
anifail hwn
ydy ‘gwadd’.
hymweliad.
AetharyyrPrifardd
Aneirin
16. Pa ffrwyth
ydy
‘afal cariad’?
Karadog,
Laura ei
wraig,
Sisdial ac
17. Enw’r
sawr
lysieuyn
Gymraeg.
Erwan
eu plant
a Mukti’r
ci ‘dill’
i fywynam
flwyddyn
i wlad y tad-cuPaul
a’r fam-gu.
Byw
18. Ysgrifennodd
lythyrau
at y ddau berson yma.
drwy’r
Llydaweg
y nôd.
Dewch i
19. Prif
ddinasoedd
y wlad
lle cynhaliwyd
Cwpan Rygbi’r Byd eleni.
Mae ‘Adfent’ yn golygu siocled i blant
glywed
eu hanesion a’u
profiadau.
20.
Ysgrifennodd
R.
Williams
Parry am
yr adar yma.
Penblwydd hapus i Alys Gwilym yn
Penblwydd
Hapus i Deio Tudor Jones

heddiw. Dyma gyfrol sy’n ailddarganfod
ddwy oed ar Awst 30. Llawer o gariad
yn 4 oed
ar Fedi
traddodiadau’r
Nadolig
yn y15.
cartref a all
Atebion
31 gan Dad,
oddi wrth
Dad,BACH
Mam, dyLWCUS
chwaer
fawrar dudalen
Cariad
Mam, Hari
fynd
ar mawr
goll ynghanol
prysurdeb
yr a’r
ŵyl
DIAWL
Gwen a’r
teulu
i gyd.
teulu i gyd.
heddiw.
Atgofion
drwy
Ganeuon:
Lluniau lliw hyfryd, clawr caled – mae’n
Geraint Davies
addurn yn ogystal â bod yn bleser i’w
ddarllen.

SUDOKU

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

awn i
îm y
ogion
.

Ffiz”
fft”,
as,
nt o
i

Ddim a grwpiau eraill) – mae gan bob un
ei stori. Efallai mai ‘Hei, Mistar Urdd’ yw
ei gân enwocaf – ac mae honno’n llawer
mwy na chân plant.
Mae’r gyfrol hon yn casglu ynghyd
straeon o Lanymddyfri, Abertawe a’r
Borth; yn sôn am ddylanwadau o Merêd
i Joan Baez, ac am brofiadau o weithio
gyda Grav i fynd â’r ‘cyw melyn olaf’ i’r
Tachwedd
ydy ‘T’.
coleg.

(Y Lolfa - £24.99)

Ar Draws

1. Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob mis o’r flwyddyn
2. Bydd digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn
6. O dwi’n ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair ddwywaith!
8. Penblwydd
'Gwisg genhinen
yn dyi gap
a gwisg Penblwydd
hi yn dy galon’
yni yNansi
mis hwn
a yn
hapus mawr
Gwen
hapus
Roberts
Holmes,
Awstralia oedd yn 3
dair oed ar Fedi 22 gan Nain, Taid ar
phobBallina,
mis arall!
oed ar Awst 2. Cariad mawr gan Mam,
teulu oll. XX
9. Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr
Dad ag Anni-Mai.
11. Gallai hwn fod yn fis Mai ond bellach mae’n dilyn re yn rhai o’r
carolau
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwn eleni
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’ ym misoedd y Gwanwyn
15. ‘Dewch i sgwâr y pentref
I weled dawns y dail’ yn y mis lliwgar hwn
18. Hwrê, mae’r adeilad yma ar gau yng Ngorffennaf
19. “Wyt __________ yn oer,
A’th farrug yn wyn.”
20. Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y
goeden yn 10 I Lawr

I Lawr

Llyfr newydd wedi ei ddarlunio’n
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar
hyd glannau gogledd-ddwyrain Cymru.
Mae fersiwn
Saesneg
ar gael
hefyd.
Pen
blwydd
hapus
yn
80
oed
ar
4
Medi
i
Mairwen
Jones,
Wrecsam
(yn enedigol
‘Mae caneuon fel plant,’ meddai Geraint
o Bank (aelod
Buildings,
Cerrigydrudion).
Llawer o gariad oddi wrth y plant - Shoned,
Davies
o Hergest,
Mynediad am
Heulwen a Gareth a’u teuluoedd.
(Gwasg Carreg Gwalch, £8.50)

Atebion ar dudalen 31

E. JONES & SON

HILL
& ROBERTS
DYLAN
EVANS

CLAWDDNEWYDD

Cyfrifwyr Siartredig
ac
TRWSIWR
CEIR
Ymgynghorwyr
GAREJBusnes
FFORDD YR ORSAF

GWAITH SIFIL

(Station
Road
Gwasanaeth cyfrifeg,
trethiant,
trethGarage)
ar werth,
cyflogres, cyngor
busnes
cyffredinol,
ar gyfer treth
RHUTHUN 01824cynllunio
704508
etifeddiant, a materion trethiant busnes a phersonol arall.
• Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau
Ymweliad cartref drwy drefniant.
• Ail-liwio ceir fel newydd
1 •Tan
y Castell,
Rhuthun Ffôn: 01824 704545
Gwaith
Yswiriant
•
Gyda
chyfleusterau
jig/popty.
e-bost: info@hillandroberts.co.uk

* 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

Galwch
am fwy
o wybodaeth
Swyddfeydd
hefyd
yn Yr
Wyddgrug, Bala a Salford
20

1. ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd
2. Mis ar ddechrau’r flwyddyn ariannol a rhaid talu hwn
3. Dyma’r nifer sydd mewn ½ blwyddyn
4. Mis y ffŵl yw hwn
5. Cewch grempog ar y 25ain o’r mis hwn yn 2020
7. Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod eleni
8. Mis diwrnod Owain Glyndŵr
Penblwydd
i Noah
yn
Penblwydd hapus iawn i Steffan
10.
Dathlwnhapus
eni’r Iesu
ynRoberts
y mis hwn
bedair oed ar Fedi 5 gan Taid, Nain ar
Morgan Parry yn 6 oed ar Fedi 20.
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin,
os yw’r tywydd yn ffafriol
teulu oll. XX
Cariad mawr gan Mam a Mabli a’r
16. “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hydteulu
nes iygyd
dywedaf
xx.
wrthyt…” (Mathew 2:13)
17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws
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Bwyd Blasus

DAU ARLOESWR LLEOL

Y Nadolig yn nesau!

Cacen Gaws Siocled Gwyn
8-10 darn

I SA AC R O B E RT S S E RY D DW R

Bydd y Nadolig yma cyn bo hir a dyma
i chi ddau bwdin y gallwch eu paratoi
Ganwyd
Isaac
yng
Ngroes
ymlaen
llaw
a'u Roberts
rhewi yn
barod
at y
Bach, Groes, Dinbych yn 1989.
dathlu.
Symudodd
y teulu
i Lerpwl
pancael
oedd
Mae'r
gacen yma
yn well
os yw'n
ei
Isaac yngynnes
7 oed. fel
Bupwdin
farw eiond
famosa dwy
gweini'n
oes
chwaer
fuan
Pan
peth
dros yn
benweddol
mae hi'n
ddawedyn.
hefo paned
yn 15eg oed aeth Isaac yn brentis
hefyd.
i gwmni adeiladwyr fel peiriannydd
mecanyddol.
PanafuBriwgig
farw un Melys
o’r
Cacen
Crymbl
8-10 yn
darn
partneriaid daeth
reolwr y cwmni.
Pan fu farw’r perchennog arall,
100g
o fenynIsaac
wedi meddalu
dirwynodd
y cwmni ychydig
i ben a
dechreuodd
ei gwmni
ei hun yn
100g
o siwgr brown
meddal
21859.
ŵy Daeth yn gyfoethog iawn a
galluogodd
hyn
iddofanila
roi mwy
o sylw
Hanner
llwy de
o flas
da (vanilla
i’w ddiddordebau.
extract)
Daeth
y Gymdeithas
2 lwy
fwrddyno Gymrawd
lefrith
Ddaearegol
yn
1870.
Yn
fuan iawn
175g o flawd codi
wedyn, trôdd ei sylw at seryddiaeth,
550g o friwgig melys (mincemeat)
yn arbennig ffotograffiaeth y
gofod a’r sêr. Oherwydd y llygredd
Ar gyfer y crymbl
mwg yn ardal Lerpwl symudodd i
Crowborough, Swydd Sussex gan
100g
o flawd
fod yr
awyr codi
yno yn ddichlwyn ac
75g
siwgr mân
o’r oherwydd
y lluniau yn gymaint
75g
o fenyn
oergell wedi'i
dorri'n
cliriach.
Ymao'r
adeiladodd
arsyllfa
giwbiau
bach ‘i hun.
ddrud iddo
25gEf
o gnau
(flaked
oedd almwn
y cyntaf
i gaelalmonds)
llun o’r
Alaeth (galaxy) gan gynnwys Nifwl
Tun
22cm
ar draws - spring
form
mawr
Andromedia
(Nebula)
ynneu un
hefo
gwaelod
a Yn
leinio'r
gwaelod
dynodi
ei ffurfrhydd
sbiral.
y cyfnod
hefo
papur
ac iro'r
ochrau hefo
cynnar
ymapobi
ym myd
ffotograffiaeth
menyn.
yr unig luniau posibl oedd rhai o
bobl. Fe’i etholwyd yn Gymrawd o’r
Dull
Gymdeithas Frenhinol Seryddiaeth
Rhoi'r
popty ar 180C (350F) Nwy 4
yn 1890.
Yn ddiweddarch derbyniodd
Gwneud y crymbl yn gyntaf hefo dull
Fedal Aur ganddynt. Derbyniodd
rhwbio mewn nes bod y gymysgedd yn
ddoethuriaeth
gan Brifysgol Dulyn
debyg i friwsion bara. Ychwanegu'r
hefyd
1892 a Medal Aur y
siwgr
a'ryn
cnau.
Gymdeithas
Seryddol
Frenhinol
I wneud y spwng
curo'r
menynyna'r
1895brown
am eines
waith.
siwgr
yn ysgafn ac yn olau.
Mae Prifysgol
Lerpwl
a NASA
yn
Cymysgu'r
wyau,
fanila
a'r llefrith
dal i ddefnyddio
ei eu
luniau
i addysgu.
hefo'i
gilydd ac yna
hychwanegu'n
Yn y blynyddoedd
diwethaf,
raddol
at y gymysgedd
tra'n eimae’r
guro'n
Brifysgol
wedi
ffonio
Bach yn
iawn.
Hidlo'r
blawd
a'iGroes
droi i mewn
ambellhefo
waith
hefyd Nasa unwaith.
ysgafn
llwya fwrdd.
Yn ogystal,
roeddynganddo
Rhoi'r
gymysgedd
y tun a'i daenu
ddiddordeb
mawr mewn addysg
dros
y gwaelod.
briwgig (mincemeat)
aRhoi'r
deddfwriaeth
addysg ac ynfel haen
dros
y gymysgedd
ac yna
ei ewyllys
gadawodd
swmgwasgaru'r
cynhwysion
crymbl
drosodd.
tywysogaidd
i Brifysgolion
Rhoi'r tun yn
eithaf aisel
yn y popty
am
Caerdydd,
Bangor
Lerpwl.
‘Roedd
tua 45-50 munud.
Bydd y gacen yn barod pan fydd yn
frown golau a sgiwer yn dod allan heb
spwng armrwd arno.
Gadael i'r gacen oeri yn y tun am tua
chwarter awr yna cymryd cyllell finiog i
ryddhau'r ochrau ac yna ei symud yn
ofalus ar blât gweini.
Gwasgaru haen dda o siwgr eisin
drosti a'i gweini hefo hufen neu hufen iâ.
Dyma bwdin oer sydyn iawn i'w baratoi.
Mae'r gacen gaws yma yn flasus iawn
ar ben ei hun ond ar gyfer y Nadolig
gallwch wasgaru tipyn o gnau pistachio
wedi'u malu'n fân a hadau pomegranate
arni neu ei gweini hefo saws passion
fruit a sinsir.

200g o siocled gwyn
300g o gaws meddal braster llawn wedi
ei dynnu o'r oergell ers tua awr
300ml o hufen dwbwl
Llond llwy de o sudd lemon
Llond llwy de o flas fanila - vanilla
extract
Ar gyfer y gwaelod
175g o fisgedi sinsir
50g o fenyn meddal heb fod yn hallt
Tun tua 20cm ar draws - spring-form
neu un hefo gwaelod rhydd a leinio'r
gwaelod hefo papur pobi.
Dull
Gwneud y bisgedi yn friwsion un ai hefo
prosesydd neu trwy roi'r bisgedi mewn
bag
a'u
curo
hefo
rholbren.
Ychwanegu'r menyn a chymysgu'n dda
yna pwyso'r gymysgedd ar waelod y tun
a'i adael yn yr oergell tra'n paratoi'r
llenwad.
Toddi'r siocled yn ofalus yn y popty
meicrodon gan ddefnyddio pŵer isel
neu ei roi mewn powlen wnaiff eistedd
ar dop sosban hefo ychydig o ddŵr
sydd yn mudferwi ar yr hob, peidiwch â
gadael i'r dŵr gyffwrdd â’r fowlen. Wedi
i'r siocled doddi gadael iddo oeri
ychydig.
yn Gymro i’r carn ac mae hyn yn
brawf
serch
at eipowlen
wlad enedigol.
Curo'r o’i
caws
mewn
eithaf mawr
Bu farw yn
1904mewn
ac maepowlen
ei feddarall
a chwipio'r
hufen
ym Mhenbedw.
Mae
ffurf
y garreg
ar
nes
ei fod yn eithaf
tew
ond
nid yn rhy
ffurf obelisg
ac arni
ceirmeddal
y geiriau
stiff.
Cymysgu'r
siocled
i mewn
(rhydd
i'r
cawsgyfeithiad
yn ysgafno’r
acSaesneg)
yna troi'r hufen i
“Mae’r
nefoedd
o’nllwy
mewn
acayhefyd
mewn
yn ysgafn
hefo
fwrdd
gennym
fyw ynoTywallt
bob y
ymae’r
suddgallu
lemon
a'r ifanila.
gymysgedd
i mewn
i'r hapusrwydd
tun a'i lefelu cyn
dydd o’n hoes
mewn
ei
orchuddio
adael
dros nos
i setio yn
llawn,
neu fea'iallwn
ddirywio
a’n
yr
oergell.ein huain yn druenus gyda
gwneud
chibau gweigion ffol. “Bydded inni
Tynnu'r
allan(Y o'r
oergellolaf
tua
ddewis ygacen
rhan dda”
frawddeg
chwarter
cyn ei ar
thynnu
allan o'r tun
hon yn y awr
Gymraeg
y garreg)
yn ofalus a'i gweini.
Y mae crater ar ochr dywyll
Iywneud
saws:
lleuad ywedi
ei enwi ar ei ôl ef
(ynghyd ag Alexander W. Roberts o
3Dde
pelen
o stem
o jar hefo
Affrica)
sefginger
Craterallan
Robert
surop wedi'u torri’n sleisys tenau
Eleri Ames
2 lwy fwrdd o'r surop sinsir
Y ffrwyth o 4 passion fruit
Cymysgu'r cyfan hefo'i gilydd a'i dywallt
dros y gacen gaws cyn ei gweini.
Os nad ydych yn mynd i fwyta'r holl
gacen yn syth gallwch dywallt ychydig o
saws dros bob darn wrth ei weini. Felly
bydd y gwaelod yn cadw rhag mynd yn
rhy feddal tan y tro nesaf.
I rewi'r ddwy rhowch y gacen yn y
rhewgell ar dun fflat a'u gadael i rewi'n
galed yna eu gorchuddio â digon o ffoil
a'u labelu. Gallwch eu rhewi am tua dau
fis.
Myfanwy Stubbs

ADWEITHEGYDD SYMUDOL
(Reflexologist)
NAWR gallwch fwynhau adweitheg yn Beauty Beyond,
Upper Clwyd Street, Ruthun,
NEU yn yr ystafell therapi uwchben Gwalldy Tegid, Stryd Fawr, Y Bala!
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar dudalen facebook Happy Feet Cymru,
ffoniwch Miss Fred Breakell ar 07912100740,
neu ebostiwch fred@happy-feet.cymru
8
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H U G H M O R R I STO N DAV I E S ( 1 8 7 9 - 1 9 6 5 )
Ganwyd Huw Morriston Davies ar y10
fed o Awst 1879, yn fab i Dr. William
Davies, brodor o Abertawe, a oedd yn
feddyg teulu yn Huntingdon. Cafodd
ei addysg yn Ysgol Caerwynt; Coleg
y Drindod, Caergrawnt, ac yn Ysbyty
Coleg y Brifysgol, Llundain. Wedi
graddio yng Nghaergrawnt, enillododd
ei FRCS yn 1908, a’r flwyddyn
ganlynol fe’i hapwyntiwyd ar staff yr
ysbyty yng Nghaergrawnt.
Ar ôl cyfnod o waith ymchwil
gyda’r system nerfol, trôdd ei sylw
at afiechydon yr ysgyfaint, ac, ar ôl
ymweliad â Berlin yn 1910, datblygodd
ei ddiddordeb mewn llawfeddygaeth
y thoracs ( y rhan rhwng y pen a’r
abdomen). Mewn cwta ddwy flynedd,
roedd wedi gallu defnyddio pelydr-x i
leoli tyfiant yn yr ysgyfaint, ac yn fwy
na hynny, llwyddodd i gael gwared
ohono. Y fo oedd y llawfeddyg cyntaf
yn y byd i gyflawni’r fath orchest.
Datblygodd ei dechneg ymhellach a
gwneud nifer o driniaethau newydd
a gwerthfawr iawn. Dyma beth oedd
llawfeddyg ifanc ac arloesol.
Ond, fis Ionawr 1916, wrth roi llaw
driniaeth i friw wedi’i heintio, mi gafodd
ei law dde ei gwenwyno’n ddrwg a
chyngor doctoriaid gorau LLundain
oedd torri’r fraich i ffwrdd i achub ei
fywyd. Gwrthododd Huw Morriston
Davies. Ar ôl triniaeth hir a chymhleth,
arbedwyd ei fywyd, ond y canlyniad
oedd cael llaw ddiwerth,wedi’i
llurgunio fel crafanc. Allai o ddim
symud ei benelin na’i arddwrn –
trasiedi fawr i lawfeddyg ifanc 37
oed,ar ddechrau gyrfa ddisglair
.Roedd ei ymddeoliad o’r ysbyty yn
anochel.
Er ei anabledd amlwg, yn 1918
ei benderfyniad dewr oedd prynu
Sanatorium Neuadd Llanbedr, ger
Rhuthun, ac yntau’n gyfrifol am ei
gleifion ei hun. Erbyn y flwyddyn
ganlynol, roedd o wedi cyhoeddi
ei gyfrol gyntaf yn Saesneg
ar lawfeddygaeth thorasig, yn
pwysleisio’r angen am driniaethau
llawfeddygol ar nifer fawr o’i
gleifion. Trwy rym penderfyniad
a dyfalbarhad,ail-afaelodd yn ei
arbenigedd cynnar drwy ail-hyfforddi
ei law dde yn ogystal â defnyddio
ei law chwith .Cynlluniodd beiriant
pelydr-x newydd i’w ddefnyddio cyn
rhoi llawdriniaeth i lawer o gleifion.
Yn wir, cymaint oedd ei lwyddiant a’i
allu i ddadansoddi ffilmiau pelydr-x,

daeth Llanbedr, ymhen ychydig
flynyddoedd, yn ganolfan arbenigol,
byd-eang. Cynnwys ei lyfrau oedd y
gair terfynol ar lawfeddygaeth thorasig
am flynyddoedd.
Maes o law, cafodd ei apwyntio’n
ymgynghorydd i bob sanatoriwm
yng Nghymru, a’i ganolfan yn Ysbyty
Llangwyfan. Gwelodd werth pelydr-x
a chynlluniodd beiriant i’w helpu i drin
cleifion efo’r diciâu.
Ychwanegodd yr Ail Ryfel Byd
fwy o gyfrifoldebau ar ei ysgwyddau.
Sefydlodd, a daeth yn Gyfarwyddwr
Gwasanaeth Thorasig y GogleddOrllewin yn Ysbyty Broadgreen,
Lerpwl. Yno, roedd yn athro clinigol,
yn arweinydd gweinyddol,ac yn
hyfforddwr penigamp ar grŵp o
lawfeddygon ifainc medrus fyddai’n
ei ddilyn. Parhaodd i roi cyngor yng
Nghanolfan Broadgreen nes iddo
gyrraedd ei bedwar ugain oed.Enwyd
yr unedau llawdriniaeth newydd yn
Broadgreen ar ei ôl.
Dim ond bryd hynny yr ymddeolodd
i fwthyn o’r enw Penyllwyn yn
Llanarmon-yn-Iâl, a mwynhau cael
ymlacio, garddio, a thynnu lluniau
hynod o dda.
Roedd o’n ddyn bychan o gorff,
dipyn yn wargam, a’i ben yn tueddu
at un ochr. Roedd o’n ŵr bonheddig,
yn llawn ynni a dewrder rhyfeddol
i ddyfalbarhau gyda’i waith called
am gymaint o flynyddoedd. Gŵr
hawddgar a gwirioneddol fawr, a’r
arloeswr amlycaf ym myd triniaethau
thorasig yn y Deyrnas Unedig.Bu farw
yn Llanarmon-yn-Iâl 4 Chwefror 1965.
AJE
(o.n. – Oes rhywun yn ardal
Llanarmon yn ei gofio??)

droed a rygbi yn ddiweddar. Da iawn i bawb am wneud eu gorau glas.

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

Awelon - Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi gwirioni gweld eu ffrindiau yn Llys
Awelon unwaith eto, am y tro cyntaf ers gwyliau’r haf. Roedd digon o hwyl a
chwerthin trwy’r p’nawn yn gwneud ‘sleim’ a chwarae gemau! Ymddiheuriadau
am y llanast llysnafeddog, ond does dim byd gwell na chwerthin lond ein boliau
ar brynhawn Gwener.

Pen-blwydd
Hapus

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

Bore Goffi MacMillan - Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at ymgyrch
MacMillan yn ystod ein bore coffi gan blant y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn
falch iawn o’r cyfanswm a godwyd sef £284.36. Diolch yn fawr iawn!
Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Ddinbych – Braf oedd gweld cymaint o blant
Pen Barras a’u rhieni wedi teithio i Brestatyn ar gyfer yr orymdaith i gyhoeddi bod
Eisteddfod yr Urdd yn dod i Sir Ddinbych yn 2020. Roedd nifer o blant wedi bod
yn brysur iawn yn dylunio a gwneud baner ar gyfer yr orymdaith, ac roedd côr o
blant Blwyddyn 2 a 3 wedi canu’n ardderchog ar y llwyfan perfformio. Roedd hi’n
hyfryd cael cymysgu gyda phlant, rhieni ac athrawon o ysgolion eraill y sir, ac
mae’n argoeli’n dda am eisteddfod a hanner flwyddyn nesaf.

Y plant yn mwynhau’r Jambori hefo Martin Geraint

YSGOL LLANFAIR: Macmillan –
gystadleuaeth i gynllunio cymeriadau
Diolch yn fawr iawn i Gyngor yr Ysgol
fydd yn personoli’r Pwerau Dysgu.
am drefnu gweithgareddau er mwyn
Gwasanaeth Diolchgarwch – Cafwyd
codi arian at yr elusen arbennig yma.
Gwasanaethau Diolchgarwch yn yr
Diolch o galon i bawb am eu
ysgol eleni gan fod gweithwyr yn
cyfraniadau hael.
gweithio yn Eglwys Llanfair ar hyn o
CânSing - Mi wnaeth Cyfnod Allweddbryd. Daeth nifer helaeth o rieni i weld
ol 2 fwynhau’r
profiad
o ganu
a llawer
y plant ynHapus
diolchMawr
ar lafar
ac ar
gân.
Penblwydd
hapus iti
Lois Medi
Jones
a
Penblwydd
i Tomo
Wyn
ysgolion
eraill
yn29.
Rhyl
yn ddiweddar.
Diolch
fawr
bawbcariad
am eu
fyddoyn
5 oed ar
Fedi
Llawer
iawn o
Jones
yn yn
2 oed
ar iawn
y 24 oi Fedi,
Edrychwn
yn Dad
eiddgar
at yr mawr
cyfraniadau
at Mam,
y BancEllie,
Bwyd.
gariad
a swsusymlaen
oddi wrth
a Mam,
gan Dad,
Eddie ar
Eisteddfod
yn Sir Ddinbych! Nain
Pêl-droed
– Mii wnaeth
y tîm pêl-droed
Taid
a Nain Clawddnewydd,
teulu
gyd! Xxx
Cyngor
– Llongyfarchiadau
i’r
fwynhau cymryd rhan yn nhwrnament
MerllynEco
a’r teulu
i gyd xx.
plant sydd wedi cael eu dewis ar y
yr Urdd. Da iawn chi.
Cyngor Eco. Maent wedi bod yn brysur
MERCHED Y WAWR: Nos Fercher
yn trefnu casgliad ar gyfer y Banc
Hydref 23, croesawodd Gwenfron
Bwyd
ac
hefyd
yn
cynnal
Jones, yr Is-lywydd, nifer llai na'r arfer
Creaduriaid
Law gan fod amryw dan
cystadleuaeth i hybu pawb
i ddyfalu y Goedwig
i'r cyfarfod
pwysau’r bwmpen!!
anhwylder, ac amryw wedi treulio
Diwrnod Shwmae – Cawsom
cyfnodau mewn ysbytai. Anfonwn ein
ddiwrnod hwyliog iawn yn hybu’r
cofion atoch i gyd gan obeithio y
Gymraeg mewn gwahanol ffyrdd.
cewch wellad buan a chawn eich
Japan - Daeth Imogen a Rowan i
croesawu yn ôl i'n plith yn y dyfodol
ddangos i Flwyddyn 1 a 2 sut i wneud
agos. Cawsom grynodeb o'r pwyllgor
Sushi. Cafodd pawb gyfle i gymryd
Rhanbarth gan Morfudd Jones a
rhan ac i flasu’r bwyd Japaneaidd.
thrafodwyd rhai pwyntiau, a rhai yn
Blasus iawn. Diolch yn fawr iawn am
ymwneud â'r gangen.
eu cymorth.
Ein gŵr gwadd oedd John Rowlands o
Jambori – Cawsom hwyl a sbri yn y
Landyrnog. Cawsom sgwrs a sleidiau
Jambori gan fwynhau yng nghwmni
ganddo ar dyfu Pys pêr, a thrwy roi
Martin Geraint.
sylw manwl i'w hobi. Mae John wedi
Meddylfryd o Dwf – Cyflwynwyd y
ennill llawer o wobrau mewn sioeau yn
feddylfryd yma i’r plant yn ddiweddar
cynnwys y wobr aur yn Llanelwedd am
gan ganolbwyntio ar y pwerau dysgu.
yr arddangosfa orau. Cawsom
Cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn nifer
gynghorion gwerth chweil ganddo a
o weithgareddau hwyliog ac amrywiol
phawb wedi rhyfeddu at liwiau godidog
oedd yn hybu’r plant i ddal ati, i
y blodau. Diolchwyd iddo gan Menna
dyfalbarhau
a pheidio
yn y
Jones,
Enillwyd
PenblwyddIslwyn.
hapus i Deio
Llewelyn y
Penblwydd
hapus
i Nansirhoi’r
Griffffidil
Evans
to!! Llongyfarchiadau
Manon,
Pippa,
gystadleuaeth
o flodau
Evans Caredydd“Gosodiad
ar dy benblwydd
Caerdydd
oedd yn 3 oed
Awst 13,
Celyn
ac gan
Arthur
mewn
Gwenfron
Jones.
7oedecop,”
Medi gan
6, llawer
o gariad
gan
llawer
o gariad
Dad,am
Mamennill
a Noa, y yn
Dad, Mam a Mali,a taid a nain Dyffryn
taid a nain Tregarth a taid a nain
,Llanrhaeadr, a brysia wella ar ôl torri
Dyffryn, Llanrhaeadr a phob hwyl i ti
dy fraich x.
yn Ysgol Treganna x.

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR

Gohebydd: Meinir Jones
BORE COFFI: Bore Sadwrn Hydref
19, cynhaliwyd bore coffi y Bedol yng
Nghanolfan Uwchaled, Cerrigydrudion. Diolch yn fawr iawn i Nan
Owen, Penrhiw am drefnu, ac i bawb
a aeth yno i gefnogi, hefyd i bawb
arall am y rhoddion a dderbynwyd i’r
stondin cynnyrch o'r gwahanol
pentrefi. Gwnaed edlw o £200.
TAID A NAIN: Llongyfarchiadau i
Keith a Jacqui Cae’r Efail ar ddod yn
daid a nain i Arthur, ac i Zoe eumerch
a Joe, ar enedigaeth eu mab bach.
PROFEDIGAETH: Cydymdeimlwn
ag Eifl Roberts, 3, Bro Alwen o golli ei
chwaer sef Beryl Edwards o Glan y
Gors, Clawddnewydd, a hefyd teulu
Tan Rhiw, a theulu 2, Bro Alwen o
golli modryb.
DIOLCHGARWCH: Bore Sul Hydref
20
cynhaliwyd
gwasanaeth
diolchgarwch Eglwys Mihangel wedi
ei drefnu gan yr aelodau, ac yna yn y
Penblwydd
i Nansi Rhys
James
prynhawnhapus
cafwyd
gwasanaeth
fydd
yn 3 oed
ar yr
y 13
o Fedi.
aelodau
Maes
Odyn
yn yLlawer
festri, a
ochafwyd
gariad gan
Mam, Dad
a Wil,
'B' a i
lluniaeth
ysgafn
a chyfle
Dadcu, Nain a Taid a Clw Llechwedd
Ystrad a Bonnie x

Ffôn: 01490 420344
gymdeithasu i ddilyn. Derbyniwyd y
swm o £95, casgliad y ddau gyfarfod
a bydd yn mynd i gronfa Ambiwlans
Gohebydd: Awen Williams
Awyr.
E-bost:
awen_williams@hotmail.co.uk
SEFYDLIAD
Y MERCHED: Yn ein
cyfarfod blynyddol a gafwyd mis
Penblwydd:
Dymuniadau
gorau
i
Hydref, cytunodd
y swyddogion
i gyd
Ieuan
ar ddathlu
ei benblwydd
i aros
ynCatell
eu swyddi
am flwyddyn
arall,
arbennig
ddiweddar.
sef
Llywyddyn
- Gwyneth
Glyn Myfyr, IsLywydd Carys, Tan y
Gaer,
Llygedyn o Obaith:
Ysgrifennydd
Alison,Wrth
Pwll Pridd,
ysgrifennau’r
hwnAlwen,
pleser
Trysorydd
- adroddiad
Meinir Bro
o’r mwyaf ywy cael
dweud
bod Tan
Ysgrifennydd
Rhaglen
- Carys
y trefniadau
Gaer. Enillydd
y mwyaf
o farciau
yn
ar droed
i geisio
ail agor
y Capel
cystadleuthau
misolEglwys
ar hyd
Bro Tegla. Mae
Santy
flwyddyn
oedd yn
Meinir,
Bro oAlwen,
Tecla eisioes
cyfarfod
dan y ac
enillydd
cystadleuaeth
y noson,
canllawiau
bresennol. Hyfryd
ywsef
cael
sgarff,
oedd
Gwyneth,
Glynpan
Myfyr,
a
edrych
ymlaen
at gyfnod
fedrwn
chafwyd
paned
i bawb
ail-gwrdd
unwaith
eto. gan Carys,
Tan y Gaer a Meinir, Bro Alwen. Mae
ein
sefydliad yn cyfarfod
ar yr
Cydymdeimlo:
Estynnwn
einail nos
Lun
o bob mis yncywiraf
festri yâ pentref
cydymdeimlad
John, ac
mae gennym amrywiaeth diddorol o
Janet a’r teulu, Pentre Isa, a’r
nosweithiau wedi eu trefnu ac mae
cysylltiadau i gyd yn eu profedigaeth
croeso cynnes i unrhyw un i ymaelodi
o golli
gyda
ni. Gwyn. Cofiwn yn annwyl
am ei bersonoliaeth hawddgar a’i
gyfeillgarwch triw.

LLANDEGLA

Gwelliannau Cartref DBP

DEUNYDD ADEILADU
PLASTIG DINBYCH
CYFLENWYR A GOSODWYR
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”,
Gwydr Dwbl, Unedau wedi eu selio,
Ystafelloedd Gwydr, Cynteddau,
Landeri a systemau Bondo Sych,
To rwber “Firestone” a llawer mwy.
Stâd Ddiwydiannol
Colomendy, Dinbych
LL16 5TA

Plant y Dosbarth Derbyn

e: enquiries@dbpltd.co.uk

Ffôn:

01745 818849
www.dbphomeimprovements.com
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Aelodau Cyngor Eco yr ysgol gyda’r rhoddion i’r Banc Bwyd

CLINIC
HOMEOPATHI
Wyddoch chwi bod Homeopathi yn effeithiol ar
gyfer bob math o gyflyrau iechyd?
• Blinder cronig, imiwmedd isel
• Anhwylder system dreulio
• Anhwylder mislifol
• Pryder, ymosodiad panig
• Cwynion plant megis colig, torri dannedd, adlifol,
problemau cysgu
• Rhyddhad poen ar gyfer cyflyrau difrifol a chronig,
gan gynnwys poen ôl-driniaeth.
Mae Homeopathi yn saff, tyner, di-gaethiwus ac nid yw’n
achosi sgîl effeithiau. Mae’n addas ar gyfer pob oedran
gan gynnwys merched beichiog a babanod.

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

GILL HAYES, RSHOM

Homeopath Cofrestredig
Ffôn: 01824 709777 neu 07552 183880
www.gill-hayes-homeopathy.co.uk
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RHUTHUN
Ardal Bathafarn
Petai rhywun wedi dweud wrthym yn ein Dathliad
150 Bathafarn Dolig Diwethaf, y buasai’r capel ar
gau am fisoedd lawer, go brin buasem wedi eu
credu. Ond dyna a fu. Does ond gobeithio daw haul
ar fryn yn fuan er mwyn i’r gweithgareddau gael ail
gychwyn.
Dathlu Hyfryd yw cael newyddion da yn y cyfnod
rhyfedd yma. Llongyfarchiadau calonnog i Audrey ar
gael gor ŵyr a gor wyres newydd – Betsan ac Emyr
wedi cael merch, Magi Emyr, a Glesni a Sion yn
Llanfair wedi cael mab, Cai Llewelyn, ac i Clwyd ac
Eleri ar ddod yn Daid a Nain.
Pob bendith ichi fel teuluoedd.
Dymuniadau gorau hefyd i’r Parch Cledwyn
Parry sydd wedi bod saith deg o flynyddoedd
yn y Weinidogaeth. Bu’n Arolygwr ar Gylchdaith
Bathafarn yn ystod yr wythdegau. Pob bendith iddo.
Profedigaeth Estynnwn ein cydymdeimlad
diffuant at deulu’r diweddar Parch Gwyn Thomas,
Perhyndeudraeth a’r Parch. Ddr. Elfed ap Nefydd
Roberts. Rhoddwyd blynyddoedd lawer o wasanaeth
ganddynt.
Anfonwn ein cofion annwylaf at y rhai sydd mewn
gwaeledd adref ac mewn cartrefi gofal. Meddwl
amdanoch.
Hyfryd oedd gweld llun Gwyn, Llanbedr yn y
Bedol, yntau wedi bod yn brysur iawn yn torri
gwrychoedd yn ystod y cloi. Da iawn Gwyn, ac yntau
ymhell yn ei wythdegau.
Bethania
Erbyn i’r Bedol ddod o’r wasg gobeithio y byddwn
wedi llwyddo i gynnal ambell wasanaeth ym
Methania, er gyda rhai cyfyngiadau. Ni fyddwn yn
cael canu yn anffodus ond rydym yn ddiolchgar iawn
i’r Parch Morris P Morris am lunio cynllun fydd yn
golygu y caiff pob un o gapeli’r ofalaeth wasanaeth
bob pythefnos. Edrychwn ymlaen yn arw at gael
cydaddoli unwaith eto.
Bu Beti Watson yn yr Ysbyty am gyfnod ond
rydym yn hynod falch o ddeall ei bod yn gwella
rwan ac wedi ymgartrefu yng Nghartref Dolwen yn
Ninbych. Anfonwn ein cofion ati hi ac hefyd at Huw
McKee sydd wedi cael triniaeth dros yr haf a Mona
Roberts a fu yn yr ysbyty hefyd. Brysiwch wella, a
chymrwch ofal.
Llongyfarchiadau i Gwenan a John Gwynedd
ar ddod yn daid a nain i Deiniol Tegid, mab bach
Dafydd a Gwenllian yn yr Wyddgrug.
Llongyfarchiadau hefyd i’r rhai gafodd eu
canlyniadau Lefel A a TGAU dros yr haf a
dymuniadau gorau i bob un ohonoch wrth
barhau â’ch addysg. Bydd Elan a Sion yn mynd i
Aberystwyth ac Owain i Gaerdydd. Pob lwc i chi i
gyd.
Diolch o galon i Gruff ac Anne Richards sydd wedi
bod yn gofalu am yr adeilad ac yn glanhau ers nifer
o flynyddoedd. Mae’r ddau wedi penderfynu cymryd
eu hymddeoliad ac yn llawn haeddu seibiant rwan.
Dymuniadau gorau i chi’ch dau a diolch am eich
gwasanaeth.
Anfonwn ein cofion at bawb o’n haelodau, yn
enwedig y rhai sydd heb fod yn mwynhau iechyd yn
ddiweddar. Gobeithio y byddwch yn teimlo’n well
cyn hir.
Dathlodd Marjorie Roberts, Moelwyn ei
phenblwydd yn 80 dros yr haf. Dyma gyfres o
englynion a sgrifennwyd iddi gan gyfaill i’r teulu, Huw
Ceiriog.
CYFARCHION I MARJORIE AR EI PHEN-BLWYDD
ARBENNIG
GORFFENNAF 20, 2020
O Amwythig amheuthun - ara deg
A fu’r daith i Rhuthun,
A Chaer fel dinas glaerwyn
Wedi’r lliw ym mhrif dre Llŷn.
Gwybu ddysg, gwybu ddesgiau, - gwybu lên,
Gwybu liw hen eiriau.
Yn ei bryd, er iechyd brau,
Hi ymroddodd am raddau.
Hudwyd fel Manawydan - i rodio
Paradwys, a’i hanian
Yw i fynd mewn carafan
10

O’i bro yng nghwmni Brian.
Mam a Nain, mae yn mwynhau - ei hwyrion
A charu’r talentau.
Ninnau oll, cawn lawenhau
Yn ei hoed, a’r dathliadau.

H. C.

Côr Rhuthun
Penblwydd hapus i’r aelodau i gyd gafodd ddathliad
yn ystod mis Awst ond dymuniadau gorau i Mair
Wyn a oedd yn cyrraedd carreg filltir go arbennig.
Danfonwn ein cofion at Nan a Helen Llainwen gynt
yn eu profedigaeth o golli cefnder sef Gwyn Lightfoot
Pentre Isa Llandegla. Roedd “Lighty” fel roeddem
yn ei alw yn un o’r criw hogie gwreiddiol a ymunodd
efo’r côr, roedd o’n gymeriad annwyl llawn direidi.
Ein cydymdeimlad yr un mor diffuant er yn hwyr i
Bethan a Gerallt, bu i Bethan golli ei mam.
Llongyfarchiadau i Mei ar ddod yn daid i Nansi ac
i Nerys ar ddod yn nain i Ifor Glyn, ganwyd y ddau
ym mis Gorffennaf. Digon o waith magu i’r ddau
ohonoch.
Cawsom wledd wythnos yr eisteddfod o weld
Arwyn a sawl un yn perfformio rhai o’i ganeuon, does
ganddon ni arweinydd talentog dudwch!!
Llongyfarchiadau i Nan Treddol (ag Emyr wrth
gwrs) ar ddathlu eu priodas Ruddem ar Fedi 20.
Dymuniadau gorau i Nerys sydd wedi ymddeol
fel tiwtor yn y Gymraeg ac i Carys sy’n ymddeol
ddiwedd y mis o’r llyfgell yn Rhuthun .Pob
hapusrwydd ichi eich dwy.
Llongyfarchiadau i blant yr aelodau sydd wedi cael
llwyddiant mewn arholiadau o bob math yn ystod
yr Haf, da iawn chi a phob hwyl ichi ar eich llwybyr
nesaf mewn bywyd.
Dymunwn y dda i Huw Mc Kee un o’n cyn aelodau
ar ôl derbyn llawdriniaeth dros yr Haf.

Gymdeithas Gymraeg Rhuthun a’r Cylch
Nid oes rhaglen wedi ei threfnu ar hyn o bryd ar gyfer
y tymor nesaf. Byddwn yn ail-edrych ar hyn ddiwedd
y flwyddyn. Y swyddogion am eleni fydd –
Llywydd: Eirwen Jones
Ysgrifennydd: Morfudd Jones
Trysorydd: Menai Jenkins.

Rydym yn anfon ein cofion cynhesaf at rai o’n
haelodau sydd heb fwynhau iechyd yn ddiweddar.
Dymuniadau gorau i Iorwerth Gruffydd Jones,
(Plas yn Rhal gynt) sydd bellach yn preswylio yng
Nghartref Plas Gwyn.
Dymunem longyfarch aelodau sydd wedi
derbyn canlyniadau o ysgol neu goleg yn ystod yr
wythnosau diwethaf. Dymuniadau gorau i chi ar y
cam nesaf yn eich addysg neu yrfa.

Tybed ydech chi wedi gweld tocynnau fel
yma o gwmpas y tŷ neu yn llechu mewn
dror? Na ddaru’r noson ddim digwydd nac
yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol agos.
Felly er mwyn cael eich arian yn ôl, wnewch
chi gysylltu plis efo Menna ar 01824704350
neu 07526654821 er mwyn trefnu hyn.
Llawer o ddiolch.

Da Iawn Ifan!

Cadwch yn ddiogel,’ daw eto haul ar fryn’. Hei lwc
y cawn gyfarfod yn fuan, pan fydd yr aflwydd yma
wedi tawelu.
Tabernacl
Diolch o galon i’r aelodau sydd wedi parhau i gadw
cyswllt a gofalu am gyd-aelodau yn ystod y cyfnod
hwn. Gwerthfawrogir hyn yn fawr iawn gan yr eglwys.
Yn unol â’r cyfarwyddiadau a chanllawiau
llywodraethol, bu trafodaethau rhwng y gweinidog
a swyddogion capeli’r fro wrth gynllunio i ailagor yr
adeiladau yn raddol o ddechrau mis Medi. Mae’r
gweinidog yn ddiolchgar am gydweithrediad parod
yr eglwysi. O Fedi’r 6ed ac yn bythefnosol o hynny
tan y Nadolig bydd oedfaon (hanner awr o hyd) dan
ofal ein gweinidog yn Y Tabernacl am 11 o’r gloch.
Yn ystod mis Awst daeth y newydd trist am
farwolaeth un o’n haelodau, sef Mair Rowlands,
Glanadel, Wern Fechan (Lodge Goch gynt).
Treuliodd Mair ran o’i gyrfa yn gweithio yng nghynSwyddfa’r Weinyddiaeth Amaeth yn Rhuthun. Cyn
iddi ymddeol, bu’n athrawes yn Ysgol Llandyrnog.
Bu Mair yn un o organyddion Y Tabernacl am
flynyddoedd maith. Er iddi roi’r gorau fel organyddes
rai blynyddoedd yn ôl, dychwelodd droeon
at yr offeryn i lenwi bwlch. Mae ein cofion a’n
cydymdeimlad gyda’r teulu yn eu profedigaeth.
Rydym fel eglwys yn llongyfarch Iolo a Deilwen
Dafydd ar ddod yn daid a nain eto. Ganed merch i
Gwern ac Eleri, Penygroes. Hefyd, llongyfarchiadau i
Ann Edwards, Bryn Llefrith ar ddod yn nain am y tro
cyntaf. Ganed merch i Gwawr ac Alun, Porthaethwy.
Llongyfarchiadau hefyd i nifer o aelodau sydd wedi
cyrraedd carreg filltir arbennig dros y tri mis diwethaf.
Ar Orffennaf 25 roedd Gladwen Davies, 13 Stryd y
Llys yn 100 oed; dathlodd y Parch. John Owen ei ben
blwydd yn 80 oed ac mae Mrs Brenda Thomas, 45
Bryn Rhydd hefyd wedi dathlu pen blwydd arbennnig.
Mae’n cofion hefyd yn mynd at Margaret Evans,
Pendre, 41 Bryn Rhydd sydd hefyd, ar ddechrau
Medi, wedi dathlu ei phenblwydd yn 80 oed.

“Y Goeden Hud” gan Sioned Erin Hughes
Yn ystod mis Mawrth cafodd y wlad orchymyn i
aros adref ac i deithio ddim ond pan fo hynny’n
gwbl anghenrheidiol. Penderfynodd Sioned Erin
Hughes o Foduan, ger Pwllheli ddefnyddio’r
cyfnod yma fel modd i roi her bach i blant
Cymru. Rhannwyd cais ganddi ar y cyfryngau
cymdeithasol i yrru llun ati yn electronig ac yna
aeth ati i ysgrifennu stori arbennig, gwbl unigryw
ar gyfer pob llun. Erbyn hyn mae’r holl storiau a
cherddi wedi eu cyhoeddi mewn cyfrol arbennig
o’r enw “Y Goeden Hud”. Yn eu plith mae llun
a stori Ifan Gwilym o Ysgol Pen Barras. Enw’r
stori yw “Y Freuddwyd Fawr” ac fel fedrwch
ddychmygu, mae Ifan yn falch iawn i weld ei
lun wedi ei gyhoeddi mewn llyfr mor arbennig a
fydd hefyd yn gofnod o’r cyfnod anarferol yma
yn ystod 2020.
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Siriol Ellis, Cefn Brith
YSGOL BRYNHYFRYD

Ysgol Brynhyfryd yn dathlu
Canlyniadau TGAU arbennig ym
llwyddiant rhagorol unwaith eto yn
Mrynhyfryd
yr arholiadau Safon Uwch, gyda’r
Anghofiwch y tro pedol, mae’r
mwyafrif yn ennill y graddau uchaf a
canlyniadau hyn yn arbennig a’r
chymaint ohonynt yn symud ymlaen
rhain yw’r gorau erioed!
i astudio cyrsiau gradd yn rhai o
Mis Tachwedd diwethaf gwnaeth
brifysgolion mwyaf mawreddog y
ein myfyrwyr Blwyddyn 11 eistedd
DU.
eu TGAU Maths a chyflawnodd 40%
Dywedodd y Pennaeth, Geraint
o’r grŵp blwyddyn raddau A* - A –
Parry, “Mae cyflawniadau ein myfyrwyr
ychydig dros hanner ffordd drwy eu
eleni yn anhygoel o dda, a rhaid talu
cwrs 2 flynedd. Felly roeddem yn
teyrnged iddynt am weithio mor
gwybod eu bod yn grŵp blwyddyn
galed trwy gydol eu gyrfa ysgol.
eithriadol ac mae eu canlyniadau
terfynol yr haf hwn wedi adeiladu ar y Mae llwyddiannau fel hyn yn gwbl
haeddiannol, ac o ganlyniad i’w
llwyddiant anhygoel hwn.
hymdrech hwy a chefnogaeth eu
LLONGYFARCHIADAU I CHI
hathrawon a’u teuluoedd, gwelwn hwy
GYD, mae eich llwyddiant yn llawn
yn llwyddo ar y lefel uchaf posib.”
haeddiannol a rhaid diolch yn
“Mae pawb yma ym Mrynhyfryd
arbennig i’r holl staff arbennig a’ch
teuluoedd am eu cefnogaeth aruthrol yn dymuno’n dda iawn iddynt ac
yn edrych ymlaen at eu gweld yn
drwy gydol.
wrth
iddynt ddechrau
pennod
DA
IAWN I BOB UN OHONOCH
Llongyfarchiadau
calonnog i Marialffynnu
Gwynn
Edwards
(Pentre Draw,
Siriol aâGwion
Llyn Cymer)
ar ei phriodas
Harry Edward
Guttridge (Market
newydd
yn eu bywydau”
YMPentre
MLWYDDYN
11!
Bosworth)
yng
Nghapel
Jeriwsalem,
Cerrigydrudion
Fehefin
29.sydd yn
Mae’r
rhan uchaf
fwyaf yar
o’n
myfyrwyr
Ym
mis Medi,
2014
dechreuais
ar
mhrifddinas
byd,
La Paz
Mae'r
wedimewn
ymgartrefu
yn Y aBala.
Pob
dymuniadau
wedi
derbyn
llefydduwchben
yngorau
eu yiddynt
Lefel
A -ddau
Myfyrwyr
Gwirioneddol
gwrs
gradd
gyfun
Cymraeg
12,000
troedfedd
môr, dinas
i'r Yn
dyfodol.
Prifysgolion
Ysbrydoledig
Sbaeneg
ym Mhrifysgol Aberystwyth.
lle’r oedd dewis
y boblcyntaf!
frodorol wedi cadw
Da iawn iyr
chi
gyd ayn
phob
myfyrwyr
Chweched
yMae
drydedd
flwyddyn
cefais fyDosbarth
lleoli mewn diwylliant
Andes
gryf lwc.
gyda’u dillad
tref o’r enw Jerez yn Ne Sbaen. Ystyr traddodiadol a’u hiaith Quechua. Roedd
Jerez yw ‘Sherry’ a dyma’r lle mae pob
yr awyr yn fain iawn yma, yr elltydd yn
Sherry yn y byd yn cael ei gynhyrchu.
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SWYDDFA’Ry BEDOL,
byd pêl-droed.
frawd ar Awst 8, sef y dramodwr,
Bob Roberts. 18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW
CYLCH LLENYDDOL BRO
(Drws ger siop
Elfair)
GLYNDŴR: Er bod sefyllfa’r
PROFEDIGAETH: Cydymdeimlir
FFÔN:
01824
704741
pandemig wedi gwella ychydig,
â theulu’r diweddar Glenys Jones,
penderfynodd swyddogion y Cylch
gynt o Geufron a fu farw ar Fehefin
y byddai’n ddoethach gohirio’r
28 yng Nghartref Cysgod y Gaer ar
cyfarfodydd tan y flwyddyn newydd.
ôl cystudd byr yn 99 oed. Ganwyd
Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa
Glenys yn Llandrillo, yn un o chwech
ac yn rhoi gwybod i chi os byddwn yn
o blant. Yn briod â’r diweddar David
I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
ail cychwyn neu beidio ym mis Ionawr
Jones,Ysgrifennydd
bu’r ddau’n cadw
Siop
Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion).
mis Rhagfyr o’r Bedol.
groser Woodbank yng Nghorwen
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flwyddyn.
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enwocaf yr Alban, sef Mairi
ffefryn ‘Ysbryd y Gael’ ar ddiwedd y
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Trefnwyd dau gyngerdd, y naill yng
mynd â niYN
i bellafoedd
Ngharno a’r
llall DYSGU
yng Ngherrigy
MAE
CYMRAEG
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Mhrifysgol Bangor i wneud Cwrs
Hyfforddi Athrawon a cael cyfle ar
ymarfer dysgu i ddysgu Cymraeg i
ddisgyblion Ysgol Borthyn, Rhuthun ac
Ysgol Llanbedr DC - profiad wnes i
fwynhau’n fawr iawn.
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Erbyn hyn dw i’n athrawes yn Ysgol
UnedPrestatyn.
1G Ystad
Ddiwydiannol
Lôn Parcwr, Rhuthun
Penmorfa,
Llynedd
roeddwn
yn athrawes Blwyddyn 5 ac eleni
Ffôn: 01824 702244 Ffacs: 01824 707386
Blwyddyn 3. Cefais gyfle i ddysgu
Mobile:
07711 400045
Cymraeg i’r disgyblion a
rhoi cyfle
iddynt ddefnyddio’r Gymraeg mewn
Trwsio ceir
ar ôl damweiniau
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cyngherddau
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Cymraeg.Cyfleusterau Jig
digon Seisneigaidd i ddysgu Cymraeg.
Peth arall
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arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr
eisteddfodau eraill. Mi wnes i ennill
Urdd Sir Ddinbych 2020 sef bod yn
Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod
Feistres Seremoni Medal y Dysgwyr.
27
Genedlaethol yr Urdd yn Eryri – wna i
Felly mae wedi bod yn werth i mi fod
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg
dysgu Cymraeg.
i ddal ati fel y dywedais ar y dechrau –
Erbyn hyn dw i’n gallu siarad
mae dysgu Cymraeg yn gret! Pob hwyl
Cymraeg yn rhugl, yn ysgrifennu a
i bawb.
darllen Cymraeg, yn mwynhau darllen
Nia Haf Jones, Rhuthun.
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Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
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Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
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PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn
modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau. Nid ydym yn
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.
NID YW’R GOLYGYDDION O REIDRWYDD YN CYTUNO Â’R GWAHANOL
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.

EIN CYFEIRIAD:

Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i
SWYDDFA’R BEDOL,
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW
(Drws ger siop Elfair)
FFÔN: 01824 704741

swyddfa@ybedol.com
Y BEDOL DRWY’R POST

I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion).
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
Lluniau:

Cyn anfon llun i’r Bedol
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint
a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol. Dylid
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan
y llun. Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol
nad oes hawlfraint ar y llun.

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

1/4 tudalen - £35.00
1/8 tudalen - £20.00
1/16 tudalen - £11.50
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol
am 3 mis, 6 mis neu 12 mis
Hysbysebion ar gyfer mis HYDREF erbyn
DYDD GWENER MEDI 25

MENTER A BUSNES
Bu dathliadau yn Hill & Roberts
ar Awst yr 8fed pan apwyntwyd
Ffion Eleri Hampson yn bartner
gyda Richard Roberts. Sefydlwyd
Hill & Roberts gan y diweddar Tom
Roberts gyda David Hill yn 1959 ac
ar ôl cael ei hyfforddi ym Manceinion
dychwelodd Richard yn ôl i Rhuthun
er mwyn gweithio gyda’i dad. Mae
Ffion wedi bod yn gweithio yn Hill &
Roberts ers 28 mlynedd a symudodd
i’r swyddfa yn Rhuthun yn dilyn
marwolaeth sydyn Tom yn 1996.
Hithau oedd yn gyfrifol am gyflwyno
Richard i’w wraig, Sioned, sef chwaer
Ffion. Yn ychwanegol at y swyddfa yn
Rhuthun, mae’r trydydd partner, Hilary
Baines, yn gyfrifol am swyddfa yn
Stryd Gaer yr Wyddgrug.
Mae Hill & Roberts yn darparu
gwasanaeth dwyieithog i gleientiaid
gan gynnwys cyfrifeg, trethiant, TAW,
gwasanaeth cyflogres a chyngor
ar dreth gyfalaf. Yn ogystal â hyn,
bu rhaid darparu gwasanaethau
ychwanegol yn sgil y pandemig ac yn
wahanol i’r arfer, roedd y swyddfa yn
dawel pan gaeodd y drysau dros y
cyfnod clo. Dros y cyfnod yma, bu’r
staff yn gweithio’n hynod o galed
i ddarparu’r cyngor perthnasol i’r
gymuned ar y cyfryngau cymdeithasol
a dros y ffôn. Yn ogystal, cynhaliwyd
cystadleuaeth celf i blant yr ysgolion
cynradd lleol a gwobrwyo gweithiwr
allweddol gydag hamper o nwyddau
lleol. Mae Hill & Roberts yn hynod o
falch o fod wedi gallu cynnig cymorth
i nifer yn ystod y cyfnod heriol yma yn
enwedig ar ôl profi yn uniongyrchol
yr effeithiau ariannol a meddyliol a
ddaeth o ganlyniad i’r cyfnod clo, yn
ogystal â theimlo’n freintiedig o allu
parhau i weithio. Roedd gallu darparu’r
cymorth yn bleserus gan fod Hill &

Roberts yn falch o allu helpu nifer drwy
heriau’r pandemig ac maent yn hapus
iawn i ddweud eu bod yn agor eu
drysau unwaith eto ar y 1af o Fedi.
Er fuodd y cyfnod clo yn wobrwyol,
bu rhaid ffarwelio ag aelod triw o’r
staff, pan ymddeolodd Menai Jenkins
a oedd yn rhan o’r busnes am 36 o
flynyddoedd. Mae pawb yn hynod o
ddiolchgar iddi am ei hymroddiad i’r
cwmni ac yn dymuno’r gorau iddi yn
ei hymddeoliad. Buodd hi hefyd yn
gyfnod anodd wrth ffarwelio â Brian
Morris, tad Ffion a thad yng nghyfraith
Richard, a fu farw ar ôl salwch hir. Mi
fuodd Brian yn gweithio yn y swyddfa
am gyfnod byr sawl blynedd yn ôl ac
roedd o’n agos iawn i galonnau nifer o
aelodau o’r staff. Bydd colled fawr ar ei
ôl ac roedd ei hiwmor a’i ddireidi bob
amser yn codi hwyliau staff y swyddfa.
Yn wir, mae’r cyfnod yma wedi
amlygu mai staff yw sylfaen y busnes
a pha mor ffodus ydi Hill & Roberts
i gael tîm gweithgar a brwdfrydig.
Maent yn cyflogi 10 aelod o staff
gyda nifer ohonynt yn aelodau tymor
hir. Gan fod Hill & Roberts yn gwmni
teuluol, braf yw datgan fod y staff
yn cynnwys dwy chwaer a mam a
merch. Dros y cyfnod clo, mae’r staff
wedi gweithio’n ddiderfyn er mwyn
sicrhau’r gwasanaeth gorau posib o
dan yr amgylchiadau, gydag oddeutu
hanner yn gweithio o adref am gyfnod.
Yn ddiweddar, llwyddodd dwy o’r
staff i ennill cymhwyster fel cyfrifydd
ardystiedig ac mae’r cwmni yn falch
o gynnig hyfforddiant amrywiol i
aelodau eraill o’r staff. Mae Hill &
Roberts yn ymfalchïo yn ymdrechion
amhrisiadwy’r staff mewn amser sydd
wedi bod mor anodd i bawb.
Yn ddiweddar, cafwyd barbeciw
i ddathlu’r bartneriaeth newydd a

Ail gylchu
ac ail
ddefnyddio
Mae cwmni lleol I.T Williams
bellach yn arallgyfeirio a chynnig
gwasanaeth ar ei newydd wedd i
hen focsus storfeydd (containers).
Medrwch gael un wedi ei wneud
i’ch defnydd a’ch dewis personol
chi, gyda ffenestri, drysau, lloriau,
yn barod ar gyfer trydan, yn wir
mae’r dewis yn ddi ben draw. Yn
ystod y misoedd ddiwethaf ’ma
maent wedi gwneud rhai ar gyfer
storfeudd pwrpasol i’r Gwasanaeth

Iechyd, podiau gwyliau, tŷ
haul i’r ardd, swyddfeydd i’r
rhai sydd bellach yn gweithio o
adre ac fel ystafell ychwanegol ar
gwr y tŷ fel lle chware i blant neu yn
stafell i ddianc iddi. Dyma beth ydy
ail ddefnyddio go iawn! Os hoffech
gael gwybod am fwy o fanylion
cysylltwch âr cwmni yn Rhuthun.
Dyma un o’r storfeydd sydd
bellach yn le gwyliau gan Huw a
Jane Jones yn ardal Capel Garmon.

Rich a Ffion

chroesawu rhai nad oedd y staff
wedi’u gweld ers tro. Er bod pawb yn
cadw pellter cymdeithasol, roedd hi’n
brynhawn braf ac maent yn edrych
ymlaen yn fawr at ddathlu yn iawn yn
y dyfodol.
Yn dilyn y bartneriaeth newydd,
mae’r cwmni yn gyffrous iawn ar gyfer
anturiaethau newydd yn ogystal â
pharhau i gynnig ein gwasanaethau
eang. Yn Hill & Roberts, mae cefnogi

busnesau lleol yn allweddol gan
gynnwys artistiaid a siopau yn yr
ardal ac mae rhoi i elusennau lleol yn
dod â phleser mawr – yn sicr bydd y
cwmni yn parhau i gefnogi cymuned a
busnesau Rhuthun yn y dyfodol. Mae
pawb yn edrych ymlaen at y dyfodol
mewn gobaith o ehangu a datblygu’r
busnes i roi’r gwasanaeth gorau i’n
cwsmeriaid a’r gymuned leol yn yr
amseroedd ansicr yma.

Siop Gymunedol Pwllglas
(Rhian Jones, Rheolwraig)
Rhyfedd o fyd ydy arnom i gyd ar
hyn o bryd ynde. Yn amal iawn
mae rhywun yn gorfod meddwl ‘pa
ddiwrnod ydi hi heddiw’? Fe ddaeth y
cyfnod clo arnom ar nôs Lun Mawrth
23ain ac fe newidiodd pethau dros
nos.
Yn rhinwedd fy swydd fel
Rheolwraig yn Siop Gymunedol
Pwllglas roeddwn wedi penderfynu
fod rhaid newid pethau cyn i’r Prif
Weinidog gyhoeddi y cyfnod clo,
roeddem wedi newid pethau10
diwrnod ynghynt. Er mwyn iechyd
a diogelwch ein cwsmeriaid a
staff, ddaru ni newid y drefn a
rhoi bwrdd tu allan i ddrws ffrynt y
Siop, ac ein bod yn nôl y nwyddau
i’n cwsmeriaid. Roedd 99% or
cwsmeriaid yn hapus iawn gyda’r
drefn, ond mae wastad un yn does?
Ar ôl i Boris gyhoeddi’r cyfnod clo
ddaru pethau newid dros nos a llawer
mwy yn cymryd y sefyllfa o ddifri’.
Wrth fod llawer o’n gwirfoddolwyr ni
wedi ymddeol, bu rhaid cael sgwrs
â hwy a pherswadio rhai ei fod yn
saffach iddynt aros adre am gyfnod.
Wedyn, cysylltu â myfyrwyr fu’n
gwneud profiad gwaith yn y Siop, a
gofyn os oedd modd iddyn nhw ddod
i helpu yn y Siop - a chwarae teg
cawsom ymateb anhygoel. Roedd
rhaid i ni newid oriau agor y Siop am
fod y gofyniadau arnom llawer yn fwy
a llai o staff ar gael a hefyd lot mwy o
baratoi archebion at y diwrnod wedyn.
Felly newid yr oriau o Ddydd Llun
i Ddydd Gwener 8-2pm, Sadwrn
9-12pm a Sul 9-11pm.
Penderfynwyd mynd â nodyn o
gwmpas tai y pentre a rhoi ar Weplyfr
y Siop ein bod yma i helpu’r gymuned
ac yn fodlon mynd â siopa draw i
bobol oedd yn bryderus ac yn fregus
eu hiechyd. Wedyn, rhoi cais am
gymorth gan bobol i helpu ni wneud
hyn. Fe gawsom lawer yn cysylltu
â ni ac yn hynod ddiolchgar o’r
gwasanaeth. Fe wnaeth Syrjeri Plas
Meddyg gysylltu â ni a gofyn a fyddem
yn fodlon derbyn presgripsiynau i
drigolion ardal Pwllglas er mwyn
lleihau nifer y bobol oedd yn mynd i’r
Syrjeri Felly bob Dydd Mercher, mae

rhywun yn dod â nhw draw i ni.
Roeddem yn ymwybodol fod y
Canolfannau Garddio ar gau a llawer
yn ysu am gael gwneud eu basgedi
crog a’u potiau. Felly, cysylltu â
busnes lleol, a gofyn a oedd bosib
i ni gydweithio â nhw a gwerthu
planhigion a chompost, a defnyddio
cyntedd Neuadd Pwllglas i neud hyn.
Finne braidd yn bryderus o ordro palet
o 40 o fagiau compost ar y cychwyn,
ond yn archebu 4 palet erbyn y
diwedd a 160 o fagiau! Fe wnaethom
ni werthu nifer fawr iawn o blanhigion,
a’r cwsmeriaid yn hapus iawn o gael
garddio yn ystod y tywydd bendigedig
gawsom ni yn ystod mis Mai.
Roedd archebion bara, llaeth,
llysiau, ffrwythau, cig, papurau
newydd, cacenni wedi treblu. Roedd
prinder blawd, siwgwr, pasta a phapur
tŷ bach am gyfnod. Roeddwn i’n
meddwl llawer yn ystod y cyfnod yma
am ymadrodd mae fy nhad yn dweud
yn amal ‘mewn prinder mae gwerth’.
Braf ydy cael dweud hefyd ein
bod yn gwerthu Pys Pêr hyfryd John
ac Olwen Rowlands a hefyd blodau
hyfryd gan Sioned Rowlands, Pont y
Tŵr.
Er gwaetha pryderon ar brydiau,
mae’n rhaid cyfaddef fod rhywun yn
gweld pwysigrwydd siopau bychain
yn y Pentrefi, fel Siop Gymunedol
Pwllglas, ac yn falch o fod yno i gynnig
gwasaneth pwysig, yn enwedig ar
adeg fel hyn. (Rhian Jones)

13

GELLIFOR A
LLANGYNHAFAL

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies Ffôn: 01824 750017

Gohebydd: Alaw Humphreys Ffôn 01824 790164
LLONGYFARCHIADAU – i holl bobl
ifanc y fro ar eu canlyniadau TGAU,
Lefel A a chyrsiau colegau a hynny’n
dilyn cyfnod heriol a digynsail.
Dymuniadau gorau iddynt oll ar eu
camau nesaf.
i Glen a Mei, Fferm Plas yn Llan
ar enedigaeth eu hwyres gyntaf.
Ganwyd Nansi Fflur, merch fach i
Dilwen a Huw a chwaer fach i Harri.
Anfonwn ein cofion at y teulu bach
ym Mhwllglas.
i Idris Humphreys, Bod Heulog ar
enedigaeth ei or-wyres fach, Mabli

Fflur, merch fach i Rhian ac Osian,
Mynydd Isa.
CARTREF NEWYDD – Wedi cyfnod
o ‘lojins’ hefo Taid a Nain yn Nhŷ
Mawr, mae Lois Gwenllian a’i mam
a’i thad, Beca ac Ian wedi cartrefu
yn yr Wylan, Llangynhafal. Pob
dymuniad da iddynt ar eu haelwyd
newydd.
PROFEDIGAETH – Trist oedd
clywed fod Joan Hester, Rhewl a
gynt o Gelli Bach, Gellifor wedi’n
gadael. Anfonwn ein cydymdeimlad
at Bob ei gŵr a’r teulu yn eu galar.

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon Ffôn: 01824 700245 eryddon@icloud.com
Llongyfarchiadau calonnog i
Nerys ag Eryl Bryn Caredig ar
ddod yn nain ac yn daid i Ifor
Glyn mab bach i Mared a Siôn
yn Ninbych ddiwedd Gorffennaf.
Dymuniadau gorau hefyd i Nerys
ar ei hymddeoliad fel tiwtor y
Gymraeg i oedolion - digon o
amser i arddio a gwarchod rwan!!
Llongyfarchiadau hefyd i Siwan a
Alex Mc Knight ar enedigaeth eu
mab cyntafenedig hwythau, William
Alexander ym mis Awst a chroeso

hefyd ichi eich tri i’ch caretref
newydd yn Lôn yr Eglwys.
Dymuniadau gorau i Rob a
Michelle tafarn y Drovers ar eu
hymddeoliad - diolch ichi eich
dau am eich gwasanaeth ar hyd y
blynyddoedd ac edrychwn ymlaen
i gael croesawu’r deiliaid newydd
ganol Medi.
Llongyfarchiadau Da iawn Ifan Y
Berth sydd wedi cael llwyddiant yn
ei arholiadau TGAU

Clwb Bowlio Rhewl

Llongyfarchiadau i Llinos Roberts, Clegir, Melin y Wig gynt,ar ei
dyrchafiad i swydd Swyddog Cymorth Cristnogol yng Ngogledd Cymru

Cydymdeimlwn
Fel ardal ag Elin ac Emyr a’r teulu
Ty Cerrig yn eu profedigaeth o golli
Mam, Mam yng nghyfraith a Nain
mor arbennig iddynt sef Laura Jane
Owen o Bentrefelin, Cricieth. Cofion
atoch i gyd fel teulu.
Hefyd cydymdeimlwn â Hillary
Hitchmough a’r teulu Trem y Coed
Clawddnewydd, Pant y Mêl Mawr
Betws Gwerfil Goch gynt yn eu
profedigaeth o golli priod, tad, tad
yng nghyfraith a thaid arbennig sef
Thomas John Hitchmough.
Bu’r gwasanaeth ddydd yr angladd
yn mynwent Melin y Wig, Cofion at y
teulu i gyd.
Dymuniadau Gorau
I Elain Evans Pendre Fawr yn ei
swydd newydd yn Wrecsam yn
ymwneud ag anifeiliaid fferm.
A dymuniadau gorau i’r ieuenctid
fydd wedi mynd yn ôl i’r colegau a
hefyd i’r rhai fydd yn cychwyn am y

tro cyntaf.
Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion
a gafodd ganlyniadau rhagorol yn
yr ysgolion uwchradd a dwy’n siwr
fod plant yr ysgol gynradd yn falch
o gael mynd yn ȏl wedi cyfnod clo
mor hir.
Llongyfarchiadau
I Arwel a Meryl Evans Pendre
Fawr a’r ddathlu Priodas Arian yn
ddiweddar a hefyd i Ieuan ac Emily
Davies Trem y Coed ar ddathlu eu
Priodas Aur.
Hefyd llongyfarchwn Gwenda
Evans, Bryn Rhydd ar ddod yn Hen
Nain unwaith eto - Daniel ac Adele
wedi cael mab bach, Croeso mawr i
Gruffydd.
Capel
Balch o gael dweud fod y capeli ar
agor a bydd gwasanaethau yn cael
eu cynnal gyda chanllawiau o gadw
pellter ac yn y blaen.

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones Ffôn 01490 420344

Yn y llun uchod gwelir aelodau Clwb Bowlio Rhewl yn derbyn
peiriant cadw matiau bowlio ar ôl cael grant o £1,301.42 tuag ato
gan Gronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd, ac mae ein diolch yn
fawr iddynt am eu haelioni.

COFION Gobeithio fod pawb
wedi bod yn cadw yn iach ac yn
ddiogel dros tymor yr haf, nid oes
ddigwyddiadau cymdeithasol wedi
cael eu cynnal yn y pentref, mae’r
misoedd diwethaf wedi bod yn
wahanol iawn i bawb ac yn gyfnod
unig, heb fedru cwrdd â theulu a
ffrindiau.

ddiwedd mis Gorffennaf, bu Tom a
Hilary yn ffermio Pant Mêl Mawr, cyn
ymddeol i Clawddnewydd, cofiwn
am Tom a oedd yn aelod ar Gyngor
Bro Llanfihangel am flynyddoedd,
a hefyd Hilary bu hithau yn aelod
ffyddlon o gangen sefydliad y
marched. Cynhaliwyd yr angladd yn
Melin y Wig.

GENI Llongyfarchiadau Tom a
Melanie 1 Bro Alwen ar enedigaeth
mab bach Emyr Carwyn .

NEWID YSGOL Pob hwyl i Owain
Tŷ Isa, a Cai Hafoty Tŷ Isa, sydd
yn dechrau ar eu gyrfa addysg
uwchradd yn ysgol Brynhyfryd, ac
i Jac Bryn Eryr yntau yn dechrau
addysg yn ysgol uwchradd Dyffryn
Conwy

TAID A NAIN Llongyfarchiadau i
Selwyn gynt o Carreg Berwydd, ac
Anne o Cerrigydrudion ar ddod yn
daid a nain i Alys, merch i Sian a
Simon Dales, a chwaer fach i Dylan
sydd yn cartrefu yn ardal Banbury,

Rowlio’r mat.
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PROFEDIGAETH Yr ydym yn
cydymdeimlo â Hilary a theulu Pant
Mêl Mawr yn eu profedigaeth o
golli priod a thad annwyl ganddynt

ADDYSG Dymuniadau gorau i holl
blant yr ardal sydd yn dechrau tymor
addysg newydd mewn gwahanol
ysgolion, ac i'r ieuenctid yn eu
llwybrau newydd,mae nifer ohonynt
yn dychwelyd yn ôl i'r ysgol,a rhai’n
mynd ymlaen i addysg bellach.

Gair o brofiad
cyw E-seiclwr!
Rai blynyddoedd yn ôl mi benderfynes
i gael car otomatig, sy’ ‘di gneud
dreifio yn brofiad brafiach o lawer.
Meddylfryd tebyg oedd wrth wraidd ‘y
mhenderfyniad i brynu beic trydan yn
ddiweddar, er mwyn gneud seiclo’n
brofiad brafiach, achos dwi’n byw
ynghanol bryniau, ac elltydd rownd
pob cornel!
Y cwestiwn cynta’ ma’ llawer o
bobol yn ei ofyn ydi “Ydi o’n mynd
ar ei ben ei hun?” A’r ateb ydi “Na”,
fedrwch chi ddim eistedd nôl a fflio
mynd fel tasech chi’n reidio moto beic!
Ma’n rhaid pedlo siwr iawn! Mae o’n
feic trwm, tua 25kg, felly ar y gwastad
dwi’n gorfod gweithio’n llawer caletach
na’r bois hynod ffit ‘ma sy’n reidio
beic dwy owns! Y fantais fwya i mi ydi
pan dwi’n cyrraedd allt, dwi’n gallu
switsio’r cymorth bach ‘ne mlaen ac
mae o’n union fel tase rhywun yn rhoi
rhyw wthiad bach imi a sibrwd yn ‘y
nghlust i y medra’ i gyrredd top yr allt
‘ne heb dorri ‘nghalon! Mi ddisgrifiodd
fy mrawd yng nghyfreth o mewn ffordd
dda - bod beic trydan yn gneud pob
ffordd yn fflat! Ac mi glywes i yn rhywle
y bydd beics trydan fel ffonau symudol
mewn ugien mlynedd - bydd gan
bawb un! Gawn ni weld!
Ma’ ‘ne lot o dynnu coes wedi bod mai opsiwn diogyn ydi o, ond duwcs,
os ydi rhywun yn dechre mynd ar hyd
y trywydd yne, mi fasen ni gyd yn dal
i fynd o le i le ar gefn caseg heddiw
yn hytrach nag mewn car ac yn dal i
ddarllen Y Bedol yng ngolau cannwyll
yn hytrach na lamp drydan!
Datblygiad dwi’n ei alw o! Os ydi
beic trydan ‘di gneud hi’n bosib, ac
yn bleser, i mi seiclo dros chwe chan
milltir yn y ddeufis dwytha ‘ma, rhaid
ei fod o’n beth da, o gofio ‘mod i’n
ganol oed(-ish) erbyn hyn!! Dwi ‘di
mwynhau oedi i weld golygfeydd
gwych Uwchaled, Penllyn, Edeirnion,
Dyffryn Clwyd, Sir Fôn a mwy. Un
o’r pethe mwya diddorol dwi ‘di’u
gweld ar fy nhrafals ydi’r cyffion
gerllaw Llangynhafal - mi fase rheini’n
ddefnyddiol iawn i roi taw ar ambell un

yn nhopie ‘Llioedd ‘cw, credwch chi fi!
(Dwi ddim yn enwi neb!)
Rhaid imi hefyd ganmol y lonydd
seiclo gwych sy’n golygu bod modd
osgoi traffig y ffyrdd prysur - fel Lôn
Eifion. Yr unig niwsans ydi bod angen
dod oddi ar y beic i agor penwar
bob hyn a hyn, onibai bod cerddwyr
boneddigaidd yn gneud y gymwynas
honno efo chi. Dwi’n reit siŵr fod tad
rhyw ganwr opera byd enwog ‘di
agor penwar i mi yn ochre Pant Glas
cofiwch!!
Dwi’n berson busneslyd wrth reddf
ac wrth fy modd yn sbecian mewn i
dai pobol pan fydd goleuadau Dolig
yn gneud i gartrefi edrych mor glyd,
ond wrth seiclo, dwi’n cael amser i
sbecian ar erddi twt ac edmygu tai
taclus. Ac un peth sy’n rhoi pleser
mawr i mi ydi sylwi ar enwau tai a
ffermydd sy’ wedi’u gosod yn glir
a chyda balchder ar arwyddion
(rhaid i minne forol am arwydd
gwell adre ‘cw). Ond trist hefyd ydi
gweld mewnfudwyr sy’n diystyrru’r
enwau gwreiddiol ac yn stampio eu
creadigaethau erchyll eu hunain ar
gartrefi Cymru. Un o’r rhai gwaetha
dwi wedi dod ar eu traws ydi enw ar
fwthyn yn Y Felinheli - “Wereinere”.
Rhowch chi’r atalnodau mewn i
ganfod yr ystyr sy’n nodi eu hawl i
fod yma. Hen bryd deddfu yn erbyn
fandaliaeth fel hyn dydi.
I’r rhai ohonoch oedd yn disgwyl
mwy o wybodaeth dechnegol am
feiciau trydan yn y pwt yma, dwi’n
ymddiheuro - cyn belled bod y beic
yn gweithio, dwi’n hapus, dim ots
gen i sut!! Wyth gêr arferol sy’ arno a
phedwar graddfa o gymorth trydan,
o ‘eco’ i ‘turbo’. Mi gymrodd chydig
o amser imi ddysgu pa gyfuniad
ydi’r gorau ar gyfer pob math o allt,
a dwi’n dal i ddysgu. Os oes gen i
unrhyw gŵyn, y ffaith ‘mod i’n gorfod
newid gêr yn amal ydi honno! Duwcs,
‘sgwni oes ‘ne feics trydan otomatig
ar gael erbyn hyn?! Mi fase hynny’n
ddatblygiad da.........!
Meinir Lynch

LLANGWM
Gohebydd: Sian Mererid Williams
E-bost: tainewyddion@gmail.com
Brysia Wella: Anfonwn ein cofion
at Awel Elysteg (Awel y Ddôl gynt)
yn dilyn yr anffawd gafodd i’w
braich. Cymer ofal a gad i bawb
arall dendio arnat!
Profedigaeth: Cydymdeimlwn
â Mrs Eirlys Rowlands,
Pennant, Cerrig; hefyd Mallt
a Rheinallt, Fron Deg a Llion
a’r teulu yn eu hiraeth am ŵr,
tad a thaid arbennig sef Emrys
Rowlands. Wedi ei fagu yng
Nghwmpennanner,‘roedd ardal
a chymdeithasau Uwchaled yn
golygu llawer i Em. Roedd ganddo
ddileit ym myd y ddrama; bu’n
weithgar gyda’r Ffermwyr Ifanc
lleol fel cynhyrchydd poblogaidd
ac yn gefnogol i’r aelodau yn
eu hamrywiol weithgareddau
– ei frwdfrydedd a’i hiwmor yn
heintus. Ymddiddorai hefyd mewn
hanes a hel achau yn ogystal â
bod yn ddrafftiwr brwd. Ein cofion
atoch fel teulu.
Colled: Taenwyd ton arall o
dristwch dros y Llan o glywed
am farwolaeth Vaughan Roberts,
Murmur y Nant, (Fron Isa’gynt).
Treuliodd ei oes yma yn Llangwm
– dyn ei filltir sgwâr go iawn gyda Chwm Eithin yn agos at
ei galon. Yn ddifyr ei sgwrs bob
amser ac yn gymeriad cellweirus
a phoblogaidd gydag aelodau
o bob oed yn ei gymuned. Bu’n
athro Ysgol Sul am flynyddoedd
ac yna’n aelod ffyddlon o’r
dosbarth yng Nghefnnannau
hyd ei flynyddoedd olaf, gyda
phawb yno’n mwynhau gwrando
ar ei gyfraniadau treiddgar.
Fel amaethwr diwylliedig, câi
Vaughan fwyniant yn darllen a
llenydda ac roedd diddordeb
arbennig ganddo mewn hanes
lleol. Chwith meddwl am Langwm
heb Vaughan. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Eryl,
Teleri, Mirain, Miall a Guto yn Fron
Isa’; hefyd Llinos, Ed, Dafydd ac
Erin yn Nhŷ Mawr, yn ogystal â’r
holl gysylltiadau teuluol eraill.
Mudo: Deallwn fod Archie a
Gwenfydd wedi newid aelwyd
gan symud o’r Rhyl i Ddyffryn
Clwyd. Pob hapusrwydd i’r ddau
ohonoch yn eich cartref newydd
yn Rhuthun.
Mae Mr Peter Howells, (Bryn
Awel gynt), hefyd wedi symud i
gartref preswyl yn ardal Wiltshire.
Bydd yn chwith peidio ei weld
yn mynd am dro hyd y Llan, ond
mae’n siwr y bydd yn dychwelyd
at Robin a Chris o dro i dro. All
the best in your new home, Mr
Howells.
Graddio: Testun llawenydd
yw cael llongyfarch sawl un o
ieuenctid yr ardal sydd wedi
graddio. Llwyddodd Gwenno
Fflur, Tyn y Wern, i ennill gradd
mewn Daearyddiaeth a Rheolaeth
Amgycheddol yng Ngholeg
Harper Adams. Treuliodd y
flwyddyn flaenorol yn gwarchod
y Gogarth gan fwynhau’n arw –
paratoad da ar gyfer galwedigaeth
yn y maes amgylcheddol.
Cymraeg ac Addysg oedd

pynciau astudio Lowri Glyn,
Arddwyfaen, – hithau’n graddio
ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Bwriad Lowri yw mynd ymlaen
i yrfa fel athrawes, pob hwyl i ti
ar dy gyfnod Ymarfer Dysgu. Un
arall o fyfyrwyr Aberystwyth yw
Meriel Owen, Gaerfechan, sydd
newydd raddio yn y Gyfraith a
Throseddeg. Pob hwyl i tithau,
Meriel, wrth ddewis dy lwybr
nesaf.Wedi cyfnod o astudio ym
Mhrifysgol Newcastle, sicrhaodd
Lois Lambie, Ystrad Bach,
radd mewn Rheolaeth Busnes
Amaeth Bwyd. Fis Medi bydd
yn cychwyn ar swydd Newydd
gyda chwmni cig APB yn ardal
Taunton. Mwynha yno a phob
lwc. I Brifysgol Caerdydd y trodd
Carwyn Llŷr, Aeddren Ucha’, ac
ennill gradd BSc mewn Rheolaeth
Busnes. Dymuniadau gorau i
ti Carwyn ar drothwy cyfnod
newydd yn dy hanes. Llwyddodd
Mirain Llwyd, Fron Isa’, i ennill
gradd meistr mewn Gwyddorau
Trwy Ymchwil ym Mhrifysgol
Bangor. Mae hi eisoes yn gweithio
ar brosiect yn ymwneud â gofal
Dementia yn ardal Caernarfon.
Da iawn, Mirain. Llongyfarchiadau
i bob un ohonoch. Efallai na
chawsoch y ‘diwedd cyfnod
Coleg’ arferol, ond gobeithio y
daw cyfle am seremonïau graddio
a chodi llwnc destun maes o law.
Penblwydd arbennig:
Dymuniadau gorau i Lowri Glyn,
Arddwyfaen, ar gyrraedd ei un-arhugain ddiwedd Awst. Gobeithio
iti gael diwrnod i’w gofio.
Newid trywydd: Wedi cyfnod
o chwarter canrif yn gweithio i’r
Urdd, mae Bethan, Garthnant,
wedi penderfynu symud
ymlaen. Gwyddom i gyd
am broffesiynoldeb Bethan
yn ei gwaith – nid yn unig ei
hymroddiad i Ranbarthau Conwy
a Dinbych ond yn ei hymwneud
â’r Mudiad yn Genedlaethol
a’i chymorth parod i staff
iau. Diolch, Bethan am bum
mlynedd ar hugain o wasanaeth
clodwiw iawn; mwynha seibiant
haeddiannol gyda’r wyrion bach
‘rwan!
Cofion: Da deall fod Aerwyn
Jones, Garth Gwyn, adref o’r
ysbyty yn dilyn ei lawdriniaeth hir
ddisgwyliedig. Brysiwch wella a’n
cofion atoch. Yr un dymuniadau
am adferiad buan i Iolo Hughes,
Erw Fair, wedi ei lawdriniaeth
yntau yn Lerpwl. Cymer ofal, Iolo.
Ysgolion ac arholiadau: Ein
llongyfarchion i bobl ifanc yr ardal
ar eu llwyddiant yn yr arholiadau
allanol a hynny yn dilyn cyfnod
pryderus. Bydd Lliwen, Parc,
yn dychwelyd i’w blwyddyn olaf
yng Ngodre’r Berwyn a Morgan,
Aeddren Isa’, yn cychwyn astudio
yn y Chweched Dosbarth. Troi am
Feirion Dwyfor yn Nolgellau wnaiff
Elliw, Llwyngwgan. Dymuniadau
gorau i’r tri ohonoch. Pob lwc
hefyd i weddill y disgyblion,
boed yn blantos bach meithrin, y
cynradd a’r uwchradd ar drothwy
tymor academaidd newydd,
gobeithio y bydd yn gyfnod hapus
a di -dramgwydd y tro hwn.
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Diwedd Cyfnod
yn Nhŷ Gobaith
Ar ôl bron i ugain mlynedd yn wyneb
lleol i elusen Tŷ Gobaith, mae Eluned
Yaxley o Bwllglas am newid cwys ei
gyrfa. Hoffem, fel bro ddymuno yn dda
iddi yn ei swydd newydd ac ar yr un
gwynt ddiolch iddi am ei brwdfrydedd
egniol tra fu’n gweithio i Tŷ Gobaith.
Dyma ddal i fyny efo hi am sgwrs
sydyn!! Ar y wê wrth gwrs!!
Sut mae dy swydd efo Tŷ Gobaith
wedi newid dros y blynyddoedd?
Dwi’n meddwl mai un o’r newidiadau
mwyaf ac arloesol sydd wedi
ymddangos ydi’r Cyfryngau
Cymdeithasol. Er hyn, mi rydw i’n
dal i gredu’n gryf yn y gallu i siarad
ag unigolion wyneb yn wyneb. Mae’r
ystod eang o ddulliau o gysylltu â
phobl erbyn hyn yn galluogi negeseuon
gyrraedd cynulleidfaoedd nad oeddynt
yn ymgysylltu â ni ynghynt. Hefyd, ac yn
enwedig yn y byd sydd ohoni rwan, mae
cyfranogwyr eisiau gwybod yn union ble
mae eu harian yn mynd, felly maent yn
dueddol i gefnogi’n lleol.
Faint o arian wyt ti’n meddwl dy fod
wedi ei gasglu ar hyd y blynyddoedd?
- Iesgob, dwi’m yn meddwl faswn
i’n dweud celwyddau drwy ddweud
miliynau! Pan wnes i gychwyn gweithio
i’r elusen, y targed blynyddol bryd hynny
oedd £1.8 miliwn, wedyn lanswiyd ein
hapêl o £2 filiwn ar gyfer adeiladu Tŷ
Gobaith drwy barhau i gynnal Hope
House ac yn ddiweddarach cynnal a
chadw’r ddwy hosbis ar fynd. Mae’r
targed ariannol bellach yn £6.8 miliwn.
Ond, ellai ddim cymeryd y clod i gyd i fi
fy hun. Mi rydw wedi bod mor ffodus o
gael cydweithio a thîm arbennig iawn,
rhai a fydd yn ffrindiau oes (un o’r rhain
ydi Ann, Hendre Betws gynt!), Hefyd wedi
cael help aruthrol gan unigolion, grwpiau
cyfeillion ar hyd yr ardal a llawer iawn
mwy - dwi’m am enwi neb neu fyddai ‘di
pechu wrth anghofio rhywun allweddol!
Enwa rhywun enwog/arwr wyt ti wedi
gyfarfod
‘Dwi ‘di bod yn ffodus o gyfarfod
Boyzone, Andrea Bocelli, Tîm Rygbi
Cymru ac yn y blaen ac yn y blaen, ond
i mi, yr arwyr MWYAF ‘dwi di cael y
fraint o’u cyfarfod ydi’r plant, pobl ifanc
a’r teuluoedd. Mae’r hyn y maent yn eu
oroesi’n ddyddiol, wythnosol, misol ac
rhai am flynyddoedd lawer,yn anhygoel
ac ysbrydoledig.
Beth oedd rhai o d’atgofion gorau dros
y blynyddoedd?
I mi,yr etifeddiaeth a’r atgof fwya
personol ydi wedi cael bod yn rhan o
ddod â Tŷ Gobaith i fodolaeth. Roedd
yn fraint o’r mwyaf cael bod yng
nghyfarfod cyntaf yr Ymddiriedolwyr
i drafod y posibilirwydd o gael hosbis
plant yma’n Ngogledd Cymru. Roeddwn
i’n aelod o Dîm Llywio’r Apêl i godi’r
arian angenrheidiol i’w hadeiladau a
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dodrefnu, yr hosbis yn agor ar y 16eg o
Orffennaf, 2004 a’i gweld yn datblygu ac
esblygu i gyrraedd anghenion ein plant
a’r teuluoedd. Mae’r gwasanaethau wedi
newid yn syfrdanol dros yr 20 mlynedd
ddiweddaf ac nid oes yna yr un aelod o’r
teulu nad all dderbyn gofal mewn un ffurf
neu’r llall gan Tŷ Gobaith ac Hope House.
Beth yn union ydi dy swydd newydd?
O Fedi’r 1af, fe fyddaf yn gweithio
i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Gogledd Cymru fel Swyddog Ymgysylltu.
Fe fyddai’n datblygu a gweithredu
strategaeth i ymgysylltu â’r cyhoedd
i gefnogi’r Bwrdd a’r partneriaid drwy
redeg gweithgareddau a digwyddiadau
i ymgysylltu yn ogystal â gwneud un o’r
pethau dwi’n eitha’ da am ei wneud siarad (!) - fe fyddaf ar gael i fynd allan i
siarad am waith y Bwrdd a’r partneriaid
i grwpiau cymunedol neu unrhyw
unigolyn sydd â diddordeb. Prif elfen
y Bwrdd ydi darparu gwybodaeth am
brosiectau iechyd a gofal cymdeithaol
sydd ar gael. Gyda’r chwe awdurdod
lleol yng Ngogledd Cymru, Bwrdd
Iechyd Betsi Cadwaladr ac eraill, gwella
gwasanaethau, gwneud y gorau o’r
adnoddau sydd ar gael ynghyd a llawer
iawn mwy. Am fwy o wybodaeth, rhaid
ichi gysylltu gyda mi er mwyn imi ddod
atoch i ddweud yr hanes yn llawn!!
Rhywbeth arall perthnasol yr hoffet ti
ei ychwanegu?
Dymunaf gymeryd y cyfle hwn i ddiolch o
waelod calon i BAWB a’m helpodd dros y
blynyddoedd, mewn un ffordd neu’r llall.
Mae wedi bod yn siwrne a hanner, ond
mae’n bryd gadael i’m “3ydd plentyn”
fynd, ac edrych ymlaen at her o’r newydd
tra’n gwneud yr hyn rwyf wirioneddol
yn ei fwynhau - cyfarfod gyda phobl,
cyflwyno a rhannu negeseuon mewn
gwahanol arddull - ond o hyn allan,
peidiwch â phoeni, ni fyddaf yn gofyn a’m
r’un geiniog!
Llawer o ddiolch iti Eluned am dy holl
waith caled, mi fydd hi’n chwith iawn
hebddo ti ond dymuniadau gorau yn dy
her newydd.

AR Y BUARTH
MEDI 2020
– RICHARD
DAVIES
Wel dyma sgript na fase unrhyw
un wedi gallu ei ysgrifennu! Fi
yn ymddeol ar ddiwrnod olaf
mis Mawrth a’r clo mawr yn
digwydd ychydig ddyddiau
ynghynt. Y cynlluniau yn mynd
i’r niwl a phawb yn gorfod newid
ac addasu. Roedd gwylio y
bwletin newyddion amser cinio
wedi mynd yn orfodol, llawer
o bryder ynglŷn â’r sefyllfa fel
roedd hi’n datblygu a gwaethygu.
Mae pawb ohonom wedi bod
yn edmygu’r staff oedd ar y
rheng flaen, yn gweithio dan
bwysau ac amgylchiadau
anodd iawn. Amgylchiadau na
fyddai’r mwyafrif ohonom yn
gallu wynebu. Diolch hefyd i’r
holl weithwyr allweddol eraill
– beth fyddem yn wneud heb
Amazon neu y faniau yn dod â
bwyd. Geirfa newydd – Zoom –
doeddwn i fel sawl un arall erioed
wedi clywed am Zoom. Erbyn
hyn mae na ambell i ‘gyfarfod’
Zoom wythnosol boed yn gwis
teuluol, gwasanaeth ar y Sul neu
fusnes. Mi fydd y byd busnes yn
newid llawer iawn gyda mwy yn
mynd i ddewis gweithio o adref a
thrafaelio llawer llai yn y car.
Yma yn Hafod y Bryn fuodd
na erioed gymaint o gerdded
llwybrau cyhoeddus. Finnau
wedi fy magu yma a milltiroedd
o lwybrau nad oeddwn wedi eu
cerdded. Erbyn hyn rydym wedi
bod yn marcio bob llwybr ar y
map ac yn sylweddoli mor lwcus
ydym gyda chymaint o lwybrau
yn y Dyffryn.
Dwi yn hoff iawn o arddio,
digon o amser i gael trefn yn yr
ardd. Mi welais un dywediad da
– ‘peidiwch a gadael i’r un chwyn
weld dydd Sul’ – meddyliwch
am hyn. Dwi ddim wedi llwyddo
bob wythnos, ond dwi wedi rhoi
ymdrech deg arni. Y siom fwyaf
yw na fydd na sioe gynnyrch
gardd yn Llandyrnog eleni!
O ia – Ar y Buarth – dyma
be dwi fod yn ysgrifennu ond
dwi wedi bod yn crwydro! O’i
gymharu a llawer iawn o fusnesau
eraill mae amaeth wedi gallu dal i
fynd yn ddi rwystr iawn. Ychydig
o ansicrwydd ar ddechrau’r
cyfnod, gyda rhai proseswyr cig a
llaeth oedd yn cyflenwi y farchnad
arlwyo yn cael eu taflu oddi ar eu
hechel, a rhai proseswyr llaeth
yn dweud wrth rai ffermwyr i
daflu llaeth a rhai yn cael rhybudd
na fyddent yn gallu eu talu am
laeth am nifer o wythnosau neu
fisoedd. Roedd y farchnad yn
Rhuthun yn lle rhyfedd iawn – dim
ond cael mynd ag anifeiliaid yno
ac wedyn adre, llawer wedi gweld
colli y cymdeithasu yn y caffi.
Ond diolch fod y farchnad wedi
aros ar agor ac hefyd i’r staff am
eu gwaith. Mae’r prisiau wedi
bod yn dda, ac rydym yn falch
o glywed fod nifer o wynebau

newydd yn gwerthu drwy’r
ocsiwn. Diolch hefyd i chi y bobl
leol am gefnogi y cigyddion a
busnesau bwyd lleol.
Wedi’r ansicrwydd ar
ddechrau’r cyfnod, mae ‘r
farchnad laeth wedi sefydlogi.
Mae’r farchnad wedi newid
gyda galw mawr iawn drwy’r
archfarchnadoedd sydd yn
gwerthu llawer iawn o gaws wedi
ei wneud yma ym Mhrydainond collwyd yn llwyr y farchnad
arlwyo a bwyta allan. Mae’r
farchnad coginio ‘scratch and
batch’ (term newydd i mi) wedi
helpu’r farchnad gaws a menyn.
Ffon fesur arall sydd gennym
yn y diwydiant llaeth yw yr
ocsiwn cynnyrch llaeth yn Seland
Newydd sydd yn cael ei chynnal
ddwy waith y mis. Wedi gweld
gostyngiad yn y prisiau, erbyn
hyn mae wedi codi cryn dipyn a
sefydlogi. Mae’r gwybodusion
yn dal yn nerfus am y misoedd
nesaf, ond dwi yn hyderus y daw
yn ôl.
Yr aflwydd mwyaf, sydd wedi
mynd yn ddistaw iawn, yw
Brexit. Mae’r adroddiadau o’r
trafodaethau yn deud nad yw
pethau yn mynd yn hwylus iawn,
gyda llawr o anghydweld a fawr
ddim symud ymlaen. Gyda’r
amser yn mynd a ysytfnigrwydd
ynglŷn â gwrthod symud ar
y gofynion gan y ddwy ochr,
mae yn edrych yn ddu iawn ar
gael cytundeb. Mi fyddai hyn
yn andwyol iawn i amaeth a
busnesau eraill. Mae pob busnes
angen peth sicrwydd o beth
fydd y rheolau a’r telerau. Gyda’r
flwyddyn amaeth yn dechrau
pan yn hau cnwd neu brynu
anifeiliad, mae’n anodd gwneud
penderfyniadau a newidiadau pan
nad ydym yn gwybod beth fydd
y rheolau. Y pryder mwyaf yw
y farchnad cig oen. Beth fydd y
rheolau- fyddwn ni’n gallu allforio
yn ddi- rwystr? Da ni angen cael
atebion er mwyn gallu cynllunio.
Mae na lai o bryder a mwy o
hyder yn y farchnad laeth. Nifer
yn dod mewn i’r diwydiant o’r
newydd a’r rhagolygon tymor hir
yn gadarhaol. Nid yn unig fod y
trafodaethau gydag Ewrop yn
araf, mae y swn o America yn
waeth fyth, gyda’r llywodraeth
yma yn ceisio cael ffrindiau yn
unrhyw le, ac yn sicr wedi newid
eu stori o’r amser pan oeddent
yn chwilio am bleidleisiau. Mae’n
edrych yn fwy tebygol y byddwn
yn cael mewnforion o America
- sydd yn sicr o fod yn cael eu
cynhyrchu dan amgylchiadau
fyddai’n torri deddf gwlad yma
ym Mhrydain.
Felly gawn ni weld – efallai
y bydd pethau yn troi allan yn
iawn, ond bydd rhaid i ni fyw efo’r
canlyniadau a gweithio efo nhw
yn y diwedd.

Menter a Busnes
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20.

Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau.
Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’.
Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’?
Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg.
Ysgrifennodd Paul lythyrau at y ddau berson yma.
Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni.
Ysgrifennodd R. Williams Parry am yr adar yma.
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‘YN NATURIOL AC YN FOESOL’
Gohebydd: Olwen E. Roberts Ffôn: 01824 780286

Eglwys Sant Garmon Segur a
thawel bu cloch yr Eglwys, ond braf
oedd ei chlywed yn canu pan ddaeth
cynulleidfa ynghyd ar ôl wythnosau
caeedig. Estynnwyd croes cynnes
iawn gan ein ficer newydd, y Parch
Huw Brian a’i deulu - cwrdd fore
Sadwrn y tro hwn, gyda’r gobaith
o newid i ddydd Sul. Estynnwn ein
dymuniadau cywiraf a phob bendith
i chi yn eich cenadwri a’ch cartref
newydd.

39 Stryd y Ffynnon, Rhuthun
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Gardd Emyr a Ceinwen Jones, Bryn Rhydd. Mae Emyr dros ei 90 ac yn dal i gael pleser o arddio.

Dyma rai o erddi’r fro yn eu gogoniant er gwaetha’r tymor. Bu nifer o arddwyr yn manteisio
ar y cyfnod clo i dwtio a thacluso ac mae ôl eu llafur yn werth ei weld.

?

Gardd Trebor a Gwyneth, Gwynfa, Cerrigydrudion

Gardd Ynyr a Lowri, Llangwm
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Gardd Gareth a Gwenfron, Garwen Graigfechan

Gardd Ruth Bron y Felin, Llanbedr
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Gardd Gwen Davies, Erw Goch

Ychydig o liw yng ngardd Moelwyn, Pen y Maes

Gardd Penbont, Llanfihangel

Gardd Neuadd Wen, Llanfihangel
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CERRIG BEDDI

Yn Neuadd Pwllglas nos Wener Hydref 11,cafwyd noson “Ffasiwn a Ffiz”
gydag arddangosfa o wisgoedd gan Siop Dillad Merched “Lan Llofft”,
Machynlleth ac Aberystwyth, er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas,
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020. Merched lleol cafodd y fraint o
fodelu’r dillad. Cafwyd noson ddifyr a llawer o fwynhad. Diolch i
Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.
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ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE

Gwaith cerfio gyda llaw

24A Heol Clwyd
Rhuthun.
01824 704889

(Ffurfiwyd 1971)

Pengwern
Cyffylliog

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

Am amcangyfrif am ddim
HILL & ROBERTS
Cysylltwch â

Cyfrifwyr Siartredig ac
Ymgynghorwyr Busnes

Gwasanaeth cyfrifeg, trethiant, treth ar werth,
cyflogres, cyngor busnes cyffredinol, cynllunio ar gyfer treth
etifeddiant, a materion trethiant busnes a phersonol arall.
Ymweliad cartref drwy drefniant.
1 Tan y Castell, Rhuthun
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Ffôn: 01824 704545

e-bost: info@hillandroberts.co.uk
Swyddfeydd hefyd yn Yr Wyddgrug, Bala a Salford
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Pen-blwydd Priodas Hapus

Llongyfarchiadau mawr i Wynne a Rhiannon
Jones, Ty Brith, Pentrecelyn ar achlysur eu
priodas ddeimwnt. Llawer o gariad Haf, Martin,
Tudor ac Ann. xx

Dymuniadau gorau i Hugh a Veronica
Roberts, Hyfrydle Llandyrnog ar ddathlu eu
priodas Aur ar Fedi 19. Cofion gorau atoch
oddiwrth y teulu i gyd.

Llongyfarchiadau i Dad a Mam (Emyr a Nan
Lloyd) sy’n dathlu eu priodas Rhuddem ar
Fedi 20, dymuniadau gorau gan y teulu i gyd.

Blodau Parch
Teyrnged i Thomas Vaughan Roberts
Cyfres o atgofion sy’n codi gwên ar wyneb wyrion ac
wyresau oedd hefo Taid hynod o arbennig.
Plant Fron Isaf
Ma’na ambell beth sy’n medru gwneud rhywun yn
gyfoethog mewn bywyd oni bai am arian. Pethau fel
teithio, astudio, profiadau bywyd, ond, i mi? Sgwrs
dros goffi trw’ laeth deg y bore gyda Taid. Boed y
sgwrs yn dadlau dros illuminati neu glywed hanes
fy ardal i a’r bywyd gwahanol iawn oedd yma yn
Llangwm dros hanner canrif yn ôl. Roedd un peth yn
sicr, hyd yn oed os oedd Taid yn cytuno gyda’r hyn
roeddwn i’n dweud, anghytuno y buasai dros baned
deg! Er bod bron i 70 mlynedd rhwng Taid a fi roedd
yn medru trafod materion cyfoes heddiw neu fy
nghyfoethogi â hanesion o’r dyddiau a fu.
“Pam ‘sgna chi’m gwallt Taid?” Cwestiwn holodd
y 5 ohonom ni sawl gwaith mae’n siŵr a’r un un
ateb bob tro, “gormod o frêns sydd gen i... wedi
gwthio ‘ngwallt i allan.” Ac mae’n siŵr, y bu i bob
un ohonom ei goelio yn ein tro yn niniweidrwydd ein
plentyndod. Er hyn, dros gyfnod o amser daethom
i ddallt fod Taid yn ddyn galluog iawn. Mi oedd
Taid yn hoff iawn o ddweud pethau o’r fath. Dweud
pethau nad oedd, yn amlwg i ni erbyn hyn, yn wir
a ninnau yn llyncu pob gair roedd yn ei ddweud.
Wedyn yn falch iawn yn ail-adrodd wrth eraill â gwên
ddrygionus ar wyneb Taid bob tro wrth iddo geisio
atal ei hun rhag chwerthin.
Y ffordd berffaith i ddisgrifio cymeriad Taid oedd
y dyn hŷn a oedd mor ddrygionus â bachgen deng
mlwydd oed. Roedd y “sws i Taid cyn gadael” bob
tro yn rhywbeth oedd yn ein gadael ni yn chwerthin
a ninnau yn swil yn camu tuag ato ddim yn siŵr sut
oedd Taid am ffarwelio â ni y tro hwn. Rhwbio ei
wiscars yn erbyn ein boch oedd o weithiau, chwythu
ar ein bochau a gwneud sŵn rhechian droeon eraill
a’r un enwocaf un oedd ein ticlo cyn i ni ei gyrraedd!
Doedd dim moment heb wen neu chwerthiniad yng
nghwmni Taid!
“Tisio bara menyn?” a chyn ateb gydag ‘oes’ neu
‘nagoes’, roedd y dafell wedi ei thaflu o un ochr y

bwrdd i’r llall. Dyn gwyllt iawn fuodd Taid erioed.
Yn hastio i wneud unrhywbeth heb feddwl yn iawn
am unrhyw fath o gynllun na beth fyddai’r canlyniad
terfynol. Un stori sydd yn fy atgoffa o hyn yw pan
brynodd Dad drelar Ifor Williams newydd a Taid yn
penderfynu bod angen number plate arno ac ati aeth
yn ei wylltineb i beintio sgwâr melyn mewn paent
gloss. Mi fedrwch chi ddychmygu sut olwg oedd ar
y trelar wedyn, sgwâr melyn gyda phaent yn llifo am
ei lawr o’r sgwâr hwnnw. Ond doedd neb yn gallu
gwylltio efo Taid. Efallai fod Dad wedi ei fflamio sawl
gwaith y diwrnod hwnnw dan ei wynt, ond roedd
calon Taid bob tro yn y lle iawn ac roedd bob tro yn
fwy na pharod i helpu...hyd yn oed os nad oedd y
canlyniad yn ymddangos felly!
“Oes rhaid chwarae Liwdo eto heno Nain? Dim
ond cheatio neith Taid fel bob tro arall.” Un peth
gofia’i bob tro pan oeddwn i a ‘mrodyr yn cael ein
gwarchod gan Taid a Nain ‘stalwm oedd bod y
bwrdd Liwdo yn cael ei roi ar y bwrdd ar ôl swper.
Ydych chi’n cofio fi’n sôn cynt fod taid fel bachgen
deng mlwydd oed? Wel mi roedd o hefyd fel
bachgen deng mlwydd oed pan oedd hi’n amser
chwarae gemau! Roedd y brawd cosa’ i mi hefyd
yn un am dwyllo, rhy gystadleuol i golli oedd y
ddau ma’ siŵr felly mi fedrwch chi ddychmygu sut
oedd y gemau nos Sadwrn yn mynd. Nain yn gwbl
amyneddgar, fi a ‘mrawd ieuenga’ yn ypsetio a Taid
a’r brawd cosa’ imi yn twyllo ei hunain drwy bob
gêm!
Plant Tŷ Mawr
Wel ia - ninnau’n cael ein gwarchod yma yn Nhŷ
Mawr hefyd bob wythnos, ond pan oedd hi’n amser
bath Nos Sul - o diar!!! Gweld mai Taid nid Nain oedd
yn dod i fyny’r grisiau a Dafydd a fi’n paratoi am gael
ein tumble-dryio’n sych gan Taid! Heb y delicate
setting! Y ddau ohonom ni’n dawnsio o gwmpas
y bathrwm yn chwil a bochgoch ar ôl i Taid setio
record byd am sychu dau o blant o dan bump mewn
mater o eiliadau!
Pnawn Llun ar ôl ysgol wedyn - Taid mor eger â ni i

gael gêm fach o rownders! Nain yn bowlio (ac yn ara’
deg a ‘sâl iawn’ yn ôl Taid), ond pan oedd hi’n amser
i Taid fatio roedd o ar gau criced Morgannwg; y bêl
yn mynd i’r cau bob tro, a munudau wedyn, ni’n dod
yn ôl i gyhoeddiad Taid “Dwi di cael 10 rownder tra
oeddech chi’n cae”.
Amser te wedyn - ac ia brechdan yn cael ei thaflu
ar draws y stafell ar ffurf hanner torth! Danteithion
reduced Mr Morrison wedyn - eccles, eclaires a
threiffl. Mae’n anfoesol gadael rhywbeth â sticr
melyn reduced ar ôl yn Morrisons - mae dysgeidiaeth
Taid yn bendant yn ein gwaed.
Hwyl oedd pethau Taid. Ac roedd o’n ein dysgu
sut i gael hwyl hefyd- sut i dwyllo mewn gemau
bwrdd, i fod yn ddidostur wrth chwarae draffts,
ac i fod a dim trugaredd at denantiaid o Old Kent
Road i Mayfair. Ond hyd yn oed i blentyn bach,
doedd na ddim cael ein bailio allan gan Taid pan
ddaw’r GO TO JAIL, GO DIRECTLY TO JAIL,
DO NOT PASS GO. DO NOT COLLECT £200 o’r
pentwr chance.
Oedd roedd Taid yn ddyn o flaen ei amser; yn
fodern iawn. Doedd na ddim byd yn syndod wrth
lanio ym Murmur y Nant. Gallai fod Taid yn gwneud
treiffl, hel gwsberins neu flanchio 11 blodfresych.
Mynd i eistedd i’r parlwr wedyn, a phwy oedd yn
‘gorfod’ eistedd drws nesa i Taid? “Cer di tro yma
Erin, fues i tro dwytha.” Roedden ni’n gwybod beth
oedd i ddod - pinsio ein pennau gliniau tan oedden
ni’n dawnsio - cyn ein dysgu ni i wneud cystal iddo
fo. Wedyn y sylw ‘discreet’ “cer i ofyn i nain am
Werthers.” A Nain yn gweld trwy bob celwydd “cer i
ddweud ‘na wrth Taid.”
***
Ma’ sgwennu’r atgofion hyn wedi dod a gwên fawr ar
wynebau’r pump ohonom, ac er ein bod yn gwybod
y buasem yn medru ysgrifennu llwyth o atgofion
melys eraill ma’ un peth yn gwbl sicr. Rydym wedi
bod mor ffodus o gael Taid a ffrind mewn un. Diolch
Taid.
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ynperthyn.
hynod o
angen
yw arIncwm
Isel (33%),
Heb os
un o ergydion
ar wyliau – ai o ag Anora a’r plant yn y garafan ac
fod yn yn
gwybod
yncael
welleu
ddweud
wrtho nad
oedd i drigolion
ddiolchgar
yr ardal
sydd yn mawr ei fywyd oedd
daliadau
hwyr yn
talu (20%),
colli Anora
yn wraigbanc
yn gymharol
ifanc.
Dyma
ddiweddar
hoffai fynd
o
unrhyw
basio’r
‘scholarship.’
a ganddo
newidiadau
yn ysiawns
ffordd omae
buddbarod, trwy’r flwyddyn,
i gefnogi`r
Er cof am Llew Jones, Wernyn
Ddu,
Gwyddelwern
. . . . gydag
. . . . . .Eirlys
. . . . .a. chriw
. . . .£25.00
TACHWEDD
ddywed
Mallt
am y cyfnod hwnnw – ‘ Roedd ein
Cerrig ar deithiau’r Hydref. Bu ym Mhatagonia a
Cafoddyn
ei annog
Mhentrefoelas
yr MIS
daliadau
cael euym
talu
(17%). Ac GOLYGYDDION
i i gymeryd
bwyd gyda’u
rhoddion.
Mae unigolion,
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Davies,
Hafan,
46 Maes
Cantaba,
ysgolion,
eglwysi,
wneud
pethau
yn fwy anodd
cefnogaeth
i’nmudiadau,
gilydd ar ôl colli mam a hithau
gwnaeth hynny argraff fawr arno. Ar ôl dod adre
arholiad
ac fe lwyddodd.
Felly, mae
aethGlyn
ynteuluoedd,
ei
flaen i’r
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
(01824
702265);
cyflwyno
System yn
Credyd
Cyffredinol
busnesau
a siopau
yr ardal
i gyd wedi
dim ond
56 mlwydd
oed yn un arbennig. Daeth
dechreuodd alw’i hun yn Ambrosini a dweud
ysgol ramadeg
Llanrwst
gan lojoRhuthun.
yno
yn ystod
Teulu Ty'n yond
Celyn,
Llanbedrmuchas
DC . . . gracias
. . . . . . .yn
. . aml.
. . . . Yn
. . .rhyfedd
. . . . . . .iawn
. . . . rhyw
. . . .£5.00
Eirwen
Jones,
Maes
Hyfryd,
Rhuthun.
(Universal
Credit)
cael effaith
bod
yn hael7 dros
ben
wrth
gyflwyno
ambell
i storm
ar hydeu
y blynyddoedd
yn ôl
yr wythnos.
Yn wedi
anffodus
doeddfawr
yr ysgol
ddim
Maddie,
Audlem, Sir Caer
. . yn
. . .ôl. .ag
. . Eirlys
. . . . . wedi
. . . . .gorfod
. . . . . .gwneud
. . . . . . . .£5.00
(01824
707567);
rhoddion
bwydy yn
gyson. Hefyd
rhaideto Teulu
ar wrth
y stadegau,
llawer mwy
o ibobl
dywediad
fe ddaeth
haul a’r
fryn. Diolch
ddau .fis
ei fodd gyda
a symudodd
yn ôl
Bentrefoelas.
Er cof
am Moss Roberts, Garage
Gwyddelwern
. . . . . . . a’r
. . .gŵr
. . . ar
. . .ben
. . . arall
. .£10.00
sôn
am y blwch
yncalon
Archfarchnad
ynYn
troibedair
at y banciau
am oed
gymorth
Eirlys
Tomos,
Llwynocasglu
Onn,
Bryn
Eryl,am bob peth
waelod
a magwraeth
galwad
brys am ambiwlans
y
ar ddegbwyd
mlwydd
cychwynodd
Tesco,
sydd 705409);
yn cael Cysga’n
ei lenwi dawel
pob dad.’
dros
dro. ar fferm Capele. Ymhen amser
Rhuthun.
(01824
Er cof am Margaret Ella Evans,
. . . . .cyflwr
. . . . . Emrys
. . . . . . ac
. . .yn
. . dweud
. . . .£10.00
gartrefol.
ffôn Rhuthun
yn ceisio .asesu
weithio
cyfarfu
wythnos
gan
siopwyr.
Dydi
pobl mewn
ddim Llangwm
fel arferEleri
Williams,
15,yErw
ac Elis
Parry,
Deg, Rhuthun
. . oedd
. . . . . o’n
. . . gwybod
. . . . . . . beth
. . . . .oedd
. . .£10.00
YnGoch,
sicr feRhuthun.
ddaeth haul arTeulu
fryn Cai
chwedl
Mallt
yn Bro wrthi
am ofyn os
ei
ag
Anora,
merchangen
Fron Llan,
ac
ar
Ar
ran
Cangen
Banc
BwydagRhuthun
ynôl
troi
fyny
mewn
banc
bwyd
heb
daleb.
(01824
705277)
hanes
Emrys
yntau’n stiwardio
ynac
Eisteddfod
enw.llawn
priodi symudodd y ddau i fyw i Fron Bach
Teulu Mali
Ela, Llanrhaeadr
. . . . .a. hithau’n
. . . . . . . .gofyn
. . . . .a’r
. . ateb
. . . . .– .Ambrosini.
. . . . . .£10.00
hoffwn ddiolchGenedlaethol
i bawb sydd Abergele
wedi ein pan gyfarfu ag Eirlys a’r
Rhoddir
y daleb (voucher)
iddynt at
gan
Roedd
o hefyd
wedi cychwyn
Cwmpennaner.
hapusrwydd
Dilys V Roberts, Einion, Maes
Meugan,
Rhuthun
. . . . . . . . ysgrifennu
. . . . . . . . . hunan. . .£10.00
GOLYGYDDION
MISYchwanegwyd
RHAGFYR:
cefnogi mewn ddau
unrhyw
ffordd,
trwy roi
wahanol asiantaethau
fel Cymorth I
yn
ddau
gymar
hoff cytun
sydd
wedi
gneud. . . . gofiant
ac
wedi
cyfansoddi
trugain
tudalen.
y
ddau
gyda
dyfodiad
Mallt
ac
yna
Llion.
Afraid
Iwan
a
Lydia
Edwards
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . Ond
. .£5.00
Llinos
Mary
Jones,
Awelfryn,
Gwyddelwern,
Corwen.
(01490
412645);
bwyd, helpu yng Nghanolfan Awelon,
Bawb, Gwasanaethau Cymdeithasol,
y blynyddoedd diwethaf ma
yn rhai
eithriadol
o
ynDeg
anffodus,
oherwydd
rhyw
ddiffyg
technolegol
dweud
bod
Emrys
ac Anora
wedi gwirioni
â›r
Wynne
a
Bethan
Davies,
Bro
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .£12.00
Iona
Davies,
Hafod
y
Bryn,
Llandyrnog.
(01824
790484);
dosbarthu bwyd, paratoi Hamperi
Gwasanaethau
Iechyd,
Canolfan
hapus yng nghwmni eu gilydd.
Y ddau yn deall
fe gollwyd y cyfan. Dwi’n siwr y bydde fo wedi
teulu
bach yn
hapus
a dedwydd.
Yn anffodus
Menna
Cunningham,
2 Maes
Hyfryd, Rhuthun.
(01824
707270);
Nadolig
a hynny
drwy ewyllys da pawb. Menai Williams, Pwllglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Feddygol,
Gwasanaethau
Tai,
eu
gilydd
i’r dim
ac yn rhannu yr un diddordebau. bod yn gyfrol hynod o ddifyr a ddiddorol.
roedd
cyflwrErw
iechyd
Emrys
yn
peri pryder
LUR
Morfudd
Jones,
7 Tan yYsgolion
Castell,
Rhuthun.
(01824
704350)
Gwasanaethau
Y Fair,
Di-Gartref,
I oedd
orffen
mae’n
rhaid
gofyn
cwestiwn.
Er Cof am Olive Lloyd Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Emrysmwyaf
feddwl mawr o’i lys-blant,
Yn dawel ar y pumed o Orffennaf fe
golygu
na fedrai gario mlaen i ffermio
a Prydain ynRoedd
d
a‘ryn
Groes
Goch.
Mae
un o’r gan
gwledydd
Gruff Richards, Lluest, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
gan
Michael
a
Menai
yn
union
fel roedd ganddo
giliodd Emrys o’r llwyfan a hynny dwi’n siwr i
symudodd
y
teulu
i
Fron
Deg,
Cerrigydrudion.
LLYWYDD:
Iwanam
Roberts,
Trefin, O
Parc
y Castell,
Rhuthun.
cyfoethog
yn y01824
byd. 703906
Pam mae angen Teulu
Ond beth
Rhuthun?
dan
Math Evans,Ty'n
y Celyn,
Llanbedr . . .pawb
. . . . .gafodd
. . . . . . y. .fraint
....o
. . fod
. . . â. .£5.00
ain
hynt a helynt ei wyrion
Liam a
gymeradwyaeth
Aelwyd
ddiwylliedig
oedd
aelwyd
Fron banciau
Deg
arweiniad
y diweddar
Roberts,
bwyd ddiddordeb
o gwbwl yn yn
y flwyddyn
Pen-blwydd
hapus iWayne
ELA EMLYN
Enid Edwards, Dinmael . . . rhan
. . . . yn
. . .nrama
. . . . . .fawr
. . . .ei. .fywyd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Pen-blwydd
hapus
i GWEN
yn
3 oed
gyd.
Jack
a’i
wyres
Tara.
ac
Emrys
ac
Anora
yn
frwd
eu
diddordeb
a’u
IS-LYWYDD:
Bethan
Roberts,
Cefn
Mawr,
Derwen
01824
750212
agorwyd
Banc Bwyd
ym mis
2019?
EVANS Carneddi,
yn Rhuthun
3 oed Tachwedd
ar Dachwedd
23.
Aled amrhisiadwy
a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . .(Parch
. . . . . . Huw
. . . . .Dylan)
. .£5.00
Roedd Emrys
yn un o’r bobl
cefnogaeth
i’r plant.
deyrnged
Ebrill
2013. oRoedd
banc
bwydMam
wediacei Mallt i
21.
Llawer
gariad
ganDyma
Dad,
Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam,
YSGRIFENNYDD:
Menna
E. Jones,
Robert Owen-Ellis Rhiannon, Nant Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
sefydlu
barod
yn Ninbych
tua Erw
dwy Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun
Arthur,ynNain
Capel
Helyg
a Taid
a
Alys a’r teulu oll. Xx.
Cyfanswm ………£202.00
morfuddmenna@boyns.cymru
01824 704350
Nain Dyffryn Llanrhaeadr.

AIN
wr,
d 20.
ruff a
Nain

TACHWEDD 2019

PWRS HOELION

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

Guthrie Jones & Jones Cyfreithwyr

TREFNYDD HYSBYSEBION: Huw Williams.
LIMRIGAU
Anfoner
i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com
Osian Roberts
LL.B.
29 Ffordd
Rhuthun
5 Heol
Plasau
Roedd
ci gan ryw
wraig o Bwllglas
–
Roedd merch fach
yn byw
yn y llan ‘ma
Nansi
Thirsk
LL.B.
Dinbych
LL16
3EH
Y
Bala
TREFNYDD
CLWB
Gerallt Tomos, anfoner
i Swyddfa’r
Bedol
Un ffansi â’i
flew o100:
fel tas.
Yn cerdded
ffwl sbîd
yn ei sana’
Fe fwytai
nhw jam,
Fe lithrodd un 01678
tro
Dylan
Edwards
B.A., LL.B.
01745 814817
520428
TREFNYDD
DOSBARTHU:
A thunnelli
o ham,
A brifodd, o do,bala@guthriejj.co.uk
Glesni
Lliwen
Roberts LL.B. dinbych@guthriejj.co.uk
A’r ddau oedd yn drewi yn atgas.
Mae bellach yn gwisgo ei ‘sgidia.
GWASANAETH
CYFREITHIOL
CYSYLLTWR
CAMERA:
Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun. 01824
705938
CYMRAEG YN Y SWYDDFA NEU GARTREF
YSGRIFENNYDD TANYSGRIFIADAU: Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn
Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun LL15 2AH
Ffôn 01824 707932 gwenank@gmail.com

Canolfan Grefft Rhuthun

CLERC GWEINYDDOL:19
Carys
Morgan,
57 Stryd2020
y Brython, Rhuthun
Hydref
2019Cilmeri,
- 17 Ionawr
(01824 702327)

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

Awst – Tachwedd 2020
TACHWEDD
Hydref
2019
Eleri Mills – Egni:/ Tachwedd
degawd o greadigrwydd
15 Ocsiwn Addewidion, Pwyllgor Apêl Rhuthun, Clwb Rygbi, 8.00y.h.
23
27
30

RHAGFYR
22
7 -26
8 Marchnad Nadolig a chylch sglefrio, Marchnad Rhuthun,

NID YW’R
REIDRWYDD YN
CYTUNO
Â’R GWAHANOL
Fuoch
chi ynGOLYGYDDION
Ysgol GynraddOCerrigydrudion
am
o leiaf dair
blynedd?
AGWEDDAU
A FYNEGIR
Ydych chi yn dilyn
cwrs Addysg
Bellach?YN Y PAPUR HWN.
Ydych chi o dan 21 oed?

CYFFYLLIOG
EIN CYFEIRIAD:

Gohebydd: Marian Rees ar 710262.
COFION:
at
Mair
Williams,
Diolchgarwch Eglwys y Santes Fair
Yna gallwch gael grant gan yr Llwyn
Ymddiriedolaeth
yr holl
i’w gyrru i
Derw acCofiwch
Idwal Owen,fod
Tŷ Capel
sydd ohebiaeth
Sul 20 Hydref.
Dylid
anfon ceisiadau ysgrifenedig
gydafore
manylion
i'r
yn Ysbyty Glan Clwyd aSWYDDFA’R
Nia Rees,
OCSIWN:
BEDOL,Cofiwch am y noson gyda
Cefn MawrMr
sydd
gartref
bellach ar ôl
Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion
Cadeirydd
Einion
Edwards,
STRYD
CLWYD,
LL15 1HW
cael llawdriniaeth
yn Ysbyty
Walton. RHUTHUN,
yng Nghanolfan
Cae Cymro,
Pentre
Draw,18
Pentrellyncymer,
Gobeithio eich bod i gyd
yn gwella.
Clawddnewydd
nos Sadwrn 30
(Drws
ger
siop
Elfair)
Corwen,
LL21 9TU
DIOLCHGARWCH:
Cynhaliwyd
Tachwedd er budd Pwyllgor Apêl
Ffôn
01490
420205 FFÔN:
01824
704741
Cyfarfod
Diolchgarwch
Capel Salem
Bontuchel
a Chyffylliog tuag at
fore
Sul
13
Hydref
pan
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
neu
wasanaethwyd gan Dilwyn Jones,
2020. Dewch yn llu i gefnogi!
Gweinyddwr
Carol Humphreys,
Dinbych a Mrs
chafwyd
GwasanaethTai Draw,

Llanfihangel G M, Corwen LL21 9UF
Y270
BEDOL DRWY’R
Ffôn 01490 420

Prosiect Cwrd Gofod B:
Ffair
Grefftau, Inner
Wheel
Rhuthun,
Canolfan
Awelon,11am-4pm
Amseroedd
agor
dros
dro: Mercher
i Elfennol
Sadwrn,
Liz
Ellis:
Cysylltiadau
10.00y.b.Ewch
– 3.30y.p.
i’n gwefan am y newyddion diweddaraf.
Stiwdio
Gardd
Gudd
Gofod
Gweithgaredd
Cyngerdd
Côr3:
Rhuthun
a Côr
Meibion
Caernarfon,
Theatr John

Ambrose, 7.30y.h.
Ffôn:
01824 702323.
Ffôn Gwerthiant:
01824
707070D.C.,
Noson
Gymdeithasol
Nadoligaidd,
Vale Country Club,
Llanbedr
Ffacs:
7.00
y.h. 01824 703000. Ebost: sales@itwilliams.co.uk
Mic ar y Meic acMin-Y-Clwyd,
Ocsiwn Addewidion,
Canolfan
Cae Cymro,
Hen Lôn
Parcwr,
Clawddnewydd.
7.00y.h. Sir Ddinbych, LL15 1NA
Rhuthun,

YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG
CERRIGYDRUDION

swyddfa@ybedol.com

DYDDIADUR Y BEDOL

16

Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Nid ydym yn cyhoeddi erthyglau,
Braf
oedd
gweldheb
un ogael
henenw
blant
Clawdd
wedi
dychwelyd
yn BLODAU
ôl i
llythyrau
neu
benillion
llawn
y sawl
sy’n
eu hanfon.
“Glanllyn” am ginio Sul. Yn eistedd mae Geraint, Nant Clawddnewydd
PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn
gynt, gyda’i wraig a’i fab. Yn ymuno gyda nhw mae teulu Bryn Coch, sef
modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau. Nid ydym yn
Wynne, Gaenor, Einir, Sharon, Non ag Alun gyda Tomi Gwerni yn y canol.
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

POST

I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
Ysgrifennydd
Tanysgrifiadau
(manylion
yn y rhestr Swyddogion).
GARETH
Ceisiadau
i fod ROBERTS
mewn
llaw erbyn Hydref
15eg.
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

PEINTIWR AC ADDURNWR

Gwaith o safon – prisiau rhesymol.
GWEFAN
Y BEDOL
Amcan bris am ddim
– sefydlwyd 1990.

www.ybedol.com

Ffôn Symudol: 07748 122 977
Ffôn Gartref: 01745 815451

5

Lluniau:

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

Blodau Parch
GRUFFYDD LLOYD PARRY
Tristwch a hiraeth ddaeth i’n rhan o golli Gruff
mor sydyn ddechrau Chwefror yn 26 oed.
Yr ieuengaf o dri o blant Bryn a Carys,
Llainwen Uchaf, Pentrecelyn. Dyma ychydig o
atgofion gan ei deulu a’i ffrindiau.
Adref, un a oedd yn hoff o fywyd syml ac
wrth ei fodd gyda natur oedd Gruff. Daeth
yn gwbl amlwg ers yn ifanc iawn fod ganddo
ddiddordeb mawr mewn adar a hedfan. Pan
ofynnwyd y cwestiwn “Beth hoffet ti fod pan
wyt ti’n hogyn mawr?” ateb Gruff oedd “Robin
Goch”. Fe gafodd 6 iâr ar ei ben-blwydd yn
6 oed, a dyna ni, ynghanol yr ieir fuodd o
wedyn; yn eu gwthio ar y siglen neu lawr y
llithren am oriau ar y tro. Dim ond Gruff fase’n
teipio ‘chicks’ i mewn i google images yn gwbl
ddiniwed ac yn dychryn gyda’r canlyniadau.
Pob blwyddyn ers yn ifanc buasai Gruff yn
prynu wyau gwahanol i ddeor, ac yn arbrofi
gyda bridiau gwahanol. Allan oedd Gruff bob
cyfle a gafodd, yn plannu llysiau neu goed, yn
adeiladu rhywbeth i’w anifeiliaid. Pob tro efo
mês yn ei boced. Deni’n dal i ffeindio coed yn
tyfu o gwmpas y ffarm.
Roedd cymuned Pentrecelyn yn bwysig
iawn iddo. Fe fynychodd yr ysgol gynradd,
y capel, y nosweithiau gymdeithas a’r clwb
pêl droed. Roedd yn angerddol yn ystod yr
ymgyrch ym Mhentrecelyn i warchod addysg
Gymraeg yn yr ysgol. Treuliodd flynyddoedd
hapus iawn yn dod i adnabod ffrindiau oes yn
Ysgol Brynhyfryd, Coleg Llysfasi ac yna ym
Mhrifysgol Aberystwyth. Daeth adre i ffermio,
a daliodd ati i ehangu ei sgiliau a’i brofiadau
mewn sawl maes, gan gael y pleser mwyaf yn
godro yn fferm Pengwern a chneifio o gwmpas
y fro gyda’i gefnder a’i ffrindiau.
Roedd gan Gruff ddawn naturiol gyda chŵn
defaid. Treuliodd oriau maith gyda nhw, ac mi
fuodd yn llwyddiannus iawn yn eu hyfforddi.
Cafodd lwyddiant wrth werthu ambell i gi.
Roedd Gruff yn edmygu Yncl John Pentre Isa,
ac roedd yn mwynhau mynd yno am sgwrs ac
ychydig o dynnu coes!
Roedd Gruff yn coginio’n ddyddiol, roedd
bwyta popeth yn ei dymor yn bwysig iawn
iddo. Roedd yn tyfu llwyth o lysiau yn ei ardd
a doedd o’n cymryd dim o dro iddo droi ei
gynnyrch yn bryd blasus. Cafodd fwynhad o
weld pobl yn coginio neu yn bwyta ei gynnyrch.
Cafodd Gruff bleser mawr yn canu, mewn
ambell gôr, parti meibion, yn y car neu wrth
ei waith bob dydd. Fo oedd y cyntaf i’r car ar
gyfer pob ymarfer, yn llusgo ei chwiorydd efo
fo.
Er bod yr amser a gawsom gyda Gruff yn un
byr, rydym fel teulu yn gwerthfawrogi pob eiliad
a dreuliwyd yn ei gwmni. Mae o wedi cyflawni
gymaint ac wedi cael effaith ar fwy o bobl nag
oeddwn erioed wedi sylweddoli ac rydym yn
hynod falch ohono. Bydd siarad am Gruff yn
job hawdd iawn, straeon hapus a digri sydd
gan bawb ohono. Diolch am fod yn fab a brawd
perffaith, bydd gwagle mawr yn Llainwen Uchaf
o hyn ymlaen.
‘Pan ewch i’r ardd, y blodau harddaf sy’n
cael eu pigo yn gyntaf’
Dad, Mam, Hawys a Miriam.
Ddoe, Gruffydd y gŵr hoffus, yn ifanc
ei afiaeth a hapus,
Yn annwyl ac yn ddawnus,
O’i fro aeth ar ddirgel frys.
John Owen.
Doedden ni fel ffrindiau methu gofyn am
ffrind gwell. Er yn hogyn ei filltir sgwâr, roedd
ganddo ffrindiau ymhobman. Roedd ei deulu
yn golygu’r byd iddo. Roedd o wrth ei fodd
yn dweud straeon am Carys yn trio cael
cerddoriaeth Cymraeg ar Alexa, straeon am
Bryn yn ffermio, mynd i aros at Ifan a Miriam yn

eu cartref newydd yn Aberdyfi, a gyrru lluniau o
lifogydd 2012 Glasdir i Hawys pan gawsom ni
rybudd coch yno yn ddiweddar. Ond person fel
yna oedd Gruff, un hwyliog, a dim ond straeon i
neud i rywun chwerthin.
Yn yr ysgol Uwchradd, dwi’n cofio cyfarfod
Gruff rhyw amser chwarae, iced bun yn ei law, a
fo’n dweud ei fod yn byw ar ffarm ieir, a finnau
yn disgwyl iddo ddeud bod ganddo ryw 30 iâr
yn pori yn yr ardd. Ond roedd angen lluosi gyda
1,000. O’r eiliad yna, mi oeddwn i’n gwybod
nad oeddwn am anghofio’r hogyn yma. Roedd
ganddo wir ddiddordeb mewn ieir. Rhywsut, mi
berswadiodd o i mi gael tair iâr. Doedd mam
a dad ddim ym meddwl ei fod yn syniad da i
gychwyn, a minnau yn dweud wrthyn nhw bod
Gruff yn deud does prin gwaith hefo nhw. Os
oedd Gruff ‘di deud, roedd hynny’n iawn.
Roedd Gruff yn weithgar ofnadwy; godro,
cneifio, unrhyw beth roedd o’n medru. Roedd o
wrth ei fodd gyda phrysurdeb wyna. Dros beint,
mi fuasai Elgan a Gruff yn siarad siop am wyna,
a finnau a Dafydd Jones yn cael jôc ein bod ni
hefyd yn brysur yn troi defaid allan ‘fflat owt’
ac ein bod ni heb stopio. Roedd Elgan a Gruff
yn gwybod yn iawn fy mod i heb neud mwy na
marcio llyfrau a Daf wedi bod yn ‘galifantio’ yn
Lemington Spa!
Roedd gan Gruff ffordd hefo cŵn, deallai yn
iawn sut i’w trin a’u hyfforddi. Ond wrth feddwl
am y peth, roedd gan Gruff bersonoliaeth
debyg iawn, roedd o’n annwyl ei hun, yn
ffyddlon a hefo amynedd. Felly does yna ddim
rhyfedd fod o’n medru gweithio gydag unrhyw
beth neu unrhyw un.
Os welsoch chi Gruff allan unrhyw bryd,
roedd y noson yn llawn gwên, hwyl a hiwmor.
Doedd dim cwyno, dim ond os oedd rhywun
yn methu rownd! Cymdeithasu oedd ei bethau;
un parod i neud unrhyw beth a mynd i unrhyw
le. Roedd o’n berson anturus. Ond, yn yr holl
brysurdeb, roedd ganddo o hyd amser i helpu
eraill.
Mis Medi, dyma Gruff yn gyrru poster Aelwyd
newydd oedd yn cychwyn yn yr ardal i mi,
‘Aelwyd Dyffryn Clwyd’. Finnau yn dweud
“dwi’m yn ymaelodi a ru’n côr Gruff, fedra i
ddim canu”. Gruff yn mynnu, “wyt, wyt ti yn, ti’n
dod”. A mynd naethon ni. A buan iawn, roedd
y ddau ohonom ni ynghanol criw o ffrindiau
newydd; yn deulu bach oedd yn cyfarfod bob
nos Fawrth. Ac wrth gwrs, roedd yna beint
wedyn. Roedd yr Aelwyd yn golygu lot iddo.
Fues i mewn byd yn trio meddwl am sut
roeddwn i am ddisgrifio Gruff mewn cyn lleied
o amser, gyda gymaint i ddweud. Gymaint o
atgofion gyda gymaint o ffrindiau. A meddwl
a phoeni, sut oeddwn am ysgrifennu teyrnged
y byddai yn falch ohono? Ond derbyn wnes
i, fyddai Gruff yn hapus gydag unrhyw beth.
Mae’n amhosib dychmygu na chredu, na
fyddwn yn medru dweud straeon newydd
amdano. Mae’n anodd dychmygu peidio ei
glywed o’n deud helo, yn chwerthin, yn canu,
yn cerdded i mewn i lefydd fel ei fod yn barod
am unrhyw beth. Mae bwlch mawr yn ein
bywydau, a geith byth ei lenwi. Dros y misoedd
diwethaf, dwi’n siŵr ein bod ni gyd wedi diolch
drosodd a throsodd am gyfeillgarwch cymuned,
parodrwydd i helpu ein gilydd, ac am fod yno
i’n gilydd. Ond, mae un person yn haeddu’r
diolch mwyaf, sef Gruff. Diolch i ti am ddod
a hapusrwydd i fywyd unrhyw un a gafodd y
pleser o dy gyfarfod di.
Teulu Llainwen, gennym ni i gyd, mae wedi
bod yn anrhydedd bod yn rhan o fywyd Gruff.
I’r hogyn oedd yn caru ei deulu, oedd yn
ffrind i bawb, mae’n amser i ni rwan, gyda’n
gilydd, ddelio gyda’r golled.
Nid wrth anghofio, ond wrth fyw gyda’r
atgofion,a chofio bywyd rhywun oedd mor
anhygoel.
I ti, Gruffydd Lloyd Parry, Bydd Wych.
Dafydd Williams

GWYN LIGHTFOOT
Mae’n anodd credu ein bod yma heddiw yn ffarwelio
gyda Gwyn. Bu iddo ymdopi gyda heriau ei salwch
yn arwrol dros y deunaw mis diwethaf ac rydym
wedi ei golli yn llawer rhy gynnar a disymwth.
Prif ddiddordeb a ‘delight’ Gwyn oedd ei gŵn
defaid. Roedd yn meddwl y byd ohonynt ac yn
ymfalchio wrth eu magu a’u hyfforddi. Roedd
yn falch iawn o’i bartneriaeth a’i lwyddiant gyda
Omega Mari yn arbennig, ac wrth ei fodd wrth
gynrychioli Cymru yn 2015 yn yr International.
Llwyddodd i wireddu ei freuddwyd o fod yn y Brif
Pencampwriaeth, y ‘Supreme Championship’.
Roedd yn hynod falch o lwyddiannau aelodau tîm
Cymru ond yn sicr am gadw eu traed yn gadarn ar y
ddaear wrth bostio ambell ysgrif doniol ar Facebook.
Roedd ganddo ddawn ysgrifennu a siarad a
synnwyr digrifwch arbennig. Anaml iawn byddai yn
colli cyfle i ychwanegu ‘one liner’ ffraeth ar ddiwedd
sgwrs, ei wyneb yn hollol syth ond ei feddwl wedi
gwibio i adnabod yr hiwmor mewn sefyllfa.
Roedd Gwyn yn naturiol gyfeillgar ac wrth ei fodd
yn cynnal sgwrs – Gwyn fyddai’r cyntaf i gychwyn
sgwrs gyda rhywun dieithr ar gae sioe neu pan yn
teithio. Plethodd y ddawn hon gyda’i ddiddordeb
mewn magu a hyfforddi cŵn gan ei arwain i gynnal
arddangosfeydd a dyddiau corfforaethol yn y cae o
flaen Pentre Isa. Yn aml iawn ar fore dydd Sadwrn,
byddai bws wedi ei barcio ar y lôn a llond lle o
ymwelwyr yn eistedd yn gwylio a gwrando ar Gwyn.
Roedd ei ddoniau yn dod â bywyd cefn gwlad
Cymru a byd y cwn defaid yn fyw i bobl.
Roedd yn ymddiddori yn hanes y treialon, y bobl
a’r ardaloedd oedd mor bwysig i’w fagwraeth.
Roedd yn falch o’i filltir sgwâr, mynyddoedd
Llantysilio neu Maes yr Ychen, Cyrn y Brain a Moel y
Gamelin, Llandegla, Pentrecelyn a Phentre Isa.
Yn ogystal, roedd Gwyn yn hoff o deithio: dros
y ffin i gyfeiriad Manceinion yn aml ond hefyd tu
hwnt i hynny. Teithiodd yn rhyngwladol i feirniadu
treialon yng Ngwlad Belg, yr Iseldiroedd a’r Swisdir
ac o’r herwydd roedd cylch cyfeillgarwch Gwyn yn
un eang. Roedd yn gwmni da, yn barod ei sgwrs a’i
farn ac yn gallu uniaethu gyda phobl o bob oed a
chefndir.
Roedd Gwyn (Lightie) yn un a oedd yn cadw
cysylltiad gan feithrin ffrindiau yn gyfeillion oes.
Un annwyl, cymwynasgar a charedig oedd Gwyn.
Byddai’n mynd allan o’i ffordd i gynnig
cymwynas neu gynhaliaeth i bobl eraill. Roedd
ganddo feddwl mawr o’i deulu a’i ffrindiau yn bell ac
agos ac yn gwerthfawrogi’r gofal a’r consyrn oedd
pawb yn ddangos tuag ato yn ei salwch. Roedd yn
ddiolchgar iawn am y gofal roedd yn gael gan ei
deulu a’i ffrindiau, Ward Arennau Ysbyty’r Maelor,
Uned Seren Wib, doctoriaid Plas Meddyg a’r nyrsus
oedd yn ymweld â fo yn ddyddiol.
Fel teulu a chyfeillion mae gennym ddegau o
straeon ac atgofion melys amdano fydd yn rhyw
faint o gysur yn y golled.
O garreg Gamelin fagwraeth – Gwyn
A gynnai cwmnïaeth.
Wr onest, hael athroniaeth
A hoff ffrind y linell ffraeth.
Gwawr Meirion a Tomos Tudno Williams

Dyfyniadau a Dywediadau
ATEBION
1. Mêl
2. mol
3. Meistr
4. migwrn
5. methiant
6. maneg
7. Mostyn
8. maddau
9. mawredd
10. mwth

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

mam
mygu
merch
mwydyn
mud
Mieri
meirwon
Medi
mantell
mynyddoedd
23

Hedbangars Byd Natur
Pan dach chi’n dechrau meddwl
yn ddwfn am fyd natur dach
chi’n sylweddoli bod popeth yn
ffitio efo’i gilydd fel jig-so enfawr.
Dim ond rhywun fel Sir David
Attenborough sydd â gobaith i
osod pob darn yn ei le a dw i’n
siŵr nad oes ganddo fo ateb i bob
cwestiwn. Meddyliwch am adar,
yn fras, eu pwrpas nhw yw bwyta,
ond mae rhai yn bwyta hadau,
rhai yn bwyta pryfed genwair, eraill
yn bwyta morgrug, rhai pysgod
a rhai egsotig yn ffafrio neithdar.
Pawb at y peth y bo! Ond beth
bynnag yw’r rheswm bodoli mae’r
Bod Mawr wedi sicrhau bod eu
cyrff yn addas at y pwrpas. I’r
rhai sydd yn bwyta hadau caled
mae O wedi rhoi pig groes iddyn
nhw, pig hir i’r rhai sydd yn hoffi
neithdar, ac yn y blaen. Ond ym
mhob teulu mae rebel, rhywun
sydd eisiau creu sŵn fel oedd yr
hen grwpiau pync. Pwy ydyn nhw
tybed? Wel hedbangar byd adar
yw cnocellau’r coed. Mae’n aderyn
‘high impact’ go iawn. Mae’n mynd
allan yn y bore a threulio’r diwrnod
cyfan yn taro ei big i mewn i ryw
goeden. Dychmygwch, mae o’n
cyrraedd adref ac mae ei wraig yn
gofyn “Sut fath o ddiwrnod wyt ti
wedi cael, cariad?” A ydi o’n ateb
“Paid â gofyn, mae gen i gur pen
ofnadwy?” Wel na, dydi o ddim,
mae'n dweud “O go dda w’st ti,
mae’r diwrnod wedi bod braidd yn
hir a’r gwaith yn ‘boring’ wrth gwrs,
neis bod adra!”
Y peth yw, ac efallai nad ydych
yn gwybod hyn ond, tu ôl i’w big
mae math o ‘shock absorber’ felly
does dim rhaid i’w wraig ddod â
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Paracetemols iddo ar ddiwedd pob
dydd, clyfar ynte!
Yn ddiweddar, wrth fynd i’r
gegin efo llestri i olchi gwelais i
gnocellau’r coed ar y lawnt, y fam
a’r cyw. Roedd y fam yn brysur
yn dangos i’r cyw sut i chwilio
am bryfed genwair. Roedd hyn yn
gyfle rhy dda i golli ac es i i nôl y
camera a dechrau tynnu lluniau
ohonyn nhw trwy’r ffenest. Doedd
y cyw ddim yn cael llawer o lwc
ac yn sydyn dyma’r fam yn troi
ato a stwffio ei phig i mewn i’w
geg, doeddwn i ddim yn disgwyl
tynnu llun o’r fath ac mae’n llun i’w
werthfawrogi
Nid ydych yn gwybod am faint
bydd adar yn aros yn yr un lle,
pan dach chi’n gweld rhywbeth
fel hyn mae'n rhaid i chi wneud
penderfyniad, gadael y ffenest a
chwilio am y camera neu aros a
mwynhau. Dw i’n falch iawn fy
mod i wedi tynnu’r llun yma, fy
mod i wedi dewis mynd i nôl y
camera. Pan nes i adael y ffenest
dim ond dau aderyn oedd yna,
digon diddorol ond petaswn i wedi
aros a gweld hyn mi faswn i wedi
difaru peidio mynd i nôl y camera.

COLOFN
BYD NATUR
Perllannau Traddodiadol – Iwan
Edwards
Mae tymor yr afalau bron â chyrraedd
unwaith eto
Prif waith y berllan draddodiadol
ydi rhoi toreth o ffrwythau aeddfed
pan ddaw hi’n dymor yr Hydref.
Ond mae hen berllan hefyd yn lle
delfrydol ar gyfer bywyd gwyllt. Mae
perllannau modern ein dyddiau ni
yn canolbwyntio ar blannu rhesi o
goed byrion yn agos at ei gilydd .
ac, o’r herwydd, bydd y glaswellt
o’u cwmpas yn fyr.. Ond mewn
perllannau traddodiadol, roedd y
coed wedi eu gwasgaru’n fwy eang.
. Gan fod cymaint o bellter rhwng
y coed, câi’r glaswellt ei bori gan
anifeiliaid neu ei gynaeafu’n wair
weithiau. Mae’r coed unigol mewn
hen berllan yn byw’n hirach, gan
fod llai o ddefnydd o’r tir a’r pridd
yn rhydd o gemegion o bob math.
Oherwydd hyn, bydd y glaswellt yn
aml iawn yn cynnwys amrywiaeth
eang o flodau gwyllt, coed â
nodweddion hynafol fel tyllau pydru,
rhisgl wedi hollti a boncyffion gwag.
Mae’r rhain i gyd o fantais i ystlumod,
adar, ffyngau ac anifeiliaid di-asgwrncefn. Fel, arfer, bydd amrywiaeth o
gennau, mwsoglau a llysiau’r iau yn
addurno’r canghennau a digonedd o
flodau yn y gwanwyn i ddenu nifer o
beillwyr. Yn gyffredinol, mae perllan
hynafol yn rhan unigryw ac arbennig
o’n tirwedd a dyna’r rheswm pam
fod perllannau traddodiadol yn cael
eu cyfri fel y cynefinoedd uchaf
eu blaenoriaeth yng Nghynllun
Gweithredu Bioamrywiaeth y DU.
Mae perllannau yn rhan o’n
treftadaeth ddiwylliannol ni hefyd.

Mae sawl math o hen goed
ffrwythau’n dal i fodoli gan iddynt
gael eu datblygu i dyfu mewn
rhannau penodol o’r DU…. A dydi
Gogledd Cymru ddim yn eithriad.
Mae mathau o afalau fel Brenhines
yr Wyddfa (Llanberis), Afal Croen
Mochyn (Ynys Môn), Afal Nant
Gwrtheyrn (Penllyn) ac Afal Ynys
Enlli, yn ddim ond rhai mathau o’n
ffrwythau traddodiadol sy’n mwynhau
adfywiad yn ddiweddar, diolch i
dyfwyr coed ffrwythau blaenllaw
sy’n dangos diddordeb o’r newydd
ynddyn nhw. Mae llawer mwy o
goed lleol i’w cael yng Ngogoledd
Cymru- wedi eu datblygu gan bobl
leol dros y canrifoedd am eu bod yn
cynhyrchu ffrwyth o ansawdd da ac
yn gwrthsefyll nifer o glefydau mewn
ardal fel Gogledd Cymru, lle ceir mwy
o law trwm.
(Afal Croen Mochyn Ynys Môn)
Mae’r tymor afalau bron ar ein
gwarthaf a bydd tocio fis Awst yn
help i gael ffrwythau o ansawdd
gwell. Ystyrir tocio coedd ffrwythau’n
gelfyddyd ambell dro, ond mae’r
ffordd rydych chi’n tocio’n dibynnu’n
bennaf ar oed eich coed. Os ydi’ch
coed chi’n weddol ifanc, rhaid iddyn
nhw gael dipyn o docio ffurfiannol yn
y gaeaf er mwyn cael rhwydwaith o
ganghennau agored. Ar gyfer coed
sydd â fframwaith o ganghennau
wedi ei sefydlu, dim tocio’n y gaeaf
fydd rhaid, er mwyn cadw siâp a
chydbwysedd y goeden. Fodd
bynnag, mae tocio hen goed yn
golygu bod angen ychydig bach mwy
o wybodaeth arbenigol - mae fideos
yn llawn gwybodaeth ar lein os ydych
chi am adfer hen goed ffrwythau.

Apêl frys am wirfoddolwyr Childline
wrth i’r niferoedd ddisgyn yn ystod
argyfwng COVID-19
Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddifrifol
ar y niferoedd sy’n gwirfoddoli gyda Childline yng
Nghymru.
Mae’r elusen blant yn apelio am ragor o
wirfoddolwyr ar frys
Mae mam i bedwar yn rhannu ei rhesymau dros roi
o’i hamser i fod yno i blant a phobl ifanc
Mae NSPCC Cymru yn apelio am wirfoddolwyr
Childline ar frys gan fod nifer y gwirfoddolwyr
wedi disgyn yn sylweddol yng nghanol argyfwng
COVID-19.
Mae canolfannau Childline yr elusen yng
Nghaerdydd a Phrestatyn ymysg 12 ar draws y DU
sy’n parhau i ddarparu cefnogaeth i blant a phobl
ifanc pan fydd angen hynny arnynt fwyaf. Mae
llu o blant a phobl ifanc wedi bod yn cysylltu â’r
gwasanaeth, gyda llawer ohonyn nhw’n poeni am yr
hyn mae’r Coronafeirws yn ei olygu iddyn nhw.
Mae’r gwirfoddolwr Emma Brookes, 38, wedi
bod yn gwirfoddoli shifftiau ychwanegol yn ystod y
cyfyngiadau symud i helpu i wneud iawn am y diffyg
gwirfoddolwyr.
“Mae nifer o’n gwirfoddolwyr wedi bod yn
gwarchod ac yn methu dod i’n canolfannau
Childline,” meddai.
“Mae gwirfoddoli wedi newid rhywfaint yn ystod
y cyfyngiadau symud - mae nifer o’r bobl ifanc sy’n
cysylltu yn poeni am COVID19 ac iechyd meddwl.
“Mae pobl ifanc yn ei chael hi’n anodd ymdopi â
diffyg cefnogaeth wyneb yn wyneb a bod yn sownd
yn y tŷ.”
Mae plant a phobl ifanc yn gallu cysylltu â
gwasanaeth cwnsela’r elusen 365 diwrnod y
flwyddyn, lle bydd cwnselwyr sydd wedi cael
hyfforddiant arbennig yn gwirfoddoli eu hamser i
wrando ar eu pryderon a’u cefnogi gyda’r hyn sy’n
eu poeni. Mae iechyd meddwl, cam-drin, problemau
teuluol, a bwlio i gyd yn bryderon cyffredin, ond y
gwir amdani yw bod ein cwnselwyr yn barod i siarad
â’r person ifanc am unrhyw beth pan fydd rhywun yn
cysylltu.
Roedd y fam i bedwar, Emma, wedi dechrau
gwirfoddoli gyda Childline ym mis Ebrill 2019 ar ôl
i’w ffrind argymell iddi roi cynnig arni, ac mae hi’n
falch iawn ei bod wedi gwneud hynny.
“Fy nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant
a theuluoedd mewn rhyw ffordd felly roeddwn i’n
meddwl bod gwrando ar bobl ifanc a’u cefnogi yn lle
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da i ddechrau, ond yn fwy na dim roeddwn i eisiau
bod yn glust i wrando ar bobl ifanc sy’n mynd drwy
gyfnod anodd.
“Alla i ddim dweud pa mor nerfus oeddwn i cyn
dechrau fy shifft gyntaf, roeddwn i’n poeni gymaint fy
mod i’n mynd i ddweud y peth anghywir ac y gallai
hynny gael effaith niweidiol ar y bobl ifanc roeddwn
i’n siarad â nhw, ond ar ddiwedd y shifft roeddwn
i’n teimlo’n ffantastig ac rydych chi’n cael cymaint o
gefnogaeth gan y goruchwylwyr nad ydych chi byth
yn teimlo eich bod chi ar eich pen eich hun.”
Mae Emma’n dod o Dreffynnon ac mae hi’n
gwirfoddoli ei hamser ar nos Sadwrn fel rheol yng
nghanolfan Childline ym Mhrestatyn lle mae hi’n
cefnogi pobl ifanc gydag amrywiaeth o faterion,
gan gynnwys hunan-niweidio a theimlo fel lladd eu
hunain.
“Dwi’n meddwl bod llawer o alw yn ystod yr
oriau yma oherwydd yn anffodus mae’r rhan fwyaf
o wasanaethau ar gael o ddydd Llun tan ddydd
Gwener 9-5, sy’n golygu nad oes help proffesiynol ar
gael i nifer o bobl ifanc dros y penwythnos,” meddai
Emma.
“Does dim ysgol, dim modd cael gafael ar y
gwasanaethau eraill maen nhw’n eu defnyddio ac
mae hynny’n gallu bod ar adeg pan fydd pobl ifanc
yn teimlo’n fwyaf agored i niwed.”
Gan edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf yn
gwirfoddoli i Childline, mae Emma yn dweud: “Fe
wnes i siarad â pherson ifanc a oedd yn cael ei
gam-drin yn rhywiol ac roedd y teulu’n gwybod,
ond roedden nhw wedi dweud wrth y person ifanc y
bydden nhw’n delio â’r peth.
“Doedd dim byd wedi newid ac roedd yn teimlo ei
fod ar ei ben ei hun, ond roedd cysylltu â Childline
wedi golygu bod rhywun yn gwrando arno, a’i bod
yn iawn siarad am y peth, ac roeddwn i’n gallu
cynnig cefnogaeth ac arweiniad.
“Un alwad arall rwy’n ei chofio yw person ifanc a
oedd wedi rhoi cynnig ar ladd ei hun ac roedd wedi
ffonio dim ond er mwyn i rywun ddod o hyd i’w gi.
“Wna i byth anghofio eistedd ar ben arall y ffôn
yn siarad â’r person ifanc hwnnw’n ceisio ei dawelu,
cael help iddo a’i sicrhau ei fod werth ei helpu ac yn
haeddu bod yn ddiogel ac yn hapus. Mae hynny’n fy
atgoffa i’n gyson pam mae Childline mor bwysig.”
Mae Emma yn cyflawni ei shifftiau gwirfoddoli o
amgylch ei bywyd cartref, astudio mewn prifysgol a

dwy swydd wirfoddol arall.
Meddai: “Mae gwirfoddoli gyda Childline yn rhoi
synnwyr o bwrpas i mi - 95% o’r amser pan fydda
i’n gadael y shifft bydda i’n teimlo bod plentyn neu
berson ifanc wedi cael clust i wrando arnyn nhw ac
efallai hyd yn oed dim ond am yr un noson honno,
mae’n teimlo fel y gallai pethau fod yn iawn.
“Mae rhai galwadau’n golygu efallai fy mod i wedi
helpu’r person ifanc yna i aros yn fyw yn ddigon hir i
gael cefnogaeth a help proffesiynol.”
Cyngor Emma i unrhyw un sydd eisiau gwybod
rhagor am wirfoddoli fel cwnselydd Childline?
“Ewch amdani - os oes gennych chi’r awydd i
helpu plant a phobl ifanc, ewch amdani.
“Mae angen i bobl ifanc deimlo bod rhywun ar
gael i wrando arnyn nhw a’u cefnogi. Gallai un shifft
yr wythnos fod yn ddigon i helpu person ifanc ac
efallai mai chi fydd yr un person sydd wedi credu
ynddyn nhw, sy’n gallu bod yn beth enfawr. Does
dim digon ohonom ni, felly dewch i’n helpu ni i
wneud gwahaniaeth.”
Mae plant a phobl ifanc yn gallu siarad â
chwnselwyr Childline ar-lein neu dros y ffôn rhwng
9am a hanner nos.
Dywed Debs Davis, Rheolwr Gwasanaethau
Childline: “Mae Childline yn rhoi lle diogel i blant a
phobl ifanc siarad am unrhyw beth sy’n digwydd
iddyn nhw neu’n sy’n gwneud iddyn nhw boeni ac
mae hynny mor bwysig - mae’n teimlo fel rhywbeth
sy’n gallu newid bywyd rhywun.
“Rydyn ni wir angen rhagor o wirfoddolwyr sy’n
siarad Cymraeg a Saesneg yn ein canolfan ym
Mhrestatyn er mwyn i ni allu dal i fod yno i blant a
phobl ifanc pan fyddan nhw ein hangen ni fwyaf.”
Mae gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus ymrwymo o
leiaf 4.25 awr yr wythnos fel cwnselydd a byddant yn
cael pecyn hyfforddiant cynhwysfawr.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr
elusen. Mae unrhyw un sydd â diddordeb mewn
dysgu mwy am ofynion y rôl a sut mae gwneud cais
yn gallu cysylltu â’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Sally
King-Sheard, ar 01745 772101 neu drwy e-bost
Sally.King-Sheard@NSPCC.org.uk.
Gall unrhyw un sy’n pryderu am les plentyn
ffonio Llinell Gymorth yr NSPCC ar 0808 800 5000
neu ymweld â nspcc.org.uk am gyngor. Gall plant
gysylltu â Childline ar 0800 1111 neu ymweld â
childline.org.uk am ddim 365 diwrnod y flwyddyn.
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De Ffrainc ‘ta
De Cymru?
Eleni, am y tro cyntaf ers sawl
blwyddyn, roedden ni wedi bod
yn drefnus! Wedi bwcio gwyliau
ddechrau’r flwyddyn yn lle munud ola,
ac roedden ni’n mynd yn 4 am y tro
cyntaf, Gerallt a finnau, Beca a Llŷr, i
Dde Ffrainc. Roedd popeth wedi ei
drefnu, hedfan o Fanceinion ac yna
treulio pump noson mewn Air B a B yn
Cannes a chwe noson mewn gwesty
yn Nice. Be well? Roedd ‘na hen
edrych mlaen!
Ac yna daeth Covid!
Er gwaetha’r feirws, roedd tri allan
o’r pedwar ohonom yn dal yn awyddus
i deithio i Ffrainc, falle mynd â char
yn lle hedfan? Ond doeddwn i ddim
am fentro! Ar ôl bod yn hunan ynysu
tan ganol Awst, doeddwn i ddim am
deithio ymhellach na Chymru fach!
Felly â chalon drom, siomedig, fe
wnaethon ni benderfynu mai gwyliau
yn y garafan fyddai hi eleni, gwyliau i
ddau, wel dau a Smwt y ci! Chwarae
teg, daeth Beca i dreulio penwythnos
efo ni, cyn iddi hi a Llŷr hedfan allan i
Creta – doedden nhw ddim am fethu
allan ar wyliau yn yr haul!!
Fe gawsom ni ddau wyliau yn y
garafan i ddweud y gwir. Roedden
ni wedi trefnu treulio pump noson yn
Aberaeron ddechrau Awst er mwyn
gallu mynd i’r Steddfod yn Nhregaron.
Rydym ni’n mynd i Aberaeron ers sawl
blwyddyn gan bod gan Gerallt a finnau
deulu yng Ngheredigion ac mae’n gyfle
gwych i ymweld â phawb yn ogystal
â chrwydro ar hyd llwybrau’r arfordir.
Mae sawl bwyty gwych yn y cyffiniau
hefyd er mai têc awês gawson ni fwyaf

eleni a’u bwyta tu allan i’r garafan gan
fod y tywydd yn fendigedig.
Roedd yr ail wyliau ym Mhenrhyn
Gŵyr. Aethon ni i ymweld ag ambell
dref (os fyddwch chi yn Llandeilo,
cofiwch alw am fwyd yn y Gin Haus –
hyfryd), crwydro i weld ambell gastell
a chael ein dal yn y glaw yng Nghastell
Carreg Cennen, ac am sawl dro ar
hyd llwybrau’r arfordir ac ar draethau
bendigedig a Smwt wrth ei fodd! ‘Pwy
sydd angen De Ffrainc?’ medden ni
ar ôl treulio prynhawn hyfryd ar draeth
Rhosili. Ond un bore, ar ôl glaw trwm
iawn dros nos, fe gawsom ni ddŵr yn
yr adlen! Ymhen hir a hwyr ar ôl iddi
stopio bwrw, fe benderfynon ni symud
o’r glaswellt i lain galed oedd wedi dod
yn wag – pacio bob dim, tynnu’r adlen
soeglyd i lawr a symud 200 llath ar hyd
y cae!! ‘Pwy sydd angen De Ffrainc
rwan?’ Ni!!!
Tra roedden ni ym Mhenrhyn Gŵyr,
daeth storm Ellen a storm Francis, felly
fe gawson ni dipyn o wynt a glaw – a
dyna ydi’r gwahaniaeth mwyaf rhwng
gwyliau adre a gwyliau tramor. Wrth
gael gwyliau adre, mae angen astudio
rhagolygon y tywydd cyn trefnu’r
diwrnod, a gofalu bod eli haul a het
haul yn ogystal â chôt law a welingtons
ym mŵt y car bob dydd!
De Ffrainc ‘ta De Cymru? Gewch
chi benderfynu! Roedd hi’n andros o
braf cael cyfle i weld teulu a ffrindiau
yn ogystal â chael gwerthfawrogi’r hyn
sydd gan Gymru i’w gynnig ond efallai
‘sa’n well i mi chwilio am fy mhasport
– rhag ofn!
Bethan Tomos

Smwt Tomos yn cael mynd am dro efo'i fam

Pen-wythnos
yn Llangrannog
Roedd ein Antur i Llangrannog yn wych!
Fe es i i Langrannog efo fy chwaer
Efa ac ein ffrindiau Eban a Mabon.
Cychwynnodd ein antur gyda ‘brunch’
yn “Mc Donalds” Aberystwyth. Dyma
oedd y tro cyntaf i ni gael ‘Mc Donalds’
mewn bron i 6 mis, felly dyma oedd
ddechrau da! Ar ôl awr arall yn y car
ddaru ni gyrraedd LLANGRANNOG!!
Ar y ffordd i mewn i’r maes parcio,
mi welon ni trampolins a rhyw weiren
sip enfawr, ar unwaith roeddwn i eisiau
gwneud nhw gyd ar yr un un amser, ond
yn gyntaf roedd angen i ni roi ein bagiau
yn y llofft a cael cinio. Yn y neuadd
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fwyd roedd posib gweld y llethr sgïo a
“tobogan” - roedd hyn yn gyffrous!
Arwyddon ni i fyny am y weiren sip
am 4 o’r gloch, ond roedd yna 2 awr tan
hynny felly aethon ni ar y “Go Karts”.
Roedden nhw’n anhygoel, roeddwn
i wrth fy modd yn sgidio, a ddudodd
Eban mod i’n sgidio gymaint roedd
yna fwg yn dod allan o fy olwynion!!
Wedyn ar ôl fy chwaer gael tro roedd
yna dal 30 munud, felly aethon ni ar y
trampolins - waw roedd o fel bod ar y
blaned Mawrth! Meddyliais “mae hyn
yn well na Alton Towers”! Nawr oedd
o’n amser i’r weiren sip, ac mi oedd
o’n ffantastig ac roedd posib gweld yn
bell! Doedd gen i ddim gymaint o ofn
ac oeddwn yn disgwyl, ond sgrechiodd
mam ei phen i ffwrdd – mi oedd yn

Gwylie
Gwalia

Gwylie Gwalia oedd hi i lawer yr haf yma,
(y stêceshiyn bondigrybwyll!!) a chyfle i ni
gofio pa mor hardd ac amrywiol yw Cymru
fach! Dyma brofiadau rhai o’n darllenwyr.

Cymru fach i mi
Bro y llus a’r llynnoedd,
Corlan y mynyddoedd,
Hawdd ei charu hi.

O Rimini i’r Rimini
Yn Y Rhyl roedden ni ar fore Sadwrn,
Mawrth y 7fed eleni, wedi pendroni
dros y gaeaf ac wedi dod i’r casgliad
mai eleni oedd y flwyddyn y bydden
ni’n Uwchraddio’r giarafan. Roedd
Eisteddfod Tregaron a’r Sioe Frenhinol
ar y gorwel yn llawn addewid ac
efallai y bydden ni’n ddigon dewr i’w
thynnu i Ffrainc hyd yn oed. Ar ôl y
gwaith ymchwil penderfynwyd ar steil
Rimini o garafán; dim gwaith gosod
y byncs ar noson hwyr a digon o le
i goesau a breichiau hogie’n tyfu!
Daethpwyd o hyd i’r union fath yn y
Rhyl, roedd teulu hyfryd yn ei gwerthu
ac roedden nhw’n edrych ‘mlaen yn
eiddgar i fynd ar ‘cruise’ ar ddiwedd
y mis, ac yn ffodus i ni, yn awyddus i
werthu gynted â phosib. Ar y diwrnod
hwnnw ddechrau Mawrth, roedd pob
un ohonom yn eistedd yn y garafán
ochr yn ochr yn edrych ar y manylion
ac yn trafod ei rhinweddau. Cafwyd
ambell gyfeiriad at y feirws, ond roedd
yr anghenfil hwnnw’n teimlo’n ddigon
pell i ffwrdd bryd hynny. Prynwyd y
garafán.
Erbyn yr wythnos ganlynol roedd
y craduriaid wedi gorfod canslo’r
‘cruise’ ond roedd y garafán ‘Newydd
i Ni’ yn sefyll yn segur o flaen ein tŷ
ni. Wrth gwrs, roedd yr anghenfil wedi
gafael erbyn hynny a phob trefniant
arferol a phob diwrnod arferol wedi ei
droi ben i waered am fisoedd lawer.
Gwyliau yng Nghymru oedd ar y
gorwel erbyn mis Gorffennaf, roedd

ddoniol iawn! Ar ôl bod ar y weiren
sip roeddwn i yn cael neidio oddi wrth
blatfform a disgyn ar fag mawr fatha
castell neidio. Roedd neidio i ffwrdd o’r
llawr cyntaf yn hawdd, ond roedd neidio
i ffwrdd o’r llawr ail yn rhyfeddol! Rŵan
roedd y gweithgareddau wedi gorffen
roedd yn amser swper. Ar ôl swper
blasus iawn, aethom ni am dro yn y car
i draeth Llangrannog, ac roedd y tonnau
yn anferth!! “Paid â cael dy shorts di’n
wlyb” ddudodd mam, ond ar ôl 30
munud roedd hyd yn oed fy ngwallt i’n
wlyb - wps - lwcus roedd lliain yn y car!
Y Wal Ddringo - Roedd y wal
ddringo yn anodd ond gymaint o hwyl.
Roeddwn i’n sownd pedwar gwaith a
dim ond deg y cant i fyny, ond wedyn
defnyddiais fy nhraed i wthio fy hun

Aberdaron yn galw! Does dim angen
llusgo’r garafán dim pellach na
dwyawr i gyrraedd fy mharadwys.
Roedden ni’n teimlo’n ffodus iawn
eleni, doedden ni ddim wedi gorfod
aildrefnu gwyliau dramor na cheisio
cael gafael ar yr enwog Ryanair am
ad-daliad. A dyma fy nghasgliad,
chewch chi ddim gwell croeso,
gwell machlud na thraethau, gwell
golygfeydd na gwell fish&chips na
Chymru fach. Aberdaron a Phen Llŷn
yw nefoedd i mi - mae cael siarad
iaith y nefoedd ymhob siop a chaffi
gan deimlo’r berthynas â’r bobl y
wlad a’n hanes yn amhrisiadwy!
Dwi wrth fy modd yn mynd
dramor cofiwch, mae teithio ac
ehangu gorwelion yn bwysig, mae
blasu gwahanol rannau o’r byd
wastad wedi fy nenu ond dydw i
ddim yn rhy hoff o deimlo fel twrist.
Mae gallu rhoi’r cyfleon a’r hyder
a’r profiad o ddiwylliannau ac
ieithoedd a thirweddau gwahanol
hynny i’r plant wedi bod yn fraint
dros y blynyddoedd a gobeithio y
byddwn yn parhau i fod yn ddigon
ffodus i rannu’r hyder hwnnw â’r
plant. Yr Eidal sy’n denu’n amlach
na pheidio, diolch i frwdfrydedd
Mrs Jackie Jones a’i gwersi Eidaleg
ysbrydoledig. Y teimlad o berthyn
sy’n apelio efallai a gobeithio wir
cawn gyrraedd y Rimini go iawn rhyw
ddydd.
Eleri Gwyn

i fyny ac wedyn nes i gyrraedd bron
i’r copa ond roedd fy nwylo yn brifo o
orfod gafael mlaen felly fe ddois i lawr.
Ceffylau - Enw’r ceffylau roedd fi a
Eban yn ei frwsio oedd Lili a Trefor a
fe gafon ni eu reidio nhw. ‘Doeddwn
i erioed wedi bod ar ben ceffyl o’r
blaen ac a dweud y gwir roedd o’n reid
‘bumpy’!
Dros y 3 diwrnod yn Llangrannog
wnaethon ni sgïo, beicio ‘Quad’, cwrs
rhaffau uchel, Tobogan, castell neidio,
saethyddiaeth a sesiwn ‘Bushcraft’, ond
fy hoff weithgareddau oedd sgidio a
rasio ar y ‘Go Karts’ a neidio a fflipio ar
y trampolins!
A dyna fy Antur bythgofiadwy i
Langrannog!
(Deian Whitham, 10 oed)

Beth yw’r holl ffwdan ’ma am wyliau gartre –
staycation – Gwyliau Gwalia? Dyna rydym ni’r
Daviesiaid wedi bod yn ei wneud ers talwm, ers
geni’r plant bron 30 o flynyddoedd yn ôl, a bod yn
fanwl gywir.
Pan oedd y plant yn iau, rhaid i mi gyfadde nad
oedd gen i’r amynedd i deithio dramor gyda nhw
(sori Lisa, Manon ac Ifan – a Bryn) ac felly byddem
yn mynd ar ein gwyliau i fannau difyr fel Torquay,
Scarborough, Dyfnaint, Sir Benfro a Bro Gŵyr.
Roeddem bob amser yn dewis lleoliad ar sail beth
oedd yno i blant bach eu gwneud. Mae Scarborough
yn lle gwych i fynd ar wyliau gyda phlant, gyda llaw,
er ei bod hi braidd yn oer yno oherwydd y gwynt oer
oddi ar Fôr y Gogledd.
Fe fentron ni dros y dŵr unwaith, i Tramore yn
Iwerddon. Yr atynfa fawr yno oedd ffair – peth prin
iawn yn Iwerddon yr adeg honno! Roedd ein fflat reit
ar lan y môr – croesi’r ffordd ac roedd pwll tywod
mwya’r byd yno i ni ei fwynhau. Fe ddysgon ni nad
yw Iwerddon yn darparu DIM BYD O GWBL ar gyfer
plant – llain o laswellt oedd ‘parc’ yno. Yn ffodus
roedd y tywydd yn wych ac fe gawson ni wythnos
fendigedig, yn mynd o draeth i draeth, yn bennaf.
Ond wrth i’r plant dyfu, dyma nhw’n dechre
sôn y bydden nhw’n hoffi mynd dramor. Roedd
Bryn newydd fod i Lydaw gyda Chôr Rhuthun a
chyhoeddodd un noson y byddai’n hoffi mynd â ni
yno fel teulu am wylie yn y garafán.
Bant â ni i Lydaw, haf 2004. Rwy’n cofio clywed
Hywel Gwynfryn ar y radio un tro yn dweud iddo gael
wythnos o wyliau yn Llydaw, a phythefnos o law.
Felly roedd hi i ni hefyd. Ydych chi’n cofio pentre
Boscastle, Cernyw yn diodde’n enbyd oherwydd
llifogydd? – dyna’r glaw gawson ni hefyd. Yn rhyfedd
ddigon, chlywson ni ddim sôn gan y plant am fynd
dramor wedyn.
Y flwyddyn ganlynol, aethon ni i Aberllydan –
Broadhaven – yn Sir Benfro. Gwylie hyfryd – tŷ
modern, glân a thaclus, o fewn pum munud o
gerdded i lan y môr, a thywydd braf. Ac am y
blynyddoedd wedyn i Aberllydan, Dinbych-yPysgod, a’r Mwmbwls y byddem yn troi trwyn
y car bob haf, tan y llynedd. Fe gawsom ambell
gyfarfyddiad annisgwyl yn Ninbych-y-Pysgod – Bryn
wedi gweld y Parch. John Owen yn sbecian ar gêm

Traeth Ynys Bŷr, ger Dinbych-y-Pysgod
(llun oddi ar fy nghamera, nid cerdyn post!)

rygbi ar y teledu drwy ffenest canolfan y Clwb Rygbi
yn y dre (adeg rhyw gwpan y byd neu’i gilydd, mae’n
siŵr), a chwrdd â Jan Roberts, Pwllglas, dro arall, ar
y llwybr i draeth Barafundle.
Doedd dim llawer o Gymraeg i’w chlywed yn
Broadhaven, ond mae’n amlwg bod Dinbych-yPysgod yn cael llawer o gefnogaeth gan Gymry.
Ar ôl dod yn gyfarwydd â phob twll a chornel
o’r pen yna o Sir Benfro, fe benderfynon ni fynd i’r
Mwmbwls. Mae’r ffaith ei fod ar waelod Cwmtawe
(a minne’n dod o ben ucha’r cwm) yn siŵr o fod yn
rhannol gyfrifol am fy neni yno. Am le gwych i gael
gwylie – y ddinas, cefn gwlad a glan môr i gyd gyda’i
gilydd. Mae’n lle hynod brysur – fe glywch chi sôn
yn aml am draffig trwm ar Heol Ystumllwyniarth, sy’n

Ein gwyliau yng Ngheredigion
Dim pasport na throi’r car i gyfeiriad
Maes Awyr Manceinion eleni ond
gwibio’n hyderus ar hyd ffordd
gyfarwydd A494 i gyfeiriad Corwen,
Machynlleth a Cheredigion. Roedd yn
ddistawach ar y ffyrdd nag y byddai’n
arferol ac roeddem yn sylwi fwy a
mwy ar yr amgylchfyd wrth fentro
o’n milltir sgwâr am y tro cyntaf ers
tro byd. Sylwom ar y byrddau bwyta
awyr agored diogel yn y Bala, ambell
gamper fan ddigywilydd wedi parcio
mewn arhosfan yn ymyl y ffordd ac ar
y tafarndai a’r bwytai oedd Ddydd Llun
Awst 3ydd, ar agor am y tro cyntaf ers
mis Mawrth. Rhyfedd o fyd!!

Deian ac Efa uwchben
Llangrannog

Cyrhaeddom y Maes carafanau
yn Cross Inn, gwisgo mwgwd a
diheintio’n ddeddfol cyn siarad â’r
ferch yn y dderbynfa. Roedd yn
garafán yn fendigedig ac fel pin mewn
papur a hynny’n gwneud i ni deimlo’n
hapus ac yn dawel ein meddwl.
Brysion ni ar ein hunion draw am
Cwm Tydu i gael barbeciw yn yr awyr
agored gyda gweddill y teulu a oedd
yn aros mewn tŷ hyfryd yn edrych allan
ar y môr. Gwenai’r haul a gwelsom yr
olygfa ar ei gorau a phawb yn hynod o
falch i weld ei gilydd ar ôl misoedd hir
y ‘Cyfnod Clo’.
Y diwrnod canlynol, ar ôl astudio’r
App tywydd, penderfynon ni ddilyn
llwybr yr arfordir oedd yn mynd o
Cwm Tydu i Llangrannog, gan edrych
ymlaen am hufen iâ blasus ar y traeth.
Yr her fwyaf oedd dringo’r llethr i
fyny’r clogwyn o draeth Cwmtydu.
Roedd yn wefreiddiol cerdded ar hyd
yr arfordir gan sylwi â llygad barcud
ar y môr a’r tonnau ac ysu i’r morloi
swil a’r dolffiniaid gosgeiddig ddod
i’r wyneb. Aethom heibio gwersyll yr
Urdd Llangrannog gan ddwyn i gof
ambell atgof o’r cyfnod pan oeddwn
yn ‘swog’ yno dros ddeng mlynedd ar
hugain yn ôl!! Ond yn wahanol iawn
i’r Haf prysur hwnnw, doedd dim sŵn
plant yn chwerthin a joio eleni. Dim siw
na miw!Yn anffodus, dechreuodd lawio
wedi cyrraedd y pentref bychan ar
waelod y clogwyn a siocled poeth yn
dderbyniol iawn!Brasgamon ni yn ôl ar
hyd y ffordd droellog yn hapus ein bod
wedi cyflawni 5 milltir allan o 870 milltir
o Lwybr yr Arfordir!!

mynd i mewn i’r dre, ar adroddiadau trafnidiaeth
Radio Cymru. Felly roedd hi’n braf gallu cerdded
i’r dre, heb boeni am barcio, a mwynhau mynd o
gwmpas y siopau bach, annibynnol. Er, erbyn hyn
mae M&S wedi cyrraedd yno a sawl siop gadwyn
arall a’r trigolion yn cwyno am y newidiadau.
Ond beth am y tywydd wrth aros yng Nghymru am
wyliau, rwy’n eich clywed chi’n gofyn? Chawson ni
fyth y fath law ag y cawson ni yn Llydaw eto a dwi
ddim yn cofio tywydd gwael iawn o gwbl. Ond gan
ein bod mewn tai cyffyrddus, doedd dim llawer o
bwys os oedd hi’n bwrw glaw, mewn gwirionedd –
cyfle i bawb ymlacio (er bod traed Bryn yn cosi, wrth
reswm). Be ’di’r dywediad? – does dim shwd beth
â thywydd gwael, dim ond y dillad anghywir. Felly,
pacio dillad cynnes, cotiau glaw, eli haul, a dyna ni’n
barod ar gyfer pob peth y gallai Derek Brockway a’i
debyg ei ddarogan.
Ac mae sawl mantais i gymryd gwylie yng
Nghymru – does dim angen bod mewn maes awyr
oriau ymlaen llaw, mae llond tanc car o danwydd
dipyn yn rhatach o lawer na thocynnau awyren i
deulu o bump, does dim angen cofio am basports
a thocynnau a phethe eraill pwysig felly, cewch
deithio’n hamddenol heb orfod rhuthro i fod yn
rhywle ar adeg benodol, rydych chi’n cyfrannu at
economi leol, ac ati, ac ati. Mae siarad Cymraeg yn
arbed arian i chi weithiau – un tro, doedd dim rhaid
i ni dalu yn un o feysydd parcio’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol oherwydd bod y dyn ifanc oedd wrth y
fynedfa’n sylweddoli ein bod ni’n Gymry!
Y llynedd, dyma ni’n mentro i ardal y llynnoedd
yn Lloegr am newid, ym mis Mehefin. Rydyn ni’n
tueddu i feddwl ei bod hi’n bwrw glaw’n aml yno,
ond roedden ni’n hynod o lwcus gyda’r tywydd.
Fe gafodd Dyffryn Clwyd law ofnadwy ddechre’r
wythnos honno, ond roedden ni o dan haul ac awyr
las. Am ychydig ddyddie, beth bynnag. Fe drodd y
tywydd, ond fe gadwodd hi’n eitha sych.
Fe benderfynais nad oeddwn i am fynd yn ôl yno –
heblaw am y llynnoedd, mae hi’n reit debyg i’n hardal
ni. A’r peth mwya – roeddwn i’n methu glan y môr a’r
pleser o wylio’r tonnau. Does dim byd cystal â chael
paned neu hufen iâ ym mwyty Verdi’s yn y Mwmbwls!
Gobeithio wir y ca’ i fynd yn ôl yno cyn bo hir.
Anwen Davies

Y diwrnod canlynol, gwibion ni
yn eiddgar yn y car gan chwilio am
le parcio yn Cei Newydd. Antur y
dydd oedd cerdded o Cei Newydd i
Aberaeron oedd yn oddeutu 6 milltir.
Roedden ni wedi gwisgo haenau o
ddillad yn barod ar gyfer pob math
o dywydd yn ogystal â chot law,
hufen haul, picnic a hylif di-heintio.
Tywynai’r haul yn gryf ar ôl megis
dechrau a ninne erbyn hynny yn
tybio ein bod wedi gwisgo llawer
gormod!! Fodd bynnag, wrth agosáu
at Cilfach yr Halen, dechreuodd lawio
ac roeddem mor falch o’n cotiau glaw
ac o weld sied awyr agored bwrpasol
iawn yn ymyl y dafarn. Cawsom
siocled poeth a bwyta ein picnic dan
do. Ar ôl picnic blasus, brasgamon
ni’n chwilfrydig i gyfeiriad Aberaeron
gan fwynhau’r olygfa ac edrych mlaen
at weld y dref glan mor liwgar. Un
o’r uchafbwyntiau oedd Cwm Buwch
a gweld yr Afon Drywi yn disgyn yn
dalog i lawr nifer o stepiau cyn plymio
fel rhaeadr i’r môr.
Roedd Aberaeron yn 2020 wedi
cael ei addasu a’i ‘chofidineiddio’ ar
gyfer môr o dwristiaid â’r pafin wedi’i
ledu’n bwrpasol. Sylwon ni ar y tai
bwyta chwaethus a’u hystafelloedd
bwyta ychwanegol y tu allan wedi
eu gwresogi’n effeithiol. Pwy fase
wedi dychmygu hyn? Ond dyma
oedd bywyd yn ystod y pandemig.
Ymddangosodd yr haul unwaith eto ac
mi gawsom hufen iâ y tro hwn!
Y noson honno, mi wnaethon ni
fentro i fwyty Eidalaidd ‘La Calabria’
yn Ffostrasol gan fwynhau pitsa a
phasta mewn awyrgylch Gymreig
hyfryd a diogel, a phawb oedd yn
gweini yn gwisgo mwgwd. Roedd yn
ddiddorol deall, wrth sgwrsio gyda

mam Huw, fy ngŵr, mai enw’r ffermdy
hwn ers talwm oedd Rhydgoch ac i dri
o feibion y fferm briodi tair o ferched
y fferm drws nesaf sef ‘Llethr Mawr’.
Un o’r rheini oedd Nain Huw. Roedd
bywyd yr adeg honno mor blwyfol a
syml mewn gwirionedd.
Cawsom antur dra gwahanol
Ddydd Iau ac, er gwaetha’r tywydd
anwadal, glan y môr Tresaith oedd
y gyrchfan ac mi wnaethon ni
nadreddu’n bwyllog i lawr y ffyrdd
culion tuag at y traeth. Gwasgodd
pawb i’w siwtiau gwlybion gan
ruthro i’r môr a Nain yn falch fod
Gwylwyr y Glannau yn cadw golwg
ar bob un. Cawsom fenthyg caiacs
am y dydd ac roedd yn wych gweld
y bobl ifanc a’r plant yn mwynhau
tra roeddwn i’n cadw llygad ar ein
pac! Braf oedd clywed y Gymraeg
yn y siop ac un o’r perchnogion yn
mynegi y byddem ni wedi medru
parcio yn y maes parcio bach gan
ein bod yn ‘Siarad Cymraeg’!!
Uchafbwynt y dydd oedd gweld
y llamhidydd neu’r dolffin swil yn
crymanu’n fwa osgeiddig ar draws
y bae.
Daeth y diwrnod olaf ac aethom am
dro i Aberporth gan hel atgofion am
ein gwyliau ni fel teulu flynyddoedd yn
ôl pan yn blant. Sylwais yn hiraethus ar
arwydd bost Tregaron ar ein taith tuag
adref. Roedden ni wedi bod ym Mro’r
Eisteddfod a hithau’n wythnos gyntaf
Awst! Mor agos i’r lleoliad ond eto
mor bell o gael profi ysbryd arbennig
yr Ŵyl.
Roedd wedi bod yn wyliau
ardderchog yn ein gwlad fach ni ein
hunain. ‘Does unman yn debyg i
Adra’!!
Iona McKee
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Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo
ein swyddogion am eu rôl wrth hyrwyddo sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.

chi ddim mynd ar goll (wir yr!) gan eu bod i gyd yn
cyrraedd yr un lle yn y diwedd. Rhaid i chi aros
am ennyd dawel i werthfawrogi’r olygfa banoramig
sydd i’w chael o’r fan hyn ac efallai y gwelwch chi’r
glöynnod byw prin - dibynnu pryd byddwch yno.
Tua 5½ milltir (7½ milltir os ewch rownd
Cyfle iawn am bicnic - ond gofalwch fynd â phob
Efenechtyd yn ôl)
darn o sbwriel adre efo chi. Ar y top, mae llwybr
“Does unman yn debyg i gartre,” medden nhw
reit amlwg ar hyd y canol sy’n eich harwain yn y pen
yn de? Wel dros gyfnod y cloi yma, mi gawson ni
draw drwy giât at adfail y Copi, hen dŷ gyda ffenestri
ddigonedd o amser i werthfawrogi pa mor lwcus
â siâp fel rhai capel. Ewch yn syth ymlaen reit
ydyn ni o fod yn byw mewn ardal mor fendigedig
heibio’r tŷ ac ymlaen at giât cae.
yn
do,
ac
ar
ben
hynny,
mi
gawson
ni
dywydd
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Tydi’r llwybr ddim mor amlwg rŵan. Ewch drwy’r
ardderchog oedd yn caniatáu inni fynd i grwydro yn
giât gan anelu at giât arall ym mhen draw isa’r cae
ein milltir, neu bum milltir, sgwâr a’i gweld ar ei gorau.
ar y dde. Ewch i lawr y trac ac mi welwch goedlan
Cawson ail-ddarganfod hen lwybrau a dod o
ar y chwith. Mae’r llwybr yn mynd drwy’r goedlan
hyd i rai newydd. Dyma amrywiad ar ambell i daith
neu mi allwch gerdded o’i chwmpas os ydi hi’n
bleserus a gawson ni. Gallai fod yn un daith neu’n
fudr. Rydych erbyn hyn yn edrych i lawr dros Blas
ddwy
neu dair taith fer.
Diolch i Eglwys San Pedr a’r Parchedig Stuart Evans am ein gwasanaeth
Nantclwyd. Mae angen cerdded i lawr y cae gan
Cychwynwch
o
faes
parcio’r
Neuadd
ym
diolchgarwch hyfryd. Perfformiwyd eitemau o safon uchel gan ein plant.
ddeyn
etocymryd
nes cyrraedd
y ffordd
Mhwllglas
bicied
mewn i’r caredig
Siop cynar gyfer Banc Bwyd Rhuthun.
Cafodd plant Blwyddynwyro
5 a 6ychydig
lawer oi’r
hwyl
rhan yng
Diolch -i’rgallwch
rhieni am
eu irhoddion
breifat
sy’n mynd
plas. yr
Croeswch
a chyda’r
ngweithgareddau awyr agored
amrywiol
Nanti’rBwlch
Haearn. hon
Diolch
i
cychwyn am lymed neu snapyn i fynd efo chi!
Diogelwch
y ffordd
– Daeth
Becky
o Adran
Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo
Miss Davies, Eira a Leanne
edrych
eu holau
mor dda.
bont i’ram
plas
y tu ôlari chi,
ffeindiwch
y llwybr sy’n eich
Trowch
i’r chwith
ac i fyny
heibio’r
Capel.
Ewch
einar
swyddogion
eu rôl wrth ihyrwyddo
harwain at yr A494.
yn syth
draws yn yam
groesffordd,
fyny’r lôn sut
nesi fod yn saff wrth ymyl y ffordd.
Croeswch yr A494 ac ewch yn syth i fyny’r ffordd
dowch at giât mochyn. Cario mlaen ar hyd y gwrych
am Glocaenog am tua milltir gan anwybyddu’r drofa
isa nes dowch at arwydd llwybr cyhoeddus fydd yn
gynta sy’n gwyro i’r dde - ewch chi ymlaen i fyny’r
eich harwain dros ddau gae at fynedfa’r Warchodfa
allt serth a throi wedyn ar hyd y ffordd gynta i’r dde,
Natur sydd yng nghanol y gwrych pella. Gallwch
ymlaen heibio Tyisa’r Cefn a dod allan wrth y ddau
ddewis fan hyn i fynd yn syth ymlaen ar i lawr neu i
Bencoed. Cerddwch ar hyd y llwybr cyhoeddus sy’n
droi i’r chwith a mynd rownd mwy o’r Warchodfa yn
mynd â chi ar hyd lôn Pencoed Isa, o du isa i’r ddau
gyntaf cyn cyrraedd yr A494 wrth drofa Llanfair D.C.
dŷ gwyliau a draw am y corlanau. Tydi’r llwybr ddim
Byddwch yn hynod o ofalus fan hyn wrth groesi’r
yn eglur fan hyn. Mae angen cerdded yn eitha syth ar
ffordd - mae’n beryglus iawn.
draws y cae yn gyntaf ac wedyn gwyro ar i lawr at giât
Cewch arwydd arall yma yn eich harwain ar hyd
sy’n eich harwain i lawr drwy Goed y Pentref ac yn ôl i
llwybr yr hen reilffordd. Os yw wedi bod yn bwrw,
bentref Pwllglas wrth y tai cyngor. Cewch ddewis yma
bydd angen esgidiau addas arnoch chi gan fod
i fynd yn syth at y briffordd a cherdded yn ôl am y Siop
ambell ran yn gallu bod yn wlyb. Gan fod rhannau
neu gallwch droi i’r chwith ac ymestyn eich taith o ryw
o’r rheilffordd bellach wedi eu gwerthu, bydd yn
35 munud a mynd drwy Efenechtyd, rownd wal yr hen
rhaid i chi ddilyn llwybr bach digon difyr sy’n gwyro
eglwys, i fyny allt Brynffynnon a dod nôl i lawr at y Siop
i fyny drwy’r coed. Gan anwybyddu’r llwybr sy’n
heibio’r capel eto.
yma gymryd y silff isa fydd yn eich harwain at giât
troi ar i lawr i’r dde, ewch drwy’r giât mochyn, i fyny
Gobeithio y mwynhewch chi cymaint ag y
bren ac i fyny i’r top ac at fainc neu i ddilyn y llwybr
drwy’r cae, drwy ddwy giât mochyn arall wrth Graig
gwnaethon ni!
reitwrth
rownd
ac symud
i fyny heibio murddyn Graig Ucha ar y
Isa aDiolch
dyna chi
ar y fawr
llwybri’nfydd
yn eich
harwain i ben
a hwyl
hathro
Mathemateg,
Mr Oakes,
iddo
Diolch
i Eglwys San
Pedr a’r
Parchedig
Stuart
Evans
Bryn a Menai Williams
chwith
iein
chi.gwasanaeth
Maemwy
ambell i lwybr ar y top ond allwch
ymlaen
i brosiectau
newydd.
Bu
Mr Oakes
yn dysgu
einam
disgyblion
y Graig
a’i golygfeydd
godidog.
Gallwch
ddewis
diolchgarwch abl
hyfryd.
Perfformiwyd
eitemau
o safon uchel gan ein plant.
a thalentog
dros nifer
o flynyddoedd.
Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 lawer o hwyl yn cymryd rhan yng
Diolch i’r rhieni am eu rhoddion caredig ar gyfer Banc Bwyd Rhuthun.
ngweithgareddau awyr agored amrywiol Nant Bwlch yr Haearn. Diolch i
Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.

Pwllglas a’r Cyffiniau
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MUNUD I FEDDWL

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

Feddyliais lawer am hanes Samson
Cofiaf fynd at farbwr mewn marchnad
yn yr Hen Destament yn ystod cyfnod
ym Mrwsel a chael sioc farwol wrth
y cloi diweddar. Fy mhroblem fawr
dalu pridwerth amdano. Bu bron i mi
wrth weld fy ngwallt yn tyfu’n hirach a
ofyn am y gwallt yn ôl! Mae gwallt yn
FIRE
Llansannan
hirach oedd methu ei drafod
a’i drin.
beth grymus,fel gŵyr pob dynes.
Mewn07775
panig fe 950365
fenthycais beiriant
Ond nid stori am wallt yn unig yw
Ffôn:
drin gwallt y ci i weld be fedrwn
stori Samson. Mae’n hanes sy’n cyfleu
fin
Nos:
01745
870317
wneud! Yr unig beth lwyddais
gwirioneddau mawr am sut i beidio
Perch: CAERWYN
wneud,gan
fod gen i LLOYD
ddwy law chwith,
byw bywyd. Darllenwch yr hanes yn
Cyflenwad
Gwasanaeth Llyfr Y Barnwyr.
oedd
creu mwy oadyllau!
Moment fendigedig
oedd pan
Blynyddol
o offer
diffodd tânFe welwch fod yn rhaid dysgu
gyhoeddwyd fod cyfle wedi dod i
oddiwrth ein camgymeriadau.
ymweld â ’r barbwr. Ond siom gefais,
Rhaid defnydio’n grymusterau sydd
rhaid gwisgo mwgwd a dim siarad a’r
gennym yn ddoeth a chall. Rhaid
barbwr! Gyda’r barbwr y bydda’ i’n cael wrth ddisgyblaeth ac ymrwymiad a
fy mhregetha,.medde rhai. Rhaid aros
pharodrwydd i ddysgu.
rwan i’r gwallt a dorrwyd i aildyfu cyn
Bydd angen i arweinwyr ein
cael trefn ar y gwallt eto ac atgyfnerthu.
gwlad,ein byd hefyd, fagu’r
Clywais am un o’r ymgeiswyr am
grymusterau priodol i’n harwain ni
Arlywyddiaeth yr America yn talu $400
allan o gaethiwed yr wythnosau at
doler i’w farbwr am dorri ei wallt, na
normalrwydd bywyd newydd.
nid Mr Trump na Mr Johnson, ond dyn
Pwy yw barbwr Trump a Johnson
ceginau
o’rGwneuthurwyr
enw John Edwards.
Methuoennill
yrda iawn
tybed!
Rhoddodd
ein tîm pêldroed
gyfrif
o’u hunain yn Nhwrnament yr
safon yng wnaeth
nghalon
Arlywyddiaeth
e’ eich
serchUrdd
hynny.
Y Parch Brian Evans
yn ddiweddar.

Celtân

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

cartref.

Celtân

Gydag ansawdd uchel o
waith crefftus gallwn weithio
gyda’ch cynlluniau a’ch
FIRE
syniadau.

Ffôn: 07775 950365
fin Nos: 01745 870317
Perch:
CAERWYN
Tel: 07766
337 LLOYD
681

Llansannan

www.calonfurniture.co.uk
Cyflenwad
a Gwasanaeth
enquiries@calonfurniture.co.uk

Blynyddol o offer diffodd tân
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GRAIGFECHAN

Celtân

Gwneuthurwyr ceginau o
safon yng nghalon eich
cartref.
Gydag ansawdd uchel o
waith crefftus gallwn weithio
gyda’ch cynlluniau a’ch
syniadau.

Gofal a gwasanaeth personol
a phroffesiynol unigol

Tel: 07766 337 681

www.calonfurniture.co.uk
Profion Glaucoma
enquiries@calonfurniture.co.uk

Pob math o lensys cyffwrdd ar gael

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

9 Sgwâr Sant Pedr
RHUTHUN
01824 704849
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COLOFN
BYD NATUR

meddwi!
Sgwrs Dros y Gwrych
Mae’r trapiau yn effeithiol am ryw
Dwi’n siwr fod llawer ohonoch fel fi
dri neu bedwar diwrnod a gellir tolldi’r
wedi treulio llawer mwy o amser nag
cynnwys ar y compost. Mae’n hawdd
arfer yn yr ardd yn ystod y cyfnod
iawn gneud trapiau. Dwi’n defnyddio
clo, ac yn pitïo y rhai sydd heb ardd
potie iogwrt plastig mawr neu garton
a’r rhai sydd yn byw mewn fflatiau yn
llefrith bach. Y cwbwl sydd rhaid
y trefydd. Dwi’n siwr eich bod wedi
ei wneud ydi torri slot bach rhyw
clywed llawer iawn gormod am Bys
fodfedd a hanner wrth fodfedd, ar
Pêr gena i erbyn hyn, felly dwi ddim
ddwy ochor ryw dri chwarter ffordd i
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Ffôn symudol 07730 989807
Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443
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Bwyd
Blasus

Ffrwythau’r Hydref
Cyhydnos yr Hydref neu Alban Elfed (Autunm Equinox) yw pan mae’r nos a’r dydd yr un hyd
gan fod yr haul yn union uwchben y cyhydedd (equator) Dyma yw diwedd tymor yr haf a
dechrau tymor yr Hydref yn hemisffer y gogledd. Eleni mae hyn yn digwydd ar yr 22ain o Fedi.
Ers amser maith mae pobl wedi bod yn diolch am gael cynhaeaf da, sef y cnydau, ffrwythau
a’r llysiau oedd yn cael eu casglu ar yr amser yma o’r flwyddyn. Yn draddodiadol roedd
y lleuad llawn agosaf at Gyhydnos yr Hydref yn cael ei alw’n ‘lleuad gynhaeaf’neu ‘lleuad
hydref’. Daeth y Sul agosaf at hyn yn amser i gynnal gwasanaeth mewn eglwys neu gapel i
ddiolch am y cynhaeaf, dyma oedd dechrau’r ‘Gwasanaeth Diolchgarwch’. Heddiw mae capeli
ac eglwysi yn cael eu haddurno â ffrwythau, llysiau a blodau ac mae gwasanaeth o ddiolch yn
cael ei gynnal.

Gan fod yr ffrwythau y perthi ar perllannau
yn barod, dyma ddwy resiáit gan
ddefnyddio ffrwythau tymhorol
Sleisen Crymbl Eirin ac Almon
Digon i 16 darn
Cynhwysion
250g menyn yn syth o’r oergell wedi ei
dorri yn giwbiau
225g siwgr mân
300g almonau mân
140g blawd plaen a 25g yn ychwanegol ar
gyfer y topin.
2 wŷ
1 llwy de o sinamon
1 llwy de bowdr codi
Tua 6 eirin wedi ei sleisio
50g o almonau wedi eu haeunu
Dull
Popty 180C neu Nwy 4
Iro a leinio tun crasu tua 20 x 30 cm
Rhoi y menyn, siwgr a’r almonau mân
mewn prosesydd bwyd ai gymysgu nes
iddo edrych fel briwsion bara. Rhowch
hanner y gymysgedd mewn powlen a’i roi
i un ochr .
Ychwanegwch 140g o flawd plaen i’r
prosesydd bwyd a’i gymysgu nes iddo
ddod at ei gilydd. Defnyddiwch hwn i
ffurfio haen fisged y sleisen drwy ei wasgu
i lenwi’r tun crasu.
Coginiwch y gwaelod bisged am tua 10
munud nes ei fod yn lliw brown golau.
Rhowch weddill y crymbl yn y
prosesydd bwyd. Ychwanegech yr wyau,
25g flawd, sinamon a phowdr codi a’i
gymysgu i ffurfio cytew ysgafn.
Taenwch dros y gwaelod bisged.
Gosodwch sleisys o eirin yn drefnus ar
ben y cyfan ynghyd ag ychydig mwy o
sinamon a siwgr.
Coginiwch am tua 15 – 20 munud nes
ei fod yn euraidd. Gadewch iddo oeri yn y
tun cyn ei rannu yn sleisys.
Os nad oes gennych brosesydd bwyd
gellir gwneud y cyfan gyda llaw. Mae posib
newid y ffrwyth hefyd yn ôl y tymor e.e
mafon duon, eirin gwlanog, afalau,
Swper iachus a chyflym.
Swper hydrefol cyw iâr gydag eirin a
llysiau wedi rhostio.

i

Lliwiwch f
Rysait Cordial Mwyar Duon
Gyda digon o fwyar duon yn barod yr adeg yma o’r
flwyddyn. Beth am wneud eich diod ‘Ribena’ eich hun?
Byddwch angen help gan oedolyn gan fod mwyar duon
poeth yn gallu bod yn beryglus!
Cynhwysion:
500g o fwyar duon
400g o siwgr
500ml o ddŵr
Dull:
Berwi’r dŵr a’r mwyar mewn sosban am tua ½ awr.
Gwasgu’r cyfan trwy ridyll (sieve) nes mai dim ond
yr hylif sydd ar ôl. Ychwanegu’r siwgr at yr hylif a
chymysgu nes bod y siwgr wedi toddi. Bydd angen
gadael iddo oeri cyn ei roi mewn poteli.

30

Digon i 4
Cynhwysion
2 llwy fwrdd o glês balsamig
1 llwy fwrdd olew
2 ewyn garlleg wedi eu gwasgu
4 cyfran o gyw iâr o’ch dewis
500g datws bach newydd wedi eu
hanneru
400g eirin wedi eu haneru
2 nionyn coch wedi eu pilio a’u chwarteru
3 darn o deim ffres neu llwy de o deim
sych.
Popty 200 C neu Nwy 6
Gwneud marinâd drwy gymysgu’r
balsamig, olew a’r garlleg gyda’i gilydd
Gwneud torriadau yn y cyw iâr a rhowch
i sefyll yn y marinâd am 15 munud.
Rhowch y tatws mewn dŵr berwedig
a’u coginio am 10 munud. Hidlo’r tatws
a’u gadael i sychu.
Mewn tun crasu cymysgwch y cyw iâr,
tatws eirin a’r nionod a’r teim gyda’i gilydd.
Rhostio’r cyfan am tua 40 -45 munud
gan droelli’r cyfan wedi 20 munud.
Gwnewch yn siwr fod y cyw iâr wedi
coginio yn drylwyr.
Mae posib ychwanegu mwy o lysiau
os y dymunir e.e pupur coch neu wyrdd,
moron, panas neu courgettes.
Rhiannon C. Jones

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones Evans
Ffôn 01824 790313
Swydd newydd Pob dymuniad da
i Beth, Pen y Bryn ar ei swydd fel
Athrawes Gemeg yn Ysgol Uwchradd
Penweddig, Aberystwyth
Ysbyty Pob dymuniad da i Les Ward
sydd wedi bod yn yr ysbyty
Pen Blwydd Pob dymuniad da i David
Plumb yn 50oed
Llwyddiant Llongyfarchiadau calonnog
i Angharad, Plas Bennett ar ennill gradd
anrhydedd dosbarth cyntaf mewn
Economeg o Brifysgol Reading
Cydymdeimlwn â’r canlynol yn eu
galar: Robbie a Zoe, Nant Lewis Alyn
o golli ei Mam, sef Maureen Owen, fu
farw’n ddiweddar ac a gladdwyd ym
mynwent Llandyrnog 7 Gorffennaf;
Carol Bellis, Erw Fran, Vicky, Sarah
a’r teulu i gyd o golli Bryn; teulu Hafan
Dawel, David wedi colli ei chwaer Eira
Reece Jones, Ynys Môn
Arholiadau Pob dymuniad da i bawb
fydd yn symud ymlaen yn eu gyrfaoedd
addysgol - Cara, Guto, Gwenan, Harri,
Meilir, Nanw a Siwan sy wedi cwblhau
TGAU
Diolch: Dymuna Mair a’r teulu ddiolch
yn fawr am y cardiau, galwadau ffon
a phob cefnogaeth a gweithred a
gawsom yn ymadawiad Robin yn
ddiweddar. Mae’r cyfan wedi bod yn
gymorth mawr i ni mewn amser anodd.
Pêl Droedwyr Mae nifer o chwaraewr
pêl droed yn serennu gyda Chlwb Pêl
Droed Rhuthun ac yn eu mysg:

Dan 16oed Harri, Sgubor Wen ennill
gwobr Chwaraewr y Chwaraewyr
a Chwpan Arnold Edwards am
wasanaeth unigryw i’r sgwad am 5
tymor yn olynol; Dan 14 oed, ei frawd
Tomos yn ennill y wobr am y chwaraewr
sy wedi gwella fwyaf, Seth Evans,
Clybiwr a Harri Martin, ŵyr Glyn Tyn
Caeau, Chwaraewr y Chwaraewyr
Dathlu Pob dymuniad da i Elis ac
Annwen (Groes Efa gynt) ar ddathlu eu
priodas Aur yn ddiweddar
Ysgol Bryn Clwyd Ar ddiwrnod ola’r
tymor, cychwynodd y disgyblion iau
neidr arbennig iawn wedi ei gwneud
allan o gerrig tu allan i giatiau’r ysgol.
Maen nhw’n gobeithio y bydd y
dyluniau llawn hwyl a negeseuon
yn dod â gwên i wynebau pobl wrth
iddyn nhw fynd heibio.

Hoffen nhw i ddisgyblion eraill sy
heb fod yn yr ysgol yn ddiweddar, ac i
aelodau eraill o’r gymuned, ychwanegu
carreg liwgar arall dros yn haf. Gan
na chafwyd cyfle i gynnal gwasanaeth
gadael eleni, gwnaed fideos o atgofion
ac anfon negeseuon arbennig i Callum

a Mya. Bu ymwelydd arbennig iawn
amser chware bore ola’r tymor ysgol.
Gwyliau hapus i bawb
Harddu Cae Nant Yn ddiweddar,
fe wnaeth Cadwch Cymru’n Daclus
gyfrannu offer i wneud gardd pili-pala i
Gyngor Llandyrnog. Aeth criw ati i roi’r
ardd at ei gilydd a phlannu’r planhigion
sydd yn arbennig ar gyfer denu pili
palas – gwyddfid, banadl, clust y gath,
moron gwyllt, llygaid y dydd a ffacbys.
Yn y pecyn hefyd roedd yna westy
chwilod a bwydwyr adar, felly gyda lwc
mi fydd Cae Nant yn fôr o fywyd gwyllt
flwyddyn nesa. Yn rhyfeddol ddigonwrth i’r gwaith ddod i ben, daeth
pili-pala heibio fel tase fo’n dweud ‘wel
diolch yn fawr!’
Diolch yn fawr i David a Sherri
Weyman, eu teulu a ffrindiau am y
cymorth – ysbryd cymunedol ar ei orau!

Evie, Amie, David, Alison
Sherri a Shiloh wrthi’n brysur
yn plannu gardd pili palas
yng Nghae Nant – Diolch Tîm
Weyman!

Y Golden Lion, Llandyrnog Rydw
i’n siwr eich bod yn ymwybodol fod
y Golden Lion, Llandyrnog wedi cau
ers 6ed Ionawr, a fy mod wedi ei roi
ar y farchnad gan obeithio y byddai
rhywun yn ei brynu, a’i redeg er mwyn
cadw traddodiad y Golden Lion, oedd
yn galon Llandyrnog. Bu bron i mi ei

werthu i bobol lleol, ond ni fu’n bosib
cwblhau’r gwerthiant oherwydd y
Covid-19. Hoffwn felly eich hysbysu
fy mod i a Mark Roberts wedi cytuno
i ailagor y Golden Lion yn fuan. Does
dim gwerthiant na thenantiaeth yn
bodoli, a theimlais fod Llandyrnog
angen y Goldie ar agor, a felly rydyn
ni’n dau wedi penderfynu rhoi cynnig
arni a gweld sut bydd pethau’n mynd.
Mewn tafarn fechan fel hon, mae sawl
problem i’w datrys ynglŷn â rheolau
cydymffurfio ag amodau Covid-19,
ond dw i’n siwr y gallwn oroesi’r rhain
gyda help ein cwsmeriaid. Bydda i’n
rhoi’r diweddariad i chi pan a phryd
fydd mwy o wybodaeth gynnon ni.
(Merfyn)

Dathlu Priodas Ddeimwnt Priodwyd
Gwyn a Valerie Hughes yn Eglwys
Santes Fair, Dinbych 27fed Awst
1960, ac yna’r wledd briodas yng
Ngwesty’r Crown. Mae nhw wedi byw
yn Llandyrnog trwy gydol eu bywyd
priodasol. Ymddeolodd Gwyn ‘Dŵr’
o’r Bwrdd Dŵr sawl bwyddyn yn
ôl, a Valarie o’r Inffirmari. Dymunwn
ddathliad penblwydd priodas hapus
iawn a gobeithio y cewch ddiwrnod i’w
gofio. Cariad mawr oddiwrth y teulu i
gyd (Jacqueline)

Cystadleuaeth
Bwgan Brain
Falle eich bod chi wedi gweld nifer
o gymeriadau amheus a lliwgar
o gwmpas y pentre’n ddiweddar!
Wel cystadleuaeth bwgan brain
oedd hi ac fe gafwyd 19 yn
cystadlu. Llongyfarchiadau i’r holl
gystadleuwyr - roedd y bwganod
brain yn wych! Diolch am yr holl
gefnogaeth a’r rhoddion fydd yn cael
eu trosglwyddo i Ffrindiau Ysgol Bryn
Clwyd (Ray Perrin)
Enillwyr 1 Bwgan Rhif 8 (Mr Bean)
2 Bwgan rhif 1 (Dyn y Sioe Fawr) 3
Bwgan rhif 13 (Dyn Pric)
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Ocsiwn Ar Lein yn Nolgellau
Pan ddaeth cyfyngiadau ar ein
gweithgareddau nôl yn y gwanwyn,
rhaid oedd edrych ar sut roeddym
am fedru marchnata stoc bridio a
stoc pedigri ein cwsmeriaid. Yn
ffodus, roedd y cwmni rydym yn
gweithio yn agos â nhw yn y broses
o ddatblygu meddalwedd i alluogi
cynnal ocsiwn ar lein. Ar y pryd,
nid oeddym yn cael gwerthu cyplau
(defaid a’u hŵyn) na gwartheg bridio
– ac roedd gennym arwerthiant o
wartheg duon Cymreig oedd fod i
gymeryd lle ddechrau Mai.
Ar ôl trafod â Chymdeithas
y Gwartheg Duon, fe drefnwyd
arwerthiant ar lein, 30 o Wartheg – ac
fel roeddym yn trefnu yr arwerthiant
yma, dyma dderbyn ychydig o
geisiadau os byddem yn medru
defnyddio y feddalwedd i werthu
Cŵn Defaid a Cheffylau. Fe fu’r
arwerthiant yn llwyddiannus, gyda
phob anifail benyw yn cael ei werthu i
gartref newydd, a hefyd y rhan fwyaf
o’r teirw duon gyda phrisiau da iawn
– yr uchaf yn gwerthu am £4,800!
Tarw du a werthwyd am £4,800

Gan fod arwerthiannau cŵn defaid
yn arfer cymeryd lle ar draws y wlad
yn y gwanwyn, penderfynwyd trefnu
arwerthiant cŵn. Derbyniwyd 30
o geisiadau i werthu’r cŵn arlein.
Roedd y rhan fwyaf o’r gwerthwyr yn
paratoi fideos o’u cŵn yn gweithio yn
barod cyn eu gwerthu, felly nid oedd
rhaid iddynt baratoi dim mwy nag
arfer. Cafwyd arwerthiant da iawn,
gyda’r pris uchaf o £12,500 am ast
gan Dewi Jenkins, Talybont.
Gan i’r arwerthiant fod mor
llwyddiannus, roedd y ffôn yn
canu o bob cwr o Brydain a hefyd
o Weriniaeth Iwerddon yn gofyn i
ni drefnu arwerthiant arall . Felly

aethpwyd ati i drefnu ail arwerthiant,
a daeth 90 o gŵn ymlaen i’w gwerthu
y tro hwn! Roedd yn amlwg o’r
dechrau bod safon uchel o gŵn yn yr
arwerthiant. Roedd y diddordeb yn
rhyngwladol, a gwnaethom sicrhau
Record Byd Newydd wrth werthu
Elan Valley Sally ar ran D Evans,
Fferm Penclyn, Aberhonddu am
£18,525 i brynwr yn yr Alban.
Elan Valley Sally - perchennog
D Evans

Crynodeb:
pris uchaf: £18,525 (£19,451 yn
cynnwys premiwm prynwr)
gwerthwyd 75 allan o 86 eitem =
clirio 86%
gwerthwyd 15 eitem dros £4,000
cyfartaledd cŵn defaid wedi eu
hyfforddi: £4,187
cyfartaledd yr arwerthiant: £3,105
Yn sgîl llwyddiant yr arwerthiant,
bydd 80 o gŵn defaid yn cael eu
cynnig yn yr arwerthiant cŵn defaid
nesaf. Diolch i’n holl gwsmeriaid, yn
brynwyr a gwerthwyr, am ein cefnogi
yn ystod yr amser anodd yma.
Erbyn hyn mae Farmers Marts
wedi eu penodi fel arwerthwyr
swyddogol ar lein i’r gymdeithas
Merlod a Chobiau Cymreig a bydd yr
arwerthiannau hynny yn dechrau ar y
29ain o Awst 2020.
Bydd y cyfyngiadau ar nifer y bobl
all fynychu ein martiau yn mynd i
fod yn un o heriau mwyaf y tymor
– cadwch olwg ar ein gwefan am
unrhyw fanylion neu newidiadau fydd
yn rhaid i ni eu gweithredu i gadw
pawb yn ddiogel.
Cadwch yn saff
(Rhys Davies, Llandyrnog: Prif
Weithredwr ac Ysgrifennydd Cwmni
Farmers Marts, Dolgellau)

PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones Ffôn: 07740 542051
Dechrau tymor Anodd credu erbyn
i’r rhifyn hwn o’r Bedol weld golau
dydd bydd yr ysgolion wedi agor
unwaith eto. Edrychwn ymlaen at
weld y bwrlwm eto yn y fro. Pob
lwc i’r plant a’r staff a’r rhai hynny
sy’n dechrau cyfnod newydd mewn
ysgolion uwchradd, colegau a
phrifysgolion.
Profedigaeth Gyda gofid y clywsom
am farwolaeth Gwyn Lightfoot, Pentre
Isa, mab annwyl John a’r diweddar
Beryl Lightfoot. Cymeriad hoffus
oedd yn bencampwr efo’r treialon
cŵn defaid, fel ei dad. Colled enfawr
i’r ardal. Ein cydymdeimlad at y teulu
o golli mab a brawd annwyl iawn.
Tristwch hefyd oedd clywed am
farwolaeth Maldwyn Williams, Pen
y Cae, mab annwyl y diweddar Mr a
Mrs J Williams a brawd hoffus i Jean
ac Eryl a’r diweddar Megan ac Edna.
Roedd Maldwyn yn gymeriad annwyl
iawn ac, yng ngeirie Jean, “dyn ei
filltir sgwâr.” Bu’n cartrefu efo Jean
am flynyddoedd a buont yn hynod
o ofalus ohono. Ein cydymdeimlad
diffuant at ei deulu a’i ffrindiau.
Hefyd at deulu y diweddar Rhiannon
Roberts, Cae Gwyn, Cyffylliog fu’n
byw ym Modynys gyda’i mam, Gwen
Rogers yn ystod y chwedegau. Ac at
Dewi, Cysgod y Graig a’r teulu o golli
cefnder i Beti sef y Parch John Lewis
Jones, Llandudno, fu’n weinidog
teyrngar iawn ar hyd y blynyddoedd.
Dathlu ac ymddeol Llongyfarchiadau
calonnog i Eleanor a Gwynfor
Griffiths, Pen y Waun ar ddathlu eu
Priodas Aur yn ystod y misoedd
diwethaf. Bu iddynt briodi yn yr hen
Gapel Wesle, Graigfechan. Hefyd pob
hapusrwydd wrth iddynt ymddeol
o gadw siop Army a Navy ar ôl 30
mlynedd. Pob lwc i Bethan y ferch a’i
gŵr yn eu menter newydd ar y stad
ddiwydiannol Lôn Parcwr sef Cherry
Tree Country Clothing. Hyfryd gweld
pobl leol yn cychwyn busnes newydd.
Llwyddiant Balch ydym o
lwyddiant Hugh Fferm y Pentre
gyda effeithiolrwydd datblygu tyfu

Llongyfarchiadau i Mali Beech
ar gael 4 A* yn Lefel A. Pob lwc
iddi ym Mhrifysgol Lerpwl yn
astudio Economeg.

cnwd chicory, hefyd i’w nith Gwen
yn cynhyrchu masgiau lu o bob lliw
a llun ddigon o ryfeddod yn ystod y
cyfnod clo.
Braf oedd gweld Delyth Nant Ucha
yn sgwrsio ar “Heno “ o Siop y Pentre
Llanrhaeadr. Mae ein cymunedau
wedi elwa’n fawr o’n siopau bach yn
ddiweddar, ac mae’n siwr bydd pawb
yn parhau i’w gwerthfawrogi a’u
cefnogi yn y dyfodol.
Newid Aelwyd Croeso i ddau deulu
sydd wedi ymgartrefu yn Fron Isa
sef Craig a Melody Dean a Jasper a
Carys Dawson.
Dymunwn yn dda i’r Parch John
Owen yn ei gartref newydd ar Ffordd
Cae Glas, ac i Sylvia a Philip Roberts
sydd wedi symud o Garreg Lwyd
i’w cartref newydd yn Llanbedr.
Pob hapusrwydd iddynt i gyd ar eu
haelwydydd newydd.
Eisteddfod 2020 Roedd yn rhyfedd
heb yr Eisteddfod arferol eleni ond bu
llawer o ddigwyddiadau ar lein.
Braf oedd gwylio rhaglen arbennig
ar Ysgoloriaeth Towyn Roberts er cof
am Violet ei briod a oedd â nifer o
gysylltiadau â’r ardal hon.

Cyfarwyddwyr Prysur
Llandyrnog

Llongyfarchiadau i Non Haf a Daniel
Lloyd am eu gwaith cyfarwyddo yn
ystod y Cyfnod Clo.
Dan nawdd Theatr y Sherman,
Theatr Genedlaethol Cymru a’ BBC
Cymru, bu Non, Hafod y Bryn yn
cyfarwyddo monolog gafaelgar ar y
We o’r enw ‘The Motherhood’ gan
Sophie J Warren, a pherfformiwyd
gan Mali Tudno Williams.
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Arandora Star – Drama Radio
O dan amgylchiadau rhyfedd
y pandemig eleni, ac fel rhan o
arlwy Tir Na nÓg i ysgolion Cymru,
penderfynwyd cynhyrchu drama radio
yn lle’r cynhyrchiad llwyfan arferol.
Dyma’r tro cyntaf mewn 30 mlynedd
i hyn ddigwydd, a bydd yn ffrydio i
ysgolion yn yr Hydref, dan gyfarwyddyd
Daniel Lloyd. Enw’r ddrama yw
‘Arandora Star (awduron Mali Tudno
Williams a Geinor Styles) ac mae
cefndir diddorol a thrist i’r ddrama.
Llong oedd yr Arandora Star a
suddodd ar Orffennaf yr ail, 80 mlynedd
yn ôl yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Llong
bleser fawr oedd hi, yn cario teithwyr
i lefydd fel Norwy, Môr y Canoldir
ac India’r Gorllewin. Ond yn 1939,
cafodd ei chomisiynu gan y fyddin i’w
thrawsnewid yn llong cario milwyr.
Erbyn Gorffennaf 2il, 1940, roedd

hi’n barod, ac ar ei ffordd i Ganada.
Ar ei bwrdd, ymysg carcharorion o
sawl gwlad, roedd Eidalwyr oedd yn
byw’n ddedwydd ym Mhrydain Fawr
nes i’r rhyfel ddechrau. Casglwyd nhw
ynghyd, a’u trin fel carcharorion o
hynny ymlaen. Gadawsant fusnesau a
siopau, cartrefi, perthnasau a ffrindiau,
a’u hanfon ar yr Arandora i garchar yn
St.John’s, Newfoundland, Canada.
Credir mai torpido o long danfor rhif
37 yr Almaen ddrylliodd ochr y llong,
oddi ar arfordir Sir Donegal, Iwerddon.
Boddwyd 805 o garcharorion i gyd,
470 o’r rhain yn Eidalwyr. Mae cofebau
i’r dynion gollodd eu bywydau yn
Llundain, Middlesbrough, Lerpwl,
Glasgow; Mae cofeb hefyd yn Lucca,
yr Eidal,a strydoedd yn Bardi, a

Parma o’r enw‘Via Arandora Star’.
Dadorchuddiwyd cofeb i garcharorion
o Gymru yn Eglwys Gadeiriol
Babyddol Dewi Sant Metroplitan yng
Nghaerdydd ar Orffennaf 2il 2010 a
bydd y ddrama radio’n sôn fwyaf am
y 53 Eidalwr Cymreig a foddwyd yn y
drychineb.
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UN DIWRNOD – TAIR
PRIODAS MEDI 19, 1970
Gohebydd: Nerys Evans Ffôn: 01745 890294
e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

AERON A MENNA ELLIS
Dyma ychydig o atgofion hanner canrif yn ôl.
Roedd pedair Priodas yng Nghapel y Dyffryn,
Llandyrnog yn ystod 1970, Ydi hynny yn record tybed ?
Gwilym a Glenys yn mis Ionawr, wedyn ninnau yn mis
Medi, gyda Elisabeth a Gwilym ac
Olwen a John yn yr Hydref.

MELIN Y WIG

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

Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
Gomer, £8.99
“Dilyniant i nofel
Gwrach y Gwyllt. Pwy
yw’r tair Cymraes
ecsotig yr olwg sydd
wedi ymgartrefu
mewn hen gastell
yn Iwerddon? Pwy yw Meg, y
plentyn bach bywiog sydd fiw i
chi ei chroesi? Cewch ddilyn sawl
sgwarnog yn y nofel hon - drwy’r
hud a’r lledrith a’r rhialtwch.”

Llongyfarchiadau i’r tri phâr ar ddathlu eu priodas Aur

Roedd Dydd Sadwrn y 19fed o Fedi yn ddiwrnod hynod
o braf a ninnau yn Priodi am 11 o’r gloch y bore. Roedd
yn rhaid cael tri gweinidog i wneud yn siwr !! Oherwydd
bod y Parch Wynford Jones heb ei sefydlu yn y Dyffryn ar
fal ein
y pryd, fe’n priodwyd gan y cyn weinidog, y Parch Hywel
Jones oedd wedi ymddeol, ac hefyd y Parch Ieuan Bryn
noson
Williams, Cyffylliog.
liams,
Helen, Ty Capel oedd wrth yr organ ac Anti Alys
w Alan
(College) yn cychwyn canu gydag Edwin Derbyshire yng
odd o
ngofal y lluniau.
awb y
Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn
Dwy forwyn briodas oedd gennym sef Beryl ac Eira.
thasu
Roedd
Beryl
(o’r
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yn
ffrind
groeso i aelodau newydd i ymuno.ers
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y car lle roedd Aeron wedi ei guddio, gan obeithio fod
Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
£5
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a Jeff
Mis yn
Medi:
£20y dydd,yer
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o hyd iddo
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fod llawer
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel
t J. R.
wedi bod yn chwilio.
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
ughes
Llongyfarchiadau i bawb ar gyrraedd yr unedig
Aur, Aeroneleni
a
gyda
Bethan
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
Williams, £10 Carys, £5 Amanda
e Isa,
Menna.
Smallwood, Llangwm yn arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
Caley.
ostyn,
Roedd y capel yn llawn gyda chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
MERCHED Y WAWR: Croesawodd
.
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
Evans
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n
gyrru.
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Preswyl.
Nghapel Ebeneser, Twyn Carno, Rhymni, Sir
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Dewi Gwylfa
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oedd
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a Tony
gyda’r Parch. Maldwyn John a’r Parch. Henry Roberts,
Roberts oedd y gwas bach. Nia fy chwaer oedd y forwyn
ewythr Hugh, yn gwasanaethu. Bu’r wledd briodas yng
briodas.
Ngwesty Penoyre yn Aberhonddu. Treuliasant eu mis mel
Wedi meddwl mynd i Jersey eleni i ddathlu yn yr
Nyfnaint
a Chernyw.
union fan ag oedd ein mis mêl. Ond daeth y Covid!!’
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LLYFRAU NEWYDD

Ffenestr a straeon
eraill i ddysgwyr
Y Lolfa, £5.99
“Wyth stori fer ar gyfer
Dysgwyr Cymraeg, gan
rai o awduron gorau
Cymru, yn cynnwys
Bethan Gwanas, Guto
Dafydd, Mared Lewis
a Lois Arnold. Llyfr o’r gyfres
Amdani, Lefel Sylfaen”.
Perl
Bet Jones
Y Lolfa, £8.99
“Nofel hanesyddol â
charwriaeth rhwng
Cymraes a Chroatiad,
Nia a Marko yn ganolog
iddi. Yn gefnlen i’r stori
bersonol, mae hanes
sut y gwaethygodd y berthynas
rhwng y Serbiaid a’r Croatiaid yn
ystod yr 1990au, gan ganolbwyntio
ar feddiannaeth y JNA o dref
fechan Cavtat a’r ymosodiad ar
Dubrovnik.”
Awdures a enillodd Gwobr Goffa
Daniel Owen (2013) am Craciau,
nofelau eraill gan Bet Jones yw Beti
Bwt ac Y Nant.
Mefus yn y glaw
Mari Emlyn
Gwasg y Bwthyn, £8.99

•R•M•

Seiri Coed

JONES

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

JOINERY

Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

Ffôn : 01824 705251

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

“Nofel sensitif a hwyliog
am gyfeillgarwch a
sefyllfa merched hŷn.
Rydym yn dilyn diwrnod
ym mywyd Lili Daniels,
awdures 50 oed, sy’n
cael trafferth darganfod ei hawen
a hithau’n ceisio ysgrifennu ei
phumed nofel.”
Llyfr adar mawr y plant
Onwy Gower
Y Lolfa, £7.99
Trysor o lyfr
i blant bach
a mawr; llyfr
hyfryd sydd yn
llawn ffeithiau
am 50 o
wahanol adar
sydd i’w gweld
yng Nghymru,
tudalen
ddwbwl i bob
aderyn sydd
yn cynnwys ffeithiau, ffotograffau a
lluniau deniadol.
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Y radio’n
achub y
dydd

©BBC

Nid dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod orfod troi at y
cyfryngau torfol i sicrhau ei llwyfannu. 80 mlynedd
yn ôl, yn 1940, y bwriad oedd ei chynnal ym Mheny-bont ar Ogwr ond penderfynodd y pwyllgor lleol ei
gohirio oherwydd ar y pryd, yno roedd y ffatri fwyaf
yn y byd a oedd yn gwneud bomiau. Roedd hon yn
cyflogi 37,000 o bobl ac yn darged posibl i fomiau’r
Almaen. Ar gais Cyngor yr Eisteddfod, cynigiodd
Aberpennar gartref i’r eisteddfod.
Ond wrth i’r rhyfel ddwysáu, sylweddolodd
awdurdodau’r eisteddfod bod y perygl yn ormod.
Roedd hi’n rhy beryglus i filoedd o bobl ddod at ei
gilydd mewn cwm cul a dod yn darged posibl i’r
gelyn. Hefyd, roedd anawsterau o ran cludiant a
llety’n anochel.
Felly, gyda chalon drom, penderfynwyd gohirio’r
eisteddfod a derbyniodd y Cymry hyn fel un o
anawsterau’r rhyfel. Ond ni fyddai’n cael ei gohirio’n
llwyr – cytunwyd i gyhoeddi’r cyfansoddiadau
llenyddol a cherddorol, cyhoeddi enillwyr yn y wasg,
a rhoi gwobrau.
Yna daeth y BBC i’r fei. A allai Cymry’r BBC
helpu’r eisteddfod drwy ei darlledu? Felly byddai
miliynau (yn ôl y Radio Times!) yn gallu gwrando
arni o ddiogelwch eu cadeiriau esmwyth. Cyfarfu
cynrychiolwyr Cyngor yr Eisteddfod â’r BBC i drafod
y cynllun. Dyma gyhoeddiad yr Archdderwydd Cynan
ar y radio:
“Yn y cyfrwng hwn y daeth swyddogion y BBC
ymlaen gyda chynnig rhagorol, a awgrymwyd
i gychwyn gan Mr T. Rowland Hughes, ac a
dderbyniwyd yn llawen ac yn ddiolchgar gan ein
Pwyllgor fel gwasanaeth cenedlaethol gwirioneddol. Y
cynnig mewn gair oedd hyn: bod cydbwyllgor bychan
o gynrychiolwyr y Cyngor a’r BBC i gydweithredu
ar gynllun i geisio achub hynny a ellid o raglen
Eisteddfod un naw pedwar dim drwy gyfrwng y
radio.”
Neilltuwyd bron y cyfan o’r cyfnodau a oedd
ar gael yn yr Home Service ar gyfer darlledu yn
y Gymraeg i’r Eisteddfod. Darlledwyd eitemau o
stiwdio Bangor am 5.05 y pnawn, ar ôl y newyddion
yn Gymraeg am 5 o’r gloch, ac fe’u rhestrwyd yn
Gymraeg yn y Radio Times.
Yr amserlen, 5–10 Awst (wedi’i dyfynnu fel yr oedd
yn y cylchgrawn):

Dydd Llun: ‘Agor yr Eisteddfod yna beirniadaethau
ac enwau’r buddugwyr yn Adran y Ddrama’
Dydd Mawrth: ‘Beirniadaeth yr englyn. Pwy a
enillodd o 156?’ Does dim gwybodaeth am yr
enillydd.
Dydd Mercher: ‘Gwasanaeth gosber arbennig
wythnos yr Eisteddfod. Y Cyn-archdderwydd Elfed
i offrymu’r gweddïau, yr Archdderwydd Crwys i
ddarllen rhan o’r Ysgrythur.’
7.30: ‘Address by The Right Hon. D. Lloyd George,
O.M., M.P followed by
7.40 The adjudication, illustrated by recordings, of
the Chief Male Voice Choral competition.’
Roedd darlledu yn ystod y rhyfel yn gwahardd
gweithredu’r Rheol Uniaith a ddaeth i rym yn 1937,
felly roedd araith David Lloyd George yn Saesneg. Un
dyfyniad cofiadwy o’r araith yw ‘This is the day of the
agony of small nations’.
Dydd Iau: ‘Rhai beirniadaethau, gan gynnwys
Beirniadaeth y Bryddest gan yr Athro W.J. Gruffydd.
Pwy fydd bardd y goron?’ Yn anffodus, nid oedd neb
yn deilwng.
Dydd Gwener: ‘Beirniadaethau ac enwau’r
buddugwyr yn Adran Llenyddiaeth, ac Adran
Celfyddyd a Chrefft.’
Enillydd y fedal ryddiaith oedd T. Hughes Jones
am ei nofel (neu ‘stori fer hir’) Sgweier Hafila. Kate
Roberts oedd y beirniad, a defnyddiodd y genre
newydd hwn – y stori fer hir – yn ddiweddarach yn ei
gyrfa llenyddol (e.e. Te yn y Grug).
5.20: ‘The Cardiff Snowflakes Choir in an
Eisteddfod Week programme of songs.’
Dydd Sadwrn: ‘Beirniadaethau ac enwau’r
buddugwyr yn Adran Barddoniaeth [sic]. Beirniadaeth
yr Awdl gan Griffith John Williams. Pwy fydd Bardd y
Gadair?’
Y bardd a gadeiriwyd oedd T. Rowland Hughes
am ei awdl Pererinion. Roedd Hughes yn cynhyrchu
rhaglenni nodwedd y BBC yng Nghaerdydd. Ar ôl
dim ond pum mlynedd yn ei swydd, y sôn yn The
Guardian oedd ei fod yn un o’r cynhyrchwyr rhaglenni
radio gorau ym Mhrydain!
Ewch i genome.ch.bbc.co.uk i ddarllen copïau o’r
Radio Times a gyhoeddwyd rhwng 1923 a 2009 –
diddorol iawn!
Anwen Davies, Llandyrnog

Eisteddfod “Ar” Gen!

Gawson ni ’run Eisteddod
Genedlaethol eleni, er siomiant i bawb
ond mi gawsom flas ar arlwy ein
prifwyl gyda’r Eisteddfod Amgen, ar y
wê, a rhaglenni ardderchog ar y radio
a theledu yn ystod be fuasai wedi bod
yn wythnos ein heisteddfod ddechrau
Awst.
Un a fu’n brysur gyda’r holl broses,
yn ymddangos ar y teledu a chyfrannu
i Amgen oedd neb llai na Robat Arwyn,
a doedd dim eisiau unrhyw esgus ar
fy rhan i beth bynnag i allu picied i’w
weld. Doeddwn i heb ei weld yn iawn
ers mis Mawrth, ac roedd hi’n job ar
y naw gorfod eistedd ar wahân yn
ddigon pell o’n gilydd efo’n paned yn
yr ardd.
Mi ddechreuon ni drwy sôn am y
rhaglen a ddarlledwyd ar nos Sadwrn
wythnos yr Steddfod.
SPG: Wel yn lle fues di yn ei recordio
a sut brofiad oedd o?
Arwyn: Profiad go wahanol oedd
rhaid imi gyfadde, yn Llancaiach Fawr
oedden ni, a phopeth chware teg, yn
drefnus iawn o ran diogelwch a ballu,
ac mi weithiodd yn dda dwi meddwl er
gwaetha’r cyfyngiadau. A ges i’r fraint
o fod ar y rhaglen yn olrhain hanes
sioeau cerdd hefyd , roedd hwnnw’n
brofiad difyr hefyd a chael cyfeilio i
Steffan Prys a Celyn Cartwright.
SPG: A mi fues di’n sgwrsio dan y
lloer efo Elin Fflur hefyd yn do!
Arwyn: Do, dim ond tri o griw oedd
yma, Rhys Edwards efo camerâu a
sain, Delyth y cyfarwyddwraig ac wrth
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Sain i’w recordio.Fuesi’n gweithio ar y
caneuon am bron i ddeufis.

Dyma Arwyn yn ymlacio yn yr ardd ar ei fainc, ac i gael gwybod
hanes y fainc arbennig yma, wel mi fydd rhaid ichi wylio rhaglen
Adre Glan Gaeaf ’ma i weld!

gwrs Elin Fflur, fuo ni wrthi am orie
roedde ni’n recordio yn fuan ar ôl y
diwrnod hira ac roedd hi wedi bod yn
braf ac yn gorfod aros iddi dwllu yn
iawn cyn cychwyn recordio! Ddaru ni
ddim cychwyn nes oedd hi bron yn
ddeg!!
SPG: Be di cefndir y darn comisiwn
’ma wnes di efo Hywel Gwynfryn?
Arwyn:Hywel Gwynfryn gafodd y
syniad o greu rwbath, a wedi zoomio

efo fo sawl tro a thrafod , fo aeth at y
Steddfod efo’r syniad, ac erbyn deall
roedden nhw hefyd wedi bod yn trafod
gwneud rhywbeth fel cynnig ar greu
opera gyfoes- ac yn y diwedd dyma
ein comisynu ein dau i greu tair cân
newydd, a gweld sut fase pethe yn
datblygu o hynny.O’n i wrth fy modd
yn cael cyfle i sgwenu caneuon i’r
tri sef John Ieuan, Mared Williams
a Celyn Cartwright a mynd i stiwdio

SPG: Pam dewis merched Gregynog
fel testun?
Arwyn: Roedd yr Eisteddfod eisiau
gweld a oedd ’ne botensial sgwenu
sioe am y ddwy chwaer- Gwendoline a
Margaret Davies. Roedd yr Eisteddfod
yn awyddus i ddathlu cyfraniad
anhygoel y ddwy i ddiwylliant a’r
celfyddydau yng Nghymru. Eu
hymddiriedolaeth nhw sy’n ariannu
pabell Encore bob blwyddyn, ac fel
yna daeth y sioe gerdd gwta Dwy
Chwaer i fodolaeth!
SPG: A heblaw am y peintio ar
decoretio sydd wedi bod yn mynd
ymlaen yma yn y Dalar, be arall sy gen
ti ar y gweill!!
Arwyn:Mae gen i chwech rhaglen
Radio Cymru -Swyn ar y Sul i’w
recordio, comisiwn ar gyfer Uffoniwm!,
a darn telyn o’r enw Tua’r Wawr i
Llywelyn Ifan Jones ,a comisiwn gan
bedwarawd o Baris o bob man!!
Maen nhw eisoes wedi bod yn canu
Benedictus a Pie Iesu o Er hwylio’r
Haul ac eisiau darn i ddathlu deng
mlynedd o gyd ganu!! O! a mae Nia
Parri yn dwad yma i recordio rhaglen
Adre ddiwedd y mis!!
SPG: Mi faswn i'n deud bod ne
ddigon yn fane i dy gadw allan o
ddrygioni Ar bach am dipyn go lew
,a dy fod hefyd wedi bod yn reit
brysur rhwng un peth ar llall drwy
gydol yr Haf.

Steddfod
yn Nunlle

Lle fuoch chi yn wythnos gyntaf Awst eleni?
Fel nifer ohonoch, roeddwn i wedi bwriadu
bod mewn cae yn Nhregaron ond nid felly
y bu. Ond fe gymerais wythnos o wyliau o’r
gwaith a mynd i ŵyl genedlaethol Gymraeg a
Chymreig – a hynny o fy soffa ac o’r ardd trwy’r
gliniadur, y teledu a’r radio – sef Gŵyl AmGen.
Nagoedd doedd o ddim yr un peth – ond wir
roedd yn brofiad cyfoethog a chyffrous, ac
amgen wrth gwrs. Fe fues i mewn cyngherddau
a pherfformiadau, yn gwrando ar ddarlithoedd a
thrafodaethau, yn edrych ar gelf ac yn siopa.
Wrth edrych ar y amserlen o ddigwyddiadau
fe gefais deimlad cyfarwydd. Roedd yn union
fel darllen Rhaglen y Dydd – “fedrai ddim mynd
i bob dim dwi isho gan fod pethau mlaen run
pryd mewn gwahanol lefydd”! Felly dyma lunio
rhestr o’r pethau pwysicaf a’u gwylio nhw. Ond
yn wahanol i’r Steddfod arferol, roedd na gyfle i
fynd yn ôl i wylio pethau roeddwn wedi methu,
neu i ail-wylio neu wrando ar y pethau gorau.
A beth felly oedd yr uchafbwyntiau i mi?
Seremoni agoriadol Carys Eleri yn ein croesawu
i “steddfod yn ein pen yn nunlle” ac anerchiadau
tri o Gymry ifanc dawnus fel llywyddion y
dydd – Toda Ogunbanwo, Seren Jones a Josh
Nadimi. Sgwrs Rhys Ifans ar Radio Cymru 2
am ei brofiadau yn ystod y Cloi yn Llundain.
Tudur Owen a Beti George yn cyflwyno’r Tocyn
Wythnos – ac yn trio penderfynu os oedd hi’n
iawn i alw ‘ti’ ar ei gilydd!
Sioe gerdd gwta newydd gan Robat Arwyn
a Hywel Gwynfryn, Y Ddwy Chwaer, a’r gân La
Parisienne gan Mared yn sefyll allan. Y Stomp
Gwerin – a cherdd dant Llio Evans am ei crysh
ar Rhys Meirion! Darlith ysgytwol Aled Edwrads
am Covid Cenedl a’r Hawl i Fyw. Awel Vaughan
Evans ac eraill yn trafod llesiant a gwerth canu
corawl (gododd hyd yn oed fwy o hiraeth am
Gôr Rhuthun). Cyngerdd Clasuron Sioeau Cerdd
Cymru wedi eu trefnu gan Rhys Taylor yn dod â
llu o atgofion ac yn rhoi sylw blaengar i ganeuon
Robat Arwyn – ac roeddwn wrth fy modd hefo
perfformiad Daniel Lloyd o Melltith ar y Nyth.
Wedi wythnos mor wych, erbyn y cyngerdd
olaf, Cyngerdd yr Eisteddfod Coll, roeddwn i’n
teimlo’n ddigon emosiynol a balch o fod yn un
o genedl oedd yn medru llwyfannu y fath ŵyl yn
ystod pandemig. Cyffyrddiad ysbrydoledig oedd
cael cerddi Eirug Salisbury fel sgript dolen i Ffion
Dafis – a dyma hi’n dechrau sôn am “gân heb
ei chanu neu ddwy neu dair tasa’n dod i hynny”
ac am “brenin y sêr yn yr awyr heno hefo gwin
beaujolais yn cynnau canhwyllau mawr llachar
di-ri ac yn deud wrth y brifwyl mai byw fydd
hi” – cyn cael deuawd o Benedictus ac Yfory.
Erbyn hyn roedd na lwmp yn y gwddw, ac roedd
y dagrau’n llifo wrth i Bryn Terfel ganu Hwn yw
fy Mrawd ac Anfonaf Angel (a finne’n trio canu’r
harmoni hefo fo!) ac wedyn yr anthem gyda
arwyddo i’r byddar. Am glo i wythnos gofiadwy.
Fe wyliodd 240,000 o bobl yr arlwy yn ystod
yr wythnos ei hun, a dros 500,000 os ydych yn
cynnwys yr holl raglenni arlein fu ers mis Mai
dan faner Gŵyl AmGen.
A doedd na ddim gwynt a glaw (diolch byth
ar ôl profiadau Llanrwst a Sir Fôn!), dim ciwiau
traffig na meysydd parcio mwdlyd, dim toiledau
ych-a-fi, a dim talu crocbris am baned na
chrempog. Iawn doedd na ddim cyfle i daro
mewn i hen ffrindiau a gweld selebs ein cenedl
yn stryffaglu ar draws cae yn eu sgidie gorau,
nac i holi pawb lle ma nhw’n aros a tan bryd
mae nhw yma. Ac wrth gwrs, fel aelod o gôr,
doedd na ddim cystadlu, a doedd na ddim
Gorsedd, na bar gwyrdd, na Phabell Lên. Ond
fe gafwyd gŵyl gelfyddydol eang, cyffrous,
ysbrydoledig, ryfeddol ac amgen yn wir.
Diolch i bob un wan jac fu’n rhan o’r ymdrech i
lwyfannu Gŵyl AmGen – ac os wnaethoch chi
ei fwynhau hefyd efallai y gwnewch ystyried
gwneud cyfraniad ariannol i goffrau’r Eisteddfod
Genedlaethol i sicrhau ei dyfodol – mewn cae tro
nesa gobeithio!
Bethan M. Hughes

Clwb Bowlio Rhuthun
Enillwyr cystadlaethau grwpiau yn y Clwb Bowlio llynedd. Ar ôl swper blasus yn y Woodlands Hall, rhoddwyd y
cwpanau allan i’r enillwyr o’r chwith: Gwyn Howatson, Iolo Evans, Doug Parry, Arthur Williams, Katherine Insley,
Deryl Roberts, Hefin Hughes, Jim Thompson, Neil Davies a Roger Bolton.

RHANNU AG
ERAILL
Mae'r rhan fwyaf ohonoch yn gyfarwydd a
symud tŷ, ond mater arall yw symud Banc
Bwyd. Gyda'n, hamser yn dirwyn i ben yng
Nghanolfan Awelon rhaid oedd canfod cartre
newydd, a chafwyd lle ar lawr isa Neuadd y
Dref yn Rhuthun wedi treulio amser yn ymweld
â gwahanol adeiladau yn y dref. Wedi clirio
a thaflu, rhaid deud fod y lle erbyn hyn yn
llawn silffoedd, a'r rheiny yn llawn bwydydd.
Cafwyd tridiau llwyddiannus iawn yn
ddiweddar yn casglu bwyd yn archfarchnad
Tesco yn Rhuthun, a diolchwn yn fawr i bawb
wnaeth gyfrannu, ac i weithwyr Tesco am
eu cymorth parod. Mae bocsus yn derbyn
bwydydd yn Tesco ac yn y Co-op yn Rhuthun.
Erbyn hyn bydd yn braf cael croesawu'r
gwirfoddolwyr yn ôl, ac mae pedwar tîm i
rannu'r bwyd allan a thri tîm i ddidoli a llenwi'r
silffoedd.
Mae Banc Bwyd Rhuthun yn rhan o Fanc
Bwyd Dyffryn Clwyd. Mae un Rhuthun ar
agor fore Iau ac un Dinbych ar agor ddwy
waith yr wythnos ar ddyddiau Llun a Gwener.
Gwerthfawrogir yn fawr gefnogaeth pobl yr
ardal, yn cyfrannu bwyd yn rheolaidd. Mae'r
clientau hefyd yn gwerthfawrogi ac yn diolch
am eich cyfraniadau. Yn anffodus does gan
bawb mo'r modd i brynu bwyd i'w teuluoedd,
a diolchwn am y fraint o gael gwneud ychydig i
'w cefnogi a cheisio lleihau eu problemau.
Morfudd Jones, Cadeirydd Banc Bwyd
Rhuthun

Slots
Wel, dyma’r normal newydd
Wrth ddod o’r cyfnod clo,
Pob un yn cael ei amserCael slot i bawb ‘n eu tro.
Bydd slot i dderbyn nwyddau
Rôl siopa hir arlein
A slot i nôl y tecawêY prydau parod ffein.
Os am gael llyfrau allan
O’r llyfrgell yn y dre
Bydd gennych slot deng munud
I’w nôl cyn amser te.
Pan fydd ’na ddant yn poeniWel ffonio’r deintydd –nawr!
Rhaid diodde’n dawel nes daw slot
A lle’n y gadair fawr!
Mae’r gwallt ‘di tyfu at eich traed
Bron, bron fel Rapunsel,
O’r diwedd daw eich slot trin gwalltOnd neb i’ch gweld mor swel!!
Hwrê, mae’r pwll ar agor
Ond rhoswch funud nawr
Dim ond llond llaw gaiff nofio
Rhaid bwcio slot o awr.
A fyddwn ni, bob un wan jac
‘di troi’n robotiaid mud
Yn gwrando’n ufudd ar bob cais
I slotio mewn i’n byd?
(AJE)

DERWEN
Merched y Wawr
Nid ydym, fel aelodau yn Nerwen, wedi cyfarfod ers
mis Mawrth. Pawb yn ceisio cadw’n ddiogel. Diolch
i Gaenor, ein llywydd, am gadw mewn cysylltiad,
ein cadw’n ddifyr efo cystadleuthau gorffen limrig,
ffurfio brawddegau allan o air ac arlunio. Tipyn
o grafu pen a hwyl ynghanol y pandemig yma.
Edrychwn ymlaen rwan am ddarllen y Wawr. Mae’n
bur debyg na fyddwn yn cyfarfod yn fuan, ond mae
sgwrs ar y ffôn yn dderbyniol iawn.
Silffoedd y Banc Bwyd yn llawn.

Llongyfarchiadau i Emily a Ieu ar ddathlu eu Priodas
Aur. Pob dymuniad da oddi wrthym i gyd.
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AERON JONES

Aciwbigo yng Nghlinig
Stryd y Ffynnon, Rhuthun

Wedi ei ddefnyddio yn llwyddiannus am flynyddoedd lawer i drin
cyflyrau poen.
Poen cefn, sciatica, niwed i’r gwddf a’r ysgwydd gan gynnwys
anafiadau atchwipio a fferdod ysgwydd. Dros 12 mlynedd o brofiad
Hyfforddiant llawn mewn Aciwbigo Tsieneaidd Traddodiadol.
www.wellstreetclinic.co.uk www.ricchamberlainacupuncture.co.uk
Cysylltwch â Ric ar 01824 750732 neu ffoniwch am apwyntiad ar
01824 709777

H. A.

134 Parc y Dre,
Rhuthun
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