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YN Y RHIFYN HWN

Tybed pwy sy’n ffermio yma? tud 28

Gyda dyddiau tesog hirfelyn haf yn dirwyn i ben, y 
dydd yn byrhau a glangaeaf ar y gorwel, daw cyfle i 
fwrw golwg yn ôl ar flwyddyn eithriadol yn ein hanes. 

Pan rwy’n ysgrifennu hwn, mae cyfyngiadau 
Cofid-19 mwy neu lai wedi diflannu. Rydym yn 
dal i wisgo mygydau mewn siopau, ond nid mewn 
clybiau chwaraeon megis pêl-droed a rygbi. Nid oes 
cyfyngiadau ar niferoedd yn ymgynnull yn yr awyr 
agored, a thorfeydd yn dychwelyd i wylio eu hoff 
dimau yn cystadlu.

Nid oeddwn wedi sylweddoli i ba raddau roeddwn 
wedi methu piciad i Gae Ddôl i wylio’r dewrion yn 
ymgodymu â’u gwrthwynebwyr am feistrolaeth 
feddyliol a chorfforol. Ond yn bwysicach fyth na hyn, 
cael taro mewn i’r cyfarwydd ar ochor y cae a chael 
sgwrs (ac ambell ddadl) hefo chyfeillion a dieithriaid.

 Yn ddi-os i mi, y golled fwyaf yn ystod y cyfnodau 
cloi rydym wedi eu dioddef dros y 18 mis diwethaf 
ydi’r cyswllt cymdeithasol. Cael cwrdd wyneb yn 
wyneb a thrafod a dal i fyny hefo’r cloncs i gyd. I ni’r 
Cymry, mae cymdeithas a chymuned yn gonglfaen 
a sail i’r gwead sy’n ein gwneud yn genedl unigryw. 

Mae pawb yn nabod pawb i raddau, neu’n gwybod 
am rywun sy’n perthyn i rywun sy’n ei adnabod!

Rwyf wastad wedi teimlo hyn i fod yn gysur 
rhywsut. I mi, mae’n braf gwybod os daw tro 
trwstan neu ryw gyfnod anffodus i’m rhan, bydd 
rhywun yn holi sut mae pethau, neu os ydi pethau 
wedi altro eu gwedd. Mae’n debyg fod hyn yn 
digwydd mewn gwledydd eraill i raddau, ond rwyf 
yn sicr nad oes unman fel Cymru am feithrin y 
teimlad yma o berthyn ac o fod yn rhan o rywbeth 
anesboniadwy.

Mae’n sicr y bydd llawer ohonoch wedi gweld y 
golled yma yn ystod y cyfnod diweddar, yn gweld 
colli cael mynychu cyngerdd, neu ymweliad â theatr 
neu gapel. Nid yn unig am y rheswm amlwg o gael 
mwynhau’r perfformiad/anerchiad, ond y pleser 
rhyfedd hwnw o gael gweld wynebau cyfarwydd a 
tharo sgwrs neu dynnu coes a hel atgofion. Y pethau 
bychain yma sy’n costio r’un geiniog, ond sy’n 
gwneud bywyd yn werth ei fyw.

Daeth ystadegau i’r golwg yn ddiweddar sy’n 
awgrymu fod adroddiadau am iechyd meddwl 

wedi cynyddu yn sylweddol dros y cyfnod clo, yn 
enwedig ymysg yr ifanc. Mae hyn yn peri gofid 
mawr imi. Hefo rhwydweithiau cymdeithasol fel 
Facebook, Twitter ac Instagram yn chwarae rhan 
gynyddol ym mywydau ein hieuenctid, mae’r niwed 
sy’n cael ei wneud i gymdeithas fel rydym yn ei 
hadnabod yn loes i’m calon. Mor hawdd ydi logio 
’mlaen a chael eich wynebu hefo cynnwys amheus, 
adroddiadau ffug, rhagfarn a dirmyg. Teimlaf yn gryf 
fod y miliwnyddion sy’n perchnogi’r platfformau 
yma yn troi eu hwynebau’r ffordd arall ar hyn o 
bryd ac yn esgeuluso eu cyfrifoldebau moesol i 
warchod lles ac iechyd meddwl eu defnyddwyr. 
Mae’n hwyr glas i lywodraethau ar draws y byd i 
ddeddfwriaethu i’w rheoli. 

I gloi, tra dylem fod yn eithriadol o falch o ble 
rydym yn byw, rhaid peidio â meddwl mai problem 
yn rhywle arall ydi hwn. Mae’r gelyn wrth y drws, ac 
mae cyfrifoldeb arnom ni pob un i fod yn wyliadwrus 
ac i warchod buddiannau ein pobl a’n cymuned – yn 
enwedig y rhai mwyaf bregus. 
HYWEL RICHARDS
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Pam bod y plant yn dathlu?
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PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT? 

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

 Eich Contractwr Lleol 
J. TUDOR MORRIS 

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002

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

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

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans   Ffôn: 01490 460360

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro

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

16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun    
Ffôn: 01824 702575 

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

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

Siop Elfair

Richard Jones 
a’i Gwmni 
IARD LO EYARTH, 

HEOL Y PARC, 
RHUTHUN 702006 

Gwerthwr Glo 
Cludo i bob ardal 

Ffôn fin nos: 
07786 244426

 
APPROVED 

COAL  
MERCHANT

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

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon.   

01824 710245      
eryddon@icloud.com 

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

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

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

CYW YN DOD A HWYL A HUD  
I DDYFFRYN CLWYD 

Bydd dwy Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00 
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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MEDI

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU: Robat Morgan (702327)

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

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

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

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)

Ar werth fore Sadwrn, Hydref 16

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

Wyn a Bet, Bodanwydog, Llandegla £10.00
Mari Williams, Pentre Llech £5.00
Nan Lloyd, Treddol, Rhuthun £10.00
John Owen er cof am Gwenda £40.00
Teulu Cian Wyn Llywelyn Williams £20.00
Nerys Evans, Llanrhaeadr £10.00
Er cof am Ifor Parry, Ty Ucha’r Llyn, Gwyddelwern £20.00
Hugh a Veronica Roberts, Llandyrnog £10.00
Er cof am deulu Cerddinen gynt £10.00
Teulu Sion Elfed, Min y Garth, Llangwm £5.00
Awen a Berwyn, Bryn Eithin, Ty’n y Parc £5.00
Er cof am Wyn, Hafoty Foel, Melin y Wig £10.00
Teulu Steffan Parry, Rhewl £5.00
Teulu Nansi Rhys James     £5.00
Er cof am Lisa Hughes, Maes Aled, Cerrigydrudion    £10.00 
  
 £175.00

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

Hysbysebion rhifyn Hydref erbyn  
dydd Gwener, Medi 24.

ebost: swyddfa@ybedol.com

O’R EFAIL
Anfonwn ein cofion at Eirlys Tomos, 
un o’n cyd-olygyddion y mis hwn, 
mae Euryn ei gŵr yn wael yn 
Ysbyty Glan Clwyd. Hefyd cofiwn 
am Robat Morgan, sy’n gofalu am 
ddosbarthu’r Bedol bob mis, yntau 
wedi cael triniaeth yn Ysbyty Walton 
yn Lerpwl. Trist hefyd oedd clywed 
am farwolaeth Nesta Evans, bu’n 
ohebydd ffyddlon i Dinmael a’r 
cylch am flynyddoedd, ac yn fawr ei 
gwasanaeth hefyd fel ysgrifennydd 

Gŵyl Ddrama Corwen a Sioe Cerrig.
Diolch i bawb a gyfrannodd 

mor barod i’r rhifyn hwn o’r Bedol. 
Mae rhagolygon bellach y bydd 
bywyd yn dechrau dychwelyd i 
ryw ffurf o normalrwydd yn ystod y 
misoedd nesaf a mawr obeithiwn 
y cawn weld y gweithgarwch a’r 
cymdeithasu yn ail gynneu yn ein 
hardaloedd yn fuan ac y cawn 
ninnau gyfle i gofnodi’r hanesion yn 
Y Bedol unwaith eto.

RHIFYN HYDREF
ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, MEDI 22

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, MEDI 24

DOSBARTHU DYDD GWENER, HYDREF 15

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

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

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

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

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

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

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

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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Y pris yw £30 am y flwyddyn.

EGLWYS SEION 
Ar Awst 1, buom yn cyd addoli gydag 
aelodau Capel Bethel, Cynwyd 
gydag Eirian Jones, Carrog yn 
gyfrifol am y gwasanaeth. Braf iawn 
oedd cael cwmni ein Gweinidog, 
Parch T.L.Williams yn yr oedfa a 
diolch i Glenys Jones am ei gludo 
yno. Y gobaith yw parhau gyda’r 
gwasanaethau undebol ym mis Medi 
a bydd gwybodaeth yn cael ei anfon 
yn y Cylchlythyr, Cyfarchion. 

Bedydd Dydd Sul, Awst 1, cynhaliwyd 
gwasanaeth bedydd Mali Glwys, 
merch fach Awel ac Iwan Jones, ac 
wyres Bryn a Wendy Jones, Coed 
Bonwm. Gweinyddwyd y sacrament 
gan Parch Huw Dylan Jones a 
briododd Awel ac Iwan yn Eglwys 
Seion, bum mlynedd yn ôl. Roedd 
teuluoedd Awel ac Iwan yn bresennol 
yn y gwasanaeth yn cynnwys Nel, 
chwaer fawr Mali. Pob bendith i’r 
teulu bach.

Colli Aelod Daeth ton o dristwch 
dros ardal Corwen ac Edeyrnion 
diwedd mis Gorffennaf o glywed 
y newyddion bod Manon Easter 
Lewis wedi ein gadael. Yn ferch i’r 
diweddar Barch a Mrs J Easter Ellis, 
bu ei thad yn weinidog Eglwys Seion 
yn y pedwardegau. Dros ddeugain 
mlynedd cafodd Manon a Chôr 
Merched Edeyrnion lwyddiannau 
mewn eisteddfodau a gwyliau 
gan ddod i’r brig yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol un ar ddeg o weithiau. 
Dipyn o record. Yn gyfansoddwraig 
dalentog, cyfansoddodd alaw hudolus 
i benillion arbennig W.E. Williams, Bro 
Edeyrnion. Derbyniwyd Manon i’r wisg 
wen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 
2002 am ei chyfraniad i gerddoriaeth. 
Cofiwn yn Eglwys Seion am gyfraniad 
Manon fel organydd medrus a hynny 
am dros hanner canrif. Cynhaliwyd 
ei hangladd yn Eglwys Seion ar Awst 
7 dan arweiniad Parch Huw Dylan 
Jones, un a fu’n gyd athro gyda 
Manon yn Ysgol Y Berwyn. Estynnwn 
ein cydymdeimlad cywir ag Iwan a 
Carol ynghyd â’r wyrion, Celyn a Ceris 

a’r cysylltiadau oll. 

Cofion Rydym yn anfon ein cofion 
at ein cyd aelodau sydd ddim yn 
mwynhau iechyd ac sydd wedi 
derbyn, yn derbyn, neu ar fin derbyn 
triniaeth feddygol.

Newid Aelwyd Rydym yn anfon ein 
dymuniadau gorau i’r Parch Owen J 
Roberts sydd wedi symud i Ruthun 
i fyw ers mis Gorffennaf. Gobeithio 
y byddwch yn hapus yn eich cartref 
newydd.

Hefyd mae Gwenda a Glyn 
Humphreys yn symud o’r Cefn i fyw i 
Loches, Godre’r Gaer. Dymunwn bob 
dedwyddwch iddynt yn eu cartref 
newydd.

Ymddeoliad Hapus Dymunwn 
ymddeoliad hir a hapus i Gareth 
Jones, Siop G & Ll Jones, ar ôl dros 
hanner canrif yn rhedeg siop esgidiau. 
Mwynhewch y seibiant haeddiannol a 
phen-blwydd hapus arbennig i chi.

Llongyfarchiadau Mae dau aelod 
wedi cyrraedd carreg filltir arbennig 
iawn yn eu hanes eleni. Mae’r Parch 
Owen J Roberts yn dathlu 70 mlynedd 
ers iddo gael ei ordeinio’n Weinidog 
yr Efengyl tra mae Mr Huw Roberts, 
yn dathlu 60 mlynedd ers iddo gael ei 
ordeinio’n flaenor. Ein dymuniadau a 
llongyfarchiadau gwresog i’r ddau. 

CYLCH LLENYDDOL BRO 
GLYNDŴR
Bydd y tymor newydd yn cychwyn ar 
Hydref 14 am 7.30. Am fwy o fanylion 
cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Nia 
Jones, rhif ffôn 01490 430207. Mae’r 
pwyllgor yn paratoi rhaglen ddiddorol 
ar eich cyfer. Croesawn aelodau 
newydd i’r cyfarfodydd, nid oes 
raid prynu tocyn tymor, gellir talu tâl 
mynediad wrth y drws. Wedi seibiant 
anorfod oherwydd y pandemig, braf 
fydd ail gydio yn y cymdeithasu. Os 
na fydd cefnogaeth i weithgareddau 
Cymraeg ein hardaloedd, yna’r perygl 
yw y daw ein hiaith a’n diwylliant i 
ben.

CORWEN

CEFNOGWCH EIN  
HYSBYSEBWYR

Gohebydd: Emily Davies 
Ffôn: 01824 750017

CAPEL 
Yn ystod misoedd yr haf cafwyd 
gwasanaethau bendithiol iawn. 
Crosawyd i’r Gro ein gweinidog y 
Parch Huw Dylan Jones. Yna eto 
yn y Gro y Parch R Glyn Jones, 
Llanrwst.

Croesawyd Parch Hywel 
Edwards o’r Bala, yma i Gynfal.
Gwasanaethau’r ofalaeth gyda’r 
Parch Goronwy Prys Owen yng 
Nherrig y Drudion. Owen Morris 
Mochdre yn y Gro. A’r Parch Brian 
Wright yng Nghefnannau. 
 
GWASANAETH COFFA 
Pnawn Dydd Llun Awst 23 roedd 
gwasanaeth coffa i Christine Crawley 
yn eglwys Sant Mary Betws y Coed 
dan ofal y person Stuart Elliot. Roedd 
cynulleidfa fawr wedi dod ynghyd. 
Deallwn fod Christine yn ffyddlon 
iawn i’r eglwys gan ymuno a threfnu 
llawer o weithgareddau at achosion 
da. Bu Christine yn weithgar iawn 
yma ym Melin y Wig pan yn aelod 
o Sefydliad y Merched a hefyd 
cyfrannu at achosion lleol.Cofion at 
Ashton a’r teulu. 
 
GWELLA 
Balch ydyn fod Ellie Smith, Min y 
Clwyd yn gwella a’r ôl triniaeth yn yr 
ysbyty. 
 
DYMUNIADAU GORAU 
Erbyn i’r rhifyn yma o’r Bedol 

ddod allan bydd Lois Roberts, Tai 
Teg Mawr wedi dechrau yn Ysgol 
Brynhyfryd. Dymuniadau gorau 
iddi ac i bawb arall fydd yn newid 
dosbarth neu ysgol.

Llongyfarchiadau i Ieuenctid yr 
ardal am gael canlyniadau rhagorol 
yn yr arholiadau a dymuno’n dda 
i’r rhai fydd yn mynd yn ôl i’r 
colegau. 
 
LLONGYFARCHIADAU 
I Elis Roberts, Ty Cerrig ar ennill 
gradd o Brifysgol Caerdydd mewn 
Cynllunio a Datblygiad Trefol. Pob 
lwc iddo ym mis Hydref pan fydd 
yn dychwelyd i’r Brifysgol i astudio 
Gradd Meistr mewn Cynllunio a 
Dylunio Trefol. 

CYDYMDEIMLWN 
A theuluoedd yn ardal Melin y Wig 
a Betws yn eu profedigaeth o golli 
cefnder sef Vivian Jones o Gorwen, 
Cofion at y teulu.

Rwy’n siwr ein bod yn 
cydymdeimlo â theulu’r ddiweddar 
Nesta Evans Dinmael. Roedd Nesta 
wrth ei bodd yn dod yma i Felin y 
Wig i gefnogi beth bynnag oedd 
yn mynd ymlaen yn y capel a’r 
ganolfan. Cofion at Eleri a’r teulu. 

CNEIFIO
Llongyfarchiadau i Dyfan Evans, 
Pendre Fawr am gael 3ydd a 5ed 
mewn cystadleuaeth cneifio yn Sioe 
Stafford. Hefyd ennill cystadleuaeth 
cneifio ym Mryntrillyn a’r cneifio 
cyflym yng Ngwesty’r Afr Maerdy.

MELIN Y WIG

Gohebydd: Sian Eryddon Ffôn: 01824700245

Llongyfarchiadau i bawb yn yr ardal sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn 
arholiadau Tgau, AS a lefel A eleni. Dymuniadau gorau ichi yn rhan nesaf 
eich llwybyr addysgiadol a phob lwc i bawb sy’n dychwelyd i’r ysgol neu yn 
cychwyn o’r newydd.

Danfonwn ein cofion at Dafydd Llywelyn Y Winllan a’r teulu sydd wedi 
cael profedigaeth o golli mam a nain annwyl ichi gyd sef Gwyneth Llywelyn 
Pwllglas.

Roedd yna hen ddathlu yn Plas yr Esgob yn mis Awst pan ddathlodd 
Menna ei phenblwydd yn 80 oed. Llongyfarchiadau gwresog a cofion atoch.

Croeso cynnes yn ôl i fro ei mebyd i Lynette Hughes sydd wedi dod i fyw i 
Gwynllys, gobeithio eich bod wedi setlo yn eich cartref newydd.

Braf yw gweld y bocsus blodau bellach yn eu gogoniant wrth fynedfa 
Rhydycilgwyn Diolch i bawb fu’n gyfrifol amdanynt a sy’n eu dyfrio!

Dymuniadau gorau i Meic Erw Deg ar ei ymddeoliad o ddysgu yn ysgol St 
Elfod, Abergele drwy gydol ei yrfa – camp yn wir!

Llongyfarchiadau i Dafydd a Cadi, Tŷ Mawr, ar enedigaeth Mabli Haf 
ddechrau Awst, Pawb wedi gwirioni.

RHEWL

Cinio Nadolig 
Clwyd 2020

5ed Rhagfyr 2021 am 
12:30yh

Canolfan Cae Cymro, 
Clawddnewydd

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

I archebu tocynnau cysylltwch 
a Lowri ar 07980 877 435.
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GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

Yr Hen Lwybrau: Distaw ydi unrhyw 
ddigwyddiadau wedi ac yn dal i fod 
yma, ond unwaith eto braf yw gweld 
cymaint o ddefnydd yn ystod yr haf 
yma o hen lwybrau cyhoeddus yr 
ardal gan y bobl leol a hefyd gan yr 
ymwelwyr (y fisitors!) Mae’r llwybr i 
Bentrecoch (sy’n mynd heibio Bryn yr 
Ogof, ac yna drwy’r coed ar waelod 
y Graigwyllt) i’w weld yn hynod o 
boblogaidd. Mae’r gwaith cynnal a 
chadw diweddar ar y giatiau bach 
hefyd wedi bod yn gymorth a bellach 
‘does dim rhaid i neb orfod dringo 
dros unrhyw hen gamfa simsan yr 
olwg!! ‘Roedd y llwybr yma yn un o’r 
llwybrau a ddefnyddid gan selogion 
Capeli Bethel ac Ebenezer yma yng 
Nghraigfechan yn y dyddiau gynt, i’r 
aelodau a oedd yn byw ar lethrau unig 
Pentrecoch megis y ddiweddar Miss 
Evans,Y Bryn a hefyd y diweddar 
Joseph Jones, Bryn Isa. Byddent wrth 
gwrs yn eu troedio ambell Sul fwy 
nac unwaith i’r Capel. Rhowch gynnig 
arni rhyw brynhawn braf ym mis Medi 
a dwi’n siwr na chewch eich siomi. 
Wedi cyrraedd Pentrecoch gallwch 
ddod yn ôl at y modur un ai heibio 
fferm Y Graig, neu troi lawr am Gapel 
Salem a’r ffordd fawr.

CAPEL EBENEZER – Mae ambell 
un o’n cynulleidfa heb fod cystal eu 
hiechyd tros y deunaw mis ola ‘ma 
ond ‘rydym wedi bod mewn cyswllt 
ffôn gydol yr amser a diolch i bawb 
am eu cefnogaeth arferol.

HEN FURDDUNOD Ychydig fisoedd 
yn ôl ‘roeddwn wedi nodi ‘chydig o 
hanes y mynydd-dir sydd wedi ei leoli 
yn ardal YSilff yma yng Nghraigfechan 
ac fel y byddai  hen fwthyn yr Hafod 
(ger bont yr Hafod) a bwthyn Y Waen 
Grogen ymhellach i fynu’r Silff yn 
gartrefi unig iawn. Mae’r ddau fwthyn 
bellach wedi diflannu ond ‘roeddwn 
wedi sôn am blentyn o’r enw Ellis 
Roberts (Ellis bach) a gerddai bod 
dydd ‘nôl ac ymlaen o’r Waen Grogen 
i’r ysgol lleol ym Mhentrecelyn (h.y. 
cyn dyddiau y tacsi ysgol). Mae Ellis 
bellach yn byw yn ardal Sheffield ac 
yn ei nawdegau cynnar ond yn dal 
cyswllt a’i ardal enedigol. Ymhen 
ychydig wythnosau ar ôl i’r hanes gael 
ei nodi yn y Bedol daeth galwad ffôn 
acw gan John Lightfoot, Pentre Isa, 

Llandegla yn dweud fof ganddo yn ei 
feddiant lun o blant yr ysgol lleol yn 
1935 ac yn cynnwys llun o’i hunan a 
hefyd Ellis Roberts, Waen Grogen a 
dyma fo. Hynod o ddiddorol a diolch 
i John Lightfoot am gael benthyg y 
llun ac am y wybodaeth ganddo gan 
obeithio y bydd yr enwau yn canu 
cloch ac yn creu diddordeb.

Mae ambell enw yn anffodus wedi 
mynd yn anghof, ond dyma’r enwau 
wedi eu nodi gan John o’r chwith i’r 
dde.

Rhes flaen (eistedd ar y llawr) 
Charlie Hughes, Llanelidan; ??; Wyn 
Jones, Ty’r Ysgol; Glyn Jones, Ty’r 
Ysgol; John Lightfoot, Llidiart Fawr; 
Glyn Ty’n Llwyn, Cricor; Morgan 
Smith, Coed Talwrn; Trefor Price, Y 
Refail,Gfechan; Michael Roberts, 
Llysfasi; Merfyn Edwards Ty’n 
‘Rerw, Cricor; Dafydd Hughes, Y 
Faenol.

2ail rhes o’r blaen: Idris; ??; 
Selwyn Blore, Plas Onn, Cricor; 
Gwilym Williams, Ffynnogion; Harold 
Price: Gwilym Smith, Coed Talwrn; 
Idris (eto?); Aneurin Roberts, Llysfasi; 
Eric Ty Helyg, Gfechan; Ellis, Waen 
Grogen, Gfechan; Cyril, Ty Helyg, 
Gfechan; Tecwyn Blore, Plas Onn, 
Cricor.

3ydd rhes o’r blaen: Beti Lightfoot, 
Llidiart Fawr; Muriel Lewis, Gfechan; 
Alwena Ty’n ‘Rerw, Cricor; Megan 
Llanelidan; Gwyneth Price, ‘Refail, 
Gfechan; Sally Pritchard, Waen Fawr; 
??; Mary Roberts, Llysfasi; Anna Mary 
Hughes, Bungalow, Pcelyn; Alwena, 
Bodlywydd Fawr; ??; ??; ??; Ceri, 
Rhydymeudwy.

4ydd rhes o’r blaen: ??; Dot Bryn 
Mair,Llanfair; Arthur Davies, Derwen 
Llannerch; Roland Ty’n Llanfair; 
Eddie Glanhespin; John Challenor, 
Bryn Gorlan; Emyr Smith, Cricor; Sid 
Roberts, Llysfasi; ??; Thomas Eyton, 
Penycae; Gwilym Parry, Ty’n Berllan; 
??; ??;

5ed Rhes gefn: Glenys Roberts, 
Ty Newydd; Doreen Lightfoot, Lllidiart 
Fawr; Sidney Smith Cricor; Lena, 
Penrallt, Rhydymeudwy; Mildred 
Roberts, Llysfasi; Queenie Ty Helyg, 
Gfechan; Lily Waen Fawr; ??; Vera 
Lightfoot, Llidiart Fawr; Evelyn 
Rhydymeudwy; Elsie Price, Y Refail, 
Gfechan; Carrie Ty’n ‘Rerw, Cricor; 
Mary Lewis, Gfechan.

DERWEN
Merched y Wawr Derwen a’r Cylch
Noson ola’r tymor, ar Orffennaf 6, aethom ar ymweliad i Llanbenwch. Er nad 
oedd y tywydd yn ffafriol, y gwynt yn oer ac yn arllwys y glaw, cawsom groeso 
twymgalon wedi cyrraedd yno. Cafwyd gair gan Gaenor cyn eistedd wrth y 
bwrdd. Dymunodd yn dda i deulu Llanbenwch yn eu menter newydd. Cafodd 
pawb amser pleserus yn sgwrsio wrth fwyta pwdin gwerth chweil a phaned o 
de. Diolchodd Eluned i bawb am noson dda a’n gobaith fydd cael cyfarfod eto 
ar Fedi 7.

Gohebydd: Sioned Jones Ffôn 01490 460419

Dechrau Busnes 
Dymuniadau gorau i Hefin a Gethin Owen ar eu menter newydd yn cymryd yr 
awenau yng ngarej Jet, Tynant. Mae Hefin wedi rhoi 36 blwyddyn o wasanaeth 
i Clwyd Roberts a’r diweddar Gareth Thomas, a Gethin yn dynn yn ei sodlau. 
Maent wedi teithio milltiroedd, ddydd a nos, ar hyd y blynyddoedd. Pob lwc i 
chi’ch dau – heb anghofio eich chwaer Siân a’u chwaer yng nghyfraith Elen, 
sy’n cadw golwg fanwl ar y llyfrau. Mae’r ddau yn werthfawrogol iawn o’r cyfle 
yma i gario’r busnes ymlaen.

DINMAEL

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 

Ffôn: 01824 710262

Pob dymuniad da i Ian a Tracy, Cae’r 
Felin gynt yn eu cartref newydd yn 
Rhuthun. Gobeithio dy fod yn dal i 
wella Ian yn dilyn dy lawdriniaeth yn 
ddiweddar.

Capel Salem: Cydymdeimlir â 
Gwynfryn Davies a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli priod, mam a 
nain annwyl sef y ddiweddar Alwen 
Davies. Cofion atoch.

Dymuniadau gorau i holl blant a 
phobl ifanc yr ardal ar ddechrau 
blwyddyn academaidd newydd, yn 
enwedig y rhai sy’n dechrau mewn 
ysgol neu goleg am y tro cyntaf a 
llongyfarchiadau i bawb a gafodd 
ganlyniadau arholiadau yn ystod yr 
haf.

Llongyfarchiadau i Gwilym a Menna 
Lloyd, Rhwng Ddwy Afon ar ddod 
yn Daid a Nain i Nansi Hywel, merch 
fach Llinos ac Aled yn Llangwm a 
chwaer fach i Gwen ac Alys.

30

LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

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

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

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

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

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun
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JOINERY

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

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

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

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

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

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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Hefin a Gethin Owen gyda Elen a’r helpars bach Lois ac Elsi. Yn anffodus nid 
oedd Sian eu chwaer ar gael i fod yn y llun.

Pen-blwydd Arbennig 
Pen-blwydd Hapus Iawn i Ellen Owen, Tegfan ar ddathlu ei phen-blwydd yn 
bedwar ugain oed ddechrau mis Medi. Llongyfarchiadau! 

Cydymdeimlo
Yn ystod mis Awst, daeth newyddion trist fod Nesta Evans, Fron Dêg 
gynt, wedi ein gadael. Cydymdeimlwn â’i merch Eleri a’r teulu ynghyd â 
chysylltiadau teuluol eraill ym mro’r Bedol. Bu yn ddiwyd am flynyddoedd 
lawer yn trefnu ac yn ysgrifennydd i lawer o gymdeithasau yn y fro yn ogystal 
a bod yn flaenor yng Nghapel Dinmael. Rhoddodd ei hamser yn wirfoddol i 
blant yr ysgol yn Ninmael ar ôl ymddeol, yn darllen a dysgu tablau. Dwi’n siwr 
fod y plant yn gwerthfawrogi erbyn hyn. 

Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd hapus hwyr i MACSEN 
HUW Lambeth oedd yn 6 oed ar yr 

Awst 11, a phob lwc i ti ym mlwyddyn 
2! Llawer o gariad gan Dad, Mam, Osian 

a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd hapus mawr i ti LILI WEN 
yn 13 mlwydd oed ar Fedi 12. Llawer 
o gariad oddiwrth Mam, Will, Tryfan, 
Ted y ci, Taid a Nain Tŷ Coch a’r teulu 

oll xxxxx

Pen-blwydd hapus i DEIO LLEWELYN 
Evans, Caerdydd ar ei benblwydd 

yn 8oed Medi 6. Llawer o gariad gan 
Dad,Mam a Mali, Taid a Nain Dyffryn 

,Llanrhaeadr ar teulu i gyd. 

Pen-blwydd hapus arbennig iawn i ti 
ALYS yn 3 oed ar Awst 30. Llawer o 

swsus oddiwrth Dad, Mam, Gwen a’r 
teulu oll!

Bydd SION ELFED, Min y Garth, 
Llangwm yn 12 oed ar Fedi 13. Pen-

blwydd hapus iawn iti ac hefyd 
dymuniadau gorau ar ddechrau yn 

Ysgol Godre’r Berwyn, Y Bala. Llawer 
o gariad gan Mam, Dad, Rhys Elfed, 

Nain a Taid Tŷ Hen, Anti ‘Iain’ a Mamgu 
Wrecsam.

Pen-blwydd Hapus i DEIO TUDOR yn  
5 oed ar Fedi 15. Cariad Mawr gan Dad, 

Mam, Hari, Mali a’r teulu i gyd x

Pen-blwydd Hapus iawn i MEDI 
ANGHARAD yn 3oed ar Fedi 1. Diolch 
am yr holl hwyl! Llawer o gariad gan 
Dad, Mam, Taid a Nain Rhydonnen a 

Taid a Nain Rhyl xxx

Pen-blwydd Hapus iawn i NANSI RHYS 
James yn 4 oed ar Fedi 13.

Llawer o gariad gan Mam, Dad a Wil; 
‘B’ a Dadcu, a teulu Llechwedd Ystrad! 

Dathlodd NANSI GRIFF Evans, 
Caerdydd ei phen-blwydd yn 4 oed, 

Llawer o gariad gan Dad, Mam a Noa, 
Taid a Nain Tregarth ,Taid a Nain 

Dyffryn Llanrhaeadr ar teulu i gyd a 
phob hwyl yn Ysgol Treganna.

Pen-blwydd Hapus iawn iti LILI HEDD 
Cil Llwyn, Bontuchel yn 8 oed ar Awst 

16! Cariad mawr gan Dad,Mam a 
Lewys Wyn a’r teulu i gyd xx

Pen-blwydd hapus i ti CASI 
GWENLLIAN, Bryn Eithin, Ty’n y Parc, 

Rhuthun yn 2 oed ar Fedi 3. Cariad 
mawr oddi wrth Dad, Mam a’r teulu i 

gyd. Xxx

Pen-blwydd hapus iawn i ti STEFFAN 
yn 7 oed ar Fedi 20, cariad mawr gan 

Mam, Mabli, Nain a Taid a’r teulu i gyd 
xx



6 7

 Blodau Parch
Eluned Morris, Menlli, Troed y Rhiw, Rhuthun

Bu farw Eluned Morris, (Lyn) yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd ar Fai 22 yn 88 mlwydd 
oed. Cynhaliwyd ei hangladd yng Nghapel Bethania Rhuthun ar Fehefin 4 a roddwyd ei 
gweddillion i orffwys ym mynwent Capel Salem, Llanfair Dyffryn Clwyd.

Roedd Lyn yn fam, nain a hen nain falch, ac yn Aunty Lyn a ffrind triw i’w neiaint 
a’u teuluoedd a’i hunig nith,  Delyth Ann, ac i lawer un arall oedd yn ei hadnabod. 
Yr ieuengaf o naw o deulu Waen Ucha, Hiraethog a’r olaf i’n gadael, ac wedi ei 
geni yn y 30au cynnar y ganrif ddiwethaf. Tybiwn fod bywyd yn galed iawn i fyny 
ar fynydd Hiraethog. Roedd aelodau’r teulu i gyd yn weithwyr ac amaethwyr 
cydwybodol ac yn byw yn reit agos i’w lle. Capel Hiraethog oedd eu ffocws gyda 
ei thad, Hugh Parry yn flaenor, felly rhaid oedd mynd i’r Capel dair gwaith ar y Sul. 
Mae yn siwr fod yna seiat a chyfarfod gweddi  yn ystod yr wythnos hefyd a hithau 
yn un o organyddion y capel yn Hiraethog, felly rhaid oedd mynd i’r Capel. Yn 
ddiweddarach ar ol priodi roedd yn organyddes ym Mhrion hefyd.

Mi aeth Lyn i Ysgol Cyffylliog rhyw bedair milltir o  Waen Ucha ac fel plentyn 
ifanc, ynghyd â’r rhai ieuengaf o’r teulu, roedd yn rhaid iddynt gerdded i’r Ysgol 
fore Llun ac aros dros yr wythnos hefo Mr a Mrs Wmffre Lloyd yng Nghyffylliog tan 
y dydd Gwener ac yna cerdded adre yn ôl i’r Waen ar y dydd Gwener ar ôl Ysgol. 
Doedd dim ffasiwn beth a bws Ysgol yn mynd i Hiraethog yr adeg hynny, roeddynt 
yn lwcus os fase taid yn eu nôl a’u danfon hefo ceffyl a char weithiau.

Gadawodd yr ysgol yn 14 mlwydd oed yn syth ar ôl y Rhyfel, ac aeth i weithio 
gartre ar y fferm. Erbyn hynny roedd nifer o’r rhai hynaf wedi gadael cartref ac yn 
gweithio fel gweision ffermydd, a’r chwiorydd hynaf yn gweithio fel morynion. Ond 
amser y ‘Dolig roedd pawb adre, pawb rownd y bwrdd i gael cinio Dolig, a mochyn 
wedi ei ladd i gael porc a ham ac mae’n debyg cig oen hefyd ac ambell i ffowlyn.

Mae yna rhai hanesion doniol fel yr amser pan oedd ei chwiorydd, Gwen a 
Megan a hithau wedi cael eu gyrru i’w gwely - wedi bod yn blant drwg debyg. 
Gwely ffram haearn adeg hynny ac roedd y dair yn gafael yn y ffram ar yr 
headboard, neidio ar y gwely ac yna disgyn yn ôl ar y fatres, jyst fel fase plant yn 
ei wneud. Wedi gwneud hynny rhyw ‘chydig o weithiau dyma gornel y gwely yn 
disgyn tua troedfedd, a’r dair yn rhowlio i draed y gwely! Roedd coes y gwely wedi 
mynd drwy’r llawr ac wedi taro top cwpwrdd cornel oedd yn y gegin islaw. Roedd 
yna andros o ffrae gan eu tad, Hugh Parry, wedyn yn ôl y sôn.

Tro arall, fe aeth ei nain,  sef mam i Winifred yn ôl i fyw i Waen Ucha, ac mi 
roedd gan yr hen nain ddillad  swel yn y cwpwrdd dillad yn ôl pob sôn a bod 
yna gôt ffwr yno hefyd . Yn ôl y sôn roedd Tecwyn yn dipyn o ffefryn gan ei nain 
a rhyw ddiwrnod mi aeth i’w llofft ac roedd ganddo gannwyll wedi ei goleuo! Fe 

aeth Tecwyn i chwalu yn y cwpwrdd dillad ac mi gynnodd tân a llosgi dillad ei nain 
ynghyd â’r gôt ffwr!

Ar ôl priodi, symudodd Lyn i Prion lle y ganwyd a magwyd ei phedwar plentyn 
sef, Mair, Emyr, Gwyn a Nerys. Roedd bywyd yr un mor brysur iddi yn ffermio a 
magu y pedwar. Llawenydd mawr iddi oedd pan anwyd ei wyres gynta, Catrin, a 
hithau ddim adre ar y pryd ond yn Blackpool ar rhyw drip! Gallwn ddychmygu fod 
dreifar y bus wedi gorfod rhoi ei droed i lawr i ddod a hi adre yn reit sydyn! Mewn 
rhyw flwyddyn mi ddaeth Ffion, ac wedyn Elfyn, brawd bach i Catrin. Dilynwyd 
hwy gan John ac yna Dyfrig a Gerwyn - y ddau wedi bod yn cadw llygad barcud ar 
nain yn enwedig drwy’r flwyddyn diwethaf yma. Llawenydd mawr iddi hefyd oedd 
cael bod yn hen-nain i Erin, Gruff, Mali, Beca a Martha. Ond yn anffodus yn ystod 
y flwyddyn diwethaf yma a’r Covid o gwmpas doedd dim modd iddi gael gweld 
llawer o’r rhai ieuengaf o’r teulu ac mi fu hynny yn dipyn o boen iddi.

Am bron i 30 mlynedd  roedd Lyn yn dilyn John ac Alun y ddeuawd boblogaidd 
ac adnabyddus sydd yn canu gwlad. Mi fuodd yn eu dilyn ers y cychwyn yn y 90au 
cynnar ac yn mwynhau eu cyngherddau a’u cerddoriaeth yn fawr iawn. Roedd 
mam a’i ffrindiau yn dilyn cyngherddau John ac Alun i bobman bron. Yr highlight 
fel petai oedd mynd ar drip gyda John ac Alun, Iona ac Andy ac eraill i’r Unol 
Daleithiau a chael nosweithiau llawen yno! Mi aethant i ymweld â Graceland ym 
Memphis, sef cartref y diweddar Elvis Presley.

Mi roedd Lyn yn aelod o Gapel Bethania ers pan fu yn byw yn Rhuthun, bron i 
ddeg ar hugain o flynyddoedd, ac mi fu’r capel yn le o bwysigrwydd mawr iddi, 
dyma lle y priodwyd hi, hefyd dyma ble y cynhaliwyd y rhan fwyaf o angladdau 
ei theulu. Pan aeth i Rhuthun i fyw mi fu hefyd yn brysur fel arweinydd Grŵp yr 
Henoed, yn trefnu clwb cinio bob mis a hefyd yn trefnu tripiau dydd ac ambell dro, 
trip i aros yn y Royal Oak neu gwesty’r Queens yn Llandudno. Roedd yn hynod 
lwyddiannus wrth fedru cael grantiau ar gyfer costau y tripiau yma yn reit amal ac 
mi gafodd wobr arbennig am ei gwaith tuag at yr henoed gan Age Concern Cymru.

Cafodd Lyn ei bendithio gyda bywyd hir ac iach, y dwytha o deulu y Waen i’n 
gadael ac yr un sydd wedi cael byw hiraf. Mae gennym lawer i ddiolch amdano am 
fagwraeth y Waen. 

Diolch am mam, sef Lyn, ei brodyr a’i chwiorydd, taid a nain, Hugh a Winifred 
Parry.

Cysgwch yn dawel mam, cysgwch yn dawel teulu Y Waen, Diolch amdanoch. 
Dymuna y teulu ddatgan eu diolch am y casgliad hael o dros £600 a wnaethpwyd 
er cof tuag at Hosbis Sant Cyndeyrn ac am bob neges, y llu cardiau a’r galwadau 
yn ystod eu profedigaeth. Hefyd i’r Parchedig Morris P. Morris a’r Brodyr Dowell am 
eu gwasanaeth a’r trefniadau trylwyr.

M. Gwyneth Llywelyn, Hendre Dderwen, Pwllglas

Bu farw Gwyneth Llywelyn ar 25ain o Orffennaf, 2021 ar ôl 
treulio mis yn Ysbyty Glan Clwyd. Gynt o Hendre Dderwen, 
Pwllglas, mi roedd wedi byw yng ngartre gofal Trosnant, 
Rhuthun ers colli ei gŵr, Gwynn, ym mis Mawrth, 2020.

Fe’i ganwyd yn Nhywyn, Meirionnydd yn 1935, yn unig 
ferch i David a Megan Jervis, Cefn Coch, Llanegryn. Bu 
farw ei thad pan oedd hi’n ddeg mlwydd oed, a bu hi a’i 
mam yn rhedeg Cefn Coch - oedd yn fferm ac yn westy 
bychan - gyferbyn â Chraig y Deryn, Dyffryn Dysynni. Yn 
ôl ei chyfnither Ann, roedd hi’n gorfod gweithio yn galed 
iawn o oed ifanc - sgrwbio lloriau, duo’r “range”, pilio’r 
llysiau, hel cerrig o’r caeau, hel y gwartheg godro a chanu 
i’r gwesteion!

Ar ôl rhoi’r gorau i ffermio yng Nghefn Coch symudodd 
hefo’i mam i Roslefain, gyferbyn â’r Swyddfa Bost a oedd 
yn berchen i’w thaid a nain. Mi aeth ymlaen o fan honno 
i gychwyn Ymarfer Dysgu yn Wrecsam. Cafodd ei swydd 
gyntaf yn Birmingham cyn dychwelyd i Gymru i ddysgu 
yn Ysgol Stryd y Rhos, Rhuthun. Mi fu’n gweithio mewn 
llawer i ysgol yn y dyffryn wedi hynny, yn cynnwys amser 
hapus iawn yn Ysgol Twm o’r Nant.

Mi roedd wedi cwrdd â Gwynn yng ngwersyll Glan Llyn, Y 
Bala, flynyddoedd ynghynt, a dyma gwrdd eto yn Rhuthun. 
Priodwyd y ddau yn Nhywyn, Meirionydd yn 1963 a ganwyd 
dau fab iddynt, sef Huw a Dafydd.

Ar ôl gadael ysgol Rhos Street, aeth ati i sefydlu Ysgol 
Feithrin Gymraeg gyntaf Rhuthun yn yr hen St John’s 
Ambulance Hall. Mi fuasai’n cyrraedd y neuadd ar ei beic 
a Huw mewn sêt fach ar y cefn. Mi aeth ati wedyn i gynnal 
Ysgol Feithrin yn Neuadd Naylor-Leyland, Rhuthun ac yn 
Neuadd Pwllglas.

Yn ddiweddarach, mi chwaraeodd ran bwysig yn y frwydr 
i ennill Ysgol Gynradd Gymraeg i Ruthun. Bu cyfarfodydd a 
llythyrau lu cyn i’r awdurdodau gytuno. Heddiw, mae ei hŵyr 
a’i hwyres yn ddisgyblion balch yn Ysgol Pen Barras.

Mi roedd yr iaith Gymraeg yn bwysig iawn iddi, ac mi 
roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn pobol oedd wrthi’n 
dysgu’r iaith - yn ffurfiol drwy helpu myfyrwyr a oedd mewn 
dosbarthiadau a hefyd drwy annog ffrindiau oedd yn dysgu i 
ddod am goffi a sgwrs yn y Gymraeg.

Mi roedd hi’n weithgar iawn gydag elusennau - y Boreau 
Coffi NSPCC yn enwedig. Byddai wrthi am oriau yn paratoi 
teisennau cri i’w gwerthu yn y parti blynyddol oedd yn 
cael ei gynnal yn Hendre Dderwen. Mae’n debyg fod y 
cyfarfodydd i drefnu’r holl beth yn cynnwys dipyn o waith 
ond lot o hwyl! Mi gasglwyd miloedd o bunnau i’r elusen 
dros y blynyddoedd.

Rhoddodd ei hamser a’i hynni yn ddigwyn i nifer o 
achosion da eraill. Ymysg rhain oedd aelodaeth o Bwyllgor 
Cyfeillion Ysbyty Rhuthun - ymladd y bygythiad i gau’r 
ysbyty, codi arian i brynu offer a gweithio yn y Bar Te yn rhoi 
cefnogaeth i gleifion a staff drwy gymryd amser i eistedd a 
gwrando wrth baratoi paned. Yn ogystal â hyn, mi roddodd 
wasanaeth gwirfoddol yn y gymuned yn mynd a phobol 
dan anfantais feddyliol i nofio bob nos Lun am flynyddoedd 
maith.

Yn ystod y blynyddoedd mwy diweddar mi aeth i 
wirfoddoli fel Robin Goch yn Uned Gancr Ysbyty Glan 
Clwyd - eto’n rhoi amser, clust i wrando a gair o gysur.

Roedd wrth ei bodd hefo miwsig. Yn chwarae dipyn ar 
y piano ac yn aelod brwdfrydig o Gôr Pwllglas a chorau 
eisteddfodau Dinbych a’r Bala. 

Er bod y pandemig wedi rhwystro gymaint ar ryddid pobl 
mewn cartrefi gofal, roedd Gwyneth yn ddiolchgar ac yn 
gwerthfawrogi’r gofal a’r cyfeillgarwch a roddwyd iddi yn 
Nhrosnant. Roedd ei chyfeillion hefyd wedi bod yn gefnogol 
dros ben drwy gysylltu’n rheolaidd yn ystod y deunaw mis 
anodd a fu.

Mae yna eiriau sy’n codi yn aml yn y cardiau 
cydymdeimlad sydd wedi cyrraedd y teulu - siriol, annwyl, 
caredig, cymwynasgar, gweithgar, croesawgar, cefnogol, 
hwyl a gwên.

Er bod y pandemig wedi rhwystro gymaint ar ryddid pobl 
mewn cartrefi gofal, mi roedd Gwyneth yn ddiolchgar ac 
yn gwerthfawrogi’r gofal a’r cyfeillgarwch a roddwyd iddi 
yn Nhrosnant. Prin, ond gwerthfawr oedd yr amseroedd a 
gafodd hefo’i meibion Huw a Dafydd a’i wŷr ac wyresau 
Bethan, Catrin, Griff ac Elsi. Roedd ei chyfeillion hefyd wedi 
bod yn gefnogol dros ben drwy gysylltu’n rheolaidd yn 
ystod y deunaw mis anodd a fu.

Mi fydd yna fwlch mawr yn y teulu, ac yn y gymuned 
hebddi.

MYFANWY LLOYD, Y WENALLT, 
GWYDDELWERN

Fe aned Myfanwy ym Medi 1927 yn 
ferch i Howell a Winifred Davies o Tŷ’n 
Fedw, Gwyddelwern ac yno y bu’n 
byw hyd nes iddi symud, efo’i rhieni, 
led cae i ffwrdd pan adeiladwyd Bryn 
Gwenallt. Tristwch mawr iddynt, fel 
teulu, oedd colli chwaer i Myfanwy 
sef Gwennol Mai a hithau ond yn 
5 mlwydd oed. Mynychodd ysgol 
bentref Gwyddelwern ac yna ymlaen 
i Ysgol Brynhyfryd cyn treulio cyfnod 
fel myfyriwr yng Ngholeg Llysfasi. 
Pan oedd yn ei hugeiniau cynnar 
fe gyfarfu Myfanwy a Hugh Lloyd a 
oedd yn enedigol o Gwmtirmynach 
ond bryd hynny’n byw yn Llawr 
Cilan, Llandrillo. A dyna ddechrau’r 
bartneriaeth fawr fu rhwng y ddau a 
barodd bron i 70 o flynyddoedd. Yn 
1951 unwyd y ddau mewn priodas 
yng Nghapel Moreia, Gwyddelwern. 
Am rai blynyddoedd wedyn bu’r ddau 
yn rhannu aelwyd Bryn Gwenallt 
efo rhieni Myfanwy nes i Howell a 
Winifred Davies ymgartrefu yn Nhŷ’n 
Llan, Gwyddelwern. Roedd bywyd yn 
brysur i Myfanwy a Hugh ar y fferm, 
gan iddynt, yn ogystal â ffermio, 
gynnig ‘Gwely a Brecwast’ i ymwelwyr. 
Roedd ganddyn nhw hefyd faes 
carafanau bychan mewn cae cyfagos 
a thros y blynyddoedd gwelwyd yr un 
ymwelwyr yn dychwelyd flwyddyn ar 
ôl blwyddyn, gymaint oedd y croeso 
oedd i’w gael ym Mryn Gwenallt. Un 
peth ddaeth â phleser mawr i’r ddau 
oedd cadw defaid o wahanol fridiau 
ar gyfer arddangos a chystadlu mewn 
sioeau bach lleol yn ogystal â’r Sioe 
Frenhinol yn Llanelwedd. Roedd un 

wal o sied Y Wenallt wedi ei phlastro 
â ‘rossettes’ o bob lliw yn dyst o’r 
llwyddiant gafodd y ddau a gwnaed 
llawer iawn o ffrindiau trwy hyn. 
Bob dydd Llun a dydd Mawrth am 
flynyddoedd lawer mi fyddai Myfanwy 
a Hugh yn mynd o gwmpas pentrefi’r 
ardal yn cyflenwi’r ysgolion lleol efo 
ffrwythau a llysiau. Clywyd Myfanwy yn 
dweud lawer gwaith gymaint o hwyl a 
boddhad a gafodd y ddau yn gwneud 
hyn. Braint fawr iawn i Myfanwy oedd 
gwasanaethu am flynyddoedd fel Ynad 
Heddwch ar fainc Llys Ynadon Corwen 
ac yn ddiweddarach yn Llys Ynadon 
Llangollen. Merch ei milltir sgwâr 
oedd hi, un a dreuliodd ei hoes yng 
Ngwyddelwern. Roedd yn adnabod 
ei chynefin fel cefn ei llaw a thros y 
blynyddoedd bu’n gerddwraig frwd 
a gerddodd holl lwybrau cyhoeddus 
yr ardal. Cafodd lawer iawn o bleser 
o berthyn i Gymdeithas Edward 
Llwyd lle gallai gyd-gerdded a rhannu 
ei hoffter o fyd natur gydag eraill 
boed yn lleol neu ymhell, a’i chariad 
angerddol o fyd natur a fyddwn yn 
ei gofio fwyaf amdani yn anad dim. 
Sawl blwyddyn yn ôl gofynnodd 
Sefydliad y Merched Gwyddelwern i 
Myfanwy ysgrifennu dipyn o hanes y 
pentref fel yr oedd hi’n ei gofio tra’n 
tyfu fyny. Cafodd wahoddiad hefyd i 
fynd draw i’r ysgol i sôn am ei dyddiau 
cynnar fel disgybl yn yr ysgol. Daeth 
o hyd i hen luniau i’w dangos, ond yn 
bennaf roedd wedi ei chyffroi o gael y 
cyfle i ddangos yr union focs bwyd a 
ddefnyddiai i gario ei chinio i’r ysgol 
bob dydd. Yn bennaf oll fe gofiwn 
am ei hymroddiad i Gapel Moreia, 
a’r gwaith diflino a wnaeth dros 
flynyddoedd lawer fel ysgrifenyddes a 

thrysorydd prysur i’r capel yn ogystal 
ag organyddes. Bu’n flaenores hynod 
weithgar am ddegawdau, a thair 
blynedd yn ôl cafodd ei hanrhydeddu 
gan yr Henaduriaeth ym Mae Colwyn 
am ei gwasanaeth am dros ddeugain 
mlynedd i Gapel Moreia. Roedd 
hyn yn anrhydedd fawr iddi ac yn 
gydnabyddiaeth deilwng o’r holl 
flynyddoedd o wasanaeth a roddodd 
i’w chapel. Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf edrychai Myfanwy ymlaen 
bob dydd Mawrth i fynd am ginio i 
‘Canolfan Ni’ yng Nghorwen ac yn fwy 
diweddar i Gapel y Waen, Tremeirchion 
ar ddydd Iau. Byddai wrth ei bodd yn 
mynychu’r ddwy ganolfan yma i gael 
sgwrsio â ffrindiau hen a newydd. 
Ond fis Mawrth y llynedd fe gafodd 
y gwasanaeth hwn ei atal i bawb ac 

roedd Myfanwy’n colli’r gwmnïaeth 
oedd wedi dod mor bwysig iddi. 
Byddai’n derbyn dwy alwad ffôn o 
‘Canolfan Ni’ yn wythnosol, un i ofyn 
am ei rhestr siopa ar gyfer yr wythnos 
fel y gallent ei gludo draw i’r Wenallt 
ac yna’r ail alwad i sgwrsio ac i ofyn 
iddi sut yr oedd. Ond nid sgwrs 
pum munud fyddai hon ond sgwrs 
i drafod pob math o bethau. Dyma 
wasanaeth a brofodd yn amhrisiadwy 
iddi ac mewn gwerthfawrogiad o’r 
gwasanaeth hwn, penderfynwyd y 
dylai unrhyw rodd er cof am Myfanwy 
fynd tuag at ‘Canolfan Ni’ yng 
Nghorwen mewn cydnabyddiaeth 
o’r gofal a’r caredigrwydd parhaus a 
gafodd gan staff a gwirfoddolwyr y 
ganolfan. 
Y Teulu

Manon Easter Lewis, Pedwar Gwynt,  
Ffridd y Gog, Corwen

Er cof am Manon, arweinyddes Côr Merched 
Edeyrnion a ffrind hoffus inni gyd.
Ar ôl llawer blwyddyn lwyddiannus gyda chorau 
disgyblion Ysgol y Berwyn, a’r ddiweddar Diana 
Davies, y ‘Dream Team‘, penderfynodd Manon 
gychwyn côr merched yng Nghorwen a’r cylch.

Gan fod gymaint o eiriau i ddisgrifio Manon yn 
cychwyn gydag C mi ddechreuaf gyda:

C am Côr
Sefydlwyd y côr ar y 4ydd o Hydref 1979 a 

dymuniad Manon oedd cael criw o ferched ifanc 
oedd â diddordeb mewn canu at ei gilydd. Fe 
dyfodd y Côr i 65 mewn byr amser a’r ymarferion 
ar nos Lun ym Mhafiliwn Corwen. Sylweddolwyd 
yn fuan iawn fod gan y côr yma arweinyddes 
arbennig Iawn oedd yn llwyddo i hyfforddi côr o 
ferched cyffredin i ganu caneuon heriol.

C am cyfeilyddion
Cafodd y côr ddeg o gyfeilyddion, saith ohonynt 
yn ddisgyblion Ysgol y Berwyn yn cael arweiniad 
gan Manon i ymarfer eu crefft. Doedd un ohonynt 
ond 12 oed pan ddechreuodd gyfeilio inni. 
Cafodd unawdwyr o fewn y côr gyfle i serennu 
hefyd ac roedd yn bleser gweld y boddhad ar 
wyneb Manon pan oeddynt yn datblygu i fod yn 
berfformwyr hyderus.

Canu a chydbwysedd
Roedd gan Manon weledigaeth a dawn, nid yn 
unig i ddadansoddi anghenion caneuon cymhleth 
ond hefyd dawn fel athrawes amyneddgar llawn 
ynni a dygnwch i berffeithio cyflwyniadau’r côr.

Roedd rhaid ymarfer yn galed am wythnosau i 
gyrraedd y safon a ddisgwylid yn y cystadlaethau 
uchelgeisiol hyn. Gwnâi hyn drwy gael ymarfer 
côr llawn ar ddydd Llun ac Iau a phob llais yn ei 
dro yn mynd i Pedwar Gwynt, cartref Manon, lle 
byddai’r polish yn cael ei roi – hyn am wythnosau 
cyn cystadlu a hithau yn gweithio llawn amser. 
Mi gafwyd côr oedd yn lleisio yn brydferth a 
chyd-bwysedd y gwahanol adrannau lleisiau yn 
berffaith. Canlyniad hyn i gyd oedd ennill 11 o 
weithiau yn y Genedlaethol a chipio Gwobr Arian 
yng Ngŵyl Gerdd Verona, ynghyd â llawer iawn o 
wobrwyon eraill yn ystod y blynyddoedd.

Recordiwyd un record L.P. a dau gasét, ac 
roedd hi’n falch iawn o’r un olaf sef Gloria, “Nesa 
peth i berffeithrwydd,” oedd ei geiriau.

C am Cyngherddau
Buom yn cynnal cyngherddau o’r dechrau, a’r 
cynta’ un oedd ar Mai 16 1981, yn naturiol yn y 
Pafiliwn, a phris mynediad yn £1, Wel, fel mae 
pethe wedi newid!

Mi fuom yn cynnal cyngherddau mewn 
neuaddau mawr a bach ar draws y byd ond y rhai 
mwya’ cofiadwy i mi yw dathlu Gŵyl Ddewi yn yr 
Albert Hall a chanu yn Monserrat. Roedd llawer 
o’r cyngherddau yn codi arian i elusen, a bu hyn 
yn bwysig i Manon drwy’r amser. Mae’n siŵr ei 
bod wedi cyfrannu miloedd i elusennau dros y 
deugain mlynedd.

Cyfansoddi
Lle treigla’r Ddyfrdwy arian yn dawel a di-stŵr,
A choed ei glan yn gwylio eu llun yn nrych y dŵr
Mae Bro Edeyrnion rhandir hud
Ymhell o sŵn a dwndwr byd.

Hon oedd ein cân gyflwyno, y geiriau gan W E 
Williams ar alaw wedi ei chyfansoddi gan Manon 
ei hun fel llawer o ganeuon eraill y côr. Roedd 
ganddi ddawn arbennig i gyfansoddi alawon 
cerddorol ac aildrefnu rhai eraill yn addas i’r côr. 
Ac roedd yn bleser llwyr eu canu.

Cymdeithasu
Dyma sut y gwnaeth un o’n cyn gyfeilyddion ei 
disgrifio:

‘Athrawes, cyfeilyddes, cyfansoddwraig ac 

arweinyddes, roedd ganddi’r ddawn i dynnu’r 
gorau allan o bawb’.

Roedd yn gerddor o’i chorun i’w sawdl ac yn 
berffeithydd, oedd hefyd yn gwybod sut i gael 
hwyl!

Gwir bob gair ac mi fyddwn yn clywed ei 
chwerthin iach am byth. A bobol bach mi gawson 
ni HWYL! 

Roedd wrth ei bodd yn cael pwyllgora’n hwyr 
yn y nos ac roedd sŵn ei chwerthin i’w glywed 
lawr coridorau ambell westy.

Yn fwy diweddar hoffai fynd a chriwiau bach 
i theatrau mawrion yn Lerpwl, Manceinion neu 
Landudno i weld sioeau cerddorol o bob math. 
Gwrandawai ar bob math o gerddoriaeth a hyd yn 
oed yn dewis ei ffefryn ar X factor!

Rhan bwysig o’r tripiau oedd y ciniawa ac roedd 
yn rhaid dewis y lle iawn bob tro! Rhan bwysig 
i Manon hefyd oedd y dillad a’r “accessories”. 
Byddem yn ei holi ac yn synnu at ei dewis lliwgar a 
modern a gofyn yn eiddgar iddi ble roedd hi wedi 
eu prynu. Roedd y “jewellery” hefyd yn bwysig, ac 
wedi cael eu dewis i fatchio i’r dim. Y gwallt yn ei le, 
a’r colur ymlaen a ffwrdd a hi!!

Caerwyn
Roedd Caerwyn yn un o ffans mwya’r côr. Ar ôl 
cyngerdd neu gystadleuaeth ar y penwythnos 
byddem yn disgwyl yn eiddgar ar nos Lun i glywed 
y dyfarniad gan Manon. Os byddai Caerwyn yn 
dweud ein bod wedi canu’n dda, byddai wrth ei 
bodd a ninnau yn hapus ein bod wedi plesio.

Trawyd Caerwyn gyda’r clefyd creulon 
Parkinsons. Ond drwy’r tristwch a’r amser caled, 
ni chollodd Manon fawr ddim o’r ymarferion ac 
roedd hi yn codi ein calonnau gyda’i chwerthin 
iach a’i golwg positif ar fywyd.

Yn anffodus, ar ôl colli Caerwyn, dirywiodd 
iechyd Manon hefyd, ond serch ei gwendid bu’n 
driw i’r côr. Aed o neuadd Edeyrnion i gapel 
Seion i ymarfer a thrwy garedigrwydd ffrindiau i’w 
chludo i’r ymarferion parhaodd y dyfalbarhad a’i 
chariad at y côr yn ddiarhebol a chafodd y nerth 
i drefnu dathliad ei hannwyl gôr yn ddeugain 
oed gyda chyngerdd anfarwol yn Theatr Derec 
Williams y Bala, ac wedyn mwynhau cinio dathlu 
yn Llangollen.

Mi fydd pobol yn sôn am Manon Easter Lewis 
am flynyddoedd i ddod ar draws Cymry gyfan , 
yn sôn am ei dawn gerddorol, ei hymroddiad i’r 
Eisteddfod Genedlaethol a sefydliadau eraill, a’i 
chyfraniad hael i gerddoriaeth Cymru.

Mae ein dyled yn anferthol i Manon am y 
cyfleoedd a’r profiadau na fase ni byth wedi 
eu cael hebddi y cystadlu, y cyngherddau a’r 
tripiau tramor bythgofiadwy i Lydaw, Iwerddon (o 
leiaf deirgwaith); yr Almaen; Yr Eidal; Catalonia; 
Prague a’r anfarwol Barbados.

Rhannwyd llwyfan gyda chorau mwya’ Cymru 
yn ogystal â Dafydd Iwan; Aled Jones; John 
Ogwen; a Gary Williams i enwi ond ychydig - a 
bron iawn Bryn Terfel, ond mi gafodd ei ddal 
mewn llifogydd a methu cyrraedd mewn pryd!!

Mi gofiwn y canu, y cymdeithasu, a’r hwyl di 
ddiwedd, y tynnu coes a gwneud ffrindiau oes, 

Rydym yn ymfalchïo yn y fraint o gael dy 
adnabod, ac am yr alwad ffôn nôl yn 1979 yn ein 
gwadd i ymuno â Dy Gôr Di, Merched Edeyrnion. 
Fuaswn i ddim wedi methu’r cyfle am y byd !!

Mae’r pennill a ysgrifennodd y ddiweddar 
Ann Beech, aelod ffyddlon a gwerthfawr o’r côr 
a ffrind mynwesol i Manon yn dweud y cyfan. 
Cyflwynwyd y gerdd i Manon ar achlysur pen-
blwydd y côr yn 30 oed.

Gyda diolch yn ein calon
Am bob braint a gawson ni
Wrth ymarfer a chystadlu 
Dan d’arweiniad hawddgar di.
Am gael teimlo fel un teulu
Am yr hwyl, y sbri, a’r tân
Am hyn oll a roddaist inni -
Diolch, diolch yw ein cân.

Alwena Joyce

20

CRAFU 

PEN

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

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

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

BETHANIA
Gobeithio bod pawb wedi 
mwynhau dros wyliau’r Haf ac yn 
barod i ailafael yn ein hoedfaon ym 
mis Medi. Byddwn yn parhau â’r 
drefn o oedfaon bob pythefnos dan 
ofal ein Gweinidog am y tro ac yn 
edrych ymlaen at gael dod ynghyd 
unwaith eto.

Brysiwch wella Rydym yn danfon 
ein cofion at Carol Edwards, Huw 
McKee a Robat Morgan, y tri wedi 
cael llawdriniaeth dros yr haf. 
Gobeithio y byddwch eich tri yn 
cryfhau a gwella yn fuan iawn. Cofion 
hefyd at unrhyw aelodau eraill sydd 
heb fod yn dda yn ddiweddar gan 
ddymuno adferiad buan ichi.

Cydymdeimlo Rydym yn anfon ein 
cydymdeimlad at Morfudd Pierce, 
Trosnant, sydd wedi colli ei brawd, 
John Williams.

Llongyfarchiadau i’n hieuenctid 
ar eu llwyddiant yn eu harholiadau 
TGAU, Lefel A a’r rhai sydd wedi 
graddio. Mae wedi bod yn flwyddyn 
go ryfedd ichi ond rydym yn falch 
o’ch llwyddiant ac yn dymuno’r 
gorau ichi wrth barhau a’ch addysg 
neu ym myd gwaith.

Dymuniadau gorau hefyd i’r plant 
fydd yn dychwelyd i’r ysgol, pob 
hwyl ichi yn eich dosbarth, neu’ch 
ysgol newydd. 

Priodas
Hyfryd iawn oedd cael dathlu 
priodas ym Methania dros yr haf. 
Priodwyd Esyllt Fflur Morris, merch 
Morris a Glenda, a Huw Alun 
Edwards o Lansannan yng Nghapel 
Bethania, Rhuthun ar Orffennaf 28, 
gyda’r wledd yn dilyn yn y Vale. 
Dymunwn y gorau i’r ddau ohonynt 
yn eu bywyd priodasol.

ARDAL BATHAFARN
Anfonwn ein cofion at Olwen Griffiths a 
Val, Tŷ Bathafarn - y ddwy wedi treulio 
cyfnod yn yr ysbyty, a hefyd Lorna 
Wynne. Rydym yn meddwl amdanoch 
i gyd a Greta Davies sy’n derbyn gofal 
yn Wrecsam.

Rydym yn edrych ymlaen at ddod 
at ein gilydd ym mis Medi. Nid oedd 
oedfaon undebol ym mis Awst 
oherwydd rheolau’r Covid.

Giatiau Nodedig Capel Bathafarn
Darllenais wybodaeth ddifyr mewn 
llyfryn oedd ym meddiant fy chwaer, 
Meta – dyma ei chyfieithiad hi,

‘Mae giatiau Bathafarn yn 
gofrestredig a’r ‘rails’ hefyd. 
Adeiladwyd y capel yn 1869 mewn 
cyfnod nodedig o adeiladu capeli.

John Williams oedd yn gyfrifol am 
wneud y giatiau arbennig hyn, yn 
grefftwr medrus, yntau efo cysylltiadau 
am ei fod yn bregethwr yn y cyfnod 
hwnnw.

Profedigaeth
Estynnwn ein cydymdeimlad â 
theulu Ifor Parry, Tu Ucha’r Llyn, 
Gwyddelwern gynt. Roedd Ifor yn un o 
hoelion wyth hen Gylchdaith Wesleaid 
Corwen ac wedyn Ardal Bathafarn ac 
yn gymeriad gweithgar llawn hiwmor. 
Meddai ar lais bas nodedig.

Diolchwn am ei gyfraniad arbennig 
i Gapel Gwyddelwern. Mae ei golli’n 
dristwch a’i gofio’n ddiddanwch.

CÔR RHUTHUN 
Danfonwn ein cofion at Elinor a’r 
teulu sydd wedi cael profedigaeth yn 
ddiweddar, bu farw tad Elinor yn ardal 
Abergele.

Gobeithio’n fawr bod un o’n cyn 
aelodau ni sef Huw Mckee yn dal i 
wella ar ôl llawdriniaeth a bod Nyrs 
Iona McKee a’i chwaer fawr Nyrs 
Nerys Attridge yn gofalu amdano!

Mae sawl aelod o’r côr wedi dathlu 
eu penblwyddi dros yn haf ond roedd 
un baswr yn dathlu mwy na’r lleill. 
Penblwydd hapus arbennig i Gerallt.

Rydym yn mawr obeithio y cawn 
ddechrau ymarfer cyn bo hir, mi fydd 
angen scales ag ymarferion dwys i 
gael ein lleisiau yn ôl.

CYMDEITHAS GYMRAEG 
RHUTHUN A’R CYLCH
Yn anffodus, fel llawer o gymdeithasau 
eraill, nid yw’r Gymdeithas wedi gallu 
cyfarfod ers dechrau mis Mawrth 
2020 oherwydd Cofid 19. Yn niwedd 
Awst fe gyfarfu swyddogion i drafod 
y ffordd ymlaen. Y gobaith oedd y 
gallem hwyrach ail gychwyn ym mis 
Hydref sef dechrau ein tymor arferol 
ond wedi ystyried pob dim yn ofalus 
ac yn ymwybodol fod y coronafeirws 
eto ar gynnydd a’r wythnosau nesaf yn 
ansicr iawn penderfynwyd i ohirio am 
ychydig. Y gobaith yn awr yw y cawn 
gychwyn ym mis Ionawr 2022 os bydd 
yr amgylchiadau yn ffafriol a bydd yr 
aelodau yn teimlo’n ddigon hyderus 
i fynychu’r cyfarfodydd unwaith eto. 
Oherwydd fod Awelon wedi cau fe 
fyddwn, yn ystod y misoedd nesaf, yn 
gwneud ymholiadau ynghylch lleoliad 
addas i gynnal ein cyfarfodydd.Yn y 
cyfamser anfonwn ein cofion diffuant 
at ein haelodau a’n cyfeillion oll ac fe 
fyddwn yn cadw cysylltiad â chi.

TABERNACL 
Gobeithio eich bod yn cael cyfle i 
fwynhau’r tywydd braf rydym wedi 
ei gael dros yr wythnosau diwethaf. 
Anfonwn ein cofion diffuant at rhai o’n 
haelodau sydd heb fod mewn iechyd 
cystal ag y dymunent.  

Dymuniadau gorau i Esyllt, merch 
hynaf Morris a Glenda ar achlysur ei 
phriodas â Huw Alun o Lansannan. 
Pob hapusrwydd i’r ddau ohonoch. 
Hefyd yr un dymuniadau gorau i 
Meilir Thomas ac Anlaw Williams, 
Maes Cantaba ar achlysur eu priodas 
hwythau. 

Dymuniadau gorau i dair o’n 
haelodau sydd wedi dathlu 
penblwyddi arbennig yn ddiweddar 
sef, Eluned Hughes, 5 Cae Castan; 
Ceinwen Jones, Penlan, Bryn Rhydd 
a Gwen Davies, Hafod y Bryn, Erw 
Goch. 

Gan droedio’n ofalus, mae trefn y 
Suliau yn parhau fel ag yr oeddynt tan 
o leiaf y Nadolig gyda’n gweinidog yn 
cynnig gwasanaeth ar yn ail Sul ac 
oedfaon amrywiol ar Suliau eraill, pan 
fo hynny’n bosib. Diolch i bawb sydd 
yn cyfrannu at y trefniadau hyn mewn 
unrhyw fodd ac i’r aelodau am eu 
cefnogaeth.

Camp Jack  
a Ryan
 
Mae Ryan Evans a Jack Cooledge 
wedi bod yn gwneud 5 sialens gan 
gasglu arian at Dementia. Y sialensau 
oedd:

• Beicio o Rhuthun i Brestatyn
• Cerdded mil o gamau ym mis 

Ebrill
• Nofio hyd Llyn Geirionydd
• Beicio o Co op Rhuthun i 

Lanberis, cerdded fyny’r 
Wyddfa a beicio’n ôl i Rhuthun

Byddant yn cyflawni’r sialens olaf trwy 
wneud Triathlon y Bala ar Fedi 4 Go 
dda chi hogie!

Llongyfarchiadau mawr i bobl ifainc o fro’r Bedol sydd wedi derbyn eu 
canlyniadau TGAU, AS a safon A neu sydd wedi derbyn gradd dros 
yr haf. Dyma hanes rai o’r ardal sydd yn paratoi i gymryd y cam nesaf 
yn eu gyrfa a’u hastudiaethau. Pob lwc iddyn nhw ac i bawb sydd yn 
symud ymlaen ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Diolch iddynt am 
eu cyfraniad ac edrychwn ymlaen at glywed eu hanes yn y dyfodol. 

Dafydd Jones, 
Llanrhaeadr
Gyda blwyddyn academaidd arall 
ar gychwyn, mae’n amser cyffrous 
iawn wrth i mi barhau i astudio cwrs 
meistr yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn 
Llundain. Wedi i mi raddio eleni gyda 
gradd dosbarth cyntaf BMus o’r coleg, 
dwi’n edrych ‘mlaen yn arw i gael 
parhau i astudio gyda fy athro, Mark 
Tucker a chael cyfarfod criw newydd o 
bobl ifanc fydd yn dechrau’r cwrs. 

Mae’n deimlad mor braf fod y theatrau 
a’n bywyd yn dechrau mynd nôl 
i’r arfer gyda sawl perfformiad ar y 
gorwel. Dwi’n edrych ‘mlaen i gael 
chwarae’r rhan Monostatos yng 
nghynhyrchiad y coleg o’r ‘Magic 
Flute’ gan Mozart, perfformiad premier 
byd o gylch o ganeuon ‘The Green 
Desert’ gan Brian Hughes yng Ngŵyl 
Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 
yn Llanelwy, ac hefyd datganiad yng 
Ngŵyl Lieder Rhydychen mis Hydref. 

Dwi wedi bod yn ffodus iawn o gael 
haf prysur eleni a chael profiadau i’w 
cofio. Fues i allan yn y Swistir yn aelod 
o Academi Atelier Lyrique yng ngŵyl 
Gerdd Verbier. Yno, fues i’n lwcus o 
gael fy ngwobrwyo gyda gwobr Thierry 
Mermod am y canwr mwyaf addawol 
ar y cwrs. Roedd yn brofiad anhygoel 
bod yn yr Alpau am gyfnod o dair 
wythnos. Cefais y cyfle i ganu mewn 
sawl dosbarth meistr gyda cantorion 
o’r radd flaenaf, ac hefyd y cyfle i 
ddangos ffrwyth ein llafur mewn sawl 
perfformiad yn yr ŵyl.

Mae’r flwyddyn diwethaf wedi bod yn 
un heriol wrth astudio ar-lein am 11mis 
gan fod fy athro canu yn byw yn yr 
Almaen, ond gyda tymor yr haf yn ôl 
yn yr adeilad, roedd yn braf cael y cyfle 
i berfformio mewn sawl cystadleuaeth 
a chael ychydig o lwyddiant gan ennill 
y gystadleuaeth canu Lieder ac ail yng 
nhystadleuaeth y Lies Askonas. 

Dyfan Humphreys, 
Gellifor
Wedi blwyddyn a hanner heriol roeddwn 
yn hapus i raddio o Brifysgol Lerpwl ym 
mis Mehefin gyda gradd yn y gyfraith. 
Gan fy mod yn hoff iawn o ddinas Lerpwl, 
edrychaf ymlaen at ddychwelyd yno 
ym mis Medi i astudio’r ‘Legal Practice 
Course’, sef y cam nesaf i gymhwyso fel 
cyfreithiwr. Byddaf hefyd yn mynd trwy’r 
broses o chwilio am swydd fel cyfreithiwr 
dan hyfforddiant. Ar ôl mwynhau’r ochr 
gyfreithiol o’r byd peirianneg sifil tra’n 
gweithio i gwmni ‘Jones Bros’ yn Rhuthun, 
gobeithiaf gael swydd gyda chwmni sydd 
yn arbenigo yn y maes peirianneg ac ynni 
adnewyddadwy.

Elin Roberts, 
Rhuthun
Ar ôl tair blynedd o astudio 
Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor 
cawsom ddiwedd gwahanol iawn i’r 
arfer : pob dim yn dod i stop dros 
nos wrth i’r pandemig hitio, pawb 
yn mynd adref heb rybudd a neb yn 
gallu dathlu’r 3 mlynedd gorau o’n 
bywydau. Mae’r cwrs, profiadau, 
ffrindiau a’r hwyl rwyf wedi ei gael am 
aros gyda mi am byth! A chael bod 
yn rhan o gymdeithasau’r brifysgol 
sef Côr aelwyd JMJ a chael ymuno 
â Chôr Ieuenctid Môn. Rwyf wedi 
bod yn rhan o gôr drwy fy mywyd ac 
yn falch fy mod wedi gallu derbyn yr 
holl brofiadau a llwyddiannau dros y 
blynyddoedd.

Ers yn ifanc roeddwn â diddordeb 
mawr mewn cerddoriaeth wrth ganu a 
chael gwersi piano. Mae diolch mawr 
i fy athrawes piano am fy ysbrydoli 
yn fy ngwersi. Rhoddodd y cyfle i mi 
ddysgu ei myfyrwyr hi dros gyfnod 
o’i habsenoldeb wrth ddarparu pobl 
ifainc i’w rhoi drwy arholiadau graddau 
ABRSM a drwy wneud y profiad yma 
cefais fy ysbrydoli i ddilyn y llwybr i fod 
yn athrawes piano. 

Pan symudais i Fangor mi wnes 
barhau fy ngwersi piano gyda 
Chanolfan Gerdd William Mathias i 
orffen graddau ABRSM. Dwi wedi 
parhau fy ngwersi llais gyda fy 
athrawes yn yr Wyddgrug ac wedi cael 
cyfleoedd i ganu mewn cyngherddau 
a chynnal nosweithiau gyda criw o’r 

ardal a chwblhau diploma ARSM.

Roedd dewis astudio Cerdd ym 
Mhrifysgol Bangor wedi gwneud i mi 
sylweddoli’r angerdd sydd gen i am 
effaith cerddoriaeth mewn iechyd a 
lles. Gwnaeth fy arwain i ymchwilio 
ymhellach drwy fynd i ysgolion 
anghenion ychwanegol i weld effaith 
cerddoriaeth ar blant. Llwyddais i gael 
cymhwyster cymhorthydd dysgu a 
chymhwyster arbenigo mewn plant ar 
y sbectrwm awtistiaeth. Cefais hefyd 
y cyfle i fynychu cyrsiau therapi cerdd 
Prifysgol De Cymru. Ar ôl derbyn 
yr holl brofiadau yma penderfynais 
ddilyn cwrs ymarfer dysgu uwchradd 
mewn Cerddoriaeth ac rwyf yn edrych 
ymlaen i ddechrau swydd fel athrawes 
Cerdd yn Ysgol Maes Garmon yn mis 
Medi.

Lisa Dafydd, 
Rhuthun
Rydw i eisioes wedi gorffen fy 
nghyfnod yn astudio fy ngradd 
israddedig mewn astudiaethau 
lleisiol yng Ngholeg Cerddoriaeth 
Frenhinol y Gogledd ym 
Manceinion. Cefais bedair mlynedd 
hapus iawn yn y coleg, a llu o 
brofiadau arbennig yno. Gan fy 
mod wedi mwynhau’r cwrs ac wedi 
gweld datblygiad positif i’m llais, 
penderfynais yr hoffwn astudio’n 
bellach trwy ddilyn gradd meistr 
wedi i’r cwrs israddedig ddod i 
ben. Er fy mod wedi cael amser 
wrth fy modd ym Manceinion, 
roeddwn i’n awyddus iawn i 
ehangu fy ngorwelion ymhellach 
eto trwy ymgeisio am le yn un o’r 
colegau cerdd yn Llundain. Wedi’r 
broses hir o recordio clyweliadau 
a mynychu cyfweliadau dros 

zoom, cefais y fraint o dderbyn 
lle i astudio yn yr Academi 
Gerddoriaeth Frenhinol. Roedd 
hyn yn deimlad arbennig iawn, 

yn ewedig gan fod dwy athrawes 
ganu i mi, Ann Atkinson a Hilary 
Summers, wedi astudio yno yn y 
gorffennol. 

Bues i lawr yn Llundain yn 
ddiweddar i weld ardal Marylebone 
ble mae’r Academi, ac ardal 
Wandsworth, ble byddaf yn 
byw. Dydw i ddim yn gyfarwydd 
â Llundain o gwbl ond cefais 
benwythnos bendigedig yn 
crwydro’r ddinas ac yn trio 
dychmygu fy hun yn byw yno! 
Ond bydd ddim angen dychmygu 
am lawer mwy o amser gan y 
byddaf yn cychwyn fy nghwrs yng 
nghanol mis Medi. Dwi’n ffodus 
iawn o fod yn rhannu tŷ gyda 
phedwar o Gymry - dau ohonynt 
o Ddyffryn Clwyd, Dafydd Jones 
a Dafydd Allen. Felly rhwng fy 
astudiaethau yn yr Academi a byw 
yn Wandsworth, rydw i’n sicr fod 
dwy flynedd gyffrous iawn i ddod 
yn Llundain!

Steffan Dafydd, 
Rhuthun 
Yn dilyn graddio o Brifysgol Bangor â 
gradd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth 
rwyf wedi mynd ymlaen i astudio cwrs 
M.A. Rwy’n canolbwyntio’n benodol 
ar effaith cyfnodau clo Covid-19 ar 
addysg Gymraeg gan ystyried a fydd 
hyn yn effeithio targed llywodraeth 
Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. Mae fy ngwyliau 
haf felly wedi bod yn gymysgedd o 
gerdded llwybr arfordir Ynys Môn, trio 
taro pêl golff yn syth ac ysgrifennu 
traethawd hir (20,000 o eiriau!!). Mae 
pawb yn hoffi fy atgoffa fy mod yn 
edrych yn debyg i dad ac mi fyddai’n 
dilyn trywydd tebyg iddo (a mam) 
drwy ddechrau cwrs ymarfer dysgu 
ym mis Medi. Rwy’n edrych ymlaen at 
gychwyn her newydd ac i weld beth 
ddaw nesaf.

Gruffudd McKee, 
Llanbedr
Ar ôl tair mlynedd o astudio cwrs 
BSc Busnes gyda’r Gymraeg yng 
Nghaerdydd, wynebais benbleth 
fawr wrth geisio meddwl beth 
fyddai’r cam nesaf yn fy ngyrfa. Fe 
ystyriais nifer fawr o gyrsiau ôl-radd 
a swyddi phosib mewn ystod eang 
o ddiwydiannau. Ar fy nghwrs 
gradd, dysgais am farchnata, 
rheoli prosiectau a phobl, cyfrifeg, 
sgriptio, am dreftadaeth Cymru, 
a llawer mwy, felly fel gallwch 
ddychmygu roedd hi’n anodd 
iawn penderfynu! Yn y modiwl 
‘Yr Iaith ar Waith’ gydag Ysgol y 
Gymraeg, roedd hi’n ofynnol i mi 
fynd ar gyfnod o brofiad gwaith 
drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn 
defnyddio y sgiliau a ddysgom 
yn y dosbarth mewn gweithle 
proffesiynol.

 Bum yn ffodus iawn i gael mynd 
gyda criw ‘Sgorio’ am noson i 
ddarganfod sut beth fyddai hi i 
ddarlledu gêm bel-droed fyw. Fel 
un sydd wrth fy modd gyda phêl-
droed, roeddwn ar ben fy nigon yn 
cael y cyfle hwn i ddarganfod mwy 
am yr holl waith sy’n digwydd tu 
ôl y llen. Syfrdannais gyda’r nifer 
o elfennau gwahanol sydd yna i 
ddarlledu o’r gwaith sylwebu i’r 
rheolwr graffeg. Ar ôl y profiad 
hwn, gwyddwn fy mod yn awyddus 
i ddysgu mwy am ddarlledu 
chwaraeon. 

Eleni, mynychais sesiwn RTS 
Cymru gyda nifer o unigolion sydd 
yn gweithio yn y diwydiant yma yn 
esbonio sut beth yw hi i weithio fel 
darlledwr heddiw. Pwysleisiwyd 
bod angen i unigolion fod yn 
greadigol, brwdfrydig a hyblyg er 
mwyn darlledu ar sawl platfform 
gwahanol. Ar ôl y profiadau uchod, 
teimlais yr hoffwn ddilyn gyrfa yn y 
maes cyffrous yma.

Byddaf yn dechrau astudio Cwrs 
Meistr Darlledu Chwaraeon ym 
Mhrifysgol Met Caerdydd ddiwedd 
mis Medi. Rwy’n edrych ymlaen 
i gael llu o brofiadau a chyfle i 
ddarlledu gwahanol chwaraeon 
megis pêl-droed, rygbi, pêl-fasged, 
criced ac athletau o’r campws yn 
Cyncoed. Byddaf yn dysgu darlledu 
ar radio a theledu, yn ogystal 
â dysgu sgiliau sy’n hanfodol i 
fod yn ddarlledwr chwaraeon ar 
y cyfryngau cymdeithasol. Ar y 
campws yng Nghyncoed mae 
stiwdio ddarlledu byw i gynnal 
penawdau newyddion a rhaglenni 
adloniant i’w darlledu ar sianel 
deledu y brifysgol. Edrychaf ymlaen 
yn eiddgar at y cam cyffrous yma 
yn fy ngyrfa, ac yna i weithio yn y 
diwydiant yma yn y dyfodol.

Y Cam Nesaf
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MERCHED Y WAWR: Ar noson braf o Fehefin, 
cyfarfu criw Merched y Wawr ar bont y Llan yn barod 
am daith hyd un o lwybrau hynafol yr ardal. Diolch i 
Bethan Smallwood am baratoi a chyflwyno’r hanes 
canlynol i’r aelodau.

Wrth fynd heibio mynwent Eglwys Sant Jerome, sy’n 
dyddio’n ôl i’r 12 ganrif, fe welwch Melysfan i fyny ar 
y dde o’r golwg yn y coed. Bu’n gartref i Lois Blake, 
yr arloeswraig dawnsio gwerin o 1931-50 ac er mai 
Saesnes oedd hi, bu’n gyfrifol am ddod â llawer o’r 
hen ddawnsfeydd Cymreig i olau dydd. Uwchben 
Melysfan, ar dir Fron Llan, mae ffynnon sanctaidd 
wedi ei chysegru i Wnnod – ffynnon gron, wyth 
troedfedd o ddyfnder, a chaead pren arni wedi ei 
addurno â chroes Geltaidd. Arferai’r dŵr o hon gael 
ei beipio i drigolion y llan.

Awn i fyny i gyfeiriad Fron Isa’, un o’r ffermydd 
sy’n gysylltiedig â Rhyfel y Degwm yn 1887. Ers y 
Canol Oesoedd roedd yr Eglwys yn mynnu degfed 
ran o gynnyrch pob ffarm a thyddyn – hyd yn oed 
yn anterliwtiau Twm o’r Nant a cherddi Jac Glan y 
Gors roedd awgrym fod y Person boliog yn poeni 
mwy am ei ddegwm nac am eneidiau’r plwyfolion. Yn 
Llangwm, cedwid y cynnyrch yn y ‘Sgubor Ddegwm’ 
sef yr adeilad drws nesaf i Gwm Cemig, y tu ôl i’r 
toiledau (caeedig) ar y llan. Fel y ciliai’r bobl oddi 
wrth orthrwm Eglwys Loegr a throi yn anghydffurfwyr, 
daeth llawer mwy o gwyno am orfod talu’r degwm a 
hwythau ddim yn mynd ar gyfyl yr eglwys.

Wedi llawer o helyntion ar hyd a lled y wlad 
am flynyddoedd, yn Fron Isaf y digwyddodd y 
gwrthdrawiad cyntaf rhwng y trigolion lleol a’r 
beilïaid. Roedd yr arwerthwr Ap Mwrog, 20 o feilïaid 
a 24 o blismyn yn bwriadu dod i atafaelu yn ffarm 
Groesfaen, Arddwyfaen, Tai Mawr a Fron Isaf. 
Roedd tyrfa fawr o ffermwyr a’u gwragedd yn aros 
amdanynt gan fod magnelau wedi eu tanio i rybuddio 
pawb o’r digwyddiad. Ceisiodd yr arwerthwr 
Ap Mwrog werthu dwy fuwch yn Fron Isaf ond 
gwrthododd pawb gynnig arnynt, ac yn y diwedd bu 
raid gadael y ddwy yno oherwydd rhwystr ar y ffordd. 
Drwy’r nos bu bechgyn yr ardal yn cadw llygad 
rhag ofn iddynt ddychwelyd, ac ymhen deuddydd, 
yn ôl y daethant i geisio atafaelu eiddo. Y tro hwn 
roedd tyrfa fawr yn disgwyl amdanynt ger Tŷ Nant a 
daeth y ddau griw i gyfarfod ei gilydd islaw Disgarth. 
Taflwyd tyweirch ac wyau drwg atynt a chafodd Ap 
Mwrog ei ddal dros Bont y Glyn Diffwys gan fygwth 
ei ollwng i lawr i wylltineb yr afon ac aeth ar ei liniau 
i ofyn am drugaredd. Trowyd eu cotiau tu chwith 
allan fel arwydd o edifeirwch a’u hymdeithio i lawr i 
Gorwen. Bu hyn yn drobwynt yn hanes talu’r degwm 
ond carcharwyd rhai o’r ffermwyr yng Ngharchar 
Rhuthun, ac fe gofiwn hwy fel ‘Merthyron y Degwm’.

Yn 1987 dathlwyd y digwyddiad drwy osod 
plac ar y bont a chynhaliwyd diwrnod cyfan o 
weithgareddau, arddangosfa a phasiant gan blant yr 
ysgol.

GRADDIO: Llongyfarchiadau mawr i Guto Bryn, Fron 
Isa’, ar ennill Gradd mewn Busnes ym Mhrifysgol 
Caerfaddon yn ddiweddar. Mae Guto eisoes wedi 
dechrau ar yrfa fel Ymgynghorydd Strategaeth 
gyda chwmni Northern Trust. Golyga hyn weithio 
yn bennaf o gartref gyda thaith fisol i’r pencadlys 
yn Llundain – felly’r gorau o ddau fyd ynte, Guto! 
Mwynha’.

SWYDD NEWYDD: Dymunwn yn dda i Lisa 
Smallwood, Tŷ’n y Celyn, fydd yn cychwyn fel 
athrawes yn Ysgol Godre’r Berwyn, Y Bala, ym Medi. 
Pob hwyl yno, Lisa.

PROFEDIGAETH: Fel ardal, estynnwn ein 
cydymdeimlad â Nan a Gwyndaf, Bryn Teg 
(Llwynsaint gynt), hefyd Haf a Siôn yn eu 
profedigaeth o golli Tad, Tad yng nghyfraith a Thaid, 
sef Ifor Parry, Tŷ Ucha’ Llyn, Gwyddelwern. Cofia 
llawer ohonom am Mr Parry fel gŵr hynod weithgar 
o fewn ei gymuned ac yn ehangach. Ein cofion atoch 
fel teulu.

Cydymdeimlwn hefyd gyda theulu Ystrad Bach – 
hwythau wedi colli perthynas – Mr Derwyn Roberts 
o ardal Wrecsam. Dyn y ‘Pethe’, yn gyn-ddarlithydd 

Priodasau
Bu Ciwpid yn brysur iawn yn ardal 
Pwllglas yn ddiweddar oherwydd 
yng Ngorffennaf ac Awst cynhaliwyd 
dwy briodas. Llongyfarchiadau 
calonnog i Esyllt Fflur, Edern, Tan 
y Bryn ar ei phriodas â Huw ar 
Orffennaf 28. Priodwyd y ddau yn 
Eglwys Bethania, Rhuthun gyda’i 
thad, y Parch. Morris P. Morris 
yn gwasanaethu. Dymunwn pob 
bendith i’r ddau ohonoch. Yna ar y 
Sul, Awst 15 fe briodwyd Buddug, 
Ffynogion a Pedr yn Eglwys Unedig 
Y Rhiw, Pwllglas gyda’r Parch. 
Morris P.Morris yn gwasanaethu. 
Cynhaliwyd y neithor ar ôl a ddeallwn 
mewn pabell ar fferm Ffynogion. 
Dymuniadau gorau i’r ddau ohonoch 
chwithau yr un modd.

Colled
Ar Orffennaf 25 cafwyd y newyddion 
trist am farwolaeth Gwyneth 
Llywelyn, Hendre Dderwen a hynny 
ychydig dros flwyddyn ers iddi golli 
ei gŵr Gwynn. Bu ei hiechyd yn 
fregus ers peth amser a threuliodd 
y blynyddoedd olaf yng Nghartref 
Trosnant, Rhuthun lle y derbyniodd 
ofal arbennig iawn. Roedd Gwyneth 
yn wraig annwyl dros ben ac 
yn mwynhau sgwrs â phawb a 
phob amser yn ganmoliaethus a 
gwerthfawrogol. Gwnaeth gyfraniad 
mawr i fyd addysg yn arbennig 
addysg iau a meithrin a bu’n hynod 
o gefnogol a gweithgar gyda sawl 
elusen o’i dewis. Cynhaliwyd ei 
hangladd yn Amlosgfa Llanelwy ar 
Awst 6 . Cydymdeimlwn yn ddwys a 
diffuant â’r meibion, – Huw a Dafydd 
a’u teuluoedd yn eu profedigaeth lem 
o golli mam, mam yng nghyfraith a 
nain annwyl iawn.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn 
â Rose Roberts, Dolwyn, hithau 
wedi colli ei chwaer sef y diweddar 
Thelma Smith, Rhuthun yn ystod 
mis Gorffennaf. Cydymdeimlwn 
yr un modd ag Elinor a Tudor 
Rogers a’r teulu, Drws y Buddel, 
Efenechtyd. Bu i Elinor golli ei thad, 
Elwyn Williams, Abergele ond gynt 
o’r Pandy, Bryn Rhyd yr Arian ym 
mis Gorffennaf. Bu’r angladd yng 
Nghapel Mynydd Seion, Abergele 
ar Orffennaf 27. Yn sicr, bu i’r teulu 
golli tad, tad yng nghyfraith a thaid 
annwyl iawn. Cydymdeimlwn hefyd 
â theulu Heather Lewis 5 Tan y Bryn, 
Pwllglas ac yn enwedig Celyn a 

Cerys a hwythau wedi colli nain mor 
annwyl sef Manon Easter Lewis, 
Corwen yn ystod mis Awst. Bydd 
colli Manon yn golled enfawr i’r 
teulu a hefyd i ardal Corwen. Cofiwn 
amdani fel gwraig mor gerddorol 
ac yn arweinydd Côr Merched 
Edeyrnion ar hyd y blynyddoedd, – 
côr oedd yn hynod o lwyddiannus 
ac yn enwog trwy Gymru a thu 
hwnt. Yn ystod mis Awst bu farw 
Margaret Roberts, Haul y Fryn, 
Llanelidan sef mam Elizabeth a’i gŵr 
Gareth, 8 Glaslyn a Hefin Roberts, 
Y Teras. Bu’r angladd ym mynwent 
Eglwys Unedig Y Rhiw ar Awst 16. 
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
chwi fel teulu yn eich profedigaeth. 
Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd 
at Anwen Jones, Erw Wen, Tan 
y Bryn a hithau wedi colli ewythr 
yn ddiweddar sef Idris Mynorydd 
Williams, Llys Derfel, Llidiart y Parc, 
ger Carrog ond gynt o Carrog Isa, 
Glyndyfrdwy ac a oedd bron a 
chyrraedd ei gant oed.

Eglwys Unedig Y Rhiw
Yn ystod mis Gorffennaf fe 
gynhaliwyd dau wasanaeth. Ar 
y Sul, Gorffennaf 11 cynhaliwyd 
gwasnaneth dan ofal ein gweinidog, 
y Parch. Morris P. Morris ac ar y 
Sul, Gorffennaf 25 fe gynhaliwyd 
gwasanaeth ein hunain dan ofal 
Tonos Tudno Williams gydag Elwyn 
yn cynorthwyo. Ni chynhaliwyd 
gwasanaethau yn ystod mis Awst ac 
ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau 
undebol yn Rhuthun chwaith. Braf 
yw cofnodi fod cryn waith atgyweirio 
wedi ei gwblhau yn y Tŷ Capel yn 
ystod yr wythnosau diwethaf. Diolch 
i nifer o ferched y capel am lanhau a 
gofalu am yr adeilad a diolch hefyd i 
Idris, Ffynogion ac Arwyn am dorri’r 
goeden oedd wedi gor-dyfu wrth 
borth y fynwent.

Llwyddiant Arall
Dyna oedd hanes Siôn Yaxley ar 
nos Wener, Awst 20. Yn dilyn ei 
ornest lwyddiannus yn Marcelona 
beth amser yn ôl daeth llwyddiant 
arall i’w ran mewn gornest arbennig 
yn y ‘Bowlers Exhibition Centre’ 
yn Manceinion a hynny yn erbyn 
Jordan Grannum o Lundain a Siôn yn 
ennill pob rownd. Llongyfarchiadau 
unwaith eto i ti Siôn ac edrychwn 
ymlaen at yr ornest nesaf ym mis 
Hydref hwyrach. Mae Siôn yn 
cynrychioli Clwb Bocsio Y Dyffryn, 
Bae Colwyn.

LLANDEGLA
Gohebydd: Awen Williams  

E-bost awen_williams@hotmail.co.uk

Merched y Wawr
Yn ystod y gwres mawr o 31 gradd ym mis 
Gorffennaf mentrodd saith ohonom i Faes 
Carafanau Llanbenwch am baned a chacen a 
chlonc - rhai ohonom heb gwarfod ers deuddeng 
mis.Wel am brynhawn wrth ein bodd. Roedd to 
uwch ein pennau ac awel groes, ysgafn yn ein 
gwarchod rhag y gwres mawr.
Cawsom groeso gwych gan Sara a Carys a dewis 
o bob math o ddiodydd poeth ac oer. Roedd 
plateidiau o bob math o gacennau wedi eu torri’n 
fach a chafodd pawb flasu’r cwbwl.
Ardderchog - fe awn eto.

ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yn atgyweiriwr telynau 
adnabyddus. Drwg gennym am eich profedigaeth.

Tristhàwyd yr ardal o glywed am farwolaeth 
ddisymwth Manon Easter Lewis, Corwen. Fel cyn-
athrawes Gerdd ac Anghenion Arbennig yn Ysgol 
y Berwyn, yn ogystal ag arweinydd Côr Merched 
Edeyrnion, daeth Manon i gysylltiad â chenedlaethau 
o blant Llangwm, pob un yn ddyledus iawn iddi. 
Cofion at Iwan a’r teulu yn eu hiraeth.

PRAWF GYRRU: Er gorfod aros cyfnod go faith 
(oherwydd y pandemig) cyn rhoi cynnig arni, braf 
nodi fod dau arall o’n pobl ifanc wedi pasio’r prawf 
gyrru yn ddiweddar. Go dda chi – Lliwen Medeni, 
Parc a Garmon Owen, Gaerfechan ar eich llwyddiant 
tu ôl i’r llyw!

TLWS COFFA YNYR: Eto’r haf hwn, cynhaliwyd 
cystadleuaeth arbennig yng Nghlwb Golff y Bala i 
gofio’n annwyl am Ynyr Yaxley, Tŷ Gwyn Llan gynt 
– bachgen poblogaidd a golffiwr penigamp. Cafwyd 
diwrnod da, gyda Phenllyn a Llyn Tegid yn edrych 
yn ogoneddus yng ngwên yr haul. Rhoddwyd gair 
ar ran y teulu gan Eleri Yaxley, cyn cyflwyno’r tlws i’r 
enillydd – Pwyll ap Llŷr o Lanuwchllyn.

Diolch o galon i bawb wnaeth y diwrnod yn un 
cofiadwy. Casglwyd dros £1000 tuag at yr achos 
teilwng ‘Willow Foundation’.

GWELLA: Rydym yn falch o ddeall bod Huw Evans 
(Huw Cipar), Tan y Coed, yn gwella ac adref o’r 
ysbyty erbyn hyn. Cymer bethau’n ‘dow dow’ am 
sbel ‘rŵan, Huw – mae’r gwenyn yn siŵr o fod yn 
iawn dan oruchwyliaeth Linda!

Anfonwn ein cofion hefyd at eraill o’r ardal sy’n 
derbyn triniaeth mewn ysbytai. Gobeithiwn y gorau i 
chi oll.

BABIS A MWY O FABIS: Braf nodi fod merch fach 
sef Glain Melangell, wedi cyrraedd aelwyd Dafydd a 
Mared Yaxley, Llanddanielfab, Ynys Môn. Chwaer i 
Modlen a Bedwyr, wyres arall i Eleri a Paul, Tŷ Gwyn 
Llan a gor-wyres i Mrs Olwen Davies, Encil.

Fis Gorffennaf, daeth Mrs Megan Davies, Erw 
Fair (Cefnnannau gynt) yn hen nain i Nico Rhys, 
mab cyntaf-anedig Rhys ac Erin, Llangernyw ac ŵyr 
cyntaf i Eirian a Gareth, Llanrwst. Dymuniadau gorau 
i chi fel teulu.

Llongyfarchiadau i Gwyneth a Robin, Disgarth 
Ucha’ ar ddod yn daid a nain unwaith eto. Ganed 
mab i Gareth ac Eirian, Brithnant, Cerrigydrudion – 
sef Llŷr Gareth. Caiff groeso mae’n sicr gan y ddau 
frawd mawr – Iago a Cai.

Ganol Awst, cyrhaeddodd Enlli Owain – merch 
fach Melangell ac Owain Humphreys, Cerrigydrudion 
ac wyres gyntaf i Aled a Jano Owen, Penyfed. Hwyl i 
chi ar y magu.

Pob dymuniad da hefyd i deulu Ystrad Fawr – sef 
Aled a Llinos ar enedigaeth Nansi Hywel. Rhwng 
Gwen, Alys a’r fechan, bydd gan nain – Ceinwen 
Hughes, Murmur y Nant ddigon o helpars ‘rŵan.

Llongyfarchiadau i chi i gyd fel teuluoedd.

BLWYDDYN ACADEMAIDD NEWYDD: Da iawn i 
bawb o’r fro dderbyniodd ganlyniadau arholiadau 
allanol yn ddiweddar – gobeithio i chi gael eich 
plesio.

Hwyl fawr i’n plantos bach sy’n cychwyn mewn 

cylch meithrin neu ysgol am y tro cyntaf y Medi hwn. 
Mae Nanw Hywel, Rhos Helyg; Alys Gwilym, Ystrad 
Fawr; Eigra Lynch, Castell a Celt Emrys, Pen y bont 
i gyd yn cychwyn yn y meithrin ac mae’n siŵr fod 
hen edrych ymlaen. Hwyl hefyd i’r rhai hynny sy’n 
trosglwyddo i’r uwchradd neu’n mentro i goleg. 
Bydd Siôn Elfed, Min y Garth yn troi am Odre’r 
Berwyn a Lliwen Medeni, Parc, yn mynd i Brifysgol 
Aberystwyth i astudio Seicoleg. Hei lwc y bydd y 
flwyddyn academaidd nesaf yn un ddidramgwydd i 
bawb.

AELWYD LLANGWM YN DATHLU’R 80!
Ar yr 2 o Hydref, bydd Aelwyd Llangwm yn trefnu 
diwrnod i ddathlu eu pen – blwydd yn y Gorlan 
Ddiwylliant yn Llangwm. Bydd yn ddiwrnod i’r teulu 
cyfan ac mae croeso cynnes i bawb.

Rydym hefyd yn awyddus i bawb sydd ag unrhyw 
atgofion melys o’r Aelwyd, boed yn hanesion digri 
neu’n luniau, eu hanfon draw atom erbyn y 25 o Fedi 
i mirain.roberts@gmail.com os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen at ddathlu’r garreg filltir arbennig 
hon!

Ma na lawer o betha difyr a doniol yn 
digwydd i bawb, ond nid pawb sy’n 
fodlon rhannu, neu yn hytrach – nid 
pawb sy’n ddigon gwirion i rannu. 
Dwi’n fodlon ac yn wirion!

Un o’r petha trwstan cynta dwi’n 
gofio ydi mynd i steddfod Pandy 
Tudur ar y bys o Lanrwst efo Nain 
pan oeddwn ar fy ngwylia efo hi. 
Cyrraedd yno i neuadd lawn dop, a 
Nain druan yn fy hel drw’r gynulleidfa 
ac ar y llwyfan i ymuno efo’r ddwy res 
o blantos oedd yn aros yn eiddgar i 
adrodd. Fi oedd yr ola i gystadlu, a 
bu’n rhaid i’r arweinydd ddod ataf i 
godi’r meicroffon yn uwch, a deud 
wrth bawb yn y neuadd fy mod yn 
hogan dal o fy oed. Roeddwn yn 
adrodd yn y gystadleuaeth dan 6 a 
finna yn 8!

Cyn i mi briodi, mi fues am nait awt 
yn Seshwn Fawr Dolgella a chael fy 
ngwthio ar y llwyfan i ganu efo Bryn 
Fôn, fel taswn i yn gantores o fri, a 
finna ddim yn cofio geiriau’r gân. Mynd 
ymlaen wedyn i westy ar y sgwar a 
mynd fyny grisia i un o’r bathrwms 
i osgoi y ciw i’r toilet. Cael fy nhaflu 
mewn i’r bath yn fanno gan fy ffrindia 
clên. Mi fuo na gryn ymrafael i drio 
osgoi gwlychu ac fe hitiais fy mhen ar 
y tap. Codi bora wedyn, mam yn flin 
a finna efo homar o lygad ddu. Diolch 
byth am golur dwrnod y briodas!

 Mynd i briodas ffrind efo ngwallt 
fyny yn meddwl mod i yn grand, a 
sylweddoli ganol pnawn bod gyna i 
ddwy glust - dlws fawr, wahanol, yn 
danglo o nghlustia.

Ar y thema dillad, dwi wedi mynd 
i’r capel (yn hwyr fel arfer!) yn gwisgo 
fy slipars a ffedog. Dwi wedi mynd 
i’r gwaith yn gwisgo crys polo un o’r 
plant yn hysbysebu Llyn Brenig, yn 
hytrach na logo y Gwasanaeth Iechyd. 
A mwy nag unwaith, dwi wedi mynd 
i’r gwaith heb nics, am fy mod wedi 
mynd i nofio yn y bore yn gwisgo fy 
siwt dan fy nillad, ac anghofio rhoi’r 
dillad isa yn y bag. 

A hon ydy’r ora - mynd i’r gwaith 
yn gwisgo sgert, (peth prin iawn i 
mi)… Roeddwn ar fy ffordd i Lanelwy 
ac isho mynd i’r toilet, felly parcio ar 
y stryd yn Llarwst a phicio mewn i’r 
swyddfa ac i’r lle 6. Dyma fi’n mynd 
nôl lawr y stryd, cal sgwrs efo hwn a’r 
llall ac i ffwrdd a fi. Yna, cyrraeddais 
ben fy nhaith, mynd mewn i’r cyfarfod, 
eistedd i lawr a rhoi fy llaw i lyfnhau 
fy sgert tu ôl i mi, a sylweddoli nad 
oedd sgert yno! Ia, roedd y sgert wedi 
ei thycio yn dwt yn fy nillad isa. Dos 
ryfadd na welwch chi fi mewn sgert 
yn aml!

Tra dwi ar y thema toilet, mi 
fues mewn priodas yng Nghanada 
flynyddoedd nôl. Roedd pawb yn 
mynd i’r eglwys efo’i gilydd, ac yng 
nghanol hwrli bwrli tynnu llunia tu allan 
i’r tŷ, mi biciais i’r toilet i mi gal bod 
yn ‘fforddus ar y daith. Pan ddois nôl 
allan, roedd pawb wedi mynd! Doedd 
dim amdani ond neidio mewn i ‘Strech 
Limosîn’ mawr gwyn y briodferch, a 
chyrraedd yr Eglwys fel cwîn yn isda 
yn y tu blaen efo’r shoffyr, gyda’r 
briodferch a’i thad yn y cefn, i fonllefa 
o chwerthin y dyrfa odd yn gwilio! 

A’r ola ar y thema toilet – bu rhaid 
i mi adael y llwyfan ar hast unwaith 
ar ganol perfformio, a’i gwamio hi i’r 
toilet am fy mod yn chwerthin cymaint 
gan adael y Siân arall ar y llwyfan yn 

geg agored! Mae cyd-actorion Cwmni 
Drama Uwchaled yn ymwybodol iawn 
o ‘ngwendid i efo chwerthin wrth 
actio!!

Ar y thema plantos, mi gafodd 
Gruffudd, y mab, dipyn o gam pan 
oedd o yn fabi, ond Einion, y gŵr, 
oedd ar fai am hynny bob tro! Dwi’n 
cofio cyrraedd adra yn hwyr iawn un 
noson a chario Ceridwen a Llywela, fy 
efeiliaid, oedd yn cysgu’n drwm, o’r 
car, a’u tycio yn dwt yn y gwely. Finna 
wedyn yn newid a molchi, a dyma roi 
fy mhen mewn i’r llofft bach i jecio 
bod Gruffudd yn iawn, ond doedd dim 
sôn amdano yn y cot. Roedd y cradur 
bach yn dal yn y car, finna wedi cloi 
drws tŷ a rhoi’r goleada i ffwrdd ym 
mhobman. Y tad oedd i fod i ofalu 
amdano wrth gwrs, ac roedd hwnnw 
wedi mynd i’w wely!

Mi gafodd ei adael ym mhwll nofio 
Bala unwaith hefyd. Roeddem yn 
barod i gychwyn adra, ar ôl i mi roi 
cawod a golchi gwallt y genod a chael 
trefn arnaf fi fy hun – cyrraedd y car 
a gofyn i Einion ble roedd Gruffudd? 
A’r ateb gefais yn syml oedd, “Dwi’m 
yn gwbod”. Roedd fy machgen bach 
ychydig wsnosa oed yn isda yn ei 
gadair ar ymyl y pwll nofio, tra roedd 
plantos y byd yn sblashio yn y dŵr, 
a’i dad wedi bod yn cael panad yn y 
caffi!!

Ma na lot o betha doniol yn digwydd 
efo’r ffermwyr ifanc hefyd. Wrth arwain 
seremoni Cadeirio a Choroni sdeddfod 
Cymru, bu bron i’r goron gael ei fflatio 
dan ben-ôl y llenor. “Eistedded y llenor 
yn hedd yr Eisteddfod,’’ medda fi, ac 
fel roedd o’n eistedd mi drois fy mhen 
a gweld y goron hyfryd ar y gadair... 
‘WOOOW,’ medda fi, a chipio’r goron 
ona, wedyn ail orchymyn iddo eistedd 
cyn ei goroni! Mi fasa honna wedi bod 
yn ddisaster poenus iawn yn fyw ar y 
teledu!

Dwi am orffan efo digwyddiad 
diweddar…mynd i mewn i dafarn 
yng Nghaerdydd a chael stop gan y 
bownsar a fuodd reit anghynnes a 
gwrthod gadel i mi fynd mewn am nad 
oedd gennyf ID i brofi mod i dros 18! 
Da de!!

Troeon Trwstan,  
Sian Pentre Draw

Criw Merched y Wawr Llangwm ar daith gerdded o dan arweiniad Bethan Smallwood
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GWYDDELWERN GELLIFOR A LLANGYNHAFAL 
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts  

Ffôn 01490 412917 
e-bost tyddynycaehir@btinternet.com

Gohebydd: Alaw Humphreys 
Ffôn 01824 790164

CAPEL GELLIFOR: 
Gwasanaethau: Wedi cyfnod mor 
hir heb wasanaethau dros y flwyddyn 
a hanner diwethaf, mae’n galonogol 
gallu croesawu pregethwyr o bell ac 
agos i’n plith. Cafwyd gwasanaethau 
bendithiol yng nghwmni’r Parch Anna 
Jên, Caernarfon a’r Parch Robert 
Parry, Lerpwl, ym mis Gorffennaf. 
Newid aelwyd: Pob dymuniad da i 
Gwynfor Rushton yn ei gartref newydd 
ym Mhont y Bedol, Llanrhaeadr. Bydd 
chwith ar ei ôl ym mhentref Gellifor 
ond bydd yn braf ei weld yn parhau i 
fynychu’r capel gan gadw’r cysylltiad 
teuluol cryf â’n heglwys. 
Gwella: Anfonwn ein cofion at 
Arthur Gwynne sydd wedi derbyn 
llawdriniaeth wedi misoedd lawer o 
ddisgwyl. Gwych yw clywed ei fod 
yn gwella dan ofal ei nyrs arbennig, 
Margaret. 
Profedigaeth: Cydymdeimlwn yn 
ddwys iawn â theulu Bron y Felin yn 
eu profedigaeth o golli mam Richard 
sef Mrs Glen Whittingham, Llanbedr 
Farm. Anfonwn ein cofion fel eglwys at 
y teulu oll. 
Llongyfarchiadau: – i holl bobl 
ifanc yr eglwys sydd wedi bod yn 
llwyddiannus mewn arholiadau TGAU, 
Lefel A a phrifysgolion yn ddiweddar, 
a hynny mewn cyfnod mor heriol. Pob 
dymuniad da iddynt ar y cam nesaf, 
boed ar gyrsiau pellach neu mewn 
swyddi newydd.
Babanod lu: Mae nifer o’n haelodau 
wedi dod yn deidiau a neiniau 
dros yr haf, ynghyd â Wena, 
Dedwyddfa’ yn hen-nain unwaith eto. 

Llongyfarchiadau calonnog i – Ffiona 
(Y Gables) ac Andy ar enedigaeth 
Maia Hâf; Glain (Meifod) a Llion ar 
enedigaeth Elsi Beth a Rhydian (Tyn y 
Celyn) a Hannah ar enedigaeth Lewys 
Hafal, brawd bach i Cadi Seren
Dyweddio: Mae’r dathlu’n parhau yn 
y Gables! Llongyfarchiadau calonnog I 
Robert a Charlotte ar eu dyweddïad yn 
ddiweddar.

EGLWYS LLANGYNHAFAL: Cafwyd 
nifer o ddigwyddiadau yn y plwyf dros 
yr haf gan gynnwys ‘Eglwys Wyllt’, 
sef prynhawn o weithgareddau difyr 
ynghanol byd natur ar dir eglwys 
Llangynhafal, dan ofal y Tad Huw. 
Mae’r gwaith adeiladu wedi ei gwblhau 
o fewn yr eglwys erbyn hyn hefyd 
a chynhelir noson agoriadol yng 
nghwmni’r Elvis Cymraeg, sef Wynne 
Roberts, Caplan Ysbyty Gwynedd, 
Nos Wener, Medi 3. Edrychwn ymlaen 
yn arw at yr hanes yn rhifyn nesa’r 
Bedol. 
GARDD Y GYMUNED: Mae’r ardd 
yn datblygu’n fendigedig, diolch i’r 
gwirfoddolwyr diwyd. Trefnodd y 
criw brynhawn difyr yno ar Awst y 14 
er mwyn i drigolion yr ardal weld a 
chlywed am y datblygiadau diweddaraf 
a chael cyfle am baned a sgwrs yn y 
Ganolfan i ddilyn. Diolch arbennig i 
Iola Quinn am gydlynu’r digwyddiad. 
PRIODAS: Llongyfarchiadau calonnog 
i Alys Mitchelmore, Y Comins ar ei 
phriodas â Jake Milburn ar Fehefin 5 
yn St Albans. Hyfryd oedd clywed eu 
hanes yn cerdded o safle’r seremoni 
trwy rhai o strydoedd bach tlws dinas 
St Albans i fwyty cyfagos ar gyfer y 
brecwast priodas, a nifer fawr yn eu 
cyfarch ar y ffordd.

Y mae’r ardal wedi colli dau berson hynod 
weithgar yn ddiweddar Bu farw Doreen Francis 
Maes yr Efail – hi oedd gofalwraig y ganolfan a 
hysbysfwrdd y pentre’, ac yr oedd yn selog iawn 
yn yr eglwys ac yn warcheidwad yno. Mae ein 
cofion yn mynd at y teulu i gyd. Yr ail golled oedd 
Ifor Parry a oedd wedi bod yn gymwynaswr ac yn 
weithgar dros gymaint o bobl a mudiadau yn yr 
ardal. Gweler y deyrnged swyddogol yn y rhifyn 
hwn. Dyma ysgrifennodd Elfyn Pritchard amdano 
ym Mhethau Penllyn ac mae wedi rhoi caniatâd i 
ni ei gynnwys.

“Un o anfanteision henaint yw colli cyfeillion a 
chyfoedion bore oes. Y tro hwn Ifor Parry neu Ifor 
Tŷ Ucha’r Llyn fel y gelwid ef yng Ngwyddelwern 
a oedd yn bum diwrnod iau na mi. Wrth gofio 
amdano cofiaf frawddeg syfrdanol Trefor Morgan 
wrth sôn am alltudio o Gymru: “Better a Roadman 
in Dowlais than an Alderman in Leeds, ac yn sicr 
i’r dosbarth cyntaf y perthynai Ifor. Ni chrwydrodd 

o’i fro, a diolch i’r drefn am hynny. Ystyriwch; 
diogelu’r ffydd a chodi canu yn y Capel Wesle, 
cynhaliwr cadarn ym mhob cymdeithas, mên 
spring yr wŷl ddrama yng Nghorwen, gofalwr 
y fynwent daclusaf yng Nghymru, gwarchodwr 
y traddodiad o ganu carolau gyda’r ieuenctid 
am flynyddoedd lawer tan ei salwch creulon. A 
chyda’i Fenna ymroddgar, a gollwyd o’i flaen, 
arwain ei deulu i fod yn Gymry gwerthfawr, brwd. 
Ac yn genedlaethol, rheolwr yn adran docynnau 
a mynedfeydd yr Eisteddfod Genedlaethol. Y 
fath golled a fyddai ei fynd o Wyddelwern ac o 
Gymru wedi bod. Wrth gofio a diolch amdano 
daw Wil Hopcyn yn chwedl Cefnydfa i’r meddwl. 
Mae llaweroedd yn ein gwlad wedi bod yn debyg i 
hwnnw, yn bugeilio’r gwenith gwyn yn rhy ddiofal 
o lawer. Ni wnaeth Ifor erioed mo hynny. Bendith 
arno.”

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd lwyddiant 
mewn gwahanol arholiadau yn ddiweddar a phob 
lwc i bawb sydd ar gychwyn neu’n newid ysgol a 
hefyd y rhai sydd yn mynd i addysg bellach.

Croesawn Rhian Thomas sydd wedi cael 
ei phenodi fel pennaeth newydd ar Ysgol Bro 
Elwern, a dymunwn y gorau iddi hi a’r ysgol.

Deallwn fod Hilda Jones, Maes yr Efail yn 
gwella wedi iddi gael triniaeth yn yr ysbyty yn 
ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Tudur Parry a Chantelle Holland ar achlysur eu priodas mis Gorffennaf 
a dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol.

Dathlu’n Dedwyddfa: Roedd hi’n ddiwrnod arbennig yn Nedwyddfa ar 
Orffennaf 6 a chawsom, fel aelodau, y cyfle hyfryd i ymuno â Wena i ddathlu ei 
phen-blwydd yn 90 oed. Diolch o galon i’r teulu am y te bendigedig a ‘Phen-
blwydd Hapus’ arbennig iawn i Wena unwaith eto gan bawb o’r capel a’r fro.
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ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

Dwi wedi dysgu cymaint yn y mis 
cynta o fod yn Wisconsin a chyfarfod 
llawer o bobl yn y diwydiant godro. 
Uchafbwynt y mis cynta yn bendant 
oedd y World Dairy Expo a dwi’n 
argymell i bawb fachu ar y cyfle i fynd yn 
y dyfodol. 
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Ifor Parry Tŷ Ucha’r Llyn Gwyddelwern
Dydy Edeyrnion ddim yr un lle bellach. Collwyd un a 
roddodd ei fywyd i wasanaethu ei gymuned mewn 
amryddawn ffyrdd. Do, bu i Ifor Parry ein gadael 
wedi cyfnod o waeledd a orfododd iddo dreulio 
diwedd ei oes yng Nghartref Plas Gwyn, Llanychan lle 
derbyniodd ofal tyner a gofalus iawn.

Unig fab Trefor a Gwen Parry oedd Ifor ac fe dreuliodd 
ei blentyndod yn ei nefoedd yn Nhŷ Ucha’r Llyn. Cafodd 
ei addysg yn ysgol Gwyddelwern cyn symud i goleg 
Llysfasi i astudio Amaeth. Doedd Ifor ddim yn ddyn 
papur a phensil, dyn caib a rhaw oedd o ac yn barod i 
droi ei law at unrhyw dasg.

Roedd Ifor yn fore-godwr, ac yn hoff o ddyfynnu’r 
dywediad “Mae pobl yn marw yn eu gwlâu. Codwch!” 
a chodi fu raid i Dylan a Nan a gwneud eu cyfraniad 
ar y buarth yn Nhŷ Ucha. Doedd segurdod ddim yn 
perthyn i’r lle. Un o Garrog Ucha, oedd Menna ei 
wraig, a hithau yn un gofalus o’i theulu ac yn gefn i Ifor 
ym mhob peth a wnai.

Ond beth oedd o yn wneud? Haws fyddai dweud 
beth doedd o ddim yn wneud. Bu’n yrrwr tacsi i blant 
ysgol am nifer o flynyddoedd. Roedd yna le arbennig 
yn ei galon i blant a phobl ifanc, Sefydlodd y Clwb 
Ieuenctid yn y Church House ac fe arweiniodd hynny 
at sefydlu  Cwmni Drama yng Ngwyddelwern. Yn 
naturiol wedyn cafodd ei ddewis yn gadeirydd ar 
bwyllgor Gŵyl Ddrama Corwen yn 1981 ac fe ddaliodd 
yn y swydd am dros ddeng mlynedd ar hugain.

Roedd cau Pafiliwn Corwen yn loes i Ifor, roedd 
wedi bod mor weithgar fel prif stiward yno mewn 
dawnsfeydd, cyngherddau, gwyliau ac wrth gwrs 
Cneifio Corwen – roedd ganddo ei dîm, a hwythau 
yn falch o gydweithio gyda fo. Bu’n stiward am 
flynyddoedd ym mhrif fynedfa yr Eisteddfod 
Genedlaethol, ac yno y daeth Menna ac yntau yn 
ffrindiau gyda myrdd o gyfeillion ar draws Cymru. 
Cafodd ei urddo i’r wisg Las gan Orsedd y Beirdd fel 
cydnabyddiaeth o’i waith i’r eisteddfod a’r gymuned. 
Roedd hefyd yn aelod o orsedd Eisteddfod Powys.

Bu’n gynghorydd plwyf ac yn ddiwyd iawn yn 
sicrhau bod y pentref yn cael y sylw dyledus i’w 
gadw’n ddestlus. Ymgymerodd â’r swydd o ofalu am 
y fynwent. Fo oedd yn gyfrifol am leoli’r beddau a fo 
hefyd oedd yn cadw’r fynwent yn daclus. Enillwyd 
gwobr y Fynwent Taclusaf am ei waith ac roedd ei sied 
yno yn werth ei gweld, popeth yn ei le a lle i bopeth. 
Roedd o hefyd yn dringo tŵr yr eglwys yn wythnosol 
i weindio’r cloc Doedd dim syndod fod Menna yn 
dweud ei fod yn byw yn y fynwent!

Cafodd Ifor ambell i brofiad chwithig yn ystod ei fywyd, 
ond roedd ganddo’r ddawn i chwerthin am ei ben ei 
hun. Byddai’n adrodd straeon gyda gwên ar ei wyneb a 
Menna yn aml iawn yn porthi yn ystod y stori. Un profiad 
gafodd tra’n chwalu slyri ar y fferm oedd i’r beipen dagu, 
neidiodd Ifor oddi ar y tractor rhoi ei fraich i mewn a 
thynnu’r hyn oedd yn achosi’r broblem allan a chael ei 
orchuddio â slyri, A beth oedd yn achosi’r broblem? 
Sbectol oedd wedi ei cholli rhai dyddiau cyn hynny.

Doedd Ifor ddim yn siaradwr cyhoeddus, er ei fod yn 
gallu cyfathrebu yn annwyl iawn gyda unrhyw gynulleidfa 
os oedd angen ond roedd wrth ei fodd pan yn gwneud 
y cyhoeddiadau ar faes y carnifal yng Ngwyddelwern. 
Roedd yn aelod brwd o gôr Dyfrdwy a Chlwyd ac roedd 
ambell i orig yn cael ei threulio yng nghwmni Jac Maerdy 
Bach, Elwyn Hendre Isa a John Gôf tra’n teithio i’r 
ymarferion. Roedd Ifor yn gapelwr hefyd ac roedd Capel 
Wesla yn bwysig iddo a fo oedd yn codi canu yno. Er ei 
fod mor brysur gyda’r amrywiol weithgareddau roedd 
ganddo bob amser gyfle i roi sylw i’w wyrion, ac roedd 
gan pob un ohonynt hwythau feddwl mawr o’u taid.

Mae’n bechod na welir y boiler siwt werdd a’r cap 
stabl ar stryd Corwen unwaith eto yn siopa ar ran Menna, 
ond doedd Ifor ddim yn mwynhau llawer ar y job. Un 
tro fe aeth â basged rhywun arall adref yn llawn siopa! 
Lwcus i Menna sylwi a’i yrru’n ôl i’r siop, ond gan mai Ifor 
oedd o doedd neb fawr dicach.

Do fe gawsom golled, roedd Ifor yn ŵr bonheddig, 
ac egwyddorol. Roedd ganddo amser i bawb, yn 
gymwynaswr ac yn barod iawn ei gymorth. Roedd yn 
driw i’w ffrindiau a bu’n ofalus iawn o Menna ei wraig 
arbennig yn ystod ei gwaeledd. Bu’n gefnogol i’w blant 
Nan a Dylan ac fe adawodd ei hiwmor drwy’r cyfnodau 
caled a does dim rhyfedd iddo dderbyn tlws ar ran y 
gymuned gan y rhaglen Prynhawn Da. Oedd yn wir 
roedd Ifor yn haeddu cael ei alw’n ‘Halen y Ddaear’.

Edwin ac Eirian

 Blodau Parch
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Arholiadau: Llongyfarchiadau i’r 
holl ieuenctid ar eu llwyddiant yn yr 
arholiadau a phob dymuniad da iddyn 
nhw yn y dyfodol yn eu gwahanol 
feysydd

Eisteddfod Amgen: Llongyfarchiadau 
calonnog i: Gwenan (Pen y Bryn) 
ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth 
Unawd Alaw Werin 16-21, 3ydd yn yr 
Unawd Cerdd Dant 16-21 ac yn 2il 
gydag Ynyr yn y Ddeuawd, Triawd neu 
Bedwarawd Cerdd Dant; i Margaret, 
Pen y Bryn, aelod o Barti Llefaru 
Marchan, Rhuthun fu’n fuddugol yn y 
Parti Llefaru 8-16 mewn nifer

Dwy Briodas Olaf yng Nghapel Bryn 
Banadl, Llanelidan
Priodwyd Rod a Margaret Williams, 
Rhiwbebyll Isaf ar 17 Gorffennaf 1971 
yng Nghapel Bryn Banadl Llanelidan. 
Hon oedd y briodas olaf ond un i gael 
ei chynnal yn y Capel. Bu’r neithior yng 
Ngwesty Bryn Morfudd, Llanrhaeadr. 
Wedi’r briodas bu eu cartref cyntaf yn 
Nhalacharn Sir Gaerfyrddin.

Rod a Margaret

Y briodas olaf yng Nghapel Bryn 
Banadl oedd un Glyn a Gillian 
(Gwrychbedw gynt), ar 14 Awst, 
gan fod Capel Cefn y Wern yn rhy 
fach i ddal y gwahoddedigion. 
Bu’r neithior yn y Bont Gadwynog, 
Llangollen – ni chafwyd lluniau yno 
gan fod y ffotograffydd wedi gwneud 
llanast! Yna codi cartref Dolannedd 
yng nghornel cae Mr Ffowcs, Fferm 
Bathafarn, a symud oddi yno yn 1985 
i ardal Aberystwyth. Llongyfarchiadau 
mawr i chi.

CERRIGYDRUDION

YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG 
CERRIGYDRUDION

Fuoch chi yn Ysgol Gynradd Cerrigydrudion am o leiaf dair blynedd?
Ydych chi’n dilyn cwrs Addysg Bellach?

Ydych chi o dan 21 oed?
Yna gallwch gael grant gan yr Ymddiriedolaeth

Dylid anfon ceisiadau ysgrifenedig gyda manylion i'r
Cadeirydd Mr Einion Edwards, Pentre Draw, Pentrellyncymer, LL21 9TU 

Ffôn 01490 420205
neu

Gweinyddwr Mrs Carol Humphreys, Tai Draw, Llanfihangel G M,  
Corwen LL21 9UF Ffôn 01490 420270

Ceisiadau i fod mewn llaw erbyn Hydref 14eg

LLANBEDR DC

YSGOL LLANBEDR DC

Gohebydd: Iona McKee
Ffôn: 01824 705074

Eglwys Llanbedr
Gofalu am y Blodau Gwylltion. Bu 
aelodau o’r Eglwys yn edrych ar ôl yr 
ardal Blodau gwylltion drwy ddysgu 
sut i ddefnyddio pladur a chadw hen 
draddodiad. Diolch yn fawr iawn i 
Steve am fenthyg y bladur ac am 
ddangos sut i’w defnyddio ac hefyd i 
Gwyn Williams am gyfrannu pladur i’r 
Eglwys ei defnyddio yn y dyfodol. 

Gweithgareddau Diddorol yn yr 
Awyr Agored- Cafodd y bobl ifanc 
cryn dipyn o hwyl gydag amrywiaeth 
o weithgareddau yn yr awyr agored 
a phobi bara uwchben y tân. Gwych. 
Diolch i bawb fu’n goruchwylio. 

Llongyfarchiadau arbennig i’r Eglwys 
dan ofal Y Tad Huw am ennill Gwobr 
Arian Eco am yr holl waith da. 

Canu yn yr awyr agored – Diolch i 
Gôr Voci am gymryd rhan mewn noson 
hyfryd o adloniant ym mynwent yr 
Eglwys ddiwedd Gorffennaf. Diolch i 
bawb fu’n trefnu a helpu i greu noson 
lwyddiannus a chofiadwy. 
Yr Hen Eglwys – Mae’r gwaith cynnal 
a chadw yn mynd ymlaen ac erbyn 
hyn, gwelir bod giatiau newydd yn 
eu lle a bod y llwybr wedi cael ei 
atgyweirio. Diolch i Gyngor y Gymuned 
am eu gwaith di-flino.
Y Goeden Heddwch – Bu cryn dipyn 
o waith cynnal a chadw o gwmpas y 
goeden yn ddiweddar. Y bwriad yn y 
dyfodol yw gosod bwrdd gwybodaeth 
yn olrhain hanes a chynnwys lluniau.
Profedigaeth – Anfonwn ein 
cydymdeimlad llwyraf at George 
Whittingham, Richard a Ruth, 
Charlie a Lynda a’r teuluoedd yn 

eu profedigaeth drist o golli Glenys 
Whittingham yn ddiweddar. Cofion 
cynnes atoch fel teulu a dymuniadau 
gorau i George sydd wedi cael triniaeth 
yn Gobowen yn ystod yr Haf.

Llwyddiannau’r Haf
Llongyfarchiadau i lawer o bobl ifanc 
y pentref sydd wedi llwyddo’n wych 
yn eu harholiadau eleni a dymuniadau 
gorau i bob un ohonyn nhw yn eu 
galwedigaethau a’u cyrsiau. 

Llongyfarchiadau i Rebeca Jones 
ar ennill Gradd Dosbarth Cyntaf 
gydag anrhydedd mewn Quantity 
Surveying a phob dymuniad da 
yn ei swydd gydag Arcadis ym 
Manceinion. Llongyfarchiadau hefyd i 
Wil Jones, Fron Ganol a Gruffudd Ifan 
McKee sydd hefyd wedi graddio ym 
Manceinion a Chaerdydd eleni. Pob 
hwyl i chi’ch dau y flwyddyn nesaf. 

Llongyfarchiadau i Branwen Jones 
ar ei llwyddiannau yn yr Eisteddfod 
Rithiol eleni. Mae gan Branwen 
dalent perfformio heb ei ail. Diddorol 
iawn clywed mewn cyfweliad ei bod 
wedi bod yn ymarfer yn yr ardd! Dal 
ati Branwen gan edrych ymlaen at 
berfformio ar lwyfan yn 2022! 

Addysg Bellach
Dymuniadau gorau i Alys Winstanley 
fydd yn dechrau cwrs newydd yn 
Glasgow ym Mis Medi. Edrychwn 
ymlaen at glywed ei hanes. 

Newid Aelwyd Croeso i Lauren i Rhif 
8, Maes Derwen. Gobeithio ei bod 
wedi ymgartrefu ac yn hapus iawn yn 
ei chartref newydd. 

Sbwriel Diolch o galon i’r 
gwirfoddolwyr fu’n casglu sbwriel 
o gwmpas y pentref yn ddiweddar. 
Gwaith gwych.

Cafwyd llu o brofiadau arbennig ddiwedd tymor eleni a phawb yn mwynhau’r 
gweithgareddau amrywiol. Dyma lun o blant y Cyfnod Sylfaen yng Nghapel 
Tarbernacl. Diolch yn fawr iawn i Emrys a Janet Wynne am esbonio nifer o 
bethau i’r plant. 

Capel Jeriwsalem
Ar yr ail o Orffennaf, gyda ein gweinidog Huw Dylan yn gwasanaethu 
bedyddiwyd Macsen Wyn, mab Jonathan ac Elin Kerry Godre’r Gaer.

Dymuniadau gorau a phob hwyl i’r plant a’r ieuenctid sydd yn cychwyn yn yr 
ysgol gynradd, yn symud ymlaen i’r ysgol uwchradd neu goleg.

Mae amryw aelod wedi bod yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth yn ddiweddar a 
dymunwn wellhad buan i Meinir Llaethwryd a Rhian ac Emyr Cregennan.

Cydymdeimlwn â theuluoedd Hafod Maidd a Gwylannedd, a’r holl deulu, ar 
farwolaeth Huw Iorwerth Morris, Hafod Wen, Pentrefoelas.

CRAFU PEN – Mae pob ateb yn 
dechrau efo’r llythyren M am Medi.

1  Ha’ bach …………….. 
(dywediad)

2  Hen storïau enwog ni’r Cymry
3  Pysgodyn
4  Gall y rhain fod yn wenwynig 

hefyd!
5  Ganwyd yn 1773 yn Fron Yw ger 

Llandyrnog
6  Math o gerddoriaeth
7  Ffrwyth ar y gwrych yn yr Hydref
8  Metal arianwyn
9  Clefyd gan y mosgito
10 Hen arferiad Calan ac Ystwyll
11 Mae hwn i’w weld yn eglwys 

Bodelwyddan
12 Un o’r disgyblion
13 Enw llong Tadau’r Pererinion

14 Dinas grefyddol y Mwslemiaid
15 Cerddor o Hamburg, Yr Almaen
16 Enw arall ar ‘arian byw’
17 Dyfais i nodi cyflymder 

cerddoriaeth
18 Creaduriaid di- asgwrn cefn
19 Mae hwn yn Nyffryn yr 

Iorddonen
20 Cyfenw un o gyfieithwyr y Beibl
21 Cerddor o Salsburg, Awstria
22 Enw lle yn ymyl Treffynnon
23 Pryf y tân
24 Cysylltir hwn gyda Jona
25 Blodyn ............... y Bugail
26 Un anfonodd neges drwy’r awyr
27 Perlysiau gyda chig oen
28 Pentref na welodd yr hogyn 

bach ‘damaid o gig’
29 Dyfeisiwr y telegraff trydan
30 Porthladd yn Ffrainc

CRAFU  
PEN

Gair i’r Bedol
Gair i ddiolch i bawb sydd yn cyfrannu i wneud y Bedol mor ddiddorol, yn 
enwedig y “Crafwr Pen” a hefyd yr erthygl am Eglwys Derwen.
Daliwch ati – rwyf yn mwynhau yn fawr.
Diolch
Anwen
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Llongyfarchiadau: i Ifan Dafydd, 
Bryn Ffolt, ar raddio gydag anrhydedd 
mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau 
Rhyngwladol o Brifysgol Hope, Lerpwl

Ysbyty: Da deall fod John Huw 
Roberts, Hyfrydle a Brenda Williams, 
Nant Glyd yn gwella ar ôl cyfnod yn yr 
ysbyty.

Anhwylder: Anfonwn ein cofion at 
Clwyd, Fferm Llangwyfan sy ddim 
wedi bod yn dda’n ddiweddar

Dathlu: Pob dymuniad da i Gwen 
Davies, Hafod y Bryn, Erw Goch ar 
ddathlu ei phen blwydd yn 90 oed ar 
3 Medi. 

Cydymdeimlwn: â Kevin, Celynog a 
Denise, Fron Haul a’u teuluoedd ar 
golli eu brawd, Garry, yn ddiweddar. 
Er bod Garry yn byw yn Ninbych ers 
blynyddoedd, cafodd ei fagu ym Mron 
Haul ac roedd yn un o chwaraewyr 
pêl-droed gorau Llandyrnog yn ei 
ddydd.

Dyweddïo: Llongyfarchiadau calonnog 
i James a Manon Dafydd (Bryn Ffolt 
gynt), ar eu dyweddïad. 

Newid Aelwydydd: Pob dymuniad da 
i Alan a Buddug sydd wedi symud i Y 
Stabal ac i Ioan, Ceri a’r teulu fydd yn 
symud i Rydonnen.

Bore Coffi: Wel am olygfa yn Neuadd 
y Pentre’ fore Sadwrn 21 Awst – y 
bore coffi cynta’ ers misoedd lawer 
dan nawdd Y Gymdeithas Hanes lleol. 
Gan gadw at reolau pellter a gwisgo 
mygydau, cafwyd cyfle i gymdeithasu 
dros baned o goffi a bisged. Cafwyd 
y stondinau arferol ac roedd yr elw 
o £392 yn mynd tuag at brosiectau’r 
Gymdeithas. Diolch i’r swyddogion 
ac aelodau’r pwyllgor am drefnu’r 
digwyddiad.

Swyddi newydd:Dymuniadau gorau 
i Catrin, Llys Aled fydd yn cychwyn 
ar ei swydd newydd yn Ysgol Bro 
Cinmeirch, Llanrhaeadr ac i Elenid 
Steffan fydd yn cychwyn swydd 
newydd mewn ysgol yn Lerpwl.

Sioe Geffylau Roedd hi’n hyfryd 
cael bod yn ôl ar Gaeau Cinmel yn 
Llandyrnog am y tro cyntaf ers 2011. 
Roedd y tywydd yn garedig iawn i ni 
ac roedd y gefnogaeth a gafwyd gan 
y marchogion, pobl sêl cist car, pobl 
y stondinau, perchnogion cŵn a’r 
cyhoedd yn ffantastig. Roedd yr elw o 
£700 yn cael ei rannu rhwng gwahanol 
elusennau, Sant Cyndeyrn, Ambiwlans 
Awyr Cymru a Marchogaeth i’r Anabl.

Braf oedd gweld cymaint o wobrwyon 
yn cael eu hennill gan gystadleuwyr 
lleol. Roedd 9 cystadleuydd yn y 
gystadleuaeth Gwisg Ffansi, ac roedd 
hi’n dasg anodd penderfynu ar yr 
enillydd. Lucy Wayte, Cymmau oedd 
yn fuddugol gyda’r thema ‘o dan y 
môr’. Marcus Rosser, Llandyrnog 
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gwreiddiol yn y Llyfrgell 
Genedlaethol. Fel rhan o deitl ei 
ddarlith Poetic License in the Vale of 
Clwyd, eglurodd Gwynn fod gan 
‘trwydded farddol’ (poetic license) 
ddau ystyr yn y Saesneg: 
(a) Yr adeg hynny, cyn i fardd gael tâl 
am farddoni a medru cynnal ei hun, 
roedd rhaid iddo eistedd arholiad a 
chael gradd. Trefnwyd yr arholiadau 
cyntaf un i roi trefn ar y beirdd a’u 
graddio, yng Nghaerwys, a’i alw’n 
Eisteddfod (ystyr tipyn gwahanol i un 
ni heddiw).  Roedd angen i’r prif feirdd 
(pencerdd) astudio am 8 mlynedd i 
feistroli’r 24 mesur a’r holl 
gynganeddion, cyn cael gradd. Mae 
arysgrif yn Eglwys Santes Fair, 
Caerwys yn coffáu rhoi Comisiwn 
Brenhinol i Urdd y Beirdd gan Harri 
VIII, i’w caniatáu i gynnal yr 
arholiadau hyn -  yr Eisteddfod, yn 
1523.  Yn 1567, cynhaliwyd ail 
Eisteddfod yng Nghaerwys, ac fe 
roddodd y Frenhines Elisabeth 1 ei 
hun wobrau o arian pur.  Cadwyd y 
rhain yn ddiogel gan yr Arglwydd 
Mostyn ac mae’r delyn aur yn dal yn 
Neuadd Mostyn. 
 (b) Roedd y beirdd hefyd yn tueddu i 
ddefnyddio ail ystyr y geiriau ‘rhyddid 
barddol’ - bydden nhw’n gor-ganmol 
a chlodfori’r uchelwyr a’u teuluoedd i’r 
cymylau. Mae’n ddoeth derbyn nifer 
o’r cerddi gyda ‘phinsiad bach o 
halen,’ medd Gwynn! Roedd llawer 
o’r boneddigion yn feirdd medrus eu 
hunain, eto’n barod iawn i dalu beirdd 
i glodfori herodraeth a llinach y teulu. 
Soniodd Gwynn hefyd am y 

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

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

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

Am amcangyfrif am ddim 
Cysylltwch â

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Iolo Dafydd 

DWEUD Y DREFN

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

Bronafallen. Cydymdeimlwn â’i 
theulu oll. Cafodd ofal arbennig gan 
Nerys ar hyd y blynyddoedd, roedd 
y ddwy yn deall ei gilydd i’r dim. 
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso 
bob amser yn Tegfan.   
Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Pen 
Y Bryn, mae Heulwen Evans wedi 
colli ei chwaer, Carol, oedd yn 
wreiddiol o Bentrecelyn a Rhuthun.   
Yn ddiweddarach yn y mis, daeth y 
newydd trist fod Dwyfor Jones, Tai 
Mawr wedi ein gadael ar ôl brwydr 
ddewr. Cydymdeimlwn eto â’r teulu 
i gyd.   
Mae ein hardal ar ei cholled ac yn 
newid yn gyflym, colli cymeriadau 
traddodiadol a gweithgar o fewn y 
gymdeithas.   
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Llongyfarchiadau i Joe Hinchcliffe: 
wedi ennill ysgoloriaeth bedair blynedd 
i astudio ym Mhrifysgol Gogledd 
Carolina, Unol Daleithiau America – 
un o blith dim ond pum myfyriwr o’r 
Deyrnas Unedig i gyflawni’r gamp. 
Mae’n bwriadu astudio gwyddor yr 
amgylchedd a pholisi cyhoeddus.

Llongyfarchiadau 
i Dan, ein cigydd, 
a Hannah ar 
eu priodas; i 
Dave ac Emily 
Bass, Tŷ Coch, 
a briododd yn 
eglwys St Tyrnog; 
ac i ysgrifennydd 
y clwb pêl-droed, 
Chris Pengelly ar ei 
briodas â Jo.

enillodd Tlws Heulwen Griffiths 
am Gystadleuaeth Neidio Ceffylau 
‘Lead Rein’ a’r Dosbarth ‘Handy 
Pony Lead Rein’. Catherine Smith 
Edwards, Llandyrnog oedd enillydd 
y Marchog Gorau Dosbarth 14.2 ac 
is, a hefyd y gystadleuaeth ‘Handy 
Pony’ Agored. Megan Evans enillodd 
y Bencampwriaeth Reidio. Lorraine 
Roberts, Rhuthun oedd enillydd 
dosbarth ‘In-Hand’ 4oed a throsodd.

Cawsom nifer o gystadleuwyr yn 
y Sioe Gŵn Hwyliog, a feirniadwyd 
gan Gwen o Gwen’s Choice Dog 
Feed (Iona Griffiths Pierce) (Diolch i 
Iona a Rhian, Plas Dolben am drefnu’r 
digwyddiad – Gol)

Taith Er Cof am Lis
Ar Ddydd Mercher, Awst 18 a hithau’n 
bnawn Mercher sych, di-haul, 
cychwynnodd criw ohonom o Neuadd 
y Pentref am Lwybr Tyrnog.
Taith oedd hon wedi ei threfnu gan 
Meg Jones a ffrindiau Lis Morris, ac 
roedd croeso i bawb yn y pentref 
ymuno, a mynd gyda nhw ar daith ar 
hyd Llwybr Tyrnog, sy’n 5 cilomedr 
o hyd. Cawsom amser i hel atgofion 
gyda hwn a’r llall am gymeriad 
hollol unigryw Lis, a fu farw mor 
ddisymwth ddechrau’r flwyddyn 
hon. Wrth sgwrsio’n hamddenol 
gyda’n gilydd, gallem ddwyn i gof yr 
hwyl, y chwerthin, y caredigrwydd, 
meddylgarwch a’r dyfalbarhad oedd 
yn perthyn i Lis.

Wedi aros am ychydig wrth Dŷ 
Modlen, aethom i fyny am Langwyfan 
a chroesi ar draws y caeau am 

goedwig Tan y Glyn. Erbyn hynny, 
roedd pawb yn barod am ddiod a 
rhywbeth bach i’w fwyta. Yna ymlaen 
uwchben Ffordd Las a cherdded nôl 
ar draws Lôn Goch, ymlaen drwy’r 
caeau o du ucha’ Ty’n Caeau a 
chyrraedd y pentre’n ddiogel. Cafwyd 
cyfle i fyfyrio’n dawel am ychydig 
yn y fynwent cyn diweddu’r daith a 
ffarwelio gyda’n gilydd wrth Neuadd y 
Pentre’.

Gwerthiant Safle Hufenfa Arla 
Newyddion arbennig i Landyrnog 
yn ddiweddar oedd bod hen safle 
Hufenfa Arla wedi ei werthu i 
gwmni Procter Johnson (PJ), prif 
gwmni annibynnol DU sy’n cyflenwi 
pigmentau ac ychwanegion lliw i 
farchnadoedd byd-eang ym myd 
concrit ac asffalt. Ar hyn o bryd 
mae safle’r cwmni yn Sir Fflint ac yn 
cyflogi 37 o weithwyr. Yn ôl Harvey 
Jackson, Cyfarwyddwr Reolwr 
y cwmni, y bwriad ydi ehangu’r 
busnes, buddsoddi’n eang mewn 
offer pwrpasol newydd a chynyddu’r 
gweithlu – mae’r safle yn Llandyrnog 
yn ddelfrydol ar gyfer y datblygiadau 
hyn. Roedd yn hyderus hefyd y 
byddai’r offer newydd yn weithredol 
erbyn Pasg 2022. Dymunwn bob 
dymuniad da i’r cwmni newydd

Croeso i Alex Wray a Mat Roberts i 
1 Hen Ysgol; Sam Maddock a Jade 
Dolan i 2 Hen Ysgol; ac i Phil ac Ann 
Sutcliffe i Min y Nant.

Pen-blwydd hapus hwyr i Willy Plumb 
yn 70 oed.

Llongyfarchiadau hefyd i Neisha 
Roberts, sy’n bencampwr Cymru yn y 
ras ffos a pherth i ferched dan 17 oed. 
Bu’n cystadlu ym Mhencampwriaethau 
Cymru yng Nghasnewydd ddiwedd 
mis Gorffennaf. Mae wedi’i 
dewis i gynrychioli Cymru ym 
mhencampwriaethau’r SIAB (Schools’ 
International Athletics Board) yn Derby 
ym mis Medi.

Braf clywed y bydd y sesiynau pêl-
droed i blant yn dechrau eto ddiwedd 
mis Medi. Bydd y sesiynau ar nos 
Fawrth, 6–7 o’r gloch i blant oed 6-11, 
7–8 o’r gloch i rai 11–16. Diolch yn 
fawr i Jimmy McNally am roi o’i amser 
yn ddi-dâl.

Bydd arddangosfa o luniau Sylvia 
Evans, Fforddlas yn Amgueddfa 
Llangollen o 8 Medi tan 17 Hydref. 
Mae’r amgueddfa yn Stryd yr 
Orymdaith, ac ar agor ar ddydd 
Mawrth, dydd Sadwrn a dydd Sul o 
11 o’r gloch tan 4 y prynhawn. Bydd 
hefyd yn gwerthu cardiau sydd wedi’u 
gwneud o’u darluniau i godi arian at 
North Wales Animal Rescue.

Glyn a Gillian
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HYFFORDDIANT PREIFAT  
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  B.A., (Hons.), M.A., plant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU a Lefel A. 
  Mathemateg i blant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU 
  Hefyd, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Am fanylion pellach, cysylltwch â 01490 450241

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

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

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

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

CERRIGYDRUDION

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

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

STEVE MELLOR 
TRWSIWR CEIR 

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

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

ACCIDENT REPAIR CENTRE LTD

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

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

LLANGWM
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Ysgol Iach – Cyfnod allweddol 2. Cafwyd 
cystadleuaeth arbennig i greu salad mewn jar! 
Llongyfarchiadau i’r holl blant am eu hymdrechion 
gwych ond yn arbennig i Elsa, Sovay a Megan am ddod 
i’r brig gan gynllunio a chreu salad diddorol a lliwgar.

7

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

YSGOL PEN BARRAS

Gwelliannau Cartref DBP 
DEUNYDD ADEILADU 

PLASTIG DINBYCH 
CYFLENWYR A GOSODWYR 

 
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”, 

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

 
Stâd Ddiwydiannol 

Colomendy, Dinbych 
LL16 5TA  

e: enquiries@dbpltd.co.uk  
Ffôn: 

01745 818849  
www.dbphomeimprovements.com 

 
 

Baner yr Eisteddfod

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

Creaduriaid y Goedwig Law
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CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
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Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo 
ein swyddogion am eu rôl wrth hyrwyddo sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.

YSGOL STRYD Y RHOS

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

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

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

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

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

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

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

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

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

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

enquiries@calonfurniture.co.uk
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Bwyd 
blasus

CYW IÂR BLASUS –  
FFUON WILLIAMS

Rysáit syml a sydyn i’r Hydref heb 
lawer o waith golchi llestri!

Digon i 4
CYNHWYSION
2 daten felys
2 nionyn coch
4 clof garlleg, cyfan heb eu pilio
2 lwy de o oregano
1½l lwy fwrdd olew olewydd
6 clun cyw iâr wedi eu torri yn eu 
hanner
Brocoli neu lysieuyn o’ch dewis
150ml o stoc cyw iâr.

Dull
1.  Cynhesu’r popty nwy 6,200C. 

Ychwanegu’r tatws melys, 
nionod, brocoli a garlleg i dun 
rhostio mawr a thaenu oregano 
drostynt. Ychwanegu pupur 
a halen ac ychwanegu 1 llwy 
fwrdd o olew a chymysgu 
popeth. Yn y popty am 15 
munud. 

2.  Tynnu’r tun allan a chymysgu’r 
llysiau ac ychwanegu’r cyw 
gan daenu gweddill yr olew. 
Coginiwch am 15 munud arall.

3.  Tynnu’r tun allan eto ac 
ychwanegu stoc cyw iâr a 
choginio’r cwbl am 15-20 
munud hyd nes bydd y cyw 
wedi coginio’n drwyadl. 
Gwasgwch y garlleg o’u crwyn 
a mwynhewch bryd blasus.

Mabolgampau – Cawsom fabolgampau, heb 
gynulleidfa eleni, yn anffodus, ond cafodd yr holl 
blant brofiadau penigamp yn cystadlu mewn 
amrywiaeth o gampau. Moel Fenlli gipiodd y darian 
eleni. Llongyfarchiadau hefyd i bencampwyr ein 
mabolgampau eleni sef Elsa Elis a Llion Barker. 
Gwych. 

Elsa Elis a Llion Barker, Pencampwyr y Mabolgampau

Garddio – O’r pridd i’r plât. Cafodd Blwyddyn 1 a 2 wledd 
ddiwedd tymor a chawsant fwyta’r cynnyrch yr oedden 
nhw wedi bod yn eu tyfu dros y tymor! Cafwyd profiadau 
bendigedig yn garddio. Blasus dros ben! 
Jambori – Mi wnaeth plant y Cyfnod Sylfaen fwynhau’r 
sesiwn Jambori rhithiol gan ganu a dawnsio’n fendigedig.
Ewros – Mi wnaeth Cyfnod Allweddol 2 fwynhau dilyn 
yr Ewros a phob math o weithgareddau cysylltiedig. Y 
penllanw i Jules ac i Sataya oedd ennill y gystadleuaeth 
gan dderbyn pêl bob un. Da iawn chi.

Jones Bros – Diolch yn fawr iawn i Ruth, Mike a Garmon 
am ddod i gynnal sesiwn ddiddorol dros ben gan sôn 
adeiladu pontydd. Cafodd plant blynyddoedd 1-4 
gyfleoedd gwych i drafod ac i gyd-weithio, i adeiladu pont 
ac i gerdded ar ei thraws. Dyma beirianwyr y dyfodol! 
Profiad arbennig. 

Y disgyblion yn mwynhau dysgu am bontydd gyda staff 
Jones Brothers, Rhuthun

Dymuniadau gorau – Pob hwyl i griw Blwyddyn 6 
Ysgol Llanfair eleni wrth iddynt ddechrau ar bennod 
newydd yn ysgolion uwchradd. Gobeithio y byddant 
i gyd yn hapus iawn ac maent wedi gwneud llawer o 
ffrindiau newydd yn barod.

Croeso – Croeso arbennig i’r plant Derbyn i’r ysgol 
yn llawn amser a hefyd croeso cynnes i’r plant bach 
newydd fydd yn dechrau yn y Dosbarth Meithrin. 
Pob hwyl i bawb.

Y disgyblion yn mwynhau Diwrnod Gweithgareddau 
Ysgol y GoedwigDiwrnod Môr Ladron a Diwrnod Gweithgareddau 

Ysgol Goedwig – Bu i bob un fwynhau diwrnod 
llawn gweithgareddau hwyliog a chael hufen iâ Chilli 
Cow. Diolch yn fawr iawn i’n Cymdeithas Rhieni ac 
Athrawon.
Cyngerdd – Diolch o galon i Mr Barker a’r plant sy’n 
cael gwersi llinynnol am eu perfformiadau graenus. 
Mi wnaeth pawb fwynhau eich clywed. Daliwch ati. 
Sbwriel, ailgylchu ac ailddefnyddio – 
Llongyfarchiadau i Blant Blwyddyn 1 a 2 am ennill 
cystadleuaeth “Litter Less”. Edrychwn ymlaen at 
wario’r daleb gan brynu mwy o offer a deunyddiau 
codi sbwriel. 
Diwedd cyfnod – Cafwyd prynhawn i ffarwelio 
â Disgyblion Blwyddyn 6 a’u rhieni ar y cae yn yr 
heulwen. Roedd yn brynhawn hyfryd ac yn gyfle 
gwych i ddiolch i’r plant a’u teuluoedd am eu 
cefnogaeth ac i ddymuno pob hapusrwydd iddynt yn 
y dyfodol.

Animeiddio – Cafodd Blwyddyn 1 a 2 brofiadau 
anhygoel yn gweithio ar brosiect animeiddio 
gyda Gai Toms. Cafwyd cyfleoedd i actio, creu 
stori, sgriptio, rapio, canu, a chyfarwyddo yn 
ogystal â defnyddio gwahanol Apiau i greu 
effeithiau sain ac i animeiddio. Diolch i Gyngor 
Celfyddydau Cymru am y nawdd. Roedd yn 
brofiad gwirioneddol wych ac mi wnaeth pawb 
fwynhau premier y ffilm, ‘Y Môr ladron ar Daith i’r 
Gorllewin’ ar y sgrin fawr. 

Disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn gweithio ar brosiect 
animeiddio gyda Gai Toms
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“Ew, ma’r tatws newydd ’ma’n dda!”
“Does ’na ddim byd i guro bitrwt o’r ardd!” 
“Be ti’n feddwl o’r pys a ffa ‘ma?”
“Da ’di nhw te?”
Felly mae’r sgwrs wedi bod yn aml yn ein tŷ ni wrth i 

ni wledda ar gynnyrch blasus, llawn maeth y llysiau a’r 
ffrwythau sydd wedi dod o’r rhandir. 

Mae meddwl am arddio yn fy atgoffa o’r dyddiau pan 
oeddwn yn trin yr ardd ychydig mwy nag ydw i wedi ei 
wneud dros y blynyddoedd diwetha’ ‘ma. Roedd hi’n 
anodd bryd hynny a’r dyn drws nesa’ i mi yn arddwr 
proffesiynol. Byddai yn yr ardd am bum munud cyn 
swper ac edrychai ei gynnyrch fel y llysiau a’r ffrwythau 
hynny yn yr arddangosfeydd sioe Dinbych a Fflint – 
perffaith …enillai wobrwyon lu. Unwaith erioed yr enillais i 
wobr, ac ar ddamwain y gwnes i hynny. Cymrodd y wraig 
yn ei phen i chwynnu’r moron. Yn anffodus chwynodd y 
rhan fwyaf o’r moron allan o’r ddaear! Gadawodd ddwy 
neu dair ar ôl a rheiny dyfodd i fod y moron gorau yn y 
sioe leol y flwyddyn honno!

Daeth y ‘lockdown’ cyntaf ac wrth siarad gyda 
chyfaill i mi soniodd ei fod yn ystyried rhentu rhandir. Fy 
nghwestiwn cyntaf oedd, “Sgin ti ffansi rhannu?” Dyna 
sut y dechreuodd y garddio yn y rhandir.

Bum yn lwcus, roedd clirio’r chwyn a rhoi’r maeth yn 
ôl yn y tir wedi cael ei wneud cyn i mi roi troed ar y pridd 
maethlon. Bu llawer o siarad ar y ffôn gan nad oeddem 
yn cael mynd i arddio ar yr un adeg. Cytunodd y ddau 
ohonom ar y cnydau ac aed ati i hau a phlannu. Gwaith 
dyddiol yw chwynnu a dweud y gwir a’r chwynnyn 
anoddaf i drio cael gwared ohono oedd, ac yw, Rhawn y 

Gaseg (Mare’s tail - Hippuris vulgaris yn ôl Iolo Williams). 
Dwi ddim yn meddwl y cawn i wared â Grawn y Gaseg 
byth!

Cafwyd cynnyrch ardderchog y llynedd, er mor anodd 
oedd hi i adael rhai o’r ffrwythau i sefydlu am flwyddyn 
cyn casglu’r cynnyrch. Ond, cawsom lond gwlad o 
datws; pys a ffa; nionod; betys; ffa dringo a bresych o 
bob math i enwi ond ychydig. Roedd digon o gynnyrch 
i’w rhewi ac i wneud siytni. Roeddem wedi curo’r corona 
drwy arddio!

Dechreuodd y tymor yn oer eleni a gwelwyd ôl yr oerni 
hwnnw ar y planhigion. Dwedodd rhai, sydd wedi arfer 
garddio ers blynyddoedd, ei bod hi rai wythnosau ar ei 
hôl hi. Ond, rhaid cyfaddef fod gwres yr haf wedi bod 
o’n plaid a chawsom gynaeafu amrywiaeth o lysiau a 
ffrwythau gwerth chweil eto eleni.

Gallaf ddweud bod garddio wedi bod yn ffordd dda 
o gadw’r meddwl a’r corff yn iach, heb sôn am gael 
sgyrsiau difyr, yn yr awyr iach, gyda garddwyr eraill.
Lloyd Jones

Eisteddfod Amgen 
Llongyfarchiadau i’r canlynol o fro’r Bedol a fu’n llwyddiannus yn yr Eisteddfod wahanol hon ddechrau mis Awst:

Branwen Jones a ddaeth yn gyntaf ar 
yr Unawd Cerdd Dant 12-16 ac yn ail 
ar yr Unawd Alaw Werin 12-16. Mae yn 
cael ei hyfforddi gan Leah Owen.

Roedd Parti Marchan yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Llefaru, a hynny wrth 
ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu’ r parti. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw eleni 
ac am eu cyfraniad a’u llwyddiant dros y blynyddoedd. 

Georgia Williams a oedd yn drydydd ar 
yr Unawd 12-16. Mae Georgia yn cael ei 
hyfforddi gan Ann Atkinson. 

Gwenan Mars Lloyd ac Ynyr Rogers yn ail ar y gystadleuaeth Deuawd/Triawd/
Pedwarawd Cerdd Dant. Llongyfarchiadau i Gwenan hefyd ar ddod yn ail ar yr 
Unawd Alaw Werin 16-21 ac yn drydydd ar yr Unawd Cerdd Dant 16-21. Lisa Dafydd 
yn drydydd ar yr Unawd Gymraeg/ Hen Ganiadau 19-25 (llun ar dud.8 Y Cam Nesaf)

Tudalen y PlantBYD NATUR
Ar hwyrbrynhawn braf ddiwedd 
Awst penderfynnais fynd am dro 
sydyn yn ardal ‘Y Silff’, uwchben 
Graigfechan. Mae cilfan gyfleus 
i adael car ger y bont ar y tro 
sy’n croesi nant fechan, rhwng 
ffermydd Y Graig a Bwlch y Llyn. 
Mae llwybr yn dringo’n raddol at y 
mast yn y bwlch rhwng Moelydd y 
Gelli a’r Plas. Oddi yma, weithiau 
byddaf yn disgyn at Y Silff a 
cherdded yn ôl ar hyd y ffordd, 
ond cefais yr awydd i ddringo y 
darn byr ond serth i gopa Moel 
y Plas. Ar ddarn gwastad rhyw 
ganllath o’r copa roedd darn eang 
o rug y mynydd, ag yn bwydo’n 
awchus yno ‘roedd nifer dda o 
löynnod, pedair rhywogaeth, y 
rhai sydd yn niferus mewn gerddi 
hefyd, yn enwedig ddiwedd yr haf, 
ond yma ar uchder o ryw 400m. 
Dyma’r ‘mentyll’ – y teulu lliwgar 
sy’n gyfarwydd i ni, y trlliw bach, 
mantell paun, mantell goch a’r 
fantell dramor. Yr unig un ‘ar goll’ 
yma oedd y fantell garpiog, gyda’r 
ymyl nodweddiadol i’r adenydd. 

Bu’n flwyddyn wael i’r glöynnod 
yn gyffredinol. ‘Roedd y rhai 
sy’n gaeafu fel oedolion braidd 
yn hwyr yn ymddangos yn y 
gwanwyn, a’r niferoedd yn isel. 
O’r rhai cyffredin sy’n ymddangos 
o chwilerod yn gynnar yn y 
gwanwyn, y gweirloyn brith a’r 
gwyn blaen oren, ‘roedd eu 
niferoedd hwythau yn llai o lawer 
nag yn y flwyddyn 2020. Fodd 
bynnag, gwelais fwy o leision y 
celyn eleni na welais ers tro. Wrth 

i’r gwanwyn droi yn haf parhau 
wnaeth y prinder cyffredinol, er, 
pan ddaeth eu hamser, roedd y 
gweirlöynnod cyffredin, gweirlöyn 
bach y waun, gweirlöyn y glaw, 
gweirlöyn y ddôl a gweirlöyn y 
perthi yn ddigon niferus. O ran y 
rhywogaethau prinach, arbenigol 
eu cynefin, digon cymysg oedd 
eu hanes. Prin, er engraifft oedd 
ymddangosiadau y fritheg berlog, 
sydd yn un o drysorau bro’r Bedol, 
fis Mai ar Graigadwywynt.

Daeth cynnydd yn niferoedd y 
mentyll yn ystod Awst. Mae dau 
ohonynt, y fantell goch a’r fantell 
dramor yn fewnfudwyr. Mae nifer 
y fantell goch yn eitha cyson, dim 
ond yr amseriad sy’n amrywio, 
ond mae’r fantell dramor, efallai 
fy hoff löyn, yn wahanol. Yn 
hanesyddol, bu mewnfudiadau 
mawr yn digwydd bob ryw 8-10 
mlynedd, cafwyd y dwetha ddwy 
flynedd yn ôl. Dim ond un welais 
drwy 2020, ond mae’n amlwg fod 
mewnfudiad bach hwyr wedi bod 
ddiwedd Awst eleni, a hyfryd o 
beth oedd hynny.
Iwan Roberts

Y Fantell Dramor

Dwi’n llawn tyllau ond mi fedra’i ddal dŵr.
Beth ydw i?

Pa ddau beth fyddwch chi byth yn ei 
fwyta cyn brecwast?

Beth sydd gan wyneb a bysedd ond 
dim breichiau na choesau?

Beth sydd gan 4 coes ond dim ond 1 
troed?

Beth sy’n gwlychu wrth sychu?

Beth sy’n rhaid i chi ei dorri cyn y 
gallwch ei ddefnyddio?

Pa beth sydd gan sawl allwedd ond 
fedr yr un ohonyn nhw agor yr un drws?

Beth sy’n gallu neidio’n uwch nag 
unrhyw adeilad?

Sawl un o fisoedd y flwyddyn sydd a 
28 niwrnod ynddo?

Dwi’n gallu mynd o amgylch y byd heb 
adael fy nghornel. Beth ydw i?

Beth sy’n mynd yn fwy ond byth yn 
mynd yn llai?

Dwi’n dal pan dwi’n ifanc ac yn fyr pan 
dwi’n hen? Beth ydw i?

O na, mae’r tarw yn y siop lestri.
Beth yw’r 7 gwahaniaeth rhwng Llun 1 a Llun 2?

Tarw yn y siop lestri

AR Y FFERM
Pedair o ddefaid 

Ar fuarth y Plas,

Tess yn eu gwylio

A chwyrnu yn gas.

Ugain o wyn bach 

Ar ochor y bryn,

Tri o feheryn 

Yn brefu yn syn.

Tarw anferthol

Ar waelod y glyn,

A phymtheg o hwyaid,

Ar ddyfroedd y llyn.

Merlen gyhyrog,

Dau ebol bach, bach,

Dwy ll’goden ffyrnig

Yn tyllu mewn sach.

____ o ddefaid,

___ ci,

_____ o wyn bach,

____ o feheryn,

_____ tarw,

___ o hwyaid,

_____ merlen,

____ ebol,

___ lygoden

Posau

Sawl anifail sydd  
ar y fferm? 

________________

Gwnewch lun eich  
hoff anifail.

Pos Mathemategol
Sawl creadur sydd ar Fferm y Plas?

Lliwiwch yr anifeiliaid.

YN YR ARDD

Atebion ar dudalen 26
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D R VALLANCE 
Gwaith cerfio gyda llaw 

24A Heol Clwyd 
Rhuthun. 
01824 704889
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(Ffurfiwyd 1971)
Pengwern 
Cyffylliog

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

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

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

PWLLGLAS

SIOE FFASIWN

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

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

Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.

O’R WASG
BYW IAITH – TAITH I FYD Y 

LLYDAWEG 
Aneirin Karadog  

(Gwasg Carreg  Gwalch, £8.50) 

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

DIAWL BACH LWCUS 
Atgofion drwy Ganeuon:  

Geraint Davies 

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

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

NADOLIG YN Y CARTREF 
Luned Aaron  

(Gwasg Carreg Gwalch £5.95) 

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

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

(Y Lolfa - £24.99) 
 

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

ARGRAFFU 
Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy. 

Cysylltwch â 
 

 07729 960484 aerontynycefn@gmail.com

Atebion i’r geiriau yn 
dechrau gyda’r 

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

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

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

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Glyn a Gladwen Jones 

Ffôn: 01490 412432

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

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

ffrindiau.

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

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

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones     Ffôn: 01824 703304

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

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

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis       01490 420447

H. A. 
ELLIS 
Saer Coed

01824 702994

134 Parc y Dre,  
RhuthunGwaith Contract, Gosod Ceginau, 

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

o safon uchel

Aciwbigo yng Nghlinig  
Stryd y Ffynnon, Rhuthun  

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

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

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

Cysylltwch â Ric ar 01824 750732 neu ffoniwch am apwyntiad ar 
01824 709777
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Ym Mehefin 1996 dathlodd 
Canolfan Addysg Uwchaled ei 
phen-blwydd yn 25 mlwydd oed. 
Eleni mae’r Ganolfan yn 50 oed. 
Llongyfarchiadau mawr iddi.

Daeth y galw amdani’n fuan ar ôl 
yr ail ryfel byd oherwydd bod hen 
Neuadd Tŷ’n Rhyd yn anaddas ar 
gyfer gofynion y gymdeithas. Yn 
1946 sefydlwyd Pwyllgor Canolfan 
Cymdeithasol Cerrigydrudion gyda’r 
bwriad o ddechrau casglu arian ar 
gyfer cael canolfan i’r pentref. Dr 
Ifor H Davies oedd y Cadeirydd a Mr 
John Hughes yn ysgrifennydd.

Tua’r un adeg yma roedd dwy 
ymgyrch ar droed, un i gael canolfan 
newydd ac un i gael ysgol newydd 
yn y pentref. Roedd Dr Davies wedi 
gweld Ysgol Gynradd Sirol Abermiwl 
sef un o ganolfannau cymdeithasol 
cyntaf y sir a sefydlwyd o dan 
arweiniad arloesol y Cyfarwyddwr 
Addysg T Glyn Davies. Barn Dr 
Davies oedd mai dyma’r math o 
gyfleusterau yr oedd eu hangen yng 
Ngherrigydrudion. Yn Hydref 1953 
aeth cynrychiolwyr o’r Pwyllgor 
Cyngor Cymdeithasol i gyfarfod â’r 
Cyfarwyddwr Addysg, Mr Edward 
Rees i drafod cynllun yr ysgol 
newydd ac i weld os oedd ”…posib 
adeiladu’r neuadd a’r canteen fel 
rhan o’r cynllun mawr.” Yr oedd 
T Glyn Davies yn Gyfarwyddwr 
Addysg Sir Ddinbych erbyn hynny 
ond er llythyru a chael ymateb 
cadarnhaol 1,021 o drigolion yr 
ardal yn mynegi yr hoffent gael 
canolfan bu’r aros yn hir. Yn wir 
cafodd Pentrefoelas, Llansannan a 
Llangernyw eu canolfannau hwy o 
flaen Cerrig! Roedd nifer o resymau 
am hynny - un o’r rheiny oedd clwy’ 
traed a’r genau.

Ond, er yr holl anawsterau ni 
phallwyd ar frwdfrydedd yr ardal 
ac aed ati i gasglu arian i noddi’r 
ganolfan. Cafwyd ‘Fete’ lewyrchus; 
treialon cŵn defaid; ‘draw’ gyda 
mochyn yn wobr; opera hefyd, a 
bu i’r Lleng Brydeinig drefnu sawl 
gyrfa chwist, i enwi ond ychydig 
o weithgareddau. Erbyn Hydref 
1970 roedd £1,358 o bunnoedd yn 
y gronfa. Disgwyliai’r Awdurdod 
Addysg i’r ardal gyfrannu £1,250 
tuag at y ganolfan. Roedd y targed 
wedi ei gyrraedd.

Penodwyd y canlynol yn 
swyddogion cyntaf y Pwyllgor 
Rheoli:-

Cadeirydd – Dr Ifor H. Davies
Is Gadeirydd – Yr Henadur D 

Jones
Trysorydd – R W Jones, Banc y 

Midland
Ysgrifennydd - Y swydd i’w llenwi 

gan y Warden, a ddewiswyd y noson 
honno, sef Mr Emrys Rowlands.

Canolfan Addysg Uwchaled yn 50 Oed

Fe symudais i fyw i Dderwen o 
Gemaes, Sir Drefaldwyn, yn 1950, pan 
oeddwn yn ryw dair oed ar ôl i fy nhad, 
y Parchedig Robert Evans, dderbyn 
galwad i fugeilio eglwysi Derwen a 
Chlawddnewydd. Dwi’n cofio fod ein 
cartref yng Nglasfryn yn dŷ mawr gyda 
golygfeydd hyfryd o ddyffryn hardd 
Clwyd. Nid oedd trydan yn yr ardal ac 
felly rhaid oedd mynd i’r gwely yng 
ngolau cannwyll.

 Roedd gorsaf reilffordd Derwen 
yn agored bryd hynny ac roeddwn 
wrth fy modd yn cael mynd i lawr i 
weld y trên. Ein cymdogion agosaf 
oedd teulu fferm Parc Bach a byddai 
Glenys, y ferch, oedd yn ei harddegau 
bryd hynny yn mynd a fi i wahanol 
lefydd. Byddwn yn mynd yno ar 
draws y cae ar ddydd Sadwrn yn aml. 
Ymhen blynyddoedd pan ddaethom 
i fyw i ardal Treffynnon, 
byddai Glenys oedd 
erbyn hynny yn byw 
yn Llanefydd, yn dod i 
gystadlu i’r Eisteddfod 
leol.

 Wrth sôn am 
eisteddfodau byddai 
eisteddfod Derwen yn 
cael ei chynnal yn y 
capel bob blwyddyn. 
Cefais y fraint o fod yn 
llywydd yr eisteddfod yn 
1972. Roedd bri mawr 
ar Eisteddfod y Tai pan 
oeddem ni yno. Byddai 
aelodau’r capel yn cael eu rhannu’n 
dimoedd i gystadlu yn erbyn ei gilydd 
a mawr oedd y brwdfrydedd. Un 
flwyddyn roedd cystadleuaeth gwneud 
penillion am droeon trwstan. Caem 
lawer iawn o eira yn Nerwen ac un 
gaeaf roeddem wedi mynd yn Awstin 
7 fy nhad i Fae Colwyn i weld Nain. Ar 
ôl cyrraedd Bryn Saith Marchog roedd 
eira mawr a dyma drio mynd i fyny’r 
allt o’r orsaf drenau am Blas Lelo ond 
aeth y car yn sownd yn yr eira. Daeth 
tractor Plas Lelo i’n tynnu ond ni 
symudai’r car. Yna daeth tractor fferm 
Pentre Derwen a llwyddodd y ddau 
dractor i dynnu car bach y gweinidog! 
Bu hyn yn gyfle gwych i rai ysgrifennu 
penillion am yr amgylchiad!

Tasg bleserus arall fyddai cerdded 
gyda fy mam, a phiser yn ei llaw, i 
fferm Plas Lelo i nôl llefrith ar ôl iddynt 
odro ac fe fyddai’r llefrith ffres yn 
gynnes iawn. Byddwn wrth fy modd 

yn cael mynd i wahanol ffermydd yn yr 
ardal, yn arbennig Pentre Derwen, lle’r 
oedd ganddynt ddau dractor a dwi’n 
cofio eu henwau hyd heddiw: Alis 
Chalmers, a chlamp o dractor mawr 
gwyrdd, Field Marshall, a minnau’n 
blentyn 8 a 9 oed, edrychwn ymlaen 
at gael reid ar y tractorau. Ni fyddai 
‘Iechyd a Diogelwch’ yn caniatáu 
hynny heddiw!

Fferm arall yr ymwelwn â hi oedd 
Cefn Mawr, lle’r oedd Dafydd, Eirlys 
ac Arthur yn byw gyda’u rhieni. Fe 
etholwyd Dafydd yn flaenor yn Nerwen 
cyn i ni symud o’r ardal. Byddwn 
yn gweld Arthur gyda Pharti Menlli 
neu’r triawd yn aml a byddaf yn dal i 
fwynhau gwrando ar eu caneuon yn 
arbennig ‘Ffrindiau’.

Yn bump oed dechreuais fy addysg 
yn Ysgol Derwen. Ysgol Eglwys oedd 

hi ac roedd y prifathro 
Mr Hughes yn ddi-
gymraeg. Mrs. Price 
oedd fy athrawes a 
chlywais fod ei merch, 
Gwenda, oedd hefyd yn 
athrawes, wedi marw’n 
ddiweddar. Roedd tua 
6 o blant yn fy nosbarth 
i bryd hynny. Pan 
oedd hi’n Wasanaeth 
Diolchgarwch byddai 
rhaid mynd i’r eglwys 
ac mae’n debyg mai 
Saesneg oedd yr iaith.

Bryd hynny rhaid 
oedd cerdded i’r ysgol a hefyd i’r 
capel ar ddydd Sul gan amlaf. Byddwn 
wrth fy modd yn cael reid gan ambell 
i aelod a fyddai’n stopio. Y ffefryn 
oedd cael reid yng nghar Ted Williams, 
Pentre gan fod ganddo gar mawr 
cyfforddus! Roedd llawer o bethau’n 
mynd ymlaen yn y capel ac roedd 
rhaid dweud adnod ar ddydd Sul. Pan 
fyddai Ysgol Sul yn y bore, byddai 
pregeth, bnawn a nos, neu fel arall, 
pregeth yn y bore. Byddai’r gweinidog 
yng Nghlawddnewydd bnawn a nos, 
yna yn Nerwen byddai Ysgol Sul yn 
y prynhawn a chyfarfod gweddi yn yr 
hwyr. Dwi’n cofio y byddem yn cael 
sticeri am ddweud adnod bob Sul. 
Miss Kitty Jones, Meyarth oedd fy 
athrawes Ysgol Sul a phan wnaethom 
symud i Rostryfan yn 1956 cefais 
Feibl yn anrheg ganddi. Pan symudais 
i Sir Fflint yn y 70au roedd hi’n 
briod gyda’r Parchedig R.R. Evans, 

Atgofion fy mhlentyndod am Dderwen 
– Alun Evans, Treffynnon 

Holl ddisgyblion Ysgol Derwen 1953. 
Dwi’n yr ail res o’r blaen a’r ail o’r chwith.

Alun ym Mhorth Swtan, 
Ynys Mon

Llun a dynwyd yn 
1955 - Dosbarth 

Mrs Price 
Cefn: Mrs Price, 

Janet Price, 
Gareth Tyler. 
Rhys flaen: ? 
fi, Ceinwen a 

Richard.

oedd yn Weinidog, ac yn byw yng 
Ngwernymynydd. Yn ddiweddarach 
symudodd Mrs. Evans i fyw i Ruthun.

Rhai eraill o aelodau Derwen 
dwi’n eu cofio’n dda yw Dr Charles 
Evans, oedd yn llawfeddyg yn Ysbyty 
Walton, bryd hynny, a’i fam oedd 
yn byw mewn tŷ go fawr ar draws y 
ffordd i’r eglwys. Mae gen i gof cael 
gwahoddiad yno i de gyda fy rhieni. 
Yn 1953, pan fu bron i Charles Evans 
goncro Everest, cafodd fy nhad lythyr 
ganddo o’r ‘base camp’. Roedd yn 
llythyr hynod ddiddorol ac mae copi 
o’r llythyr gen i hyd heddiw, ond rwyf 
wedi trosglwyddo’r llythyr gwreiddiol i’r 
Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. 
Mae gen i lythyr arall yn ei law ysgrifen 
yn dweud ei fod wedi rhoi copi o’i lyfr 
‘Eye on Everest’ i’w fam i’w roi i mi pan 
oeddwn yn symud o’r ardal. Rwy’n 
trysori’r llyfr hwnnw, sef sgetshis 
oedd wedi ei wneud yn ystod y daith. 
Mae gen i gof hefyd ohono’n dod 
i’n tŷ ni gydag un o’r Sherpas oedd 
yn eu helpu i gario eu paciau. Pan 
oeddwn yn derbyn fy ngradd B.Add 
ym Mhrifysgol Bangor yn 1977, yr 
un amser a’r diweddar Elwyn Wilson 
Jones, trist oedd gweld Charles Evans 
yn cael ei godi i’r llwyfan yn ei gadair 
olwyn.

 Dwi’n cofio hefyd y byddai Gŵyl 
yr Ysgol Sul yn cael ei chynnal yng 
nghapel Tabernacl, Rhuthun a byddai 

holl ysgolion Sul y dosbarth yn cymryd 
rhan. Un o’n cyfeillion agosaf pan 
oeddwn yn Nerwen oedd Y Parchedig 
A.O. Roberts a’r teulu a oedd yn 
weinidog ym Mhwllglas. Roedd o a fy 
nhad yn gyfeillion coleg ac Yncl Arthur 
ac Anti Mair oeddynt i mi. Fe fyddai 
Yncl Arthur yn un da am dynnu coes 
ac roedd Bryn a minnau’n ffrindiau ac 
‘run oed. Da ni fel teulu wedi cadw 
mewn cysylltiad ar hyd y blynyddoedd 
ar ôl iddynt symud i Sir Fôn ac yna 
Machynlleth. Yn anffodus dwi wedi 
colli cysylltiad â phawb yn Nerwen 
ond yn dal i weld Nest, Maestyddyn, 
Clawddnewydd ac yn cael sgwrs gyda 
hi’n aml.

Roedd symud i Rostryfan, ardal 
chwarelyddol, ger Caernarfon yn 
dipyn o newid. Roedd ein tŷ, drws 
nesaf i’r capel, ar ganol sgwâr y 
pentref prysur a’r ysgol rhyw ganllath 
o’n tŷ ni. Gwerthfawrogaf y ffaith 
fy mod wedi cael fy magu yn rhai 
o ardaloedd prydferthaf Cymru, 
Mwynder Maldwyn, harddwch 
gwledig Dyffryn Clwyd, mynyddoedd 
Arfon ac yna am gyfnod byr ar Ynys 
Môn a’i thraethau bendigedig. Roedd 
gan bob ardal eu tafodieithoedd, eu 
harferion ac rwy’n diolch am y ffaith 
ein bod fel teulu wedi cael croeso ac 
wedi gwneud ffrindiau da ymhob un 
o’r ardaloedd yma ac mae gennyf 
atgofion melys i’w trysori.

Penodwyd Mr W M Roberts yn 
Brifathro’r Ysgol Newydd.

Agorwyd Canolfan Addysg 
Uwchaled yn swyddogol ar 
Orffennaf 8fed 1971 gan yr 
Henadur Dr Ifor H Davies, 
Moelwyn, Cerrigydrudion. 
Daeth tyrfa luosog i’r agoriad 
gan gynnwys cynrychiolaeth o’r 
Cyngor Sir, Awdurdodau Addysg, 
mudiadau lleol a phlant yr ysgol. 
Dechreuwyd gyda gwasanaeth 
byr gyda gweinidogion yr ardal a 
phlant yr ysgol yn cymryd rhan. 
Cafwyd araith gan y cyfarwyddwr 
Addysg, Mr D W E Erasmus cyn 
i Dr Ifor Davies dalu teyrnged i’r 
rhai fu’n gweithio’n ddyfal i gael y 
Ganolfan newydd. “Does dim yn 
fwy rhesymol,” meddai, “na chael 
ysgol, canolfan a Neuadd o dan yr 
un to.” Cafwyd areithiau ac eitemau 
o bob math yn ystod yr agoriad ac 
yn nhraddodiad caredig Uwchaled 
cafodd pawb wledd ar ddiwedd y 
cyfarfod.

Gyda’r nos cafwyd Noson Lawen 
werth chweil o dan arweiniad Yr 
Henadur Emyr Roberts ac eitemau 
gwych gan Bethan Roberts, Grŵp 
Gwynfor, Gemau Glasfryn, Blodau 
Mihangel, Eifion Jones, Pregethwr, 
a hyd yn oed Steptoe. Canwyd 
penillion gan Miss Nesta Edwards 
(Mrs Nesta Lewis, Tu Hwnt I’r Gors). 
Gwaith ei thad Mr John Edwards, 
Pen y Bryn oedd y rhain. Dyma un 
o’r penillion:

Mae Dr Ifor heddiw
Mor falch o’r funud hon

Cael agor y Ganolfan
A honno’n newydd sbon.
Munudau y bu disgwyl
Amdanynt yma c’yd
Wel, curwn bawb ein dwylo
Daeth bendith ar ein bryd.

Darllenodd Miss Ellen Ellis 
benillion o waith Mr Trebor Jones 
hefyd. Dyma ddau o’r penillion :

Cartref yw i’r Ffermwyr Ieuanc,
A’r Clwb I’enctid sy’n cael hwyl, 
pennill
Dyma’r Gorlan heddiw i’r 
henoed
Ysgolion Sul sy’n cynnal gŵyl.

Dosbarthiadau nos fu’n 
llwyddiant
Mor gysurus yw y lle,
Ac mae’r W. I. yn canmol
Lle mor dda am baned de!

Cost adeiladu’r datblygiad oedd 
£47,000 ond bu’n rhaid adeiladu 
estyniad i’r ysgol sef dwy ystafell 
ddosbarth, maes chwarae i’r plant a 
chae pêl-droed.

Manteisiodd nifer o gymdeithasau 
ar y Ganolfan ac roedd yn brysur 
yn y dydd a gyda’r nos - dyma 
enwi rhai ohonynt: Yr Ysgol 
Feithrin; Y Gorlan; Sefydliad y 
Merched; Merched y Wawr; y WEA 
a dosbarthiadau oedolion o bob 
math ; Yr Urdd; Y Gymdeithas 
Ddrama; Clwb Ffermwyr Ieuainc; 
Clwb Pêl-droed Cerrig, a Mudiadau 
Amaethyddol.

Ceid Carnifal; Nosweithiau 
Llawen; Cyngherddau; Gyrfaoedd 

Chwist; Eisteddfodau a Dawnsfeydd 
yno hefyd.

Diolch i’r criw gafodd y 
weledigaeth dros 50 mlynedd yn 
ôl. Diolch hefyd i’r cannoedd sydd 
wedi cyfrannu at waith y Ganolfan 
dros yr 50 mlynedd diwethaf. 
Manteisiodd yr hen a’r ifanc ar 
Ganolfan a fu’n fan cymdeithasol 
ac addysgol penigamp. Mae’r 
Ganolfan mor llewyrchus ag erioed. 
Llongyfarchiadau i’r Ganolfan a 
phob dymuniad da iddi yn y dyfodol.

(Daeth y wybodaeth am Ganolfan 
Addysg Uwchaled o lyfryn R Lloyd 
Jones a gyhoeddwyd pan oedd y 
Ganolfan yn dathlu ei phen blwydd 
yn 25ain oed. Diolch i Huw Davies, 
mab Dr Ifor Davies, am y llun o’r 
agoriad swyddogol).

(llun 38) Gwahoddedigion ar 
achlysur agoriad swyddogol 
Canolfan Addysg Cerrigydrudion ym 
1971:

Blaen, chwith i’r dde – Henadur 
Eric McMahon, Cadeirydd Cyngor 
Sir Ddinbych; Hen. Robert Parry; 
Hen. Ivan Tuxford, Cadeirydd 
Pwyllgor Addysg y Sir; Mrs Priddle 
Higson, Cadeirydd Cyngor Dosbarth 
Hiraethog; Hen. Dr Ifor Davies a 
Mrs Davies; Hen Edward Davies, 
Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid y Sir; 
Hen Goronwy Owen; Parch. Glynne 
Hughes; Parch D J Roberts Rheithor 
a’r Parch. Dennis Griffiths.

Tu cefn gan gynnwys – Mr 
E K Roberts; D W E Erasmus, 
Cyfarwyddwr Addysg y Sir; T Glyn 
Davies, Cyn Gyfarwyddwr Addysg 
ac Emyr Rowlands, Trefnydd 
Ieuenctid y Sir.
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LLANRHAEADR
Gohebydd: Nerys Evans  

Ffôn: 01745 890294
nerysevansdyffryn@gmail.com

GWELLA Anfonwn ein cofion at Pat Bignall, 
Bodafon.

PROFEDIGAETH Estynnwn ein cydymdeimad 
â theulu Bro Aled, Heidi wedi colli ei chwaer, 
Heather. Teulu y diweddar David Birch Llys Gwilym. 
Mae David Jackson, Pont y Bedol wedi colli ei 
chwaer,Eirwen Williams. Teulu Talyrnau Cottage, 
Idwal wedi colli ei frawd Gwynfor. A Frank McGillan 
Bwthyn Parc Postyn wedi colli ei briod Jackie. 
Meddwl amdanoch i gyd yn eich hiraeth.

LLONGYFARCHIADAU i Rhys Hughes a Cara, 
Cartref ar eu dyweddiad. Mae Eryl a Mary Edwards 
Plas Onn yn dathlu eu priodas Aur, pob dymuniad da 
i chwi.

DYMUNIADAU GORAU i Gari Jones a Charlotte 
Reed, Pentre Isa ar eu priodas.

LLONGYFARCHIADAU i Llio Evans, Cynefin ar 
basio ei phrawf gyrru – ara deg wan!! 
Dathlodd Llinos Rawson ei phenblwydd yn 70 mis 
diwetha ac ar ôl cael ambell de pnawn hefo teulu a 
ffrindiau fe fydd yn trosglwyddo £1000 i ward Cancr 
Ysbyty Glan Clwyd, yn lle derbyn anrhegion, Diolch 
Llinos.

GENEDIGAETHAU Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Hugh a Sarah Sharples,sydd wedi dod i fyw 
i Tŵr Gwyn ac ar enedigaeth efeilliaid bach, Annie 
ac Amy, dwy orwyres i Tony Rowlands, Bachymbyd 
Fawr. Mae Dafydd Fon a Cadi Ty Mawr wedi cael 
merch fach, Mabli Haf, wyres i Edmund a Llinos 
Evans. Mae Dafydd a Linda Roberts, Pen Bryn 
Llwyn wedi dod yn daid a nain i Ffion Emma, merch 
fach i Aled a Beth,Gwernaffeild a gorwyres i Glenys 
Roberts ,Llwyn Teg. Ganwyd mab bach ,Edi John i 
Kevin ac Elen Cae’r Felin, brawd bach i Henri ac ŵyr 
i Myfyr a Sue Evans Tan yr Accar ac mae Rhiannon 
Jones Bryn Eithin wedi dod yn hen nain i Twm Elis, 
mab bach i Sion ac Elen Sir Fôn. Mae Gwynfor a Lis 
Llwyn Celyn wedi cael wyres fach , Elsa, merch Glain 
a David, chwaer fach i Jacob a Harri. Pob hwyl i chi 
gyd ar y magu a’r gwarchod!

LLONGYFARCHIADAU i Aaron Williams( mab Barry 
a Carys) a Lauren ar eu priodas yn Eglwys St Vincent 
de Paul, Isleworth. Athrawes gynradd yw Lauren ac 
Aaron yn gerddor. Maent wedi cartrefu yn Sunbury 
on Thames. 

Pob lwc i pawb sydd yn cychwyn ysgol, newid ysgol, 
mynd i goleg neu yn cychwyn swydd. Hwyl Fawr i 
chi gyd. 

LLWYDDIANT DAU GEFNDER
Pleser yw cael llongyfarch dau gefnder ar eu camp 
yn ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf eleni.

Mae Steffan Hedd, Dwyfor, Dinbych wedi derbyn 
Gradd Meistr Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Sifil 
o Brifysgol Caerdydd a Dafydd Wyn, Pen Bryn Llan 
wedi derbyn Gradd Baglor Dosbarth Cyntaf mewn 

Cerddoriaeth gan arbenigo mewn llais, o Goleg 
Cerdd Brenhinol Llundain. Llongyfarchiadau gwresog 
i’r ddau ohonynt.

Bellach mae Steffan wedi sicrhau swydd gyda 
chwmni o Beiriannwyr Sifil yng Nghaerdydd. Bydd 
Dafydd yn dychwelyd i Lundain i ddilyn Gradd Meistr. 

Hefyd dylem fanteisio ar y cyfle hwn i longyfarch 
Elgan, brawd Steffan, ar ei lwyddiant gwych yn yr 
arholiadau TGAU eleni. Mae’r tri yn bobl ieuanc 
Capel y Glyn ac maent i’w canmol am gymryd rhan 
blaenllaw yn y gwasanaethau ar hyd y blynyddoedd. 
Diolch i chwi hogiau! Ymhyfrydwn yn eich llwyddiant 
a dymunwn yn dda iawn i chwi gyd yn y dyfodol.

CLAWDDNEWYDD
Ffair Wledig Lwyddiannus
Ar ddechrau Gorffennaf fe gynhaliwyd 
ffair yn yr ardd mewn pabell ar 
dir Glan Llyn. Pnawn oedd hwn i 
fusnesau bach gael gwerthu eu 
cynnyrch. 
Diolch am gefnogaeth gan Gronfa’r 
Brenig a Chlocaenog a alluogodd 
Antur Cae Cymro gefnogi’r 
gweithgaredd.

GLASFRYN A CHEFNBRITH

Gohebydd: Helen Ellis  
Ffôn: 01490 420447

Pen-blwydd Priodas 
Llongyfarchiadau i Hob a Buddug ar 
ddathlu eu Priodas Ruddem yn ystod 
mis Awst.

Profedigaeth Tristwch i ni oedd 
clywed am farwolaeth Huw Iorwerth 
Morris, Hafod y Maidd gynt. Rydym yn 

cydymdeimlo’n gywir iawn gyda’i briod 
Olwen, a’r tair merch Lowri, Gwawr 
ac Eleanor a’u teuluoedd. Hefyd ei 
chwaer Rhiannon a’r cysylltiadau 
teuluol yn yr ardal. Cofion atoch i gyd.

Geni Croeso mawr i Elsi Beth, merch 
fach gyntaf anedig Glain a Llion 
Maes Tyddyn ac wyres i Idris ac Einir 
Bodhyfryd. Llongyfarchiadau a phob 
dymuniad da i chi fel teulu. Ydych chi eisiau arafu neu cymryd cam yn ôl o’r 

diwydiant a darparu cyfle i newydd ddyfodiad? 
Beth am ystyried menter ar y cyd?

Os ydych yn meddwl y gallai Mentro fod yn ateb i chi, ond 
bod angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Gwydion 
Owen, eich Swyddog Mentro lleol i gael sgwrs anffurfiol i 
drafod eich sefyllfa.
Ffôn: 07498 055 416
Ebost: gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Mae cynllun Mentro wedi ei ddylunio i baru ffermwyr ifanc gyda 
ffermwyr hŷn sy’n cychwyn meddwl am gamu yn ôl o ffermio’n 
llawn amser, ond sydd heb olynydd naturiol mewn lle ar hyn o 
bryd. 
Trwy weithio’n agos gyda’r ddwy ochor rydym yn eu cefnogi 
i sefydlu menter ffermio ar y cyd, sy’n galluogi i’r ffermwr hŷn 
barhau i fod â rhan yn y busnes, tra’n rhoi cyfle i’r ffermwr ifanc 
ennill profiad a datblygu sgiliau. 
Mae’r cynllun yn cynnig gwasanaeth paru, er mwyn darganfod 
partner busnes addas ac yn arwain y ddwy ochor drwy’r holl 
gamau, gan gynnwys cynllunio busnes a chyngor cyfreithiol, er 
mwyn teilwra strwythur addas sy’n diwallu anghenion y ddwy 
ochor. 
Mae hefyd modd defnyddio cynllun Mentro i recriwtio staff.

Mae sefydlu menter ar y cyd hefyd yn gallu cynnig datrysiad 
ar gyfer teuluoedd fferm sydd ag olynydd amlwg, ond aelodau 
eraill o’r teulu megis brodyr a chwiorydd â diddordeb yn yr 
asedau hefyd. Mae modd llunio’r fenter i roi cyfle i’r ffermwr 
ifanc adeiladu capital dros amser, fyddai’n eu rhoi mewn sefyllfa 
gryfach i ddod i gytundeb ariannol gyda’r brodyr neu chwiorydd 
eraill yn y dyfodol.

Bwyd 
blasus

LLINOS WYNNE, BETWS G.G

Catwad Betys

Cynhwysion
3 phwys o fetys
2 bwys o nionod
1½ pwys o afalau
1 pwys o siwgr brown
1 peint o finegr
sudd un lemwn
llond llwy de gwastad o halen
llond llwy wastad o sinsir

Dull
Berwch y betys
Yna, rhowch y betys drwy 
brosesydd bwyd.
Ychwanegwch yr afalau a’r nionod 
yn ogystal â’r cynhwysion eraill.
Berwch y cynhwysion nes bydd 
popeth yn feddal.
Potelwch y catwad a 
mwynhewch.

Galw am Gyfeillion 
Digidol Cymraeg
Mae cynllun Cyfeillion Digidol Sir 
Ddinbych yn rhoi cymorth i bobl 
gyda’u teclynnau digidol boed yn ffôn 
clyfar, gliniadur neu dabled ac mae 
galw am fwy o wirfoddolwyr i ymuno i 
gynnig gwasanaeth Cymraeg. 

Mae’r cynllun yn bartneriaeth 
rhwng Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych a Chymunedau Digidol 
Cymru a’i nod yw paru gwirfoddolwyr 
digidol gydag unigolion sydd angen 
help llaw.

Yn dilyn lansio’r cynllun yn 
gynharach eleni, mae’r ymateb wedi 
bod yn wych ar hyd a lled y Sir ac 
mae’r Cyfeillion wedi bod yn brysur 
yn helpu eraill i gadw mewn cysylltiad 
neu ddefnyddio apiau. Oherwydd 
llwyddiant y cynllun mae galw am 
ragor o gyfeillion digidol i wneud 
gwaith gwerthfawr yn cynorthwyo 
siaradwyr Cymraeg.

Os ydych chi’n weddol hyderus yn 
defnyddio eich tabled neu ffôn clyfar, 
beth am wirfoddoli i gefnogi eraill? 
Nid oes raid bod yn arbenigwr mewn 
technoleg, dim ond dealltwriaeth 
sylfaenol sydd angen wrth ddefnyddio 
dyfeisiau digidol. Fe fyddwch yn 
derbyn hyfforddiant cyn mynd ati 
i wirfoddoli gyda chyfle i gyfarfod 
ffrindiau newydd yr un pryd. Gallwch 
helpu eraill gyda’u teclynnau dros y 
ffôn neu wyneb yn wyneb a hynny 
mewn amgylchedd diogel gan ddilyn 
rheoliadau Covid. Mae’n brofiad 
braf gallu rhoi’n ôl i’r gymuned leol, 
a dyma’ch cyfle i helpu rhywun arall 
i wneud yn fawr o’r We. Gwnewch 
y pethau bychain er mwyn gwneud 
gwahaniaeth mawr i fywydau pobl!

Cysylltwch gyda Gareth Jones 
ar 01824 702441 yn Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych am ragor o fanylion. • Pob agwedd o waith Toi

• Gwaith Llechi a Theils
• To Fflat a gwaith Plwm
• Ffascias a Gwteri

Golffiwr o fri
Llongyfarchiadau mawr i Cian Wyn 
Llewelyn Williams, Clawddnewydd 
ar ennill cystadlaeaeth Golff Meistri 
Ifanc Gogledd Ddwyrain Cymru am 
yr ail flwyddyn yn olynol. Hwyl fawr 
Cian yn y rownd derfynnol yn y ‘Celtic 
Manor’ ym mis Hydref. Mae Ela wrth 
ei bodd yn cael bod yn ‘Cadi’ iddo 
fo. Llongyfarchiadau oddi wrth Taid a 
Nain Bronallt.

Aduniad bach teulu Bronwylfa
Braf oedd cael croesawu un o hen deuluoedd y fro ‘nôl i ginio Sul’ dan 
oruchwyliaeth Myfi Glan Gors.

O’r chwith Myfi Owen, Anwen Davies, Iorwen Jones, Glenys Turzo, 
Eleri Jones, Alun Jones, Medwyn Jones, Mike Turzo.

Pen-blwydd priodas hapus iawn 
i Bob a Gwyneth Clawddnewydd 
a ddathlodd 50 mlynedd o fywyd 
priodasol ar Fedi 4. Llawer iawn 
o gariad Bethan a Dylan, Bryn a 

Carol, Gwennan a Lee, Seren, Cai, 
Cian, Macs a Lois xxxxx
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Carafanio - Dylan a 
Menna Davies 
Mewn sefyllfa lle mae angen gofal o ran 
cadw pellter a bod allan yn yr awyr iach 
gymaint ag y bo modd does dim i guro 
gwyliau hunangynhaliol mewn carafán. Am 
fwy nag un rheswm, rhoddodd tymor yr haf 
eleni sawl cyfle i ni fwynhau crwydro gan 
ymweld ag ardaloedd cyfarwydd a rhai mwy 
anghyfarwydd i ni. Dydyn ni ddim yn rhai 
sy’n trefnu llawer ymlaen llaw i ble rydan 
ni am fynd gan mai carafanwyr tywydd teg 
ydan ni ar y cyfan. Eleni chawson ni mo’n 
siomi!

Y daith gyntaf oedd wythnos yn 
Llanegryn - ar wahân i benwythnos mewn 
gwesty yn Aberdyfi rai blynyddoedd yn 
ôl doedden erioed wedi aros yn y rhan 
brydferth hon o Gymru o’r blaen. Cawsom 
groeso cynnes a Chymreig mewn gwersyll 
carafanau sy’n berchen i deulu lleol. Roedd 
yr olygfa o’r gwersyll yn fendigedig a’r 
hyn a’n tarodd ni wrth edrych draw tuag 
at Graig y Deryn a Chadair Idris oedd y 
llonyddwch - dim ond sŵn yr adar a bref 
ambell i ddafad oedd i’w glywed wrth 
fwynhau coffi o flaen y garafán. Heb os 
nac oni bai mae’r teithiau i Gastell y Bere 
a Llanfihangel-y-Pennant ac i Lyn Barfog 
uwchben Cwm Maethlon yn aros yn y cof. 

Ar ôl wythnos adref yn cael trefn 
ar bethau dyma grwydro dros y ffin 
a mwynhau ychydig ddyddiau yng 
nghyffiniau Llwydlo. Gwersyll gwerth 
chweil eto. Dau uchafbwynt i ni y tro 
hwn - un daith gerdded o Carding Mill 
Valley yn Church Stretton i ben The Long 
Mynd. Roedd y golygfeydd 360° o’r copa 
yn werth pob cam. Ar ôl cyrraedd, fe 
sylweddolon fod posib mynd â’r car - ond 
dyna fo, fuasem ni ddim wedi haeddu’r 
hufen iâ wedi cyrraedd y gwaelod heb yr 
holl ymdrech!

Mae gwersylloedd carafán yn fannau 
cymdeithasol iawn a hawdd ydy codi 
sgwrs efo’ch cymdogion dros dro neu eraill 
wrth grwydro o gwmpas. Dyna’n union a 
wnaeth Dylan a chychwyn sgwrs efo gŵr 
diarth a darganfod mewn dim o dro ei fod 
yn siarad Cymraeg. Wrth gwrs roedd rhaid 

holi o ble roedd y naill a’r llall yn dod ac yn 
rhyfeddol iawn roedd y gŵr wedi byw yn 
Tegla, Llangwm, sef cartref Dylan. Ei rieni o 
werthodd y siop i rieni Dylan pan symudon 
nhw yno yn 1959. Bu Gwilym Davies yn 
byw yn Tegla ar Ffordd Dinbych, Rhuthun 
am rai blynyddoedd wedyn ac mae 
bellach wedi ymgartrefu yn Llandudno. 
Pan ddywedodd Dylan wrtho fod Bethan 
Smallwood yn digwydd bod yn aros yn y 
gwersyll hefyd roedd mwy o gyfle eto i hel 
atgofion.

Tair ardal gyfarwydd iawn oedd ein 
lleoliadau nesa’ - Aberdaron, Marianglas 
ar Ynys Môn ac Is-Helen ar y Foryd yng 
Nghaernarfon. Cyfle y tro yma i fwynhau 
cwmni’r chwiorydd a’u gwŷr ac i ymlacio 
ar y dewis helaeth o draethau bendigedig 
a llwybrau cerdded arfordirol. Anodd ydy 
dewis ffefrynnau - ond mae Traeth Bychan, 
ger Moelfre a Dinas Dinlle yn o uchel ar y 
rhestr. Roedd yr haul ar ei orau yn ystod 
y cyfnod yma ac roedd y machlud dros y 
Fenai tuag at Llanddwyn ac oddi ar draeth 
Dinas Dinlle yn wirioneddol hardd. Yn 
goron ar y gwyliau yma oedd ymweliad ag 
Ynys Enlli - dyna ddiwrnod bendigedig arall 
a chyfle i werthfawrogi’r llonyddwch a’r 
tawelwch arbennig sy’n perthyn i’r ynys. 

Bu un daith arall fis Awst – a hynny i’r 
Amwythig. Rhaid dweud, mae yna bentrefi 
del iawn yn Sir Amwythig i ymweld â nhw 
– lleoedd cyfarwydd i ni o ran eu henwau 
ond heb ymweld â nhw tan eleni. Roedd 
Much Wenlock yn dref fach hynod – yn 
ein hatgoffa o Ruthun a dweud y gwir. 
Roedd rhaid cael un daith gerdded ac 
yn ôl â ni am Church Stretton a hynny i 
ddilyn cylchdaith o gwmpas ac i ben Caer 
Caradog. Roedd y llyfr yn nodi ei bod yn 
daith “strenuous” ac wedi 5 awr o gerdded 
(yn cynnwys sawl arhosiad am baned) 
roedd rhaid cytuno fod yr awdur yn llygad 
ei le. Dyna wers i’w dysgu - yn ein hoed a’n 
hamser gwell i ni ein dau lynu at yr hawdd 
a’r cymedrol.

Erbyn y bydd y rhifyn hwn wedi’i 
gyhoeddi bydd y garafán wedi ei chadw 
am y gaeaf. Mae hi wedi cael cryn 
ddefnydd eleni ac hei lwc y bydd 2022 yn 
rhoi cyfle i ni grwydro hwnt ac yma eto - 
rhywbeth i edrych ymlaen ato dros fisoedd 
hir y gaeaf.

Hei ho Heidi ho… 
Bethan Williams
Yn nyddiau cynnar ein carwriaeth, 
dwi’n cofio Huw yn gofyn a oeddwn 
i eisiau mynd am wylie efo fo. 
“Www syniad da!” medde finne, nes 
sylweddoli na thaith yng ngharafán 
ei rieni oedd ganddo mewn golwg. 
Doedd carafanio erioed wedi apelio 
ata i, ond rhag ymddangos yn 
ddigywilydd, dyma gytuno i fynd. 
“Fydd o’n hwyl,” medde fi gan groesi 
fy mysedd tu ôl i nghefn! Dros ugain 
mlynedd yn ddiweddarach, rydan ni’n 
parhau, ill pedwar erbyn hyn, i fod yn 
garafanwyr brwd (wel tri o’r pedwar 
ohonom!). Yn ôl y dyddiaduron teithio 
rydan ni’n eu cadw ers 2006, rydan ni 
wedi aros mewn 89 maes carafán ar 
hyd a lled Cymru, Prydain, a rhannau 
o ogledd-ddwyrain Ewrop, ac wedi 
treulio cyfanswm o 421 diwrnod ar 
ein gwylie! A dyna un rheswm dros 
ddewis carafanio; ddaru ni benderfynu 
bod yn well gennym fynd am 4 -5 
trip “rhatach” yn ystod blwyddyn, yn 
hytrach na chael un neu ddau o wylie 
mwy moethus, ac o ganlyniad rydan ni 
wedi treulio tua mis o bob blwyddyn 
‘ar y ffordd’, sydd wedi bod yn hyfryd. 
Mae wedi bod yn llety i ni mewn sawl 
eisteddfod, a bu Angharad yn hunan-
ynysu ynddo fo am ddeg diwrnod pan 
ddaeth adre o Fanceinion ar ddechre’r 
pandemig.

Felly pam ydan ni’n mwynhau 
carafanio gymaint? Y prif reswm yw’r 
teimlad o ymlacio llwyr sy’n dod dros 

rywun wedi cyrraedd pen y daith a 
gosod bob dim yn ei le; mae bywyd 
a gwaith bob dydd yn cael ei barcio 
wrth geg ffordd y maes. Yna gellir 
treulio dyddiau yn hamddenol, neu’n 
llawn antur. Wrth i’r plant dyfu a 
dechrau mynegi barn ynglŷn â’r hyn yr 
oeddent am ei wneud, (neu ddim am 
ei wneud!), dyma daro bargen wedyn, 
fod pawb yn dewis gweithgaredd ar 
gyfer dau ddiwrnod, a’r amod oedd 
bod neb yn cael cwyno am ddewisi-
adau rhywun arall gan fod pawb yn 
cael tro! Fe weithiodd hynny’n dda 
iawn! Mae o wedi bod yn wych i’r 
plant dros y blynyddoedd. Roedd 
mynd i’r parc chwarae ar eu pennau 
eu hunain bob amser y peth cyntaf 
roedden nhw’n ei wneud wrth i ni 
gyrraedd y meysydd. Yn wir, mae wedi 
bod yn ffordd wych iddynt fagu eu 
hyder, a chael blas ar annibyniaeth o 
fewn ffiniau’r maes. Yn 2013, gyda’r 
plant yn mynd yn hŷn, dyma bend-
erfynu mentro dros y dŵr i Ffrainc. 
Roedden ni wrth ein boddau o weld 
bod modd defnyddio ein Clubcard 
Vouchers i dalu am yr Euro Tunnel, a 
dyna gychwyn cyfnod lle’r oedd gwyli-
au haf yn golygu pythefnos yn Ffrainc, 
neu’r Iseldiroedd. A beth sydd wedi 
bod yn anhygoel ydi ein bod wedi 
dod ar draws Cymry eraill tra’n bod 
dros y dŵr bron bob tro, a’n bod un 
ai yn eu hadnabod, neu fod gennym 
gyfaill yn gyffredin - bois bach mae’r 
byd ma’n fach!! Yn wir, wedi cyrraedd 
maes, mae rhywun wastad yn rhyw 
gil edrych ar rifau ceir i weld a oes 
yna ddraig goch arnyn nhw, neu a oes 
baner Cymru neu Owain Glyndŵr yn 

Mynd o fan i fan yn y garafan    
Do, fe fuon ni fel teulu’n crwydro fel sipsiwn o gwmpas 
Cymru, Lloegr, Yr Alban, ac Iwerddon am rai blynyddoedd, 
ac yna, mentro i deithio rhai o wledydd Ewrop. Dechreuon 
ni garafanio pan oedd y plant yn fach a hynny mewn 
‘Caravette Volkswagen’ coch a gwyn. Sut ar wyneb y 
ddaear wnaethon ni lwyddo a’r lle mor gyfyng, ond, fe 
wnaethon ni lwyddo, mwynhau a chael blas ar y teithio 
yma ac acw, cael gwyliau rhad. Fe wnaethon ni deithio un 
haf o Land’s End i John O’Groats gan aros mewn mannau 
diddorol am rai dyddiau. Wel, am daith!

Yna, dyna benderfynu prynu carafan go iawn gyda gwelyau 
cyfforddus, stafell ‘molchi a thoiled a digon o le i goginio 
– nefoedd ar y ddaear! Dyma ymuno â Chymdeithas 
Carafanwyr Cymru, codi pac yn aml ar benwythnos, cael 
cipolwg ar wahanol leoedd, gwneud ffrindiau newydd a 
chymdeithasu gyda phobl o bob rhan o Gymru a mwynhau 
gwrando ar y gwahanol acenion yn y sgyrsiau. Fe fuon ni 
hefyd yn carafanio yn y rhan fwyaf o Eisteddfodau’r Urdd 
a’r Eisteddfod Genedlaethol ac yn crwydro wedyn am 
bythefnos gyda’r carafanwyr eraill ar hyd a lled y gwledydd 
ac i Lydaw.

Yna, mentro ein hunain fel teulu i deithio rhai o wledydd 
Ewrop gan fod gennym gymaint o wyliau yn ystod yr 
haf. Dyma beth oedd agoriad llygad. Dyna ddechrau 
drwy ymweld â Ffrainc sawl tro a rhyfeddu at wychder 
dinas Paris, y bwydydd blasus, yn arbennig y ‘croissant’ 
a’r ‘crêpes’. Mentro unwaith i lawr am Fôr y Canoldir 
ac i Monaco a chael mynd rownd trac rasio F1 ar hyd y 
strydoedd. Blwyddyn arall, dyna fynd am drac rasio Formula 
1 yng Ngwlad Belg, ac ymlaen i’r Iseldiroedd a’r Almaen, 
a mwynhau clywed Fflemeg a Ffrangeg ym Melg, blasu’r 
siocled enwog, ac yna’r sobrwydd o weld y beddau dirifedi 
a’r gofgolofn yn Ypres i’n hatgoffa am erchylltra rhyfel.

Roedd crwydro’r cyfandir wedi cael gafael ynom. Gwelsom 
wychder Eglwys Cologne, olion wal enwog Berlin, ardal 
hardd y Moselle a’r Fforest Ddu. Treuliem bob haf bron ar 
y cyfandir, gan ymweld ag Awstria – Vienna, Innsbruck, 
ardal Mozart yn Salzburg, yr afon Danaw. Swisdir wedyn 
– ardal y mynyddoedd a’r llynnoedd, y tai traddodiadol 
a’r Cornhir. Tro Denmarc oedd hi un flwyddyn, a gweld y 
forforwyn enwog, gerddi Tivoli, Copenhagen, y palas, a 
mwynhau gwledd draddodiadol y noson olaf. Treulio bron i 
bum wythnos un flwyddyn yn crwydro Norwy a Sweden a 
mwynhau mas draw nes i ni gael storm enbyd ar y môr wrth 
ddod adre a minnau’n sâl fel ci am ddeg awr!

Ond, er yr holl grwydro ‘does unman yn debyg i gartre’. 
Teithio Cymru fuon ni ar ôl i’r plant adael y nyth a mwynhau 
ardaloedd Pen Llŷn, Ynys Môn, a rhaid oedd ymweld â 
Phenrhyn Gŵyr yn ei holl ogoniant bob blwyddyn gan aros 
mewn maes carafanau bychan ar Fferm Llwyn Ifan a chael 
croeso twym galon y teulu Cymreig. Dim ond cipolwg 
brysiog ydy hyn ar y pleser a gawson ni yn carafanio’n  
bod yn ‘eli i’r galon’ a’r atgofion yn llifo’n ôl fel diliau mêl. 
Diolchwn am fod wedi cael y cyfle hwn i grwydro ‘ o fan i 
fan, yn y garafan’.
Eirlys ac Euryn

Carafanio

Huw a Bethan yn ffarwelio â Fferm Nant Bychan, Moelfre ar ôl  
penwythnos hyfryd gyda’r plant dros Ŵyl y Banc fis Awst.

Ein Hafod a’r Rhod  
yn Troi

Cael mynd ar wyliau, sydd tu cefn i garafanio wrth 
gwrs, dechrau’r daith i Marjorie a minnau oedd 
prynu pabell (ridge tent) yn nechrau’r 60au y ganrif 
ddiwethaf. Rhaid oedd arbrofi cyn mentro ynddi a 
phenderfynwyd treulio noson wrth ochr y ffordd - ‘Y 
Silff’ uwchben Pentrecelyn, ond chawsom ni fawr 
o gwsg wrth i geir fynd a dod tan hwyr yn y nos. 
Serch hynny aethom ar wyliau gyda ffrindiau i Les 
Sables D’Alonne ar arfordir gorllewinol Ffrainc a 
chael gwyliau braf iawn. (Angen Camping Carnet i 
gampio a Cherdyn Gwyrdd i yswiriant y car).

Erbyn dechrau’r 70au roedd gennym dri o blant 
a phenderfynwyd prynu VW campervan, un hefo’r 
to yn codi. Roedd pedwar ohonom yn gallu cysgu 
yn y cefn ac un o’r plant mewn bync ar draws y seti 
blaen (sôn am din sardines). Bu’n rhaid cael adlen 
maes o law, a’r hogie’n cysgu yn honno. Cawsom 
sawl gwyliau gwych yn Llydaw yn enwedig gyda 
chyfeillion yn Quillidiec, ger Sizun. Crwydro wedyn 
o le i le yn Llydaw, fel sipsiwn, a chael aros ar dir 
ffermydd, er bod ambell un yn amheus ohonom 
gyda’r campervan VW a hefyd ninnau’n siarad 
Cymraeg. Ai Almaenwyr ’dach chi? Nage wir, 
Gallois. Belges? Anglais? Nage, Cymry. Croeso 
iawn wedyn!

Roedd Griff Harris (tad Marjorie) wedi bod â 
charafán ers sawl blwyddyn, a chawsom antur 
arbennig iawn adeg Y Pasg 1977 o fachu’i garafán 
wrth gefn y VW a mynd ar wyliau ym Mharis. 
Popeth yn llwyddiant a chyrraedd adre’n ddiogel, 
ond dipyn o fenter ar y pryd wrth edrych yn ôl. 
Ta waeth, wrth deithio o’r Wyddgrug tua 1980, 
aeth injan y VW ar dân wrth westy’r Bryn Hywel. 
Llosgwyd y darn cefn yn ddrwg ac roedd yn 
rhatach iddi fynd i’r sgrap na’i thrwsio. Felly’r cam 

nesaf oedd prynu car a charafán, ac mae sawl 
carafán wedi bod gennym ers hynny, hyd at 2020, 
pan ddaeth yn amser rhoi heibio’r llusgo. Deugain 
mlynedd o garafanio, a mwy, wrth gynnwys y VW.

Pleser mawr carafanio yw cael y rhyddid i 
gwydro fel y mynnir, ac i ymweld ag ardaloedd 
newydd. Mynd drwy’r Ardennes i Interlaken yn y 
Swistir oedd y daith bellaf, a mynd i aros yn Tŷ’n-
yr-eithin, Dinbych, y daith agosaf. Rydym wedi 
elwa’n eithriadol o fod yn perthyn i Gymdeithas 
Carafanwyr Cymru, a chael darganfod a dysgu 
llawer iawn am Gymru, ei hanes a’i diwylliant. Y 
drefn gyda’r ralïau oedd bod aelodau yn trefnu rali 
yn eu hardaloedd eu hunain ac yn cael siaradwr 

lleol i’n tywys ar daith neu ymweliad hanesyddol, 
perthynol i Gymru. (Do, fe fuom ni yn Nghwm Allt 
Cafan yn dilyn trywydd y diweddar T Llew Jones!). 
Hamddena, cymdeithasu, ymlacio, awyr iach, 
rhyddid i fynd yn ôl y dewis. Mae’r rhod wedi troi 
i ni ers bron i drigain mlynedd o fod mewn pabell 
ar Y Silff ger Pentrecelyn a ninnau bellach wedi 
cael carafán statig yn Plymouth Farm, Cricieth. 
Dim angen bachu’r siandri, dim mynd i nôl dŵr, 
na gwagio’r dŵr llwyd a’r toiled, a digon o drydan 
heb chwythu’r system. Hwylus iawn, ond ychydig 
o chwithdod yn aros am y rhyddid i grwydro yn y 
garafán deithiol. Plygu i’r drefn fu rhaid.
Brian a Marjorie Roberts

Y garafan yn Llwyn Ifan cyn cyfnod Cofid

Ynys Enlli ar ei gorau

chwifio yn rhywle!! Ac os oes, sgwrs 
amdani! Mae carafanwyr yn bobl sy’n 
hoffi sgwrsio, ac rydan ni wedi mwyn-
hau dod i adnabod llawer o bobl ddifyr 
dros y blynyddoedd.

Fel y gŵyr pawb, mae’r deunaw 
mis diwethaf wedi bod yn heriol iawn, 
gyda’r cyfnod clo yn cadw’r mwy-
afrif ohonom yn ein cartrefi. Gyda 
chyrhaeddiad Cofid-19, dyma ddewis 
gohirio’n gwylie i Ffrainc, a threulio 
wythnos yn ein hoff faes sef Ffarm 
Nant Bychan ym Moelfre, Ynys Môn. 
Mewn ffordd roedd hi’n haws i ni 
gadw’n saff rhag y firws yn y garafán; 
gan fod y cyfleusterau i gyd wedi eu 
cloi, a thrwy fod yn hunangynhaliol 
yn y garafán, doedd dim cymysgu ag 
eraill - pawb yn cadw ar ei lecyn ei 
hun. Rhyfedd iawn gweld yn y dyddia-
dur teithio y rhif 1 nesaf i’r ‘nifer o fey-
sydd a ymwelwyd â hwy’ yn 2020, a 7 
ar gyfer y ‘nosweithiau a dreuliwyd’!

Mae pethau wedi gwella mymryn 
yn 2021. Gyda’r pedwar ohonom 
wedi cael y pigiad dwbl, roedd hyn-
ny’n rhoi mwy o hyder i fentro, tra’n 
dal i gymryd gofal mawr a dilyn y 

canllawiau. Dyma benderfynu mynd 
am benwythnos i Harlech dros Ŵyl 
y Banc fis Mai. Roedd hi’n dipyn o 
sioc gweld cymaint o ymwelwyr ar y 
stryd a’r traeth heb fasg nac yn cadw 
pellter, ac roedd Bermo yn ferw gwy-
llt o bobl – hwythau ddim yn cadw at 
y canllawiau. Yna diwedd Gorffen-
naf, aethon ni i Gaergrawnt am 11 
noson, gan gyrraedd yno deuddydd 
cyn “Freedom Day”! Wrth fentro’n 
betrusgar i’r ddinas y diwrnod 
hwnnw, rhaid dweud bod y mwyafrif 
yn parhau i wisgo masgiau tu mewn 
i’r siopau yn y fan honno, gyda nifer 
o’r siopau heb dynnu eu posteri wrth 
y drws oedd yn dweud, “You must 
wear a mask in this shop”, ond yn 
hytrach wedi rhoi tâp dros y “must” a 
sgwennu “should”. Wedi ein trip bly-
nyddol i Nant Bychan, Moelfre dros 
Ŵyl y Banc yn Awst, dyna ddiwedd 
ar ein teithiau am eleni. 

Cyn hir byddwn yn dechrau meddwl 
am deithiau flwyddyn nesaf, ac er ein 
bod ar lefel rhybudd 0 yng Nghymru, 
a thu hwnt, fydd na ddim gormod o 
gynllunio o flaen llaw – jest rhag ofn.
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Gohebydd: Olwen E Roberts  
Ffôn: 01824 780286

“Haf, haf, melys, melys wyliau’r Haf.” Dyma’r 
geiriau fu ar wefusau’r plantos. Cawsant wyliau 
wedi gwaith dygn. Byddant yn ôl yn yr ysgol 
erbyn hyn i dderbyn addysg a disgyblaeth 
bwysig sy’n cyfateb i anghenion bob plentyn. 
Diolch am yr athrawon sy’n eu haddysgu a 
phob dymuniad da iddynt.
Y Cneifio a’r Ymwelwyr 
Mwynhawyd synau gwefreiddiol cefn gwlad – 
brefiadau’r defaid a’u hŵyn wrth iddynt gael eu 
casglu i’r corlannau i gael eu cneifio. Mae hen 
bont garreg dros afon Alun yn ymyl fy nghartref 
a braf gweld y cerddwyr yn ymlwybro llwybrau’r 
fro. Mae 106 o’r rheiny yn mynd heibio hen 
gartrefi gydag enwau Cymreig arnynt. Enwau 
megis Gelli Gyrnwan, Creigiog, a Plymiog 
i enwi ond ychydig iawn ohonynt. Enillodd 
Sefydliad y Merched wobr Dug Caeredin beth 
amser yn ôl am gyhoeddi llyfryn diddorol, 
‘Just This One Parish’ oedd yn cofnodi 
pethau nodedig yr ardal hon.
Yr Eglwys: Mae cloch yr eglwys yn canu bob 
bore Sul am 9 o’r gloch a daw Parchedigion o 
Genhadaeth Dyffryn Clwyd atom i’n harwain 
â moddion hyfryd. Daeth y Parch Richard 
Carter atom yn ddiweddar a hynny ym 
mhresenoldeb yr ieuenctid. Edrychwn ymlaen 
at gael mynychu gwasanaethau bedyddio yn 
fuan. Cofiwn am y cleifion a’r methedig yn ein 
hardal yn ogystal â’r gwirfoddolwyr caredig a 
chyfeillion annwyl. 
Profedigaeth: Cydymdeimlwn â theuluoedd 
sydd wedi profi tristwch drwy brofedigaeth o 
golli eu hanwyliaid gyda Mrs Pamela Howarth 
wedi colli ei phriod annwyl sef Mr Tony 
Howarth. Bu iddynt ymgartrefu yn y Llan ac 
roedd y ddau yn aelodau gweithgar yn Eglwys 
Sant Garmon ac yn wirfoddolwyr gweithgar. 
Priodas: Gyda harddwch blodau ac awyrgylch 
hapus cynhaliwyd priodas wyres Mrs Dorothy 
Gent sef Lena a Ross Brendon. Dymunwn bob 
bendith ac iechyd da i’r cwpwl ifanc.
Harddwch gardd: Cafwyd cyfle i gael 
sgwrs fach ddifyr gyda chyfeillion a lluniaeth 
ardderchog yng ngardd Beryl Campbell. 
Roedd cyfle i edmygu planhigion o bob math 
hefyd wrth ymlwybro yn yr ardd. Roedd 
nwyddau a phlanhigion ar werth a chodwyd 
dros £660 at Elusen Eglwys Llanarmon. Diolch 
Beryl am y croeso.
Gwasanaethau: Bu’r Tad Huw Briant gyda ni 
ym mis Gorffennaf. Bu’r Parch Richard Carter 
yn ein harwain gyda Gwasanaeth Boreol ym 
mis Gorffennaf hefyd. Ymunodd y plant yn 
y gwasanaeth a chafwyd cefnogaeth gref. 
Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau drwy 
dymor yr Haf yn ardal Cenhadaeth Dyffryn 
Clwyd.
Croeso: Croeso i Nastasha sydd wedi 
ymuno’n weithgar â Chenhadaeth Dyffryn 
Clwyd. Dymunwn bob llwyddiant a bendith 
iddi yn ei galwedigaeth.
Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol 
Llanarmon yn Iâl
Ni chynhelir yr uchod eleni ond daw atgofion 
melys am y 90 mlynedd y cynhaliwyd hwy. 
Tybed a oes gennych luniau neu storïau 
diddorol am y treialon a’r sioe? Un o’r 
cystadleuwyr gweithgar gyda’r cŵn defaid yw 
Mr John Lightfoot. Cofiwn hefyd am Gwyn, 
ei ddiweddar frawd. Gobeithio y cawn yr hen 

sioe flynyddol a’r treialon yn ôl y flwyddyn 
nesaf.
Noson Gerddorol Nodedig
Trefnwyd noson lwyddiannus gan Duncan 
Paraks, Cefn Coed. Daeth ei ffrind adnabyddus 
– Mr Michael Barret o Cheltenham, sydd 
yn organydd talentog, atom i’n swyno. 
Mwynhaodd y gynulleidfa amrywiaeth o fiwsig 
pêr. Codwyd arian sylweddol at elusen yr 
Eglwys. Diolch yn garedig i Duncan.
Siop y Pentref, Tafarn y Gigfran, Tafarn yr 
Haul a Thafarn y Rhosyn a’r Goron
Mae croeso cynnes a gwên i’w gael wrth 
droedio i’r siop. Daw myrdd o gerddwyr, 
beicwyr ac ymwelwyr i’r siop i flasu’r nwyddau 
a’r cynnyrch cartref sydd ar werth yno. Ceir 
cyfle i gael sgwrs a chymdeithasu yno ac yn 
Nhafarn y Gigfran. Felly hefyd yn Nhafarn yr 
Haul yn Eryrys, un o bentrefi uchaf Cymru, a 
Thafarn y Rhosyn a’r Goron, Graianrhyd.
Diolch am y gael clywed emynau a thonnau 
ar y radio o dan ofal y Parch R Alun Evans. 
Diolch i’r Bedol am yr hanesion difyr a gwaith 
y swyddogion

Ysgol Bro Famau
Dyma blant CA2 o Ysgol Bro Famau yn dathlu 
pen-blwydd yr ysgol yn 150 oed.

Agorwyd Ysgol Llanarmon yn Iâl yn 1871, 
a bu’n gwasanaethu’r ardal hyd at 1991, 
cyn cael ei chlystyru ag ysgolion cyfagos 
Llanferres a Graianrhyd i greu Ysgol Bro 
Famau.

Cafodd y disgyblion hwyl yn gwneud 
cardiau i ddathlu’r garreg filltir hanesyddol hon 
yng nghymuned Llanarmon yn Iâl ac yn hanes 
yr ysgol.

Haul ar y Fodrwy 
Llongyfarchiadau i Teleri Thirsk a Russell 
Willis ar eu priodas yn Neuadd Llwynegrin, yr 
Wyddgrug ar Awst 20.

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

LL15 1PB – Ffon: 01824 705000 

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

Arwerthiannau Stoc Stor Wythnosol pob Dydd Iau am 10.30yb
Arwerthiannau Misol O Foch Dydd Gwener Cyntaf Yn Y Mis am 12o’r Gloch

Arwerthiannau Tymhorol Arbennig o Wartheg Stor, Defaid a Wyn Stor
Arwerthiannau Gwanwyn a Hydref O Beiriannau Ac Offer Fferm

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

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

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

CORWEN

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

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

9 Sgwâr Sant Pedr 
RHUTHUN 
01824 704849

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

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

    
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid /  gwrteithiau / 

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

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346 
 Ffôn symudol 07730 989807 

Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443

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

Williams a Siân Williams, y cyfeilydd  

ANRHEGU FIONA

I ddathlu llwyddiant Fiona Collins 
yn ennill gwobr Dysgwr y 
Flwyddyn yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst, 
penderfynodd Marian ag Eirian 
drefnu bod aelodau cangen 
Corwen o Ferched y Wawr yn cael 
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r 
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar 
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd 
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn 
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd 
Jones, Llywydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol. O dan y llun roedd 
pennill roedd Eifion wedi ei 
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn 
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian 
dau dwb o gymysgedd o flodau a 
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i 
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti 
Fiona, rydym fel cangen yn falch 
iawn ohonot. Bydd erthygl am 
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg 
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer 
o ddiolch i Eirian a Marian am
drefnu noson mor hyfryd.

Tudalen 8-9 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:02  Page 1

1916 – 2021

Gohebydd: Maria Evans Ffôn 01490 460360

Rydym fel ardal yn cydymdeimlo yn fawr iawn gydag Iwan 
Lewis a’r teulu yn eu profedigaeth o golli ei fam sef Manon 
Easter Lewis. Roedd llawer o’r ardal yn mynychu Côr 
Merched Edeyrnion dros y blynyddoedd a bydd colled enfawr 
ar ei hôl. 

Dymunwn yn dda i Iwan a’i bartner sydd wedi symud i fyw o 
Betws i Pentredwr, ac hefyd dymuno pob hapusrwydd iddynt 
i’r dyfodol ar achlysur eu priodas.
Priodas – Llongyfarchiadau i Rebeca Roberts, merch Mike 
a Julie Roberts ar ei phriodas â Gareth Griffiths, Bryn Gwyn, 
Clawddnewydd. Dymuniadau gorau i’r dyfodol!
Capel – Cafwyd pregeth gan Owen Morris, Mochdre i 
Ofalaeth Uwchaled yn Y Gro ar y trydydd Sul yn Awst.
Cartref newydd – Pob hapusrwydd i Gareth a Mair, 
Bodynlliw sydd wedi symud i’w cartref newydd yn y pentref.

Eglwys Sant Foddhyd Clocaenog
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i ni yn Eglwys Clocaenog 
yn ddiweddar wrth i’n drysau agor yn llawn unwaith eto 
yn dilyn cyfyngiadau Covid. Nid drwg o beth, er hynny, 
oedd cael ein gorfodi i addasu ein ffordd o weithio gan ein 
bod wedi cynnal sawl digwyddiad yn yr awyr agored yn 
ddiweddar, gweithgaredd 
sydd wedi profi’n 
boblogaidd gyda phlant ac 
oedolion o bob oed!

Rydym wedi bod yn 
gweithio ar y cyd ag eglwysi 
eraill Dyffryn Clwyd i sefydlu 
Eglwys Wyllt – dull o addoli 
yn yr awyr agored wrth 
wneud gweithgareddau 
crefft yn gwneud defnydd o 
adnoddau naturiol. Rydym 
wedi bod yn brysur yng 
Nghlocaenog yn creu man 
pwrpasol ar gyfer addoli 
y tu allan er mwyn cynnal 
gweithgareddau’r Eglwys 
Wyllt a gwasanaethau 
awyr agored eraill. Yn 
sefyll yn falch yn y man addoli mae allor arbennig – cadair a 
wnaed o goeden Dderw – Cadair yr Angel. Cafodd y gadair 
ei chreu gan Simon O’Rouke – ‘Tree Carving’. Mae hi’n 
gadair arbennig wedi’i naddu o un darn o bren a chanddi 
addurniadau o wyneb, corff ac adain angel. Bu’n bleser 
gwylio Simon yn arddangos ei ddawn wrth naddu’r gadair!

Ar y 23 o Orffennaf cafwyd gwasanaeth arbennig wrth yr 
allor gan yr Esgob Gregory i groesawu’r Parchedig John Searl 
i Ardal Genhadol Dyffryn Clwyd. Cawsom y cyfle i feddwl 
am angylion gan greu darnau o gelf ‘angylaidd’ yn defnyddio 
glaswellt, dail, blodau ac aeron. Fe blannon ni lafant i dyfu y tu 
allan i’r Eglwys a chysegru’r allor newydd yn yr awyr agored. 
Fe rostion ni falws melys dros dân agored ond yn fwy na dim 
fe fwynheuon ni gwmni ein gilydd a theimlo presenoldeb Duw 
o’n cwmpas. Ar ôl y gwaith caled yn paratoi a threfnu, braf 
oedd cael paned a chacen gyda’r holl eglwyswyr a rhoi’r byd 
yn ei le! Edrychwn ymlaen at wneud defnydd llawn o’r allor 
awyr agored yn yr wythnosau i ddod gan wneud y gorau o 
dymor yr haf.

Diolch i Arwel Emlyn am ysgrifennu englyn i ni gael cofio 
am y digwyddiad:

Angel y Coed
Bu ei lunio’n ysblennydd – a’i gerfio
Ag arfau fforestydd,
Creu o dderwen adenydd,
Angel Duw yng ngolau dydd.

Gair yn ei Bryd 
Dewi Vaughan Jones

O dan amgylchiadau arferol mi 
fyddem ym Methel Pentrecelyn 
wedi dathlu 200 mlynedd codi’r 
Capel cyntaf yn Mis Gorffennaf 
eleni, 2021. Oherwydd y Pandemig 
nid ydym wedi medru trefnu 
unrhyw gyfarfod dathlu ond yn 
edrych ymlaen at gael gwneud 
yn y dyfodol. Mae Emrys Wynne 
wedi bod yn brysur iawn yn chwilio 
i mewn i hanes sefydlu’r achos, 
codi’r Capel cyntaf yn 1821 ac 
ail-adeiladu Capel Bethel yn 1874. 
Mae yn gyfrol bwysig iawn a bydd 
ar werth yn lleol cyn bo hir.

Mae’r tô iau wedi hen alaru 
a diflasu dwi’n siwr wrth ein 
clywed ni, y tô hŷn, yn sôn am 
sut mae pethau wedi newid. 
Ond mae’r newid diweddar wedi 
bod yn syfrdanol. Mi dreuliais i 
bum mlynedd cyntaf fy mywyd 
yn mynychu Capel Llwynedd, 
Llanbedr ond wedi treulio 71 
mlynedd wedi hynny yn mynychu 
Capel Bethel Pentrecelyn. Yn 
1950 mi roedd y Capel, sy’n dal 
dros ddau gant, yn rhwydd lawn 
mewn oedfa Nos Sul, a chofiaf 
gario meinciau i mewn i bawb 
gael lle i eistedd mewn Oedfa 
Ddiolchgarwch. 

Ond mae ddoe wedi mynd ac 
mae’n wahanol iawn heddiw! 
Mae poblogaeth cefn gwlad wedi 
newid, a llai o Gymry yn byw yn 
yr ardal, a’r teuluoedd yn llai o 
ran nifer. Mae arferion teuluoedd 
o dreulio y Sul wedi newid. Mae 
dau riant yn gweithio llawn amser 
bron ymhob teulu a’r unig amser 
sydd ar gael i’w fwynhau fel teulu 
yw’r penwythnos. Mae cymaint o 
bethau yn digwydd ar y Sul erbyn 
heddiw, e.e. chwaraeon a sioeau, 
ac wrth gwrs mae siopau o bob 
math ar agor, er cofiwch fyddai yr 
un siop ar agor oni bai fod pobl 
yn barod i’w mynychu, mae hyn 
yn wir am bob digwyddiad.

Er mor drist yw’r sefyllfa 
yn ein capeli ni ddylem fesur 
cyfraniad, dylanwad ac effaith ein 
heglwysi ar y nifer sy’n mynychu 
ein cyfarfodydd. Dwi’n credu 
fod yna lawer iawn o ddaioni 
ac ewyllys da yn bodoli yn ein 
cymunedau ac enghraifft o hynny 
oedd ymateb llawer o bobl yn 

ystod y pandemig. Cymdogion 
a chymunedau yn helpu a gofalu 
am ei gilydd mewn ffyrdd na 
welwyd eu tebyg ers tro byd. 
Y cwestiwn mawr yw pam fod 
angen y ‘Covid’ i annog pobl i 
helpu ei gilydd, a does dim i’w 
rwystro rhag digwydd mewn 
amseroedd arferol.

Wrth i’r nifer sy’n aelodau ac 
yn mynychu oedfaon leihau, 
mae’r cwestiwn o fedru cadw 
capel ar agor neu wynebu ei gau 
yn codi ac yn mynd i orfod cael 
ei wynebu fwy fwy yn y dyfodol. 
Rhai cwestiynau sy’n codi ydi 
beth sy’n digwydd i arian unrhyw 
werthiant?

Pwy dalodd am godi ein 
Capeli? Pobl a roddodd o’u 
harian a’u llafur prin i gael 
addoli yn eu bro. Pwy sydd 
wedi ei cynnal a’u cadw dros 
y blynyddoedd? Aelodau eto 
yn barod gyda’u harian a’u 
llafur, pwy gododd y tai i’n 
gweinidogion? Pobl leol eto.

Pwy sy’n berchen ein capeli 
a’n tai gweinidogion? e.e. 
mae capeli enwad Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yn eiddo 
i’r Cyfundeb sydd a’i phencadlys 
yng Nghaerdydd. Mae hyn yn 
peri cryn aniddigrwydd i lawer o’r 
aelodau, er rhaid nodi fod peth 
arian o werthu Tŷ Gweinidog 
yn cael ei fuddsoddi ar ran yr 
eglwys leol, a’i bod yn bosibl 
cael benthyciad mewn Cronfa 
Strategaeth, ac eto mae’n bosibl 
gwneud cais am arian. Tydi 
pethau ddim mor syml â hynny 
wrth gwrs ond dyma rai o’r 
cwestiynau sydd yn codi.

Ond i gloi, fy ngobaith i yw y 
bydd Capel Cymraeg i’w gael 
ymhob plwyf mewn ardal, yr 
Enwadau gyda’i gilydd, a mae’n 
siwr bydd hyn yn wir yn ein trefi 
hefyd, ac y bydd dysgeidiaeth 
ein Harglwydd Iesu Grist a’i 
egwyddorion yn dal i ddylanwadu 
ar fywydau ein hardaloedd.

Peidwich gofyn pwy fydd yma 
mhen 200 mlynedd?

Peidiwch gofyn pwy fydd yma 
mhen 100 mlynedd?

Y cwestiwn mawr yw? Pwy 
fydd yma mhen 10 mlynedd?

Gŵyl Gerdd Ryngwladol 
Gogledd Cymru 2021 

Mae’r Ŵyl yn mynd yn hybrid yr Hydref hwn ac er mwyn paratoi at ddathlu 
hanner canmlwyddiant yr Ŵyl yn 2022, y thema eleni yw “Y Daith Aur”. Cawn 
gymysgedd o gyngherddau byw yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy a chyngherddau 
ar-lein a recordiwyd ym Mangor, Caernarfon, Caerdydd a Llundain.

Rhwng dydd Iau Medi 30 a dydd Llun Hydref 4 bydd y cyngherddau byw yn 
cynnwys cyfuniad cerddorol rhyfeddol Catrin Finch & Seckou Keita, y chwaraewr 
Kora o Senegal. Byddant yn chwarae cerddoriaeth o’u dau albwm cyntaf sydd 
wedi ennill sawl gwobr, a rhagflas o ddeunydd newydd o’u trydydd albwm. 

Ymhlith y perfformwyr eraill mae y ‘London Tango Quintet’; cerddorfa breswyl 
yr Ŵyl, NEW Sinfonia gyda’r pianydd Americanaidd John Frederick Hudson; 
‘Family Affair’ - Brian, Miriam a Daniel Hughes a’r tenor Dafydd Jones, ac 
Ensemble Cymru. 

Bydd NEW Sinfonia a John Frederick Hudson yn perfformio première Cymreig 
o Concerto Piano Paul Mealor, a gomisiynwyd ar y cyd gan yr Ŵyl. Hefyd bydd 
gosodiad celf hwyrnos ‘Pepper’s Ghost’ yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. 

Yna, cynhelir gŵyl rithiol rhad ac am ddim i’w gwylio ar-lein ym mis Tachwedd o’r 
15fed ymlaen, gan gynnwys y cyngherddau a recordiwyd yn yr Eglwys Gadeiriol; 
Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC a recordiwyd yn Neuadd Hoddinott yng 
Nghaerdydd; y pianydd Iwan Llewelyn-Jones; Côr Efengylaidd y DU; y cerddor 
gwerin, Gwennan Gibbard a Chôr Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Bydd digwyddiadau 
eraill yn cynnwys prosiectau offerynnol am ddim, sesiynau addysg, podlediadau, a 
thaith gymunedol flynyddol yr Ŵyl gyda cherddorion Live Music Now. 

Aeth yr Ŵyl yn rhithiol y llynedd, gan gael ei chynnal yn llawn ar-lein am y tro 
cyntaf yn ei hanes o ganlyniad i’r pandemig, gan roi mynediad i gynulleidfa fyd-
eang. 

Dydd Iau 30 Medi:  London Tango Quintet
Dydd Gwener 1 Hydref:  Ensemble Cymru 
Dydd Sadwrn 2 Hydref:  NEW Sinfonia 
Dydd Sul 3 Hydref:  Family Affair (Brian, Daniel a Miriam Hughes) a’r   

   Tenor Dafydd Jones 
Dydd Llun 4 Hydref:  Catrin Finch & Seckou Keita 

Manylion pellach ar www.nwif.com 

COLOFN Y DYSGWYR

gellyg - pears
niwl - fog
adar - birds
gwynt - wind
afalau - apples
cnau - nuts
o ddail - of leaves
coed - trees
cynnes - warm
pêl - ball
du - black

Yr Hydref
Chwythu mae _____ yr Hydref,  
beth ddaeth o gydag o?
Basged o _________________, 
____________ aeddfed, 
______________ bychain caled. 
Sypiau -___ ________,
oren, melyn, coch, 
fel copr, fel aur,
ar y llawr ac ar y ________. 
Arogl madarch a mwyar,
_______ y bore fel mwg o dân.
Dyddiau byr ha’ bach Mihangel. 
Dyddiau cynnes, _______ braf.
______ yn ffarwelio,
bydd hiraeth am eu cân. 
Pwmpen gron,
fel _____ peldroediwr,
yn barod am lan Gaeaf.

Rhowch y geiriau yn y mannau cywir i wneud cerdd syml am YR HYDREF.

Tywyllwch ___ cyn
i’r Gwanwyn ddod,
unwaith eto,

Sbwng Piano
Cinio a The Unrhyw beth sy’n gallu neidio achos fedr adeilad 

ddim neidio siŵr iawn!
Cloc Pob un. Mae o leiaf 28 niwrnod ym mhob mis!
Gwely Stamp
Lliain Eich oed!
Wy Cannwyll

Atebion – PosauTUDALEN Y PLANT Atebion – 
Tarw yn y 
siop lestri
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tudalen 34



28 29

Edward Charles neu 
Siamas Gwynedd, 

CLOCAENOG  
(1757– 1828)

Lle bychan ydi Clocaenog ond mae o’n 
le hanesyddol iawn. Soniwyd am hen 
Eglwys Sant Foddyd, sy’n y pentref, 
mewn rhifyn blaenorol o’r Bedol. 

Ym 1757 ganed yno ŵr o’r enw 
Edward Charles. Ei rieni oedd Edward 
a Margaret Charles oedd yn ffermwyr. 
Ychydig o wybodaeth sydd i’w gael am 
ei fagwraeth gynnar ond gwyddid iddo 
gael ei fedyddio yng Nghlocaenog ar 
Fedi’r 23ain,1757. Mae’n debyg iddo gael 
ei addysgu gan gurad Derwen sef dyn 
dawnus o’r enw David Ellis. Yna aeth yn 
brentis i Ruthun cyn symud i Lundain. 
Gweithiai mewn ‘siop dilledydd’ yn 
ninas Llundain. Yno ymunodd â’r 
Gwyneddigion sef cymdeithas o 
Gymry oddi cartref oedd yn trafod bob 
pwnc dan haul. Bu’n ysgrifennydd i 
Gymdeithas y Gwyneddigion ym 1796 
ac ef oedd eu ‘bardd’ swyddogol ym 
1800 a 1810.

Roedd Jac Glan Gors, Cerrigydrudion 
ac Owain Myfyr (Owen Jones 
(Llanfihangel Glyn Myfyr) yn perthyn 
i’r gymdeithas hon hefyd, i enwi ond 
ychydig o Gymry y daethom i wybod 
amdanynt dros y blynyddoedd.

Llenor oedd Edward Charles ac un o’r 
ffugenwau a ddefnyddiai oedd Siamas 
Gwynedd. Llenor a godai wrychyn ac a 
ysgrifennai am yr hyn oedd yn digwydd 
yn y byd o’i gwmpas oedd y gŵr hwn. 
Cefnogai’r Chwyldro Ffrengig. Ond, 
cafodd ei ddychryn yn fawr pan drodd 
y chwyldro yn waedlyd iawn. Roedd 
ei ffrind, Jac Glan Gors, wedi cefnogi’r 

chwyldro Ffrengig yn ei lyfr Seren Tan 
Gwmwl a barnodd Siamas Gwynedd, 
Jac am gefnogi’r chwyldro.

Ni hoffai’r Methodistiaid o gwbl a 
mynegodd ei farn yn eu herbyn – heb eu 
henwi yn ei lyfr Epistolau Cymraeg at y 
Cymry a Chylchgrawn Cymraeg Morgan 
John Rhys.

Dywedir nad oedd o’n fawr o 
fardd ond roedd yn rhagori ar godi 
gwrychyn pawb a phopeth. Ond, 
gwnaeth waith da iawn hefyd sef 
copïo llawysgrifau Cymreig a hynny’n 
bennaf i Owain Myfyr (Owen Jones) 
mae’n debyg. Casglodd ynghyd nifer 
o lythyrau yn 1803-04 ac mae’r rhain 
yn yr Amgueddfa Brydeinig neu yn Y 
Llyfrgell Rydd yng Nghaerdydd. Dywedir 
eu bod yn rhoi darlun ardderchog o 
hanes y Cymry hynny oedd yn byw yn 
Llundain yn y cyfnod cythryblus hwnnw. 
Ceir gwybodaeth am y cymdeithasau 
diddorol oedd yn Llundain hefyd.

Bu farw’r cymeriad diddorol hwn ym 
1828 yn dlawd iawn yn ôl y sôn ond 
mae’n ddifyr meddwl bod y Cymro 
hwn wedi mynd yr holl ffordd o bentref 
bychan Clocaenog i Lundain a dangos 
ei ddawn a’i allu i’r byd.

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

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

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

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

CLOCAENOG
Gohebydd: Sioned Malethan  Ffôn: 01824 750181

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

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

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

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

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

a’r teulu i gyd.

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

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

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

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

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

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

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

Dyffryn Llanrhaeadr a’r teulu i gyd.

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

Deg a Taid a Nain Pen y Maes.

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

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

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

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

Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx

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

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

Penblwydd hapus iawn MIRAIN 
ALAW JONES, Cefn Iwrch Fawr, 

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

Glythau a'r teulu i gyd. Xxx

   Canolfan Grefft Rhuthun
       19 Hydref 2019 - 17 Ionawr 2020 

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

 
Hydref / Tachwedd 2019 
Prosiect Cwrd Gofod B:  

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

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

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

LIMRIGAU
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Medi 2021
MEISTROLAETH – Merched Mewn Arian

Liz Ellis … o le tywyll
John Merrill: Tipping Point
Jo Clarke & Wayne Clarke –  

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

Côr Rhuthun  
yn 40 

Criw o ffrindiau sy’n deulu cerddorol 
– ac sydd wedi cyrraedd carreg 
filltir arall yn ei hanes. Yden, da ni di 
cyrraedd y 40 oed - deugain mlynedd 
o gyd-ganu a chyd-chwerthin. Pedwar 
degawd gobeithio o roi mwynhad 
i filoedd trwy ein cyngherddau, 
recordiadau, rhaglenni teledu a radio a 
chystadlu. 

Gan na fu modd i ni gyd-ganu ers mis 
Mawrth 2020, dyma holi’r aelodau 
am eu uchafbwyntiau cerddorol yn 
ystod eu cyfnod hefo’r côr. “Amhosib 
dewis!” oedd yr ymateb gan bawb 
i gychwyn, ond wedyn fe ddaeth y 
negeseon drwodd yn raddol. Wrth 
edrych ar yr ymatebion, mae na 
rai achlysuron wedi eu serio ar gof 
llawer iawn ohonom. Mae rhai yn 
gyngherddau neu gystadleuaethau, 
eraill yn achlysuron llai ffurfiol ond 
yr un mor gofiadwy. Dyma i chi rai 
ohonynt (heb fod mewn unrhyw drefn 
arbennig):

Cyngerdd a recordiwyd ar gyfer 
Noson i’w Chofio S4C yn Eglwys 
Gadeiriol Lerpwl yn Ebrill 1996 gyda 
Cherddorfa Philharmonig Lerpwl dan 
arweiniad Ian Tracey, gyda Gwyn 
Hughes Jones ac Anthony Stuart 
Lloyd.

Perfformiad cyntaf Mynyddoedd y 
Meseia yn ein Cyngerdd Blynyddol yn 
y Tabernacl yn 1990

Taith i’n gefeilldref Briec de l’Odet 
yn Llydaw 2003 – cyngerdd yn 
Eglwys Gadeiriol Kemper, a seremoni 
‘cadeirio’ byr-fyfyr ym mwyty’r Poisson 
Blanc

Ffilmio Meseia Handel yng 
Nghadeirlan Llanelwy yn 2003 gyda 
Chôr Eifonydd, Cantorian Sirenian, 
Rhys Meirion, Bryn Terfel, Shan Cothi 
ac Eirian James

Eisteddfod yr Urdd Aberafan 1983 
pan enillodd y côr y rhan fwyaf o’r 
cystadlaethau i aelwydydd

Seremoni urddo Morfydd Vaughan 
Evans gyda medal Syr T H Parry-
Williams er clod yn Eisteddfod Meifod 
2003 pan ddaeth y côr i’r llwyfan i 
ganu fel syrpreis i Morfydd

Cyngerdd dathlu’r penblwydd yn 21 
ym Mhafiliwn Corwen yn 2002 a Rhys 
Meirion yn canu Nessun Dorma

Perfformio Teilwng yw’r Oen yng 
Nghapel Tegid y Bala 

Wedi ennill yn Eisteddfod 
Genedlaethol Llanelli 2000, canu fin 
nos ar lan y marina yn Abertawe a 
Cefyn a Rhian Roberts yn ymuno 
gyda’r canu ar draws y dŵr

Cyngerdd ym Mharis a Tudur Puw 
a Rhys Meirion yn canu deuawd ar ôl 
y rygbi

Canu hefo Dafydd Iwan yng 
Nghastell Caernarfon 1998

Cynnal ein Ffug Eisteddfod mewn 
gwesty yng Nghasnewydd 2004 

Eisteddfod Casnewydd 1988 a 
chanu ym mar y gwesty drwy’r nos ar 
ôl cystadlu a rhai yn mynd syth o’r bar 
i frecwast mewn trolis Tesco!

Pan holais Robat Arwyn, 
roedd ganddo fo restr maith o 
uchafbwyntiau. Fel cyfeilydd, cyfeilio 
i Moliant fo i Dduw anferthol gan Bach 
yn y Genedlaethol ym Môn yn 1999, 
a Helena Braithwaite yn beirniadu – 
roedd y darn piano agoriadol wedi 
gwneud iddo deimlo fel unawdydd 
am y Rhuban Glas offerynnol! Mae’n 
cofio’n arbennig hefyd cyfeilio i Ffair 
Abergele Brian Hughes, yn Steddfod 

Llangollen, a chyfeilio ar y piano 
yn Teilwng yw’r Oen yn y Tabernacl, 
hefo Glenys Roberts yn cyd-gyfeilio 
ar yr organ. Fel canwr (baswr), ennill 
y Côr Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd 
1983, Aberafan sy’n sefyll allan, a’r 
uchafbwyntiau recordio oedd Pedair 
Oed a Nerth y Gân hefo Rhys Meirion. 

Daeth tri achlysur arbennig iawn i’r 
brig gan aelodau’r côr a gan Arwyn – 
dyma’r rhai y soniodd pawb amdanynt 
ac mae rhywun yn cael gwefr wrth eu 
cofio:

Taith Canada 2015 ar wahoddiad 
Gŵyl Gymraeg Ontario i gynnal 
cyngerdd yn yr Ŵyl, yn y gymanfa 
ac mewn eglwys fodern i’r gogledd 
o Toronto. Bu sawl flashmob sydyn 
hefyd i ganu Gwin Beaujolais mewn 
gwinllan, tu ôl rhaeadr Niagara, ar ben 
tŵr CN ac ym maes awyr Gatwick!

Cyngerdd Caneuon Robat Arwyn 
ar noson agoriadol Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Ddinbych 2013 a 
chael y wefr o ailgyflwyno sawl clasur 
o waith Arwyn – a chofio taw ni gafodd 
y fraint o’u canu am y tro cyntaf sawl 
tro. Dyma hefyd oedd yr uchafbwynt i 
Arwyn fel arweinydd.

Cyngerdd Atgof o’r Sêr yn 
Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 
2001 – y perfformiad cyntaf o’r 
gwaith comisiwn gan Robat Arwyn 
pan gawsom rannu llwyfan hefo Bryn 
Terfel a Fflur Wyn, gyda Annette 
Bryn Parri a’r band yn cyfeilio. Hwn 
ydi’r uchafbwynt i Robat Arwyn y 
cyfansoddwr. Aethom ati i recordio’r 
gwaith yn ddiweddarach, ac mae sawl 
cân wedi dod yn rhan o’n repertoire 
cyngerdd rheolaidd – Brenin y Sêr, 
Mae’r Sêr yn Canu, ac Atgof o’r Sêr yn 
arbennig.

Mae na sawl tro trwstan cofiadwy 
wedi bod hefyd (a rhai sydd ddim yn 
weddus i bapur bro parchus!). Mi fydd 
nifer ohonom yn cofio am yr organ a fu 
farw ar lwyfan Neuadd William Aston, 
Wrecsam ar ganol cyngerdd, neu 
stand dal copis Morfydd yn gwywo 
mewn cyngerdd yn Manceinion; 
canu allan diwn mewn lloches band 
yn Llangollen, canu mewn pabell yn 
Rhydycilgwyn mewn storm o fellt 
a tharanau a’r golau’n diffodd – fel 
y gwnaeth goleuadau Pafiliwn y 
Steddfod wrth i ni ddod i’r llwyfan i 
gystadlu yn Llanelli. 

Fel y dywedodd Arwyn, “Mae pob 
un o’r profiada dros 40 o flynyddoedd 
wedi bod yn werthfawr, yn lot o hwyl, 
yn llawn cwmni da a ffrindia, ac yn 
andros o speshial.”

Ie, deugain mlynedd o ymroddiad, 
ymdrech, braint, hwyl a chyfeillgarwch, 

OLWEN CORDEN 
Y Gloch Fechan
Pan ofynnwyd imi ysgrifennu am fy 
nhrysorau fe ddechreuais i feddwl 
am ba wrthrych y dylwn ei ddewis. 
Doedd hi ddim yn rhy hir hyd nes 
imi feddwl am y gloch. Y prif reswm 
imi ddewis y gloch fechan oedd yr 
atgofion sydd yn perthyn iddi.

Fy atgof cyntaf o’r gloch yw ei lle 
ar y silff yn “y gegin fawr!” Yn wir, 
dim cegin oedd y gegin fawr ond 
ystafell fyw gyda llond y lle o frasys o 
bob siap, o blatiau i fochyn, i’r gloch 
fechan. 

Rwyf yn cofio pan oeddwn 
tua 6 mlwydd oed a mam 
yn penderfynu ei bod hi’n 
ddiwrnod glanhau brasys! 
Yna, nôl y Brasso a’r 
clytiau a dechrau ar y dasg 
enfawr. Clwt i roi’r Brasso 
ymlaen a chlwt rhwbio’r 
brasso i ffwrdd er mwyn sgleinio’r 
brasys! Wna i byth anghofio’r teimlad 
o’r Brasso ar fy nwylo , rhyw hen 
deimlad sych a’r arogl gemegol. 

Un peth arbennig am y gloch yma 
oedd y bathodyn oedd wedi ei osod 
ar ei phen. Bathodyn anrhydeddus 
fy nhad o’i amser yn yr RAF. Dydw 
i ddim yn sicr pwy roddodd y 
bathodyn ar ei phen ond dyna oedd 
ei le a dyna ei le hyd heddiw. Ar ôl 
glanhau’r gloch dyma oedd rhoi 
sglein ar y bathodyn yma a meddwl 
am hanesion fy nhad, Len Atkinson 
yn yr RAF. 

Roedd ganddo storiau dirifedi 
am ei amser yn yr RAF. Ei swydd 
oedd gyrru negeseuon Morse code. 

Un hanes sydd yn dod 
i’r cof yw ei amser yn yr 
Ardennes yng ngwlad 

Belg, yn ystod y “Battle of 
the Bulge”. Fyntau yn hogyn 

ifanc heb gyrraedd ugain oed ac 
yng nghanol brwydr fawr. Meddwl 
amdano “on duty” wrth groesffordd 
a gweld yr Americanwyr yn encilio ac 
yntau’n dal yno yn clywed y bomiau a 
gynnau yr Almaenwyr yn agos. Mae’n 
rhaid bod ganddo ofn. Mae o’n 
brofiad na wyddwn ni ddim amdano 
a dim ond ceisio dychmygu’r hunllef 
o ryfel y medrwn ni wneud.

Wedi’r rhyfel fe aethom gyda fy 
nhad i ymweld â’r groesffordd yma 
yn yr Ardennes, lle roedd fy nhad 
wedi bod ‘on duty.’ Atgofion fy nhad 
yn llifo nôl. Chwerthin mawr wrth 
gyrraedd y groesffordd gan weld eu 
bod wedi adeiladu caffi yno. Do wir, 
Leonard’s Caffi!

AR Y BUARTH
GAN GUTO LYNCH

Mab fferm wedi fy magu ym Mryn Ffynnon yn 
nhopie Gellioedd, Llangwm ydw i, a bellach yn byw 
rhyw hanner milltir i fyny’r ffordd yn Castell, efo’r 
wraig, Heledd, a’r plant, Eigra, Arthur a Caradog, 
sy’n 3, 2 ac 8 mis oed, felly mae lot o hwyl i’w gael 
yn ceisio rhedeg ar eu holau rownd y lle! 

Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu pwt i ‘Ar y Buarth’, 
dyma fi’n cyffroi wrth feddwl ei fod yn gyfle i 
fod yn ‘Keyboard Warrior’ gan nad ydw i ar y 
cyfryngau cymdeithasol i fynd ar fy mocs sebon 
yn gyhoeddus! Well i mi eich rhybuddio felly mai 
fy marn i sy’n cael ei hadlewyrchu yn fama ac nid 
barn olygyddol Y Bedol!!

Erbyn rŵan rwyf yn ffermio’r fferm deuluol efo 
fy mrodyr, Siôn a Tudur. Mae wedi ei lleoli rhwng 
Cerrig a Llangwm a’r buarth 1,200 troedfedd 
uwchlaw’r môr, a’r tir yn codi i tua 1,500 
troedfedd. Rydym wedi bod yn organig ers 15 
mlynedd bellach, ac rydym yn credu’n gryf mewn 
ffermio mewnbwn isel, yn enwedig heddiw gyda 
holl allyriadau’r diwydiant o dan y chwyddwydr. 
Mae’n bwysig i ni geisio ffermio mewn ffordd 
sy’n hybu bywyd gwyllt ac mae cwtogi’r defnydd 
o wrtaith, cemegion a chyffuriau’n hanfodol i 
geisio hybu amrywiaeth o drychfilod yn y ddaear, 
sydd yn gwella ansawdd y pridd. Mae hi’n fferm 
agored i’r tywydd gyda thir mawnog trwm yn 
bennaf a’r gaeafau’n hir a’r tymor tyfu’n gymharol 
fyr. Oherwydd hyn mae’r bridiau traddodiadol 
rydym yn eu cadw, sef gwartheg Pedigri Duon 
Cymreig a’r mwyafrif o’n defaid yn rhai mynydd 
Cymreig, yn siwtio’r lle gan eu bod yn pesgi ar 
borfa sydd ddim efallai o’r safon orau ac yn gallu 
diodde’r tywydd garw ryden ni’n ei gael! Ryden 
ni’n anelu i werthu ein holl stoc wedi eu magu ar 
borfa’n unig ac yn teimlo bod hyn yn rhoi cig ȃ 
mwy o flas iddo, cig sy’n adlewyrchu bywyd yr 
anifeiliaid - yn crwydro’r llethrau yn pori ar hen 
groen sydd heb ei drin ac yn llawn o flodau gwyllt 
a phlanhigion. Rydym hefyd yn ceisio cadw 

costau a’r oriau llafur o drin y stoc i lawr.
Ryden ni’n ceisio hybu bioamrywiaeth ac un 

ffordd o wneud hynny yw gadael i wartheg bori tir 
brwynog. Mae nifer o loÿnnod byw a phryfetach yn 
ffynnu yn y rhannau yma o’r fferm ac er bod llawer 
o’r gwybodusion yn credu y dylid cyfyngu ar bori 
er mwyn “hybu bywyd gwyllt”, yn fy mhrofiad i, 
mae’r caeau lle mae cyfyngiadau pori ar y fferm yn 
llawer tlotach o ran bioamrywiaeth. Mae’r gwartheg 
yn help mawr i’r tir ffynnu drwy ei awyru a stopio’r 
tyfiant amrywiol rhag tagu ei gilydd. Dwi’n credu’n 
gryf bod gan stoc draddodiadol ran bwysig i’w 
chwarae mewn cadwraeth cefn gwlad, yn hytrach 
nag “achosi’r broblem” fel y dywed rhai!

Yn ogystal â Bryn Ffynnon, rydym yn pori dwy 
fferm sydd yn taro arni, Cwmain sydd hefyd 
yn organig, a Chwmoerddwr - ble mae diadell 
anorganig. Hefyd, rydym wedi bod yn lwcus 
iawn o’r melinau gwynt sydd ar dir Bryn Ffynnon, 
sydd wedi ein galluogi i fuddsoddi mewn siediau 
gwartheg hwylus, ond yn bwysicach oll, wedi 
ei gwneud yn bosib’ i’r tri ohonom i aros i fyw a 
gweithio yn ein milltir sgwâr a magu teulu yn y 
gymuned leol.

Pam ffermio a rhoi’r gorau i fod yn Athro 
Mathemateg? Mae’r ateb yn syml - gan mai yma 
‘dw i hapusa’, ‘dw i wrth fy modd efo’r llonyddwch 
sydd i’w gael allan ar y tir, yn bell oddi wrth bawb 
a phob dim,’dw i ddim yr un gore mewn stafell 
llawn pobl! ‘Dw i hefyd yn hoff o’r sialens o frwydro 
yn erbyn yr elfennau yn ystod y gaeaf. Dwi’n rhan 
o’r tir yma gymaint â’r anifeiliaid a fedra’ i ddim 
dychmygu gwneud unrhyw beth arall dweud y 
gwir. Mi faswn i’n gallu dilyn gyrfa fyddai’n dod 
â thipyn mwy o gyflog i mewn am lai o oriau 
anghymdeithasol, ond beryg iawn na faswn i’n 
hapus yn y bôn. Fy uchelgais i ydi parhau i fod ȃ 
stoc o safon a gwella ansawdd y tir yma - mae hyn 
yn fwy na digon o reswm i godi yn y bore ac mae 
bod adre yn fy siwtio, gyda theulu ifanc - dim ond 
unwaith y ceith rhywun y fraint o’u magu a’u cael 
yn gynffon i mi rownd y lle yn dweud wrtha’ i be’ i 
wneud!

Un o’r heriau mwyaf sydd yn wynebu ffermio yng 
Nghymru ydi’r diwydiant cig “di-gig”. Ryden ni fel 

ffermwyr cig yn cael ein peintio gyda’r un brwsh â’r 
‘ranches’ mawr yn America wrth drafod effeithiau ar 
yr amgylchedd. Mae anifeiliaid yn cael eu magu yno 
nad ydynt wedi gweld ‘run sgwaryn o laswellt yn 
eu bywyd, ond yn cael eu pwmpio gyda dwysfwyd 
a hormonau. Mae’n annheg cymharu hyn gyda’n 
dull ni o ffermio, gyda’n defaid ni’n pori ar lethrau’r 
mynyddoedd drwy’r flwyddyn, a’r gwartheg am 9 
mis. Mae Amaethyddiaeth yn ddiwydiant hawdd 
i bobl bwyntio bys cyhuddgar ato a gan ei bod 
yn anodd i ni ymladd ein cornel a lleisio ein barn, 
mae’r cwmnïau ‘ma sy’n cynhyrchu’r ‘meat free 
alternatives’ yn gallu honni yn eu hysbysebion bod 
eu cynnyrch yn well i’r amgylchedd na chig go 
iawn! Mae ganddynt yr arian i wneud ymchwiliadau, 
ble mae modd addasu unrhyw ganlyniadau a 
chanrannau i siwtio eu hagenda eu hunain! Mae’n 
bwysig ein bod ni fel amaethwyr yn ceisio profi 
ein lefelau o allyriadau a faint o garbon mae ein 
tir yn amsugno yn y broses naturiol o gynhyrchu 
cig, o’i gymharu â’r diwydiannau sydd bellach 
yn dechrau ar y busnes ‘carbon offsetting’ - ffars 
lwyr sydd wedi ei dyfeisio gan gwmnïau mawr er 
mwyn cael “hawl” i lygru’r aer! Fy mhryder mwya’ 
am y cwmnïau yma yw eu bod yn honni eu bod 
yn opsiwn mwy iachus na chig naturiol, ond y 
gwir ydi eu bod yn llawn halen a siwgr a chymaint 
o gynhwysion wedi’u cymysgu efo’i gilydd fel ei 
bod yn anodd i’r corff eu treulio. Rhaid addysgu’r 
cyhoedd mai’r holl fwydydd sydd wedi eu 
prosesu, neu eu huwch brosesu (ultra-processed) 
yw’r bygythiad i iechyd, ac nid cig, fel y mae’r 
cwmniau yma’n ei honni. Mae’r holl hysbysebu a’r 
pwysau arnom i fwyta “cigoedd di-gig” yn bodoli 
i geisio llenwi coffrau busnesau mawr a phlesio 
cyfranddalwyr, nid er mwyn gwella’r amgylchedd 
na iechyd y cyhoedd. Felly fydda’ i byth yn teimlo’n 
euog wrth sglaffio stȇc mewn bwyty (T-bone 
medium rare efo gwaed yn llifo allan wrth ei thorri) 
o fustach wedi ei fagu ychydig filltiroedd lawr y 
ffordd tra bod rhywun hunangyfiawn ar y bwrdd 
nesa’n cnoi ei “meat free meatballs” llawn halen a 
chynhwysion wedi’u mewnforio o bellafion byd!! 
Bydd hon yn bregeth i’r plant ‘cw am flynyddoedd 
i ddod!

Gweithiai Edward Charles i Owain Myfyr o 
bentref cyfagos Llanfihangel Glyn Myfyr

Fy Nhrysor i a chyfleoedd bythgofiadwy i gyflwyno 
caneuon i gynulleidfaoedd a gobeithio 
rhoi pleser mawr iddynt. Edrychwn 
ymlaen at y cyfnod nesaf yn ein hanes 
- pan ddaw!

Bethan M. Hughes

Côr Rhuthun yn ddeugain oed
Y Côr ymysg y corau, a’n daliodd
 Â’i dalent o leisiau
 A’n synnu gyda seiniau
 Ei gân amdanom yn gwau.
 John Owen
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COLOFN YR IFANC 

Siriol Ellis, Cefn Brith

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

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

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

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

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

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

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

Siriol a Gwion

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

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

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

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

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

Nia Haf Jones, Rhuthun.  

Nia Haf Jones

COLOFN Y 
DYSGWYR

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

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

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

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

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

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

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

 
Brian Roberts 

 

Jayne Bedford

CROWN BARD

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

 
Weithiau mae rhywbeth yn eich taro, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.                        
Arwel Emlyn 

 
 

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

GRAIG 
MOTORS 
FFORDD GRAIG, 

DINBYCH 
 
 
 
 
 

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

01745 815606
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ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

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

812333
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LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones 

Ffôn : 01490 420344

GENEDIGAETHAU: Croeso i ddau 
fabi bach newydd. Llongyfarchiadau i 
Owain Tai Draw, a Melangell Penyfed 
ar enedigaeth merch fach Enlli Owain 
ganol mis Awst, a chroeso iddynt, yn 
y dyfodol agos, i’w cartref newydd 
yn Trefaes Cerrigydrudion. Hefyd 
llongyfarchiadau i Aeron a Carol Tai 
Draw ar ddod yn daid a nain unwaith 
eto. Llongyfarchiadau i Llion a Glain 
Maestyddyn ar enedigaeth merch 
fach Elsi Beth ym mis Gorffennaf.

NEWID YSGOL: Dymuniadau da i 
Meilyr Caerddunod, Awel Llechwedd 
Gaer a Moli Hafod, sydd yn dechrau 
cyfnod newydd o addysg ym 
mlwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd.

ADDYSG: Pob dymuniad da i holl 
ieuenctid yr ardal ar ddechrau tymor 
newydd o addysg wrth iddynt newid 
dosbarth yn eu gwahanol ysgolion 
cynradd, uwchradd ac yn y colegau. 
Pob lwc i’r rhai sydd yn dechrau 
addysg am y tro cyntaf yn lleol yn 
ysgol Cerrigydrudion.

PROFEDIGAETH: Estynnwn ein 
cydymdeimlad â Gwenllian, Medwyn, 
Lona a Huw Hafodwen yn eu 

profedigaeth o golli ewythr annwyl 
ganddynt sef Huw Iorwerth Morris o 
Hafod Wen, Pentrefoelas.

MARWOLAETH: Daeth tristwch 
dros ardal Uwchaled pan glywsom 
am farwolaeth y Parchedig Sally 
Brush Persondy Cerrigydrudion, 
dydd Mercher Gorffennaf 21. Cafodd 
ei hordeinio yn y flwyddyn1987 
yn Llanelwy ac yna symud i 
ymgartrefu yn y Rheithordy yng 
Ngherrigydrudion, a gwasanaethu 
ardal Uwchaled fel Rheithor. Yr 
eglwysi yn ei gofal oedd Ysbyty 
Ifan, Pentrefoelas, Cerrigydrudion, 
Llanfihangel Glyn Myfyr, Betws 
Gwerfyl Goch, a Maerdy. Yna ar 
ôl ymddeol yn 2007 ymgartrefodd 
yn Persondy, 1 Stryd y Brenin, 
Cerrigydrudion. Cofiwn amdani yn 
trefnu gweithgareddau i godi arian 
yn ystod yr Wythnos Gristnogol bob 
mis Mai a chefnogi masnach deg. 
Hi hefyd oedd yn trefnu’r ymgyrch 
bocsys Nadolig i anfon i blant yn 
y gwledydd tramor, a llawer mwy. 
Rwyf yn credu mai ei syniad hi 
oedd dechrau gwasanaeth carolau’r 
gymuned yn eglwys Mihangel bob 
Nadolig – noson sydd yn boblogaidd 
bob blwyddyn. Cynhaliwyd ei 
hangladd yn amlosgfa Llanelwy dydd 
Mawrth Awst 3. Heddwch i’w llwch.

LLANELIDAN 
Gohebydd: Nia Roberts (01824 750634)

Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Margaret F Roberts, Haulfryn. Bu ei 
hangladd ddydd Llun Awst 16 gyda gwasanaeth byr ar ei haelwyd dan ofal y 
Parch Morris P Morris ac yna ym mynwent Capel y Rhiw, Pwllglas. Rydym yn 
meddwl amdanoch yn eich colled a’ch hiraeth.

PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones  

Ffôn: 07740542061

Da deall fod Ann Anos adref o’r ysbyty. Anfonwn 
ein cofion anwylaf a phob dymuniad da ati.

Dathlu
Llongyfarchiadau calonnog i Ffion ac Aled 
Mosford ar achlysur hapus eu priodas ym 
Mhenmachno. Pob hapusrwydd a bendith iddynt 
ac i’w plant Caio a Megan. Dymuniadau gorau 
hefyd i Mari, Bryn Anos a Glyn ar achlysur hapus 
eu priodas ym mis Awst. Pob hapusrwydd iddynt 
hwythau a’u plant.

Profedigaeth
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â theulu 
Faenol Bach o golli taid, tad a thad yng nghyfraith 
annwyl sef Richard Evans. Cydymdeimlwn hefyd â 
theulu’r ddiweddar Margaret Smith, hithau’n ferch 
Coed Talwrn ‘slawer dydd.

Capel Bethel (1821-2021)
Llongyfarchiadau ar ddathlu 200 mlwyddiant 
y capel. Dyma garreg filltir arbennig iawn. 
Bu Bethel yn rhan allweddol iawn o fywyd 
cymdeithasol y fro. Difyr oedd gweld llun o Gôr 
Meibion Pentrecelyn yn y llyfryn dathlu. Cof 
gennyf am y ddiweddar Elsie Vaughan yn dweud 
mai’r B.Davies (sydd yn y llun) oedd ei thad sef 
Benjamin Davies, Fron Ucha’. Yntau’n fab Garreg 
Lwyd a fu farw’n ifanc iawn. Roeddynt yn rhan o 
Wesleaid selog Graigfechan.

Arweinydd y côr oedd J.W. Jones, ysgolfeistr 
Pentrecelyn. Roedd fy niweddar dad, Winston 
Williams, Caerddinen gynt ac Anti Gwen yn gyn 
ddisgyblion iddo. Roedd J.W Jones yn gymeriad 
nodedig a gweithgar iawn ac roedd iddo barch 
yn y fro. Credaf iddo farw’r un diwrnod â’r Brenin 
Siôr VI yn 1952. Dau frenin wedi marw ar yr un 
diwrnod.

Darllenais erthygl O.M. Prys Jones, (Capel y 
Fferm) gynt, sef nai J.W. Jones ac un a ddaethai 
ar ei wyliau pan yn blentyn o Bontypridd i Tŷ’r 
Ysgol. Yn yr erthygl dywed fod ei ewythr wedi 
mynd â fo i fryn uwchben Graigfechan i weld 
y golygfeydd o Fryniau Clwyd hyd at y môr. 
Dwedodd ei ewythr wrtho – a chyfieithaf o’r 

Saesneg – “Y cyfan yn eiddo i mi.” Cymerodd 
ei nai ef yn llythrennol ond ystyr ysbrydol oedd 
i’w eiriau. Ia, tipyn o gymeriad oedd yr hen J.W 
Jones yr ysgolfeistr neu Brenin Pentrecelyn. 
Bu’n Brifathro yno am 43 o flynyddoedd gan 
wrthod pob dyrchafiad.

Braf fydd cael Plant Ysgol Pentrecelyn yn ôl 
yn yr ysgol yn fuan a phrofi bwrlwm y teuluoedd 
a’r staff brwdfrydig. Buasai’r cyn ysgolfeistr J.W 
Jones yn falch ohonoch a bod yr ysgol yn rhan 
allweddol o’r fro.

Ysgol hardd fu’n hyrwyddo
Talent plant i flaguro.
Dal mewn bri mae brethyn bro
A’r hen iaith heb heneiddio.
(Anhysbys – o lyfryn dathlu
canmlwyddiant yr ysgol yn 1974)

Sefydliad y Merched Pentrecelyn 
Yn ddiweddar, daeth diwedd cyfnod pan fu’n 
rhaid dirwyn cangen Pentrecelyn o Sefydliad y 
Merched i ben. Roedd sawl rheswm dros hyn a 
chyfuniad o resymau’n gorfodi’r penderfyniad.

Sefydlwyd y gangen yn 1946 ac roedd Betty 
Parry yn aelod o’r cychwyn hyd y presennol ac 
mae sawl un arall wedi bod yn aelod ers dros 
hanner can mlynedd. Mae copi o’r rhaglen gyntaf 
gennym ynghyd â’r mwyafrif o’r blynyddoedd 
i ddilyn a difyr dros ben yw pori drwyddynt. 
Maent yn enghraifft dda o’r newid sydd wedi 
bod yn agwedd cymdeithas tuag at ferched a’r 
hyn a ddisgwylir ganddynt. Dyma enghreifftiau 
a nodwyd: Cystadleuaeth Ionawr 1946 – Dyfalu 
pwysau’r swyddogion; Chwefror 1946 – Gwneud 
het; Mehefin 1953 – Dysgu coginio gyda thrydan. 
Erbyn Gorffennaf 1959 roedd trwsio eitemau 
trydan i ferched ar y rhaglen! Lwcus fod gwersi 
cymorth cyntaf wedi cael eu cynnal yn gynharach 
ym mis Ebrill.

Mae’r Sefydliad yn lleol ac yn genedlaethol 
wedi rhoi addysg a gwybodaeth i’w haelodau 
dros y blynyddoedd a phob amser yn flaengar ei 
hagwedd.

Cafwyd cyfarfod yn Llanbenwch ym mis 
Gorffennaf a phwysleisiwyd mai er bod y 
Sefydliad wedi dod i ben byddai’r cyfeillgarwch a’r 
gefnogaeth rhyngom yn parhau.

BONTUCHEL
Gohebydd : Gwenan K. Williams.  

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

Y Capel: Anfonwn ein dymuniadau gorau i ddau 
aelod sydd wedi dathlu penblwydd arbennig 
iawn yn ystod mis Awst – cofion gorau atoch, 
John Hugh a Delyth Jones, Llys Hafod – 
gobeithio eich bod wedi cael hwyl ar y dathlu. 

Deallwn fod Mrs Dilys Parry, Ysgeibion Bach, 
wedi bod yn yr ysbyty yn dilyn anffawd, gobeithio 
eich bod yn teimlo’n well erbyn hyn. 

Dymunwn y gorau i holl blant yr ardal sydd yn 
symud ymlaen i Ysgol Brynhyfryd, a’r rhai sy’n 
symud dosbarthiadau yn Ysgol Carreg Emlyn a 
Brynhyfryd, a gobeithio cewch i gyd well trefn ar 
eich haddysg eleni.

Erbyn hyn, mae’r Haf yn prysur fynd heibio, 
y dyddiau’n byrhau ac arwyddion yr Hydref 

yn dechrau ymddangos, ond beth fydd hanes 
gweithgareddau’r Gaeaf tybed?

Apeliaf unwaith eto arnoch, drigolion yr ardal, 
os oes gennych unrhyw newyddion i rannu a 
fuasech yn cysylltu efo fi os gwelwch yn dda.

Galw cyn aelodau Capel Bontuchel 
Mae 250 mlynedd er adeiladu Capel Bontuchel. 
Roedd yn fwriad gennym wahodd aelodau 
a chyn-aelodau i ymuno gyda ni i ddathlu’r 
amgylchiad. Yn anffodus nid yw hyn yn bosib 
ar hyn o bryd, ond efallai y daw cyfle eto i’r 
dyfodol.

I nodi’r achlysur bwriadwn lunio llyfr 
yn cynnwys Hanes y Capel a’r Achos ym 
Montuchel. Os oes gan rhywun luniau, atgofion 
neu hanesion, byddem yn ddiolchgar iawn o’u 
derbyn. Cysyllter gyda Morfudd ar 01824704350. 
Diolch yn fawr.

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067

e-bost gwawrdavies8@gmail.com

Babi Newydd: Croeso mawr i Neda Jên Roberts, 
merch fach Sara a Gareth, Cerrigydrudion. 
Llongyfarchiadau hefyd i Ffion a Huw ar 
enedigaeth merch fach o’r enw Enlli Hâf Jones.
Menter Newydd: Diolch i Endaf, Linda a theulu 
Gydros, am wahodd pawb i ymweld â’r sied ieir yn 
ddiweddar. Cafwyd sgwrs ddifyr iawn am y fenter 
newydd. Dymuniadau gorau iddynt ar eu menter 
newydd.
Llongyfarchiadau: Llongyfarchiadau mawr i bawb 
ar lwyddo yn eu harholiadau eleni a phob lwc i 
bawb sy’n dechrau yn yr ysgol, mynd i goleg neu 
yn cychwyn swydd newydd.
Prawf Gyrru: Llongyfarchiadau mawr i Lara, 
Bwlch Mawn a Gwern, Cefnhirfynydd Isaf ar 
lwyddo yn eu prawf gyrru yn ddiweddar.

Parc Cenedlaethol 
Newydd i Fryniau 
Clwyd a Dyffryn 

Dyfrdwy?
Efallai bod y rhai ohonoch a edrychodd yn fanwl 
ar Faniffesto Plaid Llafur Cymru ar gyfer etholiad 
diwethaf y Senedd wedi sylwi ar fanylyn diddorol 
sydd â’r potensial i effeithio’n sylweddol ar ein 
hardal. Roedd ymrwymiad yn y Maniffesto i greu 
Parc Cenedlaethol newydd yma yn Nghymru am 
y tro cyntaf mewn 65 mlynedd.

Mae’r ardal eisoes yn Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol (AHNE), dynodiad sydd 
â llawer o debygrwydd i ddynodiad y Parc 
Cenedlaethol. Y ddeddfwriaeth a greodd AHNE 
oedd Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad 
i Gefn Gwlad 1949 a ddaeth i rym ar ôl yr Ail 
Ryfel Byd. Roedd hyn mewn ymateb i bwysau 
cynyddol am ddatblygiadau newydd a phobl 
eisiau mynediad i fwynhau ardaloedd harddaf 
Prydain.

Pa wahaniaeth mae’r ymrwymiad yn ei 
wneud?
Bydd yn golygu sefydlu Awdurdod Parc 
Cenedlaethol newydd, wedi’i wahanu o Sir 
Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint gyda staff, 
cyllideb ac awdurdod Cynllunio Gwlad a Thref 
ei hunan. Bydd yr Awdurdod yn cael ei redeg 
gan Gynghorwyr o’r Awdurdodau lleol ynghyd â 
thraean a benodir gan Lywodraeth Cymru. 
Yn ogystal, fel Awdurdod Parc Cenedlaethol, 
bydd yn ofynnol yn gyfreithiol iddynt warchod 
a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a 
threftadaeth ddiwylliannol yr ardal a darparu 
cyfleoedd hamdden, rhywbeth nad oes 
rheidrwydd ar AHNE i’w wneud, ond sydd yn aml 
yn cael ei wneud i helpu i reoli nifer yr ymwelwyr.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu 
pedwerydd Parc Cenedlaethol Cymru, ond 
mae yna nifer o rwystrau i’w goresgyn. Cyfoeth 
Naturiol Cymru yw corff Llywodraeth Cymru sy’n 
gyfrifol am y broses sy’n arwain at greu Parciau 
Cenedlaethol ac AHNE newydd yng Nghymru, 
ond Gweinidogion Cymru sydd â’r penderfyniad 
terfynol, a gallant gymeradwyo, gwrthod, neu 
amrywio’r ffin arfaethedig a luniwyd. Bydd rhaid 
cael proses ffurfiol hefyd i asesu Rhinweddau 
Arbennig a harddwch naturiol yr Ardal, amlinellu 
ffin addas ac yn bwysicaf oll ymgynghori â 
phartïon â diddordeb, gan gynnwys y rhai sy’n 
byw yn y Parc Cenedlaethol arfaethedig. Nid 
yw’n glir pa mor hir y bydd hyn yn ei gymryd na 
beth fydd y gost.

Tim Jones
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Elliw Vaughan Evans
Rhyfedd yw meddwl pa mor gyflym mae amser wedi gwibio 
heibio ers i mi adael Ysgol Brynhyfryd yn 2009. 

Treuliais dair blynedd hapus yn astudio Cymraeg ac Addysg 
ym Mhrifysgol Caerdydd, ac wrth i ddiwedd y cyfnod yma 
agosáu y cwestiwn mawr oedd - beth nesaf? Doeddwn i ddim 
yn rhy siŵr pa lwybr i’w ddilyn - mynd i fyd addysg fel fy rheini 
a’m chwiorydd neu chwilio am yrfa arall? 

Penderfynais weithio am gyfnod i ennill pres a chael toriad o 
arholiadau a thraethodau. Bum yn gymhorthydd dosbarth am 
ddwy flynedd, yn Ysgol Bro Cinmeirch yn gyntaf yn gweithio 
yn bennaf yn y dosbarth derbyn, cyn mynd ymlaen i weithio yn 
Ysgol Pant Pastynog a gweithio gyda thrawstoriad o oedrannau 
gwahanol. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio yn y ddwy 
ysgol ac roeddwn yn gwybod o fewn y tymor cyntaf mai mynd i 
ddysgu yr oeddwn am wneud.

Dechreuais gwrs TAR cynradd ym Mhrifysgol Bangor yn 
2014. Er fy mod wedi cael llawer o brofiad yn gweithio gyda 
phlant ieuengaf yr ysgol fel cymhorthydd, Cyfnod Allweddol 2 
oedd y grŵp oedran roeddwn eisiau ei ddysgu. Yn 2015, cefais 
swydd dysgu fel athrawes blwyddyn 5 a 6 yn Ysgol I D Hooson, 
Rhosllannerchrugog ac yno ydw i hyd heddiw. Mae hi’n ysgol 
Gymraeg gyda dros 300 o blant gyda’r mwyafrif o’r plant yn 
dod o gartrefi di-gymraeg. Rydw i wrth fy modd gyda naws 
hapus a chartrefol yr ysgol ac mae ymroddiad y plant tuag 
at waith a’r iaith Gymraeg yn wych. Bu’r cyfnod clo yn heriol 
i bawb a bu rhaid i’r plant a ninnau fel staff addasu i ffordd 
newydd o ddysgu.

Tu allan i’r gwaith dwi wedi cael cyfle i deithio cryn dipyn. 
Yn 2014 treuliais dros fis yn teithio yn America gyda fy ffrind 
Siw. Cefais brofiadau bythgofiadwy gan gynnwys cerdded 
i fyny’r ‘Empire State Building’, ymweld ag Alcatraz, sefyll o 
dan lythrennau ‘Hollywood’ a mwynhau golygfeydd godidog y 
Grand Canyon. 

I ben arall y byd es i yn 2016 - i wlad Thai, 
i ddechrau ac yna i ynysoedd hyfryd cyfagos 
megis Koh Samui a Ko Pha Ngan. Ymlaen i 
Fietnam wedyn i brysurdeb Dinas Ho Chi Minh 
a Hanoi cyn gorffen y daith gydag ychydig 
ddyddiau yn Dubai, gan gyrraedd 148fed llawr 
adeilad uchaf y byd, y Burj Kahlifa.

Roedd fy chwiorydd, Catrin, Eurgain a fi wedi 
trefnu taith i Japan ar gyfer Ebrill 2020 ond 
oherwydd y pandemig roedd rhaid ei gohirio. 
Croesi bysedd y bydd cyfle arall i drefnu’r trip!

Bu cyfnodau cyffrous yn y misoedd diwethaf. 
Ym mis Tachwedd cefais fy mhen-blwydd yn 30, 
a phrynais anrheg reit fawr i mi fy hun hefyd… 
tŷ!! Ers mis Mawrth rydw i wedi symud i fy 
nghartref cyntaf a setlo yn Fron Haul, Rhuthun. 

Philip Kynaston
Philip Kynaston ydw i a dwi’n gweithio 
i Dai Gogledd Cymru yng Nghyffordd 
Llandudno.

Cefais fy magu yng Ngherrigydrudion 
gan fyw gyda fy mam Dilys, fy nhad 
Mike a’m chwaer Sharon. Mynychais 
Ysgol Gynradd Cerrig y Drudion o dan y 
Prifathro Mr Eifion Wynne cyn dechrau 
yn Ysgol Dyffryn Conwy.

Roedd gennyf ddiddordeb mewn 
Technoleg a Chyfrifiaduron ers yn ifanc 
ac ar ôl astudio Technoleg Gwybodaeth 
hyd at Lefel A, es ymlaen i Brifysgol 
Aberystwyth i ddilyn cwrs Technoleg 
Gwybodaeth Busnes. Wedi mwynhau 
fy amser yno yn arw, graddiais yn 2011 
gydag anrhydedd 2:1.

Treuliais flynyddoedd cyntaf fy 
ngyrfa mewn amryw o swyddi dros 
dro i wahanol gwmnïau o gwmpas 
Gogledd Cymru gan gychwyn gyda 
Systemau Gwybodaeth Boyns yn 
Rhuthun. Fe roddodd hyn ystod eang 
o brofiadau diddorol imi tra roeddwn 
yn gwneud swyddi gwahanol o fewn 
y maes cyfrifiadureg, profiadau megis 
datblygu gwefannau, rheoli cyfryngau 
cymdeithasol a thrwsio cyfrifiaduron. 
Hefyd es yn hunangyflogedig am 
gyfnod gan ymweliad â chwsmeriaid 
yn eu cartrefi a datrys eu problemau 
cyfrifiadurol.

Fe arweiniodd hyn at fy swydd 
bresennol gyda Thai Gogledd Cymru lle 
rwyf wedi bod ers chwe blynedd bellach 
fel Swyddog Cefnogi Systemau. Mae 
fy nyletswyddau yn cynnwys helpu i 
redeg system Tai’r Gymdeithas, sydd 
yn prosesu manylion y tenantiaid, eu 
cartrefi, eu tenantiaeth ac unrhyw waith 
atgyweirio a gwasanaethu, rhedeg 
sesiynau hyfforddi i staff a’u cynorthwyo 
gydag unrhyw drafferthion.

Wedi setlo i mewn i swydd barhaol yr 
oeddwn yn ei mwynhau, penderfynais 
ei bod yn amser i mi chwilio am dŷ fy 
hun. Rwyf bellach wedi ymgartrefu ym 
mhentref Llysfaen ger Abergele ers dwy 
flynedd.

Ymysg fy niddordebau, rydw i’n 
gefnogwr clwb pêl - droed Lerpwl, 
ac yn mwynhau chwarae Pêl-fasged 
Cadair Olwyn, ond fy mhrif ddiddordeb 
yw cyfres rasio ceir Fformiwla 1. Rwyf 
wrth fy modd yn gwylio, yn darllen 
amdano a threuliais dymor 2014 fel 
gohebydd Fformiwla 1 i gylchgrawn ar-
lein Golwg360. Hyd yma rwyf wedi bod 
i weld un ras yn fyw, Grand Prix Prydain 
2008, ond gobeithiaf weld mwy yn y 
dyfodol!

Ble Maen Nhw Rŵan
Catrin Vaughan Evans
Mae 17 mlynedd wedi pasio bellach ers i mi 
adael Ysgol Brynhyfryd nôl yn 2004. Es i draw 
i Brifysgol Aberystwyth i astudio Llenyddiaeth 
Saesneg gan fy mod ers yn ifanc iawn wedi 
mwynhau darllen. Hyd yn oed rŵan, rwy’n 
aml iawn â mhen mewn llyfr cymaint yr wyf 
yn ymddiddori mewn llenyddiaeth. Cefais dair 
blynedd arbennig yn Aberystwyth gan gyfarfod 
criw arbennig o ffrindiau sydd yn dal yn rhan 
fawr o fy mywyd hyd heddiw. Uchafbwynt 
cael bod yn y Brifysgol hefyd, 
wrth gwrs, oedd cael byw am 
dair blynedd yn un o neuaddau 
preswyl enwocaf Cymru sef 
Pantycelyn. Roedd y gymdeithas 
yno yn ddelfrydol ar ôl symud o 
adref am y tro cyntaf ac roedd fel 
cael dau gant o ffrindiau newydd. 
Am y ddwy flynedd olaf yno 
roeddwn i a fy nghriw ffrindiau 
yn rhannu corridor gyda’n gilydd 
sef y ‘Royal Suite’ gan mai yno 
yr oedd y Tywysog Charles wedi 
aros pan ddaeth i Bantycelyn. Fe 
ddangoswyd ein hystafelloedd ar 
gyfres ‘Y Crown’ yn ddiweddar. 
Mae’r neuadd wedi cael ei thrawsnewid yn 
llwyr erbyn hyn ond mae gen i atgofion melys 
iawn o fod yn y lolfa yn clebran, yn ymarfer côr 
yn y lolfa fach ac yn martsio i fyny ac i lawr allt 
Penglais bob dydd i ddarlithoedd (ac i fynd 
lawr i’r dref yn y nos wrth gwrs!).

Arhosais yn Aberystwyth ar ôl graddio i 
wneud ymarfer dysgu gan symud i bentref 
Llangawsai ger Ysgol Penweddig i fyw. Cefais 
flas ar ddysgu mewn dwy ysgol cwbl wahanol 
yn y flwyddyn honno, sef Ysgol Gymraeg 
Aberystwyth ac wedyn ysgol fach wledig, 
Ysgol Tregaron. Gan fy mod yn dod o deulu 
llawn athrawon gyda Dad yn brifathro yn Ysgol 
Bro Aled, a Mam yn Athrawes Fro, roeddwn yn 
gwybod mai athrawes yr oeddwn i am fod o’r 
cychwyn gan fod y ddau bob amser yn llawn 
straeon hwyliog am eu gwaith ac yn amlwg 
wrth eu boddau yn y proffesiwn. Dwi wrth fy 
modd yn dysgu ac yn mwynhau cwmni’r plant 
a’r cyfle i fod yn greadigol bob dydd.

Roeddwn yn lwcus iawn o gael fy swydd 
gyntaf yn Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug fel 

athrawes Cyfnod Sylfaen yn 2008. Doedd 
unman gwell i mi gael dechrau fy ngyrfa gan 
fod y staff mor gefnogol a charedig. Roeddwn 
yn cael hwyl a chwerthin bob dydd, gyda’r 
plant a gyda’r staff. Bum yno am wyth mlynedd 
yn athrawes Meithrin a Derbyn ac yna yn 
Bennaeth Cyfnod Sylfaen am y flwyddyn olaf. 
Roeddwn yn ôl yn byw yn Rhuthun eto yn 
ystod y cyfnod hwn ac fe wnes i ymuno gyda 
Chôr Aelwyd Rhuthun i ddechrau ac yna gyda 
Chôr Rhuthun. Cefais deithio i sawl cyngerdd 

gyda’r ddau gôr a mynd i’r Wŷl 
Ban Geltaidd gydag Aelwyd 
Rhuthun yn uchafbwynt pendant. 
Wedyn, cael mynd draw i Ganada 
gyda Chôr Rhuthun yn 2015 i 
ganu yng Ngŵyl Gerdd Gymraeg 
Ontario - profiad bythgofiadwy. 
Roedd cael canu gyda Chôr 
Rhuthun ym mhafiliwn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Ddinbych, ar 
ôl tyfu fyny yn gwrando ar eu 
holl CDs, yn brofiad wnâi fyth ei 
anghofio.

Rwyf bellach yn byw yng 
Nghaerdydd ar ôl gwneud y 
penderfyniad i symud yma yn 

2016. Anodd iawn oedd gadael y côr a gadael 
Ysgol Glanrafon ar ôl bod mor hapus yno, ond 
roeddwn eisiau profiad o gael byw mewn dinas 
fywiog gydag amrywiaeth eang o bethau i’w 
gweld a’u gwneud. Cefais swydd yn Ysgol Bro 
Morgannwg i ddechrau, a symud i’m swydd 
bresennol yn Ysgol Treganna yn Ionawr 2018. 
Y flwyddyn cyn i mi gael swydd yno, roeddwn 
wedi prynu tŷ sydd ar yr un stryd a’r ysgol, felly 
mae gen i daith fer iawn i’r gwaith bob dydd! 
Mae Treganna yn ysgol unigryw gan mai hi 
yw’r Ysgol Gymraeg fwyaf yng Nghymru gyda 
dros 650 o blant ar y gofrestr. Rwyf yn dysgu 
un o dri dosbarth Derbyn ac wrth fy modd yn 
dysgu’r plant a chymdeithasu gyda’r staff eraill. 
Yn bendant mae ysgol yn gymuned glos iawn 
ac mae hyn wedi fy helpu i setlo yma. 

Mae bywyd yng Nghaerdydd yn dra 
gwahanol a thipyn prysurach ond rwyf wrth 
fy modd yn dod yn ôl i Rhuthun bob gwyliau 
i gyfarfod gyda hen ffrindiau ac i grwydro 
bryniau Clwyd. Does unman yn debyg i adref 
go iawn!

Eurgain Vaughan Evans
Gadewais Ysgol Brynhyfryd yn 2006 
i fynd i Brifysgol Caerdydd i astudio 
Cymraeg ac Eidaleg. Dyna oedd y 
cynllun ers i mi fod ym Mlwyddyn 6 
yn Ysgol Penbarras_- yn ôl mam – yr 
oeddwn wedi datgan fy mod eisiau 
mynd i Gaerdydd waeth beth fyddwn 
yn ei astudio. A dydy Caerdydd ddim 
wedi fy siomi chwaith! 

Graddiais yn 2009 heb syniad 
pendant o’r hyn yr oeddwn am wneud 
nesaf. Yr unig beth sicr oedd fy mod 
eisiau gweld cymaint o’r byd â phosib. 
Cefais waith gyda chwmni Prysg 
yng nghanol Caerdydd am 7 mis yn 
gwneud gwaith gweinyddol ac ychydig 
o gyfieithu. Er bod fy nghydweithwyr 
yn dal i fod yn ffrindiau da iawn i 
mi sylweddolais nad gwaith mewn 
swyddfa oedd yn fy siwtio i.

Yn 2010 cefais fy nerbyn i wirfoddoli 
gyda ‘Camp America’ a chael treulio 
3 mis cyfan fel goruchwyliwr mewn 
gwersyll i blant ifanc rhyw 40 munud 
tu allan i Efrog Newydd. Dyma un 
o’r profiadau gorau a gefais ac a 
ddylanwadodd ar fy newis gyrfa, ac 
yn sicr y rheswm fod gen i’r ‘byg’ i 
deithio. Roeddwn yn swyddog oedd yn 
gyfrifol am blant o bob cefndir - rhai o 
ardaloedd difreintiedig ac anodd iawn 
yn Efrog Newydd ac eraill yn blant ifanc 

o deuluoedd cyfoethog iawn.
Roedd treulio amser fel mentor i 

bobl ifanc yn un o’r prif resymau i mi 
wneud cais a chael fy nerbyn ar gyfer 
cwrs ymarfer dysgu. Ar ôl gadael 
Efrog Newydd a theithio i Washington, 
Philadelphia a Boston es yn ôl i 
Gaerdydd a dechrau ar gwrs TAR 
Cymraeg Uwchradd. 

Cefais fy swydd gyntaf yn Ysgol 
Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni ac 
roeddwn wrth fy modd gyda staff 
hwyliog a brwdfrydig yr adran ac 
roedd Lowri Jones y pennaeth adran 
wedi rhoi arweiniad a hyder i mi yn fy 
swydd. Ar ôl treulio tair blynedd yno 
a chael dyrchafiad fel swyddog codi 
safonau cefais swydd fel pennaeth 
adran yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro 

Edern yn 2014 (ysgol newydd yn ardal 
Y Rhath Caerdydd) gyda dim ond 
blynyddoedd 7 ac 8 yno ar y pryd.

Dyna le ydw i hyd heddiw. Mae 
gallu tyfu yn fy rôl fel pennaeth adran 
ar y cyd gyda’r ysgol yn tyfu wedi 
bod yn brofiad heriol ond mae fy 
nghydweithwyr a’r disgyblion yn 
anhygoel ac yn gwneud y swydd yn 
bleser. Wrth gwrs un o’r manteision 
o fod yn athrawes ydy’r gwyliau 
a’r rhyddid i fynd i weld y byd. Dwi 
wedi bod yn ffodus i deithio i lawer 
o wledydd diddorol gan gynnwys 
Awstralia (lle cyfarfyddais â Catherine 
Tudor Jones a Sioned Foulkes) 
Vietnam, Canada, Gogledd America, a 
rhai o ddinasoedd hyfryd Ewrop.

Ym mis Ionawr 2020, cyn y cyfnod 
clo, roeddwn i’n lwcus iawn i gael 
cymryd cyfnod sabothol i ffwrdd o’r 
gwaith i fynd i deithio. Treuliais dri mis 
yn teithio o amgylch De America a 
Seland Newydd. Profiad bythgofiadwy 
gyda rhai o’r uchafbwyntiau yn 
cynnwys teithio trwy’r diffeithdir yn 
Bolivia mewn 4x4, sandboardio yn 
Chile ac ymweld â Phatagonia. Ymlaen 
i Seland Newydd wedyn ac aros am 
gyfnod byr efo Lowri Galchog yn 
Christchurch. Roedd rhaid gadael 
y trip yn ei anterth gan fod Seland 
Newydd yn trafod cau ffiniau’r wlad 

ar ddiwedd Mis Mawrth oherwydd y 
Covid, felly adre â fi. Roeddwn i fod i 
ymweld â Japan fel rhan o’r daith felly 
dyma’r lle fydd nesaf ar y rhestr pan 
fydd modd teithio eto 

Roedd y cyfnod clo yn anodd i 
bawb ac fel athrawes yn gyfnod 
rhyfedd ofnadwy. Roedd cynnal gwersi 
o fy ystafell fyw yn brofiad newydd 
a heriol wrth geisio cynnal safonau 
a diddordeb a chymhelliant y plant. 
Roedd dysgu o flaen dosbarth yn llawn 
wynebau gyda masgiau yn brofiad 
na fyddwn i byth wedi dychmygu y 
byddwn yn ei gael. Ond, rhywsut, 
llwyddon ni fynd trwyddi! 

Tu allan i’r ystafell ddosbarth anaml 
iawn y bydda i’n llonydd! Yndw 
dwi’n mwynhau ymlacio a darllen 
neu fynd allan am bryd o fwyd neu 
‘brunch’ o amgylch yr holl lefydd 
hyfryd sydd yng Nghaerdydd. Ond 
fy mhrif ddiddordebau yw cerdded 
mynyddoedd, rhedeg , sgïo, chwarae 
pêl rwyd a mynd ar fy meic. Fy 
mhleser diweddaraf yw padl fyrddio. 
Dwi’n siŵr fod pawb wedi prynu 
rhywbeth ar hap yn ystod y cyfnod clo 
a dyna brynais i. Dwi wrth fy modd yn 
mynd lawr i Jackson Bay yn y Bari neu 
draw i draeth Ogwr ar ôl ysgol gyda 
chriw o ffrindiau a phadl fyrddio ar y 
môr.

Diwedd cyfnod: Un o Siopau 
Hynaf Corwen wedi cau.
Siop Esgidiau Corwen 
House, (4-5 Railway 
Terrace). 
Dechreuodd cyfyngiadau pla y 
Cofid ddod i rym ym mis Mawrth 
2020 a chael effaith andwyol ar 
sawl busnes heb sôn am y miloedd 
o fywydau a gollwyd. Bu Gareth 
Jones yn gweithio ac yn rheoli siop 
gwerthu esgidiau Corwen House ers 
gadael Ysgol y Berwyn ym 1954. 
Roedd â’i feddwl ar ymddeol pan yn 
70 oed, ond pan ddaeth y Cofid fis 
Mawrth y llynedd, caewyd y siop. 
Roedd y Cofid, ac mae’n dal i fod, 
yn bla byd-eang a chafodd Gareth 
sawl rhwystr oherwydd y Cofid yn 
enwedig wrth geisio mewnforio stoc 
newydd o wledydd megis China a 
Fietnam.

Credir i’r siop agor yn wreiddiol yn 
20au y ganrif ddiwethaf gan Isaac 
Taylor Powell a’i wraig Lucy, ac 
wedi’u marwolaeth bu’r ddwy ferch 
Hilda a’i chwaer yn cadw’r siop 
tan 1954, pan brynwyd y busnes 
a’r adeilad gan fam a thad Gareth, 
sef Glenys a Llew Jones, a dyma’r 
enwau a welir heddiw uwchben y 
siop. Rhentu’r adeilad oedd teulu 
Powell gan John Henry Evans a 
oedd yn berchen ar Railway Terrace 
ar ei hyd. Roedd y merched Powell 
yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch 
heblaw esgidiau megis gêr pysgota, 
llestri te, tybaco, a hefyd yn cynnig 
gwasanaeth trwsio esgidiau. Efallai 
mai Harry Preston oedd â’r busnes 
crydd.

Roedd siopau Railway Terrace 
ar draws y ffordd i hen stesion 
Corwen mewn lleoliad hwylus iawn 
pan oedd y gwasanaeth rheilffyrdd 
yn weithredol, nes y caewyd y 
rhwydwaith i deithwyr tua 1964. 
Byddai trenau yn dod i Gorwen o 
sawl cyfeiriad – Y Bala, Rhuthun 
a Llangollen ac yn galw ym mhob 
pentref bron ar y daith. Hefyd roedd 

garej betrol Placks ar draws y ffordd 
i’r siopau, a’r cwsmeriaid hynny’n 
medru picied ar draws y ffordd fawr 
yr A5 i brynu nwyddau ac esgidiau. 
Roedd llawer llai o drafnidiaeth ar 
yr A5 bryd hynny a bywyd yn fwy 
hamddenol efallai.

Ers dod i fyw i Ddyffryn Clwyd, 
dwi di wedi dysgu pam fod Cymry 
lleol yn dweud ‘shoes’ am esgidiau. 
Mae’r arfer mae’n debyg yn mynd 
yn ôl i’r dyddiau pan oedd dynion 
yn bennaf a phlant yn gwisgo 
esgidiau hoelion fel esgidiau bob 
dydd a chadw’r ‘shoes’ at orau, yn 
arbennig at y Sul. Mae dyddiau’r 
esgidiau hoelion wedi dod i ben 
ers y 1950au, gydag amrywiaeth o 
ddewis o ‘shoes’ bellach ar werth 
i ddynion a merched. Dywedodd 
Gareth i’r siop werthu llawer o 
‘shoes’ Sketchers a Padders, a 
bod esgidiau cerdded Cotswold 
yn boblogaidd iawn. Mae Gareth 
yn amcangyfrif mai dim ond tua 
5% o’r esgidiau a werthir yn y siop 
sy’n cael eu gwneud yn y Deyrnas 
Unedig. 

Bellach mae Gareth â’i olwg ar y 
bennod nesaf wedi’r ymddeoliad. 
Mae dipyn o stoc ganddo o hyd 
heb ei werthu, ac mae cwsmeriaid 
yn dal i ffonio a phrynu ganddo. 
Dros y blynyddoedd, mae pobl ar 
eu gwyliau wedi bod yn gwsmeriaid 
da, y rhan fwyaf ohonynt o Loegr, 
ond rhai o’r Unol Daleithiau ac 
Awstralia, ac mae nifer ohonynt yn 
dal i gadw cysylltiad gyda Gareth. 
Mae ganddo nifer o atgofion am 
weithio yn y siop, e.e. gwraig yn 
galw i mewn i’r siop wedi’i gwisgo 
yn barod i fynd i briodas, ond angen 
‘shoes’ a bag llaw. ‘Dwi’n gwybod y 
buaswn i’n medru cael rhai gennych 
chi’, meddai. Gwraig arall di prynu 
esgidiau yn Wrecsam a chael eu 
bod nhw’n rhy fach a gofyn i Gareth 
a chai hi ei newid nhw am y maint 
iawn! Serch hyn, mae Gareth eisiau 
diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r 
busnes dros y blynyddoedd a 

bydd yn chwith iddo o golli gweld 
cwsmeriaid a chael sgwrs yn y 
siop. Dyna fo, mae patrymau siopa 
wedi newid llawer yn ystod y Cofid, 
gyda’r cynnydd yn yr arfer o brynu 
esgidiau, dillad a.y.b. ar y We byd-
eang. Efallai y daw rhywun i brynu’r 
busnes ond mae’r oes wedi newid 
yn aruthrol ers i Gareth ddechrau yn 
y siop 54 mlynedd yn ôl. 

 Pob dymuniad da Gareth 
i’r dyfodol a mwynhewch eich 
ymddeoliad haeddiannol. 
Brian Roberts

Gareth Jones yn y siop

Siop Esgidiau Corwen

Bil o 1920
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Llythyren gyntaf Tachwedd ydy ‘T’.   
Dyma 20 cliw i chi.  Beth Ydy’r atebion cywir?.

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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PEREDUR ROBERTS Cyf  / Ltd
Cyfarwyddwr Angladdau Annibynnol / Independent Funeral Director
Bridge Street, Corwen, Denbighshire LL21 0AB . 01490 413452

Derwgoed
Llandderfel
Y Bala
Gwynedd
LL23 7HG

Gweithdy'r Gof
Pentrefoelas

Betws y Coed
Conwy

LL24 0HY

01678 530 239
07544 962 669

01690 770 408
07884 025 520

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

O’r Llyfrgell DARLLEN YR HAF
Gallwch ymweld â ni i bori, dewis, benthyg 
a dychwelyd eich llyfrau. Rhowch ganiad i 
archebu amser ar y cyfrifiaduron neu astudio. 
Rydym y parhau i gadw’r lle yn ddiogel ar 
eich cyfer gyda nifer cyfyngedig ar y tro a 
glanweithydd dwylo ac offer ar gael. Mae ein 
gwasanaeth archebu a chasglu yn parhau i 
fod yn boblogaidd, cysylltwch os am fwy o 
wybodaeth.

Mae ciosg llyfrau hunanwasanaeth hefyd ar 
gael yn Llyfrgell Rhuthun i hwyluso eich ymweliad.
Rhowch gynnig arno’r tro nesa’ byddwch yn y 
Llyfrgell.

Dewch i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell.

Gofod Digidol Unigol
Mae Llyfrgelloedd yn Sir Ddinbych bellach yn 
gallu cynnig gofod i bobl ymuno mewn cyfarfod 
digidol neu gyfweliad mewn gofod diogel a 
chymharol breifat. Gall asiantaethau a sefydliadau 
fwcio’r Gofodau Digidol Unigol rhain ar gyfer eu 
cleientiaid, neu i’w defnyddio gan unigolion.

Dechrau Da
Bydd sesiynau Dechrau Da ar gyfer babanod a 
phlant bach yn ail-gychwyn yn y Llyfrgell wythnos 
Medi 13, cadwch lygad ar eu tudalen Facebook 
am fanylion ychwanegol ar y sesiynau Rhigwm a 
Chân a bydd y sesiynau Dechrau Da byw ar-lein 
yn parhau ar gyfer teuluoedd.

Press Reader
Wyddoch chi y gallwch ddarllen papurau newydd 
a chylchgronau digidol ar ap Press Reader am 
ddim gyda’ch cerdyn Llyfrgell?
Ddim yn aelod o’r llyfrgell? Ymunwch ar-lein 
ac ewch ati i ddarllen yn syth. Ewch i www.
sirddinbych.gov.uk/llyfrgelloedd

ATEBION  
1 Mihangel
2 Mabinogi
3 Macrell
4 Madarch
5 Maddocks
6 Madrigal
7 Mafon – Mwyar Duon
8 Magnesiwm
9 Mosgito
10 Mari Lwyd
11 Marmor
12 Mathew
13 Mayflower
14 Mecca
15 Mendelssohn
16 Mercwri
17 Metronom
18 Molysgiaid
19 Môr Marw
20 Morgan
21 Mozart
22 Maesglas
23 Magïen
24 Morfil
25 Mynawyd
26 Marconi
27 Mintys
28 Melin y Wig
29 Morse (Côd)
30 Marseilles

YR HYDREF (Ateb) 

Chwythu mae gwynt yr 
Hydref, 
beth ddaeth o gydag o?
Basged o afalau, 
Gellyg aeddfed, 
Cnau bychain caled. 
Sypiau –o ddail,
oren, melyn, coch, 
fel copr, fel aur,
ar y llawr ac ar y coed. 
Arogl madarch a mwyar,
niwl y bore fel mwg o dân.
Dyddiau byr ha’ bach 
Mihangel. 
Dyddiau cynnes, cynnes 
braf.
Adar yn ffarwelio,
bydd hiraeth am eu cân. 
Pwmpen gron,
fel pêl peldroediwr,
yn barod am lan Gaeaf.
Tywyllwch du cyn
i’r Gwanwyn ddod,
unwaith eto,

Oes, mae yna ddigon o lyfrau o 
gwmpas, a diolch i Lyfrgell Rhuthun ac 
i Siop Elfair am ddarparu at yr angen 
yn y ffordd fwyaf hwylus a charedig 
dros y misoedd dwaetha.

Pe bawn i yn ddynes drefnus, mi 
fyddwn i wedi canolbwyntio, ac wedi 
gwneud astudiaeth fanwl o ryw bwnc 
esoterig fel Beirdd Benywaidd y 10fed 
Ganrif, tra bu’r cyfle. Ond dydw i ddim 
yn ddynes drefnus, a rydw i wedi bod 
yn mynd chwit-chwat o un llyfr i’r llall, 
beth bynnag sydd wedi dod i’r fei ar y 
pryd.

Ac mi fûm i’n lwcus i weld lansiad, 
ar y wê, o’r gyfrol Am Yn Ail. Dyma’r 
unig gyfrol, hyd yn hyn, i John Gwilym 
Jones a’i fab Tudur Dylan, gyhoeddi 
ar y cyd, ac es ati i’w darllen yn syth. 
Mae lleisiau’r ddau mor gyfarwydd fel 
bod darllen y cerddi fel eu clywed ill 
dau yn siarad, a’r cerddi eu hunain mor 
gysurlon a threiddgar. Cyfrol i’w chadw 
a’i thrysori ydi hon.

Ac o gerddi i ganeuon, fel pe tae, ac 
Atgofion Dafydd Iwan: Rhywle fel Hyn. 

Mae’n darllen fel bywgraffiad, wedi 
ei atalnodi gan y caneuon hynny 

a wnaeth Dafydd Iwan yn eicon 
cenedlaethol. Er mor ddiddorol hanes 
troion yr yrfa, y pleser mwyaf i rywun â 
hanner clust fel fi, oedd cael geiriau’r 
caneuon i gyd i lawr ar ddu a gwyn, 
heb sôn am hanes eu cyfansoddi.

Llyfr gwahanol iawn ydi nofel Dewi 
Prysor, Brithyll. Dyma hanes criw o 
rapscaliwns sydd yn credu fel golau 
dydd mai dyletswydd y werin ydi 
chwarae mîg hefo pob awdurdod, 
a byw ar y wlad. Os oes angen 
rhywbeth, maent yn ei ddwyn hyd 
yn oed oddi wrth ei gilydd. Mae yma 
beth wmbredd o iaith reglyd briddlyd, 
ac sydd yn gableddus weithiau, ond 
mae yma hefyd ddigrifwch dibendraw, 
a chyfeillach gynnes. Mae yma 
ddisgrifiadau celfydd o’r profiadau 
hudolus a brawychus sydd i’w cael 
dan ddylanwad cyffuriau, ac mi glywaf 
rai yn dweud na ddylid cyhoeddi y fath 
ddefnydd a all demtio’r ifanc ac yn wir 
y canol oed o ran hynny. Ond mae’r 
plot yn ddyfeisgar, a rydw i’n disgwyl 
datrysiad syfrdanol yn y diwedd 

Cymeriadau brith sydd yma, ond 
mae ganddynt hwythau eu stori.

A phwy fuasai’n meddwl y byddai 
Ol-foderniaeth yn codi ei ben unwaith 
eto?

Stwff cynhyrfus, ddim yn hawdd ei 
ddirnad!

A dyma fi bellach wedi cael benthyg 
cyfrol swmpus y Dr D Ben Rees Hanes 
Rhyfeddol Cymry Lerpwl. Mae hi’n 
gyfrol arbennig am sawl rheswm, gan 
gynnwys y clawr glas tywyll gyda’r 
sgrifen wedi ei goreuro. Yn y gyfrol 
mae cyfeiriadau at hanes Lerpwl ers 
pan oedd yn bentref pysgota; ond yn 
fwyaf arbennig hanes y Cymry ddaeth 
yno i wella eu byd ac i gyfrannu llawer 
at ddatblygiad y ddinas. Mae yma 
doreth o luniau o ddinasyddion pwysig, 
o adeiladau nodedig, o gapeli Cymraeg 
ac o strydoedd a godwyd gan yr 
adeiladwyr Cymreig. Aeth degawdau o 
ymchwil i gasglu’r wybodaeth, a mawr 
yw ein dyled i’r awdur.

Mae gen i swp o lyfrau eto ar y 
bwrdd bach, ond bydd cynnyrch yr 
Eisteddfod ar ein gwarthaf cyn i chi 
ddarllen hwn. I b’le mae’r amser yn 
mynd deudwch?

Gwyneth Carey

Medi, Hydref,Tachwedd, Rhagfyr
Dyma ddwed Bedwyr Lewis 
Jones yn ei lyfr Enwau  
(Llyfrau Llafar Gwlad 20 -  
Gwasg Carreg Gwalch)

Mis Medi meddem yn 
Gymraeg, ond September 
yn Saesneg. Gair Lladin 
ydi September yn golygu y 
seithfed mis, o septem ‘saith’ 
yn Lladin. Ym mis Mawrth yr 
oedd y Rhufeiniaid yn dechrau 
eu blwyddyn. Am hynny 
September oedd seithfed mis 
y flwyddyn iddyn nhw.

Mae Medi yn hollol wahanol. 
Mae berf Gymraeg medi yn 
golygu ‘torri ŷd’. Mis Medi ydi’r 
mis pan fydd y ffermwyr yn 
medi’r cynhaeaf, yn torri ŷd a 
gwenith ac yn casglu cnydau.

Os mai September oedd 

y seithfed mis, ar ei ôl roedd 
yr wythfed, October, o octo 
‘wyth’ yn Lladin; yna’r nawfed, 
November, o novem ‘naw’ 
yn Lladfin; ac ar ôl hwnnw 
December, y degfed, o decem 
‘deg’ yn Lladin. Enwau Lladin 
ydi’r cwbwl.

Beth am Hydref a Tachwedd? 
Un esboniad ydi bod Hydref 
yn dod o’r ffurf gynharach 
Hyddfref, gair am yr adeg o’r 
flwyddyn pan mae’r hydd neu’r 
carw yn brefu am ei bartner 
–‘for in that month the hind 
desires the male,’ meddai un 
hen eiriadur. Mae’n esboniad 
diddorol! Ond mae’n well gen 
i feddwl mai cyfeirio yr oedd 
yr Hydref at yr adeg pan oedd 
pobl yn symud o’u cartref dros 
yr haf – yr hafod – yn ôl i’r dref 

neu’r hendref.
A Tachwedd? Roedd gair 

tachwedd yn golygu ‘lladd’. 
Tachwedd oedd yr adeg pan 
fyddai pobol erstalwm yn lladd 
anifeiliaid er mwyn cael cig 
am nad oedd digon o fwyd I 
gadw’r anifeiliaid i gyd yn fyw 
dros y gaeaf.

Erbyn mis Tachwedd mae’r 
dydd yn mynd yn fyr. Mae’n 
mynd yn fyrrach ar ôl hynny, 
hyd at 21 Rhagfyr. Dyna ydi 
Rhagfyr, cyfeiriad at y dyddiau 
byr.

Cyfrif yn ôl y calendr 
Rhufeinig sydd wedi rhoi 
September, October, 
November, December. Mae’r 
enwau Cymraeg Medi, 
Hydref, Tachwedd, Rhagfyr yn 
disgrifio’r misoedd a beth oedd 
yn digwydd ar yr adeg honno 
ar y flwyddyn.

MYND I’R PICTIWRS
Crwydro’n ddiamcan drwy siop grefftau i basio dipyn 
o amser yr oeddwn pan ddigwyddais weld un o 
gyhoeddiadau Gwasg Carreg Gwalch ymysg llyfrau ar 
stondin yno - “North Wales Cinemas - Past and Present” a 
gyhoeddwyd yn 2018. Yn reddfol troi’r tudalennau i chwilio 
os oedd sôn am y sinema yng Nghorwen. Siom fawr oedd 
canfod mai sôn yn unig am Sinema Glyndŵr a wnâi’r awdur 
gan nodi’n anghywir mai yn 1938/9 y codwyd yr adeilad. 
Yn hytrach ar ôl y Rhyfel, tua 1956, yr adeiladwyd “Sinema 
Glyndŵr” yn Queen’s Square. Fe gaeodd yn yr wythdegau 
cynnar a bu’n archfarchnad ar ôl hynny, hyd yn ddiweddar.

Ond, roedd modd gweld ffilmiau yng Nghorwen 
flynyddoedd cyn i Sinema Glyndŵr gael ei hadeiladu. Yn 
y tridegau cynnar dangosid ffilmiau ar ddydd Sadwrn 
yn yr Assembly Rooms (Neuadd Edeyrnion erbyn 
heddiw). Wrth gwrs ffilmiau mud oeddynt bryd hynny 
hefo cyfeiliant piano efallai i gyd-fynd â’r digwyddiadau 
ar y sgrin, neu ambell dro gerddoriaeth wedi ei recordio, 
oedd yn aml braidd yn amrwd oherwydd nid oedd yn 
cyd-fynd â’r stori ar y sgrin. Yn fuan iawn yn y cyfnod 
yma daeth y “talkies” yn boblogaidd ac fel mae’r enw yn 
awgrymu roedd y sain yn rhan hanfodol o’r ffilm. Mae’n 
debyg mai yn ystod Mehefin 1933 y dangoswyd y “talkie” 
cyntaf yng Nghorwen a hynny yn yr Empire Cinema, lle 
bynnag roedd hwnnw!, efallai mai enw dros dro ar yr 
Assembly Rooms oedd o neu enw ar y sinema sefydlwyd 
yn yr hen Glwb Ceidwadol ar fin y ffordd fawr ar gyfer yr 
hen ocsiwn anifeiliaid, ond a alwyd yn Corwen Cinema 
ar ôl hynny, ac a fu’n gartref i’r pictiwrs yn y dref am 
flynyddoedd wedyn. W. Ken Jones oedd y perchennog, 

dyn bach hefo mwstas bach tebyg i Adolf Hitler a bob 
amser yn gwisgo het trilby frown. Roedd ganddo sinema 
arall yn Y Waun hefyd.

Byddai’r sinema ar agor bob nos ac eithrio nos Lun a 
nos Iau a Dydd Sul wrth gwrs. Byddai’r arlwy bob amser yn 
cynnwys “double feature”, ffilm ail ddosbarth i ddechrau, 
yna’r newyddion “Pathe News” hefo’r ceiliog enwog ar 
ei flaen. Rhan bwysig o’r rhaglen bob wythnos oedd y 
“serial”, fyddai’n cael ei ddangos mewn deuddeg rhan a 
hynny’n sicrhau cynulleidfa gyson bob wythnos. Un o’r 
rhai rwy’n ei gofio oedd “The Whispering Shadow,” sydd 
erbyn heddiw ar gael ar DVD fel un o’r hen glasuron. Yna 
caed egwyl a chyfle i brynu hufen iâ neu fferins cyn i’r brif 
ffilm ddilyn gan orffen hefo anthem genedlaethol Prydain 
Fawr. A hyn i gyd am dair ceiniog i blant a chwech neu swllt 
i oedolion! Roedd y seti drutaf ar dipyn o godiad ac yn nes 
at gefn yr adeilad. Roedd lle i tua 150 i eistedd ac yn 1937 
fe adnewyddwyd y cyfan ar gost o £75 gan ei wneud yn 
ddigon da i frenin neu frenhines eistedd yno yn ôl y papur 
lleol! Nid oedd y peiriannau yn hollol ddibynadwy serch 
hynny ac yn fynych iawn byddent yn torri i lawr a byddai 
arogl llosgi seliwloid yn llenwi’r lle ond doedd neb yn poeni 
rhyw lawer ac ymhen ychydig byddai’r ffilm yn mynd yn 
ei blaen, er ei fod ychydig yn fyrrach efallai! Hyd y gwn i 
fuodd yno erioed dân go iawn.

Roedd yn boblogaidd iawn, yn enwedig yn ystod 
cyfnod y rhyfel, ac fe barhaodd i ddifyrru am flynyddoedd 
wedyn nes i’r sinema gau tua dechrau’r pum degau. Fel 
“Laugh and Scratch” mae llawer yn cofio am y lle hyd 
heddiw! Wedi hynny cafodd fywyd newydd fel Eglwys 
Babyddol.
GD

Sialens Ddarllen Yr Haf 2021
Ymunodd nifer o Arwyr y Byd Gwyllt o’r ysgolion 
lleol yn hwyl y sialens eleni. Thema bwysig y sialens 
eleni oedd gwarchod yr amgylchedd. Bydd y sialens 
yn gorffen ddiwedd Medi, cofiwch orffen a chasglu 
eich tystysgrif a medal!

Diolch
Diolch arbennig i’r garddwr gwirfoddol Mr Steven 
Cooper o Lanbedr sydd wedi bod tu hwnt o brysur 
yn tacluso a chlirio o gwmpas Llyfrgell Rhuthun.
Rydym yn hynod ddiolchgar iddo am ei waith caled.

HARRY WILSON A’R EWROS
Mae’r cynnwrf grewyd ym mis Mehefin 
pan gynhaliwyd gornest pêl-droed 
Ewro 2020 wedi pylu erbyn hyn, a 
bellach i’r mwyafrif ohonom atgofion 
o’r hyn a welsom ar y teledu neu a 
glywsom ar y radio sydd yn aros. 
Ychydig iawn gafodd gyfle i weld 
gemau yn fyw oherwydd dylanwad 
Covid. I ni yma ym mro’r Bedol roedd 
yna ddiddordeb arbennig gan bod 
Harry Wilson, un o blant Corwen, 
yn aelod o garfan tîm cenedlaethol 
Cymru. Cawsom gyfle i’w holi am sut 
fywyd dreuliwyd gan y tîm yn ystod 
cyfnod tair wythnos y Chwaraeon.

Roedd Cymru yn anffodus o’r 
cychwyn cyntaf, yn gorfod mynd bron i 
dair mil o filltiroedd o’u cynefin i Baku, 

prifddinas Azerbaijan, dinas gyda 
phoblogaeth o tua dwy filiwn ac yn 
enwog am ei hadeiladau canoloesol 
ynghyd â nifer o adeiladau modern 
diweddar. Oherwydd cyfyngiadau 
Covid roedd y tîm mewn swigen ond 
fe gawsant gyfle i gerdded o amgylch 
yr hen dref, a chael cipolwg hefyd ar 
faes rasio ceir y ddinas lle cynhaliwyd 
y Grand Prix yr wythnos cynt.

Roedd y garfan i gyd yn aros yng 
ngwesty pump seren yr Hilton yn Baku 
ac roedd rhai lloriau wedi eu cadw yn 
glir i’r chwaraewyr yn unig ac roedd 
y cyfleusterau, megis y pwll nofio, y 
gym. a’r ystafell chwaraeon yn wych. 
Roedd bwyd i bawb yn cael ei baratoi 
gan ddau chef oedd yn rhan o’r 
garfan ac yn cynhyrchu amrwyiaeth o 

fwydydd yn ôl y gofyn.
Cyn belled ag yr oedd teithio yn y 

cwestiwn llogwyd awyren jet breifat i 
hedfan o’r wlad yma i Baku ac i Rufain 
i chwarae un gêm cyn hedfan yn ôl 
i Baku. Roedd y tywydd yn boeth 
iawn, yn y 30degau yn Baku a Rhufain 

ac ychydig o amser cyfyngedig a 
dreuliwyd yn yr haul ar wahan i’r 
sesiynau ymarfer. Roedd ymarfer yn 
y gwres yn rhoi cyfle i ymgodymu â’r 
tymheredd, gan yfed digon o ddŵr a 
gwneud defnydd helaeth o’r pwll nofio 
a’r system awyru yn y gwesty.

Yn anffodus y tro yma ni fedrent fel 
tîm gyfarfod a chlywed sŵn cefnogwyr 
Cymru –ac fel y dywedodd, “Rydym 
yn dibynnu arnynt i’n codi a’n cefnogi, 
tra bo clywed Hen Wlad fy Nhadau yn 
wefreiddiol, yr anthem orau yn y byd!”

Diolch i Harry am ei sylwadau a 
dymuniadau gorau iddo yn Llundain ar 
ôl arwyddo i glwb pêl-droed Fulham 
(am y swm anferthol o £12miliwn!) am 
gyfnod o bum mlynedd.

Pob hwyl i’r dyfodol Harry!

Chwaraeon

CYFARCHION 
MIS MEDI

DIOLCH

ER COF

Dymuna Hugh a Veronica, Hyfrydle, Llandyrnog, 
ddiolch i bawb am yr holl ymholiadau, 
dymuniadau da a’r cardiau a dderbyniwyd ar ôl y 
llawdriniaeth gafodd Hugh yn Ysbyty Glan Clwyd. 
Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr iawn. 

Dymuna Wyn a Bet, Bodanwydog, Llandegla 
ddiolch i’n teulu, cymdogion a ffrindiau ymhell ac 
agos am y consyrn a’r caredigrwydd trwy air a 
gweithred a ddangoswyd i ni tra bu i ni’n dau dreulio 
cyfnod yn Ysbyty Gobowen yn ddiweddar. Maent 
wedi bod yn werth y byd. Diolch o galon i bawb.

Dymunaf ddiolch yn fawr iawn i’m teulu, ffrindiau, 
a’r gymuned oll am y cardiau, blodau, a rhoddion 
derbyniais ar fy mhen-blwydd yn ddiweddar. Llawer 
o ddiolch am yr holl roddion ariannol hael tuag at 
Ward y Cancr Ysbyty Glan Clwyd. Pleser oedd 
cael cyflwyno cyfanswm o £1,000.00 i gydnabod 
y gwasanaeth gwych dderbyniais yn ddiweddar. 
Gwethfawrogir caredigrwydd pawb.
Llinos Rawson, Dwyfor, Llanrhaeadr

Dymuna Nan, Dylan a’r teulu ddiolch o galon am yr 
holl garedigrwydd a chydymdeimlad a ddangoswyd 
tuag atynt yn eu profedigaeth o golli eu Tad, Taid a 
hen Daid sef Ifor Parry, Ty Ucha’r Llyn,Gwyddelwern. 
Gwerthfawrogwyd pob galwad ffôn, cardiau, 
llythyrau a’r holl roddion hael er cof am Ifor, tuag 
at Gronfa’r Preswylwyr Cartref Plas Gwyn. Diolch 
i’r Parchedigion Brian Huw Jones ac Aled Lewis 
Evans am eu gwasanaeth ac i’r Brodyr Dowell am y 
trefniadau a hefyd Edwin ac Eirian am y Deyrnged.

Mae ein diolch pennaf yn mynd i holl staff Cartref 
Plas Gwyn am y caredigrwydd a’r gofal arbennig 
ac amrhisiadwy a gafodd Ifor ganddynt dros y 
blynyddoedd.

Diolch yn fawr i bawb.

Cofion annwyl am Lisa Hughes (Maes Aled, 
Cerrigydrudion a Pengob, Llangwm gynt) a fuasai 
wedi bod yn 100 oed ar Awst 9, 2021. Mike a Martin 
a’u teuluoedd.

Hyfryd atgofion am Trevor Beech, Tyddyn Pentre, 
Josie a Gerald Evans, Cyffordd Llandudno, Megan 
a Winston Williams, Edith a Herbert Williams, 
Caerddinen gynt. 

Eu colli’n dristwch a’u cofio’n ddiddanwch. Oddi 
wrth y Teulu.

Er cof annwyl am Wyn ar ddydd ei ben-blwydd 
Medi 18.

Trysorwn yr atgofion 
A ddaw o hyd i’r cof 
Ond hiraeth sy’n y galon 
Am un na ddaw yn ôl.

Mam, Carol, Shaun a Tara Wyn, Hafoty Foel 
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 Tîm Pêl-droed Cerrigydrudion
Rhes gefn (o’r chwith) 

Euros Gwyn (rheolwr) Dyfed Baldry, Robin Evans, Harri Watkin Jones, Ynyr 
Roberts, Tomos Jones, Sion Edwards, Carwyn Williams, Huw Goddard (Is reolwr) 

Rhes flaen (o’r chwith) 
Corey Williams, Ifan Jones, Tegid Williams (capten), Jac Edwards, Steffan Parry, 

Nidian Jones, Ifan Gwyn, Gruff Edwards

Chwaraeon Gofynnwyd i nifer o glybiau chwaraeon y fro i roddi ychydig o’u hanes 
yn ystod cyfnod y Pandemig, a’u gobeithion am y tymor nesaf.

Clwb Pêl-droed Cerrigydrudion
Mae pêl droedwyr cynghreiriau 
rhanbarthol Cymru wedi cael deunaw 
mis na welir ei debyg eto, efallai, ac 
nid yw chwaraewyr Clwb Pêl - droed 
Cerrigydrudion yn ddim gwahanol. 

Daeth tymor llynedd i ben yn 
gynnar heb i’r chwaraewyr gael cyfle 
i orffen y gynghrair ac er bod ambell 
i gêm gyfeillgar wedi ei chynnal a 
sesiynau hyfforddi cyson ar gael mae 
rhwystredigaeth yr hogiau wedi bod yn 
amlwg. 

Bellach mae’r clwb yn chwarae yn 
Adran un Cynghrair Dyffryn Conwy 
a Chlwyd dan reolaeth Euros Gwyn, 
Gwern Nannau, Llangwm gynt, ond 
sydd bellach yn byw yn Rhuthun.  
Dyma ail gyfnod Euros fel rheolwr 
y clwb ac yntau’n gyn chwaraewr 
hefyd.  Cynhelir sesiwn hyfforddi yng 
Nghorwen bob nos Fawrth a nos Iau. 

Cafwyd dechrau addawol iawn i’r 
tymor ac allan o’r un ar ddeg gêm 
gyntaf mae Cerrig yn ddiguro ac ar frig 
yr adran - ennill wyth gêm a thair gêm 
gyfartal gyda Tomos Tryfan a Tirion 
Griffiths, y prif sgorwyr, wedi rhwydo 
deuddeg gwaith yr un. Er y llwyddiant 

dechreuol, yn cynnwys buddugoliaeth 
yn erbyn Abergele sydd yn yr ail safle, 
cafwyd sawl gêm agos ac mae tymor 
caled o flaen yr hogiau. 

Yng nghwpan REM Jones bydd 
Cerrig yn wynebu Betws y Coed ar y 
11eg o Fedi. Nid yw gwrthwynebwyr 
y “Junior Cup” yn hysbys eto gyda 
gemau yn y gwpan hon wastad yn rhai 
sy’n creu cyffro o fod yn wynebu timau 
yng Ngwynedd a Môn.

Chwaraewyr lleol yw’r rhan fwyaf o’r 
hogiau - o ardal Uwchaled - ond daw 
ambell un o gyffiniau Corwen, Rhuthun 
a’r Bala. Cymraeg yw iaith y tîm. 

Mae’r clwb yn gobeithio gwneud 
gwelliannau i’r Cae Pêl - droed sy’n 
angenrheidiol os yw’r clwb am esgyn. 
Mae rhai o’r gwelliannau hyn, yn 
cynnwys cael goliau newydd, eisoes 
ar waith, a bu’r clwb yn ffodus i gael 
cymhorthdal gan Gronfa Melinau 
Gwynt Clocaenog.   Yn ffodus, hefyd, 
mae gan y clwb nifer o noddwyr 
hael yn cynnwys Blodyn Aur, Tŷ 
Architecture ac Owen Humphreys.

Osian Roberts

CLWB CRICED CORWEN
Fel y digwyddodd i bawb arall ym 
myd chwaraeon roedd 2020 yn 
flwyddyn anodd iawn i’r Clwb. Cafodd 
y gemau Cynghrair eu hatal dros dro 
ond fel nifer o glybiau eraill yn y fro 
llwyddwyd i chwarae nifer bach o 
gemau cyfeillgar yn erbyn timau lleol 
eraill ac i ni roedd hynny’n golygu 
Rhewl a Rhuthun. Roedd rhaid 
cadw at y rheolau diogelwch, ni ellid 
defnyddio’r ystafelloedd newid, ac 
roedd y chwaraewyr yn cadw’r pellter 
angenrheidiol rhyngddynt â’i gilydd 
ar y maes chwarae. Ni allai’r bowlwyr 
boeri ar y bêl i gadw’r sglein arni fel 
sy’n arferol a rhaid oedd ei glanweithio 
yn gyson. Ond yn waeth na dim doedd 
yna ddim te i’w gael! Er gwaethaf hyn 
i gyd roedd pawb yn hapus iawn i gael 

bod yn ôl ar y maes.
Eleni cafwyd yr hawl i chwarae 

gemau cynghrair, er roedd yn rhaid 
cadw at y rheolau hyd yn ddiweddar. 
Y broblem fwyaf oedd nad oedd yn 
bosibl rhannu car wrth drafaelio i 
gemau oddi cartref. Er hyn i gyd mae 
pawb wedi mwynhau cael y cyfle i 
chwarae eto, er na chawsom fawr 
o lwyddiant cyn belled ag y mae’r 
canlyniadau yn y cwestiwn!

Mae’r Clwb wedi bod yn ymdrechu 
i gael tîm llawn am beth amser. Ar yr 
ochr gadarnhaol rydym wedi croesawu 
nifer o chwaraewyr newydd gan 
gynnwys y ferch gyntaf! Byddem yn 
falch iawn o groesawu unrhyw un sydd 
â diddordeb.
Kevin Sharp

Tîm Hoci Merched Rhuthun
Mawrth 2020, ac roeddem i gyd yn edrych ymlaen i chwarae un o gemau olaf y 
tymor yn erbyn Prifysgol Bangor.  Gêm hynod o bwysig i’r tîm cyntaf er mwyn 
cadw eu safle yng nghynghrair gyntaf Hoci Merched Gogledd Cymru.  Roedd 
tîm cryf iawn wedi ei ddewis ar gyfer y gêm, ond er mawr syndod ar y pryd, 
daeth neges gan Brifysgol Bangor i ddweud ei bod hi’n ormod o risg iddynt ddod 
oherwydd nifer yr achosion o Covid a oedd yn codi yn yr ardal.  Roeddem ni 
fel merched Rhuthun wedi ein synnu  gan fod Covid yn rhywbeth a oedd yn reit 
newydd ar y pryd, ac roeddem wedi edrych ymlaen gymaint at y gêm. Ond wrth 
gwrs, roedd yn benderfyniad iawn ac o fewn wythnos wedyn, roedd y wlad i gyd 
mewn cyfnod clo.  

 Mae hi wedi bod 
yn 18 mis hir ers 
i ni chwarae gêm 
gystadleuol.  Ym mis 
Ebrill 2020, gwnaeth 
llawer o glybiau hoci 
Cymru ‘y sialens rholyn 
papur tŷ bach’ am 
ychydig o hwyl, sef 
ceisio cadw’r rholyn 
papur tŷ bach yn yr 
awyr gyda ffon hoci, a’i ffilmio.  Braf oedd gweld pawb o’r clwb, hyd yn oed y 
rhieni yn ymuno yn y sialens!  Gwahanol iawn oedd y parti “zoom” diwedd tymor 
yn Haf 2020 hefyd.  Cafwyd noson hwyliog iawn gan wobrwyo chwaraewyr.  
Aeth gwobr ‘y chwaraewr iau a oedd wedi gwella fwyaf’ i Megan Rees-Hughes a  
gwobr y chwaraewr a oedd wedi gwella fwyaf i Heledd Beech a Harriet Jones.  Y 
chwaraewr a sgoriodd fwyaf oedd Linda Harrison a Heledd Beech ac aeth gwobr 
Chwaraewr y Chwaraewyr i Claerwen Render.  I ddiweddu’r noson, cafwyd cwis 
hwyliog gyda Paula Duffy yn ennill.

Wrth i’r misoedd symud ymlaen ac wrth i’r cyfyngiadau ddechrau codi, 
roedd rhaid i’r pwyllgor  drafod y ffordd orau o ailddechrau sesiynau hyfforddi.   
Dewiswyd Siân Jones a Gwyneth Day fel Swyddogion Covid  i sicrhau ei bod hi’n 
ddiogel i bawb ailddechrau chwarae.  O ran Clwb, ein prif nod oedd cael y plant/ 
chwaraewyr yn ôl yn chwarae hoci eto, ond gwneud hynny mewn modd diogel 
iddyn nhw, eu teuluoedd a holl wirfoddolwyr y clwb.  Bu rhaid buddsoddi mewn  
offer ychwanegol er mwyn cadw pawb yn ddiogel drwy wneud yn siwr nad oedd 
grwpiau yr un oedran yn defnyddio yr un offer.  Roedd ffordd newydd o hyfforddi 
lle nad oedd plant/chwaraewyr yn cael cyffwrdd offer, dim ond yr hyfforddwyr 
.  Roedd rhaid i bawb ymbellhau yn ystod y sesiynau (gymaint ag yr oedd modd 
gwneud) e.e - ar ddechrau a diwedd sesiwn ac wrth egluro sgiliau.  

Ym mis Tachwedd 2020, cawsom gêm gyfeillgar yn erbyn Clwb Hoci Eirias.  
Effeithiodd y cyfnod clo ar ein fitrwydd a’n sgiliau ac fe adlewyrchwyd hynny yn 
y gêm wrth inni golli 10-1, ond er hyn roedd pawb wedi mwynhau cael bod yn 
ôl yn chwarae fel tîm.  Cafwyd cyfle yn y gêm gyfeillgar i wisgo ein cit newydd, a 
noddwyd gan Automark, 3D Accountancy Ltd a Thafarn y Plu, ac rydym fel clwb 
yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cefnogaeth.  

Er mor anodd mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod i bawb, mae wedi bod 
mor braf bod yn ôl yn chwarae ar y cae,  yn rhedeg a gweithio fel tîm unwaith 
eto.  Mae gwirfoddolwyr y clwb wedi bod yn arbennig – yr hyfforddwyr- y rhai 
hŷn ac iau, hefyd y rhieni sydd wedi bod yn barod i wirfoddoli gyda’r sesiynau er 
mwyn sicrhau bod y plant yn cael mwynhau eu hoci eto!   Mae’r clwb yn hynod 
bwysig i lawer o blant ac oedolion i gyfarfod eu  ffrindiau a’u cyd- chwaraewyr i 
gymdeithasu ac i ymgymryd â gweithgareddau sy’n rhoi mwynhad.  Mae hoci, fel 
y mae unrhyw chwaraeon, yn elfen hanfodol i lawer o blant ac oedolion gadw’n 
iach yn gorfforol a meddyliol.  Rydym yn mawr obeithio y cawn dymor ychydig 
mwy ‘normal’ ym mis Medi, gan obeithio y bydd y gynghrair yn ail gychwyn i’r tim 
cyntaf a thwrnamentau gogledd Cymru i’r rhai iau.  Rydym o hyd yn croesawu 
aelodau newydd, cadwch lygad ar ein gwefanau cymdeithasol am wybodaeth 
am ein sesiynau hyfforddi.
Gwen Rees

CLWB PÊL-DROED CORWEN
Fel canlyniad i’r Pandemig fe aeth y 
tîm o Fawrth 6 2020 i Orffennaf 24 
2021 heb chwarae gêm gystadleuol, 
cyfanswm o 506 niwrnod. Roedd 
y bwlch rhwng y cyfnod buont yn 
chwarae adref yn 551 niwrnod.

Pan ganiatawyd i’r ymarferion 
ail-ddechrau roedd yna gyfyngiadau 
llym iawn gan gynnwys dim 
cyffwrdd a mesur tymheredd. 
Apwyntiwyd un o drigolion y 
dref, Alan Hughes, sydd hefyd 
yn gynghorydd sir, fel Swyddog 
COVID ac ef sydd yn gyfrifol am 
arolygu popeth sydd yn ymwneud 
â COVID yn lleol. Pan gafwyd yr 
hawl i chwarae gemau cyfeillgar ar 
y dechrau nid oedd cefnogwyr, ar 
wahan i rai swyddogion, yn cael 
gweld y gêm. Fel mae’r cyfyngiadau 
yn cael eu llacio mae pethau yn 
dechrau dod yn ôl i’r hen drefn ond 
rydym yn dal i droedio yn ofalus 
a gwneud yn siwr fod popeth dan 

reolaeth. Fel canlyniad i’r Pandemig 
cafodd tymor Corwen yng 
Nghynghrair dechreuol JD Cymru 
North, sydd yn ail reng pêl-droed 
Cymru, ei gwtogi pan ddaeth y 
Gynghrair i ben a chafodd y tîm ei 
ddiraddio am fod Cymdeithas Pêl-
droed Cymru wedi dewis cwblhau y 
Tabl terfynol ar sail nifer y pwyntiau 
ymhob gêm.

Ar gyfer y tymor newydd 
penodwyd tîm rheoli newydd gyda 
Guy Handscombe yn rheolwr a 
Shaun Colley yn ei gynorthwyo.Y 
gobaith yw i’r tîm orffen y tymor 
mor uchel â phosibl yn y Gynghrair 
Ardal Gogledd Ddwyrain newydd a 
thrwy hynny cael dyrchafiad yn ôl 
i ail reng pêl-droed Cymru. Mae’r 
Clwb eisoes wedi cael Trwydded 
Rheng Dau sydd yn orfodol er 
mwyn i’r Clwb cael chwarae yn yr 
ail reng.  
Gavin Billington


