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GOLYGYDDOL
Fel arfer, fe gynhelir ein Gwyliau
Diolchgarwch yn ystod misoedd
Medi a Hydref ond eleni, rhywfodd,
fe ddaethant ynghynt, - mor gynnar
â Mai 6! Dyna, mewn gwirionedd
a ddigwyddodd yn yr etholiadau
yng Nghymru, Lloegr a’r Alban,
- y werin yn manteisio ar y cyfle i
ddweud ‘diolch’ wrth y gwahanol
lywodraethau, - y Toriaid yn Lloegr,
Llafur yng Nghymru a’r Blaid
Genedlaethol yn yr Alban. Diolch am
beth? Wel am y brechlyn gwyrthiol a
ddosbarthwyd mor sydyn ac effeithiol
yn ystod y misoedd diwethaf wrth
gwrs.
Ond cof byr sydd gan y werin
mae gen i ofn. Hoffais y gymhariaeth
gan Stewart Lee yn yr ‘Observer’ rai
wythnosau yn ôl pan soniodd am
dad meddw a dreuliai ei holl amser
a’i arian yn y dafarn gan amddifadu
ei deulu tlawd o bob cysur. Un nos
Sadwrn pan ddaeth gartref sylwodd
fod y bwrdd yn foel, y cypyrddau’n

Ble sonir am y rhain
yn y rhifyn hwn?

wag a golwg druenus ar ei wraig
a’i blant. Trodd ar ei sawdl ac aeth
draw i McDonalds gan brynu llond
bag o fwyd iddynt. Sôn am fwyta a
mwynhau a phawb mor ddiolchgar
wrth y tad caredig, - y tad gorau
yn y byd yn ôl y plant!! Yn wahanol
i’r plant druan, gobeithiwn na
fyddwn ni wedi anghofio’r blerwch
a welwyd ar ddechrau’r pandemig;
y penderfyniadau anghywir a
wnaethpwyd a’r holl farwolaethau y
gellid fod wedi eu hatal.
Ond o leiaf mi gafodd yr
etholiadau eleni, (diolch i isetholiad Hartlepool ac etholiadau
lleol Lloegr) ddigon o sylw gan
y cyfryngau, ond y siom eto
yw sylwi bod cyfartaledd y rhai
a bleidleisiodd mewn nifer o
etholaethau yng Nghymru yn llai na
50%, - felly ni thrafferthodd hanner
y boblogaeth yng Nghymru i fynd
yn agos i ‘run blwch pleidleisio. Yn
anffodus, parha llawer o Gymry o
hyd i gredu mai’r etholiadau ar gyfer
llywodraethau San Steffan sy’n
holl-bwysig ac nid yr etholiadau
di-nod ar gyfer rhyw siop siarad yng
Nghaerdydd. Ond mor anghywir
ydyn nhw. Gan Senedd Cymru
mae llawer o’r pwerau bellach,
- addysg, iechyd, trafnidiaeth ac
amaethyddiaeth ond i enwi rhai ac
mae mwy o bwerau ar y ffordd. Yn
wir, mae angen atgoffa etholwyr
Cymru yn gyson am hyn, - hyd yn
oed eu haddysgu os oes raid.
Ond bellach mae Aelodau
Senedd Cymru a etholwyd yn ôl yn
y Bae a’u holl addewidion wedi eu
cloi y tu hwnt i gof tan yr etholiad
nesaf! Ond gobeithio nad ydym
ni wedi anghofio. Gan fod llawer
ohonom, ddarllenwyr ‘Y Bedol’,
yn byw ar gyrion ein hetholaethau
lle gellid yn hawdd anghofio
amdanom, mae’n hanfodol ein bod
yn eu hatgoffa am ein hanghenion
ninnau a hynny’n gyson. Oes,
mae ‘na dlodi yn ein hardaloedd
ninnau hefyd a mwy o alw ar y
banciau bwyd; mae cyflwr ein
ffyrdd ninnau yr un mor warthus
ac mae cyflwr amaethyddiaeth
yn dal yn fregus. Felly wrth i ni
gydnabod yn ddiolchgar y miliynau
o nodwyddau a blannwyd yn ein
breichiau disgwyliedig yn ystod
y misoedd diwethaf, hwyrach ei
bod yn hen bryd i ninnau blannu
ambell i nodwydd ym mhenolau
ein gwleidyddion i’w hatgoffa ein
bod ni’n dal yma ... o hyd ... ac yn
disgwyl!
Elwyn A. Jones

Ffotograffwyr
Ffantastig!
Fel rhan o Eisteddfod T eleni, y dasg i ffotograffwyr ifainc Cymru dan 14 oed
oedd tynnu llun ar y thema Fy Milltir Sgwâr.
Y ffotograffydd Betsan Evans gafodd y dasg o ddewis y tri llun gorau allan o
dros 120 llun.
Rydym ni’n falch iawn o gael llongyfarch dwy o fro’r Bedol am ddod yn ail a
thrydydd yn y gystadleuaeth arbennig hon. Da iawn chi, Gwen a Magi! Tipyn o
gamp!

Ail – Gwen Rhys, Adran Cerrigydrudion
Dyma ddywedodd y beirniad am lun Gwen, ‘Llun sydd wedi ei gymryd yn ystod
yr eurawr, sef yr amser gorau i dynnu llun tirwedd. Mae’r lliwiau’n hudolus a dwi’n
dwlu ar sut mae golau’r haul yn saethu trwy’r coed ac yn erbyn y niwl sy’n creu
effaith dramatig a theimlad llonydd.
Mae’r llun hefyd yn taro’r galon, mae’n ‘neud chi deimlo gwerthfawrogiad o
brydferthwch ei milltir sgwâr. Defnydd da o wagle sydd yn gadael digon o le a
diddordeb i’r llygaid drafaelu o gwmpas y llun.’

Trydydd – Magi Wynne, Ysgol Pentrecelyn
Yn ôl y beirniad, ‘Mae llun Magi yn lun naturiol o ddwy ferch yn chwarae
mewn cae. Er symlrwydd y llun mae wedi gallu dal y ddwy mewn ffocws er y
symudiadau cloi, sydd yn gallu bod yn dipyn o gamp.
Beth sy’n hyfryd am y llun yma yw mae wedi dal moment o ryddid; rhyddid i
allu chwarae a ‘neud y mwya’ o’i milltir sgwâr yn ystod cyfnod clo, sydd felly’n ei
wneud yn lun pwysig i’r cyfnod yma.’
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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.

O’R EFAIL
Unwaith eto mae’n diolch yn fawr i
bob un sydd wedi cyfrannu - boed
yn newyddion neu erthygl. Rydym
yn dechrau ymdopi gyda’r ffordd
newydd o fynd ati i baratoi’r Bedol ac
un peth hanfodol i ni’r Golygyddion

ydy’r defnydd o dechnoleg. Tybed
a fuasai’r gohebyddion yn fodlon i
ni gynnwys eu cyfeiriad e-bost yn
y Bedol? Mae nifer yn gwneud yn
barod ac mae’n ffordd hawdd o
gysylltu.
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Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
ffôn
symudol
a thynnu
Rhiannon,
Nant
Erw, Maes
Cantabaunrhyw
. . . . . . . lun
...o
. . fyd
. . . .natur
. . . . . sy’n
. . . . . . . . .£20.00
Cyfanswm
………£202.00
arddangos Tymor yr Haf yn ei ogoniant! Ewch amdani!

‘LLIWIAU’R HAF’
CYSTADLEUAETH
FFOTOGRAFFIAETH

Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a
Anfonwch eich llun/lluniau yn syth i swyddfa@bedol.
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Nid ydym yn cyhoeddi erthyglau,
com
Mehefin
23, os
gwelwch
yn dda.
llythyrau
neuCYN
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
Gwobr – £10
i’r cyntaf,
a’r llun
cynnwys
lluniau
o’r ymadawedig.

yn ymddangos, efo’r goreuon,

NID ar
YW’R
GOLYGYDDION
YN CYTUNO Â’R GWAHANOL
dudalennau
canolOyREIDRWYDD
Bedol!
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.

EIN CYFEIRIAD:

Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i
SWYDDFA’R BEDOL,
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW
(Drws ger siop Elfair)
FFÔN: 01824 704741
1/2 Tudalen £70
1/8 Tudalen £25

1/4 Tudalen £40

swyddfa@ybedol.com
1/16 Tudalen £15
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).
Hysbysebion
rhifyn
Gorffennaf
erbyn
Y prisGwener,
yw £25 am
y flwyddyn.
dydd
Mehefin
25.

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
ebost: swyddfa@ybedol.com

Lluniau:

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

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

Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd Hapus iawn i GWEN EFA
Loney yn 5 oed ar Fehefin 12, cariad
mawr oddi wrth Mam a Dad a’r teulu
oll xxx

Pen-blwydd Hapus i MABON ELIS
Dafydd yn 6 oed ar Orffennaf 14. Diolch
am yr holl hwyl! Llawer o gariad gan
Dad, Mam, Medi, Taid a Nain Rhydonnen
a Taid a Nain Rhyl xxx

Pen-blwydd Hapus iawn i ARAWN
LLYWELYN yn 5 oed ar Fehefin 23.
Cariad mawr Dad, Mam ac Efa
Melangell, Gu a Taid, Nain a Taid a’r
teulu oll.

Pen-blwydd Hapus iawn i GWENLLI
MAI, Cefn Iwrch Fawr, Cyffylliog yn 4
oed ar Fai 22. Llawer o gariad gan Dad,
Mam, Gruff a Mirain, Nain Glythau, Taid
a Nain Erw Goch a’r teulu i gyd xxx

Pen-blwydd Hapus mawr i ANNI-MAI
Ballina, Awstralia oedd yn 6 oed ar Fai
14 a phenblwydd hapus i Gwen fydd yn
4 oed ar Awst 2. Cariad mawr gan Mam,
Dad a’r teulu i gyd!

Pen-blwydd Hapus iawn i MEGAN ELSI
Jones, Foel Eryr, Bylchau yn 7 oed ar
Fehefin 18. Llawer o gariad, oddi wrth
Dad, Mam, Leah ac Awel, Taid a Nain
Dwyfor, Llanrhaeadr a Taid a Nain Min
Greion, Bylchau xXx

Pen-blwydd Hapus iti GWION WYN yn
5 oed ar Fehefin 4. Llawer o gariad gan
Mam, Nain Taid a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd Hapus mawr i ti TRYFAN
yn 16 mlwydd oed ar Fehefin 4. Hefyd
pob lwc i ti yn dy bennod nesa yn dilyn
ymadael â’r ysgol! Llawer o gariad
oddiwrth Mam, Will, Lili Wen, Ted y ci,
Taid a Nain Tŷ Coch a’r teulu oll xxxxx

Pen-blwydd Hapus iawn i’r eneth gorjys
yma, ENLLI FFLUR sy’n 2 oed ar Fehefin
28. Joia dy barti bach yn yr ardd gyda dy
ffrindiau!!! Gyrru llond tractor a trelar o
swsus i ti gan Mam, Dad, Nain a’r teulu i
gyd xxx
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CYFARCHION
MIS MEHEFIN
DIOLCH
Dymuna Emily, Carol, Shaun a Tara Wyn ddiolch
i deulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd
o gydymdeimlad tuag atynt o golli priod, tad a
thaid arbennig, sef Ieuan Davies, Trem y Coed
Clawddnewydd, Hafoty Foel gynt. Diolch am y
llu cardiau, blodau a galwadau ffôn a’r rhoddion
hael er cof am Ieuan i’w rhannu rhwng Nyrsus
Cymunedol Rhuthun a Meddygfa Uwchaled.
Diolch i’r Parch Huw Dylan Jones a’r
Parch Geraint Roberts ac Eirian Jones am eu
gwasanaeth ddydd yr angladd yng Nghapel Melin
y Wig. Diolch i Aled Jones gyda’r system sain gan
fod llawer iawn o ffrindiau a chyfeillion wedi dod i’r
pentref i dalu’r deyrnged olaf i Ieuan. Diolch hefyd
i ffrindiau ym mhentre Clawddnewydd. Diolch
arbennig i blant tacsi Ieu am y dorch flodau.
Diolch i Peredur Roberts am drefniadau gofalus
a thrylwyr.
Diolch yn fawr i bawb. Emily.

ER COF
I gofio’n annwyl iawn am rieni a thaid a nain
arbennig ar ddydd eu penblwydd, Mehefin 18.
Meirionwen a Hugh Lloyd Davies, gynt o Delfryn,
Cerrigydrudion.
Yn dawel hiraethwn
Gyda chariad y cofiwn
Arthur, Nerys, Sioned a Lowri
Er cof annwyl am ein merch, Glenys Eleri,
a hunodd Mehefin 20, 1995. Llithro mae’r
blynyddoedd ond erys yr hiraeth amdanat. “Diogel
ym mreichiau’r Iesu” yw ein gweddi ni.
Dad a Mam, Glennydd, Llandyrnog.

RHEWL
Gohebydd: Sian Eryddon Ffôn: 01824700245
Profedigaeth: Anfonwn ein cofion at deulu
Rhandirmwyn sydd wedi cael dwy brofedigaeth
yn agos at ei gilydd. Bu i Huw golli brawd yng
nghyfraith ac mae Menai wedi colli chwaer yng
nghyfraith. Rydym yn meddwl amdanoch.
Llongyfarchiadau: Croeso i ddau fabi i’r ardal.
Mae Glesni, Erw Deg a’i chymar Ryan wedi cael
mab sef Efan Joseff. Mae Harri a Megan Gardner,
Ffordd Dinbych hefyd wedi cael mab sef Tom
Hughes Gardner. Llongyfarchiadau calonnog i
bawb a hwyl ar y gwarchod.
Llongyfarchiadau: i Dr Erin Ifan , Tŷ Mawr ar ei
llwyddiant yn yr Ysgol Feddygol yng Nghaerdydd
ac am gael swydd fel meddyg iau yn Ysbyty Glan
Clwyd.
Profedigaeth: Danfonwn ein cofion at Menna
Jones Plas yr Esgob a’r teulu estynedig yn
eu profedigaeth o golli eu chwaer Olwen , yn
Nolannog Sir Drefaldwyn.
Cymerwch ofal i gyd dros yr haf a chofiwch
gysylltu os oes gennych newyddion.

Onid yw’r ddaear i gyd, i gyd,
Fel pe bai’n chwerthin
Tan haul Mehefin, –
A phwy chwenychai ddifyrrach byd?
Eifion Wyn
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LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans Ffôn: 01824 790313
Y siop gig: Fe rannodd Dan, ein cigydd lleol,
newyddion cyffrous ar y cyfryngau cymdeithasol fis
diwetha:- “Mae pum mlynedd wedi bod ers i ni gymryd
drosodd y siop gig Clwyd Williams. Roedd hon yn siop
a oedd wedi hen ennill ei phlwyf a chanddi gwsmeriaid
rheolaidd, ffyddlon ac mae hi wedi bod yn bleser pur
gweithio o dan yr enw cyfarwydd yma. Gan ein bod
wedi datblygu tipyn ers hynny, rydym wedi penderfynu
newid yr enw i adlewyrchu hynny! Yr un siop, yr un
wynebau (ac un newydd hefyd!), yr un gwasanaeth
gwych. Mae’n siŵr y byddwch yn sylwi ar ychydig o
newidiadau ar arwyddion y siop dros yr wythnosau
nesa – gobeithio y byddwch chi’n ei hoffi gymaint â
ni. Diolch am barhau i’n cefnogi.” Dymunwn yn dda
i Dan i’r dyfodol, gan ddiolch iddo am ei wasanaeth
ardderchog. Croeso hefyd i Rhys, aelod newydd o’r
staff.
Geni: Llongyfarchiadau calonnog i Ryan a Glesni, Tŷ
Gerddi ar enedigaeth mab bach, Efan Joseff.
Profedigaeth: Cydymdeimlwn yn ddwys iawn ag
Eva a theulu’r diweddar Ossie Langford Jones,
Treborth ac Emyr, Anwen a John Penisa’r Waen Emyr yn ddiweddar wedi colli ei fam Mrs Eluned
Morris, Rhuthun.

Enillydd: Reidiwr ceffyl

Dathlu: Pob dymuniad da i Menna, Gader Goch ar
ddathlu pen blwydd arbennig iawn.
Ysbyty: Da deall fod Hughie Plumb yn gwella wedi
ysbaid yn yr ysbyty.
Newid Aelwyd: Pob dymuniad da i James, Lucy a’r
teulu sy’n symud i fyw o’r Kinmel Arms i Lanelwy.
Ysgol Bryn Clwyd: Nos Iau Mai 27 cynhaliwyd Helfa
Drysor Teulu o gwmpas y Pentre wedi ei threfnu gan
Ffrindiau Ysgol Bryn Clwyd. Ar fuarth yr ysgol roedd
castell bownsio, stondin gemau a lluniaeth ysgafn.
Roedd y tywydd yn ardderchog a mwynhawyd y
noson yn fawr iawn.
Rhodd: Wythnos ddiwethaf, bu Elis Morris a’i ffrind
Steffan yn gwerthu ffrwythau a llysiau o amgylch y
Pentre, gyda’r elw o £120 yn mynd tuag at Ysgol
Bryn Clwyd. Da iawn chi, a diolch hefyd i Daniel
Morris, Bwtsiar, Dinbych am roi’r ffrwythau a llysiau
i’w gwerthu. Braf gweld yr ysbryd cymunedol yn fyw
yn ein hieuenctid!
Cystadleuaeth Bwgan Brain: Eleni MHC Highfield
Park, Llangwyfan oedd yn gyfrifol am drefnu
cystadleuaeth y Bwgan Brain gorau yn yr ardal.
Cafwyd nifer yn cystadlu, ond reidiwr ceffyl enillodd,
wedi ei greu gan Miss Ruth a Little Acorns, Ysgol
Bryn Clwyd. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.
Roedd un aelod o’r gymuned wedi ei blesio cymaint
gyda’r crefftwaith, nes iddo roi rhodd hael iawn i’r
ysgol.

Ail

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies
Ffôn: 01824 750017
Capel: Pnawn Sul Mai 2 balch oedden o gael
croesawu ein gweinidog y Parch Huw Dylan Jones
yma i Gynfal, ynghyd â chyfeillion o’r Gro a Dinmael.
Yn nechrau’r gwasanaeth cydymdeimlwyd ag Emily
Davies a’r teulu yn ei phrofidigaeth o golli ei phriod
Ieuan.
Pnawn Sul Mai 16 ymunwyd yn Dinmael gyda’r
Parch Eric Green yn gwasanaethu.
Teledu: Gwelson Elain Evans, Pendre Fawr ar raglen
ffermio. Eglurodd fod marchnad i’r lloeau bach
gwryw sydd yn cael eu geni ar ffermydd godro drwy
gwmni Buitelaar. Hefyd bu Esyllt Pendre ar raglen
Troi y Tir Radio Cymru yn siarad am ei gwaith gyda
Dyfed Telecom.
Cofion: At Aled Davies, Clegir Isaf sydd wedi cael
anffawd a thorri ei goes.

Trydydd

Clwb Cant
Cyfeillion Y Bedol
Fe gododd y Clwb Cant £460.00 yn ystod y
flwyddyn 2019/2020 a £410.00 yn ystod y
flwyddyn 2020/2021 at goffrau’r Bedol. Yr
ydym yn apelio am aelodau hen a newydd ar
gyfer y Clwb Cant ar gyfer y flwyddyn Ebrill
2021 – Mawrth 2022. Wnaiff unrhyw un sydd
yn awyddus i fod yn aelod anfon siec am
£12.00 i Swyddfa’r Bedol erbyn diwedd mis
Gorffennaf os gwelwch yn dda. Dylid gwneud
y siec yn daladwy i “Clwb Cant Cyfeillion Y
Bedol” a’i rhoi mewn amlen efo’ch enw a
chyfeiriad llawn a rhif ffôn cyswllt. Nid oes
angen i’r rhai sydd eisoes yn talu drwy archeb
banc ail ymaelodi oherwydd mae hyn yn
digwydd yn awtomatig.
Dyma restr o’r enillwyr o fis Chwefror 2020
hyd at Mawrth 2021:Chwefror 2020
£20.00 – Doris M Hughes
£10.00 – Huw T Davies
Mawrth 2020
£20.00 – Christianne Hubble
£10.00 – Rhian Owen
Blynyddol 2019/2020
£50.00 – Janice Evans
Ebrill 2020
£20.00 – Rhian Jones (Bryn Medrad)
£10.00 – Rhiannon Davies (Bodeifion)
Mai 2020
£20.00 – Gwyneth Carey
£10.00 – Beth Wilson
Mehefin 2020
£20.00 – Eirian Lloyd
£10.00 – Gwyneth Carey
Gorffennaf 2020
£20.00 – Stan Morton
£10.00 – Mair Davies (51 Bryn Rhydd)
Awst 2020
£20.00 – Gwyneth Carey
£10.00 – Rhian Jones (Iwerddon)
Medi 2020
£20.00 – Mair Davies (51 Bryn Rhydd)
£10.00 – Bronwen Murray
Hydref 2020
£20.00 – Eirian Lloyd
£10.00 – Avril D Jones
Tachwedd 2020
£20.00 – Menna Jones
£10.00 – Mair Davies (51 Bryn Rhydd)
Rhagfyr 2020
£20.00 – Ystad y diweddar Gwynedd Jones
£10.00 – Elwyn Ashford Jones
Ionawr 2021
£20.00 – Bronwen Murray
£10.00 – David Owen-Ellis
Chwefror 2021
£20.00 – Ken Hawkins
£10.00 – Elfrys Davies (Caerdydd)
Mawrth 2021
£20.00 – Gruff Richards
£10.00 – Sian Eryddon
Blynyddol 2020/2021
£50.00 – Huw Jenkins
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Ar Draws
7) Cefnogwr hanfodol mewn pwyllgor. (6)
8) ---------- y Coleg (6)
10) Lle da i blant ddod i wybod am eu safle
mewn cymdeithas. (7)
11) Cyn ddoe. (5)
12) Rhowch deitl i’r babi. (4)
13) Un wen sy’n arwydd o lwfrdra hyd yn oed i
geiliog. (5)
17) Eiddil, dinerth. (5)
18) Deunydd -------- ((4)
20) Mae gan y fuwch un dywyll ond mae gan y
dyn un sy’n llawn cwrw! (3)
22) Mae’n golygu byw i ddyn a marw i anifail. (5)
23) Os y tolltwch chi gymysgedd o asid ar y dyn
cyntaf mae modd newid neu wella’r stori. 7)
24) ‘-------- fy nwylo gwyn’ (Twm Morus) (6)
25) Rhagor o’r cyri Owen rhag i ti wneud mwy o
gamgymeriadau. (6)

3)
4)
5)

I Lawr
1) O’r hafod i’r ------- (7)
2) Pentwr tlws ger cwr y llyn. (7)

BOL ED

Cofeb Mynydd Llanelidan
Difyr iawn oedd darllen yr erthygl am y Gofeb yn rhifyn diwethaf a hanes teulu
Plas Nantclwyd.
Yn sgîl y blynyddoedd fel un sydd yn wreiddiol o blwyf Llanelidan, roeddwn
wrth fy modd yn mynd heibio’r Plas. ’Dwn i ddim pam. Efallai fod elfen o hud a
lledrith yn perthyn i’r lle henafol ac unigryw i blentyn ar ei dyfiant.
Yn ôl pob hanes roedd Taid Caerddinen yn arfer sôn am yr hen Syr Edward
Naylor Leyland. ’Dw i’n tybio mai hen daid Syr Philip y perchennog presennol
oedd o. Yn ôl Taid roedd o’n ddyn boneddigaidd iawn. ’Dw i’n siwr fod Hafina
Clwyd wedi sôn amdano mewn llyfr am ei nain (ar ochr ei thad) yn cerdded gyda
hwyaid dros fynydd y Cwm. Wrth gwrs roedd yr hwyaid yn gweld y llyn ac yn
naturiol yn mynd iddo, a nain yn gorfod aros yn amyneddgar amdanynt. Medrwn
ddychmygu’r olygfa hamddenol ohonynt yn nofio’n braf. Roedd yn baradwys
llwyr iddynt rwy’n siwr.
Elizabeth Jones.

6)
9)
14)
15)
16)
17)
19)
20)
21)

Drysu’r gwaed tra’n gwau. (5)
Gall hon fod yn boenus yn eich ystlys. (7)
Tydy’r fan yma ddim yn lle budr, meddai
Tudur. (5)
‘Teg edrych tuag ---------’ (5)
Doedd Theresa May ddim yn hoff o’r rhain
ond mae Boris Johnson wrth ei fodd! (9)
Tydy un fawr o werth efo sgodyn a phys slwj.
(7)
Mynd i mewn i’r tri eiddo. (7)
Swmera ar dy ben ôl! (7)
Os y daliwch chi un o’r rhain heb drwydded,
fe ddylech deimlo’n euog! (3)
Gyda bwriadau teg, cefnogwn syniadau’r
areithiwr. (5)
Aeth golygyddion Y Bedol i’w bro i sgrifennu
ar hwn. (5)
Da fydd cofio y bu gan frawd ein tywysog olaf
gysylltiadau â Rhuthun. (5)

Atebion : Tudalen 19

Mae y coedlannau
Dan wyrddion lumanau
Am ddyfod hirddydd Mehefin i’w oed;
Clywch y chwibanu
A’r loddest o ganu, Ni chlybu Rhiannon well ceincio mewn coed.
Eifion Wyn
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YSGOL STRYD Y RHOS
Diwrnod Pyjamas: Trefnodd CRhA yr ysgol ddiwrnod i bawb ddod i’r ysgol yn
eu pyjamas er mwyn codi elw at eu cronfa.

Prosiect Siapan: Bu gweithgaredd hyfryd ble rhannodd Blwyddyn 5 a 6 eu
gwaith prosiect Siapan naill gyda’r llall. Da iawn pawb! Mae’r plant wrth eu bodd
yn gwisgo eu masgiau Samurai.
Achub y Gwenyn: Gwnaeth Blwyddyn 4 bosteri i geisio cyfathrebu pa mor
bwysig yw hi i’r amgylchedd wrth i ni achub y gwenyn.

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones Ffôn : 01490 420344
Sefydliad Y Merched
Braf yw gallu cyhoeddi bod yr aelodau
wedi medru cyfarfod wyneb yn wyneb
am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2020,
ar brynhawn Gwener, Mai 24, a buom
yn sgwrsio â chymdeithasu dros
baned. Gobeithio y gallwn gwrdd eto
yn fuan yn ystod y misoedd nesaf.
Diolchwn i’r ysgrifennydd Alison Pwll
Pridd am drefnu.
Cofion Mae yna rai o drigolion yr ardal,
sydd ddim yn mwynhau iechyd yn
ddiweddar, a rhai wedi gorfod ymweld
â gwahanol ysbytai. Cofion cynnes
atoch i gyd.

Pont Y Pentref
Hanner O yn yr awyr – yw’n pont gain,
Pont gwyd i draed-deithwyr,
O’r graig ei chrog gamog yrr
Am afon Glyn y Myfyr.
Cadwaladr Llwyd

Diolch Karina: Diolch a dymuniadau gorau i Karina, wrth iddi gymeryd swydd
newydd yn Ysgol Rhuthun.

Bu yn rhaid cau y ffordd rhwng
Cerrigydrudion a Clawddnewydd yn
ystod mis Mai, er mwyn trwsio’r bont, yn
dilyn darnau o’r wal yn dymchwel. Ond
wrth i’r saer maen a’r gweithwyr eraill
fynd ati i ail adeiliadu’r wal, daethant o
hyd i nyth aderyn bach (y trochwr), ac
yn y cyfamser mae’r gwaith wedi gorfod
cael ei ohirio am rai wythnosau.

Parc Seren: Roedd Blwyddyn 1 a 2 wrth eu boddau wrth gael y cyfle i gynnig
syniadau ynglŷn â pha offer chwarae buasen nhw’n hoffi gweld ym Mharc Seren
ger y clwb per-droed.

c.b.y.e@hotmail.co.uk

Picasso: Roedd Blwyddyn 3 yn greadigol iawn yn efelychu gwaith Picasso yn eu
gwersi celf.

SWYDDI
Fel canlyniad i’r estyniad newydd ar y Cartref, mae’r
swyddi canlynol wedi cael eu creu:
1) Unigolyn i fod yn gyfrifol am gynnal a chadw
(‘Handy Man/Woman’) 2 ddiwrnod yr wythnos
– diwrnodau i siwtio 16-18 awr yr wsnos –
cyflog yn dechrau o £11 yr awr
2) Cynorthwydd Cegin – i weithio 2-3 diwrnod yr
wythnos 9am-2pm – hwyrach yn siwtio disgybl
ysgol? – cyflog i’w drafod
3) Gofalwyr – llawn neu rhan amser – cyflog yn
cychwyn o £9.00 - £10.50 yr awr a chyflog
uwch os gyda cymwysterau NVQ lefel 2-3.
Os gyda diddordeb yna cysylltwch unai drwy ffôn neu
drwy ebost. Noder bod cyflog uwch yn cael ei gynnig am
weithio oriau anghymdeithasol.
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Bingo Llyfrau: Llongyfarchiadau i Amelia am ennill gweithgaredd Llyfgelloedd
Dinbych – Bingo Llyfrau - dros wyliau’r Pasg.
Prosiect Trip i Sbaen: Bu prynhawn difyr iawn ym Mlwyddyn 3 a 4 pan
wnaethon nhw chwarae rôl trip i Sbaen ar awyren. Roedd y neuadd wedi cael ei
gweddnewid i awyren, man rheoli pasport, ardal ‘check-in’ a safle sortio bagiau.
Roedd pawb wedi cynhyrfu!

RHUTHUN
Capel Wesle, a’r Eglwys Fethodistaidd.
ARDAL BATHAFARN
Bu yn cynnal gwasanaethau yn
Profedigaeth: Mae ein cydymdeimlad
flynyddol yn Ardal Bathafarn. Roedd
diffuant â Gwyneth sydd wedi colli
gwerthfawrogiad o’i wasanaeth
cefnder, Ieuan Davies, Hafoty Foel,
bendithiol ac annwyl bob amser.
Melin y Wig. Bu yn hynod o weithgar
Rydym yn meddwl amdanoch i gyd fel
yn y fro. Cydymdeimlwn hefyd ag
teuluoedd.
Edwina sydd wedi colli perthynas,
Newid Aelwyd: Dymunwn y
Gwenda Hughes, gynt o Dderwen. Bu
hi yn athrawes yn Lerpwl cyn ymddeol. gorau i Gretta Davies sydd wedi
symud o Gartref Dolwen i gael gofal
Roedd yn gymeriad hoffus a chadarn
Tudalen 26iawn.
Tachwedd.qxp_New page Bedol 10/11/2019
14:34 Page
1 yn meddwl
yn Wrecsam.
Rydym
llawer amdanoch ac y mae cyfeillion
Gyda thristwch hefyd, clywsom am
Bathafarn
y Parch. Bryn
Yr
Tudalen 10 farwolaeth
Tachwedd.qxp_Layout
1 Jones,
10/11/2019
14:03
Page 1 yn anfon eu cofion anwylaf
atoch. Cofiwn hefyd am y rhai hynny
Wyddgrug, mor fuan ar ôl colli Vera
sy’n wael. Erbyn y bydd hwn yn cael ei
ei briod. Roedd yntau yn gymeriad
gyhoeddi bydd capeli Ardal Bathafarn
hoffus a theyrngar iawn. Bydd y golled
Banc
ar agor Rhuthun
eto.
ar ei ôl yn enfawr i’w
deulu,Bwyd
aelodau’rCangen

Codi Arian
Yn ddiweddar, cododd Cyfrifwyr
Hill a Roberts £630 ar gyfer Hosbis
Sant Cyndeyrn drwy werthu gwaith
celf a chardiau sy’n arddangos
golygfeydd o Ruthun. Mae Nanw
Maelor, sef merch Ffion a nith Richard
o gwmni Hill a Roberts, yn gweithio
i’r cwmni cyfrifwyr yn rhan amser
drwy gynorthwyo efo’r gwaith ar
gyfryngau cymdeithasol. I ddechrau,
lluniadodd Nanw lun digidol o’r sgwâr
yn Rhuthun gyda’r bwriad yn wreiddiol

o’i ddefnyddio fel llun proffil ar gyfer
tudalennau cyfryngau cymdeithasol
Hill a Roberts. Datblygodd y llun
wrth i Nanw luniadu fersiynau
gwahanol er mwyn nodi amrywiaeth
o ddigwyddiadau, yn ogystal â chreu
darluniau o olygfeydd lleol eraill.
Yn dilyn ymholiadau am brynu’r
darluniau hyn, penderfynwyd y câi’r
cardiau a phrintiau eu gwerthu er budd
Hosbis Sant Cyndeyrn. Bydd y £630
yn ychwanegu at y £1,088 a godwyd
gan Hill a Roberts yn eu raffl Nadolig.

CLAWDDNEWYDD
Sofia,YSGOL
Bwlgaria
STRYDCYDYMDEIMLO:
Y RHOS
Trist oedd clywed
elwa £180 o’r Bore Coffi misol. Mae

O Orsaf Trenau
fod yn edrych ymlaen fel pob un
Bethania
ohonom
at gael canu emynau yn y
Gyda’r drefn newydd
o oedfaon
i
Ganolfan
Awelon
capel unwaith eto.
bob yn ail Sul yn parhau rydym yn

Diogelwch y ffordd – Daeth Becky o Adran Diogelwch Ffordd y Sir i siarad hefo
ein
swyddogion
rôl wrth hyrwyddo
sut i fod yn saff wrth ymyl y ffordd.
ddiolchgar
iawnam
i’neu
Gweinidog
am
flynedd cyn agor un yn Rhuthun. I
“Oherwydd
roeddwn
yn newynog
aelod Gyda
thristwch
ei wasanaethau
amroeddwn
barhau â’r yn Colli
rhoesoch
fwyd iacfi,
hwyluso
rhedeg
un y Rhuthun
am farwolaeth
un o’n
arlwy digidol.
Mae’n braf
iawni cael
penderfynwyd
ymuno gyda
Dinbych o
sychedig
a rhoesoch
ddiod
fi...” clywsom
haelodau
hŷn sef
Eluned
Morris,
cydaddoli
er ei bod yn chwith iawn
dan y teitl
“Banc
Bwyd
Dyffryn
Matthew
25: 35-36
Troed
y Rhiw. Cofiwn am ei
Clwyd”.
peidio canu.
Agorwyd annwyl
Banc Bwyd
Rhuthun
Mae Banc Bwyd Cangen Rhuthun chymeriad
a hawddgar
a’i yng
Nghanolfan Awelon
ac yna mae o hyd.
wedi
bod mewn
bodolaeth Dros
ers mis
yn y gwasanaethau
Diolch
am wasanaeth
y Ebrill ffyddlondeb
2013.
Beth
bynnag,
mae pethau
tra
roedd
yn gallu.
Mae’n am newid , a
cyfnod clo penderfynodd John
bydd angen cartref
newydd
arnom
Ond
yw ei
hanes
banciau
bwyd yn cydymdeimlad
diffuant
â Nerys
a pan
Reesbeth
Davies
fod am
ymddeol
gyffredinol?
fydd Ya’u
Ganolfan
yn cael
ei dymchwel
Mair
teuluoedd
ac â’i
ffrindiau ym
o fod yn godwr canu ar ôl bron
Sefydlwyd
y banc bwyd
gwreiddiol
Mawrth 2020. Mae’r banc bwyd yn
imis
gyd.
i ddeugain mlynedd
o arwain
y
cael ei gynnal gan bedwar tîm o
gan
Carol
Paddy Henderson
erMai
cof am
gân
ym aMethania.
Ddydd Sul
eu16
mam,
Bettygyfle
Trussell,
yn 1997,
wirfoddolwyr
sydd ynNirhoi
eu yn
hamser
Cristnogol
fuom
cawsom
i ddangos
ein i roi Cymorth
cymorth
i dros 60 oam
blant
oedd yn byw rhannu
pob bore
dyddo Iau
i sicrhau
amlenni
amgylch
y dreffod y
gwerthfawrogiad
ei ymroddiad
yn ac
yr iorsaf
trenau
yn Sofia,
prif ddinas
gwasanaeth
ar ygael
trwy’r
flwyddyn.
eleni
oherwydd
sefyllfa
bresennol
gyflwyno
anrheg
arbennig
–
Bwlgaria.
Yn eifuan
iawn
gofynnwyd
Mae yn
y hytrach
timau ynroedd
cael cyfle
eu rhedeg
gan
ond
i
englyn wedi
fframio
ac wedi
ei
iddynt roi cymorth i bobl mewn angen yn aelodau
aelodau Rhuthun
Bwyllgor
gyfrannuoat
yr apêl Banc
yn yr Bwyd
chyfansoddi gan y Parch John
Salisbury, y dref lle roedd eu cartref yn
Dyffryn Clwyd – sef Morfudd Jones a
oedfa. Casglwyd £152 at yr achos a
Owen.
Swydd Wiltshire. O hyn tyfodd
Nick Snape.
diolch i bawb a gyfranodd.
rhwydwaith o fanciau bwyd trwy Brydain
Pa mor brysur ydy Cangen Rhuthun?
John
Rees
Davies
Mae’r niferoedd sydd angen cymorth
o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell
i Mali Tudur
Un aYfunod
driw
yn ei
fis,digon
yn denor
ganddom
yn Rhuthun
cynyddu yn
ynDiolch
2000.
oedd
rhoi
fwyd i Llongyfarchiadau
i Eglwys
San
Pedr a’roParchedig
Stuart Evans
am einwedi
gwasanaeth
a’i
ffrindiau
ddod yn ail gydag
Gyda’r
dôn o’i
ddewis
bobl
mewn angen
i bara
am
dri diwrnod. eitemau
gyson
dros
yarblynyddoedd.
Yn plant.
2018-19
diolchgarwch
hyfryd.
Perfformiwyd
o safon
uchel gan ein
Ensemble
Eisteddfod
T. o
Ahyn
brawd
y tu
hwnt
bris:
rhoddwyd
pecynnau
bwyd
i 304
Ers
mae’r
niferoedd
mewn
angen
Diolch
i’r rhieni
am ieu
rhoddion
caredig
ar gyferLleisiol
Banc yn
Bwyd
Rhuthun.
dyfal John
Rees ar
Davies.
oedolion a 197 o blant sef cyfanswm o
wedi Ycynyddu
flwyddyn
ôl blwyddyn.
Anfonwn
at bawb
Ym Mhrydain rhwng
2013-14 Cofion
501. Hefyd
cynein ycofion
Nadolig
2018
heb fod101
yn dda’n
ddiweddar
Diolch o bwyd
galoni i913,000
John a phob
dosbarthwyd
o hamperi
Nadoligaidd
dosbarthwyd
o bobl. Yn sydd
ddymuno
dymuniad
da iddo.
Mae’n
siwr666
o – gan
yn Rhuthun
a’r adferiad
Cylch. buan ichi.
2018-19
cododd
y nifer
i 1,593,
sef tyfiant o 73%.
Mae cael digon o fwyd i gynnal y banc
bwyd yn gallu bod yn sialens. Ond
Y rhesymau pennaf fod pobl mewn
rydym ni yn Rhuthun yn hynod o
angen yw Incwm Isel (33%), Budddaliadau yn hwyr yn cael eu talu (20%),
ddiolchgar i drigolion yr ardal sydd yn
barod, trwy’r flwyddyn, i gefnogi`r banc
a newidiadau yn y ffordd mae buddbwyd gyda’u rhoddion. Mae unigolion,
daliadau yn cael eu talu (17%). Ac i
wneud pethau yn fwy anodd mae
teuluoedd, ysgolion, eglwysi, mudiadau,
busnesau a siopau yr ardal i gyd wedi
cyflwyno System Credyd Cyffredinol
bod yn hael dros ben wrth gyflwyno eu
(Universal Credit) wedi cael effaith fawr
ar y stadegau, gyda llawer mwy o bobl
rhoddion bwyd yn gyson. Hefyd rhaid
yn troi at y banciau bwyd am gymorth sôn am y blwch casglu yn Archfarchnad
Bu Sandra
Tesco, sydd yn cael ei lenwi pob
dros
dro. Williams yn Glerc
Cyngor
Tre Rhuthun
am dros
Dydi pobl
mewn angen
ddim5 fel arfer
wythnos gan y siopwyr.
mlynedd.
gydaheb daleb.
Ar ran Cangen Banc Bwyd Rhuthun
yn
troi fynyAnrhegwyd
mewn banchi
bwyd
blodau aythalebau
o siopau iddynt
yn
hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein
Rhoddir
daleb (voucher)
gan
Rhuthun gan
y Cynghorwyr
a’i
wahanol
asiantaethau
fel Cymorth
I
cefnogi mewn unrhyw ffordd, trwy roi
chyd-weithwyr.
Pob dymuniad
bwyd, helpu yng Nghanolfan Awelon,
Bawb,
Gwasanaethau
Cymdeithasol,
da iddi i’r dyfodol. Iechyd,
dosbarthu bwyd, paratoi Hamperi
Gwasanaethau
Canolfan
Feddygol,
Gwasanaethau
Tai,
Nadolig
hynny drwy
da pawb.
Diolch a hwyl
fawr i’n hathro Mathemateg,
Mra Oakes,
wrthewyllys
iddo symud
I orffen
mae’nein
rhaid
gofyn cwestiwn.
Gwasanaethau
Y Di-Gartref,
Ysgolion
ymlaen i brosiectau
newydd.
Bu Mr Oakes
yn dysgu
disgyblion
mwy
MaeoPrydain
yn un o’r gwledydd mwyaf
a‘r Groes Goch.
abl a thalentog dros nifer
flynyddoedd.
Ond beth am Rhuthun? O dan
cyfoethog yn y byd. Pam mae angen
banciau bwyd o gwbwl yn y flwyddyn
arweiniad y diweddar Wayne Roberts,
2019?
agorwyd Banc Bwyd Rhuthun ym mis
Ebrill 2013. Roedd banc bwyd wedi ei
Robert Owen-Ellis
sefydlu yn barod yn Ninbych tua dwy

Ffarwelio
â Sandra

Guthrie Jones & Jones Cyfreithwyr
Osian Roberts LL.B.
Nansi Thirsk LL.B.
Dylan Edwards B.A., LL.B.
Glesni Lliwen Roberts LL.B.

29 Ffordd Rhuthun
Dinbych LL16 3EH
01745 814817

dinbych@guthriejj.co.uk

GWASANAETH CYFREITHIOL
CYMRAEG YN Y SWYDDFA NEU GARTREF

5 Heol Plasau
Y Bala
01678 520428

bala@guthriejj.co.uk

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

yn gyfle i gyfarfod hen ffrindiau a
chael hwyl.
SYMUD: Mae Berwyn a Cerian
Evans bellach wedi symyd i Tyn y
Celyn. Bydd colledd ar eu hȏl. Pob
lwc yn eich cartref newydd sbon.

Ffion, Nanw a Richard gyda’r siec i Hosbis Sant Cyndeyrn
hynaf
anffodus,
Marchnadoedd
Artisan
Rhuthun
Cafodd plant
Blwyddyn
5 a 6 lawerpren
o hwyl
ynCymru.
cymrydYn
rhan
yng mae
Carchar
Rhuthun
gau y tymor
hwn
(Cwmni
Buddiannauawyr
Cymunedol)
ngweithgareddau
agored amrywiol
Nant Bwlch
yr ar
Haearn.
Diolch
i
oherwydd
difrod
helaeth
achoswyd
Ar ôl gwanwyn
tawel mae
Miss Davies,
Eira a Leanne am edrych
ar eu
holau
mor dda.
gan y llifogydd yn gynharach eleni, ond
Marchnadoedd Artisan Rhuthun yn ôl
Hazel,
Helen a Steve
sgwrsyn
a phaned
yn y Bore
Coffi
maent
cynnal teithiau
tywysiedig
yn cynnal
eu marchnad
gyntafyn
armwynhau
gyfer
2021 ar dir treftadaeth Carchar Rhuthun awyr agored am ddim o amgylch yr
HEN fel
FFRINDIAU
adeiladau a’r iardiau a bydd eu siop ar
ddydd Sul 30 Mai. Bydd y farchnad,
agor fel a ganlyn; cynhelir teithiau am
arfer, yn arddangos y gorau o grefftau
11am a 2pm ar ddydd Mercher, dydd
lleol, sy’n amrywio o wneuthurwyr
Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, o
sebon a chanhwyllau i ofaint arian a
ddydd Mercher Mehefin 2.
haearn, gemyddion a seiri coed. Ond
Mae Nantclwyd y Dre wedi ailagor
gorau oll bydd bwyd poeth ac oer lleol
gydag amseroedd agor o ddydd
ardderchog ar gael, sy’n golygu, er y
Iau i ddydd Sadwrn 11-5pm gyda’r
gallech ddod am y crefftau, y byddwch
mynediad olaf am 4pm.
yn bendant yn aros am y bwyd.
Mae Marchnadoedd Artisan
Darperir rhywbeth at ddant pawb Rhuthun yn Gwmni Buddiannau
bwyd fegan, crepes, cacennau, pizzas
Cymunedol sy’n golygu ein bod yn
a phorc wedi’i dynnu, hufen iâ hyfryd
fenter gymdeithasol yn ddefnyddio ein
sy’n gallu bodloni dant melys, gan yr
helw a’u hasedau er lles y cyhoedd.
annwyl Mr Rick. I’r rhai sy’n caru jin,
mae gennym amrywiaeth anhygoel o
Gwnewch nodyn o’r dyddiadau a’r
jin o gwmni Jin Cariad wedi’i ddistyllu
a’i botelu gan Ddistyllfa Bryniau Clwyd. canolfannau isod.
10-4. Dydd Sul, 25 Gorffennaf yng
Bydd Cwmni Buddiannau
Ngharchar Rhuthun.
Cymunedol yn ôl am 4 digwyddiad
10-4. Dydd Sul 29 Awst yn Nantclwyd
arall yn y flwyddyn - Gorffennaf 25,
y Dre Rhuthun
Awst 29, Hydref 31 a Tachwedd 27.
10-4. Dydd Sul 31 Hydref yng
Yr un mwyaf cyffrous yw’r un ym mis
Ngharchar Rhuthun.
Awst gyda’r hyn sy’n addo bod yn Ŵyl
10-4o’u
Dydd
Sadwrn
27 Tachweddyr
yng
Bwyd
a Diod anhygoel
yng ngerddi
Rhoddodd
ein tîm pêldroed
gyfrif da iawn
hunain
yn Nhwrnament
Ngharchar Rhuthun.
trawiadol Nantclwyd y Dre, tŷ Urdd
tref yn ddiweddar.

Celtân

Braf oedd gweld un o hen blant Clawdd wedi dychwelyd yn ôl i
“Glanllyn” am ginio Sul. Yn eistedd mae Geraint, Nant Clawddnewydd
Llansannan
gynt, gyda’i wraig a’iFIRE
fab. Yn ymuno
gyda nhw mae teulu Bryn Coch, sef
Wynne,07775
Gaenor,950365
Einir, Sharon, Non ag Alun gyda Tomi Gwerni yn y canol.
Ffôn:

fin Nos: 01745 870317
Perch: CAERWYN LLOYD

Cyflenwad a Gwasanaeth
CYFFYLLIOG
Blynyddol o offer diffodd tân

Gohebydd: Marian Rees ar 710262.
COFION: at Mair Williams, Llwyn
Diolchgarwch Eglwys y Santes Fair
7
Derw ac Idwal Owen, Tŷ Capel sydd
fore Sul 20 Hydref.
yn Ysbyty Glan Clwyd a Nia Rees,
OCSIWN: Cofiwch am y noson gyda
Cefn Mawr sydd gartref bellach ar ôl
Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Walton.
yng Nghanolfan Cae Cymro,
Gobeithio eich bod i gyd yn gwella.
Clawddnewydd nos Sadwrn 30

ROWN BARD

eir ar draws y
ordd i mewn i’r
m sgowt, siom
o i fynd mewn,
nny! Ymlwybro
bob math o
broffesiynol fel
aill yn clirio eu
m yn apelio.

h yn eich taro,
nced, wedi eu
y llythrennau
rennau mawr
fur y dafarn ar
ysfa i’w prynu
, rhyw ynys o
hanol geriach

east £3 each”
I wneud rhyw
!
i fynd rownd a
oedd meddwl
nedau coch yn

el does bosibl!

ahaniaeth, a’u
ael iddynt,
WN BARD droi
eu chwalu yn
NWARD” in the
COWARD” am

thrafod a deall
o yn y “Crown
hrennau oedd
w, 1, Ffordd y
“Crown Bard”,
alds oedd yn
no. Cael deall
ed derw efallai
nny.

Mae plant yr Uned dan 5 wedi
mwynhau pob math o weithgareddau
yn ymwneud â llyfrau stori bendigedig
yr awdures Angharad Tomos. Bu
cyffro mawr wrth sgwrsio dros y
wê gyda Angharad Tomos, a chael
cyfarfod â rhai o hoff gymeriadau
Gwlad y Rwla. Roedd plant y
Dosbarth Derbyn wedi gwirioni’n
lân hefyd, ar ôl derbyn llythyr gan
Angharad Tomos y diwrnod canlynol!
Diolch yn fawr iawn i Mr Iwan
Roberts am fynd
â phlant
Crown
Bard blwyddyn
1Maent
a 2 amyn
drodywedyd
o gwmpas
yr ardal
leol
fod
McDonalds
aeisiau
mwynhau
taith natur ddifyr iawn a
torri coed
chael
amser
i sylwi arlle
bethau
bach
Ar Ffordd
y Dderwen
bu derw
erioed
pwysig
y byd
o’nwedi
cwmpas.
Roedd
Gan fodyn
hen
dafarn
ei thynnu
i lawr
A’i gwastadeiddio
a’r siom
yn fawr,
pawb
wedi rhyfeddu
at ei wybodaeth
Ddim
am
y cwrw,
phwyDiolch
na be
am
fydsiom
natur
ein
milltir na
sgwâr!
Ond
am
mai Cymreig
enwnewydd
y lle;
am
ein
helpu
i ddysguoedd
enwau
Crown
dynabychain,
oedd ei henw
aYsylwi
ar Bard,
y pethau
er i raihi,
Ar ȏl Barddes
y Goron yn
’53,
disgyblion
ddychwelyd
ynYôlRhyl
i’r ysgol
Lle enillodd Dilys goron hardd
yn
wlyb socian ar ôl cael eu dal mewn
A hithau’n farddes nid yn fardd!
cawodydd trwm o law.
Bu plant
yr ysgol yn rhannu
Ond
mae llythrennau’r
Crown Neges
Bard ar
owerth
Heddwch
yn awreleni gan atgyfnerthu’r
neges
gyfartaledd
Ar ȏl i am
rhywun
eu tynnurhwng
i lawr, dynion a
merched
ar draws
y byd.
Maent werth
eu cadw
ydynt wir
sawl
digwyddiad
ErCynhaliwyd
mwyn clodfori
Cymreictod
ein tir
Ac er mwyn
rhywun
yn ein byd
drwy’r
ysgol iyn
ystodweld
‘Wythnos
Fod olion
Cymreictod
o hyd!
Iechyd
Meddwl’,
drwyyma
fyfyrio
am
Yn y ddau air:
Crown Bard,
ceir stori
deimladau
a sgwrsio
dros baned
o 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

Bwyd
blasus

YSGOL PEN BARRAS
de neu siocled poeth. Roedd y plant
wedi gwerthfawrogi cael amser i
rannu eu teimladau ac yn sylweddoli
mor bwysig ydy neilltuo amser i
ymlacio a rhoi’r byd yn ei le. Fel rhan
o wythnos iechyd meddwl, bu plant
Bl 5 a 6 yn cydweithio i greu ‘collage’
o adnoddau naturiol.
Diolch o galon i Isabelle am ddod
â gwahanol hadau i ni dyfu, edrych
mlaen i dyfu pwmpeni a phupur!
Mae holl blant yr ysgol wedi bod yn
hynod o brysur yn tyfu planhigion yn
ddiweddar gyda blodau a llysiau yn
harddu’r ardal tu allan.
Mae plant blwyddyn 5 a 6
wedi mwynhau chwarae gemau
mathemateg fel rhan o ddiwrnod
mathemateg y byd, am hwyl
oedd defnyddio ein sgiliau maths
i chwarae! Mae Blwyddyn 3 a 4
hefyd wedi bod wrthi’n chwarae
gemau bwrdd a phrofi adloniant didechnoleg.
Mae ffotograffwyr o fri ym
mlwyddyn 1 a 2! Allwn ni ond dotio
ar waith ffotograffiaeth y plant wrth
iddynt fynd â ni ar daith drwy’r
camera o’r môr i’r mynydd!
Llongyfarchiadau i Elin a wneud
mor wych yn ei harholiad canu gradd
2, merch dalentog iawn!
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ar y bu

Elin

sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu

GWASANAETH TEIARS

SARACENS

Cystadleuaeth

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

CERRIGYDRUDION
(01490) 420335/355
BALA (01678) 520906

GRAIG
MOTORS
FFORDD GRAIG,
DINBYCH

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

01745 815606
8

CYRI LLYSIEUOL - ffordd
hawdd o ychwanegu mwy o
faeth ac amrywiaeth i’n deiet.
Torri amrywiaeth o lysiau o’ch
dewis yn ddarnau o’r un maint,
yna i’r popty i’w rhostio am ryw
hanner awr mewn ychydig o fenyn
ghee neu olew cnau coco.
Mewn padell sych, rhoi 1 – 2
llwy fwrdd yr un o ground almonds
a desiccated coconut i frownio am
ychydig funudau – cadw llygad
rhag iddo losgi, yna ei dynnu oddi
ar y gwres.
Gratio darn da o sinsir (tua
maint eich bawd) a thua 4 clôf
garlleg a’u rhoi mewn bowlen.
Ychwanegu’r
sbeisys – un llwy
GWION OWEN
de yr un o bowdr cumin, coriander
a paprika wedi’i fygu, a hanner
llwy de o bowdr chili (rhowch fwy
os ydych yn hoff o’r cic).
Hefyd, un
llwy
Buaswn
wrth
fy fwrdd
modd oynpiwre
gwahodd
gwybodusion
a chynllunwyr
yr hen
tomato ac un
llwy fwrdd polisi
o olew
fyd
‘ma draw i’n buarth ni i weld be sydd
sesame.
yn mynd
ymlaen
yma.
Ondpâst.
dwi’m yn
Cymysgu’r
cwbl
i greu
meddwl
y buasen
callach gan
Mewn
padell nhw
fawrddim
drom,
eu bod wedi colli cymaint o gysylltiad
coginio’r pâst am funud neu ddau,
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn
cyn ychwanegu’r
wedi’u
gyffredinol
a fuasenllysiau
nhw ddim
yn deall
rhostio a’r
almwnd
a chnau
coco
cylchred
y gadwyn
fwyd.
Ers pryd
mae
euraidd. carbon buwch sydd yn pori
allforiadau
digon
o ddŵr
ar Tywallt
laswellt
sydd
yni wneud
tyfu ar
saws a gadael iddo
fudferwi mwy
am o
photosynthesis
yn gwneud
niwed
amgylchedd
ryw 10i’rmunud
i’r blasau na
ddodhedfan
awyrennau
y byd?
i adnabodoeigwmpas
gilydd a’r
saws
Ta waeth,
ynrhy
ôl drwchus,
i’r buarth. Gyda’r
dwchu.
Os yn
Hydref
wedi dod
tywydd wedi troi
ychwanegu
mwya’ro ddŵr.
rydyn
ni’n
dod
â
rhai
buchod ar
Mwynhau gyda reiso’r
cyflawn,
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth
iogwrt
naturiol
braster
llawn
a dail
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau.
corianderStabiliser
ffresh. sydd yma bellach
Gwartheg
Elen
Lloyd Wynne
ers
y flwyddyn
2000. Croesiad wedi ei

Gwaith ffotograffiaeth - môr i’r mynydd

gyflymaf ym M
Dewisiais y
flaengar am
nodweddion p
gyfer magu ani
ymlaen ar fuar
dyddiau yma. R
pob llo, ar ei
tagio yn nhrela
yn cael ei ddefn
y tarw a’r fuwch
a byddaf yn cae
tarw gan fod llo
cael effaith ar f
yn waeth fyth a
Mae’r tag yn
bach o’r glust
Rwyf bellach yn
yw tad a mam
os fydd o’n foe
a llawer mwy.
Diwrnod dyfn
i weld pa mor
fagu dros yr ha
fuwch i weld s
hynny hefyd. Y
sy’n pwyso 560
bwyta llawer lla
diwedd yn cynh
o gig yn yr haf.
Yn ogystal â
pa mor effeithio
yn gig ac rwyf
tarw uchaf ei b
yn llai na’r
perfformiad.
gyfer ei roi i’
gynhyrchu a m
Petasai’r gwy
yn gwybod fod
yn deall natur
wedi meddwl
blaenau nhw! Y
yn digwydd yn

COAL
MERCHANT

NRHAEADR Y.C.

Gwerthwr Glo
Cludo i bob ardal
Ffôn fin nos:
07786 244426

ywir?.

: Nerys Evans Ffôn: 01745 890294
t nerysevansdyffryn@gmail.com
ol yng Nghapel y Gro

PWLLGLAS

arbennig
mae bellach wedi
Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn
CYW YN DOD Aasesiad
HWYL
A HUD
sicrhau y cymwysterau priodol i fod
yn ddwys iawn gyda Gwyndaf a
I
DDYFFRYN
CLWYD
yn Syrfewr Siartedig proffesiynol
Julia Jones, 26 Tan y Bryn yn eu
ac yn aelod o’r R.I.C.S sef ‘Royal
profedigaeth lem iawn o golli eu
Institution of Chartered Surveyors’.
mab, Keith Jones, Llandegfan,
Llongyfarchiadau mawr i Dafydd
Ynys Môn ynghanol Ebrill ac
sy’n gweithio ar hyn o bryd gyda
yntau ond yn 57 oed.. Yr un modd
chwmni arwerthwyr Clough & Co.,
cydymdeimlwn gyda Nerys a Glyn
Dinbych.
Evans, Dyfrig a Gerwyn, 3 Tan y
Bryn yn eu profedigaeth o golli
Gwella. Da yw deall fod Meryl
mam i Nerys, mam yng nghyfraith
Wellsby, Stryd y Brython, Rhuthun
a nain annwyl a hoffus iawn sef
yn gwella yn dilyn triniaeth
Eluned
Morris, Menlli, Troed y Rhiw,
Ar Draws
ddechrau’r flwyddyn. Hefyd mae
Rhuthun. Cydymdeimlwn hefyd â
1. Yr Jones,
______Merllyn
a ŵyraa’r
ifancwedi
a dybia Tudor
yw hi Rogers,
ym mhob
mis
o’r flwyddyn
Parc
y Castell
Brenig
hithau
colli
cyfaill digon
agos iawn
sef Melfyn
2. Bydd
o wreichion
yn tasgu Rhuthun
yn y mis newydd
hwn dderbyn llawdriniaeth ddwywaith!
yn yr ysbyty. Dymunwn
Williams,
Baeffŵl,
Colwyn
(Cynwyd
gynt).
6. O dwi’n
mae’r
mis hwn
yn y croesair
ni.
wellhad buan i’r ddau ohonoch.
Eiddunwn i’r tri theulu pob cysur yn
8.Bydd
'Gwisg
yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a
eu
galar
a’u genhinen
hiraeth.
dwy
Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00
Unedig Y Rhiw: Cynhaliwyd
phob
mis
arall!
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn arEglwys
galericaernarfon.com
tair oedfa yn ystod mis Mai sef ar
Llongyfarch:
Llongyfarchiadau
9. Mae’r ateb
yn rhan o 7 i lawr
y Suliau Mai 2, Mai 16 a Mai 30 a
calonnog iawn i Catrin Jones, Islwyn
11.gael
Gallai
hwn fod
Mai gofal
ond bellach
dilyn
re yndan
rhaiofal
o’rein
hynnymae’n
am 2.00
y pnawn
ar
ei phenodi
yn yn
nyrsfisgyda
Cyf.
carolau
arbennig
yn Sereny Wib,
Gwasanaeth
Diolchgarwch
plantWrecsam
yng Nghapel ygweinidog
Dyffryn y Parch. Morris P. Morris.
Diolchwn
sef
o’r ysbyty7 sy’n
cynnig
12.adran
Digwyddodd
i lawr
yn y mis hwn
eleni yr un pryd i Morris am y
ymuno. Mis
Gwasanaeth
Personol
Capel
Gorffwyssgyrsiau
Preifat difyr a phwrpasol a gawn
triniaeth
ddyddiol
i bobl -sy’n
dioddef
Rhaid
‘…dilyn
yr _____
aryn
ochr
yganddo
glog’ ym
misoedd
y Gwanwyn
wb camera
bob
Sul ar y We
a hefyd y
o14.
ganser.
Deallwn
y- bydd
Catrin
CERRIG
BEDDI
ARYSGRIFEN
YCHWANEGOL
yd i Sally
sleidiau ac
15.
‘Dewch
i
sgwâr
y
pentref
seiadau
diddorol
o’r
Sied
Feics bob
cychwyn
ar eiLlandderfel,
swydd newydd
ym Gwynedd LL23 7HG
Derwgoed,
Y Bala,
ddilyn hefo
nos
Fawrth.
Bu
nifer
o
chwiorydd
yr
mis
Mehefin.
Dymuniadau
gorau
i
01678
530239dawns
/ 07544
962669
I weled
y dail’
yn y mis lliwgar hwn
Tachwedd
yn garedig
iawn
yn glanhau’r
tiGweithdy’r
Catrin. Da yw
deall
fod DafyddBetws y eglwys
Gof,
Pentrefoelas,
Coed,
Conwy
LL24
0HY
18. Hwrê,
adeilad
yma ar gau yng
Ngorffennaf
o i aelodau
yn
ystod y750017
misoedd diwethaf a
Parry,
Pen
y mae’r
Bryn/Gohebydd:
wedi
bod
yn
Emily Daviescapel
Ffôn:
01824
01690
770408
07884
025520
ebost:
derwgoed@aol.com
19.
“Wyt
__________
diolch o galon iddynt.
llwyddiannus
iawn hefyd. yn
Yn oer,
dilyn
CAPEL: Dydd Sul olaf o fis Medi
Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o
£20 Pat
A’th farrug
yn wyn.”
croesawyd
y Parch.
Hywel Edwards,
Ddinmael.
ona Jones,
y Parc
yma
i Felin
Wig.
Roedd
lluniaeth
ysgafn tlws
i ddilyn
20.
Bydd
pawb
yny dweud
y gair hwn wrth
weld
addurniadau
ar y y
s Medi: £20
Hydref
6. Yng
Nghapel
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
, £5 Muriel
goeden
yn 10
I LawrJerusalem
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
0 Richard
unedig
eleni
gyda
Bethan
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
5 Amanda
Llangwm yn arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
I Smallwood,
Lawr
Roedd y capel yn llawn gyda chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
roesawodd
1. ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
hyd â’n gŵr
2.Hydref
Mis 13.
ar ddechrau’r
flwyddyn
ariannol
a rhaid
talu hwn ardderchog a’r
Ymunwyd yng
nghapel
y
Cafwyd
gwasanaeth
olwar, fu’n
gyda’r nifer
Parchedig
Helen½Wyn
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a
nselor gyda
3.GroDyma’r
sydd mewn
blwyddyn
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu.
chanu bywiog.
baned gan
4.Hydref
Mis 20.
y ffŵl
yw hwn Gwasanaeth
Cynhaliwyd
COFION: At bawb yn yr ardal nad
diolchiadau
5.oLLYFRAU
Cewch grempog
ar yMelin
25ain
o’r
misydynt
hwn yn
2020
Ddiolchgarwch
yma
ym
y Wig
dda
a hefyd cofion at y rhai
* DISGIAU
• DVDS
•ynCROCHENWAITH
Parch Gerwyn
7.gyda’r
Digwyddodd
hyn yn yr Roberts,
Eisteddfod sydd
elenimewn Cartrefi Preswyl.

LAT?

ASS
NEDD

canlynlol
ore coffi a
02
narmon
a
tuag at
dd y cyfan
plant a’u
yd swm

S

bob dydd
n cwrdd i
y Gigfan.
o’r ardal i
gwn
eu

i fynychu
ydyw mis
wrogi ein
y gydol y
y cyfle i
y, Lerpwl,
eth hyfryd
nhaeaf a’n
awyrgylch
canu
ry wrth yr
dda yn
roesawyd
Ponciau i
d Undebol
y Parch.
Nghapel
mis oedd
annering,
nnerch y
wrdd â’n
s i bawb
r nos Sul

LLANGWM
Sian Mererid Williams E-bost: tainewyddion@gmail.com
Natur: Er mai digon anwadal fu’r tywydd
fis Mai, bellach mae digon o arwyddion
fod yr Haf ar y gorwel. Clywyd cân y gog
o wahanol goedlannau yn Uwchaled ac
mae prysurdeb garw wrth i’r adar bach
nythu. Hyfryd yw gweld clychau’r gog
yn eu gogoniant - gwledd i’r llygad yn
wir;
‘Y gwyllt atgofus bersawr
Yr hen lesmeiriol baent’.
Braf hefyd ydi sylwi fod ambell
gornel o’r Llan wedi ei haddurno â
thwb o blanhigion. Diolch i’r Cyngor
Bro am y rhoddion ac i’r sawl fu’n
plannu, dyfrio a gosod y tybiau yn eu
lle. Edrych ymlaen at y blodau ‘rwan.

Môr o glychau gleision uwchben Cwm
Llan, Llangwm.

PEREDUR ROBERTS

CYFARWYDDWR ANGLADDAU

MELIN Y WIG

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

* CARDIAU * GEMWAITH * GWYDR * LLECHI *

8. Mis diwrnod Owain Glyndŵr
CRYSAU
RYGBI
CRYSAU T COWBOIS *
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
DILLAD BABIS * DARLUNIAU
* CREFFTAU
*
16. “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf
LLAWER
O NWYDDAU
ERAILL O GYMRU
wrthyt…”
(Mathew
2:13)
17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

E. JONES & SON
CLAWDDNEWYDD

GWAITH SIFIL

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

•R•M•
JONES

HURIO PEIRIANNAU

* J.C.B.’s
* Komatsu
* ‘Mini Diggers’ (hefo neu
• Arbenigwyr coedheb
derw
•
ddreifar)
• Ceginau
• Ffenestri
• Drysau •
* Offer
malu creigiau
• Lloriau • Grisiau •

Seiri Coed

Ffôn : 01824 705251

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
JOINERY
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765

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

Anrheg sydd wedi cael croeso yn y Llan.
Swydd Newydd: Fis Medi, bydd
Lowri Glyn, Arddwyfaen, yn cychwyn
ar ei swydd fel athrawes Blwyddyn
6 yn Ysgol Gynradd Bro Allta,
Caerffili. Cyfnod cyffrous yn wir!
Llongyfarchiadau ar y penodiad, Lowri,
a phob lwc i ti yno.
Cofion: Deallwn fod Eirwen Jones,
Hafoty, Cerrigydrudion, (Rhafod gynt),
wedi symud yn ddiweddar i Gartrefle,
Llanrwst. Gobeithiwn eich bod yn
setlo, Mrs Jones, ac y bydd modd i
chi dderbyn rhagor o ymwelwyr yn
fuan. Mae pawb o’r ardal yn meddwl
amdanoch ac yn anfon eu cofion
cynhesaf.
Ein cofion yn ogystal at sawl un nad
yw’n mwynhau’r iechyd gorau ar y
funud. Cymrwch ofal i gyd.
Genedigaeth: Croeso mawr i Gwern
Rhun, mab bach Llio ac Elgan,
Cerrigydrudion. Llongyfarchion i’r
Teidiau a’r Neiniau hefyd, sef Ruth a

Brei, Glascoed a Nerys a Rheinallt,
Pentre Bach - mae’n sicr y cewch
fyrdd o hwyl yn gwarchod y bychan a’i
chwaer fawr Annest!
Profedigaeth: Cydymdeimlwn â
Gwyneth Jones, Llainwen, wedi
colli modryb yn lled ddiweddar – sef
Margaret Lloyd, o ardal Melin y Coed.
Cofion at y teulu.
Penblwydd Hapus i Eilir Jones,
Rhengwm, oedd yn dathlu cyrraedd
carreg filltir go bwysig ddiwedd Mai.
Gobeithio i chi gael diwrnod i’w gofio
yng nghwmni teulu a chyfeillion.
Dymuniadau gorau i’r dyfodol.
Genedigaeth: Gyda newyddion y
Llan ar fin mynd i’r Wasg – clywyd fod
merch fach wedi cyrraedd aelwyd Pen
y Bont. Llongyfarchiadau i Mari Fflur a
Dewi Môn ar enedigaeth y fechan sy’n
chwaer i Celt Emrys ac yn wyres arall i
Rhian a Dewi, Bryn Medrad.

Mis swcro haf, nid mis crin, chwery’r tawch
A’r tes ar yr eithin;
Awel â mêl ar ei min;
Mae hafal mis Mehefin?
Anhysbys
9

Difyrion Digidol
gyda Deian ap Rhisiart

ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE

Gwaith cerfio gyda llaw

24A Heol Clwyd
Rhuthun.
01824 704889

(Ffurfiwyd 1971)

Pengwern
Cyffylliog

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
10

BYW IA

A
(Gwasg C

Gair yn ei bryd

CERRIG BEDDI

Mewn colofn flaenorol fe wnes i fwrw golwg dros yr adnoddau hanes sydd ar
gael ar-lein er mwyn chwilota eich hanes lleol a chenedlaethol, ond y tro hwn
dwi am drafod sut y gallwch gofnodi’r hanes eich hun a chreu eich darn bach o
hanes, trwy gymorth offer digidol.
Y ffordd orau a mwyaf hwylus i wneud hyn yw trwy greu stori ddigidol.
Beth yn syml ydi stori ddigidol ond ffilm fer yn cofnodi digwyddiad, gall fod yn
gyfweliad gydag unigolyn difyr a diddorol yn trafod pob math o bynciau, yn
trafod gwrthrychau/lluniau sydd o bwysigrwydd hanesyddol. Fe allith fod yn hel
atgofion am deulu, am gyfnod penodol mewn bywyd, yn ddigwyddiad neu’n
brofiad yn y gorffennol sy’n bwysig i chi neu’r unigolyn, ble bydd arwyddocad
ehangach. Mae’r syniad o greu straeon digidol wedi bod yn boblogaidd ers rhai
blynyddoedd. Dwi’n cofio bron i ddegawd yn ôl, fe roeddwn i’n mynd o amgylch
neuaddau pentref yn cynnal cyrsiau straeon digidol gyda WEA Cymru. Er mwyn
gwneud y gwaith, roedd gennym lond car o offer, yn cynnwys gliniaduron,
recordydd sain, camera fideo proffesiynol ac ar ben hynny, roedd rhaid cael
y feddalwedd i olygu’r cyfan. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach mae’n bosib
gwneud hyn i gyd, yn ddidrafferth gyda’ch ffôn clyfar. Roedd y rhan fwyaf o’r
bobl a fynychodd y cyrsiau hyn yn bobl wedi ymddeol, ac yn fwy na heb, roedd
ganddynt stôr eang o atgofion am eu magwraeth, yn gyfarwydd gyda’r hen
enwau lleoedd neu hanes cymdeithasol yr ardal leol. Trafodwyd testunau difyr
iawn yn amrywio o hanes Robin Jac neu’r Fellten Goch - y gyrrwr beic modur
adnabyddus, i ffilm yn hel atgofion am dad oedd yn ganwr opera. Yr hyn sy’n
bwysig i’w gofio yw fod gan bawb stori i’w hadrodd, ac fod yr hanesyn lleiaf yn
gallu bod yn aur i haneswyr cymdeithasegol y dyfodol. Dyna pam fod creu stori
ddigidol yn werthfawr tu hwnt ac mae Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol
Cymru, Canolfan Storiel ym Mangor yn ddiweddar wedi bod yn chwilio am
brofiadau pobl yn y cyfnod clo. Mewn deng mlynedd, mi fydd profiadau pobl
yn y cyfnod clo yn hynod o bwysig ac arwyddocaol. Ni ellir gorbwysleisio
pwysigrwydd cyfresi fel Cefn Gwlad a roddodd oriau o archif fideo i ni yn cofnodi
ymweliadau Dai Jones i gartrefi gwledig dros y deugain mlynedd diwethaf Cofnod amhrisiadwy o fywyd cefn gwlad yng Nghymru ar ddiwedd yr ugeinfed
ganrif. A’r hyn sy’n wych y dyddiau hyn, fe allwch chi fod yn ymchwilydd eich
hun neu’n gynhyrchydd ffilm yn cofnodi’r hanes drwy gyfweliadau gyda phobl yr
ydych yn ei hystyried yn hanesyddol bwysig i’ch bro, neu i Gymru. O ran llesiant
iechyd, mae’n gyfle da hefyd i hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia
er enghraifft. Wrth gwrs, ar hyn o bryd, mae’r cyfyngiadau yn rhwystr i ni allu
gwneud hyn ond gydag amser, gobeithio y gallwn ddychwelyd i gyfweld â phobl
wyneb yn wyneb.
Er mwyn gallu creu stori ddigidol wrth gwrs, mae angen apiau sy’n gwneud
y gwaith ar eich rhan. Os mai Apple yw eich ffôn neu dabled, chwiliwch
am Adobe Spark yn yr App Store a’i llwytho, neu ar gyfer ffôn neu dabled
Android, chwiliwch am YouCut neu PowerDirector yn y Play Store. Mae’r apiau
hyn yn gymharol hawdd iawn i’w defnyddio, ac ewch ati i arbrofi gyda hwy.
Gyda’ch fideo bersonol, mae yna ddewis i ychwanegu cerddoriaeth, troslais,
delweddau, geiriau testun, fideos ac mae posib golygu clipiau o fewn un ffilm.
Yn PowerDirector er enghraifft, does yna ddim cyfyngiad am ba mor hir ydi’r
ffilm, ond wrth gwrs, mi gymerith fwy o amser i’w lwytho fel cyfanwaith wedyn
i’ch ffôn. Rhowch dro arni! Os ydych chi’n adnabod rhywun, efallai yn aelod o’ch
teulu sydd â stori ddifyr i’w hadrodd, ewch ati i greu stori ddigidol i roi’r hanes
llafar ar gof a chadw – gellir gwneud hynny dros alwad fideo Zoom hyd yn oed!
Mae yna gymaint o’n hanes llafar yn mynd yn angof, felly peidiwch ag oedi, ewch
ati! Pob lwc gyda’r cynhyrchu a’r hel hanes.
Adobe Spark https://spark.adobe.com/
Power Director: tinyurl.com/3ydb32ar
YouCut https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.
trimmer&hl=en_GB&gl=US
Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed ac angen hyfforddiant am ddim i
greu stori ddigidol, mae croeso i chi ebostio Cymunedau.Digidol@wales.coop.

CYMDEITHAS PWLLGLAS. Nos
hapus yno Nesta.
Wener, Hydref 18 fe gynhaliwyd
Cyfarfod Agoriadol y Gymdeithas
COFION. Anfonwn ein cofion at
yn Festri Y Rhiw. Ein siaradwyr
Helen Wynne, Gwyneth Llywelyn.
gwadd oedd Rhys a Sheila Dafis o
Glenys Roberts ac amryw eraill
Lansannan a thestun eu sgwrs
sydd ddim wedi bod yn dda yn
oedd 'Dau Hen Gês' Ie, yn
ddiweddar ac ambell un ohonynt
llythrennol, dau hen gês brown
wedi derbyn triniaeth mewn amryw
oedd ganddynt a rheini'n llawn o
o ysbytai. Dymunwn ichi oll wellhad
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buan.
Wir yr!cafwyd
Dyma ymadrodd
sydd yn
Rhys
nifer o eitemau
oedd creadigol i’r cyfryngau cymdeithasol
pwysleisio
y gwir
dimewythr
ond y a hyn,
yn
perthyn fod
i'w daid
a'iahen
maen nhw’n
agored
gael eu Yn
EGLWYS
UNEDIG
Y iRHIW.
fu'n'
y Rhyfel
Bydddigon
Cyntaf camddefnyddio
ystod mis Hydref
fe'nhyrwyddo
gwasangwirymladd
yn cael yn
ei lefaru.
Mae’n
er mwyn
gan
gynnwys
fedalau
rhyfel, un celwydd
aethwydac
gan
y Parchedigion
Morris
posib
hefyd y hen
gall yr
ymadrodd
anwiredd
yn hytrach
tun
baco
a diddorol
a nifer na’r
P. gwir.
Morris
(Gweinidog)mae
ac rhai
Eric
olygu
nadunigryw
ydi’r llefarydd
yn dweud
Yn ddiwinyddol,
fawr
lythyrau
a bod
anfonwyd
o'r oGreene,
Y Bala
hefyd
Dafydd
y gwirobob
amser, a’i
hi’n
hyd yn datgan
fodastori’r
Creu
ffosydd
atgoelio
y teulu
a nifer
o'r o
rhain yn
Timothy,
Y Rhylynallythrennol
Geraint Owens,
bwysig ei
y tro
hwn! Un
Llyfr Genesis
wir,
wrth
gwrs mawr
wedi ein
eucyfnod,
sensrofel cyn er
Rhuthun.
Diolch ddangos
iddynt ollfod
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George Orwell ‘1984’ sy’n sôn
beth bynnag ydy’r farn a fynegir.
SIOE FFASIWN
mai pwrpas y Weinyddiaeth
Mae’r BBC, sydd yn enwog am
Heddwch oedd rhyfel, pwrpas y
ei niwtraliaeth, o dan warchae y
Weinyddiaeth Gwirionedd oedd
dyddiau hyn, a beth oedd bwriad
lledaenu celwyddau, a phwrpas
Israel wrth fomio y ganolfan
Gweinyddiaeth Cariad oedd
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Lawnder oedd creu newyn!.
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diweddar annwyl Elwyn Wilson
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dop! Ond mae Mr. Trump wedi cilio
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o’r llwyfan gan iddo golli’r frwydr
Ond tynnu coes roedd y newyddion
i fynd i’r Tŷ Gwyn a hynny gyda
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Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

Gohebydd: Sioned Jones Ffôn 01490 460419

Carped Glas: A ninnau hwyrach ddim yn meddwl
pa mor lwcus yr ydym o fyw yn ein hardaloedd cefn
gwlad (hyd yn oed yn yr amser rhyfedd yma gyda’r
firws), meddyliwch am y carpedi o liw glas blodau
Clychau’r Gog ‘rydym wedi cael y pleser o’u gweld
a’u mwynhau yn ystod mis Mai, a hynny ar ochrau
ein ffyrdd culion a’r nentydd wrth fynd am ryw ‘dro
bach’. Ond, piti garw hefyd am y gwynt oer a oedd
yn chwythu ‘rownd y corneli’ ymhobman!
Penblwydd Hapus: Llongyfarchiadau calonnog
iawn i Gwynfor Jones, Stockport ar ddathlu ei
benblwydd yn 90 oed yn ystod mis Mehefin. Mae
Gwynfor wrth gwrs yn enedigol o’r Graigfechan ac
wedi byw gyda’i deulu yn ardal Stockport ers tros
ddeugain mlynedd. Er hynny, mae’r iaith Gymraeg
yn dal i fyrlymu yn naturiol ganddo ac y mae wrth
gwrs yn ddarllenwr brwd o Bapur Bro Y Bedol bob

mis. Penblwydd hapus iawn ichi, Gwynfor, gan
obeithio, gyda mwy o’r llacio rheolau yma, y cewch
chi a’r teulu ddod ar eich hynt yma i’r Graigfechan
i’n gweld yn ystod yr haf.
Llun: Y mae Ifor, Bryn yr Ogof yma yng
Nghraigfechan, wedi derbyn y llun yma (yn
anffodus heb ddim manylion) drwy law ei
ddiweddar fodryb, sef Margaret Evans, Min yr
Afon, Rhuthun. Ar y dde, yn y drydedd rhes o’r
blaen, mae ei Nain sef Ella Annie Meredith ac
amryw o wynebau eraill cyfarwydd o’r ardal.
Tybed oes rhywun yn gallu cynnig ateb i’r
cwestiwn ‘beth oedd yr achlysur’ ac hwyrach mwy
o fanylion am yr enwau ac amcangyfrif o pa bryd
y tynnwyd y llun? Tybed ai llun Merched yr NFU
ydi o? Cysylltwch ag Ifor os oes gennych unrhyw
wybodaeth ar 01824 703304. Diolch yn fawr.

Harddu’r ardal
Mae’r Cyngor Bro wedi pwrcasu cafnau blodau i
geiso harddu a chodi calon ym mhentrefi’r dalgylch.
Diolch i’r unigolion ym mhob pentref am wirfoddoli
i blannu ac edrych ar ôl y planhigion. Dyma Aeryn
Jones, gyda’r un yn Ninmael. Diolch i Aeryn am ei
gymwynas bob amser. Diolch i Dewi a Marian am
osod a phlannu yn Nhŷ Nant ac i Eleri a Donna am
ofalu ym Maerdy.

DERWEN
Hen Ysgol Derwen
Rydym yn nodi gyda thristwch bod tair o gyn
ddisgyblion Ysgol Derwen wedi ein gadael sef
Kitty (Davies) Tyddyn Dulas
Gwenda (Price) Hafan
a Muriel (Evans) Penrallt
Coffadwriaeth da amdanynt i gyd.

O’r Llyfrgell
Byw Llyfrau

MYND
Cyfrol o gerddi gan Marged Tudur
am y profiad o golli ei brawd.
Mae cerddi’r gyfrol yn ymateb yn
uniongyrchol i’r wythnosau cyntaf
wedi’r brofedigaeth ac maent hefyd
yn trafod y profiad dair blynedd yn
ddiweddarach ac yn benodol, yr
heriau, yr ofnau a’r rhwystrau sy’n
parhau i wynebu rhywun.
JOHNNY ALPEN A FI
Mae bywyd Owen yn braf; fel
cynhyrchydd teledu i gwmni
annibynnol yn y brifddinas, bu’n
godro’r system ers blynyddoedd,
yn ennill llawer iawn o bres am
ychydig iawn o waith. Hynny yw,
nes i’w wraig ei adael....a nes iddo
gael ei ddiswyddo.
BEN LLESTRI
Cyfuniad o stori annwyl Huw
Davies a lluniau hyfryd Lowri
Roberts, yn adrodd stori Ben y
bachgen bach direidus sy’n hoffi
casglu pethau ych-a-fi mewn
bwced a chwarae triciau ar ei rieni

MALI A’R CYFNOD CLO
Gan ddefnyddio cymeriadau o
gyfres lwyddiannus Mali, mae
Malachy Doyle yn dangos sut mae
Mali a’r ynyswyr eraill yn ymdopi
â’r cloi mawr, fel y cloi presennol
sy’n wynebu pawb yn y DU. Gwna
Mali bosau jig-so, mae’n ymarfer
canu’r ffidil ac yn gofalu am yr
anifeiliaid anwes tra bod ei mam yn
helpu’r ynyswyr eraill a’i thad yn
methu dychwelyd o’r tir mawr.

Hoffem dynnu eich sylw at bodlediad
newydd sbon yn y Gymraeg sydd
yn dechrau ar ddiwedd y mis, sef
Byw Llyfrau. Mae Byw Llyfrau yn
bartneriaeth cyffrous rhwng llyfrgellwyr
o Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych a
Cheredigion, ac yn deillio o brosiect
Estyn Allan, Llyfrgelloedd Cymru. Yn
y podlediadau, byddwn yn siarad
gyda gwahanol awduron o Gymru am
eu llyfrau a’u diddordebau darllen.
Bydd hefyd yn fforwm i roi sylw i
gyhoeddiadau hen a newydd yn y
Gymraeg i blant ac oedolion ac, wrth
gwrs, yn rhoi sylw i’r gwaith arbennig
mae llyfrgelloedd yn ei wneud yn ein
cymunedau wrth hyrwyddo’r mwynhad
o ddarllen.
Gallwch edrych ymlaen at sgyrsiau
gyda Rebecca Roberts, Geraint

Lewis, Rhian Cadwaladr, a mwy. Mi
fydd y podled yn cael ei ddarlledu
trwy Spotify, Google Podcast, Apple
Podcast ac Y Pod.
Rydym yn falch bod Lois o Lyfrgell
Rhuthun wedi bod yn rhan o’r prosiect
Estyn Allan, gan helpu i gynhyrchu a
chymryd rhan yn rhai o’r podlediadau.
Dechrau Da
Bydd criw Dechrau Da Sir Ddinbych
yn ail-gychwyn sesiynau babanod yn
ein Llyfrgelloedd o Fehefin 7. Bwriad
Dechrau da yw rhoi cyfle i bob babi
ddatblygu cariad cynnar at rannu
llyfrau a darllen, ac i ddod yn aelodau
o’r llyfrgell leol. Cysylltwch â Llyfrgell
Rhuthun am apwyntiad 01824 705274
neu llyfrgell.rhuthun@sirddinbych.gov.
uk
Diwrnod Elfed
Buom yn dathlu Diwrnod Elfed ar Fai
29 yn ein Llyfrgelloedd.
Denim dros Ddementia
Gwisgodd staff Llyfrgell Rhuthun
eu denim yn ystod wythnos
Ymwybyddiaeth Dementia yn
ddiweddar i godi arian at Gymdeithas
Alzheimer. Roedd hefyd yn gyfle i
dynnu sylw at y casgliad llyfrau Darllen
yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar
gyfer dementia sydd ar gael yn y
Llyfrgell. Llyfrau Cymraeg ydi’r rhain
a gymeradwywyd gan arbenigwyr ar
gyfer pobl sy’n byw gyda dementia
a chlefyd Alzheimer, eu perthnasau
a’u gofalwyr. Cysylltwch am ragor o
fanylion.
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LLANBEDR DC

Wyn brawd bach i Leia Ogwen. Elfyn
Ecoysgol bod yr ymgyrch Miri Mês,
ac Ann yn dod yn daid a nain am y
Cyfoeth Naturiol Cymru,
yn un
degfed tro!Gohebydd: Iona McKee
eithriadol bwysig o ran cynnal a
FfônCERRIGYDRUDION:
: 01824 705074
YSGOL
chynyddu nifer y coed sy’n cael eu
Dawns i Bawb – Ar ôl cyfnod o
plannu, felly gofynwyd am gefnogaeth
ychydig
wythnosau
wersi, body plant a chasglwyd 40Kg o fês. Bydd
Y Griffin: Mae
pawb wrth o
eu boddau
llwyddodd
y arCyfnod
Sylfaen
i
y rhain yn cael eu plannu mewn
Tafarn y Griffin
agor ac yn
cynnig bwyd
gyflwyno
dawns
ardderchog
y
meithrinfa goed ac yn dychwelyd i’r
gwerth chweil
mewn
awyrgylch am
chwaethus
Gryffalo
yn y ynGoedwig.
ardal mewn blwyddyn neu ddwy.
a diogel. Diolch
fawr iawn i Roedd
Sian a’i thîm
mwynhad
dawnswyr
yn amlwg
Ardderchog! Diolch i bawb a fu’n
prysur ynoy am
eu gwaith
caled. iawn
yn canolbwyntio’n wych yn creu
casglu’n ddyfal.
symudiadau cydlynol, ac yn sicr,
Ysgolion Uwchradd – Daeth cyfle i
roedd pawb oedd yn gwylio wedi cael
ddisbyglion Blwyddyn 6 gael dyddiau
blas arbennig ar y cyflwyniad.
blasu yn Ysgol Dyffryn Conwy ac
Noson Goffi – Roedd bwrlwm yn
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson
neuadd yr ysgol nos Iau 17 Hydref
agored yn Ysgol Brynhyfryd.
pan gynhaliwyd y Noson Goffi
Ymwelwyr – Croeso eto i PC
flynyddol
ei ynthrefnu
ganyn yrWheway
a fu’n siarad gyda’r plant am
Mae’r plant wedi
wedi bod
brysur iawn
Ardaloedd
Gyfeillion
yryn
Ysgol.
Bu’n
llwyddiannus
ymddygiad,
i Cass Meurig am ei
Tu Allan ac
y twnel
garddio
gan fwynhau
gweld
iawn
gyda
cyfle
i
gwasanaeth
ac i’r Parch Carol
ffrwyth
eu stondianu
llafur. Byddamrywiol,
planhigion
ar gael
i’w
gwerthu
drio’ch
lwc mewn
Roberts a ddaeth i siarad gyda CA2
ar ôl hanner
tymor.gemau amrywiol a
phaned
gwrs.
Diolch
i bawb
a
am
Diolchwrth
yn fawr
iawn
i fyfyrwyr
o Lysfasi,
danei rôl yn yr eglwys.
fynychodd ac a gyfranodd at y noson
Clybiau ar ôl ysgol – Parhaodd Bl 5
arweiniad eu tiwtor Bagoloriaeth Rhian Jones, am
ym mhob ffordd.
a 6 i ddatblygu eu sgiliau codio gan
ddodGB
draw
ysgol
wythnos,
Rali
– i’rBu
niferbob
o rieni,
staffgan
a adeiladu
gynhyrchu gwrthrychau diddorol fel
cegin fwd, giât
a meinciau
ar gyfer ein
Ysgolffair disgyblion Bl 3 a 4 yn
chyfeillion
yr ysgol
yn gwirfoddoli
i Ardal
reidiau
Goedwig,
Mae’r
myfyrwyr wedi
gweithio
mor
galed a gweithgareddau gyda
weithio
dros
benwythnos
y rali,
yn
mwynhau
phawb o’r
ysgol
yn ogwerthfawrogi
eu gwaith
yn fawr
gwneud
pob
math
swyddi i helpu.
Menter
Iaith Conwy a’r Cyfnod
iawn. Diolch
yn fawr iiawn
iddynt.Bu’n
Diolch
o galon
bawb.
Sylfaen yn gwella ffitrwydd gyda
benwythnos llwyddiannus iawn i’r
cynrychiolwyr o wasanaeth Hamdden
gyrrwyr, gwylwyr ac i goffrau’r ysgol!
Gwledig Conwy. Bu sesiynau pellach
Gwasanaeth
Diolchgarwch
–
hefyd gan Wasanaeth Ymgysylltu
Y myfyrwyr yn garddio
Bnawn
Mawrth
22
Hydref,
Disgyblion, Rhieni a’r Ysgol. Diolch yn
gwahoddwyd
y
cyhoedd
i’r
fawr
i
Gerallt
Owain
am
gwasanaeth lle cafwyd cyfraniadau
weithgareddau diddorol.
gan bob dosbarth a sgwrs ddifyr iawn
Llaeth y Llan ac Aldi – Rydym yn
gan Y Parch. Huw Dylan Jones.
parhau i gasglu caeadau potiau
Diolch iddo am ei amser a’r neges
iogwrt Llaeth y Llan a sticeri Aldi.
amserol.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod
Miri Mês – Penderfynodd y pwyllgor
yn brysur yn casglu yn barod.

YSGOL LLANBEDR DC

LLANGWM

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts
Ffôn 01490 412917
e-bost tyddynycaehir@btinternet.com
Llongyfarchiadau i Gareth a Bethan Ty’n Fedw
sydd wedi dathlu eu priodas aur yn ddiweddar.
Cofion a gwellhad buan i Jane Gerrard Maes
yr Efail, ac i bawb yn y plwyf sydd wedi bod yn
dioddef anhwylder.

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067
e-bost gwawrdavies8@gmail.com
Croeso i’r byd: Llongyfarchiadau calonnog i
Elgan a Llio ar enedigaeth Gwern Rhun Morris a
llongyfarchiadau hefyd i Rheinallt a Nerys ar ddod
yn daid a nain unwaith eto.
Cartref newydd: Dymuniadau gorau i Rheinallt
a Nerys yn eu cartref newydd yn Isallt,
Cerrigydrudion.

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees Ffôn: 01824 710262
Pob dymuniad da i Lee, Ceri, Lydia ac Olivia
Lewis, Cefn Mawr yn eu cartref newydd yn
Llanfair Dyffryn Clwyd. Gobeithio y byddwch yn
hapus iawn yno.
Cofion at Alwena Williams, Henblas a Thelma
Ralph, Colomendy sydd wedi treulio cyfnod yn yr
ysbyty yn ddiweddar a hefyd Iorwen Jones, Fferm
Ysgeibion sydd wedi cael llawdriniaeth. Gobeithio
eich bod i gyd yn parhau i wella.

drwy ganu tipyn o ‘mouth music’
CȎR MEIBION LLANGWM: Wedi
cyflym a rhythmig, ac esiampl o’r
hir ddisgwyl, cyrhaeddodd y
Dau o’ryr
myfyrwyr
fu wrthi’n
‘waulking songs’ traddodiadol Y
– gegin fwd
penwythnos
oedd aelodau
Côrddiwyd
caneuon a genid ers talwm wrth i
Meibion Llangwm wedi bod yn
ferched drin gwlân. Mae’n wir i
disgwyl yn eiddgar amdano ers tro,
ddweud
mai
uchafbwynt
y
sef y cyfle unwaith eto i gyd-ganu
cyngherddau oedd cyflwyniad
gydag un o artistiaid gwerin
emosiynol Mairi a’r Côr o’r hen
enwocaf yr Alban, sef Mairi
ffefryn ‘Ysbryd y Gael’ ar ddiwedd y
MacInnes.
noson, gyda sain y bagbibau yn
Trefnwyd dau gyngerdd, y naill yng
GWERTHU - LLOGI - DARNAU - GWASANAETH
mynd â ni i bellafoedd yr Alban i
Ngharno a’r llall yng Ngherrigy
gloi’r nosweithiau Celtaidd eu
drudion - cyngherddau a fydd yn
Am y car glanaf yn yr ardal ymwelwch â
naws.
aros yn y cof am flynyddoedd.
Yn dilyn y cyngherddau, gwnaed
Cafwyd croeso twymgalon yn
Charwash MWS ym Mharc Busnes Lon Parcwr
cyfraniad o £500 i'r elusennau
neuadd orlawn Carno, a’r lle yn
Hefyd ar gyfer eich holl offer glanhau Mudiad Ymchwil y Galon a Chronfa
dechrau llenwi ymhell cyn amser
Ambiwlans Awyr, a hynny er cof am
dechrau. Yna, ar y nos Sul, yng
llogi neu werthu
un o’n haelodau selocaf a fu farw
Nghapel
Jeriwsalem
dan
yn frawychus o sydyn a chynarweinyddiaeth medrus Trystan
Parc Busnes Lôn Parcwr,
amserol rai misoedd yn ôl. Byddai
Edwards cafwyd perfformiadau
Ber, Ystrad wedi bod wrth ei fodd
grymus, teimladwy a chynnes.
Rhuthun, LL15 1NJ
gyda’r cyngherddau ac yng nghanol
Ganwyd Mairi ar un o ynysoedd
Ffôn : 01824 705055
yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r
allanol Heledd, sef De Uist, ac y
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n
mae hi’n hoff o hyrwyddo
sales@mwsgroup.co.uk
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig
traddodiadau cerddorol ei phobl yn
www.mwsgroup.co.uk
i Bethan a Gwerfyl am ein paratoi.
yr iaith Gaeleg; gwnaeth hynny

MWS (Ruthin) Ltd

STEVE MELLOR

Draw,
Market
in 29.
iddynt

TRWSIWR CEIR

Uned 1G Ystad Ddiwydiannol Lôn Parcwr, Rhuthun
Ffôn: 01824 702244 Ffacs: 01824 707386
Mobile: 07711 400045
Trwsio ceir ar ôl damweiniau Ail Chwistrellu.
Rydym wedi ein cymeradwyo gan
gwmnïau yswiriant i drwsio ceir.
Cyfleusterau Jig
Popty Crasu ar wres isel

T
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:
Cafwyd
hwyn tymor
gwasanaeth
ar Hydref 4
neud eu rhan
baratoi gan
in a derbyn,

h am yr ardal
s parch at ei
huthun.

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

ssor Llusern
on o ryfeddu!
ei gwaith yn

reulio amser
o wedi dysgu
ig iawn, wrth

s o’r grefft i’r

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

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

oed derw er

ddiweddar a

leuthau pêlas.

iawn. Gwnaed y diolchiadau gan Edwin ddiolch i aelodau’r ddau gapel a’r
Jones.
Eglwys am eu croeso cynnes. Cyn
NOSON
ELUSENNOL:
Rhag- mynd adref bu i ni fwynhau pryd blasus
hysbysiad bod pwyllgor lleol ardal iawn yng ngwesty’r Waterloo ym Metws
Corwen yn cynnal noson film pryd y y Coed. Ein diolch yn arbennig i Eirian,
dangosir “Mama Mia 2” yn Neuadd Edwin, Llinos Mary a Glenys am y
Carrog ar Ddydd Santes Dwynwen, nos trefniadau gwych. Braf oedd cael
Sadwrn, Ionawr 25. Bydd y drysau’n cwmni’r Parch T. L. Williams gyda ni ar
agor am 7.00yh. Tâl mynediad drwy y daith.
docyn yw £5 a £3 i blant. Bydd elw’r GWAWR CYMRU: Croesawyd John
noson
mynd
tuag at elusennau lleol. Rowlands i gyfarfod cyntaf y tymor,
Allan iyn
de:
Bu pymtheg
Yo’rtocynnau
dau ddeg ar
dauwerth
aelod gan
o aelodau’r cangen Corwen o Ferched y Wawr, nos
pwyllgor yn y flwyddyn newydd. Dewch Fercher, Hydref 23. Mae John sy’n
Ferched y Wawr Llanfair
draw i fwynhau cyd ganu i ganeuon enedigol o’r Bala ond bellach yn byw yn
DC yn mwynhau paned
Abba – beth am wisgo yng ngwisg y Llandyrnog, yn arbenigo ar dyfu pys
a chacen a sgwrs yn
cyfnod, yn cynnwys y sgidiau platform!
pêr. Cawsom ganddo drwy gyfrwng
Llanbenwch yn Iddiweddar.
PERERINDOD
LANGERNYW: Aeth sleidiau wybod am hanes y blodyn
Roedd
pawb
wedi
aelodau Gofalaeth Edeyrnion eleni hyfryd yma gan ddechrau gyda’i
mwynhau
cyfarfod
ei Llangernyw a wreiddiau ar ynys Sicily. Mae John wedi
draw
i bentref
hynod
gilydd aarchael
cymdeithasu
hynny
Ddydd
Sul olaf mis Medi. ennill sawl gwobr yn y sioeau gan
unwaithy yn
rhagor,
er fod
Doedd
tywydd
ddim
ynyffafriol iawn gynnwys y Sioe Genedlaethol ac eleni
gwynt
oer. Diolch
am y a mynd ar cafodd
wrth
i niyngychwyn
o Gorwen
Cymdeithas
Pys
Pêr
croeso.
hyd
ffordd Telford cyn troi am Lanrwst. Genedlaethol Cymru, mae John yn
Wedi cael cinio blasus yn y tŷ bwyta ar Gadeirydd ohoni, y cyfle i roi enw
Margaret
Jones, Anwen Jones, Alys Lloyd,
yr Eisteddfod
draws pont Llanrwst ymlaen Baner
â ni am
Cymraeg ar fath diweddaraf o bys pêr.
Nia Ritchie, Megan Jones a Menna Jones yn
Langernyw. Y lleoliad cyntaf i ni ymweld Cyflwynwyd yr enw sef Gwawr Cymru
mwynhau’r te.

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
Awdures Arbennig: Cafodd Blwyddyn 1 a 2 eu hysbrydoli’n fawr gan Angharad
Tomos yn ddiweddar ar ôl ei sgwrs fyrlymus ar ‘Teams’. Cafwyd cyfle i gyfarfod
â rhai o gymeriadau Gwlad y Rwla a gofyn cwestiynau amrywiol. Diolch yn fawr
iawn i Angharad Tomos am ein cyfarfod.
Stampiau: Dylunwyd stampiau gwerth chweil ar gyfer cystadleuaeth a drefnwyd
gan y Swyddfa Bost i dalu teyrnged i ‘Arwyr y Cofid’. Da iawn chi blant am
ddylunio rhai mor wych.
Ymwelydd Arbennig: Daeth ymwelydd arbennig iawn, Mark Williams o
Limbartcovers, i sgwrsio gyda Chyfnod Allweddol 2 yn ddiweddar. Bu Mark yn
cystadlu yn y Paralympics gan ennill Medal Aur a thorri record y byd yn Seoul
yn 1988. Ar ôl hynny, dechreuodd fusnes llwyddiannus dros ben yn cynllunio a
gwneud gorchuddion coes prosthetig. ‘Stand out, stand proud’ yw arwyddair ei
gwmni ac maent yn mynd o nerth i nerth.
Cafodd y plant weld y Fedal Aur a sawl un o’r gorchuddion gan gael eu
hysbrydoli gan ei stori a’i negeseuon pwerus. Diolch yn fawr iawn i Mike am ei
ymweliad.

AMAETHWYR CORWEN CYF.
Iard yr Orsaf, Corwen, Sir Ddinbych LL21 0EG
Ffôn: (01490) 412272 Ffacs: (01490) 412431
e-bost: enquiries@corwenfarmers.co.uk

1916 – 2021
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid / gwrteithiau /
offer ffensio / offer adeiladu / hadau / bwydydd anifeiliaid anwes /
gwellt a gwair / nwyddau garddio a llawer mwy

.
Diogelwch: Mwynhaodd y plant ddysgu
am ddiogelwch ar y dŵr gan gael cyfle
i wisgo siacedi achub a smalio ‘Mynd i
Bala mewn cwch banana! Gobeithio bod
pawb yn cofio’r negeseuon pwysig am
gadw’n saff ar foroedd a llynnoedd.

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346
Ffôn symudol 07730 989807
Hefyd Cangen
yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443
Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

diau yn Llys
on o hwyl a
diheuriadau
nd ein boliau

at ymgyrch
dd pawb yn
!

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

Cylch Meithrin: Roedd plantos bach
y Cylch Meithrin wrth eu boddau ac yn
rhyfeddu wrth weld gloÿnnod byw yn
datblygu ac yn cael eu gadael yn rhydd
yn ddiweddar. Diolch i Anti Kate a Miss
Owen am ddangos y pili palod hardd i
blant y Cyfnod Sylfaen.

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

Cystadleuaeth ennill llyfr Tir Na n-Og: Llongyfarchiadau i Molly, Pippa, Alex ac
Eira am ennill y gystadleuaeth gan fynegi pa lyfr hoffen nhw ennill. Da iawn chi
blant.

Ffôn:

01745 818849
www.dbphomeimprovements.com
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LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans Ffôn: 01824 790313

gwreiddiol
yn
y
Llyfrgell wybodaeth uniongyrchol ac unigryw a
ni
ym
marddoniaeth
Genedlaethol. Fel rhan o deitl ei gawn
Diolch i Eglwys San Pedr a’r Parchedig Stuart Evans am ein gwasanaeth
ddarlith
Poetic License in the Vale of Ganoloesol am y canlynol: Catrin o
diolchgarwch hyfryd. Perfformiwyd eitemau o safon uchel gan ein plant.
Ferain,
Llanefydd
gwaed
Clwyd,
Gwynn
fod gancaredig
Diolcheglurodd
i’r rhieni am
eu rhoddion
ar gyfer
Banc Bwyda’i
Rhuthun.
Bach
y
Graig,
‘trwydded farddol’ (poetic license) brenhinol;
Tremeirchion, cartref Richard Clwch
ddau ystyr yn y Saesneg:
(a) Yr adeg hynny, cyn i fardd gael tâl (ail ŵr Catrin), un o’r tai brics cyntaf;
am farddoni a medru cynnal ei hun, Gabriel Goodman, Rhuthun, Deon
roedd rhaid iddo eistedd arholiad a Westminster ail-sefydlodd Ysgol
chael gradd. Trefnwyd yr arholiadau Rhuthun; a Humphrey Llwyd,
cyntaf un i roi trefn ar y beirdd a’u cartograffydd ac Aelod Seneddol dros
graddio, yng Nghaerwys, a’i alw’n Ddinbych.
Eisteddfod (ystyr tipyn gwahanol i un Roedd cyfarfod dilynol y Gymdeithas
ni heddiw). Roedd angen i’r prif feirdd yn Lansio Prosiect Ail Ryfel Byd 2025
(pencerdd) astudio am 8 mlynedd i – prosiect i ddynodi 80 mlynedd ers
feistroli’r 24 mesur a’r holl diwedd y Rhyfel yn y Neuadd, Dydd
gynganeddion, cyn cael gradd. Mae Sul 10 Tachwedd. Ceir manylion
arysgrif yn Eglwys Santes Fair, llawn yn y rhifyn nesaf.
Caerwys yn coffáu rhoi Comisiwn YSGOL BRYN CLWYD: Mae’r
Brenhinol i Urdd y Beirdd gan Harri disgyblion Iau wedi dechrau cael
VIII, i’w caniatáu i gynnal yr gwersi gitâr. Rhodd gan aelodau’r
arholiadau hyn - yr Eisteddfod, yn gymuned oedd y gitârs acwstig, a bu
1523.
Yn 1567, cynhaliwyd ail rhai o’r rhieni’n rhoi o'u hamser yn
Eisteddfod yng Nghaerwys, ac fe wirfoddol i roi gwersi, a help llaw i’r
roddodd y Frenhines Elisabeth 1 ei disgyblion.
Diolch
a hwyl
fawrpur.
i’n hathro
Mathemateg,
Mr yOakes,
iddo symud
gwaithwrth
ar thema
Ffermio
hun
wobrau
o arian
Cadwyd
y Yn ystod
ymlaen
brosiectau
Bu Mr Oakes
yn dysgu ein disgyblion
mwy
ac Amaethyddiaeth,
daeth Merfyn
rhain
yn i ddiogel
gannewydd.
yr Arglwydd
abl a thalentog
o flynyddoedd.
Parry,
ein Cynghorydd Cymuned,
Mostyn ac mae’r delyn
aur yn daldros
yn nifer
draw
â thractor
Massey
Ferguson i’r
Neuadd
Mostyn.
Dw i ddim
erioed wedi gorfod
ni wedi
cynllunio’r
addasiadau
plant
yn ei ddefnyddio
(b)
Roedd
y beirdd
yn tueddu
dethol
unrhyw
bethhefyd
y byddwn
i’n ei i ysgol.
gyda’rBu’r
bwriad
o gychwyn
busnes fel
rhan
gwaith – busnes
mathemateg
ddefnyddio
ystyr yond
geiriau
ystyried ynaildrysor
mae ‘rhyddid
derbyn
Gwelyo’u
a Brecwast
Siân, a mesur
er mwyn
barddol’
- bydden
nhw’n gor-ganmol
gwahoddiad
i ysgrifennu
ar y testun amcangyfrif
wrth gwrs gan
fy modmaint
i ar y pryd
yn
lluniadau
wrth
raddfa.
a chlodfori’r
uchelwyr
a’u
teuluoedd
yma wedi fy
ngorfodi
i feddwl
am yi’r dylunio
Bennaeth
yn Ysgol
Clocaenog.
sawl teulu
i’r ysgol
i wrando
ar
cymylau.
peth. Mae’n ddoeth derbyn nifer Daeth
Cawsom
ymwelwyr
o bedwar
ban
disgyblion
adrodd
y straeon
o’r cerddi
‘phinsiad
bach o ybyd
Be ydy’rgyda
pethau
mewn bywyd
yn aros a yn
llawer
ohonynt,
yn
brawychus
roedden nhwynwedi
eu
halen,’
medd Gwynn!
Roedd
sy’n “drysorau”
i ni? Sut
mae llawer
rhoi
enwedig yr Americanwyr,
gwirioni
yn yydosbarth.
Roedden
o’rgwerth
boneddigion
yn eitem
feirdd yn
medrus
ar unrhyw
ein eu hysgrifennu
dros hynafiaeth
lle. Cyn gadael
nhw
hyd yn
ynysgrifennu
oed yn eu
hunain,
eto’nAi
barod
iawn
i dalu beirdd
bywydau?
gwerth
ariannol?
Na
byddent
eu gwisgoedd
sylwadau
ffansi,
er
mwyn
cael
yn yr
i glodfori
herodraeth
a
llinach
y
teulu.
go brin! Be am werth sentimental?
mewn “llyfr ymwelwyr”. pawb
Yn
iawn.
Soniodd
Ia, falle! Gwynn hefyd am y ‘ysbryd’
ddiweddar
bues yn darllen rhannau

Fy Nhrysor i

Beth bynnag, dw i wedi
o’r llyfr. Mae o’n sicr yn drysor.
penderfynu dewis rhywbeth sy’n
Cawsom ymweliad un tro gan
cynrychioli cyfnod pwysig yn fy
Iddew Almaenig oedd yn byw yng
mywyd ac ym mywydau fy nheulu.
Nghaliffornia. Roedd o’n dod allan
Mae gennym ni i gyd gerrig milltir
trwy’r drws un bore a dyma fi’n
pwysig yn ein bywydau. Heb os ac
gofyn iddo lle oedd o am fynd y
oni bai un garreg filltir fawr yn fy
diwrnod hwnnw.
mywyd i oedd pan fentrodd Siân
“Os nad ydych chi’n meindio”,
a minnau brynu Plas Uchaf, yng
atebodd “Ond mi hoffwn i aros yma
Nghraigadwywynt. Roedd y lle wedi
i dynnu llun y tŷ”. Ac mi dynnodd
bod yn wag, heblaw am yr ystlumod ei offer arlunio allan o gist y car ac
a’r brain a’r llygod mawr, am nifer
aeth ati i greu braslun o’r tŷ. Roedd
o flynyddoedd ac roedd llawer o
o am gwblhau’r llun mewn lliw wedi
ffrindiau a theulu yn meddwl ein
iddo gyrraedd adre i Galiffornia.
bod wedi colli arni yn wynebu’r
Ychydig o wythnosau wedi hyn
fath sialens. Ond yr oedd y tŷ yn
fe dderbyniom barsel bach drwy’r
un o werth hanesyddol , gyda
post, sef y llun wedi ei gwblhau.
chofnodion yn dangos ei fod wedi
Mae’r llun gennym ar y wal. Mae
cael ei adeiladu tua’r flwyddyn 1500
hwnnw’n drysor hefyd.
ac wedi bod yn gartref i Thomas
Y gwir ydy fod y llyfr a’r llun yn
Goodman, nai i Gabriel Goodman,
gofnod o gyfnod o gael byw mewn
Deon Westminster ar un adeg.
tŷ arbennig- tŷ y byddai ein meibion,
Roedd wedi ei restru gan CADW
Guto ac Owen, yn ei alw’n gartref.
yn Radd 2* ac o’r herwydd roedd
Mae’n debyg felly mae’r gwir drysor
cymorthdaliadau ar gael i’n helpu i
yn hyn i gyd oedd Plas Uchaf ei
fynd ati i’w atgyweirio a’i addasu.
hun.
Fe brynon ni’r lle yn 1986 a
John Kerfoot Jones
Merfyn Parry, ein Cynghorydd Cymuned, yn dangos ei dractor Massey
symud i mewn ym 1989. Roedden
Ferguson i’r ysgol.

GAIR
YN
EI
BRYD
YSGOL CARREG EMLYN
DWEUD Y DREFN

Cafodd plant
5 a 6 lawer o hwyl
rhan ayng
Cystadleuaeth
SiopBlwyddyn
Elfair: Llongyfarchiadau
i Mia,yn
Lilicymryd
Cêt, Morgan
Leia am
ngweithgareddau
awyr agoredwedi
amrywiol
Nantgan
Bwlch
Haearn.
Diolch
ennill
llyfrau mewn cystadleuaeth
ei threfnu
SiopyrElfair.
Roedd
rhaid i
Erbyn i’r rhifyn
hwn
o’ra Bedol
gael
meddiannu’r
trafodaethau.
Rhai
Davies,
Eira
Leanne
am edrych
ar eu
i’r plant Miss
ysgrifennu
rheswm
dros
fod eisiau
ennill un
o’r holau
llyfrau mor
oedddda.
ar restr fer
ei gyhoeddi, mae’n debyg y bydd y fel’na ydyn ni, ynte, pan fo’n cefnau
Gwobr Tir na n-Og eleni a daeth y pedwar yma i’r brig! Enillydd y wobr eleni oedd
penderfyniad i adael Ewrop neu yn erbyn y wal. Yn union fel amryw o
Casia Wiliam am ei llyfr Sw Sara Mai. Bydd plant CA2 yn cael cyfle i wrando arni
beidio wedi ei wneud, neu o leiaf ei greaduriaid diniwed byd natur pan
hi’n siarad ar lein ar ôl hanner tymor a chael cyfle i ofyn cwestiynau iddi hi.
ohirio am gyfnod pellach.
fyddont wedi eu cornelu. Peth felly
Os gadael, ildio i fodloni galwadau yw’r natur ddynol.
croch y rhai a gafodd lond bol ar
Tybed a oes yna sefyllfaoedd pan
fewnfudwyr a ffoaduriaid sydd am yw’n angenrheidiol ac yn iawn i
adael gormes, trais ac anobaith eu ddweud y drefn? Dweud y drefn a
gwledydd eu hunain. Ildio, yn enw gwylltio yn hytrach nag esbonio yn
democratiaeth, i ddyheadau’r rhai gadarn a hunanfeddiannol, a dangos
nad ydynt mewn sefyllfa i wneud effaith ymddygiad neu anfadwaith
penderfyniadau mor enfawr a mewn ffordd gytbwys.
phellgyrhaeddol. Hynny yn hytrach
Beth am yn ein bywydau ni ein
nag ymddiried yn y rhai a etholwyd i hunain a digwyddiadau dydd i ddydd,
wneud y cyfryw benderfyniadau ar ein a helbulon bywyd?
rhan.
‘Wel oes siwr, beth am blentyn yn
Ond beth bynnag am hynny, mae’r
camymddwyn? Neu pan fo
hyn
oedd
yn
nodweddu
camgymeriad pwysig wedi ei
trafodaethau’r misoedd diwethaf yn
wneud gan rai a ddylai wybod yn
siambrau San Steffan, ynddo’i hun,
well? Mae’n rhaid eu dysgu nhw na
yn destun pryder. Y cecru, y cyhuddo
allant ymddwyn fel hynny, neu
a gweld bai, a hynny mewn cywair
wneud hynny eto. Mae pob
ymosodol ac annifyr, yn hollol groes
rheswm dros ddweud y drefn a bod
i’r hyn y disgwyliwn ei weld mewn
yn ddig mewn amgylchiadau fel
cymdeithas wâr. A dweud y drefn.
hyn, ‘does bosib? Bydd hynny yn
Rhoddodd
ein tîm pêldroed
da iawnarwain
o’u hunain
yn Nhwrnament
Mewn amgylchiadau
fel hyn,gyfrif
pan fo
at wella
pethau ac yrat y
yn ddiweddar.
cymaint yn y fantol, mae’nUrdd
naturiol,
canlyniad yr ydym am ei weld.’
debyg, bod teimladau cryfion,
rhwystredigaeth ac emosiwn yn
Iolo Dafydd

Celtân

Llansannan
Llaeth y Llan: Cafodd Bl FIRE
5 a 6 gyfarfod
ar lein ar ‘Teams’ gyda chwmni Llaeth
y Ffôn:
Llan yn ddiweddar.
Cawsant ddysgu mwy am y busnes lleol yma a chyfle i
07775 950365
ofyn cwestiynau. Roedd hwn fel rhan o’u gwaith thema y tymor yma am ‘Y Byd
Gohebydd:
Sioned Jones – 01490 460419
fin Nos: 01745
870317
Busnes’.
Perch:
CAERWYNNid
LLOYD
Bronafallen. Cydymdeimlwn â’i
YMDDIHEURIAD:
oeddwn wedi
ofalam
arbennig
sylweddoli
byddin
o boblYsgol
wediweditheulu
Cyflenwad
a
Gwasanaeth
Taith
Gerdded:bod
Roedd
y Cyngor
gofynoll.
amCafodd
gael mynd
dro yn gan
yr
Nerys
ar
hydam
y blynyddoedd,
roedd
bod
wrthi’n
paratoiAntur
y baneri
hyfryd
ardal
leol
yn
y
Cyfnod
a
Natur.
Felly,
bu
plant
CA2
dro
heibio’r
eglwys,
Blynyddol
o
offer
diffodd
tân
y poeni
ddwy am
yn ychydig
deall eio gilydd
dim.
arallt
gyfer
yr ac
Eisteddfod.
fyny
y Fron
i’r goedwig.Diolch
Doeddyn
neb yn
law ar yi’rffordd!
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso
ogystal i Sian Sarah a Seth am eu
bob amser yn Tegfan.
gwaith.
Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Pen
Y Bryn, mae Heulwen Evans wedi
COFION: Anfonwn ein Cofion at Mrs
colli ei chwaer, Carol, oedd yn
Enid Owen, Fferm Tŷ Nant gynt
wreiddiol o Bentrecelyn a Rhuthun.
sydd wedi cael anffawd yn ei
Yn ddiweddarach yn y mis, daeth y
chartref yn Llanrwst, Gobeithio y
newydd trist fod Dwyfor Jones, Tai
caiff wellhad a dychwelyd adref o’r
Mawr wedi ein gadael ar ôl brwydr
ysbyty yn fuan.
ddewr. Cydymdeimlwn eto â’r teulu
i gyd.
PROFEDIGAETHAU:
Estynwn
Gwneuthurwyr ceginau
o ein
Mae ein hardal ar ei cholled ac yn
cydymdeimlad
dwysaf âeich
thri teulu yn
safon yng nghalon
newid yn gyflym, colli cymeriadau
y fro sydd wedi colli anwyliaid yn
cartref.
traddodiadol a gweithgar o fewn y
ystod y mis diwethaf ‘ma.
gymdeithas.
Collwyd
Mrs
Sallie
Evans
Gydag ansawdd
o
Groesfaen,
oedd uchel
yn Nghartref

DINMAEL

waith crefftus gallwn weithio
gyda’ch cynlluniau a’ch
syniadau.

CEFNOGWCH
EIN HYSBYSEBWYR

Tel: 07766 337 681

www.calonfurniture.co.uk
enquiries@calonfurniture.co.uk
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PEIDIWCH Â GADAEL I’CH FFERM
GAEL EI THARGEDU GAN LADRON

Am amcangyfrif am ddim
Cysylltwch â

14

25

Y Golofn Wyddoniaeth

Y Frwydr yn Erbyn Covid-19
Therapiwteg Gwrthfirol
Achosir Covid-19 gan firws o’r enw SARS-CoV-2. Enw’r afiechyd ei hun yw
Covid-19. Mae tri chyfnod yn hanes yr afiechyd pan mae’n bosib i feddygon
ystyried defnyddio therapiwteg i fynd i’r afael â’r broblem:
1) Cyn yr heintiad
2) Pan nad yw’r haint ond newydd ddatblygu
3) (Mewn rhai achosion) Pan fydd niwmonia resbiradol difrifol wedi datblygu.
Bryd hynny bydd system imiwnyddol y claf yn brwydro yn galed yn erbyn yr
haint.
Diolch i waith ymchwil gwyddonwyr yn y maes biofeddygol, gwnaed
camau mawr ymlaen gyda chyfnodau 1) a 3), a hynny y tu hwnt o gyflym.
Brechlynnau ar gyfer Cyfnod 1 a ddefnyddir ar hyn o bryd, gan ein hamddiffyn
cyn yr heintiad. Bydd y rhain yn creu imiwnedd yn erbyn heintiad firol yn ein
corff. Felly, hyd yn oed os yw pobl yn cael eu heintio, mae gan eu corff y gallu
i drechu’r firws trwy gyfrwng y brechlyn. Yr hyn a wnaiff y brechlyn mewn
gwirionedd yw addysgu ein system imiwnyddol. Gwna hyn trwy ‘ddangos’
i’r system honno, ddarn o firws sydd ddim wedi’i heintio. Yn y dyfodol felly,
bydd y system yn cofio beth i’w wneud petai’r firws go iawn yn dod heibio. Bu
effeithiau COVID-19 yn ddychrynllyd, gan fod gan y firws y gallu i drosglwyddo
mor hawdd rhwng y naill a’r llall, a’r ffaith nad oes gan ein systemau
imiwnyddol gof o weld y firws hwn o’r blaen. Bellach gwelir fod y brechlyn yn
gweithio yn ystod y cyfnod cyntaf hwn.
Ond, yn wahanol i Gyfnod 1, nid am y firws ei hun yn gymaint mae Cyfnod
3, ond yn hytrach am y system imiwnyddol ei hun. Gwelir ymysg cleifion
sy’n dioddef effeithiau mwyaf difrifol COVID-19, eu bod yn brwydro yn erbyn
niwmonia peryglus. Bryd hynny mae eu systemau imiwnyddol yn gorweithio.
Llwyddwyd i arbed bywydau llawer yn y cyflwr hwn trwy roi cyflenwad o
ocsigen ychwanegol iddynt, neu trwy ddefnyddio therapïau gwrthlidiol (antiinflammatory). Fodd bynnag, nid yw’r brechlyn nac ychwaith y defnydd o
ocsigen ychwanegol neu therapiau gwrthlidiol, yn therapïau gwrthfirol (antiviral). Nid ydynt yn ymosod ar y firws ei hun.
Beth ellir ei wneud yn ystod Cyfnod 2, pan fydd rhywun newydd gael ei
heintio a’r firws yn dechrau datblygu?
Dyma pryd y gallai therapiwteg gwrthfirol fod yn ddefnyddiol o ran rhoi stop
ar y firws cyn i’r symptomau waethygu, a chyn bod angen triniaeth mewn
ysbyty - sefyllfa a ddaeth, yn anffodus, yn llawer rhy gyffredin dros y misoedd
diwethaf.
O astudio firysau yn benodol, gwelir bod genynnau firws yn llawer llai
cymhleth na genynnau pobl. Nid yw’r firws yn gallu cynyddu heb gymorth
biolegol yr organeb mae’n dibynnu arni, sef yr organeb letyol (host ). Un peth
yn unig sydd ar feddwl y firws - a hynny yw - gwneud copïau ohono’i hun. I
lwyddo, rhaid iddo heintio cell ddynol, cymryd peirianwaith fewnol y gell honno
drosodd, cyn dianc yn y diwedd at yr organeb letyol nesaf, hynny yw, cyn
trosglwyddo o un person i un arall. Yn ystod yr amser a dreulia tu mewn i’r gell,
bydd wedi gwneud miliynau ar filiynau o gopïau ohono’i hun. Tasg gwyddonwyr
felly yw ceisio darganfod ble yn union y gellir rhoi pen ar y broses hon o
ddyblygu. Yn ffodus, gan nad oes gan y firws lawer o enynnau, gwyddom am
bob protein mae firws SARS-CoV-2 yn ei wneud, yn ogystal â beth yw rôl pob
un. O’i gymharu â’r corff dynol, sy’n cynnwys miliynau o broteinau, nifer bychan
iawn yn unig sydd gan y firws ar y dechrau. Mae proteinau yn bethau sydd i’w
cael ym mhobman mewn bioleg, ac mae i bob un ei rôl arbennig ei hun. Chwe
phrotein yn unig sydd gan y firws cyn mynd i mewn i’r organeb mae’n dibynnu
arni. Un o’r rhain yw’r protein pigyn enwog. Mae’r protein pigyn hwn yn help i’r
firws dwyllo ei ffordd i mewn i’r gell ddynol. Wedi cyrraedd pen ei daith i mewn
i’r gell, bydd angen i’r firws dorri lawr dau o’i chwe phrotein a’u gwneud yn
llai o faint. Mae popeth yn barod wedyn i wneud copïau firol trwy ddefnyddio
ensymau. Yn yr achos hwn ensymau o’r enw proteasau sy’n gwneud y gwaith.
Mae i’r firws SARS-CoV-2 ei proteas ei hun. Y cwestiwn nesaf felly yw
‘Tybed a fyddai’n bosib i ni ddefnyddio math o gyffur i atal y proteas hwn rhag
gweithio? Byddai stopio’r proteas firol hwn gan ddefnyddio moleciwl arbennig,
yn atal y broses rhag mynd yn ei blaen. Dyma’r hyn a elwir yn therapiwteg
gwrthfirol. Defnyddiwyd dull o’r fath yn llwyddiannus i fynd i’r afael â HIV a
Hepatitis C. Wedi degawdau o waith ymchwil, ac o dreialu clinigol, datblygwyd
tabledi gwrthfirol i drin yr afiechydon hyn. Sut felly mae datblygu rhywbeth sy’n
atal y proteas sy’n gyfrifol am COVID 19? Wrth ddod i ddeall y proteinau oddi
mewn i’r firws yn well, daeth gwyddonwyr yn ymwybodol o pa bryd yn union
mae’r proteas firol yn torri’r proteinau mawr yma i lawr gan greu y rhai llai o
faint - sy’n gyfrifol am y broses o ddyblygu.
Rhaid i’r cyffur sy’n atal y proteas, ddynwared y protein mae’r firws yn
disgwyl ei weld ar y pwynt hwn. Gwaith y gwyddonwyr yw dyfeisio moleciwlau
sy’n ffitio’n dynn i mewn yn y proteas firol, ac sy’n fodlon aros yno, gan
rwystro’r ensym rhag gwneud ei waith. Cynhyrchir y moleciwlau gwrthfirol hyn
gan gemegwyr yn y labordy. Fe’u profir yn gyntaf yn erbyn y proteas firol yn
unig, ac yna mewn celloedd sydd wedi’u heintio gyda’r firws. Os yw’r moleciwl
yn ffitio’n dda, gellir mesur yn gyntaf a yw’r ensym firol yn dal i weithio ai peidio,
ac yna, os yw’r moleciwl yn wrthfirol, gweld y celloedd yn goroesi. System

reit hawdd fyddech chi’n meddwl! Ond y gwirionedd yw fod angen dylunio,
cynhyrchu a phrofi miloedd o foleciwlau. Gall hyn gymryd dros ddeng mlynedd
cyn cael hyd i’r moleciwl addas, a mynd ag ef trwy’r treialon clinigol helaeth.
O ystyried goblygiadau byd eang COVID-19, mae nifer enfawr o labordai wedi
gwneud gwaith ymchwil fel mater o frys, er mwyn darganfod ataliwr i’r proteas
SARS-CoV-2 gwrthfirol, y gellid ei ddefnyddio i wella pobl cyn gynted â’u bod
yn cael canlyniad positif mewn prawf COVID-19.

Am fanylion pellach am y newyddion diweddaraf ynglyn â hyn, gweler y
ddolen ganlynol:
Pfizer unveils its oral SARS-CoV-2 inhibitor (acs.org)
Dr. Dafydd Owen, Concord, Massachusetts.
Chwi gofiwch i’r Dr. Dafydd Owen gyfrannu erthygl yn rhifyn Ionawr Y Bedol.
Mae’n Gyfarwyddwr Cemeg gyda chwmni Pfizer ac mae ei rieni Peter a
Rhiannon Owen (Williams gynt) ill dau yn dod o Ruthun. Ceri Williams, Rhuthun
yw ei fodryb. (Gol.)
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1983 – Dosbarth Mrs D. Pemberton – Cystadleuaeth Hetiau Pasg
Rhes gefn: Katey Price, Jane Crawford, Susan Jones, James Gaffney, Chris
Rowes, Richard Jones, Scott Garner
Rhes flaen: Tom Tobler, David Lightfoot, Neil Lloyd, Kim Heald, Tracy Jones,
Stephen Flanagan, Christian Elwell

1985 – Drama’r geni, y tri brenin – Adam Johnson, Russel Jones, Paul Sheldon

Atgof o’r Wythdegau yn
Ysgol Llanarmon

16

Gorffennaf 1983 – Trip ysgol i San Ffagan

Mabolgampau Gorffennaf 1984 – Karen Leake, Rhiannon Gaffney, Lynne Cato,
Charlotte Elms, Beverley Francombe, Jane Rogers

Hydref 1983 – Arddangosfa nyddu gan Olwen Roberts

1985 – Drama’r geni – Steven Williams, Peter Elms, Timmy Teeson

Tîm y Gleision dan 13 Clwb Pêl-droed Ieuenctid Rhuthun
Cafodd yr hogiau tua dau fis o
ymarfer a chwarae cwpwl o gemau
cynghrair yn ôl yn yr Hydref llynedd
cyn y daeth yr ail gyfnod clo hir i roi
stop ar yr holl chwaraeon yn gynnar
yn mis Rhagfyr. Ar ôl hir aros, cafwyd
ailddechrau eto ar ddiwedd Mawrth
eleni ond bydd rhaid gorffen chwarae
gemau cynghrair pan ddaw’r tymor
swyddogol i ben ar ddiwrnod olaf mis
Mai.
Ar ôl hynny, gyda lwc mi fydd y
clwb yn ail afael ar ymarfer er mwyn
paratoi at y tymor nesa yn ystod mis
Mehefin. Bydd y tymor newydd yn
dechrau ar y Dydd Sadwrn cyntaf
yn Awst, hyn fis yn gynt nag arfer
oherwydd bod yr awdurdodau
yn rhagweld y cawn don arall o’r

feirws corona rywbryd cyn diwedd y
flwyddyn i roi stop arnom unwaith eto!
Dyma sgwad Tîm y Gleision dan
13 sy’n cynrychioli Clwb Peldroed
Ieuenctid Rhuthun am beth sydd yn
dymor 2020/2021 byr iawn.
Yn y rhes flaen, o’r chwith i’r dde,
mae Jayden Parry, Christian Astbury,
Alfie Plumb, Will Hughes, Oliver
Leech, Peter Baldry, Dyfan Thomas,
Aaron Ellis a Deian Roberts.
Yn yr ail res, mae Jesse Norris, Will
Morris, Isac Gwyn, Zac Tab, Sion
Williams, Gruffudd Jones, Max Bartley
a Dan Woolam.
Yn y cefn mae’r hyfforddwyr - Wynne
Davies, Euros Gwyn a Declan Bonar.

Clwb Pêl-droed Ieuenctid Rhuthun
Mae nifer sylweddol
o hogiau dan 13 yn
chwarae pêl-droed yn
yr oedran yma, ac felly
mae gennym ddau dîm
CP Ieuenctid Rhuthun.
Mae’r rhan fwyaf o’r
bechgyn wedi bod yn
chwarae hefo’i gilydd
ers pan oedden nhw’n
6 neu 7 oed a mae hi’n
braf iawn gweld eu
bod nhw’n dal ati.
Yn ddiweddar
roedd y ddau dîm
bore Sadwrn yn rhydd
heb gêm gynghrair,
felly penderfynwyd

COLOFN
IECHYD A
LLES
Danadl Poethion
Mae’r dail anhygoel yma wedi bod
yn ddefnyddiol ers canrifoedd fel
modd i drin cyflyrau iechyd. Roedd
trigolion yr Hen Aifft er enghraifft yn
defnyddio danadl poethion er mwyn
lleddfu poen cefn a chryd cymalau.
Mae tystiolaethau iddynt gael eu
defnyddio ar gyfer ecsema, gowt ac
anemia i enwi ond rhai. Dwi’n cofio
i fy nhaid ddweud fod ei fam yn eu
coginio mewn ‘chydig o fenyn pan
oedd yn ifanc.
Erbyn hyn, mae’r mwyafrif yn
eu gweld fel chwyn sy’n pigo a
llosgi - unai mae angen cadw draw
oddi wrthynt neu wisgo menyg
garddio a chael gwared ohonyn

nhw. Dwi’n cyfaddef – dyna roeddwn
i’n ei wneud tan yn ddiweddar. A finne
wedi bod yn prynu te danadl poethion
ers blynyddoedd, sy’n cael ei adnabod
fel un o’r ‘superfoods’, nes i feddwl un
diwrnod tra’n chwynnu – pam aflwydd
dwi’n gwario arian ar rywbeth sy’n
llythrennol yn tyfu ar stepen fy nrws?
Felly yn lle taflu’r dail i’r domen, dod
â nhw i’r tŷ i wneud paned – a blasus
iawn oedd o hefyd.
Tydy natur yn wych dudwch? Mae’r
dail bach yma ond yn un enghraifft o
sut mae natur, ar adeg arbennig o’r
flwyddyn, yn darparu bwyd i ni sydd
yn bwysig i’n hiechyd. Yn naturiol,
rydyn ni’n bwyta mwy o fwydydd
trwm, sy’n uwch mewn carbohydradau
a braster dros y gaeaf - yn union fel
pobl yr oes o’r blaen oedd yn bwyta
fel hyn er mwyn cadw’n gynnes dros y
misoedd oer. Erbyn y gwanwyn, mae’r
iau yn barod i gael ‘detox’ a dyna’n
union be’ mae’r dail gwyrdd yma yn ei
ddarparu. O ganlyniad i’w nodwedd
gwrthocsidol (‘antioxidant’), maent yn
effeithiol iawn fel ffordd o warchod yr
iau rhag gwenwynau, ac hefyd i leddfu
enyniad (‘inflammation’).
Wna i ddim dechrau rhestru’r holl
fitaminau, mineralau a maeth ffyto
sydd mewn danadl poethion –
mae cymaint ohonyn nhw, yn
union fel nifer o ddail gwyrdd
tywyll eraill, megis sbigoglys a dail
bresych gwyrdd tywyll. Ond oeddech
chi’n ymwybodol fod y dail yma,
yn enwedig y rhai ifainc, hefyd yn
cynnwys protein ac olewyddion da?
Gelwir yr olewyddion yn ‘Essential
Fatty Acids’ (EFA). Ni all ein cyrff greu
y rhain – mae’n rhaid iddynt ddod o’n

Paned danadl poethion. Berwi’r dail
ifainc mewn dŵr am ychydig funudau
cyn ei hidlo. Yn ddelfrydol, ei yfed
mewn heddwch!
deiet. Mae astudiaethau yn dangos
fod gan bobl sydd yn bwyta digonedd
o olewyddion da (EFA) bioamrywiaeth
uwch o facteria da yn y colyddyn.
Y gorau yw iechyd ein perfedd, y
gorau yw ein system imiwnedd. Mae
cyswllt clir rhwng iechyd y perfedd
a difrifoldeb Cofid yn ogystal â nifer
enfawr o gyflyrau iechyd eraill.
Ydych chi’n gweld danadl poethion
fel chwyn annifyr, neu’n blanhigyn

chwarae gêm
gyfeillgar, a thra ar y
cae manteisiwyd ar y
cyfle i dynnu llun o’r
ddau dîm hefo’i gilydd.
Mae’r Gleision dan
13 mewn glas a’r tîm
dan 13 wedi newid i’w
crysau melyn.
Yn y rhes gefn
mae hyfforddwyr y
Gleision dan 13 Wynne Davies, Declan
Bonar ac Euros Gwyn,
wedyn hyfforddwyr
y tîm dan 13 - Ian
Hession ac Alun Lloyd
Jones.

Cawl danadl poethion – ffrio nionyn,
moron a seleri mewn ychydig o
fenyn ghee/olew o’ch dewis. Tywallt
stoc llysieuol a mudferwi nes i’r
llysiau feddalu. Ychwanegu’r dail
danadl poethion ifainc a’u coginio
am ychydig funudau yn unig nes
wedi gwywo. Pinsied o halen i roi
blas a blendio’r cwbl yn esmwyth.

maethlon, meddyginiaethol, sy’n
donic i’r corff a’r enaid? A’r cwbl am
ddim!
Elen Lloyd Wynne
Hyfforddwr Iechyd a Lles Holistaidd
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01490
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ers y cyfnod
ynFfôn:
ddwys
iawn
â Audrey Jones,
Dymuna
a’r teulu ddiolch
Grove House a'r teulu ym marwolaeth
yn fawr
iawn Iwan
i bawb
a gyfrannodd
clo cyntaf.
Dafydd
oedd
yn
Dymuno’n
Dda: Pob
da i ein
ei phriod,
Llewdymuniad
Jones. Hefyd
mewn
unrhyw fodd
at y bore coffi.
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cydymdeimlad
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Watson,
Gwnaed
elw
£1,520.
Siriol Tŷ’r
Ale a Gwionâ yn
cartref Pen yr
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fodDomwy
popethar ddod
MERCHED
Y WAWR: Nos Fercher,
Nainera mwyn
Taid eto,
Mared a’r partner
Ddinbych
i fyw i’r Alwen.
mewnyntrefn
cydymffurfio
â
o Fedi, daeth
Lisa
Jane Davies o
wedi cael bachgen bach a brawd i
Capel:25
Prynhawn
Sul, 23
Mai
Cofid 19.
Siriol achyfyngiadau’r
Gwion
Landrillo atom a chawsom noson
Caio a Begw.
ei chwmni.
Ymddifyr
mis iawn
Medi,yn2014
dechreuais ar
mhrifddinas uchaf y byd, La Paz sydd yn
gwrs gradd gyfun mewn Cymraeg a
12,000 troedfedd uwchben y môr, dinas
Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn lle’r oedd y bobl frodorol wedi cadw
y drydedd flwyddyn cefais fy lleoli mewn diwylliant yr Andes yn gryf gyda’u dillad
tref o’r enw Jerez yn Ne Sbaen. Ystyr traddodiadol a’u hiaith Quechua. Roedd
Jerez yw ‘Sherry’ a dyma’r lle mae pob
yr awyr yn fain iawn yma, yr elltydd yn
Sherry yn y byd yn cael ei gynhyrchu.
rhy serth i’w cerdded a phobl yn cnoi dail
Mae
Jerez hanes
yn nhalaith
Andalusia sef yr
coca i helpu i ymdopi ag effeithiau’r
Fe
gofiwch
yr elyrch
ardal
o
Sbaen
lle
mae
fflamenco
yn
rhan
uchder. Mae pobl Bolivia a Peru, lle’r
yng Nghae Ddôl yn rhifyn Mai
mor greiddiol o’r diwylliant ac y mae
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Glasmwynhau
y Dorlan bwydydd egsotig,
wrth edrych yn ôl, wnaethon ni ddim
yfed coffi ffres, mwynhau byd natur a
llawn werthfawrogi bwrlwm y ddinas
pharagleidio dros y ddinas a fu ar un
anferthol a phrysur yma. O Frasil aethon adeg y ddinas beryclaf yn y byd. Dyma
i raeadr Iguazu sydd ar y ffin â’r wlad
ein hoff wlad o’r daith, lle ’roedd y bobl
honno, ac i Paraguay a’r Ariannin. Mae’r
yn gyfeillgar, y môr yn glir, yr awyr yn las
rhaeadr yma yn gyfuniad o 275 o
a ninnau’n teimlo’n hollol ddiogel. I
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orffen, roeddem
yn teimlo
bodhiangen
Georgina,
Zacdyna
ac Eleanor
gwbl anhygoel. Kate, y trefnydd, a’i phlantgwyliau.
Felly
wnaethon ni. Fe
Yna, ymlaen â ni i Buenos Aires,
dreulion ni bythefnos ar arfordir y Caribî
dinas ag iddi naws mwy Ewropeaidd a yn ymlacio mewn hamocs a hel ein
chyfarwydd. Wedyn i fynyddoedd
meddyliau cyn mynd yn ôl i realiti yng
Patagonia'r a’r Ariannin a Chile am fis a
Nghymru.
chael ein cyfareddu gan fawredd y
Ers mis Medi, mae’r ddau ohonom yn
mynyddoedd a’r rhewlifoedd. Aethon ni
astudio i fod yn athrawon a De America
yn ein blaenau trwy Bolivia gan aros ym
yn teimlo’n bell yn ôl!

Adar Cae Ddôl, Rhuthun

Hwyaden ddanheddog

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
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Ffôn: 01824 703304
Urdd yn Rhuthun.Gohebydd:
Yna dilyn Gareth
ymlaenJones
yn
Ysgol
Brynhyfryd
astudio
Cymraeg
DATHLU:
Bu’ngan
rhaid
imi edrych
yn
pleser o groesawu atom John
fel ofalus
ailiaith
yn llwyddiannus
yn Colled
yng nghofnodion
y Capel pan
Griffiths, Rhuthun i wasanaethau'r
Dathlu
Penblwydd
Arholiadau
TGAU
aun
Lefel
A. Es i wedyn
mis oedd
diwethaf
yn farwolaeth
ein Hoedfa
glywais
i'r
sî
gan
o'r
aelodau
efallai
Braf oedd gweld Sharon yn dathlu ei
Trist
clywed am
i Brifysgol
Caer
astudio Hanes,
ac, ar
Ddiolchgarwch
y SulLlidiardau.
cyntaf, a'r
bod John
a iRhiannon
phen-blwydd
gyda’r
teulu aPugh,
hyfryd Bryn sydyn
mam Dan ar
Jericho
ȏl Coch
graddio
treulio
blwyddyn
ym
wedi
dathlu
eu
priodas
aur
Parch
R
Ifor
Jones,
Bae
oedd
cael croesawu Megan
RhydCwrs Mae ein cydymdeilad dwysafColwyn;
yn mynd
Mhrifysgol
Arwel Roberts, Rhuddlan a Celfyn
ganol mis Bangor
Hydref (Iai 50wneud
Mlynedd!)
Ac
Goch
Nantglyn,
chwaer
Wyn
Bryn
fel teulu
Hyfforddi
a cael
cyfle yng
ar atynt
yn wir iAthrawon
chwi priodwyd
y ddau
Williams, Y Groes ar y Suliau
Coch,
yn dysgu
ôl i Clawddnewydd.
ymarfer
i ddysgu
Cymraeg
Nghapel
Ebenezer
ar yr
11 o fisi
canlynol. Mae ein diolch yn fawr

GRAIGFECHAN

CLAWDDNEWYDD

ddisgyblion
Rhuthun ac
iddynt oll am eu cenadwri a'u
Hydref Ysgol
1969 Borthyn,
- Llongyfarchiadau
Ysgol
Llanbedr
DC ohonoch
- profiad
ffyddlondeb inni yma yn Ebenezer
calonnog
i'r ddau
ac wnes
i'r teului
fwynhau’n
fawrCoch.
iawn. Lle'r aeth yr amser
oll ym Mryn
ORGAN EBENEZER: Wedi deugain
mlynedd o wasanaeth clodwiw daeth
- dwn hyn
ni ddim!
Erbyn
dw i’n athrawes yn Ysgol
Wrth edrych
am y manylion
deuthum
dyddiau'r Organ hynod soniarus i ben
Penmorfa,
Prestatyn.
Llynedd roeddwn
draws y ffaith
bod Derek
Roberts,
rhyw fore Sul yn ystod mis Medi - a
yn arathrawes
Blwyddyn
5 ac
eleni
doedd canu'r Emynau i gyfeiliant y
Y Garreg3.Lwyd
gynt gyfle
ac Angela
hefyd
Blwyddyn
Cefais
i ddysgu
piano ddim yn ein plesio. Trwy
wedi dathlu
eu priodas
yn
Cymraeg
i’r disgyblion
a rhoiaurcyfle
gynharach
yn yGymraeg
flwyddynmewn
sef
ddigwyddiad inni sôn wrth y Parch. R.
iddynt
ddefnyddio’r
W. (Bob) Jones, Wrecsam ddiwedd
Chwefror 22 1969cyngherddau
- diwrnod hynod ao
gwasanaethau,
oer gyda eiraeraill.
trwmMis
wedi
syrthio
mis Medi am y digwyddiad, ymhen llai
gweithgareddau
Ionawr
2020y
noson
gynt.
Llongyfarchiadau
na saith diwrnod roedd gennym
byddaf
yn mynd
â disgyblion
yr ysgol ar
Haf dros
Jones
Organ arallNia
hyfryd
ben wedi ei
unwaith
eto yr
i'r ddau
Y Parch
gwrs
i Wersyll
Urdd ohonoch.
yng Nghlanllyn
a
gan gyfeillion
Capel
Y
Brian
Evans,
einymarfer
Gweinidog
ar y Yhanrhegu
rhoiA.mwy
o gyfle
iddynt
a siarad
Bedol, acinni
yn dysgu
disgyblion
o ardal
pryd a fu’n Gweinidogaethu yn y digon
Groes,
Wrecsam ac
mae'nCymraeg.
diolch
Cymraeg.
Seisneigaidd
i ddysgu
iddyntdw
yn i’n
fawr
am eu
ddwyarall
briodas
ac mae
wedii ddysgu
bod yn Rwan
Peth
sydd wedi
fy helpu
teimlo
felcaredigrwydd.
Cymraes yn fy
bleser inni ydy
i'w ail groesawu
yn ngwlad
Diolch hefyd
i dri Yn
o'n 'hefi
mob' (Keith,
Cymraeg
cystadluyntau yn
fy hun.
ddiweddar
cefais
ȏl i'r Graigfechan
ambell
i Sul aa wybod
Ifor a Gareth)
am 'hwffio
a phwffio'
fel
Eisteddfodau’r
Urddar efo
llefaru
fy mod
yn cael
anrhydedd
fod yr offeryn
yn dod
i mewn i'r yr
fynte erbynac hyn
wedi llawer
dod yn
llenyddiaeth
mewn
o
arbennig
yn Eisteddfod
Genedlaethol
adeilad
un darn
ac i sef
Margaret
Weinidog eraill.
yng Nghapel
eisteddfodau
Mi wnes Pendref,
i ennill
Urdd
Sirmewn
Ddinbych
2020
bod yn
Rhuthun
unwaith eto.yn Eisteddfod
Paradwys
am y paneidiau
te a'r
Medal
y Dysgwyr
Feistres
Seremoni
Medal y Dysgwyr.
cacennau
cadw
fynd!
CAPEL EBENEZER:
Cawsom
Genedlaethol
yr Urdd yn Eryri
– wna yi
Felly
mae i'n
wedi
bodaryn
werth i mi fod
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg
dysgu Cymraeg.
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John
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Goch, Sharon Davies, Alun O Davies,
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GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis

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

01490 420447

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.

Atebion i’r geiriau yn
dechrau gyda’r * Archwiliad clyw a chwyr
rhad ac am ddim
llythyren “T”
* Cymhorthion digidol
1. Talacharn; 2, Tegeingl; 3. Tegeirian;
4. Teilo; 5. Thomas Telford; 6. Telyn
diweddaraf
deires; 7. Thellwall; 8. Tilsley; 9.
Tonfannau; 10. Titw Tomos; *11.
Ymweliad gartref rhad ac
Trawsfynydd; 12. Trearddur; 13.
am ddim
Trefeca; 14. Twm o’r Nant; 15. Twrch;
16. Tomato; 17. Trymsawr; *18.
Gwared cwyr drwy
Timotheus a Titus; 19. Tokyo; 20.
‘microsuction’
Tylluanod.
* Dysgwr Cymraeg
Aciwbigo yng Nghlinig
Stryd y Ffynnon, Rhuthun

(Lluniau gan Tracy Fletcher)

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.

AERON
JONES
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn
ARGRAFFU

Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy.
Cysylltwch â

07729 960484 aerontynycefn@gmail.com
Gŵydd Canada
18

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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Rhuthun
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LLANRHAEADR
Gohebydd: Nerys Evans
Ffôn: 01745 890294
nerysevansdyffryn@gmail.com
Capel y Pentre: Cafwyd Gwasanaeth
Cymorth Cristnogol yn y Capel; diolch i
Carys am drefnu.
Llongyfarchiadau i Marian a Giles Roland,
Bachymbyd Fawr ar ddod yn Nain a Taid i
Ivan Dewi, mab bach i Megan a Piers. Pob
hwyl ar y gwarchod!
Dymuniadau gorau i Dyfan a Nia, Llety’r
Gild ar eu priodas ac hefyd i Mr a Mrs
David Willmore, Pont y Bedol ar eu
priodas hwythau yn ddiweddar.
Elusen: Casglwyd £1378.00 tuag at
Gymorth Cristnogol rhwng Capeli Saron,
Peniel, Prion a’r pentre.

CRAFU
PEN
ATEBION yn dechrau gydag “G”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Clychau’r _____
Dafydd ap _____
Yws _____
Ieuan _____ Geirionnydd
_____ Harlech
_____ yr Iâ
_____ Gandryll
Robin _____
Hen derfyn nad yw’n darfod?
Cyn Oeri’r _____
_____ R. Jones
”Unig gwmni f’enaid _____”
_____ Prifysgol Cymru
_____ yr Uchelwyr
Y Deg _____
_____ Mabsant
T. _____ Jones
Marchog Arthur
_____ gwehydd
Cofia’n _____ Benllywydd tirion
Canu _____
Y Gŵr o _____ Heffer
_____ Bardd Cwsg
Moch _____
Gwenynen _____
_____ a’r Barbariaid
Dafydd a _____
Buchedd _____
Merch _____ Hywel
Ysbryd y _____
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CROESAIR
ATEBION
Ar Draws: 7. Eiliwr 8. Triawd 10. Dosbarth
11. Echdoe 12. Enwi 13. Pluen
17. Egwan 18. Crai 20. Bol 22. Trigo
23. Addasiad 24. Gerfydd 25. Cywiro.
I Lawr: 1. Hendref 2. Clwstwr 3. Gwead 4.
Draenen 5. Pandy 6. Adref
9. Etholiadau 14. Sglodyn 15. Treiddio
16. Tindroi 17. Eog 19. Ategu
20. Biwro 21. Dafydd

Ble maen nhw rwan...
Twm Jonathan
Ers i mi adael Ysgol Brynhyfryd yn 2013, dwi’n dal
wrthi’n astudio hyd heddiw! Ar ôl cwbwlhau Lefel A,
yr unig le roeddwn i eisiau mynd oedd Abertawe, yn
rhannol oherwydd y brifysgol a’r ardal, ond hefyd i allu
gwylio’r ‘Swans’! Ar y funud olaf, penderfynais mai ffiseg
nid peirianneg y byddwn yn ei astudio. Gan edrych yn
ôl, roedd yn bedair blynedd fythgofiadwy yno! Ces i fy
mabwysiadu gan grŵp o ffrindie o dde-orllewin Cymru.
Rygbi a barbeciws ar y traeth, seiclo dros y Gŵyr, Wind
Street gyda’r nos, a gwylio’r ‘Swans’ yn Ewrop! Pwy
allai ofyn gwell? Lle cyfeilllgar dros ben yw ‘Tawe’, â
digonedd o bethau i’w gweld a gwneud. Bues i’n lwcus
iawn i gael cynrychioli’r brifysgol yn seiclo a rygbi, yn
ogystal â mwynhau astudio. Ar ôl graddio yn 2017,
penderfynais mai PhD oedd y trywydd roeddwn i eisiau
ei gymryd.
Ces i gyfle, tra yn Abertawe, i wneud ‘internship’ haf
ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn rhannol fel canlyniad,
daeth cynnig i astudio yno. Felly pan ddaeth mis Medi
2017, symudais i wlad y Saeson. Lle difyr iawn yw
Rhydychen a dweud y lleiaf. Un o brifysgolion gorau
a hyna’r byd, â sawl traddodiad ‘od’ dros ben. Newid
mawr o fod yn Abertawe.
O ddydd i ddydd fy ngwaith yw creu a defnyddio
modelau cyfrifiadurol syml sy’n ymchwilio i sut mae
dyfroedd y cefnforoedd yn cylchdroi (‘overturn’). Yn
ogystal, dwi’n ceisio gwella dealltwriaeth o ddylanwad
newid hinsawdd ar geryntau a chylchdroi’r cefnforoedd
yn y dyfodol. Y brif ffordd o fesur y cylchdroi (a cheryntau
fel Cerrynt Y Gwlff) yw cyfrif y cyfaint o ddŵr sy’n llifo
o un lle i’r llall yn y môr, drwy ddefnyddio mesuriadau
a modelau cyfrifiadurol. Golyga hyn ‘mod i’n treulio
sawl wythnos lawr yn y MetOffice yng Nghaerwysg
(Exeter). Mae’r gwaith ymchwil hefyd wedi rhoi cyfle i mi
drafeilio er mwyn cyflwyno fy ngwaith a dysgu wrth eraill.
Uchafbwynt oedd cynhadledd yn San Diego.
Un o brif atyniadau’r PhD oedd cael mynd allan ar
gwch ymchwil a gwneud mesuriadau fy hunan. ‘Right
of passage’ i bob eigionwr (‘oceanographer’) yw’r cyfle
hwn. Mae’r rhan fwyaf o’r cychod yn hwylio i’r trofannau
neu’r cyhydedd, lle mae’r môr yn dawel, y tywydd yn
fendigedig, ac weithiau pwll nofio ar y dec! Ond do’n

i ddim mor lwcus … i Gefnfor y De, lawr i Antarctica,
es i! Y cefnfor mwyaf garw yn y byd, yn y gaeaf, ar y
shifft nos! Bues i bron i fis allan ar y cwch yn hwylio o
Ynysoedd y Falklands lawr i Elephant Island, Antarctica
ac yn ôl, yn mesur tymheredd, halltedd, ocsigen, cyfaint
plastig a phriodweddau eraill o arwyneb y dŵr lawr i
wely’r môr. Gwelais i ddigonedd o bengwins, morfilod
cefngrwm, môr-lewod ac albatrosis. Mae’r Falklands
yn le diddorol iawn, â braidd dim cysylltiad ffôn a
rhyngrwyd, arfordir bendigedig, pobl gyfeillgar ond
Prydeinig dros ben, partïon gyda’r fyddin, costau bwyd
twp (e.e. un melon yn costio mwy nag acer o dir!) a
ffrwydron tir (‘land-mines’’) dros y lle i gyd ar ôl y rhyfel.
Amser bythgofiawdwy, ond ro’n i’n hapus i ddod gartre’:
gormod o nosweithiau heb gwsg, cael fy nhaflu allan o’r
gwely yn rheolaidd (rhaid cael belt diogelwch (‘safety
belt’) i gysgu), methu sefyll i fyny yn iawn rhan fwyaf o’r
amser, bron cael fy nhaflu i’r môr, a braidd dim ffrwythau
a llysiau i’w bwyta o’r degfed diwrnod (ac felly gormod
o gig!). Mi gofia’ i’r bobl, y lle a’r profiad am weddill fy
mywyd!
Bellach, fel canlyniad i COVID, dwi wedi bod yn
gweithio o Ruthun ers blwyddyn! Y bwriad nawr yw
gorffen ysgrifennu’r ddoethuriaeth erbyn y Nadolig, a
chwilio am swydd!

... a Katrin, ei chwaer:
Credwch neu beidio, mae hi
bellach yn ddeuddeng mlynedd
ers i mi adael Ysgol Brynhyfryd. Yn
y cyfnod yma, dwi wedi astudio,
graddio, gweithio, gwneud sawl
arholiad, teithio o gwmpas y byd
(!!), priodi, gwneud llu o ffrindiau
newydd, byw drwy bandemic, ac i
goroni’r cyfan, cael babi!
Es i o Ruthun yn syth i Gaerdydd,
lle bûm i’n byw am chwe blynedd
mewn amryw o dai stiwdant
‘diddorol’! Llwyddais i raddio
mewn meddygaeth a hefyd ennill
gradd bagloriaeth mewn seicoleg.
Ces i’r profiad bythgofiadwy o
weithio mewn ysbyty yng nghanol
y Cefnfor Tawel am bump wythnos,
ar Rarotonga (un o Ynysoedd
Cook). Lle hynod o hyfryd. O mor
wahanol yw byw ar ‘island time’! Ar
ben yr astudio i gyd, mi gwrddais i
ag amryw o ffrindiau gwerthchweil,
gan gynnwys fy narpar ŵr!
Ar ôl graddio, symudais i fwthyn
ym Methesda a dechrau gweithio
yn Ysbyty Gwynedd fel meddyg
iau. Gan fynd o gyfnod i gyfnod
mewn amryw o arbenigiaethau,
wnes i gario mlaen i ddysgu a dod
i adnabod realiti bywyd meddyg
yng Nghymru heddiw. Yn 2018,
cymerais i saib o weithio a mynd
i deithio am 6 mis (gyda’r darpar
ŵr!). Wnaethon ni ddechrau â
mis a hanner yn Seland Newydd
yn cerdded yn y mynyddoedd,
canwio, yfed gwin a.y.y.b, cyn
symud ymlaen i Dde America.
Yno, fe deithion ni drwy Periw
(a dyweddïo yn Machu Picchu –

hynod o romantig!) i Bolivia, cyn
gorffen yn Chile gyda chriw o
bob cwr o’r byd sydd bellach yn
ffrindiau da. Ac i orffen, ‘roadtrip’ o
Miami i L.A. yn yr Unol Daleithiau,
gan gampio mewn deuddeg
parc cenedlaethol, a gyrru drwy
ddeuddeg talaith wahanol dros
dau fis.
Ar ôl dychwelyd, es i yn ôl i
weithio ac astudio, gan ddechrau’r
drydedd flwyddyn o hyfforddiant
i fod yn feddyg teulu, draw ym
Mangor. Uchafbwynt 2019 oedd
diwrnod ein priodas, diwedd mis
Medi, diwrnod bythgofiadwy’n
llawn hwyl. Wedyn, wrth gwrs,
daeth newid mawr i bethau gyda’r

pandemig ar ddechrau 2020.
Newidiodd bywyd gwaith dros nos
mewn sawl ffordd, gyda llawer mwy
o alwadau ffôn a llai o weld pobl
wyneb yn wyneb. Fel pawb, allai
ddim aros i bethau ddechrau dod yn
fwy ‘normal’ eto.
Dechreuodd 2021 ar nodyn
llawer hapusach. O fewn un mis,
wnaethon ni brynu tŷ ym Menllech,
symud i mewn a chael babi! Amser
anhygoel, profiad a hanner, ond
hwyrach y tro nesa gwell fyddai
gwneud pethau ychydig yn fwy
pwyllog! Bellach dwi’n treulio fy
nyddiau yn diddanu mab bach tri
mis oed – yn sicr y sialens fwyaf hyd
yn hyn!
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Eglwys hanesyddol Derwen
Rwy’n cofio Aled Lloyd Davies yn
dweud wrthyf nad oes unrhyw reswm
daearyddol dros leoliad y pentre
bach hwn. Nid yw ar groesffordd nac
wrth le i groesi afon, ac mae angen
mynd i fyny allt o Fryn Saith Marchog
neu i lawr allt o Glawddnewydd i’w
gyrraedd - lle anodd i fyw ynddo os
nad ydych yn hoffi mynd ar hyd ffyrdd
culion. Mae’r pentref yn wynebu’r
de-ddwyrain ac yn lle arbennig o braf
gyda golygfeydd gwych o’r Berwyn a
Moelydd Llantysilio, ond pan fo’r gwynt
yn dod o’r dwyrain gall fod yn oer
iawn yn y Gaeaf. Mae’n debyg bod y
pentref wedi datblygu oherwydd safle’r
Eglwys.
Mae Eglwys y Santes Fair yng
nghanol Derwen. Ni wyddys ei
tharddiad ond y cofnod cyntaf ohoni
yw 1254. Ond gall y fynwent gron
awgrymu bod y safle yn un paganaidd
cynnar. Mae Cadw yn dyddio’r
eglwys bresennol fel un o ddiwedd y
bymthegfed ganrif ac mae’n adeilad
rhestredig gradd 1. Cyfeillion Eglwysi
Di-gyfaill sydd yng ngofal yr eglwys
bellach. Mae nodweddion arbennig
iawn yn gysylliedig â’r eglwys sef y
groglofft a’r groglen a’r groes yn y
fynwent.
Adeiladwyd corff yr eglwys o
garreg raean, o Graig Lelo o bosibl,
gyda phorth o siâl a tho llechi. Nifer
fechan o groglofftau a chroglenni
canoloesol eitha cyflawn sydd wedi
goroesi hefyd - dim ond 13 ohonynt
yng Nghymru, felly mae Derwen yn
nodedig. Dinistriwyd miloedd ohonynt
yn ystod Diwygiad Protestannaidd y
Tuduriaid, oherwydd eu prif bwrpas
oedd arddangos Croesau mawr wedi’u
paentio yr oedd y diwygwyr yn eu
condemnio fel eilunaddoliaeth. Mae’r
groglen yn gwahanu’r gangell oddi wrth
gorff yr eglwys. Adferwyd y groglen
gan Gyfeillion Eglwysi Di-gyfaill yn
eitha’ diweddar. Roedd croglenni yn
cael eu haddurno gyda cherfiadau o
eiddew, aeron ac wynebau, ac fe welir
enghreifftiau hefyd mewn eglwysi yn
Clocaenog, Llanrhydd a Llanelidan.
Mae’r groglen yn Nerwen wedi’i
cherfio’n goeth â deiliach cywrain a
rhwyllwaith cain, ac mae’n deyrnged
i sgiliau seiri Cymreig canoloesol. Er
bod y paent gyda lliwiau llachar wedi
hen fynd, mae’n atgof prin iawn o sut
olwg oedd ar du mewn yr eglwys cyn y
cynnwrf a gychwynnwyd gan Harri VIII.
Er mwyn cyrraedd y groglofft mae
grisiau wedi’u gosod i’r wal, ac roedd
pregethwyr, cerddorion a chantorion yn
defnyddio croglofft. Roedd hen offeryn

cerdd yn arfer bod mewn bocs pren yn
yr eglwys - sgwn i ble mae o rwan?
Tybir bod y groesfan pregethu
canoloesol sydd yn y fynwent
ychydig droedfeddi o’r cyntedd

Arddangosfa Archif

GŴYL RHUTHUN
Dydd Sadwrn 26/6/21 - Dydd Sul 4/7/21
10y.b. - 4y.p. bob dydd
Yr Hen Lys, Sgwar Rhuthun
Lluniau, rhaglenni a llawer mwy dros y
blynyddoedd ers y cychwyn yn 1994
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yn rhagddyddio’r eglwys. Mae’n
rhestredig Gradd 2, dan ofal CADW,
ac mae ymhlith y croesfannau
pregethu gorau yng Nghymru. Credir
mai’r croesfannau oedd canolbwynt
gwasanaethau crefyddol awyr agored
a gynhaliwyd gan bregethwyr a’r
brodyr teithiol, a man cyfarfod i
bentrefwyr drafod materion ffermio,
arwerthiannau a thalu degwm.
Saif y groes ar blinth carreg dwy
haen ac mae cerfiadau ar y goes sy’n
wythonlog. Credir bod y pennau ar y
goes yn cynrychioli’r disgyblion ond
mae’n anodd iawn eu gweld erbyn
hyn. Pan gynhaliwyd ysgol yn yr
adeilad i’r de o’r Eglwys, y fynwent
oedd iard chwarae’r plant, a’u camp
fawr oedd dringo’r Groes ac eistedd
ar y top. Mae’n debygol iawn bod y
dringwyr wedi niweidio’r cerfiadau.
Fe rennir pen y groesfan yn bedair
cilfach gyda cherfiadau a chanopi.
Tybir bod y cerfiadau yn cynrychioli’r
Croeshoeliad, Cyfiawnder, Trugaredd
a Gwirionedd, ond maent i gyd wedi’u
herydu’n fawr. Mae’r gilfach orllewinol

yn dangos y croeshoeliad gyda ffigurau
Sant Ioan a’r Forwyn bob ochr. Yn y
gilfach ddeheuol mae Angel Mihangel
yn dal clorian yn y llaw chwith a
chleddyf yn y llaw dde. Yn anffodus,
mae’r gilfach ddwyreiniol yn anodd
iawn i’w gweld - mae ffigwr o berson
mewn gwisg hir yn y canol ac ar bob
ochr mae dau gerfiad o oedolyn a
phlentyn yn ffurfio pump o bobl. Dywed
rhai ei fod yn darlunio Solomon, ond yn
fwy tebygol y Forwyn Fair a’r plentyn
sy’n cael eu dangos. Mae’r cerfiad ar
wyneb y gogledd gyferbyn â’r cyntedd
yn amhosib i’w weld rwan ond mae’n
debyg ei fod wedi dangos coroni’r
Forwyn Fair.
Roedd chwarae gemau ar y Sul yn
parhau tan ddiwedd y bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Chwaraewyd pêl
law fore Sul yn erbyn wal yr eglwys
tan i’r gloch orffen canu. Yna, roedd
y chwaraewyr a’r gwylwyr yn mynd i
mewn i’r eglwys. Gemau eraill oedd
taflu morthwylion, taflu cerrig trwm,
ceilys (nawpin), pêl-droed a dawnsio.
Roedd llawer o yfed yn cydfynd
â’r gemau ac roedd pumoedd neu
tali, (enwau eraill am bêl law) yn gêm
a oedd yn codi syched. Yn Nerwen,
roedd tafarn y Blue Bell am y wal â’r
eglwys ac roedd hi’n hawdd mynd dros
y gamfa i gael diod. Gellir gweld olion
toriad a elwir yn dwll chwart yn y wal.
Yn yn ystod gwasanaeth hir gallai
cantorion ddianc i gael gwydraid o
ddiod yn y dafarn rhwng un rhan o’r
gwasanaeth ac un arall, a dychwelyd
heb i neb sylwi arnynt.
Er i’r Eglwys geisio gwahardd y
gemau gyda chyfreithiau, amharod
iawn oedd y plwyfolion i roi’r gorau
iddynt.
Yn ystod y Pasg roedd y gemau
yn eu hanterth. Roedd pnawn
dydd Sadwrn y Pasg yn rhydd i’r
gweision, ac ar ôl mynd i’r Eglwys
yn y bore, treulid gweddill y dydd
yn chwarae gemau amrywiol. Dydd
Llun y Pasg oedd y Diwrnod Gŵyl
mawr, llawn rhialtwch gyda gemau
ac arddangosfeydd o gryfder ac
ymgodymu.
Roedd gan Dderwen, fel llawer i
eglwys ddarn o dir, Erw Fowlio, sef lle
arbennig i chwarae ceilys ac mae cae
o’r enw Erw Sgwt ger y pentre lle roedd
ymgodymu a chwaraeon eraill yn cael
eu chwarae. Paratowyd Bragod, math
o ddiod a oedd yn gymysgedd o gwrw
a medd sbeislyd ar gyfer yr achlysuron
hyn. Roedd yn arferiad i ferched ifanc y
plwyf wahodd y dynion ifanc i gael diod
o’r Bragod. Roedd hefyd yn arferol i’r
bobl ifanc gymryd rhan mewn dawnsio
‘guise’ neu ‘goosedancing’, y merched
wedi’u gwisgo fel dynion a’r dynion
ifanc fel merched. Mae’r arferiad yn
parhau hyd heddiw yng Nghernyw,
mae debyg.
Erbyn hyn mae Derwen yn bentref
distaw iawn gyda llawer o bobl ddiarth
wedi symud i mewn i’r ardal. Roedd
rhai o fy nghyn-deidiau yn addoli yn yr
Eglwys gan gynnwys pum brawd - y
pump ohonynt yn ofaint aeth i wahanol
ardaloedd yn y Sir. Mae beddfaen un
o dan yr ywen yn y fynwent ac englyn
wedi ei hysgifennu arno. Teimladau
cymysg sydd gennyf am Sefydliad yr
Eglwys - atgofion diflas o orfod dysgu’r
Catechism yn Saesneg bob bore yn yr
ysgol gynradd. Ond mae rhyw ramant
yn gysylltiedig ag Eglwys Derwen hwyrach oherwydd ei bod mor hynafol.
EW

YN YR ARDD

Gardd Nantclwyd y Dre
Mae hi wedi bod yn brysur yn
ddiweddar hefo ffilmio yn yr ardd.
Daeth ‘Codi Pac’ hefo Geraint Hardy
a ‘Garddio a Mwy’ hefo Sioned
Edwards draw i ffilmio.
Hefo Covid19 yn dod fwyfwy dan
reolaeth, mae’r gwirfoddolwyr yn ôl
rwan yn gweithio hefo’i gilydd bob
Dydd Llun, ar wahân i ŵyl y banc neu
pan fydd tywydd difrifol.
Mae’r tywydd ar y cyfan wedi bod
yn reit ffafriol i arddio. Y flwyddyn
yma rydym wedi creu gardd o
Alpines o’r newydd ac ymdrechwn i
wneud gwell defnydd o’r tŷ gwydr.
Mae’r gwlâu blodau yn dod ymlaen
yn grêt, y tyfiant yn cael help llaw
trwy chwalu’r compost o’r ddau
drelar o dail ceffylau o Bwllglas.
Mae’r adar braidd yn rhy awyddus
wedyn i chwalu’r tail dros y llwybrau,
ac mae’n dipyn o waith ei ail-gribinio
yn ôl.
Bu aildrefnu mawr ar un o’r gwlâu
sydd yn wynebu’r gorllewin yng
Ngardd yr Arglwydd a hefyd cafwyd
tair cwch gwenyn newydd a’r rheini
yn llawn o wenyn Cymreig.
Mae’r potiau yn cael eu
plannu rwan (canol mis Mai) hefo

Alison Davies, gwirfoddolwr, yn y tŷ
gwydr yn edrych ar y potiau pys, ffa a
ffa dringo a blannwyd
Geraniums ac ati. Er nad ydi hi yn
saff rhag y rhew hyd at ddechrau
Mehefin, mae’r Geraniums yn gallu
cymryd dipyn bach o rew ; ac fe
hoffwn ddiolch fan hyn i ‘Ffrindiau

Y gwely Alpine newydd

•
•
•
•

Byron Davies, gwirfoddolwr yn
cribinio’r llwybr
Nantclwyd y Dre’ sydd yn
cyfrannu cannoedd bob blwyddyn
i ni fedru ail brynu’r planhigion yma
i‘r ardd.
Hardd iawn oedd y coed afalau y

Blodau coeden eirin Dinbych yn yr ardd

Sheila Hughes, gwirfoddolwr, yn
plannu potiau
gwanwyn yma ac edrychwyn ymlaen
at wledd o afalau.
Bu tipyn bach o gwmwl dros yr
ardd y misoedd diwetha am fod drws
nesaf am adeiladu tŷ modern tri llawr
a fyddai’n amharu yn sylweddol ar
yr olygfa o’r ardd i lawr y dyffryn.
Gwrthodwyd y cynllun ar ôl apel ond
dydi pethau ddim wedi eu setlo eto.
Mi gawn weld.
Mae Sir Ddinbych am gario
ymlaen drwy’r haf i roi mynediad
am ddim i’r ardd ar ddydd Llun pan
mae’r gwirfoddolwyr o gwmpas, ac
mae croeso i bobol ddod â phicnic
hefo nhw. Mae meinciau newydd
y flwyddyn yma o gwmpas yr ardd
ichi eistedd arnynt i fwyta’r picnic a
mwynhau golygfeydd amrywiol. Mi
fydd drws ochr y tŷ (i’r ardd) ar agor
o ryw 10.30 y bore hyd at ryw 3 y
prynhawn.
Welai chi lawr yn yr ardd!
Merfyn Griffiths (un o’r
gwirfoddolwyr)

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

Yn haul Mehefin eilwaith,
Ha! tyn dy gôt i wneud gwaith!
TGJ

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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Gohebydd: Sioned Malethan Ffôn: 01824 750181

LLANARMON YN IÂL
chogydd ardderchog yn paratoi bwyd
blasus. Mae’n bwysig wrth gwrs cadw
at y rheolau manwl.
Mae dau le bwyta croesawus
arall yn yr ardal – Rose and Crown,
Graianrhyd a’r Sun Inn, Eryrys.
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Da gweld yn ddiweddar bod perchennog y safle lle’r oedd Capel Llwynedd,
hapus
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Llanbedr DC yn sefyll cyn i’r achos ddod iPen-blwydd
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GRUG EVANS,
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Mae’nTy’n
brafy gweld
Llanbedrleol
DC yynrhan
3 oed
ar Dachwedd
perchnogion di-Gymraeg yn parchu etifeddiaeth
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yma o
14. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam,
Ddyffryn Clwyd. (Eifion Wynne)
Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx
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.

Ysgol Llanarmon yn Iâl
Mae’r ysgol yn dathlu 150 mlynedd
ei bodolaeth yn gwasanaethu
Llanarmon-yn-Iâl ac Eryrys. Bu’n ysgol
dda gydag athrawon ardderchog
ar hyd y blynyddoedd. Cafwyd
lluniau gan Mrs.Mair Davies a oedd
yn athrawes ardderchog yn ystod
cyfnod Mr. Jarvis y Prifathro yn yr
blwyddyn
wythdegau. DymunirPlant
pob bendith
ar 3 a 4 wedi gwisgo i fyny yn ystod Diwrnod Môr ladron a Morwyr
y dathlu gan ddiolch am gyfraniad yr
holl athrawon fu’n dysgu ynddi dros
y 150 mlynedd. Mi fûm i’n Gadeirydd
y Llywodraethwyr am gyfnod a bu
pedwar o fy mhlant yn ddisgyblion
yno. (Ewch i’r dudalen ganol i gael
gweld y lluniau)
Dorothy Jones
Yn y llun isod, fe’i gwelir gyda’r fedal a
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mlwydd
oed achapus
yn byw
ar Ynys
Môn.
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ei ‘sgidia.
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Gwn Defaid
yn Y Bala
arno yn ddiweddar.
Arwerthiannau
Achlysurol
Ceffylau
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
Blwyddyn 1, 2 a 3 yn perfformio ar lwyfan yr Ŵyl ym Mhrestatyn

Arwerthwyr & Phriswyr

Canolfan Grefft Rhuthun
Mehefin - Gorff

Siop y Pentref
Gyda gwirfoddolwyr croesawus mae
cyfle i fwynhau paned a phryd ysgafn.
Daw ymwelwyr lu a cherddwyr Clawdd
Offa i fwynhau’r croeso yn gyson.
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– Mae Bl 5 a 6 wedi bod
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chi amAmseroedd
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yma gan Louise o
cynrychiolydd o’rLiz
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y newyddion
Gonsortiwm
Cerddoriaeth
Sir
dosbarth
am eu 3:
pwysig
yn
Stiwdio
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Gofod diweddaraf.
Gweithgaredd
Ddinbych. Mae hi’n dod mewn am awr
achub bywydau pobl sydd mewn
yr wythnos i roi gwers i’r dosbarth ac
trafferthion yn y môr.
mae’r plant wrth eu boddau – ac yn
Ysgol Iach - Daeth Paula Roberts o
gwella pob wythnos. Bydd gennym
adran Ysgolion Iach Sir Ddinbych i’r
fand pres gwerth chweil erbyn ’Dolig!
ysgol ambell waith cyn hanner tymor.
Daeth i siarad gyda plant y Cyfnod

MONOCROM – Arddangosfa Trawsffurf
Anne Kelly: Wedi Gweld y Byd
Paul Wearing: Fflwcs ac Osgo

Tafarn y Gigfran
Mae’r dafarn sy’n cael ei rhedeg gan
wirfoddolwyr croesawgar ar agor a
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.

Hen Gapel Llwynedd

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

5

Plant yr ysgol yn gorymdeithio yng Ngŵyl Eisteddfod yr Urdd ym
Mhrestatyn
22

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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CORWEN
Eglwys Seion: Llongyfarchiadau gwresog i hen nain, Gwenda Williams,
Golygfa, Uwch y Dre ar enedigaeth ei gor- ŵyr, Gwilym Tomos Davies yn
ddiweddar, mab bach i Gerwyn a Lucy. Anfonwn ein cydymdeimlad cywir â
Glenys Ellis, Trem Aran yn ei phrofedigaeth o golli ei chwaer, Ceinwen Thomas
oedd yn byw yng Ngorsedd ar Fawrth 10. Hefyd ein cofion at Bryan Evans,
Bryn Derwydd sydd wedi cael llawdriniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar. Braf
oedd gweld llun hyfryd o Eirlys Williams yn dal dwylo gyda Huw ei mab yn yr
uned arbennig yng nghartref Cysgod y Gaer yn rhifyn mis Mai o’r Bedol.
Profedigaeth: Cydymdeimlwn â Pat McCall, Llys Llywelyn a’r teulu yn ei
phrofedigaeth o golli ei gŵr, Ron yn ddiweddar. Hefyd teulu’r diweddar
Ron Crimp fu’n gweithio i ystâd y Rug am flynyddoedd fel mecanic. Ein
cydymdeimlad â’r cysylltiadau oll.
Merched y Wawr: Wedi seibiant o dros flwyddyn, braf oedd cael cyd gyfarfod
eto fel cangen a hynny yn yr awyr agored yn y maes chwarae, pnawn Dydd
Mercher, Mai 19. Dim ond chwech o’r aelodau oedd yn medru bod yn
bresennol oherwydd fod gan yr aelodau eraill alwadau eraill. Roedd Eirian
wedi trefnu cwis i ni a chawsom ddwy awr o grafu pen, chwerthin a sgwrsio
ymysg ein gilydd. Biti bod un aelod a ddylai wybod yn well wedi colli marc am
gamgymryd logo British Petroleum am un Blaid Cymru! Roedd pawb wedi
dod â chadair a fflasg gyda nhw a bu’r tywydd yn garedig i ni. Cafwyd cyfle i
longyfarch Fiona ar ei gwaith yn beirniadu’r cystadlaethau dysgwyr yng Ngŵyl
Haf Rhithiol y mudiad ar Fai 15. Rydym fel cangen wedi colli dwy aelod annwyl
iawn yn y flwyddyn ddiwethaf, sef Blodwen ac Ann. Hefyd mae Glenys wedi
colli ei chwaer, Ceinwen Thomas oedd yn byw yng Ngorsedd, Lilian wedi colli
dau frawd yng nghyfraith, Vivian Powell oedd yn byw yn Llansilin ac Eddie
Owen Jones o Langollen. Bu i Heulwen golli ei nai Graham Williams oedd yn
byw yn yr Amwythig. Ein cydymdeimlad cywir â chwi i gyd. Deallwn fod Esther
wedi symud i ffwrdd i fyw gan obeithio y bydd yn hapus yn ei chartref newydd.
Yn ddysgwraig, bu’n selog i gyfarfodydd y gangen er mwyn cael gwella ei
Chymraeg.

Cwis Alfresco: Aelodau o Ferched y Wawr Corwen yn mwynhau paned ar ôl y
cwis. O’r chwith: Lilian, Marian, Glenys, Eirian a Fiona.
Gwasanaeth Cymorth Cristnogol: Cynhaliwyd y gwasanaeth eleni yn Eglwys
Mael a Sulien, Dydd Sul, Mai 16 dan arweiniad Lyndsay Watkins, warden yr
Eglwys. Bu Cadwaladr Austin, Marian Thomas a Nia Jones yn cynrychioli
capeli’r dref trwy gyflwyno darlleniadau. Y thema eleni yw’r cyflwr sychder sy’n
wynebu nifer o wledydd ar draws y byd. Cafwyd anerchiad gan Parch Dorothi
Evans, a braf oedd cael ei chwmni ar ôl ei gwaeledd.
Gŵyl Ddrama Corwen: Yn dilyn yr erthygl a ymddangosodd yn y rhifyn
diwethaf o’r Bedol yn olrhain hanes yr ŵyl, bu i’r Parch John Owen gyfansoddi’r
englyn canlynol. Llawer o ddiolch iddo.
Llwyfan Corwen sy’n enwog, - yn rymus
Ei ddrama a selog,
Yn antur i’r talentog
A’i bri a’i dawn yn llawn llog.
Llongyfarch: Llongyfarchiadau i John a Jane Wilson ar enedigaeth eu gorwyres gyntaf a hefyd i May Cottrell ac i Tracy ac Anthony ar ddod yn nain a taid
am y tro cyntaf. Ganwyd merch fach i Emily a’i chymar.
Yr un modd llongyfarchiadau i Lynne a Gareth Hughes ar enedigaeth gor-ŵyr
yn Sydney, Awstralia. Ganwyd mab o’r enw Cai Elis i Gareth a’i gymar Ali. Mae
Gareth yn fab i Dylan a llys-fab i Kelly.
Cawl a Chân: Mae y Clwb wedi ail-gychwyn yn ddiweddar.Mae’n cael ei gynnal
dros dri prynhawn yn lle dau, i gadw y rhifau o fewn rheolau Cofid 19.
Busnes Newydd: Bydd busnes newydd arall yn cychwyn yn y dre gan Carol
Styles. Bydd yn agor ddiwedd Mai yn yr hen ffatri Phoenix House y tu ôl i
Dafarn Y Royal Oak. Bydd yn cael ei redeg fel ‘Emporium’ gan gynnwys caffi.
Pob lwc i Carol yn y fenter.
Ail-Agor: Braf yw gweld Caffi Treferwyn a Yum Yums wedi ail-agor unwaith eto
a braf fydd gweld y bobl o gwmpas yn cael cymdeithasu gyda phaned a sgwrs.

ADOLYGIAD

‘Hen Enwau o
Feirionnydd’
gan
Glenda Carr
(Gwasg y Bwthyn)
Pris: £10 95
Meddai Syr John Morris Jones
unwaith ‘Fydd ‘na neb ond ffyliaid
yn treio esbonio enwau lleoedd!”
Felly, mae’n rhaid fod Glenda
Carr yn wraig ddewr iawn gan mai
‘Hen Enwau o Feirionnydd’ yw ei
thrydedd gyfrol yn ymwneud ag
enwau lleoedd. Enw ei chyfrol gyntaf
oedd ‘Hen Enwau o Arfon, Llŷn ag
Eifionydd’, ei hail gyfrol, ‘Hen Enwau
o Ynys Môn’ ac mae pob un o’r
tair cyfrol yn glasuron ynddynt eu
hunain ac yn ffrwyth blynyddoedd
o waith ymchwil manwl. Mae’r tair
cyfrol yn canolbwyntio’n bennaf
ar enwau anheddau, ffermydd a
chaeau ac fel mae’r enwau hyn
yn datguddio hanes y gwahanol
haenau o’r hen gymdeithas
Gymraeg a Chymreig.
Y ‘Meirionnydd’ yn nheitl y gyfrol
yw’r hen Sir Feirionnydd a oedd
wrth gwrs yn cynnwys cwmwd
Edeirnion ac ardaloedd fel Corwen,
Gwyddelwern, Betws Gwerful Goch
a Melin y Wig. Fel y gwnaeth Syr
Ifor Williams yn ei lyfr gwerthfawr
‘Enwau Lleoedd’, mae Glenda Carr
hefyd wedi gosod nifer o’r enwau
lleoedd mewn gwahanol gategorïau
gyda theitlau fel ‘Creaduriaid Dof
a Gwyllt’, ‘Bwbachod’, ‘Enwau
Anwes’, ‘Gwaith a Diwydiant’,
‘Planhigion’ a ‘Rhannau’r Corff’ ond
i enwi rhai. Mae enwau plasau a
threfgorddau yr ardal hefyd yn cael
sylw arbennig ganddi, - mannau
fel Bonwm, Branas, Crogen, Pale,
Cryniarth, Cymer, Gwerclas, Y
Rug a Rhagad ac ambell i enw
fferm ddiddorol fel Clegyr, Serïor,
Garthiaen, Llygadog, Meiarth,
Coppa Deri a Thrwynswch.
Mae llawer o’n henwau lleoedd
yn enwau hen iawn ac yn aml
yn ymwneud â byd natur neu’r
amgylchedd - enwau oedd yn
gyfarwydd iawn i’r hen drigolion ond
nid mor gyfarwydd i ni heddiw. Fel
y dywedodd Waldo Williams yn ei
gerdd ‘Cofio’:
‘A geiriau bach hen ieithoedd
diflanedig
Hoyw yng ngenau dynion oeddynt
hwy’.
Yn rhyfedd iawn mae llawer o hen
enwau anheddau a chaeau yn
Edeirnion yn ymwneud â Gwaith
a Diwydiant. Rhai enghreifftiau yw
Cae Barcty (Lledr), Cae Gwydd
(Gwehydd), Pandy, Cae Deintur
(Pegiau Danheddog), Pig yr Odyn,
Tir y Craswr, Cae Ffariar, Cil Eurych
(gof aur neu arian), Bryn Tinger
(‘Tinker’ – un a fyddai’n trwsio offer
o fetel neu din), Cae’r Ustus, Tir y
Prydydd a Chae’r Clochydd. Mae’n
amlwg fod dylanwad yr Eglwys
Wladol yn drwm ym Metws Gwerful
Goch gydag enwau fel Llety’r

Offeiriad a Foty’r Offeiriad yn bur
gyffredin yno.
Ym mhlwyf Gwyddelwern ar y
llaw arall fe ymddengys mai hen
enwau anwes ar bersonau yw
tarddiad nifer o enwau ar anheddau
a chaeau yno. Gwyddom am
sawl enw anwes i Dafydd fel Dai
a Deio ond a yw Deian, Deicyn a
Deicws mor gyfarwydd i ni? Ger
Gwyddelwern ceir enw diddorol
ar dyddyn sef Bryn Deicws. Dyna
chi enw Iorwerth wedyn yn troi’n
Iolo, Iocyn neu Iolyn fel yn yr enw
Cae Iolyn, eto yng Ngwyddelwern;
yna Madog yn troi’n Madyn,
Mato neu Matw fel Tyddyn Fatw
(Gwyddelwern) a Llywelyn yn troi’n
Llew neu Llelo fel yn yr enw Plas
Llelo (Betws Gwerful Goch). Tybed
ai dyna tarddiad yr enw Craig Lelo a
Llelo yn treiglo i Lelo gan fod ‘craig’
yn enw benywaidd? Enghreifftiau
eraill o enwau anwes ym mhlwyf
Gwyddelwern yw Cae Gronw
(Goronwy) ac Erw Cadi (Catrin).
Yn wahanol i nifer o awduron eraill
sy’n ymdrin ag enwau lleoedd, mae
Glenda Carr yn dyfynnu’n helaeth
o hen farddoniaeth Gymraeg ac
yn enwedig o gyfnod beirdd yr
uchelwyr, - beirdd fel Gutun Owain,
Guto’r Glyn, Dafydd Nanmor, Tudur
Aled a Lewis Glyn Cothi. Deuwn ar
draws y rhan fwyaf o’r dyfyniadau
hyn wrth i’r awdur ymdrin ag enwau
plasau lleol a’r beirdd wrth gwrs
yn cael blas ar ganmol croeso a
haelioni’r uchelwyr. Yn amlwg roedd
Plas y Rug ger Corwen yn ystod
cyfnod Pyrs Salbri o Fachymbyd
a Marged Wen, aeres Y Rug, yn
gyforiog o fwyd ac yn llawn croeso
yn ôl Raff ap Robert:
Siambrau, parlyrau lwyrwys
Byrddau’n llawn, beirdd yn y llys;
Pibau gwin, pawb i’w gynnwys,
Peunod ac alarchod glwys.
(‘Rhai o Noddwyr Beirdd yn Sir
Feirionnydd’ A.Lloyd Hughes.
‘Llên Cymru’ Cyfrol X)
Ac yna croeso arbennig teulu
Rhagad yn ôl Tudur Aled:
Bonheddig, tebyg i’r tad,
Brigwyn fo’r mab o Ragad.
(‘Noddwyr Beirdd ym Meirion’
Glenys Davies. Dolgellau d.d.)
Mae cwpled gan Guto’r Glyn ar y
llaw arall yn egluro ystyr enw plas a
threfgordd Bonwm i’r dim:
Troi blaen gwayw, graen o’i grwm
Tua’i fwnwgl, tew fonwm. (y pen
praffaf)
(‘Geiriadur |Prifysgol Cymru’
Caerdydd 1950 -)
Yn sicr, mae’r dyfyniadau hyn yn
cyfoethogi cynnwys y llyfr yn fawr
ac yn ychwanegu at werth llenyddol
y gyfrol.
Dyma lyfr a ddylai fod ar silff
lyfrau pob un ohonom, -y math o
lyfr y gellir ei ddarllen gydag awch
o glawr i glawr neu y gellir cyfeirio
ato o dro i dro pan fydd enw rhyw
dyddyn, fferm neu gae yn cosi ein
cywreinrwydd. Ac edrychwn ymlaen
at gyfrol nesaf Glenda Carr am
enwau lleoedd gan obeithio mai tro
yr hen Sir Ddinbych fydd hi !
Elwyn A. Jones
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Canmlwyddiant Coleg Llysfasi
LLYSFASI
Mewn blwyddyn sy wedi bod yn
anodd i bawb, ac yn enwedig ein pobl
ifanc ym myd addysg, mae hi’n braf
iawn cael gweithio yn Llysfasi a chael
yr esgus i edrych yn ôl ar ddyddiau
da, yn ogystal ag edrych ymlaen at
ddyfodol disglair.
Braint ac anrhydedd yw bod yn
rhan o gymuned glos Llysfasi ac
adlewyrchu ar ffyniant y sefydliad dros
y can mlynedd ddiwethaf. Prynwyd
Llysfasi yn 1919 gan Gyngor Sir
Ddinbych at ddibenion addysgu pobl
ifanc yr ardal i fedru ffermio tir yng
Nghymru, neu yn wir unrhyw dir oedd
yn eiddo i’r ymerodraeth Brydeinig.
Erbyn heddiw mae myfyrwyr Llysfasi
yn cael addysg ym myd coedwigaeth,
peirianneg amaethyddol, rheoli cefn
gwlad, rheolaeth anifeiliaid bychain
yn ogystal â chyrsiau amaethyddol.
Ond ar y cychwyn, targedu hogiau
oedd y sefydliad. A byddai’r cyrsiau
yn rhedeg am 8 wythnos ar y tro, ond
chwarae teg iddynt, roedd y genod
yn cael gwersi ar sut i wneud caws
a chadw dofednod erbyn diwedd y
flwyddyn academiadd gyntaf yn 1921.
Fel mae pethau wedi newid. Yn wir,
erbyn hyn mae genod yn cyfrif am o
leia 50% o’r myfyrwyr amaeth ac mae

eu sgiliau yn cael eu datblygu ochr yn
ochr â sgiliau’r hogiau, o reoli cnydau, i
hwsmonaeth da-byw i yrru a chynnal a
chadw peiriannau amaethyddol.
Dyma un enghraifft o esblygiad y
coleg, ac mae sawl un arall i’w gael.
Un o’r newidiadau mwyaf a welais
yn ystod fy nwy flynedd ar hugain
yn gweithio yma, yw’r defnydd o’r
dechnoleg a’r rheidrwydd hynny i
gyflwyno myfyrwyr i’r defnydd ohono
a pha mor bwysig yw astudiaethau
busnes ymhob un o’r pynciau a astudir.
Mae gweithio mewn partneriaethau
hefyd yn bwysig erbyn hyn, a hynny
i atgyfnerthu’r cwricwlwm. Rhaid
wrth bartneriaethau o fewn y
diwydiannau i sicrhau profiadau
gwerthfawr i’n dysgwyr. Mae cymaint
o ddatblygiadau o fewn diwydiannau
tir-seiliedig fel na all un sefydliad
addysgol ar ei ben ei hun ddim ateb
y galw. Mae myfyrwyr yn cael eu
cyflwyno i rwydweithiau hanfodol a
thechnolegau newydd yn rheolaidd.  
Braf yw cael bod ym myd y
bobl ifanc sy mor angerddol am
eu diwydiant. Ond hefyd, wrth i
benblwydd arbennig Llysfasi ddod
i’r amlwg, mae hi wedi bod yn braf
derbyn llythyrau neu negeseuon ffôn
gan unigolion a fu yn fyfyrwyr yma yn
y dyddiau cynt. Sawl un ohonynt yn
ddarllenwyr y Bedol, yn cofio aelod

o staff arbennig, neu griw o ffrindiau.
Gwych meddwl bod fy lle gwaith i
wedi rhoi cymaint o bleser ac atgofion
arbennig i gymaint. Rydym yn y
broses o greu e-lyfr i gynnwys lluniau
a chofnodion y degawdau, a phleser
pur yw gweithio arno. Erfyniaf arnoch
i bori drwyddo pan gewch yr amser,
mae’n gofnod clodwiw o werthoedd
ein pobl ifanc sy’n bodoli hyd heddiw.
Dros y degawdau mae datblygiadau
o ran adeiladau wedi cymryd lle
hefyd, ac mae ymwelwyr bob amser
yn gwirioni ar ysblander y plasdy,
oedd unwaith yn lety i’r myfyrwyr
ifanc hynny oedd ymhell o gartref.
Mae’r llyfrgell presennol hefyd yn
codi cryn ddiddordeb, gan mai yn
fanno gwelwyd llaethdy a stafell
ddosbarth gyntaf y safle yn cael eu
datblygu o hen sied wartheg. O dipyn
i beth datblygwyd y safle i gynnwys
gweithdai, stafelloedd dosbarth a’r
llety presennol. Ond, dwi’n falch o
gyhoeddi, nad yw’r datblygu wedi
dod i ben. Mae gennym ni gynlluniau
i godi adeilad addysgu newydd
sbon ar ganol y campws, un fydd yn
adlewyrchu’r gofynion hynny sy ar
fyd amaeth erbyn hyn, sef adeilad
sy’n lleihau ôl troed carbon - adeilad
goddefol.
O ran dathliadau, siom o’r mwyaf
oedd deall na fyddai modd gwahodd

ymwelwyr i’r safle oherwydd rheolau
Cofid-19, ond gallaf eich sicrhau
bydd gweithgareddau i’w cynnal
yn ystod y flwyddyn academaidd
nesaf. Gobeithiwn gynnal Cyngerdd
Mawreddog, o dan ofal cyn-fyfyrwyr
yn ogystal â the prynhawn a chyfleon
eraill i’r cyhoedd ymweld â’r safle.
Braint fydd eich croesawu chi yn ôl i
gwrdd â hen ffrindiau a hel atgofion am
droeon trwstan. Mae Llysfasi yn berl o
atgofion i gymaint, maent yn atgofion
i’w trysori er budd myfyrwyr y dyfodol.  
Mae’r hyn a welir yn y prospectws
pedair modfedd o faint cyntaf, yn wir
hyd heddiw (wel, oni bai mai ond at
hogia oedd yr addysg wedi ei gyfeirio,
ac wrth gwrs mae awgrym cryf mai
ond yn Saesneg oedd hwnnw ar
gael! Diolch i’r drefn bod rhai pethau
wedi symud gyda’r oes.) Cyfeiria’r
prosbectws at brofiadau myfyrywr
a’r dylanwad hwnnw ar weddill eu
hoes: “.....will remain one of his most
precious assets as long as he lives”.
Edrychaf ymlaen at eich croesawu
yma yn fuan i gyd-ddathlu gyda’r staff,
myfyrwyr a’r gymuned gyfan.
Penblwydd Hapus Llysfasi a diolch am
fod yn le mor wych!
Elin Roberts
Coleg Cambria, Pennaeth Cynorthwyol
â chyfrifoldeb dros Lysfasi

BLYNYDDOEDD O NEWID - D F CUNNINGHAM
Bu i Goleg Llysfasi ddarparu
hyfforddiant ac addysg
amaethyddol am ganrif a chafodd
cenedlaethau o ffermwyr a rhai’n
gweithio yn y gymuned wledig y
profiad o fynd yno, profiad a fu’n
werthfawr a chofiadwy i filoedd.
Roedd yn fraint ac yn sialens
i mi gael arwain ‘Tîm Llysfasi’
drwy’r wythdegau, y nawdegau
a hyd at 2010. Pan gefais fy
mhenodi yn 1982, cytunais gyda’r
Llywodraethwyr ar dair
nod: yn gyntaf, i ehangu’r
meysydd addysg o’r
un cwrs Tystysgrif
Cenedlaethol mewn
Amaethyddiaeth oedd yn
bodoli pan dderbyniais
y swydd i ystod ac
amrywiaeth eang o
gyrsiau dwyieithog
addas i Goleg Technegol
Gwledig yn y 90au. Yn
ail, i sicrhau y gallai pob myfyriwr
wireddu ei botensial gyda’r
posibilrwydd o symud ymlaen i

astudio’r Diploma Cenedlaethol
fel llwybr amgen i Lefel A a chael
mynediad i gwrs prifysgol. Yn
drydydd, i ddatblygu’r fferm o bron
fil o aceri i gynhyrchu cig oen a
bîff o safon a llefrith, tra’n diogelu’r
amgylchedd cyfoethog.
Bu llawer o sialensau ar y ffordd.
Roedd trychineb Chernobyl yn
arwyddocaol gan greu dirwasgiad
yn y diwydiant ac yn annog llawer o
bobl ifanc i droi cefn ar yr ardaloedd
gwledig. Daeth cyflwyniad
cwotau llaeth yn ergyd
i bawb. Goroesodd
Llysfasi y cyfnodau
anodd hyn gydag
ymroddiad a gwaith caled
y staff, brwdfrydedd y
myfyrwyr, cefnogaeth
y Llywodraethwyr ac
ewyllys da y Ffermwyr
Ifanc, yr undebau a’r
gymuned amaethyddol.
Trwy’r nawdegau a degawd gyntaf
y mileniwm cynhaliwyd dyddiau
agored, ymweliadau ysgolion,

cystadlaethau cneifio, dyddiau blasu
i ddarpar fyfyrwyr a llu o ymweliadau
gan unigolion ac amrywiaeth o
grwpiau, i gyd er mwyn annog tŵf
ac amrywiaeth cyrsiau i fyfyrwyr, i
atgyfnerthu’r cyswllt â’r gymdeithas
wledig ac i sicrhau cynnydd mewn
addysg wledig.
Daeth cyfnod newydd pan
ryddhawyd y Coleg oddi wrth
reolaeth Cyngor Sir Clwyd yn y
nawdegau ac roedd ariannu’n
awr yn gyfangwbl ddibynnol
ar y Coleg. Cynyddwyd nifer y
myfyrwyr a gwireddu’r weledigaeth
o greu Coleg Technegol Gwledig
addas i’r oes fodern.
Bu’n anrhydedd fawr cael
gwasanaethu fel Prifathro, a
sicrhau bod Coleg Llysfasi yn
barod i ymuno â’r rhwydwaith
rhanbarthol o golegau yma yng
Ngogledd Ddwyrain Cymru yn
2010. Dymunaf bob dymuniad da
i’r coleg yn eu dathliadau ac rwyn
parhau’n hynod falch o fod yn rhan
o’i hanes a’i datblygiad.

Y beudy yn y 1920au

Y Llyfrgell bresennol yn adeilad yr hen feudy

Ebrill 1939
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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T. Emlyn Williams, Rhuddlan
Iorwerth Ephraim. Ffestiniog
Ifor Edwards, Tŷ Ucha, Clawddnewydd
Shem Glyn Jones, Bryn Tawel, Bangor
Vivian Hughes, Wrecsam
Goronwy Davies, Putney, Llundain
W. Emrys Jones, Pen y Bont, Llangwm
David Pierce Evans, Tŷ Isa, Llanfair D. C.
Walter Foulkes Williams, Rheithordy, Llysfaen
Hywel Williams, Glascoed, Ffrith, Wrecsam
Ieuan Hughes Morris, Penrhewl, Tregeiniog, Wrecsam
Thomas Robinson Lewis, Neuadd Trefonen, Croesoswallt
Richard Jones, Bodlondeb, Rhyd, Llanfrothen

Un o’r lluniau
cynharaf o
Lysfasi

Atgofion staff a myfyrwyr
Gareth Wynne

Richard Wynne

A finne ond yn byw dafliad carreg o Goleg
Llysfasi, doedd dim amheuaeth be’ oeddwn
am ei wneud wedi imi orffen ysgol. Doedd
gen i fawr o ddewis d’eud gwir gan mai dyna
lle roedd fy Nhad am imi fynd, gan ei ddilyn
o a fy mrawd. Dyna’r peth gorau wnes i, - yn
hogyn pymtheg oed digon swil ac yn adnabod
neb oedd yn dilyn yr un cwrs. Dysgais sgiliau
pwysig amaeth, tra’n cael hwyl ar yr un pryd.
Am brofiadau da a gwneud ffrindiau direidus
am oes! Druan ag un o’r bois…daeth nol i’r
Coleg un nos Sul i ffeindio dodrefn ei ‘stafell
wedi’u gosod yn union yr un drefn …. ond tu
allan! Dau achlysur cofiadwy oedd mynd allan
ar brofiad gwaith i Plas Newydd, Babell ac
ennill yr unig gwpan ges i erioed!

Roeddwn yn fyfyriwr yn Llysfasi rhwng 1959 a
1960 ac yn dilyn cwrs amaethyddol. Dwi’n cofio
Tom Roberts, y bailiff, yn ymddeol ac ar y pryd
roedd yna tua 30 o fyfyrwyr. Yn nhymor yr Haf,
roedd y dynion yn gorfod symud i Pentrecelyn
Hall i wneud lle i’r merched oedd yn dod i ddilyn
cyrsiau tymor yr Haf. Es yn ôl yn 1963 i astudio
Rheoli Fferm ac roedd un o’r prif ddarlithwyr,
George L. Edwards, yn ddylanwad mawr
arnaf. Fe gafodd ei benodi yn Bennaeth Coleg
Glynllifon yn ddiweddarach. O ganlyniad i’w
anogaeth a chynnwys y cwrs roedd gen i’r hyder
a’r wybodaeth angenrheidiol i fentro prynu fferm
Tŷ Newydd. Felly mae gen i le i fod yn ddiolchgar
i Lysfasi a’r addysg ges i yno a’r cyfle i fwynhau
tra yn y Coleg.

Meinir Jones

Richard Davies

Yn ddwy ar bymtheg oed es i Lysfasi i weithio yn y gegin a’r
neuadd fwyta. Roeddwn yn byw i mewn rhwng 1956 a 1959
efo criw da iawn a chawsom lawer o hwyl. Roedd rhaid
codi’n gynnar i racio a glanhau’r range fawr yn y gegin cyn
ei chynnau er mwyn coginio brecwast i’r myfyrwyr. Wedyn
roedd y range ar waith drwy’r dydd er mwyn paratoi prydau
gan ddefnyddio llawer o gynnyrch yr ardd wych, wyau,
llefrith a thatws o’r Coleg. Gwaith arall rydwi’n gofio ydy
defnyddio peiriant polishio i roi sglein ar y llawr pren hyfryd
yn y neuadd fwyta - yn enwedig ar ôl i fyfyrwyr gerdded
arno gydag esgidau budron. Mae gen i atgofion hyfryd
am lawer o’r bobl oedd yn gweithio yn Llysfasi ar y pryd
ond fe wnaeth Miss Davies a oedd yn darlithio yn yr adran
Gwyddor Tŷ argraff arbennig arnaf a dysgais lawer ganddi.

Treuliais bron i ugain mlynedd rhwng 1984 a 2003
yn gweithio yn Llysfasi ac yn byw yno hefyd am
gyfnod. Y newidiadau mawr oedd fwyaf trawiadol,
yn arbennig newid o goleg Amaethyddol i
goleg amlddisgyblaeth a gweledigaeth Fred
Cunningham yn arwain hyn. Yr hyn oedd yn
gwneud Llysfasi yn arbennig oedd y bobol –
myfyrwyr a staff, a‘r gweithio clos rhwng y Coleg
a’r gymuned amaethyddol leol. Roedd yr hen
drefn yn bodoli pan gyrhaeddais, gyda Gwynfor
Hughes (Huws Bach) yn gyfrifol am yr amserlen
a chadw trefn, a gwae neb fyddai yn eistedd yn
yr ystafell staff! Fe roddodd Ifor Lloyd a Iorwerth
Davies oes o wasanaeth i’r fferm ac fe hyfforddwyd
cannoedd o fyfyrwyr i gneifio a phlygu gwrychoedd
gan Brian Williams. Pwy all anghofio John Till a’i
allu i addasu ac ail gylchu popeth bron! Y boddhad
mwyaf oedd gweld y myfyrwyr oedd yn dod atom
yn 16 oed yn datblygu, ac fel mae nifer ohonynt
erbyn hyn yn ffermwyr blaenllaw ac yn arweinwyr
yn eu cymunedau a’u cymdeithas.
Roedd yn gyfnod hapus iawn ac mae’n braf
gweld fod y Coleg yn ffynnu ac yn dal i fuddsoddi
i’r dyfodol.

Merched y gegin canol y 50’au - O’r chwith, Eirian Jones,
(Hughes gynt), Meirwen Hanmer, (Foulkes gynt), Meinir Jones,
(Williams gynt), Ceinwen Blore, (Evans gynt), Olwen Davies

Elfed Evans
Cychwynais weithio’n Llysfasi yn bymtheg oed yn
Chwefror 1962 fel ‘assistant poultryman’ – cyflog
pedair punt a chwe cheiniog yr wythnos!
Roedd oddeutu 2500 o ieir yno – deori yr
hen fridiau traddodiadol – Light Sussex, Rhode
Island Red a Brown Leghorns. Adeiladwyd sied
fawr newydd fel y medrwyd dangos i’r myfyrwyr
wahanol ffyrdd o gadw ieir – ‘battery cages’, ar

slats a 500 mewn ‘deep litter’.
Cofiaf yn Chwefror 1963 daeth yr eira mawr
a ffyrdd ar gau ymhobman. Gwelais JCB cyntaf
Cyngor Sir Ddinbych wrth groesffordd Llys gyda
Cecil Rogers yn ei yrru. Roedd wrthi’n brysur
drwy’r bore yn agor y ffordd at yr ysgol. Stopiodd
i gael ei ginio, troi’n ôl a gweld fod y ffordd wedi
llenwi efo eira eto!
Roedd yn le difyr i weithio gyda amrywiaeth
fawr o weithgareddau yn adran y dofednod.
Amser difyr iawn.

Dymuniadau gorau i Goleg
Llysfasi ar ddathlu’r
Canmlwyddiant!

Wynne Jones
Mi fues yn fyfyriwr yn Llysfasi pan oeddwn yn
ddwy ar bymtheg yn 1952 ac roeddwn i yno am
ddau dymor, Glan Gaeaf a Gaeaf i ddechrau, a
phenderfynu aros am ddau arall, Gwanwyn a’r Haf.
Roedd 32 o hogiau a 4 merch yno. Y pennaeth
oedd yr athro D.S. Edwards, yr ysgrifennydd oedd
John Roberts, Glanhespin a’r bailiff oedd Tom
Roberts.
Cwrs amaethyddol oeddwn i’n ei ddilyn ac nid
oedd sôn am gadw gwenyn yn y cwricwlwm ond
roedd y prif arddwr, Roger Williams, yn cadw tua
14 o gychod gwenyn. Pob tro roedd gen i funud
i sbario roeddwn yn mynd ato ac roedd o yn rhoi
siwt a menyg cadw gwenyn i mi wisgo er mwyn i
mi ei helpu. Nes i addo y baswn yn cadw gwenyn
rhyw ddiwrnod. Diolch ‘mod i wedi cadw’r addewid
oherwydd mae’n busnes ni rwan i gyd yn deillio o
hynny. Cefais fwynhad ac addysg dda yn Llysfasi a
diolchaf am yr amser a ges i yno.

Llysfasi 1952: yn sefyll ar y
chwith Trefor Roberts, Pen Stryt,
Rhuthun, fi, Wynne Jones, Tŷ Brith
ac yn eistedd Brian Shepherdson,
o’r Wirral.

Mae’r lluniau a gynhwyswyd, yn ogystal â lluniau eraill o wahanol gyfnodau yn hanes
y Coleg, i’w gweld mewn e-lyfr a gynhyrchwyd gan y Coleg. Ewch i
https://www.flipsnack.com/cambrialibrary/llysfasi/full-view.html
i fwynhau’r wledd o atgofion drwy lun.

Dosbarthiadau Gwanwyn 1938 – Y rhes gefn: Ieuan Owen, Rhiannon
Davies, D. Edwards, Edythe Roberts, Morwena Jones, Irene Griffiths,
Margaret Parry, M. Dutton, Gwenda Jones, Nellie Roberts,
L. K. Hughes, M. Jones, M. Lloyd
Yr ail res: Eric Morris, A. J. Price, C. Pierce, Pritchard, D. Huxley,
Megan Jones, M. Williams, M. Evans, Doris Williams, Norah Roberts,
Sallie Roberts, Catherine Owens, Ed. C. Jones
Y drydedd res: Mr D. T. Davies, Miss M. J. Thomas, Mr A. W. Jones,
Miss A. Davies, Y Prifathro, Miss M. E. Davies, Mr D. S. Edwards,
Miss C. E. Lloyd, Mr C. Roberts, Miss Margaret Garmon
Y rhes flaen: Hilda Davies, Charlotte Davies, M. Nanney Evans,
Irene Edwards, Bessie Roberts, Catherine Rowlands, Menna Owen,
Mair Roberts
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PENTRECELYN
Gohebydd: Elizabeth Jones Ffôn: 07740542051

Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn yn ddiffuant gydag
Oswyn, Ann a’r teulu, Bryn Anos yn eu profedigaeth
drist o golli nai a chefnder annwyl, Gareth Powell
Jones Wrecsam. Cydymdeimlwn hefyd gyda
chysylltiadau teuluol y fro o golli Eddie Jones gynt
o Fron Newydd, Carrog, un o gymeriadau naturiol
gwlad.
ein cydymdeimlad hefyd yn mynd
: Nerys Evans cefn
Ffôn:
01745Mae
890294
at deulu y ddiweddar Ella Davies Caer, gynt o Fryn
t nerysevansdyffryn@gmail.com
Bedo, Llangynhafal. Roedd hithau yn un o hen
deuluoedd annwyl Bro’r Bedol.

NRHAEADR Y.C.

Newid aelwyd: Dymunwn y gorau i Derwyn

Griffiths Y Graig gynt wrth iddo symud i Gartref
Gofal Llangollen Fechan. Anfonwn ein cofio ato.
Yr Ardd: Yn ystod y flwyddyn anodd aeth heibio
daeth yr ardd a byd natur yn gysur mawr i lawer,
ac roedd Gwanwyn 2020 yn hynod o braf, mor
wahanol i eleni. Rwyf yn hoff iawn o eiriau Patience
Strong sydd yn ysgrifennu llawer ar fyd natur. Mae’n
llawn gwirioneddau ac yn ysbrydoliaeth i ni gyd.
Mae ganddi eiriau nodedig iawn am yr ardd, geiriau
a gyfieithiais i’r Gymraeg. Dyma’r geiriau:
Yr Ardd
Os ydych yn caru’r ardd, ni fyddwch byth

YSGOL PENTRECELYN
Dilynwch yr Arwydd: Os nad oeddech
chi’n gwybod y ffordd i Ysgol Pentrecelyn
eisoes, wel bellach mae arwydd wedi
ei osod yn dangos y ffordd ar gyfer
addysg cyfrwng Cymraeg mewn ardal
o harddwch naturiol. Biti nad oeddent
yn gallu ei osod yn agosach at y ffordd,
ond mae’n debyg bod rheolau cynllunio
a ffyrdd yn rhoi blaenoriaeth i leoliadau
eraill cyn ysgol gymunedol. Diolch byth
am y bartneriaeth glos sydd rhwng yr
ysgol a Choleg Cambria Llysfasi.

Wythnos Hybu Lles: Cawsom
wythnos hybu lles llwyddiannus gydag
ymweliad gan @ElenWynneLlesol a

Clybiau: Erbyn hyn, mae pethau yn ôl
i drefn gyda chlwb Brecwast a chlwb
Celyn yn ffynnu cyn ac ar ôl ysgol.
Rydym
wedi cynllunio
gweithgareddau
Gwasanaeth
Diolchgarwch
y plant
yng Nghapel y Dyffryn
diddorol ac ymarferol unwaith eto i
ymuno. Mis
helpu’r plant ganolbwyntio a chyfathrebu.
wb camera
Rydym yn ymfalchïo yn y cyfleon
sleidiau ac
celfyddydol a pheiriannol mae’r plant
ddilyn hefo
yn dderbyn yma. Mae ein peirianwyr
Tachwedd
brwd wedi bod yn adeiladu creiniau allan
o i aelodau
Emily
Davies Ffôn: 01824 750017
o lego a theganauGohebydd:
sy’n symud.
Mae’r
rhain i gyd yn bethau mae’r Cwricwlwm
CAPEL: Dydd Sul olaf o fis Medi
Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o
£20 Pat
newydd yn annog.
croesawyd y Parch. Hywel Edwards,
Ddinmael.
ona Jones,
y Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
s Medi: £20
Offer
newydd:
Rydym
wediJerusalem
buddsoddi gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Hydref
6. Yng
Nghapel
, £5 Muriel
llawer
mewn
offer technoleg
gyda a chymdeithasu.
Cerrig
y Drudion
oedd y hefyd
gymanfa
0 Richard
llyfrau
chrome
yn rhangyda
o fywyd Bethan
naturiol DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
unedig
eleni
5 Amanda
ein
disgyblion bellach.
Diolch
gyngor
Smallwood,
Llangwm
yn i arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
Cymuned
amllawn
eu rhodd
at
Roedd yLlanfair
capel yn
gyda tuag
chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
roesawodd
hyn
hefyd.
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
hyd â’n gŵr
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
olwar, fu’n
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a
nselor gyda
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu.
chanu bywiog.
baned gan
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth
COFION: At bawb yn yr ardal nad
diolchiadau
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai
gyda’r Parch Gerwyn Roberts,
sydd mewn Cartrefi Preswyl.

canlynlol
ore coffi a
narmon a
tuag at
dd y cyfan
plant a’u
yd swm

bob dydd
n cwrdd i
y Gigfan.
o’r ardal i
gwn
eu

i fynychu
ydyw mis
wrogi ein
y gydol y
y cyfle i
ry, Lerpwl,
eth hyfryd
nhaeaf a’n
awyrgylch
canu
ry wrth yr
dda yn
roesawyd
Ponciau i
d Undebol
h y Parch.
Nghapel
mis oedd

yn unig ac heb waith. Bob amser fe welwch
harddwch drwy’r ffenestr. Daw pleser gyda
phob tymor. Unwaith y caiff yr ardd afael ynoch,
ni fydd yn eich gollwng. Byddwch yn cael eich
gwobrwyo pan fydd y pethau gwyrdd yn tyfu.
Hapusrwydd ddaw i chwi yn eich Gardd Eden
fach; iechyd, bodlonrwydd dwfn, pleser a
thawelwch meddwl.
Gobeithio y cewch fwynhad o ddarllen ei
geiriau fel y gwneuthum i.
Fy nghofion annwyl at bawb yn y fro hon ac
ym mro’r Bedol. Mae pethau’n gwella erbyn hyn
a chawn gwmnïaeth ein gilydd unwaith eto ar ôl
cyfnod drybeilig o anodd.

@ProfLlusern. Nod yr wythnos oedd
profi amryw o weithgareddau sy’n
hybu lles corfforol a meddyliol.

MELIN Y WIG

PEREDUR ROBERTS Cyf / Ltd

Gwersi ioga efo Elen Wynne
Cofiwch ddilyn ein hysgol brysur ar Trydar @YsgPentrecelyn - Facebook
Ffrindiau Ysgol Pentrecelyn.

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

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

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

•R•M•
JONES
JOINERY

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

Seiri Coed

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

Ffôn : 01824 705251

Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun
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LLETY MAES FFYNNON

Disgyblion iach a hapus

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. Diolch i Rhian
14. Roedd y person hwn yn enwog am
ei anterliwtiau.
Roberts
am
15. Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’.
16. Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’? baratoi Tudalen
y Plant (Gol.)
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.

Tudalen y Plant
Mehefin
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Mae Mehefin 21 yn nodi dechrau’r haf yn hemisffer y gogledd.
Yma yng Nghymru rydyn ni’n gobeithio cael haf braf i
chwarae tu allan yn y tywydd cynnes. Mae misoedd Mehefin,
Gorffennaf ac Awst yn gyfnod lliwgar a phrysur ym myd natur.
Dewch am dro i weld beth allwn ni ddarganfod.
Mae’r wenynen fach angen eich help
i ddarganfod y blodau:
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Beth am liwio pedair aden y glöyn byw gyda phatrymau
lliwgar? Cofiwch fod angen patrymau cymesur. Os nad
ydych yn gallu darganfod glöyn byw yn eich gerddi neu
wrth fynd am dro gallwch edrych mewn llyfrau neu ar y
we am syniadau. Efallai byddwch yn darganfod ffeithiau
bach digrif e.e. oeddech chi’n gwybod bod gloÿnnod
byw yn blasu trwy eu traed!
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Rhaid torri’r cod er mwyn darganfod y trychfilod
bach sy’n cuddio yn yr ardd.

17 28 29 5 29 18

1.
2.
6.
8.

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.

GWAIT

* Cyfle
* Cyfle
Carth
* Draen
* Conc
* Tirwa

A

Galwch am fwy o wybodaeth
20

Atebion y posau ar dudalen 29
27

Dewch am dro…
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Mynd am dro i ardal Llanrhaeadr wnawn ni tro yma
– o gwmpas yr Eglwys a Ffynnon Dyfnog ac efallai i
fyny at Bryn Morfudd – mae fyny i chi pa mor bell da’
chi awydd mynd, ond rhyw awr a hanner ar y mwya
wnaiff hi gymryd.
Parcio rhwng y Lodge a’r King’s Head ydi’r syniad
gorau a cherdded tuag at y King’s Head fydd ar y
dde i chi.
King’s Head
Tafarn lle roedd y goets yn galw ers talwm ydi’r
King’s Head ac mae’n dyddio yn ôl i’r unfed ganrif
ar bymtheg. Efallai wir eich bod wedi ystyried
sawl gwaith pam fod yr adeilad gymaint is na lefel
y ffordd. Wel, ar un adeg, mae’n debyg mai rhyd
oedd yn croesi’r ffordd yma a bod yna risiau i
fyny at y dafarn, ond rywbryd yn y gorffennol pell
penderfynwyd lefelu’r ffordd oherwydd bod ceffylau
a throliau yn ei chael hi’n anodd i ddringo’r allt serth.
Y gred ydi fod yna wedd o geffylau yn cael eu
cadw yn Stabal y Wlad, neu Cwt Hers fel fase rhai
yn ei alw – yr adeilad lle cedwir yr elor gyferbyn â
phorth y fynwent erbyn hyn – drws nesa i’r Efail sydd
bellach yn Grochendy llwyddiannus. Defnyddid y
wedd yma i roi cymorth i lusgo’r Goets a’r teithwyr i
fyny’r allt serth.
Elusendai
Efo’r Efail sydd bellach yn grochendy ar y dde i chi
a’r Eglwys ar y chwith i chi, anelwch ar i fyny ac
mi welwch adeilad eitha crand, gwyn o’ch blaen –
dyma’r Elusendai.
Jane, gweddw Maurice Jones o Blas Llanrhaeadr,
wnaeth ariannu’r rhain yn 1729. Maent ar siap H
efo un bwa mawr oedd yn fynediad yn wreiddiol i
wyth uned un ystafell ac iard ganolog ac yn gartref
anghenus y fro. Bellach mae wedi’i addasu i fod yn
bedair uned ond ar gyfer yr un dibenion.
Ffenest Jesse
Trowch i mewn i’r Eglwys. Wnawn ni ddim sôn rhyw
lawer am yr Eglwys ei hun, dim ond dweud ei bod hi’n
berl o eglwys a bod cyfeiriad ati yn Nhrethi Eglwysig
Norwich 1254, ond rhaid ichi fynd i weld Ffenest
Jesse. Mae’r ffenest yn wynebu’r Llan, a’r enghraifft
orau yng Nghymru, os nad yn Ewrop, o’r math yma o
ffenestr – mae’n dyddio’n ôl i 1533. Diogelwyd hi rhag
milwyr dinistriol Cromwell yn ystod y Rhyfel Cartref
1642 – 1646 drwy ei thynnu allan a’i chuddio, gan ei
hail osod yn llawer mwy diweddar. Ar hyd gwaelod
y ffenestr fe welwch ddelwedd orweddol o Jesse,
un o Dylwyth Jiwdea, efo coeden ddychmygol yn
tyfu o’i frest a delweddau o ddisgynyddion Crist ar
ganghennau’r goeden honno.
Ffynnon Dyfnog
Ewch i mewn i’r goedlan a throi ar y dde ac mi
ddowch at Ffynnon Dyfnog. Diolch i wirfoddolwyr
‘Llanrhaeadr Preservation Society’ am ddenu nawdd
sylweddol gan y Loteri i adfer y Ffynnon a’i hagor i’r
cyhoedd unwaith eto.
Sefydlodd Sant Dyfnog gell fechan yma yn y
chweched ganrif. Mae’n debyg mai adeilad pren
fase’r gell wreiddiol nepell o’r Ffynnon gan y byddai’r
Sant, mae’n debyg, fel penyd iddo’i hun, yn sefyll
o dan raeadr o ddŵr oer gan wisgo crys o wallt a
gwregys o gadwyn haearn.
Mae’n debyg bod Dyfnog wedi bendithio’r dŵr ac
i hynny ei liwio, ond dywed Frank Price Jones yn ei

28

ar y buarth

Ble mae nhw rwan?

RUTH JONE

lyfr Crwydro Gorllewin Clwyd fod yna hen stori yn
y datblygiad unrhyw beth yn debyg i’r hyn maent
yr ardal mai Clerigwyr y Llan oedd yn rhoi manus
yn ei gynnig yn Rhoscolyn, mi fydd o safon aruthrol
neu liw yn y nant wrth Graig Lwyd er mwyn gwneud
o uchel. A dyna ‘di’r duedd dyddiau yma yn de –
‘gwyrth’ yn y Llan oherwydd mae’n debyg mai afon
gwyliau nes adre - a pha le gwell i enaid gael llonydd
danddaearol sy’n ymarllwys o’r Ffynnon – mae fyny i
na’r llecyn hyfryd yma.
chi pwy da’ chi’n gredu!
I fynd am adre rwan ymunwch â’r llwybr fydd yn
Ond, yn sicr, yn y canol oesoedd tyrrai pererinon
ffinio coedlan hyfryd nes dod at gamfa, tros y gamfa
yma gan iddynt gredu fod gan y dŵr bwerau i gael
ac mae’r llwybr yn gwyro rhyw ‘chydig i’r chwith ond
iachâd o’r frech wen, mudandod, byddardod, clefyd
digon hawdd ei ddilyn hyd at giât lydan alfanedig
crafu a’r gosfa.
sydd i’w gweld yng ngwaelod y cae. Trowch ar
Mae angen dymuno’n dda i’r gwirfoddolwyr triw
y chwith fan yno ac yn ôl i’r ffordd sy’n arwain o
fydd yn sicrhau parhad i’r Ffynnon, mi ddaw â nifer
Lanrhaeadr i Brion – lôn breifat wedi ei tharmacio ydi
fawr o ymwelwyr i’r ardal.
hon ond yn llwybr cyhoeddus, felly dim rhaid poeni.
GWION OWEN
MI fyddwch rwan wedi cyrraedd pen ucha’r
Cewch wedyn gyfle i gael paned yn y Lodge,
goedlan hyfryd yma ac er bod yna lwybr eitha byr
neu fynd i’r King’s Head i wneud rhywfaint o waith
ond serth o’r pen ucha i’ch cysylltu efo’r ffordd
ymchwil ynglŷn â busnes y ffordd ‘ma.
rhwng Llanrhaeadr a Phrion, fasen ni ddim yn
Gobeithio i chi fwynhau’r daith.
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Y Gables, Llandy
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Gweithredu ar blastig untro - Dyfarnu
statws ‘Cymunedau Di-blastig’ i Ruthun
Mae Rhuthun wedi ymuno â rhwydwaith o
gymunedau ledled y DU sy’n arwain y ffordd
wrth fynd i’r afael â thaflu plastig. Dyfarnwyd
statws Cymuned Ddi-blastig i’r dref gan yr elusen
cadwraeth forol, Surfers Against Sewage (SAS), i
gydnabod y gwaith y mae wedi’i wneud i ddechrau
lleihau effaith plastig untro ar yr amgylchedd.
Dechreuodd Mair Davies a Nia Baker (arweinwyr
Rhuthun Di-blastig) yr ymgyrch ddwy flynedd yn
ôl pan ddaethant hwy a phobl leol eraill ynghyd i
ddechrau cangen Cyfeillion y Ddaear yn Rhuthun.
Penderfynodd Mair a Nia weithio ar y prosiect
hwn am eu bod yn awyddus i weld dyfodol gwell
a mwy disglair i’w plant, a hefyd, oherwydd eu
cysylltiadau â’r gymuned ffermio leol, roeddynt am
wneud mwy i ddiogelu’r amgylchedd lleol.
Gan gofrestru gyda mudiad Cymunedau
Di-blastig SAS, tynnodd Mair a Nia at ei gilydd
sefydliadau a busnesau allweddol yn y dref i roi
cynllun pum pwynt ar waith. Mae’r amcanion yn
cynnwys:
• sefydlu grŵp llywio a arweinir gan y gymuned
• cychwyn rhaglen addysg Ysgolion Di-blastig
SAS
• cael ymrwymiad y cyngor lleol a gweithio gyda
busnesau lleol, sefydliadau a grwpiau cymunedol i
ledaenu’r gair a lleihau faint o blastigau tafladwy y
maent yn eu defnyddio.
Meddai Mair: “Mae’r hyn a ddechreuodd fel criw
o ddieithriaid yn sgwrsio ar dudalen facebook leol
wedi bod yn lle gwych i bobl ddod at ei gilydd a
chydweithio ar sawl prosiect amgylcheddol, lleihau
gwastraff ac ailgylchu. ‘Rwyf wedi cael fy ysbrydoli
a’m calonogi’n wirioneddol gan y cydweithrediad
a’r dod ynghyd gan gymaint o sectorau yn ein
cymuned.”
Mae Grŵp Cyfeillion y Ddaear Rhuthun wedi
gweithio gyda nifer o fusnesau lleol i helpu i leihau
gwastraff ac mae’r deg busnes a ganlyn i gyd wedi
derbyn gwobrau busnes di-blastig am leihau o
leiaf dair eitem blastig untro o’u busnes:
Manorhaus
Marinas Italian Cookery
Naturally Ethical
The Bakehouse
Y Ganolfan
Rhuthun Wholefoods
Siop bysgod a sglodion Aydin
State of Distress
Chilly Cow
Yr Hen Reithordy
Mae’r Grŵp hefyd wedi trefnu a chymryd rhan
mewn sawl digwyddiad gan gynnwys casglu
sbwriel lleol, caffi trwsio, digwyddiad lleihau
plastig gyda dangos ffilmiau, wedi darparu

Gwobr busnes di-blastig i Chilly Cow

stondinau ymwybyddiaeth dros dro ac wedi
cynnal sawl digwyddiad codi arian. Yn ogystal,
â chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych – grŵp
llywio ‘Lleihau Plastig’, mae’r Grŵp wedi
ymgysylltu ag ysgolion lleol (gan gynnwys
Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Pen Barras ac Ysgol
Stryd y Rhos) i helpu i gefnogi’r ysgolion yn eu
cwricwlwm a’u hymwybyddiaeth o’r angen am
leihau plastig.
Mae gan y gymuned leol hefyd nifer o
sefydliadau cymunedol a chwmnïau cymunedol
sy’n dangos diddordeb ac mae’r Grŵp yn llwyr
gefnogi eu hymdrechion, yn dymuno diolch
iddynt am eu cefnogaeth ac yn edrych ymlaen
at gydweithio â hwy yn y dyfodol. Mae rhai
o’r grwpiau a ymgysylltodd hyd yn hyn yn
cynnwys:
Drosi Bikes
‘Resource’ CIC
Sudd afal
Incredible Edible Rhuthun
Grŵp Sgowtiaid Rhuthun
Banc Bwyd Rhuthun
1st Rhuthun Rainbows
Marchnad Crefftwyr Rhuthun
Cwmnïau Diddordeb Cymunedol - CIC
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir
Ddinbych
Cyngor Tref Rhuthun
Refill Rhuthun
Mae Grŵp Rhuthun Cyfeillion y Ddaear, ar
ei benblwydd yn 2 oed, yn falch o gyhoeddi
ei fod wedi llwyddo i ennill statws Cymuned
Ddi-blastig i Ruthun ac i helpu i ddathlu hyn,
cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau yn yr
wythnos yn dechrau dydd Sul Mehefin 6:
Fel rhan o raglen barhaus y Grwpiau i gasglu
sbwriel ar draws y dref, cyfarfu criw ar ddau
ddydd Sul, Mai 30 a Mehefin 6, yng Nghae Ddol
i gasglu sbwriel.
Ddydd Sul Mehefin 6, gweithiodd Rhuthun
Incredible Edibles ar y cyd â Chyngor
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ar y
Rhandir Cymunedol yn ymyl Tesco
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y
Grwpiau ar Mehefin 8 am 6yh
Cynhaliwyd caffi trwsio yn Y Ganolfan ar
Stryd Mwrog ddydd Mercher Mehefin 9
Nod rhwydwaith Cymunedol Di-blastig
‘Surfers Against Sewage’ yw rhyddhau’r
mannau lle rydym yn byw o blastig untro. Gan
ddefnyddio’r cynllun pum pwynt y nod yw
grymuso cymunedau i roi hwb cychwynnol i
weithredu ar lawr gwlad lleol, y gellir adeiladu
arno wedyn.
Mae’r elusen cadwraeth forol, sydd wedi’i
lleoli yn St Agnes yng Nghernyw, yn dweud
ei bod am uno cymunedau i fynd i’r afael â
phlastig y gellir ei osgoi, o’r traeth yr holl ffordd
yn ôl i’r brandiau a’r busnesau sy’n ei greu.
Mae’n dweud nad yw’n ymwneud â thynnu
pob plastig o’n bywydau, ond rhoi cic I’n
harferiad o daflu plastig a newid y system sy’n
ei gynhyrchu.
Dywedodd Rachel Yates, Rheolwr Prosiect
Cymunedau Di-blastig SAS: “Mae’n wych
gweld y gwaith y mae Rhuthun wedi’i wneud
i leihau argaeledd plastigau y gellir eu hosgoi,
codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i ail-lenwi
ac ailddefnyddio.
Mae gennym dros chwe chant o gymunedau
ledled y DU yn gweithio i leihau plastig untro
a’r effaith y mae’n ei gael ar ein hamgylchedd.
Mae pob cam y mae’r cymunedau hynny a’r
unigolion ynddynt yn ei gymryd yn gam tuag
at fynd i’r afael â’r broblem yn y ffynhonnell,
herio ein diwylliant taflu ac annog yr arfer a’r
newidiadau i’r system y mae angen i ni eu
gweld.”
Manylion cyswllt:
Mair Davies, Rhuthun Di-blastig 07969891683
foe.ruthin@gmail.com
Cymunedau Di-blastig: www.plasticfree.org.uk
Surfers Against Sewage: www.sas.org.uk

State of Distress yn arddangos y dystysgrif

CRAFU
PEN
1. Clychau`r Gog
2. Dafydd ap Gwilym
3. Yws Gwynedd
4. Ieuan Glan Geirionnydd
5. Gwŷr Harlech
6. Gwlad yr Iâ
7. Gelli Gandryll
8. Robin Gwyndaf
9. Hen derfyn nad yw`n darfod. Gorwel
10. Cyn Oeri`r Gwaed
11. Gwilym R. Jones
12. ”Unig gwmni f`enaid gwan”
13. Geiriadur Prifysgol Cymru
14. Gwaed yr Uchelwyr
15. Y Deg Gorchymyn
16. Gŵyl Mabsant
17. T. Gwynn Jones
18. Marchog Arthur. Galahad
19. Gwennol gwehydd
20. Cofia`n gwlad Benllywydd tirion
21. Canu Gwerin
22. Y Gŵr o Gath Heffer
23. Gweledigaethau`r Bardd Cwsg
24. Moch Gadara
25. Gwenynen Gwent
26. Y Groegiaid a`r Barbariaid
27. Dafydd a Goliath
28. Buchedd Garmon
29. Merch Gwern Hywel
30. Ysbryd y Gael

ATEBION
Y CHWILAIR BLODAU
Briallu
Grug
Fioled
Tiwlip
Lafant
Pabi
Pansi
Gwyddfid
Rhosyn
Lili

Y TRYCHFILOD BACH
MWYDYN
GWENYN
MORGRUG
MALWODEN
CHWILEN
PRY COPYN
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Tîm delfrydol Dewi
Gyda’r Euros 2020 yn digwydd o’r
diwedd, dyma daflu cipolwg yn ôl
ar rai o’r chwaraewyr dwi’n gofio
ac wedi gweld y mwyafrif ohonynt
yn chwarae dros Gymru mewn
gemau ar y Cae Ras yn Wrecsam.
Dyma rai sy’n dod i’r cof:
Jack Kelsey, Neville Southhall,
Gary Sprake, Dai Davies, Wayne
Henessey, Mel Hopkins, Joey
Jones, Alf Sherwood, Chris Gunter.
John Charles, Mike England,
Kevin Ratcliff, Gary Speed, Roy
Paul, Brain Flynn, Terry Yorath.
Ivor Allchurch, Roy Vernon, Cliff
Jones, Gareth Bale, Ian Rush,
Leighton Jones, Trevor Ford, Ron
Davies, Wyn Davies, John Toshack,

Mark Hughes, Ryan Giggs, Mickey
Thomas, Aaron Ramsey.
Wedi chwarae yn erbyn Dai
Davies, Joey Jones a Mickey
Thomas dros hanner can mlynedd
yn ôl!
Dyma fy nhîm i:
GOLGEIDWAD:
Jack Kelsey – dewis cyntaf i
Arsenal a Chymru am flynyddoedd.
PEDWAR YN Y CEFN:
Mike England – amddiffynwr
cadarn i Spurs.
John Charles – y chwaraewr
gorau a welais i erioed, neb yn dod
yn agos ato fel chwaraewr!
Kevin Ratcliffe – Capten Everton
a Chymru am flynyddoedd. Ei
gyflyndra yn allweddol iddo.
Wayne Barnes – cefnwr i Arsenal,
yr unig un oedd yn medru cadw
yr enwog Stanley Mathews yn
gymharol dawel.
PEDWAR GANOL CAE:
Cliff Jones – un o sêr tim enwog
Spurs, yn cael ei gydnabod fel yr
asgellwr gorau yn Ewrop pan ar ei
orau.
Brian Flynn – er yn fach o gorff, yn
gawr fel chwaraewr, peniog, clyfar,
ymroddedig a dylanwadol.
Gary Speed – yn seren i nifer o
glybiau, hollol ddibynadwy, yn rhoi
o’i orau bob amser.
Ryan Giggs – seren Man Utd am
flynyddoedd, un o hoff chwaraewyr
Alex Ferguson.
DAU YN Y BLAEN:
Ivor Allchurch – chwaraewr na
chafodd ei werthfawrogi hanner
digon- ail i John Charles yn fy
marn i.
Ian Rush – sgoriwr cyson i Lerpwl
a Chymru.
Byddwn yn ddigon bodlon
cynnwys Gareth Bale a Mark
Hughes yn y tîm, ond dyna fy
newis i fel y goreuon.
Dyma 5 eilydd: Joey Jones, Terry
Yorath, Gareth Bale, Mark Hughes
a Neville Southall.
Beth am gael hoff dîm rhai o
ddarllenwyr y Bedol? Ymateb i’r
Bedol neu i Dewivaughanjones@
hotmail.co.uk

RALI FAWR

NID YW CYMRU
AR WERTH

Delyth Jewell, Dafydd Iwan a mwy!

10 Gorffennaf 2021
1 o’r gloch
Argae Tryweryn
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Llyr Smallwood
– Pencampwr
Parhad o dudalen 32
mwy o ddifrif, cael hyfforddwr, a chael
metr pŵer i wybod faint o ‘watts’
roedd yn eu defnyddio. “Ro’n i’n 32
mlwydd oed pan wnes i ddechrau
cymryd y seiclo o ddifrif,” meddai.
Enillodd ‘Goron’ y clwb yn ei flwyddyn
gyntaf gydag Ajax, ac o hynny
ymlaen, gwnâi fwy a mwy gyda’r
clwb.
Treialon Amser: Mwynheai’r treialon
amser a daeth fwyfwy llwyddiannus
ynddynt gan ennill sawl cyntaf/ail/
trydydd yng nghystadlaethau’r Clwb.
Hoffa’r treialon amser am mai chi
a’r beic a’r pŵer a’r cyflymdra sy’n
cyfrif. Wrth drafod cystadleuaeth
Treialon Amser Seiclo Prydain gyda
chydnabod, “Pam na wnei di entro
hwn?’ meddai’r cydnabod. Ac felly
dechreuodd y syniad o gystadlu
mewn treialon ar lefel uwch. Un
diwrnod yn 2014, wrth deithio adre
i Gaerdydd o’i waith ym Mryste,
gwelodd y Bencampwriaeth Treialon
Amser Cenedlaethol yn cael ei
chynnal yn y Celtic Manor (Bradley
Wiggins enillodd y treial hwn). Y
flwyddyn ddilynol, roedd Llyr wedi
rhoi ei enw i gystadlu. Meddai, “Wnes
i sylweddoli bod y cystadleuwyr yn
ymarfer ar y cwrs am ddyddiau cyn y
treial, ac felly, wnes i gymryd tridiau
o’r gwaith er mwyn ymarfer ar y cwrs
a dod yn gyfarwydd ag ef.” Yn y treial
arbennig yma, daeth yn ddeuddegfed
– safle parchus iawn ar y lefel yma.
Mae wedi cystadlu ar y lefel
uchaf ers blynyddoedd bellach, gan
gystadlu yn erbyn enwau mawr y byd

seiclo. Yn 2017 yn Nhreial Amser 25
milltir Bynea, Scott Davies (seiclwr
gyda Thîm Dimension Data, ac un
sydd wedi cystadlu yn y Vuelta a’r
Giro yn y ddwy flynedd ddiwethaf)
ddaeth yn gyntaf, a Llyr yn drydydd.
Yn 2017 hefyd, daeth yn drydydd ym
Mhencampwriaeth Treialon Amser
Cymru, ac yn unfed ar ddeg ym
Mhencampwriaeth Cenedlaethol
Treialon Amser, gyda phob safle arall
uwch nag ef yn seiclwr proffesiynol!
Yn 2018, daeth yn gyntaf yng
Nghystadleuaeth Elltydd Cymdeithas
Seiclo Cymru, a daeth yn bymthegfed
ym Mhencampwriaeth Treialon Amser
Prydain, gyda Geraint Thomas yn
ennill.
Roedd 2019 yn dipyn o flwyddyn.
Daeth yn ddeuddegfed ym
Mhencampwriaeth Cenedlaethol
Treialon Amser, gydag Alex Dowsett
(Tîm Katusha-Alpecin) yn ennill a
seiclwyr proffesiynol fel Stephen
Cummings (Tîm Dimension Data),
Owain Doull (Tîm Ineos), Scott Davies
(Tîm Dimension Data), Ian Stannard
(Tîm Ineos) a Mark Christian (Tîm
Ineos) mewn safleodd uwch ei
ben. Enillodd Dreialon Amser Clwb
Merthyr ar gwrs 25 milltir y Rhigos,
daeth yn drydydd ar yr un cwrs
ym Mhencampwriaeth 25m Cymru
(roedd wedi bod yn ail, trydydd a
phedwerydd yn y Bencampwriaeth
hon yn y dair blynedd flaenorol),
a daeth yn bymthegfed ym
Mhencampwriaeth Treialon Amser
Seiclo Prydain, gyda Geraint Thomas
yn fuddugol. Ac yn goron ar y cyfan,
enillodd Bencampwriaeth Treialon
Amser Cymru ym Mehefin, yma yn
Rhuthun. Tipyn o gamp gan Llyr felly!

Mae gen i dipyn o dŷ bach twt
‘Does unman yn debyg i gartref’,
sef, yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru,
‘Y man lle bo dyn a’i deulu yn arfer
byw, trigfan, preswylfa’. Dros gyfnod
y pandemig, yr ydym wedi treulio
mwy o amser nag arfer yn ein cartrefi
wrth geisio gwneud ein rhan i rwystro
lledaeniad y firws Covid-19. Fel
arfer, ein cartref yw’r lle yr ydym
yn dychwelyd iddo i ymlacio ar ôl
diwrnod o waith, ond oherwydd y
gwaharddiadau, mae ein cartrefi
yn awr hefyd yn weithle, gyda nifer
ohonom wedi creu swyddfa fach
ar fwrdd y gegin, neu yng nghornel
ystafell arall. Tipyn o newid byd,
gyda’r llinellau rhwng gwaith a
chartref wedi pylu. Serch hyn, ein
cartrefi yw ein noddfa (lle sy’n rhoddi
cysgod neu amddiffyniad), ac maent o
bob maint a chynllun.
Efallai mai maenordy (tŷ arglwydd
y faenor), plas, bwthyn, byngalo,
hendy (hen dŷ neu blasty) fflat, neu
hyd yn oed tŷ â tho o gawn neu
wellt crin, sef crindy, yw eich trigias
(trigfan, preswylfa). Ond gobeithio
bod modd i chi fudo (symud tŷ) os
mai briwdy (tŷ drylliedig), cwthwal
(hofel), lluest (trigfan dros dro wedi
ei chodi ar frys), magwyren (adfail)
neu furddun (adeilad wedi mynd a’i
ben iddo) yw eich edrydd (cartref).

Mae pawb yn haeddu adlam (trigfan
sefydlog), petai’n faesty (tŷ yn y
wlad), neu ddinasty (tŷ yn y dref),
ac os ydych am godi tŷ newydd,
gwnewch yn siŵr nad yw’n hogl
(adeilad chwithig ei gynllun) nag
yn dŷ trafaelus (a llawer o waith
cerdded ynddo), a bod iddo ddrws
ffrynt pwrpasol, nid berddor (drws
allanol isel). Bydd angen digon o le
tan y gronglwyd (yn y tŷ) ar gyfer
pawb sydd am gytya (cyd-fyw) ynddo
- fyddai’n annifyr gorfod didyo (troi
allan o dŷ) aelod o’r teulu!
Gobeithio eich bod wedi eich
difyrru gan yr enwau llai adnabyddus,
ac os ydych am ddarganfod rhagor
amdanynt, cymerwch olwg yn y
Geiriadur, naill ai drwy bori yn y
cyfrolau print neu yn y Geiriadur Ar
Lein - ewch i: http://geiriadur.ac.uk/
gpc/gpc.html.
Os ydych yn gwybod am enwau
diddorol eraill yn ymwneud â’r cartref,
rhowch wybod i ni os gwelwch yn
dda. Medrwch gysylltu â ni drwy ein
gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.
ac.uk), neu drwy ysgrifennu i’r
cyfeiriad canlynol:
Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH

Ambell stori: Mae ambell atgof reit
ddramatig a byw yn aros gyda fo o
ambell ras. Dair blynedd yn ôl bu’n
cystadlu ar Ynys Manaw, a jyst cyn
diwedd y ras, dyma Alex Dowsett yn ei
basio ar yr allt olaf, a’r car ‘cefnogaeth’
yn dilyn, ac ar y llinell derfyn, dyma feic
o do’r car ‘cymorth’ hwnnw yn dod yn
rhydd wrth daro’r arwydd ‘Gorffen’,
gan fod o fewn blewyn i daro Llyr! Bu’n
lwcus na chafodd anaf!
Dair blynedd yn ôl hefyd, bu’n rasio’r
10 milltir yng Ngwm Carn, gan ddod yn
ail o 7 eiliad i Scott Davies – seiclwr a
fydd yn sicr o wneud y Tour de France
yn y blynyddoedd nesaf, os nad eleni.
“Dwi weithiau yn rhy ‘laid back’,”
medd Llyr, “ac enghraifft o hynny yw
pan oedd gen i Dreial Amser ar gwrs y
Rhigos yn ardal Hirwaun. Penderfynais
seiclo o Gaerdydd i’r ras – rhywbeth
dwi’n amal yn ei wneud – a chefais
ambell stop ar y daith i gael coffi neu
ddau. Roedd yr amser yn brin wedyn,
a bu’n rhaid rasio i gyrraedd y llinell
ddechre! Ro’n i wedi cael ras cyn
dechre’r ras go iawn!”
“Ambell dro arall,” meddai, “os o’n i’n
ail neu’n drydydd mewn ras, baswn i’n
deud wrth yr enillydd y baswn i wedi ei
guro oni bai am y botel o win y noson
gynt!” Ychwanegodd, “Dwi’n hoffi
herian a chael hwyl, dwi ddim yn cymryd
pethau yn rhy seriws!”
Rhywbeth arall sydd rhaid dweud am
dreialon amser hefyd, medd Llyr, yw bod
pawb yn gyfeillgar iawn fel arfer. Mae’r
rhan fwyaf (os nad i gyd) o’r helpwyr
yn wirfoddolwyr, ac mae’r gost o rasio
yn eitha rhad. Mae pawb yn siarad am
eu beics, pa olwynion, pa ‘pressure’ yn
eu teiars ar gyfer y tywydd, ydi’r ‘sadl’
yn rhy uchel neu’n rhy isel, cit newydd,
sanau hefo ‘turbulence generators’ i
‘faglu’r gwynt’, neu unrhyw beth arall all
arbed eiliadau i rywun!
Hyfforddwr a hyfforddi
Mae wedi cael tri hyfforddwr, yn bennaf
er mwyn cael blas gwahanol ar ddulliau

gwahanol o hyfforddi, a’r diweddaraf
ohonynt yw Gruffudd Lewis o Dal-ybont. Gruffudd enillodd y Ras Ffordd yn
y pencampwriaethau yn Rhuthun ddwy
flynedd yn ôl – ef oedd Pencampwr Ras
Ffordd Cymru 2019. Dyw Llyr ddim yn
hoff o’r Turbo Trainer ar gyfer ymarfer,
dywed bod y Smart Trainer a rhaglen
Zwift yn ‘ok’, ond ei ddewis ddull o
ymarfer yw ar y ffordd. Gan ei fod yn
byw yng Nghaerdydd ar y pryd ac yn
gweithio ym Mryste, daliai’r trên i’r
gwaith, mynd â’r beic gyda fo a seiclo
o’r orsaf drên i’r gwaith. Yna, yn nes
ymlaen, i ymarfer y pellter, dechreuodd
seiclo yn ôl o’r gwaith adre i Gaerdydd
gan wneud reidiau penodol oedd yr
hyfforddwr yn eu sgwennu yn y rhaglen
‘Training Peaks’.
Medd Llyr, “Efo seiclo, mae hi’n
hawdd iawn sbio trwy’r ffenest a
phenderfynu peidio mynd allan pan mae
hi’n glawio. Os cymudo o’r gwaith, does
dim dewis ond i seiclo! Bûm yn gwneud
hyn, tua 46 milltir bob dydd ym mhob
tywydd, er mwyn cael y ‘saddle-time’.
Dwi’n licio meddwl ‘i fod o yn ‘characterbuilding’ reidio am 2.5 awr mewn i wynt
cryf a glaw tan yn socen… ond wrach
ma jysd gwirion o’n i! Ges i ddamwain
gas un flwyddyn ar yr A48 lle nath car
o’dd yn gwneud tua 50mya fy hitio o’r
cefn. Nes i ddim torri dim byd diolch
byth, ond fe wnes i falu fy meic! Hefyd,
newidiais y ffyrdd o’n i yn cymudo arnynt
ar ôl hyn, gan gymryd mwy o ffyrdd
bach yn lle yr A48, oedd yn gwneud y
daith yn hirach o dua 3 milltir. Dwi wedi
cael ambell ddamwain ar y ffordd, ond
mae fy helmet wedi fy achub 4 gwaith
hyd yma - hefo yr helmet yn cracio -nid
fy mhen!”
Felodrom: Ymunodd â Felodrom
Casnewydd drwy Glwb Ajax a
chystadlodd mewn sawl ras gyda’i feic
trac. Courtney Rowe, tad Luke Rowe
(seiclwr proffesiynol) oedd yn ei hyfforddi
at un o’r rasys yn 2017. Daeth yn ail o
0.7 eiliad i reidar o Ribble yn y sprint

3km. Doedd o ddim wir yn mwynhau
mynd rownd mewn cylch ‘chwaith.
O’i holi am y posibilrwydd o gael
felodrom yn Rhuthun, ei ymateb oedd
y byddai’n beth da iawn i hybu seiclo
yng Ngogledd Cymru. Dywed mai’r
felodrom agosaf yw Manceinion, a
bod Manceinion yn bell i seiclwyr y
Gogledd, yn arbennig y Gogleddorllewin. Pe bai felodrom yn dod i
Ruthun, byddai ef yn sicr yn cael ei feic
trac allan eto ac yn defnyddio’r adnodd.
Beic: Mae sawl beic ganddo, ond beic
Americanaidd, y Cervelo R5 yw’r un
a ffafria. Mae hwn yn feic ysgafn, stiff
ac yn feic dringo da. Mae wedi bod yn
rasio ffordd ar y beic ers 7 mlynedd heb
broblem. “Mae yne lot o reidwyr yn rasio
ar feic newydd bob tymor,” oedd sylw
Llyr, “ond fy marn i yw -os dio’n dal i
wneud y job does dim angen beic rasio
arall. Beth sydd ei angen weithiau (bob
blwyddyn) yw un newydd o’r canlynol:
beic cymudo, beic TT, beic TT sbar,
beic turbo, ‘beic mynd i’r siop’, beic
gadel tu allan (bydd neb yn ei ddwyn),
beic ‘cross’, beic mynydd, beic retro,
beic cŵl, a tandem; jysd er mwyn sylwi
pa mor dda ydi y beic rasio!” Prynu
darnau, fel arfer efo dipyn o ddisgownt,
a gwneud y beiciau i fyny ei hun a wna.
Y dyfodol: Nid oes ras wedi bod ers
dros flwyddyn rwan a dyw Llyr ddim yn
siwr pa bryd y bydd yn rasio eto. Mae
wedi dod yn ôl i Langwm o Gaerdydd
ac yn canolbwyntio ar ei deulu, ei waith
a’i ddiddordebau eraill ar hyn o bryd.
Ond, mae yn gweithio ar syniad ar gyfer
dylunio helmed feicio arbennig yn ei
amser sbâr!
Diolch i Llyr am rannu ei hanes â ni a
phob dymuniad da iddo i’r dyfodol. Os
ydych eisiau canfod mwy o hanes Llyr
yn y cystadlaethau Treialon Amser, yna
chwiliwch dan ei enw rasio, sef Ioan
Smallwood, ac mi gewch dipyn o hanes
ei lwyddiannau.
NWD
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Chwaraeon
Llyr ym
Mhencampwriaeth
Cenedlaethol
Treialon Amser 2019
yn y cit coch gafodd
am ennill Treialon
Amser Cymru

Llyr Smallwood
– Pencampwr

W

yddoch chi fod gennym
bencampwr seiclo yn
byw ym mro’r Bedol?
Ddwy flynedd yn ôl, ar y
cyntaf o Fehefin, 2019, daeth Ioan Llyr
Smallwood o Langwm yn bencampwr
Cymru ym Mhencampwriaeth
Treialon Amser Cymru. Fe’i
coronwyd yn Bencampwr ym mro’r
Bedol, yn Rhuthun y cynhaliwyd y
Bencampwriaeth y flwyddyn honno.
Gan nad oedd y bencampwriaeth yn
cael ei chynnal y llynedd, mae wedi bod
yn bencampwr am ddwy flynedd!
Dyddiau cynnar: “Dwi wastad ‘di
beicio,” medd Llyr, “ro’n i’n beicio hefo
dad i fyny Foel Goch pan o’n i’n ifanc.
Yna, ‘nes i ddechrau gwneud y rasio
beic mynydd lawr allt, y ‘downhill’, pan
o’n i tua 20 oed.” Cyrsiau byrrach sy’n
llifo o un nodwedd i’r llall yw’r cyrsiau
rasio lawr allt, a maent yn manteisio
i’r eithaf ar lethrau serth y lleoliad, gan
gynnwys nodweddion technegol fel
creigiau, gwreiddiau coed, neidiau a
disgynfeydd. Fel cyrsiau traws gwlad,
mae’r traciau hyn yn aml yn cael eu
creu’n arbennig ar gyfer digwyddiadau,
neu’n ffurfio rhan o gyrsiau arferol y
ganolfan feicio mynydd neu’r parc
beicio. Dechreuodd ei ddiddordeb
mewn cystadlu gyda chystadlaethau
rasio lawr allt ar ei feic mynydd. Yn
2008, ras lawr allt gofiadwy ond heriol
a wnaeth oedd y Megavalanche yn yr
Alpau pan oedd yn seiclo lawr rhewlif.
Ras feiciau mynydd lawr allt a gynhelir
yn flynyddol er 1995 yn Alpe D’Huez yn
Ffrainc yw’r Megavalanche. Dechreua
ar gopa iâ Pic Blanc yn Huez gan
ddisgyn i lawr dyffryn yn Allemond,
disgynfa o dros 2,600 metr (8530
troedfedd) a phellter o 20 Km (12 milltir),
mewn tua awr a hanner. Nid yw’n
gwneud y seiclo lawr allt ddim mwy ar
ôl datgymalu ei ysgwydd yn eirafyrddio.
Seiclo ffordd: Trodd at seiclo ffordd
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ar ôl iddo fod yn gwylio ras seiclo
yn Llandochau gyda dau ffrind yn
2013. Roedd un o’r ffrindiau yn dilyn
cwrs Gwyddoniaeth Chwaraeon
yng Nghaerdydd, â rhywfaint o
ddiddordeb mewn seiclo ac yn seiclo
rhywfaint ei hun, ac ef a’i anogodd i
brynu beic ffordd call. Roedd y ffrind
arall, meddai Llyr, “yn hyderus yn
ei allu ei hun wrth seiclo gan iddo
ddatgan ‘Galla’i guro’r boi ‘na’ wrth
gyfeirio at reidar eitha swmpus a oedd
i’w weld yn dal fyny efo’r peloton y
diwrnod hwnnw!” Felly, dyna brynu
beic, a dyma’r tri yn penderfynu talu
tâl ymaelodi ‘aur’ â Seiclo Prydain
(‘British Cycling’) a chystadlu yn
y ras nesaf. Ni orffennodd y ddau
ffrind y ras, Llyr oedd yr unig un
orffennodd. Cawsant ill tri flas ar y
seiclo a phenderfynodd y tri ddechrau
hyfforddi drwy wneud ‘intervals’,
term cyffredinol, ond gall gynnwys
rhywbeth fel 30 eiliad o sprint – munud
o seiclo arferol (gorffwys!) – 30 eiliad
o sprint – munud o seiclo arferol ddeg
gwaith drosodd, yna ailwneud ac
ailwneud y patrwm nes bod y tanc
yn wag! Penderfynasant uno â Chlwb
Seiclo Ajax yng Nghaerdydd – er
roedd un o’r ffrindiau yn ffafrio clwb
seiclo arall am ei fod yn hoffi’r cit
gwyrdd a du! Ond, i Ajax yr aethant.
Clwb Ajax: Canmola Llyr Glwb Ajax,
gan ddweud “Mae’n glwb cefnogol
iawn ac yn glwb a drefna lu o
weithgareddau a chyfleoedd i ymarfer
a rasio. Trefnid rhywbeth bob noson
ha’, yn Dreialon Amser ar nos Wener,
yn sbrintio elltydd ar nos Fawrth, yn
deithiau seiclo hir ar ddydd Sadwrn
a dydd Sul”. Pan enillodd Llyr ei ras
gyntaf, dechreuodd gymryd y seiclo
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