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Blwyddyn ar y Naw!

Dychmygwch. Mi rydach chi'n teithio yn
eich car ar hyd un o draffyrdd prysuraf y
wlad. Wrth ichi yrru yn y lôn ganol mae'r
lorîau mawr yn rhuo fel llewod gwallgof
un ochr ichi a'r cerbydau cyflym yn
gwibio heibio fel cathod i gythraul yr
ochr arall. Mae'r sŵn a'r prysurdeb yn
annioddefol ar brydiau. Ond yn sydyn,
fe welir yn y pellter olau oren a choch
yn fflachio'n chwyrn ac yn araf a
sgrechlyd daw'r drafnidaieth wyllt o bob
cyfeiriad i stop. Ymhen ychydig, gwelir
ambell i ddrws car a lori yn agor a
bodau dynol digon cyffredin yn mentro
allan ac yn barod am sgwrs. Mae'r
draffordd bellach yn dawel ac am y tro
cyntaf fe sylwch fod yna gefn gwlad
hyfryd o boptu i'r draffordd, - cefn
gwlad gyda choed a gwrychoedd yn
llawn dail; ambell i fferm yma a thraw

a'u hanifeiliaid yn pori'n dawel yn y
caeau ac amrywiaeth o adar yn hedfan
a thrydar o berth i berth.
Dyna'n union sut y teimlais i
ynghanol mis Mawrth pan ddaeth y
cyhoeddiad am y clo mawr. Un funud
roeddwn i mor brysur yn gwibio o un
pwyllgor i'r llall; cadeirio cyfarfodydd,;
golygu'r Bedol; actio mewn drama a
chyflwyno ambell i sgwrs dros Ŵyl
Dewi . Yna mi ddaeth y golau coch a
bu'n rhaid gwasgu'r brêcs yn filain.
A dyna be oedd newid. Dros nos
fe aeth y ffôn felltith yn fud; fe aeth
cloch y drws yn ddi-waith ac fe
aeth yr hen gar druan yn garcharor
digon anfoddog i'r garaits. Roedd y
tawelwch a ddisgynnodd mor sydyn
dros yr ardal yn iasol, - tawelwch
oedd yn sgrechian ar brydiau. Ond

yn fuan iawn fe ganfu rhywun fod
ganddo bâr o goesau i gerdded
ac o'i amgylch roedd 'na lwybrau
troed yn ymdroelli drwy gefn gwlad
i'w ryfeddu. Fe ganfu eraill, o dan
y mieri yng nghefn eu tai, fod yna
ffasiwn beth a gardd lle gellid tyfu
blodau neu hyd yn oed lysiau. Ac
yma ym Mhwllglas roedd gennym
ni siop leol a lwyddodd i addasu ei
hun yn hynod o gyflym a hwylus ar
gyfer y clo. Wrth gwrs, doedd dim
modd mynd i mewn i'r siop bellach
i ddewis eich cynnyrch oddi ar y
silffoedd. Rhaid oedd archebu wrth
y drws a dyna broblem i ambell un
fel y fi! Be ar y ddaear oedd enw'r ffa
'na mewn saws; pa fath o ffrwythau
a geid mewn tuniau; be oedd enw'r
dorth a arferwn ei phrynu a beth

oedd maint y botel laeth a gawn allan
o'r cwpwrdd rhew? Ond chwarae
teg, roedd staff y siop mor barod
i gynorthwyo. A braf hefyd oedd
gweld pobl, hen ac ifanc, gwryw a
benyw, yn cerdded i'r siop bob dydd
gydag anferth o fag siopa yn eu llaw..
Roeddem ni'n wir yn ôl yn y pumdegau a'r chwe-degau!
Wedi treulio tair awr hynod o hir
yn aros ar y draffordd, roedd pob
gyrrwr bellach yn ôl yn eu cerbydau;
eu hamynedd wedi pallu'n lân ac yn
barod i fentro ymlaen beth bynnag
fyddai yn eu haros. Ai dyna fel y
teimlwn ninnau ar hyn o bryd? Disgwyl
yn eiddgar bellach am y brechiad
bendigedig 'na a wedyn rhyddid!
Rhyddid? Tybed......tybed.....!
Elwyn Ashford Jones
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‘Addurn ar gyfer y bwrdd’ enilllodd y wobr gyntaf i Elain Jones, Disgarth Isa’, Llangwm, yn Ffair Aeaf Rithiol CFFI.

Fel bron popeth arall y dyddiau hyn, bu’n ofynnol i Ffair Aeaf Sir Clwyd droi’n un rithiol eleni. Serch hynny,
yr un fu’r brwdfrydedd a’r gwaith paratoi tuag at y gwahanol gystadlaethau. Cipiodd Elain, Disgarth Isa’
ddwy wobr gyntaf – sef yr addurn Nadolig a’r addurn bwrdd gorau. Da iawn Elain a llongyfarchiadau i’r
aelodau eraill o Glwb Uwchaled brofodd lwyddiant. Gobeithio am Ffair Aeaf ‘go iawn’ yn 2021 ynde!
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PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn
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alcohol.
Cafodd
Bl 5 afel
6 fenthyg
y beic
Daethant
yn ailhysbysebu
yn eu grŵp. yn y Bedol?
cynnwys
lluniau
o’r ymadawedig.
TACHWEDD
22
Noson
yng
nghwmni
Nigel
Owens,
Pwyllgor
Apêl
Rhuthun,
Beth am
hysbysebu
yn –
y Fel
Bedol?
Mae’rhefyd
prisiau
fel
a ganlyn:
Theatr John Ambrose. 8.00y.h.
smwddi
er
mwyn
gwneud
Diwrnod
Môr
Ladron
a
Morwyr
15 Theatr
Ocsiwn
Addewidion,
Pwyllgor
Apêl
Rhuthun,
Clwb
Rygbi,
8.00y.h.
John
Ambrose.
8.00y.h.
1/4
tudalen
- £35.00
1/8
tudalen
- £20.00
dderbyn
Y thema
Bedol
yn
gyson
drwy’r
cysyllter
Williams,
25NIDNoson
Santes
Dwynwen
gyda Candelas,
Marchnad
Rhuthun.
smwddis
ganâ Gwenan
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fod yram
holl
ohebiaeth i’w gyrru i
Theatr
John Ambrose
7.30y.h.
pres
cynrychiolydd o’r RNLI
i siarad
DYDDgyda’r
GWENER
IONAWR 6 yma gan Louise o
30 Mic ar y Meic ac Ocsiwn
Addewidion,
Canolfan Cae Cymro,
GWENER
IONAWR 6 Cerddoriaeth
Gonsortiwm
Sir
dosbarth am eu gwaithDYDD
pwysig
yn
SWYDDFA’R
BEDOL,
Clawddnewydd. 7.00y.h.
Ddinbych. Mae hi’n dod mewn am awr
achub bywydau pobl sydd mewn
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW
on, Rhuthun
i roi Ni
gwers
i’r dosbarth
ac
trafferthion
ynoy £2
môr.
Codir tâl
am gyfarchion neu yr
airwythnos
o ddiolch.
chodir
unrhyw
Codir
tâl- oDaeth
£2 sy’n
am
gyfarchion
air oneu
ddiolch.
Nieu
chodir
unrhyw
plant
boddau
– ac yn
Ysgol
Iach
Paula
Roberts
oneu mae’r
RHAGFYR
(Drws ger siop Elfair)
dâl
dilyn
profedigaeth
amwrth
“Er
Cof”.
dâl
sy’n
profedigaeth
neu
amwythnos.
“Eranfon
Cof”.
gwella
pob
Bydd
adran Ysgolion
Iach
Sirdilyn
Ddinbych
i’rdrwy’r
7 - 8 Marchnad Nadolig
a chylch
sglefrio,
Marchnad Rhuthun,
Cyn
llun i’rgennym
Bedol
Cysyllter
post
neu
FFÔN:
01824
704741
Cysyllter
post
neu
fand
pres
gwerth
chweil
erbyn
’Dolig!
ysgol ambell waith cyn hanner
tymor.drwy’r
rhaid
sicrhau
na
fyddwn
yn torri
unrhyw
hawlfraint
10:00 y.b. - 6.00 y.h.
ebost:
swyddfa@ybedol.com
ERTHYGLAU
ERBYN
DYDD MERCHER,
TACHWEDD
20
Daeth i siarad gyda
plant yswyddfa@ybedol.com
Cyfnoda berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni
ebost:
9 ERTHYGLAU
Dechrau Canu ERBYN
Dechrau Canmol,
Eglwys y Santes
Fair,
DYDD MERCHER,
TACHWEDD
20
ffotograffwyr trwy ei gyhoeddi yn Y Bedol. Dylid
Yr Wyddgrug,
7.00 y.h. A HYSBYSEBION ERBYN
NEWYDDION
nodi os oes angen rhoi enw’r ffotograffydd o dan
NEWYDDION
A
HYSBYSEBION
ERBYN
14 Pwyllgor
Apêl
Rhuthun
Urdd
2020.
Brecwast
efo
Siôn
Corn
yn
DYDD GWENER, TACHWEDD 22
y llun. Os na wneir hyn fe gymrwn yn ganiataol
DYDD9.30-11.30y.b.
GWENER, TACHWEDD 22
Awelon, Rhuthun.
Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin
wybodaeth
ni oddi
nadyoes
hawlfraintaargawn
y llun.
8.00y.h.
Dosbarthu
yng
Nghanolfan
Awelon
Nos
Wener,
Rhagfyr
13
Gallwn eichwrthych
sicrhau yn
y byddwn
yn trin y wybodaeth
a gawn ni oddi
Cyngerdd
Blynyddol
Côr
Godre’r
Aran,
Canolfan
Hamdden
Penllyn,
I 14
dderbyn
Y Bedol
yn gyson
drwy’r
post
cysyllter
â Gwenan
Williams,
Dosbarthu
yng
Nghanolfan
Awelon
Nos
Wener,
Rhagfyr
13 yr
gwbwl gyfrinachol
a gyda gofal.
rhwng 4.30
- 5.00 o’r
gloch
wrthych yn gwbwl gyfrinachol a gyda gofal.
Ysgrifennydd
Tanysgrifiadau
(manylion
yngloch
y rhestr Swyddogion).
Y Bala, 7.30y.h.
Ni fyddwn yn eu rhannu eich manylion â chwmni/sefydliadau eraill at
rhwng 4.30
- 5.00 o’r
Y pris
ywUrdd
£25
am
y flwyddyn.
Ni fyddwn
yn eu rhannu
manylion
chwmni/sefydliadau
eraill at
23 Pwyllgor
Apêl Rhuthun
2020.
Cymanfa
Garolau. Capel
y
ddiben marchnata,
naeich
chwaith
yn ei ârannu
gyda thrydydd parti.
Ar
werth
fore
Sadwrn,
Rhagfyr
14
John
ddiben marchnata, na chwaith yn ei rannu gyda thrydydd parti.
Ar werth
fore Sadwrn, Rhagfyr 14
Tabernacl
am 6.00y.h.
T: 01824 704 701 M. 07810 543 915

824 704039)
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EIN CYFEIRIAD:

swyddfa@ybedol.com
Y BEDOL DRWY’R POST
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GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
Lluniau:

2019

PWRS HOELION

DYDDIADUR Y
Y BEDOL
BEDOL
DYDDIADUR

HYSBYSEBION

swyddfa@ybedol.com
swyddfa@ybedol.com
Y BEDOL
BEDOL DRWY’R
DRWY’R POST
POST
Y
GWEFAN Y
Y BEDOL
BEDOL
GWEFAN

www.ybedol.com
www.ybedol.com
Lluniau:
Lluniau:

ER GWYBODAETH

DYDDIADUR Y BEDOL

HYSBYSEBION
HYSBYSEBION
swyddfa@ybedol.com
Y BEDOL DRWY’R POST

EIN CYFEIRIAD:

swyddfa@ybedol.com
Y BEDOL DRWY’R POST

2
2IONAWR

GWEFAN
Y Ngŵyl
BEDOL
Cysodwyd
gan
Dylunio
GraffEG, 16 Crugyn
Dimai,Eisteddfod
Rhydyfelin,yr
Aberystwyth
Plant yr
ysgol
yn gorymdeithio
yng
Urdd ym

nbedr D.C.,

22

o,
2

25

www.ybedol.com

Noson
yng
nghwmni
Nigel
Owens,
Pwyllgor Apêl Rhuthun,
Mhrestatyn
SY23
4PR
07737622034
elgangriffiths@btinternet.com
Theatr John Ambrose. 8.00y.h.
Noson Santes Dwynwen gyda Candelas, Marchnad Rhuthun.
Manylion i ddilyn.

Lluniau:

Cyn anfon llun i’r Bedol
CHWEFROR
rhaid sicrhau
na fyddwn
yn torri unrhyw
hawlfraint
15 Gig gyda’r Welsh Whisperer
a Hywel
Pitts, Pwyllgor
Apêl Rhuthun,
a berthyn i’r ffotograffydd neu’r cwmni

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
Lluniau:

ER GWYBODAETH
GWYBODAETH
ER

HYSBYSEBION

E: dylancjones@gmail.com
Bryn Goleu, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun,
Beth
am hysbysebu
yn y Bedol? Mae’r prisiau fel a ganlyn:
Sir Ddinbych,
LL15 2SE

1/4 tudalen - £35.00
1/8 tudalen - £20.00
1/16 tudalen - £11.50
Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb yn Y Bedol
am 3 mis, 6 mis neu 12 mis
Hysbysebion ar gyfer mis Ionawr erbyn
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Gwasanaeth Diolchgarwch – Diolch i’r plant am gyflwyno gwasanaeth
gwneud
rhan Dymunwn wellhad buan
iechydwedi
gorau
ar hyneu
o bryd.
Capeldiolchgarwch
Jeriwsalem arbennig iawn yn yr ysgol. Roedd pob plentyn
yn oedd
ardderchog.
Diolch am
y goedwig lawywnaeth y iddo
dosbarth
meithrin
a derbyn,
a phob
un arall
nad ydynt yn mwynhau’r iechyd
Gan nad
modd cynnal
gwasanaethau’n
tra Hydref
bod blwyddyn
1 a 2 yn trafod
sut medrwn
ni ofalu am
y byd.
Diolch
am yr ardal
gorau
ar hyn
o bryd.
capel fis
na Thachwedd
diolchwn
i’r Parch.
leol oedd
plant blwyddyn
3 a 4aca idisgyblion
a 6ddiwedd
yn dangos
parch at arall,
ei a aeth heibio’n sydyn
blwyddyn
Huw Dylan
am recordio’r
oedfaon
Aled am blwyddyn 5Ar
gilydd
ac eraill.
Diolch
hefyd
am bobFacebook
cyfraniad hael at
Fanc
Rhuthun.
iawn
er Bwyd
gwaethaf
y Cofid-19, diolchwn i bawb a fu
greu CD
ac Alun
am ei
llwytho
i dudalen
ynghlwm â gwaith y capel mewn unrhyw fodd, a
Gweinidogaeth Bro Uwchaled. Os nad oes modd i
Themâu dosbarth – Mae’r plant wedi mwynhau dysgu
am euNadolig
themâuLlawen
y tymora Blwyddyn Newydd Dda
dymunwn
chwi wrando
arnynt ar Facebook yna cysylltwch â
yma a chael llu o weithgareddau a phrofiadu difyr. Daeth nifer o ymwelwyr i’r ysgol
i chwi gyd!
fi, Trebor Bryn ar 07979897598 a chewch wrando
i siarad gyda’r plant am eu thema a diolch i bob un ohonynt. Meithrin a Derbyn “
arnyntYarJwngl”y CD. Diolch i Kath o goleg Cambria, Llysfasi, am fore diddorol iawn yn Yr
Ymddeoliad
Dr Norton
Ni fydd
amgylchiadau’n
cynnal o bob math sy’n
Uned
dan 5 yn dysgucaniatau
am greaduriaid
byw yn y Goedwig
Law.
Daeth
diwedd
Bractis Meddygol Uwchaled
gwasanaeth
Nadolig
felly'r
yw creu
Blwyddyn
1 a eleni
2 “Ych
a gobaith
fi!”- Cafwyd
bore arbennig
wrth
i Bl. cyfnod
1 a 2 i gael
ddydd
Mercher
wrth i Dr Dermot
gwasanaeth
i’r ofalaeth
yn yrbrechdan
un modd iach!
â’r uchod.
cystadleuaeth
paratoi
Diolch i’r maer,
Gavin
Harris25
amTachwedd,
ddod i
ymddeol
ar ôlhefyd
34 mlynedd
o wasanaeth
Wedifeirniadu
treulio’rarhan
helaeth
bywyd
yngo’r plant am euNorton
chael
sgwrs o’i
hefo
bob un
brechdanau.
Diolch
i
hynny
ddiwrnod
ei ben-blwydd
yn 65 oed.
Nghernogie
Cottagesam
mae
MairBl2
Davies
Iwan Edwards
helpu
i atebwedi
y cwestiwn mawra –
“Ydy ar
pryfaid
genwair
yn
Gorchest anhygoel!
ymgartrefu
ych ayn
fi?”Llwyn, Cerrigydrudion. Gobeithio dy
Blwyddyn
3a4
a lledrith”
– Wel
am hwyl gafwyd ynYmunodd
gwylio Professor
Llusern
Dr Norton
â’r practis ym mis Hydref
fod wedi
setlo lawr
ac“Hud
y byddi’n
hapus
yno.
yn gwneud
hud aMin
lledrith
gyda’r
plant
- llondartrol o chwerthin
o ryfeddu!
1987 a buaeidigon
ymrwymiad
i’r practis a’i gleifion o
Da yw
deall fodeiElfed,
y Garth
wedi
gwella
Diolch
sgwrsio
gyda’r hynny
plant yn
trafodyn
ei ddi-ffael.
gwaith yn Mae’n gymeriad unigryw
ymlaen
ôl anffawd
i’whefyd
law ai Llinos
bod eiGerallt
chwaerddaeth
Rhian,i Maes
Elan
sgriptio
gyfer cyfresii’w
teledu
– diddorol iawn!
ac yn sicr mae gan bawb sawl stori a digwyddiad
yn gwella
ar ôlarllawdriniaeth
phenglin.
5a 6 “Siapan”
– braint
yn wir, oedd i blantsy’n
B5 aros
a 6, gael
amser
yn y treulio
cof; ond
efallai mai ei hoffter o ragnodi
Nid Blwyddyn
yw Ieuan Williams,
Llys Mai
yn mwynhau’r
yng nghwmni Noriko o Lansannan. Yn wreiddiol o Siapan, mae Noriko wedi dysgu
siarad Cymraeg yn wych, ac roedd ei chyflwyniad i’r plant yn arbennig iawn, wrth
iddi ddisgrifio Siapan a rhai o’i thraddodiadau ac arferion bob dydd.
Diolch hefyd, i Connor a Steve o glwb Karate Rhuthun am roi blas o’r grefft i’r
plant.

‘inhalers’ fydd ei etifeddiaeth enwocaf a’r hyn sy’n
destun hwyl ymysg ei gleifion.
Wrth ffarwelio â Dr Norton rydym yn ogystal wedi
ffarwelio ac arddull meddygaeth draddodiadol; y
meddyg sy’n cipio ei fag ac yn mynd at ei gleifion
beth bynnag yr amodau. Mae newidiadau sylweddol
wedi digwydd yn y byd meddygol yn y cyfnod y
bu’n feddyg, ond efallai mai’r misoedd olaf yn ei
swydd gyda dyfodiad COFID sydd wedi gweld y
trawsnewidiad mwyaf syfrdanol.
Mae Dr Norton yn berson egnïol a phrysur
dros ben a dros y blynyddoedd mae wedi cael
anturiaethau ledled y byd ar feic a throed. Yn sicr, ni
fydd gartref yn llaesu dwylo o hyn ymlaen.
Fel practis, cleifion a chyfeillion rydym yn diolch
o waelod calon i Dr Norton am ei wasanaeth,
ymroddiad, arweiniad a chyfeillgarwch. Mae ardal
Uwchaled wedi bod yn hynod lwcus ohono a bydd
yn rhyfedd iawn hebddo yn y practis. Ymddeoliad
hapus, pen-blwydd hapus a diolch Dr Norton!
Baner yr Eisteddfod
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Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon yr ysgol – Diolch o galon i
ami drefnu
disgo calano gaeaf
a noson
ffilmiau
i’r plant.
HoffwnFfrindiau’r
ddiolch oysgol
galon
un o rieni
adeiladu
roboto eu
hunain,
yna eiRoedd
cefnogaeth6ardderchog
i’r noson a’r plant
wrth euiboddau
mewn gwisgoedd
ffansi
plant blwyddyn
am greu mainc
raglennu
ddilyn algorithmau
roeddent
ac yn mwynhau
hwyl
y digwyddiad.
i’r gymdeithas,
am brynu
bren fendigedig
ar gyfer
ardal
tu allan Diolch
wedihefyd
eu creu
megis gwneud
iddo llyfrau
ddarllen
i bob2.dosbarth - gwerth mil o bunnoedd.
Cyfnod
Allweddol
wneud ‘sitMawr
ups’. yw ein gwerthfawrogiad!
Mae Ysgol Cerrigydrudion wedi
Cawsom ddiwrnod llawn hwyl ar
Ysgolion
a’r Clwb
– Diolch13
i Paula
Roberts
gyflwyno
placplant
cam 5
lawnsio
gwefan Iach
newydd
sbon,Eco
ewch
Tachwedd
ynam
dathlu
diwrnod
yn y cynllun “Ysgolion Iach”, a diolch i Mrs Parry a’r Cyngor Eco am eu holl waith
draw i gael golwg arni:
mewn angen. Daeth pawb i’r ysgol
caled. Mae’r Cyngor Eco, hefyd, wedi bod yn plannu coed ffrwythau i greu llwybr
www.ysgolcerrigydrudion.cymru
yn eu pyjamas neu mewn dillad eu
at yr ardd. Diolch i Iwan Edwards a chwmni Airbus am drefnu’r cyfan. Rydym yn
hunain
a chymryd
rhanailgylchu
mewn llawer
ddiolchgar iawn i’r Cyngor Eco am sicrhau
bod
mwy o finiau
papur oyn
Cawsom
gyfle gan
cyffrous
i fenthyg
weithgareddau
dy oed’
yr ysgol,
sicrhau
bellach,set
bod bin ailgylchu
ymhob ‘actia
dosbarth.
codio Cafodd
‘Lego education’
fod yng Nghae
RydymDdȏl
yn falch
iawn am
o fod
wedi
blwyddyn 3a aolygodd
4 fore hyfryd
yn edrych
goed
derw er
rhai o mwyn
blant CA2
wedi
profiad rhan yncodi
£106.50
achos pwysig yma.
casglu
mêscael
wrthy gymryd
y cynllun
Mirii’r
Mes.
Cyngor Ysgol - Aeth y Cyngor Ysgol ar daith i Neuadd y Sir yn ddiweddar a
dysgu llawer iawn am waith y cyngor.
Chwaraeon – Bu nifer fawr o’r plant yn cymryd rhan mewn cystadleuthau pêldroed a rygbi yn ddiweddar. Da iawn i bawb am wneud eu gorau glas.
Awelon - Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi gwirioni gweld eu ffrindiau yn Llys
Awelon unwaith eto, am y tro cyntaf ers gwyliau’r haf. Roedd digon o hwyl a
chwerthin trwy’r p’nawn yn gwneud ‘sleim’ a chwarae gemau! Ymddiheuriadau
am y llanast llysnafeddog, ond does dim byd gwell na chwerthin lond ein boliau
ar brynhawn Gwener.
Bore Goffi MacMillan - Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at ymgyrch
MacMillan yn ystod ein bore coffi gan blant y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn
falch iawn o’r cyfanswm a godwyd sef £284.36. Diolch yn fawr iawn!
Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Ddinbych – Braf oedd gweld cymaint o blant
Pen Barras a’u rhieni wedi teithio i Brestatyn ar gyfer yr orymdaith i gyhoeddi bod
Eisteddfod yr Urdd yn dod i Sir Ddinbych yn 2020. Roedd nifer o blant wedi bod
yn brysur iawn yn dylunio a gwneud baner ar gyfer yr orymdaith, ac roedd côr o
blant Blwyddyn 2 a 3 wedi canu’n ardderchog ar y llwyfan perfformio. Roedd hi’n
hyfryd cael cymysgu gyda phlant, rhieni ac athrawon o ysgolion eraill y sir, ac
mae’n argoeli’n dda am eisteddfod a hanner flwyddyn nesaf.
Diwrnod Plant Mewn Angen

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed
Diwrnod Plant Mewn Angen
Creu robot efo Lego

Gwelliannau Cartref DBP

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

Ffôn:

Bocsys yn llawn anrhegion

Mae’r ysgol eisiau diolch o galon i bawb a fu’n brysur yn creu bocsys anrhegion
Nadolig ar gyfer ymgyrch Operation
Christmas
Child. Law
Rydym yn falch iawn o
Creaduriaid
y Goedwig
fod wedi anfon 30 o focsys i Siop Lyfrau Manna, Y Bala er mwyn iddynt gael eu
hanfon o amgylch y Byd i blant llai ffodus.

01745 818849
www.dbphomeimprovements.com
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DIOLCH
Dymuna Helen, Avril, Julie a’r
teulu, ddiolch o galon am y
cardiau, yr atgofion a’r rhoddion
a dderbyniwyd er cof am Gwynn
Owain Roberts, 91 Bishop’s Walk,
Llanelwy (gynt o Fferm Pen y Bryn),
tad, tad yng nhyfraith, taid a hen
daid arbennig. Hoffai’r teulu ddiolch
hefyd i nyrsys Ysbyty Cymunedol
Treffynnon am eu gofal caredig,
ac i‘r Parchedig Brian Huw Jones
am ei wasanaeth ac i R.W.Roberts,
Dinbych am eu trefniadau trylwyr.

Dymuna Llew Roberts, (Gilfach, Clawddnewydd)
nawr yn Llanrhaeadr Hall Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i’w holl deulu, cymdogion a
ffrindiau. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn o dan
yr amgylchiadau a buaswn yn hoffi diolch am yr holl
gardiau a llythyrau rwyf wedi eu derbyn drwy’r cyfnod
clo. Edrychaf ymlaen i gael gweld pawb yn fuan iawn.
Gan nad ydwyf yn anfon cardiau eto eleni, rydwyf am
ddymuno Nadolig Llawen o dan yr amgylchiadau dyrys
presennol a Blwyddyn Newydd Dda(well!) i`m ffrindiau
ym mro`r Bedol. Bydd yr arian a arbedir yn mynd at
MND a Tenovus. John Owen

Dymuna Gareth (Bryn Teg, Pwllglas)
ddiolch i bawb am bob ymweliad,
cardiau a galwadau ffôn sydd wedi
bod yn dderbyniol iawn dros y
flwyddyn diwethaf, i staff yr adran
oncoleg a’r parafeddygon. Diolch
ar ran Enid a finnau i’r rhai sydd
wedi ein gwarchod dros y misoedd
diwethaf yn gadael neges wrth
y drws, ar y giât neu ar wal drws
nesa. Ni fyddwn yn anfon cardiau
eleni. Byddwn yn rhoi cyfraniad i
Weinyddesau Ardal Rhuthun sydd
wedi bod yn hynod o garedig.
Diolch o galon a chofion cynnes
atoch i gyd.

Dymunaf y gorau i bawb yn ystod yr adeg ddieithr a
dryslyd yma dros yr Ŵyl a’r flwyddyn newydd. Gwylan
Dymunaf, drwy gyfrwng y Bedol, Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i’m teulu, ffrindiau a
chymdogion. Glyn Roberts, 42 Bryn Rhydd, Rhuthun.
Gan na fyddaf yn anfon cardiau eleni, hoffwn trwy
gyfrwng y Bedol, ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’m teulu, ffrindiau a chymdogion. Gyda
chofion gorau at bawb. Huw Evans, Gwalia, 1 Ffordd
Rhufon, Rhuthun.
Gan na fyddwn yn anfon cardiau y Nadolig yma
dymuna Eleri ac Eurwyn, Dedwyddfa, Llannefydd,
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w teulu,
ffrindiau a chymdogion ym mro’r Bedol.

BETI WATSON
Ar 19eg Tachwedd 2020 bu farw
Beti Watson, gynt o Drem y Foel,
Rhuthun, yn dawel yng nghartref
gofal Dolwen yn Ninbych, lle bu’n
byw ers mis Awst eleni.
Yn ôl ei dymuniad, ni fydd blodau
parch, ond dymuna’r teulu ddiolch
i holl gymdogion a ffrindiau ym mro
Y Bedol am eu cyfeillgarwch dros y
blynyddoedd.
Diolch yn arbennig i ‘deulu’ Capel
Bethania am yr holl flynyddoedd
o gwmni a charedigrwydd a
ddangoswyd tuag ati, a gwyddom
fod y cyngerdd a’r parti a drefnwyd
iddi gan aelodau’r Capel ar ei
chanfed pen-blwydd wedi rhoi
pleser mawr iddi.
Hefyd diolch i holl wirfoddolwyr
sy’n cadw papur bro Y Bedol i
fynd, ac yn arbennig i’r rheini sy’n
rhoi o’u hamser i recordio’r fersiwn
ar dâp.
Bydd cyfraniadau er cof am Beti
yn mynd tuag at Gofal Dydd Capel
Y Waen.
Teulu Beti.

Ni fydd Margaret Jones y Gorlan yn anfon cardiau
Nadolig ond mae’n dymuno Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Dymuna Gareth a Megan, 5 Cefn Berain, Llannefydd
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w teulu,
ffrindiau a chymdogion gan na fyddwn yn anfon cardiau
eleni.
Dymuna Gruff ac Anne anfon cyfarchion y tymor i’w
teulu a ffrindiau ym mro’r Bedol.
Dymuna Huw ac Ann Davies, Uwchaled, Wernfechan,
Rhuthun ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’w teulu, ffrindiau a chymdogion oll gan
obeithio y cawn well blwyddyn nag eleni.
Dymuna Margaret Roberts, Bryn Obwst Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w theulu a
ffrindiau, gan ddiolch am bob caredigrwydd yn ystod y
flwyddyn. Cofion atoch i gyd.
Dymuna Eirlys Rowlands, Pennant, 5 Rhos Nant,
Cerrigydrudion, Nadolig Dedwydd i deulu a ffrindiau
yn ardal y Bedol, a gobeithio am well blwyddyn yn
2021. Nid wyf yn anfon cardiau lleol, ond yn cyfrannu at
achosion da.

ER COF
Cofiaf yn dyner am dad, Gerald Edwards,
Gwylfa, Llanelidan a hunodd yn dawel Rhagfyr
20, 2007. Gwylan.
Er cof arbennig am Gwyneth Lloyd Morris,
Pennant, Bryn Saith Marchog, gwraig, mam, nain
a hen-nain annwyl a hunodd 18 Rhagfyr 2018. Yn
dawel hiraethwn, Gyda chariad y cofiwn. Ceiriog,
Noel, Llinos, Carys a Gaenor a’u teuluoedd.
I gofio’n annwyl am Gwilym Richards, Esgair
Llyn, Pentre-Llyn-Cymer, Priod, Tad a Thaid
annwyl a chariadus a hunodd Rhagfyr 31,
2019 oddi wrth Nesta, Teleri, Iona, Menai a’u
teuluoedd.
Fe ddywedwn dy enw yn aml
Parhau yn y teulu rwyt ti
Ac yn ein hatgofion anwylaf
Ti fyddi o hyd gyda ni.
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I gofio’n annwyl a thyner iawn am chwaer
arbennig a modryb hoffus, Rhiannon Owen
Evans, Rhos Helyg, Llansannan a hunodd
Rhagfyr 29, 2019.
Yn dawel hiraethwn
Gyda chariad y cofiwn.
Oddi wrth Aeryn, Gwyndaf, Glenys a’u teuluoedd
Er cof annwyl am Wyn a hunodd Rhagfyr 28
1994 yn 23 oed.
Trysorwn yr atgofion
A ddaw o hyd i’r cof
Ond hiraeth sy’n y galon
Am un na ddaw yn ol.
Dad a Mam, Carol a Shaun a Tara Wyn.
I gofio’n dyner am Eleri Ann Thomas, y
Ffrith, Llanrhaeadr a hunodd Rhagfyr 14
2005.
“Hiraeth amdanat sydd yma o hyd, gyda
chariad y cofiwn” Teuluoedd Dolwyn,
Gaerwen a theulu’r Ffrith Isa a Ffrith.

Dymuna Siân a Geoff Pantglas Isa , Nadolig
llawen a dedwyd a blwyddyn newydd lewyrchus
i bawb yn ffrindiau, cymdogion a theulu. Iechyd a
hapusrwydd ichi gyd.
Dymuna Iorwerth a Dilys Roberts Nadolig Llawen a
Blwyddyn newydd well, a holl fendithion yr Ŵyl i’w
ffrindiau a chymdogion.
Mae Rhiannon Gwylannedd, Cerrigydrudion yn
dymuno Nadolig Llawen i’r teulu, cyfeillion a
chydnabod a Blwyddyn Newydd fendithiol i bawb.
Gan na fyddaf yn anfon cardiau Nadolig eto eleni
rwyf yn dymuno i Ŵyl y Nadolig ddod a chyfeillion
i’r aelwyd a hedd ar eich llwybr yn y Flwyddyn
Newydd i’m holl deulu, ffrindiau a chymdogion.
Cofion gorau at bawb. Cadwch yn saff. Myfi a’i
theulu, Ael y Bryn, Clawddnewydd.
Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’r teulu, ffrindiau a chymdogion, a’r
ymwelwyr sydd yn dod o Gapel y Tabernacl yn
gyson. Diolch yn fawr. Annie Edwards, Hamdden,
18 Bryn Rhydd, Rhuthun.
Dymuna John Hughes, Llety’r Bugail, Pwllglas
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w deulu,
ffrindiau a chymdogion oll.
Gan na fyddwn yn anfon cardiau Nadolig eleni ond
yn hytrach yn rhoddi rhodd i Mencap Dinbych,
dymuna Eddie a Megan Hughes, Llwyn Gwern,
Llanrhaeadr fendithion yr Ŵyl i’w teulu a ffrindiau a
Blwyddyn Newydd Well yn 2021.
Cyfarchion Nadolig i bawb a blwyddyn newydd
well.
Ifor a Mari Eirianfa (Parc)
Ni fyddaf yn anfon cardiau nac anrhegion y Nadolig
yma ond yn dymuno Nadolig Llawen i nheulu a’m
ffrindiau. Bet Williams, Cefn Brith.
Dymuna Mair Owen, Pentir, Llangwm, Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’m teulu, ffrindiau
a chydnabod ym mhob man. Cadwch yn saff.
Dymuna John a Beryl Jones, Bryn Awel, Bontuchel,
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Well i’w
perthnasau a’u cyfeillion oll.
Dymunwn fel teulu Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i deulu, ffrindiau a chymdogion Pant
Afallen, Betws Gwerfil Goch.
Nadolig Llawen i’m teulu, ffrindiau a chymdogion
oll, a gobeithiaf y bydd ein sefyllfa ni yn y flwyddyn
nesa ‘ma yn altro o dipyn i beth. Nansi Williams,
Rhiwlas, Pwllglas.
Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i’n teulu, cyfeillion a chydnabod, gan
ddiolch am bob caredigrwydd a chefnogaeth a
dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn.
Rhiannon a John Rees Davies, Bodeifion
Dymuna Margaret Morris, Trem y Wawr, 56 Bryn
Rhydd, Rhuthun, Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’w ffrindiau a chymdogion, a llawer
o ddiolch am bob caredigrwydd ac ymweliadau ar
hyd y flwyddyn.  Gyda chofion atoch i gyd.
Dymuna Beryl Jones, 14 Llys Gwilym,
Llanrhaeadr, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
well i bawb.  Rhoddir cyfraniad at Uned Gancr
Ysbyty Glan Clwyd.
Wel am flwyddyn, wedi methu yn arw cael
cymdeithasu a chael cwmni teulu a ffrindiau, ond
yn meddwl amdanoch ac yn cofio atoch i gyd.
Nadolig wrth eich bodd a Blwyddyn Newydd ddaw
a’i bendithion yn siwr.
Dewi, Cysgod y Graig, Pentrecelyn.

GWYDDELWERN
Gohebyddion; Iorwerth ac
Eirys Roberts, Tyddyn y Cae Hir
Ffôn 01490 412917
E-bost tyddynycaehir@btinternet.com.
Llongyfarchiadau i Leah a Geraint ar
enedigaeth mab bach, Bobi Emyr sydd
hefyd yn or-wŷr i Beryl Roberts Afallon.
Mae ein dymuniadau gorau ni’n
mynd i Anwen Lewis sydd wedi cael
triniaeth yn ddiweddar.
Cydymdeimlwn hefo Penny a Rhys
Bryn Beuno a’r teulu, Penny wedi colli
ei mam sef Joyce Crimp. Yr un modd
mae ein cofion yn mynd at Audrey
Jones Grove House a’r teulu wedi
marwolaeth ei brawd yng nghyfraith
sef Aer Jones o Langwm.
Llongyfarchiadau i Gwynfor a Beryl
Edwards Garreg Lwyd ar ddathlu eu
priodas aur yn ddiweddar, priodwyd
hwy yng nghapel y Rhiw Pwllglas yn
1970.
Mae ein cofion yn mynd at y rhai
sydd yn yr ysbyty neu mewn cartrefi

Blwyddyn y Cofid
Iorwerth Roberts
Tyddyn y Cae Hir
Yr oedd Eirys a fi yn edrych ymlaen
am 2020 am sawl rheswm. Roedd
y ddau ohonom wedi penderfynu
ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn,
ac er fy mod wedi ymddeol o
waith llawn amser ers tair blynedd,
‘roeddwn wedi ymrwymo i weithio
pedwar diwrnod yr wythnos i’r
cwmni eleni. Yr oeddem wedi
archebu ein safle carafan i Dregaron
ac am gael yr wythnos ddilynol ar y
Gower i adfywio. Yr oeddem wedi
bod ar daith anhygoel Tra Bo Dau
i Batagonia fis Tachwedd diwethaf
a chafodd rhyw ddau ddwsin o’r
criw noson hyfryd yn On The Hill fis
Ionawr i hel atgofion, ac i drefnu ail
gwrdd â phawb yn Nhregaron. Yr
oedd Elgan yr ail fab yn 40 ganol
Chwefror ac yr oeddem ni a’r plant
Gethin, Elgan, Dyfan a Glain a’u
partneriaid a’r plant wedi cael tŷ
mawr am dair noson ger Ellesmere
i ddal yr 17 ohonom, a chawsom
benwythnos hyfryd, a hefyd yn
edrych ymlaen at enedigaeth dau
ychwanegol i’r teulu yn eithaf buan.
Daeth Erin merch Glain ac Iwan
i’r byd wythnos yn ddiweddarach
a chawsom rhyw dair wythnos

Gwynfor a Beryl ar ddydd eu
priodas 50 mlynedd yn ôl.

nad ydynt yn cael ymwelwyr.
Meddyliwn yn arbennig am Jim
Watson ac Ifor Parry.

o’i gweld cyn y clo mawr. Daeth
Tadhg* mab Elgan ac Orla i’r golwg
ddechrau Ebrill ond ni chawsom ei
gyfarfod tan mis Awst.
Bu raid i Eirys fynd i ynysu
ganol Mawrth a gweithio o adref,
a golygodd hynny i minnau stopio
gweithio hefyd, a buom dan glo yma
am fisoedd. Diolch i Canolfan Ni
yng Nghorwen am ddod a nwyddau
i ni. ‘Roedd y tywydd yn braf ac fel
y dychmygwch, ar ôl 50 mlynedd o
weithio di dor, ‘roedd y rhestr “i’w
wneud” yn eithaf maith. Penderfynais
ail drefnu rhan o’r ardd i dyfu llysiau
ond nid oedd gennyf awydd plygu i
lawr i chwynnu na mynd ar benglin
ddrwg, felly penderfynais adeiladu
24 o focsys hefo coed a stwff oedd
gennyf o gwmpas y lle a chawsom
gynnyrch da.
Pan ddaeth yr ynysu i ben aethom
a’r garafan i Tyn Rhos ger Caernarfon
am dair wythnos a chan fod y
bechgyn i gyd o fewn chwarter awr
i’r safle cawsom gyfle i gael gweld
y teulu i gyd, a ‘doedd Bala ddim
yn bell chwaith iddynt ymuno. Wedi
dod adref tawelodd pethau eto ond
diolch am Zoom a Facetime ayb. Yr
ydym yn diolch pob dydd ein bod yn
byw lle ‘rydym ac yn gobeithio daw
hyn i ben yn weddol fuan.
[* Ei ynganu ‘Taig’. Enw Gwyddelig,
gan fod ei fam yn dod o Galway. Enw
bach hyfryd!

YSGOL BRO ELWERN
Thema newydd
Ein thema am y tymor yw ‘Yr Hydref’
ac rydym yn dysgu am y thema ar
draws yr ysgol. Mae’r plant eisoes
wedi dysgu am anifeiliaid yr Hydref,
enwau’r coed ac wedi bod yn
brysur yn ysgrifennu ffeil o ffeithiau
am dylluanod, ysgrifennu stori
ddychmygol ac ysgrifennu broliant
i’n stori ddychmygol. Rydym yn dilyn
y stori ‘Mr Brigddyn’ yn y Cyfnod
Sylfaen ac mae CA2 yn astudio ‘The
Owl Who Was Afraid Of The Dark’.
Rydym fel ysgol wedi ail ddefnyddio
potiau iogwrt llaeth y llan ac wedi creu
bwyd adar i’w osod tu allan o amgylch
yr ysgol i’r adar gwyllt. Mae hyn yn
gyfle gwych i’r dysgwyr ymchwilio a
dod i adnabod gwahanol adar sydd yn
yr ardal.
Wythnos Gwrth-fwlio
Dathlwyd wythnos gwrth-fwlio drwy wisgo sanau od a chreu jig-so er mwyn
dysgu pa mor bwysig yw datblygu perthnasau.

Codi arian
Bu i’r plant a’r staff fwynhau dod i’r ysgol mewn pyjamas er mwyn codi arian tuag
at elusen plant mewn angen. Diolch i’r plant a’r staff hefyd am gasglu £70 tuag at
apêl y pabi. Am 11:00 y.b bu i’r holl ysgol ymdawelu am ddwy funud.

Gardd lysiau Tyddyn y Cae Hir
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Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00
Tudalen 28 Tachwedd.qxp_Layout 1 10/11/2019 GOLYGYDDION
14:39 Page 1 MIS TACHWEDD
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba,
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Rhuthun. (01824 702265);
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun.
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
(01824 707567);
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl,
Rhuthun. (01824 705409);
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun.
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
(01824 705277)
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr . . . . . . . . . . . . . . .Gohebydd:
. . . . . . . . . Siân
. . . . Eryddon.
. . . . . .£10.00
Gohebydd: Maria Evans Ffôn: 01490 460360
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun . . . . . .01824
. . . . .710245
. . . . . . . . .£10.00
GOLYGYDDION MIS RHAGFYR:
YSGOL BETWS GG: Cyngor Ysgol – Ddechrau mis
ddiogel o hyn ymlaenIwan
ar ôla derbyn
hyfforddiant
Lydia Edwards
. . . diogelwch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .eryddon@icloud.com
. . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Llinos Mary Jones, Awelfryn, Gwyddelwern, Corwen. (01490 412645);
Hydref
buda
aelodau’r
Cyngor
Ysgol ar ymweliad â Neuadd y
wrth fynd ar feic ar y ffordd.
Sut
Dolig
ni
am
gael
eleni?
Wynne a Bethan Davies, Bro Deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£12.00
Iona Davies, Hafod y Bryn, Llandyrnog. (01824 790484);
Sirsicr,
yn Rhuthun
i weldein
y lle
a hefyd i weld sut mae’r Cyngor
Gwasanaeth Diolchgarwch – Cawsom wasanaeth
LLONGYFARCHADAU:
Yn
dylem neud
gorau
Menna
Cunningham,
2 Maes
Hyfryd, Rhuthun. (01824 707270);
Menai
Pwllglas
. . ddiwedd
. . . . . . . . . . . . . . Llongyfarchiadau
. . . . . . . . . . . . . . .i .Fflur
. . . .a. .Dyfan,
. .£5.00
ynfwynhau,
gweithredu.
diolchgarwch arbennig
iawnWilliams,
yng Nghapel
y Gro
i’w
bethFair,
bynnag
fydd
Morfudd
Jones,
Erw
7
Tan
y
Castell,
Rhuthun.
(01824
704350)
Er Cof
am Olive
Lloyd
Jones . Diolch
. . . . . . . . . . . . Maes
. . . . . .Derw
. . . . .ar. . enedigaeth
. . . . . . . . . .£20.00
Chwaraeon
–
Aeth
tîm
o’r
merched
hynaf
i
gystadlu
yng
Hydref
gyda
llawer
o
rieni
a
ffrindiau
wedi
mynychu.
mab
cyfyngiadau ein ‘bybl’. Ond os
GruffoRichards,
Lluest,
Rhuthun
. . . . . . . . . . bychan,
. . . . . . .Brychan
. . . . . . .Llŷr.
. . . . . . . . . .£5.00
nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd yn Ysgol Uwchradd
i bawb am eu cyfraniadau
fwyd ar gyfer
y Banc
Bwyd lleol
am
fwynhauHefyd
ein
hunain,
efallai
y y Castell,
LLYWYDD:
Roberts,
Trefin,
Parc
Rhuthun.
01824
703906
Dinbych.Iwan
aeth tîm
o ddisgyblion
blwyddyn
3a4
i
drwy
ofal Canolfan NiTeulu
yng Nghorwen.
Aeth cynrychiolaeth
Math Evans,Ty'n
y Celyn, Llanbedr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
gall
profiadmewn
teuluoedd
cefn gwlad
gystadlu
twrnament
Rygbi Tag yng Nghlwb Rygbi
o’r plant hynaf hefo Mr
Davies
i fynd Dinmael
a’r bwyd yno.
Enid
Edwards,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
IS-LYWYDD:
Bethan
Roberts,
Cefn
Mawr,
Derwen
01824
750212
ynRhuthun.
syth ar ôl
yr
Ail
Ryfel
Byd
Dathlu
Pen-blwydd
Pawb wedi mwynhau yn fawr! Diolch i’r rhai fu’n
Cymdeithas RhieniAled
ac Athrawon
– Be well
naLlwyd,
phartiCerrigydrudion
a Llinos Hughes,
1 Cae
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
ddysgu
trefnu. gwers i ni?
Calan Gaeaf i ddiweddu hanner tymor prysur. Diolch i’r
Meredydd
100
Rhiannon,
Nant
Erw,
Maes
Cantaba
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Evans
. . . . . . . .yn
. . .£20.00
YSGRIFENNYDD:
Menna
Jones, Erw
Tan y Castell,
Yn fferm
Pentre
yng E. blwyddyn
Beicio
– Bydd
disgyblion
5 aFair,
6 yn7hyderus
ac yn Rhuthun
rhieni am drefnu’r parti i’r plant yn Neuadd Melin y Wig.
Cyfanswm
………£202.00
morfuddmenna@boyns.cymru
01824
704350
Mae
Cymanfa
Ganu
Codi’r
To
dan
Nghlocaenog oedd Gwyneth
arweiniad Leah Owen i’w gynnal yn
Roberts yn byw ar y pryd.
Mae gan y golygyddion hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a
TRYSORYDD:
Gareth
Griffiths,
17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR (01824 704039)
Theatr Twm o’r Nant, Dinbych nos
Collodd ei thad
yn ifanc,
ond
dderbynnir i’w chyhoeddi yn Y Bedol. Fercher,
Nid ydym
yn cyhoeddi
Tachwedd
27 amerthyglau,
7.30. Croeso
byddai
7
yna
i
ginio
Dolig
–
ei
llythyrau neu benillion heb gael enw llawn
y sawl
sy’n eu hanfon. BLODAU
TREFNYDD HYSBYSEBION: Huw Williams.
cynnes
i bawb.
mam, 4 o blant, ewythr a’rAnfoner
taid
i Swyddfa’r Bedol. swyddfa@ybedol.com
PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn
– a hynny yn y parlwr yn hytrach
modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau. Nid ydym yn
na’r gegin!CLWB 100: Gerallt Tomos, anfoner i Swyddfa’r Bedol
TREFNYDD
cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

NadoligBETWS
yn y GWERFUL
40au GOCH

“Roedd cinio Dolig yn fwynhad

ac yn bwysig
gan mai bwyd
TREFNYDD
DOSBARTHU:

plaen oedd ar gael gweddill y

CYSYLLTWR
CAMERA:
Brian
flwyddyn. Roedd
popeth
yn Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun. 01824
705938
gynnyrch cartref, a’r pwdin a’r
Gwyneth Roberts,
gacen wedi eu paratoi wythnosau
YSGRIFENNYDD
K. Williams,
Fferm Tyddyn
Bryntirion
a’i brawd
ynghynt. GanolTANYSGRIFIADAU:
y pnawn, byddai Gwenan
Dedwydd,
Llanfwrog,
LL15 2AH
bach tua 1947.
te yn cael
ei weini,Rhuthun
ac yna swper
Ffôn
01824 707932
gwenank@gmail.com
a phawb
wedi cael
eu digoni.”

Gŵydd fyddent yn bwyta –

**** y Brython, Rhuthun
CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd
byddai ei mam yn magu tua
(01824 702327)

RHEWL

Richard Jones
NID YW’R GOLYGYDDION O REIDRWYDD YN a’i
CYTUNO
Â’R GWAHANOL
Gwmni
AGWEDDAU A FYNEGIR YN Y PAPUR HWN.
IARD LO EYARTH,
HEOL Y PARC,
EIN CYFEIRIARHUTHUN
D:
702006
Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i
SWYDDFA’R BEDOL, APPROVED
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15COAL
1HW
MERCHANT
(Drws ger siop Elfair)
FFÔN: 01824 704741
Gwerthwr Glo
Cludo i bob ardal
Ffôn fin nos:
244426
Y BEDOL DRWY’R 07786
POST

dwsin o wyddau, ac yn gwerthu’r
Yn fferm yr Hafod oedd Gruff
gweddill. “Byddai prysurdeb
Richards yn byw, lle mae’r
mawr ar y ffermydd gan fod
ganolfan tenis yn Rhuthun
eisiau paratoi’r gwyddau a’r
heddiw. Roedden nhw’n magu
cywion oeddant wedi bod yn
cywion, - tua 50 fel arfer. Mae
pesgi ar gyfer y farchnad, a Gwasanaeth
TACHWEDD
Gruff yn
cofio bod MryrShapland,
Diolchgarwch
Ysgol yng Nghapel y Gro
cymorth
yn dderbyniol
i
15 phob
Ocsiwn
Addewidion,
Pwyllgor
Apêl
Rhuthun,
Clwb Rygbi,
8.00y.h.
Y Mount,
Llanfwrog
yn prynu
I dderbyn Y Bedol yn gyson drwy’r post cysyllter â Gwenan Williams, yr
a thrin
yr adar.
Byddai’r
16 bluo
Ffair
Grefftau,
Inner
Wheel Rhuthun,
Canolfan
Awelon,
llawer,
ond gŵydd
oedd y teulu’n
Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion).
plu10.00y.b.
mân yn cael
eu
defnyddio
gael i ginio Dolig. Roedd Sêl
– 3.30y.p.
CYWYYN
A HUD
pris DOD
yw £25 A
amHWYL
y flwyddyn.
gobennydd,
clustoga aCôr Meibion
gwyddau
yng Nghorwen,
yr
23 i wneud
Cyngerdd
Côr Rhuthun
Caernarfon,
Theatryn
John
I DDYFFRYN CLWYD
matresi,
a hyd7.30y.h.
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LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
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LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
HILL
& ROBERTS

Gohebydd: Meinir Jones Ffôn: 01490 420344
BORE COFFI: Bore Sadwrn Hydref
gymdeithasu i ddilyn. Derbyniwyd y
19, cynhaliwyd bore coffi y Bedol yng
swm o £95, casgliad y ddau gyfarfod
Nghanolfan Uwchaled, Cerrigya bydd yn mynd i gronfa Ambiwlans
drudion. Diolch yn fawr iawn i Nan
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flwyddyn oedd Meinir, Bro Alwen, ac
Swyddfeydd
hefyd
yn
Yr
Wyddgrug,
Bala a Salford
Gors, Clawddnewydd, a hefyd teulu
enillydd cystadleuaeth y noson, sef
Tan Rhiw, a theulu 2, Bro Alwen o
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DIOLCHGARWCH: Bore Sul Hydref
Tan y Gaer a Meinir, Bro Alwen. Mae
20
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Cyfrifwyr Siartredig ac
Ymgynghorwyr Busnes

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com

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

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

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

GILL HAYES, RSHOM

Homeopath Cofrestredig
Ffôn: 01824 709777 neu 07552 183880
www.gill-hayes-homeopathy.co.uk
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PENTRECELYN
Gohebydd : Elizabeth Jones. Ffôn 07740542061
Gwaeledd: Anfonwn ein cofion
cynhesaf at Mick yr hen Siop, a
dymuniadau gorau am wellhad buan.
Yntau wedi treulio cyfnod yn yr Ysbyty.
Meddwl amdanoch.
Profedigaeth: Estynwn ein
cydymdeimlad at Alwena a Tudur
Jones o golli perthynas yn ddiweddar,
sef Tec Roberts, Glan y Wern Bennett,
Llandyrnog gynt.
Dyrchafiad: Llongyfarchiadau
calonnog i Jeremy Vaughan ar ei
benodiad yn Brif Gwnstabl Heddlu De
Cymru. Bu yntau, Nia Môn a’r plant
yn weithgar iawn yn y fro, a’r plant

wrth gwrs yn gyn ddisgyblion Ysgol
Pentrecelyn. Cofion cynhesaf atynt fel
teulu a phob lwc i’r dyfodol.
Yr Ŵyl 2020: Yn sicr gwahanol iawn
fydd y Nadolig eleni, er maent wedi
cwtogi ar gyfyngiadau’r wlad (wrth i
mi ysgrifennu hwn - Tachwedd 27), er
mwyn i deuluoedd gael dod at ei gilydd
gyda gofal mawr wrth gwrs. Mae’r
brechlynnau ar y gorwel a diolch mawr
i’r Gwyddonwyr sydd wedi gweithio
dydd a nos i’w ddatblygu. Bydd yn
donic cael rhoi addurniadau yn y tŷ, trefi
a’r cymunedau, i roi ychydig o oleuni’r
Ŵyl i ni ar ôl blwyddyn na welwyd mo’i
thebyg. Na, ni all y feirws atal y wyrth

o eni’r Iesu ganrifoedd yn ôl mewn
stabal ym Methlehem Jiwdea. Pob
bendith i drigolion y fro y Nadolig hwn,
a Blwyddyn Newydd well yn 2021.
Cadwch yn ddiogel a chofion anwylaf
atoch i gyd.
Pennill daeth i’r cof, fu ar gerdyn
Nadolig a ysgrifenwyd gan aelod o
Ferched y Wawr (ofnaf nad wyf yn cofio
gan bwy) rhai blynyddoedd yn ôl, a
sydd yn berthnasol iawn i’r flwyddyn
hon.
“O dynnu tua’i therfyn
Cyfarchion Diwedd Blwyddyn,
Ddaw â cydnabod lawer nes
O deimlo gwres ar gerdyn.”

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones.
Ffôn : 01490 420344

wobrau, a sawl gwobr arbennig iawn.

YMDDEOL: Dymuniadau gorau o ardal
Llanfihangel Glyn Myfyr i'r meddyg
lleol Dermont Norton, Hendre Llan,
Cerrigydrudion, sydd wedi ymddeol
o'r practis yn y feddygfa, ar ôl 34 o
flynyddoedd yn Feddyg Teulu.

COFION: Balch ydym fod Eos, Llety
Mihangel, yn gwella ar ôl yr anffawd yn
ei chartref, a gorfod ymweld â’r ysbyty
am driniaeth. Hefyd gwellhad buan i
Bill Tŷ'r Ysgol ( Tŷ ucha ) gynt, sydd
wedi bod mewn ysbyty yn Ffrainc a
derbyn llawdriniaeth ar ei glun.

LLWYDDIANT: Llongyfarchiadau i
Alison Disley, Penpont Ucha, sydd
wedi cael llwyddiant mawr yn cystadlu
gyda’i chŵn mewn arddangosfeydd
cenedlaethol (rhithiol) ac ennill llu o

CYDYMDEIMLWN: Gyda Teleri Llety
Mihangel a’r teulu yn ei phrofedigaeth
o golli modryb sef Morfudd Roberts o
Bodilan, Y Bala. Teulu arall sydd mewn
galar a chysylltiad agos â’r ardal yw

teulu Eirian Bryn Isa, Llanefydd, (Tai
Draw gynt). Mae eu merch Angharad
sydd wedi ymgartrefu draw yn Seland
Newydd wedi colli ei phriod, mewn
damwain cerbyd yn y wlad. Cofion
atoch oll yn eich colled drist.
CYFARCHION Y NADOLIG: Ar drothwy
y Nadolig, manteisiaf ar y cyfle ar ran yr
ardal i anfon ein cofion at bawb sydd
ddim yn mwynhau iechyd yn ddiweddar,
y rhai yn gaeth i'w cartrefi, a’r sawl sy’n
derbyn gofal mewn cartrefi preswyl.
Nadolig dedwydd i chwi gyd, a chadwch
yn ddiogel.

YSGOL PENTRECELYN
Roedd ein neges Diolchgarwch eleni
ar ffurf ‘ddigidol’ – gobeithio bod
pawb wedi cael cyfle i’w gwylio ar
ein cyfrif Twitter @YsgPentrecelyn
neu Facebook – Ffrindiau Ysgol
Pentrecelyn.
Rydym yn prysur baratoi ar gyfer
cynhyrchiad ‘Dolig digidol’ erbyn hyn
– cyfle gwych arall i’r plant ymarfer
eu sgiliau animeiddio, ffilmio a golygu
er pwrpas cynulleidfa.
Braf yw gweld y plant yn ymateb
yn wych i waith cartref ar-lein y
dyddiau yma hefyd. Mae safon y
gwaith a’r broses yn effeithiol iawn.
Mae plant Pentrecelyn wrth eu
boddau yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau gymnasteg yn ein
neuadd. Mae plant Pentrecelyn
wastad wedi bod yn flaengar ym
maes gymnasteg.
Cawsom ddiwrnod amgylcheddol
yn ddiweddar. Roedd hyn yn gyfle
gwych i’r holl ysgol ddatblygu’r
amgylchedd hyfryd sydd gennym ni
yma yn yr ysgol.
Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen
barti Hanukkah i ddathlu gŵyl
y goleuni. Roedd llawer o
weithgareddau difyr ac ymarferol.
Roedden nhw i gyd yn edrych mor
smart!
Rydym wedi cyhoeddi Prosbectws
newydd yn ddiweddar. Gweler
ar ein gwefan ysgolpentrecelyn.
cymru. Roedd hyn yn gyfle gwych i
edrych yn ôl er mwyn symud ymlaen
- gan adfyfyrio ar y geiriau isod:
Ysgol hardd fu’n hyrwyddo - talent
Plant i flaguro;
Dal mewn bri mae brethyn bro
A’r heniaith heb heneiddio.
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Trem yn ôl dros
2020
Awen Williams,
Llandegla.
Wrth i ni nesau at ddiwedd
blwyddyn arall cystal i ni
adlewyrchu ar y flwyddyn
arbennig hon. Yma yn Llandegla,
fel pob Llan arall mae’n siwr, bu’n
ofynnol ail-edrych ar strwythur
bywyd cyhoeddus y pentref er
diogelwch y pentrefwyr. Caewyd
yr Ysgol, y Capel, Eglwys a’r
bwytai lleol am rai misoedd,
tra bu’r Cyngor Cymuned a
Phwyllgor y Neuadd yn cynnal
cyfarfodydd Zoom. Bu rhai
trigolion yn gaeth i’w cartrefi wrth
ddilyn cyngor y Llywodraeth,
ac ni wyddom eto am ba hyd
pery’r drefn hon. Ond yng
nghanol y dryswch a’r tywyllwch,
braf yw nodi yr ymdeimlad o
gyfeillgarwch a gofal ddaeth i’r
amlwg yn y gymdogaeth. Fel
arwydd o werthfawrogiad, bu
llawer iawn o’r cartrefi yn y fro
yn arddangos lluniau o’r enfys,
sydd wedi dod i gynrychioli’r
gweithwyr allweddol sydd wedi
bod wrthi yn ddygn yn gofalu
am bawb a hynny dan amodau
gwirioneddol anodd – Diolch
amdanynt i gyd.
Mae blwyddyn newydd ar y
gorwel – edrychwn ymlaen yn
ffyddiog i 2021, gan obeithio y
daw rhyw fath o normalrwydd yn
ôl i’n bywydau. Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

Gohebydd: Awen Williams
E-bost awen_williams@hotmail.co.uk

Cystadlaethau Calan gaeaf y
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon:
Diolch i’r holl blant wnaeth gymryd rhan
yn y cystadlaethau oedd yn cynnwys
helfa natur, coginio, arlunio a gwisg
ffansi. Llongyfarchiadau i’r rhai ddaeth
yn fuddugol.

Eglwys Santes Tecla – Rydym ym
parhau i gynnal Gwasanaethau a hynny
o fewn y canllawiau priodol. Mae’r
swyddogion wedi lansio loteri mewn
ymgais i godi arian i gynnal yr Eglwys yn
ystod y cyfnod anodd hwn. Am ragor o
fanylion cysylltwch â’r swyddogion.

Calan Gaeaf: Mi wnaeth Blwyddyn 1 a
2 fanteisio ar y cyfle i ail-ddefnyddio eu
pwmpenni Calan Gaeaf i fwydo’r adar
bach.
Wythnos Gwrth Fwlio: Bu’r plant
yn cymryd rhan mewn amryw o
weithgareddau difyr a phwrpasol gan
fwynhau gwisgo sanau amrywiol i greu
ymwybyddiaeth.
Perfformiad ar y drymiau: Diolch
yn fawr iawn i Ben am berfformiad
ysbrydoledig ar y drymiau. Mae gan
ambell un ddiddordeb mawr mewn
dysgu chwarae’r drymiau erbyn hyn.

Plant Blwyddyn 3/4 yn codi arian ar Ddydd Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen: Cafodd y plant fodd i fyw gan fwynhau diwrnod
prysur llawn gweithgareddau hwyliog gan godi swm anrhydeddus o
arian i helpu plant llai ffodus na nhw eu hunain. Diolch i’r rhieni am eu
haelioni.

Adnoddau i’r Ardal Tu Allan: Diolch
yn fawr iawn i bawb sydd wedi dod
ag amrywiaeth o ddeunyddiau fydd
yn helpu i ddatblygu’r Ardal Tu Allan.
Rydym yn gwerthfawrogi eich cymorth
yn fawr.
Ysbryd y Nadolig: Mae’r holl blant
wrth eu boddau ac yn brysur iawn ar
hyn o bryd yn paratoi eu perfformiadau
Nadolig. Mi fydd y Nadolig eleni gryn
dipyn yn wahanol ond bydd swyn y
Nadolig a’r cyffro mor gryf ag erioed
yn ein dosbarthiadau a’n hardaloedd
y tu allan. Diolch yn fawr iawn i deulu
Isabella a Louie am y Goeden Nadolig
fendigedig sydd yn harddu’r neuadd.

LLANDEGLA

Capel Bro Tegla – Rydym wedi
cynnal Gwasanaeth ddau Sul olaf mis
Tachwedd dan arweiniad Y Parch. Huw
Powell Davies, Yr Wyddgrug a’r Parch.
John Owen, Rhuthun.
Anfonwn ein cofion at Bethan Plas yn
Iâl wedi iddi dreulio cyfnod yn yr ysbyty.
Dymunwn adferiad buan i’r Parch. Trefor
Jones-Morris, Coedpoeth, yntau hefyd
wedi bod yn yr ysbyty am gyfnod byr.
Sul y Cofio – Cynhaliwyd y Gwasanaeth
arferol wrth y Gofeb o dan y canllawiau
cywir dan arweiniad y Parch. Mike
Williams.
Cofion – Anfonwn ein cofion at Gwyn
Edwards, Pennant Uchaf sydd wedi
treulio cyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar.

LLANRHAEADR
Diwrnod y Cofio

Dydd y Cofio: Cawsom gyfle i gofio’r dewr o flaen yr ysgol yng
nghwmni Mr Carter. Diolch i Llion Barker am ei gyflwyniad bendigedig
o’r ‘Last Post’ ar y trombôn.

PC Llinos yn siarad efo’r plant

Ymweliad PC Llinos: Diolch yn fawr iawn i PC Llinos am ei hymweliad a’i negeseuon pwysig i’r holl
ddosbarthiadau. Roedd pawb wrth eu boddau yn gweld ei gwisg ac yn cyfarfod Tarian.

Gohebydd: Nerys Evans (01745 890294)
nerysevansdyffryn@gmail.com
GWELLA. Anfonwn ein cofion at Geraint
Williams Pentre Pella, Llinos Rawson
Dwyfor, Elwyn Roberts Carreg y Pennill, a
Brynle Evans Pennant.
PROFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad at Gwennol Ellis, prif
athrawes yr ysgol, a’r teulu yn dilyn
marwolaeth ei thad.
Pwy sydd wedi gweld y ‘dorch’ Nadolig
unigryw wrth Fferm Llwyn Banc ger
Llanrhaeadr? Hysbys i werthu coed Dolig
ydi hi, ac i mi mae’n codi gwên pob tro
dwi’n mynd heibio.
Yn ôl ei fam, mae ei mab, Rhys yn
awyddus i ehangu’r busnes, felly dyma
ddechrau’r llynedd drwy werthu coed
Dolig. Eleni, mae wedi dechrau gwerthu
ynghynt gan fod pobol yn holi ers canol
mis Tachwedd. Pob lwc iddo fo!
Gyda dymuniadau gorau i bawb am
fendithion yr Ŵyl a Blwyddyn Newydd
well yn 2021.

9

Paz sydd yn
y môr, dinas
wedi cadw
gyda’u dillad
chua. Roedd
yr elltydd yn
l yn cnoi dail
g effeithiau’r
a Peru, lle’r
brydol iawn,
Pachamama’
nt yn tarddu
Wedi croesi i
chu Picchu.
hen ddinas a
Wedi treulio
0 troedfedd, i
el ymlacio ac
o. O Peru, fe
Ecuador lle
han mewn
p uwchben y
gwrs, roedd
oed o boptu’r
ogledd a’r de

Gobeithio eich bod chi sy’n dysgu
Cymraeg yn ardal Y Bedol yn cytuno
efo’r teitl a’ch bod chi’n mwynhau dysgu
Cymraeg fel dw i wedi ei wneud ar hyd
y blynyddoedd, ac, y bydd ychydig o fy
hanes i o help i chi i ddal ati i ddysgu
Cymraeg. Dechreuais i pan oeddwn yn
fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Stryd y Rhos
pan oedd Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yn Rhuthun. Yna dilyn ymlaen yn
Ysgol Brynhyfryd gan astudio Cymraeg
fel ailiaith yn llwyddiannus yn
Arholiadau TGAU a Lefel A. Es i wedyn
i Brifysgol Caer i astudio Hanes, ac, ar
ȏl graddio treulio blwyddyn ym
Mhrifysgol Bangor i wneud Cwrs
Hyfforddi Athrawon a cael cyfle ar
ymarfer dysgu i ddysgu Cymraeg i
ddisgyblion Ysgol Borthyn, Rhuthun ac
Ysgol Llanbedr DC - profiad wnes i
fwynhau’n fawr iawn.
Erbyn hyn dw i’n athrawes yn Ysgol
Penmorfa, Prestatyn. Llynedd roeddwn
yn athrawes Blwyddyn 5 ac eleni
Blwyddyn 3. Cefais gyfle i ddysgu
Cymraeg i’r disgyblion a rhoi cyfle
iddynt ddefnyddio’r Gymraeg mewn
gwasanaethau,
cyngherddau
a
gweithgareddau eraill. Mis Ionawr 2020
byddaf yn mynd â disgyblion yr ysgol ar
Nia Haf Jones
gwrs i Wersyll yr Urdd yng Nghlanllyn a
rhoi mwy o gyfle iddynt ymarfer a siarad
Y Bedol, ac yn dysgu disgyblion o ardal
Cymraeg.
digon Seisneigaidd i ddysgu Cymraeg.
Peth arall sydd wedi fy helpu i ddysgu
Rwan dw i’n teimlo fel Cymraes yn fy
Cymraeg
ydy
cystadlu
yn
ngwlad fy hun. Yn ddiweddar cefais
Eisteddfodau’r Urdd efo llefaru a
wybod fy mod yn cael anrhydedd
llenyddiaeth ac mewn llawer o
arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr
eisteddfodau eraill. Mi wnes i ennill
Urdd Sir Ddinbych 2020 sef bod yn
Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod
Feistres Seremoni Medal y Dysgwyr.
Genedlaethol yr Urdd yn Eryri – wna i
Felly mae wedi bod yn werth i mi fod
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg
dysgu Cymraeg.
i ddal ati fel y dywedais ar y dechrau –
Erbyn hyn dw i’n gallu siarad
mae dysgu Cymraeg yn gret! Pob hwyl
Cymraeg yn rhugl, yn ysgrifennu a
i bawb.
DosbarthynMeithrin
yn mwynhau
Diwrnod Plant
AngenRhuthun.
darllen Cymraeg,
mwynhau
darllen
NiaMewn
Haf Jones,

YSGOL PEN BARRAS

a lle treulion
ydd egsotig,
byd natur a
s a fu ar un
y byd. Dyma
oedd y bobl
r awyr yn las
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n bod angen
thon ni. Fe
ordir y Caribî
s a hel ein
i realiti yng

Garddio: Diolch o galon i Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon yr ysgol am roi
arian i ni brynu planhigion ac offer
garddio. Mae’r plant wedi bod yn
brysur iawn yn plannu a garddio a
gwneud i’r lle edrych yn ddel.
Gweithgareddau’r Urdd: Roedd
Blwyddyn 1 a 2 wedi cael modd i fyw
wrth gyflawni gweithgareddau a heriau
tu allan a osodwyd gan swyddogion
yr Urdd. Roedd pawb wedi mwynhau
gwneud den a chael malos wedi eu
tostio ar goelcerth fach o dân.
Plant Mewn Angen: Bu’r plant a’r
staff yn brysur iawn yn cyflawni heriau
a gweithgareddau hwyliog yn ystod
diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd
hwyl ymhobman gyda nifer fawr yn
cyflawni heriau “Actia dy Oed” oedd
yn cael ei annog gan Aled Hughes ar
Radio Cymru. Y syniad oedd i bawb
wneud nifer o heriau oedd yn cyfateb
i’w hoedran e.e. plant 10 oed yn
rhedeg o amgylch y buarth 10 gwaith.
Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wrth eu
boddau yn gwylio’r staff yn bwyta’r
nifer o fferins oedd yn cyfateb i’w
hoedran, tipyn o her i rai ohonon ni!!!
Casia William: Roedd Blwyddyn 5 a
6 wedi mwynhau bod mewn cyfarfod
rhithiol gyda’r awdures a chyn Fardd
Plant Cymru, Casia Wiliam. Fel rhan o
waith thema’r dosbarth, roedd y plant
wedi bod yn astudio’r nofel “Sw Sara
Mai”, felly roedd y cyfle i holi Casia am
y llyfr a’i gwaith fel awdures a bardd yn
brofiad gwych iddynt. Diolch Casia am
gyfarfod arbennig!
Diwrnod y Cofio: Cafwyd
gwasanaethau hyfryd yn yr ardd, yn
y dosbarthiadau ac o gwmpas yr
ysgol i gofio am y rhai fu farw mewn
rhyfeloedd, a phawb yn cael amser i
fyfyrio a chofio.
Noson Tân Gwyllt a Chalan Gaeaf Oherwydd amgylchiadau’r pandemig,
roedd dathliadau Noson Tân Gwyllt

u ohonom yn
De America

* Archwiliad clyw a chwyr
rhad ac am ddim
* Cymhorthion digidol
diweddaraf
* Ymweliad gartref rhad ac
am ddim
* Gwared cwyr drwy
‘microsuction’
* Dysgwr Cymraeg

Y plant wedi bod yn cofio am y rhai
a ddioddefodd ac a fu farw yn y Rhyfel

yn dra gwahanol i bawb eleni. Cafwyd
nifer fawr o weithgareddau hwyliog yn
ymwneud â Guto Ffowc a thân gwyllt
ac i ddysgu sut i gadw’n ddiogel.
Roedd y plant wedi mwynhau gwneud
gwaith celf a chael siocled poeth,
malos a chŵn poeth. Diolch i Tesco
am eu rhodd hael o selsig a bara ar ein
cyfer.
Gwrth-fwlio - Da iawn blant Blwyddyn
5 a 6 am gyfansoddi rap mewn
cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion
Sir Ddinbych. Roedd rhaid cyfansoddi
a pherfformio rap am fwlio. Roedd y
plant wedi mwynhau’r profiad yn fawr
iawn ac wedi derbyn canmoliaeth
uchel iawn gan y beirniaid! Cafwyd
llawer o hwyl hefyd, wrth i bawb yn yr
ysgol wisgo sanau pob lliw i ddathlu
Diwrnod Gwrth-fwlio.
Beicio: Diolch yn fawr i @DLLActive
am gynnal hyfforddiant beicio i blant
Blwyddyn 6 unwaith eto eleni. Roedd
y plant wedi dysgu cymaint am sut i
feicio’n ddiogel ar ein ffyrdd.
Angharad Tomos: Diolch am gyfarfod
rhithiol hwyliog gydag Angharad
Tomos yn ateb cwestiynau di-ri
gan y plant. Mae’r plant wrth eu
boddau’n darllen ei llyfrau am hynt a
helyntion yng Ngwlad y Rwla. Diolch
i’r plant hefyd am eu brwdfrydedd
a’u diddordeb wrth holi’n ddoeth a
gwrando’n astud.

Blwyddyn 6 yn dysgu reidio beic yn ddiogel
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RHUTHUN
ARDAL BATHAFARN
Profedigaeth: Estynwn ein
cydymdeimlad diffuant at Audrey
Jones o golli brawd-yng-nghyfraith,
sef Aerwyn Jones, Llangwm. Hefyd
at Edwina a Rob Stephen; Rob
wedi colli brawd-yng-nghyfraith
oedd yn un o’r Birtwells, teulu fu’n
selog iawn flynyddoedd yn ôl yn yr
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg y
dref. Rob hefyd wedi colli cefnder,
sef Neil Adam, cyfenw cyfarwydd ac
adnabyddus yn nhref Rhurhun. Roedd
gan y teulu siop dodrefn ar Stryd
Clwyd. Meddwl amdanoch fel teulu.

gwasanaethau yma yn codi calon ac
yn rhoi cyfle i ni gwrdd.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn
â Martin ac Ann Davies. Mae Martin
wedi colli ei dad yn ddiweddar.
Anfonwn ein cofion hefyd at Brenda
Roberts a Mair Roberts sy’n dal yn
fregus eu hiechyd.

Newid Aelwyd: Pob dymuniad da
i Phil Lloyd, sef mab y diweddar
Emlyn a Margaret Lloyd, fu’n selog
iawn i’r hen gapel Wesle yn Hirwaen
flynyddoedd yn ôl. Mae Phil wedi
symud o Tŷ Newydd i’r llan yn
Llanbedr, a da deall ei fod wedi gwella
hefyd. Cofion cynhesaf iawn ato.
Mae Pwyllgorau y Synod yn parhau
ar Zoom, ac mae penderfyniadau
pwysig ac anodd i’w gwneud ar gyfer y
dyfodol. Pob lwc efo’r trafodaethau.
Y Nadolig: Diolch o galon i Sion
Hughes Bathafarn am gymeryd rhan
mewn Gwasanaeth Nadolig Rhithiol
Undebol y dref. Byddwn yn colli dod
at ein gilydd eleni fel Ardal Bathafarn
ar drothwy’r Ŵyl, a’r te parti yng
Nghanolfan Awelon, ond rydym yn
werthfawrogol iawn o’r rhai hynny sy’n
barod i gymeryd rhan yn rhithiol.
Nadolig Bendithiol i chwi i gyd fel
aelodau a ffrindiau Ardal Bathafarn, ac
edrychwn ymlaen at ddod at ein gilydd
unwaith eto yn 2021 i gyd-addoli a
chymdeithasu.
BETHANIA
Da yw cael dweud ein bod wedi
ailagor drysau Bethania ar ôl y clo
bach, ac yn falch o groesawu cyfeillion
yn ôl i gydaddoli. Diolch i’n Gweinidog
am barhau â’i gyfraniadau bob bore
Sul a nos Fawrth ar y we ac am ei
wasanaethau ar y Sul. Mae’n rhoi
digon o waith Meddwl inni.
Cydymdeimlwn â Noel a Nia Davies
a’r teulu yn eu profedigaeth, Noel wedi
colli ei dad ganol Tachwedd.
Babi newydd Llongyfarchiadau i
Noel a Nia ar ddod yn nain a thadcu
unwaith eto, ac i Eirlys ac Euryn Tomos
ar ddod yn hen daid a nain. Ganwyd
Jac Llywelyn i Owain a Carys yn
Llannon, ac yn frawd bach i Gwenno.
Pob bendith ar y teulu bach.
Llongyfarchiadau i Elan Llŷn Morris
ar basio ei arholiad Gradd 8 ar y piano
gydag anrhydedd, tipyn o gamp yn
ystod y cyfnod anodd yma. Da iawn ti
Elan.
Colli aelod Gyda thristwch y clywsom
am farwolaeth ein haelod hynaf, Beti
Watson, yn 105 oed yng nghartref
Dolwen, Dinbych. Bu Mrs Watson yn
rhan annatod o deulu Bethania ers
blynyddoedd lawer ac roedd yn aelod
gweithgar a ffyddlon hyd yn ddiweddar
iawn. Cofiwn am y cyngerdd gwych a
gawsom ar achlysur ei phen-blwydd
yn 100 a hithau wrth ei bodd gyda’r
wledd o dalent oedd ymysg aelodau
Bethania. Bydd bwlch ar ei hôl yn rhes
flaen y capel a bydd yn chwith heb ei
sylwadau ffraeth a bachog. Anfonwn
ein cydymdeimlad diffuant at Gwerfyl,
Ruth a Lyn a’u teuluoedd, a diolch am
gael adnabod Beti Watson.

Olwen Griffiths wedi bod yn brysur iawn yn gwau pabis yn Llys Awelon

oes ddigidol!! Diolch i Phil Jonathan
a Brian Evans, ‘rydym yn cael
gwasanaeth bob bore Sul ar ‘Teams’.
Mae hyn wedi bod yn fendithiol i ni i
gyd, a braf yw gweld wynebau nad
ydym wedi’w gweld ers cyn y clo
mawr, a phawb gyda gwên a sgwrs.
Gobeithio y cawn gwrdd yn y capel
cyn bo hir ond tan hynny mae’r

Cofion Anfonwn ein cofion at holl
aelodau’r capel, yn arbennig y rheiny
ohonoch sy’n gaeth i’ch cartrefi,
gan ddymuno Nadolig Dedwydd a
gobeithio am ddychwelyd i drefn yn
2021.
CAPEL PENDREF,
Mae Capel Pendref wedi neidio i’r

Tabernacl
Rydym yn falch iawn fod yr
oedfaon byrion bob bythefnos wedi
aildddechrau gyda gwasanaethau
o dan ofal ein gweinidog am 11
o’r gloch. Wrth reswm rydym yn
parhau i ddilyn mesurau diogelwch
sy’n gyfarwydd i bawb bellach.
Rydym yn anfon ein cofion at
Sylvia Hughes, 28 Bryn Rhydd
sydd wedi dod adref ar ôl derbyn
llawdriniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd
ac at Dyfan Phillips, Penlan ac
Eleri Williams 15 Erw Goch, y ddau
wedi torri braich yn dilyn anffawd.
Gwellhad buan i’r tri ohonoch.
Yn ystod mis Tachwedd bu farw
dwy o’n haelodau sef Mrs Margaret
Evans, Pendre, Bryn Rhydd a Mrs
Elina Roberts, Foelas, Bryn Rhydd
gynt.
Dros y blynyddoedd, ers iddi
ymaelodi yn Y Tabernacl bu
Margaret yn aelod teyrngar a
chefnogol i holl weithgarwch yr
eglwys. Bu’n ffyddlon iawn i’r
oedfaon a’r Ysgol Sul lle bu’n
arolygwraig ac ysgrifennydd.
Gwasanaethodd am rai

blynyddoedd fel un o arweinyddion
y gân. Yn y flwyddyn 2000 cafodd
ei hethol yn flaenores gan gyflawni’r
swydd honno’n gydwybodol. Er
iddi fethu mynychu’r oedfaon
ers rhai blynyddoedd, parhai i
ymddiddori yng ngweithgarwch yr
eglwys gan gyfrannu o’i chartref
i drafodaethau’r swyddogion yn
achlysurol fel bo materion amrywiol
yn codi. Cydymdeimlwn yn ddwys
â’r plant Susan, Iona ac Elfyn a’u
teuluoedd yn eu profedigaeth.
Hefyd bu farw Mrs Elina
Roberts, Foelas, Bryn Rhydd gynt.
Ymaelododd Elina yn Y Tabernacl
pan symudodd i Rhuthun gyda’i
diweddar briod David John (Dei)
gan ddod i fyw yn nes at ei brawd,
Iorwerth a’i briod Dilys, Einion,
Maes Meugan lle bu’r ddau yn fawr
eu gofal ohonynt.
Pan oedd iechyd yn caniatáu
bu Elina ynghŷd â’i phriod yn
hynod ffyddlon a chefnogol i holl
weithgarwch yr eglwys. Yn y
blynyddoedd diweddar, gadawodd
Elina ei chartref ym Mryn Rhydd i
dderbyn gofal yng nghartrefi preswyl

Côr Rhuthun
Dwi’n siŵr eich bod i gyd wedi
mwynhau gweld Arwyn ar raglen Adre
yn ddiweddar ac yn dangos y fainc a
wnaethpwyd ar achlysur Pen-blwydd
y côr yn 21 gan Dei a Sion Go.
Cofiwch hefyd fynd i brynu ei CD
newydd - mae hi’n werth ei chael, ac
efallai i rai ohonoch weld Arwyn yn
cael ei holi gan Bryn Terfel yn lansiad
y CD. Awgrymodd y cawr o Bantglas
i Arwyn roi homwŷrc i ni - dysgu cân
newydd erbyn y Gwanwyn pan gawn
ni, gobeithio, ganu efo’n gilydd eto!!
A chan nad ydym yn cael mynd o
amgylch dre’ yn canu carolau, rydym
am roi cynnig arni i ganu carolau ar
Zoom.
Danfonwn ein cofion at Nan
Vaughan sydd wedi colli modryb
a Nia sydd wedi colli ei thad yng
nghyfraith.
Llongyfarchiadau hefyd i Nia ar
ddod yn nain unwaith eto yn ardal
Aberystwyth, mwy o waith gwarchod
i taid a nain!!
Anffawd! Danfonwn ein cofion at
ddau aelod sydd wedi cael anffawd!!
Mi ddisgynnodd Dyfan oddi ar ei
feic a brifo’i benelin ac mae Eleri
wedi torri ei garddwrn. Gobeithio y
byddwch ill dau yn well yn fuan
Gawn ni ‘run parti ‘Dolig ‘leni felly
Nadolig llawen iawn i’r aelodau i gyd
a blwyddyn newydd dda pan ddaw
hi.

Trosnant a Phlas Gwyn. Wrth ymweld
â hi, parhai Elina i ymddiddori yng
ngweithgarwch Y Tabernacl gan
ddwyn i gof atgofion melys. Byddai,
hefyd, wrth ei bodd yn sgwrsio
ac yn rhannu straeon difyr am ei
chyfnod yn ardal Caernarfon. Mae
ein cydymdeimlad dwysaf yn mynd
tuag at Iorwerth a’i briod Dilys, Einion,
Maes Meugan a’u teuluoedd.
Hefyd, bu farw Mrs Marian Jones,
Erw Goch. Ar ôl symud i’r dref o
Dderwen bu Marian yn ffyddlon
iawn i’r oedfaon ac yn dawel
gefnogol ymhob ffordd i fywyd yr
eglwys. Cydymdeimlwn yn ddwys
iawn gyda’r teulu oll.
Fel yr ydym yn clywed yn
ddyddiol bron bydd Y Nadolig
hwn yn wahanol i bawb eleni. Ym
mha bynnag ffordd y byddwch
yn ei ddathlu, ein dymuniad i’n
haelodau ac i bawb yn y fro ydi y
cewch Nadolig iach a dedwydd a
phan ddaw 2021 y bydd yna obaith
gwirioneddol y cawn, unwaith eto,
ddod yn ôl i fwynhau cwmni ein
gilydd yn llawen ac yn ddiogel.

Pa salwch ti’n gael ar ôl bwyta
addurniadau Nadolig?
Tinsel-itis!
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Pen-blwydd Hapus Ocsiwn Rhuthun!
Can mlynedd union i’r mis hwn
- Rhagfyr 17 i fod yn fanwl gywir
y sefydlwyd Cwmni Arwerthwyr
Rhuthun. Cwmni lleol sydd wedi
goroesi rhyfel, dirwasgiad, clwy traed
ar genau a rwan Cofid, i fod yn un o
gwmnїau arwerthwyr anifeiliaid mwyaf
llwyddiannus nid yn unig yma yng
Nghymru ond drwy wledydd Prydain.
Ar ddechre’r ganrif ddiwethaf,
ar ben dre yn llythrennol arferai y
farchnad gael ei chynnal, ac oherwydd
cynnydd mewn traffic symudwyd y
gwerthu i’r ocsiwn isaf, ble mae’r Coop heddiw. Gŵr o’r enw Byford oedd
yn rhedeg yr ocsiwn ond ym 1905, fe’i
prynwyd gan F. E Clough. Roedd yr
ocsiwn uchaf yn cael ei rhedeg gan T&
W Leathes, ac unwyd y ddau gwmni
ym 1926.
Drwy ddygnwch a gweledigaeth
hirbell, daeth criw o
ffermwyr blaenllaw yr ardal at ei
gilydd i sefydlu Cwmni Arwerthwyr
Rhuthun, a hynny yn 1920 o dan
gadeiryddiaeth J.T. Lloyd , Plas
Meredydd, Cyffylliog. Ac fel ‘ ma
nhw’n dweud “the rest is history!”
Clough & co hyd heddiw sy’n gyfrifol
am y gwerthu ar ran RFA.
£18 oedd proffid flwyddyn gynta’r
cwmni, gyda cholledion y flwyddyn
ganlynol oherwydd dirwasgiad mawr.
Ddim tan ar ôl yr Ail Ryfel Byd, pan
ddechreuodd amaeth godi ar ei draed
y dechreuwyd gwneud elw, a chofiwn
am gyfnod o’r 50au i’r 90au pan oedd
y cwmni o dan arweiniad dau gymeriad
hoffus ac annwyl sef y diweddar Bob
Lloyd ag Emlyn Maddocks.
Erbyn y nawdegau roedd yr ocsiwn
ynghanol y dref, ac roedd mor
llwyddiannus fel y crewyd problem
fawr arall, sef traffig!! Byddai rhesi
o dractorau a threlars a lorїau yn
creu hafoc ar strydoedd y dref felly
cymerwyd cam mawr arloesol, sef
symud allan i safle newydd yn Glasdir.
Agorwyd yr ocsiwn newydd ym 1992

gan y Cadeirydd, sef y diweddar
Iorwerth Jones, Pool Park, ac erbyn
2015 gwelwyd bod angen ehangu
eto, a chafwyd estyniad yn y blaen
sef y swyddfeydd a’r neuadd, ac ailgynllunwyd y cyntedd a’r cantîn.
Erbyn heddiw mae’r busnes yn dal
i esblygu, gyda’r to ifanc yn gwneud
defnydd helaeth o hysbysebu a
rhoi adroddiadau arwerthiannau ar
y gweplyfr. Cynhelir arwerthiannau
teclynau yn rhithiol, ac mae pob
ffermwr yn cael neges destun ar ei ffôn
cyn gynted â mae’r morthwyl wedi
disgyn i adael iddynt wybod y pris. Yn
yr un modd yn yr Hydref, roedd posib
gwylio’r seli hyrddod ar-lein yn fyw.
Ond fel dywedodd Emyr Lloyd,
Prif Reolwr yr ocsiwn, yr hyn sy’n
gwneud yr ocsiwn ydy’r ffermwyr
a’u cefnogaeth diflino ar hyd y
blynyddoedd; dyma yw sail llwyddiant
y cwbwl. Hebddynt hwy ni fyddai yna
ocsiwn.
Mae’r ocsiwn wastad wedi bod yn
fan cyfarfod pwysig i ffermwyr o bob
oed, i gymdeithasu, i gwyno ar eu byd,
i gael sgwrs a rhoi’r byd yn ei le dros
baned neu bryd. Mae hefyd wedi bod
yn elfen bwysig erioed ond eleni, er
eu bod wedi gallu parhau i fasnachu,
a’r prisiau wedi bod yn eithriadol, nid
oedd ffermwyr yn gallu aros unwaith
iddyn nhw ddadlwytho eu hanifeiliaid.
Mae bron i 25 o staff bellach yn
gweithio ar y safle gydag arwerthiannau
dri diwrnod yr wythnos, a seli defaid
a gwartheg arbenigol, ceffylau, a
theclynnau yn cael eu cynnal ar ddydd
Sadwrn. Ma bri hefyd ar y neuadd drwy
gynnal cyngherddau, cyfarfodydd, a
hyd yn oed priodasau ac Eisteddfod
yr Urdd!! Mae effaith y Cofid wedi taflu
dŵr oer ar y trefniadau dathlu oedd i’w
cynnal eleni, ond gyda lwc mi fydd ‘ne
ddathlu eto.
Pen-blwydd hapus ocsiwn Rhuthun!
Ymlaen i’r 100 mlynedd nesa!!
SPG

Dyma’r cyarfyddwyr cyntaf: Rhes gefn o’r chwith: R. H Jones Merllyn, J Roberts
Pendyffryn,E V JonesSiambar Wen, J K Williamson Derwen Hall, J M Salt Plas
Llanychan,H Wynne Hughes Pencoed ucha, R P Wynne Rhewl Felen.
Rhes flaen:R T Jerman Tŷ Brith, D R Jones Llanbedr Farm, J T Lloyd Plas
Meredydd( cadeirydd), William Leathes, J W Bonner Cefn Coch.

Ar ben dre yn llythrennol yr oedd y prynu a'r gwerthu yn cymeryd lle ar
ddechrau’r ganrif ddiwetha

Pencampwr y sioe Nadolig eleni teulu Pen y Bryniau,
Betws Gwerful Goch

Dyma Richard Wynne, cadeirydd presennol y cwmni, a'r
trydydd cenhedlaeth o'r un teulu i ddal y swydd
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Dyma nhw’r criw ocsiwniars presennol Paul Roberts, Glyn Owens, Elfor Morris ag Emyr Lloyd.
Yn absennol mae Richard Lloyd a Dafydd Parri- rhy brysur yn gweithio!!

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies
Ffôn: 01824750067
Gwawrdavies8@gmail.com
Prawf Gyrru: Llongyfarchiadau mawr i
Owain, Gydros ar lwyddo yn ei brawf gyrru yn
ddiweddar. Pob lwc efo’r gyrru, Owain!
Pen-blwydd Arbennig: Llongyfarchiadau
mawr i How Ellis ar ddathlu ei ben-blwydd yn
70 oed yn ddiweddar. Pob dymuniad da i chi
How!
Cartref Newydd: Dymuniadau gorau i Osian,
Ceridwen, Caio, Tomi a Bobi yn eu cartref
newydd yng Nghapel Garmon a phob hwyl
i Huw, Ffion a Casi yn eu cartref newydd yn
Ynys Môn. Gobeithio y byddwch yn hapus
iawn yn eich cartref newydd.
Brysia Wella: Cofion at Aron, Cefnhirfynydd
Isaf ar ôl iddo ddioddef anffawd i’w fraich yn
ddiweddar.

Helo! Mae’r Nadolig bron â chyrraedd! Hip hip hwre! Gyda phawb yn gorfod cadw’n
ddiogel, efallai nad ydach chi wedi cael cyfle i ganu i Siôn Corn eleni. Casglwch eich
teulu at ei gilydd a beth am ganu un o’n hoff ganeuon gyda’ch gilydd rŵan. Dyma’r
geiriau i chi, gan gynnwys yr ail bennill! Tybed faint ohonoch sydd yn gwybod yr ail
bennill? Ydi pawb wedi dod at ei gilydd? Reit pan mae pawb yn barod…un, dau, tri,
Pwy sy'n dwad dros y bryn,
yn ddistaw, ddistaw bach?			
Ei farf yn llaes, a'i wallt yn wyn,		
â rhywbeth yn ei sach.			
A phwy sy'n eistedd ar y to,			
ar bwys y simdde fawr?			
Siôn Corn, Siôn Corn. Helo, helo.		
Tyrd yma, tyrd i lawr			

Mae Saith rhyfeddod yn dy sach
gad i mi weled un?
a rho ryw drysor bychan bach
Yn enw Mab y Dyn.
Mae’r gwynt yn oer ar frig y to
Mae yma ddisgwyl mawr.
Siôn Corn, Siôn Corn. Helo, helo.
Tyrd yma, tyrd i lawr.

Ymddeoliad: Dymuniadau gorau i Dr Norton
ar ei ymddeoliad o feddygfa Cerrigydrudion
ar ôl blynyddoedd o wasanaeth i’r gymuned.
Dymunwn bob hwyl i chi yn eich ymddeoliad!

Y Flwyddyn 2020 i Mi
Ychydig iawn a sylweddoliais y byddai
blwyddyn 2020 yn mynd i fod yn wahanol
iawn i'r arfer, a patrwm bywyd bob un ohonom
ers mis Mawrth yn wahanol. Dyma ychydig o
hanes am y flwyddyn 2020. Rwyf wedi cadw
fy hun yn eitha brysur gan dreulio llawer mwy
o amser nag arfer allan yn yr ardd a’r tŷ gwydr,
yn tyfu tomatos a llysiau. Rwyf hefyd yn tyfu
planhigion i'w rhoi mewn potiau, ac wrth gwrs
y blodau dahlias o bob math o liwiau. Mae
ein gardd ni yn fwy taclus eleni nac ydi wedi
bod erioed. Rwyf wedi treulio llawer prynhawn
braf yn eistedd ar y fainc yn gwylio natur ar ei
orau, a datrys posau chwiliadur geiriau. Nid
oedd modd cael cynnal sioe amaethyddol leol
Cerrigydrudion felly nid oedd angen paratoi ati
i gystadlu yno. Roeddem i fod yn mynd ar ein
gwyliau i'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, ond
fe lwyddasom i gael amser yn carafanio yn
ystod mis Awst yn ardal Nefyn. Roedd gorfod
gohirio gweithgareddau lleol, colli ffrindiau a
methu mynd i'w ffarwelio, a cholli cymdeithasu
difyr yn ein cyfarfodydd Sefydliad y Merched
yn drist. A dyma ni yn ystod mis Rhagfyr 2020,
ac mae’n edrych yn debyg na fyddwn yn gallu
cyfarfod eto am hir iawn.
Meinir Jones
O Llanfihangel Glyn Myfyr

Her Chwarae
efo Geiriau mis
Tachwedd

Derbyniwyd dwy frawddeg yn seiliedig ar y
gair Hydref a dwy hefyd ar y gair Diolch.
O ychydig, y frawddeg sy'n fuddugol yw hon
- "Hanfodol yw defnyddio reis efo 'fala" - yr
awdur yn gwybod bod dysglaid o falau wedi'u
crasu gyda phwdin reis yn hynod flasus!!
Yr enillydd yw'r un sy'n dwyn y ffugenw
Rybish, sef Eirlys Rowlands. Llongyfarchiadau
mawr a diolch iddi am gystadlu.

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd dda!
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Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd hapus i Ned Owen
Roberts yn 8 oed ar Rhagfyr 11.
Gan Taid a Nain a’r teulu oll. Sws
mawr. x

Pen-blwydd Hapus iawn i
Morgan Clwyd Ellis, Growine,
Glasfryn ar ei benblwydd yn
7 oed ar Ragfyr 19. Llawer o
gariad Dad, Mam a Gruff a’r
teulu oll xx

Pen-blwydd hapus iawn i ti Elsa
Celyn, Rossa Bach, Prion yn 10
oed ar Rhagfyr 26, llond y lle o
gariad gan Dad, Mam, Loti Grug
a'r teulu i gyd xxx

Pen-blwydd Hapus mawr iawn
i ti Cledwyn Rhys yn 3 oed ar
Ragfyr 2. Llond trelar o swsus
gan Dad, Mam a’r teulu i gyd. X

Pen-blwydd hapus mawr i’r ddwy o genod arbennig yma o 'Bron Parc',
Galltegfa. Mae Ella Grace yn 15 oed ar Ragfyr 23 a bydd Elsa Lois yn
10 oed ar Ionawr 27. Mwynhewch eich hunain! Cariad mawr gan Dad,
Mam, Leah Hâf, Henri Llyr a’r teulu i gyd xxxxx

Dim Etholiad Oedd Hwn, Ond
Refferendwm - Felly Beth Nesaf?
Er ei fod yn brolio ei fod wedi ennill mwy o
bleidleisiau nac unrhyw Arlywydd presennol erioed,
mae Donald Trump wedi colli’r etholiad o dros chwe
miliwn o bleidleisiau. Mae Joe Biden wedi ennill
yr etholiad arlywyddol yn hollol gyfforddus, ond
mae canlyniadau yr etholiadau ar gyfer y Gyngres
ar yr un diwrnod yn dystiolaeth mae pleidleisio i
gael gwared â Donald Trump oedd y cyhoedd, nid
y blaid Weriniaethol gyfan. Mae’r blaid dal i reoli’r
Senedd ac maent wedi ennill naw sedd yn Nhŷ’r
Cynrychiolwyr. Ond beth yw cynllun tymor-hir y
blaid Weriniaethol rŵan? Maent yn yr un sefyllfa â’r
blaid Ddemocrataidd cyn yr etholiad diwethaf; diffyg
arweinydd amlwg. Rhwng tueddiad Mr. Trump i
benodi yes-men dibrofiad i’w gabinet a’i dueddiad i
ddenu sylw’r cyfryngau tuag at ei hun dros y ppedair
blynedd ddiwethaf, nid oes unrhyw aelod profiadol
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o’r blaid wedi cael cyfle i brofi ei hun fel olynwr
naturiol i Mr. Trump.
Am resymau gwahanol, gallwn ofyn yr un cwestiwn
am y blaid Ddemocrataidd hefyd - beth yw eu cynllun
tymor-hir nhw? Pan ddaw diwrnod urddo Mr. Biden ym
mis Ionawr, mi fydd yn saith deg wyth - ar ei ddiwrnod
cyntaf, Mr. Biden fydd yr Arlywydd hynaf erioed. Mi
roedd yr hynaf heblaw Mr. Biden, Ronald Reagan, yn
saith deg saith oed pan adawodd y swydd. Pan ddaw’r
etholiad nesaf, mi fydd Mr. Biden ar fin troi’n wyth deg
dau - felly digon posib yw’r posibilrwydd na fydd yn
ceisio ennill ail derm o gwbl. Ai dyma oedd bwriad y
blaid o’r cychwyn - cadw cadair y Swyddfa Hirgrwn yn
gynnes tra maent yn paratoi olynwr a fydd ddigon ifanc
i bara wyth mlynedd?
Mae Mr. Biden ei hun wedi cyfaddef mae dyma sut
mae o’n gweld ei hun. Ar ôl dewis Kamala Harris fel ei

Pen-blwydd hapus i Ela Mair
Ellis, Dolanog yn 9 oed Rhagfyr
24. Cariad mawr oddi wrth Taid a
Nain Llanrhaeadr. Xx

Pen-blwydd Hapus i Ceirion
Gwyn Jones yn 5 oed Rhagfyr
28 ac i Cassi Aur fydd yn 3 oed
ym Mawrth 21. Cariad mawr
gan mam a dad, nain a taid
Llaethwryd a nain a taid 21 Ty’n y
Parc, Rhuthun

bartner yn yr etholiad, dywedodd ei fod wedi ei dewis
oherwydd ei bod hi yn barod gymryd drosodd o’r
diwrnod cyntaf petai o - yn ei eiriau ei hun - yn cael ei
wthio oddi ar ben adeilad. Mae’n ddealladwy, felly, pam
gymerodd Mr. Biden amser hirach na’r arfer i ddewis
ei bartner, i gymharu ag etholiadau gorffennol. Ond er
hyder Mr. Biden yng ngallu Ms. Harris i gamu i’r adwy
petai angen, nid yw hanes yn ffafriol i Is-arlywyddion
sydd eisio dyrchafiad. Mae chwe Is-arlywydd wedi
cystadlu etholiad i fod yn Arlywydd ers diwedd yr Ail
Ryfel Byd, ond dim ond tri sydd wedi llwyddo.
Ond er nad yw hanes ar ochr Ms. Harris yn yr
ystyr yma, y ddynes ddu ag Indiaidd-Americanaidd
cyntaf i alw ei hun yn Is-arlywydd yw’r person
diwethaf i boeni am beth mae hanes yn ei ddweud.
Os yw’r Democratiaid eisiau cadw eu baneri glas
yn y Tŷ Gwyn ar ôl ymddeoliad Mr. Biden, mae gan
Ms. Harris a’r blaid Ddemocrataidd yr un peth i’w
brofi. Mi fydd angen i Ms. Harris brofi bod asesiad
Mr. Biden ohoni yn gywir, ac mae’r Democratiaid
angen dangos bod ganddynt yr un peth nad oes gan
y Gweriniaethwyr - darpar arweinydd sy’n barod i
gymryd drosodd o’i diwrnod cyntaf.
Ifan Dafydd

LLANGWM
Gohebydd: Sian Mererid Williams
E-bost: tainewyddion@gmail.com
Profedigaeth: Estynnwn ein
cydymdeimlad â Mrs Beti Jones,
Garth Gwyn, y plant – Gwennol,
Llyr, Eurgain, Undeg ac Ynyr a’u
teuluoedd, yn eu profedigaeth lem
o golli priod, tad a thaid annwyl.
Yn fab i’r diweddar John Morris
ac Eirwen Jones, Aeddren, roedd
Aerwyn – neu Aer i’w gydnabod,
yn gymeriad hoffus a phoblogaidd.
Byddai yn ei elfen yn amaethu gan
ymweld yn gyson â’r ‘mart’ i drin
a thrafod prisiau stoc. Fel blaenor,
roedd i Gapel Gellïoedd le cynnes yn
ei galon, felly hefyd y Côr Meibion,
lle bu’n Llywydd ac arweinydd
cyngherddau sawl tro. Yn fwy
diweddar, câi bleser yn rhoi’r byd yn
ei le dros baned o goffi gyda chriw
cellweirus ‘Y Badell Aur’ yn Y Bala.
Fel bro garwr, bu Aer yn gefnogol i’r
‘Pethe’ gydol y blynyddoedd a chwith

garw yw meddwl i ni ffarwelio ag un
arall o hoelion wyth y Llan.
Anfonwn ein cofion hefyd at Eilir,
Heulwen a Gwawr a’u teuluoedd yn
eu hiraeth am eu brawd Aer.
Gwth o Oedran: Ein cofion at
Mrs Selina Watson, Ann, Sioned a
Theulu Ystrad Bach yng nghyswllt
marwolaeth Mrs Beti Watson,
Rhuthun, yn ddiweddar. Gwraig
arbennig iawn yn mwynhau
cymdeithasu a pheintio ac yn un
a fu ‘yn ei phethau’ hyd y diwedd
a hithau’n gant a phump! Melys yr
atgofion amdani.
Diwedd Cyfnod: Wedi 34 mlynedd
o wasanaeth clodwiw ym Meddygfa
Uwchaled, Cerrigydrudion, daeth
yn bryd i Dr Dermot Norton roi’r
‘stethosgop’ o’r neilltu! Fel ardalwyr,
rydym yn ddiolchgar iddo am ei ofal
a’i waith fel meddyg teulu hyd y fro a
dymunwn ymddeoliad hapus iddo.

Cyfnod Clo Llwyn Saint

Waw! Am 9 mis hollol nyts! Ganol mis
Mawrth, ac roedd yr amser wedi dod
i Rhys a finne, Gwen, Casi, Anna ac
Elan symud o bentref Cerrig i’n cartref
newydd ar y fferm yn Llwyn Saint.
Roedd hi’n benwythnos cyn y cyfnod
clo, ac o wrando ar y newyddion,
roedd yn gyfnod pryderus ofnadwy.
Doedd hi ddim yn deimlad braf gorfod
dweud wrth fy Mam nad oedd yn cael
ein helpu i bacio a bod rhaid iddi gadw
draw. Teimlad wnâi byth anghofio.
Gyda’r ysgolion ar fin cau, doeddwn
ddim wedi dychmygu y buaswn adre
am dros 6 mis gyda phedair o dan
8! Wnes i a’r merched prin adael y
fferm am 6 mis. Ar ôl cymryd ‘chydig
wythnosau i ffwrdd o’i waith fel
trydanwr roedd yn rhaid i Rhys fynd
nôl, a fo chware teg, fuodd yn gwneud
y siopa inni gyd yng Ngherrig ar ei
ffordd adre o’i waith.
O edrych nôl, fe ges i a’r merched
gyfnod mor braf efo’n gilydd - amser
amhrisiadwy na chaf i fyth nôl. Bu’r
merched yn deffro am 6, brecwast ac
allan i helpu Taid a Nain Bryn Teg hefo’r
wyna. Gwnes ddysgu yn sydyn bod y
plant yn ddigon hapus os oeddynt yn
cael digon o awyr iach, dillad cynnes a
bwyd call yn eu boliau. Roedd yn braf
i minnau fod adre i helpu efo’r wyna
er bod job 5 munud yn aml yn cymryd
hanner awr gyda phedair o rai bach.
Wnai fyth anghofio mynd ar y Gator
efo’r pedair (a’u bagiau a’u tedis) i ddal

dafad oedd ar fin dod ag oen a chario’r
ddafad a’r oen nôl ar y cefn i’r buarth!
Dipyn o sialens ond roedd y merched
yn andros o help chware teg.
Roeddem mor lwcus o’r tywydd
a bod y merched yn cael cyfle i
fwynhau’r holl ryddid a’r byd natur ar
stepen eu drws. Mwynhau’r bywyd
syml a’r llonyddwch a gwneud pethau
na fyddem fyth wedi eu gwneud fel
arall fel cacen lemon hefo eithin i Taid
ar ei ben-blwydd a diod o flodau’r
eithin. Magu Modlen, Marcaroni
a Morgan yr wyn llywaeth. Daeth
breuddwyd Gwen yn wir pan gawsom
Awstralia’r ferlen newydd a chawsom
ddyddiau braf o fynd am dro rownd y
bloc i Langwm a nôl adre dros y top.
Rhaid imi gyfadde’ doedd gwaith ysgol
ddim yn cael llawer o flaenoriaeth ac
mai dewis a dethol darnau o waith
oeddym! Yn aml, byddem yn mynd am
bicnic amser cinio - i’r merched gael
chwarae a finne ac Elan gael ‘chydig
o lonydd a chau ein llygaid am bach!
Er bod o yn gyfnod braf roedd o hefyd
yn gyfnod blinedig, a sylweddolais
reit handi pa mor bwysig oedd gwely
cynnar er mwyn medru syrfeifio!!
Cawsom Haf reit wahanol i’r arfer a
gorfod meddwl am syniadau newydd
i ddiddanu! Parti Pen-blwydd ffrindiau
dros zoom a chysgu mewn pabell yn
y cae. Ar ôl i’r rheolau lacio ychydig
cawsom Sioe Ffasiwn i’r teulu i
ddathlu Pen-blwydd Elan yn 1 oed

(Cefn) Rhys ac Elan, Nan a Gwyndaf (sef Nain a Taid Bryn Teg).
(Blaen) Anna, Gwen a Casi yn mwynhau’r picnic adeg y cynhaeaf.

Deiseb
ddaeth o
Ddyffryn
Clwyd
Efallai bod rhai ohonoch wedi
bod yn gwylio’r newyddion yn
ddiweddar neu hyd yn oed wedi
llofnodi’r ddeiseb “Mae’n rhaid
deddfu i atal newid enwau tai o’r
Gymraeg i’r Saesneg”?
Yn ystod y cyfnod clo tra’n
ymlwybro, neu ar gefn beic gyda’r
teulu yma yn Nyffryn Clwyd,
roeddwn wedi fy nychryn cymaint o
enwau Saesneg sydd ar ffermydd,
bythynnod a thai yr ardal. Mae
yna enghreifftiau di-ri, ac un sydd
wastad yn tynnu fy sylw yw “Two
Hoots” yma yn Llanbedr. Mae’n
rhaid bod rhywun wedi newid enw’r
tŷ bychan a wedi dewis yr enw gan
ei fod ar dro eitha cas lle mae ceir
yn canu eu cyrn.
Un noswaith mi welais i neges
drydar gan Aled Hughes (Radio
Cymru) yn adrodd ei hanes yn
mynd am dro ar lannau’r Fenai
a gweld tŷ wedi newid ei enw i
“Paddleboard Cottage”. Trychineb
arall meddyliais, mae’n rhaid
gwneud rhywbeth.
Dyma edrych ar wefan Y Senedd
a sylweddoli pa mor hawdd oedd
cychwyn deiseb. Wedi cwblhau’r
ddeiseb, dyma fi’n ei gyrru’n ôl
at Aled Hughes a’i ledaenu ar
wefannau cymdeithasol eraill.
O fewn deuddydd fe arwyddwyd
y ddeiseb gan dros 5,000 o bobl.
Yn syfrdanol, roedd trothwy pwysig
wedi ei groesi gan ei bod nawr
digon o lofnodion i fynd â flaen

gyda Nain a Taid Penrhiw wedi mynd i
ymdrech hefo’u gwisgoedd! Cawsom
fabolgampau yn yr ardd yn Hendre
Arddwyfaen a’r uchafbwynt oedd y
ras cropian rhwng Elan ac Arthur, ei
chefnder, gyda’r plant (a’r rhieni) yn
gweiddi am y gore!! Gwnaeth Taid a
Nain Bryn Teg droi eu gardd yn Faes
‘Steddod Genedlaethol gyda llwyfan
perfformio, pabell gelf, cerrig yr orsedd
a hyd yn oed toiled! Cafodd Taid ei
goroni am ei limrigau (er mai fo oedd
y beirniad hefyd) gyda’r merched yn
perfformio’r ddawns flodau! Cafwyd
Sioe Llangwm a Chyfarfod Bach rhithiol
a weithiodd yn grêt am eleni.
Erbyn diwedd Gorffennaf roedd yn
bryd imi fynd nôl i fy ngwaith gydag
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a
dechrau jyglo gweithio o adre a bywyd
teuluol cyn i’r plant fynd nôl i’r ysgol
mis Medi. Yn hytrach na thrip dramor
efo ffrindie fel roeddem wedi gobeithio,
cefais ddathlu fy mhen-blwydd arbennig
wrth fynd efo Rhys a’r merched rownd
Llyn Crafnant a swper ‘Small plates’ ac
ambell i ddiod dros Zoom efo ffrindiau.
Dwi wedi teimlo cymysgedd o
emosiynau dros y misoedd dwetha’,
pryder am fy rhieni a’r teulu, ofn,
hapusrwydd, euogrwydd fy mod i
wedi cael amser mor braf adre gyda’r
merched tra bod cymaint o rai eraill yn
teimlo unigrwydd neu yn gorfod ymdopi
gyda gwaith, a gofalu a cheisio addysgu
eu plant.
Ma’ rhaid i mi gyfadde’ bod effaith
y Pandemig, goblygiadau Brexit ar ein
economi a’n cymunedau a dyfodol

y Pwyllgor Deisebau. Roedd yr
ymateb yn anhygoel hefo llawer
iawn o sylw gan fawrion Cymru
yn cynnwys y darlledydd Huw
Edwards, Yr Athro Carwyn Jones,
y comedïwr Tudur Owen, ac Aled
Hughes wrth gwrs. Cododd nifer y
llofnodion i 10,000 o fewn wythnos,
gyda’r pwnc yn cael ei drafod dros
Clawdd Offa hefyd! Erbyn cau’r
ddeiseb ym mis Medi roedd mwy
na deunaw mil wedi llofnodi, sydd
yn ei gwneud yn un o’r deisebau
mwyaf mae’r Senedd wedi ei
dderbyn.
Yn amlwg mae hwn yn bwnc
sy’n agos at galon ni’r Cymry. Fy
esboniad i’r cynnig oedd bod newid
enwau tai i’r Saesneg yn golygu ein
bod yn colli ein treftadaeth, hanes a
chymeriad ein cynefin. Mae’n bwnc
sydd uwchlaw gwleidyddiaeth ac yn
hanfodol bwysig yn ystod y cyfnod
hwn lle mae cymaint o fewnfudo
(40% o dai a werthwyd yng
Ngwynedd llynedd yn ail-dai). Yn
ogystal â hynny, unwaith mae’r
enwau cynhenid wedi diflannu,
rydym yn colli beth sydd yn
gwneud ein gwlad yn arbennig
ac yn gwarchod ein iaith unigryw.
Yn syndod, mae nifer fawr iawn o
Gymry di-Gymraeg wedi llofnodi’r
ddeiseb.
Ddydd Mawrth, Tachwedd 17,
roedd y ddeiseb o flaen Pwyllgor
Deisebau’r Senedd. Gyda balchder
mawr roeddwn yn hynod o falch
bod aelodau o’r pwyllgor yn
unfrydol ac yn galonogol iawn.
Maent yn gytûn y dylai’r pwnc gael
ei drafod ar lawr y Senedd ac y
dylid gwneud lle yn yr amserlen cyn
yr etholiad nesaf.
Diolch i bawb a lofnododd, mae’r
cam cyntaf wedi ei gwblhau!
Robin Aled
Llanbedr Dyffryn Clwyd

Elan fach yn helpu Mam (Elliw) i wyna

ein plant yn fy mhoeni. Dwi’n teimlo
bod angen i ni ddeffro i sut mae’r wlad
yn cael ei rhedeg a chan bwy mae’n
cael ei rheoli. Mae’r misoedd dwetha’
wedi gwneud imi sylweddoli pa mor
lwcus ydan ni bo’ gennym bopeth
rydym angen ar stepen ein drws.
Dwi’n teimlo ei bod yn bryd i Gymru
sefyll ar ei thraed ei hun. Mae’r cyfnod
diweddar wedi amlygu pa mor bwysig
ydi’r pethau bychain a’n hamgylchedd
lleol ar gyfer ein hiechyd a’n lles a
phwysigrwydd cefnogi cynhyrchwyr,
busnesau a siopau lleol. Bod yn
ddiolchgar o’r pethau bychain a bywyd
syml ydi’r ffordd ‘mlaen imi dwi’n
meddwl!
Elliw
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Blwyddyn wahanol
Gwyneth Carey
(Bontuchel)

I’r feirws,’ dyw ond ysfa
Am gael byw; i ni, mae’n bla,
Daeth y feirws i’n brathu rhwng gaeaf
a gwanwyn, pan oeddym yn edrych
ymlaen at wyliau’r Pasg. Wrth edrych
yn ôl, mae’n anodd cofio pryder a gofid
y dyddiau cynnar hynny, oherwydd
yr ydyn ni, rywsut, wedi dod i arfer.
Daethom drwy gyfnod y don gyntaf o
haint a marwolaethau, y disgwyl i graff
yr ystadegau basio’r brig a dechrau
disgyn.
Ond roedd bywyd wedi newid, a
bu tawelwch. Roedd y tawelwch i’w
deimlo fel hugan, yn y ffyrdd bach
oedd yn wag o geir. Popeth wedi cau
i lawr. Siopau ar gau, a galw mawr
am gludiadau Tesco. Jôcs am bobl
yn celcio papur tŷ bach. Ond daeth
gwaredigaeth drwy fenter busnesau
lleol fel y bwtsiar yn cludo bwyd i’r
tai. Problem fawr rhai ohonom oedd
cael trin ein gwallt a thorri ewinedd ein
traed, ond mae’r busnesau bach, gan
gynnwys rhai siopau, wedi llwyddo
i ddal i gynnal gwasanaeth. Capeli
ar gau, a gweinidogion yn darlledu
o gapeli gwag, ond yn brysur yn
cadw cysylltiad â’u haelodau. Ond
llwyddodd Llyfrgell Rhuthun i gynnig
gwasanaeth ‘wrth y drws’, oedd yn
fendith. Ac mae Nyrsys y Gymuned
wedi dal i ymweld â chartrefi i drin
cleifion.
Ond ddechrau’r haf, bu trai ar y don

gyntaf o’r haint, a pheth llacio ar y
cyfyngiadau. Daeth cyfle i siopa dipyn
mwy, i gael sgwrs yn yr ardd. Pleser
mawr i mi oedd cael ffrind i helpu hel
afalau oedd yn disgyn yn gynnar oddi
ar y coed.
Ond dan y gobaith roedd disgwyl
pryderus y byddai ail don o’r haint yn
ein taro ni gyda’r hydref.
Ac yn wir fe ddaeth. Dechreuodd
y graff ddringo eto wrth i ni weld y dail
yn troi eu lliw. Ryden ni’n clywed mwy
ar lafar am hwnahwn a honahon wedi
cael yr haint sy’n gwneud i ni bryderu
am ein wyraint a’n wyresau. A dyma
ni’n cael y ‘clo bach’ o gyfyngiadau
am bythefnos eto. A hyn pan mae’r
cloc wedi ei droi yn ôl a’r tywyllwch yn
disgyn amser tê. Dyna pryd mae rhai
yn dechrau ‘hel meddyliau’ a’r pryderon
yn troi o gwmpas y meddwl nes llenwi’r
amgyffred a throi gobeithion allan. Dim
rhyfedd fod teuluoedd yn ‘desprêt’
i fwynhau Nadolig hefo pob sbloet
traddodiadol. Does yna fawr o awydd
meddwl am y pris fydd i’w dalu am
lacio’r rheolau.
Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae yna
atgofion fydd yn parhau. Yr hyn sydd
wedi
bod yn drawiadol ac yn bellgyrhaeddol
ydi’r cariad cymunedol sydd ar led.
Rydw i wedi ei brofi i’r eithaf. Y llais
ar y ffôn yn dweud ‘Dwi’n mynd i’r dre.
Alla i gael rhywbeth i chi?’ Y blodau
mewn bag yn hongian ar handlen y
drws. Y Daily Post a’r Bedol ar y wal.
Ac mae’r bocs bwyd y tu allan wedi ei
lenwi â llawer peth, - cacen, pot jam
a hyd yn oed bryd o fwyd.
Gwir y dywedodd y bardd: Does neb
yn ynys.

Clwb Cant!

Mae gennym angen rhagor o aelodau i’r Clwb Cant!
Mae’r tȃl aelodaeth yn £1.00 y mis am bob aelod, neu daliad
ymlaen llaw o 12.00 ( deuddeg punt ) am y flwyddyn, i’w dalu os
yn bosibl drwy Archeb Banc. Ni chaniateir i unrhyw aelod ddal
mwy na phum cyfran aelodaeth yn y Clwb.

DYMUNAF YMUNO Ἀ CHLWB CANT Y BEDOL
Enw:

Roedd Zoom i weld wedi dod o
nunlle yn gynharach eleni gyda
diolch i’r cyfnod clo cyntaf, gan
helpu i deuluoedd a ffrindiau gadw
mewn cysylltiad, gwasanaethau
crefyddol, cyfarfodydd gwaith,
a chwis neu ddau wrth gwrs. Bu
fy nghariad a finnau’n cymryd
rhan mewn cwis gyda chriw a
ffrindiau bob wythnos bron ers
hynny. A chyn dechrau un o’r
cwisiau hyn, trodd y sgwrs at y
Nadolig. Trefniadau i ddechrau,
gyda rhai yn byw yn Rwsia ac Ynys
Manaw ar hyn o bryd yn trafod a
fydden nhw’n cael dod adref at
eu teuluoedd. Wedi hynny, aeth y
sgwrs yn fwy cyffredinol i drafod
traddodiadau’r Nadolig. Ymysg
y rheiny gafodd eu magu yng
Nghymru a Lloegr, roedd trafod
atgofion digon tebyg o wisgo
dressing gown a lliain sychu llestri
am ein pennau i fod yn fugail yn y
gwasanaeth Nadolig, cael catalog
Argos y flwyddyn i ddechrau
cylchu’r anrhegion roedden ni’n
dymuno eu cael y flwyddyn honno,
ysgrifennu llythyrau at Siôn Corn,
dewis pa fwyd a diod i roi iddo
am ei holl waith caled, ac aros yn
eiddgar i glywed clychau’r ceirw yn
canu uwchben ar noswyl Nadolig.
Roedd un ferch wedi cadw’n
eithaf tawel ac i weld yn gwrando’n
astud arnon ni ond heb wir fod
yn cyfrannu at y sgwrs. A hynny
oherwydd er ei bod yn byw
yn Lloegr erbyn hyn, roedd y
rhan fwyaf o’i magwraeth yng
Ngholombia. Dechreuodd drafod ei
hatgofion hi o’r Nadolig yn treulio
bron iawn yr wythnos gyfan sy’n
arwain at ddiwrnod Nadolig gyda’i
holl gymdogion yn gweddïo, yn
mwynhau gwledd ac yn canu
carolau. Yn ogystal â hynny, ar 7
Rhagfyr mae’n Día de las Velitas
neu ddiwrnod y canhwyllau bach
yn Gymraeg. Mae tai’n cael eu
haddurno â chanhwyllau, lanterni a
llawer o oleuni. Roedd llawer o dân
gwyllt, cerddoriaeth a dawnsio.
Roedd yn fendigedig clywed yr
atgofion hynny, a dyma ddechrau
ymchwilio i arferion eraill y Nadolig
rownd y byd.
Gwlad Pwyl
Yn draddodiadol mae teuluoedd
yn dod ynghyd i gael pryd o fwyd
o’r enw Wigilia, ar Noswyl Nadolig.
Byddant yn dechrau bwyta pan

Cyfeiriad:

Côd Post:
Rhif Ffôn:
Dychweler i Swyddfa’r Bedol

Be gei di wrth groesi Sion Corn
â hwyaden?
Cwacyr Nadolig!
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Traddodiadau’r
Nadolig

ddaw’r seren gyntaf yn awyr y nos.
Mae’r pryd yn cynnwys 12 cwrs.
Meddyliwch - 12 cwrs!
Norwy
Mae plant yn Norwy yn chwilio am
ddau greadur adeg y Nadolig. Y
cyntaf yw creadur tebyg i afr o’r
enw Julebukk sy’n gorrach sy’n
dod ag anrhegion i’r plant. Yr ail ydi
Jul Nisse, sy’n gwarchod anifeiliaid
fferm ac sy’n chwarae triciau ar
blant nad ydyn nhw’n gadael uwd
ar ei gyfer.
Bob blwyddyn, mae Norwy’n
rhoi coeden i’r Deyrnas Unedig,
sy’n cael ei harddangos yn Sgwâr
Trafalgar, Llundain. Mae’r goeden
hon yn rhodd i ddiolch am y
cymorth a gafodd Norwy yn ystod
yr ail ryfel byd.
Feneswela
Ym mhrifddinas Feneswela,
Caracas, bob noswyl Nadolig mae
trigolion y ddinas yn mynd am yr
eglwys yn gynnar yn y bore. Mae
hyn yn swnio’n ddigon cyffredin
hyd yma dydi? Wel, tan 8 y bore,
mae’r ffyrdd wedi’u cau er mwyn
i’r trigolion deithio i’r eglwys ar
esgidiau rholio!
Rwsia
Gan fod Eglwys Uniongred Rwsia
yn cadw at galendr Iŵl, sydd 13
diwrnod y tu ôl i galendr Gregori,
mae’r Nadolig yn cael ei ddathlu
ar 7 Ionawr. Yn ddiddorol ddigon
hefyd, mae Dydd Calan ar 1 Ionawr
yn aml yn cael ei ystyried yn ŵyl
bwysicach.
Siapan
Yn 1974, roedd Takeshi Okawara,
rheolwr y bwyty KFC (Kentucky Fried
Chicken) cyntaf yn Siapan yn cael
trafferth cael pobl i ddod i’r bwyty
anghyfarwydd Americanaidd hwn.
Gan sylweddoli hefyd nad oedd
gan y wlad brin ddim traddodiadau
Nadolig, dechreuodd ymgyrch
farchnata clyfar sy’n cyfieithu
i’r Saesneg fel ‘Kentucky for
Christmas’. Dyma ymgyrch oedd
yn gwerthu’r syniad o draddodiad
o fwyta cyw iâr KFC yn lle pryd
twrci traddodiadol y Gorllewin. Hyd
heddiw, mae pobl yn archebu’r bwyd
ymlaen llaw ac mae ciwiau mawr
bob blwyddyn i gyflawni’r traddodiad
hwn. Pwy se’n meddwl de?
MD

Diwrnod Clefyd Siwgr y Byd
Mae Diwrnod Diabetes y Byd
(WDD) yn cael ei ddathlu ar y 14eg
o Dachwedd bob blwyddyn am
mai dyma ddyddiad pen blwydd
Syr Frederick Banting, a ddarganfu
inswlin ar y cyd â Charles Best yn
1922. Sefydlwyd WDD yn 1991 gan
Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol a
Sefydliad Iechyd y Byd mewn ymateb
i bryderon ynglŷn â’r cynnydd mewn
achosion o diabetes.
Mae yna gysylltiad Cymreig gydag
un o’r cleifion cyntaf a dderbyniodd
inswlin i drin diabetes. Mae’r erthygl
hon yn mynd â ni ar daith bell o
Ddyffryn Clwyd, yr holl ffordd bron i’r
Tŷ Gwyn yn Washington, ac yn ôl i
Ddyffryn Clwyd.
Ganwyd Jane Evans yn Nyffryn
Clwyd yn 1788 (ni fu’n bosib lleoli
ei man geni’n hollol) a phriododd y
Cymro, Nathan Hughes, yn Finsbury,
Llundain. Ymfudodd un o’r plant,
David Charles Hughes, pan oedd yn
23 oed i’r Unol Daleithiau yn 1885.
Daeth yn Weinidog y Bedyddwyr, a
bu’n un o’r rhai oedd yn gyfrifol am
gyfieithiad newydd o’r Beibl Saesneg.
Daeth hwn, yn ei dro, yn Argraffiad
Safonol yr Unol Daleithiau yn 1900.
Roedd gan David a’i wraig Mary,
fab o’r enw Charles Evans Hughes.
Daeth Charles yn llywodraethwr Efrog
Newydd, gan drechu William Randolph
Hearst o drwch blewyn.
Ym mis Tachwedd 1916, bu
bron i’r UDA gael Arlywydd a fedrai
siarad ychydig o Gymraeg! Roedd
y mwyafrif o’r papurau newydd yn
credu mai Charles Evans Hughes
fyddai’r Arlywydd newydd, ac fe
argraffwyd penawdau’n barod mewn
rhai papurau newydd yn cyhoeddi

Charles Best ar y chwith a Frederick Banting ar y dde y ddau wnaeth ddarganfod inswlin.

hyn. Yn anffodus, Woodrow Wilson
enillodd y ras i fod yn Arlywydd, felly ni
chyrhaeddodd yr iaith Gymraeg y Tŷ
Gwyn. Yn fuan wedyn, cafodd Charles
swydd fel Ysgrifennydd Tramor, a bu’n
un o Brif Ustusiaid amlycaf y Goruchaf
Lys yn yr UDA.
Roedd gan Charles a’i wraig,
Antoinette, bedwar o blant – Charles yr
iau, Helen, Catherine ac Elizabeth. Yn
Ebrill 1919, canfuwyd bod Elisabeth,
11 oed, yn dioddef o diabetes; roedd
hi wedi colli llawer o bwysau ac yn
sychedig iawn. Gwelodd meddyg
enwog Elisabeth, a dywedodd wrthi
‘heb driniaeth, mae disgwyliad oes
rhywun ifanc â diabetes yn llai na
blwyddyn o gychwyn y symptomau’.
Fe’i rhoddwyd ar ‘ddiet newynu’ – i
ganfod y nifer lleia’ o galorïau roedd eu
hangen arni i oroesi.

Rhwng 1921 a 1922, llwyddodd tîm
o Brifysgol Toronto i ynysu’r hormon
inswlin – yr hormon mae pobl efo
Diabetes Teip 1 yn methu ei gynhyrchu
eu hunain. Arweiniodd y darganfyddiad
hwn at gael doctoriaid a chleifion
yn eu miloedd yn holi a oedd posib
dod i Doronto am driniaeth. Cafodd
y mwyafrif ohonynt eu siomi, gan
nad oedd digon o inswlin ar gael yr
amser hynny. Ond un o’r rhai oedd yn
ddigon lwcus oedd Elizabeth Evans
Hughes. Fis Awst 1922, hi oedd un o’r
plant cyntaf i gael inswlin fel rhan o’i
thriniaeth. Gweddnewidiodd hwn ei
bywyd hi bron ar unwaith.
Cafodd Elizabeth Evans Hughes oes
hir a llwyddiannus iawn. Pan fu farw yn
1981, roedd diabetes arni ers dros 61
mlynedd ac roedd hi wedi cael pigiad
inswlin tua 40,000 o weithiau.

Y rhai cyntaf i gynhyrchu inswlin
i drin cleifion oedd Labordai
Connaught yn Nhoronto a chwmni
Eli Lilly yn Indianapolis. Yn 1995,
comisiynodd Cwmni Eli Lilly yn y
Deyrnas Unedig nifer o fedalau i’w
cyflwyno i gleifion o Gymru a oedd
wedi byw gyda chymorth inswlin
am dros bum deg mlynedd neu fwy.
Anrhydeddir Elizabeth Evans Hughes
gyda’i henw ar y fedal gan mai hi
oedd un o’r plant cyntaf i dderbyn
inswlin yn 1922 ac i ddathlu’r ffaith
bod ei gwreiddiau yng Nghymru.
Dathlwyd Diwrnod Plant gyda
Diabetes Teip 1 yn y Senedd
ar Chwefror 3 eleni i godi
ymwybyddiaeth o’r symptomau
cynnar, er mwyn trin plant
cyn iddynt fynd yn sâl iawn.
Noddwyd digwyddiad y Senedd
gan Jayne Bryant, AS, i ddathlu
llwyddiannau plant yng Nghymru
sy’n byw efo’r cyflwr.
Ar ddiwrnod y dathlu yn
y Senedd, cyflwynodd ŵyr
Elizabeth Evans Hughes, sef Yr
Athro David W Denning, Prifysgol
Manceinion, y fedal i bobl sy’n
byw gyda’r cyflwr yng Nghymru.
Mae’r hanes wedi dod yn ôl at
ei wreiddiau. Mae’r Athro David
W Denning, (gor-or-or-ŵyr i Jane
Evans) wedi ymddeol erbyn hyn o’i
waith clinigol ac mae ganddo dŷ yn
Nyffryn Clwyd. Mae ei wraig Merian
yn dod yn wreiddiol o Sir Ddinbych.
Os ydych yn gwybod am
unigolion sy’n ysbrydoliaeth i bobl
eraill â diabetes ac a fyddai’n
haeddu’r fedal hon, cysylltwch â
Diabetes UK Cymru.
Anwen Dafydd

Tomatos John Gower a Sŵ Arwel Emlyn
Erys eleni yn y cof heb os am ei dristwch. Diolch
felly, yn y misoedd anodd, rhyfedd rhain, fod
ychydig o rialtwch diniwed ar gael i lonni’r galon.
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, aeth y teulu ati
i ad-ennill darn o dir (ein heiddio ni gyda llaw!)
cyferbyn â’r tŷ yn Rhuthun. Border llethrog
digon gwamal yn glwm o wreiddiau mewn pridd
tywodlyd, â choed ffawydd tenau tal yn tyfu ar
hyd un ymyl, a lôn dawel Pen Y Maes ar hyd yr
ymyl arall. Er gwaethaf ambell i olwg amheus ar
ddechrau’r gwaith wrth geisio cael pâl i dreiddio
mwy nag ychydig fodfeddi, yn araf deg llwyddwyd
i gael gwared â chryn dipyn o’r chwyn, a throi’r
tir mewn mannau o leiaf. Dros amser ymunodd
ein cymdogion yn y fenter. Wrth deulu Cartrefle
derbyniwyd wilberi di-ben-draw o bridd gwych,
ac oddi wrth teulu Hafan cafwyd sawl planhigyn,
a briallu lliwgar (sy’n blodeuo byth) yn eu plith.
Ymddangosodd dwy hwyaden blastig un bore
fel addurn. I goroni’r cyfan, daeth dros ddwsin o
blanhigion tomatos oddi wrth John Gower (gyda
llaw, a gasglodd swm sylweddol i Ysbyty Rhuthun
drwy werthu planhigion amrywiol). Adeiladwyd

terasau a fframiau i roi’r cyfle gorau i’r tomatos
ffynnu, a’u harddangos yn eu gogoniant dros yr
haf. Anodd iawn oedd gan John dderbyn bod
tomatos gwylaidd “ochor draw” yn tyfu gystal â’i
blanhigion ef yn y tŷ gwydr. A dyma ddechrau’r
tynnu coes: chwedl John oedd mai MiracleGro
oedd yr achos. Wna i ddweud dim byd!
Ac yna oddi wrth Arwel Emlyn daeth englyn:
Gris wrth ris mae gardd i’w thrin - yn codi
Dan y coed cynefin;
Mae garddwr glew fel dewin
A honno’n ardd fel hen win.
Tua’r un adeg, rownd y gornel o Ben Y Maes yng
ngardd gefn dawel Arwel, dechreuodd anifeiliaid
swreal Mabinogaidd-eu-naws ymddangos. Siraff
enfawr â’i wddf yn estyn dros y llwyni i’r cymylau
yn gyntaf, wedyn eleffant coediog a’i draed mewn
welingtons duon. A hipopotomws â chroen carped
trwchus, ac yn olaf oll Kung Fu Panda ei hun!
Wrth gwrs, rhaid oedd i rywun ymateb mewn
cynghanedd:
Yn y man, delwedd Panda du a gwyn
Daw a gwên reit smala;
Hynod un mewn cwmni da
Yn heddwch Eden Adda.
Llifodd yr englynion am rai wythnosau yn canmol
yr ardd a’r garddwr, yr anifeiliaid a’u creawdwr! Am
fwy o fanylion, cysylltwch!
Byddwn yn falch o weld diwedd diflastod 2020.
Ond diolch, yn arbennig er hynny, i gymdogion
da ymhob man am rannu’r wên ac ambell air o
gyfeillgarwch. Philip Jonathan
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DRAMAU UWCHALED 2020
Ia, gwell hwyr ofnadwy na dim o
gwbl amwni! Meddwl y basa chi yn
hoffi edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r
Gymdeithas Ddrama yma yn Uwchaled
yn ystod 3 mis cyntaf y flwyddyn
ryfedd 2020. Fel arfer, byddwn yn
adrodd ein hanes fis Chwefror neu fis
Mawrth, ond nid fel yna y bu hi eleni, a
does dim angen dweud mwy. Cawsom
gychwyn da i’r flwyddyn, a chael
3 noson werth chweil yn y neuadd
yn Cerrig ddiwedd mis Ionawr hefo
cynulleidfa wresog a hael eu hymateb.
Mae’n rhyfedd fel ma’ rhywun dros
y blynyddoedd yn medru darogan
rhyw gymaint o ymateb torfol yn syml
wrth gael cip olwg ar bwy sydd yn
y gynulleidfa! Does dim ond angen
un chwerthwr hyderus sy’n fodlon
datgan ei foddhad yn uchel o’r bol,
ac fe fydd y gweddill yn aml yn dilyn
fel defaid! Mae hynny yn medru rhoi
hyder i’r cast wedyn, yn enwedig i
actorion ifanc a dibrofiad. Ond wrth
gwrs, dydi pawb ddim yn ymateb
yr un fath, ac mae rhai yn mwynhau
cystal bob blewyn heb ddangos eu
dannedd mewn gwên!
Fe gawsom un ddrama go wahanol
eleni dan law’r Cynhyrchydd newydd,
Huw Dylan. Rydan ni’n gwybod yn
y topia ‘ma ei fod yn ŵr medrus
iawn hefo geiriau wrth gynnal
gwasanaethau, ac mae o’r un mor
ddawnus wrth gynhyrchu drama.

Gymeri di baned?

Llwyfannwyd drama gan David
Campton, ‘’Be da chi’n da ‘ma?’’. A
do, llwyddodd i dorri’r mowld eleni a
chynhyrchu drama wahanol hefo dipyn
o sylwedd, oedd â neges eithaf difrifol
y tu ôl i’r cyfnodau o actio doniol ond
cynnil.

Roedd y ddwy ddrama arall yn rwtsh
llwyr wrth gwrs, fel arfer!!
Un ohonynt oedd drama Harri’r
Wythfed yn cael ei pherfformio gan
griw oedd wedi hen arfer, a’r profiad
ganddynt yn eu galluogi i drawsnewid
drama syml iawn ar bapur i fod yn

hwyl rhempus ar y llwyfan. Doedd yna
neb yn cael ei enwi fel cynhyrchydd i’r
ddrama yma, bys dipyn o bawb yn y
potes medda nhw!
A’r llall oedd drama’r Ffermwyr Ifanc
am bowdwr gwyn, achosodd dipyn
o helynt i un teulu! Pleser mawr i mi
oedd cael treulio amser yn trio cadw
trefn ar griw y Ffermwyr Ifanc, hefo
aelodau yn troi i actio am y tro cyntaf.
A diolch mawr i ddau frawd o Bwllglas,
sydd â’u gwreiddiau yn Hiraethog, am
ddod i’r fei a “rhoi go ar yr actio ma!”,
sef Gerwyn a Dyfrig. Ma’ nhw wedi
cartrefu yn ein plith erbyn hyn am eu
bod wedi joio cymaint!!
Un arall wnaeth yr ymdrech i ymuno
yn yr hwyl am y tro cyntaf oedd Iolo,
sy’n aelod o Glwb Llangollen ac yn
byw yn Wern Ddu, Glyn Dyfrdwy.
Doedd yntau erioed wedi cael bod
hefo criw mewn drama, ac felly roedd
wrth ei fodd yn ymuno yn yr hwyl. Ac
mi fedrwch fentro ein bod wedi cael
oriau maith o hwyl a chwerthin wrth
lwyfannu un o glasuron Gwynedd
Maes y Waen, “Gymeri di baned”.
Bu’r criw yn ymdrechu’n galed i
ddysgu leins ac ymarfer y mŵfs, ac
roedd rhaid ymestyn ambell un fel
lastig er mwyn ffitio i’r dim i mewn i’w
gymeriad.
Dyfarnwyd Tlws yr actor mwyaf
addawol o blith y Ffermwyr Ifanc i Ynyr

Hari'r Wythfed.

Be dachi'n da 'ma?
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Sgets y cywion

Fy Mhrofiad yn Modelu
Sioned Cordiner, Llanferres
Cefais fy newis gan IMG Models,
neu ‘scoutio’ ydi’r term iawn yn Haf
2017, pryd oeddwn yn 14, yn ystod
trip yn ymweld â’r ‘Clothes Show’ yn
Lerpwl. Ers hynny rwyf wedi bod lawr
i Lundain nifer o weithiau i wahanol
photoshoots efo ffotograffwyr cŵl
gwahanol.
Y profiad mwyaf bythgofiadwy
oedd photoshoot gyda’r ffotograffwr
byd enwog David Sims i’r cylchgrawn
‘BEAUTY PAPERS’. Cefais weithio
hefo artisiaid colur a gwallt i greu nifer
o ‘looks’ gwahanol, gan gynnwys
gwisgo wigiau.
Ar ddechrau’r flwyddyn hon, es i,
Owen fy mrawd, a Hafina fy chwaer,
i lawr i Lundain i siarad gyda fy
asiantaeth IMG i gynllunio fy ngyrfa
ac i drafod be hoffwn i ei wneud
gyda fy modelu yn ystod y flwyddyn.
Ond, yn anffodus ymhen wythnosau
cawsom ei rhoi yn y lockdown,
ac roedd fy ngobaith o weithio
yn ystod y flwyddyn hon wedi’w
cholli. Gydol lockdown, roeddwn yn
parhau i weithio gyda IMG yn tynnu
amrywiaeth o luniau a polaroids. Yna
ar ddechrau mis Medi, gofynnwyd i
mi fynd lawr i Lundain unwaith eto
am ‘test-shoot’ a fyddai’n cael ei
ddangos i gyfarwyddwyr castio ar
draws Ewrop.
Yn fuan wedi hynny cefais fy
ngwahodd draw i Paris am casting
gyda’r cynllunydd YSL (Yves Saint
Lauren). Roedd yn hynod o fraint i gael
y cyfle yma, ac roeddwn yn teimlo
mor lwcus! Roedd Paris yn anhygoel
a’r tywydd yn wych. Roedd adeilad
YSL mor smart a syfrdanol…neu
‘glamourous’. Cefais gyfarfod sawl
Cyfarwyddwr Castio pwysig a oedd yn
hynod o gyfeillgar ac mi wnes i ffrind
lyfli o Bwlgaria, sef Boyki.
Ar y nos Sadwrn ar ôl cyrraedd
adre, cefais fy ngwahodd draw i
wythnos ffasiwn Milan…. ben bore
Dydd Llun!! Es i draw i Milan gyda fy
chwaer Hafina, a chawsom amser
anhygoel! Roeddwn yn brysur trwy’r
wythnos yn mynd i castings a testshoots hefo cynllunwyr gwahanol fel
Fendi, Valentino a Versace. Fy hoff
brofiad oedd cael cyfarfod un o’r
cynllunwyr mwyaf enwog Donatella
Versace. Yn ystod yr amser rhydd
rhwng y gwaith, roeddwn yn ymweld
â’r mannau twristaidd fel Eglwys
Gadeiriol y Duomo, Castell Sforzesco
Sioned yn
mwynhau ym
Mharis

Llun: IMG models

Tai Draw am ei berfformiad cofiadwy
fel y mab oedd a’i fryd ar gael cyhyrau
mawr!
Rhaid peidio anghofio am y sgetsh,
sy’n gyfle gwych i’r cywion gael blas
ar ymuno yn yr hwyl a’r difyrrwch,
yn y gobaith y bydd y brwdfrydedd
yn cydio at y dyfodol. Diolch i Lowri
Dinmael am sgwennu sgetsh i’w siwtio
nhw ac am gadw trefn... dipyn haws
na chadw trefn ar Ian y gŵr, oedd yn
cyd-actio efo hi yn Harri’r Wythfed,
dwi’n siŵr!
Ar ôl tair noson yn olynol yn Cerrig,
(a phryd o fwyd a phanad i ddathlu
ym Mryntrillyn ar y nos Sadwrn)
dyma ddechrau ar y trampio. A dyma
ddechrau ar yr arbrofi, ychwanegu
ambell linell fan hyn a fan draw, a
chreu digwyddiad neu ddau oedd yn
annisgwyl i weddill y cast! Ia...yr un
hen driciau!
Diolch i gymdeithasau Ysbyty
Ifan, Llangernyw, Groes, Pwllglas a
Gwyddelwern am eu croeso arferol
a’u ffidan gwerth chweil i’n bodloni
ddiwedd y noson! Mae’n draddodiad
pwysig mynychu’r cymunedau
gwledig, er mwyn ychwanegu at eu
coffrau ariannol, yn ogystal â rhoi
cyfle iddyn nhw, (a ninnau) gael
cymdeithasu a mwynhau...gobeithio!
Cafodd criw y Ffermwyr Ifanc
gyfle i gystadlu yng nghystadleuaeth
drama fer y Mudiad yn Llansannan,
ac ar ôl eu dyfarnu yn gyntaf, mynd
ymlaen i gynrychioli Clwyd yn y
Galeri yng Nghaernarfon. Wel dyma
brofiad arbennig iddynt, cael actio ar
lwyfan oedd mor fawr o’i chymharu
â’r neuaddau pentref, hefo system
sain a goleuadau proffesiynol, a hyd
yn oed stafell newid arbennig i’r cast.
Ooo, a Bar i iro’r llwnc ar y diwedd
wrth gwrs! Aeth y perfformiad yn llyfn
iawn, a dyfarnwyd y criw yn bumed
gan y beirniad Ffion Dafis, OND...
cafodd Gwenno Tŷ Cerrig y wobr am
yr actores orau yn y gystadleuaeth!
Roedd pawb wedi gwirioni’n lan!
Amser am y diolchiadau rŵan, a
diolch mawr unwaith eto eleni i Aled
Ty’n Wern a’i arbenigedd Sain, Mallt
Fron Deg a’i chriw o golurwyr am fod
efo ni bob cam o’r daith, ac i Trebor
Sbilbyrg Roberts am ffilmio fel arfer.
Dosbarthwyd yr elw eleni rhwng
Elusen Uwchaled, Tŷ Gobaith Conwy,
Samariaid Gogledd Cymru, Hosbis
Sant Cyndeyrn, Hosbis Dewi Sant,
Tŷ Croeso Bodelwyddan, a Chapel
y Waen, Llanelwy (er cof am Emrys
Rowlands, oedd yn gyn-gynhyrchydd
drama ac yn gefnogwr brwd).
A dyna ni...chawson ni ddim cyfle
i gael ‘sbri claddu’r ddrama’ fel y
bwriadwyd, ond mi ddaw y diwrnod
hwnnw eto. Ac er na fydd dramau yn y
fro yn 2021, mi ddaw y dydd pan gawn
ni gyd gyfarfod eto, a “damio bod
yna ymarfer dragwyddol”, a dwrdio
bod yr “amser yn brin” rhwng yr holl
brysurdeb yn ein bywydau!
Yn y cyfamser, yr her i chi
ddarllenwyr ydi mynd ati i sgwennu
drama i ni, fel ein bod yn barod i ail
gydio ynddi pan fydd y sefyllfa yn
caniatáu. Ma’ hi bob amser yn strach
ffindio drama newydd, ffresh...felly
ewch amdani! Rhywbeth i gadw’r
meddwl yn finiog a diddig yn ystod
nosweithiau hir y misoedd nesa’. A
chewch ddychmygu’r hwyl y cewchi
wrth eistedd mewn neuadd yn gwylio’r
perfformiad...
Daw, mi ddaw y dydd...
Sian Pentre Draw.

Sioned Cordiner yn modelu

a bwyta bwyd Eidaleg blasus. Roedd
yn ddinas mor hardd! Ar ôl wythnos
brysur roedd yn amser i Hafina a mi
ffarwelio; Hafina yn trafeilio adre, a
minnau’n mynd yn fy mlaen i Baris
eto! Syth bin ar ôl cyrraedd Paris
roeddwn mewn casting i’r cynllunydd
Dior. Tra ym Mharis roeddwn yn byw
gyda modelau eraill oedd yn dod o
bob rhan o’r byd – America, Canada,
Yr Almaen, Rwsia, ac mi wnes i ddod

yn ffrindiau mawr gyda nhw. Roedd
yn brofiad mor arbennig a hwyl i fyw
ym Mharis gyda ffrindiau. Yn ystod
fy amser yno roeddwn yn brysur yn
gwneud castings, photoshoots, a
roeddwn yn lwcus iawn i gael hedfan
lawr i Monaco am y diwrnod i gyfarfod
cynllunydd yn fano, a oedd yn
wych! Pan nad oeddwn yn gweithio,
roeddwn yn ymweld â llefydd hardd
o amgylch Paris gyda’r genod… a
bwyta mwy o fwyd hynod o flasus!
Gofynnwyd i mi fod yn ‘fitting model’
i’r cynllunydd ACNE am ddiwrnod, lle
roeddwn yn cael ffrogiau wedi eu creu,
eu ffitio, a’u haddasu o nghwmpas.
Roedd mor hwyl cael gweithio gyda
thîm mor glen a gwisgo dillad smart.
Yn dilyn hyn gofynnodd ACNE i mi
fodelu yn ei sioe ‘catwalk’ fel rhan o
wythnos ffasiwn Paris. Roedd hyn yn
brofiad hollol anhygoel o’r dechrau
i’r diwedd… cael fy ngholur a gwallt
wedi’w neud, bod tu ôl i’r llwyfan, a
cherdded lawr y llwyfan yn y sioe,
gyda fy nheulu a ffrindiau yn gwylio
y sioe yn fyw o adre. Yn nghanol hyn
i gyd, tra yn Paris, cefais fy mhen
blwydd yn ddeunaw oed! Saff i
ddweud nid ydw i’n mynd i anghofio
troi’n 18!
Roedd yr holl brofiad yn anhygoel
a bythgofiadwy. Roedd yn fraint ac
yn anrhydedd mawr i gael y profiad
yma, a rydw i’n gobeithio cael y cyfle i
wneud eto yn yr wythnosau ffasiwn y
flwyddyn nesaf!
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13. Yn diweddu’r mis cafwyd
a’u teuluoedd
profedigaeth
o golli Tec,
Wern
Gryffalo
yn yn
y eu
Goedwig.
Roedd
ardal
mewn blwyddyn neu ddwy.
gwasanaeth Sul y Beibl yn Eglwys Mael
Fechan. Bu’n
flaenor didwyll
a gweithgar
yng
mwynhad
y dawnswyr
yn amlwg
iawn
Ardderchog!
Diolch i bawb a fu’n
a Sulien bore Dydd Sul, Hydref 27.
yn
canolbwyntio’n
yn creu acasglu’n
ddyfal.
Nghapel
y Dyffryn, yn wych
aelod gwerthfawr
hwyliog
o’r
Cofion: Anfonwn ein cofion at Ann
symudiadau
cydlynol,
aciawn
yn gan
sicr,bawbYsgolion
Uwchradd
– Daeth cyfle i
Gymdeithas ac
yn annwyl
yn
ardalsydd
McKee
wedi dod adref ar ôl treulio
roedd
pawb a
oedd
yn gwylio wedi cael
ddisbyglion Blwyddyn 6 gael dyddiau
Llandyrnog
thu hwntl
cyfnod mewn cartref gofal yn
blas arbennig ar y cyflwyniad.
blasu yn Ysgol Dyffryn Conwy ac
Llanrhaeadr ac i Norman McKee ar ôl
Noson
Goffi – Roedd bwrlwm yn
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson
Newid Aelwyd
ei ddamwain a’i driniaeth yn yr ysbyty
neuadd
yr
ysgol
nos
Iau
17
Hydref
agored
yn Ysgol Brynhyfryd.
Croeso cynnes iawn i Jack a Fran sydd wedi
cartrefi
yn ddiweddar.
pan
gynhaliwyd
y Taylor,
NosonJackie
Goffi
Ymwelwyr
– Croeso eto i PC
yn Helenfa,
ac i Dave
Le Fevre
a
Dathlu’r Deugain: Llongyfarchiadau
flynyddol
wedi
gan
Wheway
a fu’n siarad gyda’r plant am
Victoria sydd
wedi ei
dod threfnu
i fyw i Greenfield.
Gobeithio
arbennig i Manon Easter Lewis am
Gyfeillion
yr iYsgol.
llwyddiannus
i Cass Meurig am ei
y byddwch
gyd ynBu’n
hapus
yn ein plith. ymddygiad,
ddathlu deugain mlynedd fel arweinydd
iawn gyda stondianu amrywiol, cyfle i
gwasanaeth ac i’r Parch Carol
Côr Merched Edeyrnion. Bu’r côr yn
drio’ch
lwc mewn gemaucalonnog
amrywioli Owain
a
Roberts
iysiarad
gyda
amddeg
troocyntaf
ar CA2
11ynTachwedd,
ond eleni roedden
Geni: Llongyfarchiadau
afuddugol
Llinos,a ddaeth
un ar
weithiau
yr
phaned
wrth
gwrs.
Diolch
i
bawb
a
am
ei Emrys
rôl yn yr eglwys.
nhw i’w gweld
ar yrteithio
ail o Dachwedd. Arwydd fod y
Clwyd Bank, ar enedigaeth mab bach, Gwilym
Eisteddfod
Genedlaethol
ac wedi
fynychodd ac a gyfranodd at y noson
Clybiau ar ôl ysgol
– Parhaodd
5
newid?BlTybed
dramor cyn tymhorau’n
belled â Barbados
yn oes rhai o ddarllenwyr
Dyma’rYparti fu’n diddanu yn y Swper Cynhaeaf.
ym mhob ffordd.
a 6 i ddatblyguBedol
eu sgiliau
wedi codio
cael
yrgan
un profiad? O’r chwith, Margaret Lloyd, Gwenan Mars Lloyd, Ynyr Rogers, Osian
diddanu cynulleidfaoedd
a chystadlu
Llwyddiant:
Llongyfarchiadau
calonnog
i
Elinor
I ddathlu
Collins
Rali
GB – llwyddiant
Bu nifer o Fiona
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ogystal â’r llun cyflwynodd Marian
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yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r
allanol
Heledd,
sef
De
Uist,
ac
y
Eirlysiau: Ers blynyddoedd bellach, mae Myfanwy
Wedi cael cinio blasus yn y tŷ bwyta ar Gadeirydd ohoni, y cyfle i roi enw
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n
mae hi’n hoff o hyrwyddo
Profion
Glaucoma
a Gwil, Tŷ Newydd
yn gweld
yr eirlysiau yn y border
draws pont Llanrwst ymlaen â ni am Cymraeg ar fath diweddaraf o bys pêr.
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig
traddodiadau cerddorol ei phobl yn
Langernyw. Y lleoliad cyntaf i ni ymweld Cyflwynwyd yr enw sef Gwawr Cymru
i Bethan a Gwerfyl am ein paratoi.
yr iaith Gaeleg; gwnaeth hynny
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Pob math o lensys cyffwrdd ar gael

Sbectol gyflawn o £44.95

STEVE MELLOR
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Uned 1G Ystad Ddiwydiannol Lôn Parcwr, Rhuthun
Ffôn: 01824 702244 Ffacs: 01824 707386
Mobile: 07711 400045
Trwsio ceir ar ôl damweiniau Ail Chwistrellu.
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Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443
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GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn: 01824 703304
NEWID AELWYDYDD: Da yw deall bod dwy
chwaer o deulu lleol, a’u teuluoedd wedi symud i
mewn i’w cartrefi newydd yn y pentref yn ystod mis
Tachwedd. Y mae Rhian ac Alan, Osian ac Ella gynt
o Fferm Tŷ Coch wedi cartrefu ychydig lathenni lawr
y ffordd yn ‘Y Wennol’ ac mae Ffion a’r teulu ar fin
symud i mewn i ‘Erw Ddol’ (sef yn ôl Elfyn a Beryl,
Tŷ Coch, yr hen enw ar y cae lle saif y tŷ newydd)
Llongyfarchiadau i chi gyd a phob hapusrwydd ar
eich aelwydydd newydd - gan obeithio bod Sion
Corn wedi cael gwybod am y newid cyfeiriad!!
NEWID AELWYD ARALL: Mae Jon mab Sian ac
Andrew, Pen y Glyn wedi cael ei ddymuniad o gael
dod yn ôl i fyw i bentref Graigfechan i fagu ei deulu
bach ar ôl byw yn Rhuthun am gyfnod byr. Y mae
ef a Lucy a’r plant wedi symud i aelwyd ‘Pen y Fan’
yn ystod mis Tachwedd sydd hefyd nepell o’i hen
gartref ym Mhen Y Glyn. Eto - llongyfarchiadau a
phob hapusrwydd i chwithau hefyd ar eich aelwyd
newydd. Mae’n braf cael clywed sŵn plant o
gwmpas y pentref unwaith yn rhagor
NEWID ARALL HEFYD!: Ar ôl rhai blynyddoedd
o fod yn Drwyddedwyr ar Dafarn y ‘Tair Colomen’
y mae Paul a Debbie wedi dewis rhoi’r gorau i’r
busnes ac yn cymryd seibiant yng Ngorllewin Cymru
am ychydig amser. Croeso felly i’r Trwyddedwyr
newydd sef Nik a Julia a’r plant o Henllan ac er y
cyfyngiadau presennol y maent yn estyn croeso
cynnes i chwi yno. Ac eto yn ôl y rheolau presennol
ar Iechyd a Diogelwch bydd rhaid cysylltu tros y ffon
neu ar Y We os am archebu cael bwyta yn y Bwyty.
PENBLWYDD HAPUS iawn i un o gyn drigolion
y pentref a’r ysgol leol sydd newydd ddathlu ei
ben-blwydd yn 95 oed. Er ei fod ef a’r teulu wedi
byw yn ardal Sheffield ers blynyddoedd lawer, deil
ei ddiddordeb a’i gyswllt â’r pentref drwy Shirley a
Keith, Bryn Llewelyn. ‘Roedd Ellis Roberts neu Ellis
bach i dimoedd Pêl-droed Llanfair a’r Rhewl, arfer
a byw i fyny yn y Waen Grogen ac wedyn gyda’r
diweddar Ted a Maggie Roberts, yn Rose Cottage
(Bwthyn bychan a arferai sefyll rhwng Bryn Llewelyn
a Haulfryn). Taith hynod o bell ac anodd i’r Ysgol leol
o’r Waen Grogen i blentyn iau cyn dyddiau’r Tacsi.
Pen-blwydd hapus iawn Ellis a dymuniadau gorau
gan obeithio bydd siawns am ddod draw i’r hen
bentref unwaith yn rhagor yn 2021.
CAPEL EBENEZER: Ydym - ‘de ni dal yma’!! Gawn
ni gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig iachus a
hapus i bawb o’n haelodau, ffrindiau’r Achos, ac yn
wir i bawb yn yr ardal. Edrychwch am ein Canhwyllau
Adfent yn un o ffenestri’r Capel gan obeithio y cawn
ni i gyd gysur wrth baratoi am Nadolig tra gwahanol
eleni. ‘Gwylie Llawen i chwi gyd’.
CYDYMDEIMLWN: fel Eglwys yn Ebenezer â
theuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y
cyfnod hynod ryfedd yma ‘rydym ni i gyd yn mynd

Myfyrdod ar y
flwyddyn –
Sian Eryddon
Pwy feddylie, adeg yma flwyddyn
ddiwetha y buasai 2020 wedi troi
allan fel hyn. Ychydig feddyliem
y buasai chwiw fel Cofid wedi
creu’r fath lanast a dinistr ar
fywydau pobol, gan chwythu
unrhyw drefniadau i’r pedwar
gwynt. Chwalwyd gobeithion a
breuddwydion ac mewn cyfnod
byr fe drowyd bywydau pawb ei
ben i waered.
Rydym wedi gorfod addasu ein
ffordd o fyw, gwneud heb gael
cyfarfod â ffrindiau a theulu, newid
trefniadau er mwyn cael gweithio,
siopa a mynd i’r ysgol a deud y
gwir i unrhyw le yn ddiogel.

trwyddo yn ein bywydau. Daeth y newyddion ganol
mis Hydref am farwolaeth un o’n cyn aelodau sef
Mair Bolton, Y Gelli gynt. Cydymdeimlwn yn fawr
gyda Roger ei gweddw a hefyd gyda’r plant Lia a
Bryn a’u teuluoedd a hefyd i’w chwaer Eirwen.
Ychydig ddyddiau wedyn daeth y newyddion
trist am ymadawiad annisgwyl Eleri Morris Evans,
Llanbrynmair, sef chwaer Adleis, Gwerddon ac fe
gynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa Aberystwyth.
Mae ein cydymdeimlad llwyraf fel Eglwys ynghyd â’r
ardal i gyd yn mynd atoch yn eich colled fel teulu.
CRYNODEB AM BENTREF BACH GRAIGFECHAN
am 2020:
Ar ddechrau’r flwyddyn ‘roedd pawb i’w gweld yn
swatio yn y tŷ rhag y gwyntoedd oer a’r stormydd
mawrion megis Dennis a Gareth i enwi dim ond dwy
ohonynt. ‘Doedd fawr ddim o eira werth sôn amdano
wedi disgyn - methu mynd i gwpwl o ymarferion Côr
Cymysg Ger y Ffin yn y Rhos oherwydd llifogydd a’r
gwyntoedd cryfion ac ‘roedd rhyw si nawr ac yn y
man ar y newyddion am ryw Feirws yn y gwledydd
tramor pell ond doeddem ni erioed yn meddwl mewn
gwirionedd fod hyn yn berthnasol i ni yng nghefn
gwlad Rhuthun. Ond yn sydyn ganol mis Mawrth ac
yn bersonol tra ‘roeddem ar wythnos o Wyliau ym
mhellafoedd Pen Llyn teimlem ryw anniddigrwydd
o’n cwmpas a gweld bod rhai pobl yn dechrau siopa
‘yn ddi - baid’ ac yn hel stôr o nwyddau i mewn i’r
pantri a’r rhewgell. Ac yna ddiwedd mis Mawrth
derbyn llythyr gan y Prif Weinidog yn gorfodi pawb
i aros gartre ac yn wir i weithio o adre. Yn sydyn
‘roedd hwn yn edrych yn seriws ac o fewn cof doedd
neb wedi gweld sefyllfa debyg. Yn sydyn daeth pob
cyfarfod, pwyllgor ac Oedfa i ben ac ni chynhaliwyd
Oedfa yng Nghapel Ebenezer ar ôl Mawrth 15fed
pan ddaeth pawb yn ôl eu harfer i gael paned a
sgwrs ar aelwyd William ac Adleis, Gwerddon
gyda’n gŵr gwadd sef Arwel Roberts, Rhuddlan. Bu
pawb wedyn yn cadw yn reit saff ar eu haelwydydd,
llawer o loriau neges yr Archfarchnadoedd i’w
gweld yn y pentref yn trawsgludo nwyddau i’r tai a’r
ffermydd. Dyma le ddaeth ‘Y We’ yn bwysig yn ein
bywydau gyda llawer yn gallu archebu nwyddau o
bob math o’u cartrefi. Am y tro cyntaf mewn cof,
ni chynhaliwyd Cyrddau Pregethu’r Groglith yn
Ebenezer a oedd wedi eu cynnal yn flynyddol ers
cyn cof a hefyd hyd yn oed trwy gydol blynyddoedd
y Rhyfel. Yn sydyn daeth distawrwydd i ffyrdd y
pentref - gallem yn awr glywed cân yr adar, ‘roedd
y gerddi yn sydyn i’w gweld yn llawer mwy lliwgar
a hyd yn oed Cnocell y Coed i’w chlywed yng
nghoedlannau’r pentref. Roedd mynd hefyd ar ‘fynd
am dro’ ar hyd y lonydd a gweld cyfeillion eraill yn
gwneud yr un peth a chael cyfle am sgwrs. Dim sôn
am fynd ar Wyliau eleni ond trwy gael sgyrsiau tros y
ffôn gyda ffrindiau a gofal tros ein gilydd daethpwyd
yn rhyfeddol at ddiwedd mis Tachwedd. Oherwydd
y parodrwydd y rhan fwyaf o bobol i gadw at y
rheolau achubwyd ni yn wyrthiol o grafangau y
Feirws Cofid 19 a gobeithiwn y deil hwn i’r dyfodol
hyd y bydd brechlyn ar gael i’n diogelu i’r dyfodol.
Daliwch ati bawb i gadw’n saff!

Bu i’r cyfnodau clo ddod a’u
pryderon - a’r gorau a’r gwaethaf
allan o ddynol ryw, maent wedi
sobri llawer ac wedi dod a rhai at
eu coed, ac wedi gwneud i eraill
ail ystyried ac ail feddwl am eu
ffordd o fyw a sut i ennill tamaid.
Mae o wedi bod chwedl y Sais yn
“steep learning curve” inni gyd.
Mae ein ffydd a’n gobeithion
mewn arweinyddion wedi newid
fel y llanw a diolchaf yn amal nad
Donald sydd gennym wrth y llyw.
Mae’r chwiw ma wedi cyffwrdd
ym mywydau pob un ohonom
mewn un ffordd neu’r llall , nid yn
unig yma yng Nghymru ond ym
mhob twll a chornel o’r byd, does
neb wedi gallu ei osgoi a dydy’r
chwiw ddim yn gwahaniaethu
rhwng lliw, cred cenedl nag iaith.
Ond rydym wedi esblygu i ddelio
efo fo, wedi galluogi ni’n hunnen i

fyw ein bywydau o’i gwmpas. Mi
fyddwn yn talu am y chwiw ma
am flynyddoedd nid yn unig yn
ariannol ond yn gymdeithasol ac
emosiynol am flynyddoedd lawer.
Ond fel mae’r hen air yn dweud,
mae rhywbeth da yn dod bob tro
o rywbeth drwg, mae yne ole ar y
gorwel a chyda lwc daw’r brechlyn
i bob un ohonom gael ein rhyddid
unwaith eto. Efallai, gobeithio y
bydd y flwyddyn ryfedd hon wedi
dysgu rwbeth pwysig i bob un
ohonom mewn un ffordd neu’r
llall, ac y byddwn yn y pendraw yn
dod allan o’r cwmwl ma yn well
pobol, yn fwy goddefgar, caredig
a meddylgar, yn llai crintachlyd a
hunanol, amser a ddengys, ond fel
y gŵyr y rhan fwyaf ohonom, cof
byr dymor bychan ar y naw sydd
gan ddynoliaeth.
Siân PG

GELLIFOR A
LLANGYNHAFAL
Gohebydd: Alaw Humphreys
Ffôn 01824 790164
Menter newydd: Nodwedd arbennig ym mhentref
Gellifor ydi’r perllannau ffrwythlon a welir yn nifer
fawr o’r gerddi. Mae 30 o goed afalau sydd dros
100 oed yng ngardd Bryn Clwyd, sef cartref Eryl
a Holly Evans a’u genethod bach, Elin a Mali. Fe
benderfynodd Holly yn ystod y cyfnod clo eleni ei
bod am wneud mwy o ddefnydd nag arfer o’r holl
afalau fyddai’n disgyn yn yr Hydref a ffrwyth ei
llafur ydi ‘Sudd Afal Bryn Clwyd’ sy’n cael ei werthu
wrth giât y tŷ ac mewn siopau lleol erbyn hyn.

Parhau â’r hwyl i’r plant: Penderfynodd nifer o
drigolion y fro eu bod am i’r plant fwynhau crwydro
o amgylch y tai yn ôl yr arfer ar Noson Calan
Gaeaf, ond gan wneud hynny eleni gan ddilyn
canllawiau diogelwch. Roedd llawer wedi mynd ati
i addurno’u cartrefi a gwelwyd basgedi o fferins
ynghŷd â photeli diheintydd ar garreg drws y tai.
Golygfa ddifyr oedd Elin a Mali, Bryn Clwyd yn
ymweld â’r tai ar gefn ceffyl a dyma lun ohonynt,
yn addas iawn, o flaen tafarn y Ceffyl Gwyn.

Mali ac Elin

Y ‘Brownies’: Yn dilyn apêl gan eglwysi’r plwyf
bu’r ‘Brownies,’ dan arweiniad Karen Morris, yn
brysur yn gwneud pabi yn eu cartrefi ar gyfer
arddangosfa arbennig yn Eglwys Llanbedr. Aethant
ati i’w creu gan ail ddefnyddio gwaelodion poteli
plastig a’u paentio’n goch i gofio’r milwyr a
laddwyd, eraill yn biws er côf am yr anifeiliaid a
gollwyd neu a anafwyd, a rhai’n wyn i gofio am
ddioddefwyr, yn sifiliaid neu’n filwyr.

Dathlu: Llongyfarchiadau calonog i Eurwyn ac
Erina, Maes Hafal, ar ddathlu eu Priodas Aur
Dydd Sadwrn, Tachwedd 21.
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PWLLGLAS

Cofion: Anfonwn ein cofion at
Sam, Clwydfro sydd ar hyn o bryd
yn derbyn triniaeth arbennig. Fe
dreuliodd y Parch. T.L.Williams,
Gwyneth Llywelyn a Tudor Rogers
(Pen y Bryn, Efenechtyd gynt)
gyfnodau yn yr ysbyty yn ddiweddar
ond da yw deall eu bod i gyd gartref
bellach. Dymunwn wellhad buan ichi
oll. Anfonwn ein cofion yr un modd at
eraill yn yr ardal sef Gareth Roberts,
Bryn Teg a Susan Edwards, Tŷ Brith
sydd heb fod yn dda eu hiechyd yn
ddiweddar a hefyd nifer o ieuenctid
yr ardal sydd, yn anffodus, wedi dal y
coronafeirws.

Cydymdeimlo: Yn ddiweddar bu farw
Louise Woods, gynt o 20 Tan y Bryn
ond a oedd yn byw yn Llys Awelon,
Rhuthun ers rhai blynyddoedd bellach.
Cydymdeimlwn yn ddwys â'r teulu a'r
ffrindiau oll yn eu profedigaeth.
Cant Oed: Ar Dachwedd 27 fel
ddathlodd mam Susan Edwards, Tŷ
Brith ei phenblwydd yn gant oed.
Llongyfarchiadau calonnog iawn
iddi a gobeithio iddi gael diwrnod
Pen-blwydd wrth ei bodd. Mae hi'n
ymwelydd cyson yn Nhŷ Brith ac yn
treulio rhai misoedd yno yng nghwmni
Susan a George, ac wrth gwrs yn cael
y gofal gorau.

Llongyfarch: Llongyfarchiadau
calonnog i Siôn Eilir, (Cae Mawr gynt)
Eglwys Unedig Y Rhiw: Gyda'r clo
ar ei swydd newydd gyda Chwmni
byr a gafwyd dros Gymru yn niwedd
Arwerthwyr yn Llanelwy fel rhan o'i
Hydref a dechrau Tachwedd bu'n
hyfforddiant fel arwerthwr. Gobeithio
rhaid cau'r capel unwaith eto. Ond ar
y byddi di wedi gwella'n fuan Siôn
y Sul, Tachwedd 15 fe ail agorwyd y
er mwyn cael dechrau ar dy swydd.
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Ar fy nhaith foreol ddoe roeddwn i
wedi mynd â fy mheiriant recordio
efo fi. Mae gymaint o adar yn canu
yn yr awr cyn y wawr ac mae’n
gyfle da i recordio cyn i’r holl geir
ddechrau llenwi’r ffyrdd. Meddyliais
mai dim ond pwyso’r botwm oedd
rhaid ond nad oeddwn wedi gosod
y lefelau, felly doedd dim un o’r
lleisiau melys wedi cael ei ddal. Er
mwyn paratoi am gael ail gyfle nes i
eistedd yn yr ardd i baratoi’r peiriant
er mwyn gwneud ail ymdrech
heddiw. Doedd dim llawer o adar
yn canu ar y pryd ond digon i mi
wneud yn siŵr bod popeth wedi
cael ei osod yn iawn. Wrth bwyso’r
botwm i wrando ar y canlyniadau,
nid yr adar oedd yn canu ond
Anti Hilda yn siarad! Tair blynedd
ynghynt roeddwn i wedi mynd i’r
gogledd yn y campyrfan ac yn ystod
yr ymweliad wedi galw i weld Anti
Hilda efo Gwylan, fy nghyfnither.
Heblaw am y pleser o weld Anti
Hilda roedden ni’n gobeithio
recordio sgwrs.
Nes i osod y meicroffon ar y
bwrdd, pwyso’r botwm a ffwrdd â
ni. Siaradon ni am seiclo a hithau’n
sôn am yr amser wnaeth hi ac Anti
May, a oedd yn hŷn na hi, seiclo o
Ddolgellau’r holl ffordd i Gymoedd
y De. Aros mewn Youth Hostels
oedden nhw. Roedd Anti May yn

hŷn ac yn gryfach ond mi roedd hi’n
aros ar ben yr elltydd er mwyn i Anti
Hilda ddal i fyny, ond wedyn mynd
ymlaen yn syth ar ei thaith! Doedd
Anti Hilda ddim yn cael cyfle i gael
ei gwynt ati! Aeth tair o’r chwiorydd
i seiclo yn ardal Llŷn hefyd. Dyna le
oedden nhw’n edmygu harddwch y
wlad o’u cwmpas ac un yn codi ei
braich i dynnu sylw at safle’r ysgol
fomio. Collodd ei chydbwysedd
a syrthio yn erbyn y chwaer ar y
chwith, hithau’n taro’r drydedd
chwaer a’r tair yn glanio yn un
pentwr ar y llawr. A pham bod rhaid
mynd mor bell dim ond i chwarae
dominos dwedwch? Wrth gwrs
doedd y ffyrdd ddim mor brysur â
heddiw ond sut oedd eu cyflwr?
Gyda llaw roedd wyth chwaer,
druan o Taid ynte!
Wrth i mi eistedd yn yr ardd yn
gwrando ar hyn sylwais ar fronfraith
yn crwydro o dan y coed afalau,
mae’r adar yn hoff iawn o’r darn
yna - llawer o fwyd blasus! Roedd
hi’n hapus ei byd yn chwilota a
phob hyn a hyn yn aros i syllu arnaf.
Y ddau ohonom yn fodlon iawn i
rannu’r ardd.
Gofynnod Gwylan i’w mam a
oedd hi’n cofio’r amser aethon nhw
i aros yn Stratford a mynd i theatr
yr RSC. Oedd mi oedd. A oedd
hi’n cofio mynd i’r theatr arall ‘The
Other Place’ i weld y ddrama Gardd
Eden? gofynnodd Gwylan. Oedd mi
oedd a wnaeth hi ychwanegu efo
cyffro “and they were all nude!” Dim
ond ar y llwyfan wrth gwrs, roedd
y gynulleidfa yn gymharol barchus.
Wedi i mi glywed hi’n dweud hyn
syrthiodd y recorder oddi ar fy nglin
a throi ei hun i ffwrdd. Codais fy
mhen i weld y fronfraith yn heglu hi
o’na efo’i hadenydd yn dynn dros ei
chlustiau mewn syndod.
Does dim ffordd i wneud ‘fast
forward’ ar y recorder ac roedd hyn
wedi digwydd awr i mewn i’r sgwrs
felly nid ydw i’n cofio mwy. Ond gan
fod y straeon gorau i gyd yn gorffen
efo ‘cliffhanger’ mi wna i adael
popeth yn fanna.
Hwyl fawr i chi, a’ch dychymyg!
Rob Evans
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gollwyd yn y rhyfeloedd. Naill ar y gof golofn yn
Betws ac a’r giat y fynwent yn Melin y Wig.
Croeso
I deulu newydd sydd wedi dod i fyw i Tyddyn yr
Atwf gyda dau o blant yn mynychu ysgol Betws.
Croeso iddynt.
Cydymdeimlwn
Ȃ Gwilym a Mena Roberts, Trem y Coed,
Clawddnewydd, o golli chwaer a chwaer yng
nhgyfraith sef Lena Roberts o Rhuthun.
Cofion hefyd at Glyn a theulu Tai Teg, a Gareth
a’r teulu yn Rhuthun o golli modryb.
Cofion hefyd at Iorweth Roberts a’r teulu yn
Rhuthun.
Rhoddwyd i orffwys yma ym mynwent y capel.
Cofion atoch i gyd fel teulu.
Cydymdeimlwn hefyd ag Arwel a Meryl Evans,
Pendre Fawr, o golli modryb sef Margaret Evans,
Pendre Bach gynt. Bu Margaret yn organyddes
yma yn y capel am flynyddoedd. Cofion at y
teulu i gyd yn eu profedigaeth.
Capel
Diolch i’r Parch Huw Dylan Jones am roi
gwasanaethau i ni ar y we. Yn dilyn pwyllgor yn
Cerrigydrudion deallwn bydd gwasanaethau yn
dechrau eto gan ddilyn y canllawiau.
Profedigaeth
Deallwn hefyd fod Beryl Williams Islwyn wedi
cael profedigaeth o golli brawd yng nghyfraith
sef Selwyn Williams o Flaenau Ffestiniog. Cofion
atoch a theulu Elidir.
Clywed hefyd am farwolaeth cyn athrawes
Ysgol Melin y Wig yn ôl yn y pum degau sef
Maisy Roberts yn 92 oed. Dwi’n siwr fod llawer o
atgofion melys gan y plant oedd yn yr ysgol adeg
honno. Cofion at y teulu.
Cofion
At bawb yn yr ardal nad ydynt yn dda a chofion
at y rhai mewn catrefi preswyl.
Dwi’n siwr fod yr ieuenctid yn falch o ddod
adre o’r colegau i fwynhau’r Nadolig gyda’u
teuleuoedd.
Dymuniadau gorau i bawb dros y Nadolig gan
obeithio bydd y flwyddyn 2021 yn well i ni.

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 01824 710262
Cydymdeimlir â Sue, Geraint, Rhian, Dion ac
Aled, Fachlwyd Ucha yn eu profedigaeth o
golli tad, tad yng nghyfraith a thaid annwyl yn
Rhuthun yn ddiweddar.
Anfonwn ein cofion at Andrew Phillips, Rhuthun
sy’n aelod yn Eglwys y Santes Fair. Cafodd Andrew
ei gymryd yn wael a threuliodd gyfnod yn yr
ysbyty ond mae bellach gartref. Gobeithio y bydd
yn gwella’n llwyr yn fuan.
Capel Salem Anfonwn ein dymuniadau
gorau i Idwal Owen, Tŷ Capel sydd wedi
ymgartrefu yng nghartref gofal Trosnant.
Bu ef a’i ddiweddar rieni yn ofalwyr y Tŷ
Capel am nifer fawr o flynyddoedd a hoffem
ddiolch o galon iddo am ei wasanaeth.
Mae wedi treulio cyfnodau yn yr ysbyty yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf a dymunwn well
iechyd iddo yn y dyfodol.
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MYNYDD SLEDDOG
ADVENTURES
Mae hi bob amser yn gyffrous pan fydd mentrau
newydd yn dod i’r amlwg yn lleol, a tybed faint
ohonoch oedd yn ymwybodol bod cwmni antur
cŵn sled ar gyrion Cerrigydrudion? Dyma’r
perchennog Joe yn dweud ei stori…
Ers pan oeddwn i’n blentyn ifanc iawn yn tyfu yn
Northampton, roedd gen i obsesiwn ag anifeiliaid;
yn benodol gyda bleiddiaid. Roeddwn i hefyd wrth
fy modd â mynyddoedd, coedwigoedd, eira a rhew,
a ffilmiau megis White Fang ac A Call of the Wild.
Roeddwn i wastad wedi bod eisiau ci a oedd yn
edrych fel blaidd pan yn blentyn, ond roedd gan fy
rhieni syniadau eraill, felly cefais fy magu gyda chŵn
gwn, moch cwta a chwningod.
Yn 2001, ar ôl llawer o ymchwil, o’r diwedd
cefais fy Husky Siberiaidd cyntaf; Taskan; ci bach
llwyd a gwyn hardd gyda
llygaid glas llachar. Doedd
dim tamaid o ddrygioni
ynddo, neu dyna feddyliais
ar y cychwyn! Buan y
sylweddolais nad oedd
unrhyw faint o fynd am
dro yn ddigon iddo fo, felly dyma ofyn am help gan
ysgrifennydd Clwb Husky Siberiaidd Prydain Fawr
ar y pryd. Dechreuais weithio Taskan mewn harnais
yn union fel roedd ei frîd wedi’w magu ar ei gyfer, a
dydw i ddim wedi troi yn ôl ers hynny! Bryd hynny
‘doedd hi ddim yn bosib cystadlu efo dim ond un
ci, felly roeddwn yn gorfod benthyg ci arall gan fy
ffrind. ‘Doedd hyn ddim yn mynd i weithio yn y
tymor hir achos roeddwn i wirioneddol eisiau rasio
tîm, felly daeth un ci yn ddau, yna tri, yna pedwar,
yna chwech!
Mae fy obsesiwn gyda chŵn sled wedi mynd â
mi i leoedd arbennig iawn – llefydd gall sawl un ond
breuddwydio amdanyn nhw. Bues i’n byw mewn
cefn fan am 6 wythnos yn yr Alpau yn Ffrainc, a
hynny mewn tymheredd o -25 gradd Celsius gyda
dwsin o Huskies Siberiaidd rasio. Buom yn hyfforddi
ar y mynyddoedd dan orchudd eira ar gyfer bod yn
barod ar gyfer ‘Pencampwriaethau Ras Sbrint y Byd
ar Eira’ y World Sleddog Association oedd yn cael ei
gynnal yn Slofacia y flwyddyn honno.
Dw i’n adnabod fy ngŵr ers pan oeddwn i’n 14
oed (Mark wedi ei fagu ym Mlaenau Ffestiniog
ers yn 11 oed) ond ddaru ni golli cysylltiad â’n
gilydd. Diolch i’r cyfryngau cymdeithasol, dyma
ail ddarganfod ein gilydd yn 2012! Dechreuodd
yntau fagu yr un angerdd tuag at gŵn sled ac ar ôl

gweithio gyda dau German Shepherd ar y cychwyn,
fe wnaethom wedyn gyflwyno helgwn Sgandinafaidd
sy’n frid cŵn sled wedi’w bridio ar gyfer rasio sbrint
yn unig; mae nhw’n gŵn cyflym, ond hefyd yn caru
mwythau.
Felly gyda’n cariad tuag at gŵn sled yn cynyddu,
dyma benderfynu symud i rhywle gyda mymryn
o dir, fel ein bod yn medru hyfforddi’r cŵn o adref
yn hytrach na gorfod teithio dros awr bob yn ail
ddiwrnod ac ar benwythnosau i hyfforddi’r cŵn.
Roedden ni’n hyfforddi’r cŵn yn y goedwig wrth ymyl
yr Alwen felly roedd yn gwneud synnwyr i ni chwilio
am rhywle gerllaw. Daeth y cyfle i ni brynu lle yno a
dyma ni’n mynd amdani!
Ar ôl ychydig o amser, roedd meddwl am
deithio yn ôl a blaen i Lerpwl bob dydd i ‘ngwaith
yn fy nychryn, felly dechreuodd Mark a finne
drafod y syniad a gefais
flynyddoedd yn ôl; busnes
antur cŵn sled! Cysylltais
â Rheolwr Coedwigaeth
Cyfoeth Naturiol Cymru, a
holi i weld a fyddai modd
cael caniatâd i ddefnyddio
rhan o’r goedwig ar gyfer y busnes. Cytunodd CNC
a chynigiwyd Bwlch Hafod Einion i ni, sef rhan o’r
Goedwig i’r De o’r Alwen. Ganwyd Mynydd Sleddog
Adventures!
Erbyn heddiw, rydan ni’n cynnig profiad unigryw
iawn ar gyfer plant o 5 oed i fyny, yn ogystal â phobl
hŷn sy’n dal i fod yn egnїol ac yn hoffi antur!
Rydym yn cynnig Anturiaethau Mini Musher
hwyl ar gyfer plant 5-13 oed, lle cânt ddysgu sut i
reidio rig rasio eu hunain, gan redeg un neu ddau
gi. Mae hyn hefyd yn hynod boblogaidd ar gyfer
partїon pen blwydd. Yn ogystal â hyn, rydyn ni’n
cynnig Antur rasio gyda thîm chwe chi i unrhyw
un 14 oed a hŷn; gallwch fod yn rhan o sesiwn
hyfforddi ein tîm rasio a chael taith husky anhygoel
gyda thîm rasio chwe chi yn eich tynnu ar rig
drwy’r goedwig.
Mae croeso cynnes hefyd i aelodau iau’r teulu i
gyfarfod â’r cŵn hefyd, felly mae rhywbeth ar gael i
bawb.
Dewch draw i’n gweld! Edrychwn ymlaen i’ch
croesawu!
www.mynyddsleddogadventures.com
Facebook: MynyddSleddogAdventures
Diolch o galon Joe am rannu eich stori â ni, a
phob dymuniad da gyda’r fenter.

YSGOL BETWS GWERFIL GOCH

BETWS GWERFUL GOCH

Diolch i Eglwys San Pedr a’r Parchedig
Stuart Evans
ein gwasanaeth
ddisgyblion
Cyfnodam
Allweddol
2 eu
Croesawu
diolchgarwch
hyfryd.
Perfformiwyd
eitemau
safonyuchel
gan
ein plant.
gwisgo
ynoystod
dydd er
mwyn
Hoffem
groesawu Alfie
(Blwyddyn
3) a
i’r rhieni
eu Betws.
rhoddion caredig
gyfer
Banc Bwyd
Rhuthun.
cofnodiarfaint
o gamau
mae pawb
BobbiDiolch
(Meithrin)
atom iam
Ysgol
yn eu gwneud. Mae’r disgyblion yn
Gobeithio bydd y ddau yn hapus iawn
edrych ymlaen am ambell sialens yn yr
yma.
wythnosau nesaf!
Diwrnod Plant Mewn Angen
Wythnos Gwrthfwlio
Penderfynodd y Cyngor Ysgol fod
Fe wnaeth y Disgyblion â’r Staff
Plant a Staff yr ysgol am wisgo
wisgo sanau od ar Ddydd Iau 19
Pyjamas, cael gêm o Bingo ac
Tachwedd er mwyn dangos ein
addurno bisgedi ‘Pudsey’ er mwyn
cefnogaeth i Wythnos Gwrthfwlio
codi arian tuag at yr achos. Diolch yn
sydd yn ddigwyddiad pwysig iawn.
fawr i bawb a gyfrannodd.
Bydd Blwyddyn 6 hefyd yn cynnal
Gwasanaeth ar fwlio i weddill yr ysgol
Bandiau ‘Moki’
yn yr wythnosau nesaf.
Rydym wedi prynu bandiau ‘Moki’ i

Gohebydd: Maria Evans Ffôn 01490 460360
Cafodd planti Lea
Blwyddyn
hwyl yn– cymryd
rhan yng
Llongyfarchiadau
Pen y 5 a 6 lawer oMenter
Mae’r cywion
wedi
ngweithgareddau
awyr yn
agored
amrywiol
Nant Bwlch
yr Haearn.
i
Bryniau
ar gael ei dewis
un o Brif
cyrraedd
siediau
Pencraig Diolch
Mawr ac
Miss
Davies,
Eira
a
Leanne
am
edrych
ar
eu
holau
mor
dda.
Swyddogion 6ed Ysgol Brynhyfryd.
rydym yn dymuo’n dda i chi fel teulu
Profedigaeth - Danfonwn ein cofion yn y fenter newydd.
at Helen Hitchmough, Cae Lloi a’r
Nadolig Llawen i chi gyd, cadwch
teulu, Helen wedi colli ei nith yn
yn saff a gobeithio y cawn flwyddyn
Llansannan.
well yn 2021.

CLAWDDNEWYDD
•
•
•
•

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

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

Rhoddodd ein tîm pêldroed gyfrif da iawn o’u hunain yn Nhwrnament yr
Urdd yn ddiweddar.
Fe gynhaliwyd bore coffi er budd y Llynges Brydeinig ar Dachwedd 12. Yn y llun
gwelir Norma, Ann a Hilary yn mwynhau sgwrs a phaned.

Celtân

FIRE

Ffôn: 07775 950365
fin Nos: 01745 870317

Llansannan

Perch: CAERWYN LLOYD

Cyflenwad a Gwasanaeth
Blynyddol o offer diffodd tân

Braf oedd gweld Gwyn Atkinson, Lina a Brenda yn cyfarfod pobl unwaith eto

Edrych yn ôl
Robin Alun - peilot

Pan gododd olwynion yr awyren ar
y 19 o Fawrth ym maes awyr Tegel
ym Merlin, Prifddinas yr Almaen,
doeddwn i fawr o feddwl mai dyma
fyddai’r “take-off” olaf am bron i
hanner blwyddyn ac na fyddai’r maes
awyr hwnnw yn agor fyth eto!
Y noson honno roeddwn i’n edrych
ymlaen ddeud gwir, oherwydd
roeddem ar fin mynd ar wyliau sgïo
hefo tri theulu arall o’r Dyffryn. Daeth
y newyddion bod ardaloedd sgïo’r
Alpau yn cau, a dyma aros adra. Er
bod
10gennyf ffrindiau yng Ngogledd
yr Eidal a theulu yn Sbaen, rhywsut
doeddwn i ddim yn bryderus ag mi
roeddwn i’n meddwl y byddai’r llond
llaw o achosion ym Mhrydain yn cael
eu corlannu. Nid felly fu hi wrth gwrs.
Roedd y cyfnod clo yn amser i’w
drysori i ni. Roedd y pedwar ohonom
yn iach. Roedd y tywydd yn hynod
a doedd yna fawr o lefydd gwell i
dreulio amser na’r ardal hon. Rydym
wedi cerdded llwybrau a beicio ffyrdd
newydd ac wedi darganfod llecynnau
arallfydol ar stepan y drws...da ni’n
lwcus iawn.
Doedd dim angen codi am dri’r
bore, na gyrru can milltir y dydd i
Fanceinion ac yn ôl. Roeddwn yn
dysgu sgiliau newydd, sylweddoli
pa mor hynod ydi athrawon ac yn

cadw’n brysur o gwmpas y tŷ. Tasa’r
cwmwl tywyll o golli gwaith ac wedyn
gostyngiad cyflog ddim uwch ein
pennau, mi fysa wedi bod fymryn yn
well. Ond ar y cyfan, fedrwn ni ddim
cwyno. Mae wedi bod yn amser i
arafu lawr a gwerthfawrogi’r pethau
bychain.
Erbyn Awst, roedd petha’n edrych yn
addawol. Roeddwn yn gorfod cael fy
ail-hyfforddi gan fod cymaint o amser
wedi mynd heibio heb ymarfer sgiliau
ac roeddwn yn hedfan o fewn wythnos.
Mae’r gwaith, fel llawer o agweddau
eraill bywyd, wedi newid yn arw i
ddiogelu’r gweithwyr a’r cwsmeriaid.
Mae’r ail-don wedi gwneud pethau’n
anodd iawn, mae ein diwydiant ni ar ei
liniau ac mae pymtheg mil o beilotiaid
wedi colli eu gwaith trwy Ewrop, yn
ogystal â channoedd o filoedd mewn
swyddi eraill.
Rwyf bellach yn gweithio rhanamser (i arbed swyddi), ac yn cael
mwy o amser hefo’r teulu. Mae
goleuni o’r diwedd hefo’r brechlyn
ar ddod. Rydym yn edrych ‘mlaen
yn arw at gael gweld y teulu dramor
eto, mynd i gyngherddau a mynd ar
wyliau. Mewn blynyddoedd dwi’n
meddwl y byddwn ni’n edrych nôl ar
y cyfnod gydag atgofion melys, ac yn
ddiolchgar iawn nad ydym wedi colli
rhywun na cholli’n gwaith.
Robin Davies
Bryn Derw
Llanbedr Dyffryn Clwyd

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

Tel: 07766 337 681

www.calonfurniture.co.uk
enquiries@calonfurniture.co.uk
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Mynd am dro

Hen Eglwys Sant Pedr,
Llanbedr DC

Os ydi’r Cofid melltigedig yma wedi dysgu unrhyw
beth i ni, mae’n rhaid mai adnabyddiaeth o’n milltir
(neu’n hytrach 5 milltir!) sgwâr ydi hynny. Rydan ni’n
eithriadol o lwcus yn ardal y Bedol – digonedd o
lwybrau a ffyrdd cefn gwlad i’w cerdded a mynd ar
ein beics – ond weithiau mae angen gweld rhywle
newydd. Felly, un pnawn Sul braf ym mis Medi, - ac ar
ôl holi Mrs McKee i neud siŵr bod i’n gwbod y ffordd!
– dyma gerdded draw i weld Hen Eglwys Sant Pedr.
Yn hanesyddol, cafwyd sôn amdani gyntaf ym 1254.
Mae’n adeilad rhestredig, ond dim ond adfeilion sydd
ar ôl erbyn hyn. Ym 1896, penderfynwyd tynnu’r to a
thipyn oddi ar y waliau, oherwydd cyflwr truenus a
pheryglus yr adeilad, ond defnyddiwyd y fynwent ar
gyfer angladdau a chladdu hyd at 1905.
Yn ddiweddar, gwnaed cryn dipyn o waith clirio o
gwmpas yr eglwys – torri coed, barbio, clirio eiddew a
gweiriach, torri’r gwair, plannu hadau blodau gwyllt, a
gosod meinciau lle gellir eistedd i fwynhau’r olygfa o’r
dyffryn. A wir i chi, mae o’n lle arbennig!
Ond mae ‘na ddirgelwch ynghlwm â’r hen eglwys
hefyd.
Pwy sydd wedi clywed am Garreg Llanbedr, a
ddarganfyddwyd ymhlith y rwbel yn yr eglwys? I D.
Gwynne Morris mae’r diolch am y stori hon, - am iddo
bori drwy hen ddogfennau a darganfod erthygl gan y
diweddar Kathleen Webb am y Garreg.
Carreg gerfiedig, yn mesur tua 2 droedfedd o hyd
a 10 modfedd o led ydi hi. Roedd yn ffurfio rhan o’r
wal o dan ffenestr ddwyreiniol yr eglwys, ac arni
gwelir wyneb dyn yn edrych fel petai’n chwythu

Yma o hyd!
Cyn i’r Cyfnod Clo ddechrau ym mis Mawrth eleni,
roedd ein staff a’n gwirfoddolwyr i gyd yn gweithio yn
y swyddfeydd yn Rhyl, Dinbych a Rhuthun. Roedd
tua 70% o gyfweliadau yn digwydd yn y swyddfeydd,
ond penderfynodd y Llywodraeth dros nos bod

offeryn cerdd. Gwelir hefyd lun draig gydag adenydd
yn brathu ei chynffon ei hun (yr ‘ouroborus’ efallai? –
symbol hynafol iawn o gylch bywyd a marwolaeth).
Gellir dyddio’r garreg i ddechrau’r bedwaredd
ganrif ar ddeg, a chredir ei bod yn rhan o garreg fedd
fawr a oedd wedi ei thorri a’i defnyddio fel deunydd
adeiladu. Mae carreg gerfiedig debyg wedi’i chadw
yn Abaty Vale Crucis, ond yr un honno yw’r gornel
waelod chwith, tra’r dde fyddai Carreg Llanbedr. Yn
ôl Kathleen Webb, “Y gred yw i’r ddwy garreg gael eu
cerfio gan yr un unigolyn ac yn yr un gweithdy, - yn
Vale Crucis, mwyaf tebyg. Efallai bod Carreg Llanbedr
wedi’i symud o Vale Crucis ar adeg diddymu’r
mynachlogydd. Mae ei chyflwr yn llawer gwell na’r un
sydd yn Vale Crucis gan nad yw wedi bod yn agored
i’r tywydd oherwydd ei safle yn wal yr eglwys”.
Medd D Gwynne Morris, “Comisiynwyd stand
dderw arbennig gan bwyllgor ‘Cyfeillion Hen Eglwys
Sant Pedr’ i ddal ac arddangos y garreg. Mae bellach
wedi’i gosod yn Eglwys bresennol Sant Pedr, Llanbedr.
Mae’r garreg yn gyswllt diriaethol rhwng y ddwy
eglwys, yn rhan o dreftadaeth plwyf Llanbedr Dyffryn
Clwyd a gofnodwyd ers saith can mlynedd.”
BEJ

Carreg Llanbedr

rhaid i ni weithio o adra. O fewn dyddiau, roedd 30
aelod o staff a 40 o wirfoddolwyr yn gweithio wrth
fwrdd y gegin, ar soffa yn y lolfa neu yn y llofft sbâr,
yn darparu gwasanaeth cynghori di-dor dros y ffôn
a thrwy e-bost. Trawsnewidiad rhyfeddol, a’r cyfan
wedi’i gyflawni oherwydd ewyllys da a brwdfrydedd
ein staff a’n gwirfoddolwyr.
Ers mis Mawrth, rydym wedi ateb dros 1500 o
ymholiadau yn ymwneud â Cofid 19. Mae pobl
wedi bod angen cyngor ar ystod eang o faterion, a
chan fod y sefyllfa wedi newid dros y misoedd, felly
hefyd ein cyngor, gan sicrhau ein bod yn darparu’r
gefnogaeth fwyaf perthnasol a chyfoes bosibl.
Erbyn hyn, rydym yn cynnig cyfle i bobl ein gweld
wyneb yn wyneb hefyd, trwy blatfform fideo hawdd

Hen Eglwys St Pedr, Llanbedr

ei ddefnyddio, gan greu ystafell aros rithwir! Trwy’r
argyfwng hwn, ein cred drwyddi draw yw bod yn
rhaid i’n tîm fod yno i bobl pan fyddent ein hangen ni
fwyaf.
Lesley Powell, prif weithredwr Cyngor ar Bopeth
Sir Ddinbych.
Gwirfoddoli o adra
Lle dwi’n bod, y brif anfantais yw colli hwyl a
chyfeillgarwch y Swyddfa. Meidrol ydan ninnau
hefyd, ac mae pawb angen cwmni. A tydi’r Arolygwyr
ddim yn y stafell nesa rwan. Mae ‘na fforwm sgwrsio
bach – teipio’ch cwestiwn ac aros i rywun ddod
yn ôl atoch. Ond weithiau fersiwn ‘llaw fer’ o’r ateb
gewch chi – mae’n glir fel grisial i’r Arolygwr, ond yn
debycach i fwd i mi! Felly rhaid ffonio, a chael sgwrs
iawn.
Anfantais arall sy’n anorfod yw ‘ymyrraeth
oddi allan’ fel tae, - y postmon yn gadael parsel,
y rhyngrwyd yn pwdu, ‘gremlins’ yn corddi’ch
cyfrifiadur eiliadau cyn pwyso ‘Save’, y ci neu’r gath
neu’r plant angen sylw/bwyd/mynd allan i wneud eu
busnes (ddim y plant!).
Ond rydan ni’n dyfal barhau.
Pam, meddech chi? Tydi byw gyda Cofid ddim yn
ddigon o boen ynddo’i hun? Yr ateb yn syml yw’r
bobol yr ochr arall i’r ffôn. Rhai angen banc bwyd,
yn poeni sut maent am wresogi’r tŷ neu hyd yn oed
gael to dros eu pennau. Eraill â phroblemau personol,
- dementia, iechyd (corfforol a meddyliol), ysgariad,
mabwysiadu, bwlio, anabledd. Daw gwaith i mewn yn
ei dro – ei golli, problemau yn y gweithle, ‘furlough’. A
mynd i ddyled, wrth gwrs. Efallai bod materion fel be i
neud os da chi di cael ticed parcio, sut mae cael arian
o groen cwmni archebu trwy’r post, neu ffrae gyda
phobol drws nesaf yn ymddangos yn syml i rai, ond
maent yn gallu difetha bywyd rhywun. Da ni’n gallu
cynnig rhywbeth fydd yn helpu’r cleientiaid fel arfer
– dim pob tro! – ond y peth cyntaf maent angen ydi
clust i wrando. Does dim yn fy nghalonogi’n fwy na
gallu trosglwyddo ‘chydig bach o hyder, a sylweddoli
bod y person ar ochr arall y ffôn yn barod i gwffio
dros ei hawliau, dim ond i ni fod yna’n gefn iddo.
Yn y pen draw, does dim fel treialon pobol eraill i
ddangos mor bitw yw eich problemau chi!
BEJ

PROFIAD GYRRU LORI

Lori Bryn

Dyma gyfaddefiad i chi – dwi wrth fy modd gyda’r
barod i gychwyn!
gyfres deledu, Outback Truckers. Rwy wedi rhannu
Doedd dim ond angen pwyso’n ysgafn ar
cab â Joanna Atkins sawl gwaith (yn fy nychymyg,
y sbardun ac i ffwrdd â ni – a’r lori’n llithro’n
wrth gwrs) ar ei theithiau 3000km, 34-awr ar draws
ddiymdrech drwy’r gêrs awtomatig nes i ni gyrraedd
y gwyllt yn Awstralia, gan osgoi cangarŵ, gwasgu
cyflymder go lew. Ond, roedd côns o ’mlaen i, gyda
heibio lorïau anferth eraill, croesi afonydd yn eu llawn
bylchau rhyngddyn nhw ac er mawr ddychryn i fi,
llif gan osgoi’r crocodeilod. Gwaed, chwys a dagrau
roeddwn i fod i nadreddu rhyngddyn nhw, heb eu
– ar ôl gwylio pennod o’r gyfres, rwy wedi ymlâdd.
gwasgu. Mae’n siŵr mai pwrpas yr ymarfer oedd
Ta waeth, rhaid ’mod i wedi sôn rywbryd y byddwn profi ymwybyddiaeth ofodol y gyrrwr – mae drychau
i wrth fy modd yn cael cyfle i yrru lori anferth.
ym mhobman ar y lorïau hyn, a chredwch chi fi, mae
Roeddwn yn gegrwth pan roddodd Lisa, ein merch
mawr eu hangen nhw!
hynaf, focs bach coch taclus yn anrheg Nadolig i mi
Ar ôl llwyddo i wneud y dasg yn o lew, gan fod
– tocyn a fyddai’n fy ngalluogi i yrru
Josh heb deimlo’r awydd i neidio
lori. Wel, dyna ni!
allan o’r lori, dywedodd wrtha i am
Wrth gwrs, yn anffodus daeth y
droi a mynd yn ôl i’r man cychwyn,
cyfnod clo ym mis Mawrth – pob
wedyn aros. Bacio i mewn i fae
sioe wedi’i chanslo, dim teithiau
dadlwytho oedd y dasg nesa. ‘Weli
tractor, dim ffair stêm, dim ocsiynau,
di’r côns acw? Lorïau ydyn nhw –
dim byd o gwbl – dim ond gwaith.
ac mae’n rhaid i ti barcio’n berffaith
Ta waeth, roedd llychyn o obaith
yn y canol rhyngddyn nhw.’
yn y bocs bach coch – fy nhocyn
Yr unig beth rwy wedi’i feistroli’n
teithio. Cyn gynted ag y bydd y
o lew yw bacio fy nhrelar Ifor
cyfnod clo’n dod i ben, i ffwrdd â fi.
Williams a’r Land Rover i’r gilfach
Ac i ffwrdd â fi, yn gynnar un bore
lwytho ym Mart Rhuthun. Gall hyn
ym mis Medi. Roeddwn yn mynd i
godi embaras mawr arnoch, yn
Faes Awyr Tockwith, ger dinas Efrog
enwedig pan fydd cynulleidfa’n
– dwy awr a hanner da mewn car.
gwylio, ond dyma godi fy sgiliau
Bryn yn ei lori
Roedd y cofrestru’n ddigon
bacio yn uwch eto. Ta waeth,
hawdd. ‘Ga i weld eich trwydded
anadlu’n ddwfn, cofio’r drefn –
yrru, Mr Davies?’ gofynnodd merch
botwm ar R, Botwm ar D, gollwng
ifanc i fi. ‘Cewch, wrth gwrs’,
y brêc llaw (hisian eto), edrych
atebais. Ond roedd agor fy hen fath o drwydded
ym mhob drych, ac i ffwrdd â fi. Ddylwn i ddim fy
yrru, a oedd yn debycach i fap OS na thrwydded
nghanmol fy hun, ond roedd y symudiad yn berffaith
yrru, yn gryn embaras, ac mae’n siŵr fod pwyntiau
a’r lori yn union yng nghanol y gilfach lwytho.
arni ers cyn i’r ferch hon gael ei geni.
Ar ôl hynny, ces i hwyl yn mynd ar dipyn o
Gan synhwyro ei bod hi’n siarad â rhywun a oedd
gyflymder i lawr y rhedfa (cofiwch fy mod i ar faes
wedi treulio mwy o amser ar y ddaear yma na sêl
awyr!). Mae’n amlwg bod cyflymder y lorïau hyn
DFS, gofynnodd a oeddwn i wedi gyrru lori o’r blaen.
wedi’i gyfyngu, ond mae gwrando ar injan 400hp,
‘Ydw’, meddwn i, ‘Un stêm’. Dim ymateb o gwbl –
12-litr yn rhuo fel llew yn bleser pur. Mae’r rhedfa
proffesiynol iawn, meddyliais.
nesaf at drac rasio ac roedd pobl yno’n chwyrlïo o
Cefais fy nghyflwyno i fy hyfforddwr, Josh, ac
gwmpas mewn Lamborghinis a Porsches, mae’n
roedden ni’n ffrindiau mawr o’r cychwyn cynta.
siŵr dros 150mya ar y darn syth. Ond wyddoch
Roedd yn dod o Gasnewydd ac yn gymeriad bywiog
chi, roeddwn i’n berffaith fodlon – yn fy nychymyg
iawn. Mae’n siŵr ei fod yn ceisio tawelu fy nerfau.
roeddwn ar y ffordd i Kununurra yng nghwmni’r
‘Wyt ti wedi bacio trelar o’r blaen?’ gofynnodd.
hyfryd Joanna, yn ceisio osgoi’r cangarŵod.
Dywedais wrtho fy mod i wedi bacio allan pan ges
Felly beth ddysgais i o’r profiad yma? ‘Doedd e
i fy ngeni a ’mod i’n gwisgo fy nghap Ifor Williams.
ddim yn gyfeillgar iawn i’r amgylchedd, nag oedd?’
Oeddwn i’n gallu bacio? A oes balconi gan y pab,
clywaf rai ohonoch chi’n dweud. Bydd eraill yn gofyn
meddyliais nes i ni fynd rownd y gornel ac i mi weld
‘A oedd hi’n daith hanfodol?’. Mae’n ddrwg gen i, yr
fy ngherbyd am yr awr neu ddwy nesa. A ydych chi
unig esboniad neu ymddiheuriad y gallaf ei gynnig
erioed wedi cael y teimlad y dylech chi fod wedi
yw – roedd yn rhaid i mi ei wneud. Cofiwch fod bron
cau’ch ceg?
bopeth yr ydym yn ei gyffwrdd, ei fwyta neu ei yfed
Gwnaeth y cludwr ceir Renault, 36 tunnell a
wedi bod mewn lori. Nawr dwi’n deall na ddylai’r
chanddo 16 o olwynion argraff fawr arna. Ac yn well
rheini ohonon ni sy’n gyrru ceir dorri ar eu traws heb
na hynny, roedd gen i faes awyr cyfan i’w gyrru hi
rybudd, gan wneud iddyn nhw frecio’n sydyn. Y peth
ynddo.
pwysicaf dwi wedi’i ddysgu yw – rhowch ddigon o le
Dim ond munud roedd ei angen i esbonio cynnwys iddyn nhw a chodwch eich bawd arnyn nhw – maen
y cab. Roedd yn lori awtomatig, felly dim ond dau
nhw’n arwyr!
bedal (gallech ei gyrru ag un goes, os ydy hynny’n
Pob hwyl yn y lori,
gysur i chi) a dim ond dwy ffon – un ag F ac R
Bryn Davies
(forward a reverse, wrth reswm) a D ac N (drive a
neutral) felly chymerodd hi fawr ddim amser i fi ddod
O.N. Fe aethon ni i Landudno, cyn yr ail gyfnod
i arfer â hynny.
clo yma, a’r bwriad oedd parcio ein Corsa bach
Doedd y brêc llaw fawr ddim mwy na 3 modfedd
ar y ffordd ar lan y môr, mewn lle a oedd yn
ac roedd yn ddarn o gelfyddyd pur (rwy’n poeni
ddigon mawr i barcio bws ynddo. Dywedais wrth
’mod i wedi disgyn mewn cariad â brêc llaw!). Beth
Anwen am wylio’r meistr a dysgu ganddo. A beth
bynnag, pan ges i’r cyfarwyddyd i’w ollwng, dyma’r
ddigwyddodd? – Mi wnes i lanast llwyr o’r parcio.
cerbyd 16 olwyn yn hisian fel neidr – ac roeddwn i’n
Ond roedd Anwen wrth ei bodd, o leiaf.

Cwis mawr
y Nadolig!

Os nad ydych yn eu gwybod, mae’n rhaid
chwilota am yr atebion yma, a dim ar Gwgl
wnewch chi ffendio’r rhan fwyaf ohonyn nhw!
Cwis i’r holl deulu, gan fod angen pennau
hen ac ifanc i ateb y rhain. Llongyfarchiadau i
bawb gaiff dros 15/20, ac os cewch chi 20/20,
mi fyddai’n poeni amdanoch chi!
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

“Baled y Pedwar Brenin”, efo’r “seren glir
ar yr eira gwyn”, ond pwy oedd y bardd?
“Carol ------“, y gerddoriaeth gan Gilmor
Griffiths a’r geiriau gan fardd gwlad o
gyffiniau Arfon, Wil ------, - ei lusenw yn
rhoi enw’r garol!
Pwy ganodd “Sêr y Nadolig” yng
nghonsat Atgof o’r Sêr yn Eisteddfod
Dinbych?
Dau yn stryffaglu drwy’r eira, a’r gwas yn
dilyn hoel traed ei feistr. Beth yw enw’r
garol, - neu enw’r meistr?
“Mae’r saith rhyfeddod yn dy sach,/ Gad
inni weled un,
A rho ryw drysor bychan bach / Yn enw
Mab y Dyn.
Mae’r gwynt yn oer ar frig y to / Mae yma
ddisgwyl mawr …”
Ail bennill cân fach boblogaidd dros ben,
ond beth yw’r ddwy linell olaf?
(Cliw i chi: maen nhw’n union run fath a’r
pennill gyntaf.)
Pa garol boblogaidd sy’n cael ei
hadnabod yn aml fel ‘Adeste Fideles’?
Carol boblogaidd arall, a gyfansoddwyd
ym 1818 gan offeiriad ifanc ac athro
ysgol/organydd o Awstria. Yn ôl
gwerthiant recordiau sengl, y fersiwn a
ganwyd gan Bing Crosby ym 1935 yw’r
bedwaredd orau erioed.
“Wel, dyma ni’n dŵad, Gyfeillion diniwad
…”. Beth yw enw’r penglog ceffyl ar
bolyn oedd yn arfer cael ei gario o dŷ i dŷ
yn ystod cyfnod y Nadolig yng Nghymru?
Calon pa greadur bach oedd yn torri ar y
rhiniog?
“Nadolig, pwy a ŵyr?”. Efo pwy fyddech
chi’n cysylltu’r gân hon?
“Brysiwch lawr y grisiau” – beth oedd
anrheg Mair?
“Whish git, whish git, ffwrdd â ni,/ Mae’r
……………….. . Gorffennwch y llinell.
“Defod, ar y Nadolig, yw fod / Plant y
festri, y bychain,
Yn cyflwyno yn ein capel ni / Ddrama y
geni.”
Geiriau agoriadol y gerdd ‘Drama’r
Nadolig’, ond pwy ydi’r bardd?
Un i’r plant eto, yn fach a mawr! Beth
sydd “yn disgyn ar bob tŷ,/ Yn troi a throi
a throi a throi …”?
Gyda pha gantores fyddech chi’n
cysylltu ‘Gŵyl y Baban’?
… a pha gantores sy’n dathlu ‘Dolig Du’?
Enw cantores eto, y gân ydi ‘Fy Nadolig’,
pan mae rhyw hen gardotyn blêr yn dod
i’r drws i ddifetha ei Nadolig perffaith hi.
Dafydd Iwan yn poeni am golli gwir ystyr
yr ŵyl, - drwy ddathlu pen-blwydd pwy?
“Pan oedd bugeiliaid gyda’u praidd / yn
gorwedd ar y bryn …”.
Enw dinas gadeiriol yn Hampshire,
Lloegr, sydd i’r alaw. Pa ddinas?
Un i’r plant i orffen: “Mae Santa Clos yn
dod, yn dod o wlad yr …..?
(Atebion ar dud 29).
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PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT?

Yn Neuadd Pwllglas nos Wener Hydref 11,cafwyd noson “Ffasiwn a Ffiz”31
gydag arddangosfa o wisgoedd gan Siop Dillad Merched “Lan Llofft”,
Machynlleth ac Aberystwyth, er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas,
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020. Merched lleol cafodd y fraint o
fodelu’r dillad. Cafwyd noson ddifyr a llawer o fwynhad. Diolch i
Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.
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MENTER A BUSNES

Newydd ar gyfer
Gwanwyn 2021
Grwpiau Theatr
Uniaith Cymraeg

• Bl 4, 5, 6 • Bl 7, 8 a 9

Beiciau Drosi Bikes
Llongyfarchiadau mawr i Beth Ward
a Robin Hughes, sef sylfaenwyr
Drosi Bikes yn Rhuthun ar gael
cydnabyddiaeth am fod yn
#ArwyrCarbonIsel gan Lywodraeth
Cymru yn ystod y gynhadledd
rithwir Wythnos Hinsawdd Cymru fis
diwethaf. Braf oedd cael sgwrs gyda
Beth yn ddiweddar a chael gwybod
mwy am Drosi Bikes.
Cychwynnodd y syniad wrth i Beth
a Robin seiclo o Gymru i Istanbul
(ac yn ôl) yn 2019. “Roedden ni’n
awyddus i brofi ffordd o fyw oedd
yn fwy syml, yn cael llai o effaith ar y
byd, ac yn fwy cynaliadwy, a dyna’n
union a gawsom wrth drafeilio ar
feic.”
Mae busnes y cwpl yn seiliedig
ar drawsnewid hen feiciau sydd
wedi’u taflu, beiciau ail-law, a
beiciau sydd wedi torri, yn e-feiciau
trwy eu hatgyweirio ac ychwanegu
modur trydan. Yn ogystal â hynny,
os yw cwsmeriaid am drawsnewid
eu beiciau eu hunain yn e-feiciau,
mae Drosi Bikes yn medru gwneud
hynny hefyd am gost sy’n llawer
mwy fforddiadwy na phrynu e-feic
newydd o siop. Credir mai’r fenter
gymdeithasol hon yw’r gyntaf o’i bath
yn y Deyrnas Unedig.
Meddai Beth: “Wrth feicio trwy
Ewrop, daethom yn ymwybodol yn
fuan iawn ar ein taith cymaint mwy
o ddefnydd a wneir o feiciau ym
mywydau bob dydd pobl i wneud
pethau fel mynd â’r plant i’r ysgol,
neu i fynd i siopa. Gwnaethom
sylweddoli bod y DU wir ar ei hôl
hi yn hyn o beth, ac yn dal i weld
beicio fel hobi yn hytrach na ffordd
o gludo. Wrth i’n taith fynd yn ei
blaen, fe ddaethon ni’n fwy a mwy
argyhoeddedig y gallen ni wneud
rhywbeth i greu gwahaniaeth.”
Yn ogystal â bod yn feiciwr brwd,
astudiodd Beth Ddylunio Cynnyrch
yn y brifysgol, ac mae gan Robin
flynyddoedd o brofiad ymarferol
yn trwsio beiciau a cheir yn ogystal
â gweithio mewn pensaernїaeth y
Llynges; y ddau ohonynt gyda digon
o brofiad i wireddu’r freuddwyd. Er
nad oedd cychwyn cwmni yn ystod
pandemig byd-eang fyth yn mynd

i fod yn hawdd, fe welodd Beth a
Robin y cyfnod clo fel cyfle, ac wedi
12 mis o gynllunio, cafodd Drosi
Bikes ei lansio fis Ebrill eleni.
Dywed Robin: “Roedden ni’n
gallu gweld bod pobl yn beicio
mwy. Roedd mwy o amser ganddyn
nhw i wneud hynny, roedd y ffyrdd
yn dawelach, a dechreuodd pobl
hel llwch oddi ar eu hen feiciau
nad oeddent wedi’u defnyddio
ers blynyddoedd. Roed pobl yn
dechrau sylweddoli mai’r peth
gwych am e-feiciau yw y gallwch
chi feicio ymhellach am gyfnod
hirach. Gallwch ddewis pedlo neu
ddefnyddio’r modur. Y naill ffordd
neu’r llall, rydych chi’n symud mwy
eich hun ac yn defnyddio llai ar y car.”
Meddai Beth:”Y cynllun rwan yw
hyrwyddo e-feiciau fel opsiwn da ar
gyfer beicwyr ymroddedig a’r rhai
hynny sydd ddim yn beicio. Mae’n
her, ond rydan ni’n edrych ‘mlaen
am ddyfodol lle e-feiciau fydd y dull
cludo a ffefrir gan unrhyw un sy’n
meddwl am ddyfodol y blaned.”
Mae cynlluniau Beth a Robin
ar gyfer Drosi Bikes yn cynnwys
datblygu eu llwyfan ar-lein fel bod
Prydain gyfan yn medru archebu eu
beiciau, cydweithio â phartneriaid
eraill i hybu hyder a diogelwch wrth
seiclo, yn ogystal â chynnal gweithdai
cynnal a chadw beiciau lle gall pobl
ddefnyddio offer ac arbenigedd Drosi
Bikes i gadw eu beiciau mewn cyflwr
da.
Dyma eu geiriau nhw i gloi. “Gan
ein bod yn feicwyr angerddol, rydym
wedi profi’n uniongyrchol y buddion
iechyd, a’r llawenydd pur a ddaw yn
sgil beicio, ac mae’n naturiol ddigon
i ni gyfeirio ein brwdfrydedd i helpu
eraill i brofi’r un peth. “
Llongyfarchiadau mawr i Beth
a Robin a phob llwyddiant gyda’u
menter. Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â nhw ar e-bost:
hello@drosibikes.org neu â ffôn:
07521155623

Yn cael eu cynnal gan yr actor Sion Emyr.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru
eich diddordeb cysylltwch â Nerys:
nerys.edwards@theatrclwyd.com
theatrclwyd.com

Caethwasiaeth Fodern
ar ein Stepen Drws
Mae Gogledd Cymru yn le hyfryd
i fyw. Rydym yn falch o’n gwlad
brydferth a’n cymunedau gofalgar.
Serch hynny, nid ydym wedi osgoi
hunllef caethwasiaeth fodern yn
llwyr, ac ar hyn o bryd, ein pobl ifanc
ni sy’n wynebu’r perygl mwyaf.
Yn 2019, adnabuwyd 94
unigolyn a ystyrir yn ddioddefwyr
caethwasiaeth fodern yng Ngogledd
Cymru. Roedd 67 ohonynt o
dan 18 oed. Dim ond 3 oedd o
wledydd tramor. Roedd y gweddill,
64 ohonynt, yn ddinasyddion y
Deyrnas Unedig. Er bod rhai wedi
eu hecsploetio yn rhywiol, roedd
y rhan fwyaf ohonynt wedi eu
defnyddio i droseddu yn y fasnach
gyffuriau llinellau sirol.
Yn 2019, roedd sawl un o’r bobl
ifanc hyn wedi eu recriwtio yng
Ngogledd Orllewin Lloegr a’u hanfon
i Ogledd Cymru yn cario cyffuriau.
Ond mae tystiolaeth ddiweddar yn
awgrymu fod pethau wedi newid.
Ers cychwyn y pandemig, mae llai o
bobl wedi bod yn teithio, sy’n golygu
iddi fod yn haws i’r heddlu adnabod
pobl sy’n cario cyffuriau wrth deithio

o Loegr i Gymru. Felly, mae delwyr
cyffuriau wedi newid eu tactegau ac
wedi bod yn recriwtio pobl ifanc lleol
drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac
apiau. Unwaith i berson ifanc gael
ei rwydo, caiff ei annog i recriwtio
ffrindiau.
Mae Heddlu Gogledd Cymru
yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r
afael â’r mater. Ond mae angen i’n
pobl ifanc gael gwybod beth yw’r
peryglon, a chael yr hunan-barch
a gobaith at y dyfodol a fydd yn eu
hamddiffyn rhag cael eu hecsploetio.
Bydd angen i’r gymuned gyfan, yn
unigolion a sefydliadau, i gydweithio
er mwyn gwireddu hyn. Galwn ar y
rhanddeiliaid i gyd: yr awdurdodau
lleol, y trydydd sector - pawb! - i
weithio efo’i gilydd i leihau’r risgiau
i’n plant a’n pobl ifanc. Dewch i ni
gael dileu’r bygythiad erchyll hwn i’n
cymunedau, a rhoi dyfodol sy’n llawn
gobaith a llawenydd i’n plant a’n
pobl ifanc.
Dr Elin Walker Jones
Ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin
Clwyd, etholiad Senedd Cymru,
2021

ATEBION Y CWIS
1. Cynan. 2. Parsal. 3. Fflur Wyn. 4.Wenseslas (y
brenin mwyn). 5. Siôn Corn! Siôn Corn! Tyrd yma,
tyrd i lawr! 6. O deuwch, ffyddloniaid!
7. Dawel Nos. 8. Y Fari Lwyd. 9. Robin Goch.
10. Ryan Davies. 11. Doli ddel. 12. Mae Nadolig yn
nesáu. 13. Gwyn Thomas. 14. Plu eira. 15. Caryl
Parry Jones. 16. Gwyneth Glyn. 17. Meinir Gwilym.
18. Tywysog Tangnefedd. 19. Winchester. 20. Iâ.
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YSGOL CARREG EMLYN
Plant Mewn Angen: Cawsom amser
llawn hwyl yn dathlu’r diwrnod.
Cwblhaodd y plant i gyd her Aled
Hughes Radio Cymru - ACTIWCH
EICH OED gan fynd o amgylch y llwybr
ffitrwydd yr un faint o weithiau a’u
hoedran. Casglwyd £143.50.

dosbarth o hyd i’w enw ar y gofeb yng
Nghlocaenog. Diolch iddyn nhw am
rannu’r llun yma a dod a hanes yn fyw i
blant y dosbarth.
Wythnos Gwrth Fwlio: Cawsom
lawer o weithgareddau i godi
ymwybyddiaeth o wrth fwlio. Cawsom
ddiwrnod Sanau Od ar y Dydd Llun
i ddangos ei bod yn iawn i fod yn
wahanol. Bu’r plant i gyd yn dylunio
darn o jig-so i ddangos beth yr oedden
nhw yn ddewis ei wneud i stopio bwlio
rhag digwydd. Gwnaethom un jigso
mawr i ddangos ein bod ni yn Unedig
yn Erbyn Bwlio. Ysgrifennodd Bl 5 a
6 rap gwrth fwlio a’i recordio a’i rannu
gyda gweddill plant yr ysgol.

Bocsys Nadolig Teams4U: Bu
teuluoedd yr ysgol yn hael eto eleni ac
fe gasglon ni 27 bocs Nadolig i fynd i
blant llai ffodus yn Nwyrain Ewrop.
Bylbiau’r Gwanwyn: Mae plant Bl
3 a 4 yn cymryd rhan ym mhrosiect
Bylbiau’r Gwanwyn sydd wedi
cael ei drefnu gan Yr Amgueddfa
Genedlaethol eleni. Maent wedi plannu
bylbiau cennin pedr a chrocws ar
ddydd arbennig ac y maent nawr yn
cofnodi’r tywydd yn ddyddiol ac yn
gyrru’r data i mewn yn wythnosol.
Byddant hefyd yn cofnodi dyddiad
blodeuo’r blodau yn y gwanwyn
ac yn anfon hwn i mewn. Mae’n
ran o brosiect Cymru gyfan gyda’r
wybodaeth yn help i ddysgu mwy am
newidiadau yn yr hinsawdd.
Dydd y Cofio: Mae plant yr ysgol
wedi bod yn dysgu am y pabi coch
a Dydd y Cofio. Aeth plant y Cyfnod
Sylfaen am dro i fynwent yr eglwys
i weld y gofeb rhyfel. Bu plant CA2
yn ysgrifennu enw rhywun annwyl
yr oeddynt eisiau cofio amdanynt ar
groes. Buom hefyd yn gwerthu pabi
coch yn yr ysgol eto eleni. Yn ystod
Wythnos y Cofio daeth Cian a Cai a
llun o’u hewythr i’r ysgol i ddangos i’r
dosbarth. Cafodd Elwyn Edwards ei
ladd yn yr Ail Ryfel Byd ac fe ddaeth y
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Y plant sydd wedi cael eu dewis i fod yn Lysgenhadon Gwych yr ysgol
- Rhodri, Aoife, Owen ag Elsa.

Cian a Cai Boycott gyda llun o'u hewythr fu farw yn yr Ail Ryfel Byd
a'i enw ar y gofeb ryfel yng Nghlocaenog.

Llysgenhadon Chwaraeon:
Llongyfarchiadau i Elsa, Aoife,
Rhodri ac Owen am gael eu dewis yn
Lysgenhadon Chwaraeon Efydd yr
ysgol. Cafodd wyth plentyn gyfweliad
ar TEAMS gyda’r pedwar yma’n dod
i’r brig. Fe fyddan nhw rwan yn hybu
chwaraeon yn yr ysgol.
Nadolig: Rydym yn bwriadu cael
Nadolig Digidol yn yr ysgol eleni.
Rydym yn gobeithio y gwnaiff Sion
Corn ymweld a ni dros TEAMS (yn y
gobaith ei fod yn deall y dechnoleg!)
Byddwn hefyd yn ffilmio ein cyngerdd
Nadolig ac yn ei rannu dros y we.
Byddwn yn dal i gael cinio Nadolig
blasus Anti Jill ac hefyd parti ar y
diwrnod olaf. Cawn ffilm Nadoligaidd
yn yr ysgol hefyd yn lle mynd i’r
pantomeim neu sinema. Felly digon
wedi ei drefnu i ni gael wythnos olaf
tymor llawn hwyl Nadoligaidd.

wedi dathlu eu priodas aur yn
gynharach yn y flwyddyn sef
Chwefror 22 1969 - diwrnod hynod o
oer gyda eira trwm wedi syrthio y
noson
gynt.
Llongyfarchiadau
unwaith eto i'r ddau ohonoch. Y Parch
A. Brian Evans, ein Gweinidog ar y
pryd a fu’n Gweinidogaethu yn y
ddwy briodas ac mae wedi bod yn
bleser inni i'w ail groesawu yntau yn
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piano ddim yn ein plesio. Trwy
ddigwyddiad inni sôn wrth y Parch. R.
W. (Bob) Jones, Wrecsam ddiwedd
mis Medi am y digwyddiad, ymhen llai
na saith diwrnod roedd gennym
Organ arall hyfryd dros ben wedi ei
hanrhegu inni gan gyfeillion Capel Y
Groes, Wrecsam ac mae'n diolch
iddynt yn fawr am eu caredigrwydd.
Diolch hefyd i dri o'n 'hefi mob' (Keith,
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wrth gwrs. Blwyddyn dawel o ran
swyddogion am y flwyddyn sydd
y gweithgareddau arferol; dim rali
i ddod; Meilir Jones (Cadeirydd),
flynyddol, dim Sioe Frenhinol, dim
Gwenno Roberts (Ysgrifenyddes) a
Eisteddfod. Ond er hyn, mae wedi
Mared Fflur Jones (Trysorydd). Dyma
bod yn gyfle i’r aelodau gael ychydig
gyfle hefyd i ddiolch i swyddogion
o fisoedd o orffwys o’r holl brysurdeb
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Cyflwynwyd gan Prys a diolchwyd
Ddiolchgarwch yn ystod mis Hydref.
gymryd rhan mewn cyngerdd rithwir
Felly dyna ni bwt o beth mae CFfI
gan Jo. Yng ngofal y baned 'roedd
Trefnwyd rhaglen arbennig ac
i gasglu
arian
tuag
at
y
sir;
triawd
Uwchaled
wedi bod yn ei wneud
Glyn, Eifion, Dei a Rhys.
amserol gan Buddug, a gyda hi yn
doniol
gan Ceridwen,
Llywelamawr
a i ni
yn y flwyddyn
2020.Rhian,
RydymGwenda,
i gyd
PROFEDIGAETH:
Tristwch
cymeryd
rhan 'roedd
Gruffudd
Pentream
Draw,
a chyflwyniad
fel aelodau
yn canu'r
edrychmerched.
ymlaen atHob
oedd clywed
farwolaeth
Dylan,
Lowri
a pharti
i’rTegfan,
cyngerdd
gan
Elain
ddod
yn yn
ôl at
ein
gilydd
ail-gydio
Cafodd
plant
Blwyddyn
a 6 laweroedd
o hwyl
cymryd
rhani yng
Glasfryn,
ynDisgarth
ysbyty5 Glan
Llywydd
y mis.
(angweithgareddau
fuodd hefyd wrthiawyr
am oriau
yn amrywiol
yng
ngweithgareddau’r
clwb,
i i
agored
Nant
Bwlch yr Haearn.
Diolch
Missbeth.)
Davies,
Eira a Leanne
am edrych
ar eu holau
mor dda.
trefnu’r holl
Fe wnaeth
y
gymdeithasu
a chwerthin
hefo’n
cyngerdd roi gwen ar wyneb llawer,
gilydd eto.
yn enwedig y côr sirol gyda dros
Mae newid mawr yn y sir y
Atebion
i’r geiriau
hanner
cant o aelodau’r
sir wediyn
flwyddyn yma hefyd wrth i Eleri,
llwyddodechrau
i recordio eugyda’r
hunain yn
ein trefnydd ffyddlon, ymddeol
canu.) Dydi ddim yn rhy hwyr i weld
ar ôl blynyddoedd o wasanaeth
llythyren
“T”
y cyngerdd
os ewch draw
i dudalen
i’r mudiad. Mae hi wedi bod yn
1. Talacharn;
2,Clwyd.
Tegeingl; 3. Tegeirian; drefnydd gweithgar a chefnogol, a
Facebook
CFfI
4. Fe
Teilo;
5. Thomas
Telford;
wnaeth
Sir Clwyd
hefyd 6. Telyn hefyd yn ffrind i ni fel aelodau. Felly
deires; Rali
7. rithwir
Thellwall;
8. Tilsley; 9. rydym fel clwb am gymryd y cyfle i
gynnal
ar Facebook
Tonfannau;
10. iTitw
Tomos;
oedd
yn rhoi cyfle
aelodau
o’r holl11. ddiolch yn fawr i Eleri gan obeithio y
Trawsfynydd;
Trearddur;
glybiau
gystadlu12.
yn erbyn
ei gilydd13. byddwn yn parhau i gael ei chwmni
Trefeca;
14. Twm o’r Nant;
15. Twrch; a’i chymorth eto yn y dyfodol. Yn
mewn
cystadlaethau
fel coginio,
16. Tomato;
gosod
blodau a 17.
gwisgTrymsawr;
ffansi. Ar ôl 18. y cyfamser, diolch i Eirlys sydd yn
Timotheus
19. iTokyo;
gyrru
lluniauao’uTitus;
heitemau
gael 20. parhau i gadw trefn ar bethau yn y
Tylluanod.
eu
beirniadu, roedd hi’n ddiwrnod
swyddfa.
y canlyniadau, a braf oedd gweld
I gloi, rydym fel aelodau eisiau
Uwchaled yn cyrraedd y brig!
pwysleisio ein bod yma i helpu
Aciwbigo
yng
Nghlinig
O gwmpas mis Awst,
cafwyd cwis
unrhyw un
o’r gymuned sydd angen
rhithwir ar ‘Zoom’Stryd
a gafodd eiy
gynnal
cymorth dros
y gaeaf hefo pethau
Ffynnon,
Rhuthun
gan ein hysgrifenyddes,
Gwenno
fel
siopa,
nôl
meddyginiaethau
o’r
Wedi ei ddefnyddio yn llwyddiannus am flynyddoedd lawer i drin
Tŷ Cerrig, a’n cadeirydd, Meilir
feddygfa,
cyflyrau
poen. neu hyd yn oed sgwrs
Arddwyfaen. Roedd
o’n gyfle
gwych
y ffôn
os yn teimlo’n
unig.
Poen cefn,
sciatica,
niwed i’rdros
gwddf
a’r ysgwydd
gan gynnwys
i gael hwyl anafiadau
a chwerthin
hefo’r criw,
a
Gan ddymuno
Nadolig
Llawen
a
atchwipio
a fferdod
ysgwydd.
Dros 12
mlynedd
o brofiad
ninnau heb weld
ein gilyddllawn
ers amser
Blwyddyn
NewyddTraddodiadol.
iach i bawb.
Hyfforddiant
mewn Aciwbigo
Tsieneaidd
maith.
Ceridwen Pentre Draw
www.wellstreetclinic.co.uk www.ricchamberlainacupuncture.co.uk

GLASFRYN A CHEFNBRITH

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E Roberts Ffôn: 01824 780286
Wrth nesáu at y Nadolig, anfonwn
ein cyfarchion atoch ymhob ardal –
cyfeillion a theuluoedd ymhell ac agos
gyda’n bendithion am Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd dda gan obeithio
am ddyfodol mwy sefydlog.
Eglwys Sant Garmon: Hyfryd clywed
clychau’r Eglwys yn canu am ddeg o’r
gloch bore Sadwrn unwaith yn rhagor
i’n denu i ddiolch am ein holl fendithion
a dderbyniwn yn ddyddiol dan
arweiniad y Parchedigion Huw Bryant
a Dylan Jones. Gresyn na chawn
wasanaeth arferol ar y Sul, a biti gweld
yr Eglwys ynghau, ond gobeithio
gwnaiff hyn ddod i’n rhan cyn y
Nadolig. Gwerthfawrogwn gefnogaeth
yr holl aelodau a’r Swyddogion,
Wardeniaid, Ysgrifennydd a’r
Trysorydd am eu dyfalbarhad ffyddlon
dros dros y blynyddoedd i gadw ein
Heglwys yn adeilad lle medrwn barhau
i ymgynnull i addoli. Cawsom gyfle
i groesawu ein rheithor newydd a’i
deulu i’r pump Eglwys dan ei ofalaeth
yn Nyffryn Clwyd, gan gynnwys Sant
Garmon. Dymunwn pob llwyddiant a
bendithion yn ei ofalaeth.
Cofiwn yn gynnes at ein cyfeillion,
teuluoedd a’r cleifion gyda’n
dymuniadau gorau. Diolchwn hefyd
i’r holl wirfoddolwyr, y Gwasanaeth
Iechyd a chymwynaswyr caredig sydd
o’n cwmpas.
Ysgol Bro Famau: Croesawyd y
disgyblion a’r athrawon yn ôl i’r ysgol
ar ôl cyfnod eithaf hir. Dymuniadau
gorau i’r disgyblion a gychwynnodd yn
yr ysgol am y tro cyntaf, a’r rhai sydd
wedi ymadael i’r ysgol uwchradd, a’r
myfyrwyr sydd yn ôl yn y colegau.
Cadwch yn ddiogel a mwynhewch
eich addysg.
Cymdeithas Cadwraeth: Mewn ardal

o harddwch nodedig, rydym wedi
cael cyfnod difyr yn mwynhau’r awyr
iach yn ystod y misoedd diweddar
wrth gerdded, seiclo, marchogaeth a
gwylio’r bywyd gwyllt a harddwch y
fro.
Capel Rhiw Iâl: Cyfarchion dymunol
iawn a dderbyniwn bob amser gan y
Parchedig Eirlys Gruffydd Evans, a
chyfarchion i bawb yn ein bro. Diolch
hefyd am gefnogaeth ein ffyddloniaid.
Undeb y Mamau: Nid ydym wedi
cael cwrdd ar hyn o bryd ond cawn
gyfle i gyfarch ein gilydd dros y ffôn
a gwerthfawrogir y cyfeillgarwch.
Meddyliwn am bawb yn ystod y
cyfnod peryglus hwn.
Amddiffynfa Morglawdd: Mae
chwareli ein bro wedi cyfrannu llawer o
ddaioni ers blynyddoedd lawer. Gwelir
cerrig mawrion yn cael eu cludo gan
lorїau i wneud morglawdd ar arfordir
yn Y Rhyl i ddiogelu cartrefi a’r dref
rhag y môr a’i donnau mawrion yn
ystod stormydd. Mae hanes diddorol i
chwareli’n bro, y gwaith a’r gynhaliaeth
i sawl teulu dros y blynyddoedd.
Crëwyd Dociau Seaforth, Llyn llifiad
diwedd y ganrif ddiwethaf o gerrig
mawr chwarel leol, heb sôn am y
tarmac a gludwyd i wneud priffyrdd
ein gwlad yn y Gogledd a’r Gororau.
Roedd silica chwarel Maes-y-Droell
yn hynod i wneud llestri Wedgewood
arbennig a gwerthfawr, a chafodd ei
gludo i Stoke-on-Trent i wneud pethau
gwerthfawr eraill.
Cynhaliwyd Gwasanaeth dydd y
Cofio yn yr awyr agored dan arweiniad
y Tad Huw Bryant, a daeth aelodau o’r
ardal ynghyd i gofio am eu hanwyliaid
a gollwyd dros y blynyddoedd.
Gosodwyd torchau er cof ar ran
wahanol wasanaethau’r ardal. “Fe
wnawn eu cofio hwy”.
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ein tîm pêldroed
iawn o’u
yn am
Nhwrnament
Cysylltwch
â Ric ar gyfrif
01824da
750732
neuhunain
ffoniwch
apwyntiadyrar
Urdd yn01824
ddiweddar.
709777

A.
.
H
Celtân
FIRE
ELLIS

Ffôn: 07775 950365d
oe
fin Nos: 01745
aer C870317

S

Perch: CAERWYN LLOYD

134 Parc y Dre,

Gwaith
Rhuthun
Lloriau Contract, G
, Ffene
osod C
stri,
egin
Cynna
Llansannan
l a Cha Drysau a G au,
d
w
o
Prisia
bob m waith
u rhes
ath
ymol g
yda gw
o safo
aith
n uch
el

Cyflenwad a Gwasanaeth
Blynyddol o offer diffodd tân

01824 702994
31

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

Tel: 07766 337 681

www.calonfurniture.co.uk
enquiries@calonfurniture.co.uk

Y garreg yn Llanarmon ar Sul y Cofio

Pam wnaeth y twrci
wrthod ei swper?
Roedd o ‘di’w stwffio
ar ôl cinio!
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CRAFU
PEN

MISOEDD A MWY

CORWEN

Eglwys Seion: Anfonwn ein cofion at bob un
aelod nad ydynt yn mwynhau iechyd ar hyn o
bryd, neu yn gaeth i’w cartrefi.

yn rhwystr i ddefnyddio’r dechnoleg fodern.
Diolch i swyddogion Rhanbarth Glyn Maelor am
drefnu noson arbennig. Mae cyfarfod arall wedi
ei drefnu ar gyfer mis Rhagfyr. Un peth da o
gyntafmawr
Tachwedd
ydyfel‘T’.
gyfarfodydd
hyn yw nad oes raid mynd allan
Pen-blwydd Llythyren
Hapus: Llongyfarchiadau
i
i’r tywyllwch a’r oerfel i ddod at ein gilydd!
Mynor Ial Beech ar gyrraedd ei ben-blwydd yn
Dyma
20
cliw
i
chi.
Beth
Ydy’r
atebion
cywir?.
ddeunaw oed ar Hydref 26 a phasio ei brawf
Cydymdeimlad: Trist oedd clywed am
gyrru ychydig ynghynt.
1. Bu Dylan Thomas yn byw yn y lle hwn ar un
adeg.
farwolaeth, yn 90 oed, Kenny Williams,
2.
Cwmwd
yn
Sir
y
Fflint.
Maesafallen, ar ôl salwch byr yn Ysbyty Maelor,
Genedigaeth: Llongyfarchiadau i Bryn a Wendy
3.
Blodyn
ceir y ar
cyflasyn
Wrecsam. Un o blant Corwen oedd Kenny,
Jones,
Coed yBonwm
ddod ynfanila
daid aohono.
nain i
4.
o’rail6ed
wedi ei eni a’i fagu yn y dref ac wedi treulio
MaliSant
Glwys,
ferchganrif.
i Awel ac Iwan Jones, yn y
BalaPeiriannydd
ar Dachwedd pont
11. Chwaer
fach iafon
Nel. Menai. ei oes yno ar wahân i gyfnod ei Wasanaeth
5.
grog dros
Cenedlaethol yn y Fyddin. Roedd yn un o bum
6. Offeryn Nansi Richards.
plentyn Wil (Harri Go) a’i wraig Lilian Williams,
Cylch
Llenyddol
Bro Glyndŵr:
Ni fydd
Cylch o Rhuthun.
7.
Hen
deulu enwog
oedd yn
bywynepell
sef Rosie, Betty, Dei (a gollodd ei fywyd yn y
yn ail
gychwyn
ym mis
Ionawr
wedi’r cwbl
8.
Awdur
yr Awdl
‘Cwm
Carnedd’.
Rhyfel yn Burma yn 1944), Stanley a Kenny.
gan nad yw pethau wedi gwella digon hefo’r
9. Bu’n wersyll milwrol ym Meirionnydd.
Bu’n briod â’i wraig Ennis, un arall o blant
coronafeirws. Felly rhaid aros a gobeithio y
10.
yr mis
aderyn
hwn
gyda’r beiciwr
Thomas.
Corwen,
am 65 mlynedd, a bu’n fawr ei ofal
cawn Cysylltir
ail gychwyn
Hydref
y flwyddyn
nesaf. Geraint
11. Pentref genedigol y bardd Hedd Wyn. ohoni yn ei gwaeledd hyd ei marwolaeth ddwy
12.
Bae
ar YnysBraf
Môn.
flynedd yn ôl. Roedd yn hoff o chwaraeon ac
Hari yn
Serennu!:
oedd gweld llwyddiant
13.
Bu
Hywel
Harris
yn byw
yma.i frig ei
yn ei ieuenctid bu’n chwarae i glwb criced
tîm pêl
droed
Cymru’n
llwyddo
i esgyn
Corwen, ond ers blynyddoedd bellach bowlio
grŵp Roedd
yng Nghynghrair
Cenhedloedd
ar ôl
euei anterliwtiau.
14.
y persony hwn
yn enwog
am
haf. Bu’n
buddugoliaeth
erbyn
y Ffindir
ar Dachwedd
15.
Enw arallynar
yr anifail
hwn
ydy ‘gwadd’. oedd un o’i hoff ddiddordebau yn yr Ar
Draws
aelod ffyddlon o Eglwys Mael a Sulien yn y
18. Brafiach
fyth oedd
gweldcariad’?
Hari Wilson
16.
Pa ffrwyth
ydy ‘afal
1. Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob mis o’r flwyddyn
yn sgorio’r gôl gyntaf arbennig a chlywed y
17.
Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg. dref ac roedd yn un o wardeiniaid yr eglwys.
Roedd yn weithgar ac yn gefnogol iawn
i’r Lleng
sylwebyddion yn cyfeirio at ffaith bod Hari yn
2. Bydd
digon o wreichion yn tasgu yn y mis hwn
18.
Paul lythyrau at y ddau berson
yma.am flynyddoedd. Bydd colled
Brydeinig
ar ei ôl
hogynYsgrifennodd
o Gorwen!
6.
O
dwi’n
ffŵl, mae’r mis hwn yn y croesair ddwywaith!
19. Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan yng
Rygbi’r
Byd
eleni.
Nghaffi Treferwyn lle’r oedd yn un o’r criw
20.
Ysgrifennodd
R.
Williams
Parry
am
yr
adar
yma.
8.
'Gwisg
genhinen
yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a
ffyddlon oedd yn cyfarfod am baned a sgwrs
Merched y Wawr: Wedi misoedd o beidio â
bob bore. Cydymdeimlwn â’i fab Peter a’iphob
ferchmis arall!
chyfarfod fel cangen, cafodd rhai ohonom y
Atebion ar dudalen
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Barbara
a’r teulu oll yn eu colled.
cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau
a
9. Mae’r ateb yn rhan o 7 i lawr
gynhaliwyd yn rhithiol yn ddiweddar. Roedd
11.Gapel
Gallai hwn fod yn fis Mai ond bellach mae’n dilyn re yn rhai o’r
Llongyfarchiadau i Shaun Williams Hen
cyfle i aelodau yn unigol neu mewn tîm o
Moeladda, Corwen (Clocaenog gynt) ar ennill
bedair cymryd rhan mewn cwis ym mis Hydref.
carolau
gradd 2.1 gydag anrhydedd mewn B. Eng
Yna ar Dachwedd 2, cynhaliwyd cyfarfod ar
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwn eleni
peirianneg cerbydau modur yng ngholeg
zoom lle bu Angharad Gwyn, perchennog
14. Rhaid ‘…dilyn yr _____ ar ochr y glog’ ym misoedd y Gwanwyn
Harper Adams. Mae eisoes wedi sicrhau
cwmni Adra yn dangos nwyddau offer cartref
swydd fel peiriannydd gyda chwmni 15.
Richard
ac anrhegion (i gyd yn gynnyrch Cymreig neu
‘Dewch i sgwâr y pentref
Western yn yr adran gynllunio yn Woodbridge.
o Gymru) y gellir eu harchebu oddi ar y we.
I weled dawns y dail’ yn y mis lliwgar hwn
Llongyfarchiadau i ti Shaun a phob dymuniad
Braf oedd gweld aelodau o gangen Corwen
Ffenest tŷ Linda Jones, mae wedi gweu pabis a’u gwerthu yn lleol
18. Hwrê, mae’r
ymatuag
ar gau
yng Ngorffennaf
da.
yn y cyfarfod, sy’n profi nad oes raid i oed fod
a’r adeilad
elw yn mynd
at Lleng
Brydeinig. Diolch yn fawr iddi hi.

SUDOKU

DINMAEL
Gohebydd: Sioned Jones Ffôn:01490 460419
Anfon ein cofion
Mae amryw o drigolion yr ardal wedi
bod mewn ysbytai yn ddiweddar,
cofion cynnes atoch a gwellad buan i
bob un ohonoch.
Linda Owen Y Plasau, Elinor Jones
Llysdinmael a Mai Thomas Bron Y
Gadair wedi cael llawdriniaethau ac
mae Tryweryn Evans Tyn Twll ac Islwyn
Evans Pen Y Bryn adref erbyn hyn
wedi anhwylderau.

Llangwm. Cydymdeimwn ag Enid a
Hyw a chysylltiadau teuluol eraill yn
yr ardal. Rhoddodd Aer flynyddoedd
lawer o wasanaeth tros yr ardal ar y
Cyngor Plwyf. Anfonwn ein cofion o
Ddinmael at Beti Jones a’r teulu oll.

Y Nadolig
Bydd y Nadolig yn bur wahanol i ran
fwyaf ohonom eleni ac yn chwith am
gymdeithasau a gwasanaethau carolau
ac ati. Er hyn dymunwn y gorau am
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Cydymdeimlad
Dda i ddarllenwyr
bro’r Bedol oddi
Atebion ar dudalen
31
Gyda thristwch ddaeth y newyddion
wrthym yn Ninmael.
am farwolaeth Aerwyn Jones Aerddren

DYLAN EVANS
TRWSIWR CEIR

GAREJ FFORDD YR ORSAF
(Station Road Garage)
RHUTHUN 01824 704508
• Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau
• Ail-liwio ceir fel newydd
• Gwaith Yswiriant
• Gyda chyfleusterau jig/popty.
Galwch am fwy o wybodaeth
20

32

19. “Wyt __________ yn oer,
A’th farrug yn wyn.”
20. Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y
goeden yn 10 I Lawr

I Lawr

1. ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd
2. Mis ar ddechrau’r flwyddyn ariannol a rhaid talu hwn
3. Dyma’r nifer sydd mewn ½ blwyddyn
4. Mis y ffŵl yw hwn
5. Cewch grempog ar y 25ain o’r mis hwn yn 2020
7. Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod eleni
8. Mis diwrnod Owain Glyndŵr
10. Dathlwn eni’r Iesu yn y mis hwn
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin, os yw’r tywydd yn ffafriol
16. “Cod, a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf
wrthyt…” (Mathew 2:13)
17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

E. JONES & SON
CLAWDDNEWYDD

GWAITH SIFIL

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

HURIO PEIRIANNAU

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

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

Dysgu Cymraeg yn
mynd o nerth i nerth
Mae Popeth Cymraeg yn Ninbych
wedi bod yn darparu gwersi
Cymraeg i oedolion ers 1988.
Er gwaethaf holl bryderon ac
anawsterau 2020, nid yw covid-19
wedi ein hatal rhag parhau â’r
gwaith hollbwysig yma.
Yn sgil y pandemig, bu rhaid i ni
addasu’n gyflym iawn i addysgu
ar-lein dros blatfform Zoom,
roedden ni’n llythrennol yn dysgu
am y dechnoleg newydd wrth
fynd yn ein blaenau, fel sawl un
arall dw i’n siŵr. Roedden ni eisiau
sicrhau bod y gwersi Cymraeg yn
parhau ac ein bod yn gallu cadw
cysylltiad rheolaidd â’r dysgwyr,
neu ‘siaradwyr newydd’ yn ôl
Radio Cymru bellach. Parhaodd y
gwersi a’r cymdeithasu all-gyrsiol
yn ddigon di-drafferth drwy gydol
yr haf.
Erbyn hyn, a ninnau yn dod tuag
at derfyn tymor addysgol prysur,
rydym yn falch o ddweud bod y
brwdfrydedd i ddysgu Cymraeg yn
parhau gyda niferoedd calonogol
o ddysgwyr yn derbyn gwersi arlein. Gan ein bod yn dysgu dros y
we, mae ein dalgylch wedi tyfu’n

aruthrol. Yn hytrach na chynnig
gwersi yn Sir Ddinbych yn bennaf,
mae gennym ddysgwyr bellach
ar hyd a lled Cymru, o Loegr, o
Ffrainc ac o Ganada. Mae dysgu
Cymraeg yn rhyngwladol iawn
erbyn hyn ac yn beth positif iawn
sydd wedi datblygu yn sgil y
pandemig.
Braf ydy cael adrodd am
lwyddiant dysgu Cymraeg, gan y
gwyddom nad ydyw wedi bod yn
hawdd i sefydliadau a mudiadau
eraill ar draws Cymru. Rydym ar
y trywydd cywir i gyfrannu tuag
at y targed cenedlaethol o gael
miliwn o siaradwyr Cymraeg
erbyn y flwyddyn 2050. Os ydych
yn adnabod rhywun sydd â
diddordeb mewn dysgu Cymraeg,
bydd gennym gyrsiau newydd
yn cychwyn mis Ionawr 2021.
Mae croeso mawr i chi gysylltu
â ni drwy e-bost gwybod@
popethcymraeg.cymru neu drwy
ffonio’r swyddfa 01745 812287,
rydym hefyd ar Facebook a Twitter
@popethcymraeg.
Lowri Ellis, Tiwtor Cymraeg i
Oedolion

Corff Gwarchod Iechyd
yn gofyn i bobl siarad
am Wasanaethau Iechyd
Meddwl

Mae corff gwarchod gwasanaethau
iechyd annibynnol Gogledd Cymru
- Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd
Cymru (CICGC) - yn awyddus i
glywed gan bobl sydd â phrofiadau
o Wasanaethau Iechyd Meddwl yng
Ngogledd Cymru.
Bydd CICGC yn cynnal cyfres o
ddigwyddiadau ar Zoom yn gwahodd
staff y GIG, cleifion, eu gofalwyr a’u
teuluoedd i siarad am Wasanaethau
Iechyd Meddwl. Bydd y digwyddiadau
cyntaf yn cael eu cynnal ar y 10
Rhagfyr a bydd yn canolbwyntio
ar Wasanaethau Iechyd Meddwl
Cymunedol. Bydd digwyddiadau
eraill yn canolbwyntio ar agweddau
eraill o wasanaethau Iechyd Meddwl
yn cynnwys;
· Gofal Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
· Gwasanaethau Camddefnyddio
Sylweddau
· Anableddau Dysgu
· Oedolion a phroblemau
Iechyd Meddwl Gweithredol /
Gwasanaethau Seiciatryddol
Oedolion
· CAMHS a Throsglwyddo i
Wasanaethau Oedolion
Dywedodd Mr Geoff Ryall-Harvey,
Prif Swyddog CICGC “Mae hyn yn
gyfle i bobl gael dweud eu dweud am
ddyfodol gofal iechyd meddwl yng
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Marian Rees, Cyffylliog

Dysgwyr brwd

CD newydd
gan
Gôr Meibion Llangwm
ar gael gan aelodau’r Côr
neu Trystan Edwards 01490 420111/
Bethan 01490 420500

Pwy fyddai wedi meddwl yr adeg
hon y llynedd y byddem wedi gorfod
wynebu pandemig byd-eang erbyn
diwedd eleni.
Roedd y noson honno ym mis
Mawrth, pan wnaeth Boris Johnson ei
araith yn pledio ar bawb i aros gartref,
yn un fydd yn aros yng nghof pawb
am byth. Roedd bron fel datganiad o
ryfel. Yn rhyfeddol, bu’r tywydd yn
anghyffredin o braf yn ystod y cyfnod
clo, ac roedd hynny’n gymorth mawr i
bawb ymdopi â’r sefyllfa.
Rhaid oedd ymgyfarwyddo â siopa
unwaith yr wythnos a sicrhau bod
digon o fwyd yn y tŷ rhag ofn i aelod
o’r teulu gael ei daro gan y feirws,
ac i bawb arall orfod hunan-ynysu.
Yn wir, trip i’r archfarchnad oedd
uchafbwynt yr wythnos gan mai
dyna’r unig le’r oeddem â hawl i fynd
iddo ynte!
Yr hyn yr oedd rhywun yn ei glywed
yn cael ei ddweud dro ar ôl tro gan
gyfeillion a chydnabod oedd pa mor
ffodus yr ydym o fod yn byw lle’r
ydym. Mi fyddai’n fyd gwahanol iawn
arnom pe byddem yn byw mewn
fflat mewn dinas fawr. Mae Dyffryn
Clwyd yn ardal odidog ac mae’n siŵr
bod llawer ohonom wedi mentro am
dro ar hyd ambell i lwybr newydd a
gwerthfawogi’r hyn sydd gennym ar
garreg ein drws yn sgil y cyfyngiadau
symud. Yn wir, mi wnaeth y pandemig

Ngogledd Cymru. Mae’n hanfodol
ein bod yn cyflwyno profiadau ac
awgrymiadau pawb sy’n defnyddio
gwasanaethau iechyd meddwl i’r
rhai sy’n gwneud penderfyniadau a
pholisïau”
Aeth Mr Ryall-Harvey ymlaen i
ddweud “Rydym eisiau clywed gan
gymaint â phosib am brofiadau o
Wasanaethau Iechyd Meddwl ar
draws Gogledd Cymru. Bydd y
digwyddiadau wedi eu strwythuro
o amgylch nifer o agweddau megis
canmoliaeth, pryderon a chwynion,
cynllunio gofal, darparu gofal a
chyfathrebu. Rydym yn deall, ar rai
adegau, mae’n well gan bobl rannu
eu profiadau â ni yn gyfrinachol, a
byddwn yn sicrhau bod man diogel i
hwyluso trafodaethau o’r math”
Os hoffech fynychu unrhyw un o’r
digwyddiadau neu i gael rhagor o
wybodaeth, cysylltwch â Chyngor
Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ar
y rhif ffôn canlynol: 01248 679284
(nodwch fod system peiriant ateb ar
waith - gadewch neges os gwelwch
yn dda a bydd aelod o’n tîm mewn
cysylltiad â chi) neu e-bost ppe@
waleschc.org.uk
Mae modd i chi hefyd gofrestru eich
presenoldeb ar ein ap SurveyMe drwy
ddefnyddio’r ddolen ganlynol
https://svy.at/ryz1g

inni fyw bywyd arafach a symlach
– nad oedd yn beth drwg i gyd a
ninnau’n byw bywydau mor brysur, yn
rhuthro o un lle i’r llall.
Oherwydd ein lleoliad yng nghefn
gwlad, nid wyf yn credu bod y feirws
wedi effeithio cymaint ar fywydau pob
dydd y trigolion lleol gan fod llawer
ohonynt yn ffermwyr sydd wedi arfer
gweithio gartref ar eu pen eu hunain.
Mae’n siŵr ei bod yn dipyn o chwith
iddynt beidio â chael mynd i’r mart
gan iddi orfod cau am gyfnod ar
ddechrau’r cyfnod clo, nid yn unig o
ran prynu a gwerthu anifeiliaid ond
am gwmnïaeth a chyfle i sgwrsio
â’i gilydd. Siomedigaeth arall oedd
gorfod canslo sioeau amaethyddol,
yr eisteddfodau, gwyliau a
digwyddiadau cymdeithasol eraill.
Mae’n dda iawn bod technoleg
wedi datblygu er mwyn galluogi pobl
i weithio gartref a chadw cysylltiad â’i
gilydd ar adeg fel hyn. Mi fyddai wedi
bod yn anodd iawn sicrhau parhad
busnes heb dechnoleg ond rhaid
cofio am rai busnesau sydd wedi
gwneud colledion yn sgil y feirws.
Mae wedi bod yn anodd i bobl sydd
ag anwyliaid yn yr ysbyty neu mewn
cartrefi gofal o ran methu ymweld
â hwy ac fel llawer o ardaloedd,
mae teuluoedd yn yr ardal hon wedi
wynebu profedigaethau yn ystod y
misoedd diwethaf. Mae’n siŵr o fod
wedi bod yn anodd iawn methu â
chynnal angladdau arferol a chael
cefnogaeth agos teulu a ffrindiau.
Gydag addewid o frechlyn ar y
gorwel, does ond gobeithio y bydd y
flwyddyn newydd yn dod â gobaith,
ac na fydd y cymdeithasu dros y
Nadolig yn dod â’i ganlyniadau.
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Gwlithyn,
Cwmpenanner

Pwy fuasai’n meddwl ar y cyntaf o
Ionawr eleni y buasem dal yn sôn am y
Coronafeirws? Dim y fi yn sicr. Geiriau
megis hunan-ynysu, cyfarfodydd
Zoom, cyfnod clo a’r pandemig wedi
dod yn rhan o eirfa bron pob un
ohonom bellach.
Roedd Wuhan bendraw’r byd i
Gwmpenanner yr adeg yma y llynedd,
ond ar Ionawr 29, pan gofnodwyd yr
achosion cyntaf ym Mhrydain, roedd y
pandemig yn nesáu ac yn gafael.
Er gwaethaf y pandemig, roedd
yr olwyn amaethyddol yn dal i
droi. Roedd y defaid yn dod ag ŵyn,
gwartheg yn dod â lloeau, caeau eisiau
eu troi, calchu a’u hadu i wanwyn
cynnes eithriadol.
Mae ffermwyr yn trefnu eu gwaith
o gwmpas gwahanol ddyddiau yn y
calendr; cau y caeau seilej wythnos
‘steddfod yr Urdd, hel y seilej

Cwmpenanner

wythnos cyn y Royal Welsh (tywydd
yn caniatáu) a dyfnu ŵyn wythnos ar
ôl y ‘Steddfod Genedlaethol. Eleni,
doedd dim sioe, dim ‘steddfod (dim
cystadlaethau Plygu Gwrych), dim
byd. Dim cyfle i gyfarfod ffrindiau
‘rydym ond yn eu cyfarfod unwaith y
flwyddyn. Digon rhyfedd pan mae’n
dod i brynu a gwerthu y stoc. Dim

Yn ystod y
Cyfnod Clo
Be fues i’n neud?
Ambell i gacen (dim cymhariaeth â
giamstars Curo’r Corona’n Coginio),
gwau (hanner cefn un siwmper), y
Facebook bondigrybwyll, bwydo a
golchi, beicio a cherdded. A’r prif
ddiddordeb? Cadw Dewi’n ddiwyd.
Os nad ydych chi’n ei ‘nabod o,
ein mab ni ydi Dewi. Fo di’r plentyn
canol, - y jam yn y frechdan, yn
cadw’r ddau arall rhag ffraeo. Mae
o’n 25 oed erbyn hyn a chafodd
ddiagnosis o Awtistiaeth yn 4 oed.
Diwedd mis Hydref 2019, aeth i
rannu tŷ gyda 2 ddyn ifanc arall yn
Rhuthun, gyda thîm o ofalwyr yn
gweithio ar rota. Popeth yn iawn tan
y Cofid. Roedd yna drefn i’w fywyd:
3 diwrnod o waith yn lleol, prynu
gwasanaeth un i un bob dydd Llun,
mynd allan efo’r staff, a ninnau’n
cael ei weld o neu fynd ag o allan
unrhyw bryd. Wir, roedd y rhyddid
wedi mynd i’n pennau ni braidd. A
dyna pryd aeth yr hwch drwy’r siop.
Gan fod y tŷ’n cael ei gyfrif fel
‘cartref gofal’, fydden ni ddim wedi
cael gweld Dewi bron. Cyfarfod yn yr
ardd, dim cyffwrdd, dim anwes, dim
dod adra. Fyddai o ddim wedi deall.
Felly dyma’i symud o’n ôl atom ni.
Mae ei sefyllfa ‘gymdeithasol’ yn dal
yn druenus braidd. Cawsom 2 awr yr
wythnos yng Nghanolfan Woodland
Skills yn ystod mis Awst, ac yna o
9.30 tan 3, ac rydym mor ddiolchgar
iddyn nhw am hyn. Ond dim ond un
diwrnod ydi hynna.
Yn ffodus, mae o’n hapus iawn
yn chwarae ar ei gyfrifiadur, ac yn
gwirioni ar liwio pan mae gan rywun
fynedd rhoi dotiau lliw yn barod ar y
papur iddo fo. Mae o’n hoffi nofio, a
Chanolfan Brynhyfryd yn fendith yn
ddiweddar gyda’r tywydd yn oeri.
Mae o’n feiciwr o fri, ac mae o’n
gallu cerdded. Yn gyflym. Heb arafu
hyd yn oed wrth fynd i fyny rhiw. A
dwi’n 36 mlynedd yn hŷn nag o!
Yn dilyn un dro egnïol braidd, mi
ges i ‘brên wêf’. Cofio am y ffon hel
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mwyach gweld yr hwn a’r llall a thrafod
y pynciau llosg, ond yn hytrach dadlwytho eich anifeiliaid a gadael i’r
ocsiwniar wneud ei orau glas drosoch.
Man cyfarfod ydy’r capel i drigolion
y Cwm, a’r aelodau yn rhan o deulu
estynedig unigryw. Cyfle i rannu
profiadau llawen yn ogystal â’r lleddf
gyda’n gilydd. Rhyfedd meddwl fod y

Trydar y
Cywion!
Cyfnod rhyfedd iawn i bawb, gan
gynnwys y sawl aeth oddi cartref
am y tro cyntaf fis Medi. Dyma ofyn
pedwar cwestiwn.
1. Beth oedd eich disgwyliadau?
2. Beth yw’r realiti?
3. Beth dach chi ddim wedi’w
fwynhau?
4. Beth dach chi wedi’w fwynhau?
Diolch am rannu eich profiade!

Dewi wrthi’n casglu sbwriel

sbwriel gawson ni rywdro’r llynedd,
fu’n gorwedd yn segur wrth drws
cefn. O’r diwedd roeddwn i wedi
cael modd i roi brêcs ar Dews.
Mae o wrth ei fodd, os yn boenus
o gydwybodol ar adegau. Cyrc
poteli cwrw, priciau lolipop, papur,
masgiau a menyg plastig, bagiau
baw ci llawn (ia!) a chaniau a photeli
di-rifedi, mae popeth yn mynd i’r
bag. Un peth yn unig sydd wedi’i
drechu, a hynny oedd potel Smirnoff
– roedd hi’n wlyb a braidd yn llithrig,
wedi’r cyfan.
Ond fe wnaeth un eitem arbenig
godi’r cryd arna i. Stwnan yn trio
cael rhywbeth oedd yn sownd yn
y gwter. Mi lwyddodd, a gollwng y
gwrthrych yn daclus yn y bag. Ac
yno ynghanol y gymysgedd arferol,
mi ges gip o botel fach blastig –
potel ‘sampl’ a ddylsai fod wedi
mynd i Blas Meddyg, siŵr o fod.
Ond yn wahanol i’r botel fodca,
roedd hon yn llawn! BEJ

Tomos Atkinson, Clawddnewydd
sy’n astudio Gwyddoniaeth
Cyfrifiadureg yn Aberystwyth
1: Disgwyl rheolau llawer mwy llym
o’r Prifysgol o ran COFID-19
2: Rheolau ddim mor llym ac
oeddwn yn meddwl ond dal yn cadw
at rheolau.
3. Ddim wedi mwynhau dysgu ar-lein
a ma cyfarfod pobl newydd yn anodd
achos y rheolau cymdeithasol.
4. Wedi mwynhau treulio amser
yn dod i adnabod pobl newydd ac
adran dysgu newydd.
Siôn Edwards, Rhuthun sy’n
astudio Cymraeg yn Aberystwyth
Disgwyliade: Doeddwn i ddim yn
siŵr iawn beth i ddisgwyl, gan mai
fi ydy’r cyntaf yn y teulu i fynd i
Brifysgol. Roedd disgwyliadau’n
eithaf cymysg. Roeddwn i’n gwybod
bod digon o amsr i fwynhau gyda
ffrindiau newydd.
2: Bywyd prifysgol yn andros o
brysur. Gweithio yn y dyd a chael
ymlacio yn y nos. Digon o waith
i’w gyflawni a chymysgedd dda o
o ddarlithoedd. Cyfyngiadau Cofid
yn boen weithiau ond mae’n ddigon
hawdd gweithio o’u hamgylch a
mwynhau er gwaethaf y rheolau.
Mwynhau: Yndw, mae byw yma’n
anhygoel. Aberystwyth yn le hyfryd
pan yn braf. Digon o bethau i wneud
yma,

drysau a’r gau ar hyn o bryd.
Dydw i ddim yn aelod o Ferched y
Wawr, nac yn aelod o unrhyw gôr (os
ydych digon anffodus o’n nghlywed yn
canu, rydych yn deall pam!), ond mae
sawl un o Cwm yn aelodau o FYW a
rhai eraill yn mynd bob nos Lun yn ddiffael i ymarfer côr yn Llangwm. Mae
diwrnod ffermwr yn gallu bod digon
unig, ac mae’n bwysig cael cyfarfod
a chymdeithasu tu allan i oriau
gwaith. Mae hyn digon gwir i aelodau
MYW hefyd. Cyfle i fod yn rhan o
gymdeithas arall. Roedd hi’n chwith
eleni heb y diwrnod Rali CFfI. Diwrnod
yn cloriannu misoedd o waith trefnu a
pharatoi sydd yn arwain i ffrindiau oes
i lawer.
Rydym yn hynod ffodus o gael byw
mewn ardal wirioneddol hardd, yn
enwedig yn ystod y pandemig. Gyda’r
rheolau newydd fydd yn effeithio y byd
amaeth, gobeithio fydd y Cwm yn dal
yr un fath mewn canrif a mwy eto.
Mi fydd yn Nadolig rhyfedd ar y
naw i lawer o deuluoedd eleni, gan
gynnwys fy un i. Gan obeithio fydd
pawb yn cadw i’r rheolau, mi gaf
baned a sgonsen o flaen tân gyda
dad a mam ym Mhwllglas yn fuan
iawn. Hwyl i chi i gyd a cymerwch
ofal.

Macsen Huw, Rhuthun sy’n
astudio Gwyddoniaeth Cyfrifiadureg
yn Leeds
1: Anodd gwybod be i’w ddisgwyl
ond yn gwybod y buase fo’n
wahanol iawn i brofiadau fy chwaer
ddaru ddechre yn coleg y llynedd.
Edrych mlaen i gyfarfod bobl newydd
a byw yn fwy annibynnol.
2: Darlithoedd ar-lein ers y
cychwyn – dydw i ddim wedi
cyfarfod neb sydd ar fy ngwrs
heblaw ar sgrin. A phan mae na
ddarlithoedd, mae’r rhan fwyaf
wedi eu recordio o flaen llaw. Ddim
wedi cael rhoi fy nhroed i fewn yn
yr adeilad Cyfrifiadureg hyd yn hyn.
Mae hi wedi bod yn anodd dod i
nabod bobl.
3. Ddim yn hoffi pa mor anodd ydi
hi i ddod i adnabod bobl. Anodd
cymdeithasu efo Cofid o gwmpas
– dwi’n T1 diabetic ac felly’n gorfod
gwneud mwy o ymdrech i gadw’n
saff.
4: Wedi mwynhau bod yn
annibynnol, a chael rhyddid i ddilyn
amserlen fy hyn i ryw raddau. Mae
Leeds yn le braf, ac er nad ydw
i’n cefnogi tîm pêl-droed Leeds,
mae’n rhyfedd mod i’n medru gweld
Stadiwn Elland Road wrth edrych
allan o ffenest fy stafell.
Gruff o Gerrigydrudion sy’n astudio
Daearyddiaeth yng Nghaerdydd
1. Edrych ymlaen at gael byw
yn y ddinas, a chael cyfarfod bobl
newydd. Ro’n i’n gwybod na fyddai’r
profiad yn un arferol oherwydd
Cofid19, ond yn gobeithio y byddai’r
profiad yr un mor gofiadwy.
2. Nid oedd pethau yn digwydd fel
yr arfer, ond fod llawer o gyfleoedd
yn dal i fod i gael digon o hwyl a
chymdeithasu.
3. Yr holl ddarlithoedd ar-lein,
ac ond wedi cael mynd i mewn
i’r adeilad unwaith, ac felly yn
anoddach dysgu drwy hyn.
Wedi cyfarfod llawer o ffrindiau
newydd, ac yn mwynhau y newid
mawr i fywyd y ddinas, sy’n llawn
bwrlwm.

Nid Chwarelwr ydwyf i Rhan 3
Trydydd diwrnod o daith Llwybr y Llechi
Cerdded o Waunfawr i Rhyd Ddu drwy Nantlle
Waunfawr i Nantlle
9.5km, 5.9milltir

Ar Goll
O fewn 400m nid oedd y cyfarwyddiadau yn cydfynd
gyda’r pyst. Felly yn lle troi dros y sticil, ymlaen,
mistȇc. Codi yn hynod o sydyn am tua milltir a chael
cyfarwyddiadau gan wraig ar geffyl i droi ar ôl y grid
gwartheg, go dda. Ar goll ond yn mynd i’r cyfeiriad
cywir. Codi i ben bryn a gweld yr Eifl yn dod i’r golwg
a glesni awyr ac awel iach yn dod o’r môr pell. Cario
ymlaen dros Foel Tryfan, yn fras i’r cyfeiriad cywir
a gweld chwarel dair llygeidiog, tri llyn bach gyda
dŵr glas, glas, glas fel petai blas y llechi ynddynt.
Ymlaen wedyn am Y Fron, drwy’r Fron ac i lawr
drwy chwareli anhygoel Nantlle. Y gwahaniaeth yw
mai tyllu i lawr oedd Nantlle i ganfod y chwareli a
gadael y gwastraff ym mhob man. Ponciau oedd
ym Methesda a Llanberis, wyneb y graig oedd yn ei
chael hi yn y fan honno. Rhyfedd sut mae sgil effaith
y chwarela yn gadael effaith gwahanol a hynod
drawiadol bersonol i Nantlle.
Moel Tryfan
A ninnau ar goll tua’r moelni maith
Rhywsut mwy difyr oedd y daith,
Gan weithio ein ffordd tua Nantlle draw,
Yn fodlon mentro beth bynnag ddaw
Gan gylchu chwarel a gweld tir llyn
Fel llygaid Azzuri yn nyfnder bryn.
Tair llygaid las yn syllu’n hir
I’r clogwynni llechi ynghanol y tir.
Hwy’n syllu o’r gorffennol gynt
Ar rai yn crwydro yn oerni’r gwynt,
Hwythau’n rhyfeddu ar lesni’r dŵr
Lle bu chwarelwyr yn gweithio, siwr.
Crwydraf innau drwy’r mannau hyn
Gyda llygaid glas fel dyfnder llyn,
Y llygaid welodd lle bu’r hen waith
Hen greigiau’n hollti gan adael craith
A chofiaf innau’r emosiynnau mawr
Pan mae teimladau yn cau i lawr,
Pan mae chwareli yn gorfod cau
A dim i’w wneud ond dyfalbarhau.
Dyffryn Nantlle
Cario ymlaen dros Foel Tryfan, yn fras i’r cyfeiriad
cywir a gweld chwarel dair llygeidiog, tri llyn bach
gyda dŵr glas, glas, glas fel petai blas y llechi
ynddynt. Ymlaen wedyn am Y Fron, drwy’r Fron ac i
lawr drwy chwareli anhygoel Nantlle. Y gwahaniaeth
yw mai tyllu i lawr oedd Nantlle i ganfod y chwareli
a gadael y gwastraff ym mhob man. Ponciau oedd
ym Methesda a Llanberis, wyneb y graig oedd yn ei
chael hi yn y fan honno. Rhyfedd sut mae sgil effaith
y chwarela yn gadael effaith gwahanol a hynod
drawiadol bersonol i Nantlle.

Nantlle
Mae Nantlle’n galw lle bu tyrchu’n waith
I godi’r llechi o’r dyfnderoedd maith,
Creu tomenni llechi ar hyd y llawr
Yn wastraff llwyr o’r pyllau mawr.
Llechi ym mhobman, fel lle wedi cau
Yn sydyn, sydyn a’r glaw’n eu glanhau.
Dim byd yn tyfu dim ond glesni yn graith
Lechan ar lechan ar lechweddau’r gwaith.
Drwy gerfio’r mynydd a chreu phant a bryn.
O Dorothea! dyma chwarel a llyn.
Daw rhai ar antur a dipyn mwy!
Mae’r llyn o lechi’n eu boddi hwy
Gan fod pob adnabyddiaeth gynt
Yn ddim ond atgo’ ar y gwynt.

Nantlle i Rhyd Ddu
8.2km, 5.1milltir

Hollt yn y Creigiau
Fel petai rhywun wedi hollti drwy’r graig gyda
chyllell fara anferthol a gadael llwybr i fynd drwyddo
o Nantlle i Rhyd-Ddu. Drws y Coed. Fel porth i
fyd arall, mynediad i’r arallfydol. Drwyddo, mae’n
hudolus.
Drws y Coed
Dros y cwm o Drws y Coed
Y mae’r wefr yma erioed,
I Rhyd-Ddu, rhodio, O Dduw,
Caru dydd y cread yw,
Cr’adur bach yn crwydro byd,
Camau gwych yw’r cwm i gyd,
Llwybrau iach, anghysbell, braf,
Awel rhydd fel hwyl yr haf,
Daear wyllt y mynd am dro,
Llyn a bryn, ehangder bro,
Her y dydd a mwynhau’r daith
I borfeydd y moelydd maith,
Dyna wych o dan y nef
Dim ond llyn a bryn a bref,
Dyma hardd yw byd ymhell
Lloriau gwyllt sy’n llawer gwell,
Gwell yw mynd ar goll am awr
Drwy y wlad a’i daear lawr
Agor drws, goriad ar waith,
Dod a mynd, mudandod maith,
Crwydro gwlad y cread crwn
A’r mudandod hynod hwn.
Erys dim ond drws y dydd
Yna rhaid yw bod yn rhydd,
Bod yn rhydd drwy’r llefydd llwm,
Drws y Coed a dros y cwm.

Chwareli Nantlle

Tai Chwarelwyr
Cael cip hyfryd ar dŷ ar ben rhes, hen stryd y
chwarelwyr tybiaf. Hynod o glyd, cacen goffi
a chacen siocled a phaned gwerth chweil ar y
bwrdd. Steil a chroeso ardal y chwareli. Tŷ bach
twt, Rayburn, ystafelloedd bach cartrefol, gardd
fechan. Ond pa beth heddiw ein hystȃd? Wel cwpwl
o gaeau i lawr am y llyn. Cae dros y ffordd, llefydd
iawn i gadw ieir a defaid a draw am y Mynydd
Mawr (Mynydd Eliffant o ran ei edrychiad o ochrau
Caernarfon) draw yno yr oedd tir cyffredin i tua 6
neu 7 o dyddynod ei rannu er mwyn i’r defaid bori.
Gwych yn de, yr hen drefn rhannu’r mynydd, pawb
yn cael cyfle i fyw, trysor byw. Er fod tai gwag, tai
haf, tai i gerddwyr a cholli iaith yn frith drwy’r fro
bellach ond safbwynt y tŷ bach yma: Pa beth heddiw
ei ystȃd? Bendigedig.

Cerdyn Nadolig Anarferol

Fel mae llawer ohonoch yn gwybod
erbyn hyn, un o fy niddordebau dros y
blynyddoedd yw casglu hen lythyrau a
chardiau post yn ymwneud ag ardal y Bedol.
Ymysg rhain hoffaf rannu un cerdyn post
arbennig gyda chwi wedi ei ddefnyddio fel
cerdyn Nadolig.  
Nid oedd cardiau Nadolig ar gael cyn
1843. Yr adeg honno ysgrifennu pwt o lythyr
at deulu neu ffrindiau oedd y traddodiad. Pan
aethant ar werth nid oeddynt yn boblogaidd
achos eu bod yn costio swllt yr un - ffortiwn
i lawer - ac roedd hyn yn dal yn wir ym 1907
pan anfonwyd y cerdyn post yma o Rhiw,
Pwllglas i Efrog Newydd, yr Unol Daleithiau.
Ar ben y cerdyn gwelwch y neges “Rhiw,
Pwllglas, near Ruthin, Bron y Graig Nadolig
1907” gyda’r cyfarchion ”Blwyddyn Newydd
Dda i chwi, hen ffrind.” Yna mewn braced
(Dydd Genedigaeth??).
Cafodd ei bostio cyn belled ag y medraf
weld ar y trydydd o Ragfyr 1907 i Miss
Bannister, 27 South Elliot Place, DeKalb

Drws Y Coed

Avenue, Brooklyn Borough, New York, N.
America. Hawdd gweld mae dim ond ceiniog
oedd gwerth y stamp, ac fe gyrhaeddodd ar
y 3ydd o Ionawr 1908!!
Os hoffwch fynd i Gwgl, fe welwch
wybodaeth am DeKalb Avenue. Y cwestiwn
sydd yn codi yw beth oedd y cysylltiad gyda
Bron y Graig?, a hefyd sut ddaeth y cerdyn
yn ôl i’r wlad yma ac i fy nwylo fi?
Gwynne Morris
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Chwaraeon
Patrick yn llwyddo yn myd Pêl-droed
Mae Patrick Jones, Cymro ifanc 17
mlwydd oed o Rhuthun newydd
arwyddo ei gytundeb pêl-droed
proffesiynol cyntaf gyda chlwb
Huddersfield yng nghynghrair y
bencampwriaeth yn Lloegr.
Magwyd Patrick (Pat i pawb sydd yn
ei nabod) yn Rhuthun gyda’i frodyr hŷn
Sion ac Owen. Mab i Alwyn a Vanessa
ac ŵyr i Aled ac Alwena, gynt o fferm
Pentre, Pwllglas, ydi Pat, ac mae ei
ddatblygiad ym myd pêl-droed wedi ei
wreiddio yn Nyffryn Clwyd.
Wedi cyrraedd Rhuthun yn ddwy
flwydd oed, mynychodd Pat Ysgol
Pen Barras, ac yno gwneud ffrindiau
gyda Ianto ac Ifan, ac mewn amser
Tom o Llandegla, sydd dal yn ffrindiau
da iddo rwan. Dechreuodd ei siwrnau
pêl-droed dan hyfforddiant Mr
Owen Hughes, unigolyn sydd wedi

ysbrydoli sawl cenhedlaeth o hogiau
a genod i fwynhau cymryd rhan mewn
chwaraeon.
Doedd chwarae yn yr ysgol yn unig
byth yn mynd i fod yn ddigon i Pat, a
phob penwythnos bydda i’n chwarae
i dîm Rovers Rhuthun yn ogystal ag
Academi Bala o pan oedd o’n 10
mlwydd oed ymlaen. Yn gyffyrddus
ar ei ddwy droed, gweithgar a chwim
rownd y cae, roedd Pat yn allweddol
i bob tîm, a’r un mor hapus yn
cyfrannu at lwyddiant eraill ag oedd i’w
lwyddiant ei hun.
Tra yn ifanc roedd yn chwarae
mewn amrywiaeth o safleoedd, ei
ddoniau yn handi yng nghanol y cae
ac wrth ymosod.
Pan yn 11 oed, symudodd i Ysgol
Brynhyfryd ac roedd wrth ei fodd
yno yn dysgu a pharhau i chwarae

pêl-droed efo tîm yr ysgol a Thîm
Ieuenctid Rhuthun. Mae tîm Ieuenctid
Rhuthun yn sefydliad gwych, sydd o
dan gadeiryddiaeth Wynne Davies yn
cynnig cyfleon i blant fwynhau y gêm a
chodi ei hyder.
Wrth chwarae i dîmau Ieuenctid
Rhuthun dysgodd Pat sawl gwers
pwysig. Tydi peldroed ddim yn fêl
i gyd; deffro yn gynnar i gyrraedd
gemau yn Wrecsam yn y glaw a cholli
mor aml ag oedden nhw’n ennill.
Serch hynny parhaodd i garu’r gêm,
gyda gwelliant amlwg yn ei ddoniau o
flwyddyn i flwyddyn.
Yn 2017 daeth ei gyfle euraidd i
gamu i lefel uwch. Pob blwyddyn
mae academiau Cymru yn ethol eu
chwaraewyr gorau i chwarae mewn
cystadleuaeth Y Cymru Cup yn erbyn
hogiau o Gymru sydd yn chwarae i
academiau proffesiynol. Llwyddodd
Pat i gael ei ethol i fynd gan dîm Bala.
Yn y gystadleuaeth chwaraeodd Pat
yn wych a denu sylw Clwb Pêl-droed
Wrecsam. Wedi treial yno ffarweliodd
â Chlwb Rhuthun a Bala a threulio
dwy flynedd lwyddiannus ofnadwy yn
Wrecsam.
Wrth ddod i adnabod ei ddoniau, ei
gyflymder, a’i sgiliau, yn fuan iawn roedd
wedi ei siapio fel asgellwr penigamp
oedd yn curo ei ddyn, yn trin y bêl yn
gampus, ac yn sgorio yn aml. Wedi
9 mis yno daeth yr alwad gan Dîm
Rhyngwladol Cymru. Erbyn hyn mae
Pat wedi chwarae i dîmau dan 15 a 16
Cymru dros 10 o weithiau ac wedi teithio
i Fwlgaria, Bosnia, Yr Iseldiroedd ac i’r
Iwerddon yn y crys coch.
Er iddo gael canlyniadau TGAU
gwych yn pasio bob arholiad,
penderfynodd gymeryd y cyfle i ymuno
â thîm dan 17 Wrecsam a gweld a
allai wneud ei farc yno. Prin deufis

Beicwyr CPD Cerrigydrudion

i mewn i’r tymor newydd yn 2019
daeth diddordeb o’r Bencampwriaeth
a gan clwb Huddersfield yn benodol.
Serch ei hiraeth ofnadwy am ei gartref
roedd yn gyfle rhy dda i’w wrthod a
symudodd yno i barhau ei addysg
bêl-droed.
Roedd cyfnod cyntaf y Covid
yn rwystredig ofnadwy iddo, ond
parhaodd i gadw’n heini yn Rhuthun
ac yna dychwelyd i Huddersfield ym
mis Awst. Wedi dychwelyd yno roedd
yn chwarae yn well nag erioed ac
ar sail hyn daeth y cynnig i arwyddo
contract proffesiynnol sy’n para tan
2022.
Hoffai Pat ddiolch i bob clwb sydd
wedi ei helpu i gyrraedd y lefel yma,
a’r gefnogaeth mae o wedi ei gael
gan pob clwb a hyfforddwr. O groesi
bysedd a pharhau i weithio’n galed,
o bosib un dydd byddwch yn gwylio
y bocs ac yn gallu dweud yn falch
“hogyn o Rhuthun di hwnna!”
Diolch i Alwyn, tad Pat am rannu
ei stori, a phob dymuniad da i Pat yn
y dyfodol.

I’m a
Celebrity

Faint ohonoch fu’n gwylio’r
giamocs oedd yn digwydd yng
Nghastell Gwrych yn ddiweddar?
Dyma sylwadau Elisabeth Jones,
Pentrecelyn am y rhaglen!

Ddydd Sadwrn 29 o Awst bu rhai o chwaraewyr a
chefnogwyr Tîm Pel Droed Cerrigydrudion ar daith feics
o amgylch pob clwb pel droed yn eu cynghrair.
Cychwynwyd am 6.30 yb gyda Henllan y stop cyntaf.
Oddi yno i Ddinbych, i Drefnant, Llanelwy, Prestatyn, Y
Rhyl, Abergele, Llysfaen, Llandrillo yn Rhos, Llandudno
a Betwsycoed. Roedd y coesau yn gwegian erbyn
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cyrraedd y clwb olaf ym Mhenmachno!
Roedd y daith yn 100 milltir a bu i i'r hogiau godi tua
£3000 i'r clwb. Dymuna'r clwb ddiolch yn fawr i'r rhai
a gyfranodd mor hael i'r achos. Dim ond un pynjar a
gafwyd ar y daith ac Euros Gwyn y rheolwr a gafodd yr
anffawd honno - a chafodd gyfle i ddangos ei sgiliau
amlwg newid tiwb!

Castell Gwrych: Tybed faint ohonoch
sydd wedi bod yn dilyn y rhaglen
deledu “I’m a Celebrity”? Nid oeddwn
i a dweud y gwir wedi dilyn y gyfres o’r
blaen, ond y ffaith ei fod yn y Castell
ac yng Nghymru wrth gwrs yn ennyn
chwilfrydedd. Maent yn griw cyfeillgar
ac annwyl iawn gan gynnwys Ant a
Dec, a parch i’r iaith Gymraeg hefyd
e.e. Ciosg Cledwyn. Hiwmor diniwed
ac yn rhoi hwb yn sicr yng nghanol
helbulon y Covid. Mae’n gyfle i’r byd
gael profi a gweld harddwch Gogledd
Cymru, sydd yn sicr o ennyn twristiaid
pan fydd y pandemic ma wedi mynd
heibio. Llawer yn dweud fel fi nad
oeddynt wedi ei wylio o’r blaen ond am
wneud y tro hyn. Rhaglen dda iawn,
er fod y y llygod, y nadroedd a’r holl
greaduriaid eraill yn peri dychryn wrth ei
wylio, heb sôn am fod yn eu canol nhw!

