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Pencampwr 
Adran Bîff

Bu Cai Edwards, Pencraig Mawr 
yn llwyddiannus yn y Ffair Aeaf 

Lloegr yn Stafford, gyda ‘Smartie’ 
a ddaeth yn ‘Bencampwr yr 

adran Bîff Masnachol’ ac ‘Is-brif 
bencampwr’.

Arwr Bara 
Llongyfarchiadau i Jon Rosser 

o Bontuchel ar ennill gwobr 
genedlaethol “Gorau yng 
Nghymru’ cystadleuaeth 

Gwobrau Bara’r Byd 2021.

Wrth i’r flwyddyn ddirwyn 
i ben, blwyddyn pryd y 
gwelwyd anterth y frwydr 
hyd yn hyn yn erbyn 

newid hinsawdd yng nghynhadledd 
COP 26,  a’r frwydr barhaus yn erbyn 
ton ar ôl ton o`r Covid 19; blwyddyn 
hefyd sydd unwaith eto yn frith o 
argyfyngau; Yemen, Afghanistan, 
Burma, Swdan, Syria, Ethiopia, 
Llain Gasa, newyn ym Madagasgar, 
heb sôn am gri’r banciau bwyd am 
enllyn i’r anghenus yn ein plith; rydan 
ni’n byw mewn byd bach iawn ond 
eto y mae ei broblemau rif y gwlith. 
A’r perygl mawr ydy i hyn oll fynd 
yn drech na ni, ac y mae hynny 
yn digwydd eisoes gan ei fod yn 
gyfrifol yn rhannol am yr iselder a’r 
salwch meddwl sydd i’w weld yn 
fwy amlwg nag erioed. O’r cyfeiriad 
arall, oherwydd amlder problemau’r 
byd, y perygl ydy i ni deimlo yn 
ddiymadferthedd a mynd i feddwl 
na allwn ni wneud dim ynghylch y 
sefyllfa sydd mor barod i borthi ein 
hanobaith i’r eithaf. Mewn byd fel 
hyn mae angen gobaith. Gobaith 
yn erbyn gobaith. Er gwaethaf ein 
hamgylchiadau pryderus y mae’n 
bosib cytuno hefo’r bardd o Sais, 
Alexander Pope, Hope springs 
eternal in the human breast”. 

Oes mae gennym achosion i 
bryderu. Mae llawer fel erioed yn 
wynebu argyfyngau personol a 
theuluol. A fydd cenhedloedd Cop 
26 yn cadw at eu haddewidion? Mi 
fydd rhai yn dweud nad aethon nhw 
yn ddigon pell, eto roedd yn gam 
ymlaen ond i’r gwledydd gadw at 
eu hymrwymiad fel y bydd hynny yn 
arwain at ymrwymiad ehangach yn y 
dyfodol. Gyda`r ddau frechlyn a bellach 
yr hwblyn (booster) daeth gobaith er 
gwaethaf pob ton newydd o’r feirws. 
Bydd ein gobaith ar dir cadarnach pan 
wnawn ni barchu’r amodau a osodir 
arnom fel y bydd y llacio graddol yn 

parhau ac yn ein harwain i’r hyn a elwir 
yn normalrwydd newydd. Mae edrych 
ymlaen mewn gobaith at yr hyn na 
welir ar hyn o bryd yn bosib.

Rydan ni yn nhymor yr adfent, 
tymor yr edrych ymlaen at ddathlu 
genedigaeth Iesu o Nasareth, o leiaf 
i’r crediniwr. Ystyr y gair Nadolig (o’r 
Lladin “natalica”) ydy genedigaeth, 
a genedigaeth Iesu yn benodol, 
genedigaeth bywyd sydd yn oleuni 
ac yn obaith. Bydd dathlu’r geni eto 
pan mae’r flwyddyn hon ar fin marw 
a blwyddyn 2022 ar fin cael ei geni, 
blwyddyn sydd yn cynnig llechen lân 
i ni, blwyddyn i edrych ymlaen ati yn 
llawn gobaith. “Gobaith fo’n meistr; 
rhoed amser inni’n was,” meddai 
Waldo y bardd a’r Cristion.  

Ar ôl 21 o Ragfyr bydd oriau’r dydd 
yn hwyrhau ac oriau’r nos yn lleihau. 
Mi fydd yr haul yn codi’n raddol yn 
y ffurfafen. Bydd y ddaear a fu’n 
gaeth i’r gaeaf yn raddol gynhesu a 
bydd gwewyr gwanwyn yn y pridd. 
Daw’r eirlysiau neu’r lili wen fach i’r 
golwg o grombil daear galed a thrwy’r  
eira yn llawn addewid o’r gwanwyn 
sydd i ddod. Waldo eto ganodd:                                                                                                                                     
”Gaeaf ni bydd tragyfyth,                                                                                                 
Daw’r wennol yn ôl i`w nyth.”

Canodd Waldo i fro’r Preseli. Yno 
roedd ei wreiddiau.

“Fy Nghymru, a bro 
brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd                               
Unig falm i fyd, ei chenhadaeth, ei her,                                                                                                    
Perl yr anfeidrol awr 
yn wystl gan amser,                                                                                                 
Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer”.

A oes gennym ni brofiad tebyg?
Nadolig Llawen i chi ac os nad 

ydy’r Nadolig Cristnogol yn rhan 
o’ch dathlu, cyfarchion y tymor i bob 
un ohonoch. Ond gallaf ddymuno 
blwyddyn newydd dda neu well i bawb 
yn ddiwahân. Ac fe allwn ni bob un 
ohonom ni mewn ffydd edrych ymlaen 
yn llawn gobaith am amser amgenach.
J.O.

Golygyddol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i holl ddarllenwyr Y Bedol

Sion Corn  

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

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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RHAGFYR

GOLYGYDDION MIS IONAWR
Ann Jones Evans, Y Berth, Llandyrnog (790313); Sian Eryddon, Pant Glas,  
Rhewl (710245); Menna Davies, Dolgoed, 31 Erw Goch, Rhuthun (704034)

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

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

YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun
morfuddmenna1@gmail.com 01824 704350

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU: Robat Morgan (702327)

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

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

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

Eflyn Williams, 40 Parc y Castell, 
Rhuthun (07786 650295); 
Nia Davies, Rhandir, Bryn Eryl 
(703308); 
Elwyn Ashford Jones, Glyndŵr, 
6 Tan y Bryn, Pwllglas, Rhuthun  
(702188); 
John Owen, Maesydd, Ffordd Cae 
Glas, Rhuthun (703114)

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

Ar werth fore Sadwrn, Ionawr 22ain

RHIFYN NESAF
ERTHYGLAU ERBYN DYDD MERCHER, IONAWR 5ED 

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN DYDD GWENER,  
IONAWR 7FED 

DOSBARTHU DYDD GWENER, IONAWR 21AIN

PWRS HOELION

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

Hysbysebion rhifyn Ionawr erbyn  
Dydd Gwener, Ionawr 7.

ebost: swyddfa@ybedol.com

BLODAU PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi ei llunio mewn 
modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy nag 800 o eiriau dros y cyfnod clo 

yma pan fo cyfyngu ar y nifer mewn angladdau. Nid ydym yn cynnwys lluniau o’r 
ymadawedig. 

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

benillion heb gael enw llawn y sawl sy’n eu hanfon.
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TACHWEDD 2019
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD 
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba, 
Rhuthun. (01824 702265);  
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun. 
(01824 707567);  
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl, 
Rhuthun. (01824 705409);   
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun. 
(01824 705277) 

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      

PWRS HOELION

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

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREFNYDD DOSBARTHU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYDD GWENER IIOONNAAWWRR  66

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

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

NEWYDDION A HYSBYSEBION ERBYN  
DYDD GWENER, TACHWEDD 22  

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

Ar werth fore Sadwrn, Rhagfyr 14

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

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion). 

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

Cyfanswm ………£202.00      
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Cofiwch fod yr holl ohebiaeth i’w gyrru i 

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

(Drws ger siop Elfair) 
FFÔN:  01824 704741  

swyddfa@ybedol.com

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

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

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

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

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

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

nad oes hawlfraint ar y llun.

HYSBYSEBION

GWEFAN Y BEDOL 
www.ybedol.com

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

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

ER GWYBODAETH
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Y pris yw £30 am y flwyddyn.

O’r Efail
Dyma ni - wedi cyrraedd diwedd blwyddyn helbulus arall!  Mae’n diolch yn 
fawr i bawb sy’n cyfrannu unrhyw beth i’r Bedol - erthyglau, newyddion , 
cyfarchion a hysbysebion.  Diolch i’r Swyddogion ac yn arbennig i Carys, 
ein Clerc Gweinyddol, sydd wedi ysgwyddo’r baich o gadw trefn gan wneud 
gwaith y golygyddion lawer haws.  

Yn olaf, diolch i chi am brynu a darllen Y Bedol a dymunwn Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Megan Jones, Erw Las, Pwllglas   £10.00
Eluned Ellis, Rhos Fawr, Cerrigydrudion  £20.00
Beti Williams, Rhewl Bach, Clawddnewydd  £5.00
Arthur a Hazel     £20.00
Gwylan Elidan     £40.00
David Williams, Rhosaeron, Erw Goch   £10.00
Huw Evans, Gwalia, Ffordd Rhufon   £10.00
Glyn Roberts, 42 Bryn Rhydd    £15.00
Eirlys Rowlands, Pennant, Cerrigydrudion  £5.00
Margaret Morris     £10.00
Ted a Glenys Morris, Dolardfdun, Rhuddlan  £20.00
Dienw      £10.00
Gwenno, Gwion, Awen a'r teulu   £10.00
Er cof am Wyn     £10.00
Gwyneth Jones, Glyn Myfyr, Cae Castan  £20.00
Iorwerth a Dilys Roberts, Einion, Maes Meugan  £10.00
Gruff ac Anne Richards, Lluest   £10.00
Er cof am Eleri Ann Thomas    £20.00
Rhiannon a John Rees Davies, Bodeifion  £20.00
Margaret Jean Jones    £20.00
Dienw      £10.00
Er cof am Euryn Tomos    £10.00
Teulu Pant Afallen, Betws GG    £20.00
Anwen Jones, Erw Wen, Pwllglas   £10.00
Er cof am Gwilym Richards, Esgair Llyn, Pentrellyncymer £10.00
Tegfryn, Ann a Dylan Jones, Maes Cantaba           £100.00

             Cyfanswm £455.00

Y Bedol, Rhagfyr 2021, Gair gan Y Llywydd.
Newidiadau, addasiadau, ‘y normal 
newydd’ ..... mae bywydau pob 
un ohonom wedi gorfod dygymod 
â’r amgylchiadau rhyfeddol sydd 
wedi dod i’n rhan dros yr ugain mis 
diwethaf. Diolch felly am y pethau 
‘cyson’ hynny sydd mor hanfodol 
i wead ein bodolaeth. Er fod rhai 
cyfyngiadau yn parhau, ag er na 
wyddom beth ddaw i’n rhan yn yr 
hir dymor mae medru mwynhau 
y pethau sylfaenol yma wedi ein 
hatgoffa o wir flaenoriaethau 
bywyd. Perthnasau teuluol, agos 
ag estynedig, cwmnïaeth ffrindiau, 
a phleserau syml fel mynd am dro 
i fwynhau cyfoeth y byd natur o’n 
cwmpas.

Mae darllen hefyd yn un o’r 
pleserau sylfaenol hyn. Llenyddiaeth, 

ffuglen, papurau newyddion a 
chylchgronnau.....a phapurau bro! Ar 
wahan i gyfnod byr yng ngwanwyn 
2020 mae’r Bedol wedi ymddangos 
o’r wasg yn ddi-dor, er gwaethaf 
yr anhawsderau. Diolch o galon i’r 
pum tîm golygyddol am eu dycnwch 
a’u dyfeisgarwch wrth addasu i’r 
amgylchiadau heriol yma. 

Diolch hefyd i’r swyddogion, y 
gohebyddion, y rhai sy’n darparu 
erthyglau, y noddwyr a’r hysbysebwyr 
am bob cymorth. Dymuniadau gorau 
am adferiad buan a llwyr i Robat, ein 
Trefnydd Dosbarthu.  Yn olaf, diolch i 
chi, ddarllenwyr am eich cefnogaeth 
parhaol, pob dedwyddwch dros 
gyfnod y Nadolig a Blwyddyn Newydd 
Dda i bob un ohonoch.
Iwan
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Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd Hapus  LEFI SHON Cattell James yn 1 
oed ar Ragfyr 9, llawer o gariad gan Mam, Dad, Gruff, 

Magi ag Alma; “B” a Dadcu, teulu Tremeichion a 
theulu Dinbych!

Pen-blwydd hapus mawr i’r genod arbennig yma o 
‘Bron Parc’, Galltegfa. Mae ELLA GRACE yn 16 oed ar 
Ragfyr 23 a bydd ELSA LOIS yn 11 oed ar Ionawr 27. 

Mwynhewch eich hunain! Cariad mawr gan Dad, Mam, 
Leah Hâf, Henri Llyr a’r teulu i gyd xxxxx

Pen-blwydd Hapus  WIL JOHN James yn 2 oed ar 
Ragfyr 20, llawer o gariad gan Mam a Dad a Nansi, 

“B”  a Dadcu, Nain a Taid Llechwedd Ystrad a Clwyd,  
a Peppa, Elvis a’r cwn i gyd xx

Pen-blwydd hapus iawn i ti ELSA CELYN, Rossa Bach, 
Prion yn 10 oed ar Ragfyr 26, llond y lle o gariad gan 

Dad, Mam, Loti Grug a’r teulu i gyd xxx

Pen-blwydd Hapus iawn i CERIAN GWEN Wilkinson, Pant 
Glas Canol, Bontuchel yn 6 oed ar Ragfyr 20. Llawer o 

gariad, oddiwrth Dad, Mam, Elain a Deian x

Pen-blwydd Hapus i CLEDWYN RHYS yn 4 oed ar 
Ragfyr 2. Llond trelar o swsus gan Dad, Mam, Demi 

a’r teulu i gyd xx

Dymuna Ted a Glenys Morris, Dolarddun, 
Ffordd Dewi, Rhuddlan  Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb ym mro’r 

Bedol.

Dymuna Iorwerth a Dilys Roberts, Einion, 
Maes Meugan, Rhuthun Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd well, a holl fendithion yr 

Ŵyl i’w ffrindiau a chymdogion. 

Dymunaf anfon fy nymuniadau gorau 
am Nadolig Llawen a Blwyddyn 

Newydd Ddedwydd i’m cymdogion a’m 
ffrindiau a llawer o ddiolch am eu holl 

garedigrwydd. Oddi wrth Anwen, Erw Wen, 
Pwllglas.

Dymuna Sian a Geoff Pantglas Isa, Nadolig 
llawen iawn a blwyddyn newydd dda a 
heddychlon i bawb yn deulu, ffrindiau a 

chymdogion. 

Hoffai Rhiannon Gwylannedd, Cerrig y 
Drudion anfon ei chofion cynnes at deulu, 
cymdogion a chyfeillion. Nadolig Llawen a 

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd Dda i’n teulu, cyfeillion a 
chydnabod, gan ddiolch am bob 

caredigrwydd a chefnogaeth yn ystod y 
flwyddyn.

Rhiannon a John Rees Davies, Bodeifion.

Gan nad ydwyf yn anfon cardiau eleni, 
rwyn dymuno Nadolig llawen a Blwyddyn 

Newydd Dda i fy nghyfeillion ym Mro`r 
Bedol. Bydd yr arian yn mynd at Achosion 

Da. John Owen.

Cyfarchion Yr Wyl.  Ni fyddwn yn anfon 
cardiau Nadolig eleni.  Hoffwn ddymuno i 

chwi Nadolig Llawen a Blwyddyn  Newydd 
Dda.  Oddiwrth Glenys a Ted Morris, 

Dolarddun, Rhuddlan.

Dymunaf Nadolig Llawen a Dedwydd, a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb, a chofion 

arbennig i’m cyfeillion yn Betws a Rhuthun. 
Margaret Jean Jones

Cyfarchion Nadolig Celyn
Mae’r aeron coch yn symboleiddio dafnau o  
waed a dail pigog y goron ddrain a wisgwyd gan  
Grist. Mae celyn ac eiddew yn blanhigion bythwyrdd ac, 
ar wahân i’w cysylltiad crefyddol â bywyd tragwyddol 
drwy Grist, maen nhw’n symbol paganaidd cyffredin.
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CYFARCHION MIS RHAGFYR

12

ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

Dwi wedi dysgu cymaint yn y mis 
cynta o fod yn Wisconsin a chyfarfod 
llawer o bobl yn y diwydiant godro. 
Uchafbwynt y mis cynta yn bendant 
oedd y World Dairy Expo a dwi’n 
argymell i bawb fachu ar y cyfle i fynd yn 
y dyfodol. 

812333

Tudalen 12 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:05  Page 1

DIOLCH
Dymunaf ddiolch o galon i bawb am 
yr holl ymholiadau, dymuniadau da 
a’r caredigrwydd ar ôl i mi fod yn 
ysbyty Glan Clwyd yn ddiweddar.  

Diolch arbennig i’r holl ddoctoriaid a’r 
nyrsus am y gofal GWYCH.

Dwi wir yn gwerthfawrogi’r cyfan.

DIOLCH

Megan, Erw Las, Pwllglas

Dymuna Eleri, Peter a’r teulu ddiolch 
yn fawr iawn i bawb am bob arwydd 
o gydymdeimlad a ddangoswyd 
tuag atynt yn eu profedigaeth o golli 
Mam a Nain annwyl sef Nesta Evans 
gynt o Frondeg, Maerdy.  Diolch 
arbennig hefyd i Gartref Cysgod y 
Gaer, Corwen am eu gofal caredig.  
Diolch i’r Parch Carwyn Siddall am 
y gwasanaeth, y Parch Huw Dylan 
am yrru teyrnged deimladwy a hefyd 
i Peredur Roberts am y trefniadau 
parchus a gofalus.

Dymuna Arthur a Hazel ddiolch o 
galon i bawb am eu cardiau, rhoddion 
a’u dymuniadau gorau ar achlysur 
dathlu eu Priodas Aur yn ddiweddar. 
Gwerthfawrogir y cyfan yn fawr iawn.

Dymunaf trwy gyfrwng Y Bedol 
ddiolch o galon am yr holl gefnogaeth 
a dderbyniais tra’n derbyn triniaeth yn 
Ysbyty Glan Clwyd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Diolch yn bennaf i’r teulu 
cyfan ac i ffrindiau a chydnabod am 
eu consyrn a’u caredigrwydd trwy air a 
gweithred. Rwy’n gwerthfawrogi’r cyfan 
yn fawr ac yn dymuno Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. 
Derbyniwch fy niolch diffuant un ac oll.

Eluned Ellis, Rhos Fawr, 
Cerrigydrudion.

Hoffwn ddiolch am y cardiau, 
cyfarchion, anrhegion a’r blodau hardd 
a dderbyniais ar fy mhenblwydd yn 
90 oed yn ddiweddar. Diolch hefyd 
am y te parti gyda’r teulu agos wedi 
ei baratoi gan Elin, Lois a Nia ym 
Mhlas Lelo. Beti Williams, Rhewl Bach,  
Clawddnewydd.

Dymuna Gwylan ddiolch i bawb, yn 
arbennig i ddynion y lori sbwriel am 
eu cymorth gwerthfawr, i ddynion 
yr ambiwlans ac i staff wardiau 
Mason Wrecsam a Menlli Rhuthun. 
Diolch hefyd i Euryn a Myra am 
ofalu amdanaf cyn ac ar ôl dod 
adref, i Hazel am fod yn “telephone 
exchange!” ac i bawb am eu cofion 

a’u dymuniadau da am wellhad llwyr 
a buan. Gwerthfawrogir y cyfan.

Dymuna Eirlys, Nia, Gerallt, Hywel 
a’r teulu ddiolch i bawb am bob 
arwydd o gydymeimlad yn eu 
profedigaeth o golli Euryn. Diolch 
i’r Parch Morris P. Morris am ei 
wasanaeth, i’r Brodyr Dowell am y 
trefniadau ac i staff Ysbyty Rhuthun 
am eu gofal arbennig. Diolch i 
bawb am y cyfraniadau hael tuag at 
Parkinson’s UK ac Ysbyty Rhuthun. 
Gwerthfawrogwn y cyfan yn ein 
colled a’n hiraeth am gymar, tad, a 
thaid arbennig i ni fel teulu.

Dymuna Alison a Nicola ddiolch yn 
ddiffuant i bawb sydd wedi anfon 
negeseuon, cardiau a dymuniadau 
gorau i Anti Grace  (Grace Jones) 
sydd yn dal yn yr ysbyty.  Mae hi’n 
ddiolchgar dros ben. Mae Anti Grace 
wedi gofyn i ni anfon ei dymuniadau 
gorau at bawb y Nadolig hwn a’r 
Flwyddyn Newydd.

ER COF
I gofio’n annwyl am Ŵr, Tad a thaid 
arbennig sef Gwilym Richards, Esgair 
Llyn, Pentre Llyn Cymer a hunodd 
Rhagfyr 31, 2019. Yn dawel hiraethwn, 
gyda chariad y cofiwn. Nesta, Teleri, 
Iona, Menai a’u teuluoedd

Cofion annwyl am Eleri Ann Thomas, 
Y Ffrith, Llanrhaeadr, a hunodd 
Rhagfyr 14, 2005. Dyma’r mis sy’n 
dwyn atgofion, hiraeth sydd yma 
o hyd. Gyda chariad y cofiwn. 
Teuluoedd Dolwyn, Gaerwen, a 
theulu’r Ffrith a Ffrith Isa.

Er cof annwyl am Wyn fu farw 
Rhagfyr 28, 1994. Yn dawel 
hiraethwn, gyda chariad y cofiwn. 
Mam, Carol, Shaun a Tara Wyn.

Cofion annwyl am Mam, Dad, Taid a 
Nain oddi wrth Tegfryn, Ann a Dylan, 
Maes Cantaba.

LLONGYFARCHIADAU

Priodwyd Alun Roberts mab Eifion 
a Gwyneth Roberts, Bro Deg â 
Lisa Manfield yn Burgh Island, 
Devon ac wedyn parti i’r teulu a 
ffrindiau yn Pickering Swydd Efrog. 
Llongyfarchiadau i’r ddau gan y teulu 
a phob hapusrwydd i’r dyfydol.

Llongyfarchiadau mawr i Dad a Mam 
- Bryn a Menai Williams o Grud yr 
Awel, Pwllglas sydd yn dathlu 40 
o flynyddoedd priodasol ar Ragfyr 
19. Dymuniadau gorau i’r ddau am 
lawer o flynyddoedd o hapusrwydd 
eto. Llawer o gariad, Gwenno, Dei a’r 
plant, Gwion, Steph ac Awen xxx

Y mis y gwelsom Iesu – yn ei grud
     A gwawl gras o’i ddeutu:
  Mis gwyn, a mis i ganu
  Carolau a chlychau lu. An.

Coeden Nadolig
Dechreuodd yr arfer o addurno 
coeden fythwyrdd â chanhwyllau 
fel symbol o ffydd Gristnogol yn yr 
Almaen yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 
Os byddai pren yn brin, byddent yn 
adeiladu coeden fodel, â bocsys. 
Cyflwynwyd y goeden Nadolig i 
Brydain gan wraig Siôr lll, Charlotte 
o Mecklenburg-Strelitz a oedd wedi’i 
geni yn yr Almaen, ar gyfer parti 
plant yn 1800. Daeth hyn yn rhan o 
ddathliadau Nadolig y teulu brenhinol 
ac yr oedd y Frenhines Fictoria’n 
cofio coeden ym mhob ystafell pan 
oedd yn blentyn. Yn dilyn ei phriodas 
â’i chefnder Almaenaidd, y Tywysog 
Albert, fe ledaenwyd yr arferiad ymysg 
teuluoedd cyfoethocach. Yn 1846, 
roedd gan y London Illustrated News

fraslun o’r Teulu Brenhinol wedi 
ymgasglu o gwmpas coeden Nadolig 
yng Nghastell Windsor ac fe ddaeth yr 
arferiad yn ffasiynol yn fuan, nid dim 
ond yn Ewrop ond ledled y byd.

(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – 
Addurn gan Ganolfan Grefft Rhuthun)

Ffaith ddiddorol
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Capel Jeriwsalem: Fel mae’r sefyllfa 
ar hyn o bryd bydd gwasanaeth 
Nadolig y plant am 11 y bore a 
gwasanaeth i’r ofalaeth, gyda ein 
gweinidog, am 2 y p’nawn ar 19 
Rhagfyr yma’n Jeriwsalem.

Hoffem ddiolch i’n gweinidog, y 
Parch. Huw Dylan Jones, am bob 
peth a gafwyd ar hyd y flwyddyn ac 
er nad yw’r ofalaeth wedi datblygu fel 
yr hoffai gobeithiwn am flwyddyn well 
yn 2022.

Ar ddiwedd blwyddyn arall, hoffem 
ddiolch i bawb sydd wedi gwneud 
unrhyw waith cynnal a chadw o 
gwmpas yr adeilad.

Dymunwn Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb ac 
anfonwn ein cofion at y rhai nad ydynt 
yn mwynhau’r iechyd gorau ar hyn o 
bryd ac yn methu bod yn bresennol 
yng ngweithgareddau’r Eglwys.

Y Gorlan: Cawsom brynhawn difyr 
iawn yn chwarae Bingo yn y stafell 
goffi, a phaned dda gan Eleri Price 
a Heulwen Williams i ddilyn. Glenys 
Goddard enillodd y raffl.

Anfonwyd ein cofion at bawb 
sydd ddim yn mwynhau iechyd yn 
ddiweddar.
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CRAFU 

PEN

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

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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BONTUCHEL
Gohebydd : Gwenan K. Williams.  

Ffôn : 01824 707932
E-bost : gwenank@gmail.com

Capel:  ‘Rydym yn dal i gyfarfod 
yn y Capel bob pythefnos i gynnal 
gwasanaeth byr o dan ofal y 
Gweinidog, yn dilyn canllawiau’r 
Llywodraeth wrth gwrs.  Eleni eto, 
bydd yn rhyfedd iawn i ni fethu dathlu’r 
Nadolig yn ȏl ein harfer, ond mae’r 
felltith Covid 19 yn dal o gwmpas, a 
rhaid cymryd pob gofal rhagddo

Gwella:’Rydym yn falch iawn fod 
Dilys Parry, Ysgeibion Bach, wedi cael 

dod adref o’r ysbyty, wedi arhosiad 
go faith yno,.  Gobeithio eich bod yn 
teimlo’n well - pawb yn well wedi dod 
adref yn tydyn..

Llongyfarchiadau:  Llongyfarchiadau 
a phob bendith i Daniel a Lisa James, 
Pyllau Clai (Fferm Coeden Lemon) ar 
enedigaeth bachgen bach, plentyn 
cyntafanedig iddynt.

Manteisiaf ar y cyfle i ddymuno 
Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd Dda i holl drigolion yr 
ardal, ac edrychwn ymlaen at beth 
fydd gan 2022 i gynnig i ni !

Cododd Ysgol Cerrigydrudion £120 tuag at Blant Mewn Angen drwy gyd-weithio i 
redeg cyfanswm o 276 o filltiroedd rhwng pawb. Da iawn chi

Gweithdy STEM gan gwmni Sbarduno. 
Mor braf oedd cael gwahodd rhieni yn 

ôl i’r Ysgol eto.

Wil Twm yn derbyn ei wobr am greu’r 
car cyflymaf.

Cofeb Rhyfel Byd Cyntaf wedi ei greu gan y plant.

Bu chwe disgybl o flwyddyn 5 a 6 
yn Theatr Clwyd i gynnal TedTalk 

a chawsant gyfle i gyflwyno eu 
syniadau ar sut y gallwn ni helpu’r 

argyfwng Hinsawdd.
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HYFFORDDIANT PREIFAT  
  Saesneg dan ofal athrawes brofiadol (Cert.Ed.,  
  B.A., (Hons.), M.A., plant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU a Lefel A. 
  Mathemateg i blant o oedran ysgol gynradd,  
  ysgol uwchradd, i fyny at TGAU 
  Hefyd, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Am fanylion pellach, cysylltwch â 01490 450241

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

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

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

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

CERRIGYDRUDION

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

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

STEVE MELLOR 
TRWSIWR CEIR 

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

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

ACCIDENT REPAIR CENTRE LTD

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

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

LLANGWM
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Am y car glanaf yn yr ardal ymwelwch â
Charwash MWS ym Mharc Busnes Lon Parcwr
Hefyd ar gyfer eich holl offer glanhau –  
llogi neu werthu

MWS (Ruthin) Ltd
GWERTHU – LLOGI – DARNAU – GWASANAETH

Parc Busnes Lôn Parcwr, 
Rhuthun, LL15 1NJ
Ffôn : 01824 705055 
sales@mwsgroup.co.uk 
www.mwsgroup.co.uk

28

PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT? 

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

 Eich Contractwr Lleol 
J. TUDOR MORRIS 

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002

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

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

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans   Ffôn: 01490 460360

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro

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

16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun    
Ffôn: 01824 702575 

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

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

Siop Elfair

Richard Jones 
a’i Gwmni 
IARD LO EYARTH, 

HEOL Y PARC, 
RHUTHUN 702006 

Gwerthwr Glo 
Cludo i bob ardal 

Ffôn fin nos: 
07786 244426

 
APPROVED 

COAL  
MERCHANT

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

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon.   

01824 710245      
eryddon@icloud.com 

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

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

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

CYW YN DOD A HWYL A HUD  
I DDYFFRYN CLWYD 

Bydd dwy Sioe Cyw yn cael eu cynnal yn Ysgol Glan Clwyd Rhagfyr 5 am 11.00 
y bore a 1.45 y pnawn. Manylion llawn ar galericaernarfon.com

Tudalen 28 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  14:39  Page 1

CORWEN
Gohebydd: Emily Davies 

Ffôn: 01824 750017

Capel: Sul olaf mis Hydref 
gwasanaethwyd yma ym Melin y Wig 
gan y Parch Alan Spencer. Yn ystod 
mis Tachwedd roedd gwasanaeth o 
fedydd yng nghapel y Gro gyda ein 
gweinidog y Parch Huw Dylan Jones. 
Hefyd i’r Gro rhoddwyd croeso i’r 
Parch Helen Wyn Jones. 
 
Dymuniadau Gorau i Eurgain 
Roberts, Ty Cerrig oedd yn dathlu 
penblwydd arbennig yn 21 mlwydd 
oed yn ddiweddar.

Hefyd Gwilym a Menna Roberts, Trem 
y Coed ar ddathlu priodas aur.  
 
Cofion: Deallwn fod Annie Edwards, 
Pwll Pridd gynt yn dal yn yr ysbyty yn 
dilyn anffawd yn ei chatref.

Cofion at bawb arall yn yr ardal nad 
ydynt yn dda. 
 
Llongyfarchiadau i deulu Pendre 
Fawr ar gael is-bencampwyr gydag 
ŵyn tew yn Ffair Aeaf Sir Fôn a hefyd 
gwobrau yn Ffair Aeaf Lloegr. 
 
Potel Arbennig Gwnaeth teulu 
Glascoed ddarganfyddiad diddorol, 
sef ffeindio potel yn yr afon gyda 
llythyr tu mewn wedi cael ei 
ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg 
gan blant Ysgol y Llys Prestatyn. 
Roedd y botel wedi cael ei gollwng 
yng Nghoedwig Clocaenog yn 
1985. Felly mae wedi cymryd 36 o 
flynyddoedd i ddod i lawr yr afon i 
Melin y Wig.  
 

Dymuniadau gorau i bawb dros ŵyl 
y Nadolig a’r flwyddyn newydd. 
Gobeithio wneith pawb gadw’n saff.

MELIN Y WIG

Gohebydd: Sian Eryddon 
Ffôn: 01824700245

Cydymdeimlo: Mae ein 
cydymdeimlad yn mynd at ddau 
deulu yn y penrtef sydd wedi cael 
profedigaeth yn ddiweddar. Bu 
farw Ted Evans, Awatea, Rhewl yng 
nghartref Y Bwthyn, Yr Wyddgrug, 
ac yntau yn 99 oed. Danfonwn ein 

cofion at Cathie, Gwen a Steve a’u 
teuluoedd yn eu profedigaeth.

Cofion: Yn yr un modd danfonwn 
ein cofion at Wendy, Alistair, Robert 
a Jordan Syme, Bro Clywedog, sydd 
wedi colli mam a nain annwyl iddynt 
sef Gwen Parry o Rhuthun. 

Llongyfarchiadau gwresog i Fflur a 
Dyfan Lloyd ar enedigaeth eu merch 
fach Annest Glain, chwaer fach i 
Brychan. Digon o waith gwarchod i’r 
neiniau a’r teidiau rwan.

Nadolig llawen a Blwyddyn newydd 
dda i bawb yn y pentre a’r cyffiniau.

RHEWL

EGLWYS SEION
Oedfaon: Yn ystod mis Tachwedd 
cynhaliwyd tair oedfa undebol; 
Tachwedd 7 yng Nghapel Seion, 
Carrog pan fu’r Parch Eric Greene yn 
pregethu; Tachwedd 21 yng Nghapel 
Seion, Corwen gyda’r gwasanaeth 
dan ofal Parch Alan Spencer a 
Thachwedd 28 pan fu’r Parch R Glyn 
Jones yn pregethu yng Nghapel 
Moreia, Gwyddelwern. 

Cofion: Deallir bod sawl aelod wedi 
cael triniaeth feddygol yn yr ysbyty 
yn ystod y mis diwethaf ac anfonwn 
ein cofion at bob un ohonoch. Gyda 
thymor Gŵyl y Geni wedi cyrraedd, 
dymunwn Nadolig dedwydd i bawb 
gan edrych yn hyderus tuag at y 
flwyddyn newydd.

Profedigaeth: Bu i Huw a Mari 
Roberts golli chwaer a chwaer yng 
nghyfraith annwyl iawn, Dilys James 
oedd yn byw yng Nghricieth yn ystod 
mis Hydref. Rydym fel Eglwys yn 
cydymdeimlo’n fawr â chi yn eich 
colled.

Merched y Wawr: Wedi seibiant o 
ddeunaw mis ers ein cyfarfod olaf 
braf iawn oedd cael ail- ddod at ein 
gilydd fel cangen unwaith yn rhagor 
a hynny nos Iau, Tachwedd 17. Mae 
gennym gartref newydd, sef Neuadd 
Carrog, sy’n lleoliad cyfleus gan fod 
yr aelodau yn dod o Lyndyfrdwy, 
Carrog a Chorwen. Croesawyd pawb 
i’r cyfarfod gan Marian, a derbyniwyd 
ymddiheuriad gan Heulwen sydd wedi 
derbyn llawdriniaeth ar ei llygad yn 
ddiweddar a hynny am yr ail waith. 

Cafwyd noson o gwis dan ofal Eirian a 
bu cryn grafu pen. Y ddwy ddaeth i’r 
brig oedd Aurona a Nia. Diolch i Eirian 
am drefnu noson hwyliog ac i Mary am 
drefnu’r baned. 

Cylch Llenyddol Bro Glyndŵr
Cyfarfu’r Cylch Llenyddol nos Iau, 
Tachwedd 11 o dan lywyddiaeth 
Llinos Mary Jones. Y wraig wâdd y 
tro hwn oedd  Bethan Wyn Jones o 
Ynys Môn, enw adnabyddus i ni i gyd.  
Cafodd ei magu yn Sir Fôn, ac aeth 
i Goleg y Brifysgol yn Aberystwyth a 
chael gradd mewn Sŵoleg yno.  Yna, 
dychwelyd i ardal y Talwrn. Mae’n 
enw a llais adnabyddus; ar raglen 
Galwad Cynnar ar fore Sadwrn, a 
cholofnau papur y Daily Post. Hefyd, 
mae’n awdur nifer o lyfrau sy’n trafod 
planhigion a byd natur.

Testun ei sgwrs oedd “Hen Wraig 
Bryn Canaid”, sef hanes Anne Griffith, 
Bryn Canaid, Uwchmynydd yn Mhen 
Llŷn.  Cafodd ei geni yn 1734 a bu 
fyw i oedran teg.  Roedd ganddi 
ddiddordeb mawr mewn blodau a 
llysiau, a phob math o blanhigion.  Ni 
chafodd ysgol nac addysg ffurfiol 
erioed, ond dysgodd sut i wneud 
meddyginiaethau ar gyfer pob math o 
anhwylderau.  Gan na fedrai ddarllen 
nac ysgrifennu, rhaid oedd dibynnu 
ar ei chof yn gyfangwbl.  Roedd 
hyn yn gryn gamp, gan ei bod yn 
defnyddio pob math o blanhigion lleol 
(gan gynnwys gwymon y môr), ac yn 
gorfod cofio hefyd faint o bob peth i’w 
ddefnyddio. Roedd yn tyfu llawer o’r 
planhigion  yn yr ardd,  ac mae’n siŵr 
hefyd ei bod yn cael rhywfaint hefyd 
gan gymdogion.

“Gwreiddyn  bach gan hwn a hon , 
yn awr ac yn y man”  (Crwys)

Mae’r rhan fwyaf o’r perlysiau; 
lafant; y wermod lwyd; saets a 
rhosmari, er enghraifft, yn cael eu 
cyfrif yn llesol, a rhaid cofio bod ffisig 
a thabledi modern yn deillio o’r hen 
feddygyniaethau yn aml iawn.  Dyn o’r 
enw William Withering gafodd y clod 
am ddarganfod y ffaith bod blodau 
bysedd y cŵn  (digitalis) yn gwella 
anhwylderau’r galon, a hynny’n agos 
at ddiwedd y ddeunawfed ganrif.  Sut 
felly roedd Hen Wraig Bryn Canaid  yn 
gwybod hynny, ac yn eu defnyddio  
flynyddoedd lawer ynghynt?   Mae’n 
rhaid hefyd bod elfen o arbrofi – beth 
a faint – ymhob risêt.  Fel y dywed  
Ann Moore yn rhagair ei llyfr hi:-  
“Rydym  ni fel teulu wedi profi pob un 
o’r risetiau yn y llyfr hwn i wneud yn  
siŵr nad oes effeithiau gwael, ac wedi 
byw i adrodd y stori!”

Soniwyd gan Bethan am 
amrywiaeth o gynhwysion eraill  a 
ddefnyddid at wahanol glefydau,   e.e. 
y dŵr a ddefnyddiai’r gof i oeri haearn;  
gweddillion lledr  o weithdy’r crydd 
(wedi eu llosgi’n  llwch); eli menyn 
gwyrdd; a hyd yn oed tail defaid!  

 Roedd Emyr Wyn Jones (Emyr 
Feddyg)  yn un o ddisgynyddion  yr 
hen wraig, ac mae’n sôn amdani yn ei 
lyfr “Lloffa yn Llŷn”.

Diolch i Bethan Wyn Jones am 
noson ddifyr iawn, ac am ateb 
cwestiynau  ar y diwedd.

Y tro nesaf byddwn yn ciniawa 
ym Mhlas Isaf ar  Ragfyr 9 gydag 
adloniant i ddilyn gan Sion Eilir ac Ellis 
Jones.  Enwau i’r Ysgrifennydd erbyn 
Rhagfyr 2, os gwelwch yn dda.

Dyma’r llythyr yn y botel

Rhagfyr gocheler 
ei fâr

Boncyff Nadolig
Byddai’r ŵyl Ogledd Ewropeaidd ‘yule’ yn digwydd yng 
nghanol gaeaf. Byddai paganiaid yn llosgi boncyff mawr ar 
ddiwedd y flwyddyn i ddinistrio drwg y flwyddyn flaenorol.

(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – Addurn gan Ganolfan 
Grefft Rhuthun)

Ffaith ddiddorol
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Gohebydd: Sioned Jones 01490 460419  
ac Enid Edwards

Plygu Gwrych: Dyna oedd hanes Rhys Owen 
Jones, Tremafon yn ddiweddar lle bu’n cystadlu 
mewn dwy gystadleuaeth plygu gwrych. Cafodd y 
wobr gyntaf yn nosbarth y ffermwyr yng Ngharno, 
Sir Drefaldwyn, ac yna ail wobr yn yr ail ddosbarth 
yng nghystadleuaeth plygu gwrych Sir Fflint. Da 
iawn wir Rhys.

DINMAEL

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 

Ffôn: 01824 710262

Cartref newydd: Pob dymuniad da i Wil, Olimbia, 
Huw a Lilith Morris, Pen y Bont yn eu cartref 
newydd yn Nhrefriw. Rydym yn cydymdeimlo ag 
Olimbia hefyd yn ei phrofedigaeth o golli ei thad yn 
ddiweddar yn ardal Porthmadog. Cofion atoch.

Llongyfarchiadau: Llongyfarchiadau i Irwel ac Alice 
Jones, Ysgeibion ar ddod yn hen daid a nain i Casi 
Grace, merch fach Ffion a Jac yn Rhuthun a’r un 
dymuniadau da i Malcolm a Delyth Jones, Clwydfa, 
hwythau wedi dod yn daid a nain i Nedw Dafydd, 
mab bach Gruff a Lauren ym Mhentrecoch.

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

Capel Ebenezer: Yn ystod mis 
Tachwedd pleser oedd cael cyd 
gyfarfod a’n gilydd unwaith eto i 
glywed a mwynhau negeseuon 
ein pregethwyr gwadd yn ystod 
y mis, sef Parch David  Owen, 
Y Rhos; Parch A Brian Evans, 
Yr Wyddgrug (ein cyn Weinidog) 
a Celfyn Williams, Y Groes, 
Dinbych.   Diolch i bob un 
ohonynt am eu gwasanaeth ac i 
chwithau aelodau a chyfeillion yr 
Achos am eich cefnogaeth a’ch 
presenoldeb gydol yr amser.  
Anfonwn ein cofion at y rhai 
sydd ar hyn o bryd yn teimlo’n 
bryderus ac yn methu dilyn yr 
Oedfaon fel arfer, gan obeithio y 
bydd pethau yn gwella eto fyth 
yn y dyfodol agos.

Cicio Dail! Pwy ohonoch sydd 
wedi bod am rhyw ‘dro bach’ 
yn ddiweddar ac i lwyr ymgolli 
eich hunain drwy ‘gicio dail’ 
sydd wedi syrthio - ac mae 
yna ddigon ohonynt yma eleni!  
Dyma dri llun o ardal Y Graig 
Wyllt lle mae digonedd o ddail i 
gicio trwyddynt.

Yr hen gamfa garreg sydd yn arwain o’r Graig Wyllt ymlaen i Goed yr 
Henblas ac ymhellach wedyn hyd at yr hen Felin yng Ngarthgynan.

Yr Hen Odyn Galch odisa y Graig Wyllt anferth sydd wedi cael ei 
gweithio gan fwynwyr  tros y blynyddoedd hyd at ddechrau’r ganrif 

diwethaf.

Digon o ddail ar y llwybr i fyny i’r 
Graig Wyllt

Er gwaethaf newidiadau munud olaf i’r lleoliad, 
daeth nifer o grwpiau amgylcheddol lleol ynghyd i 
greu digwyddiad COP26 lleol ar 6.11.21 yn Eglwys 
San Pedr Rhuthun. Roedd hyd at 200 o bobl yn 
bresennol!

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ychydig iawn o 
wybodaeth oedd gan bobl am Gynhesu Byd-eang, 
ond mae pobl fel David Attenborough wedi gweld 
effaith newid yn yr hinsawdd ar ein byd - llifogydd, 
sychder a stormydd - gan arwain at golli bywyd a 
chaledi. Gall pob unigolyn chwarae rhan i diogelu 
ein hamgylchedd byd-eang; helpodd y digwyddiad 
i ddangos sut y gall newidiadau bach ym mywydau 
beunyddiol pob un ohonom arwain at newidiadau 
mawr.

Dyma rai o’r Grwpiau a oedd yn Bresennol ac yn 
Arddangos:

•	 Gwrthryfel Difodiant Wrecsam: yn pwysleisio 
ymgyrchu ac addysgu am yr angen dybryd i 
wrthsefyll effaith yr hinsawdd 

•	 Grŵp Cynaliadwyedd U3A: ein helpu i weithio 
allan ein Hôl Troed Carbon trwy wybod beth yw 
effaith y ffordd yr ydym yn dewis byw a siopa 
bob dydd ar garbon a’r defnydd o ddŵr. 

•	 Grŵp Ailddefnyddio U3A: defnyddio deunyddiau 
wedi’u huwchgylchu yn effeithiol  

•	 Beiciau Drosi: gyda gwasanaeth sylfaenol 
cynnal a chadw / trwsio beiciau am ddim ac yn 
arddangos y beiciau a addaswyd yn e-feiciau

•	 Incredible Edible: ‘Dysgwch am eich hadau’ a 
helpwch ni i benderfynu ble a beth i’w blannu yn 
y Gerddi / Mannau a Rhandiroedd Cymunedol 
newydd yn Rhuthun

•	 Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Dinbych 
- dywedodd Gwasanaeth Ieuenctid C.S.Dd. 
eu bod wedi defnyddio’r cyfle i rwydweithio, 

gwneud cysylltiadau defnyddiol a gweld 
cyfleoedd i gydweithio yn y dyfodol.

•	 Gwasanaeth Ieuenctid - Cefn Gwlad Sir 
Ddinbych 

•	 Siop Eco Rachel: eitemau ecogyfeillgar, pob un 
naill ai wedi’u gwneud gan ‘Rachel’ neu wedi’u 
cael gan gyflenwyr y D.U.

•	 Sied Dynion Rhuthun.
•	 Roedd lluniaeth ar gael drwy’r dydd trwy 

garedigrwydd Eglwys San Pedr 
•	 Marchnadoedd Crefftau Artisan a Bwyd Rhuthun 

- gan ganolbwyntio ar gynnyrch a chynhyrchion 
lleol.  Agorwyd y Digwyddiad gan Bernadette 
O’Malley, sy’n uwchgylchu dodrefn o’i siop 
‘State of Distress’, gan bwysleisio buddion 
cymunedol ac amgylcheddol ‘siopa’n lleol’

•	 Rhuthun Diblastig
•	 Cynhaliodd ReSource: ymgynghoriad 

cyhoeddus ar ddefnyddio Exmewe House, a 
dangoswyd potiau planhigion a soseri mewn 
lliwiau â phatrwm marmor trawiadol o focsys 
siocled a chaeadau cartonau llaeth plastig 
wedi’u toddi a’u hailfodelu   

•	 Cawsom ein diddanu a’n herio gan y cerddorion 
gwerin, Amazing Clouds: Rydym i gyd wedi 
ymrwymo i faterion gwyrdd a throedio’n ysgafn 
ar y blaned. Mae llawer o’n caneuon yn trafod 
rhyfeddodau ein planed a’n cysylltiad â’n 
hamgylchedd. ‘Inside we know there is another 
way.  We’d better start it if our children are 
to see another day’. ‘Mae’n fraint i ni gefnogi 
digwyddiad Cyfeillion y Ddaear COP 26 
Rhuthun’

Cawsom ein hysbrydoli gan y gwaith Celf Lliwgar 
ar y thema ‘gwyrdd’ gan ein hysgolion lleol. Heather 
Williams, Maer y Dref, oedd yn beirniadu ac yn 
cyflwyno’r gwobrau.

Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dyfodol 
- plannu blodau gwyllt, plannu coed a Chaffis Trwsio 
misol, ceisio achub teganau a theclynnau ac ati rhag 
mynd i safleoedd tirlenwi.  

I ddysgu mwy am unrhyw un o’r mentrau 
cymunedol hyn neu ymuno â Chyfeillion y Ddaear 
cysylltwch â: foe.ruthin@gmail.com

Dathlu Digwyddiad Rhuthun Gwyrdd

Afrywiog Ragfyr rüa -
Rho y gôt rhag rhew ac iâ!
Ni gawn annwyd: gan hynny,
Mwyn yw tân llawn gwrês mewn tŷ.
T G J
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 Blodau Parch
Euryn Wynn Tomos
Ganed Euryn yn Ysbyty Rhuthun, yn fab i Jane 
a Michael Thomas, Llwyn Onn, Bryneglwys. 
Mynychodd yr ysgol leol ac Ysgol Brynhyfryd, 
Rhuthun, lle roedd yn ddisgybl disglair a’i fryd ar 
ddilyn gyrfa fel meddyg neu beiriannydd. Eirianwen 
ei chwaer yn cofio’r cyfeiriad ato fel ‘Euryn hundred 
per cent’ yn yr ysgol oherwydd câi farciau llawn 
ymhob prawf ac arholiad Mathemateg a Ffiseg. 

Ond, bu farw ei dad yn sydyn pan oedd Euryn yn 
17 oed, a bu rhaid iddo adael yr ysgol a mynd adre 
i amaethu fferm 200 erw Llwyn Onn. Ysgwyddodd, 
felly, gyfrifoldeb mawr yn gynnar yn ei fywyd. 

Bu’n weithgar yn ardal Bryneglwys, yn cymryd 
rhan yng ngweithgareddau’r Urdd, ac, ers yn ifanc, 
yn ysgrifennydd Eisteddfod Fawr Bryneglwys. 

Ac yna, cyfarfod ag Eirlys. Deall mai yma yn 
Rhuthun y cyfarfu â hi gyntaf, 70 o flynyddoedd 
yn ôl, ac iddo y noson honno ddilyn y bws 10 
o’r gloch y teithiai Eirlys arno o Ruthun am adre 
i Wyddelwern, a phan ddaeth Eirlys o’r bws yng 
Ngwyddelwern, cynnig lifft adre iddi i’w chartref. 
Ond, roedd Eirlys wedi sylwi arno cyn y noson 
hon! Cofia Eirlys weld y llanc ifanc golygus gyda’i 
wallt du cyrliog yn cael hwyl fawr ar yr adrodd yn 
Eisteddfod Sir yr Urdd, ac yn dod yn gyntaf! Rhaid 
ei fod wedi creu argraff bryd hynny, sbel cyn y 
noson gyntaf honno yn Rhuthun. Eirlys yn gwenu 
hefyd, wrth hel atgofion y dyddiau diwethaf hyn, 
wrth gofio Euryn yn ateb y cwestiwn ‘A gymeri di…’ 
yng ngwasanaeth eu priodas gyda’r ‘Gwnaf’ yn 
waedd dros y lle, a phawb yn chwerthin. 

Ymhen blwyddyn wedi’r briodas, ganed Nia. 
Hapusrwydd mawr, ond tristwch yn dilyn yn 
syth – bu farw mam Euryn ymhen pythefnos. 
Pan oedd Nia yn 6 mis oed, penderfynodd Euryn 
barhau â’i yrfa addysgol a phenododd reolwr ar 
y fferm. Symudodd y teulu bach i fyw i Fangor 
dros y cyfnod yr oedd Euryn yn dilyn cwrs athro 

yn y Coleg Normal. Ond deuai’r teulu yn ôl bob 
penwythnos er mwyn i Euryn gael mynd i’r fferm.

Bu’n athro cynradd yn Ysgol Frongoch, Dinbych, 
Ysgol Hiraddug, Dyserth, Ysgol Dewi Sant, Y 
Rhyl. Bu’n Brifathro yn Ysgol Betws Gwerfil Goch, 
Ysgol Trelogan, ac Ysgol Gronant. Bu’n athro 
Mathemateg uwchradd yn Ysgol Glyndwr, Y Rhyl 
ac Ysgol Glan Clwyd. Bu’n gyfrifol hefyd am 
ddatblygu’r cwrs Cyfrifiadureg cyntaf yn Ysgol Glan 
Clwyd, a bu’n Bennaeth Blwyddyn yno. Bu’n diwtor 
Cyfrifiadureg mewn dosbarthiadau i oedolion yn y 
sir hefyd. Cafodd brofiadau eang ym maes addysgu 
a gwnâi ei orau dros ei ddisgyblion bob amser. 
Roedd addysg ei ddisgyblion, eu lles, eu datblygiad 
a chynnig profiadau a chyfleoedd amrywiol iddynt 
bob amser yn flaenoriaeth ganddo.

Bu’r capel ymhob ardal y bu’n byw ynddi yn 
bwysig iddo, a bu’n flaenor a thrysorydd yn 
Rehoboth, Treffynnon a’r Capel Mawr, Dinbych, 
ac yn ddiweddarach yn aelod ffyddlon i holl 
weithgareddau Capel Bethania Rhuthun. Bu hefyd 
yn athro Ysgol Sul ym Methania, athro cydwybodol 
a fyddai bob amser yn paratoi’n drylwyr. Bu ar 
bwyllgor Cymdeithas y Cymod am gyfnod, a 
chyfrannai’n gadarnhaol a gofalus i’r drafodaeth 
bob amser. Roedd yn feddylgar ac yn glir a chadarn 
ei feddwl ar sail ei argyhoeddiadau cryfion, ond bob 
amser yn foneddigaidd a rhesymol wrth eu rhannu 
yn ei ffordd dawel ei hun.

Am flynyddoedd lawer bu’n carafanio gyda’r 
teulu gan grwydro ar hyd a lled gwledydd Prydain 
a nifer helaeth o wledydd Ewrop. Roedd wrth ei 
fodd yn dreifio ac yn rêl boi efo’r garafan. Gallai 
dynnu’r garafan i unrhyw le a’i bacio i unrhyw ofod, 
roedd yn yrrwr medrus. Ymfalchïai ei fod wedi cael 
ei dderbyn fel “Advanced Driver”. Byddai wrth ei 
fodd yn dysgu eraill i yrru – ef ddysgodd Eirlys, Nia, 
Gerallt, Hywel a rhoi ambell wers i rai o’r wyrion 
hefyd. Yn wir, yn ôl sawl un o’r wyrion, taid wnaeth 
eu helpu i basio – roedd o’n andros o dda am 

ddysgu rhywun i yrru. 
Diddordeb arall oedd rasus ceir Fformiwla Un 

achos roedd o ei hun wedi bod yn ennill cwpanau 
lawer yn ralïo gyda Chlwb Ralïo Rhyl ar hyd a lled 
Gogledd Cymru. Byddai’n dilyn y rasys F1 i gyd ar 
y teledu, hyd at yr amser aeth i’r ysbyty ychydig 
wythnosau yn ôl. Gwyddai bopeth am y ceir a’r 
gyrrwyr. Ymwelodd â nifer o draciau Fformiwla 
Un – roedd ambell wyliau yn y garafan yn cael ei 
gynllunio i gynnwys ymweliad â sawl trac Fformiwla 
Un yn Ewrop.

Roedd hefyd yn Eisteddfodwr brwd, yn mynychu’r 
rhan fwyaf o Eisteddfodau’r Urdd, ac yn mynd i’r 
Eisteddfod Genedlaeth bob blwyddyn. Roedd yn 
aelod o’r Orsedd ac yn mwynhau bod yn rhan o’r 
seremonïau. Ei enw yng Ngorsedd oedd Euryn Iâl – yr 
enw hwn yn arwydd o’r cyswllt â’i fro enedigol.

Bu’n weithgar ymhob ardal y bu’n byw ynddi. 
Cefnogai hefyd y gweithgareddau yn yr ardaloedd. 
Does dim ond rhaid meddwl mor ffyddlon y bu i 
Gymdeithas Gymraeg Rhuthun, cymdeithas y bu’n 
Llywydd arni am gyfnod.

Yn y blynyddoedd diwethaf, cofiwn amdano’n 
cerdded bob bore, ymhob tywydd, i nôl ei bapur, 
a’r penderfyniad nodweddiadol ohono i ddal ati er 
gwaethaf anawsterau. Ac yn ddiweddar iawn, ei 
hoffter o wrando ar y radio a gwylio’r teledu, gan 
fwynhau yn arbennig y rhaglenni crefyddol a’r rasys 
ceir – dau begwn mor wahanol!

Gŵr, tad, taid a ofalodd am ei deulu oedd Euryn. 
Roedd o’n barod iawn i roi ei amser i’r teulu, i 
gefnogi, i gynnig cyngor ac arweiniad, i annog, i 
gynorthwyo. Roedd teulu’n bwysig iddo – teulu’r 
presennol, teulu’r gorffennol, teulu agos, teulu 
pell. Roedd ei wreiddiau a phwy sydd ac oedd yn 
perthyn yn bwysig iddo. 

Mi gafodd Euryn fywyd prysur, llawn profiadau ac 
mi lwyddodd i gyflawni llawer iawn yn ystod ei oes. 
Diolchwn am hynny.
ET

Mrs Margaret Elizabeth Roberts,
Argoed, Cerrigydrudion (gynt o Fron Ddu, Padog).
Mae TH Parry-Williams yn un o’i gerddi lle mae o’n 
sôn am ei gynefin yn cynnwys y cwpled yma – 

Nid creu balchderau mo hyn gan un o’i go
Mae darnau ohonof ar wasgar hyd y fro.
A gellir dweud yr un peth am Margaret – bu’n 

byw mewn sawl ardal ond mae un peth yn sicr, 
fe wnaeth argraff a chyfraniad gwerthfawr ym 
mhob un o’r ardaloedd hynny. Does ryfedd 
felly bod gan bobl gymaint o feddwl ohoni a 
chymaint o ymdeimlad o golled ar ei hôl. Gwraig 
ddiymhongar, annwyl iawn o ran natur, cadarn ei 
ffydd, parod ei chymwynas a mawr ei gofal oedd 
Margaret ac fel y dywedodd un o’i chymdogion 
di-Gymraeg amdani – ‘she was a lady.’ Wel roedd 
hi’n fwy na hynny hyd yn oed. Elizabeth oedd 
ei hail enw ac roedd gan Margaret gryn feddwl 
o’r frenhines – y ddwy ‘run oed a rhai yn gweld 
tebygrwydd o ran pryd a gwedd – ac heb os nac 
onibai, roedd Margaret yn frenhines hefyd, i’w 
theulu ac yn ei chymuned. Mae englyn rhagorol 
Rhys Iorwerth wedi llwyddo i grynhoi hynny i’r dim 
- 

Yn Cerrig, roedd pawb yn caru’r - Nain hon,
 brenhines ei theulu.
     Hi fu’n graig, yn fwyn o gry’;
     Hi’n dyner wnaeth dywynnu.

A dyna’r tri pheth fu mor annatod glwm o 
bwysig drwy’i bywyd lle bynnag roedd yn byw 
– ei theulu, ei chapel a’i chymuned. Bu’n driw 
iawn i chi ei theulu ar hyd ei hoes fel y buoch 
chi yn driw iawn iddi hi. Bu hefyd yn ffyddlon i’w 
Harglwydd a’i chapel hyd y diwedd. Nid ffydd 
swnllyd yr haleliwia aflafar oedd ffydd Margaret 
ond ffydd tawel oedd yn rhan naturiol o’i bywyd 
ac yn mynegi ei hun mewn cariad a gofal at eraill. 
Roedd Margaret hefyd yn aelod gweithgar o bob 

cymdeithas y bu’n rhan ohoni.
Fe anwyd Margaret ar yr ail o Ionawr 1926 yng 

Nghefn Griafolen, Llanelidan yr ieuengaf o chwech 
o blant ac yn chwaer i Maud, Gomer, John Ellis, 
Wyn ac Alun. Fe’i bedyddiwyd yng nghapel Cefn 
y Wern, Llanelidan a bu’r capel yma yn agos iawn 
at ei chalon trwy’i hoes. Mynychodd Margaret 
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd cyn i’r teulu symud 
i Pistyll Gwyn, Graig Adwy Wynt yn 1934 ac yna 
i Parc, Bontuchel yn 1942. Ymhen chwe blynedd 
symudodd eto ar ôl i’w brawd John Ellis briodi ac 
aeth i fyw gyda’i rhieni a’i brawd Alun i Derlwyn, 
Clocaenog. Ac yno, yn ôl ei harfer, bwriodd ei hun 
i mewn i weithgareddau’r gymuned – roedd yn 
athrawes Ysgol Sul, yn aelod o gôr y capel ac yn 
aelod o Glwb Ffermwyr Ieuainc Rhuthun.

Yn 1952 daeth un o ddigwyddiadau hapusaf 
ei bywyd pan briododd â Hefin, Ffrithoedd, 
Pentrellyncymer a symud i fyw i Acar Las, Saron 
ger Dinbych. Cyfoethogwyd hapusrwydd y ddau 
ymhellach gyda genedigaeth Myfyr Aled a Marian 
Elidan ac yn ddiweddarach Gomer Arfon pan 
oedd y teulu erbyn hynny wedi symud i fyw i 
Fron Ddu, Padog. Afraid dweud mai dyma un o 
uchafbwyntiau mawr ei bywyd a’i bod yn serennu 
fel mam, yn union fel roedd yn serennu fel nain 
a hen nain yn nes ymlaen. Unwaith eto bwriodd 
ei hun i mewn i weithgareddau’r gymdeithas yn 
Padog. Ymaelododd â’r capel lle bu’n ffyddlon i’r 
Ysgol Sul, yr oedfaon a’r gymdeithas. Bu hefyd yn 
organydd am ddeugain mlynedd.

Yn 1991 symudodd filltir o Fron Ddu i Glan Y 
Wern ond ar gychwyn y mileniwm yn 2000 torrodd 
ei ffêr a chan fod cymaint o risiau yng Nglan y 
Wern penderfynodd y ddau chwilio am fynglo 
yn Cerrig a symud i Argoed. Roedd Hefin wrth 
ei fodd o gael dod yn ôl i fro ei febyd a’r ddau 
yn edrych ymlaen at flynyddoedd o fwynhau 
cael bod yn rhan o’r gymdeithas yn Cerrig. Felly 
cnoc greulon iddi fu colli Hefin o fewn tri mis ar y 
seithfed o Ionawr 2001. Ond daliodd ati gan ymroi 

yn llwyr i gefnogi gweithgareddau’r capel a’r 
gymdeithas. Ymaelododd â chapel Jeriwsalem, 
capel yr oedd ganddi feddwl mawr ohono, capel 
y bu’n ffyddlon iddo a’i holl gyfarfodydd hyd y 
diwedd. Roedd bob amser yn barod i gymryd rhan 
mewn oedfa a chyfarfod gweddi a’i chyfraniad 
bob amser yn gywrain iawn. Bu’n gefnogol 
iawn i mi yn bersonol ac rwy’n ddiolchgar ac 
yn ddyledus iawn iddi am hynny. Ond nid y 
capel yn unig âi a’i bryd. Câi fwynhad mawr 
yng nghyfarfodydd Merched y Wawr a’r Gorlan. 
Cerddai i’r siop bron yn ddyddiol am dros ugain 
mlynedd gan sgwrsio efo hwn a’r llall ar y ffordd 
a galw heibio ei chymdogion i edrych oeddynt 
mewn iechyd ac angen rhywbeth. Roedd yn wraig 
ddiwylliedig iawn, yn Gymraes i’r carn ac yn hollol 
gefnogol bob amser i Gymru a’r iaith Gymraeg. 
Ymwelai â’r llyfrgell yn rheolaidd ac roedd darllen 
yn un o’i hoff ddiddordebau – hunangofiannau 
yn arbennig. Byddai hefyd yn hoff o farddoni 
gan gyfansoddi sawl emyn cofiadwy a chystadlu 
mewn cyfarfodydd bach. Byddai’n mwynhau 
gwrando ar y radio a’r teledu yn arbennig adeg 
yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr 
Urdd, y Sioe a’r Ffair Aeaf, Steddfod y Ffermwyr 
Ifanc a’r Ŵyl Gerdd Dant. Hoffai wylio snwcer ac 
i ryw raddau rygbi er y byddai’n deud o hyd mai 
‘hen gêm ryff oedd hi’! Cefnogai Ŵyl Ddrama yr 
Odyn ac roedd hi bob amser yn edrych ymlaen i 
weld Dramâu Uwchaled yn y ganolfan. Byddai’n 
gefnogol i holl weithgareddau’r ysgol gan fwynhau 
yn arbennig gyngerdd Nadolig y plant.

A phan ddaeth yr alwad fawr i’w rhan fe aeth, 
yn union fel roedd wedi byw, yn dawel a di-ffwdan 
yng nghwmni ei ffrindiau, i gyfarfod â’r Duw 
hwnnw yr oedd wedi bod mor driw iddo ar hyd 
ei hoes a’r gair diolch yn gadarn ar ei gwefusau. 
A diolch wnawn ninnau hefyd am gael adnabod 
gwraig mor arbennig ac am gael cerdded rhan o 
daith bywyd yn ei chwmni.
Huw Dylan
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Gohebydd: Sian Mererid Williams  
E-bost: tainewyddion@gmail.com

Bedyddio: Ar y Sul olaf o Hydref, yng 
Nghapel Gellïoedd, cynhaliwyd gwasanaeth 
bedydd Efan Llwyd, mab bach Llŷr a Lisa 
Smallwood, Tyn y Celyn. Llywiwyd y cyfan 
gan Y Parch. Huw Dylan Jones ac roedd 
nifer dda o deulu yn bresennol, sawl un 
wedi teithio drwy’r tywydd garw o Sir 
Benfro. Pob bendith arnoch fel teulu.

Gwella: Deallwn bod Gavin Shaw, Gwylfa, 
wedi brifo’n ddrwg yn dilyn damwain gas. 
Gobeithiwn y daw newyddion cadarnhaol 
amdano yn fuan. Meddyliwn hefyd am 
Gail a gweddill y teulu yn ystod y cyfnod 
pryderus hwn.

Balch ydym o glywed bod Sioned, Ty’n y 
Wern, adref o’r ysbyty ac yn cryfhau wedi’r 
driniaeth. Llwyr adferiad buan i ti, Sioned - a 
chymer hi’n ara’ deg am dipyn ‘rwan.

Anfonwn ein cofion fel ardal hefyd at 
unrhywrai eraill yn y cyffiniau sy’n cwyno.

Clwb Cemig: Treuliodd yr aelodau bnawn 
difyr fis Tachwedd yn gwrando ar eu 
siaradwr gwâdd - Mr Roderick Owen. Yn 
wreiddiol o Gwm Celyn, ond bellach wedi 
mudo i gyffiniau Lerpwl, roedd gan Mr 
Owen lu o hanesion i gnoi cil arnynt, rhai 
yn deillio nôl i 1700-1800,  a’r ffilm oedd 
ganddo i gyd-fynd yn ychwanegu at y 
diddordeb.

Cyflwynwyd a diolchwyd iddo gan Enid 
Edwards, Dinmael, a mwynhaodd pawb 
baned i ddiweddu.

Profedigaeth: Brawychwyd ardal Uwchaled 
o glywed y newydd  am farwolaeth 
gyn-amserol Jean Owen, Tyddyn Tudur, 
Llanfihangel Glyn Myfyr. Yn berson serchus 
bob amser ac yn hynod broffesiynol yn ei 
gwaith - bydd chwithdod garw ar ei hôl.
Cydymdeimlwn yn ddwys â Nev, Gerwyn a 

Gwenno, y teulu a’r cysylltiadau oll.

Ddiwedd y mis, daeth profedigaeth drist i 
ran teulu Felin Pen-y-Gaer yn ogystal. Bu 
farw Mrs Mair Jones, priod Mr T.J.Jones 
a mam Lynette a Jason. Estynnwn ein 
cydymdeimlad â chi yn eich hiraeth.

Meddyliwn hefyd am Mrs Glenys Scott, Rhyl, 
(Glenys Glascoed gynt) yn ei phrofedigaeth 
hithau o golli ei gŵr, Mathew, yn ddiweddar. 
Cofion atoch chi a’r teulu, Glenys.

Taith Gerdded:  Nid peth dieithr yw gweld 
Bethan, Bron Graig yn cerdded llwybrau’r 
ardal, mae hi’n un o’r bobl heini hynny 
sydd, ers blynyddoedd, yn mwynhau yn yr 
awyr agored ac yn gwerthfawrogi ei milltir 
sgwâr. Gosododd her iddi ei hun fis Hydref, 
i gerdded 100 milltir er mwyn codi arain 
at gronfa Cancr y Fron. Llongyfarchiadau 
i Bethan ar gyrraedd y nod a llwyddo i 
gasglu £2,035 tuag at yr achos teilwng hwn. 
Derbyniwyd cyfraniadau o bob cwr o Gymru 
a hoffai Bethan ddiolch i bawb gyfrannodd.

Merched y Wawr: Nos Fercher, Tachwedd 
17, mwynhawyd noson gartrefol yng 
nghwmni Elain Jones, Disgarth Isa’. 
Cymorthydd yn Ysgol Betws Gwerful 
Goch ydi Elain wrth ei gwaith, ond wedi 
ymddiddori ers blynyddoedd bellach 
mewn gwaith llaw a chrefft gosod blodau. 
Daeth at y criw i arddangos ei gosodiadau 
bwrdd Nadoligaidd, cyn i’r aelodau eu 
hunain roi cynnig arni gyda’u casgliadau 
personol o gelyn, eiddew ac ati. Gosodiad 
Haf, Ystrad Wen, ddaeth i’r brig a phawb 
wedi mwynhau noson hwyliog. Diolch i 
Helen, Maes Gwyn, am drefnu’r cyfan a 
phob hwyl i Elain yng nghanol prysurdeb ei 
pharatoadau ar gyfer y ‘Dolig.

Aelodau Merched y Wawr, Llangwm gyda’r gosodiadau Nadoligaidd.

Nesta Evans, gynt o Frondeg, Maerdy

Yn ystod Awst eleni bu i ni fel teulu golli Mam a Nain annwyl ac 
arbennig iawn. Cawsom ddathlu ei 90 ar Awst 5 ond bu iddi ein 
gadael ar Awst 10.

Ganwyd Nesta yn Llanfihangel Glyn Myfyr i Lewis ac Ellen 
Rowlands ar 5 Awst 1931. Yn 4 oed gwariodd fisoedd yn 
yr ysbyty yn Lerpwl hefo diptheria – roedd yn siarad mwy o 
Saesneg na Chymraeg am gryn amser ar ôl cyrraedd adref. Yna 
symudodd y teulu i Cerrig lle mynychodd yr Ysgol Gynradd.  
Yn 11 oed llwyddodd i basio ei 11+ gan ei galluogi i symud i 
Ysgol Ramadeg Llangollen.   Bryd hynny bu’n rhaid iddi letya yn 
Llangollen yn ystod yr wythnos.  Bu’n byw yn Osbourne House 
gyda Mrs Williams a nifer o ferched eraill am 5 mlynedd.  Roedd 
hi bob amser yn siarad yn annwyl iawn am ei hamser yno ac yn 
arbennig o hoff o ddweud wrthym fel teulu sut y byddai’n mynd i 
feicio ar hyd y gamlas ac mai’r darn mwyaf cyffrous oedd beicio 
dros y draphont ddŵr yn Froncysyllte.

Ar ôl i Nesta adael yr ysgol aeth i weithio yn Rhuthun - bu’n 
gweithio gyda’r milfeddyg am gyfnod byr a hefyd i’r War Ag.   
Yn Rhuthun y bu iddi gyfarfod â’i darpar briod, Prysor.   Fe 
wnaethant briodi ym mis Hydref 1958, cymryd drosodd y Siop / 
Swyddfa Bost ym Maerdy ac yna ym mis Medi 1959 ganwyd 
Eleri.  Yn anffodus bu farw Prysor yn 1961 yn 36 oed ond yn 
nodweddiadol o Nesta fe barhaodd gyda’r Siop a’r Swyddfa 
Bost er cof amdano.  Roedd hyn gyda chymorth ei thad a’i mam.  
Byddai Nesta yn cau’r siop am y noson ac yna byddai’n gwneud 
ffrogiau newydd i Eleri neu’n gwau cardigan neu siwmper.  O hyd 
wrthi yn gwneud rhywbeth.

Pan fu farw ei thad ym mis Ionawr 1970 gadawodd Nesta y 
Siop a chafodd le i hyfforddi fel athrawes yng Ngholeg Cartrefle.   
Ar ôl tair blynedd dechreuodd fel athrawes babanod yn Ysgol 
Gynradd Llandegla ac yno y bu tan ymddeol yn 63 oed.  

Ar ôl ymddeol aeth ymlaen i wirfoddoli yn Ysgol Dinmael am 
gryn amser, yn darllen a dysgu tablau.  Fe wnaeth hi fwynhau’n 
fawr iawn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Un o’r pethau gorau gan Nesta oedd ei hwyrion - Emma 
a David - roedd ganddi feddwl y byd o’r ddau.   Doedd dim 
byd gwell ganddi na gwario gymaint o amser â phosib efo 
nhw - chwarae gemau, gwrando arnyn nhw’n darllen, chwarae 
badminton a ‘swing ball’ a llawer, llawer mwy. Roeddent hefyd 
wrth eu bodd yn ymweld â Chymru i weld Nain gan eu bod nhw’n 
gwybod y byddent yn cael diwrnod o hwyl fyddai’n cynnwys 
pryd o fwyd, llyfr newydd yn ôl pob tebyg neu hyd yn oed degan 
newydd o’r ‘Early Learning Centre’.  Wrth iddyn nhw fynd ychydig 
yn hŷn byddent yn dweud nad odden nhw ddim yn siŵr a fydden 
nhw’n dod i’r Eisteddfod gyda fi achos fod Nain yn nabod 
cymaint o bobl a’i bod hi’n cymryd oes i fynd pellter byr wrth 
iddi stopio bob pum munud i siarad efo rhywun– roedden nhw’n 
synnu gymaint roedd hi’n ei nabod.

Roedd Nesta yn weithgar iawn gyda llawer o grwpiau a 
chymdeithasau - bu’n Ysgrifennyddes Adran Garddio, Crefft 
a Choginio Sioe Cerrig am dros 40 mlynedd, bu’n gweithio 
gyda’r Urdd lleol a’r ardal, Gŵyl Ddrama Corwen, y Capel a’r 
Henaduriaeth ac roedd hi hefyd yn aelod o’r grŵp i gefnogi cadw 
Cartref Cysgod y Gaer ar agor.   Ychydig a wyddai hi ar y pryd 
pa mor bwysig fyddai hynny iddi hi.  Byddai hefyd yn ohebydd i 
ardal Dinmael yn y Bedol.

Roedd hi wrth ei bodd yn aelod o Sefydliad y Merched, 
Cynwyd (yn enwedig mwynhau’r cystadlaethau a’r teithiau) a 
diolch i Marian Williams ac eraill fe lwyddodd i barhau i fynychu 
hyd yn oed pan roddodd y gorau i yrru.  

Fe fuodd ar ei gwyliau hefo ni yn yr Almaen a Ffrainc ambell 
waith, mynd i Lanzarote a Awstria hefo ffrindiau o Gorwen a 
Cynwyd ac i’r Alban ambell waith am ‘Turkey and Tinsell’ – wrth 
ei bodd.

Yn anffodus oherwydd cwymp fawr a diagnosis o Alzheimers 
daeth yn angenrheidiol i Nesta symud i Gysgod y Gaer - o bosib 
un o’i symudiadau gorau erioed.   Ymgartrefodd yn y cwmni, y 
tynnu coes (yn enwedig gyda’r staff) a’r canu.   Fodd bynnag, nid 
oedd hi’n hoffi mynd i’w gwely mewn pryd (fel y bydd rhai oedd 
yn ei nabod yn gwybod), roedd yn well ganddi aros i fyny a chael 
‘natter’ gyda’r merched - dywedodd Catherine wrthym ei bod 
hi wedi awgrymu y buasai’n syniad un noson i Nesta fynd i’w 
gwely oherwydd ei bod hi eisiau glanhau’r ystafell eistedd - fodd 
bynnag, yn lle gwneud hynny, aeth Nesta ymlaen i godi ei thraed 
er mwyn i Catherine hwfro oddi tanynt ac yna parhau i sgwrsio.  
‘Typical’ fyddai’r teulu yn dweud. Ddaru hi ddim colli ei ‘sense of 
humour’. 

Mwynhaodd ei bywyd i’r eithaf ac edrychodd ar ôl ei hun i fyny 
i Dachwedd 2018.   Diolch byth ei bod wedi cael mynd yn dawel 
mewn lle roedd hi mor hapus.  Diolch yn fawr iawn i’r staff i gyd 
am eu gofal.  

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

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

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

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

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

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

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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A’n dyrna bob diwrnod. 
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bellach wedi newid yr enw i ‘Tan yr 
Esgair’. Bendigedig gweld teuluoedd 
newydd yn ymgartrefu yn y pentref ac 
yn dewis enwau Cymraeg bendigedig. 

Croeso: Croeso cynnes i George 
Gardner sydd wedi dychwelyd adref ar 
ôl cyfnod o ddwy flynedd yn dysgu yn 
Vietnam. Profiad anhygoel. 

Nofiwr o fri: Braf clywed bod Rhodri 
Williams yn ôl yn y pwll yn nofio ac 
wedi ennill tair medal aur yn y rasus 
Broga 50m, 100m a’r 200 metr. Gwych 
clywed am ei lwyddiannau. Bydd yn 
cystadlu yn Sheffield ac yn Abertawe 
cyn y Nadolig. Pob lwc iddo.

Wythnos Gwrth-fwlio
Dathlwyd wythnos gwrth-fwlio yn ystod wythnos 
15 – 19 o Dachwedd trwy gynnal gwahanol 
weithgareddau megis, trafodaeth amser cylch, 
gwneud posteri ac yn y blaen. Roedd hyn yn 
ffordd dda o ddysgu pa mor bwysig yw datblygu 
perthnasau cadarnhaol gyda gwahanol oedran a 
gwahanol dras.

Codi arian
Bu i’r plant a’r staff fwynhau dod i’r ysgol mewn 
dillad eu hunain er mwyn codi arian tuag at elusen 
Plant mewn Angen. Bu’r disgyblion i gyd yn brysur 
iawn yn ystod yr wythnos yn coginio cacennau 
bach, er mwyn eu prynu ac i’r arian eto fynd at 
elusen plant mewn angen. Yn ystod yr wythnos bu 
i ni hefyd gymryd rhan yn her Amdani 2021 BBC 
Radio Cymru. Da iawn chi blantos! 

Diolch i’r plant a’r staff hefyd am gasglu swm 
mawr tuag at apêl y pabi, trwy roi rhoddion 
a phrynu nwyddau megis bandiau gerddwn 
a bathodynau, (nid yw’r cyfanswm wedi ei 
ddatgelu eto, ond cawn wybod yn fuan dwi’n 
siŵr). Am 11:00 y.b bu i’r holl ysgol ymdawelu am 
ddau funud. 

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Miss Ffion Jones a Jack ar 
enedigaeth eu merch fach, Casi Grace Higgins. Pob 
lwc i chi, a mwynhewch bob eiliad.

Wythnos STEM
Cynhaliwyd wythnos STEM ar ddechrau mis 

Tachwedd ble’r oedd y disgyblion yn cael cyfle 
i wneud llu o weithgareddau gwahanol. Y prif 
weithgaredd oedd creu pont. Roedd rhaid i’r bont 
fod yn gallu gwrthsefyll pwysau, ac roeddynt yn 
gorfod prynu nwyddau gwahanol er mwyn creu’r 
bont. Y nod oedd creu’r bont gryfaf, oedd wedi 
costio lleiaf!

Cyngerdd Nadolig
Eleni oherwydd Covid-19 byddwn yn ffilmio ein 
cyngerdd Nadolig a’i rannu gyda theuluoedd ein 
disgyblion. Fel ysgol, hoffwn ddymuno Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl ddarllenwyr 
y Bedol.

YSGOL BRO ELWERN

LLANBEDR DC
Gohebydd: Iona McKee

Ffôn: 01824 705074

Llanbedr Dyffryn Clwyd
Sul y Cofio: Diolch i’r Tad Huw am ei 
wasanaeth hyfryd y tu allan i’r senotaff ar 
Sul y Cofio. Roedd y pabis yn y fynwent 
yn wledd i’r llygaid. Diolch i bawb. 

Campfa yn yr Awyr Agored: Cafwyd 
tipyn o gyffro pan agorwyd y gampfa, 
sydd y tu allan i’r neuadd bentref, yn 
swyddogol gan David Jones yr Aelod 
Seneddol. 

Noson Arbennig: Cynhaliwyd 
Pererindod o Dywyllwch i Oleuni gan 
ddechrau cyfnod yr Adfent. Cerddodd 
pawb i’r Hen eglwys gan oleuo’r 
ffordd ac yna goleuwyd y goeden 
Nadolig a gwobrwywyd Mr Gwyn 
Williams am ei gyfraniad di-flino i’r 
pentref ers blynyddoedd. Cyflwynwyd 
y siec, ar ran ‘Cymdeithas Elusennau 
Llanbedr’, gan Syr Mark Hudson 
a chlywsom hefyd fod Mr Williams 
wedi dewis rhoi cyfraniad arall gan y 
Gymdeithas i Ward Enfys, Ysbyty Glan 
Clwyd. Mae Mr Williams mor barod ei 
gymwynas bob amser, yn un o hoelion 
wyth y pentref, yn ffrind i bawb ac 

yn haeddu’r gydnabyddiaeth hon. 
Llongyfarchiadau anferthol iddo. 

Diolch i blant yr ysgol am ganu mor 
swynol ar noson mor aeafol a diolch i 
bawb oedd yn trefnu’r noson.   

Cartref Newydd: Croeso cynnes i 
Greg Stevenson a Lukas a’r meibion 
Mici a Tasman i ‘Ladstone’ sydd 
bellach wedi cael yr enw Cymraeg 
‘Tynfaen’. Croeso hefyd i Luke a Lois 
sydd wedi prynu ‘Edgehill’ ac sydd 

Ffair Nadolig Ysgol Llanbedr: 
Cafwyd ffair Nadolig fendigedig gyda 
llawer o stondinau amrywiol a nifer o 
bobl wedi dod i gefnogi’r fenter. Diolch 
yn fawr iawn i bawb. 

Ysgol: Mae’r plant wedi bod yn brysur 
yn y Clwb Garddio. Da iawn blant am 
gadw’r lle’n daclus! 

Diolch i’r Parchedig Natasha am ei 
gwers ddiddorol yn ddiweddar. 

Cynhaliwyd Ffair Nadolig 
lwyddiannus gan yr ysgol ddiwedd 
Tachwedd. Diolch i’r stondinwyr 
ac i bawb am eu gwaith yn trefnu’r 
digwyddiad ac yn cefnogi’r ffair. 

Addurniadau coeden 
Byddai’r Weihnachtsbaum wreiddiol yn yr Almaen wedi’i addurno â
ffrwythau, cnau a bwydydd eraill a fyddai weithiau wedi’u lapio mewn papur 
lliwgar (a ddisodlwyd yn ddiweddarach gan deganau, anrhegion bychan a 
siocledi). Roedd canhwyllau fel symbol o Grist fel ‘Goleuni’r Byd’ hefyd yn 
gyffredin. Cafodd y rhain eu disodli gan oleuadau trydan yn yr ugeinfed ganrif.

Byddai angel neu seren yn coroni’r goeden fel rheol i gynrychioli’r archangel 
Gabriel o’r Cyfarchiad neu Seren Bethlehem. Mae clychau’n cyfeirio at glychau 
eglwys sy’n canu i ddathlu geni Crist.

(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – Addurn gan Ganolfan Grefft Rhuthun)

Heddiw wedi gŵyl a defod
Ugain canrif namyn un,
Os yw Duw yn caru dynion,
Nid yw dyn yn caru dyn!
 Eifion Wyn

Ffaith ddiddorol



11

 YSGOL BETWS GWERFUL GOCH 

BETWS GWERFUL GOCH

Sioe Aeaf Lloegr: Bu Cai Edwards, 
Pencraig Mawr yn llwyddiannus 
yn y Ffair Aeaf yn Stafford, gyda  
‘Smartie’ a ddaeth yn  ‘Bencampwr 
yr adran Bîff Masnachol’ ac  ‘Is-brif 
bencampwr’.  
Hefyd daeth llwyddiant i Erfyl, Pen y 
Bryniau yno gyda’i fustach ‘Red-
back’ a ddaeth yn Is-bencampwr yr 
adran ‘Anifail wedi ei fagu a’i besgi 
adref’. 
Llongyfarchiadau mawr i chi.

Capel y Gro: Cawsom wasanaeth 
diolchgarwch yng nghwmni Helen 
Wyn Jones gyda phlant yr Ysgol Sul 
yn arwain y rhan dechreuol. Diolch i 
chi am eich cyfraniadau.

Bedydd: Braf iawn oedd cael 
gwasanaeth o fedydd i Alfie Llywe-
lyn mab Gwawr ac Ed Spooner dan 
ofal y Parch Huw Dylan.

Ymgartrefu: Dymuniadau gorau i 
Elis, Tir Barwn a Gwenllian yn eu 
cartref yn Tŷ Newydd Isa. 

Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd well i chi gyd.

Gohebydd: Elin Undeg Williams

Mis prysur arall i ni gyd yma yng 
Nghlwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled. 
Ar y 30ain o Hydref bu cystadlu brwd 
yn Ocsiwn Rhuthun yn Eisteddfod 
Ffermwyr Ifanc Clwyd. Llongyfarchiadau 
i bawb wnaeth gystadlu, ond yn bennaf 
i Llywela am ennill y gadair eto. Cafodd 
ganmoliaeth mawr gan y beirnad. 
Diolch i bawb ddaeth i gynorthwyo 
i’n paratoi ar gyfer yr Eisteddfod. 
Ymlaen wedyn i baratoi ar gyfer y 
diwrnod Maes oedd yn cael e gynnal 
eleni ar fferm Cernioge Bach. Diolch i 
Dewi a Kim am eu croeso. Daeth Erfyl 
Pen y Bryniau i’n dysgu i farnu stoc 
, diolch am dy gymorth, diolch hefyd 
i  Marian Disgarth am ddod i’n helpu 

i baratoi addurniadau’r gystadleuaeth 
addurno coeden Nadolig, a diolch am 
y croeso a’r baned yn Pentre Draw. 
Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu 
yn ystod y diwrnod, a phob lwc i’r rhai 
sy’n mynd ymlaen i gystadlu yn y Ffair 
Aeaf.

Noson hwyliog o fingo gawson ni 
nesaf, dan lygaid barcud Ceridwen a 
Cad! Roedd hi’n braf cael dod at ein 
gilydd i ymlacio a chael cyfle i sgwrsio 
nôl yn y Ganolfan yn Cerrig. 
Ar nos Fawrth 23, ymunodd Clwb 
Uwchaled a Chlwb Llansannan am 
drip i Surf Snowdonia yn Nolgarrog i 
fynd ar y cwrs Rhwystrau, yna swper 
yng nghaffi Fusspot. Noson llawn   
hwyl, a braf cael cymdeithasu gydag 
aelodau o Glwb arall.

Clwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled

Diwrnod Plant Mewn Angen : Penderfynodd y Cyngor Ysgol fod pawb yn 
dod i’r Ysgol mewn pyjamas er mwyn codi arian tuag at Plant Mewn Angen. 
Cawsom ddiwrnod hwyliog! Hefyd cerddodd pob plentyn 1 milltir o amgylch 
yr Ysgol fel rhan o Her Gerdded Aled Hughes Radio Cymru. Pawb wedi 
mwynhau!

Llongyfarchiadau : Fel Ysgol hoffem longyfarch Miss Ffion Jones, Ysgol 
Bro Elwern a Jack ar enedigaeth merch fach, Casi Grace. Cofion cynnes 
iawn atoch fel teulu.

Gohebydd: Maria Evans 
Ffôn 01490 460360

Siarter Iaith : Cafodd aelodau’r Cyngor Ysgol wybod yn ddiweddar eu bod 
wedi bod yn llwyddiannus wrth dderbyn £500 er mwyn hybu’r iaith Gymraeg 
ymhellach yn yr Ysgol. Roeddent wrth eu boddau o glywed y newyddion da 
ac rydym yn diolch yn fawr iawn am y swm hael yma.

Paneli Solar : Cafodd y Cyngor 
Eco newyddion cyffrous iawn yn 
ystod yr wythnosau diwethaf. Mae 
Ysgol Betws GG wedi cael ei dewis 
i dderbyn paneli solar sydd yn rhan 
o system gwresogi ffynonellau aer. 
Mae hyn yn golygu na fydd Ysgol 
Betws yn defnyddio dim oel ac yn 
lleihau allyriadau carbon o 50%. 
Ysgol Betws ydi’r ysgol gynradd 
gyntaf yn y Sir i gael bod yn rhan o’r 
prosiect yma.

Llywela’n cael ei chadeirio
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chanhwyllau’n cynnwys y geiriau, 
Cariad, Llawenydd, Heddwch a 
Gobaith, gyda channwyll yn y canol 
ar gyfer Iesu.  Cwblhaom ni daflen 
weithgaredd Adfent, a gwnaeth 
pawb helpu gwneud cannwyll Adfent 
anferth, fydd yn cael ei gosod yn yr 
Eglwys er mwyn i bawb ei gweld.  
Dyma Lan Llanast ola’ Parch Val cyn 
ei bod yn ymddeol, a diolchodd pawb 
iddi am bopeth mae wedi ei wneud 
a’r hwyl gawsom ni gyda hi ar hyd yr 
amser.  Cyflwynodd y plant flodau, 
cacennau, pethau da a cherdyn diolch 
iddi.  Byddwn ni’n colli Parch Val yn 
fawr iawn, ond gobeithio ei gweld 
unwaith eto pan fydd yn dychwelyd 
gyda’i hwyrion. 

Bore Coffi: Bore Sadwrn Tachwedd 
13  cynhaliwyd Bore Coffi er cof am 
Olwen Roberts, Maes Clwyd.  Roedd 
y Neuadd yn orlawn i’r digwyddiad, 
a gwnaed elw o £950 tuag at y ddwy 
elusen o ddewis y teulu, Clwb y 
Gateway ac Awyr Ambiwlans Cymru.  
Coffâd teilwng i gymeriad hynaws 
dros ben. Dymuna’r teulu ddiolch 
yn ddiffuant am y gefnogaeth, yn 
enwedig Diane a Jamie.

Tuesday Club: Cynhaliwyd cyfarfod 
o’r Clwb ym mis Hydref i benderfynu 
y ffordd ymlaen. Gan fod Gwilym 
a Glenys yn rhoi ‘r gorau i redeg y 

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans  

Ffôn: 01824 790313

Pob dymuniad da i Glyn ‘Archie’, 
Gwilym Evans ac Earle Wright ar ôl 
cyfnod yn yr ysbyty’n ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Lowri Smith sydd 
wedi’i hethol yn Lywodraethwr Ysbyty 
Alder Hey, yn cynrychioli cyhoedd 
Gogledd Cymru.

Cydymdeimlwn â’r canlynol: Ryan 
a Glesni, Tŷ Gerddi - Ryan wedi colli 
ei dad yn ddiweddar - Emyr Pierce, 
Garreglwyd, Nantglyn oedd hefyd 
yn gefnder i Margaret Awel y Foel; 
Gerald Wills a’i deulu o Bontnewydd 
- Pennaeth Cwmni Sifil Mulcair, bu 
farw ei fab Paul yn ddiweddar - un o 
hogiau Llandyrnog ydi Gerald ac yn 
falch iawn o’i wreiddiau; Ivan a Gwen 
a’r teulu, Gwen wedi colli ei thad, 
Ted Evans BEM, Rhewl yn 99oed. 
Er ei fod yn byw yn Rhewl roedd 
ganddo feddwl y byd o Landyrnog a 
Llangwyfan - cyfarfu â’i ddiweddar 
wraig Joan (Hewitt), oedd yn nyrs yn 
Sanatorium Llangwyfan, tra’r oedd 
yn gweithio yno yn 1950au cynnar, 
a rhoddodd sawl gwers Cymorth 
Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan yn yr 
Ystafelloedd Coco; a theuluoedd 
Haf, Arwel a Lowri (yn cynnwys 8 ŵyr 
ac un gor-ŵyr) o golli eu tad Lesley 
Griffiths, Llanwnda, Caernarfon yn 
96oed, cyn Was Sifil oedd wedi 
gwasanaethu yng Nghaernarfon ac 
Amwythig, cyn ymddeol i Lanwnda.  
Cofir amdano fel aelod gwerthfawr 
o gymuned Llandyrnog ac roedd yn 
gyn-ysgrifennydd Pêl-droed Cynghrair 
yr Haf, yn warden a thrysorydd 
Eglwys Sant Tyrog am flynyddoedd.

Pob dymuniad da i Jamie a Tabitha 
sydd wedi symud i 29, Maes Clwyd.

Croeso i Jack, Alys a Douglas sydd 
wedi cartrefu yn Mountain View.

Geni:  Llongyfarchiadau calonnog 
i Dafydd a Gwenno, Groes Efa ar 
enedigaeth mab Ianto Dafydd, brawd 
bach i Mabon a Medi

Sêr y Sgrin: Mae Terry Duffy a Ray 
Hamill o’r pentre’ yn aelodau o gôr 
Trelawnyd. Bu rhaglen ar S4C yn 2019 
yn dilyn ymdrech y côr i geisio denu 
aelodau newydd, a’u dilyn mewn 
ymarferion canu, a’u taith  ddiweddar 
i’r UDA. Bellach, addaswyd y 

rhaglenni’n un ffilm ddogfen gyfan 
o’r enw “Men Who Sing’ gan y 
cynhyrchydd Dylan Williams, mab 
Ednyfed Williams, Dinbych, un o 
aelodau gwreiddiol y côr.  Yn y 
ffilm, ceir portread o Gôr Trelawnyd 
o ran cyfeillgarwch yr aelodau a 
chynhesrwydd cymuned eang y côr 
yn Nhrelawnyd a’r cyffiniau

Politics Wales BBC Cymru: Bu 
Arwyn Evans, Pennaeth Datblygu, 
Grŵp Cynefin yn siarad ar Raglen 
Politics Wales BBC Cymru fore 
Sul  Tachwedd 7, am yr heriau sy’n 
wynebu cymdeithasau tai wrth iddyn 
nhw gynllunio ar gyfer dyfodol sero 
carbon

Llongyfarchiadau i Dafydd Roberts, 
Croeso, cyfarwyddwr a phennaeth 
adran cyfraith trosedd Gamlins Law 
sydd wedi ei benodi i LexisNexis, 
arbenigwyr byd-eang yng nghyfraith 
rheoli a busnes. Cafodd Dafydd 
ei benodi i Banel Cymru, a bydd 
yn chwarae ei ran i sicrhau y bydd 
y gwasanaethau cyfreithiol yng 
Nghymru o’r safon uchaf posib 
drwy roi arweiniad ac ymchwil o ran 
Cyfraith Cymru.

Eisteddfod Sir Clwb Ffermwyr 
Ifanc:Llongyfarchiadau calonnog 
i Gwenan, Pen y Bryn ar ennill y 
gystadleuaeth Cân allan o Sioe 
Gerdd, a dod yn ail efo’r Gân 
Werin a thrydydd yn Canu Emyn yn 
Eisteddfod Sir CFfI Clwyd, ac ennill 
y gystadleuaeth cân allan sioe gerdd 
neu ffilm yn  Eisteddfod Genedlaethol 
CFfI

Cronfa Diffibriliwr: Llwyddwyd i 
godi bron £500 mewn Bore Coffi yng 
Nghae Nant fore Sadwrn Tachwedd 
7 tuag at gael diffibriliwr yng Nghae 
Nant.  Mewn Noson Cwis yn y Golden 
Lion Nos Wener 12fed, llwyddwyd i 
godi bron i £400, gyda Phil O’Loughlin 
fel cwis feistr, a Marc a Sam yn helpu.  
Dymuna’r trefnwyr ddiolch i bawb am 
eu cefnogaeth

Llan Llanast: Roedd cyfarfod mis 
Tachwedd Llan Llanast yn brysur a 
swnllyd dros ben gyda 19 o blant yn 
cael hwyl fawr. Gan ei bod yn Sul y 
Cofio, gwnaethom ni feddwl pam fod 
pobl yn gwisgo pabïau, a gwnaethom 
ni felinau gwynt pabïau a lampau 
pabïau. Cafodd pob plentyn gacen 
pabi i fynd adre.

Meddylion ni hefyd am yr Adfent, 
a sut rydan ni’n paratoi am y 
Nadolig a geni Iesu.  Gwnaethom ni 
dorchau Adfent allan o gardbord, a 

Clwb, ar ôl 16 mlynedd, gofynnwyd i’r 
aelodau am eu sylwadau ar y sefyllfa. 
Daethant i benderfyniad eu bod eisiau 
parhau gyda’r Clwb. Rhoddwyd enw 
ymlaen i gymryd drosodd ac yn hollol 
unfryd, penderfynwyd gofyn i Anwen 
Davies. Yn dilyn cysylltu efo Anwen 
a chael sgwrs, balch iawn yw cael 
dweud ei bod wedi cytuno.

Mynegwyd cydymdeimlad gyda 
theulu’r diweddar Les Ward oedd 
yn aelod ffyddlon a hefyd gyda Eva 
ar ôl iddi golli ei gŵr, hefyd Oswyn a 
Sylvia sydd wedi colli ei chwaer yng 
nghyfraith. Roedd y Clwb, ynghyd 
â mudiadau eraill yn y pentref, wedi 
derbyn siec gan y Cyngor Cymuned yn 
ddiweddar i helpu gydag ail-gychwyn 
yn dilyn y firws. Dymuniad yr aelodau 
oedd cael cinio gyda’n gilydd yn ystod 
mis Tachwedd yn hytrach nac yn nes 
i’r Nadolig.  Diolchwyd yn gynnes 
iawn i Gwilym a Glenys am eu gwaith 
ar hyd y blynyddoedd a chyflwynodd 
Buddug flodau iddynt ar ran yr aelodau. 
Ar Dachwedd 18, mwynhawyd pryd 
hyfryd mewn cwmni difyr ym mwyty’r 
Cherry Pie.  Cafwyd cyfle i gymdeithasu 
a chroesawu Anwen atom. Bwriedir 
ail-gychwyn cyfarfodydd o’r Clwb ym 
mis Mawrth.

Dymuna Gwilym a Glenys ddiolch 
o galon i bawb am eu cefnogaeth a’u 
caredigrwydd tuag at y Clwb, a hefyd 
am y blodau hyfryd.

CWIS RHAGFYR:  YN DECHRAU GYDA’R 
LLYTHYREN “RH”.

ATEBION O FEWN BRO’R BEDOL.
1.  Pentref a newyddion dychmygol yn Y 

Bedol gynharaf.
2. Pentref gydag enw gwlyb.
3. Capel hefo seddi lledr.
4.  Mae`r lle hwn uwchlaw y pwll.
5.  Mae`r llan hon heb ei chaethiwo.
6.  Stryd nad yw`n gorsiog nac yn eithinog.
7. Mae`r fan hon mewn stâd eithriadol.
8.  Dim ond un sy`n byw yma.
9. Hen blasty henafol yn enwog am ei wely a 

brecwast.
10.  Cofeb i un o arwyr Rhyfel y Degwm o flaen 

y capel hwn.
11.  Carchar Rhuthun.

12.  Perl y Dyffryn.
13.  Mae hon yn hen domen.     
14.  Y cantref a oedd yn cynwys Uwch ac Is 

Aled a Chinmeirch.     
15.  Gwyddelwern oedd y cyntaf i gael hon yn 

Edeyrnion..                                                                                                                              
16.  Mae ogofâu calch oedd yn gartrefi yn Oes 

y Cerrig ar  dir y fferm hon.                      
17.  Mae yna englyn i`r bont ar y bont hon.
18.  Mae`r person  hwn o sir wahanol i ni.
19.  Bu`r person  hwn yn lledaenu hanes tref 

Rhuthun yn y 19g.
20.  Warden yn Rhuthun ond nid yn Llanfwrog.
21.   Llŷr Gruffydd yw ein haelod…?
22.  Cartref y saith marchog efallai?

  Y Gaeaf
Helygen dan benglogau – o farrug
      Ar fore’r angladdau;
  Gwern a brwyn yn esgyrn brau,
  A’r bedw yn ysgerbydau.  
             Gerallt Lloyd Owen

Marc, Stewart a Sylvia yn y bore coffi
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Optegwyr  
Alton Murphy 

Opticians
‘RYDYM WEDI SYMUD 

Edrychwn ymlaen at eich gweld ac 
eich croesawu yn ein lleoliad newydd, 

sef yr hen Wern Vets.

Optegwyr Alton Murphy
Wern Fechan

Rhuthun
LL15 1EY

Tel: 01824 704849
ruthin@altonmurphy.co.uk

www.altonmurphy.co.uk

O’r Chwith i’r Dde: Hywel Davies, Ysgrifennydd, Siaradwr - Ieuan Wyn Jones, 
Cadeirydd Yr Hybarch Bernard Thomas

Ar Dachwedd 17, yn Neuadd y 
Pentref, cafodd aelodau a Chyfeillion 
y Gymdeithas fodd i fyw wrth gael 
mynychu’r cyfarfod cyntaf yn y cnawd  
ers dechrau’r Cofid. Cafwyd sawl 
cyfarfod Bŵm ar-lein yn y cyfamser, 
ond roedd hi’n braf cael dod i’r un lle 
gyda’n gilydd.

Dechreuwyd gyda Chyfarfod 
Blynyddol yn trafod y cyllid, datblygiad 
prosiectau, ethol swyddogion 
a’r rhaglen ar gyfer 2021-2022. 
Croesawodd ein Cadeirydd, Yr 
Hybarch E. Bernard Thomas ein gŵr 
gwadd am y noson.

Mae Ieuan Wyn Jones sy’n 
gynbartner yn swyddfa twrnai William 
Jones a Talog Davies, Dinbych, yn 
gyn Aelod Seneddol, Aelod Senedd 
dros Ynys Môn, Dirprwy Weinidog a 
Chyfarwyddwr Gweithredol M-Sparc, 
Gaerwen, y Parc Gwyddoniaeth 
cyntaf yng Nghymru. Cafodd ei eni yn 
Ninbych lle’r oedd ei dad yn Weinidog 
Bedyddwyr â gofal dros Ddinbych 
a Llandyrnog rhwng 1944-1956. 
Mae gan Ieuan le tyner yn ei galon i 
Landyrnog, ac roedd o’n cofio mynd 
i’r Capel Bedyddwyr gyda’i dad yn 
fachgen bach aflonydd - mor aflonydd 
nes cael ei roi yn y pulpud efo’i dad i’w 
gadw’n dawel!

Symudodd y teulu wedyn am y 
De, a mynychodd Ysgol Ramadeg 
Pontardawe - ‘cyd-ddigwyddiad’ 
meddai, ‘gan fod y Cadeirydd, dw 
i’n deall, hefyd wedi bod yn yr ysgol 
hon, ond mewn Blwyddyn hŷn na 
fi!’. Symud yn ôl wedyn i’r Bala, ac 
Ysgol y Berwyn, ac yna i Brifysgol 
Lerpwl.  Mae wedi cyhoeddi 2 lyfr - Y 
Llinyn Arian (Cofiant Thomas Gee) 
a’i hunangofiant, O’r Cyrion i’r Canol 
(Lolfa)

Cawsom ddarlith gan Ieuan Wyn 
Jones ar Thomas Gee, un o fawrion 
Dinbych. Roedd o’n fab i Thomas 
Gee arall, a’i wraig Mary Foulkes, 
Llawog (Llangynhafal) yn un o 5 o 
blant.  Cafodd addysg yn Wrecsam 
a Dinbych cyn ymuno â’i dad yng 
Ngwasg Gee, Lôn y Swan. Roedd o’n 
bregethwr Anghydffurfiol, yn wleidydd, 
yn newyddiadurwr, yn ymgyrchydd a 
chyhoeddwr, ac yn ddyn busnes craff. 
Priododd Susannah, merch Thomas 
Hughes, Plas Coch, Llangynhafal a 
chawsant 6 merch a 3 mab.

Un o gyhoeddiadau pwysicaf ddaeth 
o’i wasg yn Ninbych oedd Y Faner 
(Baner Cymru) - cylchgrawn wythnosol 

bob dydd Sadwrn. Aeth ymlaen wedyn 
i ychwanegu ‘Y Faner Fach’ a ddeuai 
allan ar Ddydd Mercher. Mae lle i gredu 
bod y cylchrediad o gwmpas 30,000 
- o’i gymharu â ffigurau cylchrediad 
papurau tebyg heddiw o 1500.  Er 
nad oedd o ei hun yn ysgrifennwr 
da, roedd ganddo’r ddawn i hel tîm 
medrus o ddynion talentog o’i gwmpas 
a chynhyrchu papur o safon.

Fel dyn busnes hirben, aeth â 
deiseb o flaen y Senedd yn Llundain 
i fynnu cael trên rhwng Dinbych a 
Rhyl - byddai hynny, wrth gwrs, 
yn fanteisiol i boblogaeth Gogledd 
Cymru’n gyffredinol ac i gludo 
nwyddau, ond byddai o fantais 
fawr iddo fo wrth ddosbarthu’r 
Faner ledled Cymru!  Yn wir, pan 
ymgyrchodd i gyflwyno deiseb yn 
Senedd Llundain a chael caniatâd, 
rhoddodd ei bres ei hun tuag at y 
prosiect.

Roedd y Faner yn bell iawn o fod 
yn ddiduedd! Roedd o’n ddiedifar 
o ryddfrydol, a radical and yn cael 
ei ddefnyddio i hyrwyddo unrhyw 
ymgyrch oedd gan Thomas Gee ar 
y gweill!

Roedd o’n ddirwestwr i’r carn, ac 
yn un o’r miloedd a arwyddodd lw 
na fyddai ar unrhyw gyfrif yn yfed 
alcohol!  Fel Anghydffurfiwr cadarn, 
byddai’n aml mewn gwrthdrawiad 
â’r Eglwys sefydledig.  Ymgyrchodd 
yn erbyn trethi y byddai pawb o bob 
crefydd yn gorfod ei dalu i’r Eglwys. 
Gwrthododd eu talu a chafodd helynt 
sawl gwaith efo’r beilïod. Roedd 
pob ysgol yn Ysgol Eglwys, felly, 
sefydlodd Thomas Gee yr ysgol 
gyntaf heb gysylltiad â’r Eglwys yn 
Love Lane, Dinbych.  Penderfynodd 
gael arolwg i ddangos bod mwy o 
bobl yn mynychu capeli na’r eglwysi 
- i brofi bod capeli’n llawer cryfach.

Daeth gwrthwynebiad ffermwyr 
yn erbyn y degwm, sef rhoi 10% 
o’u hincwm blynyddol i’r Eglwys, i 
uchafbwynt yng nghanol y 1880au. 
Gyda chefnogaeth Thomas Gee 
a sylw mawr i’r mater yn y Faner, 
roedd tensiynau’n arbennig o uchel 
yn Sir Ddinbych.  Aeth y protestio’n 
fwy ffyrnig a digwyddodd yr 
ymgyrch gyntaf un yn ddigymell yn 
Llandyrnog, yn 1885.  Dilynwyd hon 
gan un fwy bwriadol a threfnus gan 
‘Ferthyron Llangwm’, a’r gwrthdaro 
gwaethaf yn Llanefydd. Yn 1891, 
daeth ‘Rhyfel y Degwm’ i ben yn 

Ffederasiwn Sefydiad y 
Merched Clwyd Dinbych

swyddogol pan gafwyd Mesur y 
Degwm - roedd hyn yn gwneud 
hi’n orfodol i’r landlordiaid dalu’r 
degwm, ac nid eu tenantiaid, y 
ffermwyr.

Roedd Thomas Gee, rhyw ddydd, yn 
dymuno cael angladd mor fawreddog 
ag yr un gafodd Prif Weinidog 
Gladstone.  Wedi trefnu’n fanwl ymlaen 
llaw, cafodd ei ddymuniad ymhen hir 
a hawg, pan ddaeth miloedd i sefyll 
yn rhesi ar ochrau strydoedd Dinbych, 
Hydref 3, 1898.

Yn dilyn ei farwolaeth, ei blant 
oedd yn gwarchod ei etifeddiaeth, 
yn enwedig ei ferch hynaf, Mary.  
Gofynnodd hi i T Gwyn Jones, Betws 
yn Rhos (un o newyddiadurwyr 
y Faner) i ysgrifennu cofiant, a 
gofynnodd i bobl bwysig fel Lloyd 
George am dystlythyrau i ganmol 
ei thad i’w rhoi yn y cofiant. Os nad 

oedd y rheiny’n ddigon canmoladwy, 
byddai Mary’n eu hanfon yn ôl yn 
syth!  Argraffwyd ‘Cofiant Thomas 
Gee’ yn 1913.

Mae etifeddiaeth Thomas Gee yn 
para hyd heddiw, ac mae llawer o 
bobl wedi clywed am ‘Y Fedal Gee’ 
sy’n cael ei chyflwyno i aelodau fu’n 
ffyddlon yng nghapeli’r MC, gan 
roi blynyddoedd o wasanaeth i’w 
hysgolion Sul.

Croeso mawr i bawb ddod i’n 
cyfarfodydd.Tâl Aelodaeth - £5 am 3 
chyfarfod, Ymwelydd - £3 y cyfarfod. 
Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Bydd y Gymdeithas yn cynnal  
Bore Coffi ar Dachwedd 27 (10-12)  
yn Neuadd y Pentref. Am fwy  
o wybodaeth, e-bostiwch 
ysgrifennydd y Gymdeithas ar  
llangwyfanhistory@hotmail.com

Y Cadeirydd, Enid Brown, yn cyflwyno tystysgrif i Rhian Chapman, Llywydd 
Sefydliad Llandyrnog a Llangwyfan, ar gyrraedd y canmlwyddiant. Gobeithio 

cael dathlu yr achlysur yn y flwyddyn newydd.

Cymdeithas Hanes Lleol Llandyrnog a Llangwyfan
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Merched y Wawr:  
Cyfarfu’r gangen yn Hwb Cymunedol 
Coleg Cambria, pnawn Mercher 
Tachwedd 24, dan lywyddiaeth Wini 
Davies. Wedi canu cân y mudiad, a 
darllen y cofnodion, æd ati i wneud 
trefniadau ar gyfer y misoedd nesaf. 
Croesawyd un o’n haelodau, sef 
Menna Jones Islwyn, i fod yng ngofal 
y cyfarfod, sef ’Paratoi ar gyfer y 
Nadolig’. Roedd wedi paratoi nifer 
o bethau i ni eu gweld, yn cynnwys 
torch Nadoligaidd ar gyfer y tŷ, a nifer 
fawr o wahanol ‘chutneys’. Cafodd 
yr aelodau i gyd brofi’r bara brith 

a’r taffi triog. Arddangosfa ddifyr ac 
addysgiadol iawn. Roedd nifer o’r 
aelodau wedi dod ag addurniadau ac 
ati oedd ganddynt ar gyfer y Nadolig. 
Dyma rai ohonynt - torch ar gyfer 
y drws ffrynt, Mr a Mrs Snowman 
wedi eu gweu, gwrando ar garol, 
gwaith plant wedi ei gadw ar hyd y 
blynyddoedd, ac addurniadau wedi 
eu gweu ar gyfer y goeden. Cafwyd 
amrywiaeth dda oedd yn wir greu 
naws y Nadolig. Gwnaed y baned gan 
Iola Jones a Nia Ritchie a thalwyd y 
diolchiadau gan Ceinwen Jones.

10

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

YSGOL STRYD Y RHOS

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

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

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

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

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

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

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

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

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

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

enquiries@calonfurniture.co.uk
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Cystadleuaeth Cop 26:  
Llongyfarchiadau i Molly am ddod 
yn fuddugol ac i Seth a Millie 
am ddod yn gydradd drydydd. 
Ardderchog chi. 

Canu:  Mwynhaodd Cyfnod 
Allweddol 2 sesiwn ganu gydag 
Eleri Watkin  yn y neuadd. Diolch yn 
fawr iawn iddi am sesiwn hwyliog. 

Merched Cymru:  Roedd yn wych 
i rai o blant hynaf yr ysgol sgwrsio 
gyda Caitlin Lewis am ei phrofiad 
yn chwarae rygbI i dîm Merched 
Cymru a dymuno’n dda iddi yn y 
gêm yn erbyn Canada. Diolch yn 
fawr iddi.

Gohebydd:  Nia Roberts
Ffôn:  01490 450258

Gwellhad: Braf clywed fod teulu Nant 
y Gau yn well yn dilyn salwch ac yn 
enwedig Bryn yn dilyn cyfnod yn yr 
ysbyty.

Dymunwn wellhad buan i Vicky 
Anyon, Trem y Foel sydd wedi cael 
triniaeth yn yr ysbyty’n ddiweddar.

Cydymdeimlwn â Allan Roberts, Min 
y Rhos sydd wedi colli ei frawd yng 
nghyfraith.

Eglwys St Tysilio: Cafwyd ffair 
Nadolig lwyddiannus iawn ddiwedd 
Mis Tachwedd. Roedd nifer o 
stondinau celf a chrefft a chynnyrch 
lleol a llwyddwyd i hel dros £500

Dymuniadau gorau i Sue Mortimer 
a’i mhab Hugh, Tal y Bidwal gynt yn 
eu cartref newydd yng Nghilgwri . Fe 
fydd colled ar ôl Sue gan ei bod yn 
aelod ffyddlon o’r Eglwys ac yn un 
dda am gefnogi achosion lleol.

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd dda i bawb yn y 
pentref a phawb ym mro’r Bedol.

Wythnos gwrth-fwlio:   Roedd pawb yn edrych yn ddigri mewn sanau 
gwahanol er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr achos yma.  Trefnwyd 
amrywiaeth o weithgareddau hwyliog eraill er mwyn i bawb weld a deall y 
neges.

Dydd y Cofio:  Diolch i’r Parchedig 
Carter am arwain ein Gwasanaeth o 
flaen yr ysgol. Chwaraeodd Gwilym ‘Y 
Last Post’ yn hyfryd ac aeth aelodau’r 
Cyngor Ysgol i osod torch yn ymyl y 
gofeb yn y pentref. 

Diwrnod Plant Mewn Angen Arbennig:  Cafwyd digonedd o hwyl a sbri wrth 
godi arian at yr achos arbennig yma. Dysgodd plant y Cyfnod Sylfaen ychydig 
o iaith arwyddo.  Cawson nhw hefyd gyfle i goginio bisgedi, i chwarae gemau 
hwyliog ac i gymryd rhan mewn her Rickshaw Arbennig Ysgol Llanfair gan 
feicio’n chwim o gwmpas y buarth. Trefnwyd ysgytlaeth a danteithion ar gyfer 
pawb gan y Cyngor Ysgol!  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniadau hael 
at achos gwerth chweil.
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LLLLEETTYY  MMAAEESS  FFFFYYNNNNOONN
Gary a Carys Owen 

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

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

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

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

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

e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch y plant yng Nghapel y Dyffryn

Seiri Coed 
• Arbenigwyr coed derw • 

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

Ffôn : 01824 705251 
Parc Busnes Lôn Parcwr • Rhuthun

• R • M • 

JONES 

JOINERY

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

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

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

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

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

MELIN Y WIG
Gohebydd: Emily Davies   Ffôn: 01824 750017
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Gwasanaeth Diolchgarwch – Diolch i’r plant am gyflwyno gwasanaeth 
diolchgarwch arbennig iawn yn yr ysgol. Roedd pob plentyn wedi gwneud eu rhan 
yn ardderchog. Diolch am y goedwig law wnaeth y dosbarth meithrin a derbyn, 
tra bod blwyddyn 1 a 2 yn trafod sut medrwn ni ofalu am y byd. Diolch am yr ardal 
leol oedd plant blwyddyn 3 a 4 a disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn dangos parch at ei 
gilydd ac eraill. Diolch hefyd am bob cyfraniad hael at Fanc Bwyd Rhuthun. 
 
Themâu dosbarth – Mae’r plant wedi mwynhau dysgu am eu themâu y tymor 
yma a chael llu o weithgareddau a phrofiadu difyr. Daeth nifer o ymwelwyr i’r ysgol 
i siarad gyda’r plant am eu thema a diolch i bob un ohonynt. Meithrin a Derbyn “ 
Y Jwngl”- Diolch i Kath o goleg Cambria, Llysfasi, am fore diddorol iawn yn Yr 
Uned dan 5 yn dysgu am greaduriaid o bob math sy’n byw yn y Goedwig Law.  
Blwyddyn 1 a 2 “Ych a fi!”- Cafwyd bore arbennig wrth i Bl. 1 a 2 gael 
cystadleuaeth paratoi brechdan iach! Diolch i’r maer, Gavin Harris am ddod i 
feirniadu a chael sgwrs hefo bob un o’r plant am eu brechdanau. Diolch hefyd i 
Iwan Edwards am helpu Bl2 i ateb y cwestiwn mawr – “Ydy pryfaid genwair yn 
ych a fi?”  
Blwyddyn 3 a 4 “Hud a lledrith” – Wel am hwyl gafwyd yn gwylio Professor Llusern 
yn gwneud ei hud a lledrith gyda’r plant - llond trol o chwerthin a digon o ryfeddu! 
Diolch hefyd i Llinos Gerallt ddaeth i sgwrsio gyda’r plant yn trafod ei gwaith yn 
sgriptio ar gyfer cyfresi teledu – diddorol iawn! 
Blwyddyn 5a 6 “Siapan” – braint yn wir, oedd i blant B5 a 6, gael treulio amser 
yng nghwmni Noriko o Lansannan. Yn wreiddiol o Siapan, mae Noriko wedi dysgu 
siarad Cymraeg yn wych, ac roedd ei chyflwyniad i’r plant yn arbennig iawn, wrth 
iddi ddisgrifio Siapan a rhai o’i thraddodiadau ac arferion bob dydd. 
Diolch hefyd, i Connor a Steve o glwb Karate Rhuthun am roi blas o’r grefft i’r 
plant. 
 
Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon yr ysgol – Diolch o galon i 
Ffrindiau’r ysgol am drefnu disgo calan gaeaf a noson o ffilmiau i’r plant. Roedd 
cefnogaeth ardderchog i’r noson a’r plant wrth eu boddau mewn gwisgoedd ffansi 
ac yn mwynhau hwyl y digwyddiad. Diolch hefyd i’r gymdeithas, am brynu llyfrau 
ddarllen i bob dosbarth - gwerth mil o bunnoedd. Mawr yw ein gwerthfawrogiad! 
 
Ysgolion Iach a’r Clwb Eco – Diolch i Paula Roberts am gyflwyno plac cam 5 
yn y cynllun “Ysgolion Iach”, a diolch i Mrs Parry a’r Cyngor Eco am eu holl waith 
caled. Mae’r Cyngor Eco, hefyd, wedi bod yn plannu coed ffrwythau i greu llwybr 
at yr ardd. Diolch i Iwan Edwards a chwmni Airbus am drefnu’r cyfan. Rydym yn 
ddiolchgar iawn i’r Cyngor Eco am sicrhau bod mwy o finiau ailgylchu papur yn 
yr ysgol, gan sicrhau bellach, bod bin ailgylchu ymhob dosbarth. 
Cafodd blwyddyn 3 a 4 fore hyfryd yng Nghae Ddȏl yn edrych am goed derw er 
mwyn casglu mês wrth gymryd rhan yn y cynllun Miri Mes. 
 
Cyngor Ysgol - Aeth y Cyngor Ysgol ar daith i Neuadd y Sir yn ddiweddar a 
dysgu llawer iawn am waith y cyngor. 
 
Chwaraeon – Bu nifer fawr o’r plant yn cymryd rhan mewn cystadleuthau pêl-
droed a rygbi yn ddiweddar. Da iawn i bawb am wneud eu gorau glas. 
 
Awelon - Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi gwirioni gweld eu ffrindiau yn Llys 
Awelon unwaith eto, am y tro cyntaf ers gwyliau’r haf. Roedd digon o hwyl a 
chwerthin trwy’r p’nawn yn gwneud ‘sleim’ a chwarae gemau! Ymddiheuriadau 
am y llanast llysnafeddog, ond does dim byd gwell na chwerthin lond ein boliau 
ar brynhawn Gwener. 
 
Bore Goffi MacMillan - Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at ymgyrch 
MacMillan yn ystod ein bore coffi gan blant y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn 
falch iawn o’r cyfanswm a godwyd sef £284.36. Diolch yn fawr iawn! 
 
Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Ddinbych – Braf oedd gweld cymaint o blant 
Pen Barras a’u rhieni wedi teithio i Brestatyn ar gyfer yr orymdaith i gyhoeddi bod 
Eisteddfod yr Urdd yn dod i Sir Ddinbych yn 2020. Roedd nifer o blant wedi bod 
yn brysur iawn yn dylunio a gwneud baner ar gyfer yr orymdaith, ac roedd côr o 
blant Blwyddyn 2 a 3 wedi canu’n ardderchog ar y llwyfan perfformio. Roedd hi’n 
hyfryd cael cymysgu gyda phlant, rhieni ac athrawon o ysgolion eraill y sir, ac 
mae’n argoeli’n dda am eisteddfod a hanner flwyddyn nesaf. 

YSGOL PEN BARRAS

Gwelliannau Cartref DBP 
DEUNYDD ADEILADU 

PLASTIG DINBYCH 
CYFLENWYR A GOSODWYR 

 
Ffenestri UPVC, Drysau, “Rockdoors”, 

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

 
Stâd Ddiwydiannol 

Colomendy, Dinbych 
LL16 5TA  

e: enquiries@dbpltd.co.uk  
Ffôn: 

01745 818849  
www.dbphomeimprovements.com 

 
 

Baner yr Eisteddfod

Iwan Edwards hefo’r plant fu’n plannu coed

Creaduriaid y Goedwig Law

Tudalen 7 Tachwedd.qxp_Layout 1  10/11/2019  13:56  Page 1

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

Derwgoed
Llandderfel
Y Bala
Gwynedd
LL23 7HG

Gweithdy'r Gof
Pentrefoelas

Betws y Coed
Conwy

LL24 0HY

01678 530 239
07544 962 669

01690 770 408
07884 025 520

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

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts Ffôn 01490 412917 

e-bost tyddynycaehir@btinternet.com

Llongyfarch: Llongyfarchiadau 
i Daniel a Hollie, Bryn Domwy ar 
enedigaeth eu merch fach, Lili Wen 
Elisabeth a hefyd i Oswyn ac Ingrid ar 
ddod yn Daid a Nain am y tro cyntaf.
Yn yr un modd llongyfarchiadau i 
Gareth a Bethan Ty’n y Fedw a Gwyn 
Jones, Angharad ar eu gor-wyres 
gyntaf.  Llongyfarchiadau hefyd i 
Brian Roberts, Deunant ar ddod yn 
Daid am y tro cyntaf. Ganwyd mab 
bach, Mason Neil i Ryan a Lexie. 
Croeso mawr iddynt yn eu cartref 
newydd yn 18 Bryn Domwy.

Clwb y Wern: Bu rhai o’r aelodau yng 
Nghaffi Planhigion Glyndwr am de 
prynhawn, braf oedd cael cyfarfod o’r 
diwedd ac roedd yna hen sgwrsio a 
phawb wedi mwynhau y bwyd blasus. 

Merched y Wawr: Braf oedd cael 
cyfarfod eto fel cangen wedi seibiant 
o dros flwyddyn a hynny am ginio yng 
Nghaffi Planhigion Glyndŵr. Er ein 
bod wedi mynd yn griw bach erbyn 
hyn rydym am barhau i gyfarfod yn 
achlysurol.

Cydymdeimlad : Trist oedd clywed 
am farwolaeth Mair Peacock, Capel 
Farm. Ac mae ein cydymdeimlad yn 
mynd at Tony a Kevin a`u teuluoedd.

Priodas: Llongyfarchiadau i Lowri 
Stubbs, Tafarn Bric a Joe Fletcher-
Hunt ar achlysur eu priodas ar Hydref 
9fed yn Eglwys Sant Pedr Rhuthun. 
Dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol.

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis  Ffôn: 01490 420447

Profedigaeth : Rydym yn cydymdeimlo’n gywir iawn gyda Gwyn a Siân Bryn 
Dedwydd a’r teulu yn marwolaeth sydyn Jean Owen Tyddyn Tudur, Llanfihangel.  
Cofion cynnes iawn atoch, ac at Nev a’r teulu oll.  

Dymuniadau Gorau : Pob hapusrwydd i Tomos Plas a Shauna yn eu cartref 
newydd yng Ngherrig y Drudion.

Nadolig Llawen i chi i gyd a chadwch yn ddiogel.

Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda

Y robin
Rhoddwyd llysenw ‘robiniaid’ i ddynion post Lloegr 
oes Fictoria oherwydd eu hiwnifform goch. Byddai 
cardiau Nadolig cynnar yn aml yn dylunio adar yn 
danfon cardiau Nadolig. Roedd eu bron goch hefyd 
ag arwyddocâd crefyddol, yn symbol o waed Crist 
a’r Croeshoeliad.
 
(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – Addurn gan 
Ganolfan Grefft Rhuthun)

Ffaith ddiddorol
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Bu’n ddiwrnod prysur iawn yn Llanbenwch ar Dachwedd 28. Dyma ychydig o luniau o’r diwrnod.

Ffair Nadolig Llanbenwch

Cracyddion
Fe ddyfeisiwyd yr addurniad bwrdd 
traddodiadol gan Thomas Smith yn 1848.

Daeth y syniad o’r ‘bon-bons’ Ffrengig neu’r 
almonau siwgrog a gâi eu lapio mewn papur 
sidan â throad ym mhob pen. Cyflwynodd 
Smith gerdd cariad yn y 1850au ac yna’r 
stribed papur a oedd wedi’i drwytho â chemeg 
yn y 1890au i roi iddo’r teitl ffrwydrol. Wrth i 
wneuthurwyr eraill gopïo ei gracyddion Nadolig, 
fe ddisodlodd y da-da â het yn gynnar yn yr 
ugeinfed ganrif ac wrth i’w feibion gymryd y 
busnes, fe ddisodlwyd y cerddi â jôcs.

Corachod Sion Corn

Bwydydd 
Blasus

Torchau 
lliwgar

 Iona a Mari yn 
mwynhau paned

Crefftau di-ri

Ffaith ddiddorol
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Ffenestri Adfent
Dewch i weld ffenestri Stryd y Castell a Heol y Llys

A aethoch chi am dro i lawr Stryd y Castell a Heol y Llys, Rhuthun 
ym mis Rhagfyr y llynedd? Welsoch chi ffenestri’r ddwy stryd wedi eu 
haddurno’n hyfryd a phwrpasol i greu naws Nadoligaidd? 

Y llynedd penderfynodd trigolion Stryd y Castell a Heol y Llys greu 
Calendr Adfent drwy’r ffenestri er mwyn codi arian at elusen Crisis 
UK. Ymddangosai ffenestr newydd bob dydd drwy fis Rhagfyr ac 
erbyn Noswyl Nadolig, roedd 24 o ffenestri wedi eu haddurno mewn 
modd a ddenai lygad pob cerddwr a theithiwr a âi heibio.

Codwyd bron £1500 drwy’r Ffenestri Adfent y llynedd, ac eleni, 
mae Stryd y Castell a Heol y Llys am drio gwella ar y swm gan 
addurno ffenestri unwaith eto i godi arian i CRISIS Cymru. Bydd 
un ffenestr yn cael ei dadlennu bob diwrnod yn ystod y mis tan 24 
Rhagfyr, a byddan nhw ar ddangos tan 5 Ionawr.

Byddai trigolion y ddwy stryd yn croesawu unrhyw gyfraniadau 
pellach tuag at yr elusen. Mae Crisis yn elusen genedlaethol sy’n 
cynorthwyo pobl ddigartref. Anela’r elusen i ddiddymu digartrefedd, 
ac ymgyrcha’r elusen dros y newidiadau sydd angen eu gwneud 
er mwyn datrys problem digartrefedd. Os am gyfrannu, yna ewch i   
https://gofund.me/d3ee44a6  neu sganiwch y cod QR pan rydech 
chi’n cerdded heibio. Diolch o galon ichi! 

Bwyd Blasus
Trê bêc cyw iar, chorizo, ffacpys a llysiau amrywiol.

Mewn trê popty rhoi’r nionyn, pupur coch a’r chorizo sydd wedi eu 
torri’n ddarnau, ynghŷd â thun o ffacpys (chick peas) a llwy dê yr un o 
bowdr stoc llysieuol, teim sych a siwgr cnau coco neu fêl.

Ychwanegu tun neu garton o domatos wedi’i torri a chymysgu’r 
cynhwysion gyda’i gilydd cyn gosod y brestiau cyw iar ar ei ben.

Gorchuddio gyda ffoil a’u rhoi mewn popty cymhedrol am rhyw 30 - 
40 munud, yn ddibynnol ar maint y darnau cyw iar.

Tynnu’r ffoil a chymysgu llysiau gwyrdd amrywiol i mewn, fel ffâ 
a broccoli. Rhoi’r trê yn ôl yn y popty heb y ffoil am ryw 10 munud.

Mae hwn yn bryd ynddo’i hun, ond gan fy mod i’n briod â ffarmwr 
faswn i’n methu ei weini heb ryw fath o garbohydrad!

Mae’n flasus iawn gyda gnocchi wedi eu brownio mewn padell â 
mymryn o fenyn.
Elen Lloyd Wynne

Trefniant bwrdd Nadoligaidd
(cwbwl gynaliadwy)

Deunyddiau -
•	 Potyn terracotta neu debyg
•	 Mwsog a thâp gosod blodau 
•	 Cannwyll
•	 Weiar drwchus 
•	 Weiar ganolig
•	 Dail bytholwyrdd o’r ardd (celyn, 

vibernum, ywen, llawryf, rhosmari)
•	 Addurniadau (ffrwyth, moch coed, 

rhuban)

Camau-
1. Rhowch fwsog yn y potyn a’i 

wasgu i lawr gan ddefnyddio tâp 
i’w gadw yn ei le.

2. Gwthiwch 4 x weiren drwchus i 
mewn i waelod y gannwyll gan 
adael coesyn hir a phlygwch 1cm 
o’r gwaelod ar i fyny er mwyn iddi 
aros yn gadarn yn y mwsog.

3. Unwaith mae’r gannwyll yn gadarn 
yn ei lle, gosodwch amrywiaeth 
o wyrddni o’i hamgylch mewn 

grwpiau o wyrddni tebyg.
4. Rhowch 2 x weiren ganolig drwy 

waelod yr afal i greu siap croes a’i 
thynnu at ei gilydd i ffurfio un goes 
hir o weiren, unwaith eto plygwch 
1cm o waelod y coesyn ar i fyny 
cyn ei wthio yn gadarn i mewn i’r 
mwsog.

5. Gallwch ddefnyddio pob math o 
addurniadau, rhubanau, aeron o’r 
ardd neu frigau mân i greu eich 
trefniant delfrydol personol chi.

6. Mae’r trefniant yn barod i’w 
osod ar ganol y bwrdd, cofiwch 
chwistrellu dŵr ar y dail ac i mewn 
at y mwsog o dro i dro er mwyn eu 
cadw yn ffresh.

7. Mwynhewch!

Gellir ail ddefnyddio holl elfennau’r 
trefniant neu eu rhoi ar y domen 
gompost wedi iddynt ddarfod.
Nia Rowlands

Ffenestr Rhagfyr y cyntaf Ffenestr Rhagfyr y trydydd



18

Gwobr Genedlaethol i Bobwr Cartref Lleol
Yn ddiweddar derbyniodd Jon Rosser, 
pobwr cartref lleol, y wobr ‘Gorau 
yng Nghymru’ yng nghystadleuaeth 
Gwobrau Bara’r Byd 2021 (‘World 
Bread Awards 2021’). Noddir y 
gwobrau gan gwmni Brook Foods.

Wedi ymddeol ar ôl gyrfa ym 
myd addysg yng Ngogledd Cymru, 
bwriad Jon Rosser o Bontuchel 
oedd mwynhau bywyd mwy anturus 
yn teithio’n fyd eang ac wedyn 
ysgrifennu ei hanes mewn blog www.
mancholidays.co.uk. Ac felly y bu am 
dair blynedd weddol gyffrous. Ond, yn 
ddisymwth daeth y Pandemig - Cofid 
19 - yn drysu pob cynllun a chyfyngu 
byd pawb i’r filltir sgwâr. Roedd rhaid 
iddo gael rhyw ganolbwynt arall. 
Syniad Rhian, ei ferch, oedd troi ei 
hobi o bobi bara i fod yn rhywbeth mwy 
defnyddiol i bawb. Y syniad oedd creu 
grŵp rhithwir i hybu pobi bara cartref 
- a dyna ddechrau ar Breadclub20 
yn nyddiau cynnar y Clo. Grŵp 
‘Whatsapp’ bach oedd ar y dechrau, 
wedyn datblygu yn wefan, wedyn yn 
dudalen ar ‘Facebook’.

Wrth edrych yn ôl, mae bara wedi 
bod yn rhan o fywyd Jon ers tro 
byd. Dechrau fel bachgen ysgol yn 
gweithio rhan amser yn ffatri Sunblest 
yn Stockport. Wedyn, pan aeth i’r 
brifysgol ym Mangor, cael swydd rhan 
amser arall ym Miwmaris  - Castle 
Bakery (ddim yn bod mwyach!). Doedd 
myfyrwyr yn y dyddiau hynny ddim 
yn mynd dramor i ‘backpacio’ ond yn 
ennill eu crystyn! Mae Jon yn cofio codi 
yn oriau mân y bore, mynd ar ei feic 
i Fiwmaris a gweithio yn y Becws yn 

gwneud cacennau a phastai a bara 
ac wedyn dod yn ôl, ar ei feic, ar gyfer 
darlithoedd y dydd! Ers hynny mae 
wedi bod yn mwynhau pobi gartre o 
dro i dro ac yn barod i wynebu unrhyw 
her - fel pobi 150 torth mewn pot 
blodyn ar gyfer priodas Rhian. (Chware 
teg iddi, mae hi yn gwybod yn union 
sut i’w gadw fo yn brysur!)

“O’r dechrau hefo Breadclub,” 
meddai Jon, “ roeddwn yn benderfynol 
nad oeddwn eisiau creu busnes na 
gwneud elw. Dim ond eisiau helpu 
pobl ddechrau pobi neu fynd yn ôl ati 
i wneud eu bara eu hun yn eu cartrefi 
- o ran lles, o ran iechyd ac o ran hwyl. 
Roedd angen rhywbeth arnaf i godi 
ysbryd ac i lenwi’r oriau ac roeddwn 
yn tybio bod eraill yn teimlo ‘run fath!”

Nid yw Jon yn derbyn tâl o unrhyw 
fath ac nid yw yn gwneud bara 
i’w werthu. “ Mi fuasai hynny yn golygu 
codi yn fore a chael cyfrifoldeb tuag 
at gwsmeriaid - mae hynny ormod fel 
bod yn ôl yn y gwaith unwaith eto!” 
meddai.

Erbyn hyn mae gan Breadclub20 
fwy na 1,400 o aelodau o bob 
rhan o’r byd. Mae’n gymdeithas 
fywiog a phawb yn rhannu ryseitiau 
traddodiadol a theuluol, yn rhoi 
awgrymiadau ar gynhwysion a 
thechnegau. Ambell un yn cael 
problemau a chanlyniadau trychinebus 
yn y gegin ac eraill yn dangos talent 
syfrdanol i addurno’r bara a chreu 
campwaith ond mae pawb yn rhannu 
ac yn sgwrsio â’i gilydd. Mae gan 
Breadclub20 (Facebook) gysylltiad 
i wefan gyhoeddus os oes gennych 

ddiddordeb, sef www.breadclub20.com 
a phopeth yn rhad ac am ddim.

Yn gynharach yn y flwyddyn 
roedd Jon wrth ei fodd yn cael 
cydnabyddiaeth mewn cylchgrawn o’r 
enw True Loaf yn dathlu syniadau da. 
Wedyn ym mis Medi fe gafodd Jon 
wybod ei fod wedi ei enwebu ac ar 
restr fer i Wobrau Bara’r Byd (‘World 
Bread Awards’).

“Roedd yn brofiad reit od gwylio 
cymaint o bobyddion  proffesiynol yn 
derbyn clod yn genedlaethol ac wedyn 
clywed fy enw i yn cael ei ddarllen allan 
a sylweddoli fy mod wedi cael y wobr 

‘Gorau yng Nghymru’! Roeddwn i wrth 
fy modd yn cael fy eiliad yn yr haul fel 
maen nhw yn ddeud. Erbyn hyn mae’r 
tlws, sef plac derw, yn hongian yn y 
gegin fach - Y Becws!”

“Dwn i ddim ble yr â i ar ôl hyn. 
Mae’r plant yn awgrymu y dylwn roi 
gwersi ar Youtube ond rydw i wedi 
treulio fy oes yn dysgu plant ac 
hyfforddi athrawon yn y gorffennol a 
does gen i ddim awydd gwneud hynny 
eto. Serch hynny, dwi wedi gaddo 
gwneud diwrnod o hyfforddi yn y cartref 
i gyfaill agos  - jest fel hwyl. Efallai mai 
dyma’r cam nesaf!”

Jon yn ei elfen yn pobi

PENTRECELYN YSGOL PENTRECELYN

PENTRECELYN
Anodd credu bod ni unwaith eto ar drothwy 
dathlu Geni’r Iesu ym Methlehem Jiwdea a 
mawr obeithio bydd gwell cyfle i deuluoedd 
ddod at ei gilydd eleni gan gofio cyfyngiadau 
Cofid Nadolig diwethaf oedd yn gwahardd 
cynnal oedfaeon wyneb yn wyneb.

Bydd yr holl addurniadau’r Nadolig yn hwb i 
ni gyd.  Rydym wastad  wrth ein bodd yn rhoi 
goleuadau llachar i fyny yn y tŷ yn y tymor hwn 
ac efallai eleni yn fwy na’r un flwyddyn flaenorol.

Gobeithio hefyd fydd ysgolion yn medru 
cyflwyno Drama’r Geni sydd yn wefr bob 
blwyddyn oherwydd holl ddiniweidrwydd plant 
ynte.  Er bydd hyn yn dipyn o sialens i’r ysgolion 
yng nghanol helbulon Cofid.

Pwnc llosg yn ystod y misoedd diwethaf 
ydy’r Bwster neu’r frechlyn atgyfnerthu.  Ydech 
chi wedi ei gael?  ydy’r cwestiwn holl bwysig.  
Gwyddom fod problemau lu, ond diolchwn 
am y Gwasanaethau Iechyd sy’n gweithio dan 
amodau anodd iawn ac wrth gwrs byddwn yn 
fythol ddiolchgar i’r gwyddonwyr am ddyfeisio 
y frechlyn sydd yn arf i ddod â ni allan o hunllef 
y Cofid.  

Castell Gwrych yw testun sgwrs arall.  Byddaf 
yn gwylio rhannau ohono -mae’r  treialon dieflig 
maent yn gorfod mynd drwyddo digon i godi gwallt 
ein pen.  Yn sicr mae’n rhoi Abergele a Chymru ar 
fap y byd - dyna ni rywbeth positif iawn.

Cynhadledd Newid Hinsawdd TEDxGwE:  Braint 
oedd cael rhannu neges Ysgol Pentrecelyn mewn 
digwyddiad yn Theatr Clwyd yn ddiweddar. Mae 
Ysgol Pentrecelyn yn galw ar bobl ac ysgolion i 
ddefnyddio mwy o fwyd a chynnyrch lleol. Gallwch 
weld y cyflwyniad ar wefan TED Talks neu ar Youtube 
TEDxGWE.  Braf oedd cyfarfod a sgwrsio gydag Iolo 
Williams y naturiaethwr.

Hen Gapel Cricor
Anfonwyd darn papur newydd am Gymdeithas 
y Nadolig yng Nghapel Cricor flynyddoedd 
lawer yn ôl i Delyth Nant Ucha gan Nia Môn, 

oedd yn arfer byw yn 
Bodlywydd Fawr.

Roedd yn hynod o 
ddifyr ac yn sôn am 
drigolion annwyl y fro yn 
dod at ei gilydd fel roedd 
pob Capel yn ei wneud 
yn y cyfnod hwnnw.

Mae gennym atgofion 
hyfryd o Eisteddfod 
Cricor, llawn bwrlwm 
a ninnau o Ysgol 
Pentrecelyn yn cymryd 
rhan fel unigolion ac 
fel criw mewn corau 
canu ac adrodd.  Roedd 
cymdeithas agos iawn 
a gweithgar yn yr hen 
gapel a diolch am pob 
atgof a’r dyddiau a fu 
sy’n drysorau.

Nadolig Dedwydd i 
chi i gyd yn y fro a phob 
bendith yn 2022.

Gohebydd: Elizabeth Jones  
Ffôn: 07740542061

Cylch Meithrin 
Ysgol Pentrecelyn:  
Newyddion cyffrous!  
Mae Cylch Meithrin 
Ysgol Pentrecelyn yn 
agor yn y flwyddyn 
newydd. Diolch o galon 
i’r Pwyllgor a’r Mudiad 
Meithrin.

Y disgyblion gyda Iolo Williams

Cyfarchion y tymor
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PWLLGLAS
Eglwys Unedig Y Rhiw: Ar y Sul, 
Hydref 31 fe gynhaliwyd ein Cyfarfod 
Diolchgarwch dan arweiniad ein 
Gweinidog y Parch. Morris P. Morris 
a chafwyd ganddo bregeth gyfoes a 
phwrpasol iawn ar gyfer yr achlysur 
arbennig. Braf oedd gweld y Sêt 
Fawr wedi ei haddurno’n hardd gyda 
ffrwythau a llysiau’r maes a diolch i 
Gwenfyl Jones a Menna Jones  am 
drefnu’r arddangosfa. Hefyd, am y tro 
cyntaf ers Mawrth 2020 cafwyd cyfle 
i ganu dwy emyn gyda’n gilydd gyda 
Rhian Roberts wrth yr organ. Cyfarfod 
buddiol iawn. Yn ystod mis Tachwedd 
cynhaliwyd  gwasanaeth arbennig ar 
Sul y Cofio, sef Tachwedd 14 dan ofal 
ein Gweinidog ac ar y Sul, Tachwedd 
28, yn anffodus, bu’n rhaid canslo’r 
gwasanaeth gan nad oedd cyflenwad 
trydan yn y capel yn dilyn Storm 
‘Arwen’.

Yn ddiweddar bu Eifion Wynne o 
Rhuthun yn ymweld â hen gapel Cefn 
Wern ger Llanelidan, - capel lle bu ei 
ddiweddar dad, y Parch. D.S.Wynne 
yn weinidog arno.  Er bod y capel 
mewn cyflwr go drist, canfu fod yr 
arwydd ‘Duw Cariad Yw’ y tu  ôl i’r 
pulpud mewn cyflwr pur dda. Wedi 
ymgynghori â’r perchennog cafodd 
ganiatâd i symud yr arwydd. Wedi 
cau capel Cefn Wern ac yna Capel 
Llanelidan rhai blynyddoedd yn ôl 

symudodd yr aelodau i Gapel y Rhiw 
a theimlad Eifion oedd mai i Gapel y 
Rhiw y dylai’r arwydd ddod. Da yw 
dweud fod yr arwydd bellach wedi 
cyrraedd a charem fel eglwys ddiolch 
o galon i Eifion am ei gymwynas 
fawr ac am ei ddiddordeb eang yng 
nghyflwr ein capeli heddiw. 

Llongyfarch: Llongyfarchiadau i Siôn 
Eilir ac Ellis ar ennill y ddeuawd dan 
28 oed yn Eisteddfod y Sir Clybiau 
Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn 
Farchnad Rhuthun beth amser yn ôl 
a hefyd fe ddaeth Ellis yn fuddugol ar 
yr unawd dan 28 yn yr un eisteddfod. 
Ond yna, yn Eisteddfod Genedlaethol 
Clybiau Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd 
yn ddiweddar ym Mhontrhydfendigaid 
fe ddaeth Siôn ac Ellis eto yn fuddugol 
ar y ddeuawd dan 28 oed a hynny 
dros Gymru gyfan. Da iawn chi hogia 
a da yw deall fod Clybiau Ffermwyr 
Ifanc Ardal Clwyd wedi gwenud yn 
ardderchog yn yr eisteddfod hon.

Cofion: Da yw deall fod Carys Roberts 
yn gwella’n raddol ar ôl ei hanffawd ac 
anfonwn ein cofion ati gan ddymuno 
gwellhad buan. Anfonwn ein cofion 
hefyd at y Parch. T.L.Williams sydd 
yn ôl yn Ysbyty Glan Clwyd; John 
Hughes, Llety’r Bugail sydd wedi cael 
anffawd i’w law ac ar hyn o bryd yn 

aros gyda’i ferch Iona. Brysiwch wella 
John. Mae’r penblwydd arbennig ar y 
gorwel! Cofion hefyd at Megan Jones, 
Erw Las sydd yn dal i wella ar ôl ei 
thriniaeth, hefyd Angharad, Bryn Teg 
sydd wedi treulio cyfnod mewn ysbyty 
yn Llundain. ac amryw eraill yn yr ardal 
nad ydynt yn mwynhau’r iechyd gorau 
ar hyn o bryd.

Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn yn 
ddwys iawn gyda Margaret Jones, 
Y Gorlan a’r teulu a hefyd Catherine 
Jones, Llys Hywel, Llanfair Dyffrryn 
Clwyd  a’r teulu yn eu profedigaeth o 
golli perthynas agos yn ddiweddar sef 
Mary Eleanor Davies, Hendre Ucha, 
Carrog (cynt o Benrhiw, Carrog) ond 
yn mwy adnabyddus i’w theulu a’i 
ffrindiau fel Mari Penrhiw. Roedd hi’n 
wraig hynaws ac unigryw ac yn hynod 
o boblogaidd gan bawb yn enwedig 
yn y byd amaethyddol a sioeau cŵn 
defaid. Cynhaliwyd ei hangladd yn 
Eglwys Glyndyfrdwy ar ddydd Mercher, 
Tachwedd  17 dan ofal y Parch. Morris 
P. Morris, Pwllglas.

Croeso: Deallwn fod tenant newydd 
bellach yn y Tŷ Capel ac felly croeso 
cynnes iddo i ardal Pwllglas gan 
obeithio y bydd yn hapus yn ein plith.

Profedigaeth: Gyda thristwch y 

clywsom am farwolaeth Richard 
Thompson, un o gymwynaswyr selocaf  
Siop Pwllglas a gŵr bonheddig o’r radd 
flaenaf.  Bu farw Richard Thompson, 
ar ôl gwaeledd hir, ddechrau mis 
Tachwedd.  “Dyn dwad” oedd Richard 
a gafodd ei eni ar Ynys Wyth.  Aeth ei 
waith ym myd peirianneg mwyngloddio 
ag ef o gwmpas y byd ond ddiwedd 
yr 80au, â’i waith erbyn hyn yn ochrau 
Caer, daeth i fyw i Bwllglas gyda 
Donna, ei wraig. 

Ia, “dyn dwad”, ond un a gyfrannodd 
yn helaeth gan roi o’i brofiad a’i allu 
i fenter newydd y Siop Gymunedol, 
gan helpu i wthio’r cwch i’r dŵr a 
gweld ei hagor yn 2013.  Parhaodd 
ei ddiddordeb ynddi, a fo, yn ystod y 
blynyddoedd olaf hyn, oedd Cadeirydd 
y Pwyllgor.  Byddem yn aml yn cael ein 
croesawu o gwmpas y bwrdd mawr 
yn Ysgubor Llannerchgron i gynnal ein 
trafodaethau a phaned a sgwrs ddifyr 
bob amser yn dilyn.

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant 
at Donna a’i blant Alex, Hannah a Rick 
yn eu colled a’u hiraeth.

NADOLIG LLAWEN I GWSMERIAID 
FFYDDLON Y SIOP AC I’R HOLL 
WIRFODDOLWYR BRWD A’N 
CYFLENWYR.

Cyhoeddi 
Drama
Pla’r Gwylanod gan Eirlys Tomos

Yn ddiweddar, mae pwyllgor Gŵyl 
Ddrama’r Odyn, gyda chymorth 
Cronfa Fferm Wynt Coedwig 
Clocaenog a nawdd Gwasg Carreg 
Gwalch, wedi cyhoeddi cyfres o 
ddramâu byrion addas ar gyfer 
neuaddau pentref a chwmnïau 
lleol. Ceir 6 llyfryn yn y gyfres gyda 
dwy ddrama ym mhob llyfryn. Yn 
ddiweddar, cyhoeddwyd cyfrol rhif 4 
y gyfres, ac yn y gyfrol hon mae Pla’r 
Gwylanod gan Eirlys Tomos ac A Oes 
Heddwch gan Dafydd Llewelyn.

Mae Eirlys Tomos, o Ruthun, wedi 
bod wrthi ers blynyddoedd maith yn 
cyfansoddi dramâu a dramodigau ar 
gyfer eu perfformio gan oedolion a 
phobl ifainc Capel Bethania, Rhuthun. 

Pan holwyd hi am y ddrama Pla’r 
Gwylanod, dyma a ddywedodd:

O ble daeth y syniad am y ddrama 
hon?
Tua mis Awst bob blwyddyn dwi’n 
dechrau meddwl am syniadau ar 
gyfer ysgrifennu drama i Ŵyl Ddrama 
Capel Bethania, Rhuthun. Awst 2019 
oedd hi, ac fe ddaeth haid o wylanod 
i ymgartrefu o fewn ychydig lathenni 
i’m cartref. Ac, o, roedden nhw’n 
boen yn sgrechian eu sŵn aflafar 
ar do y cartref a hynny tua 4 y bore. 
Poen hefyd gyda’u baw – gwnaent 
lanast difrifol ar waliau a ffenestri’r 
tŷ ac ar y car. Roeddwn wedi cael 
llond bol a bu’n rhyddhad i sgwennu’r 
ddrama. Mae’n ddrama sy’n llawn 
gwirionedd ond hefyd, wrth gwrs, yn 
ddychmygus.

Mae ‘na gi yn y cast! Pam dod â chi 
go iawn i’r ddrama?
Meddwl y buasai’n ychwanegu 
at y ddrama i ddod ag anifail go 
iawn, ac, y  buasai’r plant wrth 
eu bodd gan fod cymaint o blant 
yng nghynulleidfa’r Ŵyl Ddrama 
bob blwyddyn. Hefyd, roedd gen i 
syniad pa gi fyddai’n ‘actio’! Smwt 
Penygarth oedd gen i mewn golwg, 
gan obeithio y byddai Gerallt, Bethan 
a Beca yn cytuno. Ac, fe fu’n hynod 
o gi da ar y llwyfan. Ymddangosodd 
llun ohono yn y Bont gan Huw McKee 
dan y teitl ‘Gwobr Oscar 2020’!

Sut gawsoch chi’r cyfle i gyhoeddi’r 
ddrama?
Wn i ddim yn iawn, ond fe gysylltodd 
Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg 
Gwalch â mi. Anfonais 5 drama ato, 
ac fe ddewisodd Pla’r Gwylanod. 
Braf ydy cael un o’m dramâu mewn 
llyfryn ar ôl ysgrifennu dros 40 
o ddramâu ar gyfer ieuenctid ac 
oedolion i Ŵyl Ddrama Bethania. Dwi 
mor lwcus ‘mod i wedi cael gweld 
fy nramâu ar lwyfan ac wedi cael 
cyfle hefyd i gynhyrchu fy ngwaith. 
Mae fy nyled yn fawr i’r holl actorion 
ar hyd y blynyddoedd am ddod 
â’r cymeriadau yn fyw, a sicrhau 
perfformiad gwerth chweil o bob 
drama.

Beth yw thema neu linyn stori’r 
ddrama hon?
Fel mae’r gwylanod wedi amharu 

mewn gwahanol ffyrdd ar nifer 
o bobl. Ac mae tro yn y gynffon 
sy’n rhoi cryn ysgytwad i rai, ond, 
mae llygedyn o obaith am fywyd 
gwell i nifer ohonynt a gobaith am 
hapusrwydd.

Diolch i Eirlys am ei hatebion. 

Diolch ichi hefyd Eirlys am 
yr holl ddramâu rydych wedi 
eu hysgrifennu ar gyfer Gŵyl 
Ddrama Bethania dros yr holl 
flynyddoedd. 

Ewch i brynu’r gyfrol, darllenwch hi, 
ac ewch ati i berfformio’r ddrama!

Perfformiwyd y ddrama gyntaf yng Ngŵyl Ddrama Bethania 2020. Y cast, o’r 
chwith i’r dde: cefn – Moira Hughes, Elwyn Ashford Jones, Anwen Hughes, Huw 

McKee, Iwan V. Evans; blaen – Olwen Williams, Smwt, Bethan Tomos
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Bethania
Diolch i’n Gweinidog, y Parch Morris P 
Morris, am ei arlwy inni yn ystod y mis 
yn ddigidol a wyneb yn wyneb. Mae’n 
llwyddo i gyrraedd cynnulleidfa eang 
a’i negeseuon bob tro yn amserol. 
Gobeithiwn barhau â’n haddoliad 
yn yr un modd ddechrau’r flwyddyn 
gan hyderu y byddwn yn cyfarfod yn 
amlach fel daw’r gwanwyn.

Babi Newydd Llongyfarchiadau 
calonnog i Fflur a Dyfan ar enedigaeth 
merch fach, Annest Glain, chwaer fach 
i Brychan ac wyres arall i Stephen a 
Rhian. Pob bendith ar y teulu bach.

Cydymdeimlo Rydym yn 
cydymdeimlo’n ddwys â Ceris 
Moghadasnia a’r teulu i gyd yn eu 
profedigaeth o golli eu mab, Sam, 
a nai i Richard ac Eleri. Rydym yn 
meddwl amdanoch yn eich hiraeth am 
un annwyl iawn gennych.

Anfonwn ein cofion at bawb sydd 
heb fod yn dda yn ddiweddar gan 
ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd well i bawb.

Côr Rhuthun 
Rydym wedi dod ag ymarferion eleni i 
ben gyda chyfle i forio canu carolau yn 
ein hymarfer olaf. Edrychwn ymlaen i 
gael ail gydio yn y canu yn y flwyddyn 
newydd. Diolch i gapel y Tabernacl am 
ein cartrefu mor ddiogel. 

Llongyfarchiadau i Dafydd mab Eilir 

sydd wedi ei ddewis yng ngharfan 
clwb pêl-droed Crew Alexandria, da 
iawn chdi. Llongyfarchiadau gwresog 
i Menai (a Bryn wrth gwrs!) ar ddathlu 
eu priodas ruddem ar Ragfyr 19. 

Nadolig llawen a blwyddyn newydd 
dda i bawb.

Merched y Wawr
Ym mis Hydref daeth Erin Owain, sydd 
yn gweithio yn y byd newid hinsawdd, 
i siarad â ni ar Zoom. Cawsom ddeall 
pa mor bwysig ydy ceisio rheoli 
tymheredd y byd, a hynny bythefnos 
cyn y gynhadledd Cop26. Roedd 
pawb wedi mwynhau gwrando ar 
gyflwyniad brwdfrydig a bywiog Erin.

Cynhaliwyd cyfarfod mis Tachwedd 
ar Zoom pan groesawyd Sioned Webb 
atom i gyflwyno sgwrs o dan y teitl 
‘Melodiau Merched Cymru’. Cawsom 
luniau nifer o ferched a wnaeth 
gyfraniad arbennig at fyd cerddoriaeth 
yng Nghymru, o’r Arglwyddes Llanofer 
hyd at Caryl Parry Jones a Cerys 
Matthews. Hefyd cawsom fwynhau 
pytiau o rai caneuon cyfarwydd hefyd. 
Diolchodd Menna i Sioned am sgwrs 
mor diddorol.

Rydym yn edrych ymlaen at 
groesawu Ann Mears o Gaerdydd i 
roi arddangosfa flodau yn arbennig 
ar gyfer y Nadolig i ni ar Rhagfyr 6, 
ychydig o syniadau i ni gyd wrth i ni 
baratoi at yr Wyl!

Ar Ionawr 17 rydym yn gobeithio 
cyfarfod yn adeilad Naylor-Leyland yn 
y dre, noson ‘Brethyn Cartref’ ble bydd 
rhai o’r aelodau yn sôn am eu hoff lyfr 
neu eu hoff ddarn o gerddoriaeth. Bydd 
yn braf iawn gweld ein gilydd ‘go iawn’.

Cymdeithas Hanes Lleol Rhuthun
Ar ôl hen edrych ymlaen, daeth 
cyfarfod y Gymdeithas mis Tachwedd 
yr holl ffordd o California drwy gyfrwng 
Zoom. Lleolwyd y cyfarfod yn ôl ein 
harfer yn Yr Hen Lys ar bwys y sgwâr, 
a chyda cyfrwng Zoom yn cyrraedd 
aelwydydd yr aelodau.

Cafwyd cyfarfod hybrid 
llwyddiannus iawn yng nghwmni Craig 
Owen Jones oedd yn feistrolgar yn 
ei ddatganiad. Unwaith eto, agorwyd 
llygaid yr aelodau wrth iddo fanylu am 
Ryfel y Pilleth, neu Ryfel Bryn Glas fel 
y’i adnabyddir hefyd. Disgrifiodd fod 
Rhyfel Bryn Glas ar y 22 o Fehefin 
1402 wedi bod yn holl bwysig yn 
hanes Cymru ac yn ei dyb ef, yn sefyll 
ochr yn ochr â rhyfeloedd Hastings, 
Sterling a  Bosworth. Cafwyd golwg 
dreiddgar ganddo o dactegau y ddwy 
fyddin, gydag Owain Glyndŵr ar y naill 
law, a Mortimer ar y llaw arall. Cafwyd 
hefyd olwg ar wleidyddiaeth yng 
Nghymru ar y pryd, â’r rhan allweddol 
a chwaraewyd gan Owain Glyndŵr. 
Datganodd fod y rhyfel hwn ynghyd 
ag eraill o’r rhyfeloedd ar y pryd, wedi 

cyfiawnhau rhyfeloedd Owain Glyndŵr 
a chyfiawnhau hefyd lywodraeth o 
Gymru. Ymhelaethodd ymhellach 
gyda manylder am hanes Owain 
Glyndŵr o’i amser yng Nglyndyfrdwy 
at ei gysylltiadau â Reginal de Gray. 
Terfynwyd y noson drwy gael sesiwn 
cwestiynau diddorol iawn, gyda Craig 
Owen Jones yn dangos ei fod yn 
hanesydd go arbennig â’i frwdfrydedd 
at hanes Cymru yn amlwg.

Edrychwn ymlaen at ein cyfarfod 
nesaf ar Rhagfyr 15 yng nghwmni 
Gareth Evans, un o hoelion wyth y 
Gymdeithas. Bydd Gareth yn sôn am 
gyn-fusnesau Rhuthun, fydd yn bwnc 
diddorol iawn i’r aelodau. Defnyddir 
y noson i gael Cyfarfod Blynyddol ac 
i ddilyn gyda Cwis o dan ofal Robert 
Ellis a Roger Edwards.

Cynhelir ein cyfarfod cyntaf yn y 
flwyddyn newydd ar Ionawr 19 yng 
nghwmni Dr Sarah Elin Roberts, 
fydd yn sgwrsio am “Cyfraith Cymru 
Canoloesol yn Nwyrain Gogledd 
Cymru”. 

Os am fwy o fanylion am y 
Gymdeithas, gellwch wneud hynny 
drwy ymweld â gwefan y Gymdeithas 
sef “ruthinhistoryhanesrhuthun”. 
Yno cewch ddarllen llu o erthyglau a 
phapurau diddorol sydd yn berthnasol 
i hanes Rhuthun.

Dymunwn Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda ichwi i gyd.

RHUTHUN

ARDAL BATHAFARN

Profedigaeth:  Yn ystod Tachwedd 
bu farw Gretta Davies, Rhos y 
Wern, cymeriad annwyl a diffuant 
iawn.  Roedd o Benmachno yn 
wreiddiol ac roedd ganddi feddwl y 
byd o’r ardal honno.  

Pleser oedd cael ei chwmni yng 
nghôr Eisteddfod Dinbych  2001 
- roedd hi’n llawn hwyl ac yn alto 
dda.  Bu’n aelod mewn sawl côr 
gan gynnwys côr Eglwys Sant 
Pedr a Llanelwy. Roedd Gretta 
yn selog i oedfaeon a gwahanol 
achlysuron ym Mathafarn am 
flynyddoedd.

Bu yn derbyn gofal yng nghartref 
Dolwen, Dinbych ac yn Wrecsam.

Cynhaliwyd gwasanaeth o 
ddiolchgarwch am ei bywyd yn 
Eglwys Sant Pedr.  Hedd Wyn 
oedd ei harwr;  darllenwyd penillion 
o’i eiddo gan Elizabeth Jones.

Anfonwn ein cydymdeimlad at 
Barry, Paul, Anwen a Geoff a’u 
teuluoedd o golli priod, mam a nain 

arbennig iawn.  Hefyd at Edwina a 
Rowena o golli modryb annwyl.  

Cofion:  Anfonwn ein cofion 
anwylaf at Olwen Griffiths, 
Llys Awelon;  Lorna Wynne, 
Sant Meugan; Gwyn Atkinson, 
Clocaenog ac Enid Edwards, 
Glyndyfrdwy.

Oedfaon: Yn ystod Tachwedd 
cafwyd oedfaon ym Mathafarn a 
Glyndyfrwy o dan ofal John Griffiths, 
Rhuthun, Tom Morris, Llanrhaeadr 
YM, y Parch Glyn Thomas, 
Abergele, Elizabeth Jones a Gwenda 
Humphries, Prestatyn.  Diolch iddynt 
am eu cenadwri gwerthfawr.  

Gwasanaeth Nadolig:  Cynhelir 
Gwasanaeth Nadolig Ardal 
Bathafarn yng Nghapel Bathafarn 
ar Ragfyr 19 am 2 o’r gloch gyda’r 
Parch Jennifer Hurd, Cadeirydd y 
Synod.

Dymuniadau gorau dros 
Ŵyl y Nadolig a phob lwc yn 
2022 a diolch i bawb yn Ardal 
Bathafarn am eu teyrngarwch a’u 
ffyddlondeb.

NEWYDDION TABERNACL

Diolch o galon i’n gweinidog y Parch Morris Puw Morris am baratoi a 
chyflwyno i ni oedfaon mewn amrywiol ffyrdd dros y misoedd diwethaf gan 
gyrraedd at y rhai sy’n dymuno ymuno mewn oedfaon wyneb yn wyneb neu 
wylio a gwrando ar y cyfryngau cymdeithasol.  Diolch hefyd i’n haelodau, 
Emrys Wynne, John Salisbury ac Alwena Price am eu cyfraniadau i’r oedfa 
ar y Sul olaf o Dachwedd.

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at Annie Edwards, Hamdden, 
Bryn Rhydd gynt sydd bellach yn derbyn gofal yng Nghartref Cysgod y 
Gaer, Corwen.   Rydym hefyd yn anfon ein cofion at y rhai sydd heb fod yn 
dda yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Joanna a Dylan Jones ar ddod yn daid a nain eto.  
Ganed merch fach, Casi Grace i Ffion a Jac.  Dymuniadau gorau i chi fel 
teulu.

Dymuniadau gorau i bawb yn y fro am Nadolig iach a dedwydd.  Pan 
ddaw 2022 hyderwn y cawn barhau os nad cynyddu’r cyfleoedd i fwynhau 
cwmni ein gilydd yn llawen ac yn ddiogel.

Mainc Newydd Heol y Parc:
Bu y  diweddar Andy Phillips MBE  yn weithgar iawn i fywiogi’r gornel 
ar Heol y Parc trwy ei gariad at arddio. Ymunodd Mrs Phillips â 
chynrychiolwyr Cyngor Tref Rhuthun i ddadorchuddio’r plac ar fainc 
newydd er cof amdano ac i gydnabod ei  ymroddiad.
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YSGOL PEN BARRAS

Canolfan Grefftau: Roedd pawb ym mlwyddyn 
1 a 2 yn gyffrous iawn cael mynd am ymweliad 
i’r ganolfan grefftau (ymweliad cyntaf ers bron 
i ddwy flynedd). Cafwyd cyflwyniad a gweithdy 
basgedwaith a gwehyddu arbennig a chafodd rhai 
o flwyddyn 2 gyfle i ffilmio clipiau eu hunain ar gyfer 
rhaglen am Sir Ddinbych. Da iawn chi wir!

Cyfraniadau hael: Diolch i bawb am eu rhoddion 
i Banc Bwyd Rhuthun. Casglwyd 35kg o fwyd 
er mwyn helpu pobl leol. Diolch hefyd am 
gyfraniadau o bron i £200 at apêl popi.

Ar bedair olwyn: Mae plant y cyfnod sylfaen 
wedi bod yn edrych ar wahanol ffyrdd o deithio 
y tymor yma, ac rydym wedi bod yn ffodus iawn 
yn cael rhieni a ffrindiau yn dod ag ambell i 
gerbyd i fuarth yr ysgol i ddangos i’r plant. Diolch 

i Berwyn Evans am ddangos ei dractor Massey 
Fergusson newydd sbon, i Hywel Richards am 
ddod â’i hen, hen dractor Massey Fergusson, i R 
M Faulkener am ddod â lori Scania enfawr yma. 
Diddorol iawn hefyd, oedd gweld car trydan tad 
Freddie a char trydan tair olwyn Alex. Diolch i 
bawb! 

Nadolig o gwmpas y byd: Diolch i Sam a Patsy, 
cefndryd Efa o Canberra am ateb cwestiynau 
plant blwyddyn 3 a 4 am Nadolig yn Awstralia. 
Roedd hi’n ddiddorol iawn clywed yn rhithiol, sut 
brofiad yw dathlu’r Nadolig mewn gwlad gynnes. 
Diolch i Mrs Morgan hefyd am ein dysgu ni ym 
mlynyddoedd 3 a 4 am gapel Bethania a beth mae 
Cristnogion yn ei wneud yn y capel. Cafwyd taith 
ddiddorol hefyd i’r eglwys Gatholig. Roedd pawb 
wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer.

Athletwyr o fri: 
Llongyfarchiadau 
mawr i Wil Lloyd bl.5 
ar gael ei ddewis 
i fod yn aelod o 
dîm pêl-droed Sir 
Ddinbych. Mae Wil 
eisioes yn chwarae 
gydag academi 
Crewe Alexandria. 
Pob lwc i ti Wil!

Matthew gyda’i fedal am nofio

Gwych oedd clywed am lwyddiant Matthew yn 
nofio yn Wolverhampton a Mabli, Nona ac Alana 
yn dawnsio mewn pencampwriaeth Ewropeaidd yn 
Blackpool. Ardderchog wir! 

 Mabli, Nona ac Alana gyda’u tlysau 

James Bond: Cafodd plant blwyddyn 5 a 6 
ddiwrnod i’r brenin yn chwarae rôl ar y carped coch 
yn ein ‘premiere’ James Bond! Mae’r plant wedi bod 
wrth eu boddau gyda’r thema y tymor yma!

Diwrnodau i godi ymwybyddiaeth: Rydym wedi bod yn dathlu a chodi ymwybyddiaeth am nifer o achosion 
yn ddiweddar. Bu plant y Dosbarth Meithrin yn cael sgwrs dros baned ar gyfer diwrnod codi ymwybyddiaeth 
am syndrom 22q. Cafwyd diwrnod ‘gwrth-fwlio’ a phawb yn gwisgo sanau o bob lliw. Braf hefyd oedd cael 
gwrando ar Gwern yn rhannu gwybodaeth am glefyd y siwgr. Cafwyd munud o dawelwch a chyfle i fyfyrio 
dros y rhai fu farw mewn rhyfeloedd a rhoi torch ger cofeb Rhuthun. 

 Plant y dosbarth Meithrin a Derbyn gyda’u torch

Plant Blwyddyn 3a4 ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.

Plant mewn angen: Roedd llawer o hwyl yn yr 
ysgol ar ddiwrnod plant mewn angen, gyda’r plant 
yn mwynhau pob math o weithgareddau difyr. 
Roedd plant yn frwd mewn cystadleuaeth gwneud 
triciau hud a lledrith, peintio wynebau a nifer o 
weithgareddau hwyliog. Rhaid llongyfarch pawb 
yn yr ysgol am lwyddo gyda her Aled Hughes, 
Radio Cymru. Yr her eleni, i ni ym Mhen Barras, 
oedd i bawb yn yr ysgol gerdded 2021 o filltiroedd 

dros gyfnod o wythnos. Diolch i blant blwyddyn 6 
am fesur hyd cylch o’r buarth (5 gwaith = 1 milltir) 
ac am gofnodi pellter cerdded pob dosbarth pob 
dydd. Braf oedd cyhoeddi ein bod wedi llwyddo i 
gyrraedd y nod mewn pryd, am 2.30 cyn diwedd 
yr her ar ddydd Gwener. Llongyfarchiadau mawr 
i bawb a da iawn Madog, Francesca ac Erin am 
egluro’r cyfan mor ardderchog yn fyw ar Radio 
Cymru gyda Dylan Jones.
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Lansio llyfrau lleol
Buom yn ffodus yn ddiweddar i gynnal dau sesiwn yn Llyfrgell 
Rhuthun i lansio nofelau gyda chysylltiadau â Rhuthun a’r fro.   
Diolch arbennig i’r awduron ac hefyd i Siop Elfair am gydweithio 
gyda’r Gwasanaeth Llyfrgell yn ystod y ddau lansiad.

Yn Hydref lansiwyd ‘On Badon field’ gyda’r awdur Martin 
Kaye yn bresennol i arwyddo a gwerthu ei lyfr ac yna yn cynnal 
sesiwn o ddarlleniadau a chwestiwn ac ateb i ddilyn.  Mae 
Martin wedi ei fagu ym mro’r Bedol gan dderbyn ei addysg 
yn ysgolion Stryd y Rhos a Brynhyfryd.  Saga oruwchnaturiol 
hanesyddol gyffrous ydi hon, wedi ei lleoli yn Rhuthun yn 
bennaf.  Nofel hynod ddiddorol sydd wedi ei gosod yn nyddiau 
olaf yr Ymerodraeth Rufeinig a Gogledd Cymru heddiw.

Yn Nhachwedd lansiwyd nofel ‘Bread and Buttermilk’ gan 
yr awdures leol Helen Payton.  Mae’n gymysgedd o nofel 
hanesyddol gyda rhamant a throsedd  gyda chefndir o fywyd 
cefn gwlad, Romani ac arferion sipsiwn.  Mae’n sôn am gyfnod 
wedi’r Rhyfel Byd Cyntaf ar ddechrau’r 1920’au yn ardaloedd 
Rhuthun, Dinbych a Llangwyfan ymysg lleoliadau eraill.

Mae copïau o’r ddau lyfr ar gael yn y llyfrgell a hefyd ar werth yn 
Siop Elfair.

Nofel gyfoes, lawn hiwmor ag 
iddi linyn storïol cryf gan yr 
awdures boblogaidd, Marlyn 
Samuel. Daw dau deulu 
ynghyd mewn glân briodas 
dramor. Yn ddiarwybod, 
mae cwlwm eisoes yn bodoli 
rhyngddynt!

Disgwyliwch yr annisgwyl yn 
y gyfrol ddifyr hon o straeon 
byrion sydd i gyd â thro yn y 
gynffon!

Yn llawn lluniau a thestun 
hardd, a grëwyd yn wreiddiol 
gan Charlie Mackesy ac 
sydd bellach wedi’i gyfieithu 
i’r Gymraeg gan Mererid 
Hopwood, mae’r testun 
unigryw hwn wedi taro tant â 
darllenwyr ledled y byd gyda’i 
wersi bywyd tyner sy’n ein 
hatgoffa o gyfeillgarwch yng 
nghanol byd blith-draphlith.

Dyma stori Nadoligaidd hyfryd sy’n 
sôn am gyfrinach. Wyddoch chi fod 
yr anifeiliaid i gyd yn gallu siarad ar 
Noswyl Nadolig? Maen nhw’n helpu 
ffoadur amddifad i ddod o hyd i gartref 
ym Methlehem, Cymru. Stori gyfoes a 
pherthnasol, ag iddi wers bwysig, sef sut i 
fod yn garedig i bawb, o bob cefndir a hil.

Trwy agor y calendr adfent a throi’r 
olwynion, daw’r golygfeydd yn fyw yn y 
llyfr mydr ac odl hwn. Dyma ffordd hyfryd o 
gyfri’r dyddiau cyn dathlu diwrnod Nadolig.

O’r Llyfrgell

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA 
Oddi wrth Criw y Llyfrgell 

Llyfrau’r Nadolig

CYFROL ROBIN GWYNDAF
Meddyg y Galon Glwyfus

Gwelwyd cyfeiriad at gyfrol ddiweddara 
Robin Gwyndaf gan yr awdur yn 
rhifyn Hydref o’r Bedol yn ogystal â 
llun clawr blaen y gyfrol hynod hardd. 
Cyfrol ydyw sydd yn tynnu ein sylw at 
faes hynod ddyrys salwch meddwl. 
Mae traean o’r gyfrol yn fynegiant yr 
awdur o’i ddiolchgarwch am feddygon 
a seiciatryddion, a phawb sydd yn 
ymwneud â salwch meddwl mewn 
rhyw ffordd neu’i gilydd. Diolcha hefyd 
am y mudiadau hynny sydd yn ceisio 
cyfiawnder i’r dioddefus.

Ond fe garwn i dynnu sylw at 
ddiddordeb lleol y gyfrol. Yn y rhan gyntaf 
mae yn rhoi sylw arbennig i ddau feddyg 
nodedig a fu’n gwasanaethu Cerrig-y-
Drudion ac wrth gwrs a fu’n gwasanaethu 
teulu Robin ei hun; Dr.Ifor Davies (1901 
– 1985) a Dr. Eddie Davies(1926 – 2018), 
dau feddyg oedd yn chwedlau yn yr 
ardal oherwydd eu gofal “hen ffasiwn”  
o’u cleifion. Hynny oedd cyfrinach eu 
gogoniant yn y fro. Yr oedd y cyswllt 
personol, ymweliadau wyneb yn wyneb 
mor bwysig ac yn meithrin hyder yn y claf. 

Nid yw dulliau y gorffennol ddim ar gael i’r 
un graddau heddiw, yn rhannol oherwydd 
y pwysau sydd ar feddygon, ac y mae 
Cofid erbyn hyn wedi dileu y berthynas 
wyneb yn wyneb bron yn llwyr ar wahân i 
anghenion sydd yn amlwg yn wirioneddol 
ddifrifol. Nodir yn fanwl y cyfraniadau a’r 
cymwynasau a wnaeth y ddau i Cerrig 
a thu hwnt, ac yn wir yr anrhydeddau a 
ddaeth i ran y ddau.

Mae`r gyfrol hefyd yn cyfeirio at ferch 
Dr. Ifor Davies, Anne Francis Roberts sydd 
wedi gwasanaethu Awdurdod Iechyd 
Clwyd o 1971 i 1977. Bu’n Gadeirydd 
y Bwrdd am 6 blynedd. Cyflawnodd 
wasanaeth cyffelyb yn Llundain. Mae Iwan 
y mab yn parhau traddodiad meddygol 
y teulu fel Radiolegydd Ymgynghorol yn 
Ysbyty Plant Shefield. Bellach mae Anne 
yn croesawu sefydlu Ysgol Gwyddorau 
Meddygol yn y Brifysgol ym Mangor sydd 
mewn cyswllt â`r Ysgol Feddygaeth yng 
Nghaerdydd.

Os am fwy o wybodaeth darllener y 
gyfrol hon sydd hefyd yn rhoi sylw penodol 
i salwch meddwl ac i’r seiciatrydd Dr. David 
Enoch sydd yn 95 mlwydd oed.
JO 

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067

e-bost gwawrdavies8@gmail.com

Genedigaeth: Llongyfarchiadau mawr i Ieu ac Anona ar 
enedigaeth eu hwyres fach Erin Glyn Jones. Merch i Glyn a 
Gwerfyl a chwaer fach newydd i Alaw.

Tân Gwyllt: Cynhaliwyd noson tân gwyllt fendigedig ar 
Dachwedd 5, hyfryd oedd cael noson hwyliog yng nghwmni 
aelodau’r gymdeithas. Diolch i Guto am drefnu’r tân gwyllt, i 
Sion am gael defnyddio’r sied ac i bob un am ymuno.

Bedydd: Cynhaliwyd gwasanaeth hyfryd yng nghapel Tŷ Mawr 
ar brynhawn Sul, Tachwedd 21 dan arweiniad ein gweinidog y 
Parch Huw Dylan. Bedyddiwyd Nanw Olwen, merch fach Ifan 
ac Einir, Neda Jên, merch fach Gareth a Sara, a Gwern Rhun, 
mab bach Elgan a Llio.
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Gadewch i mi egluro i chi pa fath o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau 
rydym ni’n eu cynnal yn y ganolfan. 
Sioned ydw i, Swyddog Addysg yn 
y Ganolfan Grefft a rwy’n gyfrifol 
am y rhaglen ddysgu ac ymgysylltu, 
sy’n cynnwys gweithgareddau a 
digwyddiadau wedi’u hysbrydoli gan 
ein harddangosfeydd a chrefft yn 
gyffredinol. Mae’r rhaglen addysg ar 
gyfer pawb o bob oedran a chefndir; 
ac yn cynnwys

•	 Gwaith ymgysylltu â’r gymuned a 
grwpiau targed.

•	 Gweithio gydag ysgolion 
a cholegau gan gynnwys 
sefydliadau Addysg Uwch

•	 Rhaglen yn canolbwyntio ar 
Iechyd a Lles.

A llawer mwy …

Rydym yn archwilio ac yn cyflwyno 
pob agwedd o grefft gyfoes ac yn 
arddangos y gwaith gorau o Gymru, 
Prydain a’r byd. Mae gennym stiwdios 
ar gyfer gwneuthurwyr parhaol, dros 
dro ac oriel adwerthu sy’n gwerthu 
crefft o safon uchel a chaffi.

Ers diwedd Medi, mae gennym 
arddangosfa yn yr Oriel o’r 
enw ‘Basgedwaith: Rhythm, 
Adnewyddiad ac Ailddyfeisiad’ (tan 
9 Ionawr, 2022) sy’n cynnwys basgedi 
gan dua 35 o wneuthurwyr o bob rhan 
o’r Deyrnas Gyfunol. Dangosir yn yr 
arddangosfa yr hyn a wneir heddiw – a 
chan bwy – ar draws yr amrywiaeth 
hardd o siapiau, defnyddiau a 
gwehyddiadau o fasgedwaith. 
Yn cydfynd â’r arddangosfa roedd yna 
gyfres o ddigwyddiadau. Cyflwynodd 
Dr Stephanie Bunn brosiect o’r enw 
‘Grymoedd mewn Cyfieithiad’  a 
oedd yn gydweithrediad rhwng 
basgedwyr, anthropolegwyr a 
mathemategwyr, gyda’r grŵp yn 
preswylio yn Rhuthun am nifer o 
ddyddiau ym mis Hydref. Roedd 
y preswyliaid yn cynnig cyfle i 
arbrofi gyda gwahanol sgiliau llaw 
a ddefnyddir wrth wau basgedi ac 
edrych ar sut oedd hyn yn gysylltiedig 
â geometreg gofodol.

Cynhaliwyd cwrs meistr 
dan arweiniad Mandy Coates, 
gwehyddwraig basged leol o Foelfre. 
Hefyd, bu Mandy Coates yn brysur 
yn ystod gwyliau hanner tymor gyda 
gofalwyr ifainc Sir Ddinbych yn arwain 
gweithdy ar sut i wneud platiau/
hambyrddau tensiwn Catalanaidd i 
arddangos ffrwythau neu i’w hongian 
ar y wal. A chafwyd cwrs gan ei merch 
Rosie Farey a oedd yn dangos sut i 
wneud basgedi bach i’w hongian. 

Pleser oedd cael John Williamson 
o Ddyfnaint yma yn y ganolfan, a 
soniodd am bwysigrwydd gwarchod 

y sgiliau traddodiadol o wneud 
basgedi astell. Ystyriodd nid yn unig y 
dirywiad, ond hefyd  faterion diweddar 
megis cynaliadwyedd, iechyd coed, 
ffynonellau a phwysigrwydd defnyddio 
adnoddau lleol er mwyn sicrhau 
dyfodol y fasged hon sy’n unigryw i 
ardal Dyfnaint. 

Ddiwedd Tachwedd, cynhaliwyd 
sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar 
wedi’u dylunio’n arbennig i annog 
pobl i ymlacio a chymryd amser i ofalu 
am eu hiechyd a lles, hyn yn cydfynd 
gyda ein harddangosfa basgedwaith. 
Roedd yn cynnwys gweithdai 
therapiwtig ysbrydoledig gan Jude 
Wood, a sesiynau symudiad creadigol 
gyda’r berfformwraig Jane Sutcliffe yn 
cyfansoddi profiad therapiwtig drwy 
symudiad creadigol ac yn cyflwyno 
dulliau anadlu syml a thechnegau ioga. 

Fel y gwelwch rydym yn cynnig 
rhywbeth at ddant bawb, mae’r holl 
grefftau yma yn waith sy’n creu syched 
a chodi awydd bwyd felly rydyn yn 
falch o gyhoeddi bod ein Caffi ‘R’ ar 
agor unwaith eto ar ôl gwaith ail-
adnewyddu.

Dewch yn llu i’n Canolfan. Dymunwn 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i chi gyd o Ganolfan Grefft 
Rhuthun. 

Am fwy o wybodaeth,  
ewch i’n gwefan:  
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Canolfan Grefft Rhuthun

Yn ystod tymor yr Hydref, roedd hi’n bleser medru cynnig sesiynau i blant a 
theuluoedd unwaith eto. Cafwyd sesiynau ‘Dwylo Bach’ ar gyfer y rhai dan 
5 oed. Roedd y sesiynau hyn yn hynod boblogaidd ac yn gyfle i ddwylo bach 
chwarae ac arbrofi eu creadigrwydd mewnol, ac i ddefnyddio eu chwilfrydedd i 
WNEUD a CHREU.

CWIS RHAGFYR: YN DECHRAU GYDA’R 
LLYTHYREN “RH”. 
Yr ATEBION.

1.  Pentref a newyddion dychmygol yn Y Bedol 
gynharaf. Rhyd-yr-adwy.

2.  Llan gydag enw gwlyb. Llanrhaeadr
3. Capel hefo seddi lledr. Rhewl
4.  Mae’r capel hwn uwchlaw y pwll. Y Rhiw
5.  Mae’r llan hon heb ei chaethiwo. Llanrhu(y)

dd.
6.  Stryd nad yw`n gorsiog nac yn eithinog.  

Y Rhos.
7. Mae`r fan hon mewn stâd eithriadol.  

Y Rhug.

8.  Dim ond un sy`n byw yma. Rhyd-y-
Meudwy.

9. Hen blasty hynafol yn enwog am ei wely a 
brecwast. Rhydonnen.

10. Cofeb i un o arwyr Rhyfel y Degwm o flaen 
y capel hwn. Rhiw Iâl.

11. Carchar Rhuthun. Rheinws!
12. Perl y Dyffryn. Rhuthun.
13. Mae hon yn hen hen domen. Y Rhodwydd.
14. Y cantref a oedd yn cynwys Uwch ac Is 

Aled a Chinmeirch.   Rhufoniog  
15. Gwyddelwern oedd y cyntaf i gael hon yn 

Edeyrnion. Rheilffordd.                                                                                                                            
16. Mae ogofâu calch oedd yn gartrefi yn Oes y 

Cerrig ar  dir y fferm hon.  Rhosddigre.

17. Mae yna englyn i`r bont ar y bont hon. 
Rhyd-y-Gwaed, Rhewl.

18. Mae`r person  hwn o sir wahanol i ni. 
Rhys Meirion.

19. Bu’r person  hwn yn lledaenu 
hanes tref Rhuthun yn y 19g. 
Rhuddenfab.

20. Warden yn Rhuthun ond nid yn 
Llanfwrog. Rheithor.

21. Llŷr Gruffydd yw ein haelod…? 
Rhanbarthol

22. Cartref y saith marchog efallai? 
Rhyd-y-Marchogion.
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Dewch i adnabod y gohebydd…
Iestyn Jones-Evans, gohebydd 
Llandyrnog

Ble cawsoch eich magu? 
Ces i fy ngeni yn Login, Hen Dŷ Gwyn 
ar Daf, pentre gwledig yng ngorllewin 
Cymru, yn fab y Mans, a thrydydd o 
bedwar brawd.  Roedd fy nhad yn 
hannu o fferm ger Trerddol, a mam 
o Borthgain, Sir Benfro. Roedd dwy 
acen felly ar yr aelwyd gartre, ond yn 
y pendraw, acen mam orfu fel petai, 
a’r acen honno drosglwyddwyd i 
ni’n bechgyn yn bennaf. Diddorol 
ydi’r ffaith fod rhai geirie bore oes sir 
Benfro’n dod allan o bryd i’w gilydd 
yn ddiarwybod y dyddie hyn, a’r wraig 
yn edrych yn hurt arna i ambell dro a 
gofyn be ti’n ddeud?? (a hyn ar ôl 49 
mlynedd o fywyd priodasol!!).
Yn 1957 symud i’r gogledd, i Ponciau 
(Rhos), Wrecsam gan fod fy nhad wedi 
cael galwad i fod yn Weinidog yno. Yn 
ddiweddarach, symud i Rhyl. 

Beth yw eich atgof cynta? 
O’n i tua 2-3 oed, ishte o flaen 
tanllwyth o dân yn Festri Capel 
Calfaria Login, a dysgu’r ABC o lyfryn 
bach gwyrdd, gyda mam yn athrawes. 
Ychydig yn ddiweddarach, cael fy 
mrathu yn fy mhenglin gan gorgi bach 
fferm drws nesa (y graith yno hyd 
heddi!) – a’r fath fraw yn achosi atal 
dweud am flynyddoedd wedyn medde 
nhw! 

Pa lyfr darllen sy’n aros yn y cof?
Hoffi darllen llyfrau antur, natur, hanes, 

a bywgraffiadau. Mae pob llyfr â’i 
rinweddau ei hun – anodd dewis 
wir! Ond mynd nôl i mhlentyndod 
eto, darllen llyfryn bach Teulu Bach 
Nantoer – wedi serio ar y cof. Doedd 
dim teledu na ffonau symudol bryd 
hynny i dynnu sylw. Darllen hwn ac 
uniaethu gyda’r teulu bach yn eu 
gwewyr o golli Eiry fach!

Be sy’n eich gwylltio?  Wel pobl 
dau wynebog.  Dweud hyn a hyn, 
ond gwneud rhywbeth hollol i’r 
gwrthwyneb – allwch chi ddim 
ymddiried ynddyn nhw!

Beth yw eich hoff air?  Parch.  Pan 
oeddwn yn Bennaeth Blwyddyn 7 ac 
8 yn Ysgol Morgan Llwyd, buan iawn y 
des i sylwi wrth ddelio gydag achosion 
o ddisgyblion yn bwlio, er enghraifft, 
nad oedd y gair ‘parch’ yn eu geirfa 
o gwbl! Gwaetha’r modd, ma’ diffyg 
parch yn para’n broblem fawr heddiw 
mewn sawl haen o gymdeithas

Pwy yw eich arwr/arwres, a pham? 
Y Parch Lewis Valentine. Fel 
gweinidog ym Mhenuel Rhos, roedd 
yn ffrind mynwesol i’n teulu. ‘Val’ oedd 
o i’m tad ac i ninnau’r bois!. Ei glywed 
yn adrodd hanes ei fywyd mor ddifyr 
sawl tro (ar dâp gyda ni). Atgofion 
melys am gyfoeth unigryw ei eirfa, ei 
bregethau coeth, cenedlaetholwr a 
heddychwr digymrodedd, emynydd - 
fe gyfansoddodd ‘Dros Gymru’n gwlad 
o Dad dyrchafwn gri….’ 

Ers pryd rydech chi’n byw yn 
Llandyrnog?
Priodi a symud i Landyrnog yn 1972. 
Pentre cymunedol, cartrefol dros ben, 
a phawb yn tynnu at ei gilydd mewn 
cyfyngder - gwelwyd hyn ar ei orau yn 
ystod y cyfnod clo. Cyn y cyfnod clo, 
nifer fawr o sefydliadau, cymdeithasau 
a boreau coffi’n cael eu cynnal yn 
Ystafelloedd Coco neu’r Neuadd. Fe 
ddaw pethau i drefn!

Be’ oedd eich gwaith bob dydd? 
Wedi graddio mewn Cemeg ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, cymhwyso 
i fod yn athro. Swyddi yn ysgolion 

Uwchradd Bae Colwyn, Prestatyn 
ac Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam. 
Mwynhau’r profiadau’n fawr iawn.

Beth ydi eich diddordebau? 
Garddio, beicio, cerdded acwaffit, 
darllen, pob math o chwaraeon, 
chware piano.

Oes gennych chi hoff le yn y pentre? 
Nepell o’r pentre, cerdded hen lwybr 
Rhufeinig uwchben Glyn Arthur a 
chlywed y gwcw yn y Gwanwyn – 
nefoedd!

Beth wnaethoch chi ddarganfod yn 
y cyfnod clo? 
Bod rhaid dysgu amynedd! Mai 
cymdeithas ofalgar sy yn y pentre; bod 
mwy o amser i gerdded y llwybrau 
lleol yn fendith; bod amser i fynd drwy 
donau’r Caneuon Ffydd ddwywaith!!! 

Pa atgof Nadolig sy’n aros yn y cof? 
Adeg byw yn Ponciau, roedd yn 
arferiad prynu twrci byw ar gyfer y 
Dolig o’r Beast Market yn Wrecsam. 
Bidio amdano, ei brynu a chlymu ei 
draed. Mynd ag e’n ôl at y car a rhoi’r 
twrci i lawr i agor bŵt y car. Roeddwn 
i’n meddwl bod y twrci’n saff ȃ’i draed 
mewn cyffion - ond roedd gan y twrci 
feddwl gwahanol. Alle fe ddim hedfan, 
ond be wnaeth e oedd sgrialu i ffwrdd 
a hanner hedfan o dan yr holl geir yn 
y maes parcio mawr! Rhedeg, plygu 
a chwtshan o dan y ceir – chwerthin 
a hwyl fawr wrth i tua dwsin o bobl 
ymuno yn yr helfa cyn ei gornelu – 
pantomeim go iawn!! 

Beth sy’n eich cadw’n effro gyda’r 
nos? 
Os oes rhywbeth ar fy meddwl, ceisio 
rhoi’r broblem mewn perspectif, a 
dweud wrthyf fy hun ‘Does dim alli di 
neud amdano heno, felly cer i gysgu!’

Beth yw eich hoff fwyd?  
Cyri, ac i bwdin tarten fwyar a 
chwstard.

Pa air neu ddywediad ydech chi’n 
orddefnyddio?  
Wel jiw jiw!
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AERON JONES 
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 

ARGRAFFU 
Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy. 

Cysylltwch â 
 

 07729 960484 aerontynycefn@gmail.com

Atebion i’r geiriau yn 
dechrau gyda’r 

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

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

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

GWYDDELWERN
Gohebyddion: Glyn a Gladwen Jones 

Ffôn: 01490 412432

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

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

ffrindiau.

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

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

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones     Ffôn: 01824 703304

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

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

GLASFRYN A CHEFNBRITH
Gohebydd: Helen Ellis       01490 420447

H. A. 
ELLIS 
Saer Coed

01824 702994

134 Parc y Dre,  
RhuthunGwaith Contract, Gosod Ceginau, 

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

o safon uchel

Aciwbigo yng Nghlinig  
Stryd y Ffynnon, Rhuthun  

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

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

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

Cysylltwch â Ric ar 01824 750732 neu ffoniwch am apwyntiad ar 
01824 709777
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LLANRHAEADR

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

Cofiwch ddilyn cyfrif Twitter yr ysgol @BroCinmeirch i weld lluniau o’n gweithgareddau.

Gohebydd: Nerys Evans (01745 890294) 
nerysevansdyffryn@gmail.com

Capel y Pentre: Cynhaliwyd dau 
wasanaeth ar y cyd yng Nghapel 
Prion gyda’r Parch Glyn Thomas a’n 
Gweinidog, y Parch Andras Iago ac 
fe gynhaliwyd dau wasanaeth hefyd 
yng Nghapel y Pentre yng nghwmni’r 
Parchedigion Trevor Lewis a Huw 
Dylan Jones.

Profedigaeth: Estynnwn ein 
cydymdeimlad â theulu y diweddar 
Sue Cooke, Nant Mawr.

Gwella: Anfonwn ein cofion at 
Wyn Roberts, Curig gan ddymuno 
gwellhad buan iddo.

Menter Newydd: Dymunwn pob 
llwyddiant i deulu Hughes, Llwyn 
Banc ar eu menter newydd gyda  
‘Llaethdy Llwyn Banc’

Nadolig Llawen ac iach i bawb a 
Blwyddyn Newydd well yn 2022
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ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE 
Gwaith cerfio gyda llaw 

24A Heol Clwyd 
Rhuthun. 
01824 704889

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

C
ER

R
IG

 B
ED

D
I

(Ffurfiwyd 1971)
Pengwern 
Cyffylliog

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

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

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

PWLLGLAS

SIOE FFASIWN

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

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

Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.

O’R WASG
BYW IAITH – TAITH I FYD Y 

LLYDAWEG 
Aneirin Karadog  

(Gwasg Carreg  Gwalch, £8.50) 

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

DIAWL BACH LWCUS 
Atgofion drwy Ganeuon:  

Geraint Davies 

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

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

NADOLIG YN Y CARTREF 
Luned Aaron  

(Gwasg Carreg Gwalch £5.95) 

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

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

(Y Lolfa - £24.99) 
 

Llyfr newydd wedi ei ddarlunio’n 
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar 
hyd glannau gogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd. 
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Taid a Guto wedi bod yn chware pêl 
droed yn y berllan



25

Fis Mai 1821 fe roddwyd un o Gymry mwyaf 
rhyfeddol Sir Ddinbych i orffwys ym mynwent 
Eglwys Gadeiriol St Paul yn Llundain. Eironi y ffaith 
hon yw fod un o radicaliaid modern cyntaf Cymru 
wedi ei gladdu ymhlith bonedd a brenhinwyr mwyaf 
hanes Lloegr. Prin yw’r sawl a 
fagwyd ym mro Uwchaled, nad 
ydyw’n ymwybodol o’i enw.

Roedd John Jones yn fab i 
Lawrence a Margaret Jones, 
ffermwyr tlawd oedd yn amaethu ar 
lan cors Pant Dedwydd. Roeddynt 
yn deulu diwylliedig a hunan 
addysgiedig .

Prin yw’r dystiolaeth am fywyd 
cynnar Jac ond cyn iddo ymadael 
am oleuadau Llundain a dilyn 
y porthmyn yn 21 mlwydd oed 
‘roedd eisioes wedi dechrau 
barddoni a chreu rhigymau a oedd 
yn rhoi gwên ar wyneb y sawl 
oedd yn ei adnabod. Un o’i gerddi 
cynharaf oedd ei fawlgan i drol newydd ei dad 
(oedd yn ôl Mynyddog, yn drol fodern cyntaf y fro).

Prin y gellir asesu cyfraniad Jac i hanes Cymru 
mewn pwt o lith fel hwn, ond mae’n bwysig fod 
bro Y Bedol yn coffhau ei mawrion. Un arall 
arwyddocaol yn hanes ein diwylliant a hannai o 
Lanfihangel oedd Owain Myfyr, prif arweinydd Y 
Gwyneddigion yn Llundain, cyfaill i Jac a noddwr 
ariannol Iolo Morganwg.  Gellir dweud yn ddi- os 
fod barddoniaeth ac ysgrifau Jac ymhlith y pethau 
mwyaf nodedig a gynhyrchwyd yn Y Gymraeg yn 
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Mae dweud fod Jac Glan y Gors ymhell o flaen 
ei oes yn annigonol wrth asesu beiddgarwch a 
hiwmor ei faledi a’i gerddi. Yn 2003 cyhoeddodd 
Teddie Millward gasgliad o dros 30 o’i gerddi 
mwyaf dylanwadol gan gynnwys ei faled i ‘Dic Sion 
Dafydd’ a anfarwolwyd wrth gwrs gan Dafydd Iwan 
yn ‘Da ni yma o hyd’.

Fy hoff faled i ganddo ydi ei gân ddisgrifiadol 
i ddathliadau ’Priodas Siencyn Morgan’, baled a 
ysgrifennodd i ddisgrifio hwyl a ffrwgwd priodas 

deuluol Morusiaid Hafod Lom. Mae Jac yn 
defnyddio dychan a hiwmor mewn dull unigryw, 
crafog a chynnes. Mewn gwirionedd mae pawb yn 
dod o dan ei lach ac mae rheithoriaid Eglwysig yn 
ogystal â gwenidogion y Methodistiaid yn cael eu 
tynnu yn gria’ ganddo.

Yn Llundain y treuliodd Jac ei fywyd o 1787 
ymlaen. Roedd Cymdeithas y Gwyneddigion erbyn 
hyn wedi dod yn fwy dylanwadol na Chymdeithas 
y Cymmrodorion a sefydlwyd gan Morusiaid Môn 
yn 1750. Roedd Jac yn flaenllaw ar y pwyllgor 
llywodraethu, a gyda chymorth William Owen Pugh 
y geiriadurwr arloesol (sydd wedi ei gladdu ger y 
fynedfa ym mynwent Eglwys Nantglyn) fe wnaeth ei 
ran o hirbell i hybu llenyddiaeth Gymraeg.

Bu hefyd yn ymwneud â hanes sefydlu yr 
Eisteddfod fodern drwy waith 
y Gwyneddigion. Mae gwesty’r 
Owain Glyndŵr yng Nghorwen yn 
allweddol yn y stori gan mai yma 
yn 1789 y trefnwyd y cystadlaethau 
llenyddol a oedd yn raddol i osod y 
patrwm modern a esblygodd i greu 
yr Eisteddfod fel ag y mae heddiw. 
Dyma er enghraifft ddechrau 
cystadleuaeth yr Awdl. Gwallter 
Mechain o Drefaldwyn ddaeth yn 
fuddugol er bod cynrychiolwyr Sir 
Ddinbych yn teimlo bod Twm o’r 
Nant wedi cael cam mawr. Ymhen 
rhai misoedd trefnwyd Eisteddfod 
eto yn Y Bala a chafwyd testunau 
gwleidyddol yn cynnig cyfle i feirdd 

drafod rhyddid a safle y Frenhiniaeth. Pynciau a 
oedd yn agos at galon Jac. Er na fu Jac adre yng 
Nghymru fwy na dwywaith fe ymroddai yn llawn i 
hybu Cymreictod drwy waith Y Gwyneddigion.

Roedd troad y bedwaredd ganrif ar bymtheg 
yn gyfnod cyffrous i bob meddyliwr craff. Roedd 
Jac Glan y Gors ymysg y craffaf.

Erbyn blynyddoedd olaf y 18fed ganrif daeth 
yn landlord ar dafarn y King’s Head ar Ludgate 
St., hanner canllath o brif fynedfa St Paul’s. Yma 
y rhannodd ei bamffledi mentrus a gweriniaethol 
eu naws - Seren Tan Gwmwl a Toriad y Dydd. 
Roedd cynnwys ei eiriau yn herio y frenhiniaeth 
ac yn gefnogol i chwyldroadwyr Ffrainc. Nepell 
o’i dafarn roedd teyrnfradwyr yn cael eu 
dienyddio yn Nhŵr Llundain am fentro cyhoeddi 
pethau tebyg.

Roedd aelodau’r gymdeithas Gymreig 
yn Llundain yn ystod y cyfnod hwn yn 
gymwynaswyr mawr i’r iaith. Bywyd llawn hwyl 
a her oedd eu bywyd dyddiol a glynent at eu 
traddodiadau drwy eu mynych gyfarfodydd yn 

nhafarnau ardal y City (Y Bull at Wallbrooke a’r 
George and Vulture yn Lombard St. ger Banc 
Lloegr yn fwyaf arbennig). Dylid cofio hefyd 
bod gan gymdeithas Y Gwyneddigion dros fîl 
o aelodau a gellir dychmygu bod Jac yn gallu 
byw y rhan fwyaf o’i ddyddiau drwy gyfrwng ei 
famiaith. Gwahoddodd Twm o’r Nant i’r Kings 
Head ble perfformiwyd anterliwt Tri Chryfion Byd 
ar drol ym muarth cefn y dafarn. Tybed yn wir ai 
dyma y tro cyntaf i ddrama Gymraeg o bwys gael 
ei pherfformio yn Lloegr?

Mae’r stori yn ddiddiwedd ac fe allwn barablu 
ymlaen ond digon yw imi ddweud hyn i gloi; 
petai rhyw hudlath yn caniatau imi gael cyfarfod 
un unigolyn a adawodd ei farc ar ein hanes, yna 
mi ofynnwn i’r Swynwr a’i chwifiai i’m hebrwng 
i far cwrw y Kings Head ddwy ganrif yn ôl. Mi 
fydde y peint cwrw hwnnw yr un gorau faswn i 
fyth yn gallu ei ddymuno.
Gari Wyn

Daucanmlwyddiant 
marwolaeth  

Jac Glan y Gors

1766-1821

Jac Glan y Gors

Nadolig 
Llawen a 
Blwyddyn 

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

LL15 1PB – Ffon: 01824 705000 

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

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

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

Arwerthiannau Gwanwyn a Hydref o Gŵn Defaid yn Y Bala
Arwerthiannau Achlysurol Ceffylau

8

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

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

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

CORWEN

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

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

9 Sgwâr Sant Pedr 
RHUTHUN 
01824 704849

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

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

    
Nwyddau o bob math / blawdiau anifeiliaid /  gwrteithiau / 

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

Cynrychiolwr lleol: Geraint Roberts 01745 812346 
 Ffôn symudol 07730 989807 

Hefyd Cangen yng Ngherrigydrudion Ffôn: 01490 420443

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

Williams a Siân Williams, y cyfeilydd  

ANRHEGU FIONA

I ddathlu llwyddiant Fiona Collins 
yn ennill gwobr Dysgwr y 
Flwyddyn yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst, 
penderfynodd Marian ag Eirian 
drefnu bod aelodau cangen 
Corwen o Ferched y Wawr yn cael 
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r 
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar 
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd 
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn 
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd 
Jones, Llywydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol. O dan y llun roedd 
pennill roedd Eifion wedi ei 
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn 
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian 
dau dwb o gymysgedd o flodau a 
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i 
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti 
Fiona, rydym fel cangen yn falch 
iawn ohonot. Bydd erthygl am 
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg 
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer 
o ddiolch i Eirian a Marian am
drefnu noson mor hyfryd.
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YSGOL CARREG EMLYN:   
Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 
– Cafodd pawb hwyl fawr yn 
gorymdeithio ym Mhrestatyn er mwyn 
croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir 
Ddinbych. Roedd plant y Cyfnod 
Sylfaen wedi gwneud baner 
fendigedig a buont hefyd yn canu ar 
lwyfan yr ŵyl. Rydym i gyd yn edrych 
ymlaen at yr Eisteddfod yn Ninbych 
ym mis Mai rwan.  
Grwpiau Disgyblion – Rydym wedi 
bod yn dewis ein grwpiau disgyblion 
ar ddechrau’r flwyddyn ysgol. 
Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi 
cael eu dewis a phob lwc iddynt yn eu 
rôl. Mae gennym saith grŵp  sef Y 
Cyngor Ysgol, Yr Eco Bwyllgor, 
Llysgenhadon Gwych, Llysgenhadon 
Chwaraeon, Yr E-Dim, Criw y Ddraig 
a Swyddogion Ifanc Diogelwch y 
Ffordd. Maent i gyd wedi dechrau ar 
eu gwaith ac yn brysur yn sicrhau bod 
llais y plentyn yn gryf yn yr ysgol.  
Sialens Ddarllen yr Haf - 
Llongyfarchiadau mawr i’r plant fu’n 
brysur yn darllen dros yr haf. Mae nhw 
i gyd wedi cael tystysgrif a medal am 
gyflawni Sialens Ddarllen yr Haf yn y 
llyfrgell – da iawn chi! 
Esther Andrews - Daeth Esther 
Andrews sy’n gweithio gyda’r Eglwys 
yng Nghymru i’r ysgol i arwain 
gwasanaeth ym mis Hydref. Neges y 
sgwrs oedd fod yn bwysig cael 
gobaith. Mwynhaodd y plant y sgwrs 
yn fawr 
Diolchgarwch - Cawsom ein 
Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys 
Clocaenog. Y thema eleni oedd 
‘Diolch am ein Cartrefi’ a daeth 
Ameina Khan o elusen Atal 
Digartrefedd Gorwel, sy’n ran o Grŵp 
Cynefin, i siarad gyda’r plant am ei 
gwaith yn helpu’r digartref yn Sir 
Ddinbych. Diolch i’r Parch Richard 
Carter am ymuno â ni hefyd.   
Ymweliad â’r Gampfa - Cafodd plant 
y Cyfnod Sylfaen brynhawn diddorol 
yng Nghampfa Celtic Strength. 
Cawsant amser da yn gwneud yr 
ymarferiadau a gweld faint o hwyl ydi 
cadw’n heini. Diolch yn fawr i mam 
Jac am y croeso. 
Jambori - Cafodd plant y Cyfnod 
Sylfaen hwyl fawr yn y Jambori gyda 
Martin Geraint eto eleni. Bu Gruffydd 
yn ddigon lwcus i gael ei ddewis i’w 
helpu gydag un o’r caneuon! 
Cynhadledd Gwrth Fwlio - Bu 
Ciaran, Elan, Emily ac Annie o 
Flwyddyn 6 yn cynrychioli’r ysgol 
mewn Cynhadledd Gwrth Fwlio yn 
Ninbych. Byddant, rŵan, yn rhannu’r 

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

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

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

CLOCAENOG
Gohebydd: Sioned Malethan  Ffôn: 01824 750181

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

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

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

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

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

a’r teulu i gyd.

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

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

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

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

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

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

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

Dyffryn Llanrhaeadr a’r teulu i gyd.

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

Deg a Taid a Nain Pen y Maes.

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

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

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

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

Aron, Erin, Math a’r teulu oll xxxxx

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

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

Penblwydd hapus iawn MIRAIN 
ALAW JONES, Cefn Iwrch Fawr, 

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

Glythau a'r teulu i gyd. Xxx

   Canolfan Grefft Rhuthun
       19 Hydref 2019 - 17 Ionawr 2020 

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

 
Hydref / Tachwedd 2019 
Prosiect Cwrd Gofod B:  

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

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

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

LIMRIGAU
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Rhagfyr 2021 

Basgedwaith: Rhythm, Adnewyddiad  
ac Ailddyfeisiad 

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

20

CRAFU 

PEN

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

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

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

MISOEDD A MWY

Atebion ar dudalen 31

Atebion ar dudalen 31

SUDOKU

DYLAN EVANS 
TRWSIWR CEIR 

GAREJ FFORDD YR ORSAF 
(Station Road Garage) 

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

Galwch am fwy o wybodaeth

E. JONES & SON 
CLAWDDNEWYDD 

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604 
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
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Hoffwn ddiolch i’m teulu, ffrindiau a 
chymdogion am eu caredigrwydd a’u 
cymorth drwy’r flwyddyn. Dymunaf 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i chi gyd gan anfon fy nghofion.

Anwen, Rhos Helyg, Cerrigydrudion

Dymunwn trwy gyfrwng y Bedol, 
Nadolig Llawen a Blwyddyn  Newydd 
Dda i deulu, ffrindiau a chymdogion. 

Teulu Pant Afallen, Betws Gwerfyl 
Goch

Gan nad ydym yn anfon Cardiau 
Nadolig eleni dymunwn drwy y 

Bedol, Nadolig Llawen a Blwyddyn 
Newydd Dda i’n teulu a phawb. 

Diolch yn fawr Eddie a Megan, Llwyn 
Gwern Llanrhaeadr. Byddwn yn rhoi 

arian i elusen.

Dymuna Huw ac Ann Davies, 
Uwchaled, Wernfechan, Rhuthun  

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i’w ffrindiau a’u cymdogion.

Dymunwn Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd dda i’n teulu, 

ffrindiau a chymdogion. Ni fyddwn 
yn anfon cardiau eleni ond yn 

anfon cyfraniad i Ysbyty Stoke a’r 
Ambiwlans Awyr. Gan ddiolch am 
bob caredigrwydd a gawsom yn 

ystod y flwyddyn. 
Lloyd, Gwyneth a’r Teulu , Glyn 

Myfyr, Cae Castan, Ruthun. 

Dymuna Gwylan anfon cyfarchion 
y tymor i’w theulu, ffrindiau a 
chymdogion, gan ddymuno 

Blwyddyn Newydd 2022 well i bawb 
ohonoch.

Cyfarchion y tymor i bawb o Fro’r 
Bedol oddi wrth David Williams 
a’i deulu, Rhosaeron, Erw Goch 

(fferyllydd Fferyllfa Stryd y Ffynnon 
rhwng Mehefin 1974 ac Ebrill 2019)

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.

Dymunaf  Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i’m holl 

deulu, ffrindiau a chymdogion. Glyn 
Roberts, 42 Bryn Rhydd, Rhuthun.

Dymuna Eirlys Rowlands, Pennant, 
5 Rhos Nant, Cerrigydrudion,  

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i deulu a ffrindiau yn ardal Y 

Bedol, gan ddiolch o galon am bob 
cymwynas i mi dderbyn yn ystod y 
flwyddyn. Nid wyf yn anfon cardiau 

lleol ond yn cyfrannu at achosion da.

Dymuna Margaret Morris Nadolig 
dedwydd i’w theulu, ffrindiau a 

chymdogion. Llawer o ddiolch am 
bob caredigrwydd. Cofion atoch i 

gyd.

Cyfarchion Nadolig
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CLOCAENOG
Sefydliad y Merched:  Treuliwyd noson ddifyr iawn gyda Mary Marques sydd 
yn aelod yn Sefydliad y Merched yn Rhuthun. Tua phymtheng mlynedd yn 
ôl ymunodd Mary â dosbarth hyfforddiant yn Tri Thŷ i dderbyn gwybodaeth 
ynglŷn â’r grefft o greu gwaith gleiniau. Cafwyd arddangosfa hyfryd o’r eitemau 
yr oedd wedi eu gwneud dros y blynyddoedd gan ddilyn cyfarwyddiadau 
i greu gwaith cywrain a lliwgar a ddangosai ei medrusrwydd.  Mae angen 
canolbwyntio ac amynedd i gael cynnyrch o’r safon yma. Talwyd y diolchiadau 
gan Alice Jones. Yn dilyn cafwyd trafodaeth ac awgrymiadau ynglŷn â threfnu  
rhaglen o ddigwyddiadau at y flwyddyn nesaf.  Byddwn yn cynnal ein swper 
Nadolig eleni yng Ngwesty Glanllyn.

YSGOL CARREG EMLYN
Llysgenhadon Gwych: Cawsom 
gyflwyniad gan y Llysgenhadon 
Gwych y mis yma yn sôn am eu 
gwaith. Maen nhw wedi bod yn 
arddangos posteri o hawliau plant o 
gwmpas yr ysgol hefyd er mwyn codi 
ymwybyddiaeth. Maent wedi dechrau 
ar dasg Sally Holland ac wedi rhoi 
holiadur i bob dosbarth ynglŷn â 
darpariaeth lles yn yr ysgol.

Criw y Ddraig: Mae Criw y Ddraig 
wedi bod yn brysur yn yr wythnosau 
diwethaf. Maen nhw wedi creu fideo i 
wneud cais am arian er mwyn annog  
plant yr ysgol i wrando ar fwy o 
gerddoriaeth Cymraeg a hefyd i wylio 
mwy o raglenni Cymraeg. Maen nhw 
wedi bod yn llwyddiannus ac wedi 
cael £500 i’w wario.

Wythnos Gwrth Fwlio: Buom yn 
dysgu am bwysigrwydd bod yn 
garedig yr wythnos yma – mae UN 
GAIR CAREDIG yn mynd yn bell iawn. 
Daeth pawb i’r ysgol mewn sanau od 
ar y dydd Llun er mwyn atgyfnerthu’r 
wers ei bod hi’n iawn i fod yn 
wahanol. 

Diwrnod Plant Mewn Angen: 
Cawsom ddiwrnod hwyliog gyda 
phawb yn gwisgo dillad o’u dewis. Bu 
pob dosbarth yn coginio cacennau 
neu fisgedi i’w gwerthu hefyd. 
Casglwyd £136 at yr achos teilwng 
yma.  

Annwyl Olygydd,

Henry Davies
Ym mis Tachwedd roedd “Am Dro”  
yn ardal Llangynhafal a gofynnwyd 
oedd unrhyw un yn gwybod y 
rheswm pam fod Henry Davies, 
Seler, Llangynhafal yn yr India pan 
gladdwyd ef yn 1916.

Roedd Henry Davies yn frawd i 
mam ac yn enw cyfarwydd iawn i ni’r 
plant.  Roedd gennym lun ohono, 
llun ei garreg fedd a cherdyn post 
yr anfonodd at ei frawd  pythefnos 
cyn iddo farw.  Yn ôl y teulu bu farw 
o effaith clefyd y gwaed wedi iddo 
yfed dŵr llygredig yn yr India.

Yr wythnos yma wedi gwneud 
ymholiadau cefais hanes 8fed 
Bataliwn Y Ffiwsilwyr Brenhinol 
Cymraeg (RWF).  Roeddent yn 
Mesopotamia yn 1916 gan fod 
brwydr yn Irac yn Ionawr, rhwng 
byddinoedd Prydain ac India â 
byddin yr Ymerodraeth Ottoman. 
Cawsant eu cadw yn y wlad 
honno am weddill y flwyddyn.  
Byddai’r milwyr yn cael eu hanfon i 
ysbytai yn yr India i drin eu clwyfau 
ac roedd Prydeinwyr ac Awstraliaid 
ar staff  Ysbyty Pwne. Felly mae’n 
debyg  y cafodd Henry Davies ei 
glwyfo neu roedd yn dioddef o 

effaith rhyw salwch cyn ei anfon i’r 
India lle bu farw 

Gan fod cyn lleied o amser 
rhwng Gorffennaf 22 ac Awst 
4 rwy’n tybio iddo ysgrifennu 
at ei frawd tra ar ei ffordd o 
Mesopotamia i gael triniaeth yn yr 
India.

Yr Hen Ysgol
Yr eglwys oedd yn gyfrifol am Yr 
Hen Ysgol yn Llangynhafal ac rwy’n 
cofio llawer o weithgareddau yn 
digwydd yno yn y pedwardegau a’r 
pumdegau.  Roedd cyngherddau, 
gyrfaoedd chwist, dawnsfeydd 
ac yn y blaen yn digwydd yn 
aml.  Cofiaf am gyfarfod arbennig 
i ddathlu diwedd yr ail ryfel byd 
os cofiaf yn iawn.  Y plant oedd i 
gael te yn gyntaf ac yna’r oedolion 
cyn tanio’r goelcerth a’r tân gwyllt.  
Penderfynodd y prifathro fynd i 
danio un neu ddau o’r tân gwyllt 
i ddifyrru’r plant ychydig ac i roi 
cyfle i bawb orffen bwyta.  Taniodd 
roced yn gyntaf ac aeth i fyny ar ei 
hunion a phawb yn rhyfeddu cyn 
i’r roced landio’n ôl yn daclus yn y 
bocs tan gwyllt a chreu coelcerth 
anferth  o liw a chlecian cyn i’r 
oedolion weld dim. Tybed oes 
unrhyw un arall yn cofio’r achlysur?

Gyda diolch i bawb ohonoch 
swyddogion Y Bedol am bapur bro 
diddorol iawn.
Bethan Thomas

Clwb Cyfeillion Eisteddfod yr Urdd

Annwyl gyfaill,
Ar gais aelodau’r Pwyllgor Gwaith 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 
rydym am sefydlu Clwb Cyfeillion 
Eisteddfod yr Urdd er mwyn 
cefnogi’r ymgyrch i godi arian yn 
lleol. Y bwriad yw casglu cynifer o 
aelodau cyn diwedd y flwyddyn er 
mwyn penderfynu gwerth y gwobrau 
ariannol byddwn yn eu rhannu’n 
fisol. Y nod cychwynnol yw denu o 
leiaf 100 o unigolion i’r clwb cyn 31 
Rhagfyr 2021.

Bydd pob aelod yn cytuno i 
gyfrannu £5 y mis i gronfa’r clwb 
cyfeillion drwy Fandad Archeb 
Sefydlog misol – a hynny ar y 
10fed diwrnod o’r mis. Yna, 
cyhoeddir enwau deiliaid y rhifau 
buddugol fydd yn derbyn gwobr 
ariannol ar ddiwedd y mis. Tynnir y 
rhifau cyntaf ddiwedd mis Ionawr 
2022.

Gellir cwblhau a dychwelyd 
ffurflen aelodaeth (sydd yn 
ddwyieithog) ar-lein drwy glicio ar 
y ddolen:

FFURFLEN YMAELODI Â CHLWB 
CYFEILLION EISTEDDFOD YR URDD

Byddwn yn cyflwyno’r fenter i’n 
cyfeillion ar bwyllgorau amrywiol 
yn Sir Gâr, Maldwyn ac yna’n 
genedlaethol maes o law gyda’r 
elw yn cael ei rannu rhwng y dair 

Eisteddfod ond y canran uchaf yn 
mynd at gronfa Sir Ddinbych.

JustGiving 
Cofiwch am dudalen Just Giving 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych. 
Gellir annog cyfeillion i gyfrannu 
gyda’r arian yn mynd tuag at gronfa 
leol yr Eisteddfod.

Diolch am eich cefnogaeth ac 
edrychwn ymlaen at y cydweithio 
dros y misoedd nesaf! 

Yn gywir,
Steffan Prys

Urdd Gobaith Cymru
Trefnydd Cynorthwyol Adran yr 
Eisteddfod a’r Celfyddydau 
Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Y Bala, 
Gwynedd, LL23 7ST  
Ffôn 01678 541015 / 07976003345
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod

Rhagfyr trwy frigau’r coed
Wnai’r sŵn truana ‘rioed
Fel tonnau’n torri. 
R Williams Parry (Y Gwyddau)

Llythyrau
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CEFNOGWCH 
 EIN HYSBYSEBWYR

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

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

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans   Ffôn: 01824 790313

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

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

Am amcangyfrif am ddim 
Cysylltwch â

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Iolo Dafydd 

DWEUD Y DREFN

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

Bronafallen. Cydymdeimlwn â’i 
theulu oll. Cafodd ofal arbennig gan 
Nerys ar hyd y blynyddoedd, roedd 
y ddwy yn deall ei gilydd i’r dim. 
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso 
bob amser yn Tegfan.   
Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Pen 
Y Bryn, mae Heulwen Evans wedi 
colli ei chwaer, Carol, oedd yn 
wreiddiol o Bentrecelyn a Rhuthun.   
Yn ddiweddarach yn y mis, daeth y 
newydd trist fod Dwyfor Jones, Tai 
Mawr wedi ein gadael ar ôl brwydr 
ddewr. Cydymdeimlwn eto â’r teulu 
i gyd.   
Mae ein hardal ar ei cholled ac yn 
newid yn gyflym, colli cymeriadau 
traddodiadol a gweithgar o fewn y 
gymdeithas.   
 

DINMAEL
Gohebydd: Sioned Jones – 01490 460419
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* Archwiliad clyw a chwyr  
  rhad ac am ddim 
* Cymhorthion digidol 
  diweddaraf 
* Ymweliad gartref rhad ac 
   am ddim 
* Gwared cwyr drwy  
  ‘microsuction’ 
* Dysgwr Cymraeg 

COLOFN YR IFANC 

Siriol Ellis, Cefn Brith

Ym mis Medi, 2014 dechreuais ar 
gwrs gradd gyfun mewn Cymraeg a 
Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn 
y drydedd flwyddyn cefais fy lleoli mewn 
tref o’r enw Jerez yn Ne Sbaen. Ystyr 
Jerez yw ‘Sherry’ a dyma’r lle mae pob 
Sherry yn y byd yn cael ei gynhyrchu. 
Mae Jerez yn nhalaith Andalusia sef yr 
ardal o Sbaen lle mae fflamenco yn rhan 
mor greiddiol o’r diwylliant ac y mae 
Cerdd Dant i Gymru a chefais y fraint o 
flasu’r diwylliant unigryw yno. 
Caniataodd fy oriau gwaith byr fel 
athrawes Saesneg a’r grant hael gan yr 
Undeb Ewropeaidd, trwy gynllun 
Erasmus, i mi deithio i rannau eraill o 
Sbaen. Dyma wraidd fy awydd i deithio.  

Wedi graddio, roeddwn yn ysu i weld 
mwy ar y byd. Erbyn mis Chwefror 2019, 
roeddwn wedi cynilo digon i godi fy 
mhac a chychwyn ar fy nhaith i Dde 
America. Yn lwcus iawn, roedd fy 
nghariad Gwion hefyd yn awyddus i 
deithio, felly fe ddaeth o gyda fi! 

Dechreuodd ein taith ym Mrasil yn 
ninas Rio de Janeiro. Roedd cymaint o 
rybuddio wedi bod inni fod yn ofalus yno, 
roedden ni’n dau braidd yn rhy ofalus ac 
wrth edrych yn ôl, wnaethon ni ddim 
llawn werthfawrogi bwrlwm y ddinas 
anferthol a phrysur yma. O Frasil aethon 
i raeadr Iguazu sydd ar y ffin â’r wlad 
honno, ac i Paraguay a’r Ariannin. Mae’r 
rhaeadr yma yn gyfuniad o 275 o 
raeadrau ac roedd mawredd y lle yn 
gwbl anhygoel. 

Yna, ymlaen â ni i Buenos Aires, 
dinas ag iddi naws mwy Ewropeaidd a 
chyfarwydd. Wedyn i fynyddoedd 
Patagonia'r a’r Ariannin a Chile am fis a 
chael ein cyfareddu gan fawredd y 
mynyddoedd a’r rhewlifoedd. Aethon ni 
yn ein blaenau trwy Bolivia gan aros ym 

mhrifddinas uchaf y byd, La Paz sydd yn 
12,000 troedfedd uwchben y môr, dinas 
lle’r oedd y bobl frodorol wedi cadw 
diwylliant yr Andes yn gryf gyda’u dillad 
traddodiadol a’u hiaith Quechua. Roedd 
yr awyr yn fain iawn yma, yr elltydd yn 
rhy serth i’w cerdded a phobl yn cnoi dail 
coca i helpu i ymdopi ag effeithiau’r 
uchder. Mae pobl Bolivia a Peru, lle’r 
aethon ni wedyn, yn bobl ysbrydol iawn, 
sy’n addoli’r Fam Ddaear ‘Pachamama’ 
a chredoau cadarn ganddynt yn tarddu 
o ddyddiau cyn yr Incas. Wedi croesi i 
Peru, ymlaen â ni am Machu Picchu. 
Yno, gwelsom adfeilion yr hen ddinas a 
dysgu am hanes yr Incas. Wedi treulio 
mis ar uchder o dros 10,000 troedfedd, i 
lawr â ni at yr arfordir a chael ymlacio ac 
anadlu’n rhwydd unwaith eto. O Peru, fe 
aethon ni i ganol y byd - i Ecuador lle 
buon ni’n cymryd rhan mewn 
anturiaethau e.e. weiren zip uwchben y 
jwngl ar fin yr Amazon. Wrth gwrs, roedd 
yn rhaid cael sefyll ag un droed o boptu’r 
cyhydedd yn hemisffer y gogledd a’r de 
hefyd. 

Y wlad olaf oedd Colombia lle treulion 
ni fis yn mwynhau bwydydd egsotig, 
yfed coffi ffres, mwynhau byd natur a 
pharagleidio dros y ddinas a fu ar un 
adeg y ddinas beryclaf yn y byd. Dyma 
ein hoff wlad o’r daith, lle ’roedd y bobl 
yn gyfeillgar, y môr yn glir, yr awyr yn las 
a ninnau’n teimlo’n hollol ddiogel. I 
orffen, roeddem yn teimlo ein bod angen 
gwyliau. Felly dyna wnaethon ni. Fe 
dreulion ni bythefnos ar arfordir y Caribî 
yn ymlacio mewn hamocs a hel ein 
meddyliau cyn mynd yn ôl i realiti yng 
Nghymru. 

Ers mis Medi, mae’r ddau ohonom yn 
astudio i fod yn athrawon a De America 
yn teimlo’n bell yn ôl! 

Siriol a Gwion

Gobeithio eich bod chi sy’n dysgu 
Cymraeg yn ardal Y Bedol yn cytuno 
efo’r teitl a’ch bod chi’n mwynhau dysgu 
Cymraeg fel dw i wedi ei wneud ar hyd 
y blynyddoedd, ac, y bydd ychydig o fy 
hanes i o help i chi i ddal ati i ddysgu 
Cymraeg. Dechreuais i pan oeddwn yn 
fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Stryd y Rhos 
pan oedd Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn Rhuthun. Yna dilyn ymlaen yn 
Ysgol Brynhyfryd gan astudio Cymraeg 
fel ailiaith yn llwyddiannus yn 
Arholiadau TGAU a Lefel A. Es i wedyn 
i Brifysgol Caer i astudio Hanes, ac, ar 
ȏl graddio treulio blwyddyn ym 
Mhrifysgol Bangor i wneud Cwrs 
Hyfforddi Athrawon a cael cyfle ar 
ymarfer dysgu i ddysgu Cymraeg i 
ddisgyblion Ysgol Borthyn, Rhuthun ac 
Ysgol Llanbedr DC - profiad wnes i 
fwynhau’n fawr iawn. 

Erbyn hyn dw i’n athrawes yn Ysgol 
Penmorfa, Prestatyn. Llynedd roeddwn 
yn athrawes Blwyddyn 5 ac eleni 
Blwyddyn 3. Cefais gyfle i ddysgu 
Cymraeg i’r disgyblion a rhoi cyfle 
iddynt ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
gwasanaethau, cyngherddau a 
gweithgareddau eraill. Mis Ionawr 2020 
byddaf yn mynd â disgyblion yr ysgol ar 
gwrs i Wersyll yr Urdd yng Nghlanllyn a 
rhoi mwy o gyfle iddynt ymarfer a siarad 
Cymraeg.  

Peth arall sydd wedi fy helpu i ddysgu 
Cymraeg ydy cystadlu yn 
Eisteddfodau’r Urdd efo llefaru a 
llenyddiaeth ac mewn llawer o 
eisteddfodau eraill. Mi wnes i ennill 
Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd yn Eryri – wna i 
byth anghofio’r profiad arbennig hwnnw 
ac yn teimlo mor falch fy mod wedi 
dysgu Cymraeg. 

Erbyn hyn dw i’n gallu siarad 
Cymraeg yn rhugl, yn ysgrifennu a 
darllen Cymraeg, yn mwynhau darllen 

Y Bedol, ac yn dysgu disgyblion o ardal 
digon Seisneigaidd i ddysgu Cymraeg. 
Rwan dw i’n teimlo fel Cymraes yn fy 
ngwlad fy hun. Yn ddiweddar cefais 
wybod fy mod yn cael anrhydedd 
arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd Sir Ddinbych 2020 sef bod yn 
Feistres Seremoni Medal y Dysgwyr. 
Felly mae wedi bod yn werth i mi fod 
wedi dysgu Cymraeg. Gobeithio y 
gwnewch chi i gyd sy’n dysgu Cymraeg 
i ddal ati fel y dywedais ar y dechrau – 
mae dysgu Cymraeg yn gret! Pob hwyl 
i bawb.  

Nia Haf Jones, Rhuthun.  

Nia Haf Jones

COLOFN Y 
DYSGWYR

MAE DYSGU CYMRAEG YN GRÊT!
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Menter a Busnes 
NATURALLY ETHICAL –  

‘YN NATURIOL AC YN FOESOL’ 
39 Stryd y Ffynnon, Rhuthun

Ni fu Prydain, erioed bron, heb ei 
phrotestiadau na’i hymgyrchoedd.  
Maent yn rhy niferus i’w rhestru ond 
bydd nifer ohonom yn cofio’r ymgyrchu 
dros arwyddion ffyrdd dwyieithog, dros 
gael sianel deledu Gymraeg (S4C), yn 
erbyn cau pyllau glo ac yn erbyn treth y 
pen.  Rhai  protestiadau yn llwyddo, 
eraill yn methu.  Ond ar y cyfan, credir 
iddynt ddod â gwelliannau.  Mae 
protestiadau yn parhau heddiw a’r rhai 
sy’n dod yn fwy amlwg ac yn fyd–eang 
yw’r rhai yn ymwneud â’r amgylchfyd.  
Enw cyfarwydd yn y newyddion y 
dyddiau hyn yw Greta Thunberg y ferch 
16 oed o Sweden sy’n herio sawl 
llywodraeth ar draws y byd i ‘wrando ar 
y gwyddoniaeth’ yn wyneb yr argyfwng 
sy’n dilyn newid hinsawdd a chodi 
tymheredd y ddaear.  Mudiad amlwg 
arall sy’n gweithredu’n gryf  yn yr un 
maes yw’r ‘Gwrthryfel Difodiant’ 
(Extinction Rebellion) yn bennaf er 
mwyn gwarchod bywyd naturiol a bio-
amrywiol y blaned. 

Os ydych chi o’r farn bod angen 
gweithredu parthed y pryderon hyn, 
mae modd i chi hefyd wneud cyfraniad 
yn ôl eich gallu a’ch dymuniad.  
Agorwyd y siop ‘Naturally Ethical’ yn 39 
Stryd-y-ffynnon ym mis Mehefin eleni 
gan Jayne Bedford wedi cyfnod yn y 
Castle Mews.  Bwriad y siop yw cynnig 
amrywiaeth o gynnyrch safonol megis 
dillad babanod, tegannau i blant, 
wellingtons a slipars, a defnyddiau 
glanhau ar gyfer y cartref a’r unigolyn, 
er enghraifft.  Yr hyn sy’n nodweddu’r 
cynnyrch a werthir yw eu bod yn 
gynnyrch moesol (ethical) ac yn 
gynnyrch masnach deg.  Maent hefyd 
yn gynnyrch di-blastig, gan fod hi’n 
amlwg bellach y fath niwed sy’n 
digwydd er enghraifft i fywyd naturiol y 
moroedd oherwydd gwastraff plastig a 
waredir yn wael, heb sôn am yr holl 
sbwriel a welir yn aml ar hyd ochr ffyrdd 
y wlad. 

Mae gan Sir Ddinbych gynllun ar 
gyfer rhieni newydd sy’n rhoi £75 iddynt 
tuag at gostau prynu clytiau babi a ellir 
eu hailddefnyddio. Mae Jayne yn barod 
i gynorthwyo rhieni gyda’r cynllun hwn 
a’u cynghori.  Felly hefyd i bobl o bob 
oed sy’n chwilio am gynnyrch moesol at 
ddefnydd bob dydd,  cewch brynu brws 
dannedd bambw, hylif golchi llestri 

(prynu ac ail-lenwi), neu siampw 
arbennig.  Pan yn siopa am unrhyw 
gynnyrch, mae’n werth ystyried a ydynt 
yn gynnyrch masnach deg – yn dod o 
goedwigoedd cynaladwy er enghraifft – 
neu a yw’r gweithwyr dramor sy’n 
cynhyrchu’r dillad efallai yn cael eu 
hecsbloetio ac ar gyflogau pitw. 

Mae ‘na gyfle hefyd yn y siop i 
fwynhau paned o goffi, cawl, 
brechdannau a danteithion fegan.  Mae 
Jayne yn hapus iawn i sgwrsio gyda’i 
chwsmeriaid a thrafod eu gofynion.  
Credir bod mwy a mwy o bobl yn 
sylweddoli eu cyfrifoldeb i  wneud 
ymdrech, boed fach neu fawr, yn y 
frwydr i warchod y blaned rhag cael ei 
ddifwyno gan sbwriel blastig a newid 
hinsawdd ac i sefyll yn erbyn 
anghyfiawnder yng ngwledydd tlawd y 
trydydd byd.  Pawb i wneud ei ran felly!  
Galwch heibio Jayne yn 39 Stryd-y-
ffynnon neu ffoniwch Rhuthun 707234 
o gael rhagor o wybodaeth am 
gynnyrch y siop, neu ewch ar y wefan 
www.naturallyethical.co.uk.  

 
Brian Roberts 

 

Jayne Bedford

CROWN BARD

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

 
Weithiau mae rhywbeth yn eich taro, 

a dyna lle ‘roedd, ar flanced, wedi eu 
gosod yn ddestlus, y llythrennau 
“CROWN BARD”. Llythrennau mawr 
coch tywyll, llythrennau o fur y dafarn ar 
draws y ffordd. Roedd yr ysfa i’w prynu 
yn gryf ac yn afresymol, rhyw ynys o 
draddodiad Cymreig ynghanol geriach 
Seisnig. 

“Faint?” 
Dim ateb. 
“How much?” 
“£30, they’re worth at least £3 each” 
Yndyn mwn, ond i be? I wneud rhyw 

eiriau fel BROWN CARD! 
Gadael nhw yno a dal i fynd rownd a 

rownd, gweld dim, ond roedd meddwl 
am y llythrennau fel magnedau coch yn 
fy nhynnu’n ȏl. 

Gallwn ni ddim eu gadael does bosibl!  
Dychwelyd. 
Cynnig £20 a hollti’r gwahaniaeth, a’u 

cael am £25. Methu gadael iddynt, 
Methu gadael i CROWN BARD droi 

yn BROWN CARD neu eu chwalu yn 
sgîl enw lle a elwir yn “ONWARD” in the 
name of progress, neu “COWARD” am 
beidio eu prynu. 

Ond cytuno ar y ddêl a thrafod a deall 
fod y wraig wedi gweithio yn y “Crown 
Bard” ac wedi cadw’r llythrennau oedd 
ar un o’r muriau. Gyda llaw,  1, Ffordd y 
Dderwen oedd cyfeiriad y “Crown Bard”, 
a’r sî oedd mai McDonalds oedd yn 
mynd i gael ei adeiladu yno. Cael deall 
hefyd fod tua wyth o goed derw efallai 
i’w dymchwel i wneud hynny. 
 

Crown Bard 
Maent yn dywedyd fod McDonalds 
eisiau torri coed 
Ar Ffordd y Dderwen lle bu derw erioed 
Gan fod hen dafarn wedi ei thynnu i lawr 
A’i gwastadeiddio a’r siom yn fawr, 
Ddim siom am y cwrw, na phwy na be 
Ond am mai Cymreig oedd enw y lle; 
Y Crown Bard, dyna oedd ei henw hi, 
Ar ȏl Barddes y Goron yn Y Rhyl ’53, 
Lle enillodd Dilys goron hardd 
A hithau’n farddes nid yn fardd! 
 
Ond mae llythrennau’r Crown Bard ar 
werth yn awr  
Ar ȏl i rhywun eu tynnu i lawr, 
Maent werth eu cadw ydynt wir 
Er mwyn clodfori Cymreictod ein tir 
Ac er mwyn i rhywun weld yn ein byd 
Fod olion Cymreictod yma o hyd! 
Yn y ddau air: Crown Bard, ceir stori tre’ 
A llwyddiant merched yn hawlio eu lle; 
Ond yn enw datblygu rhaid torri’r coed 
A chwalu traddodiad, fel erioed, 
Fe godir McDonalds i fwydo’r byd 
Heb le i’r Crown Bard ar gornel y stryd; 
Er gwn mai datblygiad llawer iawn mwy  
Oedd Barddes y Goron yn ennill ei 
phlwy’.   

Ymddengys mai cyfarfodydd 
Cymreig, pwyllgorau yr Urdd a ballu yn 
y dafarn, yn sgîl agor Ysgol Glan Clwyd, 
arweiniodd at enwi’r dafarn.  Gofynnodd 
y tafarnwyr beth allai roi fel enw i’r 
dafarn. Eglurodd rhywun oedd yno fod 
dynes wedi ennill y goron yn agos i’r 
safle yn Eisteddfod Y Rhyl yn 1953. 
Dyna ni wedyn: CROWN BARD.  

Gyda’r holl sôn diweddar am hybu 
cyfraniad merched, mae’n ddegawdau 
bellach ers i Dilys Cadwaladr ennill y 
Goron ar liwt ei thalent ei hun ac mae’n 
drist gweld bod un cofnod o hynny wedi 
ei chwalu.  
              Dilys Cadwaladr 
Un o’r rhai sydd yn rhywun - coron hon 
            Ȃ’i hanes arobryn 
      A dyliai mwy ei dilyn, 

      Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.                        
Arwel Emlyn 

 
 

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

GRAIG 
MOTORS 
FFORDD GRAIG, 

DINBYCH 
 
 
 
 
 

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

01745 815606
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ar y buarth

GWION OWEN

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GWASANAETH TEIARS 
SARACENS

CERRIGYDRUDION 
(01490) 420335/355 

BALA (01678) 520906

Ble mae nhw rwan? 

RUTH JONES  
Y Gables, Llandyrnog

Ruth Jones
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am 

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

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

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

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

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

Dwi wedi dysgu cymaint yn y mis 
cynta o fod yn Wisconsin a chyfarfod 
llawer o bobl yn y diwydiant godro. 
Uchafbwynt y mis cynta yn bendant 
oedd y World Dairy Expo a dwi’n 
argymell i bawb fachu ar y cyfle i fynd yn 
y dyfodol. 
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LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones.  

Ffôn : 01490 420344  
(meinir9broalwen@hotmail.co.uk)

Cofion: Erbyn bydd y newyddion 
yma yn ymddangos yn y Bedol bydd 
bron yn Ŵyl y Nadolig, ac anfonwn 
ein cofion at bawb yn yr ardal nad 
ydynt wedi bod yn mwynhau iechyd. 
Mae yna rai yn derbyn gwahanol 
driniaeth ac eraill yn aros am driniaeth. 
Dymunwn y gorau i chwi oll.

Nain a Taid: Llongyfarchiadau i Jacqui 
a Keith, Cae’r Efail ar ddod yn nain a 
thaid eto. Ganwyd merch fach Autum 
Aurora i Joe a Zoe a chwaer newydd 
i Arthur.

Dathlu 21 oed: Dymuniadau gorau, 
iechyd a phob llwyddiant i Dewi, 
Llechwedd Gaer, oedd yn dathlu 
penblwydd yn 21 oed mis Tachwedd.

Sefydliad y Merched: Yn ein cyfarfod 
mis Tachwedd ein siaradwraig 
wadd oedd merch o ardal gyfagos a 
ddaeth i arddangos ei gwaith llaw, a 
chawsom weld cryn amrywiaeth o’i 
gwaith, cwiltio, crosio, gweu, gwnio , 
brodwaith, clustnogau a mwy. Diolch 
iddi am gytuno i ddod atom, a chafwyd 
noson gartrefol iawn yn ei chwmni. 
Paratowyd paned gan Llinos Dolgynlas 
ac Edith Tŷ’n y Gilfach ac enillwyd y 
gystadleuaeth sef cadwen gan Carys 
Tan y Gaer. 

Profedigaeth: Brawychwyd ardal 
Uwchaled pan ddaeth y newyddion 
trist iawn am farwolaeth Jean Owen 
Tyddyn Tudur.  Cydymdeimlwn yn 
ddwys iawn gyda’i phriod Neville. 
Roedd yn fam gariadus i Gerwyn 
a Gwenno, a mam yng nghyfraith 
Anwen a Llion, ac yn nain hoffus i Alys, 
Elis,Cet,Elin a Nel.  Meddyliwn am y 
teulu oll yn eu profedigaeth sydyn.

Cyfarchion yr Ŵyl: Mae wedi bod yn 
flwyddyn wahanol iawn i bawb a chyda’r  
feirws yn dal yn ein cymunedau, ychydig 
iawn o gymdeithasu gyda’n gilydd sydd 
yn digwydd. Dymunaf Nadolig dedwydd 
iawn i bawb a hoffwn ddiolch am bob 
cymorth, ac am anfon newyddion o’r 
fro i mi.

LLANELIDAN
Gohebydd: Nia Roberts  

Ffôn: 01824 750634
Llongyfarchiadau i Bethan, Maes 
Truan gynt, a Nathan ar enedigaeth 
merch fach, Elsi Olive yn ddiweddar.  
Chwaer fach i Harri Delwyn.

Hetiau parti
Wedi’u cynnwys yn aml mewn 
cracyddion, mae’r coronau papur 
lliwgar a wisgir

ar adeg y Nadolig â’u tarddiad posib 
yn rhialtwch y Gloddestau Rhufeinig.
(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – 
Addurn gan Ganolfan Grefft Rhuthun)

Ffaith ddiddorol
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Rhagfyr 2010 ac mae Ioan bach yn ei siwmper ‘bottle grîn’ Ysgol Brynhyfryd 
ac yn foi soprano bach swil yn y côr iau yn Theatr John Ambrose. Fy hoff garol 
i yw’r gân roedd y côr yn ei chanu y noson honno, sef Angel y Nadolig. Mewn 
gwirionedd, carol i blant yw hon, ond dyna sy’n fy ngwneud mor hoff ohoni. 
Roedd hud a lledrith y Nadolig ganwaith gwell pan oedd rhywun yn blentyn, ac 
mae geiriau syml Myrddin ap Dafydd ynghyd â harmonïau hudolus Pwyll ap Siôn 
yn mynd â rhywun yn ôl mewn amser i ddyddiau symlach. Tydi’r garol ddim yn 
trio bod yn uchelgeisiol nac yn fwy mawreddog nag ydi hi, ond tydi hyn ddim 
yn golygu nad yw hi’n gadael marc. Os hoffech ei chlywed, mae Gwyn Hughes 
Jones a phlant Ysgol Iolo Morgannwg wedi ei recordio fel rhan o’r CD Nadolig 
Newydd (SCD 2508).
Ioan Wynne Rees

Wel yn wir, nid mater hawdd yw dewis fy hoff garol. Mae amryw yn dod i’r 
meddwl, rhai gydag alaw hyfryd i’w canu fel unawd, a rhai eraill angen cael y 
pedwar llais i wneud cyfiawnder â’r garol.

Ond mae Sisialai’r Awel Fwyn yn dipyn o ffefryn, siwr fy mod wedi canu hon 
bob tymor y Nadolig ers dyddiau fy mhlentyndod. Mae’r geiriau yn syml ond yn 
rhoi darlun byw o eni Iesu Grist. Ac mae’r alaw yn gweddu i’r dim i’r geiriau.

Cofio canu hon o amgylch pentref Ysbyty Ifan a ffermydd yr ardal, gyda’r 
diweddar Dafydd Roberts Pennant yn ein harwain, ac wrth gwrs, cael teithio yng 
nghefn y Land Rover neu gefn fan a chael fferins a thaffi triog! Roedd hi’n amser 
cyffrous!

Dymunaf Nadolig Llawen i chi i gyd, mwynhewch yr Wŷl, a chofiwn am ei eni  
‘mhell bell yn ôl’.  
Meirion Wyn Jones

Tasg gwbl amhosibl ydy i rywun fel fi sy’n dechrau gwrando ar garolau ar 
Dachwedd y cyntaf yn ddi-ffael, ydy dewis fy hoff garol! Dwi’n siwr bod term 
arbennig am fy nghyflwr… caroloholig efallai!!  Am y rheswm yma rwyf am 
ddewis carol sy’n agos iawn at fy nghalon am sawl rheswm. Fel arweinyddes 
Côr Ysgol Pen Barras, mae gennyf hiraeth mawr am glywed y plant yn canu eto, 
yn enwedig ar y Nadolig. Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn o fod wedi cyd weithio 
â’r gyfansoddwraig ddawnus iawn sef Mrs Elin Owen dros y blynyddoedd a 
chyda’n gilydd wedi cystadlu lawer gwaith yng nghystadleuaeth ‘Carol yr Ŵyl’. Y 
llynedd, doedd dim cystadleuaeth a ninnau wedi paratoi carol Daw y dydd oedd 
yn datgan ein gobaith yng nghanol y pandemig o gael Gŵyl gyda ein teuluoedd. 
Doedd hyn ddim i fod i lawer ohonom ac mae’r gytgan ‘Daw y dydd i gydio llaw, 
Cydio’n dynn heb ofn a braw’ yn dal yr un mor wir y Dolig hwn i ryw raddau. Fel 
eisin ar y gacen Dolig fwyaf erioed, dysgodd staff a phlant yr ysgol y garol a’i 
pherfformio i godi arian at Ysbyty Alder Hey. Felly, gyda’r garol yma yn y cof a’r 
gobaith am Nadolig gwell yn fy nghalon…dymunaf Nadolig Llawen i chi i gyd gan 
groesi bysedd y ‘daw y dydd ‘ hwnnw yn reit handi!
Sioned Haf Roberts

Côr Ysgol Pen Barras yn perfformio

Pan ofynnwyd y cwestiwn ‘Pa un yw fy hoff garol?’, nid oedd yn ateb mor anodd 
ag y byddech chi’n meddwl. Mae yna lu o garolau sydd wedi cael eu canu dros y 
blynyddoedd, rhai hen a rhai newydd. Rwyf wedi canu nifer fel aelod o Gôr Rhuthun  
ac fel unawdydd. Ond nid oedd rhaid pendroni i gael yr ateb. Fy hoff garol yw Carol 
Parsal, Gilmor Griffiths, oherwydd daw’r garol hon ag atgofion yn ôl imi am Morfydd, 
Morfydd gyflwynodd Carol Parsal i mi.  Fel pe bai’n atgyfnerthu fy mhenderfyniad, 
mae’r garol wedi dod i fy meddyliau dros yr wythnos ddiwethaf - wrth olchi’r llestri, 
cerdded y ci, brwsio’r llawr. Y geiriau, wedi’u hysgrifennu’n glyfar, yn cyfeirio at ein 
byd cythryblus ond yn llawn gobaith. A sain meistrolgar Gilmor gyda harmonïau sy’n 
creu awyrgylch parchus ond mawreddog. Mae’r garol yn addas ar gyfer côr mawr 
mewn cytgord llawn neu wedi’i chanu’n syml fel unawdydd – hyfryd.
Kate Griffiths

Hoff emyn, hoff unawd, hoff sioe gerdd, hoff alaw werin - mi fyddai’n eithaf 
hawdd dewis unrhyw un o’r rhain, ond hoff garol? Bu’n rhaid meddwl a mynd i 
wrando ar ambell un. Rwy’n hoff iawn o ‘Clychau’, Rhys Jones gan fy mod yn ei 
chanu bob nos Sul yn ymarferion cyngerdd Leah ar hyn o bryd gyda pharti’r Gelli 
. Ambell un arall yn fy atgoffa o fy nyddiau hapus ym Mhen Barras, ‘Brysiwch 
lawr y grisiau’ a ‘Tinsel ar y goeden’, ‘Nadolig pwy a ŵyr?’ Ryan Davies yn glasur. 
Ac wrth gwrs mae cân Siôn Corn ‘Pwy sy’n dŵad dros y bryn?’ yn fy atgoffa o 
barti Dolig Capel y Dyffryn, uchafbwynt y Dolig i ni’n blant ers talwm. Ond, fy 
hoff garol ‘leni ydi Gŵyl y Baban gan Caryl Parry Jones. Mae hon yn garol sy’n 
adrodd stori’r geni yn syml ond yn hynod effeithiol. Rwyf hefyd wrth fy modd efo 
rhythm sionc, byrlymus y gân. Mae ganddi elfen ‘jazzy’ iddi sy’n gwneud i chi 
fod eisiau symud. Y gair allweddol ydi ‘bloeddiwch’, ac yn wir mae hi’n garol sy’n 
gwneud i chi fod eisiau gweiddi canu heb dynnu’n ôl dim. Jyst be dwi’n licio, gan 
fy mod wrth fy modd efo’r Dolig.
Gwenan Mars Lloyd

O’r holl garolau sy’n gyfarwydd 
ac annwyl i mi, ac mae’r dewis 
yn enfawr, ‘rwyf wedi dewis carol 
draddodiadol Catalan, el Noi de la 
Mare.  Cyfieithiad syml fyddai  “Mab 
y Fam” neu “Mab y Forwyn”.

Clywais yr alaw i’r garol 
flynyddoedd yn ôl pan yn gwrando ar 
recordiad o waith Segovia, y gitarydd 
byd enwog. Roedd y garol eisioes 
wedi dod i sylw’r cyhoedd yng 
ngwaith Miguel Llobet (1878-1938) 
gyda threfniant i’r gitâr. Mae’n debyg 
mai dyma’r trefniant ddefnyddiwyd 
gan Segovia a dyma pryd y daeth y 
gerddoriaeth yn adnabyddus. Byddai 
Segovia yn arfer cynnwys “ el Noi 
de la Mare” ar ddiwedd cyngerdd 
fel encore. Ar y pryd ‘doeddwn i 
ddim yn gwybod mai carol, mor 
syml a hyfryd, oedd y gerddoriaeth 
‘roeddwn yn ei fwynhau cymaint. 
Pan fu farw Segovia gwelwyd mai 
dyma oedd yr unig gopi cerddorol 
oedd ar ei stand gerddoriaeth.

Ymhen amser bûm yn ddigon 
ffortunus i glywed y soprano enwog 
iawn, Victoria de los Angeles, yn 
canu’r garol mewn albwm o ganeuon 
traddodiadol Catalan. ‘Roedd llais 
melys a chlir y soprano yn gyfartal 
â dawn y gitarydd, ac unwaith eto 
‘roeddwn wedi fy hudoli’n llwyr. 
Erbyn hyn ‘rwyf wedi clywed 
sawl fersiwn a threfniant o’r garol 
gofiadwy yma.

Mae adeladwaith y gerddoriaeth 
yn ddigon syml a chyffredin sef 
Ffurf Ddyblyg, a’r geiriau mewn dull 
cwestiwn ac ateb ar y patrwm yma;

A1. “Beth gawn ni roddi i Faban y 
Forwyn...”

A2.” Beth gawn ni roddi i Blentyn 

Rhyfeddol...”
B1. “Rhown iddo hambwrdd yn 

llawn o resinau...”
B2. “Basged o ffigys i’r Bachgen 

bach del...”
Mae’r arddull yn gynnil iawn gyda 

llawer o ail-adrodd y nodau, pob 
brawddeg gerddorol yn cychwyn 
gyda’r nodau ‘m f s s’  (solffa) ac 
yn aros yn y cywair mwyaf (llon) ac 
o fewn wythfed, sef ‘Doh’ i’r ‘Doh’ 
uchaf. Y mae un man, yn B1, ble 
mae’r cywair yn cyffwrdd â’r lleiaf 
(lleddf) ac yn gweddu i’r geiriau yn 
y pennill olaf lle mae’r  ‘cwestiwn’ 
yn newid i “Beth wnawn ni os fydd 
yr holl ffrwythau’n wyrddion?  Beth 
wnawn os na fyddan yn aeddfed 
mewn pryd?”  ac yn ateb (B1) “ os 
byddant wyrddion ar Ddydd Sul y 
Blodau ar Ddydd Sul y Pasg byddant 
aeddfed i gyd”.

Mae rhythmau dotiog yn creu 
awyrgylch suo-gân ac yn addas i 
dymer heddychlon a llon y geiriau.  
Mae’r byrdwn, weithiau i’w gael 
rhwng y penillion neu ar ddiwedd y 
garol, yn syml iawn, Ffa la la....neu  
Ram pa tam tam la la...

Mae cymaint o fersiynau o’r garol 
hyfryd yma i’w cael erbyn hyn, mae 
trefniant hyd yn oed ar gyfer band 
ukulele os dymunwch. Ceir llawer 
iawn o berfformiadau ar gitâr ac 
maent i gyd o safon uchel iawn. Yn 
y byd lleisiol ceir fersiynau diddorol 
iawn fel addasiad John Rutter ac un 
Gareth Glyn i gôr SATB.

Gobeithiaf y dewch o hyd i fersiwn 
sydd yn plesio ac yn y cyfamser 
Nadolig Llawen i bawb o ddarllenwyr 
Y Bedol.
Elizabeth Hughes

Fy hoff garol Nadolig
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AR Y BUARTH
Y tro diwethaf roeddwn i yn ysgrifennu, soniais 
am yr anifeiliaid rydym yn eu cadw yma ar y 
fferm, a sut ydw i’n ceisio cael y gorau allan 
ohonynt trwy fesur a monitor perfformiad. Ond 
a dweud y gwir, yn yr erthygl honno, fe ddylwn i 
fod wedi dechrau yn y dechrau. 

Un o’r pethau pwysicaf sydd gennym yn y byd 
yw’r tir rydym ni’n sefyll arno, y ddaear. Un o 
rinweddau pwysicaf amaethwr o’r dechrau oedd 
edrych ar ôl y tir a chynaeafu cnwd o ryw fath ar 
gyfer bwydo’r boblogaeth.   

Yng Nghymru, y prif gnwd y mae’r ddaear yn 
ei roi i ni yn hollol naturiol yw glaswellt. Rydym 
ni’n ffodus fod gennym ni’r amgylchiadau 
perffaith yma yng Nghymru fach i’r glaswellt 
dyfu. Mae digon o law a thymheredd cymhedrol. 
Sylwch fel mae’r ddaear yn gorchuddio’i hun â 
glaswellt os caiff lonydd, hyd yn oed y darnau 
concrid mae dyn yn ei adeiladu.

Ffordd naturiol y ddaear o gylchdroi egni’r 
haul yw ffotosynthesis ac amsugno Carbon 
Deuocsid. Ia choeliwch chi ddim, rhywbeth 
mae’r gwybodusion yma wedi ei anghofio, 
neu hwyrach yn ei anwybyddu gan nad oes 
modd i gwmnïau mawrion wneud arian ohono!  
Rydym ni’r ffermwyr ar hyn o bryd yn cael ein 
dilorni mewn sawl dadl amgylcheddol. Yma yng 
Nghymru, mae’r sefyllfa yn hollol wahanol, ond 
yn anffodus rydym ni’n cael ein paentio yr un fath 
â phawb arall.

Tua dwy flynedd yn ôl gwnes brosiect mesur 
carbon - er fy mod yn cydnabod bod gennyf 
lawer o le i wella. Dangosodd tri chwmni 
a ddefnyddiai’r llywodraeth atebion tipyn 
gwahanol, (asgwrn arall y gynnen wna i ddim 
mynd ar ei ôl rwan) fy mod yn amsugno mwy o 
garbon nag yr oeddwn yn ei gynhyrchu. Yn wir, 
llawer iawn mwy. Felly, dwi ddim yn deall be’ ydi 
problem y llywodraeth gydag amaethyddiaeth 
Cymru fach. Petawn yn canolbwyntio ar dyfu 
glaswellt byddwn yn amsugno ychwaneg gyda’r 
gobaith o ddyblu’r cyfanswm neu hyd yn oed 
mwy. A beth sydd yn bwyta’r glaswellt yma? 
Anifeiliaid! Mae stopio bwyta cig yn ychwanegu 
at y broblem. Rhydd i bawb ei farn, ond mae’n 
ffordd gul iawn o bwyso agenda heb edrych ar 
y darlun cyflawn. Cylchred ydi byd natur, a dyn 
sydd wedi ei ddarnio. Drwy bori cylchdro neu 
bori cell, sef pori anifeiliaid yn ddwys ar ddarn 
bach o dir am ychydig oriau ac yna gadael iddo 
gael llonydd am gyfnod hir i dyfu, gwreiddio 
a dod ato ei hun, mae modd codi tunelli o 
gynnyrch glaswellt mewn blwyddyn.  Mae’r pori 
yma yn adlewyrchu’r hyn sydd yn digwydd yn 
naturiol yn y gwyllt gyda gyr o anifeiliaid.

Profwyd bod y tail ar lystyfiant yn cael ei 
ailgylchu yn y tir gan greu ychwaneg o sylwedd 
natur a bioamrywiaeth.

Ateb y gwybodusion ydy plannu coed. Ond 
pa mor hir mae’r coed yn mynd i gymryd i dyfu 
digon mawr i amsugno y carbon yma? Be sy’n 
digwydd pan fyddant yn cael eu torri i lawr?

Yn anffodus mae rhai o’r cwmnïau mawrion 
sydd ag ôl troed carbon uchel yma yn barod yn 
ceisio achub eu crwyn eu hunain drwy brynu 
ffermydd teuluol i blannu aceri o goed i geisio 
tynnu ôl troed carbon eu busnesau aneffeithiol i 
lawr. Ydych chi eisiau gweld Cymru fach wedi’i 
gorchuddio ag aceri o goed yn cael ei rheoli gan 
gwmnïau mawr? Dim cefn gwlad, pobl, iaith na 
chymdeithas?

Mae’n wir gall amaethyddiaeth fod yn rhan o’r 
ateb. Ers canrifoedd, mae amaethwyr yn deall a 
thrin y tir yn well nag unrhyw enwogion cyfryngau 
cymdeithasol. Mae’r “broblem yn enfawr” ond 
mae’r wir broblem yn bell iawn o fuarth Hendre 
Arddwyfaen.
Gwion Owen

GAIR  YN  EI  LE
DIM ‘BLA, BLA, BLA’  OND  ‘GWNA, GWNA, 
GWNA’!

Yn ddiweddar, bûm yn gwylio rhaglen ddiddorol ar 
BBC 4 o’r enw ‘Earth : The Power of the Planet’. 
Wyddwn i ddim fod yna fwy nag un ‘Oes yr Iâ’ 
wedi bodoli a rhai ohonynt yn mynd cyn belled â 
channoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl. Yn ystod 
un o’r cyfnodau rhewllyd yma fe ddisgynnodd y 
tymheredd yn is na -50’C ac fe rewodd y blaned 
gyfan yn gonc. Yn wir, am gyfnod, fe drodd y Ddaear 
yn blaned farw llwyr fel amryw o blanedau eraill o 
fewn cysod yr haul.

Ond fe ddaeth gwaredigaeth a hynny o’r blaned 
ei hun. Wel, i fod yn fanwl gywir, o grombil y blaned. 
Tra roedd crystyn y ddaear yn dalp o rew caled 
roedd y tu mewn i’r blaned fel ffwrnais danllyd a 
fyddai ambell i dro yn ffrwydro i’r wyneb a thu hwnt. 
Ie, drwy’r llosg-fynyddoedd! Pwy fuasai’n meddwl 
mai’r mynyddoedd tanllyd a dinistriol hyn rydym yn 
eu hofni a’u casau gymaint heddiw, a achubodd y 
blaned a hynny drwy chwydu eu llysnafedd poeth 
yn llawn carbon diocsid i’r ffurfafen oer uwchben. 
Ymhen amser, fe ddechreuodd yr holl garbon 
gynhesu’r ddaear unwaith eto gan ddadmer y 
rhew, ac o beth i beth daeth bywyd yn ôl i’r blaned. 
Rhyfedd o fyd!

A ninnau heddiw ynghanol argyfwng tebyg eto er 
nad oes perygl, hyd y gwn i, i’r Ddaear rewi’n gonc 
y tro hwn ond yn hytrach sychu’n grimp neu hyd 
yn oed losgi’n golsyn gyda’r tymheredd yn debyg o 
esgyn y tu hwnt i 50’C. Wn i ddim beth oedd y gwir 
reswm am yr holl ‘Oesoedd yr Iâ’ ond mae’n amlwg 
mai dyn yw’r rheswm am yr argyfwng hinsawdd 
presennol a hynny oherwydd ei drachwant, ei 
flerwch a’i ffordd ddinistriol o fyw.

A chan mai dyn yw’r prif droseddwr, felly 
dyletswydd dyn yw dod â phethau’n ôl i drefn. Ond 
o’r hyn a welsom yn y Tŵr Babel o gynhadledd yn 
Glasgow yn ddiweddar mae rhywun yn teimlo’n 
eithaf anobeithiol. A dyna wnaeth i mi feddwl. Os 
mai’r fam-ddaear a achubodd ei hunan yn yr Oes 
yr Iâ honno filiynau o flynyddoedd yn ôl, tybed ai’r 
fam-ddaear a fydd yn achub y blaned unwaith eto? 
Peidiwch â gofyn i mi sut y gall hynny ddigwydd y tro 
hwn. Ond mae gwyrthiau yn gallu digwydd!

A sôn am wyrthiau. Be ydy ymateb y bobl hynny 
sy’n credu mewn Duw i’r argyfwng ‘ma tybed? 
Tawel iawn fu ymateb yr eglwysi hyd yn hyn, - mud a 
byddar fel arfer! Ond da oedd deall fod gan Cytûn o 

leiaf gynrychiolydd yn Cop 26. Ond y cwestiwn mawr 
yw a fydd Duw yn fodlon gadael i’w greadigaeth fawr 
gael ei dinistrio unwaith eto? Cofiwn am hanes y 
Dilyw yn y Beibl. Pwy bynnag a achosodd y fath law, 
Duw neu nam ar yr hinsawdd yn ardal yr afonydd 
Euphrates a Tigris (dyna oedd y byd i lawer yr adeg 
hynny), fe lwyddodd trwy yr hen Noa i achub nifer 
o ddynion a chreaduriaid er mwyn sicrhau parhad 
i’w greadigaeth. Ac yn bwysicach na dim, cofiwn 
am yr ymrwymiad pendant a wnaeth ar ddiwedd y 
drychineb na fuasai byth yn dinistrio dyn nac anifail 
eto. A chwarae teg i Dduw, mae wedi cadw at ei 
addewid. Dyn sydd yn dinistrio’r byd y tro hwn nid 
Duw ond a fydd O yn fodlon eistedd yn ôl a gadael i 
ddyn wneud y fath smonach?

 Ond os na allwn ni droi at wleidyddion nac at Dduw 
am waredigaeth i’n planed at bwy allwn ni droi?  Wel, 
nac anghofiwn yr ifanc. Hwyrach fe gofiwch am y 
ddihareb newydd a luniwyd mewn rhifyn blaenorol o’r 
Bedol sef  ‘Yr IFANC a ŵyr a’r HEN a dybia’. Yr ifanc a 
welodd beryglon enbyd arfau niwcliar yn y pumdegau 
a’r chwedegau gan fynd ati i brotestio’n chwyrn yn eu 
herbyn; yr ifanc a welodd dranc yr iaith Gymraeg yn 
y chwedegau a’r saithdegau gan weithredu’n ddewr 
yn erbyn yr awdurdodau; a’r ifanc rŵan sydd wedi 
gweld peryglon enbyd y cynhesu hinsawdd byd eang. 
Nid rhyfedd i Greta Thurnberg a’i chyfoedion ddatgan 
yn glir ‘Llai o’r ‘bla, bla, bla,’ a mwy o ‘gwna, gwna, 
gwna’! Ond er yr holl brotestio a fu dros y byd (heblaw 
Rwsia a China hwyrach), ydan ni’n gwrando arnyn 
nhw ac ydan ni’n barod i newid ein ffordd o fyw er 
budd i’r blaned? Go brin!

Ond cofiwch, mae rhai bellach yn darogan mai’r 
cyfalafwr neu’r dyn busnes o bawb a all achub 
y blaned wedi’r cyfan. Unwaith y gwél dynion 
busnes, egwyddorol neu ddi-egwyddor, fod yna elw 
sylweddol i’w wneud o fusnesau gwyrdd eu naws, 
mi fydden nhw’n barod i fuddsoddi eu biliynau o 
bunnoedd mewn unrhyw fenter o’i fath a chyda’u 
dawn broffesiynol i werthu eu syniadau, fydden nhw 
fawr o dro yn newid agwedd pobl, hyd yn oed y rhai 
mwyaf ‘styfnig. 

Cofiwn fod y cloc bron a tharo’r awr dyngedfennol 
honno a bydd rhaid gweithredu ar frys os am sicrhau 
dyfodol i’n byd. Ai gwleidyddion, Duw, yr ifanc neu 
ddynion busnes all achub y blaned, neu’r blaned ei 
hun rhywsut, neu tybed, - ai ‘NI’? Pwy a ŵyr! Ond mi 
wn i un peth fel chwithau, mae dyddiau’r ‘bla, bla, 
bla’ drosodd!
Elwyn A. Jones

Fy enw i yw Siwan a rwy’n ddisgybl yn mlwyddyn 
11 yn Ysgol Brynhyfryd. Rydw i wrth fy modd yn 
chwarae pêl-droed. Dechreuais fy siwrne fel pêl-
droedwraig wrth ymuno â thîm Rhuthun Rovers pan 
oeddwn yn 6 oed. Erbyn heddiw, rydw i’n aelod o 
dîm dan 19 merched Wrecsam. Dros y blynyddoedd 
rydw i wedi cael llawer o brofiadau anhygoel yn 
chwarae i nifer o wahanol dîmau. 

Fi oedd yr unig ferch yn nhîm Rhuthun Rovers 
ac roedd rhaid i mi weithio yn galed er mwyn profi 
fod merched yn gallu chwarae pêl-droed! Cawsom 
nifer o brofiadau fel tîm gan gynnwys chwarae yn 
stadiwm Cae Râs ac yn erbyn Everton. Wrth symud 
i flwyddyn 7, golygai rheolau pêl-droed nad oeddwn 
yn cael parhau i chwarae gyda`r bechgyn. Wrth lwc, 
roedd treialon ar gyfer tîmau newydd pêl-droed 
merched Wrecsam. Roeddwn wedi fy syfrdanu i 

weld cymaint o ferched yno gan fy mod yn meddwl 
nad oedd llawer o ferched yn chwarae pêl-droed! 
Roeddwn yn llawn cyffro pan dderbyniais lythyr 
wedi 3 wythnos o dreialu yn cynnig lle yn y garfan. 
Profiad gwych oedd cael chwarae i dîm genethod 
mewn cynghrair. Erbyn yr ail dymor,  roedden wedi 
datblygu fel tîm a chyrhaeddom rownd derfynol y 
gwpan a gorffen yn ail yn y gynghrair. Yn ddirybudd 
ar ddiwedd y tymor datgelwyd fod tîmau Wrecsam 
wedi eu diddymu o`r gynghrair a chwalwyd y tîm 
dros nos gan achosi siom i ni i gyd. 

Yn dilyn hyn, ymunais â thîm North Football 
Association (NFA) Girls dan 14 yn Rhyl ynghyd ag 
ymarfer yn wythnosol gyda chanolfan perfformio 
pêl-droed Wrecsam a charfan Cymdeithas Pêl-droed 
Gogledd Cymru. Roeddwn hefyd yn chwarae i dîm 
ysgolion Sir Ddinbych. Roeddwn yn hyfforddi 4 
gwaith yr wythnos ynghyd â gêm pob penwythnos. 
Cefais lawer o lwyddiant gyda NFA yn ennill y 
gynghrair a’r gwpan ond y profiad gorau oedd 
chwarae gyda thîm Cymdeithas Pêl-droed Cymru 
(CPDC) yn erbyn genod Manchester City yn stadiwm 

Chwaraeon

Cardiau Nadolig
Y gŵr busnes cyfoethog, Syr Henry Cole a greodd ac a anfonodd y cerdyn cyntaf

yn 1843. Fe gomisiynodd yr artist John Calcott Horsley i ddylunio’r cerdyn 
a oedd yn dangos teulu Fictoraidd traddodiadol, fel y gallai anfon cyfarchion 
tymhorol i’w ffrindiau a’i gydnabod proffesiynol. Gwnaethpwyd 1,000 o gopïau 
iddo ac fe werthai gardiau unigol am swllt yr un. Roedd cardiau cynnar yn dangos 
golygfeydd crefyddol neu deuluoedd yn dathlu’r Nadolig ond mae dyluniadau 
heddiw’n amrywio o dirluniau gaeaf, printiau celfyddyd, dyluniadau haniaethol, 
anifeiliaid ciwt i gartwnau doniol ac ati. Gellir gwneud cardiau wedi’u personoli â ffotograffau 
o’r teulu, cardiau twristiaid â chyfarchion o le penodol, cardiau corfforaethol wedi’u cynhyrchu 
gan wŷr busnes a sefydliadau ar gyfer eu cleientiaid a’u cwsmeriaid, cardiau elusen ac ati.
(Pecyn Adnoddau Beth yw Crefft? – Addurn gan Ganolfan Grefft Rhuthun)

Ffaith ddiddorol
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Ydych chi’n gobeithio cael eira y Nadolig 
hwn? Deffro fore Nadolig â chwrlid gwyn yn 
gorchuddio’r tir? A’r plu eira yn hofran yn 
dawel a gosgeiddig yn yr awyr? Byddai’n 
hyfryd cael Nadolig gwyn, yn byddai.

Tudalen 
y Plant

Beth yw plu eira?
Crisial iâ sydd yn cwympo trwy yr 
atmosffer yw plu eira. Mae rhai plu eira yn cael 
eu gwneud o grisial iâ sengl tra bod plu eira eraill, 
mwy cywrain, yn cael eu gwneud o gynifer â 200 
o grisialau iâ wedi’u hasio gyda’i gilydd. 

Mae plu eira yn ffurfio mewn cymylau lle mae’r 
tymheredd yn is na’r rhewbwynt (0ºC, neu 32ºF). 
Mae’r crisialau iâ yn ffurfio o amgylch darnau 
bach o faw sydd wedi cael eu cludo i’r atmosffer 
gan y gwynt. Wrth i’r crisialau eira dyfu, maen 
nhw’n dod yn drymach ac yn cwympo tuag at y 
Ddaear. Mae gwahanol fathau o blu eira yn ffurfio 
mewn gwahanol amodau. Mae’r tymheredd 
yn penderfynu a yw’r crisialau’n dod yn blât 
gwastad, yn golofn hir, neu’n siâp prism. 

Gall plu eira fod yn siapiau chwe ochr 
cymesur, fel y math y mae pobl yn ei dorri o 
bapur wedi’i blygu, neu gallant fod yn fach 
ac ar siâp afreolaidd. Mae’r siâp chwe ochr, 
neu’r hecsagonau, yn ffurfio oherwydd sut mae 
moleciwlau dŵr yn trefnu eu hunain wrth iddynt 
rewi. Mae cymaint o ffyrdd y gall crisialau iâ dyfu 
nes bod rhai pobl yn dweud nad oes unrhyw 
ddwy bluen eira fel ei gilydd.

A beth am wneud plu eira o ddarnau o bren 
lolipop a’u haddurno?

Neu blu eira allan o ddarnau glain?

Rydych angen 3 weiren fach, glain a rhuban. 
Troellwch y 3 weiren dros ei gilydd yn y 
canol i ffurfio ffrâm. Yna, ychwanegwch y 
glain, clymwch ruban ar ben un coesyn a 
throelli’r coesyn i sicrhau’r rhuban. Rhowch 
dro bach ym mhen pob coesyn i atal y glain 
rhag llithro i ffwrdd.

Beth am i chi geisio gwneud plu eira papur? 
Dilynwch y camau sydd wedi eu paratoi gan Ganolfan Grefft Rhuthun:

Pa blu eira sydd yr un fath?

Eira!

Ateb

Parwch y plu eira

Beth am i chi wneud pob 
math o siapiau plu eira papur 
a’u gosod ar ffenest?

Dechreuais  i chwarae rygbi i Ruthun Ravens 
ar ddiwedd blwyddyn 8. Rydyn ni’n cael 
sesiwn ymarfer rygbi yng Nghlwb Rygbi 
Rhuthun gan ein hyfforddwyr Mike Evans, 
Becky Davies a Liam Davies bob nos Fawrth 
rhwng 5.30 a 6.45. Rydw i mewn grŵp rygbi 
hefo genod o dan 15, ar gyfer blwyddyn 8 i 10.  
Fy hoff dri pheth am chwarae rygbi yw y llinell 
pan maen nhw’n codi rhywun i fyny, ac rydw 
i’n hoffi’r fffaith ein bod ni’n gweithio’n dda fel 
tîm ac mynd yn erbyn timau eraill.  Rydw i’n 
edrych ymlaen at ddatblygu sgiliau gwahanol.
Martha Austin

(Siwan 3ydd o’r dde rhes flaen)

Etihad a`r balchder o wisgo crys Cymru. 
Yna, yn anffodus, cefais anaf eithaf difrifol i fawd 

fy nhroed! Roedd rhaid imi dreulio wythnos yn ysbyty 
Gobowen yn derbyn triniaeth ffisiotherapi. Yna wrth 
imi ail ddechrau chwarae pêl-droed mi gyrhaeddodd 

COVID a dyna stop am gyfnod eto!! Wedi`r cyfnod 
clo, cefais dreialon i fod yn rhan o dîm CPDC 
Gogledd Cymru ond doeddwn ddim yn llwyddiannus 
tro yma. Roeddwn yn ddigalon a chredais fy mod 
i wedi colli fy nghyfle gorau i chwarae pêl-droed 
ar lefel uchel. Ond roeddwn yn benderfynol nad 
oeddwn am roi fyny ac yn fuan wedyn er mai 15 
mlwydd oed ydw i cefais ddau gynnig i chwarae 
gyda thimau dan 19 Wrecsam ac NFA. Roeddwn yn 
ddiolchgar iawn am y cynigion ac o’r diwedd roedd 
fy ngwaith caled yn cael ei gydnabod. Wrecsam heb 
os nac oni bai oedd fy newis i. Mae Wrecsam yn fy 
ngwaed ers imi ymuno yn 11 oed ac mae cefnogaeth 
Gemma Owen a’r holl hyfforddwyr yn anhygoel. 
Chwaraeais fy ngêm gyntaf i Wrecsam dan 19 fis 
yn ôl yn erbyn fy hen glwb NFA a sgoriais 2 gôl i 
Wrecsam a’r sgor terfynol oedd 2-2. Wrecsam dan 
19, dyma i chi dîm a hanner a braf yw cyd-chwarae 
gyda ffrindiau oes o’r tîm dan 12. Gyda balchder, 
rwyf eto yn gwisgo crys Wrecsam ac yn rhan o greu 
hanes y clwb. Y dyfodol - pwy a ŵyr ond gobeithio y 
byddaf yn chwarae pêl-droed am amser hir.
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Chwaraeon
Dyma hanes rhai o’n pobl ifainc a’u diddordebau 
mewn chwaraeon. Pob hwyl iddyn nhw i gyd!

Rhys 
Fy enw i yw Rhys Tudor ac rydw i wedi bod yn 
chwarae rygbi ers fy mod yn saith mlwydd oed ac 
yn dal i fwynhau hyd heddiw. Mae’r teimlad o sgorio 
cais yn dal i fod yn wefreiddiol bob tro a byth yn fy 
siomi. Rwyf wedi bod yn chwarae i’r un clwb ers 
erioed sef Rhuthun ac yn chwarae i’r tîm ieuenctid bob 
penwythnos. Hefyd rydw i’n chwarae i RGC sef Rygbi 
Gogledd Cymru ers blwyddyn 10 ac efo’r academi o 
dan 18 rwan. Y safleoedd rwyf yn chwarae ar y cae 
yw mewnwr a maswr. Rydw i’n mwynhau chwarae’r 
safleoedd yma gan fy mod yn cael llawer o’r bêl ac yn 
cael y cyfrifoldeb o wneud penderfyniadau pwysig a 
hanfodol ar y cae i ennill gemau. 

Sion
Fy enw i yw Sion Tudor ac rydw i wedi bod yn 
chwarae rygbi ers fy mod yn bedair mlwydd oed 
ac yn dal i hoffi  rygbi hyd  heddiw.  Fy mrawd a 
fy nhad wnaeth fy ysbrydoli i ddechrau chwarae 
rygbi a dwi wedi mwynhau rygbi ers y dechrau. 

Tîm rygbi Ysgol Brynhyfryd
 Rhys  - y seithfed o’r chwith yn y rhes ôl, Sion - y cyntaf ar y chwith yn y rhes flaen

Eben Phillips ydw i. Rydw i’n 
naw oed, ac yn byw yn Penlan, 
Rhuthun ac yn chwarae i dîm 
rygbi Rhuthun o dan 10 oed. 
Rydym yn ymarfer pob nos 
Fercher yn y Clwb Rygbi. Mae 
Trefor, Eti, Megan, Lee a Gethin 
yn hyfforddi ni- a mae Dad yn 
helpu allan weithie! Rydw i’n hoffi 
taclo a rhedeg efo’r bêl. Rydym 

yn dysgu rycio ar hyn o bryd a 
pwysigrwydd chwarae fel tîm. 
Tymor yma rydym wedi chwarae 
timau fel Rhyl, Wrecsam, 
Wyddgrug, Bethesda a Nant 
Conwy. Dwi’n hoffi gwneud 
ffrindiau newydd yn y tîm. Yn 
ogystal â ffrindiau o Ysgol 
Pen Barras mae chwaraewyr 
o ysgolion cyfagos fel Carreg 

Emlyn, Llanfair a Pentrecelyn. Fy 
hoff gais oedd i ffwrdd yn erbyn 
Bethesda. Yn ddiweddar, fues 
i efo’r teulu i weld gêm rygbi 
Cymru a Fiji- roedd awyrgylch 
y stadiwm yn ardderchog. Fy 
hoff chwaraewr rygbi ydi Louis 
Rees- Zammit. Dwi wrth fy modd 
yn chwarae i dîm rygbi Rhuthun. 
Eben

Tîm rygbi Rhuthun dan 10, Eben - yr ail o’r dde yn y rhes flaen

Hanna
Rydw i wedi bod yn hoff iawn o chwaraeon 
ers ‘dwi’n cofio ac wedi chwarae hefo clybiau 
dros tua wyth mlynedd erbyn hyn.  Mae fy ochr 
gystadleuol o hyd yn ymddangos pan rwy’n 
chwarae rygbi, pêl-droed a hoci. Rydw i’n 
chwarae i dîm Rygbi Merched Ravens Dan 15, 
i dîm pêl-droed Corwen a Sir Ddinbych a hefyd 
efo Tîm Hoci Rhuthun – felly mae fy amserlen 
yn llawn fel ’da chi’n ddychmygu!  Dwi’n trio fy 
ngorau bob tro yn y gemau ac yn yr ymarferion a 
dydw i byth yn rhoi llai na 100% tra dwi ar y cae.  
Rydw i yn chwarae ar yr Asgell Dde yn hoci a 
pêl-droed, a maswr yn rygbi.  Dwi wrth fy modd 
yn gwibio lawr y lein, ochr gamu’r chwaraewyr 
a thaclo yn rygbi. Dwi’n wirioneddol mwynhau a 
gobeithiaf ddal ati yn y dyfodol a pharhau i ennill 
gemau.
Hanna Tudor

Mae rygbi wedi bod yn rhif un i fi erioed a dwi 
ddim yn gweld dim yn newid. Dwi’n chwarae i 
Glwb Rygbi Rhuthun dan 16 a hefyd ar dreialon 
i RGC sef Rygbi Gogledd Cymru. Fy safleoedd 

ar y cae yw cefnwr neu ganolwr gan fy mod yn 
hoff iawn o redeg a thaclo. Yn y dyfodol dwi’n 
edrych ymlaen i barhau hefo fy rygbi ac i wella fel 
chwaraewr.

Hanna yn taclo

Cymerodd Mabli a Nona White ran mewn 
cystadlaethau ym Manceinion a Birmingham 
cyn iddynt gymhwyso ar gyfer y gystadleuaeth 
Ewropeaidd.

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Ewropeaidd yng 
Ngerddi Gaeaf Blackpool Hydref 23 a 24 ac fe fu y 
ddwy yn cystadlu mewn unawdau a pharau cyflym 
ac araf. 

Fe aethon nhw drwodd i’r rowndiau terfynol ym 
mhob categori ac fe gafodd y ddwy ganlyniadau 
arbennig o wych. Enillodd Mabli le yn y tîm dan 10 
a Nona le yn y tîm dan 8 oed ac fe fydd y ddwy yn 
cystadlu yn y Pencampwriaethau Rhyngwladol cyn 
bo hir.

Mabli a’i thlws dan 10

Pencampwriaeth 
Ewropeaidd Dawnsio 

Dull Rhydd 2021

Nona a’i thlws dan 8


