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Llongyfarchiadau Ioan
I rywun fel fi, aeth drwy’r broses 
nodweddiadol Gymreig o gystadlu 
yng nghystadlaethau canu’r Urdd 
heb unrhyw lwyddiant tra ro’n i yn yr 
ysgol gynradd, tydw i dal heb ddod 
dros y ffaith mod i wedi ennill y Fedal 
Gyfansoddi. Rydw i wastad wedi 
edrych i fyny ar brifeirdd, llenorion, 
dramodwyr, a chyfansoddwyr yr Urdd, 
ac mae’n rhyfedd o beth meddwl 
mod i wedi ennill un o’r prif wobrau. 
Cyfansoddiad ar gyfer fy mhortffolio 
trydydd blwyddyn yn y Brifysgol 
oedd Caneuon Clodfawr, y gwaith 
buddugol. Anfonais y cylch i mewn i 
swyddfa’r Urdd ganol mis Chwefror 
2020. Yn y cyfamser, roedd rhyw 
sôn wedi bod am feirws a oedd yn 
ymledu rownd y byd, ond doedd neb 
wedi meddwl llawer amdano. Fodd 
bynnag, wedi Eisteddfod Rhyng-
golegol Aberystwyth ym mis Mawrth, 
BANG, caeodd pob siop, tafarn a 

chaffi, a dyna aros hir am 18 mis am 
ganlyniadau’r gystadleuaeth. Roedd 
yr alwad fy mod i wedi cyrraedd y 
“tri uchaf” ddiwedd mis Awst yn un 
annisgwyl, mor annisgwyl fel fy mod 
wedi anghofio mod i wedi cystadlu! 
Felly cefais wahoddiad i’r Sied yn y 
Felinheli i ffilmio pwt bach ar gefndir y 
darnau a chael sioc arall fy mod wedi 
ennill, a dod yn ail. Mae’n bechod 
na chefais seremoni draddodiadol 
mewn Eisteddfod iawn i ddathlu’r 
fuddugoliaeth, ond mae ennill 
gwobr fel hon yn fraint ar ei phen ei 
hun. Hoffwn ddiolch yn fawr i ddau 
berson sydd wedi fy helpu gyda fy 
nghyfansoddi yn fy nyddiau ysgol sef, 
Tim Heeley ac Ann Davies. Hoffwn 
hefyd ddiolch i Dafydd Jones, Pen 
Bryn Llan am ganu’r cylch. Does dim 
ond gobeithio rwan y daw mwy o 
gyfleoedd i gyfansoddi, yn enwedig 
nôl adre’ yn Nyffryn Clwyd!
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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

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

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)
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Brenda Jones, Llys Gwen,  
St Meugan, Rhuthun  
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Manon Dafydd, Fairways, Llanbedr 
DC. (manondafydd@msn.com)
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Jan Duley, Llandegla £10.00
Er cof am Moss Roberts, Garej Gwyddelwern £20.00
Teulu Evans, Llanrhaeadr £10.00
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Teulu Beca Grug Evans, Llanbedr £5.00
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Hysbysebion rhifyn Rhagfyr erbyn  
Dydd Gwener, Tachwedd 26.

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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        10.00y.b. – 3.30y.p. 
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        7.00 y.h. 
30     Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion, Canolfan Cae Cymro, 
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        10:00 y.b. - 6.00 y.h.  
9       Dechrau Canu Dechrau Canmol, Eglwys y Santes Fair,  
        Yr Wyddgrug, 7.00 y.h. 
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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 
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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.
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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.
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Y pris yw £30 am y flwyddyn.

Pen-blwydd Hapus

Pen-blwydd hapus a llongyfarchiadau mawr  i 
CEIRIOG Wynn Morris, Pennant, Bryn Saith Marchog 

yn 90 oed ar  Dachwedd 29. Tad, Taid a Hen-daid 
arbennig iawn.

Cariad mawr oddi wrth Noel, Llinos, Carys, Gaenor a’u 
teuluoedd i gyd.

Pen-blwydd hapus i MACHLAN Llywelyn, Dolben, 
Rhuthun yn 2 oed ar Dachwedd 8. Cariad mawr 

oddiwrth Mam, Dad, Osian a Gruff.  

Llond crochan o gariad i’r wrach fach hapus yma  
BETSAN Elfryn oedd yn 7 oed ar Dachwedd 1 oddi wrth 

Taid a Nain Pwllglas, Naini, Gwion, Steph ac Awen. 

Pen-blwydd hapus i ELA EMLYN Evans, Carneddi ar ei 
phenblwydd yn 5 oed, Tachwedd 21. Llawer o gariad 

gan Dad, Mam ac Arthur, Nain Farm Capel Helyg a Taid 
a Nain Garej Llanrhaeadr ar teulu i gyd.  

Pen-blwydd hapus i MALI FFLUR Evans, Caerdydd ar 
ei phenblwydd yn 11, Tachwedd 26 .Llawer o gariad 

gan Dad, Mam a Deio, Mamgu,Taid a Nain Dyffryn 
Llanrhaeadr a’r teulu i gyd. 

Pen-blwydd hapus i DEIO LLYR Phillips, Penlan, 
Llanfwrog, Rhuthun fydd yn 6 oed ar Dachwedd 24. 

Llond trol o gariad oddi wrth Mam, Dad, Betsan, Eben 
a’r teulu oll x 

Pen-blwydd hapus iawn i ti BECA GRUG Evans, Tyn y 
Celyn, Llanbedr, yn 5 oed ar Tachwedd 14.  Llawer o 

gariad oddi wrth Dad, Mam, Aron, Erin a Math. xxxxx  

Pen-blwydd mawr 1af i GWILYM EMRYS Williams ar 
Dachwedd 6, cariad a swsus mawr gan Nain Mags, 

Mam, Dad a Caio xx

Dyddiadur y Bedol  
Tachwedd
24 Cronfa Cymunedol Brenig - Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, 

Groes, 3.00-6.00 y.p.

Rhagfyr
5 Cinio Nadolig Clwyd 2020 - Canolfan Cae Cymro, 

Clawddnewydd, 12.30 y.p.
12 Nadolig Leah, Neuadd y Dref, Dinbych, 7.00 y.h. Elw at 

Eisteddfod yr Urdd Dinbych.

O’r Efail
Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn hefo Eirlys, Nia a Gerallt a’r teulu 
i gyd yn eu profedigaeth fawr o golli Euryn, priod a thad a thaid oedd yn 
annwyl iawn gan y teulu i gyd, ac un a fu’n ffyddlon iawn i’r Bedol ar hyd 
y blynyddoedd.  Hefyd rydym yn ddiolchgar iawn i Carys am ei chymorth 
parod (a’i hamynedd!) a hynny yng nghanol ei gofal a’i phryder am Robat yn 
ystod y misoedd diwethaf a gobeithiwn y caiff yntau adferiad llawn yn ystod 
y misoedd nesaf.

Pen-blwydd hapus i GWEN Lloyd Hughes, 
Ystrad Fawr, Llangwm yn 5 oed ar 

Dachwedd 23. Llawer o gariad gan Dad, 
Mam, Alys, Nansi a’r teulu i gyd.
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LLANGWM
Gohebydd: Sian Mererid Williams  
E-bost: tainewyddion@gmail.com

CYFARCHION MIS TACHWEDD

LLONGYFARCHIADAU

CERRIGYDRUDION LLANBEDR DC
Gohebydd: Iona McKee

Ffôn: 01824 705074

TYMOR DIOLCHGARWCH:  
Ddechrau Hydref cafwyd pregeth yng 
Nghefnnannau gan ein gweinidog 
Y Parch. Huw Dylan - a’i neges yn 
amserol a phwrpasol yn ôl ei arfer.

Yna’r Nos Fawrth dilynol, croesawyd 
Y Parch. Euron Hughes, Llanuwchllyn, 
i bulpud y Cefn am y tro cyntaf. Daeth 
cynulliad da ynghyd i wrando ar ei 
bregeth Ddiolchgarwch.

NOSON LAWEN: Mae’n siŵr i bawb 
fu’n gwylio fwynhau arlwy’r Noson 
Lawen o Glwyd ddarlledwyd ar S4C 
beth amser nôl. Digon o amrywiaeth 
ac ensemble yr Aelwyd (Lleucu, Siwan, 
Elin Haf a Gwenlli) ymhlith yr artistiaid. 
Llywiwyd y cyfan yn ddeheuig 
a chartrefol gan Sian Edwards, 
Pentredraw. Gobeithio am fwy o 
nosweithiau tebyg ynde.

MUDO: Dyna hanes Elin, Gwynant, Eila 
Non ac Esni Glwys. Ers cyn y cyfnod 
clo bu’r teulu yn lletya gydag Anti Haf 
yn Ystrad Wen tra’n aros i’w cartref 
newydd fod yn barod. Erbyn hyn, 
maent wedi setlo yn Nhy’n Llechwedd, 
Llandderfel - Gwynant yn symud yn ôl 
i’w hen gynefin. Pob hwyl ar yr aelwyd 
newydd a chofiwch bicio nôl heibio Anti 
Haf a phawb yma’n y Llan.

GYRRWR NEWYDD: 
Llongyfarchiadau i Robin Owen, 
Gaerfechan, ar basio ei brawf gyrru 
yn ddiweddar. Digon o ddreifars yng 
Nghaerfechan ‘rwan!

PENBLWYDD HAPUS: Roedd 
pnawn Sadwrn, Hydref 2 yn ddiwrnod 

arbennig iawn i ni yma yn Llangwm - 
cyfle i ddathlu penblwydd y Aelwyd 
yr Urdd yn 80 oed. Tipyn o garreg 
filltir! Cafwyd siawns dros baned i hel 
atgofion, mwynhau’r arddangosfa o 
luniau, gwisgoedd a thlysau - i gyd 
yn cofnodi amrywiol weithgareddau 
a llwyddiannau yr Aelwyd gydol y 
blynyddoedd. Wrth i bawb ymfalchïo 
yn ei pharhad, sylweddoli mor ffodus 
y buom fel ardal o gael arweinwyr a 
hyfforddwyr yn gefn i’r aelodau.

Diolch arbennig i gyn-aelodau ac 
aelodau presennol am yr holl waith 
paratoi ac am roi i’r gymuned ddiwrnod 
i’w gofio a gobaith am a ddaw.

(Diolch hefyd i Meinir am groniclo’r 
hanes ac i Mirain am y lluniau)

BEDYDD: Bnawn Sul, Hydref 3, 
dan arweiniad y Parch. Huw Dylan - 
bedyddiwyd Erin, merch fach Iwan 
a Glain, Y Bala a chwaer fach Eben. 
Dymuniadau gorau i chi fel teulu.

GWELLA: Balch ydym o ddeall fod 
Elin Owen, Hendrearddwyfaen, yn 
ôl adre’ wedi cyfnod byr yng Nglan 
Clwyd. Brysia wella Elin a gad i bawb 
arall dendio arnat am sbel.
Anfonwn ein cofion hefyd at eraill o’r 
ardal sy’n cwyno - gan obeithio cewch 
adferiad buan.

TRAED BACH: Hyfryd cael croesawu 
hogyn bach arall i aelwyd Pen y Gob, 
Gellïoedd. Mae’n siŵr fod Myfyr John 
wrth ei fodd efo’i frawd bach newydd - 
Steffan Glyn, mab Sion a Nia Lynch ac 
ŵyr arall i Meinir a Gwion, Brynffynnon. 
Mwynhewch y magu!

Capel Jeriwsalem 
‘Rydym wedi colli dwy aelod selog 
iawn yn ddiweddar sef Mrs Margaret 
Roberts, Argoed a Mrs Gwen Hughes, 
Cysgod y Capel ac ‘rydym yn anfon 
ein cydymdeimlad cywiraf at y 
teuluoedd.
Llongyfarchiadau i Aron Cwmoerddwr 
am lwyddo’n ei brawf gyrru ar ôl hir 
ymaros!

Y Gorlan
Croesawyd pawb gan ein is-lywydd, 
Eirlys Rowlands, a chroeso i Ifor 

Davies ymuno â ni. Diolch yn fawr am 
y cinio gawsom gan Ferched y Gegin. 
Y gŵr gwadd oedd Arwel Emlyn Jones 
o Ddinbych a chawsom sgwrs a hanes 
diddorol iawn ganddo.

Daeth tristwch sydyn i’n plith o golli 
Mrs Margaret Roberts, Argoed – hi 
oedd aelod hynaf Y Gorlan. Bydd 
bwlch mawr ar ei hol, a hefyd Mrs 
Gwen Hughes, Cysgod y Capel – 
bu hithau’n aelod am flynyddoedd. 
Rydym yn meddwl am eu teuluoedd 
yn eu profedigaeth.

Eglwys Llanbedr 
Cyngor Cymuned
O ganlyniad i’r gwaith fydd yn cael 
ei wneud i gynnal a chadw safle’r 
Goeden Heddwch, bydd y ‘Milwyr 
Tawel’ yn cael eu lleoli yng Ngardd y 
Gymuned am eleni.

Cerddoriaeth
Mae ‘Ysgol Ganu’ newydd yn dechrau 
a dyma gyfle gwych i blant rhwng 8 
a 13eg i ddysgu caneuon newydd a 
chyfafod ffrindiau.Edrychwn ymlaen at 
eu clywed yn canu.  

Bydd yna hefyd gyfleoedd i bobl 
gael clyweliad ar gyfer bod yn 
rhan o Gôr Eglwys Arbennig gyda 
phosibilrwydd o ennill ysgoloriaeth 
i bobl ifanc rhwng 12-18 fydd yn 
caniatáu iddynt derbyn addysg 
gerddorol werth £3,500. Ardderchog!

Marathon Llundain
Llongyfarchiadau i Max Smith, 
Bathafarn fu’n rhedeg Marathon 
Llundain yn diweddar a hynny mewn 
amser campus o dan 5 awr. Cododd 
£1500 tuag at elusen Corum - grŵp 
o elusennau arbennig sy’n datgan 
fod pob plentyn yn haeddu pob cyfle 
mewn bywyd. Mae’r elusen yn cefnogi 
plant a phobl ifanc bregus.

Hau hadau blodau gwylltion

Ysgol
Mae plant y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn garddio ac yn cymryd mantais o’r 
tywydd hydrefol mwyn. Gwelir nhw yn brysur yn planu blodau gwylltion yn yr hen 
Eglwys gan drafod ‘Cynhesu Byd Eang’ gyda’r Tad Huw.  Pawb yn mwynhau’r 
awyr iach a gan gadw’n heini hefyd! Diolch yn fawr iddynt am eu cymorth i 
harddu’r pentref.

Plant y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau garddio

Trafodaeth am Gynhesu Byd Eang

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
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ER COF

I gofio’n annwyl iawn am Aer (Aerwyn G Jones, Aeddren, 
Llangwm gynt) gŵr annwyl Bet a thad a thaid arbennig y 
teulu oll a fu farw ar Dachwedd 16, 2020. Gyda chariad y 
cofiwn ac yn dawel hiraethwn. Oddi wrth Bet, Gwennol, Llyr, 
Eurgain, Undeg, Ynyr a’u teuluoedd.

Er cof am Moss Roberts, Garej Gwyddelwern. I gofio’n 
annwyl iawn am ŵr, tad a thaid a hunodd ar Dachwedd 
13, 2015. Yn dawel hiraethwn, gyda chariad y cofiwn. 
Gan Rhian, Dafydd, Catherine, Vaughan a Jane wyrion a 
wyresau.

DIOLCH

MORRIS – HUW IORWERTH, Hafod 
Wen, Pentrefoelas
Dymuna Olwen, Lowri, Gwawr ac 
Eleanor a’u teuluoedd ddiolch yn 
fawr iawn i bawb am bob arwydd 
o gydymdeimlad a ddangoswyd 
tuag atynt yn eu profedigaeth o golli 
Huw Iorwerth, gŵr, tad, taid a brawd 
annwyl iawn. Gwerthfawrogwn y 
cyfan yn fawr iawn. Diolch yn fawr i’r 
Parch Huw Dylan am ei wasanaeth 
urddasol a chynnes ddydd yr 
angladd, ac hefyd i Peredur Roberts 
a’i gwmni ymgymerwyr am eu gwaith 
proffesiynol hefo’r trefniadau. Diolch 
yn arbennig i’r gofalwyr lleol am eu 
gofal a’u caredigrewydd tuag at Huw 
dros y blynyddoedd diwethaf , hefyd 
i’r Meddygon a’r tîm ym Meddygfa 
Uwchaled, ac i’r  Nyrsus Ardal i gyd 
am eu cefnogaeth a’u gofal hwythau. 
Mae’r cyfan oll wedi bod o gymorth 
mawr i ni fel teulu, a diolch o galon eto 
i bawb.

Hoffwn ddiolch o galon i’m teulu 
agos, fy mherthnasau a’m cyfeillion am 
eu cardiau, eu cyfarchion a’r anrhegion 
caredig ar achlysur fy mhenblwydd 
arbennig yn 90 oed ar Fedi 19 
eleni. Cefais ddiwrnod i’w gofio yng 
nghwmni fy nheulu. 
Freda Hughes, Bodheulog, Corwen’. 

Dymuna teulu y diweddar Myfanwy 
Lloyd, Y Wenallt, Gwyddelwern, 
ddiolch am bob arwydd o 
gydymdeimlad yn eu profedigaeth 
ddiweddar o golli modryb. Diolch 
i’r Parch Brian Huw Jones am ei 
wasanaeth ar ddydd yr angladd ac i 
Deiniol Jones o gwmni R W Roberts a’i 
Fab, Dinbych am ei drefniadau trylwyr. 
Gwerthfawrogir yn fawr y rhoddion 
hael dderbyniwyd tuag at ‘Canolfan Ni’ 
yng Nghorwen er cof am Myfanwy.

Dymuna Nia, Iwan, Lois a Mared 
Waen Rhydd, Llanelidan ac Iwan, 
Lowri, Jac a Gruff, Carrog Isa, 
Glyndyfrdwy ddiolch i’r teulu, 
cymdogion a ffrindiau am bob arwydd 
o gydymdeimlad ddangoswyd tuag 
atynt yn eu profedigaeth o golli 
Tad a Thaid arbennig iawn sef Idris 
Mynorydd Williams, Llys Derfel, Llidiart 
y Parc (gynt o Carrog Isa). Diolch i 
AG Evans a’i Feibion, Y Bala am eu 
trefniadau trylwyr, i ‘r Parchedig Morris 
P Morris am y Gwasanaeth, i Edwin ac 
Eirian Jones, Tŷ Mawr, Carrog am eu 
cefnogaeth ac am y Deyrnged. Diolch 
hefyd i Nia Jones, Pant y Ffynnon, 
Glyndyfrdwy a’r teulu am baratoi’r 
lluniaeth ac i Marquee4U, Pentrecelyn 
am baratoi cysgod. Gwerthfawrogwyd 
presenoldeb helaeth ar ddiwrnod yr 
angladd a diolch am y rhoddion hael er 
cof am Idris tuag at Feddygfa Deuluol 
Corwen.

Dymunaf ddiolch i fy mhlant a’u 
teuluoedd am drefnu parti i’w gofio ar 
achlysur fy mhen blwydd yn 80 oed yn 
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn hefyd 
i deulu, ffrindiau a chymdogion am y 
cardiau, anghregion a phob cyfarchion. 
Ellen J Owen, Tegfan, Dinmael

DATHLU’R AUR
Llongyfarchiadau i Arthur a Hazel Jones,Erw Goch, Rhuthun 
ar ddathlu eu priodas aur yn ddiweddar.  Fe’u priodwyd yng 
Ngharmel, Capel y Bedyddwyr, Llanelidan gyda’r gweinidog, 
y Parch. R O Williams, yn gwasanaethu, a’r Parch. Gwilym 
O Jones, Croesoswallt yn cynorthwyo.  Gwylan Elidan oedd 
y forwyn briodas a’r gwas, Wali Jones.  Roedd mam Arthur 
wedi ei chymeryd i Ysbyty Machynlleth ddeuddydd ynghynt 
a’r tro yma ni fedrwyd dathlu’r amgylchiad arbennig gan fod 
Gwylan yn yr Ysbyty.

Llongyfarchiadau i Aled Mosford a Ffion Griffiths ar 
achlysur eu priodas Awst 14, 2021 yng Nghapel Unedig 
Penmachno. Dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol oddi 
wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Llongyfarchiadau i Megan 
Duley, Llys Myfyr, Llandegla 
ar ei llwyddiant yn derbyn 
gradd dosbarth cyntaf 
gydag anrhydedd Bachelor 
of Science mewn Fforenseg 
a Diogelwch Cyfrifiadurol 
ym Mhrifysgol Leeds. 
Dymuniadau gorau ar y cam 
nesaf yn dilyn gradd meistr. 
Llawer o gariad Bryan, Mam 
a James xx
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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

‘Rydym yn dal i gyfarfod bob yn ail 
brynhawn Sul i addoli dan arweiniad 
ein Gweinidog, a bellach, ‘rydym 
wedi dechrau canu emynau yn y 
gwasanaethau, ac, o mor braf yw 
cael gwneud hyn, er bod canu tu 
ôl i fasg yn dipyn o her!!  Cawsom 
Gyfarfod Gweddi Diolchgarwch ar 
yr 17eg o Hydref, dan ofal Morfudd 
Jones, a chymerwyd rhan gan 

Margaret Jones, Helen Roberts 
a Gwenan Williams, gyda Menna 
Jones yn cyfeilio.

Mae amryw o drigolion yr ardal - 
plant, bobl ifanc ac oedolion - wedi 
bod yn dioddef o’r Covid, ac wedi 
bod yn hunan ynysu.  Gobeithio eich 
bod i gyd yn teimlo’n well erbyn hyn.

Anfonwn ein cydymdeimlad at 
Rich ac Eleri a’r teulu, Telpyn, yn eu 
profedigaeth ddiweddar o golli brawd 
yng nghyfraith ac ewythr, sef Eddie 
Davies, Bryneglwys.

Cefnogwch ein  
hysbysebwyr



6 7

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
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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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PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT? 

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

 Eich Contractwr Lleol 
J. TUDOR MORRIS 

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002

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

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

BETWS GWERFUL GOCH
Gohebydd: Maria Evans   Ffôn: 01490 460360

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yng Nghapel y Gro

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

16-18 Stryd Clwyd, Rhuthun    
Ffôn: 01824 702575 

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

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

Siop Elfair

Richard Jones 
a’i Gwmni 
IARD LO EYARTH, 

HEOL Y PARC, 
RHUTHUN 702006 

Gwerthwr Glo 
Cludo i bob ardal 

Ffôn fin nos: 
07786 244426

 
APPROVED 

COAL  
MERCHANT

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

RHEWL
Gohebydd: Siân Eryddon.   

01824 710245      
eryddon@icloud.com 

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

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

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

CYW YN DOD A HWYL A HUD  
I DDYFFRYN CLWYD 

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

Ffôn: 01824 750017

CAPEL 
Y cyntaf o fis Hydref ymunwyd yn y 
Gro gyda’r Parch Huw Dylan Jones yn 
gwasanaethu. 
Hydref 10: Yma ym Melin y Wig roedd 
gwasanaeth o ddiolchgarwch gyda’r 
Parch Eric Green. 
Cafwyd cyfle i ymuno yn y gwasanaeth 
gyda darlleniadau gan Ann Edwards 
o’r Gro ac Elin Roberts o Gynfal. 
Hydref 24: Roedd gwasanaeth yn y 
Gro gyda’r Parch Helen Wyn Jones. 
 
COFION 
Anfonwn ein cofion at Meryl Evans 
Pendre Fawr yn dilyn anffawd ar y 
fferm. 
Cofion hefyd at Jesse Parry Clegir 
Mawr yn dilyn triniaeth yn yr ysbyty. 
Hefyd Ashton Crawley Tŷ Hen yn dilyn 
arhosiad yn yr ysbyty. 
Cofion atoch a dymunwn wellhad 
buan. 
Cofion at bawb arall yn yr ardal nad 
ydynt wedi bod yn dda. 
 
LLONGYFARCHIADAU 
I Ellie Smith Min y Clwyd ar basio 
prawf gyrru. A hefyd ei chwaer Sarita 
ar ddathlu Penblwydd arbennig yn 21 
oed. 
Dymuniadau Gorau i’r dyfodol. 

MELIN Y WIG

Gohebydd: Sian Eryddon  
Ffôn: 01824700245

Llongyfarchiadau i Sandra Williams, 
Cwrt Arthur ar ei llwyddiant yn 
rhedeg a chwblhau Marathon 
Llundain fis diwetha. Da iawn chdi!

RHEWL

27

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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Cefnogwch ein  
hysbysebwyr

EGLWYS SEION 
Oedfaon: Yn ystod mis Hydref 
cynhaliwyd oedfaon undebol Gofalaeth 
Edeyrnion yn eglwysi Seion, Carrog a 
Seion, Corwen. Ar Hydref 10, cafwyd 
Gwasanaeth Diolchgarwch yn Seion, 
Carrog, pryd bu ein Gweinidog, Parch 
T.L Williams yn rhoi anerchiad. ‘Rydym 
yn ddiolchgar iddo am ei ymdrech. 
Wythnos yn ddiweddarach ar Hydref 
17 cafwyd oedfa dan ofal Parch Helen 
Wyn Jones yn Seion, Corwen a diolch 
iddi hithau am ei gwasanaeth bob tro. 
Bu cyfarfod gweddi yn Seion, Corwen 
ar Hydref 24 ac i gloi’r mis, bu’r oedfa 
yn Eglwys Moreia, Gwyddelwern pryd 
bu Llinos Mary Jones yn gwasanaethu.

Cofion: Deallir bod Parch T.L.Williams 
wedi gorfod treulio cyfnod yn yr ysbyty 
diwedd mis Hydref ac anfon ein 
cofion ato, brysiwch wella. Hefyd mae 
Heulwen Williams, Capel Moel Adda 
wedi cael llawdriniaeth ar ei llygad yn 
ddiweddar a gobeithiwn adferiad llwyr 
iddi hithau.

Colli Cyn Gweinidog: Gyda thristwch 
y clywsom fod Parch Eifion Jones 
wedi’n gadael ar Hydref 9 ar ôl 
cystudd cymharol bŷr. Bu’n Weinidog 
rhan amser gyda ni yma yn Seion, 
Corwen a Gofalaeth Edeyrnion am 
dros deg mlynedd hyd ei ymddeoliad 
diwedd 2018. Yn gymeriad triw 
ag agos atoch, pregethai’n fyr ac i 
bwrpas. Cyfeiriai yn aml at ei deulu 
yn ei bregethau ac rydym yn estyn 
ein cydymdeimlad cywiraf â hwy yn 
eu galar a’u hiraeth. Rhoddodd Parch 
Eifion Jones oes o wasanaeth i Eglwys 
Iesu Grist. 

CYLCH LLENYDDOL BRO 
GLYNDŴR                                                           
Cyfarfu’r Cylch Llenyddol yng 
Nghorwen nos Iau, Hydref 14, o 
dan lywyddiaeth Llinos Mary Jones, 
Gwyddelwern. Dechreuwyd ar 
nodyn trist, a chafwyd munud o 
ddistawrwydd i gofio am aelodau 
a gollwyd yn ystod y cyfnod clo. 
Ond llawenydd oedd gweld amryw 

o aelodau newydd yn ein plith, a 
chroesawyd hwy’n gynnes. Siaradwr y 
noson oedd Elfyn Pritchard o’r Sarnau, 
un o’n haelodau, a’r testun oedd “O. 
M. Edwards”. 

Cawsom gip ar fywyd y dyn 
amryddawn o Lanuwchllyn, a anwyd 
yn 1858. Yn ystod ei oes bu’n 
ddisgybl-athro; pregethwr; Aelod 
Seneddol ac yn llenor, heb sôn am 
ei waith enfawr ym myd addysg. 
Ysgrifennodd nifer fawr o lyfrau, a bu’n 
gyfrifol am sawl cyfnodolyn. Mae’n 
bosibl mai “Cymru’r Plant” oedd un 
o’r rhai enwocaf. Cawsom hanesion 
difyr am ei fywyd, ei ragoriaethau a’i 
ffaeleddau, gyda dyfyniadau ar y sgrin. 
Roedd hyn yn help i ni fel cynulleidfa 
gael darlun crwn o’i fywyd, a hwnnw’n 
fywyd prysur iawn. Nid oedd e yn gryf 
ei iechyd, a bu farw yn 1920. Llawer o 
ddiolch i Elfyn Pritchard am draddodi’r 
ddarlith yn gryno ac yn ddifyr, ac i Ian 
Hughes am ei gymorth gyda’r sgrin. 
Y tro nesaf edrychwn ymlaen at gael 
cwmni Bethan Wyn Jones o Sir Fôn.

Llinos Mary Jones a siaradwr gwadd, Elfyn Pritchard bu’n trafod cymeriad a 
chyfraniad O.M. Edwards yn y Cylch Llenyddol.

Llongyfarchiadau MAWR i ti Dafydd 
ar arwyddo efo Tim pel droed Crewe 

Alexandra yn ddiweddar.Pob lwc i ti i’r 
dyfodol!

Oddi wrth Taid a Nain ,Clydfan ,Corwen

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 

Ffôn: 01824 710262

Croeso yn ôl i’w chartref genedigol i 
Anna, Cefn Mawr a llongyfarchiadau 
iddi hi a Nathan ar enedigaeth 
Elsi Haf, chwaer fach i Seren 
Elena. Gobeithio y byddwch yn 
hapus yn eich cartref newydd. 
Llongyfarchiadau hefyd i Taid a Nain, 
sef Mark a Nia Rees ac i Mair Jones 
Tegfan ar ddod yn hen nain unwaith 
eto.

Pob dymuniad da i Ceri, Lee, Lydia 
ac Olivia sydd wedi symud o Gefn 
Mawr i Lanfair Dyffryn Clwyd a 
llongyfarchiadau i Ceri ar ennill gradd 
BA Anrhyddedd mewn Astudiaethau 
Teulu a Phlentyndod o Brifysgol 
Glyndwr a dymuniadau gorau iddi 
gyda’i hastudiaethau pellach ym 
Mangor.

Cofion at Meirion Williams, Llwyn 
Derw sydd wedi treulio cyfnod yn yr 
ysbyty. Gobeithio eich bod yn gwella.

Dathlu Llongyfarchiadau i Geraint 
Jones, Ysgeibion ar ddathlu pen-
blwydd arbennig ddechrau mis 
Hydref. Da yw deall ei fod hefyd 
yn gwella ar ol cyfnod o salwch yn 
ddiweddar.

Gwellhad buan i Iorwen Jones, 
Ysgeibion Farm a Gwilym Lloyd, 
Rhwng Ddwy Afon, y ddau wedi cael 
llawdriniaeth yn ddiweddar.

Diolchgarwch Cynhaliwyd cyfarfod 
Diolchgarwch Eglwys y Santes Fair 
fore Sul 3 Hydref dan arweiniad 
y Parch John Searle. Cafwyd 
lluniaeth ysgafn i ddilyn er budd 
Cronfa DPJ a llwyddwyd i gasglu 

£100 tuag at yr achos teilwng hwn. 
Hefyd, cynhaliwyd noson Calan 
Gaeaf nos Wener 29 Hydref gyda 
chystadlaethau gwisg ffansi, creu 
pwmpen ac enwi’r wrach a chyfle i 
bawb fwynhau paned a chawl.

Celyn ac Elliw, Wern yn helpu i weini 
bwyd yn dilyn cyfarfod Diolchgarwch 

Eglwys y Santes Fair

Cartref newydd Pob dymuniad 
da i Emily Williamson, Hendre yn 
ei chartref newydd yn Sale, ger 
Manceinion.

Ymddiriedolaeth Fferm Wynt 
Tir Mostyn a Foel Goch Cofiwch 
bod cyfle arall i wneud cais am 
nawdd o gronfa’r fferm wynt. Dylid 
cyflwyno’ch cais erbyn 31 Rhagfyr 
2021.

GRAIGFECHAN
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn : 01824 703304

CAPEL
Diolch i bawb eto am eu cefnogaeth i Oedfaon y Sul yn Ebenezer a hynny 
ymysg yr ofnau  sy’n dal i fod ynglyn â’r Pandemic yma. Mae’n dda gweld 
pawb eto ac anfonwn ein cofion at bawb arall sydd ar hyn o bryd oherwydd 
gwahanol amgylchiadau yn methu ac ymuno a chymdeithasu gyda ni yn yr 
Oedfaon. Cynhaliwyd ein Gŵyl Ddiolchgarwch yn ôl yr arfer ar y Sul cyntaf ym 
mis Hydref yng nghwmni Llinos Mary Jones, Gwyddelwern a’r Suliau yn dilyn 
gyda’r Parch John Owen, Rhuthun; John Griffiths, Rhuthun; Marion Simkin, 
Nercwys a disgwyliwn groesawu Buddug Medi Y Bala i’n gwasanaethu ar y 
Sul olaf o fis Hydref.  

GIÂT I NUNLLE!
Dyma i chi lun a dynnwyd gan Anthony Smith yn ystod un o’r cyfnodau o eira’r 
Gaeaf diwethaf. Fe’i gwelwch hi wrth groesi’r ffordd ger y Clwyd Gate a dilyn y 
ffordd fechan ychydig. 

Ond beth yw ei diben? Mae hi’n giât fach ddel iawn, gyda’r 4 bwa ar ei phen. 
Tydi hi ddim yn edrych fel giât ffarm, a tydi hi’n bendant ddim fel un o’r gatiau 
mochyn mae’r Cyngor wedi’u gosod ym mhobman o gwmpas tref Rhuthun yn 
ddiweddar. A beth bynnag, fedrwch chi ddim mynd drwyddi: heb sôn am weiren 
y ffens a’r weiren bigog, mae ‘na glo arni hefyd. Dwi di gweld ffarmwr yn llenwi 
bwlch mewn clawdd gyda phob math o bethau cyn heddiw (dim yn Nyffryn 
Clwyd!), ond tydi’r ddamcaniaeth yna ddim yn taro deuddeg chwaith.

Daeth yr ateb – ble arall ond drwy Facebook? Emrys Wynne yn egluro bod 
gatiau fel hon wedi’u gosod bob hyn a hyn ar hyd y beipen sy’n cario dŵr o Lun 
Alwen i Benbedw. Dwi’n gwybod am ddwy arall, - un yn Jericho Lane, ddim 
ymhell o Ferllyn, a’r llall wrth y lle AI – ychydig ymhellach a thros y ffordd. Tydi 
rhain ddim mor amlwg gan fod gwrychoedd o’u hamgylch, ond ewch i chwilio 
amdanyn nhw wrth fynd am dro! Siŵr bod ‘na lawer i un arall.

Un ddamcaniaeth yw mai ‘markers’ ydi’r gatiau, i ddangos llwybr y beipen. 
(Peth peryglus ynddo’i hun, gyda Mudiad Amddiffyn Cymru yn arbenigo mewn 
chwythu’r peipiau, ond wrth gwrs yn ystod y 60au y digwyddai hynny, ac nid 
pan osodwyd y beipen ddegawdau ynghynt.) Clywais hefyd eu bod wedi’u 
gosod i nodi’r mannau lle gall peirianwyr y Bwrdd Dŵr, neu Gyfoeth Naturiol 
Cymru erbyn hyn, wneud gwaith cynnal a chadw ar y falfiau a’r hydrantau ar hyd 
y beipen. 

Ddaeth dim byd amlwg i’r golwg wrth holi’n fras yn yr Archifdy. Dwi’n amau 
y byddai’n rhaid ymchwilio llawer manylach. Os nad ydi darllenwyr y Bedol yn 
gwybod, wrth gwrs???         

BEJ

CLAWDDNEWYDD

Diolch i griw gweithgar Glanllyn am 
gynnal Bore Coffi a chodi £145 i gronfa 
Sioe Flode Rhuthun.

Mae’r coffi a’r cacennau blasus ar 

fore Iau cyntaf pob mis yn fargen wych.
Braf oedd croesawu Ann a Trebor 

i’n Bore Coffi misol i godi arian at 
elusennau lleol.

Mae Emily a Myfi yn brysur wrth y drws gyda’r raffl
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 Blodau Parch
Alice Parry Hudson, gynt o Bron y Gaer, Stryd y 
Castell.

Cafodd Alice ei geni ar Fawrth 8, 1933 yn Sarn 
Meillteyrn ym Mhen Llŷn, yn ferch i J.P, Jac Garej 
a Jinni Jones.  Aeth i Ysgol Gynradd Sarn a bu’n 
llwyddiannus yn yr “Eleven Plus” blwyddyn o flaen 
ei hamser yn ddeg oed, ac felly symud i Ysgol 
Ramadeg Botwnnog.  Datblygodd ddiddordeb 
craff mewn pethau peirianyddol, ac yn 17 oed 
fe lwyddodd yn ei phrawf gyrru y tro cyntaf.  
Gadawodd Botwnnog ar ôl rhagori yn yr ysgol, 
ac ymlaen wedyn i Gartrefle, sef Coleg Hyfforddi 
Athrawon yn Wrecsam.  Ei swydd dysgu gyntaf 
oedd yn Ysgol Gynradd Hunter’s Hall, Dagenham 
yn Essex, wedyn symud ymlaen yn nes i Gymru a 
chael swydd dysgu yn Ysgol Gynradd Rudheath 
ger Northwich. 

Ymlaen wedyn i ddysgu yn Wrecsam, sef ym 
Marchwil a Rhosddu, cyn cael ei hapwyntio yn 
Bennaeth Ysgol Derwen, ac yno y bu yn hynod o 
hapus am bum mlynedd ar hugain.  Roedd gan 
pawb feddwl y byd ohoni yn yr holl ysgolion lle bu’n 
dysgu yn athrawes penigamp.  

Tra bu yn Nerwen prynodd fan mini, a daeth yn 
ddefnyddiol iawn i gario pump neu chwewch o’r 
plant, a Medi y ci, i’r pwll nofio yng Nghorwen.  

Roedd wrth ei bodd yn teithio a bu hi a Llyr yn 
ystod y chwedegau yn mynd ar wyliau i’r cyfandir 
pob gwyliau haf.  Yn y dyddiau hynny gwersylla 
roeddent yn ei wneud, ac Alice pob amser yn mynd 
â botel dŵr poeth just rhag ofn…!

Dysgodd ymadroddion defnyddiol mewn 
Ffrangeg a Sbaeneg, a’u dysgu yn awchus.

Roedd ganddi ddigonedd o storїau am yr 
anturiaethau fel pan aeth ar goll ynghanol Paris ar 
y gylchfan anferth yn ymyl yr Arc de Triomphe, a’i 
geiriau enwog hi, “Wel rhaid i ni fynd o gwmpas 
eto”! A hwythau yn mynd o gwmpas y gylchfan 
mwyaf brawychus yn Ffrainc heb feddwl dim.  

Unwaith pan oeddent yn aros mewn pentref bach 
yn Ffrainc, a’r trigolion yn edrych yn bur amheus 
arnynt yn siarad iaith estron (Cymraeg) ac yn meddwl 
mai Almaenwyr oeddynt, cyn gynted y soniwyd am 
“Gallois” a “Pays de Galles” a “Barry John”, roedd y 
sefyllfa’n newid a phob dim yn iawn wedyn!

Ar ôl iddi ymddeol ym 1985, roedd wrth ei bodd 
yn mynd yn y garafán gyda Pat i’r Alban gyda’r 

cwn annwyl, a chael gwyliau hapus yn teithio o 
gwmpas.  Roedd yn arbennig o hoff o Ucheldiroedd 
yr Alban er y gwybed mân arswydus!!  Roedd wrth 
ei bodd yn mynd i Nairn i aros efo’i chwaer fawr 
Myfanwy, ac Yncl Wink.  

Ymysg ei hoff raglenni teledu oedd “Ice Road 
Truckers” a rhaglenni am orchest peirianyddol 
fel adeiladu’r “Channel Tunnel”.  Ffefryn arall 
oedd y “Super Vet” ac unrhyw beth i’w wneud ag 
anifeiliaid. Yn Rhagfyr 2019, fel roedd yr iechyd 
yn dirywio, symudodd Alice i gartref Penrhos 
ym Mhwllheli ac mi setlodd yn dda yno.  Yn 
anffortunus, bu raid i’r cartref gau, ac roedd 
rhaid edrych am le arall i’r holl breswylwyr.  Felly 
ynghanol y Cyfnod Clo, symudodd i Dolwar yn 
Llanbedrog.  

Cafodd ofal arbennig iawn yno yn yr amser byr y 
bu yno, a daeth yn ffefryn mawr ymysg y staff oedd 
yn gofalu amdani.  

Bydd y golled yn fawr iawn i bawb oedd yn ei 
hadnabod, ac mae atgofion personol y sawl oedd 
yn ei hadnabod yn gysur mawr yn y chwithdod a’r 
hiraeth. 
Falyri Enlli

EMRYS IORWERTH ROBERTS

Mae Emrys Iorwerth Roberts yn 
swnio’n ddiarth i’r rhelyw ohonom. 
Ond mae Mr. Roberts Y Banc, Iorwerth 
Roberts y Banc neu Iorwerth  y Banc 
yn gyfarwydd, ac yn y man daeth yn 
Iorwerth Roberts Rhandir neu Iorwerth  
Rhandir. 

Fe ddaeth Mair a Iorwerth ac Ann 
a finna i Rhuthun tua’r un adeg. Y 
ddau yn codi tŷ a ninna’n setlo rownd 
y gongol yng ngwaelod Erw Goch. 
Yn fuan iawn roeddan ni`n arddel 
ein henwa cyntaf. Nid aelodau 
hynod o ffyddlon a chymwynasgar 
yn y Tabernacl yn unig oeddan nhw 
bellach ond cymdogion a ffrindia da. 
Roedd Ann yn mynd yno’n achlysurol 
i ysgrifennu a bu’r ddau yn gefn mawr 
i mi a’r hogia pan gollson ni Ann.

Yn sicr roedd y ddau yn hynod o 
ffyddlon i’r oedfaon ac i’r Gymdeithas 
Lenyddol. Ac wrth gwrs roeddan 
nhw’n gefnogwyr brwd i bob dim da 
oedd yn digwydd yn y dre. Ei ddawn 
i drin arian fyddai’n tynnu Iorwerth i 
sawl gweithgarwch, fel trysorydd ac 
fel archwiliwr y llyfra. 

Ymhell cyn dwad i Rhuthun, yr 
oedd mynd ar ei dalentau. Roedd yn 
rhan o’r criw drefnodd Eisteddfod 

Llangollen am y tro cyntaf ym 1947. 
Yno y ganed eu hannwyl Nest. 
Treuliodd gyfnod yn Llanymddyfri, 
ac roedd yn Drysorydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol pan gynhaliwyd hi yn 
y Drenewydd ym 1967. Fel Rheolwr 
Banc, yn Nefyn y cafodd ei swydd 
gyntaf ac yna ym Machynlleth cyn 
ymsefydlu yn Rheolwr yn Rhuthun. 

Yng nghyfnod Rhuthun bu’n 
gymwynaswr gwerthfawr am 
flynyddoedd lawer i Gyfeillion Ysbyty 
Rhuthun, Y Clwb Bowlio, Abbeyfield, 
a’r capal wrth gwrs.  Cyflawnodd 
ef fel Mair ei briod wasanaeth 
amhrisiadwy i’r Bedol o’i ddechreuad. 
Ar wahân i’w ddawn gydag arian 
a ffigurau, roedd yn ŵr bonheddig 
gyda PR ardderchog. Roedd hefyd yn 
greadur hynod o ofalus a threfnus, o 
ran trin arian, o ran ei wisg ac o ran 
ei feddwl. Roedd yn hollol gadarn yn 
ei ffordd fonheddig ei hun pan welai 
unrhyw anghysondeb yn y drefn. Hyd 
yn oed yn y Priory, cyn y Cofid, roedd 
ei feddwl yn glir ac wedi ei wisgo fel 
pin mewn papur.  

Un ydoedd yn hoff o sgwrs. A 
sgwrs hynod o ddifyr  fyddai hi 
bob amser gan fod Mair ac ynta yn 
adnabod gymaint ac yn gwybod 
gymaint am wahanol ardaloedd  

ac wedi bod yn rhan o gymaint o 
ddigwyddiada. Byddai enw David 
James eu hunig ŵyr yn destun 
edmygedd ambell sgwrs hefyd. Mi 
fydda David yn aros yn aml hefo Taid 
a Nain oedd mor hoff ohonyn nhw.

Magwyd ef yn Ty’n Gilfach, Cerrig y 
Drudion lle y ganed ar 19 Medi 1923. 
Ail fab oedd Iorwerth. Gwilym ei frawd 
oedd etifedd y gwaith amaethyddol, 
felly rhaid oedd darganfod cyfeiriad 
arall i’w fywyd. Agorodd drws banc 
y Midland iddo ym 1940 gan ei fod 
wedi disgleirio mewn Mathemateg 
yn yr ysgol. Ond torrwyd ar ei yrfa 
gan yr Ail Ryfel Byd gan iddo gael ei 
gonsgriptio i’r Royal Marines ym 1943 
hyd 1946. Gwasanaethodd yn Ffrainc 
ym 1944. Dychwelodd i fyd y bancio 
a phriodi Mair. 

Mi fedrwch i dynnu dyn oddi ar y 
fferm ond fedrwch chi ddim tynnu’r 
fferm o’r dyn. Roedd pridd y wlad 
yn ei waed. Doedd ryfadd ei fod 
yn gwneud yr ymdrech i fynychu’r 
Mart yn wythnosol i drafod amaeth. 
Cynghorai’r amaethwyr drwy’r 
banc, ac yn y Mart ei hun. Wedi 
ymddeol anelai at y Mart ar ddydd 
Iau  er mwyn dal i fyny hefo prisiau’r 
farchnad. Byddai hefyd wrth ei 
fodd yn ymuno ar dripiau ymweld â 

gwahanol ffermydd.
Wedi ymddeol bu’n perthyn i 

gymdeithas ddethol Cymdeithas 
y Coffi yng Nghaffi Wyn a Glyn. 
Roedd bwrdd wedi ei neilltuo iddi yn 
wythnosol.  Roedd yna griw niferus ar 
y dechra, ond bellach wedi peidio â 
bod, oherwydd eu hoedran fe syrthiai 
un feteran ar ôl y llall.  Fe barhaodd yn 
brysur yn ymweld â ffrindia (a roedd 
yn perthyn i dîm ymweld y dynion yn 
y Tabernacl). Bu’n ofalus o’i iechyd 
bob amser. Sawl gwaith y gwelech chi 
Iorwerth y gŵr golygus yn ei gôt law 
ola yn cerddad ffordd osgoi Rhuthun i 
gyfeiriad y mart!  Ond aeth ei iechyd yn 
fregus a’r gallu i symud yn fwy anodd 
ac fe aeth i’r Priory ym Mhrestatyn i fod 
yn nes at Nest a David.

Os oedd colli Mair wedi 62 o 
flynyddoedd gyda’i gilydd yn ergyd 
fawr iddo, fe fu Nest yn gefn mawr 
iddo yn Rhuthun ac hefyd yn ymweld 
ag o yn ddyddiol yn y Priory. Yn ystod 
y Cofid fe ffoniai ei thad bob dydd, 
ond dirywiodd ei iechyd yn ddyddiol. 
Yno y bu farw ychydig cyn cyrraedd yr 
oedran teg o 98. 

Caed y gwasanaeth angladdol yn 
amlosgfa Llanelwy a chladdwyd ei 
lwch ym Mynwent Cerrig.
John Owen

Am Dro
Am dro i ardal 
Llangynhafal y byddwn 
yn mynd y tro yma.
Mae wedi ei enwi ar ôl  Sant Cynhafal o’r 7ed ganrif 
ac mae gan Llangynhafal ddiwrnod arbennig i 
ddathlu eu Sant – sef 5ed Hydref.

Dwi’n siwr os wnewch chi drefniadau flaen llaw 
mi fyddai modd parcio yn maes parcio’r Golden 
Lion fydd yn lle da i ddechrau – a diweddu ein taith 
o rhyw awr a hanner heb fawr o ddarnau serth a 
golygfeydd hyfryd o’r Dyffryn ar hyd y daith

Er mai Golden Lion yd’r enw presennol mae 
wedi cael sawl enw tros y blynyddoedd ond yr enw 
gwreiddiol mae’n debyg oedd Yr Hand - Roberts 
perchennog bragdy’r Hand yn Rhuthun oedd 
berchen y dafarn

Roedd yr entrepreneur yma hefyd berchen ar 
nifer o dafarndai arall yn yr ardal ar un adeg megis 
y  dafarn gynta iddo brynu ym 1879 ac yntau’n 27 
sef y Coropration Arms wedyn aeth ymlaen I brynu’r 
Boars Head , Royal Oak yn Rhuthun , Drovers 
Rhewl  , Ceffyl Gwyn Hendrerwydd ac wrth gwrs 
Hand Llangynhafal - ond gan ei fod yn bragu’r cwrw 
ei hun yn Rhuthun roedd ganddo fusnes proffidiol tu 
hwnt - roedd nifer o ffermwyr yr ardal yn gwerthu’r 
hyn oedd yn weddill o’I haidd iddo ei fragu 

O feddwl am y peth mae yna dafarn o’r un 
dyluniad yn Rhyd y Meudwy sydd wedi cau ers 
blynyddoedd  bellach ond tybed a’I un gwr oedd 
berchen fan yno - wel mi dwi’n teimlo taith arall ar 
y gweill!

Fodd bynnag fe ddaeth y rhyfel byd cynta 
a newid mawr iw fusnes, trethwyd cwrw yn I’r 
entrychion  a dyna ddiwedd arni - gwerthodd y 
busnes yn ei gyfanrwydd i Ind Coope a chaewyd y 
bragdy ym 1917

Or maes parcio trowch ar y dde ac yn union ar 
y dde fe welwch chi’r Yr Hen Ysgol sydd bellach 
yn gartref moethus – agorodd fel ysgol ym 1833 a 
chau ym 1868 ac mi fydd yna rywun yn darllen hwn 
yn gwybod pa ddefnydd a fu ir adeilad yn y cyfnod 
rhwng 1868 ac iddo gael ei wneud yn gartref yn 
eitha diweddar 

Ar y dde wedyn mi welwch fferm Plas Dolben 
ond mi ddown yn ôl at y fan yno ymhen tipyn.

I lawr i’r pant ac I fyny am Ty Coch ac ar y dde  
mi welwch chi enghraifft wych a phrin iawn o 
‘sgubor ffram nenffyrch ( cruck frame barn) o’r 15ed 
ganrif – fe gafodd ei hachub  rhag ddiffeithra llwyr  
gan Gyngor Dinbych o gwmpas  2006 – yn ôl y son 
mae’r un o’r rhai hynaf  sydd ar ôl yng Nghymru a 
bellach yn cael ei defnyddio gan fusnes Bathing 
Beauty sydd wedi ei  gwobrwyo am eu cynnyrch o 
safon sydd wedi ei wneud o ddenunyddau  naturiol 
a di gemegau I edrych ar ôl eich croen .

Ymlaen ar hyd y ffordd yma i’r pant nesaf a 
phasio Ty Coch ar y dde ac mi welwch arwydd 
fferm Pentre ar y dde i chi - mae lon y Pentre 
yn fynediad cyhoeddus felly i fyny a’r lon a chi 

nes y gwelwch arwyddbost llwybr cyhoeddus – 
cymerwch yr un i’r dde.

Tros y gamfa a cymerwch eich amser i gymeryd 
i mewn y golygfeydd hyfryd ar draws y Dyffryn 
– amser i gyfri eich bendithion ydi hwn bod ni’n 
byw mewn lle mor hyfryd a thawel a mi roi bres na 
welwch chi fawr neb ar y daith 

Anelwch am gefn fferm Plas Dolben sydd I’w 
gweld rhyw ddau gau I ffwrdd.  

Mae’n debyg mae Daulben oedd cyfenw 
gwreiddiol y teulu Dolben ‘ma  – yn ôl yr hanes  mi 
ddaru Harri VII roi ystad Segrwyd ger Dinbych yn ei 
chyfanrwydd i ŵr o’r enw Robert Daulben am iddo 
fod o gymorth mawr iddo drechu rebeliaid Cernyw 
ym mrwydr waedlyd Blackheath ger Llundain  ym 
1497 – felly mae’r Dolben’s yma yn Nyffryn Clwyd 
ers dros 500 mlynedd

Does dim ar ôl  bellach or Plas Dolben gwreiddiol  
fe gafodd ei chwalu 1986 ond mae’n debyf ei fod 
wedi ei adeiladu ai ail adeiladu dros sawl cyfnod – 
wrth ei ddymchwel fe ddaethpwyd o hyd I furluniau 
hynod iawn un yn dangos Nelson a chwch hwylio – 
tybed be ddaru ddigwydd I hwnnw?

Bellach braf iawn ydi gweld bod yna  
genhedlaeth arall yn cymeryd yr awenau ym Mhlas 
Dolben a phob dymuniad da I Rhian ar ei menter 
gyda ei rhieni yn rhoi pob cymorth iddi’n siwr – ac 
os welwch chi hysbseb ar y cyfryngau cymdeithasol 
am ei sosejes Plas Dolben  wel cerwch amdanynt – 
wnewch chi ddim dyfarru - mae nhw gyda’r gorau 
y cewch chi - cymerwch fy ngair i, Anwen a Mam  
am hynna!

Yng nghardd Plas Dolben mae ffynnon  Cynhafel  
mewn  cromgell sydd dal iw gweld yn glir heddiw 
– ac oedd yn ôl y son a phwerau rhyfeddol I wella’r 
ddafad oddiar groen – byddai’n rhaid pricio’r 
ddafad efo pin, taflu pin I’r ffynnon a gweddio 
I Cynhafael am wellhad – ac o fewn ychydig 
ddyddiau fe fyddai’r ddafad neu defaid yn gwella 
ac mae’n debyg mai nid coel – mae yna grisiau yn 

mynd i arwain at y dwr ble byddai bobl yn ymdrochi 
i wella o gryd cymalau hefyd.

Ar ôl pasio cefn y fferm anelwch am giat ar y dde 
i chi ac wedyn ewch i lawr y cae at gamfa – ewch 
dros honno croesi rhyw ffos fechan a fyny ochr arall 
ac mi ddowch chi allan ar lon sy’n arwain at  Eglwys 
Sant Cynhafal

Cymerwch y dde fan hyn yn hytrach na dilyn 
y llwybr - dyma’r ffordd fyddai’r pererinion yn 
ddefnyddio I gyrraedd y ffynnon ym Mhlas Dolben - 
just bod chi mynd ffordd arall gobeithio - ar i lawr

 Mynach oedd Cynhafal  o’r 7ed ganrif – ac 
mae gan blwyfolion Llangynhafal ddydd arbennig 
i ddathlu eu Sant sef  5ed Hydref – dydd Sant 
Cynhafal – dim llawer o bentrefi sy’n medru dweud 
hynna.

Mae yna gyfrolau wedi eu hysgfrifennu gan 
arbenigwyr ar yr Eglwys yma  felly wnai ddim 
mentro – ond i roi tamed i aros blas cyn i chi wneud 
eich hymchwil eich hun neu godi awydd I fynd I’w 
gweld yn ei holl harddwch – mae yma gyfeiriad at 
eglwys ar y safle mor bell yn ôl a 1254 a person 
plwyf cyntaf 1390 ac mae’r eglwys fel mae hi 
heddiw yn eglwys ddau gorff – sy’n draddodiad 
yma yn y Dyffryn – un fel llety i’r pererinion, a’r llall i 
addoli.

Mae’r fynwent wreiddiol ar ffurf cylch sydd hefyd 
yn nodweddiadol o eglwysi o ddyddiau cynnar 
iawn.

Mae’n rhaid i chi ymweld a’r gofeb farmor wen  
ar wal yn wynebu’r ffordd fawr i goffhau’r  dewr a 
gollodd eu bywydau yn ystod y ddau ryfel byd -  
cymerwch funud yn y lle tawel hyfryd yma i ddiolch 
I’r bobl ifanc a  roddodd eu bywydau i sicrhau 
bod ni’n cael ein rhyddid – gadael cefn gwlad 
hyfryd Llangynhafal a ddim yn dychwelyd – anodd 
dychmygu’r loes yn tydi.

Yn eu plith un ferch ddewr iawn Edith Evans 
oedd yn aelod or ATS ac os ewch chi mewn ir 
fynwent mae iddi garreg fedd dywodfaen wen 
hyfryd ar y dde digon hawdd iw gweld.

Mae yna un wedi tynnu fy sylw ers blynyddoedd 
bellach   – gwr ifanc  21 ain  oed or enw Henry 
Davies  yn gadael ei gartref  Y Seler -  tyddyn bach 
sydd dafliad carreg or eglwys yn ystod y rhyfel 
byd cynta a colli ei fywyd yn Poona (Pune bellach)  
Yr India Awst 1916 - 4,500 milltir  I ffwrdd - sut ar 
y ddaear ddaru o gyrredd fan yno a faint ddaru 
gymeryd - mi fuaswn wrth fy modd yn cael gwybod 
a dwi’n siwr fod na haneswyr lleol yn medru 
ychwanegu ac os ydych yn gwybod wel Bedol 
amdadni!

Ac os edrychwch yn fanwl mae rhywun  wedi ail 
naddu’r llythyren P yn Poona - be sydd tu ôl I hynna 
tybed ?

Amser anelu nol at y car rwan - cerddwch I lawr 
yr allt hyd nes i chi gyrraedd Groesffordd Cyffion 
– ac mae yna gyffion iw gweld yna heddiw er mai 
replica ydi rhain or rhai gwreiddiol dyma lle fyddai 
dihirod y plwy yn dod I gael eu cosbi - named and 
shamed fel mae nhw’n ddweud heddiw -

Cyn i chi anelu i fyny’r lon am y Golden Lion 
anelwch rhyw ganllath i lawr y ffordd at am 
Hendrerwydd ac mewn padog fach mi welwch olion 
Plas Iago -  enghraifft eto o adeilad ffram nenffyrch 
bren ond tro yma mae’n debyg bod olion y cyntedd  
oedd yn ganolog i’r adeilad dal i’w weld tu mewn 
ond bod y ffyrch ucha wedi diflannu - coed tan i 
rywun rhywbryd mae’n siwr - yn anffodus does dim 
mynediad cyhoeddus i’r cae yma .

 Yn ôl y cyfrifiad dros y blynyddoedd mae na 
dystiolaeth  o grudd ac gof yn byw yma - digon 
hawdd dychmygu rhywsut tydi bod y groesffordd 
bach yma yn brysyr iawn ar un adeg yn y 
canoloesoedd ac mi roi bres mai rhyd fase yma 
yr adeg yno - pethau eitha newydd ydi’r cwlferti 
ma sy’n achosi cymaint o drafferthion yn ystod y 
llifogydd - roedd pobl ers talwn yn gwybod yn well!

Wel yn ôl am y car ‘na rwan ac os wnewch chi’r 
daith ar bnawn  benwythnos mae’n ddigon posib 
bydd  y Goldie ar agor ac mi gewch chi groeso 
mawr a phaned cyn troi am adre - i wneud mwy o 
waith ymchwil gobeithio!

LLWYDDIANT POPETH CYMRAEG  
- A’R ANGEN AM FWY O DIWTORIAID

Mae Popeth Cymraeg, y corff dysgu 
Cymraeg i Oedolion sydd â’i bencadlys yn 
Ninbych, wedi profi cynnydd sylweddol yn 
ei niferoedd eleni.

Yn ôl Ioan Talfryn, Prif Weithredwr y corff 
“Mae’n niferoedd, yn gyffredinol, ar i fyny 
gan ryw 45% a’n dechreuwyr gan 50%.  Dyma’r twf 
mwyaf gan unrhyw gorff dysgu Cymraeg i Oedolion 
yng Nghymru eleni.”

Ers dechrau’r cyfnod clo nôl ym Mis Mawrth 
2020 mae Popeth Cymraeg wedi bod yn dysgu ei 
holl ddosbarthiadau ar-lein trwy ddefnyddio Zoom.  
Mae’r ystwythder o fedru ymuno â gwers Gymraeg o 
glydwch eich cartref eich hun wedi bod yn atyniadol 
iawn i lawer o bobl ac wedi cyfrannu at y twf mewn 
niferoedd.

Mae’r llwyddiant hwn, fodd bynnag, wedi esgor 
ar un broblem fach, sef fod holl diwtoriaid Popeth 
Cymraeg wedi’u clustnodi ar gyfer y cyrsiau sydd 

eisoes yn rhedeg ac mae angen tiwtoriaid 
newydd i gymryd cyrsiau newydd ym Mis 
Ionawr.  

“Gan fod y gwersi i gyd yn digwydd 
ar-lein eleni” medd Ioan Talfryn “rydym 
yn chwilio am diwtoriaid newydd fyddai’n 
hoffi cymryd dosbarth neu ddau trwy 
Zoom, yn enwedig gyda’r nos.  Byddwn 
yn cynnig hyfforddiant i diwtoriaid ar sut i 

ddysgu’n ddigidol.  Mae hyn yn golygu nad oes raid 
i diwtor o angenrheidrwydd fyw o fewn tafliad carreg 
i’n canolfannau dysgu yn Sir Ddinbych.  Mae un 
o’n tiwtoriaid hyd yn oed yn byw yn Sweden ac yn 
cymryd dosbarth Cymraeg sy’n cynnwys pobl o sawl 
ran o’r byd yn ogystal â Chymru.”

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ioan Talfryn trwy 
e-bost ioan@popethcymraeg.cymru neu ffoniwch 
01745 812287.

Ioan Talfryn
Prif Weithredwr
Popeth Cymraeg Cyf.

CYFLE I ENNILL £100!

Annwyl ddarllenwyr,
Rydyn ni’n ysgrifennu ynglŷn â 
chystadleuaeth ffotograffiaeth 
Cara – cylchgrawn Cymraeg i ferched o bob oed, gan ferched ac 
am ferched. Mae Cara’n cael ei gyhoeddi 3 gwaith y flwyddyn ac 
ar gael yn eich siop lyfrau leol. Bydd y rhifyn nesaf yn barod ganol 
Tachwedd.

Yn ogystal â’r 72 tudalen o erthyglau lliwgar am iechyd, ffasiwn, 
bwyd a diod, teithio, materion cyfoes a llawer mwy, rydyn ni’n 
cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth i fenywod ar y thema Golau/
Goleuni. Bydd mwy o fanylion yn Cara’r gaeaf. Dyma gyfle i ennill 
gwobr gwerth £100 gan gwmni Gola, cael y llun wedi ei fframio a 
hefyd ei gynnwys yn Cara.

Ewch amdani dros gyfnod y Nadolig a’r Calan!
Beth am brynu anrheg Nadolig gwahanol eleni? Gallwch gael 

tanysgrifiad blwyddyn i ffrind, mam, merch, modryb, wyres, chwaer, 
nain… am £12 yn unig. Mae’r manylion ar ein gwefan www.cara.
cymru, ac ar @cylchgrawncara ar Facebook, Instagram a Twitter.

Diolch yn fawr,
Meinir ac Efa (Tîm Cara)

TACHWEDD 2021    

Wythnos Ewyllysiau Mudiad Meithrin 22-26 
Tachwedd

Ydych chi’n un o’r 59% o oedolion sydd 
heb wneud ewyllys eto? Mae’n bwnc 
sensitif nad oes llawer yn hoff o’i drafod ond 
mae’n rhywbeth y dylen ni gyd ei wneud. 
Felly os nad ydych chi wedi llunio eich 
ewyllys eto, beth am i chi ystyried gwneud 
un yn ystod Wythnos Ewyllysiau Mudiad 
Meithrin (22-26 Tachwedd) gan ystyried 
rhoi rhodd bach i’ch Cylch Meithrin lleol neu 
i’r Mudiad yn eich ewyllys er budd parhad y 
Gymraeg? 

Mae llunio ewyllys yn broses hawdd a 
bydd yn rhoi tawelwch meddwl ichi pe 
bai’r annisgwyl yn digwydd, gan wybod y 
bydd eich eiddo, eich arian a’ch asedau 
yn cael eu dosbarthu yn ôl eich dymuniad 
ac yn llai o straen ar eich perthnasau gan y 
byddent yn gwybod yn union beth yw eich 

dymuniad. 
Yn y Mudiad ry’n ni’n ddiolchgar iawn o 

unrhyw gyfraniadau ariannol, ac mae’r arian 
ry’n ni wedi ei dderbyn dros y blynyddoedd 
wedi bod o fudd mawr inni wireddu rhai 
o’n cynlluniau er budd plant bach Cymru. 
Enghraifft o hyn yw’r cymeriadau hoffus 
Dewin a Doti. Gydag arian rhodd ewyllys y 
crëwyd y cymeriadau hyn sydd i’w gweld 
ym mhob Cylch Meithrin yng Nghymru yn 
annog plant bach i siarad Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i 
fynd ati, ewch i https://meithrin.cymru/
igefnogwyr/cefnogi/rhodd-mewn-ewyllys/

Llawer o ddiolch ymlaen llaw ichi am 
ystyried Cylch Meithrin neu Mudiad Meithrin 
pan fyddwch yn llunio eich ewyllys.

Cofion caredig,
Gwenllian 
Dr Gwenllian Lansdown Davies
Prif Weithredwr Mudiad Meithrin

Llythyrau
Annwyl Olygydd a darllenwyr,
FFRINDIAU DEMENTIA
Hoffwn gyflwyno fy hun ichi.  Melanie ydw i a fi yw 
Rheolwraig Prosiect Dementia Gogledd Cymru.

 Un o’r blaenoriaethau sydd gennyf ydi cyfarfod y 
rhai hynnu ohonoch sydd yn unai gofalu am rywun â 
Dementia, neu unigolyn sy’n byw â Dementia. 

 Fe fuasai’n braf clywed gennych er mwyn imi 
ddysgu pa wasanaeth allwn wella neu / a pha 
wasanaethau fuasech yn hoffi eu gweld yn eich 
hardal chi. 

 Gallwch gysylltu â mi unai drwy ebost melanie.
sillett@sirddinbych.gov.uk neu ffôn/neges testun 
07768 006414.

 Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan a 
gyda’n gilydd gallwn sicrhau y bydd Cymru’n genedl 
dementia gyfeillgar.

Yn gywir,
Melanie Sillett.
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GWYDDELWERN GELLIFOR A LLANGYNHAFAL 
Gohebyddion: Iorwerth ac Eirys Roberts Ffôn 01490 412917 

e-bost tyddynycaehir@btinternet.com
Gohebydd: Alaw Humphreys 

Ffôn 01824 790164

BOREAU COFFI’R GANOLFAN:  
Dyna braf yw gweld prysurdeb yn 
y Ganolfan ar fore Sadwrn eto a’r 
gymuned yn cael cyfle i ymgynnull 
dros baned. Cynhaliwyd tri bore coffi 
dros yr wythnosau diwethaf, un ar 
Medi 4 dan ofal Iona, Plas Dolben 
er budd Hosbis Sant Cyndeyrn, yr 
Ambiwlans Awyr a Merlota ar Gyfer yr 
Anabl, a’r ail yn fore coffi Macmillan 
ar Hydref 2 wedi ei drefnu gan Iola 
Quinn. Yna,ar fore Sadwrn, Hydref 23, 
trefnwyd ‘Paned a Sgwrs’ gan Rhian 
Oldroyd, cyfle i ddysgwyr a siaradwyr 
Cymraeg ddod ynghŷd i sgwrsio ac 

ymarfer ambell gwestiwn ac ateb dros 
baned. Orig ddifyr dros ben! Bydd 
cyfle eto i ddod at ein gilydd fore 
Sadwrn, Tachwedd 27.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

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

CAPEL MORIAH – Teimlwn yn hynod 
o falch o fod wedi cael ail agor y 
capel am y tro cyntaf ers mwy na 
deunaw mis wedi cyfnod anodd y 
cofid. Braf iawn oedd cael croesawu 
pawb yn ôl i oedfa’r Ofalaeth ar y 
Sul olaf yn Hydref, pryd y cafwyd 
gwasanaeth dan ofal Llinos Mary 
Jones. Roedd y capel bach yn edrych 
yn hynod o ddeniadol a thrwsiadus 
wedi i Zoe a Steve, tenantiaid 
cydwybodol y Tŷ Capel, ei baratoi 
mor drwyadl ar ein cyfer. Diolchir 
iddynt am eu gwaith di-flino.

Yn ystod y cyfnod anodd yma, 
mae’r capel wedi colli aelodau triw 
a ffyddlon iawn, sydd wedi gadael 
bylchau mawr ar eu hôl. Ers i ni 
gyfarfod ddiwethaf yn y capel bach, 
bu farw Mrs Mary Evans, Mrs Mary 
Owen ac un o’n blaenoriaid, Mrs 
Myfanwy Lloyd. Roedd y tair wedi 
bod yn aelodau ffyddlon ym Moriah 
ar hyd eu hoes a’r capel yn golygu 
cymaint iddynt. Mae’r golled ar eu hôl 
yma ym Moriah yn anferthol.

Daeth tristwch i’n rhan hefyd yn 
ystod mis Hydref pan fu farw’r Parch 
Eifion G. Jones, un a fu’n weinidog 
rhan amser ffyddlon a gofalus iawn i 
ni tan yn gymharol ddiweddar. Byddai 
pawb wrth eu bodd yn ei gwmni, 
a’i bregethau bob amser yn rhai 
cofiadwy ac amserol. Cydymdeimlwn 
yn ddwys iawn â’r plant a’u teuluoedd 
yn eu colled a’u galar. Bydd atgofion 
melys iawn gan bob un ohonom ym 
Moriah am y Parch Eifion Jones.

Anfonwn ein cofion cynhesaf at 
unrhyw un o’n haelodau sydd heb 
fod yn dda eu hiechyd yn ddiweddar. 
Meddyliwn amdanoch i gyd yn ddwys 
gan ddymuno i chi adferiad iechyd 
llwyr a buan. Cofiwn hefyd am ein 

gweinidog, y Parch T.L.Williams, sydd 
wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty yn 
ddiweddar, ac anfonwn ein cofion 
anwylaf ato yntau.

Ysgol Bro Elwern
Braf iawn oedd cael croesawu pawb 
yn ôl ar ddechrau’r tymor yma, gan 
gynnwys disgyblion newydd ac 
aelodau newydd o staff. Croeso 
mawr i’n Pennaeth newydd, Mrs 
Rhian Thomas, gobeithiwn yn fawr y 
gwnewch fwynhau eich cyfnod yma 
yn ein cwmni. Croeso cynnes i Mr 
Robert Kimberly sydd yn nosbarth 
Blwyddyn 3 a 4. Croeso mawr hefyd 
i Mrs Rhian Rowlands a Mrs Lois 
Morris fydd yn rhannu swydd y 
cyfnod Sylfaen tra bod Miss Jones 
ar gyfnod mamolaeth. Dymunwn 
bob lwc iddi hi a’i phartner, Jack yn y 
cyfnod cyffrous yma.

Thema newydd
Ein thema am y tymor yw ‘Y Carped 
Coch’ ac rydym yn dysgu am y thema 
ar draws yr ysgol. Mae’r plant yn 
gyffrous iawn am y thema newydd ac 
yn edrych ymlaen at ddysgu pethau 
newydd am ffilmiau a hefyd defnyddio 
TGCh er mwyn creu ffilm fach ei 
hunain. Edrychwn ymlaen at weld y 
rhain ar ddiwedd y tymor. 

Sioe ‘Make Some Noise’
O ganlyniad i Covid-19 nid oedd 
posib i ‘Make Some Noise’ ddod 
atom i’r ysgol eleni, ond yn hytrach 
buom ni yn ffodus iawn o gael eu 
gweld a’u clywed trwy weithredoedd 
digidol. Roedd y plant wrth eu 
boddau gyda’r gerddoriaeth ac yn 
mwynhau eu hunain yn dawnsio a 
chanu!

CAPEL GELLIFOR
Oedfaon: Cafwyd cwmni’r Parch Eric 
Jones, ein gweinidog y Parch Andras 
Iago, a’r Parch Richard Glyn Davies yn 
ystod mis Hydref. 

Ysbyty: Anfonwn ein cofion annwylaf 
at Arthur Gwynne a Margaret, 
Hendrerwydd, y ddau’n treulio cyfnod 
yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad buan 
iawn i’r ddau. 

Priodas yn Sbaen: Llongyfarchiadau 
calonog i Hannah (Dedwyddfa) a 
Paco ar eu priodas draw yn Seville. 
Hedfanodd nifer o’r teulu a chyfeillion 
o’r Dyffryn i Seville ar gyfer y briodas  a 

gynhaliwyd ar Hydref 30. Mae Hannah 
a Paco’n byw ac yn gweithio yn ninas 
Madrid ers sawl blywyddyn. Pob 
dymuniad da i’r ddau ar yr achlysur 
hapus ac i’r dyfodol. 

LLONGYFARCHIADAU: - I Janet ac 
Anthony Killow ar ddod yn daid a nain 
i Max bach ym Mhrion, ac i Irene a 
Barry Henderson, Esgairlygain hefyd 
ar ddod yn daid a nain.  

NEWID AELWYD: Pob dymuniad da 
i Terry a Mary Parker yn eu cartref 
newydd. Da clywed eu bod wedi aros 
yn eu cynefin yn Hendrerwydd. 

Dysgwyr y fro’n sgwrsio dros baned

GARDD Y GYMUNED: Mae’r ardd wedi bod werth ei gweld trwy’r Gwanwyn 
a’r Haf a’r lliwiau hydrefol wedi cyrraedd erbyn hyn. Bu’r criw o wirfoddolwyr yn 
brysur yn ddiweddar yn clirio ar gyfer plannu bylbiau cyn y Gaeaf.

Ysgol Gellifor
Mae’r disgyblion iau wedi bod yn gweithio’n galed yn y dosbarth yn sgwenu ac 
yn dangos llyfrau Mr Men a Little Miss.  Gan fod y plant yn dathlu 50 mlynedd 
llyfrau Roger Hargreaves, penderfynon nhw greu eu cymeriadau eu hunain i 
ychwanegu at y casgliad. Bu’r dosbarth allan yn y pentre’ a cherdded Hwylfa 
Clwyd, a thrwy gae o india-corn. Roedd tynnu lluniau’n rhan o’u prosiect, Land of 
our Children, lle’r oedd angen iddyn nhw ddewis lluniau, pob un â’i thema. Land, 
Nature and Your Favourite Things oedd y tri thema.

Iola Quinn a Meinir Blunt yn brysur  
yn y gegin yn y bore coffi Macmillan

Criw’n mwynhau’r danteithion yn y  bore coffi

Disgyblion newydd Meithrin
Croeso cynnes i Nel, Elin, Begw, Magi, Milly, Gwion, Georgie, Enia, Hughie i 
ddosbarth Meithrin, gobeithio y byddwch yn hapus iawn yma yn Ysgol Bro 
Elwern. Edrychwn ymlaen yn fawr i ddod i’ch adnabod, a gobeithio cawn lawer o 
hwyl hefo’n gilydd.

Cynaeafu
Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion ac i Mrs Cunnie am dyfu’r holl lysiau yn yr ardd 
eleni. Bu’r disgyblion yn cynaeafu’r holl lysiau wythnos ddiwethaf a chawsant 
fynd â hwy adre i fwyta. Gobeithio eich bod wedi llwyddo i greu pryd iachus, 
blasus i’r teulu cyfan.
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Sioe Rithiol Llandyrnog  Cynhaliwyd 
Sioe Rithiol eleni eto, a chynhyrchwyd 
llyfryn bach lliwgar dros ben o erddi, 
blodau, llysiau a gwaith crefft - diolch 
i Anwen, Bryn Ffolt am drefnu a 
chysodi’r cyfan.  Yn ôl y beirniad Allan 
Evans, Cyffordd Llandudno, roedd 
gardd Richard a Iona, Hafod y Bryn yn 
llawn haeddu’r wobr am ‘yr ardd orau’ 
– oedd yn cynnwys gardd flodau, 
gardd lysiau, gardd blodau gwyllt a 
gardd ‘isel’.  Evelyn Weyman, Plas 
Siors ddaeth yn ail.

Siŵr eich bod wedi sylwi ar 
flodau yn harddu gwahanol rannau 
o ardal y Pentre’ drwy’r haf. Rhaid 
diolch yn ddiffuant i’r canlynol 
am eu gofal: Y gylchfan: Graham 
Pickles (Greenfingers, Dinbych) 
a Haydn Roberts am gyflenwi’r 
blodau, ac i Graham hefyd am 
ddylunio’r cynllun; i Ruth Griffith, 
Anne Rowley-Williams a Bryn Davies 
am eu plannu a chynnal a chadw; 
Croesffordd Celynog: Graham 
Pickles am gyflenwi’r blodau; Bryn 
Davies am wneud bocs i’w dal a’u 
plannu; Cyngor Cymuned am y fainc; 
Ystafelloedd Coco: Ruth Griffith am 
blannu a gofalu am y blodau; Canol 
y Pentre’: Karen Morris a Brownies 
Llandyrnog am blannu’r bocs blodau 
a gofalu amdano; Arhosfan Bysiau 
Llangwyfan: Margaret Williams, 
Rhiwbebyll am blannu a gofalu am y 
blodau.

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones-Evans  

Ffôn: 01824 790313

PWLLGLAS
Gŵyl Mabsant Efenechtyd – Ar y 
Sul, Hydref 3 fe gynhaliwyd yr ŵyl 
flynyddol  sef Gŵyl Mabsant Eglwys 
San Mihangel a’r Holl Angylion, 
Efenechtyd ac unwaith yn rhagor fe 
gafwyd gŵyl lwyddiannus iawn. Wrth 
gwrs, rhaid oedd parhau gyda’r hen 
draddodiad o daflu’r Maen Camp a 
diolch i Paul Thorpe am ddangos i 
bawb sut i daflu’r maen yn ddiogel. 
Yna fe gafwyd cystadleuaeth  taflu’r 
maen ar gyfer oedolion a phlant  a 
mwynhawyd hyn yn fawr gan bawb. 
Aeth yr elw eleni at elusen o ddewis 
Paul ei hunan sef at y digartref ac fe 
gasglwyd £160. Diolch i Geraldine 
hefyd am ddifyrru pawb gyda’i chanu 
swynol efo’r gitar. Braf oedd gweld 
yr ŵyl yn ei hôl er gwaethaf Cofid 19 
a diolch i bawb am gefnogi ac am 
gyfrannu mor hael.

Cofion – Anfonwn ein cofion at 
Gwenda Williams, Fron Segur sydd 
bellach wedi symud i Gartref Bron 
Afallen, Uwchaled. Da yw deall 
fod Nansi Williams, Rhiwlas wedi 
dychwelyd gartref ar ôl treulio cryn 
amser yn yr ysbyty. Dymunwn iddi 
wellhad buan. Anfonwn ein cofion 
hefyd at Megan Jones, Erw Las 
sydd heb fod yn dda yn ddiweddar a 
dymunwn iddi hithau hefyd wellhad 
llwyr a buan. Cofion gorau at bawb 
arall sydd ddim yn dda ar hyn o bryd 
neu’n disgwyl am driniaeth.

Eglwys Unedig Y Rhiw – Yn ystod 
rhan o fis Hydref fe gynhaliwyd dau 
wasanaeth dan ofal ein gweinidog, y 
Parch. Morris P. Morris a diolch iddo 
am ei neges sydd mor amserol.  Braf 
yw gweld cynulleidfaoedd teilwng 
yn y gwasanaethau. Fe gynhelir ein 
Gwasanaeth Diolchgarwch ar y Sul 
olaf o‘r mis sef Hydref 31.

Siop Gymunedol Pwllglas
Mae’r misoedd wedi hedfan heibio ac 
mae bron yn ddiwedd blwyddyn arall 
arnom.

Mae pethau wedi bod yn dra 
gwahanol yn ein Siop Gymunedol yn 
ystod y flwyddyn a hanner diwethaf ers 
i Covid newid ein byd. Carem ddiolch 
i’r Gwirfoddolwyr ffyddlon sydd wedi 
bod mor barod i roi eu hamser a llafur 
cariad i’r Siop i gadw popeth i fynd 
a sicrhau bod y siop wedi cadw yn 
agored bob dydd. Hefyd diolch i’r 
cwmnïau lleol  rydym yn delio hefo 
nhw’n ddyddiol ac wythnosol sydd 
wedi gwneud yn siŵr fod y cynnyrch 
yn cyrraedd ein silffoedd boed yn fara, 
cig, llysiau a ffrwythau, llaeth, cacenni  
a llawer iawn mwy. Rydym yn ffodus 
o gael cynnyrch o safon ac yn falch 
o gael cefnogi busnesau teuluol  er 
mwyn cadw’r arian yn ein cymunedau 
a hefyd cadw pobol leol mewn gwaith . 

Ers rhai wythnosau bellach rydym yn 
cael ‘bwyd môr’ i mewn bob pythefnos 
gan gwmni teuluol o Landudno sef 
Mermaid Seafoods , os hoffech fwy o 
wybodaeth cysylltwch â ni .

Gyda’r Nadolig yn agosâu mi 
fyddwn yn cynnig gwasanaeth 
Hamperi bwyd eto’r flwyddyn yma .

Hefyd rydym yn cefnogi elusennau 
sef Cyfeillion Ysbyty Rhuthun, Tŷ 
Gobaith ac ymgyrch i godi arian tuag 
at gael ffenestr gwydr lliw yn Eglwys 
Efenechtyd  er cof am Olivia  trwy 
werthu cardiau Nadolig.

Fe alwodd Gwynfor Williams 
(Llanechrgron gynt) heibio’r siop 

Te Prynhawn – Pnawn Sadwrn, Hydref 23, rhwng 2.30 a 5.00 fe gynhaliwyd Te 
Prynhawn yn Neuadd Pwllglas wedi ei drefnu gan Lowri Williams Plas Bennet 
ac eraill. Bu’n bnawn hynod o lwyddiannus gyda tua hanner cant o westeion 
yn mwynhau’r arlwy bendigedig. Bydd yr elw  o’r Te (sef dros £550) yn cael ei 
rannu rhwng Clwyd 20-22 (Cronfa Sir Ddinbych at Sioe Llanelwedd) a Chronfa 
Ffenestr Goffa Olivia yn Eglwys Efenechtyd. Diolch i bawb a fu’n trefnu ac i bawb 
a gefnogodd.

rhai wythnosau’n ôl ac fe gawsom 
dipyn o’i hanes dros baned wrth y 
fainc y tu allan i’r siop. Roedd wedi 
dod â rhai o’i lyfrau yr oedd wedi 
eu cyhoeddi sef ‘The John Williams 
story, Phoenix Iron Works Rhuddlan’ 
yn rhodd i’r Siop. Felly os ydych yn 
edrych am anrheg Nadolig delfrydol 
i rywun sydd â diddordeb yn y maes 
yma mae copïau ar werth am £5 yr 
un.

Ysbyty Pob dymuniad da i Grace, 
Nant Glyd sydd yn Ysbyty Bae Colwyn

Llwyddiant  Llongyfarchiadau 
calonnog i Lowri Smith (Llanychan 
gynt) ar ennill gradd Prifysgol Agored

Pen-blwydd Pob dymuniad da i 
Glenys, Glennydd ar ddathlu pen 
blwydd arbennig iawn ddechrau 
Tachwedd

Newid swydd Pob dymuniad da 
i Arwyn, Bodfan yn ei swydd fel 
Pennaeth Datblygu Grŵp Cynefin, 
Dinbych

Sefydliad y Merched Nos Fawrth 
Hydref 12 yn ystafell waelod y Neuadd, 
cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol 
y Sefydliad.  Yna testun sgwrs 
ysbrydoledig ac addysgiadol iawn 
Gaynor Gaynor oedd Meddyginiaeth 
Tsieineaidd, dangosodd rai 
symudiadau Qi Gong hefyd. Bydd y 
cyfarfod nesa Tachwedd 2

Bore Coffi Macmillan 2021 Cafwyd 
bore coffi llwyddiannus iawn yn 
neuadd y pentre’ ganol mis Hydref i 
gefnogi ymdrech Beth Jones-Owen, 
Y Wern, a fu’n rhedeg Marathon 
Llundain i godi arian at Macmillan 
Cancer Support. Diolch o galon i bawb 
a gyfrannodd mewn unrhyw fodd at 
yr achos, yn enwedig Bryn ac Anwen 
- codwyd y swm ardderchog o £566 
ar y bore, a gyda chyfraniadau eraill, 
y cyfanswm terfynol oedd £616. Mae 
Beth wedi cynnal gweithgareddau 
eraill hefyd ac erbyn hyn mae hi wedi 
codi £5088

Marathon Llundain Llongyfarchiadau 
hefyd i Sandra, Tŷ Newydd gynt, a 
fu’n rhedeg Marathon Llundain i godi 
arian at Ambiwlans Awyr Swydd Efrog 
i ddiolch i’r gwasanaeth am fynd â’i 
mab i’r ysbyty ar ôl damwain. Cododd 
hithau dros £1500 tuag at yr achos

Y Gymdeithas Nos Lun Hydref 
18 mwynhaodd nifer o aelodau’r 
Gymdeithas Cwis Rhithiol wedi ei 
baratoi gan Rheinallt, gydag Alaw ac 
Anna’n holi’r cwestiynau.  Noson ddifyr 
ac addysgiadol dros ben

Capel y Dyffryn Cynhaliwyd 
gwasanaeth diolchgarwch y plant 
Sul cynta’ Hydref yn y Capel, gydag 
anerchiad pwrpasol iawn gan Iona, 
Hafod y Bryn

Llan Llanast  Roedden ni’n dathlu 
Iesu fel ‘Goleuni’r Byd’ yng nghyfarfod 
mis Hydref.  Gwnaethom ni oleudai 
gyda golau, lanterni, ffenestri gwydr 
lliw, cacennau siâp canhwyllau, a 
gwnaeth y plant freichledi o ffyn tân.  
Fe wnaethon ni gofio hefyd fod Sul y 
Beibl yn agosáu, ac felly gwnaethon 
ni lyfrau stori gyda storïau’r Beibl.  
Yna adroddodd Parch Val hanes y 
seintiau. Rhoddodd y Parch Val falŵn 
i bob plentyn gyda’r geiriau ‘Iesu ydi 
goleuni’r byd’, a gwrando ar y gân 
‘Shine, Jesus, shine’ wrth chwarae 
gyda’r balŵns.  Dwi’n dal ddim yn siŵr 
pwy oedd yn cael fwya’ o hwyl gyda’r 
balŵns, yr oedolion dwi’n meddwl!!   
Bydd y cyfarfod nesa’ Tachwedd 14 
am 3.30pm yn y Neuadd, ac mae 
croeso cynnes i bawb.  Blant, dewch 
ag oedolyn gyda chi i fwynhau’r hwyl!  
(Mary Steel)

Ysgol Bryn Clwyd  Astudio ‘Tiger in 
a Tropical Storm’ gan Henri Rousseau 
wnaeth disgyblion Cyfnod Sylfaen. 
Roedden nhw’n ymarfer defnyddio 
canfod gwahanol eiliwiau gwyrdd 
drwy ddefnyddio glas a melyn yn unig; 
tynnu llun o deigr drwy ddefnyddio 3 
cylch i gychwyn, 2 ar gyfer y corff ac 
un i’r pen. Yna, creu darluniau o jyngl 
gan adio darnau o gollage i guddliwio’r 
teigr!

Er mwyn rhoi croeso arbennig yn ôl 
i’r ysgol ddechrau’r tymor, trefnwyd trip 
i Sw Bae Colwyn. Bu’r disgyblion yn 
helpu trefnu’r ymweliad a defnyddio’r 
hyn a welson nhw yn y Sw I gynllunio’u 
gwersi nôl yn yr ysgol

Cododd y sioe dalentau 
lwyddiannus £147.50 ar gyfer llwyfan 
coffa Mrs Morris. Roedd y perfformwyr 
i gyd yn ardderchog ac mae’r 
athrawon yn falch iawn ohonyn nhw!

I orffen yr hanner tymor, cafodd 
y plant amser ardderchog yn y parti 
Calan Gaeaf.

Blodau Ystafelloedd Coco

Richard a Iona’n derbyn y wobr gan John Rowlands( Cadeirydd y Sioe)

Bocs blodau Canol y Pentre’

Cerdyn cyfarch Anwen Davies
Cynhyrchu ffilm Yn ddiweddar, bu 
Non, Hafod y Bryn yn siarad ar y 
rhaglen Heno am y cyfle gafodd i 
gyfarwyddo gyda chynllun “It’s My 
Shout”. Mae’r cynllun yn cynhyrchu 
cyfres o ffilmiau byrion bob blwyddyn 
fel modd o hyfforddi pobl ifanc ar gyfer 
y diwydiant ffilm a theledu.  Eleni, 
maent wedi cynhyrchu 8 ffilm fer - 6 yn 
Saesneg a 2 yn Gymraeg, a chafodd 
Non ei dewis i gyfarwyddo’r ffilm “Hen 
wragedd a Ffyn” gan Lowri Llewelyn 
- ffilm sy’n dilyn stori Lleucu, sy’n 
gyflwynydd tywydd.  Er bod Lleucu 
yn llygad y cyhoedd o ganlyniad i’w 
swydd, mae’r cyfryngau cymdeithasol 
yn cael effaith enbyd ar ei hiechyd 
meddwl ac fe welwn ni hi mewn uned 
iechyd meddwl ble mae cyfeillgarwch 
annisgwyl yn datblygu rhyngddi â 
dynes sy’n cyflwyno ei hun fel “Lady 
Di”.

Ar ôl cyfarfod yr awdur a gweithio 
gyda thîm o gynllunwyr, tîm camera a 
chyfansoddwr, bu Non yn ffilmio gyda’r 
prif actorion, Lois Elenid a Sharon 
Morgan ym mis Gorffennaf.

Bu’n brofiad hynod o werthfawr i 
Non, ac ers hynny mae wedi cael cyfle 
i gyfarwyddo ar gyfres ddrama newydd 
i blant fydd yn cael ei darlledu ar S4C 
yn y Gwanwyn.  Mae “Hen wragedd a 
ffyn” ar gael i’w gwylio ar S4C Clic.  

Llongyfarchiadau calonnog i ti Non, 
a phob dymuniad da i’r dyfodol

Brownies  Mae Brownies Llandyrnog 
wedi dechrau cyfarfod eto yn Neuadd 
y Pentre. Rydyn ni’n cyfarfod ar ddydd 
Llun, o 5.30 tan 7 fin nos. Mae croeso i 
ferched 7 i 10 oed ymuno â ni.

Rydyn ni wrthi’n chwilio am aelodau 
newydd i sicrhau bod yr uned yn 
parhau. Os ydych yn gwybod am 
unrhyw ferch a fyddai’n hoffi ymuno 
â ni, cysylltwch â Mrs Karen Morris ar 
07540 146125 am ragor o wybodaeth.

PROSIECT DATBLYGU NEUADD A SIOP 
PWLLGLAS - GALW AM EICH CYMORTH

Fyddwch chi’n galw yn Siop Gymunedol Pwllglas ambell dro?  Fyddwch 
chi’n mynd i weithgareddau yn Neuadd Bentref Pwllglas ambell dro?  Os 
byddwch, parhewch i ddarllen!

Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer datblygu’r Neuadd 
a’r Siop ymhellach.  Gobaith y ddau bwyllgor ar y cyd yw gallu cael 
cymorth ariannol er mwyn datblygu cyfleusterau fydd yn fwy addas ar 
gyfer gofynion yr unfed ganrif ar hugain.

Cyn symud ymlaen â hyn, mae holiadur wedi ei lunio i gael barn y 
gymuned leol a’r gymuned ehangach ynglŷn â’r hyn yr hoffen nhw ei 
weld yn digwydd a’u syniadau am sut i ddatblygu a gwella’r cyfleusterau.  
Bydd yr ymgynghoriad hwn wedyn yn bwydo i mewn i astudiaeth 
fanylach, gan ystyried y ffordd orau o ddefnyddio’r lle i’w lawn botensial a 
pharhau i ddiwallu anghenion pob un o’r gymuned.  

Y bwriad yw rhannu’r holiadur i drigolion y pentref ond 
hoffem hefyd wahôdd cefnogwyr y Siop a’r Neuadd o ardaloedd 
ehangach i godi holiadur o’r Siop neu mae modd llenwi’r holiadur 
ar lein drwy ymweld â https://www.surveymonkey.co.uk/r/
JVSSLTVPwllglasCymraeg.  Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe 
baech yn cymryd yr amser i wneud hyn.  Cynigir tocyn raffl ar gyfer 
Hamper Nadolig o Siop Pwllglas i bob un fydd yn cwblhau’r holiadur.  
Y dyddiad cau yw Rhagfyr 11, 2021.

(Cyllidwyd y prosiect hwn drwy ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth 
Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020’.  Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig.)

YSBRYDION
Cyfrol Newydd am Fyd yr Ysbrydion
gan Elwyn Edwards o’r Bala

‘Cyfrol o ysgrifau sy’n sicr o godi arswyd’ – dyna’r 
disgrifiad sydd ar gefn y gyfrol hon, Ysbrydion, gan 
Elwyn Edwards o’r Bala. Mae Elwyn wedi meithrin 
y ddawn o gysylltu ag ysbrydion ers dros ddeng 
mlynedd ar hugain ac yn y gyfrol newydd hon, 
mae’n adrodd ychydig o’i hanesion mwyaf diweddar 
wrth iddo gyfathrebu ag eneidiau o’r tu hwnt i’r ffin. 

Mae Ysbrydion gan Elwyn Edwards ar 
gael rŵan yn eich siop lyfrau leol am £8.95. 
Cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau Barddas.

Cefnogwch eich siopau lleol

SIOP GYMUNEDOL PWLLGLAS
Mae dewis eang o nwyddau cymreig ar gael  

ar gyfer y Nadolig gan gynnwys:

Gallwn ddosbarthu yn lleol
Cysylltwch â 01824 703730 neu drwy tudalen facebook 

‘Siop Gymunedol Pwllglas’

Amrywiaeth o hamperi bwyd a diod
Bocsys llysiau, ffrwythau a chig
Gwin, gwirodydd a chwrw
Coed Nadolig a Thorchau
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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
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LLANFAIR DYFFRYN CLWYD BRYNEGLWYS

YSGOL LLANFAIR

Merched y Wawr Llanfair Dyffryn 
Clwyd
Pnawn difyr 
Cynhaliwyd cyfarfod o aelodau 
cangen Merched y Wawr Llanfair 
DC,ddydd Mercher Hydref 27 
yn yr Hwb Cymunedol newydd 
yn Ngholeg Llysfasi Daeth 15 o 
aelodau ynghyd, dan lywyddiaeth 
Wini Davies. Roeddem yn falch o 
gael croesawu Eirian Jones Carrog, 
llywydd Rhanbarth Glyn Maelor 
atom ar ddechrau’r cyfarfod. Cafwyd 
orig ddifyr gyda Ceinwen Jones yn 
arddangos cardiau o bob math a 
wnaed ganddi, a Menna Jones Erw 
Fair yn gwneud dau arddangosiad 
blodau o’i gardd ei hun. Pawb wedi 
mwynhau, ac mewn llawn edmygedd 
o’n cartre newydd. Mwynhaodd 
bawb sgwrs a phaned wedi ei 
pharatoi gan Adleis Williams a 
Gwenfron Jones.

Cerddoriaeth
Mi wnaeth pawb fwynhau 
perfformiad rhithiol arbennig gan y 
DCM. Diolch yn fawr iawn iddynt.

Offer Newydd
Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas 
Rhieni ac Athrawon ac i Jones Bros 
am eu cyfraniadau hael tuag at ein 
hoffer tu allan. Mae’r plant wrth eu 
boddau.

Mewn Cymeriad
Cafwyd sioe fendigedig gan Gwmni 
Mewn Cymeriad. Braf iawn gweld sioe 
fyw unwaith eto. 

Diwrnod Shwmae
Mi wnaeth y plant i gyd fwynhau 
amrywiaeth o weithgareddau hwyliog 
ac roedd plant y Cyfnod Sylfaen wrth 
eu boddau gyda’r  dawnsio a’r wledd 
o gerddoriaeth yn y disgo ‘Diwrnod 
Shwmae’.   

Gwasanaeth
Braf iawn croesawu Mr Carter i arwain 
Cyfnod Allweddol 2 mewn gwasanaeth 
o Ddiolchgarwch. 

Paratowyd Gwasanaethau 
Diolchgarwch ar lein a’u hanfon ar 
Teams unwaith eto eleni. Da iawn chi 
blant am eich gwaith caled yn dysgu 
eich gwaith ac yn canu’n ardderchog.

Plant Dosbarth Derbyn a Meithrin yn gwneud eu Gwasanaeth Diolchgarwch.

Ysgol Llanfair
Croeso
Braf gweld fod plant meithrin wedi setlo’n ardderchog.

Blwyddyn 1 a 2 yn cyflwyno eu Gwasanaeth Diolchgarwch. Da iawn chi.

LLONGYFARCHIADAU
Mae Arwyn Davies, Nant y Gau wedi bod yn hynod o lwyddiannus unwaith eto 
dros yr Haf yn y treialon cŵn defaid.

Dyma lun ohono gyda rhai o’r cŵn. 

PRIODASAU
Llongyfarchiadau mawr i Sioned 
Davies, Nant y Gau, merch Bryn a 
Marian Davies ar ei phriodas â Sean 
Doyle dros yr Haf.

Roeddent wedi dewis diwrnod braf 
dros ben a chafwyd y dathliad mewn 

‘marquee’ yn y pentref.
Hefyd i Lydia David, Heddfan, merch 

Caroline a’r diweddar Garth David ar 
ei phriodas â Kieran Bonar. Cafwyd y 
dathliad yn Llanrwst. 

Dymuniadau gorau iddynt.

EGLWYS ST. TYSILIO
Hoffem groesawu’r person newydd i’r 
pentref sef, Helen Gheorghine Gould.

Fe fydd yn gyfrifol am Eglwysi 
Ardal Corwen, sef Corwen, Carrog, 
Glyndyfrdwy, Bryneglwys a Llandegla. 

Ar 10 Hydref cafwyd y Diolchgarwch 
eleni. Fe aeth y rhoddion i’r banc 
bwyd.

CYDYMDEIMLAD
Cydymdeimlwn ag  Audrey Jones, Bod 
Iâl a gollodd ei mab, Allan Twemlow o 
Sir Fôn a hefyd Peter Twemlow, Bryn 
Llan a Lynne  Jones Pen Bedw ar golli 
brawd.

Hefyd Gaynor Davies, Ty’n Rhos a’r 
teulu ar golli Eddie. Gwr, Tad a Thaid 
annwyl.

CAE CHWARAE
Dydd Sul 11 Gorffennaf cafwyd  agoriad swyddogol  y cae chwarae newydd gan 
Gadeiryddes y pwyllgor, Pat Prabhu.

Cafwyd barbeciw, stondinau, raffl ac arddangosfa origami.
Prynwyd yr offer yn dilyn grant o £62,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri 

Genedlaethol ynghyd â grant gan Gyngor Sir Ddinbych a rhoddion hael gan 
drigolion y pentref.

Cafodd yr agoriad ei drefnu ar y cyd gan Bwyllgor yr Ifan yn Iâl (Cae Chwarae 
Bryneglwys) a Chymdeithas Canolfan Iâl.

Fe ddaeth tua 80 o bobl a phlant ynghyd i fwynhau’r dathliad.

Diweddariad Clwyd 20-22, 
Sir Nawdd y Sioe Frenhinol. 

Mae mis arall o brysurdeb wedi 
mynd a dod i ni yma yn nhîm 
Clwyd 20-22 gydag amrywiaeth 
o waith paratoi, trefnu a chynnal 
digwyddiadau ac mae gennym 
nwyddau newydd yn barod i’w 
gwerthu. 

Daeth dros 50 o bobl i Neuadd 
Pwllglas ar Hydref 23 am de 
prynhawn i godi arian i Clwyd 
20-22 ac Apêl Ffenestr Olivia yn 
Eglwys Efenechtyd. Diolch i bawb 
am gefnogi ac i’r Granar Bach am 
baratoi’r te. 

Yn dilyn diweddaru ein logo, 
rydym wedi cael hwdis plant ac 
oedolion gyda’r logo newydd wedi’w 
gwneud. Mi fydd crysau t ar gael 
y flwyddyn nesaf hefyd. Eitem 
arall rydym wedi ei ychwanegu yw 
mygiau gyda’r patrwm ‘Brethyn 
Clwyd’ – nifer cyfyngedig o’r rhain 
sydd ar gael felly cysylltwch os 
hoffech gael rhai. 

O ran y paratoi- y Ffair Aeaf, sy’n 
cael ei chynnal lawr yn Llanelwedd 
ar yr 29 a 30 o Dachwedd yw’r 
prif ffocws. Mi fyddwn ni lawr yna 

gyda’n stondin yn barod am sgwrs 
(os da chi’n lwcus mi fydd ‘na fins 
pei neu gwydred o win poeth ar 
ôl!). Mi fydd gennym ein nwyddau 
newydd yno i chi, ynghyd a 
thocynnau’r Raffl Fawr, fydd yn cael 
ei thynnu yn y Prif Gylch yn ystod y 
Sioe ym mis Gorffennaf.  Os ydych 
chi’n dod lawr, cofiwch fod angen 
i chi fod wedi prynu tocyn ar-lein o 
flaen llaw ac  mi fydd angen dod a 
Phasbort Cofid neu dystiolaeth o 
brawf llif unffordd negyddol gyda 
chi. Os oes unrhyw un lawr ac 
awydd rhoi awren i’n helpu ar y 
stondin cysylltwch â ni, os gwelwch 
yn dda. 

O ran digwyddiadau lleol, erbyn 
i chi ddarllen hwn mi fyddwn wedi 
cael Swper a Dawns ym Mhlas 
Isaf, Corwen ar 13 Tachwedd 
ac mae Cinio Sul yn y Ganolfan 
Clawddnewydd ar 5 Rhagfyr. 

Mae manylion pellach am y 
nwyddau a’r Cinio Sul ar ein gwefan 
www.clwyd2020.com neu cysylltwch 
a Lowri ar admin@clwyd2020.com 
neu 07980 877 435.

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

YSGOL STRYD Y RHOS

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

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

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

abl a thalentog dros nifer o flynyddoedd.

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

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

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

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

Gwneuthurwyr ceginau o 
safon yng nghalon eich 

cartref. 
 

Gydag ansawdd uchel o 
waith crefftus gallwn weithio 

gyda’ch cynlluniau a’ch 
syniadau. 

 
 

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

enquiries@calonfurniture.co.uk
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Cyngor Iaith
Llongyfarchiadau i aelodau’r Criw Cymraeg am eu llwyddiant gyda’u cais Grant 

Siarter iaith. Edrychwn ymlaen at glywed mwy o’ch syniadau.
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Aelwyd Llangwm 1941-2021
Hawdd cynnau tân…….

Go brin fod y criw ifanc sefydlodd 
Aelwyd Llangwm nôl ym mis Ebrill 
1941 yn ystod dyddie llwm yr Ail 
Ryfel Byd yn sylweddoli eu bod yn 
dechrau rhywbeth fyddai’n dal i fod 
yn rhan bwysig o fywyd ieuenctid 
yr ardal wyth deg o flynyddoedd yn 
ddiweddarach. Mae ein dyled yn 
fawr i’r rheini benderfynodd sefydlu 
rhywbeth Cymreig yn hytrach na mynd 
efo’r llif a dechrau “youth club”. Dim 
ond rwan dwi’n deall arwyddocad y 
geirie yn englyn Trefor Jones i ddathlu 
pen-blwydd yr Aelwyd yn hanner cant 
- “I roi arlwy’n awr hirlwm” - ymgais i 
godi calon ieuenctid cefn gwlad Cymru 
oedd hi, ac mae hi’n dal i wneud hynny 
wyth deg mlynedd yn diweddarach! 
Yn ôl y sôn, Aelwyd Llangwm oedd 
y ganfed namyn un Aelwyd yr Urdd i 
gael ei sefydlu yng Nghymru, ond wn i 
ddim lle mae’r cofnodion cynnar i brofi 
hynny. I unrhyw un sydd â diddordeb, 
mae’r llyfrau cofnodion diweddarach 
yn cael eu cadw’n ddiogel yn y Gorlan 
Ddiwylliant ac os gŵyr unrhyw un am 

y llyfr cofnodion cynta, plîs rhowch 
wybod - dwi’n siwr ei fod yn drysor o 
wybodaeth ac angen ei rannu! 

Ddechrau mis Hydref, cynhaliwyd 
diwrnod i ddathlu pen-blwydd 
arbennig yr Aelwyd a bu llawer yn 
rhannu atgofion am yr hen ddyddie 
da! Yn eu plith roedd Ifan Tan Coed 
yn cofio am ddosbarthiadau cerfio 
a thrin coed ac Eilir Aeddren yn 
cofio am y dyddie cynnar yn yr Hen 
Aelwyd, oedd yn agored bob noson 
o’r wythnos ar wahân i nos Sul. 
Roedd gan Trebor Roberts, Fron Isa 
gynt, lawer o atgofion diddorol i’w 
hadrodd. Bu’r criw ifanc sy’n aelode 
presennol hefyd yn arddangos eu 
dawn arbennig i osod bynting ar 
raglen Heno ar S4C pan ddaeth 
Gerallt Pennant draw i gael ‘chydig 
o’r hanes - gwych iawn bois! Fin 
nos parhaodd y dathliade pan ddaeth 
Mic ar y Meic i gynnal chwip o noson 
i ddathlu. Ymlaen rwan am y can 
mlwyddiant!    
Meinir Lynch

Cyn aelodau - Selina Watson, Dorothy Jones, Megan Davies, Glenys Owen, Dilys 
Jones a Beti Jones (gyda’r bynting bondigrybwyll yn y cefndir!) Plantos bach Llangwm yn dotio ar Mr Urdd

Pawb o bob oed yn mwynhau atgofion un o’r aelodau hŷn - Trebor Roberts  
(Fron Isa’ gynt)

Eigra ac Arthur (darpar aelodau gobeithio) yn mwynhau’r pnawn ar lin Dad  
- Guto Lynch, Castell

Her Tri Chopa Cymru   
Fy enw i yw Huw Jones ac rydw 
i’n dod o Gorwen. Ar Medi 25 eleni 
ymgymerais â’r her o redeg y tri 
chopa Cymreig, sef, Yr Wyddfa, 
Cader Idris a Pen y Fan, a beicio 
rhwng y mynyddoedd. Y rheswm y 
penderfynais ymgymryd â’r her hon 
oedd i godi arian ac ymwybyddiaeth ar 
gyfer Crohn’s a Colitis UK fel elusen. 
Mae hyn yn rywbeth sy’n agos at 
fy nghalon gan imi gael diagnosis o 
Colitis ddiwedd 2008. Ar ôl 6 mis o 
ddioddef a cholli llawer o bwysau, 
cefais y ddiagnosis yn y diwedd a 
dechreuodd y driniaeth. Weithiau 
disgrifir Colitis fel cyflwr cronig. Mae 
hyn yn golygu ei fod yn barhaus a 
thrwy gydol oes.  Mae posib cael 
cyfnodau hir o iechyd da, a elwir yn 
ddilead, yn ogystal â chyfnodau o 
ailwaelu neu ‘fflachiadau’ pan fydd y 
symptomau’n fwy egnïol. Mae pawb 
yn wahanol - mewn llawer o bobl prin 
yw symptomau’r afiechyd efo ychydig 
iawn o “flare-ups”, tra gall pobl eraill 
fod â’r clefyd ar lefel mwy difrifol. Ar 
ôl bod i mewn ac allan o’r ysbyty dros 
yr ychydig flynyddoedd diwethaf a 
rhoi cynnig ar gyffuriau gwahanol, 
rwyf wedi dod o hyd i gyffur sydd 
wedi ymateb yn dda i’m corff.  Er fy 
mod wedi cael amser lle mae’r Colitis 
wedi bod yn ddrwg, byddwn wastad 
yn ceisio iddo beidio â rheoli’r hyn yr 
oeddwn yn ei garu, fel chwarae rygbi, 
rhedeg mynyddoedd, beicio ac ati.

Yr Her .. Y 3 chopa yng Nghymru, 
sef Yr Wyddfa, Cader Idris, Pen Y 

Fan, rhedeg a beicio rhwng y copaon 
yn cynnwys yr ystadegau canlynol 
- Cyfanswm Rhedeg: 17 milltir 6911 
troedfedd o ddringo.Cyfanswm Beicio: 
118milltir 9780 troedfedd.

Dechreuodd yr her ym maes parcio 
Pen y Pass am 04:00 y bore. I fyny trac 
Pen Y Gwryd gan redeg i mewn i fore 
niwlog ond digynnwrf, gan gyrraedd y 
copa am 05:03yb. Tynnu llun ar y copa 
a throi yn ôl i lawr i faes parcio Pen 
y Pass gan orffen am 05:55yb, ac yn 
syth i drawsnewid i’r beic. Wedi cael 
tamaid cyflym i’w fwyta a newid i’m 
gêr beicio, cychwyn o Ben y Pass am 
06:10yb.

 ‘Roedd y daith i lawr i Beddgelert 
yn gyflym ac yn eithaf peryglys 
oherwydd y niwl trwchus a’r ffaith 
ei bod yn dal yn dywyll a ‘roedd fy 
ngoleuadau yn adlewyrchu yn ôl o’r 
niwl.  Er hyn, ‘roedd y cynnydd yn 
dda wrth i mi weithio fy ffordd draw 
i Faentwrog gan sicrhau fy mod yn 
bwyta ar y beic i gadw lefelau’r egni 
i fyny.  Aeth y ffordd â mi i fyny tuag 
at Trawsfynydd ac i lawr i mewn i 
Ddolgellau, gan wneud y slog hir i 
fyny at gyffordd Cross Foxes ac yna’r 
gwthio olaf i lawr i faes parcio Dol idris, 
gan cyrraedd yno am 08:36yb.

 Wrth drosglwyddo yn ôl i’m gêr 
rhedeg, cychwynnodd y grisiau i’r 
cwmwl isel, gan gyrraedd copa Cader 
Idris am 09:55yb. Cefais lun, diod 
egni cyflym â llond llaw o wine gums 
a mynd yn ôl i lawr a chychwyn ail 
gymal y beic. Yr ail gymal yw’r hiraf 
sef 80 milltir i faes parcio Cwm Gwdi 

y tu allan Aberhonddu. Aeth y llwybr 
hwn â mi i lawr i Fachynlleth a thros 
y bryniau tuag at Llandlioes – y rhain 
yw’r milltiroedd mwyaf heriol y daith. 
Bum awr a chwe munud ar hugain ar 
ôl cychwyn o faes parcio Dol idris, fe 
wnes i gyrraedd Maes 
Parcio Cwm Gwdi ym 
Mannau Brycheiniog gan 
deimlo fy mod yn cael fy 
rhyddhau wrth ddod oddi 
ar gyfrwy’r beic. Newidiais 
i fy nillad rhedeg wedi cael 
rhywfaint o fwyd, diod ac 
egni.  Cychwynnais redeg 
cymal olaf yr her. Ar y 
pwynt hwn, taith gerdded 
pŵer i fyny’r darn serth cyntaf oedd 
y cyfan y gallwn ei wneud yn y pen 
draw gan dorri i mewn i loncian ar y 
darn mwy gwastad o’r ddringfa gan 
gyrraedd am 17:29yp. Llun cyflym a 
throi i redeg yn ôl i lawr gan rasio’r 
cloc yn ôl i lawr i’r maes parcio.  Fe 
gyrhaeddais yn ôl i’r maes parcio yn 
Cwm Gwdi am 17:55yp, gan wneud 
cyfanswm yr amser ar gyfer yr her yn 

13 awr a 55 munud.
Pwrpas yr her hon oedd dangos 

bod pethau’n dal yn bosib wedi 
cael diagnosis o Crohn’s neu Colitis 
ac rydw i wedi fy synnu faint o 
gefnogaeth rydw i wedi ei gael. 

Rhaid imi ddweud hefyd 
na fyddwn wedi medru 
cwbwlhau’r her hon 
heb gefnogaeth teulu a 
ffrindiau a oedd yn fy nilyn 
drwy bob milltir o’r daith 
anodd yma.Y targed codi 
arian cychwynnol oedd 
£500 ond mae’r dudalen 
rhoi gyfredol newydd 
gyrraedd ychydig dros 

£2500 sy’n anhygoel. Diolch yn fawr 
iawn o waelod calon i bawb sydd 
wedi gwneud cyfraniad, mae’n golygu 
llawer iawn imi a gobeithio y bydd yr 
arian yn medru rhoi cymorth i bobol 
eraill sydd yn dioddef o’r haint yma.

https://www.justgiving.com/
fundraising/huw-jones45 

Camre 
Cwiltio
Dyma lun o Grŵp Camre Cwiltio 
Rhuthun a’r Cylch, a dynnwyd 
ym Medi 2005.  Yr arweinydd 
oedd Beryl Jean Jones, 
Bontuchel.  

Trist meddwl fod nifer wedi 
ein gadael erbyn hyn, ond fe 
gawsant lawer o fwynhad wrth 
gyfarfod yn wythnosol.

Yes Cymru 
Rhuthun
Unwaith eto daeth criw 
da o aelodau YesCymru at 
ei gilydd ddiwedd y mis 
i rannu taflenni am sut y 
gall annibyniaeth “godi 
ein gwlad o’r anialwch a’r 
celwyddau rydym yn ei gael 
gan Westminster”. Mae tua 
300 o aelodau yn Rhuthun, 
bellach a baneri cell 
Rhuthun i’w gweld bron yn 
wythnosol o gwmpas y dref 
neu ar bontydd yr A55. 
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Canolfan Meifod yn ail agor 
… efallai!

Ddyliwn i ymddiheuro am sôn 
am Ganolfan Waith Coed Meifod 
ym mhapur bro Rhuthun? Mae’r 
gwasanaeth yn bodoli mewn un 
ffurf neu’r llall ers dros hanner can 
mlynedd bellach, - o’i ddyddiau cynnar 
mewn hen bafiliwn yn Henllan i’r safle 
presennol yn Stad Ddiwydiannol 
Colomendy, Dinbych – a bu pobol 
Rhuthun ymysg y rhai ledled y Sir 
oedd yn arfer ei fynychu.

Mae Meifod yn segur yn anffodus 
ers y Clo Mawr, ond, yn wahanol i 
sefydliadau eraill ar gyfer pobol gydag 
anableddau (gan mai darparu cyfle 
gwaith i bobol anabl yw ei ddiben), 
mae’r drysau’n dal ynghlo. Ond cyn 
hyn, roedd yn ffynnu: tacsi Mrs Baynes 
bob bore’n galw heibio, a minnau’n 
gwybod y byddai Dewi yn ei elfen am 
ddiwrnod cyfan. Mae natur anabledd 
Dewi’n gymysglyd iawn. Nid yw iaith 
yn golygu llawer iddo fo, ond does 
dim amheuaeth ei fod o’n glyfar. Ac 
mae o’n deall coed, a sgriws, ac 
unrhyw offer trydanol fedr o gael ei 
facha arnyn nhw! Tydi o mo’r unig un 
wrth gwrs. Mae Meifod â rhywbeth 
ar gyfer pob math o anabledd, - y 
‘defnyddwyr’ hŷn sydd angen joban 
fach hamddenol, a chadair gyfleus 
i eistedd; y mwy galluog-gorfforol 
sy’n gallu cario, estyn, gosod, llifio; 
rhai sy’n siarad un neu ddwy iaith, a 
rhai sy’n stryglo; rhai sy’n gweithio 
bron yn annibynol a rhai sydd angen 
gofalwr neu ddau. Ond yn anad dim, 
cymdeithas ydi Meifod: gweithle 
cysurus, diogel, hapus. Ac mae’n 

werth i chi weld y dillad smart a’r 
siwmperi ar gyfer y Cinio Dolig 
blynyddol! 

Mae’r Sir yn deud eu bod nhw 
wedi darparu gweithgareddau eraill 
i’r defnyddwyr. Ond ydyn nhw? Does 
dim dadl nad ydyn nhw di trio. Ond 
prin iawn ydi’r cyfleoedd. Cynhaliwyd 
sesiwn holi gan Wasanaeth Eiriolaeth 
Gogledd Cymru’n ddiweddar, fel rhan 
o ‘ymarfer ymgysylltu’ gan y Sir. Mae 
rhai o’r atebion yn ddirdynnol: “Dwi 
ddim yn meddwl y gwneith o agor 
eto. Mae gen i ryw deimlad felly”; 
“Roeddwn i’n gwybod yn union be i 
wneud”; “Dwi’n fodlon gneud rwbath 
ond garddio. Ond does gen i ddim 
dewis”; “Maen nhw’n dysgu ni sut i 
wneud pethau. Biti na fyddai pobol 
eraill yn cael yr un cyfle”; “Dwi’n 
colli fy ffrindia!”. Fedrodd Dewi ddim 
mynegi ei deimladau mewn geiriau er 
gwaethaf ymdrechion y ddynes druan, 
ond pan welodd fideo o weithiwr arall 
yn gwneud bocs nythu, daeth gwên o 
glust i glust!

Pam felly nad ydi Meifod wedi 
ail-agor? Mae ‘na ‘resymau’ lu: 
cyflwr yr adeilad, diogelwch, pellter 
cymdeithasol, pren yn ddrud, ayb. 
Argymhelliad y Pwyllgor Craffu 
Perfformiad ym mis Hydref oedd y 
dylid ail-agor Meifod cyn gynted ag 
y bo modd, a bod angen gwariant 
sylweddol er mwyn gwneud hyn. Ond 
ynghlwm â’r argymhelliad mae un 
elfen sy’n peri dryswch. Mewn ymgais 
i arbed arian, roedd y grŵp Tasg a 
Gorffen wedi argymell ‘defnyddio 

llai o goed’!!! Does wybod yn union 
beth yw’r cynlluniau, ond dwi wedi 
clywed ail-gylchu hen ddodrefn yn 
cael ei grybwyll. Manteisio ar y ‘ffad 
shabby chic’, - y dodrefn lliwgar ayb. 
Ond tybed ydi rhywun wedi cysidro 
holl oblygiadau hyn? Faint o le fyddai 
angen i storio’r holl gelfi ‘ma? Beth 
am yr angen i gael gwared o hen 
baent gyda phlwm ynddo? Beth 
am y ‘creosote’ a ddefnyddiwyd ar 
ddodrefn, siediau ayb tan 2003 i 
amddiffyn pren rhag pryfed a ffyngau? 
Gall anadlu ‘fumes’ creosote achosi 
asthma ac anhwylderau anadlu, heb 
sôn am boen stumog a theimlad 
llosgi yn y geg a’r gwddf. Mae iechyd 
ambell un sy’n mynychu Meifod 
eisoes yn fregus. Fyddai pobol gydag 
anableddau’n gallu dysgu gwaith 
arbenigol y grefft o uwch-gylchu 
dodrefn? Mae’r coed a ddefnyddir 
ym Meifod yn ‘sgwâr’ fel tae – ac mae 
gosod y preniau gyda’i gilydd yn eithaf 
tebyg i wneud model Lego, ond ar 
raddfa llawer mwy! 

A beth am yr ochr ariannol? Wneith 
Meifod byth broffid, ond rhaid cofio 
mai gwasanaeth ydi o wedi’r cyfan. 

Mae dodrefn Meifod yn para oherwydd 
eu bod wedi’u gwneud o bren wedi’i 
fewnforio, - pren wedi tyfu’n ara’ deg, 
felly’n fwy gwydn. Dyma sail enw da’r 
busnes. Mae’n wir ei fod yn ddrud – 
mae hyn yn wir i bob busnes – ond 
mae pob £1,000 sy’n cael ei wario ar 
bren yn cynhyrchu dwywaith hyn fel 
dodrefnyn. A gan mai cynhyrchu ar 
gyfer archebion y maen nhw, does 
‘na ddim gwastraff. A cofiwch hyn: 
yn wahanol i’r gwasanaethau eraill 
ar gyfer yr anabl, mae hwn yn creu 
incwm sylweddol! Tydi’r union ffigyrau 
ddim gen i, ond mi fyddai’n ddiddorol 
eu gweld. 

Edrychwch ar y llun ac mi welwch 
gymylau du yn amlwg uwchben 
Meifod. Ond, os oes gennych chi 
lygaid arbennig o graff, efallai y 
gwelwch un rhosyn bychan yn y 
border o’i flaen. Symbolaidd efallai? 
Gobaith am ddyfodol Meifod? Dwi’n 
gobeithio mai gweld y rhosyn yn 
hytrach na’r cymylau fydd Aelodau 
Cabinet y Cyngor Sir wrth wneud y 
penderfyniad terfynol am ddyfodol 
Meifod ar Dachwedd 23!
BEJ

Nôl yn mis Chwefror mi wnes i ynghyd 
â phum ffrind lawnsio Nerth Dy Ben 
gyda’r bwriad o roi llwyfan i unigolion 
rannu eu syniadaeth am gryfder 
meddwl, yn y Gymraeg, ac i sgwrsio 
am brofiadau ac ymdrechion o gynnal 
a chadw nerth meddyliol, tra’n byw a 
gweithio yng nghefn gwlad Cymru.

 Dwi’n gobeithio bod Nerth Dy Ben 
yn cynnig lle i danlinellu a sgwrsio am 
y pethau mae pobl yn eu cyflawni a’u 
goresgyn yn ddyddiol. Dwi’n gweld 
pwysigrwydd cyfrannu a sgwrsio’n 
agored a naturiol am gryfder meddwl a 
rhannu’r pethau bychain yna rydyn ni’n 
eu gwneud i sicrhau bod y meddwl 
mor gryf ac y gall fod.

I rai pobl, efallai eu bod yn cymryd 
cryfder meddwl yn gwbl ganiataol, 
ond i eraill mae’n nhw’n ei ffeindio hi’n 
anoddach i roi sylw i’r cryfderau, yn 
hytrach na’r gwendidau. Er enghraifft, 
anaml iawn fyddwn ni’n eistedd yn 
nôl a’r ddiwedd diwrnod neu wythnos 
brysur ac yn cydnabod yr hyn yr 
ydan ni wedi llwyddo i’w gyflawni ar 
y rhestr ‘to do’ ynde? A faint ohonom 
ni sydd mewn gwirionedd yn gwneud 
y gwrthwyneb sef canolbwyntio ar y 
pethau sydd eto i’w wneud, ac hyd 
yn oed yn ychwanegu at y rhestr yn 
hytrach na dathlu’r hyn sydd wedi ei 
gyflawni? 

Nôd Nerth dy Ben ydy creu sgwrs 

sy’n clodfori a dathlu ein gallu a’n 
cryfder i oresgyn heriau bach a mawr 
bywyd, ac i’n hannog ni i feddwl am 
y pethau rydan ni’n ei wneud i gadw 
nerth ein pen yn gryf ac yn iach. Mae 
hynny’n amrywio i bawb – i mi, mae 
cerddoriaeth yn un o’r pethau sy’n 
cynnal fy nghryfder meddyliol, ac felly 
roedd rhyddhau cân ‘Byw i’r Dydd’, 
i gynrychioli neges Nerth Dy Ben yn 
gam naturiol a phwysig.

Mae gennym ni wefan, gyda’r holl 
gynnwys yn cylchdroi o amgylch 
cyfraniadau gan amaethwyr a phobl 
o’r ardal wledig leol sy’n trafod y 
cryfder meddwl sydd gennym ni fel 
unigolion. Mae’r straeon hynny yn 
amrywio o godi’n fore i ffermio, rhedeg 
busnes neu gamu ar gae chwarae 
rhyngwladol i gynrychioli dy wlad. 

Ddiwedd yr Haf, roedden ni’n lwcus 
iawn o gael cyfraniadau gan deulu 
Pen y Bryniau fel rhan o’n ‘Têcofyr 
Teulu’. Roedd pob cyfraniad ganddyn 
nhw yn seiliedig ar y ffyrdd roedden 
nhw’n mynd ati i gadw cryfder meddwl 
a nerth yn absennoldeb y sioeau 
amaethyddol. Mi gyfrannodd Lea 

Edwards fidio yn sgwrsio am y gwerth 
mewn sgwrsio a chael hwyl hefo 
ffrindia’, a’r gwerth o allu darganfod  
‘routine’ dyddiol. Mi oedd Rhidian yn 
cydnabod nad oedd o efallai yn troi 
at y pethau ‘traddodiadol’ i gynnal 
cryfder meddwl, ond fod y cyfryngau 
cymdeithasol a chael cerddoriaeth yn 
bloeddio allan drwy’r ‘speaker’ o dro 
i dro yn rai o’r petha’ oedd yn fuddiol 
iddo fo. 

Mi ysgrifennodd Menai ac Erfyl flog 
hefyd; Menai yn ein hatgoffa y bydd 
‘na Sioeau ac mi fydd na Eisteddfodau 
eto ac yn y cyfamser, rhaid cadw ein 
hunain a’n hiechyd meddwl mewn 
cyflwr i allu gwerthfawrogi a mwynhau 
pan ddaw yr amser hynny eto.  Sut i 
mi?  Wel,, pan fydd amser a thywydd 
yn caniatau, fydda i’n trio garddio 
‘chydig.  Dwi wir ddim yn honni i fod 
yn arddwraig o bell ffordd, ond mae 
gen i ‘rockery’ o rhyw fath, ac mae 
chwynnu hwnnw yn achlysurol a 
gweld y lliwiau hyfryd yr amser hyn 
o’r flwyddyn yn codi fy nghalon.’ Mae 
hithau hefyd yn cydnabod gwerth 
ffrindiau - ‘Fydda i’n mwynhau 

cerdded ac yn aml yn cael cwmni 
ffrind i fynd am dro min nos.  Mi 
siaradwn ni am bob dim dan haul.’ 

Roedd Erfyl yn sôn  ei fod yn ‘un 
sydd yn hoff iawn o gerddoriaeth – er 
nad ydw i yn ganwr o bell ffordd, 
ond dwi wrth fy modd yn gwrando ar 
gerddoriaeth ac yn bloeddio canu pan 
fyddai ar y tractor, ac yn y pick-up – 
mae’r gwartheg ‘ma wedi fy nghlywed 
yn bloeddio ‘Eryr Pengwern’ sawl tro – 
does neb yn fy meirniadu am fod allan 
o diwn neu yn fflat!’ 

Diolch i deulu Pen y Bryniau 
am eu cefnogaeth, a dan ni hefyd 
yn ddiolchgar tu hwnt am bob un 
cyfraniad rydym wedi eu derbyn 
hyd yma, ac am barodrwydd pobol 
i gyfrannu at ein bwriad ni o rannu’r 
neges o gryfder a nerth.

Ein bwriad ydy parhau i godi 
ymwybyddiaeth a sgwrsio am y 
pwysigrwydd o gynnal meddwl 
cadarnhaol. Trwy rannu profiad a 
meddylfryd pobl o fewn y gymuned 
wledig, dwi’n gobeithio ei fod o’n 
ffordd o atgoffa’n gilydd o gryfder 
meddwl bob un ohonom, a ‘r hyn 
rydyn ni’n ei gyflawni’n ddyddiol wrth 
ddefnyddio ‘r cryfder hwnnw.

Ac wrth i mi orffen traethu, dwi 
am  ofyn i chi gyd gymryd ychydig o 
funudau i feddwl am yr hyn rydych chi 
wedi ei gyflawni heddiw, dim bwys 
pa mor fach neu fawr, yr un ydy’r 
llwyddiant! A chofiwch  - dathlwch a 
chydnabod eich cryfderau personol 
pob cyfle posib!

Os nad ydych wedi clywed 
amdanom, mae gennym  wefan www.
nerthdyben.cymru sy’n cynnwys 
straeon, fidios, erthyglau, podlediad ac 
wrth gwrs ein cân – ‘Byw i’r Dydd’. 

Hwyl am y tro, a diolch am ddarllen!
Alaw

Teulu Pen y 
Bryniau

O’r Llyfrgell 
Sialens Ddarllen Haf 2021 - Hyfryd oedd croesawu 
plant y fro nôl i’r llyfrgell i gymryd rhan yn y sialens. 
Fe ymunodd bron i 400 yn y sialens yn Llyfrgell 
Rhuthun gan ddarllen dros chwe llyfr yr un - ymateb 
gwych mewn cyfnod o bandemig! Roedd y rhain 
yn blant o 26 o ysgolion yn yr ardal yn ymuno yn yr 
hwyl. Gan mai thema’r sialens oedd Arwyr y Byd 
gwyllt, bydd y plant wedi mwynhau astudio eu 
hamgylchfyd a dod yn arwyr ardderchog gwarchod 
natur ac ailgylchu. 

Digwyddiadau - Gyda rhai canllawiau wedi llacio 
ers ein hadroddiad diwethaf, mae’n braf croesawu 
pobl i bori’r silffoedd a dewis o’r amrywiaeth 
eang o stoc sydd yma ar eich cyfer. Mae rhai 
gweithgareddau wedi ailgychwyn yn yr adeilad fel 
Dechrau Da i’r babanod a phlant ifanc. Cynhaliodd 
y grŵp darllen Cymraeg eu cyfarfod cyntaf ers 
y cyfnod clo ddechrau Hydref, ac mae’r Criw 
Crefftio wedi ailddechrau cyfarfod, braf iawn eich 
croesawu’n ôl. 

Gwasanaethau Digidol - Mae’r cynnig ardderchog 
i ddefnyddio’r wefan Ancestry trwy’ch aelodaeth 
Llyfrgell am ddim wedi ei estyn tan ddiwedd y 

flwyddyn - cymrwch fantais os yw eich bryd ar hel 
achau. Am bapurau newydd a chylchgronau cofiwch 
am yr apiau Pressreader a Libby, cewch ddarllen 
miloedd o bapurau a chylchronnau am ddim, yr oll 
sydd ei angen yw eich cerdyn llyfrgell a PIN. Ewch 
i’r ddolen - <https://www.denbighshire.gov.uk/cy/
hamdden-a-thwristiaeth/llyfrgelloedd/gwasanaethau-
digidol-a-gwybodaeth.aspx> neu cysylltwch â’r 
llyfrgell am fanylion.

Profion Llif Unffordd - Gallwch nawr ddod i gasglu 
pecyn profion llif unffordd Covid 19 am ddim o’r 
llyfrgell.

PAID Â BOD OFN: CYFROL 
AMRWD A CHYNNES AM EDEN, 
BYWYD A IECHYD MEDDWL 

Cyhoeddwyd llyfr onest a chynnes 
gan y gantores Non Parry – Paid â 
Bod Ofn yn ddiweddar.. Yn fwy na 
hunangofiant, mae’r gyfrol amrwd 
yn siarad yn agored am ei bywyd, 
iechyd meddwl ac am salwch ei 
gŵr, yr actor Iwan John, a’r effaith 
mae’r profiadau hyn wedi ei gael 
ar y teulu oll.

Meddai Non:
“Rwy’n ffan mawr o lyfrau 

gan bobl sy’n rhannu profiadau 
ac yn meddwl eu bod nhw’n 
ysbrydoledig iawn – ac yn gallu 
bod yn gysur mawr. Ro’n i’n 
gwybod mod i wedi cael lot o 
brofiadau falle fysa’n gymorth i 
bobol eraill.”

Mae Paid â Bod Ofn gan Non 
Parry ar gael nawr (£9.99, Y Lolfa).

Llyfrau Newydd

Mae noson o hwyl diniwed yr olwg 
mewn clwb rygbi yn troi'n hunllef. Pwy 
sy'n gyfrifol am y digwyddiad sy'n 
chwalu bywydau? A fydd y gwir yn 
cael ei ddatgelu, neu a fydd yn aros 
yn gudd o dan bentwr o gelwyddau? 
Nofel afaelgar.

Cyfrol arloesol hardd gan awdur yn 
enedigol o fro’r Bedol, yn diolch am 
bob gofal a chariad gan pob nyrs a 
gweithiwr cymdeithasol; pob mudiad 
ac elusen ac i bawb sy'n estyn 
llaw a chalon i rannu eu cariad a'u 
harbenigedd.

Mae Cyw a’r criw yn creu addurniadau 
Nadolig i’w rhoi ar y goeden. Llyfr 
lliwgar am gymeriadau poblogaidd 
Cyw, gyda’r prif destun yn Gymraeg a 
chyfieithiad Saesneg mewn print llai ar 
bob tudalen.

Y drydedd gyfrol yn dilyn helyntion 
Y Dyn Dweud Drefn. Mae’r Dyn 
Dweud Drefn yn meddwl mai fo 
ydi pêl-droediwr gorau Cymru, ac 
mae’n benderfynol o sgorio’r gôl orau 
erioed. Ond tydi o’n cael fawr o hwyl 
arni ... Tybed all y Ci Bach helpu’r Dyn 
Dweud Drefn i wireddu ei freuddwyd?

EFFAITH GADARNHAOL BRENIG WIND LTD 
AR GYMUNEDAU… 

Mae Cronfa Ffermydd Gwynt Brenig yn cael ei weinyddu 
gan Cadwyn Clwyd ac yn cynnig bron i £4 miliwn, dros 
gyfnod o 25 mlynedd, i brosiectau cymunedol yn yr ardal 
fudd. Mae’r ardal gymwys yng Nghonwy a Sir Ddinbych 
yn ymestyn o Lanelwy yn y gogledd hyd at Faerdy, ger 
Corwen yn y de ac o Afon Clwyd yn y dwyrain at Fynydd 
Hiraethog, Cerrigydrudion a rhannau uchaf Dyffryn 
Conwy. Mae map o’r ardal sy’n elwa ar wefan Cadwyn 
Clwyd. 

Eglurodd David Heelan o Brenig Wind Ltd: 
“Mae’n gyfle gwych i gymunedau cefn gwlad elwa. 

Mae Cadwyn Clwyd, y gweinyddwr cronfeydd lleol, 
eisoes wedi cyflwyno ymhell dros £350,000 i 55 o 
wahanol brosiectau yn yr ardal yn ystod pump rownd 
cyllido.”

“Mae’n bleser gennym ni weld ehangder ac ansawdd 
y prosiectau cymunedol sydd wedi’u cefnogi gan Brenig 
ynghyd â’u heffaith gadarnhaol ar y cymunedau hynny.”

“Caiff y ceisiadau eu cyflwyno ger bron panel grantiau 
lleol sy’n gyfrifol dros wneud y penderfyniadau terfynol o 
ran lle a sut caiff y cyllid ei wario” ychwanegodd David. 

Dyma rhai o’r prosiectau sydd wedi derbyn cyllid yn y 
dalgylch hyd yma:

•	 Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn - Offer Technoleg 
Gwybodaeth ar gyfer y clwb ar ôl ysgol

•	 Cymdeithas Sioe Llanrhaeadr - Offer ar gyfer y 
Siop 

•	 Clwb ar ôl Ysgol Betws Gwerfil Goch – Caban 
Pren ar gyfer y plant 

•	 Clwb Rygbi Rhuthun Minis & Juniors – Sied storio 
offer 

•	 Antur Cae Cymro – Cydlynydd i’r fenter
•	 Adnewyddu Cae Chwarae Llanfihangel Glyn Myfyr 
•	 Cyngor Cymuned Clocaenog – hysbysfwrdd 

newydd ac adnewyddu’r safle’r bws
•	 Sioe Cyffylliog a Bontuchel – trelar ac offer i’r sioe 
•	 Cae Chwarae Clocaenog – Uwchraddio’r offer 

chwarae 
•	 Llifoleuadau i Glwb Pêl-Droed Rhuthun

Mae Cronfa Brenig Wind Ltd yn cynnal rowndiau 
cyllido sy’n cyd-daro gyda chyfarfodydd panel.  
Bydd y rownd nesaf yn agor 1af o Dachwedd 2021 
ac yn cau 5 Ionawr 2022. Mae rhagor o wybodaeth 
ynglyn â’r Gronfa ar wefan Cadwyn Clwyd  
www.cadwynclwyd.co.uk/brenig.

Gwirfoddolwyr Clwb Pêl-Droed Rhuthun a’r  
llifoleuadau newydd.
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RHUTHUN

ARDAL BATHAFARN
Llongyfarchiadau calononnog iawn i Rhodri a 
Rhian ar ddod yn Daid a Nain.  Ganwyd merch 
i Awen ac Ifan sef Marged Alys.  Pob bendith 
arnynt fel teulu a chofion anwylaf at y teulu 
bach yn Sir Fôn

Cofion anwylaf hefyd at Olwen Griffiths yn 
Llys Awelon, Lorna Wynne San Meugan. a 
Gretta Davies sy’n derbyn gofal yn Wrecsam.  
Hefyd i Gwyn Atkinson, Clocaenog a phawb 
arall yn ein capeli gan ddiolch bob amser am 
eich ffyddlondeb a’ch teyrngarwch i waith y 
gwahanol Eglwysi.

Oedfaon Mis Hydref. 
Bu Hedd ap Emlyn, Dinbych, Parch Marc 
Morgan, Wrecsam, Gwenda Humphries, 
Prestatyn, ac Elwyn Ashford Jones yn cadw 
oedfaon ym Mathafarn, a’r Parch Marc Morgan 
a Gwenda Humphries yng Nglyndyfrdwy.  
Gweinyddwyd y Cymun yn ôl rheolau Covid 
yng Nglyndyfrdwy.  Diolch iddynt am eu 
cenadwri gwerthfawr bob amser.

Gwasanaeth un Byd.
Hyfryd oedd dod at ein gilydd fel Eglwysi a 
chapeli’r dref i’r Eglwys Gatholig am y tro 
cyntaf ers cyn y Cyfnod Clo.  Gwasanaeth 
bendithiol iawn yn dilyn thema “Newid 
Hinsawdd”, pwnc sydd mor hanfodol o bwysig 
o ran sicrhau gwelliant i’r cenhedlaethau sydd 
i ddod.  Cymerwyd rhan gan y gwahanol 
Eglwysi a Chapeli. Edwina ac Elizabeth oedd 
yn cynrychioli Bathafarn.  Diolch i bawb am y 
trefniadau manwl ac yn enwedig i Marcia o’r 
Capel Presbyteraidd Saesneg am drefnu y 
rhaglen, ac i aelodau o’r Eglwys Gatholig am 
eu croeso arbennig i ni wrth ddilyn rheolau 
Covid.  Oedfa fendithiol iawn. 

Ar Faes Baden
 Martin Kaye wedi arwyddo a gwerthu copi o’i 
lyfr cyntaf,On Baden Field, i Roger Edwards yn 

llyfrgell Rhuthun. 

Bethania
Rydym yn parhau â’n hoedfaon bob pythefnos dan 
ofal ein Gweinidog ar hyn o bryd ond yn hynod 
falch ein bod erbyn hyn yn cael canu emynau yn y 
gwasanaeth (tra’n gwisgo mwgwd wrth gwrs). Diolch 
i Beryl a Iona am gyfeilio ar yr organ – diolch byth ei 
bod yn dal i weithio!

Dathlu Er na chawsom gyfle i gynnal swper dathlu 
yn y festri i ddathlu 25 mlynedd o wasanaeth a gofal 
gan ein Gweinidog, y Parch Morris P Morris, fel y 
bwriadwyd, cawsom ddangos ein gwerthfawrogiad 
fore Sul Hydref 17 drwy gyflwyno anrheg iddo sef 
llun o Gapel Bethania gan yr artist Cefyn Burgess. 
Diolchodd Carys iddo am ei waith a’i gyfeillgarwch 
dros y 25 mlynedd ac yn arbennig am ei arlwy digidol 
dros y cyfnod anodd yn ddiweddar, sy’n boblogaidd 
ymhell ac agos. Cofiwn y cyffro chwarter canrif yn ôl 
o groesawu’r Gweinidog ifanc a’i deulu i’n plith a braf 
iawn eu bod yn dal yma yn rhan o deulu Bethania. 

Codwr Canu Yn gynharach yn y flwyddyn 
derbyniodd John Rees Davies englyn wedi ei fframio 
i ddiolch iddo yntau am bron i ddeugain mlynedd fel 
codwr canu.

Babi newydd Llongyfarchiadau i Siwan a Gerallt 
Lyall ar enedigaeth eu merch fach, Mared Gwen, 
chwaer fach i Deio, a wyres i Meilir a Carol. Pob 
bendith arnoch fel teulu.

Colli aelod Trist iawn oedd clywed y newyddion ein 
bod wedi colli aelod yn ystod y mis sef Euryn Tomos. 
Bu Euryn yn aelod ffyddlon ym Methania wedi iddo 
ef ac Eirlys symud i Rhuthun o Ddinbych ac roedd y 
dosbarth Ysgol Sul wrth eu boddau’n cael trafodaeth 
fywiog dan ei arweiniad ar brynhawn Sul. Estynnwn 
ein cydymdeimlad dwysaf ag Eirlys, Nia a Noel, 
Gerallt a Bethan a’r teulu oll yn eu hiraeth am ŵr, tad, 
taid a hen daid oedd yn annwyl iawn ganddynt.

Cofion Anfonwn ein cofion at aelodau sydd heb 
fod yn dda’n ddiweddar gan obeithio y byddwch yn 
gwella’n fuan iawn.

Morris yn derbyn ei anrheg arbennig

Capel Pendref
Cawsom achlysur hyfryd ddechrau mis Hydref pan 
gafwyd bedydd Dyfan Christopher, mab Katrin a 
Chris o Benllech, Sir Fôn. Ein gweinidog, Brian 
Evans, fu’n gwasanaethu a braf oedd gweld y capel 
yn eithaf llawn o ffrindiau, teulu ac aelodau Pendref. 
Rydym bellach yn cynnal gwasanaeth yn y capel ar 
Sul cyntaf bob mis ac yna cawn wasanaeth ar Teams 
ar y Suliau eraill, dan ofal ein gweinidog, Bernant 
Hughes a’r aelodau yn eu tro. Anfonwn ein cofion at 
Brenda Roberts sy’n dal yn eitha bregus ei hiechyd 
ac yn methu dod i’r gwasanaethau. Rydym yn gweld 
ei cholli yn fawr iawn. Dymunwn yn dda i ieuenctid yr 
eglwys sydd wedi dychwelyd i’w colegau – Brython 
a Begw i Aber, Lisa i Lundain, Steffan i Fangor ac 
Iwan i Leeds. Cydymdeimlwn â Mair Davies sydd 
wedi colli chwaer ym Mhen Llŷn yn ddiweddar. 
Rydym yn gweld colli aelod gwerthfawr o’r capel sef 
Harold Jones. Mae ef a’i wraig Celia wedi symud i 
dde Lloegr i fod yn nes at eu dwy ferch. Dymunwn 
yn dda iddynt yn eu cartref newydd.

Côr Rhuthun
O’r diwedd wedi seibiant o bedwar mis ar bymtheg 
mi gawson ni ganu!! Roedd hi’n braf cael gweld 
pawb a chael cyd ganu unwaith eto. Ymarfer bob 
pythefnos ydyn ni ar hyn o bryd a diolch i’r pwyllgor 
a chapel Tabernacl am wneud yn siwr ein bod yn 
ddiogel.

Danfonwn ei cydymdeimlad at Nia, Gerallt a 
Bethan yn eu profedigaeth o golli tad a thaid annwyl 
iddyn nhw i gyd.

MEDDYGFA NEWYDD
Gobeithio erbyn diwedd mis Tachwedd bydd y 
feddygfa wedi symud o ...     

Raffl Nadolig    
Byddwn ni yn Hill & Roberts 
yn cynnal raffl Nadolig i godi 
arian ar gyfer dwy elusen 
haeddiannol iawn sef Hosbis 
Sant Cyndeyrn a Mind Dyffryn 
Clwyd.

Bydd tocynnau yn £1 yr un 
ac ar gael mewn bocs tu allan 
i’r swyddfa (Llun i Gwener 9-5) 
neu gellir eu prynu ar-lein ar ein 
tudalen Just Giving.

Byddwn yn tynnu’r raffl ar y 
17 o Ragfyr ac mae gwobrau 
gwych fel a ganlyn:

 
1af) Wythnos i 4 mewn bwthyn 
gwyliau, Llais y Llanw yn 
Moelfre, Ynys Môn - gwerth 
hyd at £900.
2il) Hamper o fwyd Cymreig yn 
cynnwys cacen Nadolig a mins 
peis - gwerth £200
3ydd) Hamper diodydd yn 
cynnwys gwin, jin a siampên.
 
Mae manylion pellach ar sut i gystadlu, y gwobrau 
a’r telerau ac amodau ar ein tudalen Facebook

NEWYDDION TABERNACL

Gobeithio eich bod mewn iechyd 
boddhaol.  Deallwn fod Annie Edwards, 
Hamdden, Bryn Rhydd a Bronwen Murray, 
Cartref Gofal Plas Llanrhaeadr wedi treulio 
amser yn yr ysbyty yn ddiweddar  Cofion atoch 
chi ac at bawb sydd heb fod mewn iechyd 
boddhaol yn ddiweddar.

Mae’n hoedfaon yn parhau i gael eu cynnal pob 
pythefnos am 11 y bore ond i’r rhai nad ydynt 
yn gallu dod i’r oedfa, bydd modd i chi ddilyn 
yr oedfa yn fyw ar Facebook am 10 o’r gloch. 
Diolch i’n gweinidog Morris P Morris am alluogi 
hyn i ddigwydd.

Gyda thristwch y bu farw Iorwerth Roberts, 
Rhandir, Ffordd Llanfair gynt.  Roedd Iorwerth 
yn hannu o Gerrigydrudion.  Treuliodd ei yrfa 
ym Manc y Midland (HSBC erbyn heddiw) 
gan wasanaethu mewn nifer o ganghennau 
yng ngogledd a chanolbarth Cymru nes 
iddo ymddeol fel rheolwr Banc Y Midland yn 
Rhuthun.  Bu Iorwerth a’i ddiweddar briod 
yn ffyddlon a chefnogol iawn i’r achos yn Y 
Tabernacl a llu o gymdeithasau eraill yn y 
dref am flynyddoedd maith.  Hefyd mynychai 
nosweithiau plygu papur Bro Y Bedol yn 
rheolaidd.  Anfonwn ein cydymdeimlad fel 
eglwys â’i ferch Nest a’i phriod a’u mab sy’n 
byw ym Mhrestatyn.

Anfonwn ein cofion â’n cydymdeimlad dwysaf 
hefyd at Arwel Emlyn Jones sydd wedi colli ei 
fam.  Yn anffodus nid oedd iechyd Lilian, mam 
Arwel yn dda ers tro.  Dros y blynyddoedd 
diwethaf, bu gofal Arwel o’i ddiweddar fam a’i 
ddiweddar dad yn fawr iawn.

Llongyfarchiadau i Richard a Sue Roberts, 
Glasfryn, Pwllglas ar ddod yn daid a nain.  
Ganed merch, sef Heti Haf i Llinos a Nedw.  Pob 
dymuniad da i’r teulu.

Llongyfarchiadau hefyd i Doris a Vernon Hughes 
ar ddathlu Penblwydd Priodas Deiamwnt – pob 
dymuniad da ac iechyd ichi i’r dyfodol.

YSGOL PEN BARRAS
Casglu sbwriel – Diolch yn fawr iawn i blant 
Cyfnod Allweddol 2 am gasglu sbwriel o gwmpas yr 
ysgol. Diolch hefyd i gyngor eco’r ysgol am annog 
disgyblion i fynd ati i gasglu sbwriel yn dilyn sesiwn 
rhithiol gyda @EsEcoysgol.  Mae’n syndod gweld 
faint o sbwriel sydd ar ochr y llwybrau a chloddiau, 
ar gaeau chwarae a pharciau’r dre. Fel rhan o’n 
hymdrechion i gadw Rhuthun yn daclus, bu plant 
yn creu poster “Cadw Rhuthun yn daclus” mewn 
cystadleuaeth a drefnwyd gan Gyngor Tref Rhuthun.   

Nofwraig o fri - 
Llongyfarchiadau 
mawr Ailla Miller ar ei 
llwyddiant ysgubol mewn 
cystadleuaeth nofio yn 
Bromsgrove Barefest yn 
ddiweddar. Ymlaen am y 
Gemau Olympaidd rwan!!!

Sioe Mewn Cymeriad 
– Diolch i gwmni “Sioe 
Mewn Cymeriad” am 
gynnal gweithdai drama 
yn seiliedig ar arwyr Cymru i blant Blwyddyn 1 a 2. 
Roedd pawb wedi mwynhau chwarae rôl a dysgu 
mwy am Barti Ddu, Gwenllian ac Albert Russell 
Wallace.

Trafod twristiaeth – Bu dadlau brwd ymysg 
disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ddiweddar wrth 
drafod effaith twristiaeth ar Ogledd Cymru. Diolch 
yn fawr i’r fargyfreithwraig Mair Mihangel (mam 
Catrin a Tomos) am gadeirio’r ddadl mewn ffordd 
mor gytbwys a diddorol! Roedd y plant hefyd, wedi 
cael modd i fyw wrth ddysgu am waith pwysig Mair.  
Diolch hefyd i Meurig o Bortmeirion am gyflwyniad 
a sgwrs ddiddorol iawn am y pentref, y gwesty a 
thwristiaeth yn gyffredinol yng Ngogledd Cymru. 
Daeth Greg Stevenson (tad Mici) hefyd i’r ysgol, 
i drafod ei waith yn adnewyddu hen dai ac yna’u 
rhentu i bobl fynd ar wyliau. Roedd rhai o’r tai yn 
edrych yn anhygoel ac roedd hi’n ddiddorol dysgu 
am y tai “eco-gyfeillgar”.

Mis codi ymwybyddiaeth Syndrom Down – Daeth 
y plant a’r staff i’r ysgol mewn gwisg ffansi neu 
ddillad eu hunain fel rhan o ymgyrch cenedlaethol i 
godi ymwybyddiaeth am y Syndrom Down. Cafwyd 
llawer iawn o hwyl wrth ddysgu am hyn.

Dathliadau cenedlaethol – Mae nifer fawr o 
ddigwyddiadau a dyddiau i godi ymwybyddiaeth 
am faterion o bwys wedi bod yn ystod y mis, a’r 
plant yn y dosbarthiadau wedi dysgu llawer. Bu 
gwahanol ddosbarthiadau yn dathlu: Diwrnod 
Iechyd Meddwl; Diwrnod Golchi Dwylo; Mis Hanes 
Pobl Dduon a Diwrnod Dathlu T Llew Jones.

Ffoaduriaid – Cafodd pawb ym mlwyddyn 5 a 6 
agoriad llygad, wrth glywed hanes anhygoel Najib, 
ffoadur o Nigeria. Diolch i Helen Williams (mam Mair 
Bl6) am drefnu sgwrs arbennig a diddorol, ac i Najib 
am rannu ei stori mewn ffordd mor deimladwy.

Cyngor Eco Blwyddyn 3a4

Gwasanaeth Diolchgarwch – Oherwydd cyfyngiadau COFID, bu rhaid cynnal ein gwasanaethau 
diolchgarwch yn rhithiol eto eleni. Diolch i’r holl blant am wneud mor dda!
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YSGOL BRYNHYFRYD
Ysgol Brynhyfryd
Mae Ysgol Brynhyfryd yn lansio project cerddoriaeth uchelgeisiol. 

Aeth y Pennaeth Mr Geraint Wyn Parry ar y llwyfan â Band CSDd mewn 
perfformiad byw annisgwyl.

Dywedodd Mr Parry 
“Yn ystod Covid, mae pobl ifanc wedi colli’r arfer o gymryd rhan mewn 

gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys cerddoriaeth. Heddiw rydym yn lansio 
rhaglen newydd i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion ifanc a gwneud 
Ysgol Brynhyfryd yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer cerddoriaeth.”

Cryfhau ein Cymunedau
Mae ein hiaith ni dan fygythiad o hyd ac er bod ein hysgolion Cymraeg yn 
gwneud gwaith rhagorol mae’r mewnlifiad presennol yn achosi trafferthion i’n 
pobl ifanc. Os nad ydyn nhw’n gallu cael gwaith sydd yn talu’n ddigon da i 
brynu tŷ yng Nghymru, dros y ffin bydden nhw’n mynd.

Ond mae gobaith. Pob blwyddyn mae miloedd o oedolion yn cofrestru i 
ddysgu Cymraeg yn ein dosbarthiadau nos – hyd yn oed yng nghyfnod y 
pandemig! Mae pob un ohonyn nhw angen ein cefnogaeth. Maen nhw angen 
pobl i siarad efo nhw yn Gymraeg. Bydd hynny yn codi eu hyder yn yr iaith ac 
yn agor eu llygaid i’n cymuned.

Ym mis Mawrth llynedd pan oedden ni’n mynd i mewn i’r cyfnod clo cyntaf 
roeddwn i wir yn poeni sut y byddaf yn ymdopi wrth fod yn y tŷ trwy’r amser. 
Dw i ar fy ngorau pan dw i’n brysur ac mae bod yn segur fel ryw fath o hunllef. 
Beth i’w wneud? Mi wnes i benderfynu ddechrau cylchlythyr i ddysgwyr, un lle 
bydden nhw’n ysgrifennu erthyglau a bydd y cylchgrawn yn mynd at ddysgwyr 
eraill. Roeddwn i wedi clywed am grŵp o ddysgwyr oedd yn cyfarfod yn y 
Three Cliffs Cafe ar Gŵyr ac wedi mynd i siarad efo nhw cyn y pandemig. 
Tybed bydden nhw’n fodlon helpu? Cysylltais â dysgwyr eraill roeddwn yn 
adnabod a chredwch neu beidio roedd gen i ddigon o erthyglau i gael y rhifyn 
gyntaf allan ar Ebrill y 1af. Ar hyn o bryd dw i’n brysur yn gosod y ddeunawfed 
rhifyn, un sydd yn debyg o gynnwys tua phymtheg o dudalennau. Dw i wedi 
gweld sgiliau ysgrifennu a hyder y dysgwyr yn codi yn ystod yr amser yna a dw 
i wir yn mwynhau darllen eu herthyglau.

Y Wennol yw enw’r cylchlythyr ac, wrth ei gyhoeddi, dw i wedi dod ar draws 
grŵp o ddysgwyr yn ardal Pen y Bont sydd wedi dechrau Cymdeithas Hanes 
Bro Ogwr ac mae’n mynd o nerth i nerth ers 2014. Mae hynny’n gyfraniad 
sylweddol i’r gymuned Cymraeg a dysgwyr sydd yn gyfrifol. Ia, dysgwyr yn 
sefydlu cymdeithas Cymraeg yn eu hardal, ac nid dim ond iddyn nhw ond i’r 
gymuned gyfan.

Onid dyma’r fath o frwdfrydedd dyn ni angen?
A oes rheswm pam na all hyn ddigwydd yn eich ardal chi?
Llynedd mi wnaeth 9,000 o oedolion gofrestru i ddysgu’r iaith ond nid yw’r 

ffigwr yna yn golygu dim byd os nad ydyn nhw’n cael eu ffordd i mewn i’n 
cymunedau. Gwnewch bwynt o ddod i adnabod eich tiwtor lleol, bydd eich 
Menter Iaith yn gallu helpu chi. Bydd hyn ddim mor hawdd ag arfer gan fod 
y cyrsiau ar Zoom ond wrth drafod â’r tiwtor efallai allech chi gael chwarter 
awr ar ddiwedd y dosbarth i gyflwyno eich cymdeithas leol neu drefnu taith 
gerdded a.y.b. Bydd gwybod bod cyfleoedd i siarad Cymraeg ar gael yn eu 
hardaloedd yn gwneud llawer o les iddyn nhw.

Mae’r sustem addysg yn gallu dysgu nhw ond chi yw’r rhai sydd yn gallu eu 
meithrin nhw!

Hyd yn hyn dw i’n gwybod am ddau grŵp o ddysgwyr sydd wedi gwneud 
gwahaniaeth mawr i’w cymunedau a dw i’n awyddus i glywed am fwy o 
esiamplau. Gadewch i mi wybod os oes rywbeth tebyg wedi digwydd yn eich 
ardal er mwyn i mi roi cyhoeddusrwydd iddyn nhw.

Does dim byd fel llwyddiant i greu llwyddiant!
Fy nghyfeiriad e-bost yw: bobwennol@ntlworld.com 
Rob Evans

CWMPENANNER
Gohebydd: Gwawr Davies Ffôn: 01824750067

e-bost gwawrdavies8@gmail.com

Priodas: Llongyfarchiadau mawr i Carwyn a Mari ar 
eu priodas a phob dymuniad da am ddyfodol hapus 
i chi’ch dau. 
 
Profedigaeth: Cydymdeimlwn â Huw Edwards, 
Bryn Alwen a’r teulu o golli ei annwyl chwaer, Gwen 
Hughes yn ddiweddar. Rydym yn meddwl amdanoch 
i gyd.
 
Cartref Newydd: Dymuniadau gorau i Elgan, Llio, 
Anest a Gwern yn eu cartref newydd ym Mhentre 
Bach a phob hwyl i Llyr, Vicky a Harri yn eu cartref 
newydd yng Ngherrigydrudion. Gobeithio y byddwch 
yn hapus iawn yn eich cartref newydd. 
 
Cofion: Anfonwn ein cofion at Glenys Owen, Bryn 
Nug sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar 
ac i Eirlys Rowlands sydd wedi bod yn wael yn 
ddiweddar. Brysiwch wella.

Diolch am y cyfle i gyflwyno cwmni 
newydd lleol, Antur Ruthin.  Fy enw 
i yw Arwel Phillips, yn wreiddiol o’r 
Wyddgrug, ond yn gyn disgybl Ysgol 
Brynhyfryd yn y 90au,  dwi wedi bod 
yn byw a bod yn Rhuthun ers 2012.  
Dwi wedi bod yn gweithio ym maes 
gweithgareddau anturus ac addysg 
awyr agored am dros 25 mlynedd 
ac wedi arwain a chyflawni nifer o 
alldeithiau mentrus ar hyd a lled y byd.  
Yn fy swydd llawn amser dwi’n treulio 
llawer o amser yn cynllunio rhaglenni 
a phrofiadau anturus, yn ogystal â 
rheoli staff a safleoedd, ond be dwi’n 
mwynhau fwyaf yw rhoi cyfleoedd i 
eraill i brofi profiadau 
anturus newydd!. 

Dwi’n cofio ym mis 
Medi 2019, es i a’r mab 
hynaf, oedd yn 7 oed ar 
y pryd, am daith canŵio 
dros nos.  Roedd hi’n 
noson hollol lonydd gyda 
rhywfaint o niwl, ond yn 
gynnes. Roeddwn yn 
eistedd o dan darpolin 
gyda’r mab gyda’r tân 
yn rhuo, a dyna pryd 
mi nes i benderfynu  
sefydlu cwmni, Antur 
Ruthin. Roeddwn am roi’r cyfle i 
unigolion, teuluoedd a grwpiau bach 
o ffrindiau, i fentro a chymryd rhan 
mewn gweithgareddau anturus yn 
yr awyr agored;  roeddwn am iddynt 
rannu profiadau bythgofiadwy, tebyg 
i’r noson honno.  Mae’r cyfnod Covid 
wedi bod yn gyfnod heriol ac ansicr i 
bawb ac yn amser anodd i fusnesau, 
yn enwedig busnesau newydd, ond 
roedd o hefyd yn gyfnod lle daeth 
unigolion a theuluoedd i adnabod eu 
tirwedd leol yn well.  Ym mis Mai 2021 
mi nes i benderfynu tawelu’r holl ofnau, 
a’r ansicrwydd personol oedd gen i 
ynghlwm â’r pandemig a bwrw ymlaen i 
sefydlu ac agor Antur Ruthin.  Roeddwn 
am ehangu profiadau a dealltwriaeth 
unigolion o’r amgylchedd awyr agored 
ac anturus yma yng Ngogledd Ddwyrain 
Cymru.  

Yn dilyn asesiad o’r adnoddau 
naturiol ar hyd a lled Gogledd 
Ddwyrain Cymru mi nes i benderfynu 
canolbwyntio ar gynnig 
anturiaethau ar y dŵr yn 
bennaf.  Dros y blynyddoedd 
dwi wedi hyfforddi ac 
arbenigo mewn nifer o 
weithgareddau anturus ar 
y dŵr ac ar y tir, ond un 
o fy hoff weithgareddau 
yw cerdded ceunentydd 
(canyoning/gorge walking).  Golyga 
hyn fentro i fyny/lawr rhaeadrau mewn 
ceunentydd dwfn, a thrwy wneud hynny 
profi elfennau o ddringo/sgramblo yn 
ogystal â rhywfaint o neidio.  Mae o’n 
brofiad hollol unigryw, a hynny mewn 
amgylchedd unigryw.  Yn ail, mi nes i 
benderfynu cynnig sesiynau padlfyrddio 

gan ddefnyddio llynnoedd, afonydd, 
a chamlesi lleol. Mae padlfyrddio yn 
weithgaredd poblogaidd iawn, ond beth 
mae Antur Ruthin yn ei gynnig, sydd 
yn wahanol i’r arfer, yw cyfle i badlo ar 
fwrdd 18 troedfedd sydd yn gallu cario 
hyd at 10 unigolyn ar y tro!  Mae o’n 
weithgaredd bendigedig i deuluoedd ac 
mae’r plant wrth eu boddau yn neidio i’r 
dŵr a gwlychu.  

Pan yn  bosib mi fyddai o hyd yn 
ceisio defnyddio adnoddau naturiol 
yr awyr agored sydd yn agos at 
gyffiniau’r cyfranogwyr fel y bod modd 
iddynt ddatblygu ymwybyddiaeth 
amgylcheddol, a pherthynas 

gyda’u hardal leol 
(ymwybyddiaeth o le).  Yn 
ogystal â datblygu sgiliau 
technegol awyr agored 
newydd dwi hefyd yn 
rhoi’r cyfle i unigolion 
ddatblygu dealltwriaeth 
bellach o’i hunaniaeth. 
Mae ‘bod tu allan’ a 
mentro gweithgaredd 
anturus yn gwneud byd 
o les i ni fel unigolion o 
ran ein hiechyd corfforol 
a’n hiechyd meddwl.  Yn 
bersonol, mae’r profiad o 

fod allan yn yr awyr agored fatha pwyso 
‘ctrl’, ‘alt’ ‘delete’ ar gyfrifiadur, mae o’n 
ail gychwyn y corff a’r ymennydd, ac yn 
rhoi cyfle i mi feddwl am yr holl elfennau 
mewn bywyd sydd yn bwysig i mi.  Mae 
o’n deimlad braf!  Y gobaith yw fy mod 
yn rhoi cyfle i eraill deimlo’r un peth.

O ran y dyfodol, gyda’r gaeaf yn 
nesáu, dwi ddim yn meddwl y bydd 
llawer o bobl awydd neidio fewn i byllau 
dwr a phadlfyrddio yn y tywydd oer 
felly mi fyddwn yn edrych ar ddatblygu 
a chynnal gweithgareddau datrys 
problemau/gwyllgrefft i fusnesau. 
Dwi wedi cynnal sawl diwrnod 
hyfforddiant yn barod a’r  newyddion 
da yw bod nifer o fusnesau yn chwilio 
am hyfforddiant sydd yn cynorthwyo 
unigolion / grwpiau / timau i ddatblygu 
gwell dealltwriaeth ddiwylliannol o’u 
hamgylchedd gwaith, a hwyluso’r 
potensial ar gyfer newidiadau 
strwythurol a rhyngbersonol yn y 
gweithle.  Pan fydd y tywydd yn gwella 

(gwanwyn 2022 gobeithio) 
mi fydd Antur Ruthin yn ôl yn 
darparu’r gweithgareddau 
craidd, ond y gobaith yw y 
byddwn ni hefyd yn dechrau 
cynnig alldeithiau canŵio 
dros nos i grwpiau/ffrindiau/
teuluoedd.

Felly, os ydych eisiau antur, 
cysylltwch ag Antur Ruthin.  
Arwel Phillips

Ffôn/Tel: 07894 917439 
E-bost/Email: antur-ruthin@outlook.com
Gwefan/Website:  
https://www.antur-ruthin.co.uk

Antur Ruthin

Cymdeithas Hanes Lleol Rhuthun
Ar ôl llwyddiant ysgubol rhaglen y Gymdeithas 
drwy gyfrwng Zoom y llynnedd, hyfryd oedd 
cael cyfle unwaith eto i ail ddechre tymor 
newydd ym mis Hydref a chael croesawu yr 
Athro Arnold Hughes yn ôl. Fel un o hoelion 
wyth y Gymdeithas, braf oedd gwrando ar ei 
fedruswydd yn sgwrsio am Poole Park ar y pwnc 
“Carcharorion Y Rhyfel yn Rhuthun - Gwersyll 
Carcharorion Rhyfel Pool Park“. Fel ag yr arfer, 
‘roedd ei ddatganiad yn ddiddorol a thrylwyr tu 
hwnt gan adael y gynulleidfa ar ddiwedd y noson 
gyda llu o wybodaeth newydd am weithiana a 
safleoedd a hanes Gwersyll Pool Park yn ystod 
y ddau Ryfel Byd, a thywys y gynulleidfa i 
gysylltiadau a safleoedd yn Rhuthun a ledled 
Gogledd Cymru. 
 
Gyda gofynion Cofid 19 yn blaenoriaethu, 
trefnwyd i gael mwyafrif o ddeg ar hugain aelod 
i’r cyfarfod cyntaf ar Hydref 20 yn Yr Hen Lys 
ar bwys Sgwar Sant Pedr. ‘Roedd posib hefyd 
i’r rhai nad oedd yn gallu mynychu ar y noson, 
i gysylltu â’r Hen Lys drwy gyfrwng Zoom. 
Balch yw gallu datgan i’r noson hybrid hon 
fynd yn hwylus er gwaetha yr her o gyd-gynnal 
y cyfarfod yn Yr Hen Lys ac yn ddigidol drwy 
Zoom. Yn sgil llwyddiant y noson, edrychwn 
ymlaen at weddill ein rhaglen yn yr un modd. 
 
Amcanion y Gymdeithas yw hybu diddordeb 
a gwybodaeth am bob agwedd o hen hanes 
Rhuthun o gyfnod cyn-hanes hyd at yr oes 
gyfoes. Bwriad y Gymdeithas yw cynnig 
pynciau eang i aelodau ac i’r rhai nad ydynt 
yn aelodau, ac i gyfarfod ar y trydydd nos 
Fercher yn y mis o fis Hydref i fis Mawrth. 
 
Rhaglen y Tymor eleni fydd fel a ganlyn: 
 
Tachwedd 17 - Dr Craig Owen Jones - Rhyfel 
y Pilleth 

 
Rhagfyr 15 - Cyfarfod Blynyddol gyda Gareth 
Evans yn sgwrsio am Gyn-fusnesa Rhuthun, a 
Cwis o dan ofal Robert Ellis a Roger Edwards 
 
Ionawr 19 2022 - Dr Sara Elin Roberts - 
Cyfraith Cymru Canoloesol yng Ngogledd 
Ddwyrain Cymru 
 
Chwefror 16 - I’w chadarnhau 
 
Mawrth 16 - Dr Philip Hume - Nid yw Gwrit y 
Brenin yn rhedeg yma 
 
Edrychwn ymlaen at ein cyfarfod nesaf yng 
nghwmni Dr Craig Jones ar Tachwedd 17 ac 
i ddechrau am 7:30 yr hwyr. Mae’n wreiddiol 
o Wernymynydd ac fe raddiodd o Brifysgol 
Bangor lle cafodd ei ddoethuriad yn 2006. 
Mae yn awr yn gweithio fel darlithydd ym 
Mhrifysgol Talaith San Hosé, California. 
Mae yn awdur o dros ddeugain erthygl o 
gylchgronau sydd yn cael cydnabyddiaeth 
arolygol gan ei gyfoedion fel Cylchgrawn 
Hanes Cymru, Astudiaethau Celtaidd 
Canoloesol Cambrian, a Gwerddon ag eraill, 
ynhgyd â phum llyfr yn cynnwys Owain 
Glyndŵr a Rhyfel y Pilleth. Fe fydd testun ei 
sgwrs i’r Gymdeithas ar Rhyfel y Pilleth yn 
dod yr holl ffordd o Galifornia drwy gyfrwng 
Zoom. 
 
Os am fwy o fanylion am y Gymdeithas neu 
os fuasech â diddordeb yn ymaelodi, gellwch 
wneud hynny drwy ymweld â gwefan y 
Gymdeithas sef “ruthinhistoryhanesrhuthun”. 
Tâl mynediad rhai sydd ddim wedi ymaelodi 
yw £2 y cyfarfod, a chost aelodaeth blynyddol 
yn £5. 
 
Geraint Humphreys 

Diolch Dwylo Diogel
Dyma lun o Arwel yn cyflwyno 
rhoddion i Ellen yn Dwylo Diogel, 
Trefnant. 

Cafodd Lilian Sarah Jones, Mam 
Arwel Emlyn Jones, ofal arbenig yn 
Dwylo Diogel gan Ellen a’r criw. Gofal 
dydd, chwe awr y dydd yn cynnwys 
cinio. Hefyd cafodd nifer fawr o 
weithgareddau fel gweu, crefftau, 
arlunio, gwneud cacennau a mwy. 
Roedd y gofal gan Ellen a’r criw yn 
debyg i gymdeithas Capel neu ysgol 
gyfeillgar cefn gwlad.

Roedd y canu emynau a chaneuon 
difyr eraill yn hwyliog a chofiadwy 
bob Dydd Iau. Buasai Arwel yn 
argymell y gofal 100% yma i unrhyw 
un sydd angen hynny neu angen 
cwmniaeth yn ystod y dydd. Mae yn 
le sy’n galluogi i’r rhai sy’n mynd yno 
ac yn gofalu amdanynt fyw bywyd.

Mae diolch Arwel i Dwylo Diogel 
yn fil am eu cyfeillgarwch a gofal 
arbenig.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch ag
Ellen Newcombe,
Dwylo Diogel.
Rhif ffôn: 07444716876
Mae Dwylo Diogel ar gael yn 

Trefnant a Rhuthun.

Arwel Emlyn Jones

CEFNOGWCH EIN  
HYSBYSEBWYR
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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

YSGOL BRO CINMEIRCH  

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

Ysgol Werdd - Llongyfarchiadau mawr i’r Pwyllgor 
Eco ar lwyddo i ennill banner werdd Eco Sgolion 
newydd i’r ysgol ac i bawb am eu hymdrechion i 
sicrhau ein bod yn parhau’n ysgol werdd. Mae’r plant 
hynaf yn frwdfrydig iawn wrth drafod cynaladwyedd 
ein planed, wedi dilyn cynhadledd Cop26 ac yn 
barod i leisio eu barn ar faterion amgylcheddol a 
newid hinsawdd. 

Plannu blodau gwyllt - bu disgyblion yn plannu 
cannoedd o flodau gwyllt ar ochr y ffordd y tu allan 
i’r Pentre gyda swyddogion o adran amgylcheddol 
Sir Ddinbych. Bydd golygfa hardd iawn yn eich 
disgwyl yn y gwanwyn!

Diolchgarwch - cafwyd dau wasanaeth hyfryd o 
ddiolchgarwch gan y plant. Bu’r plant ieuengaf yn 
diolch am eu bwyd a phopeth arall sy’n bwysig 
iddynt. Diolch ym ‘Mhedwar Ban y Byd’ oedd testun 
gwasanaeth y plant hynaf a buont yn ymchwilio sut 
a phryd mae gwledydd ar draws y byd yn mynegi 
eu diolchgarwch ac yn dysgu›r gair Diolch mewn 
gwahanol ieithoedd. Derbyniwyd rhoddion hael gan 
ein teuluoedd tuag at fanc bwyd lleol a gwasanaeth 
sy’n darparu nwyddau iechyd a lles ar gyfer 
babanod newydd a’u mamau.

Calan Gaeaf - cafwyd diwrnod yn llawn hwyl ar 
ddiwedd yr hanner tymor i nodi›r hen draddodiad 
Cymreig (ymhell cyn i’r Americanwyr feddwl am 
gerfio pwmpenni!). Roedd y plant yn werth eu 
gweld yn eu gwisgoedd dychrynllyd. Diolch i’r 
Cyngor Ysgol am drefnu ac i Gyfeillion yr Ysgol am 
y danteithion.

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

CAPEL Y PENTRE. Yn ystod y mis cafwyd 
gwasanaeth Diolchgarwch yng nghwmni Llinos 
Mary Jones, a bu ein Gweinidog Parch Andras Iago 
yn cynnal gwasanaeth ddiwedd y mis. 
 
PROFEDIGAETH. Estynnwn ein cydymdeimlad ag 
Oswyn ac Eleanor Roberts a’r teulu i gyd, Bu farw 
Mary Lloyd Hafod, chwaer i Eleanor. 
 
GWELLA. Anfonwn ein cofion at Olive Pen Bryn 
Llan a dymunwn yn dda i Pat Bignall sydd wedi 
cartrefu yn Dolwen, Dinbych. 
 
LLONGYFARCHIADAU i Megan Roberts, Y Ffrith ar 
basio gradd 2 mewn piano, mae yn ddisgybl i Ann 
Edwards.

Roedd yn braf gweld Llun Miriam Sautin yn y 
Daily Post wedi ennill y Fedal Ddrama yn Steddfod 
yr Urdd Dinbych 2020/21. Mae Miriam yn ferch 
i Bernard a Marian (Pen Bryn Llwyn) gynt ac yn 
wyres i Glenys Roberts, Llwyn Teg. Trueni nad oedd 
seremoni i’r teulu gael dathlu. 
 
MERCHED Y WAWR. Daeth criw da i wrando 
ar yr hanesydd Gwynn Mathews yn sgwrsio ar 
beth sydd mewn geiriau. Cawsom wybod beth 
yw tarddiad CINMEIRCH a sut cafodd yr ardal ei 
enw a llawer ffaith arall. Roedd hefyd yn braf cael 
cwmni ei briod Mair. Bu Mair yn aelod ffyddlon a 
gweithgar pan oeddent yn byw yma yn Llanrhaeadr. 
Cafwyd paned gan Eirian, Beryl a Marian a talwyd y 
diolchiadau gan Eirian.

ARIAN I’R UNED CANCR. Dyma Iona, Uned Cancr 
Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn rhodd siec o £1,000 oddi 

wrth Llinos, Llanrhaeadr.

Y Cyngor Ysgol gyda’r nwyddau babanod

CLWB FFERMWYR IFANC UWCHALED
Mis prysur dros ben arall i ni yma yng Nghlwb 
Ffermwyr Ifanc Uwchaled. I gloi mis Medi, aethom 
am drip i ymweld â sied ieir Endaf, Linda, Owain a 
Lois Gydros yng Nghwmpenanner. Noson ddiddorol 
iawn, a phawb wedi dysgu rhywbeth newydd. 

Aeth cynrychiolwyr o Uwchaled hefyd  i “Bingo 
Ringo” yn yr Ocsiwn yn Rhuthun. Noson hwyliog 
iawn, a da iawn Cadi a Mared am ennill gwobr. 

Noson clwb yng Nghanolfan Cerrigydrudion 
wedyn, er mwyn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod. 

Diolch yn fawr i Sian Pentre Draw am ddod i helpu 
ysgrifennu limrigau. 

Da iawn i’r parti cydadrodd oedd yn cystadlu 
yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Clwyd yn Ocsiwn 
Rhuthun dydd Sadwrn Hydref 30.

HANES 
HANA 

Fy enw i ydi Hana Dyer, dwi’n 23 oed 
ac yn berchennog ar y Cabin Coffee 
Shop yn Rhuthun, sydd wedi bod ar 
agor ers 2019. Es i’n ôl i’r gwaith yn 
ddiweddar ar ôl cerdded y Camino 
De Santiago, pererindod 500 milltir 
hanesyddol grefyddol, yr oeddwn i 
ac Ella, fy mhartner cerdded, wedi 
penderfynu ei gerdded i elusen. Gan 
ddechrau yn St. Jean Pied de Port, 
Ffrainc, teithion ni ar droed trwy 
Ogledd Sbaen i gyd. Cymerodd hyn 
35 diwrnod i mi ac Ella ei gwblhau! 
Dangosodd y daith gannoedd o 
bentrefi, trefi a dinasoedd i ni gan 
gynnwys Puente La Reina, Carrion de 
los Condes a Leon, ac aeth â ni i fyny’r 

Pyrenees niwlog, trwy winllannoedd 
La Rioja, ar draws tiroedd sych y 
Meseta a gorffen yn rhanbarth hyfryd 
gordyfiant Galicia. 

Fe wnaethon ni gerdded 26km y 
dydd ar gyfartaledd, gan gymryd tua 6 
awr ar ôl gadael ein hostel yn y bore i 
gyrraedd yr hostel y prynhawn hwnnw. 
Roedd hyn yn cynnwys egwyl baned 
bob dydd a stopio am tapas ar hyd y 
ffordd, a oedd yn bendant yn gwneud 
y daith gerdded yn haws!

Pan wnaethon ni benderfynu’n 
wreiddiol cerdded y Camino i elusen, 
roedd gan y ddwy ohonom elusennau 
sy’n agos at ein calonnau, a dyna pam 
y gwnaethom godi arian ar gyfer y 
ddwy. Roedd Ella wedi dewis cerdded 
ar gyfer Dementia UK, elusen sy’n 
darparu nyrsys arbenigol i deuluoedd 
y mae dementia yn effeithio arnyn 
nhw, oherwydd ei bod wedi gweld y 
salwch yn effeithio ar aelodau agos 
o’r teulu. Penderfynais i ddewis Mind 

UK; elusen sy’n darparu cefnogaeth i 
unrhyw un sy’n profi problem iechyd 
meddwl, fel dibyniaeth, anhwylder 
deubegwn ac anhwylder straen wedi 

trawma, anhwylder y cefais ddiagnosis 
ohono yn Chwefror 2020 yn dilyn 
damwain. Dwi’n falch iawn o ddweud 
ein bod bellach wedi codi dros £2,500 
i’w rannu rhwng y ddwy elusen!

Fel y soniais, dwi bellach yn ôl i’r 
drefn arferol ac mae’r Cabin Coffee 
Shop wedi bod yn hynod o brysur. 
Rydw i’n hynod lwcus bod gen i rai 
cwsmeriaid rheolaidd bendigedig sydd 
wedi ein cefnogi trwy’r pandemig, p’un 
a yw hynny’n prynu coffi cyflym ar ôl 
gwaith, neu brynu 5 darn o gacen i 
fynd adref gyda nhw i bwdin i’r teulu, 
dwi’n ddiolchgar iawn.

Wrth i’r Gaeaf agosáu, dwi’n cynnal 
nosweithiau gemau bwrdd yn y siop 
goffi. Y cyntaf ar Dachwedd y 4ydd 
gan ddechrau am 6pm, a’r lleoedd 
i gyd wedi mynd o fewn cwpl o 
ddiwrnodau o hysbysebu. Arweiniodd 
hynny at noson gemau arall ar Ragfyr 
yr 2il. Byddwn yn gweini rhai diodydd 
tymhorol blasus gan gynnwys ffefryn 
gen i; Siocled poeth Baileys gyda 
hufen tolch! Wrth gwrs, ochr yn ochr 
â’r diodydd, bydd Marina yn pobi rhai 
nwyddau tymhorol gwych (yn enwedig 
ei Boncyff y Nadolig blas Pistachio 
a Siocled a’i Baklava sydd wedi’i 
ysbrydoli gan y bwyd melys o Dwrci!).

I gael y wybodaeth ddiweddaraf 
am y Cabin Coffee Shop, ac i gael 
gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd 
ar y gweill dilynwch ni ar Instagram @
cabin_coffeeshop, neu dilynwch ni ar 
Facebook! 

19

ARYSGRIFEN YCHWANEGOL

D R VALLANCE 
Gwaith cerfio gyda llaw 

24A Heol Clwyd 
Rhuthun. 
01824 704889

ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG
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(Ffurfiwyd 1971)
Pengwern 
Cyffylliog

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

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

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

PWLLGLAS

SIOE FFASIWN

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

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

Gwenllian Murphy am drefnu’r noson.

O’R WASG
BYW IAITH – TAITH I FYD Y 

LLYDAWEG 
Aneirin Karadog  

(Gwasg Carreg  Gwalch, £8.50) 

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

DIAWL BACH LWCUS 
Atgofion drwy Ganeuon:  

Geraint Davies 

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

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

NADOLIG YN Y CARTREF 
Luned Aaron  

(Gwasg Carreg Gwalch £5.95) 

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

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

(Y Lolfa - £24.99) 
 

Llyfr newydd wedi ei ddarlunio’n 
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar 
hyd glannau gogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd. 
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CYFARCHION NADOLIG. 
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.
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CLOCAENOG

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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Tachwedd 2021 

Basgedwaith: Rhythm, Adnewyddiad  
ac Ailddyfeisiad 

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

BBC Radio Cymru yn cyflwyno...

NADOLIG  LEAH
gyda phlant lleol a sêr Cymru a’r West End

yn Neuadd y Dref, Dinbych
Nos Sul, Rhagfyr 12fed, 7.00pm

Tocynnau £10 (£5 plant) o’r siopau Cymraeg 
Holl elw at Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

Sefydliad y Merched 
Braf iawn a phleserus oedd cael unwaith eto gyfarfod gyda’n gilydd i gael sgwrsio 
a thrafod materion ynglyn â’r Sefydliad. Ym mis Hydref fel arfer byddwn yn dewis 
swyddogion newydd a daeth Einir Jones atom i arolygu gyda’r pleidleisio. Jane 
Evans fydd y Llywydd am y tymor nesaf, Gwenan Williams yn Ysgrifennydd a 
Helena Lawrence yn Drysorydd. Cafwyd sgwrs gan Gwenan i ddiweddu y noson 
yn sôn am ei gyrfa a’r gwahanol swyddi  bu yn eu gwneud  cyn ymddeol. Yr oedd 

hefyd wedi dod i’w meddiant hen lyfr resetiau tua 1930 a chafwyd awgrymiadau 
sut i baratoi a coginio rhai ohonynt, ond digon prin buasem yn dewis blasu dim 
ohonynt. Yr oedd hysbysebion yn y llyfr am amrywiol fusnesau yn nhref Rhuthun 
oedd yn gwerthu cynhwysion a bwydydd yr amser hynny, ond rhain wedi hen 
ddiflannu erbyn hyn. Mae gwahoddiad a chroeso i unryw un fuasai yn hoffi ymuno 
â Sefydliad Clocaenog. Rydym yn cyfarfod yng Nglan Llyn Clawddnewydd am 
saith o’r gloch ar yr ail nos Lun ym mhob mis.

Wythnos Beicio i’r Ysgol
Fe feiciodd a sgwterodd llawer iawn o blant a rhieni i’r ysgol yn ystod Wythnos 
Beicio i’r Ysgol,  drwy wynt a glaw ar adegau! Bu’r gwahanol ddosbarthiadau 
hefyd yn dysgu mwy am feics ac am les beicio ar eu hiechyd a’r amgylchedd.

Pwmpenni Blwyddyn 1 a 2

 Blwyddyn 5 a 6 yn eu gwisgoedd brawychus

Dathliad Calan Gaeaf
Roedd pawb wedi gwisgo i fyny yn frawychus iawn ar y dydd Gwener cyn hanner 
tymor. Bu plant Meithrin a Derbyn yn addurno bisgedi a chafodd y plant wylio 
ffilm a chael disgo yn ystod y prynhawn. Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn cerfio’r 
pwmpenni o’r ardd hefyd yn ystod yr wythnos. Diolch i’r Cyngor Ysgol am y 
syniad ac am drefnu.

Diolchgarwch Thema ein Diolchgarwch eleni oedd ‘Diolch am Fwyd’. Ffilmiodd 
pob dosbarth gyflwyniad a rhoddwyd y cwbl gyda’i gilydd er mwyn rhannu 
gyda’r rhieni ar lein. Buom yn casglu bwyd at Fanc Bwyd Rhuthun hefyd ac 
roedden yn falch iawn o dderbyn y bocseidiau o fwyd.

Gweithdy Hanes
Cafodd Bl 5 a 6 weithdy am y Rhufeiniaid yn cynnwys dysgu am y bwyd 
gwahanol iawn yr oeddynt yn ei fwyta. Roedd hwn yn rhan o Ŵyl Hanes Cymru 
a’r gweithdy gan Amgueddfa Lleng Rufeinig Caerllion.  

Cwrs Beicio’n Ddiogel
Llongyfarchiadau i blant Bl 6 am feicio mor wych yn ddiweddar a chwblhau’r 
cwrs Bikeability yn llwyddiannus. Byddan nhw lawer mwy diogel ar y ffordd rŵan. 
Diolch i Aled a Ffion am eu hyfforddi.

YSGOL CARREG EMLYN

Gwasanaeth Diolchgarwch y Dosbarth Derbyn

Dyddiadur 
Rhyfel
Os wnaethoch chi ddarllen yn rhifyn 
mis Mai 2021 o’r Bedol hanes y 
diweddar Llew Roberts, Gilfach, 
Clawddnewydd yn dod adre o’r Ail 
Ryfel Byd, dyma ddychwelyd at y stori. 
Yn ôl i’r dechrau tro ‘ma, - yr hiraeth, 
ond hefyd y cyffro o adael cartref. 
Diolch o galon unwaith eto i Morgan, ei 
ŵyr am groniclo’r hanes.

Bore Bythgofiadwy. Tawel oedd 
Eunice fy chwaer hŷn bore ddoe, yn 
amlwg o dan deimlad. Sychu ei llygaid 
bob hyn a hyn, ei llygaid yn dyfrio fel 
tap di-stop. Pwy a ŵyr beth oedd yn 
mynd trwy ei meddwl? Ers i ni golli 
Mam a Dad, Eunice gymerodd lle 
mam, edrych ar fy ôl a rhedeg y tŷ, a 
rŵan fi’r ieuengaf yn ei gadael. Mae’n 
siŵr bod miloedd o deuluoedd eraill 
yn mynd trwy’r un peth, yn ffarwelio, 
heb wybod os gwelant eu meibion eto. 

Methu cysgu neithiwr, troi a throsi, y 
meddwl yn cylchdroi. Lle roeddwn yn 
mynd? Fydd y teulu’n iawn?

Roedd yr wythnosau diwethaf wedi 
bod yn dipyn o straen ers i’r llythyr 
pwysig mewn amlen frown gyrraedd 
stepen y drws. Aeth ias oer lawr fy 
nghefn, cefais gryndod yn fy nwylo, 
aeth Eunice yn ddistaw. Gwahoddiad 
neu dylwn ddweud gorchymyn gan 
Adran y Fyddin i fynd am fedical i 
Wrecsam. Finnau yn ddeunaw oed, 
erioed di bod tu draw i Gorwen, yn 
teimlo bod Wrecsam ym mhen draw’r 
byd. Newidiodd awyrgylch y tŷ o’r 
bore hwnnw’n mlaen a digwyddodd 
pethau’n gyflym iawn.

Ar ôl cael canlyniad yn dweud fy 
mod yn A1, ychydig ddyddiau wedyn 
cyrhaeddodd yr amlen, roedd pawb 
yn ofnus, y Call Up. Bûm yn hir yn 
pensynnu arno, gan ei droi o gwmpas, 
rownd a rownd yn fy nwylo oer gwlyb 
a’i fodio fel peth gwirion. Roeddwn i 
fod yn bresennol yn stesion Bank Key, 
Warrington am unarddeg o’r gloch 
fore Llun 04.09.41. Roedd yr amlen yn 

cynnwys gwariant teithio. Dim ond un 
ffordd!

Lledaenodd newyddion o’r Call 
Up drwy’r dref fel tan gwyllt. Cefais 

gynghorion gan nifer o’r teulu, rhai 
wedi gweld y Rhyfel cyntaf. Derbyniais 
arian gan rai ond yr anrheg bwysicaf a 
gefais oedd copi o’r Beibl gan y capel 
yng Nghorwen. Rydw i wedi ei bacio’n 
ddiogel ym mhoced ochr fy mag, 
mae o’n bwysig i mi. Dwn i ddim pam 
yn iawn ond ei fod o efallai yn rhan 
bach o adra a fy nghymdeithas adra y 
medra i fynd efo fi i le bynnag y caf fy 
ngyrru.

Daeth Eunice gyda fi i stesion 
Corwen, curai fy nghalon wrth gamu 
ar y trên, fy mhac ar fy nghefn yn 
cynnwys pecyn o frechdanau gan 
Eunice. Dyma gychwyn bywyd 
Newydd, gadael fy nghartref am 
wlad gyda dim ond gweddi Eunice 
yn fy nilyn. Wrth eistedd yn ôl ar 
fy sedd yn y trên, mae ‘na ryw 
ryddhad rhyfeddol yn dod drostof. 
Mae’r daith wedi dechrau a chyffro 
yn fy meddiannu. Mae ‘na hogia 
eraill nerfus yr olwg o fy nghwmpas 
a fedraf i ddim peidio gwenu 
arnynt…
Llew Roberts.

Llew ym 1949. Sgwn i pa mor hir 
wnaeth y cyffro barhau?

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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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. 

812333
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LLANFIHANGEL GLYN MYFYR
Gohebydd: Meinir Jones.  

Ffôn : 01490 420344  
(meinir9broalwen@hotmail.co.uk)

GWELLHAD BUAN  Dymunwn 
adferiad buan i Teleri Llety Mihangel, 
mae hi wedi bod yn eithriadol o lwcus  
ar ôl iddi gael damwain wrth iddi 
drafeilio i’w gwaith un bore, a gorfod 
treulio cyfnod yn ysbyty Frenhinol 
Stoke.

CYDYMDEIMLWN   Estynwn ein 
cydymdeimlad â Huw a Beryl Bryn 
Alwen a’r teulu o golli chwaer Huw, 
sef Gwen Lloyd Hughes, Cysgod 
y Capel, a gynt o Pantdedwydd, 
Cerrigydrudion.

GWASANAETH COFFA  Prynhawn 
Sadwrn Hydref 2, yn dilyn gwasanaeth 
o goffad i’r diweddar Parch 
Gannon Ddr Sally Brush yn Eglwys 
Cerrigydrudion, rhoddwyd ei llwch i 
orffwys yn mynwent Eglwys Mihangel, 
lle y bu yn gofalu  am yr aelodau  am 
flynyddoedd.

CARTREFI NEWYDD   Dymunwn 
yn dda i David a Helen Counsell, Yr 
Hen Ysgubor yn eu cartref newydd yn 
Corwen, a hefyd mae Patricia Morgan 
7 Bro Alwen hithau wedi symud i 
gartrefu i dref Rhuthun.

CROESO   Estynwn groeso cynnes 

i deulu newydd sydd wedi dod i 
Yr Hen Ysgubor, a hefyd croeso i 
Jenny Roberts y plant Holly a Daniel 
a’i chymar Huw  i gartrefu yn 7 Bro 
Alwen.

SEFYDLIAD Y MERCHED   Bu i ni 
gynnal ein cyfarfod blynyddol yn mis 
Hydref, ac ar ôl adroddiadau gan y 
llywydd, yr ysgrifennydd a’r trysorydd, 
bu i’r swyddogion i gyd gytuno i 
barhau eto am flwyddyn arall. Buom 
wedyn wrthi’n trafod ymysg ein gilydd 
am awgrymiadau ar gyfer rhaglen 
y flwyddyn nesaf, gan obeithio y 
byddwn yn medru cynnal cyfarfodydd 
yn ddiogel.  Paratowyd paned gan 
Jacqui Cae’r Efail a Carys Tan y Gaer.

LLANELIDAN 
Gohebydd: Nia Roberts (01824 

750634)

Brysiwch Wella Anfonwn ein cofion 
at Gwylan sydd wedi bod yn Ysbyty 
Maelor yn dilyn anffawd a hithau wedi 
torri ei chlun a’i garddwrn. Gobeithio y 
bydd wedi cael dod i Ysbyty Rhuthun 
yn fuan iawn. Dymunwn wellhad buan 
iddi.

PENTRECELYN

YSGOL PENTRECELYN

Gohebydd: Elizabeth Jones  
Ffôn: 07740542061

Llwyddiant: Llongyfarchiadau calonnog iawn i 
Meithrinfa Dibleys ar eu campwaith unwaith eto 
yn Sioe Flodau Chelsea.  Maent wedi derbyn 
Medal Aur unwaith yn rhagor.  Rydym yn falch 
iawn ohonynt a maent yn sicr yn rhoi Llanelidan 
a Dyffryn Clwyd ar y map gyda’u llwyddiant yn y 
maes hwn.  Pob dymuniad da i’r dyfodol. 

Profedigaeth: Anfonwn ein cydymdeimlad 
diffuant at Brynmor a Beryl Roberts o golli modryb 
annwyl sef Margaret Roberts, Cerrigydrudion (un 
o deulu Cefn Griafolen Llanelidan).  

Hefyd cydymdeimlwn â holl gysylltiadau teuluol 
y diweddar Gwen Hughes, gynt o Pant Dedwydd 
a Gaerfechan, Cerrigydrudion.  

Yr un yw’r cydymdeimlad at deulu Bryn Tirion, 
Pentrecelyn o golli tad, tad yng nghyfraith a thaid 
annwyl sef David Harrison Dean.  

Meddwl amdanoch yn eich hiraeth am 
anwyliaid.

Yr Hydref: Rydym wedi bod yn lwcus iawn o’r 
tywydd braf a sych yn ystod y cyfnod yma, a’r 
gerddi a’i flodau sydd yn rhoi ysbrydoliaeth i ni er 
fod cymylau Covid yn parhau efo ni.  Gobeithio 
daw eto haul ar fryn yn fuan iawn.

Ymweld â Chapel Bethel, Pentrecelyn.
Braf oedd cael crwydro yn y gymuned unwaith eto 
fel rhan o’n thema ‘Cynefin’ ac ‘Ardal ni’. Cawsom 
gyfle i adfyfyrio a diolch yn y Capel.

Welsh Whisperer
‘Gwd thing’ oedd cyfansoddi anthem newydd ar 
gyfer Ysgol Pentrecelyn gyda’r dyn ei hun y Welsh 
Whisperer yn ddiweddar.

Cyfle gwych i ganu am yr holl rinweddau 
arbennig sydd gan Ysgol Pentrecelyn i gynnig.

Bore Coffi MacMillan
Cawsom fore coffi ar fuarth yr ysgol gydag 
aelodau o’r gymuned yn ymuno â ni. Cyfle i godi 
arian tuag at achos sydd yn agos at ein calonnau 
yma yn Ysgol Pentrecelyn.

Braf yw gallu creu partneriaeth leol gyda siop 
Llanbenwch hefyd wrth inni gefnogi cynnyrch a 
busnesau lleol.

PARATOI AT Y ‘DOLIG.
Be sbardunodd Rwth Radford i wneud torchau 
Nadolig?

Roeddwn i’n meddwl am y nosweithiau tywyll yn 
nesáu, felly mi benderfynais wneud rwbath fyddai 
o help i mi a phobol eraill yn y pen draw.  Doeddwn 
i rioed wedi trio gwneud torchau Nadolig o’r blaen, 
ac wyrach nad ydwi’n llawer o giamstar, ond dyna 
gychwyn arni.

Buan iawn oedd ffrindiau yn holi ac yn awyddus i’w 
prynu. Mae’n waith therapiwtig a phleserus iawn wrth 
feddwl eu bod yn cael eu harddangos mewn cartrefi 
drwy’r ardal dros y Nadolig. Mae pob un yn wahanol, 
rhai gyda golau ac mi fydd pawb yn medru eu cadw 
o’r un flwyddyn i’r llall gyda gweddill yr addurniadau 
Nadolig.

Ond yn fwy na dim, mae’r arian i gyd yn mynd at 
elusen sydd yn agos iawn at fy nghalon, sef Hosbis 
St Kentigern, Llanelwy. Mae’r hosbis wedi gofalu am 
deulu a ffrind agos i mi, ac rwyf yn gwerthfawrogi 
eu proffesiynoldeb a’u gwaith ar adeg anodd mewn 
bywyd. 

Rwth, ti’n ddigon o giamstar i ni! Ewch i ‘wal’ Rwth ar 
Facebook, neu ffoniwch 07887 421519.

Rhai o dorchau hyfryd Rwth
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Diweddariad o Lwyn Banc, Llanrhaeadr
Efallai y bydd rhai ohonoch chi’n cofio darllen yn 
rhifyn mis Mai am ein hanes ni yma yn Llwyn Banc 
yn arallgyfeirio o’n rowndiau llaeth i ddarparu llaeth 
ac ysgytlaeth ar yr iard. Wel, rydyn ni wedi bod yma 
fel lladd nadroedd yn paratoi i agor. Ers yr erthygl 
honno, daeth coed y sied gan Mathew Davies “The 
Larch Cladding Company” yn Llanferres yn barod i’r 
peiriannau gymryd eu lle yn ddel yn y sied. Fe ddaeth 
y peiriant yr holl ffordd o Wlad yr Haf. Ges i alwad ffôn 
gan y dyn lori ei fod wedi cyrraedd yr iard, a finnau yn 
bwyta’n swper ar ôl gorffen godro. Doeddwn i’m yn 
teimlo y byddwn i’n gallu gofyn iddo fo ddod yn ôl eto 
ar ôl taith mor hir! 

Beth bynnag, cafodd ei roi’n dwt yn y sied yn barod 
ar gyfer ein cwsmeriaid cyntaf. Rhywbeth dwi’n siŵr 
y byddwch chi wrth eich boddau’n gweld y dyluniad 
sydd gennym ni ar y peiriant llaeth. Fuon ni’n gweithio 
efo Lowri Vaughan Williams o gwmni “Made with 
Zeal” i gael dyluniad oedd yn adlewyrchu’r golygfeydd 
godidog sydd o’n cwmpas ni yma ar y fferm, gyda’r 
un dyluniad ar ein poteli a’n cwpanau coffi. Difyr oedd 
cael cymharu dyluniad y poteli o’r rowndiau llaeth a’n 

rhai diweddara’ ni rŵan. 
Yn y poteli, byddwch chi’n gallu dewis poteli maint 

1 litr neu 500ml, ac yna eich dewis o laeth, ysgytlaeth 
mefus, ysgytlaeth siocled, ysgytlaeth banana, a 
bydd blas arbennig arall ar gael a fydd yn newid bob 
wythnos. Mae dros 30 o’r blasau arbennig yma, gan 
gynnwys siocled mint a chandi-fflos.

Mae gennym ni beiriant coffi caffia hefyd i’r rheiny 
sydd awydd rhyw ‘pick-me-up’ bach ar y ffordd i’r 
gwaith neu ganol p’nawn. Yn ogystal â hynny, bydd 
cynnyrch eraill ar gael fel cacennau, wyau, jamiau, ac 
ati. Bydd rhaid i chi ddod i gael sbec i weld be’n union 
sydd yno. 

Rydyn ni’n gobeithio’n fawr erbyn i’r Bedol gael ei 
chyhoeddi, bydd ein drysau’n agored i chi gael dod 
i’n gweld ni. Os ydych chi’n defnyddio Facebook a/
neu Instagram, cadwch lygad ar ein cyfrifon ‘Llaethdy 
Llwyn Banc Dairy’ i gael y diweddaraf gennym ni.

Cofiwch chi, ma’ gen i 16,000 o boteli i’w gwerthu, 
felly dewch yn llu! 

Rhys Hughes, Llwyn Banc

Rhys a’r Marathon     
Ar ôl 2020 digon llwm a gwylio 
Marathon Llundain ar y teledu heb y 
tyrfaoedd arferol, daeth yr awch am 
sialens. Mi nes i ac ambell un o’m 
ffrindiau drio am le ym Marathon 
Llundain ar gyfer 2021, gan beidio 
disgwyl dim byd ohoni. Mi o’n i’n 
hanner gobeithio fuaswn i ddim yn cael 
lle a’n cael gwylio o foethusrwydd y 
soffa unwaith eto ond ar ôl cael E-bost 
gyda’r geiriau ‘You’re in’, mi oedd hi’n 
ormod o gyfle i mi wrthod rywsut. Yn 
enwedig ar ôl i’r lleill fethu cael lle.

Ar ôl torri pont fy ysgwydd 
(‘collarbone’) ym mis Ebrill, a thorri’r un 
man eto ym mis Gorffennaf (canlyniad 
i ‘shoulder charge’ wrth chwarae pêl 
droed), a cholli bron i dri mis o ymarfer 
a chynyddu ffitrwydd, doedd hi ddim 
yn edrych yn rhy addawol y buaswn 
i’n medru ymarfer digon i bellter 
Marathon (26.2 milltir). Mi ges i chydig 
o ymarfer yn Hanner Marathon Sir Fôn 
ym mis Medi, ond mi oedd y meddwl 
yn chwarae pob math o driciau arnai 
yn yr wythnosau oedd yn arwain at y 
diwrnod mawr. Ond doeddwn i ddim 
am dynnu allan, mi o’n i’n benderfynol 
o’i wneud o er fod yr ysgwydd ddim yn 
holliach.

Er fod rhywun yn meddwl fod 
rhedeg yn gamp unigol gan amlaf, 
mae hefyd yn gallu bod yn hynod o 
gynhwysol a mi wnaeth Marathon 
Llundain brofi hynny. Gwelais bobl o 
bob siâp, oed ac abledd yn cymryd 
rhan yn y ras a phawb gyda rhesymau 
personol ei hunain dros fod yno gan 
hefyd beidio anghofio y dorf yn annog 
pawb ymlaen ar hyd y ffordd. Mi 
oedd hi’n ddiwrnod arbennig a dwi’n 
teimlo’n lwcus iawn o gael y profiad. 

Rwan, ymlaen i’r her nesaf!
Elusen Rhys oedd y DPJ 

Foundation. Os ydych am ei noddi, 
dyma’r ddolen: https://gofund.
me/250b5cc6.

Yn y Cefndir.  (hanes cefnogwr 
brŵd)

Ia, roedden ni yno hefyd, yn dal 
i deimlo’n euog am fethu mynd i’w 
gefnogi yn Sir Fôn. A Den yn barod i 
neud CPR, medda fo, er na feddyliais i 
rioed amdano fo fel parafeddyg.

Roeddwn i wedi paratoi popeth 
yn drylwyr: fflag Cymru o Siop Elfair, 
‘kitbag’ Rhys a’i rif yng ngwaelod y 
ces wsnos cynt, trên o Gaer, gwesty 
efo stafell i dri, wnaeth newid yn ddwy 
stafell er mwyn i Gwen gael aros 
hefyd, a ffilm newydd James Bond i 
‘symud meddwl’ Rhys nos Wener. 

Pryd wnaeth pethau ddechrau 
fynd o chwith, meddech chi? Efallai 
mai’r peth cyntaf oedd prinder llefydd 
call i fwyta. (Gwers rhif 1: os da chi 
yn Llundain ar gyfer achlysur mawr, 
bwciwch fwyty mewn da bryd!) Wedyn 
dyna fynd a’r ‘kitbag’ i’r Excel Building, 
lle bynnag oedd hwnnw – ddim yn 
bell, meddan nhw wrthym ni – llai na 
milltir at y ‘cable cars’ dros y Tafwys 
(oedd yn hwyl!), wedyn chydig pellach. 
(Gwers rhif 2: hyd yn oed os da chi di 
arfer cerdded milltiroedd o gwmpas 
Rhuthun, tydi milltir yn dilyn ‘pace’ 
athletwr fu’n trenio am fisoedd ddim 
cweit run fath, yn enwedig a hithau’n 
arllwys y glaw.) Ond diolch i fapia Mr 
Gwgl, mi gyrhaeddom cyn 5.30, sef yr 
awr dyngedfennol. Milltir wlyb arall yn 
ôl i’r sinema. Gwen yn eistedd yno’n 
hapus, yn hollol sych, - oherwydd 

defnydd cywrain o drenau a bws! 
(Gwers rhif 3).

Bora wedyn, cychwyn mewn da 
bryd i Maze Hill lle’r oedd criw Rhys yn 
cychwyn. Ia, ‘Hill’ – a finna’n meddwl 
fod Llundain yn fflat! (Gweler gwers 
2 eto!) Ond o leiaf roedd y trên yn 
stopio yno a’r glaw wedi cilio. Sefyllian 
yno gan edrych am Rhys o bellter 
cyn sylweddoli bod ‘na lefydd lle 
roeddech yn gallu croesi’r rhaffau a 
mynd yn agosach o lawer (Gwers 4). 
Ac yna Gwers 5: os da chi am redeg 
marathons, gwisgwch hen siwmper 
a lluchiwch hi i un o’r bagiau melyn 
ailgylchu yn syth cyn cychwyn y ras. 
Neu gofynnwch i’ch cefnogwyr ddod 
at y ffens tan y munud olaf. Os na 
wnewch chi hyn, mae posibilrwydd 
y byddwch yn sythu. A all fod yn 
anffortunus i’r cyhyrau, medd y sawl 
sy’n dallt y dalltings.

Y ras yn cychwyn, ac yn ôl at y 
‘plan’: yn syth i Orsaf Euston i adael 
y bagiau, rhyw bwt o frecwast ac yn 
syth ar yr ‘app’ tracio. Iawn, lle mae 
o rŵan? Wedi mynd reit dda (Den yn 
mwmblan rwbath technegol am ‘pace’ 
da), felly lle oeddan ni am fynd i weiddi 
gyntaf? Beth am fanna, wedyn os da 
ni’n ei fethu o, mi gawn ni gerdded 
i fanna! Gwen wnaeth ddeud y peth 
amlwg: mi fyddan ni’n cerdded, ond 
mae o’n rhedeg (Gwers 6: mae’n werth 
gwrando ar eich plant weithiau). Drwy 
hap a damwain, mi lwyddon i gyrraedd 
y 18 milltir o’i flaen: chwifio’r ddraig, 
gweiddi dros lle. Welodd o mohonon 
ni, ond roedd o’n dal i edrych reit 
dda. Roedd hi’n 26 milltir pan welson 
ni o nesa: ddim mor dda erbyn hyn 
(y ‘pace’ di arafu ‘chydig, medda Mr 
Trenar), ac yn dal ei freichiau i lawr fel 
soldiwr. Finna’n poeni am yr ysgwydd. 
Den, oedd di anghofio’n llwyr am yr 
ysgwydd, yn gweiddi wedyn ei fod o 
wedi gorffen (yr ‘app’ eto) o dan 4 awr 
– 3 awr 58 munud, a’r dau funud yna’n 
bwysig iawn.

Welson ni ddim mohono fo am 
dipyn. Wnâi ddim sôn gormod, ond fe 
wnaeth cerdded yn ara deg o gwmpas 
St James’ Park les mawr iddo fo, yn 
ogystal â phaned a Coke yn y caffi. 
Ac mi wnaethon ni osgoi’r glaw a’r 
cenllysg wnaeth adfywio coesau 
Sandra. Sandra!!! Syth yn ôl ar yr 
‘app’, a dyna lle’r oedd hi, yn nesau 
at y 25 milltir! Rhaid oedd mynd i’w 
gweld ar y 26 milltir, a gweiddi, ond 
wnaeth hithau ddim clywed chwaith. 
Ond rwbath arall oedd yn poeni Rhys, 
wrth i ni ryfeddu at Sponge Bob, 
tylwythen deg, dyn tân yn ei lifrai ag 
ati: “Mi wnes i basio’r reino na gynna!” 

Y wers olaf, i chi redwyr marathons: 
ers 1992, mae ‘na sawl reino’n rhedeg 
Marathon Llundain, - tua 17 bob 
tro - a chystadlu brwd am yr hawl i 
wneud hynny. Ond efallai fedrwn i 
faddau i chi am y cangymeriad dan yr 
amgylchiadau. Wedi’r cyfan, fedrwn 
i ddim rhedeg hanner milltir, heb sôn 
am 26.2!

Wel am brofiad! Rhedeg marathon, 
am y tro cyntaf, yn Llundain! Roedd 
yr awyrgylch yn anhygoel – y 
gwylwyr ar ochr y stryd yn rhoi hwb 
mawr i mi a gweld y golygfeydd yn 
tynnu fy sylw oddi ar y coesau’n 
dechrau blino.

Roeddwn i yn cychwyn ar y llwybr 
glas yn nhon 15 – tipyn o gamp 
trefnu sut mae 40,000 o bobl yn 
cymryd rhan dan gyfyngiadau Covid 
– ac roedd y rhedwyr eraill i gyd yn 
gyfeillgar iawn, er gwaetha’r ciw 
enfawr am y toiledau!

Wedi fy synnu fod pobl yn 
cefnogi’r rhai yn cymryd rhan o’r 
man cychwyn hyd at y diwedd. 
Pasio bandiau mewn rhai lleoliadau, 
dawnswyr Morus, tafarndai yn 
chwarae cerddoriaeth ac yn gweiddi 
anogaeth a phlant ar ochr y ffordd yn 
estyn eu dwylo i ddymuno’n dda i ni 
ac unigolion yn cynnig Jelly Babies a 
darnau ffrwythau i’n cadw i fynd.

Roedd yn wych gweld Sioned, Nia, 
Gwenno a Wil ar filltir 13 cyn croesi 
Tower Bridge, ac roeddwn i’n falch 
iawn o’r dŵr ganddyn nhw gan fod 
yr haul yn gwenu a’r tymheredd yn 
cynhesu erbyn hynny. 

Cyfnod anodd rhwng milltir 17 

ac 18, ond yn benderfynol o ddal 
ati gan fod cymaint wedi fy noddi a 
chefnogi Ambiwlans Awyr Swydd 
Efrog, wnaeth hedfan Wil i’r ysbyty 
yn dilyn damwain lle cafodd anaf i’w 
ymennydd ym mis Awst 2020. 

Yna daeth cenllysg a glaw trwm 
wnaeth adfywio’r coesau. 

Roeddwn i’n pasio rhedwr wedi 
ei wisgo fel rhinoseros, Rhino Mike, 
ac yntau’n fy mhasio i eto, ynghyd 
a dau jiraff a sybmarin yn ystod y 
milltiroedd olaf. Faswn i ddim wedi 
hoffi mentro mewn gwisg ffansi fy 
hun!

Fy mhlant yn gweiddi anogaeth 
eto ar filltir 26 wedi rhoi ail wynt i 
mi a fy sbarduno i redeg y filltir olaf 
yn ddi-dor ac fe wnes i gyrraedd y 
llinell derfyn 5 awr a 23 munud yn 
ddiweddarach, wrth fy modd fy mod 
wedi llwyddo i gyflawni’r gamp!

Yn enwedig o gofio mai’r tro cyntaf 
i mi gymryd rhan mewn digwyddiad 
rhedeg oedd ffrind yn methu cymryd 
rhan yn y Ras Santa 5k Moel Famau 
oherwydd anaf a Ffion o Bespoke 
yn dweud, ‘Beth am roi cynnig arni, 
gei di gerdded o os tisio.’ Fe wnes 
i gerdded tipyn ar i fyny a rhedeg 
i lawr, a chael blas ar hynny felly 

penderfynu ymuno efo dosbarth 
‘Couch to 5k’ BACE Fitness dan 
arweiniad Peter Barraclough a rhoi 
cynnig ar 10k Rhuthun a Dinbych 
wedi hynny ac yna hanner marathon 
Caerdydd yn 2019. 

Rydw i wedi cael budd mawr 
o fynd i ddosbarthiadau ffitrwydd 
Dynamic Fitness cyn y marathon 
hefyd. Diolch yn fawr iawn i Mike 
Evans a Sion Yaxley am fy helpu i 
wella fy ffitrwydd cardio a’m cryfder 
cyffredinol, wnaeth olygu fod yr 
anadlu a’r stamina yn llawer gwell i 
wynebu’r her.

Hynod o falch mod i wedi cael y 
cyfle i gymryd rhan yn y marathon 
yn Llundain ac nid yn rhithiol. Wedi 
mwynhau treulio’r penwythnos yn y 
brifddinas a mynd i’r theatr am y tro 
cyntaf ers oesoedd, yn ogystal â’r 
rhedeg.

Diolch o galon i bawb sydd wedi 
noddi eisoes. Mi fydd y dudalen 
ar agor am ychydig hirach os nad 
ydych wedi cael y cyfle i gyfrannu 
hyd yma.

https://uk.virginmoneygiving.com/
SandraWilliams38

Marathon Llundain

Marathon Llundain

Wyddoch chi bod Tachwedd 21 yn Ddiwrnod Helo y Byd?  Cafodd ei sefydlu ym 1973 gyda’r bwriad o 
annog arweinwyr y byd i setlo ffrae trwy siarad efo’i gilydd yn hytrach na brwydro.  Ar y diwrnod hwn 
mewn dros 180 o wledydd dros y byd, y bwriad yw dweud helo wrth ddeg person yn ystod y dydd.  Beth 
am ddychmygu eich bod yn mynd o gwmpas y byd, sut fasech chi’n dweud helo yn yr ieithoedd canlynol? 
Ewch ati i ymchwilio!

Wyddoch chi fod 
pentrefan yng 

nghymuned Y Borth 
yng Ngheredigion 

o’r enw Ynys 
Tachwedd?  

Ceisiwch gael hyd 
iddo fo ar fap.

1.  Gwyddeleg                        6. Almaeneg  

2.  Gaeleg yr Alban  7. Maori  

3.  Hawäieg 8. Ffinneg  

4. Pwyleg 9. Ffrangeg   

5. Sbaeneg 10. Hindi  

Lliwiwch y tân gwyllt

Tudalen y Plant

Ar Dachwedd 1  
1982 y darlledwyd 

y rhaglenni 
cyntaf ar S4C. 

Beth yw eich hoff 
raglenni chi ar 

S4C? 
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Chwaraeon

Yn dilyn yr holl helbul gyda Covid-19, 
tymor cymysglyd gafodd Clwb Criced 
Rhuthun flwyddyn diwethaf. Roedd yn 
dymor anodd iawn i’r tîm cyntaf, oedd 
yn chwarae mewn adran gystadleuol 
iawn. Nid oedd yn helpu bod nifer o 
chwaraewyr profiadol methu bod ar 
gael mor rheolaidd oherwydd materion 
gwahanol. Pob clod i gapten y tîm 
cyntaf, Josh Duckworth, am barhau 
i sicrhau bod y tîm yn chwarae bob 
wythnos. Jac Evans o Bentre Coch 
oedd un o’r chwaraewyr i sefyll allan 
yn ystod y tymor, gyda’i fatio cryf a’i 
fowlio celfydd.  

Ar ddiwedd y tymor, bu i’r tîm cyntaf 
fynd i lawr i’r ail adran. Mae’r clwb, 
fodd bynnag, yn ffyddiog y bydd modd 
bod yn gystadleuol iawn tymor nesaf 
dan arweiniad y capten newydd Jamie 
Hughes. 

Tymor hollol wahanol gafodd yr 
ail dim, dan arweinyddiaeth Jamie. 
Gyda chymysgedd dda o chwaraewyr 
profiadol a hogiau ifanc, llwyddodd yr 
ail dîm i ennill nifer fawr o gemau. Hyd 
yn oed yn y gemau a gollwyd roedd y 
tîm yn gystadleuol iawn ac yn gwthio 
timau llawer iawn mwy profiadol i’r 
eithaf. Jamie Hughes a Ieuan Lewis 
oedd y ddau a arweiniodd ar ochr y 
batio, gyda nifer o chwaraewyr eraill 
yn taro sgoriau da ar adegau pwysig er 
mwyn ennill gemau.  

Ond wrth fowlio gwelwyd y gwelliant 
mwyaf, gyda nifer o chwaraewyr 
ifanc y clwb yn dangos eu gallu. 
Roedd Johnny Clayton, Richard 
Henderson ac Osian Roberts wedi 
sefyll allan wrth agor y bowlio, gyda 

Ollie Jones, Matthew Debicki a Joe 
Threlfall hefyd yn gwneud yn dda. 
Un o’r perfformiadau oedd yn sefyll 
allan oedd Ned Roberts, oedd ddim 
ond yn 12 oed ar y pryd, yn cymryd 
5 wiced mewn un gêm – dipyn o 
gamp!! Hyn yn fuan ar ôl i’w frawd 
Osian lwyddo i gymryd 5 wiced mewn 
gêm gynharach. Mae na ddyfodol 
disglair i nifer o’r hogiau ma!! Cafwyd 
cyfraniadau pwysig hefyd gan ddau 
berson sy’n weddol newydd i’r 
clwb sef Gareth Lloyd Beach a Huw 
Watson.  

Aeth y tymor i lawr i’r gêm olaf gyda 
Rhuthun angen ennill yn Marchwiel, 
a Bethesda angen colli yn Maeshafn. 
Ni ellid fod wedi bod llawer agosach 
wrth i ail dîm Rhuthun gael dyrchafiad 
o un pwynt yn y diwedd. Mae’r tîm yn 
edrych ymlaen i chwarae yn Adran 3 
flwyddyn nesaf dan arweinyddiaeth 
Alistair Dodd, y capten newydd.   

Mae adran ieuenctid y clwb yn 
parhau i fynd o nerth i nerth gyda’r 
tîm dan 13 yn gystadleuol iawn, 
ac yn ennill gemau yn erbyn rhai o 
glybiau mwyaf gogledd Cymru. Erbyn 
diwedd y tymor roedd y tîm dan 11 yn 
dangos eu gallu hefyd, gyda’r tîm dan 
9 yn chwarae mewn twrnameintiau 
gwahanol ac i ddechrau cael profiad 
o chwarae’r gêm. Mae cyfleoedd i’r 
plant iau gael hyfforddiant hefyd ar nos 
Wener yn ystod yr haf, a mae hi mor 
braf gweld gymaint o blant a rhieni yn 
y clwb yn mwynhau’r cyfleusterau. 

Cafwyd diwrnod anhygoel ar bnawn 
Sul ym mis Awst i gofio am ein cyn 
chwaraewr a’n ffrind Kevin Glyn Jones, 

a fu farw yn gynharach yn y flwyddyn. 
Roedd yn gret i weld cymaint o gyn 
chwaraewyr a ffrindiau Kev yn y clwb 
yn cofio amdano. 

Mae pethau’n edrych yn bositif 
i’r clwb criced, gyda’r bwriad i gael 
rhwydi newydd tu allan tymor nesaf. 
Mae cynlluniau hefyd i gael tîm 
ychwanegol i chwarae ar ddydd Sul 
er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd i’r 
hogiau ifanc gael chwarae. Mae’r clwb 
yn parhau i chwilio am chwaraewyr 
newydd ac am unrhyw fusnesau 
fyddai’n barod i noddi’r clwb mewn 
unrhyw ffordd. Am unrhyw fanylion 
pellach cysylltwch gyda Alun Jones ar 
07828004197.

CLWB CRICED RHUTHUN

Ail dîm Clwb Criced Rhuthun Tîm dan 11

Tîm dan 13

Richard Williams ‘Strongman’
Pan ddaeth y newydd fod fy ngwaith 
yn gorfod stopio nôl ym mis Mawrth 
2020 ac na fyddai modd parhau i 
ymarfer na chwarae rygbi oherwydd 
rheolau Cofid y dechreuodd fy 
niddordeb newydd. Roedd modd 
parhau i ymarfer y gamp Strongman 
er nad oedd modd mynd i’r gym. 
Prynais gyfarpar codi pwysau ar y we 
a bu faniau lu’n galw yma gyda darnau 
trwm o bob lliw a llun. Dechreuais 
adeiladu gym fy hun yn seler y tŷ.

Yn y gystadeuaeth gyntaf yn 
Cilgwri cefais 2il allan o 15 a dyna 

pryd deuthum o hyd i hyfforddwr 
ar lein. Ym mis Awst eleni, pan 
oeddwn yn gweithio i Frodyr Jones 
Rhuthun draw yn Peterborough 
ymgeisiais mewn cystadeuaeth yn 
Kings Lynn fel ‘nofis’ a dod yn 2il 
allan o 19.

Ar hyn o bryd dwi’n medru codi 
pwysau Deadlift 260kg a chodi Yoke 
320kg a’i gario am 20 medr. 

Fy mwriad yw parhau i ymarfer 
yn gyson, dilyn cyfarwyddiadau 
fy hyfforddwr ac ymgeisio mewn 
cystadlaethau unwaith eto yn 2022.

Llongyfarchiadau mawr i Dafydd 
Edwards, Rhuthun ar arwyddo i  dîm pel 
droed Crewe Alexandra yn ddiweddar. 

Peldroediwr 
o fri


