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Rhad ac am ddim

Enfys ddwbl uwchben Eglwys Llanelidan

Golygyddol

Beth yw dy
enfys di?
Afal crwn, mefus a mafon
Pwmpen tew, dail yr hydref a moron
Haul disglair, lleuad a ser
Gwair pigog, crocodeil a fy siwmper
Môr mawr, morfil a fy llygaid
Mochyn swnllyd, blodau ac anifeiliaid
Grawnwin bach, betys, pilipala a fy sbectol i
Ceiri Haf Ellis

Anodd iawn dod o hyd i eiriau sy’n llawn
disgrifio’r wythnosau diwethaf yma. Cyfnod
na welwyd ei debyg. Ysgolion a chapeli’n
cau, a thechnoleg yn chwarae rhan mor
eithriadol o bwysig, heb anghofio’r teledu
a radio. Curo dwylo pob nos Iau i ddiolch
i staff ein hysbytai a’r gofalwyr mewn
cyfnod arswydus, a gweithwyr ein siopa
bwyd hwythau dan bwysau aruthrol.
Roeddem mor falch o weld eu gwen hyfryd
a chefnogol, y Postmyn, ffermwyr, gyrwyr
loriau, athrawon a llawer un arall fu’n cadw’r
wlad i fynd.
Cofiwn yr holl luniau o enfys a’r tedis yn
y ffenestri, a’r gobaith y “Daw eto haul ar
fryn”.
Ni lwyddodd y feirws ddifetha hyfrydwch
na deffroad y Gwanwyn, na gobaith y Pasg
a’r Pentecost. Daeth pawb i werthfawrogi
byd natur ac efallai nad oedd cyfle i wneud
hyn o’r blaen oherwydd yr holl brysurdeb
diddiwedd. Gwelais geiliog ffesant yn
cerdded yn hamddenol un min nos ar hyd y
ffordd, - golygfa gyffredin ar y caeau ond dim
ar y ffyrdd. Siŵr bod yntau wedi synhwyro’r
tawelwch. Rhoddodd y Gwanwyn hyfryd a

gawsom hwb i bob un ohonom.
Gwelwyd y grefydd ymarferol ar ei
gorau ym mhob cwr o’r wlad. Roedd
gwirfoddolwyr yn helpu’r henoed a’r rhai
bregus, yn gwneud yn siŵr eu bod yn iawn.
Bu cryn hel arian at y Gwasanaeth Iechyd,
yn cynnwys gweithred anhygoel Capten
Tom (Cyrnol Anrhydeddus a hyd yn oed Sir
Tom erbyn hyn!) yn cerdded o gwmpas ei
dŷ, ac yna’n canu ar Zoom efo Michael Ball.
“You’ll never walk alone” yn wir! Bu pobol
yn gwneud masgiau ag ati i’r meddygon
a’r nyrsys, a bu trawsnewid lleoedd yn
ysbytai newydd. Roedd y banciau bwyd yn
brysurach nag erioed.
Gweddïwn a gobeithiwn am ddyddiau
gwell, a phawb yn helpu drwy aros adref.
Yn ôl Brian May, “Tu hwnt i drychineb dynol,
bydd y byd yn lle gwell” – Elizabeth Jones,
Pentrecelyn.
(Tydan ni fel tîm ddim yn arfer cynnwys
erthygl olygyddol, ond da ni o’r farn bod
hwn yn taro’r hoelen ar ei phen! Diolch o
galon i chi, Elizabeth am fynegi mor glir be’
sydd yng nghalonnau pob un ohonom.)
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Pen-blwydd Hapus

Penblwydd Hapus Megan Elsi
Jones, Foel Eryr, Bylchau yn 6 oed
ar Mehefin 18. Llawer o gariad, oddi
wrth Dad, Mam, Leah ac Awel, Taid
a Nain Dwyfor, Llanrhaeadr a Taid a
Nain Min Greion, Bylchau xXx
Mi gawn barti mawr gyda theulu a
ffrindiau yn fuan.

Penblwydd Hapus i Lewys Rhys Edmunds
yn 1 oed ar Fawrth 12 ac i Twm Morus
Edmunds yn 7 oed ar Mawrth 24 a hefyd i
Gwilym Arthur Edmunds oedd yn 5 oed Ebrill
23. Llawer o gariad gan Dad, Mam a teulu oll.

Penblwydd hapus iawn i Mari
oedd yn 1 oed ar Ebrill 18 ac i
Elin oedd yn 3 oed ar Mai 23, o
2 Erw Las, Clocaenog. Llawer o
gariad gan mam a dad, nain a
taid Pentor, nain a taid Cilgoed a’r
teulu i gyd.

Dymuniadau gorau i Margaret
Morris, Trem y Wawr, Bryn Rhydd
a ddathlodd ei phenblwydd yn 90
ganol Mai. Llongyfarchiadau!!

Penblwydd hapus mawr i Henri
Llyr oedd yn 6 oed ar Ebrill 10 ac i
Leah Hâf Jones yn 12 oed ar Fai 21.
Mwynhewch eich hunain! Cariad
mawr gan Dad, Mam, Ella Grace,
Elsa Lois a’r teulu i gyd xxxx

Penblwydd Hapus iti Nedw Lloyd
yn 5 oed ar Mai 7. Cariad mawr gan
Mam, Dad, dy chwaer fach Magi
Gwen, Nain a Taid Cefnmaenllwyd,
Nain a Taid Bala a’r teulu i gyd.

Pen-blwydd Hapus i Caio Llewelyn
Williams Felin Bach sydd yn 2 oed
ar Fehefin 18. Hwyl fawr oddi wrth
Taid, Nain a phawb yn Pentre Llech
xx

Penblwydd hapus mawr i Anni-Mai
Holmes, Ballina, Awstralia oedd yn
5 oed ar Mai 14. Cariad mawr gan
Mam, Dad a Gwen a’r teulu i gyd!

Penblwydd hapus i ti Tryfan yn 15
mlwydd oed ar Mehefin 4. Mwynha
dy ddiwrnod. Cariad mawr oddi
wrth Mam, Dad, Lili Wen, Ted y ci,
Taid a Nain Ty Coch, a'r teulu oll
xxxxx

Penblwydd hapus Iawn i
Tara Wyn Turner, Hafoty
Foel, Melin Y Wig yn 6 oed
a’r Ebrill 9. Llawer o gariad
oddiwrth Dad a Mam, Taid
a Nain Clawddnewydd, Taid
Glyndyfrdwy a’r teulu i gyd.
xxx

Dymuniadau gorau i wraig, Mam
a Nain - sef Dorothy, Ty Hen,
Llanfihangel Glyn Myfyr ar ei
phenblwydd arbennig yn 70 oed
ar Fehefin 3. Diolch o galon am yr
holl bethau ‘rydech yn ei wneud
inni fel teulu. Mi ddaw y dathlu eto i
wireddu eich dymuniad o godi arian
i’r Ambiwlans Awyr. Cariad mawr,
oddiwrth Elwyn, Elfed a Catrin, Sion
Elfed, Rhys Elfed, a Rhian. Xx

Penblwydd hapus i Arawn
Llywelyn y 4 oed ar Fehefin 23 gan
Mam, Dad, Efa Melangell, Gu a
Taid, Taid a Nain a’r teulu oll.
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Cyfarchion
Pris taliad/cyfarchion
ar dudalen 3 yw £2.

DIOLCH
Dymuna Margaret Morris, Trem y
Wawr, 56 Bryn Rhydd ddiolch am
yr holl gardiau, galwadau ffôn a
chyfarchion ar achlysur ei phenblwydd
yn 90 oed. Cafodd ddiwrnod hyfryd
er yr amgylchiadau anodd. Cofion at
bawb.
Dymuna Iorwerth, Myfanwy a’r teulu,
Gwenallt, Glasfryn ddiolch o galon
am bob arwydd o gydymdeimlad
yn eu profedigaeth o golli Elwy –
brawd, brawd yng nghyfraith ac
ewythr hoffus. Diolch i'r Parchn. Huw
Dylan Jones ac Eifion Jones am eu
gwasanaeth yn yr amlosgfa, i Gwerfyl
Williams yr organyddes ac i Peredur
Roberts am ei drefniadau gofalus.
Hefyd diolch i deulu a chyfeillion am
eu caredigrwydd i Elwy yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.
Elen Davies, Llys Awelon Rhuthun.
Dymuna Ieuan ac Emily a’r teulu
ddiolch yn fawr iawn i bawb am bob
arwydd o gydymdeimlad tuag atynyt
yn eu profedigaeth o golli Mam, Nain
a Hen Nain.
Diolch yn arbennig i’r Parch
Huw Dylan Jones am ei wasanaeth
arbennig ddydd yr angladd. Diolch i
Eirian Jones wrth yr organ ac i Trebor
Edwards am arwain y canu.
Diolch i Peredur Roberts am
y trefniadau trylwyr. Diolch am y
rhoddion hael er cof am Mam tuag at
gronfa Adeiladau’r capel a’r ganolfan
gymunedol yma ym Melin y Wig.
Diolch i staff Llys Awelon am fod
mor garedig wrthi tra bu yn catrefu
yno ac i staff a meddygon Ysbyty
Rhuthun am eu gofal.
Diolch yn fawr iawn i bawb.
Gwynn Llywelyn - Pwllglas
Dymuna Gwyneth, Huw a Dafydd,
ddiolch yn fawr iawn i bawb am yr
holl garedigrwydd, y cyfeillgarwch, a'r
cydymdeimlad a dderbyniwyd yn ystod
y cyfnod hir y bu Gwynn yn dioddef
yn ei gartref. Dymunwn hefyd yn y fan
yma, gynnwys ein diolch diffuant am y
cardiau a'r llythyrau a dderbyniwyd yn
ystod yr wythnosau diweddar.
Ymhellach, diolch i'r doctoriaid
ym Mhlas Meddyg, i staff ysbytai
Rhuthun, Glan Clwyd, a'r Maelor, a
Cartref Gofal Trosnant i gyd yn eu tro.
Gwerthfawrogwn wasanaeth yr
Amlosgfa yn Llanelwy ddydd yr
angladd, yn ogystal â'r ymgymerwyr
R.W. Roberts a'i Fab, Dinbych.
Ceri Thomas, Y Wenallt, Rhuthun.
Dymuna Menna ac Eryl a’u teuluoedd
ddiolch yn fawr iawn i bawb am
bob arwydd o gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth o golli mam a
mamgu annwyl iawn, Ceri Thomas.
Diolch am y gwasanaeth arbennig
ddydd yr angladd dan arweiniad y
Parch Brian Evans. Diolch hefyd i Bryn
Dowell a’r cwmni am y trefniadau
trylwyr ac urddasol. Yn olaf, diolch
cywir i’r staff ym Mhlas Gwyn am eu
gofal caredig o Ceri.
Diolch o galon hefyd am yr arian a
dderbyniwyd er cof am Ceri, fydd yn
mynd at Ymchwil Cancr y Gogledd
Orllewin.
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Dau gwestiwn
Dau gwestiwn ofynnais i, - Be
sydd wedi’ch cadw chi’n gall yn
ystod y cyfnod yma? a Be’ (heblaw
gweld teulu a ffrindiau!) fyddech
chi’n wneud gyntaf ar ôl i hyn
orffen? A dyma nhw rai o’r atebion,
- uchelgeisiol, gwylaidd, syml,
diolchgar, pragmatig, trachwantus,
ond O! mor hiraethus!
(Ymddiheuriadau: Mae’n rhaid i’r
pwnc yma’ch ysbrydoli gan i rai
ysgrifennu cyfrolau! Os nad ydi’ch
‘darn’ chi efo’r rhai isod, mae o
gydag adran eich pentref. Doeddwn
i ddim am adael neb allan. Diolch o
galon am eich brwdfrydedd!)
Sioned Malethan
1.Face-teimio, cyfryngau
cymdeithasol, Curo’r Corona’n
Coginio.
2. mynd i IKEA, teimlo concrit dan fy
nhraed.
Nia Plas Bennet
1. Radio Cymru wrth arddio.
2. Mynd i Waitrose a chael bap porc
o Chatwins.
Huw McKee
1. Darllen a thrio osgoi rhestr hirfaith
Mrs McKee o bethau i’w gneud o
gwmpas y tŷ.
2. mynd yn ôl i Anfield i gael gweld fy
hoff dîm, a ffilet steak yn On the Hill
(gyda’m annwyl wraig) i ddilyn!
Rhys Meirion 1. Cadw’n brysur.
2. Cymdeithasu dros beint.
Di-enw 1. Yr haul. 2. Teithio i wlad
bell bell…
Gareth, Garwen, Graigfechan
1.Yr ardd, sgwrs hefo ffrindiau tros
y ffôn, ‘facetime’ a pheint o Guiness
hefo ffrind tros y We ar nos Lun!
2. Er mai cas beth gennai ydi mynd
i siopa, fe fyddwn wrth fy modd cael
mynd am sgowt a chyfarfod wyneb
yn wyneb â ffrindiau am sgwrs.
Ifor, Bryn yr Ogof, Graigfechan
1. Natur o fy nghwmpas a siarad efo
ffrindiau tros y ffôn ac ar E bost.
2. Mynd allan am swper i’r Kings
Head yn Llanrhaeadr a chael peint
o Rev James a Curry ‘hanner hanner’.
Enid Jones (Bodangharad)
1.Meddwl mor lwcus mod i’n byw lle
‘rydwyf, efo golygfeydd braf a digon
o gaeau o amgylch.
2. Mynd yn y car i siopa: er mod i’n
hynod ddiolchgar i’m plant am ddod
a neges i mi, nid yw ‘run fath a mynd
i wneud fy newisiadau fy hun.

ER COF
Cofion annwyl iawn am Heddwen
Jones, Bryn Awelon, Glasfryn a
hunodd Ebrill 26, 2016. Gyda chariad
y cofiwn. John, Carol, Ifor, Gwyn,
Rhian, Elfyn a’u teuluoedd.

Sioned Mair Owen, Bethel,
Caernarfon (Ffordd Las gynt):
1. Yn bennaf oll, fy nheulu. Mae Jona,
Ted a Bobi’n ifanc iawn a mae hi’n
ryfel yma reit aml, ond maent yn rhoi
pwrpas imi ac yn codi’n calonnau
bob dydd gyda’u doniolwch. Hefyd
yn ddiolchgar iawn i bobl lleol Bethel
am edrych ar ein holau o gychwyn y
‘lockdown’. Technoleg, i’n caniatau
inni ddal i fod mewn cyswllt gyda
theulu a ffrindiau a hefyd am y gallu
i ni’n dau fedru parhau i weithio o
adref. Ac yn olaf, mae’r tywydd da
wedi bod yn help mawr hefyd!
2. Os byddaf yn cofio sut i yrru’r
car, baswn wrth fy modd yn neidio
ynddo gyda’r teulu a dod draw i
Ddyffryn Clwyd am dro! I fyny Moel
Famau neu i Bincyn Llys, i lawr
Lady Baggott, neu i Gae Ddôl? ond
mae’n siwr mai i Lanfwrog i Dyddyn
Dedwydd a cherdded i fyny’r caeau
am Ffordd Las awn ni!

penblwyddi yn ystod y cyfnod yma;
siopa am ddillad - i nôl fy mhresant
penblwydd!!

Glyn Davies
1. Aros i’r Covid ‘ma fynd i ffwrdd!
2. Mynd i lan y môr yn rhywle –
Llandudno neu Griccieth efallai …

Erina Jones
1. Siarad ar y ffôn gyda theulu a
ffrindiau; Mynd am dro o amgylch y
pentre a chael sgwrs hefo hwn a’r llall
wrth gadw pellter; Cael tywydd braf i
fynd allan i’r ardd; Gwneud mwy nag
arfer o goginio; Trio cadw’n gryf a dal
i wenu!
2. Cael pryd o fwyd gyda ffrindiau
a mynd am wyliau bach a chael
cymdeithasu hefo pawb heb deimlo’n
anghyfforddus; Ond y peth pwysica’
ydi y cawn ni i gyd ddod allan yr ochr
arall i hyn heb gael yr aflwydd yma
sy’n distrywio bywydau llawer o bobl.

Elin Roberts
1.Cael y plant i gyd adre a chael
mynd allan am awyr iach.
2. cael lliwio fy ngwallt.
Elwen Roberts
1. gwneud fideos coginio i fynd a’r
Facebook.
2. mynd allan am ginio efo ffrindiau.
Donna Roberts
1. Y plant yn rheswm imi godi bob
dydd ac yn falch iawn ein bod yn byw
ar fferm yn y wlad.
2. mynd i siop trin gwallt.
Nesta Kaye
1. Yr ymarfer boreuol (gweler tud 26),
gweld bod pawb yn iawn, darllen,
cadw’n brysur.
2. mynd i siopa dros fy hun yn
hytrach nag ar y ffôn.
Elizabeth Jones
1. Byd natur, yr ardd (y gŵr ydi’r
garddwr, ond dwi’n helpu!), ŵyn
bach yng nghae drws nesa, y tywydd
bendigedig, teuluoedd yn mynd
heibio gan godi llaw, cyfeillgarwch
a sirioldeb gweithwyr Tesco a
Glyn y Cigydd, clapio pob nos Iau,
negeseuon a fideos ar Whatsapp,
oedfaon ar y teledu.
2. RHYDDID i fynd lle dymunan,
gweld yr ysgolion a’r siopa’n ail-agor,
cyfle i sgwrsio’n braf o gwmpas
sgwâr y dref – pethau bach, syml
sy’n bwysig!
Beca Evans (Ysgol Uwchradd
Brynhyfryd)
1. Mwynhau bod adref efo fy nheulu
yn mynd am dro ac ar y beic o
amgylch Llangwyfan, Hendrerwydd,
Gellifor a Llandyrnog; coginio
cacennau, bisgedi, cyri a mwy; cwis
hefo ffrindiau a gemau efo’r teulu;
sgwrs drwy facetime, er y byddai
cwmni fy ffrindiau a’r teulu a’u gweld
wyneb yn wyneb yn well; y tywydd
braf (gobeithio wneith hi aros fel hyn
dros yr haf!)
2. trefnu parti penblwydd fi a fy
chwaer gan ein bod wedi cael

Nerys Evans
1. pwytho, gwau a chael cwis zoom
hefo dau fab a’u teulu sy’n byw yn
Llanrhaeadr, un arall yn Bethesda a
dau yng Nghaerdydd, bob wsnos wedi dysgu lot yn y cwisis ma!!
2. Llio Evans gobeithio ceith ddysgu
dreifio pan fydd yn 17 fis Gorffennaf!
Heledd Iago
1. Garddio! Mae Mabon a finnau
wedi mwynhau plannu amrywiaeth
eang o hadau a’u gwylio’n tyfu dros
yr wythnosau, ac mae Mabon wedi
mwynhau ei fefusen gyntaf o’r ardd yr
wythnos hon.
2. Trip i’r traeth a hufen iâ neu drip i
Lyn Geirionydd i nofio (os di’r tywydd
cynnes yn para’!)

Brian Jones
1. Crwydro’r mynydd efo Nel, Twm a
Beth; fy UN botel o win Nos Wener!
a’r caniau Guinness bob noson arall.
2. Cael mynd yn syth i’r Golden Lion
(Llangynhafal) am beint o Guinness,
gwylio tîm peldroed Rhuthun a
gweld Llangynhafal yn ennill y dwbwl
flwyddyn nesa!
A finnau?
1. Yr haul, y Facebook bondigrybwyll,
mynd am dro cerdded a beics, y
cywion elyrch yng Nghae Ddol, a
chael y plant i gyd adra efo ni.
2. Paned o goffi iawn yn rhywle,
drochi fy nhraed yn lan môr Trefor,
mynd allan am ginio dydd Sul yn lle
ei baratoi fy hun, a chael fy nhŷ yn
ôl!!! (Jôc!)
BEJ

BONTUCHEL
Gohebydd - Gwenan K. Williams
(Ffôn -01824 707932: e.bost - gwenank@gmail.com)
Y Capel:
Nid ydym wedi cyfarfod yn y Capel ers
Mawrth 16, pryd fu’r Gweinidog efo ni.
Dechrau Mawrth, cafwyd Gwasanaeth
Byd Eang y Chwiorydd yng
Nghyffylliog, gyda chwiorydd Rhewl
yn ymuno hefyd, a cafwyd Oedfa yn
Rhewl ar yr ail Sul yng nghwmni Mr
Hedd ap Emlyn. Gwenan Williams
oedd Llywydd y mis, gydag Enid Jones
wrth yr organ.
Cyfnod rhyfedd ac annodd iawn yw
hi wedi bod yn ystod yr wythnosau
diwethaf gyda phawb yn aros gartref
er mwyn ceisio cadw’n saff rhag yr
aflwydd Coronovirus Covid 19 yma. Ni
welwyd adeg tebyg erioed yn ein hoes
ni o’r blaen, a mawr obeithiwn daw’r
cyfnod i ben yn y man.
Diolch yn fawr iawn i Morris Pugh
Morris am drefnu myfyrdodau ar lein
i ni yn wythnosol er mwyn gofalu am

ein hiechyd ysbrydol yn y cyfnod yma.
Yn sicr, ‘rydym yn colli’r gymdeithas o
gyfarfod ein gilydd yn y Capel bob Sul,
ac yn gwir gwerthfawrogi’r cysylltiad
yma.
Dymuniadau gorau i Ifor a Mari
Roberts yn eu cartref newydd yn
Rhuthun, a chroeso cynnes i Ioan a’r
teulu yn ôl i Parc. Gobeithio byddwch
i gyd yn hapus iawn yn eich cartrefi
newydd.
Cydymdeimlad: Brawychwyd yr
ardal yn ddiweddar o glywed am
ddamwain angeuol Dewi Jones,
Tyn Celyn, Llanfwrog, ac ‘rydym yn
cydymdeimlo’n ddwys efo John, ei
frawd, a’r teulu i gyd. Wrth reddf,
‘rydym yn ardal sy’n hoffi tynnu’n glos
ar adegau fel hyn, ac annodd iawn yw
gorfod aros gartref i gadw’n saff. Yn
meddwl amdanoch.

YSGOL CARREG EMLYN
Her Goginio Sir Ddinbych
Llongyfarchiadau i Annie Blwyddyn 6
am ennill her goginio wedi ei drefnu
gan Gyngor Sir Ddinbych. Coginiodd
bicnic i’r cymeriad Ratty o’r llyfr Wind
in the Willows ac ennill llyfr am ddod
yn gyntaf.

Mr Garmon Evans
Llongyfarchiadau mawr i Mr Evans a’i
wraig Laura ar enedigaeth merch fach
o’r enw Cerys Lili. Rydym i gyd yn
edrych ymlaen at weld y babi newydd
mor fuan â phosib.
Gweithio o Gartref
Mae’r ysgol ar gau a’r plant yn brysur
yn gweithio o gartref. Mae’r athrawon
wrth eu bodd yn gweld gwaith y plant
ar SeeSaw a Google Classrooms
yn wythnosol. Da iawn chi blant am
weithio mor galed.
Hwb Gofal Pen Barras
Diolch i staff yr ysgol am weithio yn
yr Hwb yn Rhuthun yn gofalu am
blant gweithwyr allweddol. Maent ar
rota gydag athrawon eraill Clwstwr
Brynhyfryd.

Annie o Fl 6 sydd wedi ennill Her
Goginio Sir Ddinbych yn ddiweddar.

Paul Evans
Roedd cymuned yr ysgol yn drist
iawn o glywed am farwolaeth Mr Paul
Evans, un o yrwyr bysiau mini’r ysgol.
Roedd Paul yn dod o Landrillo ac yn
cario plant Cyffylliog a Bontuchel i’r
ysgol. Roedd y plant i gyd yn meddwl
y byd ohono. Rydym yn anfon ein
cydymdeimlad at y teulu.

CORONAFEIRWS CRAFU
CYNGOR AR GAEL YN
PEN
YSTOD
YR ARGYFWNG
Da ni yma ers dros 80 mlynedd i’ch
helpu, a phandemig neu beidio, da
ni yma o hyd!
Llythyren gyntaf Tachwedd ydy ‘T’.
Gwag iawn ydi’r swyddfa yn
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Atebion
Gredyd Cynhwysol, costau tai a
budd-daliadau salwch, ond daw’r
problemau mwy ‘traddodiadol’ i’r
fei o dro i dro hefyd. Problemau
sy’n seithwaith gwaeth oherwydd
cyfyngiadau’r pandemig.
Dywedodd y Prif Swyddog
Gweithredol Lesley Powell, “Mae’r
hyn rydym wedi llwyddo i’w wneud
yn eithaf rhyfeddol, sef trawsnewid
gwasanaeth sy’n wyneb i wyneb yn
y Swyddfa yn bennaf, yn wasanaeth
ffôn/digidol llwyr. A llwyddwyd i
wneud hyn mewn pythefnos, heb
unrhyw adnoddau ychwanegol.
Roedd ein staff a’n gwirfoddolwyr
yn benderfynol na thorrir ar ein
gwasanaeth a bod pobl yn gallu
diolch yn fawr! A phwy all wrthod
cysylltu â ni. Maen nhw i gyd wedi
pan mae llaw yn dod â brechdan
cyd-dynnu i wneud i hyn weithio.
gig moch neu baned rownd drws y
Yr un gwasanaeth ag arfer sydd
swyddfa?
ar gael, ond wedi ei ddarparu’n
Ffoniwch ni ar: 0300 3302 124
wahanol”.
neu Advicelink 03444 772 020 neu
A dyma ni’r staff felly, yn dal i
Text relay 03444 111 445
ganolbwyntio ac ymroddi’n llwyr i’r
Neu gallwch anfon e-bost atom
sawl sydd ar y lein, er bod ambell i
gyda’ch enw a’ch rhif ffôn a byddwn
ddigwyddiad diddorol yn amrywio’r
yn ffonio’n ôl:
gwasanaeth ar adegau. Yn fy
denbigh@dcab.co.uk
mhrofiad i, tydi cathod erioed wedi
parchu galwadau ffôn, a dydyn nhw ruthin@dcab.co.uk
rhyl@dcab.co.uk
ddim yn bwriadu dechrau rŵan,

SUDOKU

Atebion ar dudalen 31

Raffl Eisteddfod yr Urdd 2020
Oherwydd y sefyllfa unigryw eleni
ynglŷn â’r CV-19, rhaid oedd gohirio
tynnu Raffl Eisteddfod yr Urdd 2020.
Gyda chaniatâd Cyngor Sir
Ceredigion, oedd yn cofrestru’r Raffl,
a chyflwynwyr y gwobrau, ‘rydym
wedi penderfynu tynnu’r Raffl ar
Faes yr Eisteddfod yn Ninbych am
3:00 o’r gloch y prynhawn, dydd Iau
27 Mai, 2021.
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DYLAN EVANS

Hoffem pe baech yn dod â’r neges
yma i sylw’r rhai sydd wedi prynu
tocynnau yn barod ac i drefnu i
anfon yr arian sydd wedi ei dderbyn
a’r bonynau i Swyddfa’r Urdd yn
Glanllyn neu Ddinbych mewn da
bryd cyn y dyddiad uchod.
Llawer o ddiolch
Gwyrfai Jones, Trysorydd Eisteddfod
yr Urdd Sir Ddinbych

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.
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Galwch am fwy o wybodaeth
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RHUTHUN
ARDAL BATHAFARN
Dathlu:
Llongyfarchiadau calonnog i Sian a
Dylan, Tŷ Ucha Llyn ar ddod yn daid
a nain unwaith eto, – i Jac Tudur, mab
Gwenno ac Iolo – ac i Tudur, Tŷ Ucha
Llyn a Tilly o Runcorn ar achlysur
hapus eu dyweddïad. Dymuniadau
gorau i Edwina ar ddathlu pen-blwydd
arbennig yn 70 oed mis Gorffennaf.
Pob bendith a hapusrwydd i chi i gyd.
Profedigaeth:
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant
at Rhian a Rhodri o golli cyfnither
annwyl, ac at Olwen Griffiths o golli
ffrind oes, sef Mercy Blainey Jones,
gweddw’r parch Ifor Jones. Roedd
hithau’n derbyn gofal yng nghartref
Plas Gwyn. Meddwl amdanoch i gyd
yn eich hiraeth am anwyliaid yn ystod
y cyfnod anodd hwn.
Dydd Gweddi Byd-eang y
Chwiorydd:
Yn ffortunus, cawsom gyfle cyn y
Lockdown i ddod at ein gilydd fel criw
o gapeli’r dref dydd Gwener cyntaf
mis Mawrth. Tro Pendref oedd i’n
croesawu eleni. Y thema oedd ‘Cod,
cymer dy fatras a cherdda’ wedi ei
pharatoi gan Ferched Cristnogol
Zimbabwe. Maent yn rhannu’r heriau

Bethania
Ar gau mae drysau Bethania fel pob
eglwys arall ond rydym yn falch o
fedru cadw cysylltiad â’n gilydd ar
y ffôn a’r cyfryngau cymdeithasol.
Diolch o galon i’r Parch Morris P
Morris am ei gyfraniadau wythnosol
ar y we sy’n rhoi cysur a rhywbeth
inni feddwl amdano dros y cyfnod
anodd yma.
Profedigaeth. Trist iawn oedd
clywed inni golli aelod ar ddechrau’r
cyfnod clo, sef Glenys Hughes,
gynt o Barc y Castell. Rydym
yn cydymdeimlo â Rhiannon ei
merch a’r wyrion Craig a Sarah
yn eu profedigaeth. Yr un yw ein
cydymdeimlad â Bethan, Gerallt a
Beca yn eu hiraeth hwythau wedi i
Bethan golli ei mam, Menna Davies,
Wrecsam.
Cymdeithas Bethania. Ar ddechrau
Mawrth daeth y Parch Sior Coleman
o Birmingham atom i sôn am ei
waith fel gweinidog, fel cyflwynydd
radio ac am ei drawsblaniad aren.
Cawsom sgwrs ddifyr dros ben
a’n hedmygedd yn fawr o’r modd
6

sy’n eu hwynebu a’u gobaith am y
dyfodol, yn ein gwahodd i’w cefnogi
wrth iddynt barhau â’u taith gythryblus
a maith nes cyrraedd cymod llawn.
Yr her iddynt hwy ac i ninnau yw
ceisio cariad, heddwch a chymod
yn barhaus. Edwina, Meta, Elizabeth
a Gwyneth oedd yn cymryd rhan o
Bathafarn, a Gwylan oedd y cyfeilydd.
Roedd y gwasanaeth olaf cyn
y Lockdown yng ngofal Gwenda
Humphries, Prestatyn. Cafwyd neges
arbennig ganddi. Roedd wedi dod a
ffrind efo hi i’r oedfa. Mae Gwenda’n
hynod o ffyddlon yng Nghapel Bethel,
Prestatyn, gydag Ysgol Sul lewyrchus
yno. Cafwyd gair o groeso gan
Elizabeth a’r cyfeilydd oedd Meta.
Cynhaliwyd Oedfa Gymun Gŵyl
Dewi yn Heol y Parc Eleni, dan ofal
Hazel Jones. Daeth cynulliad da o
gapeli’r dref ynghyd. Gwylan oedd yn
cyfeilio.
Cydymdeimlad diffuant â Nia ac
Elved Jones, Glyndyfrdwy, o golli mam
a mam yng nghyfraith annwyl, sef
Blodwen Morris.
Anfonwn ein cofion anwylaf at bawb
sydd adref yn ystod y Lockdown
‘ma, ac yn enwedig i’r sawl sydd
mewn gwaeledd adref, mewn ysbytai
a chartrefi gofal. Meddwl llawer
amdanoch.

CÔR RHUTHUN
Gawsom ni ddim mynd i ddathlu
penblwydd Arwyn na chanu yn
y Grug efo Al Lewis, na mynd i
gynnal cyngerdd yn Cerrigydrudion
oherwydd yr hen aflwydd ma. Does
ne ‘run ymarfer wedi bod ers dechrau
Mawrth ond mi rydym wedi bod
yn cadw mewn cysylltiad, diolch i’r
drefn am y dechnoleg newydd. Mae
negeseuon, jôcs, cwis a llunie gwirion
ymhlith lot o bethe eraill wedi bod yn
chwildroi yn ein plith.
Mae rhywun yn sylweddoli ac yn
gwerthfawrogi ar adeg fel hyn bod côr
yn fwy na criw o bobol sy’n mwynhau
canu a chymdeithasu.
Rydym wedi mwynhau gweld sawl
aelod o’r côr yn cymryd rhan yn Cor
ona ar y weplyfr ac yn dilyn o hynny
rhaglen arbennig côr Calon Lân gyda
Rhys Meirion ar y teledu.
Cafwyd diwrnod arbennig o waith
Arwyn ar Côr ona hefyd, a braf oedd
cael gweld ein hunain a sawl un arall
yn perfformio ei waith.

Mae sawl penblwydd wedi bod yn
ystod yr wythnosau diwetha ma a
penblwydd hapus ichi gyd ond mae
un alto a un tenor wedi dathlu carreg
filltir go arbennig! Penblwydd hapus
sbeshal yn 60 i Helen Llainwen a John
Rhydgoch.
Danfonwn ein cydymdeimlad
dwysaf at Mei a Glen Plas yn Llan, mi
gollodd Glen ei mam yn ddiweddar.
A danfonwn ein cofion anwylaf hefyd
at Richard a Sioned sydd wedi cael
profedigaeth ddiwedd Mai, Sioned
wedi colli ei thad. Meddwl amdanoch
i gyd.
FFIT CYMRU
Llongyfarchiadau i ddau o’r dref,
sef Elen Rowlands a Kevin Jones
am lwyddo i golli pwysau yn ystod
y Lockdown! Siŵr eich bod wedi eu
gweld ar raglen Ffit Cymru ar S4C. Os
oes unrhyw un yn dymuno dilyn naill
ai eu cynllun bwyta neu ymarfer corff,
mae’r rhain i’w gweld ar wefan Ffit
Cymru.

YSGOL BRYNHYFRYD
Cyfarpar PPE
Bu staff yr Ysgol yn brysur iawn yn
ddiweddar yn paratoi cyfarpar ar
gyfer unigolion sydd ar y rheng flaen
yn y frwydr yn erbyn y Covid.
Roedd staff yn teimlo’n gryf eu
bod am wneud rhywbeth i helpu
i warchod gweithwyr allweddol, pawb yn awyddus i wneud unrhyw
beth allai liniaru’r sefyllfa echrydus
a chywilyddus, a dewiswyd 10
gwirfoddolwr i ymwneud â’r gwaith,
gan gadw at y cyfyngiadau 2 fedr.
Cafwyd patrymau gan y GIG
oedd yn dilyn eu gofynion, a dyma
ddechrau: defnyddio’r peiriant
dyblygu 3-D i greu fframiau ar gyfer
y ‘visors’ ac aelodau eraill yn gwnïo
capiau a bagiau ‘scrubs’ allan o sawl
cas gobennydd ac unrhyw ddarnau
arall o gotwm.
Sut gafodd yr holl bethau yma
eu rhannu wedyn? Roedd y cyfan

Y ‘visors’ yn aros am ‘gwsmeriaid’.

fel gwe pry copyn mawr, yn ymledu
o'r ysgol i Ysbyty a Chlinig Rhuthun
i Ysbyty Dinbych a hyd yn oed
i Ysbyty Maelor, Wrecsam. Yn
ogystal, rhoddwyd eitemau i nyrsys
a bydwragedd y gymuned, i ofalwyr
ac i deuluoedd cleifion, a’r cyfan yn
seiliedig ar gysylltiadau personol –
‘rhywun da ni’n nabod,’ ddywedodd
llefarydd ar ran yr Ysgol.
Dyna chi be’ di cydweithio
cymunedol ar ei orau!

y bu iddo ymdopi â’r driniaeth ac
â’i fywyd yn dilyn hyn. Helen Evans
oedd yng ngofal y defosiwn a Nia
ac Einir yn gwneud y baned.
Calon Lân Braf iawn oedd gweld
Rhys Meirion yn cynnull côr rhithiol
i ganu Calon Lân mewn ymateb
i’r pandemig ac yn profi mai
Cymru yw gwlad y gân! Rhaglen
emosiynol oedd yn llwyddo i godi
calon ar gyfnod rhyfedd iawn –
Llongyfarchiadau Rhys.
Eisteddfod T Er na chafwyd
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ar
gaeau Kilford, hyfryd oedd gweld
rhai o blant Bethania yn cymryd
rhan yn Eisteddfod T ar S4C.
Llongyfarchiadau ichi i gyd.
Posteri’r Plant Bu rhai o blant yr
Ysgol Sul yn llunio posteri i godi
calon ac i ddiolch i’r gweithwyr
allweddol a’u rhoi ar hysbysfwrdd y
capel. Diolch Bethan am drefnu.
Cofion at bawb o’n haelodau gan
obeithio y cawn fod efo’n gilydd
eto’n fuan.

Disgyblion disglair
Dewiswyd Elin Elias, Erin Swyn Williams, Cerys Edwards ac Ifan Gwyn
- myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd ar gyfer Ysgoloriaeth
Ysgol Haf Cyn-coleg ym Mhrifysgol Harvard, Massachusetts yn yr Unol
Daleithiau. Yn anffodus ni fydd yn bosibl iddynt dderbyn yr Ysgoloriaeth
erbyn hyn ond rydym yn eu llongyfarch yn fawr ar eu camp ac yn
dymuno’n dda iddynt ar eu blwyddyn olaf ym Mrynhyfryd.
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Bwyd Blasus

Curo’r Corona’n Coginio!
gan Sioned Malethan
Mae pawb sy’n fy ‘nabod i yn gwybod nad ydw i’n fawr o un am goginio
ond mae’r misoedd diwethaf ‘ma wedi bod yn rhai rhyfedd i ni gyd ac un o’r
pethau sydd wedi fy rhyfeddu i yn ystod y ‘lockdown’ ‘ma ydy bod mwynhad
mawr i’w gael mewn gwirionedd wrth goginio! Mae’r grŵp ‘Curo’r Corona’n
Coginio’ (grŵp wedi’i sefydlu ar Facebook gan Merched y Wawr) wedi bod
yn dipyn o ysbrydoliaeth i mi. Mae pob math o ryseitiau a lluniau bendigedig
o brydau sawrus yn cael eu postio’n dyddiol er mwyn tynnu dŵr o’r dannedd
ac mae’r grŵp wedi fy annog i, fel sawl un arall i fentro i drio ryseitiau newydd
am y tro cyntaf. Dyma dair rysáit newydd sbon dwi wedi mwynhau eu
coginio yn ddiweddar, yn bennaf oherwydd bod y plant wedi gallu bod yn
rhan o’r profiad o baratoi!
DIOD BLODAU’R EITHIN
Doeddwn i ddim yn gwybod bod modd bwyta dail blodau’r eithin tan i
mi weld rysáit ar ‘Curo’r Corona’n Coginio’! Cawsom lawer o fwynhad yn
mynd am dro ar ddiwrnod braf i gasglu’r eithin tra bod y petalau’n sych.
Gallwch yfed y diod gyda dŵr ond efo gin a thonig mae hwn ar ei orau yn
fy marn i!
Cynhwysion
600 ml o ddŵr oer
250g o siwgr mân
4 llond llaw o flodau’r eithin

1 oren
1 lemwn

Camau
1. Casglwch 4 llond llaw o flodau’r eithin.
2. Berwch y siwgr a’r dŵr yn wyllt am 10 munud.
3. Gratiwch groen yr oren ac ychwanegwch y croen ynghyd â sudd y
lemwn a blodau’r eithin at y dŵr surop a’u cymysgu.
4. Gadewch y gymysgedd tan mae wedi oeri neu dros nos.
5. Hidlwch y gymysgedd drwy fwslin.
6. Rhowch yr hylif mewn potel wedi’i stereleiddio.
TORTH WEN
Dwn i’m sawl torth ‘rydan ni wedi eu pobi ers mis Mawrth ac ‘rydym wedi
trio sawl rysáit wahanol. Hoff rysait y plant yw’r rysáit hon o ‘The River
Cottage Family Cookbook’. Diolch i siop Ruthin Wholefoods am sicrhau
bod digon o flawd a burum ar gael i ni bobi!
Cynhwysion
500 g o flawd bara gwyn
2 llond llwy de o halen
2 lond llwy de o furum cyflym

2 llond llwy fwrdd o olew olewydd
2 llond llwy de o siwgr neu fêl
Tua 300 ml o ddŵr cynnes

Camau
1. Rhowch y blawd mewn dysgl fawr, yna ychwanegwch y burum a’r
halen cyn eu cymysgu.
2. Ychwanegwch yr olew a’r siwgr/ mêl at y dŵr a’u cymysgu.
3. Tywalltwch yr hylif at y blawd ychydig ar y tro a chymysgu gyda’ch
dwylo neu gyda llwy bren. Dewch â’r cyfan at ei gilydd i ffurfio toes
sydd ychydig yn ludiog. Os yn rhy ludiog, ychwanegwch ychydig o
flawd ac os yn rhy sych, ychwanegwch ychydig o ddwr.
4. Tylinwch y toes tan mae’n feddal ac yn esmwyth (mae’r llyfr yn dweud
wrthych sut i wneud hyn ond mae fideos ar gael ar y we sy’n dangos
hyn hefyd). Mae’r tylino yn cymryd o leiaf 10 munud fel arfer.
5. Siapwch y toes yn belen, rhowch y belen yn ôl yn y ddysgl a’i
gorchuddio gyda lliain llestri llaith. Gadewch y toes mewn lle eithaf
cynnes tan mae wedi dyblu yn ei faint (tua 1 awr a hanner i ddwy awr).
6. Tynnwch y toes o’r ddysgl a thylinwch y toes am tua 30 eiliad cyn
siapio’r toes yn grwm. Rhowch y toes mewn tin wedi ei iro gydag olew.
Gorchuddiwch unwaith eto gyda lliain llestri (sych y tro hwn) a gadael i’r
toes sefyll am 30 munud.
7. Pobwch y bara am 10 munud ar wres uchel (oleiaf 240 gradd celsius)
yna trowch y tymheredd i lawr i 200 gradd celsius a phobwch y dorth
am 10 munud arall.
8. Yn ofalus tynnwch y dorth
o’r popty, ei throi ben i
waered yn y tin a phobwch
am 10 munud arall.
Byddwch yn gwybod bod
y dorth yn barod wrth daro
gwaelod y dorth a chlywed
sŵn gwag.
9. Gadewch i’r dorth oeri cyn
ei thorri a bwytewch hi
gyda digonedd o fenyn!

Ffôn : 01824 705251

LLETY MAES FFYNNON

* Archwiliad clyw a chwyr
Gary a Carys Owen
rhadFfynnon,
ac amRhuthun
ddim LL15 1LX
25 Maes
01824
705225
symudol
07971 103286
* Cymhorthion digidol
www.holidaylettings.co.uk/
diweddaraf
rentals/ruthin/136883
* Ymweliad gartref rhad ac
am ddim
* Gwared cwyr drwy
‘microsuction’
* Dysgwr Cymraeg
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Unigolion Arbennig
Dwysan Edwards, ar ran Plas
Meddyg:
Bu’n rhaid i ni newid ein ffordd o
weithio’n llwyr. Mae’r rhan fwyaf
o’n cleifion yn cael eu treialu dros y
ffon, a rhaid sicrhau bod unrhyw glaf
sydd angen cael ei weld wyneb yn
wyneb yn glir o symptomau Covid
19. Mae gennym lwyfannau digidol i
helpu cleifion i gysylltu â ni, fel e-bost
ar gyfer y swyddfa a’r fferyllfa ac E
Consult i gael ymgynghoriadau ar-lein.
Gellir hefyd archebu presgripsiynau
sy’n cael eu hail-adrodd ar-lein, ac
rydym wedi cychwyn grŵp Facebook i
gysylltu â’r cleifion.
Mae wedi bod yn gyfnod anodd,
llawn straen, ond rydym wedi
gweithio’n glos fel tîm ac mae’n braf
gallu dal i ddarparu gwasanaeth da
i’n cleifion. Mae’n siŵr y byddwn yn
gweithio fel hyn am beth amser eto.
Dosbarthu parseli: Gren a Jan
Ein gwaith ni yw dosbarthu parseli yn
ardal Rhuthun, Gellifor, Llanychan a
Rhewl. Y gwahaniaeth mwyaf rŵan ydi
nad oes angen cael llofnod – mond
gosod y parsel ar stepen y drws a
chamu’n ôl, wedyn ysgrifennu Covid
19 ar y peiriant bach. Mewn un ffordd,
mae pethau’n haws gan fod mwy o
bobol adref, ond mae’n bwysig aros
am sgwrs tra da chi wrthi! O bellter,
wrth gwrs!
Rydym wedi ychwanegu elfen arall
i’r swydd: gwasanaeth rhannu jig-sos,
- trefniant ar lafar os da ni’n gweld bod
rhywun yn hoff o’u gwneud.

Gweithiwr allweddol: Rhys Jones
Dwi’n gweithio fel peiriannydd safle
i gwmni JNBentley, - cwmni sy’n
gyfrifol am adeiladu gweithfeydd trin
dŵr gwastraff. Fel arfer i lawr yn Sir
Benfro ydwi, ond oherwydd y Covid
a’r gwestai i gyd yn cau, roedd rhaid
gweithio o adra. Y dewis oedd Adra
Caerdydd neu Adra Rhuthun? ‘No
brainer!’
Ar ôl diflasu’n llwyr wrth fy nesg am
wsnos, dyma’r cynnig yn dod i weithio
ar ddau safle yn Rhuthun a Dinbych,
a dwi wrth fy modd yno: cael dysgu
llawer mwy, gweithio gyda Chymry
Cymraeg o’r ardal, rhedeg a beicio ym
mhrydferthwch Dyffryn Clwyd a dim
angen morol am fwyd na dillad glan ar
ddiwedd dydd! (Diolch, Mam!)
Nyrs: Gwen Rees
Roeddwn i’n gwybod ers yn eneth
ifanc fy mod eisiau swydd a oedd
yn helpu eraill, felly roeddwn ar ben
fy nigon pan wnes i raddio ym mis
Medi 2018 o Brifysgol Bangor. Mae
fy mlwyddyn a hanner gyntaf fel nyrs
gofrestredig wedi hedfan, a dwi’n
dysgu pethau newydd ar bob shifft.
Dwi’n teimlo’n freintiedig iawn
o gael gweithio yn Ysbyty Glan
Clwyd gyda thîm o nyrsys arbennig.
Ni fuaswn wedi dychmygu gorfod
wynebu pandemig fel Covid19 mor
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gynnar yn fy ngyrfa, ond mae wedi
bod yn anhygoel gweld sut mae pawb
wedi dod at ei gilydd a chefnogi ei
gilydd. Mae’r holl gydnabyddiaeth
yr ydym ni fel nyrsys a gweithwyr
allweddol wedi’i gael dros yr
wythnosau diwethaf wedi bod yn
wefreiddiol. Mae’n golygu gymaint
i ni, ond trueni bod sefyllfa fel hyn
wedi gorfod digwydd cyn inni gael y
gydnabyddiaeth honno.
Er mor ofnadwy o anodd y gall y
swydd fod, fedra i ddim meddwl am
swydd well, ac sy’n rhoi cymaint o
foddhad. Mae mor braf mynd adref ar
ôl shifft hir gan wybod eich bod wedi
gwneud gwahaniaeth i fywyd person.
Cadwch yn saff ac arhoswch adref!
Gweinidog: Morris Pugh Morris
Be’ yn union mae Gweinidog yn
wneud eniwê? Wel, erbyn hyn, gwaith
argyfwng yw’r ateb, ac mae aelodau
capeli yn gwneud gweddill y gwaith.
Tydi Lockdown ddim gwahanol felly…
angladdau cyson, ond gydag ond
un neu ddau yn bresennol, sydd yn
rhyfedd iawn, yn gwneud y gwaith yn
anoddach. Delio â phroblemau oedd
yno gynt, ond bod lockdown wedi eu
gwneud yn waeth, problemau iechyd
meddwl, ac anawsterau teuluol. A
cheisio creu llwyfan digidol i’r ychydig
sydd awydd gael addoli. Pwyllgora
ar Zoom… a cheisio deall be sy’n
digwydd i’r byd, fath a phawb arall! A’r
swydd, hyd yn oed yn fwy unig nag yr
oedd.

Athrawes Ysgol Gynradd: Sioned
Haf Roberts, Ysgol Pen Barras
Daeth y cyfnod ansicr a gofidus yma
yn ein hanes a heriau i ni gyd, ac fel
athrawes gynradd roedd hyn yn sicr yn
wir ac yn gofyn am addasu ac arbrofi
dulliau a threfniadau fel na welwyd o’r
blaen.
Yn gyntaf, rhaid oedd trafod beth
oedd yn bosibl a beth oedd y bwysig
i ni a’r plant wrth gynnig ‘cwricwlwm’
gwahanol ar-lein. Buom yn torri tir
newydd drwy gyfarfodydd ar y we, a

phenderfynwyd fod cysylltiad llafar
a gweledol hefo’n disgyblion ym
mlwyddyn 1 a 2 yn cael blaenoriaeth.
Roedd parhau’r berthynas agos honno
â’r plant er mwyn iddynt gael rhywfaint
o normalrwydd yn eu bywydau, a’u
bod yn cael clywed yr iaith Gymraeg
o ddydd i ddydd yn hanfodol. Aethom
ati felly i ddefnyddio’r rhaglen /app
Seesaw i gysylltu’n ddyddiol â’r plant.
Pwysig hefyd oedd dewis thema a
chynnig syniadau fel yr oeddent wedi
hen arfer yn yr ysgol. Roedd y thema
‘Y Byd a’i bethau’ yn plesio pawb,
ac aethom ati i greu heriau amrywiol,
ymarferol a hwyliog i’r plant, gyda
chyfarwyddiadau dwyieithog a llafar
fyddai’n help i’r teulu oll. Nid oeddem
eisiau achosi unrhyw bryder i’r plant
na’u teuluoedd mewn cyfnod oedd yn
barod yn ansicr, felly hwyl wrth ddysgu
oedd y nod. Ar y penwythnosau
buom yn paratoi cyflwyniad am ein
hynt a’n helyntion oedd wedyn yn
gyfle i’r plentyn ymateb drwy rannu ei
brofiadau a datblygu sgiliau cyflwyno
ac egluro yn ei sgil. Profiad unigryw
oedd darllen storïau a gwrando ar y
plant yn darllen drwy’r dechnoleg,
dathlu penblwyddi, trafod teimladau,
dysgu geirfa, patrymau iaith ag
idiomau, dysgu caneuon newydd,
ymarfer rhif drwy fyd natur a gwneud
gwaith celf dros y we!
Wrth fyfyrio ar y cyfnod yma,
teimlwn ein bod wedi mwynhau
cydweithio yn agos â’r teuluoedd
cyfan a’n bod wedi sylweddoli fwyfwy
ar bwysigrwydd yr agwedd lafar. Mae’r
cyfnod yma wedi agor y drws i hyd
yn oed fwy o gyfle i ddatblygu’r elfen
gyfathrebu. Hefyd, mae wedi bod yn
braf cael hwyl hefo’r plentyn yn ei filltir
sgwar gan ddotio ar ryfeddod byd
natur a’n hardal leol hefo’n gilydd. Yn
sicr, mae rhywbeth gwerthfawr a syml
wedi bod am y cyfnod yma, ac efallai y
byddwn yn hiraethu amdano pan awn
yn ôl i brysurdeb ein bywydau go iawn.
Ond edrychwn ymlaen am gael ymuno
dan un to eto a chyfarch ein plantos yn
y ffordd draddodiadol.

Cymwynaswyr: Di a Gwyn Roberts.
Diwedd mis Hydref 2019 ddaeth Di
a Gwyn i Faes Cantaba i fyw, - fo o
Gaernarfon a hithau o Washington
DC. Pob Nadolig yn yr Unol Daleithiau,
mae ‘na draddodiad mynd o dŷ i dŷ
yn rhannu cwcis. Cafodd Di’r syniad y
byddai hyn yn ffordd dda iawn o ddod
i ‘nabod pobol Rhuthun yn well. Dyma
ddechrau … cymdogion, siopa, ysbyty,
meddygfa, y llyfrgell, tafarndai, pawb
a phob sefydliad oeddynt wedi dod i
gysylltiad â hwy … a thybia Di iddynt
rannu 1,500 o gwcis dros y Dolig.
Pan ddechreuodd y clapio pob nos
Iau, a thrigolion Maes Cantaba yn
aros allan i sgwrsio am hydoedd ar ôl
hynny, dyma feddwl, … beth am fwy
o gwcis? I godi calon pawb mewn
cyfnod mor ansicr? Felly, am bump o’r

gloch pob nos Wener ers i’r Lockdown
ddechrau, mae’r holl gymdogion yn
derbyn platiad o gwcis. Pan siaradais
i efo Di, dywedodd mai hi wnaeth
baratoi’r toes y noson gynt, ond
Gwyn fu’n ei rowlio, ei dorri, ei goginio
ac addurno’r cyfan gan ei bod hi’n
gweithio. ‘Team-work’ go iawn!
Gwirfoddolwr Banc Bwyd Rhuthun:
Morfudd Jones
Mae Banc Bwyd adran Rhuthun yn
parhau i fod yn brysur iawn, er bod y
modd yr ydym yn gweithio wedi newid.
Mae’r cleientiaid rŵan yn ffonio i mewn
at y gwahanol asiantaethau i ofyn am
gymorth. Diolch yn fawr i holl bobl yr
ardal am eu haelioni yn prynu ac yn
rhoi bwyd yn y bocsys yn y Co-op a
Tesco yn Rhuthun, - gwerthfawrogir
hyn yn fawr iawn, yn ogystal â’r
rhoddion ariannol a dderbyniwyd gan
unigolion.
Caiff y bocsys eu gwagu ddwywaith
yr wythnos, cyn cael eu pwyso a’r
bwyd yn cael ei gadw ar y silffoedd.
Mae parseli wedyn yn cael eu paratoi.
Caiff nifer o barseli eu cludo i Gorwen.
Ydi, mae’r nifer o ofynion wedi
cynyddu yn enwedig i deuluoedd.
Rydym yn parhau yng Nghanolfan
Awelon yn Rhuthun ar hyn o bryd, nes
bydd yr adeilad newydd yn barod.
Diolch ein bod yn gallu gwneud rhyw
ychydig i helpu pobl mewn angen ar
gyfnod anodd fel hyn.
Un peth rydw i’n bersonol yn ei
golli ydi cyfarfod y cleientiaid, a
gweld eu hwynebau wrth dderbyn eu
parseli. Does neb yn dod yn bersonol
i Awelon rŵan, gan fod y parseli yn
cael eu cludo iddynt mewn tacsi. A
criw bach o 5 sy’n gweithio ar hyn o
bryd, lle byddai tua 28 yn ystod y mis.
Edrychwn ymlaen at gael gweld eto
haul ar fryn ac y bydd yn ddiogel i’r
gweithwyr ddod yn ôl i gynorthwyo.
Cafwyd rhodd o £750 i brynu bwyd
gan Archfarchnad B & M yn Rhuthun.
Diolch hefyd i archfarchnad Tesco
am eu cyfraniadau hael, a’r bwyd a
dderbyniwn o Ddinbych gan arian y
Llywodraeth.
Yr Heddlu: PC Llinos Ford
Dwi wedi gweithio i Heddlu Gogledd
Cymru ers dros bymtheg mlynedd
bellach, ac wedi hen arfer â’r heriau
sy’n cael eu taflu tuag at blismyn
rheng flaen; yn gorfforol, emosiynol ac
yn feddyliol. Ond ma’r cyfnod heriol
o weithio yn ystod y pandemig yn
brofiad fel dim arall. Ydio’n anodd?
Yndi. Eithriadol o anodd gorfod
ffarwelio â’m teulu bach bob shifft heb
unrhyw syniad be’ fydd o’m blaen.
Mae hyn yn wir ers cyn cyfnod y
pandemig wrth gwrs, ond ma’r feirws
yn fath gwahanol o beryg nad ydw i na
neb arall wedi arfer ag o. Pe bai hi mor
hawdd a rhoi handcuffs ar y Corona
ynte?!

SOR I

YSGOL STRYD Y RHOS

Disgyblion Newydd
JONES
–cynnes i Caitlinn, Declan,
Croeso
Leala a Lexie sydd wedi ymuno â ni.
Glasfryn
Gobeithio y byddent i gyd yn hapus
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Tra roeddwn yn chwilota mewn
marchnad yn Cape Town (oedd yn
debyg iawn i farchnad dan do
Wrecsam), gwelais stondin oedd yn
gwerthu cerfluniau o garreg fel y math
oedd yn Kenya. Erbyn hyn roedd
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o blant
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hollbwysig.
yr Hwb wedi mwynhau creu darlun o
enfys i gael ei arddangos yn Tesco.

iawn yma yn Ysgol Stryd Y Rhos.
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bod yn brofiad eithaf unig a bu sawl
cyfnodCrempog.
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ddisgyblion
i’r ysgol
ar
Fel rhan
o’r gefnogaeth
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Cape
Town
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i
gymysgu
Ambiwlans Awyr.
ag eraill, o bedwar ban byd, oedd yn
ymddiddori ac yn ymchwilio yn yr un
Sport Relief
un maes.
I godi
arianymweld
ar gyferagSport
Relief,
Cefais
ychydig
o’r ardal
penderfynodd
yr Ysgol
drefnu
am ddiwrnod Cyngor
a hanner
cyn dechrau
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o
weithgareddau
corfforol.
pedwar niwrnod yn y gynhadledd.
Daeth
plant i’râysgol
wedi llwm
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fel
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Robben,
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byw am 18£2o’ituag
27 mlynedd
dan Diolch
glo, yn
i aros
bawbynam
y rhoddion
arhir.
y diwrnod.
y côf
am amser
Yna roedd
angen meddwl am beth allwn fynd
Bake-Off
adref fel anrheg i'r teulu.
Da iawn i’r plant hynny am bobi
cacennau ar gyfer ein Bake-Off
eleni. Cyflwynwyd ffedog arbennig i’r
enillwyr.

Enillwyr y Bake Off

Prosiect Briec LLWYD
CYMDEITHAS EDWARD
Fel rhan o bartneriaeth Rhuthun a

Briec yn Ffrainc, rydym drwy gydol
Dach chi’n gwybod eich bod chi’n y cyfnod anodd yma, wedi bod yn
COVID-19
heneiddio
pan
fo’r bod
wythnosau
Wrth
gwrs mae
hi wedi
yn gyfnodyn falch o gael cwmni Clemence o’r ardal
dechrau
achlysur
Ffrengig ar interniaeth yn yr ysgol ac
rhyfedd
i ni carlamu
gyd, ac feltuag
ysgolatdydy
hi
arbennig
–
y
Nadolig!
Ia,
mae
ddim gwahanol. Rydym yn dymunopobl wedyn yn yr Hwb. Mae hi wedi ein
dweud
wrthon
ni faint o cefnogi yn sylweddol, wedi gwneud
ynwedi
dda dechrau
i bawb wrth
i ni fel
cymunedau,
ddyddiau
sydd
i
fynd.
Roedd
nifer o ffrindiau ac mi fyddwn yn drist
ddod i’r arfer hefo’r ynysu a dodmeddwl
o hyd
am anrhegion
ddigon
anodd llynedd iawn pan fydd hi’n mynd adref ar
i ffyrdd
i leihau’ryn
bwlch
rhyngddom.
a dyma’r ymlaen
holl bethfelynysgol
dechrau
ddiwedd y mis. Pob hwyl iddi yn y
Edrychwn
at eto!
Dyma rywbeth i chi ystyried, beth am dyfodol!
groesawu pawb yn ôl a chael clywed
roi pâr o ‘sgidiau cerdded ar eich
rhestr, neu ofyn am bâr i chi’ch hun.
Neu hyd yn oed gwneud pact i chi’ch
dau cael pâr. Dim digon o ramant yn y
syniad? Dwn i ddim chwaith,
meddyliwch am y ddau ohonoch yn na, mae gen i syniad - allech chi brynu
treulio amser yn ein cefn gwlad ac yn aelodaeth Cymdeithas Edward Llwyd
mwynhau cael gweld gwyrth byd natur i’ch gilydd a mwynhau ein cwmni tu
yn datblygu trwy’r tymhorau. Mi ydan allan yn y cefn gwlad pob dydd
ni’n byw yn y wlad orau yn y byd, mae Sadwrn. Rhatach na ‘sgidiau hefyd.
cymaint i’w fwynhau. Y rhamant fydd i
Mwynhewch eich Nadolig beth
fwynhau hynny efo’ch gilydd. Ond bynnag ac edrychwch ar ein gwefan
gwnewch yn siŵr, da chi, eich bod chi’n cymdeithasedwardllwyd.cymru i weld
prynu ‘sgidiau gwell na’r pâr yn y llun.
os ydan ni’n cerdded yn eich ardal.
Beth? Dach chi’n gerddwyr brwd yn Bydd croeso mawr i chi. Nadolig
barod? Mae'n ddrwg gen i ond dw i Llawen i chi gyd!
Clemence
yn helpu
ddim yn gwybod beth
i’w awgrymu
... gyda’r plant yn yr Hwb.
Rob Evans

Grŵp dawnsio creadigol

Grŵp llefaru

Pentre Motors
Llanrhaeadr, Dinbych.

• Ceir newydd Ford
• Ceir ail law safonol
• Trefnwyr Motability
• Teiars a Batris
• Gwasanaeth ag M.O.T.
• Atgyweirio ceir ar ôl damweiniau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

01745 890543

Gwasanaeth Teulu Dosbarth 5
9

Soniodd

Gwynn

hefyd

am

y

‘ysbryd’ iawn.

Gohebydd: Sioned Jones – 01490 460419

PEN BARRAS
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Bronafallen. Cydymdeimlwn â’i
YMDDIHEURIAD: Nid oeddwn wedi
theulu oll. Cafodd ofal arbennig gan
sylweddoli bod byddin o bobl wedi
Nerys ar hyd y blynyddoedd, roedd
bod wrthi’n paratoi y baneri hyfryd
y ddwy yn deall ei gilydd i’r dim.
ar gyfer yr Eisteddfod. Diolch yn
Llawer o hwyl, sgwrsio a chroeso
ogystal i Sian Sarah a Seth am eu
bob amser yn Tegfan.
gwaith.
Gohebydd: Gareth Jones Ffôn: 01824 703304
Hefyd, cydymdeimlwn â theulu Pen
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Williams, Y Groes ar y Suliau
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yn fwy
Mae
hynna
rhoiyn
cryfder
canlynol.
Mae
ein wedi
diolch
fawr
Nghapel
Ebenezer
ar yr 11
o fis ysbryd!
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GRAIGFECHAN

Gohebyddion: Glyn a Gladwen Jones
Ffôn: 01490 412432
PROFEDIGAETH: Cydymdeimlwn
BORE
COFFI
MACMILLAN:
yn ddwys iawn â Audrey Jones,
Dymuna Kate Phillips a’r teulu ddiolch
Grove House a'r teulu ym marwolaeth y we.
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fawr
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a gyfrannodd
maiiawn
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ydi ein
ei phriod, Llew Jones. Hefyd ein bydysawd
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Alys Winstanley

Mae’r celfyddydau wastad yn rhoi
ystod y cyfnod hynod yma.
nerth i mi a dwi wedi joio amryw o
I gadw’n gall dwi wedi bod yn
lyfrau a phodlediadau a gwylio cyfresi
mwynhau’r tywydd braf a chymryd
teledu a ffilmiau, ‘Normal People’,
pethau ar dempo mwy hamddenol a
Derry Girls’ a ‘Forest Gump’ gyda’r
sylwi ar y newidiadau bach ym myd
gorau! Mi fyddai’n gwrando dipyn ar y
natur- fel cofnodi clywed y gwcw a
radio ac yn credu ei fod o’n gyfrwng da
dysgu enwau Cymraeg amryw o flodau i gael teimlad o undod. Yn ddiweddar
gwyllt.
Baner yr Eisteddfod
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EIN HYSBYSEBWYR

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,
Cadw’n
Gall
Rhuthun unwaith eto.
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Nic Parry
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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
yw dad, ynghanol y cariad mae’n ei gael,
Paradwys am y paneidiau te a'r
yn llwyr sylweddoli'r hyn mae’n ei golli.
cacennau i'n cadw ar fynd!

raid i fy nhad ildioPEIDIWCH
ac, wedi byw Â
amGADAEL
bron
I’CH FFERM
Edrych ymlaen at......
i chwarter canrif yn annibynnol fel gŵr
GAEL EI THARGEDU GAN LADRON
gweddw, symud i gartref. Gwnaeth hynny ‘Dwi wedi fy synnu gan gymaint o bobl
sydd wedi cysylltu i holi, “ Wyt ti’n
ar drothwy'r cloi mawr ac, yn anffodus,
ok Nic, sut yn y byd wyt ti’n delio efo
ar yr union ddiwrnod y cyhoeddodd
peidio bod yn brysur?” Maen nhw yn
y cartref, am resymau amlwg, na ellid
wirioneddol wedi poeni amdana’i yn
derbyn ymwelwyr o unrhyw fath. Mae’r
Gohebydd:
Helen Ellis fwy 01490
420447
na llawer.
Petai angen prawf o’m
cartref yn un o garedigrwydd
a gofal
hoedran,'Rydym
rwy’n dal
ddefnyddio Filofax
hynod
ac awyrgylch Gymreig
hyfryd,
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o’i
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âGareth,
Williams,
o filfeddygfa'r
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Elgan,
Eifion,
Teleri ac
Elen ofalus
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anrhefn peana
bai. Mae
deulu
ers dros
ddeufis.
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hwylog a difyr yn ei
a'u
teuluoedd, ayr Gwynfryn
Bet,
gwmnigwrthgyferbyniad
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tudalennau
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ffodus i gael croesawu’n
llwyddo,
CAPEL:
newid bydCynhaliwyd
rhyfeddol, dimein
byd gŵyl
ar y gweill,
merch
Beca,ereigwaetha
phartnersawl
Ian aanhawster.
Lois
Cyflwynwyd
Prysaray diolchwyd
Hydref.
dim i’w baratoiyn
- aiystod
fi ywmis
hwnnw?
Gwenllian,
yn dri gan
mis oed
pryd, i fyw Ddiolchgarwch
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'roedd
Trefnwyd
rhaglen
arbennig
Y rheswm
dros fy newis
i fyw'racbywyd
efo gan
ni. Hynny
ganngofal
iddynt yallu
gwerthu
Glyn, Eifion, Dei a Rhys.
amserol gan Buddug, a gyda hi yn
prysur yw’r pleser ddaw o’r gwmnïaeth
eu tŷ
yng Nghaer ar y funud olaf un, yn
PROFEDIGAETH: Tristwch mawr i ni
cymeryd rhan 'roedd Rhian, Gwenda,25
ddaw yn sgil popeth, ie, hyd yn oed
llythrennol
ar y diwrnod y cyhoeddwyd
oedd clywed am farwolaeth Dylan,
Lowri a pharti canu'r merched. Hob
sgrechian
Malcolm
diwedd
ar
symud
tŷ.
Eu
cwmni
hwy,
Tegfan, Glasfryn, yn ysbyty Glan
oedd
Llywydd
y mis. Allen yn fy nghlust ac
anufudd-dod cast fy nrama ( jôc, onest!).
gwylio Lois yn gwenu pob eiliad y mae
hi’n effro, cael banter hogia efo fy nghyfaill Cael hynny yn ôl - gorfod gwasgu
apwyntiadau i brinder lle'r filofax unwaith
Ian, cael amser i fwyta pob pryd fel 5
eto, am hynny rwy’n dyheu.
ynghyd sydd wedi fy nghadw i yn gall.
Atebion
geiriau
Caf,
fe gaf fyndi’r
i’r Llys
i weithioyn
bob
yn eil-ddydd,
do, ’dwi wedi
dedfrydu
dechrau
gyda’r
pobl i garchar o fy ’stafell wely yn fy
llythyren
“T” trysorau
wig, ac ydw,
rwyf wedi canfod
1. Talacharn;
Tegeingl;
Tegeirian;
Sianel
Netflix fel2,“After
Life”3.
a syrthio
4. Teilo;
5. efo
Thomas
Telyn
mewn
cariad
cyfresTelford;
“Normal6.People
deires;
Thellwall;
8. Tilsley;
“. Ond
cael7.yr amser
a’r cyfle
i fyw fel 9.
Tonfannau;
10. Titw
Tomos; mor
11.
‘Pobl
Normal’ mewn
amgylchiadau
Trawsfynydd;
12. Trearddur;
annormal
fu’r achubiaeth.
Gobeithio 13.
nad

GLASFRYN A CHEFNBRITH

derw er

eddar a

au pêlIwanAnn
Edwards
hefo’r
plant
fu’n plannu
Galwodd Magi
yn y Bore
Coffi
MacMillan
yn ycoed
Neuadd a dyma hi hefo
Kate, y trefnydd, a’i phlant Georgina, Zac ac Eleanor

yn Llys
hwyl a
uriadau
boliau

mgyrch
awb yn

Gwelliannau Cartref DBP

o blant
ddi bod
edi bod
d côr o
dd hi’n
sir, ac

DEUNYDD ADEILADU
PLASTIG DINBYCH
CYFLENWYR A GOSODWYR

Trefeca; 14. Twm o’r Nant; 15. Twrch;
16. Tomato; 17. Trymsawr; 18.
Timotheus a Titus; 19. Tokyo; 20.
Tylluanod.

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

Aciwbigo yng Nghlinig
Stryd y Ffynnon, Rhuthun

Stâd Ddiwydiannol
Colomendy, Dinbych
LL16Roberts
5TA gynt o
Llongyfarchiadau i’r Parch Reuben ac Aelwen

Wyddelwern ar ddathlu eu priodas aur ar Hydref 18 gan eu teulu a’u
e: enquiries@dbpltd.co.uk
ffrindiau.

Ffôn:

H. A.S
ELLI

01745 818849
AERON
JONES
www.dbphomeimprovements.com
Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn
ARGRAFFU

oed

C
Saer

Rhaglenni, Adroddiadau, Taflenni a mwy.
Cysylltwch â

07729 960484 aerontynycefn@gmail.com
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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

7

134 Parc y Dre,

Gwaith
Rhuthun
Lloriau Contract, G
, Ffene
osod C
stri,
egin
Cynna
l a Cha Drysau a G au,
waith
d
w
o bob
Prisia
math
u rhes
ymol g
yd
o safo
n uch a gwaith
el

01824 702994
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LLANBEDR DYFFRYN CLWYD
Gohebydd: Iona McKee Ffôn 01824 705074
Gobeithio fod pawb yn cadw’n ddiogel
yn ystod y cyfnod ynysig a heriol yma.
Rydym mor lwcus ein bod yn byw
mewn ardal mor brydferth ac yn cyfri
ein bendithion bob dydd wrth edrych
ar y gwyrddni a chlywed cân yr adar.
Ond rydym i gyd yn hiraethu cymaint
am y cyfnod a fu cyn yr aflwydd ac yn
dyheu am weld ein ffrindiau a theulu a
chael tamaid o’r ‘normalrwydd’ yn ôl.
Cofion at bawb a chadwch yn ddiogel.
Gwaeledd
Anfonwn ein cofion at bawb sydd wedi
bod yn wael yn ddiweddar. Brysiwch
wella.
Cymuned
Diolch i aelodau'r gymuned sydd
wedi gwirfoddoli i helpu eraill gyda’i
siopa, nôl meddyginiaethau ac
amryw o gymwynasau eraill. Mae pob
cymwynas a sgwrs yn werthfawr dros
ben.
Canu’r Anthem a Diwrnod VE
Aeth nifer o’r trigolion allan o’u cartrefi
ym Maes Celyn, gan gadw pellter wrth
gwrs a chanu’r Anthem yn wych er
mwyn talu teyrnged a diolch i weithwyr
allweddol . Mae tipyn o gantorion yn
y stad â’u canu’n wefreiddiol ac i’w
glywed yn glir drwy’r pentref. Bu pawb
hefyd yn dathlu Diwrnod VE, diwrnod
arbennig iawn yn ein hanes.

Gwaith celf
Mae Emma Turner-Evans wedi
bod yn brysur iawn yn gwneud
fframiau enfys gan eu dosbarthu
i ambell ysbyty leol. Syniad
hyfryd Emma. Hefyd, mae plant
Maes Celyn wedi bod yn brysur
tu hwnt yn defnyddio sialc gan
greu llun enfys bendigedig ar y
ffordd. Mae gweithredoedd fel
yma yn tynnu pawb at ei gilydd
ac yn codi calon. Gwych Maes
Celyn.

Nos Iau
Diolch i bawb am droi allan bob nos
Iau er mwyn rhoi diolch i aelodau’r
Gwasanaethau Iechyd a’r gweithwyr
allweddol sydd yn gweithio’n ddiflino. Mae yna sŵn curo dwylo a tharo
sosbenni’n atsain drwy’r pentref gan
uno pawb â thon o ddiolchgarwch.

Newid Aelwyd
Mae Gethin, Danielle a
Ellie Haf wedi ymgartrefu
yn ‘Sycamores’. Gobeithio
y byddant yn hapus iawn
yn Llanbedr. Croeso hefyd
i amryw o deuluoedd
sydd wedi symud i’r stad
newydd o dai yn y pentref.

Sioned yn ffilmio Garddio a Mwy
yn ystod y cyfnod clo gyda dim ond y
dyn camera. Y cyfarwyddwr ben arall
y ffôn!

Garddwyr o fri
Braf iawn gweld y gyfres ‘Garddio a
Mwy’ ar y teledu unwaith eto a’r tro
yma, nid yn unig Iwan a Sioned sydd
yn serenu ond mae Malan hefyd wedi
bod yn rhan hyfryd o eitem oedd yn
creu gardd i’r ‘Tylwyth Teg’. Da iawn ti
Malan. Edrychwn ymlaen at weld mwy
o’r ardd hyfryd yma’n datblygu.
Mae Gwyn Williams hefyd yn treulio
llawer iawn o’i amser yn yr ardd yn
ystod y cyfnod yma ac mae ei datws
a’i ffa dringo yn ogystal â’r llysiau a’r
ffrwythau eraill yn datblygu’n dda iawn.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Nia
Davies, Bryn Derw sydd
wedi cipio’r ail wobr
yng nghystadleuaeth
Ffotograffiaeth ar y rhaglen
deledu Heno. Mae’r teulu
wedi bod yn mwynhau
tynnu lluniau o fyd natur
a’r golygfeydd godidog
yn ystod y wythnosau
diwethaf. Gwych Nia a dal
ati.
Cerddwyr Llanbedr
Mae pawb wrth eu boddau
yn mynd am dro’r dyddiau
yma gan fanteisio ar y
cyfle i ymarfer y corff. Er
bod pawb yn cadw pellter,
braf cael sgwrs a dod i
adnabod trigolion y pentref
yn well.

Curo dwylo i ddiolch
11

rownd a
meddwl
coch yn

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 Gohebydd:
allai roi felEmily
enw Davies
i’r
Ffôn: 01824 750017
dafarn. Eglurodd rhywun oedd yno fod
dynes wedi ennill y goron yn agos i’r
yn ystod y gystadleuaeth. Yr actorion
DRAMAU
safle yn Eisteddfod Y Rhyl yn 1953.
eraill gyda Gwenno oedd Gerwyn
‘Gymeri
BanedCROWN
gan Gwynedd
Dyna ni di
wedyn:
BARD. Huws
Evans, Dyfrig Evans, Nidian Jones,
Jones’
Gyda’r holl sôn diweddar am hybu
Ynyr Humphreys, Iolo Francis, Lea
cyfraniad merched, mae’n ddegawdau
Edwards ac Elain Jones. Roedd y
bellach
ersteitl
i Dilys
Cadwaladr
ennill y
Dyna
oedd
y ddrama
a gyflynwyd
Goron
ar Ffermwyr
liwt ei thalent
ei hun
ac mae’n
criw wedi cael llawer o hwyl wrth
gan
glwb
Ieuanc
Uwchaled
drist gweld
bod un cofnod
o hynny wedi
berfformio ac ymarfer ledled yr ardal,
mewn
cystadleuaeth
ddechrau’r
ei chwalu.
Llongyfarchiadau.
flwyddyn.
Dilysy Cadwaladr
Cydymdeimlwn fel ardal ag Ashton
Wedi ennill
rownd gyntaf
Un o’r rhai
syddi gynrychioli
yn rhywun - Clwyd
coron hon
Crawley yn ei brofedigaeth o golli ei
aethon
ymlaen
Ȃ’i hanes arobryn
briod Christine. Cofion at y teulu i gyd.
yng nghystadleuaeth
Cymru yng
A dyliai mwy
ei dilyn,
Hefyd cofion at Margarite Pickering,
Nghaernarfon.
Cafodd
y ddrama
Hynt y ferch ddaeth gyntaf un.
Pen y Bont yn ei phrofedigaeth o golli
5ed a Gwenno Roberts Tŷ Cerrig y
Arwel Emlyn

DYFFRYN CLWYD
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am eu

MELIN Y WIG

wobr am yr actores orau am chwarae
rhan Mary’r wraig a’r fam. Ffion Dafis
oedd yn Cystadleuaeth
beirniadu ac roedd hi yn
canmol
actio pobfedrwch
cymeriad
Faint ogwaith
eiriau Cymraeg
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!
Plant y Dosbarth Derbyn

GRAIG
MOTORS

l-droed
nament

FFORDD GRAIG,
DINBYCH
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ei phriod Eric.
Cofion at bawb yn yr ardal nad
ydynt yn dda a gobeithio bod pawb yn
trio cadw’n saff ar yr adeg anodd yma.

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

01745
815606
Aelodau Cyngor Eco yr ysgol gyda’r rhoddion i’r Banc Bwyd

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

Be ddysges i wrth
ynysu?
G A N B RY N DAV I E S
Wel, mi ddechreuodd bopeth un
noson yn y cyfnod ynysu ’ma. Mi
benderfynodd Ifan, y mab, ei bod
hi’n amser iddo wneud ychydig
o ymarfer corff. Ond roedd hi’n
dywyll, felly, dyma fo’n gofyn i mi am
fenthyg fy siaced felen, lachar. Wel
siŵr iawn, medde fi, helpa dy hun!
Ddeng munud yn ddiweddarach,
daeth i’r cyntedd. Rhywfodd neu
gilydd, roedd o wedi medru gwisgo
fy siaced felen i dros ei gôt! Wel, am
olwg - roedd y siaced hanner ffordd
i fyny’i gefn; braidd na allai symud
ei freichiau, ac roedd o’n cwyno
fod ganddo boen yn ei frest ac yn
fyr o wynt. Yn naturiol ddigon, mi
ofynnes iddo oedd ganddo fo dagu
hefyd. ‘Wel, nag oes’, atebodd –
‘y siaced ’ma sy braidd yn dynn
amdana i’. Atebes i nad oedd y
siaced wedi ei gwneud i ffitio dros y
siaced donkey!
Tra roedd ei fam wrthi fel lladd
nadroedd yn trio ei ddadsipio a
gwneud yn siŵr bod ganddo byls,
gofynnodd Ifan ‘be ydi siaced
donkey’?
Wel, mi wnaeth hynny i mi
ddechre meddwl. Mae ‘na
genhedlaeth heddiw sy falle heb
glywed am y siacedi donkey, ac
o le daeth yr enw yn y lle cyntaf.
Wel dyma ni - ‘byddwch yn
amyneddgar’ fel maen nhw’n
dweud!
Ym 1888, comisiynwyd teiliwr
o’r enw George Key o Rugeley,
Swydd Stafford i ddylunio a
gwneud siacedi labrwrs oedd ar fin
cychwyn adeiladu Camlas Longau
Manceinion – roedd rhaid iddyn nhw
wrthsefyll pob math o dywydd. Pwy
fase’n meddwl?
Cafodd y syniad o ddefnyddio
sach wlân - defnydd oedd yn para’n
dda, yn cadw’r gwynt allan ac roedd
ganddi ddwy boced ddofn bob
ochor. Doedd dim enw arbennig
i’r siaced. Ond gan fod y labrwrs
yn gweithio gydag injans donkey
– winshis oedd yn cael eu pweru
gan stêm neu beiriannau torri coed,
ysbrydolodd hyn Mr Key i enwi ei
siaced newydd yn siaced donkey!
Mae hyn yn f’atgoffa i o bwy
oedd yn gwisgo’r siaced hon yn
y blynyddoedd ddiweddar ’ma?
Trigger, yr Ysgubwr Ffordd yn ‘Only
Fools and Horses’ er enghraifft, a
rhai o’i ddywediadau bachog – rhaid
bod ganddyn nhw ysgrifenwyr
sgriptio penigamp:
Trigger yn egluro i Yncl Albert ei
fod, yn blentyn, wedi taro ei ben yn
go eger yn erbyn arwydd ‘Gwyliwch

eich pen’ – dyna ‘falle egluro pam
fod y geiniog ‘braidd yn araf yn
disgyn’ ambell dro!
Yncl Albert: Sut gerddest ti i
mewn i arwydd ‘Gwyliwch eich pen’
– wnes ti ddim ei weld o?
Trigger: Wrth gwrs mod i wedi
’i weld o – ond y dyddie hynny,
doeddwn i ddim yn medru darllen!!
Daeth y siaced donkey yn
ddilledyn gwaith safonol gan y
Bwrdd Glo Cenedlaethol - nod
masnach y glowyr ar streic a’r rhai
adain chwith-eithafol. Er na welais
i Mr Corbyn yn gwisgo un, rydw i’n
siwr, os câi hanner cyfle, y byddai’n
gneud!
Wrth feddwl am wleidyddion
yr adain chwith-eithafol – pwy
sy’n cofio Michael Foot yn cael ei
feirniadu’n llym am wisgo siaced
donkey mewn parêd tuag at y
Senotaff ym 1981? Yn ôl ei wraig,
dilledyn reit ddrud oedd o, o
Harrods, ac yn ôl pob tebyg roedd
hi’n iawn!
A sôn am Michael Foot, un o’i
ddyfyniadau enwog oedd hwnnw
adeg Sgandal Profumo ym 1963:
‘Mae aelodau’n gwasanaethau
cudd ni’n ymddangos fel ’tasen nhw
wedi gwario cymaint o amser o dan
welyau’n chwilio am gomiwnyddion,
dyden nhw ddim ‘di cael amser i
edrych yn y gwely’.
‘Gwyliwch rhag y cochion o dan y
gwely’. Dyddiau dedwydd!
Ym 1963, doedd Sgandal
Promfumo ddim yn golygu llawer
i blentyn 5 mlwydd oed. Er, yn
ddiweddar ’ma, mi wylies i’r gyfres,
a daeth y cwbwl yn ôl i mi. Os
ewch chi i ymweld â Chae Dai yn
Ninbech – a plîs ewch am dro pan
fydd y gwallgofrwydd hyn drosodd!
– mae un o geir Christine Keeler yno,
ac fe gewch chi’r hanes i gyd gan
Sparrow.
Erbyn hyn, mae’r siaced
donkey yn gyffredin wedi diosg ei
harwyddocâd fel dilledyn gwaith y
dosbarth gweithiol, ac mae’r steiliau,
y lliwiau a’r defnyddiau cyfoes wedi
golygu eu bod nhw’n rhan hanfodol
o gwpwrdd dillad dynion. Ond i mi,
mae hi dal yn siaced donkey!
Gofynnwch i Anwen – yn ôl y sôn,
yn ein dyddiau caru, mi ddangosodd
hi siaced newydd roedd hi newydd
ei phrynu i mi. Mi ddywedes i wrthi,
ei bod hi’n debyg i siaced donkey.
[Doedd hi ddim yn ôl Anwen]. Dwi’n
dal yn gloff ers hynny!
Mae pob diwrnod yn ddiwrnod
ysgol fel mae nhw’n dweud –
daliwch i wenu.

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

GILL HAYES, RSHOM

Homeopath Cofrestredig
Ffôn: 01824 709777 neu 07552 183880

‘Trigger’ yn ei
‘Siaced Donkey’
yn ‘Only Fools
and Horses’

www.gill-hayes-homeopathy.co.uk

12

13

ffosydd at y teulu a nifer o'r rhain
Timothy, Y Rhyl a Geraint Owens,
cynnes i bawb.
wrth gwrs wedi eu sensro cyn
Rhuthun. Diolch iddynt oll am eu
cyrraedd. Wrth lwc, daeth y ddau
gwasanaeth a'u cenadwri.
adref o'r rhyfel yn fyw a phan aeth
ei hen ewythr i weithio wedyn i
SIOP PWLLGLAS: Dydd Sul
Ddolgarrog bu ond y dim iddo gael
Hydref 13 cawsom brynhawn difyr
ei ladd yn y drychineb fawr yno pan
allan gyda'n gilydd a mynd am dro
dorrodd argae cronfa ddŵr
i Plas Newydd Llangollen. Plas
IARD LO EYARTH,
uwchlaw'r pentref.
Newydd oedd cartref 'Merched
Gohebydd:
Alaw
Humphreys
Ffôn
01824
790164
HEOL Y PARC,
Yng nghês Sheila cafwyd nifer o
Llangollen', Boneddiges Eleanor
RHUTHUN 702006
hen eitemau o'r Ail Ryfel Byd fel
Butler a Sarah Ponsonby am bron
dillad nyrsio
eiysbryd
mam a hithau'n Clwyd
i 50 am
mlynedd.Heddiw
mae'r trwy’r
Tŷ yn
Fel ymhobman
mae’r
ddosbarthu’r taflenni
Mae’r teulu hwn newydd ddychwelyd o
aelod a’r
o'r arwyddion
Groes Goch
ac ynynnyrsio ardal.
Amgueddfa
cael
ei redeg
cymunedol
niferus
Mae nifersy'n
o bobl
wedi
estyn gan
Lydaw. Ond nid gwyliau haf oedd eu
APPROVED
ym tai
mhlasty'r
ger Llandderfel
Gyngor
Sircyfnod.
Ddinbych. Cawsom
hymweliad. Aeth y Prifardd Aneirin
ffenestri
yr ardal Pale
wedi codi
calon
cymorth
trwy’r
yn
ystod
y
rhyfel
a
hefyd
rhai
dipyn
o
hanes
y
Tŷ
a’r
gerddi
cyn
COAL
Karadog, Laura ei wraig, Sisdial ac
trwy’r cyfnod anarferol hwn. Gweler rai
eitemau a berthynai i'w thad tra'n
troi am adre a chael swper blasus
MERCHANT
Erwan eu plant a Mukti’r ci i fyw am
ohonynt ar dudalen
lluniau Codi Calon
Mae
amryw o fusnesau’r
fro wedi
Llythyren
gyntaf
Tachwedd
ydy
‘T’.
aelod o'r Home Guard. Roedd
yn Y Britannia. Roedd pawb wedi
flwyddyn i wlad y tad-cu a’r fam-gu. Byw
, sef ganddi
Gruff a’iyn
fameiHelen
ym Meifod,
ymdrechu i godi calon hefyd a chynnig
meddiant
hefyd
hen
mwynhau
ac yn cywir?.
gyfle i’r
Dyma
20
cliw
i
chi.
Beth
Ydy’rgwerth
atebion
drwy’r Llydaweg oedd y nôd. Dewch i
Elin alyfr
Mali
ym
Mryn
Clwyd,
gwasanaeth
chweil:
wedi ei sgrifennu gan yr enwog
gwirfoddolwyr ddod at ei gilydd i
Gwerthwr
Mae ‘Adfent’
yn golyguGlo
siocled i blant
glywed eu hanesion a’u profiadau.
Ifan wedi
creu
poster
i
Nain
yn
Esgair
Lucy
a
Jason
wedi
cynnig
William
Salesbury,
un oyn
gyfieithwyr
gymdeithasu.
heddiw. Dyma
gyfrol
sy’nardal
ailddarganfod
1.
Bu
Dylan
Thomas
byw
yn
y
lle
hwn
ar
un
adeg.
Cludo
i
bob
Glyn, yMath
wedi
addurno
giât Hafod y
gwasanaeth ‘tecawê’ yn y Ceffyl
yn trafod
meddyginaethau,
traddodiadau’r
Nadolig
yn y cartref a all
2.aBeibl,
Cwmwd
yn Sir
y Fflint.
Ffôn
fin
nos:
Coed,
Gwaith
crefft
hyfryd
Rwth
yn
Gwyn,
Hendrerwydd.
a llawer o'r rhain yn rhai llysieuol,
Edrychwn ymlaen at noson yng
fynd ar goll ynghanol prysurdeb yr ŵyl
DIAWL BACH LWCUS
Gwasanaeth
Diolchgarwch
yr o
Ysgol
yng Nghapel y Gro
3.
Blodyn
ceir yocyflasyn
fanila
ohono.
Nhy’n
Berllan.
Meinir
wedi llonni
nifer
gartrefi
tuag
at boby math
anhwylderau.
nghwmni
Iolo
Williams
y
heddiw. 07786 244426
Atgofion drwy Ganeuon:
4.
Sant o’r
6ed ganrif.
busnes blodau
‘Tusw
Tlws’.
Noson
hynod
o ddiddorol a gyda’i
Naturiaethwr
enwog
Nos
Wener
Lluniau lliw hyfryd, clawr caled – mae’n
Geraint Davies
5.
Peiriannydd
grog dros
Diolch
arbennig
i Heledd,
Glasfryn
am afon Menai.
Anna
wedi
trol wrth
y giât am
yn
chyflwynwyd
a pont
diolchwyd
iddynt
Rhagfyr
6 gosod
yn Neuadd
Pwllglas
addurn yn ogystal â bod yn bleser i’w
CYW
YN
DOD
A
HWYL A HUD
ganOfferyn
y llywydd,
Rhoswen
a braf Stryt
7.30
or gloch.
Mae
nosweithiau
Iolo
sefydlu’r
grŵp
cymunedol
i roi Ellis
cymorth
Fawr
i werthu
hufen
iâ arbennig
6.
Nansi
Richards.
ddarllen.
oedd
cael
mwynhau
paned
a
sgwrs
yn
hynod
boblogaidd
felly
'y
cyntaf
i bobl7.
sydd
wedi
bod
yn
hollol
gaeth
‘Chilly
Cow’
a
nifer
wedi
heidio
yno
Hen deulu enwog oedd yn byw nepell o Rhuthun.
I DDYFFRYN CLWYD
wedyn.
i’r fynd
felin'am
fydd
hineu
a mae
Tocynnau
i’w cartrefi,
ac iddi
hi a Holly,
Bryn
dro
ar eu
beics. ar
8.
Awdur
yr Awdl
‘Cwm
Carnedd’.wrth
gael yn ein Siop a Siop Elfair
Cymru a’r Môr: 10,000 o
9.
Bu’n wersyll
milwrol ym
Meirionnydd.
SYMUD.
Dymuniadau
gorau
i
Rhuthun.
10.
Cysylltir
yr
aderyn
hwn
gyda’r
beiciwr
Geraint
Thomas.
Flynyddoedd o Hanes y Môr
Nesta Williams, Erw Las sydd
Estynnwn
groeso
cynnes iawn i
11.
Pentref
y bardd
Hedd ddwy
Wyn. sydd wedi ymuno â tîm y
(Y Lolfa - £24.99)
bellach
wedigenedigol
symud i'w
chartref
newydd
ynYnys
yr Môn.
'Hen Deanery'
gwirfoddolwyr sef Mona Ffynogion
12.
Bae ar
Llanelwy.
Gobeithiwn
byddwch
yn
a Sue Clarkson o Efenechtyd.
13.
Bu Hywel
Harrisyyn
byw yma.

Richard
MISOEDD A
MWY

GELLIFOR A LLANGYNHAFAL
CRAFU

Jones
a’i Gwmni

PEN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Roedd y person hwn yn enwog am ei anterliwtiau.
SIOE FFASIWN
Enw arall ar yr anifail hwn ydy ‘gwadd’.
Pa ffrwyth ydy ‘afal cariad’?
Enw’r sawr lysieuyn ‘dill’ yn Gymraeg.
Ysgrifennodd Paul lythyrau at y ddau berson yma.
Prif ddinas y wlad lle cynhaliwyd Cwpan Rygbi’r Byd eleni.
Ysgrifennodd R. Williams Parry am yr adar yma.
Atebion ar dudalen 31

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

dilyn gwasanaeth arbennig cawsom
NEWYDDION
fwynhau cinio blasus a llond bol o
CAPEL GELLIFOR – Diolch ein bod
chwerthin yng nghwmni’r enwog ‘Sian
wedi cael cyfle i ddod at ein gilydd
a Sian’. Diolch i’r ddwy am greu’r fath
ddechrau mis Mawrth cyn y cyfyngu
atgof
hapus acnoson
i Sioned,
MarianaaFfiz”
a hynny
i
ddathlu
Gŵyl
Dewi.
Yn
Yn Neuadd Pwllglas nos Wener Hydref
11,cafwyd
“Ffasiwn
Llinos
drefnu.
gydag arddangosfa o wisgoedd gan
Siopam
Dillad
Merched “Lan Llofft”,
Machynlleth ac Aberystwyth, er mwyn codi arian at gronfa Pwllglas,
GWASANAETHAU
AR LEIN:
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020.
Merched lleol cafodd
y fraint o
Diolch
arbennig
i Andras aDiolch
Heledd
fodelu’r dillad. Cafwyd noson ddifyr
a llawer
o fwynhad.
i
gwasanaethau,
Ysgol
Gwenllian Murphy am
am gynnal
drefnu’r
noson.
Sul a chyfarfodydd niferus ar grŵp
Facebook Bro Dinbych trwy’r cyfnod.

PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT?

CERRIG BEDDI

PROFEDIGAETH – Cydymdeimlwn
yn ddwys iawn â Glen a Mei, Plas yn
a’r teulu oll yn eu profedigaeth
ARYSGRIFENLlan
YCHWANEGOL
o golli mam, mam yng nghyfraith,
nain a henDOI
nain FIBRE
annwyl iawn
sef Mrs
YR ATEB NAWR YW SYSTEM
GLASS
Rhiannon
Jones, Llanrwst.
GAN “POLYROOF”
GYDA
GWARANT
20
MLYNEDD
Gwaith cerfioAnfonwn
gydaein
llaw
cydymdeimlad hefyd
24A Heol Clwyd Eich
Contractwr
at Doreen
a Brian, 16 Maes Hafal a’r
(Ffurfiwyd
1971)Lleol
Pengwern
Rhuthun.
teulu yn eu profedigaeth
o golli mam
01824
704889
Cyffylliog
Doreen.
Sian
a Sian

28

D R VALLANCE

J. TUDOR
MORRIS
Atebion ar dudalen 31

BRYN YR HUDD, LLIDIARDAU 01678 521002
ENWAU TAI LLECHEN GYMREIG

DYLAN EVANS
TRWSIWR CEIR

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

Cinio Gŵyl Dewi

Brian ar Priodas Pum Mil

Ar Draws

PRIODAS PUM MIL – Ymddangosodd Brian a Beth Tyn Celyn ar raglen
1. Yr ______ a ŵyr a’r ifanc a dybia yw hi ym mhob mis o’r flwyddyn
Priodas Pum Mil ar S4C ym mis Ebrill yn helpu i baratoi priodas eu ffrindiau
2. Bydd
digonaogeiriau
wreichion
ynEllis
tasgu
yn yoedd
mis hwn
yng
Nghonwy,
Trystan
Morris
“Mae be’ mae Brian
Jones
wedi eiffŵl,
wneud
ar gyfer
y briodas
yma wediddwywaith!
bod yn anhygoel!!”
6. O dwi’n
mae’r
mis hwn
yn y croesair
Llongyfarchiadau
mawr
Brian
–
crefftwr
o
fri!
8. 'Gwisg genhinen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon’ yn y mis hwn a

phob
mis
arall!
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
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
Cyf.
12. Digwyddodd 7 i lawr yn y mis hwnLlyfr
eleni newydd wedi ei ddarlunio’n
fendigedig ac yn dathlu hanes y môr ar
CYFARWYDDWR
ANGLADDAU
(Gwasg
Gwalch,
£8.50)
14.
Rhaid Carreg
‘…dilyn
yr _____
ochr y glog’
ym misoedd
y GwanwynCymru.
hyd
glannau
gogledd-ddwyrain
Gwasanaeth
Personol
- Capelar
Gorffwys
Preifat
Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.
15.
‘Dewch
i sgwâr
ymeddai
pentref
CERRIG
BEDDI
- ARYSGRIFEN
YCHWANEGOL
‘Mae
caneuon
fel
plant,’
Geraint
Derwgoed,
Y Bala,
LL23
7HG
Davies
odawns
Hergest,
Mynediad
am
I (aelod
weledLlandderfel,
y dail’
yn yGwynedd
mis lliwgar
hwn
01678
530239
/
07544
962669
18. Hwrê, mae’r adeilad yma ar gau yng Ngorffennaf
Gweithdy’r Gof, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy LL24 0HY
19.
“Wyt
__________
yn oer,
01690
770408
/ 07884 025520
ebost: derwgoed@aol.com
A’th farrug yn wyn.”
20. Bydd pawb yn dweud y gair hwn wrth weld addurniadau tlws ar y
goeden yn 10 I Lawr

PEREDUR ROBERTS

HILL & ROBERTS

I Lawr

Siop Elfair

Cyfrifwyr Siartredig ac
1. ‘Chwefror a chwyth y neidr oddi ar ei nyth’, a hon hefyd
Busnes
16-18flwyddyn
Stryd
Clwyd,
Rhuthun
2.Ymgynghorwyr
Mis ar ddechrau’r
ariannol
a rhaid
talu hwn

3. Dyma’r nifer sydd mewn ½ blwyddyn
Ffôn:
01824
702575
trethiant,
treth
ar werth,
4.Gwasanaeth
Mis y ffŵl yw cyfrifeg,
hwn
cyflogres, cyngor busnes cyffredinol, cynllunio ar gyfer treth
5. Cewch grempog ar y 25ain o’r mis hwn yn 2020
LLYFRAUa *materion
DISGIAU
• DVDS
• CROCHENWAITH
etifeddiant,
trethiant
busnes
a phersonol arall.
7. Digwyddodd hyn yn yr Eisteddfod eleni
Ymweliad cartref drwy drefniant.
CARDIAU
* GEMWAITH
* GWYDR * LLECHI *
8. *Mis
diwrnod Owain
Glyndŵr
10.
eni’r Iesu
yn y mis*hwn
RYGBI
CRYSAU
COWBOIS *
1 Dathlwn
TanCRYSAU
y Castell,
Rhuthun
Ffôn:
01824 T
704545
13. Gallwch roi hwn ar y BBQ ym mis Mehefin, os yw’r tywydd yn ffafriol
DILLAD BABIS * DARLUNIAU * CREFFTAU *
e-bost:
16.
“Cod, info@hillandroberts.co.uk
a chymer y plentyn … ac aros ____ hyd nes y dywedaf
LLAWER
O NWYDDAU
ERAILL O GYMRU
wrthyt…”
(Mathew
2:13)
Swyddfeydd hefyd yn Yr Wyddgrug, Bala a Salford
17. Bydd Guto Ffowc wedi llosgi’n ____ yn 2 Ar Draws

E. JONES & SON

19

CLAWDDNEWYDD

GWAITH SIFIL

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

HURIO PEIRIANNAU

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

Am unrhyw ymholiad ffoniwch 01824 750 604
Ffacs: 750402 neu Vodaffôn: 07831 121765
13

Ble mae nhw rwan?

Ffarwelio â dwy
ar y buarth
CERRIGYDRUDION
RUTH JONES
arbennig

Y Gables, Llandyrnog

Capel Jeriwsalem
Pnawn 23 Chwefror cynhaliwyd cyfarfod gweddi byd
Mae Bethan yn ffarwelio hefo’r
eang ar y cyd gydag aelodau o’r Eglwys Santes Fair,
Urdd wedi 25 mlynedd o wasanaeth
wedi ei baratoi gan Chwiorydd Cristnogol Zimbabwe
arbennig o driw a thrylwyr i’r Urdd
ar y thema Cod, Cymer dy Fatras a Cherdda.
yng Nghonwy. Nid yn unig mae hi
Oherwydd gwaharddiadau cynnal unrhyw
wedi gweithio yn ddiflino i Ranbarth
wasanaeth neu weithgareddau yn y Capel, ni
Conwy ar hyd y blynyddoedd mae
chafwyd cyfarfod o’r Gymdeithas i drefnu rhaglen
hi wedi bod yn gymorth arbennig
y tymor yma, ond caiff ei drefnu rhywbryd yn y
i staff o ranbarthau eraill ac wedi
dyfodol.
arwain nifer o staff yn eu gwaith.
Mae
sawl aelod
wedi ymweld neu wedi cael
Mae Bethan wedi cydweithio gyda
GWION
OWEN
triniaeth yn yr ysbyty’n ddiweddar a dymunwn
channoedd o blant, pobl ifanc, rhieni,
adferiad iechyd buan a llwyr i Rhian Elena Jones,
athrawon a gwirfoddolwyr ar hyd y
Huw C Williams, Edgar Price a Huw Ll Roberts.
blynyddoedd, ac ar ran bawb - diolch
Fel sydd wedi ei ddweud eisoes mae Ieuan
o galon am bopeth Beth. Fydd hi sicr
Buaswn
wrthrhoi’r
fy modd
gwahodd
gyflymaf
ym Mhrydain,
ran nifer.
Williams
wedi
gorauyni swydd
trysorydd
y Capel
ynochwith
mawr hebot ti yn yr Urdd a
gwybodusion
chynllunwyriawn
polisii David
yr hen H Jones
Dewisiais
y brîd bydd
gan bwlch
ei fodenfawr
yn ar dy ôl.
ac
‘rydym yn addiolchgar
am
fyd ‘ma draw
i’n buarth ni i weld be sydd flaengar am recordio
mesur
gymryd
y swydd.
Dwi’na siŵr
fod nifer ohonoch yn
ynWrth
mynd
ymlaen yma.
Ond dwi’m
nodweddion
sy’n bwysig
ar hapus yma! Mae
ysgrifennu’r
adroddiad
ymayn
ar y 25
Mawrth proffidioladnabod
y wyneb
meddwl
y buasen coronafeirws
nhw ddim callach
gan
gyfer
magu anifeiliaid; a dyna sy’n mynd
mae’r
pandemig
ar gerdded
drwy’r
Marian yn ffarwelio hefo’r Urdd ar ôl
eu bod
colli yw,
cymaint
gysylltiad Bedol,
ymlaen
ar fuarth Hendre Arddwyfaen y
byd.
Fy wedi
ngobaith
erbyno cyhoeddi’r
y bydd
22 mlynedd
o wasanaeth arbennig
gyda’r amgylchedd a chefn gwlad yn
dyddiau yma. Rwyf eisoes
wedi pwyso
y sefyllfa wedi gwella’n arw a phawb wedi gwrando
o
driw
yn
Sir
/ Sir Conwy
gyffredinol a fuasen nhw ddim yn deall
pob llo, ar ei fwriad, drwy eu dal Ddinbych
a’u
ar
neges y Llywodraeth er mwyn cael rhyw
fath o
ac yn Fflint
Wrecsam am gyfnod.
cylchred y gadwyn fwyd. Ers pryd mae
tagio yn nhrelar y motobeic.
Bydda hyn
normalrwydd
i’n bywydau
eto. yn
Mae’n
o galon i ti Marian am yr holl
allforiadau carbon
buwch sydd
pori braf
yngweld
cael ei ddefnyddio iDiolch
fesur rhwyddineb
fod
gymdeithas
wedi dod
i helpu
eraill
dy garedigrwydd
ac am yr holl
ar y laswellt
sydd
yn ynghyd
tyfu ar
y tarw
a’rllai
fuwch i loea.hwyl,
Unrhyw
broblem
ffodus,
trwy gasglu
danfon bwydydd,
gymwynasau
a’th gyfraniad euraidd
photosynthesis
yn agwneud
mwy o negeseuon
a byddaf yn cael gwared
o’r fuwch neu’r
ayb.
Urdd
ar hyd yn
y blynyddoedd.
niwed i’r amgylchedd na hedfan
tarw gan fod llo marw i’r
neu
drafferthus
awyrennau o gwmpas y byd?
cael effaith ar ffrwythlondeb
y fuwchgorau
ac i’r dyfodol,
Dymuniadau
Bethan
a Marian
Ruth
Jones sy’n ffarwelio â’r Urdd wedi
Ta waeth, yn ôl i’r buarth. Gyda’r
yn waeth fyth ar fy mhoced!!
Marian, rwyt ti’n un o fil!
blynyddoedd o wasanaeth.
gwahanol. Y fferm gynta’ yr aethom i
Dwi wedi bod yn Wisconsin, UDA am
Hydref wedi dod a’r tywydd wedi troi
Mae’r tag yn fy ngalluogi i gadw darn
ymweld â hi oedd Rosy Lane Holsteins.
fis bellach ar fferm odro 2300 acar. Dwi’n
rydyn ni’n dod â rhai o’r buchod ar
bach o’r glust ar gyfer DNA. Ia DNA.
Roeddwn i’n edrych ymlaen at weld y
byw hefo teulu yr Hinchleys sydd wedi
lloeau i mewn i arbed y tir ac wrth
Rwyf bellach yn gallu nodi yn union pwy
fferm hon oherwydd yn ôl ym mis
rhoi croeso mawr i fi. Ar hyn o bryd
wneud hynny yn dyfnu’r lloeau.
yw tad a mam genetig y llo. Gallaf nodi
Chwefror ês i gyfarfod AHDB lle roedd
mae’r Hinchleys yn godro 220 o wartheg
GwarthegGohebydd
Stabiliser –sydd
yma
bellach
os
fydd
o’n
foel
a
pha
liw
fydd
ei
epiliaid
Nia Jones, Pentre Bach
Lloyd a Daphne o Rosy Lane yn siarad.
drwy robot lely, mae gan y sied y
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei a llawer mwy.
Ffôn:
dechnoleg ddiweddaraf i wneud yn siwr
Cawsom daith o amgylch y fferm a
sefydlogi yn Amercia
ydi 01490420634
Stabiliser - ond
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
bod y gwartheg mor gyfforddus â
chyflwyniad gan Lloyd am sut mae nhw
bellach Yn
dyma’r
datblygu
pa mor dda oedd y fuwch am
fod Ifani aweld
Dafydd
Lawrbod
heibio
Scott House
a dilyn Afon
Wyna:
ystodbrîd
y sydd yn siŵr
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi
yn ymdopi
gyda phrisiau
llaeth
fagu
dros
yr
haf
a
phwysau
a
chyflwr
y
wedi gwirioni gyda’u
Clwyd yn
draw
i UDA
Gae Ddol
yn
Rhuthun
yw
cyfnod cythryblus hwn,
fat
waterbed
ac
yn
cerdded
ar
lawr
gwael
yr
dros
y
4 mlynedd
fuwch
i
weld
sut
wnaeth
hi
ymdopi
â
GWASANAETH
chwaer fach newydd.
fy hoff lwybr
‘ma. aethom
Ac yna, ar
mae
pawb wedi gorfod TEIARS
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf.
Yr i’raildyddiau
ddiwrnod
i
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
y llyn, mae’r
rheswm.
o gywion
addasu i ffordd
newydd
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld
â ffarm
organigWyth
lle roedden
nhw
SARACENS
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
Gwellhad Buan
alarchwedi
i ddechrau,
ondllaeth
yn anffodus
o fyw. Ond er gwaethaf
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
hefyd
gweld pris
yn disgyn,
bwytai Mali
llawer llai na buwch fawr, ac yn y
Pentre Mawrdiwedd
sydd wedi
mae’n
debyg
felltith
ladd
hyn, mae’r cyfnod wyna
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond
ddim
byd i’r
i’wgwylanod
gymharu â’r
ffermydd
yn cynhyrchu mwy o gilogramau
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
confensiynol.
Mae’r
diwydiannau
anafu ei phenglin
yn yr haf.
dau ohonynt. Ond
mae’r chwech
sydd ar
wedi cadw pawb yn
o gig yn
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
organig
yn yr
wedi dechrau
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a Daphne o Rosy Lane yn siarad.
ers y flwyddyn 2000. Croesiad wedi ei a llawer mwy.
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sefydlogi yn Amercia ydi Stabiliser - ond
Diwrnod dyfnu byddaf yn pwyso’r llo
bod y gwartheg mor gyfforddus â
chyflwyniad gan Lloyd am sut mae nhw
bellach dyma’r brîd sydd yn datblygu
i weld pa mor dda oedd y fuwch am
phosib. Mae’r gwartheg yn gorwedd ar
wedi bod yn ymdopi gyda phrisiau llaeth
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GWASANAETH TEIARS
rwber hefo slatiau sy’n cael ei garthu
diwethaf. Yr ail ddiwrnod aethom i
hynny hefyd. Y bwriad ydi cael buwch
bob awr gan robot lely arall. Hefyd mae
ymweld â ffarm organig lle roedden nhw
SARACENS
sy’n pwyso 560 i 580kg, gan ei bod yn
yna 30 ffan sy’n cadw’r sied ar y
hefyd wedi gweld pris llaeth yn disgyn,
bwyta llawer llai na buwch fawr, ac yn y
tymheredd optimwm. Mae fferm yr
ond ddim byd i’w gymharu â’r ffermydd
diwedd yn cynhyrchu mwy o gilogramau
Hinchleys yn boblogaidd iawn yn yr
confensiynol.
Mae’r
diwydiannau
o gig yn yr haf.
ardal, yn gyntaf oherwydd y robots ac yn
organig yn yr UDA wedi dechrau
Yn ogystal â hyn mae’r brîd yn mesur
ail gan eu bod yn gwneud teithiau fferm.
marchnata eu hunain yn y blynyddoedd
pa mor effeithiol mae teirw yn troi bwyd
Felly nid yn unig dwi wedi bod yn helpu
diwethaf ac ers hynny wedi gweld mwy
yn gig ac rwyf wedi ffeindio allan bod y
ar y fferm ond hefyd dwi wedi bod yn
o alw am laeth organig, yn enwedig yn y
tarw uchaf ei berfformiad yn bwyta 5%
cynnal rhai o’r teithiau, lle dwi wedi bod
dinasoedd.
yn llai na’r tarw salaf am yr un
yn mynd â phlant ysgol o amgylch y
Ar y drydedd fferm cawsom ddarlith
perfformiad. Nodwedd hanfodol ar
fferm lle maent yn cael cyfle i odro
gan ddau filfeddyg. Roedd y ffarm odro
gyfer ei roi i’r fuches gyfan os am
Ashley y fuwch a dewis pwmpen yr un
yma yn godro 2500 o wartheg ac roedd
gynhyrchu a magu yn effeithiol.
o’r cae.
ganddi sied hanner milltir o hyd! Roedd
Petasai’r gwybodusion yma ddim ond
Ddechrau fis Hydref ces i’r cyfle i fynd
y ffarm hon wedi gwneud llawer o
yn gwybod fod amaethwyr y wlad ’ma
i’r sioe World Dairy Expo. Roedd y sioe
arbrofion a chasglu data i weld yr effaith
yn deall natur a chylchred bywyd ac
CERRIGYDRUDION
yn anhygoel, gyda dros 800 o stondinau ar wahanol ffyrdd o fagu lloi. Yn
wedi meddwl am hyn yn bell o’u
a dros 200 o wartheg yn cael eu dangos.
Wisconsin y broblem fwyaf maent yn ei
(01490) 420335/355
blaenau nhw! Yn wir, mae ychydig o hyn
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cwrs rhyngwladol, lle roeddem yn mynd
ffarm yma wedi gweld y nifer o achosion
i 4 fferm odro i ddysgu am bynciau
yn gostwng ar ôl cychwyn bwydo’r lloi 3
gwaith y diwrnod yn hytrach na 2 a
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yn cael ei fwydo mor fuan â phosib, o

CROWN B

NATURALLY
ETHICAL –Wleidyddol
LLANARMON-YN IÂL
Erthygl
‘YN NATURIOL AC YN FOESOL’

MELIN Y WIG

LLANARMON YN IÂL

ar y buarth

RUTH JONES

Y Gables, Llandyrnog

•R•M•

Seiri Coed

JONES

JOINERY

Ffôn : 01824 705251

Ma
eis
Ar
Ga
A’i
Dd
On
YC
Ar
Lle
Ah

On
we
Ar
Ma
Er
Ac
Fo
Yn
A ll
On
Ac
Fe
He
Er
Oe
phl
Y
Cy
yd
arw
y t
daf
dyn
saf
Dy
G
cyf
be
Go
dris
ei c

Un

LLETY MAES FFYNNON

Fa
wn
BA
Sw
yn
wo

Meia Wyn a Ted Meirion wedi bod yn creu.

Poster Leah, Megan ac Awel

Dafydd, Tammy, Gruff ag Elsie yn clapio i'r
NHS ar nos Iau

DY M A R A I O’ R P E T H AU SY D D
W E D I B O D Y N C O D I C A LO N
TRIGOLION Y FRO DROS YR
W Y T H N O SAU D I W E T H A F :
Max ac Anest Pentrecelyn

Anest Gruffydd o Bentrecelyn

Rhai ohonom wedi cael torri eu gwallt.
Smart iawn, Ifan a Jac!
16

Loti a Magi, Llwyn Helyg, Llandyrnog

Yng Ngardd Tecwyn yn Llanrhaeadr

Lluniau plant Tabernacl

Swyddfa’r Heddlu

Datganiad i’r Wasg gan Sefydliad DPJ
Gwelodd Sefydliad DPJ olau dydd ym mis
Gorffennaf 2016 yn dilyn hunanladdiad Daniel
Picton-Jones, - gan ei weddw Emma - gyda’r bwriad
o ddarparu cefnogaeth i unrhyw un yn y sector
amaethyddol a chymunedau gwledig ag anawsterau
iechyd meddwl.
Prif amcanion y Sefydliad yw:
- Lleihau’r stigma sy’n amgylchynu iechyd
meddwl, drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol,
trafodaethau grŵp a sgyrsiau. Hyd yn hyn, rydym
wedi cyrchu dros 2000 o bobl wyneb yn wyneb, dros
12 miliwn trwy ymddangosiadau teledu a radio ac yn
cysylltu’n ddyddiol gyda dros 10,000 ar y cyfryngau
cymdeithasol.
- Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd
meddwl i unigolion yn y sector fel eu bod yn gallu
gweld arwyddion iechyd meddwl gwael; yn gwybod
sut i siarad yn briodol ac yn effeithiol a sut i gyfeirio
rhywun i gael cefnogaeth. Ers lansio’r Sefydliad ym
mis Awst 2018 hyfforddwyd dros 1,000 o bobl, i gyd
o fewn y sector amaethyddol yn MHFA ac MHA, gan
weithio gyda Llywodraeth Cymru, Clybiau Ffermwyr
Ifainc ac undebau ffermio.
- Darparu cynllun atgyfeirio cwnsela, er mwyn
mynd i’r afael â mater hunanladdiad ymhlith dynion
yn y sector amaethyddol. Credir mai hwn yw’r
prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’r prosiect
yn darparu sesiynau cwnsela wedi’u hariannu’n llawn
i bobl yn y sector ffermio, yn ffermwyr neu’n aelodau
o’r teulu.
Gellir cyrchu’r gwasanaeth hunan-atgyfeirio
trwy linell gymorth ffôn neu wasanaeth testun
24 awr sy’n cael ei redeg gan dîm ymroddedig o
wirfoddolwyr wedi’u hyfforddi gan y Samariaid. Mae

Sefydliad DPJ yn deall na fydd ‘un dull i bawb’ yn
gweithio, ac felly rhoddir dewisiadau seiliedig ar
iaith, rhyw’r cynghorydd a’r lleoliad. Gall cwnsela
ddigwydd ar y fferm neu mewn lleoliad niwtral, a
gellir ei gynnig dros y ffôn neu Skype ar adeg sy’n
addas i’r derbynnydd. Rhoddir cefnogaeth o fewn
wythnos i’r cyswllt cychwynnol. Ers lansio’r prosiect
ym mis Ionawr 2018, mae dros 200 o unigolion a
theuluoedd ledled Cymru wedi elwa o’r gwasanaeth.
Mae’r adborth gan ddefnyddwyr wedi bod yn hynod
gadarnhaol gyda nifer yn nodi bod y ffordd arloesol
y mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn ffactor
allweddol. Mae’r cynllun wedi’i gydnabod yn lleol,
gan ennill y “Wobr Arloesi” yng ngwobrau Iechyd
a Gofal y Western Telegraph, a chafodd gwaith y
Sefydliad ei gydnabod hefyd gan wobrau “Balchder
Prydain” a BBC Countryfile.
Dywedodd Emma Picton-Jones, sylfaenydd
DPJ, “Rydym wedi llwyddo i gyflogi grŵp
gwych o wirfoddolwyr yn yr ardal, ac maent i
gyd yn angerddol ac yn awyddus i sicrhau bod
gwaith cysylltiedig ag iechyd meddwl mewn
amaethyddiaeth yn cael ei hyrwyddo yng Ngogledd
Cymru. Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn adnabod eu
cymunedau a’r ardal, felly mae eu cysylltiadau a’u
cefnogaeth i’r hyn rydyn ni’n ceisio’i gyflawni yn
wych i ni fel elusen. Roedd
Llywodraeth Cymru yn awyddus i’n cefnogi gyda
Lesley Griffiths AC yn rhoi cyllid inni i ddarparu
cefnogaeth yn y maes hwn, felly mae’n wych cael yr
hyrwyddwyr i helpu gyda hyn”.
Os oes gennych chi ddigwyddiad ar y gweill yr
hoffech i’r hyrwyddwyr fod yn rhan ohono , neu am
fwy o wybodaeth a darganfod pwy yw’ch hyrwyddwr
lleol, cysylltwch â: emma@thedpjfoundation.co.uk.
Neu anfonwch neges trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Côr Calon Lan
Ar ddechrau’r flwyddyn, roeddwn
i a Chriw Cwmni Da, yn edrych
ymlaen am y sialens o bedair rhaglen
newydd yn nhrydedd cyfres Corau
Rhys Meirion. Yn gynhyrchwyr, yn
gyfarwyddwyr, yn weithwyr camerâu
ac offer sain, yn ymchwilwyr, yn
westeion a chyfranwyr, roeddan ni’n
barod amdani. Chydig oeddan ni’n
feddwl y bydden ni mewn rhyw dri mis
yn torri record S4C o “views” ar fidio
Facebook gyda pherfformiad digidol
o Calon Lan, ac wedi gorfod gwneud
rhaglen gyfan, gyda phawb yn hunan
ynysu, drwy dechnoleg cyfrifiadur, y
we ac Iphones.
Y pedair rhaglen oedd ganddom ar y
gweill oedd:
1 Pontio Cenedlaethau, gyda chriw
Awel y Coleg, y Bala, a nifer o bobl
ifanc yr ardal
2 Côr Deillion
3 Côr gyda Rhieni Maeth ac oedolion
sydd wedi bod drwy’r system honno
4 Côr o Stiwardiaid yr Eisteddfod
Genedlaethol
Fel yr oeddem yn dod i ben efo’r
rhaglen gyntaf yn Awel y Coleg ar yr
8fed o Fawrth, roedd y newyddion
am y Covid 19 yn cyrraedd Prydain
yn cymryd drosodd ar y newyddion.
Mewn rhyw bythefnos, roedd sôn am
gyfyngiadau ac yna cyn i ni droi rownd
roeddan ni mewn “lockdown!!” Roedd
hi’n hollol amlwg na fyddan ni’n gallu
gwneud y tair arall ac felly roedd rhaid
gohirio popeth.
Yn ystod y cyfnod yma fe
ddechreuodd Catrin Toffoc o Sir Fôn,
grŵp Facebook o’r enw CÔR-ONA!
lle’r oedd pobl yn anfon fideos o’u
hunan yn canu. O fewn wythnos
roedd dros 20,000 o aelodau. Felly,
dyma feddwl am syniad. Beth am i ni
ddefnyddio’r platfform anhygoel yma i

greu côr digidol anferth gyda Chymry
o bob cwr o’r wlad a thu hwnt yn gallu
bod yn rhan ohono. Roedd S4C wrth
eu boddau, ac fe gawsom gomisiwn
yn sydyn iawn.
Rŵan ta, un peth ydy cael syniad,
peth arall yw ei weithredu, a hynny
dan amgylchiadau nas gwelsom
erioed o’r blaen. Doedd hi ddim yn
bosib cael criw camera atom, doedd
dim posib cael cyfarwyddwr i’n
cyfarwyddo ni ar leoliad, doedd dim
posib i ni gael cyfarfod â gwesteion i
sgwrsio gyda nhw ac yn y blaen.
Felly dyma dorri bob dim i lawr i
gael trefn ar bethau.
Byddai’n bosib siarad a sgwrsio
gyda chyfranwyr a gwesteion drwy
skype neu Zoom neu Facetime. Fe
benderfynwyd ar Zoom gan eich bod
yn gallu recordio fideo o’r sgyrsiau.
Roedd angen ffilmio be ma nhw’n
ei alw’n “actuality” sef ffilmio fi yn
mynd drwy ‘mhetha, yn siarad gyda’r
gwylwyr, yn paratoi, yn siarad gyda
gwesteion a chyfranwyr ac yn y blaen.
Yn digwydd bod, roedd Elan ac Erin
adre, gan fod coleg wedi ei ohirio, ac
roedd Nia adre o’r ysgol gan ei bod
yn dioddef o asthma. Mae gan y dair
iphones ac fe benderfynwyd ffilmio
popeth yn defnyddio rheini. Felly Elan,

Erin a Nia nath ffilmio popeth!! Mae
safon y lluniau ar yr Iphones ‘ma yn
HD erbyn hyn ac yn hynod o glir.
Roedd yn bosib i’n cyfarwyddwr Osian
Howells ein cyfarwyddo ar ffôn arall
drwy Facetime. A dyna sut y ffilmwyd
yr holl raglen!!
Ar ben hyn i gyd roedd rhaid
meddwl am gân a meddwl am ffordd i
gael pawb i ganu gyda’i gilydd mewn
harmoni. Roeddem am gael cân y
byddai pawb yn ei gwybod, a chân yr
ydym ni fel Cymry wrth ein boddau’n
ei chanu mewn digwyddiadau
cymdeithasol neu mewn “sing song.”
Felly dyma benderfynu ar Calon Lân!!
I wneud yr holl beth yn fwy diddorol
dyma ni’n rhoi sialens i aelodau CÔRONA! i anfon fideos o’u hunain yn
canu unrhyw alaw y byddai Calon Lân
yn ffitio arni. Fe gawsom dros gant
yn braf, o Adele i Blaenwern, o Jazz i
Gerdd-dant! Roedd yn amhosib dewis
un, ac fe benderfynom mai medli o 6
fyddai’r ffordd ymlaen.
Fel ar bob rhaglen o Corau Rhys
Meirion mae’n rhaid cael cerddorion
i wneud trefniant a chyfeiliant. Felly
dyma droi at ddau rydym wedi
gweithio gyda nhw droeon, sef Osian
a Branwen Williams o Lanuwchllyn.
Rhaid oedd cael pwyllgor rwan rhwng

Diwrnod cyntaf y ‘lockdown’ –
Sgwâr San Pedr yn wag

Osian, Branwen Catrin a minnau
i ddewis 6 alaw ar gyfer y medli
‘ma. Roeddem yn awyddus i orffen
gyda’r gwreiddiol, sef yr emyn dôn
Calon Lân. Ar ôl trafodaeth hir dyma
benderfyny ar Deio Bach, Pokarekare
ana, Pishyn Pishyn, Mack The Knife,
The Rose a gorffen gyda Calon Lân.
Roedd y 5 cyntaf yn mynd i fod yn
grwpiau bach sydd yn haws i’w trefnu
ond roedd yr un olaf yn mynd i fod yn
dorfol ac mewn 4 llais. Sut yn y byd
oedd hyn yn mynd i weithio?!
Y peth cyntaf i’w wneud oedd cael
Osian a Branwen i wneud y cyfeiliant,
fel bod ganddom ni hwnnw i’w
ddefnyddio fel trac cefndir. Ond gyda’r
un torfol sef y Calon Lân olaf, roedd
yn rhaid cael cydsymud, a phawb yn
canu’r un harmoniau. Felly dyma’r
4 ohonom yn recordio’r lleisiau, sef
Catrin y Soprano, Branwen yr alto, y
fina y tenor ac Osian y bas. Roedd y
rhain ar gael ar Facebook CÔR-ONA!
i bawb roi yn eu clustiau wrth recordio
eu hunain yn canu. Daeth dros 130
i mewn, a dyna sut y llwyddom i’w
gael mor unol, ac i’w wneud o swnio
fel côr.
Mae’r ymateb wedi bod yn
anhygoel, ac rydym i gyd sydd
ynghlwm a’r cynhyrchiad arloesol
yma yn ddiolchgar iawn am yr holl
ganmoliaeth sydd wedi dod yn ei sgîl.
Ac fel yr oeddwn yn sôn ar y dechrau,
‘da ni wedi gwirioni fod ein fideo wedi
chwalu record S4C o “views” gyda
thros 200,000 wedi ei wylio. Ymlaen a
ni i’r prosiect a’r sialens nesaf rŵan!

Rhys yn ‘multi-tasgio’ yn y gegin!
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Diwedd Cyfnod:
Canolfan Awelon

G A N L I L I C Ê T W I L L I A M S , F F O R D D L AS ,
LLANFWROG 8 OED

Beth tybed fydd eich atgofion
Derbyn y ffurflenni’n ôl, hawdd
chi am Ganolfan Awelon? Efallai
iawn pan oedd dim ond un yn gofyn
eich bod wedi mynychu’r Ysgol
am rai pethau. Dau yn gofyn ,
Feithrin neu Ti a Fi, neu efallai eich
ddim yn ddrwg ond pan oedd pum
bod wedi bod yn aelod o Grŵp
sefydliad eisiau’r byrddau neu’r
Arlunio neu grŵp Ioga neu Tai Chi?
Cadeiriau – tipyn o gur pen, a rhaid
Mae’n debyg eich bod wedi mynd
bod yn deg, felly gofyn i’r pwyllgor
yno ddydd yr Etholiad, neu i ffair
benderfynu!. Dwi’n meddwl erbyn
Grefftau bob mis Hydref? Beth
y diwedd fod pawb wedi eu plesio.
bynnag fo’ch atgofion, fyddwch chi
Trist oedd gweld y pethau’n mynd
ddim yn gallu ymweld â’r Ganolfan
ar drelar a ffwrdd a nhw!
eto. Mae’r GanolfanPWRS
wedi cau i bobHOELION
Diwedd cyfnod, ac wedi bod yn
pwrpas ddiwedd mis Mawrth, a
gysylltiedig â’r Ganolfan am dros
bydd yr adeilad yn cael ei dynnu i
ugain mlynedd, mae’n peri gofid
Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00
lawr er mwyn gallu adeiladu rhagor
meddwl y bydd yr adeilad yn cael ei
Er
cof am fel
Enid
Wynne
Davies, Llys
Iâl, Rhuthun
. . . . cymdeithas
. . . . . . . . . .£20.00
o fflatiau
rhai
Llys Awelon.
Mae’r
dynnu gynt
i lawr.. . Pob
erbyn
Er
cof am
Enid
. . . . .newydd.
. . . . . . . .£10.00
Banc
Bwyd
ynRoberts,
parhau iTŷ'r
fodYsgol
yno Isa, Cerrigydrudion
hyn wedi cael. .cartre
Beth
Teulu
y Celyn,
DC i’w
. . . . . . . .fydda
. . . . .i’n
. . cofio
. . . . . –. .cofio
. . . . fel
. . .bydden
. . . . .£5.00
ar hynTy'n
o bryd
nes Llanbedr
iddo symud
Teulu
Audlem, Sir Caer . . . . . . . .ni’n
. . . trefnu
. . . . . .nosweithiau
. . . . . . . . . . .Bingo
. . . . . –.£5.00
gartreMaddie,
newydd.
Er cof
Roberts,
Garage
Gwyddelwern
. . . .i’r. .rheol
. . . . .ddod
. . . . i. rym
. . . .£10.00
Henam
jobMoss
anodd
ydi clirio
unrhyw
hynny. cyn
am
Er
Margaret
Evans, Rhuthun .beidio
. . . . . smocio,
.......a
. .byddai’r
. . . . . . . mwg
. . . .£10.00
dŷcof
neuam
gartref,
ondElla
dychmygwch
yn
Teulu
ac Elis Parry,
Deg, Rhuthun llenwi’r
. . . . . .lle
. . .a’n
. . .hysgyfaint.
. . . . . . . . . . Cofio’r
. . .£10.00
glirio Cai
Canolfan!
Yr hollBro
gofnodion,
Teulu
Mali ac
Ela, Llanrhaeadr
. . . . . .y. byddai
. . . . . . .Cyfeillion
. . . . . . . .yr. .Ysbyty
.£10.00
- byddai’r
Pwyllgor
Gwaith yn . . . . . . . . .cyfnod
Dilys
V Roberts,
Einion,pob
Maes
Meugan, Rhuthun
. . . .‘ .Strawberry
. . . . . . . . . Fayre’
. . . . . .£10.00
cyfarfod
yn ddeddfol
bore
yn trefnu’r
,a
Iwan
Lydia Edwards
. . . . . . . wedi
. . . . . . . . .chofio’r
. . . . . . nosweithiau
. . . . . . . . . . . o. .‘Hystings’
. . . . . . .£5.00
Llun acynta’r
mis am chwarter
naw. Yra holl
lestri,
cytleri,
byrddau
Wynne
Bethan
Davies,
Bro
Deg . . . . . . .cyn
. . . pob
. . . .Etholiad.
. . . . . . . . Doedden
. . . . . . . . .nhw’n
.£12.00
a chadeiriau,
projector,. . y. .ddwy
Menai
Williams,y Pwllglas
. . . . . . . . . .ddyddiau
. . . . . . . .da!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
sgrin,
piano
phopeth
arall
Er
Cof y
am
OliveaLloyd
Jones
. . oedd
. . . . . . . . . . Rhaid
. . . . . .diolch
. . . . . .i aelodau’r
. . . . . . . . . . . .£20.00
yno. Richards,
Penderfynu
gwneud
rhestr
Gruff
Lluest,
Rhuthun
. .o. . . . . .pwyllgor
. . . . . . . am
. . . eu
. . .gwaith
. . . . . . ar
. . hyd
. . . .y.£5.00
bopeth,
88Evans,Ty'n
o bethau i ygyd,
ac Llanbedr
yna
Teulu
Math
Celyn,
.blynyddoedd
. . . . . . . . . . . yn
. . .cadw’r
. . . . . .Ganolfan
. . . . . .£5.00
gofyn
i sefydliadau
tebyg
ar
Enid
Edwards,
Dinmael
. . . i. Awelon
. . . . . . . . . . .ar. .agor.
. . . . .Cafodd
. . . . . . .yr. .arian
. . . . oedd
. . . . .£10.00
fydden
nhw’n
hoffi
derbyn
am
ddim
ôl
ei
rannu’n
gyfartal
rhwng
chwe
Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
rai o’r offerNant
ayb.Erw,
Gofyn
ynCantaba
garedig,. . . . .sefydliad
ardal
Rhiannon,
Maes
. . . . . . . .tebyg
. . . . .i’r
. .Ganolfan
. . . . . . . . yn
. .£20.00
tasen nhw’n dymuno, iddynt
Rhuthun. Edrychwn
ymlaen
yn
awr
Cyfanswm ………£202.00
gyfrannu ychydig arian tuag at
am weld y fflatiau newydd yn cael
unrhyw
leol. Gwaith
eu hadeiladu.
Mae
ganelusen
y golygyddion
hawlhawdd
i gywiro, talfyrru
neu wrthod unrhyw erthygl a
iawn
hyd yn hyn.
Morfudd
Jones
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 eu
llunio mewn modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau.
Nid ydym yn cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

BETWS GWERFIL GOCH

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

01824

huthun

h.

Fy Nhaith i
Disneyland Paris

Gohebydd: Maria Evans (01490 460360) ewevans@mimedicina.com

EIN Ci YFEsiŵr
IRIein
Abod
D: i gyd yn ddiolchgar
Genedigaeth – Llongyfarchiadau
iddo am ei gyfraniadau
myfyrdod
Dilys Owen
sydd yn nain
etoyr
ersholl
mis ohebiaeth
Cofiwch
fod
i’w gyrru
i
arBEDOL,
dudalen ‘facebook’ Gofalaeth
Mawrth, gan fod Iola a Rhodri
sydd
SWYDDFA’R
Uwchaled.
yn byw yn Lerpwl wedi cael mab,
18 STRYD CLWYD, RHUTHUN, LL15 1HW
Elis.
S4C Elfair)
- Rhaglen ddiddorol ac
(Drws ger siop
emosiynol iawn oedd cael gweld
Capel y Gro - RoeddemFFÔN:
fel ardal 01824
704741
Ann Edwards, Bryn Alaw yn cael
yn Uwchaled yn edrych ymlaen am
triniaeth i wella ei chlyw ar y rhaglen
gael gwasanaeth croesawu Huw
24 awr. Hefyd gwelsom ei ŵyr Haydn
Dylan yn Weinidog mewn Gofal ar
Roberts, Tyn Celyn , Gwyddelwern ar
ddechrau mis Ebrill ond oherwydd yr
raglen arall 24 awr, wrth iddo symud i
amgylchiadau ni chafodd ei gynnal
weithio
am flwyddyn
i Ganada.
ond
bydd cyfle
yn y dyfodol.
Rwy’n
I dderbyn
Y Bedol
yn gyson
drwy’r post
cysyllter
â Gwenan
Williams, yr
Ysgrifennydd Tanysgrifiadau (manylion yn y rhestr Swyddogion).
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

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

D.C.,

www.ybedol.com
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Lluniau:

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

Yn Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd
a’r Fro 2019 cefais sioc enfawr
gan glywed fy mod wedi ennill yr
Unawd Blwyddyn 2 ac Iau, ac ar
ben hynny enillais drip i Disneyland
Paris i berfformio yng Ngŵyl
Gymreig Disney fis Mawrth 2020.
Roeddwn yn methu aros i fynd ac
roeddwn i’n cael mynd ar awyren
am y tro cyntaf!
Ym mis Chwefror 2020 es i
Ganolfan yr Urdd, Caerdydd
gyda Dad, Mam, Ceira a Morgan
i gyfarfod y trefnwyr a gweddill
yr enillwyr ac i baratoi at fy
mherfformiad yn Disney. Cawsom
ddiwrnod llawn hwyl a chael
gweithdy canu gyda’r actores/
perfformwraig, Elin Llwyd.
O’r diwedd mae’r diwrnod
wedi cyrraedd! Ar y 5ed o Fawrth
deffrais am 2 o’r gloch y bore gan
fy mod mor gyffrous, i fynd i’r maes
awyr ym Manceinion. Roedd yr
awyren yn hedfan am 7 y bore ac
roeddwn yn nerfus a chyffrous yr
un amser i hedfan am y tro cyntaf.
Ar ôl awr yn yr awyr, glaniodd yr
awyren ym Mharis a ffwrdd a ni
i’r gwesty ym mhentref Disney.
Roedd y gwesty yn fawr a chrand
ac ein hystafell yn foethus iawn.
Roeddwn yn methu aros i fynd i’r
parc, felly dad-bacio a ffwrdd a ni!
Y reid gyntaf gwelsom oedd
y Carousel, roedd yn llawer o
hwyl. Roedd fy ffrindiau newydd,
Alwena a’i chwaer Gwenan a Beca
a’i brawd mawr Sion, enillwyr
yr Urdd gyda ni hefyd. Fy hoff
reids oedd y “Ratatouille”, “Big
Thunder Mountain”, a “Pirates of
the Caribbean”. Nid oedd mam yn
hoffi mynd ar y reids cyflym! Tua 5
o’r gloch y prynhawn fe ddaeth y
glaw, roedd hi’n bwrw hen wragedd
a ffyn ac roeddem yn wlyb socian!
Felly ar ôl cyrraedd y gwesty
aethom i’r pwll nofio. Roedd yn

fawr iawn gyda phont wen i groesi’r
dŵr a chwch mawr i wylwyr gael
ymlacio. Nid oeddwn wedi gweld
pwll nofio fel hyn o’r blaen, roedd
mor cŵl! Bu bron i mi anghofio
pam fy mod yn Disney gan fy mod
yn cael gymaint o hwyl!
Roedd hi’n amser perfformio
fy unawd. Roedd 5 ohonom ni ac
roedd rhaid cael rihyrsals i wneud
yn siŵr ein bod yn gwybod pryd i
ganu a sut i ddod ymlaen a ffwrdd
o’r llwyfan a chael gwisgo meics.
Cefais gyfarfod criw “Only Men
Aloud” ac ymarfer canu’r emyn
“Gwahoddiad” gyda nhw. Roedd
Steffan Rhys o Ddyffryn Clwyd
yn un ohonyn nhw, roedd yn
hoffi bwyta cacennau yn gefn y
llwyfan! Roedden nhw’n glên iawn
ac yn ddoniol. Roeddwn ychydig
yn nerfus pan ddaeth yr amser i
berfformio ond roedd yn lot o hwyl.
Cefais dynnu fy llun gyda Mickey
a Minnie Mouse a Chip a Dale y
“chipmunks”. Roedd Chip a Dale
yn ffraeo yng nghefn y llwyfan yn
trio rhoi “hugs” i ni, roeddent yn
ddoniol iawn! Ar ôl y perfformiad
roedd pawb o’r teuluoedd yn cael
mynd i brif westy Disney i gael diod
cyn mynd i weld y tân gwyllt am 9
o’r gloch. Cawsom ein trin fel VIPs a
chael sgwâr enfawr i ni ein hunain o
flaen y castell i fwynhau’r tân gwyllt.
Roedd yn anhygoel ac roedd yna
ddraig goch enfawr ar y castell –
waw! (Ddim un go iawn wrth gwrs!)
Ar y dydd Sul roedd yn amser
mynd adre, roeddwn yn drist o
adael Disney a fy ffrindiau newydd,
ond yn edrych ymlaen at hedfan
eto a chael gweld Jini y ci.
Dwi’n teimlo mor lwcus fy mod
wedi bod yn Disneyland Paris
roedd yn brofiad anhygoel. Diolch i
Catherine Tudor Jones am edrych
ar ein holau dros y penwythnos a
diolch i Eisteddfod Yr Urdd!

LLANFIHANGEL GLYN MYFYR

RHEWL

dd dystysgrif am gwblhau Sialens Ddarllen yr Haf yn Llyfrgell Rhuthun

ddill yr
Fwlio y

s i roi
gelwch
adodd
delio â
eimlo’n
waith
mru ac
weithio

Cafodd
yr Ŵyl
hun yn
hwarae

hiadau
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Gohebydd: Meinir Jones Ffôn 01490 420344

Gohebydd: Siân Eryddon

CADW’N DDIOGEL Dyna oedd y
cyngor inni i gyd tra mae’r bygythiad
Coronofeirws, mae digwyddiadau
wedi cael eu canslo, neu eu gohirio,
ac mae angen i ni gyd fod yn
ofalus iawn. Mae angen diolch yn
gyhoeddus i Llyr Derwydd am y
syniad i gadw pawb yn ddiogel trwy’r
argyfwng, sef rhannu poteli llawn o
hylif golchi dwylo o amgylch yr ardal,
pan oedd y siopau wedi gwerthu
allan.

Rhos Helyg Cerrigydrudion.
Bu farw un o blant yr ardal,
- Gareth Wyn Jones o Lanbedr
Rhuthun, a gynt o Cae’r Delyn a 6
Bro Alwen.
Tristwch i ardal Uwchaled oedd
y newyddion am farwolaeth Dei
Humphreys, neu Dei Tai Draw fel
roedd pawb yn ei adnabod. Roedd
yn gymeriad hwyliog ac wrth ei fodd
yn trafod peiriannau o bob math.
Cydymdeimlwn ag Eirian ac Alun
yn Llanefydd, Dwynwen ac Emlyn
1, 2 a 3i Gareth
yn perfformio
ar
yr Ŵylac
ym
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yn lwyfan
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Daeth i siarad gyda plant y Cyfnod

Ffôn: 01824 700245 eryddon@icloud.com

Dymuniadau gorau i Menai Jenkins,
Rhandir at ei hymddeoliad o gwmni
Hill a Roberts yn ddiweddar a hynny ar
ôl dros 30 mlynedd o wasanaeth.
Da yw clywed fod Clwyd Thomas
wedi gwella ar ôl cyfnod yn yr ysbyty.
Mae plant y pentref wedi bod yn
peintio cerrig gydag enfys arnynt,
a’u gadael yn dwmpath wrth y maes
chwarae, da iawn chi blantos.
Dymuniadau gorau am ben blwydd
arbennig, er yn hwyr i Margaret Morris
Pantglas Canol gynt yn 90 oed!
Beth sydd wedi fy nghadw rhag
mynd dros y dibyn?
Mi rydym i gyd wedi bod drwy gyfnod
digon rhyfedd a heriol yn ystod y
misoedd diwetha ma, ac mae pawb
wedi gorfod dygymod â ffordd o fyw
tra gwahanol i’r hyn rydym wedi bod
yn ei gymryd yn ganiataol. Mae’r
encilio mawr wedi dwad a’i broblemau
a’i fendithon ac wedi gweld yr ochr
orau i lawer yn eu dyngarwch tuag at
eu cyd ddyn, a braf oedd gweld pobol
yn cyd dynnu er mwyn rhywbeth
gwell.
Deffro yn y bore i sŵn persain côr y
wîg, syrthio i gysgu gyda’r nôs i gwdi
hŵ yn hwtian yn rhywle, edrych drwy’r
ffenest yn y bore a gweld bryniau a
Dyffryn Clwyd yn eu gogoniant bob
dydd, a dwi wedi diolch ganwaith, fel
nifer fawr o drigolion bro’r Bedol ein
bod yn lwcus eithriadol ein bod yn

byw lle deni. Meddyliwch tase chi’n
byw mewn dinas mewn fflat heb na
gardd na balconi. Dydy’r ardd ma
erioed wedi bod cyn daclused, yr hen
sgubor a’r adeiladau wedi cael côt o
baent. Fydd fiw i run pry cop feiddio
gneud patrwm bach del rhwng y
distiau. Yn wir mae hi fel “Ideal Homes
and Gardens” yma!
Byta siocled a chael ambell i jinsen
yn yr ardd gyda nos be well? Ac yn
hynny o beth dwi wedi ymdopi yn go
lew, a dydy ni ddim (eto beth bynnag)
wedi cael ffrae!!!! Mae’n rhyfedd fel
mae diwrnod yn mynd i rhywle heb
feddwl!!!
Pan ddaw hyn i gyd i ben, mi fyddwn
i gyd yn dringar iawn wrth addasu
â’r normalrwydd newydd a llawer yn
betrusgar iawn o ail gydio yn y pethau
roeddem yn ei gymryd yn normal o’r
blaen. Gobeithio y bydd y profiad
yma wedi dysgu rhywbeth i ni gyd
amdanom ni ein hunen ac am ein cyd
ddyn.
Ac i ble fyddai yn mynd? (dim mewn
unhryw drefn o gwbwl cofiwch!!)
Golchi’n nhraed yn nŵr y môr a
cherdded drwy’r tywod, mynd am
bicnic - i rwle!! Cal torri y mwng ma
a chael pamper bach neis, a diolch
i’r hollalluog ein bod wedi ei gneud hi
drwy hyn i gyd.
Cadwch yn saff!
SPG

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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Bu plant Rhewl yn peintio negeseuon ac enfysau ar gerrig i
ddiolch i weithwyr allweddol am eu gwaith.
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YSGOL NEWYDD LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
Chwefror 26, 2020: Diwrnod Mawr!
Dechrau yn ein hysgol newydd sbon
danlli.
Argraff Rhiant
Wel, ar ôl blynyddoedd o chwysu wrth
geisio croesi’r ffordd brysur a chadw
pob plentyn o dan reolaeth, a gwasgu
fel sardîns mewn i ystafell ddosbarth
i wylio sioe y plant, roedd clywed fod
ysgol newydd Llanfair Dyffryn Clwyd
ar fîn agor yn fiwsig i glustiau pob
rhiant!! Ac yn wir, nid oedd yna fymryn
o siom. Nain gafodd y fraint o fynd
a’r plant i’r ysgol ar y bore cyntaf ac
roedd cael lle saff i barcio yn gychwyn
arbennig! Roedd y plant wedi cyffroi
yn fawr ac wedi rhedeg yn syth i mewn
dim problem!! Uchafbwynt Seth oedd
y sgrin enfawr yn y dosbarth a fod yna
‘underfloor heating’ yn y neuadd yn
ystod gwasanaeth, tra roedd Casi yn
falch o beidio gorfod bwyta eu cinio
yn yr ystafell ddosbarth!! Cefais fynd
a’r plant i’r ysgol y diwrnod canlynol
ac roedd gwyneb bob aelod o staff yn
dweud y cyfan! Digonedd o le, pawb
o dan un to, ac anti Sue yn falch iawn
o’i chegin smart newydd! Cawsom
wahoddiad i brynhawn agored i
ddathlu dydd Gwyl Dewi ac roedd y
neuadd yn orlawn o deulu a ffrindiau
yn ysu am gael busnesa a gweld yr
adeilad newydd! Ar ôl paned a chacen
gri ac ambell gân gan gôr yr ysgol, bu
blwyddyn 6 yn ein tywys oamgylch
y dosbarthiadau. Coridorau agored,
dosbarthiadau mawr, digon o doiledau
ac ystafell athrawon bendigedig i’r
staff (dim mwy o fwyta eich cinio ar
gadeiriau bach yn y dosbarth)!!! Mae’r
ysgol yn fendigedig ac rydw i’n falch
iawn fel Mam fod fy mhlant yn cael y
fraint o’r adnoddau a’r safle gwych
sydd rwan yn ysgol Llanfair D.C.
Argraffiadau rhai o’r plant am yr
ysgol newydd:
O’r diwedd rydym wedi cyrraedd
ein hysgol newydd. Y newid mwyaf
yw bod ganddon ni neuadd ysgol
ardderchog. Bob bore rydym yn
cael gwasanaeth yn y neuadd, mae
digonedd o le i bawb. Amser cinio
mae pawb yn eistedd gyda’i gilydd yn
y neuadd sydd yn gymaint gwell na
eistedd i fwyta yn ein dosbarthiadau.
Mae hi’n braf cael digonedd o
le i ymarfer dawnsio ar gyfer yr
Eisteddfod. Rydym yn ddiolchgar iawn
am ein hysgol newydd. - Anni a Maisy
Rydym ni yn lwcus iawn i gael ardal
tu allan ardderchog. Amser chwarae
rydym wrth ein boddau yn chwarae
ar y parc antur. Mae’r offer newydd
yn llawer o hwyl. Hefyd, mae’r buarth
chwaraeon yn wych gyda digonedd
o le i ni chwarae pêl droed. Ein hoff
le yw’r ardal ysgol goedwig gyda
‘r gazebo pren a’r cylch tân. Mae
gennym dwnnel garddio newydd sbon
er mwyn i ni dyfu llysiau i fwyta amser
cinio. - Toby ac Arthur
Rydym wedi bod yn ein dosbarth
newydd am dair wythnos ac yn hapus
iawn yma. Mae cymaint o le i gael
ardaloedd gwahanol ac offer i’n helpu
ni i ddysgu. Mae hi’n ystafell braf
â digonedd o olau yn llifo i mewn.
Rydym wedi dysgu defnyddio’r bwrdd
gwyn rhyngweithiol newydd sbon
ac mae llawer o adnoddau diddorol
a hwyliog arno. - Harri Steffan ac
Isabella
Diwrnod Cyffrous gan Elsa Ellis,
Blwyddyn 5:
Roeddwn wedi bod yn aros am y
diwrnod yma ers oes! Y diwrnod cyntaf
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yn yr ysgol newydd sbon. Roeddwn
wedi clywed llawer amdani ond erioed
wedi bod i mewn. Y bore yma, Dad
aeth a fi i’r ysgol a braf oedd medru
parcio ym maes parcio’r ysgol yn lle
parcio yn Neuadd Elinor a chroesi’r
ffordd brysur.
Cerddais i mewn i’r ysgol ac roedd
yn anhygoel - popeth yn newydd
a chrand. Yr unig beth oedd yr un
fath a’r hen ysgol oedd yr athrawon.
Roeddynt yno i’n croesawu ac yn
edrych ymlaen hefyd. Roedd pawb yn
gwenu ac yn hapus dros ben.
Mi wnes i wario’r diwrnod yn
archwilio’r ysgol newydd gyda fy
ffrindiau. Roedd y neuadd newydd
yn fawr ac yn olau. Braf iawn oedd
cael gwasanaeth mewn ystafell lle’r
oedd digon o le i bawb, a hefyd cael
bwyd yn y ffreutur pwrpasol amser
cinio. Roedd Anti Sue wrth ei bodd
yn ei chegin anhygoel. Roedd y
dosbarthiadau yn fodern iawn gyda
gadjets diddorol.
Roedd yn foethus cael carped ar
y llawr yn y dosbarthiadau. Er mwyn
cadw’r ysgol yn lan mae gen i esgidiau
‘tu mewn’ ac esgidiau ‘tu allan’.
Rydym i gyd eisiau edrych ar ôl yr
ysgol newydd.
Mae yna lawer o bethau gwych tu
allan. Rydw i wrth fy modd yn chwarae
pêl-droed ar y buarth-pob-tywydd.
Newid mawr iawn o’r cae mwdlyd yn
yr hen ysgol!
Biti nad ydym ni yn yr ysgol ar hyn
o bryd. Roeddwn yn edrych ymlaen
at wersi’r ysgol goedwig pan fyddai’r
tywydd yn braf. Hefyd mae gennym
dwnnel garddio newydd heb dyllau
ond gan ein bod ond wedi bod yn yr
ysgol newydd am dair wythnos a thri
diwrnod, cawsom ni ddim siawns i
ddefnyddio llawer ar yr adnoddau yn
anffodus.
Rwyf wrth fy modd hefo’r ysgol
newydd ac yn edrych ymlaen yn fawr
iawn i fedru mynd yn ôl.
Gair gan Mrs Helen Oldfield –
Pennaeth:
Braf oedd cael agor drysau’r safle
newydd i’r disgyblion ar Chwefror 26.
Cafodd y disgyblion eu syfrdanu gan
y gofod a’r cyfleusterau anhygoel, yn
enwedig y neuadd a’r ffaith ein bod i
gyd o dan un to. Ymgartrefodd y plant
yn gyflym iawn yn eu cynefin newydd
a newidiodd yr awyrgylch yn fuan i fod
yn amgylchedd digyffro a gweithiol.
Braf oedd cael croesawu’r gymuned
i weld yr ysgol brynhawn y 6ed o
Fawrth. Roedd y neuadd dan ei sang,
pawb yn mwynhau lluniaeth ysgafn
wedi cael ei baratoi gan y Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon. Cafodd y
gynulleidfa niferus eu diddanu gan rai
o offerynwyr talentog yr ysgol ac yna
canodd y plant ddetholiad o ganeuon
Cymreig a’r Anthem i gloi. Hawdd
oedd gweld balchder disgyblion hynaf
yr ysgol wrth iddynt dywys pawb o
amgylch y safle.
Diolch yn fawr iawn i’r Esgobaeth, i’r
Llywodraethwyr a’r Sir am eu cymorth
a’u cefnogaeth.
Yn anffodus, ychydig dros dair
wythnos ar ôl agor y drysau am y tro
cyntaf, bu rhaid cau oherwydd COVID
19. Rydym yn gobeithio fod pawb yn
cadw’n ddiogel ac yn diolch i’r staff
sydd wedi bod yn brysur yn paratoi
gwaith ar gyfer eu dosbarthiadau ac
yn staffio’r HWB yn Ysgol Pen Barras.
Diolch hefyd i Mrs Muirhead sydd
wedi bod yn gofalu am ein hadeilad
yn ogystal â gweithio mewn cartref
henoed.

Daw eto haul ar fryn ac edrychwn
ymlaen at groesawu pawb yn ôl i’r ysgol
cyn gynted â phosibl. Dim ond megis
cychwyn ar ein siwrnai gyffrous yn yr
adeilad newydd oedden ni. Rydym yn
llawn cyffro i wireddu potensial y safle
er mwyn darparu cyfleoedd cyfoethog,
ysbrydoledig gan ddatblygu dysgwyr
hyderus, uchelgeisiol a chreadigol yn
Ysgol Llanfair.
Gair gan Geraint Lewis Jones,
Cadeirydd y Corff Llywodraethol:
Dan gysgod y feirws, mae’r wythnosau
diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i’r
plant a’u rhieni yn ogystal ag i’r staff,
ac fel llywodraethwyr rydym yn falch
iawn am y modd mae’r athrawon wedi
llwyddo i gadw’r cysylltiad holl bwysig
hwnnw gyda’r disgyblion tra bod yr
ysgol ar gau.
Ychydig fisoedd yn ôl, ar ôl aros
am gymaint o amser, roeddwn i a

gweddill y Corff Llywodraethol mor
falch i weld pawb mewn adeilad hyfryd
gyda chyfleusterau sydd yn cwrdd
â gofynion addysg yr unfed ganrif ar
hugain. Roedd e’n creu rhyw deimlad
rhyfedd wedyn i weld popeth yn
cau a hynny mor sydyn. Ond mae’n
golygu hefyd, pan fydd y drysau yn ail
agor, y gall yr ysgol barhau i gynnal a
datblygu ymhellach safonau addysg
da a pharhau gyda’n llwyddiant i
gryfhau y diwylliant a’r iaith Gymraeg
ymhlith y genhedlaeth ifanc yn y rhan
yma o’r dyffryn. Pan fydd y plant yn
dychwelyd, fe fydd yna “normalrwydd”
newydd yn unol â chanllawiau iechyd a
diogelwch gwahanol.
Ond yn y cyfamser, fe fyddwn ni fel
llywodraethwyr yn cadw golwg agos
ar unrhyw newidiadau yn y rheolau ar
gyfer yr ysgolion er mwyn sicrhau fod
Ysgol Llanfair yn barod, pan ddaw hi’n
amser i ail agor.

Cylch Meithrin Y Graig
Mae wedi bod yn bleser ymuno ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn eu hadeilad
newydd hardd ac rydym yn falch o fod yn rhan o bennod newydd yn hanes yr
Ysgol ryfeddol hon. Mae Llywodraethwyr, Staff a’r Disgyblion wedi rhoi’r croeso
cynhesaf i Gylch Meithrin y Graig. ‘Rydym yn agor pedwar bore’r wythnos i
ddarparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar i blant o ddwy a hanner oed trwy
gyfrwng y Gymraeg. Gan helpu’r plant ar eu camau cyntaf i’r ysgol, gobeithiwn
ychwanegu at y ddarpariaeth wych a roddir gan Ysgol Llanfair. Mae 28 o
blant wedi manteisio ar ein gwasanaeth, yn gymysgedd o lawn amser a rhan
amser gan fwynhau amryw o weithgareddau megis canu, creu, gwrando ar
stori, chwarae yn yr awyr iach – mae’r hwyl yn ddiddiwedd. Themâu diweddar
oedd Jac ar Goeden Ffa, lle dysgon ni am ein teimladau, amrywiaeth a maint.
Mae’r plant a’r staff yn cadw mewn cysylltiad yn ystod yr amser anodd hwn ac
edrychwn ymlaen at ddod at ein gilydd eto’n fuan.

Cyng Huw Evans yn agor Cylch Meithrin y Graig gyda Geraint Jones,
cadeirydd llywodraethwyr a Kate Griffiths, arweinydd y Cylch.

CYFFYLLIOG
Gohebydd: Marian Rees 01824 710262
Llongyfarchiadau i Lowri a Llion,
Penllwyn ar enedigaeth Anni Clwyd,
chwaer fach i Bedo, ac i Beryl Jones
ar ddod yn nain unwaith eto.
Yn fuan ar ôl yr hapusrwydd o
enedigaeth Anni, daeth y newyddion
trist am farwolaeth Clwyd Jones,
Penllwyn. Anfonwn ein cydymdeimlad
dyfnaf at Beryl, Llion, Lowri a’r
plant ym Mhenllwyn ac at Gethin,
Angharad, Deio ac Elis yn Ffynnon
Ddu. Cofion at deulu Cefn Iwrch Fawr

hefyd yn eu hiraeth am ewythr hoff.
Mae trigolion yr ardal yn meddwl
amdanoch ar yr adeg anodd hwn.
Cofion at Mair Williams, Llwyn
Derw sydd wedi treulio cyfnod yn
Ysbyty Rhuthun ac at Idwal Owen, Tŷ
Capel sydd wedi cael llawdriniaeth yn
ddiweddar. Dymuniadau gorau ichi
eich dau.
Gobeithio bod trigolion yr ardal yn
cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod
anodd hwn.

YSGOL NEWYDD LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
GWEITHGAREDDAU:
Diwrnod y Lyfr:
Diolch i bawb am wisgo mor wych
i ddathlu Diwrnod y Llyfr ar Mawrth
5. Roedd pob un yn ddigon o
sioe.
Pnawn Agored:
Diolch i bawb o’r rhieni, perthnasau
a’r gymuned am ymuno â ni i ddathlu
ym mhrynhawn agor ein hysgol
newydd.
Dawnsio Gwerin:
Llongyfarchiadau i’r grwpiau Dawnsio
Gwerin am eu perfformiadau
bendigedig yn yr Eisteddfod Ddawns
Rhanbarth Dinbych Mawrth 10.
Dymuniadau gorau:
Diolch yn fawr iawn i Mrs Anna Angell
am ei gwaith caled a dymuniadau
gorau iddi yn y dyfodol. Rydym yn

gweithfawrogi eich gwaith caled a’ch
cwmni dros y flwyddyn ddiwethaf.
Cylch Meithrin:
Diwrnod pwysig arall yn hanes yr
ysgol oedd agoriad swyddogol Cylch
Meithrin y Graig.
Wyau Pasg:
Rhoddwyd rhodd o wyau Pasg i ward
y plant yn Ysbyty Glan Clwyd. Braf
rhoi gwên ar wynebau’r plant yno.
Cystadleuaeth Celf Hill a Roberts:
Llongyfarchiadau i Celyn McLaren am
gipio’r ail wobr yn y gystadleuaeth
yma yn oedran Blwyddyn 3 a 4 ac i
Seren Hughes am ddod yn ail. Roedd
yn rhaid creu llun ar y thema ‘ffermio’.
Cipiodd Llion Dafydd yr ail wobr yn
oedran Blwyddyn 5 a 6.
Ardderchog, chi!

Aros i'r ysgol newydd agor

Ar y buarth pob tywydd

Mrs Anna Angell

Merched
Bryn
Rhydd
Chwarter i ddeg ar fore eithaf
oer ym mis Mehefin, ac mae
‘na geir anghyfarwydd ym
Mryn Rhydd, Rhuthun. Na,

nid rhywrai’n torri cyfraith
gwlad drwy groesi’r ffin i
fanteisio ar harddwch Dyffryn
Clwyd sydd yma, ond criw’r
BBC! Wedi dod i ffilmio
digwyddiad a welir pob bore
heblaw’r penwythnos ac un
bore glawog ers dechrau’r
gwaharddiadau.
Syniad gwreiddiol Nesta
Kaye oedd hyn, felly dyma’r
stori yn ei geiriau hi:

Enfys ar y Neuadd

‘Pan ddaethom dan
gwmwl y Coronafeirws yma
gyntaf, cefais y syniad y
byddai’n hwyl petasem ni fel
cymdogion o gylch yr ynys
yma yn Bryn Rhydd yn cwrdd
i gadw’n heini. Cysylltais
â Pam Evans, sy’n byw yn
rhif 13, a gan iddi arfer bod
yn athrawes ymarfer corff,
cytunodd i’n harwain, - gan
gadw pellter, allan yn yr awyr

iach am ychydig bob bore.
‘Mae oddeutu 15 ohonom,
yr hynaf yn 88 a’r ieuengaf yn
24, a dyma ni wythnosau’n
ddiweddarach yn dal i gael
hwyl a chael gweld ein gilydd.
Mae’n ardderchog ar gyfer
morâl pob un ohonom!
‘Rydym i gyd yn ddiolchgar
dros ben i Pam am ei
harweiniad siriol.
‘Balch fyddwn o weld

diwedd yr hen feirws
yma, ond yn sicr bydd y
cyfeillgarwch yn parhau.’
O.N. Mae Pam am ddiolch
i John Salisbury am ddod
â’i ‘strimmer’ i dorri cylch
ynghanol y gwair iddi gael
sefyll ynddo, gan fod y gwair
wedi tyfu mor uchel cyn i’r
Cyngor allu ail-afael yn eu
dyletswyddau!
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Geraint
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yn
brysur
yn Saesneg
casglu ynarbarod.
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Miss Davies, Eira a Leanne am edrych ar eu holau mor dda.
sefydlu yn barod yn Ninbych tua dwy
Robert Owen-Ellis
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gwasanaeth
diolchgarwch
hyfryd.
Perfformiwyd
eitemau
o safon
uchel
gan
plant.
diolchgarwch
hyfryd.
Perfformiwyd
eitemau
o safon
uchel
gan
einein
plant.
Diolch
rhieni
rhoddion
caredig
gyfer
Banc
Bwyd
Rhuthun.
Diolch
i’r i’r
rhieni
amam
eueu
rhoddion
caredig
ar ar
gyfer
Banc
Bwyd
Rhuthun.

Celtân

Ffôn: 01824 702323. Ffôn Gwerthiant: 01824 707070
FIRE Ebost:
Llansannan
Ffacs: 01824 703000.
sales@itwilliams.co.uk
Ffôn: 07775 950365
Min-Y-Clwyd, Hen Lôn Parcwr,
Rhuthun,
Sir Ddinbych, LL15 1NA
fin Nos: 01745
870317

Llongyfarchiadau
calonnog i Marial Gwynn Edwards (Pentre Draw,
Perch:
CAERWYN LLOYD

Pentre Llyn Cymer) ar ei phriodas â Harry Edward Guttridge (Market

26
Cyflenwad
a Nghapel
Gwasanaeth
Bosworth) yng
Jeriwsalem, Cerrigydrudion ar Fehefin 29.

Mae'r ddau wedi
yn Y Bala.
Pob dymuniadau gorau iddynt
Blynyddol
o ymgartrefu
offer diffodd
tân
i'r dyfodol.

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,
Anghenionceginau
Dysgu Ychwanegol
Gwneuthurwyr
o
safon yng nghalon eich
Diolch
a hwyl
fawr
hathro
Mathemateg,
Oakes,
wrth
iddo
symud
Diolch
a hwyl
fawr
i’ni’n
hathro
Mathemateg,
MrMr
Oakes,
wrth
iddo
symud
cartref.
fanylion
pellach,
cysylltwch
01490
450241
ymlaen
i brosiectau
newydd.
Oakes
dysgu
ein
disgyblion
mwy
ymlaen
iAm
brosiectau
newydd.
BuBu
MrMr
Oakes
ynâyn
dysgu
ein
disgyblion
mwy
a thalentog
dros
nifer
o flynyddoedd.
ablabl
a thalentog
dros
nifer
o flynyddoedd.

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

DERWEN

“Glanllyn” am ginio Sul. Yn eistedd mae Geraint, Nant Clawddnewydd
drwynhw
ganu
tipyn
o Bryn
‘mouth
music’
gynt, gyda’i
wraig
a’i fab. Yn ymuno
mae
teulu
Coch,
sef
CȎR
MEIBION
LLANGWM:
Wedi gyda
cyflym
a rhythmig,
ac esiampl
o’r
hir ddisgwyl,
cyrhaeddodd
y ag Alun
Wynne,
Gaenor, Einir,
Sharon, Non
gyda
Tomi Gwerni
yn y canol.
hanes Dewi,
ein Nawddsant.
Merched
y Wawr:
‘waulking
songs’
traddodiadolSgwrs
–
penwythnos
yr oedd aelodau Côr
addysgiadol
a diddorol
iawn,
ac oi
Cawsom
croesawu
i’r cyfarfod
gan caneuon
a genid
ers talwm
wrth
Meibion ein
Llangwm
wedi
bod yn
bosib yn
wahanol
disgwyliad.
Gaenor
Braf oedd
ferched
drin
gwlân.i’r Mae’n
wir i
disgwylein
yn Llywydd.
eiddgar amdano
ersgweld
tro,
Cyfrifwyr
Siartredig
Diolchoddmai
Gaenor
yn gynnes i Elwyn
ddweud
uchafbwynt
y
Beti
a
yma
unwaith
eto. ac
sef
y Brenig
cyfle unwaith
eto i gyd-ganu
cyngherddau
oedd tucyflwyniad
gydag
o artistiaid
gwerin
am noson ddiddorol
hwnt, a hefyd
Cafoddun
y swper
ei baratoi gan
yr
Ymgynghorwyr
Busnes
emosiynol
Mairi
Côr o’ra hen
enwocaf- cawl
yr cennin,
Alban,
sef afalau,
Mairi
i’r aelodau
am eua’rcyfraniad
wnaeth y
aelodau,
cacen
Gohebydd:
Marian Rees
ar 710262.
ffefryn
‘Ysbryd
y Gael’ ar ddiwedd
y
MacInnes.
noson
yn ddathliad
gartrefol.
treiffl,
cacen
– ynghanol
cwmni
COFION:
atgri
Mair
Williams,
Llwyn
Diolchgarwch
Eglwys ymor
Santes
Fair
noson,
gydaynsain
y bagbibaugywir
yn
Trefnwyd
dau
gyngerdd,
yhaddurno
naill yng â treth
Gwasanaeth
cyfrifeg,
trethiant,
ar
werth,
Rydym
cydymdeimlo’n
da.
Roedd
y
festri
wedi
ei
Derw ac Idwal Owen, Tŷ Capel sydd
fore Sul 20 Hydref.
mynd
âefo
ni Emily
i bellafoedd
yrynAlban
Ngharno
a’rcyngor
llall yng
Ngherrigy
iawn
a’r
teulu
eugydai
Chennin
Pedr.
cyflogres,
cyffredinol,
cynllunio
gyfer
treth
yn
Ysbyty
Glan
Clwydbusnes
a Nia Rees,
OCSIWN:
Cofiwchar
am
y noson
gloi’r
nosweithiau
Celtaidd
eu
drudion
cyngherddau
a
fydd
yn
profedigaeth
o
golli
mam,
mam
yng
Diolch
i
Sian
am
ymuno
yn
y
dathlu.
Cefn
Mawr
sydd
gartref
bellach
ar
ôl
Mic
ar
y
Meic
ac
Ocsiwn
Addewidion
etifeddiant,
a materion
trethiant busnes
a phersonol arall.
naws.
aros
yny ynoson
cof
am flynyddoedd.
nghyfraith,
nain
a
hen
nain
annwyl
Coron
oedd
cael
gwrando
cael
llawdriniaeth
yn
Ysbyty
Walton.
yng
Nghanolfan
Cae
Cymro,
Ymweliad
cartref
drwy
drefniant.
Yn dilyn y cyngherddau, gwnaed
Cafwyd croeso twymgalon yn
Gobeithio
eich bodJones
i gyd yn traddodi
gwella.
Clawddnewydd
Sadwrn 30
iawn, sef Ellen nos
Davies.
ar
Elwyn Ashford
cyfraniad o £500 i'r elusennau
neuadd orlawn Carno, a’r lle yn
DIOLCHGARWCH:
Cynhaliwyd
Tachwedd er budd Pwyllgor Apêl
Mudiad
Ymchwil
y
Galon
a Chronfa
dechrau
llenwi
ymhell
cyn
amser
1 Tan yDiolchgarwch
Castell, Rhuthun
Ffôn:Bontuchel
01824 704545
Cyfarfod
Capel Salem
a Chyffylliog tuag at
Ambiwlans Awyr, a hynny er cof am
dechrau. Yna, ar y nos Sul, yng
fore
Sul
13
Hydref
pan
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
un o’n haelodau selocaf a fu farw
Nghapel
Jeriwsalem
dan
e-bost: info@hillandroberts.co.uk
wasanaethwyd
gan Dilwyn Jones,
2020. Dewch yn llu i gefnogi!
yn frawychus o sydyn a chynarweinyddiaeth medrus Trystan
Dinbych a chafwyd Gwasanaeth
amserol rai misoedd yn ôl. Byddai
Edwards cafwyd perfformiadau
Swyddfeydd
hefyd aynchynnes.
Yr Wyddgrug,
Salford
Ber, Bala
Ystradawedi
bod wrth ei fodd
grymus,
teimladwy
Gareth Jones
Ffôn
01824 703304
gyda’r
cyngherddau
ac yng nghanol
Ganwyd Mairi ar Gohebydd:
un o ynysoedd
yr holl hwyl a’r direidi. Dymuna’r
allanol Heledd, sef De Uist, ac y
GARETH
ROBERTS
Ymae
‘Locdown’:
bod
hyn.
Ni fu’n
inni gynnal
Gŵyl
Côr
ddiolch
ynbosib
fawr iawn
i bawb ein
fu’n19
hi’n Mae’n
hoff wir
o ein
hyrwyddo
trefnu’r
ddwy
noson,
ac
yn
arbennig
traddodiadau
cerddorol
ei
phobl
yn
mewn
argyfwng
mawr
yn
ein
bywydau
Bregethu’r
Groglith
ers
amser
maith,
PEINTIWR
AC
ADDURNWR
Cafodd
plant
Blwyddyn
6 lawer
o felly
hwyl
yn
cymryd
rhan
yng
Cafodd
plant
Blwyddyn
5hynny
a56alawer
hwyl
yn
cymryd
rhan
io
Bethan
amethu
Gwerfyl
am
einyng
paratoi.
yr iaith
Gaeleg;
gwnaeth
beunyddiol
ac
yn
siŵr
na fu’r ffasiwn
ac
cenadwri
ein
gŵr gwadd
ngweithgareddau
awyr
agored
amrywiol
Nant
Bwlch
yr
Haearn.
Diolch
ngweithgareddau
agored
amrywiol
Nant
Bwlch
yr
Haearn.
Diolch
Gwaith
o safon
prisiau
rhesymol.
beth
yn bod
yn ein–awyr
hanes
o’r
blaen
ac
a chyfeillion
o bell
ac agos.
Ondi yni
Miss
Davies,
Eira
a Leanne
edrych
holau
mor
Miss
Davies,
Eira
Leanne
amam
eu
holau
mor
dda.
Amcan
bris
am
ddim
–a sefydlwyd
1990.
mae’n
rhaid
cytuno
gyda’r
rheolau
yn
yedrych
sicr ar
ynar
fy eu
meddwl
bach
idda.
nid brics a
gobaith
‘bydd
amser
gwell
i
ddod’.
morter
yn
unig
yw’r
Eglwys/Capel
ond
Ffôn Symudol: 07748 122 977
cymdeithas o bobl sy’n cyfarfod ac yn
Ffôn Gartref: 01745 815451
Hen Gopiau o’r Bedol: Mae’r holl
gofalu am ei gilydd.
lonyddwch yma wedi peri imi edrych
TRWSIWR
CEIR
Clapio: Gyda’r lleihad yn y drafnidiaeth
ac ail ddarllen rhai o erthyglau
a
drwy’r
mae’nRhuthun
werth i chwi
hanesion
sydd
wedi
ymddangos
yn
y
Uned
1G
Ystad
Ddiwydiannol
Lônpentref
Parcwr,
glywed y clapio, y chwibanu a churo
Bedol tros y blynyddoedd (h.y. mae
Ffôn:a 01824
Ffacs:
01824 707386
hen sospyns
o gwmpas y pentref i
ambell i gwpwrdd
drôr wedi702244
cael
eu tacluso a thrwy hynnaMobile:
ffeindio 07711gadarnhau
400045 ein cefnogaeth o waith
diflino’r gweithwyr y GIG a’r Gweithwyr
ambell i beth yr oeddwn wedi hen
ceir
ar ôlhyn
damweiniau
- DIOLCH I BAWB
Gofal.
anghofioTrwsio
amdano).
‘Roedd
yn
Chwistrellu.
fodd i ail Ail
ddarganfod
hanesion am hen
Llongyfarchiadau:
Hwyr erbyn hyn
anwyliaidRydym
a hefyd stôr
y
wedio hanesion
ein cymeradwyo
gan
yw llongyfarch Beryl Crud yr Awel
fro. Bûm gwmnïau
yn ail ddarllen
hanes ardal
yswiriant
i drwsio ceir.
am gael ei dewis yn un o Lywyddion
Pentrellyncymer (er nad oes gennai
Cyfleusterau
anrhydeddus Eisteddfod Yr Urdd
ddim cysylltiad
â’r ardal oJig
wybod
Popty Crasu
ar wres
2020 Sir Ddinbych (ond erbyn hyn i’w
imi!) a darganfod
pwy oedd
‘Alwen’isel
chynnal yn 2021). Mae Beryl wrth gwrs
sef enw’r Llyn yn yr ardal - hefyd ail
wedi cyfrannu yn helaeth iawn ym myd
ddarllen pennill gan Dafydd Jones, Tai
cerddoriaeth i blant ac ieuenctid (a rhai
Ucha am y ‘Llwydrew’ - gan i ninnau
hŷn hefyd!) yn yr ardal yma. Diolch
yma i fyny yng Ngraigfechan gael
Beryl a Llongyfarchiadau calonnog
ambell i fore o lwydrew ar ôl wythnos
27iti.
Ti’n fwy na haeddu’r anrhydedd.
o haul poeth - ond fel y dywed y bardd
‘Brawd yr Eira’ yw! Diddorol tros ben a
Newyddion Da: Wedi clywed bod
diolch am gael yr hanesion yma ar gof
Matthew
a Shelly
Dymock,
ValeyrView
a
chadw
i’r dyfodol.
Rhoddodd
pêldroed
gyfrif
iawn
hunain
Nhwrnament
yr
Rhoddodd
einein
tîmtîm
pêldroed
gyfrif
dada
iawn
o’uo’u
hunain
ynyn
Nhwrnament
wedi dod yn daid a nain i Jac Gruffydd
Urdd
ddiweddar.
Urdd
ynyn
ddiweddar.
Capel Ebenezer: Oherwydd y
- mab i Luke a Kate sydd erbyn hyn
gwaharddiadau, nid oes unrhyw
yn byw yn Yr Orsedd ger Wrecsam.
wasanaeth na gweithgarwch wedi’i
Llongyfarchiadau i’r teulu i gyd.
gynnal yma ers 15 Mawrth a hynny
Y Gwcw: Gyda thawelwch mwy
yng nghwmni 12 o gynulleidfa
a’n gŵr
FIRE
Llansannan
FIRE
Llansannan
gwadd Arwel Roberts, Rhuddlan. Er na nac arfer yn yr ardal y dyddiau hyn,
Ffôn:
07775
950365
Ffôn:
07775
950365
mae William ac Adleis a’r teulu yn
chawn ni gyfarfod yn y Capel ‘rydym
fin
Nos:
01745
870317
fin
Nos:
01745
870317
Gwerddon wedi clywed y Gog yn canu
yn gallu cysylltu â’n gilydd
ar y ffôn
Perch:
CAERWYN
Perch:
CAERWYN
LLOYD
ym mhellafoedd Fron Fawr neu Bwlch
ond
mae’n
siŵr ‘rydym
iLLOYD
gyd yn colli’r
y Llyn. Yn siŵr nis clywyd y Gog yn
oedfaon
a’r gwmnïaeth
â’n gilydd yn
Cyflenwad
Gwasanaeth
Cyflenwad
a aGwasanaeth
canu yn yr ardal yma ers blynyddoedd
fawr iawn. Diolch am yr Oedfa 11 o’r
Blynyddol
offer
diffodd
tân
Blynyddol
o ooffer
diffodd
lawer! Gobeithio bod pawb a cheiniog
gloch
ar S4C - pregeth
a chanu
gwerth tân
yn eu poced!!
chweil a mawr ddiolch i’r sianel am

HILL & ROBERTS
CYFFYLLIOG

GRAIGFECHAN

STEVE MELLOR

ACCIDENT REPAIR CENTRE LTD

Celtân
Celtân

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

Tel:
07766
337
681
Tel:
07766
337
681

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

1010
22
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yn
stod
yn
nod
yng
ech
ac

yng
Byd
awn
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ntre
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wedi
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CERRIGYDRUDION

Bwyd
Blasus
DINMAEL

CAPEL JERIWSALEM: Ein tro ni
beth y dylem ddiolch. Cafwyd
oedd cynnal Cymanfa Ganu'r
darlleniadau gan David H Jones a
Henaduriaeth eleni, dan arweiniad
Dorothy Jones.
Bethan Smallwood, a daeth tyrfa
Diolch i Mena, Elen, Catrin a Sian am
Gohebydd:
Sioned Joneseu
– 01490
sylweddol ynghyd
ar brynhawn
gwaith460419
yn hyfforddi'r
plantGwyn
ar gyfer
Cacen
Gaws
Siocled
Hydref 6. Cafwyd gwasanaeth
y gymanfa 8-10
ganudarn
a'r gwasanaeth
dechreuol gan blant ysgol Sul
diolchgarwch ac i Dorothy am ei
Er
gwaethaf
y sefyllfa
bresennol,
Fe fu teulu Efrydfa yn brysur a
Bydd
y Nadolig
yma cyn
boahir
a dyma
Jeriwsalem.
Llywyddwyd
diolchwyd
harddangosfa
ar
ddiwrnod
200g o siocled
rydym
yn falch
o gael
cyhoeddi
chreadigol
iawn gwyn
unwaith eto yn
i gan
chi ddau
bwdin
y
gallwch
eu
paratoi
y Parch Carwyn Siddall.
diolchgarwch.
fod
‘na
ddwy
ferch
fach
wedi
dylunio
a
phaentio
baner
sydd
ar gan
300g
o
gaws
meddal
braster
llawn
wedi
ymlaen
llaw
a'u
rhewi
yn
barod
at
y
Cyfeiliwyd gan Alison Thomas gyda'r
Am 2 y pnawn cafwyd pregeth
y
cael
eudan
geni’n
saff yn Ninmael.
ffordd
fawr
aDavies,
hefyders
wedi
dynnu
o'r oergell
tuapaentio
awr
dathlu.
band
arweiniad
Nia Morgan yn y ei
Parch
Aled
Chwilog.
Llongyfarchiadau
mawr
ac ei symbolau
a7.30
geiriau
hyderus
a
Mae'r
gacen ymaDiolch
yn
well ios
yw'n
cael
300ml
o hufen
dwbwl
cynorthwyo.
iOwain
chwiorydd
Yna, am
cafwyd
cyngerdd
wedi'r
Awel
Carreg
yam
Bîgfel
arpwdin
enedigaeth
gweini'n
gynnes
ond
os ac
oesi gobeithiol
ardenifer
o gerrig
a’u rhoi
o
Llond
oEryrod
sudd
lemon
Jeriwsalem
baratoi'r
baned
oedfallwy
gydag
Meirion
o ardal
peth
dros
ben
mae
dda
paned amgylch
Casi
Mai ar
12.hi'n
Hefyd
mae
y pentref
yr
bwyllgor
yMai
gymanfa
amhefo
gyflenwi'r
Llond
llwy
de o
flas
fanila clywsom
-ynvanilla
Llanuwchllyn.
Ara’r
y llwybrau
noson
hefyd.
llawenydd
ardal.
yn wir.
Diolch
bisgedi. mawr yn Awel y Glyn,
griwSyniad
o 14 ohyfryd
ddynion
ifanc
dawnus
extract
ganwyd
Eirioedd
Lois yarParch
Mai 28,
merch
fawrdan
i chiarweiniad
am godi ein
calonnau.
Gan nad
Eifion
Jones yniawn
Branwen
Hâf. Yn
Cacen
Crymbl
aPob
Briwgig
Melys
fach
i Gari
a Mari.
dymuniad
yn
abl
i gynnal
ei wasanaeth
trefnwyd
arwain
noson yn hwyliog iawn
Ar
gyfer yygwaelod
8-10
darn
gorau
i’r ddau
deulu.
cyfarfod
gweddi
diolchgarwch ar 175g
'roedd
Gruffudd
o fisgedi
sinsirAntur. Cyflwynwyd
Pen-blwydd
iawn i rhan
Glanli gan 50g
Hydref
13. hapus
Cymerwyd
ganoFfuon
a diolchwyd
fenyn Williams
meddal heb
fod yn halltgan
100g
o fenyn
wedi meddalu
ychydig
Thomas
ar
gyrraedd
carreg
filltir Mena
arall
Megan
Roberts,
Mair
Davies,
Einion Edwards. Os ydych am orig
100g
meddalCofion
yn
95 ooed
yn brown
ddiweddar.
Price
asiwgr
Gillian
Jones.
ddifyr
ganuaradraws
hiwmor
iach yna
Tun
tuao20cm
- spring-form
2Hydref
ŵy atoch
20 chioedd
cysylltwch
côr, nirhydd
chewch
eich
cynnes
a Mai . ein diwrnod neu
un hefoâ’r
gwaelod
a leinio'r
diolchgarwch
ynfanila
bore
siomi! hefo papur pobi.
gwaelod
Hanner
llwy de
oacflas
daacafwyd
(vanilla
Yn ogystal
â dŵad
yny Daid
gwasanaeth
gan
y plantacarElinor
y thema
Dymuniadau gorau i Meredydd Price
Nain
balch, mae
Gordon
extract)
Cafwyd
gan Dull
sy' drosodd yn Seland Newydd yn
Jones
Llys Dinmael
Isaf anerchiad
wedi
2cerddoriaeth.
lwy fwrdd
o lefrith
Arwel
Jones,
cynynathro'n
Ysgol y
gweithio am 'chydig fisoedd.
dathlu
Aur
ddiweddar.
175g
oPriodas
flawd
codi
Berwyn, gyda'r plant
yni chithau.
mynd i hwyl Gwneud
Llongyfarchiadau
Elin
y bisgedi yni Jonathan
friwsion unac
ai hefo
Llongyfarchiadau
mawr
550g o friwgig melys (mincemeat)
wrth
ateb
ei gwestiwn
i bwy neu am prosesydd
Kerry ar enedigaeth
eu bisgedi
mab Macsen
neu trwy roi'r
mewn
Fel ym
mhob
tref a phentref,
bag
a'u
curo
hefo
rholbren.
dangoswyd
gwerthfawrogiad yn
Ar gyfer y crymbl
Ychwanegu'r menyn a chymysgu'n dda
Ninmael hefyd i holl staff y GIG a’r
yna pwyso'r gymysgedd ar waelod y tun
gweithwyr allweddol sydd wedi’n
100g o flawd codi
a'i adael yn yr oergell tra'n paratoi'r
cadw ni fynd yn ystod y cyfnod
llenwad.
75g o siwgr mân
dyrys
yma. Daeth curo dwylo ar nos
75g
o
fenyn
o'r
oergell
wedi'i
dorri'n
Iau yn orchwyl hawdd i ni oedd adref
Toddi'r siocled yn ofalus yn y popty
giwbiau
bach pwysig yn y pentref.
ac
yn orchwyl
meicrodon gan ddefnyddio pŵer isel
25g
o
gnau
almwn
(flaked
almonds)
Diolch o waelod calon i chi sydd
neu ei roi mewn powlen wnaiff eistedd
wedi rhoi gwasanaeth er gwaethaf
ar dop sosban hefo ychydig o ddŵr
22cm ar draws - spring form neu un
yTun
perygl.
sydd yn mudferwi ar yr hob, peidiwch â
hefo gwaelod rhydd a leinio'r gwaelod
gadael i'r dŵr gyffwrdd â’r fowlen. Wedi
hefo papur pobi ac iro'r ochrau hefo
i'r siocled doddi gadael iddo oeri
menyn.
ychydig.
Dull
Curo'r caws mewn powlen eithaf mawr
Rhoi'r popty ar 180C (350F) Nwy 4
a chwipio'r hufen mewn powlen arall
nes ei fod yn eithaf tew ond nid yn rhy
Gwneud y crymbl yn gyntaf hefo dull
stiff. Cymysgu'r siocled meddal i mewn
rhwbio mewn nes bod y gymysgedd yn
i'r caws yn ysgafn ac yna troi'r hufen i
debyg i friwsion bara. Ychwanegu'r
mewn yn ysgafn hefo llwy fwrdd a hefyd
siwgr a'r cnau.
y sudd lemon a'r fanila. Tywallt y
I wneud y spwng curo'r menyn a'r
gymysgedd i mewn i'r tun a'i lefelu cyn
siwgr brown nes yn ysgafn ac yn olau.
ei orchuddio a'i adael dros nos i setio yn
Cymysgu'r wyau, fanila a'r llefrith
yr oergell.
hefo'i gilydd ac yna eu hychwanegu'n
raddol at y gymysgedd tra'n ei guro'n
iawn. Hidlo'r blawd a'i droi i mewn yn Tynnu'r gacen allan o'r oergell tua
chwarter awr cyn ei thynnu allan o'r tun
ysgafn hefo llwy fwrdd.
yn ofalus a'i gweini.
Rhoi'r gymysgedd yn y tun a'i daenu
dros y gwaelod.
I wneud y saws:
Rhoi'r briwgig (mincemeat) fel haen
dros y gymysgedd ac yna gwasgaru'r
3 pelen o stem ginger allan o jar hefo
cynhwysion crymbl drosodd.
surop wedi'u torri’n sleisys tenau
Rhoi'r tun yn eithaf isel yn y popty am
2 lwy fwrdd o'r surop sinsir
tua 45-50 munud.
Bydd y gacen yn barod pan fydd yn
Y ffrwyth o 4 passion fruit
frown golau a sgiwer yn dod allan heb
Cymysgu'r cyfan hefo'i gilydd a'i dywallt
spwng armrwd arno.
dros y gacen gaws cyn ei gweini.
Gadael i'r gacen oeri yn y tun am tua
Os nad ydych yn mynd i fwyta'r holl
chwarter awr yna cymryd cyllell finiog i
gacen yn syth gallwch dywallt ychydig o
ryddhau'r ochrau ac yna ei symud yn
saws dros bob darn wrth ei weini. Felly
ofalus ar blât gweini.
bydd y gwaelod yn cadw rhag mynd yn
Gwasgaru haen dda o siwgr eisin
rhy feddal tan y tro nesaf.
drosti a'i gweini hefo hufen neu hufen iâ.

Y Nadolig yn nesau!

I rewi'r ddwy rhowch y gacen yn y
rhewgell ar dun fflat a'u gadael i rewi'n
Dyma bwdin oer sydyn iawn i'w baratoi.
galed yna eu gorchuddio â digon o ffoil
Mae'r gacen gaws yma yn flasus iawn
a'u labelu. Gallwch eu rhewi am tua dau
ar ben ei hun ond ar gyfer y Nadolig
Llongyfarchiadau
i Marial fis.
Gwynn Edwards (Pentre Draw,
gallwch
wasgaru tipyn ocalonnog
gnau pistachio
Pentre
Llyn
ei phriodas â Harry Edward Guttridge (Market
wedi'u
malu'n
fânCymer)
a hadauarpomegranate
ynghefo
Nghapel
Cerrigydrudion ar Fehefin
Myfanwy29.
Stubbs
arniBosworth)
neu ei gweini
sawsJeriwsalem,
passion
Mae'r
ddau wedi ymgartrefu yn Y Bala. Pob dymuniadau gorau iddynt
fruit
a sinsir.
i'r dyfodol.

ADWEITHEGYDD SYMUDOL
HYFFORDDIANT
PREIFAT
(Reflexologist)

Saesneg dan ofal athrawes brofiadol (Cert.Ed.,
fwynhau
adweitheg yn Beauty Beyond,
B.A., (Hons.), M.A.,NAWR
plantgallwch
o oedran
ysgol gynradd,
Upper
Clwyd
ysgol uwchradd, i fyny at TGAU
a Lefel
A. Street, Ruthun,
Mathemateg
blant
o oedran
ysgoluwchben
gynradd,Gwalldy Tegid, Stryd Fawr, Y Bala!
NEUiyn
yr ystafell
therapi
ysgol uwchradd, i fyny at TGAU
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar dudalen facebook Happy Feet Cymru,
Hefyd,
Anghenion Dysgu Ychwanegol
ffoniwch Miss Fred Breakell ar 07912100740,
neu ebostiwch fred@happy-feet.cymru

Am fanylion pellach, cysylltwch â 01490 450241
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Wyn brawd bach i Leia Ogwen. Elfyn
Ecoysgol bod yr ymgyrch Miri Mês,
ac Ann yn dod yn daid a nain am y
Cyfoeth Naturiol Cymru,
yn un
degfed tro!
eithriadol bwysig o ran cynnal a
YSGOL
CERRIGYDRUDION:
chynyddu nifer y coed sy’n cael eu
Gohebydd:
Evans
Dawns i Bawb
– Ar Nerys
ôl cyfnod
o nerysevansdyffryn@gmail.com
plannu, felly gofynwyd am gefnogaeth
ychydig
wythnosau
o
wersi,01745
Ffôn
890294
y plant
a chasglwyd 40Kg o fês. Bydd
llwyddodd y Cyfnod Sylfaen i
y rhain yn cael eu plannu mewn
gyflwyno
am yAlun meithrinfa
goedPentre
ac yn Llech
dychwelyd
Nôl yn misdawns
Mawrthardderchog
trefnodd ffrindiau
(chik) Williams,
barti i’r
Gryffalo yn y Goedwig. Roedd
ardal mewn
blwyddyn neu
sypreis ar ei benblwydd yn 40, gwnaed casgliad
ac fe drosglwyddodd
Alunddwy.
£900
mwynhad y dawnswyr yn amlwg iawn
Ardderchog! Diolch i bawb a fu’n
i’r Ambiwlans Awyr.
yn canolbwyntio’n wych yn creu
casglu’n ddyfal.
symudiadau cydlynol, ac yn sicr,
Ysgolion Uwchradd – Daeth cyfle i
LLONGYFARCHIADAU
I
Geraint
a
Glenys
Williams,Blwyddyn
Pentre Pella
ar ddathlu
eu
roedd pawb oedd yn gwylio wedi cael
ddisbyglion
6 gael
dyddiau
Priodas
Aur arar
18y Ebrill.
blas
arbennig
cyflwyniad.
blasu yn Ysgol Dyffryn Conwy ac
Noson Goffi – Roedd bwrlwm yn
Ysgol Godre’r Berwyn a bu noson
GWELLA
einIau
cofion
at Pauline Blake,
y Bedol
wedi iddi syrthio a
neuadd
yr Anfonwn
ysgol nos
17 Hydref
agoredPont
yn Ysgol
Brynhyfryd.
thorri ei
chlun. Gobeithio
eich gweld
fuan. Mae Rhiannon
Evans,
pan
gynhaliwyd
y Noson
Goffiadre’n
Ymwelwyr
– Croeso
eto Dreflan
i PC
yn gwella arwedi
ôl caeleiclunthrefnu
newydd ddechrau
mis Mawrth.
flynyddol
gan
Wheway
a fu’n siarad gyda’r plant am
Gyfeillion yr Ysgol. Bu’n llwyddiannus
ymddygiad, i Cass Meurig am ei
PROFEDIGAETH
Estynnwyn
cydymdeimlad
at Robin
Llwyn Onn
iawn
gyda stondianu
amrywiol,ein
cyfle
i
gwasanaeth
acJones,
i’r Parch
Carol
sydd wedi
ei chwaer
nhgyfraith;
Teulu Yr
drio’ch
lwc colli
mewn
gemau yng
amrywiol
a at
Roberts
a Ydlan,
ddaethChristian
i siarad Ffoulkes
gyda CA2
wedi colliwrth
ei dad;
at Teulu
Llety’r
Gild,aNicola
ei mam;
teulu Dwyfor,
phaned
gwrs.
Diolch
i bawb
amwedi
ei rôlcolli
yn yr
eglwys.
Tecwyn Rawson
wedi colli at
chwaer
yng nhyfraith,
Jones,
Llys Gwylim
fynychodd
ac a gyfranodd
y noson
ClybiauacaratôlBeryl
ysgol
– Parhaodd
Bl 5
sydd
wediffordd.
colli ei merch yng nghyfraith. Hefyd,
trist oedd clywed
am farwolaeth
ym
mhob
a 6 i ddatblygu
eu sgiliau
codio gan
Rali
GBJones,
– Bu Pont
nifery oBedol
rieni,– staff
gwrthrychau
diddorol
Charles
cofiona at eigynhyrchu
briod, Rachel,
y teulu, ffrindiau
a fel
chyfeillion
yr ysgol yn gwirfoddoli i
reidiau ffair disgyblion Bl 3 a 4 yn
chymdogion.
weithio
dros
rali,
yn i Wyn,
mwynhau
Buaswn
yn benwythnos
hoffi diolch ar yran
yr ardal
Juliette gweithgareddau
a staff Siop y Pentregyda
am
gwneud
pob math
swyddi
i helpu.
Iaitha dyrys
Conwy
Cyfnod
eu gwasanaeth
a’u ogofal
diflino
drosom arMenter
adeg anodd
i boba’r
un ohonom.
Diolch
galon
i gefnogaeth
bawb. Bu’n
yn fod
gwella
ffitrwydd gyda
Gobeithioo y cânt
yr un
wedi i’rSylfaen
aflwydd ‘ma
drosodd.
benwythnos llwyddiannus iawn i’r
cynrychiolwyr o wasanaeth Hamdden
gyrrwyr,
gwylwyr
ac i goffrau’r
ysgol!
Gwledig
Conwy.
Bu sesiynau
pellach
PENBLWYDD
HAPUS
i Mr John
R Hughes
sydd yng
nghartre’r
Old Deanery,
Gwasanaeth
Diolchgarwch
–
hefyd
Llanelwy ac fe fydd
yn 104. Cofion cynnes
atoch.gan Wasanaeth Ymgysylltu
Bnawn
Mawrth
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Hydref,
Disgyblion, Rhieni a’r Ysgol. Diolch yn
gwahoddwyd
y
cyhoedd
i’r
fawr
i
Gerallt
Owain
am
gwasanaeth lle cafwyd cyfraniadau
weithgareddau diddorol.
gan bob dosbarth a sgwrs ddifyr iawn
Llaeth y Llan ac Aldi – Rydym yn
gan Y Parch. Huw Dylan Jones.
parhau i gasglu caeadau potiau
Diolch iddo am ei amser a’r neges
iogwrt Llaeth y Llan a sticeri Aldi.
amserol.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod
Miri Mês – Penderfynodd y pwyllgor
yn brysur yn casglu yn barod.

LLANRHAEADR

LLANGWM
drwy ganu tipyn o ‘mouth music’
CȎR MEIBION LLANGWM: Wedi
cyflym a rhythmig, ac esiampl o’r
hir ddisgwyl, cyrhaeddodd y
‘waulking songs’ traddodiadol –
penwythnos yr oedd aelodau Côr
caneuon a genid ers talwm wrth i
Meibion Llangwm wedi bod yn
ferched drin gwlân. Mae’n wir i
disgwyl yn eiddgar amdano ers tro,
ddweud
mai
uchafbwynt
y
sef y cyfle unwaith eto i gyd-ganu
cyngherddau oedd cyflwyniad
gydag un o artistiaid gwerin
emosiynol Mairi a’r Côr o’r hen
enwocaf yr Alban, sef Mairi
ffefryn ‘Ysbryd y Gael’ ar ddiwedd y
MacInnes.
noson, gyda sain y bagbibau yn
Trefnwyd dau gyngerdd, y naill yng
Plant, ieuenctid
a mamau’r
Ysgol Sul ynmynd
eu gwasanaeth
dathlu Gŵyl
Dewi.i
â ni i bellafoedd
yr Alban
Ngharno
a’r llall
yng Ngherrigy
gloi’r nosweithiau Celtaidd eu
drudion - cyngherddau a fydd yn
naws.
aros Evans:
yn y Be
cof fydden
am flynyddoedd.
Nerys
ni’n edrych mlaen
ato ar ôl hyn i gyd?
Yn dilyn
cyngherddau,
gwnaed
Cafwyd
croesoy buaswn
twymgalon
Nes
i rioed feddwl
yn deudyn
hyn, ond
mynd yi Morrisons
i wneud
fy siopa
cyfraniad
o yn
£500
elusennau
neuadd achos
orlawndwiCarno,
llesiopa!!
yn Ond
wythnosol
ddim yna’rlicio
ma niolch
fawr i'r
i Paula
fy merch
y Galon
Chronfa
dechrau
llenwi
ymhell
yng
nghyfraith
am ofalu
nadcyn
ydeamser
ni ddim ynMudiad
llwgu a Ymchwil
hithe yn nyrsio
ynaGlan
Clwyd
Ambiwlans
hynnymlaen
er cof ato
am
dechrau.
Yna, ara gŵr
y nos
Sul,
yng Un
a phedair
o ferched
adre
i’w sortio!
peth arall Awyr,
fyddaiaedrych
o’n71haelodau
selocaf a fu farw
Jeriwsalem
ydiNghapel
mynd i weld Marcello,
y dyn trindan
gwallt!!!un
Dwi
mlwydd oed.
ynagored
frawychus
o sydyn
a chynarweinyddiaeth
Llio,
sydd yn 16 caelmedrus
cyfle i fyndTrystan
ar ddiwrnod
gwahanol
Brif Ysgolion
ac i
amserol rai misoedd yn ôl. Byddai
Edwards cafwyd perfformiadau
McDonalds!
Ber, Ystrad wedi bod wrth ei fodd
grymus,
chynnes.
Lisa
sydd yn teimladwy
14, mynd ar awyliau.
gyda’r cyngherddau ac yng nghanol
Ganwyd
Mairi
ar unnôl
o iynysoedd
Rhian
sydd yn
12 mynd
ysgol Glan Clwyd
yr holl
hwyl aa’rthorri
direidi.
Dymuna’r
allanol
Heledd,
sef De
Uist,
ac cael
y gweld
Sioned
sydd
yn 8 mynd
nôl i’r
ysgol,
ffrindiau
ei gwallt.
Côr ddiolch yn fawr iawn i bawb fu’n
mae hi’n hoff o hyrwyddo
trefnu’r ddwy noson, ac yn arbennig
traddodiadau cerddorol ei phobl yn
Cadwch yn iach a saff, bawb!
i Bethan a Gwerfyl am ein paratoi.
yr iaith Gaeleg; gwnaeth hynny

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
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LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones Evans Ffôn 01824 790313
Llongyfarchiadau i Mark a Fiona, Cwm Hyfryd, ar
enedigaeth George, brawd bach i Tomos
Dathlu Pob dymuniad da i Jason a Julie Jones sy’n
dathlu eu Priodas Arian.
Penodiad Llongyfarchiadau calonnog i Rhys Davies,
ar gael ei benodi yn un o bedwar Cyfarwyddwr
newydd i’r bwrdd corff ardoll cig coch Hybu Cig
Cymru (HCC).
Mae Rhys yn Brif Weithredwr Arwerthwyr, Priswyr
ac Asiantau Ystadau Farmers Marts Ltd, a leolir yn
Nolgellau. Mae hefyd yn Syrfëwr Siartredig Gwledig
cymwys, ac mae wedi gweithio yn y gorffennol fel
syrfëwr siartredig ac asiant tir ac fel rheolwr bancio
amaethyddol arbenigol yng ngogledd orllewin
Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas
Arwerthwyr Da Byw Cymru. Da iawn Rhys!

palmentydd, llwybrau mewn coedwig, ar laswelltau,
bryniau serth a rhwystrau, lle mae’n rhaid i’r reidiwr
ddisgyn o’r beic, ei gario dros y rhwystr, ac yna ailreidio’r beic at y llinell derfyn. Da iawn Neisha, dal
ati.
Profedigaeth Estynnwn ein cydymdeimlad ag Arwyn
a Denise, Fron Haul, Arwyn wedi colli ei fam ac â
Mair, Moelfre o golli Robin.
Y Gymdeithas Nos Lun Mawrth 2, daeth tymor y
Gymdeithas i ben pan gynhaliwyd ein swper Gŵyl
Ddewi. Aeron, Hywel, Rheinallt a Gareth oedd
yng ngofal y bwyd ac fel arfer cafwyd gwledd
ardderchog. I ddilyn cawsom adloniant yng
nghwmni ‘Tonig’, sef y ddwy chwaer Dona a Sandra.
Maent yn ysgrifennu a chyfansoddi eu hunain a
mwynhawyd datganiad o’u caneuon yn cynnwys
iodlo! Noson wych i orffen y tymor. Llywyddwyd a
diolchwyd gan Hugh.

Swydd Newydd Pob dymuniad da i Hywel, Hafod
y Bryn, yn ei swydd newydd gyda chwmni Jones
Peckover, Dinbych.
Ymddeol Pob dymuniad da i Richard, Hafod y
Bryn ar ei ymddeoliad fel Uwch Reolwr gyda Bwrdd
Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth, ar ôl 16
mlynedd o wasanaeth clodwiw i’r byd amaeth.
Newid Swydd Pob dymuniad da i Catrin
Evans, Dolanedd ar ei swydd newydd gydag
Ymddiriedolaeth Cae Dai, Dinbych. Mae’r
Ymddiriedolaeth a sefydlwyd gan Sparrow Harrison
ym 1994, yn darparu cyfleoedd i bobl fregus gael
gwaith a hyfforddiant o fewn yr amgueddfa, mewn
fferm fach ac mewn perllan gymunedol. Mae’r
amgueddfa, sydd ar Ffordd Nantglyn, Dinbych werth
ymweld â hi.
Seiclo Trawsgwlad Llongyfarchiadau calonnog i
Neisha, Bryn Noddfa ar ddod yn Bencampwr Seiclo
Trawsgwlad Gogledd Cymru Dan 16oed. Cwrs
byr ydi o i’r ieuenctid, rhwng 2.5 a 3.5km - tra bod
oedolion yn seiclo rhwng hanner ac awr o amser! Yn
y ras, rhaid ymgodymu â nifer o wahanol heriau ee

Dydd Gŵyl Dewi Bore Sul 1 Mawrth, cynhaliwyd
gwasanaeth Gŵyl Ddewi’r Plant yn y Festri. Yn
dilyn adrodd neges Gristnogol Dewi Sant, a sgwrs
bwrpasol gyda Heledd i’r plant, cafwyd gwledd o
ganu unawdau, deuawdau ac adroddiadau gan y
plant a’r bobol ifanc. Wrth gwrs rhaid oedd cael paned
o de a Chacennau Cri ar ddiwedd y gwasanaeth!

Donna a Sandra yn ei morio hi!

Dydd Gweddi’r Byd Cynhaliwyd y gwasanaeth
eleni Nos Wener 6 Mawrth yn Eglwys Sant Tyrnog.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan Mary Steel a
Veronica Roberts, gydag aelodau o Eglwysi St
Tyrnog a Cwyfan a Chapel y Dyffryn yn cymryd
rhan. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Cod, Cymer dy
Fatras a Cherdda’, oedd wedi ei baratoi gan ferched
Cristnogol Zimbabwe. Yn y gwasanaeth maen
nhw’n rhannu’r heriau maen nhw wedi eu hwynebu
a’u gobeithion am y dyfodol. Cawsom ein hannog
i fyfyrio ynghylch yr anawsterau a’r helyntion sydd
wedi bod yn fwrn ar eu gwlad dros flynyddoedd
lawer, ac o glywed eu straeon, yr her i ni gyd ydi
ceisio cariad, heddwch a chymod ... ym mhob
man!
Sefydliad y Merched Cawsom wahoddiad gan
Sefydliad y Merched Denbigh Green i ymuno â
nhw mewn Noson Gymreig. Disgyblion Ysgol
Twm o’r Nant oedd yn diddori, ac fel arfer cafwyd
gwledd ganddyn nhw wrth iddyn nhw lefaru a
chanu caneuon rhai o gystadlaethau’r Urdd. Yna
mwynhawyd gwledd wedi ei baratoi ar ein cyfer.
Undeb y Mamau Croesawyd Dorothy Roberts i’r
cyfarfod, lle dangosodd sut i osod blodau oedd yn
seiliedig ar wyliau oedd hi wedi eu cael gyda ffrindiau
- sydd yn galw eu hunain yn BATS! Mae’n amlwg eu
bod nhw wedi cael lot o sbri gyda’i gilydd!

Heledd Iago’n sgwrsio gyda’r plant

Plant yn canu yn y gwasanaeth
24

Llan Llanast Yng nghyfarfod mis Mawrth, clywsom
sut roddodd mam y baban Moses o mewn basged
frwyn a’i osod yng nghanol brwyn ar lan yr afon Nîl,
ac ymddiried yn Nuw y byddai’n achub bywyd y
plentyn. Dysgon ni hefyd sut roedd y baban wedi
ei gymryd allan o’r brwyn wrth ymyl yr afon gan
dywysoges o’r Aifft. Gwnaethon ni feddwl hefyd
am ein mamau ni a gwneud cardiau iddyn nhw ar

Moses yn y fasged yn y brwyn

gyfer Sul y Mamau. Gwnaethon ni frwyn a blodau
ac addurno bisgedi siâp calon, gyda phawb yn
helpu i wneud basged fawr i gadw’r babi yn ddiogel.
Mwynhawyd y wledd arferol ar ddiwedd y cyfarfod.
Mae croeso i bawb, ond rhaid i oedolyn ddod gyda’r
plenty. (Mary)
Ysgol Bryn Clwyd Bu Ysgrifennydd Addysg Cymru,
Kirsty Williams yn ymweld â Ffederasiwn Ysgolion
Bryn Clwyd a Gellifor yn ddiweddar. Roedd hi wrth ei
bodd yn sgwrsio gyda’r disgyblion, staff ac aelodau
o’r gymuned a chymryd rhan yn y gwersi. Croesawyd
hi gan blant cyn-feithrin yn canu cân Gymraeg
‘Clap, clap, un, dau tri’, cyn mynd at y babanod
gan adael olion llaw yn ogof oes cerrig y plant!
Yn y dosbarth Iau ymunodd y Gweinidog mewn
gweithgareddau rhaglenni robotiaid a thechnegau
myfyrdod. Daeth cyn-ddisgyblion yr ysgol i siarad
â hi hefyd. Dywedodd ‘Ymweld ag ysgolion ydi un
rhan o’m swydd rydw i’n mwynhau’n fawr iawn,
ac wrth ymweld ag Ysgol Bryn Clwyd roedden i’n
hoffi’r ffordd mae’r ysgol yn mynd ati i sicrhau lles
y disgyblion, a mwynheais yn fawr gymryd rhan yn
y dechneg myfyrdod’. Dywedodd am Ysgol Gellifor
‘Roedd y dull ddefnyddiodd yr ysgol o gynnwys
gweithgareddau trawsgwricwlaidd yn eu gwersi
mathemateg, a sôn am hanes mathemategwyr
Cymreig yn eu gwersi mathemateg, yn wych!’
Eglurodd y disgyblion pa mor llwyddiannus fuon nhw
yn cynhyrchu, marchnata a gwerthu bariau siocled
drwy’r siop siocled lleol. Gwrandawodd y Gweinidog
hefyd ar y côr yn ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr
Urdd ac ymuno â’r dosbarth babanod i ddysgu
am Dewi Sant. Dywedodd y Pennaeth Mr Richard
Monteiro ‘Roedd disgyblion y ddwy ysgol yn falch
iawn o rannu eu gwaith gyda’r Gweinidog ac fe
groesawodd y staff a’r llywodraethwyr y cyfle i drafod
addysg mewn ysgolion gwledig gyda hi. Roedd yn
gyfle ardderchog i ddangos y gweithgareddau sy’n
digwydd yn y ddwy ysgol, a be maen nhw’n gynnig
i’r cymunedau lleol ac ehangach’.

Y Pennaeth a Kirsty Williams wrthi’n sgwrsio â’r
llywodraethwyr

Bore Coffi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2020
Bore Sadwrn 14 Mawrth, ddyddiau’n unig cyn
i ni gael y newyddion trist na fydd Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd 2020 yn cael ei chynnal
ar gaeau Kilford eleni, cynhaliwyd Bore Coffi yn
y Stafelloedd Coco i gwblhau a phasio’r targed
o £8000 a roddwyd i Bwyllgor Apêl Llandyrnog,
Llangwyfan ac Aberchwiler tuag at yr Eisteddfod.
Roedd nifer dda wedi dod ynghyd, a llwyddwyd
i godi £294.60. Ar ôl ocsiwn byr, diolchodd Rhys
Davies, Is-gadeirydd y Pwyllgor Apêl i bawb am eu
cefnogaeth i’r holl weithgareddau a gynhaliwyd er
mwyn codi’r arian mawr - bu digon o weithio caled a
chyfle i’r tair cymuned gymdeithasu’n hapus dros y
ddwy flynedd diwethaf. Diolch i bawb unwaith eto!

Rhys, Is-gadeirydd yn diolch i bawb

LLANDYRNOG
Gohebydd: Iestyn Jones Evans Ffôn 01824 790313
Fisorau Mae Michelle ac Ian Bartlett-Greavy, o
gwmni Baa Stool wedi bod yn gwneud fisorau’n
ddiweddar – 700 ohonyn nhw. Maen nhw wedi’u
danfon cyn belled ag Ynys Môn, ac mae doctoriaid
yn Wrecsam ac yn nifer o’n cartrefi gofal a hosbisau
lleol yn eu defnyddio. Mae’r cwmni hefyd wedi
gwneud bron 500 o fasgiau. Ar wefan Baa Stool,
www.baastool.co.uk fe welwch fideo ar sut i wneud
masg.

Dau gwestiwn
Hywel Davies, Hafod y Bryn
Beth sydd wedi’ch cadw chi’n gall?
Mae digon i’w neud yn yr ardd adeg yma o’r
flwyddyn, blodau a llysiau i’w hau, plannu ac
efo’r tywydd braf yn ddiweddar, digon o ddyfrio!
Rydym hefyd wedi ymestyn yr ardd gan gymryd
darn o’r cae, felly mae yne ddarn go lew i allu
plannu planhigion newydd.
Daeth Tomos, fy efaill, adref am ryw 7
wythnos ar saib o’i waith (furlough) o Ardal
y Llynnoedd - mae wedi bod yn braf cael ei
gwmni er bod ne chydig o ddadlau wedi bod!
Dros y misoedd diwethaf, dwi wedi cario
mlaen i weithio. Cefais swydd newydd ryw fis
yn ôl - dim yr adeg gorau i newid swydd, ond
rydw i wedi symud cwmni o Gaer i Ddinbych,
felly mae’r daith bob bore a nos o Landyrnog

tipyn byrrach rwan. Mae’n braf mynd i’r
swyddfa efo 3 ohonom yno a dilyn rwtîn
dyddiol, rywbeth mae llawer o bobol wedi’i golli.
Beth hoffech chi ei wneud ar ôl codi’r
gwaharddiadau?
Rydw i yn edrych mlaen i allu ysgwyd llaw gyda
phobol. Mae’n beth syml iawn ond rhywbeth
sydd yn digwydd yn aml gyda ngwaith fel arfer.
Dwi hefyd yn edrych mlaen i allu cerdded lawr
strydoedd a mewn i siopau heb fod ag ofn pa
mor agos yw’r person nesa i mi.
Ar ôl cychwyn gwaith newydd a dim ond 3
yn y swyddfa, dwi’n edrych ymlaen i gyfarfod
gweddill y staff a hefyd mynd o gwmpas i
gyfarfod cleientiaid.

Rod Williams, Rhiwbebyll Isaf

Michelle ac Ian Bartlett-Greavy, yn dangos y fisorau

Banc Bwyd
Mae Banc Bwyd Dyffryn Clwyd yn apelio am
gyfraniadau ariannol i brynu nwyddau i bobl
anghenus. Cysylltwch ag Idris Humphreys ar 07833
560516 i holi sut mae cyfrannu.
Hefyd, ewch i valeofclwyd.foodbank.org.uk i gael
rhagor o fanylion am waith y banc bwyd
Coronafeirws
Elin, Bryn Teg, disgybl yn Ysgol Bro Cinmeirch,
Llanrhaeadr YC ddyluniodd boster gafodd ei
fabwysiadu gan Uned Troseddau Cefn Gwlad Heddlu
Gogledd Cymru.

Eisteddfod T yr Urdd Llongyfarchiadau calonnog
i Mason Powell oedd yn aelod o grŵp Y Brodyr
Roc, Ysgol Bro Cinmeirch a ddaeth yn 2il yng
nghystadleuaeth Band neu Grŵp Roc a Phop Bl 6 ac
Iau. Da iawn chi, daliwch ati! Llongyfarchiadau hefyd
i Efa Gwen, Ysgubor Wen ar serennu yn y Llefaru Bl
5 a 6!
Pen blwydd Pob dymuniad da i Helen, Siop y
Bwtsiar sy’n dathlu pen blwydd arbennig
Dymuniadau da i Willy Plumb ar ôl cael triniaeth yn
Ysbyty Broad Green ac Ysbyty Glan Clwyd; ac i Albie
Roberts, sydd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Maelor.

Beth sydd wedi cadw chi’n gall yn ystod y
cyfnod clo?
Er ein bod wedi’n gorfodi i aros gartref dros y
ddau fis diwetha’, i ddweud y gwir dwi ddim yn
teimlo mod i wedi ’ngharcharu’n ormodol.
Ydw, dwi’n hoff iawn o deithio i ardaloedd
newydd a gwahanol, i weld sut mae eraill yn
byw ond dwi’n fodlon iawn aros gartre hefyd,
cyn belled â bod gen i rywbeth i’w wneud.
Er fy mod i’n hapus efo llyfr yn fy llaw neu’n
gwylio rhaglenni natur neu rygbi ar y teledu,
mae’n rhaid dweud fy mod fwyaf hapus
gyda rhyw brosiect bach i weithio arno. Mae
boddhad mawr mewn gweithio gyda’r dwylo
neu’n helpu eraill sydd gyda gwell sgiliau na
mi.
Yn ystod penwythnosau gwlyb y gaeaf bu fy
nghymydog Jim Kilpatrick yn plygu’r gwrych
rhyngom ni a Bonyn Eithin (Bracken Hill Farm
erbyn heddiw!!!). Cafodd Jim hwyl ardderchog
ar y gwaith a phleser mawr heddiw yw gweld y
gwrych yn blaguro.
Wedi plygu gwrych mae gwaith clirio.
Roeddwn wrth fy modd am ddiwrnodau’r
Gwanwyn yn helpu a threfnu’r gwaith yma, cyn
i John Morgan ddod gyda’i offer pwrpasol i ail
ffensio.
Mi roedd hi’n bleser cael gweithio ar safle
braf iawn gyda golygfa hyfryd o Ddyffryn
Clwyd ac Eryri yn y cefndir. Roedd clywed y
Gnocell Werdd yn y cefndir yn fonws mawr
(Jim ddaru adnabod yr alwad, nid fi - dyna’r
fantais o weithio fel Swyddog Bywyd Gwyllt
gyda’r Cyngor Sir).
Mi roedd blwyddyn neu ddwy wedi mynd
heibio ers i ni glywed y Gog. Felly un bore’n
ddiweddar ma, dyma ni’n cerdded i Ben y
Cloddiau gan obeithio byddai’n perfformio. Do,
yn sicr mi glywsom hi’n hawlio ei thiriogaeth
yn glir am dros hanner awr. Fe gofiaf sawl
blwyddyn cerdded yn ôl o Eglwys Llangwyfan
- a dyma’r Gog yn canu yn glir reit uwchben.
Dyma’r Parchedig Bernard Thomas a’r
diweddar Peter Wilson y dod lawr y ffordd
mewn car. Stopiodd y car a dyma fi’n dweud
bod y Gog i’w glywed. Dyma’r ddau allan o’r
car i wrando. ‘O dyna fendigedig,’ meddai
Bernard – ‘dwi ddim wedi clywed y Gog
ers pan oeddem yn byw yng Nghwm Tawe
chwarter canrif nôl’. ‘Rhaid i mi edrych am
arian yn fy mhoced am lwc’ meddai Peter, ac
yna dyma’r ddau yn dreifio’n ôl am Landyrnog.
Chwarter milltir lawr y ffordd dyma nhw’n cael
pynctiar!!
Y prysurdeb arall yw cael yr ardd lysiau
mewn trefn (Maged sy’n gyfrifol am yr ardd
flodau ac mae’n rhaid i mi gyfaddef bod llawer
gwell golwg yn y fan yna). Dwi ddim yn cyfrif fy
hun yn arddwr da, ond pleser pur ydi plannu,

casglu a bwyta llysiau ffresh o’r ardd – faswn
i byth yn ennill gwobr mewn sioe heb i’r safon
fod yn wael iawn! Stori arall am Sioe sydd yn
mynd a fi nôl i pan oeddwn yn gweithio yn Sir
Gaerfyrddin gydag ADAS. Roedd ffrind da imi
o San Cler yn gweithio i’r hen gwmni ICI dros
Siroedd y De (plum job yn yr amser yna). Mi
oedd Sioe Garddwriaeth Trelech yn dipyn o
Sioe a dyma ffermwr ac aelod o’r Pwyllgor yn
cynnig fy ffrind i feirniadu’r llysiau. Yn anffodus,
doedd gan Trefor ddim syniad am arddio, yn
ei feddwl o, y llysiau mwyaf (fel buasech yn
meddwl gan ddyn yn gwerthu gwrteth), heb
ddodi dim sylw at siâp a chysondeb y llysiau,
oedd yn haeddu eu gwobrwyo. Yn anffodus,
fe wnaeth smonech go iawn o’r beirniadu
ac mi ‘roedd y cystadleuwyr yn flin iawn am
ei benderfyniadau. Fel oedd lwc, mi oedd
ganddo gar reit gyflym ond ni chafodd ei alw i
feirniadu llysiau byth wedyn!
Be hoffech ei wneud wedi’r cyfnod clo?
Yn gyntaf, mae ganddon ni waith dal i fyny
gyda ffrindiau yma a thraw a cael cyfle rhoi’r
byd yn ei le. Mae’n rhaid dweud fe fydd yn
braf iawn cael rhoi’r car ar y ffordd unwaith
eto. Mae ganddo ni ffrindiau mewn gwahanol
ardaloedd o Gymru a braf iawn fydd ymweld â
nhw. Mae teithio o gwmpas Cymru yn dod ag
atgofion o pan oeddwn yn gweithio yn Adran
Amaeth Banc HSBC ac yn ymweld â ffermydd
mewn gwahanol ardaloedd. Mae’n braf edrych
dros y gwrych a gweld sut mae busnesau wedi
newid a datblygu ers fy amser i. Rydym yn
hoff iawn o Ogledd Sir Benfro - Cwm Gwaun
yn arbennig - ac fe fyddai’n braf iawn cael
ymweld â’r ardal yr Hydref yma a mwynhau
pryd yn Y Dafarn Sinc a Pheint yn Nhafarn
Betsi, a chwrdd â’r trigolion unwaith eto.
Mae yna gynefinoedd yng Nghwm Gwaun lle
mae gwiberod yn reit niferus. Er i mi gerdded
miloedd o erwau ar hyd a lled Cymru dwi
erioed wedi gweld gwiber yn y gwyllt. Pan yn
yr ysgol fe gofiaf un diwrnod i blentyn bach
gerdded mewn i’r Labordy Bywydeg yn cario
wiber yn ofalus. ’Roedd wedi ei darganfod
bron wrth giât yr Ysgol- lle mae Meddygfa
Lon Ganol Dinbych erbyn hyn! Mi gofiaf i’r
Athro Bywydeg, Hywel Davies bron gael ffit
pan welodd beth oedd gan yr hogyn bach yn
ei law! Er edrych ar nifer o ardaloedd, mae’r
anifail prin yma wedi llithro ffwrdd cyn i mi
ddod yn rhy agos ato. Fe fyddai’n ddiddorol
iawn cael golwg gofalus ar y wiber yn ei
chynefin naturiol. Dwi hefyd yn gobeithio bydd
cyfle i deithio lawr i Gaerdydd a’r Stadiwm
Principality cyn bo hir gan obeithio bydd Tîm
Rygbi Cymru yn ôl ar y cledrau unwaith eto.
Helpu neu rwystro John Morgan i ffensio!
25

LLANGWM
COFION: Gyda’r argyfwng iechyd
uwch ein pennau – anfonwn ein cofion
at yr holl ddarllenwyr yn ystod y
cyfnod pryderus hwn; cymrwch ofal.
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau
calonnog i Iwan a Glain Jones, Bala,
ar enedigaeth Erin Alys sy’n chwaer
fach i Eben Gruffudd, ac wyres fach i
Êl a Bethan, Garthnant. Pob bendith
arnoch fel teulu. Hyfryd hefyd yw
cael croesawu merch fach, sef Esni
Glwys i Elin a Gwynant Rowlands
(Bronallt, Bala gynt). Fel ‘chwaer
fawr’, mae’n siwr fod Eila Non wedi
dotio, felly hefyd weddill y teulu
yn arbennig y Neiniau a’r Teidiau –
Carys a Trebor Evans, Llangwm a
Dora a Glyn Rowlands, Llandderfel.
Llongyfarchiadau !
PROFEDIGAETHAU: Fe’n tristhawyd
ym mro Uwchaled o glywed am y
brofedigaeth ddaeth i ran teulu’r
Parc, Gellïoedd. Roedd Emrys Jones
(neu Em Parc i bawb o’i gydnabod)
yn berson hynaws, yn gymydog
da ac yn aelod ffyddlon iawn o Gôr
Meibion Llangwm am flynyddoedd
lawer. Anfonwn ein cofion dwysaf at
ei briod Anwen Jones, y plant – Nia,
Arwel, Nerys ac Elen a’u teuluoedd;
hefyd at Ethel Jones a Tom Jones a’r
cysylltiadau oll.
Estynnwn hefyd ein cydymdeimlad
â Gail Shaw a’r plant – Lynne, Gavin,
Geraint a Tomos yn eu profedigaeth
o golli Dean Shaw. Treuliodd Dean
sawl blwyddyn yma gyda’r teulu yn
Llangwm cyn symud draw i Ynys
Môn a chofiwn amdano fel plastrwr
crefftus iawn. Roedd hefyd yn ddrwg
iawn gennym glywed am brofedigaeth
Mr a Mrs Butler wedi i Heather golli

ei mham yn ddiweddar. Anfonwn ein
cydymeimlad i deulu Bron Haul. A
thrist oedd clywed am farwolaeth Mrs
Idwen Jones (Cerrigydrudion gynt)
sef Mam a Mam yng nghyfraith Aled
a Sioned Jones, Tyn y Wern a Nain
annwyl i Gwenno. Anfonwn ein cofion
atoch ac at Gwynfor a’r teulu yng
Nghaerdydd.
BEDYDD: Daeth cynulleidfa niferus
ynghyd i Gapel y Groes ar Fawrth 1
i wasanaeth bedydd Casi Gwenllian,
merch fach Awen a Berwyn, Rhuthun
(Awel y Ddôl gynt), a hynny gan ei
Thaid – y Parch. Huw Dylan Jones.
Dymuniadau gorau i chi fel teulu. Braf
hefyd, mewn amser mor bryderus i
bawb, yw gwrando ar Huw Dylan yn
cyflwyno myfyrdod boreol drwy gyfrwng
y cyfryngau cymdeithasol. Mae ei
sylwadau pwrpasol yn hwb ar ddechrau
diwrnod. Diolch o galon iddo.
PENBLWYDD: Llongyfarchiadau i
Guto Bryn, Fron Isa’ a Telor Jones,
Parc, y ddau wedi troi yn un ar hugain
yn ddiweddar. Bydd Meriel Owen,
Gaerfechan, hefyd yn 21 oed fis
Mehefin. Dymuniadau gorau i’r dyfodol
i’r tri ohonoch.
BRENHINES: Llongyfarchiadau
i Elain Gruffudd Jones, Disgarth
Isa’, ar gael ei dewis yn Frenhines
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Clwyd.
Ers blynyddoedd, bu Elain yn hynod
weithgar gyda’r Mudiad yn lleol yma
yng Nghlwb Uwchaled yn ogystal
ag yn Sirol. Ei bwriad – (pan fydd yr
aflwydd wedi pylu) yw trefnu rhagor
o weithgareddau diddorol yn enw’r
Ffermwyr Ifanc. Da iawn wir, Elain,
‘rwyt yn llawn haeddu’r anrhydedd.

Llythyrau

Cronfa Argyfwng Mudiad Meithrin
Mae Mudiad Meithrin yn teimlo’n
angerddol ynglŷn â rhoi cyfle i
bob plentyn ifanc yng Nghymru
i chwarae, dysgu a thyfu yn y
Gymraeg ein Cylchoedd Meithrin. Yn
wyneb y sefyllfa bresennol oherwydd
y pandemig Covid 19 mae nifer fawr
o’r Cylchoedd Meithrin wedi gorfod
cau dros dro. Gan fod y Cylchoedd
yn ddibynnol ar ffioedd rhieni i’w
cynnal yn bennaf, rydym wedi agor
Cronfa Argyfwng er mwyn gallu
helpu i dalu costau staff, rhent ac ati
fel bo’r Cylchoedd Meithrin yn gallu
goroesi sgil-effeithiau y pandemig,
gan felly barhau gyda’r gwaith o greu
siaradwyr Cymraeg newydd.
Os ydych chi mewn sefyllfa i

helpu byddem yn gwerthfawrogi
eich cefnogaeth drwy gyfrannu i’r
gronfa argyfwng. Gallwch gyfrannu
drwy ein tudalen JustGiving
arbennig: https://www.justgiving.
com/campaign/cefnogicylchoedd
Mae hefyd modd cyfrannu drwy
ddanfon siec at Mudiad Meithrin,
wedi’i gyfeirio at ‘Cronfa Argyfwng
Cylchoedd Meithrin’ i’r cyfeiriad
canlynol:
Canolfan Integredig Mudiad
Meithrin
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PD
Byddem yn ddiolchgar o unrhyw
gyfraniad – bach neu fawr.
Ar ran plant bach Cymru: DIOLCH
yn FAWR.

Noson O’r Opera
Yn anffodus ni wyddom os y bydd hi’n bosibl i ni ail drefnu’r cyngerdd
uchod yn y dyfodol agos felly rydym yn awyddus i roi ad-daliad i unrhywun
sydd wedi prynu tocynnau. Cysylltwch gydag Ann Davies ar 07751330122
os gwelwch yn dda. Os na fyddwn wedi clywed gennych cyn diwedd Mis
Gorffennaf bydd yr arian yn cael ei roi tuag at Eisteddfod yr Urdd 2021.
Llawer o ddiolch
Ann Davies
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CYMWYNASWYR IFANC: Angen
nwyddau o’r siop neu’n ansicr sut i
gael gafael ar eich prescripsiwn yn
ystod y dyddiau caeth hyn? Peidiwch
â phoeni, mae nifer o griw Aelwyd
Llangwm a Chlwb Ffermwyr Ifanc
Uwchaled wrth law i fynd ar neges ar
eich rhan. Dim ond codi’r ffôn a bydd
y criw hwyliog yn fwy na pharod i’ch
cynorthwyo. Maent eisoes wedi bod
yn brysur.
AR Y RADIO: I’r rhai ohonoch sy’n
codi’n blygeiniol, efallai i chi glywed
ar y radio hanes difyr Hanna Lois o
Gorwen (merch Nia a Rhys Tremafon
gynt). Gweithio i fudiad yr Urdd wna
Hanna o ddydd i ddydd ond mae
ganddi ddiddordeb er yn ifanc mewn
amaethu. Bellach, mae gan Hanna
gyfrif ‘Instagram’ yn adrodd am ei
hynt yn bugeilio ar fferm ei Thaid
– Cae Cogau. Cymrwch sbec ar
hanes ‘Shepherdess Jones’ i wybod
‘chwaneg.
LLAWDRINIAETH ARLOESOL: Ar
S4C, nos Lun, Ebrill 13, darlledwyd
rhaglen yn olrhain hanes Mrs Ann
Edwards, Penybryniau, Betws gynt,
yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Glan
Clwyd i wella ei chlyw.Ymysg y
staff fu’n rhan o’r broses oedd Linor
Llwyd Jones (Bron Llan gynt) sydd
bellach yn byw yn Ninbych ac yn
gweithio fel Gwyddonydd Clinigol ym
Modelwyddan. Clywyd canmol i Linor
gyda’r ffaith fod y claf yn derbyn y
gofal drwy’r Gymraeg yn ychwanegu
at y gwasanaeth. Dymuniadau gorau
am wellhad buan i Ann Edwards a’n
cofion at Linor hithau sy’n un o’r
‘gweithwyr allweddol’ yn y dyddiau
dyrys hyn.
BUGEILIAID NEWYDD: Croeso mawr
i Rhys, Elliw a’r teulu ifanc Gwen,
Casi, Ana ac Elan fach, sydd wedi
ymgartrefu yn Llwyn Saint.
COFION: Anfonwn ein cofion at
Gwen Lloyd, Ystrad Fawr, yn dilyn
ei hanffawd diweddar. Mae pawb yn
falch o ddeall dy fod yn well Gwen
fach.
ARWYDDION GOBEITHIOL: Hyfryd
yw gweld sawl enfys brydferth wedi
ymddangos hyd y Llan. Mae llawer o’r
plantos wedi bod yn greadigol iawn,
rhai wedi llunio enfys o obaith allan
o hen balet pren, eraill wedi paentio
murlun a nifer yn cael eu harddangos
yn y ffenestri. Go dda chi, maent oll yn
codi calon.
LLAWENGWM: Syniad arall sy’n
fodd i godi ysbryd mewn cyfnod
caeth, ac yn wir, yn un â photensial
i’w ddatblygu wedi i’r argyfwng fynd
heibio, yw’r dudalen ‘Facebook’ ar
gyfer trigolion y pentref a’r cyffiniau.
Y bwriad yw cynnig cyfle i ni gadw
mewn cysylltiad, rhannu newyddion
ac efallai gymryd rhan mewn ambell
gystadleuaeth wythnosol. Mae eisoes
luniau o olygfeydd godidog o’r ardal
wedi eu cynnwys yma; a llu o atgofion
am ddigwyddiadau cymdeithasol
hapus, gynhaliwyd cyn y Covid, i roi
gwên ar eich wynebau. Cymrwch
sbec. Tu ôl i’r syniad mae Elain,
Disgarth Isa’ – diolch iddi am wthio’r
cwch i’r dŵr a chydlynnu’r cyfan, ac
i Nia Mai, Pen y Gob, am fathu enw
gwerth chweil. Bu’r gystadleuaeth
gyntaf yn dra phoblogaidd – coginio
pryd sy’n cyd-fynd ag enw eich cartref.
Gwelsom bob math o ddanteithion i

dynnu dŵr o’r dannedd ar ddalen y
Gweplyfr, o fadarch garlleg i bryd o
bysgod a diodydd riwbob. Difyr hefyd
oedd y ffilm fer o’r ardal grewyd gan
Mr Peter Butler, Bron Haul. Roedd y
trac oddi ar gryno ddisg ddiweddaraf
Côr Meibion Llangwm yn priodi’n dda
gyda’r golyfeydd o’r awyr ac yn cynnig
gwedd ychydig yn wahanol i ni ar
Gwm Eithin. Diolch yn fawr.
Y CÔR MEIBION
Anfonwn ein cydymdeimlad at deulu’r
diweddar Oliver Roberts, Cerrig a fu
farw yn Ysbyty Glan Clwyd yr wythnos
diwethaf. Ef oedd aelod hynaf y Côr,
yn ogystal un o’r ffyddlonaf (gweler
deyrnged lawn iddo ar dudalen Blodau
Parch).
Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd
at Margaret Roberts, Ystrad Fflur, y
Bala yn dilyn ei phrofedigaeth o golli
Gareth. Buom yn lwcus o gael y ddau
i drefnu trip bendigedig i Santiago de
Compostela lle cawsom ganu yn y
gwasanaeth i’r pererinion yn y Catedral
de Santiago. Braint yn wir a diolch am
brofiad mor gofiadwy.
Bethan Smallwood
DATHLU: Ddydd Gwener Mai 8, roedd
hi’n benblwydd go arbennig ar Mrs
Dilys Jones, Tŷ Gole. Mae Anti Dil yn
un o gymeriadau mwyaf poblogaidd a
chymwynasgar y Llan ac er nad oedd
modd dathlu mewn steil oherwydd y
cyfyngiadau, mae’n sicr y daw cyfle
maes o law. Felly, Llongyfarchiadau a
Phenblwydd Hapus Iawn i chi, Dilys.
Penblwydd Hapus hefyd i Teleri,
Fron Isa’ ac Arwel, Parc, y ddau wedi
cyrraedd carreg filltir bwysig.
HELPU’R RHENG FLAEN: Bu Eleri
Yaxley, Bethan Smallwood, Margaret
Lloyd a Jean Brown wrthi’n ddyfal
yn gwnio eitemau ar gyfer staff Uned
Mamolaeth Ysbyty Glan Clwyd – sef
bagiau addas i ddal eu dillad gwaith
(scrubs) a strapiau arbennig i dynhau’r
masgiau wyneb ac arbed clustiau’r
bydwragedd. Fel bydwraig yn yr Uned
hon, mae Mari Fflur, Pen y bont, yn
nodi cymaint roedd hi a’i chydweithwyr
yn gwerthfawrogi’r eitemau ac yn ei
theimlo hi’n braf gweld pawb yn helpu
ei gilydd.
Yn ogystal, cyfrannodd Lowri
Hughes, Murmur y Nant, eli dwylo
trofannol hyfryd ar gyfer y gweithwyr
– rhodd ystyriol a defnyddiol eto sy’n
sicr o godi calon y rhai hynny sy’n
gweithio yn ystod yr amser pryderus
hwn. Diolch i chi i gyd.
PONTIO’R CENEDLAETHAU: Mae’r
gyfres ‘Corau Rhys Meirion’ yn un sy’n
profi’n boblogaidd ac roedd diddordeb
arbennig o’i gwylio ychydig wythnosau
yn ôl gan fod iddi flas lleol. Mirain,
Fron Isa’, oedd wedi gwthio’r cwch i’r
dŵr y tro hwn – sef creu côr i bontio’r
cenedlaethau, yn rhannol oherwydd ei
gwaith ar y prosiect gyda Chyngor Sir
Gwynedd ac yn rhannol oherwydd ei
chysylltiadau teuluol ag Awel y Coleg.
Braf oedd gweld Mr Vaughan Roberts
(Taid Mirain) a Mrs Sulwen Davies
(Nain Mirain) ar y sgrin a balch ydym
o ddeall fod Vaughan wedi cael dod i
gartref yn Nhywyn tra bod Mrs Davies
hithau wedi dychwelyd i Awel y Coleg
– y ddau wedi treulio cyfnod yn Ysbyty
Maelor, Wrecsam. Fel yr amlygwyd
gydol y rhaglen, mae cymuned glos
a bywiog i’w chael ymhlith trigolion
Awel y Coleg, a’u perfformiad gyda’r
ieuenctid o drefniant Branwen Williams
yn plesio. Ymlaen â’r gân!

Gohebydd: Maria Evans Ffôn: 01490 460360

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.

Dau gwestiwn

Teleri Roberts, Fron Isa’, Llangwm
Pan ddyfynais y cwestiwn hwn i’r
gŵr yr ateb ges i oedd: “Call?”
Ar ôl meddwl, mi fyddai’n
hawdd iawn trafod y pethau sydd
wedi fy ngyrru yn wirion. Mynd i
siopa fel fy nghyn deidiau o Oes
y Celtiaid yn mynd i hela a phawb
yn holi wrth i mi ddychwelyd i’r
gwersyll:
“Gest ti bapur toiled?”
“Gest ti flawd?”
A minnau fel arweinydd dewr y
llwyth yn ateb:
“Do!” ambell dro a throeon
eraill, siomi aelodau’r llwyth gyda
“Na, diflas.”

Gohebydd: Siân Eryddon.
01824 710245
eryddon@icloud.com

LLONGYFARCHADAU:
Llongyfarchiadau i Fflur a Dyfan,
Maes Derw ar enedigaeth mab
bychan, Brychan Llŷr.

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.

y Foel Goch efo’r gŵr, sgwrsio
dyddiol efo’r ferch ar y ffôn ac
agwedd bositif fy Mam sydd yn
ei wythdegau. Elfen arall sy’n
codi rhywun yw lluniau a gwaith
plant fy nosbarth wrth iddyn nhw
IARD LO EYARTH,
addasu i gael eu dysgu gartref.
HEOL Y PARC,
Mae’r Cofid yn afiechyd hunllefus
a sawl teulu wedi dioddef ar
RHUTHUN 702006
lefel bersonol neu ariannol ond
wrth ddeffro’n ddyddiol yma yn
APPROVED
Fron Isaf mi fyddaf yn cyfrif fy
COAL
mendithion.
MERCHANT
Mae’n debyg mai cael cyfle
o’r newydd i werthfawrogi pob
dim oeddwn i’n arfer ei gymryd
Gwerthwr Glo
yn ganiataol. Cael galw heibio
Cludo i bob ardal
Yn ôl at y cwestiwn,teimlaf yn
a chaes sgwrs a phaned efo
Ffôn fin nos:
freintiedig iawn wrth gael byw ar
ffrindiau o bob oed yn Llangwm.
Tudalen 2 Tachwedd.qxp_Layout
1 10/11/2019
13:46
1 ffrindiauyr
Diolchgarwch
Ysgol
yng Nghapel y Gro
fferm yng nghefn gwlad
Cymru Gwasanaeth
Cael Page
cyfarfod
oes
a rhoi’r
07786 244426
yn ystod y cyfnod anodd hwn.
byd yn ei le uwch pryd blasus a
Efallai nad dychwelyd at Oes
glasied o win da. Cael ail ymuno
CYW YN DOD A HWYL A HUD
y Celtiaid yma, ond at ffordd
â theulu Ysgol Pant Pastynog, yn
symlach sawl degawd yn ôl.
staff, plant a rhieni a ‘dwi’n addo
I DDYFFRYN CLWYD
Bryd hynny roedd rhaid bodloni
peidio â chwyno am waith marcio
PWRS
HOELION
ar yr hyn oedd ar gael, addasu,
eto!
trwsio ac ail ddefnyddio. Wrth
i ni gael ein gorfodi i aros adre,
Er cof am Llew Jones, Wern Ddu, Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25.00
GOLYGYDDION MIS TACHWEDD
daeth y filltir sgwâr yn adnodd
Er cof am Enid Wynne Davies, Llys Iâl, Rhuthun gynt . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
Glyn Davies, Hafan, 46 Maes Cantaba,
mor werthfawr a phethau newydd
Er cof am Enid Roberts, Tŷ'r Ysgol Isa, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Rhuthun. (01824 702265);
i’w canfod ym myd natur bob
Teulu Ty'n y Celyn, Llanbedr DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun.
dydd. Sawl un ohonom sydd wedi
Teulu Maddie, Audlem, Sir Caer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
(01824 707567);
clywed y gog sawl gwaith eleni?
Er cof am Moss Roberts, Garage Gwyddelwern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
Eirlys Tomos, Llwyn Onn, Bryn Eryl,
O bosibl, chawsom ni erioed yr
Rhuthun. (01824 705409);
Er cof am Margaret Ella Evans, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
amser i’w chlywed o’r blaen. A
Eleri Williams, 15, Erw Goch, Rhuthun.
Teulu Cai ac Elis Parry, Bro Deg, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
dyna rywbeth gwerthfawr arall,
(01824 705277)
Teulu Mali ac Ela, Llanrhaeadr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
AMSER. Amser i fynd am dro, i
Dilys V Roberts, Einion, Maes Meugan, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
GOLYGYDDION
MIS
RHAGFYR:
ysgrifennu llythyrau, i sgwrsio o
Iwan a Lydia Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Llinos Mary Jones, Awelfryn, Gwyddelwern, Corwen. (01490 412645);
bell ac i arbrofi wrth goginio. Ac
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. . . . . yn
. . Ysgol
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Iona Davies, Hafod y Bryn, Llandyrnog. (01824 790484);
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11.00
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fod yCunningham,
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ydw
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Morfudd Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun. (01824 704350)
Er Cof am Olive Lloyd Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
teulu sydd wedi fy nghynnal inne’.
Gruff
Richards, Lluest, Rhuthun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Mynd
am dro
efo’r
plant sy’n
LLYWYDD:
Iwan
Roberts,
Trefin, Parc y Castell, Rhuthun. 01824 703906
Teulu Math Evans,Ty'n y Celyn, Llanbedr . . . . . . . . . . Cyf.
. . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
oedolion, taith arbennig i ben
Enid Edwards, Dinmael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00
IS-LYWYDD: Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen 01824 750212
CYFARWYDDWR ANGLADDAU
Aled a Llinos Hughes, 1 Cae Llwyd, Cerrigydrudion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£5.00
Gwasanaeth Personol - Capel Gorffwys Preifat
Rhiannon, Nant Erw, Maes Cantaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£20.00
YSGRIFENNYDD: Menna E. Jones, Erw Fair, 7 Tan y Castell, Rhuthun
CERRIG BEDDI - ARYSGRIFEN YCHWANEGOL
Aelodau
hynaf
Cyngor
yr
Ysgol
yn
cyflwyno’r
cyfraniadau
bwyd
i
Sally
Cyfanswm ………£202.00
morfuddmenna@boyns.cymru 01824 704350
Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd LL23 7HG

Richard Jones
a’i Gwmni

TACHWEDD 2019

PEREDUR ROBERTS

Heledd Lynch,
Llangwm
LloydCastell,
Davies, Canolfan
Ni, Corwen

TRYSORYDD: Gareth Griffiths, 17 Erw Goch, Rhuthun LL15 1RR (01824 704039)
1. Fyswn i ddim yn dweud ein bod ni wedi cadw’n rhy gall dros yr
wythnosau
yma, ondHuw
mae’n
debyg mai diolch bod y cyfnod
TREFNYDDdiwethaf
HYSBYSEBION:
Williams.
“dan glo” wedi rhedeg yr un pryd
a chyfnod
Wyna
mewnswyddfa@ybedol.com
tywydd braf, a
Anfoner
i Swyddfa’r
Bedol.
hynny sydd wedi cadw ni a’r plant yn hapus! Gydag Eigra yn cario pob
TREFNYDD
100:
Tomos,
anfoner
i Swyddfa’r
Bedolroedd
oen
oedd hi’nCLWB
gallu ei
ddal,Gerallt
a bwydo’r
ŵyn
llywaeth
yn ddyddiol,
pob diwrnod yn mynd yn gynt! A ninnau yn dotio at ymateb y plant!
TREFNYDD DOSBARTHU:
2. Mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd, o fynd i lan y môr neu nofio hefo’r plant
Brian
Roberts,
Penedrych
y Maes,
Rhuthun.
aCYSYLLTWR
mynd am droCAMERA:
yn y garafan.
Ond
y pethMoelwyn,
mae Eigra’n
ymlaen
i’w 01824
705938ar ôl hyn i gyd ydi mynd i siopa bwyd hefo mam a chael reid yn y
wneud
troli unwaith eto!
YSGRIFENNYDD TANYSGRIFIADAU: Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn
Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun LL15 2AH
Ffôn 01824 707932 gwenank@gmail.com

PROBLEMAU GYDA’CH TO FFLAT?

Llyr
Jones, Aeddren Ucha’, Llangwm
CLERC GWEINYDDOL: Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun

(01824 702327)
1. Mewn
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Fawrth
23,
i
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zoom
wedi
ei
gwblhau
fel
GAN “POLYROOF” GYDA GWARANT 20 MLYNEDD
roeddem ynghanol wyna y defaid
teulu.
Contractwr Lleol
croes ac roedd y ddiadellEich
Gymreig
yn dechrau. Doedd dim amser i
2. Mynd at y deintydd - dwi wedi
feddwl am lawer o ddim byd yn
cracio dant wrth fwyta un o “rock
TACHWEDD
debygOcsiwn
iawn
i bob
gwanwyn
arall, LLIDIARDAU
cakes”
Eirian!!01678
Wedyn
mynd
am
BRYN
YR HUDD,
521002
15
Addewidion,
Pwyllgor
Apêl
Rhuthun,
Clwb Rygbi,
8.00y.h.
er bod
y tywydd
yn ffafriol
dro amCanolfan
Eryri i unai
Tryfan neu’r
16
Ffair
Grefftau,
Inner eleni.
Wheel Rhuthun,
Awelon,
Roedd
ambell i –fuwch
yn dod a llo,
Grib Goch ar ddiwrnod braf gan
3.30y.p.
28 10.00y.b.
yn ogystal
â chwalu
a gwrtaith
osgoi copa’r
Wyddfa,Theatr
mae’n llawer
23
Cyngerdd
Côrtail
Rhuthun
a Côr Meibion
Caernarfon,
John
fel roedd
y tir yn sychu,
rhy brysur yno. Ar hyn o bryd
Ambrose,
7.30y.h.yna
gorffen
ffensio
a phlannu gwrych.
byddaf
ynCountry
bodloni ar
gerdded
i’r D.C.,
27
Noson
Gymdeithasol
Nadoligaidd,
Vale
Club,
Llanbedr
Dwi’n7.00
credu
fod cyswllt y we
Foel Goch i gadw at y rheolau
y.h.
wedi bod yn fendith i gadw mewn
ymarfer corff yn fy milltir sgwar.
30 Mic ar y Meic ac Ocsiwn Addewidion, Canolfan Cae Cymro,
Clawddnewydd. 7.00y.h.

DYDDIADUR Y BEDOL

J. TUDOR MORRIS

RHAGFYR
7 - 8 Marchnad Nadolig a chylch sglefrio, Marchnad Rhuthun,
10:00 y.b. - 6.00 y.h.

01678
530239
/ 07544 962669
Mae
gan
y golygyddion
hawl i gywiro, talfyrru neu wrthod unrhyw erthygl a
Gweithdy’r
Betws
y Coed,
LL24
0HY erthyglau,
dderbynnirGof,
i’w Pentrefoelas,
chyhoeddi yn
Y Bedol.
Nid Conwy
ydym yn
cyhoeddi
01690
770408 neu
/ 07884
025520
ebost:
derwgoed@aol.com
llythyrau
benillion
heb gael enw
llawn
y sawl sy’n eu hanfon.
BLODAU PARCH – Rydym yn falch iawn i dderbyn un deyrnged wedi eu
llunio mewn modd addas i’w hargraffu a heb fod yn fwy na 500 o eiriau.
Nid ydym yn cynnwys lluniau o’r ymadawedig.

Siop Elfair

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

16-18 Stryd
EIN CClwyd,
YFEIRIARhuthun
D:
CofiwchFfôn:
fod yr 01824
holl ohebiaeth
702575i’w gyrru i
SWYDDFA’R BEDOL,

LLYFRAU
DISGIAU
• DVDS
• CROCHENWAITH
18 *STRYD
CLWYD,
RHUTHUN,
LL15 1HW
(Drws ger siop
Elfair) * LLECHI *
* CARDIAU * GEMWAITH
* GWYDR
FFÔN: 01824 704741
CRYSAU RYGBI * CRYSAU T COWBOIS *
swyddfa@ybedol.com
DILLAD
BABIS * DARLUNIAU * CREFFTAU *
LLAWER O NWYDDAU ERAILL O GYMRU

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).
Y pris yw £25 am y flwyddyn.

GWEFAN Y BEDOL

www.ybedol.com
27
Lluniau:
Cyn anfon llun i’r Bedol
rhaid sicrhau na fyddwn yn torri unrhyw hawlfraint

Blodau Parch
ELEN DAVIES, LLYS AWELON,
RHUTHUN
Ganwyd Mam yn Llys Dinmael
Uchaf, Dinmael ar Orffennaf 9,
1919, yn un o wyth o blant Dafydd
a Martha Davies. Aeth i’r ysgol yn
Dinmael, a phan adawodd yr ysgol
yn dairarddeg oed, doedd hi heb golli
diwrnod. Derbyniodd set o lestri te
i gofio. Arhosodd adre am ychydig
o flynyddoedd wedyn i helpu’r teulu
gan nad oedd ei mam yn dda. Pan
oedd yn 17 oed, aeth i ffarm yr Hafod
yn Rhuthun i weini, gan fod Mrs
Richards wedi cael plentyn. Dwi’n siŵr
fod rhai ohonoch yn ei adnabod sef
Gruff. Roedd hefyd yn rhannu llaeth o
gwmpas y dref. Nid oedd poteli adeg
honno ond pawb yn dod â jwg neu
lestr.
Ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd aeth i
weithio i Hufenfa Rhug. Priododd â
David John ym 1946 a dod i fyw i Bryn
Mawndy yma ym Melin y Wig. Ganwyd
Ieuan yn 1947, blwyddyn yr eira mawr.
Mewn ychydig flynyddoedd wedyn
symud i Hafoty Foel. Ym 1969 cafodd
brofedigaeth fawr pan gollodd ei phriod
David John ac yntau ond yn 53 oed.
Mewn blwyddyn neu ddwy wedyn aeth
Mam i Gorwen i ofalu am berthynas
nad oedd yn dda sef Anti Luned, oedd
yn berchen â’r siop ddillad dynion
Morgan & Davies gyda’i phriod Emrys
- Caffi Treferwyn erbyn hyn. Wedi
marwolaeth Anti Luned fe arhosodd
Mam i edrych ar ôl Emrys. Mewn tipyn
o flynyddoedd wedyn bu farw Emrys o
afiechyd creulon. Buodd Elen yn gofalu
am y ddau. Wedi cyfnod siop Morgan
& Davies ddod i ben fe symudodd i fyw
i Rif 1 Gwalia Cottage – cartref oedd
yn gyfleus iawn iddi ac agos i’r dref.
Bu’n hapus iawn yno am dros 34 o
flynyddoedd.
Beth bynnag oedd ymlaen yng
Nghorwen roedd Mam yno e.e. y
Cylch Llenyddol, Cymdeithas y Capel,
Dramâu. Roedd bob amser gyda
swydd, yn gwerthu raffl neu wneud te.
Roedd hi hefyd ar bwyllgor Ffrindiau
a Chyfeillion Ysbyty Gobowen.
Derbyniodd dystysgrif am gyflawni
25 o flynyddoedd o waith gwirfoddol

gyda’r pwyllgor. Roedd hefyd yn aelod
gweithgar o Sefydliad y Merched
Glanrafon. Roedd paned a sgwrs yng
nghaffi Treferwyn yn bwysig iawn iddi
hi, a phan yn iau, bu’n helpu Ann a
Catherine yn y caffi neu gyda bwyd
angladdau ac ati.
Y noson bwysicaf i Mam oedd
nos Lun, pryd roedd rhaid mynd i
wrando ar Manon a Chôr Merched
Edeyrnion yn ymarfer - beth bynnag
fo’r tywydd. Byddai’n mynd efo’r côr
i’r cyngherddau ac Eisteddfodau.
Roedd ganddi swydd bwysig iawn o
edrych ar ôl yr handbags. Roedd tua
40 o aelodau yn y côr felly gallwch
ddychmygu’r olygfa o Elen yng nghanol
y bagiau.
Pam yn 90 oed trefnwyd parti syrpreis
iddi yng Nghanolfan Cae Cymro,
Clawddnewydd, a chafodd dipyn
o fraw o weld y côr yno i gyd, gyda
Trebor Edwards yn eu canol, yn ogystal
â theulu a ffrindiau.
Roedd yn Nain arbennig i Wyn a Carol
ac mi roedd ganddynt hwythau feddwl
y byd ohoni hithau. Ond yn 1994
cafwyd profedigaeth a cholli Wyn yn
23 oed. Ergyd drom i Nain a phawb
arall. Bu hi’n gefn mawr i ni ar adeg mor
anodd.
Balch ydoedd o gael croesawu
Shaun i’r teulu a hefyd balch eu bod yn
byw yn Hafoty Foel. Yna pan anwyd
Tara Wyn roedd wedi gwirioni yn lân
ac yn hynod o falch o gael bod yn hen
nain iddi.
Roedd Mam wedi cartrefu’n reit dda
yn Llys Awelon, ac mae ein diolch yn
fawr iawn i Gwawr a’r staff am fod mor
garedig wrthi hi.
Bu’n aelod ffyddlon iawn o’r Capel
yma ym Melin y Wig, ac yn mwynhau’r
gymdeithas a phob peth arall oedd yn
mynd ymlaen.
Ar Orffennaf 9 y llynedd, dathlodd
ei phen-blwydd yn 100 oed. Trefnwyd
parti iddi gan aelodau’r Capel gan
groesawu teulu a ffrindiau. Hefyd
cafwyd parti yn Llys Awelon gydag
aelodau’r côr a Trebor yn canu. Roedd
wedi mwynhau’r cyfan. Yr uchafbwynt
oedd derbyn cerdyn penblwydd
arbennig gan y Frenhines.

TEYRNGED I EMRYS JONES
(EM PARC), RHOS HELYG
CERRIGYDRUDION GAN CARYS
MORGAN AR RAN Y TEULU
DDARLLENWYD GAN Y PARCH
HUW DYLAN YN EI WASANAETH
ANGLADDOL.
Ganwyd Em ym 1927, y
pedwerydd mab i John a Ruth
Jones, Parc a threuliodd ei
flynyddoedd cynnar yn ysgol
Llangwm nes iddo droi’n 14 oed.
Byddai’n cerdded tair milltir i’r
ysgol dros y Cefnydd bob dydd
ac mae Tom yn ei gofio’n rhedeg
yno bob cam ar ei ddiwrnod cyntaf
yn gafael yn llaw Robin Gwil a
Tom. Wedi ’madael a’r ysgol bu’n
gweithio adre ar y fferm efo’i dad,
ac yn helpu ar ffermydd yr ardal fel
bo’r galw. Roedd wrth ei fodd efo’r
ceffylau gwedd.
Fel oedd yr arfer yr adeg honno
byddai’n mynd allan i gneifio hefo
Jac Foty Llechwedd, Now Pengob
a Dewi Nant y Pyd ac wrth gwrs,
cneifio efo gwellai fydden nhw
bryd hynny.
Llangwm fu milltir sgwâr Em
erioed a byddai’n mynychu
Neuadd fach yr Aelwyd yn y pentre
bob nos i chwarae biliards, darts
a chardiau. Mae’n siŵr mai yma y
dechreuodd ei hoffter o chwarae
whist!
Cafodd gyfle i ymuno â
dosbarthiadau Bob Gruff a dysgu’r
grefft o drin coed. Gallai droi ei
law at nifer o grefftau fel trwsio
sgidiau a hyd yn oed torri gwallt
rhai o hogiau’r Llan ar fin nos.
Mae’n debyg mai un steil oedd
ganddo – “short back and sides”.
Cyfarfod wedyn ag Anwen,
merch Glanrafon, a’r ddau yn
priodi ym 1967 a mynd i fyw i
Hendre Ucha. Yn fuan daeth
y plant, Nia, Arwel a Nerys ac
roedd angen mwy o le ar y teulu
bach felly dyma symud yn ôl i’r
Parc a Robin Gwil, Ethel a Gareth
yn mynd i Hendre Ucha. Elen
yn cyrraedd wedyn ac roedd y

teulu’n gyflawn. Bu Em ac Anwen
yn gweithio’n galed ar y fferm
ac ym 1980 penderfynu dechrau
rownd laeth yn ardaloedd Cerrig,
Pentrellyncymer, Pentrefoelas a
Nebo a gwneud llu o ffrindiau wrth
ddanfon y llaeth. Mae Rhirid yn
cofio edrych ymlaen at fynd ar y
rownd laeth efo Taid a chael stopio
yn caffi Cerrig ar ddydd Sadwrn i
gael cinio. Roedd hi’n ras rhwng
Nain a Taid i gyrraedd y caffi’n
gyntaf, ond Taid fyddai’n ennill
rhan amlaf.
Roedd Em yn hoff iawn o
ganu a bu’n aelod o Gôr Meibion
Llangwm o’r dechrau. Byddai wrth
ei fodd yn mynd i’r ymarferion bob
nos Lun ac i’r cyngherddau. Ond
ar ôl dod adre o bob man roedd
rhaid gwisgo’r “boiler suit” dros ei
ddillad a mynd i garthu’r côr, sef y
beudy!
Wedi ymddeol i Rhos Helyg
a gadael Parc yn nwylo medrus
Arwel, roedd rhaid cael diddordeb
arall i basio’r nosweithiau, a chwist
oedd hynny. Treuliodd lawer
noswaith yn teithio i yrfaoedd
chwist mewn gwahanol ardaloedd
a gwneud llu o ffrindiau wrth
chwarae.
Dyn ei deulu oedd Em, a
dywedodd lawer gwaith mor lwcus
oedd o o’r plant, Nia, Arwel, Nerys
ac Elen a’u teuluoedd, ac o gael y
pedwar yn byw o fewn cyrraedd.
Roedd wrth ei fodd yn y parti a
drefnwyd ar gyfer ei ben-blwydd
yn 90 yn y Clwb Golff yn y Bala a’r
wên ar ei wyneb wrth gael tynnu ei
lun efo’r wyrion yn dweud y cyfan.
Ac wrth gwrs roedd Em yn daid ac
yn hen daid balch iawn, a’r plant
hwythau a meddwl y byd o Taid.
Mi fydda i yn bersonol wastad
yn ei gofio fel cymeriad clȇn,
diymhongar a pharod iawn ei
gymwynas bob amser. Roedd y
pethau oedd yn bwysig mewn
bywyd i Emrys – ei deulu, ei
aelwyd, ei alwedigaeth fel
amaethwr a’i gymuned, trwy’i oes
yn annatod glwm yn ei gilydd.

Y Grugwydden
(‘Tamarisk’)
Ydi’r coed yn eu blodau’n fwy godidog
nag arfer eleni? Mewn gardd cymydog
wsnos o’r blaen, roedd yna fanadl
deuliw, tresi aur (‘laburnum’) a choeden
arall gyda blodau’n gwmwl pinc golau.
Gan nad oeddwn i rioed wedi gweld un
fel ‘ma o’r blaen, dyma holi’r garddwr.
Dim syniad ganddo fo beth oedd hi
‘chwaith, ond mae iddi hanes diddorol.
Ym 1973, roedd Tiwd yn gweithio
ar dŷ yn ymyl Rossett pan sylwodd
ar goeden anghyfarwydd yn tyfu yno.
Gofynnodd a gai dorri ‘cuttings’ ohoni.
Torrwyd 6 ond dim ond un wnaeth
lwyddo, ac erbyn hyn mae’r goeden
bron yn 20 troedfedd o dal.
Dyma dynnu llun a holi’r
gwybodusion. Grugwydden oedd y
dyfarniad. Coeden sydd fel arfer yn
tyfu mewn gwledydd sych yn Ewrasia
a’r Affrig. Mae’r goeden yn bla mewn
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rhannau o’r Unol Daleithiau gan fod
y gwreiddiau tyfn yn amsugno halen
o ddŵr sy’n isel yn y tir, a’i ollwng ar
y pridd gyda’r dail yn disgyn. Ac yna
mae’r holl halen yma’n lladd planhigion
eraill. Mae’r coed hefyd yn llosgi’n fwy
ffyrnig na llawer o goed eraill, ac o’r
herwydd yn gallu bod yn beryglus iawn.
Yn hanesyddol, roedd y pren yn cael
ei ddefnyddio (ynghyd â chorn ibecs)
i wneud bwa nerthol dros ben. Yn y
Beibl, sonnir am Abraham yn plannu
grugwydden ym Bethsheba, ac yn ôl
chwedlau Persia, dim ond ei saethu yn
ei lygaid gyda saeth o bren y rugwydden
allai ladd y Tywysog Esfandiar!
Ond fel llwyn addurnol mewn gerddi y
daeth y goeden hardd hon i’r Gorllewin,
a gallwn ei hedmygu heb boeni am
bla, na thân, nag unrhyw hanesion
gwaedlyd!

GWYNN LLYWELYN.
HENDRE DDERWEN, PWLLGLAS.
Trist yw cofnodi y bu farw Gwynn
Llywelyn yn nechrau Mawrth eleni
yn dilyn cystudd blin. Pan glywyd y
newydd, aeth ton o wae a thristwch
drwy’r ardal. Gwynn – y gŵr annwyl a
hoffus; yr ymgomiwr difyr a ffraeth a’r
ffariar dawnus. Dyna oedd y geiriau a
glywyd drwy’r ardal. Heb os, rydym
wedi colli cymeriad arbennig iawn yn
ein bro a thu hwnt.
Fe’i ganwyd yn 1929 a hynny yn
Utica, Unol Daleithiau’r America lle’r
oedd ei dad, y Parch. Llywelyn Jones,
yn weinidog yn y capel Cymraeg. Yn
1931, fe ddychwelodd y teulu i’r wlad
hon ac i fyw i Lerpwl. Ond pan oedd
Gwynn tua saith oed, a’i frawd Iolo ar y
pryd yn dioddef o salwch pur ddifrifol,
fe symudodd y teulu unwaith eto a’r
tro hwn i Lanfihangel Glyn Myfyr ac i
fyngalo o’r enw Bryn Deiol ger Botrgir
a heb fod ymhell o fro enedigol ei fam.
Pan ddaeth yr Ail Ryfel Byd fe
ddychwelodd y Parch. Llywelyn Jones
i Lerpwl i gynnig ei wasanaeth gan

TEYRNGED I OLIVER
ROBERTS, CERRIG Y
DRUDION
Daeth ton o dristwch dros ardal
Uwchaled yn ddiweddar o golli
cymeriad lliwgar ac unigryw, sef
Oliver Roberts, un a roddodd
wasanaeth gwiw i’r ardal dros
gyfnod maith. Ganed Oli ar Fai
14 1931 yr hynaf o dri o blant,
a mynychodd Ysgol Cerrig ac
Ysgol Pentrefoelas. Yn 14 oed
gadawodd yr ysgol i weithio
fel pobydd yn y siop fara leol,
Bodlondeb lle y bu’n gweithio’n
achlysurol ers pan yn 12 oed a
bu’n bobydd ffyddlon yno am
hanner can mlynedd.
Pan yn 17 oed ymunodd
â’r Llu Awyr am gyfnod, a thra
yno dechreuodd ddilyn tîm
Arsenal gan fynd i wylio gemau
ym mhob cwr o’r wlad. Yn
wir bu’n gefnogwr brwd am
dros 70mlynedd gan drafeilio
gydag Elgan Goddard yn aml
i’w gwylio nhw’n chwarae.
Mewn un gêm digwyddodd fod
yn eistedd yn ymyl y cerddor
Annette Bryn Parri a phan
sgoriodd Arsenal gôl neidiodd
Oli a chofleidio Annette gan droi
at Elgan a dweud “All pethe
ddim mynd llawer gwell na hyn!”
Wedi dychwelyd o’r Llu Awyr
priododd Enid o Gefn Brith
a bu’r ddau yn byw yn Nhŷ’r
Ysgol, Cerrig a magu dau o
blant, Gai a Carys Ann.
Bu’n weithgar gyda St John’s
a’r Frigad Dân yn Cerrig am
flynyddoedd maith a bu’n
Gadeirydd y Llywodraethwyr
ac yn bregethwr lleyg yn
Eglwys Cerrig am 50 mlynedd.
Bu’n bencampwr bocsio tra
yn y Llu awyr ac ymfalchiai’n
fawr wrth adrodd ei hanes
yn bocsio yn yr Albert Hall.
Mae’n debyg nad oes llawer
o bobl yn gallu dweud iddynt
ganu a bocsio mewn lleoliad
mor eiconig! Roedd hefyd yn
reffari peldroed cydnabyddedig

adael y teulu ym Mryn Deiol. Yn amlwg
roedd hwn yn gyfnod pur bryderus i’r
teulu fel ag i bob teulu arall yn y cyfnod
cythryblus hwn. Cofiai Gwynn ei hun
yn sefyll y tu allan i Bryn Deiol ar sawl
noson yn gwylio’r awyr goch uwchben
Lerpwl a’r ddinas ar dân yn dilyn y
bomio erchyll.
Fe dderbyniodd Gwynn y gweddill
o’i addysg gynradd yn Ysgol
Llanfihangel cyn symud ymlaen i
Ysgol Ramadeg, Dinbych. Yn 1943
fe ddychwelodd i Lerpwl gan barhau
gyda’i addysg uwchradd yn Ysgol
yr Holt ac yna ymlaen fel myfyriwr i
Brifysgol Lerpwl a dilyn cwrs mewn
milfeddygaeth. Wedi iddo gwblhau
ei gwrs yn llwyddiannus ac yna
cwblhau ei Wasanaeth Cenedlaethol,
dechreuodd ar ei yrfa fel milfeddyg
yn Llandysul cyn symud wedyn i
Gaernarfon am gyfnod. Dyma pryd y
penderfynodd Gwynn sefydlu practis
ei hun a lle gwell i wneud hynny nag
ynghanol ffermydd ffyniannus Dyffryn
Clwyd a’r cylch? Felly ym 1961
agorodd ei bractis cyntaf yn 10, Stryd

am flynyddoedd, a phan
fyddai’n reffario gemau Nantlle
Vale byddai Orig Williams,
cyd-ddisgybl iddo yn Ysgol
Pentrefoelas, yn gweiddi
“Cymon Cerrig” arno. Bu hefyd
yn MC mewn gyrfaoedd chwist
ac yn un o sefydlwyr Clwb
Snwcer Cerrig. Adnabyddai
llawer ef fel dreifar tacsi i gwmni
Goddard am gyfnod maith gan
gario plant i ysgolion lleol a
chludo pobl i ysbytai.
Bu’n aelod o Gôr Meibion
Llangwm ers 1986, yr aelod
mwyaf brwdfrydig, mwyaf
ffyddlon, mwyaf parod ei
gymwynas a’r mwyaf prydlon i
bobman. Gyda’i gefndir yn y Llu
Awyr, ef oedd y sarjant major, yn
hoffi trefn a disgyblaeth, a’i gas
beth oedd gweld eraill yn methu
bod yn brydlon. Byddai Dewi
Disgarth yn cael ei ddwrdio’n
gyson ganddo am fod yn hwyr
i ymarferion. Ef fyddai’r cyntaf i
gyrraedd y Neuadd yn Llangwm
ar nos Lun ac ef fyddai’n gosod
popeth allan gan gynnwys y
stand cerddoriaeth i’r ‘Feistres’
fel y byddai’n fy ngalw. Ef oedd
yr aelod hynaf, bron yn 89 oed
a’i lais tenor yn dal mor swynol
ag erioed.
Bu colli Enid yn 2011 yn ergyd
drom iddo ond parhaodd i fod
yr un mor llawen a hwyliog.
Bydd llawer ohonom yn gweld
ei golli’n fawr, ond yn teimlo’n
ddiolchgar o gael ei gwmni
difyr, ei bersonoliaeth fywiog
a brwdfrydig a’i egni byrlymus
am gymaint o flynyddoedd.
Estynnwn ein cydymdeimlad
â’r teulu agos, Gai ac Eira,
Wyn yr ŵyr, a Carys Ann a Mic.
Diolch i Tony Murphy am y llun
gwych ohono - roedd yn ffan
mawr o Laurel & Hardy trwy ei
oes. Bwriedir cynnal cyfarfod
o goffád iddo a braint i ni fydd
talu teyrnged haeddiannol i
un a roddodd wasanaeth mor
nodedig i’w ardal.

y Farchnad, Rhuthun, gan ymuno ym
1967 gyda Gareth oedd a phractis
arall yn y dref. Daeth Gerry Hayhurst
atynt ymhellach ymlaen. Fe brofodd
ei hun yn filfeddyg craff, gofalus a
pharod ei wasanaeth, ond yn anffodus
bu’n rhaid iddo ymddeol yn gynt na’r
disgwyl oherwydd anhwylder. Eto, ni
fu’n segur yn hir. Dechreuodd ddilyn
cwrs mewn Daeareg gyda’r Brifysgol
Agored a’i gwblhau yn hynod o
lwyddiannus.
Ar hyd ei fywyd bu’n gefnogol iawn
i bob achos Cymraeg. Pan oedd yn
ifanc, arferai fynychu Gwersyll yr Urdd,
Glanllyn, fel cynorthwywr, a chofiwn
mai yn y gwersyll hwn y cyfarfu ag
un o forwynion glân Meirionnydd o
Lanegryn sef Gwyneth a ddaeth yn
gymar oes ddelfrydol iddo. Roedd o
hefyd yn un o’r cnewyllyn brwdfrydig
a frwydrodd am flynyddoedd i sicrhau
Ysgol Gymraeg i Ruthun a braf yw
nodi fod Gruff ac Elsi, (ŵyr ac wyres)
bellach yn ddisgyblion yn Ysgol
Pen Barras. Roedd o hefyd yn un o
sylfaenwyr Y Bedol ac yn gyn-lywydd

Cymdeithas Gymraeg Rhuthun a’r
Cylch.
I’r rhai hŷn ohonom, cofiwn am
ei gyfraniad doeth ac arbenigol
tra’n aelod o banel rhaglen radio
boblogaidd ‘Byd Natur’. Roedd Gwynn
yn ddarllenwr brwd yn y Gymraeg a’r
Saesneg a bu’n aelod o Glwb Darllen
Llyfrgell Rhuthun am flynyddoedd.
Bu hefyd yn llenydda cryn dipyn. Yn
1997, bu ond y dim iddo ennill y Fedal
Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol
Y Bala am ei nofel ‘Y Roc’, gydag un
beirniad, Islwyn Ffowc Elis, yn cyfeirio
ati fel ‘chwip o nofel afaelgar’.
Bu’n aelod ffyddlon o Gymdeithas
Gorawl Dinbych a’r Cylch, ac roedd o
hefyd wrth ei fodd yn tyfu llysiau yn ei
ardd; a charai bob math o chwaraeon
a theithio. Cyfrannodd yn health ac ym
mhob modd i’w deulu, i’w gymdeithas
ac i’w genedl.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
Gwyneth, ei briod; Huw a Dafydd, ei
ddau fab a’u teuluoedd yn eu
profedigaeth.
Elwyn A. Jones.

MUNUD I FEDDWL

gan Elizabeth Jones
Yn ystod y Lockdown, mae na lu o fideos
wedi cyrraedd i’r Whatsapp, rhai doniol a
difri, ond i gyd yn eu ffordd wedi bod yn
ysbrydoliaeth. Daeth un ar Sul y Blodau
gan Gwenan, ffrind o gapel y Groes,
Wrecsam dan yr enw ‘Pedair Cannwyll’ :
Pedair cannwyll yn goleuo’n dawel
gyda’i gilydd, bron na fedran eu clywed
yn sibrwd. Y Gannwyll gyntaf oedd
HEDDWCH. Dywedodd, ‘Mae cymaint o
anghydfod yn ein gwlad ein hunain heb
sôn am y byd, does neb i’m cadw i’n
goleuo rhagor.’ A diffoddodd cannwyll
Heddwch.
Yr ail gannwyll oedd FFYDD. ‘Does neb
fy angen i yn y byd sydd ohoni heddiw’,
ac mi ddaeth yna wynt a diffoddodd yn
gyfangwbwl.
Yn drist, dyma ddywedodd y drydedd
gannwyll, sef CARIAD. ‘Dydi pobol ddim

Yn dilyn y siom o orfod ohirio Eisteddfod
yr Urdd Sir Ddinbych 2020, treuliasom
wythnos hanner tymor yn gwylio
Eisteddfod T, sef “Eisteddfod i ti, o’r tŷ”!
Braf oedd gweld wynebau cyfarwydd
a lleol yn cymryd rhan mewn pob math
o gystadleuthau yn yr Eisteddfod rithiol
hon! Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol
am eu llwyddiant. Tipyn o gamp!
Lleisiol Bl.6 ac iau
1. Llio, Mali, Lily, Betsan a Hana,
Ysgol Pen Barras
Offerynnol Bl6. Ac iau
2. Bro Dyr Roc, Ysgol Bro Cinmeirch
Llefaru Bl.4-6
3. Efa Gwen Roberts, Ysgol Pen Barras
Gwneud (75)
2. Aran Phillips, Ysgol Pen Barras
Côr Bl6 ac iau
3. Côr Ysgol Pen Barras

yn gweld fy mhwysigrwydd i bellach. Nid
ydynt yn dangos cariad hyd yn oed at y
rhai sydd agosaf atynt, heb sôn am neb
arall.’ Heb aros mwy, diffoddodd hithau.
Yn sydyn, dyma blentyn yn rhuthro i’r
ystafell ac yn gweld y canhwyllau wedi
diffodd. ‘Pam nad ydych yn goleuo?’
gofynnodd. ‘Rydych chi i fod i oleuo i’r
diwedd,’ a dechreuodd y plentyn grio.
Ond yna dyma’r bedwaredd gannwyll
yn deud, ‘Peidiwch ag ofni! GOBAITH
ydw i. Tra byddaf i’n dal i oleuo, gallwn
ail-oleuo pob cannwyll arall.’ Gyda’i lygaid
yn disgleirio, cymerodd y plentyn gannwyll
Gobaith ac fe ail-oleuodd y canhwyllau
eraill.
Ni ddylai fflam Gobaith byth ddiffodd o’n
bywydau, er mor anodd y gall pethau fod.
Gyda Gobaith, gallwn fyw gyda Heddwch,
Ffydd a Chariad.

Cerdd Dant Bl.7-9
1. Branwen Medi Jones,
Ysgol Brynhyfryd
2. Martha Mai Williams, Ysgol Brynhyfryd
Alaw Werin Bl.7-9
2. Branwen Medi Jones, Ysgol 		
Brynhyfryd
Lleisiol Bl.10 -dan 19
2. Erin Swyn Williams, Ysgol Brynhyfryd
Lleisiol 19-25
1. Dafydd Jones Aelwyd Dyffryn Clwyd
Theatr, Sioe Gerdd a Parodi Bl.7
a dan 25 oed
3. Gwen Rees ac Ioan Rees, Cyffylliog
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PWLLGLAS
Genedigaethau
Ganwyd merch fach, Marged Olwen, i Hywel (Cae
Mawr gynt) a Sioned ac wyres i Jan Roberts.
Llongyfarchiadau mawr ichi. Hefyd llongyfarchiadau
i James a Beth ar enedigaeth merch fach sef
Gwenllian Nerys ac wyres i Glyn a Nerys Roberts, 1
Glaslyn. Dymuniadau gorau i bawb ohonoch.
Dramâu Uwchaled
Nos Lun, Mawrth 2 cafwyd noson o ddramâu gan
Gwmni Drama Uwchaled ac yn wir, fel arfer, fe
gafwyd noson llawn hwyl a chwerthin wrth wylio’r
tair drama a hynny o flaen cynulleidfa deilwng.
Unwaith eto fe gafwyd actio o safon uchel o
gofio fod llawer o’r actorion yn ifanc iawn a braf
oedd gweld dau hogyn ifanc lleol yn cymryd
rhan sef Dyfrig a Gerwyn, 3 Tan y Bryn. Roedd y
cynyrchiadau yn hynod o safonol ac un ddrama yn
eithaf arbrofol ei naws a rhaid croesawu hynny’n
fawr. Diolch i Gwmni Drama Uwchaled am noson
ddifyr ac i’r merched fu’n brysur yn paratoi lluniaeth
i’r actorion. Cyflwynwyd y dramâu gan Siân Morus
Jones, cadeirydd Pwyllgor y Neuadd, a hithau
hefyd ddiolchodd ar y diwedd. Cynhaliwyd raffl at
gostau’r neuadd yn ystod y noson.
Profedigaeth
Ar Fawrth 4 bu farw Gwynn Llywelyn, Hendre
Dderwen, - colled enfawr i ardal eang gan gynnwys
ardal Pwllglas. Bu’n filfeddyg yn ardal Rhuthun am
flynyddoedd lawer ac yn ystod y cyfnod yma daeth
ef a Gwyneth a’r teulu i fyw i Ben Rhiw yma ym
Mhwllglas ac yn ddiweddarach bu iddynt symud i’w
tŷ newydd ar gyrion y pentref sef Hendre Dderwen.

Diwrnod
Buddugoliaeth
yn Ewrop (VE)
Am dri o’r gloch y prynhawn, Mai 8, clywyd nodau
clir corned yn atseinio o Sant Meugan, Rhuthun.
Alexander Johnson oedd yn chwarae’r ‘Last Post’,
a cherddwyr yn brysio i drio gweld o ble’r oedd
y nodau gwefreiddiol yn dod. Da iawn ti am greu
teyrnged wych!

Roedd Gwynn yn Gymro i’r carn ac roedd
ganddo feddwl y byd o’r iaith Gymraeg a bu’n
hynod o gefnogol i’r diwylliant Cymreig ar hyd
ei oes. Yma ym mro Rhuthun bu’n gadeirydd
Cymdeithas Gymraeg Rhuthun ac yn aelod
brwdfrydig tan y diwedd. Roedd hefyd yn un o
sylfaenwyr ein papur bro, Y Bedol ac yn hynod
o weithgar pan oedd y galw am godi arian
at eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol pan
ymwelent â’r fro. Cofiwn hefyd am ei gyfraniad
doeth a’i iaith gyhyrog pan fu’n aelod am
flynyddoedd ar banel y rhaglen boblogaidd, Byd
Natur ar Radio Cymru gyda’r diweddar Barch.
Robin Williams yn cadeirio.
Cynhaliwyd angladd Gwynn yn Amlosgfa
Llanelwy, ddydd Llun, Mawrth 16 ac yn ôl ei
ddymuniad cafwyd gwasanaeth yn nhrefn y
Crynwyr dan ofal Catherine James a Frank Brown
gyda dwy deyrnged hyfryd iddo gan ei ddau fab,
Huw a Dafydd. Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn
â Gwyneth, Huw a Dafydd a›u teuluoedd yn eu
profedigaeth.
Penblwyddi Arbennig
Mae nifer yn yr ardal yn ddiweddar wedi dathlu
penblwyddi arbennig sef Glyn Jones, Glynwen,
Tan y Bryn, Huw Williams, Tyddyn Chambers a’i
chwaer Iona o Glawddnewydd a Rhian Roberts,
Maesegfryn. Llongyfarchiadau ichi i gyd.
Eglwys Unedig Y Rhiw
Fel y cyfeiriwyd yn y rhifyn diwethaf, Cyfarfod
Gweddi dan ofal Menna Jones a gynhaliwyd ar y
Sul olaf o Chwefror ac fe gymerwyd rhan i Williams,

Roedd Festri Capel Mawr
Dinbych yn llawn bwrlwm ar
fore Sadwrn, Chwefror 8, pan
lansiwyd cangen Baby Basics
Dyffryn Clwyd.
Prosiect wedi ei harwain gan
wirfoddolwyr ydi Baby Basics,
yn cefnogi mamau a theuluoedd
sy’n ei chael hi’n anodd cwrdd
â’r baich ymarferol ac ariannol
o edrych ar ôl babi newydd. Y

Susan Edwards a Gwawr Williams. Dewisodd y tair
thema gwahanol ond hynod o amserol a chafwyd
gwasanaeth bendithiol iawn a llwyddwyd i ganu
saith emyn! Ar y Sul cyntaf o Fawrth, Dydd Gŵyl
Dewi, cafwyd gwahoddiad i ymuno ag eglwysi
Rhuthun i wasanaeth undebol yng Nghapel Heol
y Parc dan ofal Hazel Jones. Cafwyd gwasanaeth
hyfryd gyda phregeth bwrpasol i’r achlysur ac yna
fe weinyddwyd y Cymun gyda chyfle i ni fyfyrio’n
dawel rhwng dosbarthu’r elfennau. Da oedd gweld
fod nifer dda o Bwllglas yn bresennol. Weddill
y mis fe’n gwasanaethwyd gan Arwel Roberts,
Rhuddlan a’r Parch R.O.Jones, Gaerwen, Ynys
Môn. Oherwydd y Coronafeirws, bu’n rhaid gohirio’r
gweddill o’r gwasanaethau yn ystod y mis pryd
roedd ein Gweinidog, y Parch. Morris P. Morris a
Philip Jonathan i fod gyda ni.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn fel ardal â theulu Gruff, Llainwen,
Pentrecelyn a fu farw yn hynod o sydyn ac
annisgwyl yn ddiweddar. Cydymdeimlwn yr un
modd â pherthnasau a ffrindiau Gruff sy’n byw yn
ardal Pwllglas.
Cymdeithas Pwllglas
Oherwydd y Coronafeirws, bu’n rhaid gohirio ein
Swper Diwedd Tymor am y tro.
Dyweddïo
Llongyfarchiadau i Eleri a Rhys ar eu dyweddïad
yn ddiweddar. Bu Eleri yn byw yn 3 Tan y Bryn am
gyfnod tra yn y coleg ac yna’n dysgu yn Ysgol Dewi
Sant, Y Rhyl. Dymuniadau da i’r ddau ohonoch.

Baby Basics
bwriad ydi bod o gymorth i’r
mamau newydd yma mewn
ffordd ymarferol a hael a dangos
cariad Duw ar waith yn ein
cymuned.
Rhoddodd Gwilym Luke Jones
gyflwyniad i ni ar waith yr elusen
cyn ei agor yn swyddogol, a
chafwyd gair o gefnogaeth gan
Gadeirydd y Cyngor Sir, Mr
Meirick Lloyd Davies.

Roedd hi’n wych fod
gymaint o bobl wedi ymuno â
ni i fwynhau clywed mwy am
yr elusen a chael sgwrs dros
baned a chacen – gan ddiolch
yn arbennig i nifer o gynghorwyr
y dre’ am droi mewn. Hoffem
ddiolch o waelod calon i’r
rheiny a weithiodd mor galed di
baratoi’r lansiad, ac i bawb am
ddod a chefnogi.

Mam Kathy – llun yn deud cyfrolau
Glywsoch chi’r stori am yr ofalwraig
ifanc wnaeth gael gwneud clustog i un o
breswylwyr y cartref gofal gyda llun ei wraig
arno fo? Un arall o straeon unigryw’r Corona!
Dyma ein fersiwn ni: Collodd Mavis, mam
Kathy Barham ei gŵr Sid yn 2008, ac mae hi
bellach yn byw gyda dementia mewn cartref
gofal yn Wallasey, sef ei hardal enedigol. Mae
ei mab yn dal i fyw yno, ond fe wnaeth Kathy
a’i theulu ymgartrefu yma yn Rhuthun. Diamau
fod byw mewn lle cyfarwydd yn gysur mawr i
Mavis. Sid oedd ei chymar oes, ac er waethaf
ei chyflwr, mae’n dal i sôn am ei lygaid glas.
Fel arfer tydi’r siwrnai i Wallasey i weld
Mavis ddim yn ormod iddyn nhw, ond
oherwydd y gwaharddiadau presennol, mae’n
amhosibl mynd yno. Toes ganddyn nhw ddim
ond clod i staff y cartref ond fel llawer i un
arall sydd yn yr un sefyllfa, mae methu mynd
i weld ei mam yn brifo. A’r boen yng nghefn y
meddwl yn gyson: oherwydd y dementia, fydd
hi’n fy adnabod i ar ddiwedd y cyfyngiadau?
O’r herwydd, mae Kathy’n anfon anrhegion
bach i’w mam i godi ei chalon yn ogystal â
cheisio cadw’r cysylltiad rhyngddynt yn fyw, a
phan glywodd am hanes y glustog, roedd hi’n
gwybod yn iawn be i wneud nesaf.
Dim angen deud mwy …
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Diolch
Pob nos Iau, bu cymuned Llanelidan yn
gwerthfawrogi’r Gweithwyr Allweddol drwy
EGLWYS SEION: Y Suliau – :
guro dwylo a chlywyd cloch yr eglwys yn canu.
ANRHEGU FIONA
Cymanfa Ganu Undebol
Gohebydd Nia Roberts (01824 750634)Cynhaliwyd Hefyd,
bu Barrie Grant, Ty’n yr Erw yn diddannu
Penllyn, Edeyrnion ac Uwchaled pnawn
ei
gymdogion
cerddoriaeth swynol, drwy
Dydd Sul, Hydref
6 ynghefo
nghapel
chwarae’r
Saxophone
yn ei ardd. Roedd ganddo
Yn yr amseroedd pryderus hyn, rydym fel cymuned
Jerwsalem,
Cerrigydrudion.
Yr
gerddoriaeth
hyfryd i ni yn wythnosol, rhai
yn meddwl am y rhai anghenus yn yr ardal ac
yn
arweinydd
oedd
Bethan Smallwood.
adnabyddus
iawn
yn eu
Bu’r
Owen,
Y Bala
ynplith megis Hen Wlad
dymuno gwellhad i unrhyw un sydd wedi bod
yn Parch Goronwy
fy Nhadau,
Oes
Gafr
eto, Draw dros yr Enfys a
cynnal
Dydd
Sul
Hydref
sâl yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gobeithio
bod Diolchgarwch
Summertime.
13. Yn diweddu’r
mis cafwyd
pawb yn cadw’n ddiogel.
gwasanaeth Sul y Beibl yn Eglwys Mael
a Sulien bore Dydd Sul, Hydref 27.
Siop
Cofion: Anfonwn ein cofion at Ann
Rydym fel cymuned yn ddiolchgar iawn i Sarah
McKee sydd wedi dod adref ar ôl treulio
Merlin, Yr Hen Siop, Llanelidan, am drawsnewid
cyfnod mewn cartref gofal yn
ei hystafell fyw i fod yn siop fechan ar gyfer y
Llanrhaeadr ac i Norman McKee ar ôl
gymuned yn ystod yr wythnosau diwethaf. Hefyd
ei ddamwain a’i driniaeth yn yr ysbyty
i bawb a gyfrannodd unrhyw nwyddau i’r siop.
yn Bu
ddiweddar.
Disgyblion Ysgol Bro Elwern fu’n llwyddiannus yn
Sarah hefyd yn brysur iawn yn rhannu gwybodaeth
Dathlu’r Deugain: Llongyfarchiadau
Eisteddfod Cylch yr Urdd
defnyddiol a newyddion perthnasol drwy wefan
arbennig i Manon Easter Lewis am
Nextdoor. Gwerthfawrogir ei chefnogaeth. 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
Dyma’r parti fu’n diddanu yn y Swper Cynhaeaf.
diddanu cynulleidfaoedd a chystadlu
O’r chwith, Margaret Lloyd, Gwenan Mars Lloyd, Ynyr Rogers, Osian
I ddathlu llwyddiant Fiona Collins
mewn
gwyliau
cerddorol.
Williams a Siân Williams, y cyfeilydd
yn ennill gwobr Dysgwr y
Llongyfarchiadau’r un modd i aelodau’r
Flwyddyn yn yr Eisteddfod
côr sy’n aelodau o Eglwys Seion, sef Nia Jones, Pantffynnon, Glyndyfrdwy a’i oedd Capel y Cwm gan ymuno a’r
Genedlaethol
yn
Llanrwst,
Mari Roberts, Nia
Gwenda
Humphreys, thîm yn festri Eglwys Seion. Eleni mae gynulleidfa i wasanaeth gan Barch
Roberts
penderfynodd Marian ag Eirian
aelodau o’r pedair eglwys yng Trefor Lewis, Deganwy. Yn dilyn
Sheila Hughes 1.Mae‘r
a Wendywythnosau
Jones.
diwetha’ wedi hedfan ac
drefnu bod aelodau cangen
ngofalaeth Edeyrnion ynghyd a ffrindiau aethom draw i Eglwys Sant Digain a
Genedigaeth: wedi
Braf bod
oeddynclywed
am
gyfnod rhyfedd
iawn, Er yn amser
Corwen o Ferched y Wawr yn cael
o gapeli eraill yr ardal wedi dod at ei chael croeso yno gan y ficer a chyfle i
enedigaeth Math
mab
bach
arall
i
Ffion
pryderus, roeddwn yn ffodus
i fodi ffurfio
adre hefo
cyfle i anrhydeddu Fiona. Wedi’r
gilydd
cymdeithas newydd sbon. ddysgu am hanes yr Eglwys dros
a’i gŵr Geraint fy
ynnheulu
yr Wyddgrug,
ail ŵyr
a gwerthfawr;ogaf
yr amser yhwnnw.
pryd bwyd ym mwyty’r Eryrod ar
Arweinydd
noson oedd Edwin Jones baned o de a chacen. Llawer o ddiolch
i Bryn a Wendy Jones a nai arall i Awel
nos Fercher Hydref 2, cyflwynwyd
Roedden ni’n gwneud gweithgareddau yng
a’i gŵr Iwan. Byddwch yn brysur iawn a mwynhawyd pryd blasus iawn. Yna i aelodau’r capel am baratoi’r lluniaeth.
llun wedi’i fframio o Fiona'n derbyn
nghwmni’n gilydd, pawb yncyflwynodd
ymdrechuEdwin
i
dri o ieuenctid ardal Er iddi lawio’n drwm ar brydiau,
rŵan Taid a Nain!
Tlws y Dysgwyr gan Eifion Lloyd
fynd
am
dro
neu
ar
gefn
beics
yn
ddyddiol,
Rhuthun
ymlaen
i’n diddanu. Mae cawsom gyfle i ymweld â’r goeden
Medal Gee: Ein llongyfarchiadau fel
Jones, Llywydd yr Eisteddfod
chwarae
gemau,y cwis,
(llawer
o Lloyd, Ynyr Rogers ac Ywen hynafol a saif wrth ymyl yr
Gwenan
Mars
Eglwys i Mair Lewis
ar dderbyn
Fedalcoginio
Genedlaethol. O dan y llun roedd
Osian Williams
yn gystadleuwyr brwd a Eglwys. Ymlaen wedyn a chael croeso
gacennau!),
sgwrsio
a chwerthin
- amser i’w
Gee am ei chyfraniad
i’r Ysgol
Sul trwy
pennill roedd Eifion wedi ei
drysori
fel teulu.
ei hoes. Er nad
yw Mair
bellach yn llwyddiannus iawn mewn eisteddfodau gan swyddogion Capel y Bedyddwyr. I
chyfansoddi i gofio'r achlysur. Yn
medru mynychu’r gwasanaethau yn lleol a chenedlaethol. Cawsom ddiweddu ein pererindod i Langernyw
ogystal â’r llun cyflwynodd Marian
unawdau,
2. Wel,
anodd
gwybod
hoffwn ideuawdau
wneud a thriawd yn canu bu i ni ymweld ag amgueddfa Syr Henry
Seion mae Hazel
Jones
ei ffrind
yn beth
dau dwb o gymysgedd o flodau a
amrywiaeth
o ganeuon. Yn cyfeilio Jones gan ddysgu am ei blentyndod
gwneud yn siŵrgyntafei bod yn
cael ymuno
asiop
cipolwg
mewn
esgidiau
efallai!
grug roedd wedi ei threfnu ei hun i
iddynt
oeddyn
Siân
mam Osian tlawd a’i gyfraniad fel addysgwr ac
chynulleidfa Capel
y Bedyddwyr
yn mae
Ond
mae’n
rhyfedd
sut
rhywun
dodWilliams,
i
Ganwyd
Jacathroniaeth
Tudur, ar ddydd
Sul y Mamau
Fiona. Llongyfarchiadau mawr i ti
yn cyflwyno’r
eitemau oedd Margaret
athro
yng Nglasgow.
Mae’n
Rhuthun. Rydym
yn anfon
ein ac
arfer
peidio
a
chael
mynd
yntydi?
Aros
adre,
22/03/2020,
am 2:45 y prynhawn,
yn pwyso
6 pwys
Fiona, rydym fel cangen yn falch
Lloyd,
mam
Gwenan.
Noson
safonol
amgueddfa
gwerth
ei
gweld.
Llawer
o
dymuniadau gorau
atoch Mair.
mwynhau
a
gwerthfawrogi
ein
milltir
sgwâr.
bach ii Gwenno
Hughes,
iawn ohonot. Bydd erthygl am
iawn. Gwnaed y diolchiadau gan7owns.
Edwin Mab
ddiolch
aelodau’ra Iolo
ddau
gapel Ty’n
a’r
SWPER Y CYNHAEAF:
Cafwyd
Efallai mai mynd llai sydd eisiaugwers i ni
Coed Penmachno,
brawd
i Evan
Tomos.
hanes Fiona yn dysgu’r Gymraeg
Jones.
Eglwys aam
eu bach
croeso
cynnes.
CynWyr
noson arbennig
gyd.i gychwyn tymor NOSON
i Dylan
a Sian
Parry
Tybu
Ucha’r
Llyn, Gwyddelwern.
yn y rhifyn nesaf o’r Wawr. Llawer
ELUSENNOL:
Rhagmynd
adref
i
ni
fwynhau
pryd
blasus
Cymdeithas yr Ofalaeth ar Hydref 4
Diolch i staff ysbyty Glan Clwyd am eu gofal.
o ddiolch i Eirian a Marian am
gyda bwffe cynnes wedi ei baratoi gan hysbysiad bod pwyllgor lleol ardal iawn yng ngwesty’r Waterloo ym Metws
drefnu noson mor hyfryd.
Corwen yn cynnal noson film pryd y y Coed. Ein diolch yn arbennig i Eirian,
dangosir “Mama Mia 2” yn Neuadd Edwin, Llinos Mary a Glenys am y
Carrog ar Ddydd Santes Dwynwen, nos trefniadau gwych. Braf oedd cael
Sadwrn, Ionawr 25. Bydd y drysau’n cwmni’r Parch T. L. Williams gyda ni ar
agor am 7.00yh. Tâl mynediad drwy y daith.
docyn yw £5 a £3 i blant. Bydd elw’r GWAWR CYMRU: Croesawyd John
noson yn mynd tuag at elusennau lleol. Rowlands i gyfarfod cyntaf y tymor,
Y tocynnau ar werth gan aelodau’r cangen Corwen o Ferched y Wawr, nos
pwyllgor yn y flwyddyn newydd. Dewch Fercher, Hydref 23. Mae John sy’n
draw i fwynhau cyd ganu i ganeuon enedigol o’r Bala ond bellach yn byw yn
Abba – beth am wisgo yng ngwisg y Llandyrnog, yn arbenigo ar dyfu pys
cyfnod, yn cynnwys y sgidiau platform!
pêr. Cawsom ganddo drwy gyfrwng
PERERINDOD I LANGERNYW: Aeth sleidiau wybod am hanes y blodyn
aelodau Gofalaeth Edeyrnion eleni hyfryd yma gan ddechrau gyda’i
draw i bentref hynod Llangernyw a wreiddiau ar ynys Sicily. Mae John wedi
hynny ar Ddydd Sul olaf mis Medi. ennill sawl gwobr yn y sioeau gan
Doedd y tywydd ddim yn ffafriol iawn gynnwys y Sioe Genedlaethol ac eleni
Gofal a gwasanaeth personol
wrth i ni gychwyn o Gorwen a mynd ar cafodd
Cymdeithas
Pys
Pêr
a phroffesiynol unigol
hyd ffordd Telford cyn troi am Lanrwst. Genedlaethol Cymru, mae John yn
Wedi cael cinio blasus yn y tŷ bwyta ar Gadeirydd ohoni, y cyfle i roi enw
Profion Glaucoma
draws pont Llanrwst ymlaen â ni am Cymraeg ar fath diweddaraf o bys pêr.
Langernyw. Y lleoliad cyntaf i ni ymweld Cyflwynwyd yr enw sef Gwawr Cymru

LLANELIDAN

GWYDDELWERN

Dau gwestiwn:

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

1916 – 2020
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
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Eirin Dinbych
Sawl un ohonoch sydd â choeden
Eirin Dinbych yn eich gardd?
Tybed ai un hynafol yw hi neu un o’r
rhai iau?
Ydych chi’n medru dweud y
gwahaniaeth rhwng Eirinen Fictoria
ag un o’r unig eirinen sy’n gynhenid i
Gymru?
Ers mis Chwefror, mae gan Eirin Dinbych
Dyffryn Clwyd statws cofrestredig.
Golyga hyn mai eirin sydd wedi’u
tyfu yn Nyffryn Clwyd mewn plwyfi
penodedig sy’n medru cael eu gwerthu
a’u marchnata gyda’r stamp PDO
(Dynodiad Tarddiad Gwarchodedig
/ Protected Designation of Origin)
penodol. Felly mae posibiliadau i ddarn
helaeth o’r ardal ddod mor enwog
ag ardal Champagne, diolch i eirinen
fechan oedd yn dechrau colli’i thir ugain
mlynedd yn ôl.
Yn hanesyddol roedd nifer o
berllannau eirin a ffrwythau eraill yn
Nyffryn Clwyd, a’r mwyafrif ohonynt yn
yr ardal rhwng Llandyrnog a Phwllglas
ac yna ar lawr y dyffryn mor bell â
Llanelwy. Tyfai’r tai mawr a’r ffermydd y
coed ac roedd cystadlaethau brwd yn
y sioeau lleol nôl yn y bedwaredd ganrif

ar bymtheg. Mae pridd da ffrwythlon
Dyffryn Clwyd yn ddelfrydol ar gyfer tyfu
ffrwythau yn ogystal â natur gysgodol
y dyffryn. Daeth tro ar fyd a thynnwyd
y coed wrth i ddulliau ffermio newid ac
wrth gwrs wrthynt ddod i ddiwedd eu
dydd. Nôl yn 2005, penderfynwyd ail
hyrwyddo’r eirin a dechrau trefnu Gŵyl
Fwyd er mwyn codi ymwybyddiaeth
amdanynt. Blwyddyn ar ôl blwyddyn,
mae nifer cynyddol o gwmnïau bwyd
a diod lleol wedi troi eu llaw i greu
cynnych lleol o ansawdd, ac wedi bod
yn ddyfeisgar wrth ddefnyddio’r ffrwyth.
Mae eirin yn ffrwyth mor hyblyg mewn
cynnych melys a sawrus. Roedd dros
42 o stondinau bwyd a diod yn cynnwys
jam, tsytni, cacennau, peis, gin, fodca,
seidr, gwin, finegr, siocledi, iogwrt, yn yr
ŵyl yn 2019 i ddathlu statws newydd yr
eirinen. Ni wyddom eto a fydd Gŵyl Eirin
eleni ai peidio ond bydd y coed yn dal i
gynhyrchu ffrwythau.
Daw’r cynhaeaf mwy na thebyg
ddechrau Awst ac, os ydych yn
dymuno’n helpu i ddiogelu’r ffrwyth
unigryw hwn, bydd criw bychan yn
barod i ddod i gadarnhau ai Eirinen
Dinbych Dyffryn Clwyd sydd gennych ai

Ceromafeirws
Ceromafeirws, plîs dos!
bydd rhaid dy drechu nawr
gwnawn hynny gyda’n gilydd
drwy gymorth bach a mawr.
Daeth cyfyngiadau arnom,
ai dyma yw ein ffawd?
rhaid cadw draw o bobman
cyfoethog, neu boed dlawd.
Dim capel, siop nac ysgol
dim byd i’w weld yn Spar
dim siawns cael cwrdd â’n ffrindie
dim teithio yn y car.
Bu Boris yn y ‘sbyty
a’i ben yn oer a phoeth
yn gorwedd yn ei wely
gobeithio bydd o’n ddoeth.
Fe gawsom lythyr ganddo
yn llawn rheolau da
ond hyn sydd yn ein poeni
mae’r feirws hwn yn bla!
Ceromafeirws, plis dos!
does neb dy eisiau di
rhed i ffwrdd a phaid dod nôl!
clyw nawr ein gwaedd a’n cri.
Y Parch Iorwerth P. Jones (Rhuthun)

Am y tro
Dychwelyd i hen wahanfur
yw cri sawl Cristion pybyr,
Am y tro, cawn gadw ffydd
trwy ddull digidol newydd.
Eifion Wynne
Rhuthun
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Fe ddown
ni at y lan!
Mae gofid am y Cov-id
Parha i fod yn fyw,
Yn bygwth gyson, gyson
Be wnawn ni o, ein Duw?
Bu rhai yn meddwl weithiau –
Bod hyn i gyd i fod?!
I’n dysgu fod yn ddiolchgar
A hyn, heb unrhyw glod.
Coeden Eirin Dinbych ym
Mhlas Bennet

peidio. Yn ail os bydd y cynhaeaf yn dda
a bod gormodedd o ffrwyth gennych,
byddwn yn medru eich cyflwyno i
gynhyrchwr fedr ddefnyddio’r Eirin ac
yn olaf medrwn eich helpu i gynaeafu’r
ffrwyth.
Cysylltwch â Nia Williams ar
07896312905 am wybodaeth bellach.

Mae dadl pryd y cawn ni
Gael cwrdd a bod yn iawn,
Mwynhau y pethau gorau
Byw bywyd oll yn llawn.
Mae gofid am y Cov-id
Sy’n bygwth pawb bob man,
Rhaid credu eto heddiw
Fe ddown ni at y lan!
Y Parch Iorwerth P. Jones
(Rhuthun)

Bydd Adenydd Gen I
Pryd ga’i fynd i’r parc eto, dwedwch?
Pryd ga’i lobsgows a bara gan Nain?
Dw i heb weld Mabon ers hydoedd!
O’r ffenest, ’mond defed a brain.

Fe gofiaf y clapio i’r nyrsys,
Cymuned yn gweithio’n gytûn.
Dim bwys os oes ciwio yn Tescos
Os ca’i skypio a lliwio fy llun.

Hen gyfnod reit od ydi ’leni,
A’r haint o’n cwmpas, drwy’r gwledydd,
Rhaid aros adre a chau llenni,
A swatio o flaen tân efo’n gilydd.

Mae’n braf cael fy rhieni adre,
Maen nhw yn meithrin fy nawn;
Nid pasta’n unig fedra’i gwcio,
Ond risotto - er dw i’n cymryd drwy’r pnawn!

Dim ysgol ers ’thefnos a hanner:
I blentyn mae hynny fel oes.
Serch hynny, fe chwifiaf fy maner
Sy’n enfys o obaith mewn loes.

Dw i’n dysgu fy rhifedd drwy gynhwysion,
Mae hanes yn fyw fesul dydd.
Cael stori yn nghôl fy rhieni,
Yn wyth, dyna’r peth gorau sydd.

Ond braf ydi amser fel teulu,
Cael stori ac ambell jigsô.
Mae bywyd yn sicr yn ’rafach,
Ond dawn plentyn fydd dysgu o’r co’.

Y gorau o’r gwaethaf yw’r meddwl;
Os dysga’i’n y nyth eleni
I weld enfys ffydd ym mhob cwmwl,
Pan hedfanaf, bydd adenydd gen i.

Mi gofiwn ni’r cyfnod tywyll
Â balchder, a dyma chi pam:
Bydd atgofion yn goleuo pob cysgod,
Tywyllwch a drechir gan fflam.

EBEN PHILLIPS (8 oed)

LLANRHAEADR Y.C.

YSGOL PENTRECELYN
Gohebydd: Nerys Evans

PENTRECELYN

Ffôn: 01745 890294
e-bost nerysevansdyffryn@gmail.com

Gohebydd: Elizabeth Jones Ffôn 07740 542051
Eisteddfod
Llwyddiant
oedd
CAPEL yrYysgol:
PENTRE:
Yn ystod
y mis
ein Eisteddfod
Ysgol eto Cymun
eleni. Roedd
cafwyd gwasanaeth
dan ofal
yn Rhuthun gyda’r diweddar Hilary
Penblwyddi arbennig
neuadd
ysgol yn llawn
bwrlwm.
ein yr
Gweinidog,
Parch.
Andras Iago.
Turner.
Dymuniadau
gorau
i
Clwyd
Lloyd,
Llongyfarchiadau
enfawr
i
Anest
am
Cawsom gyflwyniad trawiadol gan y
Yn yr un modd cydymdeimlwn yn
Cricor ac i Maldwyn Williams, Pen y
ennillplant
y Gadair.
ar bobl ifanc yn eu gwasanaeth
ddiffuant ag Ann a Gareth Lightfoot a’r
Cae ar ddathlu eu pen-blwydd yn 80
diolchgarwch. Olew palmwydd oedd y
teulu o golli tad, tad yng nghyfreth a
oed, ac i Brenda Brennan yn 70 oed.
thema arCylch:
effeithiau
sydd yn
Eisteddfod
Brafnegyddol
oedd gweld
thaid annwyl sef William Lloyd Jones,
Pob hapusrwydd iddynt gan bawb o’r
codi ooblant
ffermio
y coed ynynIndoesia a
cymaint
Pentrecelyn
Y Fron, Groes.
fro.
Malaysia,
anifeiliad
cystadlu.
Roeddmae
y Parti
Canu a gwyllt
grŵp yn
marw
ogystal a chreu llygredd ir
Rhaid estyn cydymdeimlad hefyd
Ymgom
ynyn
uchafbwynt.
amgylchedd. Diolch i’r rhieni am eu
at deulu’r diweddar Vivian Jones, Ty’n
Profedigaeth
hyfforddi. Roeddynt yn annog anfon
Llwyn, yntau o deulu adnabyddus yn
Yn ystod y misoedd diwethaf, bu
Eisteddfod
Ddawns: Llongyfarchiadau
rhodd ariannol tuag at WWF FOR
y fro.
farw Glenys Hughes, Rhuthun. Bu
i’r Parti Dawnsio gwerin, Grŵp
NATURE. Ar ddiwedd y gwasanaeth
Dymunwn wellhad buan i Nena
hithau a’i phriod Gwynfor a’r ddwy
Dawnsio
disgo
a’r
unigolion
am
cafodd Deryl y pleser o gyflwyno
Hilditch-Roberts ar ôl damwain hegr
ferch Rhiannon a Cerys yn byw yn
ddiddannu
a
pherfformio’n
wych.
tystysgrifau i Leah, Megan, Awel, Alaw,
gyda’r trampolîn adref. Meddwl
Llysfasi am flynyddoedd, a Gwynfor
Mae
cyfleLois,
i bawb
yn Ysgol
Tirion,
Elain,
Lliwen, Rhian a
amdani a chofion anwylaf.
yn ddarlithydd yn y Coleg. Ein
Pentrecelyn.
Mae’r
cyfleon
amrywiol
Sioned am
gymryd
rhan
yn Llafar a
cydymdeimlad diffuant at Rhiannon a’r
yma Chân
ar gael
i bob
diolch
i
dan
ofalplentyn
Gwen, a
Lisa
a Rhian
ar
Sefydliad y Merched, Pentrecelyn
teulu o golli un annwyl.
bawb
am eich
ymdrech
eleni.
y thema
Stori
Samson.
Cawsom ddathlu Gŵyl Dewi yng
Yr un yw ein cydymdeimlad at Jim
Dymuniadau
gorau
Mari oedd
Bu oedfa’r Fro
yn yi Dyffryn
dan yn
ofal ein
nghwmni Eiri a’i chefnder Cian gyda
Hawley, Granville a Gill o golli priod
Gweinidog.
gorffen
fel ysgrifenydd yr Ysgol yn
Criw yr ymgom
Sara, Llanbenwch, mam Eiri yn eu
a mam annwyl, sef Beryl, oedd yn
Y y GYMDEITHAS:
Cawsom
ystod
Pasg. Bu’n weithgar
iawn arnoson
cyflwyno. Braf oedd gweld dau mor
cadw’r Tair Sguthan, Graigfechan
yng nghwmni
Williams,
hyd ygartrefol
blynyddoedd,
a phobGlyn
lwc iddi
ar
ifanc yn rhoi noson mor hyfryd inni.
y Gest a’i gyfeilydd Huw Alan holl drigolion y broydd hyn a holl fro’r
am gyfnod. Buont yn weithgar gyda
gyferBorth
y dyfodol.
Roberts.
stori ddwedodd
Cawsom hefyd gwmni aelodau o
Chymdeithas trigolion Pentrecelyn a
Anfonaf
einRoedd
cofionpob
annwylaf
iawn at o Bedol. Pob bendith i chi.
yn wir medde fo! Mwynhaodd pawb y
Sefydliad y Merched Llanelidan,
Gwasanaeth
Diolchgarwch
y plant
Nghapel y Dyffryn
Graigfechan.
Roedd
Berylyng
yn gymeriad
canu, ac roedd cyfle i gymdeithasu
Pwllglas a Rhuthun i fwynhau y noson
diffuant a llawn hiwmor, a siŵr bod
groeso i aelodau newydd i ymuno. Mis
dros baned wedyn.
a’r lluniaeth i ddilyn.
llawer yn ei chofio yn cadw’r Bee Hive
dwytha daeth aelod o glwb camera
PROFEDIGAETH: Estynnwn ein
Rhuthun atom i ddangos sleidiau ac
cydymdeimlad â theulu Bronallt gan
roedd cyfle i gael sgwrs i ddilyn hefo
fod Russel Evans wedi colli ei dad,
paned a chacen. Mis Tachwedd
hefyd Brynle a Nesta Evans Pennant.
darperir te pnawn, croeso i aelodau
Mae Brynle wedi colli ei chwaer Beryl.
Gohebydd: Emily Davies Ffôn: 01824 750017
hen a newydd.
Rydym yn meddwl hefyd am deulu y
CAPEL:
Dydd
Sul olaf o fis Medi
Llanrwst. Croesawyd cyfeillion o
CLWB 100: Mis Awst: £20 Pat
ddiweddar Selina Peters, Pont y Bedol
croesawyd y Parch. Hywel Edwards,
Ddinmael.
Rumney, £10 Esmor a Mona Jones,
gynt, a hefyd teulu y ddiweddar Shirley
y Parc yma i Felin y Wig.
Roedd lluniaeth ysgafn i ddilyn y
£5 Jan a Jeff Jenkins. Mis Medi: £20
Vanderbijil Elusendai.
Hydref 6. Yng Nghapel Jerusalem
gwasanaeth gyda chyfle i gael sgwrs
Huw Roberts, £10 Carys, £5 Muriel
GWELLA: Anfonwn ein cofion at J. R.
Cerrig y Drudion oedd y gymanfa
a chymdeithasu.
Stark. Mis Hydref: £20 Richard
Hughes, Bro Erin, Derek Hughes
unedig
eleni
gyda
Bethan
DIOLCHGARWCH: Pnawn Dydd Iau
Williams, £10 Carys, £5 Amanda
Moelwyn, Arthur Webber, Pentre Isa,
Smallwood, Llangwm yn arwain.
Hydref 24 roedd Gwasanaeth
Caley.
Merrik Wheeler, Bwthyn Parc Postyn,
Roedd y capel yn llawn gyda chanu
Diolchgarwch gan blant Ysgol Betws
MERCHED Y WAWR: Croesawodd
ac Anetta Williams, Coed y Fron.
bywiog.
Gwerfil Goch yng Nghapel y Gro.
Beryl pawb i’r cyfarfod ynghyd â’n gŵr
LLONGYFARCHIADAU: i Celi Evans
Hydref 13. Ymunwyd yng nghapel y
Cafwyd gwasanaeth ardderchog a’r
gwadd Elfed Williams Dolwar, fu’n
Vale Cottage ar basio ei phrawf gyrru.
Gro gyda’r Parchedig Helen Wyn
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda a
siarad am ei waith fel cownselor gyda
CLWB Y PENTAN. Cynhelir y clwb yn
Jones, Eglwysbach yn gwasanaethu.
chanu bywiog.
Iechyd Meddwl. Cawsom baned gan
y festri ar y 3ydd dydd Mercher o bob
Hydref 20. Cynhaliwyd Gwasanaeth
COFION: At bawb yn yr ardal nad
Gwen a Nesta a thalwyd y diolchiadau
mis am 2 o’r gloch y pnawn, Mae rhif
o Ddiolchgarwch yma ym Melin y Wig
ydynt yn dda a hefyd cofion at y rhai
gan Megan.
yr aelodau wedi lleihau ac estynnwn
gyda’r Parch Gerwyn Roberts,
sydd mewn Cartrefi Preswyl.

MELIN Y WIG

LLANARMON YN IÂL
Gohebydd: Olwen E. Roberts. Ffôn: 01824 780286
EGLWYS SANT GARMON: Dydd Iau
Nash. Dydd Gwener canlynlol
Hydref 17 am 7.00 Ycynhaliwyd
cawsom
grŵp Dawnsio
Gweringyfle i fwynhau bore coffi a
Gwasanaeth Diolchgarwch dan
blasu teisen yn Ysgol Llanarmon a
arweiniad y Barnwr Ian Trigger gyda’i
Llanferres i godi arian tuag at
destun diddorol a phwrpasol “Ein
wasanaeth Macmillan. Roedd y cyfan
rhoddion hael y Cynhaeaf”. Yn dilyn
wedi ei drefnu gan y plant a’u
ymunodd cynulleidfa gref i fwynhau
hathrawon a derbyniwyd swm
swper wedi ei baratoi gan Ann Hurst
sylweddol.
a’r merched. Addurnwyd yr eglwys yn
CLWB CINIO – Amser cinio bob dydd
hardd a chasglwyd y llysiau a’r
Iau bydd y pensiynwyr yn cwrdd i
ffrwythau i’w rhoi i’r anghenus yn ein
fwynhau cinio blasus yn y Gigfan.
plith. Yn ystod y mis gwerthfawrogwn
Daw cyfeillion gwirfoddol o’r ardal i
wasanaethau o Ewcarist a Gweddi
weini
a
gwerthfawrogwn
eu
Bendigaid yn absenoldeb ein rheithor
gwasanaeth.
gan y Parch Dylan Caradog Parry
CAPEL RHIW IÂL – Cyfle i fynychu
Jones, y Parch Stuart Evans, Paul
cyfarfodydd Diolchgarwch ydyw mis
Chamberlain, Gellifor ac Andrew
Hydref i ddiolch a gwerthfawrogi ein
Ginn, Caerwys. Organyddion y mis
rhoddion dderbyniwn drwy gydol y
oedd Mari Roberts a Sue Hanahoe.
flwyddyn ac fe gawsom y cyfle i
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i
wahodd y Parch Robert Parry, Lerpwl,
Sioned a Sam Carey ar enedigaeth
i’n harwain mewn gwasanaeth hyfryd
merch fach Hydref 25.
a thestun pwrpasol am y cynhaeaf a’n
COFIWN: am y cleifion o’r ardal
bendithion lu mewn awyrgylch
gyda’n cofion a chyfarchion cynnes
draddodiadol.
Roedd
canu
atynt.
ardderchog gyda Noel Parry wrth yr
UNDEB Y MAMAU: Agorwyd y tymor
organ a chynrychiolaeth dda yn
pan ddaeth cynulleidfa gref i’r Eglwys
bresennol. Sul cynta’r mis croesawyd
a chroesawyd pawb gan y Parch
y Parch David Owen, Ponciau i
Philip Chew. Mwynhawyd cyngerdd
wasanaethu gyda chyfarfod Undebol
ardderchog gan ddisgyblion Ysgol
y Sul canlynol dan ofalaeth y Parch.
Bro Famau gyda cherddoriaeth,
Eirlys Gruffudd Evans yng Nghapel
adroddiadau a cherddorfa – popeth
Tegla, Llandegla. Llywydd y mis oedd
yn gywrain iawn. Gwerthfawrogwn y
Glenys Roberts. John Mannering,
diddordeb mae’r ysgol yn gymryd yn
Llanarmon fu’n ein hannerch y
y gymuned drwy gydol y flwyddyn.
trydydd Sul a’r cyfle i gwrdd â’n
Mae canmoliaeth uchel iddynt yn
gilydd. Mae croeso cynnes i bawb
cymryd rhan yn y Gymraeg a’r
ymuno yn y gwasanaeth ar nos Sul
Saesneg. Diolchwyd iddynt gan Gill
am 5.30.
Grŵp Dawnsio Disgo
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•R•M•
JONES
JOINERY

Seiri Coed

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

Ffôn : 01824 705251

Cadeirio
AnestLôn Parcwr • Rhuthun
Parc
Busnes

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

Yn ystod y cyfnod hwn heb ei debyg o’r blaen, mae ein cymunedau
wedi bod fel lladd nadroedd yn cefnogi ei gilydd. Mae ein diolch
yn fawr iawn i gymaint o bobol, ond efallai bod angen estyn diolch
arbennig i’n siopau lleol sydd wedi bod mor brysur a chymwynasgar.
Dyma fanylion neu gipolwg ar gynnyrch rhai sy’n gwasanaethu ardal
ehangach y Bedol:

Siop y Pentre, Llanrhaeadr
www.llanrhaeadrshop.co.uk

Mae’r siop ar agor o 6yb, gydag
amseroedd cau yn amrywio yn ôl
yr angen. Mae’r Swyddfa Bost ar
agor 9–10am ac rydym yn derbyn
presgripsiynau o feddygfa Plas
Meddyg. Gellir archebu a thalu
am nwyddau dros y ffôn a gallwn
ddod â’r nwyddau i’r car i chi,
os dymunech. Defnyddir system
talu awyr (contactless) yn y siop.
Rydym yn annog cadw pellter
cymdeithasol drwy’r amser.
Rydym newydd gael leisans

i werthu alcohol – ein cyflenwr
ydi Blas ar Fwyd o Lanrwst.
Ethos y siop yw prynu’n lleol gan
gyflenwyr lleol, ac rydym yn falch
o ddeud ein bod yn llwyddo yn
hyn o beth bron yn ddieithriad.
Ar hyn o bryd, rydym yn
canolbwyntio ar gludo nwyddau
i’n cwsmeriaid ac am gyflogi
gyrrwr yn arbennig i wneud hyn.
Diolch am y gefnogaeth wych
rydym wastad wedi ei chael gan y
gymuned.

Juliette Roberts yn Siop Llanrhaeadr

Antur Cae Cymro:
Mae’n braf clywed am
fusnesau lleol sydd wedi
ehangu a llwyddo yn ystod
cyfnod y corona feirws.
Un o’r rheini ydi Antur
Cae Cymro sef y fenter
gymunedol sy’n cynnwys
Tafarn Y Glanllyn a Siop y
Fro yng Nghlawddnewydd.
Criw yn gweld yr angen yn
y gymuned o’u cwmpas
ac yn gwneud rhywbeth
gwerth chweil i edrych
ar ôl megis yr henoed a’r
trigolion oedd yn hunan
ynysu ac yn methu mynd
i’r dre.
Mae’r staff i gyd yn lleol
ac aed ati i ddefnyddio
staff y dafarn yn y Siop.
Gwnaed defnydd o’r
ystafell segur gan brynu
mwy o ddanteithion i’r
Siop. Yn ddyddiol ceir
papur newydd, llefrith
Cotteswold, bara o’r
Village Bakery, pastai gan
Ruthin Bakery, cig gan JH
Jones ac yn ddiweddar
cacennau gan Siwgr a
Sbeis ynghyd ag eraill.
Drwy bartneriaeth gyda
Siop Pwllglas, maent yn
mynd i Bookers i brynu
fel bo’r angen. Mae’r
Siop hefyd ar agor o wyth

y bore tan wyth o’r gloch
y nos.
Mae ganddynt nifer
fawr o wirfoddolwyr sy’n
mynd a’r nwyddau allan
cyn belled ȃ Melin y Wig,
Cyffylliog, Llanelidan,
Bryn S M ac o fewn y
tri pentre Clocaenog,
Clawddnewydd a
Derwen. Dywedir
ei bod yn brysur ar
ddydd Mawrth ond
yn “boncyrs” ar ddydd
Gwener!
Mae’r bwyty hefyd
yn paratoi prydau talu a

Elin, Hazel a Helen yn brysur hel nwyddau

Siop Julie,
Clawdd Poncen,
Corwen

Siop Gymunedol Pwllglas
Rydym yn agored 7 diwrnod yr
wythnos. Mae ein horiau busnes ni
wedi newid dan yr amgylchiadau
presennol er mwyn i ni fedru delio
gydag archebion cwsmeriaid ar ôl i
ni gau’r drws.

Ein horiau ar hyn o bryd ydy:
Dydd Llun – dydd Gwener: 8am–
2pm
Dydd Sadwrn: 9am–12pm
Dydd Sul: 9am–11pm
Rydym yn helpu hefyd wrth dderbyn
presgripsiynau o feddygfa Plas
Meddyg Rhuthun i bobol ardal
Pwllglas i bigo i fyny o’r Siop.
Gellir archebu bwyd dros y we neu

dros y ffôn.
Manylion cyswllt:
Gwefan: Pwllglas.info
Rhif ffôn symudol ar gyfer
archebion neu ymholiadau:
07395 944530
E-bost: SiopPwllglas2020@gmail.
com
Rydym yn paratoi archebion yn
barod i gwsmeriaid bigo i fyny
NEU i rai sydd angen mi fedrwn
fynd â’r siopa draw iddynt. Er lles a
diogelwch pawb, rydym wedi newid
y drefn yn y siop ac rydym ond yn
gweini cwsmeriaid wrth fwrdd yn
y drws. Rydym yn falch fel Siop

Siop Uwchaled, Cerrigydrudion

Oriau Agor:
Dydd Llun – dydd Gwener:
7am–6.30pm
Dydd Sadwrn: 8am–6.30pm
Dydd Sul: 9.30am–2pm

Tylwyth Teg Cerrig yn dangos eu
gwerthfawrogiad i ferched Siop Uwchaled
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Ar hyn o bryd, mae’r siop ynghau
rhwng 9am a 1pm ar ddydd Iau i
dderbyn nwyddau gan gyflenwyr.
O 15 Mehefin, bydd hyn yn newid
i ddydd Mercher.
Mae gennym gyflenwad bwyd
ffres yn rheolaidd fel cig Arwel
Jones Llanrwst a ffrwythau a
llysiau Belmont.
Rydym yn gweithio gyda Chlwb
Ffermwyr Ifanc Uwchaled ac
Aelwyd Llangwm sy’n siopa ar
ran ein cwsmeriaid lleol. Gallwch
ffonio’r siop ar 01490 420220

chasglu bob nos ond nos
Sul a chinio ganol dydd ar
Ddydd Sul. Rhaid sicrhau
slot ond mae modd cael
pryd ar glyd hefyd. Mae’r
nosweithiau thema yn
boblogaidd iawn. Fel arfer
gwerthir 40 o brydau ar
nos Wener a nos Sadwrn
a pharatoir cinio Sul i tua
50.
Maent yn haeddu
llwyddo a phob lwc i’r
fenter i’r dyfodol. Dyma
beth yw cymuned yn
cyd weithio er lles ei
thrigolion.

Gymunedol o gefnogi busnesau
lleol drwy werthu cynnyrch o’r safon
orau.
Mae ein Siop yma er mwyn y
gymuned ac y falch o fedru fod yn
wasanaeth ar adeg fel hyn.

i brynu talebau i dalu am eich
siopa.
Mae’r swyddfa bost ar agor
ar gyfer trafodion arian a danfon
post. Mae’n cau awr cyn i’r siop
gau, yn ogystal ag am awr ginio
rhwng 12pm a 1pm.
Mae rheolau i gadw pawb yn
ddiogel ar waith, sef dim ond 5
person sy’n cael bod yn y siop
ar unwaith, system un ffordd o
gwmpas y siop a golchi dwylo
wrth ddod i fewn.
Diolch yn fawr i’n cyflenwyr
am eu nwyddau, i wirfoddolwyr
Clwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled ac
Aelwyd Llangwm am eu gwaith ac
i’n cwsmeriaid am eu hamynedd,
eu dealltwriaeth a’u cefnogaeth yn
ystod y cyfnod hwn.

Tua 18 mis yn ôl y daeth Julie a’r
teulu i’r siop, ac mae hi’n gweithio
yna gyda’i merch, Hannah. Mae’r
siop yn agor am 7 y bore tan 6 yr
hwyr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn,
ac o 7.30 tan 5.30 ar ddydd Sul.
Nid ydynt yn cynnig gwasanaeth
cludo nwyddau i’w cwsmeriaid, ond
mae wastad rhywun yna i helpu os
oes unrhyw un angen cario nwyddau
trwm adref. Mae’r gymuned leol yn
falch iawn ohonynt.
O ran cynnyrch, mae Julie’n bendant
fod angen defnyddio cynhyrchwyr
lleol bob tro posibl. O’r herwydd,
maent yn gwerthu brechdanau
Mamma Lou, llefrith gan Nigel a chig
moch gan R.G.Bacon, - i gyd yn
gwmnïau o Gorwen. Mae yma hefyd
fara ffres, peis a phapur newydd, yn
ogystal â’r cynnyrch arferol. Ac os
oes syched arnoch, mae yma beiriant
i gael diod boeth yn ogystal ag ‘offlicence’!

CORWEN
Profedigaeth
Cofion at Bethan, Iola a Nia a’r teulu i gyd o golli mam
annwyl, sef Blodwen Morris, Erw Fair, Corwen. Bu
Blodwen yn hynod o weithgar dros y Bedol. Colled
enfawr ar ei hôl.
Clwb y Berwyn
Cafwyd pnawn bach cartrefol gyda llai o aelodau nag
arfer. Roedd Sheila wedi trefnu inni gael Cwis bach
‘hawdd’. Diolch iddi am drefnu ac am baratoi’r te gyda
Jen. O dan yr amgylchiadau anodd sydd yn ein herio
ar hyn o bryd, ni fydd y Clwb yn cyfarfod am gyfnod.
Cadwch yn ddiogel ac iach i gyd.
Noson o hwyl a chân
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r noson a drefnwyd yn
yr Owain Glyndŵr ar 25 Ebrill gyda Tudur Wyn a John
Sellers. Gobeithiwn drefnu noson arall yn y dyfodol
agos. Diolch.
EGLWYS SEION:
Y Suliau: Croesawyd Parch Helen Wyn Jones i
bregethu ar Ddydd Gŵyl Dewi. Yna bu’n Gweinidog
Parch T.L.Williams yn cynnal oedfa fore, Ddydd
Sul, Mawrth 8. Ni chafwyd oedfaon oddi ar hynny
oherwydd yr amgylchiadau a’r cyfyngiadau arnom
fel pobl gyda’r Coronafeirws o gwmpas. Edrychwn
mewn ffydd a gobaith y cawn weld dyddiau gwell yn
hwyrach yn y flwyddyn a chawn gyd addoli gyda’n
gilydd unwaith yn rhagor. Diolch yn fawr i’r Gweinidog
am ei lythyrau o annogaeth a anfonwyd at bob aelod
yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mari Ifans, enillydd Gwobr Goffa D Tecwyn Lloyd eleni gyda Llywydd Cylch Llenyddol Bro Glyndŵr,
Llinos Mary Jones. Bu Mari yn cyflwyno rhan o’i gwaith sef portread o’i thaid i aelodau’r Cylch yng
nghyfarfod olaf y tymor.

Cofion: Ein cofion at yr aelodau nad ydynt yn
mwynhau iechyd gyda’r cyfyngiadau sydd arnom yn
golygu nad oes modd ymweld â’n gilydd.

Croeso
Cymreig ar y
Stryd Fawr

CYNGERDD GŴYL DEWI
I gloi tymor cyntaf Cymdeithas Gofalaeth Capeli
Edeyrnion, trefnwyd cyngerdd i ddathlu ein nawddsant
ar Fawrth 6 yn festri Eglwys Seion. Croesawyd chwech
o ddynion ifanc dawnus o ardal Llanrwst atom sef
Hogiau’r Nant. Eu cyfeilydd oedd Ruth Lloyd Jones,
Llanddoged. Cawsom awr o adloniant o safon uchel
iawn gydag amrywiaeth o ganeuon, o’r opera i
ganeuon gwerin ac ambell i sgets. Mwynhaodd pawb
luniaeth o baned a chacennau radell wedi ei baratoi
gan chwiorydd y pedwar capel wedi’r cyngerdd. Yn
llywyddu’r noson oedd Iwan Meirion Williams o Gapel
Bethel, Cynwyd. Braf oedd cael croesawu grŵp o
ddysgwyr o ardal Llangollen atom. Diolch i bawb, yn
swyddogion, llywyddion a’r chwiorydd fu’n paratoi’r
lluniaeth am eu gwaith yn ystod y tymor diwethaf.
PROFEDIGAETHAU:
GRETTA JOHNSON:
Anfonwn ein cydymdeimlad cywir â theulu’r diweddar
Gretta Johnson, fu farw ar Chwefror 24. Yn wraig
addfwyn a hwyliog, roedd yn briod â’r diweddar Bryan
a magodd bedwar o blant, Phillip, Lynne, Elaine a
Nerys. Am flynyddoedd bu Gretta’n bwydo plant y
dref gan mai hi oedd Prif Gogyddes Ysgol Gynradd
Corwen cyn symud i weithio yn Ysgol Caer Drewyn
cyn ymddeol. Roedd Gretta yn mwynhau canu a
bu’n aelod ffyddlon iawn o Gôr Merched Edeyrnion
tan y blynyddoedd diwethaf pan dorrodd ei hiechyd.
Cynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa Llanelwy ar
Fawrth 11.
BLODWEN EVANS:
Rydym yn cydymdeimlo’n gywir iawn â theulu’r
diweddar Blodwen Evans, Uwchydre a hunodd yn
sydyn yn ei chartref ar Ebrill 23. Roedd Blodwen yn
wraig annwyl a hoffus iawn. Collodd ei gŵr yn ifanc
iawn a phrofodd ergyd drom ym marwolaeth ei hunig
phlentyn, Rhian ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ein
cofion at Harri ei mab yng nghyfraith a’r wyrion Hywel,
Rhian a’u teuluoedd yn eu galar.
GOHIRIO EISTEDDFOD POWYS:
Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae Eisteddfod Y
Rhos oedd i’w chynnal yr haf yma wedi cael ei gohirio
am flwyddyn tan 2021, ac mae hynny’n golygu mai
yn 2022 y cynhelir Eisteddfod Powys Edeyrnion
a Phenllyn. Fel dywedodd Penri Jones, un o’r
Ysgrifenyddion, “Diolch i’r Pwyllgorau sydd eisoes
wedi dechrau trafod, fydd eich gwaith ddim yn ofer.
Gallwn i gyd ail-ddechrau arni unwaith eto “pan ddaw
haul ar fryn!”

Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd
Gŵyl Dewi eto eleni gan Fenter Iaith Sir
Ddinbych a phrosiect Cymraeg Byd Busnes,
gyda chymorth Cyngor Tref Rhuthun.
Dyma pwy ddaeth i’r brig yn yr ardal hon:
1af Siop Nain
2il
Hideaway
3ydd State of Distress
Meddai Iorwen Jones o Fenter Iaith Sir
Ddinbych, “Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r
busnesau am gymryd rhan yn yr hwyl. Mae’r
ffenestri’n sicr wedi dod a sylw i’n trefi, a
gwych yw clywed adborth gan fusnesau
sydd wedi gweld cynnydd yn y nifer o
gwsmeriaid trwy eu drws.”
Diolch yn fawr iawn i Ddirprwy Faer
Rhuthun, Heather Williams, Sandra Williams
a Kate Harcus am eu parodrwydd i feirniadu’r
gystadleuaeth hon ac am eu cymorth.
Mae lluniau’r ffenestri i gyd i’w gweld
mewn albwm Lluniau Dydd Gŵyl Dewi
2020 ar dudalen Facebook Menter Iaith Sir
Ddinbych.
Katie Roberts, Orla Davis-Wood a Daniel
Roberts o Ysgol Caer Drewyn fu'n
llwyddianus yn Eisteddfod Cylch yr Urdd.

CLOCAENOG
Sefydliad y Merched Clocaenog
Treuliwyd noson bleserus iawn yn Ysgol Carreg
Emlyn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.
Ymunodd aelodau o Ruthun a Pwllglas gyda
ni a chafwyd adloniant gan ddisgyblion yr ysgol
yn perfformio amrywiaeth o eitemau o ganu ac
adrodd wedi eu paratoi ar gyfer Eisteddfod yr
Urdd.
Talwyd y diolchiadau gan Jane Evans cyn i ni
ymuno i fwynhau swper wedi ei gyfrannu gan yr
aelodau.

Cadwch
yn saff
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Mali ac Elin Gellifor

Gruff Clwyd Ellis

Elin a Mari o Clocaenog

Helen a Gruff Gellifor

Diolch GIG o Betws GG
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CODI
CALON
Gwen ac Alys, Ystrad Fawr, Llangwm

Lliwen, Aeron a Tomi Roberts

Ifan Gellifor

Moi a Bela Lloyd-Davies, Glan Alwen,
Betws GG

Gwil, Plas Newydd, Llangwm

Hafod y Coed Gellifor

Ifan ac Erin Jones

