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Tachwedd 2016 Rhif 423

Pobl a Phethe
tud 3 tud  4 tud 11 tud 12

CFfI  Pêl-droedPwsi Meri Mew

Daeth i’n sylw fod achos diweddar o ddympio sbwriel wedi bod 

 Mae tipyn o sôn wedi bod ar y newyddion yn ddiweddar 
am achosion o dipio anghyfreithlon, yn enwedig am fod y 
cynghorau sir yn codi tâl am waredu sbwriel o’r fath. Mae pobl 

yn bwriadu cau tomen y dref, gweithred a fydd yn golygu y bydd 
yn rhaid i bobl y cylch gludo sbwriel gardd i’r Drenewydd. Y 
perygl yw y bydd y math yma o dipio anghyfreithlon yn dod yn 

symud y sbwriel oddi yno. Gofynnir i drigolion yr ardal fod ar 
eu gwyliadwriaeth. Os bydd unrhyw un yn gweld rhywrai yn 
dadlwytho sbwriel yn anghyfreithlon, yna dylai gofnodi rhif y 
cerdyd a rhoi gwybod i’r heddlu.

yn Nhal-y-bont yn cau ddiwedd mis Ionawr 2017. Yr oedd pryderon 
wedi bod ers tro y byddai drysau’r eglwys yn gorfod cau oni bai 

gynulleidfa a phoblogeiddio’r oedfaon. Ymhlith y syniadau a 

syniadau newydd hyn i ddenu digon o gefnogaeth ac atal cau’r drws 

dynged yr adeilad ei hun, ond y tebyg yw, wedi i’r broses o ddirwyn 

Papur Pawb: 
‘Mae hwn yn benderfyniad trist ond anorfod. Nid dyma ddiwedd 

oherwydd bydd ein haddolwyr yn gallu ymuno â’r gwasanaethau 

bosibilrwydd y gallwn fod yn cynnal gwasanaethau yn y Neuadd 

gynhelir y gwasanaeth carolau arferol yng ngolau’r gannwyll yn yr 

Dympio sbwriel yn 
anghyfreithlon

Eglwys
Dewi Sant i gau

Gweler tudalen 3...
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Dyddiadur

Os am gynnwys manylion am 
weithgareddau eich mudiad neu 

eich sefydliad yn nyddiadur y mis, 
dylech ddanfon y manylion llawn 
at Carys Briddon, carysbriddon@
btinternet.com (01970 832478)

o leiaf ddeng niwrnod cyn y rhifyn 
nesaf o Papur Pawb.

Golygyddion y rhifyn hwn 
oedd Delyth a Bleddyn, 
gydag Iolo yn dylunio. 

Golygyddion mis Rhagfyr 

(gwynionydd@btinternet.
com). Y dyddiad cau ar gyfer 
derbyn newyddion fydd dydd 
Gwener 2 Rhagfyr, a bydd y 
papur ar werth ar 9 Rhagfyr.

GOLYGYDDION

Llythyrau

TACHWEDD
13 Bethel

 Rehoboth
  

15 

17 Sefydliad y Merched Tal-y- 
 bont
 blwydd
 CIC 6 Neuadd Rhydypennau

 7   
 Gwasanaeth Hwyrol

 Bingo
18 Sesiwn Nos Wener Gwilym  

20 Bethel
 Rehoboth 10 Gordon  
 Macdonald

  
 2.30 Hwyrol Weddi
21 Merched y Wawr Tal-y-bont  
 a’r Cylch
 mysedd’ yng nghwmni cangen  

23 Cyfrafod Blynyddol   

7 o’r gloch

 Tal-y-bont
27 Bethel

 Rehoboth 5 Bugail
 11  

 Gwasanaeth pob oedran
29 Cymdeithas Treftadaeth  

 Austin)

30 Merched y Wawr Tal-y- 
 bont a’r Cylch Ymuno â  
 changen Mynach yn yr Hafod  
 Arms

1 CIC 6 Neuadd Rhydypennau
 Bingo

3 Cinio Blynyddol Sioe Tal-y- 

4 Bethel 2 Uno yn Nasareth

 Nasareth
 Rehoboth

  

6 Sefydliad y Merched Taliesin  

11 Bethel
12 
 Meithrin Tal-y-bont Neuadd  

14 Gyrfa Chwist Dofednod, 8  

Eisteddfod Calan Mai Morlan 
Aberystwyth a’r Cylch

yn 5 oed.

Annwyl gyfaill,

yr ardal (mae’r dalgylch fel un 

llun i’w ddefnyddio ar glawr 

y bydd ystyried y canlynol 
yn help i sbarduno syniad: 
dathlu 5 oed; Aberystwyth; 
canu/dawnsio/llefaru/chwarae 

llu o bosibiliadau eraill!  

gystadleuaeth yn agored i bob 
oed.

Rhagfyr fan bellaf – un ai 
drwy’r e-bost: aberystwyth@
steddfota.org  neu trwy law 

 Gan edrych ymlaen at eich 
cwmni ar noson yr eisteddfod, 

 Yn gywir,

Bethel Tal-y-bont gynnal 

i dderbyn aelodau newydd. 

Cymdeithas Sioe Tal-y-bont
Cinio Blynyddol

Yn y Blac

7.00 i 7.30 o’r gloch yr hwyr

erbyn 26 Tachwedd

Cymdeithas Sioe Tal-y-bont
Gyrfa Chwist Dofednod

amrywiol

Am 8.00 o’r gloch

TAL-Y-BONT

2:00 o’r gloch

lluniaeth

amrywiol.
Dewch i gefnogi a mwynhau 

Os gwyddoch am unrhyw un, yn 

sydd yn dymuno ymaelodi, 
rhowch yr enwau a’r manylion 

diwedd mis Tachwedd.

Gwynionydd
4 Maes-y-felin
Tal-y-bont

Tel: 01970 832384
gwynionydd@btinternet.com

Cyfarfod Blynyddol
yn y cartref

am 7.00 o’r gloch
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Pobl a
Phethe

Ellen yn sefyll eto
Mewn cyfarfod o gangen 

penderfynodd aelodau’r gangen 
yn unfrydol gefnogi enwebiad 

Cydymdeimlad
Tristwch o’r mwyaf yw cofnodi 

Maldwyn a gweddill y teulu. 

Pen-blwyddi priodas

Tal-y-bont ar ddathlu eu priodas 
berl (30 mlynedd) ar 4ydd o 
Hydref, ac i Delyth a Gwenallt 

ar ddathlu eu pen-blwydd 
priodas arian (25 mlynedd) 
hefyd yn ystod mis Hydref. 
Dymuniadau gorau hefyd 

yn dathlu eu priodas aur (50 
mlynedd) ar 26 Tachwedd.

Gartref o’r ysbyty
Da clywed fod Gerald Roberts, 
Maesyderi, Tal-y-bont, yn 
gwella ar ôl cyfnod yn Ysbyty 
Treforys, Abertawe, a bod Alun 

bellach gartref o Dreforys.

Cydymdeimlo
Roedd yn ddrwg gennym 
glywed fod Aileen Williams, 
Maesmeillion, Tal-y-bont, wedi 
colli nai yn ddiweddar, a bod 

ybont wedi colli ei chwaer yng 

Benparcau.

Briddon, Tre’r-ddôl, am ennill 

gerdd a’r llall am draethawd. 

Graham, bythefnos o wyliau ym 
Mhatagonia, a chawsant amser 
wrth eu bodd yno.

Howard, Brynfa, Tal-y-bont, 
ar ddathlu ei ben-blwydd yn 
ddeunaw oed.

y-bont, golled yng nghanol 
Hydref pan laddodd llwynog 
y ddwy iâr a oedd ganddynt. 

noson ac erbyn y bore roedd y 
ddwy iâr wedi mynd ac ôl plu 
ar lawr ym mhobman. Roedd 
hon yn dipyn o golled am fod y 
ddwy iâr wedi bod yn dodwy’n 
solet drwy’r haf. Y wers o hyn 

cau cwt yr ieir!

Adroddwyd yng nghyfarfod 

o doiledau’r Neuadd. Os oes 
gan unrhyw un wybodaeth 
am ddirgelwch y poteli sebon 

am ddwylo blewog, ond mae’n 
debyg y bydd gan leidr y sebon 
ddwylo glân!

Noson arwyr lleol

arwyr lleol gan Radio 

Marine, Aberystwyth ddechrau 
mis Medi. Tasg anodd oedd yn 
wynebu’r beirniaid wrth iddynt 
ddewis enillydd ym mhob 
adran, a hwythau wedi derbyn 
nifer o enwebiadau. Rydym yn 
falch o gyhoeddi mai enillydd 
yr adran ar gyfer Gwarchodydd 

Ar y radio

Papur Pawb

a oedd yn cadw siop yn 

am ei gyfnod yn y fyddin 
yn ystod y Rhyfel Mawr ar 
y rhaglen Cymry 1914-18 a 

7 Tachwedd. Dyma oedd y 
rhaglen gyntaf yn y gyfres am 

yn ystod mis Tachwedd.  

Priodas 

Derry, Gogledd Iwerddon. Treuliwyd y mis mêl yng Nghuba a’r 
Bahamas. Mae’r ddau ar hyn o bryd yn dilyn eu gyrfaoedd yn 

Rhedeg ym Marathon Caer

Hon oedd marathon gyntaf y ddwy ohonynt, a llongyfarchiadau 
iddynt am ei chwblhau mewn 4 awr a 15 munud.

aelodau o Glwb Athletau Aberystwyth.
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bont, gyda dwy gystadleuaeth 

o aelodau newydd a gwelwyd 
39 o aelodau yn bresennol ar un 

cymaint o aelodau brwd newydd 
yn ymuno â ni yn y clwb.
 

CFfI Tal-y-bont a’r Cylch

yn hen law ar y trimio oen, hefyd 
yn ennill yr ail wobr. Bu Bedwyr 

yn cystadlu yng nghystadleuaeth 
y barnu stoc o dan 14, Teleri 

Neuaddfawr yn cystadlu gyda’r 
tractor a loader. Diwrnod da iawn 
i’r clwb. 
 
Heb gael amser i anadlu, 
symudon ymlaen at baratoadau 

ac mae’n rhaid cymeradwyo’r 

brwdfrydedd i gystadlu eleni eto. 

gystadlu mewn 11 cystadleuaeth 
llwyfan, gan gynnwys Ymgom 

Meimio i Gerddoriaeth ac amryw 
o gystadlaethau gwaith cartref. 
Dyma ganlyniadau’r clwb: 
 

 
1af: Beca Williams, Tal-y-bont 

 
 

 

 
 

1af: Beca Williams, Tal-y-bont ac 

Abertawe
 

oedd y Diwrnod Maes ac yn 
lwcus i ni doedd dim rhaid 

Gogerddan. Bu’r clwb yn 
cystadlu mewn 5 cystadleuaeth 
i gyd ond fe wnaethon lwyddo 

Harri Mason yn ennill yr ail wobr 

 

y-bont 
3ydd: Gronw Downes, Tal-y-bont 
 

 

 
 

 
3ydd: Beca Williams, Tal-y-bont 
 

 
 

 
Cywaith Clwb 
3ydd: Tal-y-bont 
 

 

 
Rydym yn falch iawn fel clwb ar 

ddiolch i’r rhai sydd wedi ein 
helpu ni hyd yn hyn. Rydym yn 
edrych ymlaen i ymlacio ychydig 
a chael tipyn o hwyl tan bydd 
hi’n amser yr Hanner Awr o 
Adloniant. Yn y cyfamser rydym 
yn bwriadu cynnal 

7:30.
 

- 07949377877 

Thomas - 07792393598 
Trysorydd: Glesni Morgan - 
07507928591



5

o’r enw Cantata Memoria 

a Bryn Terfel yn cymryd rhan, yn ogystal â nifer o gorau, yn 

Gol
cyngerdd?
Geraint: Roedd hi’n fraint cael 

Cantata Memoria

150 o gantorion yn y gyngerdd 
yng Nghanolfan y Mileniwm yng 
Nghaerdydd.

wahoddiad i fod yn rhan o’r 

a derbyn copi o’r darn comisiwn 

hynny, dim ond yn yr ymarferion ar ddiwrnod y gyngerdd ychydig 
wythnosau yn ôl y cefais glywed y darn yn ei gyfanrwydd yn 
fyw wrth ganu gyda’r unigolion a’r gerddorfa. Hyd yn oed wrth 
recordio’r traciau ar gyfer y cryno ddisg yn stiwdio Acapela, 

yn recordio ar ddiwrnodau ar wahân. Rhaid felly oedd aros tan 

ddiweddarach er mwyn gwerthfawrogi’r darn.

Gol

 Geraint

ddau o blant yr un oedran â’r rhai a gollwyd yn y trychineb. Mae 
symudiadau cychwynnol Cantata Memoria
ei hun a’r galaru fu wedi hynny. Yn wir, cenir enwau’r plant a’r 
oedolion a gollwyd yn y trychineb yn ystod y trydydd symudiad – 
ac roedd y lluniau archif o’r difrod a’r angladdau a ddangoswyd tu 
cefn i’r côr yn y gyngerdd yn ychwanegu at emosiwn y darn.

Gol
Geraint Lux 
Aeterna, oedd yn adlewyrchu’r gobaith i’r dyfodol – yn enwedig 
gan fod nifer oedd wedi goroesi’r trychineb yn bresennol yng 
Nghanolfan y Mileniwm y noson honno. Iddyn nhw, fe newidiodd y 
byd yn dilyn y trychineb, ond fel pob cymdeithas gref roedd modd 
iddynt gefnogi ei gilydd yn eu galar ac, mewn amser, edrych tua’r 
dyfodol.

Aberystwyth fel rhan o’r bererindod arferol gan Gymdeithas 

yn edrych ar ôl dau ohonyn nhw yn ystod wythnos hanner tymor, 

cyfeillgarwch a heddwch rhwng y ddwy wlad. Bu’r ymwelwyr 
hefyd mewn gwasanaeth yng Nghapel Bethel.

Ymwelwyr o Siapan

croeso iddynt i Aberystwyth a’r ardal. 

Cantata Memoria

Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gerddi

MYNACH
Garden Maintenance

Torri Porfa, Sietynau, Tirlunio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:
07792457816 /  01974 261758 

e-bost:
mynachhandyman@yahoo.com
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i gynnal gwasanaeth teulu ym Methel Tal-y-bont ar ran mudiad o’r 

hwn sy’n cynorthwyo pobl mewn gwledydd tlawd. Yr oedd trydydd 

gasglu dillad ail law i’w gwerthu, teithiau cerdded a theithiau 
beiciau.
 Thema’r gwasanaeth oedd ‘Byw bywyd o ddiolch’ a chafwyd 

pump o wledydd tlotaf yn y byd. Yn ddiweddar, mae trais y rhyfel 

Am nad oes gan boblogaeth y wlad hon ddim cyfoeth, na fawr ddim 
bwyd maethlon oherwydd eu bod yn byw ar gyrion anialwch y 

mae’r glaw mawr yn achosi llifogydd sydd wedyn yn ysgubo llawer 

anodd tyfu dim bwyd maethlon yn y tir anial, a’r prif gnwd yw reis 
a grawn gwael. Mae llawer o blant yn gorfod byw ar bolennaid o 
rawn bob dydd. Ond trwy gyfrwng cymorth yr arian a gasglwyd 
yng Nghymru y gobaith yw dysgu’r plant sut i blanu llysiau a’u 

yn gallu edrych ar ôl eu cnwd o lysiau a’i gynaeafu a chael yn sgil 
hynny fwyd mwy maethlon. 

bwyd maethlon i garcharorion yn nhref Kaya, lle mae carchar a 
adeiladwyd i ddal 120 o garcharorion bellach yn cynnwys dros 300, 

digon diniwed. Am nad yw’r carcharorion yn derbyn bwyd 

ni yma yng Nghymru gyfrif ein bendithion.

gwelwyd peth o’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan bobl sy’n barod 
i weithredu yn lle siarad yn unig. Gellir cael mwy o wybodaeth am 

19 Hydref. Mae’n ferch dalentog, yn canu, yn chwarae’r 
gitâr ac yn athrawes Meddwlgarwch (Mindfulness) ac yn 
rhedeg cyrsiau arno i grwpiau ac unigolion. Mae’r cwrs 
yn gallu bod o gymorth i’r sawl sy’n dioddef o orbryder, 
tensiwn, straen, iselder ysbryd ac o boen. Daw nifer i’w 
gweld hi ar ôl cael eu cyfeirio ati gan y Gwasanaeth Iechyd.

1970au mae wedi cynyddu mewn poblogrwydd. Talu sylw 
i’r funud hon neu’r eiliad hon yw sail meddwlgarwch, ond 

y presennol; mae’n ein harafu ac yn ein cynorthwyo i dalu 
sylw i’n meddyliau.

gael ymdeimlad o feddwlgarwch, roedd ganddi nifer o 
ymarferion. ‘Meddwlgarwch rhesinen’ oedd enw un o’r 

blasu a llyncu rhesinen tra oedd hi’n ein tywys drwy bob 
cam. Daethom i fod yn ymwybodol o’n teimladau mewnol 

anadlu’ a fu’n gymorth inni gysylltu gyda’r foment.

dawel, yn amyneddgar ac yn llawn cydymdeimlad yn 
golygu ein bod yn fwy parod i ofyn cwestiynau ar y 

o’r herwydd byddwn yn gallu gofalu am eraill yn fwy 

Capeli 
Cymru a chrynhoad o’r gyfrol honno a gafwyd ganddo yn ystod y 

ei gynnwys ynddi. Roedd ganddo nifer fawr o luniau o’r gwahanol 
gapeli i’w dangos a chafwyd hanesion diddorol am lawer ohonynt. 
Diolchwyd i Dr Owen am brynhawn diddorol iawn, ac yna 
mwynhawyd y te a chacennau a baratowyd gan Ann Humphreys a 
Gwen Williams.

mynd ati i sgwennu datganiadau personol am eu pryderon am newid 

llifogydd a thirlithriadau, a cholli tir amaethyddol ar y gwastatir. 

sbarduno trafodaeth, a sioe sleidiau o brydferthwch ac amrywiaeth 

a phrosiectau sy’n defnyddio’r cyfoeth o arbenigedd ynghylch ynni 
adnewyddadwy, cadwraeth, ac adnoddau naturiol yr ardal.

Victoria Bamford

‘Coda Ni’ Gweithredu dros yr hinsawdd yn Eglwys-fach

Cymdeithas y Chwiorydd Rehoboth

Merched y Wawr Tal-y bont a’r Cylch
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Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr
Dyma adroddiad ar y prif faterion a drafodwyd yng nghyfarfod mis 
Hydref.

cyhoeddus yn eu hardal i arolygu llwybrau a gwneud gwaith cynnal a 
chadw ysgafn. Byddai’r gwaith yn cynnwys cerdded y llwybrau gan 
recordio unrhyw faterion (megis giatiau sydd wedi torri), a gwneud 

gennych mewn mabwysiadu llwybr lleol dylech gysylltu ag Osian 

yn hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau am y cynllun.

Adroddwyd bod sbwriel wedi cael ei ddadlwytho’n anghyfreithlon ar 

3. Gohebiaeth: 
2016

 

chi mewn darllen y cynllun neu ymateb, dylid mynd at wefan y 

Addysg-2017-2020.aspx

5. Gohebiaeth: 

dioddef gydag amryw o anawsterau oherwydd colli’r synhwyrau a 

alison.

 

Iach – yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Morlan, dydd Gwener 11 

math o ddrychiolaethau eithriadol o fywiog. Mwynhawyd bwyd, 
disgo a gêmau traddodiadol.
Dyma enillwyr y cystadlaethau:

Uwchradd

haelioni’r holl unigolion a chwmnïau a gyfrannodd y gwobrau.

Parti Calan Gaeaf

Cyngor Cymuned 
Ceulanamaesmawr

Cymorthdaliadau 2016/17
Gwahoddir ceisiadau am 

gymorth ariannol oddi wrth 
gymdeithasau a mudiadau 

gwirfoddol lleol. Dylid anfon

ceisiadau ynghyd â chopi o’r 
fantolen ddiweddaraf at:

cyngorcam@gmail.com
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yma yng Ngheredigion, ac ar nifer 
o’r sefydliadau, a chymunedau 
cysylltiedig trwy’r sir.

clustnodi blaenoriaethau gwariant 

nesaf.  Dyma’r gyllideb fwyaf i 
gael ei chytuno arni gan unrhyw 

heconomi ac i addysg pobl yng Ngheredigion. Rydym wedi llwyddo 

Milfeddygaeth Brenhinol er mwyn gosod sylfeini ar gyfer Ysgol 

cyfnod anodd i gyllid ein sefydliadau, rydym ni wedi llwyddo i gael 

i Gaerfyrddin yn falch iawn i glywed ein bod wedi sicrhau 

gwasanaethau iechyd meddwl, sydd wedi bod ar ei hôl hi o ran 
cyllid am amser hir.

Asiantaeth Genedlaethol yr Iaith. Mae hyn yn gam pwysig iawn 
mewn ceisio sicrhau dyfodol i’r iaith.

bod ni yn sicrhau bod pobl ifanc yn cymryd rhan yn ein prosesau 
democrataidd. Dydw i ddim yn derbyn nad oes gan bobl ifanc 
ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. Bob tro rydw i’n cwrdd â 
phobl ifanc trwy Geredigion, mae nhw’n dweud wrtha i sut mae 

Welsh Whisperer a’i 

diwethaf. Mae’r ‘sibrydwr’ yn gymeriad a hanner sy’n gallu llunio 

llawer o’i ganeuon, ac mae’r straeon sydd ganddo rhwng pob cân 
yn werth gwrando arnynt. Mae ganddo hiwmor cefn gwlad hynod 
atyniadol.

geiriau rhai o ganeuon coch Hywel 

nad yw’n gerddor medrus. Mae 
ganddo yntau ei arddull unigryw ei 

â’i ganeuon, ar wahân i’w themâu 
agos at yr asgwrn, oedd clyfrwch 
y geiriau. Roedd modd synhwyro dwy farn bendant ymhlith y 

roedd rhai yn eu dyblau’n chwerthin ac eraill yn ei chael hi’n anodd 

I’r rheini a oedd yno, ac a gynhesodd at hiwmor a chymeriad y 
Welsh Whisperer
iawn.
 Y canwr talentog Gwilym Bowen Rhys a fydd yn diddanu yn 

Noson yng Nghwmni’r Welsh Whisperer!

Y Welsh Whisperer
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Ysgol Tal-y-bont

Roedd dydd Gwener Hydref 14eg yn ddiwrnod prysur iawn. 

geisio helpu eraill. Wedi cinio cynnar aeth Blynyddoedd 3, 4, 5 a 

nhw brynhawn bendigedig yn datblygu eu sgiliau chwaraeon gyda 

Gweithdai drama

i gymryd rhan mewn gweithdai drama gyda Mari Rhian Owen 
o Gwmni Arad Goch.  Maent wedi bod yn datblygu eu sgiliau 

ar ôl cyfnod mamolaeth.

ennill canmoliaeth yng 

blant ysgol. Dyma hi gyda’i 
llun sy’n cael ei arddangos yng 
Nghanolfan Arad Goch.

Ar yr 20fed o Hydref cynhaliwyd ein Gwasanaeth Diolchgarwch 
yng Nghapel Bethel.  Roedd hi’n braf gweld pob un plentyn yn 

chasgliad ariannol eleni, gofynnwyd am gyfraniadau o fwyd i’w 

sylweddol – dau lond twba enfawr a thrwm!

gwybodaeth am hawliau ac annog y plant i gydweithio i wella’r 

ysgol
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yn aml yn teithio ar hyd y 

Yn wreiddiol, yn Rhoslan 
roedd y stablau, ond ers i’r 
perchnogion newydd ddod 

gweld yn eu caeau. Aeth 
nifer o’r marchogion â’u 

llygad arnynt nawr ac yn 

wneud dressage ar eu cyfer. 
Yn wahanol i Rhoslan, mae 

arwain yn y pen draw drwy 

ac ambell feic yn mynd drwodd, nid oedd y perchnogion 

glas. Gyda’u caredigrwydd a’u caniatâd hwy, mae’r llwybr 

  Ym mis Medi gwelwyd sawl marchog ac un aelod o’r 

Daeth 13 o aelodau’r gymdeithas at ei gilydd eleni eto i anfon 50 o 

addawol cyn mynd. Daeth dau oen hwrdd yn gyfartal fuddugol, 

gwmni am eu cefnogaeth unwaith eto eleni. 

Cymdeithas Defaid Mynydd Ceredigion

bachyn hwylus

diwrnod cynt nad oedd y gweinidog yn gallu cymryd y gwasanaeth 
fel yr oedd wedi bwriadu gwneud. Yn wir, fe gafwyd gwasanaeth 

angen diolch am bob math o fendithion gan gynnwys y talentau 
sydd gan bob unigolyn, boed fawr neu fach. 
 Yn ystod y gwasanaeth trodd dieithryn i mewn i’r capel, sef 

gefn motobeic. Roedd y dyn yn Grynwr, ac er na chafwyd ei enw 
yr oedd yn barod iawn ei sgwrs ag aelodau’r capel, a dywedodd 
ei fod wedi cael bendith yn y gwasanaeth, er na ddeallai yr un 
gair. Dywedodd wrth un o’r blaenoriaid nad oedd erioed wedi bod 

o blant yn y gwasanaeth. Mae pawb o aelodau’r capel yn gwybod 

athrawon, dywedodd: ‘Mae ganddo ni gymaint o dalent ymysg 

hyderus i’r dyfodol.’

Gwasanaeth Diolchgarwch Bethel Tal-y-bont
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Mae cath ym Maes-y-felin

Troi’n slei trwy’r gerddi lleol,

Gan adael parsel ar ei hôl

Mae’r rhychau tato’n drewi 

Wrth i mi briddo’r llysiau
Gwêl hon olygfa braf,
A lle i gaca yn y man,
Ac anrheg dyddiol ddaw i’m rhan.

Ac os yw gwasgar hadau

Yn gwmws lle rwy’n mynd i hau!

Yn aml mae malwoden 
Yn tarfu ar yr ardd,
Tro arall daw llygoden 
I fwyta’r blodau hardd,
Ond olion rhyw gathoden hy’

Ymlacio mas y bac,

A wna im deimlo’n grac,
A thasg nosweithiol gyda’m rhaw
Yw ymdrybaeddu yn y baw.

YGair Olaf

magu yn Nhrawsgoed felly roedd symud i ardal gwbl 
wahanol yn dipyn o sioc i’r system. Ond profodd y croeso 
a gawsom ni fel teulu ers symud i ardal Papur Pawb i’n 
penderfyniad i symud bod yn un cywir.
 Mae’n hollbwysig fod y syniad o gymuned i’w gael 

yn wir am yr ardal hon. Rhan bwysig o’r gymuned yw’r 
plant bach, felly pan gefais gynnig i redeg tîm pêl-droed 
ieuenctid Tal-y-bont a’r cylch, roeddwn wrth fy modd.

mewn unrhyw faes chwaraeon yn gyson am sawl rheswm. 

a theimlad o berthyn.

rhywbeth nôl i’r gymuned sydd wedi rhoi cymaint o 
groeso i ni fel teulu.

Gosodais ddrain ar wasgar
A dail celynnen werdd,
Ond dal i ddod mae’r cythrel,
A phwrpas hyn o gerdd,
Yw holi pam nad yw’r hen pws

Ystyriwch eich cymdogion
Wrth gadw pla o’r fath,
A cheisiwch feddwl am y loes,

Pwsi Meri Mew
ac mae’n rhyfedd meddwl bod y llais addfwyn hwnnw a’i holl 

 Diymhongar a dibynadwy: dyna’r ddau air cynta sy’n dod i’r 

Papur 
Pawb. Dyn a chanddo hiwmor tawel a gwên fach ddireidus bob 
amser.
 Braw mawr i bawb ym mro Papur Pawb ac yn Nhre Taliesin 
yn arbennig oedd clywed am ei salwch a marwolaeth ddisymwth 
ac rydym yn cydymdeimlo i’r eitha â Mai, Rhun a gweddill y teulu 

Papur Pawb dystio i’w barodrwydd i estyn cymorth mewn 
argyfwng neu roi help llaw o ddydd i ddydd a hynny’n dawel a 
digynnwrf bob amser.

Gymraeg a’i mabwysiadu a’i harddel fel ei iaith gyntaf i bob 

yn ergyd drom.
 Yn ogystal â bod yn gyfarchiad, mae’r ymadrodd hynafol ar y 

am dy gymwynasau lu. 
MD

Teyrnged i 
John Leeding

Camino de Santiago y llynedd. Mae’n 
sefyll y drws nesa i Cruz de Ferro, wedi gadael carreg fach o 
Daliesin yno gyda gweddi, yn unol â’r traddodiad.
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Tîm Tal-y-bont dan 16 sydd wedi’i noddi eleni gan gwmni A & 

gan ennill tair gêm a cholli tair.

Chwaraeon

Huw Taylor, gôl-geidwad y tîm dan 16, yn dal y bêl yn y gêm 

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760


