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ERGYD DROM I’R GYMUNED

Mae’n debyg fod y Gymdeithas wedi cynnig prynu’r cae oddi
wrth y perchennog presennol dro yn ôl ac, ar un adeg, mynegodd
ei ddiddordeb mewn gwerthu’r cae i’r Gymdeithas ond newidiodd
ei feddwl. Ceisiwyd trefnu cyfarfod rhwng y perchennog a
FK\QU\FKLROZ\U&\PGHLWKDV3rOGURHG&\PUXDIX¶Q\PZHOGk¶U
cae ym mis Tachwedd. Anfonwyd llythyr at y perchennog gan yr
FAW ond ni chafwyd ateb.
 %HOODFKPDH¶U*\PGHLWKDV\QFHLVLR൵XU¿RFRQVRUWLZPOOHROL
lunio cynnig penodol i brynu’r cae ac unrhyw eiddo cyfagos, petai’r
tir yn dod ar y farchnad.
Bydd Papur Pawb yn cadw golwg ar y sefyllfa dros y misoedd
nesaf gan obeithio y gellid dod i ddatrysiad a fydd yn sicrhau
dyfodol llewyrchus i chwaraeon yn y dalgylch.

Croeso Sali Mali
&\QU\FKLROZ\U&\PGHLWKDV3rOGURHG&\PUX.HYLQ0RRQDF(OHUL
Williams, ar Gae’r Odyn Galch, gyda Cadeirydd y Gymdeithas,
Evan Rowlands, a Ceri Jones.
Mae cymuned Tal-y-bont wedi derbyn ergyd drom i un o
weithgareddau mwyaf poblogaidd y dalgylch. Ar hyn o bryd
mae dau dîm oedolion Clwb Pêl-droed Tal-y-bont yn chwarae
eu gemau ar Gae’r Odyn Galch ac mae dros gant o blant o bob
oedran y cylch yn manteisio ar y cae i ymarfer a chwarae pêldroed, dan ofal Clwb Pêl-droed Ieuenctid Tal-y-bont. Mae’r cae
yn cael ei reoli a’i gynnal gan Gymdeithas Maes Chwarae Cae’r
2G\Q*DOFKD൵XU¿Z\G\QV\¶QWDOXUKHQWEO\Q\GGRO
sylweddol i’r perchennog am y fraint.
Ond bellach mae perchennog y cae, Mr Ioan Beechey, Llety
Llwyd, wedi dweud ar lafar wrth y Gymdeithas ei fod am ddod â’r
cytundeb i ben ddiwedd Awst eleni, gan adael yr holl dimau lleol
heb gae ar gyfer y tymor nesaf ac wedi hynny.
Yn ôl cadeirydd y Gymdeithas, Evan Rowlands: “Mae hon
yn ergyd drom i chwaraeon y cylch o safbwynt y manteision
cymdeithasol yn ogystal ag iechyd a lles ein plant a phobl ifanc.
Mae’r Gymdeithas wedi gweithio’n galed i gynnal y cae dros
VDZOEOZ\GG\QDE\GGDLFROOL¶UF\ÀHXVWHUDXDUK\QREU\G\QFUHX
DQVLFUZ\GG2IQDI\E\GG\FOZEKǔQD¶UFOZELHXHQFWLG\QGRGL
ben.”
 <Q{OOOHIDU\GGDUUDQ\&OZE,HXHQFWLG³%\GG\UKROOR൵HU\
goliau ac yn y blaen, a brynwyd drwy ymdrechion lleol yn mynd yn
ZDVWUD൵DE\GGHLQKROOJZHLWKJDUHGGDXJDQJ\QQZ\V\UǑ\O%HO
droed lwyddiannus a gynhelir yn yr haf, yn dod i ben. Mae’r sefyllfa
yn drychinebus.”

Mae’r croeso yng Nghylch
0HLWKULQ7DO\ERQW\Q
gynhesach fyth ers dechrau’r
ÀZ\GG\QJ\GDZ\QHEVLULRO
Sali Mali’n croesawu’r plant
\QRJ\VWDOk¶UVWD൵D¶UUKLHQL 
bob bore. Mae’r Cylch yn
eithriadol o ddiolchgar i Ruth
Jên am ymgymryd â’r gwaith
– mi fydd yn siwr o aros yng
nghof cenedlaethau o blant yr
ardal.
Cafodd plant y Cylch
0HLWKULQJ\ÀH\Q\VWRGPLV
Ionawr i fynd draw i’r ysgol
J\QUDGGLIZ\QKDXSHU൵RUPLDG
gan Aled Ailgylchu, arwr
ailgylchu Ceredigion. Cafwyd
llawer o fwynhad yn canu
caneuon hwyliog gyda
negeseuon pwysig.
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Dyddiadur

Llythyrau
Maesgwyn
7DO\ERQW
Ysgrifennaf i ddiolch o waelod
calon i’r criw a drefnodd y
gwasanaeth ardderchog ym
Methel fore Sul, Ionawr 15fed
wrth i fy nghyfnod yn yr Ysgol
Sul ddod i ben.
Diolch i bob un a
gymerodd ran, am y
cyfarchion o bell ac agos ac
am yr anrhegion arbennig –
mawr yw fy ngwerthfawrogiad
o’r cyfan oll.
Diolch am gael bod yn
aelod o’r Ysgol Sul ac am y
JZPQLDHWKD¶UF\GZHLWKLR
hapus iawn dros y 38 mlynedd
diwethaf.
 QGGL൵XDQW
<
Falyri Jenkins

GOHEBYDD NEWYDD
0DH.DUUHQ5REHUWVZHGL
gwirfoddoli i weithredu fel
gohebydd Papur Pawb ym
0DHV\GHUL*DOOZFKJ\V\OOWX
k.DUUHQDU
'LROFKL.DUUHQDKHI\G
L¶ZUKDJÀDHQ\GG(LUO\V
-RQHVDIX¶Q൵\GGORQLDZQ
yn cefnogi’r papur dros y
blynyddoedd.
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

Gwahoddir holl ddarllenwyr
Papur Pawb i lansiad

Gwefan Newydd

PAPUR PAWB
yn Ysgol Gymunedol Tal-y-bont
am 3 o’r gloch, 6 Mawrth 2017
Gwesteion arbennig – te prynhawn
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Chwefror

Mawrth

 %HWKHO 5 Gweinidog
Nasareth 5 Uno ym Methel
Rehoboth%XJDLO &
 &\PGHLWKDV\&KZLRU\GG
Rehoboth 2 ‘Lluniau a hanes
ei thaith i Ganada’ (Marian

%HHFK+XJKHV
 :LOGIRZOHU Bingo
 %HWKHO 10 Gwasanaeth Teulu
Nasareth 10 Uno ym Methel
Rehoboth 10 J.E. Wynne
Davies
Eglwys Sant Pedr, Elerch
2.30 Hwyrol Weddi
 0HUFKHG\:DZU7DO\ERQW
a’r Cylch ‘Paent neu bapur
wal, a pha liw?’ (Gwerfyl

2ZHQ
 6LRH$UGGZULDHWKRO
Llangynfelyn Cyfarfod

%O\Q\GGRO/ODQIDFK
 +Z\O'GHZL yn Neuadd

*R൵D7DO\ERQW&DZODP
6.30. Adloniant 7.30 yng

QJKZPQL&{U'\൵U\Q'\¿
 %HWKHO*ZHLQLGRJ &
Nasareth 10 Uno ym Methel
Rehoboth 10 Ifan Mason
Davies
 &\PGHLWKDV7UHIWDGDHWK
Llangynfelyn 7.30 Y wisg

*\PUHLJ 0LFKDHO)UHHPDQ



%HWKHO 2 Uno yn Nasareth
Nasareth*ZHLQLGRJ &
Rehoboth 10 Huw Roderick
Eglwys Sant Pedr, Elerch
2.30 Cymun Bendigaid
 &\PGHLWKDV6LRH7DO\ERQW
Cyfarfod Blynyddol

1HXDGG*R൵D7DO\ERQW
7 C FF I Tal-y-bont Cyngerdd
Hanner Awr o Adloniant

1HXDGG*R൵D
7 Sefydliad y Merched Taliesin

'DWKOX*ǒ\O'HZL
 %HWKHO 2 Gweinidog
Nasareth 2 Uno ym Methel
Rehoboth%XJDLO &
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.

NEUADD GOFFA
7$/<%217
NOSON HWYL DDEWI
2017
Yng nghwmni
&{U'\൵U\Q'\¿
$UZHLQ\GG$UIRQ:LOOLDPV
Nos Sadwrn 25 Chwefror
Cawl am 6.30
Adloniant am 7.30
Oedolion £8.00 Plant Ysgol
£4.00
Tocynnau ar gael gan
aelodau’r Pwyllgor
CYMDEITHAS SIOE
7$/<%217
Cyfarfod Blynyddol
Nos Lun Mawrth 6 2017
8 o’r gloch yr hwyr
1HXDGG*R൵D7DO\ERQW
Croeso cynnes i bawb
GOLYGYDDION
Golygyddion y rhifyn hwn
oedd Eirian a Geraint,
gydag Iolo yn dylunio.
Golygyddion mis Mawrth
fydd Helen (helen.iwan@
EWLQWHUQHWFRP 5KLDQ
(rhian.nelmes@btinternet.
FRP D&HUL VWLZGLR#FHUL
WDO\ERQWFRP <G\GGLDGFDX
ar gyfer derbyn newyddion
fydd dydd Gwener 3 Mawrth
2017, a bydd y papur ar
werth ar 10 Mawrth.

Dymuniadau gorau
Pob dymuniad da i Delyth
Davies, Glanrhyd Bontgoch
yn ei chartref newydd yn ardal
Llanrwst.
Dyweddïo
Llongyfarchiadau i Lucy
7KRPDV0DHVJODV7DO\ERQW
ar ei dyweddïad â Mark Painter.
Mae Lucy yn gweithio yn adran
grantiau’r Cyngor Llyfrau ac
mae Mark yn athro ysgol. Tan
yn ddiweddar bu Mark yn dysgu
yn ysgol gynradd Llanandras
Powys ac erbyn mae’n gwneud
JZDLWKF\ÀHQZLDF\QG\VJX
Cymraeg.

Pobl a
Phethe

Cymdeithas y Chwiorydd
Cafwyd prynhawn difyr yng
nghyfarfod Cymdeithas y
Chwiorydd yn festri Rehoboth,
Taliesin ar 10 Ionawr pan
JURHVDZ\G3KLO'DYLHV7DO
\ERQWDWRP7HLWOHLVJZUV
oedd ‘Hwn a’r Llall’ a chafwyd
ganddo hanesion diddorol a
llawn hiwmor am aelodau o’i
deulu a’r gymdogaeth glos a
fu’n bodoli yn ardal Llandysul.
Ac yntau’n fardd toreithiog,
adroddodd Phil nifer o’i gerddi
i gloi’r cyfarfod. Paratowyd y te
DU\GLZHGGJDQ1RQ*UL൶WKVD
Carys Briddon.

Dymuniadau gorau
Croeso adref i Bill Gardner,
3DQG\7DO\ERQWZHGL
cyfnod yn ysbyty Bronglais
a dymuniadau gorau hefyd
i’w wraig Barbara sydd gyda’i
merch yn ardal Aylesbury
Swydd Buckingham.
Croeso
Croeso i Gaynor Jones sydd
ZHGLV\PXGLI\ZL$URVID7DO
\ERQW*REHLWKLR\E\GGZFK\Q
hapus iawn yn ein plith.
Ysbyty
Blin gennym glywed fod
0DULDQQH*UL൶WKV$GDP
6WUHHW7DO\ERQWEHOODFK\Q
ysbyty Tregaron. Danfonwn ein
dymuniadau gorau.
:\UHV)DFK
Llongyfarchiadau i Mr. Roberts,
11 Maesyderi ar enedigaeth
ei wyres fach newydd, Lottie
Louise Doris, sydd yn byw yn
Llanrhystud.
%U\VLZFKZHOOD
Nid yw Gerald Roberts,
Maesyderi wedi bod yn dda ei
iechyd ers tro byd. Rydyn ni’n
anfon ein dymuniadau gorau
atoch Gerald. Gwellhad buan
hefyd i Evan Jenkins Pengwern
7DO\ERQWV\GGZHGLGHUE\Q
triniaeth yn Ysbyty Treforus ac i
'DYLG(OZ\Q*UL൶WKV1DQWGGX
Bontgoch sydd hefyd wedi
cael triniaeth. Yn yr un modd
gwellhad i Gerwyn Jones Dôl
Pistyll.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i
Ann Humphreys, Llysteg, Tre
7DOLHVLQDUHQHGLJDHWKHLJRU
ǒ\U6L{Q:\QDU&KZHIURU

Penblwydd arbennig
Llongyfarchiadau i Carwyn
(YDQV0DHV\GHULDIX¶Q
dathlu penblwydd arbennig
iawn yn ddiweddar. Hefyd i
$QJHOD-RQHV7UH¶UGG{OD
6LkQ-DPHV6ǒQ\1DQWD
ddathlodd benblwydd arbennig
yn ddiweddar y naill yn
Amsterdam a’r llall yn Slofacia.

</$',6$5<%$*
Eleni bydd Merched y Wawr yn dathlu’r aur – aeth hanner can
mlynedd heibio ers sefydlu’r mudiad. Fe fydd yna ddathlu ar hyd
\ÀZ\GG\QRQGIHOFDPF\QWDII\GGSREDHORGR)HUFKHG\:DZU
yn derbyn bag am ddim fel gwerthfawrogiad o’i haelodaeth. Ruth
Jên gynlluniodd y bag ac roedd yn falch i gael y comisiwn gan bod
OODZHUR¶UDHORGDX\QJZVPHULDLGVHORJLGGLDF\QDPOZJ\QKR൵
iawn o’r ‘ladis Cymreig’. Yn y llun mae Ruth yn dal cynllun o’r
EDJDF\QGDQJRVXQRKRQ\QWL(QLG*UX൵XGGDHORGR¶UJDQJHQOHRO.

\QIDEL¶ZKǒ\U'DYLGD¶L
EDUWQHU.HOO\
Penblwydd arbennig
Pob dymuniad da i Annie
Smith Anwylfa ac i Stephen
Evans Cae Llew Du ar ddathlu
penblwydd arbennig yn
ddiweddar.
Camp Richard
Llongyfarchiadau i Richard
+XZV3DQWJZ\Q%RQWJRFK
ar ennill y wobr gyntaf mewn
cystadleuaeth a drefnwyd ar y
cyd rhwng Cymdeithas Hanes
Amaethyddiaeth Ceredigion a
Chymdeithas Enwau Lleoedd
&\PUX&\ÀZ\QRGG5LFKDUG
draethawd yn cofnodi Enwau

Yn Seland Newydd
Mae Marion a Dilwyn Tynant
wedi teithio i Seland Newydd
yn ddiweddar. Mae Dilwyn
yn beirniadu cystadleuaeth
FQHL¿RkSKHLULDQW\P
0KHQFDPSZULDHWK&QHL¿R¶U
Byd a gynhelir yn Seland
Newydd eleni rhwng Chwefror
0DH\QWDXD0DULRQDP
IDQWHLVLRDU\F\ÀHLGHLWKLR¶U
wlad hyfryd honno gan
dreulio 5 wythnos yno i gyd.
Gobeithiwn dderbyn adroddiad
am eu hynt a helynt yn y man.
Ymuno â’r awyrlu

GLÀDQHGLJSOZ\IDFK\PXQHG
%RQWJRFK (OHUFK . Mae
Richard yn gobeithio cyhoeddi’r
WUDHWKDZGDU൵XUIOO\IU
cyhoeddiad a fydd o ddiddordeb
mawr i’r sawl sydd â diddordeb
yn hanes yr ardal.
Ar y teledu
Cyfres ddifyr iawn ar S4C
yw ‘Arfordir Cymru: bae
&HUHGLJLRQ¶DJ\ÀZ\QLUJDQ
Bedwyr Rees. Braf oedd gweld
,OOWXG*UL൶WKV(JOZ\VIDFK
yn sôn am bysgota ar yr Afon
'G\¿D5RZODQG'DYLHV
Dolclettwr, yn trafod enwau
FDHDXDUHL൵HUP\Q\J\IUHV
hon.

Wedi saith mlynedd o
wasanaeth fel swyddog gwarant
cadlanc, mae Siôn Hopkins,
'\൵U\Q7DO\ERQWZHGL
ymuno â’r Awyrlu. Ar hyn o
EU\GPDH¶QGHUE\QK\൵RUGGLDQW
am ddeng wythnos yn RAF
Halton, swydd Buckingham.
Pob lwc iddo yn ei yrfa newydd.
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Ysgol Tal-y-bont
C:5,&:/:0&<05(,*

<6*2/,$&+
Roedd hi’n hyfryd i weld
cymaint o ddiddordeb yng
nghystadleuaeth Cogurdd yr
Urdd eleni. Y gamp eleni oedd
SDUDWRLWDEERXOHKEORGIUHV\FK
Ar ôl cystadlu brwd, yr enillydd
eleni oedd Grace o Flwyddyn
6. Bydd Grace nawr yn
cynrychioli’r ysgol yn y rownd
QHVDI±SREOZFLWL+R൵ZQ
ddiolch i Mrs Myfanwy James
am y dasg anodd o feirniadu
eleni eto.

Grace Cogurdd

*:(56<//<585''//$1*5$112*
,J\GI\QGJ\GDWKHPD¶UW\PRU\PDDHWKSODQW\&\IQRG6\OIDHQ
DUZLEGDLWKDUEHQQLJL*DVWHOO$EHUWHL¿0DH¶UFDVWHOOZHGLHL
adnewyddu’n ddiweddar ac roedd yn le da i fynd i ddysgu am rai o
dywysogion Cymru, ac yn enwedig Yr Arglwydd Rhys, sylfaenydd
yr Eisteddfod Genedlaethol. Fe wnaeth y plant ymateb yn wych yn
\VWRG\U\PZHOLDGDKR൵DL¶U\VJROGGLROFK\QIDZUL¶UVWD൵DP\
croeso.
<6*2/5<1*:/$'2/
Cafodd plant Blwyddyn 1
a 2 lawer o hwyl yn dathlu
Blwyddyn Newydd China ar
ddiwedd y mis. Trefnwyd llawer
o weithgareddau diddorol ac
amrywiol ar y thema ceiliog ac
roedd y plant wrth eu boddau’n
creu’r gwaith celf.

YSGOL ECO
Aled Ailgylchu

6$17(6':<1:(1

Mae hi wastad yn bleser i
groesawu ymwelwyr i Ysgol
7DO\ERQWDFURHGGWLS\QR
gynnwrf ymysg plant y Cyfnod
Bl 1 a 2 yn dathlu Santes Dwynwen
Sylfaen a’r Cylch Meithrin
Cafwyd cyfnod prysur iawn
ZUWKLQLJURHVDZXKHQ൵ULQG
i ddathlu diwrnod Santes
sef Aled Ailgylchu. Cawsom
Dwynwen eleni eto. Yn ogystal
ni fore hyfryd yn ei gwmni
â chynnal gweithgareddau
ZUWKLGGRHLQKDWJR൵DQLLJ\G
F\൵URXV\Q\GRVEDUWKLDGDX
REZ\VLJUZ\GGDLOJ\OFKX
cynhaliwyd gweithgareddau
nwyddau a pheidio â bod yn
creu cardiau yng Nghlwb yr
ZDVWUD൵XV
Urdd hefyd.
PANTO
Llongyfarchiadau mawr i Miriam a Celsea am gael eu dewis i
gymryd rhan yn y panto blynyddol yng Nghanolfan y Celfyddydau
HOHQLDFDPHXSHU൵RUPLDGDXJUDHQXV.
GALA NOFIO
0DHPLV,RQDZUZDVWDG\QEU\VXU\Q\SZOOQR¿R0DH&\OFK
$EHU\VWZ\WK\QF\QQDOVDZOJDODQR¿R\Q\VWRG\PLVDJZHOZ\G
OODZHUREODQW<VJRO7DO\ERQW\QF\VWDGOX¶QIUZGXQZDLWKHWR
eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu ac yn enwedig
i Miri, Blwyddyn 6 a Finley, Blwyddyn 3 a gyrhaeddodd y gala
derfynol. Da iawn chi gyd.
4

Yn ystod wythnos cynta’r tymor aeth criw o Flynyddoedd
3 a 4 i Wersyll yr Urdd Llangrannog. Roedd yn ddeuddydd
SU\VXUDFK\൵URXVLDZQDFIHOZ\GGRQQLZQHXGOODZHULDZQR
weithgareddau anturus er gwaethaf y tywydd gwyntog. Roedd y
SODQWZUWKHXERGGDX¶QPDUFKRJDHWK\QGULQJR¶UUKD൵DXXFKHO
a’r wal ddringo, yn amcangyfrif oed coed ac yn coginio malws
melys wrth y tân, yn gwibgertio ac yn gwneud “EDFNÀLSV” ar y
trampolîns ac yn ymarfer sgiliau syrcad yn y gampfa. Er gwaetha’r
JZ\QWD¶UJODZURHGGKL¶QEUDIFDHO\F\ÀHLJ\PU\GUKDQ\Q\U
holl weithgareddau ac i gael bod oddi cartref am noson. Roedd y
EZ\G\QÀDVXVIHODUIHUDFURHGGGLJRQRGGHZLVLEOHVLRSDZE&\Q
mynd i’r gwely aeth pawb i’r neuadd i gael disgo ond roedd criw
7DO\ERQW\QDZ\GGXVLI\QG\Q{OL¶ZOOR൵W\GGLJDHOORVLQ
'LROFK\QIDZULDZQLVWD൵8UGG&HUHGLJLRQD*ZHUV\OO
Llangrannog am y croeso cynnes.

&ULZ%OLQHGLJ/ODQJUDQQRJ

Parch F. M. Jones, Abertawe
Trist iawn yw cofnodi marwolaeth
Deric Maesmawr, un o blant hynaf,
anwylaf a direidus y pentref, yn naw
deg pedwar oed. Yr oedd yn un o
naw o blant y diweddar Barchedig
Fred Jones B.A. B.D. a Mrs Fred
Jones , a fu yn weinidog yn eglwys
Bethel Talybont a Soar Pensarn o
%X'HULF\QZHLQLGRJDU
Penygroes ac Antioch, Crymych, ac Ebeneser Newydd, Abertawe.
Bu’r gwasanaeth o ddiolch am fywyd y Parchedig F. M.
Jones Dydd Llun Ionawr 30ain yn Ebeneser Newydd.’Roedd y
dyrfa fawr a ddaeth i’w angladd yn brawf mawr o’r parch tuag
DWRIHOKHGG\FKZUDF\QZDVPRU൵\GGORQL,HVX*ULVWDUK\GHL
oes. Cydymdeimlwn yn fawr a Miranda, ei briod, a’r teulu oll,
gan gynnwys Nest o Lanbadarn, yr unig un sydd a chysylltiad â
7KDO\ERQWEHOODFK&R൵DGDDPGDQR
Gwilym Jenkins

Merched y Wawr Tal-y-bont a’r Cylch
Ar nos Lun Ionawr 16 croesawyd Beryl Vaughan Llanerfyl
atom. Cafwyd noson ddifyr iawn yn ei chwmni wrth iddi rannu
HLSKUR¿DGDXRJHUGGHGOOZ\EUDUIRUGLU&\PUX±KHUEHUVRQRO
yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod
Maldwyn a’r gororau. Llwyddodd i godi swm sylweddol iawn i
JR൵UDX¶UHLVWHGGIRGZUWKJZEOKDX\JDPSDEXXQQHXGGZ\R
aelodau’r gangen yn cadw cwmni iddi ar ambell ddarn o’r daith.
Edrychwn ymlaen at glywed mwy o hanes y daith pan gyhoeddir
llyfr am y gamp yn y dyfodol agos.
 %X%HU\O\QV{QKHI\GDPHLWKHLWKLDX\PKHOOWXKZQWL൶QLDX
&\PUXDUUDQ&\QJRU\*HQKDGDHWK)\GHDQJ&\ÀZ\QRGG
HLSKUR¿DGDXPHZQ൵RUGGXQLJU\ZWUZ\DUGGDQJRVGLOODGD
gwisgoedd traddodiadol y gwahanol wledydd. Cawsom ein cipio
R%DQJODGHVKL,QGLD7DLZDQ6DPRDDFDPU\ZRZOHG\GG$൵ULFD
trwy gyfrwng y dillad hardd. O wisg i wisg cafwyd hanes ei
theithiau yn mynychu Cynhadleddau Merched mewn ambell i wlad,
\QDQQHUFKWRUIR¿ORHGGPHZQJZODGDUDOOQHXPHZQSULRGDVD
dathliadau eraill. Yn Samoa cafodd ei rhyfeddu pan dangoswyd
copi o Feibl Cymraeg Thomas Charles iddi.
 'LROFKZ\GL%HU\OJDQ&DU\V%ULGGRQDPUDQQXHLSKUR¿DGDX
PHZQ൵RUGGGGLI\UDJZUHLGGLRO

Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn
Croesawyd Iwan Meical Jones, Dolau, i’r cyfarfod ar 31 Ionawr a
FKDIZ\GQRVRQGGLI\U\QJZUDQGRDUQR\QV{QDP\൵RWRJUD൵\GG
&\PUHLJ-RKQ7KRPDV  %URGRUR*HUHGLJLRQRHGG
John Thomas ond treuliodd y rhan fwyaf o’i fywyd yn Lerpwl.
Roedd yn arbenigo ar dynnu lluniau o dirlun a chapeli Cymru, yn
ogystal â phortreadau o’r werin bobl, pregethwyr ac enwogion.
%X¶QWHLWKLR¶UZODG\QJZHUWKX¶UOOXQLDXPHZQJZDKDQRO൵HLULDXD
dangoswyd nifer o’r lluniau hynny ar y noson.

Cais am gymorth

Sesiynau ‘Stori, Dawns a Chân’ gan Tic Toc a
Cered - Chwefror/ Mawrth 2017
DewFKLGGDWKOX'\GG*ǒ\O'HZLWUZ\\PXQRJ\GDFK\IUHVR
VHVL\QDXKZ\ODVEULLEODQWPOZ\GGRHG\P0KHQSDUFDX
Bydd y sesiynau Tic Toc yma am ddim, ar gyfer plant bach
gyda’u rhieni neu gofalwyr. Bu Theatr Felinfach yn cynnal sesiynau
7LF7RF\Q\WKHDWUHUVSXPPO\QHGG±G\PD¶FKF\ÀHFKLL\PXQR
â’r hwyl a sbri gyda’ch plentyn. Bydd Tic Toc yn teilwra’r sesiynau
ar gyfer y plant sydd yna, gyda straeon, dawnsio a chanu, a gemau.
“Mae trosglwyddo’r iaith i’r genhedlaeth nesaf yn bwysig iawn
LGG\IRGRO\*\PUDHJ´G\ZHGRGG2ZDLQ/OǔU8ZFK6Z\GGRJ
Datblygu Cered.
 0DH¶UVHVL\QDX7LF7RF\Q൵RUGGRJ\ÀZ\QR¶ULDLWKPHZQ
DZ\UJ\OFKKZ\OXVGUZ\FKZDUDHDFK\PGHLWKDVX0DH¶QJ\ÀH
hefyd i rieni a gofalwyr gyfarfod pobl newydd, a chael paned a
chlonc.
Bydd y sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae croeso i
EDZE\QHQZHGLJSREOV\GGKHEJDHOSUR¿DGR¶ULDLWKK\G\PD
Does ddim angen gallu siarad Cymraeg i gymryd rhan. Mae’r
6HVL\QDX7LF7RF\QJ\ÀHLEODQWD¶XUKLHQLQHXJZDUFKRGZ\UL
J\IDUIRGHUPZ\QFDHOSUR¿DGKZ\OXV\Q\*\PUDHJF\QL¶USODQW
J\FKZ\Q\Q\V\VWHPDGG\VJ൵XU¿RO
 %\GGFURHVRLXQUK\ZEODQWRPOZ\GGRHGRGGDOJ\OFK
HDQJQLGGLPRQG\WUH¿OOHPDH¶UVHVL\QDX\QGLJZ\GG'HZFK
draw am dro, am awr o hwyl gyda’ch un bach chi.
Cered yw Menter Iaith Ceredigion, yn hyrwyddo a chefnogi’r
iaith yn ein cymunedau. Theatr Felinfach sy’n gweithredu’r
sesiynau Tic Toc, mewn cydweithrediad gyda Cered. Bydd 4 sesiwn
yng Nghanolfan Addysg Gymunedol, Campws Integredig Llwyn yr
Eos, Penparcau ar Chwefror 27ain, Mawrth 6ed, 13eg a’r 20fed. 1 i
2yp.

Prin yw teuluoedd sefydledig y Sir hynny sydd heb ryw fath
o gofnod o aelodau oedd yn ymwneud â’r diwydiant llaeth yn
Llundain yn ystod y ddeunawfed a’r ugeinfed ganrif.
Yr hanes o gyfnod oes y porthmyn hyd at heddiw oedd testun
y ddau lyfr, /OZ\EU/ODHWKRJ/OXQGDLQ a’r /RQGRQ0LON7UDLO a
gyhoeddwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Seiliwyd y gwaith
ar gyfraniadau’r cyhoedd ac mae’r ddau lyfr wedi tyfu erbyn hyn i
IRG\QDGURGGLDGDXGL൶QLRO
Serch hynny, mae’n amlwg bod mwy o ddeunydd i’w ‘achub’
a theimlaf ei fod yn bwysig recordio cymaint ag sy’n bosibl cyn
i bethau fynd yn angof. Mae cyhoeddiad newydd – dwyieithog o
ERVLE±DU\JZHLOOHUPZ\QVLFUKDXKDQHVPRUJ\ÀDZQkSKRVLE
fydd yn seiliedig ar adroddiant byw yn hytrach nag ar ystadegau
archifol.
Apêl yw hon i unrhyw ddarllenydd sydd â deunydd – boed
hwnnw ar bapur, yn llafar neu’n ddarluniadol – ac nad oedd wedi
gallu ymateb i geisiadau blaenorol, i gysylltu â mi, Megan Hayes,
ar: megan.hayes10@gmail.com neu 01545 570545. Cydnabyddir
SREF\IUDQLDGRVFDL൵HLGGHIQ\GGLR\Q\F\KRHGGLDG
Megan Hayes
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O’R CYNULLIAD

Pwy yw bardd gorau’r ardal?
Ar Fai 3ydd eleni cynhelir Eisteddfod Calan Mai Morlan
$EHU\VWZ\WK+RQI\GGSXPHGSHQEOZ\GG\UHLVWHGGIRG
newydd anedig, ac i ddathlu hynny bydd hon am y tro cyntaf
yn Eisteddfod Gadeiriol! “Llanw” yw testun y gystadleuaeth
gerdd gaeth neu rydd a gwobrwyir y buddugol â chadair
fechan o waith Wyn Morgan a £20. Eisteddfod leol wrth gwrs
yw’r eisteddfod hon, yn gyfyngedig i ddalgylch Penweddig,
ond yn sicr mae yn yr ardal nythed o feirdd a gobaith y
pwyllgor trefnu yw y byddant yn ymateb i’r sialens.
 :UWKJZUVPDHPZ\LHLVWHGGIRGQDFKDGDLU)HJ\QLJLU
tlws llenyddiaeth eleni, a hynny hefyd am y tro cyntaf, gan
ofyn am hyd at 3,000 o eiriau ar y thema “Atgof.”
Ac mae mwy i eisteddfod na llenydda – yn ôl yr arfer mae
yna ystod o gystadlaethau
gwaith cartref, gan gynnwys
൵RWRJUD൶DHWKDFKHOIDOOX
o gystadlaethau llwyfan,
o’r difrif i’r digri. A bydd
FKRSVWLFNVyn cael lle ar
lwyfan steddfod Morlan
HOHQL$PIDQ\OLRQOODZQ
codwch gopi o’r rhaglen o
Siop Inc neu Siop y Pethe
neu ewch i’r wefan www.
steddfota.org.
Ebrill 25 yw’r dyddiad
cau ar gyfer derbyn gwaith
cartref – felly digon o amser
L¶UDZHQDOZKHLELRLEHQWUH¿
gogledd Ceredigion.
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$PDPVHULIRG\QZOHLG\GG
Dyw hi ddim yn syndod bod
yr ansicrwydd yn parhau wrth
i bobl geisio dyfalu beth sy’n
mynd i ddigwydd nesaf wedi’r
UH൵HUHQGZPDUDGDHO\U8(
Er yr holl honiadau mai
‘%UH[LW yw %UH[LW’ (neu, yn wir,
µ%UHFZDVW¶ QLZ\GGZQHWRSD
൵XUI\QXQLRQ\E\GGKZQ\QHL
gymryd, neu os fydd, yn y pen
draw, yn digwydd o gwbl. Fe
wyddwn, wrth gwrs, bod yna
risgiau enfawr i ni yng Ngheredigion, boed yn ein prifysgolion, yn
ein sector amaethyddol neu yn ein hunaniaethau fel dinasyddion
Ewropeaidd.
Petai’n digwydd, mae llawer o agweddau sensitif yn y fantol.
Mae sicrhau mynediad at y farchnad sengl yn holl bwysig i
economi Ceredigion, rydym ni’n allforio llawer iawn o’n cynnyrch
i Ewrop, ond wrth gwrs mae’r cyfnewid diwylliannol yn enfawr i’n
myfyrwyr a’n trigolion.
Ar ôl trafodaethau helaeth yn y Cynulliad, roeddwn yn
falch iawn, felly, bod Plaid Cymru wedi creu consensws gyda
/O\ZRGUDHWK&\PUX\QJOǔQk¶U൵RUGGRUDX\PODHQL*\PUX\Q
sgil yr holl ansicrwydd yma. Mae Ceredigion yn lle agored a
chroesawgar, ac rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru nawr
ZHGL\PUZ\PRLDPGGL൵\Q\U\VEU\GKZQ
Er hyn, roeddwn yn siomedig iawn y mis hwn i glywed y
bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu pencadlys Awdurdod Cyllid
Cymru, yr asiantaeth newydd ar gyfer casglu rhai o drethi Cymru,
\Q1KUH൵RUHVW\QK\WUDFKQDJ\Q$EHU\VWZ\WKQHX¶U*RUOOHZLQ)H
godais botensial Ceredigion fel lleoliad yr Awdurdod Cyllid gyda’r
Llywodraeth, felly mae’n siom fawr ei bod wedi penderfynu ar
OHROLDG\FK\GLJR¿OOWLURHGGWXIDVL*DHUG\GGDUJ\IHU\SHQFDGO\V
Fe fydda i’n codi’r mater unwaith eto, er mwyn tanlinellu’r angen
am swyddi yn y canolbarth.
Fe gafodd rhai o’r materion mawr yma eu trafod yng
Nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Ifanc
Ceredigion y mis yma. Roeddwn yn falch iawn i feirniadu’r
gystadleuaeth ac i glywed cymaint o bobl ifanc yn mynegi eu barn
DUVDZOPDWHUJZDKDQROREZ\V0DHSREF\ÀHV\¶QGRGLJZUGGk
SKREOLIDQF&HUHGLJLRQ\QI¶DWJR൵DHLQERG\Q൵RGXVLDZQLJDHO
cymaint o bobl ifanc brwdfrydig a deallus yng Ngheredigion, ac
mae’r CFfI yn enwedig yn rhoi sylfaen gref i arweinwyr y dyfodol.
Elin Jones

Wiwerod Drwg Bont-goch

/O\QHGGFDIRGGXQRGULJROLRQ%RQWJRFKGUD൵HUWKLRQJ\GDZLZHU
ddrwg oedd wedi llwyddo i ymgartrefu yn y stôf goed yn ystod
misoedd yr haf. Wythnos yma clywodd y gohebydd lleol am
GGLJZ\GGLDGWHE\J\QXQRGDLKDQHV\GGRO%RQWJRFK<PGGHQJ\V
fod wiwer lwyd wedi ymgartrefu yn 5D\EXUQ yn perchennog.
1HLGLRGGDOODQZUWKDJRUGUZV\SRSW\

&{UF\QGGLVJ\EOLRQ\U<VJRO6XO±VWRULJ\IHUE\Q

DIOLCH

Lle roedd cae melinau gwlân,
hen dai cul yn Stryd Ceulan
a simneau toeau tal,
VǒQFkQV\GG\QHLQF\QQDO
A chân hon sy’n ein llonni
dan y wawr, a’n dyled ni
a lenwa ein calonnau
am roi oes down a’i mawrhau.
$¶LGDLODUZ\QHE\GǒU
yn hardd fel aur ar ferddwr.
Oes o wên, ei gwasanaeth,
a’i nawdd hael; blynyddoedd aeth
heibio. Heno derfyn haf
ac awel â naws gaeaf.
Hydref, nid yw yn llefain;
\GǒUKDUGGQLZrO\GUDLQ

Falyri Jenkins gyda phlant yr Ysgol Sul

&DIZ\GJZDVDQDHWKK\IU\G\P0HWKHODUIRUH6XO\IHG
o Ionawr i nodi ymddeoliad Falyri Jenkins Maesgwyn fel
arweinydd yr Ysgol Sul ac i ddiolch iddi am ei chyfraniad
FORGZLZGURVGULGHJZ\WKRÀ\Q\GGRHGG5RHGGOODZU\
capel yn llawn gyda chynrychiolaeth gref o aelodau a chynDHORGDX¶U<VJRO6XO7DOZ\GWH\UQJHGL)DODU൵XUIVJHWVFZLV
cerddorol ac eitemau gan blant ac oedolion. Yn ychwanegol
at gyfraniadau’r rhai oedd yn bresennol gwelwyd cyfres hir o
QHJHVHXRQ¿GHRJDQJ\QDHORGDX¶U<VJRO6XOSREXQ\QV{QDP
hwyl gwasanaethau’r Nadolig a’r sbri o ddysgu o dan arweiniad
Fal. Mynegwyd yr un teimladau mewn cân a ysgrifennwyd yn
arbennig ar gyfer yr achlysur gan Philip Davies.
Dysgu am yr Arglwydd Iesu,
Am ei ofal drosom ni,
Dysgu am y pethau gorau,
A’r bendithion gawsom ni.
Gwisgo lan fel sêr ddewiniaid
Neu fel bugail ambell dro,
Canu’n swynol fel angylion,
Adrodd pennill ar ein co’.
&DUX¶QWHXOXFDUX¶Q൵ULQGLDX
Caru’n gwlad a charu’r byd,
Bob dydd Sul yng nghwmni’n gilydd,
Cawsom ddysgu hyn i gyd.
Anti Fal sydd yn ymddeol
Wedi oes o’n dysgu ni,
Ac yn ddidwyll rhown ein diolch,
Am y cyfan rhoddodd hi.

Uchafbwynt y gwasanaeth oedd y talu diolch gan Ann a Gwilym
Jenkins, Llety’r Bugail. Roedd sylwadau Gwilym yn nodweddiadol
ohono – naturiol, didwyll a phob gair o’r galon. Rhoddodd Ann
GXVZRÀRGDXL)DO\ULF\QL¶UGGDXJ\ÀZ\QRFRSLRJ\Z\GG
a gyfansoddwyd gan y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan wedi’i
lythrennu’n neilltuol o hardd gan Non Jones, Dôl Pistyll.
Afon Leri
Yn yr hengoed yn gringoch,
yn gwau’n araf o Bont Goch,
Leri lon yn haelioni,
a’i llif yn llawn o’i lliw hi.
O’r bryniau gorlawn llawn llus
y ddraenen wen, i’r Ynys
Las lle mae’r twyni’n crasu,
UKHGHLGǒUL¶UG\IQGHUGX
A daear mêl o dawel
y byd sy’n oedi am sbel,
rhwng porfa las a masarn,
hen goed hir a giatiau ha’rn.

Yn y rhyd yn garedig
oeda hon heb wae na dig.
A thyner ei doethineb
QDǒ\UQRVQDVHQDUQHE
Tynerwch twyn o eiriau
yw’r ddôl lle mae hi’n rhyddhau
ei hynni ar lan ynys,
yn donnau llawn lliwiau llus.

1LGG\PDGHUI\Q\UDQUKHJXJDQ\E\GG/OLR-DPHVXQDUDOORJ\Q
aelodau’r ysgol Sul yn gwehyddu darn o waith celf i Fal. Diolch i
Mair Nutting am drefnu’r gwasanaeth ac i bawb a gymerodd ran.
2QGEOHGHFKUHXRGG\F\IDQ"'\PDDWJR¿RQ)DOR¶LG\GGLDXF\QQDU
o fynychu’r Ysgol Sul ym mro ei mebyd:
'HFKUHXDLV\Q\U<VJRO6XO\QJQJKDSHO:HVOHDLGG*RU൵Z\VID
Sling, ger Bethesda pan oeddwn yn 3 oed. Cynhaliwyd yr Ysgol
Sul yn y bore gyda rhyw 20 o blant yn mynychu. Roedd dosbarth
RRHGROLRQ\Q\U<VJRO6XODGRHGGZLZLQLJDPELKD¿R&\Q
gadael fe fyddem yn adrodd y 10 Gorchymyn a Gweddi’r
Arglwydd. Roedden ni’n dilyn maes llafur penodol ac yn cael
SUDZIOODIDUDF\VJULIHQHGLJ\QÀ\Q\GGRO<QGLO\QK\QE\GGDL
W\VW\VJULIDUEHQQLJ\QFDHOHLFK\ÀZ\QRLQL\Q\*\PDQID
J\GD¶UPDUFLDX\QFDHOHXQRGLDUQL)HGUDLGGLPFR¿RF\PU\G
rhan mewn gwasanaethau arbennig yn y capel ond roedd angen
dysgu emynau ar gyfer y Gymanfa ac roedd cryn edrych ymlaen
i’r te yn dilyn y Gymanfa.
Pob Nadolig fe gaem barti yn y festri. Torrwyd coeden fawr
o goedwig Dob, a oedd yn perthyn i ystâd teulu’r Penrhyn (ond
QLFKUHGDILQHEJDHOFDQLDWkGLZQHXGK\QGURV\EO\Q\GGRHGG 
Doedd dim goleuadau lliwgar i’w rhoi ar y goeden bryd hynny
ond fe fydden ni’r plant wedi bod yn creu cadwyni papur ac
DGGXUQLDGDXDUHLFK\IHUZ\WKQRVDXRÀDHQOODZ%\GGDL6L{Q
&RUQ\QF\ÀZ\QRDQUKHJLERESOHQW\Q\Q\SDUWL \UKLHQL
I\GGDLZHGLSU\QX¶UDQUKHJLRQRÀDHQOODZ D¶UGDVJSRE1DGROLJ
oedd dyfalu pwy oedd y Siôn Corn – a oedd fel arfer ar fenthyg o
JDSHOF\IDJRV
Achlysur pwysig arall oedd cyngerdd blynyddol y gwanwyn.
Byddai planciau i wneud llwyfan yn cael eu gosod dros y sêt
fawr ac roedden ni blant wrth ein boddau yn chwarae cuddio yn
\W\Z\OOZFKRGDQR%\GGHP\QFZUGGSREQRV:HQHUWUZ\¶U
JDHDI\Q\µ%DQGRI+RSH¶RÀDHQWDQOOZ\WKPDZURGkQ\Q
\IHVWUL ZHGLHLJ\QQDXJDQ$QWL-{V L\PDUIHUVRO൵DJ\GD
Mistar Wilias, Chwarel Goch, ac i ddysgu ein rhannau ar gyfer y
F\QJHUGGPDZUHGGRJ%\GGHP\QJZHUWKXWRF\QQDXRÀDHQOODZ
\Q\SHQWUH¿F\IDJRVDFDU\QRVRQIHI\GGDL¶UFDSHO\QOODZQ
dop.
I gloi gweithgareddau’r Ysgol Sul am yr haf fe fyddai trip ac
\QGGL൵DHODQHOZ\GWUZ\Q\EZVLJ\IHLULDG5K\O±L¶Uµ0DULQH
Lake’.
Yn fy arddegau cefais y fraint o fod yn gyfeilydd ac
organydd y cyngherddau a’r gwasanaethau a gynhelid yn y capel
yn ogystal â chael fy nosbarth fy hun yn yr Ysgol Sul.
 $WJR¿RQPHO\VRJ\IQRGWXKZQWRKDSXVGURVJ\IQRGR
PO\QHGG\Q\U<VJRO6XO\QJ1JRU൵Z\VID\QXQLRQIHOI\
DWJR¿RQR¶PF\IQRG\Q<VJRO6XO%HWKHODP\PO\QHGG
diwethaf.
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Samuel (Sam) Thompson (1876-1920): Brexiteer cynnar o Bont-goch
*\GD¶UF\IU\QJDX\QOODZQWUDIRGDHWKDXDU%UH[LWPDH¶Q
DPVHUROFR¿RJǒUR%RQWJRFKDI\GGDL\QVLFUZHGLERG\Q
ÀDHQOODZREODLG\U\PJ\UFKSHEDL\QI\ZKHGGLZ
Ganwyd Samuel Thompson yn Efrog
Newydd ar 5 Ebrill 1876, yn fab i Samuel
Thompson a’i briod Margaret. Roedd y
rhieni yn enedigol o Gymru, ac wedi ymfudo
i’r Unol Daleithiau tua 1867 ar ddiwedd
y Rhyfel Cartref. Bu’r tad farw yn 1877,
a phenderfynodd Margaret Thompson
ddychwelyd i Gymru gyda’i mab ifanc
6DPD¶LGGZ\FKZDHUKǔQ0DU\$QQH J
\Q$EHU\VWZ\WK D0DUJDUHW J
\Q$PHULFD JDQ\PJDUWUHIX\Q1RUWKJDWH
Street, Aberystwyth. Ar 20 Tachwedd 1878,
yn Swyddfa’r Cofrestrydd, Aberystwyth
DLOEULRGRGG0DUJDUHW7KRPSVRQJ\GDJ
(EHQH]HU(OOLVPZ\QZUDJǒUJZHGGZJ\GD
GDXREODQW>-RKQ-DPHV(OOLV  D
*UL൶WK5LFKDUG(OOLV J @DJZQDHWKDQW
ymgartrefu mewn bwthyn mwynwr ger gwaith
/OHW\,IDQ+HQ\P0RQWJRFKDUHQWZ\GR\VWDG7UDZVJRHG
Ganed plentyn arall o’r ail briodas, ond ni fu’r tad fyw i weld ei
blentyn, a chladdwyd Ebenezer Ellis yn mynwent Eglwys Elerch
DU*RU൵HQQDI\QPOZ\GGRHG%HG\GGLZ\GSOHQW\Q
Ebenezer a Margaret yn Eglwys Elerch ar 2 Ebrill 1891 a’i enwi yn
William Lewis Ellis.
Bu Samuel Thompson yn ddisgybl yn Ysgol Elerch hyd at
gyrraedd ei 12fed penblwydd. Ceir sawl cyfeiriad ato yn llyfr log
yr ysgol fel plentyn direidus iawn a fyddai’n cael ei geryddu’n
aml gan ei athrawon. Bu’n absennol hefyd am gyfnodau eithaf hir
oherwydd nam difrifol ar ei lygad a oedd yn ei gwneud yn anodd
iddo ddarllen a dilyn y gwersi. Ymddengys ei fod yn barod i adael
ysgol erbyn diwedd 1888, a chafodd waith yng ngweithfeydd
mwyn Cwmsymlog. Byddai’n dechrau am 7.00 y bore a gweithio
K\GDW\SU\QKDZQDPVZOOW\G\GGRJ\ÀRJJDQJHUGGHG\Q
GG\GGLROPDH¶QVLǒUR¶LJDUWUHI\Q/OHW\,IDQ+HQGURV\P\Q\GG
L*ZPV\PORJ&UHGLULGGRZHLWKLR\QRDPGGZ\À\QHGGF\QFDHO
F\ÀHLGGHFKUDXSUHQWLVLDHWKIHOGLOOHG\GGJ\GDVLRSHQZRJ'DQLHO
Thomas yn Aberystwyth. Fe’i nodir yno fel GUDSHU¶VDVVLVWDQW yng
QJK\IUL¿DG
 (UE\QIHOQLIHURJ\QIZ\QZ\UURHGG\QE\ZDF\Q
gweithio yn y diwydiant glo yng Nghwm Rhondda, ac fe’i rhestrir
fel ERDUGHU\Q:RRGODQG&RWWDJHV<VWUDG\IRGZJ\QJQJK\IUL¿DG
1901. Bu’n gweithio ym mhwll glo Tylorstown yn y Rhondda
)DFKHUVWXDFKZHPO\QHGGDEX¶Q൵RGXVLRURHVLWU\FKLQHE
fawr yn y pwll pan laddwyd 57 o’i gydweithwyr ar 27 Ionawr
1896. Arweiniodd y drychineb hon at yr arfer am y tro cyntaf o
ddefnyddio caneris mewn pyllau glo i ganfod nwyon peryglus. Pe
byddai’r adar yn synhwyro nwyon peryglus, byddent yn stopio
canu, ond nid oedd y defnydd ohonynt yn cael ei ystyried yn
greulon gan mai ychydig a fyddai’n marw fel canlyniad. Daeth y
FDQHULPHZQJZLULRQHGG\Q൵ULQGSHQQDI\JORZUDE\GGHQW\QHX
gwarchod yn y modd mwyaf gofalus.
Ar ôl ymgartrefu yn y Rhondda, dechreuodd Samuel Thompson
ddangos diddordeb yn y byd gwleidyddol, a pharhaodd i weithio
dan ddaear tan 1907. Ar ôl gweithio am oriau hir yn y gweithfeydd
PZ\QDPJ\ÀRJEDFKDFKDHOSUR¿DGDXHUFK\OO\Q\GLZ\GLDQWJOR
mae’n syndod braidd i weld Thompson yn mynegi ei gefnogaeth
i wleidyddiaeth yr asgell dde. Ym 1897 ymunodd â Chlwb
Ceidwadwyr Tylorstown, gan ddod ymhen amser yn gadeirydd, ac
erbyn 1902 etholwyd ef yn gadeirydd Ceidwadwyr y Rhondda, ac
yn aelod o bwyllgor rhanbarth De Cymru o’r blaid. Bu’n ymgyrchu
GURV\7RUwDLG\QHWKROLDGF\൵UHGLQRODEX¶QDUEHQQLJR
weithgar gyda mudiad y 7DULৼ5HIRUP/HDJXH a sefydlwyd yn
1903 i warchod Prydain yn erbyn mewnforio annheg, ac i hyrwyddo
masnach gyda gwledydd yr Ymerodraeth Brydeinig ar draul yr Unol
Daleithiau a’r Almaen. Bu’n annerch nifer fawr iawn o gyfarfodydd
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cyhoeddus i ledaenu neges y Gynghrair, ac arweiniodd y sylw a
JDIRGG\QVJLO\U\PJ\UFKKRQQRD¶LH൵HLWKLROUZ\GGIHOVLDUDGZU
F\KRHGGXV\Q*\PUDHJD¶U6DHVQHJDWHLGGHZLV\P0HKH¿Q
1908 fel darpar ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer
etholaeth Gorllewin Sir Ddinbych. Roedd
eisoes yn gyfarwydd i Geidwadwyr y sir fel
LVDVLDQWJZHLWKJDU$UWKXU6DFNYLOOH7UHYRU
*UL൶WK%RVFDZHQ\PJHLV\GGDÀZ\GGLDQQXV
\&HLGZDGZ\U\QLVHWKROLDG'Z\UDLQ'LQE\FK
\Q<Q(WKROLDG&\൵UHGLQRO,RQDZU
trechwyd Sam Thompson gan y Rhyddfrydwr
6\U-RKQ+HUEHUW5REHUWV  
cynrychiolydd y sedd ers 1892, a enillodd eto
gyda dros 3,000 o fwyafrif. Roedd Thompson
yn un o ddim ond 10 ymgeisydd o’r dosbarth
gweithiol a fu’n sefyll dros y Torïaid yn yr
etholiad honno.
 <QKZ\UDFK\Q\ÀZ\GG\QUKDQQRGG
Thompson lwyfan gyda Lady Powis a’r
$UJOZ\GG&OLYH\Q&DQQ2൶FH/ODQJDGIDQ
wrth hyrwyddo gwaith y 3ULPURVH/HDJXH,
mudiad Ceidwadol dylanwadol a phoblogaidd iawn ar y pryd.
Ar 24 Awst 1910, yn Eglwys St. Ioan, Maesteilo, priododd
Samuel Thompson gyda Jane Thomas, merch David & Hannah
7KRPDV൵HUP&HIQUKLZODV3HQ\EDQF/ODQGHLOR <PKOLWK\UKDL
a roddodd anrheg priodas iddynt o bot marmalade arian oedd fy
KHQIDPJXDRHGG\QJ\P\GRJDJRV %XKDQQHUEUDZG6DPXHO
William Lewis Ellis, a’i ddilynodd fel glowr i Tylorstown, yn
ZDVSULRGDVLGGR(ULHWKROLDGF\൵UHGLQRODUDOOJDHOHLFK\QQDO
\Q5KDJI\UQLZQDHWK7KRPSVRQJ\VWDGOXDFDLOHWKROZ\G
Rhyddfrydwr Gorllewin Dinbych yn ddiwrthwynebiad.
Yn gwbl annisgwyl ar 6 Ebrill 1911, bu farw ei wraig, a oedd
yn feichiog ar y pryd, a hynny ddyddiau’n unig ar ôl mynychu
angladd ei thad. Fe’i claddwyd ym mynwent Capel Isaac, Eglwys
yr Annibynwyr, ger Llandeilo.
Erbyn diwedd Ebrill 1911 ceir Thompson yn byw ym Mhlas
Iolyn, Rhuthun, lle nodwyd ei waith fel SROLWLFDODJHQWRhannai’r
WǔJ\GDPRUZ\QPHUFKR/DQGHLORR¶UHQZ/L]]LH7KRPDVRHGG
\Q{OSREWHE\J\QFKZDHU\QJQJK\IUDLWKLGGRDV\PXGRGGL¶U
JRJOHGGLJDGZWǔLGGR\QGLO\QHLEURIHGLJDHWK
 $LOEULRGRGG6DP7KRPSVRQ\Q2UPVNLUN6Z\GG*DHUKLUIU\Q
/DQFDVKLUH \QJ\GD%HDWULFH+DUULHW7XUSLQR&OXQ\
Birkdale, a ganwyd tri o blant iddynt: Winifred Olive Louise (J. 9
(EULOO 0DUJDUHW+7KRPSVRQ J D6DPXHO$UWKXU
0HUOLQ7KRPSVRQ  
Ar ddechrau 1914 mabwysiadwyd Thompson fel ymgeisydd
&HLGZDGRO0HLULRQQ\GGDUJ\IHU\UHWKROLDGF\൵UHGLQROD
ddisgwyliwyd yn 1915. Ond gyda dechreuad y Rhyfel Mawr yn Haf
1914 gohiriwyd pob gweithgaredd gwleidyddol, ac ni chynhaliwyd
etholiad arall cyn 1918.
Ar ddechrau 1916 adroddwyd fod Thompson wedi cael
FRPLVLZQIHOLVOH൵WHQDQWJ\GD\GG&DWUDZG\)¿ZVLOZ\U
%UHQKLQRO&\PUHLJ 7LULRJDHWKZ\U6LU'GLQE\FK )H¶LG\UFKDIZ\G
yn Gapten cyn diwedd y Rhyfel.
 3DQGGDHWKHWKROLDGDLOHWKROZ\G5K\GGIU\GZU
0HLULRQQ\GG\QGGLZUWKZ\QHELDGDFQLIX7KRPSVRQ\Q
ymgeisydd. Mae’n bosibl nad oedd ei iechyd yn ddigon da erbyn
hynny i ymladd etholiad arall gan iddo farw yn 44 oed yn y Royal
,Q¿UPDU\/HUSZODU(EULOO)H¶LFODGGZ\GDU0DL\P
mynwent newydd Eglwys Llantysilio, Llangollen. Roedd cartref
y teulu yn 3, Dolafon Villas, Llangollen. Yn dilyn ei farwolaeth
symudodd ei weddw a’i blant i Swydd Gaerhirfryn i fyw.
Richard E. Huws
* Rwy’n ddiolchgar iawn i Mr Peter Jones, Amgueddfa Llangollen,
am ei gymorth caredig gyda rhai manylion. Diolch hefyd i Owain
Hammonds am wella ansawdd llun Thompson.

CFfI Talybont a’r Cylch

&LQLR%O\Q\GGRO&)I,7DO\ERQWD¶U&\OFK\QJ1JZHVW\¶U0DULQH
%OZ\GG\QQHZ\GGGGDLEDZEJDQ\&)I,'DHWK\ÀZ\GG\QL
ben ag eleni eto bu’r clwb wrthi’n brysur yn canu carolau i godi
DULDQWXDJDWGDLUHOXVHQ&\QOOXQ3U\QX%ULFVHQJ\GD&)I,
&\PUX%HLFLDX*ZDHG&\PUXD:DUG,RUZHUWK\P0URQJODLV
/OZ\GGZ\GLJRGLGURV V\¶QVZPDQK\JRHO'LROFK\Q
fawr iawn i bawb fuodd yn canu ac yn rhoi tuag at achosion da.
1DZU\PODHQL¶UÀZ\GG\QQHZ\GGDFIHDHWKOORQGFDUDIDQOODZQ
pedolau lawr i Lambed i gystadleuaeth cwis y Sir. Braf cofnodi
ein bod fel clwb yn cefnogi gweithgareddau amrywiol y sir, ond
FKUHGZFKQHXEHLGLRGDHWK\FOZE\QHGDU\FZLVF\൵UHGLQRO
Noson hwylus iawn a llawer o hwyl yn darganfod arbenigedd yr
aelodau.
Yn ystod Mis Ionawr aeth 3 tîm o’r clwb i Gampws Felinfach
i gystadlu yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Sir.
5RHGGGDXGvPGDUOOHQRGDQ\QWUDIRG\QRIHOµ'L൵RGG\6rU¶
Teleri Pwllglas, Bedwyr Tanyrallt ac Elen Llewelyn yn un tîm.
Gwen Down, Cadi Williams ac Elain Tanat Morgan yn y tîm arall.
Fe wnaeth y 6 gystadlu’n gryf iawn a llwyddodd Gwen i gael 2
wobr sef:
3ydd Cadeirydd gorau o dan 14
2il siaradwr gorau o dan 14
ac fe fydd Gwen yn mynd ymlaen fel rhan o dîm Ceredigion i
gystadlu ar lefel Cymru ym Mis Ebrill felly Pob lwc i ti Gwen.
Yng Nghystadleuaeth
Siarad Cyhoeddus o dan 16 fe
ddaeth y tîm o Beca Williams,
Glesni Pwllglas ac Eleri
Ffosygrafel yn 5ed gyda ‘mond
SKZ\QWWX{OL¶UVDÀHF\QWDI
felly cystadleuaeth o safon
XFKHODFDJRVLDZQIHUFKHG
Cafodd Eleri wobr am fod y
drydedd diolchydd gorau a
Glesni yr ail siaradwr gorau.
Llongyfarchiadau mawr i chi,
ond byddai hyn ddim yn bosib
KHEK\൵RUGGZUDLJGGDWX{O
Alaw ‘bingo’ Aur wrth y rhifau
iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn

Rhian Glanyrafon gyda’r tîm Siarad Cyhoeddus: Elain Gwen a Cadi
L5KLDQ*ODQUDIRQDPJDPXPHZQDK\൵RUGGL¶UPHUFKHG
Rydym erbyn hyn wedi dechrau ar ymarferion yr hanner awr
o adloniant, a rwy’n siwr bod pawb yn edrych ymlaen amdani.
Byddwn yn cystadlu’n theatr Felinfach ar y 22ain o Chwefror gyda
7ULVDQWD0\GURLO\Q\QSHU൵RUPLRDU\µUXQQRVRQ2V\G\FKHLVLDX
WRF\QQDXJDGZFK6WH൵DQ1XWWLQJZ\ERGDU5\G\P
hefyd yn edrych ymlaen at gael crysiau clwb newydd, eto rhowch
Z\ERGL6WH൵DQRV\G\FKHLVLDXDUFKHEXXQ

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol
Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

Gellimanwydd, Talybont,
Ceredigion SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

01970 832760
9

BUSNESA

(KDQJXHKDQJXHKDQJX±G\QDDUZ\GGDLU+XZD6XVDQ
/HZLVSHUFKQRJLRQDFK\IDUZ\GGZ\U&ZPQL7HLDUV+XZ
Lewis sy bellach wedi bod yn y busnes teiars ers yn agos i
GGHXJDLQPO\QHGG'DZ+XZR'DOHUGGLJD6XVDQR1DQW
*Z\QDQWDFIHJ\IDUIX¶UGGDXSDQDHWK+XZLZHLWKLR
IHOUKHROZU\QQKDIDUQ7DQURQQHQ%HGGJHOHUW&\FKZ\Q
gyrfa felly mewn byd pur wahanol ond fel y pwysleisia
+XZUKDLGSOHVLR¶UFZVPHURV\ZKZQQZ¶QFRGLSHLQW
neu’n prynu teiar.
6\PXGL'UH¶U'GRO\Q6XVDQ\QUKHGHJ\VLRSD¶UFD൶D
Huw o’r cwt yn y cefn yn cychwyn ar y busnes o werthu teiars.
Mae’n cydnabod nad oedd yn gwybod rhyw lawer am y maes ond
roedd ganddo un fantais sylweddol, sef ei ddiddordeb ysol mewn
ralïo. Arweiniodd hynny at werthu teiars arbenigol i geir rali ac
o dipyn i beth tyfodd y fusnes. Gwelodd hefyd fod y fasnach
GHLDUV\QQZ\ORFDGZ\QLDJZHOGDU\USU\G\F\ÀHLIRG\QIZ\
cystadleuol ac yn agosach at y cwsmer.
 <QV\PXGRGG\FZPQLLVDÀH\QJ1JKRHGODQ\3DUF
$EHU\VWZ\WK(UIRG\JZHLWKG\¶QIZ\D¶UVDÀHPHZQPDQKZ\OXV
\Q\GUHL¿URHGGXQDJZHGGU\IHGG\Q\V\PXG'UZVQHVDIEURQ
roedd cangen newydd un o brif gwmnïau teiars Prydain – onid
oedd hyn yn creu problem o gystadleuydd ar y stepen drws? Mae
Huw yn anghytuno. Yr arfer oedd i gwsmer fynd at y cystadleuydd,
holi am y pris a throi ar ei sawdl at y cwmni lleol. Bob tro bron
gallai gynnig pris gwell ac felly roedd agosatrwydd y cymydog yn
fantais yn hytrach nag anfantais. Wedi’r cyfan chwilio teiars oedd y
cwsmer a chwilio’n ddigon naturiol am y fargen orau.
Y cam nesaf yn 2007 oedd prynu uned ar Stad Glanrafon.
Paratowyd y lle i safon uchel i gynnig gwasanaeth MOT, gan
gynnwys MOT i feiciau modur (rhywbeth digon anarferol mae’n
GHE\J (KDQJXHWRDVLFUKDXQDGRHGG\UZ\DXLJ\G\Q\UXQ
IDVJHG$UGUDZV\൵RUGGL¶UXQHGURHGGFDQJHQR$76FDGZ\Q
teiars arall, ym mherchnogaeth cwmni Michelin. Clywodd Huw
IRG\EXVQHVDUZHUWK \QJK\GkFKDQJHQ\P0DFK\QOOHWK DFIH
QHLGLRGGDW\F\ÀH7LS\QRIHQWHURQGHUVG\PDEHQFDGO\V
\FZPQL'GZ\À\QHGGZHG\QSU\QZ\G\VDÀH\Q/ODPEHG2
ganlyniad mae’r cwmni yn gwasanaethu cannoedd o gwsmeriaid
dros ardal sy’n ymestyn o Genarth yn y gorllewin i Borthmadog yn
y gogledd.
Yn wahanol i’r cadwyni mae Teiars Huw Lewis yn gwmni
teuluol. Mae Aled y mab hyna yn gyfrifol am rediad dydd i ddydd
gweithgareddau Glanrafon a’r llall Dylan yn gyfrifol am y fusnes
yn Llambed. Anhawster cyson wrth ehangu yw prinder amser i roi
sylw manwl i bob agwedd o’r fusnes ond i raddau helaeth mae’r
F\V\OOWLDGWHXOXRO\QJRUHVJ\QK\Q&\ÀRJLUGHJDUKXJDLQUKZQJ
\WULVDÀHD6XVDQV\EHQQD¶J\IULIRODP\JZDLWKSDSXU±WDVJ
10

gynyddol gymhleth o ystyried gofynion treth incwm ac yswiriant
cenedlaethol.
Os mai’r arwyddair oedd ehangu, y nod dros y blynyddoedd
oedd delio’n deg gyda’r cwsmer. Mae cwsmer bodlon yn gwsmer
sy’n dychwelyd gan sefydlu sail gadarn o brynwyr. Er fod
cystadlu’n fasnachol â’r cadwyni’n galed mae modd i anelu at
J\QQLJJZDVDQDHWKGD2UDQSULVLR\QHZLGPZ\DI\ZH൵DLWK
y we ac mae Huw a Susan wedi gweithio’n galed gydag eraill
LJUHXJZHIDQJUHIDFH൵HLWKLRO*ZHIDQJZEOGGZ\LHLWKRJ
gyda Chymraeg hawdd i’w ddeall sy ar yr un pryd yn dangos
meistrolaeth o dermau technegol – aliniad am DOLJQPHQWer
HQJKUDL൵W2¶UG\GGLDXF\QQDUUKRGGZ\GV\OZF\IDUWDOL¶U
*\PUDHJR¶UDUZ\GGLRQLORJRV\GLOODGJZDLWK8Q൵DLWKV\¶Q
siomi Susan yw prinder y Cymry Cymraeg sy’n cynnig am swyddi
– y gweithiwr wedi’r cyfan yw pwynt cyswllt cyntaf pob cwsmer.
1HZLGLDGDXHUDLOO":HO\G\FKFKLZHGLHGU\FK\PPǒWHLFKFDU
yn ddiweddar? Mwy na thebyg yr hyn welwch chi yw teiar gyrru
DGUH¶QHX\QZDHWKI\WKSHLULDQWLGUZVLR¶UWZOOLKZ\OXVR "" 
cyrraedd y garej agosaf. Dyna’r arfer bellach ac mewn ymateb
L¶UQHZLGPDH¶UFZPQL\QF\QQLJJZDVDQDHWKDUJ\IZQJRFKU\
൵RUGGGURVDUGDOV\¶Q\PHVW\QR¶U%HUPRL/ODQG\VXO$JZHGG
arall o fynd at y cwsmer yw gosod teiars amaethyddol. Mae
Huw yn ymwybodol y gall amser fod yn allweddol i’r diwydiant
DPDHWK\GGRODERGUKDLGF\QQLJJZDVDQDHWKF\ÀDZQDUJORV\൵HUP
ei hun.
Ar ôl blynyddoedd yn y gwaith mae Huw a Susan yn teimlo fod
yr adeg i ymddeol yn nesáu. Mae dyletswyddau taid a nain yn galw
DUHQHGLJDHWKǒ\U(OLV:LOOLDP+RZHOOL¶ZPHUFK&DU\O+HI\G
mae’r ddau yn gweld ei bod yn amser i ystyried trosglwyddo’r
DZHQDXL¶UPHLELRQ2QGRQGZUWKDGDHO\VDÀH¶Q/ODQEDGDUQ
gwelais Aled a holi pwy oedd y bos. Gwenodd a dweud “mae’n
GLE\QQXSZ\V\¶QJRI\QDSKZ\V\¶QDWHE´
GIE

Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed
Ysgubor y Coed Community Council
Clerc/Clerk: Dr Tamsin Cathan Davies, 18 Heol Pentrerhedyn, Machynlleth, SY20 8DN
Ffôn/Tel: 01654 700626
………………………………………………………………………………………………………………

&/(5&,¶5&<1*25&<081('
Dymuna Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed benodi Clerc newydd i
ddechrau ar y gwaith ym mis Mai. Swydd ranamser yw hon (2 awr yr
Z\WKQRV 2VRHVGLGGRUGHEJHQQ\FKJHOOLUFDHOUKDJRURIDQ\OLRQDP
delerau a dyletswyddau'r swydd gan y Clerc presennol, Tamsin Cathan
Davies ar clerc@ysguborycommunitycouncil.co.uk.
Dyletswyddau:
x Paratoi agendau a chofnodion ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor a
gynhelir bob yn ail fis, a chyfarfodydd cynllunio/arbennig achlysurol
x Trefnu cyfarfodydd cyhoeddus achlysurol
x Gweithredu ar benderfyniadau a wneir mewn cyfarfodydd y Cyngor
x Ateb ymholiadau
x Cynghori’r Cyngor ar faterion cyfreithiol a gweithredol
x Cynnal a diweddaru gwefan ddwyieithog y Cyngor
x Cyfieithu dogfennau/hysbysebion syml (Cymraeg i Saesneg/Saesneg i
Gymraeg
x Paratoi cyllideb y Cyngor
x Paratoi asesiad risg y Cyngor
x Cadw cyfrifon y Cyngor
x Cydlynu archwiliadau mewnol ac allanol y Cyngor
x Trefnu taliadau ar ran y Cyngor
x Rhedeg cyflogres y Cyngor, gan gynnwys cyflwyniadau misol TWE i
HMRC
Cyflog: £909 pro rata
Ceisiadau drwy CV gyda llythyr at Gadeirydd y Cyngor Cymuned: Dr Harry
Toland,Morawel, EglwysFach, Machynlleth, SY20 8SX, neu
hht@aber.ac.uk erbyn 31 Mawrth 2017

DIWEDD CYFNOD

Ar fore’r Sul y nawfed ar hugain o Ionawr canwyd cloch eglwys
'HZL6DQW7DO\ERQWDP\WURRODID¶LJDOZDG\QFORLFDQWWULGHJ
Z\WKRÀ\Q\GGRHGGRDGGROLHJOZ\VLJ\Q\SHQWUHI*\GD¶UUKDL
oedd yn mynychu’r oedfeuon yn heneiddio ac yn gostwng roedd y
penderfyniad i gau yn anorfod yn ôl y Parch Peter Owen Jones yr
R൵HLULDGJ\GDJRIDO\SOZ\I
Addoldy cyntaf yr eglwyswyr oedd Yr Eglwys Sinc a godwyd
yn 1879 ar lecyn ar yr hewl gefn. Esgob Tyddewi ar y pryd oedd
William Basil Jones, perchennog stad y Gwynfryn yn Llangynfelyn
DFIHGGLVJUL¿Z\G\UDGHLODGIHODFHUWDLQLURQEXLOGLQJHUHFWHGIRU
UHOLJLRXVZRUVKLSLQ7DO\ERQW. Adeiladwyd yr eglwys bresennol,
yr eglwys garreg yn 1909 ar gost o £1600, dros £130,000 yn
arian heddiw. Codwyd rhan helaeth o’r arian drwy ymdrechion
JZLUIRGGRODFIHURGGZ\G\VDÀH\Q3HQ/RQJDQ0UV(OHDQRU
Anwyl, Plas Penbompren. Gallai’r adeilad gynnig lle i 185 o
addolwyr ac mae iddo nifer rinweddau pensaernïol gan gynnwys y
൵HQHVWOLZGGZ\UHLQLROV\¶QGDQJRV&ULVWDU\*URHVJ\GD¶UJHLULDX
0\¿\Z\%XJDLO'D
Roedd Eglwys Dewi Sant yn llawn ar y bore olaf ond dylid
FR¿RIRGKZQ\QDFKO\VXULGDLUHJOZ\V\SOZ\IVHI/ODQJRUZHQ
/ODQGUHD7KDO\ERQW6HUFKK\QQ\GDHWKQLIHUREHQWUHIZ\UD
chyn bentrefwyr i’r oedfa ac yn eu plith roedd yn braf gweld teulu
Mr Gwilym Roberts un a fu’n eithriadol o driw i’r achos dros
gyfnod maith. Roedd y gwasanaeth yng ngofal yr Archddiacon Dr
William Strange, y Parch Peter Jones a’r Darllenwr Lleyg David
Poole
Y dewis nawr i’r plwyfolion yw teithio i addoli yn eglwys
Llandre ond roedd Peter Jones hefyd yn obeithiol y gellid cynnal
gwasanaethau mewn mannau eraill yn y pentref megis gwaelod
y neuadd. Yn ei eiriau ef, clwstwr o bobl yw eglwys nid brics a
mortar. Fodd bynnag fe fydd yr adeilad ar werth a rhaid aros i weld
EHWKI\GG\FDPQHVDIL(JOZ\V'HZL6DQW7DO\ERQW

Mae cyfres Priodas Pum Mil yn chwilio am gyplau!
Yn dilyn llwyddiant y gyfres ddiwethaf mae criw Priodas Pum Mil yn chwilio am fwy
o gyplau sy’n fodlon i ffrindiau a theulu drefnu eu priodas, a hynny am £5000!

Croeso i bawb sydd â’u bryd ar briodi i gysylltu, o’r traddodiadol
i’r anarferol!
Anfonwch eich manylion ac ychydig o’ch hanes at
beca.evans@boomcymru.co.uk

Y Gair Olaf
Nid yw ysgrifennu a rhoi pensil i bapur yn rhywbeth sydd yn
GRG\QQDWXULROL¿RJ\PKDUXkQLIHURKRQRFKUZ\¶QXQJZHOO
ar lafar. O ddydd i ddydd rhyw nodiadau ar y mwyaf, ar sgrap o
bapur dwi’n ei wneud, rhifau tags gwartheg neu ‘list’ o bethau
V\GGDQJHQR¶UIHW)HOO\EHWKDOOUK\ZXQIHO¿UDQQXHIRFKL"
:HO\UK\QUZ\¶QHLZQHXGD¶LZHOGEREG\GG*RGUR
Mae llaeth yn un o’r pethau hynny mae pobol yn cymryd
yn ganiataol, a pham ddim, gydag 1.5 biliwn o literi yn cael
ei gynhyrchu yng Nghymru bob blwyddyn. Yr hyn sy’n fy
synnu i yw cyn lleied mae pobol yn ei wybod am y cynnyrch,
a’r manteision diddorol o’i yfed. 3.6% yw canran braster
llaeth, canran mae nifer o bobol yn ystyried i fod yn fwy. A’i
oherwydd bod llaeth hanner sgim mor boblogaidd a bod llaeth
naturiol yn cael ei frandio fel ‘IXOOIDW’??
Gyda’r nos wrth gael swper ma’ sawl un yn mwynhau
paned o de, neu glased o win, wel peint o laeth sydd well gyda
¿
Un anhawster dwi byth yn ei gael yw mynd i gysgu, mae’n
fwy o broblem y pen arall, codi. Mae llaeth yn cynnwys lefel
uchel o Melatonin. Hormon naturiol yw Melatonin sy’n cael
HLJ\QK\UFKX\QHLQF\U൵¿QQRVLEDUDWRLHLQKXQDQLI\QGL
J\VJX0DH0HODWRQLQ\QUKHROLF\OFKGURRJ\VJXDGH൵UR
Felly tro nesa fyddwch chi’n cael anhawster rhoi eich pen i lawr
i gysgu, a chael dipyn o ‘EHDXW\VOHHS’ yfwch glased o laeth.
 0DH¶Q\SU\QKDZQZHOO¿I\QGPDH¶QDPVHUJRGUR
Geraint Jenkins, Cerrigcaranau
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Chwaraeon
Pêl-droed

7DO\ERQW\Q\PRVRGDUJ{O7UHJDURQRQG\QRIHU\WURKZQ
(UERGJREHLWKLRQ7DO\ERQWRHQQLOODGUDQJ\QWDI&\QJKUDLU
Cambrian Tyres Aberystwyth a’r cylch wedi pylu erbyn hyn, mae’r
WvP\QGDOLREHLWKLRJRU൵HQ\W\PRUJ\GDFKZSDQQHXGGZ\
Ar 21 Ionawr, mewn gêm glos yn ail rownd Cwpan y Cynghrair,
OOZ\GGZ\GLJXUR7UHJDURQRZHGLDPVHU\FKZDQHJRO<Q
DQ൵RGXVJRU൵HQQRGG7DO\ERQW\JrPJ\GDQDZG\Q\QXQLJZHGL
i ddau chwaraewr gael eu hanfon o’r maes.
 $U6DGZUQF\QWDI&KZHIURU\QURZQGJ\QWDI7OZV&R൵D/HQ
& Julia Newman, rhoddwyd crasfa i Borth o bum gôl i ddim ar
Gae’r Odyn Galch.

Llewod Lleol
*\GD¶LERGKL¶QÀZ\GG\QSDQI\GG</OHZRG\QWHLWKLRL
herio’r Crysau Duon ar domen ei hunain, gwerth nodi fod yna
lewod lleol yn rhedeg yn wyllt a gosod eu marc ar gaeau rygbi
Gorllewin a De Cymru!
Llew yw emblem Clwb Rygbi Aberystwyth ac mae’r bechgyn,
sy’n cynnwys Arwel Lloyd, Rhodri Richards a Paul Stubbs, sydd
â chysylltiadau ag ardal Papur Pawb, yn chwarae gydag angerdd
ac ymroddiad mewn ysbryd arwyddair y clwb sef ‘ÂFK\ZLO\GGQL
GG\FKZHODI¶
 $U{OHQQLOOG\UFKD¿DGIHOSHQFDPSZ\UR*\QJKUDLU
Cenedlaethol 2 y Gorllewin ar ddiwedd tymor 2015/16 mae Aber
wedi cael dechreuad campus i’r tymor hwn. Gydag ein bod hanner
൵RUGGGUZ\¶UW\PRUHUE\QK\QPDH¶UWvP\Q\WU\G\GGVDÀH\QJ
nghynghrair 1 y Gorllewin ac yn cystadlu ar y lefel uchaf yn hanes
y clwb.
Erbyn hyn yn ogystal â gemau yn cael eu gohirio oherwydd
VJLOH൵HLWKLDXW\Z\GGJDUZPDHF\IUHVJHPDXUK\QJZODGRO\U
Hydref yn ogystal â Phencampwriaeth y 6 Gwlad yn golygu
fod yna gryn ddechrau a darfod o ran patrymau’r gemau gyda
FK\IQRGDXV\OZHGGROKHEJHPDX\QH൵HLWKLROOLI\W\PRU7D
waeth am hyn mae’r bechgyn yn parhau i gadw momentwm gan
EHU൵RUPLR¶QU\PXVDFK\VRQJDUWUHIDFL൵ZUGG
Mae chwaraewyr a chefnogwyr Aber yn hen gyfarwydd,
a derbyn, fod teithio yn rhan anorfod o chwarae rygbi o fewn
strwythur y cynghreiriau cenedlaethol ac mae’r ‘VDWQDYV’ eisoes
wedi’i anelu at Gorseinon, Felinfoel, Llangennech, Crymych,
&\GZHOLD3KHQFODZGG\W\PRU\PD¶QEDURG
 0DHOOZ\GGLDQWPDH¶UWvPDIZHGL¶LÀDVXGURV\W\PKRUDX
diweddar yn deillio o feithrinfa lewyrchus iawn, gyda thimau
LDXDFLHXHQFWLG\QDQQRJDUKRLF\ÀHRHGGJZ\FKLGGDWEO\JX
GRQLDXWHLWKLRFDGZ¶QKHLQLDJZQHXG൵ULQGLDXKLURHV0DH¶Q
rhaid cymeradwyo’r gwirfoddolwyr lawer sy’n rhoi eu hamser
DJHJQLGLÀLQRHUPZ\QFDGZSRESHWKLI\QGV\¶Q\PHVW\QR¶U
K\൵RUGGZ\UL¶UUKDLV\¶QSDUDWRLDJZHLQL¶UEZ\GDU{OJHPDXL¶U
rhai sy’n ymwneud â’r agweddau gweinyddol a chymdeithasol.
Gobeithio bydd llwyddiant y Clwb ar sawl lefel yn parhau a
SKZ\Dǒ\UHIDOODLI\GG\QDOHZQHXGGDXR$EHU\QKHGIDQWXD
KHPLV൵HU\GHUK\ZEU\G\Q\G\IRGRO
Gerwyn Jones

Mae gwasanaeth Papur Pawb Sain wedi bod ar gael ers tro fel
F\PRUWKL¶UUKDLV\GGkJROZJGL൵\JLROQHXGGDOOLQHE'URV\
blynyddoedd bu aelodau Merched y Wawr yn recordio’r papur
ac yn y llun gwelir dwy aelod, Aileen Williams a Betty Jenkins
yn cwblhau’r dasg am y tro olaf yng nghwmni Iolo ap Gwynn y
“technegydd”. Yn y dyfodol fe fydd y fersiwn sain yn gynwysedig
yng ngwefan newydd y papur.
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