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Papur
Pawb
Pris: 50c

Ionawr 2019

tud 4/5

Panto

Pam fod Mr Picton a Wali
yng Nghantre’r Gwaelod?...
mae’r ateb ar dudalennau 4 a 5.

Rhif 445

tud 9

Gyrfa Chwist

tud 11

Serennu

tud 12

Maes Chwarae

Gwerthu’r Emporium
Un o adeiladau mwyaf eiconig
Tal-y-bont yw’r Emporium a
godwyd gan siopwr lleol o’r enw
James Jones ganol yr 1890au. Tua
30 mlynedd yn ôl prynwyd y rhan
helaethaf o’r adeilad (mae’r
gweddill yn eiddo i’r Lolfa) gan
Gymdeithas Tai Pumlumon. Nod
y Gymdeithas oedd darparu
fﬂatiau fforddiadwy ar gyfer
trigolion lleol gan fod y nifer o dai
cyngor yn y pentref wedi gostwng
o ganlyniad i bolisi llywodraeth y
dydd o werthu tai cyngor i
denantiaid.
Llwyddwyd i addasu’r adeilad
yn bum fﬂat gan greu cartreﬁ clyd
i ddau bâr ifanc lleol, un pâr
oedrannus a oedd â chysylltiad
cryf â’r pentref, a dwy ferch, un yn
lleol a’r llall yn gweithio yn y Lolfa.
Agorwyd yr adeilad ym mis
Chwefror 1989 gan y cynghorydd sir John Davies, Dolclettwr.
Aeth tipyn o ddãr dan bont y Ceulan ers hynny. Daeth Cymdeithas
Tai Pumlumon yn rhan o gymdeithas dai newydd o’r enw Cantref ond
yn 2016, yn dilyn adolygiad o’i waith a’i reolaeth gan Lywodraeth
Cymru, aeth Cantref i bartneriaeth â chymdeithas dai sylweddol iawn o
Gaerdydd o’r enw Wales & West.
Erbyn hyn mae’r Emporium ar werth, gan greu gryn anniddigrwydd
yn y pentref o weld fﬂatiau cymdeithasol yn cael eu gwerthu i’r sector
breifat. Yn ôl Wales & West roedd yr adeilad mewn cyﬂwr gwael ac y
byddai’n gostus i adnewyddu rhai o’r fﬂatiau. Ymgynghorodd y
Gymdeithas â’r Cyngor Sir cyn rhoi’r adeilad ar y farchnad am oddeutu
£199,950.
Mae’n drueni bod llai o gartreﬁ cymdeithasol ar gael yn y pentref
bellach. Mae ‘na gwyno mawr nad yw teuluoedd ifanc lleol yn cael
blaenoriaeth gan yr asiantaeth, Tai Ceredigion, sy’n gyfrifol am dai
cymdeithasol Maes-y-deri. Mae’r cartreﬁ yno yn cael eu gosod i
deuluoedd o bant sydd heb gysylltiad â’r gymuned. Mae’r dyddiau pan
oedd y Cyngor Sir a chymdeithasau tai lleol yn sicrhau bod rhai lleol yn
cael blaenoriaeth wrth osod cartreﬁ cymdeithasol wedi hen fynd. Ym

Tudalen ﬂaen Papur Pawb Chwefror 1989

marn llawer, er bod angen ystyried yr holl broblemau sy’n deillio o
ddigartrefedd yn y wlad yn gyffredinol, mae hefyd angen darparu ar
gyfer trigolion lleol yn ogystal.
Y Fari Lwyd, o galendar Ruth Jên, yn dod â neges
amserol i ni ar ddechrau blwyddyn newydd.
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Papur Pawb
Golygydd Cyffredinol:

Tynnu lluniau:

Tal-y-bont:
Maes-y-deri:
Parsel Henllys:
Bont-goch:
Tre Taliesin:
Tre’r-ddôl:
Eglwysfach/Ffwrnais:
Rhwydweithiau
cymdeithasol:

Cadeirydd:
Is-gadeirydd:
Ysgrifennydd:
Trysorydd:
Tanysgriﬁadau:
Hysbysebion:
Plygu’r Papur:
Dosbarthwyr:

Gwyn Jenkins
Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion
golygydd@papurpawb.com
Cysyllter â golygyddion y mis
GOHEBYDDION LLEOL
Myfanwy James, Bryn Eglur, Tal-y-bont
Karren Roberts
Richard Huws, Pantgwyn, Bont-goch
Siân Saunders, Is-y-coed, Tre Taliesin
Janet Evans, Cefngweiriog, Tre’r-ddôl
Michelle James, 4 Maes Clettwr, Tre’r-ddôl
Non Grifﬁths
Ceri Morgan

CYMDEITHAS PAPUR PAWB
Catrin MS Davies, Simne Wen, Tal-y-bont

(01970) 832560

832592
07800 806578
832566
832230
(01654) 781260
832028
(01654) 703635

832697

Rhian Evans, Glanrafon, Tal-y-bont
832344
Rebecca Williams, Mur Mawr, Tal-y-bont
832093
Bleddyn Huws, Henllan, Tal-y-bont
832448
Trish Huws, Llwyn-Onn, Tal-y-bont
832076
Gwenllïan Parry-Jones; Beti Jenkins
Lynn Ebenezer; Gwenllïan Parry-Jones; Carys Briddon, Bob Williams

Cyhoeddwyd gan Gymdeithas Papur Pawb. Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.
am yr holl wybodaeth am Bapur Pawb ewch at ein gwefan…

www.papurpawb.cymru
hefyd dilynwch ni ar drydar a gweplyfr (@papurpawb)

Llythyr
Llety’r Bugail
Tal-y-bont
Carwn ddal mantais ar golofnau
Papur Pawb i ddiolch am y llu
dymuniadau da a gefais, boed ar
lafar neu ar gerdyn pan ddathlais
ben-blwydd arbennig yn naw-deg
oed. Mae pob dymuniad da wedi
cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Mae
lle mawr gen i ddiolch am gael
oes hir a iechyd ardderchog. Mae’r
awydd i godi yn y bore bach i
wneud rhywbeth mor gryfed
heddi ag y bu erioed.
‘Rwyf wedi cael y pleser o gael
cyd weithio gyda’r Fam Natur ar
hyd fy oes, a wedi mwynhau fy
hun yn fawr iawn. Ni welais Hi
yn methu un waith. Mae bywyd i
weld yn anheg iawn i rai, pam
mae rhai yn cael byw ymhell dros
oedran yr addewid, tra bod eraill
yn cael eu galw adref ym mlodau
eu dyddiau. ‘Rwyf wedi colli rhai
o’m ffrindiau yn ifanc iawn ac yn
gyson ar hyd fy oes. Collais fy
ffrind cyntaf pan oeddwn
oddeutu wyth oed, pan gollom
Olive Tan-y-coed, a ‘rwyf wedi
colli ffrindiau yn gyson ar hyd fy
mywyd.
Pan gadewais yr ysgol yn 1942
yn bedair-ar-ddeg oed, un o’r
gorchwylion cyntaf gefais i’w
chyﬂawni ar y fferm, oedd cael
mynd i aredig cae gwndwn i un o
ffrindiau nhad, sef y diweddar
John James Pantglas-mawr
Tre’rddol, efo’r fforden fach a’r
arad lusgo. Tra yn codi cefen ym
mhen pella’r cae un prynhawn,
2

Richard Jones

pwy ddaeth heibio ar hyd y llwybr
cyhoeddus o’r hen gapel Tre’r-ddol
i’r Wenffrwd ond y diweddar
Richard Jones Pen-cae Taliesin
ar ei ffordd i ymweld a’i
dylwyth ym Mhant-Coch a’r
Wenffrwd . Pan gwelodd e ﬁ
gadawodd y llwybr cyhoeddus a
dod draw ata i i gael sgwrs, fel
oedd yn arferiad gan bawb yr
adeg hynny. ‘Rol trafod y tywydd
a chyﬂwr yr aredig a ryw fân
bethau eraill, dyma fe yn gofyn i
ﬁ,” Pa newydd sy’ tua Tal-y-bont
‘cw”. Fel oedd hi yn digwydd bod
‘roedd y diweddar Deﬁ Thomas
Morgan, Heulwen, Mur Mawr
heddi, arweinydd y gân ym
Methel wedi darfod yn ystod y
nos, a minnau yn dweud y
newydd wrtho, a medde Richard
Jones bob amser mewn geiriau
mor ddoeth “Trwy ysbeilio’r
ddaear mae’r nefoedd yn
cyfoethogi ei hun”.
Bu yr hyn ddywedodd e y
prynhawn hwnnw yn gysur mawr
i ﬁ pob tro roeddwn yn colli
ffrind ymhell cyn pryd yn fy
ngolwg i, fod pob un oedd yn
credu yn Iesu Grist yn dal i
gyfoethogi’r nefoedd heddi.
Gwilym Jenkins

Dyddiadur
IONAWR
11 Noson gymdeithasol yng
nghwmni Liz Saville Roberts,
arweinydd Plaid Cymru yn San
Steffan 7.30 Tafarn y Blac, Bow
Street. Lluniaeth ysgafn. Croeso
cynnes i bawb
13 Bethel 10 Judith Morris
Rehoboth 2 Bugail
Eglwys Llangynfelyn yn
Llanfach 2.15 Gweddi Hwyrol
Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach 9.30 Gwasanaeth
Boreol
16 Sesiwn Stori a Chân 2.15
Cletwr
Dawnsio Albanaidd 7.30
Ystafell Haearn, Eglwysfach
17 Tai Chi 2–3.30 Ystafell Haearn,
Eglwysfach
Bingo 7.30 Wildfowler
18 Sesiwn Nos Wener Noson
gomedi gydag Aled Richards,
Esyllt Sears ac Eleri Morgan 8
Llew Gwyn
19 Cletwr 11 Dal Ati
Bore Cofﬁ 10.30 Ystafell
Haearn, Eglwysfach
20 Bethel 10 Gwasanaeth Teulu
Rehoboth 5 Bugail
Eglwys Sant Pedr, Elerch 2.30
Hwyrol Weddi
Eglwys Llangynfelyn yn
Llanfach 2.15 Cymun
Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach 9.30 Cymun
Bendigaid
21 Merched y Wawr Tal-y-bont a’r
Cylch ‘Dyn a’i Gi’ (Heﬁn Jones)
23 Pwyllgor Apêl Eisteddfod
2020 Cyfarfod agored 7 Neuadd
Goffa Tal-y-bont
24 Tai Chi 2–3.30 Ystafell Haearn,
Eglwysfach
25 Cwis 8 Wildfowler
26 Bore Cofﬁ 10 Eglwys Sant Pedr,
Machynlleth
Noson Burns 7 Ystafell Haearn,
Eglwysfach

Os am gynnwys manylion am
weithgareddau eich mudiad
neu’ch sefydliad yn
nyddiadur y mis, dylech
anfon y manylion llawn at
Carys Briddon,
carysbriddon@btinternet.com
01970 832478 o leiaf ddeng
niwrnod cyn y rhifyn nesaf o
Papur Pawb.

27 Bethel 10 Geraint Evans
Nasareth 10 Oedfa’r Ofalaeth yn
y Garn
Rehoboth 10 Oedfa’r Ofalaeth
yn y Garn
Eglwys Llangynfelyn yn
Llanfach 2.15 Gweddi Hwyrol
Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach 9.30 Gwasanaeth
Boreol
29 Maes Chwarae: Sesiwn agored
3–7.30 Neuadd Goffa
Tal-y-bont
Cymdeithas Treftadaeth
Llangynfelyn ‘Gwydr wedi ei
staenio yng Ngheredigion’
(Martin Crampin) 7.30 Llanfach
Tennis Bwrdd 7 Ystafell
Haearn, Eglwysfach
31 Tai Chi 2–3.30 Ystafell Haearn,
Eglwysfach
CHWEFROR
1 Cwis 8 Wildfowler
2 Dathlu Cymuned Llan-fach,
Taliesin
3 Bethel 2 Uno yn Nasareth
Nasareth 2 Bugail
Rehoboth 2 Uno yn Nasareth
Eglwys Sant Pedr, Elerch 2.30
Cymun Bendigaid
Eglwys Llangynfelyn yn
Llanfach 2.15
Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach 9.30 Cymun
Bendigaid
7 Bingo 7.30 Wildfowler
10 Bethel uno yn Seion
Rehoboth 11.15 Bugail
Eglwys Llangynfelyn yn
Llanfach 2.15
Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach 9.30 Gwasanaeth
Boreol
Cletwr
Bob dydd Mawrth
‘Clonc a Gweu’ 3–5
Bob dydd Sul
‘Rhedeg Cymdeithasol’
9.30–10.30

Golygyddion y rhifyn hwn
oedd Fal a Gwyn, gyda Ceri
yn dylunio. Y golygyddion ar
gyfer y rhifyn nesaf fydd
Eirian a Geraint
(eirianageraint@gmail.com).
Y dyddiad cau yw 8 Chwefror
a bydd y papur ar werth ar
15 Chwefror.
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Dathlu’r Ãyl yn Eglwysfach
Dathlwyd y Nadolig yng ngwir
ystyr y gair, gyda gwasanaeth o
ganu carolau yn Eglwys Sant
Mihangel ar brynhawn Sul y 16ed
o Ragfyr, yng ngofal y Canon
Stuart Bell, gyda Michael James,
Borth, wrth yr organ. Cafwyd
cynulleidfa dda, a mwynhawyd
eitemau gan Gôr Kilaki, gyda
naws wahanol yn canu caneuon o
Georgia. Darllenwyd llithiau a
phenillion gan aelodau o’r Eglwys,
a’r ieuengaf oedd Amber Lewis,
Glasfryn, Ffwrnais.
Ar ôl y gwasanaeth gwahoddwyd
pawb, trwy garedigrwydd Mr a
Mrs Holmes, i ymuno â hwy yng
Nghastell Glandyﬁ, am ddiod a
mins peis.

Pobl a
Phethe
Dathliad
Llongyfarchiadau i Stewart a Joy
Neil, Llwyncelyn, Eglwysfach ar
ddathlu eu priodas platinwm, sef
saith deg mlynedd o fywyd
priodasol. Priodwyd hwy yn yr
eglwys leol, Sant Mihangel, ar yr
29ain o Ragfyr, 1948, a chafwyd y
wledd briodas yn Neuadd Morben,
Derwenlas, oedd ym
mherchnogaeth perthnasau i’r
briodferch. Bu’r ddau yn byw a
gweithio yn Llundain am
ﬂynyddoedd, a gwireddwyd eu
breuddwyd pan ddaethant yn ôl i
fyw i’w hen gartref yn 1986.
Dathlwyd yr achlysur hapus
gyda gwledd yng Nghastell
Glandyﬁ.

Eglwys St. Pedr, Elerch
Daeth cynulleidfa o 24 i’n
gwasanaeth carolau blynyddol a
gynhaliwyd eleni ar 9 Rhagfyr.
Roedd hi’n dda gweld y Parchg
Lyn Lewis Daﬁs yn arwain y
gwasanaeth ar ôl cyfnod hir o
absenoldeb yn dilyn salwch. Yn ôl
ein harfer, cyﬂwynwyd y casgliad i
elusen lleol - eleni gyrrwyd £160
at waith Cefnogaeth Cancr
Macmillan yn Ysbyty Bronglais,
Aberystwyth.
Roedd 14 yn bresennol ar
gyfer y Cymun Bendigaid ar fore
Nadolig dan arweiniad Y Parchg
Andrew Loat.
Pen-blwyddi Arbennig
Pen-blwydd hapus iawn a phob
dymuniad da i Robin Tomos,
Awelon, Pentre-bach a fydd yn un
ar hugain oed 15 Ionawr ac i Lisa
ei fam a fydd ychydig yn hñn na
hynny 18 Ionawr.
Cydymdeimlad
Tristwch o’r mwyaf yw cofnodi
bod yr annwyl Olwen Rowlands,
3, Wesley Terrace, Taliesin, wedi
marw fore Gãyl San Steffan yn 82
oed. Rydym yn cydymdeimlo’n
fawr â’r teulu cyfan. (Cyhoeddir
teyrnged yn y rhifyn nesaf o’r
papur)
Colli Cymeriad
Gyda thristwch yr aeth y
newyddion ar led trwy’r ardal am
farwolaeth sydyn ein postmon
hawddgar Diane Crumpler, Bryn
Rheidol, Llanbadarn ar fore
Mercher, 2 Ionawr. Cerddai’n
sionc o dñ i dñ wrth ddosbarthu’r
llythyrau a’r parseli gan gyfarch
pawb a ddeuai ar eu traws gyda
gwen siriol a gair neu ddau. Bu’n
bostmon am dros 20 mlynedd a
bydd nifer fawr yn gweld ei
heisiau’n ddyddiol.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn â
Mrs Joan Dare, Bwlchrosser,
Bont-goch a Mark Weller,
Dan-y-deri, Bont-goch yn dilyn
profedigaethau teuluol.

Mr Gwilym Jenkins, Llety’r Bugail, Tal-y-bont, yn paratoi i dorri ei
gacen penblwydd arbennig gyda’i wraig Ann yn ei gynghori! Gobeithio i
chi fwynhau’r parti a’r dathlu gyda’r teulu cyfan yng ngwesty’r Marine ar
eich penblwydd yn 90 oed ganol Rhagfyr.
Cylch Cinio Aberystwyth
Yr actor a’r cyﬂwynydd teledu
Alun Elidir, Tal-y-bont oedd gãr
gwâdd Cinio Nadolig y Cylch
Cinio yng Ngwesty’r Richmond.
Mae Alun yn adnabyddus fel
cymeriad lliwgar a byrlymus ac yn
ystod ei sgwrs ddifyr fe gyffyrddod
ag amryw o agweddau o’i fywyd,
o’i fagwraeth yn Rhydymain i’w
ddyddiau Coleg yn Aberystwyth
yn ogystal ag ymweliad anturus ag
America. Yn dilyn marwolaeth ei
dad fe ddychwelodd i Rydymain i
amaethu ar fferm y teulu ac mae
wedi bod yn weithgar gydag
Undeb Amaethwyr Cymru. Bu’n
rhannu ei amser dros y
blynyddoedd rhwng llechweddau
yr Aran ym Meirionnydd a
Thal-y-bont ar lawr gwlad
Ceredigion, a honnodd iddo gael
ei ddisgriﬁo fel ‘mochyn dau dwlc’.
Wedi marw ei fam fe ddioddefodd
gyfnod anodd o iselder ysbryd a

chyfeiriodd at nifer o broﬁadau
dirdynnol. Ers hynny mae wedi
bod yn siarad yn gyhoeddus am ei
salwch ac yn sgil hynny mae wedi
cael cryn ymateb oddi wrth lawer
o bobl yn y diwydiant amaeth, ac
eraill, sydd wedi sydd hefyd wedi
dioddef o’r salwch.
Cydymdeimlo
Ar 14 Rhagfyr, bu farw Marianne
Grifﬁths, Glan Heulog, Tal-y-bont
yng Nghartref Gofal Bryntirion,
Tregaron. Cynhaliwyd ei hangladd
yn Amlosgfa Aberystwyth ar 21
Rhagfyr. Roedd bob amser yn braf
cael mwynhau sgwrs gyda hi pan
yn ymweld â siop Tal-y-bont ac
roedd ganddi sylwadau ffraeth a
gwên bob amser wrth drafod y
newyddion diweddaraf.
Cydymdeimlwn gyda’i brawd
David Elwyn Grifﬁths, Nantddu,
Tal-y-bont a’i nithoeth a’u
teuluoedd.

Dymuniadau gorau
Dymunwn yn dda i Mrs Sujittra
Thomas, Rhydyronnen, Tal-y-bont,
yn dilyn ei thriniaeth yn Ysbyty
Athrofaol Cymru, Caerdydd.
Dymunwn hefyd wellhad buan i
Tom Cosson, 20 Dôl Pistyll,
Tal-y-bont, sydd hefyd wedi derbyn
llawdriniaeth yng Nghaerdydd.
Ffwrnais
Llongyfarchiadau i Alison Swanson,
Cefn Sidan, sydd wedi derbyn
tystysgrif CAVO (Cymdeithas
Ceredigion am Waith Gwirfoddol)
yn yr Eglwys, Ystafell Haearn,
Cymdeithas Garddwriaeth
Ceredigion, Sefydliad y Merched, a
llawer rhagor i’r plwyf.
Yr ydym yn ffodus o gael person
fel Alison yn byw yn yr ardal, ac yn
gwerthfawrogi ei gwaith diﬂino.

3
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Lluniau’r Panto

Cinio Nadolig

Alun Davies
Contractiwr Trydanol
T 01970 832142 M 07703 169813
Gwynfryn, Talybont, Ceredigion SY245EA
E alun.davies142@btinternet.com
Martha ac Ela yn cadw’n heini
4
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Ysgol Tal-y-bont
Panto Nadolig
Am bantomeim a gafwyd eleni eto! Roedd hi’n braf gweld y Neuadd
Goffa’n llawn dop unwaith eto o rieni, ffrindiau a chyn ddisgyblion wedi
dod i gefnogi’r ysgol ac i weld y plant yn actio, yn canu ac yn perfformio.
Stori’n seiliedig ar Gantre’r Gwaelod a gafwyd eleni. Roedd tipyn o
ofid yng Nghantre’r Gwaelod oherwydd bod angen rhywun i edrych ar ôl
y wal oedd yn amddiffyn y wlad rhag y môr. Penderfynwyd rhoi’r gwaith
i Seithennyn er bod Donald Trump, y brodyr Luigi a Mario a hyd yn oed
Wali Tomos (!?!) wedi cael eu hystyried am y swydd bwysig. Yn anffodus,
doedd Seithennyn ddim y mwyaf dibynadwy o bobl ac ar ben y cwbwl
roedd wedi syrthio dros ei ben a’i glustiau gyda Mererid, merch y Brenin
Gwyddno.
Ond rhyw ffordd neu’i gilydd, gyda llawer o gydweithio ac ychydig o
lwc llwyddwyd i osgoi’r trychineb waethaf a daeth Sion Corn a’i
anrhegion heibio cyn diwedd y sioe. A pha sioe fyddai’n gyflawn yn 2018
heb ymddangosiad gan y seiclwr enwog Geraint Thomas a alwodd heibio
rhwng ymarferion.
Roedd yr holl berfformiad wedi ei wau at ei gilydd yn gelfydd iawn
eleni eto a hoffwn i ddiolch o galon i Miss Morris am gydlynu’r
perfformiad, i’r holl staff am eu gwaith yn paratoi’r plant mor arbennig ac
i’r rhieni hefyd am gynorthwyo gyda dysgu’r geiriau, y caneuon a’r
gwisgoedd. Roedd sawl un o’r gynulleidfa wedi nodi fod y sioe yn un
hynod uchelgeisiol, a phob clod i’r plant am ddysgu eu darnau mor
arbennig ac am eu perfformiadau cofiadwy.
Hoffwn i ddiolch yn fawr i aelodau gweithgar y Gymdeithas Rhieni
ac Athrawon am roi o’u hamser i baratoi ar gyfer y noson ac am weithio
mor galed i sicrhau fod pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch yn fawr
i bawb wnaeth gyfrannu at y raffl a llongyfarchiadau i bawb a enillodd
gwobr a diolch arbennig i Antony a Shelley Foulkes am y mins peis
hyfryd. Diolch hefyd i Mr Davis Jones am ein cynorthwyo gyda’r sain, i
Karren a Mali am redeg y creche, ac i Mr Ieuan Morgan, Mrs Myfanwy
James a Phwyllgor y Neuadd am gael defnyddio’r adeilad ac am bob
cymwynas yn arwain at noson y perfformiad. Roedd hi hefyd yn braf i
weld stondinau o gynnyrch gan blant yr ysgol fel rhan o’r noson.
Credwn fod hyn yn atgyfnerthu ymdrechion yr ysgol i fod yn
gynhwysol ac i sicrhau ein bod yn rhan bwysig o’r ardal leol yn ogystal â
chael cyfrannu i’r gymuned ehangach.
Sinema
Mae ymweld â Sinema’r Commodore yn Aberystwyth bob amser yn
uchafbwynt i’r plant yr adeg yma o’r flwyddyn. Eleni y ffilm oedd
Sherlock Gnomes ac fe gafodd pawb amser da wrth chwerthin ar
gampau’r cymeriadau doniol.

Cyngerdd diwedd tymor
Mae cael mynd i Gyngerdd Cyngerdd ‘Corissimo’ gan Gerddorfa
Ysgolion Ceredigion a Chôr Ieuenctid Ceredigion yn un o
uchafbwyntiau’r adeg yma o’r flwyddyn hefyd. Roedd Canolfan y
Celfyddydau’n llawn dop o blant yn mwynhau ac roedd hi’n bleser gweld
ymateb plant Tal-y-bont wrth iddynt gael eu cyflwyno i’r gwahanol
offerynnau,
Clwb ar ôl Ysgol
Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn fawr i Sarah Scollan am ei gwaith
gyda’r Clwb dros y blynyddoedd diwethaf ac i groesawu Mrs Eirian
Roberts atom yn ei lle. Fel y gwyddoch, mae’r Clwb yn hanfodol i’r ysgol
ac rydym yn hynod ffodus o fedru penodi staff brwdfrydig i fod yn
gyfrifol am y Clwb.

Pobl a Phethe

‘Blwyddyn newydd dda i chi’ oedd cyfarchiad calennig Mari ac Ieuan
Evans, Glannaber, Bont-goch, ar sawl stepen drws yn yr ardal. Deallwn
hefyd fod Alaw a Daniel Morgan wedi bod yn casglu calennig o
amgylch Pentrebach. Da gweld bod yr hen draddodiad yn parhau.
Croeso i’r Byd
Llongyfarchiadau i Elizabeth a
Dilwyn James, Cwmudw,
Tal-y-bont ar enedigaeth eu hwyr
James Caredig – mab bach i Eleri
ac Owen Jewell, Llangwyryfon.
Pob dymuniad da i’r bychan a’r
teulu.

Rhedwraig gyﬂym
Braf oedd gweld Lynwen James,
wedi dod adre i Dal-y-bont dros y
nadolig ond ni fu’n segur chwaith.
Bore nadolig aeth draw i Blascrug
i gymryd rhan mewn ras redeg. Hi
ddaeth yn gyntaf yn ei chategori
gan dorri record o ran amser!
Roedd yn llwyr haeddu’r cinio
twrci a oedd yn ei haros yn 3
Danycoed yn dilyn y ras!

Cinio Nadolig ac Urdd Gobaith Cymru
Rydym yn hynod ffodus o gael ein bwydo’n dda ar hyd y flwyddyn gan
Mrs Jones a Natalie, ond roedd blasu’r cinio Nadolig ardderchog yn gyfle
i’n hatgoffa unwaith eto o safon uchel y bwyd sy’n cael ei weini yma.
Diolch hefyd i Mrs James am ein cynorthwyo yn ystod y dydd,
Ar ôl y bwyd daeth Helen o’r Urdd atom i gynnal sesiwn cadw’n heini
gyda’r plant hynaf ac i losgi ychydig o galorïau’r cinio Nadolig! Roedd y
plant wedi mwynhau’r sesiwn yn fawr iawn. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r
rhieni ddaeth ac aelodau gweithgar y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
am roi o’u hamser
Siwmperi Nadolig
Cawsom dipyn o hwyl eleni eto wrth godi arian at elusen Achub y Plant.
Roedd gweld gwahanol siwmperi y plant a’r staff yn ddiddorol iawn ac yn
codi gwên hefyd. Ond prif bwrpas y gwisgo oedd codi arian i ac roedd
hi’n braf gallu trosglwyddo £50.00 i goffrau’r elusen bwysig yma.
Gwasanaeth Nadolig
Roedd hi’n bleser gweld plant o’r ysgol yn rhan o wasanaeth carolau
cymunedol Merched y Wawr Tal-y-bont a’r Cylch eleni eto. Roedd hi’n
noson hyfryd yng Nghapel Bethel gyda gwahanol fudiadau’r ardal yn
cyfrannu eitemau gwahanol. Diolch yn fawr i’r parti am ganu mor
swynol ac i Mrs Jenkins am gyfeilio.

Newid Aelwyd
Pob dymuniad da i Mr Bob
Williams (Penwern gynt) sydd
newydd symud i fyw i’r Berllan .
Gobeithio fod y gegin yno yn
ddigon o faint iddo, gan mai
coginio yw un o ddiddordebau a
dileit Bob.

Llwyddiant Catrin
Llongyfarchiadau i Catrin Huws,
Henllan, Tal-y-bont ar ennill
Ysgoloriaeth Rhagoriaeth ym
Mangor ar sail ei chanlyniadau
Lefel A. Mae’n amlwg fod gwaith
caled yn talu ar ei ganfed! Da
iawn ti.

Marwolaeth
Gyda’r papur ar ﬁn mynd i’w wely
daeth y newyddion trist am
farwolaeth Mrs Menna Jenkins,
Ynys Capel. Cydymdeimlwn â’r
teulu oll.
Damwain anffodus
Roedd yn ddrwg gennym glywed
am eich damwain Mrs Kathleen
Richards, Bryn, Tal-y-bont.
Brysiwch i wella.
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Y Llew Gwyn
Cyfeiriwyd mewn rhifynnau blaenorol o Bapur Pawb at y wefan ddifyr a
grëwyd gan Nigel Callaghan, Peint o Hanes Plîs
(<http://pint-of-history.wales/cy/explore.php>), sy’n cofnodi holl
dafarndai Ceredigion dros y canrifoedd.
Cyfeiriwyd eisoes at dafarndai plwyf Llangynfelyn a’r tro hwn trown
ein golygon at y Llew Gwyn, Tal-y-bont, sy’n sefyll gyferbyn â’r patsyn
glas a nesaf at ei chwaer westy, y Llew Du.
Ni wyddwn pryd yn union yr agorwyd y Llew Gwyn yn y lle cyntaf
ond roedd ffermdy ar y saﬂe ganol y 19eg ganrif ac mae’n debyg ei fod
hefyd yn gweithredu fel gwesty ar
gyfer ymwelwyr yn y cyfnod
hwnnw. John Morgan a’i wraig
Siân (Jane) oedd yn cadw’r gwesty
yn ôl cyfriﬁad 1871.
Rhaid ei fod yn fusnes
llewyrchus gan, yn 1875, roedd y
teulu’n cadw £95, swm sylweddol
iawn yn y dyddiau hynny, mewn
cwpwrdd mewn ystafell wely.
Llwyddodd lladron i ddwyn yr
arian gan nad oedd y drws cefn
wedi ei gloi.
Mae’r llun o’r patsyn glas a
dynnwyd tua 1885 yn dangos yr
hen westy cyn iddo gael ei
ailadeiladu yn yr 1890au. O graffu’n fanwl gellir gweld
arwydd ‘y Llew Gwyn’ ar dalcen yr adeilad.
Ar droad y ganrif ymddangosodd yr hysbyseb isod
mewn papurau newydd lleol:
‘This well-known old Establishment has been entirely
rebuilt and re-furnished, and is now one of the most
comfortable Hotels in Wales. The neighbourhood in
which this Hotel is situated is very picturesque, and is
noted for ﬁshing, Gentlemen staying at the above Hotel
have the privilege of ﬁshing in Sir Pryse Pryse’s Lakes, the
Lerry, and other rivers.’
Roedd yn amlwg bod mwynwyr lleol hefyd yn
mwynhau peint yno gan y cyfansoddwyd y rhigwm hwn
yn ystod yr un cyfnod:
Tref y Ddôl a Thal-y-bont
A chwrw stout Siân Morgan,
A’r gwaith yn brin ym mwyn y plwm
A’m gwnaeth yn llwm o arian.
Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn y gwesty, gan gynnwys
cyfarfodydd Cwrt Lit Maenor Llanﬁhangel Genau’r Glyn a chiniawau
Cymdeithas Gyfeillgar Iolo Goch.

Ffotograff trawiadol Robat Gruffydd o gymeriadau bar y Llew Gwyn ganol yr 1970au:
Jac Parry, Deﬁ John y glo, Dei Bont-goch a Dic y Lein
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Bu farw John Morgan yn Ebrill 1899 yn 74 mlwydd oed. Ceir sawl
cyfeiriad ato yn y wasg gan gynnwys y sylw hwn yn Y Negesydd:
‘Yr oedd yn gymeriad adnabyddus a pharchus, ac yn aelod yn eglwys
Annibynnol Bethel er pan yn blentyn. Claddwyd ef ddydd Iau, gan
dyrfa luosog.’
Parhaodd Jane Morgan i gynnal y gwesty wedi marwolaeth ei gãr, er
y ceisiwyd ei werthu yn 1903. Bu hi farw yn 1916 yn 82 mlwydd oed
ac, mewn teyrnged iddi yn y Cambrian News, dywedir:
‘She was a lady of exceptional character and was held in high esteem
in the village. Her kindness to and sympathy with all was a marked
feature in her career.’
Roedd perchennog newydd gan y Llew Gwyn erbyn hynny sef John
Knighton Jones o Aberystwyth a gymerodd yr awenau yn 1908.

Ffair wartheg ar y patsyn glas tua 1885 gyda hen adeilad y Llew Gwyn yn y cefndir

Y Llew Gwyn yn yr 1930au

Yn ddiweddarach yn y ganrif ddiwethaf bu nifer o denantiaid yn
cadw’r Llew Gwyn gan gynnwys yr Hides, y Badgers, Mrs Dylis Clarke
a Mrs Hilda Leeman. I’r rhai ohonoch sydd wedi cadw hen gopïau o
Bapur Pawb, mae’n werth darllen yr erthygl ar Mrs Leeman a
gyhoeddwyd yn rhifyn Tachwedd 1982. Bellach bachgen lleol, Gareth
Pritchard, yw’r tafarnwr.
Yn y gyfrol Tafarnau Cymru, a gyhoeddwyd gan Y Lolfa ddeugain
mlynedd yn ôl, ceir y disgriﬁad hwn: ‘Mae ’na gyngor traddodiadol
ynglñn ag yfed yn Nhal-y-bont: ‘ewch i bar y Wheit neu lownj y Blac’
bar y Llew Gwyn fel canolfan y dosbarth gweithiol gyda’i gwrw rhad ond
cydnerth (Banks) a Lolfa’r Llew Du fel cynghorfa ‘sefydliad’ y pentref...’
A ydy’r sylwadau hyn gan yfwr proﬁadol iawn yn parhau’n wir?
Cawn bach o hanes y Llew Du y tro nesaf.
GJ
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Gwasanaeth
Nadolig Cymunedol

Dysgwr y Mis
Lianne Savage
Lianne dwi, dwi’n byw yn Nhal-y-bont ac
yn gweithio yn Gofal Plant Gogerddan fel
“club leader” yn Clwb Gogerddan. Dwi’n
dod o Ogledd Swydd Efrog yn wreiddiol
ond dwi’n caru byw yn Cymru.
Pam benderfynoch chi ddysgu Cymraeg?
Dechreuais i ddysgu Cymraeg oherwydd
dwi’n gweithio gyda phlant yn Clwb
Gogerddan sydd yn siarad Cymraeg. Mae
wedi’i leoli yn Ysgol Rhydypennau.

Parti plygain Papur Pawb yn canu fel ‘angylion yn dirion cyn dydd,
am eni’r Gwaredwr a’n rhoddwr yn rhydd’!

Wedi bwrlwm cymdeithasol ffair nadolig y Neuadd Goffa a
chyngerdd y Cylch Meithrin daeth y gymuned ynghyd unwaith
yn rhagor i gynnal ac i gymeryd rhan mewn Gwasanaeth
Nadolig Cymunedol.
Ers dros 30 mlynedd mae Merched y Wawr Tal-y-bont a’r
cylch wedi trefnu’r gwasanaethau gan roi cyﬂe i gyd-addoli ac i
godi arian i elusennau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a mawr
fu’r gefnogaeth dros y blynyddoedd.
Eleni, ar 9 Rhagfyr, ym Methel, cafwyd cyfraniadau ar lafar ac
ar gân gan ddeg o sefydliadau, cymdeithasau a phwyllgorau sef
Ysgol Tal-y-bont, y Clwb Ieuectid, Bethel, Nasareth, Merched y
Wawr, Pwyllgor y Neuadd Goffa, Pwyllgor y Sioe, Papur Pawb,
Chwiorydd Rehoboth a Chyngor Ceulanamaesmawr.
Diolch i bawb a fu’n hyfforddi, yn chwilota am ddarnau
addas, yn cyfansoddi sgets, yn trefnu ac yn cymeryd rhan.
Hebddo chi ni fyddai’r fath wasanaeth yn bosibl!
Derbyniwyd casgliad o dros £300 a fydd yn cael ei gyﬂwyno
maes o law i Uned Oncoleg Ysbyty Bronglais.
Ar ddiwedd y gwasanaeth rhoddwyd y fendith gan y Parch
Ddr Watcyn James.

Beth yw’r peth mwyaf anodd am ddysgu
Cymraeg?
Y rhan anoddaf wrth dysgu Cymraeg yw cyﬁeithu wrth siarad.
Pam bod Cymraeg yn bwysig?
Ar ôl dysgu Cymraeg mae’n agor drysau yn y gweithle gan fod mwy o bobl
yn edrych am bobl sydd yn siarad Cymraeg. Hefyd mae’n cadw’r iaith yn
fyw, hefyd Cymraeg yw yr iaith hynaf yn Ewrop.
Oes unrhyw beth all ein darllenwyr wneud er mwyn rhoi cymorth i
ddysgwyr?
Wrth siarad Cymraeg gyda rhywun sydd yn dysgu, peidiwch troi i’r
Saesneg, y rhan fwyaf o’r amser dwi’n deall beth mae pobl yn ddweud ond
dwi ddim yn coﬁo sut i ateb yn gloi. Hefyd, mae siarad yn araf yn help
mawr.
Beth yw eich hoff eiriau Cymraeg?
Cyfriﬁadur, bendigedig a Buwch goch gota!
Beth yr ydych yn fwynhau am ddysgu Cymraeg?
Rwy’n joio gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o ddiwylliant Cymru.

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

Gellimanwydd, Talybont,
Ceredigion SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

01970 832760
7
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Y Parchg William Lloyd Dathlu Cymuned
(1910-1970)
Croeso i’r diwrnod lansio
Wrth geisio casglu gwybodaeth am bobl a anwyd yn Bont-goch, neu a
fu’n byw ym mhlwyf Elerch, ymddengys fod rhai wedi dewis gyrfa yn yr
offeiriadaeth. O’r rhai a anwyd yn y pentref, mae’n bur debyg mai
William Lloyd yw’r un amlycaf gan i’w deulu fod yn gysylltiedig â’r
pentref tan yn gymharol ddiweddar. Bydd rhai yn coﬁo ei frawd Stanley
yn Y Felin, a mwy fyth yn gyfarwydd ag unig fab William, sef yr annwyl
Ceredig Lloyd, Shop Bont-goch, a fu farw mor ddiweddar â 2015, ac
sydd wedi ei gladdu ym mynwent Elerch.
Roedd William Lloyd yn frawd iau i Stanley, a chafodd ei eni yn
Tñgwyn, Elerch, ar 11 Rhagfyr 1910, a’i fedyddio yn Eglwys Elerch ar 2
Ebrill 1911. Addysgwyd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth gan
raddio BA yn 1940. Oddi yno aeth i Goleg Dewi Sant, Llanbedr Pont
Steffan i astudio diwinyddiaeth. Ordeiniwyd yn 1941, a bu’n gurad
Ystalyfera yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu rhwng 1941-44. Bu’n
gurad Llanwnnog a Chaersws yn Esgobaeth Bangor rhwng 1944-48, cyn
symud i Esgobaeth Henffordd fel ﬁcer Sarn, 1948-57. Rhwng 1957 a
1962 bu’n offeiriad plwyf Westbury-on-Severn yn Sir Gaerloyw. Yn ystod
ei gyfnod yno bu hefyd yn gaplan ysbyty leol Westbury Hall. Penodwyd
ef yn reithor Moccas gyda Preston-on-Wye a Blakenmore yn Swydd
Henffordd yn 1962, ac yn gurad Bredwardine a Brodbury, a bu yno hyd
at ei farwolaeth yn 1970. Bu farw ar 18 Ebrill 1970, yn 59 oed, a’i
gladdu yn Eglwys Moccas ar 23 Ebrill.
Priododd yn 1940 Judith Jones (1900-1962), merch Evan a Margaret
Jones, Tñ’n-bwlch, Lledrod. Claddwyd Judith Lloyd yn Eglwys Lledrod
yn ymyl ei rhieni ar 18 Awst 1962 yn 62 oed. Nodir eu hunig blentyn,
Ceredig Lloyd (1941-2015) uchod. Ail briododd William Lloyd gyda
Mabel Vaughan (1904-2006)) yn Weobley, Swydd Henffordd yn 1963.
Bu hithau farw yn Nghartref Gofal Chesnuts, Llangatwg, Cruchywel ar
26 Chwefror 2006, yn 101 oed. Mae hi wedi ei chladdu gyda’i gãr yn
Eglwys Moccas.
Hyd yma ofer fu fy ymdrechion i geisio dod o hyd i lun o William
Lloyd. Byddwn yn ddiolchgar iawn i glywed oddi wrth unrhyw un sy’n
medru fy helpu gyda hynny.
Richard E. Huws

Cymdeithas y Chwiorydd
Roedd naws y Nadolig i’w deimlo yn y cyfarfod ar brynhawn Mawrth, 11
Rhagfyr, pan ddaeth Ann ac Alan Wynne Jones, Bow Street, atom i
gyﬂwyno stori’r Nadolig wrth ddilyn
yr wyddor Gymraeg. Roedd pob
llythyren yn nodi stori neu achlysur
arbennig i’w wneud â’r ãyl, a diolch
i rai o’r aelodau a’n gweinidog a
gymerodd ran. Diolchwyd i Ann ac
Alan am brynhawn hyfryd, ac ar y
diwedd mwynhawyd te, mins peis a
chacen Nadolig wedi eu paratoi gan
Carys Briddon ac Eiriona Metcalfe.
Teiars
Aliniad Olwyn
Ecsôsts
Batris
Brêcs
Hongiad
Bar tynnu
Gwasanaeth
MOT

Glanyrafon

HUWLEWISTYRES.COM

Rhodfa’r Parc

Am y pris gorau a dewis eang o deiars cysylltwch â ni
drwy’r wefan neu galwch heibio am gyngor.
Am docyn disgownt ar gyfer alinio eich car ewch i’n gwefan
ALIGNMYCAR.CO.UK
Archebwch eich MOT nesaf ar ein gwefan.
ABERYSTWYTH 01970 611166
MACHYNLLETH 01654 700000
LLANBED 01570 422221
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Cynhelir diwrnod lansio Dathlu Cymuned ddydd Sadwrn, 2
Chwefror yn Llan-fach, Tre Taliesin. Croeso i bawb sydd â
diddordeb yn nhreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a naturiol
pentreﬁ Tre’r-ddôl a Thre Taliesin a’r cyfﬁniau.
Mae’r diwrnod yn dechrau am 10.30 gyda sgwrs fer gan Nigel
Callaghan, cadeirydd Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn. Bydd
yn siarad am bum peth sy’n gwneud ein cymuned yn goﬁadwy.
Wedyn, bydd amser rhwng 11.00 a 2.00 i sgwrsio â’r sefydliadau
sy’n cymryd rhan yn y prosiect, sef, Ymddiriedolaeth Natur De a
Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Vincent, Archifdy
Ceredigion, Cyfoeth Naturiol Cymru, Enwau Lleoedd Hanesyddol
Cymru, Amgueddfa Ceredigion a Threftadaeth Llangynfelyn.
Rydyn ni’n gofyn i bobl ddod â lluniau, dogfennau a phethau
eraill sy’n berthnasol i’r pentreﬁ a’r ardal, yn arbennig llun o’ch tñ
achos hoffen ni wneud cofnod o bob adeilad yn Nhre’r-ddôl a Thre
Taliesin. Hefyd, bydd cyﬂe i gyfrannu at Fap Storïau yr ardal gyda’r
artist Naomi Heath a gweithgareddau i blant gyda Jenny Dingle.
Rhwng 11.00 a 2.00 bydd fﬁlmiau’n cael eu dangos yn barhaus
gan gynnwys Y Cletwr hen a newydd, Y Gors a fﬁlm archifol o’r
fro. Bydd y diwrnod yn gorffen rhwng 2.00 a 3.00 gyda
pherfformiadau gan y storïwr Peter Stevenson a Gwilym Morus, y
bardd a cherddor.
Dewch i gael diwrnod diddorol a hwyliog a chael cyﬂe i sgwrsio
a chwrdd â phobl. Bydd lluniaeth ar gael drwy’r dydd a chawl dros
amser cinio.
Un o brosiectau’r Cletwr yw Dathlu Cymuned ac mae’n parhau
trwy 2019. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rose neu Shelagh ar
e-bost (cc@cletwr.com).

Ar yr un Donfedd
Mae’n siwr bod llawer ohonoch wedi dioddef o wasanaeth
gwael iawn gan gwmniau ffonau symudol yn ddiweddar. Am
gyfnod doedd dim modd ffonio drwy wasanaeth EE gan fod
problemau’r gyda’r mast uwchlaw Tal-y-bont.
Bellach mae’n debyg fod gan rai defnyddwyr broblemau
sy’n deillio o’r gwasanaeth 4G lleol. Gall y gwasanaeth hwn
effeithio ar eich gwasanaeth Freeview ar y teledu gan bod y
signalau 4G a Freeview ar donfeddau sy’n agos i’w gilydd.
Pe bai ymyrraeth ar eich gwasanaeth teledu Freeview,
gallwch dderbyn teclyn am ddim oddi wrth cwmni o’r enw
at800. Ni wyddom a yw’r teclyn hwn yn effeithiol ond gellir
cael manylion pellach drwy ffonio’r cwmni ar 0801313800
neu gysylltu drwy y we: https://at800.tv/ﬁnd-out-more/
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Coginio
Dyma gychwyn ar gyfres newydd o ryseitiau gan gogyddion lleol.
Yn anffodus ni chawsom hwyl wrth drafod teitl addas i’r gyfres felly
dyma ni’n holi chi’r darllenwyr am syniadau. Anfonwch eich cynigion
at y golygydd cyffredinol, Gwyn Jenkins, ar lafar neu drwy e-bost
(gwynjenkins81@gmail.com). Bydd gwobr i’r cynnig gorau.

Tagine Cyw Iâr a Tabbouleh Pomgranad

Mae hwn yn rysait hawdd ei goginio - er bod tipyn o waith torri
perlysiau, cnau ac ati. Mae cael yr hadau allan o pomgranad yn gallu
bod yn llafurus ond mae e wir werth ei wneud ar gyfer y rysait yma
(neu prynwch un wedi ei baratoi yn barod o archfarchnad!). Mae’r
tabbouleh yn blasu’n ffres iawn ac yn addas iawn ar gyfer mis Ionawr
pan chi eisiau pryd ysgafnach ond eisiau mwy na salad arferol.
Gallwch chi hefyd weini’r tabbouleh ar ben ei hun neu gyda
chig/pysgod oer.
Mae’r cig cyw iâr yn mynd yn dda gyda’r tabbouleh ond gallwch chi
amrywio pethau wrth ei weini gyda bara neu datws. Mae’r cynhwysion
ar gyfer 6 person neu 4 llwglyd.
Catrin MS Davies

Tagine Cyw Iâr

Ychydig o olew olewydd ar gyfer ffrio’r cyw iâr
6 clun cyw iâr (thigh)
1 wnwnsyn wedi ei dorri’n fân
2 clôf garlleg wedi eu torri’n fân
Darn 2 fodfedd o sinsir ffres wedi ei dorri’n fân - neu wedi ei gratio
½ llwy de o saffron (os oes ganddoch chi beth - sdim rhaid ei gael)
1 llwy de o bowdwr turmeric
1 llwy de o bowdwr coriander
1 llwy fwrdd o ras-el-hanout
¼ coesyn o sinamon
500ml/18 owns o stoc cyw iâr
1 chili coch wedi ei dorri’n fân
2 domato wedi eu torri’n fras
2 lwy fwrdd o fêl clir
2 lwy fwrdd o ddail mintys wedi
eu torri’n fras
2 llwy fwrdd o ddail coriander
wedi eu torri’n fras
25g/1 owns o fenyn
halen a pupur

I baratoi’r tagine cyw iâr
1 Cynhesu ffreipan fawr neu sosban lydan drom tan yn boeth.
2 Rhoi ychydig o olew olewydd yn y ffreipan/sosban a ffrio’r darnau cyw
iâr hyd nes bod y croen yn liw da. Codi’r cyw iâr i blat.
3 Ychwanegu’r garlleg, y sinsir a’r wnwnsyn i’r ffreipan/sosban. Ffrio am
rhyw 2 - 3 munud.
4 Ychwanegu’r speisys a choginio am funud arall ac yna rhoi’r darnau cyw
iâr nôl i mewn yn y ffreipan/sosban a throi er mwyn cael y speisys dros
y cig i gyd.
5 Ychwanegu’r stoc, y tomatos, a’r mêl a chodi’r gwres i gael y cwbwl i
ferwi.
6 Troi’r gwres lawr fel ei fod yn mud ferwi, rhoi caead ar y ffreipan/sosban
a choginio am rhyw 20 munud neu tan bod y cyw iâr wedi coginio yn
iawn.
7 Ychwanegu’r dail mintys a choriander, a rhoi’r menyn mewn. (Mae’r
menyn yn gwneud i’r gymysgedd dewhau ac yn rhoi sglein arno.)
Ychwanegwch halen a pupur i’ch blas chi.

Tabbouleh Pomgranad

Gyrfa Chwist y Sioe
Ar nos Fercher, 19 Rhagfyr, cynhaliwyd ein Gyrfa Chwist ﬂynyddol.
Bu’n chwist lwyddiannus iawn gyda dau ddeg chwech a hanner o
fyrddau. Yn cadw trefn ar y cyfan oedd Glyn Davies yr MC. Roedd yn
braf gweld cymaint wedi dod o bell ac agos wrthi’n ymuno yn y chware
a sawl plentyn ifanc yn eu plith.
Daeth y cyﬂe am baned, wedi ei pharatoi gan y gwragedd, hanner
amser, a braf oedd cael sgwrs a phrynu tocyn rafﬂ gan Marion ac Ann
cyn ail ddechrau.
Buddugwyr y noson oedd:
Sgôr Uchaf – Gwydd: Trefor Jones, Pennal
Twrci: Glesni Davies, Rhoslefain ac Enoc Jenkins Ty’n Graig
Cyw Iâr: Gaynor Breeze, Commins Coch ac Alun Evans, Fronddel
Cyw Iâr: Ieuan Davies a Gwilym Lloyd, Lledrod
Potel o Sieri: Annie May, Penbanc ac Arwyn Jones, Llanbrynmair
Pwdin Nadolig: Einion Jenkins, Ynysgreigiog, Bethan Jones, Iwan Morgan a
Becca Davies, Bow Street
Bwrw Allan – Hwyaden : Roland Hughes, Llanafan a Huw Davies, Llety Ifan
Hen
Miniature Isaf – Menna Hughes, Llanfarian a Geraint Jones
Dyn / Dynes yn eistedd hiraf: Peredur Morgan a Steffan Huxtable
Plentyn 16 oed neu lai: Ifan Davies, Llanrhystyd a Tomos James, Penbanc
Ein llywyddion fu’n brysur yn tynnu gwobrau’r ddwy rafﬂ. Y prif enillwyr
oedd:
Penwythnos i 4 TyHenHenllys: Mared Lloyd Jones, Llanddewibreﬁ
£100 – Evan John Jones d/o Pantcoch
£50 – The Rolls, Llechwedd Mawr
Seddi i 2 yn Libanus: Glenys Evans, Machynlleth
£25 – Barbara Jones, Maesyderi
Hampyr o Cletwr – Glyn Davies, Llanrhystyd
Tocyn anrheg Y Blac – Geraint Jones, Aberhosan
£20 – Arwyn Mason, Llandre
Tocyn anrheg gan Siop Bysgod Jonah’s: Anwen Davies, Swyddffynnon
£10 – Gwyn Evans, Brongenau
Enillwyd gwobrau’r rafﬂ fach gan y rhai oedd yn y neuadd ac yn eu plith sawl
un lleol.
Cyn troi am adre, diolchodd y Gadeiryddes i bawb am eu cyfraniadau a’u
cefnogaeth i’r noson.
Janet Jones

150g/5½ owns gwenith bulgar (bulgar wheat) wedi ei roi i fwydo/socio
mewn dãr glan dros nos. (Mae’n ffordd hawdd o’i baratoi a does dim angen
ei goginio o gwbwl. Gallwch chi baratoi couscous arferol fel hyn hefyd.)
3 llwy fwrdd o ddail mintys wedi eu torri’n fras
3 llwy fwrdd o ddail coriander wedi eu torri’n fras
½ wnwynsyn coch wedi ei dorri’n fras
50g/1¾ owns cnau pistachio wedi eu torri’n fras
100g/3½ owns cnau almond wedi eu haneri (ish!)
100g/3½ owns bricyll sych wedi eu torri’n fras
yr hadau o un pomgranad
y sudd o 2 lemon

I baratoi'r tabbouleh
1 Arllwyswch y dãr i ffwrdd o’r gwenith bulgur a gwasgwch y gwenith i
wneud yn siwr bod dim dãr ar ôl.
2 Rhowch y gwenith mewn bowlen fawr.
3 Ychwanegwch y cynhwysion eraill ar gyfer y tabbouleh a chymysgwch
yn dda gan ychwanegu halen a pupur - i’ch blas chi.
I weini'r pryd rhowch un darn o gyw iar ac ychydig o'r saws i bob person a
gadewch i bawb gymryd tabbouleh o'r bowlen.
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Sofﬁa Roberts, Tal-y-bont, yn cael gair gyda Siôn Corn oedd ar ei
ymweliad â Chletwr ddiwrnod cyn y Nadolig

Cletwr
Ffarwel i 2018 - ein blwyddyn lawn gyntaf yn ein hadeilad newydd. A sut
ﬂwyddyn oedd hi! Mae’n amlwg bod naws y Cletwr newydd (a’r bwyd a
diod) at ddant pawb. Mae’n anodd cael fﬁgurau manwl cywir, ond yr
amcangyfrif gorau yw bod rhyw 200,000 o bobl wedi galw i mewn ers
Dydd Calan diwethaf! Fel o’r blaen, mae presenoldeb a gwaith ein 50+ o
wirfoddolwyr wedi bod yn rhan hanfodol o lwyddiant Cletwr (a byddem
wrth ein boddau croesawu mwy!), ond wrth gwrs mae’r staff cyﬂogedig yr
un mor bwysig. Erbyn hyn mae tua 20 o bobl yn gweithio yn Cletwr, sy’n
bwysig iawn mewn ardal wledig, ond yn bwysicach, oherwydd llwyddiant
ariannol y fenter, mae Cwmni Cletwr bellach yn Gyﬂogwr Cyﬂogaeth Byw
(‘Living Wage Employer’) h.y. rydyn ni’n talu o leiaf y Cyﬂog Byw yn
hytrach na’r Cyﬂog Lleiafswm. Felly, dydyn ni ddim jyst yn cynnig swyddi,
ond swyddi da! Diolch i’n cwsmeriaid i gyd am eu cefnogaeth yn y
gorffennol (ac yn y dyfodol, gobeithio).
Beth sydd yn nail te 2019 ar gyfer Cletwr? Llawer mwy! Bydd y siop a’r
cafﬁ yn parhau fel arfer, gyda rhai danteithion arbrofol a diddorol ar eu
ffordd!
Ym maes ein rhaglen o weithgareddau fydd y datblygiadau mwyaf
cyffrous. Tra bo’r gaeaf yn parhau bydd mwy o’n nosweithiau “Canhwyllau
yng Nghletwr” - rydyn ni wedi cael nifer o nosweithiau bendigedig cyngherddau, noson blasu jin, noson ‘Spag Bog’ i godi arian am Toilet
Twinning a noson o ganu carolau (a oedd hefyd yn barti penblwydd Sue) cychwyn traddodiad newydd? Mae golau cannwyll, yr adeilad, y bwyd a’r
cwmni yn rhywbeth arbennig! Cadwch lygad ar Facebook a Trydar am
fanylion, neu ychwanegwch eich enw at ein rhestr e-bost - gweler
cletwr.com
Mae nifer o gyrsiau ar ﬁn gychwyn, gan gynnwys nifer i’ch helpu chi
deall dirgelion eich cyfriﬁadur - ac fe fydd gostyngiad o 50% i’r sawl sy’n
byw o fewn 10 milltir!
Ond prif nod 2019 yw i ni barhau i gynnig gwasanaethau defnyddiol
i’n cymuned, gyda siop, cafﬁ a hwb gymunedol sy’n ychwanegu rhywbeth
o werth at fywyd yr ardal - fel wnaethon n i yn 2018. Efallai yr hoffech chi
ymuno â’n tîm o wirfoddolwyr. Proﬁad gwych yw gwirfoddoli - cyﬂe i
gwrdd â phobl newydd - a’ch cymdogion - mewn adeilad sy’ bob tro yn
llawn egni a hwyl. Ac, fel bonws, gwahoddir gwirfoddolwyr i nosweithiau
disgownt o bryd i’w gilydd! Ond beth bynnag, rydw i’n annog chi i gyd i
ddod yn rheolaidd i siopa neu am ddishgled, ac i fwynhau’r dewis eang o
ddigwyddiadau. Cletwr – dal yn Galon y Gymuned.

Ysgol Sul Bethel
Un o uchafbwyntiau’r calendr i lawer yn yr ardal yw bod yn bresennol
yng ngwasanaeth Nadolig Ysgol Sul Bethel. Cynhelir y gwasanaeth bob
noswyl Nadolig am 5.30 yn ddi-ffael. Mae criw bach cydwybodol iawn
yn cynnal yr Ysgol Sul trwy’r ﬂwyddyn a diolch amdanynt – yn
oedolion a phlant (a rhieni wrth gwrs).
Roedd si wedi mynd ar led cyn y noson y byddai’r gwasanaeth eleni
yn wahanol i’r arfer a thybed mai dyna oedd y rheswm pam fod y capel
yn llawn dop?
Croesawyd pawb i’r oedfa gan Mair Nutting ac eglurodd y byddai’r
casgliad yn mynd i helpu’r di-gartref.
Yn yr hanner cyntaf cymerwyd rhan gan barti Plygain Papur Pawb,
parti deulais o gefnogwyr yr Ysgol Sul, unawd fﬂiwt gan Glain Erin,
darlleniadau gan Glain Llwyd a Heledd a pharti canu’r Ysgol Sul. Ac
yna daeth yr uchafbwynt! Premiere fﬁlm o stori’r geni a fﬁlmiwyd ar
leoliadau cyfagos gydag actorion lleol o’r Ysgol Sul. Mawr fu’r hwyl wrth
i’r gynulleidfa adnabod y cymeriadau yn eu gwisgoedd amrywiol a chael
cyﬂe i ymuno gyda symudiadau pwrpasol dan gyfarwyddyd Miriam ac
Efa.
Gyda geiriau’r garol olaf ’ Rhown ein moliant uwch ei breseb’….. yn
parhau i atseinio wrth i bawb adael y capel, rhown ninnau ein diolch
diffuant i’r Ysgol Sul unwaith eto am ddod a gwir ystyr y Nadolig i ni.

Parti deulais rhieni a chefnogwyr yr Ysgol Sul

“Siawns fod ’na ffordd y galla i ddefnyddio trydan o’r tyrbin gwynt/dŵr ’na sy’ jest i fyny’r lôn?”
Mae Clwb Ynni Lleol yn sicrhau bod trydan adnewyddadwy yn cael ei ddefnyddio’n lleol, am
bris cytunedig sydd o fudd i’r cynhyrchydd a’r defnyddwyr fel ei gilydd.
Mae ecodyﬁ’n helpu i gychwyn clwb o’r fath i wasanaethu ardal Eglwysfach/Machynlleth/
Pennal/Corris.
Dysgwch mwy mewn cyfarfod cyhoeddus:
Iron Room, Eglwysfach, am 7.30 • Nos Fercher Ionawr 30
Mynegwch eich diddordeb trwy www.energylocal.co.uk
info@ecodyﬁ.org.uk • 01654 703965
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Y Gair Olaf

‘Serennu’
Un o’r stondinau mwyaf hardd a phrysur yn ffair nadolig y Neuadd
Goffa a chyngerdd y Cylch Meithrin oedd Serennu. Yng ngofal y stondin
oedd Gwladys Evans, Bontgoch. Dyma’i holi am ei gwaith yn creu’r
addurniadau nadolig cain.
Beth yw arwyddocad yr enw Serennu?
Roedd dewis enw yn reit anodd ac roeddwn am gael enw a oedd yn
ymgorffori enw fy merch, Serian. Mae’r plant, Serian a Steffan, yn
greadigol dros ben. Hefyd,
roeddwn am gael enw a fyddai’n
adlewyrchu fy holl deulu a’m
ffrindiau agos. Mae pob un
ohonom wedi fy annog a’m
hysbrydoli. Ni fyddwn wedi
mentro heb eu cefnogaeth nhw –
maent i gyd yn sêr yn fy llygaid i.
Pam a sut y dechreuoch
chi wneud y
crochenwaith?
Mae bod yn greadigol yn anian ein
teulu, ac roeddwn am sianelu fy nghreadigrwydd mewn ffordd wahanol.
Roeddwn am roi cynnig ar grochenwaith ac yn teimlo mai dyna’r ffordd
orau y gallwn fynegi fy hun yn llawn, ac rwyf wrth fy modd! Ar ôl
mynychu tymor o ddosbarthiadau nos yng Nghanolfan y Celfyddydau
yn Aberystwyth, mi lwyddais i ddwyn perswâd ar Ruth, fy chwaer, i ddod
gen i am hwyl a chymdeithasu, ac rydym ein dwy wedi bod yn mynychu
dosbarthiadau’r gaeaf am ddeng mlynedd bellach.
Pa fath o waith fyddwch yn ei greu a sut?
Cerﬂunwaith o anifeiliaid yw fy hoff waith. Rwy’n defnyddio dau fath o
glai – stoneware i’r cerﬂuniau o anifeiliaid a phorslen i’r gemwaith ac
addurniadau Nadolig. Mae’r ddau yn cael ei bobi ar wers uchel, hyd at
1300˚C!
Ble fyddwch chi’n gwneud y gwaith celf?
Rwyf yn gweithio mewn rhan bach o’r tñ ar hyn o bryd, ac rwy’n aros i’r
stiwdio gael ei adeiladu yn yr ardd.

… ond gobeithio ddim fy ngair olaf i!
Tra rydyn ni’n heneiddio ac yn enwedig ar ôl ymddeol (
fel ﬁ!) mae’n ddeniadol i ymlacio, eistedd yn ôl, gwylio
gormod o deledu, bwyta cacennau… dydy hyn ddim yn
syniad da!
Mae’n bwysig trio cadw’r hen gorff mewn siâp - er mwyn i
chi gadw i fynd am rai blynyddoedd eto!
Er bod fy nyddiau rygbi a phêl-droed ymhell y tu ôl i mi,
dwi yn rhwyfo a seiclo, sgïo a rhedeg (yn araf!) o hyd. Mae’r
cyﬂeoedd yma, er enghraifft, y Parkrun wythnosol yn
Aberystwyth, yn denu rhai o’n dinasyddion hynaf ni! Hefyd,
mae’r ystafelloedd fﬁtrwydd yn yr ardal yn denu mwy ohonon
ni; mae codi pwysau yn dda er mwyn cadw ein cyhyrau yn
galed, ond hefyd i gryfhau’r esgyrn - mater pwysig iawn i bobl
hñn. Mae argaeledd dulliau llai egnïol o ymarfer corff hefyd
llawer yn well erbyn hyn: mae ioga’n fendigedig ar gyfer
ystwythder ac mae yna lawer o ddosbarthiadau lleol.
Wrth gwrs, does ‘na ddim byd yn well na thaith gerdded!
Does dim rhaid mentro i Gadair Idris yn y gaeaf, yn y gwynt
a’r eira, gan fod tro bach ysgafn o gwmpas y pentre yn werth
ei wneud bob amser!
Ac yn awr, ar ôl yr holl ysgrifennu egnïol, mae’n amser i ﬁ
orwedd i lawr - dwi wedi llwyr ymlâdd! Neu efallai taith fach
i Gafﬁ Gruff am gacen a chofﬁ?
Dai Dowsett

Seiclwyr Lleol

Roedd nifer o seiclwyr lleol ymhlith y rhai a wobrwyd mewn noson
arbennig a drefnwyd gan Glwb Seiclo Ystwyth yn ddiweddar. Ymhlith y
buddugwyr oedd Anita Saycell, Dôl Pistyll , Gruff Lewis, y Tabernacl, a
Steffan Roberts, Mynydd gorddu. Mae cysylltiadau lleol gan ddau arall
a wobrwyd sef Ieuan Andy Davies a Nia Peris, a fu gynt yn aelod o staff
Y Lolfa. Llongyfarchiadau iddynt oll.
Yn y llun gwelir Ieuan Andy Davies, Gruff Lewis, Shelley Childs,
Nia Peris a Steffan Roberts.

O ble daw’r syniadau?
Hen gerddi a storiâu, hoffter o natur ac anifeiliaid. Mae gen i barch mawr
at bob math o anifail, o ran ei nerth a’i ysbryd.
Ble fyddwch chi’n gwerthu eich gwaith?
Dim ond ers mis Tachwedd yr wyf i wedi dechrau gwerthu, a hynny
mewn ffeiriau Nadolig lleol i weld pa fath o ymateb y byddwn yn ei gael.
Ac mae’n rhaid dweud, roedd yr ymateb yn dda a chefais lawer o adborth
positif iawn. Rwyf bellach wedi siarad â Gwern o siop Rhiannon ac yn
gweithio tuag at arddangos fy ngherﬂuniau yn oriel Rhiannon yn
Nhregaron eleni. Byddaf yn lansio gwefan Serennu ym mis
Chwefror/Mawrth 2019!
Oes ganddoch chi gynlluniau ar gyfer y dyfodol?
Hoffwn barhau i greu cerﬂunwaith a rhoi cynnig go iawn arni fel artist
am o leiaf ﬂwyddyn, a mwy gobeithio!
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CHWARAEON

Maes Chwarae
Newydd i’r Gymuned?
Gyda’r maes pêl-droed a ddatblygwyd ar Gae’r Odyn Galch
wedi’i golli i’r gymuned ym 2017, ers hynny bu’r gymdeithas a
sefydlwyd i reoli’r cae wrthi’n chwilio am faes addas arall yng
nghyfﬁniau pentref Tal-y-bont. Gall Papur Pawb ddatgelu bod
cynllun ar y gweill i ddatblygu maes chwarae newydd yng
nghanol y pentref ac, er mwyn datblygu’r syniad, ail-ffurﬁwyd
y gymdeithas dan yr enw Cymdeithas Maes Chwarae
Tal-y-bont a’r Cylch.
Er bod cryn waith i’w wneud i ddatblygu caeau i greu maes
chwarae cymunedol newydd, mae’r lleoliad dan sylw yn gyﬂeus
iawn o safbwynt yr ysgol a’r Neuadd Goffa.
Yn ôl cadeirydd y Gymdeithas, Ifan Rowlands:
“Roedd colli Cae’r Odyn Galch yn ergyd enfawr i’r
gymuned ond rydym nawr yn edrych ar ddatblygu maes
newydd a fyddai at ddefnydd nid yn unig y timau pêl-droed
lleol ond hefyd ar gyfer pob math o weithgareddau hamdden.”
Mae’n debyg y sicrhawyd grant gan Cynnal y Cardi,
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cynllun Ewropeaidd ar gyfer ariannu prosiectau lleol sy’n cael
ei weinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion, er mwyn llunio
adroddiad dichonoldeb. Mae cwmni proﬁadol yn y maes o’r
enw GEO Turf Consulting wedi ymgymryd â’r gwaith o
baratoi adroddiad ac ar hyn o bryd mae’r arwyddion yn
ffafriol.
Serch hynny, bydd gwireddu’r cynllun yn gostus ac mae
sawl pont bwysig i’w chroesi eto ond byddai’r wobr ar y
diwedd yn golygu maes chwaraeon a fydd ar gael ar gyfer y
gymuned am ﬂynyddoedd lawer.
Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas wrth Papur Pawb:
“Mae’n gan mlynedd ers i’r gymuned ymdrechu’n ddygn er
mwyn adeiladu’r Neuadd Goffa, efallai ei bod yn amser i’r
genhedlaeth bresennol weithredu yn yr un modd.”
Bydd cyﬂe i’r cyhoedd ddysgu mwy am y cynlluniau mewn
sesiwn agored i’r cyhoedd a gynhelir ar 29 Ionawr.
Gweler y manylion isod.

