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PAPUR BRO’R PRESELI

MAE’N AMSER 
O BRYSUR BWYSO
Mae’n eironig bod CLEBRAN wedi 
cyrraedd carreg filltir nodedig 
o gyhoeddi 500 o rifynnau - 11 
rhifyn y flwyddyn yn ddi-dor ers 
45 mlynedd - ond heb wybod 
pryd y cyhoeddir y rhifyn nesaf. 
Wel, am na chynhelir cyfarfodydd 
cyhoeddus, oedfaon, chwaraeon 
na chyfarfodydd cymdeithasau 
am o leiaf deufis ni fydd gan 
ohebyddion newyddion i’w 
adrodd. A dyna yw asgwrn 
cefn y papur bro. Adlewyrchu 
gweithgareddau’r fro a’r bywyd 
Cymraeg cynhenid. (A does wybod 
am ba hyd y pery’r gwaharddiad er 
mwyn ceisio rheoli’r coronafeirws 
sydd wedi troi’n byd ben i waered 
pendramwnwgl)

Gwerthfawrogi o’r newydd?
Gwir fod gwerthiant CLEBRAN 
rhyw draean yn llai na’r hyn oedd 
yn ei anterth yn y 1980au. Mae 
nifer o resymau am hynny. Mae 
nifer y darllenwyr Cymraeg wedi’i 
haneru ymron ymhob cymuned 
yn yr ardal. Ond rydyn ni yma o 
hyd. Does wybod shwt siâp fydd 
ar bethau pan ail-gydir mewn 
bywyd normal. Fydd yna afiaith o’r 
newydd ynghlwm wrth yr oedfaon 
a’r cymdeithasau? A fydd gwerth y 
pethau a gollwyd dros dro yn cael 
ei werthfawrogi o’r newydd?

Rydym ni yma’n llawn bwrlwm?
Rhaid diolch i’r rhai sydd wedi bod 
wrth gyrn yr aradr ers cychwyn 
CLEBRAN yn 1974. A ddaw eraill 
yn eu lle neu oes yna ddulliau 
eraill o gyfathrebu yn Gymraeg 
yn mynd i ddisodli’r papur bro? A 
ddylid fod yn dweud mwy na dim 
ond ‘rydyn ni yma o hyd’ – ‘rydym 
ni yma yn llawn bwrlwm’ falle? Un 
peth sydd wedi’i ddysgu eisoes yn 
ystod yr argyfwng hwn, na welir ei 
ddiwedd hyd yn hyn, yw pa mor 
ddibynnol ar ein gilydd ydym oddi 
fewn i’r fro. Rhaid cydnabod dyled 
i’r siopau lleol sydd wedi gwerthu 
CLEBRAN dros y blynyddoedd, ac 
ynghyd â nifer o fusnesau, wedi 
hysbysebu yn y cyhoeddiad o’r 
cychwyn. Maent yn gweld gwerth 
y lleol. Maent yn cydnabod y 
gwerthoedd sydd oddi fewn i’r fro.

Cefnogaeth busnesau’r fro
Un o’r busnesau mwyaf teyrngar 
yn eu plith yw Garej Penfro ers 
ei hagor yn  fuan wedi sefydlu 
CLEBRAN ar gyffordd  dwy brif 
ffordd brysur ar gyrion Eglwyswrw. 
Adlewyrchir y mentergarwch 
cynnar hwnnw gyda’r modd y mae’r 
genhedlaeth bresennol wedi delio 
â’r argyfwng presennol er mwyn 
diogelu eu hiechyd eu hunain yn 
ogystal ag iechyd cwsmeriaid. Do, 
dioddefwyd gwawd a sen.

Ond gwnaed yr hyn oedd angen ei 
wneud cyn cyhoeddi canllawiau’r 
llywodraeth. Ar flaen y gad. Fe fydd 
angen rhywrai ar flaen y gad eto os 
byth y gwna CLEBRAN gyrraedd y 
milfed rhifyn. Ac un peth sy’n sicr o 
ganlyniad i’r ansicrwydd presennol 
bydd rhaid ail-feddwl ynghylch ein 
perthynas â’r diwydiant ymwelwyr 
y dywedir bod ein  heconomi mor 
ddibynnol arno. Ni ellir caniatáu 
haerllugrwydd ar draul difetha’r 
hyn sy’n gynhenid i’r fro.

Yr argyfwng ehangach
Mae yna bobl hirben sy’n gweld 
yr argyfwng presennol mewn 
termau ehangach. Gwelir gwendid 
cyfalafiaeth rhemp. Rhagwelir 
cyfle i ddechrau o’r newydd fel 
yn hanes Arch Noah. Dyma eiriau 
Wynford Ellis Owen. “Yn union 
fel yr alcoholig sy’n adfer ei hun 
sy’n gorfod canfod pwy neu beth 
yw heb alcohol, rhaid i ninnau 
ganfod pwy neu beth ydyn ni 
heb ein hymlyniad wrth y pethau 
materol, hunan ganolog. Fe fydd 
yn antur cwbl newydd a chyffrous 
i bawb ohonom. Mae fel petaem 
wedi cael ail-gynnig  - i ddileu 
digartrefedd, tlodi, gwahaniaethu, 
rhyfeloedd a’r camddefnydd 
affwysol o’n hamgylchedd.” Mae’n 
werth myfyrio uwchben y geiriau. 

BYDDWCH DDOETH • BYDDWCH DDIOGEL • BYDDWCH SYNHWYROL
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CLEBRAN Papur Bro’r Preseli

GOHEBYDDION LLEOL

DOES WYBOD PRYD Y CYHOEDDIR 
Y RHIFYN NESAF

Ond danfoner unrhyw ddeunydd at:
hefinwyn367@btinternet.com / clebran@mentersirbenfro.com

Cadeirydd: Rachel James
Is-Gadeirydd: Llinos Penfold
Ysgrifennydd: Cris Tomos, 
Pant yr Ysgol, Hermon, Y Glôg, 
Sir Benfro. SA36 0DT. 
(01239) 831962 / 07974 099738

E-bost gweinyddol: cristomos831@gmail.com
Trysorydd: Dylan Thomas 
(01239) 831163

Trefnydd Hysbysebion: 
Siân Elin Thomas, 15 Llain Drigan, 
Crymych, Sir Benfro. SA41 3RF. 
(01239) 831163

E-bost: dylanthomas191@btinternet.com
Trefnydd Clebran drwy’r Post: 
Lona Tomos (01239) 831962

Colofn y Dysgwyr: Susan Carey 
(01239) 820822

Colofn ‘Pori ‘Mysg y Geirie’: 
Rachel James (01239) 841457

Pob cyfraniad i’w dderbyn erbyn yr 20fed o’r mis. Cysylltwch â’r 
gohebydd lleol neu os yn bosib anfoner yn uniongyrchol yn electroneg 
at: clebran@mentersirbenfro.com neu golygydd y mis.
Cyhoeddwyd Clebran gan y Bwrdd Golygyddol ac fe’i cysodwyd a'i 
argraffwyd gan Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi.
Nid yw’r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw 
farn a fynegir yng ngholofnau’r papur.
Mae gan Clebran dudalen ffesbwc hefyd. Gosodir darnau o newyddion, 
ynghyd â lluniau, arno’n gyson rhwng pob rhifyn. Trowch ato.
Mae CLEBRAN yn cydio ac yn treiddio i lefydd nad yw papure bro eraill 
yn eu cyrraedd.
Mae'r defnydd o luniau lliw yn rhan naturiol o dudalennau Clebran erbyn 
hyn. Fydde neb am weld dychwelyd i ddu a gwyn trwyddi draw mae'n siwr. 
Ond yr un pryd mae'n siwr y bydd rhaid codi’r pris a phrisiau hysbysebu cyn 
hir er mwyn cyfarfod â’r gost ychwanegol o argraffu.
DALIER SYLW
Mae rheolau’r gyfraith ar gyhoeddi lluniau o blant ar bapur neu ar y we 
wedi’u tynhau. O’r herwydd mae’n bwysig bod pob gohebydd sy’n anfon 
llun ag enw plentyn i’w gynnwys yn Clebran yn gwneud yn siwr ei fod 
wedi cael caniatâd rhieni neu ofalwyr y plentyn i wneud hynny. Diolch.

Abercych: Dewina George (01239) 841229 george@machineryandspares.co.uk
Blaenffos: Eileen Thomas (01239) 841528
Boncath: Nyfed Griffiths (01239) 841823 nyfed.griffiths@btinternet.com
Brynberian: Gillian Lewis (01239) 891387 elfedmlewis@btinternet.com
Bwlch-y-groes: Sharon Harries (01239) 698605 arwynharries@btinternet.com
Capel Newydd: Wendy Lewis (01239) 841242 wendy.2lewis19@gmail.com
Cilgerran: Bethan Phillips (01239) 614321 cortinaewp@aol.com
Cilrhedyn: Meinir James (01239) 698687
Crymych: Siop Siân (01239) 831230 
     Elizabeth John (01239) 831640 elizabethjohn13@hotmail.co.uk

Efail-wen: Angharad Booth-Taylor (01994) 419221 angharad.boothtaylor@btinternet.com
Eglwyswrw: Eileen Thomas (01239) 891372 
       Miriel Davies (01239) 891259 llysybryn@gmail.com

Ffynnongroes: Awen Evans (01239) 891637 alwyn.evans@btconnect.com
Glandŵr: Mair Davies (01994) 419455 mairdavies@btopenworld.com
Hermon: Gwenda Mathias (01239) 831410 g.mathias46@btinternet.com
Llandudoch: Llinos Devonald (01239) 614661 llinosmdevonald@hotmail.co.uk
Llanfyrnach: Joyce Williams (01239) 831254
Llangolman: Angharad Booth-Taylor (01994) 419221 angharad.boothtaylor@btinternet.com
Llwyndrain: Beryl Vaughan (01239) 698394
Maenclochog:
Mynachlog-ddu: Wyn Owens (01994) 419594
Rhos-y-bwlch: Buddug Harries (01437) 532652 gerainth62@tiscali.co.uk
Rhydwilym: Eilir Davies (01994) 419649 eilirtyrhos@btinternet.com

Yn y byd sydd ohoni 
gwerthfawrogir pe bai pob 
deunydd yn cael ei anfon yn 
electronig bellach er mwyn 
hwyluso'r gwaith golygu.
Gofynnir i ohebwyr hefyd i fod yn 
gyson gyda'u cyfraniadau.

Beth am wirfoddoli i fod yn ohebydd Clebran yn eich ardal?
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GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN!
Tra bo’r llywodraethau’n deddfu i leihau allyriadau awyrennau, cerbydau a diwydiannau trymion dyma beth yr annogir 
unigolion i’w wneud er mwyn delio â’r bygythiad i’r blaned o ganlyniad i gynhesu byd-eang. Mae angen i ni wthio ein 
llywodraethau i weithredu ar hyn (fel y gwnaed i wahardd CFCs ac felly i arbed yr haen Osôn). 
Mae sawl ffordd o ‘wneud y pethau bychain’. Mae casgliad o syniadau isod am ddewisiadau personol posibl. D.S. Weithiau 
efallai bydd un pwynt yn groes i un arall, e.e. A ydy’n well defnyddio plastig weithiau i lapio bwyd i’w gadw’n well yn lle 
gwastraffu’r bwyd efallai?

1. Insiwleiddio’r tŷ cymaint â phosibl. 
Hefyd, troi’r gwres i lawr a gwisgo 
mwy o ddillad i gadw’n gynnes.
2. Hedfan: peidio hedfan o gwbl neu 
hedfan llai
3. Bwyd:
• bwyta bwyd lleol a thymhorol (sy 
felly heb ei rheweiddio mewn storws).  
• bwyta llai o gig, mwy o lysiau 
• peidio gwastraffu bwyd
• tyfu’ch bwyd eich hunan
• rhoi caead ar sosbannau wrth 

goginio
• os oes gwastraff bwyd, ei roi mewn 

pentwr compost
4. Ceir:
• osgoi defnyddio car cymaint â 

phosibl
• gyrru’n arafach i arbed petrol, 

cyflymu a brecio’n llai
• defnyddio car mwy effeithiol o ran 

tanwydd, car trydan neu gar hybrid

• cerdded, beicio, rhannu lifftiau. 
Defnyddio’r bws neu drên

• ceisio osgoi gwneud taith yn y car 
am un peth - cyfuno’r teithiau

5. Ynni adnewyddadwy: dewis 
darparwr ynni sy’n defnyddio ynni 
adnewyddadwy’n unig
6. Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu:
• trwsio pethau yn lle eu taflu ac 

wedyn gorfod prynu eto
• bydd angen ei ailgylchu dim ond os 

nad oes modd i chi neu i rywun arall 
ail-ddefnyddio’r peth

7. Peiriannau a thrydan: 
• wrth brynu, dewis y peiriant mwyaf 

effeithiol o ran ynni. 
• golchi dillad ar dymheredd is a’u 

sychu’n naturiol
• diffodd peiriannau yn lle eu gadael 

ar ‘stand-by’
• peidio rhoi mwy o ddŵr yn y tegell 

nag sydd eisiau

• defnyddio bylbiau golau ynni isel 
(LED)

8. Dŵr: defnyddio llai o ddŵr, e.e. 
• cawod fer yn lle bath neu gawod 

hirach
• cau’r tap wrth frwsio dannedd
• rhoi awyrydd ar dapiau
• cael twba dŵr yn yr ardd
9. Plastig: ceisio osgoi cymaint â 
phosib, e.e. peidio prynu dŵr mewn 
potel
10. Pethau ‘gwyrdd’: dewis prynu 
neu wneud deunyddiau mwy gwyrdd 
ar gyfer 
• ymolchi e.e. brwsh a phast 

dannedd, sebon, siampŵ 
• deunyddiau glanhau sy’n fwy 

cyfeillgar i’r amgylchedd
11. Plannu coed os gallwch – ar 
eich tir eich hunan neu gyda grŵp / 
mudiad

LLUNIAU’R GWANWYN CYNNAR

Mae’r robin goch yn gwarchod 
ei diriogaeth. Mae’r reddf i nythu 

wedi cydio. Gwrandewch ar sirioldeb 
ei gân. Mae'r gwanwyn yn effro.

Mae’r reddf i grwydro yn gryf 
yn y ddafad er ei harfer o gadw 

at ei chynefin ar y mynydd. 
Mae hithau wedi wyna a’r epil 
yn prancio a thopi’n ddihid.

Oes angen ffin? Beth yw diben 
ffiniau? Oes eu hangen heddiw yn fwy 
nag erioed? Neu ai eu chwalu ddylai 

fod y nod yn y pendraw?

Tynnwyd y lluniau gan Hedd Ladd-Lewis. 
Am ragor o luniau o'i eiddo ewch i'w dudalen ffesbwc 

'Bro'r 'wes, wes' a dyfalwch.
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Newyddion y Fro
Blaenffos

Dymunir gwellhad buan i Aled Vaughan, Tŷ Newydd, ar ôl iddo fod mewn 
damwain yn ddiweddar. Cydymdeimlir â Huw a Joy Thomas, Maen Coch, ar 
farwolaeth Emyr Thomas, brawd Huw o Plwmp.

Boncath
Yn wythnosau cynnar mis Mawrth daeth pâr Cymreig (neu Brydeinig) o Ffrainc 
i Foncath wedi prynu'r Boncath Inn, ond yn anffodus bu'r gŵr farw'n glou ar ôl 
cyrraedd. Estynnir cydymdeimlad mawr â'r weddw.
Gwellhad buan i Enid Mathias, Glennydd, sy' wedi cael y ffliw, ond dim y 
coronafeirws medd y meddyg. Da clywed ei bod ar wellhad.
Gan fod prinder newyddion ym Moncath yr amser hwn, a bod Hedd Ladd-Lewis 
wedi dweud y dylai’r canlynol fynd i mewn i Clebran, rwy’n mentro.
Cefais dystysgrif drwy'r post sbel fach yn ôl oddi wrth MENSA - y gymdeithas 
IQ uchel iawn - i ddangos fy mod wedi bod yn aelod os tri deg o flynyddoedd. 
Yn ystod fy aelodaeth mi gyfrennais tair neu bedair erthygl am deithio i'r gofod 
ar gyfer cylchgrawn gofodol MENSA. Hefyd ysgrifennais lythyr at gylchgrawn 
cyffredinol MENSA, am grefydd neu Gristnogaeth, a gafodd ei gyhoeddi wedi'i 
gyllell y golygydd gael ei ddefnyddio arno. 
Rwyn cofio i mi gael canmoliaeth y Parchg. Aled ap Gwynedd am y llythyr 
hwn pan welodd ef yn y cylchgrawn. Hefyd pwyntiodd Aled mas i weinidog yr 
Annibynwyr arall a oedd yn aelod o'r FRSA - nid y Parchg. Towyn Jones - fy mod 
innau'n aelod o MENSA, fel fy mod ddim yn cael fy nibrisio ganddo. (Nyfed)

Brynberian
Terwyn Tomos, Llandudoch, oedd 
enillydd cadair Eisteddfod Brynberian 
eleni yn ôl y beirniad, Tudur Dylan, 
a hynny er na chynhaliwyd yr 
Eisteddfod! Ni chafwyd seremoni 
na chyfle i’r gynulleidfa ddatgan 
os oedd heddwch! Yn anffodus 
oherwydd tywydd gerwin Storm 
Dennis bu’n rhaid ei chanslo ben 
bore ar Chwefror 15. Roedd Terwyn 
yn barod i ddychwelyd am yr eildro 
o’r bron gan mai ef oedd y beirniad 
llenyddol yno'r llynedd. Gwobrwywyd 
pawb arall oedd wedi cystadlu 
yn y cystadlaethau cartref hefyd 

yn oedolion ac yn ddisgyblion ysgol. Gwnaed y gadair gan Tecwyn James, 
Pantrisillt ac fe’i rhoddwyd ganddo yntau a’i wraig, Catrin. Cynigiwyd wyth o 
gerddi.

Barddoniaeth Blwyddyn 3 a 4 - "Dail"
1af–Elin George, Ysgol Eglwyswrw; 2il–Elen 
Scourfield, Ysgol y Frenni
3ydd–Enlli Haf Morgan ag Anna Dafydd, Ysgol 
Eglwyswrw
Barddoniaeth Blwyddyn 5 a 6– 
"Hunllef"
1af–Anthony Callegari, Ysgol Eglwyswrw 
2il–Gwennan Scourfield, Ysgol y Frenni
3ydd–Megan George ag Elin Harries, 
  Ysgol Eglwyswrw 
Barddoniaeth Blwyddyn 7–9 – 
"Deffro", "Cannwyll" neu "Be Nesa"
1af–Begw Lois Fussell, Ysgol y Preseli
2 a 3ydd–Iago Sion Fussell, Ysgol y Preseli
Rhyddiaith Blwyddyn 2 ac iau- "Yn yr Eira"
1af–Elliw Grug Davies, Llanybydder
2il–Morgan Davies, Ysgol Eglwyswrw 
3ydd–Saran Davies, Ysgol Eglwyswrw 
Rhyddiaith Blwyddyn 3 a 4– 
"Ar Garped Hud"
1af–Elen Scourfield, Ysgol y Frenni
2il–Elin George, Ysgol Eglwyswrw 
3ydd–Efa Kerr ag Aneira Read, 
  Ysgol Eglwyswrw 
Rhyddiaith Blwyddyn 5 a 6– 
"Ymson Cymeriad mewn Hanes"
1af–Gwennan Scourfield, Ysgol y Frenni
2il–Gwyneth Lewis, Ysgol Eglwyswrw 
3ydd–Maisie Williams, Ysgol Eglwyswrw 
Rhyddiaith Blwyddyn 7-9– 
"Seren", "Ar y Sgrin" neu "Cyfrinach"
1af–Laurie Cottingham, Ysgol y Preseli
2il–Tomos Lloyd Evans, Ysgol Bro Teifi
3ydd–Elliw Evans a Hanna Evans, 
  Ysgol Bro Teifi
Gwaith Celf ar y Thema "Mor a Mynydd"
Blwyddyn 2 ac iau
1af–Oscar Poole a Carina Read, 
  Ysgol Eglwyswrw 
Blwyddyn 3 a 4
1af–Jack Jenkins, Ysgol Eglwyswrw 
2il–Nia Rees, Ysgol Eglwyswrw 
3ydd–Aneira Read, Ysgol Eglwyswrw 
Blwyddyn 5 a 6
1af, 2il a 3ydd–Bethan Green, 
  Ysgol Eglwyswrw

Bwlch-y-groes
Clwb Gwawr 

Ym mis Chwefror fe aeth Clwb Gwawr 
Clydau i dafarn Pant-y-blaidd a 
chafwyd twrnament dartiau! Dwi ddim 
yn credu fod rhai ohonom erioed 
wedi taflu darten o’r blaen! Yr oedd 
yn noson llawn hwyl. Er bod ddim 
llawer ohonom ni wedi chwarae o’r 
blaen roedd dau enillydd sef Myra 
James a Sharon Nicholas a wnaeth 

Rhestr o ennillwyr yn yr adran lenyddol:
Limrig
1af–Graham Rees, Llandrindod; 
2il–Megan Lewis, Brynberian (53 o gynigion)
Brawddeg o'r gair T-A-N-Y-B-R-Y-N
1af–John Jenkins, Llanilar; 
2il–Sian Teifi, Caernarfon (59 o gynigion)
Stori Fer
1af–Mali Thomas, Ysgol Bro Teifi; 
2il–Sian Teifi, Caernarfon (15 o gynigion) 
Pedair Dihareb newydd
1af–Trefor Huw Jones, Llanfarian; 
2il–Mary B. Morgan, Llanrhystud (19 o gynigion)

Darn i Ddysgwyr
1af–Anne May, Arberth; 2il–Sharon Davies, 
Ffynnongroes (8 cynnig)
Englyn
1af–Terwyn Tomos, Llandudoch (8 cynnig)

Gwaith Plant
Barddoniaeth Blwyddyn 2 ac iau – 
"Amser Chwarae"
1af–Cai Jones, Ysgol Eglwyswrw; 
2il–Morgan Davies, Ysgol Eglwyswrw 
3ydd–Saran Davies a Ffion Wyn Thomas, 
  Ysgol Eglwyswrw



Ebrill/Mai/Mehefin 2020 Clebran 5

gyrraedd y rownd derfynol. Da iawn chi. Hefyd, hoffai Clwb Gwawr Clydau 
ddiolch i Jan King am y croeso ym Mhant-y-blaidd. Rhoddwd y rhoddion raffl 
gan Elinor Thomas a Sharon Harries gan eu bod wedi trefnu’r noson. Ym mis 
Mawrth trefnwyd y noson gan Rahel a Nicola a chawson groeso draw yn nhŷ 
Nicola yn Morlogws, Tanglwst. Gofynnwyd i bawb i ddod a dillad neu emwaith 
eu bod ddim eisiau rhagor a chawson siawns i gyfnewid ein nwyddau gydag 
aelodau arall o’r grŵp. Hefyd, fe wnaeth Nicola ein tywys o amgylch a dangos 
dau o’r tai gwyliau yn Morlogws. Unwaith yn rhagor, diolch i’r ddwy am drefnu, 
ac am y bwyd blasus a diolch Nicola am y croeso! 

Neuadd Bwlch-y-Groes

Fedrwch chi eu henwi i gyd? Halwch wybod – D.W. Evans, W. D. Williams, Ifor 
Davies, Parch Dewi Thomas, Parch W. J. Gruffydd, Spencer Owen, Eric Davies. 
Pwy sy’n gwisgo’r hat o flaen W. R. Evans?
Yng nghanol y 1940au dechreuodd yr awdurdod addysg ddarparu prydiau 
bwyd twym i’r plant. Pris bwyd yr adeg hynny yn llai na 10 ceiniog mewn arian 
heddiw.
Yn 1951, penderfynodd yr Adran Addysg ddarparu Neuadd i’r Ysgol a chafwyd 
caniatâd hefyd i adeiladu cegin. Cafwyd hen gwt rhyfel o Dde’r Sir i’r pwrpas. 
Cafodd Spencer Owen o Degryn y gwaith o godi’r Neuadd. Ar gais W. R. Evans 
codwyd yr adeilad a’r wal fechan er mwyn darparu uchder ychwanegol fel bod 
modd codi llwyfan ar gyfer cyngherddau a dramâu. Golygai’r holl newidiadau 
gost ychwanegol i Mr. Owens ond mi gafodd ei dalu am hyn. 
Agorwyd y Neuadd yn Swyddogol ar 21 o Fai, 1952. Bu rhaid i drigolion yr 
ardal brynu’r celfi, llwyfan, cadeiriau ac ati. Er mwyn ariannu hyn, cynhaliwyd 
arwerthiant ar y Dydd Sadwrn ar ôl y Nadolig 1951 yn y Neuadd, a oedd 
wedi ei chodi erbyn hyn. Gwerthodd yr arwerthwr sef Hugh Ladd amrywiaeth 
o eitemau. Gwerthwyd ci 12 o weithiau ar ôl i W. R. ei brynu am £1 a’i roi 
nȏl i’w werthu eto ac eto. Mae’n debyg i’r ci fod yn dwyn wyau ac roedd ei 
berchennog am ei werthu!
Yn y diwedd prynodd Mrs. Thomas, Dolpwll y ci am £1 eto - roedd wedi codi 
£13. Fe gynigodd Mr. Owen Davies, Nant, ar amryw o bethau a rhoi enwau 
cymdogion fel Mr Rees, Nant-yr-efail a Mr Evans, Clun, fel prynwyr. Codwyd 
£400 yn yr arwerthiant, yr oedd hwn yn arian mawr yn 1951 a hefyd yn arwydd 
o gymuned glos oedd eisiau i’r Neuadd newydd lwyddo. (Diolch Rita Evans, 
Rhyd-y-frenni am y wybodaeth).
Enillwyr Clwb Cant Neuadd Bwlch-y-groes: Ionawr; Angharad George, Cylch 
Meithrin a Hedd Harries. Chwefror: W Chambers, Rayanne Thomas, Angharad 
George. Mawrth; Betty Stilwell, Green Dragon a Wyn Thomas.

Diwrnod Olaf Yr Hen Neuadd Bwlch-y-Groes

Ar Ddydd Sul, Chwefror 23ain, cynhaliwyd te yn y Neuadd i ddweud hwyl 
fawr i’r Neuadd a’r ôl 70 o flynyddoedd. Daeth tyrfa ynghyd am y tro olaf yn 

yr adeilad hyn a chafwyd prynhawn 
pleserus yn hel hen atgofion, yn 
enwedig o Aelwyd Bwlch-y-groes 
dan ofal W. R. Evans, ynghyd ac 
Eisteddfodau a diwrnodau da yn yr 
ysgol.
Mae llawer o weithgareddau wedi 
bod yn y Neuadd dros y blynyddoedd 
ynghyd â chyhoeddi dau lyfr hanes, 
un gyda lluniau a’r llall yn fwy 
hanesyddol. Ar ôl arwerthiant y 
llyfrau yr oedd ganddynt elw, gyda’r 
elw hyn cafodd diffibriliwr ei brynu, 
ac yn ystod y te prynhawn rhannwyd 
gweddill yr elw gan Gymdeithas Llyfr 
Hanes Plwyf Clydau rhwng Neuadd 
Bwlch-y-groes; Neuadd Gymunedol 
Clydau, Tegryn; Ysgol Feithrin Bwlch-
y-groes ac Ysgol Clydau.
Mae’r hen Neuadd erbyn hyn wedi 
cael ei dymchwel ac mae’r adeiladwyr 
wrthi yn paratoi ar gyfer y Neuadd 
newydd.
Pen-blwydd Hapus i Steffan Harries, 
Garreg-wen, Bwlch-y-groes sydd yn 
dathlu ei ben-blwydd ar Fawrth 29ain 
yn 21 oed.

Priodas Aur

Llongyfarchiadau Eirwyn a Jean 
George sydd yn dathlu eu priodas 
aur ar Fawrth 28ain. Dyma hanes a 
oedd yn rhifyn Clebran 50 mlyne’ 
yn ôl: Yng Nghapel Ffynnonbedr 
priodwyd Eirwyn George, Llainfawr, 
Bwlch-y-groes a Jean Davies, Tirlan, 
Felinwynt. Y Parchedig Arthur 
Evans Williams ar Parchedig W. J. 
Gruffydd oedd yn gwasanaethu, wrth 
yr organ oedd Sandra Thomas. Yn 
cynorthwyo’r briodferch oedd Doreen 
a Rita Williams a Rosemary George. Y 
gwas priodas oedd Geraint Thomas, 
Penlan Bridell. Cafwyd y neithior yn 
y Salutation Inn, Fachendre a Mrs 
Morwenna Maskell wnaeth y gacen 
briodas. Hefyd, Rita Williams wnaeth 
ffrogiau’r morwynion.
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Capel Newydd
Enillwyr tynfa mis Chwefror o’r Clwb 
Cant oedd Phoebe Taylor; Hedydd 
Phillips a Frances Davies. Ganol 
mis Chwefror, yn Neuadd Boncath, 
cynhaliwyd noson yng nghwmni Côr 
Meibion Clwb Rygbi, Castell Newydd 
Emlyn.  Diddorwyd y gynulleidfa 
gydag amrywiaeth dda o ganeuon o 
dan arweiniad Daniel, gyda chymorth 
y gyfeilyddes, Marion O’Toole, a 
gyflwynodd hefyd, eitemau ar y delyn.  
Diolch i wragedd y pwyllgor am 
baratoi bwffe ardderchog i bawb 
oedd yn bresennol, a diolch i 
gyfranwyr hael gwobrau’r raffl.  
Gwerthfawrogir pob ymdrech o 
gefnogaeth oddi wrth y gymuned 
leol.
Mae Clive Jones, Brodeg, wedi 
treulio cyfnod yn Ysbyty Llwynhelyg 
a derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty’r 
Waun, Caerdydd yn ddiweddar, ond 
wedi dychwelyd adre erbyn hyn, ac yn 
gwella. Dymuniadau gore Clive oddi 
wrth y pentrefwyr, am wellhad llwyr.                                                  
Croeso nôl i’r ardal, a phob hwyl i 
Sara Ladd sydd newydd gychwyn ar 
swydd fel cynllunydd yn ffatri Huit 
Jeans yn Aberteifi.  Lwc dda i ti Sara 
yn dy yrfa ym myd ffasiwn.

Cilgerran

Dyma Gaffi Adele sef caffi newydd 
Cilgerran. Agorodd y caffi haf llynedd 
ac erbyn hyn mae wedi dod yn le 
poblogaidd gyda deiliaid yr ardal, nid 
yn unig fel lle i fwyta ond hefyd lle 
i gymdeithasu a chwrdd â ffrindiau. 
Roedd yn fenter fawr i Michelle Clarke, 
a welir ym mlaen y llun uchod, gyda 
Rachel Cromby wrth ei hymyl, i agor y 
caffi gan nad oedd bwyty o’r fath wedi 
bodoli yn y pentref o’r blaen. Mae 
prysurdeb i’w weld yn y caffi hyd yn oed 
ym misoedd oer y gaeaf heb son am 
pan mae ymwelwyr o gwmpas. Hwyl 
fawr i’r fenter am flynyddoedd i ddod. 
Cyniga Caffi Adele ddwy fwydlen sef y 
fwydlen frecwast sy’n cael ei weini hyd 

at 12.30 y.pa bwy. dlen gyffredinol sy’n cynnwys brechdanau, tato pob, sglodion ac 
amrywiol fwydydd cynnes. Felly pan fyddwch yn ymweld â Chilgerran cofiwch alw 
i gael rhywbeth i fwyta ac i yfed. Mae yna groeso twymgalon bob amser yng 
Nghaffi Adele.

Crymych
Cydymdeimlir â theulu’r diweddar Mrs Parry, y Fferyllfa, yn arbennig y plant 
Phillip, Simon, Justin, Sara a Mathew a’u teuluoedd. Cydymdeimlir â Les Allison a’r 
meibion, Richard a Peter, ar golli priod a mam annwyl, sef Margaret Allison.
Cydymdeimlir â Delyth, Clive a Jackie ar golli eu mam sef Ceridwen Phillips. Pob 
cydymdeimlad hefyd i Angharad, Caronwen ac Ashley ar golli mamgu ac Osian ar 
golli hen famgu. 
Cydymdeimlir â theulu’r diweddar Glanedd Twigg, Pant Rhedyn, Tegryn. Cofiwn 
am ei briod Lynne, ei chwiorydd Meirwen ac Eirlys, Maes Meigan a’r teulu estynedig 
i gyd. Cydymdeimlir â Desima Jones ar golli ei brawd Denley yn Awstralia a phob 
dymuniad da i Des ei hun sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.
Pen-blwydd priodas hapus i Wyn a Heather Francis, Maes Meigan. Buont yn 
dathlu’n ddiweddar. Pen-blwydd priodas berl hapus i Marc a Nia Harries, pob 
dymuniad da ar y dathlu. Pen-blwydd hapus i Win a Lon Mathias ar ben-blwydd 
arbennig i chi eich dau.

Eglwyswrw
Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a’r Fro

Yn ein cyfarfod nos Lun, Mawrth 9fed, gyda phresenoldeb ein haelodau wedi eu 
heffeithio ychydig gan y gwynt a'r glaw, cawsom ein difyrru gan ein siaradwraig 
gwadd - Heather Tomos. Yn ei chyflwyniad, disgrifiodd fywyd Syr William 
Edmond Logan, a oedd, fel y disgrifiodd Heather, yn ddaearegwr blaengar ei 
oes.
Ganed Syr William yng Nghanada o rieni Albanaidd, a chafodd ei addysg 

Maenclochog 
Hardware

a Chanolfan 
Ceffylau Maenclochog

A.B ac M.A. Williams
✆ 01437 532478
Trebengych, Maenclochog 

Clunderwen, Sir Benfro. SA66 7RH 
Rhif Ffôn Gartref: 01437 532557

Popeth at ddefnydd 
Ffermwyr a Chrefftwyr 

o Fenyg i Fyllt!

AWEN 
TEIFI

Dewis da o lyfrau Cymraeg 
i blant ac oedolion, 

hefyd cardiau a recordiau.

Ar agor 9yb–5yh 
Llun i Sadwrn

(01239) 621370

23 Stryd Fawr, 
Aberteifi. SA43 1HJ
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yng Nghaeredin. Roedd yn ieithydd ac yn arlunydd medrus, roedd ganddo 
ddiddordeb mewn daeareg, a chyn hir gwnaeth enw iddo ei hun wrth weithio 
yn ne Cymru, cymaint felly, iddo gael ei ddewis yn gyfarwyddwr cyntaf Arolwg 
Daearegol Canada yn 1842. Cadwodd Heather y cysylltiad lleol yn gyfrinach tan 
ddiwedd ei chyflwyniad.
Bu farw Syr William Edmond Logan yng Nghastell Maelgwyn, cartref ei chwaer, 
Elizabeth Gower, ar 22 Mehefin 1875, a chladdwyd ef ym mynwent Sant 
Llawddog yng Nghilgerran.
Ar ôl seibiant am de, cynhaliom gyfarfod busnes dan gadeiryddiaeth Enid, ac yn 
ogystal â materion eraill, buom yn trafod ymholiad gan aelod o’r Gymdeithas 
Rheilffordd Ddiwydiannol a oedd yn ceisio gwybodaeth am y rheilffordd gul a 
ddefnyddiwyd i dynnu coed o Goedwig Pengelli yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a 
gwerthfawrogwn yn fawr unrhyw help gyda hyn.
Fe wnaethom hefyd benderfynu ar ein diwrnod allan blynyddol a fydd eleni fel a 
ganlyn yn amodol ar newidiadau os fydd angen.
Ddydd Sadwrn, Mai 23ain byddwn yn gadael Eglwyswrw ar fws, ac yn teithio i 
ymweld ag Eglwys Llanddewi Brefi, yno, byddwn yn cael hanes yr Eglwys gan 
Canon Phillip Davies. Ymlaen oddi yno i Dregaron a chael seibiant am luniaeth. 
Yn y prynhawn, byddwn yn ymweld ag Abaty Ystrad Fflur ac yn cael ein tywys gan 
Mr Charles Arch. Wedyn byddwn yn gwneud ein ffordd i Aberaeron ac aros am 
ychydig os fydd amser yn caniatáu, cyn mynd ymlaen i Glan yr Afon, Talgarreg 
ar gyfer ein pryd nos. Os oes gan rywun ddiddordeb mewn ymuno â ni am y 
diwrnod, cysylltwch â'n Trysorydd a threfnydd y daith, Brenda James. 01239 
841710. Ond mae’r digwyddiad yma hefyd yn amodol ar sefyllfa'r ‘Coronavirus’ 
ar y pryd.
Dyddiad ein cyfarfod mis Ebrill oedd yr 20fed yn hwyrach yn y mis nag arfer, 
oherwydd bod Dydd Llun y Pasg yn disgyn ar ein dyddiad rheolaidd ac roedd 
Eirlys Thomas wedi derbyn gwahoddiad i ddisgrifio ei hymweliad â'r Ariannin ac 
Antarctica ond oherwydd sefyllfa'r ‘Coronavirus’, mae’r cyfarfod wedi ei ohirio.

Sefydliad y Merched 
Cynhaliwyd ein cyfarfod yn Yr Hen Ysgol, Nos Fawrth, 10fed o Fawrth. Cathy 
Spencer oedd yn y gadair. Cathy hefyd bu yn ein hyfforddi yn y grefft o drefnu 
blodau’r gwanwyn.
Ni fydd cyfarfodydd yn y dyfodol agos oherwydd amgylchiadau difrifol y 
‘Coronavirus’. Ni fydd Bingo yn Yr Hen Ysgol nes bydd sefyllfa ‘Coronavirus’ yn 
caniatáu. 

Hermon
Daeth llond Ystafell Brynach lan llofft yn y Ganolfan o aelodau’r Gymdeithas 
Hanes i wrando ar yr Athro Glen George yn traethu am syniadau ei hen wncwl, T. 
E. Nicholas, a gafodd ei fagu’n lleol. Er taw Y Llety, Pentregalar oedd ei gartref fe 
gafodd ei adnabod fel Niclas y Glais am iddo ddod i amlygrwydd cenedlaethol 
pan oedd yn weinidog yn y pentref glofaol yng Nghwm Tawe. Soniodd Glen am 
ddaliadau gwleidyddol ei wncwl yn ogystal â’i gynnyrch fel bardd gan gynnwys 

tipyn o atgofion personol amdano. 
Diolchwyd iddo gan Gerwyn Jones 
sydd ei hun, trwy briodas, yn llinach 
Niclas.

Rhan o’r gynulleidfa oedd 
yn gwrando ar Glen George

Cydymdeimlad dwys â theulu Ceri 
Phillips o Grymych a bu farw yn 
ddiweddar.
Bu Ceri a’i gŵr, Tom, yn cadw’r siop a 
Swyddfa’r Post yn Hermon am nifer o 
flynyddoedd yn y 60 a’r 70au. Coffa da 
amdani.
Yn sgil y feirws Covid-19 mae aelodau 
o Glwb Ffermwyr Ifainc Hermon wedi 
trefnu rhwydwaith o help llaw ar gyfer 
unrhyw rai sydd yn gaeth i’w cartrefi. 
Felly os ydych am gymorth gyda siopa, 
casglu meddyginiaeth a.c.y.b, rhowch 
wybod.  Rhif ffôn yw 07970 413431. 

Llandudoch

Mae aelodau Cwmni Drama 
Llandudoch yn siomedig iawn eu 
bod wedi gorfod gohirio eu holl 
berfformiadau y gwanwyn yma. Ei nôd 
ydi perfformio’r dramau yn gynnar yn 
2021. Fydd yr ymarferion a fu, a welir 
uchod, ddim yn ofer.
Trefnwyd Noson Gawl lwyddiannus 
iawn eleni eto gan bwyllgor 
Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch. 
Daeth tyrfa dda i Neuadd y pentre 
ar Mawrth 7fed i fwynhau’r cawl 
blasus, y pice bach a’r bara brith a’r 
lle yn llawn bwrlwm. Llywyddion y 
noson oedd Barrie a Lynda Forster. 
Diolchodd Terwyn iddynt am ei 
rhodd hael i goffrau’r Eisteddfod a 
dymunodd wellhad buan i Barrie ar ôl 
triniaeth yn yr ysbyty.
Cafodd y gynulleidfa niferus eu 
plesio’n fawr iawn gan ddatganiadau 
swynol Parti Hoffgan o ardal 
Brynhoffnant. Cafwyd amrywiaeth o 
ganeuon ganddynt, y dwys a’r ysgafn, 
oedd yn addas at ddathlu Gwyl Dewi. 
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Syrpreis y noson oedd dau ddatganiad penigamp ar y ffliwt gan Hawys Davies, 
disgybl yn Ysgol T. Llew Jones.
Cafwyd tipyn o hwyl hefyd gyda Geraint James, yr Ocswnier, yn gwerthu 
cyfraniadau o nwyddau a rhoddion o bob math a diolch i bawb am eu 
cyfraniad. Roedd y gynulleidfa yn ei chael yn anodd troi am adre ar ôl noson 
mor arbennig.

Llanfyrnach
Llongyfarchiadau i Brian Thomas, 
Llwyncelyn Lan, ar gael ei anrhydeddu 
yn Aelod Oes o Undeb Amaethwyr 
Cymru fel cydnabyddiaeth o’i waith 
dros amaethyddiaeth. Yn ei dro bu’n 
Is-lywydd a Dirprwy-Lywydd ac yn 
aelod o nifer o bwyllgorau canolog. 
Chwaraeodd ran amlwg mewn 
nifer o ymgyrchoedd fel gwaredu’r 
diciâu a cheisio cyfyngu ar fonopoli’r 
archfarchnadoedd. Deil i ffarmio 
gwartheg tew a defaid.
Llongyfarchiadau i Denzil ac Ann 
Davies, Moelwern ar enedigaeth gor 
wyres arall. Ganwyd Sienna Rose i 
Kirsty, merch Rose a Roy Phillips yn 

Abergwaun, ar ddydd Nadolig. Dymuniadau gorau i Ann hefyd sydd wedi bod 
yn anhwylus. Yr un modd dymunir yn dda i Joyce Williams, Trehenry, sydd wedi 
bod yn anhwylus yn ddiweddar. Diolch i Betty Morgan, Villa, am goeden Nadolig 
yn yr eglwys eleni.
Roedd yn ddrwg iawn clywed am farwolaeth cyn Reithor y plwyf sef y Parchedig J. 
Roger Thomas, B.A. a fu byw yng Nghrymych am rai blynyddoedd. Bu’r angladd 
yn ei eglwys yn Llanwrda ac yna yn amlosgfa Llanelli. Aeth cynrychiolaeth dda o’r 
plwyf yno nôl ar ddechrau’r flwyddyn.

Maenclochog
Bu’n gyfnod cyffrous a phryderus i 
Osian Fudge a’i gyfaill, Tom Renney o 
Drewyddel. Mae Osian, sy’n 19 oed, 
ac yn astudio ym Mhrifysgol Caerwysg 
wedi cymryd blwyddyn bant er mwyn 
trafaelu gan ymweld â gwledydd De 
America. Ond yn gyfnod pryderus am 
nad oedden nhw’n medru hedfan o 
Cuzco yn unol â’u trefniant a hynny 
am fod y pandemig coronafeirws wedi 

gorfodi’r llywodraeth i atal hediadau. Mae 
darnau o’r wlad yn rhan o’r Andes a mynydd uchaf altiplano Periw yw Huascarán 
sy’n 22,250 troedfedd. Edrychir ymlaen i’w groesawu yntau a Tom adref. 
Llongyfarchiadau i Elen Hunt am gael ei dyfarnu yn actores orau Cymru yng 
Nghystadleuaeth Drama’r Clybiau Ffermwyr Ifanc pan enillodd Llys-y-frân yng 
Nghaernarfon. Y ddrama oedd ‘Shakers’ a dyma’r tro cyntaf iddyn nhw ennill y wobr 
genedlaethol Saesneg mewn ugain mlynedd. Delme Harries oedd y cynhyrchydd.

Rhos-y-bwlch
Yr achlysur olaf i gael ei gynnal yn 
Nhafarn Sinc cyn cydymffurfio â’r 
cyfarwyddyd i beidio â chynnal 
cyfarfodydd torfol oedd ‘Cofiwch 
Carnabwth’ ar nos Sul, 15 Mawrth. 
Cyflwynodd Hefin Wyn dystiolaeth 
llygad dystion o’r hyn ddigwyddodd 
yn Efail-wen yn 1839 pan aed ati 
i ddinistrio’r tollborth deirgwaith. 
Doedd dim amheuaeth mai Thomas 
Rees – Twm Carnabwth – oedd yr 
arweinydd. 
Cyflwynodd dystiolaeth helaeth ac 
amrywiol o natur cymeriad Twm hefyd. 
Bu cryn ddyfalu ynghylch ei gymhellion 
dros weithredu i ddymchwel tollborth 
Efail-wen yn ogystal â pham ei fod 
wedi'i gladdu ar ei ben ei hun. Rhaid 
i'r ymchwil barhau. Yn y cyfamser 
derbyniwyd gwaith celf Dai Llewellyn 
yn llawen. Y cam nesaf fydd canfod 
man addas i'w hongian yn y dafarn 
ynghyd â gwybodaeth berthnasol.
Tebyg bod y llun isod o fwthyn 
Carnabwth ger Glynsaithmaen wedi’i 
dynnu rhywbryd tua chanol y ganrif 
ddiwethaf. Nid oedd wedi newid 
llawer ers dyddiau Twm heblaw bod 
iddo do asbestos yn lle’r to gwellt. 
Yn wir, deil rhywbeth yn debyg hyd y 
dydd heddiw ond gyda tho gwahanol 
sy’n fwy amgylcheddol gynaliadwy.

Rhydwilym
Mae popeth wedi bod yn dawel yn 
y cwm yn ystod y mis. Mae’r ffordd 
wedi ei hail-agor ar ôl y difrod wnaeth 
Corwynt Dennis o amgylch y bont. 
Mae pobol sydd yn byw yn lleol ac 
yn defnyddio'r ffordd yn rheolaidd yn 
falch iawn.
Mae popeth wedi bod yn dawel yn 
y Capel hefyd. Cawsom wasanaeth 
hyfryd dan ofal Arwel Evans ar y 
15fed o’r mis. Oblegid Feirws y 
Corona ni fydd gwasanaethau yn cael 
eu cynnal am y tro.
Dymunwn wellhad buan i Teifion 
John, Dolbetws, a fu yn yr ysbyty 
yn ddiweddar, ac i bawb sydd yn 
anhwylus ar hyn o bryd.

Ar ben y byd yn chwifio 
baner Cymru ym Mheriw
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WYN
VAUGHAN

PEIRIANNYDD 
GWAITH PLYMIO/ 
GWRES CANOLOG

DANDDERWEN 
CWM PLYSGOG

CILGERRAN. SA43 9TA
01239 615587
07968 870115

BWYDYDD ANIFEILIAID
BWLCHYGROES

Masnachwyr Amaethyddol

Bwyd Anifeiliaid ~ Ffensio ~ Hadau 
Gweryd ~ Popeth ar gyfer y fferm

Am bris cystadleuol, 
ffoniwch 01239 698226

Clebran 29Gorffennaf/Awst 2015

Rosemarie Davies
Cyfrifydd Technegol

Treth ar Werth - Hunan Asesiad

Cadw Llyfrau

Cyflogau

Ffon: 01994 419005

Symudol: 07854 212799
Yn drwyddedig gan: Association of  Acounting Technicians

ADDURNWYR

 07811 871423
 07971 545264
 01239 698320

Awelfryn, Tegryn
Sir Benfro. SA35 0BE

Da . vL i e. sM

Harddwch Celtes                     
Triniaethau Harddwch

Am Fwy o wybodaeth cysylltwch â Caryl ar 

01239 831699
Salon gwallt Jaqui’s, 1 Tivybanc, Crymych

www.celtesbeauty.vpweb.com

Adeiladwyr 
a Seiri Coed

D
J

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau

Gosod Ffenestri a Drysau
Gosod Ceginau – Gosod Teils
Ystafelloedd Gwydr, Ffasgau, 

Bondoeau a Chafnau
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd

Lloriau – Plastro a Sgimio

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy
Ffoniwch Gareth neu Iwan�

07790 232122
01239 841235

GARETH DAVIES
ADEILADWR

Gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy!
Ffoniwch Gareth ar

07812 077556 / (01239) 841235

Gwaith Adeiladu Newydd, 
Estyniadau ac Atgyweiriadau, 

Gosod Ffenestri a Drysau, 
Gosod Ceginau – Gosod Teils, 
Ystafelloedd Gwydr, Ffasgau, 

Bondoeau a Chafnau, 
Patios, Llwybrau Cerdded, Rhodfeydd, 

Lloriau – Plastro a Sgimio

M. L. Davies
–––––––––––

Addurnwyr
–––––––––––

Awelfryn,
Tegryn,

Sir Benfro.
SA35 0BE

07811 871423
07971 545264

(01239) 698320

Cofnodion Teuluol
Atgofion Melys am John Davies, 59 
Maes yr Yrfa, Crymych
A hunodd 28ain o Ebrill 2006. Priod 
hoffus, tad a thadcu annwyl. 

Dy hyfryd lais a siriol wen
Sy’n dwyn atgofion lu,
Yn aros beunydd mae y graith
A ddaeth o’th golli di.

Byth yn annwyl i Merle, Hilary, 
Gwynfor a’u teuluoedd. 
Dymuna John a Dailwen Vaughan, 
Glasdir, Blaenffos, ddiolch yn fawr 

i bawb am yr holl gardiau ac anrhegion ariannol a dderbyniwyd ar achlysur eu 
priodas aur. Trosglwyddwyd £985 i Ganolfan MS Aberteifi.
Dymuna Elgan, Bet, Dan a’r teulu 
ddiolch i Bwyllgor Lles Tegryn 
am y bore coffi a gynhaliwyd yng 
nghanolfan Tegryn i godi arian tuag 
at Ward Preseli, Glangwili er cof am 
Caryl. Diolch hefyd i bawb am eu 
cefnogaeth. Trosglwyddwyd £1,360 o 
elw i’r ysbyty. 
Llongyfarchiadau i Gruffudd Williams, 
Y Glog am ennill gwobr “Prentis y 
flwyddyn” yng Ngholeg Hwlffordd, ym 
mis Rhagfyr. Oddi wrth y teulu i gyd.

Shôn Midway yn sôn 
am hanes y cwmni bysus

Pleser o’r mwyaf oedd cael cwmni’r gŵr ifanc, llawn bwrlwm Shôn Rees neu 
Shôn Midway, fel mae’n cael ei adnabod yng nghyfarfod yr Hoelion Wyth ym mis 
Chwefror yng Nghaffi Beca. Croesawyd ef gan ein Cadeirydd, Eifion Evans.
Cawsom gyflwyniad yn cynnwys ychydig o’i hanes ef, ac am hanes datblygiad y 
busnes Midway Motors ers ei sefydlu gan ei ddat-cu Stanley Rees yn 1957.
Trosglwyddwyd hyn i ni yn null unigryw Shôn yn llawn hiwmor ac yn cynnwys sawl 
stori ddigri, a’r rheini i gyd yn rhai gwir! Roedd hefyd wedi paratoi cwis i ni yn 
seiliedig ar fysiau a teithio.
Cafwyd noson ddifyr iawn yn ei gwmni a diolchwyd iddo gan Eifion a Gwyndaf 
Evans. Darparwyd cawl blasus ar ein cyfer a diolch unwaith eto i Robert Jones am 
ei wasanaeth ac am gael defnydd y Caffi ar gyfer ein cyfarfodydd.
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Y Capeli a’r eglwysi
Cymdeithas Capel Tŷ Rhos

Bu’r Gymdeithas eleni yn dathlu Gŵyl Dewi gyda Noson Gawl yng nghwmni Sarah 
Jane Absalom a’i mab, Hugo, yn diddori’r aelodau. Fel y gwelwch buodd Sarah yn 
rhoi datganiadau ar y delyn tra buodd Hugo yn canu’r ffidil. Cafwyd noson arbennig 
iawn. Carol Vittle wnaeth y cawl tra buodd Llywydd y Gymdeithas, Angela Thomas, 
yn cadw trefn ar y noson. Diolch hefyd i Nicola Davies am drefnu’r gweithgareddau 
trwy’r flwyddyn. 
Dechreuodd Cymdeithas Tŷ Rhos ei gweithgaredd tymor 2019 / 2020 trwy giniawa 
yng Ngwesty Penrallt, Aber-porth, gyda’r Bonheddwr Richard Thomas, y Fet, yn 
olrhain ei hanes yn gweithio gyda cymeriadau brith ar ffermydd yr ardal. Tipyn o 
gymeriad gyda’i deulu yn hanu o Dŷ Rhos. Ym mis Tachwedd daeth Glen Johnson, 
y ‘Dyn Hanes’ atom gan ddilyn hanes Rhoshill a’r cyffiniau. Dysgodd pawb gymaint 
yn ei gwmni. 
Sam Everton, y cogydd ifanc o Gilgerran, ddaeth atom i Neuadd y Dderwen 
Rhosygilwen ym mis Rhagfyr pan soniodd am ei brofiadau yn cystadlu mewn 
gornestau coginio ym Mhrydain gan ennill lle mewn gornest yn Rwsia a dod yn 
uchel yno fel cogydd ifanc. Llongyfarchiadau i Sam. 
Oherwydd profedigaeth un o’u swyddogion methodd Cymdeithas Blaenannerch 
ddod atom ym mis Ionawr ond edrychwn ymlaen at eu croesawu flwyddyn nesaf. 
Ar noson ‘Pawb a’i Farn’ ym mis Chwefror cawsom gwmni Non Davies, Geraint 
Jones a Nia Siggins pan fuont yn huawdl iawn eu barn ar bynciau pwysig y mis. 
Ar y 28ain o Fehefin edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Gapel Tŷ Rhos ar gyfer 
ein Cyngerdd Blynyddol. Cewch ragor o wybodaeth am y gyngerdd hon yn y man.

Llandeilo, Maenclochog
Cyflwyno’r Swper Olaf wedi’i bwytho

Ar y chwith: Brenda Williams, trysorydd; Parch Ken Thomas, gweinidog; Julie 
Thomas, ysgrifennydd; y darlun; Ann a Leigh Frost.
Ar brynhawn Sul, 15 Mawrth, yng Nghapel Llandeilo, Maenclochog, cyflwynwyd 
copi o ddarlun enwog Leonardo da Vinci o’r ‘Swper Olaf’ i ofal yr eglwys. Pwythwyd 
y llun gan Leigh Frost. Roedd hithau a’i mam, Ann, am ei roi yng ngofal yr eglwys 
i gofio am y cyfnod pan oedden nhw’n byw yn lleol, cyn symud i Grymych, ac yn 
mynychu’r oedfaon yn gyson. Mae’r ddwy yn dal yn aelodau yn yr eglwys. Priodol 
iawn oedd ei gyflwyno’r adeg hon o’r flwyddyn a ninnau yng nghyfnod y Grawys yn 

arwain at y Pasg a’r wledd olaf honno i 
Grist dreulio ymhlith y disgyblion yn yr 
oruwch ystafell. Trefnwyd y gwaith o 
fframio’r llun gan Julie Thomas.

Bedyddwyr 
Cylch y Frenni 

yn dathlu 
Dydd Gŵyl Ddewi.

Bore Sul, Mawrth y cyntaf, cynhaliwyd 
oedfa undebol o’r Ofalaeth, ym 
Mlaenffos i ddathlu diwrnod ein 
nawddsant. Dechreuwyd gydag Eileen 
Thomas, yn croesawu’r gynulleidfa 
luosog o aelodau, rhieni a ffrindiau, a 
chyflwyno gweddi agoriadol. Cafwyd 
darlleniad o Feibl. Net ( Salm 85) gan 
Bronwen Davies, ac offrymwyd gweddi 
ar y cyd gan ddau fachgen ifanc o Seion 
sef Dyfan a Llion. 
Swynwyd pawb gan gyfraniad graenus 
plant yr Ysgol Sul wrth i Ela, Owen, 
Aneira, Hari, Erin, Eleri a Nia nodi 
ardaloedd hardd Cymru, a chynnig 
gair o ddiolch i Dduw amdanynt.  
Cafwyd darnau cerddorol ar y piano 
gan Owen ac Emily, a datganiad ar y 
delyn o “Ymadawiad y Brenin”, hen 
alaw Gymreig, gan Eleri Court.  Roedd 
yn hyfryd gweld y plant lleia’ yn eu 
gwisgoedd Cymreig, a’r rhai hŷn yn eu 
crysau cochion. 
I gloi eu cyfraniad, gwrandawyd ar 
beth o hanes Mistar Urdd, y genhinen 
a’r ddraig goch, ar ffurf penillion, gan 
Steffan, Llion, Gwenno a Dyfan, a 
phenllanw’r cyfan oedd y plant mewn 
un côr yn morio canu “Cana Gȃn” a 
“Molwn Ef am Gymru”. Diolchwyd i’r 
plant am eu gwaith canmoladwy, ac i’r 
athrawon Ysgol Sul am eu llafur cyson 
yn ystod y flwyddyn, gan y gweinidog, y 
Parchg. Rhosier Morgan. 
Cyflwynwyd y gerdd “Hon” ( T. H. 
Parry Williams ) gan Ffion Richards, 
a chanodd parti’r bechgyn emyn am 
yr arloeswyr gynt, a’r gobaith na fydd 
fflam yr allor yn diffodd yng Nghymru, 
ar yr hen alaw “Deio Bach”.  Darllenwyd 
tair nodwedd bwysig am fywyd Dewi 
Sant gan Elizabeth John, Mary Owen 
a Steffan Thomas.  Neges y Gweinidog 
oedd y pwysigrwydd o “wneud y 
pethau bychain“ yn ystod taith bywyd, 
ac atgoffwyd pawb bod camau bitw 
bach mewn amser, yn medru datblygu, 
a chyflawni pethau mawr, yn y diwedd. 
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TYWOD GWELY ANIFEILIAID YN SYTH 
O'R CHWAREL I'R FFERM

Gwesty
Nant-y-Ffin

LLANDYSILIO

Gwely a Brecwast
Ciniawau a Phrydau 
ar gyfer pob achlysur

Cysylltwch â 
(01437) 563423

Cyhoeddwyd yr emynau gan Rhian 
Bowen, Gwenno Francis a Rhian Selby, 
a’r organydd oedd Catrin-Elen gyda 
Heiddyn ar y drymiau yn ychwanegu 
rhythm a ffresni i’r addoliad. 
Gwerthfawrogir yn fawr, cydweithrediad 
ac ufudd-dod aelodau’r pedair Eglwys 
yn yr Ofalaeth am gymryd rhan yn yr 
oedfa arbennig hon.
Yn dilyn y cyfraniadau, gweinyddwyd y 
Cymun gan y Parchg Rhosier Morgan a 
Sian-Elin Thomas yn ei gynorthwyo.

Yn ystod y dathlu, cafodd Mrs. 
Barbara Thomas, aelod o Eglwys 
Blaenffos, ei hanrhegu am ei gwaith 
ffyddlon yn gofalu a threfnu cegin y 
festri am 23 mlynedd. Cyflwynodd y 
Gweinidog dusw o flodau a thocyn o 
werthfawrogiad iddi, gan ddiolch ar ran 
yr aelodaeth, am ei llafur diflino. Daeth 
oedfa fendithiol i ben gyda Meiddyn 
yn cyhoeddi’r fendith drwy ddyfynnu 
geiriau’r diweddar Archdderwydd 
Cynan - “O Arglwydd Dduw, ein Tadau, 
bydd eto’n Dduw ein plant, a chadw’n 
Cymru ninnau yn Gymru Dewi Sant”.

PRITCHARD
a’i Gwmni

CYFRIFWYR SIARTREDIG ARDYSTIEDIG
Mae gennym bartneriaid a staff 
sy’n medru cynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn yn y meysydd canlynol:

▪ Hunan Asesiad
▪ Paratoi cyfrifon busnesau a’u cyflwyno i Gyllid y Wlad
▪ Ffurflenni Treth Incwm unigolion
▪ Treth ar Werth a thalu wrth ennill
▪ Cyngor ar bob agwedd o drethiant

74 Stryd Fawr, Abergwaun    (01348) 873263
47 Stryd y Santes Fair, Aberteifi (01239) 612475 / 612583
15-17 Castle High, Hwlffordd     (01437) 764785
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Lleihau dedfryd
Cafodd ffermwr o Foncath ei ddedfryd o 
dair blynedd o garchar ei lleihau i ddwy 
flynedd a hynny gan y Barnwr oedd 
wedi’i ddedfrydu yn y lle cyntaf. Roedd 
William Cawley, 41 oed, Rhydhowell, 
wedi pledio’n euog i’w ran mewn derbyn 
gwartheg a cherbydau wedi’u dwyn ar 
ddiwrnod cyntaf achos a gynhaliwyd ym 
Mrawdlys Surrey. Cafodd ei ddedfrydu 
ar ei union wedyn am fod disgwyl iddo 
roi tystiolaeth ar ran yr erlyniad yn erbyn 
tri dyn arall. Dywedodd y Barnwr, Ustus 
Dunn, iddo fod yn ystyried y rhan roedd 
Crawley wedi’i chwarae yn y troseddu ac 
iddo fod yn ormodol o dan ddylanwad y 
‘prif droseddwr’ Bernard Swoish.

Cymanfa Ganu
Cynhaliodd Bedyddwyr Cylch Carn 
Ingli Gymanfa Ganu flynyddol ym 
Methlehem, Trefdraeth ar Ddydd Llun 
y Pasg. Yr arweinydd oedd John S. 
Davies, Abergwaun. Y cantorion yn 
cymryd rhan oedd aelodau Bethlehem, 
Tabor, Jabez a Chaersalem. Llywyddwyd 
oedfa’r bore gan Bronwen Davies 
(Bethlehem), oedfa’r prynhawn gan 
Mair Davies (Tabor) ac oedfa’r hwyr 
gan y Parch Peter D. Richards (Jabez). Y 
swyddogion oedd Mair Davies, llywydd; 
Edgar Jenkins, is-lywydd; D. H. Williams, 
trysorydd a Doris Davies, ysgrifennydd.

Blaenconin
Darlledwyd y rhaglen ‘Dechrau Canu, 
Dechrau Canmol’ ar y teledu ar ddydd 
Sul, Ebrill 5 o Flaenconin, Llandysilio. 
Yr unawdydd oedd Jennifer Jones, 
Clunderwen. Rhoddodd Ann Phillips 
sgwrs i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc 
Clunderwen ar ei phrofiad yn cynrychioli’r 
mudiad ar lefel genedlaethol. Diolchwyd 
iddi gan Kitty Thomas a Mostyn 
Williams. Trefnodd rhocesi y clwb Barti 
Caws a Gwin yn Neuadd Clarbeston 
Road. Cyflwynwyd Cwpan Nan Picton 
Davies i Bronwen Phillips.

Da Tew
Cynhaliodd Cymdeithas Da Tew Preseli 
a Gogledd Sir Benfro eu hail arwerthiant 
ym Mart Aberteifi ac am yr eildro 
rhoddwyd y pris uchaf i H. Absalom, 
Bush Farm, Llangolman. Barnwyd bod 
ei bedwar bustach Henffordd croes 
gyda’r gorau welwyd erioed yn y mart. 
Fe’u gwerthwyd am £119 10 swllt yr un. 
Cafodd A. B. Phillips, Fagwreinon Fawr, 
Glan-rhyd £106 yr un am dri bustach 
Friesian.

‘Eli Jenkins’
Bu Peter John, Tŷ Preseli, Crymych, ar daith yn yr Iseldiroedd yn chwarae rhan Eli 
Jenkins mewn cynhyrchiad o ddrama Dylan Thomas, ‘Under Milk Wood’.  Chwaraewyr 
Llaregyb oedd y cwmni a drefnodd y daith.

Ymddeol
Ymddeolodd Enid B. Davies, Hafod, Trefdraeth ar ôl 41 mlynedd fel athrawes yn 
yr ysgol gynradd. Ymhlith y rhai fu’n talu teyrnged iddi am ei gwasanaeth roedd D. 
Islwyn Jenkins, y prifathro; W. J. Jenkins, cadeirydd y rheolwyr; Cynghorydd Titus 
Lewis a’r disgyblion yn canu nifer o ganeuon.

Adar y Banc
Cynhaliodd Parti Noson Lawen Adar y Banc o Efail-wen eu cyngerdd olaf am y 
tymor yn Neuadd Casmael. Y rhai a fu’n cymryd rhan oedd Huw Williams, Jack 
Thomas, Gwyn Davies, Tyrel Griffiths, Kenneth Davies, Dennis Jones, Vivian Evans, 
B. J. Thomas, Idwal Howells, Brynmor Thomas, Ernest James, Ingli Owen, Meurig 
Davies, Goronwy Griffiths, Fred Howells, Ifan Howells, Maudie a Gloria Morris 
(Maenclochog), Rose a Mair, (Hendygwyn-ar-daf),Jean Jones (Efail-wen), Jack 
Davies, arweinydd, Dilwyn Edwards, compere, Lena Davies, A.L.C.M., L.L.C.M. 
Llanfallteg,  Parti’r Pentan, Maenclochog, Adar Amgoed, Henllan Amgoed. Doedd 
Ben Thomas, Hedley Edwards, Emrys Price ac Eric Edwards ddim yn bresennol 
oherwydd afiechyd. Trefnwyd y noson gan Glwb Ieuenctid Casmael. Rhoddodd Adar 
y Banc eu gwasanaeth am ddim am fod elw’r noson yn cael ei neilltuo i Gymdeithas 
Spastic Sir Benfro.

Tships
Yn Llys Ynadon Arberth rhoddwyd dirwy o £3 10 i Leonard Nicholas, Preseli View, 
Clunderwen am ollwng sbwriel. Dywedwyd iddo gael ei weld am 11.25pm ar nos 
Sadwrn, Chwefror 7 gan y Cwnstabl George Mortimer yn taflu carreg at olau lantern 
oedd yn glwm wrth wal y Farmers Arms yn y dref. Rhedodd i ffwrdd ar hyd gidel 
neu ddrang a phan ddaeth y plisman ar ei draws roedd yn chwydu ei berfedd 
gan ddweud nad oedd wedi taflu carreg ond yn hytrach cwdyn o tships.  Yn yr un 
llys rhoddwyd dirwy o £5 i Edward McCabe, Hafod Lon, Clunderwen, am yrru’n 
gyflymach na 30mya yn ei landrofer yn Llangwathen.

Mansel
Rhoddwyd dirwy o £5 i gwmni Mansel Davies, Llanfyrnach, yn Llys Ynadon Arberth, 
am nad oedd trwydded ecseis ar fan. Gorchmynnwyd y cwmni hefyd i dalu £2 10 o 
refeniw a gollwyd ynghyd a £7 o ddirwy am fod heb dystysgrif prawf. Dywedodd 
y Cwnstabl Ian Richards iddo atal fan yn cael ei gyrru gan weithiwr y cwmni am 
9.20pm Hydref 20 yn Llandysilio. Doedd dim trwydded ecseis i’w weld ar y cerbyd. 
Dywedwyd wrtho y dylai’r fan fod yn dangos ‘trade plates’. Ar ôl siarad â Mansel 
Davies yn ddiweddarach dywedwyd wrth y plisman fod y ‘trade plates’ y tu ôl i sedd 
y gyrrwr gydol yr amser ond nad oedd yn sylweddoli fod rhaid i gerbydau gael 
tystysgrif prawf.

Swyddfa Bost
Symudwyd Swyddfa Bost Maenclochog o’r Aelwyd i Awelfryn wrth i Olwen James 
ymddeol ar ôl 26 mlynedd o wasanaeth fel is-bostfeistres. Anthony Howells oedd yr 
is-bostfeistr newydd. Fe fu’r busnes yn nwylo teulu’r Jamsiaid ers 70 mlynedd pan 
gymrwyd drosodd wrth Essex Rees yn 1900. Cefnder Mrs Rees, J James, oedd y 
cyntaf i gymryd yr awenau ac fe’i dilynwyd gan ei fab, Gerry James, cyn iddo yntau 
drosglwyddo’r busnes i’w wraig yn 1944. Bu cangen y pentref o’r Lleng Prydeinig 
yn cynnal eu cinio blynyddol yng Nglasfryn, Treletert. Ymhlith y gwesteion roedd 
Eleanor Eynon, Brenhines y Lleng Prydeinig. Cafwyd dawnsio a gemau wedi’r 
ciniawa.

Defaid
Yn Llys Ynadon Cemaes, Eglwyswrw rhoddwyd dirwy o £5 i Betty Carey, 50 oed, 
Fferm Cadwynog, Nanhyfer am fod ei chi wedi aflonyddu ar ddiadell o 530 o 
ddefaid oedd yn pori ar fferm gyfagos Glasdir. Dywedodd Meurig Rees iddo ganfod 
un ddafad yn farw yn ogystal ag oen a 14 o ŵyn eraill wedi’u hanafu nes ei bod 
yn ofynnol dinistrio saith ohonynt ar fore Sul, Chwefror 22. Amcangyfrifwyd bod 

Hanner can mlynedd 'nol
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Mae Malcolm a Suzanne, Bwyd y Byd, 
nawr yn rhedeg cwmni gofal sydd yn cynnig:

•	 Cymorth yn eich cartref, e.e. gydag ymolchi, meddyginiaeth, 
  symud o gwympas a chymorth i gynnal eich hunan barch.
•	 Cymorth i fod yn rhan o’ch cymuned.
•	 Cwmni
•	 Rhywun i aros gyda chi pan fod eich gofalwr arferol yn cael amser bant.
•	 Staff sydd wedi eu hyfforddi.
•	 Staff Cymraeg ar gael.
•	 Amserau i’ch siwtio chi.
•	 Holwch ni ynglyn am ffyrdd o dalu e.e. pa gymorth sydd ar gael i chi 
  neu hunan daliadau.
•	 Wedi cofrestru gyda AGGCC.
•	 Diwrnodau allan a chymorth i fynd i apwyntiadau.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Malcolm ar: 01239 832852 / 07817 634810 
E-bost – Gofalus@hotmail.com  Gwefan – www.gofalus.com

Gofalus

gwerth y naw anifail a fu farw yn £53 10. 
Ymwelodd y Cwnstabl Halket Jones â 
Chadwynog ar Chwefror 27 a chanfod 
dau gi oedd wedi bod yn aflonyddu 
ar ddefaid. Dywedodd Mrs Carey mai 
hi oedd perchennog un ci a oedd yn 
chwe mis oed ond mai Garfield Davies, 
Red Lion, Aberteifi, oedd perchennog 
y llall a hithau yn ei warchod ers tua 
tair wythnos. Mewn llythyr at y llys 
dywedodd bod y cŵn wedi’u dinistrio 
a’r ffermwr wedi derbyn iawndal llawn 
trwy ei hyswiriant.

Gollwng cyhuddiad
Yn Llys Ynadon Eglwyswrw cafodd 
cyhuddiad o yrru’n ddiofal yn erbyn 
Oliver Sandbrook Thomas, 21 oed, 
Brynderw, Pentregalar ei ollwng. 
Dywedwyd iddo daro fan yn cael ei 
gyrru gan David Roydon Evans, Min-
y-llan, Treletert yng nghanol pentref 
Crymych am 10.30am, Rhagfyr 22. 
Dywedodd Thomas iddo orfod brecio’n 
sydyn wrth i’r fan droi i’r dde’n sydyn 
heb roi unrhyw arwydd ac yntau ar fin 
ei oddiweddyd ger Capel Seion. Mynnai 
Evans iddo roi arwydd ei fod yn bwriadu 
troi ond roedd teithiwr yng ngherbyd 
Thomas, Hywel George Makepeace, 
o’r farn na roddwyd rhybudd o gwbl 
o’r bwriad i droi. Penderfynodd y 
ddau yrrwr rhyngddyn nhw i beidio â 
chysylltu â’r heddlu ond roedd rhywun 
oedd wedi gweld y digwyddiad wedi 
hysbysu’r heddlu. Fodd bynnag, erbyn 
i’r Cwnstabl T. J. Evans gyrraedd roedd 
y ddau gerbyd wedi diflannu ond roedd 
yna olion llithro yn mesur 112 troedfedd 
ar y ffordd. Dywedodd Thomas iddo 
alw gyda’r heddlu’n ddiweddarach am 
iddo weld y fan fawr y tu fas i’r orsaf. 
Pwysleisiodd nad oedd wedi troseddu 
ers iddo ddechrau gyrru’n 16 oed. 
Cynrychiolwyd Thomas gan Myrddin 
Thomas, Caerfyrddin.

Priodi
Yng Nghapel Brynberian priodwyd 
Glyn  Thomas James Davies, Treceirt, 
Nanhyfer a Nesta Mary Williams, 
Pencnwcbach, Eglwyswrw. Cynhaliwyd 
neithior yng Ngwesty Maenor 
Llwyngwair ar gyfer 95 o westeion. 
Treuliwyd y mis mêl yn teithio yng 
Nghernyw a Dyfnaint. Roedd y ddau’n 
aelodau gweithgar o Glwb Ffermwyr 
Ifenc Eglwyswrw.  Gweinyddwyd y 
briodas gan y Parch’ion Tom Rees a 
Llungwyn Jones. Yn Eglwys Babyddol 
Hwlffordd priodwyd Margaret Marsley 
Morgan, 3, Heol-y-Gaer, Clunderwen 
a John Crinnion, South Sanderstead, 
Surrey. Cynhaliwyd neithior yn Nant-y-
ffin, Llandysilio ac ymgartrefodd y ddau 
yn Leighton Buzzard, Beds.

Ffermydd
Ar werth roedd Rhydyfaenog, Hermon 
yn cynnwys beudy’n clymu naw, sied 
wair dau olau ynghyd â 19 erw o 
dir, 16 ohono’n dir glân. Cynhaliwyd 
arwerthiant hefyd oedd yn cynnwys 
dwsin o wartheg ac amrywiaeth o offer 
a pheiriannau. Cynhaliwyd arwerthiant 
yn Nhroedyrhiw, Crymych yn cynnwys 
chwech o wartheg a 108 o ddefaid ac 
amrywiaeth helaeth o beiriannau yn 
cynnwys tractor Massey Ferguson 35 
1959 a thractor Ford/Ferguson 1947 
TVO. Hefyd ar werth roedd Brynderwen, 
Clunderwen yn cynnwys stabal ar gyfer 
tri cheffyl a beudy yn clymu pedair 
ynghyd â 15 erw o dir. Roedd fferm 
Tirbach, Llanycefn yn cael ei gwerthu 
gan Ymddiriedolwyr Capel Rhydwilym 
ynghyd â 15 erw o dir ffrwythlon.

Llwyfan
Recordiwyd rhaglen o’r gyfres radio 
‘Llwyfan’ yn Neuadd Crosswell. Yn 
cymryd rhan roedd Cassie Davies, 
Tregaron; Mari James, Llangeitho; 
Tydfor Jones, Llangrannog; Dic 

Jones, Blaenannerch a Jacob Davies, 
Llanybydder yn cadeirio. Roedd disgwyl 
iddyn nhw drafod cwestiynau fyddai’n 
cêl eu holi gan y gynulleidfa.

Llys Ynadon
Rhoddwyd dirwy o £10 i Peter Lewis 
Jeremiah, 5, Maes-y-dre, Llandudoch yn 
Llys Ynadon Aberteifi wedi iddo bledio’n 
euog o fod yn feddw ac afreolus y tu 
fas i’r Llew Du yn y dref ar nos Sadwrn 
Ebrill 25. Bu’n rhegi ac yn ymddwyn 
yn fygythiol tuag at ddau blisman. 
Dywedodd cadeirydd y Fainc, Sylvan 
Howell ei bod yn dorcalonnus darllen 
y rhestr o ddedfydrau yn ei erbyn yn y 
gorffennol er roedd yn gwerthfawrogi 
nad oedd wedi ymddangos gerbron 
y llys ers 1967. Yn yr un llys rhoddwyd 
dirwy o £2 10 i Benjamin Leslie James, 
Tynewydd, Mynachlog-ddu am yrru 
cerbyd heb drwydded a thystysgrif 
prawf. Dywedwyd iddo gael ei holi ar 
Fawrth 15 pan welwyd ei gerbyd yn 
Stryd y Castell. Ysgrifennodd at y llys yn 
pledio’n euog.

Ewyllysion
Gadawodd Catherine Phillips, 
Bentinck, Trefdraeth £5,216. Rhoddwyd 
profiannaeth i’w brawd yng nghyfraith, 
Thomas James, Greenland Meadows, 
Aberteifi; William J. Jenkins, Bryncoed, 
Trefdraeth ac Eynon D. G. Walters, 
cyfreithwyr, Aberteifi. Gadawodd 
John Lewis Davies, Penralltydre, 
Llandudoch £3,479. Rhoddwyd 
profiannaeth i George L. James, Tivy 
House, Llandudoch a David H. Emanuel, 
cyfreithiwr, Aberteifi. Gadawodd 
William Wynford Phillips, Cnwcybeili, 
Cilrhedyn £7,617. Rhoddwyd llythyrau 
gweinyddiaeth i’w chwiorydd Anna J. 
Davies,  Bwthyn Meidrim, Meidrim a Mrs 
Esther Rees, Parcllwyd, Llechryd ynghyd 
a’i nai, Benjamin D. Phillips, Bryn Villa, 
Heol Henfwlch, Caerfyrddin.

Beth am 
hysbysebu 

yn Clebran?
Cysylltwch â Dylan: 

01239 831163 
dylanthomas191@btinternet.com

DIHAREB Y MIS
Ymhob braint y mae dyletswydd
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Ysgolion y Fro
Ysgol y Preseli

Seremonïau Cadeirio a Choroni Ysgol y Preseli 2020 

Y Goron
Yng nghystadleuaeth y goron, 
dyfarnwyd yr ail wobr i Jona 
Milone o flwyddyn 10 a’r drydedd 
wobr i Alec Larsen o flwyddyn 12.  
Llongyfarchiadau i’r beirdd i gyd 
ar eu llwyddiannau ac i bob un 
o’r cystadleuwyr a gyfrannodd at 
gystadlaethau safonol iawn.
Mr Eifion Daniels, cyn Reolwr Busnes 
Ysgol y Preseli, gafodd y gwaith o 
gloriannu ffrwyth llafur y beirdd yn 
y Gymraeg a Mr Phil Higginson, 
cyn aelod o’r adran Saesneg, fu’n 
pwyso a mesur y cynigion am y 
Goron. Canmolwyd ganddynt 
ansawdd arbennig y cyfansoddiadau, 
aeddfedrwydd iaith a mynegiant y 
rhai ddaeth i’r brig, a brwdfrydedd 
amlwg yr holl ymgeiswyr. Diolch 
iddynt am eu hynawsedd yn eu 
beirniadaethau a’u hanogaeth i’r 
beirdd ifainc barhau i ymarfer eu 
crefft. 
Cafwyd cyfle i wrando ar 
gyfansoddiadau’r beirdd yn ystod y 
seremonïau. Diolch i Mrs Rhian Davies 
a Mrs Eirian Wyn am ddarllen y cerddi 
Cymraeg ac i Mrs Ruth Cummins am 
gyflwyno’r cerddi Saesneg. Diolch 
hefyd i Mrs Megan Graham am 
ddarllen y beirniadaethau Saesneg yn 
absenoldeb Mr Higginson.

Ddydd Gwener, Chwefror 28ain, cynhaliwyd un o uchafbwyntiau blynyddol 
calendar Ysgol y Preseli sef seremonïau anrhydeddu beirdd ifanc yr ysgol. Cyn 
cynnal defodau’r Cadeirio a’r Coroni, cafwyd gwasanaeth pwrpasol dan ofal 
y prif ddisgyblion ar y thema cariad@yGymraeg ac atgoffwyd pawb o werth a 
phwysigrwydd gwarchod ein hiaith ac arddel ein Cymreictod gydag angerdd 
a balchder. Diolch i Ffion Thomas, Morgan Williams, Manon Simmons, Mirain 
James, Leia Burge a Rhun Phillips am eu cyfraniadau graenus.

Y Gadair
Testun y Gadair Iau oedd ‘Yfory’ a thestun y Goron Iau oedd ‘Roots’. Y bardd 
buddugol yn y Gymraeg oedd Haf Davies o flwyddyn 9 ac enillydd y Goron 
oedd Lefi Dafydd, hefyd o flwyddyn 9. Dyfarnwyd yr ail safle yn y Gymraeg 
i Lefi Dafydd a’r drydedd wobr i Efa Lewis o flwyddyn 7. Yn y gystadleuaeth 
Saesneg, dyfarnwyd yr ail wobr i Cadi Reynolds o flwyddyn 9 a’r drydedd wobr 
i Manon Elster-Jones o flwyddyn 8.
Y testunau i’r Ysgol Hŷn oedd ‘Perthyn’ (Y Gadair) a ‘Harmony’ (Y Goron). Y 
bardd buddugol yn y Gymraeg oedd Ffion Thomas o flwyddyn 13 a’r enillydd 
Saesneg oedd Grace Tonkin-Wells o flwyddyn 11. Yn ail yng nghystadleuaeth y 
gadair oedd Gwenno James, blwyddyn 11 a rhannwyd y drydedd wobr rhwng 
Gruffydd Green a Branwen Vaughan, y ddau o flwyddyn 11.

Dosbarth Meistr Cerdd 

Ddydd Gwener 28ain o Chwefror, gwnaeth disgyblion blwyddyn 9 gymryd rhan 
mewn Dosbarth Meistr Cerdd dan ofal y clarinetydd Cymraeg, Rhys Taylor, 
gyda chefnogaeth Mr Emyr Wynne Jones. 
Roedd Rhys Taylor yn llawn edmygedd a chanmoliaeth o’r ensemble sef Jencyn 

Corp, Jake Watts, Lefi Dafydd, 
Benjamin Davies, Daisy Whitfield a 
Cadi Reynolds (yn anffodus roedd 
Cadi yn sâl ar y diwrnod).
Hoffem ddiolch i Mr Sanders-Swales 
am drefnu’r dosbarth meistr yma 
ac am ei gymorth a chefnogaeth i’r 
ysgol.

Iola Phillips
Diolch arbennig i Mrs Iola Phillips, 
Dirprwy Bennaeth, am lywio’r ddwy 
Seremoni mor urddasol, i Mrs Elin 
Ennis ac Awen Davies o flwyddyn 13 
am gyfeilio ar y piano a’r delyn yn 
ystod y seremonïau ac i Marilla Evans 
o flwyddyn 8 am ganu’r ffanffer. 
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Cafwyd datganiadau swynol o Gân y 
Cadeirio gan Begw Fussell o flwyddyn 
9 a Ffion Thomas o flwyddyn 13. 
Cyrchwyd y beirdd i’r llwyfan gan 
Rhys Vaughan, Cerys Davies, Bethan 
Edwards, Owain Howells ac Annest 
Davies o flwyddyn 12 a chyfarchwyd 
y beirdd buddugol gan athrawon yr 
adrannau Cymraeg. 

Y Ddadl Fawr 

Llongyfarchiadau Annest Davies, 
Cerys Davies a Gethin Greenhalgh 
o flwyddyn 12 am fynegi eu barn yn 
ddi-flewyn ar dafod ar raglen radio ‘Y 
Ddadl Fawr’ yn ddiweddar.

Tony Jones
Cyflwynwyd cadeiriau a choronau bychain o waith Mr Tony Jones o’r adran 
Dechnoleg i’r beirdd buddugol gan Bennaeth yr ysgol sef Mr Michael Davies 
ynghyd â chopïau o’u cerddi wedi’u fframio. Diolch i Mr Jamie Line am 
ei gymorth technegol ac i Mrs Marie Williams am drefnu’r blodau hardd i 
addurno’r llwyfan. Roedd trefniadau’r gwasanaeth a’r seremonïau dan ofal Mrs 
Eirian Wyn Jones a Ms Rhian Davies.

Taith Barcelona 

Cafwyd taith hynod lwyddiannus allan yn Barcelona yn ddiweddar dan ofal yr 
Adran Ieithoedd Tramor Modern. Diolch i Mrs Rosie Stephens, Mrs Elin Mair a 
Mr Lodwick Griffith am eu gofal o’r disgyblion.

Ysgol Eglwyswrw

Eisteddfod Gylch 

Eisteddfod Ysgol 
Cynhaliwyd eisteddfod yr ysgol ar 
ddydd Iau y 27ain o Chwefror, lle 
cafwyd diwrnod o gystadlu brwd gyda 
thîm Banon yn dod i’r brig. Diolch i’n 
beiriniaid Mrs Rhian Clwyd a Miss 
Angharad James.  Llongyfarchiadau i 
Wil Freeman am ennill y tlws am y mwyaf 
o bwyntiau llwyfan yn yr Eisteddfod a 
llongyfarchiadau i Elin George am ennill 
y tlws am y mwyaf o bwyntiau gwaith 
cartref. Cafwyd seremoni gadeirio 
hefyd a llongyfarchiadau mawr i Megan 
George o flwyddyn 6 am ennill y gadair 
am ei cherdd ‘Hunllef’.

Roedd yn ddiwrnod llwyddianus i Ysgol 
Eglwyswrw yn yr eisteddfod gylch wrth i 
ni ennill tarian W.D Williams am yr ysgol 
â mwyaf o bwyntiau o’r holl eisteddfod. 
Roedd yn wych bod y côr, parti llefaru 
a un o grwpiau’r ymgom wedi ennill 
yn y cystadlaethau grŵp ac hefyd 
roedd llawer o blant wedi cystadlu yn 
unigol a wedi cael llwyddiant a dod a 
thystysgrif i’r ysgol. Mae yn anffodus 
iawn bod eisteddfodau dros y wlad i 
gyd wedi cael ei canslo ond roeddwn 
i gyd wedi mwynhau’r profiad. “Mae’n 
drist iawn bod yr eisteddfod wedi cael 
i’w ganslo enwedig ar fy mlwyddyn 
cyntaf yn cystadlu ond fe wnes i joio 

Y disgyblion a fuodd yn cystadlu yn yr eisteddfod gylch 
gyda thlws W.D.Williams.
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mas draw canu yn y côr” dywedodd 
Josh o flwyddyn 6. - gan Megan

Gwaith Llenyddol
Llongyfarchiadau i’r canlynol am ennill 
gwobrau llenyddol yn yr eisteddfod 
Sir am eu storiau a barddoniaeth: Elin 
George, Anna Dafydd, Enlli Harries, 
Beca George, Hawys James, Megan 
George. 

Pêl Rwyd 
Ar y pumed ar hugain o Chwefror 
buodd Cerys, Nia, Celyn, Hawys, Ela, 
Elin, Megan, Manon, Carys o flwyddyn 
5 a 6 yn cystadlu lawr yn ysgol Caer 
Elen yn y gystadleuaeth pêl rwyd, gan 
chwarae yn erbyn 5 tîm arall. Roedd 
pawb wedi chwaere yn gwych ac 

roeddwn wedi mwynhau yr ymarfer a’r 
cystadlu. - gan Cerys 

Cogurdd
Ar Chwefror y 25ain, cafon ni 
gystadleuaeth coginio cogurdd, lle’r 
oedd y Neuadd yn llawn ffrwythau 
gan mae y gystadleuaeth oedd creu 
cebabs ffrwythau gyda iogwrt o unrhyw 
flas. Roedd yn brofiad llawn tensiwn 
gyda 17 o blant yn cystadlu a phawb 
yn canolbwyntio i frwydro am y wobr 
gyntaf. Yr enillydd oedd Dafydd Evans, 
yn ail oedd Ela Morris ac yn drydydd 
oedd Betsi Payne. Llongyfarchiadau! 
“Fe wnes i joio’r profiad, yn enwedig 
y blasu yn ystod yr ymarfer!” meddai 
Megan George. – gan Theo

Ysgol y Frenni
Eisteddfod Cylch y Frenni

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion 
Ysgol y Frenni ar eu llwyddiant yn 
Eisteddfod Cylch y Frenni ar Ddydd 
Mercher, Mawrth yr 11eg. Bu llawer o 
baratoi ar gyfer y diwrnod a braf yw 
nodi llwyddiannau gwych y disgyblion: 
Dyma’r canlyniadau: 
Llefaru Blwyddyn 2 ac Iau
1af Tillie Ward; 2il Maisie James
Unawd Bl 3&4
1af Elain Nicholls; 2il Steffan Thomas
Llefaru Bl 3&4
1af Grug Davies; 2il Gwion Bowen;
3ydd Elen Scourfield

Unawd Bl 5&6 
1af Lleucu Davies; 2il Sion Thomas;
3ydd Gwenan Scourfield

Llefaru Bl 5&6
1af Gwenan Scourfield;
3ydd Ella Jones-Dieumegard

Rownd Derfynol Pêl Droed yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion aeth i chwarae pêl droed yn rownd derfynol 
Urdd Rhanbarth Penfro yn Hwlffordd yn ddiweddar. Llwyddodd y tîm i ennill y 
drydedd safle. Da iawn chi! 

Cystadleuaeth Valero
Bu nifer o ddisgyblion yn cystadlu yng Ngŵyl Gerdd Ysgolion Cynradd Sir Benfro 
yn ddiweddar. Perfformiodd y disgyblion yn arbennig o dda. Mae safon y cystadlu 
yn uchel tu hwnt bob blwyddyn a braf yw llongyfarch Elen Davies, Bl 6 ar ddod i’r 
brig wrth chwarae’r soddgrwth. Gwych!

Cogurdd

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cogurdd 
yr Ysgol ar yr 28ain o Chwefror. Y 
beirniad eleni oedd Mrs Owena 
Davies. Canmolodd y beirniad safon 
y coginio a brwdfrydedd y disgyblion. 
Llongyfarchiadau mawr i’r tri buddugol. 
1af Mali Phillips, 2il Mali Nicholls, 3ydd 
Sioned James. 
Cystadlaethau Llenyddol yr Urdd

Braf yw llongyfarch y disgyblion yma 
ar eu llwyddiant yng nghystadlaethau 
llenyddol y Sir. Rydym hefyd yn ffodus 
i dderbyn tlws Mrs Marian Philips am 
yr Ysgol uchaf ei marciau. – Dyma’r 
canlyniadau: 
Barddoniaeth Blwyddyn 2 ac Iau:
3ydd Idris Kembery
Barddoniaeth Blynyddoedd 3 a 4
1af Elen Scourfield
Barddoniaeth Blynyddoedd 5 a 6
1af Gwenan Scourfield; 3ydd Elen Davies
Rhyddiaith Blynyddoedd 3 a 4
2il Elen Scourfield; 2il Grug Davies;
3ydd Harry Clarke
Rhyddiaith Blynyddoedd 5 a 6
1af Gwenan Scourfield

Ysgol Clydau
Eisteddfod Ysgol

Cynhaliwyd ein Eisteddfod ar ddydd 
Gwener Chwefror 28ain. Diolch i 
Mrs Jean George, Bwlch-y-groes am 
feirniadu ac i Miss H Standing am 
gyfeilio. Dyma canlyniadau’r diwrnod:-
Unawd Blwyddyn 2 ac iau 
1af–Molly King; 
2il–Gwenno Phillips a Jaydee Hayden;
Unawd Blwyddyn 3 a 4
1af–Cadi Howell; 2il–Cerys Davies; 
3ydd–Gwenno Francis
Unawd Blwyddyn 5 a 6
1af–Erin King; 2il–Charlie Jackson; 
3ydd–Dafydd Owen

Mali Phillips ddaeth i’r brig

Enillwyr Unawd Blwyddyn 5

Deuawd Bl 6 ac Iau
1af Lleucu a Gwenan; 2il Elen a Sion
Unawd Llinynnol
1af Elen Davies; 2il Sioned James
Parti Unsain 
1af Parti Gwenan; 3ydd Parti Dyfan
Grŵp Llefaru – 2il
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Llefaru Blwyddyn 2 ac iau 
1af–Gwenno Phillips; 2il–Molly King; 
3ydd–Abigail Lovering, 
    Dafi Jon James a Jimmy Jones
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 
1af–Gwenno Francis; 
2il–Lilly Robertson-Williams a Cadi Howell; 
3ydd–Cerys Davies ac Ethan Williams
Llefaru Blwyddyn 5 a 6  
1af–Alana James; 2il–Dafydd Davies; 
3ydd–Erin King

Yn ogystal gwobrwyd disgyblion am 
waith llenyddol a chelf. Diolch i Mrs G 
Savins am feirniadu’r gwaith.
Ysgrifennu Stori Meithrin/Derbyn 
1af–Lois Howell; 2il–Sofia Owen; 
3ydd–Jimmy Jones
Ysgrifennu Stori Blwyddyn 1 a 2  
1af–Abel Dewmartin; 2il–Ripley Circus; 
3ydd–Gwilym Lewis
Barddoniaeth Blwyddyn 3 a 4 
1af–Elisha Young; 2il–Gwenno Francis; 
3ydd–Ethan Williams
Barddoniaeth Blwyddyn 5 a 6  
1af–Dafydd Davies; 2il–Awen Lewis; 
3ydd–Charlie Jackson 
Gwaith Celf Meithrin/Derbyn 
1af–Jimmy Jones; 2il–Tristan Farnden; 
3ydd–Aiya Dewmartin
Gwaith Celf Blwyddyn 1 a 2  
1af–Jaydee Hayden; 2il–Nina Powell; 
3ydd–Gwilym Lewis
Gwaith Celf Blwyddyn 3 a 4 
1af–Lilly Robertson-Williams; 
2il–Evelyn Smoothy; 3ydd–Jasmine Webster
Gwaith Celf Blwyddyn 5 a 6  
1af–Dafydd Davies; 2il–Awen Lewis; 
3ydd–Erin King

Diwrnod Dydd Gŵyl Dewi
Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda’r 
disgyblion yn gwisgo yn eu gwisg 
traddodiadol Cymreig. Eleni am y tro 
cyntaf trefnwyd pared trwy bentref 
Tegryn.

Diwrnod y Llyfr
Ar gyfer dathlu diwrnod y llyfr 
gwahoddwyd y disgyblion i wisgo fel 
cymeriad allan o lyfr. Cafwyd nifer o 
gymeriadau gwahanol a diolch i bawb 
a wnaeth helpu gyda’r gwisgoedd. 

Diwrnod Sport Relief 
Penderfynodd y Cyngor Ysgol gynnal 
diwrnod Sport Relief ar ddydd 
Gwener, Mawrth 13eg gyda phawb yn 
gwisgo dillad eu hunain. Mwynhawyd 
cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
weithgareddau chwaraeon. Llwyddwyd 
i gasglu £45 tuag at yr elusen.

Ysgol Beca
Cogurdd

Braf oedd gweld nifer o ddisgyblion or Adran Iau yn cystadlu yng nghystadleuaeth 
Cogurdd. Roedd pawb yn ol y beirniaid Jonathan Balfour yn haeddu clod uchel 
am eu gwaith, ond Leini Froom oedd yn fuddugol ac yn cynrychioli’r ysgol yn y 
rownd nesaf mis nesaf. Pob lwc iti Leini.

Cyngor Ysgol
Penderfynodd y Cyngor Eco brynu casglwyr sbwriel er mwyn ymdrechu i gadw 
ardal Efail-wen yn lân. Yn dilyn hyn daeth Mrs Phillips, cydlynydd Ysgolion Eco, i 
siarad am bwysigrwydd ailgylchu.

Eisteddfod Ysgol
Ar ddydd Gwener 28ain o Chwefror cynhaliwyd eisteddfod yr ysgol. Bu cystadlu 
brwd o safon uchel rhwng y disgyblion er mwyn ceisio ennill tlws yr Eisteddfotwr 
gorau 2020. Mabli John oedd yn fuddugol am ennill y mwyaf o bwyntiau yn ystod 
y dydd. Hoffwn ddiolch i’r beirniaid sef Mrs Heather Jenkins am feirniadu’r canu 
ac i Mrs Beryl Bowen am feirniadu’r llefaru, ac i Mrs Jenny Griffiths am gyfeilio, 
cafodd y dair wres eu traed. 

Dydd Gŵyl Dewi

I ddathlu diwrnod ein nawddsant gwisgodd pawb ddillad traddodiadol neu wisg 
coch. Cafwyd cawl i ginio a gwrando ar straeon am Dewi Sant.

Diwrnod y Llyfr
Ar ddydd Iau 5ed o Fawrth gwisgodd y 
disgyblion i fyny fel eu hoff gymeriad o 
lyfr. Enillodd y canlynol docyn llyfr yr un 
am y wisg gorau - Deya a Leini Froom, 
Dosbarth Cwm Cerwyn; Ben Farrar, 
Dosbarth Carn Menyn ac Isla Jones, 
Dosbarth Carn Gyfrwy.

Ymweliad Heddlu
Prynhawn dydd Mercher 5ed o Fawrth 
cawsom ymweliad gan yr heddlu fel 
sbardun i’n thema sef 999Argyfwng. 
Diolch yn fawr iawn i P.C Steff ac i P.C. 

Roberts am ddod i siarad gyda’r plant am eu gwaith fel heddweision.
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myd coginio. Ond testun ei haraith oedd ‘Byddwch Lawen’. Cafwyd hanesion o’i 
chyfnod cynnar yng Nghwmfelin Mynach, yna fel ffermwraig ym Mhontargothi, 
yn fam i dri o blant ac yn fam-gu falch erbyn hyn ac yna fel y swynwyd hi nôl i 
ardal Crymych. Soniodd am yr hapusrwydd yn ei bywyd a’r pwysigrwydd i ni gyd 
o gael hiwmor a hapusrwydd yn ein bywydau a rhannodd nifer o straeon difyr. 
Cafwyd digon o chwerthin a phawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Cafwyd cwis 
bach ganddi ar y diwedd gyda geiriau yn cynnwys BRA.
Diolchodd Rhian i Winnie am araith hwylus gyda digon o gyfle i chwerthin mewn 
cyfnod digon anodd ac ansicr i bawb a chyflwynodd dusw o flodau i Winnie. 
Rhoddwyd y gwobrau raffl gan Lonwen a Rhian a’r enillwyr lwcus oedd Glenys a 
Dawn. Diolchodd Rhian hefyd i Sue a staff Yr Hen Ysgol am fwyd cartref blasus 
ac i Catrin a Linda am drefnu’r noson.

Capel Newydd
I ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi eleni, teithiodd yr aelodau ddydd Sadwrn cynta 
o’r mis, i Gaffi Beca, Efail-wen i fwynhau basned o gawl blasus Robert a’i staff, 
ac ar ôl i bawb gyrraedd yno, cyflwynodd Myfi air o weddi cyn dechrau bwyta.  
Gwnaed llawer o sylwadau o ganmoliaeth uchel am y cawl, y caws a’r bara, ac 
yn goron ar y pryd roedd y pwdin, sef dewis o bancos, treiffl neu darten afal,  
a’r rhain eto wedi plesio yn fawr iawn.  
Wrth fwyta, bu’r criw yn sgwrsio am faterion llosg y dydd, a braf oedd cael cyfle 
i gymdeithasu a gwrando ar wahanol safbwyntiau.  Cyfranwraig  gwobr raffl y 
mis oedd Janice a’r enillydd lwcus oedd Margery.  Diolchwyd i’r bwyty am y 
wledd a baratowyd, fel arfer, a nodwyd bod yr ieuenctid a fu’n gweini wrth y 
byrddau yn gymwys iawn yn y gwaith a thu hwnt o serchog eu hymddygiad.  
Pryd canol ddydd campus!  Diolch o galon.

Crymych
Ar Fawrth y 4 aeth nifer o ferched y gangen i Crymych Arms, i fwynhau cinio o 
gawl a phice ar y maen  a chael y croeso arferol gan y staff. Cawsom brynhawn 
braf yn cymdeithasu. 
Ar yr 11 o Fawrth aeth aelodau o’r gangen i’r Hen Ysgol yn Hermon i fwynhau 
cwmni merched y Clwb Gwawr. Cawsom groeso cynnes gan y merched a 
basned dda o gawl, bara a chaws ac yna cwpanaid o de , pice ar y maen a bara 
brith. Roedd y merched wedi paratoi cwis addas ar gyfer noson Gŵyl Ddewi  ac 
aelodau o gangen Tegryn a fu’n fuddugol. Diolchwyd i’r clwb gan Brenda Lewis 
o Degryn ac Elizabeth John o Grymych.

Ffynnongroes

Cyfarfod mis Mawrth wrth reswm oedd Noson i Ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yng 
Nghanolfan Gymdeithasol Brynberian, Hen Ysgol Llwynhirion. Noson o gawl a 
thwmpath dawns yng nghwmni cangen Mynachlog-ddu gyda’r bonheddwr 
Emyr Phillips yn galw. Croesawyd Hazel Thomas, Swyddog Datblygu Rhanbarth 
Penfro/Cheredigion ac Ann Howells, Llywydd Rhanbarth Penfro. 

Merched y wawr
Beca

Noson Cawl a Chân oedd gyda ni 
ar Nos Iau, Mawrth 12fed, i ddathlu 
dydd ein Nawddsant Dewi. Dathlu 
dipyn bach yn hwyr, ond wedi 
mwynhau yn fawr.
Diolch i Robert yng Nghaffi Beca am y 
bwyd bendigedig yn ôl ei arfer. Diolch 
hefyd i’r merched oedd yn gweini 
arnom.
Yn ystod y nos buom yn son am 
weithgareddau'r Mudiad, ond mae 
popeth wedi cael eu gohirio dros 
dro oblegid Feirws Corona. Gwnaeth 
Angharad ddarllen llythyr oddi wrth 
Clychau Clochog. Eu bwriad yw 
cyhoeddi llyfryn am Twm Carnabwth. 
Yr ydym fel Cangen yn barod i 
gefnogi'r fenter.

Enillwyd y raffl fisol gan Edith Davies. 
Gwnaeth Gloria groesawu ein 
gwesteion am y noson, sef Begw a 
Loti. Dwy ferch ifanc o’r ardal wedi 
dod â’u telynau gyda nhw. Braf oedd 
rhoi cyfle i’n hieuenctid lleol ddangos 
eu doniau wrth iddynt ein diddanu. 
Pob llwyddiant iddynt yn eu dyfodol. 
Diolchwyd iddynt am noson o 
fwynhad gan Gloria.

Blaenffos
Nos Fercher, Mawrth 11eg cyfarfu 
pawb yn Yr Hen Ysgol San Clêr ar 
gyfer ein Cinio i Ddathlu Dydd Gŵyl 
Dewi. Croesawyd pawb gan Rhian, 
ein Llywydd a chyhoeddwyd y gras 
cyn bwyd ganddi. Gweinyddwyd 
pryd ardderchog o fwyd gan Sue, y 
perchennog, a’i staff croesawgar.
Yn dilyn y pryd blasus croesawodd 
Rhian ein gwraig wadd sef Mrs Winnie 
Phillips, Crymych. Mae Winnie yn 
wyneb a llais cyfarwydd iawn ar S4C, 
Radio Cymru a Radio Wales. Fel arfer 
mae yn rhannu ei harbenigedd ym 
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yw'r parti cerdd dant lleol wedi 
mabwysiadu'r enw 'Parti'r Gromlech' 
hefyd?
Yr ail - Caneuon Ffydd. Ers yn blentyn 
bu'n mynychu'r Ysgol Sul ym Methel, 
Mynachlog-ddu a Tonwen Adams oedd 
yr athrawes fu'n ei hannog i ddechrau 
chwarae'r organ. Yn 1997 cafodd ei 
hapwyntio yn gynorthwy-ydd dosbarth 
yn Ysgol Hermon a chael cyfle i ddangos 
ei dawn fel arweinydd partïon canu yn 
eisteddfodau'r Urdd. Bu'n cynhyrchu 
sioeau Nadolig cofiadwy a hefyd yn 
cyfeilio yn y gwasanaethau. Mae'n 
aelod o Gôr Corlan ac yn gyfeilydd Côr 
Clwb Rygbi Crymych.
Y trydydd oedd tegan meddal(oen) 
a elwid yn Ffiffi a gafodd gan un o'i 
chyd-weithwyr. Roedd Jill ar y pryd yn 
gweithio gyda Dyddiau Difyr, Crymych, 
yn gofalu am blant cyn-ysgol. Cafodd 
driniaeth am gancr y fron ac roedd Ffiffi 
yn ffrind mawr iddi ar amser anodd.
Y pedwerydd oedd anrheg arall - pot 
i ddal blodau. cafodd hwn ei gynllunio 
yn grefftus gan un o'i ffrindiau coleg. 
Does dim un arall o'i fath yn y byd. 
Roedd lluniau/ geiriau arno yn cyfleu 
doniau Jill i'r dim.
Diolchwyd i Jill am noson gartrefol 
a hyfryd iawn gan Ann Morris gan 
ddymuno'n dda iddi fel Llywydd 
Cenedlaethol Merched y Wawr y 
flwyddyn nesa.
Enillwyd y raffl gan Beryl John ac Eirwen 
Gibby ac Eira Rowlands fu wrth y te.

Tegryn
Cafwyd noson arbennig i ddathlu 
Gŵyl ein nawddsant yng Nghaffi Beca 
Nos Iau, Mawrth 5ed.  Croesawyd 
pawb gan y Llywydd, Brenda Lewis a 
chydymdeimlodd ar ran y gangen â 
Rhiannydd Francis ar farwolaeth ei gŵr 
Les. Braf oedd ei gweld wedi ymuno 
â ni.
Ar ôl cawl blasus, pwdin a phice ar y 
maen, croesawyd Sara Peregrine o 
Hermon i’n diddanu. Mae gan Sara 
lais hyfryd ac mae wedi ennill nifer 
o gystadlaethau.  Caneuon allan o 
Sioeau Cerdd mae Sara yn hoffi ac mae 
ei llais yn gweddu i’r dim. Diolchwyd 
iddi gan Gwenda Mathias. Rhoddwyd 
y gwobrau raffl gan Joyce a Mair a’r 
enillwyr lwcus oedd Olwen, Brenda, 
Margaret a Heulwen.
Oherwydd y firws corona ni fyddwn yn 
cwrdd eto nes mis Medi pan fyddwn yn 
cynnal  ein cyfarfod blynyddol.  Yr ydym 
hefyd fel cangen yn cydymdeimlo â 
Heulwen ar golli ei chwaer Ceri Phillips 
oedd yn byw yng Nghrymych.

Cychwynnwyd y noson gyda phryd o gawl blasus iawn a diolch i Mandy, Elin a 
Brenda am baratoi a choginio’r cawl. I ddilyn y cawl, pwdin crymbl afal neu 
fwyar, pice bach a phaned o de! Diolch i’r holl aelodau wnaeth ddod â’u 
cyfraniadau. 

Gyda bolie llawn aeth tua 30 o ferched ati i ddawnsio twmpath!  Dan arweiniad 
ac amynedd Emyr Phillips llwyddodd pawb i ddawnsio, chwerthin a chwysi trwy’r 
nos! Yn dilyn y dawnsio cyflwynwyd sawl gwobr raffl i nifer o ferched lwcus.  I 
orffen y noson cafwyd cyfarfod byr dan arweiniad Nest a Rhian, lle trafodwyd 
gwahanol weithgareddau’r mudiad.

Llandudoch
Ar nos Lun Mawrth 2ail, croesawyd 
cangen Bro Elfed a dysgwyr Llandudoch 
i’r Neuadd Goffa i ddathlu Gŵyl Dewi. 
Braf hefyd oedd cael cwmni Ann 
Howells, Llywydd Rhanbarth Penfro o 
Merched y Wawr. Ei bwriad ydi ymweld 
â chymaint o ganghennau’r Rhanbarth 
a sydd bosib yn ystod ei thymor fel 
Llywydd.

Emyr o Gilgerran
Ar ôl trafod materion y gangen a chanu cân Merched y Wawr, gwnaeth Llinos 
Devonald groesawu a chyflwyno gŵr gwadd y noson, Emyr Phillips o Gilgerran.  
Mae Emyr yn berson sydd â’r iaith a’r diwylliant yn agos iawn at ei galon.
Cyflwynodd ar lafar a llun ei daith i India a Nepal. Wrth gwrs, roedd rhai pethau 
o ddiddordeb arbennig i Emyr –  unrhyw beth a phedair olwyn – dim ots am y 
cyflwr.  Ond, roedd ochr ddifrifol i’r daith – y tlodi, y sbwriel afiach ym mhob man 
bron, y bobol anabl yn cael eu hesgeuluso a dim parch i’r gwragedd. Anifeiliaid 
o bob math yn cyd-fyw â phobol a cherbydau ar strydoedd y trefi.  Wyddech chi 
bod pobl India ddim yn bwyta moch am fod moch yn bwyta budreddi!  

Mrs Page, Bro Elfed
Diolchodd Llinos i Emyr am ddysgu llawer i ni am India a’i phobol a hynny heb 
symud cam o Gymru fach. Cyn ymadael aeth pawb ar y byrddau i fwynhau’r 
wledd a chael cyfle i gymdeithasu. Diolchodd Mrs. Page, Cangen Bro Elfed, am y 
croeso ac am gyflwyniad Emyr a hefyd y lluniaeth blasus a baratowyd gan Gangen 
Llandudoch. Yn y llun gwelir Margaret James, ysgrifennydd y gangen, gyda Emyr.
Mae Llinos a Esther wedi bod yn ymarferion Côr Hwyliog Merched y Wawr, 
Rhanbarth Ceredigion a Penfro - Eisteddfod Tregaron Ceredigion 2020. Er 
mae’r ymarferion pellach wedi ei gohirio. Mae’r canghennau nawr wedi cael 
gwybodaeth o’r Swyddfa yn Aberhystwyth fod holl ddigwyddiadau’r mudiad i’w 
gohirio oherwydd y feirws COV19.
(Ymddiheuriadau am osod y llun o Glenda a Gwion Dafydd o dan newyddion 
y pentref yn y rhifyn diwethaf yn hytrach nag yn rhan o adroddiad Merched y 
Wawr).

Maenclochog
Ar 12 Chwefror, braf iawn gan y llywydd, Beryl John, oedd croesawu Jill Lewis, yr 
Is-lywydd Cenedlaethol i'n plith. Ar y rhaglen deledu ‘Prynhawn Da’ ceir pobl yn 
sôn am 'Fi mewn 3'. 'Fi mewn 4' oedd gan Jill. 
Y peth cyntaf oedd llun a beintiwyd gan ei brawd, Wyn. Llun o gromlech Gwâl 
y Filiast, Llanglydwen. Anrheg i'w gŵr Eurfyl ar ei benblwydd yn 40 oed. Onid 
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Teithiau 2019 / 2020
Iau 9 Ebrill MELINAU GWYNT A BLODAU’R ISELDIROEDD £485 5 Diwrnod
Gwener 17 Ebrill PENWYTHNOS CYMRAEG YN LLANDUDNO £299 4 Diwrnod
Gwener 24 Ebrill CRWYDRIAD WEATHERSPOONS £195 3 Diwrnod
Llun 27 Ebrill RHEILFFYRDD AC AFONYDD POOLE A DORSET £395 5 Diwrnod
Llun 4 Mai WESTON-SUPER-MARE £290 5 Diwrnod
Mawrth 12 Mai SWYN CANTABRICA - SBAEN £775 8 Diwrnod
Mawrth 19 Mai DYNION A’U MODURON 4 - FFATRI JAGUAR A TRIUMPH £245 3 Diwrnod
Gwener 22 Mai SIOE FLODAU CHELSEA £290 3 Diwrnod
Llun 1 Mehefin AGER AC AFONYDD ARDAL Y LLYNNOEDD £395 5 Diwrnod
Llun 8 Mehefin EFROG A CHASTELL HOWARD £390 5 Diwrnod
Iau 18 Mehefin ARCHWILIO’R ALBAN - ARRAN, MULL AC OBAN £895 9 Diwrnod
Llun 22 Mehefin GERDDI, GERDDI, GERDDI - LLANDUDNO £325 4 Diwrnod
Sul 5 Gorffennaf DURHAM A BEAMISH £385 5 Diwrnod
Iau 9 Gorffennaf GŴYL CYFLYMDER - GOODWOOD £315 3 Diwrnod
Gwener 17 Gorffennaf SIOE AWYR RHYNGWLADOL FRENHINOL FAIRFORD £280 3 Diwrnod
I’w Gadarnhau STIWDIOS HARRY POTTER A SŴ BRYSTE I.G 2 Ddiwrnod
Sul 26 Gorffennaf LLYN GARDA - RIVA DEL GARDA £795 8 Diwrnod
Llun 3 Awst SCARBOROUGH A RHOSTIROEDD GOGLEDD EFROG £399 5 Diwrnod
Gwener 14 Awst YR ALBAN A TATŴ CAEREDIN £750 7 Diwrnod
Mercher 26 Awst FFAIR STÊM DORSET - BOURNEMOUTH £315 4 Diwrnod
Llun 31 Awst ARCHWILIO’R PENNINES £365 5 Diwrnod
Llun 7 Medi DIRGELWCH MIS MEDI £340 5 Diwrnod
Llun 14 Medi YNYS MANAW £465 5 Diwrnod
Sul 20 Medi RHYFEDDODAU WELLS A GWLAD YR HAF £395 5 Diwrnod
Gwener 25 Medi BIDEFORD AM Y PENWYTHNOS £240 4 Diwrnod
Sul 4 Hydref BANTRY A’R ARFORDIR - IWERDDON £495 6 Diwrnod
Llun 12 Hydref GOLEUADAU BLACKPOOL £285 5 Diwrnod
Llun 19 Hydref GREAT YARMOUTH A THRAETHAU AUR NORFOLK £375 5 Diwrnod
Gwener 30 Hydref DIRGELWCH YR HYDREF £299 4 Diwrnod
Llun 9 Tachwedd NADOLIG YN OES FICTORIA - YNYS WYTH £395 5 Diwrnod
Sadwrn 14 Tachwedd YSBLANDER Y NADOLIG YN THURSFORD £315 4 Diwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG BIRMINGHAM A CHAERLOYW £125 2 Ddiwrnod
Sadwrn 21 Tachwedd CELYN AG UCHELWYDD YN LLANDUDNO £375 5 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd TINSEL A TORQUAY £265 4 Diwrnod
Gwener 27 Tachwedd MARCHNADOEDD NADOLIG MANCEINION A CHAER £185 3 Diwrnod
Mercher 30 Rhagfyr DATHLU’R FLWYDDYN NEWYDD YN BOURNEMOUTH £395 4 Diwrnod 

Am fanylion llawn, 
ffoniwch am ein Llyfryn Gwyliau.

Bysiau Cwm Taf 
ar gyfer eich holl anghenion.

Gwyliau, Theatrau & Phenwythnosau – 
Teithiau hir a byr.

Ffoniwch a gadewch y gweddill i ni!

www.tafvalleycoaches.co.uk

Ffôn : 01994 240908

Bysiau Cwm Taf ar gyfer eich holl anghenion 
Gwyliau - Theatrau & Penwythnosau - Teithiau   
hir a byr.  Ffoniwch a gadewch y gweddill i ni. 

www.tafvalleycoaches.co.ukwww.tafvalleycoaches.co.uk  

Gwyliau o Safon am 
Brisiau Cystadleuol 

Uçá|tâ VãÅ gty  
SadSad        28ain Tach    28ain Tach    BIRMINGHAM /WORCESTER BIRMINGHAM /WORCESTER Marchnad NadoligMarchnad Nadolig  
Mer   Mer   30ain Rhag  30ain Rhag        BLWYDDYN NEWYDD yn WATERFORD  BLWYDDYN NEWYDD yn WATERFORD            

                              Teithiau 2016 Teithiau 2016  
 
Gwe  15fed  Ion ADUNIAD CWM TAF - TORQUAY 
Gwe  5ed  Chwe  RYGBI IWERDDON 
Gwe 26ain Chwe CAERNARFON-CLIVE a’i ffrindiau 

Llun  11fed   Ebr EFROG & CHASTELL HOWARD 

Gwe 29ain   Ebr PENWYTHNOS DDIRGEL 
Sul 10fed   Mai     DOLOMITES YR EIDAL    
Llun  16eg  Mai CAERGRAWNT & DAD’S ARMY 
Llun    6ed  Meh Y LLYNNOEDD - “STEAM & CRUISE” 
Sul  19eg  Meh ARDAL Y “PEAKS”  
Gwe   8fed  Gor SIOE FLODAU - HAMPTON COURT   
Sad  23ain  Gor LLYNNOEDD AWSTRIA   
Llun   8fed  Awst LLANDUDNO - HWYL YR HAF 
Sul 21ain   Awst FORT WILLIAM EDINBURGH TATTOO 

Maw  30ain Awst GWYL STÊM ac AGER DORSET  
Iau  15fed  Medi NORFOLK BROADS  
Llun     3ydd  Hyd IWERDDON - GALWAY     
Gwe 14eg Hyd PENWYTHNOS DDIRGEL HYDREF   
Sad 29ain  Hyd CAERFADDON a BRYSTE  
Llun 31ain  Hyd WEYMOUTH - BLAS Y NADOLIG 
Gwe 11fed Tach TAITH DDIRGEL TACHWEDD 
Gwe 25ain Tach PAIGNTON -TWRCI & THINSEL 
      

2 Ddiwr 
4 Diwr 
 
 
4 Diwr 
4 Diwr 
3 Diwr 
5 Diwr 
3 Diwr 
8 Diwr 
5 Diwr 
5 Diwr 
5 Diwr 
3 Diwr 
8 Diwr 
5 Diwr 
7 Diwr 
4 Diwr 
5 Diwr 
6 Diwr 
4 Diwr 
2 Ddiwr 
5 Diwr 
4 Diwr 
4 Diwr 
 

£105.00 
£360.00 
 
 
£150.00 
£295.00 
£195.00 
£340.00 
£235.00 
£655.00 
£379.00 
£375.00 
£365.00 
£245.00 
£655.00 
£310.00 
£655.00 
£260.00 
£370.00 
£445.00 
£310.00 
£110.00 
£320.00 
£275.00 
£250.00 
 

HENDYGWYN  Rhif ffôn 01994 EE--bost bost -- tafvalley@btconnect.com tafvalley@btconnect.com  

Os am deithiau hwylus braf, 
dewch da ni ar Fws Cwm Taf.

Teithiau Undydd 2019 / 2020
Mercher 8 Ebrill Sioe Gerdd We Will Rock You - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd £62.00
Sadwrn 18 Ebrill Sioe Flodau RHS Caerdydd - (Tocynnau ddim yn y pris) £14.00
Sadwrn (I’w Gadarnhau) Mai Ffair Hen Bethau Cymru - Llanfair ym Muallt £15.00
Mawrth 12 Mai Marchnad Y Fenni £15.00
Mawrth 26 Mai Gerddi Clyne a’r Mwmbwls £10.00
Gwener 26 Mehefin Westlife yn Stadiwm Dinas Caerdydd - (Tocynnau yn y pris) £95.00
Sadwrn 4 Gorffennaf Sioe Awyr Abertawe £10.00
Mawrth 14 Gorffennaf Taith diwrnod a Thê prynhawn yng Ngorsaf Rheilffordd Login £24.00
Mercher 22 Gorffennaf Sioe Frenhinol Cymru £15.00
Gwener 25 Gorffennaf Caerffili - Y Caws Mawr £15.00
Iau 30 Gorffennaf Sioe Gerdd Lion King - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd £95.00
Mawrth 4 Awst Aberystwyth £15.00
Mawrth 25 Awst Taith ddirgel yn cynnwys Swper £25.00
Sadwrn 5 Medi Ffair Hen Bethau Cymru - Llanfair ym Muallt £15.00
Mawrth 29 Medi Henffordd a chasglu ffrwythau £18.00
Mawrth 27 Hydref Sain Ffagan / Caerdydd £14.00

Bysiau Cwm Taf
Gwyliau o safon am brisiau cystadleuol

NIFER CYFYNGEDIG O LEFYDD CODI – Ffoniwch am fanylion

CEFNOGWYR BALCH O ELUSENNAU CANSER
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Diwedd yr wythnos daeth newyddion drwg. Roedd rhywun wedi torri mewn i’r 
siop wnïo a lladrata fy mheiriant gwnïo. Roedd fy mheiriant gwnïo ar goll. Roedd 
fy mam yn gweithio yn Llys y Goron Snaresbrook a daeth hi i wybod roedd y lleidr 
wedi cael ei dal a gwell byth roedd fy Crown Point Deluxe gyda’r heddlu. 

Heb ei atgyweirio
Nawr fel arfer mae’r heddlu yn cadw popeth nes bydd yr achos drosto. Y tro 
yma llwyddodd fy mam i berswadio'r heddlu i ryddhau fy mheiriant. Mewn pen 
dim roedd y peiriant yn ôl yn ein tŷ. Ond doedd y saga ddim drosto. Nid oedd y 
peiriant wedi'i atgyweirio. Felly roedd rhaid iddo fynd yn ôl i’r siop unwaith eto. 
Y tro yma daeth e nôl fel newydd. Roddwn i falch iawn i gael y Crown Point 
Deluxe adre unwaith eto. Dw i ddim wedi cael unrhyw drafferth gyda fe oddi ar 
hynny. Efallai y bydd y Crown Point yn cael tipyn o ddefnydd dros y tri mis nesa 
wrth i ni ynysu rhag y firws. Cadwch yn saff. Tan y tro nesa, hwyl.

Cefais i beiriant gwnïo fel anrheg oddi 
wrth fy rhieni am fy mhen-blwydd un 
deg tri ac mae’n dal gyda fi. Rhaid 
diolch i fy nghymydog am awgrymu i 
fy mam bod e’n anrheg da i fi. Doedd 
gyda fy mam ddim diddordeb o gwbl 
mewn gwnïo. Felly dw i ddim yn siŵr 
pam dechreuodd y diddordeb gyda fi. 
Dw i’n cofio creu ffrog mas o ddefnydd 
pinc llachar wrth ddefnyddio un o fy 
hen ffrogiau fel patrwm. Pwy a ŵyr ble 
ges i’r defnydd. Torrais i’r siapiau mas 
ac wedyn es i ati i wnïo'r darnau yn ôl 
at ei gilydd gyda llaw. Roeddwn i’n 
falch iawn o’r ffrog. Es i mas i’r ardd a 
gwelodd fy nghymydog y ffrog. 

Canmol y ffrog
Roedd hi’n garedig iawn am fy ngwaith 
a chanmolodd hi'r ffrog yn fawr. 
Cynigiodd hi yn syth bod e’n syniad da 
i fi gael peiriant gwnïo. A dyna pam ar 
fy mhen-blwydd nesa roeddwn i’n agor 
bocs mawr, bocs Crown Point Deluxe 
peiriant gwnïo igam ogam (zig zag).
Wel, wrth gwrs, es i ati yn syth i greu 
dillad newydd i fi fy hun. Doedd yr 
amser hwylus ddim yn para am hir. 
Torrodd y peiriant! Felly roedd rhaid i 
fy nhad fynd yn ôl i’r siop â fe i gael 
ei drwsio. Roedd e’n siom mawr i fi. 
Roeddwn i ysu i greu. Roedd rhaid aros 
am wythnos hir i’r dyn y siop trwsio’r 
peiriant. 

Y peiriant gwnïo...a gafodd ei ladrata!
Colofn y Dysgwyr dan ofal Susan Carey

Cerddwyr Cylch Teifi yn Llangrannog

Ym mis Mawrth, 14eg, wrth i'r feirws ond yn dechrau newid ein bywydau, 
buom yn ardal Llangrannog ar daith i gael gwybod mwy am y cyfansoddwr 
Edward Elgar a'i ymweliadau â'r pentref. Y cerddor Idris Rees oedd yn ein 
harwain. Ar lwybr yr arfordir, rhoddodd Idris yr hanes am Elgar yn clywed pobl 
leol yn canu o bell, ac yn defnyddio rhywfaint o'r dôn wrth gyfansoddi nes 
ymlaen. 

Bu angen arbrawf wedyn – y Cerddwyr 
yn canu'r wahanol emynau y gallai 
Elgar fod wedi'u clywed ac wedyn eu 
cymharu â'r cyfansoddiad a glywyd ar 
CD, a barnu pa emyn yr oedd wedi'i 
glywed! Gyda'r rygbi wedi'i ganslo 
funud olaf oherwydd Coronafeirws, bu 
lle inni fynd i fwynhau croeso'r Pentre 
Arms, a neb yn ymwybodol ar y pryd 
efallai na ddylem fod wedi gwneud.
Cwta wythnos wedyn, daeth yn amlwg 
pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa, ac felly 
bu rhaid canslo teithiau eraill ein 
tymor. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r 
Cerddwyr i gyd sy'n dod i fwynhau'r 
teithiau, ac i'r arweinwyr sy'n gweithio 
mor galed i baratoi ac arwain teithiau 
diddorol inni bob tro. Gobeithio 
byddwn yn gallu ailddechrau pan fydd 
pethau'n well.
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Pori 'mysg y geirie yng nghwmni Rachel
Bu’r tywydd yn garedig i Eisteddfod Crymych eleni gan sicrhau 
diwrnod llwyddiannus ar ei hyd. Nid felly oedd hi i Eisteddfod 
Brynberian, fodd bynnag, ac yn anffodus bu’n rhaid iddynt ganslo’r 
eisteddfod yn wyneb ffyrnigrwydd didrugaredd storom Dennis. 
Mae storom felltigedig o fath wahanol yn bygwth pob digwyddiad 
bellach ac mae’n annhebygol y gwelwn yr un eisteddfod am beth 
amser. Dyma gyfle felly i ddarllenwyr Clebran fwynhau peth o 
gynnyrch llenyddol buddugol Eisteddfod Crymych.
 Braf oedd gweld enwau lleol ymhlith yr enillwyr. Cafodd y soned 
fuddugol ar y testun ‘Capel’ o waith y Prifardd Eirwyn George, 
Maenclochog ganmoliaeth arbennig gan y beirniad y Prifardd 
Gwenallt Llwyd Owen. Roedd wedi dotio ar y defnydd hynod 
effeithiol o’r odl broest ar ddiwedd nifer o’r llinellau.

CAPEL
Capel Bach Ysbyty Llwynhelyg

(Lle cynhelir oedfa bob bore dydd Mawrth)
Rhyw ddau neu dri â’r galon yn straffaglan,
Eto, heb ganu’n iach i ’w canol oed,
A dau yn brwydro’n galed i oresgyn
Y cancer sy’n cordeddu yn eu gwaed.
Wrth ganllaw’r drws mae gwraig a’i chof yn garbwl,
Mae rhai’n benisel yn y seddau cefn,
Bachgen a’i goesau’n gwegian dan ffon fagal,
A darpar-fam heb ddim i’w ddweud rhag ofn...
Cleifion yn troi o encilfeydd y wardiau
I flasu’r Swper rhwng y muriau plaen,
Dihangfa o gynefin eu doluriau
A chwsg anesmwyth y cyffuriau poen.
Mintai unigryw a’u pennau’n plygu i lawr
Yn ymbil am iachâd y Meddyg Mawr.

Y buddugol ar gystadleuaeth Pedwar Pennill Telyn ar y testun Y 
Tywydd oedd John Meurig Edwards, Aberhonddu. Mae’r bardd 
hwn yn gyfaill cywir i nifer o Eisteddfodau bach Cymru ac ar yr un 
pryd yn enillydd cyson yn y Genedlaethol.

Dyma’r penillion:
Y Tywydd

Nid peth doeth yw moli’r tywydd, 
A’i glodfori’n y boreddydd;
Gwell yw dweud yn dda amdano
Wrth i’r diwrnod fyned rhagddo.
Os yw’r lloer â chylch o’i chwmpas,
Bydd yr hin yn wlyb a diflas,
Ond pan gylchir haul y bore
Bydd y tywydd ar ei ore.
Fe ddaw’r gwynt i hyrddio’n ddicllon
Os yw’r ci yn cwrso’i gynffon,
Os yw’r moch yn flin a swnllyd,
Os yw’r gwydde’n clegar hefyd.
Bydd yn glawio cyn y bore
Os daw’r mwg yn ôl drwy’r simdde;
Ond os cwyd yn syth i fyny,
Arwydd hindda ydyw hynny.

Fe wnawn ni orffen am y tro gyda’r limrig. Mae hon o 
hyd yn gystadleuaeth boblogaidd a’r dasg eleni oedd 
gorffen limrig gyda’r llinell agoriadol “Rôl codi yn 
gynnar un bore”. Y buddugol oedd Marion Llewelyn, 
Cwm Bach, Crymych sy’n dipyn o gampwraig ar y 
gystadleuaeth hon. Tueddwn i feddwl am y limrig fel 
darn doniol ac ysgafn ei naws ond, fel yn yr achos 
hwn, fe all fod yn gyfrwng dra effeithiol i gynnwys 
neges o sylwedd ac amserol ar yr un pryd.

‘Rôl codi yn gynnar un bore,
Er mod i yn joio dan ‘duvet’,
  Mae llawer yn methu
  A chodi o’r gwely,
Diolchwn i Dduw am y cyfle.
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CELIA VLISMAS OPTEGYDD
Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol 

ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR  CRYMYCH  SA41 3QG
Ffôn a Ffacs 01239 831555

Ac yn awr ar agor yng

NGHASTELLNEWYDD EMLYN
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ

Ffôn a Ffacs 01239 711888

Ymborth nobl I bobl y byd—yn y gwraidd

 

Dan ei gwrysg mae’n golud;

 

Ffein y bo, ffon y bywyd,

 

Wele rodd sy’n ail i’r yd.

 

Waldo

 

FFENSIO
PRESELI

EUROS THOMAS
Pencnwc Mawr, Eglwyswrw

Sir Benfro
Mob.: 07855 448093

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

TY AUCKLAND, CRYMYCH
Ffôn:  (01239) 831493

71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
Ffôn:  (01348) 873237

MERCHED Y WAWR
FFYNNONGROES
Diolch i Glwb Gwawr Rocesi Bro Waldo, a chwmni da canghennau 
Beca,Maenclochog, a Mynachlog- ddu .am nosweth fach gymdeithasol braf.  
Noson trin blode wedd hi ,gan Emma Thomas. Y thema pwrpasol iawn oedd Blas or 
Haf. Gan ddechrau gyda gosodiad o  Rhith yr Haf ymlaen wedyn i Lan y Mor a’r 
Border Bach gan orffen gyda  Cocteil Mohito. Emma yn gwneud i'r holl waith edrych 
yn rhwydd iawn gyda'i hiwmor fres. A dished a un o 'cup cakes' blasus Hafwen i 
o r f f e n  l u s h .
Daeth yn amser ein taith ddirgel. Mynd am waelod y sir ; pawb yn dyfalu'n brysur a 
syndod oedd cyrraedd Martletwy, i Winllan Cwmderi. Tro fach o amgylch y winllan 
a’r perchen yn dweud hanes y cwmni a'r broses o wneud y gwin. Yna i'r bwyty i 
brofi'r gwin. Ffurflen fach yn rhoi eglurhad am y gwinoedd a lle i rhoi marciau , ac 
yna lawr at y gwaith caled o blasu a beirniadu 10 o winoedd a 10 o wirodydd. Ie 
merched sychedig i'w merched y Ffynnon. Yna bwyd bendigedig i orffen. Cyfarfod 
byr gan Sandra. Diolchodd i Rachel, Awen a Dilys am ddarllen Clebrani'w rhoi ar 
dap i'r deillion. Bu tim o'r gangen yn cefnogu  cwis y CFFI ond siom oedd y 
canlyniad.  Bydd stondin cacennau gyda'r gangnen yn diwrnod CADAM yn 
Ngarnhuan ar y 4ydd o Orffenaf, a bydd yr arian yn mynd at ein elusen ieni sef 
clefyd y galon.  Llongyfarchiade i'r canlynol ar gael eu hethol i swyddi 'r gangen sef 
Awen Evans - llywydd, Bethan Davies yn Is lywydd. Pamela Griffiths yn 
ysgrifenyddes, a Meinir Devonald yn is ysg  a Llinos Davies yn trysor ydd  a Ceri 
Davies yn is trysorydd. A llongyfarchiade i Hedydd Lloyd ar ddathlu penblwydd 
arbenig.  Gwnaeth Awen ddiolch i Sandra a Ceri am eu brwdfrydedd a'r gwaith da 
yn ystod y flwyddyn a fu . Mis nesa byddwn yn cwrdd yn Llwynihirion ar. Nos Fawrth 
Gorffenaf y 14eg am 6.30 yh, i fynd ar ein taith cerdded o amgylch gallt Ty-Canol.

Mair Vaughan, Dilys Davies ac Anwen Evans, pencampwyr Cymru ‘Tipwch e’ 

FFORDDOLION YN NHAFARN Y CYFARCHION
Daeth tymor y Fforddolion i ben gyda Chinio Gŵyl Ddewi yn Nhafarn y Cyfarchion yn Felindre Farchog ar nos Wener, Mawrth 6 
yng nghwmni’r gŵr gwadd, y Parch Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu. Soniodd am y sylwadau sarhaus a wnaed gan unigolion fel 
Mathew Arnold, Arglwydd Aberdâr a Bessie Braddock am y Cymry yn y gorffennol. Yna, soniodd o brofiad, am y modd y mae’r 
Cymry alltud ar draws y byd yn hoff o ddathlu eu Cymreictod ac arddel eu cenedligrwydd lle bynnag y bônt ar Ddydd Gŵyl Dewi 
boed yn Birmingham, Efrog Newydd, Ohio neu Batagonia. Terfynodd trwy atgoffa’r ugain a mwy o giniawyr am eiriau ein nawdd 
sant yn ein hannog i wneud y pethau bychain, i fod yn llawen ac i gadw’r ffydd. Bydd rhaglen y Fforddolion yn ail-gychwyn ym 
mis Medi pan fyddan nhw’n cwrdd, yn ôl yr arfer, yn Ystafell Gynadledda, Ysgol y Preseli. Mae yna groeso i aelodau newydd. 
Mae’r arlwy yn amrywiol.
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HEN LWYBRAU’R GLOG A LLANFYRNACH
O dan drefniant y Cynllun Cymdogaeth 
Werin a weinyddir gan Planed trefnodd 
Sophie Jenkins daith gerdded ar 
hyd cware Glog a draw i Gapel 
Llwyn-yr-hwrdd ac yna oddi amgylch 
yr hyn sy’n weddill o weithfeydd mwyn 
Llanfyrnach ar ddydd Mercher, Mawrth 
11. Traethodd Peter Claughton yn 
fanwl a chyda awdurdod am ochr 
dechnegol y gwaith mwyn a’r cwarre 
gan sôn am eu perchnogion a’r modd 
roedd anwadalwch y farchnad yn 
effeithio ar brisiau eu cynnyrch.
Traethodd Hefin Wyn am ddylanwad y 
gweithfeydd, gyda’u gweithlu o dros 
gant rhyngddyn nhw, ar gapeli’r ardal 
ac fel y bu’n rhaid helaethu 
Llwynyrhwrdd droeon. Soniodd am 
feirdd yr ardal ac am y traddodiad 
cerddorol yn ogystal â nifer o atgofion 
am gymeriadau. 

Clywid am y cadno hwnnw a godwyd 
yng nghyffiniau Cwm Cedni gyda’r 
cŵn hela yn ei ymlid ar draws Mynydd 
Lleban, ar hyd perci Llandre, ar draws 
yr afon gan obeithio y byddai’r cŵn 
yn colli ei sent, ar draws perci Nant-
y-weirglodd nes cyrraedd y cwarre. 
Dringodd i fyny’r graig a rhai o’r cŵn 
yn dal yn dynn ar ei sodlau.
Cyrhaeddodd y copa ond roedd pump 
o’r cŵn yn ffaelu symud oddi ar hollt 
yn y graig. Cwympodd tri ohonyn nhw 
i ebargofiant a bu rhaid i Gad a Sam 
Glog gael eu gollwng ar raff i achub 
y ddau arall. Roedd y cadno wedi 
hen ddiflannu erbyn hynny yn seinio 
buddugoliaeth.
Rhaid oedd oedi uwch ben y Rhilog 
i sôn am y pistyll islaw yn cyflenwi 
anghenion Clydfan a Frondeg uwchlaw 
a’r modd y byddai pererinion ar fore Sul 

cymundeb ar fore o haf – cymaint ag 20 
ohonyn nhw – yn cydgyfarfod i gerdded 
ling-di-long ar eu ffordd i Gapel Llwyn-
yr-hwrdd yn y 1950au. Mae’r llwybr yn 
dal ar agor.

Peter Claughton yn esbonio lleoliad y 
twneli yn y gwaith mwyn gyda chymorth 
map wrth i bawb droedio drwy’r trash a chanfod bod y safle hefyd yn dipyn o 
warchodfa natur erbyn hyn, yn gynefin i wningod a moch daear ac amrywiaeth o 
blanhigion. Roedd ei wybodaeth yn gwbl wyddionadurol.

Adfail Ael-y-bryn a godwyd yn wreiddiol ar gyfer swyddogion y cwarre. Yr olaf 
i fyw yno oedd y bardd T. R. Davies – Tom Cwm – a’i wraig. Disgrifiodd Cadifor 
Evans, un arall o feirdd y cyfnod, fel ‘Llenor brwd a llonnwr bro: Hen gyfaill; un i’w 
gofio’. Enillodd nifer o gadeiriau eisteddfodol ond roedd bob amser yn rhy swil i 
fynd i’w cyrchu. Mae llawer o’i farddoniaeth yn dal ar glawr.

Dyma lun arall o’r Glog slawer dydd wedi dod i glawr. Un o luniau Harold Squibbs 
Aberteifi. Fe welwch adeilad tŷ’r injin y cwarre yn y tu blaen ar y chwith ac mae’r 
cwmwl o fwg i’r chwith o’r tai teras yn dynodi bod y Cardi Bach yn codi stêm.

Dihangodd y cadno o afael y cŵn trwy 
ei sgidadlan hi lan y graig
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MENTER IAITH AR WAITH

Ebost:ymholiad@mentersirbenfro.com  Ffôn: 01239 831129 01348 873700

Parêd Gŵyl Dewi Hwlffordd

Cynhaliwyd y trydydd Parêd Gŵyl Dewi ar Fawrth 2il yn Hwlffordd. Roeddem 
yn lwcus i gael tywydd braf wrth i gannoedd o blant ac oedolion orymdeithio 
drwy’r strydoedd gyda’r band offerynnau taro Samba Doc o’u blaenau yn rhoi 
naws arbennig i’r digwyddiad. 
Peth arbennig oedd gweld strydoedd Hwlffordd yn fôr o wisgoedd Cymreig, 
o ddillad coch ac o faneri o bob math a phawb yn dathlu eu Cymreictod. 
Diwedd y daith oedd y parc sglefrio ar bwys Neuadd y Sir lle cafwyd y cyfle i 
gyd-ganu nifer o hoff ganeuon yng nghwmni Dafydd Pantrod. 

Cwis Dim Clem

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Cilgerran a oedd yn cynrychioli Sir Benfro 
yn Ffeinal Cwis Dim Clem Rhanbarthol Mentrau Iaith Cymru yn ddiweddar. 
Daethant i’r brig am yr ail flwyddyn yn olynol wrth iddynt guro pencampwyr 
Siroedd eraill y rhanbarth a chipio’r darian eto. Gwych iawn bois. Hoffem 
ddiolch i bob ysgol arall yn y Sir am gystadlu yn y rowndiau cyntaf a’r ffeinal 
Sirol yma yn Sir Benfro a diolch i griw Sir Gâr am drefnu y ffeinal rhanbarthol.

Cawl a Sgwrs

Cafwyd digwyddiad hwylus iawn ar ddydd Mercher, 4ydd o Fawrth ar y cyd 
â Chanolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli i ddathlu Gŵyl Dewi drwy gynnal 
Cawl a Sgwrs. Daeth nifer o ddysgwyr a phobl o’r gymuned at ei gilydd a bu 
un dosbarth yn canu a phlant o’r Ganolfan Iaith yn perfformio darnau’r Urdd. 
Diolch i bawb!

Twmpath

Cafwyd Noson dda iawn ar y cyd 
rhwng y Fenter â Dysgu Cymraeg Sir 
Benfro nos Wener, 6ed o Fawrth yng 
Ngwesty Plashyfryd, Arberth. Daeth 
dros 60 o ddysgwyr i fwynhau eitemau 
gan nifer o ddysgwyr a thwmpath o 
dan ofal Emyr Phillips.

Dewin a Mistar Urdd
Daeth dau o hoff gymeriadau’r plant i 
ymuno â ni hefyd sef Dewin a Mistar 
Urdd. Cyflwynwyd tlws cystadleuaeth 
addurno ffenest siop i Siop Elusen Ysgol 
Portfield a’r wobr am y Faner Ysgol orau 
i Ysgol Fenton - llongyfarchiadau mawr 
i’r ddau ohonynt. Ar ôl canu’r Anthem 
Genedlaethol ymadawodd y plant am 
eu hysgolion gan roi cyfle i’r oedolion 
a gwirfoddolwyr a fu’n stiwardio yn 
ystod y bore fynd draw i Ganolfan 
Picton i fwynhau dished a chace planc 
wedi’u paratoi gan aelodau o Ferched 
y Wawr Rhanbarth Penfro. 
Diolch i bawb sy’n cyfrannu at 
lwyddiant y digwyddiad bob blwyddyn 
- llawer gormod ohonynt i’w henwi’n  
unigol yma - edrychwn ymlaen at weld 
pawb (a mwy!) yno eto flwyddyn nesa!
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C Y N G O R  C Y M U N E D 
CRYMYCH

Eich barn am gofeb rhyfel 
newydd 
Annwyl Olygydd 

Ychydig fisoedd yn ol derbyniodd y 
Cyngor Cymuned lythyr oddiwrth 
perthynas i filwr a fu farw yn ystod y 
Rhyfel Mawr, yn dweud yr hoffai 
weld cofeb rhyfel newydd ym 
mhentref Crymych.  Er fod camau 
wedi eu gymryd i atgyweirio yr un 
sydd ar wal Neuadd y Farchnad, 
m a e ' r  C y n g o r  C y m u n e d  y n 
awyddus i ddarganfod beth yw 
ymateb trigolion Crymych ynglyn â 
hyn, cyn mynd ymlaenI i holi am 
grantiau ac ati.  Os ydych o blaid y 
syniad o gael cofeb newydd a 
fyddech gystal a llofnodi eich enw ar 
y ffurflen sydd yn Swyddfa'r Post, 
Crymych, neu adael i mi wybod.

Diolch yn fawr

Heather Tomos  (Clerc) 

01239 891393 

heathertomos@live.co.uk

Canolfan Bro Preseli

Cyflwynodd deiliaid Bro Preseli, Crymych, £50 punt yr un i Ymatebydd 
Cyntaf Crymych ac Ambiwlans Awyr Cymru. Casglwyd yr arian drwy werthu 
Bric a Brac a llyfrau. Eu dymuniad yw cefnogi elusennau lleol eto i'r dyfodol.

LLANFYRNACH, SIR BENFRO. SA35 0BZ
Ffôn : (01239) 831631   Ffacs : (01239) 831596

Mansel Davies a’i Fab Cyf.

Mansel Davies a’i Fab (Modurdai) Cyf.
Trwsio Cerbydau Masnachol a Pharatoi ar gyfer MOT
Canolfan Tacograff Cydnabyddedig Adran Gludiant

Gwasanaeth Rhenti Cerbydau Masnachol a Threilers

PRIF�GYFLENWR
TRYCIAU

PEMBROKESHIRE
L
T
D

m automotive
mannesmann
���VDO�Kienzle

Arbenigwyr Teithiau Hir a Byr
Arbenigwyr Cludo Hylif

Cludiant gyda Llwytho a Dadlwytho Niwmatig
Llwythwr ar gyfer Cludiant Trwm

Masnachwyr Amaethyddol

Magnesium, Calch, Gweryd gyda
gwasanaeth sgwaru.

Cyflenwyr Angenrheidiau Adeiladu,
Perchnogion Cware,

Cyfleusterau Storïo a Dosbarthu
Cyflenwyr Calch

PLANTOS YN DATHLU GŴYL DDEWI

Cylch Meithrin Crymych

Cylch Meithrin Hermon

Ysgol y Frenni Blwyddyn 1

Ysgol y Frenni Derbyn a Meithrin
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Golchi ffenestri 
Golchi gwteri 
Clirio mwswm

Golchi tŷ 
Golchi â dŵr dan wasgedd

(Pressure Washing)
  

Yswiriant llawn  
Ffoniwch am bris cystadleuol 

07811 323 842  
  

‘Preseli window cleaning’  
ar Facebook. 

Ebost: iwanward@hotmail.com 
  

 iwanward@hotmail.co.uk

J. D. JONES a’i GWMNI
CYFRIFWYR

TŶ AUCKLAND, CRYMYCH
FFôn: (01239) 831493

71 Y Stryd Fawr, Abergwaun
Ffôn: (01348) 873237

CELIA VLISMAS OPTEGYDD
Am wasanaeth personol a gofal proffesiynol ar gyfer y teulu cyfan

STRYD FAWR CRYMYCH, SA41 3QG
Ffôn a Ffacs: 01239 831555

NGHASTELL NEWYDD EMLYN 
3 SGWÂR Y FARCHNAD, SA38 9AQ 

Ffôn a Ffacs: 01239 711888

CANOLFAN IECHYD ARBERTH, SA67 7AA 
Ffôn a Ffacs: 01834 861373

Ymborth nobl i bobl y byd – yn y gwraidd 
Dan ei gwrysg mae’n golud; 

Ffein y bo, ffon y bywyd,
Wele rodd sy’n ail i’r yd.

             Waldo
Os am DATO BLASUS 

TATO GLAN, DIM WAST
Cwdyn 12.5k, rhwydd i’w 

drafod a chadw, 
Sdim ond un lle!

www.country-stores.com
01239 891618 / 891376

D. E. Phillips
a'i Feibion

Tan-y-Bryn, Glandwr
Trydanwyr

Siop Radio a Theledu
CRYMYCH

Setiau ar werth
Ffôn : (01994) 419361
Ffôn : (01239) 831589

 

 

06/02/14  
04/03/14 
20/04/14 
09/05/14 
10/05/14 
12/06/14 
04/07/14 
02/08/14 
07/08/14 
22/08/14 
23/08/14 
14/09/14 
03/10/14 
24/11/14 
05/12/14 

MIDWAY MOTORS

Iwerddon – Iwerddon v 
Cymru yn Iwerddon  
Ynys Wyth  
Prydferthwch y Coedwig Ddu yr Almaen  
Mawreddog Iwerddon – Dulyn, Galway, Killarney ac Cork 
Penwythnos Ralio a Guinness yn Iwerddon 
Awyrennau, Cychod ag Trenau o Dyffryn Hafren  
Cheltenham spa ac Cotswolds 
Y Swistir – Siocled a Chaws 
Penwythnos Volkswagen – Yn Wolfsburg,Almaen, Taith Ffactri 
Ceir  
Penwythnos yn Llunden – Gwesty Pedwar Seren 
Ffair Stem Dorset  
Alban – Loch Lomond 
Lerpwl – Yr Hen ar Newydd 
Bideford – Twrci a Thinsel 

£275 
£295 
£575 
£545 
£220 
£249 
£258 
£765 
£399 
£189 
£180 
£495 
£230 
£240 
£245 

3 Noson 
4 Noson 
6 Noson 
7 Noson 
2 Noson 
3 Noson 
3 Noson 
7 Noson  
3 Noson 
2 Noson 
2 Noson 
5 Noson 
2 Noson 
4 Noson 
2 Noson 

- Cwmni Teuluol Ers Dros 50 Mlynedd -

CRYMYCH, SIR BENFRO 

01239 831 267  

Canolfan MOT 
………… 

Canolfan 
Atgyweirio 

Damweiniau Ceir 
…………. 

Gwasanaeth 
Glanhau Ceir 

 

 

06/02/14  
04/03/14 
20/04/14 
09/05/14 
10/05/14 
12/06/14 
04/07/14 
02/08/14 
07/08/14 
22/08/14 
23/08/14 
14/09/14 
03/10/14 
24/11/14 
05/12/14 

MIDWAY MOTORS

Iwerddon – Iwerddon v 
Cymru yn Iwerddon  
Ynys Wyth  
Prydferthwch y Coedwig Ddu yr Almaen  
Mawreddog Iwerddon – Dulyn, Galway, Killarney ac Cork 
Penwythnos Ralio a Guinness yn Iwerddon 
Awyrennau, Cychod ag Trenau o Dyffryn Hafren  
Cheltenham spa ac Cotswolds 
Y Swistir – Siocled a Chaws 
Penwythnos Volkswagen – Yn Wolfsburg,Almaen, Taith Ffactri 
Ceir  
Penwythnos yn Llunden – Gwesty Pedwar Seren 
Ffair Stem Dorset  
Alban – Loch Lomond 
Lerpwl – Yr Hen ar Newydd 
Bideford – Twrci a Thinsel 

£275 
£295 
£575 
£545 
£220 
£249 
£258 
£765 
£399 
£189 
£180 
£495 
£230 
£240 
£245 

3 Noson 
4 Noson 
6 Noson 
7 Noson 
2 Noson 
3 Noson 
3 Noson 
7 Noson  
3 Noson 
2 Noson 
2 Noson 
5 Noson 
2 Noson 
4 Noson 
2 Noson 

- Cwmni Teuluol Ers Dros 50 Mlynedd -

CRYMYCH, SIR BENFRO 

01239 831 267  

Canolfan MOT 
………… 

Canolfan 
Atgyweirio 

Damweiniau Ceir 
…………. 

Gwasanaeth 
Glanhau Ceir 

 

 

06/02/14  
04/03/14 
20/04/14 
09/05/14 
10/05/14 
12/06/14 
04/07/14 
02/08/14 
07/08/14 
22/08/14 
23/08/14 
14/09/14 
03/10/14 
24/11/14 
05/12/14 

MIDWAY MOTORS

Iwerddon – Iwerddon v 
Cymru yn Iwerddon  
Ynys Wyth  
Prydferthwch y Coedwig Ddu yr Almaen  
Mawreddog Iwerddon – Dulyn, Galway, Killarney ac Cork 
Penwythnos Ralio a Guinness yn Iwerddon 
Awyrennau, Cychod ag Trenau o Dyffryn Hafren  
Cheltenham spa ac Cotswolds 
Y Swistir – Siocled a Chaws 
Penwythnos Volkswagen – Yn Wolfsburg,Almaen, Taith Ffactri 
Ceir  
Penwythnos yn Llunden – Gwesty Pedwar Seren 
Ffair Stem Dorset  
Alban – Loch Lomond 
Lerpwl – Yr Hen ar Newydd 
Bideford – Twrci a Thinsel 

£275 
£295 
£575 
£545 
£220 
£249 
£258 
£765 
£399 
£189 
£180 
£495 
£230 
£240 
£245 

3 Noson 
4 Noson 
6 Noson 
7 Noson 
2 Noson 
3 Noson 
3 Noson 
7 Noson  
3 Noson 
2 Noson 
2 Noson 
5 Noson 
2 Noson 
4 Noson 
2 Noson 

- Cwmni Teuluol Ers Dros 50 Mlynedd -

CRYMYCH, SIR BENFRO 

01239 831 267  

Canolfan MOT 
………… 
Canolfan 
Atgyweirio 

Damweiniau Ceir 
…………. 

Gwasanaeth 
Glanhau Ceir 

- Cwmni Teuluol Ers Dros 50 Mlynedd -

 

 

06/02/14  
04/03/14 
20/04/14 
09/05/14 
10/05/14 
12/06/14 
04/07/14 
02/08/14 
07/08/14 
22/08/14 
23/08/14 
14/09/14 
03/10/14 
24/11/14 
05/12/14 

MIDWAY MOTORS

Iwerddon – Iwerddon v 
Cymru yn Iwerddon  
Ynys Wyth  
Prydferthwch y Coedwig Ddu yr Almaen  
Mawreddog Iwerddon – Dulyn, Galway, Killarney ac Cork 
Penwythnos Ralio a Guinness yn Iwerddon 
Awyrennau, Cychod ag Trenau o Dyffryn Hafren  
Cheltenham spa ac Cotswolds 
Y Swistir – Siocled a Chaws 
Penwythnos Volkswagen – Yn Wolfsburg,Almaen, Taith Ffactri 
Ceir  
Penwythnos yn Llunden – Gwesty Pedwar Seren 
Ffair Stem Dorset  
Alban – Loch Lomond 
Lerpwl – Yr Hen ar Newydd 
Bideford – Twrci a Thinsel 

£275 
£295 
£575 
£545 
£220 
£249 
£258 
£765 
£399 
£189 
£180 
£495 
£230 
£240 
£245 

3 Noson 
4 Noson 
6 Noson 
7 Noson 
2 Noson 
3 Noson 
3 Noson 
7 Noson  
3 Noson 
2 Noson 
2 Noson 
5 Noson 
2 Noson 
4 Noson 
2 Noson 

- Cwmni Teuluol Ers Dros 50 Mlynedd -

CRYMYCH, SIR BENFRO 

01239 831 267  

Canolfan MOT 
………… 

Canolfan 
Atgyweirio 

Damweiniau Ceir 
…………. 

Gwasanaeth 
Glanhau Ceir 

GWYLIAU 2019
10/04/20 – Pasg hapus o Winchester 4 diwrnod
17/04/20 – Cernyw ac Ynys Scilly 5 diwrnod
24/04/20 – Penwythnos ddirgel 4 diwrnod
01/05/20 – Llandudno yn Oes Fictoria 4 diwrnod
04/05/20 – Amser hamddenol yn Alveston Hall 5 diwrnod
13/05/20 – Sioe Balmoral, Gogledd Iwerddon 4 diwrnod
18/05/20 – Cefn gwlad ac arfordir Dorset 5 diwrnod
28/05/20 – Teithiau afon trwy bentrefi’r Tafwys 3 diwrnod
01/06/20 – Trysorau Cudd Swydd Essex 5 diwrnod
09/06/20 – Hanes a bwydydd Canolbarth Lloegr 4 diwrnod
17/06/20 – Diwrnod y Merched yn Royal Ascot 3 diwrnod
18/06/20 – Trysorau’r Iwerddon gyda Shon 4 diwrnod
26/06/20 – Ynys Manaw 5 diwrnod
03/07/20 – Penwythnos yng Ngogledd Gwlad yr Haf 4 diwrnod
11/07/20 – Sioe flodau Hampton Court 2 ddiwrnod
18/07/20 – Yr Antur gorau erioed i Scandinafia 12 diwrnod
22/07/20 – Castell Highclere, Downton Abbey 3 diwrnod
28/07/20 – Disneyland Paris 4 diwrnod

31/07/20 – BBC Countryfile 3 diwrnod
07/08/20 – Ypres a Bruges 4 diwrnod
21/08/20 – Penwythnos yn Llundain 3 diwrnod
26/08/20 – Teithiau pleserus ar yr Hafren 3 diwrnod
04/09/20 – Gorymdaith flodau Zundert 4 diwrnod
10/09/20 – Antur Swydd Amwythig 3 diwrnod
14/09/20 – Trysorau Cudd yng Nghalon Iwerddon 5 diwrnod
22/09/20 – Ynys Skye 6 diwrnod
05/10/20 – Y gorau o ddau fyd yn Gretna Green 5 diwrnod
09/10/20 – Dawnsio gyda’r Sêr, Torquay 4 diwrnod
13/10/20 – Haul yr Hydref yn Sbaen 8 diwrnod
23/10/20 – Gwyliau dirgel yr Hydref 4 diwrnod
09/11/20 – Ysblander Nadolig Thursford 5 diwrnod
16/11/20 – Twrci a Thinsel ym Moethusrwydd Castell Bodelwyddan 5 diwrnod
21/11/20 – Marchnad Nadolig Birmingham 2 ddiwrnod
27/11/20 – Gwyliau dirgel - Diod a Gwledda 4 diwrnod
04/12/20 – Marchnadoedd Nadolig Bruges ac Ostend 4 diwrnod
12/12/20 – Goleuadau Nadolig Palas Blenheim 2 ddiwrnod
30/12/20 – Blwyddyn Newydd Dda o Southport 4 diwrnod
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Siop Siân
CRYMYCH

✆ 01239 831230

Llyfrau, Cardiau, Casetiau, 
CD’s a Fideos, 

Crefftau a Gemwaith o Gymru
Tocynnau Anrheg ar gael

E. P. PARRY
        M. R. Pharm. S.

Y Fferyllfa, Crymych
✆ 01239 831243

Gweinyddion GIG a Phreifat. 
Moddion Fferylliaeth. 
Profion Beichiogaeth. 

Gofal am anataliad a stoma. 
Cyfarpar llawfeddygol a dresinau.

✩✩✩

ASIANTAETH BAPURAU
Papurau dyddiol a lleol, 
Cylchgronau, Anrhegion, 

Nwyddau Ysgrifennu, Losin 
Gwin a Gwirodydd, 

Nwyddau Cosmetigau

Ivor Rees a’i Feibion
CONTRACTWR TRYDANOL

Hefyd :
Gwerthiant a Gwasanaeth o Offerynnau Trydanol

Goleuadau Diogelwch a Larwm Lleidr

Y Felin, Maenclochog, Clunderwen 
Sir Benfro. SA66 7JY

Ffôn : 01437 532326
Symudol : 0831 621559

CANOLFAN
Peiriannau Golchi 
a Golchi Llestri, 
Rhewgelloedd ac 
Oergelloedd

Gallwn gystadlu’n fwy ffafriol na’r 
siopau mawr. Dewch draw i flasu’r 
dewis helaeth i’r cartref neu’r busnes.

☎ 01437 532325 J. Harries MAENCLOCHOG TR
IC
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AM DDIM Ffyrnau Trydan 

wedi’u hadnewyddu

Cyflwyno £2,250 i ŵyr a gor-wyres Idris a Morfudd
Mae ŵyr a gorwyres Idris a Morfydd 
Thomas, Pen-y-bryn yn dioddef o’r 
dolur genetig systig ffibrosis. Mab ei 
merch, Brenda, yw Rhys Goodfellow ac 
wyres eu mab, Alan, yw Jessica Tackley. 
Fel ffrindiau ysgol i Brenda roeddem yn 
awyddus i godi arian i gefnogi ymchwil 
a thriniaethau i’r dolur. 

Raffl ac arwerthiant
Diolch i Kevin Davies, daeth cyfle inni wneud hyn yn ystod Gŵyl Bro’r Preseli trwy gynnal raffl, trefnu arwerthiant a pharatoi 
bwyd i dros 150 o bobl mewn noson a drefnwyd i ddathlu hanner canmlwyddiant yr Ŵyl, yng nghwmni ‘r grŵp Mynediad 
am Ddim a Dawnswyr a Cherddorion o Bloveilh, Llydaw.
Dolur genetig yw systig ffibrosis sy’n effeithio’r ysgyfaint, y stumog a llawer o organau eraill. Mae Rhys wedi brwydro’r 
cyflwr ers ei eni 30 mlynedd yn ôl ac mae Jessica yn dair oed. Mae Rhys yn byw ym Mhenarth ac yn gweithio fel ymchwilydd 
i gwmni o gyfreithwyr yno tra bo Jessica’n byw yng Nghaerdydd.

Ysgyfaint ac afu
Adeg yr Ŵyl ym mis Hydref cafodd Rhys trawsblaniad ysgyfaint ac afu mewn ysbyty yn Birmingham. Treuliodd fis yn yr 
ysbyty cyn dychwelyd adref gan wella yn arbennig o dda a bellach mae nôl yn ei waith. Mis nesa’ bydd Rhys yn cymryd rhan 
mewn ras beicio “carten” o Gaerdydd i Ddinbych-y- Pysgod.
Gan ein bod yn awyddus i’n cyfraniad fod o gymorth i Rhys ac i rai sy’n dioddef o systig ffibrosis yng Nghymru cyflwynwyd 
siec o £2,250 ar ein rhan gan Rhys i’r “Better Life Appeal” sef uned sy’n arbenigo yn y cyflwr i bobl ifanc ac oedolion, ac yn 
rhan o Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. 

Criw’r Bwrdd Iechyd
Fel y gwelwch yn y llun uchod mae Rhys wedi ei amgylchynu gan bobl proffesiynol, yn feddygon, nyrsys a ffisios yr uned – 
uned a fydd ar gael i Rhys yn y dyfodol os bydd angen ac i eraill yng Nghymru. 
Gwerthfawrogir yn fawr haelioni pawb a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd tuag at lwyddiant y noson.Clebran 27Gorffennaf/Awst 2015

Optegydd�Offthalmig�Cofrestredig

19 Pendre, Aberteifi 
Ceredigion. SA43 1JT

01239 - 612004

Spring Gardens, Arberth
Sir Benfro. SA67 7AW 

%
01834�-�861660

www.optegydd.com

OPTEGYDD
(Sefydlwyd 1961)

Pritchard Cowburn



CHWARAEON
Crymych 10  Maesglas 0

Ma’ fe’n edrych fel sgôr gêm rygbi 
- buddugoliaeth o drosgais a chic 
gosb neu gôl adlam i ddim. Mae’n 
sgôr digon cyffredin wrth chwarae 
gyda’r bêl hirgron. Ond, na, chwarae 
gyda’r bêl gron a wnaed ac yn ôl pob 
tebyg y sgôr uchaf yn holl adrannau a 
gemau cwpan Cymdeithas Pêl-droed 
Costcutter Ceredigion y tymor hwn. 
Yn sicr yn y gemau cwpan ac ymhlith 
timau’r Ail a’r Drydedd Adran.
Ond cyn bod yr anoracs yn eich plith 
yn gwirio’r ffeithiau ar y wefan, wel, 
do, fe sgoriodd Lland'och ddeg 
yn erbyn Llanboidy ar ddechrau’r 
tymor. Ac fe sgoriodd Castellnewydd 
Emlyn 14 heb ildio’r un chwaith yn 
erbyn Sêr Dewi. Ond yn yr Adran 
Gyntaf oedd hynny. A sgôr digon 
parchus o fuddugoliaeth o dair gôl 
i ddwy i Grymych oedd hi mewn 
gêm gynghrair yn erbyn Maesglas yn 
Nhegryn ar ddechrau’r tymor.

Gwyntog
Ond gêm cymal cyntaf Cwpan De 
Ceredigion ar gyfer timau’r ail a’r 
drydedd adran oedd hon ar ddydd 
Sadwrn, Mawrth 7 draw yn Nhegryn 
ar brynhawn gwyntog. Wrth chwarae 
gyda’r gwynt yn yr hanner cyntaf fe 
sgoriodd y Bustych bum gôl. Ond 
roedd rhai o’r hen bennau a oedd 
yn gwylio o’r farn na fyddai hynny’n 
ddigon pan fyddai’n rhaid iddyn 
nhw amddiffyn gyda’r gwynt yn eu 
hwynebau yn yr ail hanner.
Ond nid felly y bu. Roedd ffitrwydd 
y bois lleol a’u parodrwydd i droi 
amddiffyn yn ymosod yn sydyn 
gydag ambell bêl hir yn drech na’r 
bois o Aberteifi. Sgoriodd Osian Wyn 
bedair gôl; un o’r smotyn, homer o 
ergyd i gornel ucha’r rhwyd o ryw 
lathed y tu fas i’r bocs, crymanu un 
arall yn uniongyrchol o gic gornel a 
rhyw gyffyrddiad digon smala gyda’r 
llall.

Siôn Vaughan
Yn ôl ei arfer roedd enw Siôn 
Vaughan ar y sgorfwrdd hefyd gyda 
thair i sicrhau mai fe yw prif sgoriwr 
y clwb hyd yma yn y tymor cyntaf ac 
yn debyg o aros felly. O ran goliau 
cynghrair mae’n gydradd drydydd o 
blith holl chwaraewyr yr adran, gyda 
dau arall, wedi sgorio deg gôl.

Y rhwydwyr eraill yn erbyn Maesglas 
oedd Llifon Howells, Emyr Williams 
a Deiniol Mathias. Y gwrthwynebwyr 
yn yr ail gymal, os caiff ei chwarae, 
fydd naill ai Llandysul neu Crannog. 
Eisoes trechwyd y ddau mewn 
gemau cynghrair. Y gêm uchod oedd 
yr unig un i’r clwb ei chwarae ym mis 
Mawrth.
Mae yna dair gêm cynghrair ar ôl 
ond mae’n gwestiwn a fydd yna 
unrhyw gemau yn cael eu chwarae 
nawr weddill y tymor oherwydd 
haint y feirws corona. Ar hyn o bryd 
mae Crymych yn yr ail safle gyda 
Cei Newydd uwch eu pennau wedi 
chwarae un gêm yn fwy a phum 
pwynt ar y blaen. 

Esgyn
Os erys y sefyllfa felly, ac yn dibynnu 
ar reolau’r gynghrair o dan yr 
amgylchiadau, mae’n bosib y gwna’r 
Bustych esgyn i’r Adran Gyntaf yn 
eu tymor cyntaf yn chwarae yng 
Nghynghrair Costcutter Ceredigion.
––––––––––––––––––––––––––––––––
O ran y tîm rygbi mae’r tymor wedi 
cwpla wrth gwrs gan i Undeb Rygbi 
Cymru gyhoeddi na fydd yr un gêm 
arall yn cael ei chwarae weddill y 
tymor ac nad yw’n bosib ei ymestyn. 
Golyga hynny o leiaf y bydd Crymych 

yn aros yn Adran 1 (Gorllewin) y 
tymor nesaf. Cael a chael oedd hi y 
bydden nhw Penfro neu Crwydriaid 
Llanelli yn disgyn. Roedd yna dair 
gêm i’w chwarae i benderfynu 
p’un fyddai’n disgyn. O leiaf roedd 
Crymych bedwar pwynt uwchben 
Penfro ac un y tu ôl i’r Crwydriaid.
––––––––––––––––––––––––––––––––
O ran y tymor criced mae eisoes 
yn wybyddus na wnaiff ddechrau 
cyn diwedd mis Mai os o gwbl. O 
ddechrau pryd hynny byddai’n anodd 
cwblhau’r holl gemau cynghrair am 
fod angen pedair neu bum awr bob 
Sadwrn i’w chwarae. Deil Crymych 
yn Adran Pedwar ac am iddyn nhw 
orfod ildio Parc y Glandy fe fyddan 
nhw’n chwarae ar gaeau Ysgol y 
Preseli o hyn mlân.

Prin fod angen i Osian Wyn ymddangos 
yn benisel - roedd e newydd sgorio 

pedair gôl. Ond wedyn nid yw’n debyg 
y caiff yntau na gweddill y tîm gyfle i 
sgorio rhagor o goliau’r tymor hwn.

Cerdd haiku
Y Coronafeirws

Gelyn cuddiedig.
Goroesi'n wyliadwrus;
Mae'n 'stad o ryfel.
(Ond cofier taw 

“Duw piau edau bywyd, 
a'r hawl i fesur ei hyd”.)

Nyfed Griffiths.


