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Richard Tudor

Llysun Llanerfyl
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Diolch
Hoffai teulu Rhiwfelen ddiolch am bob arwydd
o gefnogaeth a chydymdeimlad wedi colli
Marion, Nain a Mam annwyl.
Diolch arbennig am y rhoddion hael – codwyd
£1,050 tuag at y Stroke Association.

At sylw Sian Lewis
Prif Weithredwr

Urdd Gobaith Cymru

Annwyl Sian,
Yr wyf yn ysgrifennu atoch ar ran Cell
Maldwyn, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Siom fawr yw deall fod yr Urdd fel rhan o’i
bwriad i ail strwythuro am gau ei swyddfa yn
y Drenewydd.

Mae hi’n frwydr barhaus i gynnal Cymreictod
mewn sir fel Powys. Mae’n ardal wledig,
wasgarog ei phoblogaeth, agos at y ffin, lle
mae’r Saesneg yn brif iaith ers cenedlaethau.
Eto, mae’r diwylliant Cymraeg yn rhyfeddol o
gryf yma. O’r dechrau fe chwaraeodd yr Urdd
ran bwysig iawn yn hybu’r diwylliant hwnnw.

Yn ystod fy ieunctid i cawsom wasanaeth
gwerthfawr trefnwyr fel Dei Tomos, Meinir Wyn
Jones, Dilwyn Morgan a Mai Jones. Yn y
cyfnod hwnnw hefyd roedd Elfed Lewys yn
weinidog yn Llanfyllin ac yn weithgar gyda
Aelwyd Penllys. Aelwyd sy’n dal i fodoli.

Mae meddwl na fydd gan yr Urdd bresenoldeb
mewn ardal sy’n ymestyn o Ddinbych i Went
ac o Lan-llyn i Langrannog yn destun braw.
Mae’n cyfrannu at greu diffeithwch
diwylliannol. Tir neb, nad yw o bwys i ddyfodol
y Gymraeg yng Nghymru.

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe gynhaliwyd Ei-
steddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanelwedd
ac fe ddaw yma eto ymhen blwyddyn neu
ddwy (a hynny am y trydydd tro yn  ei hanes)
i Fachynlleth. Mae meddwl y byddwn yn codi
arian at yr Eisteddfod yn 2023 ar yr union
adeg y mae’r Urdd yn dewis is-raddio ei
phresenoldeb yn yr ardal yn achos tristwch
mawr.
Erfyniaf arnoch i beidio cau’r swyddfa yn y
Drenewydd. Mae arnom angen eich
presenoldeb mewn tiriogaeth mor eang.
Yn gywir,
Dafydd Morgan Lewis
Swyddog Cyswllt
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Cell Maldwyn

“ni all cariad wneud cam â chymydog ...”
Rhufeiniaid 13:10

Dw i’n si@r bod rhai yn ein plith wedi llwyr
ddiflasu ar aros yn y t~ erbyn hyn! Ac er bod y
cyfyngiadau yn rhoi cyfle i ni ddal i fyny efo
ambell i lyfr, ffilm neu joban o amgylch y t~, mae
hi’n dal mor bwysig ag yr oedd hi yn yr
wythnosau cyntaf i edrych ar ôl ein hunain ac
edrych ar ôl eraill.
Yn y Llythyr at yr Hebreaid rydym yn cael ein
hannog i
“ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd
gariad a gweithredoedd da.”
Mae’n bwysig dal ati i ddilyn y canllawiau ac
hefyd yn llawn mor bwysig i gadw cysylltiad;
parhewch i godi’r ffôn a siaradwch â’ch gilydd
hyd nes cawn gyfle i ymgynnull gyda’n gilydd
unwaith eto.
Er mor ffiaidd a brwnt yw’r feirws Covid-19
mae ein cymdeithas wedi codi i’r her a dangos
ei hun i fod yn gymdeithas lle mae cariad a
thynerwch yn gryfach na thywyllwch ac ofn.
Pan ysgrifennodd Wil o Stratford-upon-Avon
am y “Milk of human kindness” sgwennu roedd
o am dosturi a’r gallu i gydymdeimlo gyda
rhywun. Fel y soniais yn y rhifyn  diwethaf ni
allwn ar y funud gydymdeimlo â phobol yn ein
ffordd arferol. Ond, dangoswyd
cydymdeimlad, tosturi a chariad at un annwyl
o’r fro, a’i deulu, mewn ffordd hynod o addas,
newydd ac unigryw trwy godi gwydraid o lefrith
(llaeth) er cof amdano am 3 o’r gloch y
prynhawn hwnnw. Roedd lluniau o wydrau o
laeth yn drwch ar draws y cyfryngau
cymdeithasol ac ar dudalennau darparwyr
newyddion.
Fe fydd yna gyfle eto dw i’n sicr i dalu teyrnged
a choffau a dathlu ei fywyd mewn ffordd mwy
cynhwysfawr a thorfol yn y dyfodol. Ond yn y
cyfamser roedd rhywun yn cael ei atgoffa o’r
adnod yma allan  o Lyfr Jeremiah 32:22
“rhoist iddynt y wlad hon…. yn llifeirio o laeth
a mêl.”
Pob bendith i chwi i gyd – a chofiwch mae
croeso i chi godi’r ffôn unrhyw adeg.
Cofion,
Euron

‘Ariennir Plu’r Gweunydd
yn rhannol gan Lywodraeth Cymru’

Mae Cyswllt Celf yn chwilio am wirfoddolwyr i
ysgrifennu llythyrau at  unigolion sy’n byw yng
Nghartrefi Gofal Gogledd Powys.
Gyda’ch cymorth, eich agwedd bositif, ac
ychydig o’ch amser, gallwn greu  prosiect
gwerth chweil.  Bydd eich llythyrau’n diddanu’r
preswylwyr, yn lle poeni am yr hyn sy’n
digwydd yn y wlad ar hyn o bryd. 
Rydym hefyd yn gofyn i blant a phobl ifanc greu
gweithiau celf ar gyfer gweithwyr a
phreswylwyr y cartrefi gofal. Rhywbeth lliwgar
i addurno’r waliau a chodi hwyliau.   Arhoswn
yn eiddgar i weld eich holl syniadau!
Anfonwch ebost
at sioned@artsconnection.org.uk  am fwy o
fanylion. Oherwydd COVID 19, bydd gofyn i’r holl
lythyrau a gweithiau celf fod mewn fformat digidol

LLYTHYRWYR - GALW AM
WIRFODDOLWYR - PROSIECT PENPAL

DIOLCH
Diolch i wefan Bro360 am y cyfle i

gyhoeddi copi digidol o Plu’r
Gweunydd dros gyfnod y

cyfyngiadau presennol

GOHIRIO
Diolch
Hoffai Catrin, Morgan a Lois ddiolch yn
ddiffuant am yr holl gydymdeimlad,
cefnogaeth, blodau a bwyd maen nhw wedi ei
dderbyn dros y mis diwethaf.  Mae’r gefnogaeth
wedi bod yn llethol ac yn help i ni i gyd.  Hefyd,
diolch o galon i’r rhai a ddaeth allan i ffarwelio
â Rich o Drallwm yr holl ffordd i Aberystwyth,
roedd hyn yn hollol anniswgyl.  Diolch i chi i
gyd.

Mai 8 Ffair Llanerfyl, Neuadd Llanerfyl 3.30yh.
Thema 1940s! Stondinau £10. Becki:
07778273833, Jane:07850388741,
Olwen: 820520 neu aelodau’r pwyllgor

Mai 10 Cinio Sul i ddathlu Pen-blwydd ac i godi
arian i Ysbyty Gobowen ac i ymchwil
Parkinson’s.

Mai 15 Cyngerdd gan Gôr Llansilin yn Neuadd
Llanfihangel am 7.30.

Mehef. 21 Cymanfa Ganu Annibynwyr Dyffryn
Banw  yng nghapel y Trallwm.

Medi 11 Sioe ffasiwn Carreg yng Nghanolfan
Pontrobert am 7.30 Elw at Hen Gapel
John Hughes

Medi 19 Taith Gerdded Plu’r Gweunydd
Medi 19 Noson o Ganu Gwlad efo Johnny a

Hywel yn Henllan
Hydref 8 Sioe Ffasiwn Kathy Gittins er budd

Cylch Meithrin Dyffryn Banw yn y Royal
Oak, Trallwm.

Hydref 22 Pwyllgor Blynyddol Plu’r Gweunydd ym
Mhontrobert am 7 o’r gloch.

Tach. 14 G@yl Cerdd Dant Bro Nansi.
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SEREN Y MISSEREN Y MISSEREN Y MISSEREN Y MISSEREN Y MIS Tamaid Bach Blasus

1. Disgrifia dy hun mewn 3 gair:
Hapus, Caredig a Gweithgar.

2. Beth oedd dy hoff wers yn yr Ysgol
Uwchradd?

Hanes.
3. Beth yw dy hoff olygfa?

Yr olygfa o fy nghartref, Froneithin.
4. Petae ti'n cael cyfarfod unrhyw berson
hanesyddol enwog - pwy fase fo neu hi?

Winston Churchill
5. Lle ydi dy hoff le i fynd ar wyliau?

Ynysoedd y Caribî
6. Beth wyt ti'n ofni fwyaf?

Llygod mawr
7. Beth yw dy hoff bryd bwyd?

Dyma gwestiwn anodd.  Dwi’n hoffi pob
math o fwyd! Ond stecen leol yw’r pryd
gorau   i mi.

8. Beth sy'n gwneud i ti golli dy dymer?
Cael galwad ffôn gan y merched acw
yn oriau mân bore Sul eisiau ‘tacsi’ i
nôl nhw adre!!

9. Petae ti ddim yn adeiladwr - be arall fase ti
wedi licio bod?

Pêl-droediwr i Leeds United...wel, mi
allwn ni gyd freuddwydio!

10. Petae'r t~ ar dân - pa ddau beth fyddet ti'n
achub?

Y teulu a’r gwn.

Pan osodwyd y cyfyngiadau ar ein bywydau
chwe wythnos yn ôl bu llawer o sôn am y
cyhoedd yn pentyrru nwyddau megis papur
toiled, sebon, tuniau beans ac yn y blaen.  Un
arall o’r nwyddau hynny oedd ffl@r – mae’n
debyg fod cynnydd wedi bod mewn pobl yn
pobi eu bara a’u cacennau eu hunain ac mae’r
galw ychwanegol am ffl@r wedi golygu ei fod
yn dal yn brin iawn yn y siopau.  Darllenais fod
y diwydiant ffl@r wrthi 24 awr y diwrnod yn trio
cynhyrchu mwy o i ateb y galw gan y cyhoedd.
Ond cofiwch nid oes angen ffl@r bob amser
wrth goginio cacennau blasus.  Gofynnais i
Sian Weaver, Castell Caereinion am un o’i hoff
ryseitiau hi y gallwn ei goginio heb gynnwys
ffl@r.  Diolch yn fawr iawn iddi am rannu’r rysait
isod am fflapjacs.

Fflapjacs
75g (3 owns) menyn neu marjarin
50g (2 owns) siwgr brown golau
30ml (2 lwy ffwrdd) syrup
175g (6 owns) ceirch uwd

1. Iro tun 12.5x25cm.  Troi’r ffwrn ymlaen i
1800C.
2. Rhoi’r menyn (neu marjarin), siwgr a syrup
mewn sosban nes bydd y siwgr wedi toddi.
Gadewch iddo ddod i’r berw  ac yna
ychwanegu’r ceirch.

3. Ei arllwys a’i wasgu
yn y tun cyn ei goginio yn
y ffwrn am 15 munud nes
ei fod yn frown euraidd.

Mae Sian yn hoffi dyblu’r
cynhwysion ond yn
cyfnewid ychydig o’r
ceirch gyda naill ai co-
conut a llugaeron (cran-
berry); bricyll (apricot) a chnau almwn neu

raisins/sultanas.
Gan fy mod wedi bod
yn ddigon lwcus i
flasu rhain fe allaf
eich sicrhau nad ydi
un darn byth yn
ddigon!!

Aros gartref:Aros gartref:Aros gartref:Aros gartref:Aros gartref:
* peidiwch â mynd allan heblaw i brynu
bwyd, am resymau iechyd neu i weithio
(dim ond pan nad yw hi'n ymarferol
rhesymol i weithio gartref)
* arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth
bobl eraill
* golchwch eich dwylo cyn gynted ag y
byddwch yn cyrraedd adref
Gall unrhyw un ledaenu'r feirws.

CorCorCorCorCoronafonafonafonafonafeirws (COeirws (COeirws (COeirws (COeirws (COVID-19)VID-19)VID-19)VID-19)VID-19)

Ein seren y mis yma yw Andrew ‘Tyncoed’.
Magwyd Andrew yng Nghefncoch a gwnaeth
yrfa iddo’i hun fel adeiladwr.  Mae’n un o
gefnogwyr y papur bro ac yn dipyn o
gymeriad.

Daeth newid mawr i’n bywyd,
A rhybudd yn llawn braw
Am gyflwr cas a chreulon -
Y Cofid un deg naw.

Mae pawb yn aros adre
Er mwyn cael bod yn saff;
Rhaid peidio ‘galifantio’ -
Mae gan heddlu llygaid craff.

Dim brys i fynd i’r ysgol,
Dim hast i fynd i’r gwaith,
Dim angen cychwyn allan
Na brysio adre chwaith.

Mae pawb yn hunan ynysu
Gan gwrdd dros y ffôn a’r we,
Yn siopa i’r cymdogion
Heb fentro cam i’r dre.

Rhaid golchi’n dwylo’n gyson
Rhag dal y feirws cas,
‘Di hwn ddim yn gweld gwahaniaeth
Rhwng fflat, na th~ na phlas.

Rhown glod i’n gweithwyr iechyd
A phobl dda’r rheng flaen,
Sy’n ymdrechu yn dawel a dygn
Dan lawer iawn o straen.

Mae hiraeth am y dyddiau
O hwyl a sbri wrth gwrdd;
Dim ‘Steddfod, Sioe na Sesiwn -
Mae popeth bellach “i ffwrdd”.

Mewn amser cawn gyfarfod
Ond rwan rhaid dal yn dynn,
Felly cadwch yn ddiogel -
Daw eto haul ar fryn!

SVJ

COVID-19

Dathlu Pen-blwydd

Dim parti...dim ffrindiau draw i chwarae...ond
er hynny, mae Ffion Haf Ellis, Llangynyw yn
edrych yn hapus iawn ar ei phen-blwydd yn 6
oed.
Bydd pawb sydd wedi dathlu yn ystod y
cyfnod rhyfeddol yma yn cofio am eu pen-
blwydd ‘gwahanol’ tra byddant byw!
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CROESO
 

Mrs Megan Watkins, Y Trallwm
Bu farw Mrs Megan Watkins, The Gables, y
Trallwng ar Fawrth 3ydd yn 77 oed ac fe’i
rhoddwyd i orffwys ym Mynwent Llangadfan.
Cydymdeimlwn â’i chwaer, Eirianwen Jones,
Wayside, Llanfair a’r teulu i gyd yn eu colled
Mrs Mercy Jones, Rhuddlan
Bu farw Mercy Jones (Blainey gynt) yn 97
mlwydd oed yng Nghartref Plas Gwyn yn
Llanychan yn ymyl Rhuthun. Roedd Mercy o
Lanerfyl yn wreiddiol, yn wraig i’r diweddar
Barchedig Ifor Jones ac yn chwaer i’r diweddar
Barchedig Erfyl a Tecwyn Blainey.
Arwyn Jones, Pontrobert
Daeth newyddion trist am farwolaeth Arwyn
Jones, Glasfryn neu Arwyn Greenhill fel yr
oedd yn cael ei adnabod. Roedd yn 67 oed
ac yn ffermwr da, ond fe ddioddefodd salwch
creulon dros gyfnod byr o amser.
Cydymdeimlwn gydag Ann, a Tristan a Robert
a’u teuluoedd, ac hefyd gyda’i fam Mrs Mair
Jones, Nantlle a’i frawd a thair chwaer. Mae’n
gyfnod rhyfedd iawn pan na allwn ddod at ein
gilydd a dangos ein cydymdeimlad yn y ffordd
arferol ond mae ein meddyliau gyda chi fel
teulu.
Henry Lloyd, Llwydiarth
Bu farw Henry Lloyd, Pandy, Llwydiarth yn
dilyn afiechyd blin.  Roedd Henry yn wreiddiol
o Langynog ond bu’n byw yn ardal y Bala cyn
priodi â Dilys a dod i’r Pandy i fyw.  Fe’i
rhoddwyd i orffwys yn dilyn gwasanaeth byr
ar lan y bedd ym Mynwent Llanfihangel-yng-
Ngwynfa.  Cydymdeimlwn yn ddwys â’i briod
Dilys a’r plant Alun, Gwilym ac Olwen a’r teulu
oll.
Mrs Gwyneth Gregory, Llangadfan
Yn dilyn salwch hir bu farw Mrs Gwyneth
Gregory yn ei chartref Rhiwlas, Llangadfan.
Bu Gwyneth a’i diweddar @r, Harry yn cadw
siop ddillad merched ‘Gregory’s’ yn y Trallwm
am flynyddoedd lawer.  Cydymdeimlwn yn
ddwys â’i mab Kevin, Megan ei chwaer, Arwyn
ei brawd a Rhiannon, ei chwaer-yng-nghyfraith
a’u teuluoedd.
Ifor Evans, Llanllugan
Ychydig wythnosau ar ôl dathlu ei benblwydd
yn 90 oed daeth y newyddion trist am
farwolaeth Ifor Evans (Belan-yr-argae) yng
Nghartref y Rallt, Y Trallwm.  G@r arbennig
i’w ardal a gobeithiwn gael teyrnged iddo yn y
rhifyn nesaf.  Cydymdeimlwn yn ddwys iawn
â Maldwyn ac Ivy, yn Belan-yr-argae a
gweddill y teulu.

Efallai mai un o’r canlyniadau mwyaf trist
yngl~n â Chofid-19 yw’r cyfyngiadau ar y
niferoedd sy’n cael mynd i angladd.  Mae hyn
dwi’n credu i’w deimlo’n waeth mewn
cymuned wledig lle mae cysylltiadau teuluol,
hanesyddol a chymdeithasol yn gryfach.  Yn y
golofn hon rydym am gofio am rai o’n hardalwyr
sydd wedi marw ac wedi cael angladd dan
amgylchiadau anodd iawn.

John Lyden
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Kevin a May
Lyden a’r teulu ar farwolaeth eu mab hynaf
John yn 46 mlwydd oed.  Mae’r teulu a’u
gwreiddiau yn ddwfn ym mhlwyf Llanwyddelan.
Cartref May (Buckley) yn T~-mawr a Kevin o
Camden Villa, Adfa.  Mae’r teulu yn awr yn
byw yn Llaneurgain ger yr Wyddgrug.
Ann Jones, Manafon
Cofiwn hefyd am David Jones a’r teulu
Glendale, Manfon (Ysg. yn swyddfa H.V.
Bowen) ar golli ei briod Ann yn 58 oed.
Anfonwn ein cofion atoch yn eich colled drist.
Mrs Bethan Lloyd
Yn ddiweddar daethom i wybod am farwolaeth
Mrs Bethan Lloyd rai misoedd yn ôl.  Daeth i
fyw i’r Mans Adfa ym 1944 pan sefydlwyd ei
g@r y Parch Owen Lloyd yn Weinidog ar
Eglwysi Adfa, Carmel a Horeb.  Yn bâr ifanc
brwdfrydig buont yn weithgar iawn yn enwedig
gyda’r ieuenctid a’r plant hyd eu hymadawiad
ym 1949.  Mae ein cydymdeimlad yn fawr gyda
Nona Breeze, ei hunig ferch a’r teulu oll yn eu
profedigaeth.
Mrs Eryl Sturkey, Llanerfyl
Daeth y newyddion trist am farwolaeth Mrs
Eryl Sturkey, Llanerfyl  yn Ysbyty y
Drenewydd ddiwedd mis Ebrill.  Roedd Eryl
yn mwynhau cefnogi pob math o
weithgareddau hyd nes i’w hiechyd dorri rhai
misoedd yn ôl.  Cydymdeimlwn ag Aled, Janet
a’u teuluoedd ac wrth gwrs gyda’i brodyr John
a Glyn.
Mrs Rowena Lewis
Bu farw Mrs Rowena Lewis, Llandysul gynt
yn 90 oed yng Nghartref y Rallt, Y Trallwm.
Magwyd Wena ym Mryngwaeddan, Llangadfan
cyn symud i’r Argoed Adfa.  Cydymdeimlwn
a’i chwiorydd Elen ac Eveline a’r teulu oll.

 Mae’n si@r fod sawl taid a nain sy’n ysu am
gael rhoi cwtsh i’w @yr neu wyres newydd am
y tro cyntaf pan fydd y cyfyngiadau yn codi.
Efa Non
Ganwyd Efa, merch fach Mared a Dylan yn
Ninas Mawddwy ar y 29ain o Fawrth.
Llongyfarchiadau i’r Teidiau a Neiniau sef Glyn
a Meri yn Aberdwynant ac Alyn ac Elinor yn
Glanaber.
Lois Iona
Llongyfarchiadau mawr i Osian a Nicky, Wern
y Foel ar enedigaeth merch fach ar y 9fed o
Ebrill.  Rwy’n siwr fod Dei ac Eleri wrth eu
bodd efo’r lodes fach.
Macsen Edward
Cyrhaeddodd Macsen Edward Jones Bentre
Herin Dolanog ar y 25ain o Ebrill, mab i Tom a
Jodie. Mae pedair cenhedlaeth bellach yn byw
yn Pentre   (mewn 3 t~!) - Hen Nain Gwyneth;
Taid a Nain Rob a Ruth   (ac Yncl Huw!); Tom
a Jodie a Macsen.

Wyn
Llongyfarchiadau i Meilir (Lluast, Llangadfan)
a’i bartner Seren ar enedigaeth mab bach o’r
enw Wyn yn ddiweddar.  Anfonwn ein
llongyfarchiadau at ei hen-nain Mrs Eluned
Jones a Taid John ar yr achlysur hapus yma.
Briallen Mali

Llongyfarchiadau i Sian (Deal gynt) a Nick
Walsh, Llety Dafydd, Meifod, ar enedigaeth
merch fach, Briallen Mali, chwaer i Owen.

Mae llawer un wedi gorfod dathlu pen-blwydd
arbennig yn ystod y cyfyngiadau heb gyfle i
fynd allan i wledda na chael parti.
* Llongyfarchiadau i  Mrs Nesta Roberts,
Cegidfa (Swyddfa Post Cefnoch gynt) ar ei
phen-blwydd yn 90 oed yn ddiweddar.
* Dathlodd Gill, T~ Newydd, Llangadfan ei
phen-blwydd yn 60 - gobeithio fod y stecen
yn un flasus Gill!
* Mae Carol Ann, Neuadd Wen hithau wedi
dathlu ei phen-blwydd yn 50 ar ddydd Sul
29ain o Ebrill.  Clywais ei bod wedi cael cacen
benblwydd siocled arbennig iawn.
* Mae Rhys Evans, Bryncoch, Llanerfyl wedi
cyrraedd y 40 - dwi’n si@r dy fod wedi dathlu
trwy neidio ar y beic a phedlo o amgylch yr
ardal.
* Un arall sydd wedi cyrraedd 40 yw Rhiannon
Jones, Rhiwhiriaeth Isaf - gobeithio fod y
bechgyn wedi gwneud brecwast yn y gwely
iddi!
* 30 oedd Liwsi Merrigan, ar ddydd Llun 30 o
Ebrill.
* Llongyfarchiadau i Buddug Mai Bates, Rallt
Ucha a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 70
oed ar Fai’r 9fed.
* Mae Morgan Llysun wedi dathlu ei ben-
blwydd yn 18 oed ar y 1af o Fai.
Llongyfarchiadau, dwi’n siwr i ti gael peint o
laeth i nodi’r achlysur.
* Anfonwn ein llongyfarchiadau i Ray
Williams, T~ Mawr, Llangynyw a fydd yn
dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar Fai’r 12fed.
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WWWWWererererertha’ i btha’ i btha’ i btha’ i btha’ i byth mohonoyth mohonoyth mohonoyth mohonoyth mohono

Digon o amser i ddarllen y dyddiau yma.
Diolch am gael dianc i helyntion dychmygol
pobol eraill, ac anghofio am y byd cythryblus
am sbel fach.

Darllenais ‘Hen bethau
anghofiedig’ Mihangel
Morgan, ein llyfr  am
mis Mawrth, a rhaid imi
ddweud, fe wnes i ei
fwynhau. Stori ysbryd
hen ffasiwn, yn cael ei
dweud yn ddifyr ac yn
syml, ac yn fy atgoffa
o’r gyfres deledu ‘Tales
of the Unexpected’-
dangos fy oed rwan!
Rhaid ei bod wedi ei hysgrifennu yn dda, gan
nad yw y byd ysbrydol yn apelio ataf rhyw
lawer, a bydd Dafydd yn synnu fy mod wedi
ei hoffi!
Ers hynny, darllenais ‘The 6th Target’ James
Patterson, nofel dditectif ychydig yn waedlyd,
ond reit glefar. Yna ‘The Racketeer’ John
Grisham, nofel am gyfreithiwr wedi ei garcharu
ar gam, a sut y caiff ei hun allan o’r carchar
yn gyfreithlon drwy gynllwyn cymhleth, sy’n
symud yn gyflym ac yn annisgwyl, gwych!
Wn i ddim pam fod llyfrau fel hyn yn apelio
cymaint, oherwydd heddychwr ydw i wrth
natur. Efallai mai’r ffaith fod yna gyfiawnder
ar y diwedd, a’r ‘dynion da’ yn ennill.

Llyfr gwahanol iawn
wedyn; ‘Past Imperfect’
gan Julian Fellowes, y
g@r a ysgrifennodd
‘Downton Abbey’ a
‘Belgravia’ sydd ymlaen
ar hyn o bryd ar y teledu.
Stori dda, gydag elfen o
ddatrys dirgelwch, wedi
ei lleoli ym myd
cymdeithasol y bonedd
Seisnig mewn cyfnod
pan oedd y ‘mawredd’ a’r

ffordd hynny o fyw yn dod i ben, i raddau.
Mae sylwadau cynnil a chraff yn cael eu taflu
i mewn, ac maent yn grafog a doniol iawn. Mi
wnes i wir fwynhau hwn.
Gan fod y Cylch Darllen
wedi methu cwrdd, fe
welwch mai llyfrau
Saesneg sydd wedi
bod yn fy llaw – twt twt,
ond rwy’n rhoi cynnig ar
hunangofiant Gareth
Glyn rwan – ‘Da Capo’.
Mae’n darllen yn
fyrlymus a phrysur, yn
union fel fo. Cawn weld!

Meira Evans, Gesail Ddu

Dydy Tremafon ddim yn llawn o ornaments a
chelfi gwerthfawr, ond fel person sentimen-
tal, mae yna bethau sy’n ‘werthfawr’ i mi.  Ar
ôl derbyn yr her gan Catrin i ffeindio 2-3 eitem,
dyma fynd ati i edrych o amgylch y t~ a dyma’r
3 peth a ddewisiais o fewn munudau.  Mewn
gwirionedd, fydde’ nhw’n fawr o werth i neb
arall beth bynnag – ond maen nhw’n werth y
byd i mi!

Yr eitem gyntaf yw eliffant bach du tua 3” o
uchder sydd yn eistedd ar y silff ben tân.  Nain
Nain, sef nain Glandon, oedd pia’r eliffant ac
mi roedd hi’n ei drysori gan mai anrheg gan
ei chwaer, Ionie Howells, Gribyn oedd hwn ers
pan fu ar daith i Awstralia yn y 50au.  Mae’r
eliffant yn ein hatgoffa o Nain annwyl tu hwnt
a’i pherthynas gyda’i chwaer, Ionie.

 Yr eitem nesaf yw breichled fach delicet iawn
gefais gan Taid a Nain Dolauceimion.  Cafodd
Taid y gadwyn yma gan ei Nain.  Cafodd Taid
ei fagu efo’i Daid a Nain yn Cwm Llan,
Abergynolwyn ar ôl  i’w fam,  Ann, ddychwelyd
o Ganada pan oedd yn ddwy flwydd oed a

phenderfynu ei adael dan ofal ei rhieni gan bod
y siwrnai yno ar ei phen ei hun wedi bod yn
anodd gyda thri o blant.  Ac yno y bu Taid gan
i’w fam farw ar ôl mynd yn ôl a symud o Ganada
i California.  Er iddo golli allan ar fywyd gyda’i
deulu, roedd Taid wastad yn ddiolchgar am ei
fagwraeth.  Dwy rodd gafodd Taid erioed –
oriawr ei dad a chadwyn Nain Cwm Llan.  Mae’r
freichled yma’n f’atgoffa o Taid a hanes ei
deulu.

Mae’r eitem olaf yn un eitha’ diweddar.  Rhodd
gan Delyth Francis pan oeddwn i yn 50 oed o
waith Llinos Parc.  Dwi wrth fy modd efo fo –
anrheg perffaith i berson sentimental!

Sioned Lewis

GWELLHADGWELLHADGWELLHADGWELLHADGWELLHAD
BBBBBUUUUUANANANANAN

Barry
Cafodd Barry Griffiths, Penybryn ddamwain
gas ganol mis Mawrth wrth weithio ar y fferm.
Cafodd ei ruthro i Ysbyty Stoke lle cafodd
lawdriniaeth a gofal ardderchog. Erbyn hyn
mae yn ôl adref ac yn gwella yn ara deg.
Cofion cynnes ato a phob dymuniad da am
wellhad.
Arwyn
Cafodd Arwyn Howells, mab Alwenna
Howells, Pengraig, ddamwain ar y beic
cwad wrth fynd o gwmpas ei waith ar y
fferm. Pob dymuniad da iddo am wellhad a
rhybudd caredig ar i bawb gymryd gofal wrth

Mai
Anfonwn ein cofion at Eluned Mai Porter,
Bridgnorth sydd ar hyn o bryd yn yr Ysbyty yn
Wolverhampton.  Bydd yn cael triniaeth ar ei
chlun yn dilyn cwymp.
Cath
Cofion at Cath Williams, Groesffordd,
Pontrobert sydd yn derbyn triniaeth ysbyty
ar hyn o bryd.

fynd o gwmpas eu gwaith.

Nid yw Golygyddion na
Phwyllgor Plu’r Gweunydd o
anghenraid yn cytuno gydag

unrhyw farn a fynegir yn y papur
nac mewn unrhyw atodiad iddo.
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LLUN O’R GORFFENNOLLLUN O’R GORFFENNOLLLUN O’R GORFFENNOLLLUN O’R GORFFENNOLLLUN O’R GORFFENNOL

Cornel Grefft

Gydag amser ar ein dwylo mae mwy a mwy ohonom yn troi ein golygon
at ein hochr greadigol.  Mae rhai yn coginio ac eraill â’u bryd ar arbrofi
gyda chrefft newydd.  Dyma’n union wnaeth Elinor Hughes, Llais Afon
pan greodd y darlun uchod o fuwch odro allan o wlân.
Fel y gwelwch o’r hysbyseb uchod mae mudiad Merched y Wawr hefyd
yn annog ei aelodau i fod yn greadigol.  Mae’r mudiad am i aelodau fynd

ati i greu blodau mewn unrhyw gyfrwng.  Gallwch wau, gwnïo, gwneud
blodyn allan o bapur neu grochenwaith ond ei fod yn un o liwiau’r enfys.
Bydd y mudiad yn casglu’r blodau ac yn creu enfys anferth i’w
harddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2021.

Dyma lun diddorol a ymddangosodd yn y ‘County Times’ Gorffennaf 6ed 1968.  Gwelwyd
tudalen yn llawn o luniau oedd yn dangos effaith stormydd enbyd a drawodd ardal y Trallwm
a Chegidfa.  Mae’n debygol fod Nant Lledan sy’n llifo o dan dai a strydoedd y Trallwm wedi
gorlifo, a dyma ganlyniad yr hyn a ddigwyddodd ar ôl i’r nant orlifo.
Ar y chwith gwelir garej wreiddiol Ballard’s cyn iddynt symud i ochr arall y ffordd yn
ddiweddarach.  Gwelir yr hen bwmp petrol o flaen yr hen garej hyd heddiw.  Yn ogystal
roedd y trên bach yn arfer mynd heibio’r fan yma ar ei ffordd i’r brif orsaf rheilffordd ger yr hyn
a elwir yn Siop Edinburgh Wool erbyn hyn.

Atebion Cwis Maldwyn mewn EmojisAtebion Cwis Maldwyn mewn EmojisAtebion Cwis Maldwyn mewn EmojisAtebion Cwis Maldwyn mewn EmojisAtebion Cwis Maldwyn mewn Emojis
·Carreghwfa
·Y Foel
·Carno
·Cegidfa
·Sycharth
·Caersws
·Dolfor
·Penegoes
·Llanrhaeadr-Ym-Mochnant
·

Atebion ‘Pwy ydi’r babi?Atebion ‘Pwy ydi’r babi?Atebion ‘Pwy ydi’r babi?Atebion ‘Pwy ydi’r babi?Atebion ‘Pwy ydi’r babi?
1. Eirlys Richards; 2. Mary Steele; 3. Sioned
Chapman-Jones a 4. Gwyndaf Richards
Atebion Cwis Crwydro Maldwyn 2Atebion Cwis Crwydro Maldwyn 2Atebion Cwis Crwydro Maldwyn 2Atebion Cwis Crwydro Maldwyn 2Atebion Cwis Crwydro Maldwyn 2
1. Arch. 2. Yr Esgob William Morgan. 3. Lle
gwlyb sy’n llyncu. 4.Evan Evans neu Ieuan
Brydydd Hir. 5. Lewis Evan 1720-92. 6.
Dyffryn Meifod. 7. Nia Rhosier. 8. Y Santes
Fair. 9. Cysgod y Cryman. 10. Samuel
Roberts. 11. 13 oed. 12. Voltaire. 13. Nôl-y-
garreg-wen. 14. Llydaw. 15. Pry’r Gannwyll.
16. Mathrafal. 17. Neuadd Wen, Llanerfyl. 18.
Yr Hen Ywen ym mynwent Llanerfyl. 19. Evan
Jones, Telynor y Waun Oer. 20. Syr Watcyn.

 .Four Crosses
·Glantwymyn
·Llansilin
·Manafon
·Berriw
·Pennant Melangell
·Brithdir
·Llanbrynmair

·Penfforddlas
·Garthmyl
·Llangadfan
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y ganrif ddiwethaf nid oedd ond ychydig olion
o’r hen blas yn cael ei alw yn Siambr Ddu.
Safai’r fferm bresennol dipyn tua’r gorllewin yn
ôl Robert Owen.
Y mae hyn o ddiddordeb mawr i mi oherwydd
rwy’n cofio pan oeddwn yn blentyn fod ar y
fferm ddau gae yn dwyn yr enw Siambar Ddu,
sef Siambar Ddu Uchaf a Siambar Ddu Isaf lle
credwn y safai’r hen blas a threuliais lawer awr
yn edrych am olion ohono.
Hefyd, yr oedd t~ yn perthyn i’r fferm a elwid
yn ‘Wigan’.  Ni fedrwn ddeall pam y gelwid t~
bach yng Nghymru ar ôl tref yn Lloegr, ond
nid ‘Wigan’ oedd ond ‘Wgan’ ar ôl Cadwgan.
Hefyd yr oedd nant yn mynd heibio’r t~ - nid
nant Wigan fel y’i gelwid ond nant ‘Wgan.
Yr oedd dau gau yno hefyd – sef cae Llwyn
Dwgan uchaf ac isaf a mae’n amlwg fod rhyw
gysylltiad rhyngddynt a  Chadwgan.  Yr oedd
hefyd gae o’r enw Cae gerddi.  Nid oedd
gerddi’r hen blas yn gyfagos ar un adeg.  Ni
wn a fydd hyn o ddiddordeb i rywun ond fi
ond rwy’n hoffi cofnodi fy atgofion cynnar.

Monica Francis

Roedd Dwynwen Jones, T~ Cerrig (Parc bryd
hynny) yn cofio am Mrs E. Davies, Tyncoed,
Llanerfyl a fu farw yn 99 oed.

Trist yw cofnodi marwolaeth yr hynaf o
drigolion y plwy’, Mrs Elizabeth Davies, yn
99 mlwydd oed.  Bu’n byw yn Llanerfyl gydol
ei hoes ac am iddi gael ei breintio â chof
eithriadol, y hi yn ddiamau oedd llyfr hanes
yr ardal a bu’n ddolen gyswllt werthfawr
rhyngom a’r gorffennol.
Roedd yn cofio digwyddiadau cyffrous iawn
ym mywyd y fro.  Cofiai’r llofruddiaeth yn y
Foel-lwyd, Beiliaid y Degwm yn gwerthu

PORI TRWY PLU’R GWEUNYDD
Yn y rhifyn yma rydym am fynd yn ôl union
ddeg mlynedd ar hugain i bori drwy rhifyn Mai
1990.
Ar y dudalen flaen roedd llun o Gwmni Theatr
Maldwyn yn paratoi ar gyfer perfformio ‘Myfi
Yw’.

Cyhoeddwyd lluniau hefyd o Meyrick Jones,
Glaslyn, cymeriad unigryw a ymddangosodd
ar y rhaglen deledu ‘Hel Straeon’ gyda’i fuwch
28 oed a’i hwrdd Biwla 17 oed!

Cawsom hanes diddorol gan Monica Francis,
Aberystwyth am ei chartref Neuadd Wen:

NEUADD WEN
Ganwyd fi mewn fferm o’r enw Neuaddwen,
Llanerfyl, yn yr hen Sir Drefaldwyn.  Rwy’n
deall fod teulu fy mam wedi byw yno ers rhai
canrifoedd.  Yn ôl llyfr o’r enw ‘In the heart of
Powysland’ gan Robert Owen o’r Trallwm,
roedd yno ar un adeg blas godidog, ond erbyn

cynnwys y Felin am iddynt wrthod talu eu
degwm i’r Eglwys, ddyddiau llachar y Blygain
cyn-dydd a’r Arglwydd Powys a’i deulu’n dod
i Blas Llymystyn bob Awst i saethu grug-ieir
a’r holl ardal uwchben ei digon am fis cyfan.
Roedd tad Mrs Davies, y diweddar John
James, Tyncoed, yn gipar i’r Lord a byddai’n
carlamu ar gefn ei ferlen i orsaf y Trallwm i
anfon y pâr cyntaf o rug-ieir i fwrdd swper y
Frenhines Victoria.  Yna, cofiai’r tân roes
derfyn ar y cyfan er mawr ofid i’r ardalwyr.
Roedd gan Mrs Davies doreth o straeon difyr
am fywyd y fro ac y mae chwithdod i’w deimlo
wrth gau pennod mor unigryw yn hanes y
plwy’.
Cawsom hefyd erthygl fach  ddiddorol  gan
Eleanor Mills, Llanerfyl

TAMEIDIAU
“Cyn gadael Llanerfyl yn 1935 rhoddodd teulu
y diweddar Dr Hugh Davies, Bryntanat roddion
i’r ysgol, sef tri bat criced a’r wicedi, baner
fawr gyda’r Ddraig Goch arni a hefyd
gwisgoedd ffansi.
* Yn ôl y Mont. Express ym Medi 1926
gwerthwyd Caeffynnon sef y Wynnstay Arms
gan T.H. Vaughan U.H., i Cadwaladr Jones
am ddwy fil o bunnoedd gyda chant a hanner
yn ychwanegol am y peiriant cynhyrchu
trydan.
* Dyma ddywed gohebydd y Golofn Gymraeg
‘Beth ddywed y Bobl a’r Papurau yn y County
Times yn 1922.  “Mae Mandarins y Bwrdd
Addysg am weld P.E. yn yr ysgolion.  Pe
buasai rhai o’r doethwyr hyn yn cerdded o Foel
Erfyl dros Boncyn Bitfel a Brithdir Coch yn ôl a
blaen am bum niwrnod yn yr wythnosau buasai
llai o floneg o dan eu hasennau ac ychwaneg
o synnwyr yn eu pennau!”
* Ym Medi 1876 agorwyd cangen o ‘Fanc y
North & South’ yn Llanfair a disgrifir y dref fel....
“this rising little town”.
* Soniodd gohebydd Llangynyw am y Parch
J. McIntosh, person Llanerfyl yn mynd â phlant
y plwy am bicnig at Lyn Coch Hwyaid ym 1869.
Ym 1875 derbyniodd yr un Parchedig rodd gan
Gymdeithas y Clerigwyr am ei waith fel
Ysgrifennydd y Gymdeithas.  Dyma’r disgrifiad
o’r rhodd, “A very chaste and beautifully en-
graved tea and coffee service”.  Gyda thegell
ar hambwrdd a thystysgrifen mewn Lladin ar
yr hambwrdd.  Fe gostiodd y cyfan dros
bymtheg punt ar hugain.

Roedd disgyblion Ysgol Banw wedi bod ynRoedd disgyblion Ysgol Banw wedi bod ynRoedd disgyblion Ysgol Banw wedi bod ynRoedd disgyblion Ysgol Banw wedi bod ynRoedd disgyblion Ysgol Banw wedi bod yn
creu murlun gyda Christine ac Eleri i ddathlucreu murlun gyda Christine ac Eleri i ddathlucreu murlun gyda Christine ac Eleri i ddathlucreu murlun gyda Christine ac Eleri i ddathlucreu murlun gyda Christine ac Eleri i ddathlu
50 mlynedd ers agor ysgol ym 1940.50 mlynedd ers agor ysgol ym 1940.50 mlynedd ers agor ysgol ym 1940.50 mlynedd ers agor ysgol ym 1940.50 mlynedd ers agor ysgol ym 1940.
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Cwis Crwydro Maldwyn 2
Pwy ’di’r babi?Pwy ’di’r babi?Pwy ’di’r babi?Pwy ’di’r babi?Pwy ’di’r babi?

1

2

3

4

1.  Beth yw’r gair coll yn y cwpled hwn:
Mae .... yn Ystrad Marchell
Ym mynwent cwfent a’u cell.

2.  Pwy fu’n ficer yn y Trallwng 1575 a 1578?
3.  Beth yw ystyr yr enw Trallwng?

Llys Ifor Hael gwael yw’r gwedd - yn garnedd
Mewn gwerni mae’n gorwedd;
Drain ac ysgall mall a’i medd
Mieri lle bu mawredd.

4.  Bu’r awdur yn giwrat ym Manafon. Pwy oedd o?
5.  Cynghorwr teithiol gyda’r Methodistiaid fu’n byw yn yr Adfa. Beth oedd ei enw?
6.  Llenwch y bwlch:

Harddaf lle rwy’n gallu nabod
Yn y byd yw - -.

7.  Ceidwad Canolfan John Hughes Pontrobert?
8.  I bwy y cysegrwyd yr eglwys ym Mhontllogel?
9.  Beth oedd teitl nofel gyntaf Islwyn Ffowc Elis gafodd ei hysgrifennu tra roedd o’n weinidog
yn Llanfair Caereinion?
10. Beth oedd enw’r clociwr o’r ddeunawfed ganrif fu’n byw yn Llanfair Caereinion?
11. Beth yw oedran y ferch sy’n cael ei choffau ar garreg o’r bumed neu’r chweched ganrif yn
eglwys Llanerfyl?
12. Roedd William Jones, Dolhywel yn darllen gwaith athronydd o Ffrainc. Pwy oedd o?
13. Llenwch y bylchau:

Mae tylluanod heno
Yn - - - -.

14. O ba wlad y death Cadfan (y Sant) i Gymru?
15. Beth yw teitl yr englyn hwn gan John Penry Jones?

Ni ddychwel trwy’r tawelwch – o olau’r
     Aelwyd i’r tywyllwch,
Herio fflam â chorff o lwch
Oedd ei farwol ddifyrrwch.

16. Bu Cynddylan Brydydd Mawr yn canu clodydd Tywysogion Powys yn y llys hwn?
17. Bu Meredydd ap Cynan, brawd y tywysog Gruffydd ap Cynan, yn byw yma?
18. Beth sy’n cael ei ddisgrifio yn yr englyn hwn gan Evan Breeze (Ieuan Cadfan)?

Y trymawr gangau trymion – byw oesawl
     A bwysant ar bolion;
Breuawl, diffygiawl heb ffon
Aeth harddwch y byth wyrddion.

19. Pwy gafodd ei gyhuddo o fynd tros riw Cae’r Bachae efo’r diafol ar ei gefn?
20. Pa feistr tir dalodd am godi’r eglwys ym Mhontllogel?
Atebion ar dudalen 6

Mae’r plant bach yn y lluniau isod yn weithgar
iawn efo Plu’r Gweunydd.  Mae eu henwau ar
dudalen 2 yn rhestr ‘Tîm Plu’r Gweunydd’.
Eich her chi yw dyfalu pa un ohonynt sydd
yn y lluniau isod. Ateb ar dudalen 6

S U D O C W

Unwaith eto dyma gyfle i’r rheini ohonoch sy’n
mwynhau rhifau roi cynnig ar ein pos misol.
Mae’n rhywbeth i basio amser yn ystod y
cyfnod diflas yma.

Diolch yn fawr iawn i Rhian yn Menter
Maldwyn am greu’r pos emojs yma ar gyfer y
papurau bro.  Tybed fedrwch chi ddyfalu’r
enwau.  Ateb ar dudalen 6.
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Mae dail y coed, mae border bach,
Mae murmur yn yr awel,
Mae un friallen fach ar lawr,
Mae cân am benrhyn tawel.

Mae parabl plant, mae munud fach,
Mae llun y gallwn glywed,
Mae ifanc, ffôl, mae Elen fwyn,
Mae aros, ac mae myned.

Mae dau gi bach, mae tiwn Sam Tân,
Mae môr a phadell ffrio,
Mae Mistar Duw, mae gwely gwag,
Mae ‘O na bawn i yno’.

Mae grug ac eithin, adar mân,
Mae storm a’i s@n, mae curlaw,
Mae gwên un enaid hoff cytûn,
Mae canol llonydd, distaw.

Mae paid bod ofn, mae calon lân,
Mae cwm lle’r wyt ti’n Arglwydd,
Mae man lle’r oeda’r haf yn hir –
Mae teyrnas diniweidrwydd.

Mae ger y drws a blodau tlws,
Mae eiddil heb eiddilwch,
Mae pishyn, pishyn, fenws fain,
A thacsi i Gwm Tawelwch.

Mae carreg wen, mae lan y môr,
Mae eto’r teim yn tyfu,
Mae gee ceffyl bach, a chamfa wen,
Mae esgid fach yn gwasgu.

Mae Far-roc-awê, mae ‘yma o hyd’,
Mae’r enw ‘sneb yn ’i gofio,
Mae’r môr yn fur, mae’r bur hoff bau,
Mae’r anthem ‘gad im lithro’.

Mae dawns y glaw, mae’r nos yn hir,
Mae cloc y tipian araf,
Mae pen y lôn, mae cael yn ôl,
Ac wedi’r awr dywyllaf

Dros gymoedd cul a moelni maith,
Dros greigiau pen y mynydd,
Drwy niwl y wawr ... mae haul ar fryn –
daw dydd, daw bore newydd.

A thrwy’r holl ymynysu hwn,
Mae calon Cymru’n curo,
A’i phobl fel y tir dan draed
Drwy’r saib yn ailegino.

Ac os o hyd mae llinell bell
Ddi-derfyn ... gwn fod darfod,
Mae dyddiau blin yn dod i ben,
Mae amser gwell yn dyfod.

Mererid Hopwood

Y Gog a’r Wennol
Cefais nifer o alwadau yngl~n â dyfodiad yr
adar yma.  Edfryn oedd y cyntaf i weld y
wennol yn Nh~ Mawr, Pont Llogel ar Ebrill 6ed.
Gwelwyd nifer o unigolion yn yr wythnos
ddilynol ond roedd hi’n ganol y mis cyn ddaeth
niferoedd sylweddol i’r ardal.
Clywodd Gwyndaf Dolau y gog yng Nghoed
Tyngors ym mhen uchaf Cwm Nant yr Eira ar
Ebrill 14eg - un o’r cofnodion cynharaf sydd
gennyf.  Roedd yn canu mewn nifer o o leoedd
rhwng Ebrill 18 a 24 - yn wir cefais fwy o
gofnodion nag arfer o bobl yn ei chlywed dros
ardal eang.  Ni chlywais i’r gog fy hun tan Mai
y 3ydd a hynny yng Nghwm Canada,
Llangadfan.
Diolch o galon i bawb a gysylltodd â mi gyda
gwybodaeth am yr adar yma.
Clywais lawer o bobl yn dweud fod adar bach
yn canu fwy nag arfer eleni.  Tybed a oes
rhyw gysylltiad â’r salwch enbyd sy’n ein plith
sy’n golygu fod llai o bobl a thraffig o gwmpas?

“Wrth ddychwel tuag adre,
Mi glywais gwcw lon”

Cysylltir deunod y gog â dyfodiad y Gwanwyn
i lawer o bobl.  Fel arfer fe fydd yr aderyn yn
ein cyrraedd yn ail hanner mis Ebrill, a bydd
yn cartrefu am rai dyddiau cyn dechrau canu.
Aderyn canolig ei faint ydyw, ychydig dros
droedfedd (30cm) o’i phig i flaen ei chynffon
hir.  Glas-lwyd yw lliw’r plu, ac i’r anghyfarwydd
mae’n hawdd iawn ei chymysgu gyda iâr y
cudyll glas (Sparrow Hawk).
Fel y g@yr pawb, nid yw’r gog yn adeiladu
nyth ei hun, ond yn hytrach fe fydd yn dodwy
wyau mewn nythod adar eraill.  Ar ôl darganfod
nyth addas, fe fydd yn aros hyd nes bydd y
rhiant-maeth yn dechrau dodwy, ac yna pan
gaiff gyfle fydd hithau’n ychwanegu i’r nythaid.
Credir bod y gog yn dodwy tua deuddeg o
wyau – un ymhob nyth.  Ar adegau, gwelir mwy
nag un wy gog mewn nyth, a’r eglurhad am
hyn yw fod mwy nag un gog wedi dodwy yno.
Daethpwyd o hyd i wyau’r gog mewn nythod
dros hanner cant o rywogaethau o adar, ond y
rhai mwyaf poblogaidd yw nythod pibydd y
waun (meadow pipit), llwyd y gwrych (hedge
sparrow), sigl-di-gwt, robin goch a nifer o’r
teloriaid.
Fe fydd y cyw gog yn deor ar ôl tua deuddeg
diwrnod ac yn fuan iawn fe fydd yn gwthio’r
wyau neu’r cywion eraill allan o’r nyth i’w
marwolaeth.  Mae’r cyw yn tyfu yn anhygoel
o gyflym – fe fydd yn pwyso rhwng chwarter
a hanner owns ar ôl deor, ac o fewn tair
wythnos fe fydd ei bwysau wedi cynyddu
hanner cant o weithiau.  Caiff y cyw ei fwydo
am dair wythnos yn y nyth, ac yna am
bythefnos ar ôl gadael y nyth, gan y rhiant

maeth ac yn aml fe fydd yn llawer mwy na’i
fam-wen.  Bwyd y gog yw pob math o bryfed,
lindys mawr, pryfed copyn a phryfed genwair.
Gallant fwyta lindys sy’n wenwynig i adar
eraill.
Wy bach iawn sydd gan y gog o’i gymharu â
maint ei chorff – hyn mae’n debyg i fod yr un
maint â wyau y rhieni-maeth.  Dywed rhai
naturiaethwyr fod y gog yn medru newid
lliwiau’r wyau fel eu bod yr un lliw a’r wyau
eraill sydd yn y nyth, ond nid oes tystiolaeth
i gadarnhau hyn.
Y ceiliog sy’n gyfrifol am wneud y s@n ‘cw-cw’
cyfarwydd tra bo’r iâr yn gwneud synau llai yn
ei gwddf.  Tua mis Mehefin fe fydd cân y ceiliog
yn dyblu a gallwch fod yn siwr na fydd gyda
ni’n hir ar ôl hynny.  Yn ddiddorol, nid yw’r gog
yn paru fel y rhan fwyaf o adar eraill a chredir
mai’r rheswm am hyn yw’r ffaith nad oes angen
gofal y rhieni i fagu’r cywion.  Y tro nesaf y
gwelwch y gog, sylwch ar ei chwmni – mae
adar bach yn ei dilyn bob amser bron, ac ni
wyddys pam.
Er nad ydym yn clywed y gog yn aml ar ôl
diwedd mis Mehefin, maent yn parhau i fyw
ymhob rhan o’r wlad tan tua diwedd Gorffennaf
neu ddechrau Awst.  Yna fe fyddant yn
dechrau ar y daith bell yn ôl i Affrica i dreulio’r
gaeaf – taith o rhwng pum a chwe mil o
filltiroedd.
Heb amheuaeth, mae’r gog yn aderyn unigryw
a diddorol iawn.  Dyma’r unig rywogaeth o adar
ym Mhrydain nad yw’n magu eu cywion eu
hunain.  Fe ddibynna’r adar yn helaeth iawn
ar reddfau natur.  Sut mae’r cywion yn gwybod
fod yn rhaid iddynt wthio wyau a chywion eraill
allan o’r nyth yn syth ar ôl deor?  Sut maent yn
gwybod pa bryd mae’n amser gadael Cymru
am Affrica?  Sut maent yn medru dychwelyd i’r
un fan yn union i ganu flwyddyn ar ôl
blwyddyn?  Mae greddf ym myd natur yn
anhygoel, ac ni allwn ond rhyfeddu ato.
Cloiaf gydag englyn i’r gog gan y diweddar
John Penry Jones, Foel.

Y GogY GogY GogY GogY Gog
Dwyn hyder â dau nodyn – nid yw’n hawdd
    Hyd yn oed i delyn;
Ond hen arfer aderyn
Fo gennad haf yw gwneud hyn.

Alwyn Hughes

Alwyn Hughes

Alwyn Hughes
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Alwyn Hughes
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Gwrthrych o’r Gorffennol
Tybed faint ohonoch sydd yn gwybod be ydi hwn?  Mae’n declyn prin
iawn ond roedd yn ddefnyddiol iawn i wragedd yn y 19eg ganrif.
Rhoddwyd y gwrthrych gan hen deiliwr o Lanfyllin i un o’i weithwyr.
Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd merched yn cael trafferth
cadw eu sgertiau hir yn lân wrth gerdded ar hyd ffyrdd a llwybrau budr.
Cynhyrchwyd y ‘skirt lifter’ cyntaf ym 1846 a daeth yn hynod o boblogaidd.
Roedd yn hongian o’r wasg a byddai’n bosib agor y ‘tong’ a oedd
wedyn yn gafael yn hem y sgert a’i chodi rhag llusgo yn y baw.  Roedd
yn ddefnyddiol iawn hefyd pan ddechreuodd merched reidio beic. Ond
mae’n debyg i ffasiwn newid a doedd mo’u hangen mwyach wrth i
sgertiau o dipyn i beth fynd yn fyrrach.


