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Ar Ebrill 24ain daeth trigolion Llanboidy a’r cylch at eu 
gilydd ar sgwâr Cloth Hall i ddangos eu gwerthfawrogiad 
i Rodney Williams am ei gyfraniad gwerthfawr i’r holl 
ardal.  Trefnodd y Cyngor Cymuned blac i’w osod ar y 
Swyddfa Bost yn y pentref, a bu’r Cynghorydd Dorian 
Phillips yn siarad ar ran y gymuned, gan ddweud pa 
mor ffodus oedd Llanboidy i gael rhywun fel Rodney yn 
edrych ar ôl y gymdogaeth.  Yna cyflwynodd Norah Hes-
eltine, y trigolyn hynaf yn y pentref, i ddadorchuddio’r 
plac a cafwyd geiriau pwrpasol ganddi.  Hefyd yn siarad 
ar ran y gymuned lleol oedd Huw Jones Cilowen.  At-
egodd Rodney ei ddiolch i bawb am y syrpreis, ac am ei 
gefnogi ar hyd y blynyddoedd.  
Dyma’r geiriau sydd ar y plac -
Gosodwyd y plac yma i ddiolch i RODNEY WILLIAMS, 
Siop Cloth Hall a’r Swyddfa Bost, am yr holl gymorth, 
cyfeillgarwch a’r gefnogaeth mae wedi rhoi i Llanboidy 
a’r gymuned ar hyd y blynyddoedd, yn enwedig yn ystod 
pandemig Covid19.

ANRHYDEDDU 
RODNEY

Cyng. Dorian Phillips, Rodney Williams a Mrs Nora 
Heseltine ar ôl dadorchuddio’r plac.

Y Plac a osodwyd ar wal y siop

Penderfynodd Eirian James, Blaendyffryn, Cwmfelin 
Mynach wneud rhywbeth dewr i godi arian ar gyfer 
banc bwyd Arberth a NSPCC. Dydd Llun 12fed Ebrill 
cafodd Eirian ei wallt wedi ei dorri ffwrdd i gyd gan 
Andrew Price.
Llwyddodd i godi cyfanswm o £310. Mae £100 wedi’i 
roi i NSPCC a rhoddwyd gwerth £210 o fwyd i fanc 
bwyd Arberth. Hoffai Eirian ddiolch yn garedig i 
Andrew Price am gytuno i gymryd rhan.
Llongyfarchiadau mawr - da iawn ti.

CODI ARIAN I DDWY ELUSEN
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Golygydd: Rhoswen Llewellyn
  01994 448283
Cadeirydd a Eurfyl Lewis
Dosbarthwr 01994 419495
Ysgrifenyddes: Beti Wyn James  
  01994 230966
Trysorydd,
Ffotograffydd,	
Dosbarthwr  
drwy’r post a Roy Llewellyn  
Hysbysebion: 01994 448283
  

Trysorydd y Rhian White
Clwb ‘200’: 01994 231338
Cysodwyr: Wyn a Meirwen   
  Evans
  01994 448447
 

Ffotograffydd Mel Jenkins
Cynorthwyol: 01994 240411 
Cystadleuaeth John Arfon Jones 
  01994 240536
Cornel y  Albie Abbott
Dysgwyr:: 01239 831641
Tudalen y Plant: Llinos Mair Thomas
Llewyrch i’m Llwybr:  
Cornel Coginio: WinnieJames
  01239 831754
Cornel Llên: Nansi Evans
  01994 448392
  Rhoswen Llewellyn
  01994 448283
Cornel Garddio: John Davies
  01994 240059

Y CARDI BACH

e-bost: ycardibach@btinternet.com

Ariennir yn 
rhannol gan 
Lywodraeth 
Cymru’. 

Argraffwyd gan:Gwasg Aeron Cyf.
Aberaeron. 01545 571115 

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol 
o angenrheidrwydd yn 
cytuno ag unrhyw farn a 
gyhoeddir yn Y Cardi Bach.

Newyddion, Lluniau, Erthyglau 
a Hysbysebion i’w hanfon erbyn 
10fed o bob mis,  drwy e-bost os 
yn bosib, i Meirwen Evans, Y Felin, 
Cwmfelin Mynach, Hendygwyn-ar-
Daf, SA34 0DH.

Colofn Mis Ebrill
Wrth i ni ddod allan yn raddol o’r cyfnod clo hwn, rydw i wedi cael cyfle i 
bwyso a mesur y flwyddyn ddiwethaf, gan geisio canolbwyntio ar rai pethau 
cadarnhaol. Dw i’n gwybod bod hynny’n dipyn o her, ond mae’n bwysig er 
ein lles meddyliol, i ni ystyried yr hyn sydd gennym ni, a’r hyn rydym ni wedi 
ei gyflawni er gwaetha’r heriau a’r rhwystrau rhyfeddol yn ystod y 12 mis 
diwethaf. Felly dyma weithgareddau diweddar sydd wedi codi fy ysbryd, a 
rhoi gwên ar fy wyneb. 

Rhai wythnosau yn ôl, fe gynhaliodd y clwb ffermwyr ifainc noson flasu jin 
dros gyfrwng Zoom. Cyn Covid, pwy fyddai wedi dychmygu y byddai modd 
cynnal y fath noson ar-lein. A chwarae teg i gwmni Jin Talog a swyddogion 
y clwb, cafodd y samplau jin eu dosbarthu i ddrws y ty mewn da bryd. Dydw 
i erioed wedi blasu jin ar nos Lun o’r blaen. Ond fe gafwyd tipyn o sbort a 
chwestiynau treiddgar a chall iawn gan yr aelodau… ar ddechrau’r sesiwn! 
Tonic yw’r unig air addas i ddisgrifio’r noson!  Ond o ddifri, mae’r cyfnod 
hwn wedi profi gwerth a charedigrwydd cwmniau lleol yn yr ardal, sydd wedi 
mynd y cam pellaf, er mwyn cynorthwyo bobol leol. Diolch amdanynt, a phob 
dymuniad da i bob un ohonyn nhw wrth i ni gamu i mewn i gyfnod o lacio 
graddol. 

Rydw i hefyd wedi cynnal rhan mewn helfa drysor, gan lynu at ganllawiau 
Covid. Gyda ffenestr o wythnos i gymryd rhan a’i chwblhau, a’r cliwiau 
yn cael eu hanfon ar-lein  - efallai nad oedd e cweit yr un fath. Doedd  dim 
cystadleuwyr eraill o’n blaenau ac y tu ôl i ni , er mwyn i ni ddwyn eu 
hatebion. Doedd dim sosej a chips yn y dafarn wrth i’r atebion gael eu 
cyhoeddi, na thynnu coes am safon y cwestiynau. 

Ond peth braf oedd gyrru yn ling-di-long ar hyd lonydd cul Penybont, Talog, 
Blaenycoed a Bryn Iwan heb orfod poeni bod rhes o geir y tu ôl i ni, a pheryg 
y byddai angen i bob un yrru am yn ôl am lathenni tan y bwlch agosaf, gyda 
sgiliau gyrru ambell un yn well na’r llall. Wrth gwrs, mae yna un anfantais 
wrth ganiatau wythnos i gyflawni’r helfa. Mae’n bosib y bydd rhai o’r cliwiau 
wedi diflannu o’r tir !  A do, fe dreulion ni sawl munud ofer yn ceisio chwilio 
am gliw “drygionus” cyn darganfod y noson honno, nad oedd y cliw yno 
bellach. Ond unwaith eto, wrth ganolbwyntio ar y cadarnhaol, fydden ni ddim 
wedi cael sgwrs gyda chymdogion yr ardal honno, oni bai am y sefyllfa hon. 
Ac mae sgwrsio yn yr awyr agored yn falm i’r enaid erbyn hyn. 

Ry’n ni wedi dod i werthfawrogi yr hyn sydd gennym ar garreg y drws, y 
pethau bychain hynny yr ydym wedi eu cymryd yn ganiataol trwy’n bywydau. 
Dyw Zoom a chyfathrebu ar-lein ddim yn fêl i gyd, ond mae e wedi bod o 
gymorth mawr i ni mewn cyfnod ynysig, ac unig i rai. Ond fel ag y dywedodd 
Cadeirydd Y Cardi Bach wrthai unwaith “ Ma’ pendraw ar Zoomo hefyd ! “
Mae cyfathrebu wyneb yn wyneb, y cymdeithasu go iawn, yn dychwelyd yn 
raddol bach i’n cymunedau ni. Yn reddfol, ry’n ni’n greaduriaid cymdeithasol, 
ac rwy’n mawr  obeithio y bydd tudalennau’r Cardi Bach yn llawn straeon am 
ddigwyddiadau a gweithgareddau yn fuan iawn. 

Ac i orffen ar nodyn cadarnhaol arall, mae’n destun balchder fod y Cardi 
Bach wedi llwyddo i  wasanaethu’r fro arbennig hon yn ystod y cyfnod hwn. 
Dros flwyddyn ers y cyfnod clo cyntaf, mae’r papur bro hwn wedi dal ei dir, 
ac mae’r galw am newyddion lleol cyn gryfed ag erioed. I chi’r darllenwyr y 
mae’r diolch am hynny. Felly diolch o galon.   

Colofn Mis Mai
Ers dechrau’r pandemig dros flwyddyn yn ôl, mae pawb wedi bod yn gweddio 
am frechlyn, er mwyn ein rhyddhau ni o’n cartrefi a’n milltir sgwar. Ac wrth 
gofio am yr holl anobaith y llynedd, mae’n wyrthiol fod brechlynnau effeithiol, 
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ALMA:  Margaret Evans
  01994 230761
BANCYFELIN: Merle Jones
  01267 211300
  eleanormerle@icloud.com
BLAENWAUN: Tegwen James
  01994 448223
CAPEL MORIAH Meinir Eynon
    (Blaenwaun) 01437 563540
  meinireynon@gmail.com
CEFNYPANT: Valerie Davies
  01994 448475
  vdavies55@outlook.com
CLUNDERWEN: Lynys Davies
  01437 563319
                mam_dadbox@yahoo.co.uk
CWMBACH: Jane Evans
  01994 448790
  teulujames@btinternet.com
CWM MILES: Meinir Eynon
  01437 563540
CWMFELIN  Nansi Evans
MYNACH:  01994 448392
EFAILWEN: Angharad Booth Taylor
  01994 419221           
 angharad.boothtaylor@btinternet.com
GELLIWEN: Peter Crowdie
  01994 230033
              peter.crowdie@btinternet.com
HENDY-GWYN:  Mel Jenkins 
  01994 240411
                j.jenkins736@btinternet.com
  Y Parch. Guto Llywelyn 
  01269 851655
  gutollywelyn@hotmail.com
HENLLAN - Sian Jackson
FALLTEG:   01994 240981
                jacksonfawr@btinternet.com
LOGIN:  Meinir Eynon
  01437 563540
LLANBOIDY: Norah Heseltine 
  01994 448241
  sales@shwldimwl.com
LLANDYSILIO:  Delyth Roblin
  07882 639867
  delythroblin@outlook.com
LLANGLYDWEN: Jill Lewis
  01994 419495
  jill.lluest@gmail.com
LLANGYNIN: Susan Phillips
  01994 231066
  siwperiw@googlemail.com
MEIDRIM:  Patsy Lewis   
  01994 230369
  talarwen@hotmail.com
PENYBONT: Una Williams:  
  01994 484372
PWLLTRAP: Beti Wyn James
  01994 230966
  betiwynjames@aol.com
RHYDYCEISIAID: Doreen Adams 
  01994 240581
RHYDWILYM: Eilyr Davies 
  01994 419649
  eilirtyrhos@btinternet.com
SAN CLER:  Beti Wyn James
  01994 230966 
  betiwynjames@aol.com
TRELECH: Alyson Harries
  01994 484359
             alysonharries@btconnect.com

 
GOHEBWYR LLEOL

LLEWYRCH  I’M  LLWYBR
Arglwydd Iesu, edrychwn o’n cwmpas.a gwelwn gymaint sy’n mynd i 
ddistryw –
Pobl heb obaith,
Gwledydd heb heddwch
Ac amgylchedd sy’n dioddef.

Ar ôl blwyddyn anodd i bawb oherwydd y Cofid 19, mae gobaith fod 
pethau’n gwella’n raddol.  Diolch i’r Gwasanaeth Iechyd – y meddygon, 
nyrsys, staff yr ambiwlansis a nifer o bobl eraill sydd wedi rhoi gwasanaeth 
amrhisiadwy i’r gymuned trwy’r wlad, yn yr ysbytai a chartrefi.  Diolch am 
wyddonwyr trwy’r byd am gynhyrchu’r brechlyn a fydd yn ein diogelu.

Mae gweinidogion yr Efengyl wedi ein cynnal yn ysbrydol ac edrychwn 
ymlaen i weld y capeli yn ail-agor a bywyd yn dod yn ôl i’r arferion sy’n 
rhan o’n bywyd arferol.
Cofiwn am nifer o wledydd y byd sy’n dal i ddioddef yr haint.

Mae adfywiad yn y tir a’r Gwanwyn yn codi ein hysbryd a’n gobaith, fel 
erioed.

Canys wele, y gaeaf a aeth heibio, y glaw a basiodd ac a aeth ymaith.
Gwelwyd blodau ar y ddaear, daeth amser i’r adar ganu, clywyd llais y 

durtur yn ein gwlad. (Caniad Solomon  2-  11, 12).           N.E

hyd y gwyddom ni, wedi eu cynhyrchu mor gyflym. Ac fel sydd eisoes wedi 
ei nodi yn y Cardi Bach, mae’n destun balchder mawr fod Emma Bolam, 
un o benaethiaid tîm AstraZeneca yn dod o bentref bychan Penybont ger 
Trelech. Mae Emma a’i chyd wyddonwyr wedi newid taith Covid, ac ry’n 
ni bellach ar lwybr llawer mwy cadarn a syth. 

Ac fe ges innau hefyd daith esmwyth a di-draffeth i Faes Y Sioe yn Nant-
y-ci, er mwyn cael fy mrechlyn. Rhaid cyfaddef i mi deimlo mod i ar wers 
yrru ar brydiau wrth orfod llywio’r car yn ofalus rhwng y côns traffig, a 
breichiau yn chwifio ym mhobman yn fy annog i barhau â’r daith yn go 
handi. Ai dim ond fi sy’n mynd i banic pan fo stiwardiaid yn chwifio’u 
breichiau yn wyllt yn y pellter?! 

Ond  dyna lle mae’r cwyno yn stopio! Roedd yr holl brofiad yn rhagorol. 
Mae’r sied arddangos wedi bod yn hynod ddefnyddiol am ddegawdau 
yn Nant-y-ci. Dwi wedi gwylio’r meibion yn teilio wal yna yn Rali’r 
Ffermwyr Ifanc, dwi wedi mochel rhag y glaw yna yn ystod cystadlaethau 
traws gwlad Ysgolion Cynradd, dwi wedi gweld sawl buwch yn cael ei 
choroni’r bencampwraig yn y Sioe Laeth, ond dyma’r tro cyntaf i mi yrru 
i mewn i’r sied aml bwrpas hon. A dyw hi erioed wedi bod mor bwysig i’r 
gymuned na’r adeg hon. Wrth i mi gefnu ar olau dydd a gyrru i mewn, fe 
sylweddolais taw’r sied hon oedd yr achubiaeth ! 

Agor ffenestr y car, rhoi ychydig o fanylion i’r nyrs hynod o gyfeillgar , 
ac yna’r pigiad. Un eiliad fach gymrodd hi, ond roedd hi’r eiliad fwyaf 
gwerthfawr erioed. Ac wrth i mi aros yn y car am gwta ddeng munud, 
daeth ton o emosiwn, a chofio am deuluoedd eraill sydd ddim wedi bod 
mor ffodus â’n teulu ni.  Mae ein dyled yn enfawr i’r Gwasanaeth Iechyd, 
a byddaf yn fythol ddiolchgar am ddewrder, dyfalbarhâd ac aberth pob 
gweithiwr allweddol yn ystod y flwyddyn hunllefus ddiwethaf. Ac wrth i mi 
yrru allan i’r goleuni, a gweld y golau ym mhendraw’r twnel,  roedd gwen 
enfawr ar fy wyneb….. tan i fi gofio fy mod wedi gollwng y gŵr yn y siop 
garafannau drws nesaf. Beryg y bydd hwn yn haf drud !   
       Iola Wyn, San Cler
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CYSTADLEUAETH gan John Arfon
Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n saff ac iach, ac yn edrych ymlaen 
am ychydig o ryddhad dros y misoedd nesaf hyn. Cofiwch er hynny i 
gymeryd gofal mawr - gwisgo y masgiau a  chadw pellter cymwys oddi 
wrth bawb.

Daeth nifer dda iawn o ymdrechion i mewn yng nghystadlaethau  
Ionawr a Chwefror, a bob un yn hollol gywir.  Dyma’r atebion Yr Olwyn 
Fawr   1.Trothwy, 2.Tarian, 3.Teneuo, 4.Trosol. 5.Trueni, 6.Twnnel,  
7.Trigle, 8.Tlotai, 9.Trymaf, 10.Ticedi, 11.Trwsio, 12.Trysor. Wrth 
ddarllen y blychau llwyd fe gaech enw y nofel enwog “Yn	Ṍl	i	Leifior”.	

Yn yr  ail ran o’r gystadleuaeth  sef “ Merched yn Bennaf”  yr atebion 
oedd 1.Ebrill, 2.Heledd, 3.Iona, 4.Edna, 5.Gwenda, 6.Grug, 7.Olwen, 
8.Lleucu, 9.Dyddgu.  Yr ateb a gaech wrth ddarllen i lawr y blychau 
llwyd oedd  “Blodeuwedd”.

Y cyntaf allan o’r het y tro hyn ac yn ennill  y wobr o £5 yw Gwlithyn 
Jones, Bryn y Wawr, Dryslwyn, Caerfyrddin, gyda Jane Evans, Pen-
ddol, Blaenwaun yn ennill yr ail wobr o lyfr.  Llongyfarchiadau i’r ddwy 
ohonynt ac hefyd i’r canlynol am eu hatebion cywir :- Phyllis Hughes, 
Eric Hughes, Huw Davies, Sally Davies, Rita James, Nesta Rees, Pwll-
trap; Peter Crowdie, San Cler;  Eilyr Thomas. Gillian Beynon, Llandysil-
io; Hevina Jones, John Lewis, Meidrim;  Anna Makepeace. Clunderwen;  
Dorothy Williams, Efailwen,Tegwen James, Blaenwaun; Olwen Gibbon, 
Heol Llysonnen.

Dyma atebion y cwrosw a chwilrif y rhifyn diwethaf

 O X                                                                                                                                                            x o O x 
O x x O x 0 
x o o x o X 
0 x X o x 0 
x O o x O x 
x o o x x o  

 6 1 4 9 3 2 7 5 8 
7 8 2 4 5 6 7 3 9 
3 5 9 1 7 8 4 6 2 
4 3 5 6 8 1 9 2 7 
2 7 8 3 9 5 6 1 4 
9 6 1 2 4 7 5 8 3 
5 4 6 8 2 9 3 7 1 
1 2 3 7 6 4 8 9 5 
8 9 7 5 1 3 2 4 6 

11    1   12    9 
 3   9 11   8 6  10  
 12 8 4     11 5 1  
  11 5  3 10  12 6   
 1   5 11 7 2   4  
3    6   9    11 
12    9    3    1 
 6   8 7 4 11   9  
  9 11  2 1  3 8   
 2 6 8     10 4 12  
 4  12 10   5 1  11  
10    2   4    3 

 

Dyma  ddau arall i’ch diddori. Dylech 
wybod y rheolau erbyn hyn.

 O   X O  
X  O    
     O 
 X  X   
     X 
 X   O  

 
  1  4   7  5 
 5  8 3    9 
8  6 7     4 
  4  7 1  2  
6       7  
 1  4 6  9  8 
   2  7 5  3 
9    8 4  1  
2  3       

Dyma Chwilrif mawr i’ch diddori  hefyd. 
Mae’n rhaid i bob llinell, colofn a ‘r blwch 4x3 gynnwys yr holl rifau o 1 i 12.
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Mae dwy ran i’w cwblhau yn gywir yng nghystadleuaeth y mis yma.
1. Y gyntaf yw canfod ble mae’r Aber. Ceisiwch ddarganfod enwau’r llefydd oddi wrth y cliwiau a roddir.
Er mwyn rhoi help ichwi, maent i gyd yn dechrau gyda Aber.
e.e.  Tref rhwng Bae Colwyn a Rhyl. Yr ateb wrth gwrs yw Abergele.

Pob hwyl gyda’r canlynol :-

Yr ail ran o’r gystadleuaeth yw cwblhau y Chwilair canlynol

9. Canolfan profi taflegrau y sefydliad Awyr Brenhinol.
10. Bwlch enwog heb fod nepell o Feddgelert. 
11. Cynhaliwyd gwledd Matholwch a Branwen yma yn y lle hyn 

yn Sir Fôn.
12. Yma y ganwyd y bocsiwr enwog Dai Dower. 
13. Cerdd gan Cynan  am y bugail  yma.
14. Yma y cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn  

1861.

1. Yma mae’r  “coleg ger y lli “.
2. Ceir creigiau Cynan yma.
3. Bu trychineb enfawr yma yn 1966.
4. Preswylfa Esgob Tyddewi.
5. Porthladd i hwyllio i’r Ynys Werdd.
6. Man lle cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yn 1176. 
7. Yr enw Cymraeg ar Mountain Ash.
8. Cynhelir gŵyl jazz flynyddol yn y lle hyn.

15.  Yma y mae Oriel Gelf Glynn Vivian.

Bum wrthi yn edrych trwy hen Eiriadur Beiblaidd y dydd o’r blaen, a phenderfynais geisio creu Chwilair 
o rai o’r enwau. Felly, dyma’r pos ichwi. Canfyddwch a chroeswch allan yn y grid yr holl enwau a restrir 
odditano. Wedi ichwi gwbwlhau y dasg dilynwch y llythrennau sydd heb eu croesi allan mewn trefn o’r 
dechrau i’r diwedd. Dylech gael enw arall. Dyma’r ateb sydd ei eisiau.

C A R A B R A H A M O D E D O 
A O B O A Z A A N A Th A N O J 
I D D Ch R N U N E E H U D B O 
A S E A A R O N C Z I M R A N 
P L A N Z B Th A I L O G L Ch A 
H N I A E E U H  N                                                                                                           C I E E I H 
A A A L C  L S G R R I L B S A 
S H A D R A Ch A E R I E O H L 
U U A J I C M M  B S H A A M E 
I M E N E S O A A A D B M A S 
D H A D N L G B P O N A Th E U 
U N O R A A E R R U R R S L Th 
A R O S I Th O M M A R Th A E E 
L A B A N H I J O S E P H B M 
C A I N H N        P E D R I M O A N 

 
AARON  BOAZ  GABRIEL  JOSEPH  ODED
ABDA  CAIAPHAS      GOLIATH         LABAN            ORPAH
ABEL  CAIN                HANANI          MAIR  PEDR
ABRAHAM CALEB             HANNAH         MARC              RACHEL
ABSALOM        CEDOR            HIRAM            MARTHA           RUTH
AHAB                CLAUDIUS       ICHABOD        METHUSELAH SALOME
ANANIAS          DAN                 ISAAC              NAHUM            SEGUB
ARAM               EDOM             ISHMAEL         NAOMI   SHADRACH
BARAC            EHUD              JEHU                NIMROD           THADEUS
BARNABAS      ELISABETH      JOANNA          NOAH                ZADOC
BELA                ESTHER           JONAH             NUN                 ZARA
BERNICE          ETHAN            JONATHAN     OBEL          ZIMRAN

Cynigir gwobr o £5 i’r cyn-
taf cywir allan o’r het a llyfr 
i’r ail. Cofiwch fod yn rhaid 
ichwi ateb y ddwy ran yn 
gywir .  

Anfonwch eich atebion 
gyda’ch enw, cyfeiriad a’ch 
rhif ffôn erbyn Awst 1af 2021  
i John Arfon Jones, Cilhaul,  
Heol y Gogledd, Hen Dŷ 
Gwyn ar Daf, SA34 0AX os 
gwelwch yn dda. Cofiwch 
fod yn rhaid ichwi fod yn 
aelod o’r Clwb 200 os am y 
siawns o ennill gwobr,  felly 
gwnewch yn siwr eich bod 
wedi ymaelodi am eleni. 



6 Y CARDI BACH MAI / MEHEFIN 2021

 

07875 540469 

Blaenwern  
Clunderwen. SA66 7XA 

Saer Coed 

CORNEL Y DYSGWYR - Albie Abbot
Dyma rywbeth i bendroni drosto ym mis Mai. Bydda i’n falch pan mae Covid 19 o dan rheolaeth a byddwn ni’n gallu 
ymweld a’n ffrindiau a pherthnasau unwaith eto. 
Pob lwc, Albie 

 Telerau hysbysebu yn 
        Y Cardi Bach 
                        D/G      LLIW 
Tudalen llawn (A4)   £60 £100 
Hanner Tudalen       £30 £50 
Cwarter Tudalen      £15 £25 
Sgwar 6cm x 6cm    £5 £10 
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ARBENIGWYR YNG NGWAITH

HUFENFEYDD A BRAGDAI
GWAITH CYNNAL A CHADW

Clwb 200
d/o Rhian White, Garnwen, Llangynin, San Clêr, 

Sir Gâr. SA33 4JZ
Rhif ffôn:  01994 231338

e-bost:  rhian-white1@hotmail.co.uk
Annwyl ddarllenwyr,
Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n weddol iach ac 
yn ddiogel. Braf yw gweld ein bywydau’n dechrau 
dychwelyd i ryw fath o normalrwydd, ar ôl misoedd 
digon diflas a thrist. Er hyn, camau bychain a phwyllog 
sydd angen o hyd.

Diolch i’r nifer ohonoch sydd eisoes wedi ymaelodi â’r 
clwb. Hyfryd yw cael dweud fod gennym dros 30 o 
aelodau newydd, yn ogystal â ffrindiau sydd wedi bod 
yn aelodau ar hyd y blynyddoedd.
Mae yna sawl aelod ffyddlon sydd heb ymaelodi 
eleni eto a braf byddai clywed wrthych. Gofynnaf yn 
garedig i chi ddanfon siec i mi am £10 gyda’ch enw a 
chyfeiriad, er mwyn ymaelodi. Yn ogystal, gallwch dalu 
drwy’r system BACS. Côd didoli’r banc yw 40-46-27 a 
rhif y cyfrif yw 91020765. Lle mae angen cyfeirnod, 
rhowch eich enw chi fan hyn.

Mae rhestr o’r holl aelodau sydd eisoes wedi ymaelodi 
yn y rhifyn hwn. Os nad ydy eich enw i’w weld, 
cysylltwch â mi ar unwaith. Rhowch wybod hefyd 
os oes yna unrhyw newid yn eich manylion, e.e. enw, 
cyfeiriad, ayyb os gwelwch yn dda. 

Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel,
Rhian

Llongyfarchiadau hefyd i ddau enillydd fis Ebrill:-
357  -  Buddug Phillips, Llanboidy  -  £20
364  -  Vicky Young, Rhosan ar Wy - £10

Dyma’r enwau sydd wedi ymaelodi eisioes
150    Shan Griffiths, 25 Tlysfan, Penwallis, Abergwaun
310   Parch. Beti Wyn James, Llys Gwyn, Abergwili
151   Kathryn Heneghan, Llwynmerched, Aberhonddu

Aberteifi
32      Awen Teif, 23, Stryd Fawr 
44      Olew Trefigin 
689    Rhidian Evans, Dolawenydd, Heol Caemorgan 
154    Eleri Roberts, Nant yr Eira, Commins Coch, Aberystwyth

Arberth
54     Preseli Storage - Jeff Jenkins, Llanddewi Efelffre 
67     Mason Bros. Llanddewi Efelffre 
92     Cwmni Adeiladu Burns, Greenwood, Cold Blow 

109    Owen Phillips, Saer Coed, Llanddewi Efelffre 
115    Ann Lewis (A/R), Creston, 6 Heol yr Orsaf 
156    Leila Davies, 3 Cawdor Court 
157    Ann Lewis, Creston, 6 Heol yr Orsaf 
159    Anne Taylor, 57 James Street 
623   John a Pauline Thomas, Tawelfan, 3 Gerddi Bloomfield 

Awstralia
570   Ceris Cleaver, Adelaide 
571    Tomi Cleaver, Adelaide 
472   Hafwen John, Y Preseli, Bala

Bancyfelin
162    E.M. Davies 
164    Gwion a Sion Jones, Llwynonn 
165    Terry a Merle Jones, 7, Lôn Cowin 
166    Emrys Morgan, Sarnbwla Forge, Heol Meidrim 
259   Julie Thomas, Glas y Dorlan 
355    Peter a Nesta Howells, 20 High Street 
509    Carwen Howells, Maescowin 
591    Hilary Evans, Gwarwenallt 
637    Annalyn Davies, Murmur Cowin 
169    Eifion Daniels, Hafan, Blaenffos

Blaenwaun
170 Gareth a Pat Davies, Pilmawr 
173 Peter ac Evanna James, Y Ffawydd 
175 Tegwen James, Penybryn 
176 Joyce a Dai Phillips, Maesygrove 
177 Richard Pugh, Ffynnonlas Uchaf 
178 Rhian Pugh, Ffynnonlas Uchaf 
196 Jane Evans, Penddôl
598 RW Williams, Bryn Eithin, Bryn Iwan
 Bryste
520 Oliver a Phoebe Lewis, 4 Cavendish Close, Saltford 
585 Meril Morgan, 14 Heol Amberley, Downend 

Caerdydd
181 Mary Buttle, 16 Little Mill, Eglwyswen 
182 Byron a Morwen Edwards, 74 Parc y Fro, Creigiau 
183 Euros, Sian ac Elen, Tŷ Uchaf, Y Rhws 
184 Edryd a Helen Evans, 11 Apollo Close, Thornhill 
185 Dr. W D & A Evans, 52 Heol Tŷ Draw, Parc y Rhath 
186 Gareth Howells 85,  Bayscape, Ffordd Watkiss
187 June Huws, 3 Garth Villa, Gwaelod y Garth 
529 S. R. Phillips, 14 Grosvener Street, Canton 
657 Mali Efa Kay, 29 Heol Llwyn y Grant, Penylan 

Caerfyrddin
98 Terry Thomas & Co. Cambrian House
110 Siop y Pentan, Y Farchnad 
130 Geraint a Rhiannydd Evans, Plasparciau, Heol Llysonnen 
141 Olwen Gibbon, Brynberllan, Heol Llysonnen 
167 Dewi a Sioned Snelson, 4 Trem-y-Coleg 
168 Caleb, Gwilym ac Osian Snelson, 4  Trem-y-Coleg
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191 Ian a Catherine Ayres, Carrog, Abergwili
194 Ida M Evans, Llys Onnen,  Heol Llysonnen 
198 Rosemond Halls, 2 Plas y Milwr, Heol y Priordy 
201 Emma Pearce, 13 Ross Avenue 
203 Mr a Mrs VH Thomas, 138, Heol Llansteffan 
238 John a Heather Phillips, Gogerddan, Heol Aergwili 
286       Ralph Beardmore,  28 Brynteg, Pentremeurig, Caerfyrddin.
360       Rose Beardmore,  28 Brynteg, Pentremeurig,  Caerfyrddin.
362 Mary Bowen, Mallteg, 22 Teras Francis 
410 Rachel Anna Thomas, 138 Heol Llansteffan, Tre Ioan 
445 Glenys Jenkins, 68 Maes Pedr 
483 Agnes Evans, Maes yr Ysgol,  Peniel 
485 Einir Rees, 15 Heol Spurrell 
562 Gaynor Morgan, Gelli-Aur,  Bronwydd 
604 Einir Rees, 15 Heol Spurrell 
608 Hana a Tomos Rees, 30 Maes Pedr 
615 PJD a NW Jones, Ar y Banc, Heol Abergwili
677 June Walters, 15 Parc Sterling, Tre Ioan 
686 Sara Evans, Plasparciau, Heol Llysonnen 
687 Mari Evans, Plasparciau, Heol Llysonnen

Casnewydd
205 Michelle Atyeo-Thomas, 29 Obama Grove, Rogerstone 
617 John a Dianne Thomas, 23 Caernarfon Drive, Rhiwderin 
206 Iori Rees, Hendre, Adpar, Castell Newydd Emlyn

Cas-Wis
491 Peter a Siân Lewis, Fferm Dollaston 
499 Owain, Celyn, Nia a James, Fferm Dollaston 
207 Dai a Mary Evans, (A/R), Cnwcyrhiw, Cefn y Pant
153 Martin Lloyd, Argoed, Cilgerran

Cilgeti
158 Alan ac Iris Newman, Kenmar, Jeffreyston 
684 Elin Phillips, Y Mans, Cresswell Quay 

Clunderwen
70 Nev Davies, Llogi Peiriannau, Penygaer 
71 Gerald Llewellyn, Plymiwr, Dryslwyn 
72 Kathy Phillips - Siop  Trin Gwallt, Central 
73 Peirianneg Marc James Cyf., Llwyncelyn 
74 Thomas Engineering, Caerseli 
76 R.M. Jones, Cyfrifydd, Bridge End House
77 T. D. Ladd, Belle View
78 Edward John, Fferyllfa Clunderwen 
79 W. J. Kenneth Davies, Trefnwyr Angladdau, Blaenwern 
80 Ifan Davies, Saer Coed, Blaenwern 
209 Heulwen Davies 23, Heol y Gaer
213 Les a Val Owen, Llwynderw 
215 Eira Phillips, Maes y Crugiau 
216 Simon a Faith Wright, Broderwen 
361 Hilary Watkins, Tŷ’r Iet, Jones Terrace 
428      Russell ac Ann Thomas,  Min y Ddôl,  8 Bro Derwen 
496 Hazel Smith, Gwalia 

573 Meredith a Wendy James, Tŷ Hir, Grondre 
588 Deian a Ffion James, Tŷ Hir,  Grondre 
599 Gloria Gibby, Rhoshelyg,  Bro Waldo 
649 Delyth Roblin, Glynty Farm

Crymych
24 Ken Davies, Cigydd, London House 
41 Siop Sian
46 Nia Llewellyn - Delwedd 
62 Masnachwyr Adeiladu Crymych-  CBS, Parc Gwynfryn 
63 Carwyn Rees – Boomerang, Parc Gwynfryn 
65 Wyn Mathias - Garej Wyn, Parc Gwynfryn 
89 Dilwyn Llewellyn, DilAgri, Pentregalar 
107 D.J. Evans, Plymio, Gwresogi ac Ailgylchu, Parc Gwynfryn 
218 John ‘Barley’ Davies, 13 Maesmeigan 
219 Rhiannydd Francis, Henffordd 
220 Winnie James Phillips, Gŵel y Frenni,  
336 Sally Thomas, Cilhaul 
527 Audrey Davies, Brynstop 
661 Brenda a Ronnie Lewis, Pen Talar, 27 Llain Drigarn 

Cwmbach
223 Howell ac Ann Davies, Fron Uchaf 
225 Geraint a Cherry Evans (A/R), Fronfelin
226 Seren ac Owain Evans, Fronfelin 
227 Eleri Hughes Gage, Tŷ Croes 

Cwmfelin Mynach
3 Brian John, Rose Garage 
233 Wyn a Meirwen Evans, Y Felin 
234 Nansi Evans, Penybont 
235 Roy Llewellyn, Bro Gronw 
236 Rhoswen Llewellyn, Bro Gronw
237 Merched y Wawr,  Cangen Gronw  
239 Iori a Ceri Saer, Blaenffynnon 
240 Iori a Ceri Saer, Blaenffynnon 

Cydweli
326 Ffion, Cari ac Alaw Evans, Ysgubor Uchaf, Pedair  Heol 
542 Dafydd ac Elin Evans, Ysgubor Uchaf, Pedair  Heol 

Dinbych y Pysgod
242 Bronwen Hicks, Ty’r Ysgol, Redberth 
550 Peter a Menna Lewis, 10 Lamack Vale 
241 Peter Walton, Gerddi Gleision, Brithdir, Dolgellau
139 Gwlithyn Jones, Brynywawr, Dryslwyn
 Efailwen
22 Huw Owens, Saer Coed, Danycoed 
23 Dennis Jones a’i deulu, Maesawelon 
25 Caffi Beca - Robert James 
39 Aeres Williams, Hyfforddwraig Yrru, Glandy Cross 
40 J.K. Lewis a’i Fab - Carwyn a Sian James, Glandy Cross 
75 Davies - Gwasanaeth Garddio, Dolwen 
102 Russell Thomas, JCB, Copper Beech 
125 Llŷr ac Efa Robbins, D/O  5, Goodwins Row 



9Y CARDI BACHMAI / MEHEFIN 2021

CYFRIFYDD AC AMCAN-GYFRIFYDD
Bridge End House

Clunderwen
Ffôn: 01437 562185 / 07831 426456

e-bost: meurigj@hotmail.com

197 Merched y Wawr - Cangen Beca 
244 Eilir Davies, Tŷ Rhos 
246 Andrew a Rhian James, Arosfa, Bro Deirian,  Glandy Cross 
247 Gethin a Lowri James, Arosfa, Glandy Cross 
248 Iwan a Meinir Jenkins, Fferm Rhosfach 
249 Gwyneth Jones, Pengraig Uchaf 
250 Rhodri a Gwyndaf Lewis, Bro Beca 
251 Nia Lewis, Bro Beca 
252 James ac Iris Morris, Talarwen 
254 Hefin Parri-Roberts, Bryn Glandy 
255 Keith Thomas, Rhos Inn 
256 Janet Wheeler, Clyngwyn 
281 Anthony a Ceirios Jenner, Gwêl y Meini 
319 Anthony a Ceirios Jenner, Gwêl y Meini 
350 Dorothy Williams, 5 Rhoswyn 
365 Les ac Avril Owen, 5 Goodwins Row 
502 John Gibbin, Maesmeini, Glandy Cross 
511 Lon Gibbin, Maesmeini, Glandy Cross
551 Angharad Booth-Taylor, Golwg y Grug, Glandy Cross 
565 Fanw Davies, 2 Rhos Wyn 
688 Angharad Wyn Booth-Taylor, Golwg y Grug, Glandy Cross 

Essex
298 Harri Dylan Bowen, D/O  77,  Hillview Avenue, Hornchurch 
384 Megan Beards, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
385 William Beards, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
386 Francesca Beards, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
388 Wilma Robins, 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
389 Daniel Undabarrena Jones, 77 Hillview Avenue, H’church 
393 Alexia Jones, D/O 77nbHillview Avenue, Hornchurch 
395 Matilda Eira Bowen, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
480 Rhys Tomos Bowen, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch
516 Betsan Mair Bowen, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch 
518 Osian Elis Bowen, D/O 77 Hillview Avenue, Hornchurch
589 James Idris Bowen, 77 Hillview Avenue, Hornchurch

Gellywen
257 Kathie Dubben, Myrtle Hill 
258 Phil a Jiwli Higginson, Llysygwynt 
96 D. E. Phillips a’i Feibion, Trydanwyr, Tanybryn, Glandwr
473 Raymond a Barbara Owen, Talybont, Gwynedd

Hebron
9 Rosemarie Davies, Cyfrifydd Technegol, Fferm Blaenwaun 
10 Cwmni Adeiladwaith Wyn Davies, Fferm Blaenwaun 
508 Vivian a Beryl Williams, Llysifor

Hendygwyn ar Daf
6 Huw Jones, Adeiladwr, Dorset House 
7 Riverlea, Hendygwyn 
8 D.B. Davies Heddfan 
11 David Harries & Co., Westgate,  Stryd y Gorllewin 
12 Bysiau Cwm Taf, Penrheol 
13 Clwb Rygbi Hen Dŷ Gwyn

14 Sian Mc Dowell,  Allsortz 
15 Station House Hotel 
27 Cwmni Peirianneg Hen Dŷ Gwyn  (Whitland Engineering) 
30 Huw Thomas a’i fab, Peiriannydd Amaeth, Heol y Gogledd 
33 Gerald Blain Cymdeithion Cyf., 15 Stryd Sant Ioan 
36 Neil Jenkins, Adeiladwr, Cysgod y Dderwen, Trefychan 
38 Gwasanaeth Trydanol RMD, 17 Trevaughan Lodge 
45 Allen a‘i Bartneriaid, Milfeddygon, Millfield 
47 Ron Organ, Plymiwr, 31 Maes Abaty, Gerddi’r Ffynnon 
48 Ceginau Clasurol, Stad Ddiwydiannol 
50 Gareth Glanville, Saer Coed, Llwynpinner Fach
56 Alison Howard, Trin Gwallt Symudol
57 Colin J. Harries, Cigydd, London House 
59 Mark John, Cigydd, Smithfield House 
60 Sarah, Siop Bapurau, Stryd Sant Ioan 
61 Wynne Phillips - Canolfan Dryciau, Heol yr Orsaf 
68 Mike Faulkner, Adeiladwr, Heol y Gogledd 
83 Colin John, Llewelyn Davies, Cyfrifwyr Siartredig 
84 Jeff Court, Station Garage,  Heol yr Orsaf 
85 David Lewis, Garej Central, Stryd y Farchnad 
86 Gwasanaeth Ceir Hen Dŷ Gwyn, Gerddi’r Ffynnon 
87 Masnachwyr Adeiladu Davies, Heol yr Orsaf 
88 Meddygfa Taf, Heol y Gogledd 
90 Geoffrey Rees, Deintydd, Stryd y Brenin Edward 
103 G.N.E. Gwydriadau Dwbl - Gareth Edwards, Derlwyn,  
104 Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Hendygwyn
111 Sheila Thomas, 12 Stryd y Santes Fair
114 Elizabeth White (A/R), 8 Gerddi Trefychan 
119 Sarah, Siop Bapurau (A/R), Stryd Sant Ioan 
124 E.C.M. Davies, 44 Rhodfa Dewi Sant 
212 Julie ac Aled Thomas, Zoar Chapel Cottage 
229 Olive Davies, 17 Lon Hywel 
260 Gerwyn Williams, Pencaer,  Heol y Gogledd
261 Aled Adams, Llainalaw 
262 Cian Llŷr Rees, Parc yr Arfau,  Heol y Gorllewin
263 Doreen Adams, Llainalaw 
264 Gerald ac Eileen Blain, Tegfryn Taf 
269 Brian ac Eilona Evans, Briona, Heol y Gogledd  
270 Trefor Evans, Glyn Mynach, Heol y Gorllewin 
271 T & VEJ Evans, Henglos 
272 Owen a Beryl Gibbin, Aweldeg, Heol y Gogledd 
274 George ac Ann Glanville, Brynhaul, Llwynpinner Fach 
276 Roy Adams, Sunnydale, Heol y Gogledd 
277 Dr. Malcolm a Mrs. Pearl Holding, Eltham House 
278 Carys James, 31 Trevaughan Lodge 
280 Ron Jenkins, Stryd y Gorllewin 
282 Owain Jones, Cware, Llwynbrain 
283 Carys Jones, Cware, Llwynbrain 
289 Joyce Morshead, 3 Gerddi’r Ffynnon 
291 Elonwy Phillips, Brynhawddgar, Gerddi’r Ffynnon 
292 Gareth Phillips, Brynhawddgar, Gerddi’r Ffynnon 
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Hendygwyn
01994 240254

293 Hywel a Brenda Phillips, 33 Coedlan Dewi Sant 
294 Eunice John, Dolawel, Gerddi’r Ffynnon
295 Ken a Cerrys Rees, Trefethin, Heol y Gogledd 
296 Rhian Rees, Trefethin, Heol y Gogledd 
300 Paul, Nerys a Cari Rogers, 16 Trevaughan Lodge 
302 Eryl Rosser, West Regwm 
303 David Rowlands 30,  Lôn Hywel 
304 Haulwen Thomas, 2 Lôn Hywel 
305 Sammy Thomas, Brynderwen 
306 Elizabeth White, 8 Gerddi Trefychan 
307 Valmai Whiteford, Tyddyn Onnen, Gerddi’r Ffynnon 
309 David a Jayne Williams, Pendre, Heol y Gogledd 
370 George a Sheila Bancroft, Porth Ceri
372 Phoebe Nicholas, Aelwyd, Heol y Gogledd
468 Claude a Lynette James, 43 Bryn Gwenllian 
477 Ann-Marie Jenkins, 2 Stryd y Santes Fair 
486 Robert Benjamin, 2 Stryd y Santes Fair 
506 Dorothy Rodgers, The Stables, Trefychan 
507 Dorothy Jenkins, Gwynfa, 17 Stryd y Parc 
513 Marc James, D/O  Fferm Llwynpinner 
547 Mel a June Jenkins, Ger-y-Nant, Trefychan 
586 Merched y Wawr - Cangen Hen Dŷ Gwyn 
593 Rose Rickards, 5 Stryd y Brenin Edward 
601 Hywel a Myfanwy Thomas, 1 Brynderwen 
609 Meinir Thomas, 5 Heol y Gogledd 
614 John Arfon Jones, Cilhaul, Heol y Gogledd 
630 Thomas Adams, Llainalaw  
631 Megan Adams, Llainalaw 
639 Iona Griffiths, Wernddu, 1  Stryd y Brenin Edward 
648 Aeres Jones, Bronllys, Gerddi’r Ffynnon 
662 Doreen Brown, Maeshyfryd, Gerddi’r Ffynnon 
680 Hoelion Wyth Hen Dŷ Gwyn a’r Cylch
681 Dafydd Lewis, 13 Heol y Brenin Edward 

Henllan Amgoed
55 Phil a Siôn Harries, Seiri Coed, Efail Fach 
105 Bill Owens, Plymiwr a Thrydanwr, Maes-yr-Haf 
311 Carwyn Davies, Blaenffynnon 
312 Bleddyn Davies, Blaenffynnon 
313 John Evans, Cilhengroes 
611 John Davies, Blaenffynnon 
612 Valerie Davies, Blaenffynnon 
 Hermon
221 Eric a Joyce Davies, Annedd
317 Lona Tomos, Pantyrysgol 
318 Cris Tomos, Pantyrysgol 

Hwlffordd
134 Perlys John, 9 Tan Banc, Prendergast 
143 Perlys John, 9 Tan Banc, Prendergast
315 Brian a Celia Crowdie, Garreglwyd 
316 Gwynedd T. James MBE, 6 Dingle Lane, Crundale 

347 Roy Morris, 127 Slade Lane 
594 Mal ac Enid Edwards, 22 New Road 
625 Roy Morris, 127 Slade Lane 

Ledbury
137 Beryl a Gareth Williams, Bramleigh, New Street, 
592 Harri Williams, Bramleigh, New Street

Llanbedr	Pont	Steffan
192 Noleen Davies, Wernfraith, Parc y Rhos, Cwmann 
195 Dorothy James, Mark Lane, Bridge Street
501 E. Phillips, Llysgwyn, Cellan
597 EM Davies, Y Tý Coets

Llanboidy
5 Jerry Williams a’i Feibion, Cloth Hall 
42 Lyn Davies a’i Feibion, Cwmni MDFS, Castell Pigyn 
43 Shwl Di Mwl 
52 Masnachwyr Adeiladu D.P., Llanboidy ac Arberth 
53 Dorian Phillips, Adeiladwyr, Dolau Gronw 
82 Wyn Howells, Peintiwr ac Addurnwr, Dandre 
113 Jerry Williams a’i Feibion (A/R), Cloth Hall 
122 Mary Phillips, Merlais
268 Gwynlais Phillips, Merlais 
284 Dorothy Jones, Greenways 
301 Antom Pets, Y Trysor, Millbrook 
320 Susan Davies, Maes y Werin 
321 Valerie Dixon, Penllwyngwair 
324 K. & M. Kendall, Crudyrawel 
325 Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Llanboidy
327 Ronnie a Mair Morgan, 3 Sgwâr Piccadilly 
328 Margaret Phillips, Waunfawr 
329 Hubert Phillips, Waunfawr 
333 Ysgol Bro Brynach  
357 Buddug Phillips, Merlais 
438 Eifion a Violet Griffiths, Brynsiriol 
552 Nigel a Julie Thomas, Maesybryn 
596 Jacqueline Kelly Ashgrove, Llanddowror
660 Huw Evans, Brynarfor, Llandudoch

Llandysilio
26 MWJ Ffenestri - Mark Jones, Tŷ Gwyn 
31 Huw Owen,  Rhydymoch 
64 Sonia - Siop Trin Gwallt
66 G. & S. Llewellyn a’u Mab, Contractwyr Amaethyddol
81 Angel Inn - Geroge ac Anne Youngman
91 Adrian Llewellyn Groundworks Cyf., Llwynhelyg 
93 Lamos - Beiciau Modur
94 J. B. Owen, Llogi Peiriannau, Golygfa 
95 Young Bros. Cyf.
108 Dafydd Makepeace, Saer Coed, Fferm y Cross 
121 G. a S. Llewellyn a’u Mab (A/R),Contractwyr Amaethyddol
123 Paul a Carolyn Jenkins, Brosilio 
127 Evan ac Edith Davies, Brynglas 



11Y CARDI BACHMAI / MEHEFIN 2021

ARBENIGWYR MEWN PWMPS FFYNNON 
A TYLLAU, TRINIAETH CARFOSIAETH, 

SYSTEMAU D{R BRWNT A SOLAR

e.bost:

Tomos Rees

enquiries@allpump.co.uk

128 Ken a Nia Davies, Caeglas 
189 Alan Bowen, Parc Carafannau Llandysilio 
208 Gillian Beynon, Bwlch y Ddwy Sir 
337 Brenda Bowen, Blaendolfrwynog 
338 Denzil a Cheryl Davies, Arosfa
342 Gillian Gibby, Haulfryn 
343 Jean Griffiths, Springhill 
344 Ron ac Eirlys Jenkins, Maesyrhedydd 
345 Dylan a Maureen John, Hendre Fawr 
349 Anna Williams, Fern Villa 
351 Elaine Llewellyn, Tŷ Uchaf 
352 Melanie Llewellyn, Tŷ Uchaf 
353 Anne Llewellyn, Tŷ Uchaf 
354 Russell Llewellyn, Tŷ Uchaf 
505 Teulu Llewellyn, Tŷ Uchaf 
531 Vernon Beynon, Bwlch y Ddwy Sir 
543 Carole Young, The Cedars 
554 Carole Young, The Cedars 
576 Mon Davies, Man Tawel
580 Meurig Davies, Man Tawel 
669 Annette Llewellyn, 4 Laburnham Cottage
685 Hywel Davies, Brynclyd 

Llandysul
117 Tomos Dafydd Davies, 11 Cae Rwgan, Aberbanc 
120 Elan Mair Eynon, 11 Cae Rwgan, Aberbanc 
391 Aled Eynon, 11 Cae Rwgan, Aberbanc 
503 John Evans, Alltwen 
579 Aled Eynon, 11 Cae Rwgan, Aberbanc 
659 Iori Evans,  Nythfa, Cross Inn 

Llanelli
202 William Rees, 9 Heol Innes, Felinfoel 
211 Mari Rees, 9 Heol Innes, Felinfoel 
 Llanfallteg
273 Trefor Griffiths, Llanbarriets 
356 Kevin Morris, Bryntaf 
466 Sion a Lloyd Jackson, Parc yr Odyn 
471 Megan a Sam, Bryntaf 
493 Delyth Morris, Bryntaf 

Llanfyrnach
232 Jan King, Pantyblaidd 
287 Beryl Vaughan, Tynewydd, Clydau 
358 Sally Evans, Meirion, Y Glôg 
497 Margaret Thomas, Troedyrhiw,  Henfeddau 

Llangain
163 Wendy Evans, Sŵn yr Einion 
635 Eleri James, Llwyn 

Llanglydwen
35 Eddie a Carlo Dunn, Reptile Tiles 
58 Steve Daniell, Plymiwr, Tir y Bont 
339 Jill Lewis (A/R), Lluest 
463 Sue Phillips,Taf 

465 Haydn Evans, Taf 
512 Eurfyl Lewis, Lluest 
522 Heulwen Evans, Sŵn yr Afon 
632 Ifan, Elen a Tomos Lewis, Lluest
504 Marion Jones, Maesderi, Llangurug

Llangynin
28 Tomos Rees, Garej New House 
51 Carl Britton - C.J. Waste, Britton Villa 
69 Aled Jones, Contractiwr Amaethyddol, Ger y Bryn 
210 Cai Alexander Booth, D/O Garnwen 
323 Noa Llewelyn Davies, D/O  Gorwelion 
366 Glyndwr Davies, Llysmeini 
367 Les Evans, Blaenycoed 
369 Arwyn a Caroline Jones, Maes y Coed 
373 Mike a Llinos Morris, Blaenffynnonau 
374 Hywel ac Ann Morris, Golygfan 
375 Myrddin a Menna Parry, Erwlon 
376 Don a Susan Phillips, Gorwelion 
378 Roy Reynolds, Tymore 
379 Parch. a Mrs Rhodri Glyn Thomas, Llanddwyn 
380 Lisa, Deian a Rolant, Llanddwyn 
381 Llinos a Geraint, Carreg Lwyd 
383 Mark a Rhian White, Garnwen 
442 Neil a Mary Edwards, Pleasant View 
489 Taliesin Scott Robinson, D/O Garnwen 
515 Eifiona Lewis, 3 Llys Coed 
517 Elfed lewis, 3 Llys Coed 
583 Myra Davies, Llain 
628 Elspeth Scott Robinson, D/O Garnwen 
634 Haydn Lloyd, Ffynnonlwyd 
641 Sian Davies, Ffynnonlwyd 
646 John Lewis, Maes Mebyd 
676 Buddug Nelson, Llys-y-Gwynt 

Llangynnwr
171 Greta a Miriam Wyn, 6 Golwg Tywi 
193 Elfed a Nia Lewis, D/O 6 Golwg Tywi 
578 Angharad Jones 58, Penymorfa
691 Eirlys Davies, 66 Tir Ysgawen

Llangynog
253 Beryl Thomas, 1 Isfryn 
487 Mair Griffiths, Penplas 
 Llanwinio
621 Huw a Meryl James, Tyddyn  
651 Clinton a Judith Henry, Dan-y-Gaer 
523 Jac a Josh Lewis, 4 Maesolbri, Llanybri
682 Teifion a Beryl John, Dolbetws, Llanycefn
541 Dr. Rhian Phillips, 20 Finchley Court, Llundain

Login
21 Jones Login 
34 Wyn Davies a’i Frodyr, Adeiladwyr, Golygfa’r Cwm 
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J. K. Lewis a’i Fab

152 Gareth a Margaret Griffiths, Waunfach 
390 Tony a Meinir Eynon, Penbompren, Cwm Meils
397 Beti James, Coedllys, Cwm Meils 
398 Huw a Sue Jones, Cilowen Uchaf 
399 Mefin Lewis, Huan Aur 

Meidrim
126 Lloyd ac Eunice Harries, Esgairfryn 
131 Ray Lewis, 13 Lôn Ddewi 
133 Archie Lewis, 13 Lôn Ddewi 
382 David Baker, London House 
400 Dr. Bronwen Evans, Gwynfaes 
402 Andrew ac Alun Howells, Eithinduon Isaf 
403 Eirian Howells, Eithinduon Isaf 
404 Gwawr Lewis, Neuadd 
405 John Lewis, Talarwen, Heol Llanboidy 
406 Patsy Lewis, Talarwen, Heol Llanboidy 
407 Danny a Linda Newton, 2 Llangarthgynin 
408 Sian Thomas, Tŷ’r Alma 
409 Teulu’r Alma  
412 Emyr Williams, Y Bwthyn 
413 Eleri Williams, Y Bwthyn 
510 Hefina Jones, Eithinduon Uchaf 
607 Elin, Elliw ac Elen Thomas, Plaspaun 
610 Wendy Thomas, Clyneri 
647 Alun a Linda Davies, Waunolau Fawr
654 Wallis ac Olive Thompson, Godrellain 
667 Ambrose Lewis, Neuadd 
668 Jean Lewis, Neuadd 

Meisgyn
439 Efa-Grug, Mari Elli a Betsi Haf Davies  
690 Non Morris, Tŷ Isaf, Heol Hensol 
414 DJ ac Elfair Jones, Foelfeini, Mynachlogddu

Penfro
180 Margaret Titterton, 31 Rocky Park 
418 Maldwyn Llewelyn, Hodgeston Farm 
663 Dai Rees, 33 Whitehall Drive 

Peniel
279 Dewi a Pam James, Sarnlas 
331 Efan a Griff Thomas
590 Olive Bowen, Lan-y-Gors, Penybont
427 Mirain a Heledd Francis, 8 Clos Benallt Fawr, Pontarddulais
420 Daniel Hay, 28 Heol Dihewyd,  Llantwit Fardre, Pontypridd

Princes Risborough
267 Freddie Robertshaw, 85 Woodfield Road 
275 Morgan Robertshaw, 85 Woodfield Road 

Pwll-Trap
112 Delyth a John Evans, Crud y Wawr 
199 Nesta Rees, Penybryn, Heol Bethlehem
204 Don ac Eirlys James, 21 Parc Llwyncelyn 
231 Anne James, Arfryn 

245 Celt a Shân Nicholas, Celan, Heol Bethlehem 
265 Elspeth Scott Robinson, D/O Sally Davies, Lluest 
266 Cai Alexander Booth, D/O Sally Davies, Lluest 
299 Diane a Tyrone Brown, Fernbanc, Heol Bethlehem 
401 Eilir Davies, Ardwyn 
421 Huw Davies, Glynderi, Lôn Ffynnongain 
422 Sally Davies, Lluest 
424 Ivy Edwards, 25 Gors Fach 
429 Ryland James, Cartref,  Heol Bethlehem 
430 Beti-Wyn James, Cartref, Heol Bethlehem 
431 Don James, Hafan Hedd, Clos Nathaniel 
432 Rita James, Hafan Hedd, Clos Nathaniel 
433 Ann Jenkins, Crudyrawel 
434 Ruth Jones, Llwynybryn 
436 Iona Morgan, Ynyswen 
462 Verian a Margaret Wiliams, Y Berllan 
478 Cynwyl Davies, Ardwyn 
482 Taliesin Scott Robinson, D/O Sally Davies, Lluest 
488 John a Megan Phillips, Croeso 
490 Gareth Phillips, Ysguborfawr
498 Iris Morgan, 23 Gors Fach 
521 Eric a Phyllis Hughes, Hafan Dawel, Lôn Wen 
549 Rhiannon ac Arwel Jones, Garthrhos, Heol Ffynnongain 
564 Rhys Phillips, Garreglwyd, Heol Ffynnongain 
567 Eryl Phillips, Garreglwyd, Heol Ffynnongain 
587 Beti Wilding, 13 Gors Fach 
622 Brian ac Eirwen Davies, 8 Parc Llwyncelyn 
643 Arwel Edwards, 25 Gors Fach 
644 Rhian Edwards, 25 Gors Fach 
672 Marlene Lewis, Hafan Glyd

Rhosan ar Wy
363 Dawn Davies, 8 Penrice Mews, Heol Walford 
364 Vicky Young, 8 Penrice Mews, Heol Walford
377 Alan a Jean Brown, 8 Penrice Mews, Heol Walford 

Rhydaman
440 Cennydd a Rhian, Bryn Mair, 90 Heol Penygroes, Blaenau 
481 Sara Elena Jones, Bryn Mair, 90 Heol Penygroes, Blaenau 
500 T. J. Finch, Cwmgiedd, 56  Brynmawr Avenue 
526 Gwenno Rebecca Jones, Bryn Mair, 90 Heol Penygroes, Blaenau
 San Clêr
1 Lyndon George, Garej Blaenwaun, Heol yr Orsaf
2 George’s Pysgod a Sglodion, Heol yr Orsaf 
4 Yswiriant Cleddau, Cleddau Buildings, Heol yr Orsaf 
16 Evan Rees, Heol yr Orsaf
17 Deri Page, Cigydd, Heol y Pentre 
18 W. Phillips a’i Feibion, County Stores 
19 Evans Fferyllfa-Medical Hall a Rebecca Hse, Heol y Pentre 
20 Pethau Olyv, Heol y Pentre 
29 Dorian Thomas - Eagle Signs, Parc Tir Owen 
37 Llawn Cariad, Heol y Pentre 
49 Cartref Preswyl y Garreg Lwyd, Heol Salem 
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 AM Y DEWIS GORAU 
GALWCH HEIBIO 

SIOP Y PENTAN 
Y Farchnad, Caerfyrddin 

Ffôn: 01267 235044 

Anrhegion Cyfoes Cymraeg 
Llyfrau Cymraeg 

CD’s 
Cardiau Cyfarch 

a llawer mwy 

 
 
 
 
 
 

Fferyllfa  
Clunderwen 

GWASANAETH DOSBARTHU  
AR GAEL 

Os ydych am i ni archebu eich 
presgripsiwn, cysylltwch â ni 

Ffôn: 01437 563228 
Fferyllfa Clunderwen, Crinow Glebe, 

Clunderwen. SA66 7NP 

97 All Pump Services, Cleifion Mill, San Clêr
99 Masnachwyr Adeiladu Taf, Iard yr Hen Orsaf
100 G. Williams a‘i Feibion, Seiri Meini Coffa  
101 Wyn’s Tyres - Garej a Theiars, Wembley Garage 
106 Ffasiynau Gwallt Europa, Heol y Pentre 
116 Milfeddygon San Clêr (A/R), Meddygfa’r Hen Farchnad
118 Evan Rees San Clêr (A/R), Heol yr Orsaf 
228 Margaret Rees, Bronllys, 1 Rhyd -y- Gors
314 Don a Sheila Howells, 2 Cae Glas 
394 Merched y Wawr San Cler 
411 Peter ac Ann Crowdie, Parc View 
415 Catrin Jones, Holmlea, Heol yr Orsaf
416 Jac Evan Morris, Holmlea,  Heol yr Orsaf 
417 Cai Osian Morris, Holmlea, Heol yr Orsaf 
419 Paul a Megan Morris, Gwynfryn, Heol Dinbych y Pysgod 
425 Hannah, Daniel a Kerry Reynolds, Santa View 
426 Kay James, 3 Lôn Fair 
435 Lilwen Thomas, Selwyn 
444 Dewi Griffiths, Cartref Clyd,  Lôn Hafren 
446 Merle Jenkins, 8 Maes y Bryn 
448 Malcolm Morgan, 8 Penffordd 
449 Tom Morris, Awenydd, Rhiw’r Orsaf 
450 Iestyn, Rhys ac Eleri Page, Haulfryn, Rhiw’r Orsaf 
451 Joan Picton-Davies,Tre Newydd 
452 Tomos Rees, Tŷ Hawddgar 
453 Robert a Lisa Davies, 24 Lôn Hafren 
455 Beti Thomas, 4,  Lôn Fair 
457 Siôn, Ryan ac Ellie Thomas,  7 Clos Griffith Jones 
458 Beryl a Dilwyn Thomas, 9 Rhyd -y-Gors 
459 Tegwyn Williams, 18 Rhyd -y -Gors 
460 Dafydd Williams, Pentalar, Heol Meidrim 
461 Nest Williams, Pentalar, Heol Meidrim 
536 Owain-Llŷr Williams, Lower Court 
537 Elin-Wyn Williams, Lower Court 
572 Bethan Davies, Derlwyn Taf, Backe 
574 Dorman Davies, Glasfryn Park, Rhiw‘r Orsaf 
575 Morfydd Davies, Glasfryn Park, Rhiw‘r Orsaf 
577 Richard Owen-Thomas, Manarddwylan, Heol yr Orsaf 
600 Telyn-Haf Thomas, 18 Cae Gwyrdd 
602 Cathryn Elward, 18 Cae Gwyrdd 
642 Geraint Davies, Fferm yr Hendre 
665 Vida Owen-Thomas, Manarddwylan, Heol yr Orsaf 
673 Iola Wyn, Bryncaerau, Rhiw’r Ostrey 
679 Meinir Thomas, Felinfach 

Saundersfoot
454 Melfa Smith, 7 Sandyhill Park 
653 Gwilym Lawrence, 41 Bevelin Hall 
638 Gwyndaf a Janet John, Gerrards Cross, Swydd Buckingham

Talacharn
566 Ann Harry, Sunnyhill Cottage, Holloway Road 
584 Pam Jones, 14 Stryd Fictoria 

603 Bob Elward, Tadil 
605 Heulwen Elward, Tadil 
200 Meryl Jones, Plas-y-Dderwen, Talog
368 Janet James, Dolwerdd, Talyllychau
285 Rhythwyn ac Ann Nicholas, Hafan-Deg, Tegryn
 Trelech
145 Beryl a Meirion Thomas, Penlan 
340 Cedric Davies, Awelfa 
396 Meinir Davies, Plasnewydd 
469 Delyth Jones, Treto Isaf 
470 Edith Ridley, 1 Caerwenog 
540 Islwyn a Novella Walters, Nantycyw 
546 Maureen Rees, Blaendewi Fach 
640 Eifion a Menna Jones, Brynsiriol 
290 Pam Collis, 8 Swallow Rise, Knaphill, Woking

Y Bontfaen
474 Sian Elin Jones, Y Grawndy, Llantriddyd 
613 Bryan a Mearl Owen, 5 Tyla Rhosyr 
616 R. Thomas  
618 Christian Pris Cater Allen Ltd 
619 T a S Phillips 
683 Davey Bowen 

Dim cyfeiriad

Annwyl bawb,
Er gwybodath, byddwn yn argraffu’r rhifyn 
nesaf yng Ngorffennaf.
Diolch yn fawr i chi am anfon cymaint o 
newyddion, lluniau ac erthyglau i mewn yn 
ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibio ers 
i’r pandemig gyfyngu ar ein bywydau ac ar 
holl weithgareddau ein hardal fel pob ardal 
arall.  Diolch hefyd i ran fwyaf o’r ysgolion 
sydd yn nalgylch Y Cardi Bach am anfon eu 
newyddion hwythau. 
Nid oes geiriau digonol i gael i ddatgan ein 
diolch a’n gwerthfawrogiad i chi gyd am eich 
teyrngarwch a’ch cefnogaeth yn prynu ac yn 
darllen y papur yn fisol. Oni bai am eich did-
dordeb, ni fyddai un rhifyn yn cael ei argraffu. 
Y newyddion da yw fod pethau yn dechrau 
dod nôl i normal a’r gobaith yw, o fis Medi 
ymlaen, y byddwn unwaith eto yn argraffu yn 
fisol. 
Cadwch yn ddiogel,  
Swyddogion a phwyllgor Y Cardi Bach. 
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Natalie Jones
Yn ystod 
y Cyfnod 
Clo efallai 
y gwelsoch 
Natalie Jones 
yn siarad ar 
y cyfryngau 
Cymraeg 
mewn 
trafodaethau 
ar 
gydraddoldeb 
ynghlwm 
â’r ymgyrch 
Black Lives 
Matter. Dyma 
ychydig o’i 
hanes.

Cafodd ei geni ym Mirmingham, yn 1976, i rieni o 
Jamaica, a ddaethant i fyw ym Mhrydain fel rhan 
o’r genhedlaeth “Windrush.” Treuliodd Natalie ei 
blynyddoedd cynnar ym Mirmingham cyn i’w mam 
gwrdd â a phriodi Cymro. Symudodd y teulu i gyd 
i Ogledd Cymru, gan setlo ym Mhwllheli, pan oedd 
Natalie’n naw mlwydd oed.

Erbyn iddyn nhw symud roedd y teulu wedi tyfu gyda 
genedigaeth dwy ferch arall. Gweithiodd ei thad fel 
garddwr a’i mam yn wraig tŷ. Cartre’r teulu oedd fflat 
cyngor ger y traeth ac erbyn i Natalie adael cartref i fyw 
i’w fflat ei hun, cafodd ei mam ei phlentyn olaf, hogyn 
bach, ar ôl pedair merch.

Pan yn 14 oed cafodd Natalie waith rhan-amser yn 
Woolworth’s a siopau bach eraill ym Mhwllheli a 
gweithio yno am 8 mlynedd. Wedi pasio ei phrawf 
gyrru cafodd swydd fel Asiant Gwerthu Tai cyn symud 
ymlaen i weithio i gwmni gwerthu cartrefi gwyliau. 
Yn ystod y cyfnod hwn cymerodd ran yn y gyfres 
deledu “Cymru Ddu” a siarad ar Radio Cymru ynghyd 
â chwarae gêm gyda Hywel Jones ynglyn â phrisiau tai 
lleol.

Wedi cyfarfod a phriodi Ceri Jones o San Cler, 
symudodd i fyw i’r De a chael dau fab. Gadawodd y 
sector gwerthu a chael swydd gyda chwmni meddygol 
a roddodd gyfle iddi weithio gyda pheirianwyr, 
seicatryddion a llawfeddygon dros Brydain, Boston, 
Efrog Newydd, Toronto, Vienna a Munich. Ar yr un 
pryd gwnaeth radd BSc mewn Seicoleg. Yn 2017 
cafodd nifer o’r cwmni eu diswyddo a chan nad oedd 
cwmni meddygol tebyg yn yr ardal i gynnig gwaith 
aeth Natalie yn ôl i’r Brifysgol  i astudio am radd 
meistr yn Seicoleg Clinigol gan wirfoddoli i’r elusen 
Strôc a gweithio’n rhan amser i’r elusen “The Queen’s 
Hall “ yn Arberth a “Teaching Personnel” sy’n darparu 
athrawon cyflenwi, tra’n dilyn ei chwrs.

Yn dilyn hyn gwnaeth ymgynghorwr ddarganfod 
fod Cancr y Fron arni felly fe wnaeth arafu a chael 
swydd fel Mentor Cyweddiad a Dysgu mewn Ysgol 
Uwchradd yn Sir Benfro lle cafodd gyfle i gyflwyno 
gweithgareddau Cyllid a Hanes Du i ddosbarthiadau. 
Drwy wneud hyn sylweddolodd ei bod yn mwynhau 
dysgu a chafodd ei derbyn i hyfforddi fel athrawes 
Gymraeg.

Yn ystod y pandemig dechreuodd weithio i Gyngor Hil 
Cymru a hefyd, yn ystod Haf  2020, cyflwynodd gyfres 
fer i S4C ar Hanes Pobl Ddu yng Nghymru. 

Erbyn hyn, hi yw Dirprwy Gydlynydd Cyngor Hil 
Cymru ar gyfer Hwb Diwyllianol Sir Gaerfyrddin. 
Mae’r rôl hon yn cynnwys bod o gymorth i bobl sy’n 
cael eu hanfanteisio oherwydd iaith, lliw eu croen 
neu ddiwylliant. Hefyd, mae’n gweithio ar ffyrdd i 
ddod â phobl at eu gilydd i ddysgu a mwynhau eu 
gwahaniaethau a’u tebygrwydd. Mae ei gwaith, hefyd, 
yn cynnwys rhoi cyngor i fudiadau sy’n edrych am 
ffyrdd i wella mewn amrywiaeth ac yn cyfeirio pobl 
at wybodaeth am fudiadau sy’n gallu eu helpu a rhoi 
cyfleoedd iddynt.

Yn y rôl hon mae wedi cael cyfle i siarad ar Heno, yr 
Eisteddfod Amgen, Pawb a’i Farn, Y Byd yn ei Le, y 
ffilm “Black and Welsh” ac ar Radio Cymru. Mae wedi 
bod yn rhan o gyfarfodydd gyda Adam Price, Sian 
Gwenllian a Chymdeithas yr Iaith ac wedi ei theimlo yn 
fraint i gael llais a bod yn rhan o symudiad sy’n dod a 
phobl at eu gilydd mewn ffordd bositif.

Yn ogystal a chymhwyso fel athrawes, uchelgais Natalie 
yw i fod yn rhywun sy’n helpu a magu hyder ym mhobl 
eraill, yn enwedig pobl ifanc, i fagu balchder am pwy 
ydyn nhw a datblygu’r adnoddau ynddynt i fod yn 
medru gwynebu pethau heriol yn eu bywydau.

Diolch i Natalie am ei gwaith arbennig ac am roi o’i 
hamser i gael ei holi gogyfer â’r erthygl hon pan ar 
ganol ymarfer dysgu a hwnnw arlein!
     Beti-Wyn James
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Gwyndaf Lewis
Bob blwyddyn, rwy’n 
ymgymryd â nifer o 
heriau i godi arian ar 
gyfer gwahanol elusennau 
sy’n agos at fy nghalon.
Wnes i osod her i fy hun o 
seiclo a rhedeg o amgylch 
Clybie Ffermwyr Ifanc 
Sir Benfro ar ddechre Mai 
2021.
Y nôd oedd i redeg o 
gwmpas y 12 clwb mewn 
tridie wrth ymweld â 4 
clwb y dydd neu cyfwerth 
a 30 milltir y dydd.
Dydd Gwener, dechre 
yn Hermon am 9 cyn 
mynd lawr i Eglwyswrw, 

Abergwaun, Castellhaidd a gorffen yn Keyston. Tywydd 
da i redeg gyda’r haul yn sheino gyda fi’n rhedeg 
35 milltir, hiraf i fi redeg mewn diwrnod. Stori arall 
oedd hi ddydd Sadwrn gyda glaw trwm o Tiers Cross 
i Lamphey (lle mae clwb South Pembs yn cwrdd), 
Cresselly (lle ma clwb Martletwy yn cwrdd) cyn gorffen 
yn Templeton ar ôl rhedeg 31 milltir. Wedi newid sanau 
hanner ffordd, roedd y gefnogaeth ar hyd y ffordd yn 
galonogol ac yn gymhelliant i orffen y diwrnod. Fel 
dwi’n hoffi dweud wrth pobl “there’s no such thing as 
bad weather, just bad clothing”.
Gyda’r nôd gwreiddiol o redeg nôl i Hermon ar y 
diwrnod olaf, roedd y coese wedi cael digon ar ôl 
rhedeg 66 milltir mewn dau ddiwrnod, felly gorffen yr 
her yn Llysyfran oedd y bwriad. Dim ond 18 milltir o 
Templeton, Clunderwen, Llawhaden i Llysyfran, lle 
cawsom ni groeso ar hyd y ffordd cyn gorffen gyda te a 
bisgedi. 
84 milltir mewn tridie. Coese lan am bach nawr cyn yr 
her nesaf, Mai nesa. Ond beth fydd hwnna?!
Diolch i chi am y cyfraniadau.

MERCHED Y WAWR
Cangen Beca
Trist iawn oedd clywed bod Avril Owen, un o aelodau’r 
gangen wedi marw ar ddechrau’r mis.
Yr oedd Avril yn aelod ffyddlon o’r gangen ac yn 
mynychu bron pob cyfarfod. Anaml iawn yr oedd 
Avril yn absennol. Ar un adeg hi oedd ysgrifennyddes 
y gangen a bu yn ohebydd y Wasg am amser hir. 
Trist bydd gweld y gadair wag yn y cyfarfodydd, ond 
atgofion hapus iawn fydd gyda ni ohoni.
Rydym yn cydymdeimlo gyda’i phriod Leslie, a gyda’i 
merch Rhian a’r teulu. Pob bendith i chi i gyd yn eich 
hiraeth a galar.
 

Ar ôl blwyddyn ryfedd a diflas dros ben, yr ydym yn 
anfon ein cyfarchion i bawb. Yr ydym yn gobeithio 
trefnu cyfarfod ryw brynhawn yn ystod yr haf. 
Edrychwn ymlaen am gael paned yng nghwmni ein 
gilydd unwaith yn rhagor. Byddwn yn cadw mewn 
cysylltiad, gan obeithio cael cwrdd eto cyn hir.

Cangen San Cler
Dymunwn yn dda i Nia sydd wedi symud i fyw i 
Gaerfyrddin.

Llongyfarchiadau i Beti-Wyn ar enedigaeth wyres, 
Harriet Peggy ac i Rhian ar enedigaeth ŵyr, Owain Cai.

Bu cyfle i’r aelodau ymuno mewn cyfarfodydd Zoom a 
drefnwyd gan y Rhanbarth ac yn Genedlaethol. Cafwyd 
sgwrs ddifyr yn nghwmni Dorian Morgan a fu’n son am 
ei deithiau i brifddinasoedd Ewrop a diddorol iawn fu y 
sesiwn yng nghwmni Wyn Thomas yn son am waith yr 
elusen Tir Dewi. Cafwyd noson ddiddorol iawn, hefyd, 
yng nghwmni Catrin Stevens a fu’n son am y merched a 
fu’n gyfrifol am y Ddeiseb Heddwch, oedd yn 7 milltir 
o hyd, gyda dros 300,000 o lofnodion a gyflwynwyd yn 
1923/24.

Cynhaliwyd Sadwrn Siarad rhithiol ar Fai 1af i roi cyfle 
i’r dysgwyr ymarfer yr iaith. Roedd  Annalyn yn un o’r 
gwirfoddolwyr gymerodd ran. Diolch iddi.
Yn rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr mae erthygl am 
Natalie Jones o San Cler.

Curo’r Corona’n Camu oedd sialens y Mudiad yn ystod 
Mis Ebrill pan ofynwyd i’r aelodau gofnodi y nifer o 

gamau roedden nhw’n cerdded bob dydd, gan obeithio 
croesi’r miliwn yn Genedlaethol. Bu sawl un o’r gangen 
yn mwynhau y sialens hwn.
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Ar ôl cyfnodau clo yn y tŷ a methu gallu teithio ar hyd 
a lled y wlad fel byddai fel arfer yn gwneud trwy’r fl-
wyddyn, braf iawn oedd cael dod yn ôl i fro fy mebyd i 
ffilmio pennod cyntaf fy nghyfres deledu cyntaf ‘Welsh 
Whisperer ‘Ni’n Teithio Nawr!’ ar S4C! Pan oeddwn 
fel tîm cynhyrchu yn penderfynu i ba ardaloedd dylem 
fynd i ffilmio roedd Llanboidy ar ben y rhestr. Am ben-
tref cymharol fach mae’n gyfoethog o ran sefydliadau a 
chymeriadau o’r clwb tynnu rhaff i ysgol Bro Brynach 
lle gwelsom y ‘Welsh Whisperers bach’! 

Doedd dim ffordd gallwn ni fynd i Llanboidy heb alw 
mewn i Gwmfelin Mynach a doedd dim ffordd o alw 
mewn i Gwmfelin Mynach heb fynd i weld Brian John! 
Siaradodd Brian yn dda iawn ar y rhaglen, ac mae sî o 
gwmpas ei fod bellach yn meddwl rhoi’r gorau i’r garej 
a mynd amdani yn ‘Holywood’…wel ‘Holyhead’ falle!

Ar ddiwedd pob rhaglen mae cân am y pentref ar y cyd 
gyda un o dalentau’r ardal, a’r tro ma un o fois y bysus 
oedd e, Clive Edwards wrth gwrs! Does dim prinder 
o chwerthin yng nghwmni Clive ac roedd ei gyfraniad 
i’r rhaglen yn un gwerthfawr iawn. Hoffwn ddiolch i 
bob un oedd yn rhan o’r rhaglen ac i bawb sydd wedi 
gwylio hyd hyn a helpu ni i gyrraedd niferoedd gwylio 
go uchel ar draws Cymru.

Cawsom fynd ar daith ffilmio rhwng y cyfnodau clo 
ar ddiwedd 2020 ac wedi bod yn ffodus i ymweld â’r 
pentrefi canlynol yn ogystal â Llanboidy;

• Sarn Mellteyrn
• Llangeitho
• Llanrhaeadr yng Nghinmeirch
• Pontyberem
• Drefach Felindre

Roedd ffilmio pob pennod yn hwyl ond heb os roedd 
cael dod i’r ardal arbennig yma yn hyfryd. Fel roedd 
pennill y gân olaf yn sôn:

Pentref bach Llanboidy sy’n llawn o bobl da,
bach yn bell o bobman yng nghanol cefn gwlad
os ‘ych chi’n hoffi clebran neu cloncan ar y stryd
Pentref bach Llanboidy yw’r unig le i chi!

Ers y cyfnod ffilmio mae ‘Whisperer bach’ arall wedi 

cyrraedd sef plentyn cyntaf finnau ac Angharad! Gan-
wyd Begw Elen Walton (neu Whisperer i rai!) ar 22ain 
o Fawrth 2021 ac mae’n mwynhau bywyd yn barod. 
Peth rhyfedd yw fy mod i, Angharad a Begw yn dathlu 
ein penblwyddi ar y 22ain. Pwy â wyr efallai fydd hi yn 
rhannu llwyfan gyda fi un diwrnod!
Andrew
Welsh Whisperer

Welsh Whisperer ‘Ni’n Teithio Nawr!’
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CYFANWERTHWYR 
FFACTORAU CERBYD

Cynhaliwyd noson gymdeithasol Cymdeithas yr Hoe-
lion Wyth, drwy gyfrwng zoom, ar nos Sadwrn, Mawrth 
27ain.

Ein gŵr gwadd oedd y sylwebydd Wyn Gruffydd o 
Langain (gynt o’r Glog). Estynodd Eurfyl Lewis, Cadeir-
ydd y Gymdeithas groeso cynnes iddo a cafodd pawb 
fwynhad mowr wrth wrando arno’n siarad am hanes ei 
fywyd, gan ganolbwyntio’n benodol ar ei yrfa fel sylwe-
bydd chwaraeon. 

Mae Wyn wedi cael y mwynhad a’r pleser pennaf o 
deithio’r byd, yn rhinwedd ei swydd, ac wedi cyfarfod 
a nifer fawr o enwogion o ganlyniad i hynny. Rhan-
nodd Wyn nifer o straeon difyr gyda ni, nifer ohonynt 
am y prop cydnerth o Lanycefn sef y diweddar Brian 
Williams. Fe wnaeth hefyd bwysleisio’r pwysigrwydd o 
baratoi yn drylwyr, ymlaen llaw, cyn gemau rygbi rhyn-
gwladol, gan gynnwys treulio tipyn o amser yn ymarfer 
ynganu enwau chwaraewyr o wledydd megis Fiji, Tonga 
a Siapan yn hollol gywir, er parch iddynt

Diolchodd Eurfyl i Wyn, ar ran yr aelodau, am noson 
wirioneddol wych gan dalu teyrnged iddo am ei sylwe-
baeth godidog a’i ddywediadau ffraeth.

Mawrygwn dawn dewin y geirie,
Sylwebydd sylweddol dim whare,
Disgrifia yn gryno,
Bob eiliad o’r cyffro,
Athrylith, canmolwn dy ddonie.

Nosweithiau Cymdeithasol Cymdeithas yr Hoelion Wyth
Cynhaliwyd noson gymdeithasol arall gan Gymdeithas 
yr Hoelion Wyth, eto drwy gyfrwng zoom, a hynny ar 
nos Wener, Ebrill 16eg.

Ein gŵr gwadd y tro hyn oedd y Parchedig Tom Ev-
ans, Peniel ac estynodd Eurfyl groeso cynnes iddo. Ma 
Tom wedi cael gyrfa ddiddorol a llwyddiannus - bu’n 
weinidog, gweitho i Gymorth Cristnogol, darlithio yn 
y Drindod yng Nghaerfyrddin, cynhyrchu rhaglenni 
crefyddol ar gyfer Radio Cymru ac yn fwy diweddar, yn 
gwirfoddoli fel caplan gyda Heddlu Dyfed Powys.

Cawsom hanes cryno o’i fagwrfa yng Ngheredigion, yn 
ogystal a’r swyddi amrywiol roedd wedi eu cyflawni. 
Canolbwyntiodd Tom yn benodol ar y naw mlynedd 
diwethaf, sef y cyfnod bu’n gwasanaethu fel caplan i’r 
heddlu. Pwrpas ei rol fel caplan oedd bod yn gefn i 
swyddogion yr heddlu ac i’w cynorthwyo drwy gyfnode 
anodd. Daeth yn amlwg yn fuan iawn, fod Tom wedi 
cael pleser mawr o weithredu fel caplan, er gwaetha nifer 
o achosion trist a dirdynnol wnaeth effeithio’n fawr ar 
swyddogion Heddlu Dyfed Powys. Soniodd yn benodol 
am ddiflaniad April Jones ym Machynlleth, ac am yr ef-
faith ofnadwy cafodd ei llofruddiaeth erchyll ar aelode’r 
llu. Soniodd hefyd am y tân erchyll yn Llangammarch 
ym Mhowys, gymrodd fywydau tad a 5 o’i blant. Effeithi-
odd hyn hefyd yn fawr iawn ar swyddogion yr heddlu a 
bu galw mawr am wasanaeth Tom i’w cynorthwyo drwy 
gyfnod tu hwnt o anodd.

Diolchodd Eurfyl, yn ddiffuant i Tom, am noson wiri-
oneddol wych, fydd yn aros yn hir yn y cof ac ategodd 
nifer o’r aelode eu diolch hwythe yn ogystal.

Cyfarfod Zoom gyda Wyn Gruffydd

Cyfarfod Zoom gyda Tom Evans
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Plymio - Addurno - Coed - Draeniad  
Insiwleiddio - Ceginau - Bathrwms

A Llawer Mwy!

e.bost: dorian@dorianphillipsbuilders.co.uk

Crefftwyr o bob math yn y diwydiant 
adeiladu o hen i newydd

PWLL TRAP
Mae nifer ym Mhwll Trap wedi dathlu penblwydd 
arbennig ym misoedd Ebrill a Mai. Dymunir 
penblwydd hapus i Heulwen O’Callaghan oedd yn 50 
oed a Glyn Thomas a Rhys Phillips ill dau yn dathlu 
eu penblwydd yn 65 oed. Mae’r ddwy chwaer, Ann 
Jones ac Eiryth Holdcroft yn dathlu penblwydd ar yr un 
dyddiad, dymunwn benblwydd hapus i Ann oedd yn 70 
oed ac Eiryth a oedd yn 60 oed ar Fai 10fed.
Dymunwn wellhad buan i Richard Holdcroft sydd wedi 
derbyn llaw-driniaeth yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Ryland a Beti-Wyn James ar 
enedigaeth wyres fach, Harriet Peggy, merch i Owain a 
Karina ym Mhenybont ar Ogwr.
Mae Elfed a Nia Lewis, Afallon, wedi symud i 
Gaerfyrddin. Dymunwn yn dda iddyn nhw yn eu cartref 
newydd.
Dymunwn yn dda i Don James, Parc Llwyncelyn ar ei 
ymddeoliad.
Croesawn John a Sam Whitehead i Afallon a Jim ac 
Alison i Llysmeurig, Heol Bethlehem.

Eto rydym yn cydymdeimlo â theuluoedd yn yr ardal 
sydd wedi colli anwyliaid.
Ar ddechrau Mis Mawrth bu farw Bethan Jacob o 
Lanelli. Cofiwn am ei rhieni Gerwyn a Martha Griffiths, 
Blaencors a’i chwiorydd Marian a Sharon a’u teuluoedd 
yn eu colled a’u galar.
Bu farw Howel Bowen, Llwynbedw ar Ebrill 6ed. Bu 
Howel yn gyfrifydd gyda chwmni Llewellyn Davies, 
Hendygwyn a roedd yn hael ei gymwynas gyda nifer o 
fudiadau yn yr ardal gan gynnwys bod yn lywodraethwr 
yn Ysgol Dyffryn Taf ac Ysgol Griffith Jones ar un 
adeg. Cydymdeimlwn â’i wraig Millicent a’r meibion, 
Matthew, John a Robert a’r teulu i gyd.
Ar Ebrill 21ain, yn 89 oed, bu farw Glyn Evans, 
Glenview. Cydymdeimlwn yn ddidwyll gyda’i weddw 
Joan a’i fab Ashley a’r teulu i gyd.
Cydymdeimlwn hefyd â Iris Morgan, Gorsfach a’r 
teulu a’r farwolaeth ei chwaer yng nghyfraith, sef Rita 
Morgan o Hwlffordd.

Bethlehem Newydd
Cynhaliwyd yr oedfa gyntaf ar ôl y cyfnod clo ar fore 

Sul, Ebrill 18fed o dan ofal y Gweinidog, y Parchedig 
Rhodri Glyn Thomas. Roedd cynulleidfa niferus yno a 
chafwyd oedfa fendithiol. Derbyniwyd Mr. David Rees 
o Benfro yn aelod yn yr Eglwys. Cydymdeimlwyd yn 
ddiffuant â Mr. Gerwyn Griffiths ac aelodau o’r teulu, 
oedd yn bresennol yn yr oedfa, ar farwolaeth ei ferch, 
Bethan.

Cynhaliwyd oedfa ar Ebrill 25ain dan ofal y Gweinidog 
a chafwyd Oedfa Gymun ar Fai 2ail eto dan ofal y 
Gweinidog.

LOGIN
Calfaria
Myfyrdodau
Diolch o galon i’r canlynol am baratoi myfyrdodau 
diddorol a bendithiol ar ein cyfer yn ystod yr wythnosau 
diwethaf :- Parchedigion Gareth Ioan, Judith Morris, 
Peter Thomas a Mrs Annalyn Davies.

Gan fydd y capel yn para ar gau tan mis Medi, byddwn 
yn parhau i ddarparu myfyrdodau am y tro. Dyma’r 
dyddiade ar gyfer Mehefin a Gorffennaf, cofiwch 
ymweld â thudalen facebook Capel Calfaria Login :-

Mehefin 13eg - Parch Euros Jones Evans (Cymun)
27ain - Mrs Sian Elin Thomas
Gorffennaf 11eg - Mrs Dwynwen Teifi (Cymun)
25ain - Parch Judith Morris

Cydymdeimad
Cydymdeimlwn yn ddiffuant gyda Kelly a Tudor 
Rowlands, Neuadd Wen ar farwolaeth tad Tudor sef 
Glyn Rowlands, Aberystwyth yn ddiweddar.

Penblwydd
Dymunwn benblwydd hapus i Eiriannydd Lewis 
(Nin) sydd newydd ddathlu ei phenblwydd yn 94 oed. 
Dymuniade gore i chi Nin, gyda llawer o gariad, wrth y 
teulu cyfan.

Gwellhad
Dymunwn wellhad buan i’r canlynol sydd yn anhwylus 
ar hyn o bryd :- Bronwen Jones, Russell Thomas ac Iris 
Morris.
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Iard yr Hen Orsaf

Croeso 
i ffrind 
newydd 
Cylch 
Meithrin 
Ffynnonwen- 
Siwgr y 
boch dew!

Cylch Meithrin Ffynnonwen

Pob lwc i Tomos, Bear, Hannah ac Aria sydd 
wedi dechre yn Ysgol Beca ar ôl y pasg!

CWM MILES
Pob dymuniad da i Aled Eynon sydd yn dathlu 
ei benblwydd yn ddeugain oed ar Fai 29ain.  
Dymuniadau gorau wrth y teulu i gyd ac wrth  
ddarllenwyr y Cardi Bach.

EFAILWEN
Cydymdeimlwn â Heulwen Morris, Swn y 
Nant, Glandy Cross ar farwolaeth ei hannwyl 
ŵr Meirion a hunodd yn dawel ddiwedd mis 
Ebrill yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Gyda thristwch mae ein cydymdeimlad yn 
mynd allan i Les Owen, Rhian a’r teulu wedi 
iddynt golli gwraig ffyddlon, mam a mamgu 

annwyl sef Avril Owen, Goodwins Row. Roedd Avril yn weithgar 
iawn yn ei chymuned fel gohebydd Y Cardi Bach i Efailwen, 
bydd colled fawr ar ei hôl.

Llongyfarchiadau i John S. Davies, Maengwyn ar ddathlu ei 
benblwydd yn 80 ddiwedd Ebrill.

Dymunwn wellhad buan i Iris Morris sydd yn yr ysbyty yng 
Nghaerdydd ar hyn o bryd. Gobeithiwn ei gweld gartre’n ôl yn 
fuan.

Pob lwc i Gwyndaf Lewis sy’n rhedeg 98 milltir mewn tridie i 
godi arian tuag at yr Adran Gofal Ddwys yn Ysbyty Glangwili a 
Mudiad Ffermwyr Ifanc Sir Benfro.

BLAENWAUN
Moriah
Ail agorwyd y Capel ar Sul, Mai 9fed gyda’r Gweinidog y 
Parchedig Gareth Ioan yn gwasanaethu. Diolchwyd iddo am ei 
arweiniad yn y cyfnod anodd hwn. Cafwyd ganddo neges i’n 
ysbrydoli i ymdopi â’r sefyllfa a gwynebu’r dyfodol yn bositif. 
Gymaint gennym i ddiolch amdano. Diolchwyd iddo hefyd am y 
myfyrdodau a’r gwasanaethau digidol, er nad oedd pob aelod yn 
medru manteisio arnynt. Mae nifer o’r aelodau wedi medru dilyn 
nifer o wasanaethau eraill ar y wê ac yn diolch i’r holl gyfranwyr.
Cynhelir yr oedfa nesaf ar Sul Mehefin 6ed am 10.30 y bore 
gyda’r Parchedig Gareth Ioan yn gwasanaethu. Mae’r Cyrddau 
Pregethu a drefnwyd ar gyfer Sul, Mehefin 27ain wedi ei canslo 
am eleni.
Blaenwaun
Pob dymuniad da i Pam Evans, Sibrwd y Dail fydd yn dathlu 
ei phenblwydd yn 90 oed ar Mehefin 3ydd.  Dymuniadau gorau 
oddi wrth y teulu, perthnasau a chymdogion. Gobeithio gwnewch 
fwynhau’r dathlu a iechyd da i’r dyfodol.
Mae dau o’r ardal Gareth Davies, Pilmawr a Roy Lewis, 
Blaenpant wedi treulio cyfnodau yn yr ysbyty. Dymuniadau gorau 
am wellad buan i’r ddau ohonoch.

HENLLANFALLTEG
Cydymdeimlwn â Claire a Ceri Rees a’r teulu, Glanyrafon ar 
farwolaeth tad Claire yn ddiweddar.

  

Cyfraniad
        Terry a Merle Jones, Bancyfelin   £20
      Diolch yn fawr
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CWMBACH
Pobol y Cwm
Efallai bod rhai ohonom ni wedi sylwi ar enw 
newydd ar rhestr credits Pobol y Cwm yn 
ddiweddar, sef Brynach Higginson, mab Jiwli a 
Phil Higginson, Llys-y-gwynt, Llanwinio. Mae 
Brynach wedi bod yn is-olygydd sgriptio ers mis 
Rhagfyr 2020, yn dilyn cyfnod fel Archifydd 
gyda BBC Cymru. Dymuniadau gorau i’r 
dyfodol. 

Braf gweld brodor arall o fro’r Cardi Bach yn 
ymuno â phrif opera sebon Cymru – mae Siwan 
Griffiths, Felinfach eisioes yn gweithio ar y 
rhaglen.

Gwobr arbennig
Mewn seremoni wobrwyo ar-lein cyflwynwyd  
tystysgrif gan Sharron Lusher, Uchel Siryf 
Dyfed i Cherry Evans, Fronfelin am ei gwaith fel 
‘Dementia Supportive Communities Connector’ 
yn Sir Benfro.  Gwobr cydnabyddiaeth oedd hwn 
am y cyfraniadau rhagorol mae wedi’i gwneud 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi pobl 
sy’n byw gyda Dementia a’u teuluoedd.

Llongyfarchiadau i Colin ac Eirwen Robinson, 
Rhydcaernarfon ar enedigaeth wyres fach arall 
a anwyd ar Fai 4ydd i Sian a Mathew, chwaer 
i Gwenllian a gor-wyres i Peter a Margaret 
Robinson, Waunllan.

CEFNYPANT
Priodas Aur

LLANGLYDWEN
Pob dymuniad da i Carlo Briscoe, Gwaith Menyn ar ei 
phenblwydd arbennig ym mis Ebrill.
Ymddangosodd gwaith Carlo a’i gŵr Ed ar raglen deledu ar 
S4C ychydig yn ôl sef ‘Hire My Home’.
Yn y rhaglen roedd dau gynllunydd yn gwneud tai i fyny a 
defnyddiwyd panel o deilie a wnaethpwyd yn arbennig ar gyfer 
Castell Delgatie fel comisiwn gan Ed a Carlo. Mae eu busnes 
Reptiles Tiles and Ceramics wedi ei leoli yn Llanglydwen ac 
maent yn allforio comisiynau i bob rhan o’r byd. Mae’r paneli 
o deilie i gyd wedi eu dylunio a’u creu gan y ddau. Mae’n 
werth ymweld â’i gwefan i weld y gwaith anghygoel maent yn 
ei wneud. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar y rhaglen.

Y panel o deiliau a wnaethpwyd ar gyfer 
y raglen deledu.

Engraifft o ddarn o 
banel.

Llongyfarchiadau mawr i Ryan Smith ar ei lwyddiant yn 
Rhasys Autograss De Cymru yn ddiweddar. Dyma’r tro cyntaf 
i Ryan gystadlu a chafodd ddiwrnod llwyddiannus iawn yn cael 
4ydd, 1af, 3ydd ac 2il. Enillodd hefyd pâr o deiars am y gyrrwr 
a ddangosodd y gwelliant mwyaf yn ystod y dydd. 
Llongyfarchiadau wrth Mam, Dad, Ffion a’r teulu oll. Yr ydym 
fel trigolion hefyd am longyfarch Ryan a dymuno’n dda iddo 
yn y dyfodol. 

Ryan Smith yn cystadlu yn yr Autograss

Mae Jill Lewis yn derbyn triniaeth feddygol ar 
hyn o bryd. Rydym i gyd yn meddwl amdani gan  
ddymuno’r gorau iddi.

Llongyfarchiadau i Grismond a Mary Lewis, 
Llwynllwyd, Cefnypant ar ddathlu eu Priodas Aur 
ar Fai 22ain.   Llawer o gariad wrth y teulu i gyd.
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SAN CLER
Cydymdeimlwn â Cefin a Kelly Vaughan, Glasfryn 
ar farwolaeth mam Cefin, sef Janet Vaughan o ardal 
Eglwyswrw, yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Rhodri ac Abbie,  Gorllwyn, Heol 
Llaindelyn, ar enedigaeth mab, Owain Cai, brawd bach 
i Elis. Llongyfarchiadau hefyd i mamgu, sef Rhian 
Williams, Banc Ostrey.

Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Paul Morris o 
Heol Dinbych y Pysgod yn 89 oed. Bu yn aelod hynaws 
o staff Banc y Natwest yn San Cler am flynyddoedd. 
Cydymdeimlwn a’i briod, Megan a’r teulu yn eu galar 
a’u hiraeth.

Dathlu penblwydd yn 90 oed 
ar gefn beic

Pan ddathlodd Dewi Griffiths, Cartref Clyd, Lon 
Hafren, San Clêr, ei benblwydd yn 90 oed ganol Chwe-
fror, fe benderfynodd ei fod am wneud rhywbeth arben-
nig i dalu nôl rhyw ychydig bach i’r Gwasanaeth Iechyd 
Genedlaethol ac fe heriodd ei deulu a’i gydnabod i’w 
noddi i feicio pum milltir ar ddydd ei benblwydd. 

Cafodd sylw i’r digwyddiad ar ‘Prynhawn Da’ a ‘Heno’ 
ac roedd y camerau yn mynd i’w ddilyn ar ei daith feic 
ar ddydd ei benblwydd. Yn anffodus, galwyd Dewi 
i fynd am brofion i’r ysbyty rai dyddiau ar ôl ei ben-
blwydd, gyda’r amod ei fod yn cael prawf Covid ac yn 
hunan ynsyu am gyfnod o sawl diwrnod cyn hynny. 
Yn anffodus (eto) roedd hynny’n cynnwys diwrnod 
ei benblwydd! Ni fu’n bosibl iddo felly gyflawni’r 
dasg ar y ‘Diwrnod Mawr’. Ond, nid oedd yn un i roi 

lan, felly rhyw bythefnos ar ôl bod yn yr ysbyty, dyma 
fe’n cyflawni’r her a llwyddo i godi swm o £2,500 i’w 
gyflwyno i Ward Cilgerran, Ysbyty Glangwili. Gan fod 
cymaint o bobl o’r ardal hon wedi ei gefnogi, drwy ‘go-
fundme’ neu drwy roddion mewn cardiau, roedd Dewi’n 
awyddus iawn i ddiolch yn fawr iawn i bawb o ardal Y 
Cardi Bach am eu cefnogaeth. 

RHYDYCEISIAID
Diolch i’r Parchg Guto Llywelyn am roi ei wasanaeth bob 
Sul yn ystod y pandemic, ar Zoom a phob dyfais dechno-
legol.  Mae’n bwysig bob y negeseuon crefyddol yn cyr-
raedd cartrefi gan fod y capeli ar gau; diolch iddo hefyd 
am ei garedigrwydd bob amser.

Cartrefi newydd.  Mae Rhodri a Vicky Lloyd wedi sy-
mud i’w cartref newydd, sef Myrtle, Llanboidy.
……mae’i frawd, Llŷr Lloyd ac Eleri Griffiths wedi sy-
mud i fyw i Penlan House Llangynin.
Dymuniadau gorau iddynt.

Penblwydd.  Dymuniadau gorau i Trefor Griffiths ar 
ddathlu ei benblwydd yn 88 oed ar Fai 6ed.

RHYDWILYM
Tawel yw hi wedi bod unwaith yn rhagor heb un 
gwasanaeth ar y Suliau.
Felly diolchwn i’r gweinidogion, a’r bobol hynny fu yn 
cynnal gwasanaethau, a thraddodi eu negeseuon drwy 
y cyfryngau. Wedi derbyn llawer bendith yn ystod yr 
amser.
 

Llongyfarchiadau i Dennis Lewis, a’i briod Gina fu yn 
dathlu eu Priodas Ddeiamwnt yn ddiweddar.
Dymuniadau da i chi a llawer mwy o flynyddoed hapus 
yn Delfryn, Maenclochog.
Mae Verina Thomas wedi dod yn hen famgu unwaith 
eto. Dymunwn yn dda i’r teulu i gyd, ac i bawb sydd 
wedi dathlu unnrhyw ddigwyddiad arbennig yn 
ddiweddar.
Hefyd ein dymuniadau gorau a phob bendith i’r aelodau 
sydd mewn cartrefi gofal, ac i unrhyw un sydd yn ddi-
hwyl ar hyn o bryd.
 

Edrychwn ymlaen mewn gobaith am amser gwell yn 
fuan.
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LLANGYNIN
Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn 
yn fawr â Gerwyn 
a Martha Grif-
fiths, Blaencorse, 
ar farwolaeth 
sydyn eu merch 
Bethan Jacobs yn 
Ysbyty Glangwili 
ar Fawrth 11eg,  a 
chofiwn am Sha-
ron a Marian a’u 
teuluoedd  i gyd 
yn eu colled a’u 
hiraeth. Bu farw 

Bethan yn ddisymwth iawn a hithau yn ddim ond 53 
oed. Cynhaliwyd angladd breifat ddydd Sadwrn, Maw-
rth 20fed, gyda’r gwasanaeth yng Nghapel Bethlehem, 
Pwll Trap, dan ofal y Parch. Rhodri Glyn Thomas, ac 
yna claddedigaeth i ddilyn ym mynwent Nasareth, Hen 
Dŷ Gwyn ar Daf, dan ofal y Parch. Carol Court.

Diolch
Dymuna Gerwyn a Martha ddiolch o galon  i berthnasau 
a ffrindiau am bob arwydd o gydymdeimlad a 
charedigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth, 
a diolch am y llu cardiau, ymweliadau, bwyd a blodau a 
dderbyniwyd ganddynt.
Diolch yn fawr iawn hefyd am y rhoddion hael tuag at 
Gartref Leonard Cheshire, Tŷ Cwm, Caerfyrddin, sydd 
yn dal i ddod i law.

Gardd Pili Pala newydd pentref Llangynin 
yn rhoi hwb i fyd natur

Mae Cyngor Cymuned Llangynin yn helpu i wirdroi dir-
ywiad byd natur, diolch i gynllun gardd newydd gan yr 
elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus.
Menter newydd sbon yw ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ 
wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru  ac sy’n anelu 
at greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur. Mae 
yn cynnig pecynnau am ddim i gymunedau yn cynnwys 
yr holl blanhigion, offer a deunyddiau sydd eu hangen i 
greu gardd fach a fydd yn rhoi  hwb i fyd natur ‘ar garreg 
eich drws’. : 
Bydd Cyngor Cymuned Llangynin yn creu Gardd Pili 

Pala ar ddarn o dir ger y mynediad i Trem y Cwm.

Dywedodd Ellen Durell, Cadeirydd Cyngor Cymuned 
Llangynin, ei fod yn gyfle gwych i dyfu blodau gwyllt a 
fydd yn denu bywyd natur ac yn creu atynfa liwgar i bob 
math o bili pala,  chwilod  a gwenyn.  

Mae’r pecyn datblygu wedi cael ei ddylunio nid yn unig 
i roi hwb i fyd natur, ond i wella iechyd a llesiant pobl 
hefyd. Fwy nag erioed, mae pobl yn cydnabod gwerth 
byd natur i iechyd a lles ein cymunedau.Y nod yw dod â 
chymunedau ynghyd, annog pobl i wirfoddoli yn yr awyr 
agored, a chreu mannau gwyrdd i bawb eu mwynhau.

Cyflwyno mainc er cof am dad a mab 
Cyflwynwyd  mainc hardd i’r gymuned gan Mrs Eileen 
Jones  er cof am ei diweddar ŵr Tegfan a’u diweddar fab 
Meirion. Mae’r fainc wedi’i gosod ar y darn o dir ger 
mynedfa Trem y Cwm lle bydd Cyngor Cymuned Llangy-
nin yn creu Gardd Pili Pala  a bydd yn llecyn prydferth i 
bobl y pentref eistedd a gwylio byd natur ar ei orau, i fy-
fyrio a mwynhau’r olygfa fendigedig. Diolch o galon i Mrs 
Jones a’r teulu – Geraint, Eryl ac Aled, am rodd arbennig 
a theilwng er cof am y tad a’r mab hynaws ac annwyl iawn, 
Tegfan a Meirion Jones, Fferm yr Aber, Llangynin.

Pen-blwydd Hapus 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Alun Lewis, 
Llwynbychan, a oedd yn 60 oed ar ddiwedd mis Mawrth, 

Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau i Alun a Sandra Davies, Erw Ddôl, 
sydd yn dathlu deugain mlynedd o fywyd priodasol  ar 
Fai 30ain. Priodas Ruddem hapus iawn i’r ddau!
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ac i George Bulford, Tŷ Olwen, a oedd yn dathlu ei ben 
blwydd yn 82 oed ar Ebrill 28 ain.
Penblwydd hapus iawn i’r ddau ohonynt.

Llongyfarchiadau mawr i Elin Jones, Ger y Bryn, ar ei 
swydd newydd fel athrawes Fathemateg yn ysgol Bryn-
hyfryd, Rhuthun. Mae Elin yn edrych ymlaen i orffen ei 
chwrs hyfforddi fel athrawes fis nesaf a dechrau ei gyrfa 
yng Ngogledd Cymru ym mis Medi.

Gwellhad Buan
Dymuniadau gorau i Hilda Howells, Angorfa, a 
Margaret Harris, Gelli Aur, y ddwy ohonynt wedi treulio 
cyfnod yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar. 

CWMFELIN MYNACH
Ramoth. Bu farw Meirion Morris, Swn y Nant, 
Efailwen yn ystod Mis Ebrill.  Cydymdeimlwn â’i briod 
Heulwen a’r teulu i gyd yn eu profedigaeth.
Penblwyddi arbennig
Dymuniadau gorau i Margaret Phillips, Waunfawr ar ei 
phenblwydd arbennig yn 80 oed ar Fai 20fed.
....hefyd i Sioned Snelson a fydd yn dathlu’r deugain oed 
ar Orffennaf 5ed.
Ymddeol
Mae Beryl Williams (Maesylan gynt) wedi ymddeol 
o’i swydd yng Ngholeg Hartbury, Swydd Gaerloyw, 
dymunwn ymddeoliad hir a hapus iddi.
Diolch. Dymuna Nansi Evans ddiolch yn fawr i bawb 
am y cardiau, anrhegion a blodau a dderbyniodd ar ei 
phenblwydd yn 96 oed ar ddiwedd Ebrill. Bu’n ddiwrnod 
pleserus iawn i’r teulu a diolch i Meirwen am baratoi te 
i bawb.

Llongyfarchiadau 
i Andrew (Caeglas 
gynt) ac Angharad ar 
enedigaeth ei merch, 
Begw Elen ym mis 
Mawrth.

Llongyfarchiadau a 
dymuniadau gorau i 
Sioned Wyn Snelson 
a fydd yn dathlu ei 
phenblwydd yn 40 
oed ar Orffennaf 5ed. 
Oddi wrth merched 
Cwmbach.

Mae Andrew Walton, Y Welsh Whisperer wedi bod yn 
teithio drwy Gymru gan alw mewn gwahanol lefydd i 
weld pobl wrth eu gwaith, diddori’r plant ac yn canu 
gyda’i gitar. Yng Nghwmfelin yn ystod y rhaglen gyntaf 
ar y teledu gwelwyd ef gyda Brian John yn ei garej yn 
gwylio ac yn sgwrsio. Da iawn Brian.

Penblwydd Hapus yn 40 oed

Dyweddio
Llongyfarchiadau i Angharad Phillips a Barry Kiely
ar eu dyweddiad yn ddiweddar.

TRELECH
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Bessie Bowen, Rhyd y 
ciw, ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed ar ddiwedd mis 
Ebrill. 
 

....hefyd i Mr Islwyn Walters, Nant y ciw a fydd yn 
dathlu ei benblwydd yn 80 y mis hwn. 
....hefyd i Phillip a Beverley, Treparciau a fydd yn dathlu 
eu priodas Ruddem ym mis Mehefin. 
 

Mae Cheryl Elias, Caerwenog hefyd wedi dathlu ei 
phenblwydd yn 40 ar ddechrau mis Ebrill. 
 

Pob dymuniad da i Rachel Sillars, Clunblewog ar ei 
swydd nyrsio newydd yn Ysbyty Glangwili. 

LLANBOIDY
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Ronnie a Mair Morgan, 3 Piccadilly ar 
golli mab yng nghyfraith sef gŵr Gillian, ac hefyd a Joyce 
Phillips a’r teulu ar golli brawd yng nghyfraith. 
 

Gwellhad buan 
Dymunwn wellhad buan i Doreen Eynon, Brynawel a 
Julie Thomas, Maes-y-Bryn, y ddwy wedi bod yn yr 
ysbyty yn ddiweddar. Hefyd Lyn Kendall sydd nól yn yr 
ysbyty.

Penblwydd hapus i Margaret Phillips, Waunfawr ar 
ddathlu ei phenblwydd yn 80 oed ar Fai 20fed.

Diolch
Dymuna Ronnie a Mair Morgan, 3 Piccadilly, Llanboidy 
ddiolch i bawb am y cardiau, blodau a galwadau ffôn 
yn dilyn marwolaeth eu mab yng nghyfraith sef  Victor 
Pearce, 13 Ross Avenue, Caerfyrddin.
Diolch
Dymuna Gillian Pearce a’r teulu, 13 Ross Avenue, 
Caerfyrddin ddiolch am y cardiau, galwadau ffôn a’r 
blodau a dderbyniwyd ar golli gŵr, tad a thadcu tyner sef 
Victor Pearce yn ddiweddar. Diolch i bawb.
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Dymuna Sally Jones, Hillbury, Rhiw’r Orsaf, 
San Cler ddiolch o galon am yr holl gardiau 
ac anrhegion a dderbyniodd ar achlysur ei 
phenblwydd yn 90 ym mis Mawrth. 
 

Mae nifer o’r pentref wedi bod yn yr ysbyty yn 
ystod yr wythnosau diwethaf yma. 
Bu Mrs Ina Barnett yn Ysbyty Glangwili am 
ychydig, ac mae Mrs Val Davies wedi cael 
anffawd ar ei braich wedi iddi syrthio yn yr ardd. 
Yn dilyn cwymp adref mae Mrs Margaret Rees, 
Maesybont dal i fod yn yr ysbyty, a dymunwn 
wellhad llwyr i Meinir Davies, Plas Newydd 
a fu yn yr ysbyty am ychydig ddiwrnodau yn 
ddiweddar. Gwellhad buan i chi gyd! 
 

Cydymdeimlwn yn fawr â Mrs Maureen Rees, 
Blaendewi Fach ar farwolaeth ei chwaer, Janet 
Vaughan, Boncath, yn ystod mis Mawrth. 
 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant hefyd â theulu y 
diweddar Mr Frank Barnett, Clunview. Cofiwn 
am ei weddw Ina, ei ferch Olivia a Wyn ei gŵr, 
a’i wyrion Andrew a Simon. Bu Frank ac Ina yn 
ddosbarthwyr cydwybodol o’r Cardi Bach am 
flynyddoedd o amgylch ardal Trelech. 
 

Diolch
Dymuna Clive, Adrian, Carys a’u teuluoedd 
ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad 
a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn eu 
profedigaeth annisgwyl o golli gwraig, mam a 
mamgu annwyl, Bronwen James, 11, Caerwenog, 
Trelech. Diolch i bawb a roddodd yn hael er cof 
amdani i Ysgol Gynradd Hafodwenog, Trelech. 
Casglwyd £500. Dymuna’r teulu hefyd ddiolch i’r 
Parchedig Felix Aubel am ei wasanaeth ac i Delme 
James am drefnu’r angladd gyda pharch ac urddas. 
 

Dymuna Ina, Oliva a’r teulu ddiolch o galon 
i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a 
charedigrwydd a estynnwyd iddynt a’r golli gŵr, 
tad a thadcu annwyl, sef Frank Barnett, Clun 
View, Trelech. Diolch am yr holl gardiau, blodau, 
galwadau ffôn, y rhoddion a dderbynnwyd ac 
i’r holl bobl a ddaeth allan i ddangos eu parch 
ar ddydd yr angladd. Gwerthfawrogwyd eich 
cefnogaeth yn fawr iawn. Diolch hefyd i’r 
Parchedig Ddr. Felix Aubel, Mrs Jean Lewis am 
y deyrnged ac i Mr Delme James am drefnu’r 
angladd.

Capel y Graig
Cynhaliwyd Gwasanaeth Pasg Ddigidol eleni 
gyda phlant yr Ysgol Sul, rhieni a phobl ifanc 
yn cymryd rhan. Diolch yn fawr iawn i bawb 
a gymerodd ran yn yr oedfa.  Diolch yn fawr i 
athrawon yr Ysgol Sul sef Eirlys Phillips, Eleri 
Rees ac Anwen Phillips am drefnu’r gwasanaeth a 
diolch i Gwawr Lewis am roi’r cyfan at ei gilydd.

Teyrnged i’r diweddar Frank Barnett
Daeth cwmwl mawr dros y gymuned gyfan pan glywyd 
y newyddion trist ar Ddydd Gwener, 9fed o Ebrill am 
farwolaeth Francis Sidney Barnett (Frank) Clun View, Trelech 
yn 86 mlwydd oed.  Priod annwyl Ina, tad cariadus Olivia, 
tadcu gofalus Andrew a Simon, tad yng nghyfraith parchus 
Wyn a brawd hoffus George a Sylvia.

Cynhaliwyd yr angladd ar Ddydd Gwener, 16eg o Ebrill, gyda 
gwasanaeth byr yn yr awyr agored yn Clun View yn cael ei 
ddilyn gyda gwasanaeth preifat ym mynwent Capel y Graig.  
Roedd y gwasanaeth dan ofal y Parchg. Ddr. Felix Aubel a 
rhoddwyd y deyrnged gan Mrs. Jean Lewis.  Daeth nifer o 
bobl o bell ac agos o gwmpas y pentref i dalu’r gymwynas 
olaf iddo. 

Cyfeiriwyd at Frank gan ei deulu fel dyn sbesial. Roeddent 
yn llygaid eu lle. Yn ogystal â bod yn ddyn sbesial iawn i’w 
deulu roedd e hefyd yn ŵr arbennig i’w gyd aelodau yng 
Nghapel y Graig ac i’w fro.  

Dechreuodd taith y gŵr arbennig hwn yn Hammersmith, 
Llundain ar y 6ed o Hydref 1934. Ef oedd yr hynaf o ddau fab 
i’r diweddar Herbert ac Emily Barnett.  Yn 1944 yn ystod yr 
Ail Ryfel Byd, oherwydd cyrchoedd awyr trwm ar Lundain 
bu’n rhaid symud nifer o blant o’r brifddinas er mwyn eu 
diogelu ac yn eu plith roedd Frank, a oedd yn ddeg mlwydd 
oed ar y pryd a’i frawd iau, George.  Gadawsant eu cartref 
a theithio ar drên i Gaerfyrddin i gael eu gwarchod gan 
deuluoedd nes y fyddai’n ddiogel iddynt ddychwelyd adref. 

Roedd dau fws yn aros am y plant yn yr orsaf yng 
Nghaerfyrddin, un llwyd ac un coch. Dywedodd Frank wrth 
ei frawd `Let’s go on the red bus George’ ac yn wyrthiol 
roedd y bws hwnnw ar ei ffordd i Drelech. Ar ôl cyrraedd 
Trelech,  gwahanwyd y ddau frawd gyda George yn mynd 
i Dŷ’r Ysgol â Frank yn mynd i Fferm Clun at Michael a 
Charlotte Morris, ymserchodd y ddau yn Frank a newidiwyd 
cwrs bywyd Frank o’r diwrnod hwnnw ymlaen. Mynychodd 
Ysgol Trelech gan feistroli’r iaith Gymraeg yn gyflym 
a gwneud ffrindiau oes yno.  Er i Frank ddewis aros yn 
Nhrelech, a oedd yn benderfyniad anodd iddo, nid anghofiodd 
ei wreiddiau a’i deulu yn Llundain, a bu’n ymwelydd cyson 
â’r brif ddinas dros y blynyddoedd.  Cofia Olivia’r cyffro 
o fynd i Lundain gyda’i rhieni i weld ei mamgu a’r teulu 
ac i weld sioeau mewn lleoliad fel y Palladium, gyda’i 
thad yn gyrru’n hyderus ar hyd cylchffordd prysur Marble 
Arch, fel petai’n gyrru o amgylch cylchdro’r B & Q yng 
Nghaerfyrddin.

Ar ôl gadael Ysgol, bu Frank yn gweithio ar fferm Nantycyw, 
wedyn bwrw prentisiaeth fel adeiladwr gyda Chwmni 
Adeiladwyr Emlyn Davies, Brynawel, cyn mynd ymlaen i 
weithio ar liwt ei hun.  Gallai Frank droi ei law at bob math 
o waith adeiladu ac roedd hefyd yn baentiwr ac addurnwr, 
ac o’r herwydd roedd galw mawr amdano.  Pan oedd Frank 
yn dweud y byddai gyda chi ar ddiwrnod penodol, fe fyddai 
yno. Hollol ddibynadwy.  Roedd hi’n bleser i weld agwedd 
y gweithiwr crefftus, hapus, diddig, chwimwth a chymen 
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Cylch Meithrin Trelech
Dydd Gŵyl Dewi
Braf oedd gweld y plant yn dod i’r Cylch yn y wisg 
traddodiadol.  Cawl a phice ar y maen oedd ar y fwydlen 
heddiw.  Bu’r plant yn brysur yn crafu tatws a llysiau 
eraill i greu cawl a chymysgu’r gwahanol cynhwysion i 
wneud y pice.  Bore prysur i bawb.

Cafwyd hefyd amser i greu llun Gŵyl Dewi i Merched 
y Wawr.  Defnyddiwyd paent ac offer o bob math i greu 
llun cennin pedr.  Diolch i Ferched y Wawr am y rhodd 
sef llyfr ‘Darllen gyda Cyw’.  Plant wedi eu fwynhau yn 
fawr.

Sul y Mamau

Bu’r plant yn torri allan a 
gludo er mwyn creu calon 
i cerdyn Sul y Mamau.  
Yna mynd ati i greu cacen 
gaws gyda ‘mini eggs’.  
Mamau hapus iawn.

Diwrnod Sant Padrig

Bore llawn hwyl yn 
gwneud amryw o 
weithgareddau.  Cafwyd 
ysgytlaeth lliw gwyrdd 
i snac, bu’r plant yn 
cymysgu hufen iâ gyda 
llaeth ac ychwanegu lliw gwyrdd - wedi plesio yn fawr.   
Yna peintio llun o ‘shamrock’ a chwarae gyda chorbys 
gwyrdd - yn llenwi/gwacáu gwahanol offer a chreu 
siapiau.

Raffl
Tynnwyd y raffl fawr yn ystod penwythnos y Pasg.  
Llongyfarchiadau i’r enillwyr a diolch yn fawr i bawb 
a wnaeth gyfrannu rhodd i’r raffl.  Diolch hefyd i bawb 
a wnaeth brynu rhif, mae eich cefnogaeth yn cael ei 
werthfawrogi’n fawr.

ei waith.  Roedd ganddo ddywediad hyfryd pan fydde’n 
pwyso a mesur gwaith y dydd neu pan oedd rhywun 
yn ei ganmol, fe fydde’n dweud gyda gwên fach ……
digon da yn y wlad.  Dywediad hyfryd Frank. 

Bu’n rhan amlwg iawn o fywyd cymdeithasol y pentre 
o’r dechrau ac fe ddaliodd merch ifanc o ochr arall y 
pentref ei lygaid, Ina Jones, ac arweiniodd y garwriaeth 
at eu priodas yng Nghapel y Graig ym mis Mehefin 
1962. Y ddau enaid hoff gytun, wedi treulio dros 58 
mlynedd o fywyd priodasol hapus a dedwydd gyda’u 
gilydd.  Brown Hill oedd eu cartref cyntaf, wedyn 
symud ymhen rhai blynyddoedd i Clun View.  I lonni 
bywyd Frank ac Ina, fe’u bendithwyd gyda’u hunig 
blentyn, eu merch Olivia.  Ychwanegwyd at y teulu 
clos o dri pan groesawyd Wyn atynt, wedyn yr wyrion 
Andrew a Simon.  Roedd y teulu bach yma yn destun 
o lawenydd a balchder mawr i Frank ac yn gefnogol 
iawn i’w gilydd ar hyd yr amser. Bu’n rhan amlwg ym 
mywyd ei wyrion ac yntau yn eu bywydau hwythau.  

Roedd gan Frank nifer o ddiddordebau sef carafanio a 
theithio, darllen, hanes, chwaraeon, jig-so a phaentio.  
Roedd ef hefyd yn barod ei gymwynas, yn helpu 
pawb ac yn gefnogol iawn i weithgareddau’r pentref 
a thu hwnt. Roedd Frank yn gyfathrebwr rhagorol 
gyda hiwmor iach, yn mwynhau sgwrs a thynnu coes 
yr hen a’r ifanc. Fel dosbarthwyr y Cardi Bach am 
nifer o flynyddoedd edrychwyd ymlaen i ymweliadau 
misol Frank ac Ina gan bobol ar eu haelwydydd ac yng 
nghartrefi preswyl.     

Gwahoddwyd Frank i siarad am ei brofiad fel ifaciwî  
gan ysgolion, mudiadau, radio a chymerodd ran yn y 
rhaglen deledu Dechrau Canu, Dechrau Canmol yn 
2019. Fel y gwyddom, roedd ei grefydd a’i ffydd yn 
bwysig iawn iddo.  Roedd Frank yn aelod ffyddlon yng 
Nghapel y Graig, yn un o bileri’r achos a’r gymuned.  Yn 
gymharol ifanc ac yn uchel ei barch, cafodd ei ethol yn 
ddiacon, ymddiriedolwr ac ysgrifennydd.  Bu’n gy-
sylltiedig â phob agwedd o waith y capel.  Bu’n helpu 
gyda chynnal a chadw’r capel a’r fynwent ac yn dorrwr 
beddau.  Bu’n aelod o’r Cwmni Drama, yn Drysorydd y 
Gymdeithas Ddiwylliadol, aelod ffyddlon o’r Dosbarth 
Beiblaidd ac yn Godwr Canu.   Roedd e’n ffyddlon 
i’r Gymanfa Ganu ac wedi dal swyddi ar y Pwyllgor 
hwnnw.  Yng nghydestun ei hoffter o ganu, daw geiriau’r 
emyn “Calon lan yn llawn daioni” i’r meddwl.  Cofiwn 
am ei gyfraniad gwerthfawr a gwybodus i’r Gymanfa 
Bwnc, roedd e’n darllen ei Feibl ac wrth ei fodd yn tra-
fod yr ysgrythurau.  Roedd hynny’n amlwg hefyd yn ei 
gyfraniad brwd a deallus yn y Dosbarthiadau Beiblaidd.  
Roedd gan weinidogion, swyddogion, cyd-aelodau, 
ieuenctid a phlant barch mawr iddo â’i gyd-aelodau yn 
troi ato am arweiniad a chyngor doeth. 

Fel adeiladwr roedd Frank yn gwybod bod hi’n bw-
ysig gosod sylfaen dda.  Yn ddi-os adeiladodd Frank ei 
fywyd ar sylfaen y ddau orchymyn yn y Testament 

Newydd o garu yr Arglwydd Dduw a charu cy-
mydog. Cymerodd pob cyfle i wasanaethu eraill, i 
dorchi llewys a dilyn esiampl Iesu Grist.

Frank Special Barnett - y gŵr teuluol annwyl, y gweithi-
wr diwyd egniol, y gŵr bonheddig diymhongar, y 
cymydog cymwynasgar a’r disgybl ffyddlon.  Yr hyn a 
allodd hwn, efe a’i gwnaeth.  Yn sicr, fe fydd bwlch mawr 
ar ei ôl.  Coffa da am ŵr arbennig iawn.  Mae hi wedi 
bod yn fraint i’w adnabod. Cydymdeimlir yn ddwys iawn 
gydag Ina, Olivia, Wyn, Andrew, Simon a’r teulu oll yn 
eu colled a’u hiraeth.
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Pob lwc i Ianto a Llinos a fydd yn dechrau ysgol ar ôl 
y Pasg.  Joiwch mas draw! 

Wythnos dysgu yn yr awyr agored
Am wythnos brysur.  Allan bob bore yn gwneud 
gwahanol weithgareddau.  Chwilio am anifeiliaid yn y 
goedwig a chreu potiau blodau yn y parc.  Dysgu rhifau 
a lliwiau yn yr ardal allanol a chwilio am drychfilod ger 
yr afon.

Ti a Fi
Mae’r ‘Ti a Fi’ wedi ail ddechrau.  Croeso i rieni hen a 
newydd i ymuno â ni bob dydd Llun 12.15 – 1.15yp.  
Bydd y sesiwn tu allan a’r pris yn £2.   Gofynnwn i 
bawb sydd am ymuno i gysylltu gyda ni trwy facebook 
y Cylch peth cyntaf yn y bore er mwyn cadw trefn ar y 
rhifau a chadw pawb yn ddiogel.  Diolch

BANCYFELIN
Capeli Cana a Bancyfelin
Mae’r ddwy gynulleidfa wedi bod yn addoli yn rhithiol 
a digidol dros y 12 mis diwethaf gan sicrhau bod oedfa 
yn cael ei rhyddhau yn ddigidol bob Sul. Rydym wedi 
hefyd bod yn ymuno mewn boreuau Paned a Sgwrs, 
nosweithiau Paned Cyn Noswylio a Chwrdd Gweddi 
dros Zoom. Mae’r Ysgolion Sul wedi bod yn cwrdd yn 
wythnosol dros Zoom, a chafwyd llawer o hwyl cyn y 
Pasg mewn bore a drefnwyd i deuluoedd yr Ofalaeth, 
sef   ‘Awr o Hwyl yr Ŵyl!’ 

Rydym yn edrych ymlaen at ail-agor drysau’r capeli 
yn fuan ond fe fyddwn yn parhau i rhyddhau oedfaon 
digidol yn ogystal.  Gallwch ymuno â ni ar dudalennau 
Facebook: ‘Capel Bancyfelin’ a ‘Cana Bancyfelin’, 
tudalen YouTube yr Ofalaeth ‘Gofalaeth Y Priordy, 
Cana a Bancyfelin’ neu ein dilyn ar ein cyfri 
Trydar  @CapelBancyfelin a @CanaBancyfelin. 
Cadwch yn ddiogel.

Capel Bancyfelin

Braf yw cwrdd unwaith eto yn y Capel wedi  misoedd o 
hunan ynysu. Mwynhawodd aelodau Capel Bancyfelin 
baned a sgwrs o bell ar lawnt y capel yn dilyn yr oedfa 
gyntaf ar Sul y Dychwelyd.

Cana

Wedi cyfnod o fod o’r capel daeth aelodau Cana ynghyd 
bnawn Sul, 25ain Ebrill. Yn dilyn oedfa fer yn y capel 
cafwyd cyfle i gymdeithasu y tu allan gan barchu rheolau 
pellter cymdeithasol. Da oedd bod yng nghwmni ein 
gilydd.
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HENDYGWYN AR DAF
Tabernacl
Wrth i’r sefyllfa wella ar ôl yr ail don o’r corona feirws, fe 
wnaeth y capel ail agor ar gyfer Sul y Pasg. A byddwn yn 
cynnal oedfa nawr bob dydd Sul am 10.30 gan ddilyn y 
rheolau i gyd ynglŷn â phellter cymdeithasol ac yn y blaen. 
Croeso i bawb.

Mae rhwydwaith dirgel Duw
Yn cydio pob dyn byw ;
Cymod a chyflawn we
Myfi, Tydi, Efe.
Mae’n gwerthoedd ynddo’n gudd,
Ei dyndra ydyw’n ffydd ;
Mae’r hwn fo’n gaeth yn rhydd.

Mae’r hen fradgarwch syml
Tu hwnt i ffurfiau’r Deml.
A’r Lefiad heibio i’r fan,
Plyg y Samaritan.
Myfi, Tydi, ynghyd
Er holl raniadau’r byd –
Efe’n cyfannu’i fyd.

Mae cariad yn dreftâd
Tu hwnt i Ryddid Gwlad.
Cymerth yr Iesu ran
Yng ngwledd y Publican.
Mae concwest wych nas gwêl
Y Phariseaidd sêl.
Henffych y dydd y dêl.

Mae teyrnas gref, a’i rhaith
Yw cydymdeimlad maith.
Cymod a chyflawn we
Myfi, tydi, Efe,
A’n cyfyd uwch y cnawd.
Pa werth na thry yn wawd
Pan laddo dyn ei frawd  ?

Brawdoliaeth

Waldo Williams

Hyd at y Pasg fe gynhaliwyd oedfaon wythnosol trwy 
‘zoom’. Braf oedd croesawu dau bregethwr gwadd atom 
tryw ‘zoom’ yn ystod y cyfnod hwn sef Alun Lenny a’r 
Parchedig Wynn Vittle. Cynhaliwyd yr olaf o’n gwasana-
ethau ‘zoom’ ar Wener y Groglith. Ond ni fyddwn yn 
anwybyddu ‘zoom’ yn llwyr a byddwn yn cynnal oedfa 
‘zoom’ misol ar Sul olaf y mis. Rhowch wybod os am 
ymuno gyda ni.

Hefyd rydym wedi cael cyfle i groesawu Annalyn Davies a 
Hefin Wyn atom i arwain yr oedfaon ers ail-agor.
Y mae nifer o’n haelodau mewn gofid oherwydd salwch 
difrifol ar hyn o bryd a gweddiwn am wellhad iddynt i gyd. 

Yn olaf, rhai diwrnodau nôl ar Mai 20fed roedd hi yn 
union 50 mlynedd ers marwolaeth Waldo Williams. Rydym 
i gyd yn gwybod am y gŵr arbennig yma a’i gyfraniad. 
Dyma un o’i gerddi mwyaf poblogaidd. Ac a oes gwell 
geiriau wedi ysgrifennu mewn unrhyw iaith na geiriau’r 
cwpled olaf ?

Penblwydd Hapus yn 90 oed
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Eileen John, 
Marlow, Hendygwyn ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 
oed ar Fai 17eg. Oddi wrth Graham a’r teulu.

Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda
 

Yn ystod y cyfarfod tynnwyd rhifau enillwyr mis 
Ebrill y Clwb Cant:
 

1af. - £50 – Laszlo Fedor.
2ail - £40 – Wynne Phillip.
3ydd. - £3o – Alison Ebsworth.
4ydd. - £20 – Ann Taylor.
 

Gwobrau arbennig Pasg 2021
£50 – Bill Johnston.
£50 – Mair Macintee.

Cynhaliwyd cyfarfod o’r Gymdeithas yn y Gerddi ar 
Ebrill 6ed, lle diolchodd y Cadeirydd, y Cyng. Sue 
Allen, i gyfarwyddwyr cwmni ‘Whitland Engineering 
Ltd.’ sef James Owen a Eurig Davies am eu gwaith 
gwych yn saernio’r fframwaith i hysbysfyrddau’r 
gerddi sy bellach nôl yn eu lle diolch i Emyr Davies 
ac Adam Sykes. Ken Rees fu’n gyfrifol am y gwaith 
coed o gwmpas y byrddau.

CLWB RYGBI HENDYGWYN YN CYFLWYNO 

RYGBI CERDDED 
Hoffi cerdded? 
Caru Rygbi? 
Yna, mae Rygbi 
Cerdded i chi! 

Unrhyw oedran 
Unrhyw ryw 
Cadw’n heini 
Am ddim 
Dim angen profiad 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Bob Dydd Iau
5.30y.h.- 6.30y.h. 

Parc Llwyn Tŷ Gwyn SA34 0HR 

Cysylltwch â 
Suzanne 

07966 694323 
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LLANDYSILIO
Penblwydd Priodas
Llongyfarchiadau mawr i Gethin ac Ann Thomas ar ddathlu 
eu Priodas Saffir (45 mlynedd) ar 20fed o Fawrth.

Penblwydd 
Penblwydd Hapus yn 80 oed i Hilary Davies, Llys Teg, 
Llandysilio, mam, mamgu a hen famgu annwyl iawn. Wrth 
Susan, Sonia a Simon a’r teuleoedd i gyd. Edrych mlaen i 
ddathlu pan fydd hawl. 
....hefyd i Stephanie Morgan, merch Richard a Sandra Cilau 
fach, Llandysilio, yn 30 oed, ar 30 o Ebrill. 
....hefyd i Daniel Roblin, mab Michael a Delyth Roblin, 
Fferm Glynty a oedd yn 30 oed ar 6ed o Fai. Dymuniadau 
gorau i John S Davies ar gyrraedd ei benblwydd yn 80 
mlwydd oed ar ddiwedd mis Ebrill.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda Gerallt Llewellyn, Pen 
yr Eryr gynt, ar farwolaeth ei wraig Eleri yn ystod mis 
Mawrth.
Ar ôl salwch a ddioddefodd yn ddewr, bu farw Eleri yn 41 
mlwydd oed. Priod cariadus Gerallt, merch  annwyl Kay, 
merch yng nghyfraith arbennig David ac Angela, chwaer 
yng nghyfraith a ffrind annwyl i Heledd ac Alun, anti 
neulltiol i Siwan a Dafydd.
Cydmdeimlwn yn ddiffuant gyda theulu Garej Glendale, 
Bethesda yn dilyn marwolaeth Barry Jenkins yn ddiweddar.
.....hefyd gyda Mark a Diane Jones,Tŷ Gwyn a’r teulu ar 
farwolaeth tad Mark sef Dennis Jones, Arberth.

Clwb Garddio
Diflas yw cofnodi fod Clwb garddio  Clunderwen a Lla-
ndysilio wedi dod i ben ac wedi cau lawr yn swyddogol. 
Fe fu’n glwb llewyrchus am dros ugain mlynedd ond yn 
ddiweddar penderfynodd y pwyllgor, oherwydd bod nifer 
yr aelodau yn lleihau, mae cau pen y mwdwl oedd orau, ac 
felly y bu.  Yn ôl rheolau llym y clwb roedd  unrhyw arian 
dros ben i’w ddosbarthu rhwng y ddwy ysbyty sef Glangwili 
a Llwynhelyg. Felly mae siec o ychydig dros £800 yr un wedi 
cael eu drosglwyddo iddynt a mae’r holl gofnodion wedi 
cael eu rhoi i gadw yn ddiogel yn amgueddfa Arberth. Pwy 
a ŵyr, efallai rhyw ddydd byddant yn gymorth i ryw glwb 
arall. Mae’r pwyllgor a’r aelodau oll am ddiolch yn dalpe i 
bawb a fu o unrhyw gymorth i’r Clwb yn y gorffennol.   J.D
 

Pwyllgor Neuadd
Cynhelir ein Cyfarfod Blynyddol, ar Fehefin 14eg, (ar 
Zoom) am 7.30. Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno 
â ni. Os oes diddordeb gennych cysylltwch â Haulwen 
Pridmore ar 07788816980, Delyth Roblin ar 07882639867 
neu unrhyw aelod arall.

Cylch Meithrin Llandysilio
Lleolir Cylch Meithrin Llandysilio yn Neuadd Llandysilio 
bob bore Llun, Mawrth, Iau a Gwener. o 9.00yb tan 12.00. 
Addysg Gymraeg i blant cyn Ysgol o 2 - 4 blwydd oed. Am 
fwy o fanylion cysylltwch â Delyth Roblin ar 07882639867.

Eleri Wyn Llewelyn

Does dim geiriau digonol i fynegi’r galar yr ydym yn 
teimlo fel teulu o golli Eleri.  Cymeriad cariadus a 
brwdfrydig oedd Eleri, ac un a oedd yn medru codi 
ysbryd gyda’i phersonoliaeth cryf a phositif.

Wedi ei geni yn Ystradgynlais, lledaenodd ei hade-
nydd yn Aberystwyth ond yn Arberth ddaeth o hyd 
i’w chartref perffaith gyda Gerallt.         

Roedd Eleri yn athrawes arbennig, a’i hymroddiad 
dedwydd i fywyd ysgol Dyffryn Taf yn ysbrydoledig, 
a’i pherthynas dyner gyda’r disgyblion yn adlewyr-
chiad o’i charedigrwydd at bob un. Fel dywedwyd 
gan adran Gymraeg yr Ysgol  “Roedd ei dosbarth yn 
llawn sŵn chwerthin, yn le hapus, ac yn harbwr dio-
gel i nifer”.   Roedd Eleri yn allweddol wrth drefnu 
tripiau sgïo’r Ysgol. Fel sgi-wraig gymwys a phrofi-
adol, doedd dim yn dod a mwy o foddhad i Eleri na 
medru cyfrannu at brofiadau allgyrsiol i ddisgyblion 
Dyffryn Taf, gan wybod heb gyfleoedd tebyg yn 
ystod ei phlentyndod hithau ni fyddai wedi medru 
profi un o’i hoff weithgareddau.   

Ei theulu a’i ffrindiau oedd byd Eleri, ac fe wnaeth yn 
siŵr ei bod hi wedi creu atgofion melys gyda phob 
un ohonynt. Roedd wrth ei bodd yng nghwmni ei 
nith a nai, Siwan a Dafydd. Bydd yna wacter enfawr 

#joiobyw

Llun y Plant yn ymweld a’r Cae Cenin Pedr
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ar ôl Anti Leri. Yn ei rôl fel ‘anti’ fe wnaeth Eleri garu fel 
mam; cadw cyfrinach fel chwaer; a chael hwyl fel ffrind!

Ar ôl brwydro’n ddewr a threchu cancr y fron yn 2013/14 
ni fradodd Eleri unrhyw amser  - a chydio ym mhob 
cyfle posib i fwynhau bywyd a chreu atgofion, gan syl-
weddoli nad yw ein hamser a’r y ddaear yn ddiderfyn. 
Wrth ymweld a China, Awstralia, Dubai, Bermuda, a 
Gwlad yr Ia, heb sôn am wledydd lu a’r fordeithiau o 
Ewrop i’r Caribi, cafodd Eleri brofiadau gwych, sydd bel-
lach yn gysur mawr ac yn atgof amhrisiadwy i Gerallt a’r 
teulu i’w trysori. 

Roedd Eleri yn berson poblogaidd iawn ac yn un oedd 
yn medru uno pawb. Bu’n ffodus iawn yn ei ffrindiau 
lu, ac roedd gweld y nifer a ddaeth allan i dalu eu tey-
rngedau ar ddydd yr angladd yn dyst i sut berson hoffus 
a didwyll oedd Eleri. Disgrifiodd un o’i ffrindiau fel “Y 
selfie queen” gan ddweud “gallai edrych fel angel yn ei 
lluniau ond doedd dim amau pan oedd hi wedi lando 
mewn ystafell – roedd hi fel corwynt trwy’r drws, ac yn 
aml bydde chi’n ei chlywed cyn ei gweld!”                                                                                                                    

Mae’r teyrngedau niferus sydd a’r dudalen coffa gwefan 
y Western Mail yn gysur mawr, yn ogystal a’r cardiau a 
negeseuon o gydymdeimlad a dderbyniwyd. Mae hefyd 
yn gysur bod cyfraniadau hael er cof am Eleri bellach 
wedi cyrraedd dros dwy fil o bunnoedd. Bydd yr arian 
yn cael ei rannu rhwng yr uned chemotherapy yn ysbyty 
Llwynhelyg a chronfa Ysgol Dyffryn Taf. Caiff y ffigurau 
terfynol ei cyhoeddi mewn rhifyn hwyrach o’r papur.

Pe bai trechu cancr yn bosib gyda dewrder ac awch am 
fywyd, yna does dim dwywaith y byddai Eleri gyda ni 
heddiw. Y gwirionedd yw, fod gan lwc ormod o ran i’w 
chware wrth drin y clefyd creulon hwn.

Dros y blynyddoedd a’r misoedd diwethaf, dangosodd  
Eleri ei chryfder a’i dewrder gan frwydro mor galed a 
mor ddi-ofn. Does dim geiriau all leddfu’r boen a’r galar 
ry’ ni gyd yn ei deimlo, ond mae’n gysur gwybod ei bod 
hi wedi byw bywyd llawn a phrofi cariad dwys Gerallt, ei 
theulu a’i ffrindiau oll yn ystod ei hoes. #joiobyw oedd ei 
‘moto’ a dyna sut y byddai am i ni ei chofio. 

Dyna hefyd sut allwn ni dalu teyrnged iddi; trwy joio 
byw ein bywydau wrth ei choffau. Mae’r golled enfawr ar 
ôl Eleri yn dangos fod bywyd yn fyr ac mae’n bwysig felly 
dilyn ei hesiampl a chydio ym mhob profiad â dwy law.

I Eleri

Dim ond rhai sy’n ddigon ffodus
i gwrdd ag un fel hon,

un â’r ddawn i godi ysbryd,
i droi y lleddf yn llon.

Ac fe ddaeth ffawd i’n llonni
trwy’i chael yn gyfaill triw,

dangosodd inni’r golau
a’n dysgu sut i fyw.

Fe roddodd gymaint inni
trwy’n dyddiau ifanc, ffôl,
a phara i roi trwy’i bywyd
heb ddisgwyl dim yn ôl.

Mor anodd yw ei cholli,
gweld hiraeth yn dwysâu

gweld cwmwl yn lle’r heulwen
a’r ffordd ymlaen ar gau.

Ond byddai hi y cyntaf
i’n codi gyda’i gwên,

yr un fydd fythol ifanc
tra’r gweddill yn mynd yn hen.

Bydd cofio amdani’n felys,
a’i direidi’n llond pob dydd,

yr un a’r ddawn i’n huno,
yr un â’r enaid rhydd.

Hiraethwn am Eleri,
am ein ffrind, yr ore i gyd,

a bydd chwerthin a bydd llefen
am byth yn dod ynghyd.

Ac ar adegau tywyll,
pan fyddwn dan y don,

diolchwn am fod mor ffodus
i gwrdd â ffrind fel hon.

             Tudur Dylan

Mae poblogaeth pentre’ Llandysilio yn ddyledus iawn i 
Ian Eynon am ei gyfraniadau i’r ardal dros y 36 mlynedd 
diwethaf. Trwy ein papur bro mae aelodau pwyllgor 
Neuadd a Maes Chwarae Llandysilio yn awyddus i gymryd 
y cyfle i ddiolch i Ian, ar ran pawb, am ei ofal, ymrwymiad 
a,i gefnogaeth diderfyn dros y blynyddoedd.

Fe’i ganwyd yn Hwlffordd yn 1958 i Elvira a Griff Ey-

non, Brynmwynant, Llanycefn. Am un tymor yn unig 
wnaeth fynychu Ysgol Gynradd Nantycwm yn Rhy-
dwilym. Pan wnaeth yr hen Gyngor Sir Benfro gau’r 
ysgol fach aeth Ian i Ysgol Gynradd Maenclochog cyn 
mynychu Ysgol y Preseli. Aeth ymlaen i astudio ym 
Mholytechnig Cymru Pontypridd a derbyn Diploma 
Cenedlaethol Uwch mewn Astudiaethau Busnes ym 
1979.   

Ian Eynon
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Daeth yn aelod yng nghapel Rhydwilym ac mae’n dal i 
fod yn Archwilydd y Capel.

Symudodd y teulu i fferm Llandre Uchaf, Llanycefn a 
daeth Ian ar draws digon o waith amaethyddol yn ystod 
y gwyliau haf gyda R Gibson ym Mrechfa. Gyda Brian 
Llewelyn yn Eglwyswrw dechreuodd ei waith llawn 
amser yn gwerthu golchydd pwysau, pyst ffensio ac 
amryw o nwyddau amaethyddol. Enillodd gwobrau yn 
ffensio yn Sir Benfro; dros Gymru â’r Bencampwriaeth 
Clybiau Ffermwyr Ifanc Prydain Fawr y Stoneleigh ym 
1982.

Ym mis Mawrth 1983 ymunodd Ian a thîm archwilio 
Cyngor Dosbarth De Sir Benfro am flwyddyn cyn symud 
i mewn i gyfrifyddiaeth. Yma aeth o’r lefel technegol i’r 
uwch lefel ac wedyn  rolau prif gyfrifydd gan gynnwys 
rheoli trysorlys, yswiriant a swyddogaethau rheoli 
cyfrifeg. Pasiodd ei arholiadau cyfrifeg broffesiynol ym 
mis Mehefin 1990. Buodd yn Glerc a Swyddog Cyllid 
Cydbwyllgor yr Amlosgfa am amser byr rhwng 1994 a 
1997.

Yn dilyn trychineb y Sea Empress ym mis Chwefror 
1996, bu Ian yn gweithio i gael ‘nôl y £5 miliwn 
gwariodd Awdurdodau Lleol Sir Benfro ar y gollyngiad 
olew.

Daeth Cyngor Dyfed i ben ac ail-sefydlwyd Cyngor Sir 
Benfro yn 1996 a phenodwyd Ian yn Drysorydd Cyfri-
fydd Grŵp a Chyllid Cyfalaf. Dwy flynedd yn ddiwed-
darach symudodd i’r gwasanaeth Addysg i reoli swyddo-
gaeth cyllid addysg oedd yn cynnwys rheolaeth leol ar 
gyllidebau ysgolion. Roedd yn cynrychioli’r Cyngor a 
daeth yn Gadeirydd Grŵp Cyllid Addysg Cymru Gyfan.

Yn 2011 gwnaethpwyd Ian yn Bennaeth Gwasanaethau 
Busnes Cyllid Addysg yn lleol ac wedyn cafodd ddyr-
chafiad fel Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Dirprwy 
Swyddog S151. Roedd yn gyfrifol am 70 cyfrifydd a 300 
o staff arlwyo ysgolion y Sir.     
Roedd hyn yn cynnwys paratoi a monitro cyllideb, 
adrodd i bwyllgorau aelodau a chyngor llawn, paratoi 
datganiad cyfrifon diwedd blwyddyn a chael barn arch-
wilio allanol ffafriol.

Mae Ian wedi mwynhau ac yn diolch am gefnogaeth 
Sandra ers iddynt gwrdd yng Nghlwb Nos Sands yn 
Saundersfoot.  Gwnaethon briodi yn 1984.  Unig blentyn 
Avril a David Raymond o Tafarnspite yw Sandra.  Roedd 
Avril yn ofalwr yr ysgol tra roedd David yn gweithio 
fel mecanic gyda Garej Bowen Green Bower.  Gyda 
James Williams yn Arberth oedd swydd cynta’ Sandra 
ac wedyn buodd yn Dairy Crest, Hendy-gwyn ar Daf tan 
i’r plant gyrraedd. Yn Yr Haven gwnaeth Sandra ac Ian 
ymgartrefu ar ôl iddynt briodi, y cyntaf o’u dau gartref yn 
Llandysilio. Cafwyd iddynt dau fab, Philip a Rhys.

Ar ôl mynychu Ysgol y Preseli aeth Philip ymlaen i 

astudio Ffiseg a Ffiseg Astro ym Mhrifysgol Caerlŷr 
ac wedyn gradd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd.    
Dechreuodd ei waith proffesiynol yng Nghasnewydd 
gyda chwmni microsglodyn o’r Unol Daleithiau a 
gwnaeth ymweld â safleoedd y cwmni yn America ac 
Asia.   Symudodd i bencadlys y cwmni yn Temecula 
California ym mis Awst 2015 cyn i gwmni rhyngwl-
adol o’r Almaen gymryd drosodd.   Ar hyn o bryd mae 
Philip yn byw yn San Diego yn ne California, lle mae 
yn uwch beiriannydd cynnyrch yn gweithio’n bennaf 
gyda’r sector moduro. Pan mae eisiau creu argraff ar 
ei dad mae’n gadael iddo wybod ei fod yn ymweld â 
ffatri Tesla Mega!!

Gwnaeth Rhys gynrychioli tîm peldroed Mencap yn 
Genefa yn 2008 a’r flwyddyn ganlynol enillodd Chw-
araewr anabledd y flwyddyn Cymdeithas Bêl-droed 
Cymru. Dewiswyd ef i gario’r ffagl Olympaidd trwy 
Stryd Fawr Hwlffordd ym mis Mai 2012.
Mae’n dal i chwarae i dîm peldroed Clarby Warriors.   
Ar hyn o bryd mae’n gweithio’n rhan amser i Gyngor 
Sir Benfro fel un o dri hyrwyddwr anabledd a buodd 
yn  cynhyrchu gorchuddion wyneb yn y garej adref fel 
ei gyfraniad at helpu gyda’r pandemig.

Mae cerddoriaeth wedi bod yn bwysig i Philip a Rhys 
gyda’r garej, y tro hyn, yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 
ymarfer band. Roedd Rhys yn aelod am flynyddoedd 
o’r grŵp Wings Over Pembrokeshire. Roedd Philip 
yn gysylltiedig â bandiau yn yr ysgol â’r brifysgol, ac 
roedd yr aelodau o hyd yn edrych ymlaen at fwynhau’r 
pizzas roedd Sandra yn paratoi ar eu cyfer.

Pan symudodd Ian i Landysilio ym 1984 Mansel 
Young gwnaeth ei wahodd i ymuno â phwyllgor 
neuadd y pentre. Daeth yn ymddiriedolwr, gwnaeth 
helpu a gweithgaredd ond roedd yn arbennig o dda 
am gael gafael ar grantiau i ariannu prosiectau.   
Roedd y rhain yn cynnwys prosiect Menter Wledig 
Taf Cleddau i godi offer chwarae pren yn y 1990au; 
offer chwarae newydd a ffensio’r ardal yn 2003 ac 
adnewyddu’r Neuadd yn 2008/9. Cyfanswm y swm 
a godwyd ar gyfer y gwelliannau o’r Loteri Fawr, 
Cymorth Ewropeaidd trwy Gyngor Sir Penfro (CSP), 
Llywodraeth Cymru, Planed a CSP oedd oddeutu 
£250,000.

Yn 1986 daeth yn aelod o’r Cyngor y Gymuned a 
chymerodd swydd y Clerc â’r Swyddog Cyllid.   Er 
iddo ymddeol fel Clerc sawl blwyddyn ‘nôl fe 
arhosodd Ian fel Swyddog Cyllid tan Ebrill 2021.

Nid dim ond Llandysilio gwnaeth elwa o’i waith 
ar gyfer elusennau. Buodd hefyd yn drysorydd 
Clwb Nofio Puffins Sir Benfro yn ogystal â Chlwb 
Cerddoriaeth Sir Benfro. Mae dal i fod yn drefnydd a 
hyfforddwr tîm peldroed Clarby Warriors.

Dros y blynyddoedd mae Ian wedi dal i fod ynghlwm 
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â’r gwaith adeiladu a chynnal a chadw yn Neuadd y 
pentre’.   Gwnaeth adeiladu ei ail gartref yn Llandysilio 
sef Bryn Briallu rhwng 1994 a 1998 yn ogystal â thŷ 
drws nesa’ i’w dad a’i fam.  Yn 2016 dechreuodd 
adeiladu ei dŷ presennol yn Hwlffordd a chafodd ei 
orffen mewn pryd i’r teulu symud yno cyn Nadolig 
2020.

Mae Ian dal i fod yn ŵr ifanc â digon o egni felly mae’n 
bwriadu parhau i weithio a chymryd rhan mewn dig-
wyddiadau cymunedol ac elusennol. Bydd Clarby War-
riors, Capel Rhydwilym a Neuadd Pentre’ Llandysilio 
yn ei gadw’n brysur oherwydd, ar hyn o bryd, mae’n 
gweithio gydag aelodau eraill y pwyllgor i uwchraddio’r 
ardal wresogi a chegin.

Diolch yn fawr Ian am eich holl waith, cyfraniadau a 
chydweithrediad dros y blynyddoedd i bopeth i chi wedi 
bod yng nglŵm ag e’.  Pob dymuniad da i chi â’ch teulu 
i’r dyfodol yn eich cartref newydd sbon ac i ni mor falch 
byddwch yn cadw cysylltiad â Llandysilio.

Pencampwriaeth Ffensio Clybiau Ffermwyr Ifanc Prydain 
Fawr yn Stoneleigh ym 1982 gydag Eirwyn Evans a Rob 
Gibby.  (llun Ian Eynon)

“Cofion da am ŵr rhyfeddol a roddodd fywyd o 
wasanaeth fel Prifathro, Gweinidog, tad a thadcu”.  Un 
o nifer o teyrngedau dderbyniodd y teulu.

Ganwyd yn Wdig yn 1925 ac ymunodd â’r Llynges 
yn 17, gweithio fel gweithredwr technegol a dysgu 
côd Morse yn Saesneg a Siapaneaidd.  Aeth ar gonfoi 
i Canada a Norwy a roedd yn Sydney pan orffennodd 
yr Ail Ryfel Byd.  Priododd ei ddiweddar wraig Mrs 
Olwen Roberts yn 1950 a cafwyd 65 blwyddyn o fywyd 
priodasol hapus a chefnogol. 

Bu’n Brifathro yn Ysgol Brynconin o 1960-1977 ac yn 
byw yn Pant Hylas.
Mewn geiriau cyn ddisgybl “Atgofion melys o’r ysgol, 
person a fu’n ysbrydoliaeth i lawer”.  

Ymunodd â’r weinidogaeth ym 1977 a bu’n 
gwasanaethu yng Nghapel Ruhamah Penybont tan 1990 
ac roedd hefyd yn gaplan yn Ysbyty Penybont.  Brenin 
y Bregeth oedd teyrnged y Parchedig Huw George.

Dychwelodd i Abergwaun ym 1990 ond ddim i 
ymddeoliad tawel!  Yn hollol  annisgwyl ym 1996 
cafodd alwad i fod yn Weinidog Capel Harmoni, 
Pencaer a bu’n gwasanaethu yno tan oedd bron yn 90.  
Roedd mor falch o’r cyfle i bregethu a gwasanaethu.  O 
hyd a gwên ac yn hapus i sgwrsio, roedd â diddordeb i 
glywed hanes pawb.  Fe barhaodd i yrru tan yn 95 hâf 
diwethaf.

Hoffai Martin a Huw ddiolch am bob estyniad 
o gydymdeimlad.  Os dymunir,  gellir gwneud 
cyfraniadau trwy Paul Jenkins a’i Fab, Chapel of Rest, 
Feidr Castell, Abergwaun SA65 9BB i BMS World 
Mission.

Ysgrifenodd emynau ac un frawddeg oedd:
“Cyhoeddi wnaf tra byddaf byw
Does dim amhosib gyda Duw”.

“Gwr bonheddig a ffrind annwyl.  Roedd yn fraint ei 
adnabod”.

Teyrnged  Parchedig John Roberts

Ian gyda’i wraig Sandra a’i meibionPhilip a Rhys
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NEWYDDION 
BLAENCONIN

‘Rwy’n gweld o bell …’
Mae’r pandemig wedi effeithio ar 
ein bywyd a’n ffordd o fyw ond, er 
gwaetha’r cyfyngiadau, mae gwaith 
a gweinidogaeth yr Eglwys wedi 
parhau.
Bellach, yr ydym yn dod ynghyd yn 
yr awyr agored i gynnal Oedfa yn ys-
tod mis Mai gyda’r gobaith o weld y 
drysau ar agor unwaith eto yn ystod 
y misoedd nesaf.
Mae’r feirws yn dal i symud yn ein 
plith ac mae’n ofynnol i ni fod yn 
ofalus. Cadw pawb yn iach yw ein 
nod a’n dyletswydd.
Bydd y Llywodraeth yn cyhoeddi’r 
camau nesaf yn fuan a ninnau yn 
barod i dderbyn a dilyn y canllawiau.

Dymuniadau Gorau
Mae Gilbert Rees wedi bod yn 
yr Ysbyty am wythnosau lawer. 
Cofiwn amdano ef, Lois a’r teulu, 
yn ein gweddïau. 

Mewn Cydymdeimlad
Bu farw’r Parchg John Roberts, un a 
fu’n aelod ffyddlon ym Mlaenconin 
ac yn un a fagwyd i’r weinidogaeth o 
Flaenconin. Roedd ganddo le arben-
nig i Flaenconin yn ei galon ac o 
hyd yn manteisio ar y cyfle i dreulio 
amser yng nghwmni’r aelodau.
Ar ddiwrnod yr angladd, aeth nifer 
o aelodau’r Eglwys i Barc Gwyn i se-
fyll yn dawel mewn arwydd o barch 
a chydymdeimlad. 
Gwerthfawrogwyd y weithred yn 
fawr iawn ac mae Huw ‘Blaenconin’ 
wedi derbyn neges oddi wrth Huw 
‘Caerdydd’ yn diolch i Aelodau Blae-
nconin am gofio amdanynt.

BEIRDD BLAENCONIN
Er gwaetha’r cyfyngiadau, mae Beirdd 
Blaenconin wedi bod yn brysur.

‘Yfory Gwell’
(No Matter What)

Mae fory gwell ar ddyfod,
A gobaith ddaw i’r glyn,
Bydd enfys yr addewid
I weld dros bant a bryn.

A rhwystrau y gorffennol

Yn deilchion ar y llawr,
Mae’r fory gwell yn agos – 

Rwy’n gweld y golau’n wawr.

Cytgan
Gan gofio am y rhai a fu,
A’r rhai sydd eto’i ddod,

Mae’r fory gwell ar ddyfod
Am hynny, canaf glod.

Mae niwlen lwyd y bore
Yn toddi gyda’r gwres,

A heulwen braf a chynnes
Yn dod a’r dydd yn nes.

Ar drai mae gofid bywyd
O flaen y llanw mawr,

Tywyllwch nos yn cilio
O flaen goleuni’r wawr.

Cytgan

‘Mawr Dy Ffyddlondeb, Iôr’
Mawr dy ffyddlondeb, Iôr, 

Duw mawr ein tadau,
Ni ddaw cyfnewid na chysgod i’th wedd;

Cyson o hyd ac ni phall dy dosturi,
Aros yr un yn dy harddwch a’th hedd.

Aros yr un ar hyd aml dymhorau,
Heulwen y dydd a llwyd lleuad yr hwyr;

Cyffes y cread mewn clod yn cytuno,
Mawr dy ffyddlondeb – 

yn llawn ac yn llwyr.

Cytgan
Mawr dy ffyddlondeb, Iôr ! 
Mawr dy ffyddlondeb, Iôr ! 

Bendith feunyddiol ddaw atom yn rhad ;
Gofyn a derbyn ar hyd y canrifoedd,

Mawr dy ffyddlondeb, Iôr ! 
Arglwydd a Thad.

Ti sydd yn maddau ein haml bechodau,
Ti sydd yn codi y truan o’r llawr ;

Nerth am y dydd – cymorth cryf am 
yfory,

Rhoi dy fendithion o’r newydd pob 
gwawr.

Cytgan

‘Wellerman’
Draw, draw ymhell, ar wyrddlas fryn
Croeshoeliwyd gwrthrych y geiriau 

hyn ;
Ac er ein mwyn fe droediodd Ef

Y ffordd sy’n arwain o’r dref.

Cytgan
Dewch ! Dewch yn dyrfa lu,
Fe dalodd Iesu ein dyled ni !
Dewch ! Dewch i godi ein cri

Mewn cân o glod i Dduw.

Fe aeth o’r Llys yng ngolau’r haul
I farw dros bechadur gwael ;

Ac ar ei ben - y goron ddrain -
Ar groes tu allan i’r dref.

Cytgan

Am naw o’r gloch - ar draws y tir -
Fe glywyd sŵn yr hoelion dur ;

A’r lladron yn ei wawdio Ef
O’r groes tu allan i’r dref.

Cytgan

Am hanner dydd - tywyllwch mawr-
A llenni’r Deml ar y llawr ;

Am dri o’r gloch - daeth uchel lef
O’r groes tu allan i’r dref.

Cytgan

Fe’n carodd, do, yn annwyl iawn,
Bu farw trosom un prynhawn ;
Ac yn yr hwyr fe gladdwyd Ef
Mewn bedd tu allan i’r dref.

Cytgan 

Ar fore Sul, cyfododd Crist
O’i feddrod benthyg, tywyll, trist ;

A ninnau, nawr, cyhoeddwn Ef
Yn Grist pob Dinas a thref.

Cytgan
Dewch ! Dewch yn dyrfa lu,
Fe dalodd Iesu ein dyled ni !
Dewch ! Dewch i godi ein cri

Mewn cân o glod i Dduw.

NEWYDDION 
o’r FFYNNON

Mae’r ‘gymdeithas’ yn bwysig i ffy-
ddloniaid y Ffynnon ac mae’r pan-
demig wedi ein hamddifadu o 
gwmni’n gilydd. Cyfri’r ‘wythnosau’ 
mae’r gynulleidfa gan edrych ym-
laen at fwynhau ‘cymdeithas y saint’ 
yn fuan. ‘Diogelwch’ yw arwyddair 
yr Eglwys ar hyn o bryd. Bydd y 
drysau’n agor unwaith eto cyn bo hir.

CLUNDERWEN
Penblwydd Hapus i Celia Thomas, 
Gower Villa Lane, Clunderwen a 
fu’n dathlu ei phenblwydd yn 60 
oed ar Mai 12fed.
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C.Ff.I. PENYBONT
Wrth i gyfyngiadau COVID19 lacio ac i ni’n raddol ddod 
allan o’r cyfnod clo, rydym yn awyddus i Glwb Ffer-
mwyr Ifanc Penybont gwrdd wyneb yn wyneb a dal lan 
ar sgwrsio am y tro cyntaf ers dros flwyddyn.  Er hynny, 
rydym wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn amryw o 
nosweithiau hwylus a hynod ddiddorol dros zoom ers yr 
Eisteddfod Rithiol.  Heb amheuaeth, mae wedi bod yn 
her trefnu nosweithiau ar zoom er mwyn sicrhau ein bod 
yn dewis gweithgareddau oedd am weithio’n slic.  Er 
hyn, rydym wedi cael gwledd wrth i unigolion o waha-
nol sefydliadau ymuno â ni sydd wedi bod mor llesol i 
iechyd meddwl aelodau ac arweinyddion y clwb. 
Bu’r clwb yn hynod lwcus o gael cwmni Mr Wyn Thomas 
o’r elusen Tir Dewi a wnaeth heb amheuaeth, ein haddys-
gu wrth roi mwy o wybodaeth i ni am yr elusen.  Yn sicr, 
noson ddiddorol a wnaeth roi mewnwelediad clir inni o’r 
gwaith arbennig mae’r elusen yn ei wneud i’n cymunedau 
gwledig.  Gyda chynifer ohonom yn byw ar fferm neu 
yn dod o gefndir amaethyddol, roedd yn hollbwysig inni 
ddeall ymhellach yr holl waith arbennig mae’r elusen yn 
ei wneud.  Braf oedd clywed am rai o’r gweithgareddau a 
wynebodd yr elusen dros y flwyddyn diwethaf ond hefyd, 
rhoi cyd-destun pellach i ni fel aelodau sy’n byw mewn 
ardal wledig o anhawsterau mae unigolion yn ei wynebu 
a pha mor bwysig ydyw i fod yn glust i rywun i wrando a 
gofyn ‘wyt ti’n oce?’.  Tro nesaf i chi basio ni’n y car neu 
i weld ein bêls yn y cae, cofiwch edrych am y sticer Tir 
Dewi!  Ychydig yn wahanol wedyn, noson yng nghwmni 
Anthony a David o Jin Talog - heb os, tonic o noson, a 
hynny i gyd ar zoom.  Ond, gallwch chi gredu hynny? No-
son o flasu jin ar zoom, tro cyntaf i bopeth! Tipyn o sbort 
gyda thaith o amgylch y ddistyllfa wrth weld y broses o 
greu’r jin a hwnnw i gyd yn ein slipers o’r cartref.  Ni’n 
sicr yn hynod ddiolchgar i’r rheiny sydd wedi ymuno â ni 
ar zoom a galluogi ni fel clwb i barhau yn ystod COVID19 
ond gobeithiwn yn fawr eich gweld wyneb yn wyneb am 
chlonc cyn hir.  
Nesaf ar yr agenda roedd Y Pasg.  Eleni, Bake Off Pasg 
oedd gennym.  Aethom ati i roi tasg i’r aelodau bobi cacen, 
cacennau, cookies neu unrhywbeth melys yn ymwneud 
â’r Pasg - roedd siocled yn thêma amlwg! Wel yn wir, y 
siom fwyaf oedd methu blasu’r holl bethau melys.  Bud-
dug Thomas o T’ishe Teisen gafodd y fraint o feirniadu’r 
gystadleuaeth rithiol eleni gyda chyflwyniad yr aelodau 
o’u cacennau yn hollbwysig.  Wŷau pasg i’r tri ddaeth i’r 
brig ac yn sicr, fe gafon ni wledd i’r llygad.  Yn ennill 
y gystadleaeth eleni roedd ein haelod newydd Sion Wil-
liams, gyda Carwyn Jones yn ail a Fiona Phillips yn dry-
dydd.  Ond, rhaid dweud, ymdrech arbennig gan bob un 
a gobeithio gallwn flasu y tro nesaf!  Symudom ymlaen 
i’r helfa drysor yn dilyn hynny, wedi’i drefnu gan un o 
arweinyddion y clwb, Rhian Williams.  Ond yn waha-
nol i’r arfer, wythnos i’w chwblhau, ac yn anffodus dim 
bwyd, diod a sgwrs ar y diwedd oherwydd cyfyngiadau 
COVID19.  Er hynny, roedd yn hynod braf i adael y tŷ 
a mynd am sbin fach o amgylch yr ardal i ddod o hyd i’r 
atebion - yn sicr, wedi rhoi tipyn i sawl un gnoi cil arno 

gyda rhai o’r cwestiynau heriol.  Diolch i bob un ymunodd 
â ni ond yn dod i’r brig eleni roedd Catrin Parry - Williams, 
llongyfarchiadau mawr iddi. 
Yn ôl yr arfer, bu’r cystadlaethau siarad cyhoeddus yn gan-
olog i ddigwyddiadau’r clwb, gyda’r gystadleuaeth eleni 
yn cael ei chynnal ar Zoom, diolch i swyddogion CFfI Sir 
Gâr a Chymru.  Cwpwl o wythnosau o hyfforddi, ymarfer-
ion mwy nag unwaith yr wythnos, a’r gwaith caled yn talu 
ffordd unwaith yn rhagor.  Ar lefel sirol, dyma’r canlyn-
iadau - canlyniadau adran Gymraeg: Adran ddarllen -1af 
fel tîm sef Celyn, Gilbert ac Olwen gyda Celyn Richards 
yn ennill yr unigolyn orau ac yn mynd ymlaen i Gymru, 
Iau - 2il fel tîm sef Lowri, Caeo ac Anwen gyda Caeo Pryce 
yn mynd ymlaen i Gymru a Lowri Powell wrth gefn fel 
siaradwr, Adran Ganol - 2il fel tîm sef Hannah, Daniel a 
Lleu gyda Lleu Pryce yn mynd ymlaen i Gymru a Hannah 
Richards a Daniel O’Callaghan wrth gefn, Hŷn - 1af fel tîm 
sef Mared, Fiona, Elen a Cadi gyda Elen Jones yn ennill yr 
unigolyn orau ac Elen a Mared Evans yn mynd ymlaen i 
Gymru gyda Fiona Phillips wrth gefn. 
Canlyniadau Saesneg: Darllen - 2il i Celyn Richards a oedd 
yn rhan o dîm y swyddfa ac yn mynd ymlaen i Gymru, 
Canol  -1af fel tîm sef Hannah, Daniel, Lleu a Caeo gyda 
Hannah Richards a Daniel O’Callaghan yn mynd ymla-
en i Gymru gyda Caeo Pryce wrth gefn, Hŷn - 2il fel tîm 
sef Mared, Fiona, Hannah gyda’r dair ohonynt yn mynd 
ymlaen i Gymru  Llongyfarchiadau mawr hefyd i Daniel 
O’Callaghan am ennill y gystadleuaeth cais am swydd.  
Ar lefel Cymru, yn yr adran Gymraeg, bu’r aelodau aeth 
ymlaen yn hynod lwyddiannus eto gydag Adran Hŷn Sir 
Gár yn fuddugol a oedd yn cynnwys Mared Evans,  Fiona 
Phillips, Elen Jones a Cadi Evans o Benybont, a chyntaf i 
Adran Ganol y sir  hefyd a oedd yn cynnwys Lleu Pryce. 
Ac roedd  Celyn Richards yn aelod o’r adran Ddarllen a 
ddaeth yn ail .  
Yn y Saesneg, yr adran ddarllen yn dod yn 2il gyda Celyn 
yn aelod, yr adran ganol yn cynnwys Hannah Richards a 
Daniel O’Callaghan yn gydradd 3ydd, a’r tîm hŷn yn ci-
pio’r wobr gyntaf.  Llongyfarchiadau gwresog i bob un a 
phob lwc i Mared Evans, Hannah Richards, Fiona Phillips 
a Celyn Richards a fydd yn cynrychioli Sir Gâr ar lefel 
genedlaethol.  Diolch i’r aelodau am eu gwaith caled ac i’r 
hyfforddwyr am  roi o’u hamser prin i’n cynorthwyo o hyd 
-  ni’n hynod ddiolchgar. 
Felly, dyna hanes y clwb yn ystod y cwpwl o fisoedd di-
wethaf.  Ewch draw i’n tudalennau facebook ac instagram 
i weld mwy os i chi’n dymuno.  Gyda sêl bendith CFfI Sir 
Gâr, Cymru a NFYFC mae modd i ni ail agor clybiau tu 
allan gyda uchafswm o 30 o bobl. Gobeithiwn y bydd yr 
haul yn gwenu arnom am y misoedd nesaf er mwyn inni 
allu gweld ein gilydd i sgwrsio a dal lan wrth gadw at y 
cyfyngiadau - heb os, rydym ni gyd yn edrych ymlaen am 
ychydig o normalrwydd! 

Fiona Phillips
Cadeirydd CFfI Penybont
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Theatr Genedlaethol Cymru
Ymddiriedolwyr Newydd

Fiona Phillips 
Llongyfarchiadau i 
Fiona Phillips, o Be-
nybont, Sir Gaerfyrd-
din ar gael ei phenodi i 
fwrdd ymddiredolwyr 
Theatr Genedlaethol 
Cymru. 
Wedi ei magu yng 
ngorllewin Cymru, 
mewn cymuned 
sy’n fwrlwm o 
ddigwyddiadau 

celfyddydol Cymraeg, astudiodd Fiona’r Gyfraith a’r 
Gymraeg (LLB) yn ogystal â’r cwrs diploma ymarfer 
cyfreithiol (LPC) ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl 
hyfforddi a chymhwyso gyda chwmni cyfreithiol 
Morgan LaRoche, mae Fiona bellach yn arbenigo 
mewn cyfraith gorfforaethol a’r holl waith sy’n 
cyd-fynd â busnesau. A hithau’n gadeirydd ar 
Glwb Ffermwyr Ifanc Penybont eleni, ac yn un o 
arweinyddion Aelwyd Hafodwenog, mae Fiona’n 
hoff iawn o fod yng nghanol bywyd diwylliannol ei 
chymuned.  Cafodd ei hurddo i’r Orsedd yn Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd am iddi astudio’i gradd drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Rhys Miles Thomas
Llongyfarchiadau 
hefyd i Rhys Miles 
Thomas. Yn ened-
igol o bentref Alma 
yn Sir Gaerfyrddin, 
mae Rhys bellach 
yn byw yn y Barri 
ym Mro Morgan-
nwg.  Mae Rhys 
wedi gweithio yn 
y byd creadigol ers 

dros ugain mlynedd – fel actor, dawnsiwr, coreo-
graffydd, awdur yn y ddwy iaith, a chyfarwyddwr. 
Gyda’i gwmni GlassShot, mae Rhys wedi cynhyr-
chu, cyfarwyddo a theithio dramâu theatr Cymraeg 
a Saesneg ledled Cymru. Yn flaenorol, Rhys oedd 
Pennaeth yr Adran Ddigidol yn y cwmni hyfford-
diant, Cyfle. Mae gan Rhys arbenigedd yn y maes 
digidol – yn enwedig gwaith trawsgyfrwng (trans-
media), sef adrodd stori ar draws gwahanol blatf-
formau – a bu’n siaradwr gwadd mewn nifer o gy-
nadleddau rhyngwladol. Mae ganddo ddiddordeb 
arbennig mewn sut mae cynrychioli nodweddion a 
phobl anabl mewn gweithiau theatraidd ‘prif ffrwd’.

Mrs Eiryth Wiliam
WILIAM:  Yn dawel iawn ar Ebrill 8fed yn Ysbyty’r 
Barri, bu farw EIRYTH WILIAM, Rhif 2 Y Cerigos, Y 
Cnap, Y Barri. CF62 6YU gweddw Urien Wiliam, mam 
garedig ac ymroddgar Hywel, Sioned a Steffan a’u plant 
yng nghyfraith Ian, Nicky ac Annabel a mam-gu addol-
gar Manon, Macsen, Lleucu, Cariad ac Osian.  Angladd 
hollol breifat yn ôl ei dymuniad.

Dyma ddywed 
Hywel ei mab.
“Er fod fy mam yn 
byw yn Y Barri, 
roedd hi’n dal 
i danysgrifo i’r 
Cardi Bach. Roedd 
hi’n wreiddiol o 
Drelech, gogledd 
Sir Gaerfyrddin, ac 
wedi byw ar fferm 
Cwm Glas tra yn 
blentyn, sy’n agos 
i’r pentref.”

Howell Mudd yn 80 !
Mae’n siŵr y bydd 
llawer o ddarllenwyr 
y ‘Cardi Bach’ a 
diddordeb i wybod fod 
Howell Mudd wedi 
dathlu ei benblwydd 
yn 80 ar Fai’r 8fed 
eleni. 
Fe fu Howell wrth 
gwrs yn weinidog 
mawr ei barch ar 
gapeli Glandŵr, Cefn-
ypant, Llwynyrhwrdd 
a Brynmyrnach 
rhwng 1989 a 2008 ac 
ychwanegwyd Hebron 
a Nebo i’r ofalaeth yn 
2004.
Mae Howell yn 

cadw yn iach ac wedi goroesi’r cyfnod clo yma yn 
rhyfeddol. Mae’n parhau i fyw yn Rhydaman ac yn dal 
i gynnal oedfaon yn rheolaidd.
Hefyd mae wedi bod yn brysur y flwyddyn diwethaf 
yma yn paratoi hunangofiant. Disgwylir y bydd yr 
hunangofiant ar gael yn yr wythnosau nesaf yma ac 
mae’n siŵr y bydd galw mawr amdano. Bydd mwy o 
fanylion eto am hyn yn y ‘Cardi Bach’.
Yn y cyfamser mae’n siŵr ein bod ni gyd yn dymuno 
penblwydd hapus iddo a nifer ohonynt eto !
                                                     Guto Llywelyn
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  Mudiad Meithrin yn dathlu 50 mlynedd o 
ddarparu addysg Gymraeg

Eleni, mae Mudiad Meithrin yn dathlu pen-blwydd 
arbennig wrth iddynt ddathlu 50 mlynedd ers ei 
sefydlu yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1971. 
Er gwaethaf y cyfyngiadau sydd mewn grym yn sgil 
pandemig Covid-19, mae llu o weithgareddau yn 
cael eu trefnu ar hyn o bryd er mwyn nodi’r achlysur 
arbennig hwn. Gweler restr ohonynt isod:

•	 Mae logo Mudiad Meithrin newydd wedi cael 
ei ddylunio yn arbennig ar gyfer dathlu’r 50 
(gweler y logo uchod). 

•	 Mae llu o gwmnïau Cymreig wedi cyfrannu 
at hamper o nwyddau fel gwobr i gystadleua-
eth yn arbennig i’r Cylchoedd i greu unrhyw 
beth fel rhan o’r dathliadau e.e. arddangosfa, 
cerdyn pen-blwydd a.y.y.b.

•	 Bydd 50 Cylch Meithrin yn derbyn capsiwl 
amser i’w claddu, a bydd 50 Cylch Meithrin 
arall yn derbyn coed afalau i’w plannu yn yr 
Hydref. Bydd placiau yn cael eu rhoi gyda 
rhain er mwyn nodi’r achlysur. 

•	 Mae Lowri Roberts (enillydd y gystadleuaeth 
ar raglen ‘Y Stiwdio Grefft’, S4C) wedi creu 
llun i gyd-fynd ag englyn a gyfansoddwyd yn 
arbennig gan Archdderwydd Cymru, Myrddin 
ap Dafydd – bydd hwn yn cael ei rannu i’r 
holl Gylchoedd a Meithrinfeydd dydd. 

•	 Mae cyfres o fideos ‘Dawnsio gyda Dewin a 
Siani Sionc’ wedi cael eu creu a bydd DVD 
o’r rhain yn cael eu rhoi i’r Cylchoedd ynghyd 
â’u rhannu ar Youtube.

•	 Mae Llyfr Dathlu 50 wrthi’n cael ei awdura 
gan Mererid Hopwood gan anelu at ei lawn-
sio fis Hydref.

•	 Cynhelir Gŵyl Dewin a Doti Rhithiol 14-18 
Mehefin gyda Martyn Geraint, Siani Sionc, 
Dewin a Doti.

•	 Cynhelir ‘Wythnos Parti Dathlu 50’ yn ys-
tod wythnos 5 -10 Gorffennaf 2021. Bydd y 
cylchoedd yn derbyn ‘pecyn dathlu’ ar gyfer 
cynnal y dathliadau hyn yn fuan.

•	 Mae dros 80 o ‘selebs’ Cymru wedi creu 
fideos byr i ddymuno pen-blwydd hapus 
i’r Mudiad a bydd rhain yn cael eu rhannu 
ar ein cyfryngau cymdeithasol o fis Mai 
ymlaen. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr 
Mudiad Meithrin: 
 “Holl genhadaeth a phwrpas ein gwaith yw defnyddio’r 
blynyddoedd cynnar fel cyfrwng i greu siaradwyr 
Cymraeg newydd o blith y plant na fyddai’n siarad 
Cymraeg fel arall ac mae’r profiad o ddysgu trwy 
chwarae yn holl bwysig yn ei hawl ei hun. Ond credaf 
mai gwaddol mwyaf y Mudiad fydd gweld nad oes mo’i 
angen ryw ddiwrnod, pan bydd ein cyfundrefn gofal ac 
addysg yn darparu’r gefnogaeth orau posib i’r plant 
lleiaf a hynny’n awtomatig trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Gobeithio y gwireddir hynny cyn cyrraedd y 100fed 
pen-blwydd!” 

Eisiau gweithio fel 
tiwtor Cymraeg?

Tybed oes rhai o’ch darllenwyr awydd sialens 
newydd neu’n chwilio am ychydig o waith ac eisiau 
gweithio fel tiwtor Cymraeg?
Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
eisiau casglu cronfa o enwau pobl fyddai â 
diddordeb gweithio fel tiwtor, gyda’r oriau gwaith 
yn gallu amrywio o ddwy awr i dros 20 awr yr 
wythnos.

Mae wedi bod yn flwyddyn hynod brysur o wersi 
ar-lein i’r Ganolfan, ac mae ’na alw parhaus am 
diwtoriaid i ddysgu’r miloedd o oedolion sy’n 
cofrestru ar gyrsiau bob blwyddyn.
’Dyn ni’n chwilio am bobl ym mhob rhan o Gymru 
i ymuno gyda’r tîm o diwtoriaid gwych sydd eisoes 
yn gweithio gyda ni.  Yn ddelfrydol, ’dyn ni’n chwilio 
am brofiad dysgu blaenorol, ond y nodweddion 
hollbwysig ydy brwdfrydedd ac ymroddiad at y 
Gymraeg.  

Bydd y Ganolfan yn casglu enwau pobl sydd â 
diddordeb, i’w rhannu gyda’i darparwyr cyrsiau, 
fel y gallan nhw gysylltu’n uniongyrchol i drafod 
cyfleoedd gwaith posibl.  Mae tiwtoriaid yn cael eu 
cyflogi’n uniongyrchol gan y darparwyr.
Mae’r dysgwyr yn dysgu ar bum lefel wahanol – o 
gyrsiau Mynediad ar gyfer dechreuwyr, i gyrsiau 
Uwch a Hyfedredd ar gyfer y rheiny sy’n siaradwyr 
profiadol.  Mae’r gwersi i gyd yn cael eu cynnal 
ar-lein ar hyn o bryd.  Rhagwelir y bydd canran o’r 
dosbarthiadau yn dychwelyd i ddysgu wyneb-yn-
wyneb mewn lleoliadau ar draws Cymru pan fydd 
yn ddiogel i ni wneud hynny.

I gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://
dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/recriwtio-tiwtoriaid/ 
Diolch yn fawr a chofion gorau,

Helen Prosser
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
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YSGOL HAFODWENOG
Braf oedd croesawu’r disgyblion i gyd yn ôl i’r ysgol tymor di-
wethaf.  Mae Ysgol Hafodwenog llawn swn a chyffro unwaith eto.

Dydd Gŵyl Dewi

Disgyblion Dosbarth 1 yn eu gwisg traddodiadol 
ar Ddydd Gŵyl Dewi

Menter Gorllewin Sir Gâr

 

Llongyfarchiadau 
i Tyla Jones am 
ennill cystadleuaeth 
creu carden Santes 
Dwynwen gyda 
Menter Gorllewin 
Sir Gâr.  

Masnach Deg

Cynhaliwyd gwasanaeth ar-lein, ar y cyd gyda Ysgol Penboyr, i 
ddathlu pythefnos Masnach Deg.  Cafwyd anerchiad pwrpasol gan 
y Parchedig Tom Dafis.

Diwrnod Trwynau Coch
Bu dathlu a chodi arian ar gyfer Diwrnod Trwynau Coch drwy 

ddod i’r ysgol gyda gwallt gwyllt a dweud jôcs.  
Creuwyd fideo o’r jôcs a’i rannu ar dudalen 
Facebook yr ysgol. 

Gwasanaeth y Pasg
Cynhaliwyd gwasanaeth y Pasg ar y cyd âg 
Ysgol Penboyr.  Cafwyd anerchiad pwrpasol 
gan Canon Ann Howells

Sioe Yr Heriau Od 
Bu’r disgyblon i 
gyd yn cymryd 
rhan mewn sioe o’r 
enw ‘Yr Heriau Od’ 
gyda Tudur, Megan 
ac Anni.  Sioe i 
ddathlu Cymre-
ictod.  Cafwyd 
brynhawn hwylus 
dros ben.
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Gorymdaith Hetiau Pasg  
Bu’r ysgol gyfan yn cymryd rhan mewn gorymdaith 
hetiau pasg.  Y beirniad oedd Mrs Eirlys Phillips, Bryn 
Iwan.  Llongyfarchiadau i’r enillwyr sef :
 

Meithrin/Derbyn - Ruby Whittal Williams 
Blwyddyn 1 / 2 - Archie Page 
Blwyddyn 3 / 4 - Tyla Jones 
Blwyddyn 5 / 6 - Mared Williams 

Penblwydd Hapus i Miss Wendy sy’n dathlu penblwydd 
arbennig.

YSGOL MEIDRIM
Braf oedd croesawu’r disgyblion yn ôl i’r ysgol ar ôl y 
cyfnod clo. Ein thema ar gyfer hanner tymor y Pasg yw 
Lanternwyr. Rydym wedi bod yn ffodus fel ysgol i fod 
yn rhan o’r cynllun.

Bu’r ysgol yn rhan o sialens Actif Sir Gâr o gyr-
raedd miliwn o funudau actif yn ystod Mis Chwefror. 
Derbyniwyd targed o 4,000 o funudau. Derbyniwyd  
newyddion yn ystod Mis Mawrth ein bod yn un o ugain 
o ysgolion a gyrhaeddodd y targed. Derbyniwyd hwb 
ychwanegol wrth i ni dderbyn neges gan Wyn Jones, 
chwaraewr rygbi Cymru a’r Scarlets. Diolch yn fawr i’r 
rhieni a’r disgyblion am gymryd rhan.  

Braf wrth i’r cyfnod sylfaen ddychwelyd i’r ysgol groe-
sawu disgyblion newydd i’n plith. 
Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y cyntaf. Hyfryd 
oedd gweld disgyblion y cyfnod sylfaen  yn ei gwis-
goedd Cymreig. Bu cyfnod allweddol dau yn dysgu 
o adref yn ystod y cyfnod a bu’r disgyblion yn dysgu 
rhagor am ein nawddsant drwy wylio cyflwyniad gan 
‘Mewn Cymeriad.’
Bu disgyblion y cyfnod sylfaen yn dysgu am fwydydd 
masnach deg, tra bod y disgyblion yn dysgu am ef-
feithiau masnach deg ar bobl a’r amgylchedd. Cafwyd 
trafodaeth ddiddorol yn ystod ein sesiynau ar-lein.

Erbyn canol mis Mawrth, braf oedd gweld disgyblion 
cyfnod allweddol dau yn dychwelyd i’r ysgol. Dathlwyd 
diwrnod y llyfr gyda nifer o’r disgyblion yn gwisgo fel 
cymeriadau o’u hoff lyfrau. 

Yn ystod yr wythnos gyntaf yn ôl i’r disgyblion cyfnod 
allweddol dau, cafwyd gweithdy CISP i greu cartŵn ar 
y 4 diben cwricwlwm i Gymru. Ar ddydd Iau cafwyd 
gweithdy arwyddiaith fel rhan o ddathliad yr wythnos. 
Rhaid dweud i ni ddysgu llawer yn ystod y sesiwn. 
Gwisgodd nifer o’r disgyblion fel archarwyr ar gyfer 
diwrnod trwynau coch, a braf oedd gweld yr ysgol yn 
llawn bwrlwm a chyffro.
Edrychwn ymlaen at fisoedd y gwanwyn wrth i ni bara-
toi ar gyfer ein thema nesaf sef tyfu.  

YSGOL BECA
Bywyd Ysgol yn dychwelyd
Braf yw gweld ein disgyblion yn mwynhau bywyd ysgol 
unwaith yn rhagor ac yn ymdrochi ym mhob agwedd o 
fywyd ysgol. Mae pawb yn falch i fod nôl. Mae pedwar 
aelod newydd wedi ymuno â dosbarth Carn Gyfrwy- To-
mos, Hanna, Reuben ac Arianna. Maent yn mwynhau yn 
nosbarth Mrs Thomas ac yn barod wedi gwneud ffrindiau 
newydd. Hoffwn ddiolch i Mrs Dunn am ei gwaith caled 
fel cynorthwywraig amser cinio a dymunwn bob hwyl 
iddi yn ei swydd newydd. Hoffwn hefyd groesawu Mrs 
Helen Bourton fel ein cynorthwywraig newydd, croeso 
i’r tîm.

Sesiwn Gymraeg gyda’r athrawes fro
Buodd disgyblion Cyfnod Allweddol Dau yn ffodus iawn 
i gymryd rhan mewn sesiwn Gymraeg gyda’r athrawes 
fro, Miss Davies. Cafodd y disgyblion gyfoeth o sesiynau 
amrywiol ac ysgrifennodd y disgyblion sawl gerdd hy-
fryd. Sgwn i, a yw’r Waldo Williams nesaf yn ein plith? 

Ein Thema – Yr ardal leol

Ein thema’r tymor hon yw’r ardal leol ac mae’r dis-
gyblion yn mwynhau dysgu am hanes yr ardal. Bu dis-
gyblion CA2 yn ddiweddar yn ymweld â chapel Nebo. 
Efallai, gallwch chi ein cynorthwyo? Oes gyda chi hen 
luniau o bentref Efailwen a’i atyniadau? Byddai’r plant 
wrth ei bodd yn derbyn y lluniau yma i’w defnyddio yn 
eu gwaith.
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YSGOL GRIFFITH JONES
Siarter Iaith
Cwis Dim Clem

Llwyddodd tim yr Ysgol sef Jac Morris, Tomos Jones, Erin 
Evans ac Heidi Chapman i gyrraedd rownd derfynol y Sir 
yng nghystadleuaeth Menter Sir Gâr o’r Cwis Dim Clem. 
Llwyddodd y tim i guro Ysgol Llangynnwr ac Ysgol y 
Dderwen drwy drwch blewyn a byddant yn mynd ym-
laen i gystadlu yn y rownd genedlaethol ym mis Mehefin. 
Llongyfarchiadau anferthol a phob lwc iddynt.

Cystadleuaeth Dylunio

Daeth Lily 
Williams o 
Flwyddyn 3 yn 
ail yng nghys-
tadleuaeth Gwŷl 
Ddewi Menter 
Sir Gâr am 
ddylunio gwisg 
Gymreig fodern. 
Llongyfarchia-
dau iddi.

Ymwelwyr Rhithiol
Braf oedd medru croesawu PC Kath yn ôl atom i gyn-
nal sesiynau ‘Diogelwch ar y We’ gyda disgyblion hŷn yr 
Ysgol.

Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 6 Pwyll a Myrddin 
berfformiad gan Gwmni Arad Goch o ‘Nid Fi’. Cafodd y 
disgyblion gyfle gwerthfawr wedyn i holi’r brif actores am 
y perfformiad mewn sesiwn drafod rhithiol. Roedd y dra-
fodaeth yn berthnasol iawn i’r disgyblion gan iddynt gael 
cyfle i drafod themau pwysig am fywyd ym Mlwyddyn 7.

Wythnos Awyr Agored Cymru
Bu’r Cyfnod Sylfaen yn dathlu ‘Wythnos Awyr Agored 
Cymru’ drwy gynllunio llu o weithgareddau difyr y tu 
hwnt i’r ystafell ddosbarth. Bu’r plant yn mwynhau pob 
math o weithgareddau awyr agored gan gynnwys chwilio 
am batrymau sy’n ail adrodd ym myd natur, creu mapiau 

graddfa fawr o safle’r Ysgol, creu cerddi syml wedi eu 
sbarduno gan arsylwadau ar dir yr Ysgol.

Criw Celf

Llongyfarchiadau i Erin Evans ac Ollie Tatton Carter 
o Flwyddyn 6 Pwyll am gael eu dewis ar gyfer ‘Criw 
Celf y Sir’. Yn ystod gwyliau’r Pasg, cafodd y ddau gyfle 
i gyd-weithio’n rhithiol gydag artistiaid lleol er mwyn 
cael profiadau o greu darnau celf amrywiol. Bydd y 
gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Myrddin yn nhy-
mor yr Hydref.

Animeiddio
Fel rhan o’u gwaith thema ‘Castell a Dreigiau’ bu dos-
barthiadau Blwyddyn 3 a 4 Hywel a Branwen yn creu 
ffilmiau byr wedi eu hanimeiddio ar y testun ‘Taragon 
a’r ddraig’. Mwynhaodd y dosbarthiadau ‘premieres’ o’r 
gwaith gorffenedig gyda phop corn a diod!
Adleoli

Gyda thwf yn nifer y disgyblion bu’n rhaid adleoli dau 
o’r dosbarthiadau i Ganolfan Griffith Jones yn dilyn 
gwyliau’r Pasg. Gan fod galw am ddau ddosbarth 
Meithrin mae dosbarthiadau Blwyddyn 2 Arthur a 
Blwyddyn 4 Rhiannon bellach ar lawr gwaelod yr 
adeilad.

YSGOL BRO BRYNACH
Ar ôl blwyddyn anodd i bawb mae’n hyfryd cael y 
disgyblion a’r staff i gyd nôl gyda’i gilydd gan edrych 
ymlaen am gyfnod sefydlog unwaith eto.

Croesawn ddisgyblion newydd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r 
Pasg sef Jasper, Rufus, Willow, Freddie, Lucy, Sam, Izzy, 
Rhydian, Alys, Lilly a Lili.

Gan ein bod yn astudio Ein Milltir Sgwâr, gwahod-
dwyd Rodney Williams a’r Cyng. Dorian Phillips ar 
28ain o Ebrill i siarad gyda disgyblion Cyfnod All-
weddol 2 am hanes ein ardal lleol.  Cafodd y plant gyfle 
i dynnu rhaff a holi cwestiynau amrywiol am yr ardal.

Ynghlwm â hyn mae’r plant i gyd wedi bod ar amryw o 
deithiau o amgylch y pentref a llwybrau cyhoeddus yr 
ardal yn ymchwilio i hanes yr adeiladau a’r afonydd.
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Rodney Williams rhoi ychydig o hanes y pentref i’r plant

Rhoi tro ar dynnu rhaff

Bl. 1 a 2 lawr yn y cae chwarae

Dosbarth Derbyn / Meithrin yn mynd am dro ar hyd y 
llwybr beicio

Y GARREG LWYD 
HEOL SALEM 

SANCLER 
 

FFONIWCH
SHEILA BEYNON 
Y RHEOLWRAIG 

01994 230855

CARTREF ODDI CARTREF

Mae Meithrin a Derbyn wedi bod am dro o amgylch y 
pentref ac yn ymweld â gwahanol adeiladau ym mhen-
tref Llanboidy. Cawsom lawer o hwyl a sbri. 

Bl. 3 a 4 mewn cae tu ôl i Fferm Maesgwyn
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Cwmni annibynnol, 
teuluol, lleol, Cymraeg

Cornel Garddio gan John Davies
Rwy’n eistedd lawr i ysgrifennu ar y chweched o fis Mai, yn 
gweled llygedyn o obaith i’r tywydd oer ddod i ben. Credaf fod 
pawb yn siwr o gofio eleni oherwydd y pla, neu’r pandemig 
dychrynllyd, ac hefyd mae pob garddwr yn siwr Dduw o gofio y 
tywydd oer  a gawsom  gydol mis Ebrill. Mis crwn heb ddiferyn 
o law, haul crasboeth bron bob dydd, a’r tymhereddd o dan 
y rhew bwynt pob nos. Oherwydd y sychder a’r oerfel nosol 
roedd pridd yr ardd yn llawer oerach na ddylai fod. Ta beth, 
canol y mis, fe es allan ac fe haues ond ychydig o hadau mân, 
a’r un pryd yn dyfyrio fy hunan am fod braidd yn ddiamynedd. 
Oherwydd fod y pridd ddim y tymheredd y dylai fod, roedd y 
canlyniad braidd yn druenus, felly byddaf yn hau ychydig eto, 
yn bur aml, lan hyd ddechrau mis Gorffennaf, ac yn hwyrach na 
hynny i hau hadau letys.

Rhaid bod yn ddiolchgar ein bod wedi gallu meistroli y 
pandemig ac yn gallu gweithio, hyd yn hyn, o amgylch y 
tywydd, ond y gyfrinach o’n blaen yw deall pam a sut mae’r 
pethau ma yn digwydd yn y lle cyntaf. Yn hynod iawn mae tri 
person wedi dweud wrthyf yn ddiweddar fod gwahaddod yn eu 
gerddi yn twneli yn ddwfn iawn eleni ac mai hyn yn gwneud 
hi’n dra anodd eu dal. Mae’r creadur craff hwn wedi deall fod 
y pridd yn gynhesach pan aeth yn ddyfnach. Wrth agor twneli 
mae yn gwneud hyn yn hawdd i’r mwydon symud obiti, a hefyd  
amrwy o bryfetach sydd yn fwyd iddo. Felly dwy waith y dydd 
mae yn cerdded o gwmpas ac yn eu bwyta ac yn hynod mae hyn 
yn digwydd yn ddyddiol, yr un amser a mae dŵr y mor ar ei 
lanw.

Hefyd eleni ofnaf ei bod yn bur bosib, oherwydd fod y pridd 
mor sych lawr yn ddwfn yn ein gerddi, y cawn nes ymlaen yn 
yr haf, dipyn o lwydnu (mildew). Mae’r pla hyn yn gallu difetha 
yn llwyr, dros nos, rhych o bys, pys pêr, riwbob a rhosys o bob 
math. Yr unig ateb yw chwistrellu y cyfan oll a chymysgeth o dri 
peint o ddŵr, un llwy de o sebon golchi, ac yna dwy llawn llwy 
ford o unrhyw olew cwcan (vegetable oil). Cymysgwch yn dda a 
chwistrellwch ddwy waith, sef dau ddydd yn olynol.

Hefyd, oherwydd yr haul tanbed mae yn werthfawr i baentio’r tŷ 
gwydr a chymysgeth o ddŵr ac unrhyw fflŵr, hyn wrth gwrs tu 
allan i’r gwydr ar yr ochr haulog. Os gwnewch hyn fe welwch 
fod popeth yn tyfu tipyn gwell, yn enwedig tomatos a mae hyn o 
gymorth mawr i bobl sydd yn gweithio o adref pob dydd.

 

Pob lwc i bawb yn eu gerddi a dymunaf nerth i arddwrn pob 
garddwr.   

O dan yr amgylchiadau presennol, mae Menter 
Gorllewin Sir Gâr yn gweithio i ddarparu 
gweithgareddau a sesiynau i chi allu barhau i 
gymdeithasu a byw yn Gymraeg, yn ddigidol ac 
wyneb yn wyneb, yn unol â chyfarwyddiadau’r 
llywodraeth parthed cyfyngiadau.

Taith Fygi:
Rydym wedi ail-gychwyn ar ein sesiynau 
teithiau bygi poblogaidd yn y dair ardal, sef 
Hendygwyn-ar-Daf, Castell Newydd Emlyn 
a Chaerfyrddin. Mae’r teithiau yn ymgynnull 
am 10:15yb ac yn cychwyn am 10:30yb ym 
mhob ardal. Ymunwch â ni am gyfle i sgwrsio, 
gwneud ychydig o ymarfer corff ac am wac 
hamddenol. Mae’n angenrheidiol i bawb gof-
restru o flaen llaw gan fod nifer cyfyngedig yn 
gallu mynychu yn dilyn canllawiau’r llywodraeth. 
Cysylltwch gyda gwawr@mgsg.cymru i gofre-
stru.

Beicio Mynydd:
Mae’r Fenter yn gyffrous i gychwyn clwb beicio 
mynydd yn Byrgwm, Brechfa i bobl ifanc flyny-
ddoedd 6, 7 ac 8, i gychwyn ar nos Iau’r 10fed 
o Fehefin o 5-7yh. Niferoedd cyfyngedig felly 
cysylltwch gydag alma@mgsg.cymru i gofre-
stru.

Sesiynau Cymorth Digidol:
Rydym fel Menter yn cynnig cymorth digidol. 
Gallwn gynnig cymorth i chi ddefnyddio un-
rhyw ddyfais neu i’ch helpu i ddatblygu un-
rhyw sgiliau digidol. Y cyfan sydd angen i chi 
ei wneud yw cysylltu gyda ni a gallwn gynnig 
cymorth 1 i 1 i chi dros y ffôn neu dros Zoom. 
Os oes gennych unrhyw anghenion eraill 
cysylltwch gyda ni am sgwrs. Cysylltwch ar 
07939 962042 neu e-bostio ceris@mgsg.cymru 
i drefnu eich sesiwn.

Byddwn yn parhau gyda’n darpariaeth o ei-
temau a chyfresu difyr megis ein cystadleuaeth 
ffotograffiaeth wythnosol, ein fideos amser stori 
a chreu crefft, ap yr wythnos a chwis cyflym. 
Yn ogystal â chyflwyno cyfresu newydd dros y 
gwanwyn.
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Partiau, Gwasanaeth 
Tractorau Newydd ac Ail-law
Ffôn: 01994 240349 / 240770

Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyfryngau Cymdeithasol:
Gyda’r cyfyngiadau yn newid o hyd, mae gwaith y Fenter yn newid gydag amryw o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein. Am y diweddaraf, ewch i’n cyfryngau cymdeithasol:
Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar 
Trydar - @MenterGSG
Instagram - @MenterGSG
E-bost - ceris@mgsg.cymru neu am fwy o wybodaeth ar sut i gyrraedd y platfformau yma cy-
sylltwch gyda Ceris dros y ffôn: 07939 962042. 

 
 
 

Gweithgaredd Digwyddiad Dyddiadau Amser Grŵp targed Mewn 
cydweithrediad 

Cofrestru drwy 

Sesiynau 
Cymorth 
Digidol 

Dros Zoom I’w drefnu I’w 
drefnu 

Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

Clwb Darllen 
Oedolion 

Dros Zoom Misol 
22/06/21 

7yh Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

Clwb Darllen 
Dysgwyr 

Dros Zoom Misol 
29/06/21 

7yh Oedolion Yr Atom ceris@mgsg.cymru 

Coffi a 
Chlonc 

Dros Zoom Wythnosol 
03/06/21, 
10/06/21, 
17/06/21, 
24/06/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymru  

Clwb Joio 
Drama 

Dros Zoom Wythnosol  
02/06/21, 
09/06/21, 
16/06/21, 
23/06/21. 

5:00yp Blynyddoedd 2, 
3 a 4 

Theatr 
Genedlaethol 
Cymru 

alma@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Hendygwyn-
ar-Daf 
 

Parc Dr 
Owen 

Wythnosol 
01/06/21, 
08/06/21, 
15/06/21, 
22/06/21, 
29/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 ceris@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Castell 
Newydd 
Emlyn 

Maes 
Chwarae 
Brenin Siôr  

Wythnosol 
02/06/21, 
09/06/21, 
16/06/21, 
23/06/21, 
30/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 gwawr@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Caerfyrddin 

Parc 
Caerfyrddin 

Wythnosol 
03/06/21, 
10/06/21, 
27/06/21, 
24/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 alma@mgsg.cymru 

Fforwm 
Ieuenctid 

Dros Zoom Misol 4:00yh Rhwng 
blwyddyn 11 a 
25 mlwydd oed 

Urdd Myrddin alma@mgsg.cymru 
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Pysgod a Sglodion traddodiadol rhagorol

B

ARBENIGWYR LAND ROVER YN SAN CLÊR, SIR GÂR

PWDIN SINSIR, SIOCLED a   MANDARIN
Cynhwysion:
2 gacen hir-sgwar sinsir wedi eu prynu
¾ peint o hufen dwbwl – wedi’i chwipio
1 tin o Mandarins bach - draenio a chadw’r sudd
2 lwy fwrdd o ‘Cointreau’ (os dymunir)
50gr o siocled tywyll wedi ei gratio
1 llwy fwrdd o siwgr eisin.

DULL
Leinio powlen wydr (2 peint) gyda ‘cling ffilm’
Torri’r gacen i fyny yn 3 haen hir-sgwar
Gosod yr haenau i mewn i’r fowlen nes ei gorchuddio
(Cadw peth cacen i’r top)
Cymysgu’r Cointreau i fewn i 2 lwy fwrdd o’r sudd 
mandarins, a defnyddio brwsh i frwshio dros y gacen.
Cymysgu gweddill y cynhwysion gyda’u gilydd a’i roi yn 
y ddysgl.
Defnyddio gweddill y gacen i roi ar yr wyneb, a’i selio.
Rhoi yn y oergell am o leiaf 2 awr cyn ei droi allan.
Addurno gyda mwy o hufen a ffrwythau, os dymunir.

Phillips
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Gwasanaeth Garddio 

TTiirrlluunniioo  
CClliirriioo  
TToorrrrii  PPoorrffaa  
PPllaannnnuu  aa  cchhyynnnnaall  GGeerrddddii  LLLLyyssiiaauu    
((YYsswwiirriiaanntt  llllaawwnn))  

Ffoniwch Martyn ar : 07854 764101 
         01437 563132 
 

Dolwen, Efailwen, 
Clunderwen, SA66 7PL 

Siarad Cyhoeddus Rithiol C.Ff.I Sir Gâr
Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffederasi-
wn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn rithiol am y tro 
cyntaf erioed ar ddydd Sadwrn 27ain a dydd Sul 28ain o 
Fawrth. Er yn brofiad newydd i’r Sir, roedd safon y cys-
tadlu dal i fod yn uchel iawn dros yr 8 adran wahanol. 

Diolch i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn 
rhedeg yn llyfn. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl 
hyfforddwyr am roi o’u hamser i hyfforddi’r aelodau. Di-
olch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych 
yn ystod y dydd.

Llongyfarchiadau i C.Ff.I. Penybont ar ei llwyddiant 
ysgubol. Gweler ei canlyniadau ar dudalen 33.

Cystadleuaeth 
Siarad Cyhoeddus

Llwyddiant i C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru
Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffeder-
asiwn Ffermwyr Ifanc Cymru yn rithiol am y tro cyn-
taf erioed ddydd Sadwrn 24ain a dydd Sul 25ain Ebrill. 
Ymgasglodd aelodau o bob rhan o Gymru ar Zoom am 
2 ddiwrnod o gystadlu o safon uchel iawn. Cynhaliwyd 
cystadlaethau aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn hefyd dros 
y penwythnos hwn, ynghyd â’r gystadleuaeth Ymgeisio 
am Swydd.
 

Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Yn Adran Darllen Siarad Cyhoeddus Cymraeg, roedd 
Celyn Richards (C.Ff.I Penybont), Sion Jones a Lois 
Davies (C.Ff.I Llangadog) yn cynrychioli Sir Gâr, gyda’r 
tîm yn sicrhau’r 2il safle yn y gystadleuaeth. Llongyfar-
chiadau iddyn nhw.
Caeo Pryce (C.Ff.I Penybont), Gwenno Roberts (C.Ff.I 
Llanfynydd) ac Ellis Davies (C.Ff.I Llanddarog) oedd y 
tri aelod a gynrychiolodd C.Ff.I Sir Gâr yn yr Adran Iau 
Cymraeg. Diolch i’r tîm am eu hymdrechion yn y gys-
tadleuaeth.
Roedd y tîm Adran Ganol yn cynnwys Betsan Jones 
(C.Ff.I Llanllwni), Lleu Pryce (C.Ff.I Penybont) a Sioned 
Howells (C.Ff.I Llanllwni). Llongyfarchiadau i’r tîm am 

ennill cystadleuaeth yr Adran Ganol Cymraeg, a llongy-
farchiadau hefyd i Betsan Jones am ennill yr unigolyn 
gorau yn y gystadleuaeth.

Roedd y tîm Adran Hŷn hefyd yn llwyddiannus, gyda 
Mared Evans, Elen Jones (C.Ff.I Penybont), Owain Davies 
(C.Ff.I Llanllwni) a Sulwen Richards (C.Ff.I Dyffryn Co-
thi) yn ennill cystadleuaeth yr Adran Hŷn Cymraeg.
Ar ddiwedd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymru, 
gosodwyd C.Ff.I Sir Gâr yn y safle cyntaf. Llongyfarchia-
dau a diolch i’r holl aelodau am gystadlu, ac i’r holl hyf-
forddwyr am baratoi’r aelodau ar gyfer y gystadleuaeth.
 

Siarad Cyhoeddus Saesneg
Roedd y tîm Darllen Siarad Cyhoeddus Saesneg yn cyn-
nwys Lois Davies (C.Ff.I Llangadog), Taidgh Mullins 
(C.Ff.I Dyffryn Cothi) a Celyn Richards (C.Ff.I Dyffryn 
Cothi). Llongyfarchiadau i’r tîm am ddod yn 2il yn y gys-
tadleuaeth.

Yn yr Adran Iau Saesneg, roedd Rhys Griffiths, Morgan 
Davies (C.Ff.I Llanddarog) a Sara Jones (C.Ff.I Llan-
fynydd) yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau iddynt am 
sicrhau’r trydydd safle yn y gystadleuaeth.
Hefyd yn sicrhau’r gydradd 3ydd safle roedd tîm yr 
Adran Ganol Saesneg, gyda Hannah Richards, Dan-
iel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont), Mari James ac Aled 
Thomas (C.Ff.I Llangadog) yn cystadlu. Llongyfarchia-
dau iddyn nhw.

Ar ôl llwyddiant y tîm Hŷn yn y Siarad Cyhoeddus Cym-
raeg, bu’r tîm Hŷn Saesneg hefyd yn llwyddiannus, gan 
ddod yn y safle cyntaf. Roedd y tîm Hŷn Saesneg yn 
cynnwys Mared Evans, Fiona Phillips (C.Ff.I Penybont), 
Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd), Hannah Richards (C.Ff.I 
Penybont) a Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi).
Ar ddiwedd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg, 
roedd rheswm mawr dros ddathlu i C.Ff.I Sir Gâr, wrth 
i’r Sir sicrhau’r dwbl; trwy ennill y gystadleuaeth Siarad 
Cyhoeddus Cymraeg a chystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 
Saesneg. Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am 
gystadlu, ac i’r holl hyfforddwyr am baratoi’r aelodau ar 
gyfer y gystadleuaeth.
 

Cais am Swydd
Yn cynrychioli C.Ff.I Sir Gâr yn y gystadleuaeth hon oedd 
Daniel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont). Diolch i Daniel 
am ei ymdrechion yn y gystadleuaeth.
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Cyhoeddiadau barddas
CYHOEDDIAD NEWYDD

am yn ail
John Gwilym Jones a Tudur Dylan Jones 

£9.95

Cornel Llên

Dyma gyflwyno 
cyfrol o farddo-
niaeth gan ddau 
brifardd cenedla-
ethol sy’n annwyl 
iawn i ni fel cenedl; 
dau brifardd sydd 
hefyd yn dad ac yn 
fab, sef John Gwi-
lym Jones a Tudur 
Dylan Jones. Pwy 
sy’n cofio seremoni 
Cadeirio’r Bardd 
yn Eisteddfod Bro 
Colwyn yn 1995? 
Y bardd buddugol 
oedd Tudur Dylan 
Jones a cafodd ei 

gadeirio gan ei dad, John Gwilym Jones, oedd yn Arch-
dderwydd ar y pryd. Bron i chwarter canrif yn ddiwed-
darach, mae’r ddau wedi dod at eu gilydd i gyhoeddi 
cyfrol o gerddi ar y cyd, Am yn Ail. Mae yma gerddi 
dirdynnol am golled a theulu wrth i Tudur Dylan Jones 
goffáu ei fam yn ‘Cariad’, ‘Bedd Mam’ a ‘Mam’; cerddi 
sy’n talu teyrngedau i bobl a lleoedd, megis ‘Cartref 
Glyn Nest’, ‘Dyled i Gastellnewydd’, ‘Ray Gravell’ a 
‘Gwyn Thomas’; a cherddi llawn hiwmor hefyd, megis 
‘Diwrnod yr hosan’ a ‘Henaint’. Themâu amlwg eraill 
yw’r teimlad o berthyn at genedl a chynefin, dyfodol y 
Gymraeg a’r heriau sy’n wynebu’r iaith heddiw.
Dyma englyn o’r gyfres o englynion ‘Beth yw iaith?’ gan 
Tudur Dylan Jones:

Cyflwynir y gyfrol i Eilir a Nest – brawd a chwaer Tudur 
Dylan – ac mae’r gyfrol yn cloi â cherdd rymus gan John 
Gwilym Jones i’w blant, ‘Y Tri Arall’, wrth iddo ddwyn i 
gof y cofiant Y Tri Hyn a luniwyd i’w hen daid a’i ddau 
frawd. ‘Bellach rwy’n fwy dyledus i dri gwahanol’, med-
dai, gan ddisgrifio ei blant fel ‘tri’n gynnes, tri wna gyn-
nal, / tri gaf amdanaf i’m dal’. Yn gyfrol gain, clawr caled, 
ceir ynddi hefyd rai ffotograffau i gyd-fynd â rhai cerddi.  
Dyluniwyd y gyfrol gan Olwen Fowler. 
Gair am y ddau awdur: 

Daw John Gwilym Jones o Gastell Newydd Emlyn, Cere-
digion, yn wreiddiol. Fel gweinidog, fe symudodd i fyw i 
Fangor ar ddiwedd y 60au gan ddarlithio’n achlysurol yn 
y brifysgol ym Mangor. Erbyn hyn, mae wedi dychwelyd 
yn agosach at ei fro enedigol ac yn byw ym Mheniel, Sir 
Gaerfyrddin. Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol 
Maldwyn yn 1981 a bu hefyd yn Archdderwydd rhwng 
1993 a 1996. Fel Archdderwydd fe gadeiriodd ei fab, 
Tudur Dylan, a choroni ei frawd, Aled Gwyn. Mae hefyd 
yn frawd i’r Prifardd Jim Parc Nest. 

Mab i John Gwilym Jones yw Tudur Dylan Jones. 
Enillodd Gadair Eisteddfod Bro Colwyn yn 1995 pan 
oedd ei dad yn Archdderwydd. Enillodd y Gadair eto 
yn Eisteddfod Eryri a’r Cyffiniau yn 2005. Fe’i mag-
wyd ym Mangor ond mae bellach wedi ymgartrefu yng 
Nghaerfyrddin. Ymysg ei gyhoeddiadau o farddoniaeth 
mae’r gyfrol Adenydd (Cyhoeddiadau Barddas, 2001).
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alaw Griffiths, 
Cydlynydd Barddas - 

07870 387563  alawgriffiths@barddas.cymru

Hon gennym cyn y’n ganed, iau yw hi
               fesul haf, er hyned,     
hon ddi-air rywsut a ddwed,     
hon nas clywir ... nes clywed.
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Lloerganiadau gan Fflur Dafydd.
Mae’r awdur yn astudio’r lleuad yn fanwl yn ei 

gwahanol gyfnodau ac 
yn cymharu hyn gyda’i 
bywyd amrywiol. Mae’r 
l lyfr  yn hudolus,  yn 
ddoniol ac yn gignoeth, 
yn pontio’r presennol a’r 
dyfodol – mae rhywbeth 
yma i bawb.

Mae Fflur Dafydd yn 
awdur, sgriptwraig ac 
yn gerddor ar ei liwt ei 
hun. Enillodd y Fedal 
Ry d d i a i t h  y n  2 0 0 6 
a gwobr Goffa Daniel  
Owen  yn 2009 yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi cyhoeddi dwy 
nofel Saesneg a throswyd ei nofel ‘Y Llyfrgell’ yn ffilm 
ar gyfer y sgrin fawr.
Gwasg y Lolfa: Pris £9.99

LLYFR NEWYDD
Bydd rhai ohonoch 
chi darllenwyr 
efallai yn cofio 
i mi ysgrifennu 
c o l o f n  a r  f y 
nheithiau cerdded 
yn y Barcud am 
f l y n y d d o e d d . 
Bu’r ymateb yn 
ffafriol a bellach 
mae cyfrol fach 
hwylus o 38 o’r 
teithiau wedi ei 
casglu at eu gilydd 
a ’u  cyhoedd i , 
rhai ohonynt yn 
ardal y Barcud. 

Gobeithio y rhowch yr un cefnogaeth, y pris fydd 
£7.95 a rhennir unrhyw elw rhwng Cymdeithas Edward 
Llwyd, Ambiwlans Awyr Cymru a Ward Chemotherapy  
Bronglais. Diolch Anne Gwynne.

Brodor o Hendygwyn ar Daf yw Anne Gwynne wedi 
ei magu yn Fferm Iscoed ger y dref a mae’n dal i 
adnabod llawer yn ardal Y Cardi Bach. Ar ôl dyddiau 
coleg aeth i fyw i Sir Aberteifi, priodi a byw gyda’i 
gŵr yn ardal Tregaron ac mae’n fam i ddeg o blant. 

Datganiad ar ran Cymdeithas Waldo

Hongian dail ‘Dail Pren’
Bu Cymdeithas Waldo yn annog gosod llinell o waith 
Waldo Williams ar label a’i hongian fel deilen ar 
goeden ar Fai’r 20fed.

Ar y dyddiad hwnnw 50 mlynedd nôl y bu farw’r bardd 
a’r heddychwr o Sir Benfro. Cyhoeddodd un gyfrol o 
farddoniaeth a’i galw yn ‘Dail Pren’. Dyna pam yr anogir 
gosod label yn cynnwys llinell o’i waith fel deilen ar 
goeden i gofio amdano.

Cyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant hefyd ar y cyd ag E. 
Llwyd Williams, ‘Cerddi’r Plant’. Dyna pam yr anogir 
disgyblion ysgol cynradd i ddewis eu hoff linell o blith y 
cerddi hynny i’w hongian fel dail.

Dywedodd Eirian Wyn Lewis, Cadeirydd Cymdeithas 
Waldo, “ fod llawer wedi’i drefnu eisoes eleni i gofnodi 
ei farwolaeth hanner can mlynedd nôl yn 1971 ac fe 
fydd y dail symbolaidd hyn yn ein dwyn yn nes at y 
syniadau sydd yn ei gerddi. Ma’ cymaint o linellau y gel-
lir eu dewis sy’n drymlwythog o ystyr”.

Eisoes mae mwy o gyfrolau wedi’u hysgrifennu am 
Waldo na bron yr un bardd Cymraeg arall. Geiriau clo 
Alan Llwyd yn ei gofiant iddo, wrth nodi ei farwolaeth, 
oedd “ Roedd enaid Waldo, bellach, yn un â’r goleuni”. 
Ac yn ôl Emyr Llywelyn “roedd hi wedi cymryd dwy 
fil o flynyddoedd o wareiddiad Cymraeg i greu dyn fel 
Waldo”.
Anogir caredigion llên ac edmygwyr Waldo ledled y 
wlad i gymryd rhan yn y dathliad hwn o fywyd Waldo 
ar Fai’r 20fed. Rhagwelir y bydd amrywiaeth eang o’i 
linellau wedi’u gosod ar labeli yn cyhwfan yn y gwynt ar 
goed ar draws Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Waldo yn 2009 er mwyn hyr-
wyddo gwybodaeth am Waldo Williams. Ceir rhagor o 
wybodaeth ar y wefan www.waldowilliams.com

Dalier Sylw
Un o feirdd mwyaf Cymru’r ugeinfed ganrif oedd 
Waldo Williams (1904 – 1971). Roedd hefyd yn hed-
dychwr, yn Grynwr ac yn genedlaetholwr o argyhoed-
diad. Cafodd ei eni yn Hwlffordd. Dysgodd Gymraeg 
pan symudodd y teulu i Fynachlog-ddu yng ngogledd 
Sir Benfro yn 1911 lle roedd ei dad yn brifathro’r ysgol 
gynradd. Roedd yn wrthwynebydd cydwybodol yn 
ystod yr Ail Ryfel Byd. Yr oedd yn teimlo mor gryf yn 
erbyn Rhyfel Corea nes iddo wrthod talu’r dreth incwm. 
Fe’i carcharwyd ar ddau achlysur oherwydd ei ddalia-
dau heddwch. Codwyd carreg goffa iddo ar y comin ger 
Mynachlog-ddu.
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                                      Nifer y dyddiau 
    

Mehefin 2021 
Maw 1  Taith Dirgel                                                        1 
Llun 7  Gwesty Warner - Cricket St. Thomas                      5 
Sad 12 Gwibdaith Sir Benfro              1 
Sad 19 Llanbed, Pontarfynach, Aberystwyth a Aberaeron          1 
 

Gorffennaf 
Sad 3  Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan                          1                      
Iau 15  Cernyw - The Quay to Cornwall                      5 
Gwe 232   Sioe Strictly Come Dancing - The Professionals, AMC   1 
 

Awst 
Iau 12  Castell Highclere - ‘Downton Abbey’          2 
Maw 31  Taith Ddirgel                        1 
 

Medi 
Sad 4   Sioe Riverdance - Penblwydd 25, NDS                          1 
Iau 9  Paint a picture in Constable Country                    5 
Sad 11 Aberhonddu a              1 
  Chanolfan Arddio Y’r Hen Rheilffordd, Three Cocks 
Mon 27 Devon on Earth             5 

 

Hydref 
Mon 4  Gwesty Warner - Neuadd Thoresby          5 
Thu 14  Concorde, Castles & Codebreakers          5 
Wed 13  Cyngerdd Daniel O’Donnell, NDS           1 
 

Tachwedd 
Llun 15  Noson yng Nghwmni :-           1 
  Tim Peake - Fy’n Nhaith i’r Gofod, NDS                      
Iau 18   Cyngerdd Katherine Jenkins, NDS          1 
Sad 27 Nadolig ar y Coblau:           2 
  Coronation Street - Y Daith 
 

Rhagfyr 
Sad 4   Sioe Gerdd - Srictly Ballroom, CMC          1 
Sad 4  Nadolig Windsor            2 
Sad 11  Sioe Gerdd - Beauty & The Beats, CMC            1               
Sad 11 Longleat - Gwyl Olau            2 
Sad 11 Siopa Nadolig Trago Mills, Merthyr                     1 
Iau 23  Nadolig yn Bournemouth                      5 
 

Ionawr 2022 
Sad 8   Sioe Gerdd - Beauty & The Beats, CMC            1  
Gwe 21 Riviera Lloegr - Cynheswr y Gaeaf, Gwesty Palace  4              
Sad 22  Sioe Gerdd               1 
  The Lion, The Witch & The Wardrobe, CMC                  

Croeso i'n dewis o wibdeithiau, gwibdeithiau theatr, gwyliau byr a gwyliau ar gyfer 2021/2022 
Mae rhywbeth at ddant pawb. Gofynnwch am gopi o'n pamffled neu ewch ar-lein am fanylion llawn. 

Mae'r tîm yma yn Jones Login yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ar fwrdd yn 2021 a thu hwnt. 

Nifer y dyddiau    
 

 
 

Chwefror 2022 
Gwe 18 Riviera Lloegr - Cynheswr y Gaeaf, Gwesty Palace  4             
 

Ebrill 
Llun 4  Efrog - ‘A Ramble in the Shambles’                           5 
Sad 9   Sioe Gerdd - We Will Rock You, CMC           1 
 

Mai  
Sad 7  Saffari Siocled                                                           2 
Llun 9  Iwerddon - Sligo a’r ‘Wild Atlanntis Way’                   6 
Llun 16 Lock, Stock a’r BBC            5 
Sad 21 Sioe Gerdd - YSchool of Rock, CMC                             1 
Llun 23 Gwesty Warner - Neuadd Alvaston                             5 
 

Mehefin 
Gwe 10 Caerfaddon a Briste            4 
Mer 15  Diwrnod y Merched - Royal Ascot          3 
Sad 25 Yr Alban - Dumfries a Galloway                                  7 
 

Gorffennaf  
Sad 9   Sioe Gerdd - Y Lion King, CMC                                 1 
 

Tachwedd  
Sad 5   Sioe Gerdd - Sister Act, CMC                          1 
 

Rhagfyr  
Sad 17 Sioe Gerdd - Les Miserables,CMC                      1 

Llyfryn 2021/2022 ar gael nawr!  
Ffoniwch 01437 563277 i fynegu gopi neu  

gwelwch ar lein  @ 
www.joneslogin.co.uk/media/1151/2021-brochure.pdf  

 
Gwasanaethau eraill: 

Bysiau 8 - 70 sedd i'w llogi ar gyfer busnes neu bleser. 
 

Teithlenni wedi'u gwneud yn benodol, trefniadau a chyflenwad 
gwasanaethau trydydd parti fel tocynnau a llety ar gyfer  

gwibdeithiau, teithiau a gwyliau i grwpiau preifat a sefydliadau.  
 

NEWYDDION 
Cyfleuster archebu ar-lein yn dod yn fuan !!!  

  
LLooggiinn  

HHeennddyyggwwyynn  
SSiirr  GGaaeerrffyyrrddddiinn    

SSAA3344  00UUXX  
FFffôônn::  0011443377  556633227777  

wwwwww..jjoonneessllooggiinn..ccoo..uukk  

Pob ymadawiad o 4 diwrnod + yn cynnwys gwasanaeth drws i ddrws - Amodau'n berthnasol! 

Mynegai math o daith a lleoliadau:  
Gwibdaith / Gwibdaith Sioe neu Chyngerdd 

Gwyliau Byr a Gwyliau 
CMC = Canolfan Mileniwn Cymru / NDS = Neuadd Dewi Sant / 

AMC = Arena Motorpoint, Caerdydd 

Gellir trefnu Mordeithiau Fred Olsen ar eich 
rhan. Mae argaeledd a phrisiau ar gais a 
byddent yn cynnwys trosglwyddiadau o 
drws i ddrws ac o'r porthladd. Ewch i: 

www.fredolsencruises.com 
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PENBLWYDD HAPUS

Penblwydd Hapus i Alys James 
o Benybont ar Ogwr ar ei 
phenblwydd yn 5 oed ar Fai 22 
ain. Dyma hi gyda’i chwaer fach 
Harriet, a anwyd ar Fawrth 19 
eg. Daw’r cyfarchion oddi wrth 
Dadcu a Nain (Ryland a Beti-
Wyn), Anti Iona ac Wncwl Ceri. 

Penblwydd hapus iawn i Betsi 
Haf o Feisgyn. Fe fydd hi’n bump 
oed ar yr unfed ar bymtheg 
o Fehefin. Cariad mawr wrth, 
Mami, Dadi, Efa-Grug a Mari Elli, 
Mamgu a Geraint, Carreglwyd, 
Llangynin a Hen-Ddadcu, Tymore, 
Llangynin. Xxx

Penblwydd cyntaf hapus i Noa 
Lewis ar Fai 3ydd. Cariad mawr 
wrth Dadi a Mami (Daniel a Kim) 
Mamgu a Pops (Davina a Mark) 
a Mam-mam (Dorothy Williams, 
Efailwen) a’r teulu i gyd.

Penblwydd hapus i Gwilym ac Osian 
Snelson, Caerfyrddin. Bydd Gwilym 
yn 8 oed ar Fehefin 5ed ac Osian 
yn 5 oed ar Orffennaf 4ydd. Cariad 
mawr wrth Dad, Mam a Caleb; 
Tadcu a Mamgu Cwmfelin; Taid 
a Nain Dinbych a’r teulu oll.

Chwilio am gantorion 
Cymru sy’n breuddwydio 
am ganu gyda’u harwyr
Mae’r rhaglen sy’n codi’r galon, 
Canu Gyda Fy Arwr, yn ôl am ail 
gyfres ac yn rhoi cyfle arall i 
unigolion neu, am y tro cyntaf 
eleni, grwpiau, gymryd rhan 
mewn profiad hollol unigryw o 
ganu gyda’i arwr cerddorol.

Roedd y gyfres gyntaf, a ddar-
lledwyd ar S4C ym mis Ionawr 
2021, yn cynnwys Elin Fflur, 
Shân Cothi a Dafydd Iwan 
yn canu gyda phobl o wahanol 
gefndiroedd gyda rhai yn en-
webu eu hunain ac eraill yn cael 
eu henwebu gan ffrindiau neu 
deulu, fel sypreis llwyr!

Mae’r tenor adnabyddus Rhys 
Meirion, sy’n cyflwyno’r rhaglen, 
nawr yn chwilio am freud-
dwydwyr newydd sydd wrth eu 
boddau â cherddoriaeth i gym-
ryd rhan mewn deuawdau dis-
glair ar gyfer y gyfres nesaf.
Ac eleni, nid dim ond unigolion 
sy’n gallu cael y cyfle unigryw 
yma. Mae modd i deulu, grŵp 
o ffrindiau, aelodau o’r un côr 
neu gymdeithas gymryd rhan!

Mae Rhys wedi gweld y poten-
sial sydd gan y gyfres hon i 
newid bywydau.

Felly os ydych chi’n breud-
dwydio am ganu gydag arwr 
neu arwres arbennig, neu eisiau 
enwebu ffrind, aelod o’r teulu 
neu grŵp sy’n haeddu’r profiad 
bythgofiadwy yma, mae angen 
cysylltu â chwmni cynhyrchu 
teledu Cwmni Da yng Nghaer-
narfon, erbyn dydd Llun, 
Mehefin 7, 2021.

I wneud cais, llenwch y ffurflen 
gais ac anfonwch glip fideo byr 
i https://www.cwmnida.cymru/
canu/. Ac am ragor o wyboda-
eth, cysylltwch â canu@cwm-
nida.tv  neu 07483904452.


