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DEWI JENKINS - Ffarmwr Ifanc
Clwb: Tal-y-bont
Gwaith: Ffermio gatre ar Fferm Tyngraig
Atgof cyntaf gyda’r mudiad?
Mynd i’r clwb am y tro cynta ar nos Fawrth, ac yna
bod ar lwyfan Eisteddfod ar y nos Sadwrn canlynol
mewn sgets efo Geraint ag Aled Llyr - a’r tri ohonom
yn noeth ar lwyfan!
LAUREN JONES - Dirprwy
Clwb: Llanwenog
Hoff weithgaredd
Gwaith: Myfyrwraig yn y
gyda’r mudiad?
Drindod Dewi Sant yn astudio
Wrth fy modd yn
Addysg Gynradd.
barnu stoc, cneifio,
Atgof cyntaf gyda’r mudiad?
actio ar lwyfan a’r
Mynd fel cared o Gorsgoch yn
treialon cŵn defaid.
swil a ddim yn siŵr beth i’w
ddisgwyl i noson gyda’r
arweinyddion – chwarae gemau
yn enwedig ‘wheel bender’!
Pa sioc arall allu di ddatgelu i
ddarllenwyr Ar Dân?
Weithiau, ar hap, fe
wneith Sophie a fi (fy
efaill) ddechrau canu'r
un gân yr un pryd!
CARWYN HAWKINS
- Aelod Iau
Clwb: Felin-fach
Gwaith: Disgybl
chweched dosbarth
Ysgol Gyfun
Aberaeron
Y digwyddiad sydd
wedi achosi’r mwya’
o embaras gyda’r
CFfI?
Canu cân allan o sioe
gerdd yn yr Eisteddfod, ac
wrth ddod at y gytgan olaf –
y trydan yn mynd bant
oherwydd y tywydd garw. Falle
bod y tywydd ddim yn lico fy nghanu
neu rywbeth?
ELLIW MAIR DAFYDD - Dirprwy
Clwb: Bro’r Dderi
Gwaith: Actores
Beth yw’r noson orau i ti gael erioed? Wedi perfformio fy
noson olaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin, cerdded i dop
‘Arthur’s Seat’ gyda ffrindiau i weld y wawr yn torri.
Disgrifia dy hun mewn tri gair:
Plentyn canol Gwarffynnon
Beth sy’n dy gadw’n effro’n y nos?
Dim. Pob lwc i chi’n trio fy neffro!
Oes gen ti unrhyw dalentau cudd?
Oes

MEGAN LEWIS - Dirprwy
Clwb: Trisant
Gwaith: Gohebydd Golwg a Golwg360
Atgof cyntaf gyda’r mudiad?
Mynd lan i Bont-rhyd-y-groes i weld caws gafr yn cael ei
greu. Te ar y diwedd, ac un o’r bois yn gofyn yn benodol
am gael llaeth buwch yn ei de – wel ’na siom ar ôl noson
o drafod llaeth geifr.
ANGELA EVANS - Aelod Hŷn
Y noson allan orau i ti fod
Clwb: Tregaron
arni?
Gwas
Sifil i Lywodraeth
Gwaith:
Sioe dawns Llandysul, bob
Cymru
–
Is
adran
Amaeth,
blwyddyn. Digon o ganu ar
Cynaliadwyedd
a
Datblygu
y ffordd draw, bach o Bryn
Pam wnest ti ymaelodi gyda’r
Fôn yn y canol, a phawb
CFfI?
yn cysgu ar y ffordd nôl.
Dywedodd Emyr Lloyd wrtha’ i,
“Dere i YFC nos Lun yn neuadd
Tregaron, fydd e’n gwd laff”.
Fi heb edrych nôl ers hynny.
Hoff weithgaredd gyda’r
mudiad?
Teithiau Tramor – cyfle
gwych i weld y byd..

MEIRIAN MORGAN Dirprwy
Clwb: Llangeitho
Gwaith: Cynorthwyydd Addysg Llyfrgell
Genedlaethol Cymru
Hoff weithgaredd
gyda'r mudiad?
Siarad cyhoeddus, yn
enwedig y seiat holi.
Fi’n hoffi dweud fy
nweud.
Pa air neu ddywediad wyt
ti’n orddefnyddio?
Fi wastad yn dweud, “allai just
gweud” neu “allai just gofyn” cyn i fi
ofyn cwestiwn.

BETHAN FFLUR ROBERTS - Brenhines
Clwb: Mydroilyn
Gwaith: Prif Rheolwr Gweithredol yn Mind Aberystwyth
Beth yw’r noson orau i ti gael erioed? Ma AGM Blackpool
eleni yn agos ati - yn bendant nosweithu AGM dros y
blynyddoedd neu gyda criw dros 18 oed C.Ff.I Mydroilyn!
Beth yw’r cyngor gorau i ti ei glywed erioed?
Paid â byth a dweud NA! - Sian Tandy!
Y peth gorau am dy ardal di?
Y môr, wal yr harbwr yn Aberaeron, hufen iâ a sglodion a
cherdded ar hyd llwybr yr arfordir.

Croeso gan Rhys Richards!

Fel Cadeirydd Clwb a Rali Tal-ybont eleni, mae’n bleser mawr gen i groesawu chi gyd i Fferm
Berthlwyd sydd ar gyrion y pentre lle cynhaliwyd y Rali cwpwl o
flynyddoedd yn ôl. Rwyf yn edrych 'mlaen i weld yr holl glybiau
yn dod i dop y Sir ac i weld yr holl gystadlu gydol y diwrnod. Un
gystadleuaeth rwyf yn edrych ‘mlaen i’w gweld ac ni ddylech ei
cholli yw y Treialon Cŵn Defaid Dall. Gobeithio y byddwch yn
mwynhau y diwrnod oherwydd rydym fel Clwb yn edrych
ymlaen i’w chynnal eto!

Y Rali: ‘Trwy’r
Degawdau!’
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O dan sylw:
Y Fforwm
Ieuenctid!
Dyma aelodau’r fforwm
yn disgrifio beth mae’r
fforwm yn meddwl iddyn
nhw! Os ydych chi o dan
18 oed ac yn aelod o
G.Ff.I Ceredigion croeso i
chi ymuno â’r Fforwm ewch i wefan y Sir am
fwy o wybodaeth!

Dramâu’r Sir

Wedi wythnosau o ddysgu geiriau, chwilio gwisgoedd
ac adeiladu'r setiau – fe ddaeth yr wythnos fawr.
Wythnos dramâu'r sir. Eleni, fe fentrodd pymtheg o glybiau i
lwyfan Theatr Felin-fach yn Nyffryn Aeron gan gynnig gwledd o
adloniant i'r rhai fu'n ddigon ffodus i gipio tocyn.

A bu gan un dipyn o ben tost – sef y beirniad – Rhian Morgan o
Landeilo sy'n adnabyddus am ei phortread o 'Gwen Lloyd' ar y gyfres
Gwaith/Cartref.
Yn dilyn llwyddiant darlledu canlyniadau'r siarad cyhoeddus ym mis
Ionawr, fe aeth Radio Beca ati unwaith eto i ddarlledu ambell gyfweliad
a chanlyniadau hollbwysig y dramâu ar-lein. Bu'r ymateb yn dda, gyda
rhai hyd yn oed yn gwrando’n fyw o Lerpwl!... Dyma’r tri chlwb a
ddaeth i’r brig!
Canlyniadau eraill:
Actor gorau o dan 16 oed - Rhys Davies,
Llanwenog
Actores orau o dan 16 oed - Cadi Jones,
Lledrod
Actor gorau - Dewi Jenkins, Tal-y-bont
Set orau - Llangwyryfon
Cynhyrchydd gorau - Pontsian
Sgript orau - Penparc
Perfformiad technegol - Lledrod

Cwestiynau Cyflym: Rhian Evans, Actores orau dan 26!
Beth oedd enw dy gymeriad, a sut un oedd hi?
Enw fy nghymeriad i oedd Alis. Roedd hi'n weddw canol oed oedd yn ceisio delio â
phroblemau priodasol ei mab, beichiogrwydd ei merch ynghyd â phroblemau canol oed ei
hun. Roedd hi'n gymeriad caled ar yr wyneb ond, heb os, roedd ganddi haenau o
emosiwn y tu mewn iddi wrth inni
ddarganfod erbyn y diwedd ei bod
hithau'n disgwyl babi.
Sut brofiad yw bod yn aelod o glwb Felin
-fach?
Mae bod yn aelod o glwb Felin-fach yn
grêt! Mae'n glwb sy'n cyd-dynnu'n dda
ac yn ceisio rhoi cyfle i bawb bob
amser. Mae fy nghyn-glwb, Llanllwni yn
sir Gâr, yn parhau'n agos iawn at fy
nghalon – ond dw i'n lwcus iawn i gael
fy nerbyn fel rhan o 'dîm' CFfI Felin-fach
bellach.

Cofiwch ddefnyddio cyfrif Twitter y Sir i hybu holl
gystadlaethau’r Sir @ceredigionYFC #ralicardi

Amser i Serennu
1af Clwb Llanwenog

Perfformiad Technegol Gorau
yng Nghymru: Llangeitho

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cwis Iau y Sir
1af Llanddeiniol

Stocmon Hŷn Cymru
Delyth Jones, Tregaron

Rygbi Cyffwrdd
1af Mydroilyn

Gala - Nofiwr Gorau
1af Ifan Davies, Felin-fach

Gala Nofio
1af Clwb Felin-fach

Rownderi
1af Tregaron

1af Tîm Ceredigion
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Eich Canllaw Bras!
Ar y 29ain a 30ain o fis Gorffennaf bydd CFfI
Ceredigion yn cynnal Splash! ar gaeau
Maesllyn, Tregaron. Bydd hi’n benwythnos
llawn hwyl a sbri â digon i’w wneud! Dyma ein
rough guide ni o’r 5 peth i beidio ag anghofio i
ddod gyda chi i gael penwythnos gwerth
chweil!
1. Esgidiau call –Ar nos Wener bydd
Twmpath gydag Erwyd a Bryan. Er
mwyn gwneud y gorau o’r Twmpath
mae’n rhaid cael esgidiau call, i allu
dawnsio am oriau. Hefyd, rhaid cael yr
esgidiau iawn i gymryd rhan yn y
duathlon ar y dydd Sadwrn.
2. Camera – Mae eisiau camera i gael
lluniau o’r arddangosfa Tân Gwyllt, y
bandiau a’r
cystadleuaeth
Rhychio. Os
ydych am ddod i
gymryd rhan yn y
gweithgareddau
i’r plant mae
camera yn
hanfodol i gael
llun gyda eich
hoff gymeriad
Cyw.

3. Dillad Sbar – Ar brynhawn dydd Sadwrn bydd y
Fforwm Ieuenctid yn
cynnal eu It’s a
Knockout. Os am
gystadlu ac aros i’r
nos mae’n rhaid cael
dillad sbar i edrych ar
eich gorau erbyn y
nos. Pwy a ŵyr pa
fath o lanast fydd yn
y gemau It’s a
Knockout?
4. Pabell – Eleni, does dim rhaid mynd adref ar
nos Wener, allwch wersylla yn Nhregaron. Mae
plot yn £10. Beth yw’r pwynt teithio adref pan
mae maes pebyll rhesymol ar gael yn agos?
5. Digon o arian – Bydd eisiau digon o arian
arnoch i fwynhau yn y bar ar y nos Wener ac
ar nos Sadwrn! Mae gwledd o gerddoriaeth ar
gael ar y llwyfan trwy’r penwythnos, Chip Shop
Boys, #Band 6,
#Band6
DJ Bry a hyd
yn oed Dolly
Parton! Felly
peidiwch ag
anghofio eich
waled adref!

Ar gefn tractor - C.Ff.I Penparc
Ddiwedd mis Mawrth, mentrodd 50 o aelodau ac arweinwyr clwb Penparc
ar y daith fwyaf yn hanes eu clwb — o Abergwaun i Gaergybi ar gefn
tractor.
Fe lwyddodd y criw i godi swm
anrhydeddus tuag at ambiwlans awyr
Cymru a’r clwb drwy noddwyr, rhoddion
a nosweithiau cymdeithasol mewn trefi a
phentrefi ledled Cymru.
Fe fu’r cyfryngau yn eu dilyn ar hyd wahanol rannau o’r 165 milltir o’r daith,
gan gynnwys Radio Cymru, Ffermio a Heno.

Gair gan Emyr:
Diolch yn fawr i bawb a
gefnogodd Elgan a minnau yn noson
Cinio'r Cadeirydd yng ngwesty'r
Marine ddiwedd mis Ebrill. Diolch
hefyd i bawb a gyfrannodd tuag at
yr ocsiwn a'r bingo gan sicrhau ein
bod yn codi swm teilwng iawn o
£4100. Braf oedd gweld dros 170 o
aelodau a ffrindiau'r mudiad yn
mwynhau yng nghwmni DJ Bry.

Holi Enfys, Brenhines y Sir!
Sut brofiad oedd trefnu a chynnal gymanfa'r frenhines?
Profiad pleserus. Roedd pawb yn fodlon cymrd rhan a helpu. O'dd ca'l cynnal y gymanfa yn y pentre yn sbeshal
hefyd. Yr her mwyaf o'dd ffito pawb mewn i'r capel!
O ble ddaeth y syniad i aelodau arwain y gymanfa?
Ges i arwain gymanfa am y tro cynta’ drwy'r mudiad (gymanfa Rali). Felly, o'n i'n credu bod hi ond yn deg bo'
ni'n rhoi'r cyfle i aelodau presennol y sir. Hefyd, o'n ni moyn cadw'r noson yn hwyliog ac yn nwylo'r aelodau.
Unrhyw tips i drefnu cymanfa?
Dewis caneuon â digon o wmff!
Da iawn chi
am godi
£870 ar
gyfer
ysgoloriaeth
Miriam
Briddon.

“Her a phleser oedd
arwain cynulleidfa
mor hwyliog!” - Nest
Jenkins
“Diolch am y
cyfle gwych ac
roedd hi’n brofiad
anhygoel!” Carwyn Hawkins

“Cyfle hollol
unigryw ond yn
brofiad na’i gofio
am byth!” Meinir Davies

£££

FINANCIAL HELP AVAILABLE
FOR STUDENTS
NAWDD ARIANNOL AR GAEL
I MYFYRWYR

CEREDIGION NFU TRUST FUND

IF YOU ARE GOING TO STUDY AGRICULTURE OR ANY AGRI-RELATED SUBJECT AFTER
LEAVING SCHOOL, THEN YOU COULD BE ELIGIBLE FOR SPONSORSHIP, CONTACT US,
OR YOUR SCHOOL, TO FIND OUT MORE.
OS YR YDYCH YN MYND I ASTUDIO AMAETHYDDIAETH NEU UNRHYW PWNC PERTHNASOL AR OL
GADAEL YR YSGOL, MAE’N BOSIB Y FYDDWCH YN GYMWYS AM NAWDD.
CYSYLLTWCH A NI, NEU EICH YSGOL AM RAGOR O WYBODAETH.

SWYDDFA NFU OFFICE, SOUTH ROAD, ABERAERON, CEREDIGION, SA46 0DP

01545 571778

aberaeron@nfumutual.co.uk
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Tîm Golygu: Bethan Roberts, Dewi Jenkins, Elliw
Dafydd, Lauren Jones, Megan Lewis, Meirian Morgan.
Diolch yn fawr i Enfys, Dion a morwynion 20152016 am eu gwaith yn golygu’r cylchgrawn hwn yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Pob Lwc i bawb yn Rali’r Sir!

