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Dyfalwch pa flwyddyn enillodd 

Tregaron y Rali ddiwethaf cyn 2016?! 

 Teithiau Tramor 
 Y misoedd nesaf! 
 Cardis yn Clebran!  



 

 

Mae blwyddyn Angela Evans a Carwyn Hawkins fel aelod hŷn ac 
iau’r sir wedi gwibio heibio, a dyma rai o brofiadau eu blwyddyn... 
 
Beth oedd yr uchafbwynt?  
Angela: Eistedd ar lwyfan Rali 2016 Tal-y-bont gyda Carwyn yn gwrando ar 
Emyr Evans, Cadeirydd y Sir, yn cyhoeddi taw clwb Tregaron oedd wedi dod 
i’r brig, a finnau fel Cadeirydd y clwb yn codi’r cwpan - bythgofiadwy!   
Carwyn: Bod yn rhan o bob gweithgaredd gyda’r mudiad, a hefyd arwain yr 

Eisteddfod, mynd o le i le gyda gweddill y Swyddogion, creu fideos i 
hyrwyddo’r Rali a bod yn ‘bartner in crime’ gydag Angela. 
 
Beth oedd y peth mwyaf annisgwyl oedd rhaid gwneud?  
Angela: Yn y gystadleuaeth Diogelwch ac Effeithiolrwydd, roedd rhaid i mi fod 
yn un o’r models oedd wedi cal damwain ar y fferm gyda gwaed, cytau a 

bandages drostai i gyd. Roedd e’n brofiad surreal iawn. 

Carwyn:  Wel, bydden i’n argymell unrhyw un i ddarllen y rheolau’n ofalus cyn trial am y swydd, 
achos doedd dim syniad gyda fi fod rhaid ysgrifennu adroddiad i’r papurau bro yn fisol. Ond, mae 
wedi bod yn brofiad da i gyfoethogi fy sgiliau ysgrifennu sy’n help i’r Brifysgol, yn ogystal â gweld 

llwyddiannau’r aelodau yn ystod y flwyddyn. 
 
Dy gyngor i’r aelod hŷn/ iau nesaf? 

Angela: Joiwch, llawenhewch a mwynhewch bob eiliad. Mae’r flwyddyn wir yn hedfan. Gwnewch y 
mwyaf o bob cyfle sy’n dod i’ch rhan – o arwain cystadlaethau i gyfrannu syniadau at ddatblygiad y 
mudiad. 
Carwyn: Cymera bob cyfle sydd yn dod atat. Mae’r flwyddyn yn mynd i 

hedfan felly gwna’r gorau ohoni. Cyngor arall hefyd yw; bydd yn barod 
i helpu unrhyw un, boed yn staff y mudiad, neu'r swyddogion eraill, 
ond yn fwy na dim, mwynha’r cyfle a joia cwmni dy Aelod Hŷn. 
 
Rhannwch gyfrinach â ni am eich gilydd...  
Angela: Y gân gyntaf mae Carwyn wastad yn rhoi ymlaen ar y jukebox 
yw ‘Waterloo’ gan Abba! Mae’n guaranteed o gael pawb ar y 
dancefloor, fel y gwelon ni yn Nawns y Frenhines yn y Pier! 
Carwyn: Wel, peidiwch â gweud wrth neb, ond mae Angela ‘secretly in 
love’ gyda fi!!!! (winc winc) 

DIOLCH! 
Dyma ein rhifyn olaf ni fel Swyddogion o Ar Dân. Hoffem fanteisio ar y cyfle i ddiolch i bawb 
sydd wedi gwneud y flwyddyn hon yn un mor fythgofiadwy. 

Mae cyd-swyddogion, staff y swyddfa, cyd-aelodau ac 
arweinyddion wedi ein cefnogi ni gymaint dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Rydym wedi mwynhau mas draw yng nghwmni 

aelodau ar draws y Sir yng nghystadleuthau’r Sir, 
digwyddiadau a nosweithau clwb.  

Pob lwc i Swyddogion newydd y Sir - edrychwn ymlaen at 
Ddawns Dewis Swyddogion y Sir! 

Gobeithiwn eich gweld yn ein Cymanfa ar y 19eg o 
Fawrth yng Nghapel Mydroilyn.  



 

Top tips i feirniaid answyddogol! 
Uchafbwynt y flwyddyn i nifer o aelodau, arweinyddion a 
chefnogwyr yw’r wythnos Adloniant. Tymor y double-acts 
a’r double-takes. Y geiriau mwys a’r tynnu coes. Beth 
bynnag yw’r stori, y llinyn cyswllt, un peth sy’n sicr, bydd 
talentau’n ffynnu a’n diddanu ar lwyfan bendigedig Theatr 
Felin-fach ddiwedd Chwefror! 

Sicrwydd arall yw’r nifer o feirniaid answyddogol fydd yn 
y gynulleidfa! Mae gennym i gyd ein ffefrynnau, ein hoff 
jôc, ein hoff actor. Ond sut mae’r beirniad yn dod i 
benderfyniad? 

Dyma i chi’r cynllun marcio. Beth am ei ddilyn wythnos yr 
adloniant i weld os ydych chi’n cytuno gyda barn y 
beirniad??   

Amrywiaeth a Chydbwysedd - 20 marc 

Bydd y lle’n llawn o bobl o bob oedran felly mae’n rhaid cynnig adloniant i bawb. Yn y 
rheolau maent yn sôn bod creu adloniant fel coginio cacen. Os bod gormod o fenyn, 
dyw’r gacen ddim yn codi, os bod gormod o siwgr, fydd blas ofnadwy arni, os bod dim 
digon o wyau, bydd cacen glensh, ddiflas iawn gyda chi!  Ond os bydd balans da rhwng 
y cynhwysion mae gennych becyn adloniant a hanner! 

Gwreiddioldeb a Gwerth Adloniant - 35 marc 

Bob blwyddyn, mae’n anodd meddwl am rywbeth newydd! Tybiaf mai un o’r gofidiau mwyaf i glybiau yw 
canfod syniad gwreiddiol. Fel cynulleidfa, mae’n rhaid edrych ar bob clwb yn unigol. A ydynt yn cymryd 
mantais o’u haelodau ac yn gwneud defnydd da o’r talentau sydd ganddynt i’w gynnig? 

Effeithiolrwydd y gwisgoedd, y set a’r celfi - 10 marc 

Dyma gyfle da i ddod â llwyfan Theatr Felin-fach yn fyw, gyda gwisgoedd lliwgar, siapau amrywiol a lefelau 
gwahanol. Cofiwch am gatalog gwisgoedd newydd y Sir! Ar gael drwy’r flwyddyn wrth gysylltu gydag Anne 
neu Tomos yn y swyddfa. (Shameless plug) 

Defnydd o’r llwyfan gan y perfformwyr - 10 marc 

Fel cynulleidfa, nid ydym eisiau edrych yr un man am sbelen hir! Edrychwch am newid mewn cyfeiriad. Mae 
Theatr Felin-fach yn llawn trysorau o fynediadau gwahanol, o risiau i ddrysau! Rhaid cymryd mantais ar 
rhain, OND, rhaid gwneud hyn i bwrpas!         

Effaith Gyffredinol - 25 marc 

Gallwch drin yr effeithiau gweledol a sain yma gan drafod os oeddent yn cyfrannu neu’n hambygio’r 
perfformiad. Edrychwch am rywbeth gwahanol, twist yn y stori ond yn bwysicach fyth, 
sylwch ar faint o fwynhad chi’n ei gael wrth wylio. 

Cyfanswm - 100 o farciau 

 

Cofiwch, BYDD PENDERFYNIAD Y BEIRNIAD YN DERFYNOL......     
Ond rhydd i bawb eu barn! 

 

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

Diolch am noddi’r 
gystadleuaeth! 



 

Pwy sy’n cofio’r Eisteddfod Sir ddiwedd Hydref 
2016 ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid? 
Wel peidiwch â phoeni dim, mae gan Ar dân yr 
hanes yn llawn i chi... 
 
Clwb Llanwenog enillodd y nifer mwyaf o 
bwyntiau yn yr Eisteddfod, gyda Phontsian yn ail a 
Felin-fach yn drydydd. 
 

Fe gafodd darn bach o hanes ei greu hefyd, wrth 
i’r Sir gynnal dwy seremoni lenyddol gan 
wobrwyo Coron a Chadair i’r bardd a’r llenor 
buddugol. Llongyfarchiadau i Ceris James o glwb 
Mydroilyn am ennill y Gadair gyda’i cherdd 
‘Gwawr’, a Lisa Mai Jones o glwb Pontsian am 
ennill y Goron am ei stori fer ar y thema Gwledig. 
 
Ac roedd wyneb cyfarwydd iawn wedi cael ei 

hanrhydeddu’n Llywydd yr Eisteddfod – neb llai na 
Mared Rand Jones, cyn-drefnydd CFfI Ceredigion. 
Diolch am ei haraith hwyliog a’i rhodd hael. 
 
 

Lluniau gan Karen Owen 
 
Dyma pwy ddaeth i’r brig yn y cystadlaethau llwyfan... 
Dawnsio Gwerin: Mydroilyn 
Unawd Alaw Werin: Beca Williams, Tal-y-bont 
Meimio i Gerddoriaeth: Llangeitho 
Cân Gyfoes: Pontsian 
Unawd dan 13: Cadi Williams, Tal-y-bont 
Llefaru dan 13: Siwan George, Lledrod 
Unawd dan 16: Beca Williams, Tal-y-bont 
Llefaru dan 16: Gwion Ifan, Pontsian 
Unawd dan 21: Ianto Jones, Felin-fach. 
Llefaru dan 21: Meleri Morgan, Llangeitho 
Unawd dan 26: Heledd Besent, Mydroilyn 
Llefaru dan 26: Rhian Evans, Felin-fach 
Emyn Nofis: Lowri Davies, Caerwedros 
Unawd Offerynnol: Jay Snow, Troedyraur 
Monolog neu Ymgom: Rhian Evans, Felin-fach 
Canu Emyn: Elain Davies, Caerwedros 
Parti Llefaru: Llanwenog 
Ensemble Lleisiol: Tal-y-bont 
Sioe Gerdd: Heledd Besent, Mydroilyn 
Parti Unsain: Pontsian 
Sgets: Llanddewi Brefi 
Deuawd: Mair a Catrin, Troedyraur 
Stand-Up: Cennydd Jones, Pontsian 
Deuawd neu Driawd Doniol: Guto, Iwan a Llŷr, 
Llanddewi Brefi 
Côr cymysg: Caerwedros 
  
Pwy oedd y 
beirniaid? 
Huw Foulkes, 
Ann Fychan, 
Nia George, 
Karen Owen, 
Dafydd Jones a 
Gethin Page. 



 

Er bod cystadleuaeth gref a ffyrnig yn y Sir, 
hyfryd oedd cyd-dynnu rhwng gwahanol glybiau 
wrth i fyddin Ceredigion fentro lawr i Neuadd 
ysblennydd y Brangwyn, Abertawe ganol 
Tachwedd y llynedd. 

Ac er bod gêm Rygbi Cymru yn erbyn Japan yr un 
diwrnod, nid oedd hynny’n amharu ar lwyddiant yr 
Eisteddfod! 

Grêt oedd gweld nifer o gwpanau’n dod i 
Geredigion yn cynnwys y cwpan am yr adran 
Waith Cartref. Llongyfarchiadau i bawb wnaeth 
gyfrannu at Geredigion yn dod i’r 3ydd safle ar 
ddiwedd y diwrnod. 

 Cystadlaethau Llwyfan: 

Unawd Offerynnol 26 oed neu iau – 1af – Jay Snow, 
Troedyraur; 

Ensemble Lleisiol – 2il – Tal-y-bont; 

Meimio i Gerddoriaeth – 3ydd – Llangeitho; 

Canu Emyn 26 neu iau – 2il – Elain Davies, 
Caerwedros; 

Sgets – 1af – Llanddewi Brefi; 

Llefaru 26 neu iau – 2il – Rhian Evans, Felinfach; 

Monolog neu Ymgom – 2il – Rhian Evans, Felinfach; 

Stand Up 26 neu iau – 2il – Cennydd Jones, Pontsian; 

Dawns 26 
neu iau – 
2il – 
Mydroilyn. 

 

 

 

 Gwaith Cartref: 

Stori Fer – 2il – Lisa Jones, Pontsian; 

Cerdd – 2il – Ceris James, Mydroilyn; 

Limrig 1af – Elen Lloyd-Jones, Pontsian; 

Cyfansoddi Alaw – 1af – Heledd Besent, Mydroilyn; 

Cyfansoddi Dawns – 2il – Carys Stephens, Mydroilyn; 

Dylunio ‘Geo Filter’ Snapchat – 1af – Carwyn Rees, 
Pontsian; 

Cystadleuaeth i aelodau 26 neu iau – 1af – Luned Mair, 
Llanwenog; 

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau – 1af – Twm 
Ebbsworth, Llanwenog 



Rhaglen Radio  
Ym mis Mai 2016, teithiodd rhai 
o aelodau Fforwm Ieuenctid y 
Sir, sef Carwyn Hawkins, Alaw 
Mair Jones a Caryl Morris i 
Stafford i gystadlu yng 

nghystadleuaeth Rhaglen Radio NFYFC, 
ar ôl cipio’r ail safle yng Nghymru. Roedd 
yn rhaid iddynt ysgrifennu eu sgript eu 
hunain ar gyfer bwletin newyddion,   
hysbyseb ynghyd â chynnal cyfweliad.  
Llongyfarchiadau mawr i’r criw am ddod yn drydydd dros 
Brydain. Mae’n dangos fod codi am 6yb ar gyfer taith o deirawr 
a hanner werth y drafferth yn y diwedd! 

Frisbee 
Ar yr un penwythnos yn Stafford, fe 
brofodd aelodau Ceredigion ein bod 
nid yn unig yn gallu cynhyrchu 
rhaglen radio o safon – ond ein bod 
hefyd yn gallu chwarae Frizbee yn 
arbennig! Llongyfarchiadau i glwb 

Troedyraur am ddod yn bedwerydd yn y 

gystadleuaeth Frizbee ar lefel NFYFC.  Mae'r gystadleuaeth hon 

yn gymharol newydd i aelodau Ceredigion, ond doedd hynny 
ddim yn rhwystr i aelodau Troedyraur, sy’n dipyn o arbenigwyr 
erbyn hyn. Da iawn chi! 

Tynnu’r Gelyn 
Ar ddechrau mis Awst, fe ddaeth 
tîm Llanwenog yn drydydd ar lefel 
cenedlaethol yng nghystadleuaeth 
tynnu’r gelyn o dan 18 oed. Mae'n 
amlwg fod dyfodol disglair gyda 

thimau tynnu'r gelyn Llanwenog wedi 
iddynt gyrraedd rowndiau terfynol 

Cymru a Lloegr. Llongyfarchiadau bob un!  

 

 

 

Cwis y Sir  

Ffair Aeaf 
 
Wedi deuddydd o 
gystadlu ar faes y 
Sioe Frenhinol yn 
Llanelwedd ddiwedd 
mis Tachwedd, fe ddaeth Ceredigion i’r ail 

safle yng nghystadlaethau’r Ffermwyr Ifanc. 
Llongyfarchiadau i bob aelod fu’n 
cynrychioli’r Sir, a dyma rai a gafodd 
lwyddiant... 
 
Barnu Gwartheg Cigyddion 
Dan 26:  2) Elizabeth Harries, 
Pontsian 
 
Barnu Carcas Ŵyn: Tîm Ceredigion yn 

drydydd! 
Dan 21:  3) Huw Lewis, Trisant 
Dan 18:  2) Steffan Rattray, Trisant 

 
Barnu Ŵyn Cigyddion: Tîm Ceredigion yn 
drydydd! 

Dan 26:  3) Siôn Ellis, Llangwyryfon 
Dan 18:  3) Laura Evans,   
    Llangwyryfon 

 
Torri Dofednod: 1) Caryl Morris, Llanddeiniol 
Trin Dofednod: 3) Caryl Morris, Llanddeiniol 
 
Llongyfarchiadau arbennig i Bedwyr 
Siencyn o glwb Tal-y-bont am ennill y tlws 
am yr unigolyn â'r rhesymau gorau yn y 
Gymraeg o dan 16. 

Cystadlu’n Genedlaethol! 

Canlyniad Cwis               

Diogelwch ar y Ffyrdd:                                                  

1af - Felinfach A                                

2il - Llanddewi Brefi                               

3ydd - Caerwedros A, Llangeitho, 

Llangwyryfon B a Phontsian 

Canlyniad Cwis 
Amaeth: 

1af - Llanddeiniol 
2il - Llangwyryfon B 
3ydd - Tregaron B 

 

Canlyniad Cwis Cyffredinol 
1af - Llangeitho 
2il - Pontsian 

3ydd - Llanwenog 

Canlyniad Terfynol: 
1af - Pontsian 
2il - Llangeitho 

3ydd - Llanddeiniol 



 

Chwaraeon dan do  
 Yn ôl ym mis Tachwedd, cynhaliwyd Chwaraeon Dan Do'r Sir yng 

nghanolfan Llanddewi Brefi. Roedd hi’n noson llawn sbort, sbri a 
sŵn. Roedd nifer o gystadlaethau cyffrous ar y noson, gan 
gynnwys gornest ddwys o ddrafftiau, ac roedd rownd 

derfynol y tip-it rhwng Penparc a Thrisant yn gêm i’w 
gofio!  
 

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gystadlu ac i’r 
rhai a ddaeth i’r brig, gyda chlwb Llanwenog yn 
fuddugol ar ddiwedd y cystadlu, a Llangeitho a 
Llanddewi Brefi yn ail. 

Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu yn y 

cystadlaethau siarad cyhoeddus yn ddiweddar, ac yn 

enwedig i glwb Llanwenog am ddod i’r brig yn y 

cystadlaethau Cymraeg a Saesneg. Mae’n amlwg bod 

siaradwyr o fri gyda ni yn y sir! 

Siôn Wyn Evans o glwb Felin-fach enillodd y Cadeirydd 

gorau o dan 14 oed. ‘Diffodd y Sêr’ gan Haf Llewelyn 

oedd y llyfr Cymraeg eleni, a dyma farn Siôn amdano... 

“Roedd e’n llyfr eithaf da yn bersonol i fi, achos bod Dad

-cu fi wedi cael ei gladdu yn Ypres yn yr un lle â Hedd 

Wyn. Roeddwn i wedi mwynhau’r llyfr er ei fod yn drist 

clywed bod Hedd Wyn wedi ennill cadair yr Eisteddfod 

ond ddim wedi gallu ei dderbyn achos ei fod wedi marw. 

Byddwn i’n bendant yn awgrymu’r llyfr i ffrind achos 

mae wedi cael ei ysgrifennu’n effeithiol o safbwynt 

chwaer Hedd Wyn. 

Pob lwc i bawb sy’n cynrhychioli’r Sir yng Nghymru 
ddechrau Ebrill. 
 
Siarad Cyhoeddus Cymraeg: 
 
Dan 14 
Cadeirydd:  Siôn Wyn Evans, Felin-fach; 
Darllenydd: Sioned Fflur Davies, Llanwenog 
Tîm:  1) Pontsian; 2) Llanwenog B; 3) Lledrod. 
 
Dan 16  
Cadeirydd: Ffion Evans, Llanwenog 
Siaradwr: Twm Ebbsworth, Llanwenog 
Diolchydd: Ffion Williams, Lledrod 
Tîm:  1) Llanwenog A a Llanwenog B; 3) Lledrod. 
 
Dan 21, Seiat Holi 
Cadeirydd: Nest Jenkins, Lledrod 
Siaradwr: Meleri Morgan, Llangeitho 
Tîm:  1) Llanwenog A; 2) Lledrod a Llangeitho. 
 

 
Dan 26, Dadl 
Cadeirydd: Elen Lloyd-Jones, Pontsian 
Siaradwr: Cennydd Jones, Pontsian B 
Tîm:  1) Llangeitho; 2) Pontsian B; 
3) Pontsian A. 
 
Ymgeisio am Swydd:   
Eiry Williams, Llangwyryfon 
Seiat Sillafu:  
Alwen Morris, Llangwyryfon 
 
Siarad Cyhoeddus Saesneg 
 
Dan 14 
Cadeirydd: Beca Jenkins, Pontsian A 
Darllenydd: Gwion Ifan, Pontsian A 
Tîm:  1) Pontsian A; 2) Llanwenog 
D; 3) Pontsian B. 
 
Dan 16 
Cadeirydd: Catrin Rees, Mydroilyn 
Siaradwr: Gethin Jenkins, Mydroilyn 
Diolchydd: Beca Jenkins, Pontsian 
Tîm:  1) Mydroilyn A; 2) Llanwenog; 3) Bro’r Dderi. 
 
Dan 21 
Cadeirydd: Nest Jenkins, Lledrod 
Siaradwr: John Jenkins, Lledrod 
Tîm:  1) Lledrod; 2) Llanwenog. 
 
Dan 26 
Cadeirydd: Meleri Morgan, Llangeitho 
Siaradwr:  
Cennydd 
Jones, 
Pontsian 
Tîm:   
1) Pontsian A; 
2) Llangeitho; 
3) Mydroilyn. 
 
 

SIARAD CYHOEDDUS 



 Y misoedd nesaf...        Canu Carolau!  

Digwyddidau’r dathlu 

, 

 
 

Yr Her: Seiclo cyfanswm o 75 milltir o amgylch Ceredigion fel Sir a chodi arian i CFfI 

Ceredigion a Beiciau Gwaed Cymru. Byddwn yn gwahanu’n 3 grŵp, felly tua 25 milltir yr un. 

 Y dyddiad: Dydd Sadwrn yr 8fed o Ebrill, 2017. 

 Manylion: Bydd grŵp 1 yn dechrau’r daith o Aberteifi, grŵp 2 o Dregaron a grŵp 3 o Dal-y-

bont. Os ydych am seiclo’r 25 milltir i gyd – grêt! Ond os ydych am ymuno am ddarn bach o’r 

daith rydym yr un mor awyddus i chi ymuno â ni. Byddwn ni’n creu amserlen i nodi lle 

gallwch ymuno a gadael y daith. Gwaith tîm yw’r her, felly dewch i seiclo faint y mynnwch 

chi! Mae yna groeso i aelodau, rhieni a ffrindiau’r Sir. Yn ogystal, bydd 

rhaid i aelodau dan 18 oed gael rhiant neu oedolyn cyfrifol yn gwmni ar hyd 

y daith neu cymal. Bydd ffurflenni nawdd yn cael eu dosbarthu gyda’r 

pecynnau ymuno ym mis Mawrth. 

Dathlu diwedd y daith: Bydd pawb yn gorffen yng Nghlwb Rygbi Aberaeron 

lle bydd bwyd a noson rasus defaid. Bydd croeso cynnes i bawb ddod i 

ddathlu, p’un a ydynt wedi seiclo neu beidio.  

Seiclo’r 75! 



 Y misoedd nesaf...        Canu Carolau!  

Digwyddidau’r dathlu 

Pontsian                                           
Wel pwy feddylie, pan sefydlwyd 

C.Ff.I Pontsian nôl yn 1942 

fydde’r clwb dal yn mynd o nerth i nerth 

75 mlynedd yn ddiweddarach gyda dros 

hanner cant o aelodau. Braf hefyd yw cael 

ysgrifenyddes cynta’r clwb Magw Evans 

dal yr un mor gefnogol i’r clwb. Bydd y 

clwb yn parhau gyda’r dathliadau wrth 

gynnal cinio mawreddog yng Ngwesty’r 

Feathers Aberaeron ar y 25ain o Fawrth 

gyda thwmpath i ddilyn. Croeso cynnes i 

bawb ymuno gyda ni yn y dathlu. Er mwyn 

sicrhau lle cysylltwch gydag un o 

Swyddogion y Clwb! 

Llanwenog 
Bydd aelodau, cyn-aelodau, 

arweinyddion a rhieni’r clwb yn mynd ati 

i gyflawni Sialens 60 milltir i ddathlu pen-blwydd 
C.Ff.I Llanwenog yn 60 oed ar ddydd Sadwrn, 
Mehefin 17eg. Yn ystod y sialens byddwn yn 

cymryd rhan mewn chwech gweithgaredd wahanol 
o feicio, nofio, rhedeg, rhwyfo, cerdded a thynnu 

tractor gan wneud cyfanswm o 60 milltir o amgylch 
plwyf Llanwenog.  

Nod y sialens yw codi arian tuag at Cymdeithas 

Alzheimer’s Cymru. Os am noddi’r sialens a 

chyfrannu i’r elusen cysylltwch â’r clwb. 

Unwaith eto, mae’r Ffermwyr 
Ifanc yng Ngheredigion wedi bod 
yn brysur iawn yn canu carolau 
dros yr Wŷl. Drwy haelioni ein 

cymunedau a gwaith caled yr 
aelodau mae dros 16 o elusennau 

wahanol wedi elwa o roddion 
ariannol. Arbennig!  

£13,600 
a dal i 

gyfri 

Llangeitho  

Eleni, mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho yn dathlu ugain 

mlynedd. I ddathlu hyn rydym wedi cynnal nifer o 

weithgareddau gwahanol ac rydym am gael Cinio Clwb 

arbennig i goroni’r cyfan.  Cafodd y clwb ei ail-ffurfio yn 

1997 er bod y clwb wedi bodoli yn yr ardal flynyddoedd 

ynghynt, ond roedd nifer o bobl ifanc yr ardal, gan gynnwys teulu’r Downes, wedi sylweddoli bod 

angen clwb. Wedi sefydlu’r clwb, a chael arweinwyr o blith trigolion yr ardal, aethpwyd ati i 

drefnu cyfres o weithgareddau ar gyfer ieuenctid y clwb, ac yn fuan llwyddwyd i gymryd rhan 

mewn nifer o gystadlaethau. Ers hynny, mae’r clwb wedi profi llwyddiant ar draws nifer o 

feysydd, gan gynnwys ennill cystadleuaeth y ddrama ddwywaith, ac ennill mewn cystadlaethau 

barnu stoc, a phrofi llwyddiant yn yr eisteddfod, yn y rali a’r siarad cyhoeddus. Buom nifer o 

weithiau yn cynrychioli’r sir ar faes y Sioe Frenhinol, ym Malvern, ac mewn theatrau 

ledled y sir a thu hwnt. Ond wrth gwrs yn bwysicach na dim yw’r cyfarfodydd 

wythnosol, lle mae pawb yn dod ynghyd i fwynhau a chael profiadau newydd. Rydym 

yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr ugain mlynedd nesaf.   
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Aelodau yn joio mas draw! 

Ymlaen at yr ail ddawns! Yng nglwb ‘Idols’ Abertawe cynhaliwyd dawns Nadolig Sir Gâr ar 20fed o 

Ragfyr. Teithion ni fel swyddogion, gyda chwmni Aelod Iau a Hŷn y Sir mewn steil lawr i Abertawe 

mewn limo! Tipyn o sbort cyn cyrraedd wrth deimlo fel ‘royalty’ gyda’n gwydrau o fybli! Wedi 

cyrraedd Abertawe cafwyd croeso cynnes arall wrth Swyddogion Sir Gâr, gyda lluniaeth blasus arall 

yn ein haros. Ar ôl cymdeithasu a mwynhau gweddill y dderbynwest roedd hi’n amser gwisgo’r 

esgidiau dawnsio. Roedd y lle’n llawn dop a phob aelod wedi mwynhau unwaith yn rhagor! Wedi’r 

ddawns golyga hyn un peth - dim ond 8 diwrnod tan ddawns y Cardi’s! 

Cynhaliwyd Dawns y Frenhines Sir Benfro ar y 9fed o Ragfyr ar Faes y 

Sioe yn Hwlffordd. Dyma oedd dechrau ar ddathliadau ‘dolig! Trefnwyd bws 

ar gyfer aelodau o’r Sir gan ein brenhines gan ddechrau o Aberystwyth a 

gweithio’n ffordd lawr i Sir Benfro, gydag ambell i 

‘stop’ ar y ffordd! Cafwyd croeso cynnes wrth swyddogion Sir Benfro yn 

Neuadd Brithdir lle cynhaliwyd y derbynwest - Diolch yn fawr am y lluniaeth! 

Wedi’r derbynwest roedd hi’n amser am fwy o joio wrth ymuno gyda phawb 

arall a dawnsio gered! Roedd hi’n sicr yn noson dda gyda thipyn o bennau 

tost y diwrnod wedyn rwy’n siŵr! 

Yn olaf ac nid y lleiaf  daeth hi’n amser am ddawns y Frenhines a’r Ffermwr Ifanc Ceredigion ar y 

28ain o Ragfyr ym Mhier Pressure Aberystwyth. Croesawyd llond lle o westeion i’r ‘Brasserie’ ar 

gyfer y dderbynwest lle cafwyd llond bolied o fwyd bendigedig a phwdins hyd yn oed yn well gan 

Enid o glwb Mydroilyn– diolch o galon! Braf oedd cael croesawu swyddogion Sir Gâr a Sir Benfro i’n 

plith hefyd. Roedd yna dipyn o joio yng nghwmni Elen 

Williams a oedd yn tynnu lluniau – lluniau bendigedig, 

diolch yn fawr iawn! Wedi’r dderbynwest cafwyd noson a 

hanner lawr yn y ‘Pier’! Roedd DJ Huw Bryant mewn 

hwyliau da fel arfer a phawb yn dawnsio gered! Eleni eto 

roedd y lle’n llawn dop a diolch i bawb ddaeth i fwynhau 

yn ein cwmni. Diolch yn fawr iawn unwaith eto i bawb a 

wnaeth helpu gyda’r paratoadau ac yn ystod y dydd a’r 

noson!  



 

 

Pryd cefaist dy ddewis a phwy arall oedd yn ymuno gyda thi? Hydref 2015 gyda Bedwyr Williams o Ynys 
Môn  
Beth wnaeth i ti ymgeisio am y daith i Ganada gyda’r CFFI?  Roeddwn wedi bod ar deithiau gyda’r CFFI yn y 
gorffennol ond nid i aros gyda theuluoedd felly roedd hwn yn brofiad hollol newydd i mi ac roeddwn wedi 
siarad gyda nifer o gyd aelodau oedd wedi bod - roedd yn gyfle rhy dda i golli.  
Pa mor hir oedd y daith? 15 diwrnod 
Beth wnaethoch chi? Roedd bob dydd yn ‘go,go,go’ o fore hyd nos - mi fuom yn ymweld â ffermydd, 
marchnadoedd  anifeiliaid, Niagara Falls, bod yn rhan o Junior Farmers Middlesex,  nosweithiau allan, 
ymweld ag ardaloedd Y Mennonites,  gemau hoci,  twrnaments ringetee, Royal Winter Fair Toronto, CN 
Tower,  cael timbits yn Tim Hortons bach rhy aml, ymweld â Toronto, ymweld â fferm ‘maple syrup’ ac mae 
hyn dim ond i enwi  hanner yr hyn a welwyd ar ein taith.  
Uchafbwynt y daith? Ymweld â Niagra Falls, ymweld â thafarn y Ranch a gwneud nifer o ffrindiau newydd 
Beth sy’n aros yn y cof? (am y rheswm anghywir) Damwain car - a cyn i chi holi - dim fi oedd yn dreifio! 
Pam teithio gyda’r CFFI ? Mae’n brofiad hollol wych - mae'n cynnig cyfleoedd i chi aros gyda theuluoedd a 
bod yn rhan o’r teulu am yr amser yr ydych yno. 
 
     Top Tips  
Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu digonedd o luniau 
ac yn cadw dyddiadur - yn aml iawn rydych yn 
anghofio beth yr ydych wedi ei wneud bob dydd gan 
fod pob dydd mor brysur. Mae’n help mawr pan 
rydych yn gorfod ysgrifennu rhywbeth fel hwn!! 
 
Cymerwch bob cyfle i wneud  pethau hollol wahanol i’r 
hyn chi’n ei wneud adre boed hynny  yn dawnsio 
‘twostep’, godro ar ffurf ty-stall,  neu yn cymryd rhan 
mewn cystadlaethau gyda Junior Farmers. 

Cafwyd cyfweliadau llwyddiannus iawn i griw Ceredigion ar ddiwrnod dethol unigolion i fynd ar deithiau tramor. Roedd 
pob aelod a ymgeisiodd wedi ennill lle ar drip o’u dewis! Yn dechrau’r cyfnod teithio eleni y bydd Lowri Pugh-Davies, 
Bro’r Dderi wrth iddi fynychu’r Sesiwn Astudio yn Budapest fis Mai. Dwy sy’n gyfarwydd â bod ar dramp yw Rhiannon 
Davies, Caerwedros ac Elliw Dafydd, Bro’r Dderi ac ym mis Mehefin byddant yn teithio i’r Alban. Mis Awst, bydd Angela 
Evans, Tregaron a Steffan Nutting, Tal-y-bont yn teithio i’r Rali Ewropeaidd yn Latfia a chafodd Steffan ei ddewis fel 
arweinydd y tîm. Tra bod Elin Calan Jones, Llangwyryfon yn cadw llygad barcud ar ddeg o ferched, gan mai hi fydd un o 
Arweinyddion yr  Inter-railing. Aled Davies, Caerwedros cafodd ei ddewis i gynrychioli Cymru ar daith i Ganada fis 
Tachwedd, a fe fydd yn cloi’r cyfnod teithio am 2017. Edrychwn ymlaen at glywed eu hanesion. 

Rhaid llongyfarch Esyllt Ellis Jones, Llangwyryfon fel Cadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol Cymru ar ei gwaith caled wrth 
hysbysebu’r teithiau tramor eleni. Roedd y niferoedd a ymgeisiodd wedi cynyddu'n aruthrol ers y flwyddyn flaenorol sy’n 
dyst i’w llafur. 

S JONES & SONS 
HAULAGE CONTRACTORS 

Ystordy Penrhiw Stores 
Bethania, SY23 5NL 

07980851441 / 07968840608  
Email: sjonesbethania@gmail.com  

I bedwar ban byd! 
Paratowch eich pasport! 

Esyllt Ellis Jones, Canada 

7 Stryd y Coleg, Llambed, SA48 7DY  
 

10% i ffwrdd i bob aelod 
 o C.Ff.I Ceredigion 



Tîm Golygu: Bethan Roberts, Dewi Jenkins,Elliw Dafydd, 
Lauren Jones, Megan Lewis, Meirian Morgan. 

 

Pob Lwc i bawb yn yr Wythnos Adloniant  
ac i’r Swyddogion nesaf! 

 
Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu rhoddion     

ariannol sy’n sicrhau parhad y cylchgrawn. 

Mehefin 
15        -    Rali’r Sir – Talybont 
19        -    Pwyllgorau’r Sir 
23        -    Chwaraeon Cymru -  Llambed 
26        -    Athletau - Aberaeron 
28        -    It’s a Knockout – Fforwm Ieuenctid 
30        -    Rygbi 7 bob ochr – Clwb Rygbi Aberaeron 
 

Gorffennaf 
6 -    Trip Pwyllgor Gweithgareddau 
10       -     Is-bwyllgor Eisteddfod 
17        -    Pwyllgorau’r Sir 
22-25   -    Sioe Frehinol Cymru 
 

Awst 
7 -    Treialon Cwn Defaid Talybont 
       Adran C.Ff.I Ceredigion 
21        -    Cwrs Swyddogion  -  Canolfan Addysg Felinfach 
Medi 

4         -    Pwyllogorau’r Sir 
11       -    Hyforddiant Barnu Stoc  - Wyn tew 
18       -    Pwyllgor Blynyddol y Sir 
25       -    Hyfforddiant Barnu Stoc – Biff tew 
28       -    Diwrnod Maes y Sir 
 

Hydref 
4-6      -    AGM Cymru – Caerdydd 
7         -    Noson ar gyfer aelodau 16 oed neu iau 
11-12  -    Penwythnos Cystadleuaeth FfCCFfI 
16       -    Pwyllgorau’r Sir 
31       -    Eisteddfod y Sir – Pafiliwn Bont 
 

Tachwedd 
2         -    Eisteddfod y Sir – Pafiliwn Bont 

 

 

Chwefror 
20-24 - Gŵyl Adloniant 

26 - Cyfweliadau Aelod Hŷn ac 

Aelod Iau 

27 - Cyngerdd Adloniant 
  
Mawrth 

4-5 - Gwledd Adloniant C.Ff.I 
Cymru 
12 - Cyfweliadau Brenhines, 

Ffarmwr Ifanc a Dirprwyon 
15 - Pwyllgorau’r Sir 
17 - Dawns Dewis Swyddogion 
19 - Gymanfa’r Frenhines a 
Ffarmwr Ifanc 
27 - Cwis Iau’r Sir 

 Ebrill 
1 - Siarad Cyhoeddus Cymru 

7 - Gala Nofio 
16 - Diwrnod Hwyl (dros 18 
oed) 

21-24 - CCB Torquay 
29 - Diwrnod Maes C.Ff.I 
Cymru 
  

Mai 
13 - Chwaraeon y Sir 
20-21 - Gŵyl y Gwanwyn 

  
Mehefin 
3 - Rali’r Sir 

Hysbys NFU 

 

 

Hysbys Elliw a 

Meirian 


