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Y Goron Drifflyg
Clebran ’da’r cardis
cystadlaethau
trampo
Y sialens neSaf…

Cylchgrawn C.Ff.I. Ceredigion

Y Goron Drifflyg
Dawns y Frenhines a
Ffarmwr Ifanc C.FF.I. Sir Benfro
Ble? Maes Sioe Hwlffordd
Pryd? 08/12/2017

Dawns Nadolig
C.FF.I. Sir Gâr

Ble? Idols,
Abertawe
Pryd? 19/12/2017

Dawns y Frenhines a Ffarmwr Ifanc C.Ff.I. Ceredigion
Ble? Pier Pressure, Aberystwyth

Pryd? 28/12/2017

Ma hi ‘di bod yn dymor y clebran gered yng Ngheredigion gyda’r cystadlaethau siarad cyhoeddus
Cymraeg a Saesneg yn cael eu cynnal ar gampws y Theatr yn Felinfach. Y Saesneg o’dd gynta’ a daeth
llwyth o aelodau i siarad am bynciau fel Tai Haf, Brexit a’r GIG. Yn beirniadu’r gystadleuaeth ddarllen dan
14 oedd Miss Laura Elliot, ac yn 1af fel cadeirydd a darllenydd oedd Beca Jenkins o glwb Pontsian, ac yn
ennill y tîm gorau oedd Lledrod.
Ms Lucy Jones oedd yn beirniadu’r gystadleuaeth dan 16 ac fel hyn y gwelodd
hi bethau - Cadeirydd - 1af Gwion Ifan, Pontsian, Siaradwr - 1af Hedd Dafydd,
Llangeitho, Diolchydd -1af Ben Lewis, Llanwenog a’r tîm gorau dan 16 oedd
Llangeitho A.
Brainstrust oedd y gystadleuaeth
dan 21 eleni a Mr David Davies oedd yn
beirniadu, a dyma’r canlyniadau Cadeirydd - 1af Nest Jenkins, Lledrod,
Siaradwr - 1af Meleri Morgan, Llangeitho
a’r tîm gorau ar ddiwedd y dydd oedd
Lledrod.
Roedd yna fformat newydd yn y gystadleuaeth dan 26 eleni, y ‘Mace Debate’ a Mr Richard Lewis gafodd y
fraint o feirniadu’r 7 tîm. Mae’r canlyniadau fel a ganlyn –
Cadeirydd – 1af Luned Mair, Llanwenog,
Siaradwr – 1af Cennydd Jones, Pontsian, a’r tîm gorau oedd Pontsian B. Roedd Llanwenog a Phontsian yn
gydradd gynta’ ‘da’r mwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y dydd ac yn ennill cwpan Emrys Jones.
Daeth aelodau o 14 clwb gwahanol i Felinfach eto ddechrau’r flwyddyn ar gyfer y gystadleuaeth Siarad
Cyhoeddus Cymraeg. Beirniad y gystadleuaeth dan 14 oedd
Miss Catrin Parry Williams a dyma’r canlyniadau: Cadeirydd
a Darllenydd- 1af Sioned Fflur Davies, Llanwenog A a’r tîm
gorau i Lanwenog A hefyd.
Roedd yna 11 tîm yn cystadlu dan 16 gyda Mrs Edna Davies
yn beirniadu. Cadeirydd – 1af Beca Williams, Talybont,
Siaradwr – 1af Siwan George, Lledrod, Diolchydd –1af Beca
Jenkins, Pontsian,
Tîm – 1af Caerwedros A.
Arwel Jones oedd yn beirniadu’r
ddadl dan 21 a dyma’r canlyniadau: Cadeirydd - 1af Mared Davies,
Felinfach, Siaradwr - 1af Nest Jenkins, Lledrod, Tîm - 1af Lledrod, da iawn i
chi gyd.
Seiat Holi oedd y gystadleuaeth dan 26 eleni a Mr Arwyn Davies oedd yn
beirniadu a fel hyn y gwelodd e’ bethau: Cadeirydd – 1af Nest Jenkins,
Lledrod, Siaradwr – 1af Elen Jones, Llangeitho a’r tîm – 1af Pontsian.
Cynhaliwyd cystadleuaeth ychwanegol yn ystod y diwrnod hefyd sef cystadleuaeth Ymgeisio am Swydd a
oedd yn cael ei feirniadu gan Eirwen Williams a Mared Rand Jones ac yn 1af oedd Lowri Jones, Lledrod.
Lledrod oedd â’r mwyaf o farciau ar ddiwedd y dydd
ac ennill tarian Brynhogfaen. Llongyfarchiadau i chi
gyd. Ma un peth yn sicr – ma bobol Ceredigion yn
gallu siarad!
Diolch i gwmni Arlwyo Orwig Davies am baratoi
lluniaeth ar y dydd.
Bydd yr aelodau llwyddiannus yn mynd ymlaen i
gynrychioli C.Ff.I. Ceredigion yng nghystadlaethau
Siarad Cyhoeddus Cymru yn Llanelwedd ar y
24ain o Fawrth. Pob lwc i chi gyd.

Llwyddiant Eisteddfod SIR
Pafiliwn �

Beirniaid �

Aelodau �

Gwobrau �

Mae Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion yn ddiwrnod a noson o
adloniant a thalent penigamp gyda’r cystadlu iach yn
amlwg ym mhob cwr o’r sir. Mae’n draddodiad erbyn
hyn, i’r beirniad nodi pa mor uchel yw’r safon o fewn y sir
a doedd eleni ddim gwahanol! Llwythi o aelodau newydd
a chyfarwydd yn gwneud hi’n ŵyl o adloniant i’r teulu
cyfan.
Enillwyd yr Eisteddfod gan glwb Llanwenog, gyda 126 o farciau, Felinfach yn ail gyda 97 o farciau a
Phontsian yn drydydd gyda 87 o farciau. Mererid Jones, Cadeirydd y Sir, oedd yng ngofal y Seremoni
Cadeirio a Choroni, a chanwyd cân y cadeirio gan Elin
Haf Jones o glwb Llanwenog a seiniwyd y Corn Gwlad
gan John Jenkins o glwb Lledrod. Trafodwyd y
feirniadaeth gan Mererid Jones ar ran y beirniad Huw
Meirion Edwards. Enillwyd y gadair gan Luned Mair o
glwb Llanwenog gyda’i cherdd ar y testun ‘Trysor neu
Cyfrinach’. Rhoddwyd y gadair gan Esyllt Ellis Jones,
Brenhines y Sir a Morys Ioan, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith
Aled Dafis. Cerith Morgan, Llangeitho ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth y gadair a Ceris James,
Mydroilyn a Twm Ebbsworth, Llanwenog ddaeth yn gydradd drydydd.
Enillwyd y Goron gan Ceris James o glwb Mydroilyn gyda’i stori fer ar y
thema ‘Trysor neu Cyfrinach’. Rhoddwyd y goron gan Mererid Jones,
Cadeirydd y Sir, ac fe’i gwnaethpwyd gan Aled Johnson. Megan Lewis,
Trisant ddaeth yn ail gyda Twm Ebbsworth a Luned Mair, Llanwenog yn
gydradd drydydd.
Dyma restr o’r rhai enillodd gwpanau’r Eisteddfod:
Parti Llefaru: Llanwenog
Parti Deusain: Talybont
Meimio i Gerddoriaeth: - Felinfach
Sgets: – Llanddewi Brefi
Unawdydd gorau: Guto Lewis, Llanddeiniol
Llefarydd gorau: Rhian Evans, Felinfach
Côr: Pontsian
Marciau uchaf yn y Gwaith Cartref: Llanwenog
Marciau uchaf yn yr Adran Ysgafn: Pontsian
Ail fuddugol yn yr Eisteddfod - Felinfach
Clwb Buddugol: Llanwenog

Ewch i wefan y sir i weld y canlyniadau llawn

Llwyddiant Eisteddfod Cymru
I’r rhai fuodd ddigon ffodus o gael eu dewis i gynrychioli’r sir yn Eisteddfod C.Ff.I Cymru, roedd yna daith 80+
milltir i Venue Cymru, Llandudno i’w gwneud.
Diolch yn fawr i’r holl aelodau (a’r ffans) aeth i fyny yn eu degau, a braf oedd
gweld côr Sirol ar lwyfan yr Eisteddfod yn Llandudno. Llongyfarchiadau i’r rhai
brofodd lwyddiant ar y llwyfan mawr:

Unawd Offerynnol 26 neu Iau
2il – Nest Jenkins – Lledrod

Llefaru 21 neu Iau
1af – Nest Jenkins – Lledrod

Deuawd, Triawd, Pedwarawd Cerdd
Dant 26 neu Iau
3ydd – Beca a Cadi Williams – Talybont

Llefaru 26 neu Iau
1af – Rhian Evans – Felinfach
Meimio i gerddoriaeth
3ydd – CFfI Felinfach

Llefaru 16 neu Iau
2il – Gwion Ifan – Pontsian

Tlws Wil Sam am y ddrama orau
Luned Mair -Llanwenog

Llongyfarchiadau i chi gyd ar eich
llwyddiant

Llwyddiant yn y Ffair Aeaf
Bu cystadlu brwd yn y Ffair Aeaf rhwng 27 a 28 o Dachwedd gyda
chynrychiolaeth gref o Geredigion.
Dyma’r canlyniadau

Barnu Carcas Wŷn
dan 16: 1af Elin Rattary, Trisant
dan 26: 1af Dyfrig Williams, Llangwyryfon
Tîm:1af (Elin Rattary, Ifan Davies,
Huw Lewis a Dyfrig Williams)

Barnu Bîff Cigyddion
dan 21: 1af Rhodri Griffiths, Llangwyryfon
dan 26: 3ydd Bleddyn Davies, Caerwedros
Tîm: 2il Ceredigion (Ioan Evans, Beca Jenkins,
Rhodri Griffiths a Bleddyn Davies)

Cystadleuaeth Magu Lloi
Bustach Gorau: 2il Rhodri Griffiths,
Llangwyryfon
Anner Gorau: 3ydd Delyth Jones,
Tregaron
Cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Ŵyn
Oen ar y bachyn: 1af Llŷr Ebenezer, Llangeitho

Llwyddodd Ceredigion i gyrraedd yr ail safle ar
ddiwedd y cystadlu. Llongyfarchiadau i chi gyd

Trin Dofednod: 1af Lowri Jones, Lledrod
Paratoi Oen: 2il Trystan Davies, Talybont
Barnu Ŵyn Cigyddion
Dan 16: 1af Owain Jones, Llanwenog
Dan 18: 2il Beca Jenkins, Pontsian

Cofiwch ddefnyddio cyfrif Twitter y Sir i
hybu holl gystadlaethau neu
ddigwyddiadau’r Sir! @CeredigionYFC

Cwis y Sir
Cynhaliwyd y Cwis Hŷn eleni ar yr 8fed o Ionawr,
2018 yn Neuadd y
Celfyddydau, Llambed.
Dyma’r canlyniadau...

Cyffredinol
1af-Llangeitho
2ail-Tregaron
3ydd-Felinfach C

Amaeth
1af- Llangwyryfon
Cydradd 2il - Felinfach C
a Llanddeiniol

Terfynol
1af -Felinfach C
2ail-Troedyraur
Cydradd 3ydd- Tregaron,
Llanddeiniol a Llangwyryfon
Diogelwch ar y ffyrdd
Cydradd 1af-Caerwedros A a Felinfach C
3ydd- Troedyraur

Chwaraeon Dan Do
Yn ôl ym mis Tachwedd, cynhaliwyd
Chwaraeon Dan Do'r Sir yng Nghanolfan Llanddewi Brefi,
lle cafwyd noson llawn sbort a sbri.
Roedd nifer o gystadlaethau cyffrous ar y noson, gan
gynnwys gornest ddwys o dennis bwrdd a snwcer.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a ddaeth i’r brig. Clwb Llanwenog
oedd yn fuddugol ar ddiwedd y cystadlu, gyda Mydroilyn yn ail.

Nôl ym mis Tachwedd cynhaliwyd noswaith cyfnewid clwb
ar draws y Sir. Rhannwyd y clybiau i grwpiau o dri gydag un
o’r tri clwb yn gyfrifol am westeio’r ddau glwb arall.
Trefnwyd nosweithiau diddorol yn amrywio o gwis i sosialau,
ac roedd yn gyfle da i glybiau
gymdeithasuyng nghwmni ei gilydd.
Cyfle da i aelodau gymdeithasu yn nghwmni eraill……...

Gwenan Davies
Elin Haf Jones—
Rali Ewropeaidd Yr Alban

Aled Davies
Seminar yr Hydref Y Ffindir
Lowri Jones
Y Ffindir

Caryl Morris—
Gogledd Iwerddon
Angela Evans
Lowri Pugh Davies
Sesiwn Astudio Bwdapest

I ble mae aelodau’r sir yn
teithio eleni gyda Rhaglen
Rhyngwladol C.Ff.I Cymru…?

Nest Jenkins
Elin Haf Jones
Patagonia

Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma?
Clwb yng Ngogledd / Canol / De y sir? Gogledd
Dan 16/21/26?
16
Pam wnest ti ymaelodi â’r C.Ff.I? Roedd dad a mam yn aelodau o’r C.FF.I pan yn iau, ac roeddwn
yn gwybod bod rhychwant eang o brofiadau i’w profi o fewn y mudiad hwn
Beth yw dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Eisteddfod
Beth yw dy atgof cynta gyda'r mudiad? Mynd ar helfa drysor gydag aelodau‘r clwb
Beth yw dy eiliad balchaf yn ystod dy gyfnod yn y mudiad? Bod yn rhan o’r criw ddaeth i’r brig
yng nghystadleuaeth “Noson yng nghwmni...” llynedd
Disgrifia dy hun mewn tri gair - Cymdeithasol, cerddorol a chydwybodol.
Darllenwch ymlaen
Pa arferion drwg neu wendidau sydd gen ti? Dwi wastad y dwetha i fod yn
i ga’l yr ateb….
barod i adael y tŷ, a dwi’n canu mwy na dwi’n siarad!
Pa sioc arall allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar Dân? Erbyn fy mod i’n
ddeuddeg oed, roeddwn wedi canu ar lwyfannau’n Ffrainc, Rwsia a De Affrica.

?

Y sialens nesaf ...
Yr her - Cerdded cyfanswm o 60 milltir o
Arfordir Ceredigion fel sir a chodi arian i elusen
a’r sir. Byddwn yn gwahanu’n 2 grwp, felly 30
milltir yr un.
Y dyddiad - Dydd Sadwrn y 7fed o Ebrill, 2018
Manylion - Bydd un grŵp yn dechrau’r daith o
Ynys Las a’r grŵp arall o Aberteifi.
Os ydych chi am gerdded y 30 milltir i gyd—
grêt! Ond os ydych chi am ymuno am ddarn bach
o’r daith rydym yr un mor awyddus i chi ymuno
â ni. Mae yna groeso i aelodau, rhieni a
ffrindiau’r Sir i gerdded.
Bydd gwybodaeth o ran mannau penodedig i
ymuno â’r daith, gyda’r opsiwn i gerdded y cwbl
neu ran o’r llwybr allan yn fuan. Byddwn yn creu
amserlen i nodi’r lleoliadau ymuno a gadael y
daith.
Gwaith tîm yw’r her, felly dewch i gerdded faint
y mynnwch chi!
Bydd furflenni nawdd yn cael eu dosbarthu
gyda’r pecynnau ymuno ym mis Mawrth.
Edrychwch allan ar facebook ’Ar Dân-Ar Dramp’
maes o law am dips a mwy o wybodaeth
am y daith

Llysgenhadon C.Ff.I.

Ysgol Gyfun Aberaeron
Alaw Fflur Jones, Felinfach
Catrin Rees, Mydroilyn

Ysgol Bro Pedr
Briallt Williams,
Llanwenog

Ysgol Gyfun
Penweddig
Elin Rattray, Trisant
Beca Williams, Talybont

Ysgol Bro Teifi
Beca Jenkins,
Pontsian
Dafydd James,
Troedyraur

DYDDIAD I’R DYDDIADUR
8 Medi 2018
Gig CFfI Ceredigion
Pafiliwn Bont

Mae wedi bod yn amser cyffrous yn ddiweddar
yn hanes y Mudiad yng Ngheredigion gan i'r 7
aelod yma gael eu dewis yn Lysgenhadon i'r
C.Ff.I. yn yr Ysgolion Uwchradd. Ei rôl yn
bennaf yw i hybu y C.Ff.I. yn ein hysgolion a
gobeithio bydd mwy o aelodau yn ymaelodi
gyda'r Mudiad. Mae rhai wedi rhoi
cyflwyniadau yn barod ac eraill wedi paratoi
hysbysfwrdd i hyrwyddo digwyddiadau.
Croeso felly i'r 7 swyddog newydd
Cofiwch glybiau i ddanfon posteri a
gwybodaeth ymlaen atynt!!

Taith C.Ff.I Cymru i’r Alban — 27-30 Hydref 2017
Hedfanodd 52 o aelodau o Birmingham i Inverness. Aethom yn syth i ymweld â John
a Sarah Scott yn Fearn Farm, Tain. Mae’r teulu wedi bod yn ﬀermio’r ﬀerm isel yng
nghanol Ucheldiroedd yr Alban ers pedair cenhedlaeth. Cafwyd cyﬂe i ﬂasu ychydig
o gynnyrch gwych y ﬀerm a thaith i ddilyn. Cafodd yr aelodau ddealltwriaeth manwl
iawn o fenter John, sy'n cynnwys 4,200 o ddefaid pedigri a masnachol, 50 o fuchod
bîﬀ Byrgorn, 60 o wartheg masnachol croes ynghyd â systemau âr, oll yn cael eu
gweithredu ar tua 4,000 erw.
Y diwrnod canlynol aethom o Inverness i Gaeredin gan alw yn Distyllfa Blair Athol,
Pitlockery. Gwelsom y camau allweddol sy’n cael eu gweithredu er mwyn creu blas
unigryw Wisgi Brag Sengl Blair Athol. Yn hwyrach
ymlaen cafwyd gyﬂe i ymweld ag un o farchnadoedd ‘United Auctions’ mwyaf
blaenllaw yr Alban sef Marchnad Da Byw Stirling. Cafodd yr aelodau gyﬂe i weld
gwartheg pedigri a masnachol o safon, gan gynnwys y brid cynhenid Luing.
Dydd Sul aethom i ﬀerm Prifysgol Caeredin - Fferm Langhill, cafodd ei gynnwys yn
rowndiau terfynol cystadleuaeth Fferm Laeth y Flwyddyn AgriScot yn 2016.
Cawsom gyﬂe i weld y system gynhyrchu
ardderchog a fabwysiadwyd ar y ﬀerm yn ogystal
â’r cyﬂeusterau addysgu. Roedd yr aelodau wedi
elwa’n fawr o’r ymweliad a chredant y byddai
modd iddynt fabwysiadu'r technegau a weithredir
yn Langhill ar eu ﬀermydd gartref. Yn ystod ail
hanner y diwrnod cawsom daith hynod o
ddiddorol o amgylch ﬀerm Glenrath gan John Campbell.
Erbyn heddi’ adnabyddir y ﬀerm fel un o gynhyrchwyr wyau mwyaf blaenllaw'r DU,
gan gynhyrchu ychydig dros ﬁliwn o wyau'r dydd. Yn ogystal â’r fenter dofednod,
roeddent hefyd yn cadw 10,000 o famogiaid bridio a 500 o fuchod sugno Limousin
a Charolais. Roedd y daith ﬀerm yn agoriad llygaid i'r aelodau wrth iddynt weld
menter raddfa fawr hynod lwyddiannus a oedd unwaith yn ﬀerm deuluol fach.
Ar ddiwrnod olaf y daith bûm yn ymweld â Sion Williams ar Ystâd Bowhill.
Symudodd Sion, sy’n gyn-aelod o C.Ff.I Maldwyn, i'r Alban i reoli'r stâd yn
2004. Ar hyn o bryd, mae’n rheoli 8,800 erw o dir amaethyddol gyda 150 o
wartheg pur Aberdeen Angus, 200 o fuchod sugno a lloi stôr ochr yn ochr â
diadell fynydd o 2,700 o ddefaid Penddu’r Alban a 1,300 o ddefaid croes eraill.
Mae'r ﬀerm hefyd wedi arallgyfeirio i godi uned wyau gyda 32,000
o ddofednod i sicrhau nad ydynt yn gwbl ddibynnol ar gymorthdaliadau
amaethyddol ac i fod yn fwy hunangynhaliol.
Maent yn tyfu dros 200 erw o gnydau âr er mwyn lleihau costau bwydo, yn defnyddio ynni gwynt adnewyddadwy
ac wedi datblygu cyﬂeuster treulio anaerobig ar y ﬀerm. Ysbrydolwyd yr aelodau yn sylweddol gyda’i dechneg o
reoli'r ﬀerm fynyddig mewn modd hynod o lwyddiannus.
Dyma’r daith gyntaf o’i math i gael ei threfnu gan C.Ff.I
Cymru, ac yn sicr fe fu’n hynod o lwyddiannus. Heb os,
cafodd yr aelodau eu hysbrydoli ac mae’r awydd i
weithredu newidiadau yn eu busnesau adref wedi cryfhau.
Yn dilyn llwyddiant y daith hon, mae Pwyllgor Materion
Gwledig a Rhyngwladol C.Ff.I Cymru yn ystyried cynnal
taith debyg i Iwerddon.
Aelodau C.FF.I Ceredigion a fu ar y daith i’r Alban

Odych chi’n chwilio am rywbeth i wneud i ddod i adnabod ieuenctid o fewn y Sir?
Wel beth am fod yn rhan o Fforwm Ieuenctid C.Ff.I. Ceredigion.
Mae rhywbeth at ddant pawb o 10-18 mlwydd oed yn y fforwm.
Dyma bwyllgor ieuengaf y sir,
ond yn bendant, mae llais y fforwm yn bwysig.
Beth am gael blas am yr hyn sydd yn mynd ymlaen gennym.
Eleni fe apwyntiwyd llysgenhadon yn yr Ysgolion
Uwchradd i hyrwyddo’r Mudiad;
rydym yn cynnal ‘It’s a knockout’ yn flynyddol;
sosial; noson o sleidiau; coginio a gwneud
coctels di-alcohol.
Felly, beth am ymuno gyda chriw ifanc a
hwyliog y Sir, bydd croeso yn eich disgwyl.
Cofiwch y dyddiad –3ydd nos Fercher

Diolch
Dyma ein rhifyn Ar Dân olaf fel Swyddogion. Brenhines,
Ffarmwr Ifanc a Dirprwyon 17-18. I ble aeth yr
amser? Rydym wedi mwynhau’r flwyddyn mas draw yng
nghwmni’r aelodau ar draws y Sir - yn y cystadlaethau
, y digwyddiadau a’r nosweithau clwb. Mae wedi bod yn
flwyddyn fythgofiadwy.
Hoffem fanteisio ar y cyfle i ddiolch i’n cyd-swyddogion,
staff y swyddfa, cyd-aelodau, arweinyddion a phawb am
bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Pob lwc i Swyddogion newydd y Sir, drychwn ymlaen at
Ddawns Dewis Swyddogion y Sir!
Gobeithiwn eich gweld yn ein Cymanfa ar y 18fed o
Fawrth yng Nghapel Tabor, Llangwyryfon.

Ein aelod cudd yw:
BEca Williams
CFFI Talybont

Cofiwch ddilyn C.Ff.I
Ceredigion ar...
C.Ff.I Ceredigion

cfficeredigion

Cffi_ceredigion_yfc

@CeredigionYFC

NFU
Dros y misoedd nesa ’ma…
Mawrth

3-4 Gwledd o Adloniant
11 Cyfweliadau Brenhines, Ffarmwr Ifanc a’r Dirprwyon
16 Dawns Dewis Swyddogion
18 Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc
21 Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir
22 Noson C.Ff.I gyda Gwili Jones
23 Gala Nofio
24 Siarad Cyhoeddus Cymru
26 Cwis Iau’r Sir

Ebrill
1 Diwrnod Hwylus Sul y Pasg
4 Hyfforddiant Barnu stoc

7 Taith Gerdded Noddedig
11 Hyfforddiant Barnu Stoc
13 Gala Nofio
19 Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir
21 Diwrnod Maes CFfI Cymru
25 Hyfforddiant Barnu Stoc
27 Cinio Cadeirydd

Mai

4-7 CCB NFYFC Blackpool
12 Chwaraeon y Sir
16 Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir
19-20 Gŵyl y Gwanwyn

Tîm Golygu: Esyllt Ellis Jones, Morys Ioan,
Elin Haf Jones, Angela Evans,
Aled Davies a Steffan Rhys Nutting.

Pob Lwc i bawb yng nghystadleuaeth
Pantomeim y Sir!
Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu
rhoddion ariannol sy’n sicrhau
parhad y cylchgrawn.

