
 

Yn y rhifyn hwn -  
 AGM CYmru 
 Cornel y Clybiau 
 #DyddieDaDyddIau 
 Cwis y Cardi 
 Aelod Cudd 
A llawer iawn mwy!  

 



Gwelwyd tyrfa dda o aelodau a chefnogwyr brwdfrydig yn Rali Flynyddol C.Ff.I Ceredi-

gion ar yr 2il o Fehefin. Enillwyr llynedd, Felinfach, oedd yn cynnal y Rali ac yn darpa-

ru’r anifeiliaid ar gyfer y cystadlaethau barnu, y beirniaid, y stiwardiaid, ynghyd â 

darparu’r gefnogaeth ariannol a noddwyr ar gyfer y diwrnod prysur. Cynhaliwyd y Rali 

ar fferm odidog Sychpant drwy garedigrwydd teulu Davies a’r ddawns ar fferm Rhiwonnen drwy garedi-

grwydd Mr a Mrs Ceirian Jones. Mae’r ffederasiwn yn hynod o ddiolchgar iddynt 

am eu croeso cynnes. Hefyd diolch i Lywydd y Dydd, Mr Bryn Hughes, Cwmere, 

Felinfach am ei bresenoldeb, ei haelioni a’i gymorth. Uchafbwynt y dydd oedd 

seremoni’r coroni. Cafodd Elin Haf Jones o glwb Llanwenog ei choroni yn Fren-

hines C.Ff.I Ceredigion am y flwyddyn, a penodwyd Iwan Davies, Llanddewi 

Brefi yn Ffermwr Ifanc y flwyddyn. Am yr ail waith yn hanes C.Ff.I. Ceredigion 

gwelwyd dirprwyon benywaidd a gwrywaidd yn camu i’r llwyfan sef Megan Jen-

kins, Llanddewi Brefi; Dyfan Ellis Jones, Llangwyryfon; Lowri Pugh-Davies, Bro’r Dderi a Dyfrig Williams, 

Llangwyryfon.  

Canlyniadau Terfynol y Rali: 

1.Lledrod; 2. Tregaron a Talybont; 4. Llanddeiniol; 5. Llanddewi Brefi;  

6. Llanwenog; 7. Trisant;  

8. Mydroilyn; 9. Llangeitho; 10. Penparc. 

Gwelir canlyniadau llawn ar wefan C.Ff.I Ceredigion. 

Edrychwn ymlaen at Rali C.Ff.I. Lledrod 2019 

   RALI C.FF.I. FELINFACH 2018 

 

 
 

 
 
Mae tipyn o lwyddiant wedi dod i’n haelodau dros yr haf ar lefel 
Cenedlaethol, dyma gip olwg arnynt! Llongyfarchiadau enfawr i 
Alaw Mair Jones am gipio’r wobr ‘Aelod Iau y Flwyddyn’ dros 
Brydain. Anrhydedd anhygoel! Pob lwc i ti Alaw yn dy flwyddyn! 
Hefyd Llongyfarvchidau i Glwb Llanwenog am ennill cystadleu-
aeth ‘C.Ff.I. Byw’ ar ôl diwrnod o gystadlu brwd yn Stafford! Llongyfarchi-
adau i Glybiau Llanddewi –Brefi a Thregaron am gynrychioli’r Sir yn 
nghystadleuaeth y Dodgeball, Troedyraur am gynrychioli’r Sir yng 
nghystadleuaeth yr Hoci ac i Bleddyn Thomas, C.Ff.I Felinfach oedd yn cyn-
rychioli’r Sir yn nghystadleuaeth Saethu Colomenod Clai! Teithiodd criw o 
Langeitho i sioe Malvern i gystadlu yn rownd derfynol coginio NFYFC hefyd, 
ac ar ddiwedd diwrnod brwd o gystadlu gyda 38 o dîmau, braf yw nodi 
llwyddiant Meirian, Guto a Calfin wrth iddynt gyrraedd y 5ed safle! Llongy-

farchiadu hefyd 
i Beca Reed, 
Penparc am gael 
yr 8fed wobr yng 
nghystadleuaeth 
y Stocmon Hyn 
yn Stafford!  



Yn nawns y Rali daeth y Welsh Whisper-

er a Band Tom Collins i ddiddanu’r dyr-

fa fawr, a gwnaethom gloi’r penwyth-

nos gyda Chymanfa Ganu lwyddiannus 

yng Nghapel Tabernacl, Aberaeron ar y 

Nos Sul. Siw Jones a Carys Lewis oedd 

yn arwain ac Alwena Lloyd Williams a Bryan 

Jones yn cyfeilio. Artistiaid y noson oedd aelodau Clwb Felinfach ac ysgolion Fe-

linfach, Ciliau Parc a Chilcennin. Llywydd y noson oedd Mrs Angela Rogers Davies, 

Maesmynach, Cribyn. Ar ddiwedd y Gymanfa roedd C.Ff.I Felinfach wedi paratoi 

bwyd ffein iawn iawn yn y Festri! 

 Y DDAWNS A GYMANFA’R RALI 2018 

 
Braf oedd gallu mynychu Sioeau Aberystwyth, Llam-
bed ac Aberteifi eleni gyda stondin y sir. Ein prif at-
yniad o’dd y peintio wynebau, ond gyda’r cynnig el-
eni o ‘glitter’ yn ychwanegol! Dwi’n siŵr eich bod 
wedi gweld sawl spiderman, batman a thractor yn 
mynd o amgylch y sioeau yma ar wynebau plant ac 
oedolion! Ac ro’dd ’na gyfle i gael llun yn ffrâm 
newydd C.Ff.I. Ceredigion! Bu nifer o aelodau’r 
C.Ff.I yn weithgar iawn yn eu cymunedau eleni eto yn cystadlu, stiwardio a beirniadu o fewn 
eu sioeau lleol. Bu cystadlaethau’r C.Ff.I yn gryf iawn ar draws y sir sydd yn dyst i ymroddiad 
yr aelodau. Da iawn chi! Uchafbwynt i ni fel swyddogion oedd cael y cyfle i fynd o amgylch y 
Cylch yn Sioe Aberystwyth mewn injan stêm! Dyna beth oedd profiad gwych. Er hyn, nid job-
yn rhwydd odd hi i gael llwch yr injan i ffwrdd o ffrogiau’r merched! Hoffai’r sir ddiolch i 
bawb na’th helpu a chynorthwyo yn y sioeau, hebddo chi ni fyddai’n bosib cael stondin, ac 
mae’r sioeau’n le gwych i ni hysbysebu beth sydd gan 
ein mudiad i gynnig! 

SIOEAU’R HAF 

CWYSI: Os ydych wedi prynu Cwysi ar ddi-
wrnod y Rali—mae ‘na gamgymeriad ynddo 
ac ma’ croeso i chi ddychwelyd y copi i’r 
swyddfa am gopi cywir! 

Tîm cneifio cyflym y 
swyddogion yn Aber! 



CADEIRYDD 
Enw: Caryl Haf 
Clwb: Cyn aelod o 
Landdewi Brefi 
Gwaith: Rheolwraig CCF 
Tregaron  

Carafan neu tent? Cara-
fan 
Starter neu Pwdin? Pwdin 
Lager neu seidir? Lager 
Massey neu John Deere? 
Massey 
Chips tenau neu chips tew? Tew 
Wellies neu Boots? Wellies 
Instagram neu facebook? Facebook 
Bws neu Trên? Bws 
Shorts neu trwsus? Trwsus 
Spiders neu snakes? Dim un o nhw! 
Apple neu Samsung? Samsung 
Pwll neu môr? Pwll 

LLYWYDD 
Enw: Milwyn Davies  
Clwb: Cyn-aelod o Trisant  
Gwaith: Ffermio fferm 
Pantyrofyn  

 

 
Ci neu cath? Ci 
Bws neu Trên? Bws 
Chips neu Reis? Reis 
Haf neu gaeaf? Haf 
Pwll neu môr? Pwll 
Carafan neu tent? Carafan 
Lager neu seidir? Lager 
Texo neu ffono? Ffono 
Top glas neu top gwyrdd? Gwyrdd 
Fel arfer yn hwyr neu gynnar? Gynnar 
Y ddinas neu cefn gwlad? Cefn Gwlad 
Massey neu John Deere? Massey 
Chips tenau neu chips tew? Tenau 
Instagram neu facebook? Dim un o nhw 
Shorts neu trwsus? Trwsus 
Wellies neu Boots? ‘Sgidie 
Clwb neu tafarn? Tafarn 
Apple neu Samsung? Samsung 
Nadolig neu Pen-blwydd? Nadolig 
Chinese neu Indian? Chinese 

IS –GADEIRYDD 
Enw: Esyllt Ellis Jones 
Clwb: Llangwyryfon 
Gwaith: Swyddog Ansawdd 
Data Cyswllt Ffermio 

Top glas neu top gwyrdd? 
Gwyrdd 
Lager neu seidir? Seidir 
Elin neu Iwan? Y ddou 
Fel arfer yn hwyr neu 
gynnar? Gynnar 
Texo neu ffono? Texo 
Instagram neu facebook? Instagram 
Chips neu Reis? Half and half 
Chocolate neu sweets? Chocolates 
Salt and vinegar neu Cheese and onion? Salt 
and vinegar all the way!  
Corynnod neu Nadroedd? Dim un o nhw! 
Clwb neu tafarn? Tafarn 
Pêl-droed neu Rygbi? Rygbi 

IS-LYWYDD 
Enw: Ifan Davies 
Clwb: Cyn aelod o 
Dregaron 
Gwaith: Ffermwr a 
chynghorydd  

 

Te neu coffi? Coffi cyn 10 
Instagram neu facebook? Dim point 
Bws neu Trên? Fi’n joio mynd ar y trên 
Shorts neu trwsus? Trwsus yn gaeaf a shorts 
yn Haf i weitho 
Pizza neu byrgyr? Byrgyrs wrth gwrs! 
Salt and vinegar neu Cheese and onion? 
Sai’n lico’r ddou o nhw  
Corynnod neu Nadroedd? Sai’n lico’r ddou ni 
chwaith! 
Clwb neu tafarn? Clwb rygbi! 
Maltesers neu Twix? Twix 
Apple neu Samsung? Apple ne Samsung…
beth yw rheiny?! Ffôns ife? Dim un o nhw!     
Chips tenau neu chips tew? Tew                 
Haf neu gaeaf? Haf 



 
 
 
1. Pryd cynhaliwyd ‘Steddfod y Sir am y tro cynta’? 

2. Ymhle o’dd y ‘Steddfod cynta’? 

3. Rhoddwyd tarian am y clwb buddugol ar ddiwedd 
y dydd am y tro cynta’ yn 1954, ond pa glwb enil-
lodd y ‘Steddfod y flwyddyn honno? 

4. Ar Dân yw cylchgrawn y sir ar hyn o bryd, beth 
oedd enw ei raglflaenydd ynghanol y 90au? 

Bob dydd Iau ar Facebook, Instagram a Twitter 
y sir ma’ ‘na lun newydd o’r gorffennol yn 

ymddangos- dyma rai ohonyn nhw -  

 

 

Llanddewi yn barod i’r gystadleuaeth  
Meimo yn 2005 

CFfI Trisant yn dathlu eu llwyddiant yn 
Eisteddfod CFFI Cymru  1984/5 

Parti llefaru Bro’r 
Dderi 2007 

Parti Cyd-Adrodd 
Caerwedros 

Deuawd Doniol Troedyraur 
2003 

Parti Bechgyn CFFI Bryngwyn 1990au 



Tractorau'n 
troi am  
Drisant 
Ers sawl blwyddyn 'nawr, 
mae Clwb Trisant wedi 
bod yn trefnu Taith Trac-
torau i godi arian i'r clwb 
ac i elusennau  - ac mae'n ffordd dda o ddod â phobl o 
bod oed at ei gilydd. Eleni, llwyddwyd i godi mwy na 
£2,000 at Beiciau Gwaed Cymru a'r Clwb, a hynny 
trwy'r daith a gynhaliwyd ar 29 Medi, a'r ocsiwn fawr y 
noson honno yn nhafarn yr Halfway Pisga, ar ei newydd 
wedd. Am olygfa oedd gweld llond y cylch gwerthu ym 
Marchnad Pontarfynach o blantos bach ar eu tractorau 
pedlo, a oedd wedi dod i gefnogi'r tractorau mawr ar 
eu taith. Diolch yn fawr i holl noddwyr a chefnogwyr y 

digwyddiad, ac i Ifan Jones 
Evans am werthu'r nwyddau 
gwerthfawr yn yr ocsiwn 
fawr. Bu'n ddiwrnod i'w 
gofio, ac yn gyfle i fwynhau 
golygfeydd godidog bryniau 
gogledd Ceredigion o foe-
thusrwydd diddos y trac-
torau mawr, a bach! 

C.Ff.I. Bro’r Dderi 
Mae hi wastad yn bembleth chwilio rhywbeth gwahanol 
i wneud noson clwb. Eleni cawsom noson Boxercise am 

y tro cyntaf - noson o focsio ar ffurf dawns! Dyma 
weithgaredd llawn sbort naeth gynnwys pawb a chreu 
llawer o sbort! Noson arall ddechrau mis Hydref oedd 
paentio crochenwaith gyda ‘Little Prints’. Noson grêt i 

wneud amser yma’r flwyddyn gan bod hi’n cymryd 
rhyw fis i’w gorffen, yn amseru perffaith i anrhegion 

Nadolig! Rydym ar hyn o bryd yn paratoi at y 
‘Steddfod, welwn ni chi yn Bont ! 

Ar ddiwedd mis Mehefin cynhaliwyd Athletau‘r sir yn Aberaeron. Fe wnaeth 11 o glybiau’r sir gystadlu gydag 
aelodau cyswllt ac arweinyddion yn cael ras hefyd! Llongyfarchiadau i: 1. Troedyraur 2. Felinfach 3. Llan-
ddewi Brefi. Yn dilyn yr Athletau cynhaliwyd Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr y sir Glwb Rygbi Llambed, Cyst-
adlu brwdfrydig gyda nifer o glybiau yn cyd-weithio gyda’i gilydd i greu timoedd.  

 

RALI EWROPEAIDD 
Ym mis Awst eleni, teithiodd pump ohonom fel 
rhan o dîm Cymru i’r Alban ar gyfer y Rali 
Ewropeaidd. Heini Daniels o Sir Gâr oedd ein har-
weinydd, gyda chyd-aelodau’r tîm, Angharad Ed-
wards, Sir Benfro, Amy Edwards, Glamorgan ac 
Elin Haf Jones a minnau o Geredigion. Cawsom 
wythnos i’w chofio yng nghwmni 90 o bobl ifanc o 
bob cwr o Ewrop, gyda nifer fawr ohonynt nawr yn 
ffrindiau oes. Thema’r Rali eleni oedd ‘Blwyddyn y 
bobl ifanc - byd o gyfleoedd’. Buom yn mynychu 
amryw o weithdai er mwyn trafod y rhwystrau sy’n 
wynebu pobl ifanc yng nghefn gwlad. Syndod oedd 
darganfod bod nifer o’r rhwystrau yn debyg iawn 
ar draws Ewrop, trafnidiaeth gyhoeddus, tai i bobl 
ifanc, materion band eang, ac anghydraddoldeb 
rhyw ym myd amaeth. Cawsom gyfle hefyd i 
ymweld â gwahanol ardaloedd o’r Alban, gyda 
hanner y criw yn mentro i Lanarkshire, a’r gwed-
dill i Fife. Profiad gwych oedd ymweld â fferm 
Stephanie Dick, merch ifanc sy’n gwneud enw da 
ym myd magu buches Limousins. 
Yn ogystal â’r gwaith caled, roedd cyfle i ymlacio 
yn ystod y nos, wrth i ni 
fwynhau gweithgared-
dau amrywiol. Cafwyd 
noson o ddawnsio 
‘Highland’, lip-sync 
battle, ac uchafbwynt i 
bawb rwy’n siŵr - y 
bwffe rhyngwladol. 
Roedd y bwffe yn gyfle 
i ni arddangos cynnyrch 
Cymreig ar lwyfan 
rhyngwladol. Roedd 
pawb yn hoff iawn o’r danteithion di-ri gan 
gynnwys Jin Talog, Pice Bach, Gwin Llaethliw, 
Rum Barti Ddu a Chaws Cymreig. Diolch yn fawr i’r 
holl gwmnïoedd am gyfrannu’n hael tuag at ein 
harddangosfa. Hoffwn ddiolch o galon i’r 
cwmnïoedd hynny a gefnogodd ni fel tîm yn arian-
nol hefyd - diolch yn fawr iawn.  



Cinio Cadeirydd 

Yn ocsiwn y cinio Cadeirydd eleni fe brynodd merched Fe-
linfach pryd tri chwrs i hyd at 10 person . Mae’r noson 
fawr wedi bod erbyn hyn a dyma beth oedd ar y fwydlen -  
 
Wrth Gyrraedd— Bucks Fizz a Canapês 
 
I Ddechrau—Anti Pasti 
 
Prif Gwrs—Cyw Iâr wedi’i stwffio â madarch a’i 

lapio mewn bacwn, Rosti 
tatw a chenin, llysiau am-
rywiol gyda saws pupur 
pinc 
 
Pwdin—Trio o bwdinau 
Mer a Mer 
 
Coctel—Gin Ola’r Ha’ 
JOIO!  

Cynhaliwyd Diwrnod Maes C.Ff.I Ceredigion ar Fferm Hafod, Y 

Ferwig ar y 7fed o Hydref, a’r gystadleuaeth Barnu Stoc 

Gwartheg Tewion ar Fferm Tygwyn, y Ferwig ar y nos Fercher cynt. 

Cafwyd cystadlu brwd drwy gydol y dydd, wrth i 16 o glybiau’r Sir gym-

ryd rhan gyda dros 210 o aelodau yn cystadlu mewn amryw o gy-

stadlaethau. Bu clybiau yn cystadlu yn y cystadlaethau Sialens ATV, 

Arddangosfa Ciwb, Arwerthu, Ffensio Iau a Hŷn, Fferm Ffactor, Ad-

durno Coeden Nadolig a Gyrru Tractor gan sicrhau digon o amrywiaeth 

yn ystod y dydd. Ar ddiwedd y cystadlu, cipiwyd 

cwpan her Pantlleinau i’r clwb buddugol, am y pumed tro yn olynol, gan glwb 

Llangwyryfon ac yn derbyn tlws coffa Gethin Jones, Deinol am ddod yn ail-fuddugol 

oedd Penparc. Canlyniadau llawn ar wefan C.FF.I Ceredigion. Diolch i bawb a fu 

ynghlwm â’r Diwrnod, beirniaid, menthyg offer a stoc, cyfrifwyr a stiwardiaid. Diolch 

arbennig i Fferm Hafod, Fferm Tygwyn a C.Ff.I. Penparc am ganiatáu i ni gynnal y Di-

wrnod Maes ac i Gegin Cwm Gwaun am ddarparu’r bwyd. Bydd enillwyr y cystadlaethau 

yma’n cynrychioli Ceredigion yn y Ffair Aeaf ar 26/27 o Dachwedd ac yn Niwrnod Maes 

Cymru a fydd yn cymryd lle yn Sir Benfro flwyddyn nesa’. 

Pump allan o bump i 
Langwyryfon! 

Cynhaliwyd ein 
cystadleuaeth 
Treialon Cŵn 
defaid ar Fferm 
Llety Ifan Hen, 
Bontgoch, drwy 
garedigrwydd 
Treialon Cŵn 
defaid Talybont. 
Yn ennill leni o’dd 
Teifion Morgan, 
Penparc.  

TREIALON 
CŴN DEFAID 

 
SIALENS Y  
CADEIRYDD —TAITH GERDDED 
 
Llongyfarchiadau i bawb fuodd ynghlwm â sia-
lens y Cadeirydd o gerdded 60 milltir arfordir 
Ceredigion! Braf oedd gallu cyflwyno siec o 
£4110 i Uned Cemotherapi Bronglais ar ddiwr-
nod y Rali!  



Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma? 
Gogledd / Canol / De y Sir? Gogledd   Dan 16/21/26? 16   Gwaith? Disgybl ysgol,   
Brodyr a chwiorydd? 1 Brawd 
Beth yw dy atgof cyntaf gyda’r mudiad? Cloi drysau’r portalŵs o’r tu allan yn Rali Pontsian a 
gwylio pawb yn aros mewn ciw am ache. 
Dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Pantomeim. 
Beth yw dy eiliad balchaf yn ystod dy gyfnod yn y mudiad? Ennill Barnu stoc yn y Sioe Frenhinol 
pan o ni’n 12 mlwydd oed. 
Pa ddigwyddiad gyda’r C.Ff.I sydd wedi achosi’r mwya’ o embaras i ti? Canu’r Anthem Ffrangeg ar 
Llwyfan ‘Steddfod y Sir yn rhan o gystadleaeth Stori a Sain. 
Pam nes di ymaelodi yn y lle cynta’/ Pwy ddywedodd wrtho ti am y C.Ff.I? Mam!!! Wedi gorfod gwrando 
ar storiau am ei chyfnod hi yn C.Ff.I ers co’!  
Pa air neu ddywediad wyt ti’n ei orddefnyddio? “Fi’n Buzzin” 
Disgrifia dy hun mewn 3 gair - Cymdeithasol, Egniol, Buzzin. 
Pa arferion drwg neu wendidau sy’ da ti? Siarad LOT gormod! 

Darllenwch mla’n 
i ga’l yr ateb…. 

? 

Wel am noson o ganu, dawnsio gwyllt, coctêls a ‘bucking Bronco’. Cafwyd nos-
on o ddathlu bandiau Cymraeg ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar nos Sadwrn 
cynta’ mis Medi. Braf oedd gweld cymaint o aelodau a  ffrindiau’r mudiad yn 
cefnogi’r noson wych yma. Agorwyd y noson gan Calfarî ,dilynwyd gan Bwncath gan gloi ’da #Band6.  
Llongyfarchiadau i Ian Morris Jones, sy’n chwarae Gitâr i #Band6 a wnaeth seiclo holl ffordd lawr o Ynys 
Môn i Bont ar gyfer codi arian tuag at 3  elusen wych. Hefyd Llongyfarchiadau i Ffarmwr Ifanc y Sir sef Iwan 
am ymuno gyda Ian wrth seiclo o Aberystwyth i Bont. Edrychwn ymlaen at Gig Ola’r Ha’ 2019.  

 
Mae’r Fforwm Ieuenctid wedi ail-ddechrau, 
ac mae wedi bod yn ddechreuad da i’r 
flwyddyn gyda chynnydd sylweddol yn yr ael-
odaeth. Cynhaliwyd ein CCB nôl ar ddechrau 
mis Medi ac fe ges i, Alaw Fflur Jones, C.Ff.I 
Felinfach fy ethol yn Gadeirydd, Elin Rattray, 
C.Ff.I Trisant yn  is-gadeirydd a Beca Jenkins CFfI Pontsian yn drysorydd. Gor-
ffenwyd y noson gyda sosial yng nghwmni Iwan a Tomos. Ym mis Hydref croesaw-
yd Angela Evans i’r Fforwm i sôn am yr holl gyfleoedd i deithio gyda’r mudiad. 
Byddwn yn cwrdd nesa’ ar y 21ain o Dachwedd am noson o weithgareddau Nad-
oligaidd - mae croeso i bawb dan 18 – Welwn ni chi ‘na!!  



Teithiau Tramor 

 

 

Cynhaliwyd Diwrnod Allan ar y Fferm ar  21 a 22 o Fedi ar fferm 
Llanerchaeron.  Roedd y diwrnod cyntaf wedi’i anelu at blant ysg-
ol gynradd gogledd Ceredigion a daeth dros 130 o blant at ei gil-
ydd i fwynhau ac i ddysgu.  Roedd rhaglen lawn o weithgareddau 
wedi cael ei ddarparu ar eu cyfer, o odro buwch, i weld moch 
bach a blasu caws.  Roedd y dydd Sadwrn ar agor i’r cyhoedd i gyd 
a chyfle i weld anifeiliaid y ffarm, stondinau, ffair fwyd a chrefft-
au, peiriannau fferm, ar-
ddangosfeydd a llawer mwy.  
Er gwaetha’r glaw ar y dydd 
Sadwrn daeth dros 700 o ym-
welwyr trwy’r giat.  Roedd y 
cyfan am ddim, ac yn gyfle 
gwych i addysgu pobl a 
phlant am amaethyddiaeth. 

Chwarae ein rhan yn Budapest – Taith Angela Ev-
ans ( Tregaron ) a Lowri 
Pugh-Davies ( Bro’r 
Dderi) yn sesiwn astudio 
“Play your part”   
Ar draws wythnos (17-22 
o Fedi ) daeth cynrychi-
olwyr o 13 wahanol 
gwlad at ei gilydd i ran-
nu profiadau a syniadau.  
Taith a wnaeth agor ein 
llygaid yn wir i sut mae 
hawliau yn wahanol ar draws y byd a sut mae cael 
ieuenctid i gymryd rhan yn wahanol gweithgared-
dau ac hefyd pwer sydd pan mae lleisiau a pawb 
yn dod ynghyd a chyd weithio I fynnu newid.  
Ar ddechrau’r wythnos naethom dreilio amser yn 
dod i nabod ein gilydd ar mudiadau gwahanol 
roeddem yn dod ohono. Gan fod y sesiwn yn un 
oedd Rural Youth Europe a ECYC di trefnu gyda’i 
gilydd ar y cyd roedd yn ddiddorol dros ben i weld 
y trawsdoriad eang oedd o wahanol fudiadau a 
gwahanol lefel o sgiliau a phrofiad oedd gyda 
pawb yn ei maes.   
Roedd yn wythnos `llawn dop` efo pob awr or 
dydd yn llawn gemau , gweithdau, ar cyfle i ddys-
gu a gwrando ar unigolion profiadol a hynod o 
diddorol. Un o’r pethau fwya pwysig am yr wyth-
nos oedd i fod yn agored i bopeth ac i fod yn 
barod i gymryd rhan, lleisio eich barn ac i wrando 
ar eraill. Rydym wedi dod o’r daith gyda nifer o 
sgiliau newydd y gallwn  rhoi ar waith nol yn y 
mudiad a nifer fawr o ffrindiau newydd ar draws y 
byd yr ydym yn cadw mewn cysylltiad gyda i gadw 
rhannu syniadau a phrofiadau!  

Wythnos ffantastic  a 
wnaeth agor ein lly-
gaid i’r byd ac i’r 
cyfleoedd sydd ar 
gael, ac yn wir pa 
mor ffodus rydym or 
mudiad ar cyfleoedd 
sydd ganddom! Felly 
da chi manteisiwch 
ar bob un!  

Diwedd mis Awst fe deithiodd 8 o Albanwyr o 
Lesmahagow i Lanwenog ar gyfer taith gyfnewid, 
trip fydd yn aros yn y co’ am sbel fowr! Swper a 
gemau i ddangos shwt o’dd y Cymry’n neud pethe i 
ddachre nos Wener cyn galw yn sêl a sioe defaid 
Llanwenog yn mart 
Llanybydder fore 
Sadwrn ar y ffordd i 
Fferm Rhydowen - 
Fferm ein aelod hŷn ni - 
Cennydd. Wel, ma beth 
o’dd taith fferm sbeshal 
– ma ‘da Cen ffordd ar-
bennig o egluro pethe i 
bobol – fe ddysgo ni lot! (Os gewch chi gyfle i fynd 

ar daith da fe fel noson 
clwb, ewch!). Ymla’n i 
Cei etho ni wedyn i ga’l 
chips i gino a peint bach 
cyn dal y bws lan i gneifio 
cyflym Tal-y-bont gan 
stopo ar y ffordd yn Llan-
rhystud ac Aberystwyth – 
o’dd y bws yn fôr o ganu 

a’r snacks ar gyfer y daith o’dd Waffles Tregroes a 
Toffoc – cynnyrch Cymreig ar ei orau! Fe netho ni 
dîm Llanwenog a 
Lesmahagow ar 
gyfer y cneifio 
cyflym...ond oni’n 
bell iawn o fod ar y 
podium ddiwedd 
nos! Er hyn, joio ni 
gyd mas draw ac fe 
fuo ni’n danso i 
Newshan tan y di-
wedd un! Magu pen tost oedd gweithgaredd bore 

dydd Sul, cyn mynd am wac i 
Aberaeron - i fyta rhagor o 
chips(!) - ac yna mynd lan i’r 
rygbi 7 bob ochr yn y clwb, 
noson arall llawn sbort a di-
gon o chwerthin! Ma’n saff i 
weud bod yr 8 ‘ma wedi 
dychwelyd i’r Alban wedi 
joio’u profiad o Gymru!  

Taith gyfnewid CFFI Llanwenog 



 

 
 

Bu aelodau C.Ff.I. Ceredigion yn disglei-
rio gydol yr wythnos ac yn mwynhau yn 
y Sioe Frenhinol. Ar ôl wythnos o gy-
stadlu brwd rhwng y Ffederasiynau 
daeth llwyddiant ysgubol i Sir Geredi-
gion wrth gipio cwpan NFU ar ddiwedd 
yr wythnos am y 7fed tro yn olynnol. Llongyfarchiadau mawr 
i’r holl aelodau. Gwelir holl ganlyniadau’r Sir ar wefan 
C.FF.I. Ceredigion! 

Cerdd 
Llefaru 
Offerynnau 
Eisteddfod 
Cyfeilydd 
Sgets 

Deuawd 
Ensemble 
Emyn 
Côr 
Dawns 
Meimio 

Coron 
Cadair 
Tarian 
Cwpan 
Parti 
Limrig 

Brawddeg 
Celf 

Y Sioe Frenhinol 

TAFARN Y TYMOR 
Cafwyd noson wych gyda Elin Haf yn nhafarn Cefn Hafod -Gors 
Goch nol yn mis Mehefin! Diolch i Geraint Hatcher am ein did-
danu gyda llu o gêmau ‘gwahanol’! Edrychwn ymlaen at Tafarn 
y Tymor–Hydref, gyda Cennydd, yn Nhafarn Bach Pontsian!  
         Dewch yn llu! 



 

Nôl ym mis Medi cynhaliwyd cyfarfod Cyffredinol 
C.Ff.I Ceredigion yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch. 
Cawsom noson dda yn 
edrych nôl ar flwydd-
yn lwyddiannus llawn 
cystadlu a sbort. Yn 
ogystal a hyn, gath na 
bobl arbennig eu 
hethol yn swyddogion 
y Sir am y flwyddyn 
sydd i ddod! Llongyf-
archiadau i'r canlynol: Cadeirydd – Caryl Haf Jon-
es, Is-Gadeirydd – Esyllt Ellis Jones, Llywydd – 
Milwyn Davies, Is-Lywydd - Ifan Davies, Archwil-
ydd y Sir - Eryl Jones 
ac Is-Drysorydd - 
Meira Harries. C.Ff.I 
Bryngwyn aeth a hi 
da’r gwpan cynnydd 
mewn aelodaeth. Ar 
ddiwedd y noson fe 
ddiolchodd y sir i 
John Jones, Blaenhir-
bant am ei wasanaeth 
fel cyfrifydd y Rali dros 
y 42 mlynedd ddiweth-
a’, ac i Heather Price o 
fanc Barclays am y 
rhodd o £1,000 tuag at  
Rali’r sir drwy’r cynllun 
punt am bunt.  

 

Eleni eto cafodd cyfarfod cyffredinol Cymru ei 
gynnal yn Aberystwyth. Nos Sadwrn am y tro 
cyntaf cafwyd noson wyllt yn nawns y Cadeir-
ydd yn nhafarn yr Academi ond yn ystod y 
dydd ac ar y dydd Sul 
fe gynhaliwyd y CCB, 
cyfarfodydd yr is-
bwyllgorau a chyfarf-
od y cyngor. Cy-
hoeddwyd ein bod ni 
wedi ennill Tlws 
Beynon Thomas am yr 
adran iau orau yng Nghymru ac hefyd Tlws y 
Western Mail sef Yr Aradr, i'r Sir â’r nifer fwy-
a’ o farciau yn holl gystadlaethau’r mudiad yn 
ystod y flwyddyn 17-18 ar y cyd gyda Sir Ben-
fro – tipyn o gamp, da iawn ni! Llongyfarch-
iadau mawr hefyd i Geraint Lloyd, Lledrod ar 
gael ei ethol yn Lywydd C.Ff.I. Cymru unwaith 
eto, i Alaw Mair Jones, Felinfach am gael ei 
hethol yn gadeirydd ar y Fforwm Ieuenctid, i 
Rhiannon Davies, Caerwedros am gael ei heth-
ol yn is-gadeirydd ar y pwyllgor Rhyngwladol 
ac Elin Rattray, Tri-
sant ar gael ei hethol 
yn ysgrifennydd cof-
nodion y Fforwm Ieu-
enctid - Gwych! Diolch 
hefyd i Angela Evans, 
Tregaron oedd yn gor-
ffen ei chyfnod fel cadeirydd y pwyllgor 
Rhyngwladol am ei hadroddiad. 

 

 

Mae ‘da pob un ohono ni iechyd meddwl, fel ma’ ‘da pob 
un ohono ni iechyd corfforol. Ma problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff 1 o bob 4 
ohonom ein effeithio gan salwch meddwl. Mae'r effeithiau'r un mor wirioneddol â thorri braich, er nad 
oes sling neu gast fel tystiolaeth. Ma gan C.Ff.I yr Alban sef SAYFC ymgyrch wych o’r enw ‘Are ewe 
OKAY?’ i helpu aelodau a chefnogwyr y mudiad gyda iechyd meddwl – boed yn wybodaeth i helpu rhywun 
arall, chi eich hunain neu i ga’l clust i wrando.  Ewch draw i weld ei fidio nhw https://
www.youtube.com/watch?v=H4RwdlLMm6U. Ma na sawl wahanol ffordd o ga’l help gyda ni fan hyn yng 

Nghymru hefyd – mae cyd-aelodau a chefnogwyr y C.Ff.I bob amser yn barod i wrando 
wrth gwrs ac ma na bobl a chyngor proffesiynnol i ga’l i’n helpu, dyma rai ohonyn 
nhw – Tecstiwch Mind ar 86463, Ffoniwch RABI am ddim – 0808 281 9490, Tir Dewi – 
0800 121 4722,  Hafal- 01792 816 600, The DPJ Foundation – 0800 587 4262 neu tec-
stiwch 07860 048799. Rhannwch y llwyth.   

https://www.youtube.com/watch?v=H4RwdlLMm6U
https://www.youtube.com/watch?v=H4RwdlLMm6U


 Tîm Golygu:   
Elin Haf Jones, Iwan Davies,  
Dyfrig Williams, Lowri Pugh - 
Davies, Megan  
Jenkins a Dyfan Ellis Jones 
Pob Lwc i bawb yn Eistedd-
fod y Sir! 
Diolch yn fawr iawn i’r nod-
dwyr am eu  
rhoddion ariannol sy’n sicrhau 
parhad y cylchgrawn. 

Dros y misoedd nesa’ - 
 
TACHWEDD 
1— Eisteddfod y Sir  
3 — Eisteddfod y Sir  
9— Tafarn y Tymor 
11— Cyfweliadau Teithiau  
       Tramor 
14— Hyfforddiant Barnu Carcas 
17— Eisteddfod Cymru 
21— Pwyllgorau’r Sir 
23— Chwaraeon Dan Dô 
26-27—Ffair Aeaf 
 
 
 
 

RHAGFYR 
2—Siarad Cyhoeddus Saesneg 
28—Dawns y Frenhines a’r 
Ffarmwr Ifanc 
 
IONAWR 
7— Cwis y Sir  
16— Pwyllgorau’r Sir 
19— Cyngor ac Is –Bwyllgorau  
       CFFI Cymru 
20— Siarad Cyhoeddus Cymraeg 
 
CHWEFROR 
25–1 Wythnos Adloniant C.Ff.I. 
Ceredigion  

Atebion Cwis y 
Cardis- 
1. Mis Mawrth 1953 
2. Aberaeron 
3. Ystrad Fflur 
4. Hedyn 

Ein aelod cudd yw: 
Elin Rattray, C.Ff.I 

Trisant 

Cofiwch  
ddilyn C.Ff.I  
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