
 

 
Straeon, dathlu, clecs, lluniau, 
posau a llawer iawn mwy! 



Ma’ amser ‘na o’r flwyddyn ‘di cyrra’dd ‘to le mae Her y Cadeirydd yn 

cael ei gyhoeddi. Eleni bydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn 6ed o 

Ebrill am 10yb o Neuadd Llanddewi-Brefi. Y Sialens dw’i wedi dewis ei 

wneud ar y cyd ag aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau’r mudiad 

yw...TREIATHLON...Seiclo, cerdded/rhedeg a rhwyfo ar beiriannau! Mi 

fyddwn yn codi arian tuag at 3 elusen sydd yn agos iawn at fy nghalon – 

Alzheimer’s, C.Ff.I Ceredigion a’ch C.Ff.I chi - felly y mwya ohonoch sy’n 

cymeryd rhan o’r clwb ac yn codi arian yna y mwya’ fydd yn dod nôl i’ch 

clwb chi! Bydd ‘na gyfle i neud popeth neu ran - byddai’n braf gweld 

gymaint o aelodau a phosib yn cymeryd rhan yn y sialens ac yn ymuno yn 

yr hwyl. Byddwn yn seiclo tua 25milltir o amgylch yr ardal (map ar wefan 

y sir yn fuan), Cerdded/Rhedeg 5k ac yna nôl i Neuadd Llanddewi er 

mwyn rhwyfo 2k ar beiriannau. (Os ydych yn gwbod am beiriannau plis 

cysylltwch a mi neu’r swyddfa!) Fydd barbeciw a bar yn y neuadd ar  

ddiwedd y sialens er mwyn i bawb ddathlu! Bydd tâl o £10 i gofrestru a 

lleiafswm o £10 i gasglu i’r elusennau. Byddwn hefyd yn cael crysau-t i 

bawb. Os ydych am ymuno a mi ar y daith mae yna becynnau 

gwybodaeth ar gael wrth y fynedfa yn ystod wythnos yr hanner awr  

adloniant, neu cysylltwch a’r swyddfa. Wela’i chi ar y 6ed!! 

 
Cynhaliwyd y ’steddfod ar ddwy noson – nos Iau y 1af o 
Dachwedd a dydd Sadwrn y 3ydd o Dachwedd ym Mhafiliwn 

Bont. Llongyfarchi-
adau i bawb fuodd 
yn cystadlu ac 
enillwyd yr Eistedd-
fod gan glwb Felin-
fach gyda 85 o farci-
au, clwb Llanwenog 
yn 2il gyda 81 a 
Pontsian yn 3ydd 
gyda 79 o farciau. 
Am y tro cyntaf yn hanes y Sir, enillwyd 
y gadair a’r goron gan yr r’un aelod sef 
Megan Lewis o glwb Trisant. Enillwyd y 

gadair gyda’i cherdd ar y testun ‘Arfordir’ a’r goron gyda’i stori fer ar y thema ‘Cwm’. Rhoddwyd y gadair gan Elin Haf 
Jones, Brenhines y Sir ac Iwan Davies, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith Carwyn Davies, Llanwenog. Twm 
Ebbsworth, Llanwenog ddaeth yn 2il yng nghystadleuaeth y gadair ac Eiry Williams, Llangwyryfon yn 
3ydd. Rhoddwyd y goron gan Caryl Hâf, Cadeirydd y Sir, o waith Alec Page. Lisa Mai Jones, Pontsian 

ddaeth yn 2il gyda Rhian Evans, Felinfach yn 3ydd. 

Ar ddydd Sadwrn y 17eg o 
Dachwedd aeth criw o’r Sir 
ymlaen i gynrychioli Ceredigion 
yn Eisteddfod Cymru yn y Barri. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb 
a fuodd yn cystadlu. Llongyfar-
chiadau i Nest Jenkins am gip-
io’r wobr 1af yn yr Unawd Of-

ferynnol a’r Llefaru dan 26 ac i Lia a Gwenan am 
ennill y Ddeuawd Doniol. Llongyfarchiadau enfawr 
i Megan eto am lwyddo i gipio’r Gadair a’r Goron 
ar lefel Cymru! Y tro cyntaf erioed i hyn i ddig-
wydd! Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, Ceredigion 

gipiodd y wobr gynta - Tipyn o gamp! 



Dewch i nabod y beirniad yn well - 

Delme Harries  
 

Un o ble wyt ti? Casmael ger 

Abergwaun yn Sir Benfro 

Swydd? Rhelowr Swyddfa i’r NFU  

Mutual yn Arberth, Abergwaun a 

Crymych ac hefyd yn consultancy rôl yn 

y brif swyddfa yn Stratford-upon-Avon. 

Be ti’n joio fwya’ am y C.Ff.I? Helpu aelodau i ddatblygu. 

Beth yw dy hoff gystadleuaeth adloniant? Panto! Ma’n 

dod a’r clwb i gyd at ei gilydd. 

Pa gymeriadau ti ‘di chwarae o’r blaen? Well ‘da fi fod tu 

ôl y llwyfan nac ar y llwyfan. 

Stori ddoniol o’r gystadleuaeth adloniant? Un o’r aelodau 

yn dod lan ataf yn ffeinal Cymru ac yn gofyn wrtha’i beth 

ma U S K Y F C yn sefyll am. A fi’n dweud USK YFC! Ma hi 

wedi mynd mla’n i ennill yr actores orau ar lefel Cymru 3 

gwaith. 

Tase ti’n gallu bod yn gymeriad mewn unrhyw raglen 

deledu, pa un lice ti fod? Extra yn y Queen Vic yn  

Eastenders! 

Ma hi’n amser ‘ma o’r flwyddyn ‘to - 

gŵyl adloniant y sir!  

15 cynhyrchiad ac 1 beirniad!  

Y Theatr dan ei sang bob nos! 

Tregaron: Cystadlu nos Lun  

Blas ar y stori : Dilyn hynt a helynt y dre wrth i`r 

‘Steddfod ddod i Dregaron.  

Manon Jones:  “Mae’r hanner awr yn gystadleuaeth hwyliog sy’n dod a’r 

clwb at ‘i gilydd, ac yn bwysig i roi cyfle i holl aelodau’r clwb i gael perfformio ar 

lwyfan proffesiynol.” 

Blas ar beth i ddisgwyl... 

Llanddeiniol: Cystadlu nos Lun  

Blas ar y stori : Y briodas fawr - 

dilyn ffordd Priodas Pum mil! 



Penparc yn dathlu 75! 

Mis nesaf fydd Penparc yn dechrau dathlu, 

ac mae croeso mawr i chi ymuno yn yr 

hwyl. I ddechrau ar y dathlu mi fydd yna 

Ginio dathlu yng Ngwesty’r Cliff ar yr 2il o 

Fawrth - Croeso i aelodau presennol, cyn-

aelodau, teulu a ffrindiau’r clwb. Nes 

ymlaen yn y flwyddyn mi fydd Dawns 

dathlu gyda Bryn Fon yn Y Sied, Mwnt - 13/4/2019. Tocynnau’n £10 o fla’n llaw. 

Cysylltwch ag Angharad Davies 07772347631 am fwy o fanylion.  

Be sy’ ‘di bod mla’n da C.Ff.I Llanddewi Brefi yn ddiweddar? 

Yweliad ag Adeilad Newydd S4C, Yr Egin, yng Nghaerfyrddin ddaeth ar ôl bwrlwm yr 

Eisteddfod. Fe wnaeth yr aelodau fwynhau gwylio clip o ddrama ac eistedd ar set  

Jonathan! Cawsom noson wych o Rasys Ceirw yn y pentre’ ar ddechrau mis Rhagfyr- 

Bwyta, yfed a lot o sbort yn gwisgo siwperi Nadolig! Dathlu yn ‘Dawns y Frenhines a’r 

Ffarmwr ifanc’ wedyn gyda Caryl Haf, Iwan, a Megan i gyd o’r clwb. Cawsom noson 

wych gydag aelodau a theuluoedd yn y dderbynwest yn Pier Brasserie ac wedyn ymlaen 

i ddawnsio’n wyllt yn Pier Pressure. Trip sglefrio iâ i Gaerfyrddin o’dd ‘da ni ar ddechrau 

mis Ionawr a’r aelodau yn joio mas draw - lot o sgrechain, chwerthin a chwympo! 

Ers dwy flynedd bellach ym mhwyllgor 
gwaith y sir ni ‘di bod yn tynnu enwau 
mas o het i neud noson  

‘Cyfnewid Clybiau’  

o fewn y sir. Cyfle i gymdeithasu a chwrdd 
ag aelodau eraill o fewn y sir , mae wedi 
profi’n lwyddiant mawr bellach. 
Enghraifft o noson cafodd ei drefnu :  
Llanwenog – Caerwedros.  

 

 

Digwyddiad – Noson grempog  a sosial yn 
Ysgol Dyffryn Cledlyn, Drefach. 

 

Dywedodd Sioned o glwb Llanwenog ei fod 
yn “Noson ffab i gymdeithasu gydag aelodau 
eraill o’r sir a chal ‘chill out’ o brysurdeb  
calendr y C.Ff.I”  

Nos Wener yr 8fed o Chwefror 

nath C.Ff.I Lledrod gynnal noson 

Bêc Off ac ocsiwn yn y Marine i 

godi arian tuag at Rali 2019, ac os 

do fe de - £6,121.83! Roedd pob 

tîm yn brwydro yn erbyn ei gilydd 

am le i 1 yn y ffeinal—tîm y 

bechgyn, merched a’r C.Ff.I. Bu’n 

rhaid i dîm y merched baratoi 

twrci a stwffin, y bechgyn yn 

neud Croquembouche (tŵr Profit-

eroles!) a’r C.Ff.I yn eisio cacen 2 

tier ac addurno! Milwyn enillodd 

ein rownd ni a cha’l 2il yn y ffein-

al! Noson llawn chwerthin! 

Pen-blwydd Hapus i glwb Llangwyryfon yn 75 oed!!  



Clwb- Gogledd/Canol/De y sir? De Dan 16/21/26? 16 Brodyr/Chwiorydd? 1 chwaer ifancach 

Gwaith? Disgybl chweched dosbarth 

Atgof cyntaf gyda’r mudiad? Mynd i’r neuadd ar nos lun a chwarae gemau dwl yn y sosial  

Pam wnest ti ymaelodi da’r C.Ff.I? Achos bod mam un o fy ffrindiau yn helpu gyda’r clwb ac wedi fy 

mherswadio i fynd ac o ni’n meddwl bydde fe’n gyfle i neud ffrindie  

Beth yw dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Pantomeim neu’r Hanner awr o adloniant gan bod pawb yn cael 

cymryd rhan  

Beth yw dy eiliad balchaf gyda’r mudiad? Ennill y Panto a’r sgetsh ar lefel Cymru eleni  

Pa ddigwyddiad gyda’r CFfI sydd wedi achosi’r mwya’ o embaras i ti ? Gorfod mynd ar lwyfan 2 waith yn fy 

mocsyrs yn y sgetsh a’r meim 

Disgrifia dy hun mewn tri gair - Bywiog, hyderus, stwbwrn  Pa wendidau sydd gen ti? Cnoi fy ewinedd 

Pa air neu ddywediad wyt ti’n ei orddefnyddio? Shalom 
Darllenwch mla’n i ga’l yr ateb…. 

? 
Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma? 

Dechreuodd y daith yn 

nhafarn y Vale, Felinfach a 

phawb mewn gwisg ffansi – 

unrhywbeth Nadoligaidd 

yn dechrau gyda llythyren 

cyntaf eich enw / enw  

canol / cyfenw – Elin fel 

Herod cas a’i gwn dos, 

Alaw fel Advent calendr a 

Cennydd fel Celebrations (Handi iawn pan o’dd ise bwyd arno chi – pigo 

siocled o wisg Cen!) ond i enwi rhai! Daliwyd 

y bws i’r Castell yn Aberaeron ac yna i’r 

White Swan Inn yn Llanon i gael cinio 

Nadolig blasus! Yno, dosbarthwyd ein 

anrhegion ‘Santa cudd’, ac yn wir cafodd 

sawl un anrheg handi iawn! Fe wnaeth ein 

taith barhau o gwmpas tafarndai’r wlad cyn 

gorffen yn Aberystwyth. Diwrnod llawn 

gemau a dwli – os i chi ise gêm dda,  

gofynwch i fois Llangwyryfon sut i chwarae 

gêm y 10c! Trueni na bod ni’n gallu rhoi  

fidios yn Ar Dân – ma’ ‘na sawl un da i ga’l!  

Mae nhw’n dweud bod Siarad Cyhoeddus yn debyg iawn i 

sgert menyw – dylai fod yn ddigon hir i fynd dros y pethau 

pwysig ond yn ddigon byr i gadw diddordeb! Ac ymarfer eu 

sgiliau Siarad Cyhoeddus mae’r aelodau wedi bod yn neud 

dros y Gaeaf; cafodd y Siarad Cyhoeddus Saesneg â’r Cymraeg 

eu cynnal yng Nghanolfan Addysg Felinfach. Cyfnod 

llwyddiannus iawn i C.Ff.I. Lledrod gan taw nhw oedd yn 

fuddugol yn y Saesneg ac hefyd yn gydradd fuddugol yn y 

Gymraeg gyda C.Ff.I. Pontsian! Diolch yn fawr i’r beirniaid am 

feirniadu’r ddwy gystadleuaeth – tasg anodd iawn, iawn! 



Bob dydd Iau ar Facebook, Instagram a Twitter y sir 

ma na lun newydd o’r gorffennol yn ymddangos- 

dyma rai ohonyn nhw -  

C.Ff.I Llanddewi yn 

dathlu Dydd Gŵyl Dewi  

Drama 'Salmon Ella', 

C.Ff.I. Tal-y-bont, 2004 

Drama C.Ff.I Lledrod 

Tîm pêl-droed Mydroilyn 

yn ennill ar lefel Cymru  

Edwina Davies ac Eirlys Lloyd, 

 Cadeirydd y Sir 

Y Ffair aeaf -  

Nabod rhein?!  



Ella Evans, Felinfach a Lynn Morris, Llanddeiniol –  
Ysgol Aberaeron 
Dafydd James, Troedyraur – Ysgol Bro Teifi 
Elin Rattray, Trisant – Ysgol Penweddig 
Elin Williams, Lledrod ac Angharad Evans, Llanddewi 
Brefi – Ysgol Henry Richard 
 
Os oes gyda chi unrhyw beth yr hoffech ei 
hyrwyddo o fewn yr ysgolion hyn, cofiwch gy-

sylltu â’r Llysgenhadon. Pob lwc i chi gyd! 

Yn y chwaraeon dan do eleni o’dd ‘da ni 

gystadleuaeth newydd sbon—sef y 

‘Throw Pong’ - cystadleuaeth tebyg 

iawn i ‘Beer Pong’, ond gyda dŵr!  

Llongyfarchiadau i glwb Lledrod am  

ennill y  

twrnamaint 

yma—dwi’n 

siŵr fydd e 

nôl flwyddyn 

nesa’!  

Pum degawd yn ddiweddarach, ac mae Clwb 

Ffermwyr Ifanc Trisant yn dal ati. Does dim 

angen rheswm gwell i ddathlu, nagoes? Cawsom 

ginio dathlu arbennig yng ngwesty'r Marine ddiwedd mis 

Ionawr, lle dangoswyd ffilm arbennig yn crynhoi hanes y 

clwb dros y blynyddoedd a fu, a chyn-aelodau ac 

aelodau presennol yn hel atgofion ymysg ei gilydd. Ond 

dyw'r dathlu ddim ar ben! Ym mis Mehefin (ar ôl y rali), 

bydd y clwb yn cynnal 

cyngerdd mawreddog ar y 

cyd â chyngerdd Llywydd y 

Sir. Felly, cadwch y dyddiad 

- Pafiliwn 

Pontrhydfendigaid, 29 

Mehefin 2019. Bydd 'na 

wledd ac artisiaid o fri yn aros amdanoch! 

CELTIC 

Diolch i Lysgenhadon C.Ff.I  
Ceredigion llynedd am eich gwaith. 
Bellach mae Llysgenhadon newydd 

wedi cael eu penodi, aelodau o 
flynyddoedd 10-13 i hyrwyddo’r 
mudiad yn yr ysgolion uwchradd 

lleol i ddenu aelodau newydd.  



 

NI’N CHWILIO AM 

ARWEINYDDION 

AR GYFER Y 

GYMANFA!  

Odi chi whant 

arwain emyn? 

Cysylltwch ag 

Elin, Iwan neu’r 

swyddfa!  

 

Ein aelod cudd yw–  

Caleb Rees, C.Ff.I 

Pontsian 
Cwblhawyd y goron diphlyg unwaith eto gyda 
chriw Ceredigion ond y pinacl wrth gwrs oedd 
ein dawns ni yn Pier Pressure, Aberystwyth. 
Braf oedd cael cwmni cyn-aelodau, cefnogwyr 
a ffrindiau yn ogystal â’r swyddogion o’r  

siroedd eraill yn y dderbynwest. 



 

Dathlwyd cinio blynyddol C.Ff.I Tregaron yn y Marine 

eleni. Bwyd blasus iawn gyda disgo ar y diwedd!   
Fel traddodiad sy’n mynd ers y 50au mae cinio clwb Llangwyryfon a 

Lledrod yn cael ei gynnal ar y cyd. Y lleoliad- Constitution Hill. 

Llwyddodd y clybiau i gyrraedd y caffi ar y top ar ôl i’r trên dorri lawr! 

Bu rhaid troi at plan B a chael ‘shuttle lifts’ lan i dop y mynydd. Bwyd 

blasus iawn a Tomos o’r swyddfa fel siaradwyr gwadd, doniol iawn.  

Llanddewi Brefi yn dathlu yn Llety Parc! Bwyd ffein! Iwan Da-

vies oedd yr MC, nath e good job chware teg drwy drefnu 

gêm family fortunes i ni chwarae, gyda bwrdd o merched 

ifanca’r clwb yn ennill, ac wrth gwrs ‘Irish Bingo’. A’th gwobr y 

wisg orau gwrywaidd i Sam Jenkins a’r benywaidd i Megan 

Biddulph! Noson dda yng nghwmni aelodau, arweinyddion a 

ffrindau’r clwb. 

Mirain Haf Griffiths,  

Llangwyryfon 

Yr Alban 

Cennydd Jones 

Pontsian 

Colorado, UDA 

Bleddyn Davies 

Caerwedros 

Canada 

‘Interrailing’ Ewrop- Alaw Rees, 

Mydroilyn (Dirprwy Arweinydd), 

Angharad Davies, Trisant, Caryl Morris, 

Llanddeiniol, Heledd Besent ac Angharad 

Evans, Mydroilyn 

Esyllt Ellis Jones, Llangwyryfon 

Seminar yr Hydref  

 Swistir 

Rhiannon Davies,  

Caerwedros 

Rali Ewropiaidd - Lloegr 

Huw Jones, Felinfach 

Catrin Rees, Mydroilyn 

Sialens Hwylio 

Fe wnaeth C.Ff.I Pontsian ddathlu yn Cross Hands, 

Llanybydder eleni gyda bwyd ffein, lot o gwrw a ‘boat 

race’! Dawnsio gwyllt yng nghwmni Daf a’i fand.  

Pwy? Ble? 



Aelodau Newydd— Ma na sawl cymeriad newydd wedi 

ymaelodi â’n sir ni o siroedd eraill yn ddiweddar….pwy all 

feio nhw gwedwch?! Dewch i ni gwrdd â nhw –  

Catrin Eilwen Davies yn wreiddiol o  

Cerrigydrudion, gogledd cymru!  

Dwi’n byw yn Llanbadarn Fawr rwan ac 

yn aelod o glwb Talybont. Oni’n aelod yn 

Cwmtirmynach, C.Ff.I Meirionnydd cyn 

hyn. Dw’i wedi symud yma i weithio fel 

milfeddyg yn Ystwyth Vets, felly joinio 

C.Ff.I Talybont gan bod mam yn gyn  

aelod yma flynyddoedd maith yn ôl! (Ac 

oni’n meddwl bo hi’n werth ymuno â 

Cheredigion i ga’l gweld yn union pa 

mor dda de chi, gan bo chi’n 

ennill gymaint o bethe de!) 

Ma’n ffordd grêt i fi ddod i 

nabod bobl yr ardal,  

mwynhau y socialisio (!!) a 

dw’i ‘di cystadlu yn y barnu 

stoc diwrnod gwaith maes, 

a’r ‘steddfod hefo parti 

cerdd dant a’r sgetsh so far! 

Ni yng nghanol ymarferion yr hanner awr o adloniant wan, dwi’n 

mwynhau perfformio a’r hwyl a’r chwerthin o’r ymarferion!! 

Elen Rebeca Jones, yn  

wreiddiol o Sanclêr, Sir Gâr! 

Dw’i bellach yn byw a’n gweithio’n  

Aberystwyth wedi treulio 3 mlynedd yn 

y Brifysgol (ddim eisiau gadael!) ac yn 

aelod o C.Ff.I Llangwyrfon. Bues yn  

aelod o C.Ff.I Sanclêr ers yn 12 oed. 

Nes i benderfynu ymaelodi â C.Ff.I 

Ceredigion er mwyn gwneud ffrindiau a 

chysylltiadau newydd, ma fe hefyd yn 

teimlo fel ‘home from home’! Fi ‘di joio dod i nabod pobl 

newydd a chymdeithasu hyd yn hyn ac wedi cystadlu yn yr 

Eisteddfod a’r Siarad Cyhoeddus Cymraeg a’r Saesneg.  

Elfed Wyn Jones - Byw yn Aberystwyth a  

Trawsfynydd. 

Dw’i wedi ymaelodi â chlwb 

Trisant, oeddwn i'n aelod o 

glwb Prysor ac Eden yn 

Nhrawsfynydd blynyddoedd 

yn ôl! Dw’i wedi ymaelodi 

achos dwi’n hoff o  

weithgareddau'r Ffermwyr 

Ifanc ac yn mwhynau cymysgu 

gyda Josgins (hambons) eraill! 

Dw’i wrth fy modd gyda  

phopeth, o ganu carolau i’r 

swper, a pharatoi am y hanner 

awr o adloniant! Cystadlais yn 

y siarad cyhoeddus a gwnes i fwynhau yn ofnadwy! Mae  

aelodau’r clwb yn ffantastig, ac dw’i wedi cael croeso cynnas 

gan y Cardis! 

Llongyfarchiadau i holl glybiau’r sir aeth ati i godi gymaint o 

arian at achosion da drwy ganu Carolau yn ystod fis Rhagfyr -  

Caerwedros £1,000 - Ambiwlans Awyr 

Llanddewi Brefi £300 - Uned Cimotherapi Newydd Bronglais 

Llanwenog £1,285.57 - Ambiwlans Awyr a’r clwb 

Tregaron £165 - The DPJ Foundation 

Mydroilyn £1,030 - Ymchwil Cancr a Cronfa Eisteddfod Blwyf 

Llangeitho £300 - Uned Cimotherapi Newydd Bronglais 

Pontsian £1,000 – Uned Cimotherapi Glangwili a’r clwb 

Troedyraur £474.44 – RABI 

Trisant £1,000 – Ambiwlans Awyr Cymru a Junior Diabetic 

Research Fund 

Lledrod £640 – Uned Cimotherapi Bronglais a Rali Lledrod 

Felinfach £1,445 - Tirdewi a’r Clwb 

Llangwyryfon £590.21 – Uned Cimotherapi Bronglais 

Penparc £310 - The DPJ Foundation 

Bro’r Dderi £701.72 – Cronfa Mari-Leisa Jen a’r Clwb 

Talybont £1,695 – Mind Aberystwyth, Ambiwlans Awyr, 

Ward Ystwyth Ysbyty Bronglais 

Llanddeiniol £626.67 – Ambiwlans Awyr 

O’r clybiau yma’n unig codwyd £12,563.61 tuag at 

achosion da - Pwy wedodd bod y Cardi’n dynn?!   



 

Roedd nifer o aelodau CFFI Ceredigion ymhlith y 

52 o aelodau CFFI Cymru aeth ar daith Pwyllgor 

Materion Gwledig a’r Pwyllgor Rhyngwladol i 

Ogledd Iwerddon ar 26-29 Hydref. Bwriad y daith oedd ysbrydoli ein haelodau a’u hannog i 

ddatblygu eu mentrau ffermio eu hunain. Roedd yn gyfle gwych i gyd-gymdeithasu ac i weld 

rhai o fentrau amaethyddiaeth llwyddiannus o fewn y diwydiant. Cafwyd cyfle i ymweld â sawl 

lle - Fferm Coleg Glenwherry Hill sydd wedi gosod sied ddefaid werth £700,000 sy’n dal dŵr sy’n 

rhedeg drwy’r adeilad ac yn cael ei gadw’n gynnes fel nad yw’n rhewi dros y gaeaf. Ma nhw’n 

cadw 700 o ddefaid sy’n dod mewn i wyna o ddechrau Rhagfyr hyd ddiwedd Ebrill. Ymwelwyd â 

fferm Isaac ac Elizabeth Crilly, Castlederg hefyd – maent yn rhedeg menter defaid-dwys yn unig 

ar 67 acer er mwyn gwneud y mwyaf o allbwn eu 

system fe na’th nhw symud o fridio cyfandirol ac ma 

gan y cwpwl ddiadell 400 cryf o Belclare / Suffolks 

Seland Newydd. Nath y criw hefyd alw mewn gydag 

Alan a David Irwin yn Red House Holsteins le ma 

nhw’n cadw 170 o fuchod, a nhw sydd â’r fuches 

cynnyrch uchaf yng Ngogledd Iwerddon ac yn 

hwyrach y prynhawn ymwelwyd a fferm Kyle McCall 

sydd yn cadw gwartheg Salers a Charolais. Ar  

ddiwrnod olaf y daith ymwelwyd â Dungannon 

Meats – taith diddorol o’r planhigyn torri a’r pacio, ac esboniwyd bod 500 o bobl yn gweithio ar 1 shifft ac mae Dunbia yn prosesu dros 

300,000 o wartheg y flwyddyn yn cynhyrchu cynhyrchion cig eidion i nifer o fannau ac yn prosesu dros 1 miliwn o ŵyn y flwyddyn hefyd! 

Adloniant 

Teithio 

Dawns 

Siarad 

Gymanfa 

Cinio 

Chwaraeon 

Cwis 

Canu 

Perfformio 

Talent 

Beirniad 

Triathlon 

Swyddogion 

Dathlu  

Ymarfer 

Actio  

Seiclo 

Rhedeg 

Rhwyfo 

Gogledd Iwerddon 

 Cynhaliwyd Tafarn y Tymor Hydref ar y 9fed o Dachwedd yng nghwmni 

ein aelod hŷn – Cennydd Jones! Noson wych o gymdeithasu ac heb os 

uchafbwynt y noson oedd yr impromptu ‘Cyngerdd Pigion 

‘Steddfod’ a Cwis ar Bontsian! Odi chi’n gwybod pwy sy’n berchen 

Pont Pontsian? 

Tro Alaw yr Aelod Iau oedd hi nesa ar y 25ain o Ionawr yn Nhafarn 

y Vale! Noson Santes Dwynwen a pha 

ffordd well o ddathlu na gêm o Siôn a Siân! 

Pwy o’dd yn gwybod bod Bleddyn Mcanulty 

Jones a Rhys Ebenezer yn gwybod cymaint 

am ei gilydd?! 

Edrychwn ‘mla’n i’ch gweld chi yn y New 

Inn yn Llanddewi-Brefi ar gyfer Tafarn y 

Tymor Gwanwyn ar y 24ain o Fai!   



Tîm Golygu: Elin Haf Jones, Iwan Davies,  

Dyfrig Williams, Lowri Pugh-Davies,  

Megan Jenkins a Dyfan Ellis Jones  

Pob lwc i bawb yn yr Hanner awr adloniant a 

phob lwc i’r Swyddogion nesa’ fydd yn mynd ati 

i greu ‘Ar Dân’ - diolch am ddarllen!  

Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu rhoddion 

ariannol sy’n sicrhau parhad y cylchgrawn. 

Cofiwch  

ddilyn C.Ff.I  

Ceredigion C.Ff.I Ceredigion cfficeredigion Cffi_ceredigion_yfc @CeredigionYFC 

 
 

Mawrth -  
4 - Cyngerdd adloniant y Sir  
9+10 - Penwythnos Adloniant Cymru –Theatr Hafren 
10 - Cyfweliadau swyddogion  
15 - Dawns Dewis Swyddogion, Talbot, Tregaron 
17 - Gymanfa'r Frenhines a'r Ffarmwr Ifanc – Capel  
       Bethesda, Llanddewi Brefi 
23 – Siarad Cyhoeddus Cymru - Llanelwedd 
20 - Pwyllgorau'r Sir 
Ebrill- 
5 - Gala Nofio + Dyddiad Cau adroddiadau Cwysi 

6 - Sialens y Cadeirydd – Llanddewi Brefi 
8 - Cwis Iau  
17- Pwyllgorau’r Sir 
21 - Sul Hwylus y Pasg 
27 - Diwrnod Maes Cymru 
Mai 
4 - Chwaraeon y Sir 
11 – Saethu Colomennod Clai – Dolebolion, Bont 
15 - Pwyllgorau’r Sir  
 Mehefin  
1 – Rali’r Sir – Ynysforgan, Lledrod 

2 - Gymanfa'r Rali – Capel Rhydlwyd, Lledrod 


