
DYMA’R hen enw
ar ddiwrnod hira’r
flwyddyn – ysytyr
‘alban’ yw’r pwynt
uchaf, ac mae
‘hefin’ yr un gair â
‘haf’. (Ystyr
Mehefin – yw
canol haf).

Ystyr y gair Saesneg
‘solstice’ yw ‘yr haul yn
sefyll yn llonydd’; ac
mi fydd e am rai dyddi-
au cyn troi yn ol tua’r
gaeaf.

Mae hwn yn ddyddi-
ad pwysig iawn yn
astrolegol – pan fo’r
haul yn oedi dros dro-
fan Cancer a symud i
arwydd Cancer. Eleni
bydd hyn yn digwydd
am 22.34 ar Fehefin
20fed.

Os cawsog eich geni
ar yr 20fed neu’r 21ain
o Fehefin mae pethau
mawr yn eich aros
mewn bywyd. Mae
gyda chi’r nerth i
wynebu pob math o
anhawnsterau, a’u
gorchfygu. Mae’r dyd-

diad hwn hefyd yn
argoeli’n dda i bawb
sydd am wneud rhyw-
beth pwysig neu dyn-
gedfennol ar y diwrnod.

Bu’r dyddiad yn
bwysig ers bore oes.
Ers canrifoedd mae
dynion wedi edrych i
fyny at yr haul a’r lloer
a’r sêr am arweiniad,
ysytriwch fel yr
adeiladwyd Côr y
Cewri (Stonehenge) i
sicrhau fod yr haul yn
codi rhwng y ddwy gar-
reg fawr yng nghanol y
cylch ar adeg Alban
Hefin a tharo’r ‘heel
stone’ (yr un gair â
‘haul’), a nid dyma’r
unig feini o’r oes gerrig
lle mae hyn yn dig-
wydd.

Roedd Hirddydd Haf,
Gwyl Ifan (dethlwyd
diwrnod Ioan
Fedyddiwr ar Fehefin
24ain) yn bwysig iawn
i’r hen Gymry. Amser i
ddathlu fod y cnydau’n
tyfu, i ladd gwair ac i
fwynhau addewid yr
haf. Codwyd y fedwen

haf ar noswyl Gwyl
Ifan a dawnsio o’i ham-
gylch am 9 diwrnod.

Arferid cynnau coel-
certhi hefyd a syllu i’r
fflamau i gael gwybod
eich ffortiwn a phwy
fyddech chi’n ei briodi. 

Yr enw ar St John’s
Wort (sy’n adnabyddus
erbyn hyn fel llysieuyn
meddyginiaethol) yw
Llys Ioan ac fe’i rhod-
dwyd uwchben y drws i
ddanfon ysbrydion
drwg i ffwrdd, oher-
wydd ystyriwyd noswyl
Gwyl Ifan yn ‘ysbryd-
nos’, sef noson pan fyd-
dai’r ysbrydion ar
gerdded.

EIRY PALFREY

Roedd yr haul yn
gwenu ym
Montfaen a thaith
estynedig gan
Valeways ymlaen i
ymweld â hen
eglwysi’r ardal.

Daeth blodau’r gwan-
wyn allan i’n croesawu
tra’n cerdded yng
ngwyrddni’r coed. Briallu
ym mhobman yn ein hat-
goffa o Iolo Morganwg.
Clychau’r gog yn ffurfio
lluoedd o hedd yn eu
hiwnifforms gleision.
Clywyd sain hudolus yr
adar. Dim telor y cnau, y
tro hwn, ond yn eu plith
roedd siff-saff yn trydar.
Clywodd yr adar, yn eu
tro, ambell air hudolus o
Gymraeg. A ninnau’n
gwenlasu.

Dechreuasid y daith yn
Eglwys y Groes Sanctaidd
gyda ei thŵr trawiadol,
cyn symud ymlaen i’r
caeau a’r coed. Syndod i

lawer oedd Eglwys
Brynach Sant. Mae hi’n
hynod o ddiddorol. Bron
heb ei newid ers i’r Pla
lladd trigolion
Llanfrynach, mae camfey-
dd arch yn arwain yna o
Gastell Penllyn. Pentre pert
yw Llanblethian ac yn yr
eglwys yna, a oedd yr olaf
o’n tair eglwys, cawsom
gyngerdd annisgwyl gan
organydd a wnaeth lenwi’r
adeilad a’n heneidiau.

Roedd tair awr wedi
hedfan a’r criw o gerddwyr
yn cynnig cwmni mor
ddiddorol, penderfynwyd
mynd am banaid yn yr
Arth. Gwnaeth y sgwrs yn
parhau.

Blas bach o’r gorau
sydd yn cuddio ym Mro
Morgannwg oedd y pryn-
hawn yna gyda’r cyfle i
weld hen ffrindiau a
chwrdd â phobl newydd.
Am groeso’n ôl i Gymru!
Diolch i’n harweinydd,
Ruth, am drefnu’r daith.

Ydych chi am gerdded

yng nghwmni Cymry
Cymraeg? Darganfod
cyfrinachau’r Fro? Cael
tipyn o ymarfer corff yn yr
awyr iach? Bydd croeso
cynnes i’r rheiny sydd ar
daith iaith, ar y ffordd i
ddod yn Gymry Cymraeg.
Mae popeth yn cael ei
esbonio’n ddwyieithog ac
mae cyfle nid dim ond i
sgwrsio gyda Chymry
Cymraeg go iawn, ond i
wrando arnyn nhw er
mwyn gwella’ch acen a
geirfa. Ydych chi’n poeni
am y pellter? neu am y
camfeydd? Peidiwch!
Cynhelir teithiau
“Crwydro” yn gyson, yn
cynnwys awr o gerdded yn
araf iawn (dim bryniau o
gwbl!) dilynwyd gan goffi
a chlonc. Am fanylion,
cysylltwch â Ruth
07800969157 neu ewch at
www.valeways.org.uk.
Dewch yn llu!

KAY HOLDER
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MYND AM DRO
I'R FRO GYDA

DAI LINGUAL...

i’r Fenni!

SÊR EIRY
ALBAN HEFIN

O’r Fro
i’r Fflint

AMDANI gyfeillion,
gyd-Gymry, gyd-
eisteddfotwyr -
cefnogwch
Eisteddfod yr Urdd
2016! 

Fel un sydd wedi
mwynhau mynychu a
chystadlu yn Eisteddfod
yr Urdd am flynyddoedd,
rwy’n eich annog i dei-
thio i’r Fflint eleni! 4 awr
o daith yn unig yw’r
siwrne!

Cyngherddau!
Gwersylla! Cerddoriaeth!
Cystadlu! Coroni!
Gwyddonle….. a gig i
gloi’r Eisteddfod eleni!
Mae yna ddigon felly i
ddiddanu cynulleid-
faoedd o bob oedran.

Pob lwc i bawb sydd
yn cynrychioli’r Fro yn
yr Eisteddfod eleni.
Wedi dweud hynny, nid y
cystadlu yn unig sy’n
bwysig ond yr achlysur
a’r cyfle i ddod ynghyd i
hyrwyddo a dathlu’r
iaith.  Mae dysgu ennill a
cholli yn rhan hanfodol o
brofiadau plant hefyd, ac
mae pob aelod o’r Urdd
wedi derbyn un cam o
leiaf yn eu bywydau.
Nid esgus i bwdu neu
siomi yw cael cam, yn
enwedig wedi i chi
gyrraedd y Genedlaethol!
Yn hytrach, ymffrosti-
wch eich bod wedi
llwyddo i gynrychioli
eich ysgol, adran neu ael-
wyd ar y safon uchel
yma!  Mae casglu’r free-
bies yn bwysig hefyd!
Ble arall mae modd llen-
wi eich cas pensiliau ar
gyfer y flwyddyn acade-
maidd nesaf?

A ddylai’r ŵyl deithio
yn flynyddol? Rwy’n

siŵr y bydd y cwestiwn
hwn yn cael ei ofyn eleni
eto.  Rwy’n unfryd fy
marn mai gŵyl deithio
yw’r Eisteddfod - cyfle i
adael gwaddol Cymreig
ar drefi a dinasoedd ym
mhob cwr o Gymru!
Ydy, mae’n gallu bod yn
boen ac yn ddrud i dei-
thio mor bell, ac yn
straen ychwanegol i
athrawon ac ysgolion
ond mae’r profiad yn un
unigryw a phwysig i gen-
hadaeth y Gymraeg
ymysg pobl ifanc. Fe
ddaw’r ŵyl yn ôl i’r Fro
cyn hir rwy’n siwr, a
byddwn yn disgwyl i
bobl deithio yr adeg
honno.  Dyma un o ŵyli-
au ieuenctid mwyaf
Ewrop ac mae dyfodol yr
Urdd a’r iaith yn ddibyn-
nol ar ein cymhelliant a’n
awydd i’w fynychu! Hen
ŵyl ddiflas yw un sydd
yn mynnu aros yn yr un
lle yn flynyddol, siawns?

Yn ola’f– pa dref yn
Sir y Fflint yw’r lleiaf
ym Mhrydain, yn ol y
Guinness World of
Records? Bydd rhaid i
chi fynychu’r ŵyl i
wybod yr ateb! 

Cynhelir Eisteddfod yr
Urdd 2016 rhwng Mai
30ain – 4ydd o Fehefin.

JACOB DAFYDD
ELLIS

@JacobDEllis

Cerdded a Chymdeithasu
gyda Chymry Cymraeg
HEN EGLWYSI

GAN VALEWAYS

LANSIO
GWYL

FACH Y
FRO 2016!

GYDA dyfodiad yr Eisteddfod
Genedlaethol i ardal Y Fenni
yn Ne-Ddwyrain Cymru eleni,
mae Dai Lingual wedi bod
draw am dro ychydig yn
agosach i’r ffin...
Roedd hi’n dros gan mlynedd yn ôl y
tro diwethaf i Eisteddfod
Genedlaethol Cymru ymweld â’r
Fenni yn 1913, a chyn hynny bu’r
ardal yn allweddol yn sefydlu’r trad-
dodiad o’r Eisteddfod yn ystod helbul
y 19eg ganrif.  Mae gen i ddiddordeb
arbennig yn hanes y Fenni eleni gan
fod gan fy nheulu gysylltiadau cryf yn
yr ardal; Tre – neu lecyn - y Coed
yw’r Goetre ble mae tafarn pentref
Penperlleni dal i gadw’r enw hynafol
yna: yn ddigon tebyg i dafarn y
Rhydypennau yn Bow St o ran meddu
ar enw gwahanol i’w lleoliad! 
Ceir nifer o enwau difyr yn yr ardal
sydd yn haeddu esboniad pellach –
credir y daw'r enw Skirrid er
enghraifft nid o’r Saesneg ond o’r
enw Gymraeg, yr Ysgyryd.  Dwn i
ddim os yw dyfalu beth yw ystyr
Ysgyryd yn dal i fod yn gêm boblo-
gaidd ar yr aelwyd yn ardal y Fenni
ond mi ddaeth ‘Skirrid’ yn gêm fwrdd
go boblogaidd ar ein haelwyd ni gan
fod un o dylwyth yr ardal yn ennill
bywoliaeth fel dyfeisiwr gemau.  A
beth am leoliad yr Arth Wen ar ochr
draw'r dre – a oedd eirth o’r fath yn
crwydro’r ardal erioed? I newid ar
ymadrodd y Sais, “bear with

me”...mae hi eisoes yn hysbys nad oes
yna ben-gwyn-iaid i’r Gogledd o’r
Fro ond tybed ai’r Fenni oedd y ffin
i’r arth wen yn Oes yr Iâ felly?  
Os am fynd am dro i Lanofer, pentref
pwysig iawn yn hanes gwerinol ein
gwlad, gallwch gerdded ar hyd y gam-
las o’r Fenni.  A thua cyfeiriad Pont-
y-pŵl, dwi yn poeni braidd nad oes
gen i esboniad da am darddiad yr enw
Mamhilad, buasai unrhyw gynigion
yn cael eu croesawu!  
Credir gan rai mai olrhain Rhufeinig
sydd gan enw’r Fenni ei hun, ond pwy
oedd yna cyn hynny dwedwch? Y
Celtiaid; ac mae atgofion storiâu’r hen
Gymry yn dal i fyw yn y fro honno –
yn wir mae’n bur bosib enwyd yr afon
ac felly’r dref ar ôl y Duw Celtaidd
“Gobannos” – sy’n gyfarwydd i ni
hefyd fel Gobannon mab Dôn yn stori
‘Culwch ac Olwen’ - ac mai dyna
hanes enw caer y Rhufeiniaid eu
hunain a chymrodd pryd crewyr y
chwedl ‘Gateway to Wales’ - a’r enw
hanesyddol i’r afon sy’n llifo’n lleol
sef Gafenni; neu’r Fenni.  Yndw, nawr
dwi wedi benni!
Fe fydd hanesion o ardal y Fenni yn
cael eu hadrodd mewn rhagolwg
arbennig i Eisteddfod y Fenni ar
BBC Radio Cymru.  Dilynwch yr
hashnod #EleniYnYFenni neu os am
ymuno â’r daith cerdded arbennig o
Goetre i’r Fenni ar Ddydd Sadwrn
25ain o Fehefin cysylltwch
david.wyn@dailingual.cymru

Roedd Menter Bro Morgannwg yn falch i
gyhoeddi wythnos diwethaf y bydd Gŵyl
Fach y Fro yn dychwelyd unwaith eto i
Ynys y Barri, ar ddydd Sadwrn Mehefin
18fed.

Gyda bandiau byw, perfformiadau gan ddisgyblion
lleol, adloniant stryd, stondinau crefftau, bwyd a diod,
gweithdai syrcas, celf a chrefft a chwaraeon a gweith-
gareddau i ddysgwyr – bydd rhywbeth at ddant pawb!

CYFLE I WIRFODDOLI
Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a

chyfeillgar i wirfoddoli yn Gŵyl Fach y Fro eleni. Prif
rôl y gwirfoddolwyr bydd bod yn bwynt cyswllt i'r
cyhoedd - dyma gyfle gwych i fod yn rhan o'r ŵyl
gyffrous hon!

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Ffion:
ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

^


