
Mae eich Cyngor wedi’i ymrwymo i wella lles ac
ansawdd bywyd ein holl gymunedau. ‘Rydym ynparhau
gyda’n rhaglen o foderneiddio ac ymestyn ein parciau,
ein ardaloedd chwarae a’nchyfleusterau chwaraeon, a
sefydlu clybiau a grwpiau cymdeithasol.

Rydyn yn trwsio’n hymgylchedd drwy mynd i’r afael â baw
cwn, a chydweithio gydag eraill i leihausbwriel yn ein
mannau cyhoeddus.

Mae arnom angen eich help i wireddu’r amcanion hyn a
bydden ni’n croesawu unrhyw syniadau syddgennych.

Mae Ellie, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Yr
Hendy, yn ymgymryd â chyfres o heriau
anodd er budd yr Uned Ffeibrosis Systig yn
Ysbyty Llandochau.

Bydd Ellie yn dringo’r Wyddfa, yn dringo
Penyfan 6 gwaith ac yna’n mynd ar ‘Ddawns
Ffan’ 29 milltir yr S.A.S., i ddweud ‘diolch o
galon’ i staff Ysbyty Llandochau am helpu’i thad
a’i theulu pan fod ‘Dadi yn anhwylus iawn’.

Mae Ellie ar darged i godi hyd at £5000 ac, yn
ddiweddar, wedi ennill Gwobr Terry Price, a
roddir yn flynyddol gan y Cyngor Cymuned, i
gydnabod cyflawniad rhagorol gan berson ifanc.

Os hoffai unrhywun noddi Ellie, dyma
gyfeiriad ei thudalen Just Giving:
www.justgiving.com/fundraising/elliesjounrney

Taith Ellie
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Fforwm Cymunedol Newydd
i’r Hendy a’r Fforest
Rydym yn chwilio am unigolion brwd i
ymuno â’n fforwm cymunedol newydd.

Bydd y fforwm yn cwrdd yn gyson ac yn
chwarae rôl weithredol yn helpu i lunio
prosiectau a pennublaenoriaethau ar gyfer
ein cymuned. Os oes gennych ddiddordeb
ac mae gennych peth amsersbâr, cysylltwch
â LlanediCDO@gmail.com neu ffoniwch
07862 218 066 os gwelwch yn dda.

Dathlu Hanes
ein Hardal
Llongyfarchiadau i Helenor a Howard
Jones am gwblhau a chyhoeddi eu
llyfr yn olrhain hanes yr Hendy,
Llanedi a Thycroes.

Mae’r llyfr yn rhoi hanes y tri chymuned
mewn ffordd fanwl iawn sy’n hawdd ei
ddarllen, ac yn cynnigmewnwelediad
diddorol iawn i’r ffordd o
fyw a oedd yn bodoli yn
yr ardal ers lawer dydd.

Mae’r llyfr ar werth 
am y pris isel o £20,
uniongyrchol
oddiwrth Howard yn
11 Teras Sawel, 
Yr Hendy,
Pontarddulais 
SA4 0UY

Ardal Chwarae Coopers
Mae’r ardal chwarae wedi’i gwella
drwy osod offer chwarae newydd a
gyllidwyd yn rhannol gan grantiauy
daeth y Cyngor Cymuned o hyd iddynt
ac arian oddiwrth datblygiad fferm
wynt Mynydd-y-Betws.

Gwasanaethu Cymunedau Llanedi, Tycroes a’r Hendy

Ceisio Gwella’n
Cymunedau Ni

Mae croeso cynnes yn aros
amdanoch yn y Café Cymunedol

Erbyn hyn mae hen Ystafell Ddarllen yr
Hendy yn gartref i ystafell de gysurus a
thraddodiadol. Maecacennau cartref,
byrbrydau sawrus a danteithion blasus
eraill yn cydfynd â’r coffi cyfandirol, a’r
tesy’n cael ei weini mewn tebot, gyda’r holl
ddiodydd mewn cwpanau tseina go-iawn!

Mae’r café ar agor o ddydd Mercher i ddydd
Sadwrn, o dan reolaeth Adele O’Neill, cantores
opera ypentref.Dros yr wythnosau nesaf bydd
ymwelwyr i’r café yn gallu mwynhau
arddangosfa o waith celf acerthyglau gan
ddisgyblion Ysgol Yr Hendy - gyda’r cyfan yn
adrodd hanes Tollborth yr Hendy.

Galwch heibio am ddisgled a sgwrs!



Neuadd Eglwys Llanedi
Mae’r neuadd yn datblygu i fod yn
leoliad fwyfwy poblogaidd i gynnal
ystod o ddigwyddiadau
agweithgareddau cymunedol.

Dros y misoedd diwethaf mae wedi’i
defnyddio gan y Cyngor Cymuned, Ysgol
Gynradd Llanedi a sawl grw^ p lleol. Serch
hynny mae dal llawer o waith i’w wneud i
atgyweirio a thrwsio’r adeilad, ac
‘rydymyn ceisio am grantiau i wneud sawl
gwelliant mawr er mwyn gwneud y
neuadd yn adnodd modern achyffyrddus.

Cylch Cyfeillion Llanedi
Cafodd y Cylch Cyfeillion ei greu i helpu pobl i gwrdd â ffrindiau newydd
yn yr ardal leol.

Mae’r Cylch yn cwrdd bob bore Gwener am 10yb yn Nhafarn-y-Deri i fwynhau te, coffi,
cacennau acamser da. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o wrando ar siaradwyr
gwadd i wibdeithiau diwrnod.

Mae ‘na groeso cynnes i aelodau newydd. Pam na wnewch chi rhoi tro arni?
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PARC TYCROES
Yn ddiweddar mae wyneb llawr anwastad,
a oedd hefyd wedi treulio’n wael, y cwrt
tenis/pêl-fasgedwedi’i adnewyddu er
mwyn gwneud hon yn ardal chwarae ddiogel i blant o bob oedran.

Yn ogystal â’r grantiau a dderbyniwyd gan y Cyngor mae’r prosiect i ddatblygu’r
MUGA (Ardal Chwarae Aml-Ddefnydd) newydd yma hefyd wedi elwa o gefnogaeth
hael Mr a Mrs Huw Richards,Parc Ynni Haul Clawdd Du.

Mae’r MUGA newydd wedi’i amgylchynnu gan ffens atal cw^ n, ac mae Camerau
Teledu Cylch Cyfyngwedi’u gosod i ddiogelu’r defnyddwyr.

Newyddion o’n
Hysgolion
Ysgol Yr Hendy 
Sêr y Sgrîn Arian
Mae ein côr wedi profi nifer o
lwyddiannau eleni, gan gynnwys cyrraedd
rownd derfynnol cystadleuaethCymru
gyfan S4C ‘Carol yr W^ yl’ am yr ail
flwyddyn yn olynol.

Cafodd sawl un o’n disgyblion y profiad
unigryw o serennu mewn Ffilm Bollywood
‘Jungle Cry’ a fydd yncael ei ddangosiad
cyntaf cyn bo hir yn Cannes ac yng
Nghaerdydd. ‘Rydym yn edrych ymlaen
atfynychu’r premiere yng Nghymru yn
ddiweddarach eleni.

Ysgol Tycroes
Roedd ein Criw Cymraeg wedi sicrhau ein
bod yn dathlu Dydd Gw^ yl Dewi mewn
steil, gan drefnu‘Wythnos Gymraeg’.
Roedd hyn y cynnwys ystod eang o
weithgareddau, yn archwilio llawer agwedd
arddiwylliant a thraddodiadau Cymru.

‘Rydym hefyd yn trefnu Wythnos Iechyd a
Ffitrwydd i hyrwyddo iechyd a lles yn ein
cymuned.

Ychydig cyn gwyliau’r Pasg bydd plant
Blwyddyn 5 yn ymweld â Manor
Adventure am gwrs preswyl
tridiwrnod,felly ‘rydym yn gobeithio y
bydd yn tywydd yn braf!

Ysgol Llanedi
Mae’n rhaid taw’r dathliadau i nodi Dydd
Gw^ yl Dewi oedd uchafbwynt y tymor
diwethaf. Roedd eincyngerdd arbennig
wedi gweld perfformiadau gwych, gan
gynnwys adrodd, canu a dawnsio gwerin.

Mae llawer o’n disgyblion hefyd yn brysur
yn paratoi ar gyfer rowndiau lleol
cystadleuthau’r Urdd, ac‘rydym yn
gobeithio ailadrodd, a hyd yn oed gwella
ar, y llwyddiannau a brofwyd mewn
blynyddoeddblaenorol.

Mae’n bleser mawr gan y Cyngor i
groesawu ei Swyddog Datblygu
Cymunedol newydd, sef 
RuthTaylor-Davies.

Bydd Ruth yn gyfrifol am ddatblygu’r
cynlluniau am adnodd cymunedol
newydd yn yr Hendy, helpu iddatblygu
a chynnal a chadw’r wefan newydd,
cefnogi grwpiau lleol i adnabod
prosiectau a grantiauynghyd ag
ymgysylltu â’r cyhoedd yn gyffredinol.

Os oes gan unrhywun unrhyw syniadau
mae croeso ichi gysylltu â Ruth drwy
ffonio 07862 218 066;
ebost: LlanediCDO@gmail.com

Aelod Newydd
o’r Tîm

TWR CLOC TYCROES
Mae tw ^ r y cloc yn dirnod pwysig yn y
pentref a dros y misoedd diwethaf mae
wedi cael ei atgyweirio a’iwella.

Ynglo yng ngwaleod y tw^ r mae capsiwl
amser yn cynnwys ffôn symudol, llyfryn yn
olrhain hanes Tycroesac eitemau eraill a
roddwyd gan blant ein hysgol gynradd. Yn
ddiweddar mae Cymorth Lleol Tycroeswedi
ychwanegu diffibrilydd, i’w ddefnyddio
mewn argyfwng meddygol.
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