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Gartre yr oedd y sylfaen, lle’r oedd straeon a dywediadau’n cael
eu hadrodd a’u hail-adrodd dro ar ôl tro. Straeon am bob math o
bobol – y parchus a’r adar brith - a phob un yn cael eu derbyn a’u
hanwylo. Pobol oedd ynghanol pob stori – hyd yn oed y straeon
am ei flynyddoedd yn fet. A’r adnabyddiaeth yna o bobol, y
profiad a’r doethineb, oedd yn sail i bopeth yr oedd o’n eu
gwneud. Nid dewis oedd gwasanaeth i ardal iddo ef, ond
greddf. Ymweld, cydymdeimlo, rhoi cyngor – dyna yr oedd
rhywun fel fo i fod i’w wneud. Roedd hi’n ffordd o fyw.
Hanes a gwleidyddiaeth oedd ei ddiddordebau mawr, o Frank
Lloyd Wright ym Mlaenralltddu i wybod enwau holl frenhinoedd
a breninesau Lloegr a llwyth go dda o’r prif weinidogion. Dyn
ffeithiau oedd o ... roedd yn gwybod ei stwff ac wedi fy nghywiro
sawl tro. A’r felltith oedd ei fod yn iawn bob tro. Hyd yn oed yn y
misoedd ola’ roedd o’n darllen llyfrau hanes am Gymru a
Cheredigion ... hanes oedd yn hen gyfarwydd iddo, ond roedd
eu darllen yn atgyfnerthu ei wybodaeth ... bron iawn fel pe bae’n
gwneud yn siŵr fod yr awduron wedi cael pethe’n iawn.
Ro’n i’n gallu dychmygu Defi Fet wrth ochr Gwilym Marles adeg
helynt Llwynrhydowen a’r gwrthdaro mawr rhwng y capeli a’r
landlordiaid – petai yno, fe fyddai wedi cael ei anfon i siarad
efo’r Sgweier a’r asiant i drio’u cael nhw i weld sens. Mi fyddai
wedi gweithio i gael cytundeb, ond gan sefyll yn hollol gadarn.
Felly, beth bynnag ddychmygwch chi, pa bynnag oes, pa
bynnag rôl, pobol a gwasanaeth cyhoeddus fyddai canol
popeth.
Pobol ei ardal ei hun oedd yn ei nabod orau o bawb. Ar hyd y
blynyddoedd, roedden nhw wedi ei weld yn mynd a dod trwy
sgwar Pren-gwyn, yn y Morris Minor, heb fawr ddim ond het yn y
golwg. Roedd yna ddigon o amser i’w weld hefyd, er ei hoffter o
Grand Prix a cheir cyflym, doedd o ddim yn Stirling Moss. Yr un
eithriad oedd adeg eira. Bryd hynny, roedd pwyll ac amynedd
yn bwysig ac, yn ôl Edgar Faerdre Fach, roedd y cloddie’n rhoi
cymorth hefyd.
Ddiwedd Hydref bu farw D.G.E. Davies, neu Defi Fet.
Rhoddodd oes o wasanaeth i Undodiaeth yn y Smotyn Du,
ac roedd ei gyfraniad yn aruthrol. Yma, mewn teyrnged
bersonol, mae ei fab-yng-nghyfraith, Dylan Iorwerth, yn ei
gofio fel dyn egwyddorol ac ymgyrchydd brwd dros
hawliau’r rheiny roedd e’n eu cynrychioli.
Roedd mynd â dad-cu (fel ro’n i’n ei alw) yn y car o amgylch yr
ardal fel gwylio ffilm ddu a gwyn sy’n troi’n lliw. Roedd y lle i gyd
yn dod yn fyw ... hwn a hwn neu hon a hon odd yn byw fan hyn ...
pen hewl fan draw ... hwnna’n perthyn i’r lle a’r lle ... roedd
enwau llefydd, pobol a digwyddiadau yn llifo’n un. Nid taith trwy
ardal oedd hi, ond taith trwy amser hefyd a’i adnabyddiaeth o’r
fro’n cael ei thaenu fel carthen fawr liwgar i gadw pawb yn
gynnes.

Bocsio wedyn. Allwn i ddim dychmygu dad-cu yn cael ffeit efo
neb. Ond, fel ei fam o’i flaen, roedd o’n gwirioni ar focsio. Yr
agosa’ a ddaeth at ymladd ei hun oedd bod yn yr Hom Gard
mewn dau le gwahanol - ar bont yn Reading pan oedd yn y
coleg ac ar ben hewl Faerdre wedi dod yn ôl. Yr unig beryg i
Hitler oedd y byddai dad-cu wedi stopio’i filwyr a’u cadw nhw i
drafod eu hachau.
Roedd yn licio sgwrsio. Nid siarad, ond sgwrsio. Ac, er mai
dynion oedd yn llenwi ei fyd cyhoeddus; ei hoff gwmni yn aml
oedd merched. Effaith ei fagwraeth, oedd hynny efallai; roedd
ei fam yn bwysig iawn a lot o ferched o’i gwmpas yn ei fywyd
gartre’. Fe ddaeth mwy fyth ohonyn nhw ar ôl cael Elaine a
Luned ond roedd yna un yn bwysicach na neb arall, wrth gwrs, a
Mam-gu oedd honno. Roedd ei ddyled yn anferth iddi – fo ei hun
oedd yn deud.
mwy ar dudalen 2

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i ddarllenwyr Yr Ymofynnydd

(parhad o dudalen 1)

D.G.E DAVIES: 1920 - 2008
COFIO DEFI FET: PENCAMPWR YR HEN EGWYDDORION UNDODAIDD

D.G.E. Davies a’i wraig, Mary
Y bobol eraill yr oedd o’n hoff iawn ohonyn nhw oedd pobol ifanc,
pobol iau na fo’i hun. Dyna pam yr oedd yn credu mai’r Ffermwyr
Ifanc oedd un o’r mudiadau pwysica’ o’r cyfan a dyna pam yr oedd
wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth iddo fo. Ac nid sioe oedd
hynny. Roedd ganddo fo falchder go iawn yn eu llwyddiant a
diddordeb go iawn yn eu helynt. Mae gyda ni luniau ohono mewn
rhyw bartïon yn tŷ ni ac yntau fel brenin yn y gornel a chiw o bobol
iau yn aros i siarad ag o.

Yn y cyngor sir, roedd pawb yn gwybod na fyddai’n trio mynd â
swydd neb neu drio sgorio pwynt ... dim ond bod o ddifri tros yr
ardal a’i egwyddorion. Ac yn yr ardal honno, roedd yn trin pawb yr
un peth – nid i wenieithio neu ennill fôts ond oherwydd mai fel yna
yr oedd o’n gweld pethe. Roedd o’n ymddiried mewn pobol, a
phobol ynddo yntau.
Trwy’r cyfan roedd yn gallu gwerthfawrogi a bod yn fodlon. Sawl tro
ar ôl pryd o fwyd - bob tro ar ôl pryd bwyd – mi fyddai’n eistedd yn ôl
a dweud, “gystal ’i weud e a’i feddwl e dyna’r gino ore ges i eriod”. A
honno oedd y gino ore ... tan yr un nesa’ wrth gwrs. Petawn i’n
credu mewn byd arall – mi allwn ei ddychmygu yn eistedd yn ôl a
dweud, “’na gwd bywyd, ’na gwd ffrindie”.

Un o’i wendidau mawr oedd DIY – roedd mor wael nes gwneud i fi
edrych fel Barry Bucknell. Dim ond ar ôl i fi landio y sylweddolodd
mam-gu fod gwŷr yn gallu newid bylbs. Roedd pethe ymarferol
felly yn ei boeni - peiriannau, y stoc marcet a’r aneiri gwyllt y
buodd o’n trio’u cadw ar un amser ym Mrynawelon ... Roedd yna
arwyddion fod pethe’n wael. Os oedd y trwyn yn twitshian roedd
hi’n ddrwg, os oedd y dwylo’n dechre siglo, roedd hi off. Ond
roedd yna fyddin o bobol wastad yn barod i’w helpu. A doedd neb
gwell am annog a chanmol wedyn.

Yn y dyddie ola, rhwng cwsg ac effro, roedd hi’n amlwg fod yr
atgofion yn llifo am bobol a phethe’r ardal a’r straeon a’r
adnabyddiaeth yn ei gynnal o hyd. Bellach, mae gan yr ardal yma
a’n teulu ni lawer rhagor o straeon i’w hadrodd. Straeon am Defi
Faerdre, am Defi Fet, am Mr Davies, am DG am David a Dad-cu.
Mi fyddan nhw’n rhan fawr o’n bywydau ni eto, yn gysur ac yn
sylfaen.

Roedd hynny’n dangos fod gan bobol fwy na pharch tuag ato.
Roedden nhw’n meddwl yn annwyl amdano hefyd. Ac un rheswm
am hynny oedd na allech chi ddod ar draws neb oedd yn llai
ymwybodol ohono’i hun. Doedd dim swache’n agos ato.

(Mwy o deyrngedau ar y tudalennau canol)
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Taflen gwrth-Undodaidd yn codi cwestiynau
Yn ddiweddar cafodd taflen oedd yn coleddu syniadau gwrth-Undodaidd ei dosbarthu drwy ddrysau nifer o gartrefi
yng Nghribyn, ynghyd â’r capel Undodaidd yn y pentref. Ond, fel y sonia’r Parch Cen Llwyd, nid cynnwys y daflen sy’n
peri pryder iddo fe.
Ysgrifenwyd y daflen 2,350 gair gan y Parch George Darby ac fe’i cyhoeddwyd gan Religion Analysis Service o Minneapolis
yn yr Unol daleithiau. Dyma’r tro cyntaf i mi glywed am y mudiad ac o edrych ar eu gwefan gwelir taw pwrpas y mudiad yw i
wrthsefyll yr hyn mae’n nhw’n ei alw’n ddehongliadau anghywir o’r Beibl gan amddiffyn athrawiaeth Feiblaidd ac i ymladd cwlt
crefyddol. Diddorol felly yw ein bod yn cael ein gosod yn yr un cae â phob math o gyltiau eraill! Cyhoeddir cylchgrawn
chwarterol o’r enw The Discerner sydd yn cael ei alw “yn Christian apologetic publication” a gellir tanysgrifio iddo am $10 y
flwyddyn.

Yn hytrach na chynnwys dyfyniadau niferus o’r hyn sydd ar y wefan rwy’n annog darllenwyr Yr Ymofynnydd i syrffio’r we a
darllen drostynt eu hunain ar www.raservice1008.qwestoffice.net
Yn y rhagarweiniad i’r daflen a ddosbarthwyd yng Nghribyn dywed yr awdur,
Refusal to accept the definition of God as a one substance in three persons leads inevitably to a denial of the essential Deity of
the Lord Jesus Christ.... This is the damning heresy of the movement.
Mae’r awdur o’r farn bod ysgrifau rhai o’r sylfaenwyr cynnar y mudiad Undodaidd yn coleddu syniadau Beiblaidd megis yr
angen i efengylu ysbrydoliaeth yr ysgrythurau, euogrwydd a phechod ac achubiaeth Crist.
Mae’r daflen yn mynd ymlaen i ddelio gyda phob un o’r penawdau isod, sef:
•
Tadolaeth Duw
•
Brawdoliaeth Dyn
•
Arweinyddiaeth yr Iesu
•
Iachawdwriaeth y Cymeriad
•
Datblygiad dynoliaeth
Mae’n beirniadu’r dehongliad Undodaidd o’r pynciau yma ac yn cynnwys dyfyniadau yma a thraw o adnodau gwahanol - y
rhan fwyaf ohonynt o’r Testament Newydd - i amddiffyn a chyfiawnhau ei safbwynt.
Does dim dyddiad ar y daflen. O’i darllen ceir y naws ei bod wedi cael ei ysgrifennu yn yr 1950au. Erbyn hyn mae
Undodiaeth wedi symud ymlaen gryn dipyn a hwyrach mae llawer mwy o bethau y gellir fod wedi eu cynnwys er mwyn ein
beirniadu ni! Serch hynny mae un brawddeg ynddi sydd yn rhoi rhyw fath o gliw pa bryd cafodd ei ysgrifennu:It hardly needs to be said that this is the teaching also of many modern religious leaders who are not Unitarians in the
denominational sense. Bishop G Bromley Oxnam in his recent book, ” A Testament of Faith ”, says, “I think of man as a
son of God and of God as the Father of us all.”
Ganwyd yr Esgob Bromley Oxnam yn 1891 a bu farw yn 1963. Rhwng 1953 a 1960 roedd yn Esgob yn Washington ac yn
1958 cyhoeddwyd ei gyfrol A Testament of Faith. Gellir rhagdybio felly fod y daflen hon a ddosbarthwyd bron yn 50 oed.
Ond, yn eironig ddigon, mae’n werth gwneud y sylw hefyd fod y cyfaddefiad ar ddechrau’r frawddeg bod llawer o rai eraill
yn coleddu syniadau Undodaidd yn rhywbeth a ddylai godi ein calonnau mewn gwirionedd.
Rwyf yn croesawu unrhyw feirniadaeth arnom fel enwad, cyhyd â bod cyfle i ateb yn ôl. Mae cael cyfle i gynnal deialog
gydag eraill sydd yn anghytuno â ni bob amser yn beth gwerthfawr. Rhaid gafael ym mhob cyfle am drafodaethau ar ein
syniadau, ein dehongliadau a’n credoau gwahanol. Ond, carwn wybod pam fod rhywrai dienw wedi gweld bod angen
dosbarthu taflen o’r fath, ac yn bwysicach, carwn wybod pwy yn union sydd y tu cefn i hyn - er mwyn i ni fel enwad fedru
cael cyfle teg i’w hateb nhw.
(Gweler colofn Dylan Iorwerth tudalen 11)
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Y Parchedig Theophilus Lindsey

Cofio’r dyn a sefydlodd y
capel Undodaidd cyntaf yn
Ewrop
Mae’n 200 mlynedd ers y bu farw Theophilus Lindsey –
cyn-offeiriad Anglicanaidd a adawodd yr Eglwys a throi at
Undodiaeth. Y Parch Alun Wyn Dafis sy’n pwyso a mesur ei
gyfraniad.

mewn nifer o blwyfi, daeth yn offeiriad i dref Catterick
yn Swydd Efrog. Tra roedd yno, poenwyd ei gydwybod
yn fawr gan rai o’r syniadau yn y Llyfr Gweddi
Anglicanaidd, ac yn arbennig gan y syniad o’r Drindod.
Nid Lindsey oedd yr unig offeiriad i fod yn anhapus
gyda’r sefyllfa o fewn Eglwys Loegr. Yn wir, yn 1773
gwelir enw Lindsey ymysg 200 o enwau offeiriaid eraill
a arwyddodd ddeiseb i fynd at y llywodraeth yn gofyn
am newid. Gwrthodwyd y ddeiseb, ac er ei fod yn 50
oed ac yn dlawd, ymddiswyddodd Lindsey fel offeiriad,
a gadawodd Eglwys Loegr.

Tua chwe blynedd yn ôl roedd cryn fwrlwm yn y
Smotyn Du wrth i ni ddathlu dau-ganmlwyddiant agor y
ddau Gapel Undodaidd cyntaf yng Nghymru gan yr
athrylith a’r ecsentrig, y Dr Charles Lloyd. Roedd agor
Capel y Groes a Chapel Pantydefaid yn 1802 yn
gyrraedd pen taith ddiwinyddol go faith mewn
gwirionedd. Taith araf a ddechreuodd genedlaethau
ynghynt gyda’r “Troad Allan” yn 1662. Dyma’r
flwyddyn pan y trowyd yn agos i 2,000 o offeiriaid
Eglwys Loegr allan o’u heglwysi am iddyn nhw wrthod
cydymffurfio gyda rheolau’r Eglwys. Aeth yr
“Anghydffurfwyr” yma ati i gynnal gwasanaethau
mewn tai a thai cwrdd, a dros y blynyddoedd, o dan
ddylanwad gwahanol arweinwyr, meddylwyr a
gweinidogion trodd rhai cynulleidfaoedd yn
Annibynwyr, rhai yn Fedyddwyr, a rhai fel
Llwynrhydowen ac Alltyblaca at Ariaeth ac Arminiaeth.
Ond dylid cofio yn y blynyddoedd cynnar hyn, nad
oedd enwadau pendant yn bodoli.

Beth oedd Lindsey yn disgwyl i ddigwydd trwy ei
ymddiswyddiad tybed? Mae’n weddol sicr y byddai’n
well ganddo fod wedi aros o fewn Eglwys Loegr petai’r
Eglwys wedi cymryd sylw o’r ddeiseb. Mae’n bosib
hefyd ei fod wedi disgwyl i ragor o offeiriaid ddilyn ei
esiampl ac ymddiswyddo, gan roi pwysau ar yr Eglwys
i newid. Ond un neu ddau yn unig a ddilynodd ei
esiampl, a chafodd Lindsey ei hun allan yn yr oerfel ar
ei ben ei hun.

Pan oeddwn yn grwt byddai fy nhad yn aml - wrth i ni
fynd i Gapel Gellionnen - yn gofyn i fi ddarllen yr
ysgrifen ar yr hen garreg ar fur y capel. Dywed y
geiriau yn syml fod y capel wedi ei agor yn 1692 - “For
the use of the Society of Protestant Dissenters”.
Hynny yw, lle i’w ddefnyddio gan gymdeithas o bobl a
oedd ar wahan i Eglwys Loegr, yn hytrach nag yn
perthyn i unrhyw enwad pendant.

Ond, o fewn ychydig fisoedd, roedd Lindsey a’i wraig
wedi symud i Lundain i fyw, a chyda chymorth ychydig
o ffrindiau, llwyddodd i agor y Capel “Undodaidd”
cyntaf, sef yr Essex Street Chapel, ychydig lathenni o’r
Strand. Ar y safle yma mae Essex Hall, pencadlys
Undodiaid Prydain, erbyn heddiw.
Lindsey - Cawr neu gorrach ?

Felly, roedd sefydlu Undodiaeth yng Nghymru yn
broses hir, a’r cam diwethaf oedd y rhaniad a
ddigwyddodd yng Nghapeli Llwyn ac Alltyblaca pan
adawodd nifer o’r ddwy gynulleidfa er mwyn sefydlu
Capel y Groes a Phantydefaid, gan alw eu hunain, am
y tro cyntaf yng Nghymru, yn Undodiaid.

I lawer o Undodiaid, mae Theophilus Lindsey yn
gawr. Ef, wedi’r cyfan, agorodd y Capel Undodaidd
cyntaf, a gwneud hynny ar fater o gydwybod, gan
fentro’r cyfan oedd ganddo ef a’i deulu. Mae rhai wedi
ei alw’n “Dad Undodiaeth”, eraill yn “Ferthyr
Undodaidd”. Enwyd neuaddau ar ei ôl, a chyhoeddir
gweithiau Undodaidd gan y “Lindsey Press”. Ond i
eraill, nid yw’r farn mor bositif. Am un peth, tra bod ei
gyfoedion fel Joseph Priestley, Richard Price a hyd yn
oed Dafydd Dafis, Castell Hywel, yma yng Nghymru yn
cael eu cofio am eu cyfraniadau eang i feysydd
gwleidyddiaeth, rhyddid, gwyddoniaeth, cyfiawnder,
addysg ac ati, dim ond am ddau beth y cofir Lindsey.
Un - iddo adael Catterick fel offeiriad, a dau - iddo agor
Capel Undodaidd yn Essex Street.

Ond, roedd ‘Undodiaeth’ wedi cyrraedd Lloegr dros
chwarter canrif ynghynt yn 1774, ac mewn ffordd go
wahanol. Y syndod mwyaf yw fod y Capel Undodaidd
cyntaf ym Mhrydain, ac Ewrop o ran hynny, wedi ei
sefydlu nid gan Ymneiltuwr, ond gan ddyn a oedd - lai
na chwe mis ynghynt - wedi bod yn offeiriad yn Eglwys
Loegr. Ei enw oedd Theophilus Lindsey, a bu farw
ddau gan mlynedd yn ôl yn 1808.
Ordeiniwyd Theophilus Lindsey yn offeiriad yn
Eglwys Loegr, ac wedi iddo wasanaethu fel Ficer
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Hefyd, fel y nodwyd, mae’n amheus iawn a oedd yn
fwriad gan Lindsey i adael Eglwys Loegr o gwbl. Mae’r
sefyllfa yn fy atgoffa i o ddechreuadau’r Diwygiad
Methodistaidd yng Nghymru. Mudiad o fewn Eglwys
Loegr oedd Methodistiaeth i gychwyn. Wedi’r cyfan,
offeiriad oedd Griffith Jones, Llanddowror, a chiwrat
oedd Daniel Rowland, yr arweinwyr cynnar. Eu bwriad
nhw oedd dihuno a diwygio’r Eglwys o’r tu mewn, yn
debyg i Lindsey. Un cyd-ddigwyddiad rhyfeddol ac
eironig, yw, yr helpwyd y Methodistiaid cynnar yn eu
brwydr i ddiwygio Eglwys Loegr gan wraig gyfoethog
o’r enw Selina, a oedd yn Iarlles Huntington. Eu
rhoddion ariannol hi a sicrhaodd lwyddiant rhannau o
brosiect fawr Howel Harris yn Nhrefeca. Rhyfedd
meddwl mai enw gŵr Selina, sef Iarll Huntington, oedd
Theophilus, a fe oedd Tad Bedydd Theophilus
Lindsey, a’r rheswm fod y ddau yn rhannu’r un enw.
Pwy feddyliai fod y fath gysylltiad yn bod rhwng
“Tadau’r Methodistiaid” a “Thad Undodiaeth”.
Cawr neu gorrach, felly? Penderfynwch chi. Ond,
ar ddau-ganmlwyddiant ei farwolaeth, mae’n bwrpasol
cofio’r Parch Theophilus Lindsey, sefydlydd y Capel
Undodaidd cyntaf, a dyn a wnaeth newid stori ein
mudiad am byth.
Safle’r capel Undodaidd cyntaf yn Essex Street

o arwethwr ac Undodwr yn 90 oed
Charles Evans PortreadGan:
Y Parch Goronwy Evans
ardal, ac yn wir, amaethwyr a bridwyr ceffylau ymhobman, le i ddiolch iddo
yntau am drigain mlynedd o wasanaeth fel arwerthwr a pherchennog
marchnad anifeiliaid nodedig Llanybydder. Rhydd gyfle iddynt fasnachu
ac yntau a’i lygaid a’i glustiau yn dilyn bob bid er mwyn gofalu bod y
ffarmwr yn cael ei fodloni. Gŵr fyddai’n gofalu am ei gwsmer bob amser.
Mae marchnad ceffylau Llanybydder ar ddydd Iau olaf bob mis yn enwog
drwy’r byd ac mae’r diolch hynny yn bennaf i Charlie Evans.
Sefydlwyd Cwmni Evans Bros gan ddau ewythr iddo. Roedd ei dad hefyd
yn y fusnes a chan mai un nod oedd gan Charlie Evans, - hynny oedd bod
yn arwerthwr, i’r fusnes yr aeth yntau. Yn wir, fe dreuliodd bron 60
mlynedd yn gwerthu defaid, ceffylau, gwartheg, tai a ffermydd. Cofiaf
amdano yn canu’r gloch i ddynodi ei bod hi’n amser i’r farchnad ddechrau
a’r tyrfaoedd yn ei ddilyn i gylch y gwerthu. Cyfrinach bod yn arwerthwr da
yw’r gallu i drin bobl. Mae pob gwerthwr eisiau’r pris gorau a’r prynwr yn
awyddus i beidio talu gormod. Mae’n bwysig i adnabod anifail a gwybod
am ei gefndir.
Aeth yr Ail Ryfel Byd ag ef allan o’i blwyf am gyfnod o bum mlynedd. Yn ei
eiriau ei hun – “rwy’n diolch i fi ddychwelyd yn fyw a chael cyfle i ddod nôl
i’r fusnes i ddilyn fy ngalwedigaeth”. Y fusnes, Evans Bros, fydd y
gofadael i’w fywyd.
Mae Charlie Evans wedi croesi ei 90 oed. Byddaf yn ei weld mewn
angladdau ac wrth ei gyfarch yn dweud wrtho – “Chi wedi dod heddi ’to”.
Mae’r ateb yn dweud y cyfan am ei bersonoliaeth a’i gymeriad. “Odw – fe
fu e’ neu hi a’r teulu yn gefnogol iawn i fi a’r mart,” a chan godi ei fys,
“allwch chi ddim anghofio, neu ddylwn i ddweud, mae’n ddyletswydd arna
i fod yma”.

Dau beth roeddwn i am fod – pregethwr neu arwerthwr. Pan fyddwn i’n
Llanybydder ar ddiwrnod marchnad fe fyddwn yn treulio oriau yn
gwrando ar y maestro ei hun, Charles Evans, yn gwerthu ac yn cael fy
ngyfareddu gyda’i ddawn.
Aelod o gapel Alltyblaca yw Charles Evans ac yn hanu o deulu Dolau
Canol. Bu’r teulu yma yn asgwrn cefn i’r Capel yno. Cefais ei gwmni yno
yn yr ail sedd ar y chwith o’r pulpud. Dim canwr, ond gwrandawr da a
diolchgar am y gwasanaeth. Un o fechgyn plwyf Llanwenog. Un o’r werin
iach hynny a dyfodd i fod yn un o’r bobl busnes mwya’r cylch. Mae gan yr

Mae’n bleser cael sgwrs gyda Charlie Evans ar bob adeg. Cofio am rai o
gymeriadau’r fro a’r ardal y bu ef yn gwneud busnes gyda nhw. Hir y
parhao Evans Bros ac ymlaen â Charles Evans am y cant.
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NEWYDDION MORGANNWG
ABERDÂR: Bu Cangen Highland Place o Urdd y Benywod yn dathlu 80
mlynedd ei bodolaeth yn ystod Mis Hydref. Cafwyd cinio i ddathlu,
gwasanaeth ar un nos Sul a chyfarfod i hel straeon a chofion. Cyhoeddwyd
llyfryn, “Eighty Glorious Years”, gan Marian Whippey yn cofnodi llawer o
ddigwyddiadau dros y blynyddoedd.
Lewis Rees o Drebanos fu’n arwain Cwrdd Diolchgarwch y Cynhaeaf eleni a
chafwyd cynulleidfa dda, yn cynnwys aelodau o Gefncoed a Chaerdydd.
Nathan Jones oedd yr organydd.
Gwnaed elw o £1,000 yn y Ffair Hydref gyda chefnogaeth dda oddi wrth
aelodau’r gymuned leol.
Bu’r Parch Eric Jones yn ymddangos ar y teledu’n ddiweddar yn son am
draddodiad corawl yn yr ardal a dylanwad y capeli ar ddiwylliant yn lleol.
Cafwyd cyfle hefyd i son am Caradog, aelod ac arweinydd y gan yn yr Hen
Dy Cwrdd. Mae cerflun o Caradog ar sgwar Aberdâr.
LLYWYDD CENEDLAETHOL URDD Y BENYWOD: Ym Mis Ebrill eleni fe
fydd Dilys Evans o Aberdar yn cael ei hethol yn Is Lywydd Cenedlaethol Urdd
y Benywod ac yn cychwyn ar flwyddyn ei llywyddiaeth yn y flwyddyn 2010.
Athrawes Almaeneg yn yr Ysgol Gyfun leol oedd Dilys ac mae wedi dysgu
Cymraeg wedi iddi ymddeol. Dymunwn yn dda iddi.

Dymuniadau gorau i Gareth Richards sydd wedi ymuno a Heddlu’r Fyddin yn
Llundain. Gwellhad buan i Ieuan Lloyd, Pyllau’r Bryn yn dilyn triniaeth yn yr
ysbyty.
Urdd y Benywod: Cafwyd Seiat Holi lwyddiannus iawn gyda’r Parch Wyn
Thomas yn cadeirio. Daeth cynulleidfa dda iawn ynghyd. Y panelwyr oedd y
Parchedigion Chris Bolton a Cen Llwyd, Mattie Evans a Nanna Ryder. Yna
bwffe i bawb yng ngofal y gwragedd. Diolch i’r enwad a’r ardal eang am eu
cefnogaeth ac am ei gwneud yn noson i’w chofio.
Cydymdeimlad: Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â theulu’r diweddar
D.G.E. Davies, Awel Teifi. Bu’n Swyddog a Diacon ym Mhantydefaid am
flynyddoedd maith. Roedd yn ddyn uchel iawn ei barch.

CAPEL Y CWM
Wal y capel: I’r rhai hynny ohonoch sydd wedi pasio drwy Gwmsychpant yn
ystod y misoedd diwethaf fe wnaethoch sylwi, mae’n siwr, ar welliannau sydd
wedi cael eu gwneud i’r wal ffin sydd yn ymyl yr heol fawr. Fe gafodd y wal ei
dinistrio gan sawl damwain yn ddiweddar ac felly rhaid oedd ei hatgyweirio.

CEFNCOED: Bu’r capel ar agor dros benwythnos treftadaeth Cymru ym Mis
Medi. Un o’r ymwelwyr oedd disgynnydd uniongyrchol o’r pregethwr
Undodaidd, Oliver Wendall Holmes, o America. Roedd ganddo gysylltiad
teuluol gyda Merthyr ac roedd yn falch i gael cyfle i ymweld â’r capel yn lleol.
CAERDYDD: Mae’r gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnal ar yr ail Sul o
bob mis yn Nhy Cwrdd y Crynwyr yn Charles Street stryd sydd yn arwain i
lawr o siop Marks & Spencer. Mae’r gwasanaeth yn cychwyn am 3.15 a
gobeithir croesawu mwy o Undodiaid i gefnogi’r gwasanaeth. Os ydych chi’n
byw yng Nghaerdydd, ewch yno ar yr ail Sul i gefnogi. Wedi cyrraedd, fe fydd
yn rhaid i chi ganu’r gloch er mwyn cael mynediad. Peidiwch meddwl fod y lle
ar glo ! Ar bob nos Sul arall, cynhelir gwasanaeth yn Saesneg am 6 o’r gloch.
YMWELIAD LLYWYDDION: Cafwyd dros 70 yn bresennol yn y cyfarfod yn
Abertawe i groesawu Llywydd y G.A, Joyce Ashworth o Rochdale, i
Forgannwg. Cafwyd araith arbennig o dda ganddi a bu’r gynulleidfa yn canu
nifer o emynau gydag Eric Jones yn arwain a Stephen Wilson wrth yr organ.
Daeth Llywydd Urdd y Benywod, y Parch Penny Johnson, i Aberdar ac
annerch y gwragedd yno a chafwyd amser hapus yn ei chwmni, gyda the i
ddilyn.

Y Parch Wyn Thomas yn annerch yr ymwelwyr
Ymweliad gan Gapeli’r De: Ar Sul olaf mis Awst fe ddaeth llond bws o gapeli
Undodaidd De Cymru ar ymweliad â’r Smotyn Du. Yn dilyn taith o gwmpas yr
ardal a chinio ymunodd pawb yn yr oedfa yng Nghapel y Cwm yn y prynhawn.
Yn union wedyn cawsant wledd yn y festri a oedd wedi ei baratoi gan wragedd
y capel. Diolchodd y Parch Eric Jones, Aberdâr, i bawb am brynhawn
cofiadwy.
Swyddi newydd Mam a Merch: Gobeithio fod Mrs Nanna Ryder, ‘Tyngrug
ganol’ yn mwynhau yn ei swydd newydd lawr yng Ngholeg y Drindod ac Einir,
ei merch, yn mwynhau fel athrawes gyda phlantos Ysgol Gynradd Aberbanc.
Dymuniadau gorau i chi’ch dwy.
Taith y Chwe Chapel: Ar Sul cyntaf mis Medi, a’r haul yn gwenu arnom, aeth
sawl llond car lawr am Abercych lle y cafwyd cinio Sul blasus yng nghwmni ein
gilydd, cyn teithio nôl i Gapel Bryngwenith i ymuno yn yr oedfa y fan honno.
Cawsom wledd yno oedd wedi eu baratoi gan wragedd y capel cyn symud
ymlaen i gynnal gwasanaeth byr ger bedd y Parch Ddr D. Elwyn Davies.
Diolch i’r Parch Wyn Thomas am wneud y trefniadau i gyd.
Priodas Berl: Ar ddiwrnod olaf mis Medi dathlodd Mary a Gareth Davies,
Maesglas, eu Priodas Berl. Dymuniadau gorau i chi i’r dyfodol.

Aelodau capeli’r De yng Nghapel y Cwm
GWIBDAITH: Aeth dros 40 o aelodau Aberdar, Cefncoed a Chaerdydd ar
wibdaith i Geredigion ym Mis Awst eleni. Aethpwyd heibio i gapeli Brondeifi,
Rhydygwin, Cribyn a Chapel y Groes a chlywed rhywfaint am eu cefndir, cyn
galw yn y Grannell am ginio. Ymlaen wedyn heibio i Alltyblaca a Chapel y
Bryn a dal y gynulleidfa yno yn canu yr emyn olaf yn y gwasanaeth, cyn mynd
ymlaen i Gwmsychbant ac ymuno yn y gwasanaeth llawn yno a the i ddilyn.
Roedd pawb wrth eu bodd. Wedyn symud ymlaen a gweld Llwynrhydowen a
Phantydefaid, a’r Graig yn Llandysul, cyn mynd nol i’r cymoedd. Diwrnod i’w
gofio a diolch i bawb am eu help yn ystod y dydd. Rhaid cael cyfle eto i alw
yng Nghaeronnen, Ciliau a Bwlchyfadfa. Daw cyfle heb fod yn hir.

PANTYDEFAID
Cwpwrdd Llyfrau: Gwerthwyd cwpwrdd llyfrau Frondolau am £2,200 cyn
costau’r arwerthwyr.
Taith Gerdded Flynyddol: Casglwyd £371 o Bantydefaid a diolch i’r
cerddwyr sef Delyth, Alan, Rowena, Dwynwen a Gwenyth.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i’r canlynol: Priodas Arian Bill a
Meinir Hunter, Priodas Ruddem Meirion a Hefina Davies, Lefel A Dorian
Evans a phob hwyl iddo yng Nghaerdydd, TGAU Dwynen Evans a Elen
Thomas, Mark a Catherine Castell Newydd Emlyn ar enedigaeth mab, sef
Edward, a phawb arall a chysylltiadau â’r capel. Hefyd Luned Mair, Parch
Wyn Thomas a Gwawr Thomas ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth
Siarad Cyhoeddus Saesneg y C.Ff.I. Llongyfarchiadau i Luned Mair ar
ennill Cadair Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion yn Llanbed.
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Cwrdd Diolchgarwch: Gwelwyd Capel y Cwm bron yn llawn ar nos Iau,
Hydref 16eg, ar gyfer yr Oedfa Ddiolchgarwch flynyddol. Llywyddwyd gan y
Parch Wyn Thomas a chroesawodd Ficer Llandysul, y Pach Eric Roberts, i’n
plith. Cafwyd ganddo neges arbennig ac roedd pawb yn falch iawn o fod yn
bresennol. Wrth yr organ roedd Mrs Eleri Jenkins, Bryngolau, a diolch i bawb
am gefnogi unwaith yn rhagor.
Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn yn ddwys â Mary, Gareth, Nia a Dylan,
Maesglas yn eu profedigaeth o golli tad, tad yng nghyfraith a thadcu annwyl
iawn, sef William Rowlands o Felinfach. Hefyd danfonwn ein cydymdeimlad
dwysaf at Mrs Olive Davies, Arosfa, a’r teulu oll, ar golli ei brawd, sef Lyn
Havard, o Gwmann un a gafodd ei eni a’i fagu yn y Cwm.
Ar y teledu: Yn ystod mis Tachwedd fe welwyd y Parch Wyn Thomas yn rhoi
cyfweliad ar raglen ‘Ffermio’ S4C. Hyfryd oedd gweld Einir Ryder yn cael ei
chyfweld ar gyfer yr eitem hefyd.
Gor-ŵyr newydd: Llongyfarchiadau i Mrs Olive Davies, Arosfa, ar ddyfodiad
gor ŵyres bach newydd. Ganwyd Efa Fflur i’w ŵyr, Marc, a’i wraig, Elin, lawr
yng Nghaerdydd.
Mab newydd: Llongyfarchiadau gwresog i Eleri ac Elfed Jenkins, Bryngolau,
Alltyblaca ar enedigaeth mab, Elis Gwion, brawd bach i Elan, ac ŵyr newydd i
John a Mary Jones, Penrheol, ac Alan a Ceinwen Jenkins, Ceulan, Maestir,
Llanbed.

Gwellhad Buan: Gobeithio fod Mrs Menna Davies, Morawel, Llanddarog, yn
teimlo dipyn.
mwy ar dudalen 13

Yr Undodiaid yn rhoi gobaith i blant Uganda
Gan: Y Parch Cen Llwyd

Y Parch Can Llwyd a’r Parch Kiyiymba Marc

Mae HIV Aids yn broblem anferth yn Uganda, gyda
dros bedair miliwn o blant amddifad yn y wlad o
ganlyniad i farwolaeth eu rhieni o’r clefyd.
Er mai dim ond un capel Undodaidd sy’n Uganda,
mae’r aelodau’n gadael eu marc yn y frwydr i
geisio taclo effeithiau HIV Aids. Mae gweinidog ac
aelodau’r capel wedi sefydlu ysgol arbennig yno er
mwyn helpu rhai o blant amddifad y wlad.
Sefydlwyd capel yr Undodiaid yn y brifddinas,
Kampala, gan y gweinidog, y Parchedig Kiyiymba
Marc, yn 2004. Ond mae’r ysgol yn ardal
anghysbell Masaka 120 milltir o’r brifddinas.

y gellid disgwyl, roedd yn gofyn am gymorth
ymarferol i gynnal yr ysgol yn ddyddiol.
Mae dros 300 o blant rhwng pump a 15 oed yn
mynychu’r ysgol ac oherwydd eu bod nhw yn
amddifad maen nhw hefyd yn byw yn yr ysgol. Mae’r
ysgol yn hollol ddibynnol ar roddion i dalu am
ddillad, bwyd, gofal iechyd, cyflog y staff ac offer
addysgol - sydd yn cynnwys llyfrau darllen,
ysgrifennu ac offer a nwyddau gwahanol.
Oni bai am yr ysgol fe fyddai’r plant wedi eu gadael
yn amddifad, anghenus a digartref.
Adeg ymweliad Llywydd Cenedlaethol y GA, Joyce
Ashworth, â Cheredigion ym mis Medi fe ddaeth
pobl ynghyd i fwynhau pryd o fwyd yn ei chwmni. Fel
rhan o’r noson gwahoddwyd pawb i ddod â
phensiliau a beiros gyda nhw er mwyn eu danfon i
Uganda.

Yn gynharach eleni daeth y Parchedig Kiyimba
Marc ar ymweliad â Cheredigion. Pwrpas yr
ymweliad oedd i roi hanes sefydlu’r ysgol a chodi
ymwybyddiaeth o’r gwaith pwysig sydd yn cael ei
wneud gan yr eglwys. Yn ogystal â hynny hefyd, fel

Yn y lluniau gwelir plant Ysgol Sul Capel y Groes yn pecynnu’r beiros a phensiliau a gasglwyd.

Braf i weld, felly, ein bod ni fel Undodiaid Ceredigion, mewn ffordd syml iawn, yn gallu gwneud rhyw fath
o ymdrech o leia’ i helpu ymgyrch fawr ein cyd-Undodiaid ar gyfandir Affrica.
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CAWR YMHLITH Y CEWRI
Delfrydau uchel, ond y traed yn gadarn ar y ddaear
Teyrnged y cyn-Aelod Seneddol, Cynog Dafis
Wrth i ddyn fynd yn hŷn, ac wrth arfer â meddwl nôl yn gymaint
â meddwl ymlaen, mae rhywun yn sylweddoli maint ei ddyled i
lawer o bobl. Rwyf i, felly, yn eithriadol o ddyledus i’r gŵr rydyn
ni’n ei goffau nawr.
Roeddwn i wedi clywed amdano cyn cwrdd ag e’. Mair
Gwardafolog soniodd amdano a dweud wrtha i bod eisiau i fi
gwrdd â’r dyn hynod, Davies y Fet.
Tebyg mai yng ngwaith y capeli a’r enwad y cwrddais i ag e’
gyntaf. Rwy’n cofio’n dda iawn am y tro cyntaf i fi esgyn i
bulpud i bregethu erioed, yng nghapel Pantydefaid, yntau yn y
gynulleidfa, ac am ei eiriau caredig, calonogol, i fi ar ddiwedd y
gwasanaeth.
Ond efallai mai’r tro cyntaf i fi gael sgwrs yn iawn ag e’ oedd
pan es i i weld e’ yn Faerdre yn gynnar yn y 70au i ofyn am ei
gefnogaeth i sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg yn Nyffryn Teifi.
Fe wrandawodd yn barchus ac yn astud arna’i, fel y byddai fe
wastad, gan edrych i fyw yn llygaid i. Fe gawd ei gefnogaeth,
ac fe fuodd hynny, ynghyd ag arweiniad Hywel Heulyn Roberts,
yn allweddol i’r ymgyrch a arweiniodd, ymhen hir a hwyr, at
sefydlu Ysgol Dyffryn Teifi yn 1984.
Wedi dechrau cydweithio ag e’ ar yr ymgyrch yna, roeddwn i’n
gwybod wedyn ble i droi am gefnogaeth, am arweiniad ac am
gyngor. Dim ond galwad ffôn neu ymweliad â Brynawelon
fyddai’i eisiau.
Ddechrau’r 80au, fe ddaeth grwp bach o bobl ifanc ynghyd
gyda’r bwriad o sefydlu cymdeithas dai yn Nyffryn Teifi. Fe
ymunais i â nhw’n gynnar iawn a gofynnwyd ’y marn i, pwy
ddylen ni wahodd i gefnogi’r fenter? Phetrusais i ddim cyn
awgrymu Davies y Fet, ynghyd â’i ffrind, yr annwyl Eric Davies,
ac fe gytunodd y ddau. Fe ddaeth Davies yn gadeirydd
Cymdeithas Tai Dyffryn Teifi ac fe fuodd yn llywio’r gymdeithas
drwy gyfnod ei babandod a’i datblygiad. Erbyn hyn mae
Cymdeithas Tai Cantref, yn berchen ar ryw 1500 o gartrefi i’w
gosod ar rent fforddadwy ac yn cyflogi tua 70 o bobl yng
Nghastell Newydd Emlyn.

Yr Hunangofiant

ngeiriau Llinos, i Iaith Cyf. Yn ystod y cyfnod yma roedd Llinos
yn awyddus i ddefnyddio doniau Elaine yng ngwaith y cwmni – a
thalu amdanyn nhw wrth reswm. Gwrthododd Davies yn
bendant iddi wneud hynny. Fe fyddai hynny’n sawru ormod o
ffafraeth annheg i’w ferch ei hunan, neu mewn geiriau eraill o
nepotistiaeth.

Ddechrau’r 80au hefyd, roeddwn i wedi penderfynu mynd yn
ymgeisydd seneddol. Fe benderfynais gynnal ’y nghyfarfod
mabwysiadu yn Neuadd Talgarreg ac fe ofynnais i Davies
ddod. Fe gytunodd, ac rwy’n gallu ’i weld e’ nawr wrth i fi
annerch, yn eistedd yng nghanol y Neuadd ar un o’r hen
ffwrwmau hir yna. Roedd ei gael e’ yna yn bwysig dros ben i fi
o ran ennill hygrededd i’r ymgyrch. Ac nid peth bach iddo yntau
oedd cytuno i ddod. Wedi’r cyfan roedd e’n ffrindiau gyda
Geraint Howells, yn hoff ohono ac yn ei barchu. Ac nid dyn
plaid oedd Davies – roedd e’ uwch law plaid, yn annibynnwr
wrth reddf.

Ond yn ogystal â chydweithio â Davies, fe ges i fwynhau ei
gwmni e’. Fuodd yna erioed gwmnïwr mwy diddan. Fe fydden
ni’n dal pen rheswm ar bob math o bynciau – gwleidyddiaeth, yr
economi, dyfodol cefn gwlad ac amaeth, yr amgylchedd, crefydd
ac yn y blaen. Fe fydden ni’n cytuno’n golew yn gyffredinol – er
nad wy’n credu ei fod e’n cymeradwyo ’mhenderfyniad-i i droi’n
eglwyswr! Ond yn y trafodaethau yma, roeddwn i’n sylweddoli’n
iawn gymaint trech oedd ei ddealltwriaeth e’ na’n eiddo i.
Roeddwn i’n teimlo’n debyg i sildyn yng nghwmni samonsyn,
neu gorrach yng nghwmni cawr. Roedd gan Davies feddwl
eithriadol o rymus, ymennydd dansherus, yng ngwir ystyr y gair.
Ac roedd e’n rhydd-feddyliwr wrth gwrs. Annibyniaeth barn, myn
brain i!

Doedd gen i ddim gormod o hunan-hyder wrth ymgymryd â’r
dasg yma, ac fe fuodd cefnogaeth a chyngor Davies yn
amhrisiadwy i fi gydol yr 80au, ac wedi fi gael yn ethol, drwy’r
90au hefyd. Dyw hi ddim yn ormod i ddweud iddo fod yn y
pethau hyn gystal â thad i fi.
Fe fuodd yn gefn mawr yn ogystal i Llinos. Fe fuodd hi’n gyfrifol
am ddatblygu polisi dwyieithog Cyngor Sir Dyfed ac wedyn
ddechrau’r 90au fe sefydlodd Gwmni Iaith Cyf yn fenter
fasnachol, ddim-er-elw. Drwy hyn i gyd fe gafodd gefnogaeth
frwd Davies ac fe ddaeth yn gadeirydd, ‘fel y graig’, yng

Beth ddysgais i felly am y dyn yma? Yn gyntaf, mai gwasanaeth
oedd ei arwyddair e’– gwasanaeth i gyd-ddyn, i gymdeithas, i’w
enwad, i’w etholwyr, i’r Cyngor yr oedd e’n aelod balch ohono, i
bob achos da. Ymhob peth rhoi, nid cymryd, oedd greddf y dyn
yma.
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Ym mis Tachwedd cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yng Nghapel Pantydefaid i goffau D.G.E. Davies, un o
lys-genhadon pennaf Undodiaeth yn yr oes fodern. Ymhlith y rhai fu’n cyflwyno teyrngedau roedd Cynog
Dafis a Keith Evans. Diolch i’r ddau am ganiatau i’r Ymofynnydd gynnwys darnau o’u cyflwyniadau.

Yn ail, bod cael cefnogaeth Davies yn werth y byd. Nid yn unig
ei fod e’ mor uchel ei barch, ond ei fod e’ hefyd mor drwyadl ac
mor ddibynadwy. Pan oedd Davies yn cymryd at ryw achos,
roedd e’n mynnu cael y maen i’r wal. Ond, chaech chi ddim o’i
gefnogaeth e, oni bai ei fod e wedi cael ei argyhoeddi bod yr
achos yn un teilwng, yn un anrhydeddus, yn un cyfiawn – ac yn
ymarferol. Roedd e’n ddyn o integriti llwyr ac o ddelfrydau
uchel, ond roedd ei draed e’ bob amser yn gadarn ar y ddaear.
Yn drydydd, roedd cyfiawnder yn egwyddor euraid iddo fe.
Roedd anghyfiawnder, annhegwch, gormes, ecsbloetiad, yn
dân ar ei groen e. Yn wleidyddol, roedd e’n sosialydd – roedd
e’n credu mewn ail-ddosbarthu cyfoeth er mwyn creu
cymdeithas fwy cyfartal – sy’n beth hynod iawn, ag ystyried ei
gefndir e. Ond efallai nad yw e’ ddim yn beth mor hynod – onid
oedd e’n tynnu o ffynnon Undodiaeth Ceredigion, ar draddodiad
Gwilym Marles, a’r frwydr dros iawnderau dyn.
Pe bai e’ wedi cael byw i weld buddugoliaeth Barack Obama, fe
fyddai wedi gweiddi Haleliwia – heblaw nad yw hi ddim yn arfer
gydag Undodiaid i weiddi Haleliwia!
Oedd y dyn yma’n berffaith te? Wel, fuaswn i byth yn mentro
rhoi morthwyl a gain yn ei ddwylo fe. A phan fydden ni’n mynd
yn y car gydag e, roeddwn i wastad yn awyddus i ddreifio yn
hunan. Ond, ac eithrio hynny, welais i ddim bai yn y dyn yma
erioed.

Y Teulu Davies, gydag Elaine yn fabi

Oes o ‘werth gorau’
Teyrnged y Cynghorydd Keith Evans, Arweinydd Cyngor
Sir Ceredigion

Meddai llyfr Genesis, ‘Cewri oedd ar y ddaear yn y dyddiau
hynny’. Yn nyddiau Davies mewn llywodraeth leol, roedd yna
gewri ar Gyngor Sir Dyfed – DT Davies, John Thomas o Sir
Benfro, Hywel Heulyn Roberts, Howard Jones ac eraill. Ac
roedd David Davies yn gawr ymhlith y cewri.

Byddwn fel plentyn yn cofio David wrth ei waith fel milfeddyg, ac
yn ei gofio yn dod heibio yn ei gar, y Morris 1000. Byddai wastad
yn ein cyfarch fel plant drwy godi llaw. Pan fydden i ar y ffordd i`r
ysgol Sul yn Carmel hefyd, fe fydden i’n aml yn gweld David a`i
ffrind oes, Dai Pompren, yn aros i fynd i`r cwrdd yma yn
Pantydefaid - y ddau gyda bobo wen hyfryd ar eu hwynebau.
Yna, dipyn yn hwyrach, cefais yr anrhydedd a’r cyfle o
gydweithio yn agos gyda David fel cynghorydd.

Bendith ar ei ben e’,
Heddwch i’w lwch e’,
Coffa da amdano,
Go brin y gwelwn ni ei debyg e’ eto.

Roedd edmygedd a pharch mawr gyda fi at David a`r
rhinweddau cyfoethog hynny oedd ganddo. Ei allu i gyfathrebu
mor dda, clir, a rhwydd yn y ddwy iaith, y gallu wedyn i wneud
hynny, yn fwy aml na dim, heb nodiadau. Y gallu rhyfedd ’na
hefyd i gael y gorau allan o bawb.
Roedd yn dipyn o arwr i fi yn y byd cyhoeddus - cynghorwr y
byddwn yn ceisio ei efelychu, yn berson y byddwn yn edrych
fyny ato. Roedd yn gosod safonau uchel, yn ddidwyll a diffuant.
Ie wir, byddem yn hapus pe byddem wedi cael hanner ei allu.
Tybed, a`i ddylanwad e’ fel role model sydd wedi ennyn
diddordeb cynifer ohonon ni yn nalgylch y pentref yma yn
Prengwyn i ymwneud â bywyd cyhoeddus? Mae dau ohonon
ni’n gynghorwyr sir nawr - Peter Davies, fferm Gwarcefel, a
finnau. Fe fuodd y Parch Cen Llwyd yn gynghorydd sir hefyd, ac
mae Paul Davies, fferm Gwarcwm, yn Aelod Cynulliad. Dyna i
chi sawl unigolion mewn un cylch bach.
Cychwynodd ei yrfa ddisglair fel cynghorydd yn 1973 pan
ddaeth yn aelod etholedig ar Gyngor Sir Dyfed yn ei ffurf
cysgodol. Doedd e’ ddim yn gyfnod rhwydd iawn gyda thair sir
wahanol iawn yn ymuno â`i gilydd i wneud un awdurdod lleol
mawr. Ond roedd David yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i
dynnu pobol at ei gilydd - yn ardaloedd gwledig ar yr un llaw, a’r
fro ddiwydiannol, lofaol ar y llaw arall.

D.G.E. Davies, y Parch Elwyn Davies a D.O. Evans
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benodedig Gymraeg yn yr ardal a sefydlu Ysgol Gyfun
Ddwyieithog Dyffryn Teifi yn Llandysul yn 1984.
Rhwng ei gyfnod ar gyrff Llywodraethol yr Hen Ysgol Ramadeg ac
Ysgol Dyffryn Teifi, ac ysgolion Cynradd yr ardal, rhoddodd bron i
hanner canrif o wasanaeth i addysg yn y plwyf a chefais i'r cyfle o
ddysgu'r grefft o bwyllgora wrth wrando a sylwi ar ei steil arbennig
ef.
Roedd yn berson a fyddai wedi gwneud ei waith cartref cyn
mynychu unrhyw bwyllgor a derbyniodd David nifer o
anrhydeddau yn ei gyfnod disglair fel cynghorydd. Cafodd ei ethol
yn Gadeirydd Dyfed yn 1991 a derbyniodd y CBE yn 1993 am ei
waith clodwiw i’r awdurdod lleol ac i’r gymuned.
Yn wir, Davd oedd yr unig un, ie yr unig un, cofiwch, o gynghorwyr
Ceredigion a wasanaethodd fel aelod etholedig yn ddi-dor dros
holl gyfnod Cyngor Sir Dyfed - cyfnod o 23 mlynedd – tipyn o
record.
Nid dyn y sprint oedd David, felly, ond gŵr y Marathon, gŵr a
fuddsoddodd flynyddoedd o amser i gefnogi mudiadau lu yn ei filltir
sgwâr. Bu’n Ynad Heddwch am 22 mlynedd, a gyda Mary, ei briod,
yn gasglwyr ar gyfer y deillion am dros 30 mlynedd, i roi ond
ychydig enghreifftiau o`i gomitment i`w fro.

Y tadcu a’r tad, gyda Luned, Elaine a Dylan

Cydweithiodd yn agos iawn gyda chynghorwyr blaengar eraill y
cyfnod - pobol fel Howard Jones o ardal Cwm Gwendraeth, Hywel
Heulyn Roberts o Synod Inn, a D T Davies o Ddyffryn Tywi. Mae
pawb yn ei gofio fel un oedd yn medru dadlau ei achos yn
arbennig, yn ffrind anghyffredin o dda, ac yn ymladdwr cryf dros
achosion Ceredigion. Yn gystal Sosialydd ag unrhyw un yn y
Siambr, yn weithiwr caled cydwybodol, roedd gydag e’ amser i
bawb. Roedd bod yn gynghorydd Annibynnol yn bwysig iawn
iddo, ac roedd hi’n bwysig iddo i allu dod mlaen gyda phawb, beth
bynnag eu lliw gwleidyddol.
Cymerodd rôl allweddol yng nghyfnod cychwyn addysg

Cefais yr anrhydedd hefyd i gydweithio gydag e’ ar amryw o
bwyllgorau lleol. Ffrindiau a Chyfeillion Aweldeg yn Llandysul, er
eghraifft - achos lle bu gorfod i ni frwydro yn galed i gadw’r Cartref
ar agor nôl yn 1993. Cael y cyfle wedyn i gydweithio gyda David a’r
hyfryd ddiweddar, Irwel Jones, Valley Services, i sefydlu Llandysul
Pontweli Ymlaen - hyn mewn ymateb i’r dirwasgiad yn 1995 gyda
nifer o siopau gweigion yn y dref.
Erbyn heddi, “Gwerth Gorau” yw`r buzz word gyda chyngorau sir.
Golyga hyn edrych y tu hwnt i werth ariannol a phris, ac i ystyried
agweddau eraill fel ansawdd ac ati. Wel, mor bell ag oedd David
Davies, neu Defi Fet, yn y cwestiwn, rhoddodd y dyn hynaws,
hyfryd hwn, oes o werth gorau. Do yn wir, bywyd cyfan o werth
gorau i’r gymdogaeth yma.
Gwasanaethodd yr ardal gyfan yn anrhydeddus, gydag
egwyddorion cryf a doeth, ac roedd ganddo ddealltwriaeth craff o`i
bobol a`i gymuned yn ogystal. Yn sicr, yng nghyd-destun y gŵr
yma, mae’n briodol, ac yn haeddiannol, i ddyfynnu o`r Llyfr Mawr,
“Da was, da a ffyddlon.”

YN GALW POBL IFANC....
Heb os mae dyfodol yr enwad yn nwylo pobl ifanc. Ac ym mis Chwefror bydd digwyddiad pwysig yn cael ei gynnal a allai,
gobeithio, siapio dyfodol y mudiad Undodaidd yn y Smotyn Du am flynyddoedd i ddod.
Ddydd Sadwrn, 28 Chwefror, 2009 bydd John Harley, Swyddog Ieuenctid yr Undodiaid, yn dod i Geredigion. Bwriad yr
ymweliad fydd:•
•
•
•

i gyflwyno rhaglen yr enwad yn ganolog ar gyfer gweithgareddau ieuenctid
i edrych ar y posibiliadau o hyfforddi darpar arweinwyr ieuenctid
i gynnal gweithdai gyda bobl ifanc
i ystyried gweithgareddau ieuenctid yng Ngheredigion.

Mae’n debygol bydd rhan fwyaf o weithgareddau’r dydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Saesneg ond edrychir hefyd ar y
posibiliadau o ddarparu offer cyfieithu fel bydd dewis o ddefnydd iaith ar gael yn ystod rhai o’r sesiynau gwahanol.
Cynhelir y digwyddiad yng Nghapel y Graig, Llandysul. Gwerthfawrogir pob cefnogaeth, ac unrhyw gymorth ymarferol
posibl megis cynnig lifft a darparu bwyd ar gyfer y diwrnod. Y gobaith yw gellir sefydlu Gweithgarwch Ieuenctid Undodaidd
yng Ngheredigion.
Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn am Raglen y Dydd. Danfonir y manylion at bob capel yn ogystal ac at ieuenctid unigol.
Cofiwch, felly, os y’ch chi’n ifanc, neu’n ifanc eich ysbryd, cefnogwch y digwyddiad pwysig yma. Mae cyfraniad gyda chi i’w
wneud – dyma gyfle i chi roi’ch stamp ar ddyfodol Undodiaeth yn y Smotyn Du.
Parch Cen Llwyd
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Hucklow… Meca’r
Undodiaid
Gan: Colin Morgan, Capel Gellionnen
a Graig, Trebanos

Diolch i bamffledwyr Cribyn
O bryd i’w gilydd fe ddylsem adnewyddu ein
ffydd ac adfywio’r batri ysbrydol.
Mae’r Catholigion yn gwneud hynny drwy fynd
ar bererindod i Rufain, y Mwslemiaid yn anelu
am Meca, a’r Eglwysywr yn mynd am
Gaergaint. Ond, Great Hucklow yw’r lle i
Undodiaid … wel, am wythnos yn yr haf o leia’!

Dw i am feiddio anghytuno gyda fy ngweinidog fy hun. Wel, i
raddau.
Yn ogystal â chodi cwestiynau, fel y gwnaeth Cen, am y daflen
a gafodd ei rhannu o amgylch pentref Cribyn, dw i eisio diolch
o galon i’r cymwynaswyr di-wyneb.
Rhaid cyfadde’ i ddechrau mai dibynnu ar y stori yn y
Cambrian News yr ydw i am wybodaeth, ond mae hwnnw yr
un mor saff â rhannau helaeth o’r Beibl, felly dw i’n fodlon
mentro.
Mae yna rywbeth yn annifyr mewn rhannu taflenni heb wneud
hynny’n gwbl agored ac mae angen holi pam fod y rhain yn
mynd i’r drafferth i ymyrryd ym mywydau ysbrydol pobol
Cribyn Clotas. Ond, fel arall, diolch yn fawr.
Hyd y gwela’ i, mae eu disgrifiad nhw o beth ydi Undodiaeth yn
weddol agos ati – er enghraifft, nad yden ni’n credu fod Iesu
Grist yn fab i Dduw neu fod yna drindod o dad a mab ac ysbryd
glân.
Yn rhyfedd iawn, mae’n amlwg fod y criw yma yn meddwl y
bydd hynna’n dychryn neu gynhyrfu pobl. Er mai’r unig
Drindod y mae’r rhan fwya’ yn poeni amdani ydi beirniaid yr X
Factor.
A gan fod biliau trydan uwch eleni wedi bod yn ddigon i
ddiffodd y rhan fwya’ o’r goleuadau Nadolig dros-y-top ym
mhentrefi’r ardal, dw i ddim yn credu fod rhaid poeni gormod
am y cyhuddiad arall chwaith.
Yn bersonol, mi fyddwn i’n fodlon mynd gam ymhellach a
dweud nad oes raid i ni gredu mewn duw, yn yr ystyr
traddodiadol. Dim ond fod “duw” yn enw cyfleus ar bethau
dirgel bywyd a’r pethau sy’n fwy na ni.
Mae’n siŵr y byddai’r efengylwyr anweledig wedi chwythu
ffiws crefyddol pe baen nhw’n deall ein bod ni’n fodlon cymryd
gwybodaeth o bob math o lefydd heblaw’r ddau Destament –
a dweud y gwir, ei bod yn bwysig ein bod ni’n chwilio am y
gwirionedd lle bynnag y mae o, mewn straeon a barddoniaeth
a chrefyddau dieithr hefyd.
Yn y dyddiau yma, gyda mwy o angen nag erioed am i bobl
ddeall ei gilydd, mi faswn i’n meddwl mai cryfder ydi hynna. Ac
yn y diwedd, dyna’r gwahaniaeth mwya’ rhyngon ni a’r
pamffledwyr yng Nghribyn.
Hyd yn oed heddiw, a’r byd yn mynd yn bedyll o’n cwmpas,
mae yna rai sy’n rhoi mwy o bwyslais ar wahaniaethau cred yn
hytrach na’r ewyllys da a ddylai fod yn ein huno.
Yn wahanol iddyn nhw, ac ambell i glerigwr hen ffasiwn, mae’r
Undodiaid yn fodlon eistedd gydag unrhyw un i ddeall a dysgu
ac, os ydyn ni’n rhannu’r un bwriad, i gydweithio hefyd.
Os ydi’r hen Gambrian News yn iawn, dim ond un peth sydd
wirioneddol yn codi dychryn yn y daflen – yr awgrym fod
Undodiaeth yn mynd yn groes i holl gonglfeini Cristnogaeth
efengylaidd.
Pam fod hyn yn ddychryn? Oherwydd ei fod yn awgrymu nad
ydi trugaredd, goddefgarwch na chariad yn rhan o
Gristnogaeth efengylaidd. Clamp o gyhuddiad i’w wneud.
Os ydi o’n wir am rai carfannau crefyddol, dydi o’n sicr ddim yn
wir am lawer o efengylwyr yr ydw i’n eu nabod. Ond, un ffordd
neu’r llall, mae o’n dweud llawer iawn am bwy bynnag a
wnaeth y daflen.
Y dyddiau yma, mae mwy o angen nag erioed am fudiad sy’n
gallu pontio rhwng gwahanol syniadau, rhwng byd
gwyddoniaeth a byd yr ysbryd, rhwng cred a ffordd o fyw. Mae
Undodiaeth yn un o’r mudiadau sy’n gallu cynnig hynny.
Hanfod y cyfan i fi ydi fod yna bethau na fyddwn fyth yn eu
deall na’u gwybod, a’n bod ni’n cydnabod hynny. Does neb
wedi eu dewis na’u hethol i ddim, ond mae gan bawb yr hawl i
chwilio. Dyna sy’n codi ofn ar y propagandwyr.
Felly, Cen, diolch sydd eisio. Fod rhywun wedi mynd o
gwmpas Cribyn yn rhannu taflen sy’n hysbyseb ardderchog
i’n syniadau ni.

Fe gefais y pleser o fynd i’r pentre bach yn y
Peak District dros 50 mlynedd ’nôl i gynhadledd
Urdd yr Undodiaid Ifanc. Fe deithiodd saith o
ieuenctid Trebanos yng ngherbyd y Trefnwr
Angladdau lleol. Yn eu plith roedd y diweddar
Parch Ddr Elwyn Davies, a’r Parch Eirion
Phillips. Doedd dim traffordd bryd hynny, wrth
gwrs, ac fe gymerodd hi ddeg awr i ni gyrraedd
Hucklow.
Am flynyddoedd lu yn yr 1930au a’r 50au roedd
1,500 o blant y flwyddyn yn dod i Great Hucklow
fel rhan o’r gweithgareddau a drefnwyd gan yr
Undodiaid ac yn aros mewn cabanau bach dur
rhychiog mewn cae yn ymyl y pentre. Mae’r
cabanau wedi diflannu erbyn hyn, ond mae
cronfa ‘Send a Child to Hucklow’ yn parhau o
hyd. Yn y 90au cafwyd rhodd ariannol ar gyfer
gwella’r ganolfan gan Ymddiriedolaeth Hibbert,
ac erbyn hyn mae Canolfan Nightingale, fel y’i
gelwir, yn cynnig llety cyfforddus i dros 50 o bobl
gydag ystafell fwyta, neuadd gynadledda, ac
ystafelloedd ar gyfer myfyrio ac adloniant.
Am bron i 50 mlynedd, bu’r wythnos i drafod
gwerthoedd a syniadau Undodaidd (Unitarian
Experience Week) yn gyfnod pwysig yn
nyddiaduron nifer o Undodiaid o bob oed ac
ardal. Bu fy mhriod, Dol, a finnau yno eleni gyda
grwp o 48 o Undodiaid eraill o bob rhan o
Brydain. Roedd hi’n wythnos ardderchog o
gyfeillach, hwyl a sbort. Cawsom drafodaeth ar
bob math o bynciau gan gynnwys
diwinyddiaeth, gwyddoniaeth, cymdeithaseg a
phaganiaeth. Buom yn siarad am farddoniaeth,
yn canu a chyfansoddi, yn darlunio ac yn
astudio’r ser. Buom yn dringo’r creigiau a’r
bryniau cyfagos hyd yn oed.
Gadawsom Hucklow wedi cael wythnos hyfryd.
Adnewyddwyd ein ffydd, ein hysbryd a’n
gobeithion am ddyfodol Undodiaeth ym
Mhrydain.
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Allen Raine

Cymraes, nofelydd ac Undodwraig
Eleni mae’n 100 mlynedd marw yr awdures
doreithiog o Gastell Newydd Emlyn, Allen Raine.
Yn ddiweddar bu Cymdeithas Allen Raine yn trefnu
nifer o ddigwyddiadau i ddathlu ei gwaith a’i bywyd
- fel un o brif nofelwyr ei dydd. Ond faint ydyn ni fel
Undodiaid yn ei wybod amdani? Y Parch Goronwy
Evans sy’n crynhoi ei hanes.
Ganwyd Allen Raine - neu yn ôl ei henw bedydd Anne Adeliza Evans, yn 1836 yn Bank House, Stryd y
Bont, Castell Newydd Emlyn. Hi oedd y plentyn hynaf i
Benjamin a Letita Grace Evans. Rhwng 1896 a 1910
gwerthodd Hutchinson - y cyhoeddwyr - dros ddwy
filiwn o’i llyfrau ym Mhrydain. Addaswyd tri o’i llyfrau i
ffilm a chyfieithwyd ei nofelau i Wyddeleg, Ffrangeg,
Cymraeg a Rwseg. Roedd yn rhugl mewn Eidaleg,
Ffrangeg a Chymraeg ond daeth yn enwog trwy
ysgrifennu yn Saesneg.
Treuliodd y rhan helaethaf o’i phlentyndod yn Bank House a Glandwr, Tresaith, tŷ haf y
teulu. Bu hi a’i chwaer Lettie yn ddisgyblion mewn ysgol yn Stryd Spilman, Caerfyrddin. Yn
dilyn hynny derbynieint eu haddysg gan Mrs Henry Solly, gwraig i’r Parch Henry Solly, yntau
yn weinidog gyda’r Undodiaid yn Wandsworth. Yno y cwblhaodd ei haddysg ffurfiol o 1849 tan
1851 gan fyw am y pum mlynedd nesaf o 1851 tan 1856 gyda’i chwaer yn Southfields, ger
Wimbledon.
Roedd ei thad Benjamin yn ŵyr i Dafydd Dafis, Castell Hywel, a’i mam yn ferch i’r
meddyg, Thomas Morgan, ac yn wyres i Daniel Rowlands, Llangeitho. Undodwraig oedd
Anne Adeliza (Allen Raine) a’i harwr oedd James Martineau - Undodwr amlwg. Yr oedd Allen
Raine yn gwybod am ei thraddodiad Undodaidd a merch Gellifaharen, hen deulu’r Llwyn,
oedd ei ffrind mynwesol.
Yn Ebrill 1876 yn Eglwys Penbryn, Aberteifi, priododd Beynon Puddicombe,
cynrychiolydd tramor Ariandy Smith Payne, Llundain. Yna aethant i fyw yn Addiscombe, ger
Croydon, tan 1880 ac wedi hynny i Winchmore Hill, Middlesex, tan 1890.
Daeth y ffugenw gwrywaidd Allen Raine iddi mewn breuddwyd. Yn 1894 enillodd yn
Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon ar y stori gyfres a hithau’n tynnu at ei 60 oed. Dyma
ddechrau pethau i ysgrifennu cyfres o nofelau poblogaidd. Yn 1896 gwnaeth fe wnaeth cwmni
Hutchinson gyhoeddi ei nofel gyntaf ‘A Welsh Singer’ - dyma’r gyntaf o 11. Troswyd hon yn
ddrama ond unwaith yn unig y perfformwyd hi. Roedd y byd Saesneg yn galw am ei gwaith, ac
yn 1898 cyhoeddwyd Torn Sails: yn 1899 By Berwyn Banks; 1900 Garthowen ; 1902 A Welsh
Witch ; 1903 On The Wings of The Wind; 1905 Hearts of Wales a 1906 A Queen of the Rushes.
Ar ôl ei marw cyhoeddwyd Neither Store House or Barn; ac yn 1908, All in a Month,
stori yn ymwneud ag afiechyd ei gŵr. Yn 1909, Where Billows Roll ac yn 1910 cyhoeddwyd
Under The Thatch stori yn ymwneud â’r Cancr a fu’n achos ei marwolaeth hi ei hun. Yn 1897
cyfieithodd Alun Mabon gan Ceiriog.
Yn Chwefror 1900, oherwydd afiechyd meddwl ei phriod, symudodd i Bronmor,
Tresaith, ac yno ym Mehefin 1906 y bu ei phriod farw, a hithau ddwy flynedd wedyn, ym
Mehefin 1908. Claddwyd y ddau ym mynwent Eglwys Penbryn.
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BRONDEIFI
Oedfa’r Bore ar y Radio: Yng ngwasanaeth y brynhawn Sul olaf Mis
Gorffennaf gwerthfawrogwyd y cyfle o wrando ar raglen Oedfa’r Bore Radio
Cymru a ddarlledwyd rhyw bythefnos yn gynharach ac yn union yr un amser
a gwasanaeth Brondeifi.
Nid oedd yn fwriad gan Karen Owen, golygydd Adran Grefydd Radio Cymru,
i ddefnyddio ei sgwrs gyda’r Parch Goronwy Evans fel Gwasanaeth Boreol
dim ond recordio ychydig funudau o sgwrs ar gyfer rhaglen ‘Bwrw Golwg’
oedd y syniad gwreiddiol. Ond gan iddi gael cymaint o ymateb i’w holi
treiddgar, penderfynodd droi’r cyfweliad yn wasanaeth bore’r Sul gan slotio
caneuon hyfryd, addas i fewn hwnt ag yma.
Bu’r holi a’r ateb yn effeithiol iawn gyda’r ymdeimlad o frwdfrydedd,
cefnogaeth a pherthyn yn cael eu hamlygu gydol y sgwrsio, a braf deall oddi
wrthi fod yr ymateb i’r rhaglen wedi bod yn galonogol o bositif led led Cymru.
Llwyddiannau: Eleni eto daeth cryn lwyddiant i Emily Jones a theulu
Coedmor Hall yn y sioeau mawr a bach gydol y tymor gan gynnwys y Sioe
Frenhinol Genedlaethol. Yn yr un modd bu Eirwyn Richards, Cwmcelynen
yn llwyddiannus hefyd yng nghystadleuaeth beirniadu stoc. Hefyd
llongyfarchwyd Gethin Davies, Cwmann am ei lwyddiant yntau yn
arddangos ceffylau yn sioeau’r haf.
Disgleirio yn academaidd wnaeth Cerith Morgan, Bwlchllan yn ei arholiadau
TGAU gyda Iestyn Russell, Eurion Jones Williams, Angharad Morgan Isaac
yn llwyddo yn arbennig yn yr arholiadau Lefel ‘A’.
Cipiodd Cerith Gadair yr Ifanc hefyd yn Eisteddfod Rhys Thomas James,
Llanbed, gyda’i gerdd amserol ac effeithiol ar y testun ‘Fflam’ sef cerdd i
goffau Ray Gravell.
Bu Mrs Tanya Morgan yn llwyddiannus mewn cwrs i Ddarpar Benaethiaid yn
y maes addysg a’i phriod Mr Gareth Morgan wedi cael canlyniad arbennig i’r
arolwg gynhaliwyd yn ysgol Nantgaredig ddiwedd tymor yr Haf. Llwyddodd
Megan Haf hefyd mewn arholiad canu Gradd 3 a Guto wedi cynrychioli
Dyfed yn rhedeg dros y clwydi.
Cynrychioli Cymru fu Mrs Maureen Evans a Mrs Dilwen Roderick ac fel rhan
o dîm bowlio Llanbed cipiwyd y wobr cyntaf ganddynt am yr ail flwyddyn yn
olynol.
Llongyfarchiadau hefyd i Ioan Wyn Evans ar ei benodi i swydd newydd fel
Prif Weithredwr gwasanaeth newydd ‘Golwg’ ar y we. Bydd yn arwain tîm o
newyddiadurwyr a staff masnachol.

DERBYN Y WISG WERDD: Hyfryd oedd gweld Caradog Evans, (Awelfa
gynt) yn derbyn ei wisg werdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd eleni er anrhydedd am ei holl waith gyda’r eisteddfod, y ddrama
ac mewn meysydd eraill yn ymwneud â’r Gymraeg hefyd. Ei enw yn yr orsedd
yw Crad.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL: Lawr i Gaerdydd aeth sawl aelod o Gapel
y Gadfa yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, ynghyd â’r gweinidog,
y Parch Wyn Thomas, er mwyn cael rhoi help llaw ar babell yr Undodiaid. Yr
oedd y Parchedigion Cen Llwyd, Goronwy Evans ac Eric Jones wedi bod yno
yn eu tro er mwyn cael rhoi gwybodaeth am yr enwad i’r ymwelwyr. Daeth pobl
o bob cwr o Gymru i’r babell a diolch i bawb fu’n helpu.
LLYFR AM BLENTYNDOD CYNNAR: Lansiwyd llyfr newydd yn ddiweddar i
rai sy’n gweithio gyda phlant ifanc. Mae “Y Plentyn Bach” wedi ei olygu gan
Siân Wyn, Sycharth. Mae’r llyfr wedi cael ei anelu at fyfyrwyr sy’n astudio
Addysg Blynyddoedd Cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Prin yw’r adnoddau
sydd ar gael ar y lefel yma yn y maes hwn drwy’r Gymraeg ar hyn o bryd, felly
mae croeso cynnes iawn i’r llyfr yma gan Siân.
SIARAD CYHOEDDUS: Cafwyd cyfle yn ddiweddar i longyfarch y gweinidog
am ei waith da gyda thîm siarad cyhoeddus Chlwb Ffermwyr Ifanc Pontsian
wrth iddynt ddod a chlod i’r clwb drwy ennill y gystadleuaeth hon yn Theatr
Felinfach.
CWRDD DIOLCHGARWCH Y PLANT: Cynhaliwyd oedfa arbennig iawn yn y
festri yn ddiweddar gyda’r plant a phobl ifanc yr Ysgol Sul yn croesawu’r
gynulleidfa i’w Cwrdd Diolchgarwch. ‘Bwyd’ oedd testun y diolch eleni. Yr
oedd yn werth bod yn bresennol i wrando ar yr ieuenctid. Mae Ysgol Sul Capel
y Fadfa yn ffodus iawn o gael plant a phobl ifanc gyda phob math o ddoniau.
Yn ystod yr oedfa fe rannwyd salad ffrwythau gan y plant a’r ieuenctid i’r
gynulleidfa luosog a oedd wedi dod ynghyd. Yn ystod yr oedfa fe wnaeth y
Parch Wyn Thomas gyflwyno tystysgrif croeso i bedwar plentyn sydd wedi
dechrau mynychu’r Ysgol Sul yn ddiweddar, sef Carys, Owain, Ioan a Glesni.
Hefyd fe gyflwynodd y gweinidog dystysgrifau’r arholiad i’r plant a’r bobl ifanc
a oedd wedi sefyll arholiad yr Ysgolion Sul rai misoedd yn ôl bellach. Wrth y
piano roedd Enfys Llwyd. Ar ddiwedd yr oedfa fe ddiolchodd y gweinidog i’r
plant am eu gwaith arbennig, a hefyd mynegodd ei ddiolch i’r athrawon am eu
gwaith da ac i’r rhieni am ddod â’r plant yn wythnosol.

Blwyddyn yn Seland Newydd: Codi eu pac a throi am Seland Newydd
wnaeth Llion Russell a’i gariad Beca ganol yr haf, ond nid am wyliau, ond yn
hytrach i weithio ar fferm. Yn ôl pob hanes maent yn brysur iawn gyda thua
dau cant o wartheg yn eu gofal i’w godro.
Clive yn Ynysoedd y Cayman: Cafodd Clive Evans, Brynmaen, Cwmann
brofiadau na fedr eu anghofio pan oedd allan yn Ynysoedd y Cayman yn
rhinwedd ei swydd gyda’r Groes Goch adeg y llifogydd a’r corwyntoedd yno
ddiwedd yr haf. Da oedd deall ei fod wedi dychwelyd adre yn ddiogel.
Diolchgarwch a Chinio’r Cynhaeaf: Ar nos Sul cyntaf Hydref croesawodd
y Parch Goronwy Evans ein pregethwr gwadd, y Parch Cen Llwyd, yn
gynnes iawn i’n plith, ac yn ôl ei arfer roedd ei neges yn ddiffuant a chyfoes.
Ar y Sul canlynol, ar ôl gwasanaeth yng ngofal y gweinidog, gyda chymorth
Sioned Douglas yn cyhoeddi’r emynau, ymunodd pawb i fwynhau cinio’r
cynhaeaf a oedd wedi ei baratoi gan Delyth Jones, Ceinwen Jenkins a Heini
Thomas.
Derbyn Grant: Derbyniwyd yn ddiolchgar iawn grant o £3,531.50 o goffrau
CADW tuag at gostau cyhoeddi llyfr Hanes yr Achos Brondeifi. Mae’r gyfrol
yn gwerthu’n dda a gall fod yn anrheg Nadolig da i gymydog, ffrind neu aelod
o’r teulu.
Gwasanaethau: Croesawyd y Parch Alun Wyn Dafis a Mr Arthur Roderick i
gynnal gwasanaethau yn ystod tymor yr Hydref.
Cyhaliwyd gwasanaethau hefyd gan aelodau Urdd y Benywod, Teulu
Hathren a Theulu Maesteg, Cwmann, ac roedd y gwasanaethau i gyd yn
ddiddorol ac wedi eu selio ar themau gwahanol gydag ôl paratoi mawr.

CAPEL Y FADFA
ENNILL: Llongyfarchiadau i Teleri Evans, Rhydsais ar ei champwaith yn
ennill Tlws Pat Neill am gyfansoddi cerdd o’r enw “Dawns y Cymylau”. Mi
gafodd Teleri ei gwobrwyo a chadair fechan gan Dai Rhys Davies yn y Babell
Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol o flaen cynulleidfa niferus iawn, gan
gynnwys aelodau o’i theulu ac athrawon yr Ysgol Gynradd leol lle mae Teleri
yn ddisgybl. Cafodd hefyd gyfle i ddarllen ei cherdd o flaen y gynulleidfa ac
ymateb y Prifardd Tudur Dylan oedd, “gobeithio y bydd cyfle i weld Teleri yn
ymryson gyda thîm Ceredigion mewn rhai blynyddoedd”. Clod hael i
dderbyn oedd hwn ac roedd yn ei haeddu’n llawn.

Ann Harries a’r Llywydd, Joyce Ashworth
YMWELIAD LLYWYDD CENEDLAETHOL: Yn ddiweddar daeth Llywydd
Cenedlaethol yr enwad Undodaidd, Mrs Joyce Ashworth ar ymweliad ac ardal
y Smotyn Du. Cyfle iddi yn y prynhawn fynd o amgylch rhai o gapeli’r enwad
ac wedyn gyda’r nos cafwyd y cyfle i gymdeithasu gyda’r aelodau mewn
noson hwylus iawn a oedd wedi cael ei threfnu yng Ngwesty’r Grannell,
Llanwnnen. Yr oedd yna obaith y byddai cynrychiolaeth dda wedi dod i
gefnogi o bob capel i’r noson arbennig hyn, ond siom oedd y nifer ar y noson.
Daeth y Parch Ann Peart, sydd yn cynrychioli ein hardal yn y Gymanfa
Gyffredinol ar ei hymweliad blynyddol hefyd, felly yr oedd cyfle i holi iddi hi am
unrhyw wybodaeth oedd angen ar waith y GA. Y Parch Cen Llwyd oedd yn
arwain y noson ac fe wnaeth estyn croeso i’r Llywydd. Llywydd y Gymdeithas
yng Ngheredigion, Mrs Ann Harries, a gyflwynodd anrheg i’r Llywydd
Cenedlaethol. Yn ystod y noson fe lansiwyd Apêl i gasglu pensiliau a beiros a
mân bethau eraill er mwyn eu danfon allan i ysgol yn yr Uganda. Os oes
unrhyw un arall am gyfrannu’r nwyddau hyn, plîs cysylltwch gyda’r Parch Cen
Llwyd mor fuan â phosib.
SUL Y COFIO: Cynhaliwyd cwrdd undebol i aelodau capeli Bröydd Marles a
Gwenog yng Nghapel y Cwm, Cwmsychbant, ac yr oedd yr achlysur hwn yn
ddigwyddiad arbennig iawn, gan mae Sul y Cofio oedd hi. Soniodd y Parch
Wyn Thomas am waith pwysig Desin Williams fel Pennaeth Adran Ymchwil y
Coastal Command adeg yr Ail Ryfel Byd.. Cofiodd am eraill o’r ardal a thu
hwnt a oedd wedi cael eu lladd neu eu niweidio ar faes y frwydr. Yr
organyddes oedd Catrin ac fe ddiolchodd y gweinidog iddi am ei gwasanaeth
wrth yr organ ac fe estynnodd ddiolch i bawb am fod yn bresennol ar fore mor
wlyb.
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RADIO CEREDIGION: Yn ddiweddar hyfryd oedd clywed llais Hefin Evans,
Glanyrafon, yn sgwrsio gyda Lyn Ebeneser ar ei raglen wythnosol ar ein
gorsaf radio leol. Clywyd hanes bore oes y tafarnwr a’i atgofion am bobl yr
ardal hanesion a ddylai gael eu rhoi ar gof a chadw mewn llyfr. Diddorol
oedd yr hanes, gyda Lyn yn holi yn ei ffordd rhwydd, felly yn cael y gorau allan
o’i westai fel arfer.
FFERMIO: Cafwyd y cyfle i weld y Parch Wyn Thomas, Cwmdyllest yn cael ei
holi ar y rhaglen deledu Ffermio yn ddiweddar. Yr oedd rhan o’r cyfweliad
wedi cael ei wneud yng Nghapel Pantydefaid, y capel mae’r gweinidog yn
aelod ynddo ac wedi bod yn ei fynychu ers dyddiau ei lencyndod.

Cafwyd cymorth annisgwyl nes ymlaen pan ddaeth Donna Edwards (neu
Britt o ‘Pobol y Cwm’ fel ei adnabyddir) i’w helpu. Nid dyma’r tro cyntaf iddi
gwrdd ag aelodau Capel Cribyn. ‘Nôl yn yr 1970au buodd yng Ngwersyll yr
Undodiaid yn Llanmadog am wythnos yn yr haf pan roedd y Parch Eric
Jones yn gofalu am yr ieuenctid. Yno ar yr un adeg roedd criw o ferched
Cribyn, sef Mattie, Enid, Olwen, Mareth a Meinir.
Bu Ronald a Morwen Thomas a Hâf Meredith hefyd yn helpu yn babell yr
Undodiaid ar y dydd Mawrth. Diolch i bawb am eu cymorth.

GWELLHAD BUAN: Yr ydym am ddymuno gwellhad llwyr a buan i’r holl
aelodau a ffrindiau’r achos sydd wedi cael salwch dros y misoedd diwethaf.
CYDYMDEIMLO: Fel aelodau yr ydym am estyn ein cydymdeimlad dwysaf â
phawb sydd â chysylltiad â’r capel sydd wedi colli perthnasau a ffrindiau yn
ystod y misoedd diwethaf. Yr ydym yn meddwl amdanoch yn eich galar a’ch
colled I gyd.

CAERONNEN
Pawb Ynghyd: Braf oedd gweld aelodau a ffrindiau’r achos yng
ngwasanaeth Cwrdd Pawb Ynghyd Caeronnen ar Ddydd Sul, 14eg o Fedi.
Roedd y gwasanaeth yng ngofal ein gweinidog, y Parch Cen Llwyd, a diolch
hefyd i Mrs Luned Davies, Caerdydd, am ei gwasanaeth wrth yr organ.
Cyrddau’r Gymdeithas: Cynhaliwyd Cyrddau Cymdeithas Undodaidd
Deheudir Cymru yng Nghapel Caeronnen ar ddydd Sul, Hydref y 5ed.
Cafwyd gwasanaeth arbennig yng ngofal y Parch Cen Llwyd ac fe
groesawodd Mrs Dana Edwards i son am waith yr elusen, Ffagal Gobaith.
Cyflwynodd Mrs Ann Harries, Llywydd y Gymdeithas, siec o £1372 32 iddi
arian a godwyd ar ein taith gerdded noddedig flynyddol. Diolch i Mrs Nans
Davies a’r Parch Wyn Thomas am eu cyfraniad i’r gwasanaeth. I ddilyn
cafwyd lluniaeth ysgafn yn neuadd y pentref oedd wedi ei baratoi gan
wragedd y capel.
Diolchgarwch: Ar Nos Sul wlyb, y 9fed o Dachwedd, cynhaliwyd ein Cwrdd
Diolchgarwch, gyda’r Parch Cen Llwyd yn gwasanaethu. Diolch i Mrs Meinir
Jones Williams am ei gwasanaeth wrth yr organ, ac i bawb am ddod allan ar
noson mor arw.

CRIBYN

Cynllun Ffion Rees
Goleuadau Nadolig: Mae Ffion Rees, Treforgan, Caerdydd, merch
Meinir Rees ac wyres Eurwen Davies yn mynd unwaith yr wythnos ar ôl
ysgol i Ganolfan Ieuenctid Cymraeg yn Ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd.
Fel rhan o’i phrosiect roedd yn rhaid i bob plentyn greu arfbais newydd ar
gyfer Castell Caerdydd er mwyn dathlu Eisteddfod 2008. Cais Ffion fu’n
fuddugol ym Mhlasmawr, ac mae’r cynllun nawr wedi ei gopïo mewn golau
ac wedi ei osod ar ochr wal Castell Caerdydd fel rhan o oleuadau Nadolig y
ddinas. Mae i’w weld ochr yn ochr gyda chynlluniau buddugol eraill o 22
canolfan ieuenctid yng Nghaerdydd.

CAPEL Y BRYN
AELODAU NEWYDD: Ar ddiwedd mis Awst daeth Eleri, Rhian, Eirian,
Siân a Nia Davies, Nantclawdd Uchaf, Cwmduad, yn aelodau newydd yng
Nghapel y Bryn. Croeso cynnes i chi ferched.

Priodas Aur: Llongyfarchiadau i’n aelodau, Jenkin a Rhiannon Jones,
Fronowen, ar ddathlu eu penblwydd priodas aur ar 2 Awst 2008.

YMWELIAD: Braf oedd croesawu llond bws o aelodau Capeli Undodaidd y
De dan arweiniad y Parchedig Eric Jones yn ddiweddar.
Daeth yr aelodau i Gapel y Bryn am wasanaeth o dan ofal y Parch Wyn
Thomas. Bu Mrs Anne Thomas yn gwasanaethu wrth yr organ. Yn dilyn
hyn, aeth yr aelodau ymlaen i Gapel y Cwm i gael te blasus.

Priodas Ruddem: Llongyfarchiadau mawr i’n aelodau, Ronald a Morwen
Thomas, Tynewydd ar ddathlu eu pen blwydd priodas ruddem ar 19
Hydref 2008.
Hefyd, llongyfarchiadau mawr i’n aelod Ann Evans, a’i gwr Dai,
Doldrement, ar eu pen blwydd priodas ruddem ar 26 Hydref 2008.

LLONGYFARCHIADAU: Daeth llwyddiant unwaith eto i Carys Griffiths,
Fronddu, wrth iddi ennill gwobrau cyntaf, ail a thrydydd am ganu yn
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn yr haf. Da iawn wir.

Gwellhad buan: Gwellhad buan i Rhiannon Jones, Fronowen, a gafodd
driniaeth yn Ysbyty Treforys yn Abertawe yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau: Llongyfarchiadau i Ffion Rees, Treforgan, Caerdydd,
ar basio arholiad piano Gradd 4 y Celg Cerdd Brenhinol, gyda marciau
uchel.

NOSON MOES A PHRYN: Cynhaliwyd Noson Moes a Phryn ar ddechrau
mis Hydref yn Festri Capel Seion. Croesawyd pawb gan ein gweinidog, y
Parch. Wyn Thomas. Cafwyd noson hwylus iawn a diolchodd y gweinidog i
bawb am eu cefnogaeth a’u cyfraniad yn ôl yr arfer. Diolch hefyd i Gapel
Seion am y defnydd o’r festri eleni eto.
CWRDD DIOLCHGARWCH: Cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch eleni
ar Nos Lun, Hydref 6ed, 2008. Y Parchedig Chris Bolton oedd wrth y llyw
eleni a chafwyd anerchiad hyfryd a phwrpasol ganddo. Gwnaed y
diolchiadau gan y Parch Wyn Thomas. Bu Mrs Anne Thomas yn
gwasanaethu wrth yr organ.
GWEDDILLION: Claddwyd llwch y diweddar Eilir Evans, Casnewydd, ym
mynwent y Capel ar ddiwedd mis Hydref. Bu’r Parch Wyn Thomas a’r
Parch Cen Llwyd yn gwasanaethu yn y fynwent. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwys â Mair Thomas, Aberystwyth.
CROESO: Estynnwn groeso cynnes i Amanda a’i mab, Sebastian, sydd
wedi ymgartrefu erbyn hyn yn Nhŷ’r Capel.

CAPEL Y GROES
Donna Edwards, neu Britt, ym mhabell yr Undodiaid
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd: Eleni eto, fe wnaeth nifer o
aelodau Capel Cribyn deithio i helpu gyda pabell yr Undodiaid ar faes
Eisteddfod Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Nghaerdydd.
Ar y bore Llun, roedd Ann Evans ac Eurwen Davies wrth y llyw yn y babell
yn helpu croesawu bobl am sgwrs dros cwpaned o de, bara brith a phicau
ar y maen. Ar yr un pryd roedd rhai o’r criw ifanc, sef Rhian a Rhodri
Armstrong a Ffion Rees, yn helpu ac yn gofalu fod digon o ddŵr ar gael.

Cadair Olwyn: Derbyniwyd rhodd o gadair olwyn gan deulu y diweddar
Eilir Evans, Casnewydd. Wrth dderbyn y rhodd dywedodd Cen Llwyd y
byddai’r gadair olwyn yn cael ei chadw yng Nghapel y Groes ond
pwysleisiodd ei bod ar gael i unrhyw un o gapeli eraill yr enwad sydd am ei
benthyg. Mae yna achlysuron yn codi ambell waith lle fyddai defnydd o
gadair olwyn yn medru hwyluso pethau i unigolion.
Os ydych am ei benthyg yna cysylltwch naill ai gydag Ysgrifennydd y
Capel, Nans Davies, Bryndolau, Brynteg, Llanybydder ar 01570 480822
neu Cen Llwyd, Ty’r Ysgol, Talgarreg, Llandysul ar 01545 590590.
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Miss Eunice Evans

Trip i weld Connie'n
perfformio –
archebwch eich
tocynnau NAWR!

Yn 89 mlwydd oed bu farw Eunice Evans gynt o Cartref,
Alltyblaca yng Nghartref Preswyl Maes y Felin, Drefach,
Llanwenog. Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel y Alltyblaca
ar ddydd Iau, 17 Gorffennaf, 2008. Gwasanaethwyd gan y
Parch Cen Llwyd. Rhoddwyd teyrnged iddi hefyd gan y Parch
Goronwy Evans.
Nyrs oedd Eunice o ran galwedigaeth a bu’n gweithio mewn
ysbytai yn Aberteifi, Treforys a Llundain. Roedd y ddisgyblaeth
oedd yn rhan o’i hyfforddiant nyrsio yn dal ym mêr ei hesgyrn
hyd yn oed yn ystod y blynyddoedd olaf yn Maes y Felin.
Gwraig bendant iawn ei ffordd, penderfynol ei barn ac yn ddiildio ei meddwl oedd Eunice ac yn hynod garedig ei chymeriad
a charedigrwydd a pharod bob amser i roi anghenion eraill o
flaen ei gofynion hi ei hunain.

Os y’ch chi am sicrhau’ch lle ar Daith
y Gymanfa Ganu, i weld Connie
Fisher yn perfformio yn y ‘Sound of
Music’ yng Nghaerdydd yn yr haf,
mae angen i chi wneud hynny cyn
gynted â phosib.

Cydymdeimlir gyda’i chwaer, Mali, a pherthnasau eraill
ynghyd â’i ffrindiau yn eu profedigaeth
Mr Eilir Wynne Evans
Yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar dydd Gwener 19 Medi bu farw
Eilir Wynne Evans o Home Valley House, Casnewydd.
Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa, Croesyceiliog,
Casnewydd, ar ddydd Llun, 29 Medi, 2008. Gwasanaethwyd
gan y Parch Cen Llwyd. Rhoddwyd ei lwch i orffwys ym medd
ei fam ym mynwent Capel y Bryn, Cwrtnewydd ar ddydd Llun
27 Hydref. Gwasanaethwyd yno gan y Parchedigion Wyn
Thomas a Cen Llwyd.

Ddydd Mercher, 29ain o Orffennaf –
adeg gwyliau haf yr ysgolion - yw
diwrnod y trip. OND, mae angen i chi
gysylltu gyda Nia Davies,
Ysgrifenyddes y Gymanfa Ganu,
erbyn dydd LLUN, IONAWR 5ed 2009
fan bellaf, i nodi enwau’r rheiny sy’
am fynd. Mae Nia wedi archebu nifer
cyfyngedig o docynnau - felly, y
cyntaf i’r felin gaiff falu. Bydd angen
£10 o flaendâl am bob tocyn. Mae
prisiau tocynnau fel a ganlyn:
Oedolion - £30 a phlant £27.

Cafodd Eilir ei eni ym Mlaencwrt, Cwrtnewydd, yn 1915 a’i
fagu yn Beilicadarn, Llanwnnen. Fe’i addysgwyd yn Ysgol
Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Ramadeg Llandysul. Oddi yno
aeth i Goleg y Brifysgol, Aberystwyth a Choleg yr Iesu,
Rhydychen lle cafodd lwyddiant academaidd ym maes
ieithoedd clasurol.
Cafodd yrfa ddisglair wedi’r rhyfel a bu am gyfnod byr yn dysgu
Groeg a Lladin yn Ysgolion Aberteifi, ac Ysgol Alun, Yr
Wyddgrug. Gwasanaethodd yn yr Awyrlu fel Swyddog Addysg
gan gyrraedd rhengoedd Sgwadron Bennaeth. Yn
ddiweddarach bu’n darlithio yng Ngholeg Addysg
Cheltenham. Ymddeolodd i Cleethropes yn Ne Humberside
ac yn ystod y bum mlynedd olaf o’i fywyd bu’n byw yng
Nghasnewydd, Gwent.
Bu farw ar 19 Medi 2008 - sef can mlynedd i’r union ddiwrnod
yr agorwyd ysgol gynradd Llanwnnen. Fe oedd i fod i dorri’r
gacen yn ystod dathliadau’r ysgol ar 20 Medi i nodi’r
canmlwyddiant ond bu farw y diwrnod cynt. Roedd wedi
edrych ymlaen yn fawr iawn i ddychwelyd i’r ysgol. Ymfalchiau
yn ei wreiddiau a’i gysylltiadau yn ardal Cwrtnewydd a
Llanwnnen a’i berthynas gyda Chapel y Bryn a Chapel y
Groes.

Ond, bydd y plant a’r ieuenctid fydd
yn mynd i’r Rihyrsals yng ngwanwyn
2009 yn cael gostyngaid ym mhris eu
tocynnau. Felly, cofiwch fynychu’r
Rihyrsals yna!

Cydymdeimlir a’i fab, Michael Evans, a’i ferch, Carys Davies,
ynghyd â’u teuluoedd yn eu profedigaeth.

Llyfr Hanes Capel Brondeifi, Llanbed

Gallwch anfon unrhyw
ohebiaeth at Nia yn Maesglas,
Drefach, Llanybydder,
Ceredigion, SA40 9YB.
Ei rhif ffôn yw 01570 480015.

Bu gwerthiant arbennig hyd yma …
a dim ond 100 copi sydd ar ôl
Yn gwerthu am £9.95 yr un
I sicrhau eich copi chi, cysylltwch â swyddogion y capel
nawr…
Meleri Jones 01570 421499
Sioned Russell 01570 423396
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DIWRNOD MAWR YN ANNEDDWEN

DIOLCH I
NODDWYR Y
RHIFYN YMA
Lyn Rees
Peintiwr ac Addurnwr
New Inn, Pencader
01559 384538
Gwilym C. Price
Ei Fab A’i Ferched
Tŷ Dresden, Stryd y Coleg, Llanbed
01570 422673 / 423170 / 422228
Tŷ Thai
Ceinewydd, Ceredigion
01545 560400
www.ty-thai.com
Siop y Smotyn Du
Stryd Fawr, Llanbed
01570 422587
Llyfrau i bob oed CD’s a DVD’s

Elen, Rhodri, Gwenllian a Rhydian yn mwynhau’r cawl
Ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Hydref, fe drowyd Anneddwen, Llanwnnen, yn ganolfan
brysur i Undodiaid y Smotyn Du a nifer fawr o ffrindiau. Cartref Alan ac Ann Jones yw
Anneddwen, y ddau ohonynt yn aelodau gweithgar a chefnogol tu hwnt ym
Mhantydefaid, ac fe estynnwyd croeso gwresog ganddynt i bawb a oedd wedi dod
ynghyd i fwynhau cymdeithasu ymhlith y stondinau amrywiol a’r gwledd o gawl oedd wedi
ei baratoi.
Wedi iddi fod yng nghyfarfodydd blynyddol y GA yn Hatfield eleni, fe benderfynnodd Ann
ddod yn aelod cysylltiol o’r GA. Yn sgîl hyn, bu’n barod iawn i ymateb i gais y GA ar i
aelodau gynnal digwyddiad i nodi penwythnos y GA. Penderfynodd hithau ag Alan i agor
eu drysau a chroesawu dros 150 o bobl i’w cartref ar gyfer y diwrnod arbennig hwn.
Roedd bron i 30 o bobl o bob oedran yn helpu gyda gweithgareddau’r diwrnod yn
cynnwys - trefnu’r parcio, cymryd tâl mynediad, gwerthu raffls, gofalu am stondinau,
gweini cawl ac - wrth gwrs - golchi llestri!
Gwnaed elw o £1,450.13 ac ar ddiwedd y gweithgareddau. Fe gyflwynwyd siec i’r Parch
Eric Jones, Ysgrifennydd Cyfadran Undodaidd Cymru, er mwyn iddo ef ei throsglwyddo i
goffrau’r GA. O ganlyniad i gyfraniad £1 am £1 oddi wrth Ymddiriedolaeth Bowland bydd
y swm hwn yn cael ei ddyblu.
Bu llwyddiant y diwrnod arbennig hwn yn syndod i bawb. Roedd pawb wrth eu bodd yn
cael eistedd wrth fyrddau ar gyfer gwledd o gawl, te a chacennau. Roedd pabell fawr
wedi ei chodi yn yr ardd a’r tŷ a’r garej yn llawn byrddau a stondinau.
Roedd holl waith Alan ac Ann yn trefnu i’w weld yn glir ym mhob agwedd o’r diwrnod
arbennig hwn a lwyddodd i godi cryn dipyn o ymwybyddiaeth o waith y GA yn ogystal â
chodi arian, wrth gwrs. Mae’r diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd ymhob modd at
lwyddiant y diwrnod ond yn enwedig i Alan ac Ann, nhw fu’n gyfrifol am dalu rhan helaeth
iawn o gostau’r diwrnod, a’u caredigrwydd nhw a sicrhaodd bod hwn yn ddiwrnod y bydd
Undodiaid y Smotyn Du yn ei gofio am flynyddoedd i ddod.
Parch Wyn Thomas

Glyn Phillips
Saer Coed ac Asiedydd
Eirlyn, Cilcennin
01570 470176 / 07775 694243
Y Pantri
Stryd Fawr, Llanbed
Am Fwyd Maethlon
01570 422304
Teifi Forge Cyf, Cwmann,
Cwmann,
Peiriannwyr Amaethyddol,
Weldio Symudol
01570 422240
Ruth Thomas A’i Chwmni
Cyfreithwyr
19, Stryd y Coleg, Llanbed
01570 423300
Bara Gwalia
Sgwar y Farchnad,
Llanybydder
01570 480465
Bara Gwalia a’ch diwalla
Bysiau G & M a Bysiau Meurig
Garej Pontfaen, Llanbed
01570 423772 / 422349
neu 07836 699310
Bysiau i gario 12 hyd at 70 o bobl
D. Llywelyn Lloyd
Meini Coffa,
Aberaeron
01545 570613

Golygydd Yr Ymofynnydd yw
Ioan Wyn Evans.
Rhif ffôn:
01267 233690
E-bost:
ioanwyn_gwenllian@hotmail.com

Alan ac Ann Jones yn cyflwyno siec i’r Parch Eric Jones.
Yn y llun hefyd mae’r Parch Wyn Thomas a’r Parch Cen Llwyd.

Dymuna’r Noddwyr
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i Bawb

