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Gorfod gohirio’r cynlluniau ail-gysegru yng Ngellionnen
Y gwaith heb ei orffen a fandaliaid yn ceisio gwneud rhagor o ddifrod
“Er fod y pulpud wedi ei atgyweirio a’r festri hefyd,
a’r toiledau wedi eu hadnewyddu, mae ’na sawl peth
sy’ heb eu cwblhau. O ganlyniad, yn realisitig, rwy’n
credu y bydd rhai i ni aros tan ddechrau 2010 tan i ni
fod mewn sefyllfa lle bydd pethau wedi eu gorffen.
Mae’r cyfan yn creu rhwystredigaeth, ond does dim
llawer allwn ni wneud am y peth.”

Fandaliaid yn taro eto
Ychwanegodd Lewis Rees bod fandaliaid wedi
ceisio torri mewn i’r adeilad sawl gwaith yn
ddiweddar hefyd, ond eu bod nhw wedi cael eu
rhwystro wedi i’r larwm ganu, a’u bod nhw wedi ffoi
wedyn.
“O leia’ mae’r larwm yn gweithio, ac yn gwneud ei
waith,” meddai Lewis Rees.
“Dwi ddim yn credu bod gan y bobol yma sy’n ceisio
torri mewn i’r capel ddim byd yn ein herbyn ni fel
cynulleidfa na Undodiaeth yn ehangach. Y drafferth
yw bod lleoliad eitha’ anghysbell yr adeilad yn denu
pobol ifanc sydd â dim byd gwell i wneud na chreu
trwbwl a difrod.”
Gellionnen Mai 2008
Mae aelodau Capel Gellionnen yng Nghwm Tawe
wedi gorfod gohirio’u cynlluniau i gynnal
seremoni ail-gysegru yno oherwydd nad yw’r
gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau eto.

Er hynny, mae Lewis Rees a’i gynulleidfa wedi
parhau i gynnal oedfaon yn y capel yn rheolaidd ers
yr ymosodiad cynta’ dros flwyddyn yn ôl.
“Dy’n ni ddim yn mynd i adael i unrhyw un i’n
rhwystro ni rhag cwrdd yno,” meddai. “Mae’n bwysig
iawn ein bod ni’n cario mlaen gyda’r gwasanaethau.”

Cafodd yr adeilad ei ddifrodi gan fandaliaid ym mis
Mai y llynedd. Yn dilyn hynny, codwyd dros
£20,000 drwy gyfraniadau gan aelodau’r cyhoedd
– nifer nad oedd yn Undodwyr – er mwyn helpu
gyda chost yr atgyweirio.

Rhwystredigaeth
Roedd y gweinidog lleyg sydd yn gyfrifol am
wasnaethu cynulleidfa Gellionnen wedi gobeithio y
byddai’r gwaith wedi ei gwblhau erbyn hyn, a’r nod
oedd cynnal seremoni ail-gysegru yno ym mis Medi.
”Yn anffodus, ry’n ni wedi gorfod rhoi’r gorau i’r
cynlluniau hynny am y tro, a gohirio,” meddai Lewis
Rees.

Gellionnen heddi

Anrhydeddu Eric am oes o wasanaeth
92 mlwydd oed ac yn byw yn Felin-fach lle mae
yn parhau yn hynod fywiog a gweithgar yn y
gymdogaeth.
Er i Eric adael yr ardal nol yn nechrau yr 1960au,
oherwydd ei gysylltiadau teuluol mae'n parhau i
ystyried ardal Cribyn yn gartref iddo, ac mae'n
parhau yn aelod yng Nghapel Cribyn.
Fe'i hyfforddwyd ar gyfer y weinidogaeth yng
Ngholeg y Presbi yng Nghaerfyrddin cyn mynd
ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a
graddio yn y Gymraeg, Diwinyddiaeth a Gwyddor
Cymdeithasol.
Gweinidogaethu
Bu'n weinidog yn Aberdâr o 1962 hyd at ei
ymddeoliad yn 2003. Dros y cyfnod hynny
ychwanegwyd capeli Caerdydd a Chefncoed ger
Merthyr Tudful at ei weinidogaeth.
Mae wedi gweithredu fel Ysgrifennydd y Gyfadran
Undodaidd ers ei sefydlu yn 1964. Mae ar hyd ei
oes wedi gwasanaethu ar amryw o bwyllgorau
gwahanol yr enwad. Am 25 o flynyddoedd
gwnaeth arwain Wythnos o Wyliau Ieuenctid yn
Llanmadog ar Benrhyn Gwyr.

Mae un o hoelion wyth yr Undodiaid yng
Nghymru wedi derbyn yr anrhydedd uchaf un
gan yr enwad. Y Parch Cen Llwyd sy'n adrodd
yr hanes.

Diddordebau
Mae wedi bod yn weithgar ym mywyd Cymraeg
Cwm Cynon. Am 40 mlynedd bu'n hyrwyddo
datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac o 1990
1993 bu'n Llywydd y Mudiad Addysg Gymraeg.
Mae hefyd wedi gweithredu fel llywodraethwr ar
nifer o ysgolion gwahanol. Am 21 mlynedd
gwnaeth olygu'r papur bro lleol .
Mae hefyd yn aelod o gôr lleol - adlewyrchiad o'i
ieuenctid efallai, pan arferai gystadlu ac ennill
amryw o wobrau mewn eisteddfodau lleol am
ganu.

Er fod y Parch Eric Jones eisoes wedi derbyn
dwy anrhydedd gan ei enwad ychydig a feddyliau
fod yna anrhydedd uwch eto i ddod i'r ran. Yn
1989/90 cafodd ei benodi yn Llywydd ar
Gymdeithas Gyffredinol yr Undodiaid. Anrhydedd
i'w dal am flwyddyn oedd honno. Yn ogystal yn
2007 cafodd ei wneud yn Aelod er Anrhydedd o
Gymdeithas Undodaidd De Ddwyrain Cymru.
Ymhellach yng Nghynadledd Flynyddol yr enwad
yng Nghaer ym mis Ebrill, derbyniodd drydedd
anrhydedd drwy gael ei wneud yn Aelod
Anrhydeddus gan yr enwad - anrhydedd am oes.
Dim ond llond llaw o bobl sydd wedi ei derbyn
cydnabyddiaeth o'r fath yn dilyn eu cyfraniadau
sylweddol i weithgarwch yr enwad. Nid yw
chwaith yn bosibl i dderbyn anrhydedd uwch gan
yr Undodiaid.

Teulu
Mae yn briod ag Anne ac mae hithau hefyd yn
weithgar iawn gyda'r enwad yn enwedig gydag
Urdd y Benywod.
Mae ganddynt ddau o feibion, Gwion a Dyfan.
Mae un yn actor a'r llall yn gyfansoddwr
cerddoriaeth ar gyfer teledu a'r theatr. Mae yn
dad-cu i bedwar o blant Dafydd, Mali, Menna
Angharad a Math.

Ganwyd a magwyd Eric ar fferm Cwmllydan yng
Nghribyn fel un o'r chweched genhedlaeth o
deulu Undodaidd - a hynny o'r ddwy ochr. Mae ei
dad, Tommy, newydd ddathlu ei ben-blwydd yn
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Superman yn Undodwr!
Gan Ioan Wyn Evans

Wrth syrffio'r we yn ddiweddar fe ddes i ar draws rhestr o Undodwyr
enwog. Americanwr oedd wedi rhoi'r rhestr at ei gilydd, ac mae'n
rhaid i fi gyfadde' nad o'n i wedi clywed am y rhan fwya' o'r enwogion
yma.
Oedd, roedd 'na un neu ddau o enwau cyfarwydd – John Quincy
Adams, un o Arlywyddion cynta' America, a'r awdur a'r nofelydd,
Charles Dickens, er enghraifft. Ac yn eu plith roedd un enw yn mynd
â'r sylw – Christopher Reeve, yr actor – fydd wastad, mae'n debyg,
yn fwy adnabyddus fel Superman.
O ddarllen ychydig mwy am ei hanes, roedd hi'n amlwg fod
Christopher Reeve – fel plentyn – wedi cael magwraeth yn y capel,
ond yn ddiddorol iawn, nid mewn capel Undodaidd. Presbyteriaid
oedd ei deulu, mae'n debyg, ac yn ei hunangofiant, cyfeiriodd yr
actor at ei ddyddiau cynnar yn mynychu'r eglwys Bresbyteraidd leol
yn Princeton, New Jersey. Ond, arfer yn unig oedd mynd i'r capel
iddo fel plentyn. Doedd ei dad, er yn mynychu oedfaoedd yn
achlysurol, ddim yn Bresbyterwr pybyr, ond fe roedd e'n ddylanwad
mawr ar bob agwedd o fywyd ei fab. O ganlyniad, fe wnaeth y
Christopher Reeve ifanc ddechrau cwestiynu pam ei fod e'n mynd i'r
capel.
Fel rhywun oedd â diddordeb byw mewn cerddoriaeth, mae'n debyg
mai'r cyfle i ganu yng nghôr yr eglwys oedd y prif ysgogiad dros fynd
i'r capel iddo, a doedd y neges oedd yn cael ei chyfleu yn yr oedfaon
ddim yn denu na'n apelio. Yn ei arddegau, fe ddaeth Reeve i'r
canlyniad nad oedd e'n grefyddol, ac roedd e'n amau a oedd ganddo
ffydd o gwbl.
Yn ystod ei fywyd fel oedolyn wedyn, prin y gwnaeth e' dywyllu drws capel neu eglwys. Yna, wrth gwrs, gyda gyrfa
Chrstopher Reeve ar ei hanterth, ac yntau'n wyneb ac enw byd-enwog daeth popeth i stop yn y modd mwya' creulon
posib.
Tra roedd e' allan ar gefn ei geffyl, fe syrthiodd yr actor a chael niwed difrifol iawn i'w gefn, ei goesau a'i ymennydd. O
ganlyniad, cafodd ei barlysu o'i wddf i lawr. Roedd yn gaeth i gadair olwyn, a gydag eironi trist, fe drodd yr actor hyderus a'r
perfformiwr huawdl yn ben ar gorff oedd yn methu symud a phrin yn gallu siarad.
Ond yn rhyfedd iawn, yng nghanol yr holl boen a'r tristwch fe ddigwyddodd rhywbeth hynod iawn i Christopher Reeve. Ar
adeg pan fyddai y mwyafrif helaeth o bobol wedi nid ond cwestiynu, ond wedi gwrthod bodolaeth unrhyw fath o Dduw, fe
wnaeth yr actor ddarganfod ffydd o'r newydd. Ac, fe wnaeth e' droi yn benodol at Undodiaeth.
Pan ofynnwyd iddo fe yn 2004, pam roedd e' wedi dewis dilyn y ffydd Undodaidd wedi treulio ei fywyd fel anffyddiwr, i bob
pwrpas, dyma oedd ei ateb.
“Mae Undodiaeth yn rhoi rhyw fath o gwmpawd moesol i fi,” meddai. “Rwy'n credu bod gyda ni gyd rhyw lais y tu fewn i ni
sy'n ein harwain ni. Efallai mai Duw yw e' dwi ddim yn gwybod. Ond yr hyn sy'n bwysig yw ein bod ni'n gwrando ar y llais
yna, a chymryd sylw o'r hyn mae e'n ei ddweud wrthon ni am wneud.
I fi, mae Undodiaeth yn syml. Mae'r Undodwr yn credu bod Duw yn
dda, a'n meddwl bod Duw yn credu bod dyn yn dda. Nid Duw dialgar
yw Duw'r Undodwr, ond Duw daioni, ac mae hynna'n rhywbeth y
galla i ei werthfawrogi.”
Ychydig fisoedd wedi iddo roi'r dyfyniad yna mewn cyfweliad gyda
chylchgrawn y 'Reader's Digest', bu farw Christopher Reeve yn 52
oed. Ond yn ôl ei deulu, er gwaetha' ei boenau corfforol, roedd yn
ddyn bodlon. Trwy Undodiaeth, roedd wedi canfod y nerth i
ddygymod gydag - os nad goresgyn - ergyd gref a chreulon. Efallai
ei bod hi'n briodol iawn, felly, mai fel 'Superman' y bydd y rhan fwya'
ohonom ni'n cofio Christopher Reeve.

3

dilyn y bwyd ysblennydd, croesawyd y llywydd gan Mrs Ann
Harries, Llywydd yr Urdd yng Ngheredigion. Cafwyd anerchiad
yn llawn hwyl gan y wraig wadd, gyda chymorth pypedau i
ddweud ei storïau difyr. Gwnaed y diolchiadau gan Mrs Ann
Harries, a chyfeiriodd at gyfraniad Hefin a Megan a’r staff yn
Glanyrafon at lwyddiant y noson ac i’r merched am weini’r
bwyd.

CAPEL Y FADFA
GWELLHAD BUAN
Yr ydym am ddymuno gwellhad llwyr a buan i holl aelodau a
ffrindiau’r achos sydd ddim wedi bod yn dda iawn eu hiechyd yn
ystod y misoedd diwethaf.
CYDYMDEIMLO

BRONDEIFI

Fel aelodau yr ydym am estyn ein cydymdeimlad dwysaf â
phawb sydd â chysylltiad a’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.

Gwasanaethau
Ers ymddangosiad y rhifyn diwethaf o’r Ymofynnydd mae nifer
o deuluoedd wedi rhoi o’u doniau i gynnal gwasanaethau. Ar
Sul olaf mis Tachwedd teulu John a June James, Maesteg,
Cwmann fu’n cynnal y gwasanaeth. Thema’r cyfarfod oedd
cynllun ail gylchu Urdd Gobaith Cymru. Mr Gareth James, eu
mab fu’n rhoi’r anerchiad ond cafodd gymorth gweddill y teulu
gyda’r rhannau arweiniol a chyhoeddi’r emynau.

BEDYDD
Ar gychwyn mis Rhagfyr fe fu y Parch Wyn Thomas yn
bedyddio Dafydd ap Elwyn, sef mab bach Elwyn a Claire
Davies, Gwardafolog, mewn gwasnaeth arbennig yn Festri
Capel y Fadfa.

Ar fore Sul, 7fed o Chwefror daeth teulu V&M; Gwenda Davies,
Heddle; Betsi Jones, Maesyfelin; Enid Heneghan a Heini
Thomas, Pentrebach. Cymerwyd at y rhannau arweiniol a’r
emynau gan Betsi Jones, Heini Thomas ag Enid Heneghan. Bu
Enid Heneghan hefyd yn son am ei gwaith gwirfoddol ac am
bwysigrwydd cynnig help i unrhyw un sydd ei angen.

PARTI COEDEN NADOLIG
Ar nos Sul cyn y Nadolig cynhaliwyd gwasanaeth Stori’r Geni
plant a phobl ifanc Ysgol Sul Capel y Fadfa yn y festri. Cafwyd
cyflwyniad bendigedig yn ôl yr arfer gan bawb a oedd yn cymryd
rhan. I ddilyn cafwyd y parti Nadolig, lle yr oedd y byrddau wedi
cael eu haddurno gyda bwydydd o bob math. Daeth Siôn Corn
ar ei ymweliad blynyddol - ym mherson Eirwyn Harries - i
anrhegu’r plant a oedd wedi mynychu’r Ysgol Sul gydol y
flwyddyn. Diolch yn fawr i athrawon yr Ysgol Sul am eu gwaith
caled gydol y flwyddyn yn paratoi’r plant a’r bobl ifanc ar gyfer y
gwasanaethau amrywiol.

Cwestiynnu eu hunain fu Mary Jones a Gwenda Davies ar sut y
trodd y ddwy ohonynt, a Betsi Jones hefyd, y dair ohonynt yn
Fethodistiaid pybyr o Landdewi Brefi, nawr yn Undodiaid
ffyddlon, a diddorol oedd gwrando ar y ddwy ohonynt yn
cyflwyno eu gwahanol sylwadau.
Ar Sul olaf mis Mawrth cafwyd gwasanaeth cofiadwy arall gan
Deuluoedd Brynmaen, Douch ac Esgairgoch. Croesawyd
pawb i’r gwasanaeth gan Mrs Maureen Evans a chyhoeddwyd
yr emynau ganddi hi, Mrs Helen Thomas a Mrs June Williams.
Darllenwyd hanes gwaith bob dydd un o ofalwyr Tŷ Hafan allan
o lyfr ‘Cwtsh’ gan Mrs Ann Ewart a chafwyd gweddi addas iawn
gan Heini.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA
Llywydd y dydd yn Eisteddfod Capel y Fadfa oedd un sydd â
chysylltiadau agos a'r capel sef y Parch Caradog Evans
(Awelfa gynt) Hendy, Pontarddulais. Mae’n un sydd wedi bod
yn gefnogol iawn i’r ardal gydol ei oes ac wedi gwneud gwaith
arbennig gyda’r ddrama ac adrodd mewn aml i Eisteddfod
Genedlaethol a chwmnïau drama, Cafodd ei dderbyn i’r
orsedd y llynedd, fel arwydd o ddiolch am ei waith clodwiw. Y
beirniaid oedd Mrs Helen Wyn o Frynaman ar Gerddoriaeth;
Llên a Llefaru, Mrs Siân Teifi, Llanfaglan, Caernarfon ac yn yr
adran arlunio, Mrs Lis Woolley, Talgarreg. Y cyfeilydd oedd Mrs
Lynne James, Castell Newydd Emlyn. Y Gweinidog ac aelodau
o’r capel oedd arweinyddion y dydd - Y Parch Wyn Thomas, Y
Parch Cen Llwyd, Tania Rees a Siwsan Davies. Rhoddwyd y
gadair fechan eleni gan gwmni Penseiri James, Jenkins a
Thomas, Aberystwyth a’r wobr ariannol o £40 yn cael ei rhoi gan
yr adeiladydd Alan Edwards, Dihewyd. Rhoddwyd tlws hardd
ac £20 i’r gysdtadleuaeth llenyddiaeth i bobl ifanc gan Deulu
Nantoer. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Mr Clive Evans fu’n gyfrifol am yr anerchiad a bu cryn edrych
‘mlaen at ei ddychweliad i Brondeifi a chael clywed hanes ei
swydd fel Cyfarwyddwr Gweithgareddau Dramor gyda’r Groes
Goch. Dechreuodd ei gyflwyniad drwy ddangos ffilm a oedd yn
cyfleu golygfeydd dirdynnol yn cynnwys ymladd, tlodi, afiechyd,
llifogydd , llosgfynyddoedd, corwyntoedd, tanau ac yn y blaen.
Soniodd wedyn am ei brofiad personol pan gafodd ei ddal fis
Medi diwethaf yn y Turks a Caicos yng nghorwynt Hanna ac yna
yn un o’r corwyntoedd gwaethaf erioed yn y Caribi, sef
Hurricane Ike.
Diolchodd y Parch Goronwy Evans i bawb a gymerodd ran ac
yn enwedig i Clive am roi o’i amser i rannu ei brofiadau gyda ni.
Bryn fu’n gyfrifol am y casgliad a braf oedd gweld y bocs yn
llawn o gyfraniadau tuag at elusen y Groes Goch.

RADIO CEREDIGION
Hyfryd oedd clywed Iwan Evans, Coed Fardre, yn siarad gyda’r
Dr Glyn Jones ar Radio Ceredigion yr ddiweddar. Cafwyd
hanes hen beiriannau gan Iwan yn ei ffordd gartrefol hwylus.

Dathlu’r Nadolig a Chefnogi Elusen
Bu oedfaon y Nadolig yn llwyddiant mawr. Oherwydd tywydd
anffafriol methwyd cynnal y noson o ganu carolau ond
cyfwynwyd casgliadau’r holl wasanaethau i’r achos arbennig,
sef ariannu nyrs i gefnogi dioddefwyr Clefyd y Galon a’u
teuluoedd yng Ngheredigion. Codwyd £263.56 a chyflwynodd
Sioned Russell, trysorydd y capel, siec i Mr Aneurin Jones,
Hathren, Cadeirydd Ymchwil y Galon, Llanbed a Llanybydder.

URDD Y BENYWOD
Yn ddiweddar fe fu rhai o aelodau Urdd y Benywod y capel yng
nghinio blynyddol aelodau’r Sir yng Ngwesty Glanyrafon.
Hyfryd oedd gweld y stafell fawr yn gyfforddus lawn i
groesawu'r Llywydd Cenedlaethol, y Parch Penny Johnston, a’i
gwr Ken a oedd wedi teithio lawr o Macclesfield, Sir Gaer. Yn
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Glastonbury i Undodiaid?
Ioan Wyn Evans sy’n holi a oes lle i gynnal gŵyl haf i’r mudiad?

benwythnos yn yr haf i dynnu pobol at ei gilydd ac i
hyrwyddo a dathlu yr hyn sy’ gan Undodiaeth i
gynnig.

Yr haf – tymor y gwyliau…gwyl bop Glastonbury, gŵyl
gelfyddydol Caeredin ac yn Nghymru, wrth gwrs, yr
Eisteddfod. Mae’r cyfnod yma o’r flwyddyn - beth
bynnag am y tywydd - yn adeg pan mae pobol yn
dod at ei gilydd i fwynhau yr hyn sy’n bwysig iddyn
nhw. Boed hynny’n gerddoriaeth bop a roc, yn
gelfyddyd o bob math, neu yn achos yr Eisteddfod, yn
Gymreictod – mae pobol yn dod at ei gilydd i ddathlu,
yn ogystal â chymdeithasu, wrth gwrs.

Yr hyn mae gwyliau fel arfer yn llwyddo i’w wneud
yw creu teimlad o ysbryd a chymuned – rhyw fath o
feel good factor, chwedl yr Americanwyr.
Felly beth amdani? A beth am roi’r pwyslais ar bobol
ifanc ac edrych tuag at y dyfodol? Beth am roi cyfle i
ieuenctid y mudiad Undodaidd i ddod at ei gilydd –
gyda chymorth rhai hŷn – i drefnu digwyddiad y
bydden nhw a’u cyfoedion am fod yn rhan ohono fe.

Ac mae ‘na wyliau eraill hefyd. Mae ‘na wyl fawr yn
cael ei chynnal yn ne orllewin Lloegr dros gyfnod o
dair wythnos yn yr haf. Ar gaeau sioe y Bath and
West mae ‘na fudiad o’r enw ‘New Wine’ – corff sy’
a’i wreiddiau yn y mudiad Efengylaidd, sy’n gyfrifol
am y trefnu. Mae’n debyg bod hyd at 60,000 o bobol
wedi mynychu’r digwyddiadau hynny.

Rwy’n cofio, pan ro’n i’n fy arddegau, mynd i
Lanmadog i wersyll yr Undodiaid ar Benrhyn Gŵyr.
Roedd hwn yn gyfle i gymdeithasu gydag Undodiaid
ifanc eraill gan gael lot o hwyl ar yr un pryd. Ac, er
gwaetha’r ffaith ein bod ni’n cysgu ar hen welyau
trigolion Carchar Abertawe (yn ôl y sôn o leia’), ro’n
i’n gadael Llanmadog ar ddiwedd yr wythnos gyda
feel good factor wrth y dunnell.

Mae’r digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan New
Wine yn agored i Gristnogion a phobol eraill hefyd.
Mae’r pwyslais ar gyflwyno Cristnogaeth mewn modd
anffurfiol gan wneud hynny y tu allan i ffiniau adeilad
a chapel neu eglwys draddodiadol. Yng Ngwlad yr
Haf mae miloedd o bobol o bob oed yn heidio i
ddigwyddiad sy’n cynnwys cerddoriaeth – gan
gynnwys bandiau roc – anerchiadau a thrafodaethau
a digon o atyniadau i gynnal a dal sylw blant.

Dwi ddim yn siwr beth yw’r sefyllfa gyda Llanmadog
erbyn hyn, ond mae’n siwr fod ‘na opsiynau eraill, ac
heb fod ymhell o bosib. Beth am ystyried y
posibilrwydd o gynnal penwythnos yn rhywle fel
gwersyll yr Urdd yn Llangrannog, neu hyd yn oed ar
gampws prifysgol – mae ‘na ddigon o fewn cyrraedd
yn Aberystwyth, Llanbed, Caerfyrddin ac Abertawe.
Neu, wrth gwrs, beth am fod yn fwy mentrus a
chynnal digwyddiad mewn pabell yn rhywle fel bod
modd i bobol i ddod i wersylla yno hefyd – os ydyn
nhw’n teimlo’n anturus, wrth gwrs!

Yn ôl un oedd yn mynychu’r digwyddiad, Zach Wright,
21 oed, mae gŵyl New Wine yn llwyddo oherwydd ei
bod hi’n cyfleu charisma.
“Mae nifer o’r bobol sy’n dod fan hyn yn hanu o
eglwysi ‘emynau a set fawr’,” meddai. “Ond fan hyn
maen nhw’n agor eu llygaid, ac maen nhw’n cael
cyfle i gael eu hysbrydoli i fynd alllan a gwneud
gwaith carismataidd, neu fynd a’r elfen honno nôl i’w
heglwysi nhw.”

Syniadau yn unig yw’r rhain, a byddai angen meddwl
llawer mwy cyn bwrw ati i sefydlu digwyddiad o’r
fath. Ond y nod yw plannu’r hedyn fydd gobeithio yn
ysgogi trafodaeth bellach a mwy synhwyrol.

Wrth gwrs, mae’r hyn mae New Wine yn ei drefnu yn
digwydd ar raddfa fawr, ond tybed a oes modd
addasu beth sy’n digwydd yng Ngwlad yr Haf ar ein
cyfer ni fel Undodoiaid yng Nghymru?

Mewn oes pan mae ‘na gystadlu mawr am sylw
pobol, mae angen ffenest siop ar y mudiad. Mae’n
bosib y byddai sefydlu gŵyl Undodaidd Gymraeg
flynyddol yn gymorth o leia’ yn yr ymdrech i wneud
hynny. Pam ddylen ni adael i bobol eraill gael yr
hwyl i gyd?

A oes modd i ni gynnal gŵyl o ryw fath am
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Gwerthfawrogi Gwasanaeth
Mae Mr Ieuan Jones, Arfryn, Cwmann wedi rhoi gwasanaeth
clodwiw i’r capel . Yn ogystal â gofalu bod y gwresogydd wedi ei
droi mlaen ar gyfer bob gwasanaeth mae hefyd wedi edrych ar
ôl holl aghenion trydanol y capel ers o leiaf ddechrau
gweinidogaeth y Parch Goronwy Evans rhyw bedwar deg a
phum mlynedd yn ôl. Fel arwydd o werthfawrogiad, cyflwynodd
Mr Evans lun o gapel Brondeifi, o waith yr artist lleol, Mrs
Aerwen Griffiths, iddo ynghyd â rhodd fechan ariannol gan ein
trysorydd, Miss Sioned Russell.

olaf i un o anwyliaid cymdeithas.
Claddwyd gweddillion Flo Williams, Brynteg, Silian ym
Mrondeifi ar Orffennaf 17 a hynny mewn angladd cyhoeddus.
Bu farw ar Orffennaf 11eg . Priod oedd i’r diweddar Donald, un o
blant Bwlchycae. Gwraig o bersonoliaeth hyfryd, yn ddiwyd a’i
dwylo ac ar ei gwen bob amser. Cyfaill da i’r Achos ym
Mrondeifi.
Bu farw Gerald Jones yn ei gartref yn 8, Maesyfelin ar Orffennaf
29. Gŵr annwyl, caredig a chymwynasgar. Person a berchid yn
fawr gan bawb. Bu’n wasanaethgar ym Mrondeifi yn enwedig ar
adeg codi’r Festri newydd. Bu’n ŵr ffyddlon i Betsy ac yn dad a
thadcu cariadus. Rhoddwyd ei weddillion i orwedd ym mhlith ei
deulu ym Mrondeifi ar Awst 2il.

Diolchwyd i swyddogion ifanc y capel sef, Mrs Meleri Jones,
sydd wedi dal swydd ysgrifennydd ers sawl blwyddyn, a Miss
Sioned Russell sydd newydd orffen ei blwyddyn gyntaf fel
trysorydd.
Bedydd
Ar fore Sul,15fed o Fawrth bedyddiwyd Dion Sion Hughes, mab
bach Kevin a Heather Hughes, a braf gweld nifer o’r teulu a
chyfeillion wedi dod ynghyd.

Yn sydyn ar ôl salwch byr ar Awst 4ydd bu farw Nora
Arrowsmith, Neuadd Fach, Cwmann. Ar hyd ei hoes bu’n
weithgar yn cefnogi gwasanaethau gwirfoddol, yn arbennig y
Lleng Brydeinig a Chymdeithas yr Henoed Cwmann. Bu’n
aelod o Urdd y Benywod. Rhoddwyd ei gweddillion i orffwys ym
Mrondeifi ar Awst 8fed.lle y bu’n aelod ar hyd ei hoes.

Gwasanaeth Gweinidogion ac Organyddion
Dros y cyfnod ers ymddangosiad y rhifyn diwethaf cafwyd
gwasanaeth y Parchedigion Alun Wyn Dafis a Wyn Thomas.
Hefyd bu Mrs Diana Bianchi, cyn aelod o Brondeifi, ond nawr yn
byw yng Nghaerdydd, yn cynnal gwasanaeth a bu’n olrhain
hanes diddorol Jenkin Lloyd Jones, Penralltddu, o blwyf
Llanwenog, a oedd yn ewythr i’r enwog Frank Lloyd Wright.
Gwasanaethwyd wrth yr organ yn ystod y cyfnod gan Mrs
Megan Davies, Mrs Eleanor Russell, Mrs Beti Evans, Mrs
Tanya Morgan, Mrs Margaret Jones a Mrs Meinir Jones a Mrs
Meinir Evans.

Ar Awst 18fed, collodd Brondeifi ei haelod hynaf a’r ffyddlonaf
ym mherson Nansi Griffiths, Heol Hathren. Ar hyd ei hoes bu’n
ffyddlon i bopeth yno, yr Ysgol Sul, y Gymanfa Bwnc a’r
Gymanfa Ganu, Urdd y Benywod a’r gwasanaeth o Sul i Sul.
Ers iddi fethu a mynychu oherwydd salwch ‘roedd Brondeifi yn
bwnc trafod ar ei haelwyd yn ddyddiol.
‘Wedi ymroi i wneud ei rhan
Aeth adref mewn gwth oedran’
- a hynny ar Awst 26ain. Fe’i gosodwyd i orwedd gyda’i phriod
Aeron mewn man a oedd mor gysegredig iddi.

Gwibdaith
Daeth gwahoddiad i aelodau a chyfeillion Capel Brodeifi i
ymuno gyda Hospis Tŷ Hafan yn eu dathliad penblwydd 10 oed
ar yr 28ain o Fehefin.

Yn ddisymwyth ar Rhagfyr 8fed, bu farw Michael Hynd, 7
Paxton Close, Kew, Llundain ac yntau ond 65 mlwydd oed. Gŵr
hawddgar ac yn llawn brwdfrwdedd at bopeth. Ei ddymuniad
oedd cael ei gladdu gyda’i ddiweddar frawd Peter, ym
Mrondeifi. Hynny a wnaed ar Rhagfyr 19eg.

Cyhoeddi Llyfr
Llongyfarchiadau i Mr Gareth James, Maesteg, Cwmann, ar
gyhoeddi ei lyfr ‘Dirgelwch Gwersyll Glanllyn’. Lansiwyd y llyfr
ddiwedd Mawrth a bu Gareth yn arwyddo copiau yn Siop y
Smotyn Du fore Sadwrn, 4ydd Ebrill.

Ar ôl salwch a wynebodd yn wrol a dewr, bu farw Dinnie Rees,
Ffosyffin. Taflodd ei chysgod a’i gofal cariadus dros yr holl
deulu. Hi oedd brenhines yr aelwyd a phawb yn mwynhau troi
ati am sgwrs a chlonc a chyfarwyddyd. Ymddiddorai mewn
achau, hanes bro ac yn arbennig hanes Brondeifi. Bu’n
deyrngar i’w Chapel ar hyd ei hoes a gofalodd bod ei theulu yn
parhau yn yr un traddodiad. Ar Chwefror 28ain, rhoddwyd ei
gweddillion i orwedd ym Mrondeifi gyda’i phriod John, a gollwyd
trwy ddamwain yn ifanc iawn.

Marwolaethau
Collwyd nifer o aelodau a chyfeillion yr Achos oddi ar Ionawr
2008.
Dechrau’r flwyddyn, Ionawr 2il ym Mrondeifi claddwyd John
Evans, Erw’r Delyn. ‘Roedd yn adnabyddus ar lafar gwlad fel
John Post ond i fobl Llanbed, John , gŵr Nansi, twins Drefach
oedd. Bu farw ar Ddydd Nadolig 2007.

Bu farw Glyn Evans, Glenroy, Stryd Newydd ar ôl blynyddoedd
o salwch. Yng nghanol ei dostrwydd ni chwynodd. Bu’n ddiddig
ymhob digwydd. Collodd ei rieni pan oedd ond 5 oed, a
chodwyd ef gyda’i fodrybedd a’i ewythr ar aelwyd Dolcoed.
Cafodd ofal gofalus iawn. Priododd â Mattie Lowe, Pentrebach.
Bu iddynt ddau o blant. Bu farw Mattie bymtheg mlynedd yn ôl.
Ni bu Glyn yr un peth wedyn. Cydiodd yr afiechyd ynddo a
chollodd ei afael yn raddol ar fywyd. Claddwyd ef ar Mawrth
14eg. ym Mynwent Brondeifi.

Yng Nghartref Blaenos, Llanymddyfri ar Ionawr 7fed, bu farw
Betty Evans, Newbridge. Cofir Betty am ei gwaith caled yn
gweini a choginio yng Nghaffi’r Newbridge gyda’i phriod Will.
Nid arbedodd ddim o’i hunan. Bu fyw i’w gwaith a’i theulu. Un o
hen deuluoedd Brondeifi oedd Betty a’i chariad at yr Achos yn
fawr.
Ar Ebrill 10fed, collodd Brondeifi un o’i ffyddloniaid pan fu farw
Kate Davies Hafandeg. Hi a’i mham oedd y rhai cyntaf i gael eu
derbyn i Gartref Hafandeg. ‘Roedd Kate yn byw i Brondeifi a
gofalai bod pawb a ddeuai ar ei thraws yn gwybod am y Capel.
Tra gallodd, ni chollodd ‘run gwasanaeth ar y Sul. Yn wir
adnabyddid hi yn y cartref fel Kate Brondeifi. Yn y darn hynny o
dir wrth ymyl y Capel a oedd mor annwyl iddi gorwedd ei
gweddillion ers Ebrill 16eg. 2008.

Yn dilyn 42 o flynyddoedd o afiechyd, bu farw Bessie Edwards,
gynt Brynifor, Parcyrhos ar Gorffennaf 16eg. Derbyniodd nifer o
driniaethau mewn gwahanol ysbytai a thros y blynyddoedd
llyncodd filoedd o dabledi i’w chadw’n fyw. Bu Glyn ei diweddar
briod a’r plant, Cled a Rowena yn ofalus iawn ohoni. Gwnaeth
hithau ymdrech deg i fyw yn annibynol, heb fod yn fwrn ac yn
faich ar neb. Bu’n ddiolchgar am bopeth ac yn hael tuag at
Brondeifi. Hir gofir amdani fel person a frwydrodd yn erbyn
afiechyd. Bu’r angladd ym Mrondeifi ar Gorffennaf 22ain.

Ar Ebrill 17eg yng Nghartref Blaenos, Llanymddyfri bu farw
Hughie Rees, Capel Bangor, brawd Gwennie Douch, Cwmann
a’r diweddar Betty Evans, Newbridge. Bu’r angladd yn
Amlosgfa Aberystwyth. Daeth torf enfawr i dalu’r gymwynas
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Gwasanaeth Blynyddol
Gofalaeth y Chwe Chapel –
Alltyblaca, Caeronnen, Capel y
Groes, Ciliau Aeron, Cribyn a
Rhyd-y-gwin

Dameg y siom a’r MacDonalds
Peth rhyfedd ydi cael eich gwrthod a theimlo’n falch o hynny. Ond
mae’n digwydd i bawb siŵr o fod. Yn sicr, mae’n digwydd i fi.
Efallai bod rhyw hen gariad wedi eich siomi flynyddoedd yn ôl a
chithau yn ei weld/ei gweld erbyn hyn wedi troi’n salw a di lun. Whiw!

Ar ddydd Sul, 15 Chwefror, am 3 o’r gloch y
prynhawn cynhaliwyd gwasanaeth blynyddol
gofalaeth y Chwe Chapel. Cafwyd canu
cynulleidfaol o dan arweiniad Gwyneth Davies,
Llanybydder ac yn cyfeilio roedd Ceinwen
Roach, Llanwnen.

Efallai eich bod chi wedi methu â chael lle mewn rhyw westy neu
docyn i ryw ddigwyddiad a chlywed wedyn eu bod yn ddychrynllyd o
wael. Unwaith eto, Whiw!
Ac mi ddigwyddodd i fi un tro ar ôl cynnig syniadau ar gyfer rhaglen
radio, a chael fy ngwrthod yn fflat. Roedd yna siom ar y dechrau, nes
deall beth oedd y rheswm.

Yn ystod y gwasanaeth - ac fel rhan o
ddathliadau dau can mlynedd genedigaeth y
naturiaethwr byd enwog, Charles Darwin rhoddodd y Parch Cen Llwyd grynodeb o’i fywyd
a’i gyfraniad.

Doedd y rhaglenni ddim yn ddigon “strocllyd”, meddai penaethiaid y
gwasanaeth radio, Wedyn, ro’n i’n falch. I fi, gair gwael ydi “strocllyd”.
Y math o beth y bydd pregethwyr teledu Americanaidd yn ei wneud i
ddenu cynulleidfa ac arian.
Mae rhywbeth “strocllyd” yn debyg iawn i fyrgyr yn MacDonalds, neu
unrhyw fwyd parod tebyg. Mae’r brathiad cynta’ yn ffrwydro yn eich
ceg ond, erbyn y trydydd cnoiad, mae eich tafod wedi diffygio a’r
cyfan yn blasu fel dim.

Yn dilyn hynny cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yr
ofalaeth o dan gadeiryddiaeth Dylan Iorwerth a
chafwyd cyfle i daflu golwg yn ôl dros
weithgareddau’r flwyddyn. Dymuniad Dylan oedd
cael ei ryddhau o’r Gadeiryddiaeth. Diolchwyd
iddo am ei weithgarwch a’i weledigaeth ac fe
etholwyd Dylan Wyn yn gadeirydd a chytunodd
Siriol Thomas i barhau yn Ysgrifennydd.

Mae’n wir am fwydydd sydd wedi eu prosesu hefyd. Mae’r blas go
iawn yn cael ei dynnu ohonyn nhw a llwyth o flasau artiffisial yn cael
eu stwffio i mewn yn eu lle. Mae’r rheiny’n dda i ddechrau, ond heb y
dyfnder mewn bwydydd ffresh.
Caneuon wedyn. Meddyliwch am yr holl ganeuon sy’n swnio’n wych
ar y gwrandawiad cynta’ ond wedyn yn troi’n diwn gron. Dyna hanfod
cân dda yn yr Eurovision, neu hyd yn oed Cân i Gymru mae angen
iddyn nhw eich swyno chi am ychydig funudau, ond does dim
gwahaniaeth wedyn.

Yn ystod y cyfarfod derbyniwyd Rheolau
Sefydlog y Pwyllgor Rheoli a Datblygu’r Ofalaeth
ar gyfer y Chwe Chapel. Yn ogystal,
dosbarthwyd holiadur i’r aelodau i gael eu barn
am y weinidogaeth a’r ffordd ymlaen ar gyfer y
dyfodol. Mae croeso i unrhyw un sydd heb
dderbyn copi o’r holiadur i gysylltu gyda
swyddogion y Chwe Chapel neu’r Gweinidog i
gael copi.

Mae’n wir ym maes profiadau. Mae gwneud rhywbeth am y tro cynta’
wastad yn gyffrous ond, yn fuan, mae’n troi yn syrffed. Profiadau prin
iawn sy’n cadw eu rhin ac yn dyfnhau wrth eu cael sawl tro. A’r rhai
bychain, yn aml, yw’r rheiny.
Dyna pam fod symlrwydd Undodiaeth yn denu. Ac mi allai fod yn
symlach fyth. Y cyfan sydd ei angen mewn gwirionedd ydi ni ein
hunain a’n cydwybod. Ni, a beth bynnag arall sydd yna ym myd yr
ysbryd a’r enaid.
Mi fydd pobol yn aml yn dweud eu bod nhw’n ffansïo’r syniad o
wasanaeth mewn eglwys, hyd yn oed eglwys Babyddol. Mae
rhywbeth yn denu yn y seremoni a’r lliw, yn y defodau a’r arogldarth
rhywbeth i’r holl synhwyrau.

Cynhaliwyd y cymun i ddiweddu’r
gweithgareddau.

Ond tybed sut fyddai hi ar y milfed tro? A fyddech chi’n dal i ddweud y
geiriau yn yr un ffordd, yn dal i gael gwefr o’r olygfa? Neu a fyddai’r
bader wedi troi yn dy dy dy dy diystyr ac a fyddai’r ddefod liwgar
wedi troi’n bapur wal?

Darlithio yng Ngholeg yr
Undodiaid ym Manceinion

Ein perthnasau agosa’ ni, siŵr o fod, ydi’r Crynwyr. Sydd wedi symud
ymhell iawn o’r syniad a roddodd eu henw iddyn nhw ... nid crynu
mewn ecstasi neu ofn y maen nhw, ond eistedd yn dawel i feddwl.
Rheswm ydi gair mawr yr Undodiaid ond mae gan y Crynwyr ddarlun
i gyfleu’r un peth y golau oddi mewn. Fel gyda ni, cannwyll ydi’r
golau hwnnw nid siandelir golau sy’n llosgi’n hir nid fflach o beth
sy’n eich dallu.

Yng nghanol mis Mawrth bu'r Parchedigion Wyn
Thomas a Cen Llwyd ar ymweliad â Choleg yr
Enwad ym Manceinion i ddarlithio i'r myfyrwyr
Undodaidd sydd yno yn dilyn cyrsiau i baratoi at
y weinidogaeth. Roeddent wedi derbyn
gwahoddiad gan Bennaeth y Coleg, Y Parchedig
Ddoctor Ann Peart, i roi cyflwyniadau gwahanol
ar hanes a datblygiadau diwinyddol a
chymdeithasol o fewn ardal Y Smotyn Du.
I gloi'r cyfan gwnaeth y ddau ohonynt gynnal
gwasanaeth ar gyfer myfyrwyr a staff y coleg.

Dyna oedd y traddodiad Celtaidd siŵr o fod, pan oedd Dewi a’i
ffrindiau yn crwydro’r ardaloedd yma. Pobol dlawd oedd y Cymry;
doedd yna ddim lle i foethau i ddod rhwng y saint a’r byd o’u cwmpas,
na rhyngddyn nhw a’u duw.
Bychain oedd yr eglwysi cynnar, a bychain a gwylaidd oedd capeli’r
Cymry nes i’r hen natur ddynol fynnu cael ei ffordd ac i’r cythraul
capeli arwain at gystadleuaeth. Fel petai crand yn golygu rhinweddol
a phethau strocllyd yn gwneud saint.
Mi allwch chi gael eich denu at gred a phethau ysbrydol trwy’r
synhwyrau. Trwy gerddoriaeth, neu lun, neu lyfr, trwy fyd natur neu
olygfa brydferth. Ond mae’n anodd bod yn siŵr ai pleser y funud sy’n
denu ynte rhywbeth mwy dwfn a dwys.
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Beth am danio’r Fflam?
Adroddiad y Parch Cen Llwyd ar gyfarfod a gynhaliwyd ddiwedd Chwefror i ystyried sut
y gall pobl ifanc gyfrannu at ddyfodol y mudiad Undodaidd yn y Smotyn Du.
Sesiwn y bore ar gyfer ieuenctid oedran 16 +
Yn bresennol - Einir Ryder, Teleri Morris, Manon Richards, Tania Rees
John Harley, Wyn Thomas, Megan Jones a Cen Llwyd
Rhestrwyd beth oedd amcanion a disgwyliadau pawb oedd yno
•
I greu syniadau unigryw
•
I greu prosiectau a fyddai yn apelio at yr ifanc
•
I estyn allan i’r gymuned ehangach wrth greu prosiectau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
•
I fod yn llai ynysig yn gymunedol ac yn enwadol.
Sylwadau Cyffredinol am waith Ieuenctid
Oedran hyd at 11
Yn fwriadol nid oedd y diwrnod wedi ei anelu ar gyfer yr oedran yma gan fod rhwydwaith yr Ysgolion Sul yn darparu
ar eu cyfer. Wedi dweud hynny, hwyrach y dylid edrych ar hyn eto i weld a oes angen tynnu pethau at ei gilydd a
chydweithio a hefyd a oes modd ateb y broblem oesol o ddal gafael yn rheiny sy’n mynd “ar goll” ar ôl gadael yr
Ysgol Sul.
Oedran 11 – 15
Siomedig oedd gweld na wnaeth neb ymateb i’r gwahoddiad er ei fod wedi cael ei hysbysu ymhell ymlaen llaw megis
yn Yr Ymofynnydd a’i gyhoeddi yn y capeli gwahanol a gwahoddiadau personol wedi ei roi i unigolion penodol. Efallai
bod rhaid gofyn faint o bobl ifanc sydd ar gael yn benodol yn yr oedran 11 i 15 a pha mor awyddus yr ydynt i wneud
rhywbeth yn enw’r enwad.
Oedran 16 +
Mi roedd yr hyn a drafodwyd yn y sesiwn bore yn hynod greadigol a phositif ac roedd pawb yno wedi eu calonogi yn
fawr iawn gyda’r hyn a ddywedwyd a’r syniadau a rannwyd. Da o beth hefyd oedd fod y bedair hefyd a ddaeth
ynghyd yn y bore yn bobl sydd wedi gorffen cwrs addysg ac yn gweithio mewn swyddi sefydlog yn yr ardal. Roedd
John Harley hefyd wedi ei galonogi yn fawr iawn gyda’r drafodaeth ac fe roedd yn canmol y brwdfrydedd a’r
agweddau cadarnhaol a ddaeth allan yn ystod y sesiwn.
Cnoi Cil!
Gellir dadlau bod cyfle wedi ei golli gan fod John Harley wedi teithio o Lundain ar gyfer y diwrnod i siarad gyda llond
dyrnaid o bobl. Mae yn anodd gwybod pa argraff mae hynny yn mynd i roi yn benodol ar rheiny y bydd John yn
gorfod ateb yn ôl iddo, a beth fydd canlyniad hynny yn y dyfodol o safbwynt unrhyw ddatblygiadau eraill posib yng
Nghymru.
Does gyda ni ddim un person penodol o fewn un o’r ddwy Gymdeithas Undodaidd na’r Gyfadran Undodaidd sydd
wedi ei glustnodi fel un â chyfrifoldeb am waith ieuenctid. Mae’n werth cofio fod yna gnewyllyn bach o ieuenctid yn
gysylltiedig â Chapel Notais sydd yn gymharol weithgar.
Mae yn wir, fel yn fy achos i, taw un o’r tasgau sydd wedi eu gosod gan y Pwyllgor Rheoli a Datblygu y Chwe Chapel
yr wyf fi yn atebol iddo, yw fy mod i ddatblygu gweithgarwch ieuenctid. Gan taw dim ond un aelod ifanc o’r ofalaeth a
ddaeth i’r diwrnod mae yn anodd gwybod sut i symud ymlaen. Y realiti hefyd yw fod yna brinder pobl ifanc yn llawer
iawn o’n capeli yng Ngheredigion. Mae annog a chefnogi gweithgareddau ieuenctid ymhlith ein cynulleidfaoedd yn
rhan hefyd o Gylch Gorchwyl y Gyfadran Undodaidd.
Beth Nesaf?
Mae angen penderfynu beth yw’r camau nesaf, ac mae nifer o gwestiynau i’w hateb:
•
A ydym am fwrw ymlaen ar sail awgrymiadau sesiwn bore neu gadael y cyfan?
•
Hefyd, sut mae gwneud hynny?
•
Pwy sydd i gymryd arweiniad?
•
Sut gallwn ni chwilio gwahanol ffynonellau ariannol?
•
Sut mae creu rhwydwaith cyswllt?
Os oes unrhyw awgrymiadau gyda chi, neu os y’ch chi am helpu, cysylltwch gyda’r Parchedig Cen Llwyd.
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Nabod rhywun yn y llun?
Dyma lun o daith cynulleidfa
Undodaidd Capel Highgate,
Llundain, i Hastings. Y gred
yw bod y llun wedi ei dynnu
yn 1949.
Diolch yn fawr i Mrs Morfudd
Evans, Waun Burgess,
Caerfyrddin, am gyfrannu’r
llun. Mrs Evans yw’r ail o’r
dde yn yr ail res o bobol sy’n
sefyll.
Roedd hi’n nyrs ifanc yn
Llundain ar y pryd ac yn
mynychu Capel Highgate yn
rheolaidd.
“Roedd e’n gyfnod pan
roedd lot fawr o Gymry a
thipyn golew o Undodiaid yn
Llundain,” meddai. “Roedd
sawl un o ardal Cribyn lan ’na
ar y pryd, a rhai o ardal Cellan
hefyd a Threbanos. Ro’n ni’n
cael lot fawr o hwyl yng
nghwmni’n gilydd. Ro’n i
hefyd yn mwynhau mynd at y
Bedyddwyr a’r Annibynwyr,
ac ro’n nhw’n dod i’r oedfaon
oedd gyda ni. Roedd y Cymry
i gyd yn cymdeithasu gyda’i
gilydd.”

Mae ‘na sawl Undodwr amlwg yn y llun, ac os y’ch chi’n nabod y wynebau, gadewch i’r Ymofynnydd wybod. Hefyd, os oes
gyda chi lun o’r gorffennol yr hoffech chi ei gynnwys, cofiwch gysylltu, er mwyn i ni gael y stori y tu ôl i’r llun hefyd.

at ein gilydd, gyda’n gilydd
Tra roedd yr oedolion wedyn yn cael y dewis o astudio pennod o’r Beibl
yng nghwmni y Parchedig Enid Morgan neu astudiaeth o waith y Prifardd
Gwenallt gyda Lyn Ebenezer, cynhaliwyd gweithgareddau i blant gan un
o gymeriadau Pentre Bach, Bili Bom Bom, ynghyd â Meleri Williams a
Caryl Glyn.
I ddiweddu’r gweithgareddau cynhaliwyd dathliad Pawb Ynghyd, a braf
oedd gweld y theatr bron yn llawn. Yn cymryd rhan roedd y Parchedigion
John Gwilym Jones, Enid Morgan a Dafydd Iwan. Cyfeiliwyd gan Euros
Lewis ac arweiniwyd y canu gan Heledd Williams a chafwyd cerddoriaeth
cefndirol ar y delyn gan Llywelyn Jones.
Barn gyffredinol pawb oedd iddynt fwynhau’r diwrnod yn fawr iawn ac yn
arbennig y cyfle i rannu a chydweithio a chymdeithasu ac y dylid cynnal
mwy o weithgareddau tebyg. Y bwriad yw i drefnu digwyddiadau i roi cyfle
i gydweithio gyda’i gilydd gan obeithio bydd hynny yn cryfhau ag
atgyfnerthu’r gweithgareddau crefyddol yn Nyffryn Aeron.

Ar ddydd Gŵyl Ddewi eleni cafwyd achlysur pwysig iawn yn Nyffryn
Aeron. Roedd yna griw bychan wedi dod ynghyd ers sawl wythnos i
drefnu’r digwyddiad a hynny yn dilyn y syniad a blannwyd ynghynt mewn
amryw o sgyrsiau rhwng Euros Lewis, Y Parchedigion Eileen Davies a
Cen Llwyd oedd wedi meddwl am ffyrdd gwahanol i gyd weithio a’i gilydd.
Trefnwyd cyfres o ddigwyddiadau defosiynol yn Theatr Felin fach ar
gyfer holl gapeli ag eglwysi’r Dyffryn i ddathlu Gŵyl Ddewi. Wrth
groesawu pawb nododd y Parch Cen Llwyd fod hwn yn achlysur
hanesyddol am ei fod wedi llwyddo i dynnu capeli ag eglwysi yn Nyffryn
Aeron at ei gilydd.
I agor y digwyddiad cafwyd gorymdaith i’r theatr gan gynrychiolwyr gyda
phawb yn cario baneri ag enwau’r capeli a’r eglwysi gwahanol. Cafwyd
cyflwyniad ar y sgrin gan Hywel Teifi Edwards a osododd y diwrnod yn ei
gyd destun hanesyddol drwy roi crynodeb o fywyd Dewi Sant a’i
arwyddocâd i Gymru heddiw.

Delyth o Cribyn, Janet o Ciliau Aeron a Kay, Nia ac Eurwen o Rhydygwin a fu yn cario’r baneri i fewn fel rhan o’r orymdaith agoriadol.
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Rhodd: Ar ddechrau’r flwyddyn - drwy haelioni y diweddar Mrs
Sally Jenkins, Craigle - cafodd gwelliannau i’w wneud i Festri’r
Capel drwy rhoi cegin newydd i fewn. Diolch i’r bechgyn a fu
wrthi yn cyflawni’r gwaith. Byddai’r diweddar Mrs Sally Jenkins
yn bles iawn o weld y gwaith orffenedig.

CAPEL Y GROES
Nadolig: Ar fore Nadolig cynhaliwyd Gwasanaeth yn y capel.
Darllenwyd darnau gwahanol gan Gwyn Jones, Dwynwen Mai,
Cerys Potter Jones, Manon Richards a Luned Mair. Cyfeiliwyd
wrth yr organ gan Nans Davies a chafwyd anerchiad tymhorol
gan y Parch Cen Llwyd. Casglwyd at waith Cymorth Cristnogol
gan Gwyn Jones ac Alan Williams.

Gwellhad Buan: Ar ddechrau mis Ionawr pan oedd y tywydd
yn rhewllyd, cafodd Lilwen Davies, Brynawel ddamwain adre a
thorri ei phigwrn. Gobeithio erbyn hyn dy fod yn teimlo llawer yn
well.

Dathliadau Dewi: Ar ddydd Sul, Mawrth 1af, cymerodd plant yr
Ysgol Sul ran mewn gwasanaeth arbennig ar ddydd gŵyl ein
nawddsant.

Radio Ceredigion: Ar ddydd Sul, Mawrth 15fed. darlledwyd ar
Radio Ceredigion oedfa yn y gyfres Cadw Oed. Yn cymryd rhan
yn y gwasanaeth roedd Manon Richards a’r Parch Cen Llwyd.
Thema’r gwasanaeth oedd Dysgu Hedfan Gyda’n Gilydd.

Llongyfarchiadau:
Llongyfarchiadau i Einir Ryder,
Tyngrug-ganol ar ennill Cwpan
Victor Edwards am yr Aelod
Mwyaf Gweithgar yng Nghlwb
Pontsian yn ystod 2008.
Cyflwynwyd y cwpan iddi yng
Nghinio Blynyddol y Clwb yn
Llanfynydd yn ystod mis
Ionawr.
Llongyfarchiadau i Einir hefyd
ar gael ei dewis yn forwyn i
Frenhines C.Ff.I. Ceredigion
am y flwyddyn 2009 – 2010.

Brenhines: Rydym am longyfarch Manon Richards ar gael ei
dewis yn Frenhines Sir Ceredigion y Clybiau Ffermwyr Ifanc.
Mae’n siwr bod blwyddyn brysur iawn o’i blaen.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg - C.Ff.I. Ceredigion:
Llongyfarchiadau i bawb o Glwb Pontsian a fu yn cystadlu yn y
gystadleuaeth uchod. Da iawn chi a phob lwc eto i’r dyfodol.

Gwellhad: Gyda balchder mae cofnodi bod y canlynol ar
wellhad ar ôl bod yn yr ysbyty yn ddiweddar, sef Lyn Williams,
Lisi Ann Jones, Mari Evans a Mair Davies.

Cydymdeimlad: Yn ystod mis Chwefror clywyd am farwolaeth
un o aelodau Capel y Cwm sef Mrs Ceri Evans, Blaenhirbant
Ganol. Nid oedd wedi mwynhau’r iechyd gorau ers nifer fawr o
flynyddoedd ac wedi treulio blynyddoedd olaf ei hoes yng
nghartref Plas y Dderwen ger Caerfyrddin. Cydymdeimlir â’i
phriod, Wyn, y meibion Alan ac Andrew, a’i wraig Eleri, ynghyd
â’r ŵyr, Gari. Hefyd ei brawd Jackie a’r teulu yn Nhyngrug
Ganol. Preifat bu’r angladd yng Nghapel y Cwm ac fe roddwyd
ei gweddillion i orffwys yn y fynwent gerllaw.
Hefyd cydymdeimlwn â theulu Cathal ar golli modryb yn
ddiweddar` ym mherson Hannah Rowlands o Dalgarreg.

Barddoniaeth: Bu Luned Mair ac Aled Wyn Thomas yn y capel
yn darllen barddoniaeth a gyfansoddwyd ganddynt ar ddydd
Sul Mawrth 8fed. Roedd Luned yn darllen ei cherdd a gipiodd y
wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Ysgol
Gyfun Llanbed ac Aled yn darllen ei gerdd ef a ddaeth yn ail yn
yr un gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i’r ddau.

CAPEL Y CWM
Dyweddio: Llongyfarchiadau i Dylan Davies, 1 Tynffordd,
Rhydybont, ac Elen Evans o Bancyfelin ar eu dyweddiad yn
ddiweddar.
Raffl: Tynnwyd y raffl flynyddol yn noson Coeden Nadolig y
plant ar ddiwedd mis Rhagfyr, dyma’r enillwyr:
£25 – Dai Richards, Emlo, Cwrtnewydd
£20 – Jones, Cornicyll, Llanwnnen
£15 – Tony Hatcher, Abernant, Llanwenog
£10 – Eifion Jones, Talar Wen, Cwmsychpant
£10 – Ifan a Dafydd, Rheol, Pontsian
£10 – Gwen, d/o Brynmerau, Llanybydder

Panto C.Ff.I. Ceredigion: Llongyfarchiadau i Einir Ryder,
Tyngrug Ganol, ar gael ei dewis yn actores orau ynghyd â Teleri
Morris, Capel y Graig, yng nghystadleuaeth Panto C.Ff.I Cymru
yn Rhuthun. Mae’r ddwy yn aelodau o Glwb Pontsian, a nhw
ddaeth yn drydydd yn y Ffeinal Fawr hefyd.
Gŵyl Dewi – Gan i ddiwrnod Gŵyl ein Nawddsant gwympo
eleni ar ddydd Sul gwelwyd plant Ysgol Sul Capel y Cwm yn eu
gwisgoedd Cymreig ar y bore hwnnw.

Aelodau Newydd: Ar brynhawn Sul cyntaf 2009 ar ddiwrnod
digon gaeafol croesawodd y Parch Wyn Thomas pedwar aelod
newydd i Gapel y Cwm sef Hedydd a Catrin Jones, Talar Wen a
Deian ag Einir Ryder, Tyngrug-ganol. Roedd y pedwar yn gyn
aelodau o’r Ysgol Sul yn y Cwm ac yn hen gyfarwydd a phopeth
sy’n digwydd yn y Cwm. Croeso cynnes i chi eich pedwar.
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CRIBYN

CAPEL Y GRAIG

Cannwyll

Gwasanaeth Nadolig

Ar achlysur Nadolig cyntaf y Parch Cen Llwyd fel Gweinidog fe
gyflwynwyd cannwyll haearn gan Mattie Evans, Eurwen Davies
a Cynthia Griffiths yn ystod y Cwrdd Carolau. Cynhyrchwyd y
gannwyll fel comisiwn arbennig gan Andrew Davies,
Ffosygaseg. Mae’r gannwyll yn cael ei chynnau ar ddechrau
pob gwasanaeth.

Yn ôl ein harfer cafwyd gwasanaeth Nadolig arbennig gan blant yr
ysgol Sul ar lafar a chân. Cymerwyd rhan gan y canlynol - Cerian
a Megan Colbourne, Gwenyth Richards, Keri Ann a Liam
Worsdell, Ben a Sam Phillips, Guto Davies, Teleri a Rhodri
Morris. Gwnaeth pawb eu gwaith yn arbennig o dda a diolch i’r
sawl a fu’n eu dysgu. Ar ddiwedd y gwasanaeth cafodd y plant i
gyd anrhegion oddi wrth aelodau’r capel am eu parodrwydd bob
amser i gymryd rhan yn ein gwasanaethau. I ddiweddu, cawsom
wledd o ‘sosej a chips’ yn y festri a phawb yn mwynhau. Diolch i’r
rhai a fu’n gweini’r bwyd ac yn ei baratoi.

Te Cymreig
Cynhaliwyd ein Te Cymreig blynyddol eleni ar Fawrth y 4ydd.
Agorwyd y digwyddiad gan Mrs Ceridwen Evans, Glascoed,
Llandysul, a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Mrs Evans a’r teulu
am ei chyfraniad at y Te a hefyd dros y flwyddyn gyfan.
Cafwyd noson lwyddiannus iawn eleni eto a diolch i bawb am
eu cefnogaeth.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Rhodri Morris, Graigwrtheyrn, ar gael ei
ddewis yn “Ffarmwr Iau'r Flwyddyn” gan Fudiad y Ffermwyr
Ifanc Ceredigion.
At ein gilydd, gyda’n gilydd

Gwellhad

Gwnaeth nifer o aelodau Capel Cribyn ymuno gyda dathliadau
Dydd Gŵyl Dewi yn Theatr Felinfach ar brynhawn Sul Mawrth
1af, ynghyd â nifer fawr o aelodau y 13 capel a eglwys yn
Nyffryn Aeron. Roedd yn braf gweld cymaint o bobl, a phlant yn
enwedig, wedi dod at ei gilydd ar gyfer gweithgaredd defosiynol
i ddathlu Gŵyl Ddewi. Diolch i bawb wnaeth helpu gyda’r
trefniadau a’r lluniaeth.

Gwellhad buan i aelodau a ffrindiau’r capel sydd wedi bod yn yr
ysbyty neu yn anhwylus yn ddiweddar.

CAPEL BRONDEIFI,
LLANBEDR PONT STEFFAN

Pen-blwydd

CYNGERDD

Pen-blwydd hapus i Mrs Nancy Evans, Gerlan, a ddathlodd
benblwydd arbennig yn ddiweddar.

Nos Sul, Medi 27, 2009,
7.30 o’r gloch

Eisteddfod
Llongyfarchiadau i Ianto Jones, Frongelyn, a ddaeth yn ail yn
Eisteddfod Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan a hefyd fe
ddaeth yn ail yn canu unawd yn Eisteddfod Gylch yr Urdd.

ARTISTIAID, Y TRI BARITON
Gwynedd Parry : Emyr Jones
Aled Edwards
Ina Williams (Soprano)
Meinir Jones Parry (Cyfeilydd)
Endaf a Cerith Morgan
(Piano a Trwmped)
Suan John (Canu ac Adrodd)
Llywyddion : Plant y Diweddar Daniel
a Maggie Jones, Pwllybilwg

Teithio
Erbyn hyn mae Dyfed Thomas, Tŷ Newydd, wedi gadael
Wellington, Seland Newydd, lle mae wedi bod yn byw am dros
bum mlynedd ac wedi dechrau ar ei daith tuag adref. Cyn dod
nôl i’r wlad yma penderfynodd yr hoffai deithio De America ac
ymweld â Phatagonia. Mae wedi ymweld â nifer o wledydd.
Dymunwn bob hwyl iddo ar weddill ei daith ac edrychwn ymlaen
i’w groesawu nôl i Cribyn yn y dyfodol agos.
Sioe Gerdd
Fe wnaeth sawl aelod o’r Capel fwynhau perfformiad o’r sioe
gerdd newydd, Clymau, yn Theatr Felinfach ym mis Chwefror
gan fyfyrwyr Coleg y Drindod, Caerfyrddin. Yn rhan o’r cast a’r
criw marchnata roedd Rhian Armstrong o Benparcau. Fe aeth y
ddrama wedyn ar daith i Efrog Newydd dros Gŵyl Ddewi, fel
rhan o arlwy Wythnos Cymru a ariannir gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru. Cafwyd perfformiadau llwyddiannus yno
hefyd.

Tocyn £5, Plant dan 16 - £3
wrth y drws
Yr elw tuag at Brondeifi
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Dwy Undodwraig ar flaen
y gad gyda'r CFFI
Mae dwy Undodwraig
ifanc wedi cael
anrhydeddau gan fudiad
y Ffermwyr Ifanc eleni.
Manon Richards, o
Gapel y Groes, yw
Brenhines C. Ff. I.
Ceredigion, gydag Einir
Ryder o Gapel y Cwm
(ar y dde) yn Forwyn
iddi. Llongyfarchiadau
mawr i'r ddwy sy'n
aelodau hynod weithgar
o'u cymunedau.
Llun: Tim Jones

Taith Brondeifi i Tŷ Hafan

DIOLCH I
NODDWYR Y
RHIFYN YMA
J & E Woodwork
Asiedwyr / Seiri Coed
Barley Mow, Llanbed
01570 422141
Bara Gwalia, Llanybydder
Bara nad oes mo’i debyg
01570 480465
Eleri Thomas a’i Chwmni,
Cyfreithwyr
Cartrefle, Stryd y Bont, Castell
Newydd Emlyn
01239 710492
Gwesty’r Porth, Llandysul
Arlwy ar gyfer pob math o
achlysuron
01559 362202
Cwmni Tristar
Esgairgoch, Ffarmers
Gwerthwyr loriau a cheirt cludo
ceffylau
01570 422250
Siop y Smotyn Du,
Y Stryd Fawr, Llanbed
Cardiau, llyfrau, cryno ddisgiau a
mwy…
01570 422587
Cenfil Reeves, Ymgymerwr
Angladdau, Garreg Wen,
Talgarreg
01545 590254
D.S. Davies,
Ger y Nant, Drefach, Llanybydder
Contractwr Amaethyddol
01570 481065 / 07774 731542

Aelodau Ysgol Sul a
Chapel Brondeifi y tu allan
i Penrhiw, Sain Ffagan

Ruth Thomas A’i Chwmni,
Cyfreithwyr
19, Stryd y Coleg, Llanbed
01570 423300
Glyn Phillips, Saer Coed ac
Asiedydd
Eirglyn, Cilcennin
01570 470176 / 07775 694243
Teifi Forge Cyf., Cwmann,
Peiriannwyr Amaethyddol
Weldio Symudol o bob math
01570 422240
Lyn Rees, Peintiwr ac Addurnwr,
Gwyddgrug
Pencader
01559 384538
D. Llywelyn Lloyd,
Meini Coffa
Aberaeron
01545 571613

Plant Ysgol Sul Brondeifi
yn cyflwyno siec am
£541 i Hosbis Tŷ Hafan

Y Pantri,
Stryd Fawr
Llanbed
01570 422304

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

