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Croeso i’r Eisteddfod... 
 

...a chroeso i rhifyn arbennig o Y Fflam. Nod y cylchlythyr yw creu 
Dolen gyswllt i Undodiaid unigol yng Nghymru sydd, am ba bynnag  
rheswm, yn ffaelu â fynychu man cwrdd i addoli. 
 
Mae’r cylchlythyr wedi ei hysbrydoli gan y National Unitarian 
Fellowship, sydd yn gweithredu dros gwleydd Prydain. Ac,  
yn union fel yr yr NUF, mae’r Fflam yn adeiladu rhwydwaith  
o bobl syddyn gefnogol i syniadau Undodaidd yng Nghymru.  
 
Wrth ddod â phobl newydd at eu gilydd, mae Y Fflam yn gobeithio  
cynnig egni newydd i’r achos Undodaidd, ac i ddatblygiad yr Undodiaid ym 
mhob rhan o Gymru: y gogledd, y de, y dwyrain a’r gorllewin. 
 
Mae’n bosib gall Y Fflam arwain at gysylltiadau newydd mewn ardaloedd lleol, 
fel bod cyfarfodydd anffurfiol – a hyd yn oed addoliad – yn gallu cael ei hybu. 
Fel Golygydd Y Fflam, mae Carwyn Tywyn yn hapus i gwrdd yn anffurfiol gydag 
unigolion Undodaidd, unrhywle yng Nghymru, i drafod syniadau newydd.  
 

Mae Y Fflam wedi dod i fodolaeth trwy Gyfadran Undodiaid Cymru (sydd yn 
rhan o Gynulliad Cyffredinol Undodiaid gwledydd Prydain). Ond, onid da o beth 
byddai gweld Y Fflam yn arwain at gysylltiadau newydd, wedi eu sbarduno 
ganddoch chi, y darllenwyr? 

 
Edrychwn ymlaen at glywed eich adborth. Croesawn unrhyw cyfraniadau ar 
gyfer rhifynnau at y dyfodol. 
 
Gyda ddiolch am eich cefnogaeth 
Carwyn Tywyn, Golygydd. 
(Ysgrifennydd, Cyfadran Gymreig yr Undodiaid a’r Eglwysi Cristnogol Rhydd) 

 

 

Carwyn Tywyn,   

a’i ferch, Heledd 



 Siop anrhegion Undodiaid Cymru... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
            “Baner pob ffydd”                     Mat bwrdd capeli Ceredigion              Bathodyn Undodiaid Cymru 

 

Undodiaid yn yr Eisteddfod... 
 
Bydd Undodiaid Cymru yn bresenol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro 
Morgannwg eleni. Rydym yn hybu ein stondyn fel “canol llonydd ddistaw” ar 
gyfer pobl o bob ffydd. Byddwn ar gael am sgwrs a phaned. Rydyn ni hefyd yn 
awyddus i gwrdd â dysgwyr Cymraeg (am fwy o de!) ym mhabell y dysgwyr, 
“Maes D”. 

Ar Ddydd Mawrth, Awst 7fed (Pabell y 
Cymdeithasau “B”), bydd yr Athro 
Geraint H. Jenkins yn traddodi darlith 
gyhoeddus ar ‘Iolo'r Bardd Rhyddid: Tad 
Gorsedd y Beirdd a thad Undodiaeth yng 
Nghymru’.  
 
Dyma gyfle gwych i ddysgu am Iolo 
Morgannwg, sydd yn ddyn mor bwysig 
yn hanes ein ffydd a’n cenedl. 

 
Tanysgrifwch i’r Fflam – yn rhad ac am ddim...   
 
Os hoffech dderbyn Y Fflam yn gyson, rhowch wybod i Ysgrifennydd Undodiaid 
Cymru, Carwyn Tywyn. Mae Carwyn ar gael i gwrdd ag unigolion yn bersonol, 
ym mhob rhan o Gymru. 
 
Post: Carwyn Tywyn, 16 Heol Gwendraeth, Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin, SA16 0AN 
Ebost: ctywyn@unitarian.org.uk 
Ffôn: 01554 833194 // 07973 851590 
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