~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 32

Golygydd : Wynford Jones

Gwanwyn 2014
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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2014
10.00 o’r gloch

6.00 o’r gloch

Mai:
4—Y Gweinidog (C)
11—Rihyrsal Fawr y Gymanfa Ganu: Y Plant am 2.00yp a’r Oedolion am 6.00yh
18—Y Gymanfa Ganu – 10.00 a 6.15. Arweinydd gwadd: Mr Meirion Wynn Jones.
25—Y Gweinidog
Mehefin:
1—
Y Gweinidog (C)
8—Y Gweinidog
15—Ymuno ag oedfa yn y Tabernacl
22—Y Parchedig Ken Thomas, Y Mot
29—Oedfa arbennig gan Gymdeithas Annibynwyr Bro Cerwyn
   i ddathlu canmlwyddiant geni’r Parchedig W. Rhys Nicholas  
Gorffennaf:
6—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi yn y Ganolfan Hamdden
13—Y Gweinidog (C)
20—
Y Gweinidog
27—Y Gweinidog
Awst:
3—Y Gweinidog (C)
10—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair: Y Parchedig Owain Llyr Evans, Caerdydd
17—Oedfa Undebol yng Nghapel y Tabernacl: Y Parchedig Ifor ap Gwilym, Abergele
24—Oedfa Undebol yng Nghapel Bethania: Mr John Bevan, Aberteifi
31—Oedfa Undebol yng Nghapel y Tabernacl: Mrs Gwendoline Evans, Caerwedros
Medi:
7—
Y Gweinidog (C)                          
14—Y Gweinidog
21—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchedig Densil John, Caerdydd
28—
Y Gweinidog
Hydref:
5—Y Gweinidog (C)
12—Cyrddau Blynyddol y Tabernacl: Y Parchedig J. E. Wynne Davies, Aberystwyth
14 (7.00)—Cwrdd Diolchgarwch: Y Parchedig Geoffrey Eynon, Cas-blaidd
19—
Y Gweinidog
26—Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Marwolaethau
Mr William Bowen, Wilmar
Mrs Nesta Davies, Maesglas
Mrs Joan Lewis, Stryd Wiliam
Mrs Violet Gwyon, Plantaganet Avenue

Llongyfarchiadau
Mrs J. O. Roberts, Y Marian, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 100 oed, 21 Ebrill.
Mr Gareth Evans ar ei enwebu’n
drysorydd Cyfundeb Ceredigion mewn
oedfa yn Seion, Llandysul ar 4 Rhagfyr.
Mrs Rhiannon Lloyd ar ei hethol yn Islywydd Eglwysi Rhyddion Aberteifi a’r
Cylch 2014-15.
Mrs Anne Hughes ar ei henwebu’n
ysgrifennydd gohebol yr eglwys.

Priodas Ddiemwnt
Mr a Mrs Gwynfi Jenkins, Brookfield
Mr a Mrs Ivor Page, Glynderi

Priodas Aur
Mr a Mrs Iorwerth Edwards, Tonteg

Dymuniadau gorau
i Miss Lowri Phillips ar ymgymryd
cyfrifoldebau busnes teuluol Colin
– edrychir ymlaen i’w weld yn ôl yn ein
mysg ac yn ei waith mewn da bryd.

Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361

Pryd ar Glud
Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
bum wythnos y flwyddyn.
Mae gennym dîm parod iawn gyda’r
aelodau canlynol: Gareth a Meinir,
Gareth a Mer, Wynford a Hildreth,
Aneurin a Mair, Gwyn, Myra, Meifis,
Mrs Iris Phillips a Mrs Jean Parry
Williams.
Braf fyddai cael enwau ychwanegol
ar y rhestr. Os ydych yn barod i roi awr
i wasanaethu, a fyddech mor garedig â
chysylltu â Myra ar 810133.

Rhoddion at elusennau
Cyflwynodd yr eglwys roddion ariannol
o £331.09 yr un i’r tair elusen ganlynol
ym mis Mawrth fel canlyniad o gasgliad
rhydd 2013: Cymdeithas Alzheimer, Y
Samariaid, Cronfa Llifogydd Aberteifi.

Sylwer
Os oes gennych newyddion teuluol neu
eglwysig a allai fod o ddiddordeb i’ch
cyd-aelodau, a fyddech mor garedig â
rhoi gwybodaeth yn ysgrifenedig i Mair
James neu Wynford Jones

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 6.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Hydref.

Owain
Bellach, aeth dwy flynedd heibio ers
diflaniad Owain ar 10 Mawrth 2012.
Daliwn i obeithio, daliwn i gefnogi,
daliwn i gynorthwyo drwy weddi a’n
myfyrdodau.
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Mewn cyfarfod yn ddiweddar
clywais ddarllen y darn isod.
Rwyf am ei rannu gyda chi. Mae’n
ddarlun o gyflwr pethau ar hyn o
bryd ac o’r dyhead am ddeffroad
sy’n bodoli. Rwy’n ddiolchgar i’r
Parchedig Simeon Baker am
ei anfon ar fy nghais a chaniatáu
i mi ei ddefnyddio.

Wrth edrych nôl ...
Ar ôl cymundeb yr wythnos ddiwethaf,
dim ond chwe chwpan oedd yna i’w
golchi. Dy’n ni ddim fel arfer lawr i
chwech – ond gyda rhai aelodau yn
anhwylus a’r tywydd yn ddrwg – chwe
chwpan yn unig. Rwy’n cofio helpu Mam
flynyddoedd yn ôl pan oedd hi’n cymryd
awr i olchi cwpanau’r cymun ac yn eu
cloi mewn cwpwrdd arbennig. Rwy’n
gweld eisiau’r canu hefyd. Dyw chwech
yn canu ddim yr un peth o feddwl fod
yr emynau yma wedi eu cyfansoddi ar
gyfer adeiladau sy’n eistedd cannoedd.
Dwi ddim yn gwybod pryd y
digwyddodd e’n union – ond doedd
dim dianc o’r peth – dydyn ni ddim yn
mynd yn ifancach. Ond yn ddiweddar
mae rhai ohonom wedi bod yn gofyn y
cwestiwn mae pawb arall yn ei feddwl:
am ba hyd?
Rydyn ni’n cadw i fynd, cofiwch,
‘cadw’r drysau ar agor’ mor hir ag y
gallwn, hyd yn oed os dim ond unwaith
y mis. Pe bai ond mwy o bobl yn dod.
Ni’n griw cyfeillgar – ond mae pawb
yn brysur y dyddiau yma. Bu sawl
blwyddyn bellach ers cynnal Ysgol
Sul; efallai mai dyna pryd dechreuodd
pethau fynd i lawr. Cenhedlaeth ifanc
– dyna beth y carem ei weld; rhywun i
basio hyn ymlaen iddynt, i barhau â’r
gwaith ffyddlon o rannu cariad Duw yn
y gymuned. Byddem yn gwneud unrhyw

beth i glywed sŵn plant yn chwarae a
chwerthin, yn rhedeg o gwmpas ar ôl
y gwasanaeth, llais babi’n llefen ac yn
cystadlu gyda’r Gweinidog am sylw.
Bywyd newydd yn lle’r ychydig rai yn
rhygnu ymlaen mewn hen le. Mae’r byd
wedi newid – ond ar y cyfan newidion
ni ddim.
Wrth gwrs, nid fel hyn y bu hi, bu
amseroedd da – ac mae o hyd. Mae yma
bobl dda, hardd – ffyddlon, ymroddgar,
bydden nhw’n gwneud unrhyw beth i
chi. Peidiwch â rhoi lan arnon ni. Efallai
nad oes ganddon ni lawer o hyder ond
dy’n ni ddim wedi bennu eto – mae’n
rhaid bod gobaith. Rydyn ni’n dal i drio.
Beth oedd y testun dydd Sul diwethaf?
Dyw’r cof ddim fel y bu. A ie, o efengyl
Mathew. Dywedodd Iesu, ‘Fe adeiladaf
fy eglwys ac ni chaiff holl bwerau Hades
y trechaf arni.’
‘Fe adeiladaf fy eglwys’. Rwyf
weithiau yn dychmygu pa fath o
eglwys mae Iesu am adeiladu. Ai ‘DIY
Makeover’ fel y gwnân nhw ar y teledu?
60 munud i wella sut mae’r lle’n edrych,
estyniad ar ben beth sydd ganddon ni’n
barod, neu efallai rhywbeth tebycach i’r
rhaglen ‘Grand Designs’. Cadw’r gorau
o’r hyn a fu a dod â bywyd iddo ar gyfer
heddiw ac yfory. Fe fyddwn i’n hoffi
hynny. Dydw i ddim eisiau colli’r hyn
sydd gyda ni, ond rwy’n gwybod fod
rhaid inni newid os ydym eisiau dyfodol
i’r capel.
Rydym yn dal ati i weddïo. Dy’n ni
ddim wedi anghofio sut i weddïo, ond
gweddïo ar Iesu i barhau i adeiladu
ei eglwys yma. Rwy’n cyfaddef, ar rai
dyddiau mae’n anodd dychmygu hynny
– ond ambell waith mae gennyf ddigon
o ffydd i feddwl y gallai rhywbeth
ddigwydd. Dychmygu .... ai gair
breuddwydiwr neu weledydd ydyw?
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Breuddwyd gwrach – neu obaith am
rywbeth i ddod?
Rwy’n hoffi dychmygu beth yw
cynllun Duw ar gyfer yr hen le yma.
Dychmygwch beth allai Duw ei wneud
gyda llond llaw o’r genhedlaeth ifanc
i ddechrau rhywbeth newydd, clwb
plant, gwaith mewn ysgolion, neu hyd
yn oed math newydd o wasanaeth.
Dychmygwch fod yn eglwys lle mae
pobl newydd yn troi mewn ar y Sul ac
yn dod yn ôl y Sul wedyn. Dychmygwch
fedru gwneud y pethau syml yn dda eto
– gweddïo a dysgu gyda’n gilydd mewn
ffydd, gweld Duw ar waith, rhannu
cariad Duw gydag eraill. Dychmygwch
wneud hynny gyda’n gilydd, fel nad
ydym ar wahân ond yn cael ein cefnogi
gan bobl Dduw.
Dychmygwch y cryf yn nerthu’r
gwan, dychmygwch yr eglwys yn byw fel
eglwys a Iesu yn brif adeiladwr.
Wrth edrych yn ôl ... ai dyddiau a fu
yw’r rhain neu ddyddiau i ddod?

Cegin Gareth
BREST FFOWLYN
GYDAG AFALAU A SEIDIR
(pryd o fwyd i ddau –
amser: 30 munud)
Cynhwysion
1 llwy-fwrdd olew olewydd
15 gram o fenyn
2 sialotsyn (wedi eu sleisio)
½ llwy-fwrdd siwgr brown
2 frest ffowlyn
2 afal bwyta wedi eu sleisio
1-2 llwy-de o saws Worcester
2 lwy-fwrdd crème fraiche
150ml seider sych
halen a phupur
1) Ffriwch y sialóts yn yr olew a’r
menyn am 3-4 munud.
2) Ychwanegwch yr afalau a’u taenu â
siwgr a’u ffrio am ychydig nes troi
eu lliw.
3) Codwch y sialóts a’r afalau o’r badell
ffrio a’u gadael naill ochr.
4) Ffriwch y ffowlyn am 6-10 munud.
5) Arllwyswch y seidir dros y ffowlyn
a’u mud-ferwi am 10 munud.
6) Ychwanegwch y saws Worcester a’r
crème fraiche, halen a phupur cyn
adio’r afalau a’r sialóts. Coginiwch
am 2 funud heb adael y saws i ferwi.

Gwefan yr Eglwys
Diolch i Eurof Davies, mae gwefan yr
eglwys yn awr ar dân ac yn chwibio
drwy’r bydysawd.
Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk
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Capel Mair (I’w canu ar y dôn “Ar Hyd y Nos”)
Braf eich gweld yn gwmni diddan
Yng Nghapel Mair,
Does well croeso i’w gael yn unman
Na Chapel Mair.
Daethom yma i’ch difyrru,
Bydd ’ma ganu a barddoni,
Ambell un yn well na’i gily’
Yng Nghapel Mair.

Y mae yna garafanau
Yng Nghapel Mair,
Sy’n golygu colled weithiau
I Gapel Mair;
Mair, Aneurin dros y moroedd,
Mer a Gareth ânt bellteroedd,
Ond fan hyn y mae eu nefoedd
Yng Nghapel Mair.

Mae ’ma heno ddrws agored
Yng Nghapel Mair,
Croeso hael a llwyr ddiarbed
I Gapel Mair.
Methodistiaid gânt eu derbyn
A Bedyddwyr heb warafun –
Maent i gyd yn rhan o’r darlun
Yng Nghapel Mair.

Y mae gennym yrwyr tacsi
Yng Nghapel Mair:
Os heb gar, fe wnant eich gyrru
I Gapel Mair.
Codwch ffôn, fe ddônt ar unwaith,
Fydd dim angen gofyn eilwaith,
Does raid ichi golli noswaith
Yng Nghapel Mair.

Diolch, Dyfed, am lywyddu
Yng Nghapel Mair,
Am gyflwyno a chroesawu
I Gapel Mair.
Amlwg dy fod ti’n ddysgedig,
Gwybod llawer wyt am gerrig,
Bu’n gadeirydd bendigedig
Yng Nghapel Mair.

Lynne Tŷ Capel sy’n llafurio
Yng Nghapel Mair;
Mae hi’n feistres ar arlwyo
I Gapel Mair.
Does ei gwell hi am goginio,
Mae ei chawl hi yn ddiguro,
Does ’na siawns i neb ymprydio
Yng Nghapel Mair.

Gareth Jerman yw’r dyn arian
Yng Nghapel Mair;
Mae’n gofalu dod â’r cyfan
I Gapel Mair.
Am y Gunners mae yn brolian –
Hiraeth arno sydd am gwpan:
Fe yw’r un â’r llais fel taran
Yng Nghapel Mair.

Mae ’na weithwyr brwd a pharod
Yng Nghapel Mair,
Rhônt wasanaeth yn ddiamod
I Gapel Mair;
Traethir yma air y cymod,
Cawn ein codi fel eryrod
Pan gyhoeddir inni’r duwdod
Yng Nghapel Mair.

Mawr yw’n dyled i’r prydyddion
Yng Nghapel Mair.
Dod y maent â chlod yn gyson
I Gapel Mair.
Meinir Jerman a’i phenillion,
Ken y Graig a’i delynegion:
Haedda’r ddau ryw ddydd gael coron
Yng Nghapel Mair.

Bydd ’ma groeso’r flwyddyn nesa
Yng Nghapel Mair;
Dewch, gyfeillion, dewch yn dyrfa
I Gapel Mair;
Yma mae’r bendithion mwya’
Yma mae eich ffrindia’ gora’,
Dewch, cewch rhwng y muriau noddfa
Yng Nghapel Mair.
I.C.R.
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Jennie Olwen Roberts

ger Bangor lle’r oedd D J Roberts
bellach yn weinidog. Ym 1939 daethant
i Aberteifi ychydig fisoedd cyn cychwyn
yr Ail Ryfel Byd, gan i’w gŵr dderbyn
gwahoddiad Capel Mair i weinidogaethu
ar yr Eglwys.

Ganed Jennie Olwen Roberts ar Ebrill
21 1914 yn Nolgellau, yr ail o dair o
ferched i Robert a Laura Pugh. Ni
chafodd fawr o gwmni ei thad yn y
blynyddoedd cynnar gan ei fod yn
Ffrainc a Gwlad Belg adeg y Rhyfel
Mawr yn gwasanaethu ar y rheilffyrdd.
Roedd Robert Pugh yn Godwr Canu
yng nghapel Tabernacl, Dolgellau, ac
yn arweinydd nifer o gorau plant, ac
oddi yno y datblygodd hoffter Jennie o
gerdd a chorau
Cafodd ei haddysg gynnar yn
Nolgellau, er fod nifer o driniaethau
yn yr ysbyty wedi amharu ar yr addysg
honno am gyfnod. Yna aeth i Ysgol Dr
Williams yn Nolgellau, ysgol breswyl
yn bennaf, ond a gynigiai nifer o
ysgoloriaethau i bobl ifanc lleol fel yr
hyn a elwid yn day girls. Oddi yno
aeth i hyfforddi yn nyrs yn Lerpwl, yn
ysbyty enwog Alderhey, cyn dychwelyd
yn ôl i Ysbyty Llwyn View, Dolgellau,
oherwydd gwaeledd ei mam.
Yn y capel y cyfarfu â David John
Roberts, a phan aeth ef yn fyfyriwr
i Brifysgol Bangor a Choleg yr
Annibynwyr, pan oedd Jennie Olwen
yn Lerpwl, gallai daro draw i Lerpwl a
chanlyn Jennie Olwen a’i hoff dîm pêldroed, Everton, yr un pryd.
Priododd y ddau ar 27ain Mawrth
1937, ychydig wedi marwolaeth ei mam,
Laura, gan ymgartrefu yn Llanllechid

Y Parchedig a Mrs D. J. Roberts
Nid oedd swyddogion Capel Mair ar
y pryd yn credu ei bod yn beth cymwys
i wraig Gweinidog i fynd i weithio,
felly daeth yr yrfa fel nyrs i ben. Ac ni
chafodd ei gŵr yntau chwarae pêl-droed
i dîm y dref fel y dymunai chwaith, gan
fod hynny hefyd yn beth anghymwys i
Weinidog ei wneud yn y cyfnod!
Bu’n rhaid i Jennie fodloni ar fod yn
gymar ac yn gefn i’w gŵr trwy gydol ei
weinidogaeth faith hyd fis Gorffennaf
1977, a bu’n selog ym mhethau’r
Capel am gyfnod da wedi hynny tra’n
gofalu am ei phriod trwy ei gyfnodau
o lesgedd. Bu’n athrawes Ysgol Sul, ac
yn gyd-arweinydd y Band of Hope am
ddegawdau, ac yn swyddog ar nifer o
gymdeithasau’r Eglwys, a’r cyrff cydenwadol, heb sôn am ei gwaith gyda
mudiadau diwylliannol eraill yn y dref.
Oherwydd yr etifeddiaeth gerddorol
gafodd drwy ei theulu, gallai hefyd
estyn cymorth fel cyfeilydd yn y Capel,
a’i diddordeb mawr oedd perthyn i
gorau canu Aberteifi dros gyfnod maith
– corau Andrew Williams, Stanley
Beddows, Joan Osborne Thomas, E. S.
Watts, Geraint John a Rowland Morris,
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I gyfarch Mrs Roberts ar achlysur
ei phen-blwydd yn 100 oed,
21 Ebrill 2014.

ac yn ddiweddarach, Côr Pensiynwyr
Aberteifi y bu’n aelod ohono hyd nes
iddi gyrraedd ei phen-blwydd yn 90
oed. Deil ei diddordeb yn y pethau
hynny yn fyw iawn.
Mae byw yn yr un dref am gyfnod
maith wedi creu cyfeillion da a ffyddlon
dros y blynyddoedd er eu bod yn
prinhau, ond diolch am y selogion sy’n
ymweld â hi’n gyson ac yn rhoi cymorth
i’r ‘plant’, fel y mae’n eu galw, i barchu ei
dymuniad i gael dal i fyw yn annibynnol
yn ‘Y Marian’.

Yr un ag Ebrill erioed yw’r eneth
sydd mor hen â’r glasgoed;
   y nain sy’n iau na’i henoed,
   y gwanwyn teg sy’n gant oed.
C.W.J.

Daw cardiau wrth gyfeillion
A neges wrth y Cwîn,
Ond ni fydd un mor eang
Â’ch neges chi eich hun.

Dymuna’r golygydd ddiolch i
Hywel am gyflwyno’r erthygl uchod
i’r “Feidr”.

Y neges sy’n ddieiriau,
Heb arni stampiau drud,
Hen neges Parch ac Urddas –
Y neges orau i gyd.
Ken Griffiths
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Mrs Roberts yn derbyn cyfarchion yr
eglwys oddi wrth y gweinidog a’i briod
ar achlysur ei phen-blwydd, 21 Ebrill,
yn y te dathlu yng Ngwesty’r Cliff.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Mrs Roberts yn ailagor Capel Mair wedi ei adnewyddu, Ebrill 2004, gyda’r
gweinidog a phlant yr eglwys: Steffan, Rhys, Esyllt, Wyn, Lowri a Carys
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Blwyddyn Ddinesig
Maer a Maeres Aberteifi
Ar gais (gorchymyn!) y Golygydd yr
ydym yn cyflwyno ychydig o hanes ein
pedwerydd tro fel Maer a Maeres Tref
Aberteifi.
Bu’n flwyddyn ddigon prysur – ac
yn un gwbl wahanol a phrysurach, os
rhywbeth, na’r cyfnodau cynt.
Wel, os oedd yr emynydd yn gallu
gofyn “Pa le, pa fodd dechreuaf”...
fe ddilynaf frawddeg agoriadol Dylan
Thomas – “to begin at the beginning”.
Nos Fawrth, Mai 14, 2013 sefydlwyd
ni fel Maer a Maeres. Fe nodwn
ddigwyddiadau’r wythnos honno:
Nos Fawrth – sefydlu’r Maer
Nos Fercher – sefydlu Maer Castell
Newydd Emlyn
Nos Iau – arddangosfa celf yng Ngholeg
Ceredigion
Nos Wener – (i fod mynd) sefydlu John
Adams-Lewis yn gadeirydd Cyngor Sir
Ceredigion. Ond ganol y prynhawn,
teimlo’n dost – dim doctor ar gael am
deirawr – ffonio am ambiwlans ac o
fewn munudau roeddwn ar y ffordd i
Ysbyty Glangwili.
Dydd Sul – Cymanfa Ganu Capel
Mair – colli honno – dim colled i
ansawdd y canu. Fe aeth Marian yno
yng nghwmni Elaine a Jean – rhag iddi
greu cynnwrf.
Diolch byth, fe wellodd pethau
wedyn – a bûm “yn iach ac yn rhydd
o bob afiechyd” i fynd a dod ar hyd
y flwyddyn. Gwell i mi beidio dweud
gormod – mae mis eto cyn diosg y
cadwyni.
Ddiwedd mis Mai, fe fuom ein dau
i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
(Boncath); ddechrau mis Gorffennaf

Gŵyl Fawr Aberteifi – y Maer sy’n agor
honno; ac yna fis Awst i’r Eisteddfod
Genedlaethol yn Ninbych. Dim byd
newydd yn hynny; fe fyddwn ein dau
yn mynd i’r rhain yn flynyddol, beth
bynnag.
Fe synnech chi yr holl weithgareddau
sy’n mynd ymlaen yn y dre. Mae’r
gwahanol fudiadau sy’n y dre ac yn y
wlad o amgylch yn cynnal bore coffi ar
y Sadwrn, capeli ac eglwysi ac ysgolion
yn yr un modd. Mae Ystafell Radley a
bellach, Festri’r Tabernacl, yn gyfleus
i wneud hyn. Yn ystod y flwyddyn fe
yfwyd galwyni o goffi. Mae un diwrnod
yn sefyll allan – Medi 27 – Bore Coffi
Macmillan yn yr Ysgol Gynradd – mae
hwn wedi digwydd ers blynyddoedd i
gofio am Peggy Lewis. Ond eleni cafwyd
bore coffi yn y Tabernacl – coffi ym
Maes Mwldan, coffi ym Maesglas – cyn
mynd i ymweld â dau oedd yn dathlu
pen-blwydd priodas – a chael rhywbeth
amgenach na choffi !
Gwahoddir y Maer a’r Faeres i
achlysuron arbennig – eleni fe fuom
yng ngwasanaeth Siryfiaeth Dyfed
trwy wahoddiad Mr John Davies, Cwm
Betws; Sioe Amaethyddol Aberteifi a
Sadwrn Barlys i’w cinio; felly hefyd y
Soroptimistiaid, Cymdeithas Brioude, y
Clwb Rygbi; cinio swyddogol Cadeirydd
Ceredigion (siaradwr gwadd); y
Cymdeithasau Cymraeg; nôl ym mis
Gorffennaf cafwyd cyfarfod yn dathlu
Gŵyl y Glaniad ac roedd yn hyfryd
clywed y merched o Batagonia’n parablu
Cymraeg; mae un cinio eto i ddod, sef
Noson Gwragedd y Seiri Rhyddion.
A chyn gorffen y Faeroliaeth, fe
fyddwn yn mynd i seremoni sefydlu
Maer Llambed a Maer Aberystwyth.
Ond nid yw popeth yn fêl i gyd. Mae
hanes datblygiad neu ddiffyg datblygiad
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Ysbyty Aberteifi yn dod i gorddi’r
meddwl. Fe gymerwyd rhan i gasglu
enwau i’r ddeiseb fawr ac fe fuom yn y
cwmni a aeth i’r Cynulliad i gyflwyno’r
ddeiseb honno. Mae ’na addewid bod
math o ysbyty i’w adeiladu y flwyddyn
nesaf – ond ysbyty heb welyau. Fe
ddaeth y llifogydd â’r gymdeithas at ei
gilydd. Casglwyd dros £8,500 i helpu’r
bobl lawr yn Heol y Santes Fair a
Gloster Row.
Fe fu’r ddau ohonom yn Rali Ceir
Clasurol Aberteifi. Roedd Marian yn
gallu rhoi cyfarwyddiadau a pheth
o hanes gan inni fynd o amgylch ei
chynefin hi. Bu’n rhaid newid car yn
Aberaeron – efallai oherwydd y pwysau
yn y sedd gefn!
Achlysur diddorol arall oedd agor
Gŵyl Bwyd ac Afon – rwy’n credu
bod mwy o ddiddordeb yn y cadwyni
maerol na’r stondinau – “can we have
a picture?” Mae’n lluniau mewn cartrefi
yn yr Eidal, Ffrainc a’r Almaen!

Gwahoddwyd ni i agor Galeri
Arlunio, Canolfan Cymorth, Siop Flodau
a “One Stop Shop” ar Grosvenor Hill. Y
daith fwyaf oedd mynd gydag aelodau
Ymddiriedolaeth Cadwgan i Highgrove
– codwyd yno swm sylweddol iawn i
gronfa’r Castell.
Yn ddiweddar, fe fuom i Gastell
Newydd Emlyn i noson swyddogol i
agor “iTeifi” (Canolfan Twristiaeth) gan
Sara Edwards.
Achlysur diddorol blynyddol a
phleserus yw gwibdaith yr Henoed.
Eleni fe aethpwyd i ymweld ag Eglwys
Gadeiriol Tyddewi. Tywyswyd ni o
amgylch y Gadeirlan gan y Canon
Dorrien Davies – ac fel y gallwch
synhwyro, roedd hi’n brynhawn
diddorol; nôl wedyn i Nant-y-ffin i
swper. Cafwyd adloniant cerddorol gan
Lilwen a Gwenda o Gwm Gwaun.
Adeg y Nadolig – prysurdeb a
charolau: cael ein gwefreiddio yn Sioe
Nadolig Adran Iau Ysgol Gynradd
Aberteifi – a chael tocyn parcio!

Prifddinasyddion 2013-14:
Y Maer a’r Faeres yn ymuno â Chadeirydd Cyngor Sir Ceredigion,
y Cyng. John Adams-Lewis a Mrs Morina Adams-Lewis
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Gwasanaethau, ymweliadau i Gartrefi
Brondesbury a’r Hafod, yr Ysbyty,
Gorsaf Dân a’r Ambiwlans, draw i
Lwyndyrus a galw yn Swyddfa’r Heddlu
– gwasgu botymau’r drws ffrynt, ond
neb yn ateb; lawr i Maes Mwldan cyn
prysuro i Aberystwyth i ginio gyda’r
teulu.
Drannoeth y Nadolig, cyfarfod
aelodau Cymdeithas y Gwaedgwn a’u
dilyn lawr i Mwnt.
Fe soniais eisoes am yr Ŵyl Fawr.
Un achlysur sy’n rhoi pleser a boddhad
yw Cyngerdd y plant lleol. Fe gafwyd
gwledd o ganu a dawnsio. Rhyw ddeng
diwrnod wedyn mynd i sioe haf yr Ysgol
Gynradd yn Theatr Mwldan. Gwych
yw’r unig air i ddisgrifio’r perfformiad.

Gwynfi a Marian yn torri’r deisen
ar achlysur dathlu eu priodas
ddiemwnt yn ystod blwyddyn
ei faeroliaeth, 2 Chwefror 2014
Achlysur cyhoeddus arall yw Sul y
Cofio. Dyma’r cyfle i dalu’n gwrogaeth i
fechgyn a merched lleol a laddwyd yn y
ddau Ryfel Byd. Gwrhydri’r gorffennol
a gobaith am heddwch yn y dyfodol.

Mae pobl Maesglas yn flin gyda
chwmni Tai Ceredigion oherwydd
diflaniad cyfarpar chwarae o’r maes.
Y bwriad yw codi rhagor o dai yno. Bu
protestio o flaen Neuadd y Dre a dau
neu dri bore coffi i godi arian i wyrdroi’r
penderfyniad. Ac fe fuom yno i gefnogi.
Fe fu cysylltiad agos rhwng Cyngor
y Dre â’r Sefydliad yn Aberporth.
Gwahoddir y Maer a’r Cyngor i’w Noson
Garolau Nadolig ac i’r gwasanaeth i
gofio Brwydr Prydain. Mae cadetiaid
yr awyrlu a’r fyddin yn bresennol ar
rai achlysuron ac fe fuom yn dosbarthu
tystysgrifau i gadetiaid yr Awyrlu.
Ac yn y cyswllt hwn fe fu aelodau o’r
Gwarchodlu Cymreig yn dilyn Llwybr
yr Arfordir ac fe wahoddwyd y Maer i’w
derbyn i’r dre mis Mehefin. Fe fuom ein
dau yng ngwasanaeth Dydd y Lluoedd
Arfog yn yr Eglwys Gatholig.
Ar y llaw arall, fe fu’r ddau ohonom
ynghŷd â John a Morina Adams-Lewis
yng nghyfarfod y Gideonaid yn Neuadd
y Dref a derbyn copi o’r Testament
Newydd. Yr un noson, fe fûm yn rhannu
gwobrau a thystysgrifau “Aberteifi yn ei
Blodau”. Rhaid diolch a llongyfarch y
bobl hynny sy’n cadw borderi o blaentŷ mor brydferth. Gyda llaw, rwy’n
cydnabod a diolch i Adran Gerddi
Cyngor Sir Ceredigion am y modd y
maent yn harddu’r dref.
Cafwyd gwahoddiad i Noson
Wobrwyo yn yr Ysgol Uwchradd ac i
weld y gampfa newydd. Cofio mai’r unig
droeon y byddwn i’n mynd i’r gampfa
oedd i arolygu arholiadau. Barry Rees,
cyn-ddisgybl, oedd y siaradwr gwadd.
Yn ôl y canlyniadau, mae’r ysgol yn
llwyddiannus iawn. Roeddem ni eisoes
wedi bod mewn cyngerdd yn yr ysgol.
Ar ben hyn i gyd, rhowch gyfarfodydd
asiantaethau eraill. Do, fe fu’n flwyddyn

- 10 -

ddigon prysur. Cyn dosbarthu’r rhifyn
hwn o’r Feidr, bydd mwy o gyfarfodydd
swyddogol.
Y peth olaf, bron, cyn i’r adroddiad
fynd i’r Feidr oedd agor Arddangosfa’r
Castell yn y Neuadd Sirol (Shire Hall).
Edrychwn ymlaen at agor y Castell
flwyddyn nesaf; yn sicr fe fydd yn
atyniad i bobl Aberteifi ac i’r ymwelwyr.
Wel, i orffen – os collon ni Gymanfa
Capel Mair, gobeithio y byddwn yn iach
i fod yng Nghymanfa’r Bedyddwr! Nid y
bydd y canu’n gwella oherwydd ein bod
ni yno!
Ein diolch i glerc y cyngor a’i gymar
am eu hamynedd di-ball a’u cymorth
drwy’r flwyddyn. Mae’r Cyngor a’r dref
yn ffodus o’u cael.

.

Y Maer yn cyfarch Mrs Olwen Romney
yng nghystadleuaeth Bonet y Pasg
a gynhaliwyd yng Nghartref
Brondesbury brynhawn Sul y Pasg.

Gwynfi a Marian Jenkins.

Pam ?
Clymodd fy nhafod fy ngeiriau’n ddim.
Doeddwn i bellach yn fud, yn werth dim.
Llifodd rhaeadrau fy nagrau’n rhydd lawr fy ngruddiau
A’m gadael yn griddfan – yn methu geirio fy meddyliau.
Bellach rwy’n gaeth mud i ’mhen fy hun.
Fy llais sydd ar goll, fel ffrâm heb ddarlun.
Beth wnes i i haeddu’r gosb ? Pam...
Pam mai fi sy’n wynebu’r cam ?
Oes rheswm teg dros dynged debyg.
Cael fy adnabod a’m derbyn fel dioddefwr dirmyg ?
Heb ymateb, heb agwedd, heb lais i ddatgelu
Môr fy meddyliau, heb lais i gwestiynu.
Pam na allaf gael fy nerbyn
A’m caru, fy nghofleidio, a’m hamddiffyn ?
Pam dioddef bywyd anodd, llawn anobaith –
Nam cudd byd ffug-berffaith ?
Efa Bowen
Cerdd fuddugol y Gadair Iau – Eisteddfod Ysgol y Preseli 2014
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Capel Mair, creadigaeth
hardd Thomas Glandŵr
Nid ydynt hardd, eich hen addoldai llwm.
Pa ddwylo a’u lluniodd hwy
Yn flychau sgwâr, afrosgo, trwm,
Yn foel, ddiramant, hyd y cwm . . .?
Er bod pedair llinell agoriadol
‘Blychau’, telyneg adnabyddus T.
Rowland Hughes, yn ddisgrifiad teg o
bryd a gwedd y ddau Gapel Mair cyntaf,
y naill yn dyddio o 1805 a’r llall o 1831,
nid blwch sgwâr, afrosgo, trwm mo’r
trydydd capel o bell ffordd. Yn hytrach, y
mae’r Capel Mair presennol, a agorwyd
yn 1870, yn enghraifft wiw o waith y
Parchedig Thomas Thomas (1817–88),
neu Thomas Glandŵr fel y’i hadwaenid,
un o benseiri capel pwysicaf Cymru a
gafodd ei hyfforddi’n saer coed ac yn
adeiladydd gan ei dad yn Abertawe cyn
iddo fynd i’r weinidogaeth.

Thomas Glandŵr

Yn ystod ei oes bu Thomas, a oedd
yn weinidog ar Gapel Annibynnol
Siloh, Glandŵr, Abertawe, yn gyfrifol
am gynllunio oddeutu 900 o gapeli
anghydffurfiol ledled Cymru ac ar hyd
a lled Lloegr dros gyfnod o ddeugain
mlynedd, rhwng y 1840au a’i farwolaeth
yn 1888. Yr adeilad crandiaf a’r mwyaf
drudfawr a gynlluniwyd ganddo oedd
Coleg Coffa Aberhonddu. A thipyn o
ryfeddod yw cofio fod y rhan helaethaf o
lawer o’r arian mawr (£12,000) a gafwyd
at godi’r adeilad rhwysgfawr hwnnw
yn 1867–69 wedi dod yn wirfoddol

o gyfraniadau aelodau ac eglwysi’r
Annibynwyr yn unig. Heb os, y gwaith
o gynllunio’r coleg a sicrhaodd y câi
Thomas ei gydnabod yn bensaer o bwys
ac yn ffigwr cenedlaethol adnabyddus o
ddiwedd y 1860au ymlaen.
Yn wir, cyfnod prysuraf ei yrfa
bensaernïol oedd y degawd 1861–71,
pryd y gwyddom iddo gynllunio o
leiaf 90 o gapeli, y rhan fwyaf ar gyfer
yr Annibynwyr ond eraill ar gyfer y
Methodistiaid Calfinaidd a’r Bedyddwyr.
Arddull clasurol, a ddefnyddiai elfennau
o bensaernïaeth y Dadeni yng ngogledd
yr Eidal, a fabwysiadwyd ganddo yn
ddi-ffael er na fu ef erioed yn y wlad
honno. Câi ei syniadau drwy astudio
engrafiadau o adeiladau Eidalaidd a
ymddangosai o bryd i’w gilydd mewn
llawlyfrau penseiri ac adeiladwyr y
cyfnod.
Mae’r elfennau clasurol i’w gweld
yng Nghapel Mair a godwyd ar gost
o £1,500 yn 1869–70: cymesuredd
y ffasâd o boptu’r drws canolog; y
pediment trionglog uwchlaw’r ffenestri
hirgul, a’r tri wrn addurnol yn goron ar
y ffasâd. Gwelir y llestr carreg mwyaf
ysblennydd ar frig y pediment a’r ddau
arall uwchben y naill gornel a’r llall.

Yr wrn
Un o’r ddau wrn
                 
addurnedig        
mawr
bach. Tybed beth
ar frig y pediment
yw arwyddocâd
         
y calonnau?
trionglog
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Engrafiad yn seiliedig ar sgets Thomas o
Gapel Carmel, Cendl. Sylwer ar y bwa mawr
uwchlaw’r tair ffenest ganol. Yn 2011 roedd y
capel ar werth am bris o £50,000. Tŷ yw Carmel
Penrhyndeudraeth ond mae drysau Carmel
Tanygrisiau yn agored ar y Sul.

Capel Mair
Er mawr syndod, fodd bynnag, mae
un o nodau amgen cynlluniau Thomas
Glandŵr yn eisiau, sef ‘y bwa mawr’
neu’r ‘halo arch’, fel ei gelwid, yn
ymestyn i ganol y pediment uwchlaw’r
ffenestri canolog. Nodwedd yn seiliedig
ar Eglwys San Andrea, Mantua yng
ngogledd yr Eidal, yw’r bwa mawr ac y
mae’n elfen drawiadol yng nghynllun y
tri chapel y bu ’Nhad yn weinidog arnynt
rhwng diwedd y 1930au a’r ’40au, sef
Carmel Penrhyndeudraeth (1859–60),
Carmel Cendl (Beaufort) (1864–66) a
Charmel Tanygrisiau (1861–62). Diolch
i Thomas Glandŵr, nid oedd y capeli
hynny naill ai’n ‘foel, ddiramant’ nac
ychwaith ‘heb orchest bwa’, megis y
blychau y canodd T. Rowland Hughes
amdanynt.

Yn amlach na pheidio, roedd
Thomas hefyd ymhlith y gweinidogion y
gofynnwyd iddynt bregethu ar achlysur
agoriad y capeli a gynlluniwyd ganddo.
’Wn i ddim a oedd yn bresennol yn y
cyrddau ym Mhenrhyndeudraeth yn
1860, yn Nhanygrisiau yn 1862 na’r
rheiny a gynhaliwyd yng Nghendl
yn 1866, ond fe draddododd un
o’r pregethau yn ystod y gyfres o
gyfarfodydd a gynhaliwyd yng Nghapel
Mair ar 21 a 22 Medi 1870. Cododd ei
destun o 2 Corinthiaid, 3, 7–11, adnodau
sydd yn cynnwys y gair ‘gogoniant’
naw o weithiau. Ac un o ogoniannau
treftadaeth bensaernïol Aberteifi, yn
sicr ddigon, yw Capel Mair. Mae’n gapel
y dylid ei ddiogelu, costied a gostio.
					
Dyfed Elis-Gruffydd
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Cymdeithas
y Chwiorydd
Tymor 2013-14
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Mair Roberts
Cadeirydd: Mrs Lowri Lewis (612015)
Is-Gadeirydd: Mrs Meinir Jerman
Ysgrifennydd: Mrs Mair James
Is-ysgrifennydd: Mrs Mair Thomas
Trysorydd: Mrs Geinor Griffiths
Is-drysorydd: Mrs Ann Vittle
Tachwedd 28:
Darlith gan Mrs Rhiannon Lloyd—
Cafwyd noson addysgiadol yn gwrando
ar Mrs Rhiannon Lloyd yn siarad am
“Sefyllfa’r Gymraeg, Ddoe a Heddiw”.
Bu Mrs Lloyd yn sôn am hanes yr iaith
yng Nghymru ar hyd y blynyddoedd.
Soniodd am y cyfnod pan nad oedd y
Gymraeg i’w siarad na’i chlywed yn yr
ysgolion, gan mai yn y cartref a’r capel
yn unig y’i parchwyd: dyna gadwodd
yr iaith yn fyw yn ein gwlad. Yr oedd
y Cymry yn cael eu cyfrif yn dwp ac
anllythrennog. Daeth pethau yn well yn
y pumdegau ar ôl llawer brwydr ffyrnig
i gael mwy o Gymraeg ym mywyd
Cymru. Erbyn hyn mae llawer mwy yn
siarad Cymraeg a llawer mwy o ysgolion
Cymraeg yn y wlad. Cafwyd hefyd
hanes ei gyrfa fel athrawes yn Aberteifi
hyd nes iddi gyrraedd ei huchafbwynt
gyrfaol yn Ysgol Gymraeg Glan Taf,
Caerdydd. Ymunodd y brodyr hefyd yn
y noson hon.
Rhagfyr 12: Dathlu’r Nadolig
Daeth y Gymdeithas Ddiwylliadol
i ymuno â’r chwiorydd i ddathlu’r
Nadolig. Yr oedd y byrddau wedi eu
gosod a hefyd eu haddurno gan Mrs
Lynne Davies, a pharatowyd y bwyd
gan wragedd y pwyllgor. Parti “Munud

Olaf”, dan arweiniad Mrs Catrin
Thomas, Hermon, oedd yn gyfrifol
am yr adloniant – saith o chwiorydd
o gapeli ofalaeth y Parchg Emyr Wyn
Thomas. Canwyd carolau a chafwyd
darlleniadau Nadoligaidd hefyd gan y
parti. Croesawyd pawb gan Mrs Lowri
Lewis a diolchwyd gan Dyfed ElisGruffydd. Gwnaed casgliad o £125 tuag
at Ystafell Fyw Caerdydd.
Ionawr 23: Gwaith Llaw
Cafwyd noson ddiddorol yn gwrando
ar Mrs Esta Davies a Mr Maldwyn
Owen, y ddau o Benyparc, yn sôn am
eu diddordebau mewn gwaith llaw.
Yn gyntaf, soniodd Esta am ei hoff
fath o waith llaw, sef Cwiltio. Yr oedd
ganddi sawl enghraifft ac eglurhad o’r
gwaith cywrain oedd angen i gwblhau’r
crefftwaith. Yna bu Maldwyn yn siarad
am y gwahanol brodwaith oedd ganddo
mewn darluniau ac fel y bu iddo
ddechrau diddori yn y grefft. Croesawyd
pawb gan Mrs Lowri Lewis; cynigiodd hi
hefyd y diolchiadau, a chydymdeimlodd
â theuluoedd Mrs Nesta Davies a Mrs
Joan Lewis, dwy aelod ffyddlon o’r
Gymdeithas ar hyd y blynyddoedd.
Chwefror 20:
Dathlwyd Gŵyl Ddewi ar y cyd gyda’r
Gymdeithas Ddiwylliadol.
Mawrth 27:
Aethpwyd am bryd o fwyd ar noson olaf
y tymor i Westy’r Cliff. Ein gŵr gwadd
oedd y Parchedig Eirian Wyn Lewis,
Mynachlog-ddu. Offrymwyd gweddi a
chroesawyd pawb gan Mrs Lowri Lewis.
Wedi’r wledd, cafwyd araith ddiddorol
gan y gŵr gwadd am ei deithiau i
wahanol wledydd y byd. Roedd wedi
ymweld ag Efrog Newydd bump o
weithiau a’r Wladfa ym Mhatagonia
wyth gwaith. Cawsom fraslun o’r
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teithiau, a hyfryd oedd gwrando arno
yn ei ffordd unigryw ei hun. Mae ef
hefyd yn llywydd pwyllgor Ariannin a
Chymru ac yn aelod o orsedd y beirdd
Eisteddfod Trelew. Felly, mae Patagonia
fel ail gartref iddo erbyn hyn, a bydd
yn teithio yno eto yn y flwyddyn 2015.
Diolchwyd iddo gan Mrs Meinir Jerman
a hefyd i’r swyddogion am eu gwaith ac
am dymor llwyddiannus arall.
Bore Sul, Mawrth 30:
Gorffennwyd y tymor eleni gydag
oedfa fore Sul. Mrs Morfydd Jones,
Castellnewydd Emlyn, oedd y wraig
wadd. Cymerwyd y rhannau arweiniol
gan aelodau’r pwyllgor. Yr organyddes
oedd Mrs Mair Thomas. Cafwyd oedfa
fendithiol iawn drwy orffen y tymor ar
Sul y Mamau.
Mair James.

Yn dilyn canllawiau
Cyngor Sir Ceredigion
i gyflwyno mesurau drudfawr
i reoli baw cŵn, derbyniwyd y
brotest ganlynol
Yn sgil yr holl doriadau,
Y mae y Cyngor Sir
Yn gwneud y blaenoriaethau
I ninnau’n hollol glir.
Rhaid codi’r pris i’r henoed
Sy’n derbyn Pryd ar Glud;
Mae digon o hen arian
I’w gael gan rhain i gyd.
Rhaid cau y llyfrgelloedd –
Does neb yn darllen mwy,
A chau y pyllau nofio
Sy’n segur ym mhob plwy’.
Ond dylwn ymfalchïo
A pheidio cadw sŵn:
Mae tri deg pump o filoedd
I’w gwario ar faw cŵn.
Ken y Graig
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Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2013-14
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Llywydd: Dr Dyfed Elis-Gruffydd
Ysgrifennydd: Mer Evans
Trysorydd: Gareth Jerman
Cafwyd tymor llwyddiannus eleni eto
dan lywyddiaeth Dyfed Elis-Gruffydd.
Diolch i’r pwyllgor am raglen amrywiol
ac am ffyddlondeb yr aelodau yn y
cyfarfodydd.
Agorwyd y tymor gan Mrs Hedydd
Hughes, Abergwaun. Mae Hedydd
yn gweithio i Fenter Iaith Sir Benfro a’i
diddordeb pennaf yw chwilota hanes
lleol. Cafwyd enghreifftiau o iaith y “wês
wês” ar ei gorau mewn llyfrau bychain;
“yr iaith bertaf yng Nghymru”, medd
Hedydd, a hithau yn roces o Sir Benfro.
Ym mis Tachwedd cafwyd cwmni
Mr Geraint Evans o Dal-y-bont,
Aberystwyth,
a’i
destun
oedd
“Mwrdwr a Mwy”, testun hynod
arswydus. Fe fu Geraint yn ddarlithydd
yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac
am gyfnod yn Warden ar Neuadd
Pantycelyn. Ar ôl ymddeol mae wedi
troi at ysgrifennu llyfrau ditectif. Mae’r
drydedd gyfrol wedi dod o’r wasg a’r
bedwaredd yn troi yn yr ymennydd.
Mae gwreiddiau Geraint yn ddwfn yn
Nhegryn gan fod ei dad, y diweddar
Barchedig D. Gwyn Evans, wedi ei eni
a’i fagu yno.
Ym mis Rhagfyr ymunodd y Gymdeithas
Ddiwylliadol gyda Chymdeithas y
Chwiorydd i ddathlu’r Nadolig.
Cafwyd adloniant gan chwech o ferched
o ardal Glandŵr a Hebron.

Yn y cyfarfod cyntaf o’r flwyddyn
newydd croesawyd Elinor Wyn
Reynolds, Caerfyrddin. Y mae’n
ddramodydd a bardd, a’i thestun oedd
“Barddoniaeth Ysgafn”. Mae’n ymweld
ag ysgolion i gyflwyno ei barddoniaeth
i’r plant.
Mis Chwefror ymunodd y ddwy
Gymdeithas i ddathlu Gŵyl Ddewi.
Cafwyd cawl blasus wedi ei baratoi
gan Mrs Lynne Davies, i’w ddilyn
gyda chwpaned o de a phice ar y
maen. Gwestai’r noson oedd Y Gwir
Barchedig Saunders a Mrs Cynthia
Davies. Bu’r ddau yn rhoi hanes eu
bywyd ac maent erbyn hyn yn byw yn
Aberteifi ac yn dal i roi o’u gwasanaeth
i eglwysi a chapeli’r ardal.
I orffen y tymor cafwyd noson o
Frethyn Cartref dan ofal Mrs Mer
Evans. Daeth rhai o blant yr ardal oedd
wedi cystadlu yr wythnos flaenorol yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd i gymryd rhan.
Bu rhai aelodau dipyn yn hŷn hefyd yn
cyflwyno eitemau. Canwyd penillion a
gyfansoddwyd gan y gweinidog i ategu
at y noson (gweler tudalen 5 o’r “Feidr”).
Diolch i bawb am bob cefnogaeth
a chymorth yn ystod y tymor;
dymuniadau gorau i’r Gymdeithas yn
ystod y flwyddyn nesaf dan lywyddiaeth
Mr Rhidian Evans.
Mer Evans
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I gyfarch Gwynfi a Marian
ar achlysur dathlu
eu priodas ddiemwnt,
2 Chwefror 2014
Mae’r diemwnt yn datgan,
Heb unrhyw eiriau croes,
Am gwrs o chwe deg mlynedd
Sy’n troi’n fis mêl am oes.
Ken Griffiths

Plant yr Egin Glas yn cyflwyno siec o £60 i Apêl Haiti. Codwyd yr arian o
ganlyniad i werthiant Cardiau Nadolig a gynlluniwyd gan blant yr Ysgol Sul.

Plant yr Egin Glas gydag Enis Davies a ddaeth i’w holi ar gyfer Arholiad yr
Ysgol Sul: Iwan, Gad, Efa, Alaw, Tomos, Guto, Gruffudd, Max, Ifan, Luned,
Summer, Gwen a Telor.
Bu’n rhaid ateb cwestiynau am Stori Noa a chanu ‘Cân yr Haf’.
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Y plant lleiaf wrthi’n dysgu.

Cynhaliwyd gwasanaeth ar thema’r Groglith a’r Pasg yng Nghartref
Brondesbury a chafwyd canu hwyliog. Beti Emanuel fu’n cyfeilio a chafwyd
eitemau unigol gan Mer Evans (unawd) a Meinir Jerman (adroddiad).
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Mrs Roberts yn mynd ati i dorri’r deisen
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Crynodeb o waith yr
Ymddiriedolwyr

Llythyron

Yng nghyfarfod mis Tachwedd
croesawodd y Cadeirydd, Gareth
Evans, bum ymddiriedolwr newydd i’w
cyfarfod cyntaf, sef Dyfed Elis-Gruffydd,
Lyn Jones, Andrew Rockley, Aneurin
Thomas a Will Williams. Methodd Llio
Phillips â bod yn bresennol. Derbyniwyd
llythyr o ymddiswyddiad oddi wrth
Dafydd Wyn Jones ar ôl cyfnod maith
fel ymddiredolwr.
Cytunodd Dyfed Elis-Gruffydd a
Gareth Jerman gyflawni’r gwaith o
lanhau cerrig beddau Mr E. T. Davies
a’r Parchedig Daniel Davies.
Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd
osod tân trydan yn lolfa’r Tŷ Capel;
diolchwyd i Dilwyn Vittle am wneud y
gwaith angenrheidol ar frest y mur cyn
gosod y lle tân.
Er mwyn cario ’mlaen â gwaith
cynnal a chadw ar furiau allanol y
Capel, Tŷ Capel a’r festri, a hefyd
ffenestri newydd i’r tŷ a ffrâm drws y
capel, penderfynwyd gofyn i bensaer
cydnabyddedig i baratoi cynlluniau.
Yng nghyfarfod mis Mawrth
croesawodd y Cadeirydd Llio Phillips
i’w chyfarfod cyntaf o’r ymddiriedolwyr.
Adroddodd Gareth Evans ei fod wedi
gweithio yn agos iawn gyda’r pensaer,
Mr Barry Williams. Yna aeth yn ei flaen
i egluro’r holl waith sydd wedi dod
yn amlwg wrth gerdded o amgylch yr
adeilad gan ddefnyddio’r cynlluniau
manwl a oedd y pensaer wedi eu paratoi.
Penderfynwyd yn unfrydol ein bod yn
gofyn i’r pensaer orffen y cynlluniau er
mwyn eu cyflwyno i Adran Gynllunio
Cyngor Sir Ceredigion.
Gareth Evans (Cadeirydd)

Derbyniodd Pwyllgor y Diaconiaid y
llythyr canlynol oddi wrth ddau aelod
o’r gynulleidfa,
Delwyn Griffiths a Wynford Jones.
Cytunwyd ei gyhoeddi yn “Y Feidr”.
Annwyl gyfeillion,
Deallwn fod Deddf Priodas Un-rhyw yn
gwarchod capeli a’u cynrychiolwyr sydd
yn dymuno peidio cynnig gwasanaethau
priodas un-rhyw, rhag unrhyw un sydd
yn dymuno cymryd camau cyfreithiol
yn erbyn eu penderfyniad. Felly,
gyda’r ddealltwriaeth yma, nid oes
gorfodaeth ar gapeli nac eglwysi gymryd
cyfrifoldeb am briodasau un-rhyw yn eu
hadeiladau na chwaith i weinidogion ac
arweinyddion dros gapeli i weinyddu
mewn gwasanaethau cyffelyb.
Wedi astudio’r ddau lythyr a
dderbyniwyd gan yr eglwys oddi wrth
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ynglŷn
â phriodasau un-rhyw, dymunwn ein
dau fel aelodau o Gapel Mair, gynnig
yr awgrym canlynol i’w ystyried mewn
Cwrdd Eglwys gan obeithio y gallwn
symud ymlaen ar unwaith i gyrraedd
penderfyniad boddhaol:
“Bod Eglwys Capel Mair, Aberteifi,
yn penderfynu optio allan o gynnig y
gwasanaeth i briodi cyplau o’r un rhyw
gyda’r amod nad oes gan yr eglwys
unrhyw wrthwynebiad i bartneriaethau
sifil.”
G G G
Os hoffai unrhyw aelod ymateb neu
gynnig sylwadau ysgrifenedig ar yr
uchod, derbynnir hwy gan y golygydd
neu swyddogion yr eglwys.
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