~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 40

Golygydd : Wynford Jones

Gwanwyn 2018
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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2018
10.00 o’r gloch

Mai
6—Y Gweinidog (C)
13—
20—Y Gweinidog
27—

Mehefin
3—
10—Y Gweinidog
17—Oedfa Undebol: Bethania
24—Mrs Sian Elin Thomas, Crymych
Gorffennaf
1—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi
8—Y Gweinidog (C)
15—
22—Y Gweinidog
29—Oedfa yng ngofal y Chwiorydd

5.00 o’r gloch

Y Gweinidog
Y Gweinidog
Y Gweinidog (C)

Y Gweinidog

Awst
5—Y Gweinidog (C)
12—Oedfa Undebol Capel Mair: Y Parchg Owain Llyr Evans, Minny Street, Caerdydd
19—Oedfa Undebol y Tabernacl: Y Parchg John Owen, Rhuthun
26—Oedfa Undebol Bethania: Mr Arwel Evans, Ffynnon-groes
Medi
2—
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog
16—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchg Peter Thomas, Aberystwyth
23—
Y Gweinidog
30—Mr Gareth Ioan, Cei Newydd
Hydref
7—Cwrdd Pregethu’r Tabernacl: Y Parchg Euros Jones Evans, Ystalyfera
14—Y Gweinidog (C)
16 (nos Fawrth, 7.00yh)—Oedfa Ddiolchgarwch: Y Parchg Beti Wyn James, Caerfyrddin
21—Mr Arwel Evans, Ffynnon-groes
28—Y Gweinidog

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch

Cymorth Cristnogol
Cylch Aberteifi 2018

Nos Fawrth, Tachwedd 6
am 7.00yh ym Methania: Anerchiad
gan y Parchg Richard Davies, B.A.,
Casnewydd Bach. Casgliad tuag at
waith Cymdeithas y Beibl.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 2
am 2.00yp ym Methania: Dathlu’r
Nadolig. Y Plygain yng nghwmni
Dr Rhiannon Ifans a’i ffrindiau.
Casgliad tuag at Ofal Canser Aberteifi.
Prynhawn Sul, Chwefror 10, 2019
am 2.00yp yn y Tabernacl:
Oedfa Gysegredig (ar y cyd â
Chymorth Cristnogol).
Casgliad tuag at waith Cymorth
Cristnogol.
Prynhawn Sul, Mawrth 17
am 2.00yp yng Nghapel Mair:
Y Cyfarfod Blynyddol.
“Dathlu’r 50”.
Dan ofal y Llywydd a’r Is-Lywydd.

Mai 13-19—Wythnos Cymorth
Cristnogol: Casgliadau’r Eglwysi.
Nos Iau, 17 Mai—
Cyngerdd Cymorth Cristnogol:
Côr y Cynhaeaf
(Arweinydd: Terence Lloyd)
yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi
am 7.30yh. Tocyn: £5.00
Sul, 9 Medi—Taith Gerdded
Noddedig o Heol yr Orsaf i Barc
Bywyd Gwyllt Aberteifi.
Nos Fercher, 19 Medi—Noson Parti
Pwdin yn Neuadd Eglwys y Santes
Fair am 7.00yh.
Bore Sadwrn, 27 Hydref—Bore Coffi
yn Neuadd y Dref, 9.30-12.00.
Chwefror 10, 2019—
Oedfa Gysegredig ar y cyd
â’r Cyngor Eglwysi Rhyddion
Dyddiad i’w gadarnhau—
Casgliad: Archfarchnad Tesco.

Telyneg fuddugol
Eisteddfod Rhydlewis 2018

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Gwawr
Noson y 27 Mehefin 1940
Edrychwch ar y cochni, bois,
Bydd fory’n ddiwrnod braf,
Fe gawn y gwair i’r ydlan, bois,
Cyn daw cawodydd haf.
Bore y 29 Mehefin 1940
Mae’r cochni yn dal yno, bois,
Ac Abertawe’n dân,
A chynaeafu’r meirw, bois,
A wnawn dan gawod fân.

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 Davies
810 133
Iris Phillips
613 934
Ann Vittle
613 064
Gareth Evans
615 525
Delwyn Griffiths
612 946
Gareth Jerman
612 361
Anne Hughes
614 787

Ken y Graig
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Gobeithion Ebrill
Cas gan rai weld mis Ebrill yn
cyrraedd oherwydd dyma’r adeg
o’r flwyddyn mae gohebiaeth oddi
wrth yr Archwilwyr Treth Incwm yn
cyrraedd drwy’r post i’n hatgoffa bod
angen llenwi’r ffurflenni priodol, a’u
dychwelyd mewn pryd i’w harchwilio a’u
hasesu. Dwi’n fodlon cyffesu fy mod i’n
casáu ffurflenni o’r fath ac wedi bod yn
euog aml i dro o ohirio eu llenwi. Serch
hynny, rwyf wedi anfon pob un mewn
pryd rhag i’r awdurdodau gael achos
i’m galw i gyfrif. Gwn mai fy nyletswydd
fel pob un arall yw talu eiddo Cesar i
Gesar. Carwn wybod fodd bynnag pam
bod yn rhaid i gynifer o’r ffurflenni fod
mor anodd i’w deall a’u llenwi? A oes
angen eu cymhlethu i’r fath raddau fel
y bydd yn rhaid i bawb feddu ar radd
prifysgol mewn cyfrifyddiaeth cyn bo
hir er mwyn llwyddo yn y dasg?
Ein tuedd fel pobl yw gor-gymhlethu
pethau ar adegau, ac o ganlyniad
gwneud bywyd yn fwy anodd i’n hunain.
Derbyniais lythyr annisgwyl oddi wrth
wraig ifanc yn gymharol ddiweddar yn
diolch am y gefnogaeth a estynnwyd
iddi ar adeg anodd yn ei bywyd. Digon
yw datgelu bod ei chefndir teuluol yn
drist rhyfeddol. “Sometimes”, meddai,
“families make life complicated for each
other, don’t they?” Cofiais i Bantycelyn
ddatgan gwirionedd tebyg yn un o’i
emynau mwyaf adnabyddus: “Tyred
Iesu i’r anialwch, / at bechadur gwael
ei lun, / ganwaith ddrysodd mewn rhyw
rwydau – / rhwydau weithiodd ef ei hun
...” Pantycelyn yn cydnabod y tueddiad
ynom i wneud bywyd yn anodd i’n
hunain – i weithio rhwydau sy’n maglu
a chaethiwo.
Ebrill yw’r mis y daw hirlwm gaeaf
i ben. Wrth i’r dydd oleuo ac ymestyn

ac wrth i’r hinsawdd gynhesu daw
arwyddion deffroad natur fwyfwy i’r
amlwg. Credir bod Ebrill yn darogan
ac arwyddo’r math o dyfiant a thywydd
y gellir eu disgwyl yn ddiweddarach.
“Blodau Ebrill, aeron gweddill.” “Ebrill
glas, Mai bras.” “Ebrill oer a leinw’r
ysguboriau.”
Daw’r enw Ebrill o’r Lladin mensis
Aprilis. Y mae hwn yn deillio efallai o’r
ferf aspiere (agor) – cyfeiriad at y ffaith
mai dyma’r tymor pan ddechreua’r
coed a’r blodau ‘agor’. Afraid dweud
mai Ebrill yw’r adeg y gwelir cannoedd
ar gannoedd o ddefaid ac ŵyn yn
britho’r caeau. Eu gwylio ysbrydolodd
y Wyddeles Katherine Tynan Hinkson i
feddwl am y croeshoeliad a chyfansoddi
un o’m hoff ganeuon, “All in the April
evening”: cân a gafodd ei throsi i’r
Gymraeg gan ddau o enwogion Cymru,
sef Cynan ac Islwyn Ffowc Elis. Mater
o chwaeth bersonol yw dyfarnu
rhyngddynt ond y trosiad mwyaf
adnabyddus o ddigon yw un Cynan:
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DEFAID AC ŴYN
Hwyrddydd o Ebrill ydoedd,
Ebrill a’i awel fwyn;
Ac ar y ffordd y defaid
Âi heibio gyda’u hŵyn.
Y defaid a’u hŵyn âi heibio
I fyny am Fwlch y Llyw.
Hwyrddydd o Ebrill ydoedd;
Meddyliais am Oen Duw.
Blin oedd yr ŵyn a chwynent
Yn llesg a dynol eu cri,
Am Oen Duw y meddyliais
Yn myned i Galfarî.
Fry yn y glas fynyddoedd
Mae’r borfa bereiddiaf a gaed:
Gorffwys i’r cyrff bach eiddil,
Gorffwys i’r egwan draed.

Ond Oen Duw ni chafodd
Fry yn y bryndir glas
Ddim ond y groes felltigaid
Rhwng croesau troseddwyr cas.
Hwyrddydd o Ebrill ydoedd,
Ar y ffordd i Fwlch y Llyw
Y defaid a’u hŵyn âi heibio:
A chofiais am Oen Duw.
Taith y defaid a’r ŵyn i Fwlch y
Llyw yn dwyn i gof daith olaf Iesu i
Jerwsalem ar gyfer dathlu’r Pasg gyda’i
ddisgyblion. Prif fwyd y wledd honno
fyddai oen wedi’i gysegru a’i aberthu
yng nghyffiniau’r deml: ffaith sy’n
awgrymu fod Iesu’n ymwybodol ymlaen
llaw o’i farwolaeth ei hun. Diau iddo
yntau feddwl am eiriau Ioan Fedyddiwr
amdano: “Wele Oen Duw ...” Adeg y
Pasg buom yn dathlu â’n gilydd yr hyn
sydd yn sylfaen i’n ffydd – marwolaeth
aberthol ac atgyfodiad gogoneddus a
rhyfeddol Iesu.
Yn dilyn cyfarfod gweddi olaf
y tymor a gynhaliwyd yn festri’r
Tabernacl, dychwelais adref gan deimlo
i mi gael fy nghyfoethogi’n fawr gan
gyfraniad Jean Parry Williams i’r
gwasanaeth. Darllenodd ddetholiad o
adnodau pwrpasol o Efengyl Mathew yn
ymwneud â’r atgyfodiad. Ychwanegodd
atynt baragraff agoriadol 1 Corinthiaid
15 gan bwysleisio’n arbennig adnod
17 – ‘Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer
yw eich ffydd chwi, ac yr ydych eto yn
eich pechodau.’ Cysylltu pechodau
â’r groes a wneuthum erioed – nid yr
atgyfodiad. Ym mha ffordd y mae’r
atgyfodiad yn ateb i bechod? Aeth
Jean yn ei blaen i ddarllen detholiad
o waith y Parchedig Islwyn Davies,
cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb
Bedyddwyr Cymru, a chawsom ein
goleuo. (Bydd o ddiddordeb i rai
ohonoch wybod fod Islwyn Davies, a’i

briod, Beti, ar hyn o bryd, yn preswylio
yng Nghartref Gofal Glyn Nest.)
Eglurwyd mai tueddiad y rhan fwyaf
ohonom ar ôl i ni gael ein dolurio gan
rywun yw troi cefn a cherdded i ffwrdd.
Addunedwn i’n hunain na wnawn
rhagor â’r sawl a’n doluriodd rhag iddo
gyflawni’r un tramgwydd eto neu waeth
hyd yn oed. Er ei ddolurio a’i gam-drin
a’i siomi gymaint nid ymadael a wnaeth
Iesu, ond dychwelyd i estyn cyfle i’w
ddisgyblion, a phob un arall, ymddwyn
tuag ato ac ymateb iddo mewn modd
gwahanol i’r hyn a wnaed cynt.
Dychwelodd er mwyn dangos ei fod yn
caru lawn cymaint ag erioed a’i fod yn
estyn llaw maddeuant. Dyfynnwyd o
gerdd gyfarwydd Waldo, ‘Beth yw dyn?’
– “Beth yw maddau? Cael ffordd trwy’r
drain at ochr hen elyn.”
Â’n byd yn llawn tyndra ar hyn o
bryd gyda Rwsia a Ffrainc, Prydain a’r
Unol Daleithiau yn ‘chwythu bygythion
angheuol’ a’r sefyllfa yn y Dwyrain Canol
fel petai’n gwaethygu fesul diwrnod,
teimlaf yn fwy argyhoeddedig nag
erioed nad yw codi dwrn a bygwth lladd
a throi cefn a cherdded i ffwrdd yn un
ateb o gwbl i’r sefyllfa. Nid o bell y mae
gwneud cyfaill o elyn. Rhaid chwilio am
ffordd trwy’r drain er mwyn ei gyrraedd
a’i ddarbwyllo nad yw’n fwriad gennym
o gwbl ei niweidio na’i ecsbloetio. Nid
wyf am esgus bod y ffordd hon yn un
hawdd. Ffordd y groes – ffordd trwy’r
drain – yw hi wedi’r cyfan. Hon yw’r un
y cerddodd Martin Luther King ar hydddi. Er nad yw’n ffordd hawdd, y mae’n
werth ei cherdded gan mai’r wobr yn y
pen draw yw cymod a heddwch.
Bydded i Dduw weithredu’n rymus y
dyddiau hyn i’n rhyddhau o’r rhwydau
y bu i ni ein hunain eu gweithio, y
cymhlethdodau yr ydym yn fynych yn
gyfrifol am eu creu.
I.C.R.
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Nodiadau Eglwysig

Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch:

Marwolaethau:

Etholwyd Mrs Anne Hughes
yn Is-lywydd am y flwyddyn gyfredol.

Mrs Mair Howells,
Cartref Brondesbury
Mr Emyr Jones, Fferm Yr Oernant.
Bu Emyr yn gyfrannwr rheolaidd i’r
Feidr; roedd ei farddoniaeth, dwys a
difyr, weithiau yn fachog, ac yn ennyn
trafodaeth hwylus.
Mrs Ena Morgan, Grange House.

Ymddeoliad:
Penderfynodd Mrs Margaret Edwards
ymddeol o’i swydd fel ofalwraig y
llestr blodau ar ddiwedd 2017 yn dilyn
15 mlynedd o wasanaeth clodwiw.
Diolchwyd iddi, ar ran yr holl aelodau,
gan y gweinidog ar fore Sul, 25 Mawrth.

Priodas Aur:
Mr a Mrs Aneurin Thomas, Pentalar
Mr a Mrs John James, Gerddi Napier

Pryd ar Glud

Llongyfarchiadau:
Ken Griffiths ar ennill Cadair
Eisteddfod Rhydlewis.
Mrs Jennie Roberts, Cartref
Tregerddan, Rhydypennau, yn 104
oed. Rhaid cyfeirio at brofedigaeth
drist Mrs Roberts wedi i Geraint, ei
mab hŷn, farw’n ddiweddar. Anfonir
cydymdeimlad dwysaf yr aelodau yng
Nghapel Mair at Mrs Roberts, Beverley
a’i theulu yng Nghaerdydd.
Mrs Iris Phillips, Fron Olau, yn 80 oed.
Mr Gareth Jerman, Chestnuts, yn 80 oed.
Mrs Margaret Edwards, Tonteg,
yn 80 oed.
Efa Bowen ar ei llwyddiant arbennig
yn arholiadau TGAU 2017 gan ennill
13 AH. Roedd y ddiweddar Mrs Sheila
Bowen, ei mamgu, mor falch ohoni.
Bu Sheila hefyd yn aelod ffyddlon o’r
Gymdeithas yma yng Nghapel Mair.

Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
chwe 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 Davies,
Dyfed, Jean Parry Williams, Anne
Hughes, Ann Vittle, Christine Parsons
a Lynne Morgan. Mae Iris Phillips a
Meifis Griffiths yn barod iawn i yrru’n
unig.
Gwerthfawrogir cymorth yr uchod
sydd yn cynorthwyo i sicrhau parhad y
gwasanaeth pwysig hwn i drigolion llai
ffodus yr ardal.
Os hoffech ragor o fanylion ynglŷn
â’r gwasanaeth, cysyllter â Myra ar
810133.

Ethol diaconiaid:

Sylwer

Ailetholwyd y canlynol i wasanaethu fel
diaconiaid am chwe blynedd o 2018:
Mrs Jean Jones, Y Berllan
Mrs Meinir Jerman, Chestnuts
Mr Gareth Evans, Tegryn
Dr Dyfed Elis-Gruffydd, Tŷ’r Ardd.

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
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Cegin Gareth

Gwefan yr Eglwys

Selsig Arbennig

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.

(Digon i ddau)
Bydd angen:
6 selsig o’ch dewis
1 foronen fawr wedi
ei thorri’n fân
1 genhinen wedi ei thorri
1 daten fawr wedi ei thorri’n fân.
Saws:
25g o fenyn
25g fflŵr plaen
375ml o stoc llysiau
1 llwy fwrdd o hufen dwbl
20g caws Cheddar wedi ei gratio
halen a phupur.

Capelmairaberteifi.org.uk

Barbeciw Blynyddol

Dull
1. Coginiwch y selsig yn y ffwrn (200°
gradd C / 180° ffan nwy 6) tan eu bod
yn frown ar un ochr.
2. Rhowch y moron a’r cennin mewn
sosban fawr a’u berwi am 5 munud.
3. Ychwanegwch y tatws a’u berwi am
6 munud arall.
4. Arllwyswch y dŵr.
I wneud y saws
5. Toddwch y menyn mewn sosban
dros wres isel, ychwanegwch y fflŵr
i wneud past llyfn.
6. Yn araf, ychwanegwch y stoc llysiau
a sicrhewch ei fod yn llyfn. Trowch
y gwres i fyny er mwyn i’r past
dewhau.
7. Ychwanegwch yr hufen a rhowch yr
halen a’r pupur i’w flasu.
8. Arllwyswch y llysiau i ddysgl
ddofn, lydan sy’n addas i’r ffwrn;
arllwyswch y saws drostynt.
9. Ychwanegwch y caws. Trefnwch y
selsig yr ochr frown yn wynebu i
lawr.
Coginiwch am 20-25 munud.
Swper blasus, hawdd.
Mwynhewch!

Dyddiad ac amser i’w trefnu
yn Pentwd Isaf
trwy garedigrwydd
Dilwyn ac Ann Vittle.
Tocynnau ar gael oddi wrth
Gareth Jerman

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 9
Tachwedd 13
Rhagfyr 11
Chwefror 12
Mawrth 12
Ebrill 9
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Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

7.00yh
2.00yp
2.00yp
2.00yp
7.00yh
7.00yh

Gwallt
Er torri crop fy nghopa – yn gadarn
A’m gadael mor llipa,
Dal i alw Delilah
Eto wyf am doriad da.
Ken y Graig

Sylwadau Llywydd Etholedig
Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Mae edrych ar y llofnodion ar glawr
Beibl y Cyngor yn dod ag atgofion i’r
cof o ddigwyddiadau sy’n ymestyn
am hanner can mlynedd. Mae’r
tudalennau yma a’r llyfrau cofnodion
yn adrodd cyfrolau am ddatblygiad a
hanes y cyngor. Mae rhai enwau o’r
dyddiau cynnar yn gyfarwydd o hyd,
ond eraill wedi mynd i ebargofiant
ers blynyddoedd – mor gyflym mae
pobl yn anghofio. Mae’r enwau yn
drysor o hanes crefydd yn y fro am 50
o flynyddoedd – o amser bwrlwm 1968
hyd gyfnod difaterwch 2018.
Tybed sawl un ohonoch sy’n cofio,
neu yn hytrach, oedd yn bresennol yn
y cyfarfod cyntaf yn festri Bethania ar
yr ail nos Iau yn Ionawr 1968 – noson
aeafol, oer a gwlyb. Gwahoddwyd
chwe aelod o bob capel o dros 30 o
eglwysi. Mae’n amlwg nad oedd yna
chwe chynrychiolydd o bob eglwys yn
bresennol neu byddai festri Bethania yn
orlawn!
Cefais sedd ar bwys y radiator yn
y cefn a chael golwg ar hyn oedd yn
cymryd lle. Wedi’r cyflwyniadau a chyfle
i’r bobl bwysig ddweud eu dweud, bu,
yn ôl y cofnodion, dawelwch llethol am
hir amser. Y llywydd cyntaf a etholwyd
oedd y Parchedig H. Gwylfa Roberts.
Roedd dros 30 o eglwysi yn rhan o’r
Cyngor o’r cychwyn, a thâl aelodaeth
oedd £1 y flwyddyn. Efallai bo’r dalgylch
wedi bod yn rhy eang – rhai eglwysi
oedd mwy dylanwadol a mwy niferus
o ran rhif yn dueddol o dynnu’r sylw i
gyd; rhai eglwysi ar yr ymylon yn cilio
gan fo’r gweithgareddau i gyd yn y dref
(dim ond naw tro mae’r cyfarfodydd

blynyddol wedi ymweld â’r capeli tu
allan i’r dref). Roedd rhai gofalaethau
wedi eu rhannu rhwng mwy nag un
Cyngor; rhai capeli wedi cau, ac ambell
un yn penderfynu gadael – gan nad
oedd gan y Cyngor, yn eu tyb, ryw lawer
i gynnig iddynt.
Ffurfiwyd patrwm gyda’r llywyddiaeth
sydd wedi parhau hyd heddiw: y tri
enwad yn dilyn ei gilydd yn eu tro i’r
llywyddiaeth, a does neb wedi derbyn
y fraint hyd heddiw o arwyddo’r Beibl
ddwywaith.
Wrth edrych ar yr enwau, sylweddoli
bo nifer o’r cyn-lywyddion wedi ein
gadael. Coffa da amdanynt. Ar y nodyn
trist hwn, collwyd un arall yn ystod y
dyddiau diwethaf, sef y brawd Teifion
Toft, un o’r ffyddlonaf a mwyaf teyrngar
i waith y Cyngor ers y cychwyn. Coffa
da amdano. Mae’r enwau yn nodi’r
bobl hynny – yn bregethwyr a lleygwyr
– bu’n rhan flaenllaw ym myd capeli’r
ardal dros gyfnod maith.
Oes, mae llofnodion gwragedd yn
ymddangos ar y rhestr, ond treuliodd
nifer o flynyddoedd cyn dewiswyd y
wraig gyntaf fel llywydd! Mae yna naw o
wragedd wedi cyflawni’r swydd llywydd
tra bo tair wedi dal swydd ysgrifennydd.
Ond mae’r rhod wedi troi. Beth fyddai
sefyllfa’n heglwysi heddiw oni bai am
gyfraniad y gwragedd?
Yn y blynyddoedd cynnar, cyfarfodydd yn ystod yr wythnos a gynhaliwyd
ar y cyfan, ac eithrio oedfa flynyddol i’r
ieuenctid. Rwy’n cofio sefyll yma ym
mhulpud y Tabernacl ar nos Fercher i
gael fy neilltuo yn olynydd i’r Parchedig
Trefor Lloyd, ac yntau heb sylweddoli
bod disgwyl iddo ddod â’r Beibl ganddo
i’r oedfa. Felly, esgus arwyddo darn o
bapur bu’r noson honno, a Mr Lloyd yn
galw heibio’r tŷ y noson olynol i wneud
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popeth yn swyddogol. Coffa da amdano
a’i gyngor gwerthfawr i un oedd megis
dechrau ar y daith.
Gydag amser, datblygodd y patrwm
presennol – un sydd wedi gweithio’n
llwyddiannus. Ac mae’n rhaid cydnabod
yn ddiolchgar lafur yr ysgrifenyddion
dros yr hanner can mlynedd, ac yn
enwedig y tair ysgrifennydd olaf: Anne
Hughes, Lowri Lewis a’r un bresennol,
Rhiannon Lloyd, am gadw manylder
y cyfarfodydd gan gynnwys crynodeb
manwl o’r gweithgareddau.
Mae’n rhyfedd sut mae dull cadw
cofnodion y digwyddiadau wedi newid.
Pwyslais hanner can mlynedd yn ôl
oedd cofnodi pwy oedd yn bresennol
a’r ymddiheuriadau, a phwy oedd yn
cynnig ac eilio materion, yn hytrach
na’r digwyddiadau eu hunain.
Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig
– nid yn unig y dathlu, ond dyma’r unig
dro mae llofnod wedi ailymddangos ar
restr y llywyddion. Braint ac anrhydedd
oedd cael y gwahoddiad i lenwi’r swydd
a phleser fydd cael cydweithio gyda’r
swyddogion eraill, fel yn y gorffennol,
gan fod fy nghysylltiad yn mynd yn ôl
i’r dyddiau cynnar.
Wedi gorffen fy nghyfnod fel
llywydd ac wedi cyflwyno fy anerchiad
mewn cyfarfod blynyddol, dechreuais
ymlacio, cyn sylweddoli fy mod wedi
fy ethol yn drysorydd i olynu Mr Willie
Lloyd, a oedd yn ymddeol. Roedd y
llywydd newydd, y Parchedig Arthur
Evans Williams, wedi pwyntio bys i’m
cyfeiriad heb i mi sylweddoli beth oedd
wedi cymryd lle.
Testun diolch sydd gennym heddiw
am yr arloeswyr hanner can mlynedd
yn ôl oedd wrthi’n ffurfio’r Cyngor ac
am y rhai sydd wedi bod yn gefn dros

yr amser, ond yn fwy na hynny am
y ffyddloniaid sydd wedi mynychu’r
oedfaon yn gyson ers hynny. Atgofion
am ieuenctid dyddiau cynnar y Cyngor
sydd bellach wedi tyfu i fyny, ac yn awr
yn cymryd at yr awenau mewn gwahanol
eglwysi, ac yn cadw’r fflam ynghyn. A
hynny mewn cyfnod pan fo’r fflam yn
diffodd, a Chynghorau yn peidio â bod
mewn nifer o ardaloedd. Diolch am y
ffyddloniaid – am iddynt roi’r sicrwydd
bod ein capeli a’n heglwysi wedi cadw’r
drysau ar agor am flynyddoedd lawer.
Rhaid edrych ymlaen yn ffyddiog
i’r dyfodol a chofio geiriau’r Parchedig
Peter Thomas:
Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid
a daeth pryder yn ei dro,
gwelwyd hefyd haul yn gwenu
a llawenydd yn ein bro:
ond drwy’r lleddf a’r llon fe welwyd
llaw yr Iôr yn llywio’n bywyd
i’r yfory sy’n obaith gwiw.
Mae’r yfory heb ei brofi,
mae ei stôr o hyd dan sêl;
mae pob dyfais mae am gynnig
a phob profiad o dan gêl:
ond wrth fentro ’mlaen cei flasu
gwir anturiaeth, ac fe weli
fod yfory yn obaith gwiw.
(O.N.—O’r gynulleidfa yn y cyfarfod
heddiw, dim ond Mrs Morina
Adams-Lewis a minnau oedd yn
bresennol yn y cyfarfod cyntaf.)
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Traddodwyd yr anerchiad uchod
yng nghyfarfod blynyddol Cyngor
Eglwysi Rhyddion Aberteifi a’r Cylch
yn y Tabernacl ar Sul, 18 Mawrth.
Diolch i Mr David Peregrine
am ganiatâd i argraffu’r adroddiad
hanesyddol yma yn “Y Feidr”.)

Cyfweliad Osian gyda’i
dadcu (golygydd “Y Feidr”)
I ba ysgolion es ti, Dadcu?
Pan yn bedair oed, rhaid oedd
mynd i Ysgol Babanod Aberteifi lle’r
oedd darpariaeth i blant bach gysgu
ar welyau anesmwyth am ryw awr
neu ddwy yn y prynhawn. Wedyn, es i
i’r Ysgol Gynradd, lle’r oedd ffrydiau
i blant Cymraeg a di-Gymraeg: wrth
feddwl nôl, roedd hyn yn creu ryw fath o
elyniaeth neu gystadleuaeth plentyndod
rhwng y ddwy garfan o blant. Y rhai diGymraeg yn ein galw yn “Welshies” yn
ein gwlad ein hunain, cofia. Rhaid oedd
eistedd yr 11+ wedyn i gyrraedd yr Ysgol
Uwchradd yn Aberteifi. Daeth yn amser
i wisgo troswus hir am y tro cyntaf.
Cyrraedd yno a chrynu yn ein sgidie
wrth weld athrawon mewn gynau duon
a golwg llym a dybryd ar eu hwynebe.
Osian
(ar y chwith)
yn trafod y
cwestiynau
gyda Steffan,
ei efaill.

Beth oedd dy hoff byncie?
I ddweud y gwir, Osian, ar wahân i
chwaraeon a’r gampfa lle’r oeddwn i
fel mwnci yn medru dringo i’r nenfwd
ar y rhaffyn, Cymraeg a Saesneg oedd
fy hoff byncie. O’n i’n hoff o sgrifennu
traethode: oedd hyn yn rhoi’r drwydded
imi ddefnyddio dychymyg, byw mewn
byd o ffantasi, a dweud celwydde mewn
stori. Rwy’n cofio fy athro Saesneg yn
dweud wrthyf: “Jones, don’t get yourself

into trouble, boy, keep to the facts.”
Er syndod i rai, roedd dysgu ychydig o
Ffrangeg a Lladin yn dderbyniol iawn i
mi, mae’n rhaid cyfaddef.
O’n i’n casáu ffiseg, bioleg a
daearyddiaeth, a geometri a chem: dyna
beth oedd gwastraff amser i fi. Er hynny,
rwy’n cofio fy equation cemeg cyntaf:
CaO+CO2=CaCO3. Ond dwed y gwir,
Osh, pwy iws oedd hwnna i fi. Roedd
dysgu tablau yn yr Ysgol Gynradd yn
llawer mwy o werth, so ti’n meddwl, er
bo fi’n cael lot o drwbwl gyda thablau 7,
8 a 9 hyd y dydd heddi!
Faint o blant oedd yn yr ysgolion?
Os cofia i’n iawn, tua 200 yn yr Ysgol
Gynradd ac yn agos i 800 yn yr Ysgol
Uwchradd. Roedd tua 30 o blant mewn
dosbarth, yn debyg i heddi, siŵr o fod.
Nid oedd iwnifform yn yr ysgol gynradd:
roedd pawb yn gwisgo’r dillad oedd
eu mamgu neu fodryb garedig wedi
gwau iddynt, a sane gwlanog hyd ein
pengliniau. Un ffaith ddiddorol: rwy’n
cofio bechgyn o elusen Dr Barnardo yn
dod i letya yn yr ysgol Gynradd yn ystod
gwylie’r haf a ninne’r bois yn chware
gyda nhw ar iard yr ysgol – roeddent
yn blant amddifaid i gyd, rhai ohonynt
felly fel canlyniad i’r Ail Rhyfel Byd.
Fy ffrindie ysgol oedd fy nghyfoedion
yn yr ysgol Sul: Doug Tŷ Capel oedd yn
medru rhedeg fel milgi am fod ganddo
goese hir a blewog; Tudor oedd â llygad
anghyffredin o awchus gyda’r bêl fach
ar gaeau criced, tenis a golff; Hywel, y
ffefryn gyda’r merched am ryw reswm
(ac nid am ei fod yn fab i’r gweinidog
chwaith), a Berwyn a ddaeth yn y
pendraw yn brifathro ar hanner ysgolion
y wlad ac organydd i nifer o gapeli’r fro:
roeddent i gyd yn fois clyfar gyda lot o
lythrenne mewn rhai blynydde tu ôl i’w
henwe. Da gennyf ddweud ein bod wedi
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cadw cyfeillgarwch cynnes ar hyd yr
amser, er i ni golli Tudor yn dilyn salwch
blin – coffa da amdano. Roedd un ffrind
arall gennym o’r cyfnod, sef Bobi Wyn
(hanner brawd i Wyn Hyland) a oedd
yn gês a hanner; ymfudodd i Ganada yn
1966 – mae carden Nadolig yn cyrraedd
o Ontario bob blwyddyn.
A o’ch chi’n whare unrhyw
chwaraeon amser egwyl?
Roedd gyda ni yn yr Ysgol Uwchradd
brifathro strict ofnadw: ei enw oedd Mr
Thomas Evans ond roedd pawb yn ei
alw yn “Tom Pop” ar ôl y pop “Corona” o
wneuthuriad cwmni “Thomas & Evans”
– ffugenw diddorol yn llawn fizz a bybls,
so ti’n meddwl. Roedd y plant yn cael
detention am y peth lleiaf ac yn gorfod
aros i mewn amser chware i weithio
– o’n i’n ofon twshan yn ystod y gwersi!
Ac, yn wir iti, bob mis Hydref yn ystod
hanner tymor roedd plant Aberteifi yn
gorfod mynd i helpu i godi’r tato o gae’r
ysgol – yn ystod amser gwylie, cofia
– “potato week” o’n i’n galw’r wythnos
honno. Pan oedd cyfle, byddem yn
mynd lawr i gae’r ysgol i chware rygbi,
gan fod pêl-droed yn gêm i hwliganiaid
ac yn “tabŵ” ym marn prifathro Ysgol
Uwchradd Aberteifi y pryd hwnnw.
Roedd rhai o’r bois, nis gwn i pam, yn
hoff iawn o weld y merched hŷn yn
whare pêl-rwyd ar iard yr ysgol yn ystod
amser egwyl. O’dd mwy o ddiddordeb
gyda fi i whare concyrs a marbyls.
A o’ch chi’n mynd ar unrhyw
dripie ysgol?
Ti’n mynd nôl amser maith nawr,
Osian. Sai’n cofio mynd ar unrhyw drip
gyda’r ysgol, i ddweud y gwir. Sai’n
meddwl bod digon o arian gyda fy rhieni
na rhieni’r plant eraill i dalu i fynd
ar dripie ysgol. O’n i’n mynd ar drip
ysgol Sul i lefydd fel Saundersfoot, Cei

Newydd neu Tenby, a hefyd cofiaf fynd
mor bell â Llandudno ar un achlysur. Yr
uchafbwyntie oedd cael hanner coron
gan y gweinidog, y Parchg D. J. Roberts,
a hufen iâ am ddim a chwarae criced ar
y tywod os bydde’r teid mas. Rwy’n cofio
mynd gyda’r ysgol i’r Pavilion (sinema)
i weld Mynydd Everest yn cael ei goncro
gan Edmund Hillary a Sherpa Tensing
yn 1953. Bron i mi anghofio: gwelsom
hefyd Goroni’r Frenhines Elizabeth
II yn yr un flwyddyn: y cyfan mewn
du a gwyn, wrth gwrs, er bod bywyd y
frenhines a’i theulu ar ôl hynny wedi
datblygu’n lliwgar iawn!
Beth yw hanner coron, Dadcu?
Pishyn mowr o arian gwerthfawr
yn y dyddie hynny, Osian. Roedd wyth
ohonynt mewn punt. Ac roedd 240 o
geinioge mewn punt. Felly, os wyt ti’n
cofio’r tabl 8, gellir gweithio mas bod
30 o geinioge mewn hanner coron.

Ti’n jocan, Dadcu! Bydde ishe
calciwletor arna i i weithio hwnna
mas.
Nadw, wir, sai’n jocan; ac yn waeth
na hynny, roedd 960 ffarddin mewn
un bunt. Yn berthnasol iawn, llun dryw
bach oedd ar un ochr y ffarddin. Fel
’na roedd hi cyn i system yr arian degol
gyrraedd yn 1971. Mae pawb yn gwbod
tabl 10: popeth mor rhwydd heddi.
Dyma gwestiwn iti, Osian: sawl ffarddin
sydd mewn hanner coron?
Bydd rhaid i fi ffono ffrind, Dadcu!
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Beth oedd iaith eich ysgolion?
Cymraeg oedd iaith yr Ysgol Gynradd
yn y ffrydiau Cymraeg, wrth gwrs. Wel,
i ddweud y gwir, o’n i ddim yn deall
llawer o Saesneg. Wedi cyrraedd yr
Ysgol Uwchradd, o’n i’n meddwl fy
mod wedi fy allfudo i bendraw Lloegr:
neb ond fy ffrindie yn siarad Cymraeg,
gyda’r athrawon i gyd, ar wahân i’r
athrawon Cymraeg, Miss Bryant a Mr
Jenkins, yn amharod i ymateb yn ein
mamiaith ni’r plant bach swil 11 oed.
Canu emyne Saesneg yn yr asembli,
a’r cyhoeddiade ar yr inter-com yn ein
gorchymyn i wrando’n astud yn yr iaith
fain.
Pryd oeddet wedi cwpla’r ysgol?
Ces fy annog yn 15 oed i adael yr
ysgol. Hoffwn feddwl, nid am fy mod yn
dwp ofnadw’ ac yn ffaelu sillafu na rhifo
lan i gant, ond am fod dy hen dadcu
ishe i fi ddod i’r argraffdy i wneud ei
fywyd ef yn hawddach. Felly, fe dreulies
i hanner can mlynedd yn yr un adeilad
argraffu – o’n i’n lwcus fy mod yn gallu
sillafu yn weddol yn y swydd. Roedd yna
adege pan fydde ’nhad a finne ddim yn
gweld llygad am lygad a bydde gwbod
mwy am equations cemeg wedi bod yn
eithaf handi!
Beth oeddet yn bwyta yn yr ysgol?
Gan fy mod yn byw yn y dref o
fewn hanner milltir i’r ysgol a bod dy
hen famgu, Osian, yn wraig tŷ ac yn
gogyddes go dda, byddwn i a’m chwaer,
Lynne, yn mynd adre bob amser cinio.
Ti’n lwcus bo ddim ishe iti lyncu cod
liver oil heddi – o’dd hwnnw’n gosb
i’r diafol er ei fod yno i gadw clefydon
megis y frech goch a’r frech ieir draw!
Rhaid oedd i bob bachgen wisgo cap
ysgol ar ei ben pan yn cerdded lawr y
stryd amser cinio neu fe fyddem yn siŵr

o fod mewn trwbwl gyda’r prifathro y
bore canlynol pe bai ef ar ei rownds ar
hyd y lle yn ei Hillman Minx coch DEJ
224 a’n gweld hebddo. Hefyd, roedd yn
rhaid i bob plentyn aros adre rhwng 6
ac 8 o’r gloch bob nos i wneud ei waith
cartref. Roedd gan y prifathro “spies”
ar hyd a lled yr ardal. Yn ychwanegol at
hyn, Osian, roedd yn rhaid i ddisgyblion
oedd yn byw yn Aberteifi aros ar ôl orie
ysgol am chwarter awr i dacluso’r “form
room” – dyna lwcus rwyt ti heddi i fod
mewn ysgol waraidd gydag athrawon
bach neis â gwên ar eu hwynebe bob
amser ac, yn bwysiach, yn deall iaith y
nefoedd!
A fues ti’n mynd i’r ysgol Sul?
Do, yn wir iti, bob prynhawn Sul.
Bydde fe’n sioc i chi fois sy’n whare
rygbi a phêl-droed ar ddydd Sul heddi i
glywed bo ni’n mynd i’r capel yn y bore
hefyd a’r Band of Hope ar nos Fawrth.
Cofia di, roeddwn yn mynd â’r bêl gyda
ni a chware ar ôl yr ysgol Sul ar gae’r
Netpwl yn ein siwts a’n sgidie gore. A
wedyn ar ôl cyrraedd adre ... lwc owt!
Wel, diolch, Dadcu, am y cyfweliad.
Ma’ un cwestiwn bach ar ôl ’da fi:
A weles di lot o ddeinosoried ... ?
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“We’n i ddim yn gwbod bo chi’n
whare bingo ’ma”

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2017-18
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Dyfed Elis-Gruffydd
Is-gadeirydd: Rhidian Evans
Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
Trysorydd: Gareth Jerman
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Mair Thomas, Mrs Lowri Lewis,
Mrs Rhiannon Lloyd, Mrs Ann Vittle,
Gareth Evans, Delwyn Griffiths.
————————————————
RHAGLEN Y TYMOR
Cafwyd tymor llwyddiannus arall yn
hanes y Gymdeithas Ddiwylliadol.
Cynhaliwyd y noson agoriadol ar
Hydref 19 gyda Swper y Cynhaeaf.
Cafwyd pryd bwyd blasus iawn wedi
ei baratoi gan Mrs Lynne Davies. Yr
adloniant oedd “Fy Hoff Beth” dan ofal
Dorothy Gwynne yn dangos ei dawn
gwaith llaw; Mer Evans yn rhannu ei
dawn canu; a daeth Rhidian Evans â
rhai trysorau roedd wedi eu hetifeddu.
Daeth Ian Gwyn Hughes atom
ar 16 Tachwedd a braf oedd gweld
y festri’n llawn i’w glywed yn sôn
am hanes ei yrfa o fewn byd pêldroed ac yn enwedig am ei brofiad fel
cyfathrebydd y tîm cenedlaethol yn
ystod gyrfa lwyddiannus tîm Cymru yng
nghystadleuaeth Euro 2016 yn Ffrainc.
I ddathlu’r Nadolig cafwyd noson o
Frethyn Cartref gydag aelodau’r capel
yn rhoi adloniant mewn pennill a chân.
Roedd y byrddau wedi eu haddurno’n
bwrpasol iawn gan Mrs Lynne Davies,

a gofalodd yr aelodau bod digon o fwyd
yno i bawb fwynhau.
Aeth nifer o’r Gymdeithas i Gapel
Blaenannerch ar nos Sul, Ionawr 14 i
gymryd rhan yn Y Plygain. Canwyd
dwy garol gan barti Capel Mair a mawr
oedd y ganmoliaeth.
Ar Ionawr 18 ein gwraig wadd oedd
Catherine Gwyn o Gilgerran. Teitl
ei darlith oedd “Cylchoedd o Fewn
Cylchoedd” a chawsom hanes ei bywyd.
Pleser gweld ei gwaith celf roedd wedi
cyflwyno fel rhan o’i gwaith cwrs i’w
gradd celf.
Cafwyd pryd o gawl blasus roedd
wedi ei baratoi gan Mrs Lynne Davies ar
Chwefror 15 i ddathlu Gŵyl Ddewi.
Cawsom ein diddanu gan lais tenor
hyfryd Ceri Davies o Gwm-cou. Hefyd
ymunodd y gynulleidfa, gyda chyfeiliant
Beti Emanuel, i ganu nifer o alawon
Cymreig.
Beti-Wyn James, Caerfyrddin
oedd ein gwraig wadd ar 15 Mawrth.
Aeth â ni ar bererindod i fannau
diddorol oedd ei gofalaeth wedi ymweld
â nhw dros y blynyddoedd – rhoddodd
hyn syniadau da i Gapel Mair am
wibdeithiau’r dyfodol.
Daeth y tymor i ben ar 29 Ebrill
gydag oedfa foreol yng ngofal yr
aelodau. Diolch i’r Llywydd, Dyfed ElisGruffydd, am drefnu’r oedfa.
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Geinor Griffiths

Ymweliad â’r Banc Bwyd
Ar yr 28ain o Ionawr, bu plant yr
Ysgol Sul ynghyd â Mrs Ann Vittle,
Miss Ffion Morgan a Ms Jane Williams,
yn ymweld â Banc Bwyd y dref. Roedd
pawb wedi cwrdd yn y Festri i ddechrau,
cyn cerdded i lawr gyda’i gilydd. Yn wir,
roedd yn rhaid i Ann yrru i lawr (nid
oherwydd diogi ond i ddod â’r ddau focs
oedd yn llawn o gyfraniadau gan y plant
a’u teuluoedd ac aelodau Capel Mair!).
Wrth gyrraedd y Banc Bwyd cawsom
ein croesawu gan Mr Alan Faunch, un
o brif-wirfoddolwyr y sefydliad, cyn
cael ein tywys i fynd i’r ystafell storïo
bwyd. Wrth gerdded i mewn i’r ystafell,
cafodd pawb sioc o weld yr amrywiaeth
o fwyd oedd wedi eu cyfrannu gan y
gymuned – o sawsys cyri i bwdinau
reis! Un nodwedd ddiddorol oedd gweld
y nifer fawr o fagiau parod o fwyd oedd
o gwmpas yr ystafell: bag i un person,
bag arall i ddau berson, ayyb. Mewn un
adran gallech feddwl ein bod mewn siop
Eidaleg gyda bocs ar ben bocs o basta.
Diddorol oedd deall bod ganddynt
stordy ym Mharc Diwydiannol Pentŵd
oedd yn llawn-dop o duniau ffa pob! Er
cymaint o ddadleuon am effaith Tesco
ac Aldi ar y stryd fawr, braf oedd clywed
bod y ddwy archfarchnad yn hynod o
gefnogol o’r Banc Bwyd ac yn cyfrannu
llawer o fwyd yn wythnosol.
Cafwyd sawl ffaith hynod ddifyr gan
Mr Faunch, e.e. yr wythnos ganlynol
roedd y cwmni siocled Lindt yn dod
â lori llawn siocled i’r Banc Bwyd, sef
nwyddau oedd dros ben wedi’r Nadolig!
Hefyd, cafodd tun o gawl tomato oedd
allan o ddyddiad ers 50 mlynedd ei
gyfrannu i fanc bwyd yng Nghaerdydd!
Cafwyd sgwrs hynod ddiddorol gan
Mr Faunch am bwysigrwydd y Banc

Bwyd yn Aberteifi. Roedd hi’n amlwg
o’r dechrau pa mor hanfodol yr oedd
i’r gymuned a chymaint oedd yr elusen
yn dibynnu ar y gymuned leol am ei
haelioni.
Pwysleisiodd Mr Faunch bod
cynifer o bobl yr ardal sydd yn dod yn
wythnosol yno yn ymwybodol o’r stigma
cymdeithasol sydd yn gludo i’r darlun o
dderbyn bwyd gan y Banc Bwyd. Dengys
hyn yn amlwg y tlodi sydd yn bodoli yn
Aberteifi a’r cylch a sut mae ffactorau
megis cynnydd mewn prisiau gwres,
rhent a phrinder swyddi yn effeithio ar
unigolion a theuluoedd yr ardal.
Dywedodd Mr Faunch, oherwydd
y cynifer o bobl sydd yn dod i’r Banc
Bwyd, bod angen cyfraniadau bwyd
yn gyson iawn. Roedd hi’n anodd
meddwl yn yr oes yma ac mewn gwlad
ddatblygedig bod ein cymdogion yn
methu fforddio tuniau o gawl a ffa pob.
Dengys hyn, felly, sefyllfa druenus iawn
a bod gennym rôl hanfodol o fewn ein
cymuned i ymateb i’r sefyllfa drwy
gyfrannu hyd eithaf ein gallu.
Heb os nac oni bai, cafodd pob un
ohonom ein cyffwrdd gan y Banc Bwyd
a’r pwysigrwydd bod angen ymarfer
dysg yr ysgol Sul yn ddyddiol, nid yn
unig ar ddydd Sul.
Yn wir, bob tro y bydd un ohonom
yn agor drws y cwpwrdd bwyd a gweld
silffoedd o gynnyrch, y byddwn yn
ddiolchgar nad oes angen i ni boeni am
ein pryd nesaf. Ceisiwn ein gorau glas
i helpu i gyfrannu yn fwy aml i’r banc
bwyd o hyn ymlaen.
Hoffai’r Ysgol Sul ddiolch o galon
i holl aelodau Capel Mair am eu
cyfraniadau hael, i Ms Jane Williams
am ei chymorth, ac i Mr Faunch am y
croeso.
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Y Plant yn y Banc Bwyd

Mr Faunch yn egluro’r
system i’r plant
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Hywel Dda
Dyma ran o anerchiad Llywydd
Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch,
Mr John Adams-Lewis,
a draddodwyd yn y cyfarfod
blynyddol, Mawrth 2018
Nid yw Cymru’n brin o’i harwyr: ei
brenhinoedd, tywysogion a’i rhyfelwyr,
o fytholeg y Mabinogion i ffigurau o gig
a gwaed fel Llywelyn ein Llyw Olaf. Ond
un o ffigurau enwoca ein hanes yw un
sy’n cael ei gofio am adael etifeddiaeth
wâr ar ei ôl, sef y Brenin Hywel Dda
a greodd Cyfraith Gwlad a wnaeth
oroesi am ganrifoedd. Gellid dadlau
bod y cyfreithiau cafodd eu gosod yng
nghanol y 10fed ganrif wedi cael mwy
o effaith nag unrhyw gyfreithiau gan
unrhyw arweinydd Cymreig mewn hanes.
Ganwyd Hywel tua diwedd y 9fed
ganrif yn fab i Rhodri Mawr, tywysog
Cymreig arall o fri a lwyddodd yn
ei ddydd i uno ardaloedd helaeth
o’r wlad o dan ei arweinyddiaeth
gadarn. O ganlyniad, methodd y
Sacsoniaid hawlio tir yng Nghymru am
flynyddoedd lawer.
Daeth Hywel Dda yn frenin
Seisyllwg – sef ardaloedd Ceredigion a
Chaerfyrddin heddiw – yn y flwyddyn
900, a thrwy briodi’n lwcus fe hawliodd
dir Dyfed ac o ganlyniad crëwyd
brenhiniaeth y ‘Deheubarth’. Wedyn,
aeth ati i reoli Gwynedd a Phowys,
nes erbyn ei farwolaeth yn 949, roedd
cyfran fawr o Gymru wedi uno o dan un
brenin unwaith eto.
Aeth Hywel ati i ddiwygio’r arferion
a’r cyfreithiau o wahanol ranbarthau
Cymru a’u trawsffurfio’n un gyfraith.
Dyma oedd Cyfraith Hywel Dda
sydd yn dal yn enwog hyd heddiw.

Mae’r hanes yn dweud bod Hywel
wedi galw ei gynrychiolwyr o bob
cantref i gynhadledd yn ei gyfrinfa
hela yn Nhŷ Gwyn yn Hendy-gwyn ar
Daf. Mae dyddiad y gynhadledd wedi
ei golli, ond cred haneswyr ei fod wedi
cymryd lle dros gyfnod y Grawys yn y
flwyddyn 940. Roedd hi’n gynhadledd
a hanner ac fe barodd am chwe
wythnos. Trafodwyd yr hen gyfreithiau
– a detholwyd y rhai i’w cadw a rhai
i’w diwygio. Ysgrifennwyd cyfreithiau
newydd hefyd.
O’r cyfarfod hwn, tarddodd y
cyfreithiau Cymreig, a orfodwyd yng
Nghymru am ganrifoedd lawer.
Mae llawer o’r cyfreithiau yn dal
i gynnwys deunydd a ysgrifennwyd
adeg Teyrnasiad Hywel. Ac mae llawer
ohonynt yn cael eu hystyried yn oleuedig
iawn am y cyfnod. Er enghraifft,
roedd priodas yn cael ei hystyried yn
gytundeb, nid yn sacrament crefyddol,
a chaniatawyd ysgariad trwy gytundeb
y ddau barti. Roedd y ddynes yn cael y
flaenoriaeth mewn achos treisio. Nid
oedd cosb i ladrata – dim ond os taw
unig bwrpas y lladrad oedd i oroesi.
O dan y cyfreithiau yma, roedd cael
iawndal i’r dioddefwr yn bwysicach
na chosbi’r lleidr. Roedd plant llwyn
a pherth hefyd yn cael yr un hawliau â
phlant a anwyd trwy briodas. Roedd
nifer mwy o gyfreithiau yn ymwneud
ag ystod eang o fywyd a chymdeithas
Gymraeg. Does ddim dwywaith nad
oedd rhain yn gyfreithiau arloesol ac yn
feddylgar a goleuedig eu cynnwys.
Wedi ei farwolaeth yn 949,
gwahanwyd Cymru unwaith eto gyda
brwydro rhwng rhanbarthau, a phŵer
y Sacsoniaid a nerth Lloegr yn cyfrannu
at ei dymchwel. Un peth a wnaeth
aros dros y canrifoedd, fodd bynnag,
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oedd Cyfraith Hywel Dda – cyfres
o ddogfenni cyfreithiol a sicrhaodd
gyfiawnder i bawb.
Mae gerddi hyfryd Canolfan Hywel
Dda yn Hendy-gwyn ar Daf yn dathlu

cyfraniad unigryw un o ffigurau
hanesyddol enwocaf Cymru – sef
Hywel Dda, ‘Brenin Cymru Oll’ yn
ystod hanner canrif cyntaf y ddegfed
ganrif.



Cerflun o Hywel Dda
gan F. W. Pomeroy,
Neuadd y Ddinas, Caerdydd
- 15 -

Cyfarfodydd Blynyddol yr Annibynwyr Cymraeg
Aberaeron, Ceredigion, 6-10 Mehefin 2018 a
Dathliadau Glaniad Cenhadon Madagascar
Ddechrau mis Mehefin cynhelir cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu
daucanmlwyddiant glaniad y cenhadon o Neuadd-lwyd ym Madagascar.
Mae’r digwyddiadau yn cynnwys cyflwyniad, cyngerdd a gwasanaeth a
gynhelir rhwng 6 a 10 Mehefin.
Mae’r Pwyllgor Gwaith wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y
chwe mis olaf yn paratoi at waith yr Undeb ac i’r dathliadau.
Os am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gareth Evans ar 615525.
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Bydd disgwyl i staff
gario a defnyddio eu
setiau radio yn ystod y
Cyfarfodydd

a'r Dathliadau.
Y staff sy'n gyfrifol am
wefru eu setiau
radio dros nos.

7.30

8.00

Arweinydd yr Oedfa Fawl:
Myfyrdodau:

Nodiadau:

8.30
9.00

Gwaith celf
Cwpan Denman
yn y Neuadd Goffa

Paratoi lleoliadau ac
offer
2.30-5.00pm

5.00
5.30
6.00
6.30

4.00

3.00

2.30

Staff i gyrraedd
2.00-2.30

.

Rhydd

Te Croeso
5.00-6.30pm
Gwesty'r Plu

Egwyl
4.00-5.00pm

Cynhadledd 1
Neuadd Goffa
1.00-4.00pm

1.00

2.00

Cinio PG
Gwesty'r Plu

Pwyllgor Gweinyddol
Gwesty'r Plu

(RhD a RS yn cyrraedd)

12.30

Mynediad i'r
Neuadd Goffa

4/16/2018

Dydd Mercher
6 Mehefin

11.00am-12.30pm

(RhD:Mynediad i'r
Neuadd Goffa dydd
Llun) (Llogi fan)

Dydd Mawrth
5 Mehefin

(Bysiau?)

Te/Coffi
Swper
5.30-7.00pm
Gwesty'r Plu
Egwyl
Cyflwyniad
7.30-9.00pm
(Celaeron)

Oedfa'r Llywydd
Neuadd Goffa,
Aberaeron
2.30-4.30pm

Egwyl

Cinio Gwesty'r Plu
12.30-2.00pm

Te/Coffi
11.00-11.30

yn Neuaddlwyd
a'r Neuadd Goffa

Gwibdaith neu ffilm
10.00-12.00
Ffilm i'w dangos

Dydd Gwener
8 Mehefin

Parchg Guto Prys ap Gwynfor
Parchg Andrew Lenny

(yn cynnwys cyflwyno
gweinidogion
newydd a choffau'r
rhai a fu farw.)

Te/Coffi 3.30-4.00
Fforwm Agored
Neuadd Goffa
4.00-5.00pm
(Angen pynciau)
Egwyl
Swper
5.30-7.00pm
Gwesty'r Plu
Egwyl
Oedfa o Fawl,
Tabernacl, Aberaeron
7.30-9.00pm

Cynhadledd 3
Neuadd Goffa
2.00-3.30pm

Cynhadledd 2
Neuadd Goffa
(parhad)
11.30am-12.30pm
Cinio Gwesty'r Plu
12.30-2.00pm

Te/Coffi
11.00-11.30

Cynhadledd 2
Neuadd Goffa
10.00-11.00am

Dydd Iau
7 Mehefin

Swper
(staff a gwesteion)
5.30-7.00
Rhydd
Cyngerdd
(Neuadd Goffa)
7.30-9.00pm

Te/Coffi
yn y Tabernacl

2.00-4.00pm

Oedfa'r Dathlu
Tabernacl, Aberaeron

Lansiad Apêl
Madagascar,
Neuadd Goffa
11.30am-12.30pm
Cinio Gwesty'r Plu
12.30-2.00pm

Te/Coffi
11.00-11.30am

Defosiwn: D. Tudur
10.00-11.00am

Defosiwn
Cwpan Denman
Neuadd Goffa

Dydd Sadwrn
9 Mehefin

DT, MR: Peniel
EWR, Hanta: Ll'celyn
GT, Ammi: N'lwyd

Gweithdai i sefydlu
cysylltiadau parhaol
rhwng eglwysi Cymru
a
Madagascar

Cinio I'r gwesteion a
swyddogion
(Lleoliad: Holi
Neuaddlwyd)

Oedfa
Capel Neuaddlwyd

Teithio i
Neuaddlwyd
(Bysiau)

Dydd Sul
10 Mehefin

Cyfarfodydd Blynyddol 2018 a Dathliadau Glaniad Cenhadon Madagascar

11.30

11.00

10.30

10.00

Amser

Dyddiad argraffu:

Ffilmio

Dydd Llun
11 Mehefin

Ffilmio

Dydd Mawrth
12 Mehefin

8.30
9.00

8.00

7.30

5.00
5.30
6.00
6.30

4.00

3.00

2.30

2.00

1.00

12.30

11.30

11.00

10.30

10.00

Amser

Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi (01239 612251)

