
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  EBRILL 2009 

Annwyl Ffrindiau 

Dyma ni yn tynnu at ddiwedd cyfnod y Grawys a Gŵyl fawr Y Pasg ar y trothwy. Dathlwn ninnau gyda W Rhys 

Nicholas: 

‘O gorfoleddwn oll yn awr, 

daeth golau’r nef i nos y llawr; 

mae’r Gŵr a ddrylliodd rym y bedd 

yn rhodio’n rhydd ar newydd wedd: 

rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw, 

mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw.’ 

Ac yn ôl ein harfer bydd gorymdaith y Pasg gan holl eglwysi Dolgellau yn gadael y Marian am 11.45a.m. fore 

Gwener y Groglith a chynhelir gwasanaeth byr ar sgwâr y dref am hanner dydd. Gobeithio y bydd yno gyn-

rychiolaeth deilwng o Salem. Os bydd y tywydd yn anffafriol fe gynhelir y gwasanaeth yn Eglwys Sant Mair. 

 

Daw copi o Adroddiad Blynyddol yr Eglwys i bob cartref gyda’r daflen hon, ynghŷd â llythyr yn egluro dosraniad y 

cyfraniad cyfundebol y mae’n rhaid i ni dalu dros bob aelod. Gobeithio y bydd yn egluro’n sefyllfa ac y bydd ymateb 

i’n hapêl ar i bawb wneud pob ymdrech i ymgyrraedd at y nôd. Ceisiwch wneud amser i ddarllen yr Adroddiad. 

Mae’n rhoi darlun eithaf da o’n sefyllfa yn Salem – y gwych a’r gwachul! Ac mae gennym le i ddiolch am lawer 

iawn o’r gwaith sy’n digwydd yn yr eglwys – ac am deyrngarwch nifer dda ohonoch. Mae ’na hefyd wahoddiad cyn-

nes i’r rhai sydd wedi dieithrio i ddod yn ôl atom i ganol y Teulu yn Salem. 

 

Cawsom Oedfaon hyfryd yng nghwmni’r plant a’r mamau yn ystod y mis aeth heibio ac mae’n diolch yn ddyledus i’r 

Arolygwr, Mrs Eirian Davenport am drefnu ar ein cyfer ac i’r Plant a’r mamau am eu cyfraniadau arbennig. 

Bu llawer o’r hen blant yn brysur yn paratoi ac yn cystadlu yn Eisteddfodau’r Urdd  yn ystod y mis a aeth heibio he-

fyd ac ’rydym yn llongyfarch pob un ohonynt am wneud eu gorau. Dymuniadau gorau hefyd i Mared Rhys, Lewys 

Siencyn a’r criw o Ysgol y Ganllwyd, Steffan, John, Ffion, Nia ac Iwan sy’n mynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol 

yr Urdd yng Nghaerdydd. 

 

Edrychwn ymlaen i fedyddio Ifan, mab bach Richard a Jane Jones, 6,Fron Wnion ar Sul y Palmwydd. 

Mae Mr John Jones , Idris Terrace, bellach wedi symud i Gefn ‘Rodyn ac `rydym yn dymuno’n dda iddo yno ac yn 

gobeithio y bydd yn cartrefu yn fuan iawn. 

 

Croeso’n ôl adre i Mrs Gaynor Roberts wedi 

cyfnod pur faith o 5 wythnos yn Ysbyty Gwyn-

edd. Gobeithio y bydd hi’n cryfhau o ddydd i 

ddydd. Da deall bod Mrs Jean Williams Jones 

a gafodd driniaeth i’w llygad yn ddiweddar he-

fyd yn gwella’n dda a Mrs Annie Meirion Ev-

ans fu’n Ysbyty Aberystwyth yn dilyn y 

godwm a gafodd yn ddiweddar wedi dod adre a 

chael cwmni Rhiannon i ddod ati ei hun!. 

Mae’n dymuniadau gorau hefyd yn mynd i Mrs 

Menna Reed a Mrs Iola Davies sy’n wynebu 

triniaeth lawfeddygol yn y dyfodol agos. An-

fonwn hefyd ein cofion at bawb ohonoch sydd 

heb fod yn rhy hwylus a dymunwn holl fendi-

thion a llawenydd y Pasg i chwi i gyd. 

              Yn ddiffuant, 

                 MeganWilliams 
 

Rhifyn 94 

Swper Gŵyl Ddewi y Gymdeithas Ddiwylliannol 

Mrs Llinos Cadwaladr, cyd-ysgrifennydd y Gymdeithas, Mr Tom 

Ellis, Trawsfynydd, ein gŵr gwâdd, ei chwaer Mrs Mary Williams 

a’r Barchedig Megan Williams. 



 

Cyngerdd Cofio DAVID LLOYD 

Nos Sul Mawrth 15fed daeth cynul-

leidfa dda ynghyd yn Salem i gofio a 

dathlu bywyd a dawn y tenor byd-

enwog, y diweddar David Lloyd 1912-

1969 

Mi ddywedodd rhywun, rhywdro fod gan y tenor o Drelogan 

"ddeigryn yn ei lais" – ac mae’n anodd curo’r disgrifiad 

hwnnw. 

Roedd ei lais melfedaidd, ei bersonoliaeth ddiymhongar, a’i 

wyneb golygus yn gyfuniad perffaith i r oedd yn ‘seren bop’ 

cyn bod y fath derm yn bodoli. 

Mae’n 40 mlynedd ers i’r llais addfwyn dawelu am byth, a 

hynny’n boenus o gynnar, ac yntau’n 57 oed. 

I nodi’r achlysur trefnodd Donald Lloyd – nai David Lloyd – a’r tenor Rhys Meirion daith i gofio’r canwr 

a swynodd genedlaethau yng Nghymru a thu hwnt. 

Beth oedd mor arbennig am David Lloyd felly? 

"Roedd ’na rywbeth arbennig yn ei lais oedd yn gallu cyffwrdd cynulleidfa," meddai Rhys Meirion. 

"Roedd ganddo’r gallu i gyfathrebu’n naturiol gyda’i gynulleidfa a chyffwrdd eu calonnau. Yr adeg 

honno, yn y 1930au a’r 1940au rhain oedd ‘pop idols’ y dydd. Roedd pobl yn ciwio am oriau i fynd i’w 

gyngherddau – roedd o’n eilun i’r genedl," meddai. 

Yn y cyngerdd– rhwng dehongliadau Rhys Meirion o’r caneuon a wnaed yn enwog gan David Lloyd – bu 

Donald, yn hel atgofion am ei ewythr. Roedd yn  ei gofio fel "y dyn mwyaf hoffus fuasech chi’n gallu’i 

gyfarfod." 

Yn fab i lowr, roedd David yn un o saith o blant, ac ar ôl gadael yr ysgol aeth yn brentis saer. 

Ond yn fuan iawn, ac yntau eisoes wedi ennill clod mewn eisteddfodau, cafodd ei dderbyn i goleg cerdd 

enwog y Guildhall yn Llundain. 

"Roedd rhaid iddo gael ysgoloriaeth, fedra’r teulu ddim fforddio i’w yrru yno fel arall," meddai Don.  

Enillodd David Lloyd pob gwobr oedd ar gael iddo yn y Guildhall, yn cynnwys Gwobr Catherine Howard 

i denoriaid, a her unawd y coleg, lle cafodd 25 marc yn uwch na’i gystadleuydd agosaf. 

Tarfodd y rhyfel ar ei yrfa, ond daliodd ati i ganu fel aelod o’r Gwarchodlu Cymreig, a byddai’n ymddan-

gos mewn cyngherddau yn ei lifrai. 

"Roedd o’n gallu cyfleu teimlad eithriadol yn ei lais. Mae sôn iddo gael wyth ‘encore’ am un gân – 

Lausanne – yn Eisteddfod Aberteifi ym 1942," medd Don. 

Ond oherwydd y rhyfel, methodd a chyflawni cytundeb i ganu yn nhŷ opera’r Met yn Efrog Newydd, ym 

1940, ac roedd honno’n siom fawr iddo, er iddo ganu yn yr Unol Daleithiau a Chanada ym 1961. 

Ond erbyn hynny roedd trasiedi arall wedi dod i’w ran. 

Ym 1954 cafodd ddamwain ddifrifol tra’n recordio rhaglen i’r BBC, pan ddisgynnodd a thorri ei gefn, ac 

er iddo gael llawdriniaeth a llwyddo i ddod dros y ddamwain yn rhyfeddol, doedd o ddim yr un fath we-

dyn. 

"Roedd y llais yn iawn, ond doedd o ddim yn gallu sefyll yn ddigon syth i ganu," medd ei nai. 

Yn addas iawn, astudiodd Rhys Meirion yn y Guildhall hefyd, ac fel David Lloyd, yn Glyndebourne y 

gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf ar lwyfan opera. 

Ychwanegodd Rhys ei bod yn anrhydedd fawr i gymryd rhan yn y daith. 

"Fy nehongliadau fi o’r caneuon ydyn nhw. Fasa ’na ddim pwynt ceisio efelychu. Ond dwi’n dal i allu 

teimlo’r parch sydd gan bobl tuag ato." 

Donald Lloyd, cyfeilydd Annette Bryn-Parri a Rhys Meirion 

OEDFAON Y MIS 

Dydd Sul, 5ed Ebrill:Bore a Hwyr: Bugail. Gweinyddir Bedydd a chymun yn Oedfa’r Bore a bydd 

Gwasanaeth Teuluol yn yr Hwyr 

Dydd Sul, 12fed Ebrill, Sul y Pasg:Bore a Hwyr: Parch Stanton Evans, Croesoswallt 

Dydd Sul, 19eg Ebrill:Bore a Hwyr: Parch R W Jones, Wrecsam 

Dydd Sul, 26ain Ebrill: Bore a Hwyr: Parch Gwenda Richards, Caernarfon 



DATHLU GŴYL DDEWI YN SALEM 
Eleni roedd yn braf iawn gallu 

dathlu a chofio am ein 

nawddsant Dewi ar Fawrth y 

1af a chafwyd gwasanaeth hy-

fryd yn Salem wedi ei drefnu 

gan y gweinidog, y Barchedig 

Megan Williams. Trwy gyfrwng 

amrywiaeth o benillion 

cyflwynodd y plant hanes Dewi 

pan yn blentyn ac yna’n 

oedolyn a sut a phryd y daeth i 

gael ei alw yn Sant. Aelodau’r 

parti canu oedd Glesni, Mared, 

Marged, Ffion, Nia, John, 

Steffan, Lewis, Sion Glyndwr, Sion Owen, Rhys,  

Osian, Tomos ac Owain. Cafwyd unawd mewn llais 

cryf a chlir gan Owain Meirion a deuawd corn “O 

Gymru’n gwlad” gan Steffan a John. Yn dilyn y gwa-

sanaeth agoriadol gan y plant, cafwyd cyflwyniad 

“Powerpoint” gan y Barchedig Megan Williams. At-

goffwyd ni trwy gyfrwng y llun ar y sgrîn am stori 

Mari Jones a’i Beibl a sut yr ysbrydolwyd Thomas 

Charles i sefydlu’r Beibl Gymdeithas gan esiampl y 

ferch ifanc. Mor bwysig felly ein bod yn ceisio dilyn 

cyngor Dewi Sant sef “Gwnewch y pethau bychain”, 

oherwydd yn aml y mae pethau mawr yn deillio o 

ddechreuad bach. Cyfeiliwyd ar y piano a’r organ gan 

Mrs Nerys Roberts. 

Yna, nos Iau Mawrth 5ed, aeth criw da draw i Fwyty 

Coleg Meirion-Dwyfor i ddathlu yr ŵyl ac eto eleni 

cafwyd gwledd fendigedig wedi ei pharatoi i ni gan 

fyfyrwyr y cwrs arlwylo. Ein gŵr gwâdd oedd y Cynghorydd Tom Ellis o Drawsfynydd, sef brawd un o’n 

haelodau, Mrs Mary Williams. Cawsom hanes difyr ganddo am symud o Ddyffryn Ardudwy i Ddolgellau 

yn y pedwardegau a’i atgofion melys am fynychu Ysgolion Sul Pendref a Salem, a chwarae am oriau lawer 

ar y ffriddoedd a’r llechweddau yn y cyffiniau. Ar ôl gweithio am gyfnod ar ffermydd yn y cylch, priododd 

ac aeth i fyw i Dyddyn Du, Trawsfynydd ac yno y mae hyd heddiw gyda’i wraig Greta. Mae yn flaenor ers 

dros bum mlynedd ar hugain ac yr oedd yn amlwg fod y blynyddoedd hapus a dreuliodd yn Salem wedi 

gadael argraff fawr arno. Braf iawn oedd eistedd, sgwrsio a bwyta llond bol heb orfod meddwl am glirio a 

golchi llesti! Diolch i Mrs Llinos Cadwaladr am drefnu popeth. 

GWEFAN CAPEL SALEM 

Gair byr parthed  y wefan. Hwyrach i chi sylwi nad yw’r ein gwefan wedi’i diweddaru ers yr hydref . Sefydlwyd y 

wefan tua naw mlynedd yn ôl, pan oedd y wê yn eithaf ifanc mewn gwirionedd. Defnyddiwyd gofod ar y we a 

ddarparwyd yn rhad ac am ddim gan Freeserve yn gartref i’r safwe. Dros gyfnod o flynyddoedd llyncwyd 

Freeserve gan Wanadoo ac yna gan Orange. Y mae’r sefyllfa wedi newid yn sylweddol erbyn hyn a bellach rhaid 

defnyddio meddalwedd (gwael) a ddarperir  gan Orange os am sefydlu gwefan dan faner y cwmni. Serch hynny, 

roeddynt  fel petaent yn fodlon anghofio am y gwefannau hynny a sefydlwyd flynyddoedd maith yn ôl. Mae y 

wefan wedi ei chreu ar hen gyfrifiadur sydd ddim mewn defnydd bellach ar wahan i bwrpas diweddaru’r wefan. 

Mae’r cyfrifiadur hwnnw yn dal yn Erw Deg, sef ein hen gartref ond nid oes cysylltiad ffôn yno bellach. Er fy 

mod wedi ceisio ei throsglwyddo i gyfrifiadur arall nid oes modd ei hanfon i’r wê heb ddefnyddio’r hen gysylltiad 

“dial-up” sydd, fel y dywedais eisoes, ddim yn bodoli bellach. Fe welwch felly, oherwydd cyfuniad o ffactorau, 

nad yw dyfodol y safwe bresennol yn edrych yn obeithiol iawn. Fy ngobaith, pan gaf amser (!), yw creu gwefan 

newydd ar gyfer y capel, gan ddefnyddio meddalwedd pwrpasol “Front Page”.                                               DW 


