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TAFLEN WYBODAETH  MIS TACHWEDD,  2010 

Annwyl Ffrindiau 

Pan ddaw pob tymor yn ei dro 

     Rhyfeddu wnawn at allu’r Iôr 

Yn creu amrywiaeth lliw a llun 

   Ar faes a mynydd, tir a môr… 

A chyda Rebecca Powell allwn ninnau ddim llai na rhyfeddu at ‘aur liwiau yr hydref’ sydd mor odidog eleni 

eto. Siawns na chawn eu mwynhau am rhyw wythnos neu ddwy arall cyn i lwydni ‘r gaeaf ein goddiweddyd! 

 

Cawsom gyrddau diolch bendithiol iawn eleni eto ac mae’n diolch fel eglwys yn ddyledus i Arolygwr yr Ysgol 

Sul, Mrs Helen Jones a’i chyd athrawesau am drefnu’r gwasanaeth  hyfryd dan arweiniad y plant. Fe gafodd 

trigolion Cefnrodyn hefyd fwynhau rhai o’r eitemau pan aeth y plant a’u hathrawon i’r Cartref i rannu’r 

ffrwythau a gyflwynwyd yn y gwasanaeth fore Sul. Fe rannwyd gweddill y ffrwythau ymhlith y bobl ifanc sy’n 

gweithio yng nghanolfan Dolfeurig. 

Y blaenoriaid oedd yn gyfrifol am y Cyfarfod Gweddi nos Sul Diolchgarwch ac mae’n diolch yr un mor wresog 

iddynt hwythau am oedfa â naws arbennig iddi. 

 

Llongyfarchiadau calonnog i Terry ac Eira Lloyd ar ddathlu eu priodas rhuddem yn ystod y mis aeth heibio . 

Llongyfarchion hefyd i Bethan Ruth Roberts ar gael ei hethol yn llywydd myfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor a 

Choleg Llandrillo. Tipyn o bluen yn ei het!  

 

Bellach mae’r Gymdeithas a’r Seiat yn mynd rhagddynt. Bu newid yn nhrefniadau’r Gymdeithas ddiwethaf 

pryd y cawsom ddarlith ar y diweddar Brifardd Dic Jones gan y Prifardd Idris Reynolds – hyn gan i’r Dr Ed-

ward Evans a Jannet ei wraig fethu dod atom oherwydd i Jannet gael damwain ac anafu ei garddwrn. An-

fonnwn ein cofion a’n dymuniadau gorau iddi a mawr obeithiwn allu ail drefu iddynt ddod atom yn nes ymlaen 

yn y tymor. 

 

Dymunwn yn dda i Mrs Menna Reed sy’n dechrau ar ei thriniaeth yr wythnos hon ac ar yr un pryd cydym-

deimlwn yn ddwys iawn â hi a’i phriod, John sydd wedi dioddef profedigaeth ddwbl o golli chwaer a brawd 

yng nghyfraith ym Mhortsmouth  yn ystod yr wythnos aeth heibio. 

Dychwelodd Mrs Nans Lewis Jones i Ysbyty Dolgellau’r wythnos ddiwethaf ond mae’n parhau yn bur wael. 

Cofiwn yn ein gweddiau am y cyfeillion hyn ac am yr aelodau hynny sydd heb fod mewn llawn iechyd ac yn 

gaeth i’w cartrefi.  

   

                                Yn gywir iawn 

         

                                 Megan WilliamsMegan WilliamsMegan WilliamsMegan Williams 
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OEDFAON MIS TACHWEDD  

Dydd Sul, Tachwedd 7fed.   Bore: Bugail. Gweinyddir y Cymun 

                                               Hwyr: Oedfa Undebol yn Ebeneser 

Dydd Sul, Tachwedd 14eg.  Bore a Hwyr: Y Fns Mair Penri Jones, Y Parc 

Dydd Sul, Tachwedd 21ain: Bore a Hwyr:  Parch Eifion Jones, Dinbych  

Dydd Sul, Tachwedd 28ain: Bore a Hwyr:  Parch Eifion A Roberts, Aberystwyth 



 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

PARTI PUM SAIN 

Nos Iau Hydref 7fed daeth parti Pum Sain o gyffiniau Ty-

wyn a Machynlleth atom i Salem i agor tymor newydd y 

Gymdeithas. Fel yr awgryma’r enw,  pump o ferched sydd 

yn y parti sef Mari, Sian, Sioned, Eleri gyda Lydia yn cy-

feilio yn wych iawn iddynt. Canwyd amrywiol ganeuon 

poblogaidd megis Gwin Beaujolais, Colli Iaith, O Gymru, 

Ti a Dy Ddoniau ac emynau megis Heddwch ar Ddaear 

Lawr ac ymunodd pawb i ganu Calon Lân ar dôn o wlad y 

Maori. Er fod llwnc y cantorion  yn mynd braidd yn sych 

ac angen  diod o ddŵr arnynt bob yn hyn a hyn, nid am-

harodd hyn ar eu lleisiau soniarus. Yn absenoldeb Doro-

thy, llywyddwyd gan Mr Dorothy Hughes (!) ac ef hefyd a 

dalodd y diolchiadau am noson arbennig iawn. 

COFIO DIC JONES 

Bu newid yn y trefniadau ar y funud olaf  dydd Iau, Hydref 21ain a hynny oherwydd i Mrs Janet Evans, oedd 

i fod yn wraig wâdd gyda’i gŵr Dr Edward Evans, gael anffawd i’w braich. Bu yr ysgrifenyddion yn ffodus 

iawn i gael gafael ar ddarlithydd arall, sef Y Prifardd Idris Reynolds i ddod atom i draddodi ei ddarlith ar fy-

wyd a gwaith y diweddar Dic Jones. Roedd hon yn berl o ddarlith, wedi ei gwau yn gelfydd iawn, gan symud 

yn rhwydd o un maes i’r llall, gyda dyfyniadau byrion o gerddi Dic Jones. Roedd Dic Jones yn hannu o ardal 

grefyddol oedd yn llawn diwylliant, llenyddiaeth a cherddoriaeth a gwelir dylanwad yr elfennau hyn i gyd 

drwy ei gerddi.  Roedd ganddo feddwl chwim iawn a gallai wneud llinell o gynghanedd- yn ddwys neu yn 

ddoniol, mewn mater o eiliadau.  Meddai hefyd ar gof rhyfeddol a chofiwn amdano yn traddodi y feirniadaeth 

ar gystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl tro heb damaid o bapur.  

Llywyddwyd y noson gan Mr Aelwyn Gomer Roberts a diolchodd i’r darlithydd am gyflwyno darlun llawn o 

un a roddodd gymaint nid yn unig i’w deulu a’i filltir sgwâr ond i’r genedl gyfan. 

Cyfarfod Diolchgarwch Salem 

Bore Sul, Hydref 10fed, roedd y Gwasanaeth Diolchgarwch 

yng ngofal y plant a’r bobl ifanc a daeth cynulleidfa deilwng 

iawn ynghyd i dalu diolch unwaith eto i’r Creawdwr am ei ha-

elioni tuag atom eleni. Arolygwraig yr Ysgol Sul, sef Helen 

Jones oedd wedi llunio’r gwasanaeth gyda gweddill yr athra-

won a’r rhieni yn ei chynorthwyo. Thema ganolog yr oedfa 

oedd pwysigrwydd rhannu, peidio â bod yn farus a gwneud ein 

gorau i helpu eraill.  Wedi i’r plant gyflwyno eu ffrwythau, 

cyflwynwyd a diolchwyd drwy gyfrwng penillion, gweddïau, 

darlleniadau a chaneuon. Hefyd mwynhaodd pawb y sgetsys 

hwyliog ac y mae sgets bob amser yn ffordd syml i gyfleu 

neges bwysig. Ein hatgoffa am bwysigrwydd “gwneud ac nid 

dweud” oedd Sion, Ffion a Nia yn eu sgets nhw tra roedd John 

a Steffan yn nodi pwysigrwydd diolch am bob peth. 

Cafwyd nifer o berfformiadau hyfryd gan y plant gan gynnwys 

yr unawd “Gwena” gan Mared a deuawd corn gan Owain 

Meirion a Sion Davenport. Cyflwynwyd yr emynau “Diolch 

am ffrwythau’r ardd” a “Cofia ddweud diolch Iôr” yn wych 

iawn gan y parti plant sef Nia, Owain, Lewys, Mared, Ffion, 

John, Steffan, Tomos, Sion, Marged, Osian, Owen, Sion,Dylan 

ac Iwan Prys. 

Yr organyddes oedd y Barchedig Megan Williams a chy-

feiliwyd i’r plant gan Mrs Nerys Roberts.  

GAIR GAN EIN TRYSORYDD,  

MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd 

blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar 31ain o 

Ragfyr. Gan ein bod ar drothwy mis Tach-

wedd, fe hoffwn eich atgoffa chi i wneud eich 

cyfraniadau erbyn diwedd Rhagfyr os 

gwelwch yn dda. Mae disgwyl i adroddiad 

Eglwys Salem fod ar gael erbyn Chwefror 

ac os yw'r llyfrau'n hwyr yn cau,mae yn rhoi 

pwysau enfawr ar swyddogion yr Eglwys a'r 

argraffwyr i gadw i'r amserlen. Diolch am 

eich cydweithrediad. 

Fe gofiwch i ni amcangyfrif bod angen cyfra-

niadau o £122 yr aelod er mwyn sicrhau fod 

digon o arian ar gael i wneud y Cyfraniad Cy-

fundebol o £104 yr aelod a hefyd cyfarfod â 

threuliau dydd i ddydd 

Salem.  

Os dymunech wybod 

beth yw cyfanswm eich 

cyfraniad hyd yn hyn 

eleni, mae croeso i 

chwi fy ffonio ar 01341 

423741. 

Parti Pum Sain  


