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 Annwyl Gyfeillion, 

            Y llwyni cnau yn llawnion, - afalau 

                                Filoedd yn fochgochion; 

                     Brithwyd y berth hyd y bôn 

                                        Yn dew gan fwyar duon. 

A ninnau yn nhymor y Diolchgarwch hwyrach mai da o beth fyddai ystyried pa mor berthnasol yw englyn Isfoel ar y 

testun “Medi”, eleni. Wrth gerdded ar hyd y ffyrdd a’r llwybrau lleol gallaf dystio fy mod wedi gweld dipyn o `oel 

cnau, ond y rhan amlaf ar y ffordd fawr ac nid ar y coed cyll eu hunain - creadur go farus yw’r wiwer lwyd! Difyr 

oedd darllen yn y Daily Post yn ddiweddar fod tystiolaeth bendant fod wiwerod coch wedi ymsefydlu mewn coedwig 

ger Bangor - epiliaid y gwiwerod dewr hynny a groesodd Pont Britannia o goedwigoedd Môn. Beth bynnag, yn ôl at 

yr englyn. Yn ôl hyn yr wyf wedi ei weld a’i ddarllen yn y papurau newydd bu’n dymor gwael iawn o ran afalau, 

“Apple growers face grim harvest with worst yield for 15 years - Apple growers, cider-makers and gardeners in des-

pair as cold, rainy summer leaves orchards bare and threatens higher prices” oedd un pennawd a welais mewn papur 

newydd yn ddiweddar. Ond, gallaf ddweud gyda sicrwydd y bu’n dymor eitha’ da o ran y mwyar duon. Bob tro y 

gwelwn Mrs Mona Hughes yn ddiweddar roedd yn edliw nad oedd mieri Pencefn “yn frith o fwyar duon” a hynny am 

fy mod i wedi eu hel i gyd! Go brin fod hynny’n wir ond rhaid cyfaddef fod Bethan a minnau wedi hel sawl pwys pan 

oedd y tywydd yn ffafriol! 

Daw hynny â ni at oedfaon mis Hydref, ac rwy’n siŵr ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen at Oedfa Ddiolchgarwch y 

plant a gynhelir bore dydd Sul, Hydref 14eg. Dwi’n gobeithio’n fawr y caiff yr hen blant gynulleidfa deilwng - `dwi’n 

siŵr y cânt. Ond cyn hynny mae yna oedfaon arbennig eraill i’w cynnal yn Salem. Bore dydd Sul nesaf ceir rhaglen go 

lawn. Yn gyntaf, bydd wyres a gor-ŵyr Iola a Tommy Davies, Prendy, yn cael eu bedyddio gan y Barchedig Megan 

Williams. Byddwn hefyd yn manteisio ar y cyfle i alw’r Sul dan sylw yn “Sul Croeso’n  Ôl” (wythnos ar ôl yr un 

swyddogol).  I’r perwyl hynny atodir cerdyn pwrpasol i chi wahodd ffrind, cymydog neu aelod sydd wedi dieithrio, i’r 

Oedfa. Hefyd, gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn ystod yr Oedfa. 

Deallaf fod ein cyfaill ffyddlon a gweithgar, John Morgan, yn parhau i fod yn Ysbyty Maelor, Wrecsam yn derbyn 

profion. Y mae Mrs. Gwenan Williams, Hen Felin (Brithdir gynt) hefyd yn Ysbyty Maelor , yn dilyn codwm yn ei 

chartref. Rydym yn cofio at y ddau ohonynt yn annwyl iawn ac yn mawr obeithio y cânt adferiad buan. Pe baech yng 

nghyffiniau Wrecsam ac awydd taro heibio, y mae John yn Ward Morris a Gwenan yn Ward Bersham. Yn naturiol, 

anfonwn ein cofion hefyd at aelodau eraill sydd yn gaeth i’w cartrefi neu yn gwella ar ôl derbyn triniaeth feddygol o 

ryw fath. Rydym yn cofio amdanoch yn ein gweddïau. 

Fe gofiwch i mi adrodd hanes Cadair Eisteddfod y Gweithwyr Dolgellau 1928 

yng nghylchlythyr mis Gorffennaf/Awst. Wel, prynhawn dydd Mawrth cawsom 

ymwelwyr, sef Mr a Mrs John Price, Machynlleth a Mr a Mrs Tom Price, 

Porthcawl, ac yng nghefn eu car, y gadair hardd. Erbyn i chi ddarllen y llythyr 

hwn mae’n siŵr y bydd y gadair wedi cyrraedd pen ei thaith. Diolch i Mr Tom 

Price (brawd John, gweler chwith) am ei drafferth ac i Mr David Davies, 

Porthcawl, am drefnu i ni dderbyn y gadair. 

Bum yn Festri Salem nos Fawrth diwethaf ar gyfer cwrs a drefnwyd gan y 

Parchedig Gwyn Rhydderch ar gais yr Henaduriaeth, sef  “Y Teulu – A oes 

croeso iddynt yn ein capeli?” Yn anffodus, dim ond Henry Edwards a minnau 

drafferthodd fynd yno i drafod y cwestiwn, ond fe wnaethom ein gorau i’w 

groesawu! Hoffai Henry ddiolch i Gwyn am fod mor hael gyda’r Celebrations!  

      Yn gywir ar ran y swyddogion, 

               Dwyryd Williams  



 OEDFAON MIS HYDREF 

Dydd Sul, Hydref 7fed   - Bore a Hwyr  -  Y Barchedig Megan Williams, Dolgellau 

Dydd Sul, Hydref 14eg   - Bore                -  Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant  Hwyr - I’w drefnu 

Dydd Sul, Hydref 21ain - Bore a hwyr   -  Y Parchedig Athro Dr. John Tudno Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul, Hydref 28ain - Bore a Hwyr  -   Y Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts, Wrecsam 

TAPESTRI’R CRYNWYR—Rhan II 

Hwyrach y cofiwch i Bethan a minnau ymweld ag Ardal y Llynnoedd yn ystod yr haf a thra yno ymwelasom â Thy Cwrdd y 

Crynwyr yn nhref Kendal. Wedi dychwelyd i Ddolgellau deallais fod Tecwyn ac Eirwen Owen wedi ymweld â’r Ganolfan yn 

ystod 2011. Yn sgîl ei ymweliad ysgrifennodd Tecwyn erthygl yn seiliedig ar yr hyn a welodd yno. Cyhoeddwyd rhan gyntaf yr 

erthygl yng nghylchlythyr Gorffennaf/Awst—dyma i chi ail ran yr erthygl honno. Gyda Sul Heddwch newydd fynd heibio, 

credaf ei bod hi’n addas ein bod yn rhoi sylw i hanes y Crynwyr ac i un o heddychwyr mawr ein cendl, sef Waldo.   DW                            

Yr ail banel (gweler isod) yw'r un a ddengys yr helwyr morfilod yn ymsefydlu yn nhre' Aberdaugleddau. 

Gadawodd y bobl hyn eu cartrefi yn Nantucket ar wahoddiad Charles Greville yn 1792, oherwydd amgylchiadau 

anodd yn wleidyddol ac economaidd yn yr Amerig (yn cynnwys trethi uchel ar fewnforio olew morfilod). Cawsant 

loches yn Aberdaugleddau,  yr union borthladd o'r hwn yr  hwylioddd Rowland Elis a'i gyfeillion yn 1686, tre a 

oedd eisoes yn ganolfan y diwydiant hela morfilod, ond dychwelasant i'r Amerig yn 1810, Dengys y  panel deulu 

cyfan mewn ystum gweddigar yn diolch am y siwrnai ddiogel dros Fôr Iwerydd. Yn y cefndir gwelir haid o 

forfilod, a llong hwyliau, a rhan o gynllun tre Aberdaugleddau gyda'r Tŷ Cwrdd yn y canol a'r strydoedd yn sgwâr 

o'i gwmpas, yn cynnwys strydoedd  Nantucket a Starbuck. Starbuck oedd enw un o arwyr y nofel Moby-Dick, stori 

am helwyr morfilod gan Herman Neville, ond yr oedd Starbuck yn enw cyffredin iawn ym mysg teuluoedd 

Nantucket. Dyma'r teulu a roddodd ei enw i'r gadwyn o siopau coffi ein dinasoedd ni heddiw. 

Y teitl ar y panel hwn yn y Saesneg yw “Byddwch fyw'n anturus gan roi y cyfan o'ch bywyd beunyddiol yng 

ngofal ysbryd Crist”. Ac yno, ar waelod ochr dde y panel wele, wedi ei frodio i'r panel, lun o Waldo yn eistedd ar 

graig, bag ar ei gefn, yn edrych draw tua'r bryniau pell, yn ysgrifennu (barddoni?), a chwmwl a chawod  law 

fendithiol yn y pellter. Ac yna ceir y llinellau yn Gymraeg gyda'r trosiad Saesneg wedi eu gosod fel a ganlyn: 

Gwyn  eu  byd  yr  oes  a'u  clyw,Gwyn  eu  byd  yr  oes  a'u  clyw,Gwyn  eu  byd  yr  oes  a'u  clyw,Gwyn  eu  byd  yr  oes  a'u  clyw, 

Blessed  is the  generation  that  hears  them,Blessed  is the  generation  that  hears  them,Blessed  is the  generation  that  hears  them,Blessed  is the  generation  that  hears  them, 

Dangnefeddwyr,  plant  i  Dduw.Dangnefeddwyr,  plant  i  Dduw.Dangnefeddwyr,  plant  i  Dduw.Dangnefeddwyr,  plant  i  Dduw. 

The  peacemakers,  the  children  of  God.The  peacemakers,  the  children  of  God.The  peacemakers,  the  children  of  God.The  peacemakers,  the  children  of  God. 
Gyda'r enw Waldo Williams 1904-1971 oddi tano. 

Yn ddiweddarach wrth gwrs daeth nifer o'r Crynwyr yn amlwg iawn ym myd diwydiant. Gwyddom am bobl y 

siocled Cadbury, Bournville a Rowntree ac yma yng Nghymru mae enw'r Llwydiaid o Ddolobran yn dal ar 

adeiladau'r banciau Lloyd. Bu Abraham Derby, y gŵr a ddatblygodd ddulliau amgenach o gynhyrchu haearn 

bwrw, yn cynnig cyngor i'r Crynwyr yn ardal Dolgun ar gyrion Dolgellau fel y gallent gynhyrchu gwell haearn yn 

yr ardal. 

Ymysg nifer o arwyr y sonnir amdanynt yn y panelau eraill, ac o ddidordeb i mi fel un  a fagwyd ym Môn oedd 

hanes y Llychlynwr Magnus Erlendsson, Iarll Ynysoedd Erch a wrthododd fynd i ryfel yn erbyn trigolion Môn 

(tua'r flwyddyn 1100) gan aros ar fwrdd y llong ger Aber Menai, yn canu salmau ac a ddaeth yn ddiweddarach yn 

nawddsant Eglwys Gadeiriol St Magnus Kirkwall Ynysoedd Erch (delw ohono hefyd yn Eglwys Gadeiriol  

Trondheim Norwy). 

Ac eto hanes trist John Bright, yntau'n Grynwr, ac yn aelod seneddol  a arferai dreulio gwyliau gyda'i briod a'i fab 

yn crwydro'r Gogarth uwchben Llandudno. Dywedir fod ei fab (pan nad oedd ond yn bump oed) wedi datgan mai 

yn y fynwent ger Eglwys Tudno y dymunai ei gladdu. Ac yn wir gwireddwyd ei ddymuniad gan i'r bachgen farw 

o'r dwymyn goch o fewn wythnos. Ymwelodd y tad â'r fynwent bob blwyddyn am chwarter canrif hyd ei farw 

yntau yn 1889. Ac fe gofir amdano yntau yn enw Ysgol John Bright er fod sawl adeilad newydd wdi eu codi ar y y 

safle lle mae'r ysgol heddiw, a'r ysgol bresennol yn 2004. 

Anoeth fyddai dechrau rhestru enwogion  a fu neu y sydd yn perthyn i 

Gymdeithas y Crynwyr gan y byddai hynny efallai yn temtio rhywun i 

gredu fod y Crynwyr yn well eu moes, yn ddisgleiriach eu meddwl, fod y 

goleuni mewnol honedig yn fwy llachar na goleuni neb arall, neu eu bod 

wedi derbyn mwy o ffafrau wrth i ddoniau ysbrydol a doniau eraill gael eu 

dosbarthu o ba le bynnag neu gan pwy bynnag y rhennir talentau felly.  Ar 

nodyn ysgafnach cofiaf fel y byddai cyfaill i mi a oedd yn eitha medrus 

wrth drin clociau yn cynhyrfu pan ddigwyddwn sefyll rhyngddo â'r golau, 

ac yntau'n ceisio gweld perfeddion ymysgaroedd ambell gloc, gan fy 

siarsio fod “ffenestr yn well na drws”. Peidied neb ohonom felly gadw'r 

goleuni oddi wrth neb arall.                                              Tecwyn Owen 


